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ดร.อรรถย�	สวุรรณระด�)	ผูเ้ชีย่วช�ญด้�นวรรณคดโีบร�ณแห่งส�ข�วชิ�ภ�ษ�ญีปุ่น่	คณะอกัษรศ�สตร์	จฬุ�ลงกรณ์

มห�วิทย�ลัย	 ไม่อ�จปฏิเสธได้ว่�	 อรรถย�	 คือผู้เชี่ยวช�ญด้�นวรรณคดีญี่ปุ่นคนสำ�คัญในประเทศไทย	 ที่รังสรรค์

หนังสือ	 ผลง�นวิจัย	 และผลง�นวิช�ก�รด้�นวรรณคดีญี่ปุ ่นโบร�ณม�กม�ย	 ผลง�นของอรรถย�นับเป็น	

ผลง�นทีม่คุีโณปก�รอย่�งยิง่ต่อก�รศกึษ�วจิยัด้�นวรรณคดญีีปุ่น่ในประเทศไทย	ทัง้ยงัมลีกัษณะเฉพ�ะตวับ�งประก�ร	

นัน่คอื	เป็นผลง�นทีถ่่�ยทอดเรือ่งร�วท่ีเขียนด้วยภ�ษ�ญีปุ่น่โบร�ณทีอ่่�นและตคีว�มได้ย�กจ�กต้นฉบบัออกม�เป็น

ภ�ษ�ไทยที่สละสลวย	 เข้�ใจง่�ย	 และเป็นประโยชน์ต่อวงวิช�ก�รในวงกว้�ง	 มิได้จำ�กัดอยู่เพียงผู้ที่มีคว�มสนใจ	

ในวรรณคดเีท่�นัน้	ผูท้ีม่คีว�มสนใจในคว�มรูด้้�นญีปุ่่นทัว่ไปกส็�ม�รถอ่�นหนงัสอื	ต�ำนำนทิง้คนแก่ในเรือ่งเล่ำญีปุ่น่ 

ได้อย่�งมีอรรถรส	 และได้เปิดโลกทัศน์ท่ีก่อให้เกิดคว�มรู้คว�มเข้�ใจในเรื่องคว�มคิด	 คว�มเชื่อ	 และทัศนคติของ	

คนญี่ปุ่นด้�นต่�ง	ๆ	โดยไม่ย�ก	ผู้เขียนได้วิเคร�ะห์แนวคิดและบทบ�ทคว�มสำ�คัญของตำ�น�นทิ้งคนแก่ญี่ปุ่นที่มีต่อ

สังคม	ที่ปร�กฏในวรรณกรรมประเภทเรื่องเล่� (物語) ของญี่ปุ่นที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดต่�ง	ๆ 	ในสมัยเฮอัน	เช่น	

แนวคิดเรื่องคว�มกตัญญู	แนวคิดเรื่องก�รทำ�ดีได้ดีทำ�ชั่วได้ชั่ว	แนวคิดเรื่องคุณค่�ของผู้สูงอ�ยุ	ทั้งยังสะท้อนให้เห็น

ถึงปัญห�สังคมในขณะนั้นคือ	ปัญห�เรื่องผู้สูงอ�ยุที่ถูกทอดทิ้ง	ซึ่งแนวคิดและปัญห�ต่�ง	ๆ	นี้เป็นสิ่งที่ยังคงดำ�รงอยู่

คู่สังคมญี่ปุ่นม�แม้กระทั่งในปัจจุบัน
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หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อห�ทั้งหมด	3	ส่วน	ส่วนแรกคือ	บทนำ�	ซึ่งผู้เขียนได้แนะนำ�ให้ผู้อ่�นรู้จักตำ�น�น

โอะบะซเุตะ（姨捨）หรอืทีมี่คว�มหม�ยว่�	 “ตำ�น�นทิง้ป้�แก่”	 ว่�ถกูเล่�ไว้เป็นล�ยลกัษณ์อักษรครัง้แรกในสมยัเฮอนั

โดยปร�กฏในวรรณกรรมประเภทเรื่องเล่�ชิ้นสำ�คัญคือ	ยะมะโตะโมะโนะงะตะริ และ คนจะกุโมะโนะงะตะริ	 ใน

บทนำ�นี้มีก�รแนะนำ�เนื้อห�แบบต่�ง	ๆ	ของตำ�น�นทิ้งคนแก่ของญี่ปุ่นว่�มีก�รแบ่งออกเป็น	4	แบบใหญ่	ๆ	 ได้แก่	

