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บทคัดย่อ
กลวิธีการสร้างโครงเรื่ องแบบวงวนเวลา (Time-loop) เป็ นที่นิยมในการ์ ตูนญี่ปุ่นหลังปี 2000 เป็ น
ต้นมา และยามเมื่อเหล่าจักจัน่ กรี ดร้ อง (ひぐらしのなく頃に) ถือเป็ นหนังสื อการ์ ตูนแนววงวนเวลาหลังปี
2000 เรื่ องหนึ่งที่ประสบความสาเร็ จ โดยจะเห็นได้จากการที่ผลงานชิ้นนี้ถูกนาไปดัดแปลงเป็ นทั้งภาพยนตร์
การ์ ตูน ภาพยนตร์ คนแสดง และวิดีโอเกมเป็ นจานวนมาก บทความนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความขัดแย้ง
และการต่อรองระหว่างตัวละครกับค่านิ ยมของสังคมญี่ปุ่นใน ยามเมื่อเหล่ าจักจั่นกรี ดร้ อง ผ่านกลวิธีการ
สร้างโครงเรื่ องแบบวงวนเวลา โดยตัวละครจะต้องย้อนเวลากลับมาเผชิ ญกับโศกนาฏกรรมแบบเดิมในเวลา
และสถานที่เดิม ซ้ า ๆ จนกว่าจะหาทางหลุดพ้นจากวังวนของโศกนาฏกรรมดังกล่าว จากการศึกษาพบว่าวัง
วนของโศกนาฏกรรมนั้นมีที่มาจากค่านิ ยมสังคมหมู่บา้ นซึ่ งสร้ างความเป็ นน้ าหนึ่ งใจเดียวกันในกลุ่มด้วย
การสร้างความเป็ นอื่น ทั้งนี้ค่านิยมสังคมหมู่บา้ นถือเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่ญี่ปุ่นรับสื บทอดมาจากสังคม
หมู่บา้ นแบบดั้งเดิมก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศเข้าสู่ ความเป็ นสมัยใหม่ โดยวงวนเวลาสะท้อนให้เห็นถึง
กระบวนการปะทะสังสรรค์ระหว่างตัวละครกับค่านิ ยมสังคมเพื่ อหาทางออกให้กบั ปั ญหาความขัดแย้ง
ดังกล่าว
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Abstract
Time-loop is a plot device widely used in Japanese comic after the 2000. Higurashi no Naku koro
ni is one of the successful Time-loop comics which was adapted to cinema, animation and video Games.
This article aims to analyse the conflict and negotiation between character and Japanese social values
through Time-loop plot device, which the protagonist has to travel back into the past and experience the
same situation in the same space and time repeatedly. From the study, the cycle of tragedy resulted from
collectivism which makes people become unity by discriminating the others. The sense of collectivism is
the cultural heritage from the village system in pre-modern era. Moreover, time-loop also represents the
process that characters interact with this social value in order to find the solution for the conflict.
Keywords: time-loop, Japanese social value, collectivism
บทนา
วงวนเวลา (Time-loop) เป็ นกลวิธีการสร้างโครงเรื่ องที่ให้ตวั ละครย้อนเวลากลับมาเผชิญเหตุการณ์
เดิม ในสถานที่และวันเวลาเดิมตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป โดยมีปมหลักคือการที่ตวั ละครจะต้องหาทางหลุดพ้นจาก
วงวนเวลาดังกล่าว วงวนเวลาถื อเป็ นแนวย่อย (subgenre) ของนวนิ ยายวิทยาศาสตร์ แนวเดินทางข้ามเวลา
(Time Travel) ซึ่ งปรากฏตั้งแต่ตน้ ศตวรรษที่ 20 เช่น Doubled and Redoubled ของ Malcolm Jameson ที่ลง
ตีพิมพ์ในนิตยสาร Unknown3 ในปี ค.ศ.1941 เป็ นเรื่ องของตัวเอกที่บงั เอิญถูกสาปให้วนอยูใ่ นวันเดิมซ้ า ๆ
จนกว่าจะทาวันนั้นได้สมบูรณ์แบบ โดยสิ่ งที่ตวั เอกต้องทาให้สาเร็ จในวันนั้นก็มี อาทิ การเสี่ ยงดวง การได้
เลื่อนตาแหน่ง การขัดขวางการปล้นธนาคาร และการขอหมั้น
ในขณะเดี ย วกันกลวิธี ก ารสร้ า งโครงเรื่ องแบบวงวนเวลานี้ ก็ เริ่ ม ปรากฏในการ์ ตูนญี่ ปุ่ นตั้ง แต่
ทศวรรษ 1980 เช่ นใน วิหคเพลิ ง บท สั ตว์ ประหลาด (火の鳥異形編, 1981) ซึ่ งเป็ นเรื่ องราวของตัวเอกที่
ลอบสังหารแม่ชีบิคุนิ ก่อนที่จะถูกพาย้อนเวลากลับไปและเธอก็ตอ้ งสวมบทบาทเป็ นแม่ชีบิคุนิแทนเพื่อรอ
ให้ตวั เองอีกคนมาฆ่า และ ลามูทรามวัยจากต่ างดาว ภาค บิวตีฟ้ ูลดรี มเมอร์ (うる星やつら ビューティフル
ドリーマー, 1984) ซึ่ งเป็ นเหตุการณ์ หนึ่ งวันก่อนวันเทศกาลโรงเรี ยน เมื่อนักเรี ยนในโรงเรี ยนโทะโมะบิ คิ
เตรี ยมงานเสร็ จแล้ว แต่วนั เทศกาลโรงเรี ยนกลับมาไม่ถึงเนื่ องจากทุกครั้งที่ผา่ นคืนก่อนงานเทศกาลไปพวก
เขาก็จะถูกพาย้อนเวลากลับมาที่เช้าวันเดิมซ้ า ๆ อย่างไรก็ดีในช่วงเวลานั้นการ์ ตูนที่ใช้กลวิธีการสร้างโครง
เรื่ องแบบวงวนเวลากลับยังไม่เป็ นที่นิยมเนื่ องจากผูบ้ ริ โภคการ์ ตูนในยุคนั้นยังไม่คุน้ เคยกับกลวิธีดงั กล่าว
จนกระทัง่ หลังปี ค.ศ. 2000 เป็ นต้นมา กลวิธีการสร้างโครงเรื่ องแบบวงวนเวลากลับได้รับความนิ ยมจนมี
