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บทคัดย่อ
แนวคิด มนุ ษย์เป็ นศู นย์ กลาง (Anthropocentrism) เป็ นแนวคิด ที่ มนุ ษย์ใช้ บ รรทั ด ฐานของตนเองตั ด สิน คุ ณ ค่ าหรื อให้ ค่ า
ความหมายกับสิ่งมีชีวิตอื่น แนวคิดดังกล่าวปรากฏอยู่ในปรัชญาและทฤษฎีหลายสานักคิดที่พยายามกาหนดเส้นแบ่งระหว่าง
มนุษย์กับสัตว์ให้ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาถัด มา วงการวิชาการเริ่มเล็งเห็นว่า มนุษย์ไม่สามารถแยกขาดจากสัตว์ได้
อย่างเป็ นเอกเทศ ดังนั้นสัตว์ศึกษาจึงถือกาเนิดขึ้นเพื่อสั่นคลอนการแบ่งแยกระหว่างมนุษย์กับสัตว์ดังกล่าว นักวิชาการต่าง
เสนอแนวทางของสัตว์ศึกษาไว้หลากหลาย หากแต่ทั้งหมดมีแก่นร่วมกันคือการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์
เพื่ อขยายไปสู่การส ารวจวิธีการที่ มนุ ษย์ลดทอนคุณ ค่ าของสั ตว์ นอกจากนี้ สัต ว์ศึกษายังให้ ความส าคั ญ กับ โอกาสที่ สัต ว์จะ
ต่อรองกับมนุษย์ บทความนี้จะใช้นวนิยายเรื่อง The Travelling Cat Chronicles โดยฮิโระ อะริกะวะเป็นกรณีศึกษา โดย
จากการศึ กษาพบว่าตั วละครมนุษย์ ในนวนิ ยายเรื่ องนี้ ด้ อยค่าสั ตว์ด้ วยการยึด โยงพวกมั นเข้ ากับ สิ่งที่ พวกเขาปรารถนา แม้
กระนั้นสัตว์ได้ต่อรองกับการถูกด้อยค่านี้ผ่ านการปฏิเสธการยึดโยงดังกล่าวหรือเสนอองค์ประกอบร่วมที่ ตนมีร่วมกับมนุษย์
อนึ่ง แม้ สัตว์จะได้ ต่อรองกับการถูกด้อยค่ าโดยมนุษย์ หากแต่ผลการศึกษาพบการเติมแต่งความเป็นมนุ ษย์ ให้กับสัตว์ซึ่งท า
ให้นวนิยายเรื่องนี้ไม่สามารถก้าวข้ามแนวคิดมนุษย์เป็นศูนย์กลางได้
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สัตว์, มิตรสหายต่างสายพันธุ์
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Abstract
Anthropocentrism is a concept in that humans use their own criteria to judge other animals’ values and
give them meaning. This concept appears in many theories and philosophies that try to formulate a clear
distinction between humans and other animals. However, presently, this human-animal distinction is
under question, for there are many arguments asserting that humanity cannot clearly distinguish itself
from other animals. Recognizing this, animal studies attempts to destabilize the boundaries between
humans and animals. Although the procedures of this field of study have been presented by many critics,
there is one core procedure which focuses on the human-animal relationship before expanding its scope
to how humans press other animals. Furthermore, animal studies needs to pay attention to how animals
negotiate with humans. This article uses The Travelling Cat Chronicles as its case study. The result is that
although humans devalue other animals by giving them meaning related to what they want, other
animals negotiate with it by rejecting that meaning or presenting their correlation parts with human.
Nonetheless, the study also found that anthropomorphism is a pitfall of this novel, trapped them in
anthropocentrism.
Keywords: Anthropocentrism, Human-Animal Boundary, Animal Studies, Human-Animal Relations,
Companion Species
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1. บทนา
แนวคิดมนุษย์เป็นศูนย์กลาง (Anthropocentrism) หมายถึง แนวคิดที่มนุษย์ตัดสินคุณค่าของสิ่งมีชีวิตอื่น โดยอาศัย
บรรทัดฐานของตนเอง (Probyn-Rapsey 2018) ตัวอย่างเช่น การพิจารณาว่าสัตว์ที่ไม่ใช่มนุษย์ไร้สติปัญญาเพราะพวกมันไม่มี
ภาษา สัตว์อื่นจึงไม่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้หรือสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ได้เหมือนมนุษย์ ในแง่นี้การกาหนดคุณค่าให้สิ่งมีชีวิตอื่น
จึงมักตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมองว่าเป็นคุณสมบัติที่มนุษย์เป็นผู้ครอบครองเพียงสายพันธุ์เดียว แม้ว่าต้นกาเนิดของแนวคิด
ข้างต้นจะไม่สามารถระบุได้แน่ชัด หากแต่แนวคิดมนุษย์เป็นศูนย์กลางมีปรากฏโดยทั่วไปในสานักคิดต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น การ
กล่าวว่าสิ่งมีชีวิต อื่นเกิด มาเพื่อเป็นทาสของมนุษย์โดยธรรมชาติของอริสโตเติล (Aristotle 384-322 BC as cited in Ryan
2015) หรือการมองสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์ ว่าเหมื อนจักรกลที่ ไม่มีความคิดแต่อาศั ยการตอบสนองต่ อสิ่งที่เข้ามากระทบของ
เดส์การ์ตส์ (Descartes 1637 as cited in Ryan 2015) ถึ งแม้ แนวคิดทั้งสองจะกาเนิดในต่างยุคสมัย หากแต่เมื่อพิจารณา
รากฐานความคิดแล้วจะเห็นได้ว่านักคิดทั้งสองสร้างปรัชญาของตนเองโดยตั้งต้นจากการมองว่าสัตว์ไม่มีภาษา ก่อนจะพัฒนา
ไปสู่ การวิจารณ์ เรื่องความสามารถในการคิด และการใช้ เหตุ ผลของสิ่งมี ชีวิตเหล่านั้ น ในล าดับ ถัด ไป ดั งนั้ น อาจกล่าวได้ว่า
แนวคิดมนุษย์เป็นศูนย์กลางพยายามแบ่งแยกให้มนุษย์เป็นเอกเทศจากสิ่งมีชีวิตอื่นพร้อมกับผลักให้สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นกลายเป็น
สิ่งทีต่ รงข้ามกับสายพันธุ์ของตน
อย่างไรก็ดี ด้ วยปัญ หาสภาพแวดล้อมที่ เพิ่มมากขึ้น นักวิช าการเริ่มเล็งเห็น ว่าการพยายามแยกขาดมนุ ษย์ออกจาก
ธรรมชาตินั้นนาไปสู่ การละเลยสิ่งแวดล้อมรอบตั ว วงการวิชาการจึงเริ่ มหันกลับ มาให้ ความสนใจต่ อความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับธรรมชาติอีกครั้ง กุญแจหนึ่งที่จะทาให้เข้ าใจเรื่องดั งกล่ าวคือการศึกษาสิ่งมี ชีวิตอื่นซึ่งถูกมนุษย์จัดให้ อยู่ ในฝั่ งของ
ธรรมชาติ ในแง่นี้นวนิยายที่เล่าเรื่องผ่านมุมมองของสัตว์จึงอาจเป็นเครื่ องมือที่มีบทบาทสาคั ญ เพราะทั้งการสร้างสรรค์และ
การเข้าถึงงานเขียนรูปแบบนี้ มนุษย์จะมีโอกาสเข้าถึงวิธีการมองโลกและประสบการณ์ของสิ่งมีชีวิตอื่น พร้อมกันนั้นนวนิยาย
รูปแบบนี้ยังอาจนาเสนอประเด็นเกี่ยวกับสัตว์ที่ถูกมนุษย์กดทับหรือละเลย
บทความฉบั บ นี้ ศึ กษานวนิ ย ายเรื่อง The Travelling Cat Chronicles โดยฮิ โ ระ อะริ กาวะ (Hiro Arikawa) ซึ่ ง มี
เนื้อหาเกี่ ยวกับ การเดินทางของซาโตรุ (Satoru) เพื่อค้นหาเจ้าของใหม่ให้กับนานะ (Nana) แมวและเพื่อนร่วมทางของเขา
ระหว่างการเดินทางนี้เองที่เรื่องราวของซาโตรุในอดีตรวมถึงสาเหตุที่ ทาให้เขาต้องส่งมอบแมวที่เขารักให้กับผู้อื่นจะถูกเปิดเผย
ออกมา ด้วยแก่นเรื่องของนวนิยายที่นาเสนอความสัมพันธ์ซึ่งไม่ได้จากัดแค่เพียงระหว่างมนุษย์ หากแต่รวมถึงความสัมพันธ์ที่
มนุษย์มีต่อสิ่งมีชีวิตอื่น นวนิยายเรื่องนี้จึง อาจเสนอประเด็นที่สัตว์ถูกมนุษย์กดทับ หรือลดทอนคุณค่ารวมถึงวิธีการต่อรองของ