เนื้อห�แบบที่หนึ่ง	 คือ	 เรื่องเล่�เก่ียวกับลูกท่ีนำ�พ่อแม่ชร�ไปทิ้งในป่�	 แต่ผู้เป็นหล�นพูดจนพ่อของตนกลับใจ	 จึง	

ไปรับพ่อแม่ของตนกลับคืนม�	 แบบที่สองคือ	 เรื่องเล่�เกี่ยวกับเมืองที่มีธรรมเนียมบังคับเรื่องก�รทิ้งคนแก่	 แต่	

ด้วยคว�มส�ม�รถท�งปัญญ�ของหญิงชร�จึงช่วยคลี่คล�ยหัวข้อทดสอบที่ประเทศเพื่อนบ้�นส่งม�ทดสอบเช�วน์

ปัญญ�ได้	 เจ้�เมืองจึงยกเลิกธรรมเนียมทิ้งคนแก่	 เนื้อห�แบบที่ส�มคือหญิงชร�ถูกลูกสะใภ้หรือหล�นสะใภ้รังเกียจ

และกล่�วให้ร้�ย	 ผู้เป็นลูกช�ยหรือหล�นช�ยจึงนำ�หญิงชร�ไปทิ้งต�มคำ�ยุยงของภรรย�	 แต่ท้�ยที่สุดก็กลับใจได	้

จงึไปรบัตวัหญงิชร�กลบัคนืม�	แต่ในตำ�น�นของบ�งท้องถิน่	หญงิชร�ไม่ได้ถกูรบัตวักลับ	แต่จะประสบเรือ่งดี	ๆ 	แทน	

และแบบที่สี่	คือหญิงชร�ที่ยอมรับชะต�กรรมเมื่อลูกนำ�ตนไปทิ้ง	แต่ด้วยคว�มห่วงใยของแม่ที่มีต่อลูกจึงหักท่อนไม้

ทิง้ไว้เพ่ือนำ�ท�งให้ลกูของตนกลบับ้�นได้อย่�งปลอดภยั	ลูกเกดิคว�มซ�บซ้ึงใจจงึไปรบัตวัแม่กลับ	ผู้เขยีนได้นำ�ตำ�น�น

ทิ้งคนแก่ที่คนญี่ปุ่นเล่�สืบม�ข้�งต้นซึ่งมีที่ม�จ�กตำ�น�นของประเทศต่�ง	 ๆ	 ทั้งจ�กจีน	 อินเดีย	 และของญี่ปุ่นเอง		

ม�ถ่�ยทอดในหนังสือเล่มนี้	 โดยหยิบยกวรรณกรรมสำ�คัญที่ปร�กฏเรื่องเล่�เกี่ยวกับตำ�น�นทิ้งคนแก่เหล่�นั้น	

พร้อมวิเคร�ะห์แนวคิดและสัญลักษณ์ที่ปร�กฏในเรื่อง	 สำ�หรับเน้ือห�ในส่วนที่สอง	 คือ	 เน้ือห�หลักของหนังสือ	

ที่ประกอบด้วย	 บทท่ี	 1	 ตำ�น�นท้ิงคนแก่ของญ่ีปุ่น	 บทที่	 2	 ตำ�น�นท้ิงคนแก่จ�กจีน	 บทที่	 3	 ตำ�น�นท้ิงคนแก	่

จ�กอินเดีย	 และบทท่ี	 4	 ท่�ทีของสังคมต่อคนแก่จ�กอดีตสู่ปัจจุบัน	 ส่วนเนื้อห�ส่วนท่ีส�มซึ่งเป็นส่วนสุดท้�ย	

คือ	บทสรุปของหนังสือเล่มนี้

เนื้อห�ในบทท่ี	 1	 ตำ�น�นท้ิงคนแก่ของญ่ีปุ่นน้ัน	 หนังสือเล่มน้ีได้นำ�เสนอตำ�น�นทิ้งป้�แก่ของเมืองฌินะโนะ	

ซึ่งปร�กฏอยู่ในวรรณกรรมประเภทเรื่องเล่�	 เรื่อง	ยะมะโตะโมะโนะงะตะริ	 ของสมัยเฮอัน	 ที่หล�นช�ยถูกภรรย�	

