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บทคัดย่อ 

บทความนีมุ้่งศึกษากามารมณ์ ความรักและความตายผ่านพฤติกรรมของตวัละครอนัเป็นผลมาจาก

สงัคมทนุนิยมหลงัสมยัใหม่ในนวนิยายเร่ือง Kafka on the Shoreของฮารุกิ มรุาคามิ โดยใช้แนวคิดของเฟรดริก 

เจมิสนัเร่ือง Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalismจากการศกึษาพบว่า ในด้าน

กามารมณ์ มนษุย์ถกูลดทอนลงให้เป็นเพียงสินค้า รวมถงึถกูลดทอนคณุค่าความเป็นมนุษย์ด้วย ในด้านความรัก 

ความรักถกูทําให้เป็นสิ่งจําลอง และเกิดการผลิตซํา้เพ่ือนํากลบัมาใช้ใหม่ รวมถึงถูกนําไปประกอบสร้างเร่ืองราว

เพ่ือสร้างความหมายให้มนษุย์ ในด้านความตาย มนุษย์ไม่ได้ใช้ความตายเพ่ือหนีปัญหา แต่มองว่าความตายคือ

หนทางหนึง่ท่ีนําไปสูค่วามสมบรูณ์ของมนษุย์ 
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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. 

 

Keywords:   sexual desire, love, death, post-modern capitalist society 

E-mail: chestina_inkgirl@hotmail.com 

 

คาํนํา 

สงัคมทุนนิยมเป็นคํานิยามสภาพสังคมโลกปัจจุบัน ทุนนิยมเป็นระบบท่ีเปลี่ยนวิถีชีวิตผู้ คน รวมถึง

ครอบคลุมไปทั่วโลก เน่ืองจากมีปัจจัยเกือ้หนุนคือความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การ

                                                           
1ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

Department of Comparative Literature, Faculty of Arts, Chulalongkorn University 

mailto:chestina_inkgirl@hotmail.com


การประชมุวิชาการแหง่ชาต ิมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

752 

คมนาคมและการสื่อสารระบบทุนนิยมมีพฒันาการมายาวนานตัง้แต่ศตวรรษท่ี 18 และแบ่งได้เป็น 3 ยุคใหญ่ ๆ

(ฟลุเชอร์,2554) โดยระบบทนุนิยมท่ีพฒันามาจนถงึยุคปัจจุบนัจะเน้นการผลิตสินค้า บริการ และวฒันธรรมเพ่ือ

บริโภคความหมายภายนอกมากกว่าประโยชน์ใช้สอย รวมถึงบริโภคเพ่ือตอบสนองความปรารถนามากกว่า

ตอบสนองความจําเป็นในการใช้ชีวิต ด้วยลักษณะดังกล่าวจึงมีนักทฤษฎี คือ เฟรดริก เจมิสัน (Fredric 

Jameson) ท่ีมองว่าระบบทุนนิยมกับสํานึกแบบหลงัสมยัใหม่มีความเกือ้หนุนซึ่งกันและกัน คือ ระบบทุนนิยม

ปัจจบุนั (หรือท่ีเรียกวา่ทนุนิยมตอนปลาย) สร้างสํานึกแบบหลงัสมยัใหม่ ขณะท่ีสํานึกแบบหลงัสมยัใหม่ก็ทําให้

สงัคมทุนนิยมตอนปลายเติบโตขึน้ด้วยเช่นกัน (เสาวณิต จุลวงศ์, 2550) เน่ืองจากภาวะแบบหลงัสมยัใหม่ให้

ความสําคญักบัรูปลกัษณ์ภายนอกกับสิ่งจําลอง(ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2554)ด้วยเหตุนีส้งัคมทุนนิยมและ

ภาวะหลงัสมยัใหมจ่งึมีความเก่ียวข้องเช่ือมโยงกนัท่ีการให้ความสําคญักบัรูปลกัษณ์ภายนอกและสิ่งจําลองท่ีไม่

มีความหมายภายใน โดยรูปลกัษณ์และสิ่งจําลองจะถูกทําให้อยู่ในรูปแบบของสินค้าเพ่ือบริโภคความหมายจาก

ภายนอก จึงอาจเรียกสงัคมทุนนิยมตอนปลายได้ว่าสงัคมทุนนิยมหลงัสมยัใหมซ่ึ่งมีอิทธิพลต่อนักเขียนจํานวน

มากฮารุกิ มรุาคามิ (Haruki Murakami)ก็เป็นนกัเขียนคนหนึง่ท่ีวิพากษ์สงัคมทนุนิยมหลงัสมยัใหม่ผ่านงานเขียน

ของเขาโดยเสนอผ่านกามารมณ์ ความรัก และความตายของตวัละคร  ในท่ีนีผู้้ วิจยัเน้นศกึษากามารมณ์ ความรัก

และความตายกบัทนุนิยมหลงัสมยัใหมใ่นนวนิยายเร่ือง Kafka on the Shore ของฮารุกิ มรุาคามิ 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

