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กามารมณ์ ความรั กและความตายในสังคมทุนนิยมหลังสมัยใหม่
ในนวนิยายเรื่องคาฟกา ออน เดอะ ชอร์ ของฮารุ กิ มุราคามิ
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บทคัดย่ อ
บทความนี ม้ ่งุ ศึกษากามารมณ์ ความรั กและความตายผ่านพฤติกรรมของตัวละครอันเป็ นผลมาจาก
สังคมทุนนิยมหลังสมัยใหม่ในนวนิยายเรื่ อง Kafka on the Shoreของฮารุ กิ มุราคามิ โดยใช้ แนวคิดของเฟรดริ ก
เจมิสนั เรื่ อง Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalismจากการศึกษาพบว่า ในด้ าน
กามารมณ์ มนุษย์ถกู ลดทอนลงให้ เป็ นเพียงสินค้ า รวมถึงถูกลดทอนคุณค่าความเป็ นมนุษย์ด้วย ในด้ านความรัก
ความรักถูกทําให้ เป็ นสิ่งจําลอง และเกิดการผลิตซํ ้าเพื่อนํากลับมาใช้ ใหม่ รวมถึงถูกนําไปประกอบสร้ างเรื่ องราว
เพื่อสร้ างความหมายให้ มนุษย์ ในด้ านความตาย มนุษย์ไม่ได้ ใช้ ความตายเพื่อหนีปัญหา แต่มองว่าความตายคือ
หนทางหนึง่ ที่นําไปสูค่ วามสมบูรณ์ของมนุษย์
คําสําคัญ: กามารมณ์ ความรัก ความตาย สังคมทุนนิยมหลังสมัยใหม่

Abstract
This article aims to study sexual desire, love and death as the consequences of postmodern
capitalist society in Haruki Murakami’s Kafka on the Shore by using Fredric Jameson’s concept in
Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism as a key to analyze the portrayal of
characters’ behavior in the novel. The study shows that not only are people dehumanized as products
of sexual desire, but they are also deprived of human values. Love is a product which can be
duplicated, reproduced or reused by postmodern capitalist society. It is also used to construct the
meaning of life whereas death is not used as a way to escape but a way to perfect one's life.
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คมนาคมและการสื่อสารระบบทุนนิยมมีพฒ
ั นาการมายาวนานตังแต่
้ ศตวรรษที่ 18 และแบ่งได้ เป็ น 3 ยุคใหญ่ ๆ
(ฟุลเชอร์ ,2554) โดยระบบทุนนิยมที่พฒ
ั นามาจนถึงยุคปั จจุบนั จะเน้ นการผลิตสินค้ า บริ การ และวัฒนธรรมเพื่อ
บริ โภคความหมายภายนอกมากกว่าประโยชน์ ใช้ สอย รวมถึงบริ โภคเพื่อตอบสนองความปรารถนามากกว่า
ตอบสนองความจํ า เป็ นในการใช้ ชี วิ ต ด้ ว ยลัก ษณะดัง กล่ า วจึ ง มี นัก ทฤษฎี คื อ เฟรดริ ก เจมิ สัน (Fredric
Jameson) ที่มองว่าระบบทุนนิยมกับสํานึกแบบหลังสมัยใหม่มีความเกือ้ หนุนซึ่งกันและกัน คือ ระบบทุนนิยม
ปั จจุบนั (หรื อที่เรี ยกว่าทุนนิยมตอนปลาย) สร้ างสํานึกแบบหลังสมัยใหม่ ขณะที่สํานึกแบบหลังสมัยใหม่ก็ทําให้
สังคมทุนนิยมตอนปลายเติบโตขึน้ ด้ วยเช่นกัน (เสาวณิต จุลวงศ์, 2550) เนื่องจากภาวะแบบหลังสมัยใหม่ให้
ความสําคัญกับรู ปลักษณ์ ภายนอกกับสิ่งจําลอง(ไชยรั ตน์ เจริ ญสินโอฬาร, 2554)ด้ วยเหตุนี ้สังคมทุนนิยมและ
