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บทคัดย่อ

 ซะโยะนะระอิท์ซุกะ（「サヨナライツカ」世界文化社、2001

年1月） นวนิยายที่ใช้ฉากประเทศไทยเล่าเรื่องราวความรักหนุ่มสาว 

ญี่ปุ่น ถูกน�ามาสร้างเป็นภาพยนตร์ในชื่อเดียวกันเมื่อปี ค.ศ. 2010 

อย ่างไรก็ตาม เมื่อศึกษาเปรียบเทียบนวนิยายและภาพยนตร ์ 

ดังกล่าวแล้ว องค์ประกอบภายใน เช่น แนวคิด ตัวละครไม่ได้มี 

ความเปลี่ยนแปลงมากนัก แต่ภาพไทยที่ถูกน�าเสนอกลับมีความแตก

ต่างกัน

 งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาความแตกต่างของการน�าเสนอภาพไทย

ในนวนิยายและภาพยนตร์เรื่องซะโยะนะระอิท์ซุกะเพื่อวิเคราะห์หา

องค์ประกอบที่ท�าให้การน�าเสนอภาพไทยเปลี่ยนแปลงไป จากการ

ศึกษาพบว่า ความแตกต่างที่เห็นได้เด่นชัดที่สุดระหว่างนวนิยายและ

ภาพยนตร์ก็คือ ภาพยนตร์พยายามหลีกเลี่ยงการน�าเสนอภาพใน 

แง่ลบของประเทศไทย เช่น การตัดฉากเกี่ยวกับการซื้อบริการทางเพศ

ออกทั้งหมด ในทางกลับกันภาพยนตร์มุ่งน�าเสนอความแปลกใหม่ของ

ไทย (Exotic) มากกว่านวนิยาย โดยองค์ประกอบประการหนึ่งที่ท�าให้

การน�าเสนอภาพไทยในนวนิยายและภาพยนตร์มีความแตกต่างกันคือ

การร่วมกันผลิตสร้างภาพประเทศไทยจากเจ้าของบทประพันธ์ (ญี่ปุ่น) 

ทีมงานสร้างภาพยนตร์ (เกาหลีใต้) และผู้สนับสนุน (ไทย) จนท�าให้เกิด

การรับรู้ต่อประเทศไทยแบบใหม่ขึ้นในที่สุด
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Abstract 

 Sayonara Itsuka（「サヨナライツカ」世

界文化社、2001年1月） is a romantic novel 

whose story took place in Thailand. The 

novel was made into a film in 2010. After 

studying the Thai images through the  

differences between the novel and film, it 

was found that there were a few changes 

in the theme, concept, and character roles. 

However, there was a great difference in the 

representation of Thailand. 

 The purpose of this research was to 

examine the differences between the novel 

and the film version of Sayonara Itsuka  

in order to analyze the changes in the  

representation of Thailand. According 

to the results of the study, it was found 

that the film version avoided representing  

Thailand in negative images, for example, 

deleting scenes about prostitution in  

Thailand. On the other hand, the film chose 

to represent Thailand in a more exotic 

way than the novel. The factor that made 

the representation of Thailand in the film  

differ from the novel was the cooperation 

between the writer (Japanese) of the  

original work, the film production team 

(South Korean), and the sponsors (Thai). In 

the end, the cooperation between each 

party created a new perspective of the  

representation of Thailand.
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1. บทนำ�
 นวนิยายญี่ปุ่น ซะโยะนะระอิท์ซุกะ （「サ 

ヨナライツカ」） เขียนโดย ท์ซุจิ ฮิโตะนะริ （辻

仁成） ตีพิมพ์ครั้งแรกในชื่อ โองน โนะ ฌินฌิท์ซุ  

（「黄金の寝室」） ในนิตยสารส�าหรับผู้ชาย Men’s 

Extra ฉบับเดือนเมษายน 1999 - ฉบับเดือน

พฤษภาคม 2000 ภายหลังได้น�ามาปรับปรุงและ 

รวมเล ่มใน ค.ศ. 2001 ซะโยะนะระอิท ์ซุกะ  

เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชายหนุ่มชาวญี่ปุ่นชื่อ ฮิกะฌิ

กะอิโต ยูตะกะ ยูตะกะมีคู ่หมั้นชื่อว่าทะสึซุเอะ 

มิท์ซุโกะ และท�างานที่สายการบินอีสเติร์นแอร์

ไลน์ ต่อมายูตะกะถูกส่งมาประจ�าการที่ส�านักงาน 

กรุงเทพฯ ใน ค.ศ. 1975 วันหนึ่ง  ยูตะกะไปดื่มฉลอง

กับเพื่อนและได้รู้จักกับมะนะกะ โทโกะ ทั้งสองเริ่ม

มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกัน ยูตะกะไปพบกับโทโกะ

อีกหลายครั้งที่ห้องสวีท Samerset Maungham 

ในโรงแรมโอเรียนเต็ลซึ่งเป็นที่พักของโทโกะ ความ

สัมพันธ์ของทั้งสองคนพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จนข่าวลือ

