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บทคัดย่อ

นวนิยายเรื่อง ท์ซุงุมิ  เป็นนวนิยายที่มุ่งน�าเสนอคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ของหญิงสาวคนหนึ่งที่เกิด

มามสีภาพร่างกายทีอ่่อนแอและจะมชีวีติอยูไ่ด้ไม่นาน แต่เธอมจีติใจทีเ่ข้มแขง็ต่างจากสภาพร่างกาย

ที่อ่อนแอและเธอมีก�าลังใจที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป บทความวิจัยน้ีมุ่งศึกษาเร่ืองพื้นที่ในนวนิยายเรื่อง 

ท์ซุงุมิ ของโยะฌิโมะโตะ บะนะนะ นวนิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการต่อสู้กับความอ่อนแอ

ทางร่างกายของท์ซงุมุแิละมติรภาพอันลกึซึง้ระหว่างสองสาวลกูพีล่กูน้อง คอื ท์ซงุมุแิละมะรอิะ โดย

มพีืน้ทีเ่มอืงชายทะเลเป็นพืน้ทีส่�าคญัของเรือ่ง ผลการศึกษาพบว่า พืน้ทีใ่นนวนยิายมบีทบาทส�าคัญ

ในการสะท้อนแก่นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม มุมมองและความคิด

ของตัวละคร ท�าให้ตัวละครค้นพบตัวตนที่แท้จริงของตนเองและตระหนักถึงคุณค่าของการมีชีวิต

ศิริวรรณ ปรีชานฤตย์
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พื้นที่ในนวนิยายเรื่อง ท์ซุงุมิ ของ

โยะฌิโมะโตะ บะนะนะ

 คำ� สำ�คัญ
ท์ซุงุมิ, พื้นที่, เมืองชายทะเล, โตเกียว



59 วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ฉบับพิเศษ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3  |  jsn Journal Special Edition Vol. 8 No. 3  2018

Abstract

Tsugumi is a novel that aims to present the value of a young woman’s existence. 
Although she was born with physical ailments and is terminally ill, she had strong 
will to live her life. The objective of this study is to explore the role of space 
in “Tsugumi” by Yoshimoto Banana. Tsugumi is a story about the struggle with 
the physical weaknesses of Tsugumi and the bond between two young female 
cousin, Tsugumi and Maria. The seaside town is a vital space in the story.  The 
results indicated that space in the novel plays an important role in reflecting on 
the meaning of life and affects the behavioural changes, viewpoints and ideas of 
the characters. The characters discover their own identity and realise the value 
of being alive. 

Space in Yoshimoto Banana’s novel - 

Focusing on Tsugumi
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1.  บทน�า 

 ท์ซงุมิุ 『つぐみ』เป็นนวนยิายทีเ่ขียนข้ึนโดยโยะฌิ

โมะโตะ บะนะนะ (吉本ばなな) ซ่ึงเป็นนามปากกา

ของโยะฌิโมะโตะ มะโฮะโกะ (吉本真秀子) ในปี ค.ศ.

1988  ตีพิมพ์ครั้งแรกในชูโอโครน (中央公論) ได้รับ

การแปลเป็นภาษาอังกฤษในช่ือ Goodbye Tsugumi  

โดยไมเคิล เอ็มมิลริช (Michael Emmerich) และได้รับ

การแปลเป็นภาษาไทยในชื่อ ลาก่อนท์ซึกุมิ  โดยเพลง

ดาบแม่น�้าร้อยสาย 

 ท์ซงุมุ ิเป็นหนึง่ในผลงานทีส่ร้างชือ่ให้กบัโยะฌโิมะโตะ 

บะนะนะโดยผลงานเรื่องนี้ได้รับรางวัลยะมะโมะโตะฌู

โกะโร ครั้งที่ 2(第2回山本周五郎賞) ในปี ค.ศ. 1989 

และตดิอนัดบัหนงัสอืขายดอีนัดบั 1 ประจ�าปี ค.ศ. 1989 

นวนยิายเรือ่งนีย้งัท�าให้เกดิปรากฏการณ์กระแสคลัง่ไคล้

บะนะนะขึน้ในหมูว่ยัรุน่ญีปุ่น่ อกีทัง้ยงัถกูน�าไปสร้างเป็น

ภาพยนตร์ในปี ค.ศ. 1990 ก�ากับการแสดงโดยอชิิกะวะ จุน 

(市川準)

 นวนยิายเรือ่ง ท์ซงุมุ ิเป็นเรือ่งราวความสมัพนัธ์ของ

ตัวละครเอกหญิงทั้งสองคน คือ ท์ซุงุมิและมะริอะ รูป

แบบการเล่าเรื่องประกอบขึ้นด้วยตัวบท 12 ตอน โดยมี

การตั้งชื่อแต่ละตอนไว้ด้วย ผู้เขียนเลือกใช้มุมมองแบบ

ทรรศนะจ�ากัดขอบเขต กล่าวคือ ให้มะริอะตัวละครเอก

เป็นผูเ้ล่าเร่ือง โดยใช้สรรพนามบรุษุทีห่นึง่แทนตวัเองว่า 

“ฉัน” และเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับตนเองและเรื่องราวของ

ท์ซงุมุโิดยมพีืน้ทีเ่มอืงชายทะเลเป็นพืน้ทีส่�าคญัของเรือ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพื่อศึกษาบทบาทของพื้นท่ีท่ีมีต่อแก่นเรื่องและ

พฤติกรรมของตัวละครในนวนิยายเรื่อง ท์ซุงุมิ

3. ขอบเขตการวิจัยและวิธีด�าเนินการวิจัย

 3.1 ขอบเขตก�รวิจัย

 บทความฉบับนีศ้กึษาเรือ่งพืน้ทีใ่นนวนยิายเรือ่ง ท์ซุงมุิ  

โดยต้นฉบบัวรรณกรรมทีน่�ามาศกึษาอ้างองิมาจากเรือ่ง ท์ซุงมิุ 

1  โรงแรมแบบญี่ปุ่นที่ปูพื้นห้องด้วยเสื่อทะตะมิ เครื่องนอนที่ให้บริการในห้องพักจะเป็นฟูกปูบนพื้นเสื่ออีกทีหนึ่ง

   『つぐみ』ของส�านักพิมพ์ชูโอโครน（中央公論）  

 3.2 วิธีดำ�เนินก�รวิจัยและก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

 ศึกษาตัวบท วิเคราะห์บทบาทของพื้นที่ในเรื่อง 

ท์ซงุุม ิว่ามคีวามสมัพนัธ์ต่อแก่นเรือ่งและมีอทิธพิลต่อตวั

ละครส�าคัญในเรื่องอย่างไร และสรุปผลแบบพรรณนา

วิเคราะห์    

4. สมมติฐานการวิจัย  

 พื้นที่ในนวนิยายเร่ือง ท์ซุงุมิ มีบทบาทส�าคัญใน

การสะท้อนแก่นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตและมีผลต่อการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรม ความคิด จิตใจของตัวละคร 

ท�าให้ตัวละครค้นพบตัวตนที่แท้จริงของตนเองและ

ตระหนักถึงคุณค่าของการมีชีวิต    

5.  ข้อตกลงเบื้องต้น

 5.1 นิย�มศัพท์เฉพ�ะ  

 พื้นที่ หมายถึง ฉากในท้องเรื่อง มิติเวลาและสถาน

ทีท่ีม่คีวามสมัพนัธ์กบัแก่นเรือ่งและมผีลต่อลกัษณะของ

ความคิด ตลอดจนภาวะจิตใจและอารมณ์ของตัวละคร

ในเรื่อง          

 5.2 ระบบถอดอักษรภ�ษ�ญี่ปุ่น   

 บทความฉบับน้ีใช้ระบบถอดอักษรภาษาญี่ปุ่นซึ่ง

เป ็นผลงานวิจัยของอาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ ่น 

อาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์ และอาจารย์ภาควิชา

ภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ส�าหรบัค�าบางค�าทีใ่ช้กนัแพร่หลายแล้วยงัคงใช้ตามความ

นิยมเดิม เช่น โตเกียว ซากุระ เป็นต้น

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

 6.1 เข้าใจบทบาทของพื้นที่ในนวนิยายของโยะฌิ

โมะโตะ บะนะนะมากขึ้น

 6.2 เป ็นแนวทางในการศึกษาเรื่องพื้นที่ ใน

วรรณกรรมเรื่องอื่น ๆ ต่อไป
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7.  ผลการศึกษาและวิเคราะห์