ภาวะหลังสมัยใหม่จงึ มีความเกี่ยวข้ องเชื่อมโยงกันที่การให้ ความสําคัญกับรู ปลักษณ์ ภายนอกและสิ่งจําลองที่ไม่
มีความหมายภายใน โดยรู ปลักษณ์และสิ่งจําลองจะถูกทําให้ อยู่ในรู ปแบบของสินค้ าเพื่อบริ โภคความหมายจาก
ภายนอก จึงอาจเรี ยกสังคมทุนนิยมตอนปลายได้ ว่าสังคมทุนนิยมหลังสมัยใหม่ซึ่งมีอิทธิ พลต่อนักเขียนจํานวน
มากฮารุ กิ มุราคามิ (Haruki Murakami)ก็เป็ นนักเขียนคนหนึง่ ที่วิพากษ์ สงั คมทุนนิยมหลังสมัยใหม่ผ่านงานเขียน
ของเขาโดยเสนอผ่านกามารมณ์ ความรัก และความตายของตัวละคร ในที่นี ้ผู้วิจยั เน้ นศึกษากามารมณ์ ความรัก
และความตายกับทุนนิยมหลังสมัยใหม่ในนวนิยายเรื่ อง Kafka on the Shore ของฮารุ กิ มุราคามิ

อุปกรณ์ และวิธีการ
เรื่ อง Kafka on the Shore(2005) เป็ นนวนิยายของฮารุ กิ มุราคามิ (Haruki Murakami) นักเขียนชาว
ญี่ปนุ่ โดยดําเนินเรื่ องผ่านตัวละครเอกสองคนสลับกันบทต่อบท คือ เด็กหนุ่มที่เรี ยกตัวเองว่าคาฟกากับชายชรา
ชื่อนาคาตะ คาฟกาหนีออกจากบ้ านเพื่อให้ หลุดพ้ นจากคําสาปของพ่อที่ว่าเขาจะฆ่าพ่อ แล้ วมีความสัมพันธ์ กบั
แม่และพี่สาว จนได้ ไปพักอาศัยที่ห้องสมุดแห่งหนึ่งที่ดูแลโดยบรรณารักษ์ ชื่อโอชิมะกับหัวหน้ าบรรณารักษ์ และ
ผู้ดแู ลห้ องสมุดชื่อมิสซาเอกิ ส่วนนาคาตะ เป็ นชายชราที่ไม่มีความทรงจํา อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ มีความสามารถ
พิเศษในการพูดคุยกับแมวจึงมีอาชีพเป็ นนักตามหาแมวจนเข้ าไปพัวพันกับคดีฆาตกรรมจอห์นนี วอล์กเกอร์ นัก
ล่าวิญญาณแมว นาคาตะออกจากเมืองและไปตามหาศิลาเบิกทวารที่เขาเชื่อว่าจะทําให้ ทุกอย่างเข้ าที่เข้ าทาง
โดยมีเพื่อนร่ วมทางเป็ นคนขับรถบรรทุกชื่อโฮชิโนะตัวละครในนวนิยายของมุราคามิจะเป็ นคนอ้ างว้ าง กลวงเปล่า
ไร้ ราก และมักจะเข้ าไปเกี่ยวข้ องกับเหตุการณ์ แปลกประหลาดมหัศจรรย์ เหนือจริ งโดยนําเสนอเรื่ องกามารมณ์
ความรักและความตายผ่านพฤติกรรมของตัวละคร อันเป็ นผลมาจากสังคมทุนนิยมหลังสมัยใหม่ที่เน้ นการบริ โภค
ซึง่ สามารถแปรทุกอย่างให้ เป็ นสินค้ า รวมทัง้ ร่ างกายและอารมณ์ ความรู้ สึกของบุคคลผู้วิจยั เห็นว่าแนวคิดเรื่ อง
ตรรกะทางวัฒนธรรมของระบบทุนนิยมตอนปลายจากเรื่ อง Postmodernism, or the Cultural Logic of Late
Capitalism(1991) ของ Fredric Jameson สามารถนํ ามาวิเคราะห์ ตวั บทได้ โดยใช้ ลกั ษณะของภาวะหลัง
สมัย ใหม่ คื อ เรื่ อ งรู ป ลัก ษณ์ แ ละสิ่ ง จํ า ลอง กล่ า วคื อ การให้ ค วามสํ า คัญ กับ รู ป ลัก ษณ์ ภ ายนอกแต่ ไ ม่ ใ ห้
ความสําคัญกับความหมายภายใน คุณค่าของสิ่งต่าง ๆ ถูกลดทอนลงเหลือเพียงสัญญะ ขณะที่สิ่งจําลอง คือ
การที่ต้นแบบถูกทําให้ กลายเป็ นภาพลักษณ์ หรื อบางกรณีสิ่งจําลองก็กลายเป็ นความจริ งโดยไม่มีต้นแบบโดย
รู ปลักษณ์และสิ่งจําลองมีขึ ้นเพื่อจุดประสงค์ในการเสพหรื อบริ โภคความหมายจากภายนอก ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษา
เรื่ อง Mythologies(2000) ของโรล็องด์ บาร์ ตส์ (Roland Barthes)ประกอบในเรื่ องสัญญะด้ วย
