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บทคัดย่อ

นวนิยายเรื่อง คิทเช่น เป็นนวนิยายซ่ึงแต่งโดยโยะฌิโมะโตะ 

บะนะนะ นักเขียนหญิงชาวญี่ปุ่น เนื้อเร่ืองมุ่งน�าเสนอการค้นหาความ

หมายของชีวิตของหญิงสาวคนหนึ่งที่สูญเสียสมาชิกในครอบครัวไปจน

หมด เธอมีชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยว อ้างว้างและสิ้นหวัง แต่เธอสามารถ

พลิกฟื้นกลับมามีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งด้วยความรักที่ได้รับจากคนแปลก

หน้า

บทความน้ีมุ่งศึกษาความส�าคัญของห้องครัวที่มีความหมาย

มากกว่าห้องครวั โดยมองผ่านมมุมองเรือ่งพืน้ท่ี เนือ่งจากการศกึษาเรือ่ง

พืน้ทีใ่นวรรณกรรมนัน้เป็นองค์ประกอบส�าคญัทีข่าดไม่ได้ พืน้ทีไ่ม่ได้เป็น

เพยีงฉากในเรือ่งเท่านัน้ หากแต่มคีวามสมัพนัธ์ต่อเนือ้เรือ่งและมอีทิธพิล

ต่อพฤติกรรมของตวัละครท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีนัน้ๆ การศกึษาเรือ่งพืน้ท่ีห้องครวั

จะช่วยให้เข้าใจบริบทของพฤติกรรมตัวละครเอกมากข้ึน และช่วยให้

ผูอ่้านตระหนกัถงึความส�าคญัของพืน้ทีห้่องครวัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมของ

ตวัละครในเรือ่ง อกีทัง้ยงัช่วยเพิม่อรรถรสให้ผูอ่้านได้รบัรูเ้รือ่งราวต่างๆ 

ได้ดียิ่งขึ้น

ผลการศึกษาพบว่า 1) พื้นที่ห้องครัวส่งผลต่อพฤติกรรมของ

มกิะเงะตัวละครเอกในเรือ่ง เนือ่งจากเป็นพืน้ทีข่องครอบครวั พ้ืนท่ีแห่ง

ความทรงจ�าและพื้นที่เยียวยาจิตใจ 2) พื้นที่ห้องครัวท�าให้ตัวละครได้

เรยีนรูเ้รือ่งชวิีตและความตาย 3) พืน้ทีห้่องครวัท�าให้เข้าใจความสมัพนัธ์

ของพื้นที่กับตัวละครในเรื่องมากขึ้น
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Abstract

Kitchen, the novel written by a Japanese female 

writer, Yoshimoto Banana, focuses on finding the meaning of 

life of a young woman who had lost all her family members. 

She lived her life with loneliness, desolation and despair. 

Nevertheless, the love from the others lighted her up to 

cherish the value of life and to live happily at the end.

This article aims to study the depth meaning of space 

in kitchen. The study of space is an indispensable element 

in literature. Space is not only the scene nor the venue in 

the story, it also relates to the theme and affect the behavior 

of the characters in that certain space. The study of space 

in “Kitchen” will elicit a better comprehension of the context 

of the protagonist’s behavior. It also helps readers realize 

the importance of the kitchen area towards the behavior of 

the characters. Furthermore, the readers can have a full 

understanding and a clear concept of the whole story.

The findings of this study are 1) the kitchen area 

affects the behavior of Mikage, the protagonist in the story. 

Kitchen means the family space, nostalgia space and healing 

space; 2) the kitchen area makes the characters understand 

the value of life and the meaning of death; 3) the kitchen 

area makes the readers understand how space and characters 

are connected. 

words
Yoshimoto 

Banana, Kitchen, 

Space, Nostalgia, 

Healing 

Key

Kitchen…. in Depth Meaning of Space in 
“Kitchen”
Siriwan Preechanarit



คิทเช่น….เป็นมากกว่าห้องครัวในนวนิยายเรื่อง คิทเช่น

jsn Journal Special Edition 2018 97

1. บทน�ำ
นวนิยายเร่ือง คิทเช่น ของโยะฌิโมะโตะ 

บะนะนะ เป็นนวนิยายขนาดสั้นท่ีท�าให้โยะฌิโมะโตะ 
บะนะนะได้รับการยอมรับในฐานะนักเขียนมืออาชีพ 
ผลงานเรื่องนี้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในปี ค.ศ. 1987 
และได้รับรางวัลนักเขียนหน้าใหม่จากรางวัลคะอิเอ็น
ในปี ค.ศ. 1987 และได้รับการแปลเป็นภาษาต่าง
ประเทศหลายภาษา ท�าให้โยะฌิโมะโตะ บะนะนะ
กลายเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของผู้อ่านทั้ง
ในระดบัชาตแิละนานาชาติ นอกจากนีผ้ลงานเร่ืองนีย้งั
ถกูน�าไปสร้างเป็นภาพยนตร์ถงึสองคร้ังในปี ค.ศ. 1989 
และปี ค.ศ. 1997 ซึ่งกล่าวได้ว่าผลงานเปิดตัวเรื่องนี้
ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างมากทั้งในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ นวนิยายเรื่อง คิทเช่น ให้ข้อคิดเกี่ยว
กับการยอมรับว่าในชีวิตจริงน้ันอะไรจะเกิดมันก็ต้อง
เกิด เราไม่สามารถควบคมุมนัได้แต่เราต้องรูจ้กัปรบัตัว
ให้เข้ากับสังคมภายนอก ปรับตัวให้เข้ากับสภาวะใหม่
ของชีวิตและตระหนักถึงคุณค่าของการมีชีวิตอยู่

ธาริตา อินทนาม (2555, น.68) ได้อธิบาย
ว่า หากเรากล่าวถึงพื้นท่ี เราอาจนึกถึงพื้นที่ที่เป็น
ลักษณะทางกายภาพ (places) นั่นคือ สถานที่หรือ
ดินแดนที่มีสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตอาศัยอยู่ อย่างไร
กต็าม พ้ืนทีใ่นทีน่ีไ้ม่ได้มคีวามหมายตามลกัษณะทาง
กายภาพที่เป็นชั้นดิน ชั้นหิน หรือวัตถุสสารที่อยู่ใน
พื้นที่ดังที่กล่าวมาเท่านั้น แต่ยังกินความหมายถึงชั้น
ความหมายทางวฒันธรรม สงัคม หรือการเมอืงทีซ่่อน
อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวด้วย หรือนักวิจารณ์บางคนเรียก
ลักษณะพื้นท่ีแบบนี้ว ่า “พื้นที่ทางความหมาย” 
(ideological spaces) ซ่ึงหมายความว่าพื้นที่ทาง
กายภาพหน่ึงๆ นั้นบางครั้งไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่ว่าง
เปล่า แต่เต็มไปด้วยความหมายทางสังคมวัฒนธรรม
และประวัติศาสตร์ซ่อนอยู่ ยกตัวอย่างเช่น พื้นท่ี 
“บ้าน” กนิความหมายของความอบอุน่และการหล่อ
หลอมความเป็นครอบครวั พืน้ที ่“ป่า” อาจหมายถงึ 

ความเป็นอิสระ ปลอดจากพันธนาการของกฎเกณฑ์
ประเพณีทางสังคม เป็นต้น

พื้นท่ีในวรรณกรรมน้ันเป็นองค์ประกอบ
ส�าคัญทีข่าดไม่ได้ เนือ่งจากพืน้ท่ีไม่ได้เป็นเพยีงฉากใน
วรรณกรรม หากแต่มีความสัมพนัธ์ต่อเน้ือเรือ่งและตวั
ละคร เพราะพื้นที่แต่ละแห่งล้วนมีความทรงจ�าที่แตก
ต่างกันออกไป ท�าให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่
และตัวละครขึ้น พื้นที่ที่ปรากฏในเรื่องนั้นสามารถส่ง
ผลให้ตัวละครมีการเปล่ียนแปลงไป เหตุการณ์ต่างๆ 
ท่ีเกิดข้ึนในเรื่องน้ันล้วนมีพื้นท่ีเข้ามาเกี่ยวข้องท้ังสิ้น 
การศึกษาเรื่องพื้นท่ีจะช่วยให้ผู้อ่านเกิดจินตนาการ
และความรู ้สึกร่วมไปกับตัวละครที่อยู ่ในพื้นที่นั้น 
ท�าให้เข้าใจบริบทของพฤติกรรมตัวละครมากขึ้น 
นอกจากน้ีพืน้ท่ียังอาจเป็นสัญลักษณ์ท่ีผู้เขียนต้องการ
จะสื่อสารให้ผู้อ่านได้เข้าใจเนื้อเรื่องได้ลึกซึ้งมากขึ้น 
ดังที่สหโรจน์ กิตติมหาเจริญ (2554, น.313-314) 
กล่าวว่า “การท�าความเข้าใจเรือ่ง “พืน้ที”่ นัน้สามารถ
เชื่อมโยงไปสู่ปรากฏการณ์ทางสังคมด้านต่างๆ ไม่
เฉพาะแต่วัฒนธรรมการด�าเนินชีวิต แต่ยังครอบคลุม
ไปถึงความคิดเรื่องชนชั้น เพศสถานะ อัตลักษณ์ทาง
เพศด้วย การเข้าใจความหมายพื้นท่ีในความหมาย
นามธรรมทีเ่ชือ่มโยงกับประเดน็ส�าคัญเหล่านีจ้ะท�าให้
เข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมได้เป็นอย่างดี”

