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บทคัดย่อ

 “ข้าวกล่องหน้ายิ้มของแม่” เป็นภาพยนตร์ท่ีถูกหยิบยก

มาฉายในงานสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา

ผู ้หญิงในสังคมญี่ปุ ่น งานวิจัยนี้จะช้ีให้เห็นถึงอุปสรรคปัญหาท่ี

แม่เลี้ยงเดี่ยววัย 30 ปีชาวญี่ปุ่นต้องประสบในช่วงปี 2009 ผ่าน 

การศึกษาลักษณะเด่นของตัวเอก “โคะมะกิ” ความสัมพันธ์กับผู้อื่น 

รวมถึงวิเคราะห์ความเป็นไปได้และข้อจ�ากัดในการแก้ปัญหา 

“ครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์” ด้วย “ครอบครัวสมมุติ” ในสังคมญี่ปุ่น  

ผลการศึกษาพบว่าผู้ก�ากับก�าหนดให้ “โคะมะกิ” เป็นผู้หญิงท่ียึด

อารมณ์เป็นท่ีตั้ง ท้ังท่ีแม่เลี้ยงเดี่ยวต้องเผชิญปัญหามากมาย ท้ัง

เร่ืองของกฎหมาย รายได้ และค�าติฉินนินทา แต่เธอก็ไม่ได้สนใจ 

ปัญหาคล่ีคลายด้วยความช่วยเหลือจากผู ้คนรอบข้างท่ีผูกพัน

เหมือนคนในครอบครัวตามแบบในอุดมคติ แต่อย่างไรก็ตามความ

สัมพันธ์เช่นนี้ที่ย่อมเปราะบางกว่าครอบครัวที่แท้จริง จึงท�าให้

กังวลใจว่าการแก้ปัญหาโดยความผูกพันลักษณะนี้จะสามารถน�าไป

แก้ปัญหาในสังคมญี่ปุ่นได้มากน้อยเพียงไร
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Abstract

 “Nonchan Noriben” is being screened in many 

seminars to encourage the exchange of opinions on female 

problems in Japanese society. This paper elucidates the 

problems and sufferings of middle-aged single mothers in 

the 21st century by studying the characteristics and hu-

man relationships of the heroine Komaki and by examining 

the role of “pseudo-family” relationships as one of the 

solutions to the problem of the “incomplete family” in 

Japanese society. This study found that Komaki is portrayed 

as a woman that strongly follows her will. Even though Jap-

anese single mothers in reality face various difficulties with 

laws, income, and public disgrace, Komaki is not concerned. 

She was supported by friends, who play membership roles 

as in a traditional family. However, because the tie of the 

“pseudo-family” is more fragile than a real one, the anxiety 

concerning whether this kind of relationship can solve the 

problems in Japanese society still exists.
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ความกังวลใจในการเลี้ยงดูตนเองของผู้หญิงญี่ปุ่นกับความเป็น 
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1. ผู้หญิงที่ไม่สมบูรณ์ในภ�พยนตร์เรื่อง “ข้�ว
กล่องหน้�ยิ้มของแม่”

ภาพลักษณ์ของตัวเอกในภาพยนตร์เรื่อง 

“ข้าวกล่องหน้ายิ้มของแม่1” หรือ “โคะมะกิ2”  

ที่ปรากฏต่อหน้าผู้ชมเป็นภาพที่ยากจะได้รับความ

เห็นใจ เป็นภาพของผู้หญิงท่ีอายุมากถึง 31 ปี แต่

ไม่สามารถท�าหน้าที่แม่และเมียได้อย่างสมบูรณ์ ไร้

ซึ่งประสบการณ์การท�างาน ประหนึ่งเป็นผู้หญิงที่ยัง

ไม่บรรลุวุฒิภาวะที่ไม่มีความเป็นผู้ใหญ่แม้แต่น้อย 

เธอตัดสินใจแยกทางกับโนะริโทะโมะโตะผู้เป็นสามี

ที่ไม่เอาถ่านและพา “นนจัง” ลูกสาวเพียงคนเดียว 

กลับไปอยู่บ้านเดิมของแม่ตัวเอง โดยไม่ค�านึงถึงค่า

ใช้จ่ายต่างๆ ในการด�ารงชีพทั้งๆ ที่มีลูกสาวที่จะ

ต้องเลี้ยงดู พยายามจะกลับไปคบหากับทะเทะโอะ

ซ่ึงเป็นแฟนเก่าโดยไม่ใส่ใจลูกสาว ตัดสินใจหางาน

ท�าโดยไม่คิดให้ถ้วนถี่ ใช้ชีวิตตามอารมณ์ไม่มีการ

วางแผน ทั้งๆ ที่ภาพยนตร์มีชื่อเรื่องแปลตามตัว

อักษรว่า “ข้าวกล่องสาหร่ายของนนจัง” แต่แทบ 

ไม่ปรากฏฉากทีแ่สดงถงึการเป็นแม่ทีป่กป้อง “นนจงั” 

ซึ่งเป็นลูกสาว การตัดสินใจทุกเร่ืองเป็นไปตาม

อ�าเภอใจของโคะมะกิ จนกระทั่งสามีเป็นห่วงลูก

ต้องแอบพาตัวนนจังไปดูแลแทน กลายเป็นทะเลาะ

กันถึงขั้นลงไม้ลงมือและน�าไปสู่จุดแตกหักในที่สุด 

นั่นอาจเป็นสาเหตุให้ภาพยนตร์เร่ืองน้ีถูกแปลเป็น

ภาษาไทยว่า “ข้าวกล่องหน้ายิ้มของแม่” เพราะ

เป็นเรื่องราวที่เป็นความสุขในมุมมองของโคะมะกิ 

ผู้เป็นแม่มากกว่าในมุมมองของนนจัง

ภาพลักษณ์ของโคะมะกิดังกล่าวข้างต้น 

เป็นไปตามความประสงค์ของ โอะงะตะ อะกิระ3 

ซึ่งเป็นผู้ก�ากับภาพยนตร์เรื่องนี้ โดยผู้ก�ากับได้ให้

สัมภาษณ์ไว้ว่า ผู้แต่งหนังสือคือ อิริเอะ IRIE Kiwa4 

ได้กล่าวก�าชับไว้ว่า “ผู ้ก�ากับคะ ช่วย “ต�าหนิ” 

โคะมะกิในหนังเรื่องนี้ ให ้ด ้วยนะคะ” (塚田
2009) พฤติกรรมของโคะมะกิในภาพยนตร์เรื่อง

นี้จึงไม่ใช่การน�าเสนอต้นแบบเพื่อท่ีจะให้ผู ้หญิง

ที่ก�าลังลังเลใจยึดเอาเป็นต้นแบบ หากแต่เป็น

ภาพสะท้อนของผู้หญิงที่ก�าลังตกอยู่ในสภาวะที่มี

ความลังเลใจ โดยผู้ก�ากับได้ส�ารวจข้อมูลเกี่ยวกับ 

ผู้หญิงวัย 30 ปีมาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการถ่าย 

ท�า (塚田 2009) และให ้สัมภาษณ์เ ก่ียวกับ  

“โคะมะกิ” ในระหว่างถ่ายท�าดังนี้ “จากผลส�ารวจ

พบว่า ผู ้หญิงวัย 30 ปีสมัยนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อน  

ไร้เดียงสามาก โคะมะกิก็เหมือนกัน อยากก�าหนด

ชีวิตตัวเองอย่างอิสระ แต่กลับสร้างความล�าบาก

ใจให้คนรอบข้าง ผมตั้งใจจะน�าเสนอให้ผู้ชมต้อง

ขบคิดในตอนท้ายว่าควรจะโอบอุ ้มและให้ความ

เห็นใจท่ีเธอเป็นคนแบบนี้หรือไม่”(金澤 2009)

ประเด็นท่ีน่าสนใจคือ เหตุใดผู้หญิงญี่ปุ่น

ท่ีอายุเกินกว่า 30 ปี จึงไม่สามารถเลือกทางเดิน

ชีวิตได้อย่างอิสระต้องพึ่งพิงสร้างความเดือดร้อน

ให้กับผู้คนรอบข้างในสังคมญี่ปุ ่น เหตุใดจึงถึงถูก

ต�าหนิจากสังคม แล้วมีหนทางใดท่ีจะช่วยแก้ปัญหา

1 ชื่อภาพยนตร์ยึดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ของ Japan foundation กรุงเทพฯ (http://www.jfbkk.or.th/Theater_201511_th.php#001)
2 ชื่อบุคคลในภาพยนตร์และชื่อภาษาญี่ปุ่นใช้หลักการถอดเสียงภาษาญี่ปุ่นของราชบัณฑิตยสถาน
3 โองาตะ อะกิระ (Ogata Akira) เกิดที่จังหวัดซะงะ (Saga) เมื่อปี ค.ศ. 1959 ได้รับรางวัลในเทศกาลภาพยนตร์ที่กรุงเบอร์ลินเมื่อปี ค.ศ. 2000 จากผล

งานเรื่อง 『独立少年合唱団』 มีชื่อเสียงโด่งดังจากผลงานเรื่อง 『いつか読書する日』 ในปี ค.ศ. 2004 และได้สร้างภาพยนตร์จากบทประพันธ์เป็น
เรื่องแรก คือ เรื่อง 『のんちゃんのり弁』 ในปี ค.ศ. 2009 หลังจากนั้น ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2013 เป็นต้นมาก็ได้เป็นอาจารย์สอนเกี่ยวกับการท�าภาพยนตร์
ที่มหาวิทยาลัยภาพยนตร์ 日本映画大学 จนกระทั่งปัจจุบัน

4 IRIE Kiwa (1966-) เป็นนักวาดการ์ตูนมีพื้นเพเป็นคนโตเกียว เข้าสู่วงการด้วยผลงานเรื่อง 『月刊アフタヌーン』 ในปี ค.ศ. 1989 และผลงานเขียน
ส่วนใหญ่เป็นงานที่ถ่ายทอดเรื่องราวของผู้คน (人情もの) นอกจากผลงานเรื่อง “นงจังและข้าวกล่องสาหร่ายของแม่” (のんちゃんのり弁) ยังมีผล
งานอีกหลายเรื่อง อาทิ 『おかめ日和』（「のんちゃんのり弁」製作委員会 2009）
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บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์ท่ีจะศึกษา