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ผลการทดลองและวิจารณ์
1. กามารมณ์ ในสังคมทุนนิยมหลังสมัยใหม่ ในนวนิยายเรื่ อง คาฟกา ออน เดอะ ชอร์ ของฮารุ กิ มุราคา
มิ
กามารมณ์ ในนวนิยายเรื่ อง Kafka on the Shoreถูกนํามาใช้ เพื่อวิพากษ์ สงั คมทุนนิยมหลังสมัยใหม่
โดยปรากฏในลักษณะเหนือจริ ง ดังตอนที่ผ้ ูพนั แซนเดอร์ สให้ โฮชิโนะมีเพศสัมพันธ์ กบั หญิงบริ การที่เขาหามาให้
ก่อนที่จะพาโฮชิโนะไปหาศิลาเบิกทวารเพื่อนําไปให้ นาคาตะ
หญิงขายบริ การอาจถือเป็ นอาชีพที่เรี ยกได้ ว่าเป็ น “วัตถุทางเพศ” กล่าวคือเป็ นเครื่ องระบายกามารมณ์
หรื อความกําหนัดโดยใช้ เรื อนร่ างเพื่ อแลกเปลี่ยนเงินตรา เรื อนร่ างของหญิ งขายบริ การจึงเป็ นสิ่งที่มี “มูลค่า”
นํามาซื ้อขายได้ ไม่ต่างจากวัตถุ ทัง้ ยังอาจกล่าวได้ ว่าความเป็ นมนุษย์ของเธอถูกลดทอนลงเหลือเป็ นเพียงวัตถุ
เท่ านัน้ ทัง้ นี ้ จากตัวบท ยัง ไม่ป รากฏชื่ อหญิ ง ขายบริ ก าร ไม่มี ก ารบอกกล่าวหรื อไถ่ ถ ามชื่ อของเธอ เธอจึ ง
เปรี ยบเสมือนวัตถุ ไร้ ตัวตน ไร้ อัตลักษณ์ นอกจากนี ้ ผู้การแซนเดอร์ สยังตอกยํ า้ ความเป็ นวัตถุของหญิ งขาย
บริ การด้ วยการเรี ยกเธอว่าเป็ น “เครื่ องจักรเซ็กส์” (sex machine) และอุปมาเปรี ยบเปรยเธอกับวัตถุอย่างรถยนต์
ที่เป็ นผลผลิตจากสังคมทุนนิยมด้ วยว่า เธอเป็ นเหมือนรถขับเคลื่อนสี่ล้อบนเตียง แรงจัดติดเทอร์ โบ
To usea car metaphor, she’s four-wheel drive in bed, turbo-charged desire, step on
the accelerator, the surging gearstick in her hands, your round the corner, she shifts
gears ecstatically, you race out in the fast lane and bang! you’re there. (Murakami,
2005: 293)
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ กลับย้ อนแย้ งเมื่อโฮชิโนะไม่จําเป็ นต้ องจ่ายเงินค่าบริ การเลย อีกทังหญิ
้ งขาย
บริ การยังเป็ นนักศึกษาปรัชญาผู้มีความรู้ และพูดถึงปรัชญาของเฮเกลให้ เขาฟั งอีกด้ วย โดยเธออธิบายว่า เฮเกล
เชื่อว่าคนเราไม่ได้ ร้ ู สึกต่อตัวตนและวัตถุ ตัวตนและวัตถุแยกออกจากกันเด็ดขาด ทังเธอยั
้
งยกตัวอย่างจากการ
ร่ วมเพศกันในขณะนันด้
้ วยว่า ฉัน (หญิงบริ การ) เป็ นตัวตน และคุณ (โฮชิโนะ) เป็ นวัตถุ แต่ในสายตาของโฮชิโนะ
จะเป็ นตรงกันข้ าม คือ โฮชิโนะเป็ นตัวตน และหญิงขายบริ การเป็ นเพียงวัตถุ เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างตัวตนกับ
วัตถุ ซึง่ อาจกล่าวได้ วา่ แม้ โฮชิโนะจะดูเหมือนว่าเป็ นผู้มีอํานาจตัดสินใจ และหญิงขายบริ การเปรี ยบเสมือนวัตถุ
สามารถให้ หญิงขายบริ การตามใจเขาและทําให้ เขาพอใจ แต่ในด้ านกลับกัน โฮชิโนะก็เป็ นเพียงแค่วตั ถุในสายตา
ของหญิงบริ การด้ วยเช่นกัน แสดงให้ เห็นว่า โฮชิโนะไม่ได้ มีอํานาจเบ็ดเสร็ จในการเลือกเสพวัตถุอย่างแท้ จริ ง (ซึง่
ในที่ นีก้ ็คือการเสพกามารมณ์ จากหญิ งขายบริ การ) และจากตัวบทที่ แสดงให้ เห็นว่า โฮชิโนะไม่ได้ เป็ นผู้เลือก