สัตว์ที่ถูกกดทับเหล่านั้นด้วย อย่างไรก็ตาม แม้ว่านวนิยายจะเลือกเล่าเรื่องผ่านมุมมองของแมว หากแต่ด้วยข้อจากัดที่ผู้เขียน
ยัง คงเป็ นมนุ ษย์ นวนิ ย ายเรื่องนี้ จึงอาจเสนอบางประเด็ นที่ ส ะท้ อนให้ เห็ นการไม่ ส ามารถข้ ามพ้ น จากแนวคิ ด มนุ ษย์ เป็ น
ศูนย์กลางไปได้อย่างสมบูรณ์

2. สัตว์ศึกษากับความพยายามก้าวข้ามแนวคิดมนุษย์เป็นศูนย์กลาง

กิตติกานต์ หะรารักษ์ | 4

ความสนใจต่อสิ่งมีชีวิตอื่นเริ่มต้นจากการตระหนักรู้ถึง ความรุนแรงด้านกายภาพที่มนุษย์กระทาต่อสัตว์ ข้อเสนอเรื่อง
สิทธิของสัตว์โดย ปีเตอร์ ซิงเกอร์ (Peter Singer) ในคริสต์ศักราช 1980 จึงเป็นประเด็นแรกที่นาวงการวิชาการให้หันมาสนใจ
สิ่งมี ชีวิต อื่น (Singer 1990) อย่างไรก็ดี ในเวลาถัด มาความสนใจดั งกล่ าวถู กผนวกเข้ากั บ การศึ กษาหลากหลายแขนง เช่ น
ปรัชญา จริยศาสตร์ และสังคมวิทยา แนวคิดสัตว์ศึกษาจึงถือกาเนิดขึ้น โดยความสนใจของแนวคิดนี้ขยายกว้างออกไปมากกว่า
เรื่องสิทธิของสิ่งมีชีวิตอื่น โจน กอร์ดอน (Joan Gordon) ให้ข้อเสนอไว้ว่าสัตว์ศึกษาควรให้ ความสนใจในเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ โดยนักวิชาการผู้นี้เสนอข้อสังเกตไว้สามประการ ได้แก่ (1) จริยธรรมที่มนุษย์ควรปฏิบัติกับสัตว์ (2) คุณ
ลักษณะร่วมระหว่างมนุษย์กับสัตว์ ตัวอย่างเช่น พฤติกรรมที่สัตว์อาจมีคล้ายกับมนุษย์ และ (3) ทัศนคติของมนุษย์ในแต่ละ
วัฒนธรรมต่อสัตว์ (Gordon 2009, 331)
ข้อเสนอของกอร์ดอนต่างจากเจนนิเฟอร์ แมคโดเนลล์ (Jennifer McDonell) นักวิชาการผูน้ ี้มองว่าสัตว์ศึกษาควรให้
ความส าคั ญ ต่ อเรื่องภาพแทนของสั ตว์ แมคโดเนลล์ อภิ ป รายประเด็ นนี้โดยยกตัวอย่ างกรณี ข องสุ นัขชื่ อแบนดิ ต (Bandit)
แมคโดเนลล์วิเคราะห์การทาให้สุนัขตัวนี้กลายเป็นภาพแทนผ่านการพิจารณาคาตัดสินของศาล แบนดิตถูกตัดสินประหารชีวิต
ด้วยเหตุผลที่ว่ามันมีความโหดร้ายอยู่ในสายเลือดจากกรณีที่มันทาร้ายร่างกายเพื่อนบ้านของเลมอน เรดด์ (Lamon Redd)
ชายผิวสีผู้เป็นเจ้าของแบนดิต แมคโดเนลล์อภิปรายถึงสื่อสิ่งพิมพ์รวมถึงคาให้การประกอบการพิพากษาที่มองสุนัขตัวนี้ว่าเป็น
สายพันธุ์ที่โหดร้ายโดยธรรมชาติ ทั้งหมดละเลยการพิจารณาความเป็นปัจเจกของแบนดิตและตีความในเชิงเหมารวมว่ าสุนัขใน
สายพันธุ์นี้ทุ กตัวคือสิ่ งชั่ วร้าย คาตั ดสินในกรณี แบนดิ ตเป็ นกรณี ตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นว่ามนุ ษย์มีอานาจตัดสินความเป็ น
ความตายของสัตว์ได้ ไม่เพียงเท่านั้น แมคโดเนลล์ยังกล่าวถึงวิกกี เฮิร์น (Vicky Hearne) ที่พยายามขอรับเลี้ยงแบนดิตแต่ถู ก
คัดค้านโดยเรดด์ ส่วนหนึ่งของคาคัดค้านมีใจความว่าไม่ใช่แค่คนผิวสีที่ชื่นชอบสุนัขตัวนี้ คนผิวขาวเองก็ชื่นชอบมันเช่นกัน จะ
สังเกตได้ว่า เรดด์เชื่อมโยงแบนดิตเข้ากับ การถูกยอมรับโดยมนุษย์ต่างสีผิว แมคโดเนลล์ให้คาอธิบายเรื่องการเชื่อมโยงนี้ว่า
สุนัขสายพันธุ์พิต บูลล์ซึ่งเป็นสายพันธุ์ของแบนดิต มักถูกเชื่อมโยงกับ คนผิวสี โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นเจ้าของธุรกิจผิดกฎหมาย
เพราะคนกลุ่มนี้นิยมเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ดังกล่าว ส่วนคนผิวขาวนิยมเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์โกลเดนรีทรีฟเวอร์ ในแง่นี้การที่เรดด์
กล่าวว่าแบนดิตเป็นที่ชื่ นชอบของคนทั้งสองสีผิวจึงอาจหมายความได้ว่า ถึงแบนดิตจะเป็นสุ นัขของคนผิวสี แต่ คนผิวขาวก็
ยอมรั บ มั น เช่ น กั น การอภิ ป รายของแมคโดเนลล์ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า ในความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ กั บ สั ต ว์ นั้ น มี นั ย ของ
ความสัมพันธ์เชิงอานาจซ้อนทับอยู่ ดังนั้น แมคโดเนลล์จึงมอบแนวทางการพิจารณาภาพแทนของสัตว์ในรูปแบบคาถามไว้สาม
ประการ ได้แ ก่ (1) การให้ ความสนใจต่ อสิ่ งมี ชีวิตอื่ นจะส่ง ผลให้ มนุษย์ เปลี่ ย นความคิ ด เกี่ย วกั บ ภาพแทนของสิ่งมี ชี วิต อื่ น
อย่างไร? (2) ตัวบทนาเสนอ ‘ความเป็นสัตว์’ ที่อยู่ภายในตัวมนุษย์และสัตว์อย่างไร? และ (3) ตัวละครสัตว์ในงานวรรณกรรม
ถูกเสนอให้แสดงออกอย่างล้นเกินหรือไม่? กล่าวคือ ตัวละครสัตว์อาจถูกนาเสนอให้มีการแสดงออกเหมือนกับมนุษย์ซึ่งไม่มีอยู่
ในธรรมชาติของสัตว์บนโลกแห่งความเป็นจริง (McDonell 2013, 6-12)
แม้ ว่าแนวทางของนักคิดทั้งสองอาจแตกต่างกัน แต่ข้อเสนอดังกล่าวอาจทาให้จาแนกกระบวนการของสัตว์ศึกษาได้
เป็นสองประการ กระบวนการแรกคือการพิจารณาการกดทับสัตว์รวมถึงผลลัพธ์ของการกดทับนั้น กระบวนการนี้สามารถทา
ได้ ผ่านการพิจารณาสิ่งที่ มนุษย์กระทากับ สัตว์ ทั้งในแง่มุมเรื่องจริยธรรมหรือการลดทอนคุณ ค่า สัตว์ ให้ กลายเป็ นภาพแทน
สาหรับกระบวนการที่สอง คือ กระบวนการต่อรองกับการกดทับ ดังกล่าว โดยกระบวนการนี้พยายามแสวงหาคุณ ลักษณะที่
มนุษย์อาจมีร่วมกันกับ สัตว์ พร้อมกันนั้นยังให้ความสนใจต่อคุณ ลักษณะที่แตกต่างกันซึ่งไม่ใช่แค่เพียงระหว่างมนุษย์กับสัตว์
หากแต่รวมถึงระหว่างสัตว์ด้วยกัน การให้ความสนใจต่อคุณลักษณะที่แตกต่างนี้จะทาให้ยากต่อการเหมารวมสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่
มนุษย์โดยเรียกพวกมันว่าสัตว์ นอกจากนี้ กระบวนการนี้ยังปรากฏผ่านการตั้งคาถามต่อการเติมแต่งความเป็นมนุษย์ให้กับสัตว์
ของงานวรรณกรรม เดริก ไรอัน (Derek Ryan) เชื่อมโยงแนวคิดของกอร์ดอนและแมคโดเนลล์เข้าด้วยกัน โดยเขามองว่าสัตว์
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ศึกษาควรให้ความสาคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์เพราะการให้ความสาคัญนี้ จะนาไปสู่การวิเคราะห์ภาพแทน
ของสัตว์ได้ในลาดับต่อไป ดังนั้น ไรอันจึงให้ข้อสรุปเกี่ยวกับเป้าหมายของสัตว์ศึกษาว่าแนวคิดนี้ต้องการต่อสู้กับแนวคิดมนุษย์
เป็นศูนย์กลางด้วยการสั่นคลอนสิ่งที่แบ่งแยกมนุษย์ออกจากสัตว์อื่น (Ryan 2015, 13)
งานวิช าการหนึ่งที่ จุดประกายให้ กับสั ตว์ศึ กษาเพื่ อสั่ นคลอนเส้ นแบ่ งระหว่างมนุษย์กับ สัตว์ เริ่ มต้นจากผลงาน The
Animal that Therefore I Am (More to Follow) โดย ฌั ค แดริ ด า (Jacques Derrida) เนื้ อ หาในบทความนี้ กล่ าวถึ ง
เหตุการณ์การเผชิญหน้าระหว่างแดริดากับแมวที่กาลังจ้องมองเขาในขณะที่ร่างกายโปเเปลือย สายตาของแมวทาให้แดริดาต้อง
หวนกลั บไปทบทวนแนวคิดต่ าง ๆ ในปรัชญาตะวันตกซึ่ งเขาพบว่าแนวคิดเหล่านั้นพยายามแบ่ง สิ่งมี ชีวิตออกเป็ นสองกลุ่ ม
กลุ่มแรกประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์ เต็มไปด้วยความแตกต่างในด้านต่าง ๆ หากแต่ถูกเรียกอย่างเหมารวม
ว่า ‘สัตว์’ ตรงข้ามกับกลุ่มที่สองที่ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตเพียงสายพันธุ์เดียวแต่ถูกแยกออกมาอย่างเป็นเอกเทศโดยการให้ชื่อ