 7.1 เรื่องย่อ

 ท์ซงุมุเิป็นเดก็สาวทีร่่างกายอ่อนแอมาต้ังแต่เกิด เธอ

ต้องเข้าออกโรงพยาบาลอยูเ่ป็นประจ�า จนแพทย์ระบวุ่า

เธอจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นาน ทุกคนในครอบครัวของเธอจึง

คอยเอาอกเอาใจและไม่มีใครกล้าขัดใจเธอ ท�าให้ท์ซุงุมิ

เตบิโตขึน้มาเป็นคนทีเ่อาแต่ใจตวัเอง มนีสิยัก้าวร้าวและ

หยาบคาย เธออาศัยอยู่ที่เมืองชายทะเลในชนบทกับพ่อ

แม่และพี่สาวคือ โยโกะ รวมทั้งน้าและลูกสาวของน้าชื่อ 

มะริอะก็มาอาศัยอยู ่ด้วย มะริอะเป็นลูกนอกสมรส 

เนื่องจากพ่อของมะริอะมีภรรยาอยู่แล้ว หลังจากท่ีพ่อ

ของมะริอะได้ท�าเรื่องหย่าขาดกับภรรยาเก่าเรียบร้อย

แล้ว มะรอิะและแม่ของเธอจงึได้ย้ายไปอยูท่ีโ่ตเกยีวเพือ่

อยูกั่บครอบครัว หลงัจากทีม่ะริอะย้ายไปได้ไม่นานท์ซุงมุิ

โทรศัพท์ไปแจ้งข่าวว่าครอบครัวของเธอก�าลังจะปิด

กจิการเรยีวกงั  ท์ซงุมุจิงึชวนมะรอิะมาเทีย่วช่วงปิดเทอม

ฤดรู้อน มะรอิะจงึได้กลบัมาทีเ่มอืงชายทะเลอกีครัง้ การ

มาในครั้งนี้ท�าให้มะริอะหวนระลึกถึงความทรงจ�าในวัย

เด็กของเธอและความสัมพันธ์ของเธอกับท์ซุงุมิ วันหน่ึง

ขณะที่มะริอะและท์ซุงุมิพาเจ้าโปะชิสุนัขของเพื่อนบ้าน

ไปเดินเล่นที่ชายทะเล พวกเธอได้พบกับเคียวอิชิลูกชาย

ผู้จัดการโรงแรมแห่งใหม่ที่ก�าลังก่อสร้างอยู่ก�าลังพาเจ้า

เคนโกะโรสนุขัคู่กายมาเดินเล่น มะรอิะรูส้กึได้ว่าทัง้ท์ซุงมุิ

และเคียวอิชิมีใจให้กัน เม่ือมะริอะได้เห็นท์ซุงุมิก�าลังมี

ความรัก เธอก็ค้นพบว่าแท้จริงแล้วท์ซุงุมิมีจิตใจท่ีเข้ม

แข็ง ต่างจากสภาพร่างกายภายนอกที่ดูอ่อนแอ วันหนึ่ง

เจ้าเคนโกะโรถูกพวกเด็กเกเรขโมยไปและจับมันโยน

ทะเล ทกุคนจงึช่วยกนัออกตามหาและช่วยมนักลบัมาได้ 

แต่พอวนัรุง่ข้ึนเจ้าเคนโกะโรกห็ายไปอกีครัง้ คราวนีไ้ม่มี

ใครหามันเจออีกเลย ท์ซุงุมิโกรธมากจึงวางแผนที่จะแก้

แค้นพวกเดก็เกเรพวกนัน้โดยเธอแอบมาขุดหลมุพรางไว้

ที่สวนของเพื่อนบ้านทุกคืน ในที่สุดหนึ่งในพวกเด็กเกเร

พวกนั้นก็ตกลงไปในหลุมนั้น ซึ่งหลุมนั้นลึกมาก แต่โชค

ดีที่โยโกะมาช่วยเอาไว้ได้ทัน โยโกะโกรธมากจึงต่อว่า

ท์ซุงมุเิป็นการใหญ่ ท์ซงุมุริูสึ้กส�านกึผดิจึงเอ่ยปากขอโทษ

โยโกะ พอวันรุ่งขึ้นท์ซุงุมิป่วยหนักต้องเข้ารักษาตัวที่โรง

พยาบาล ท์ซุงุมิบอกมะริอะว่า“ฉันรู้สึกว่า ฉันก�าลังจะ

ตาย ฉนัไม่อยากมชีวีติอยูต่่อไปอกีแล้ว”ท์ซงุมุจิงึได้เขยีน

จดหมายถึงมะริอะ แต่แล้ววันต่อมาท์ซุงุมิเกิดมีความมุ่ง

มั่นที่จะมีชีวิตอยู ่ท�าให้อาการของเธอดีขึ้น ท์ซุงุมิได้

โทรศพัท์ไปก�าชบัมะรอิะว่าอย่าอ่านจดหมายทีเ่ธอเขียน

ถึง เมื่อมะริอะได้อ่านจดหมายจากท์ซุงุมิ ท�าให้มะริอะรู้

ว่าท์ซุงุมิมีพลังในการดิ้นรนต่อสู้กับความอ่อนแอของ

ร่างกาย เธอใช้ชีวิตอย่างเข้มแข็งและเด็ดเดี่ยว 

 7.2 ตัวละครสำ�คัญในเรื่อง

 ตัวละครส�าคัญในเรื่องประกอบด้วยตัวละครเอก

หญงิ “ท์ซงุมุ”ิ และ “มะริอะ ตวัละครเอกชาย “เคียวอชิิ” 

และตัวละครรอง “โยโกะ”  

 1. ยะมะโมะโตะ ท์ซุงุม（ิ山本つぐみ）ตัวละคร

เอกหญิง อายุ 18 ปี เธอเป็นคนสวย ฉลาดและเรียนเก่ง 

ท์ซุงุมิมีร่างกายอ่อนแอมาตั้งแต่เกิดและเข้าใกล้ความ

ตายอยู่ตลอดเวลา ทุกคนในครอบครัวจึงไม่มีใครกล้า

ขดัใจเธอ ท�าให้ท์ซงุมุมินิีสยัก้าวร้าวและหยาบคาย ท์ซงุมุิ

เป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่ไปวัน ๆ คิดถึงแต่เรื่องของตัวเอง  

 2. ฌริะกะวะ มะรอิะ（白河まりあ）ตวัละครเอก

หญงิ อาย ุ19 ปี มะรอิะเป็นลูกพีลู่กน้องกับท์ซุงมุแิละโยโกะ 

ช่ือของเธอตั้งตามพระนามของพระแม่มารี มะริอะเป็น

ลกูนอกสมรส พ่อและแม่ของเธอแยกกันอยู ่มะรอิะและ

แม่จึงมาอาศัยอยู่กับครอบครัวของท์ซุงุมิ มะริอะเติบโต

ขึ้นที่เมืองชายทะเลในชนบทพร้อมกับท์ซุงุมิและโยโกะ 

เธอเป็นคนมีน�้าใจและใจเย็น ผู้เขียนให้มะริอะเป็นผู้เล่า

เรื่องทั้งหมดโดยใช้สรรพนามแทนตัวเองว่า “ฉัน” เรื่อง

ราวต่าง ๆ ด�าเนินผ่านมุมมองของมะริอะ

 3. ทะเกะอุชิ เคียวอิชิ（武内恭一）ตัวละครเอก

ชาย อาย ุ19 ปี เขาเป็นผูเ้ยยีวยาตวัละครเอกหญงิ เคยีว

อชิเิป็นลกูชายผู้จดัการโรงแรมขนาดใหญ่แห่งใหม่ทีก่�าลงั

ก่อสร้างอยู ่ ในวยัเดก็เคยีวอชิมิปัีญหาเก่ียวกบัโรคหัวใจ

แต่ได้รบัการผ่าตดัจนหายเป็นปกต ิเขาเป็นคนสขุมุเยอืก
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เย็นและมีความเป็นผู้ใหญ่ เคียวอิชิมีสุนัขคู่กายตัวหนึ่ง

ชื่อเคนโกะโร（権五郎）

 4. ยะมะโมะโตะ โยโกะ（山本陽子）เธอเป็นพีส่าว

ของท์ซุงุมิ อายุ 20 ปี โยโกะไม่ใช่คนสวยเหมือนท์ซุงุมิ

แต่เธอมีจิตใจอ่อนโยน พูดจาสุภาพนุ ่มนวลและรัก

ครอบครวั โยโกะรกัท์ซุงุมิมาก เธอคอยดูแลและเป็นห่วง

ท์ซุงุมิอยู่เสมอ โยโกะเป็น  ผู้ที่รองรับอารมณ์ของท์ซุงุมิ

ตลอดเวลา

 7.3 ก�รวิเคร�ะห์บทบ�ทของพื้นที่

ในวรรณกรรมแต่ละเรื่องจะต้องมีส่วนประกอบที่ส�าคัญ

อย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือ ฉาก สถานที่หรือพื้นที่ที่ผู้