เชิงชู ้สาวแพร่ออกไปในหมู ่คนญี่ปุ ่นในไทย และ

เป็นเหตุให้ยูตะกะทะเลาะกับคิโนะฌิตะเพื่อนสนิท

ของตนด้วยเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ของ 

ยูตะกะและโทโกะก็ต ้องสิ้นสุดลงเมื่อมิท ์ซุโกะ 

ตัดสินใจจะมาอาศัยอยู่ที่ไทย

 25 ปีต่อมา ยูตะกะก้าวหน้าในหน้าที่การ

งานและมีครอบครัวแต่ก็ยังไม่สามารถลืมโทโกะได้ 

วันหนึ่งยูตะกะมาท�าธุระที่ไทยและได้พบโทโกะอีก

ครั้งที่โรงแรมโอเรียนเต็ล โทโกะได้ให้ที่อยู่ของตน

กับยูตะกะไว้ แต่ยูตะกะก็ไม่ได้ติดต่อไปจนกระทั่ง

กลับญี่ปุ ่นเนื่องจากไม่สามารถทิ้งชีวิตตอนนี้เพื่อ 

โทโกะได้ โทโกะเขียนจดหมายมาหายูตะกะหลาย

ครั้งแต่ก็ไม่ได้รับจดหมายตอบกลับเลย 4 ปีต่อมา 

โทโกะเขียนจดหมายแจ้งข่าวว่าตนไม่สบายและ

หวังว่าจะได้พบกับยูตะกะอีกครั้งในวาระสุดท้าย

ของชีวิต ยูตะกะจึงเดินทางไปที่ไทยอีกครั้งเพื่อ 

โทโกะ 2 อาทิตย์หลังจากนั้นโทโกะก็เสียชีวิตลง

 นวนิยายเรื่องนี้ถูกดัดแปลงเป็นภาพยนตร์

ในชื่อเดียวกันใน ค.ศ. 2010 ก�ากับโดย John  

H. Lee ผู ้ก�ากับชาวเกาหลีใต้ โดยถ่ายท�าใน 3 

ประเทศได้แก่ ประเทศไทย เกาหลีใต้ และประเทศ

ญี่ปุ่น (Production Note, 2010, Online) และ

ใช้นักแสดงชาวญี่ปุ ่นตลอดทั้งเรื่อง ภาพยนตร์  

ซะโยะนะระอิท ์ซุกะ เข ้าฉายครั้งแรกที่ญี่ปุ ่น  

หลังจากเปิดตัวได้เพียง 2 วันก็ท�ารายได้ถึง 130 

ล้านเยนและมีจ�านวนผู้ชม 1 ล้านคนใน 1 เดือน 

รวมรายได้ทั้งหมด 1,080 ล้านเยน （韓国映画「

サヨナライツカ」、日本興行 135 億ウォン売上

突破、2010 、オンライン） ถึงแม้ว่าภาพยนตร์

เรื่อง ซะโยะนะระอิท์ซุกะ ยังคงองค์ประกอบ

ภายใน เช่น แนวคิด ตัวละคร ฯลฯ ตามนวนิยาย

ต้นฉบับก็ตาม แต่การสร้างออกมาเป็นภาพยนตร์

ย่อมมีส่วนที่แตกต่างจากผลงานต้นฉบับไม่น้อย  

อีกทั้งการน�าเสนอของภาพยนตร์ที่ต้องสื่อออกมา

ผ่านภาพและเสียงในเวลาจ�ากัด การที่ต้องตรึงคนดู

ไว้กับภาพยนตร์ตลอดเวลา ตลอดจนปัจจัยภายนอก 

อื่นๆ เช่น ทุนสร้าง การตลาด ข้อตกลงทางการ

ถ่ายท�า ฯลฯ ล้วนส่งผลให้เกิดความจ�าเป็นที่จะ

ต้องดัดแปลงการน�าเสนอให้แตกต่างจากนวนิยาย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน�าเสนอภาพประเทศไทยที่

เปลี่ยนแปลงไป ด้วยเหตุนี้งานวิจัยชิ้นนี้จึงมุ่งศึกษา

เปรียบเทียบการน�าเสนอภาพไทยในนวนิยายและ

ภาพยนตร์เรื่อง ซะโยะนะระอิท์ซุกะ เพื่อวิเคราะห์

ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการน�าเสนอภาพ

ไทยดังกล่าว
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2. ภ�พไทยในวรรณกรรมญี่ปุ่น
 การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความเป็นมาของ

การน�าเสนอภาพไทยในสังคมญี่ปุ่นสมัยใหม่1 พบว่า 

ภาพไทยในช่วงต้นญี่ปุ ่นสมัยใหม่นั้นเป็นเพียง 

“ประเทศเขตร้อนทางใต้” （南洋） ที่ไม่ได้มีภาพที่

ชัดเจนอะไร คุโบะตะ ยูโกะ （久保田裕子，2010） 

วิเคราะห์ว่าประเทศไทยเริ่มถูกท�าให้เป็นเพศหญิง 

（女性ジェンダー化） ในช่วงปีโฌวะที่ 10 ซึ่งเป็น

ช่วงที่ญี่ปุ่นและไทยเริ่มมีความสัมพันธ์ทางการค้า

มากขึ้น ผ่านการน�าเสนอภาพ “นางสาวสยาม” ใน

สิ่งพิมพ์ต่างๆ ในเวลานั้น ก่อนที่ภาพนี้จะกลายเป็น

ภาพประทับ (stereotype) ของไทยในเวลาต่อมา

 น�้ าทิพย ์  เมธเศรษฐ （ナムティップ・

メタセート，2008) ได้ศึกษาภาพแทนไทยผ่าน

วรรณกรรมรักสมัยใหม่ของญี่ปุ่น 5 เรื่อง2 พบว่า 

ประเทศไทยถูกน�าเสนอเป็น “ประเทศในเขต

ร ้อนแห่งจินตนาการทางเพศและความแปลก

ประหลาด” （「エキゾチックで官能的な夢の

南国」） มาตั้งแต่ในงานวรรณกรรมของมิฌิมะ  

ยุกิโอะ3 （三島由紀夫）ช่วง ค.ศ. 1960 และ

ภาพเหล่านี้ได้ถูกน�ามาผลิตซ�้าในวรรณกรรมยุค

ต่อมา การน�าเสนอภาพไทยในวรรณกรรมเหล่านี้ 

มีลักษณะเป็น Orientalism4 แบบญี่ปุ ่น กล่าว

คือ ญี่ปุ่นจะมองตนเป็นผู้ปกครองเทียบชั้นกับชาติ

ตะวันตกซึ่งมีความรู้มากกว่า พัฒนากว่าชาติอื่นๆ

ในเอเชีย ในขณะที่ชาติเอเชีย (ไทย) เป็นผู้สมควร

ถูกปกครอง มีความรู้น้อยกว่า ด้อยพัฒนากว่า 

 นอกจากนี้น�้าทิพย์ (2008) ยังได้วิเคราะห์

เกี่ยวกับการน�าเสนอฉากโรงแรมโอเรียนเต็ลใน

นวนิยาย ซะโยะนะระอิท์ซุกะ ไว้ว่า ภาพโรงแรม

โอเรียนเต็ลนั้นเป็น “ภาพลวงตาราวกับอยู ่ใน

พระราชวังในจินตนาการหรือในพื้นที่พิเศษ” (หน้า 

72) ที่ทั้งโทโกะและยูตะกะสามารถ “ใช้ชีวิตราวกับ

ราชาและราชินีที่ตัดขาดจากโลกภายนอก” (หน้า 

72)5 และได้รับการ “ปลดปล่อยจากธรรมเนียม  

กฎเกณฑ์ และกาลเวลา” (หน้า 72) ความเป็น

โรงแรมโอเรียนเต็ลนั้นคือตะวันออกที่เป็นผลผลิต

ของตะวันตก นอกเหนือจากประวัติศาสตร์อัน

ยาวนานแล้ว โรงแรมโอเรียนเต็ลยังปรากฏใน

วรรณกรรมญี่ปุ่นต่างๆ และถูกน�าเสนอในหนังสือ

น�าเที่ยวในฐานะของโรงแรมที่ปฏิเสธนักท่องเที่ยว

ที่เดินทางมาพร้อมคณะทัวร์จนกระทั่งถึงปลายช่วง 

ค.ศ. 1980 ด้วยเหตุนี้ส�าหรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น

ทั่วไปแล้ว โรงแรมโอเรียนเต็ลจึงเป็นพื้นที่ที่เข้าถึง

ได้ยากและเป็นพื้นที่ที่น�าพาความโรแมนติค （「ロマ

ンチシズムを誘う場所」） ที่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น 

(โดยเฉพาะสตรี) ปรารถนาจะมาเยือน （ナムティ

ップ・メタセート， 2010) และอาจเพราะด้วยนัย

ส�าคัญที่แฝงอยู่ในพื้นที่โรงแรมโอเรียนเต็ลที่เช่นนี้

จึงท�าให้ผู้ก�ากับ John H. Lee ขออนุญาตถ่ายท�า

ฉากโรงแรมโอเรียนเต็ลจากสถานที่จริง

1 สมัยเมจิ (ค.ศ. 1868) เป็นต้นมา
2  ได้แก่ 宮本輝『愉楽の園』、嵐山光三郎『蘭の皮膜』、山田詠美『天国の右手』、佐藤亜由子『ボディ・レンタル』、辻仁成『サヨナライツカ』
3  สามารถติดตามการศึกษาเกี่ยวกับภาพแทนไทยในงานวรรณกรรมของมิฌิมะ ยุกิโอะเรื่อง อะกะท์ซุกิ โนะ เทะระ ได้ที่ 久保田裕子．(2011)．王妃の肖