ตังแต่
้ แรก เขาตามหาศิลาเบิกทวารไปให้ นาคาตะ และผู้พนั แซนเดอร์ สก็ปรากฏตัวขึ ้นมาบอกเขาว่าจะพาไปหา
ศิลาเบิกทวารแต่ให้ ร่วมเพศกับหญิงขายบริ การที่เขาจัดหามาให้ ก่อน โฮชิโนะลังเลแต่เมื่อเห็นรู ปร่ างหน้ าตาของ
หญิงขายบริ การก็ตกลงทันที ในแง่นี ้อาจกล่าวได้ ว่า หญิงขายบริ การก็เปรี ยบเสมือนวัตถุซื ้อขายในสังคมทุนนิยม
หลังสมัยใหม่ที่ขายเพียงภาพลักษณ์ หรื อคุณค่าภายนอกเพื่อชวนให้ เสพ หรื อบริ โภคโดยไม่ยงคิ
ั ้ ด และไม่สามารถ
ควบคุมตนเองได้ เหมือนกับโฮชิโนะที่เมื่อเห็นหญิ งขายบริ การก็เกิดกามารมณ์ และร่ วมเพศกับเธอครัง้ แล้ วครั ง้
เล่าอย่างควบคุมตนเองไม่ได้
ขณะเดียวกัน โฮชิโนะก็ไม่ได้ มีอํานาจในการเลือกอย่างแท้ จริ ง เพราะสังคมทุนนิยมหลังสมัยใหม่ได้
นําเอาความปรารถนาของมนุษย์มาเป็ นเครื่ องมือกระตุ้นให้ เกิดการเสพหรื อบริ โภค ในที่นี ้ โฮชิโนะเป็ นตัวแทนของ
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คนในสังคมทุนนิยมหลังสมัยใหม่ที่ตกเป็ นทาสการบริ โภค หลงคิดว่าตนมีอํานาจในการเลือกบริ โภคสินค้ า แต่
แท้ จริ งกลับถูกลวงให้ หลงและต้ องเสพ ซึง่ ในที่นี ้ก็คือกามารมณ์ ซงึ่ เป็ นอารมณ์ ของมนุษย์ได้ ถูกลดทอนลงให้ เป็ น
เพียงสินค้ า และถูกนํามาเป็ นเครื่ องมือกระตุ้นให้ เสพด้ วย นอกจากนี ้ จากการที่หญิงขายบริ การบอกว่าโฮชิโนะก็
เป็ นวัตถุ (ในแง่ ที่เธอเป็ นตัวตน) ก็สอดคล้ องกับ ความรู้ สึกของคนในสังคมทุนนิ ย มหลังสมัยใหม่ว่า อารมณ์
ความรู้ สึกส่วนตัวของตนไม่มีอีกต่อไป มีแต่ความรู้ สึกไม่เฉพาะตัวที่ล่องลอยอย่างอิสรเสรี และจะเกิดความรู้ สึก
ดังกล่าวได้ ก็ตอ่ เมื่อมีสิ่งมากระทบ (Jameson, 1991) ในแง่นี ้โฮชิโนะจึงเปรี ยบได้ กบั วัตถุที่กลวงเปล่า ถูกลดทอน
ค่าความเป็ นมนุษย์ ไร้ ความหมายไม่ตา่ งจากวัตถุที่ตนเสพ
2. ความรั กในสังคมทุนนิยมหลังสมัยใหม่ ในนวนิยายเรื่ อง คาฟกา ออน เดอะ ชอร์ ของฮารุ กิ มุราคามิ
ความรักในนวนิยายเรื่ อง Kafka on the Shore ถูกนํามาใช้ เพื่อวิพากษ์ สงั คมทุนนิยมหลังสมัยใหม่ โดย
ปรากฏในลักษณะเหนือจริ ง ดังตอนที่มิสซาเอกิมีสองตัวตน คือ มิสซาเอกิวยั ห้ าสิบปี ที่อยู่ในปั จจุบนั กับมิสซาเอกิ
วัยสิบห้ าปี ที่เป็ นวิญญาณล่องลอยอยู่ในห้ อง ๆ หนึ่งซึง่ กักเก็บความทรงจําระหว่างเธอกับคนรักที่เสียชีวิตไปแล้ ว
มิสซาเอกิ เป็ นหญิ งที่ ประสบความสําเร็ จในหน้ าที่การงาน มีชื่อเสียงและมีฐานะดี แต่เธอกลับใช้ ชีวิตอย่างไร้
ความรู้ สึก ไม่มีทงั ้ อารมณ์ สุขทุกข์ ชีวิตของเธอมีแต่เพียงความว่างเปล่า ไม่ร้ ู ความหมายของการมีชีวิตอยู่ เธอ
เพียงแต่เฝ้าหวนกลับไปหาอดีตในวัยสิบห้ าปี ที่เธอยังอยู่เคียงข้ างกับคนรัก ทัง้ ๆ ที่การนําตนเองเข้ าไปผูกติดกับ
อดีตจะทําให้ เธอเจ็บปวดทรมานมากยิ่งขึ ้นเรื่ อย ๆ แต่ก็เป็ นสิ่งเดียวที่ช่วยพิสจู น์วา่ เธอยังคงมีชีวิตอยู่
“[…] No matter how much suffering you went through, you never wanted to let go of
those memories.”