เร่ือง Kafka on the Shore(2005) เป็นนวนิยายของฮารุกิ มรุาคามิ (Haruki Murakami) นกัเขียนชาว

ญ่ีปุ่ น โดยดําเนินเร่ืองผ่านตวัละครเอกสองคนสลบักนับทต่อบท คือ เด็กหนุ่มท่ีเรียกตวัเองว่าคาฟกากบัชายชรา

ช่ือนาคาตะ คาฟกาหนีออกจากบ้านเพ่ือให้หลดุพ้นจากคําสาปของพ่อท่ีว่าเขาจะฆ่าพ่อ แล้วมีความสมัพนัธ์กบั

แม่และพ่ีสาว จนได้ไปพกัอาศยัท่ีห้องสมดุแห่งหนึ่งท่ีดูแลโดยบรรณารักษ์ช่ือโอชิมะกบัหัวหน้าบรรณารักษ์และ

ผู้ดแูลห้องสมดุช่ือมิสซาเอกิ สว่นนาคาตะ เป็นชายชราท่ีไมมี่ความทรงจํา อา่นไมอ่อกเขียนไม่ได้ มีความสามารถ

พิเศษในการพดูคยุกบัแมวจึงมีอาชีพเป็นนกัตามหาแมวจนเข้าไปพวัพนักบัคดีฆาตกรรมจอห์นนี วอล์กเกอร์ นกั

ล่าวิญญาณแมว นาคาตะออกจากเมืองและไปตามหาศิลาเบิกทวารท่ีเขาเช่ือว่าจะทําให้ทุกอย่างเข้าท่ีเข้าทาง

โดยมีเพ่ือนร่วมทางเป็นคนขบัรถบรรทกุช่ือโฮชิโนะตวัละครในนวนิยายของมรุาคามิจะเป็นคนอ้างว้าง กลวงเปล่า 

ไร้ราก และมกัจะเข้าไปเก่ียวข้องกบัเหตกุารณ์แปลกประหลาดมหศัจรรย์ เหนือจริงโดยนําเสนอเร่ืองกามารมณ์ 

ความรักและความตายผ่านพฤติกรรมของตวัละคร อนัเป็นผลมาจากสงัคมทนุนิยมหลงัสมยัใหม่ท่ีเน้นการบริโภค

ซึง่สามารถแปรทุกอย่างให้เป็นสินค้า รวมทัง้ร่างกายและอารมณ์ความรู้สกึของบุคคลผู้ วิจยัเห็นว่าแนวคิดเร่ือง

ตรรกะทางวฒันธรรมของระบบทุนนิยมตอนปลายจากเร่ือง Postmodernism, or the Cultural Logic of Late 

Capitalism(1991) ของ Fredric Jameson สามารถนํามาวิเคราะห์ตวับทได้ โดยใช้ลกัษณะของภาวะหลัง

สมัยใหม่ คือ เร่ืองรูปลักษณ์และสิ่งจําลอง กล่าวคือ การให้ความสําคัญกับรูปลักษณ์ภายนอกแต่ไม่ให้

ความสําคญักับความหมายภายใน คุณค่าของสิ่งต่าง ๆ ถูกลดทอนลงเหลือเพียงสญัญะ ขณะท่ีสิ่งจําลอง คือ 

การท่ีต้นแบบถูกทําให้กลายเป็นภาพลกัษณ์ หรือบางกรณีสิ่งจําลองก็กลายเป็นความจริงโดยไม่มีต้นแบบโดย

รูปลกัษณ์และสิ่งจําลองมีขึน้เพ่ือจุดประสงค์ในการเสพหรือบริโภคความหมายจากภายนอก ทัง้นีผู้้ วิจยัได้ศกึษา

เร่ือง Mythologies(2000) ของโรลอ็งด์ บาร์ตส์ (Roland Barthes)ประกอบในเร่ืองสญัญะด้วย 
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ผลการทดลองและวิจารณ์ 
1. กามารมณ์ในสังคมทุนนิยมหลังสมัยใหม่ในนวนิยายเร่ือง คาฟกา ออน เดอะ ชอร์ ของฮารุกิ มุราคา

มิ 

กามารมณ์ในนวนิยายเร่ือง Kafka on the Shoreถูกนํามาใช้เพ่ือวิพากษ์สงัคมทุนนิยมหลงัสมยัใหม ่

โดยปรากฏในลกัษณะเหนือจริง ดงัตอนท่ีผู้พนัแซนเดอร์สให้โฮชิโนะมีเพศสมัพนัธ์กบัหญิงบริการท่ีเขาหามาให้ 

ก่อนท่ีจะพาโฮชิโนะไปหาศิลาเบิกทวารเพ่ือนําไปให้นาคาตะ     

 หญิงขายบริการอาจถือเป็นอาชีพท่ีเรียกได้ว่าเป็น “วตัถุทางเพศ” กล่าวคือเป็นเคร่ืองระบายกามารมณ์