像--三島由紀夫『暁の寺』におけるタイ国表象．福岡教育大学国語科研究論集．
4  ทฤษฏีบูรพาคดีศึกษาหรือ Orientalism ถูกกล่าวถึงครั้งแรกโดย Edward W. Said หมายถึงการที่ชาติตะวันตกการแบ่งแยกระหว่างความเป็นตะวันตก

หรือความเป็น “เรา” กับความเป็นตะวันออกหรือความเป็น “เขา” ซึ่งแบ่งโดยชาวตะวันตกเองโดยชาวตะวันตกมองตนเป็นผู้ปกครอง มีความรู้มากกว่า  
พัฒนากว่า ในขณะที่ชาติตะวันออกเป็นผู้สมควรถูกปกครอง มีความรู้น้อยกว่า ด้อยพัฒนากว่า แปลกใหม่ น่าค้นหา 

5  งานวิจัยฉบับนี้ได้อ้างอิงตัวบทวรรณกรรมทั้งหมดจาก 辻仁成．（2008）．『サヨナライツカ』幼冬舎文庫．
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 “The Oriental Bangkok (โรงแรม  

Mandarin Oriental; ผู ้ วิจัย) ตั้ งอยู ่ ใจกลาง 

กรุงเทพฯ ริมแม่น�้าเจ้าพระยา เป็น “ความภูมิใจ 

ของไทย” ยาวนานถึง 130 ปี มีชื่อเสียงในฐานะ 

ของโรงแรมที่รับรองเชื้อพระวงศ์ แขกระดับประเทศ 

ตลอดจนนักเขียนยอดนิยมอย่าง โจเซฟ คอนราด 

ซอมเมอร์เซท มอม ในนวนิยายต้นฉบับก็ใช้ชื่อจริง

ของโรงแรม ในภาพยนตร์ก็เป็นพื้นที่สัญลักษณ์แสดง

ความรักของโทโกะและยูตะกะ จากการเจรจากับทาง

โรงแรม ทีมงานได้สร้าง “Mission Impossible” ขึ้น 

โดยทางโรงแรมได้พิจารณาฉากต่างๆ อย่างละเอียด

และอนุญาตให้ถ่ายท�าภายในเป็นครั้งแรกในรอบ

ประวัติศาสตร ์ 130 ป ี ด ้วยเหตุที่ โรงแรมเห็น 

ร่วมถึงความลึกซึ้งของแนวคิดในวรรณกรรมและ

ความเป็น The Oriental Bangkok ในบทประพันธ์

ที่ “ไม่สามารถใช้โรงแรมอื่นทดแทนได้” จึงท�าให้

เปิดกว้างพื้นที่ทุกส่วนของโรงแรมทั้ง ทางเดิน สวน 

ร้านอาหาร ห้องพัก ล็อบบี้ ฯลฯ จนท�าให้ท้ายสุด

ฉากโรงแรมในภาพยนตร์ 100% ได้ถ่ายท�าที่ The 

Oriental Bangkok จริงๆ (映画「サヨナライツカ」

公式サイト、2010、オンライン) (แปลและขีดเส้นใต้

โดยผู้วิจัย) 

 การได้รับอนุญาตจากโรงแรม Mandarin 
Oriental ให้ถ่ายท�าฉากโรงแรมโอเรียนเต็ลได้นั้น 
นอกจากทางโรงแรมจะได้รับผลประโยชน์ทางการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ผ่านฉากต่างๆ ในภาพยนตร์แล้ว6 การถ่ายท�าฉาก
โรงแรมโอเรียนเต็ลจากสถานที่จริงนั้นยังเป็นการ
เชื่อมโยงพื้นที่โรงแรมโอเรียนเต็ลในจินตนาการ
ของชาวญี่ปุ่นที่มักปรากฏซ�้าๆ ในวรรณกรรมญี่ปุ่น
ที่มีฉากประเทศไทยเรื่องต่างๆ7 สู่พื้นที่ของโรงแรม 
Mandarin Oriental ในโลกแห่งความจริงที่ผู้อ่าน

สามารถครอบครองประสบการณ์โรแมนติคหรูหรา 
“ราวกับราชาและราชินี” เช่นเดียวกับตัวละครอีกด้วย 
 ความโรแมนติคของโรงแรมโอเรียนเต็ลทั้ง 
ในนวนิยายและภาพยนตร์เรื่อง ซะโยะนะระอิท์ซุกะ 
ถูกน�าเสนอผ่านเรื่องราวความรักระหว่างตัวละคร
ยูตะกะและโทโกะ กล่าวคือ ขณะที่ตัวละครโทโกะ 
สะท้อนถึงความรักความต้องการที่ผิดศีลธรรม 
อารมณ์ปรารถนาอันร้อนแรง ความแปลกใหม่ทาง
สัมผัสที่ยูตะกะไม่เคยได้รับมาก่อน พื้นที่ของโทโกะ 
(โรงแรมโอเรียนเต็ล - ประเทศไทย) จึงสะท้อนให้
เห็นถึงความพิเศษที่ผิดแปลกไปจากพื้นที่ในชีวิต 
ประจ�าวัน 
 ในขณะเดียวกัน ตัวละครมิท์ซุโกะ สื่อถึง 
ความรักที่อยู่ในกรอบศีลธรรม การอยู่ในกฎเกณฑ์
ของขนบธรรมเนียมญี่ปุ่น พื้นที่ของมิท์ซุโกะ (ญี่ปุ่น) 
จึงสะท้อนถึงพื้นที่ในชีวิตประจ�าวันที่เกี่ยวพันกับ
หน้าที่ความมั่นคงในการงาน สถานภาพทางสังคม
และครอบครัว ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนสัมพันธ์กับโลก
แห่งความเป็นจริงของยูตะกะ ด้วยเหตุนี้จะเห็นได้
ว่าพื้นที่ใน ซะโยะนะระอิท์ซุกะ ถูกแบ่งออกเป็น
คู่ตรงข้ามและการแบ่งคู ่ตรงข้ามเช่นนี้ยิ่งขับเน้น
การน�าเสนอภาพไทย อันเป็นพื้นที่พิเศษที่ตัวละคร
สามารถสัมผัสประสบการณ์ความโรแมนติคและ 
อีโรติคตามที่น�้าทิพย์ได้วิเคราะห์ไว้ว่าเป็นการมอง
ประเทศไทยในแง่ของความคาดหวังในการได้รับ
ความสุขทางเพศตามแนวคิดบูรพาคดีนิยม (Ori-
entalism) ให้แปลกแตกต่างจากการน�าเสนอภาพ
ญี่ปุ่น อันเป็นพื้นที่ในชีวิตประจ�าวันที่เคร่งครัดด้วย
กฏเกณฑ์และขนมธรรมเนียมประเพณี

6  โรงแรม Mandarin Oriental ยังได้รับการติดแบนเนอร์ของโรงแรม Mandarin Oriental Hotel Tokyo บนเว็บไซต์ทางการของภาพยนตร์ ซึ่งเมื่อคลิกเข้าไป
จะพบเฉพาะเพจของแคมเปญที่พักราคาพิเศษของโรงแรม Mandarin Oriental Hotel Tokyo ที่จัดขึ้นเพื่อร่วมโปรโมทภาพยนตร์โดยใช้ชื่อแคมเปญว่า  
“บังโกะกุ โนะ โคะอิ”