กลุ่มนี้ว่ามนุษย์ การแบ่งแยกนี้สะท้อนให้เห็นการไม่ให้ความสาคัญต่อความแตกต่างในกลุ่มสิ่งมีชีวิตอื่น รวมถึงไม่ให้ความสนใจ
กับคุณลักษณะที่มนุษย์อาจมีร่วมกับสิ่งมีชี วิตเหล่านั้น (Derrida 2002, 369-418) ปรัชญาตะวันตกพยายามกาหนดพรมแดน
ระหว่างมนุษย์กับ สัตว์ให้ชัด เจนด้วยการพิจารณาคุณ สมบัติ อย่างกว้าง ๆ ของมนุ ษย์ เช่น การมี ภาษาและการตระหนั กรู้ถึ ง
ความตาย พร้อมกับกาหนดให้คุณสมบัติเหล่านั้นเป็นสิ่งที่แบ่งแยกสายพันธุ์มนุษย์ออกจากสัต ว์ ดังนั้น แดริดา (Derrida 2002)
จึงเล็งเห็นว่าการละเลยความแตกต่างด้วยการเหมารวมสัตว์ทั้งหมดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันถือเป็นความรุนแรงทางภาษาของ
มนุษย์ต่อสัตว์อื่น
สิ่งที่ น่าสนใจในบทความเดี ยวกั นนี้ คือ ในการสั่นคลอนเส้ นแบ่งระหว่างมนุ ษย์กับ สัต ว์นั้น แดริด า (Derrida 2002)
ไม่ได้เสนอให้ลบพรมแดนแห่งความแตกต่างออกไป ในทางกลับกัน พรมแดนนีค้ วรถูกขยายให้ชัดเจนและเพิ่มจานวนขึ้น ทั้งนี้
เพราะการให้ความสาคัญต่อความแตกต่างที่หลากหลายจะนาไปสู่ การเผยให้เห็นคุณสมบัติที่มนุษย์ อาจมีเหมือนหรือต่างจาก
สิ่ง มี ชี วิต อื่ น เช่ น การที่ มนุ ษ ย์ มีป ระวัติ ศ าสตร์ ร่ วมกั บ สุ นัข แต่ มีลั กษณะทางกายภาพหรือพั นธุ กรรมคล้ ายกั บ ลิ ง การให้
ความสาคัญต่อความแตกต่างที่หลากหลายจึงอาจย้อนกลับมาสั่นคลอนเส้นแบ่งระหว่างมนุษย์กับสัตว์ ซึ่งเดิมเป็นเส้นแบ่งเดียว
ที่เอื้อให้ มนุ ษย์ อยู่เหนื อกว่ าสัตว์ อื่น เนื่องจากการให้ค วามส าคัญ กับ ความแตกต่างดั งกล่าวจะเผยให้ เห็น คุณ สมบัติ ที่มนุษย์
ครอบครองร่วมกั บสั ต ว์ ในขณะเดี ย วกันก็ จะแสดงให้ เห็ น คุ ณ สมบั ติที่ สั ต ว์ ต่างสายพั นธุ์มี ต่ างกั น ในแง่ นี้ การเพิ่ ม จานวน
พรมแดนจึงทาให้ยากต่อการแบ่งแยกมนุษย์ออกจากสัตว์ และยากต่อการเหมารวมสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์ทั้งหมดโดยเรียกพวก
มันว่าสัตว์ (Stone 2018, 35)
อีกตัวอย่างหนึ่งของการพยายามสั่นคลอนเส้นแบ่งระหว่างมนุษย์กับสัตว์ ปรากฏในแนวคิดเรื่องมิตรสหายต่างสายพันธุ์
(Companion species) ของดอนนา ฮาราเวย์ (Donna Haraway) ฮาราเวย์เสนอแนวคิ ดดังกล่าวบนฐานการมองว่ามนุษย์
และสั ต ว์ ไ ม่ ใ ช่ สิ่ งมี ชี วิต สองกลุ่ มที่ แ ยกขาดออกจากกั น ในทางกลั บ กั น ทั้ ง สองกลุ่ ม นั้ น มี ค วามสั ม พั นธ์ กั น อย่ างซั บ ซ้ อ น
มิตรสหายต่างสายพั นธุ์ เป็น การนาคาที่มีนัยสาคัญสองคามาประกอบกัน คาแรกคือ คาว่ามิต รสหาย (companion) ภายใต้
คา ๆ นี้ ฮาราเวย์ต้องการเน้นย้าเรื่องสายสัมพันธ์ (Companionship) ซึ่งเธอเล็งเห็นว่าเป็นหน่วยย่อยที่เล็กที่สุด เพราะไม่มี
หน่ วยย่ อยใดที่ ด ารงอยู่ ได้ โดยปราศจากความสั มพั นธ์ กับ หน่ วยอื่ น ๆ (Haraway 2003, 11-14) แมททิ ว อาร์ คาลาร์ โ ค
(Matthew R. Calarco) ได้ให้คาอธิบายในส่วนนี้โดยอภิปรายถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งที่ตายแล้ว สิ่งมีชีวิตสามารถ
ได้รับประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตด้วยกันหรือสิ่งที่ตายแล้ว ตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยได้รับวัคซีนเพื่อรักษาหรือป้องกันโรค วัคซีนดังกล่าว
อาจถูกผลิตจากเชื้อแบคทีเรียที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ถูกทาให้อ่อนแรง หรือ ซากของเชื้อที่ตายไปแล้ว นอกจากนี้ สิ่งมีชีวิตยังอาจได้
ประโยชน์จากสิ่งที่ตายแล้วในรูปแบบของสารอาหารและพลังงาน และได้รับประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตอื่นในรูปแบบของแบคทีเรีย
ที่ช่วยด้านการดูดซึมอาหารและสร้างภูมิคุ้มกัน เช่น แบคทีเรียโปรไบโอติก (Probiotics) เป็นต้น ในทานองเดียวกัน ร่างกายที่
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ถูกย่อยสลายของสิ่งที่ตายแล้วจะกลายสภาพเป็นสารอาหารเพื่อให้ประโยชน์ แก่สิ่งมีชีวิต ดังนั้น สิ่งที่ตายแล้วจึงกลายเป็นส่วน
หนึ่งของสิ่งมีชีวิตนั้น (Calarco 2021, 62-64) ในแง่นี้ สายสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตจึงไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ความรู้สึกเชิงบวก
ที่มนุษย์มีต่อสัตว์ หากแต่รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่าง ๆ ทั้งพืช จุลินทรีย์ แบคทีเรีย ฯลฯ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีปฏิสัมพันธ์
ต่อกันและกัน การอภิป รายเรื่ องสายสัมพันธ์มีความเชื่อมโยงกั บคาที่ สองคือคาว่าสายพั นธุ์ (Species) ซึ่ งมักถูกตีความให้ มี
ความหมายตายตัวและเป็นขอบเขตแบ่งแยกสิ่งต่าง ๆ ออกจากกัน อย่างไรก็ตาม การพิจารณาสายสัมพันธ์ระหว่างสายพันธุท์ า
ให้ฮาราเวย์ (Haraway 2003, 16) เล็งเห็นพลวัตของคาว่าสายพันธุ์ที่ไม่ได้มีเพียงสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์เดียว หากแต่มีประชากร
ของสิ่งมี ชีวิต หลากหลายซึ่งมี ประวัติ ศาสตร์และวิวัฒ นาการร่วมกันมาอยู่ด้ วยกัน ดังนั้น แนวคิ ดมิต รสหายต่างสายพั นธุ์จึง
นาไปสู่การสั่นคลอนการแบ่งแยกมนุษย์ออกมาอย่างเอกเทศ เนื่องจากภายในร่างกายของมนุษย์ประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตขนาด
เล็กหลายสายพันธุ์ที่ทางานร่วมกันอยู่ภายใน มนุษย์จึงเป็นหน่วยขนาดใหญ่ที่ถูกประกอบสร้างขึ้น จากหน่วยเล็ก ๆ ที่แตกต่าง
มากมายรวมกั น ในแง่นี้แ นวคิ ด ดัง กล่ าวจึ งตั้ งข้ อสั งเกตว่ามนุ ษย์ ไม่ อาจถู กแบ่ ง แยกจากสั ต ว์อื่น หากแต่เป็ น สิ่ งมี ชี วิต หนึ่ ง
ท่ามกลางสิ่งมีชีวิตที่หลากหลาย
เมื่อทุกสิ่งมีชีวิตอยู่ท่ามกลางความหลากหลาย การระบุให้ชัดเจนว่าสิ่งมีชีวิตนั้นจัดเป็นชนิด สายพันธุ์ หรือตระกูลใดจึง
ไม่ ส ามารถท าได้ กล่ าวอี กนั ย หนึ่ ง ก็คื อ ทั้ ง หมดไม่ มีอัต ลั กษณ์ ที่ แ น่ นอน แต่ ทั้ งหมดต้ องท างานร่วมกั นอย่ างสอดประสาน
ฮาราเวย์ (Haraway 2008) ขยายการอภิป รายแนวคิด นี้ด้ วยการกล่าวถึ งการฝึกความคล่องตัวของสุนัข เธอมองว่ าการฝึ ก
ดังกล่าวจะไม่บรรลุผลหากมนุษย์ใช้อานาจบังคับหรือควบคุมให้สุนัขทาในสิ่งที่ปรารถนา ในทางกลับกัน การฝึกความคล่องตัว
ต้องอาศั ยความระมัดระวั ง และความเข้ าใจธรรมชาติ ของสุนัขที่กาลังฝึกอยู่ ร่ างกายของมนุษย์ และสุ นัขต้องกลายเป็นหนึ่ ง
เดียวกันเพื่อไปให้ถึงจุดหมาย ดังนั้ น ฮาราเวย์จึงมองการฝึกนี้เป็นพื้นที่ แห่งการปฏิสัมพันธ์ (Contact zone) ซึ่งเต็มไปด้วย
เรื่องที่ไม่อาจคาดเดาได้ กล่าวคือ ทั้งผู้ฝึกและสุนัขคาดเดาไม่ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น แม้ตัวตนของทั้งคู่กก็ ลายเป็นสิ่งที่คาดเดา
ไม่ได้เช่นกัน เพราะมนุษย์และสุนัขต้องเป็นหนึ่งเดียวกันที่ทางานร่วมกันอย่างสอดประสาน อีกนัยหนึ่งคือตัวตนของมนุษย์และ
สุนัขจะรวมกันและก่อเกิดขึ้นใหม่จากปฏิสัมพันธ์ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ถูกกาหนดไว้ล่วงหน้าโดยธรรมชาติของความเป็นมนุษย์หรือสุนัข
