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วิกฤตความเป็ นชายกับความโดดเดี่ยวใน แขนข้ างเดียว ของคะวะบะตะ ยะซุ นะริ
The Crisis of of Masculinity and Solitude in Yasunari Kawabata's Kataude 1
มัทนา จาตุรแสงไพโรจน์ 2
บทคัดย่อ
แขนข้า งเดี ย ว （片腕）นับ เป็ นผลงานชิ้ นส าคัญในยุค หลัง สงครามโลกครั้ งที่ ส องของ
คะวะบะตะ ยะซุ นาริ （川端康成）ก่อนที่คะวะบะตะจะได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมในปี
ค.ศ. 1968 และจบชีวิตลงในปี ค.ศ. 1972 บทความนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาวิกฤตความเป็ นชายที่
ปรากฏในวรรณกรรมดังกล่าวโดยมุ่งวิเคราะห์ความโดดเดี่ ยวของตัวละครเอกชายในเรื่ อง แขนข้ าง
เดียว ว่ามีความหมายอย่างไรและสัมพันธ์กบั ความเป็ นชายอย่างไร จากการศึกษาพบว่าความสัมพันธ์
ระหว่างตัวละครเอกชายและแขนข้างเดี ยวของหญิ งสาวนั้นมี บทบาทในการกระตุน้ ความทรงจา
เกี่ ยวกับความสัมพันธ์กบั ผูห้ ญิ งในอดี ตของตัวละครเอกชายและนาพาตัวละครสู่ การตระหนักรู ้ ถึง
ความโดดเดี่ ยวของตนเองในที่สุด ความโดดเดี่ยวของตัวละครเอกชายในที่น้ ี สื่อถึ งความยากลาบาก
ในการสร้ างความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นโดยเฉพาะความสัมพันธ์ชายหญิง ที่มีลกั ษณะเป็ นความสัมพันธ์
เชิงอานาจ ตัวละครเอกในเรื่ องสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ภายในของผูช้ ายที่มีความสับสนภายใน
จิตใจต่อกับ ความไม่เป็ นชายของตนหรื ออาจกล่ าวได้ว่า เป็ นวิกฤตของความเป็ นชายอย่างชัดเจน
ในตอนท้ายตัวละครเข้าใจและยอมรับว่าตัวตนของผูอ้ ื่นจะนาพาไปสู่ การตระหนักรู ้ถึงตัวตนภายใน
ดังกล่าว
คาสาคัญ: คะวะบะตะ ยะซุนะริ , คะตะอุเดะ ,ความเป็ นชาย, ความโดดเดี่ยว
Abstract
Kataude (One Arm) is considered to be one of his most significant works in the post-world war
period. It was written before he was awarded the Nobel Prize for Literature in 1968 and committed
suicide in 1972. This article aims to study the crisis of masculinity by focusing on the solitude of
the protagonist as it is depicted in Kataude and aims to clarify the meaning of it. This will involve
บทความนี้เป็ นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่ อง “วิกฤตอัตลักษณ์ความเป็ นชายในวรรณกรรมหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
ของคะวะบะตะ ยะซุนะริ ” หลักสู ตรอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวรรณคดีและวรรณคดีเปรี ยบเทียบ คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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exploring how it relates to the status of masculinity. The study finds that the recollection of
protagonist's relationships with women, urged by a young woman’s arm, leads the protagonist to
perceive his own solitude. The solitude here means the protagonist has great difficulty in
establishing relationships with others, especially the power relation between men and women. The
protagonist reflects internal image of a man who is in a state of ambivalence about his masculinity,
which can be regarded as a masculinity crisis. In the end, the protagonist comprehends and learns to
accept that the existence of an other allows the possibility or recognition of a self.
Keywords: Kawabata Yasunari, Kataude, masculinity, solitude
บทนา
แขนข้ างเดียว （片腕) ของคะวะบะตะ ยะซุนะริ เป็ นนวนิ ยายขนาดสั้นที่ได้รับการตีพิมพ์ครั้ง
แรกในนิ ตยสารวรรณกรรมฌินโช（新潮) แบ่งเป็ นห้าตอนตีพิมพ์ในนิ ตยสารฉบับละตอน ตั้งแต่
เดือนสิ งหาคมในปี ค.ศ. 1963 และจบสมบูรณ์ในเดือนมกราคมปี ค.ศ.19643 จัดเป็ นงานเขียนในช่วง
บั้นปลายและเป็ นผลงานที่โดดเด่ นอี ก ชิ้ นหนึ่ งของคะวะบะตะ แขนข้ างเดี ยว นาเสนอเรื่ องราว
ประสบการณ์อนั แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นในค่าคืนหนึ่ งโดยเล่าเรื่ องผ่านมุมมองของตัวละครเอกชาย
ที่ใช้สรรพนามบุรุษที่หนึ่งคือ “ฉัน” (私) เรื่ องเปิ ดฉากด้วยถ้อยคาของหญิงสาวคนหนึ่งที่ให้ฉนั ยืม
แขนข้างหนึ่งของเธอ หญิงสาวถอดแขนข้างขวาให้ฉนั ยืมกลับบ้านเป็ นเวลาหนึ่งคืน ฉันซุ กแขนข้าง
นั้นไว้ในเสื้ อโค้ตกันฝนเดิ นลับๆ ล่อๆ ผ่านท้องถนนในเมืองยามค่าคืนกลับไปยังอพาร์ ตเมนต์ของ