7  โรงแรม Mandarin Oriental ยังถูกน�าเสนอในวรรณกรรมญี่ปุ่นที่มีฉากประเทศไทยอีกหลายเรื่อง เช่น เรื่อง อะกะท์ซุกิ โนะ เทะระ ของ มิฌิมะ ยุกิโอะ 
（三島由紀夫「暁の寺」） เรื่อง ยุระกุ โนะ โซะโนะ ของ มิยะโมะโตะ เทะรุ （宮本輝「愉楽の園」） เป็นต้น （ナムティップ・メタセート， 2010)

8 นอกเหนือจากนี้แล้ว มิท์ซุโกะยังถูกน�าเสนอให้เป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติที่ควรมีของสตรีญี่ปุ่นคือ มีความสามารถทางการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น
และการชงชาอีกด้วย (หน้า 174) ภายหลังจากการแต่งงาน มิท์ซุโกะยังคงก็เป็นภรรยาและแม่ที่ดีตามหลักปฏิบัติของญี่ปุ่นอีกด้วย （「まさに古いタイプの

日本人にとっては理想の良婦賢母であった。」 หน้า 174）
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3. ภ�พไทยในนวนิย�ย ซะโยะนะระอิท์ซุกะ
 นอกเหนือจากภาพประเทศไทยที่ถูกน�า

เสนอให้เป็นพื้นที่โรแมนติค-อีโรติคดังที่กล่าวไป

ในข้างต้นแล้ว จากการศึกษาการน�าเสนอเกี่ยวกับ

ภาพประเทศไทยในนวนิยาย ซะโยะนะระอิท์ซุกะ 

พบว่าประเทศไทยยังถูกน�าเสนอในอีก 3 ประเด็น

หลักคือ (1) พื้นที่ที่ด้อยกว่าญี่ปุ ่น (2) พื้นที่แห่ง

ความแปลกใหม่ที่ผิดไปจากชีวิตประจ�าวันของชาว

ญี่ปุ ่น และ (3) พื้นที่แห่งการค้าบริการทางเพศ  

อีกด้วย 

 ประเด็นแรก คือการน�าเสนอประเทศไทย

ในฐานะชาติที่ด ้อยกว่าญี่ปุ ่น จะเห็นได้ในฉาก

บรรยายความสกปรกของบ้านเมือง ความแออัด

ของรถเมล์ไทยและถนนในกรุงเทพฯ ว่า “ราวกับ

ประเทศญี่ปุ ่นเมื่อ 30 ปีก่อน (หน้า 99 )” และ

การวิพากษ์วิจารณ์ประเทศไทยในอีก 25 ปีต่อ

มาถึงปัญหาความแตกต่างระหว่างชนชั้นในสังคม

ไทย นอกเหนือจากการบรรยายความด้อยกว่า

ของประเทศไทยโดยตรงแล้ว ประเด็นนี้ยังสะท้อน

ทางอ้อมผ่านการใช้ชีวิตของตัวละครชาวญี่ปุ่นใน

ประเทศไทยอีกด้วย เช่น การรักษากับแพทย์ญี่ปุ่น

เมื่อเจ็บป่วยในเมืองไทย (หน้า 59) หรือการที่ 

ตัวละครชาวญี่ปุ ่นเลือกรับประทานเฉพาะอาหาร

ตะวันตก ฯลฯ การใช้ชีวิตของตัวละครชาวญี่ปุ ่น

ที่พยายามปฏิเสธการด�าเนินชีวิตแบบไทยเช่นนี้ 

สามารถเห็นถึงความไม่มั่นใจต่อภูมิปัญญา สุขอนามัย 

แบบไทยที่ย�้าให้เห็นถึงความด้อยกว่าของไทยอย่าง

ชัดเจน

 ประเด็นต่อมาคือการน�าเสนอประเทศไทย

ในมุมมองที่ผิดไปจากชีวิตประจ�าวันของชาวญี่ปุ่น 

(Exotic) เช่นการน�าเสนอความแปลกใหม่ของ

ประเทศไทยผ่านการเดินทางโดยยานพาหนะต่างๆ 

ของตัวละคร โดยจะเห็นได้ว่าผู้เขียนจงใจไม่เลือก 

ยานพาหนะที่มีอยู่ทั่วไปอย่างแท็กซี่หรือรถประจ�าทาง 

แต่กลับให้ตัวละครโดยสารยานพาหนะที่แปลกใหม่

อย่าง รถตุ๊กตุ๊ก เรือข้ามฝาก หรือเรือหางยาวแทน 

นอกจากนี้ผู้เขียนยังสอดแทรกความแปลกใหม่ของ

ไทยอย่างเช่นความเป็นสยามเมืองยิ้มของคนไทย

และประเพณีการไหว้ของคนไทยดังนี้

朝の空気を入れようと窓を開けると、その音にき

がついた青年が豊を振り返り、例の胸で合掌する

タイ式の挨拶をした。豊も真似て掌を合わせ、小

さくお辞儀をしてみた。青年の笑顔は心を洗うほ

どに爽やかで、くったくがなかった。(หน้า74)

เมื่อเปิดหน้าต่างออกเพื่อรับอากาศยามเช้า เด็กหนุ่ม

ที่ได้ยินเสียงนั้นก็หันกลับมาทักทายแบบไทยโดย

พนมมือไว้ที่หน้าอกเหมือนทุกครั้ง ยูตะกะก็ยกมือ 

มาประสานตามแล้วค�านับเล็กน้อย ใบหน้ายิ้มแย้ม

ของเด็กหนุ ่มดูสบายใจและสดใสจนเหมือนว่าได้

ช�าระจิตใจ (แปลโดยผู้วิจัย)

 จากข้างต้นนี้จะเห็นได้ว่า “ใบหน้ายิ้มแย้ม

ของเด็กหนุ่ม” ชาวไทยนั้นไม่ใช่รอยยิ้มธรรมดาที่

พบเห็นได้ทั่วไป หากแต่เป็นยิ้มที่สามารถ “ช�าระ

จิตใจ” พาให้ยูตะกะด�าดิ่งไปสู่อีกห้วงอารมณ์หนึ่ง

และแสดงถึงความอ่อนโยนของคนไทย รอยยิ้ม 

และการไหว้ของเด็กหนุ่มได้สะท้อนถึงความเป็นไทย 

ในจินตนาการของผู้เขียนที่พยายามน�าเสนอความ

แปลกใหม่ที่หาไม่ได้ในนวนิยายญี่ปุ่นเรื่องอื่นๆ แก่ 

ผู้อ่านนั่นเอง

 ประเด็นสุดท้ายคือการน�าเสนอประเทศไทย

เป็นพื้นที่แห่งการค้าบริการทางเพศโดยน�าเสนอ

ผ่านฉากการทะเลาะกันระหว่างยูตะกะกับคิโนะณิตะ 

โดยยูตะกะได้ต่อว่าคิโนะฌิตะดังนี้
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「綺麗ごと言うなよ。お前なんか毎晩パッポンで

女あさりしているじゃないか。外国の女性を金で

買っているような奴にとやかく言われる筋合いは

ない。そっちのほうは社会問題になっている。僕

は日本女性とデートしているだけだ、お前たちが

勘繰るような関係じゃない」 (หน้า96-97 )