เขียนสามารถสร้างขึ้นจากจินตนาการหรืออ้างอิงจาก

สถานที่จริง ซึ่งวัลยา วิวัฒน์ศร (2541, น.70) กล่าวว่า 

การศึกษาบทบาทของสถานที่ในการเสนอภาพตัวละคร

นั้นจะเป็นการศึกษาบทบาทของสถานท่ีในการเสนอ

ลักษณะของตัวละครทั้งในแง่สถานภาพทางสังคม 

บคุลกิลกัษณะและบคุลกิภาพ หรอืการวเิคราะห์บทบาท

ของสถานที่ต่อการกระท�าของตัวละคร

 ดงัทีไ่ด้กล่าวไว้ในข้อ 5.1 นยิามศพัท์เฉพาะว่า พืน้ที่ 

หมายถึง ฉากในท้องเรื่อง มิติเวลาและสถานที่ที่มีความ

สัมพันธ์กับแก่นเรื่องและมีผลต่อลักษณะของความคิด 

ตลอดจนภาวะจติใจและอารมณ์ของตวัละครในเรือ่ง วลัยา 

วิวัฒน์ศร (2541,  น.2) กล่าวว่า “ในการศึกษาเรื่องมิติ

สถานทีน่ัน้ ควรจะได้วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของสถานที่

กับองค์ประกอบอื่น ๆ ของนวนิยาย อันได้แก่ ตัวละคร 

โครงเร่ืองและมติเิวลา จงึจะท�าให้เหน็บทบาทและหน้าท่ี

ของสถานที่ของนวนิยายเรื่องนั้น ๆ ได้อย่างครบถ้วน”    

 นวนยิายเรือ่ง ท์ซงุมุ ิผูเ้ขยีนได้เสนอภาพพืน้ทีส่�าคญั

สองแห่ง คือ เมืองชายทะเล (พื้นที่ชนบท) และโตเกียว 

(พื้นที่เมือง) เนื่องจากเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นการ

น�าเสนอโดยผ่านสายตาของมะริอะผู ้เล่าเรื่อง เมือง

ชายทะเลมเีรียวกังของครอบครวัท์ซุงมิุซ่ึงเป็นเมืองท่ีมะรอิะ

เตบิโตขึน้มาพร้อมกบัท์ซุงมุแิละโยโกะผูเ้ป็นลกูพีล่กูน้อง 

เมืองชายทะเลพื้นที่ชนบทจึงเป็นพื้นท่ีท่ีมะริอะรู ้สึก

ผูกพันและมีความหมายส�าหรับเธอเป็นอย่างมาก ส่วน

โตเกยีวพืน้ทีเ่มอืงเป็นพืน้ทีท่ีม่ะรอิะได้ใช้ชวีติอยูร่่วมกบั

ครอบครวัอย่างถกูต้องตามท�านองคลองธรรม โตเกียวจงึ

เป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามส�าคญัอกีแห่งหนึง่ เมอืงชายทะเลและ

โตเกยีวในเรือ่งนีจ้งึไม่ได้เป็นเพยีงฉากในนวนยิายเท่านัน้ 

หากแต่มีความสัมพันธ์กับภาวะของจิตใจและอารมณ์

ความรูส้กึต่าง ๆ  ของตวัละครเอกหญงิ ดงันัน้ การศึกษา

วิเคราะห์บทบาทของพ้ืนที่ในนวนิยายจะท�าให้ผู้อ่าน

เข้าใจความหมายและบรบิทของพฤติกรรมของตวัละคร

ได้ชัดเจนมากขึ้น  

   7.3.1 เมืองช�ยทะเล 

   เมืองชายทะเลเป็นพื้นที่ส�าคัญที่สุดของเรื่อง

เนื่องจากเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเรื่องเป็นความทรง

จ�าในการกลับมาเยือนเมืองชายทะเลอีกครั้งของมะริอะ

ในช่วงฤดูร้อนหลังจากที่เธอและแม่ได้ย้ายไปอยู ่กับ

ครอบครัวที่โตเกียว 

   สหโรจน์ กติตมิหาเจรญิ (2554, น.320) กล่าว

ว่า “การศึกษาประเด็นเร่ืองของพ้ืนที่ประเด็นหน่ึงที่

ส�าคัญและคงจะละเลยไม่พูดถึงไปไม่ได้ก็คือการสร้าง

ความทรงจ�าจากพืน้ท่ีทีต่วัละครเคยมปีระสบการณ์หรอื

มีความทรงจ�าร่วมกัน ความทรงจ�านี้นับว่ามีบทบาท

ส�าคญัต่อตวัละครเพราะนอกจากจะเป็นการรือ้ฟ้ืนความ

รูส้กึแล้วยงัเป็นการรือ้ฟ้ืนความโหยหาเหตกุารณ์ในอดตี

ทีม่อีทิธพิลต่อการด�าเนนิชวีติของตวัละคร เพือ่ไม่ให้กลบั

ไปสูพ่ืน้ทีเ่ดมิตรงนัน้หรอืเป็นพลงัเกือ้หนนุการมชีวีติทีด่ี

ต่อไป ก็ได้” 

   ในนวนิยายเรื่อง ท์ซุงุมิ มีการน�าเสนอพื้นที่

เมอืงชายทะเลเป็นพืน้ท่ีแห่งความทรงจ�าทีมี่ความหมาย

ส�าหรบัมะรอิะ ตวัละครเอกหญงิเป็นอย่างมาก เนือ่งจาก

เมืองชายทะเลเป็นพื้นที่ที่มะริอะและแม่ของเธอใช้ชีวิต

อยู่ร่วมกับครอบครัวของท์ซุงุมิต้ังแต่เธอยังเด็ก มะริอะ

เตบิโตขึน้ทีเ่มอืงชายทะเลแห่งนี ้เธอจงึมคีวามผกูพนักบั

เมืองชายทะเลและครอบครัวของท์ซุงุมิเป็นอย่างมาก 

เมือ่ท์ซงุมุแิจ้งข่าวว่าครอบครวัของเธอก�าลงัจะปิดกจิการ
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เรียวกงัเนือ่งจากมกีารก่อสร้างโรงแรมแห่งใหม่ขึน้ ท์ซุงมุิ

จึงชวนให้มะริอะกลับมาเท่ียวเมืองชายทะเลแห่งน้ีอีก

ครั้ง พื้นที่เมืองชายทะเลที่ส�าคัญที่ปรากฏในเรื่อง ท์ซุงุมิ 

ได้แก่บ้านท์ซุงุมิ โรงพยาบาลและชายหาด  

    7.3.1.1 บ้�นท์ซุงุมิ 

    เมือ่พดูถงึค�าว่า “บ้าน” เราจะนกึถงึสถาน

ที่ที่เป็นที่อยู่อาศัย เป็นพื้นท่ีแห่งความรัก ความอบอุ่น

และปลอดภัย บ้านเป็นศูนย์รวมของสมาชิกทุกคนใน

ครอบครวัทีใ่ช้ชวีติอยูร่่วมกนัอย่างมคีวามสขุและมีความ

สมัพันธ์ทีด่ต่ีอกนั บ้านท์ซุงมุซ่ึิงมะรอิะและแม่ของเธอได้

มาอาศยัอยูร่่วมกบัครอบครวัของท์ซงุมุจิงึกล่าวได้ว่าเป็น

พื้นที่ของครอบครัวส�าหรับมะริอะและแม่ของเธอ พื้นที่

แห่งนีเ้ป็นพืน้ทีท่ีม่ะรอิะมปีระสบการณ์หรอืความทรงจ�า

ต่าง ๆ  ร่วมกับท์ซุงุมิและโยโกะ เป็นจุดเริ่มต้นของความ

รัก ความผูกพันระหว่างท์ซุงุมิ มะริอะและโยโกะ พื้นที่

แห่งนี้จึงมีความหมายส�าหรับมะริอะเป็นอย่างมาก 

    ผู้เขียนเปิดเรื่องด้วยค�าพูดของมะริอะว่า 

“ท์ซุงุมิเป็นเด็กผู้หญิงท่ีไม่น่ารักเลยจริง ๆ” มะริอะ

เตบิโตขึน้มาพร้อมกบั ท์ซงุมุแิละโยโกะลกูพีล่กูน้องท�าให้

เธอได้เหน็พฤตกิรรมต่าง ๆ  ของท์ซงุมุทิีก่ระท�าต่อบุคคล

ในครอบครัวรวมท้ังตัวเธอเองด้วย เน่ืองจากท์ซุงุมิมี

ร่างกายอ่อนแอมาตัง้แต่เกดิและต้องเข้าออกโรงพยาบาล

อยู่เป็นประจ�า อีกทั้งแพทย์ระบุว่าเธอจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่