การ์ ตูนแนวนี้ ตีพิมพ์ออกมามากมาย ทั้งนี้ เพราะผูบ้ ริ โภคที่มีอายุอยูใ่ นช่วงวัยรุ่ นในยุคนี้ เติบโตมากับวิดีโอ
เกม และวิดีโอเกมนั้นก็มีรูปแบบการเล่าเรื่ องคล้ายคลึ งกับกลวิธีการสร้ างโครงเรื่ องแบบวงวนเวลานัน่ เอง
(อะสุ มะ, 2007, หน้า 166)
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ดังเช่ น ยามเมื่อเหล่ าจักจั่นกรี ดร้ อง ซึ่ งมีตน้ ฉบับเป็ นเกมแนว Visual Novel โดยเกมประเภทนี้ จะ
ดาเนิ นเรื่ องด้วยการใช้ภาพนิ่ งกับบทบรรยายและบทสนทนาคล้ายการอ่านนิ ยายที่มีภาพและเสี ยงประกอบ
ซึ่ งผูเ้ ล่นจะมีส่วนร่ วมในเกมด้วยการตัดสิ นใจเลือกตัวเลื อก เช่นบทพูดหรื อการกรทาในสถานการณ์ต่าง ๆ
ทุกตัวเลือกของผูเ้ ล่นจะมีผลต่อการดาเนิ นเรื่ องอันจะนาไปสู่ ฉากจบที่แตกต่างกัน ซึ่ งมีท้ งั ฉากจบที่สมบูรณ์
(True End) ไปจนถึงจบที่เลวร้าย (Bad End) จุดสาคัญอยูท่ ี่ไม่วา่ ผูเ้ ล่นจะเลือกคาตอบแบบใดก็สามารถกด
ปุ่ มรี เซ็ตเพื่อย้อนกลับไปเริ่ มเล่นใหม่ต้ งั แต่ตน้ ได้เสมอ จุดนี้ เองที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับ ริ กะ ฟุรุเดะ ตัวเอก
ใน ยามเมื่ อเหล่ าจักจั่นกรี ดร้ อง เพราะทุ กครั้งที่เธอหรื อเพื่อน ๆ เลื อกทางเดิ นผิดพลาดจนพบจุ ดจบแบบ
โศกนาฏกรรม ก็สามารถย้อนเวลากลับไปเริ่ มต้นใหม่ได้อีกครั้ง
ยามเมื่อเหล่ าจักจั่นกรี ดร้ อง เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมต่อเนื่ องที่เกิดขึ้นในหมู่บา้ นฮินะมิซะวะ
โดยทุ กปี ในคื นเทศกาลลอยนุ่ นจะต้องมี คนตายหนึ่ งคนและคนหายสาบสู ญอี กหนึ่ งคน คดี ดงั กล่ าวเกิ ด
ติดต่อกันมา 4 ปี และในปี ที่ 5 หลังจากที่มีคนตายและหายสาบสู ญในคืนงานเทศกาลลอยนุ่นแล้ว 2 วันถัดมา
ริ กะ ฟุรุเดะ ก็จะถูกลักพาตัวไปฆ่าโดยกลุ่มคนนิ รนามอีกด้วย อย่างไรก็ดีริกะอาศัยพลังของเทพเจ้าประจา
หมู่บา้ นที่ชื่อฮะนิว ฟุรุเดะให้พาเธอย้อนเวลากลับมาหลายสัปดาห์ก่อนหน้าที่จะถูกฆ่าเพื่อแก้ตวั ใหม่ได้ และ
เพื่อที่จะมีชีวติ รอดริ กะจาเป็ นต้องขอความร่ วมมือจากเพื่อนๆ เพื่อสื บหาความจริ งของคดีฆาตกรรมต่อเนื่ อง
ที่เกิดขึ้นในหมู่บา้ นฮินะมิซะวะ แต่ทุกครั้งที่ยอ้ นเวลากลับมาเพื่อนๆ ของเธอคนใดคนหนึ่ งจะต้องคลุม้ คลัง่
จาก “การถูกทาให้เป็ นอื่น” (差別) ซึ่ งหมายถึงการถูกกีดกันออกจากกลุ่ม ไม่นบั รวมเป็ นสมาชิ กภายในกลุ่ม
จนจบลงด้วยโศกนาฏกรรมเสมอ ริ กะจึงต้องต่อสู ้กบั ค่านิ ยมสังคมหมู่บา้ นที่ ใช้ “การสร้างความเป็ นอื่น ”
เพื่อทาให้คนในกลุ่มมีความเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียว อาจกล่าวได้วา่ ปมปั ญหาของตัวละครเกือบทุกตัวใน ยามเมื่อ
เหล่ าจักจั่นกรี ดร้ อง นั้นผูกโยงอยูก่ บั “การถูกทาให้เป็ นอื่น” ทั้งสิ้ นไม่วา่ จะเป็ นกรณี ของฮะนิ ว ฟุรุเดะ มิโยะ
ทะกะโนะ และซะโตะโกะ
กรณี ของฮะนิว ฟุรุเดะ เธอเป็ นอมนุษย์ที่จาแลงกายมาอาศัยอยูร่ ่ วมกับมนุ ษย์ในหมู่บา้ นฮินะมิซะวะ
เมื่อ 200 ปี ก่อน ฮะนิวแต่งงานกับหัวหน้าตระกูลฟุรุเดะซึ่ งเป็ นผูด้ ูแลศาลเจ้าในหมู่บา้ นและมีบุตรด้วยกัน แต่
เนื่องจากเธอจาแลงกายได้ไม่สมบูรณ์ทาให้เธอหลงเหลือเขาสองข้างบนศีรษะ ขณะที่หมู่บา้ นเกิดทุพภิกขภัย
ทุกคนจึงโทษฮะนิวและตระกูลของเธอว่าเป็ นต้นเหตุนาภัยพิบตั ิมาสู่ หมู่บา้ น เพื่อล้างมลทินให้ตระกูลฟุรุเดะ
ฮะนิ วจึ งให้ลูกสาวของเธอทาพิธีชาระล้างด้วยการผ่าท้องของเธอแล้วควักไส้ นาออกมาล้างในแม่น้ า พิธี
ดังกล่าวเป็ นต้นกาเนิ ดของพิธีลอยนุ่นที่ ซึ่ งถูกปรับเปลี่ยนเป็ นนาฟูกเก่า ๆ มาควักไส้เอานุ่นออกมาปั้ นเป็ น
ก้อนแล้วเอาไปลอยน้ า หลังจากที่ถูกคว้านท้องฮะนิวได้กลายเป็ นเทพเจ้า และถูกเรี ยกว่า “ท่านโอะยะฌิโระ”
ฮะนิวต้องทนโดดเดี่ยวมา 200 ปี จนกระทัง่ ริ กะ ฟุรุเดะซึ่ งเป็ นลูกหลานที่สืบสายเลือดมาจากฮะนิ วนั้นสามาร
ถมองเห็นและพูดคุยกับฮะนิวได้ เมื่อริ กะถูกฆ่าในปี ค.ศ. 1983 ฮะนิ วได้ช่วยริ กะด้วยการใช้พลังพาริ กะย้อน
เวลากลับไปเริ่ มใหม่ เนื่ องจากถ้าไม่มีริกะฮะนิ วก็จะกลับไปโดดเดี่ ยวไม่สามารถพูดคุ ยกับใครได้เหมือน
เมื่อก่อน
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กรณี ของมิโยะ ทะกะโนะนั้น เธออาศัยอยู่กบั ปู่ บุญธรรมที่ชื่อฮิ ฟุมิ ทะกะโนะ ฮิฟุมิเป็ นนักวิจยั ที่
สนใจโรคฮินะมิซะวะซิ นโดรม เขามีสมมุติฐานว่าโรคนี้ มีสาเหตุมาจากปรสิ ตที่พบได้ในหมู่บา้ นฮินะมิซะ
วะ และโดยปกติแม้ว่าชาวบ้านในหมู่บา้ นจะมี ปรสิ ตที่ ว่าอยู่ในสมองก็จะไม่แสดงอาการอะไร เนื่ องจาก
ได้รับฟี โรโมนจากปรสิ ตนางพญาที่ อาศัยอยู่ในร่ างของผูห้ ญิ งตระกูลฟุ รุเดะ แต่หากชาวบ้านคนดังกล่าว