ยุยงให้นำ�ป้�ผู้ชร�ท่ีเลี้ยงดูหล�นช�ยม�ตั้งแต่เล็กดุจลูกในอุทรไปทิ้งในป่�	 แต่ภ�ยหลังหล�นช�ยเกิดสำ�นึกได	้

จึงไปรับป้�ผู้ชร�กลับบ้�น	 ผู้เขียนได้ทำ�ก�รแปลเป็นภ�ษ�ไทยที่สละสลวย	 โดยวิเคร�ะห์แนวคิดเรื่องคว�มรู้สึก	

ผิดชอบชั่วดีของตัวละครในเรื่อง	 ทั้งยังสอดแทรกเกร็ดคว�มรู้เกี่ยวกับที่ม�ของช่ือภูเข�ต่�ง	 ๆ	 เช่น	 ช่ือภูเข�	

โอะบะซุเตะ	 ซึ่งมีที่ม�จ�กวรรณกรรมประเภทเรื่องเล่�	ยะมะโตะโมะโนะงะตะริ	 นี้	 และชื่อภูเข�ฟูจิที่มีที่ม�จ�ก	

เรื่องเล่�	ทะเกะโตะริโมะโนะงะตะริ	 ซ่ึงจุดร่วมของวรรณกรรมประเภทเรื่องเล่�ทั้งสอง	 ที่ต่�งก็เป็นที่ม�ของชื่อ	

ภูเข�สำ�คัญของญ่ีปุ่นคือ	 ภูเข�โอะบะซุเตะและภูเข�ฟูจินั้น	 สะท้อนให้เห็นถึงบทบ�ทของวรรณคดีโบร�ณที่ถูกใช	้

ในก�รถ่�ยทอดแนวคิดเร่ืองต้นกำ�เนิด	 ช่ือ	 และท่ีม�ของสถ�นท่ีสำ�คัญของประเทศญี่ปุ่น	 อีกทั้งวรรณคดีโบร�ณยัง

เป็นหลักฐ�นในก�รศึกษ�เรื่องทัศนคติ	 คว�มคิด	 คว�มเช่ือของคนญ่ีปุ่นในสมัยนั้น	 เช่น	 แนวคิดเรื่องคว�มกตัญญู

กตเวที	คว�มรู้สึกผิดชอบชั่วดี	ทั้งยังถ่�ยทอดปัญห�ที่เป็นปัญห�ส�กล	และดำ�รงอยู่ข้�มก�ลเวล�	เช่นปัญห�แม่ผัว

ลูกสะใภ้	 ซึ่งผู้วิจ�รณ์เห็นว่�เป็นแนวคิดและปัญห�ที่สะท้อนให้เห็นถึงคว�มเป็นมนุษย์ท่ีปร�กฏอยู่ในวรรณกรรม	

ทุกยุคทุกสมัย	อีกทั้งผู้วิจ�รณ์ยังเห็นด้วยกับประเด็นที่ว่�	ตำ�น�นทิ้งคนแก่ของญี่ปุ่นที่ได้รับก�รเล่�ข�นต่อ	ๆ	กันม�

ในหล�ยยุคสมัยนั้น	ตัวละครเอกในเรื่องมักจะเป็นเพศหญิง	 เช่น	แม่	ป้�	หรือ	หญิงชร�	และในตำ�น�นทิ้งคนแก่ที่	

เล่�สืบกันม�ในบ�งท้องถิ่นของญี่ปุ่นยังสะท้อนให้เห็นถึงคว�มสัมพันธ์อันลึกซ้ึงระหว่�งผู้หญิงกับเทพด้วย	 โดย	

หญิงชร�ที่ถูกทิ้งจะได้รับก�รช่วยเหลือจ�กเทพในรูปแบบต่�ง	 ๆ	 ดังที่ผู้เขียนได้อ้�งอิงง�นวิจัยของนักวิช�ก�ร	

ช�วญ่ีปุ่นไว้ในหนังสือเล่มน้ี	 อีกท้ังผู้วิจ�รณ์ยังมีคว�มเห็นว่�	 ตำ�น�นทิ้งป้�แก่นี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงบทบ�ท	 หน้�ที่	
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และคว�มสำ�คัญของผู้หญิงญี่ปุ่นในยุคโบร�ณ	จ�กก�รที่ตัวละครหญิงถูกสร้�งให้เป็นตัวละครสำ�คัญของเรื่อง	เป็นที่