การศกึษาเรือ่งพืน้ทีใ่นนวนยิายเรือ่ง คทิเช่น 
ไม่เพียงแต่จะท�าให้เข้าใจวิถีชีวิตของคนหนุ่มสาวใน
ยคุร่วมสมยันีผ่้านวรรณกรรม แต่ยงัเป็นเสมอืนพืน้ที่
เปิดทางความหมายให้ผู้อ่านได้ร่วมตีความและใส่
ประสบการณ์ร่วมของตนลงไป หากแต่สิ่งส�าคัญคือ
ท�าให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึงคุณค่าของการมีชีวิตอยู่
และการยอมรับในสัจธรรมของชีวิตว่าไม่มีใคร
หลีกหนีความตายได้ มนุษย์เราทุกคนต้องเผชิญหน้า
กับการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก เราจึงต้องเข้มแข็ง
เพือ่ก้าวข้ามความทุกข์นัน้และต้องปรบัตัวเพือ่ด�าเนนิ

ชีวิตต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
เพ่ือศกึษาความส�าคัญของพืน้ทีห้่องครวัทีม่ี

ความสมัพันธ์ต่อเน้ือเร่ืองและส่งอทิธพิลต่อพฤติกรรม

ของตัวละครส�าคัญในเรื่อง

3. ขอบเขตของกำรวิจัย
ศึกษาและวิเคราะห์ตัวบทและตัวละคร

ส�าคญัทีป่รากฏในนวนยิายเรือ่ง คทิเช่น โดยจะศกึษา

ความส�าคัญของพื้นที่ห ้องครัวว ่ามีอิทธิพลต ่อ

พฤติกรรมของตัวละครส�าคัญในเรื่องอย่างไร

4. สมมติฐำนของกำรวิจัย
พื้นที่ในวรรณกรรมมีความสัมพันธ์กับแก่น

เรื่องและมีอิทธิพลต่อตัวละครในเรื่อง พื้นที่ห้องครัว

ท�าให้ตวัละครส�าคญัในเรือ่งมกีารเปลีย่นแปลงในชวีติ 

ได้เรียนรู้เรื่องชีวิตและความตาย

5. ต้นฉบบัวรรณกรรมและระบบถอดอกัษรทีใ่ช้
ต้นฉบับวรรณกรรมที่ใช้ในบทความนี้มาจาก

เรื่อง คิทเช่น（キッチン）ฉบับภาษาญี่ปุ ่นที่ทาง

ส�านักพิมพ์ฌินโช（新潮社）ได้ตีพิมพ์ไว้เมื่อปี ค.ศ. 

2002

ในการถอดอักษรภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย

นั้น ผู้วิจัยใช้ระบบที่เป็นผลงานวิจัยของอาจารย์สาขา

วิชาภาษาญ่ีปุ่น อาจารย์ภาควชิา และอาจารย์ภาควชิา

ภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

6. บทวิเครำะห์
6.1 โยะฌิโมะโตะ บะนะนะ กับ คิทเช่น

โยะฌิโมะโตะ บะนะนะ（吉本ばなな）

(ค.ศ. 1964-ปัจจุบัน) มีชื่อจริงว่า โยะฌิโมะโตะ 

มะโฮะโกะ（吉本真秀子）เธอเกิดที่โตเกียวและ

เป็นบตุรสาวของโยะฌโิมะโตะ ทะกะอะกิ（吉本隆

明) นักวิจารณ์และกวีท่ีมีช่ือเสียงคนหนึ่งของญ่ีปุ่น 

โยะฌิโมะโตะ บะนะนะเติบโตมาในครอบครัวที่

เคารพสิทธิเสรีและมีประชาธิปไตยในครอบครัว 

ท�าให้เธอได้เรียนรู้ชีวิตอย่างมีอิสระตั้งแต่วัยเยาว์ 

โยะฌิโมะโตะ บะนะนะเป็นหนึ่งในนักเขียนหญิงท่ี

รังสรรค์ผลงานที่มีเนื้อหาเก่ียวกับวิถีการด�ารงชีวิต

ของผู้คนในสังคมยุคร่วมสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคน

หนุ ่มสาวที่ต้องใช้ชีวิตแบบโดดเด่ียวเพิ่มมากขึ้น 

ตวัละครในนวนยิายของเธอจงึมชีวีติทีไ่ม่ต่างจากชวิีต

จริงของผู้คนในสังคมปัจจุบันที่ลักษณะครอบครัวที่

เป็นครอบครัวขยายตามแบบเก่าได้เปลี่ยนแปลงไป

เป็นครอบครัวเดี่ยว อัจฉรา เหมวรางค์กูล (2555, 

น.2) กล่าวว่า “ผลงานเขียนของโยะฌิโมะโตะ 

บะนะนะมักมีเนื้อหาเก่ียวกับปัญหาชีวิตของผู้คนใน

สังคมสมัยใหม่ ตัวละครมักเป็นคนที่ด�าเนินอยู่ใน

สภาพแวดล้อมปกติที่ไม่ห่างไกลจากชีวิตของผู้อ่าน 

ปัญหาของพวกเขามกัเป็นเรือ่งเกีย่วกบัความสมัพนัธ์

ระหว่างสมาชิกในครอบครัว ความสัมพันธ์ระหว่าง

คนรักและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และโลก...ซึ่ง

อารมณ์ความรู้สึกตลอดจนความคิดของตัวละครท่ี

โยะฌโิมะโตะ บะนะนะถ่ายทอดออกมาผ่านตวัละคร

เหล่านั้นก็ได้สะกิดใจให้ผู ้อ่านฉุกคิดและน�ามาคิด

ทบทวน ไตร่ตรองกบัชวีติของตนเองไปด้วย” ผลงาน

ของเธอจึงได้รับความนิยมจากผู้อ่านทั้งในประเทศ

ญี่ปุ่นและต่างประเทศ

นวนิยายเรื่อง คิทเช่น『キッチン』เป็น

ผลงานวรรณกรรมเรื่องแรกของโยะฌิโมะโตะ 

บะนะนะทีไ่ด้สร้างชือ่เสยีงให้แก่เธอในฐานะนกัเขยีน

มอือาชีพด้วยวยัเพยีง 24 ปี ผลงานเรือ่งนีไ้ด้รบัรางวลั

ทางด้านวรรณกรรมถึงสองรางวลั คือ รางวลันกัเขียน

หน้าใหม่รางวัลคะอิเอ็น ครั้งที่ 6 （第6 回 海燕新

人文学賞）ในปี ค.ศ. 1987 และรางวัลศิลปินหน้า

ใหม ่ครั้ ง ท่ี  39 โดยรัฐมนตรีว ่าการกระทรวง
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ศึกษาธิการ（第39 回 芸術選奨文部大臣新人

賞）ในปี ค.ศ. 1988 จากเรื่อง คิทเช่น และเรื่อง 

อุตะกะตะ / ซันกุชุอะร ิ『キッチン』『うたか

た／サンクチュアリ』นอกจากนี้ยังได้รับการ

แปลเป็นภาษาต่างประเทศมากกว่ายีส่บิภาษาทัว่โลก

และยังถูกน�าไปสร้างเป็นภาพยนตร์ถึงสองครั้ง

นวนิยายเรื่อง คิทเช่น เป็นเร่ืองราวของ

มกิะเงะหญงิสาวก�าพร้าทีส่ญูเสยีสมาชกิในครอบครวั

ไปตัง้แต่เธอยงัเด็ก เธออาศัยอยูก่บัย่าซึง่เป็นผูม้คีวาม

สมัพันธ์ทางสายเลอืดคนสดุท้าย มกิะเงะชืน่ชอบห้อง

ครัวเป็นชีวิตจิตใจ เมื่อเธอสูญเสียย่าผู้เป็นญาติคน

สดุท้ายไป ห้องครวัจึงกลายเป็นทีย่ดึเหนีย่วเพยีงแห่ง

เดียวที่เหลืออยู่ของเธอ คิทเช่น เป็นนวนิยายที่บอก

เล่าเรื่องราวการดิ้นรนเพื่อความหวังในชีวิตของ

มิกะเงะหญิงสาวผู้โดดเดี่ยวที่ต้องเผชิญโลกเพียง

ล�าพังเมื่อสมาชิกในครอบครัวของเธอค่อยๆ ทยอย

จากไปจนไม่เหลือใคร เมื่อเธอได้รับความรักและ

มิตรไมตรีจากคนแปลกหน้าที่ไม่ได้มีความผูกพันกัน

ทางสายเลือดแต่อย่างใดปฏิบัติต่อเธอเสมือนว่าเธอ

เป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว ท�าให้ความบอบช�้า

ทางจิตใจได้รับการเยียวยา ในท้ายท่ีสุดมิกะเงะ

สามารถกลับมามีพลังในการด�าเนินชีวิตต ่อไป 

“คทิเช่น ได้รับการกล่าวขวญัจากทัว่โลกว่ามลีลีาการ

ประพันธ์แปลกประหลาด สงบนิง่ และลกึซึง้สวยงาม

อันเป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่น แต่เรื่องราวทันสมัยจน

กลายเป็นสัญลกัษณ์ของการก้าวสูว่รรณกรรมยคุใหม่

ของญี่ปุ่น” (ค�านิยมในปกหลัง ฉบับแปลไทยโดย 

“เพลงดาบแม่น�้าร้อยสาย”)