เดิ นทางออกจากหมู่บา้ นเป็ นเวลาหลายวันหรื อจิตใจอยู่ในภาวะตึงเครี ยดเป็ นเวลานานก็มีโอกาสที่โรคจะ
แสดงอาการซึ่ งอาการของโรคนี้จะคล้ายโรคจิตเภท (schizophrenia) คือมีอาการหวาดระแวง (paranoid) หลง
ผิด (delusion) เห็นภาพหลอน และได้ยินเสี ยงหลอน และหากเข้าสู่ ระยะสุ ดท้ายก็จะคลุม้ คลัง่ ข่วนคอตัวเอง
จนตาย อย่างไรก็ดีงานวิจยั ของฮิฟุมิถูกผูม้ ีอานาจในวงการวิชาการปฏิเสธด้วยถ้อยคาดูหมิ่นเหยียดหยามโดย
มีสาเหตุเบื้องหลังคือ หากสมมุติฐานของงานวิจยั ชิ้นเป็ นความจริ ง คดีสะพานมาร์ โคโปโลที่ทหารญี่ปุ่นรบ
กับ ทหารจี น ในช่ ว งสงครามโลกครั้ งที่ 2 จะถู ก รื้ อฟื้ นขึ้ นมาใหม่ ซึ่ งจะเป็ นการ “ปลุ ก ผี ร้ า ยแห่ ง
ประวัติศาสตร์ ”4 (ยามเมื่ อเหล่ าจักจั่นกรี ดร้ อง บทสันนิ บาตเทศกาล เล่ม 2 หน้า 69) หลังจากที่งานวิจยั ที่
ทุ่มเทมาทั้งชี วิตถูกปฏิ เสธฮิฟุมิก็ซึมเศร้ าและเสี ยชี วิตในอีกไม่กี่ปีต่อมา มิโยะมีความคับแค้นฝั งใจที่ปู่ของ
เธอถูกวงการวิชาการปฏิเสธ เธอต้องการกอบกูช้ ื่อเสี ยงของปู่ จึงสานต่องานวิจยั โดยเรี ยนจบด้านปรสิ ตวิทยา
ในขณะที่กาลังอับจนหนทางเนื่องจากไม่มีทุนวิจยั เธอก็ถูกชักชวนจากองค์กรลับที่ชื่อ “โตเกียว” (ซึ่ งหวังจะ
ใช้โรคฮินะมิซะวะซิ นโดรมเป็ นอาวุธชี วภาพ) ทาให้เธอสามารถสร้างห้องทดลองลับขึ้นที่หมู่บา้ นฮินะมิซะ
วะโดยเปิ ดคลินิคเป็ นฉากหน้า อีกทั้งยังมีกองกาลังติดอาวุธคอยทางานสกปรกอยู่เบื้องหลัง มิโยะฝั งใจว่า
ตนเองและปู่ เป็ นผูถ้ ูกปฏิเสธจากสังคมทาให้เธอมีจิตใจบิดเบี้ยว สามารถทาได้ทุกอย่างไม่วา่ จะเป็ นการกาจัด
คนที่ ข วางทาง การจับ คนที่ ย งั มี ชี วิ ต มาผ่า เปิ ดสมองเพื่ อ ท าการทดลอง มิ โ ยะจึ ง เป็ นผูอ้ ยู่เ บื้ อ งหลัง คดี
ฆาตกรรมต่ อเนื่ อ งในหมู่ บ ้า นฮิ นะมิ ซ ะวะตลอดระยะเวลา 5 ปี โดยในปี สุ ด ท้า ยองค์ก รโตเกี ย วได้ต ัด
งบประมาณและสั่งให้มิโยะยุบโครงการทดลองโดยให้วิจยั เพียงยารักษาเพื่อกาจัดโรคฮินะมิซะวะซิ นโดรม
ให้หมดไปจากโลก เมื่อถูกบีบให้จนตรอกมิโยะจึงตัดสิ นใจลักพาตัวริ กะ ฟุรุเดะไปฆ่าเพื่อให้คนในหมู่บา้ น
บ้าคลัง่ เนื่ องจากไม่ได้รับฟี โรโมนจากปรสิ ตนางพญา เพื่อพิสูจน์ให้โลกเห็ นว่าสมมุติฐานงานวิจยั ของเธอ
และปู่ ถูกต้อง
กรณี ข องซะโตะโกะ โฮโจนั้น รั ฐได้ข อเวนคื นพื้ นที่ หมู่ บ ้า นฮิ นะมิ ซ ะวะเพื่ อสร้ า งเขื่ อ นท าให้
ชาวบ้านรวมตัวกันประท้วงจนเกิ ดเป็ นสงครามเขื่อน แต่พ่อแม่ของซะโตะโกะกลับเลื อกที่จะสนับสนุ การ
สร้างเขื่อนเนื่องจากปรารถนาเงินชดเชยจานวนมากที่จะได้จากรัฐหากยอมให้มีการสร้างเขื่ อน ทาให้พวกเขา
มีปากเสี ยงอย่างรุ นแรงกับผูน้ าของหมู่บา้ นในขณะนั้นคือโอะเรี ยว โซะโนะสะกิ เพื่อแสดงความเด็ดขาด
โอะเรี ย วจึ ง สั่ ง ลงโทษให้ ค นในหมู่ บ ้า นเลิ ก คบค้า สมาคมกับ คนตระกู ล โฮโจ แม้ภ ายหลัง พ่ อ แม่ ข อง
ซะโตะโกะประสบอุ บ ตั ิ เหตุ เสี ย ชี วิ ตไป แต่ ค าสั่ ง ลงโทษนั้นก็ ดารงอยู่ท าให้ซ ะโตะชิ โฮโจ พี่ ชายของ
ซะโตะโกะเครี ยดจนเกิดโรคฮินะมิซะวะซิ นโดรมกาเริ บและหายสาบสู ญ ต่อมาซะโตะโกะต้องอาศัยอยูก่ บั
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ลุงของเธอที่ชื่อเท็ปเปะอิ โฮโจ และถูกเท็ปเปะอิทาทารุ ณกรรมทุกวัน แต่ชาวบ้านก็ไม่มีใครกล้ายื่นมือเข้าไป
ช่วยเหลือเพราะไม่กล้าละเมิดคาสั่งคว่าบาตรตระกูลโฮโจของโอะเรี ยว การช่ วยซะโตะโกะถือเป็ นภารกิ จ
หนึ่งที่ริกะต้องทาให้สาเร็ จเพื่อให้เธอและเพื่อน ๆ หลุดพ้นจากวังวนแห่งโศกนาฏกรรม
ทั้งนี้ ยามเมื่ อเหล่ าจักจั่นกรี ดร้ อง ถื อเป็ นผูบ้ ุ กเบิกการ์ ตูนแนววงวนเวลายุคใหม่ ด้วยการริ เริ่ มนา
กลวิธีการสร้างโครงเรื่ องแบบวงวนเวลามามาผสานกับการเล่าเรื่ องแบบเกมทาให้เกิดความเป็ นไปได้ใหม่ๆ
จนนาไปสู่ กระแสความนิยมการ์ ตูนแนววงวนเวลาหลังปี 2000 อีกทั้งการ์ ตูนเรื่ องนี้ยงั พยายามวิพากษ์ค่านิ ยม
สังคมหมู่บา้ นซึ่ งฝังรากอยูใ่ นญี่ปุ่น และถูกเชื่อมโยงว่าเป็ นต้นเหตุของอาชญากรรมในระยะหลังๆ เนื่ องจาก
อาชญากรบางส่ วนเป็ นคนที่เสี ยสติจากการถูกกีดกันออกจากกลุ่ม จึงน่าสนใจที่จะศึกษาว่าการ์ ตูนเรื่ องนี้ จะ
นาเสนอทางออกจากปั ญหาดังกล่าวผ่านการเล่าเรื่ องแบบวงวนเวลาอย่างไร
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษากลวิธีการสร้างโครงเรื่ องแบบวงวนเวลาเพื่อนาเสนอความขัดแย้งและการต่อรองระหว่าง
ตัวละครกับค่านิยมสังคมในการ์ ตูนญี่ปุ่น
สมมุติฐาน
ยามเมื่อเหล่ าจักจั่นกรี ดร้ อง ใช้กลวิธีการสร้างโครงเรื่ องแบบวงวนเวลาเพื่อนาเสนอความขัดแย้ง
