
การสรางภาพความเปนหญิงในนวนิยายไทย สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญญานิพนธ 
ของ 

อาทิตยา  จารุจินดา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอตอบัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือเปนสวนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิต สาขาวชิาศิลปวัฒนธรรมวิจัย 

ตุลาคม 2555 



การสรางภาพความเปนหญิงในนวนิยายไทย สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญญานิพนธ 
ของ 

อาทิตยา  จารุจินดา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอตอบัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือเปนสวนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิต สาขาวชิาศิลปวัฒนธรรมวิจัย 

ตุลาคม 2555 
ลิขสิทธิ์เปนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



การสรางภาพความเปนหญิงในนวนิยายไทย สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทคัดยอ 
ของ 

อาทิตยา  จารุจินดา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอตอบัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือเปนสวนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิต สาขาวชิาศิลปวัฒนธรรมวิจัย 

ตุลาคม 2555 



 
อาทิตยา  จารุจินดา.(2555). การสรางภาพความเปนหญิงในนวนิยายไทย สมัยจอมพล  
                ป. พิบูลสงคราม. ปริญญานิพนธ ศศ.ด. (ศลิปวัฒนธรรมวิจัย). กรุงเทพฯ:  
             บัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. คณะกรรมการควบคมุ:    
             ศาสตราจารย ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ, รองศาสตราจารยพฤทธิ์  ศุภเศรษฐศิร,ิ  
             ศาสตราจารย ดร.รื่นฤทัย  สัจจพันธุ.  

 

   การศึกษา เรื่ อ ง  การสร า งภาพความเปนหญิ ง ในนวนิยายไทยสมัยจอมพล  
ป. พิบูลสงคราม มีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาวาทกรรมเกี่ยวกับความเปนหญิงในสมัยจอมพล  
ป. พิบูลสงคราม ทั้งในดานภาพที่ปรากฏและวิธีการสรางวาทกรรม รวมทั้งศึกษาภาพความเปน
หญิงในนวนิยายไทยสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ทั้งในดานบทบาท  สถานภาพ  ฐานะทาง
เศรษฐกิจ    การยอมรับทางสังคม     ตลอดจนสิทธิและความเสมอภาคทางเพศของตัวละครหญิง
ในนวนิยาย และนํามาเปรียบเทียบกันระหวางภาพความเปนหญิงที่ปรากฏในวาทกรรมกับภาพ
ความเปนหญิงที่ปรากฏในนวนิยาย 

    ผลการศึกษาพบวา ในสมัยสรางชาติของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ความเปนหญิงกับ
การสรางชาติถูกนําไปเชื่อมโยงเขาไวดวยกัน  “ สตรีมีความสําคัญในฐานะผูรวมสรางชาติ ”   
เปนวาทกรรมหลักเกี่ยวกับสตรีที่ถูกสรางขึ้น     ในวาทกรรม ความเปนหญิงไดถูกนําไปเชื่อมโยง
กับเพศสภาพ  ความเปนอารยะ  ครอบครัว  และความเปนพลเมืองของชาติ โดยมีการใชเครื่องมือ
ในการสรางและตอกย้ําวาทกรรมหลากหลายรูปแบบ อันไดแก  การใชคําขวัญ การตั้งชื่อหญิงชาย 
บทเพลง  บทละครประวัติศาสตร  บทความ  คํากลาวในโอกาสตางๆ  ตลอดจนรายการสนทนาทาง
วิทยุ(รายการนายมั่น-นายคง)  และมีการสรางวาทกรรมใหเปนรูปธรรมโดยการดําเนินการผาน
สํานักวัฒนธรรมฝายหญิง และการโฆษณาประชาสัมพันธโดยการใชสื่อมวลชน 

    สวนภาพความเปนหญิงที่ปรากฏในนวนิยายนั้น เปนการเลือกนําเอาคุณลักษณะตางๆ
มาประกอบสรางขึ้นเปนภาพผูหญิงที่ตองการนําเสนอ  โดยพบวาความเปนหญิงในนวนิยายยังคง
ถูกนําไปยึดโยงไวกับคานิยม ขนบประเพณี ความเปนกุลสตรีแบบเดิม  แตในขณะเดียวกันก็มีการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติบางประการโดยนําคานิยมเกากับคานิยมใหมมาผสมผสานเขาไวดวยกัน         
ความเปนหญิงในนวนิยายพบวามีความสัมพันธกับความออนหวานและความเขมแข็งทางดานจิตใจ      
ในสังคมหญิงเปนผูถูกกระทํามากกวาชาย  ในครอบครัวหญิงอยูในสถานะผูตามและผูพ่ึงพิง แตหาก
หญิงมีการศึกษามีการงานอาชีพจะทําใหหญิงมี อิสระในการดําเนินชีวิตตนเองมากขึ้น   
ในขณะเดียวกันนวนิยายจํานวนมากไดแสดงใหเห็นวา  หญิงตระหนักในสถานะที่เปนรองของตน     
แตอยางไรก็ตามในนวนิยายบางเรื่องไดมีการแสดงใหเห็นถึงแนวโนมที่หญิงจะมีการปรับเปลี่ยน
สถานะของตนใหดีขึ้น   หญิงสวนหนึ่งมีความภาคภูมิใจในตนเองและไมยอมที่จะเปนผูดอยอํานาจ
หรือผูถูกกระทําอีกตอไป 



    การนําภาพความเปนหญิงในวาทกรรมมาเปรียบเทียบกับภาพความเปนหญิงใน       
นวนิยาย พบวา ภาพความเปนหญิงมีความสัมพันธกันเปนสวนใหญ ทั้งในเรื่องการแบงงาน ความ
เขมแข็ง ความออนหวานของผูหญิง การศึกษาที่ทําใหหญิงมีอารยะ ทันโลก ทันสังคม และพ่ึงพา
ตนเองได   บทบาทของมารดาและภรรยาที่เปนอุดมคติ   ตลอดจนการสรางจิตสํานึกในฐานะ
พลเมืองที่ควรมีตอประเทศชาติสังคม  ทั้งน้ีมีขอยกเวนในบางประเด็น ซึ่งไดแกมุมมองเกี่ยวกับ
สถานะของหญิงที่ในวาทกรรมยกยองใหหญิงเปนเสมือน“เพ่ือนคูคิด”ของสามี เปนผูชักจูงโนมนาว
สามี  ในขณะท่ีในนวนิยายภาพเชนนี้มีปรากฏนอยมาก  สวนใหญจะเปนภาพของภรรยาที่มีสถานะ
ดอยกวาสามี เปนผูอยูใตอํานาจและเปนผูกระทําตาม 

    เหลานี้เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวา นวนิยายหรือวรรณกรรมมีบทบาทในการนําเสนอภาพ
ของสังคม  โดยผูเขียนไดเลือกที่จะนําเสนอภาพในบางแงมุม ตามแตประสบการณ และความคิด
ของตนที่มีตอเหตุการณตางๆ ในสังคม   นวนิยายในสมัยจอมพล  ป. พิบูลสงครามจึงเปนสวนหนึ่ง
ที่ชวยนําเสนอภาพของสังคมและภาพของสตรีในยุคสมัยที่สังคมไทยกําลังมีการปรับเปลี่ยนตนอยาง
สูงเพ่ือใหชาติดํารงอยูไดในสภาวะของโลกที่กําลังบีบคั้นอยางหนักในขณะนั้น 
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 This research was aimed at studying the discourses concerned with femininity 
during Field Marshal P. Phibulsongkram’s regime regarding the appearance of the 
discourses and their construction.  In addition, this study also investigated the femininity in 
Thai novels during   Field Marshal P. Phibulsongkram’s regime in terms of role, economic 
status, social acceptance, and sexual rights and equality of the female characters found in 
them. Then, the femininity found in discourses in Thai novels was compared.  
 The study found that femininity and nation building were related to each other 
during Field Marshal P. Phibulsongkram’s regime. “Females are significant as nation co-
builders” was the main discourse concerning females. Considering the discourses, 
femininity was related to sexuality, civilization, family, and citizenship. Various tools were 
used to construct and emphasize the discourses covering slogans, female-male naming, 
historical plays, articles, and speeches on different occasions, as well as radio programs of 
Nai Man-Nai Kong's conversations. Besides, discourses were concretely constructed 
through the operation of the Office of Female Culture and through advertisements within the 
mass media.  
 When considering Thai novels, female characteristics were used to present 
femininity. Most femininity was related to old-fashioned values, culture, and noble ladies. 
However, some attitudes were adjusted with modern values. The femininity in Thai novels 
was pleasant but strong hearted.  In society, the females were the victims rather than the 
males. Similarly, females were regarded as followers in the family. However, if women were 
educated, they would have more freedom in their occupations to live their lives. Most novels 
reflected that females were aware of their subordinate status. At the same time, many 
novels also showed a tendency of women to adjust their status. It was found that some 
women were proud to be females and they did not want to be seen as followers or victims 
any longer.  
 Comparing the femininity in discourses and Thai novels, it showed that the 
femininity was quite similar. They were the same in separating tasks, strength and the 
pleasantness of women, education that caused women to be modern, catching up with the 



world and able to rely on themselves, roles of women to be ideal mothers and wives, and in 
their attitudes towards being good citizens. However, there were some different points. The 
attitudes found in discourses to praise women as “partner” to support the husband, whereas 
these kinds of attitude were rarely found in Thai novels, as the wife was regarded as 
inferior. 
 The novels and discourse could reflect society very well. Some aspects were 
chosen to study based on experience and opinion of the author towards different events in 
society. Novels written during Field Marshal P. Phibulsongkram’s regime are another tool 
for presenting society and femininity at the time that Thailand was defending the nation 
from invasion of other countries.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศคุณูปการ 