“อย่าปากดีหน่อยเลย นายเองก็คั่วผู้หญิงที่พัฒน์พงศ์

ทุกคืนไม่ใช่เหรอ ชั้นไม่อยากจะฟังคนที่ใช้เงินซื้อผู้

หญิงต่างชาติอย่างนายมาสอนหรอกนะ นายน่ะเป็น

ปัญหาสังคมมากกว่าอีก ชั้นแค่เดทกับผู้หญิงญี่ปุ่นแค่

นั้นไม่ได้มีอะไรกันอย่างที่พวกนายระแวงหรอกน่ะ” 

(แปลโดยผู้วิจัย)

 ในช่วง ค.ศ. 1970 ย่านพัฒน์พงศ์เป็น

แหล่งไนท์คลับที่รู ้จักกันดีในหมู ่ชาวญี่ปุ ่นทั้งใน

กลุ ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยเพื่อ

หาประสบการณ์ทางเพศ และในกลุ ่มพนักงาน

กินเงินเดือนชาวญี่ปุ่นที่มาสังสรรค์ผ่อนคลายจาก

การท�างาน ตัวละครคิโนะณิตะนับว่าเป็นตัวละคร

ที่สะท้อนพฤติกรรมการซื้อบริการทางเพศของ

ชาวญี่ปุ ่นในช่วงเวลานั้นได้อย่างชัดเจน จะเห็น 

ได้ว่าส�าหรับชาวญี่ปุ ่นอย่างคิโนะณิตะนั้นไม่ได้ 

มองว่าการซื้อบริการทางเพศในไทยเป็นเรื่องที่เป็น

ปัญหาสังคมหรือผิดจริยธรรมแต่อย่างใด

 นอกเหนือจากการน�าเสนอพัฒน์พงษ์แล้ว 

ภาพไทยในฐานะพื้นที่แห่งการค้าบริการทางเพศ

ยังสะท้อนผ่าน สุเทพ ตัวละครไทยเพียงหนึ่งเดียว

ในนวนิยายเรื่องนี้อีกด้วย สุเทพเป็นชายหนุ่มผิวคล�้า 

มีเพียงแต่ฟันเท่านั้นที่ขาว (หน้า 15-16) มีหน้าที่

พาลูกทัวร์คนญี่ปุ ่นไปเที่ยวสถานบริการทางเพศ 

นอกจากนี้ สุเทพยังหลอกผู้หญิงญี่ปุ่นบ่อยครั้งจน

เป็นปัญหาต่อบริษัทของยูตะกะและถูกมองว่าเป็น

คนที่ไม่ควรคบหา (หน้า 65) อีกด้วย ลักษณะของ 

สุเทพเช่นนี้ นอกจากจะสะท้อนถึงความนิยมของ

นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ ่นที่เข้ามาซื้อบริการทางเพศ

ของไทยสมัยนั้นแล้ว การสร้างตัวละครชายไทยให้

ไร้มนุษยธรรม โกหก หลอกลวง เอาเปรียบผู้หญิง

เช่นนี้ได้ยังปรากฏในนวนิยายญี่ปุ ่นแนวสืบสวน

สอบสวนที่ใช้ฉากประเทศไทยตีพิมพ์ในช่วงปี ค.ศ. 

1970-1980 อีกหลายเรื่อง9 อีกด้วย

 จากทั้ง 3 ประเด็นในข้างต้นจะเห็นได้ว่า

ส�าหรับประเทศไทยแล้ว ภาพที่ถูกน�าเสนอส่วน

ใหญ่ในนวนิยาย ซะโยะนะระอิท์ซุกะ นั้นไม่ใช่ภาพ

ที่ดีต่อประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการมองประเทศไทย

ในฐานะชาติที่ด้อยกว่าหรือมองประเทศไทยเป็น

พื้นที่แห่งการขายบริการทางเพศ นอกจากนี้ พื้นที่

ประเทศไทยยังเต็มไปด้วยองค์ประกอบต่างๆ ที่

สร้างความรู้สึกแปลกแตกต่างไปจากชีวิตประจ�าวัน

ของผู้อ่านชาวญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น การไหว้ ยิ้มสยาม 

หรือยานพาหนะประหลาดต่างๆ อีกด้วย

4. ภ�พไทยในภ�พยนตร์ที่เปลี่ยนไป
 แม้ว่าองค์ประกอบภายใน เช่น แนวคิด 

ตัวละคร การน�าเสนอฉากโรงแรมโอเรียนเต็ล 

ฯลฯ ในภาพยนตร์จะยังคงด�าเนินตามนวนิยาย

ต้นฉบับ อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจ�ากัดด้านระยะเวลา

การฉายและการที่ต้องตรึงให้ผู้ชมอยู่กับเนื้อเรื่อง

ตลอดเวลานั้น ท�าให้ภาพยนตร์มีความจ�าเป็นต้อง

9  เช่น ในเรื่อง ฮิโตะริกกิริ โนะ เซ็นโจ （谷恒生．（1980）．一人っきりの戦場．小説推理．）นอกจากที่ให้ตัวละครชายไทยเป็นตัวร้ายที่กระท�าการ
ล่วงละเมิดทางเพศเด็กสาวแบบวิตถารในเรื่องแล้ว ยังมีการบรรยายถึงผู้ชายไทยว่า “ขายจิตวิญญาณแก่ปิศาจร้าย ยาเสพย์ติดและสุรา” （「酒、麻 薬と

いう悪魔に魂を売りわたし」）หรือในเรื่อง เชียงใหม่ โนะ คุบิ: ฌิ โนะ นิโอะอิ กล่าวถึงผู้ชายไทยว่า “ไม่ท�างานท�าการอะไร วันๆ เอาแต่สูบฝิ่นอย่างเดียว” 
（「働かず、日夜阿片を吸うだけ」）（中村敦夫．（1983）．チェンマイの首:愛は死の匂い．講談社文庫）ตรงกันข้ามกับหญิงไทยที่กลางวันต้อง
ท�างานในโรงงานและกลางคืนก็ต้องขายบริการทางเพศเพื่อหาเงินมาใช้หนี้ให้กับครอบครัว （タナポーン・トリラッサクルチャイ．（2013）．日本近現代文

学におけるタイ表象の研究．九州大学大学院比較社会文化学府博士論文． http://catalog.lib.kyushu-u.ac.jp/ja/recordID/1440992，観

覧日：2015年2月10日）
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ดัดแปลง เพิ่ม ลด การน�าเสนอเรื่องราวให้แตกต่าง