นาน ท�าให้ทกุคนในครอบครวัไม่มใีครกล้าขัดใจเธอ ท์ซุงมุิ

จึงมีนิสัยก้าวร้าว เอาแต่ใจตัวเอง ยิ่งเวลาที่อาการของ

เธอทรุดลงและถูกบังคับให้นอนอยู่บนเตียง ท์ซุงุมิจะยิ่ง

ก้าวร้าวมากขึ้น บางครั้งเธอจะฉีกผ้าม่านออกเป็นชิ้น ๆ 

คว�า่จานอาหารทิง้ ขว้างปาหนังสอืทัง้ชัน้ลงไปบนพืน้ห้อง 

หรือแอบเอาสัตว์ต่าง ๆ เข้าไปไว้ในห้องนอนแขกของ

เรียวกังซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัวของเธอ 

นอกจากนี้เวลาอยู่บ้านท์ซุงุมิก็จะก่อกวนครอบครัวของ

เธอ เตะจานข้าวสุนัข ไม่ยอมพูดค�าว่า “ขอโทษ” เวลา

ที่ท�าความผิด พูดจาไม่สุภาพและชอบพูดโกหก เป็นต้น 

ส่วนโยโกะพีส่าวของท์ซงุมุกิม็กัจะถกูท์ซงุมุพิดูจาไม่ดใีส่

แต่โยโกะก็ไม่ถือสา เธอรักและคอยเป็นห่วงท์ซุงุมิอยู่

เสมอ 

    เมื่อพิจารณาจากพฤติกรรมของท์ซุงุมิดัง

กล่าวข้างต้น ท�าให้เห็นว่า“ท์ซุงุมิเป็นเด็กผู้หญิงที่ไม่น่า

รักเลยจริง ๆ ” ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าพฤติกรรมก้าวร้าว

ของท์ซุงุมินั้นส่วนหนึ่งมาจากการเลี้ยงดูของครอบครัว 

เพราะเธอถกูตามใจจนเสยีคนนัน่เอง เนือ่งจากทกุคนใน

ครอบครวักลวัว่าท์ซงุมุจิะเป็นอะไรไปเพราะเธออ่อนแอ

มาก ทกุคนจงึพยายามท�าทกุวิธเีพือ่ให้ท์ซงุมุมิชีวีติอยูต่่อ

ไป แม่ของท์ซุงุมิก็พาท์ซุงุมิเข้าปรึกษาแพทย์ตามโรง

พยาบาลต่าง ๆ เพื่อต่อชีวิตของท์ซุงุมิไว้ให้นานที่สุด  

    ส่วนเหตุการณ์ที่มะริอะเจอเข้ากับตัวเธอ

เองนั้นเกิดขึ้นตอนที่เธอเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง 

หลังจากที่คุณตาของเธอจากไป มะริอะรู้สึกเสียใจเป็น

อย่างมากแต่ท์ซงุมุไิด้ปลอมลายมอืและน�าจดหมายทีเ่ธอ

เป็นคนเขียนขึ้นมาโกหกมะริอะว่าเป็นจดหมายจากคุณ

ตาของเธอเขียนทิ้งไว้ให้ มะริอะดีใจมากคิดว่าเป็น

จดหมายจากคุณตาจริง ๆ แต่เธอกลับถูกท์ซุงุมิหัวเราะ

เยาะท่ีมะริอะถูกหลอกง่าย ๆ มะริอะรู้สึกโกรธมากที่

ท์ซุงุมิมาเล่นตลกกับความรู้สึกของเธอแต่แล้วมะริอะก็

ต้องประหลาดใจที่ท์ซุงุมิเอ่ยปากขอโทษเธอ เหตุการณ์

ในครัง้นัน้ท�าให้มะรอิะและท์ซุงมุกิลายเป็นเพือ่นสนทิกนั 

    จะเห็นได้ว่าท์ซุงุมิท�าตัวไม่ดีกับทุกคนใน

ครอบครัว ทั้ง ๆ ที่เวลาที่เธออยู่ต่อหน้าคนอื่นเธอจะ

เปลี่ยนไปราวกับเป็น   คนละคน ดังจะเห็นได้จากการที่

ท์ซงุมุเิปล่ียนเพือ่นชายอยูเ่สมอแต่ผู้คนกลับมองว่าเธอมี

เสน่ห์และมีน�้าใจท�าให้หนุ่ม ๆ หลงรักเธอ ในประเด็นนี้

ผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่า การทีท์่ซงุมุปิระพฤตติวัแตกต่างกนั

ในยามทีอ่ยูท่ีบ้่านกับตอนทีอ่ยูก่บับคุคลอืน่ทีไ่ม่ใช่คนใน

ครอบครัวนั้นเป็นเพราะท์ซุงุมิต้องการเรียกร้องความ

สนใจจากคนในครอบครัว เนื่องจากบ้านเป็นพื้นที่เพียง

แห่งเดียวที่เธอสามารถแสดงออกถึงตัวตนที่แท้จริงของ

ตนเอง ในขณะทีเ่วลาทีท์่ซงุมุอิยูก่บับคุคลอืน่เธอจะต้อง

เสแสร้งประพฤติตวัสภุาพ เรียบร้อย นัน่เป็นเพราะท์ซุงมุิ
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ไม่ต้องการแสดงให้ใคร ๆ  เหน็ถึงความอ่อนแอของตวัเธอ 

เธอพยายามทีจ่ะดิน้รนต่อสูก้บัความเจบ็ป่วยทางร่างกาย    

    บ้านนับว่าเป็นปัจจัยส�าคัญและจ�าเป็น

มากส�าหรับการด�ารงชีวิตของมนุษย์โดยทั่วไป บ้านมี

อิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพของผู้อยู่อาศัย 

บ้านท์ซงุมุเิป็นพ้ืนท่ีของครอบครวัทีแ่สดงให้เหน็ถงึความ

รัก ความเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดที่ทุกคนในครอบครัว

มีให้แก่กัน ดังจะเห็นได้จากตอนที่ท์ซุงุมิแอบไปขุมหลุม

ลกึเพือ่แก้แค้นให้กับสนุขัของเคยีวอชิิ โยโกะโกรธมากที่ 

ท์ซุงุมิท�าเรื่องที่ท�าร้ายตัวเองเช่นนี้ เธอจึงมาต่อว่าท์ซุงุมิ

ว่า “เธออายุไม่ยืนแน่ ถ้าเธอยังท�าเรื่องแบบนี้” ซึ่ง

เหตกุารณ์นัน้เป็นคร้ังแรกทีโ่ยโกะขึน้เสยีงใส่ท์ซงุมิุเพราะ

ความเป็นห่วงน้องสาวและเป็นครั้งแรกที่ท์ซุงุมิเอ่ย

ปากขอโทษในเรือ่งทีเ่ธอได้กระท�า ลงไป ส�าหรบัท์ซงุมุผิู้

มีชีวิตอยู่ใกล้ความตายตลอดเวลา ครอบครัวจึงกล่าวได้

ว่าเป็นก�าลงัใจส�าคญัทีท่�าให้ท์ซงุมุมิชีวีติอยูไ่ด้ แต่อย่างไร

กต็ามสิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุกข็ึน้อยูก่บัก�าลงัใจของท์ซงุมุเิองด้วย 

    เหตุการณ์หนึ่งในคืนก่อนวันงานเทศกาล

ทั้งมะริอะและท์ซุงุมิล้มป่วย มะริอะมีไข้จนลุกไม่ขึ้น 

ท์ซุงุมิซึ่งเคยชินกับการ ไม่สบายจึงพูดกับมะริอะว่า 

「気力だけで生きてるって言ってくれ」(หน้า 141)  

“คนเรามีชีวิตอยู่ได้ด้วยก�าลังใจเท่านั้น” 