และการต่อรองระหว่างตัวละครกับค่านิยมสังคมหมู่บา้ น การต่อสู ้ระหว่างตัวละครกับระบบค่านิยมสังคม
หมู่บา้ นจะช่วยเผยให้เห็นถึงกลไกอานาจของระบบ รวมถึงวิธีการที่ตวั ละครใช้เพื่อต่อสู ้กบั ระบบ เพื่อ
หาทางออกให้กบั ปั ญหาความขัดแย้งดังกล่าว
ขอบเขตการวิจัย
ศึกษาความขัดแย้งและการต่อรองระหว่างตัวละครกับค่านิยมสังคมหมู่บา้ นผ่านหนังสื อการ์ ตูนเรื่ อง
ยามเมื่อเหล่ าจักจั่นกรี ดร้ อง (ひぐらしの鳴く頃に) ซึ่ งมีท้ งั สิ้ น 8 บท 30 เล่ม ดังนี้
『鬼隠し編』[Onikoroshihen] – บทยักษ์ลก
ั ซ่อน 2 เล่ม
『綿流し編』[Watanagashihen] – บทเทศกาลลอยนุ่น 2 เล่ม
『祟殺し編』[Tatarikoroshihen] – บทคาสาปสังหาร 2 เล่ม
『暇潰し編』[Himatsubushihen] – บทฆ่าเวลา 2 เล่ม
『目明し編』[Meakashihen] – บทเบิกเนตร 4 เล่ม
『罪滅し編』[Tsumiboroshihen] – บทชาระบาป 4 เล่ม
『皆殺し編』[Minagoroshihen] – บทสังหารหมู่ 6 เล่ม
『祭囃し編』[Matsuribasyshihen] – บทสันนิ บาตเทศกาล 8 เล่ม
ทั้งนี้ ยามเมื่ อเหล่ าจัก จั่นกรี ดร้ อง ได้มีการแปลเป็ นภาษาไทยและตี พิมพ์โดยสานักพิ มพ์สยาม
อิ นเตอร์ ค อมมิ ค ในชื่ อเดี ย วกัน อย่า งไรก็ ดีใ นส่ วนของข้อความที่ ย กมาในบทความนี้ ผูว้ ิจยั ได้แปลจาก
ต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นโดยตรง
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ผลการวิจัยและบทวิเคราะห์
บทบาทของกลวิธีการสร้ างโครงเรื่องแบบวงวนเวลา
กลวิธีการสร้ างโครงเรื่ องแบบวงวนเวลาถื อเป็ นลักษณะเด่นของ ยามเมื่อเหล่ าจักจั่นกรี ดร้ อง โดย
กลวิธีดงั กล่าวมีบทบาทต่อการเล่าเรื่ องในการ์ ตูนเรื่ องนี้ 3 ประการด้วยกัน
ประการแรก กลวิธีการสร้างโครงเรื่ องแบบวงวนเวลาจะมีปมขัดแย้งหลักอยูท่ ี่การดิ้นรนหาทางออก
จากวงวนเวลา โดยปมขัดแย้งหลักของเรื่ อง ยามเมื่ อเหล่ าจั กจั่นกรี ดร้ อง คือความพยายามของริ ก ะที่จะ
หาทางรอดจากการถูกองค์กรลึกลับลักพาตัวไปฆ่า และอุปสรรคที่คอยขัดขวางริ กะคือการที่เพื่อนของเธอ
คนใดคนหนึ่ งถูกทอดทิ้งจากคนในหมู่บา้ นจนเครี ยดและคลุ ม้ คลัง่ ริ กะจึงต้องหาทางแก้ไขสาเหตุที่ทาให้
เพื่ อนแต่ ล ะของเธอถู ก ทอดทิ้ ง ทั้ง นี้ ก ลวิธี วงวนเวลาแสดงให้เห็ นถึ ง ภาวะที่ เวลาไม่ ส ามารถเดิ นต่ อไป
ข้างหน้า แม้ว่าเวลาดังกล่าวจะหมายถึงชี วิตของริ กะ แต่เมื่อความตายของริ กะเชื่ อมโยงถึงความพินาศของ
หมู่บา้ น การหาทางออกจากวงวนเวลาของริ กะจึงเชื่อมโยงกับความอยูร่ อดของหมู่บา้ นฮินะมิซะวะเช่นกัน
ประการที่ 2 กลวิธีการเล่าเรื่ องแบบวงวนเวลามีลกั ษณะคล้ายคลึงกับเกมแนว Visual Novel ซึ่ งมี
ฉากจบหลายรู ปแบบ และฉากจบเหล่านั้นจะเปลี่ ยนแปลงไปตามการตัดสิ นใจเลื อกตัวเลื อกของผูเ้ ล่นใน
สถานการณ์ต่างๆ ในการ์ ตูนเรื่ อง ยามเมื่อเหล่ าจักจั่นกรี ดร้ อง ได้ใช้การแบ่งบทออกเป็ น 8 บท เพื่อแสดงให้
เห็ นฉากจบที่แตกต่างกันถึ ง 8 รู ปแบบ โดยฉากจบในบทสุ ดท้ายคือคาตอบที่ตวั ละครได้มาจากการเรี ยนรู ้
จากความผิดพลาดของตนและเพื่อน ๆ ใน 7 บทแรก ซึ่งถือเป็ นฉากจบที่แท้จริ ง (True End)
ประการที่ 3 วงวนเวลามีบทบาทในการสร้างภูมิหลังให้กบั ฟุรุเดะ ริ กะ ซึ่ งมีอายุ 10 ปี แต่มีบุคลิกที่
แปลกแยก กล่าวคือนอกเหนือจากบุคลิกที่เหมืนเด็กทัว่ ไปในวัยเดียวกันแล้ว ริ กะยังมีอีกบุคลิกหนึ่ งที่มีท่าที
เคร่ งขรึ มใช้คาพูดแบบผูใ้ หญ่ ทั้งนี้ เพราะริ กะถูกฆ่าตายและย้อนเวลากลับมาซ้ าๆ ทาให้เธอมีชีวิตอยูม่ านาน
กว่า 100 ปี นอกจากนี้การที่ริกะต้องประสบพบเจอความตายของตนเองและเพื่อนๆ มามากกว่า 100 ครั้ง จึง
ทาให้เธอมีอาการแบบ “ความสิ้ นหวังอันเกิดจากการเรี ยนรู ้” (Learning Helplessness) ซึ่ งเป็ นอาการป่ วยทาง
จิตของผูท้ ี่ผา่ นประสบการณ์ตึงเครี ยดซ้ าๆ จนทาให้บุคคลนั้นเชื่อว่าตนไม่อาจเปลี่ยนแปลงสถานการณ์อะไร
ได้อีก และจะไม่พยายามแม้วา่ จะเห็นโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์น้ นั ได้ (มาริ โอ, 1994, หน้า 2-3)
ยิง่ ไปกว่านั้นการติดอยูใ่ นวงวนเวลายังช่วยให้ริกะรู ้เหตุการณ์ต่างๆ ล่วงหน้า ทาให้คนในหมู่บา้ นหวัน่ เกรง
เนื่องจากเชื่อว่าเธอมีญาณวิเศษมองเห็นอนาคต
ความขัดแย้ งระหว่ างค่ านิยมสั งคมหมู่บ้านและค่ านิยมสั งคมเมือง
ยามเมื่อเหล่ าจักจั่นกรี ดร้ อง สะท้อนให้เห็นความขัดแย้งระหว่างค่านิ ยมสังคมหมู่บา้ นกับค่านิ ยม
สังคมเมือง โดยค่านิยมสังคมหมู่บา้ นจะให้ความสาคัญกับกลุ่มก่อนปั จเจก นับถือเทพเจ้า และสะท้อนภาวะ
ความเป็ นก่อนสมัยใหม่ ส่ วนค่านิ ยมสังคมเมืองจะให้ความสาคัญกับปั จเจกก่ อนกลุ่ม นับถื อในตัวมนุ ษย์
และสะท้อนภาวะความเป็ นสมัยใหม่