ตัวเอง เมื่อมาถึงห้องพักที่ โดดเดี่ยวลาพังของฉัน ฉันได้ใช้เวลาสนทนากับแขนของหญิงสาวในค่า
คืนนั้น แขนของหญิงสาวทาให้ฉันหวนนึ กถึงหญิงสาวเจ้าของแขนและย้อนระลึกถึ งความทรงจา
เกี่ยวกับผูห้ ญิงในอดีตที่เคยมีความสัมพันธ์ทางกายด้วย ในขณะที่เหม่อมองดูแขนของหญิงสาว ฉัน
ถอดแขนขวาของตัวเองออกแล้วนาแขนของหญิงสาวสวมเข้าแทนที่โดยไม่รู้สึกตัว แต่ทนั ทีที่รู้สึกว่า
เลือดไม่ไหลเวียน ฉันกลับรู ้สึกหวาดกลัวขึ้นมาและมองเห็นแขนของตนเองที่หล่นอยูข่ า้ งตัวเป็ นสิ่ งที่
น่ารังเกียจขยะแขยง ต่อมาเมื่อฉันรู ้สึกว่าเลือดเริ่ มไหลเวียนผ่านสัมผัสมือซ้ายที่โอบจับหัวไหล่อยูจ่ ึง
หลับใหลไปในที่สุด ห้องที่โดดเดี่ยวอันอับชื้ นของฉันเลือนหายไป ฉันหลับลึกและรู้ สึกได้วา่ ตัวตน
ของฉันหายไปในชัว่ ขณะหนึ่ง แต่ทนั ใดนั้นฉันก็ตกใจตื่นขึ้นมาด้วยเสี ยงร้องตะโกนของตัวเอง มีสิ่ง
ประหลาดแตะท้องด้านข้างอยู่ นัน่ คือแขนของฉันเอง ทันทีที่ฉันเหลือบเห็นแขนของตัวเองหล่นอยู่
3

อนึ่งไม่มีการตีพิมพ์ลงในนิตยสารวรรณกรรมดังกล่าวหนึ่งครั้งในฉบับเดือนธันวาคมปี ค.ศ.1963 และต่อมาในปี
ค.ศ.1965 ได้มีการตีพิมพ์รวมเล่มชุดรวมเรื่ องสั้น แขนข้ างเดียว โดยสานักพิมพ์ฌินโชฌะ（新潮社) ซึ่งในฉบับ
รวมเล่มนี้มีการแก้ไขต้นฉบับเพิ่มเติมเล็กน้อย อายุของตัวละครเอกที่ระบุไว้ในต้นฉบับแรกว่า "สามสิ บสามปี " นั้น
ได้ถูกลบออกไป
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บนเตียง ฉันก็กระชากแขนของหญิงสาวออกแล้ว สวมแขนของตัวเองกลับคืนสู่ สภาพเดิม ในตอน
จบฉันลนลานเก็บแขนของหญิงสาวมาสวมกอดไว้แน่นด้วยความรู้สึกเศร้าสลด
แขนข้ างเดียว เรื่ องราวเกี่ยวกับตัวละครเอกชายคือ “ฉัน” กับหญิงสาวและแขนของหญิงสาว
ดังกล่าวนับเป็ นแนวเรื่ องเหนื อจริ ง ผูเ้ ขียนนาเสนอโดยใช้รูปแบบการประพันธ์แนวเซอร์ เรี ยลลิสม์
(Surrealism) งานประพันธ์แนวนี้ จะถ่ายทอดเรื่ องราวเหนื อธรรมชาติหรื อสิ่ งที่อยูใ่ นความฝันออกมา
แนวคิดดังกล่าวเน้นจินตนาการอันเป็ นส่ วนสาคัญในการแสดงออกซึ่ งความรู ้สึกนึ กคิดภายใน ตัวตน
ภายใน หรื อจิ ตไร้ สานึ กที่ ถูกเก็บกดไว้ออกมาอย่างเสรี โดยปราศจากการควบคุ มของเหตุผล อาจ
กล่าวได้วา่ งานเขียนแนวนี้ เป็ นการสร้างสรรค์จากโลกภายในของผูเ้ ขียนและโลกที่อยูเ่ หนื อขนบกฎ
เกณฑ์ ในช่วงเวลาที่ แขนข้ างเดียว ได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกนั้นเป็ นยุคสมัยที่ผลงานของ “นักเขียน
หน้าใหม่กลุ่มที่ 3”4 （第三の新人) และนักเขียนสตรี กาลังโดดเด่นเป็ นที่จบั ตามองอยู่ ผลงานของ
คะวะบะตะเรื่ องนี้ จึงไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร ยะมะโมะโตะ เคนกิชิ นักวิจารณ์วรรณกรรมได้
เขียนบทวิจารณ์ ลงในหนังสื อพิมพ์โตเกียวชิ มบุนกล่าวถึ งเรื่ องนี้ ไว้วา่ “คะวะบะตะสร้างภาพลักษณ์
ของผูห้ ญิงในอุดมคติอนั สมบูรณ์ แบบไว้กบั แขนข้างเดี ยวนี้ ในเรื่ องไม่บ่งบอกนัยของการกระทาที่
ล่วงละเมิดหรื อการทาผิดศีลธรรม แต่นนั่ ยิ่งกลับทาให้กลิ่นอายของการฝ่ าฝื นศีลธรรมรุ นแรงชัดเจน
ผมคิดว่าหุ บเหวแห่ งจิตใจอันโดดเดี่ ยวที่สร้ างภาพลวงตาแบบนี้ ข้ ึนมาได้น้ นั มันช่ างน่าสะพรึ งกลัว”
（山本健吉, 1963） และ มิชิมะ ยุคิโอะ นักเขียนคนสาคัญของญี่ปุ่น ได้เขียนบทวิจารณ์ ถึงเรื่ อง แขน
ข้ างเดียว นี้ในวาระตีพิมพ์ขนาดพ็อกเก็ตบุค๊ ในปี ค.ศ. 1967 ใน “ภาคผนวก”ที่รวมอยูท่ า้ ยเล่มว่า “การ
เปลี่ ยนสลับแขนหรื อการยืมแขนของหญิงสาวนั้นไม่เพียงก่อให้เกิ ดการสนทนาสื่ อสารขึ้นเป็ นครั้ง
แรก มันช่วยให้ “ฉัน” สามารถสร้าง “สัมพันธภาพ” แบบนี้ ให้เป็ นจริ งขึ้นมาได้ แขนข้ างเดียว จึง
เป็ นเรื่ องราวของการโหยหา “สัมพันธภาพ” ในลักษณะดังกล่าวซึ่ งถูกเล่าด้วยรายละเอียดที่ทบั ซ้อน
เน้นอารมณ์ความรู้สึกอันงดงาม” มิชิมะชี้ ให้เห็ นว่า แขนข้ างเดียว เป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับการโหยหา
สัมพันธภาพในอุดมคติ （三島由紀夫, 1967）
ในงานด้านวิจยั มี นกั วิจยั หลายท่านที่มุ่งศึกษาตัวบทโดยเน้นการวิเคราะห์ บทบาทของตัว
ละครหญิงสาวและแขนของหญิงสาวและพบว่าเรื่ องราวนี้ สะท้อนให้เห็นถึง “สภาพจิตใจและชะตา
กรรมของสาวพรหมจรรย์”（羽鳥徹哉, 1978） และ “การสู ญเสี ยความบริ สุทธิ์ ของสาวพรหมจรรย์”
ซึ่ งเป็ นการตีความโดยโยงเข้ากับความหมายในเชิ งสัญลักษณ์ วา่ การเปลี่ ยนสลับแขนในที่น้ ี หมายถึง
การมีเพศสัมพันธ์（鶴田欣也, 1981） นอกจากนี้มีผศู ้ ึกษาวิจยั ลักษณะเฉพาะของตัวละครเอกชายและ