จากนวนิยาย จากการศึกษาเปรียบเทียบการน�า

เสนอภาพไทยระหว่างนวนิยายและภาพยนตร์แล้ว 

สามารถสรุปความแตกต่างได้ดังนี้

 ประเด็นแรก การแสดงออกเกี่ยวกับความ

ด้อยกว่าของประเทศไทยนั้นถูกน�าเสนอผ่านฉาก

ที่บอกเล่าสภาพบ้านเมืองของไทยตอนที่ยูตะกะ

ได้เห็นประเทศไทยเป็นครั้งแรก ฉากนั้นเป็นฉาก

ฟุตบาทที่มีร้านแผงลอยเต็มสองข้างทาง สภาพ

อาคารบ้านเรือนในไทยและหอพักของยูตะกะค่อน

ข้างสกปรก อาคารออฟฟิศมีสายไฟห้อยระโยง 

ระยาง ภาพเหล่านี้แม้จะสะท้อนถึงความความสกปรก 

ไร้ระเบียบวินัยของไทยก็ตาม แต่เนื่องด้วยผู้ก�ากับ

เพิ่มองค์ประกอบบางอย่างลงไปในฉาก เช่น การ

ให้สามเณรนั่งโกนหัวอยู่บนทางเท้า การมีช้างเดิน

ไปมาบนท้องถนนร่วมอยู่ด้วยนั้น ท�าให้ประเด็น

ความด้อยกว่าของไทยเหล่านี้ถูกกลบด้วยความ

แปลกแตกต่างที่ถูกจัดวางอย่างโดดเด่นและตั้งใจ 

ในภาพยนตร์เรื่องนี้

 ความแปลกแตกต่างของไทยยังคงถูกเพิ่ม

เข้ามาในอีกหลายฉาก เช่น การเพิ่มบทให้ยูตะกะ 

พูดภาษาไทยหรือพูดชื่อเต็มของกรุงเทพฯ ในเรื่อง 

การเพิ่มฉากวัดหรือฉากที่จงใจให้มีพระสงฆ์เดิน

เรียงรายออกมา การให้ตัวละครเดินทางโดยรถ

ตุ๊กตุ๊กและเรือข้ามฟากตามแบบในนวนิยาย การ

เดินทางเหล่านี้ไม่ใช่การเดินทางธรรมดา หากแต่

เป็นการเดินทางที่ผสมผสานความสุขและความ

โรแมนติคผ่านฉากรักของตัวละครน�าทั้งคู่ (ดูภาพ

ที่ 1) ซึ่งฉากนี้นับว่าเป็นฉากส�าคัญที่ถูกน�ามาใช้ 

“ขาย” ผ่านโปสเตอร์ภาพยนตร์ที่น�าไปฉายที่

ประเทศเกาหลีใต้และบนปกหลังดีวีดีภาพยนตร์ที่

วางจ�าหน่ายในญี่ปุ่น ตลอดจนภาพประชาสัมพันธ์

ภาพยนตร์และตัวอย่างภาพยนตร์อีกด้วย

 ในฉบับนวนิยาย ก ่อนที่ ยูตะกะและ 

โทโกะจะจากกันเนื่องจากคู่หมั้นของยูตะกะก�าลัง

จะเดินทางมาหาในไม่ช้านั้น ทั้งคู ่ได้เดินทางไป

เที่ยวด้วยกันเป็นครั้งสุดท้ายที่อยุธยา แม้ว่าใน 

ฉากนี้จะบรรยายอยุธยาในฐานะของสถานที่

ท ่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ก็ตาม แต่อารมณ์

ของตัวละครและบรรยากาศของฉากกลับไม่ได้

ท�าให้อยุธยาเป็นสถานที่ที่น ่ามาเยี่ยมเยือนแต่

อย่างไร ในทางตรงกันข้ามภาพยนตร์ได้ดัดแปลง

ฉากนี้ ให ้กลายเป ็นการเดินทางไปเที่ยวตลาด 

น�้าด�าเนินสะดวก จ. ราชบุรี เพื่อให้ยูตะกะและ 

โทโกะได้รู ้จักกันและกันมากขึ้น ในฉากตลาดน�้า 

ตัวละครทั้งคู ่ได้นั่งเรือพายพูดคุยเรื่องราวต่างๆ 

อย่างสนุกสนานท่ามกลางบรรยากาศที่น่าตื่นตาตื่น

ภ�พที่ 1 ภาพโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ภาพยนตร ์

เรียกใช้เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2015 จาก : http:// 

blog imgs43. fc2.com/b/ i/n/binsan67/ 

201002092232203d4.jpg
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ใจของตลาดน�้าและวัตถุทางวัฒนธรรมต่างๆ เช่น 

หุ่นเชิดนางร�า หุ่นเชิดช้างระนาดขนาดเล็ก ฯลฯ 

การดัดแปลงฉากเช่นนี้ท�าให้สถานที่ท่องเที่ยวตลาด

น�้าด�าเนินสะดวกกลายเป็นภาพติดตาติดใจของ 

ผู ้ชมในแง่ของสถานที่ที่มีความแปลกใหม่และ

โรแมนติคแตกต่างการการน�าเสนอภาพอยุธยาใน

นวนิยายอย่างชัดเจน 

 สิ่งที่น่าสังเกตประการหนึ่งก็คือภาพยนตร์

จงใจตัดทอนประเด็นเกี่ยวกับปัญหาสังคมของไทย 

ไม่ว่าจะเป็นการเลี่ยงกล่าวถึงปัญหาความแตกต่าง

ระหว่างชนชั้น หรือเลี่ยงการน�าเสนอประเทศไทย

ในฐานะพื้นที่แห่งการค้าบริการทางเพศ กล่าวคือ

เดิมในนวนิยายนั้นมีการน�าเสนอภาพไทยในฐานะ

พื้นที่แห่งการค้าบริการทางเพศผ่านค�าพูดของ 

ยูตะกะที่ต�าหนิคิโนะฌิตะที่ซื้อบริการทางเพศและ

ผ่านการบรรยายตัวละครสุเทพ ไกด์ที่ท�าหน้าที่

พาชาวญี่ปุ ่นไปเที่ยวกลางคืน อย่างไรก็ตามใน

ภาพยนตร์กลับดัดแปลงฉากต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ

ซื้อบริการทางเพศของคนญี่ปุ ่น เช่น การเปลี่ยน 

ฉากที่ ยู ตะกะต�าหนิคิ โนะฌิตะให ้ เป ็นฉากที่ 

คิโนะฌิตะทะเลาะกับยูตะกะเนื่องจากคิโนะฌิตะ

หึงหวงเมื่อรู ้ว่ายูตะกะคบหากับโทโกะหญิงสาวที่

ตนเองแอบชอบอยู่

 ในส่วนของตัวละครสุเทพในภาพยนตร์

แม้จะไม่มีอาชีพเหมือนในนวนิยายก็ตาม แต่ก็ถูก

เพิ่มบทบาทเป็นเพื่อนสนิทของยูตะกะที่คอยรับฟัง

ปัญหาต่างๆ ลักษณะตัวละครสุเทพถูกปรับแต่งใหม่

ให้เป็นคนไทยที่คลั่งใคล้ในวัฒนธรรมและแฟชั่น

อเมริกันช่วง ค.ศ. 1960 นอกเหนือจากตัวละคร 

สุเทพแล้ว ในภาพยนตร์ได้เพิ่มเติมตัวละครประกอบ

ชาวไทยเข้ามาอีกมากมาย เช่น พนักงานโรงแรม 

เลขานายกรัฐมนตรีและภรรยา เป็นต้น บทบาท

ของตัวละครไทยเหล่านี้ท�าหน้าที่เพียงบอกเล่า

ทัศนคติที่ดีของคนไทยที่มีต่อคนญี่ปุ่น หรือจะกล่าว

ให้ถูกต้องก็คือ ตัวละครประกอบชาวไทยเหล่านี้

ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้แสดงท่าทีความเป็นมิตรต่อญี่ปุ่น