“That’s true,” Miss Saeki said. “It hurts more and more to hold on to them, but I never
wanted to let them go. It was the only reason I had to go on living, the only thing that
proved I was alive.” (Murakami, 2005: 421)
การโหยหาอดีตของมิสซาเอกิไม่ได้ เป็ นเพียงความรู้ สึกที่เกิดขึน้ จากความรักเท่านัน้ แต่วิญญาณวัยสิบ
ห้ าปี ของเธอที่ลอ่ งลอยอยู่กบั ความทรงจําได้ สะท้ อนให้ เห็นถึงอาการหนึ่งของคนในสังคมทุนนิยมหลังสมัยใหม่ที่
โหยหาอดีต เพียงแต่ไม่ได้ โหยหาอดีตในแบบลุม่ หลงดื่มดํ่า แต่เป็ นการโหยหาอดีตในส่วนที่ขาดหายไปในปั จจุบนั
และต้ องการนํากลับมา “ใช้ ” ใหม่ (Jameson, 1991) เนื่องจากในสังคมทุนนิยมหลังสมัยใหม่ สิ่งต่าง ๆ ถูก
ลดทอนลงให้ เหลือเป็ นเพียงสัญญะ ไม่มีความหมายจากภายใน มีแต่เพียงคุณค่าที่ดํารงอยู่อย่างฉาบฉวยตื ้นเขิน
ภายนอก จึงทําให้ คนขาดการเชื่อมโยงกับอดีตที่มีความหมายภายใน เมื่อขาดหายจึงต้ องการการเติมเต็มด้ วย
วัตถุภายนอกด้ วยการบริ โภคหรื อเสพเพื่อหาช่องทางเชื่อมโยงตนเองเข้ ากับสิ่งที่ มีความหมายภายในเช่นอดีต
ดังนันจึ
้ งเกิดการผลิตซํ ้าหรื อเกิดการ “จําลอง” อดีตเพื่อนํากลับมาใช้ ใหม่
ในกรณีของมิสซาเอกิ แม้ วา่ ความทรงจําช่วงที่เธอยังได้ อยู่กบั คนรักจะไม่ได้ ถูกทําให้ กลายเป็ นสินค้ า แต่
การกักเก็บความทรงจําส่วนที่ดีไว้ เพื่อให้ หวนกลับไปหาได้ ตลอดเวลา ก็เปรี ยบได้ กบั การลดทอนอดีตให้ กลายเป็ น
สัญญะให้ เธอหวนกลับไป “เสพ” ได้ ทุกครัง้ ที่โหยหา ภาพวาด Kafka on the Shore ในห้ องที่วิญญาณของเธอ
วนเวียนอยู่ในนันก็
้ เป็ นสัญญะหนึง่ ที่ทําให้ เธอกลับไปเสพอดีตซึง่ มีความหมายต่อชีวิตของเธอ เพราะเป็ นสิ่งที่ช่วย
ยื นยันการมี ชีวิต อยู่ของเธอท่ามกลางสังคมทุน นิ ย มหลังสมัยใหม่ที่ มนุษย์ เ สพแต่รู ปลัก ษณ์ ไม่มีความหมาย
มนุษย์ จึงกลวงเปล่า ไร้ ราก ขาดการเชื่อมโยงกับความหมายที่แท้ จริ ง หรื อไม่เชื่อมต่อกับอดีต สําหรับมิสซาเอกิ
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อดีตจึงเป็ นสิ่งที่สําคัญมากเพราะช่วยทําให้ เธอสามารถเชื่อมต่อสัมพันธ์ กบั สิ่งที่มีความหมายเพื่อยืนยันการดํารง
อยู่ของตัวตนของเธอ “the only thing that proved I was alive.” (Murakami, 2005: 421)
ขณะที่คาฟกาก็ดเู หมือนว่าตกอยู่ในห้ วงรักเช่นกัน คาฟกาหลงรักวิญญาณที่ลอ่ งลอยของมิสซาเอกิในวัย
สิบห้ าปี ทังที
้ ่ไม่สามารถพูดคุยทําความรู้ จกั กันได้ แต่คาฟกากลับไปสัมพันธ์ยดึ โยงอยู่กบั วิญญาณนันอี
้ กทอดหนึ่ง
ทัง้ ที่ ไม่มีอดี ต หรื อความผูก พัน ร่ วมกันเลย คาฟกาจึง มีลัก ษณะคล้ ายคลึงมิ ส ซาเอกิ คื อ มี การแปรบางสิ่ง ให้
กลายเป็ นสัญญะเพื่อให้ ตนเองเสพได้ เรื่ อย ๆ ในกรณีของคาฟกาคือ การแปรวิญญาณวัยสิบห้ าปี ของมิสซาเอกิให้
กลายเป็ นสัญญะ อย่างไรก็ตาม กรณีของคาฟกาก็แตกต่างจากกรณีของมิสซาเอกิที่แปรอดีตซึง่ มีความหมายอยู่
ภายในให้ เป็ นสัญญะ แต่วิญญาณวัยสิบห้ าปี ของมิสซาเอกิเป็ นเพียงสัญญะที่กลวงเปล่า ปราศจากอดีตและ
ความหมายภายใน เพราะคาฟกาไม่เคยมีอดีตหรื อความสัมพันธ์ใดๆกับเธอ วิญญาณวัยสิบห้ าปี ของมิสซาเอกิจึง