สภาพปัญหาและอุปสรรคที่แม่เล้ียงเดี่ยววัย 30 

ปี ต ้องประสบในช่วงปี 2009 โดยศึกษาภาพ

ลักษณ์ของ “โคะมะกิ” และลักษณะความสัมพันธ์

กับผู้คนรอบข้าง รวมถึงศึกษาการแก้ปัญหาด้วย

การเติมเต็มส่วนของครอบครัวที่ขาดหายไปด้วย 

“ครอบครัวสมมุติ” ท่ีน�าเสนอในภาพยนตร์นี้ 

โดยจะเริ่มด ้วยการวิเคราะห์ลักษณะเด ่นของ  

“โคะมะกิ” ที่ผู้ก�ากับก�าหนด วิเคราะห์ภาพลักษณ ์

ของความเป็นแม่และครอบครวั ทีป่รากฏในภาพยนตร์ 

ญี่ปุ่นตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกมาจนกระท่ังช่วงปี

คริสต์ทศวรรษ 2000 แล้วเปรียบเทียบโครงสร้าง

ครอบครัวที่ปรากฏในภาพยนตร์เร่ือง “ข้าวกล่อง

หน้ายิ้มของแม่” กับการ์ตูนต้นฉบับ ละครโทรทัศน์ 

การ์ตูนฉบับปรับปรุง รวมท้ังหมด 4 ประเภท รวม

ถึงวิเคราะห์ลักษณะความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง

และการพึ่งพาอาศัยกัน แล้วจึงวิเคราะห์ความ

เป็นไปได้และข้อจ�ากัดท่ีจะน�าแนวคิด “ครอบครัว

สมมุติ” ไปใช้แก้ปัญหาให้กับผู้หญิงญี่ปุ่นในสภาพ

สังคมปัจจุบัน

2. รูปแบบครอบครัวในช่วงปีคริสต์ทศวรรษ 
2000

ในระยะหลั ง นี้  ญี่ ปุ ่ น ได ้ มี ก า รออก

กฎหมายมากมาย เช่น กฎหมายว่าด้วยความ

เท ่าเทียมกันในการจ ้างงานระหว ่างชายหญิง  

(男女雇用機会均等法 ประกาศใช้เมื่อ ปี ค.ศ. 

1986) กฎหมายว่าด้วยการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร  

(育児休業法 ประกาศใช้เมื่อ ปี ค.ศ. 1992) เพื่อที่

จะปรับระบบต่างๆ ของสังคมให้หลุดพ้นจากสภาพ

ความเป็นสังคมท่ีแบ่งแยกบทบาทระหว่างชาย

หญิง ซึ่งมีแนวคิดที่ว่า “ผู้ชายเป็นผู้ออกไปท�างาน

นอกบ้าน ผู้หญิงอยู่ในบ้านเป็นแม่บ้าน” ฝังรากลึก

อยู่ในสังคม ครอบครัว และบริษัท เพื่อท่ีจะก้าว

ไปสู่การเป็นสังคมที่ผู ้หญิงสามารถเฉิดฉายแสดง

ศักยภาพของตนเองได้ (女性が輝く社会) ในขณะ

เดียวกัน ปี ค.ศ. 1991 ได้เกิดภาวะฟองสบู่แตก  ส่ง

ผลให้สภาวะเศรษฐกิจไม่คล่องตัว และส่งผลต่อ

เนื่องให้การจ้างงานในญี่ปุ่นอยู่ในสภาวะย�่าแย่ เกิด

ปัญหาสังคมต่างๆ เช่น สภาวะเด็กเกิดน้อยและ

กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ ปัญหาความยากจนของ

วัยหนุ่มสาวและผู้หญิง เป็นต้น จากสภาพการณ ์

ดังกล่าว การสร้างครอบครัวตามอุดมคติในสมัยใหม ่

หลังสงคราม ท่ีมีพ่อแม่ลูก หรือการมีปู่ย่าตายาย

อยู่ด้วยกันอย่างพร้อมหน้า โดยอาศัยเพียงรายได้

จากเงินเดือนของพ่อ ซ่ึงพบเห็นได้ในการ์ตูนหลาย

ภ�พท่ี 1 โปสเตอร์ประช�สัมพันธ์เรื่อง “ข้�ว

กล่องหน้�ยิ้มของแม่”

ที่มา : ทีมงานผู้ผลิตภาพยนตร์เรื่อง “ข้าวกล่องหน้า

ยิ้มของแม่” ปี 2009
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ความกังวลใจในการเลี้ยงดูตนเองของผู้หญิงญี่ปุ่นกับความเป็น 
“ครอบครัวสมมุติ” จากการวิเคราะห์ภาพยนตร์เรื่อง “ข้าวกล่องหน้ายิ้มของแม่”

เร่ือง เช่น『サザエさん』หรือ『ちびまる子』
กลายเป็นเร่ืองยากส�าหรับสังคมปัจจุบัน เนื่องจาก

ในปัจจุบันมีรูปแบบครอบครัวที่หลากหลาย อาทิ 

ครอบครัวคนโสด  ครอบครัวที่มีเฉพาะผู้สูงอายุ 

ครอบครัวที่มีแต่แม่กับลูก หรือ มีแต่พ่อกับลูก อีก

ทั้งสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวเริ่มมีความเป็น

ปัจเจกมากขึ้น เมื่อยึดถือว่ารูปแบบครอบครัวสมัย

ใหม่หลังสงครามดังกล่าวข้างต้นเป็นครอบครัวใน

อุดมคติ รูปแบบครอบครัวเช่นน้ีจึงมี “ส่วนที่ขาด

หาย” ซึ่งสังคมก็เริ่มตั้งค�าถามต่อรูปแบบครอบครัว

ที่มีความสัมพันธ์อย่างหลากหลายเหล่านั้น 

ในขณะที่ญี่ปุ ่นต้องการก้าวไปสู ่สังคมที่

ผู ้หญิงมีความเฉิดฉาย แต่ปัจจุบันครอบครัวแม่

เล้ียงเดี่ยวที่มีแต่แม่กับลูกดังที่ปรากฏในภาพยนตร์

เรื่องน้ีมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บรรดา

แม่เลี้ยงเดี่ยวเหล่าน้ันต้องแบกรับปัญหาต่างๆ ไว้

มากมาย เช่น ปัญหาความยากจน การตกงาน ค�า

ประนามจากสังคม เป็นต้น เนื่องจากขนบในสังคม

และระบบกฎหมายยังยึดติดอยู่กับครอบครัวญี่ปุ่น

ในรูปแบบด้ังเดิม และเห็นว่าครอบครัวในอุดมคติ

เป็นสิ่งที่พึงต้องรักษาไว้ จึงยังไม่มีระบบที่ส่งเสริม

ให้สังคมเข้าใจและยอมรับ หรือสนับสนุนการเลือก

ทางเดินชีวิตแบบใหม่ๆ ของผู้หญิง (阿部, 2008; 

小林, 2015) 

บทความนี้ จึงได ้หยิบยกเรื่องราวของ

ครอบครัวแม่เลี้ยงเด่ียวที่มี “ส่วนที่ขาดหาย” ดัง

ที่ปรากฏในภาพยนตร์มาศึกษาว่า ในสถานการณ์

ที่มีรูปแบบครอบครัวอย ่างหลากหลายเช ่นนี้ 

ภาพยนตร์ญี่ปุ ่นพยายามเสนอครอบครัวรูปแบบ

ใหม่ไว้อย่างไร

ภาพยนตร์ญ่ีปุน่ทีน่�าเสนอภาพความล�าบาก 

ของแม่มีอยู่มากมายซาโต้ (佐藤, 2007) ได้เรียก

ภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวความรักของแม่ที่ต้อง 

ส่งเสียเลี้ยงดูลูกท่ามกลางอุปสรรคต่างๆ นี้ว ่า 

“เรื่องราวความรักของแม่” (母もの) และกล่าวว่า 

“ผลงานท่ีเป็นเรื่องราวความรักของแม่ (母もの) 

จะแสดงความชื่นชมที่แม่สามารถอดทนต่อความ

ยากล�าบากและเห็นเป็นเรื่องสวยงาม แม่มักจะยอม

ล�าบากแม้จะถูกยัดเยียดให้การแบกรับภาระอย่าง

ไม่สมเหตุสมผล เมื่อสังคมและเศรษฐกิจมีการเจริญ

เติบโตเพิ่มมากขึ้นเรื่องราวแนวนี้จึงเสื่อมความนิยม

ลง” และยังกล่าวอีกว่าภาพยนตร์ในลักษณะน้ีเป็น

ที่นิยมในช่วงหลังสงครามโลกจนกระทั่งทศวรรษ

ที่ 1950 แต่พอเข้าสู่ทศวรรษที่ 1960 ก็เสื่อมความ

นิยมลงเนื่องจากเศรษฐกิจเฟื่องฟู ความคิดของผู้

หญิงเปลี่ยนแปลงไป เริ่มมีเรื่องราวเก่ียวกับความ

รัก หรือเรื่องราวของผู้หญิงท�างานนอกบ้านปรากฏ

ในละครทีวีและภาพยนตร์มากขึ้น 

ภาพยนตร์เรื่อง “ข้าวกล่องหน้ายิ้มของ

แม่” จัดอยู่ในกลุ่มเรื่องราวความรักของแม่ แต่ก็

ไม่ได้เสนอภาพแม่ท่ีทุ่มเทเสียสละเหมือนดังแม่ใน

อุดมคติ ซึ่งคะนะซะวะ (金澤誠, 2009) กล่าวไว้ใน

วารสารเก่ียวกับภาพยนตร์ช่ือ キネマ旬報 ไว้ว่า 

“โคะมะกิ เป็นผู้หญิงท่ีตัดสินใจเล้ียงลูกด้วยตัวเอง 

แต่ก็ไม่สามารถทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อลูก” ภาพยนตร์

เรื่องนี้ไม่ได้บอกเล่าถึงความล�าบากของแม่ในรูป

แบบเดิม เป็นการสะท้อนให้เห็นภาพความเป็นแม่

ในยุคปัจจุบันเสียมากกว่า

 ในทศวรรษท่ี 1990 ภาพยนตร์ญ่ีปุ ่น

หรือละครทีวีญี่ปุ่นมักน�าเสนอเรื่องราวแนวเทรนดี้ 

(Trendy) ซึ่งเป็นเรื่องแนววัยรุ ่น และวัยท�างาน 

เกี่ยวกับความรัก ความหวัง และการแสวงหาชีวิต

ที่ดีกว่า และมีการน�ามาฉายทั้งในประเทศไทย

และประเทศอื่นในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

เนื้อเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงในภาพลักษณ์ใหม่ มีความ