 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ  ประธานกรรมการที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ  รองศาสตราจารยพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ   ศาสตราจารย ดร.รื่นฤทัย  สัจจพันธุ 
กรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ที่ไดใหความเมตตาแกผูวิจัยตลอดมา  รวมทั้งไดกรุณาสละเวลา
อันมีคาในการอานและใหคําแนะนําที่เปนประโยชนยิ่งในการทําปริญญานิพนธ   
 กราบขอบพระคุณ ศาสตราจารยพิเศษ ดร. ประคอง  นิมมานเหมินท  ประธานกรรมการ
สอบปริญญานิพนธ และรองศาสตราจารยอํานาจ เย็นสบาย กรรมการสอบปริญญานิพนธ ที่ได
กรุณาใหคําแนะนําอันมีคายิ่งในการปรับแกปริญญานิพนธนี้ 
 กราบขอบพระคุณคณาจารยสาขาศิลปวัฒนธรรมวิจัยทุกทานที่นอกจากจะใหวิชาความรู
แกศิษยแลว ยังไดเปดโอกาสใหศิษยไดเรียนรูสิ่งตางๆที่เปนประโยชนตอชีวิตทั้งทางตรงและ
ทางออม 
 ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเซนตจอหนที่ไดใหทุนการศึกษาและสนับสนุนใหบุคลากรไดมี
โอกาสพัฒนาศักยภาพในดานวิชาการและดานอ่ืนๆตลอดมา 
 ขอบพระคุณบุคลากรและเจาหนาที่หองหนังสือหายาก หอสมุดแหงชาติ ที่ไดใหบริการและ
ใหความชวยเหลือในการสืบคนขอมูลดวยน้ําใจและอัธยาศัยอันดียิ่ง 
 ขอบพระคุณ นายแพทยอนันต  มโนมัยพิบูลย  นายแพทยกุลวัฒน พัฒนประภาพันธ   
แพทยหญิงกมลรัตน  พิบูลย  คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล และแพทยหญิงสิริลักษณ  
นิพันธวงศกร ผูลวงลับ ที่ไดกรุณาดูแลเอาใจใสผูวิจัยเปนอยางดียิ่งตลอดระยะเวลาแหงการเจ็บปวย 
 ขอบพระคุณพ่ีๆนองๆคณะศิลปศาสตร และมหาวิทยาลัยเซนตจอหนทุกคนที่ใหความ
ชวยเหลือ ใหกําลังใจ และใหความหวงใยแกผูวิจัยเสมอมา 
 ขอบพระคุณพี่นอง เพ่ือน ๆ ศิลปวัฒนธรรมวิจัยรุน 1 ที่ไดใหความรัก ความหวงใยและ
ความเปนมิตรแทแกกัน   
  ขอบคุณอัญชลี  แกวหลา กัลยาณมิตรที่คอยชวยเหลือเกื้อกูลและไมเคยทอดทิ้งกันทั้งใน
ยามสุขและทุกข     
 ขอบคุณเพ่ือน ๆ ธรรมศาสตร   นอง ๆ ศิลปากร   เพื่อน ๆ เขมะสิริอนุสสรณ ที่ใหกําลังใจ
แกผูวิจัยเสมอมา   
 ขอบคุณครอบครัวจารุจินดาทุกคนที่ใหความหวงใยและอยูขาง ๆ เสมอเม่ือผูวิจัยตองการ
ความชวยเหลือ โดยเฉพาะแมผูมีพระคุณยิ่งของลูก 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

1.1 ความสาํคัญของปญหา 
 ความเปนหญิง ความเปนชาย เปนสิ่งที่ติดตัวมนุษยเรามาตั้งแตกําเนิดหรือ    
 บทบาทหนาที่ของผูหญิงที่สังคมแตละสังคมยอมรับนั้นเปนบทบาทหนาที่ตามธรรมชาติ
ของผูหญิง หรือไม  
 คําถามเหลานี้มีคําตอบไดหลากหลาย ตามมุมมองแนวคิดของผูใหคําตอบ  หากแตแนวคิด
แบบสตรีนิยม จะใหคําตอบวา  สิ่งที่ผูคนทั้งหลายเขาใจวา “ เปนสามัญสํานึก”  “เปนธรรมดา”  “เปน
ธรรมชาติ” นั้น เปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้น 
 ซีโมน เดอ โบวัวร  นักสตรีนิยมชาวฝรั่งเศส ไดกลาววา “ เราไมไดเกิดเปนผูหญิง  หากแต
เราไดกลายมาเปนผูหญิงเม่ือภายหลัง” 
 Gender หรือ เพศสภาวะ  คือ ระบบทางวัฒนธรรมที่อธิบายความเปนหญิงชายที่ถูกสราง
ขึ้นจากวัฒนธรรมและระบบสัญลักษณที่มีการผลิตซํ้า เปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นจากประวัติศาสตร  สังคม 
และวัฒนธรรม Sex คือ เพศ ที่มีมาแตกําเนิด เปนขอเท็จจริงทางสรีระรางกาย  แตนอกเหนือจาก
นั้นไมวาจะเปนคานิยม ความคาดหวัง และกิจกรรมตางๆลวนเปนเรื่องของการตีความเกี่ยวกับ
บทบาททางเพศทั้งสิ้น   โดยเฉพาะความแตกตางของหญิงชายที่ถูกครอบงําใหเชื่อวาเปนเรื่อง
ธรรมชาติ  จะเปนสิ่งชี้นํากํากับพฤติกรรมทุกๆดานของมนุษย 
 มนุษยถูกกํากับ ครอบงํา และประกอบสรางเปนมนุษยดวยสิ่งตางๆมากมาย ตามแนวคิด
ของฟูโกต   สิ่งสําคัญที่กํากับบุคคลทั้งหลายนั้น คือ วาทกรรม   วาทกรรมเปนรูปแบบของการใช
ภาษาที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกันกับอํานาจ  สถาบันทางสังคม ซึ่งจะเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกับ
ปฏิบัติการทางวาทกรรม วาทกรรมเปนสิ่งสําคัญที่กอใหเกิดพฤติกรรมที่ตองการทําใหคน “คิด” 
“เชื่อ” และ “ปฏิบัติ” หรือมีปฏิกิริยาตาม  ซึ่งวาทกรรมนั้นจะบรรลุผลเพียงใด ขึ้นอยูกับความแยบยล
ของภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม ความแยบยลของวาทกรรมนั้นทําใหมนุษยมองสิ่งที่วาทกรรม
สรางนั้นเปนความจริง เปนธรรมชาติ เปนสิ่งที่มีอยูแลว จนมองสิ่งตางๆเหลานั้นเปนเรื่องปกติ  
มนุษยตกอยูภายใตอํานาจของวาทกรรมโดยไมรูตัว    ภาพของหญิงและชายที่ปรากฏ บทบาท
ตามแตละสถานะ  สิ่งที่ควรทํา ไมควรทํา ที่แสดงถึงความเปนหญิง ความเปนชาย อุดมคติที่พึง
กระทําของหญิงชายในแตละสังคม เหลานี้ลวนแลวแตเปนผลิตผลของวาทกรรมดวยกันทั้งสิ้น 
 ในประวัติศาสตรสังคมไทย “ความเปนหญิง” ถูกนํามาใชเปนเครื่องมือของรัฐอยางชัดเจน
ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามเปนนายกรัฐมนตรีปกครองประเทศ ในยุคนี้มีการสรางวาทกรรม
เกี่ยวกับชาติขึ้นเปนจํานวนมาก รวมทั้งมีการสรางวาทกรรมเกี่ยวกับหญิงชายขึ้นดวย  ในชวงที่
จอมพล ป. พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรีเปนชวงที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยใน
หลาย ๆ ดาน 
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 จอมพล ป. พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรีที่ปกครองประเทศไทยเปนระยะเวลายาวนาน
กวา 15 ป ชวงแรกเขารับตําแหนงในป พ.ศ.2481 - 2487 และชวงหลังในป พ.ศ.2491 - 2500  
ตลอดระยะเวลาอันยาวนานในการปกครองประเทศนั้น  จอมพล ป. พิบูลสงครามไดมีบทบาทสําคัญ
ในการเปลี่ยนแปลงประเทศ โดยเฉพาะในชวงแรกของการเปนนายกรัฐมนตรีนั้นเปนชวงที่มีการ
เปลี่ยนแปลงสังคมไทย ทั้งในเรื่องวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง    จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
เปลี่ยนประเทศดวยการใชนโยบาย “ สรางชาติ ” 
 การสรางชาติในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามนั้น หมายถึงการทําใหประเทศดีขึ้นกวาเดิม
จนทัดเทียมอารยประเทศ  ดังที่จอมพล ป. พิบูลสงครามไดกลาวไววา 
 
     คําวาสรางชาตินั้น  เปนคําส้ันอันไดละความหมายไวใหเขาใจกันมากกวาตัวอักษรสองพยางค

ปรากฏอยู เพราะฉะนั้นจึงอาจมีผูเถียงวา ชาติมีมานานแลวเหตุใดจึงจะตองมาสรางกันใหเปนอะไร
ขึ้นมาอีก  แทจริงความหมายของการสรางชาตินั้นมีวา ชาติไทยมีอยูแลว แตสถานะบางอยางของชาติ
ยังไมถึงขั้นระดับสมความตองการประชาชาติไทย เราจําเปนตองพรอมใจกันสรางเพิ่มเติมใหดีขึ้น
กวาเดิม ชวยกันปรับปรุงไปจนกวาเราทุกคนจะพอใจหรืออยางนอยก็จะไดระดับเสมออารยะประเทศ 

                                                                                     ( แถมสุข  นุมนนท.  2521: 14-15) 

 
 หลักการของนโยบายการสรางชาติ ครอบคลุมใน 3 ดานดวยกัน คือ 1.การสรางความ
สมบูรณของชาติ 2. การสรางกําลังและความเปนปกแผนของชาติ และ 3.การสรางวัฒนธรรมของ
ชาติ  (สุขสรรค  แดงภักดี.  2538: 51; อางอิงจาก กระทรวงมหาดไทย.  2484: 41)   
 มาตรการในการสรางชาติของรัฐเริ่มตนดวยการประกาศรัฐนิยม 12 ฉบับ 1 นับตั้งแตเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2482 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2485 เพ่ือเปนหลักใหประชาชนยึดถือปฏิบัติ และเปน
การกระตุนเตือนใหประชาชนตระหนักวาขณะนี้กําลังอยูในสังคมใหมที่เปนอารยะ 
 คําจํากัดความของรัฐนิยมนั้น รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดใหความหมายไววา
หมายถึง “การปฏิบัติใหเปนประเพณีที่มีประจําชาติ เพ่ือใหบุตรหลานอนุชนคนไทยไดยึดถือเปน
หลักปฏิบัติ มีลักษณะและละมายคลายคลึงกับจรรยามารยาทของมนุษยที่เจริญแลวพึงปฏิบัติ” 
(ณรงค พวงพิศ.  2545: 20: อางอิงจาก สํานักโฆษณาการ. 2482. สุนทรพจน นายกรัฐมนตรี 
บรรยายทางวิทยุกระจายเสียง แดประชาชนชาวไทยทั้งมวล  ในอภิลักขิตสมัยแหงงานเฉลิมฉลอง
วันชาติและสนธิสัญญา. 33)  

                                                 
1
 รัฐนิยมท้ัง 12 ฉบับ มีดังนี้  ฉบับท่ี 1 วาดวยใชชื่อประเทศ ประชาชน และสัญชาติ ฉบับท่ี 2 เรื่องการปองกันภัยท่ีจะบังเกิดแกชาติ   