การ์ ตูนเรื่ องนี้ นาเสนอภาพสังคมหมู่บา้ นแบบดั้งเดิ มของญี่ ปุ่น นับตั้งแต่ฉากของเรื่ องที่ กล่าวถึ ง
หมู่บา้ นฮินะมิซะวะ หมู่บา้ นที่ห่างไกลความเจริ ญซึ่ งเอาต้นแบบมาจากหมู่บา้ นฌิระคะวะ (白川村) ใน
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จัง หวัดกิ ฟุ ซ่ ึ ง เป็ นหนึ่ ง ในหมู่ บ ้า นญี่ ปุ่ นแบบดั้ง เดิ ม ที่ องค์ก รยูเนสโกขึ้ นทะเบี ย นให้เป็ นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม โดยสังคมหมู่บา้ นหมายถึ งค่านิ ยมในการรวมกลุ่มของคนญี่ปุ่นซึ่ งมีมาตั้งแต่ตน้ ยุคเอโดะ คาว่า
“หมู่บา้ น” (村) เกิ ดจากการแบ่งหน่วยย่อยของการปกครองโดยรัฐบาลทหารในยุคเอโดะ แต่ละหมู่บา้ นจะ
ถูกกาหนดปริ มาณผลผลิ ตมวลรวมซึ่ งเป็ นมาตรฐานในการเรี ยกเก็บภาษีหมู่บา้ น (ชมนาด ศีติสาร, 2561,
หน้า 221) ท าให้ค นในหมู่ บ ้า นต้องใช้ที่ ดิน และทรั พ ย์สิ นร่ วมกัน ทั้ง ที่ เป็ นสถานที่ สิ่ ง ปลู ก สร้ า ง และ
เครื่ องมื อเครื่ องใช้อื่นๆ การแบ่ ง ปั นดัง กล่ า วนาไปสู่ ก ารมี สิ ท ธิ และหน้า ที่ อนั เท่ า เที ย มกัน ท าให้สั ง คม
หมู่บา้ นมีความแน่นแฟ้ นจนบางครั้งอาจมีลกั ษณะเป็ นสังคมปิ ดยากที่คนนอกหมู่บา้ นหรื อผูม้ าใหม่จะเข้าถึง
(ชมนาด ศีติสาร, 2561, หน้า 223) การรวมตัวเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันนั้น จึงเท่ากับเป็ นการสร้าง “คนอื่น”
(他人) ขึ้นมา ยิง่ กลุ่มก้อนของ “พวกเรา” (われわれ) แน่นแฟ้ นเพียงใดก็ยงิ่ ทาให้กาแพงที่ก้ นั ตัวเองกับ “คน
อื่น” สู งขึ้ น อันนาไปสู่ ก ารแบ่งแยก (差別) การสร้ างข้อห้าม ( 禁制) และลงเอยด้วยการกี ดกันในที่ สุ ด
(ชมนาด ศีติสาร, 2561, หน้า 245)
ยามเมื่อเหล่ าจักจั่นกรี ดร้ อง ได้นาเสนอความขัดแย้งระหว่างค่านิ ยมสังคมหมู่บา้ นและค่านิ ยมสังคม
เมือง โดยเปิ ดเรื่ องด้วยการเล่าถึงหมู่บา้ นฮินะมิซะวะผ่านมุมมองของมะเอะบะระ เคอิจิ เด็กหนุ่มที่เติบโตมา
ในสังคมเมือง
“ผมชื่อมะเอะบะระ เคอิจิ เพราะงานวาดภาพของพ่อจึงต้องย้ายมาอยูห่ มู่บา้ นฮินะมิซะวะได้ 3
สัปดาห์แล้ว แม้จะไม่มีร้านสะดวกซื้อหรื อภัตตาคารแต่การใช้ชีวติ ที่นี่ก็ถือว่าไม่เลว ต้องนัง่ ชินคันเซ็น
แล้วต่อรถไฟท้องถิ่นอีกหลายชัว่ โมง จากนั้นค่อยโดยสารรถยนต์ขา้ มภูเขา ณ ที่ซ่ ึงห่างไกลความเจริ ญ
เช่นนี้แหละคือที่ต้ งั ของหมูบ่ า้ นฮินะมิซะวะ ต้องกลับเข้าเมืองถึง 2 วันเพื่อไปร่ วมงานศพญาติ แต่แล้วก็
นึกอยากกลับไปที่ชนบทอย่างช่วยไม่ได้ ดูเหมือนผมจะถูกใจการใช้ชีวติ ในหมู่บา้ นฮินะมิซะวะเข้าซะ
แล้ว” (ยามเมื่อเหล่าจักจัน่ กรี ดร้อง บทยักษ์ลกั ซ่อน เล่ม 1 หน้า 9-11)

จากบทบรรยาย จะเห็ นได้วา่ เคอิจิน้ นั เริ่ มจะปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในหมู่บา้ นได้เป็ นอย่างดี
อย่างไรก็ตามภาพหมู่บา้ นที่เคอิจิเห็นนั้นเป็ นเพียงด้านเดียว ตัวแทนของคนในหมู่บา้ นที่เคอิจิสนิ ทสนมด้วย
คือริ วงู เรนะ ซึ่ งในช่วงแรกเคอิจิจะมองเรนะว่า “ใสซื่ อ” และ “สามารถควบคุมได้” เช่น การที่เขาใช้คาพูด
กระเซ้าเย้าแหย่เรนะให้ลนลานบ้างหน้าแดงบ้าง แต่เมื่อเคอิจิพบว่าหมู่บา้ นแห่ งนี้ เคยมีคดีฆาตกรรม ทุกอย่าง
ก็เปลี่ยนไป เมื่อเคอิจิพยายามถามเรื่ องคดีทุกคนต่างแสดงท่าทีปิดบังอย่างชัดเจน ยิ่งเมื่อเคอิจิพยายามซักไซ้
จากเรนะเขากลับพบตัวตนอีกด้านของเรนะที่ดูน่ากลัว ภาพของเรนะและหมู่บา้ นฮินมิซะวะจึงเปลี่ยนไปเป็ น
“ลึกลับ” และ “ควบคุมไม่ได้” ต่อมาเคอิจิยงั ถูกชี้นาจากคุระอุโดะ โอะอิชิตารวจจากเมืองข้าง ๆ ที่ตามสื บคดี
ฆาตกรรมในหมู่บา้ นฮินะมิซะวะ โอะอิชิเล่าข้อสันนิษฐานของตนให้เคอิจิฟังว่าเหยือ่ ของคดีฆาตกรรมทุกปี
นั้นมีความเชื่ อมโยงกันคือหากไม่เป็ น “คนนอก” ก็จะเป็ น “คนทรยศของหมู่บา้ น” ทาให้เคอิจิหวาดระแวง
และคิดว่าตนถูกหมายชี วิตจากคนทั้งหมู่บา้ นเนื่ องจากเป็ นคนนอกที่พยายามค้นหาความจริ งอันน่ากลัวของ
หมู่บา้ น
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ความเป็ นคนในและคนนอกจะยิ่งถู กทาให้เด่ นชัดใน บทคาสาปสังหาร และ บทสัง หารหมู่ ซึ่ ง
เกี่ ยวข้องกับโฮโจ ซะโตะโกะ ซึ่ งถูกโอะเรี ยวสั่งลงโทษคว่าบาตรทั้งตระกูล หลังจากที่พ่อแม่เสี ยชี วิตและ
พี่ชายหายตัวไป ซะโตะโกะก็ถูกลงของเธอทารุ ณกรรมทั้งทางร่ างกายและจิตใจ เคอิจิจึงพยายามหาทางช่วย
ซะโตะโกะแต่คนในหมู่บา้ นกลับไม่มีใครให้ความร่ วมมือ เนื่ องจากไม่กล้าละเมิดคาสั่งของโอะเรี ยว บท
สังหารหมู่ จึงถื อเป็ นจุดเปลี่ ยนสาคัญของเรื่ องที่เคอิจิและเพื่อน ๆ ต้องลุกขึ้นท้าทายค่านิ ยมสังคมหมู่บา้ น