นั่นเอง 

 โดยสรุปแล ้วความแตกต ่างที่ เห็นได ้

เด่นชัดที่สุดระหว่างนวนิยายและภาพยนตร์ก็คือ

ภาพยนตร์จะไม่น�าเสนอภาพที่มีผลทางเชิงลบต่อ

ประเทศไทย เช่น การดัดแปลงหรือตัดบทสนทนา

เกี่ยวกับการซื้อบริการทางเพศของคิโนะฌิตะทิ้งไป 

การเปลี่ยนลักษณะตัวละครสุเทพ เป็นต้น หรือ

หากน�าเสนอก็จะน�าเสนอแต่องค์ประกอบเพียง

เล็กน้อยโดยมุ่งเน้นสะท้อนความแปลกแตกต่างที่

หาไม่ได้ทั่วไป ไม่ได้ตอกย�้าความด้อยกว่าของไทย

อย่างที่ปรากฏในนวนิยาย เช่น การน�าเสนอช้าง

ที่เดินบนท้องถนน พระสงฆ์ที่เดินเรียงรายออกมา

จากวัด เป็นต้น นอกจากนี้ ภาพยนตร์ยังเพิ่มหรือ

ดัดแปลงฉากในนวนิยายบางฉาก เช่น เปลี่ยนฉาก

ที่ยูตะกะและโทโกะเดินทางไปเที่ยวอยุธยาครั้ง

สุดท้ายก่อนจะจากกันเป็นฉากเดินทางไปเที่ยว

ตลาดน�้าด�าเนินสะดวกเพื่อเริ่มความสัมพันธ์ของ 

ทั้งคู ่ การดัดแปลงฉากในภาพยนตร์เช่นนี้ส่งผลให้ 

ภาพไทยในภาพยนตร์เต็มไปด้วยความแปลกแตกต่าง 

ที่ผสมผสานความโรแมนติค เมื่อองค์ประกอบนี้

ผสานเข้ากับความเป็นมิตรของคนไทยหรือการ

ชื่นชมคนญี่ปุ่นที่ถ่ายทอดผ่านตัวประกอบชาวไทย

ต่างๆ ในเรื่องแล้ว พื้นที่ประเทศไทยในภาพยนตร์

จึงกลายเป็นพื้นที่อุดมคติที่เพียบพร้อมทั้งผู ้คนที่

เป็นมิตร สถานที่และวัฒนธรรมอันแปลกใหม่น่า

ค้นหาในที่สุด

5. สู่ภ�พไทยที่ไทยอย�กให้เป็น
 ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ ซะโยะนะระอิท์ซุกะ

ฉบับนวนิยายและฉบับภาพยนตร์น�าเสนอภาพ
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ประเทศไทยแตกต่างกันนั้นก็คือนวนิยายนั้นมี

อิสระในการถ่ายทอดภาพประเทศไทยมากกว่า

ภาพยนตร์ ด้วยเหตุที่นวนิยาย ซะโยะนะระอิท์ซุกะ 

มีผู้อ่านกลุ่มเป้าหมายเป็นชาวญี่ปุ่นโดยส่วนใหญ่ 

การสะท้อนภาพประเทศไทยในนวนิยายจึงเป็นการ

ถ่ายทอดสิ่งที่ผู ้เขียนประสบพบเห็นสู ่ผู ้อ่านที่อยู ่

ในบริบทสังคมเดียวกันโดยตรง กล่าวคือภาพ

ประเทศไทยเหล่านั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้าง

ความหมายเชิงภาษาและวัฒนธรรมร่วมกันของ 

ชาวญี่ปุ ่นที่สั่งสมมาดังที่น�้าทิพย์ (2010) และ 

คูโบตะ (2010) เรียกว่าเป็น Orientalism แบบ

ญี่ปุ ่น ในทางกลับกันภาพยนตร์นั้นมีข้อจ�ากัดใน

หลายด้าน John H. Lee กล่าวว่า หลังจากที่เขา

ได้อ่านนวนิยาย ซะโยะนะระอิท์ซุกะ ฉบับแปล

ภาษาเกาหลีแล้ว เขาได้เขียนบทภาพยนตร์และ 

ส่งให้ท์ซุจิ ฮิโตะนะริ เจ้าของบทประพันธ์อ่านในเดือน 

พฤษภาคม ค.ศ. 2007 ท์ซุจิชื่นชมบทภาพยนตร์

และกล่าวกับ Lee อย่างมั่นใจว่าภาพยนตร์เรื่องนี้

จะเป็นผลงานชิ้นส�าคัญต่อไป พร้อมกับเสนอภรรยา

ของเขา (นะกะยะมะ มิโฮะ) ให้รับบทโทโกะใน

ภาพยนตร์เรื่องนี้ （映画.com編集部，2010， 

オンライン） ด้วยเหตุนี้จะเห็นได้ว่าอ�านาจของ

เจ้าของบทประพันธ์10 ที่ เข ้ามาตรวจสอบและ

แทรกแซงการผลิตภาพยนตร ์นั้นคือข ้อจ�ากัด

ประการแรกของการผลิตภาพยนตร์เรื่องนี้ 

 แม้ว่าผู้ก�ากับภาพยนตร์ ซะโยะนะระอิท์ซุกะ

จะเป็นชาวเกาหลีใต้ก็ตาม แต่ Lee ก็ตัดสินใจ

ก�ากับภาพยนตร์เรื่องนี้โดยใช้นักแสดงจากญี่ปุ ่น 

โดยให้เหตุผลว่าเพื่อสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของตัว

ละคร ภูมิหลังทางสังคมและประวัติศาสตร์ญี่ปุ ่น

ตามบทประพันธ์ต้นฉบับ （映画「サヨナライツ

カ」公式サイト， 2010，オンライン) แต่อย่างไร

ก็ตาม เนื่องจากทีมผู ้ผลิตภาพยนตร์ทั้งหมดเป็น

ชาวเกาหลีใต้ จึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการน�าเสนอ

ภาพประเทศไทยในภาพยนตร์เรื่องนี้จะคงภาพ

ประเทศไทยที่ปรากฏในบทประพันธ์ต้นฉบับได้

ครบถ้วนนัก นอกจากนี้ เนื่องด้วยภาพยนตร์เรื่องนี้ 

ได้มีผู ้สนับสนุนหลัก11 อย่างการท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย (ททท.)12 ที่ได้รับผลประโยชน์จาก

การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวประเทศไทยใน 

รูปแบบต่างๆ13 ผ่านภาพยนตร์ จึงท�าให้ภาพยนตร์

ไม่สามารถน�าเสนอภาพประเทศไทยตามสายตา

ของผู้เขียนอย่างอิสระเหมือนเช่นในนวนิยาย ส่งผล

ให้ต้องตัดทอนการน�าเสนอภาพที่มีผลทางเชิงลบ

ต่อประเทศไทย รวมทั้งดัดแปลงหรือเพิ่มเติมองค์

ประกอบความแปลกใหม่เพื่อสนองอุดมการณ์ของ

ผู้สนับสนุนหลัก ด้วยเหตุนี้จะเห็นได้ว่าในขณะที่

นวนิยายสะท้อนภาพประเทศไทยจากสายตาของ

ชาวญี่ปุ่นอย่างตรงไปตรงมานั้น ภาพประเทศไทย

ในภาพยนตร์กลับเกิดจากการร่วมผลิตสร้างจาก

10 ภาพยนตร์ ซะโยะนะระอิท์ซุกะ เดิมมีก�าหนดถ่ายท�าตั้งแต่ ค.ศ. 2002 แต่เนื่องจากเจ้าของบทประพันธ์กับ ยุกิซะดะ อิซะโอะ ผู้ก�ากับในเวลานั้นมีความคิด
ไม่ลงรอยกัน จึงล้มเลิกไป （産経新聞編集部，2012)