ทันสมัย ท�างานเป็นพนักงานประจ�าในบริษัทและ



สรัญญา คงจิตต์, ดร. มาซายูกิ นิชิดะ

jsn Journal Special Edition 2017128

สามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระตามใจปรารถนา แต่

ท้ายที่สุดก็หนีไม่พ้นค่านิยมแบบเดิมๆ เนื้อหาหลัก

จะเป็นเรื่องราวของความรัก และจบลงด้วยการ

แต่งงาน (伊藤, 2003) ไม่มีภาพยนตร์ใดที่หยิบยก

ปัญหาการใช้ชีวิตหลังแต่งงาน หรือปัญหาของผู้

หญิงในฐานะแม่มาน�าเสนออย่างจริงจัง จนกระทั่ง

ก้าวเข้าสู่ปีทศวรรษที่ 2000

อุโนะ (宇野, 2011) กล่าวถึงภาพสะท้อน 

สังคมที่ปรากฏในภาพยนตร์ช่วงปีทศวรรษที่ 2000 

ไว้ในหนังสือเร่ือง『ゼロ年代の創造力』(พลัง

สร้างสรรค์ของคนยุค 2000) ไว้ว่า การเปลี่ยนผ่าน

จากปีทศวรรษที่ 1990 เข้าสู่ปีทศวรรษที่ 2000 

คือการเปล่ียนแปลงแนวคิด จากที่เคยคิดว่า “ถ้า

พยายาม จะร�า่รวย”(がんばれば、豊かになれる) 

มาเป็นแนวคิดที่ว่า “ถึงแม้จะพยายาม ก็ไม่รวย” 

( がんばっても、豊 かになれない )  โ ด ย

กล ่าวว ่า “ความไม ่มีอิสระคือสังคมที่อบอุ ่น 

(ไม่ซับซ้อน) (不自由だが暖かい(わかりやすい) 
社会)” “ความมีอิสระคือสังคมที่เยือกเย็น (ซับ

ซ้อน)” (自由だが冷たい(わかりにくい)社会) 

 เป็นการกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงจากสังคมท่ีเรียบ

ง่ายซึ่งผู ้คนมีความเอื้ออาทรต่อกัน มาเป็นสังคม

ท่ีซับซ้อนต่างคนต่างอยู ่มีแต่ความเหงา อีกทั้ง 

ยังได้วิเคราะห์ไว้อีกว่า การเปลี่ยนแปลงของสังคม

ดังกล่าวก่อให้เกิดแนวความคิดที่ต้องการแย่งชิง

อ�านาจในการตัดสินใจมาเป็นของตน (サヴァイヴ 
感/決断主義) เพื่อจัดระบบใหม่ให้กับโลกที่มีแต่

ความวุ่นวาย ซึ่งแนวคิดน้ีปรากฏให้เห็นทั้งในโลก

แห่งความเป็นจริงและในโลกของภาพยนตร์ ดัง

จะเห็นได้จากภาพยนตร์ต้ังแต่ช่วงหลังปีทศวรรษ

ที่ 2000 ล้วนมีเน้ือหาหลักเกี่ยวกับความสัมพันธ์

ระหว่างเพื่อน หรือการต่อสู้กับศัตรูเพ่ือให้อยู่รอด 

โดยไม่กล่าวถึงครอบครัวอย่างเด่นชัด หรือบางกรณี

ไม่มีการกล่าวถึงเรื่องของครอบครัวเลยแม้แต่น้อย  

ดังเช่นภาพยนตร์เรื่อง『バトル・ロワイヤル』 
(2000);『野ブタ。をプロデュース』(2005);

『DEATH NOTE』(2006); (宇野2011, p. 17)

นอกจากนี้ สิ่งที่อุโนะ (宇野, 2011) ให้

ความสนใจเป็นพิเศษคือ มีภาพยนตร์รูปแบบใหม่

ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการยึดถือเอาผู้คนในพื้นที่หรือ

ผู้คนท่ีไม่เก่ียวโยงทางสายเลือดมาเป็น “ครอบครัว

สมมุติ” โดยยึดถือผู้คนเหล่าน้ันให้เป็นท่ีพึงพิงทาง 

ใจทดแทนความสัมพันธ์ทางสายเลือดที่ขาดหาย

ไป เช่น ภาพยนตร์เรื่อง『池袋ウエストゲート 
パーク』(2000) หรือ『木更津キャッツアイ』
(2002) เร่ืองราวท�านองนี้มีอย่างต่อเนื่องจนถึง 

ปีทศวรรษท่ี 2010 เช่น ภาพยนตร์เรื่อง『ハラが 
コレなんで』 (2011) ของผู ้ก�ากับอิชิอิ  ยูยะ  

(石井裕也) หรอืแม้แต่ภาพยนตร์เรือ่ง『海月姫』
(2014) ซ่ึงภาพยนตร์เร่ืองหลังนี้มีเนื้อเรื่องเก่ียวกับ

การแสวงหาความอบอุ่นและคลายความเหงาด้วย

การสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมหอพักจนเกิด

เป็นความผูกพันธ์ราวกับคนในครอบครัวเดียวกัน

จากมุมมองเช่นน้ี อาจกล่าวได้ว่า “ข้าว

กล่องหน้ายิ้มของแม่” เป็นภาพยนตร์ท่ีน่าสนใจใน

ฐานะที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัว และเป็น

เรื่องราวของการเติมเต็ม “สิ่งท่ีขาดหายไป” ด้วย

คนนอกครอบครัว จนเกิดเป็น “ครอบครัวสมมุติ” 

ซ่ึงเนื้อหาเช่นนี้อาจกล่าวได้ว ่าเป็นผลงานท่ีรับ

อิทธิพลจากภาพยนตร์ในช่วงปีทศวรรษที่ 2000 ดัง

ที่กล่าวไว้ข้างต้น 

 แต่อย่างไรก็ตาม ความเป็น “ครอบครัว

สมมุติ” ย่อมมีข้อจ�ากัด ไม่สามารถช่วยให้แม่เลี้ยง

เด่ียวผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคไปได้อย่างง่ายดาย 

บทความนี้จึงจะศึกษาว ่า “ครอบครัวสมมุติ”  

ที่ปรากฏในเรื่อง “ข้าวกล่องหน้ายิ้มของแม่”  
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ต�ร�งที่ 1 สรุปเปรียบเทียบร�ยละเอียดก�รนำ�เสนอ “ข้�วกล่องหน้�ยิ้มของแม่” ในรูปแบบต่�งๆ
รูปแบบก�รนำ�เสนอ 1) ก�ร์ตูนต้นฉบับ 2) ละครโทรทัศน์ 3) ก�รต์นูฉบบั

ปรับปรุง

4) ภ�พยนตร์

ระยะเวลาการตีพิมพ์,

การถ่ายทอด, 

จัดฉายในโรง

ภาพยนตร์ (ปี ค.ศ. )

ตั้งแต่ปี 1995 - 

1998

ภาคแรก 3 ก.พ. - 

28 มี.ค. 1997

ภาคสอง 1 มิ.ย. –

31 ก.ค. 1998

4 ก.ย. 2009 26 ก.ย. 2009

ต้นฉบับ, ผู้ก�ากับ,

ผู้เขียนบท

ผู้เขียนต้นฉบับ:

อิริเอะ คิวะ 

(Irie Kiwa)

จ�านวน 4 เล่มจบ

ผู้เขียนต้นฉบับ: 

อิริเอะ คิวะ 

(Irie Kiwa)

ผู้อ�านวยการสร้าง 

โทะมินะงะ โคอิชิ  

(Tominaga 

Kouichi)

บทละคร: 

คิโยะมิซุ คิมิโกะ

(Kiyomizu Kimiko)

ภาคแรก เล่ม 1-3

ภาคสอง เล่ม 4

ผู้เขียนต้นฉบับ:

อิริเอะ คิวะ 

(Irie Kiwa)

รวมเนื้อหา

เล่ม 1-3

ผู้เขียนต้นฉบับ: 

อิริเอะ คิวะ 

(Irie Kiwa)

ผู้ก�ากับ: 

โอะงะตะ อะกิระ

(Ogata Akira)

ผู้เขียนบท: 

โอะงะตะ อะกิระ,

ซุซุกิ ทะคุจิ

(Ogata Akira, 

Suzuki Takuji)

ปรับเนื้อหาจาก

เล่ม 1-3

รูปแบบความ

สัมพันธ์ในครอบครัว

(1) โคะมะกิอาศัยอยู่กับแม่, ลูกสาว (นนจัง) 

(2) ภายหลังครอบครัวของน้องชายมาอาศัยอยู่ด้วยกัน

(3) เจ้าของร้านโทะโทะยะที่คอยช่วยเหลือมีลูกชาย

(4) มีแม่สามีเป็นผู้ช่วยเหลือด้านการเงิน

1. โคะมะกิ

อาศัยอยู่กับแม่

และลูกสาว  

(นนจัง)

2. ไม่ปรากฏ

เรื่องราวของ 

น้องชายและ

ครอบครัว

3. เจ้าของร้าน

โทะโทะยะ 

ที่คอยช่วยเหลือ

ไม่มีลูกชาย

ที่มา : สรุปโดยผู้เขียน
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โคะมะกิซ่ึงเป็นตัวเอกแยกทางกับโนะริโทะโมะซึ่งเป็นสามีที่ไม่เอาถ่าน และพาลูกสาว

คนเดียวคือ นนจัง กลับไปอยู่กับฟุมิโยะซึ่งเป็นแม่และเป็นม่ายในย่านชุนเก่าแก่ซ่ึงเป็นแหล่งท่ี

อยู่อาศัยของบรรดาแม่ม่าย โนะริโทะโมะผู้เป็นสามีไม่ยอมลงชื่อในเอกสารขอหย่า แต่โคะมะก ิ

ก็เร่ิมหางานท�าในฐานะแม่เลี้ยงเด่ียว ซึ่งถูกปฏิเสธ เธอจึงตัดสินใจไปท�างานในร้านเหล้าแต่ก็

ลาออกทันทีเนื่องจากรับไม่ได้กับการถูกลวนลามทางเพศ หลังจากน้ันไปท�างานที่บริษัทจัดการ