เพื่อช่วยซะโตะโกะ (ดังจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป)
ในอีกแง่หนึ่ง การที่ลูกบ้านเลือกที่จะเคารพกฎของหมู่บา้ นและทอดทิ้งซะโตะโกะนั้นแสดงให้เห็น
ถึงค่านิ ยมที่ให้ความสาคัญกับกลุ่มมากกว่าปั จเจก ในทางกลับกันการที่พวกเคอิจิกล้าลุ กขึ้นวิพากษ์ระบบ
สั ง คมหมู่ บ ้า นนั้ น ถื อ เป็ นค่ า นิ ย มแบบปั จ เจกนิ ย ม ดัง ที่ ฟู โ กต์ ม องว่ า ปั จ เจกชนต้อ งมี ค วามคิ ด แบบ
วิพ ากษ์วิจารณ์ หรื อความสร้ างสรรค์ ถ้า ปั จเจกชนไม่มี ค วามรู ้ สึ ก นึ ก คิ ด ก็ อาจจะง่ า ยต่อการถู กครอบงา
(อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2555, หน้า 157-158)
อย่างไรก็ดี ยามเมื่อเหล่ าจักจั่นกรี ดร้ อง มิได้นาเสนอเพียงด้านลบของสังคมหมู่บา้ นหากแต่นาเสนอ
ด้า นบวกด้ว ยเช่ น กัน เนื่ อ งจากในอดี ต เคอิ จิเ คยเครี ย ดจากสั ง คมที่ มี แ ต่ ก ารแข่ ง ขัน และหาทางระบาย
ความเครี ยดแบบผิดๆ ด้วยการซื้ อโมเดลกันไปไล่ยิงเด็กผูห้ ญิงตัวเล็กๆ จนพลาดไปก่อคดีทาร้ายร่ างกาย พ่อ
แม่ของเขาจึงตัดสิ นใจย้ายบ้านมาที่หมู่บา้ นฮินะมิซะวะ โดยหวังให้เคอิจิได้อยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่ “ไม่มีใคร
ถามถึงเรื่ องเรี ยนพิเศษหรื อผลการสอบจาลอง” (ยามเมื่อเหล่ าจักจั่นกรี ดร้ อง บทสันนิ บาตเทศกาล เล่ม 4
หน้า 22) ซึ่ งหมู่บา้ นฮินะมิซะวะก็สามารถเยียวยาจิตใจของเคอิจิ ทาให้เขารู ้ จกั ที่จะรักและช่ วยเหลื อเพื่อน
พ้อง ภาพความแตกต่างระหว่างสังคมหมู่บา้ นกับสังคมเมืองในการ์ ตูนเรื่ องนี้ จึงเป็ นดังที่เทินนี สกล่าวไว้ว่า
“ชนบทเป็ นชุมชนในอุดมคติที่คนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลและมีความใกล้ชิดสนิ ทสนมมากกว่าในสังคมเมืองที่
กระตุน้ ให้คนมีความรู้ สึกเป็ นปั จเจกสู งและถูกควบคุ มด้วยระบบเงิ นตรา ความสัมพันธ์ในสังคมเมืองมี
ลักษณะฉาบฉวยมากกว่าในชุมชนชนบท” (สุ รเดช โชติอุดมพันธ์, 2559, หน้า 13)
ในส่ วนของการนับถือเทพเจ้านั้นจะเห็นได้จากการที่คนในหมู่บา้ นบูชาเทพเจ้าที่ชื่อ “โอะยะชิโระ”
พวกเขาต่างเชื่ อว่าคดีฆาตกรรมในหมู่บา้ นฮินะมิซะวะเกิดจากคาสาปของท่านโอะยะชิ โระ เป็ นการลงโทษ
ต่อผูท้ ี่ ไ ม่ เคารพกฎของหมู่ บ ้าน การนับถื อพระเจ้าหรื อเทพเจ้า ถื อเป็ นลัก ษณะของสัง คมก่ อนสมัย ใหม่
ในขณะที่สังคมสมัยใหม่จะมีแนวคิดแบบมนุ ษยนิ ยมคือนับถือในตัวมนุ ษย์แทนพระเจ้า ซึ่ งการ์ ตูนเรื่ องนี้ ก็
แสดงให้เห็นการคลี่ คลายจากภาวะก่อนสมัยใหม่สู่ความเป็ นสมัยใหม่อย่างชัดเจน จากการแบ่งภาคการ์ ตูน
ออกเป็ น 2 ช่ วง โดยภาคแรก (4 บทแรก) จะเป็ น ยามเมื่อเหล่ าจักจั่นกรี ดร้ อง (ひぐらしのなく頃に) และ
ภาค 2 (4 บทหลัง) จะเป็ น ยามเมื่อเหล่ าจักจั่นกรี ดร้ องไขปริ ศนา (ひぐらしのなく頃に解) ในภาคแรกจะ
เล่าเรื่ องผ่านมุมมองของคนเมืองคือมะเอะบะระ เคอิจิและอะกะสะกะ มะโมะรุ (ตารวจนครบาลที่ถูกส่ งมา
สื บคดี ในหมู่บา้ นฮินะมิซะวะ) ใช้แนวเรื่ องแบบสยองขวัญแสดงให้เห็นแนวคิดทางไสยศาสตร์ และความ
กลัวต่อสิ่ งที่ไม่รู้ เช่น การลวงให้ตวั ละครและผูอ้ ่านคิดว่าคดีฆาตกรรมเกิดจากผี (บทเทศกาลลอยนุ่น) หรื อ
เกิดจากคาสาปของท่านโอะยะชิ โระ (บทคาสาปสังหาร) รวมถึงลวงให้ผอู ้ ่านและตัวละครคิดว่าริ กะมีญาณ
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วิเศษสามารถมองเห็นอนาคต (บทฆ่าเวลา) ซึ่ งเมื่อการ์ ตูนเรื่ องนี้ เข้าสู่ ภาค 2 บรรยากาศก็จะเปลี่ยนไป ความ
กลัวต่อสิ่ งลี้ ลบั จะค่อยๆ คลี่ คลายไปพร้ อมกับการเฉลยว่าคดี ฆาตกรรมทั้งหมดเป็ นฝี มือของมนุ ษย์ และ
อาการทางจิตที่ทาให้ได้ยินเสี ยงหลอน เห็นภาพหลอน ซึ่ งเคยเชื่ อว่าเกิดจากคาสาปของท่านโอะยะชิ โระ ก็
เกิดจากปรสิ ตในสมองซึ่ งสามารถอธิบายได้ดว้ ยวิทยาศาสตร์
ยิ่งไปกว่านั้น ภาวะความเปลี่ยนแปลงจากการนับถือเทพเจ้าสู่ ความเป็ นมนุ ษยนิ ยมยังถูกตอกย้ าใน
บทสันนิบาตเทศกาลซึ่ งเป็ นบทสุ ดท้ายของเรื่ อง เมื่อฮะนิวซึ่ งเป็ นร่ างจริ งของท่านโอะยะชิ โระ ได้ทิ้งสถานะ
เทพเจ้าและลงมาเกิ ดบนโลกเพื่อร่ วมสู ้กบั พวกริ กะในฐานะมนุ ษย์คนหนึ่ ง ซึ่ งสะท้อนให้เห็ นว่าเทพเจ้าจะ
ไม่ได้มีบทบาทอีกต่อเพราะจากนี้ไปมนุษย์จะเป็ นผูก้ าหนดชะตาชีวติ ของตนเอง
แท้จริ งแล้วค่านิยมสังคมหมู่บา้ นที่ให้ความสาคัญกับกลุ่มก่อนปั จเจกและการนับถือเทพเจ้านั้น ต่าง
สะท้อนให้เห็นแนวคิดสาคัญร่ วมกันสองประการนัน่ คือ การใช้ความกลัวเป็ นเครื่ องมือในการปกครอง และ
การโยนบาปให้สิ่งอื่นเพื่อที่ตนจะได้ไม่ตอ้ งรับผิดชอบ ในแง่ที่ปกครองด้วยความกลัวนั้นจะเห็ นได้จากที่