ถูกคาฟกาใช้ เพื่อเชื่อมต่อตนเองที่เป็ นคนไร้ อดีตและเป็ นสัญญะให้ คาฟกาใช้ ยดึ เกาะเพื่อสร้ างความหมาย
อาจกล่าวได้ ว่าคาฟกาซึ่งเป็ นคนว่างเปล่าไร้ อดีตได้ หยิบยืมอดีตหรื อความทรงจําของมิสซาเอกิมาอีก
ทอดหนึง่ เพื่อให้ ตนเองได้ กลายเป็ นคนมีอดีต มีความหมายให้ ยดึ เกาะ และช่วยให้ ความหมายในการดํารงอยู่ของ
เขา ทําให้ เขามีคนให้ รอคอยและถวิลหาเพื่อเชื่อมโยงตนเองเข้ ากับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึง่ ก่อนหน้ าที่จะพบวิญญาณวัย
สิบห้ าปี ของมิสซาเอกิ คาฟกาเป็ นคนว่างเปล่า ไม่มีอดีต ไม่มีใครให้ สมั พันธ์ เชื่อมต่อด้ วย และแม้ ว่าวิญญาณวัย
สิบห้ าปี ของมิสซาเอกิจะไม่รับรู้ การมีตวั ตนอยู่ของคาฟกาแต่เขาก็ยงั คงถวิลหาทังที
้ ่เจ็บปวด จึงอาจกล่าวได้ ว่า
การมีสิ่งใดสิ่งหนึง่ ให้ ผกู พันถวิลหาก็ยงั ดีกว่าการใช้ ชีวิตอย่างว่างเปล่า ไร้ ความหมายภายในดังที่เป็ นอยู่ในสังคม
ทุนนิยมหลังสมัยใหม่
นอกจากการหยิ บยื มอดีตของมิสซาเอกิ มาเพื่ อประกอบสร้ างสัญญะให้ ตนเชื่ อมโยงแล้ ว คาฟกายัง
ประกอบสร้ างเรื่ องราวเพื่อเชื่อมโยงตนเองเข้ ากับมิสซาเอกิ วยั ห้ าสิบปี ผู้มีชีวิตอยู่ในโลกแห่งความจริ งอีกด้ วย
ตังแต่
้ แรกเห็นมิสซาเอกิ คาฟกาก็ทึกทักและพยายามหาความเชื่อมโยงระหว่างตนเองกับมิสซาเอกิ เพื่อให้ มิส
ซาเอกิกลายเป็ นแม่ที่ทิ ้งเขาไปตังแต่
้ วยั เด็ก ทังที
้ ่เขาก็ร้ ู ตวั ว่าตนมักจะคิดเสมอทุกครัง้ ที่เจอหญิงวัยกลางคนที่งาม
สง่าว่าเป็ นแม่ของเขา แต่ก็ยงั คิดว่าตราบที่ยงั ไม่มีหลักฐานมาหักล้ าง โอกาสที่มิสซาเอกิจะเป็ นแม่ของเขาจึงมีอยู่
คาฟกาจึงประกอบสร้ างเรื่ องราวเพื่อเชื่อมโยงตนเองเข้ ากับมิสซาเอกิว่า แท้ จริ งแล้ วเขาคือคนรักในอดีต
ที่ตายไปของเธอ และมิสซาเอกิก็เป็ นแม่ที่ทิง้ เขาไปเมื่อวัยเด็ก โดยอาศัยสมมติฐานว่ามิสซาเอกิเคยสัมภาษณ์
ชายถูกฟ้าผ่า ซึง่ พ่อของเขาก็เคยถูกฟ้าผ่าเช่นกัน นอกจากนี ้ ช่วงที่คนรักของมิสซาเอกิเสียชีวิต เธอเดินทางออก
จากเมืองและไม่มีใครรู้ วา่ เธอหายไปไหน ใช้ ชีวิตอย่างไร ประกอบกับภูมิหลังของมิสซาเอกิมีความคลุมเครื อ เธอ
มักไม่ตอบรั บหรื อปฏิเสธคําถามของคาฟกา ขณะที่เรื่ องราวบางส่วนในชีวิตของมิสซาเอกิที่เขารั บรู้ มาจากมิส
ซาเอกิกบั โอชิมะนันไม่
้ มีสว่ นหักล้ างขัดแย้ งกับสมมติฐานของเขา จึงยิ่งทําให้ คาฟกาสร้ างและเติมเรื่ องราวในชีวิต
ของมิสซาเอกิโดยนําตนเองเข้ าไปเป็ นส่วนสําคัญในชีวิตของเธอ คือ เป็ นทังอดี
้ ตคนรักและลูกชาย
ในแง่นี ้ คาฟกาจึงสามารถเชื่อมโยงตนเองเข้ ากับมิสซาเอกิได้ อย่างสมบูรณ์ ผ่านสัญญะ (วิญญาณของ
มิสซาเอกิ วัยสิบห้ าปี ) กับการประกอบสร้ างเรื่ องราว (มิสซาเอกิวัยห้ าสิบปี ) ทัง้ ยังเป็ นการจําลองอดีตเพื่อให้
ตนเองเสพได้ ยามถวิลหา คาฟกายังเน้ นยํา้ ว่า มีเรื่ องราวมากมายที่ถูกขโมยไปจากชีวิตวัยเด็กของเขา และเขา
ต้ องนํากลับคืนมาเพื่อให้ สามารถใช้ ชีวิตอยู่ได้ ตอ่ ไป และคนเราจําเป็ นต้ องมีบางสิ่ง เช่นสถานที่สกั แห่งให้ กลับไป
หา แสดงให้ เห็นว่า การมีอดีต ความทรงจํ า บุคคลหรื อสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ ยึดเกี่ยวเชื่ อมโยงเป็ นสิ่งสําคัญในการ