ฉบับท่ี 3  เรื่องการเรียกชื่อชาวไทย  ฉบับท่ี 4  เรื่องการเคารพธงชาติ เพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมีฉบับท่ี 5 เรื่องใหชาวไทย
พยายามใชเครื่องอุปโภค บริโภคที่มีกําเนิดขึ้นในประเทศไทย   ฉบับท่ี 6 เรื่อง ทํานองและเนื้อรองเพลงชาติไทยฉบับท่ี 7 เรื่อง ชักชวน     
ใหชาวไทยรวมกันสรางชาติ  ฉบับท่ี 8 เรื่องการแกไขเพลงสรรเสริญพระบารมี   ฉบับท่ี 9 เรื่องภาษาและหนังสือไทยกับหนาที่พลเมืองดี  
ฉบับท่ี 10 วาดวยเรื่อง การแตงกายของประชาชนชาวไทย  ฉบับท่ี 11 วาดวยเรื่อง กิจประจําวันของคนไทย ฉบับท่ี 12 การชวยเหลือ
คุมครองเด็ก  (ณรงค พวงพิศ.  2545: 20-36) 
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 ในการสรางชาติในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามนี้  ผูหญิงไดถูกกําหนดใหเปนสวนหนึ่ง
ของการสรางชาติ  โดยที่จอมพล ป. พิบูลสงครามไดใหเหตุผลไววา “ หยิงเปนสวนหนึ่งของชาติ   
ก็ควนจะไดสรางตนและชวยชาติดวยไนตัว ไนปรกติ คือ ไครจะดูวาชาตินั้นชาตินี้จเรินเพียงได  
ไนเม่ือผานไปชั่วแลนแลวก็มักจะตัดสินความจเรินของชาตินั้นตามความจเรินของฝายหญิง...”  
(นันทิรา ขําภิบาล. 2530: 70; อางอิงจาก “พิธีเปดงานสํานักวัธนธัมฝายหยิง นะบานไทยพันธมิตร,” 
ขาวโคสนาการ 6: 3 (มีนาคม 2486)  155-158)  
 จอมพล ป.พิบูลสงครามไดทําใหนโยบายเกี่ยวกับผูหญิงปรากฏเปนรูปธรรมโดยมีการ
ประกาศออกเปนกฎหมาย พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง มีการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมหญิง มีการ
แกไขระเบียบปฏิบัติตางๆที่เกี่ยวกับผูหญิง เปนการยกฐานะของผูหญิงไทยใหสูงขึ้นกวาเดิม ซึ่งใน
เร่ืองนโยบายเกี่ยวกับผูหญิงในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม นี้   นันทิรา  ขําภิบาล (2530: 
บทคัดยอ) ไดนําเสนอผลการศึกษาไววา 
 

    ในสมัยสรางชาติของจอมพล ป. พิบูลสงคราม รัฐบาลไดมีนโยบายที่เดนชัดในอันที่จะยกฐานะ ของ
ผูหญิงไทยใหเจริญกาวหนาทัดเทียมอารยประเทศ และสนับสนุนใหผูหญิงไทยออกมามีบทบาทใน
สังคม เศรษฐกิจ  และการปองกันประเทศ  และใหสังคมยอมรับสถานภาพของผูหญิงดังจะเห็นไดจาก
การสงเสริมการศึกษาและการประกอบอาชีพของผูหญิง การประกาศคุมครองสิทธิของผูหญิง  
การประกาศเรื่องวัฒนธรรมผัวเมีย ตลอดจนการจัดตั้งองคกรตางๆใหผูหญิงเขาไปมีสวนรวม  เชนกอง
อาสากาชาด  ยุวนารี และกองทหารหญิง เปนตน  อาจกลาวไดวา นโยบายเกี่ยวกับผูหญิงไทยในสมัย
ดังกลาวเกิดขึ้นจากปจจัยที่สําคัญ  3  ประการ คือ ทัศนคติสวนตัวของจอมพล ป.พิบูลสงคราม 
นโยบายสรางชาติอันเปนนโยบายหลักของการบริหารประเทศในสมัยนั้น  และการที่ประเทศตองเผชิญ
กับภาวะสงคราม การดําเนินนโยบายเกี่ยวกับผูหญิงไทยในสมัยดังกลาวสงผลใหผูหญิงไทยไดมีโอกาส
ทางการศึกษามากขึ้น และมีสวนรวมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสังคมอยางกวางขวาง ... 

 

 หากพิจารณาในแงของวาทกรรม ภาพผูหญิงที่ปรากฏตามนโยบายของรัฐบาลสมัยจอมพล 
ป. พิบูลสงคราม เปนวาทกรรมที่ถูกสรางขึ้นโดยมีภาคปฏิบัติการของวาทกรรม หรือวิธีการสราง 
วาทกรรมที่หลากหลาย  ไมวาจะเปนการออกประกาศ กฎหมาย พระราชบัญญัติ การแกไข
กฎระเบียบตางๆ การจัดตั้งองคกรตางๆ ดังที่กลาวถึงมาแลว นอกจากนี้จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
ยังไดใชเครื่องมือที่หลากหลายอื่นๆในการสรางวาทกรรม  อาทิ ใชสื่อวิทยุ คําขวัญ บทรอยกรอง 
เพลง รวมทั้งมีการใชวรรณกรรมในการสรางวาทกรรมอีกดวย 
 วรรณกรรมนับเปนเครื่องมือหน่ึงในการสรางวาทกรรมที่สงผลตอสังคม นอกเหนือไปจาก
บทบาทที่เปนวัตถุประสงคหลักในการสรางสรรคของวรรณกรรมแตละเรื่องแลว วรรณกรรมยังแสดง
ใหเห็นถึงสังคม วัฒนธรรม คานิยม ความคิด ความเชื่อ อุดมการณ ในแตละสมัยดวย และใน
ขณะเดียวกันวรรณกรรมก็เปนวาทกรรมชนิดหนึ่งที่สงผานความคิดมาสูสังคม 

มีผูกลาวไววา “ กวีคนเดียวก็เปรียบเหมือน 3 คน คือ นอกจากเปนนักประพันธ ชางแตง
หนังสือแลว ยังเปนหนวยหนึ่งของรุนน้ัน สมัยนั้น และพลเมืองอีกดวย ”  (วิทย  ศิวะศริยานนท. 



4 
 

2518: 185) หมายความวา นักเขียนยอมมีความสัมพันธกับสังคมของตน ทั้งในฐานะพลเมือง และ
ในฐานะบุคคลที่เปนสวนหนึ่งของสังคมที่ยอมไดรับผลจากคานิยม ทัศนคติ ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรมของสังคม อันจะเปนกรอบที่กอใหเกิดการประพฤติปฏิบัติ กอใหเกิดแนวคิดบาง
ประการซึ่งผูเขียนอาจมุงนําเสนอสิ่งเหลานี้ในงานของเขา หมอมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ
(2510: 7) ไดกลาวไววา  “ ระหวางที่สังคมวิวัฒนาการไป นักแตงหนังสือก็ประกอบศิลปกรรม คือ 
แตงหนังสือ  หนังสือที่แตงยอมเปนไปตามสังคม คือ ผูแตงจะมองดูวามีแงใดในชีวิตมนุษยที่จะยก
มาเปนเนื้อหาของหนังสือ” ดวยเหตุนี้วรรณกรรม ชีวิต สังคม จึงดําเนินไปพรอมๆกันการคลี่คลาย
ขยายตัวของวรรณกรรมยอมเปนไปตามการคลี่คลายของสังคม สังคมเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการ
ไปตามเหตุการณอยางไรวรรณกรรมก็จะกลาวถึงเหตุการณนั้นๆโดยมีบริบทของการสราง
วรรณกรรมตางๆกันไป เรามักจะเห็นรองรอยอิทธิพลของสังคมในวรรณกรรมเสมอ ในการศึกษา
วรรณกรรมความรูที่เกี่ยวกับสังคมอันเปนที่เกิดของวรรณกรรมจึงเปนสิ่งจําเปน   

 วิทย  ศิวะศริยานนท ไดแสดงความเห็นไววา  นักเขียนยอมตกอยูภายใตอํานาจของสังคม  
ดังจะเห็นไดจาก ภาษาที่ใชในการสื่อสาร  ผูเขียนตองใชภาษาเดียวกับที่สังคมใช มิฉะน้ันผูอานหรือ
สังคมจะไมเขาใจเนื้อเรื่อง ยุคหน่ึงสมัยหน่ึงมักจะนิยมเร่ืองราวชนิดหนึ่ง ความนิยมนี้เกิดจากความ
เปนไปของสังคมในยุคสมัยน้ัน เชน ในประเทศไทยสมัยตื่นตัวในระบอบประชาธิปไตย ยามศึก
สงคราม ตั้งแตการพิพาทอินโดจีน มาจนถึงสงครามโลกครั้งที่สอง เรื่องราวในวรรณกรรมก็จะเปน
เร่ืองเก่ียวกับความรักชาติ ตื่นตัว เปนเรื่องที่แสดงความปรารถนาที่จะใหประเทศชาติทัดเทียมกับ
ประเทศอ่ืน และในฐานะที่ผู เขียนเปนพลเมือง จึงจําเปนตองคลอยตามความประสงคของ
ประเทศชาติ กลาวคือ ระบบการเมืองอยางหน่ึงจะดํารงอยูไดก็ตอเม่ือประชาชนมีศรัทธาและปรับ
ความคิดจิตใจใหเขากับระบบการเมืองน้ี นักเขียน ในฐานะพลเมืองจึงมีความจําเปนอยางที่สุด    
ที่จะตองปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของการเมืองดวย หรือในทางตรงกันขาม มโนคติในสวน
ที่เกี่ยวกับการเมืองของนักเขียน อาจถูกจํากัดโดยขอบเขตทางความคิดของสังคมในสมัยน้ันๆ  
หรือในยามที่บานเมืองอยูในภาวะคับขัน ตองการความรวมมือรวมใจ นักเขียนจําเปนตองมีสวนรวม
เพ่ือความยืนยงของรัฐ ทําหนาที่ของตนในฐานะที่เปนพลเมืองดีของรัฐ  (วิทย ศิวะศริยานนท.  
2518: 144-147) 

ในยุคสมัยของการสรางชาตินี้ เปนระยะที่การเมืองเขามาเกี่ยวของกับวรรณกรรมเปนอยาง
มาก   รัฐไดเขามาควบคุมและกําหนดแนวทางของวรรณกรรมในหลาย ๆ ดาน  รวมทั้งไดมีการ
จัดตั้งวรรณคดีสมาคมขึ้น   ดังที่ตรีศิลป บุญขจร กลาวไววา 

 
นโยบายรัฐนิยมของจอมพล ป. พิบูลสงครามแสดงถึงบทบาทของรัฐในการกําหนดแนวทาง

วรรณกรรม ทั้งนี้ เพ่ือจะสรางยุคสมัยนั้นใหเปนยุคทองของวรรณกรรมดวย  นโยบายควบคุม
วรรณกรรมเริ่มดวย การจัดตั้งวรรณคดีสมาคมแหงประเทศไทยขึ้น โดยมี “ พนะทานจอมพน  
ป. พิบูลสงครามเปนนายก”    และมีตําแหนงเปน   “ ประทานกัมกาน” คณะกรรมการสงเสริม
วัฒนธรรมไทยดวย   ใหออกหนังสือวรรณคดีสาร เมื่อ พ.ศ. 2485   โดยมีพระวรวงศเธอพระองคเจา
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วรรณไวทยากรเปนบรรณาธิการ มี กรรมการ 10 ทาน เชน พระยาอนุมานราชธน พระสารประเสริฐ 
พระวรเวทยพิสิฐ และยังมีนักเขียน เกียรติยศ เชน ทานผูหญิงละเอียด พิบูลสงคราม เปนตน นับไดวา
นโยบายรวบรวมนักปราชญราชบัณฑิตเพ่ือดําเนินงานดานวรรณกรรมตามแนวทางที่รัฐกําหนด 
ใหมีบทบาทคลายคลึงกับการ อุปถัมภกวีในราชสํานัก ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย (ตรีศิลป บุญขจร. 
2547: 83-84) 