ชาวบ้า นในหมู่ บ ้า นต่ า งมิ ไ ด้รั ง เกี ย จซะโตะโกะ แต่ ก็ ไ ม่ ก ล้า ฝ่ าฝื นค าสั่ ง เนื่ อ งจากหวาดกลัว โอะเรี ย ว
เช่นเดียวกับคาสาปของท่านโอะยะชิโระที่แม้วา่ จะไม่ได้เกิดจากท่านโอะยะชิโระ แต่ความหวาดกลัวนั้นก็ทา
ให้ลูกบ้านเคารพกฎของหมู่บา้ น ความพยายามของพวกริ กะในการท้าทายค่านิ ยมเหล่านี้ จึงเป็ นการกาจัด
ความหวาดกลัว พร้อมกับเรี ยกร้องให้มนุษย์ทุกคนเลิกโยนบาปให้ผอู้ ื่นและหันมารับผิดชอบการกระทาของ
ตนเอง ดังที่ริกะกล่าวไว้วา่
“โลกที่ไม่มีใครถูกกีดกันออกจากกลุ่ม ต้องไม่มีใครต้องถูกทิ้งให้เดียวดายอยูน่ อกวง ต้องไม่มี
ใครร้องไห้เพราะแบกรับบาปไว้เพียงลาพัง โลกที่ทุกคนประสานมือและให้อภัยกันและกัน ตราบเท่าที่
มนุษย์ยงั มีชีวิตอยูย่ อ่ มก่อบาปเหมือนน้ าที่ผุดขึ้นจากตอน้ า สิ่ งสาคัญไม่ใช่การไม่ก่อบาป แต่คือการให้
อภัยต่อบาปต่างหาก ยอมรับในบาป แล้วก็ให้อภัยต่อบาปของกันและกัน” (ยามเมื่อเหล่ าจักจั่นกรี ดร้ อง
บทสันนิบาตเทศกาล เล่ม 8 หน้า 124-125)

ทั้งนี้ การโยนบาปให้ผูอ้ ื่นเป็ นสิ่ งที่ พบได้ในชุ มชนที่ ลกั ษณะแบบสังคมก่อนสมัยใหม่ ดังเช่ นใน
ตอนที่ หมู่ บา้ นฮิ นะมิ ซะวะเกิ ดทุ พภิ กขภัย คนในหมู่บา้ น (ซึ่ ง รั งเกี ย จที่ ฮะนิ วมี เขาเป็ นทุ นเดิ มอยู่แล้ว) ก็
กล่ าวโทษว่าฮะนิ วเป็ นต้นเหตุ แล้วบี บบังคับให้ฮะนิ วต้องสังเวยชี วิตตัวเองเพื่อแบกรั บบาปของหมู่บา้ น
ในทางตรงกันข้ามสังคมสมัยใหม่ที่ยึดถื อแนวคิดมนุ ษยนิ ยมจะเชื่ อว่ามนุ ษย์ทุกคนต่างมีเสรี ภาพและต้อง
รับผิดชอบกระทาของตนเอง ดังที่ซาร์ ตส์กล่าวว่า “สิ่ งนี้คือมนุษยนิยมเนื่องจากเราย้ าเตือนแก่ผคู ้ นว่าพวกเขา
ไม่มีสังกัดใดๆ พวกเขาอยูใ่ นสภาวะที่ถูกทอดทิ้ง (จากพระเจ้า) จึงต้องตัดสิ นใจทุกอย่างด้วยตัวเอง” (ซาร์ ต,
2007, หน้า 53) โดยนัยนี้ขอ้ เรี ยกร้องของริ กะที่ตอ้ งการให้ทุกคนยอมรับบาปของตนเอง และไม่โยนบาปให้
ผูอ้ ื่นจึงสอดคล้องกับแนวคิดแบบมนุษยนิยม
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บทสรุ ปของการปะทะสั งสรรค์ ระหว่ างค่ านิยมสั งคมหมู่บ้านและค่ านิยมสั งคมเมือง
อานาจของค่านิ ยมสังคมหมู่บา้ นนั้นมี ลกั ษณะเหมือนอานาจชี วะ (Bio-Power) ตามแนวคิดของฟู
โกต์ ดังเช่นที่ นพพร ประชากุล เคยสรุ ปไว้วา่ “อานาจทุกชนิดเริ่ มต้นด้วยการมีที่มา (เช่นจากรัฐ จากทุน) แต่
เมื่ อกระบวนการของมันดาเนิ นไปถึ งจุ ดหนึ่ ง อานาจก็กลายเป็ นสิ่ งนิ รนาม ไม่มีใครเป็ นเจ้าของมันอย่าง
แท้จริ ง หลังจากที่ไหลลงมาเป็ นกระแสใหญ่ในทิศทางเดียว มันก็ไหลเวียนไปมาทุกทิศทุกทางจนแผ่ซ่านอยู่
ในทุกระดับทุกพื้นที่สังคมอย่างไม่มีหัวไม่มีหาง อานาจกลายเป็ น “โครงสร้าง” อย่างหนึ่ งที่เปิ ดประตูให้
ผูค้ นอันหลากหลายเข้าไป “สวมบทบาท” เป็ นผูก้ ระทาและผูถ้ ูกกระทาวนเวียนสลับกันไป” (นพพร ประชากุล,
2547, หน้า 23 อ้างถึงใน อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2555, หน้า 73-74)
หากพิจารณาโครงสร้างอานาจของหมู่บา้ นฮินะมิซะวะแล้วจะพบว่า อานาจมิได้อยูใ่ นมือใครคนใด
คนหนึ่ ง หากแต่อานาจนั้นมีชีวิตขับเคลื่ อนได้ดว้ ยตนเอง ดังเช่น เรื่ องที่โอะเรี ยวมีอานาจสู งสุ ดในหมู่บา้ น
แต่เธอกลับไม่สามารถยกเลิกคาสั่งคว่าบาตรตระกูลโฮโจได้ดว้ ยตัวเอง เนื่ องจากโอะเรี ยวมีหน้าที่ตอ้ งทาตัว
ให้ลูกบ้านเคารพยาเกรงเพื่อรักษาความสงบสุ ขของหมู่บา้ น และการยกเลิกคาสั่งที่ตนเคยประกาศกร้าวโดย
ไม่มีเหตุผลอันควรจะทาให้ดูเป็ นคนใจอ่อนขาดความหนักแน่น จากที่กล่าวมานี้ จะเห็ นได้ว่าค่านิ ยมสังคม
หมู่บา้ นมีอานาจในตัวเองและขับเคลื่อนได้ดว้ ยตัวเอง ลูกบ้านทุกคนไม่เว้นแม้แต่ตวั โอะเรี ยวต่างเป็ นฝ่ ายถูก
ครอบงาและต้องแสดงตามบทบาทที่ระบบกาหนดมา
อย่างไรก็ดีความรู ้สึกผิดที่โอะเรี ยวมีต่อซะโตะโกะทาให้โอะเรี ยวยอมแหกกฎของหมู่บา้ น ที่ห้ามมิ
ให้คนในออกคนนอกเข้า โดยโอะเรี ยวได้แบ่งที่ดินในหมู่บา้ นขายให้คนนอก เป็ นเหตุให้ครอบครัวของเคอิจิ
ย้ายเข้าในหมู่บา้ นฮินะมิซะวะ ระบบสังคมหมู่บา้ นดารงอยูไ่ ด้ก็ดว้ ยการที่ลูกบ้านทุกคนหวาดกลัวและไม่มี
ใครกล้าท้าทายระบบ การแหกกฎโดยการนาคนนอกเข้ามาจึงถื อเป็ นนาตัวแปรที่ คาดเดาไม่ได้เข้ามาใน
ระบบ ซึ่ งเป็ นความหวังที่จะนาความเปลี่ยนแปลงมาสู่ ระบบสังคมหมู่บา้ น ดังคาของโอะเรี ยวที่วา่
“หลานจาสิ่ งที่ตวั เองพูดในวันที่ซะโตะฌิหายตัวไปได้ม้ ยั
ที่ยายตาสว่างก็เพราะคาพูดนั้น
ปั ญหาของตระกูลโฮโจต้องรี บแก้ไขโดยเร็ ว
ต้องรี บเปลี่ยนบรรยากาศการรังแกตระกูลโฮโจของ
หมู่บา้ นเสี ย แต่มนั เป็ นสิ่ งที่เกินกาลังสาหรับพวกคนแก่อย่างยาย พวกยายเปรี ยบเสมือนอากาศที่หยุดนิ่ง