อสังหาริมทรัพย์ ในขณะที่ก�าลังตกอยู่ในภาวะล�าบากก็ได้เจอกับทะเทะโอะเพื่อนชายสมัยมัธยม 

ต้นซ่ึงเป็นรักคร้ังแรก จึงเริม่รือ้ฟ้ืนความสมัพนัธ์ หลงัจากนัน้ได้เจอกบัโทะยะเจ้าของร้านโทะโทะยะ 

ซึ่งเป็นผู้ปกครองของเด็กอนุบาลซึ่งเป็นเพื่อนนนจัง โคะมะกิประทับใจฝีมือการท�าอาหารของ 

โทะยะมาก เมื่อเพื่อนชื่อโอมะกิซึ่งท�างานเป็นสาวออฟฟิศมาเยี่ยมแล้วชวนให้ท�าธุรกิจ โคะมะกิจึง 

ขอไปฝึกเรียนท�าอาหารที่ร้านโทะโทะยะโดยไม่รับค่าจ้าง วันหนึ่งโนะริโทะโมะผู้เป็นสามีพา 

นนจังออกจากโรงเรียนอนุบาลโดยพละการ ท�าให้ทุกคนวุ่นวาย จึงทะเลาะกันอย่างรุนแรงที่ร้าน 

โทะโทะยะ ขณะเดียวกนัโคะมะกต้ิองลาออกจากบรษิทัจดัการอสงัหารมิทรพัย์เพราะถกูเข้าใจผดิว่าม ี

ความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวกับเจ้าของบริษัท โทะยะจึงจ้างโคะมะกิให้ช่วยงานท่ีร้าน โนะริโทะโมะผู้

เป็นสามียอมเซ็นชื่อในเอกสารขอหย่า ขณะนั้นน้องชายชูอิชิโระได้พาภรรยาชื่อนะสึมิกลับมาอยู่

ด้วยที่บ้านแม่ ในตอนแรกนะสึมิกับโคะมะกิเข้ากันไม่ค่อยได้ น้องชายจึงได้ช่วยเหลือโคะมะกิโดย

นี้มีลักษณะเช่นไร และภาพยนตร์ได้เสนอทางออก 

รปูแบบใหม่ให้กบัผูห้ญงิอย่างไร โดยศกึษาเปรยีบเทยีบ 

รูปแบบครอบครัวที่ก�าหนดในภาพยนตร ์ว ่ามี

การเปลี่ยนแปลงไปจากต้นฉบับอย่างไรในหัวข้อ 

ถัดไป 

3. สภ�พครอบครัวที่เปลี่ยนไปของนนจัง
“ข้าวกล่องหน้ายิ้มของแม่” ถูกน�าเสนอใน

หลากหลายรูปแบบตั้งแต่ปี 1995 ถึง ปี 2009 คือ 

(1) การ์ตูนต้นฉบับ (2) ละครทีวี (3) การ์ตูนฉบับ

ปรับปรุง และ (4) ภาพยนตร์ ดังสรุปไว้ในตาราง

ที่ 1  จะเห็นว่ารูปแบบครอบครัวในการ์ตูนต้นฉบับ 

ในละครทีวี และในการ์ตูนฉบับปรับปรุงมีรูปแบบ

ใกล้เคียงกับสภาพสังคมในช่วงปีทศวรรษที่ 1990 

ในขณะที่รูปแบบครอบครัวในภาพยนตร์มีลักษณะ

ใกล้เคียงกับสภาพสังคมในช่วงปีทศวรรษที่ 2000 

กล่าวคือ การ์ตูนและละครทีวี ถ่ายทอดถึงการช่วย

เหลือเก้ือกูลกันระหว่างคนในครอบครัวโคะมะกิ 

คือ แม่ และน้องชาย รวมถึงน้องสะใภ้ และแม่สามี 

ในขณะท่ีภาพยนตร์ก�าหนดให้ โคะมะกิ อาศัยอยู่

กับ แม่ และ ลูกสาว ในฐานะแม่เลี้ยงเดี่ยว เช่นเดียว

กับแม่ของตัวเอง โดยไม่กล่าวถึงครอบครัวของน้อง

ชายหรือความช่วยเหลือจากน้องชายและแม่สามี 

สะท้อนสภาพสังคมท่ีมีความเป็นปัจเจกของสมาชิก

ในครอบครัวดังเช่นสังคมปัจจุบัน

เนื้อหาในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์

เรื่อง “ข้าวกล่องหน้ายิ้มของแม่” มีขอบเขตเนื้อหา

อยู่ในการ์ตูนต้นฉบับเล่มที่ 1-3 ซึ่งเนื้อหาในการ์ตูน

สรุปโดยย่อ ดังนี้
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ความกังวลใจในการเลี้ยงดูตนเองของผู้หญิงญี่ปุ่นกับความเป็น 
“ครอบครัวสมมุติ” จากการวิเคราะห์ภาพยนตร์เรื่อง “ข้าวกล่องหน้ายิ้มของแม่”

ในภาพยนตร์มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้

มีความกระชับยิ่งขึ้น รวมถึงจ�ากัดความสัมพันธ์

ระหว ่างผู ้คนในภาพยนตร ์ให ้ซับซ ้อนน้อยลง  

ผู ้ก�ากับได้ก�าหนดภาพลักษณ์ของโคะมะกิขึ้นมา

ใหม่ ให้เป็นหญิงสาวอายุ 31 ปีในรูปแบบสมัยใหม ่

(2009) แทนภาพหญิงสาวอายุ 31 ป ี ในรูป 

แบบเดิมท่ีต้นฉบับก�าหนดไว้ในปีทศวรรษ 1990 

โดยอ้างอิงจากการสัมภาษณ์ผู้หญิงในยุคปัจจุบัน 

นอกจากนี้ภาพยนตร์ยังได้ตัดทอนประเด็นบาง

อย่าง เช่น เปลี่ยนให้พ่อเลี้ยงเดี่ยวโทะยะให้กลาย

เป็นคนโสด เปลี่ยนเพื่อนสนิทที่ เคียงข ้างจาก 

โอมะกิเป ็นครูอนุบาลที่ประสบปัญหาหย่าร ้าง

เช่นเดียวกัน รวมถึงตัดเนื้อหาการท�างานที่บริษัท

จัดการอสังหาริมทรัพย์และปัญหาความสัมพันธ์เชิง

ชู้สาวกับเจ้าของบริษัทจัดหาห้องเช่า อีกทั้งตัดทอน

เรื่องราวการช่วยเหลือจากน้องชาย และลดขนาด

ครอบครัวให้เล็กลงเหลือเพียงแค่ โคะมะกิ กับ แม่ 

และลูกสาว เท่านั้น

ในบทความนี้จะกล่าวถึงเฉพาะประเด็น

การปรบัเปลีย่นรปูแบบโครงสร้างครอบครัว เพยีง 2 

ประเด็นดังนี้

(1) การหายไปของน้องชาย

ชูอิชิโระน้องชายของโคะมะกิมีบทบาท 

ส�าคัญมากในการด�าเนินเร่ืองในการ์ตูนต้นฉบับ 

เพราะเป็นตัวเชื่อมโยงผู ้คนในครอบครัว และ

ท�าหน้าที่สนับสนุนคนในครอบครัว ชูอิชิโระเป็น

คนแนะน�าให้โนะริโทะโมะกับโคะมะกิได้รู ้จักกัน  

ดังนั้นเมื่อโคะมะกิขอให ้หย ่าโนะริโทะโมะจึง

มาขอร้องให้ชูอิชิโระช่วยเป็นกาวใจ นอกจากนี้  

ชูอิชิโระยังช่วยเหลือโคะมะกิในฐานะของคนใน

ครอบครัวเดียวกันด้วยการเอาข้าวกล่องไปช่วยขาย

ให้ที่บริษัท นอกจากนี้การมีปัญหาครอบครัวปัญหา

ลูกสะใภ้กับพี่สามีระหว่างโคะมะกิกับนะสึมิซ่ึงเป็น

น้องสะใภ้ที่มาอยู ่ร่วมชายคาเดียวกันเป็นปัญหา

ที่มักเกิดข้ึนในหลายๆ ครอบครัวเหมือนปัญหา

แม่ผัวลูกสะใภ้ ซึ่งการด�าเนินเรื่องเช่นนี้ก็เป็นการ

สะท้อนภาพความสัมพันธ์ท่ีถูกเช่ือมโยงกันด้วยค�า

ว่า “ครอบครัว” ให้โดดเด่นชัดเจนขึ้น 

แต ่ ในภาพยนตร ์  การผูก เรื่ องโดยที ่

ไม่มีน ้องชายท�าให้ความเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวของ 

โคะมะกิชัดเจนขึ้น การด�าเนินเรื่องโดยไม่มีผู้ชายใน 

บ้านที่จะคอยปกป้องดูแลโคะมะกิ ท�าให้เรื่องราว

ของผู ้หญิงสามคนมีความชัดเจนขึ้นทั้งเรื่องของ  

“ฟุมิโยะ” แม่ที่เลี้ยงตัวเองด้วยการเปิดสอนการ

แต่งกายด้วยชุดกิโมโน เรื่องของ “โคะมะกิ” 

ลูกสาวท่ีตัดสินใจจะเป ็นแม ่ เลี้ ยงเดี่ ยว และ  

“โนริโกะ” หรือ “นนจัง” หลานสาวของ “ฟุมิโยะ”  

ลูกสาวของ “โคะมะกิ” ท่ีพ่อแม่ก�าลังจะหย่าร้าง 

และตกอยู่ในสภาวะที่ต้องแยกกันอยู่กับพ่อ เป็น 

เรื่องราวของผู้หญิงท่ีไม่มีผู้ชายให้พึ่งพิง แต่ละคน

ต่างตกอยู ่ในสภาวะที่ต้องดูแลตนเองท่ามกลาง

ความรู้สึกโดดเดี่ยวในลักษณะที่แตกต่างกัน

การเอาข้าวกล่องที่โคะมะกิท�าไปขายให้เพื่อนท่ีท�างาน ความสัมพันธ์ระหว่างโคะมะกิกับนะสึมิก็

มีแนวโน้มที่ดีขึ้น พร้อมๆ กับที่ความสัมพันธ์ระหว่างโคะมะกิกับทะเทะโอะก็พัฒนาลึกซ้ึงข้ึนเช่น