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ดํารงชีวิตอยู่ท่ามกลางสังคมทุนนิยมหลังสมัยใหม่ที่ผ้ คู นไร้ ราก ไร้ สิ่งให้ สมั พันธ์ยดึ เกาะ แม้ วา่ อดีตนันจะเป็
้
นเพียง
แค่สิ่งจําลองก็ตาม
3. ความตายในสังคมทุนนิยมหลังสมัยใหม่ ในนวนิยายเรื่ อง คาฟกา ออน เดอะ ชอร์ ของฮารุ กิ มุราคา
มิ
ความตายในนวนิยายเรื่ อง Kafka on the Shoreถูกนํามาใช้ เพื่อวิพากษ์ ทุนนิยมหลังสมัยใหม่ ดังตอนที่
มิสซาเอกิกบั นาคาตะเสียชีวิตอย่างสงบหลังจากได้ พบปะพูดคุยกัน ทันทีที่มิสซาเอกิได้ พบนาคาตะ มิสซาเอกิก็
กล่าวว่ารอคอยเวลานี ้มานานแล้ ว คือเวลาที่เธอจะต้ องจากโลก (แห่งความจริ ง) นี ้ไป นาคาตะเองก็มาเพื่อบอกให้
มิสซาเอกิทราบว่าใกล้ ถึงเวลาดังกล่าวของทังคู
้ ่แล้ ว นาคาตะกับมิสซาเอกิพูดคุยกันถึงความไม่เต็มสมบูรณ์ ของ
ชีวิตดังที่ทงคู
ั ้ ่กล่าวว่ามีเงาเพียงครึ่ งเดียว เมื่อชีวิตแหว่งวิ่นไม่สมบูรณ์ ก็ต้องอยู่ในโลกด้ วยความกลวงเปล่า ไม่มี
สิ่งใดในโลกมีความหมาย ไม่มีใครให้ ผกู สัมพันธ์เชื่อมโยงด้ วย
นาคาตะเป็ นเพียงชายชราแปลกประหลาดในสายตาคนอื่น เพราะเขาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ อีกทังยั
้ งคุย
กับแมวได้ ด้วย นาคาตะมองโลกด้ วยสายตาที่ผิดไปจากคนอื่น เขาไม่เข้ าใจรู ปสัญญะ (signifier) ซึง่ ทําหน้ าที่เป็ น
ภาพแทนความหมายของสิ่งที่เป็ นต้ นแบบ(Barthes, 2000)เช่น เขาไม่เข้ าใจเลขบัญชีในธนาคารว่ามีความหมาย
อย่างไรต่อชีวิตของเขา แต่เข้ าใจเงินในฐานะที่เขานําไปจับจ่ายใช้ สอยได้ เมื่อเป็ นเช่นนี ้นาคาตะจึงไม่เข้ าใจภาษา
ซึง่ เป็ นรู ปสัญญะ เขาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ รวมถึงไม่เข้ าใจคําที่ใช้ เป็ นภาพแทนนามธรรมเช่น คําว่าความทรงจํา
ทังจากความแตกต่
้
างจากคนอื่นในสังคม สายตาที่คนในสังคมมองเขาว่าเป็ นคนประหลาดแล้ วไม่ยอมคบหาด้ วย
นาคาตะจึงมองตนเองว่าเป็ นคนไม่ปกติ เป็ นคนโง่ และให้ ค่าความปกติว่า ถ้ าเขาเป็ นคนปกติคงจะได้ เข้ าเรี ยน
มหาวิทยาลัย ทํางานในบริ ษัท แต่งงาน มีลกู ขับรถยนต์คนั ใหญ่ เล่นกอล์ฟในวันหยุด “I would have gone to
college, work in a company, got married and had a family, driven a big car, played golf on my days
off.” (Murakami, 2005: 330)
อย่างไรก็ตาม แม้ นาคาตะจะรู้ สกึ ว่าตนไม่ปกติเมื่อเปรี ยบเทียบกับคนอื่นในสังคม และอยากจะนําเงาที่
หายไปครึ่ งหนึ่งกลับมาเพื่อเป็ นปกติ แต่นาคาตะก็ไม่ได้ ร้ ู สึกว่าเขาอยากจะเป็ นปกติในแบบค่านิ ยมของคนใน
สังคมทุนนิ ยม คือ ไม่ได้ ต้องการสะสมเงิ นและวัตถุ นาคาตะเพี ยงแต่ร้ ู สึกว่าตนเองเป็ นภาชนะกลวงเปล่า ไร้
ความหมาย “Nakata’s empty inside […] like a container with nothing inside.” (Murakami, 2005: 329)
เขาอยากจะเป็ นคนปกติในความหมายที่ว่าอยากมีความหมาย มีแก่นแท้ ในตัวพฤติกรรมและความคิดของนาคา
ตะสามารถวิพากษ์ สังคมทุนนิยมที่ให้ ค่ามนุษย์ ที่เปลือกนอก มุ่งแต่การสะสมทุนเพื่ อเป็ นมาตรวัดการประสบ
ความสําเร็ จในชีวิตและกีดกันคนที่แตกต่างให้ กลายเป็ นคนไม่ปกติ แต่ก็มีลกั ษณะไม่ต่างจากนาคาตะที่เป็ นคน
กลวงเปล่า เพราะผูกสัมพันธ์ แต่กบั รู ปที่ปราศจากความหมายเพื่อสร้ างความหมายให้ กบั ตนเอง เช่น ขับรถยนต์