น่�สังเกตว่�แม้ตัวละครหญิงชร�นั้นจะต้องประสบกับเคร�ะห์กรรมในตอนต้น	 แต่เรื่องก็มักคล่ีคล�ยจ�กร้�ยกล�ย

เป็นดีในตอนท้�ย	โดยที่ตัวละครช�ยผู้เป็นลูกหรือหล�นเกิดก�รตระหนักรู้ด้วยคว�มสำ�นึกในเรื่องคว�มรู้สึกผิดชอบ

ชัว่ด	ี และตระหนกัถงึคว�มดงี�มของผูเ้ป็นแม่หรอืป้�ทีม่บีทบ�ทในฐ�นะแม่	หรือมเิช่นนัน้ตัวละครหญงิชร�กจ็ะได้รบั

ก�รอำ�นวยพรให้ประสบแต่สิง่ท่ีด	ีซึง่สิง่นีน่้�จะเป็นก�รตอกยำ�้ให้เหน็ถงึก�รตระหนกัถงึคณุค่�ของคว�มเป็นแม่ของ

เพศหญิงที่ได้รับก�รยอมรับในยุคโบร�ณ

เนือ้ห�ในบทที	่2	ตำ�น�นทิง้คนแก่จ�กจนี	ผูเ้ขยีนได้นำ�ตำ�น�นทิง้คนแก่อกีส�ยหนึง่ทีม่ทีีม่�จ�กประเทศจนี	ซึง่

ปร�กฏในหนังสือรวมเรื่องเล่�	คนจะกุโมะโนะงะตะริฌู	ม�ถอดคว�มเป็นภ�ษ�ไทย	และอธิบ�ยว่�ตำ�น�นทิ้งคนแก่

ส�ยนี้	เน้นสอนให้ผู้อ่�นมีคว�มกตัญญูต่อผู้ให้กำ�เนิด	ต่�งจ�กตำ�น�นทิ้งคนแก่ที่ม�จ�กญี่ปุ่นเอง	ที่คำ�ว่�	“กตัญญู”	

แทบไม่มปีร�กฏในเรือ่ง	และแม้ตวัละครลกูช�ยหรอืหล�นช�ยในตำ�น�นของเมอืงฌนิะโนะนัน้จะกลบัใจในตอนท้�ย	

แต่กเ็ป็นเพร�ะคว�มรูส้กึผดิชอบชัว่ด	ีไม่มคีำ�ว่�	“กตญัญ”ู (孝)		ปร�กฏในเรือ่งแต่อย่�งใด	ในบทนีผู้้เขยีนได้ให้คว�ม

เห็นไว้อย่�งน่�สนใจว่�คนแก่ในเร่ืองเล่�ญ่ีปุ่นท่ีม�จ�กตำ�น�นจีนนั้นมักเป็นพ่อหรือปู่	 ต่�งจ�กเรื่องเล่�จ�กประเทศ

ญี่ปุ่นเองที่คนแก่มักเป็นแม่หรือป้�	 ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดแบบจีนเกี่ยวกับก�รให้คว�มสำ�คัญกับช�ยม�กกว่�

หญิง	 ผู้วิจ�รณ์มีคว�มเห็นว่�ข้อสังเกตน้ีมีคว�มน่�สนใจเป็นอย่�งยิ่งและเชื่อว่�ก�รศึกษ�แนวคิดเรื่องปิต�ธิปไตย	

ในเรื่องเล่�โบร�ณจะเป็นประเด็นหัวข้อที่น่�ศึกษ�และวิเคร�ะห์เพิ่มเติมให้ลึกซึ้ง	นอกจ�กนี้ในบทที่	2	ของหนังสือ

เล่มนี้	 ผู้เขียนยังได้หยิบยกเรื่องเล่�ญี่ปุ่นที่มีเนื้อห�เกี่ยวกับเรื่องคว�มอกตัญญูซ่ึงก็มีท่ีม�จ�กจีนว่�	 ห�กบุตรหล�น

อกตัญญูแล้ว	 ผลกรรมท่ีเกิดจ�กคว�มอกตัญญูน้ันก็จะคืนกลับม�สู่ผู้กระทำ�ในไม่ช้�	 อันเป็นก�รถ่�ยทอดให้เห็นถึง

แนวคิดท�งพุทธศ�สน�เกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมได้เป็นอย่�งดี	