พบว่าเรื่ องนี้แสดงให้เห็นถึง “Fetishism หรื อความปรารถนาทางเพศรู ปแบบหนึ่งของผูช้ าย”（大久保
4

“ “นักเขียนหน้าใหม่กลุ่มที่ 3” จะสื บทอดความคิดในเรื่ อง “การแสวงหาความสัมพันธ์” ในวรรณกรรมหลังสงครามของ
ญี่ปุ่น นักเขียนที่เป็ นตัวแทนของกลุ่มนี้ ได้แก่ ยะซุโอะกะ โฌตะโร โคะจิมะ โนะบุโอะ โยะฌิยกุ ิ จุนโนะซุเกะ และ
เอ็นโด ฌูซะกุ ยะซุโอะกะ โฌตะโร” (มณฑา พิมพ์ทอง, 2547, หน้า 224)
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1983）และเป็ น “เรื่ องราวของมนุ ษย์ที่บกพร่ องมีรสนิ ยมชอบชิ้นส่ วน”（原善, 1985）เป็ นต้น
งานวิจยั ในยุคหลังมีการศึกษาประเด็นเรื่ องอัตลักษณ์หรื อตัวตนของ “ฉัน” ดังที่มีการวิเคราะห์ไว้ว่า
“ภาพของ “ฉัน" ที่โอบกอดแขนข้างเดียวนั้นคือภาพของ “ฉัน” ที่กอดรัดอีกตัวตนหนึ่งที่อา้ งว้างโดด
เดี่ยวไม่มีทางรอดพ้นจากความทุกข์ตลอดกาล”（福田淳子, 1999） และ แขนข้ างเดียว เป็ นเรื่ องราว
ของ "ความกลัวต่อความรู ้ สึกบกพร่ องในตัวตนหรื อการรื้ อสร้ างตัวตน"（後藤聡子, 1999） การ
ศึกษาวิจยั ดังกล่าวนาเสนอภาพลักษณ์ของ “ฉัน” ในฐานะผูม้ ีความผิดปกติในการรับรู้ตวั ตน แต่ไม่ได้
กล่าวอย่างชัดเจนว่า “ความผิดปกติ” “ความกลัว” “ความโดดเดี่ยว” ของตัวละครเอกชายที่ ปรากฏ
ในเรื่ องนั้นคืออะไร
จากการทบทวนงานที่ศึกษา แขนข้ างเดียว ข้างต้น พบว่ายังไม่มีการศึกษาที่พิจารณานวนิ ยาย
ขนาดสั้นเรื่ องนี้ ในประเด็นความเป็ นชายและการเชื่ อมโยงความเป็ นชายที่ปรากฏในเรื่ องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมในช่วงทศวรรษ 1960 บทวิจารณ์ของมิชิมะในยุคแรกได้เปิ ดมุมมองที่
น่าขบคิดไว้ในประเด็นของการโหยหาสัมพันธภาพในอุดมคติ ทั้งนี้ การศึกษาวิเคราะห์ที่ผา่ นมาไม่ได้
ลงในรายละเอียดว่าสัมพันธภาพในอุ ดมคติที่ว่านั้นเป็ นอย่างไร ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัว
ละครเอกชายกับหญิงสาวและแขนข้างเดียวของหญิงสาวที่ปรากฏในเรื่ องมีความหมายเกี่ ยวข้องกับ
ความโดดเดี่ยวของตัวละครเอกชายอย่างไร และความโดดเดี่ยวของตัวละครเอกชายสัมพันธ์เชื่อมโยง
กับความเป็ นชายและสะท้อนวิกฤตอัตลักษณ์ความเป็ นชายอย่างไร บทความนี้ จึงมุ่งศึกษา แขนข้ าง
เดียว ในประเด็นเหล่านี้ซ่ ึงนับเป็ นการวิเคราะห์ต่อยอดในประเด็นที่ลึกซึ้ งยิง่ ขึ้น และยังเป็ นประโยชน์
ช่ วยให้เข้า ใจการสื่ อความหมายในโลกวรรณกรรมของคะวะบะตะ นัก เขี ย นรางวัลโนเบลสาขา
วรรณกรรมคนแรกที่มีบทบาทสาคัญในประวัติศาสตร์ วรรณกรรมของญี่ปุ่นในแง่มุมที่ลึกซึ้ งยิง่ ขึ้นอีกด้วย
喬樹,

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาวิกฤตความเป็ นชายที่ปรากฎในเรื่ อง แขนข้ างเดียว นี้และวิเคราะห์สิ่งที่คะวะบะตะ
ต้องการสื่ อผ่านความโดดเดี่ยวของตัวละครเอกชาย
สมมติฐาน
ความโดดเดี่ยวของตัวละครเอกชายในเรื่ อง แขนข้ างเดียว สื่ อถึงความยากลาบากในการสร้าง
ความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นโดยเฉพาะความสัมพันธ์ชายหญิงที่มีลกั ษณะเป็ นความสัมพันธ์เชิงอานาจ ตัว
ละครตระหนักรู ้วกิ ฤตความเป็ นชายนี้ ดว้ ยการรับรู้ตวั ตนภายในที่ถูกเก็บกดไว้ผา่ นตัวตนของผูอ้ ื่นซึ่ ง
ทาหน้าที่เปรี ยบเสมือนกระจกสะท้อนให้บุคคลได้เห็นตนเอง
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ขอบเขตการวิจัย
ศึกษานวนิยายขนาดสั้น แขนข้ างเดียว โดยจะวิเคราะห์เนื้อหาตัวบทพร้อมทั้งอ้างอิงข้อมูลที่
เกี่ยวข้องเช่นบริ บททางสังคมของญี่ปุ่นในยุคทศวรรษ 1960 มาประกอบวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุ ป
ผลการวิจัยและบทวิเคราะห์
ความสั มพันธ์ ระหว่าง “ฉัน” กับหญิงสาว
ในเรื่ องไม่ปรากฏคาอธิ บายว่าเหตุใดฉันจึงยืมแขนข้างเดียวของหญิงสาว แต่อาจกล่าวสรุ ป
ได้วา่ เหตุผลไม่ใช่เพียงแค่เพราะฉัน “มีรสนิยมชอบชิ้นส่ วน”（原善, 1985） หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
ฉันไม่ได้ปรารถนาแขนของหญิงสาวในฐานะที่เป็ นวัตถุทางเพศ ดังที่ผอู ้ ่านจะเห็นได้จากถ้อยคาของ
ฉันที่บรรยายไว้ในเรื่ องว่าการยืมแขนข้างเดียวเป็ นเรื่ องจริ งจังสาหรับฉันไม่ใช่ "เรื่ องเล่ นๆ" (いたづら)
และมีนยั สาคัญที่เกี่ยวโยงกับอัตลักษณ์หรื อตัวตนของฉัน อัตลักษณ์เฉพาะนี้สะท้อนผ่านความทรงจา
ของฉันที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กบั ผูห้ ญิงในอดีต กล่าวคือแขนของหญิงสาวทาหน้าที่กระตุน้ เร้า
ความทรงจาส่ วนตัวของฉันที่ถูกเก็บกดไว้ให้ปรากฏออกมา