เนื่องด้วยความส�าเร็จในฐานะที่เป็นผลงาน

สร้างชือ่ท�าให้มีการวิจยัผลงานเรือ่ง คทิเช่น ในหลาก

หลายแง่มุม เช่น งานวิจัยของมณฑา พิมพ์ทอง 

(2547) ศึกษาเกี่ยวกับสภาพครอบครัว โดยสรุปว่า

ประเดน็ส�าคญัทีพ่บในนวนิยายเร่ืองนีคื้อ วถิกีารด�ารง

ชีวิตของคนหนุ่มสาวท่ีรู้สึกโดดเดี่ยวในสมัยปัจจุบัน

และการเคลื่อนย้ายบทบาทของพ่อและแม่ ส่วนงาน

วิจัยของอัจฉรา เหมวรางค์กูล (2555) ศึกษาและ

วิเคราะห์ลักษณะของตัวละครเอกหญิงว่ามีพื้นฐาน

ชีวติเป็นอย่างไรและมกีารด�าเนนิชีวติอย่างไรหลังจาก

ทีเ่ผชญิกับความตายของคนในครอบครวั นอกจากนี้

ยังมีงานวิจัยอีกมากที่ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง

ความรู้สึกโดดเดี่ยวของตัวละครเอกหญิงท่ีเผชิญกับ

ความตาย สภาพจติใจและพฤติกรรมของตวัละครเอก 

นิยามใหม่ของค�าว่าครอบครัว การพลิกฟื้นกลับมามี

ชีวิตใหม่อีกครั้งของตัวละครเอก อัตลักษณ์ทางเพศ

หรอืเพศสภาวะโดยศกึษาวเิคราะห์ตวัละครเอะรโิกะ 

คนชายขอบ เป็นต้น ส่วนบทความนีจ้ะเป็นการศกึษา

ประเด็นเรื่องพื้นที่ห้องครัวโดยมุ่งเน้นความส�าคัญ

ของพื้นท่ีห้องครัวและบทบาทของห้องครัวท่ีมีความ

สัมพันธ์ต่อเนื้อเรื่องและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ

ตัวละครเอกในเรื่อง 

6.2  ตัวละครส�ำคัญในเรื่องและห้องครัว

6.2.1 ตัวละครส�ำคัญในเรื่อง

1.  ซะกุระอิ มิกะเงะ（桜井みかげ）

ตัวละครเอกหญิงที่เป็นผู้ด�าเนินเร่ืองและเป็นผู้เล่า

เรื่อง หญิงสาววัย 24 ปี เป็นก�าพร้ามาตั้งแต่เด็ก เธอ

จงึอาศยัอยูก่บัปู่และย่ามาโดยตลอด เมือ่ปู่จากไปเธอ

จึงใช้ชีวิตอยู่กับย่าเพียงล�าพังจนกระทั่งย่าซึ่งเป็น

ญาติเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่มาด่วนจากไปอีกคน 

มิกะเงะจึงต ้องเผชิญชีวิตเพียงล�าพัง การเป็น

ผู ้ประสบกับการสูญเสียบุคคลอันเป ็นท่ีรักมา

ตลอดชีวิต ท�าให้มิกะเงะมีความรู ้ สึกโดดเดี่ยว 

อ้างว้างและโหยหาความรักจากครอบครัว มิกะเงะ

ชอบท�าอาหารและช่ืนชอบห้องครัวเป็นอย่างมาก 

ห้องครัวจึงนับได้ว่ามีความส�าคัญต่อความรู้สึกของ

เธอในยามที่เธอไม่เหลือใครอีกแล้ว
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2.  ทะนะเบะ ยูอิชิ（田辺雄一）

ตัวละครเอกชาย เขาเป็นผู้เยียวยามิกะเงะ ตัวละคร

เอกหญิง ยูอิชิอายุน้อยกว่ามิกะเงะหนึ่งปีและเรียน

อยูม่หาวทิยาลยัเดยีวกบัมกิะเงะ ยอูชิทิ�างานพเิศษที่

ร้านขายดอกไม้ทีย่่าของมกิะเงะไปซือ้เป็นประจ�า เขา

จงึสนิทสนมกบัย่าของมกิะเงะ ยอูชิเิป็นคนทีม่บีคุลกิ

สุขุม ดูเป็นคนเข้าถึงยาก เขามีโลกส่วนตัวที่คนอื่นไม่

ค่อยเข้าใจนัก ยูอิชิก�าพร้าแม่ เขาจึงใช้ชีวิตอยู่กับ

เอะริโกะ พ่อที่ผ่าตัดแปลงเพศมาหลังจากที่แม่ของ

เขาจากไป

3.  เอะริโกะ หรือ ทะนะเบะ ยูจิ （え

り子・田辺雄司）แม่ของยอูชิซิึง่แท้จรงิแล้วคือพ่อ

ที่ผ่าตัดแปลงเพศ มีชื่อเดิมว่า ยูจิ เขาเป็นเด็กก�าพร้า

ที่ครอบครัวของแม่ยูอิชิรับมาเลี้ยงไว้ เขารักแม่ของ 

ยูอิชิมาก หลังจากที่ภรรยาของเขาจากไป เขาคิดว่า

คงจะไม่สามารถรักผู้หญิงคนไหนได้อีกแล้วจึงตัดสิน

ใจไปผ่าตัดแปลงเพศและเปลี่ยนชื่อเป็น “เอะริโกะ” 

เอะริโกะได้เปลีย่นบทบาทจากพ่อมาเป็นแม่เพือ่เลีย้ง

ดยูอูชิลิกูชายเพียงล�าพงั เอะรโิกะเป็นตัวละครส�าคญั

ที่ท�าหน้าที่เยียวยามิกะเงะตัวละครเอกให้รับมือกับ

การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักและกลับมามีพลังใน

การใช้ชีวิตต่อไป

6.2.2 ควำมส�ำคัญของห้องครัวใน

นวนิยำย 

นวนยิายเรือ่ง คทิเช่น เป็นนวนยิายทีม่ี

ห้องครวัเป็นฉากส�าคญัในเรือ่ง ห้องครัวเป็นพืน้ทีท่ีม่ี

ความส�าคัญต่อความรู้สึกของมิกะเงะตัวละครเอก

หญิงเป็นอย่างมาก อีกทั้งห้องครัวยังเป็นชื่อของ

นวนิยายอกีด้วย ในนวนยิายเรือ่ง คิทเช่น โยะฌโิมะโตะ 

บะนะนะได้ใช้ค�าที่หมายถึงห้องครัวต่างกันออกไป

สามแบบ ได้แก่ ค�าว่า “ดะอิโดะโกะโระ”（台所） 

“ชูโบ”（厨房）และ “คิทเช่น”（キッチン）ซึ่ง

ความหมายของค�าเหล่านี้ในภาษาญ่ีปุ่นจะมีความ

แตกต่างกันกล่าวคือ ในพจนานุกรมอิวะนะมิ 

โคะคุโกะจิเต็น (1983, น.661) ได้ให้ค�าจ�ากัดความ

ค�าว่า “ดะอิโดะโกะโระ” ไว้ว่า หมายถึง สถานที่ที่ไว้

ใช้ปรุงอาหาร พ้ืนที่ประกอบอาหาร ซ่ึงในเรื่อง 

คทิเช่น นี ้ผูเ้ขียนจะใช้ค�าว่า “ดะอโิดะโกะโระ” ตัง้แต่

ต้นเรือ่งมาโดยตลอดเมือ่กล่าวถึงห้องครวัไม่ว่าจะเป็น

ห้องครัวท่ีบ้านของมิกะเงะหรือท่ีอพาร์ตเมนต์ของ

ครอบครัวทะนะเบะ ซึ่งค�าว่า ดะอิโดะโกะโระ จะให้

ความรูส้กึเก่า บรรยากาศอนัอบอุ่น ในท่ีนีอ้าจตคีวาม

ได้ว่า หมายถึง “พื้นท่ีของครอบครัว มีความเป็น

ส่วนตัว” ส่วนค�าว่า “ชูโบ” และ “คิทเช่น” นั้น 

ผูเ้ขยีนน�ามาใช้เพยีงครัง้เดยีวตลอดทัง้เรือ่ง โดยค�าว่า 

“ชูโบ” ในพจนานุกรมอิวะนะมิ โคะคุโกะจิเต็น 

(1983, น.709) ได้ให้ค�าจ�ากัดความว่า หมายถึง ห้อง

ครวั ห้องปรงุอาหาร ค�าว่า “ชโูบ” ถกูกล่าวถงึในฉาก

ท่ีมิกะเงะกลับไปท�าธุระท่ีบ้านเก่าหลังจากท่ีเธอได้

ย้ายเข้าไปอาศัยอยู่กับครอบครัวทะนะเบะ ระหว่าง

เดนิทางกลบัมกิะเงะได้ร้องไห้ให้กบัความเศร้าโศกใน

เรื่องต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต แต่พอเธอเงยหน้าขึ้น

มาก็เห็นไอน�้าลอยออกมาและได้ยินเสียงดังมาจาก

ห้องครัวของบ้านหลังหนึ่ง เธอจึงพูดว่า “ห้องครัว

นัน่เอง”（厨房だ。）(p. 50) แล้วจู่ๆ  มกิะเงะก็เกดิ

ความรู้สึกราวกับหลุดพ้นจากความเศร้าโศก ในที่นี้

ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การท่ีมิกะเงะรู้สึกคลายความ

เศร้าโศกนัน้เพราะว่าเธอยงัมคีรอบครวัทะนะเบะรอ

การกลับไปของเธออยู่นั่นเอง ส่วนค�าว่า “คิทเช่น” 

นั้นมาจากค�าว่า kitchen ในภาษาอังกฤษ ผู้แต่งใช้

ค�าว่า “คทิเช่น” ในฉากสดุท้ายของเรือ่ง เมือ่มกิะเงะ

คิดว ่ าถ ้ าสักวันหนึ่ ง เธอจะต ้องย ้ ายออกจาก

อพาร์ตเมนต์ของครอบครวัทะนะเบะ เธอคงจะคดิถึง

ห้องครัวแห่งนีแ้ละอยากจะกลบัมาทีน่ีอี่กครัง้ เธอจงึ

พูดว่า “ห้องครัวในฝัน”（夢のキッチン。）

(p. 61) ซึ่งการใช้ค�าที่หมายถึงห้องครัวด้วยการใช้
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ค�าว่า คทิเช่น นัน้จะให้ความรูส้กึว่า สะอาด ใหม่และ