เนื้อห�ในบทที่	 3	 ตำ�น�นท้ิงคนแก่จ�กอินเดียนั้น	 ผู้เขียนได้อธิบ�ยว่�ตำ�น�นส�ยอินเดียมีเนื้อห�ที่ค่อนข้�ง	

แตกต่�งจ�กตำ�น�นทิ้งคนแก่จ�กญ่ีปุ่นและจีน	 เน่ืองจ�กเป็นประเด็นเรื่องกฎระเบียบของประเทศที่ต้องนำ�คนแก่	

ไปทิ้ง	 ไม่เกี่ยวข้องกับคว�มตั้งใจของตัวละครที่เป็นบุตรหล�น	หนังสือเล่มน้ีได้นำ�ตำ�น�นทิ้งคนแก่ส�ยอินเดีย	 ซ่ึง

ปร�กฏในหนังสือรวมเรื่องเล่�	 คนจะกุโมะโนะงะตะริฌู	 ม�แปลเป็นภ�ษ�ไทย	 และกล่�วถึงกฎที่ต้องนำ�คนแก่	

ไปทิ้งนอกประเทศ	 ซึ่งเป็นเหตุให้ตัวละครบุตรช�ยผู้มีคว�มเป็นห่วงแม่ผู้ชร�ต้องคอยหลบซ่อนแม่ของตนไว้	 แต่	

ต่อม�ประเทศเพ่ือนบ้�นได้ส่งหัวข้อทดสอบเช�วน์ปัญห�ม�	 ตัวละครหญิงที่เป็นแม่ผู้แก่ชร�กลับใช้สติปัญญ�	

ช่วยคลี่คล�ยหัวข้อทดสอบน้ันได้	 ทำ�ให้เจ้�เมืองยกเลิกกฎดังกล่�ว	 และก่อให้เกิดคว�มผ�สุก	 มั่งคั่ง	 อุดมสมบูรณ	์

ให้กับประเทศในเวล�ต่อม�	 ผู้เขียนได้เล่�ถึงที่ม�ของเรื่องเล่�น้ีว่�มีท่ีม�จ�กพุทธช�ดกของอินเดีย	 ทั้งยังอธิบ�ยว่�

เร่ืองเล่�ทีม่เีนือ้ห�คล้�ยคลงึกนันีย้งัปร�กฏในวรรณกรรมเร่ืองอืน่	ๆ 	ในสมยัเฮอนัเช่น	วรรณกรรมประเภทคว�มเรยีง	

เรื่อง	มะกุระโนะโซฌิ	 ซึ่งหนังสือได้นำ�เสนอข้อสรุปที่ว่�	 ตำ�น�นทิ้งคนแก่ส�ยอินเดียสะท้อนให้เห็นถึงก�รตระหนัก	

ในคุณค่�ของคนแก่ในฐ�นะเป็นผู้ที่มีปัญญ�	และเป็นบุคคลที่คล�ยวิกฤติให้กับบ้�นเมือง	และในบทที่	3	นี้ได้มีก�ร	

นำ�เสนอเรื่องเล่�	โอะบะซุเตะยะมะ	ซึ่งกล่�วถึงตำ�น�นของหญิงชร�ที่หักกิ่งไม้ทิ้งระหว่�งท�งที่ลูกนำ�ตนม�ทิ้ง	เพื่อ

ให้ลูกได้อ�ศัยก่ิงไม้นั้นนำ�ท�งให้กลับถึงบ้�นได้อย่�งปลอดภัย	 เนื้อห�ในหนังสือมีก�รอธิบ�ยว่�ตำ�น�นหญิงชร�	

หักกิ่งไม้นี้	 สะท้อนให้เห็นถึงคว�มรักคว�มผูกพันระหว่�งแม่กับลูกที่มีในสังคมญี่ปุ่นโบร�ณ	 ทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึง

คว�มมีปัญญ�ของแม่ผู้ชร�	และผู้วิจ�รณ์มีคว�มเห็นว่�เรื่องเล่�ตำ�น�นทิ้งคนแก่ในลักษณะนี้เป็นก�รตอกยำ้�ให้เห็น

ถึงบทบ�ทของวรรณคดีในฐ�นะเครื่องมือในก�รถ่�ยทอดแนวคิดของคนในยุคสมัยนั้น	 ที่ปร�รถน�ให้บุตรหล�น
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ตระหนกัในคว�มเมตต�กรณุ�ของพ่อแม่	และเสนอว่�บตุรหล�นไม่สมควรทีจ่ะทอดทิง้พ่อแม่ผูแ้ก่ชร�	เนือ่งจ�กก�ร	