เรื่ องเปิ ดฉากด้วยคาพูดของหญิงสาวว่า “ฉันให้ คุณยืมแขนข้ างเดียวหนึ่งคื นนะ” （片腕を一
晩お貸ししてもいいわ） ผูว้ จ
ิ ยั มองว่าการที่ผปู้ ระพันธ์เลือกถ้อยคาของหญิงสาวที่เสนอให้ฉนั ยืม
แขนข้า งเดี ย วในฉากตอนต้น เรื่ อ งนี้ สื่ อ ให้เ ห็ น สถานภาพของหญิ ง สาวว่า มิ ไ ด้เ ป็ นผูถ้ ู ก กระท า
(passive) หากแต่เป็ นผูก้ ระทา (active) และการกระทาของหญิงสาวเป็ นไปด้วยความเต็มใจมากกว่า
เป็ นการถู กบังคับ หรื อตกเป็ นเหยื่อ ดังนั้นค าพูดและพฤติ ก รรมของหญิ งสาวดัง กล่ าวจึงสะท้อน
ลักษณะความสัมพันธ์ ระหว่า งหญิงสาวกับ “ฉัน” ว่าเปรี ยบเสมือนเป็ นผูใ้ ห้ -ผูร้ ั บ มากกว่าจะเป็ น
ลัก ษณะของผูก้ ระท าและผูถ้ ูก กระท า ในแง่ หนึ่ ง หากพิจารณาแนวคิดเรื่ องสั ง คมชายเป็ นใหญ่ ที่
กาหนดให้ผหู ้ ญิงเป็ นผูร้ ับหรื อผูถ้ ูกกระทา (passive) และกาหนดให้ผชู ้ ายเป็ นผูก้ ระทา (active) จะ
เห็นได้วา่ ตาแหน่งแห่งที่ของ “ฉัน” และหญิงสาวในเรื่ องนี้ ก็ไม่ได้เป็ นไปตามบทบาทของชายหญิงที่
ถู ก สั ง คมก าหนดไว้ต้ ัง แต่ แ รกและเป็ นไปในลัก ษณะตรงกัน ข้า ม อย่ า งไรก็ ดี เ งื่ อ นไขที่ ท าให้
ความสัมพันธ์ระหว่าง “ฉัน” กับหญิงสาวที่มีลกั ษณะเฉพาะเช่นนี้ เกิดขึ้นได้น้ นั ขึ้นอยูก่ บั สภาพสังคม
ที่มีโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงอานาจของชายหญิงที่เป็ นอยูน่ นั่ เอง
การถอดแหวนทาได้ ยากสาหรั บหญิงสาวผู้เหลือแขนซ้ ายเพียงข้ างเดียว “นั่นแหวนแต่ งงานใช่ มยั้ ”
ฉันเอ่ ยถาม “เปล่ า แหวนดูต่างหน้ าแม่ ต่างหาก” “คนอื่นคงมองว่ าเป็ นแหวนหมั้นของ
ฉัน แต่ กส็ วมไว้ ไม่ได้ แคร์ อะไร” หญิงสาวตอบ “พอสวมไว้ ที่นิว้ อย่ างนีแ้ ล้ ว จะถอดออกที กร็ ้ ู สึก
เหงาเหมือนต้ องห่ างจากแม่ ไป” ฉันถอดแหวนจากนิว้ ของหญิงสาว (川端,1981,p.547)
5

ต้นฉบับเรื่ องสั้น แขนข้ างเดียว ที่อา้ งอิงไว้ในบทความนี้มาจาก “รวมผลงานของคะวะบะตะ ยะซุนะริ ” 『川
端康成全集』เล่มที่ 8 ฉบับสานักพิมพ์ฌินโชฌะ （新潮社) ซึ่งตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1981 ส่วนคา
แปลภาษาไทยของเรื่ อง แขนข้ างเดียว แปลโดยผูว้ จิ ยั เอง
5
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ฉากข้างต้นเป็ นฉากที่ “ฉัน” ถอดแหวนสลับข้างตามคาร้องขอของหญิงสาว มีผวู้ ิเคราะห์ฉาก
นี้ ไว้วา่ เปรี ยบเสมือน “พิธีกรรมสื บทอดชีวิต (วิญญาณ) หรื อ สื บสายโลหิ ตจากแม่สู่ลูกสาว จากหญิง
สาวสู่ แขนข้างเดี ยว”（福田淳子,1999）และมีบทวิเคราะห์ที่กล่าวถึงฉากนี้ วา่ “ตอนหญิงสาวมอบ
แขนให้ฉนั หญิงสาวให้สวมแหวนอันเป็ นของดูต่างหน้าแม่ที่นิ้วนางของแขนข้างนั้น นัน่ แสดงนัยว่า
“ฉัน” ได้พรากพรหมจรรย์ของหญิงสาวแล้ว เป็ น “คืนแรก” ในวันแต่งงานที่แปลกประหลาดอย่าง
แท้จริ ง” โดยการตีความนี้อยูบ่ นสมมติฐานที่วา่ การสลับเปลี่ยนแขนของหญิงสาวกับแขนของฉันนั้น
สื่ อถึงการร่ วมเพศ และแขนของหญิงสาวไม่ใช่ตวั แทนของหญิงสาวแต่เป็ นสัญลักษณ์ของอวัยวะเพศ
หญิง （石原千秋,2010）ผูว้ จิ ยั มองว่าควรพิเคราะห์ความหมายของถ้อยคาในตัวบทให้ถี่ถว้ นก่อนที่
จะโยงความหมายในระดับสัญลักษณ์ ดงั กล่าว เพราะแหวนในที่น้ ี เขียนบรรยายไว้วา่ คือ “ของดูต่าง
หน้ าแม่ ” （母の形見） ไม่ใช่ “แหวนหมั้น” หรื อ “แหวนแต่ งงาน” ตามความเข้าใจของคนทัว่ ไป
เมื่อมองผิวเผินจากภายนอก แหวนจึงเป็ นสิ่ งที่มีความหมายในแง่ที่เชื่อมโยงกับความทรงจาส่ วนตัวที่
เกี่ ยวกับแม่และการตายของแม่ นอกจากนี้ พฤติกรรมของหญิงสาวที่บรรยายในตอนต้นเรื่ องนี้ เช่ น
การที่หญิงสาวให้ฉนั ช่ วย “ถอด” แหวนที่เป็ น“ของดูต่างหน้ าแม่ ” และให้ฉันเป็ นคนทาหน้าที่สลับ
แหวนจากมือข้างซ้ายสู่ มือข้างขวา หลังจากสลับแหวนแล้วยังให้คาแนะนากับฉันอีกว่า “ลองสลับ
เปลี่ยนแขนอะไรทานองนั้นดูด้วย” พฤติกรรมเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจของหญิงสาวที่มี
ต่อฉันและหมายรวมถึ งการยินยอมให้ฉันแทรกแซงเข้าไปในพื้นที่ส่วนตัว ตอนที่ร่ าลาแขนของ
ตัวเอง หญิงสาวสัมผัสแขน “ราวกับถ่ ายเทจิ ตใจ” （心を移すやうに) ไปยังแขนข้างนั้น ขณะนั้น
ฉันรู ้ สึ กได้ว่าสิ่ งที่ ส ถิ ตอยู่ใน “แขนข้ างเดี ยว” ที่ จะนากลับไปด้วยคื นนี้ คือ “จิ ตใจ” ของหญิ งสาว
นั่นเอง และการที่ ฉันกล่ าวค าว่า “ขอบคุณ ” ถึ งสามครั้ ง ในตอนต้นเรื่ องเป็ นการแสดงความรู ้ สึ ก
ขอบคุ ณต่อหญิ งสาวและในขณะเดี ยวกันก็สะท้อนให้เห็ นถึ งลักษณะความสัมพันธ์ ระหว่างฉันกับ
หญิงสาวที่มีความเชื่อมโยงกันทางจิตใจมากกว่าความสัมพันธ์แบบเพศตรงข้ามทัว่ ไปอีกด้วย