(Haraway 2008, 214-246)
สาหรับงานสัตว์ศึกษาในประเทศไทยนั้นยังมีอยู่อย่างจากัด บทความ “ใช่เพียงเดรัจฉาน: สัตวศึกษาในมุมมองของการ
วิจารณ์เชิงนิเวศ” โดย ธัญญา สังขพันธานนท์ ได้แจกแจงแนวทางการวิจารณ์ ในกรอบสัตว์ศึกษาออกเป็นสามประการ ได้แก่
(1) การนาเสนอภาพแทนของสัต ว์ (2) ความสั มพันธ์ระหว่างมนุ ษย์ และสั ตว์ และ (3) ความเป็ นสัต ว์กับ อัตลั กษณ์ ข องสัต ว์
แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับวิธีการศึกษาของงานวิชาการฝั่ง ตะวันตก (Thanya 2017, 350) อย่างไรก็ตาม อาจกล่าวได้ว่า
งานวิชาการฝั่งตะวันตกพยายามหลอมรวมทั้งสามแนวทางให้กลายเป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้สามารถพิจารณาตัวบทได้รอบด้าน
ตัวอย่างเช่น ในผลงานของแมคโดเนลล์ (McDonell 2013, 6-12) ข้างต้น แม้ว่าเธอจะเน้นประเด็น ศึกษาไปที่เรื่องภาพแทน
หากแต่แมคโดเนลล์กเ็ ริ่มการอภิปรายโดยสารวจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสุนัขก่อน งานวิชาการอีกงานหนึ่งของไทยที่
เกี่ยวกับสัตว์ศึกษาคือ “สัตว์ศึกษา: สู่โลกหลังภาพแทน” โดย สุรเดช โชติอุดมพันธ์ บทความนี้วิเคราะห์ให้เห็นวิธีการที่มนุษย์
สร้างภาพแทนจากสั ตว์ และอาศัย กรอบคิดสัต ว์ศึกษาเพื่อรื้ อสร้างภาพแทนดั งกล่าว เช่นเดีย วกับงานชิ้นอื่ น ๆ บทความนี้
เริ่มต้นการอภิปรายจากความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ซึ่งอยู่ในรูปแบบการจ้องมอง ก่อนจะพัฒนาไปสู่การอภิปรายวิธีทา
ให้สัตว์เป็นภาพแทนและรื้อสร้างภาพแทนดังกล่าว (Suradech 2017, 201-233) แม้กระนั้นก็ตาม จะเห็นได้ว่าสัตว์ศึกษาใน
วงการวิชาการของไทยยังไม่เป็นที่ แพร่หลาย ตัวบทที่ถูกนามาศึกษายังคงมีอยู่อย่างจากั ด งานที่ กล่าวถึงสัตว์บางส่วนยังคง
มุ่งเน้นการแบ่งแยกมนุษย์ออกจากสัตว์ ตัวอย่างเช่น สวนสัตว์: มายาคติว่าด้วยธรรมชาติและสัตว์ป่า โดย เอกชัย เอื้อธารพิสิฏ
ที่มุ่งวิเคราะห์สวนสัตว์เพื่อทาความเข้าใจความเป็นมนุษย์ของตนเองที่แตกต่างจากสัตว์อื่น (Ekkachai 2002, 24)
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3. การกดทับสัตว์ในนวนิยายเรื่อง The Travelling Cat Chronicles
ประเด็ น แรกที่ บ ทความนี้ ต้ องการอภิ ป รายคื อ การกดทั บ สั ต ว์ โ ดยมนุ ษ ย์ ใ นนวนิ ย ายเรื่ อง The Travelling Cat
Chronicles เหตุการณ์ดังกล่าวปรากฏในตอนที่กล่าวถึงโคสุเกะ (Kosuke) และโนริโกะ (Noriko) โคสุเกะเป็นเพื่อนคนแรกที่
ซาโตรุไปพบเพื่อจะให้เขารับเลี้ยงนานะ ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองเกิดขึ้นจากการช่วยกันเลี้ยงดูแมวในวัยเด็ก อย่างไรก็ตาม
โคสุเกะในวัยนี้รู้สึกอิจฉาซาโตรุที่ได้เป็นเจ้าของแมวตัวดังกล่าว ดังนั้น เมื่อซาโตรุเสนอให้เขาเป็ นผู้รับเลี้ยงนานะ โคสุเกะจึง
ตอบตกลงโดยมีความปรารถนาจะให้แมวตัวนี้เป็นเสมือนตัวแทนของแมวในอดีต สาหรับโนริโกะ เธอเป็นน้าสาวของซาโตรุ
โดยเธอรั บ เลี้ย งซาโตรุ ห ลัง จากที่พ่ อและแม่ ของเขาเสีย ชี วิต ในอุ บั ติเหตุ แม้ กระนั้ น โนริ โกะค้ นพบว่าเธอไม่ส ามารถมอบ
ความสุขให้แก่หลานชายได้เมื่อตอนเขายังเด็กเนื่องจากเธอมองเขาเป็นเหมือนสิ่งที่พี่สาวหลงเหลือ
3.1 โคสุเกะกับการทาให้แมวเป็นภาพแทนความปรารถนา
โคสุเกะเป็นตัวละครแรกที่ซาโตรุเดินทางไปพบโดยหวังว่าเขาจะเป็นผู้เลี้ยงนานะคนต่อไป ทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทกันในวัย
เด็ ก ซาโตรุเคยชั กชวนโคสุ เกะหนีออกจากบ้ านเพื่ อใช้เป็ นข้ อต่อรองกั บพ่ อและแม่ข องโคสุ เกะ เพื่อให้ โคสุ เกะได้เลี้ ยงฮาชิ
(Hachi) แมวจรจัดที่พวกเขาพบ อย่างไรก็ตาม วิธีการดังกล่าวกลับไม่ได้ผล เพราะผูท้ ี่ได้รับอนุญาตจากพ่อแม่ให้เลี้ยงฮาชิกลับ
เป็ นซาโตรุ เรื่ องราวของฮาชิ ยังคงฝั งใจของโคสุเกะนั บจากวันนั้ น สิ่งนี้ ส่งผลให้เขามองนานะเป็น ภาพแทนโดยอาจจาแนก
วิธีการมองนานะของโคสุเกะออกได้เป็นสามประการ ดังนี้ (1) การมองนานะเป็นภาพแทนของฮาชิ (2) การมองแมวเป็นภาพ
แทนชัยชนะที่โคสุเกะมีเหนือซาโตรุ และ (3) การมองแมวเป็นภาพแทนชัยชนะที่โคสุเกะมีเหนือพ่อ
ในเรื่องการมองนานะเป็ นภาพแทนของฮาชินั้นสามารถพิ จารณาได้ จากการกล่าวถึงนานะโดยโคสุเกะ ตัวอย่างเช่ น
“The cat in the photo was good-looking, a lot like Hachi, with the hooked tail and everything.” (Arikawa
2018, 20) ข้อความนี้ปรากฏเมื่อโคสุเกะเห็นภาพถ่ายของนานะครั้งแรกทางอีเมล์ที่ซาโตรุส่งมาโดยเขามองว่าแมวในภาพมี
ลักษณะหลายประการคล้ายกับฮาชิ การเปรียบเทียบว่านานะเหมือนกับฮาชิยังปรากฏอีกหลายครั้งภายในเนื้อหาที่กล่าวถึง
โคสุเกะ อย่างไรก็ตาม ข้อความที่อ้างถึงมีสิ่งที่น่าสังเกตคือวิธีการมองนานะของเขาที่เปรียบลักษณะภายนอกของมันเข้ากับ
ฮาชิ ไม่เพียงแค่ส่วนหาง หากแต่รวมถึงทุก ๆ ส่วนทั้งหน้าผาก สีขน และอื่น ๆ จึงเห็นได้ว่าความประสงค์ที่จะรับเลี้ยงนานะ
ของตัวละครนี้เกิดจากการมองมันเป็นภาพแทนของแมวอีกตัวหนึ่ง โคสุเกะละเลยการพิจารณาความหลากหลายของแมวที่
แม้ว่าจะมีลักษณะทางกายภาพคล้ายกันแต่อาจมีอุปนิสัยหรือพฤติกรรมแตกต่างกัน
การพิจารณานานะเป็นภาพแทนของฮาชิยังอาจเชื่อมโยงไปสู่ประเด็นภาพแทนในข้อที่สองและสาม ดังพิจารณาได้ว่า
แม้แต่ตัวฮาชิก็ถูกทาให้เป็นภาพแทนความปรารถนาที่โคสุเกะอยากอยู่เหนือกว่าซาโตรุเช่นกัน ประเด็นนี้ สามารถวิเคราะห์ได้
จากการกล่าวถึงอดีต ของตัวละครตั วนี้ในนวนิยาย โคสุเกะเป็นโรคภูมิแพ้ตั้งแต่ เด็ก พ่ อและแม่ จึงส่ งเขาไปเรียนว่ายน้ าเพื่ อ
รักษาโรคดังกล่าว ในทางกลับกัน ซาโตรุเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ด้านการว่ายน้าทาให้เขาได้อยู่ในชั้นเรียนระดับสูงกว่าเพื่อนสนิท
ยิ่งไปกว่านั้น เพื่อนหญิงที่โคสุเกะมีใจให้ยังแสดงออกว่าเธอปลื้มในตัวซาโตรุ บริบทดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าโคสุเกะเป็นตัวละครที่
พ่ายแพ้ ต่อซาโตรุในหลายด้าน ความคิดเช่นนี้ส่งผลให้โคสุเกะที่ เจอฮาชิก่อนซาโตรุไม่สามารถยอมให้เพื่อนสนิทของตนเป็ น
ผู้เลี้ยงฮาชิได้ ความคิดดังกล่าวถูกพรรณนาดังนี้
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Kosuke’s reaction was fueled by something that had happened at swimming club a few days
before. A girl Kosuke was keen on saw Satoru swimming in the advanced class and murmured,
“He’s pretty cool.,”
Satoru could swim fast, he didn’t have any allergies, and his father and mother were both kind
people, so if he took the cat home they were sure to accept it. So not only did the girl Kosuke
liked praise Satoru, but now he would get to keep this soft, tiny creature – that just wasn’t fair,
was it?