กระทำ�เช่นนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของก�รก่อให้เกิดปัญห�ท�งสังคม

เนื้อห�ในบทที่	4	ท่�ทีของสังคมญี่ปุ่นต่อคนแก่จ�กอดีตสู่ปัจจุบัน	ในบทนี้มีก�รนำ�เสนอข้อสรุปว่�ตำ�น�นทิ้ง

คนแก่นั้นเป็นเรื่องจริงเพียงใดไม่อ�จทร�บได้	 แต่แม้ว่�เร่ืองร�วเกี่ยวกับก�รท้ิงคนแก่อ�จไม่ปร�กฏอยู่ในหลักฐ�น

ท�งประวัติศ�สตร์	 แต่ก�รที่มีเรื่องเล่�เก่ียวกับตำ�น�นทิ้งคนแก่ในวรรณกรรมจำ�นวนหล�ยต่อหล�ยเรื่องเช่นนี้	

ย่อมเป็นก�รสะท้อนให้เห็นว่�	 ตำ�น�นทิ้งคนแก่น่�จะเป็นเหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้นจริงในอดีต	 ทั้งนี้นักประวัติศ�สตร์	

ส่วนใหญ่ต่�งก็เชื่อกันว่�	ตำ�น�นทิ้งคนแก่น่�จะเป็นเรื่องจริงเนื่องจ�กประเทศญี่ปุ่นต้องประสบกับภ�วะทุพภิกขภัย

หล�ยต่อหล�ยคร้ังในอดีต	 ก�รท้ิงพ่อแม่ท่ีชร�จึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้สูง	 อย่�งไรก็ดีผู้เขียนได้สรุปให้ผู้อ่�นได้เข้�ใจ	

ได้อย่�งชดัเจนในตอนท้�ยว่�แนวคดิเรือ่งก�รให้คว�มสำ�คญักบัคนชร�	ก�รออกกฎหม�ยช่วยเหลอืคนชร�	ล้วนแล้ว

แต่เป็นท่�ทีของสังคมในยุคโบร�ณท่ีมีต่อผู้สูงอ�ยุ	 แต่เมื่อก้�วเข้�สู่ยุคกล�งท่ีประเทศญี่ปุ่นตกอยู่ในสภ�วะสงคร�ม

และคว�มอดอย�กแล้ว	 ก�รออกกฎหม�ยท่ีให้คว�มสำ�คัญกับก�รช่วยเหลือผู้สูงอ�ยุก็แทบไม่มีปร�กฏอีกต่อไป	

อกีทัง้ในโลกยคุปัจจบุนัทีส่งัคมญีปุ่น่ได้พัฒน�จนกล�ยม�เป็นสงัคมทีก้่�วหน้�ด้วยเทคโนโลยแีล้ว	แต่กลบัพบว่�คว�ม

ผูกพันระหว่�งบุคคลในครอบครัวค่อยๆจ�งห�ยไป	และผู้สูงอ�ยุก็ถูกพิจ�รณ�ว่�เป็นภ�ระที่กล�ยเป็นปัญห�สังคม

ในทีส่ดุ	ซึง่ผูเ้ขยีนได้เสนอแนวท�งว่�ก�รนำ�เรือ่งเล่�ตำ�น�นทิง้คนแก่ม�ถ่�ยทอดเพือ่กระตุน้จติสำ�นกึของคนในสังคม

ก็น่�จะเป็นอีกท�งเลือกหนึ่ง	ที่น่�จะนำ�ม�ใช้ประกอบก�รแก้ปัญห�สังคมสูงวัยที่ปร�กฏขึ้นในขณะนี้

ในบทสรุป	หนังสือได้กล่�วยำ้�ถึงประเด็นก�รนำ�เสนอเรื่องคนชร�ในแง่มุมต่�ง	ๆ	เช่น	เรื่องก�รกตัญญูต่อ	

พ่อแม่	 ก�รรู้ผิดชอบชั่วดี	 คุณค่�ของคนชร�	 และแสดงให้เห็นว่�วรรณคดีมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รสะท้อนให้เห็นถึง

แนวคิด	 คว�มเชื่อ	 และปัญห�ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงยุคสมัย	 ในตอนท้�ยสุดของหนังสือผู้เขียนเสนออีกครั้งถึงก�ร	