ดังที่กล่าวมาข้างต้น การที่หญิงสาวให้ยมื แขนข้างหนึ่ งของเธอนั้นเป็ นการกระทาที่ยืนอยูบ่ น
ความไว้วางใจที่หญิงสาวมีต่อฉัน นอกจากนี้ การที่ให้ฉนั เป็ นคนสลับแหวน “ของดูต่างหน้ าแม่ ” อัน
เป็ นสัญลักษณ์แทนความทรงจาส่ วนตัวของหญิงสาวไปไว้ที่แขนข้างขวาและยังเอ่ยปากชวนให้ลอง
สลับกับแขนของฉันในภายหลังนั้นมีนัยสาคัญ กล่ าวคื อการสลับเปลี่ ยน （つけ替へ）แขนที่จะ
เกิดขึ้นในคืนนี้ น้ นั ไม่ได้สื่อถึ งการมีเพศสัมพันธ์ดงั ที่เคยมีผวู้ ิเคราะห์ไว้ในงานวิจยั ที่ผ่านมา หากแต่
เป็ นการสลับเปลี่ยนไปสู่ พ้นื ที่ความทรงจาส่ วนตัวของฉันด้วยความช่วยเหลือของหญิงสาว หรื อกล่าว
อีกนัยหนึ่ งคือพฤติกรรมต่างๆ ของหญิงสาวในตอนต้นเรื่ องนี้ มีบทบาทช่ วยกระตุน้ ความทรงจาใน
อดีตของฉันที่ถูกเก็บกดไว้อยูใ่ นเบื้องลึกของจิตใจ “การถอดแหวนทาได้ ยากสาหรั บหญิงสาวผู้เหลือ
แขนซ้ ายเพียงข้ างเดียว” สะท้อนให้เห็นภาพของสภาวะที่ยากลาบากในการช่วยตัวตนที่บกพร่ องให้
หลุ ดพ้นได้ด้วยตนเอง ดังนั้นการที่ ฉันปรารถนา “แขนข้ างเดี ย ว” นั้นไม่ใช่ เพื่ อตอบสนองความ
ปรารถนาในฐานะที่เป็ นวัตถุ ทางเพศ แต่เพื่อนาพาไปสู่ การตระหนักรู ้ อะไรบางอย่างซึ่ งก็คือตัวตน
ภายในและความโดดเดี่ยวของตัวฉันเอง
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ความโดดเดี่ยวของ “ฉัน”
การยืมแขนข้างเดียวสาหรับฉันไม่ใช่ เพราะฉันมีรสนิ ยมชอบชิ้ นส่ วน หากแต่เป็ นเรื่ องที่มี
ความสาคัญอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวตนของฉัน ตัวตนของฉันเชื่ อมโยงกับความทรงจาส่ วนตัวอัน
เป็ นปมเหตุที่ทาให้เกิดความโดดเดี่ยว
ห้ องที่โดดเดี่ยวลาพังเป็ นปกติ ทว่ าความโดดเดี่ยวที่ว่าหมายถึงการมีอยู่ของอะไรบางอย่ างมิใช่ หรื อ
คา่ คืนนีฉ้ ันกลับมาพร้ อมแขนของหญิงสาวและไม่ ร้ ู สึกโดดเดี่ยวอีกต่ อไป ทันใดนั้นความ
โดดเดี่ยวของฉันที่เก็บตัวอยู่ในห้ องก็คุกคามฉัน (川端,1981,p.553)
จากฉากข้างต้น ในค่าคืนเดียวกันหลังจากที่ฉนั ได้ยืมแขนของหญิงสาวและนาแขนของหญิง
สาวกลับมาที่ห้องพักของตัวเองในอพารต์เมนต์ที่อาศัยอยู่ ฉันได้สนทนากับแขนของหญิงสาวและ
ย้อนนึกถึงประสบการณ์กบั ผูห้ ญิงที่เคยมีความสัมพันธ์ดว้ ยในอดีตภายใน “ห้ องที่ โดดเดี่ยวลาพังเป็ น
ปกติ ” ของฉัน จากคาบรรยายข้างต้นที่ กล่ าวว่า “ความโดดเดี่ ยวที่ ว่าหมายถึ งการมี อยู่ของอะไร
บางอย่ างมิใช่ หรื อ” ชี้ ให้เห็นว่านิ ยามความโดดเดี่ยวสาหรับฉันนั้นแตกต่างจากความหมายทัว่ ไป มี
ผูว้ ิจยั ที่ได้ให้คาจากัดความไว้ว่าความโดดเดี่ยวหมายถึง “การมีอยู่ของตัวตนโดยลาพัง” กล่าวคือ
“แม้ว่าการเชื่ อมต่อกันทางจิ ตใจหรื อการปลู ก ถ่ ายทางกายภาพจะมี ค วามเป็ นไปได้มากขึ้ นเรื่ อยๆ
กระนั้นก็ตามก็ไม่มีทางเป็ นไปได้ที่ตวั ตนของเราจะหลอมรวมผสมผสานหรื อเปลี่ ยนสลับกับตัวตน
ของผูอ้ ื่น ณ จุดนี้ จึงมีแต่ "ตัวตนโดยลาพัง" เท่านั้น”（浅井眞男, 1959） แต่ความโดดเดี่ยวในห้อง
ของฉันในที่น้ ีคือ “การมีอยู่ของอะไรบางอย่ าง” หรื ออาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่ งคือการมีปฏิสัมพันธ์กบั
บางสิ่ งที่ตามองไม่เห็นหรื อไม่สามารถสัมผัสตัวตนได้อย่างแน่ชดั
โดยทัว่ ไป “ห้อง” เป็ นสิ่ งที่แบ่งกั้นพื้นที่ภายนอกกับภายในให้แยกออกจากกัน อาจกล่าวได้
ว่าพื้นที่ภายนอกนี้ หมายถึงพื้นที่สาธารณะ(Public Space) ส่ วนพื้นที่ภายในคือพื้นที่ส่วนตัว (Private
Space) และหากพิจารณาในแง่มุมของบทบาทตามเพศภาวะ ที่ระบุวา่ ตาแหน่งหรื อพื้นที่ทางสังคม
ใดเป็ นพื้นที่ ของหญิ งและชาย เช่ น สังคมชายเป็ นใหญ่กาหนดบทบาหญิ งชายที่ทาให้ผหู ้ ญิงอยู่ใน
พื้ นที่ ค รั วเรื อนหรื อพื้ นที่ ส่ วนตัว ส่ วนผูช้ ายอยู่ใ นพื้ นที่ ส าธารณะนั้น จะเห็ นได้ว่า พื้ นที่ ”ห้อง”
ในบริ บทนี้มีความแตกต่างจากกรอบความคิดทัว่ ไปดังกล่าว กล่าวคือ “ห้อง” อันโดดเดี่ยวนี้ เป็ นพื้นที่
ส่ วนตัวที่เกี่ยวข้องกับความทรงจาของฉันในฐานะที่เป็ นเพศชาย รวมถึงเป็ นพื้นที่ทางจิตใจที่แบ่งกั้น
ระยะห่ างระหว่างตัวตนของฉันกับผูอ้ ื่นในระดับปั จเจกบุคคล ด้วยเหตุน้ ี เมื่อแขนของหญิงสาวซึ่ ง
เป็ นเสมือนบุคคลอื่นและเป็ นตัวแทนของเพศหญิงเข้ามาในห้องหรื อพื้นที่ส่วนตัวของฉัน ความโดด
เดี่ ยวที่เป็ นตัวกาหนดขอบเขตและครอบงาห้องของฉันอยู่จึงแสดงปฎิ กิริยาว่าถูก “คุกคาม” ราวกับ
กลไกป้ องกันตนเองทางานดังที่บรรยายว่า “ความโดดเดี่ยวของฉั นที่ เก็บตัวอยู่ในห้ องก็คุกคามฉั น ”