(Arikawa 2018, 29)
ข้อความที่อ้างถึงนี้ชี้ให้เห็นว่าโคสุเกะยึดโยงแมวเข้ากับ หลายสิ่งซึ่งทั้งหมดเป็นลักษณะด้อยของเขาเมื่อเปรียบเทียบกับ ซาโตรุ
เช่น มีเสน่ห์ สมรรถภาพทางกาย หรือครอบครัว เขาจึงไม่ยอมให้เพื่อนสนิทเป็นผู้เลี้ยงแมว ความคิดดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า
แมวถูกทาให้กลายเป็นสิ่งเติมเต็มความรู้สึกขาดพร่องของโคสุเกะ ดังนั้น การได้เลี้ยงแมวจึงอาจทาให้โคสุเกะรู้สึกว่าตัวของเขา
มีสิ่งที่เหนือกว่าซาโตรุ
สาหรับแมวในฐานะภาพแทนของชัยชนะเหนือพ่อที่โคสุเกะปรารถนามาโดยตลอดนั้น นวนิยายได้แสดงให้เห็นว่าโคสุเกะ
ไม่สามารถปฏิเสธพ่อได้ ในวัยเด็ก พ่อของโคสุเกะไม่ยอมให้เขาเลี้ยงฮาชิต่อจากซาโตรุที่พ่อแม่เสียชีวิตในอุบัติเหตุและเขาต้อง
ย้ายไปอยู่กับน้าที่เมืองอื่น เหตุการณ์นี้ติดค้างอยู่ในใจของโคสุเกะมาจนกระทั่งเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่และแต่งงาน ต่อมา ภรรยา
ของโคสุเกะตั้ งครรภ์แต่ก็ต้ องสูญเสียลูกไปเพราะอุบั ติ เหตุ ความรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ นี้ถูกตอกย้าโดยคาพูด จากพ่อของ
โคสุเกะที่กล่าวกับเธอว่า อย่างน้อยเขาก็รู้ว่าเธอสามารถตั้งครรภ์และมีทายาทสืบตระกูลให้ กับ ลูกชายของเขาได้ โคสุเกะไม่
สามารถช่วยภรรยาของเขาได้นอกจากการตาหนิพ่อในใจ เรื่องนี้ทาให้ภรรยาของโคสุเกะย้ายกลับไปอยู่กับครอบครัวของเธอ
โคสุ เกะพยายามเรี ยกร้องความสนใจจากภรรยาให้ เธอกลับ มาด้ วยการรับ เลี้ย งนานะเพราะภรรยาของเขาเป็นคนรั กแมว
เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่านานะถูกลดค่าไปเป็นเครื่องต่อรองเพื่อให้โคสุเกะได้ในสิ่งที่ปรารถนา ยิ่งไปกว่านั้น โคสุเกะยังยึดโยง
แมวเข้ากับเด็ก ๆ โดยเขามองว่าบ้านของเขาจะมีความสุขอีกครั้งเมื่อมีแมวโดยที่พวกเขาไม่ต้องมีลูก จะเห็นว่าโคสุเกะมีลาดับ
กระบวนการใช้ประโยชน์จากแมว กล่าวคือ (1) ใช้มันเพื่อเรียกร้องให้ภรรยากลับมา และ (2) ใช้มันเพื่อเป็นตัวแทนของลูก
อย่างไรก็ตาม โคสุเกะไม่เพียงแต่ต้องการแมวเพื่อสนองความปรารถนาข้างต้นเท่านั้น ประโยชน์อีกข้อหนึ่งที่เขาคิดว่า
จะได้รับจากการเลี้ยงแมวคือการได้ท้ าทายพ่อ ดังข้อความว่า “So, partly as a reaction against his dad, he threw his
name – Kosuke Sawada – into the ring as a candidate willing to take in his childhood friend’s cat.”
(Arikawa 2018, 20) จากข้ อความนี้ โคสุ เกะเปรี ย บเที ย บการเลี้ ย งแมวของเขาว่าเหมื อนกั บ การขึ้ น สั งเวีย นต่ อสู้ กับ พ่ อ
ความคิดนีท้ าให้แมวเป็นภาพแทนของโอกาสที่โคสุเกะจะได้เอาชนะพ่อของเขา ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าโคสุเกะต้องการเลี้ยงแมว
เพื่อสนองความปรารถนาของตัวเองเขาไม่คานึงถึงความต้องการแท้จริงของนานะ และใช้ตัวเองเป็นที่ตั้งเพื่อกาหนดบทบาท
ของแมวที่เขาจะเลี้ยง แมวในที่นี้ถูกทาให้กลายเป็นเหมือนกระดาษเปล่าที่รอให้โคสุเกะกาหนดความหมาย การกระทาของโคสุ
เกะจึงสะท้อนให้เห็นความรุนแรงของมนุษย์ที่ใช้ความต้องการของตนเพื่อกาหนดคุณค่าให้สิ่งมีชีวิตอื่น
3.2 ภาพแทนของสิ่งที่หลงเหลืออยู่: โนริโกะกับการเลี้ยงดูซาโตรุ
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นอกจากโคสุ เกะแล้ ว อี กตัวละครหนึ่ งที่ ป รากฏการลดทอนคุ ณ ค่ าสิ่ งมี ชี วิต อื่นคื อโนริ โกะ (Noriko) น้ าของซาโตรุ
ตอนท้ายของนวนิยายเปิ ดเผยให้ทราบความจริงว่ าพ่อแม่ของซาโตรุที่ประสบอุบัติเหตุ นั้นเป็นพ่ อแม่บุญธรรม พ่อแม่ จริง ๆ
ของซาโตรุเป็นเด็กวัยรุ่นที่ ยังไม่พร้อมเลี้ยงดูลูกที่ให้กาเนิด พวกเขาจึงนาซาโตรุใส่ถุงพลาสติกแล้ววางไว้ข้างกองขยะเพื่อให้
รถขยะเก็บ ไป เรื่องราวของสองวัยรุ่นกลายเป็นคดีความแรกที่โนริโกะต้องตัดสินในฐานะผู้พิพากษา วัยรุ่นทั้งสองถูกลงโทษ
ตามกฎหมาย ในขณะที่พี่สาวของเธอขออุปการะทารก หลังจากพ่อแม่บุญธรรมของซาโตรุเสียชีวิตไปแล้ว โนริโกะจึงรับเลี้ยง
ซาโตรุ ต่ อ ภู มิ ห ลั งดั ง กล่ าวสะท้ อนให้ เห็ นว่ าซาโตรุ มีส ถานะเป็ นผู้ ถู กทิ้ ง แต่ ถู กเก็ บ มาเลี้ย งและได้ รั บ ความรั กเป็ นอย่ างดี
การเปรียบเทียบระหว่างซาโตรุกับนานะจึงนาไปสู่การตั้งข้อสังเกตได้ว่าซาโตรุมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับนานะและฮาชิซึ่ง
เป็นแมวอยู่สองประการ ประการแรกทั้งสามต่างเป็นลูกกาพร้า ถูกทอดทิ้ง และไม่มีใครต้องการ และประการถัดมาคือทั้งสาม
ต่างได้รับความรักจากผูเ้ ลี้ยง
อย่างไรก็ตาม ในคราวที่โนริโกะรับเลี้ยงซาโตรุนั้น เธอให้หลานชายมอบฮาชิให้ผู้อื่นโดยยกเหตุผลว่างานที่เธอทาไม่มี
บ้านเป็นหลักแหล่ง ต้องอาศัยบ้านพักของราชการซึ่งโดยมากไม่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ แต่เหตุผลดังกล่าวอาจมิใช่สาเหตุที่แท้จริง
โดยตั้งข้อสังเกตจากความปรารถนาที่โนริโกะอยากตอบแทนพี่ สาวดั งปรากฏข้อความว่า “She had hoped one day to
repay her sister for all she’d done for her.” (Arikawa 2018, 217) ภูมิหลังของโนริโกะทาให้เห็นว่าครอบครัวของเธอ
มีปัญ หาด้ านการเงิน พ่ อและแม่เสียไปก่อนที่ โนริโกะจะเข้ าเรี ยนในระดับมหาวิท ยาลัย ภาระการส่งเสีย ให้ เธอเรียนจึงเป็ น
หน้ าที่ ข องพี่ ส าว ดั ง นั้ น พี่ ส าวของเธอจึ ง ไม่ เ รี ย นต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ เก็ บ เงิ น และทรั พ ย์ สิ น ที่ มี อ ยู่ ไ ว้ ส าหรั บ โนริ โ กะ
จากเหตุการณ์ทั้งหมดทาให้เห็นว่าความปรารถนาที่จะตอบแทนพี่สาวเป็นเหตุผลแท้จริงของโนริโกะที่ทาให้เธอรับเลี้ยงซาโตรุ
เพราะเขาเป็นสิ่งสุดท้ายที่พี่สาวของเธอเหลือไว้
ข้อความที่ส นั บ สนุ นความคิด เห็ นข้ างต้ นปรากฏดัง นี้ “But if she had liked cats, would she have kept it? If
she herself had been fond of animals – not just cats – would she have better understood the feeling of a
child who had to be separated from his beloved pet?” (Arikawa 2018, 225) คาถามนี้เกิดขึ้นในใจของโนริโกะผ่าน
การได้เห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างซาโตรุกับนานะ โนริโกะหวนคิดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับฮาชิโดยมองว่าหากเธอเป็นคนรักสัตว์
แล้ว เธอจะสามารถเข้าใจความรู้สึกของหลานชายที่ต้องพรากจากแมวที่เขารักหรือไม่? จะเห็นได้ว่าคาถามนี้เชื่อมโยงระหว่าง
ความรักสัตว์กับการเข้าใจความรู้สึกของหลาน ในแง่นี้ อาจนาไปสู่การวิเคราะห์ได้ว่าโนริโกะจาแนกหลานชายของเธอว่ามีสอง
องค์ประกอบ ได้ แก่ องค์ป ระกอบแรกคือการเป็ นสิ่งที่ พี่ส าวหลงเหลือไว้ และองค์ประกอบที่สองคือ เป็นสิ่งที่ถู กทอดทิ้ง ซึ่ ง
คล้ายกัน กับ นานะและฮาชิ การเลื อกปฏิ เสธไม่ รั บเลี้ย งฮาชิ ซึ่งมี คุณ ลักษณะคล้ ายกับ องค์ ประกอบที่ สองของซาโตรุ จึงอาจ
วิเคราะห์ได้ว่าโนริโกะยอมรับแค่เพียงองค์ประกอบแรกของเด็กชาย กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือโนริโกะรับเลี้ยงซาโตรุด้วยเหตุผลที่
เธอมองเขาเป็นสิ่งที่พี่สาวยังเหลือไว้ เธอไม่ได้มองหลานชายจากตัวตนของเขา โนริโกะยึดโยงเขาเข้ากับ ความปรารถนาเรื่อง
การตอบแทนพี่สาว ซาโตรุซึ่งมีสถานะเหมือนกับแมวจึงถูกให้ความหมายโดยน้าสาว การกระทาของโนริโกะส่งผลให้ซาโตรุเป็น
ภาพแทนแห่งโอกาสที่ทาให้เธอจะได้ตอบแทนบุญคุณพี่สาว

4. สัตว์กับการต่อรองต่อแนวคิดมนุษย์เป็นศูนย์กลาง
จากการอภิปรายก่อนหน้า จะเห็นได้ว่าแนวคิดมนุษย์เป็นศูนย์กลางปรากฏผ่านการลดทอนคุณค่าสิ่งมีชีวิตอื่นโดยทา
ให้ พ วกมั น กลายเป็ น ภาพแทนที่ ส นองความปรารถนาของมนุ ษ ย์ อย่ า งไรก็ ต าม นวนิ ย ายเรื่ อ ง The Travelling Cat
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Chronicles แสดงให้เห็นว่าสัตว์พยายามต่อรองกับการถูกลดทอนดังกล่าว ดังจะเห็นได้ว่านานะพยายามแจกแจงให้เห็นความ
แตกต่างระหว่างตัวมันกับฮาชิ ในขณะที่การได้เห็นความผูกพันระหว่างนานะกับซาโตรุทาให้โนริโกะตระหนักได้ว่าเธอได้ทาผิด
ต่อหลานชาย
4.1 นานะกับการปฏิเสธการถูกมองเป็นภาพแทน
การต่ อรองของนานะต่ อทั ศ นะของโคสุ เกะปรากฏผ่ านการแจกแจงความแตกต่ างระหว่ างตั วมั นกับ ฮาชิ ครั้ งหนึ่ ง
หลั งจากได้ฟั งเรื่องราวระหว่ างซาโตรุ โคสุเกะ และฮาชิ นานะสรุป ลักษณะของฺ ฮาชิ ไว้ว่า “According to what I heard,
[Hachi] was the type whose legs went all spongy when someone grabbed the back of his neck.” (Arikawa
2018, 39) ในทางกลับกัน นานะสรุปลักษณะของตนเองไว้ดังนี้ “A real cat would immediately fold in its legs. Me?