เดียวกัน นอกจากนี้แม่สามีก็ได้มาเยี่ยมเยียนและขอเสนอตัวช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้กับนนจัง แต่

โคะมะกิปฏิเสธความช่วยเหลือ และตัดสินใจหารายได้อย่างจริงจังด้วยการเริ่มขายข้าวกล่องท่ี

บริษัทของน้องชาย และตัดสินใจที่จะเปิดร้านขายข้าวกล่องของตนเอง
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(2) การลบบทบาทความเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยว

ของโทะยะ 

ในขณะที่ต ้นฉบับก�าหนดให ้ชูอิชิ โระ

มีบทบาทส�าคัญ แต่ส�าหรับภาพยนตร์กลับยก

บทบาทนั้นให้กับ “โทะยะ” เจ้าของร้านโทะโทะยะ 

ซึ่งเป็นครูสอนท�าอาหารให้โคะมะกิ และนายจ้าง

ของโคะมะกิ ในต้นฉบับโทะยะเป็นเจ้าของร้าน

อาหารและต้องท�าหน้าที่พ่อเลี้ยงเด่ียวดูแลเด็ก

ผู้ชายที่พนักงานหญิงที่เคยจ้างทิ้งไว้เพื่อไปแต่งงาน

ใหม่ มีสถานะเสมือนเพ่ือนร่วมชะตากรรมกับโคะ

มะกิ ทั้งสองจึงผลัดกันดูแลซึ่งกันและกัน เป็นเพื่อน

คุยซึ่งกันและกัน เป็นภาพความเห็นอกเห็นใจและ

ร่วมมือกันระหว่างแม่เลี้ยงเดี่ยวกับพ่อเลี้ยงเดี่ยวใน

การด�ารงชีวิต

แต่ทว่า ในภาพยนตร์โทะยะกลับอยู่เพียง

ล�าพังไม่มีลูกให้ดูแล ไม่ใช่พ่อเลี้ยงเดี่ยวที่เป็นเพื่อน

ร่วมชะตากรรมอีกต่อไป กลายเป็นความสัมพันธ์

ในฐานะครู เจ้านายที่คอยสอนสั่งช้ีน�าแนวทางชีวิต

ให้โคะมะกิ เป็นผู้ชายคนเดียวท่ีมีอ�านาจที่จะดึงสติ

โคะมะกิได้ เป็นผู้ชายที่สามารถสนับสนุนให้ความ

ฝันของโคะมะกิเป็นจริง โคะมะกิให้ความเคารพเชื่อ

ฟังย่ิงกว่าแม่ เป็นการพึ่งพิงความช่วยเหลือเกื้อกูล

จากคนที่ไม่มีความเกี่ยวพันทางสายเลือดแต่ผูกพัน

เสมือนพ่อ เหมือนคนในครอบครัว

จากการเปลี่ยนแปลงเน้ือหาสองประเด็น

ดังกล่าวข้างต้น ท�าให้เห็นว่าในภาพยนตร์มีการ

เน้นย�้าถ่ายทอดความเป็นแม่เลี้ยงเด่ียวของโคะมะ

กิอย่างชัดเจนกว่าในต้นฉบับ โดยในต้นฉบับนั้น ถึง

แม้จะเป็นครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แต่ด�าเนินเรื่อง

โดยเน้นย�้าความผูกพันอันเหนียวแน่นของคนใน

ครอบครัว ถึงแม้โคะมะกิต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ 

เช่น การหางาน ความรัก และปัญหาความสัมพันธ์

ระหว่างพ่ีสามีกับน้องสะใภ้ แต่ก็สามารถใช้ชีวิตได้

อย่างอิสระภายใต้การปกป้องดูแลของครอบครัว

ที่มีแม่ และน้องชาย ความเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้อง

พยายามด้วยตนเองจึงยังไม่เด่นชัด แต่ในขณะที่

ภาพยนตร์ถ่ายทอดภาพความเป็นแม่ของโคะมะกิ

ที่ต้องพยายาม “เพียงล�าพัง” มีเพียงแม่ท่ีคอยดู

แลนนจังแทนบ้าง บางครั้งก็ช่วยเหลือการเงินได้

แต่ก็เพียงจ�านวนเล็กน้อย อีกท้ังไม่มีน้องชายคอย

สนับสนุนช่วยเหลือ ส่วนโทะยะก็ไม่ใช่พ่อเล้ียง

เด่ียวที่เข้าใจถึงหัวอกคนที่ต้องเลี้ยงลูกเพียงล�าพัง 

เป็นการสร้างสภาวะแวดล้อมที่โคะมะกิ ต้องจัดการ

แก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตัวเองมากกว่าในต้นฉบับ และ

ปัญหาต่างๆก็ คลี่คลายได้ด้วยการพ่ึงพิงความ

ช่วยเหลือจากคนนอกครอบครัวหรือ “ครอบครัว

สมมุติ” แทน 

4. ก�รใช้ชีวิตในครอบครัวท่ีมี “ส่วนที่ข�ด
ห�ย”

ในภาพยนตร์เรื่องนี้ ก�าหนดให้ผู้คนรอบ

ข้างท่ีคอยช่วยเหลือเก้ือกูลโคะมะกิ ล้วนมีรูปแบบ

ครอบครัว ท่ีมี  “ส่วนท่ีขาดหาย” เริ่มจากฟุมิโยะ

แม่ของโคะมะกิก็ไม่มีสามีอยู่ล�าพังเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว  

เรกะซ่ึงเพื่อนสมัยมัธยมท่ีเป็นครูโรงเรียนอนุบาลท่ี

คอยแนะน�างานและให้ก�าลังใจก็เป็นผู้หญิงท่ีผ่าน

การหย่าร้าง ทะเทะโอะซึ่งเป็นแฟนเก่าที่คอยรับ

ส่งดูแลห่วงใยก็เป็นผู้ชายโสดท่ีไม่ได้แต่งงาน เช่น

เดียวกับ โทะยะ ที่เป็นครูสอนการท�าอาหาร เป็น 

นายจ้าง เป ็นผู ้ ให ้โอกาสและสั่งสอนตักเตือน 

โคมะกิก็เป็นผู้ชายที่อยู่เพียงล�าพัง โดยภาพยนตร์ 

ก�าหนดให้ผู้คนเหล่านี้ต้องยื่นมือให้ความช่วยเหลือ 

โคะมะกิเนื่องจากมีประสบการณ์ชีวิตมากกว่า มอง

เห็นถึงปัญหาต่างๆ ที่จะตามมาจากการตัดสินใจ

ในแต่ละคร้ังของโคะมะกิ จึงไม่สามารถเพิกเฉยได้ 

ความพยายามของโคะมะกิที่จะใช้ชีวิตในฐานะแม่
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เลี้ยงเดี่ยวโดยล�าพังจึงกลายเป็นการรบกวนและ

สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นโดยที่เธอไม่ได้ตั้งใจ 

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงแนวทางการแก้

ปัญหาที่ถ่ายทอดผ่านบทภาพยนตร์5 ซึ่งก�าหนด

ให้โคะมะกิสามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ได้ โดย

อาศัยความช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างคนในชุมชน

หรือคนที่มี “ส่วนท่ีขาดหาย” ลักษณะเดียวกัน มี

ความผูกพันเหมือนคนในครอบครัว เสมือนเป็นการ

อุปโลกน์ “ครอบครัวสมมุติ” ขึ้นมาเติมเต็มส่วน

ที่ครอบครัวขาดหายไป โดยจะยกตัวอย่างความ

สัมพันธ ์และการช ่วยเหลือเกื้อกูลกันในความ

สัมพันธ์ พ่อ แม่ ลูก  และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ใน

การเล้ียงดูตนเองที่แม่เลี้ยงเดี่ยวซึ่งเป็นครอบครัวท่ี

มี “ส่วนที่ขาดหาย” ต้องเผชิญ

4.1 คว�มสัมพันธ ์ของพ ่อแม ่ลูกใน

ครอบครัวที่มี “ส่วนที่ข�ดห�ย” ที่ปร�กฏใน

ภ�พยนตร์

 4.1.1 โคะมะกิ กับแม่

 โคะมะกิเป็นคนที่ยึดความสุขของ

ตนเองเป็นที่ตั้ง ท�าตามอารมณ์ความรู้สึกของตัว

เอง โดยไม่ตรึกตรองให้รอบด้าน ดังเช่นการตัดสิน

ใจแต่งงานกับโนะริโทะโมะ เพราะเห็นว่าเป็นผู้ชาย

ที่มีความฝัน ตัดสินใจโดยไม่ฟังค�าทัดทานของแม่

ฟุมิโยะ: “ก็บอกก ่อนแต ่ งงานแล ้ว

ใช ่ ไหมว ่า ผู ้ชายคนน้ีดูแล

ครอบครัวไม่ได้”

เมื่อสามีไม่พยายามในการไล่ตามความฝัน

เธอจึงสร้างความฝันด้วยตนเอง ดังค�าพูด

ที่เธอบอกกับแม่

โคะมะก:ิ “หนูนะ อยากท�างานท่ีใช ้

ความสามารถด ้านวิชาชีพ 

เป็นงานที่จะได้บอกต่อใครว่า

เป็นมืออาชีพค่ะ”

ส�าหรับฟุมิโยะผู ้เป็นแม่คิดอยู ่เสมอว่า  

โคะมะกคิดิท�าอะไรไม่เข้าท่า 

เช่น 

ฟุมิโยะ: “ อ ะ ไ ร กั น เ นี่ ย เ ธ อ  มี แ ค ่

สาหร่ายเนี่ยะนะ เด็กต้องได้

รับสารอาหารนะ”

โดยเฉพาะการท่ีโคะมะกิหยิ่งในศักดิ์ศรี 

มักจะเลือกทางท่ีท�าให้ตนเองล�าบาก แม่จึงอด 

ตักเตือนไม่ได้ โดยเฉพาะการไม่รับเงินค่าเลี้ยงดู

และค่าท�าขวัญหลังการหย่าร้าง

ฟุมิโยะ: “แล้วค่าเลี้ยงดู ค ่าท�าขวัญ

หล่ะ”

โคะมะกิ: “หนูบอกไปแล้วว่าไม่เอา”

ฟุมิโยะ: “เธอคิดอะไรของเธอ ไง่หรือ

เปล่า”