คันใหญ่ เล่นกอล์ฟเพื่อแสดงให้ เห็นว่าเป็ นคนมีฐานะ ประสบความสําเร็ จในหน้ าที่การงานและสังคม
อย่างไรก็ตาม การเป็ นคนปกติที่นาคาตะให้ คา่ ก็มีความย้ อนแย้ งเพราะนาคาตะเข้ าใจว่า คนปกติคือคน
ที่ประสบความสําเร็ จตามแบบสังคมทุนนิยมหลังสมัยใหม่ดงั กล่าว แต่นาคาตะอยากเป็ นปกติเพราะอยากมีแก่น
แท้ และมีความหมายในตัว ซึง่ ขัดแย้ งกับคนในสังคมทุนนิยมหลังสมัยใหม่ที่กลวงเปล่าแม้ จะเป็ นคนละแบบกับ
นาคาตะ แต่ก็ไม่มีแก่นแท้ หรื อความหมายในตัวเช่นกัน หากกล่าวถึงการตายจากโลกที่ดําเนินไปกับสังคมทุน
นิยมของนาคาตะจึงไม่ได้ เป็ นการหลีกหนี หรื อยอมพ่ายต่อตรรกะของสังคมทุนนิยม นาคาตะใช้ ชีวิตไปวัน ๆ หิวก็
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กิน ง่วงก็นอน ไม่แสวงหาปั จจัยหรื อวัตถุใด ไม่มีอารมณ์สขุ ทุกข์ มีแต่เพียงความรู้ สกึ ว่าตนผิดปกติและอยากกลับ
เป็ นปกติเท่านัน้ จึงอาจกล่าวได้ ว่าการตายของนาคาตะคล้ ายกับการจากโลกนี ้ไป “ที่อื่น” เพราะถึงเวลาดังที่เขา
บอกกับมิสซาเอกิว่าใกล้ ถึงเวลาที่เราจะต้ องออกจากที่นี่ (โลกนี ้) และเพราะต้ องการไปนําเอาเงาที่ขาดหายไปที่
เขาทิ ้งไว้ ในอีกโลกใบหนึง่ เมื่อตอนที่ประตูถกู เปิ ดออก นอกจากนี ้นาคาตะยังมองความตายว่าเป็ นเรื่ องปกติที่ต้อง
เกิดขึ ้นเมื่อถึงเวลา มนุษย์ทุกคนต้ องตาย “Whether you’re smart or dumb, can read or can’t, whether
you’ve got a shadow or not, once the time comes, everybody passes on.” (Murakami, 2005: 54)
อาจกล่าวได้ ว่า ความตายเปรี ยบเสมือนการจัดการสรรพสิ่งให้ เข้ าที่เข้ าทาง ความตายมอบความเท่า
เทียมโดยไม่แบ่งแยกคนปกติกับคนไม่ปกติ หรื อคนที่ ประสบความสําเร็ จกับไม่ประสบความสําเร็ จตามกรอบ
สังคมทุนนิ ยมหลังสมัยใหม่ นาคาตะจึงรอรั บความตายด้ วยความสงบ และตายไปโดยปราศจากความทุก ข์
ทรมานเจ็บปวด โดยที่ความตายอาจเป็ นหนทางนํานาคาตะไปสู่โลกที่มีเงาที่ขาดหายของเขา และเป็ นหนทางที่
ทําให้ นาคาตะเป็ นคนปกติสมบูรณ์ ดงั ที่โฮชิโนะเชื่อ “Maybe death would take Nakata back to the way he
used to be […] Maybe death wasthe only road back to being the “normal Nakata” he’d talked
about.”(Murakami, 2005:440-441)

สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
นวนิยายเรื่ อง Kafka on the Shoreของฮารุ กิมรุ าคามิ นําเสนอกามารมณ์ ความรัก และความตายของ
ตัวละครที่ เป็ นผลมาจากสังคมทุนนิยมหลังสมัยใหม่ ขณะเดียวกันก็วิพากษ์ สังคมทุนนิ ยมหลังสมัยใหม่ด้วย
กล่าวคือ ในด้ านกามารมณ์ ได้ ถูกใช้ เป็ นเครื่ องมือกระตุ้นความปรารถนาของมนุษย์ ขณะที่มนุษย์ ก็ถูกลดทอน
คุณค่าให้ เป็ นเพียงวัตถุหรื อสินค้ าที่กระตุ้นให้ เสพจากรู ปลักษณ์ ภายนอกที่ไม่มีความหมายภายใน โดยที่ผ้ เู สพก็
ไม่ได้ มีอํานาจในการเลือกเสพอย่างแท้ จริ งแต่เป็ นเพราะถูกกระตุ้นจากรู ปลักษณ์ ที่ชวนเสพ ในด้ านความรักก็ถูก
ทําให้ เป็ นสัญญะเพื่อให้ มนุษย์สามารถเสพได้ ทุกครัง้ ที่ปรารถนา ทังยั
้ งถูกนําไปประกอบสร้ างเรื่ องราวเพื่อสร้ าง
ความหมายภายในให้ มนุษย์ ในด้ านความตายถูกนําไปใช้ เป็ นหนทางสูค่ วามเป็ นปกติสมบูรณ์ของมนุษย์
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