 

 รัฐบาลไดเขามาควบคุมการเสนอขาวและการแสดงความคิดเห็นของสื่อสิ่งพิมพมีการตั้ง
แผนกตรวจสิ่งพิมพที่เผยแพรตอสาธารณะ ใชนโยบายปนสวนกระดาษเพื่อควบคุมหนังสือพิมพ    
มีการดําเนินการปรับปรุงตัวอักษรไทย วางหลักเกณฑการเขียนหนังสือไทยใหมโดยการงดใชสระ 
พยัญชนะที่มีเสียงซ้ํากันกําหนดใหเขียนโดยใชคําไทยแท   มีการวางระเบียบการใชคําสรรพนาม 
คํารับ คําปฏิเสธ  เชน ใหใชคําวา ฉัน เรา ทาน “ หลักเกณฑขอบังคับการใชภาษานี้กอใหเกิดความ
ปนปวนอยางยิ่ง เพราะนักเขียนประสบความยุงยากและสับสนในการสะกดตัวอักษรใหถูกตองตาม
วัฒนธรรมของจอมพล ป. ขอเขียนน้ันก็จืดชืด อานยาก และขาดรสชาติแหงศิลปะการประพันธ เปน
ชวงเวลาที่เรียกกันวา “ยุคอักขรวิบัติ” ” (รื่นฤทัย สัจจพันธุ.  2533: 446) 
 นอกจากนี้รัฐยังไดควบคุมการประพันธอยางเขมงวดโดยใชแนวศีลธรรม 
      

 บทประพันธอันเปนเรื่องอานเลนสมัยใหม  หรือนวนิยาย  จะกลาวถึงพฤติการณของผูชายที่มีเมีย   
แลวไปยุงเกี่ยวกับผูหญิงอื่นในทางชูสาวไมไดเปนอันขาด...แมแตผูชายที่มีเมียแลวนึกอยูเพียงในใจใคร
ไดผูหญิงอีกคนหนึ่ ง เปนเมียก็ ไม ได  นอกจากนั้นยัง บังคับใชสรรพนามแต เ พียง  ฉัน  ทาน  
เธอ  เขาเทานั้น...อันทําใหขาดอรรถรสโดยสิ้นเชิง โดยเหตุนี้ในทางประพันธนวนิยาย แมผูที่เปนนัก
ประพันธอยูกอนแลว ตางก็วางมือไปตามๆกัน       (ตรีศิลป บุญขจร.  2547: 84; อางอิงจาก  
ยศ วัชรเสถียร.  2506.  ความเปนมาของประวัติการประพันธและนักประพันธ.  หนา 319) 

 
 ปฏิกิริยาของนักเขียนที่มีตอนโยบายของรัฐ มีทั้งที่สนับสนุนรัฐนิยมอยางเปดเผยไดแก 
หลวงวิจิตรวาทการที่เขียนบทละครปลุกใจใหรักชาติตามนโยบายของรัฐ นักเขียนบางคนไมพอใจ
หรือไมสามารถปฏิบัติตามขอบังคับได จึงหยุดการเขียนไว เชน แมอนงค ยาขอบ   นักเขียนบางคน 
แสดงการตอตานดวยการใชสํานวนภาษาที่ผิดแบบแผน“ นักเขียนหนุมสาวกลุมหน่ึงหันไปใช
สํานวนภาษาที่เรียกกันวา “สํานวนสะวิง” นิยมการใชภาพพจนและใชภาษาผิดแบบแผนซึ่งเปน
สํานวนภาษาเฉพาะตัวของนักเขียนแตละคน เชน อิศรา อมันตกุล ผูเขียน นักบุญคนบาป 
เสนีย  เสาวพงศ  ผูเขียน ชัยชนะของคนแพ ” (ตรีศิลป บุญขจร.  2547: 86) 
 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ภาวะเศรษฐกิจของไทยทรุดหนัก เกิดภาวะอดอยากเนื่องจากการ
หยุดผลิตในชวงสงคราม  โจรผูรายชุกชุม มีการทุจริตในวงราชการ เกิดความขัดแยงในหมูผูที่มี
อํานาจในการปกครองประเทศ แตทามกลางสถานการณเชนน้ี  นักเขียนกลับไดรับเสรีภาพมากกวา
สมัยรัฐนิยม  นิตยสารและหนังสือพิมพหลายฉบับที่ปดกิจการไปเพราะขาดแคลนกระดาษไดกลับมา 
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เปดดําเนินการอีก บรรยากาศของวงการประพันธเร่ิมคึกคักขึ้นอีกครั้ง   รื่นฤทัย สัจจพันธุ (2533: 
465) ไดกลาวถึงลักษณะของวรรณกรรมในชวงหลังสงครามนี้ไววา 
 

        วรรณกรรมในชวงหลังสงครามนี้จึงมี 2 ลักษณะ คือ วรรณกรรมสะทอนสภาพชีวิตและสังคมหลัง 
สงคราม ซึ่งลวนแตแสดงอารมณดิบๆของมนุษย เนื่องจากความบีบคั้นของสงครามทําใหมนุษยหมด
ศรัทธาในสิ่งดีงาม  เหลือเพียงกิเลส  ความกาวราว พรอมจะทํารายจิตใจของผูอื่นเพ่ือสรางเกราะกําบัง
และความมั่นใจในตนเอง... สวนวรรณกรรมอีกประเภทหนึ่งคือ วรรณกรรมเริงรมย หรือวรรณกรรมใน
แนวหลีกหนี ซึ่งเปนงานเขียนที่ไดรับผลกระทบมาจากสภาพชีวิตและสังคมชวงสงครามและหลังสงคราม
เชนกัน ความพลัดพรากหายนะ และความอดอยากทําใหผูคนในสังคมมีชีวิตจิตใจที่ขมขื่นทุกขรอนแสน
สาหัส วรรณกรรมหลีกหนีจึงทําใหผูอานลืมสภาพชีวิตที่แทจริง หลุดลอยไปอยูในโลกจินตนาการชั่วขณะ 

 

 วรรณกรรมเริงรมยไดรับความนิยมจากผูอานอยางสูงในชวงหลังสงครามนี้ ในขณะเดียวกัน 
ในป พ.ศ. 2492 ก็ไดเกิดวรรณกรรมแบบกาวหนาขึ้น โดยเปนวรรณกรรมที่มุงเสนอแนวคิดเพื่อ
วิพากษและเปลี่ยนแปลงสังคมไทยใหไปสูประชาธิปไตยที่แทจริง แนวคิดนี้ไดขยายตัวไปอยาง
รวดเร็ว ในสังคมเกิดมีการแบงกลุมวรรณกรรมเปน 2 กระแส คือวรรณกรรมตลาด และวรรณกรรม
กาวหนา 
 
 การแบงกลุมระหวาง “วรรณกรรมตลาด” และ “วรรณกรรมกาวหนา” หรือ “วรรณกรรมพาฝน” กับ 
     “ วรรณกรรมสะทอนสังคม ”  หรือระหวาง “ จินตนิยม” กับ “อัตถนิยม”  สะทอนความคิดขัดแยงระหวาง 
     “ศิลปะเพ่ือศิลปะ” และ “ศิลปะเพ่ือชีวิต” ความขัดแยงนี้นําไปสูการเสนอบทความเพื่อเผยแพรความรูทาง 
     ทฤษฎีและหลักการของแนวคิดทั้งสอง  ดังนั้น ความสัมพันธระหวาง “ผูสราง” และ ”ผูเสพ” หรือระหวาง 
     “ การวิจารณ” และ “ การแตง” วรรณกรรมจึงมีมากกวายุคใดๆ และตางมีบทบาทซึ่งกนัและกัน  
               (รื่นฤทัย สัจจพันธุ.  2533: 465) 
 

 แนวคิด” ศิลปะเพ่ือชีวิต” ไดถูกนําไปเผยแพรอยางตอเน่ืองทั้งในรูปแบบของการเขียน
บทความเพื่อใหความรูในหลักการ รวมทั้งรูปแบบของบทวิจารณวรรณกรรม   ในปพ.ศ. 2493 ไดมี
การกอตั้งชมรมนักประพันธขึ้น มีการจัดอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวรรณคดี ประเด็นใน
การอภิปราย เชน หนาที่ความรับผิดชอบของนักเขียน ความหมายของศิลปะ นักเขียนไดมา 
รวมกันสนทนาถกเถียงถึงเปาหมายในการสรางสรรคงานศิลปะ “ การสนทนาของนักประพันธ
เกี่ยวกับความรับผิดชอบของนักเขียนกับสังคม ผลักดันใหนักเขียนหลายคนสรางนวนิยายแนวเพ่ือ
ชีวิตขึ้นบาง แมจะยังไมมีลักษณะเดนชัดนัก”  (ตรีศิลป บุญขจร.  2547: 146) 
 ในป พ.ศ.2495 เกิดกรณีการเมืองที่เรียกกันวากบฏสันติภาพ รัฐบาลไดจับกุมกลุมบุคคล
หลายกลุม ทั้งนักคิด นักเขียน นักหนังสือพิมพ นักวิชาการ นายทหาร นักการเมือง ฯลฯ ในขอหา
สมคบกัน เพ่ือทําลายลางรัฐบาล และจะเปลี่ยนแปลงราชประเพณี การปกครองและเศรษฐกิจของ
ไทย การจับกุมน้ีทําใหพัฒนาการของวรรณกรรมเพื่อชีวิตหยุดชะงักลง 
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 ทามกลางปริบทของสังคมวัฒนธรรม การเมืองเชนนี้  นวนิยายไดมีพัฒนาการไปตามปริบท
ของสังคม  และไดสงผานความคิด ทัศนคติของผูเขียน ของยุคสมัยไปยังผูคนในสังคม นอกเหนือ 
ไปจากบทบาทในการสรางความบันเทิงสะเทือนอารมณใหแกผูอาน อันนับเปนบทบาทโดยตรงของ 
นวนิยาย   ในยุคจอมพล ป. พิบูลสงครามที่กลาวกันวาผูหญิงมีสถานภาพ บทบาท ทางสังคมสูงขึ้น
นั้น จึงนาสนใจวา ภาพผูหญิงในนวนิยายถูกสรางใหเห็นเปนเชนไร ความเปนหญิงที่ถูกสรางโดยรัฐ
โดยวาทกรรมตางๆ และความเปนหญิงที่ถูกสรางโดยนักเขียนนวนิยาย เปนสิ่งเดียวกันหรือไม     
อุดมการณของความเปนหญิงที่สงผานวาทกรรมและอุดมการณความเปนหญิงที่สงผานนวนิยายนั้น 
เหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 