I’m a real cat, naturally. I caught my first sparrow when I was less than six months old.” (Arikawa 2018, 39)
จะเห็นว่าขณะที่ฮาชิหยุดนิ่งทันทีหลังจากถูกจับบริเวณหลัง คอ นานะมองว่าการถูกจับบริเวณดังกล่าวไม่มีผลกับตัวมันดังนั้น
นานะจึงสรุปว่าตัวมันเป็น ‘แมวแท้’ ที่ฝึกความคล่องตัวและการล่าเหยื่อมาแต่กาเนิด แต่ฮาชิเป็นแมว ‘ไม่แท้’ ที่มีกาลังขาไม่
แข็งแรงพอจะหลบหลีกจากการถูกจับในบริเวณที่ ละเอียดอ่อนได้ เมื่อเปรียบเทียบการที่โคสุเกะมองนานะเป็นภาพแทนของ
ฮาชิกับข้อต่อรองที่นานะเสนอจะได้ข้อสังเกตว่า ในขณะที่โคสุเกะให้ความสนใจเรื่องลักษณะภายนอก ได้แก่ หน้าผาก สีขน
หรือความโค้งของหางที่นานะมีคล้ายกับฮาชิ นานะกลับเสนอให้เห็นความแตกต่างภายในที่ แมวทั้งสองตัวมีความต่างกันอย่าง
สิ้นเชิง ในแง่นี้การอธิบายให้เห็นความแตกต่างระหว่างมันกับฮาชิจึง แสดงให้เห็นว่านานะกาลังต่อรองกับภาพแทนที่โคสุเกะ
สร้างให้มัน
อนึ่ง นานะยังได้กล่าววิจารณ์โคสุเกะในเชิงเปรียบเทียบว่าแมวเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถปฏิเสธได้ ดังข้อความว่า “[C]ats
are creature that can say no.” (Arikawa 2018, 62) อาจจ าแนกนั ย ส าคั ญ ของการปฏิ เ สธนี้ ออกได้ เ ป็ น สองประการ
ประการแรกเป็นการปฏิเสธความเป็นภาพแทนของฮาชิ และประการถัดมาคือการวิจารณ์ โคสุเกะที่ไม่กล้าเผชิญ หน้ากับ พ่ อ
สาหรับประการแรก นานะเล็งเห็นว่า โคสุเกะจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการนามันไปเลี้ยง ทั้งยังทาให้เขาไม่สามารถก้าว
ข้ามอดีตได้ มันเลือกที่จะอยู่กับซาโตรุที่ ยอมรับตัวตนของมันมากกว่าการไปเป็นภาพแทนอดีตเพื่อให้โคสุเกะมีความสุข การ
ปฏิเสธการเป็นภาพแทนฮาชิของนานะอาจสะท้อนการปฏิเสธของสัตว์ที่มักถูกมนุษย์เหมารวม ทั้งที่สัตว์บางชนิดอาจมีลักษณะ
ภายนอกคล้ายกันแต่พวกมันอาจมีตัวตนภายในที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้น การละเลยความหลากหลายของสัตว์จึงเป็นความรุนแรง
ประเภทหนึ่งที่มนุษย์กระทากับพวกมัน
สาหรับนัยประการที่สอง นานะกาลังวิจารณ์โคสุเกะที่ไม่ กล้าเผชิญหน้ากับพ่อ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือโคสุเกะไม่สามารถ
ปฏิเสธพ่ อได้แม้ว่าสิ่งที่พ่อท าจะเป็นเรื่องที่ เขายอมรับไม่ได้ก็ตาม แตกต่างจากนานะที่สามารถยืนกรานปฏิเสธได้หากมันไม่
พอใจต่อการถูกกระทานั้น นานะแสดงออกว่ามันปฏิเสธโคสุเกะหลายครั้งผ่านท่าทางที่ไม่พอใจเมื่อมนุษย์พยายามบังคับให้มัน
ออกจากกรง มันกล่าวถึงการต่อต้านด้วยการข่วนโคสุเกะที่ใบหน้าหากเขาใช้กาลังบีบบังคับมัน สาหรับโคสุเกะ การไม่สามารถ
เผชิญหน้ากับ พ่อส่งผลในทางลบต่อตัวเขาในหลาย ๆ ด้าน ในวัยเด็กอาจเป็นแค่การเลี้ยงแมว แต่เมื่อเป็นผู้ใหญ่ การไม่กล้า
เผชิญหน้ากับพ่อทาให้ครอบครัวของโคสุเกะต้องแตกแยกเพราะเขาไม่สามารถปกป้องภรรยาจากคาว่าร้ายของพ่อ ทั้งยังทาให้
โคสุเกะไม่สามารถทาร้านถ่ายรูปที่เขาสืบต่อกิ จการจากพ่อให้เป็นไปในทิศทางที่เขาต้องการได้เพราะพ่อยังเป็นผูช้ ข้ี าด แม้เขา
จะเกษียณตัวเองแล้ว จะเห็นว่าชีวิตของโคสุเกะอยู่ภ ายใต้การตัดสินใจของพ่อ มาตลอด อย่างไรก็ตาม ในส่วนท้ ายของตอน
นานะได้ ทิ้ ง ข้ อ ความที่ ช วนคิ ด ไว้ ว่ า “It’s about time you cut the strings and got over your father. Cats, you
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know, are independence from their parents six months after they’re born.” (Arikawa 2018, 64) ข้อเสนอของ
นานะชวนให้โคสุเกะขบคิด เพื่อก้าวไปสู่วัยผู้ใหญ่ที่สามารถตัดสินใจด้วยตนเอง มันใช้วิธีเปรียบเทียบกับแมวที่ห่างไกลจากพ่อ
แม่ได้ตั้งแต่อายุหกเดือน ในข้อความดังกล่าว อาจตีความได้ว่านานะกาลังเสนอให้โคสุเกะปรับเปลี่ยนความคิดจากการยึดโยง
มันกับความปรารถนาของตนเองไปสู่การสังเกตและการเรียนรู้จากมันแทน
4.2 โนริโกะกับการสานึกต่อความผิดในอดีต
แม้ว่าในอดีตโนริโกะจะมองซาโตรุเป็นภาพแทนของสิ่งที่พี่สาวหลงเหลืออยู่ หากแต่การได้เห็นความสัมพันธ์ ระหว่าง
ซาโตรุกับนานะกลั บท าให้ เธอต้องย้อนกลั บไปทบทวนเรื่ องราวในอดี ต และเริ่มให้ค วามส าคั ญ กับ องค์ป ระกอบที่ ส องของ
หลานชาย การได้ทบทวนเรื่องราวในอดีต จึงเปรียบเหมือนว่าโนริโกะได้เข้าสู่พื้ นที่แห่งการมี ปฏิสัมพันธ์กับซาโตรุและนานะ
บนพื้นที่นี้เองที่ตัวตนของโนริโกะถูกสั่นคลอนผ่านการเล็งเห็นความเชื่อมโยงระหว่างซาโตรุกับแมวและตัวของเธอเอง การถูก
สั่นคลอนดังกล่าวปรากฏในรู ป ของการทบทวนเรื่องราวตัวเองในอดี ต โนริโกะเริ่ มเล่าจากความยากจนของครอบครั วและ
การขาดเสาหลักของบ้าน แม่เสียชีวิตตั้งแต่โนริโกะยังเด็ก ขณะที่พ่อเสียชีวิตในตอนที่เธอยังเรียนไม่จบระดับชั้นมัธยมปลาย
นับจากการสูญเสียพ่อ พี่สาวกลายเป็นทั้งพ่อและแม่ให้กับเธอ พี่สาวยอมเสียสละด้วยการไม่เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อ
เปิดโอกาสให้โนริโกะเรียน
อาจกล่าวได้ว่าการทบทวนของโนริโกะนาเธอไปสู่การเล็งเห็นคุณสมบัติบางอย่างที่เชื่อมโยงระหว่างตัวเธอ ซาโตรุ และ
แมว ซึ่งก็คือการที่เธอกาพร้าเหมือนกันด้วยสูญเสียทั้งพ่อและแม่ในวัยที่ยังไม่พร้อม เช่นเดียวกับซาโตรุที่เป็นกาพร้าเพราะพ่อ
แม่แท้ ๆ ไม่ยอมรับ และแมวอย่างนานะที่จะต้องพึ่งพาตัวเองตั้งแต่ยังเล็กกับฮาชิที่ถูกคนนามาทิ้ง อย่างไรก็ตาม แม้ทั้งหมดจะ
สูญเสียพ่อและแม่ไป พวกเขาก็ได้รับความรักเป็นอย่างดีจากคนที่เลี้ยงดู สามารถแจกแจงประเด็นได้ว่า โนริโกะได้รับความรัก
จากพี่สาวด้วยการเสียสละความสุขของตัวเองให้กับเธอ ซาโตรุได้รับความรักจากพี่สาวของโนริโกะในฐานะแม่บุญธรรมที่เลี้ยง
ดูเขาเหมือนกับลูกแท้ ๆ สาหรับนานะและฮาชิ ทั้งสองต่างได้รับการเลี้ยงดูและความรักจากซาโตรุ นอกจากนี้ หากกล่าวถึง
แง่มุมเรื่องการไม่เป็นที่ต้องการ ทั้งหมดต่างไม่เป็นที่ต้องการเหมือนกัน สาหรับซาโตรุ นอกจากพ่อแม่จริง ๆ จะทอดทิ้งเขาแล้ว
หลังการเสียชีวิตของพ่อแม่บุญธรรมก็ไม่มีญาติคนใดต้องการเลี้ยงดูเขา ในกรณีของแมว ฮาชิเป็นลูกแมวตัวสุดท้ายที่เหลืออยู่
ในกล่องเพราะตัวอื่นต่างถูกนาไปเลี้ยงหมดแล้ว ส่วนนานะนั้น นวนิยายไม่ได้ระบุที่มาหรือผู้ให้กาเนิด ทราบแต่เพียงว่ามันเป็น
แมวจรจัด ตั้งแต่ยั งเล็กเท่านั้น ในกรณี ข องโนริโกะ ตั วเธอและพี่ สาวก็ไม่ เป็ นที่ต้ องการเช่ นกัน หลั กฐานที่ ส นับ สนุ นเรื่องนี้
ปรากฏผ่านคาคัดค้านการแต่งงานระหว่างพี่สาวของโนริโกะกับพี่เขยโดยเนื้อหาส่วนนี้ถูกระบุว่า “The young man’s family
was opposed to him marrying this woman who not only had no parents but was supporting her young
sister. His family were well off, and knowing her older sister was struggling financially, they had decided
she was after their money.” (Arikawa 2018, 216) ข้อความที่อ้างถึ งนี้ชี้ให้เห็นว่าครอบครัวฝั่งพี่เขยไม่เห็นด้ วยกับการ
แต่งงานนี้เพราะกลัวว่าพี่สาวของโนริโกะจะเข้ามาเพื่อกอบโกยสมบัติ ดังนั้น ข้อความข้างต้นจึงสนับสนุนว่าทั้งพี่สาวและโนริ
โกะต่างไม่เป็นที่ต้องการของครอบครัวฝ่ายชาย
อย่างไรก็ตาม จุดที่ทาให้โนริโกะแตกต่างจากซาโตรุและนานะก็มีปรากฏเช่นกัน กล่าวคือ โนริโกะไม่ได้อยู่ตัว คนเดียว
อย่างสิ้นเชิง เธอยังมี พี่สาวซึ่งเป็นสายเลือดเดียวกันคอยดูแ ล และพี่สาวยังอยู่ในฐานะของผู้เสียสละให้กับเธอ นัยนี้ทาให้ตั้ ง
ข้อสั งเกตได้ว่าโนริโกะอาจคุ้น เคยกั บการเป็ นผู้รับ มากกว่า การเป็นผู้ให้ ดั งนั้น เธอจึงไม่เข้ าใจความรู้สึ กของเด็กชายที่ ต้อง
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สูญ เสียทุ กสิ่ งที่เขารักไป ภาพความสั มพั นธ์ ของซาโตรุ และนานะจึ ง นาเธอไปสู่ การตระหนักรู้ถึ งสิ่งที่ เธอควรเสียสละให้กับ
หลานชายในอดีตแต่เธอกลับไม่ทาดังปรากฏตามข้อความนี้
In fact, she regretted not having thought about changing jobs long ago, when she had first started
looking after Satoru. If she was able to leave her position as a judge now, she could have done
back then. Back when Satoru was at an impressionable age, she’d forced him to transfer to a new
school repeatedly, yanking him away from friends and places he’s grown comfortable in.