11 นอกจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) แล้ว ยังมีผู้สนับสนุนอื่นๆ อีก เช่น โรงแรม Mandarin Oriental การบินไทย และบริษัท สิงห์คอร์เปอเรชั่น
จ�ากัด เป็นต้น

12 โดยจะสังเกตได้จากแบนเนอร์สัญลักษณ์ของ ททท. ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ทางการของภาพยนตร์และจากแบนเนอร์นั้นสามารถเชื่อมเข้าสู่เว็บไซต์โปรโมท
การท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นของ ททท. โดยอัตโนมัติ

13 เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านนิตยสาร Bangkok Walker (2010) นิตยสารที่ทาง ททท. จัดท�าขึ้นประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ โดยนิตยสารนี้
เปิดให้ดาวน์โหลดฟรีทางอินเตอร์เน็ตส�าหรับผู้สนใจและแจกฟรีพร้อมกับนิตยสาร Fukuoka Walker ฉบับประจ�าเดือนเมษายน ค.ศ. 2010 ภายในมีคอลัมน์
แนะน�าโรงแรม Mandarin Oriental ว่าเป็นฉากที่ใช้ถ่ายท�าภาพยนตร์เรื่องนี้ (สามารถเข้าถึงนิตยสารฉบับนี้ได้ที่ http://www.thailandtravel.or.jp/
common/pdf/show.cgi?pdf=/common/pdf/bangkokwalker2010.pdf&no=28)
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หลากหลายประเทศ ทั้งเจ้าของบทประพันธ์ (ญี่ปุ่น) 

ทีมงานสร้างภาพยนตร์ (เกาหลีใต้) และผู้สนับสนุน 

(ไทย) จากประเด็นนี้จะเห็นได้ว่าในบริบทพื้นที่ข้าม

พรมแดนนี้ ประเทศไทยไม่ใช่ “ผู ้ถูกกระท�า” ที่

ตกอยู่ภายใต้อ�านาจของญี่ปุ่นในกระบวนการสร้าง

ความหมายดังเช่นในนวนิยายอีกต่อไป หากแต่

ได้เปลี่ยนบทบาทมาเป็น “ผู้กระท�า” ที่มีอ�านาจ 

ผลิตสร้างความหมายของตนเองที่ควรจะเป็นเพื่อ 

เผยแพร่แก่ผู้อื่นต่อไป

 อย่างไรก็ตามแม้ว่า ททท. ประสบความ

ส�าเร็จในการก�าหนดภาพประเทศไทยที่ควรจะ

เป็นและได้โฆษณาประชาสัมพันธ์ภาพนั้นสู่สายตา 

ผู้ชมชาวต่างชาติก็ตาม14 แต่สิ่งที่ส�าคัญเทียบเท่า 

กับการตัดหรือดัดแปลงภาพที่มีผลทางเชิงลบต่อ

ประเทศไทยออกไปจากภาพยนตร์นั้นก็คือ การ

พิจารณาองค์ประกอบภายในหรือนัยยะต่างๆ ที่

ซุกซ่อนอยู่ในเรื่องว่าองค์ประกอบเหล่านั้นส่งผล

เชิงลบหรือเชิงบวกต่อประเทศไทยกันแน่ สิ่งนี้จะ

เห็นได้จากภาพยนตร์ ซะโยะนะระอิท์ซุกะ นั้น แม้

จะไม่ปรากฏภาพเชิงลบเกี่ยวกับประเทศไทยเลย

ก็ตาม แต่การวางตัวละครโทโกะที่สะท้อนถึงความ

รักความต้องการอันร้อนแรงและผิดศีลธรรม โดย 

ใช้พื้นที่ประเทศไทยเชื่อมโยงนัยยะของตัวละคร 

ดังกล่าวนั้น ก็ไม่ต่างอะไรกับการตอกย�้าประเทศไทย

ในฐานะดินแดนที่ให้ความสุขทางเพศนั่นเอง 

14 ในกรณีประเทศญี่ปุ่น จะเห็นได้จากการที่บริษัทน�าเที่ยวต่างประเทศต่างๆ ของญี่ปุ่นได้น�าภาพยนตร์เรื่องนี้มาใช้โฆษณารายการทัวร์ตามรอยสถานที่
ถ่ายท�าภาพยนตร์ที่ประเทศไทย ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์วางแผนการเดินทางท่องเที่ยวชื่อดังอย่าง Travel.jp ได้ลงบทความท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์  
ซะโยะนะระอิท์ซุกะ (travel.jp, 2014, online) แถมการโฆษณาแพคเกจทัวร์ประเทศไทยในตอนท้าย เป็นต้น  

6. บทสรุป
 นวนิยายเรื่อง ซะโยะนะระอิท์ซุกะ เล่า

เรื่องราวของคู ่รักหนุ ่มสาวชาวญี่ปุ ่นในดินแดน

ประเทศไทยโดยน�าเสนอภาพไทยในในฐานะพื้นที่

ที่ด้อยกว่าญี่ปุ่น พื้นที่แห่งความแปลกใหม่ที่ผิดไป

จากชีวิตประจ�าวันของชาวญี่ปุ ่น และพื้นที่แห่ง 

การค้าบริการทางเพศ ในทางตรงกันข้ามภาพยนตร์ 

ซะโยะนะระอิท์ซุกะ กลับดัดแปลงการน�าเสนอภาพ

ไทยจากนวนิยายใหม่โดยเลี่ยงการน�าเสนอภาพที่

มีผลทางเชิงลบต่อประเทศไทย นอกจากนี้ลักษณะ

เด่นของการน�าเสนอภาพไทยในภาพยนตร์เรื่องนี้ 

คือการน�าเสนอความแปลกใหม่หรือเอกลักษณ์

แบบไทยผสมผสานกับความโรแมนติคของคู่รักชาว

ญี่ปุ ่นในเรื่อง จนท�าให้ประเทศไทยเป็นดินแดนที่

แปลกใหม่ น่าค้นหา และมีกลิ่นอายความโรแมนติค

ซุกซ่อนอยู่ 

 ปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้ภาพยนตร์น�าเสนอภาพ

ประเทศไทยแตกต่างจากนวนิยายก็คือการร่วม

ผลิตสร้างจากหลากหลายประเทศ ท�าให้การน�า

เสนอภาพประเทศไทยไม่ใช่ภาพสะท้อนจากระดับ

ประเทศ (เฉพาะในญี่ปุ ่น) อีกต่อไป หากแต่เป็น 

ภาพประเทศไทยแบบใหม่ที่เกิดขึ้นภายใต้ความ

สัมพันธ ์ที่ก ้าวข ้ามพื้นที่ ระดับประเทศสู ่พื้นที่

ระดับโลก ความน่าสนใจของการผลิตสร้างภาพ

ประเทศไทยในความสัมพันธ์เช่นนี้อยู ่ที่บทบาท

ของประเทศไทยที่ไม่ใช่ฝ่ายรอให้ผู้อื่นมาวาดภาพ

ให้ตนเอง หากแต่เป็นผู้ก�าหนดและถ่ายทอดภาพ

ตนเองที่ควรจะเป็นออกมาสู่ผู้อื่น และสร้างการรับรู้

เกี่ยวกับประเทศไทยในรูปแบบใหม่ในที่สุด 
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