    ค�าพูดปลอบใจของท์ซุงุมิแสดงให้เห็นถึง

จติใจทีเ่ข้มแขง็ของเธอทีต้่องมชีวีติอยูต่่อไป ไม่ว่าจะเจบ็

ป่วยสกัเพยีงใดกต็าม ก�าลงัใจเป็นสิง่ส�าคัญส�าหรบัการมี

ชีวิตอยู่ มะริอะได้ค้นพบตัวตนที่แท้จริงของท์ซุงุมิว่าเธอ

มีพลังใจที่แข็งแกร่งท่ีต้องต่อสู ้กับความเจ็บป่วยทาง

ร่างกายอยู่ตลอดเวลา 

    7.3.1.2 โรงพย�บ�ล 

    เมื่อพูดถึงค�าว่า “โรงพยาบาล” เราจะ

นกึถงึสถานทีท่ีใ่ห้บรกิารเกีย่วกบัสขุภาพอนามยั ในยาม

ทีเ่ราเจบ็ป่วย โรงพยาบาลเป็นพืน้ทีเ่ยียวยารกัษาอาการ 

โรงพยาบาลเป็นพื้นที่แห่งการเกิดและการตาย ด้วยเหตุ

นี้จึงกล่าวได้ว่าโรงพยาบาลเป็นพื้นท่ีท่ีเก่ียวข้องกับชีวิต

และความตาย ในเรื่อง ท์ซุงุมิ โรงพยาบาลเป็นพื้นที่แห่ง

หนึ่งที่มีความส�าคัญส�าหรับท์ซุงุมิ เนื่องจากสภาพ

ร่างกายที่อ่อนแอ ท�าให้ท์ซุงุมิต้องเข้าออกโรงพยาบาล

เป็นประจ�า ท์ซุงุมิไม่เคยออกจากเมืองชายทะเลแห่งนี้

เลยนอกจากไปโรงพยาบาล ท�าให้ท์ซุงมุไิม่มเีพือ่น มะรอิะ

จึงเป็นทั้งญาติและเพื่อนที่ท์ซุงุมิสนิทสนมมากที่สุด  

เหตกุารณ์หนึง่หลงัจากทีท์่ซงุมุทิุม่เทพละก�าลงัทีม่อียูไ่ป

ขุมหลุมพรางเพื่อล่อให้พวกเด็กเกเรที่ท�าให้เจ้าเคนโกะ

โรสนัุข  คูก่ายของเคยีวอชิหิายไปตกลงไป วันรุง่ขึน้ท์ซงุมุิ

ป่วยหนกัและถกูส่งตวัเข้ารกัษาทีโ่รงพยาบาล ท์ซงุมุบิอก

กับมะริอะที่มาเยี่ยมเธอว่า 

「あのな、おまえにだけ言うけどな、あたし、だ

めかもしれない。きっと死ぬ」(หน้า 203)  

“คือว่า ฉันบอกเธอคนเดียวเท่านั้นนะ ฉันน่ะ อาจจะจบ

แค่นี้ ฉันก�าลังจะตาย” 

    เมือ่ได้ยนิท์ซงุมุพิดูเช่นนัน้ มะรอิะจงึบอกกับ

ท์ซุงุมิว่า ฉันได้ยินว่าเธอก�าลังจะหายดีไม่ใช่หรือ เหตุผล

ที่พ่อแม่ของเธอพาเธอมาอยู่ที่โรงพยาบาลก็เพราะกลัว

ว่าเธอจะไปท�าเรือ่งไม่ดอีกี พวกท่านเป็นห่วงเธอมากนะ 

พวกท่านจึงใช้โรงพยาบาลเป็นที่เยียวยาจิตใจ ท์ซุงุมิจึง

พูดว่า

「わかるだろう、人の生き死にっていうのはそん

なもんじゃない。もう、やる気がないんだよ、ま

ったくないんだ」(หน้า 203)  

“เธอเข้าใจที่ฉันพูดใช่ไหม ไม่ว่าจะอยู่หรือตาย มันก็ไม่

เกี่ยวกับเรื่องไร้สาระนั่นหรอก ฉันไม่รู้สึกอยากมีชีวิตอยู่

อีกต่อไปแล้วล่ะ ไม่อยากจริง ๆ”

    จากตัวบทที่ยกมานี้ จะเห็นว่าท์ซุงุมิไม่มี

ก�าลังใจที่จะมีชีวิตอยู่อีกต่อไป มันเหมือนกับว่าเธอสูญ

เสียพลังชีวิตไป ทั้ง ๆ ที่ ท์ซุงุมิไม่เคยใส่ใจกับความตาย

มาก่อน แต่ตอนน้ีมันกลับท�าให้เธอรู้สึกกลัว ท์ซุงุมิเกิด

ความรู้สึกสับสนในใจ เมื่อไม่มีก�าลังใจท�าให้อาการของ

ท์ซงุมุทิรดุลง หลงัจากมะรอิะเดนิทางกลบัโตเกยีวไป แม่

ของท์ซงุมุกิโ็ทรศพัท์ไปแจ้งข่าวว่าท์ซงุมุอิาการดขึีน้แล้ว 
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ท์ซุงุมิมีความมุ ่งมั่นท่ีจะมีชีวิตอยู ่ เธอเข้มแข็งมาก 

โรงพยาบาลจึงเป็นพื้นที่ทับซ้อนระหว่างชีวิตและความ

ตาย การที่ท์ซุงุมิคิดว่าตัวเองก�าลังจะตายท�าให้อาการ

ของเธอทรุดลงเรื่อย ๆ เธอจึงไม่มีก�าลังใจที่จะมีชีวิตอยู่ 

มนัเปรียบเหมอืนเธอก�าลงัหลงเข้าไปอยูใ่นโลกแห่งความ

ตาย ดังนั้นท์ซุงุมิจึงได้เขียนจดหมายถึงมะริอะ ซ่ึงเน้ือ

ความในจดหมายท�าให้รู้ว่าท์ซุงุมิเข้าใจชีวิตมากขึ้นและ

คดิทบทวนถึงการใช้ชวีติทีผ่่านมาของตวัเธอ ชีวติคนเรา

ในช่วงเวลาร้าย ๆ มันก็จะมีเรื่องดี ๆ เกิดขึ้นเสมอ เพียง

แค่เราหามันให้เจอเท่านั้นเอง แล้วมันก็จะผ่านไปได้ ดัง

นัน้เมือ่ท์ซงุมุมีิจติใจทีเ่ข้มแข็งและมพีลงัทีจ่ะมชีวีติอยูต่่อ

ไป เธอจึงสามารถฟ้ืนข้ึนมามชีวีติใหม่และกลบัเข้ามาอยู่

ในโลกแห่งชวีติได้อีกครัง้ โรงพยาบาลเป็นสญัลกัษณ์ของ

ชีวิตและความตาย

    7.3.1.3 ช�ยห�ด 

    นอกจากเรียวกังท่ีมะริอะและแม่ใช้ชีวิต

อยู่ที่เมืองชายทะเลแห่งนี้แล้ว ชายหาดเป็นพื้นที่แห่ง

มิตรภาพระหว่างมะริอะและท์ซุงุมิ ช่วงเวลาที่มะริอะใช้

ชวีติอยูท่ีเ่มอืงชายทะเลเธอจะออกไปเดนิเล่นทีช่ายหาด

ทกุเช้ากบัเจ้าโปะชิสนุขัของเพือ่นบ้าน เจ้าโปะชเิป็นสนุขั

ที่เคยกัดท์ซุงุมิมาก่อนเนื่องจากท์ซุงุมิชอบไปรังแกมัน

ตอนที่มันยังเป็นลูกสุนัข เวลามันเห็นท์ซุงุมิเข้า มันจะ

เห่าเสยีงดงัทกุครัง้ หลงัจากนัน้ไม่นานท์ซุงมุกิเ็ข้ากับเจ้า

โปะชิได้ดี การที่ท์ซุงุมิออกมาเดินเล่นกับมะริอะและเจ้า

สุนัขด้วย ท�าให้มะริอะรู้สึกมีความสุขที่เห็นท์ซุงุมิร่าเริง

และเป็นมิตรกับเจ้าสุนัข 

最後の頃、私はすぐ裏の田中さんの家で飼われて

いる「ポチ」という平凡な名前の秋田犬を連れて

毎朝のように浜へ散歩に行った。（中略）いつの

頃から、つぐみもその散歩についてくるようにな

った。それは私にとってとても喜ばしいことだっ

た。(หน้า 27)  