ทั้งนี้ความรู ้สึกถูกคุกคามที่เกิดขึ้นจากการที่แขนของหญิงสาวรุ กล้ าเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวของฉันหรื อ
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ปฏิ กิริยาป้ องกันตนเองนี้ เกิ ดขึ้นได้เพราะมีการกาหนดขอบเขตพื้นที่ของฉันไว้อยู่ก่อนแล้ว “ความ
โดดเดี่ยวของฉันที่เก็บตัวอยู่ในห้ อง” จึงพยายามรักษาพื้นที่ส่วนตัวนี้ ดว้ ยการแบ่งกั้นขอบเขตของตัว
ฉันกับผูอ้ ื่นรวมถึงระยะห่างของความสัมพันธ์แบบชายหญิง
นอกจากนี้ตวั ละครหลักที่ปรากฏในเรื่ องไม่มีชื่อและไม่มีรายละเอียดอื่นใดทั้งอายุ อาชี พการ
งานและชี วิตครอบครั ว ผูอ้ ่ า นจะทราบแต่ เพี ย งว่า ตัวละครเอก “ฉัน” เป็ นผูช้ ายและอาศัย อยู่ใ น
“อพารต์ เมนต์ ” แห่ งหนึ่ งในเมืองใหญ่ หากพิจารณาจากบริ บทสังคมในยุคทศวรรษ 1960 ที่เรื่ อง
แขนข้ างเดียว นี้ได้รับการตีพิมพ์ หลังจากญี่ปุ่นพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี ค.ศ. 1945 ความ
เปลี่ ยนแปลงที่เห็ นเด่ นชัดคือญี่ ปุ่นได้กลายเป็ นมหาอานาจทางเศรษฐกิ จและสังคมญี่ปุ่นกลายเป็ น
สังคมมวลชน6 สังคมอุตสาหกรรมแทนที่สังคมเกษตรกรรม การเข้าทางานในบริ ษทั มีมากขึ้นจนเกิด
คาเรี ยกคนที่ทางานรับเงิ นเดื อนว่ามนุ ษย์เงิ นเดื อน (salary man) มณฑา พิมพ์ทองได้กล่าวไว้ว่า
“ในช่วงระหว่างปี 1960 ถึง 1970 มีการรับเอารู ปแบบการดารงชีวติ แบบอเมริ กนั เข้ามา ประชาชนเริ่ ม
เข้าไปอาศัยอยูใ่ นอพาร์ ตเมนต์คอมเพลกซ์มากขึ้น” (มณฑา พิมพ์ทอง, 2547, หน้า 6) พื้นที่ส่วนตัว
เช่ นห้องใน “อพารต์ เมนต์ ” ที่ “ฉัน”อาศัยอยู่น้ นั ก็สะท้อนให้เห็นภาพวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปและ
ความโดดเดี่ ย วของผู้ช ายในสั ง คมเมื อ งที่ เ ป็ นสั ง คมมวลชนเต็ ม ไปด้ว ยผู้ค น ในแง่ ห นึ่ ง “ฉัน ”
จึงเปรี ยบเสมือนตัวแทนของมวลชนนิ รนามที่ ไม่มีความแตกต่างกันในหมู่ชนกลุ่ มใหญ่ของสังคม
และอาจกล่าวได้วา่ สภาพสังคมเมืองดังกล่าวยิ่งตอกย้ าให้เห็ นถึงความรู้สึกโดดเดี่ยวแปลกแยกของ
“ฉัน” ในฐานะปัจเจกชนและผูช้ ายคนหนึ่ง
นัยแห่ งการจ้ องมอง: ความเป็ นชายทีถ่ ูกกดทับ
หลังจากแยกทางกับหญิ งสาว ฉันเดิ นกลับท่ามกลางหมอกหนาปกคลุ มเมืองในยามค่ าคื น
โดย “ถื อสิ่ งที่สาคัญไว้อยู่ในมือ” （だいじなものをかかへて)ซ่ อนอยู่ใต้เสื้ อโค้ตกันฝน ฉันเดิ น
ผ่านถนนในยามค่าคืนที่ “วิสัยทัศน์ในการมองไม่ชดั เจน”（見通しがきかない） และเข้าไปในห้อง
ด้วยความรู ้สึกว่า “ความโดดเดี่ยวของฉันที่เก็บตัวอยูใ่ นห้องคุกคามฉัน”
“คุณหวาดกลัวอะไรบางอย่างอยูเ่ หรอคะ” เหมือนแขนของหญิงสาวกล่าวเช่นนั้น “มีใครอยูเ่ หรอ?”
“หึ ม? คิดว่ าน่ าจะมีอะไรอย่ างนั้นเหรอ?” “ฉันได้ กลิ่นค่ ะ” “กลิ่นเหรอ? คงเป็ นกลิ่นของผม
เห็นเงาใหญ่ ของผมยืนอยู่อย่ างเลือนรางในความมืดบ้ างหรื อเปล่ า คุณสังเกตดูดีๆ หน่ อยสิ เงาของ
ผมอาจจะรอคอยการกลับมาของผมอยู่กไ็ ด้ ” “กลิ่นหอมนะคะ” “อ๋ อ กลิ่นหอมของดอกแมก
“สังคมญี่ปุ่นปั จจุบนั กาลังเปลี่ยนเป็ นสังคมมวลชน ผูค้ นที่ประกอบขึ้นเป็ นสังคมมวลชนนี้แม้จะเป็ นผูท้ ี่ตดั ขาด
จากสังคมชุมชนในชนบทเหมือนๆ กันก็ตาม แต่ดว้ ยความแตกต่างทางด้านถิ่นกาเนิด อาชีพ ชนชั้น ดังนั้นพวกเขา
จึงเป็ นมวลชนที่ไม่มีสายใยจะผูกพันได้เลย มวลชนเหล่านี้อยูใ่ นสภาพที่ไม่มีลกั ษณะแบบชุมชนที่จะป้ องกันพวก
เขาจากความโดดเดี่ยวไร้อานาจ” (ฟุคุทาเคะ ทาดาจิ, 2543, หน้า 110)
6
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โนเลียดอกใหญ่ น่ะ” ฉันตอบด้ วยนา้ เสี ยงที่เริ งร่ า ดีแล้ วที่ไม่ ได้ กลิ่นความโดดเดี่ยวที่สกปรกอับชื ้น
ของฉัน ตาฉันเริ่ มคุ้นชิ นกับความมืดขึน้ มาเล็กน้ อย ท่ ามกลางความมืดมิดนั้น ฉันรู้ ดีว่าอะไรอยู่
ตรงไหนด้ วยความคุ้นชิ นเป็ นประจาทุกคืน“ให้ ฉันเป็ นคนเปิ ดไฟนะคะ” แขนของหญิงสาวเอ่ ย
เรื่ องที่ เหนือความคาดคิ ด “นี่ เป็ นครั้ งแรกที่ ฉันมาห้ องนีน้ ่ ะค่ ะ” “เชิ ญครั บ ผมรู้ สึกขอบคุณด้ วยซ้า
ยังไม่ เคยมีใครเปิ ดไฟในห้ องนีน้ อกจากผมเลย คุณเป็ นคนแรก” (川端,1981,p.553-554)
บทสนทนาข้างต้นระหว่างฉันกับแขนของหญิ งสาวเริ่ มต้นขึ้ นเมื่ อกลับมาถึ งห้องของฉัน
แขนของหญิงสาวจู่ๆ ก็เอ่ยปากพูดขึ้นมาหลังจากนิ่ งเงี ยบมาตลอดทาง แขนของหญิงสาวเข้ามาใน
ห้องแล้วถามฉันว่า “คุณหวาดกลัวอะไรบางอย่ างอยู่เหรอคะ” และต่ อด้วย “ฉั นได้ ก ลิ่ นค่ ะ ” ซึ่ ง
“กลิ่น” เป็ นเรื่ องของประสาทสัมผัสทางจมูก แสดงถึงการรับรู ้ทางกลิ่นที่เป็ นหนึ่งในห้าของประสาท