หรือความกําหนัดโดยใช้เรือนร่างเพ่ือแลกเปลี่ยนเงินตรา เรือนร่างของหญิงขายบริการจึงเป็นสิ่งท่ีมี “มูลค่า” 

นํามาซือ้ขายได้ไม่ต่างจากวตัถุ ทัง้ยงัอาจกล่าวได้ว่าความเป็นมนุษย์ของเธอถูกลดทอนลงเหลือเป็นเพียงวตัถุ

เท่านัน้ ทัง้นี ้จากตัวบท ยังไม่ปรากฏช่ือหญิงขายบริการ ไม่มีการบอกกล่าวหรือไถ่ถามช่ือของเธอ เธอจึง

เปรียบเสมือนวัตถุ ไร้ตัวตน ไร้อัตลักษณ์ นอกจากนี ้ผู้ การแซนเดอร์สยังตอกยํา้ความเป็นวัตถุของหญิงขาย

บริการด้วยการเรียกเธอวา่เป็น “เคร่ืองจกัรเซก็ส์” (sex machine) และอปุมาเปรียบเปรยเธอกบัวตัถุอย่างรถยนต์

ท่ีเป็นผลผลิตจากสงัคมทนุนิยมด้วยวา่ เธอเป็นเหมือนรถขบัเคลื่อนสี่ล้อบนเตียง แรงจดัติดเทอร์โบ  

  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 เหตุการณ์กลบัย้อนแย้งเม่ือโฮชิโนะไม่จําเป็นต้องจ่ายเงินค่าบริการเลย อีกทัง้หญิงขาย

บริการยงัเป็นนกัศกึษาปรัชญาผู้ มีความรู้และพูดถึงปรัชญาของเฮเกลให้เขาฟังอีกด้วย โดยเธออธิบายว่า เฮเกล

เช่ือว่าคนเราไม่ได้รู้สกึต่อตวัตนและวตัถุ ตวัตนและวตัถุแยกออกจากกันเด็ดขาด ทัง้เธอยังยกตวัอย่างจากการ

ร่วมเพศกนัในขณะนัน้ด้วยวา่ ฉนั (หญิงบริการ) เป็นตวัตน และคณุ (โฮชิโนะ) เป็นวตัถุ แต่ในสายตาของโฮชิโนะ

จะเป็นตรงกนัข้าม คือ โฮชิโนะเป็นตวัตน และหญิงขายบริการเป็นเพียงวตัถ ุเกิดการแลกเปลี่ยนระหวา่งตวัตนกบั

วตัถ ุซึง่อาจกลา่วได้วา่ แม้โฮชิโนะจะดเูหมือนว่าเป็นผู้ มีอํานาจตดัสินใจ และหญิงขายบริการเปรียบเสมือนวตัถ ุ

สามารถให้หญิงขายบริการตามใจเขาและทําให้เขาพอใจ แตใ่นด้านกลบักนั โฮชิโนะก็เป็นเพียงแค่วตัถุในสายตา

ของหญิงบริการด้วยเช่นกนั แสดงให้เห็นวา่ โฮชิโนะไม่ได้มีอํานาจเบ็ดเสร็จในการเลือกเสพวตัถุอย่างแท้จริง (ซึง่

ในท่ีนีก้็คือการเสพกามารมณ์จากหญิงขายบริการ) และจากตวับทท่ีแสดงให้เห็นว่า โฮชิโนะไม่ได้เป็นผู้ เลือก

ตัง้แต่แรก เขาตามหาศิลาเบิกทวารไปให้นาคาตะ และผู้พนัแซนเดอร์สก็ปรากฏตวัขึน้มาบอกเขาว่าจะพาไปหา

ศิลาเบิกทวารแต่ให้ร่วมเพศกบัหญิงขายบริการท่ีเขาจดัหามาให้ก่อน โฮชิโนะลงัเลแต่เม่ือเห็นรูปร่างหน้าตาของ

หญิงขายบริการก็ตกลงทนัที ในแง่นีอ้าจกลา่วได้ว่า หญิงขายบริการก็เปรียบเสมือนวตัถุซือ้ขายในสงัคมทุนนิยม

หลงัสมยัใหมท่ี่ขายเพียงภาพลกัษณ์ หรือคณุคา่ภายนอกเพ่ือชวนให้เสพ หรือบริโภคโดยไมย่ัง้คิด และไมส่ามารถ

ควบคมุตนเองได้ เหมือนกับโฮชิโนะท่ีเม่ือเห็นหญิงขายบริการก็เกิดกามารมณ์ และร่วมเพศกบัเธอครัง้แล้วครัง้

เลา่อย่างควบคมุตนเองไมไ่ด้       

 ขณะเดียวกัน โฮชิโนะก็ไม่ได้มีอํานาจในการเลือกอย่างแท้จริง เพราะสงัคมทุนนิยมหลงัสมัยใหม่ได้