จะมาเปลี่ยนหมูบ่ า้ นเอาตอนนี้คงไม่ไหว การจะปั ดเป่ าอากาศที่หยุดนิ่งจาเป็ นต้องอาศัยสายลมลูกใหม่
ถ้าเป็ นไปได้ก็อยากได้คนหนุ่มสาวที่แข็งแรง ช่วยอาละวาดให้สมกับที่พวกคนแก่อย่างยายสามารถฝาก
ฝังหมูบ่ า้ นให้ได้ ถ้าได้อย่างนั้นยายคงจะดีใจ” (ยามเมื่อเหล่ าจักจั่นกรี ดร้ อง บทสันนิบาตเทศกาล เล่ม 4
หน้า 9-10)

เมื่ อสิ่ งที่ ครอบงาหมู่บ ้านเป็ นอานาจชี วะ พวกเคอิ จิจึงมิ ได้ทา้ ทายด้วยการวิพากษ์อานาจของตัว
บุคคลหากแต่วิพากษ์ที่โครงสร้างของตัวระบบ เคอิจิได้ร้ื อสร้างระบบค่านิ ยมสังคมหมู่บา้ นด้วยการบุกเข้า
ไปห้องประชุ มของสภาหมู่บา้ นแล้วชี้ ให้เห็นถึงความย้อนแย้งของค่านิ ยมดังกล่าว โดยในตอนท้ายของการ
พูดคุยเคอิจิได้กล่าวชื่ นชมคนความเป็ นน้ าหนึ่ งใจเดียวกันของคนในหมู่บา้ นที่ต่อสู ้ร่วมกันในสงครามเขื่อน
ก่อนจะยกข้อโต้แย้งขึ้นมาว่า
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“เพราะทุกคนช่วยต่อสูป้ กป้ องฮินะมิซะวะไว้ ผมถึงมีโอกาสได้พบกับพวกพ้องที่แสนสาคัญที่
หมู่บา้ นนี้ ผมรู ้สึกขอบคุณจากใจจริ ง ผมเชื่อว่ายังต้องมีอยูใ่ นตัวทุกคนแน่ ความภาคภูมิใจในการ
รวมกลุ่ม จิตใจที่พร้อมรวมกันเป็ นหนึ่งเพื่อปกป้ องคนในหมูบ่ า้ น ถ้าอย่างนั้นสมาพันธ์ฯก็ควรกลับมา
รวมตัวอีกครั้ง และเข้าต่อสูก้ บั สถานปรึ กษาฯเพื่อช่วยซะโตะโกะที่เป็ นพวกพ้องคนหนึ่งของหมูบ่ า้ น
ถูกมั้ยครับ แต่พวกคุณนอกจากจะไม่ช่วยแล้ว ยังคอยแต่จะทาตามคาขอของทางการ พยายามหยุดการ
ร้องเรี ยนของพวกเรา อ้างเรื่ องตระกูลโฮโจ ทอดทิ้งซะโตะโกะ คิดจะปล่อยให้ซะโตะโกะตายไปต่อ
หน้าต่อตา ถ้าพวกคุณยังจะขัดขวางพวกเราและทาให้จิตวิญญาณสมาพันธ์แปดเปื้ อนไปมากกว่านี้ล่ะก็
ผมจะทุบกรอบข้อความทั้งหมดและฉี กธงสมาพันธ์น้ ี ให้ดูที่นี่เดี๋ยวนี้แหละ!” (ยามเมื่อเหล่ าจักจั่นกรี ด
ร้ อง บทสังหารหมู่ เล่ม 3 หน้า 212-218)

ความย้อนแย้งดังกล่าวเกิดจากความหลากเลื่ อนทางความหมายของคาว่า “คนใน” และ “คนนอก”
กล่าวคือกรณี ของซะโตะโกะ เธอเป็ นคนในที่ถูกลงโทษให้กลายเป็ นคนนอก ซึ่ งโดยปกติหากผูท้ ี่ถูกลงโทษ
สานึกผิดแล้วยอมขอขมาก็จะได้รับการให้อภัยให้กลับมาเป็ นสมาชิ กหมู่บา้ นอีกครั้ง (ชมนาด ศีติสาร, 2561,
หน้า 223) ซะโตะโกะจึงมีสถานภาพเหมือน “คนในที่ถูกทาให้กลายเป็ นคนนอกชัว่ คราว” และความหมาย
ของคาก็ถูกทาให้ลากเลื่อนยิ่งขึ้นจากการปรากฏตัวของเคอิจิ เนื่ องจากเคอิจิเป็ นคนนอกที่ยา้ ยเข้ามาพานัก
อาศัยถาวรในหมู่บา้ น โดยรอเวลาที่จะได้รับการยอมรับให้เป็ นสมาชิ กหมู่บา้ นอย่างเต็มตัว กล่าวอีกนัยคือ
เป็ น “คนนอกที่กาลังจะเป็ นคนใน” ความเป็ นคนนอกทาให้เคอิจิผกู สัมพันธ์ฉนั มิตรกับซะโตะโกะได้อย่าง
สนิ ทใจโดยไม่ตอ้ งคิดถึงคาสั่งคว่าบาตรตระกูลโฮโจ ในขณะเดียวกันความเป็ นคนในก็ทาให้เคอิจิมีสิทธิ์ ที่
จะเข้าไปยังที่ประชุ มของสภาหมู่บา้ นเพื่อโน้มน้าวพวกผูใ้ หญ่ในหมู่บา้ น ข้ออ้างที่วา่ “ซะโตะโกะเป็ นพวก
พ้องของเรา” ดังนั้น “การปกป้ องซะโตะโกะสาคัญกว่าคาสั่งคว่าบาตรตระกูลโฮโจ” จึงสมเหตุสมผลเมื่อ
ออกมาจากปากของเคอิจิซ่ ึ งมีสถานะคลุมเครื อระหว่างความเป็ นคนนอกและคนใน
อย่างไรก็ดีการรื้ อสร้างดังกล่าวไม่ได้นาไปสู่ การทาลายค่านิยมสังคมหมู่บา้ นแบบถอนรากถอนโคน
ดังได้กล่าวมาแล้วว่าการ์ ตูนเรื่ องนี้ นาเสนอทั้งด้านบวกและด้านลบของค่านิ ยมสังคมหมู่บา้ นและค่านิ ยม
สังคมเมือง การปะทะสังสรรค์ของค่านิ ยมทั้งสองชุ ดจึงเป็ นการประนี ประนอม ทาให้เกิ ดค่านิ ยมชุ ดใหม่ที่
ต้องการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์บนฐานของความสนิ ทสนม (มิใช่ดว้ ยเงินตรา) ในขณะเดียวกันก็
ต้องเคารพในความแตกต่างแบบปั จเจกนิยม และรับผิดชอบการกระทาของตนเองแบบมนุษยนิยม ซึ่ งค่านิ ยม
ดังกล่าวคือข้อสรุ ปในการสร้าง “โลกในอุดมคติ” ของริ กะในบทสุ ดท้าย
กล่าวโดยสรุ ป ยามเมื่อเหล่ าจักจั่นกรี ดร้ อง ได้ใช้กลวิธีการเล่าเรื่ องแบบวงวนเวลา เพื่อนาเสนอการ
ปะทะสังสรรค์ระหว่างค่านิยมสองชุดคือค่านิยมสังคมหมู่บา้ นและค่านิยมสังคมเมือง โดยความตายของริ กะ
และเพื่อนๆ สะท้อนให้เห็ นโศกนาฏกรรมที่ เกิ ดขึ้ นซ้ าๆ ในชุ มชนที่ มี ค่า นิ ยมแบบสังคมหมู่บา้ นที่ เ ลื อก
ทอดทิ้งสมาชิกบางคนเพื่อกลุ่ม ในขณะเดียวกันความพยายามที่จะดิ้นรนหาทางออกจากวงวนเวลาของริ กะ
ก็สะท้อนให้เห็ นถึ งการเรี ยนรู ้ ของชุ มชนที่ มีค่านิ ยมแบบสังคมหมู่บา้ นเพื่อหาทางหลุ ดพ้นจากวงจรของ
โศกนาฏกรรมดังกล่าว
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