 

1.2 คําถามการวิจัย 
 1.วาทกรรมหลักเกี่ยวกับความเปนหญิงในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม คืออะไร มีวิธีการ
อยางไรบางในการสรางวาทกรรมนั้น 
 2. ภาพความเปนหญิงในนวนิยายสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เปนอยางไร เปนไปตาม
วาทกรรมหลักหรือไมอยางไร ในนวนิยายของนักเขียนชาย นักเขียนหญิง ภาพความเปนหญิงที่
ปรากฏมีความแตกตางกันหรือไม อยางไร 
  
1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาวาทกรรมเกี่ยวกับความเปนหญิงในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ทั้งในดาน
ภาพที่ปรากฏและวิธีการในการสรางวาทกรรม 

 2. เพ่ือศึกษาภาพความเปนหญิงในนวนิยายสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ทั้งในดาน
บทบาท  สถานภาพ  ฐานะทางเศรษฐกิจ การยอมรับทางสังคม ตลอดจนสิทธิและความเสมอภาค
ทางเพศของตัวละครหญิงในนวนิยายและเปรียบเทียบภาพความเปนหญิงในวาทกรรมหลักกับภาพ
ความเปนหญิงในนวนิยาย 

  
 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 ศึกษานวนิยายไทยที่ตีพิมพในชวง พ.ศ.2481- พ.ศ.25001  จํานวน  58 เรื่อง 
โดยมีเกณฑในการคัดเลือก คือ เปนนวนิยายที่ตัวละครหญิงเปนหญิงไทย มีบทบาทเดน และ/หรือ 
เปนนวนิยายที่มีลักษณะเดนเกี่ยวกับประเด็นผูหญิง 

  

                                                 
1
 ขอมูลปพ.ศ.ในการตีพิมพท่ีใชเปนหลกัมาจาก  สันติ ทองประเสริฐ. (2529) วิวัฒนาการของเนือ้หานวนิยายไทย ตั้งแต พ.ศ.2476-2517. 

บางสวนมาจากตําราหรืองานวิจัยท่ีมีผูศึกษาไว 



8 
 

นวนิยายที่จะนํามาศึกษามีดังตอไปน้ี 2 
พ.ศ.2482 
 คําอธิษฐานของดวงดาว  ของ ดวงดาว 
 วนิดา    ของ วรรณสิริ 
 ดัดสันดานอิเหนา  ของ พระเจาวรวงศเธอพระองคเจาจุลจักรพงษ 
พ.ศ.2484 
 น้ําใตศอก   ของ แมอนงค 
พ.ศ.2485 
 พยอมไพร   ของ แมอนงค 
 เทพธิดาในฝน   ของ  อาษา 
พ.ศ.2486 
 หนามยอกอก   ของ วรรณสิริ 
 ชั่วฟาดินสลาย   ของ เรียมเอง 
 ความรักของวัลยา  ของ เสนีย เสาวพงศ 
 ปศาจ    ของ    เสนีย เสาวพงศ 
พ.ศ.2487 
 เทพราช    ของ ก. สุรางคนางค 
 วิมานในอากาศ   ของ อาษา 
พ.ศ.2488 
 พันทิพา    ของ ก. สุรางคนางค 
 รอยจารึก   ของ ก. สุรางคนางค 
พ.ศ.2490 
 คนรกโลก   ของ อาษา 
 ฟากับดิน   ของ อาษา 
พ.ศ.2491 
 นิทราสายัณห   ของ อิงอร 
พ.ศ.2492 
 ชั่วชีวิตหนึ่ง   ของ ก. สุรางคนางค 
 เคหาสนสีแดง   ของ ดวงดาว 
 ทุงรางทางรัก   ของ พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ 
 ผจญชีวิต   ของ พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ 
                                                 
2 ปญหาที่ผูวิจัยพบ คือ มีนวนิยายจํานวนมากที่ปรากฏรายชื่อวา ตีพิมพในชวงเวลานี้ แตผูวิจัยไมสามารถหาตัวเลมได   บางเลมหาไดแตอยูใน

สภาพที่ไมสมบูรณ ไมสามารถนํามาศึกษาได ในการคัดเลือกนี้ผูวิจัยจึงไดคัดเลือกจากนวนิยายที่ผูวิจัยสามารถหาตัวเลมได 
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พ.ศ.2493 
 คูครอง    ของ ก. สุรางคนางค 
 ปทมา วรารักษ   ของ ก. สุรางคนางค 
 บานทรายทอง   ของ ก. สุรางคนางค 
 แผนดินของเรา   ของ แมอนงค 
 หอรักหอราง   ของ วรรณสิริ 
 เราลิขิต-บนหลุมศพวาสิฏฐี ของ ร. จันทพิมพะ 
 สะใภทาส   ของ สุกัญญา 
 คืนสวรรควันสวาท  ของ พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ 
 สวรรคยังไมทอดทิ้งขาพเจา ของ พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ 
 หวงรักเหวลึก   ของ พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ 
 อกกําพรา   ของ ชอลิลลี่ พร้ิมเพรา 
 แมสายสะอื้น   ของ   อ.ไชยวรศิลป 
พ.ศ.2494 
 มาลินี    ของ น. ประภาสถิต 
 ชั่วฟาดินดับ   ของ พนมเทียน 
 กวาชีวิตนี้จะสิ้น   ของ พนมเทียน 
 ชีวิตมิใชดอกกุหลาบ                ของ     นิตยา  นาฏยะสุนทร 
 สิ่งผูกพัน   ของ วรรณสิริ 
 นางครวญ   ของ วรรณสิริ 
 ปริศนา    ของ ว.ณ ประมวลมารค 
 นางไพร    ของ สุวัฒน วรดิลก 
 มรสุมแหงชีวิต   ของ พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ 
พ.ศ.2495 
 ทางสายเปลี่ยว   ของ ก. สุรางคนางค 
 ธาตรี    ของ ดวงดาว 
 หัวใจใหเชา   ของ นิตยา นาฏยะสุนทร 
 คนบริสุทธิ์   ของ วรรณสิริ 
พ.ศ.2496 
 พจมาน สวางวงศ  ของ ก. สุรางคนางค 
 จุดหมายปลายทางของกานดา ของ กาญจนา นาคนันทน 
 ปลายทางชีวิต   ของ จินตะหรา 
 สรอยฟาขายตัว   ของ ชอุม ปญจพรรค 
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 คาแหงความรัก   ของ สุกัญญา 
พ.ศ.2497 
 ชีวิตใหม   ของ สุวัฒน วรดิลก 
พ.ศ.2498 
 นางแมวปา                           ของ ชอลิลลี่ พร้ิมเพรา 
 แรงอธิษฐาน   ของ ก. สุรางคนางค 
 วนาลี    ของ สราญจิตต 
พ.ศ.2499 
 ชีวิตลําเค็ญ   ของ อาษา  
 เบญจวรรณ   ของ  กาญจนา นาคนันทน 
พ.ศ.2500 
 ปราสาททราย   ของ ก. สุรางคนางค 
  

1.5 วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ที่เนนตัวบทนวนิยาย และ
เอกสารตางๆเปนหลัก 
 การวิจัยแบงออกเปน 2 สวนคือ สวนแรกเปนการศึกษาวิเคราะหการสรางวาทกรรม
เกี่ยวกับผูหญิงในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม การวิจัยในสวนนี้ ผูวิจัยจะศึกษาวิเคราะหขอมูลจาก
เอกสาร หนังสือ บทความ ขอมูลของหนวยราชการตางๆ รายงาน การวิจัย ที่มีประเด็นเกี่ยวกับ
ผูหญิงในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม      สวนที่สองเปนการศึกษาการสรางภาพความเปนหญิงใน 
นวนิยาย การวิจัยในสวนนี้เปนการวิเคราะหตัวบทนวนิยายเปนหลัก   

 
1.6 ขั้นตอนของการดําเนินการวิจัย  

 ในการศึกษาเรื่องการสรางภาพความเปนหญิงในนวนิยายไทยสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
พ.ศ. 2481 - พ.ศ.2500  มีขั้นตอนในการศึกษาดังนี้ 
 1. ทบทวนวรรณกรรมที่เปนองคความรูเกี่ยวกับผูหญิง แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการ
วิจัย  ประวัติศาสตรสังคม การเมือง วงวรรณกรรมของไทย ในสมัยที่จอมพล ป.พิบูลสงคราม เปน
นายกรัฐมนตรี 
          2. รวบรวมและคัดเลือกนวนิยายที่ตีพิมพในป พ.ศ.2481- พ.ศ.2500 โดยเปนนวนิยายที่มี
ประเด็นสําคัญเกี่ยวกับผูหญิง และ/หรือ ตัวละครหญิงมีบทบาทสําคัญในเรื่อง 
 3. ศึกษาวิเคราะหการสรางวาทกรรมเกี่ยวกับผูหญิงในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงครามโดย
วิเคราะหขอมูลจากเอกสาร งานวิจัยตางๆ 
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 4. ศึกษาวิเคราะหการสรางภาพความเปนหญิงที่ปรากฏในนวนิยาย และเปรียบเทียบกับ
การสรางภาพความเปนหญิงในวาทกรรมสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
 5. สรุปผล และอภิปรายผลโดยวิเคราะหปจจัยทางศิลปะ สังคมและวัฒนธรรมที่มีผลตอการ
เสนอภาพความเปนหญิงในสังคม 
 

1.7 ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1. ไดเห็นถึงวิธีการสรางวาทกรรมในสังคม และไดรูวาวาทกรรมหลักเกี่ยวกับความเปน
หญิงในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงครามเปนเชนไร อันจะกอใหเกิดองคความรูในเรื่องบทบาท 
สถานภาพของสตรีไทยในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม และยังเปนสวนหนึ่งในการศึกษาทําความ
เขาใจเรื่องเพศสภาวะ 

 2. ไดรูวาภาพความเปนหญิงในนวนิยายสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เปนเชนไร สื่อนัยยะ
อะไร และภาพความเปนหญิงในนวนิยายมีความสัมพันธเชื่อมโยงกับวาทกรรมหลักเกี่ยวกับผูหญิง
อยางไร  เปนการแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับสังคม     

 
  

 
   
  
  

 

 



บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

 ในการศึกษาเรื่องการสรางภาพความเปนหญิงในนวนิยายไทยสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม
นี้มีทั้งการศึกษาในเรื่องการสรางวาทกรรมและการศึกษาตัวบทนวนิยาย แนวคิดทฤษฎีที่จะนํามาใช
ในการศึกษา มีดังนี้ 
 