โคะมะกิ: “ก็ช่วยไม่ได้ม้ัย ถ้ามีเงื่อนไข

เขาก็ไม่ยอมหย่า ไม่เป็นไร

หรอกน่า หนูไม่ได้คิดจะมาพึ่ง

แม่หรอก”

ฟุมิโยะ: “ก็แหงหล่ะสิ ชั้นก็มีแค่เงิน

บ�านาญกับค่าสอนพอใช้ชีวิต

เป ็น เดือนๆ แค ่นั้ นแหละ  

โนรโิกะ ปีหน้ากต้็องเข้าประถม 

แล้วใช่ไหม”

โคะมะกิ: “ค่ะ”

5   ค�าแปลโดยผู้เขียนจากบทพูดในดีวีดีภาพยนตร์ภาษาญี่ปุ่น
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ฟุมิโยะ: “แล้วเธอมีเงินเก็บเตรียมไว้

หรือเปล่า”

แต่ส�าหรับฟุมิโยะแล้ว ไม่ว่าจะบ่นว่าลูก

อย่างไร สุดท้ายก็ยังช่วยเลี้ยงลูก และให้ความช่วย

เหลือยามขัดสน 

โคะมะกิ: “แม่ พรุ ่งนี้หนูจะหางานให้

ได้ แม่จะให้หนูยืมเงินส�าหรับ

สมัครเข้าเรียนอนุบาลได้ไหม

คะ”

ฟุมิโยะ: “ได้สิ”

ในขณะที่โคะมะกิเถียงตลอดเวลาแม้แต่

กลางตลาดไม่สนใจสายตาชาวบ้าน ไม่ได้แสดง

ความเคารพต่อแม่ ดังนี้

ฟุมิโยะ: “มีคนโง ่ ที่ ไหนในโลกที่ จะ

ท�างานฟรี”

โคะมะกิ: “จะรับเงินได ้ไง ไปขอเขา

เรียนนะ”

ฟุมิโยะ: “เด๋ียวเค้าก็คงจ่ายให้สักวัน

แหละ โง่จริงเชียว”

โคะมะกิ: “เลิกว่าหนูโง่ได้แล้ว หนูก็มี

ความคิดของหนูนะ”

แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งฟุจิโยะและโคะมะก ิ

ก็มีความรักให้แก่กัน ดังเช่นฉากตอนใกล้จะจบเรื่อง 

การท่ีฟุจิโยะพยายามท�าข้าวกล่องและแอบเอามา

ให้โคะมะกทิานในวนัเปิดร้าน เป็นภาพทีน่่าประทบัใจ

 “ยินดีด ้วยกับการเป ิดร ้าน 

คิดว ่า เธอคงไม ่ว ่ างเตรียม 

อาหาร ทานด้วยหล่ะ ฟุมิโยะ”

การที่ฟุจิโยะไม่ลงท้ายหรือแทนตัวเอง

ว่าแม่ รวมถึงการไม่เรียกร้องให้โคะมะกิแสดง

ความเคารพต่อแม่ มองได้ว่าเป็นการลดความเป็น

ครอบครัวซึ่งเป็นครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์เนื่องจาก

ขาดพ่อเป็นความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อนแทน

 4.1.2 โคะมะกิกับนนจัง

 นนจังเป็นเด็กแต่ชอบทานข้าวกล่อง

ของแม่มาก ไม่ชอบทานของหวานเหมือนเด็กอื่นๆ 

แต่โคะมะกิก็ท�าเหมือนไม่ใส่ใจ

โคะมะกิ: “เอ๊ะ หรือว่าไปทานอะไรที่

ร้านดีมั้ย”

นนจัง: “ไม่เอา”

โคะมะกิ: “เค้กสตอเบอรี่ หรือว่าขนมถั่ว

แดงราดน�้าผึ้งดีมั้ย”

นนจัง: “นนจังจะกินข้าวกล่องของ

แม่”

นนจังยังเป็นเด็กต้องการความรักความ

อบอุ่นท่ีอยู ่พร้อมหน้าพ่อแม่ลูก ยิ่งตอนท่ีเหลือ

เพียงแม่ไม่มีพ่อ สิ่งนี้โคะมะกิก็ไม่ได้สนใจต่อความ

ต้องการของลูก จากบทสนทนาระหว่างโคะมะกิกับ 

นนจงัขณะทีโ่คะมะกกิ�าลงัอ่านประกาศรบัสมคัรงาน 

นนจัง: “ท�าไมต้องท�างานหล่ะ”

โคะมะกิ: “ก็ บ า งที ก็ อ ย ากกิ นอะ ไ ร

อร่อยๆ นอกบ้านบ้างไง”

นนจัง: “นนจัง กินข้าวกล่องสาหร่าย

ก็ได้นะ”

โคะมะกิ: “ค�าว่า “ก็ได้” นีม่นัน่าเศร้านะ”

แม้แต่ตอนที่โคะมะกิก�าลังดูราคาห้อง

เช่าส�าหรับเปิดร้าน นนจังก็ได้บอกถึงความรู้สึกที่

ต้องการอยู่พร้อมหน้าพ่อแม่ โดยท่ีโคะมะกิก็ไม่ได้

ใส่ใจเหมือนเดิม ดังนี้

นนจัง: “แม่ ท�าไมต้องท�างานหล่ะ”

โคะมะกิ: “ก็บ้านเราจนไง”

นนจัง: “ถ้าเปิดร้านขายข้าวกล่องก็
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จะไม่จนใช่ไหม”

โคะมะกิ: “ก็คงอย่างนั้นหรือเปล่านะ”

นนจัง: “ถ้าไม่จนแล้ว จะได้เจอพ่อ

ไหมคะ”

และในตอนสุดท้ายที่พอจะรับรู้ได้ว่าพ่อ

กับแม่จะแยกทางกัน ก็ยังไม่ยอมรับความจริงถาม

ต่อโคะมะกิว่า

นนจัง: “แม่ จะได้อยู่กับพ่อตลอดใช่

ไหม”

ในภาพยนตร์เรื่องนี้ โคะมะกิ แสดงความ

รักต่อนนจังโดยการ จับมือ และลูบหัวนนจัง ท�า

กับข้าว จัดเตรียมอาหารให้ แต่บางคร้ังก็ไม่สนใจ 

ตอบค�าถาม และไม่ใส่ความรู้สึกนนจัง ดังบทสนทนา

ดังกล่าวข้างต้น รวมถึงนึกถึงเรื่องของทะเทะโอะ 

ทั้งๆ ที่มีลูกสาวตรงหน้า หรืออยู่ข้างๆ และยืนยัน 

ที่จะหย่าร้าง ให้ความส�าคัญกับความรู้สึกของตัวเอง

มากกว่าความรู้สึกของลูก

โคะมะกิ: “ขอโทษนะ นนจัง แต่ยังไงแม่

ก็จะท�าอย่างที่แม่ตัดสินใจไว้ 

ถ้าหนูโตมากว่านี้แม่ไม่อยาก

โทษว่าเป็นความผิดของนนจัง

ทีท่�าให้แม่ท�าตามใจตวัเองไม่ได้”

แม้สามีจะโน้มน้าวให้รู้สึกสงสารลูก เธอก็

ไม่มีท่าทีลังเลใจกลับตอบว่า

โคะมะกิ: “แล้วฉันหล่ะ วันๆ ได้แต่ดูแล

คนเธอที่หมกตัวอยู่แต่ในบ้าน

กับพ่อแม่เธอ แบบเนี้ยเหรอ”

มีเพียงฉากสุดท้าย ที่นนจังมาหาโคะมะกิ

ท่ีร้านข้าวกล่องก่อนไปโรงเรียน โคะมะกิจึงหันมา

ตอบค�าถามนนจังโดยจับมือแล้วย่อตัวลงมาพูดคุย

กับลูก 

นนจัง: “นี่ ข้าวกลางวันของโรงเรียน

จะอร่อยมั้ยน้า”

โคะมะกิ: “อืมไม่ได้กินนานแล้วแต่คิดว่า

น่าจะอร่อยนะ”

นนจัง: “ถ ้ ากิ นข ้ า วกลางวั นของ

โรงเรียนไม่ได้กินข้าวกล่อง

ของแม่ได้ไหม”

โคะมะกิ: “ได้สิ”

นนจัง: “ถึงกินได้ก็ยังกินข้าวกล่องแม่

ได้ใช่ไหม”

โคะมะกิ: “นนจังกินจุเกินไปละ”

เป็นฉากแรกที่บทสนทนาระหว่างนนจัง

กับแม่แบบเป็นการโต้ตอบสนทนาอย่างปกติไม่ใช่

การพูดเพียงฝ่ายเดียว เป็นฉากแรกหลังจากที่แม่พา

ออกมาอยู่บ้านยายท่ีนนจงยิ้มอย่างมีความสุขหลัง

จากพูดกับแม่ 

โคะมะกิก็ส่งความรักให้กับนนจังผ่านข้าว

กล่องเช่นเดียวกับที่ฟุจิโยะท�าข้าวกล่องให้โคะมะกิ 

แต่ในกรณีของโคะมะกิทดแทนการขาดพ่อจากการ

หย่าร้างทางนิตินัยและพฤตินัยของพ่อแม่ด้วยการ

ยอมให้พ่อได้มีโอกาสพบลูก และใช้ความผูกพันทาง

สายเลือดเป็นตัวเช่ือมโยงบทบาทความเป็นพ่อแม่

ลูก ท�าให้ครอบครัวท่ีมี “ส่วนท่ีขาดหาย” ตามรูป

แบบทางกฎหมายไม่เหลือความส�าคัญใดๆ ดังบท

สนทนาต่อไปนี้

โคะมะกิ: “แม่กับพ่อตัดสินใจแยกทาง

กัน แต่ว่าแม่กับนนจังไม่แยก

กันนะ”
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นนจัง: “แล ้วจะไม ่ ได ้ เจอพ ่อแล ้ว 

เหรอ”

โคะมะกิ: “เจอได้ตลอดเวลา พ่อของนนจงั 

ก็ยังเป็นพ่อของนนจัง แม่ก็

เป็นแม่ของนนจังตลอดไป”

โนะริโทะโมะ: “ใช่พ่อกับนนจังไม่มีทาง

แยกจากกันตลอดชีวิตเลย”

 4.1.3 โคะมะกิกับโทะยะ

 นอกจากคนในครอบครัวแล้ว คนที่มี 

บทบาทส�าคัญที่คอยช่วยเหลือโคะมะกิคือ โทะยะ

ชายสูงอายุ ซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารที่อยู ่ล�าพัง