ระยะหลัง ๆ ฉันพาเจ้าโปะชิสุนัขพันธุ ์อะกิตะของ

ครอบครัวทะนะกะท่ีอยู่บ้านติดกับด้านหลังของเรียวกัง

ไปเดนิเล่นทีช่ายหาดทกุเช้า..ฉนัจ�าไม่ได้ว่าตัง้แต่เมือ่ไหร่

ที่ท์ซุงุมิเริ่มมาเดินเล่นด้วย นั่นท�าให้ฉันมีความสุขจริง ๆ   

หลังจากที่มะริอะย้ายไปอยู่ที่โตเกียวแล้ว ทุกวันพอถึง

เวลาเจ้าโปะชิจะส่งเสียงเรียกท์ซุงุมิให้พามันออกไปเดิน

เล่นแทน ท์ซงุมุจิงึพาเจ้าโปะชอิอกไปเดนิเล่นทีช่ายหาด

เป็นประจ�า ชายหาดจึงเป็นพื้นที่แห่งมิตรภาพระหว่าง

ท์ซุงุมิกับเจ้าโปะชิ จากเดิมที่เคยเกลียดกันก็เปลี่ยนเป็น

มิตรและเข้ากันได้ดี  พื้นที่ชายหาดท�าให้เห็นการเปลี่ยน

แปลงของท์ซุงุมิ กล่าวคือ ท์ซุงุมิดูสดใส ร่าเริงขึ้น 

ชายหาดจงึอาจกล่าวได้ว่าเป็นพืน้ทีท่ีแ่สดงให้เห็นตวัตน

ที่แท้จริงของท์ซุงุมิ 

    นอกจากนี้ก่อนท่ีมะริอะจะย้ายไปอยู่กับ

ครอบครวัทีโ่ตเกยีว มะรอิะและท์ซงุมุไิด้นัง่มองทะเลด้วย

กัน มะริอะได้พูดขึ้นมาว่า

「つぐみ、私、自分が今さら海のないところで暮

らせるなんて信じられない」(หน้า 31)  

 “ท์ซุงุมิ ฉันไม่อยากจะเชื่อว่าตัวเองจะไปใช้ชีวิตอยู่ในที่

ที่ไม่มีทะเล”  

    เมื่อได้ยินมะริอะพูดเช่นนั้น ท์ซุงุมิจึงพูด

สวนกลับไปว่า 

「何かを得る時は、何かを失うように決まってる

だろ。おまえはやっと親子3人仲良く暮らせるん

じゃないか。前妻を追んだしてさあ。それに比べ

れば、海ぐらい何だってんだ。子供だなあ、お前

も」(หน้า 31)  

“ในโลกน้ีได้อย่างก็ต้องเสียอย่างเสมอ มันเป็นแบบน้ี

แหละ ในที่สุดพวกเธอสามคนพ่อแม่ลูกจะได้อยู่ด้วยกัน

แล้วไม่ใช่เหรอ เธอไล่ภรรยาเก่าออกไปได้แล้วนี่ ยังจะ

ต้องการอะไรอีกล่ะ ทะเลมันจะไปเทียบอะไรได้กับส่ิง

เหล่านั้น เธอนี่เป็นเด็กซะจริง”

    ค� าพูดของท ์ซุ งุ มิท� า ให ้มะริอะรู ้ สึก

ประหลาดใจ เธอคิดว่าเธอเข้าใจความรู้สึกของท์ซุงุมิท่ี

ต้องเกิดมามีสภาพร่างกายอ่อนแอ ไม่รู้ว่าความตายจะ

มาเยือนเมื่อไหร่ ท์ซุงุมิต้องฝืนท�าตัวแข็งแกร่งเวลาที่อยู่



ศิริวรรณ ปรีชานฤตย ์|  Siriwan Preechanarit 66

ต่อหน้าคนอื่น ทั้ง ๆ ที่ลึก ๆ ในใจของเธอนั้นต้องต่อสู้

กับความอ่อนแอของร่างกาย ผู้วิจัยมีความเห็นว่าค�าพูด

ของมะริอะที่พูดว่า “...ตัวเองจะไปใช้ชีวิตอยู่ในท่ีท่ีไม่มี

ทะเล”นัน้สือ่ความหมายว่า เธอจะต้องไปอยูใ่นพืน้ทีท่ีไ่ม่

มท์ีซงุมุนิัน่เอง ส่วนความหมายโดยนยัของค�าว่า “ทะเล” 

หมายถึง “ความอ้างว้าง” ค�าพูดของมะริอะจึงแสดงให้

เหน็ถงึความรูส้กึโดดเดีย่ว อ้างว้างของมะรอิะทีต้่องจาก

เมืองชายทะเลแห่งน้ีไปยังพื้นท่ีอื่นซ่ึงไม่มีท์ซุงุมิอยู่ด้วย 

ซึ่งวะตะนะเบะ คะโอะริ (2005:122) กล่าวว่า “ส�าหรับ

มะริอะแล้วทะเลเป็นบ้านเกดิชัว่   นรินัดร์ เป็นครอบครวั 

ในการมาเยือนเมืองชายทะเลครั้งสุดท้ายนี้ ทะเลจึงเป็น

พืน้ทีเ่ยยีวยาจิตใจ ทะเล (ชายหาด) มอีทิธพิลต่อตัวละคร

ต่าง ๆ และยังแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกของตัวละคร 

ทะเลจึงมีบทบาทส�าคัญในการด�าเนินเรื่อง”2

    ส่วนค�าพดูของท์ซุงมุจิากข้อความทีขี่ดเส้น

ใต้แสดงให้เห็นว่าท์ซงุุมริูส้กึยนิดกีบัมะรอิะทีเ่ธอจะได้ไป

อยู่กับครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ถึงแม้ว่าพื้นที่

แห่งนัน้จะไม่มท์ีซงุมุอิยูด้่วยกต็าม มะรอิะจะต้องมคีวาม

สุขกับชีวิตใหม่และมีครอบครัวท่ีสมบูรณ์อย่างแท้จริง

หลังจากที่เธอเฝ้ารอมานาน

    พื้นที่ชายหาดจึงเป็นพื้นที่ที่ท�าให้มะริอะ

เข้าใจท์ซุงุมิมากข้ึน มะริอะรู้สึกราวกับว่าได้เห็นตัวตน

จรงิ ๆ  ของท์ซงุมุว่ิาเธอม ี“ตวัตน” อนัแขง็แกร่งและเป็น

ตัวของตัวเองจนนึกไม่ถึง ซ่ึงท์ซุงุมิเก็บซ่อนความรู้สึก

เหล่านั้นไว้มาโดยตลอด 

    พืน้ทีช่ายหาดยงัเป็นพืน้ทีก่่อเกดิมติรภาพ

ระหว่างท์ซุงุมิ มะริอะและเคียวอิชิอีกด้วย ในวันหน่ึง

ตอนทีม่ะริอะและท์ซุงุมพิาเจ้าโปะชไิปเดนิเล่นทีช่ายหาด 

พวกเธอเห็นสุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนียนตัวหนึ่งถูกล่ามไว้

อยูท่ีฐ่านของรูปป้ัน พอเจ้าสนุขัมนัเหน็เจ้าโปะชิกเ็ลยเห่า

และกัดเข้าให้ ท�าให้มะริอะต้องเข้าไปห้ามพวกมัน 

มะริอะจึงถูกสุนัขงับที่ข้อเท้า เคียวอิชิจึงเข้ามาห้าม

ปราบเจ้าเคนโกะโรสุนัขของเขาและได้เอ่ยปากขอโทษ

มะริอะที่สุนัขของเขาท�าให้เธอได้รับบาดเจ็บ เหตุการณ์

ในครัง้นัน้ท�าให้ ท์ซงุมุแิละมะรอิะได้รูจ้กักบัเคียวอชิเิป็น

ครั้งแรก 

จะเห็นได้ว่า ท์ซุงุมิรู ้สึกหลงรักเคียวอิชิตั้งแต่แรกพบ 

เนื่องจากตอนที่เคียวอิชิถามท์ซุงุมิว่าเธอเป็นอะไรหรือ

เปล่า ท์ซงุมุติอบอย่างเอยีงอาย อกีทัง้ตอนทีม่ะรอิะแซว

ว่าท์ซุงุมิแอบชอบเคียวอิชิใช่ไหม ท์ซุงุมิก็ไม่ได้มีท่าที

ตกใจแต่อย่างใด เธอกลับตอบมะริอะว่า 

「あいつ、ただ者じゃなかったな」(หน้า 79)  

 “หมอนั่น ก็ดูน่าสนใจดีนะ” 