2.1  การวิเคราะหวาทกรรม  แนวคิด ความหมาย วิธีการ 
 แนวคิดเรื่องวาทกรรม(Discourse) เปนแนวคิดหนึ่งที่สามารถนําไปใชไดกับศาสตร
หลากหลายสาขา คําวา “Discourse” ในภาษาอังกฤษ มีความหมายเปน 2 มิติ คือมิติวาดวยเรื่อง
ภาษา กับ มิติวาดวยเรื่องสังคมและวิถีปฏิบัติ มิติวาดวยเรื่องภาษา ตรงกับภาษาไทยวา ขอความ
ตอเน่ือง วจนะ  ปริจเฉท  สัมพันธสาร  สวนมิติทางสังคมและวิถีปฏิบัติที่สัมพันธกับภาษาและการใช  
ตรงกับภาษาไทยวา วาทกรรม ( กฤษดาวรรณ หงศลดารมภ .2549 :5) 
 นักคิดคนสําคัญที่มีอิทธิพลอยางมากตอแนวความคิดเรื่อง วาทกรรม ในปจจุบัน ก็คือ        
มิเชล  ฟูโกต  (Michel Foucault ,1926 - 1984) นักคิดนักปรัชญาชาวฝรั่งเศส งานเขียนของ       
ฟูโกต  ในชวงทศวรรษที่ 1960  - 1970  เปนงานเขียนที่ทรงอิทธิพลในวงการศึกษาหลายศาสตร 
ไมวาจะเปนปรัชญา ประวัติศาสตร สังคมศาสตร วรรณคดีศึกษา ฟูโกตไมเคยใหความหมายของ
วาทกรรมไวโดยตรงในงานเขียนชิ้นใดของเขา แตความหมายของวาทกรรมตามทัศนะของฟูโกตมี
นักวิชาการของไทย ไดประมวลความคิดของฟูโกตไววา   
 
     วาทกรรม หมายถึง ระบบและกระบวนการในการสราง / ผลิต(constitute) เอกลักษณ (identity)   

และความหมาย (significance)ใหกับสรรพสิ่งตางๆในสังคมที่หอหุมเราอยู  ไมวาจะเปนความรูความ
จริงอํานาจ หรือตัวตนของเราเอง นอกจากนี้วาทกรรมยังทําหนาที่ตรึงส่ิงที่สรางขึ้นใหดํารงอยูและ
เปนที่ยอมรับของสังคมในวงกวาง(valorize).... วาทกรรม  คือ ชุดของสวนเส้ียวที่ไมมีความหมาย
ตอเนื่องสัมพันธกัน แตตองมาอยูรวมกัน   และอยูรวมกัน มิใชในฐานะที่เปนเอกภาพ หรือมีความ
มั่นคง..... แตในฐานะที่เปนชุดของวาทกรรมที่มีความแตกตางและหลากหลาย และตางก็มี
ยุทธศาสตรเฉพาะตัวที่ไมเหมือนกันในการอยูรวมกัน.... ขณะเดียวกันวาทกรรมก็ทําหนาที่เก็บกด/
ปดกั้น   มิใหเอกลักษณ และความหมายของบางอยางเกิดขึ้น(subjugate)หรือไมก็ทําใหเอกลักษณ 
และความหมายบางสิ่งที่ดํารงอยูแลวในสังคม เลือนหายไปพรอมๆกันดวย(displace) 

                  (ไชยรัตน  เจริญสินโอฬาร . 2542 : 19-20) 
 
 
 

  



13 
 

 ขณะเดียวกัน  ธงชัย วินิจจะกูล ก็ไดกลาวถึง Discourse ไววา  
  

  Discourse หมายถึง การแสดงออก การสื่อสาร การสื่อความ  และส่ิงที่แสดงออก ที่ส่ือสารหรือ
ส่ิงที่ส่ือความกัน โดยที่เมื่อใชคํานี้จะไมเพงเล็งถึงบุคคลที่ทําการสนทนาหรือส่ือสารกัน  แตเพงเล็งถึง
ตัวการกระทํา  คือ  การสื่อความ   และเพงเล็งที่ความหมาย หรือส่ิงที่ส่ือความกัน ....  โดยมีผูรับการ
ส่ือสารนั้นจํานวนหนึ่งแตไมชัดเจนเชนกัน   อีกทั้งเมื่อกลาวถึง Discourse ยังหมายถึงการแสดงออก
ในสถานที่ เวลา และเหตุการณจํานวนมากโดยไมระบุชัดเจนวาเมื่อใด ที่ไหน…  
 ฟูโกต  เสนอวาในบรรดาความสัมพันธของมนุษย  ส่ิงที่มีบทบาทสําคัญและแพรหลายที่
ครอบคลุมกิจกรรมทุกประเภทของมนุษย ก็คือ การแสดงออกหรือการสื่อสารกันนั่นเอง การสื่อสาร
กัน อาจมาในรูปถอยคําทั้งพูดและเขียน และอาจมาในรูปการปฏิบัติ พฤติกรรม อากัปกิริยาตาง ๆ    
มนุษยอยูกันเปนสังคมไดดวยการสื่อสารความกันดวยDiscourse  ที่เขาใจกันไดรูเรื่องและดวยความ
ไมเขาใจกัน เขาใจกันผิด ซึ่งก็เปนเรื่องของการสื่อความเชนกัน... 

                         (ธงชัย วินิจจะกูล. 2534:18) 

 
แนวคิดเรื่องวาทกรรมของฟูโกตเปนแนวคิดเชิงวิพากษที่มีตอความรู  ดังที่ฟูโกตไดกลาวไว

วา  “ ...knowledge is not made for understanding ; it is made for cutting”  
                                                                  (Foucault ,quoted in Rabinow .1984: 88)  
  

การวิพากษ หรือ ชําแหละ “ความรู” ของฟูโกต ก็คือ การเปดเผย การทําความกระจาง
เกี่ยวกับ “ความรู”  โดยเฉพาะความรูที่ไดรับการสถาปนาใหเปน ศาสตร ในฐานะที่เปนเครื่องมือที่
ใชในการศึกษาทําความเขาใจเรื่องราวตางๆเกี่ยวกับมนุษย เปนการเปดเผยใหเห็นแงมุมตางๆของ
ศาสตรที่ถูกปกปดไว โดยฟูโกตใชวิธีการวิเคราะหวาทกรรมที่เรียกวา archaeology และ วงศา
วิทยา (genealogy) เผยใหเห็นการสรางวาทกรรมในรูปแบบตางๆ และแสดงใหเห็นความสัมพันธ
ระหวาง ความรู  ภาษา สัจจะ     archaeology  เปนการวิเคราะหปจจัยและองคประกอบตางๆที่
ประกอบกันขึ้นเปนวาทกรรมหนึ่งๆทีละสวนที่ประมวลกันเขาเกิดเปน วาทกรรมใหมๆ จึงเทากับ
เปนการทําความเขาใจเงื่อนไขกฎเกณฑตางๆที่กําหนดใหวาทกรรมดํารงอยู   สวนวงศาวิทยา 
(genealogy)มีที่มาจากการวิพากษ grand theory ของการเขียนประวัติศาสตรแบบประเพณี ซึ่ง
เปนการนําเหตุการณตาง ๆ มาสรางความสัมพันธภายในกรอบเวลาที่เปนการลําดับการเกิดขึ้น
กอน-หลังของเหตุการณ   พัฒนาการของมนุษยหรือสิ่งตางๆที่เกิดขึ้นจึงมีลักษณะเปนเสนตรง 
ความแตกตางหลากหลาย  ความขัดแยงแตกตาง  การตอสูของมนุษยในแตละชวงประวัติศาสตรถูก
ลดทอนใหอยูในเอกภาพของโครงเรื่องใหญ โดยละเลยพลังผลักดันอ่ืนๆ ขาดลักษณะอันเปน  
พลวัตร    วงศาวิทยา มุงเผยใหเห็นวา วาทกรรมที่ไดรับการสถาปนาใหเปนความจริงหรือสัจจะน้ัน  
มีวิธีการในการกําราบปดกั้นไมใหวาทกรรมอื่นซ่ึงเปนวาทกรรมยอยปรากฏตัวอยางไร 
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 คําที่มีความหมายสําคัญตอแนวคิดของฟูโกตในเรื่องการวิเคราะหวาทกรรม ก็คือ คําวา  
อํานาจ และความรู   วาทกรรมมีอํานาจในการสราง /นิยาม / ตรึงความหมาย(significance) 
ความรู ความจริงชุดหนึ่งๆใหกลายเปนแมแบบหรือวาทกรรมหลัก(dominant discourse) ซึ่งทํา
หนาที่เปนมาตรฐานหลักของสังคม และเก็บกด / ปดกั้น ไมใหวาทกรรมอื่นปรากฏตัวขึ้น   

อํานาจของวาทกรรม สงผลตอการกําหนดผูอ่ืนให “คิด”  “เชื่อ”  “เปน”  และ/หรือ “ทํา” ตาม
กรอบวาทกรรมนั้น   สิ่งที่เปนคําถามหลักของฟูโกต ก็คือ ทําอยางไรจึงจะปลดปลอยความรูที่ถูก
เก็บกด ปดกั้น เพ่ือกอกวน (insurrection of knowledge) ความเปนระเบียบ ระบบ ของ”ความรูที่
ถูกตอง” หรือ วาทกรรมหลักได   เปนการเปดและชี้ใหเห็นประเด็นปญหาที่เกิดจากการใชความรู
เปนเครื่องมือของอํานาจในการควบคุมสังคม และปดบังการใชความรุนแรง ความชั่วรายที่ทํากัน
อยางแนบเนียน   การวิเคราะหวาทกรรมมิไดเผยใหเห็นเฉพาะความสัมพันธของอํานาจเทานั้น
หากแตยังเผยใหเห็นการทํางานภายในวาทกรรมที่มีอํานาจเปลี่ยนแปลงการกระทํา หรือ ค้ําจุนให
วาทกรรมนั้นดํารงอยู 
 