คนเดียว เป็นคนค่อนข้างพูดตรงๆ คอยตักเตือน 

โคะมะกิให้ได้คิด อยู่เสมอ เช่น การที่โคะมะกิมาขอ

เป็นลูกศิษย์ ในครั้งแรก ก็ปฏิเสธโดยเลือกใช้การ

บอกกล่าวโดยอ้อม ดังนี้

โคะมะกิ: “ขอโทษค่ะ ดิฉันมีเรื่องอยาก

ขอร้องค่ะ”

โคะมะกิ: “ช่วยรับดิฉันเป็นลูกศิษย์ได้

ไหมคะ”

โคะมะกิ: “ที่ผ่านมาไม่รู้ว่าตัวเองอยาก

ท�าอะไร แต่พอได้ทานอาหาร

น้ีแล้ว ดิฉันได้ค�าตอบแล้วค่ะ 

ขอร้องได้ไหมคะ”

โทะยะ: “คุณผู ้หญิง ไม่ค ่อยได้ทาน

อาหารตามร้านอาหารแบบ

นี้ใช่ไหม ลองตระเวนทานดู

หลายๆ ร้านก็จะเจอรสชาติ

ที่ประทับใจอีกหลายร้านเลย

แหละ”

โทะยะยังได้ต�าหนิโคะมะกิที่มาขอเป็นลูก

ศิษย์ครั้งที่สองอย่างตรงไปตรงมา ให้คิดดีๆ ก่อน

พูด ดังนี้

โทะยะ: “คุณผู้หญิงนี่ซ่ือตรงกับความ

รู ้สึกจัง  ประทับใจหรือตก

ตะลึงอะไรง่าย ก็เลยท�าให้พูด

อะไรออกมาตามความรู ้สึก

โดยไม่ค่อยคิดอะไร ถึงแม้จะ

เป็นร้านข้าวกล่องก็เถอะ มัน

เป็นการท�าธุรกิจที่ส�าคัญอย่าง

หนึ่ง พูดเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆ 

ตามความรู ้สึกแบบสาวๆ ก็

รู้สึกไม่ค่อยดีนะ”

โทะยะตักเตือนโคะมะกิแทบทุกเรื่องแต่

เป็นการตักเตือนแบบคนนอกมีความเกรงใจ จน

กระทั่งโคะมะกิประกาศว่าสามียอมหย่าด้วยความ

สมัครใจ แล้วตัวเองตัดสินใจเปิดร้านข้าวกล่อง ซึ่ง

เป็นเรื่องใหญ่ในชีวิต จึงตักเตือนอย่างตรงไปตรง

มายิ่งกว่าทุกครั้ง และยังแสดงความรู้สึกอย่างตรง

ไปตรงมาว่าเห็นโคะมะกิเป็นเด็กไม่รู ้จักโต ท�าให้

รู้สึกเป็นห่วงกังวล อีกทั้งแสดงความสนิทสนมโดย

เปลี่ยนสรรพนามจาก “คุณนาย” เป็น  “เธอ” ดัง

บทสนทนาตอนสุดท้าย ดังนี้

โทะยะ: “คุณนาย ท่ีบอกว่าจะรับผิด

ชอบนี้คืออะไร ความรับผิด

ชอบท่ีเธอพูดถึงหมายถึงอะไร 

การจะเปิดร้านข้าวกล่อง การ

หย่าแล้วจะเลี้ยงตัวเอง การท่ี

เราจะรับผิดชอบอะไรสักอย่าง

ส่วนใหญ่เราต้องละทิ้งอะไร

บางสิ่งบางอย่างไป ถ้ากอด

ทุกอย่างไว้เพราะไม่อยากทิ้ง 

สุดท้ายจะเน่าเฟะไปหมดทุก

อย่าง เธอเข้าใจเรื่องเหล่านี้

หรือเปล่า คงไม่อยากจะเข้าใจ
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ใช่ไหม มองดูเธอแล้ว รู้สึกต้อง

คอยลุ้นตลอดเวลา”

ฟุมิโยะ: “จริงค ่ะ เห็นด ้วยทั้ งหมด

เลย ต้องขอโทษด้วยนะคะ”  

“โคะมะกิ จะสนิทสนมกันยังไง 

ก็ต้องมีขอบเขตนะ”

โทะยะ: “ผมให้ยืมใช้ร้านได้ แต่ต้องมี

ข้อแม้ ขอดูมือหน่อย มือ มือ

เด็กชัดๆ ต้องท�ามือนี้ให้เป็น

มือผู้ใหญ่ก่อน นั่นแหละข้อแม้

ของผม”

ภาพยนตร์ก�าหนดฉากนี้เป็นบรรยากาศท่ี

เหมือนกับการรับประทานอาหารร่วมกันของคนใน

ครอบครัว การจัดล�าดับท่ีนั่งให้แม่นั่งข้างโทะยะซึ่ง

น่ังประจันหน้ากับโคะมะกิแล้วสอนสั่งที่โต๊ะอาหาร

เช่นนี้เป็นภาพที่มักพบเห็นในภาพยนตร์ญ่ีปุ่นเมื่อ

ต้องการถ่ายทอดบรรยากาศความเป็นครอบครัว 

ท�าให้รูส้กึว่าโทะยะเป็นเหมอืนพ่อ และการทีฟ่จุโิยะ 

คอยสนับสนุนค�าพูดตักเตือนเป็นเหมือนภาพของ

แม่ท่ีคอยสนับสนุนความคิดเห็นของพ่อในขณะ 

ที่สั่งสอนลูก และนอกจากความสัมพันธ์ในลักษณะ

พ่อแม่ลูกดังกล่าวข้างต้น ภาพของเรกะที่คอย

มองอยู่ห่างๆ ก็เป็นเหมือนพี่สาวคอยให้ก�าลังใจ

สนับสนุนการตัดสินใจของโคะมะกิและช่วยแม่

ในการประคับประคองสถานการณ์ อีกทั้งส�าหรับ 

โคะมะกิแล้วทะเทะโอะแฟนเก่าที่คอยรับส่ง มีความ 

รู้สึกดีๆ ให้แก่กัน และคอยพูดคุยให้ก�าลังใจ ชวนกัน

วางแผนชีวิตก็เป็นผู้ชายท่ีจะมาทดแทนสามีท่ีไม่เอา

ไหน ความสัมพันธ์และความผูกพันของผู้คนเหล่านี้

เปรียบเสมือน “ครอบครัวสมมุติ” ของโคะมะกิ

4.2 อุปสรรคในก�รเลี้ยงดูตนเองของ 

ผู้หญิงญี่ปุ่น

ในภาพยนตร์แสดงให้เห็นถึงสภาพของ

ผู้หญิงที่ต้องเป็นแม่เลี้ยงเด่ียวจากการหย่าร้างว่า

ภ�พที่ 2 ฉ�กสุดท้�ยในภ�พยนตร์ที่ถ่�ยทอดก�รคลี่คล�ยปัญห�ในพื้นที่ของครอบครัว

ที่มา : ทีมงานผู้ผลิตภาพยนตร์เรื่อง “ข้าวกล่องหน้ายิ้มของแม่” ปี 2009
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ไม่ใช่เร่ืองแปลก เพื่อนร่วมรุ่นของโคะมะกิที่หย่า

ร้างก็มีหลายคน แต่สิ่งที่ภาพยนตร์น�าเสนอคือ 

ปัญหาอุปสรรคที่ตามมาจากการหย่าร้างคือการ

หย่าร้างให้ถูกต้องตามกฎหมาย การแย่งชิงสิทธิใน

การเลี้ยงดูบุตร ซ่ึงปัญหาเหล่านี้ล้วนเชื่อมโยงกับ

ศักยภาพทางการเงิน นอกจากยังมีปัญหาการหา

รายได้ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรที่

มากมาย ดังที่ครูใหญ่แจ้งรายจ่ายเพื่อเข้าเรียนใน

โรงเรียนอนุบาล ดังนี้

ครูใหญ่: “ ค ่ า ต อ บ แ ท น เ ดื อ น ล ะ 

25,000 เยน ค ่าสมัครเข ้า

เรียน 90,000 เยน เสื้อผ้า 

กระเป๋าก็น ่าจะต้องซื้อใหม่

ด้วย”

ในขณะที่จ�าเป็นต้องมีรายได้อย่างเพียง

พอ ทั้งค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวัน ค่าธรรมเนียมการ

ศึกษา และอื่นๆ แต่การหางานท�าของผู้หญิงญี่ปุ่น

ในฐานะแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะข้อ

จ�ากัดเกี่ยวกับเวลาในการท�างาน ซึ่งภาพยนตร์ได้ 

ถ่ายทอดความยากล�าบากในการสมัครงานของ 

ผู้หญิง โดยเฉพาะแม่เลี้ยงเดี่ยว และสะท้อนสภาวะ

การท�างานในสังคมญี่ปุ่นไว้ ดังนี้

การสมัครงานต�าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

บริษัทอสังหาริมทรัพย์ ของโคะมะกิ

พนักงาน A: “อายุ 31 เหรอ อืม อืม อืม” 

“ขอโทษนะต�าแหน่งส�าหรับ

ผู้หญิงไม่มีแล้ว”

การสมัครงานต�าแหน่งพนักงานคัดแยก

สินค้าบริษัทขนส่งและคลังสินค้า ของโคะมะกิ

พนักงาน B: “ก็ยุ ่งขนาดว่าอยากยืมมือ

แมวมาช่วยเลยแหละ แต่ว่า

ท�างานได้วันละแค่ 4 ชั่วโมง

เองน้า”

โคะมะกิ: “ดิฉันจะท�างานให้หนักกว่า

คนอื่นเป็นสองเท่าเลยค่ะ”

พนักงาน B: “ นี่ จ ะ บ อ ก อ ะ ไ ร ใ ห ้ น ะ 

บริษัทเราหน่ะ ท�างานจน

รถไฟเท่ียวสุดท้ายก็เกือบ

จะไม่ทันแล้ว ทุกคนทุ่มเท

ท�างานกันอย่างเต็มท่ี งาน

หนักขนาดนี้ได้ค่าตอบแทน

เดือนละ 250,000 เยน 

เธอจะดูถูกระบบเศรษฐกิจ

ญี่ปุ่นไปหน่อยมั้ย”