มีความทันสมัย ซึ่งผู้แต่งได้ใช้ค�าว่า “คิทเช่น” มาตั้ง

ชื่อนวนิยายอีกด้วย การที่ผู้แต่งจงใจเลือกใช้ค�าว่า 

“ดะอโิดะโกะโระ” “ชโูบ” และ “คทิเช่น” นัน้ ผูว้จิยั

มีความเห็นว่าผู้แต่งต้องการใช้พ้ืนที่ห้องครัวแห่งนี้

เป็นสัญลักษณ์แสดงความเป็นยุคเก่าและยุคใหม่ 

มณฑา พิมพ์ทอง (2547, น.39) กล่าวว่า “การท่ี

โยะฌิโมะโตะ บะนะนะใช้ชื่อเรื่องว่า kitchin แทนที่

จะใช้ค�าว่า ดะอโิดะโกะโระซึง่เป็นค�าญีปุ่่นแท้ๆ น่าจะ

คดิได้ว่าเป็นเพราะเธอต้องการให้ผูอ่้านเหน็ภาพห้อง

ครัวแบบสมัยใหม่มากกว่าภาพของห้องครัวญี่ปุ ่น

แบบเก่า” ส่วนคิมะตะ ซะโตะฌิ (1999, น.47) 

กล่าวว่า “คิทเช่น” เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับห้องครัว 

เร่ืองความรู ้สึกของมิกะเงะเด็กก�าพร้าท่ีสูญเสีย

ครอบครัวและแสวงหาครอบครัวใหม่ ดังนั้น การใช้

ค�าว่า คิทเช่น ในตอนท้ายเรื่องจึงน่าจะหมายถึง

รูปแบบครอบครัวใหม่ส�าหรับมิกะเงะ ซึ่งเดือนเต็ม 

กฤษดาธานนท์ (2557, น.74-75) กล่าวว่า การที่

ผู้เขียนจงใจใช้ค�าว่า “คิทชิน” (หรือคิทเช่น)（キッ

チン）ที่เป็นการเรียก “ห้องครัว” โดยการพูดทับ

ศัพท์ภาษาอังกฤษในตอนท้ายของเรื่องแทนค�าว่า 

“ดะอโิดะโกะโระ”（台所）ทีเ่ป็นภาษาญีปุ่น่ทีแ่ปล

ว่าห้องครัว สื่อให้เห็นมุมมองของผู ้เขียนที่มีต่อ

รูปแบบและนิยามของค�าว ่า “ครอบครัว” ท่ี

เปลี่ยนแปลงไปตามสมัยที่เปลี่ยนไป การที่ผู้เขียนใช้

ค�าว่า “ดะอิโดะโกะโระ” มาโดยตลอดตั้งแต่ต้นเรื่อง

แต่เปลี่ยนมาใช้ค�าว่า “คิทเช่น” ในตอนท้ายเรื่องนั้น

จึงอาจกล่าวได้ว่าผู้เขียนต้องการสื่อให้เห็นว่านิยาม

ความเป็นครอบครัวที่เปลี่ยนไป นิยามใหม่ของค�าว่า 

“ครอบครวั” จงึไม่ได้จ�ากดัอยูเ่พยีงการแต่งงานหรอื

การผูกพันทางสายเลือดอีกต่อไป ผู้วิจัยเห็นด้วยว่า

ค�าว่า “คิทเช่น” ในท่ีนี้อาจตีความได้ว่าหมายถึง 

“การสร้างครอบครัวใหม่” ของมิกะเงะ เนื่องจาก

มกิะเงะได้เข้าไปอาศยัอยูกั่บครอบครวัทะนะเบะและ

ได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีเสมือนเป็นสมาชิก

คนหนึ่งในครอบครัว ท�าให้เธอไม่รู ้สึกโดดเด่ียว 

อ้างว้างอีกต่อไป ซ่ึงหมายความว่ามิกะเงะได้สร้าง

ครอบครัวใหม่กับคนแปลกหน้าที่ไม ่ได ้มีความ

เกี่ยวข้องกันทางสายเลือดแต่อย่างใด

6.3 บทบำทของห้องครวัในนวนยิำยเรือ่ง 

คิทเช่น

หากเรากล่าวถึงห้องครัว โดยทั่วไปเราจะ

หมายถึงสถานท่ีท่ีใช้ประกอบอาหาร อย่างไรก็ตาม

พืน้ทีห้่องครวัในนวนยิายเรือ่ง คทิเช่น นีม้คีวามหมาย

มากกว่าห้องครวั ดงัท่ีได้กล่าวมาแล้วในข้อ 6.2.2 ว่า 

การที่ผู ้เขียนเลือกใช้ค�าที่หมายถึงห้องครัวทั้งสาม

แบบได้แก่ “ดะอโิดะโกะโระ”（台所）“ชูโบ”（厨

房）และ “คิทเช่น”（キッチン）นั้น ท�าให้ผู้อ่าน

เห็นความส�าคัญของพื้นที่ห้องครัวในนวนิยายเรื่องนี้

ว ่ ามีผลต ่อพฤติกรรมของตัวละครส�าคัญและ

เหตุการณ์ในเรื่องอย่างไร คิทเช่นเป็นทั้งช่ือของ

นวนิยายและเป็นฉากส�าคัญในเรื่อง ห้องครัวในเรื่อง

นี้จึงไม่ได้เป็นเพียงฉากในนวนิยายเท่านั้น หากแต่

เป็นสัญลักษณ์หลักของนวนิยาย เนื่องจากพื้นที่ห้อง

ครัวมีความสัมพันธ์กับภาวะของจิตใจและอารมณ์

ความรู้สึกต่างๆ ของมิกะเงะตัวละครเอกหญิง ห้อง

ครัวเป็นพื้นท่ีท่ีมีความหมายเป็นอย่างมากส�าหรับ

มิกะเงะ กล่าวคือ ห้องครัวเป็นพ้ืนที่ของครอบครัว 

พื้นที่แห่งความทรงจ�า พื้นที่เยียวยาจิตใจและพื้นที่

แห่งความหลากหลาย 

6.3.1 ห้องครัว...พื้นที่ของครอบครัว 

ห้องครัวเป็นพื้นที่ที่เป็นตัวแทนของ

พื้นที่ครอบครัว ห้องครัวเป็นพื้นที่ที่ท�าให้มิกะเงะ 

ตัวละครเอกรู้สึกปลอดภัยและอุ่นใจ ห้องครัวจึงมี

ความส�าคัญเป็นอย่างมากในนวนิยายเรื่องนี้
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โยะฌิโมะโตะ บะนะนะเปิดเรื่องด้วย

การบรรยายความชื่นชอบห้องครัวของมิกะเงะจาก

ค�าพูดของเธอว่า “ห้องครัว” เป็นสถานท่ีท่ีเธอช่ืน

ชอบมากที่สุด 

私がこの世でいちばん好きな場所は台所だと思う。
どこのでも、どんなのでも、それが台所であれば食事を作る場所であれば私はつ
らくない。できれば機能的でよく使い込んであるといいと思う。乾いた清潔なふ
きんが何枚もあって白いタイルがぴかぴか輝く。
 ものすごく汚い台所だって、たまらなく好きだ。
床に野菜くずが散らかっていてスリッパの裏が真っ黒になるくらい汚いそこは、
異様に広いといい。ひと寒い軽く越せるような食料が並ぶ巨大な冷蔵庫がそびえ
立ち、その銀の扉に私はもたれかかる。油が飛び散ったガス台や、さびのついた
包丁からふと目を上げると、窓の外には淋しく星が光る。(p.9)

ฉันคิดว่า สถานที่ท่ีฉันช่ืนชอบที่สุดบนโลกใบนี้ คือ ห้องครัว ไม่ว่าจะเป็นห้องครัวท่ีไหนหรือ

ห้องครวัแบบไหนกต็าม ถ้าเป็นห้องครวัทีใ่ช้ท�าอาหารฉนัชอบทัง้นัน้ ถ้าเป็นไปได้ล่ะก ็ห้องครวั

ที่มีอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ดี มีผ้าเช็ดจานสะอาดแห้งสนิทอยู่หลายผืน กระเบื้องปูพื้นสีขาวที่ส่อง

แสงเป็นมนัวาว ฉนัชืน่ชอบมากแม้กระทัง่ห้องครวัทีส่กปรกเหลอืเกนิ บนพืน้เตม็ไปด้วยเศษผกั

กระจัดกระจายอยู่ทั่ว จนท�าให้พื้นรองเท้าแตะกลายเป็นสีด�า ซึ่งก็แปลกดีนะ ยิ่งเป็นห้องครัว

กว้างๆ ก็ยิ่งดี เมื่อเข้าไปในนั้นฉันจะเอนตัวพิงประตูสีเงินสูงตระหง่านของตู้เย็นใบใหญ่ท่ีเก็บ

อาหารไว้ส�าหรับหน้าหนาว พอฉันเงยหน้าขึ้นจากเตาแก๊สที่เลอะคราบน�้ามันและมีดท�าครัวที่

เป็นสนิมก็เห็นดวงดาวด้านนอกหน้าต่างส่องแสงอยู่อย่างเดียวดาย 

 
ห้องครัวไม่เป็นเพียงสถานที่ที่มิกะเงะ

ชื่นชอบมากที่สุดเพราะเธอรักการท�าอาหารเท่านั้น 

จากตวับททีย่กมา มกิะเงะกล่าวว่า ถงึแม้ว่าห้องครัว

น้ันจะสกปรกเหลอืเกนิเธอกย็งัชืน่ชอบ ซึง่ข้อความที่

ขีดเส้นใต้แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ห้องครัวมีความส�าคัญ

เป็นอย่างมากส�าหรับมิกะเงะ พื้นที่ห้องครัวที่บ้าน

ของมิกะเงะเป็นพ้ืนท่ีแห่งความผกูพนัระหว่างย่าและ

หลาน ห้องครวัแห่งน้ีเป็นพ้ืนทีข่องครอบครวั มกิะเงะ

ใช้ชีวิตอยู่กับย่ามาโดยตลอด ย่ามักจะเข้าครัวท�า

อาหารอยู่เป็นประจ�าตอนทีท่่านยงัมชีวีติอยู ่ห้องครวั

แห่งน้ีจงึเป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามหมายมากส�าหรบัมกิะเงะ 