    ชายหาดจงึเป็นพืน้ทีแ่ห่งมติรภาพทีท่�าให้

พวกเขาเป็นเพื่อนกันและหลังจากนั้นไม่นานท์ซุงุมิและ

เคียวอิชิก็คบหาดูใจกัน พวกเขาทั้งสองคนมักจะมาเดิน

เล่นทีช่ายหาดเป็นประจ�า พ้ืนทีช่ายหาดจึงเป็นพืน้ทีแ่ห่ง

มิตรภาพระหว่างท์ซุงุมิและเคียวอิชิ ท�าให้ทั้งสองคนได้

พบกันและรักกัน อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่แสดงให้เห็น “ตัว

ตน” ของท์ซุงุมิ เพราะท์ซุงุมิพูดกับเคียวอิชิด้วยน�้าเสียง

ที่แตกต่างจากที่เธอพูดกับคนอื่น ซึ่งแสดงว่าท์ซุงุมิให้

ความส�าคัญกบัเคียวอชิ ิเธอต้องการแสดงให้เคียวอชิเิหน็

ตัวตนจริง ๆ ของเธอ โดยไม่ต้องเสแสร้งพูดจาสุภาพ

อย่างที่เธอกระท�ากับคนอื่น 

    นอกจากนีช้ายหาดยงัเป็นพืน้ทีท่ีแ่สดงให้

เห็นถึงความรักฉันพี่น้องที่โยโกะมีต่อท์ซุงุมิอีกด้วย ใน

สมยัทีพ่วกเธออยูช่ัน้ประถมศกึษาและตดิละครโทรทศัน์

เรื่องหนึ่ง เมื่อละครถึงตอนอวสานท�าให้พวกเธอเสียใจ

มากจนนอนไม่หลับ มะรอิะจงึชวน โยโกะออกไปเดนิเล่น

ทีช่ายหาดและทัง้สองคนได้พบกบัท์ซงุมุโิดยบงัเอญิ ท์ซงุมุิ

ออกมาเดนิเล่นทีช่ายหาดโดยไม่ได้สวมรองเท้า เมือ่โยโกะ

เห็นดังนั้น เธอจึงรีบถอดถุงเท้าของเธอออกแล้วส่งให้

น้องสาวทนัท ีแต่ท์ซงุมิุกลบัท�าทท่ีาว่าไม่สนใจแต่กร็บัไป

สวมไว้เพราะความหนาว การกระท�าของโยโกะแสดงให้

เห็นถึงความรักท่ีเธอมีต่อน้องสาว เธอยอมเสียสละทุก

อย่างเพือ่น้องสาว ถงึแม้ว่าท์ซุงมุจิะพดูจาไม่ดใีส่เธอ หรอื

ท�าเรื่องไม่ดีกับเธอก็ตาม ดังที่มะริอะได้พูดถึงบุคคลผู้

เคราะห์ร้ายที่ต้องทนกับความร้ายกาจของท์ซุงุมิสาม

2  渡辺香(2005.3).『TUGUMI』における吉本ばななの自然観　国文学論輯　第二十六号
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อันดับว่ามีแม่ของท์ซุงุมิ โยโกะ แล้วก็ตัวเธอ 

   พื้นท่ีชายหาดจึงกล่าวได้ว่าเป็นพื้นท่ีแห่ง

มิตรภาพ ท�าให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ไม่ว่าจะ

เป็นความรักของพี่สาวท่ีมีต่อน้องหรือความรักระหว่าง

ชายหญงิ พืน้ทีแ่ห่งนีท้�าให้เข้าใจตวัละครมากขึน้และเกดิ

การตระหนกัรู้ของตวัละคร ท�าให้ตวัละครได้พบกบัความ

สุขซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นการเยียวยาวิธีหนึ่ง  

   7.3.2 โตเกียว

      นอกจากเมืองชายทะเลซึง่เป็นพืน้ท่ีทีต่วัละคร

เอกทั้งสองคนมีความผูกพันกันแล้ว พ้ืนท่ีส�าคัญอีกแห่ง

หนึง่ในเร่ืองนีค้อื โตเกยีว โตเกยีวเป็นพืน้ทีท่ีม่ะรอิะได้ใช้

ชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัว 

   ผู้เขียนเปิดเรื่องด้วยการแนะน�าตัวมะริอะว่า 

เธอเป็นลูกนอกสมรส พ่อกับแม่ของมะริอะแยกกันอยู่

เนื่องจากพ่อของเธอก�าลังเดินเรื่องขอหย่ากับภรรยาคน

ก่อนอยู่ มะริอะและแม่จึงมาอาศัยอยู่กับครอบครัวของ

ท์ซุงุมิ 

  私と母は、つぐみの家である山本旅館の離

れに2人で住んでいた。

私の父親は東京で、長く別居していた妻との離婚

を成立させて私の母と正式に結婚するために苦労

していた。（中略）本人同士は晴れて家族3人東

京で暮らせる日を夢見て、結構楽しそうだっ

た。(หน้า 9-10)  

  ฉันกับแมอ่าศัยอยู่ในบา้นพกัรบัรองแขกของเรยีว

กงัยะมะโมะโตะกนัเพยีงสองคน เรยีวกังแห่งนีเ้ป็นบ้านข

องท์ซุงุมิ พ่อของฉันอยู่ที่โตเกียว เขาก�าลังวุ่นวายอยู่กับ

การพยายามท�าเรื่องขอหย่ากับภรรยาซึ่งแยกกันอยู่มา

นานแล้ว เพราะพ่อกับแม่ต้องการแต่งงานกันอย่างเป็น

ทางการ ...ทั้งพ่อและแม่ของฉันฝันถึงวันท่ีพวกเราสาม

คนจะได้อยูร่่วมกนัเป็นครอบครวัอย่างแท้จรงิในโตเกยีว

ได้อย่างเปิดเผย ท�าให้ชีวิตของทั้งคู่มีความสุขดี

   จากข้อความข้างต้น ท�าให้รู้ว่าเดิมทีมะริอะ

และแม่อาศยัอยูท่ีเ่มอืงชายทะเล มะรอิะเตบิโตขึน้ทีเ่มอืง

ชายทะเลในชนบทพร้อมกับท์ซุงุมิและโยโกะ จนกระทั่ง

พ่อของเธอได้ท�าเรือ่งหย่าขาดกบัภรรยาคนเก่าเรยีบร้อย

แล้ว มะริอะและแม่ของเธอจึงย้ายไปอยู่ที่โตเกียว ซ่ึง

คิมะตะ ซะโตะฌิ (1999:92) กล่าวว่า “การที่มะริอะกับ

แม่ใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองชายทะเลซึ่งเป็นบ้านของน้าที่เปิด

กิจการเรียวกัง แม่ของเธอจึงช่วยงานที่เรียวกัง ส่วนพ่อ

ทีอ่ยูโ่ตเกยีวกแ็วะมาเยีย่มเยยีนเป็นครัง้คราว เป็นสภาพ

ทีไ่ม่มัน่คงมานาน แต่อย่างไรกต็ามการหย่าร้างอย่างเป็น

ทางการของพ่อ ท�าให้แม่และมะรอิะได้มาใช้ชวีติอยูด้่วย

กันที่โตเกียว”3

   ผู ้วิจัยเห็นด้วยกับค�ากล่าวของคิมะตะ ซะ

โตะฌ ิเนือ่งจากมะรอิะและแม่ของเธอต้องใช้ชวีติอยูด้่วย

กนัสองคนมานาน โดยไม่มพ่ีอ ถงึแม้ว่าพ่อของเธอจะแวะ

มาหาบ้างแต่ก็ไม่สามารถอยู่กับเธอได้นานเพราะต้อง

กลับไปท�างานที่โตเกียว ด้วยเหตุนี้ โตเกียวจึงอาจกล่าว

ได้ว่าเป็นพื้นที่แห่งความหวัง ความฝันของคนที่รอคอย

ที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน

  漁業と観光で静かに回る故郷の町を離れて、

私は東京の大学へ進学した。ここでの毎日もま

た、とても楽しい。(หน้า 7)  