 

แม ้แต ่การเป ิดร ้านข ้าวกล ่องอย ่างที่ 

โคะมะกิใฝ่ฝันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย

 

โทะยะ: “หาท่ีเปิดร้านข้าวกล่องได้

หรือยัง”

โคะมะกิ: “ยังเลยค่ะ การเปิดร ้าน

ต ้องใช ้ เงินอย ่างน ้อยถึง 

3,000,000 เยน ไม่รู ้ต้อง

เก็บเงินไปอีกกี่ปี”

จะเห็นได้ว ่าภาพยนตร์เรื่องนี้ ช้ีให้เห็น

ว่าการท่ีผู้หญิงญี่ปุ่นจะเลี้ยงดูตนเองนั้นไม่ใช่เรื่อง

ง่าย นอกจากปัญหาเรื่องศักยภาพทางการเงินแล้ว

ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการถูกมองในแง่ลบจากสังคม

หรือแม้แต่ผู้คนรอบข้าง เนื่องจากการหย่าร้างมัก

ถูกมองว่าเป็นเรื่องชู้สาว ซึ่งถ่ายทอดผ่านค�าพูดของ

โนะริโทะโมะผู้เป็นสามีของโคะมะกิดังนี้

โนะริโทะโมะ: “แต ่ละคนพูดออกมา
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ง่ายๆ ว่าอยากเลี้ยงดูตัว

เอง ถ้าอยากใช้ชีวิตด้วย

การท�างาน ก็ต้องมีความ

สามารถพิเศษหรือคุณวุฒิ

ต ่างๆ แล้วต้องเป็นคน

ที่ใช้ความสามารถเหล่า

น้ันเพ่ือประโยชน์ให้กับ

สังคม คนที่ยอมรับคนที่มี

ความคิดเห็นต่าง แล้วจึง

ค่อยคิดว่าจะท�าอะไรให้

กับสังคมได้บ้าง คนแบบ

นี้หรือเปล่าถึงจะเรียกได้

ว่าคนที่สามารถยืนด้วย

ล�าแข้งของตัวเอง”

โนะริโทะโมะ: “อ้างว่าจะท�าร้านข้าวกล่อง 

ที่แท ้ก็อ ้างเ พ่ือที่จะได ้

นอกใจ สุดท้ายเธอก็แค่ 

คดิถงึเรือ่งของตวัเองเท่านัน้”

หรือแม้แต่ค�าพูดของแม่ที่เตือนโคะมะกิให้

ระวังตัวในการคบทะเทะโอะ ก็เช่นเดียวกัน

ฟุมิโยะ: “นี่คิดจะท�าอะไรก็อย่าให้

โคะมะกิเสียใจนะ”

 “จะหลงใหลได้ปลืม้อะไรกไ็ด้ 

แต่ว่าอย่าลืมว่าเธอมีลูก”

 “ชั้นเป็นแม่ถึงได้พูด และ

ถึงชั้นไม่พูดอะไรมากมาย

แต่คนอื่นๆ เค้าก็เอาไปพูด

เสียๆ หายๆ อยู่ดีแหละ”

5. บทสรุป: คว�มเป็นไปในได้ก�รแก้ปัญห�
โดย “ครอบครัวสมมุติ”

สิ่งที่ถ่ายทอดในภาพยนตร์เป็นภาพสังคม

ช่วงปี 2000 ท่ีมีแต่ความไม่สมบูรณ์ ความไม่มั่นคง 

ของสถาบันครอบครัวและสถาบันสังคม ซ่ึงเป็น

ภาพเพียงส่วนหนึ่งของสังคมปัจจุบัน ที่มีจ�านวน

แม่เลี้ยงเดี่ยวมากมาย บางคนต้องท�างานกลางคืน 

บางคนประสบความเครียดถึงข้ันท�าร้ายลูก (小林, 

2015) 

ในภาพยนตร์ผูก้�ากบัก�าหนดให้ “โคะมะก”ิ 

ใช้ชีวิตโดยไม่คิดหน้าคิดหลังเลือกใช้ชีวิตตามใจ

ปรารถนา เอาอารมณ์เป็นท่ีตั้ง ท้ังๆ ท่ีการท่ีผู้หญิง 

ญี่ปุ ่นจะหย่าร ้างเพ่ือเลี้ยงดูตนเองนั้นมีป ัญหา

อุปสรรคมากมายทั้งข้อกฎหมาย รายได้ และสายตา

สังคม แต่เธอไม่ได้ตระหนักถึงสิ่งเหล่านั้น เป็นเหตุ

ให้เธอต้องเผชิญกับปัญหาและต้องพึ่งพิงผู้คนรอบ

ข้าง เมื่อมองจากสายตาของคนญี่ปุ่นที่อยู่ในระบบ

สังคมสมัยเก่าอาจเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้

ผู้อื่นเป็นเรื่องที่ชวนให้รู้สึกหงุดหงิด เป็นพฤติกรรม

ท่ีควรถูกต�าหนิ ทางออกส�าหรับ “โคะมะกิ” ท่ี

ภาพยนตร์ก�าหนดให้ท�าในสิ่งที่ต้องการได้ส�าเร็จ

โดยมีผู้คนรอบข้างคอย เปรียบเสมือน “ครอบครัว

สมมุติ” ให้ความช่วยเหลือ อาจมองได้ว่าเป็นการ

เสนอให้ผู ้ชมยอมรับครอบครัวรูปแบบใหม่ที่ไม่

จ�าเป็นต้องอยู่ครบหน้าพ่อแม่ลูก เป็นท้ังให้ก�าลัง

ใจส�าหรับผู้คนในปัจจุบันว่าแม้ในสภาวะที่สมาชิก

ในครอบครัวไม ่สามารถอยู ่รวมกันพร้อมหน้า

พร้อมตาได้ดังสมัยก่อน การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

ท�าได้ยาก และไม่สามารถย้อนกลับไปเป็นรูปแบบ

ครอบครัวดังเดิมได้ เราสามารถพึ่งพิง “ครอบครัว

สมมุติ” ได ้แต่ทว่า เมื่อมองว่าความสัมพันธ์ในแบบ 

“ครอบครัวสมมุติ” ไม่ใช่สิ่งที่ยืนยาวดังที่ 宇野 
(2011) ได ้กล ่าวเกี่ยวกับ “ครอบครัวสมมุติ”  

ไว้ในหนังสือเรื่อง『木更津キャッツアイ』ไว้ว่า 

“ครอบครัวสมมุติ” ซึ่งไม่ได้ผูกพันทางสายเลือด 

หรือระบบกฎหมายใดๆ เป็นเพียงการรวมกลุ่มกัน
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ช่ัวคราวภายในเวลาช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ท้ายที่สุด

แล้ว ความเป็น “ครอบครัวสมมุติ” ในภาพยนตร์

เรื่องนี้ ก็มีฐานะเป็นเพียงที่พึ่งพิงทางใจให้กับผู้คนที่

ต้องด�ารงชีวิตในสังคมญี่ปุ่นในปัจจุบันที่ไร้ซึ่งความ

มีเสถียรภาพมาอยู่รวมกันชั่วคราวเท่านั้น ไม่อาจ

กล่าวได้ว่า “ครอบครัวสมมุติ” ซึ่งมีความเปราะกว่า

จะสามารถทดแทนความเป็นครอบครัวที่แท้จริง

ได้ นอกจากน้ีการจัดฉากให้ปัญหาต่างๆ คลี่คลาย

ในโต๊ะกินข้าวที่บ้าน ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนตัวของแต่ละ

ครอบครัวกลับเป็นการน�าไปสู ่การระลึกถึงภาพ

ครอบครัวสมัยก่อนที่ทุกคนอยู่พร้อมหน้าร่วมพูดคุย

แก้ปัญหากันในครอบครัว ท�าให้ภาพ “ครอบครัว

ในยุคปัจจุบัน” ท่ีทุกคนมีความเป็นปัจเจกกลับ

เลือนรางไป แนวคิดสร้างสรรค์ที่แก้ปัญหาด้วย 

“ครอบครัวสมมุติ” ในรูปแบบใหม่จึงกลายเป็นการ

ตอกย�้าภาพความสัมพันธ์ของครอบครัวสมัยก่อน

และสร้างความโหยหาและความกังวลใจให้กับแม่

เลี้ยงเดี่ยวต่อการใช้ชีวิตในอนาคตนับจากนี้ที่ไม่

สามารถเรียกคืนรูปแบบครอบครัวและสังคมที่มี

ความมั่นคงดังเดิมกลับมาได้อีกแล้ว

ฉากสุดท้ายท่ีเป็นภาพโคะมะกิท่ียืนส่ง 

นนจงัไปโรงเรยีนเป็นฉากทีด่แูล้วน่าเศร้าใจ เป็นฉาก 

ที่โคะมะกิยืนมองลูกสาวสะพายกระเป๋าเป้นักเรียน

ที่พ่อซื้อให้แล้ววิ่งไกลออกไป ภาพที่เห็นเป็นใบหน้า

ท่ีดูเหงาๆ ในขณะเดียวกันก็เป็นการแสดงให้เห็น

การตัดสินใจที่จะก้าวเดินต่อไปของแม่เลี้ยงเด่ียวที่

จะเลี้ยงดูตนเองและน�าทางชีวิตลูกสาวที่ก�าลังจะ

เติบโตเพียงล�าพัง ในสังคมญี่ปุ่นนั้นการเลี้ยงดูตัว

เองของผู้หญิงญ่ีปุ่นยังเป็นสิ่งท่ียังมองไม่เห็นทางไป 

ต่อจากนี้นนจังก็อาจไม่ใช่ผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบ ใน

แต่ละวันอาจมีเรื่องให้กังวลใจและคงจะใช้ชีวิตอยู่

ในสังคมท่ีไม่มีเสถียรภาพโดยการพึ่งพิงหรือสร้าง

ความเดือดร้อนให้กับผู้คนรอบข้าง หรือ อาจต้อง

สร้าง “ครอบครัวสมมุติ” ของตนเองซ่ึงอาจจะ

เปราะบางไม่ยั่งยืน แต่อย่างไรก็ตาม เช่ือว่าตอน

จบของภาพยนตร์เร่ืองน้ีคงท�าให้ผู้ชมอดท่ีจะเอาใจ

ช่วยโคะมะกิและนนจังไม่ได้อย่างแน่นอน
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