นําเอาความปรารถนาของมนษุย์มาเป็นเคร่ืองมือกระตุ้นให้เกิดการเสพหรือบริโภค ในท่ีนี ้โฮชิโนะเป็นตวัแทนของ
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คนในสงัคมทุนนิยมหลงัสมยัใหม่ท่ีตกเป็นทาสการบริโภค หลงคิดว่าตนมีอํานาจในการเลือกบริโภคสินค้า แต่

แท้จริงกลบัถกูลวงให้หลงและต้องเสพ ซึง่ในท่ีนีก้็คือกามารมณ์ซึง่เป็นอารมณ์ของมนุษย์ได้ถูกลดทอนลงให้เป็น

เพียงสินค้า และถกูนํามาเป็นเคร่ืองมือกระตุ้นให้เสพด้วย นอกจากนี ้จากการท่ีหญิงขายบริการบอกว่าโฮชิโนะก็

เป็นวัตถุ (ในแง่ท่ีเธอเป็นตัวตน) ก็สอดคล้องกับความรู้สึกของคนในสังคมทุนนิยมหลังสมัยใหม่ว่า อารมณ์

ความรู้สึกส่วนตวัของตนไม่มีอีกต่อไป มีแต่ความรู้สกึไม่เฉพาะตวัท่ีล่องลอยอย่างอิสรเสรีและจะเกิดความรู้สึก

ดงักลา่วได้ก็ตอ่เม่ือมีสิ่งมากระทบ (Jameson, 1991) ในแง่นีโ้ฮชิโนะจงึเปรียบได้กบัวตัถท่ีุกลวงเปล่า ถูกลดทอน

คา่ความเป็นมนษุย์  ไร้ความหมายไมต่า่งจากวตัถท่ีุตนเสพ 

 

2. ความรักในสังคมทุนนิยมหลังสมัยใหม่ในนวนิยายเร่ือง คาฟกา ออน เดอะ ชอร์ ของฮารุก ิมุราคามิ 

ความรักในนวนิยายเร่ือง Kafka on the Shore ถูกนํามาใช้เพ่ือวิพากษ์สงัคมทุนนิยมหลงัสมยัใหม่ โดย

ปรากฏในลกัษณะเหนือจริง ดงัตอนท่ีมิสซาเอกิมีสองตวัตน คือ มิสซาเอกิวยัห้าสิบปีท่ีอยู่ในปัจจุบนักบัมิสซาเอกิ

วยัสิบห้าปีท่ีเป็นวิญญาณลอ่งลอยอยู่ในห้อง ๆ หนึ่งซึง่กกัเก็บความทรงจําระหว่างเธอกบัคนรักท่ีเสียชีวิตไปแล้ว 

มิสซาเอกิเป็นหญิงท่ีประสบความสําเร็จในหน้าท่ีการงาน มีช่ือเสียงและมีฐานะดี แต่เธอกลบัใช้ชีวิตอย่างไร้

ความรู้สึก ไม่มีทัง้อารมณ์สุขทุกข์ ชีวิตของเธอมีแต่เพียงความว่างเปล่า ไม่รู้ความหมายของการมีชีวิตอยู่ เธอ

เพียงแตเ่ฝ้าหวนกลบัไปหาอดีตในวยัสิบห้าปีท่ีเธอยงัอยู่เคียงข้างกบัคนรัก ทัง้ ๆ ท่ีการนําตนเองเข้าไปผูกติดกบั

อดีตจะทําให้เธอเจ็บปวดทรมานมากย่ิงขึน้เร่ือย ๆ  แตก่็เป็นสิ่งเดียวท่ีช่วยพิสจูน์วา่เธอยงัคงมีชีวิตอยู่  

“[…] 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)  

การโหยหาอดีตของมิสซาเอกิไม่ได้เป็นเพียงความรู้สึกท่ีเกิดขึน้จากความรักเท่านัน้ แต่วิญญาณวยัสิบ

ห้าปีของเธอท่ีลอ่งลอยอยู่กบัความทรงจําได้สะท้อนให้เห็นถึงอาการหนึ่งของคนในสงัคมทุนนิยมหลงัสมยัใหม่ท่ี

โหยหาอดีต เพียงแตไ่มไ่ด้โหยหาอดีตในแบบลุม่หลงด่ืมด่ํา แตเ่ป็นการโหยหาอดีตในสว่นท่ีขาดหายไปในปัจจุบนั

และต้องการนํากลบัมา “ใช้” ใหม่ (Jameson, 1991) เน่ืองจากในสงัคมทุนนิยมหลงัสมยัใหม่ สิ่งต่าง ๆ ถูก

ลดทอนลงให้เหลือเป็นเพียงสญัญะ ไมมี่ความหมายจากภายใน มีแตเ่พียงคณุคา่ท่ีดํารงอยู่อย่างฉาบฉวยตืน้เขิน