ใช้ตำ�น�นทิง้คนแก่ม�ช่วยปลกูฝังจติสำ�นกึของคนญีปุ่น่รุน่ใหม่ให้ตระหนกัถงึคณุค่�ของผูส้งูอ�ย	ุซึง่ก�รเสนอแนวท�ง

ก�รแก้ปัญห�สังคมญี่ปุ่นของผู้เขียนเช่นนี้ย่อมเป็นตอกยำ้�ให้เห็นถึงบทบ�ทของวรรณคดีในฐ�นะเครื่องมือในก�ร

รังสรรค์ให้คนในสังคมเกิดคว�มตระหนักรู้และก�รใช้วรรณคดีเป็นแนวท�งในก�รแก้ปัญห�และเยียวย�มนุษย์	

	 จะเห็นได้ว่�ตำ�น�นทิ้งคนแก่	ถูกนำ�ม�ถ่�ยทอดเป็นเรื่องเล่�สมัยใหม่ในรูปแบบต่�ง	ๆ	โดยนำ�ชื่อเรื่องและ

เค้�โครงของตำ�น�นโบร�ณม�ดัดแปลงและเล่�ใหม่	ตัวอย่�งเช่น	เรื่องสั้น	“อุบะซุเตะ”	『姥捨』ที่ได้รับก�รรังสรรค์

ใน	ค.ศ.1938	โดย	ดะสะอิ	โอะซะม（ุ太宰治）(1909-1948)	นักเขียนสมัยใหม่ของญี่ปุ่น	ซึ่งแม้ดะสะอิจะใช้ชื่อเรื่อง	

“อุบะซุเตะ”	 แต่เนื้อเรื่องมิได้มีคว�มเกี่ยวข้องกับก�รทิ้งคนแก่แต่อย่�งใด	 อย่�งไรก็ดีเรื่องสั้นนี้มีเค้�โครงม�จ�ก

เหตุก�รณ์จรงิใน	ค.ศ.	1938	ทีด่ะสะอ	ิโอะซะม	ุพย�ย�มกระทำ�อตัวนิบิ�ตกรรมคู（่心中）กบัฮะท์ซโุยะ（初代  ภรรย�

ในขณะนั้นของเข�		เนื่องจ�กฮะท์ซุโยะนอกใจดะสะอิไปมีคว�มสัมพันธ์กับเพื่อนคนหนึ่งของดะสะอิเอง	อย่�งไรก็ดี

คว�มพย�ย�มนี้กลับล้มเหลว	 ซึ่งดะสะอิน่�จะพย�ย�มเปรียบเทียบก�รพย�ย�มกระทำ�อัตวินิบ�ตกรรมคู ่	

ที่ล้มเหลวและก�รตัดสินใจแยกท�งกับคู่ชีวิตของเข�ในเรื่องส้ัน	 “อุบะซุเตะ”	 นี้	 โดยเปรียบเทียบก�รทิ้งหญิงชร�	

(อุบะซุเตะ)	 เข้�กับคว�มรู้สึกล้มเหลว	 หมดสิ้นหนท�ง	 และก�รตัดสินใจท้ิงหญิงคนรักนั้น	 นอกจ�กนี้ยังมีผลง�น	

ในยคุสมยัใหม่เร่ืองอืน่	ๆ ทีใ่ช้โครงเรือ่งเกีย่วกบัก�รทิง้คนแก่	เช่น	เรือ่งส้ัน	“นะระยะมะบฌุโิค”	『楢山節考』ทีร่งัสรรค์

โดย	ฟุกะสะวะ	ฌิชิโร	（深沢七郎）(1914-1987)	 ใน	ค.ศ.1956	 	ซึ่งผลง�นชิ้นนี้ได้รับก�รแปลเป็นภ�ษ�ฝรั่งเศส	

ครั้งแรกในชื่อ	 	“La	Ballade	de	Narayama”	และเผยแพร่ต่อม�ในต่�งประเทศ	จ�กนั้นก็มีก�รสร้�งภ�พยนตร์	

ในชือ่เดียวกันนีใ้นค.ศ.1958	และ	1983	และยงัมกี�รผลติร�ยก�รละครโทรทศัน์ออกอ�ก�ศในค.ศ.1960	และ	1964	
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และผลิตเป็นร�ยก�รวิทยุในค.ศ.1969	 เป็นต้น	 นอกจ�กน้ียังมีเรื่องส้ันช่ือ	 “โอะบะซุเตะ”『姨捨』ของอิโนะอุเอะ	