สัมผัสของมนุ ษย์นอกเหนื อไปจากการมองเห็น การได้ยิน การรู้รส และการสัมผัสทางผิวหนัง ใน
ขณะเดี ยวกันฉันกลับบอกให้แขนของหญิงสาวมองหา “เงาของผม” และให้ “สั งเกตดูดีๆ” ซึ่ งจุดนี้
เป็ นการเปรี ยบเทียบให้เห็นว่าฉันให้ความสาคัญกับการรับรู้ทางสายตาหรื อการจ้องมอง และ “เงาของ
ผม” ในที่ น้ ี ก็คือตัวตนอี กตัวตนหนึ่ งนัน่ เอง ถ้อยคาของฉันดังกล่าวเป็ นคาพูดที่ กล่ าวกับแขนของ
หญิงสาวแต่ก็เป็ นคาพูดที่แสดงออกถึงการรับรู้ ของฉันที่เฝ้ ามองดูเงาของตนเองหรื อตัวตนอีกตัวตน
หนึ่งด้วยเช่นกัน และจากคาบรรยายที่วา่ “กลิ่นความโดดเดี่ยวที่ สกปรกอับชื ้นของฉั น ” （私の不潔で
陰湿な孤独の匂ひ) ซึ่ งคาว่า “สกปรก” “อับชื ้น” ที่ใช้เป็ นคาขยายความโดดเดี่ ยวของฉันนั้นล้วนแต่
มีนยั ทางลบและบ่งบอกถึงความรู ้ สึกรังเกี ยจต่อความโดดเดี่ยวของตัวฉันเองด้วย ในทางกลับกันเรา
จะสังเกตได้วา่ คาพูดของแขนหญิงสาวใช้คาที่มีนยั บวกหรื อเป็ นไปในเชิ งรุ กซึ่ งตรงกันข้ามกับถ้อยคา
ของฉันที่มีนัยทางลบและเป็ นไปในเชิ งรับ เช่ น “กลิ่ นหอมนะคะ” “ให้ ฉันเป็ นคนเปิ ดไฟนะคะ”
การที่แขนหญิงสาวเสนอตัวขอเป็ นคนเปิ ดไฟห้องของฉันเป็ น “เรื่ องที่ เหนือความคาดคิ ด” สาหรับฉัน
เพราะนอกจากฉันแล้ว แขนของหญิงสาวเป็ นคนแรกที่เปิ ดไฟ “ห้ องที่โดดเดี่ยวลาพังเป็ นปกติ” นี้
นอกจากนี้ มีฉากที่ฉนั ดึงม่านในห้องแล้วมองเห็นใบหน้าของตัวเองที่ “มองดูอ่อนเยาว์ กว่ า
ใบหน้ าปกติ ” สะท้อนอยู่บนหน้าต่างกระจก กระนั้นฉันก็ไม่รีรอที่จะดึงม่านปิ ดและ “ใบหน้ าฉั นก็
หายไป” อาจกล่าวได้วา่ ฉันมีความรู้สึกรังเกียจและปฏิเสธที่จะมองดูตวั ฉันในอดีตเฉกเช่นเดียวกับ
“กลิ่นความโดดเดี่ยวที่สกปรกอับชื ้นของฉัน”
แม้ว่าแขนของหญิงสาวในเรื่ องจะเป็ นเสมือนวัตถุ ที่ถูกฉันจับจ้อง แต่ในขณะเดี ยวกันแขน
ของหญิงสาวก็เป็ นสิ่ งที่ตามองไม่เห็นและเชื่ อมโยงกับความทรงจาในอดีตของฉัน ดังคาพูดของแขน
ของหญิงสาวที่กล่าวว่า "ถึ งมนุ ษย์จะมองดูฉัน แต่ไม่มีใครมองเห็ นฉันหรอก" （人間がのぞいて
も、あたしのことは見えないわ) ระหว่างที่ ฉันใช้เวลาพูดคุ ย กับแขนของหญิ งสาวตามลาพัง ที่
ห้องของฉันในอพารต์เมนต์ ความทรงจาในอดีตที่ฝังลึกอยูภ่ ายในก็ถูกกระตุน้ และนาพาฉันไปสู่ การ
เป็ นผูเ้ ฝ้ ามองดูตวั เองในอดีต
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นอกจากนี้ความโดดเดี่ยวคือ “การมีอยู่ของอะไรบางอย่ าง” ดังที่กล่าวไปข้างต้นนั้นเกี่ยวข้อง
กับ ตัวตนหรื อลัก ษณะของผูห้ ญิ ง ที่ ป รากฏในเรื่ อง แขนข้ างเดี ย ว ด้วยเช่ น กัน ดัง เช่ นฉากที่ ฉัน
เดินทางกลับ อพาร์ ตเมนต์พร้อมกับแขนของหญิงสาว หลังจากที่แยกทางกับหญิงสาว ระหว่างทาง
ฉันมองเห็ น “หญิ ง สาวในชุ ดสี แดงอมเหลื อง” （朱色の服の若い女) นั่งอยู่ในรถที่ แล่ นผ่านไป
ทันใดนั้นฉันก็พลันนึ กถึงหญิงสาวที่ให้ยืมแขนเมื่อครู่ ฉันรู ้สึกไปเองว่า “หญิงสาวในชุ ดสี แดงอม
เหลือง” รู ้วา่ ฉันกาลังถือแขนของหญิงสาวอยูแ่ ละ “มองเห็นความลับของฉั นทะลุปรุ โปร่ ง” ราวกับว่า
หญิ ง สาวสามารถล่ วงรู ้ ความลับที่ อยู่ใ นใจฉันได้ เป็ นที่ น่า สั ง เกตว่า ภาพของผูห้ ญิ งที่ ฉัน พบเจอ
ระหว่างเดินทางกลับอพาร์ ตเมนต์น้ นั มีตวั ตนที่คลุมเครื อและเชื่อมโยงกับความทรงจาในอดีตอันใกล้
ที่เพิ่งเกิ ดขึ้น เช่น การนึ กถึงตัวตนของหญิงสาวที่เพิ่งให้ยืมแขนข้างหนึ่ งของเธอ และประเด็นสาคัญ
คือตัวตนของผูห้ ญิงที่นาเสนอในที่น้ ีทาหน้าที่เป็ นพาหะนาพาความรู ้สึกหวาดหวัน่ มาให้ฉนั อย่างเห็น
ได้ชดั
ความรู้สึกหวาดกลัวและความรู้สึกถูกคุกคามเกิดขึ้นเมื่อแขนหญิงสาวเข้ามาในห้องของฉัน
ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ฉันสนทนาและใช้เวลาร่ วมกับแขนหญิงสาวและนึ กย้อนถึ งความทรงจาที่
เกี่ ยวกับความสัมพันธ์กบั ผูห้ ญิงในอดี ต ตัวอย่างหนึ่ งที่ฉันนึ กย้อนถึงความทรงจาเกี่ ยวกับหญิงสาว
คนหนึ่ งที่พร้ อมมอบกายให้กบั ฉัน ฉันนึ กถึงภาพของหญิงสาวระหว่างที่มีความสัมพันธ์ทางเพศกันว่า
“หญิงสาวลืมตาค้ างและจ้ องมองฉัน” และ “ฉั นพยายามปิ ดเปลือกตาของหญิงสาวลง” “หญิงสาวลืม
ตายกตั ว ท่ อ นบนขึ ้น ฉั น ใช้ แขนของฉั น ผลั ก ตั ว ของเธอล้ ม นอนลง” จากเนื้ อ หาดัง กล่ า วนี้ จะ
สังเกตเห็นได้วา่ ฉันผูจ้ อ้ งมองหญิงสาวอยูน่ ้ นั รู ้สึกตัวว่าหญิงสาวกาลัง “จ้ องมองฉั น” อยูด่ ว้ ยเช่ นกัน
ซึ่ งเป็ นการแสดงออกถึงการรับรู้ของฉันที่กลายเป็ นวัตถุที่ถูกจับจ้อง การจ้องมองแฝงนัยของอานาจ
กล่าวคื อเป็ นการแสดงออกถึ งอานาจที่ เหนื อกว่า การที่ฉันรั บรู ้ ว่าตัวเองกลายเป็ นผูถ้ ูกจับจ้องโดย