ภายนอก จึงทําให้คนขาดการเช่ือมโยงกับอดีตท่ีมีความหมายภายใน เม่ือขาดหายจึงต้องการการเติมเต็มด้วย

วตัถุภายนอกด้วยการบริโภคหรือเสพเพ่ือหาช่องทางเช่ือมโยงตนเองเข้ากับสิ่งท่ีมีความหมายภายในเช่นอดีต 

ดงันัน้จงึเกิดการผลิตซํา้หรือเกิดการ “จําลอง” อดีตเพ่ือนํากลบัมาใช้ใหม ่    

 ในกรณีของมิสซาเอกิ แม้วา่ความทรงจําช่วงท่ีเธอยงัได้อยู่กบัคนรักจะไมไ่ด้ถูกทําให้กลายเป็นสินค้า แต่

การกกัเก็บความทรงจําสว่นท่ีดีไว้เพ่ือให้หวนกลบัไปหาได้ตลอดเวลา ก็เปรียบได้กบัการลดทอนอดีตให้กลายเป็น

สญัญะให้เธอหวนกลบัไป “เสพ” ได้ทุกครัง้ท่ีโหยหา ภาพวาด Kafka on the Shore ในห้องท่ีวิญญาณของเธอ

วนเวียนอยู่ในนัน้ก็เป็นสญัญะหนึง่ท่ีทําให้เธอกลบัไปเสพอดีตซึง่มีความหมายตอ่ชีวิตของเธอ เพราะเป็นสิ่งท่ีช่วย

ยืนยันการมีชีวิตอยู่ของเธอท่ามกลางสังคมทุนนิยมหลังสมัยใหม่ท่ีมนุษย์เสพแต่รูปลักษณ์ไม่มีความหมาย 

มนุษย์จึงกลวงเปล่า ไร้ราก ขาดการเช่ือมโยงกบัความหมายท่ีแท้จริง หรือไม่เช่ือมต่อกับอดีต สําหรับมิสซาเอกิ 
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อดีตจงึเป็นสิ่งท่ีสําคญัมากเพราะช่วยทําให้เธอสามารถเช่ือมตอ่สมัพนัธ์กบัสิ่งท่ีมีความหมายเพ่ือยืนยนัการดํารง

อยู่ของตวัตนของเธอ “the only thing that proved I was alive.” (Murakami, 2005: 421)   

 ขณะท่ีคาฟกาก็ดเูหมือนวา่ตกอยู่ในห้วงรักเช่นกนั คาฟกาหลงรักวิญญาณท่ีลอ่งลอยของมิสซาเอกิในวยั

สิบห้าปีทัง้ท่ีไมส่ามารถพดูคยุทําความรู้จกักนัได้ แตค่าฟกากลบัไปสมัพนัธ์ยดึโยงอยู่กบัวิญญาณนัน้อีกทอดหนึ่ง

ทัง้ท่ีไม่มีอดีตหรือความผูกพันร่วมกันเลย คาฟกาจึงมีลักษณะคล้ายคลึงมิสซาเอกิคือ มีการแปรบางสิ่งให้

กลายเป็นสญัญะเพ่ือให้ตนเองเสพได้เร่ือย ๆ ในกรณีของคาฟกาคือ การแปรวิญญาณวยัสิบห้าปีของมิสซาเอกิให้

กลายเป็นสญัญะ อย่างไรก็ตาม กรณีของคาฟกาก็แตกต่างจากกรณีของมิสซาเอกิท่ีแปรอดีตซึง่มีความหมายอยู่

ภายในให้เป็นสญัญะ แต่วิญญาณวัยสิบห้าปีของมิสซาเอกิเป็นเพียงสญัญะท่ีกลวงเปล่า ปราศจากอดีตและ

ความหมายภายใน เพราะคาฟกาไมเ่คยมีอดีตหรือความสมัพนัธ์ใดๆกบัเธอ วิญญาณวยัสิบห้าปีของมิสซาเอกิจึง

ถกูคาฟกาใช้เพ่ือเช่ือมตอ่ตนเองท่ีเป็นคนไร้อดีตและเป็นสญัญะให้คาฟกาใช้ยดึเกาะเพ่ือสร้างความหมาย 

 อาจกล่าวได้ว่าคาฟกาซึ่งเป็นคนว่างเปล่าไร้อดีตได้หยิบยืมอดีตหรือความทรงจําของมิสซาเอกิมาอีก

ทอดหนึง่เพ่ือให้ตนเองได้กลายเป็นคนมีอดีต มีความหมายให้ยดึเกาะ และช่วยให้ความหมายในการดํารงอยู่ของ

เขา ทําให้เขามีคนให้รอคอยและถวิลหาเพ่ือเช่ือมโยงตนเองเข้ากบัสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึง่ก่อนหน้าท่ีจะพบวิญญาณวยั

สิบห้าปีของมิสซาเอกิ คาฟกาเป็นคนว่างเปล่า ไม่มีอดีต ไม่มีใครให้สมัพนัธ์เช่ือมต่อด้วย และแม้ว่าวิญญาณวยั