หลังจากย่าจากไปพ้ืนที่แห่งน้ีเปลี่ยนเป็นพ้ืนที่แห่ง

ความโศกเศร้า บรรยากาศภายนอกที่เธอเห็นจาก

หน้าต่างห้องครัว ดวงดาวที่ส่องแสงอย่างเดียวดาย

กลบัท�าให้มกิะเงะรูส้กึอ้างว้างโดดเด่ียว รูส้กึว่าตัวเอง

ไม่เหลือใครอีกแล้ว จากนี้ไปเธอจะต้องใช้ชีวิตเพียง

ล�าพังเหมือนดวงดาวท่ีกระพริบอย่างเดียวดาย ซ่ึง

มณฑา พมิพ์ทอง (2547, น.43) ได้กล่าวถึงความรูส้กึ

ของมิกะเงะหลังจากท่ีย่าจากไปว่า มิกะเงะรู้สึกโดด

เดี่ยวเพราะสิ่งที่เรียกว่าครอบครัวได้สูญหายไปทีละ

คนจนเหลอืเธอเพยีงคนเดยีว สิง่ทีเ่กดิขึน้นัน้ไม่น่าเชือ่

จนน่าตกใจ ผู้วิจัยเห็นด้วยกับค�ากล่าวของมณฑา 

พิมพ์ทอง เนื่องจากผู้เขียนเปิดเรื่องด้วยการบรรยาย

ลักษณะของห้องครัวท่ีมิกะเงะหลงรัก ท�าให้ผู้อ่าน

เหน็ว่าพืน้ทีห้่องครวัมอีทิธพิลต่อตวัละครเอกอย่างไร 

ห้องครัวเป็นพื้นท่ีท่ีเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตส่วนตัว

ของครอบครัว เมื่อย่ามาจากไปอย่างกะทันหัน 

มิกะเงะจึงรู้สึกอ้างว้าง เดียวดาย ไม่เหลือใคร เธอไม่

สามารถท�าใจยอมรับได้แม้ว่าจะอยู่ในพื้นท่ีท่ีเธอช่ืน

ชอบก็ตาม 
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6.3.2 ห้องครวั...พืน้ทีแ่ห่งควำมทรงจ�ำ 

สหโรจน์ กิตติมหาเจริญ (2554, 

น.320) กล่าวว่า “การศึกษาประเด็นเรื่องของพ้ืนท่ี

ประเด็นหนึ่งที่ส�าคัญและคงจะละเลยไม่พูดถึงไปไม่

ได้กค็อืการสร้างความทรงจ�าจากพืน้ทีท่ีต่วัละครเคย

มีประสบการณ์หรือมีความทรงจ�าร่วมกัน ความทรง

จ�านีน้บัว่ามบีทบาทส�าคัญต่อตัวละครเพราะนอกจาก

จะเป็นการร้ือฟื้นความรู้สึกแล้วยังเป็นการรื้อฟื้น

ความโหยหาเหตุการณ์ในอดีตที่มีอิทธิพลต่อการ

ด�าเนินชีวิตของตัวละคร เพื่อไม่ให้กลับไปสู่พื้นที่เดิม

ตรงนัน้หรอืเป็นพลงัเกือ้หนุนการมชีวิีตทีดี่ต่อไปก็ได้” 

ในนวนิยายเรื่อง คิทเช่น นี้มีการใช้ห้องครัวเป็นพื้นที่

แห่งความทรงจ�าทีม่คีวามส�าคญักบัตัวละครเอกหญงิ

เป็นอย่างมาก

ห้องครัวท่ีบ้านของมิกะเงะเป็นพื้นท่ีท่ี

มคีวามส�าคญัและมอีทิธพิลต่อมกิะเงะ เธอใช้ชวีติอยู่

กับย่าท่ีบ้านแห่งนี้มาโดยตลอดนับตั้งแต่พ่อและแม่

ของเธอจากไปตั้งแต่เธอยังเด็ก มิกะเงะจึงมีความ

ผูกพันกับย่าเป็นอย่างมาก พื้นที่ห้องครัวแห่งนี้เป็น

เสมือนพื้นที่ของย่า เมื่อย่ามาจากไปอย่างกะทันหัน

อีกคน เธอจึงรู้สึกโดดเดี่ยว อ้างว้างที่จะต้องเผชิญ

ชีวิตเพียงล�าพัง ความรู ้สึกผูกพันท่ีมีต่อย่าท�าให้ 

มกิะเงะหวนระลกึถงึความหลัง เรือ่งราวต่างๆ ในอดตี

และภาพความทรงจ�าเกีย่วกบัย่าตอนทีท่่านยงัมชีวีติ

อยู่จึงปรากฏให้เห็นในพื้นที่แห่งนี้ 

私が帰宅すると、ＴＶのある和室から祖母が出て来て、おかえりと言う。遅い時
はいつもケーキを買って帰った。外泊でもなんでも、言えば怒らない大らかな祖
母だった。時にはコーヒーで、時には日本茶で、私たちはＴＶを観ながらケーキ
を食べて、寝る前のひと時を過ごした。 (pp.30-31)

พอฉันกลับถึงบ้าน ย่าจะออกมาจากห้องดูทีวีซึ่งตกแต่งตามแบบบ้านญี่ปุ่น และพูดทักทายว่า 

“กลับมาแล้วหรือ” ตอนที่ฉันกลับบ้านดึกฉันมักจะซ้ือขนมเค้กติดมือกลับมาด้วย หรือถ้าฉัน

จะออกไปค้างคนืนอกบ้าน ฉนัจะบอกย่าก่อน ย่ากไ็ม่ว่าอะไร เราจะใช้เวลาเลก็ๆ น้อยๆ อยูด้่วย

กันก่อนเข้านอน ดื่มกาแฟบ้าง ดื่มชาญี่ปุ่นบ้าง ดูทีวีและทานขนมเค้กไปด้วย

อัจฉรา เหมวรางค์กูล (2555, น.291) 

กล่าวว่า “ห้องครวัเป็นสิง่ทีแ่ทนภาพของย่า กล่าวคอื 

ตอนทีย่่ายงัมีชวีติอยู ่ย่ามกัเข้าครัวท�าอาหารอยูเ่สมอ 

อีกทั้งมิกะเงะเองก็มักจะใช้เวลารับประทานอาหาร 

ดื่มชา กาแฟกับย่าอยู่บ่อยๆ ประกอบกับห้องครัวก็

เปรียบเหมือนสถานที่ที่ ด� ารงชีวิตของมนุษย ์ 

เนื่องจากทุกคนต้องรับประทานอาหารเพื่อด�ารงชีพ 

ซ่ึงห้องครัวก็เป็นสถานที่ที่ใช้ประกอบอาหารให้

สมาชิกในครอบครัวได้รับประทาน” ผู้วิจัยเห็นด้วย

ว่าห้องครัวไม่เป็นเพียงสถานท่ีท่ีใช้ประกอบอาหาร

เท่านั้นแต่พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่พิเศษที่มีความหมาย

มากส�าหรับมิกะเงะ เธอใช้ชีวิตอยู่กับย่าในพื้นที่แห่ง

นี้ ห้องครัวจึงเป็นเสมือนตัวแทนของย่า ตอนที่ย่ายัง

มีชีวิตอยู่ ห้องครัวก็จะดูมีชีวิตชีวาเพราะย่าจะซื้อ

ดอกไม้มาเปลี่ยนอยู่เสมอ 

…切り花が好きだった祖母は、いつも台所に花を絶やさなかったので、週に二回
くらいは花屋に通っていた。 (p.14)

ย่าชอบจัดดอกไม้ ดังนั้นดอกไม้ในห้องครัวจึงไม่เคยเหี่ยวเฉา ย่ามักจะแวะไปร้านขายดอกไม้

สัปดาห์ละสองครั้ง
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เมื่อมิกะเงะต้องใช้ชีวิตเพียงล�าพังใน

พื้นที่แห่งนี้หลังจากที่ย่าเสียชีวิตไป ห้องครัวที่เคยมี

ชีวิตชีวาก็ดูหม่นหมองลง ทุกส่ิงทุกอย่างในชีวิตของ

มกิะเงะดจูะมืดมนตามไปด้วย หลงัจากทีม่กิะเงะย้าย

ไปอาศัยอยู่กับครอบครัวทะนะเบะ เธอกลับมาเก็บ

ข้าวของที่บ้านเก่าอีกครั้ง การกลับมาในครั้งนี้ท�าให้

มกิะเงะรูส้กึว่าบ้านหลงันีเ้หมอืนไม่ใช่พืน้ทีแ่ห่งเดมิที่

เธอเคยอาศัยอยู่ มันเหมือนเป็นการกลับไปยังบ้าน

ของคนแปลกหน้าทีเ่ธอจะต้องขออนญุาตก่อนจะเข้า

บ้าน ซึ่งผู้เขียนได้บรรยายความรู้สึกของมิกะเงะว่า 

祖母が死んで、この家の時間も死んだ。
私はリアルにそう感じた。もう、私にはなにもできない。(p.33)