หญิงสาวนั้น อาจกล่าวได้ว่าฉันรับรู ้ เข้าใจตัวตนของฉันได้ผ่านสายตาของหญิงสาว หลังจากที่ฉัน
หวนนึ กถึ งความทรงจาดังกล่าว ตาแหน่ งแห่ งที่ของผูจ้ อ้ งมองและผูถ้ ูกจ้องมองก็ได้เปลี่ ยนสลับกัน
กล่าวคือแขนของหญิงสาวกลายเป็ นผูจ้ อ้ งมองและฉันกลายเป็ นผูถ้ ูกจ้องมอง ดังจะเห็นได้จากฉากที่
บรรยายว่า “แขนของหญิงสาวมองดูฉันเปลี่ยนชุด ฉั นรู้ สึ กเขินอายที่ ถูกจ้ องมองอยู่” ฉันไม่ได้เป็ นผู ้
จ้องมองแต่กลายเป็ นวัตถุแห่ งการจ้องมองของแขนหญิงสาว อาจกล่าวได้ว่าภาพความเป็ นชายของ
“ฉัน” ถูกลดค่าให้กลายเป็ นวัตถุทางเพศ เรื อนร่ างของ “ฉัน” ซึ่ งเป็ นผูช้ ายกลายเป็ นวัตถุแห่ งการจ้อง
มองไม่ต่างจากแขนหญิงสาว
ตัวตนของหญิงสาวและแขนหญิงสาวมีบทบาทช่วยกระตุน้ ให้ฉนั ย้อนนึกถึงความทรงจาใน
อดีตความสัมพันธ์กบั แขนหญิงสาวช่วยปลดปล่อยฉันจากอารมณ์ความรู ้สึกในทางลบที่มีมาตั้งแต่ใน
อดีต ในตอนท้ายเรื่ องเมื่อฉันสลับเปลี่ยนแขนของตัวเองกับหญิงสาวได้สาเร็ จและหลับใหลไป "ห้อง
ที่โดดเดี่ยวอับชื้ นของฉัน" （私の陰湿な孤独の部屋) หรื อ "เลือดที่สกปรกเปรอะเปื้ อนในตัว
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ผูช้ ายอย่างฉัน" （私のやうな男の汚濁の血）ก็เลือนหายไปได้ชวั่ ขณะ อาจกล่าวได้วา่ การสลับเปลี่ยน
แขนนี้ไม่ได้สื่อถึงการร่ วมเพศระหว่างชายหญิงดังที่งานวิจยั ที่ผา่ นมาได้กล่าวไว้ หากแต่เป็ นการสาน
สัมพันธ์ที่เป็ นรู ปแบบหนึ่งของการปลดปล่อยและให้อิสระแก่ความเป็ นชายแบบชายรักหญิงทัว่ ไป
อย่างไรก็ดีในตอนจบฉันถอดแขนของหญิงสาวทิ้งและลนลานเก็บแขนของหญิงสาวมาสวมกอดไว้
แน่ นด้วย “ความรู้ สึ กเศร้ าสลดจากส่ วนที่ อยู่ลึกลงไปภายในตนเอง” จากข้อความดังกล่าวแสดงให้
เห็ นว่าการผ่านประสบการณ์ ความรู ้ สึกที่ “ตัวฉั นหายไป” และได้มองเห็น “แขนอันน่ าขยะแขยง”
ของตัวเองที่ถูกถอดออกนั้น ทาให้ฉนั ตระหนักถึงตัวตนภายในของฉัน ฉันยอมรับตัวตนของตนเอง
ได้โดยการยืมมุมมองของผูอ้ ื่น ภาพของฉันที่กอดแขนของหญิงสาวที่ดูเหมือนเด็กทารกที่ชีวิตกาลัง
จะมอดดับลงในตอนจบนั้นสะท้อนให้เห็นว่าฉันตระหนักรู ้ถึงความเป็ นชายที่อ่อนแอของตนเองและ
พร้อมแบกรับความย้อนแย้งที่เกิดขึ้นไปด้วยเช่นกัน
บทสรุ ป
ภาพเสนอ “ความเป็ นชาย” ที่ปรากฏใน แขนข้ างเดียว แตกต่างจากการนาเสนอความเป็ นชาย
แบบอุดมคติหรื อความเป็ นชายแบบมีอานาจนา ความเป็ นชายนี้ ไม่ได้อยูภ่ ายใต้มายาคติวา่ ผูช้ ายหรื อ
เพศชายเป็ นเพศที่แข็งแรงและต้องแสดงอานาจเหนื อกว่าผูห้ ญิงหรื อเพศหญิง ความโดดเดี่ยวของตัว
ละครเอกชายในเรื่ อ งนี้ จึ ง สื่ อ ถึ ง ความยากล าบากในการสร้ า งความสั ม พันธ์ ก ับ ผูอ้ ื่ น โดยเฉพาะ
ความสัมพันธ์ชายหญิงที่มีลกั ษณะเป็ นความสัมพันธ์เชิงอานาจ กล่าวคือ “ฉัน” ไม่ใช่ผชู ้ ายแบบที่จะ
กลายเป็ นศูนย์กลางของการสร้างความสัมพันธ์ทางเพศที่ตอ้ งตอบสนองการสร้างครอบครัว หรื อการ
มีเพศสัมพันธ์ของผูช้ ายต้องเป็ นไปตามอุดมการณ์ครอบครัว “ฉัน” มีความปรารถนาและโหยหา
ความสั ม พัน ธ์ ก ับ ผู ้อื่ น ในแบบที่ ต่ า งออกไป ในขณะเดี ย วกัน ตัว ตนภายในของฉั น ก็ ป ฏิ เ สธ
ความสัมพันธ์กบั ผูห้ ญิงที่เป็ นคนอื่นและมองว่าผูห้ ญิงเป็ นสิ่ งแปลกปลอม หากพิจารณาจากบริ บท
ทางสังคมในยุคสมัยดังกล่าวด้วยแล้วอาจตีความได้วา่ ความเป็ นชายของ “ฉัน”ที่นาเสนอใน แขนข้ าง
เดียว นี้เป็ นภาพสะท้อนวิกฤตความเป็ นชายแบบหนึ่ งในสังคมที่กาหนดบทบาทเพศชายและคาดหวัง
ให้เพศชายมี หน้าที่ เป็ นเพศที่ มี อานาจเหนื อกว่า และจิ ตส านึ กที่ ว่าผูช้ ายย่อมเป็ นผูน้ าในการสร้ า ง
ความสัมพันธ์กบั เพศตรงข้าม(และเป็ นผูห้ าเลี้ยงนั้น)หมายรวมถึงความรับผิดชอบที่ตามมา ดังเช่นที่
“ฉัน” กล่าวไว้วา่ การยืมแขนหญิงสาวมานั้นเป็ นเรื่ องจริ งจังไม่ใช่ “เรื่ องเล่ นๆ” จิตสานึ กดังกล่าวคือ
ความเป็ นชายที่ ผูกพันกับหน้า ที่ ความรั บ ผิดชอบนี้ เป็ นสาเหตุ ส าคัญประการหนึ่ ง ที่ อธิ บ ายสภาพ
ปั ญหาของเพศชายได้ท้ งั หมดไม่ว่าจะในเรื่ องความรัก การแต่งงาน การฆ่าตัวตาย และการตายด้วย
การทางานหนักเกิ นไป（飯野智子, 2018）ดังนั้นอาจกล่าวได้วา่ วิกฤตความเป็ นชายของ “ฉัน” ใน
ที่น้ ี ยังสะท้อนความความสับสนไม่แน่ใจในตนเองเนื่ องจากต้องเผชิ ญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงและ
อาจเกิดคาถามว่าบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะผูช้ ายคืออะไร
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