สิบห้าปีของมิสซาเอกิจะไม่รับรู้การมีตวัตนอยู่ของคาฟกาแต่เขาก็ยงัคงถวิลหาทัง้ท่ีเจ็บปวด จึงอาจกล่าวได้ว่า

การมีสิ่งใดสิ่งหนึง่ให้ผกูพนัถวิลหาก็ยงัดีกวา่การใช้ชีวิตอย่างว่างเปล่า ไร้ความหมายภายในดงัท่ีเป็นอยู่ในสงัคม

ทนุนิยมหลงัสมยัใหม ่        

 นอกจากการหยิบยืมอดีตของมิสซาเอกิมาเพ่ือประกอบสร้างสัญญะให้ตนเช่ือมโยงแล้ว คาฟกายัง

ประกอบสร้างเร่ืองราวเพ่ือเช่ือมโยงตนเองเข้ากับมิสซาเอกิวยัห้าสิบปีผู้ มีชีวิตอยู่ในโลกแห่งความจริงอีกด้วย 

ตัง้แต่แรกเห็นมิสซาเอกิ คาฟกาก็ทึกทักและพยายามหาความเช่ือมโยงระหว่างตนเองกับมิสซาเอกิ เพ่ือให้มิส   

ซาเอกิกลายเป็นแมท่ี่ทิง้เขาไปตัง้แตว่ยัเดก็ ทัง้ท่ีเขาก็รู้ตวัวา่ตนมกัจะคิดเสมอทุกครัง้ท่ีเจอหญิงวยักลางคนท่ีงาม

สง่าวา่เป็นแมข่องเขา  แตก่็ยงัคิดวา่ตราบท่ียงัไมมี่หลกัฐานมาหกัล้าง โอกาสท่ีมิสซาเอกิจะเป็นแมข่องเขาจึงมีอยู่

 คาฟกาจงึประกอบสร้างเร่ืองราวเพ่ือเช่ือมโยงตนเองเข้ากบัมิสซาเอกิว่า แท้จริงแล้วเขาคือคนรักในอดีต

ท่ีตายไปของเธอ และมิสซาเอกิก็เป็นแม่ท่ีทิง้เขาไปเม่ือวยัเด็ก โดยอาศยัสมมติฐานว่ามิสซาเอกิเคยสมัภาษณ์

ชายถกูฟ้าผ่า ซึง่พ่อของเขาก็เคยถูกฟ้าผ่าเช่นกนั นอกจากนี ้ช่วงท่ีคนรักของมิสซาเอกิเสียชีวิต เธอเดินทางออก

จากเมืองและไมมี่ใครรู้วา่เธอหายไปไหน ใช้ชีวิตอย่างไร ประกอบกบัภูมิหลงัของมิสซาเอกิมีความคลมุเครือ เธอ

มกัไม่ตอบรับหรือปฏิเสธคําถามของคาฟกา ขณะท่ีเร่ืองราวบางส่วนในชีวิตของมิสซาเอกิท่ีเขารับรู้มาจากมิส   

ซาเอกิกบัโอชิมะนัน้ไมมี่สว่นหกัล้างขดัแย้งกบัสมมติฐานของเขา จงึย่ิงทําให้คาฟกาสร้างและเติมเร่ืองราวในชีวิต

ของมิสซาเอกิโดยนําตนเองเข้าไปเป็นสว่นสําคญัในชีวิตของเธอ คือ เป็นทัง้อดีตคนรักและลกูชาย   

 ในแง่นี ้คาฟกาจึงสามารถเช่ือมโยงตนเองเข้ากบัมิสซาเอกิได้อย่างสมบูรณ์ผ่านสญัญะ (วิญญาณของ

มิสซาเอกิวัยสิบห้าปี) กับการประกอบสร้างเร่ืองราว (มิสซาเอกิวัยห้าสิบปี) ทัง้ยังเป็นการจําลองอดีตเพ่ือให้

ตนเองเสพได้ยามถวิลหา คาฟกายงัเน้นยํา้ว่า มีเร่ืองราวมากมายท่ีถูกขโมยไปจากชีวิตวยัเด็กของเขา และเขา

ต้องนํากลบัคืนมาเพ่ือให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ตอ่ไป และคนเราจําเป็นต้องมีบางสิ่ง เช่นสถานท่ีสกัแห่งให้กลบัไป

หา แสดงให้เห็นว่า การมีอดีต ความทรงจํา บุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ยึดเก่ียวเช่ือมโยงเป็นสิ่งสําคัญในการ
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ดํารงชีวิตอยู่ท่ามกลางสงัคมทนุนิยมหลงัสมยัใหมท่ี่ผู้คนไร้ราก ไร้สิ่งให้สมัพนัธ์ยดึเกาะ แม้วา่อดีตนัน้จะเป็นเพียง