  ฉันจากเมืองซึ่งฉันเติบโตขึ้นมา เมืองอันสงบเงียบ

ที่ขับเคลื่อนอยู่ได้ด้วยการประมงและการท่องเที่ยวมา

เข ้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในโตเกียว ทุกวันฉัน

สนุกสนานมากกับการใช้ชีวิตที่นี่ 

   เม่ือมะริอะและแม่ของเธอได้เคล่ือนย้ายจาก

พืน้ทีช่นบทเข้ามาใช้ชวีติอยูใ่นพืน้ทีเ่มือง โตเกยีวเมอืงที่

มีการเคลื่อนย้ายสูง เมืองที่เป็นสัญลักษณ์ของความเป็น

สมัยใหม่ ท�าให้เห็นสภาพของสังคมญี่ปุ่นที่มีการเคลื่อน

ย้ายสงู สภาพครอบครวัทีเ่ปลีย่นจากครอบครวัขยายมา

เป็นครอบครวัเด่ียวเพิม่มากขึน้ การเคลือ่นย้ายท�าให้เกดิ

การเปล่ียนแปลง มะรอิะและแม่จึงต้องปรบัตวัให้เข้ากบั

พื้นท่ีแห่งใหม่นี้ ถึงแม้ว่าโตเกียวจะเป็นพื้นท่ีแปลกใหม่

3  木股知史(1999)『吉本ばなな　イエローページ』東京：荒地出版社
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ส�าหรับมะริอะและแม่ก็ตาม แต่พื้นที่แห่งนี้ก็เป็นพื้นที่ที่

พวกเธอรอคอยมานาน มะรอิะและแม่ดมูคีวามสขุมากที่

ได้อยูร่่วมกันเป็นครอบครวัพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลกู 

ชีวิตใหม่ของมะริอะและแม่เริ่มต้นขึ้นที่นี่ พื้นที่แห่งใหม่

ที่ทุกคนพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง ถึงแม้ว่าการใช้ชีวิตใน

เมอืงจะแตกต่างจากเมอืงชายทะเลทีม่ะรอิะและแม่ของ

เธอเคยใช้ชีวิตอยู่ก็ตาม ตอนที่มะริอะย้ายมาอยู่โตเกียว

ใหม่ ๆ เธอมักจะสงสัยว่าท�าไมผู้คนที่นี่จึงโมโหง่ายกับ

เรื่องไม่เป็นเรื่อง เช่น ฝนตก ชั่วโมงเรียนถูกยกเลิก 

เป็นต้น ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่าวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม

เมืองที่มีความเป็นสมัยใหม่ มีความสับสนวุ่นวาย ผู้คน

ต่างคนต่างใช้ชวีติของตวัเองโดยไม่มใีครสนใจใคร ท�าให้

ผูค้นมีความเคร่งเครยีดสูง หงดุหงิดกบัเรือ่งเลก็ ๆ  น้อย ๆ  

ได้ง่าย   

   หลงัจากทีค่รอบครัวของมะรอิะได้ใช้ชีวติอยู่ร่วม

กนั พ่อของเธอดจูะมคีวามสขุกับการได้กลบับ้านทกุ ๆ  เย็น 

เขามักจะซื้อของติดไม้ติดมือกลับมาบ้านทุกครั้ง พอถึง

วันหยุดเขาก็จะพามะริอะและภรรยาไปเท่ียวบ้าง ออก

ไปทานอาหารนอกบ้านบ้างหรือไม่ก็ลงมือท�าอาหารให้

ทานบ้าง พฤติกรรมของพ่อของมะริอะแสดงให้เห็นว่า

เขามีความสุขที่ได้อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวกับคนท่ีเขา

รกั เนือ่งจากเขาไม่ได้ใช้ชวีติอยูก่บัภรรยาและลกูสาวมา

เป็นเวลานาน เขาจึงพยายามท�าทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อ

ชดเชยให้กบัมะรอิะและแม่ของเธอ อยูม่าวนัหนึง่มะรอิะ

ได้บังเอิญเห็นพ่อของเธอซึ่งก�าลังจะเดินทางกลับบ้านมี

สหีน้าเคร่งขรมึแล้วกมี็ผู้หญงิคนหนึง่ยืน่ซองเอกสารทีพ่่อ

ลืมไว้ให้ ท�าให้มะริอะได้เห็นรูปแบบการด�าเนินชีวิตของ

พ่อก่อนที่เธอและแม่จะมาอยู่ด้วย เธอเข้าใจถึงความ

เหน็ดเหนื่อยของพ่อ มะริอะจึงบอกกับพ่อของเธอว่า 

  「お父さん、あんまり無理をしてオーバー

ヒートしないでね」(หน้า 47)  

 “พ่อคะ พ่อไม่ต้องฝืนท�าอะไรมากมายจนเกนิก�าลงั

หรอกนะคะ” 

 พ่อของเธอจึงพูดว่า 

「でも今は、君たちとの暮らしを取り戻すので精

いっぱいなんだ。何年も待って、やりた   かっ

た生活をしているんだ、楽しいよ。…」(หน้า 48)  

“ลูกรู้ไหม ตอนนี้พ่อก�าลังพยายามอย่างเต็มที่ที่จะสร้าง

ชีวิตใหม่กับลูกและแม่ หลังจากรอคอยมานานหลายปี 

ในที่สุดพวกเราก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกัน พ่อมีความสุขมาก”

  นอกจากนีพ่้อของมะรอิะยงัได้บอกอกีว่าเหตผุลที่

เขาและภรรยาเก่าไปด้วยกนัไม่ได้เพราะมพีฤตกิรรมการ

ใช้ชวีติทีแ่ตกต่างกนั ดงัข้อความทีไ่ด้กล่าวมาข้างต้นจะเหน็

ได้ว่าส�าหรบัพ่อของมะรอิะแล้ว โตเกยีวในเวลานีเ้ป็นพืน้ที่

ที่มีความหมายเป็นอย่างมาก โตเกียวเป็นพื้นที่ของ

ครอบครวัส�าหรับเขาอย่างแท้จรงิ โตเกยีวยงัเป็นพืน้ทีท่ีม่ี

ความหมายส�าหรับแม่ของมะรอิะด้วยเช่นกนั โตเกียวเป็น

พืน้ทีแ่ห่งความฝันทีเ่ธอเฝ้ารอมานาน แม่ของมะรอิะดมูี

ความสุขมากที่ได้ท�าหน้าที่ภรรยาอย่างถูกต้องตาม

กฎหมาย เธอจะมสีหีน้ายิม้แย้มอยูต่ลอดเวลาซึง่ต่างจาก

ตอนท่ีอาศยัอยูท่ี่เมอืงชายทะเล โตเกยีวจงึกล่าวได้ว่าเป็น

พืน้ทีข่องครอบครวัส�าหรับมะรอิะและครอบครัวของเธอ 

8. สรุปผลการศึกษา

 จากทีก่ล่าวมาข้างต้นนี ้จะเห็นว่าเมอืงชายทะเลและ

โตเกียวเป็นพื้นที่ที่มีความส�าคัญต่อแก่นเรื่องเกี่ยวกับ

ชีวิต ดังจะเห็นได ้จากรูปแบบการด�าเนินชีวิตที่

เปลีย่นแปลงไป เมอืงชายทะเลบ้านของท์ซงุมุเิป็นจดุเริม่

ต้นของความรัก ความผูกพันระหว่างท์ซุงุมิและมะริอะ 

โดยมีชายหาดเป็นพื้นที่แห่งมิตรภาพที่ท�าให้ตัวละครได้

เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และก่อให้เกิดการ

ตระหนักรู้ของตัวละคร ส่วนโรงพยาบาลเป็นพื้นที่ทับ

ซ้อนระหว่างชีวิตและความตาย พื้นที่แห่งนี้ท�าให้ท์ซุงุมิ   

ได้คิดทบทวนถึงการใช้ชีวิตที่ผ่านมาของตัวเองและ

ตระหนกัถงึคณุค่าของการมชีวีติและมพีลงัทีจ่ะมชีวีติอยู่

ต่อไป โรงพยาบาลจึงกล่าวได้ว่าเป็นพื้นที่เยียวยาจิตใจ 
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 ส่วนโตเกยีวเมอืงทีม่คีวามวุน่วาย เมอืงทีม่คีวามเป็น

สมยัใหม่ เมอืงทีมี่การเคลือ่นย้ายสงูเป็นพืน้ทีท่ีท่�าให้เกดิ

การเปลี่ยนแปลง ส�าหรับมะริอะ โตเกียวเป็นพื้นที่ของ

ครอบครัว พื้นที่แห่งความหวัง ความฝันของครอบครัว 

โตเกียวเป็นพื้นที่ที่ท�าให้มะริอะและครอบครัวได้ใช้ชีวิต

อยู่ด้วยกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ถึงแม้ว่าโตเกียว

จะเป็นพื้นที่แห่งใหม่ส�าหรับครอบครัวมะริอะก็ตาม แต่

ทุกคนก็พร้อมที่จะเปล่ียนแปลงและเริ่มต้นชีวิตใหม่ใน

เมืองหลวง
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