ยะซุฌ（ิ井上靖）	 (1907-1991)	ที่เผยแพร่สู่ผู้อ่�น	 ใน	ค.ศ.	 1955	 เป็นที่ทร�บกันดีว่�เรื่องสั้น	 “โอะบะซุเตะ”	นี้	

เป็นผลง�นที่พิเศษและมีคว�มหม�ยต่อผู้เขียน	 คือ	 อิโนะอุเอะ	 ยะซุฌิ	 	 เนื่องจ�กเข�ได้เคยอ่�นเรื่องเล่�ตำ�น�นทิ้ง	

คนแก่ตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กและรู้สึกเศร้�โศกกับเรื่องเล่�นี้เป็นอย่�งม�ก	เนื้อห�ในเรื่องสั้น	“โอะบะซุเตะ”	ได้กล่�ว

ถงึตวัละครเอกทีร่ะลกึถงึแม่และคว�มประทบัใจทีไ่ด้อ่�นหนงัสือเร่ืองเล่�ตำ�น�นทิง้คนแก่	ซ่ึงอโินะอเุอะยงัได้ถ่�ยทอด

คว�มรู้สกึกงัวลต่อสภ�พสงัคมญีปุ่น่หลังสงคร�มโลกทีไ่ม่ให้คว�มสนใจกบัคนชร�ม�กเท่�ทีค่วร	กล่�วสรุปได้ว่�ตำ�น�น

ทิ้งคนแก่นี้ส่งอิทธิพลต่อนักเขียนญี่ปุ่นในสมัยต่อ	ๆ	ม�	ก�รนำ�ตำ�น�นดั้งเดิมม�ถ่�ยทอดต่อให้เด็ก	ๆ	รุ่นหลังเรียนรู้	

ยังปร�กฏใน	““อุบะซุเตะยะมะ”	มังงะ	นิฮน	มุกะฌิบะนะฌิ”（『うばすて山』まんが日本昔話）ร�ยก�รก�ร์ตูน

เรื่องเล่�โบร�ณของญ่ีปุ่น	 ออกอ�ก�ศท�งสถ�นีโทรทัศน์	 TBS	 ใน	 ค.ศ.1976	 นอกจ�กนั้นตำ�น�นทิ้งคนแก่	 ที่เป็น	

ตอนหนึง่ในวรรณกรรมโบร�ณประเภทเรือ่งเล่�	ยะมะโตะโมะโนะงะตะร	ิยงัปร�กฏอยูใ่นหนงัสอืเรยีนวชิ�ภ�ษ�ญีปุ่น่

โบร�ณ	สำ�หรับนกัเรยีนมธัยมปล�ยในหล�ยสำ�นกัพมิพ์ด้วย	ก�รเล่�ใหม่หรอืก�รถ่�ยทอดตำ�น�นหรอืเรือ่งเล่�ต่อจ�ก

รุ่นสู่รุ่นนี้	ทำ�ให้ตระหนักว่�ช�วญี่ปุ่นให้คว�มสำ�คัญกับมุมมองของคนญี่ปุ่นโบร�ณที่สะท้อนผ่�นตำ�น�นนี้เสมอม�

ด้วยเหตุนี้หนังสือ	ต�ำนำนทิ้งคนแก่ในเรื่องเล่ำญี่ปุ่น	นี้	จึงมีคุณค่�สมควรแก่ก�รนำ�ม�อ่�นเพื่อใช้เป็นแนวท�ง

ในก�รศึกษ�ทั้งในด้�นวรรณคดี	วัฒนธรรมและสังคมญี่ปุ่นเป็นอย่�งยิ่ง	ผู้เขียนถ่�ยทอดเนื้อห�และใช้ภ�ษ�ได้อย่�ง

กระชับ	 เข้�ใจง่�ย	 ท้ังยังแปลเรื่องเล่�ต่�ง	 ๆ	 เป็นภ�ษ�ไทยได้อย่�งสละสลวย	 เนื้อห�ของเรื่องเล่�ก็มีคว�มสนุก	

น่�สนใจ	และประก�รสำ�คัญคือ	เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญห�ร่วมสมัยที่ไม่ไกลตัวจ�กผู้อ่�นอย่�งแท้จริง		
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