แคส่ิ่งจําลองก็ตาม  

 

3. ความตายในสังคมทุนนิยมหลังสมัยใหม่ในนวนิยายเร่ือง คาฟกา ออน เดอะ ชอร์ ของฮารุก ิมุราคา 

มิ 

 ความตายในนวนิยายเร่ือง Kafka on the Shoreถกูนํามาใช้เพ่ือวิพากษ์ทุนนิยมหลงัสมยัใหม่ ดงัตอนท่ี

มิสซาเอกิกบันาคาตะเสียชีวิตอย่างสงบหลงัจากได้พบปะพูดคยุกนั ทนัทีท่ีมิสซาเอกิได้พบนาคาตะ มิสซาเอกิก็

กลา่ววา่รอคอยเวลานีม้านานแล้ว คือเวลาท่ีเธอจะต้องจากโลก (แห่งความจริง) นีไ้ป นาคาตะเองกม็าเพ่ือบอกให้

มิสซาเอกิทราบว่าใกล้ถึงเวลาดงักล่าวของทัง้คู่แล้ว นาคาตะกบัมิสซาเอกิพูดคยุกนัถึงความไม่เต็มสมบูรณ์ของ

ชีวิตดงัท่ีทัง้คู่กล่าวว่ามีเงาเพียงคร่ึงเดียว เม่ือชีวิตแหว่งว่ินไม่สมบูรณ์ก็ต้องอยู่ในโลกด้วยความกลวงเปล่า ไม่มี

สิ่งใดในโลกมีความหมาย ไมมี่ใครให้ผกูสมัพนัธ์เช่ือมโยงด้วย     

 นาคาตะเป็นเพียงชายชราแปลกประหลาดในสายตาคนอ่ืน เพราะเขาอา่นไมอ่อกเขียนไมไ่ด้ อีกทัง้ยงัคยุ

กบัแมวได้ด้วย นาคาตะมองโลกด้วยสายตาท่ีผิดไปจากคนอ่ืน เขาไมเ่ข้าใจรูปสญัญะ (signifier) ซึง่ทําหน้าท่ีเป็น

ภาพแทนความหมายของสิ่งท่ีเป็นต้นแบบ(Barthes, 2000)เช่น เขาไม่เข้าใจเลขบญัชีในธนาคารว่ามีความหมาย

อย่างไรตอ่ชีวิตของเขา แตเ่ข้าใจเงินในฐานะท่ีเขานําไปจบัจ่ายใช้สอยได้ เม่ือเป็นเช่นนีน้าคาตะจึงไม่เข้าใจภาษา

ซึง่เป็นรูปสญัญะ เขาอา่นไมอ่อกเขียนไมไ่ด้ รวมถงึไมเ่ข้าใจคําท่ีใช้เป็นภาพแทนนามธรรมเช่น คําว่าความทรงจํา 

ทัง้จากความแตกตา่งจากคนอ่ืนในสงัคม สายตาท่ีคนในสงัคมมองเขาวา่เป็นคนประหลาดแล้วไม่ยอมคบหาด้วย 

นาคาตะจึงมองตนเองว่าเป็นคนไม่ปกติ เป็นคนโง่ และให้ค่าความปกติว่า ถ้าเขาเป็นคนปกติคงจะได้เข้าเรียน

มหาวิทยาลยั ทํางานในบริษัท แต่งงาน มีลกู ขบัรถยนต์คนัใหญ่ เล่นกอล์ฟในวนัหยุด “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 แม้นาคาตะจะรู้สกึว่าตนไม่ปกติเม่ือเปรียบเทียบกบัคนอ่ืนในสงัคม และอยากจะนําเงาท่ี

หายไปคร่ึงหนึ่งกลบัมาเพ่ือเป็นปกติ แต่นาคาตะก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาอยากจะเป็นปกติในแบบค่านิยมของคนใน

สงัคมทุนนิยม คือ ไม่ได้ต้องการสะสมเงินและวัตถุ นาคาตะเพียงแต่รู้สึกว่าตนเองเป็นภาชนะกลวงเปล่า ไร้

ความหมาย “Nakata’s empty inside […] like a container with nothing inside.” (Murakami, 2005: 329) 

เขาอยากจะเป็นคนปกติในความหมายท่ีว่าอยากมีความหมาย มีแก่นแท้ในตวัพฤติกรรมและความคิดของนาคา

ตะสามารถวิพากษ์สังคมทุนนิยมท่ีให้ค่ามนุษย์ท่ีเปลือกนอก มุ่งแต่การสะสมทุนเพ่ือเป็นมาตรวดัการประสบ

ความสําเร็จในชีวิตและกีดกนัคนท่ีแตกต่างให้กลายเป็นคนไม่ปกติ แต่ก็มีลกัษณะไม่ต่างจากนาคาตะท่ีเป็นคน

กลวงเปล่า เพราะผูกสมัพนัธ์แต่กบัรูปท่ีปราศจากความหมายเพ่ือสร้างความหมายให้กบัตนเอง เช่น ขบัรถยนต์