2.2 การวิเคราะหวาทกรรม กับการมองสภาวะความจริง (Ontology) 
 ในทางวาทกรรมนั้น ความจริง ที่เปนสัจจะเปนสิ่งที่จริงแทแนนอนนั้นไมมี ทั้งน้ีเพราะ   
“ความจริง”เปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นมาโดยภาษา และอํานาจ “ความจริง” ถูกผลิตและรักษาดํารงสถานะ
เปน “ ความจริง ”ในความคิดของเราได   เพราะมีอํานาจบางอยางถูกผลิตควบคูกันไปในวาทกรรม
นั้น ๆ ดวย   ดังนั้น “ความจริง”จึงเปนสิ่งที่มีอยูมากมาย มีหลากหลายความหมาย มีทั้ง “ความจริง”  
ที่สอดคลอง กับ“ความจริง”ที่ขัดแยงกัน  ขึ้นอยูกับวาใครเปนผูสรางความจริงน้ัน  ตัวอยางเชน  
ความจริงเรื่องสวยซอนอายุ ที่ผูหญิง(และปจจุบันรวมถึงผูชายสวนหน่ึงดวย) ถูกทําใหเชื่อวา 
ผูหญิงที่สวยคือผูหญิงที่ดูออนกวาวัย (อันเปนจริง) ความสวยเปนสิ่งที่แสดงคุณคาของผูหญิง      
เบื้องหลังของการสรางความจริงสวยซอนอายุนี้ก็คือ    อุดมการณชายเปนใหญ และระบบทุนนิยม  
“ ระบบทุนนิยมไดใชรางกายของผูหญิงเพ่ือแสวงหาผลประโยชนทางการคาในธุรกิจที่เกี่ยวกับความ
งาม โดยใชกลไกในการสื่อความหมายนําเสนอภาพของผูหญิงที่สาวสวยออนเยาวกวาวัยจริงและ
ทางเลือกในการจัดการความงามผานสื่อตางๆ กระตุนใหเกิดความตองการในการปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงรางกายตนเองใหเปนไปตามภาพรางในอุดมคติ” (สิระยา สัมมาวาจ. 2550: บทคัดยอ)     
 ความจริงที่ดํารงอยูในปจจุบัน มีเปนจํานวนมากที่เปนความจริงที่ขัดแยงกัน เน่ืองจากเปน
ความจริงของคนตางกลุมกัน ดังน้ันในมุมมองของการวิเคราะหวาทกรรม ความจริงที่เปนความจริง
แทแนนอนเปนหน่ึงเดียวนั้นจึงไมมี  มีแตความจริงที่จะตองตั้งคําถามตามมาดวยเสมอวา เปนความ
จริง “ ของใคร ”  ความจริงนั้น “มาไดอยางไร”  และความจริงนั้นถูกสถาปนาขึ้นมา “เพ่ืออะไร” 
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2.3 การวิเคราะหวาทกรรม กับการมองสภาวะความรู (Epistemology) 
 “ความรู”เปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นมาดวยอํานาจและภาษา เชนเดียวกับ “ความจริง” ชุดของ
ความรูหลายๆชุดที่ประกอบขึ้นมาจะนําไปสูความจริงอยางใดอยางหนึ่ง (ขึ้นอยูกับวา เปนความจริง
ของใคร  เพ่ืออะไร  ดังที่ไดกลาวมาแลว) ดังน้ัน “ความรู” จึงเปนสิ่งที่ “มีที่มา มีที่ไป” เปนสิ่งที่สราง
ขึ้นโดยมีเจตจํานงบางอยาง  มิไดเปนความรูที่สรางขึ้นมาเพื่อประโยชนสวนรวม อํานาจของความรู
ไมไดอยูที่ผูใช  หากแตอยูที่ผูสรางวาผูสรางตองการอะไร        ความรูที่ถูกสรางขึ้นนี้จะแทรกซึม
เขาไปสูวิธีคิด ทําใหเกิดความเขาใจในรูปแบบหนึ่ง กอใหเกิดพฤติกรรม การปฏิบัติ การแยกแยะวา
ควรทํา หรือไมควรทําอะไร ผูรูกับความรูเปนสิ่งที่ถูกแยกออกจากกัน การที่จะเขาถึงความรูไดนั้น
ตองใชวิธีรื้อถอน เพ่ือใหเห็นที่มา เห็นอุดมการณที่แฝงอยูเบื้องหลัง 
 ความรู ความจริง ความหมาย ตัวตน ลวนแตเปนผลผลิตของวาทกรรมแตละประเภท เปน
ผลผลิตของวาทกรรมแตละความมุงหมาย วาทกรรมแตละชุดมิไดเปนอิสระจากกัน แตเกิดจาก
ปจจัยทางสังคม การปะทะ ประสาน  ผนวก  ตอสู  แยงชิงพ้ืนที่   จนทําใหเกิดเปนวาทกรรมชุด
ใหมๆ            

 ฟูโกต มองไปท่ีไหนก็ไมพบอยางอื่นนอกจาก Discourse และไมวา  Discourse จะปรากฏตัวที่ใด
ก็ตาม  เขาจะพบการตอสูกัน ระหวางกลุมตางๆที่อาง  “ ความถูกตองชอบธรรม ”  ใหแก Discourse
หนี่ง  กับกลุมถูกปฏิเสธความชอบธรรมแก Discourse ของตน 

                                                         (White . 1979: 91  อางใน ธงชัย วินิจจะกูล .  2534: 27) 
 

 กลาวโดยสรุปการวิเคราะหวาทกรรม คือ การพยายามศึกษาและสืบคนกระบวนการ 
ขั้นตอน ลําดับเหตุการณ และรายละเอียดปลีกยอยในการสรางอัตลักษณและความหมายใหกับสิ่งที่
หอหุมเราอยูในรูปของวาทกรรมและภาคปฏิบัติการของวาทกรรมวาดวยเรื่องน้ันๆ วามีความเปนมา
อยางไร  โดยกระบวนการในการวิเคราะหวาทกรรมจะเริ่มดวยคําถามที่วา อะไรคือสิ่งที่กําลังพูดถึง  
กําลังศึกษา หรือวาทกรรมของสิ่งนั้นคืออะไร เพ่ือวิเคราะหวาเอกลักษณและความหมายของสิ่งๆน้ัน
ถูกสรางขึ้นมาไดอยางไร มีการเปลี่ยนแปลงอยางไรบาง แลวจึงวิเคราะหดูวาสิ่งน้ันมีหนาที่หรือ
บทบาทอยางไรในสังคม ซึ่งจะชวยใหเห็นถึงเครือขายของสังคมที่วาทกรรมชุดนั้นดํารงอยูวามี
รายละเอียดอะไรบาง 
 อํานาจและการครอบงําของวาทกรรม จึงอยูที่การสรางตัวตน การทําใหมนุษยและสิ่งตางๆ
ในสังคมกลายเปนสิ่งใหมที่มีเอกลักษณเฉพาะและเปลี่ยนแปลงไปในแตละยุคแตละสมัย เอกลักษณ 
ตัวตนและความหมาย จะถูกอํานาจของวาทกรรมทําใหเกิดความเคยชิน ความคุนเคย และยอมรับ
โดยปราศจากการตั้งคําถามหรือตรวจสอบใด ๆ  การวิเคราะหวาทกรรมนี้ จะทําใหเห็นกระบวนการ
ในการสราง และการใหความหมายแกความเปนหญิงในสังคมยุคสรางชาติ รวมทั้งเปดเผยใหเห็นถึง
อํานาจในการสรางวาทกรรมเกี่ยวกับความเปนหญิงนี้ดวย 
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2.4 ทฤษฎีสตรีนิยม 
 แนวคิดสตรีนิยม (Feminism)มีหลายแนวทางหรือหลายแนวคิด แตพบวามีความเหมือนกัน
ในบางประเด็นคือ การตอสูเพ่ือขจัดการกดขี่ตอผูหญิงและเปลี่ยนแปลงสังคมเพื่อใหผูหญิงมีชีวิต
สิทธิที่เสมอภาคกันกับผูชายและไดรับสิทธิของความเปนมนุษย (วิระดา สมสวัสดิ์. 2549: 29) 
 ในการวิจัยนี้ไดจัดแบงแนวคิดสตรีนิยมตามคําอธิบายของ วารุณี ภูริสินสิทธิ์ (2545) ดังนี้ 
 
 1. สตรีนิยมแนวเสรีนิยม (Liberal Feminism) 
 เปนแนวคิดสตรีนิยมที่ถูกมองวาเปนแนวคิดกระแสหลักของสตรีนิยม กลาวคือคนสวนใหญ
จะมีความเขาใจวา สตรีนิยม คือการเรียกรองสิทธิ เรียกรองความเสมอภาคใหเทาเทียมชาย สตรี
นิยมสายเสรีนิยมไดรับอิทธิพลมาจากแนวคิดเสรีนิยมในชวงศตวรรษที่ 17-18 ที่เนนเสรีภาพของ
ปจเจกชน ความเทาเทียม ทางเลือกของปจเจก และความมีเหตุผลของมนุษย สตรีนิยมจึงเชื่อใน
เร่ืองสิทธิ ความเทาเทียม ความยุติธรรมและโอกาสที่เทากัน นักสตรีนิยมในกลุมน้ีเรียกรองการ
ปฏิบัติตอหญิงชายอยางเทาเทียมกัน โดยเสนอวาโดยธรรมชาติแลวผูหญิงเปนอิสระจากผูชาย  
มีสิทธิขั้นพ้ืนฐานเชนเดียวกับชาย  แตผูหญิงอยูภายใตระบบโครงสรางที่ปฏิเสธสิทธิของหญิง   
การตอสูของสตรีนิยมสายเสรีนิยม คือ การตอสูในเชิงสถาบันโดยเรียกรองใหมีการแกไขกฎหมาย 
หรือนโยบายทางสังคมตางๆ 
 ความคิดพื้นฐานของสตรีนิยมแนวเสรีนิยม สรุปไดดังนี้คือ 
 1. เชื่อในความเหมือนกันระหวางเพศ เชื่อวาโดยพื้นฐานแลวหญิงชาย มีความเปนมนุษยที่
เหมือนกัน 
 2. เชื่อในความเทาเทียมกันทางเพศ หรือความยุติธรรมระหวางเพศโดยเรียกรองใหมีโอกาส
ที่เทาเทียมกันในการแขงขันภายในระบบสังคมที่เปนอยูโดยเฉพาะในปริมณฑลสาธารณะ ใหความ 
สําคัญกับการตอสูทางกฎหมาย ทางการเมือง และทางสถาบัน เพ่ือสิทธิของบุคคล การแขงขันใน
ตลาดสาธารณะ และมองวาถาใหโอกาสเทาเทียมกันแลว ผูหญิงจะเปนเชนผูชายไดทุกอยาง 
 3. ใหอิสรภาพแกผูหญิงจากบทบาทความเปนเพศที่ถูกกดขี่ บทบาทความเปนเพศที่สังคม
กําหนดทําใหผูหญิงไมมีที่อยูในสังคม 
 4. เปนการตอสูผานการแกไขกฎหมายเปนสวนใหญ หรือเรียกรองการแกไขในแนวสังคม
สงเคราะห เชื่อวาถามีการแกไขกฎหมายใหเทาเทียมกันแลว ผูหญิงสามารถมีความเทาเทียมกับ
ผูชายโดยไมจําเปนตองแกไขสถาบันหลักอ่ืนๆ กลาวคือ เนนการเปลี่ยนแปลงสังคมเชิงปฏิรูป
กฎหมายและสังคมมากกวาการปฏิวัติ หรือเปลี่ยนแปลงที่โครงสรางหรือระบบทั้งหมด 
 5. ยอมรับในการแทรกแซงของรัฐ โดยใหเหตุผลวาโดยพื้นฐาน ผูหญิงไมไดแตกตางจาก
ผูชาย แตถูกสังคมปฏิเสธโอกาสบนพื้นฐานของเพศหญิง กอใหเกิดความดอยโอกาสดังน้ันจึงเปน
ความชอบธรรมในการที่รัฐจะเขามาแทรกแซงในการออกกฎระเบียบพิเศษสําหรับผูหญิง 
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 6. เชื่อวาการเปลี่ยนแปลงที่จิตสํานึกของปจเจกบุคคลเปนปจจัยสําคัญในการทําใหการกดขี่
ผูหญิงหมดไป (วารุณี ภูริสินสิทธิ์.  2545: 67-68) 
 วันทนีย วาสิกะสิน (2543: 43) ไดสรุปขอดอยของสตรีนิยมแนวเสรีนิยมไววา แมกลุมสตรี
นิยมแนวเสรีนิยมทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายหลายประการ แตมิไดลดความแตกตาง
ระหวางการทํางาน การเมือง และโลกสวนตัวของบาน และครอบครัว นักสิทธิสตรีนิยมเสรีนิยมไมให
ความสําคัญกับโครงสราง ซึ่งมีผลตอการปฏิรูปและมีผลตอผูหญิงชนชั้นตางๆ รวมทั้งความแตกตาง
ทางดานเชื้อชาติ อายุและอ่ืนๆ นอกจากนี้กลุมสตรีนิยมสายเสรีนิยมมิไดอางลักษณะทางชีวภาพ
ของผูหญิงที่ทําใหเกิดความไมเทาเทียมกัน เทากับเปนการปฏิเสธอิทธิพลของชีววิทยาและทําให
เขาใจวา ผูหญิงถูกสภาวการณและสังคมทําใหมีบทบาทตางๆกันไป 
 