พอย่าจากไป วันเวลาในบ้านหลังนี้ก็ตายไปด้วยเช่นกัน  

ฉันรู้สึกถึงความจริงนั้น ฉันไม่สามารถท�าอะไรได้เลย

เมื่ออยู่ในพื้นที่แห่งนี้ มิกะเงะจะหวน

ระลกึถงึความหลังทีเ่กีย่วข้องกบัพืน้ทีห้่องครวัแห่งนี้ 

เธอไม่สามารถหลดุไปจากความโหยหาในเรือ่งอดีตไป

ได้ ดังที่สหโรจน์ กิตติมหาเจริญ (2554, น.324) ได้

สรปุไว้ว่า พฤตกิรรมของตัวละครส่วนหน่ึงมาจากการ

ยดึโยงอยู่กับความทรงจ�าการโหยหาอดีตทีไ่ม่วนักลบั

คืนมาโดยผ่านพื้นที่ด้านต่างๆ นั่นเอง ผู้วิจัยมีความ

เหน็ว่าการท่ีมกิะเงะไม่สามารถท�าใจยอมรับความจริง

ทีว่่าย่าได้จากเธอไปแล้วนัน้ เพราะเธอมคีวามผกูพนั

กับย่ามากนั่นเอง เน่ืองจากมิกะเงะเป็นก�าพร้ามา

ตั้งแต่เด็ก ย่าเลี้ยงดูเธอมาตลอด ย่าจึงเป็นบุคคล

เพียงคนเดยีวทีเ่ธอรูส้กึรกัและผกูพนัมาก เธอมคีวาม

สุขที่ได้อยู่กับท่าน เธอจึงไม่เคยเตรียมใจไว้เลยว่าสัก

วันหน่ึงท่านจะต้องจากเธอไปเพราะย่าเองกอ็ายมุาก

แล้ว พืน้ทีห้่องครวัแห่งน้ีจึงเป็นพืน้ทีท่ีม่กิะเงะมีความ

ทรงจ�าร่วมกับย่ามาโดยตลอด เธอมีความผูกพันกับ

ย่าและห้องครัวแห่งนี้มาก 

6.3.3 ห้องครัว...พื้นที่เยียวยำจิตใจ

พื้นท่ีห้องครัวท่ีบ้านของมิกะเงะเป็น

พื้นที่ “ผูกพัน” ความสัมพันธ์ของย่าและหลาน การ

ล่มสลายของครอบครัวท�าให้มิกะเงะมีชีวิตอยู่อย่าง

โดดเดี่ยว อ้างว้าง เมื่อย่าผู้มีความสัมพันธ์ทางสาย

เลือดคนสุดท้ายจากไป มิกะเงะรู้สึกเสียศูนย์ ไร้ท่ี

พึ่งพิง เมื่อเธอต้องใช้ชีวิตเพียงล�าพังในบ้านหลังเดิม 

สิง่เดยีวทีเ่ธอสามารถท�าได้กค็อื การเข้าไปอยูใ่นห้อง

ครัวพื้นท่ีท่ีเธอช่ืนชอบท่ีสุด เพราะพื้นท่ีแห่งน้ีท�าให้

เธอรู้สึกว่าปลอดภัยแม้จะต้องอยู่เพียงล�าพังก็ตาม 

มกิะเงะได้ใช้ห้องครัวเป็นพืน้ท่ีเยยีวยาจติใจ เพือ่ช่วย

บรรเทาความเหงาและความเศร้า 

田辺家に拾われる前は、毎日台所で眠っていた。　　　　　　　　　　　　　　
どこにいてもなんだか寝苦しいので、部屋からどんどん楽なほうへと流れていっ
たら、冷蔵庫のわきがいちばんよく眠れることに、ある夜明け気づいた。(p.10)

ก่อนทีค่รอบครวัทะนะเบะจะรบัตัวฉนัไป ฉนันอนอยูใ่นห้องครวัทกุคนื เพราะไม่ว่าทีไ่หนๆ ฉนัก็

นอนไม่หลับ ฉันรู้สึกตัวตอนรุ่งสางในวันหนึ่งว่าตัวเองได้ค่อยๆ กล้ิงตัวออกจากห้องไปยังท่ีท่ี

รู้สึกสบาย นั่นคือ ตรงข้างๆ ตู้เย็นที่ซึ่งฉันสามารถนอนหลับได้ดีที่สุด

จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่า หลัง

จากท่ีสูญเสียย่าไป ความรู้สึกโดดเดี่ยว อ้างว้างเข้า

เกาะกุมจิตใจของ มิกะเงะ ท�าให้เธอไม่สามารถนอน

หลับในห้องนอนได้ เธอจึงลากฟูกเข้าไปนอนในห้อง
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ครัวแทน เน่ืองจากห้องครวัเป็นสถานทีท่ีเ่ธอชืน่ชอบ

มากทีส่ดุและเป็นพืน้ทีท่ีย่่ามกัจะเข้าครัวมาท�าอาหาร

อยูเ่สมอตอนทีท่่านยงัมชีวิีตอยู ่การทีม่กิะเงะเลอืกที่

จะนอนข้างๆ ตูเ้ยน็นัน้กเ็พราะว่าเสยีงของตูเ้ยน็ทีด่งั

ออกมานัน้ช่วยท�าให้มิกะเงะรูส้กึราวกบัว่ามคีนอาศยั

อยู่ด้วย เธอไม่ได้อยูบ้่านหลงันีเ้พียงล�าพงั ท�าให้ความ

รูส้กึโดดเดีย่วค่อยบรรเทาลง มกิะเงะจงึสามารถนอน

หลับสนิทในพื้นที่แห่งนี้

私と台所が残る。自分しかいないと思っているよりは、ほんの少しましな思想だ
と思う。 本当に疲れ果てた時、私はよくうっとりと思う。いつか死ぬ時がきた
ら、台所で息絶えたい。ひとり寒いところでも、誰かがいてあたたかいところで
も、私はおびえずにちゃんと見つめたい。台所なら、いいなと思う。(pp.9-10)

มฉีนักบัห้องครัวเท่าน้ันทีเ่หลืออยู ่ซึง่ฉนัคดิว่าอย่างน้อยกย็งัดกีว่าต้องอยูต่วัคนเดยีว ยามเหนือ่ย

ล้าฉันมักตกอยู่ในห้วงแห่งความเพ้อฝัน มักจะคิดว่าถ้าหากถึงเวลาต้องตายแล้วล่ะก็ ฉันอยาก

จะหมดลมหายใจท่ีห้องครัว ไม่ว่าในห้องครัวนั้นจะหนาวเหน็บหรือจะอบอุ่นและมีใครสักคน

อยู่ด้วย ฉันก็อยากจะจ้องมองความตายโดยไม่หวาดกลัว ถ้าได้อยู่ในห้องครัวแล้วล่ะก็ ฉันคิด

ว่ามันช่างดีแท้

เซะกอิ ิมท์ิซโุอะ (2006, น.129) กล่าว

ว่า “ส�าหรับมิกะเงะแล้ว “ห้องรับประทานอาหาร 

หรือ ห้องครัว” เป็นพื้นที่ประกอบอาหาร เป็นพื้นที่

ของครอบครวั เป็นพืน้ทีท่ีท่�าให้รูส้กึสบายใจ” ดงันัน้

มิกะเงะจึงรู้สึกสบายใจที่ได้อยู่ในห้องครัว ห้องครัว

เป็นพื้นที่ที่ท�าให้มิกะเงะสามารถนอนหลับได้ 

涙があんまり出ない飽和した悲しみにともなう、柔らかな眠けをそっとひきずっ
ていって、しんと光る台所にふとんを敷いた。ライナスのように毛布にくるまっ
て眠る。冷蔵庫のぶーんという音が、私を孤独な思考から守った。そこでは、結
構安らかに長い夜が行き、朝が来てくれた。(p.10)

ความเศร้าโศกที่มากมายท�าให้ฉันไม่สามารถร้องไห้ออกมาได้ ความง่วงค่อยๆ คืบคลานเข้ามา

อย่างเงียบๆ ฉันลากที่นอนเข้ามาปูในห้องครัวท่ีมีแสงสลัว เอาผ้าห่มห่อตัวเหมือนดักแด้แล้ว

หลับไป เสียงตู้เย็นที่ดังหึ่งๆ ช่วยปกป้องฉันจากความรู้สึกโดดเดี่ยว ในห้องครัวนั้น ค�่าคืนอัน

ยาวนานผ่านไปอย่างเงียบสงบ และแล้วยามเช้าก็มาถึง 

จากตัวบทที่ยกมาแสดงให้เห็นว ่า

ส�าหรับมิกะเงะแล้ว ห้องครัวเป็นเครื่องปลอบ

ประโลมใจ ช่วยให้ความรู้สึกโดดเด่ียว อ้างว้างของ

เธอลดลงไปได้บ้าง มณฑา พิมพ์ทอง (2547, น.43-

44) กล่าวว่า “สิ่งที่ช่วยปลอบประโลมให้ มิกะเงะ

คลายจากความเศร้าโศกและความเหงาทีต้่องสญูเสยี

ครอบครัวไปก็คือ ครัวและเสียงตู้เย็น เมื่อมิกะเงะ

เข้าไปนอนในครัว ได้ฟังเสียงตู้เย็นก็สามารถหลับ

อย่างเป็นสขุได้ตลอดคนื ครวัเป็นทีท่ีป่ระกอบอาหาร

และตู ้ เย็นเป ็นที่ เก็บอาหารส�าหรับสมาชิกใน

ครอบครวั จงึน่าจะถอืว่าเป็นสญัลกัษณ์อย่างหนึง่ของ

ครอบครวัได้ ดงันัน้มกิะเงะซึง่ก�าลงัเหงาจงึรูส้กึอบอุน่

ขึ้นเม่ือได้อยู่ในครัวและได้ยินเสียงตู้เย็น” ผู้วิจัยมี

ความเหน็เพิม่เตมิว่า ในยามทีค่นเราตกอยูใ่นอารมณ์

เศร้าสร้อยและต้องอยู่เพียงล�าพัง ถ้าเราอยู่ในสถาน

ที่เงียบๆ ก็ยิ่งท�าให้รู้สึกจิตใจหดหู่ เราจะจมอยู่กับ

ความเศร้าโศกนั้นมากขึ้น แต่ถ้าได้ยินเสียงอะไรบาง

อย่างก็จะท�าให้ไม่รู้สึกว่าเราอยู่ตัวคนเดียว ด้วยเหตุ
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น้ีการทีม่กิะเงะต้องอยูใ่นบ้านนีเ้พยีงล�าพงั การได้ยนิ