คนัใหญ่ เลน่กอล์ฟเพ่ือแสดงให้เห็นวา่เป็นคนมีฐานะ ประสบความสําเร็จในหน้าท่ีการงานและสงัคม  

 อย่างไรก็ตาม การเป็นคนปกติท่ีนาคาตะให้คา่ก็มีความย้อนแย้งเพราะนาคาตะเข้าใจว่า คนปกติคือคน

ท่ีประสบความสําเร็จตามแบบสงัคมทนุนิยมหลงัสมยัใหมด่งักล่าว แต่นาคาตะอยากเป็นปกติเพราะอยากมีแก่น

แท้และมีความหมายในตวั ซึง่ขดัแย้งกับคนในสงัคมทุนนิยมหลงัสมยัใหม่ท่ีกลวงเปล่าแม้จะเป็นคนละแบบกับ

นาคาตะ แต่ก็ไม่มีแก่นแท้หรือความหมายในตวัเช่นกัน หากกล่าวถึงการตายจากโลกท่ีดําเนินไปกับสงัคมทุน

นิยมของนาคาตะจงึไมไ่ด้เป็นการหลีกหนี หรือยอมพ่ายตอ่ตรรกะของสงัคมทนุนิยม นาคาตะใช้ชีวิตไปวนั ๆ หิวก็
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กิน ง่วงก็นอน ไมแ่สวงหาปัจจยัหรือวตัถใุด ไมมี่อารมณ์สขุทกุข์ มีแตเ่พียงความรู้สกึวา่ตนผิดปกติและอยากกลบั

เป็นปกติเท่านัน้ จงึอาจกล่าวได้ว่าการตายของนาคาตะคล้ายกบัการจากโลกนีไ้ป “ท่ีอ่ืน” เพราะถึงเวลาดงัท่ีเขา

บอกกบัมิสซาเอกิว่าใกล้ถึงเวลาท่ีเราจะต้องออกจากท่ีน่ี (โลกนี)้ และเพราะต้องการไปนําเอาเงาท่ีขาดหายไปท่ี

เขาทิง้ไว้ในอีกโลกใบหนึง่เม่ือตอนท่ีประตถูกูเปิดออก นอกจากนีน้าคาตะยงัมองความตายว่าเป็นเร่ืองปกติท่ีต้อง

เกิดขึน้เม่ือถึงเวลา มนุษย์ทุกคนต้องตาย “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) 

 อาจกล่าวได้ว่า ความตายเปรียบเสมือนการจัดการสรรพสิ่งให้เข้าท่ีเข้าทาง ความตายมอบความเท่า

เทียมโดยไม่แบ่งแยกคนปกติกับคนไม่ปกติ หรือคนท่ีประสบความสําเร็จกับไม่ประสบความสําเร็จตามกรอบ

สังคมทุนนิยมหลังสมัยใหม่ นาคาตะจึงรอรับความตายด้วยความสงบ และตายไปโดยปราศจากความทุกข์

ทรมานเจ็บปวด โดยท่ีความตายอาจเป็นหนทางนํานาคาตะไปสู่โลกท่ีมีเงาท่ีขาดหายของเขา และเป็นหนทางท่ี

ทําให้นาคาตะเป็นคนปกติสมบูรณ์ดงัท่ีโฮชิโนะเช่ือ “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) 

  

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 นวนิยายเร่ือง Kafka on the Shoreของฮารุกิมรุาคามิ นําเสนอกามารมณ์ ความรัก และความตายของ

ตวัละครท่ีเป็นผลมาจากสงัคมทุนนิยมหลังสมัยใหม่ ขณะเดียวกันก็วิพากษ์สังคมทุนนิยมหลังสมัยใหม่ด้วย

กล่าวคือ ในด้านกามารมณ์ได้ถูกใช้เป็นเคร่ืองมือกระตุ้นความปรารถนาของมนุษย์ ขณะท่ีมนุษย์ก็ถูกลดทอน

คณุคา่ให้เป็นเพียงวตัถุหรือสินค้าท่ีกระตุ้นให้เสพจากรูปลกัษณ์ภายนอกท่ีไม่มีความหมายภายใน โดยท่ีผู้ เสพก็

ไมไ่ด้มีอํานาจในการเลือกเสพอย่างแท้จริงแต่เป็นเพราะถูกกระตุ้นจากรูปลกัษณ์ท่ีชวนเสพ ในด้านความรักก็ถูก

ทําให้เป็นสญัญะเพ่ือให้มนุษย์สามารถเสพได้ทุกครัง้ท่ีปรารถนา ทัง้ยงัถูกนําไปประกอบสร้างเร่ืองราวเพ่ือสร้าง

ความหมายภายในให้มนษุย์ ในด้านความตายถกูนําไปใช้เป็นหนทางสูค่วามเป็นปกติสมบรูณ์ของมนษุย์   
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