(Arikawa 2018, 223)
จากข้อความ โนริโกะเล็งเห็นว่า ตัวเองสามารถลาออกจากงานได้ในอดีตแต่กลับ ไม่ ทา เธอบังคับให้หลานชายตามเธอไปทุกที่
โดยไม่สนใจว่าซาโตรุปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมปัจจุบันได้แล้ว นอกจากนี้ เธอยังยอมรับว่าในอดีตเธอไม่เคยให้ความสาคัญ
กับฮาชิเพราะเธอปฏิเสธซาโตรุทุกครั้งที่เขาขอไปเยี่ยมแมวตัวนี้ การระลึกได้ว่าเธอไม่เคยใส่ใจหลานและไม่เคยให้ความสาคัญ
กับสิ่งที่หลานรักยิ่งตอกย้าให้เห็นว่าซาโตรุในเวลานั้นเป็นเพียงภาพแทนเพื่อให้เธอระลึกถึงพี่สาว อย่างไรก็ดี ภาพความสุขที่
ซาโตรุกับนานะมีร่วมกันทาให้เธอรู้สึกผิด กับอดีต ในท้ายสุดความรู้สึกนี้จึงถูกกลั่นออกมาเป็นคาขอโทษจากใจที่โนริโกะมอบ
ให้ กับซาโตรุ “I’m really sorry I didn’t understand back then how much you loved that cat, Satoru. I should
have taken the cat in like this for you when you were a child.” (Arikawa 2018, 225) โนริโกะขอโทษซาโตรุที่เคย
ไม่ เข้าใจว่าเขารักแมวมากเพีย งใด เธอสมควรรั บเลี้ย งแมวในตอนที่ ซาโตรุ ยังเป็นเด็ ก จะเห็ นได้ ว่าในค าขอโทษนี้ มีแ มวเป็ น
สาระสาคัญโดยแมวยังเชื่อมโยงกับการเข้าใจความรู้สึกของซาโตรุ ดังนั้นการยอมให้ซาโตรุกับนานะอาศัยอยู่กับ เธอทั้งที่เธอ
ไม่ได้ชอบแมวจึงอาจสะท้อนให้เห็นว่า ในตอนนี้ โนริโกะยอมรับองค์ประกอบที่สองซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ซาโตรุมีคล้ายกับแมว
จะเห็นได้ว่าพื้นที่แห่งการพบปะระหว่างโนริโกะ ซาโตรุ และนานะได้นาโนริโกะย้อนกลับไปทบทวนตนเอง เริ่มตั้งแต่
อดีตที่เธอมองซาโตรุเป็นภาพแทนของสิ่งที่พี่สาวหลงเหลือ ก่อนจะพิจารณาองค์ประกอบที่เธอ ซาโตรุ และนานะมีคล้ายกันซึ่ง
เธอหลงลืมให้ความสนใจ ในท้ายสุดความรู้สึกผิดต่อหลานชายจึงเกิดกับโนริโกะ การทบทวนอดีตเริ่มจากความรู้สึกผิดสะท้อน
ให้เห็นกระบวนการทางานของพื้ นที่แห่งการพบปะโดยมันสั่นคลอนตัวตนของโนริโกะให้เธอใคร่ครวญได้ว่าตัวเองก็เคยลาบาก
และไม่ เป็นที่ ป รารถนาเช่นกั น ค าขอโทษของโนริโกะเป็ นการยอมรั บ ว่ าเธอคือผู้ อยู่ ท่ามกลางสิ่ง มีชี วิต อื่นและเชื่ อมโยงกั บ
สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นอย่างไม่สามารถแยกขาดได้

5. The Travelling Cat Chronicles และกับดักของแนวคิดมนุษย์เป็นศูนย์กลาง
ในการอภิปรายก่อนหน้า นวนิยายเรื่องนี้แสดงถึงการต่อรองของสัตว์กับแนวคิดมนุษย์เป็นศูนย์กลางที่ลดทอนพวกมัน
ไปสู่การเป็นภาพแทนความปรารถนา อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจากัดเรื่องภาษาของนวนิยายที่เป็นภาษาของมนุษย์ และปัจจัยที่
ผู้เขี ยนและผู้อ่านยังเป็นมนุษย์ ท าให้สันนิ ษฐานได้ว่านวนิยายเรื่องนี้ยั งไม่ สามารถก้าวข้ ามแนวคิ ดดังกล่าวได้อย่างสมบูร ณ์
ในหัวข้อนี้ จึงมุ่งหมายอภิ ปรายแนวคิด มนุ ษย์ เป็ นศู นย์ กลางหรือการกระท าที่แ สดงให้ เห็น ทัศ นคติ ของมนุ ษย์ ซึ่งปรากฏใน
ตัวละครที่เป็นสัตว์
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5.1 ‘แมวแท้’ และ ‘แมวไม่แท้’: นานะกับการสร้างลาดับชั้นของแมว
แมวแท้และแมวไม่แท้เป็นประเด็นที่นานะกล่ าวถึ งเพื่อ อธิบายความแตกต่างระหว่างตัวมันกับ ฮาชิโดยนานะมองว่า
ตัวเองเป็นแมวแท้ในขณะที่ฮาชิไม่ได้เป็นเช่นนั้น การกล่าวในเชิงเปรียบเทียบระหว่างแมวแท้กับแมวไม่แท้ถูกเสนออีกครั้งใน
การพบกันระหว่างซาโตรุกับ โยชิ มิเนะ (Yoshimine) เพื่อนคนที่สองของเขา นานะวิจารณ์ชัท แรน (Chatran) ซึ่งเป็นแมวที่
โยชิมิเนะเลี้ยงไว้แต่มันไม่สามารถจับหนูให้เขาได้ว่าเป็นแมวไม่แท้ การวิจารณ์ปรากฏดังข้อความนี้ “He was the kind – like
Hachi – that would never catch mouse. Even if he could hone his skills through training, he would never
be a true hunter like me.” (Arikawa 2018, 80) ข้อความนี้เสนอให้เห็นว่านานะกล่าวถึงชัทแรนโดยพาดพิงถึงฮาชิเพราะ
มันมองว่าแมวสองตัวนี้ล่าเหยื่อไม่เป็นเหมือนกัน นานะยังกล่าวเสริมอีกว่าต่อให้ทั้งสองตัวสามารถฝึกทักษะการล่าได้สาเร็จ
พวกมันก็ไม่มีทางเป็นนักล่าที่แท้จริงได้แบบเดียวกับ นานะ เมื่อพิจารณาการเปรียบเทียบระหว่างแมวแท้กับแมวไม่แท้ ทาให้
สังเกตได้ว่าการสร้างข้อเปรียบเทียบดังกล่าวตั้งอยู่บนการมองว่าเป็นคุณสมบัติที่นานะมี แต่แมวอีกสองตัวไม่มี
คุณสมบัติที่ถูกใช้เป็นเกณฑ์ การแบ่งแยกระหว่างแมวแท้และแมวไม่แท้มีอยู่สองประการ ประการแรก คือ การมีกาลัง
ขาที่ แข็งแรง และประการที่สอง คือ ความสามารถในการล่าเหยื่อ นานะมีคุณสมบัติครบทั้งสองข้อแต่ฮาชิและชัท แรนไม่ มี
คุณสมบัติดังกล่าว น่าสังเกตว่ารูปแบบการคิดดังนี้คล้ายกับรูปแบบการคิด ของแนวคิดมนุษย์เป็นศูนย์กลาง กล่าวคือ ในการ
แบ่งแยกระหว่างมนุษย์กับ สัตว์ มนุษย์จะใช้คุ ณสมบัติที่ตั วเองมีแต่ สัตว์อื่นไม่มีเป็นเกณฑ์ตั ดสิน เช่น การมี ภาษาหรือการมี
ความคิด ดังนั้น ในทานองเดียวกัน การพิจารณาแมวแท้จากคุณสมบัติที่ตัวเองมีแต่แมวอีกสองตัวไม่มีจึงสะท้อนให้เห็นรูปแบบ
การตัดสินของมนุษย์ที่ทางานอยู่เบื้องหลังเกณฑ์การแบ่งแยกระหว่างแมวแท้กับแมวไม่แท้
อนึ่ง การกล่าวว่าแมวที่ถูกฝึกในภายหลังจะไม่สามารถมีความเชี่ยวชาญเสมอตนยังอาจแสดงให้เห็นการสร้างลาดับชั้น
ระหว่างแมวแท้กับแมวไม่แท้ โดยนานะมองว่าตัวมันซึ่งเป็นแมวแท้อยู่เหนือกว่าแมวอีกสองตัว การจัดลาดับนี้จึงเป็นการตอกย้า
ทัศนคติแบบมนุษย์ที่ทางานอยู่เบื้องหลังตัวละครแมว ทั้งนี้เพราะหลังจากมนุษย์เล็งเห็นคุณสมบัติที่ตนเองมีแต่สัตว์อื่นไม่มีแล้ว
มนุษย์ได้ใช้คุณสมบัติเหล่านี้กาหนดค่าความหมายให้สัตว์อื่น และสถาปนาให้สายพันธุ์ตวั เองอยู่ในลาดับที่เหนือกว่า จะเห็นได้
ว่าการกระทาของมนุษย์ข้างต้นคล้ายกับสิ่งที่นานะทาอยู่ในเวลานี้ กล่าวคือ นานะเริ่มจากแบ่งแยกแมวแท้กับแมวไม่แท้ด้วย