เสียงของตู ้เย็นนั้นจึงช่วยปลอบประโลมใจเธอได้ 

ท�าให้มิกะเงะรู้สึกว่าเธอไม่ได้อยู่เพียงล�าพังในบ้าน

หลังนี้

นอกจากพ้ืนที่ห้องครัวท่ีบ้านของมิ

กะเงะแล้ว ห้องครัวที่อพาร์ตเมนต์ของครอบครัว

ทะนะเบะนัน้อาจกล่าวได้ว่าเป็นพืน้ทีท่ีป่ลอดภยัทีส่ดุ

ส�าหรบัมกิะเงะ หลงังานศพของย่า ยอิูชไิด้ชักชวนให้

มกิะเงะไปพกัอยูก่บัครอบครัวของเขา เมือ่มกิะเงะได้

เห็นห้องครัวของครอบครัวทะนะเบะ เธอเกิดความ

ประทับใจและรู้สึกหลงรักห้องครัวแห่งนี้ตั้งแต่แรก

เห็น มิกะเงะจึงตัดสินใจที่จะมาอาศัยอยู่ร่วมบ้านกับ

ครอบครัวทะนะเบะ 

うんうんうなずきながら、見てまわった。いい台所だった。私は、この台所をひ
と目でとても愛した。(p.17) 

ฉันมองไปรอบๆ พลางพยักหน้าเออออ ช่างเป็นห้องครัวท่ีดีทีเดียว ฉันหลงรักห้องครัวแห่งนี้

ตั้งแต่แรกเห็น

ในวันแรกที่มิกะเงะย ้ายมาอยู ่ กับ

ครอบครวัของยอูชิ ิเธอไม่แน่ใจว่าเธอจะไว้ใจยอูชิแิละ

เอะริโกะซ่ึงเป็นคนแปลกหน้าได้หรือไม่ แต่เธอกลับ

ไว้ใจห้องครัวของพวกเขา เธอจึงขอนอนข้างห้องครัว 

私は毛布にくるまって、今夜も台所のそばで眠ることがおかしくて笑った。しか
し、孤独がなかった。私は待っていたのかもしれない。今までのことも、これか
らのこともしばらくだけの間、忘れられる寝床だけを待ち望んでいたのかもしれ
ない。となりに人がいては淋しいさが増すからいけない。でも、台所があり、植
物がいて、同じ屋根の下には人がいて、静かで…ベストだった。ここは、ベスト
だ。安心して私は眠った。(pp.25-26)

ฉันเอาผ้าห่มพันตัว น่าข�าที่คืนนี้ฉันก็นอนอยู่ข้างห้องครัว แต่ฉันไม่รู้สึกโดดเดี่ยว ฉันอาจจะรอ

คอยอยู่ ฉันอาจจะเฝ้ารอคอยที่นอนท่ีจะท�าให้ฉันลืมสิ่งท่ีเกิดข้ึนจนถึงเดี๋ยวนี้และก�าลังจะเกิด

ขึน้แม้เพยีงชัว่ครู่กต็าม ถ้ามคีนมาอยูข้่างๆ กย็ิง่ท�าให้ฉนัเศร้าใจมากข้ึน แต่ถ้ามห้ีองครวั มต้ีนไม้ 

มใีครบางคนอยูใ่ต้ชายคาเดยีวกนั เงยีบสงบ...นีค่อืสิง่ทีดี่ทีส่ดุ ทีน่ีค่อืสถานที.่..ทีดี่ทีส่ดุ แล้วฉนั

ก็หลับได้อย่างสบายใจ 

ข้อความข้างต้นบรรยายความรู้สึกใน

คืนแรกที่มิกะเงะย้ายมาอาศัยอยู ่กับครอบครัว 

ทะนะเบะ มิกะเงะยังรู้สึกไม่ไว้วางใจใครเมื่อเธอต้อง

มาอยู่ในบ้านคนแปลกหน้า พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่

แปลกใหม่ส�าหรับเธอ แต่เธอก็รู ้สึกว่าอุ ่นใจและ

ปลอดภัยที่ได้นอนข้างๆ ห้องครัวและมีคนอาศัยอยู่

ด้วยในบ้านหลังนี้ 

ฮะระ อะยุมิ (2013, น.65) กล่าวว่า 

สิ่งที่ช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจของมิกะเงะที่จมอยู่กับ

สภาพวติกกงัวลคอื การสร้างครอบครัวข้ึนใหม่กบัเอะ

ริโกะและยูอิชิ ครอบครัวทะนะเบะท่ีมิกะเงะได้ไป

อาศัยอยู่ด้วย มีห้องครัวที่เธอชื่นชอบ มีการจัดหา

ที่นอนที่ดีที่สุดให้ มีคนอยู่ร่วมชายคาเดียวกันและ

จากค�าพูดของเอะริโกะที่บอกให้เธอ “ท�าตัวตาม

สบาย” ดังนั้นในฉากสุดท้ายของเรื่อง มิกะเงะจึงได้

พูดว่า “ห้องครัวในฝัน” ซึ่งค�าว่า “ห้องครัวในฝัน” 

นัน้อาจกล่าวได้ว่าหมายถงึ “สถานทีท่ีอ่าศยัอยู”่ แห่ง

นี้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การท่ีผู้เขียนเลือกใช้ค�าว่า 
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“คทิเช่น”（キッチン）เมือ่พดูถงึ “ห้องครวัในฝัน” 

（夢のキッチン。）(p. 61) น้ัน เป็นการสือ่ให้เหน็

ว่านิยามความเป็นครอบครัวได้เปลี่ยนไป นิยามใหม่

ของค�าว่า “ครอบครัว” จึงไม่ได้จ�ากัดอยู่เพียงการ

แต่งงานหรือการผูกพันทางสายเลือดอีกต่อไป 

มิกะเงะได้สร้างครอบครัวใหม่ขึ้นกับครอบครัว

ทะนะเบะ ท�าให้เธอไม่รูส้กึโดดเด่ียว อ้างว้างอกีต่อไป 

ส่วนซะอิโต คินจิ (1990, น.24) กล่าว

เสรมิว่า “ส�าหรบัมกิะเงะ แล้ว “คิทเช่น” ในทีน่ีไ้ม่ใช่

พื้นที่ส�าหรับ “ประกอบ” อาหาร ห้องครัวเป็นพื้นที่

ที่พบปะผู้คนและพัฒนาความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น” 

ดงัน้ันในตอนท้ายเรือ่งมกิะเงะคดิว่าถ้าสกัวนัหนึง่เธอ

จะต้องย้ายออกจากอพาร์ตเมนต์ของครอบครัว 

ทะนะเบะ เธอจึงพูดว่า “ในทุกๆ ที่ที่ฉันอยู่ ฉันคิดว่า

ฉันคงจะได้พบกับพวกเจ้าอีกมากมาย” (p. 61) ห้อง

ครวัในทีน่ีจ้งึหมายถงึพืน้ทีห้่องครวัทีม่กิะเงะจะได้พบ

เจอต่อไปในอนาคตนั่นเอง

นอกจากนี้พื้นท่ีห้องครัวยังมีอิทธิพล

ต่อจิตใจของมิกะเงะ ท�าให้เธอรู้สึกมีชีวิตชีวา ดังจะ

เห็นได้จากฉากท่ี มิกะเงะกลับไปท�าธุระท่ีบ้านเก่า 

ระหว่างเดินทางกลับเธอได้ร้องไห้ให้กับความเศร้า

โศกในเรือ่งต่างๆ ทีผ่่านเข้ามาในชวีติ พอเธอเงยหน้า

ข้ึนมาก็เห็นไอน�้าลอยออกมาและได้ยินเสียงดังมา

จากห้องครัวของบ้านหลังหนึ่ง มิกะเงะก็เกิดความ

รูส้กึราวกับว่าความเศร้าโศก สิน้หวงัทัง้หลายได้หลดุ

ออกไป 

―厨房だ。
私はどうしようもなく暗く、そして明るい気持ちになってしまって、頭を抱えて
少し笑った。 (p.50)

ห้องครัวนั่นเอง ฉันยิ้มออกมาเล็กน้อยพลางกุมหัวท่ีไม่รู้เป็นอะไร แล้วก็หลุดจากความมืดมน 

เศร้าหมองและรู้สึกสดชื่นขึ้นมา 

 ข้อความที่ยกมาข้างต้นแสดงให้เห็น

ว่าพื้นที่ห้องครัวมีผลต่อสภาพจิตใจของตัวละครเอก 

พ้ืนทีห้่องครัวเป็นเครือ่งปลอบประโลมใจ ช่วยให้รูส้กึ

เบกิบานใจและช่วยบรรเทาความเหงาและความเศร้า 

การทีม่กิะเงะรูส้กึคลายความเศร้าโศกนัน้เป็นเพราะ

ว่าเธอนึกได้ว่าเธอยังมีครอบครัวทะนะเบะรอคอย

การกลับไปของเธออยู่นั่นเอง เธอไม่ได้โดดเดี่ยว 

อ้างว้างอีกต่อไป  

ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า

ห้องครัวเป็นพื้นที่เยียวยาจิตใจ มิกะเงะรู้สึกวางใจ

และสามารถนอนหลบัได้สนทิเมือ่อยูใ่นพืน้ทีห้่องครวั 

ไม่ว่าจะเป็นห้องครวัทีบ้่านของเธอเองหรอืห้องครวัที่

อพาร์ตเมนต์ของครอบครวัทะนะเบะกต็าม ห้องครวั

จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีบทบาทส�าคัญมาก

ส�าหรับมิกะเงะ

6.3.4 ห้องครัว...พื้นที่แห่งควำม

หลำกหลำย 

ห้องครวัในนวนยิายเรือ่ง คทิเช่น นีเ้ป็น

พื้นท่ีแห่งความหลากหลาย เป็นพื้นท่ีของความรัก 

ความผกูพนัย่าหลาน เป็นพืน้ทีแ่ห่งความแตกต่างทาง

สถานะทางสังคมซึ่งในตัวบทจะบรรยายให้เห็นว่า

ห้องครวัทีบ้่านของมกิะเงะจะเป็นห้องครวัแบบญีปุ่น่ 

ส่วนห้องครัวที่อพาร์ตเมนต์ของครอบครัวทะนะเบะ

จะเป็นห้องครวัแบบสมัยใหม่ มอีปุกรณ์เครือ่งใช้ท่ีทนั

สมัยจากต่างประเทศและตั้งอยู่ในบริเวณใกล้สวน

สาธารณะ ซึ่งท�าให้ผู ้อ่านรู้ว่าผู้อยู่อาศัยมีฐานะดี 

มีรสนิยมดี 

พื้นที่ห ้องครัวที่อพาร ์ตเมนต ์ของ

ครอบครัวทะนะเบะอาจกล่าวได้ว่าเป็นพื้นที่ของ 

“ครอบครัวใหม่” ส�าหรับ มิกะเงะ หลังจากงานศพ
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ของย่าผ่านพ้นไป มิกะเงะได้ตัดสนิใจย้ายเข้าไปอาศัย