คุณสมบัติที่ตัวเองมี แต่แมวอีกสองตัวไม่มี จากนั้นก็อาศัยคุณสมบัติของการเป็นแมวแท้เพื่อ ตัดสินว่าแมวทั้งสองตัวไม่มีทางมี
ทักษะทางกายและการล่าที่ ดีเที ยบเท่าตน ดังนั้น แม้การเสนอเรื่องแมวแท้และแมวไม่แท้ จะเป็นการอภิปรายให้มนุษย์เห็ น
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตอื่น หากแต่การพยายามแสดงความหลากหลายนี้กลับ ย้อนให้เห็นกระบวนการที่มนุษย์กดทั บ
สัตว์อื่น
5.2 สัตว์กับการถูกเติมแต่งความเป็นมนุษย์
การอภิ ปรายนัยของการแบ่งแยกระหว่างแมวแท้ กับแมวไม่แท้ อาจเชื่อมโยงมาสู่การพิจารณาการเติมแต่งความเป็ น
มนุษย์ให้กับสัตว์ เนื่องจากเมื่อการแบ่งแยกดังกล่าวได้รับอิทธิพลจากรูปแบบการคิดของมนุษย์แล้ว จึงเป็นไปได้ว่าตัวละคร
สัตว์อาจถูกเติมแต่งความเป็นมนุษย์ลงไป การเติมแต่งข้างต้นอาจพิจารณาได้จากความคิดเห็นของแมวหลังจากที่มันได้รับชื่อ
‘นานะ’ จากซาโตรุ ดั ง ข้ อ ความว่ า “Now wait just a second. Isn’t Nana a girl’s name? I’m fully fledged, hotblooded male. In what universe does that make sense?” (Arikawa 2018, 13) นานะแสดงความไม่ พ อใจกั บ ชื่ อที่
ซาโตรุตั้งให้โดยมันให้ความเห็นต่อชื่อ ‘นานะ’ ว่าเป็นชื่อที่เหมาะสาหรับ เพศหญิงแต่ตัวของมันเป็นเพศชายที่กาลังเป็นวัยรุ่น
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และอารมณ์ร้อน ความคิดเห็นดังกล่าวปรากฏการให้ค่าความหมายต่อชื่อโดยยึดโยงมันเข้ากับเรื่องความเหมาะสมในการเป็น
ชื่อของเพศหญิงมากกว่าของเพศชาย กระบวนการยึดโยงนี้ทาให้ชื่อ ‘นานะ’ กลายเป็นภาพแทนของเพศหญิง นอกจากนี้อาจ
สันนิษฐานได้ว่าการแบ่งแยกเพศสถานะนั้นมีที่มาจากมนุษย์โดยเกิดจากการเล็งเห็นความแตกต่างด้านกายภาพของสิ่งมีชีวิต
ดังนั้น การคิดว่าชื่อ ‘นานะ’ เหมาะสมกับเพศหญิงมากกว่าเพศชายจึงอาจเป็นทัศนคติของมนุษย์ที่ถูกเติมให้กับแมวเพราะทั้ง
ชื่อนานะซึ่งแปลว่าเลขหกในภาษาญี่ปุ่น และการแบ่งแยกเพศสถานะออกเป็นชายหญิงต่างมีที่มาจากมนุษย์ทั้งสิ้น
อีกหนึ่งตัวอย่างปรากฏในเหตุการณ์ที่ซาโตรุ ต้องลงเรือเพื่อข้ามเกาะ เขาจึงมีความจาเป็นต้องฝากแมวไว้ในห้องเก็บ
สัตว์เลี้ยงในเรือ ณ ที่นี้เองที่นานะต้องอยู่ร่วมกับสัตว์เลี้ยงตัวอื่น ๆ ที่ถูกฝากไว้ ข้อความต่อไปนี้ถูกเสนอผ่านเสียงของสุนัขซึ่ง
มันกล่าวกับนานะในเชิงยั่วล้อว่า “A mongrel cat that the human dragged in. Well, hey, sooory!” (Arikawa 2018,
183) สิ่งที่น่าสังเกตคือการใช้คาว่าแมวสายพันธุ์ผสม (mongrel cat) ซึ่งหมายถึงแมวที่เกิดจากการผสมมากกว่าสองสายพันธุ์
ขึ้นไป คาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นทัศนคติของมนุษย์ในแง่ที่ว่าการให้คานิยามว่าแมวตัวใดเป็นสายพันธุ์แท้หรือสายพันธุ์ผสมล้วน
มีที่มาจากมนุษย์ ยิ่งไปกว่านั้น ‘สายพันธุ์’ ยังเป็นการจัดจาแนกสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ออกตามกลุ่มโดยอาศัยองค์ความรู้ที่มนุษย์มี
ต่อสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น สายพันธุ์จึงเป็นขอบเขตที่มนุษย์ กาหนดให้กับสิ่งต่าง ๆ ซึ่งเป็นขอบเขตที่มีความจากัด ตายตัวและแยก
ขาด ดังนั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวทาให้วิเคราะห์ได้ว่าการแบ่งแยกเรื่องสายพันธุ์ไม่มีอยู่ในการรับรู้ของสิ่งมีชีวิตอื่น การกล่าวถึง
แมวพันธุ์ผ สมโดยสุ นัข จึงสะท้ อนให้เห็ นอิ ทธิ พลของทัศ นคติ มนุ ษย์ ที่มีอยู่ ในงานเขีย นเกี่ ยวกั บสิ่ งมีชี วิต อื่น ทั้ งยั งทาให้ เห็ น
ขีดจากัดที่มนุษย์ไม่สามารถสร้างเรื่องราวของสัตว์ได้อย่างสมบูรณ์โดยปราศจากการเติมแต่งทัศนะของมนุษย์ลงไป
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6. สรุป
ในอดีตที่ ผ่านมา นักคิด หลายคนและปรัช ญาตะวันตกหลายสานักพยายามสร้างเส้นแบ่ง ระหว่างมนุษย์กับ สัตว์ โดย
พิจารณาให้สัตว์เป็นด้านตรงข้ามกับมนุษย์ แนวคิดดังกล่าวยังสถาปนาให้มนุษย์เป็นศูนย์กลางแห่งการตัดสินคุณ ค่าและเป็น
ผูม้ อบความหมายให้กับสัตว์อื่นโดยใช้สายพันธุ์ของตนเป็นบรรทัดฐาน อย่างไรก็ตาม ภายหลัง จากการเกิดขึ้นของสัตว์ศึกษา
การจัดวางสัตว์ให้เป็นด้านตรงข้ามกับมนุษย์ถูกตั้งคาถาม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์กลายเป็นข้อถกเถียงและนาไปสู่
การเสนอว่ามนุษย์ไม่สามารถถูกแยกออกจากสัตว์ได้อย่างสิ้นเชิง การให้ความสาคัญต่อเรื่องเดียวกันนี้ยังเป็นแนวทางที่ เผยให้
เห็นวิธีที่มนุษย์ยึดโยงสิ่งมีชีวิตอื่นเข้ากับค่าความหมายที่พวกเขาปรารถนา หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือการลดทอนพวกมันไปสู่
การเป็นภาพแทน กรณีศึกษาจากนวนิยายเรื่อง The Travelling Cat Chronicles ได้แสดงให้เห็นวิธีการที่โคสุเกะยึดโยงแมว
เข้ากับความปรารถนาในอดีตของเขา เช่นเดียวกับโนริโกะที่ยึดโยงซาโตรุ ซึ่งมีคุณลักษณะคล้ายแมวเข้ากับความปรารถนาของ
เธอ นอกจากนี้ นวนิ ยายเรื่องดังกล่าวยัง เสนอวิ ธีการที่สั ตว์ ได้ ต่อรองกับ การถูกท าให้ เป็นภาพแทนนั้ น อย่ างไรก็ ตาม ด้วย
ข้อจากัดที่ภาษาของมนุษย์ยังเป็นเครื่องมือสาหรับถ่ายทอดความคิดของผู้เขียน การสร้างสรรค์เรื่องราวของสิ่งมีชีวิตอื่นให้หลุด
พ้ น จากแนวคิ ด มนุ ษ ย์ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางอย่ างสมบู ร ณ์ อาจเป็ น ไปไม่ ไ ด้ ถึ ง แม้ จ ะเป็ นเช่ น นั้ น การศึ กษานวนิ ย ายเรื่ อง The
Travelling Cat Chronicles ได้เผยให้เห็นว่ามนุษย์ไม่สามารถแบ่งแยกตนเองออกจากสัตว์ได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากมนุษย์
อาจครอบครองคุณสมบัติบางประการที่เหมือนกับสัตว์ และสัตว์ก็อาจมีอิทธิพลต่อสายพันธุ์ของมนุษย์
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