อยู่กับครอบครัวทะนะเบะตามค�าชวนของยูอิชิทันที

ทั้งๆ ที่ เธอไม ่ได ้รู ้จักสนิทสนมกับยูอิชิมาก ่อน  

การกระท�าของมิกะเงะแสดงให้เห็นว่าเธอโหย

หาความอบอุน่จากครอบครวั ต้องการทีพ่ึง่พงิ ในฉาก

ทีม่กิะเงะมาทีอ่พาร์ตเมนต์ของยอูชิเิป็นครัง้แรก เธอ

มองตรงเข้าไปยงัห้องครวัก่อน และเมือ่ยอูชิจิะพาชม

บ้านเธอจึงขอส�ารวจห้องครัวก่อนเป็นอันดับแรก 

มิกะเงะรู้สึกหลงรักห้องครัวของยูอิชิตั้งแต่แรกเห็น 

เธอจึง ตัดสินใจมาอยู ่กับครอบครัวทะนะเบะ 

พฤติกรรมของมิกะเงะแสดงให้เห็นว่าห้องครัวเป็น

พื้นที่ที่มีความส�าคัญส�าหรับเธอเป็นอย่างมาก ท�าให้

เธอตัดสนิใจท่ีจะไปอยู่ร่วมบ้านกับคนแปลกหน้าเพียง

เพราะได้เหน็ห้องครวัเท่านัน้ เมือ่มกิะเงะได้เข้ามาอยู่

กับครอบครัวทะนะเบะแล้ว เธอได้รับการต้อนรับ

อย่างอบอุ่นจากยูอิชิและเอะริโกะเสมือนเป็นหนึ่งใน

สมาชิกของครอบครัว ท�าให้มิกะเงะมีชีวิตชีวาข้ึน 

มิกะเงะจึงได้เสนอตัวท�าอาหารให้เพื่อตอบแทน 

เอะรโิกะและยอูชิทิีใ่ห้ทีพ่กัพงิแก่เธอโดยไม่หวงัสิง่ใด 

พื้นที่ห้องครัวจึงนับว่ามีบทบาทส�าคัญอีกครั้ง พ้ืนที่

ห้องครัวที่อพาร์ตเมนต์ของครอบครัวทะนะเบะเป็น

พื้นท่ีท่ีท�าให้มิกะเงะกับยูอิชิและเอะริโกะมีความ

ผูกพันกันมากขึ้น เมื่อมิกะเงะเริ่มหัดท�าอาหารด้วย

ตนเอง พวกเขามักจะใช้เวลาอยู่ด้วยกันในห้องครัว

และมีเวลารับประทานอาหารร่วมกันบ่อยๆ ดังที ่

สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ (2550, น.217) กล่าวว่า 

“อาหารช่วยเชือ่มความสมัพนัธ์ระหว่างผูใ้ห้และผูร้บั 

อาหารก่อให้เกิดความสุขและความเบิกบานใจ และ

อาหารช่วยสานมิตรภาพและก่อให้เกิดมิตรแท้” 

今思えば、そのせいで三人がよく一緒に食事をした、いい夏だった。(p.80)

พอมาคิดดู เป็นเพราะการหดัท�าอาหารของฉนันัน่เองท่ีท�าให้เราท้ังสามคนได้รบัประทานอาหาร

ร่วมกันบ่อยๆ มันช่างเป็นฤดูร้อนที่ดีจริงๆ

การท�าอาหารของมิกะเงะนั้นอาจ

กล่าวได้ว่าเป็นการส่งผ่านความรักของเธอไปให้ 

เอะริโกะและยูอิชิ เพราะเธอตั้งใจท�ามันด้วยความ

เต็มใจ เธอมีความสุขที่ได้อยู่ในห้องครัวที่เธอรักและ

ท�าอาหารให้คนที่เธอรัก อาหารเป็นสิ่งที่สร้างความ

สมัพนัธ์ ท�าให้พวกเขาทัง้สามคนได้ใช้เวลาอยูร่่วมกนั 

จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นการสร้างครอบครัวใหม่ของ

มิกะเงะ 

นอกจากนี้ เอะริโกะยังได้ให้ข้อคิด

เกี่ยวกับชีวิตท�าให้มิกะเงะได้คิดทบทวนและค้นพบ

ความหมายที่แท้จริงของการด�าเนินชีวิต 

「まあね、でも人生は本当にいっぺん絶望しないと、そこで本当に捨てらんない
のは自分のどこなのかをわかんないと、本当に楽しいことがなにかわかんないう
ちに大っきくなっちゃうと思うの。あたしは、よかったわ。」(pp.59-60)

“ก็ใช่นะ แต่ฉันคิดว่าถ้าชีวิตคนเราไม่เคยพบกับความสิ้นหวังที่แท้จริงแล้วล่ะก็ เราก็จะมีชีวิต

อยู่โดยที่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวเอง เมื่อเติบโตขึ้นเราก็จะไม่สามารถรู้ถึงความสุขที่แท้จริงว่าเป็น

อย่างไร ส�าหรับฉันแล้ว ฉันดีใจนะที่ได้เรียนรู้มัน”
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เมื่อได้ฟังปรัชญาชีวิตจากเอะริโกะ 

มิกะเงะรู้สึกว่าเธอจะต้องกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง 

เธอสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตและเริ่ม

ต้นชีวิตใหม่ได้อีกครั้ง การได้มาอยู่ร่วมกับครอบครัว

ทะนะเบะจึงเปรียบเสมือนการสร้างครอบครัวใหม่

ส�าหรบัมกิะเงะ มณฑา พิมพ์ทอง (2547, น.45) กล่าว

ว่า จิตใจที่ห่วงหาครอบครัวของมิกะเงะค่อยๆ ได้รับ

การเยยีวยาจากครอบครวัทะนะเบะทีเ่ธอเข้าไปอาศยั

อยู่ด้วย...ถึงแม้จะเป็นการไปอยู่เพียงช่ัวคราว แต่ก็

เหมอืนการเริม่ต้นความสมัพนัธ์ใหม่ส�าหรบัคนทีไ่ม่มี

ครอบครวัเช่นมกิะเงะ ในตอนหนึง่ผูเ้ขยีนได้บรรยาย

ความรู้สึกของ มิกะเงะว่า

その台所と同じくらいに、田辺家のソファーを私は愛した。そこでは眠りが味わ
えた。草花の呼吸を聞いて、カーテンの向こうの夜景を感じながら、いつもすっ
と眠れた。　 それよりほしいものは、今、思いつかないので私は幸福だっ
た。(p.32)

ฉันรักโซฟาของครอบครัวทะนะเบะพอๆ กับที่รักห้องครัวของพวกเขา ฉันนอนหลับได้สนิทที่

โซฟาตัวนี้ พร้อมๆ กับได้ยินเสียงดอกไม้ใบหญ้า ชื่นชมทิวทัศน์ยามค�่าคืนผ่านผ้าม่าน ฉันนอน

หลับได้สนิทแล้ว ไม่มีสิ่งใดที่ฉันต้องการมากไปกว่านี้ ตอนนีฉ้ันมีความสุขด ี

 จะเหน็ได้ว่าพืน้ทีห้่องครวัมอีทิธพิลต่อ

ความรู้สึกของมิกะเงะเป็นอย่างมาก มิกะเงะรู้สึก

ประทบัใจห้องครัวของครอบครวัทะนะเบะต้ังแต่แรก

เห็น เมื่อได้มาใช้ชีวิตอยู ่ร ่วมชายคาเดียวกันกับ

ครอบครัวทะนะเบะ ความรู้สึกของมิกะเงะค่อยๆ 

เปลี่ยนไป เธอรู้สึกไว้ใจและมีความสุขกับครอบครัว

ใหม่ ในที่สุดเธอก็สามารถลุกขึ้นมามีชีวิตใหม่ได้อีก

ครั้ง 

7. บทสรุป
จากท้ังหมดนี้สรุปได้ว่าห้องครัวมีความ

หมายมากกว่าพื้นท่ีประกอบอาหาร ห้องครัวเป็น

พ้ืนที่ที่มีความส�าคัญนอกเหนือจากเป็นชื่อเรื่องของ

นวนิยายและเป็นฉากส�าคัญในเร่ืองแล้ว ห้องครัวยัง

เป็นพื้นท่ีแห่งความหลากหลาย ห้องครัวเป็นพื้นท่ี

ของครอบครวั เป็นพ้ืนท่ีท่ีบรรจคุวามทรงจ�าอนัล�า้ค่า 

เป็นพื้นที่ที่ท�าให้ตัวละครเอกรู้สึกปลอดภัยและเป็น

พืน้ทีเ่ยียวยาจติใจตวัละคร พืน้ทีห้่องครวัส่งผลให้ตวั

ละครเอกมกีารเปลีย่นแปลงในชีวติ กล่าวคอื มิกะเงะ

ได้สร้างครอบครัวใหม่ขึ้นกับคนแปลกหน้าที่ไม่ได้มี

ความผกูพนักนัทางสายเลือดแต่อย่างไร ความรักและ

มิตรไมตรีที่ได้รับท�าให้มิกะเงะได้ตระหนักถึงคุณค่า

ของการมีชีวิตและมีพลังในการใช้ชีวิตต่อไป ผู้วิจัย

หวงัว่าข้อมลูทีไ่ด้จากการศกึษานีจ้ะเป็นประโยชน์ใน

การศึกษาเรื่องพื้นที่ในวรรณกรรมเรื่องอื่นๆ ต่อไป
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