 2. สตรีนิยมแนวมารกซิสต (Marxist Feminism) 
 เกิดขึ้นในชวงตนทศวรรษที่ 1970 ในชวงที่มีการเคลื่อนไหวเพื่อปลดปลอยผูหญิง สตรีนิยม
สายนี้เชื่อเชนเดียวกับลัทธิมารกซิสตวา สิ่งที่ดํารงอยูทางสังคมเปนตัวกําหนดจิตสํานึกของมนุษย 
นําไปสูขอสรุปวา การกดขี่ผูหญิงแทจริงไมไดเปนผลมาจากระบบชายเปนใหญแตเปนผลมาจาก
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
 สิ่งที่สตรีนิยมแนวมารกซิสต พยายามชี้ใหเห็นคือ ระบบทุนนิยมทําใหเกิดระบบการแบงงาน
ทางเพศ ระหวางงานเชิงการผลิต และงานเชิงการสืบทอดการผลิต รวมทั้งตีคางานของผูหญิงวา
เปนงานที่ดอยคา การที่ผูหญิงตองตกอยูในสภาวะที่ขึ้นตอผูชายเนื่องมาจากลัทธิทุนนิยมและการมี
กรรมสิทธิ์สวนตัวในทรัพยสินซึ่งเปนปจจัยในการผลิต หากขจัดกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินซึ่งเปนปจจัย
ในการผลิตออกไปแลวสังคมจะมีความเสมอภาค   การนําเสนอในแนวคิดนี้มักจะเนนที่ความ
แตกตางทางชนชั้นที่ผูกติดกับกรรมสิทธิ์สวนตัวในทรัพยสินที่สามารถสรางอํานาจทางเศรษฐกิจ 
การเมืองและอํานาจทางสังคม  เม่ือขจัดความแตกตางทางชนชั้นออกไปแลวการเลือกปฏิบัติเพราะ
สาเหตุแหงเพศก็จะหมดไปดวยเพราะคนในสังคมไมมีความแตกตางกันแลว จึงไมมีผูมีอํานาจทาง
เศรษฐกิจ การเมืองและสังคมเหนือผูอ่ืน 
 ในทางปฏิบัติสตรีนิยมแนวมารกซิสตไมประสบความสําเร็จ และถูกมองวาเปนเพียงการหา
แนวรวมในการตอสูกับทุนนิยม 
 
 3. สตรีนิยมแนวถอนรากถอนโคน (Radical Feminism)   
 สตรีนิยมแนวถอนรากถอนโคน ถือวาเปนแนวคิดเดียวที่ไมไดเกิดขึ้นโดยตรงจาก
แนวความคิดกระแสหลักของผูชาย  สตรีนิยมแนวถอนรากถอนโคนเสนอวาการกดขี่ผูหญิงเกิดขึ้น
เพราะเธอเปนผูหญิง และยังเสนอวาการกดขี่ทางเพศเปนรูปแบบที่เปนพ้ืนฐานและเปนการกดขี่แรก
ของการกดขี่ตางๆในสังคม (วารุณี ภูริสินสิทธิ์. 2545: 89; อางอิงจาก Beasley.1999) 



18 
 

 สตรีนิยมแนวถอนรากถอนโคนมองวาการกดขี่ผูหญิงถูกประกอบสรางขึ้นมาภายใตระบบ
ชายเปนใหญ และมองวาระบบเพศวิถีแบบจํากัดเฉพาะสองเพศ คือ หญิง หรือชาย ที่แบงแยกกัน
อยางเด็ดขาดวา ถาไมเปนผูหญิงก็ตองเปนผูชาย เปนพ้ืนฐานของการกดขี่ทางเพศ  สตรีนิยมแนวนี้
เห็นวา “ การกดขี่ที่ผูหญิงไดรับไมสามารถถูกขจัดใหหมดสิ้นไปไดเพียงแคการปฏิรูปเปลี่ยนแปลง
สถาบันทางการเมืองและเศรษฐกิจ แตตองทําการเปลี่ยนแปลงอยางถอนรากถอนโคนตอเพศสภาพ
(gender system)” (จารุภา พานิชภักดิ์. 2549: 21; อางอิงจาก Tuana and tong. 1995: 131) 
 วารุณี ภูริสินสิทธิ์ (2545: 99-102) ไดสรุปประเด็นสําคัญของแนวคิดสตรีนิยมแนวถอนราก
ถอนโคน ไวดังนี้ 
 1. ใหความสําคัญกับความเปนเพศหญิงในฐานะที่เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดการกดขี่ทางเพศ  
 2. ระบบชายเปนใหญเปนสาเหตุสําคัญที่สุดที่ทําใหเกิดการกดขี่ผูหญิง  เปนระบบอํานาจ
ทางเพศซึ่งผูชายเปนผูครองอํานาจสูงสุดและสิทธิประโยชนทางเศรษฐกิจ อุดมการณชายเปนใหญ
ถูกหลอหลอมในสังคมผานกระบวนการขัดเกลาทางสังคมจากสถาบันทางสังคมตางๆ 
 3. โครงการตาง ๆ ที่ถูกเสนอเพื่อการแกไขสภาพที่เปนอยูของสตรีนิยมแนวถอนราก   
ถอนโคน มักมีลักษณะไปในทางการปฏิวัติมากกวาปฏิรูป   โดยมองวาเปนไปไมไดที่จะเกิดความ
เทาเทียมกันระหวางเพศในระบบสังคมที่เปนอยู 
 4. เชื่อและเนนในความแตกตางระหวางผูหญิงผูชาย โดยบางกลุมเชื่อวาความแตกตางเกิด
จากธรรมชาติ  บางกลุมเชื่อวาความแตกตางเกิดจากโครงสรางสังคมหรือถูกสรางขึ้นโดยวัฒนธรรม 
 5. ประเด็นที่ใหความสนใจในการศึกษามีความหลากหลาย โดยมีความเชื่อวา ตองตั้ง
คําถามตอทุกๆแงมุมของชีวิตผูหญิงที่ผูหญิงเคยยอมรับวาเปนมาตรฐานเปนเรื่องปกติ และหา
วิถีทางใหมๆในการทําสิ่งตางๆ 
 6. ใหความสําคัญกับรางกายผูหญิง วากอใหเกิดความแตกตางระหวางผูหญิงกับผูชาย 
 7. ใหความสนใจในการศึกษาแนวคิดเรื่องความเปนหญิง ความเปนชาย รวมทั้งกามารมณ
หญิงชาย โดยเสนอวาความคิดดังกลาวไดถูกใชเพ่ือสรางความเปนรองใหกับผูหญิง 
 
 สตรีนิยมแนวถอนรากถอนโคนในระยะหลังไดมีการแตกสายแนวความคิดเปนสตรีนิยมแนว
วัฒนธรรม และสตรีนิยมแนวนิเวศ 
 สตรีนิยมแนววัฒนธรรม(Cultural Feminism) เปนการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการของ 
สตรีนิยมแนวถอนรากถอนโคนที่เปนเหมือนปฏิกิริยาโตตอบการรณรงคเกี่ยวกับผูหญิงที่ไมไดผล
เทาที่ควรในระยะที่ผานมา จึงหันมาสนใจความเปนตัวตนของผูหญิงมากกวาระบบ ใหความสําคัญ
กับการดํารงอยูของวัฒนธรรมผูหญิง โดยเสนอวาบุคลิกที่แตกตางจากผูชาย ดีกวา หรือเหนือกวา
ผูชาย เชน ความเปนแม ความหวงใยผูอ่ืน ซึ่งในระบบชายเปนใหญสิ่งเหลานี้ถูกมองวาเปนสิ่งดอย 
   



19 
 

 สตรีนิยมแนวนิเวศ (Eco Feminism) เปนอีกแนวคิดที่แตกมาจากสตรีนิยมแนวถอนราก
ถอนโคน ซึ่งมีพ้ืนฐานใกลเคียงกับสตรีนิยมสายวัฒนธรรม  แนวคิดคือปฏิเสธอุดมการณความเปน
ชาย ไมยอมรับวาคุณลักษณะของความเปนชายคือความเหมาะสม ปฏิเสธการที่ผูหญิงจะถูกดึงเขา
ไปในเบาหลอมแบบชาย และเชื่อมโยงผูหญิงเขากับธรรมชาติ 
 แนวคิดสตรีนิยมแนวถอนรากถอนโคนถูกวิจารณวามองระบบชายเปนใหญแบบมุมเดียว 
รวมทั้งเรื่องการใหความสําคัญกับรางกายของผูหญิงก็ถูกมองวาเปนการมองอยางไมรอบดานเพราะ
ผูหญิงไมไดถูกกดขี่เฉพาะแคการสืบพันธุแตมีความซับซอนมากกวานั้น 
 
 4. สตรีนิยมแนวสังคมนิยม(Socialist Feminism) 
 เกิดขึ้นในชวงทศวรรษ 1970 เปนผลมาจากความไมพอใจตอคําอธิบายของสายมารกซิสตที่
มองไมเห็นมิติทางเพศจึงไมนําเขาไปอยูในกรอบการวิเคราะห 
 สตรีนิยมแนวสังคมนิยมเสนอวาตองนําเอาการกดขี่ทางเศรษฐกิจมาพิจารณาคูกับการกดขี่
ทางเพศ มิใชใหความสําคัญเฉพาะดานเศรษฐกิจ และในขณะเดียวกันก็ตองอธิบายวาเศรษฐกิจ
รวมถึงกิจกรรมที่ไมมีการแลกเปลี่ยนตัวเงิน ตองรวมถึงงานสรางสรรคและงานของผูหญิงที่เกี่ยวกับ
เพศที่บานทุกอยางมารวมเปนการผลิตหมด ในขณะวิเคราะหเร่ืองชนชั้นก็ตองนําประเด็นเพศภาวะ
มาวิเคราะหดวย และจะตองมีการเปลี่ยนโครงสรางทางเศรษฐกิจอยางสมบูรณแบบเทานั้น ผูหญิงที่
มีรายไดต่ําและทํางานไมม่ันคงจึงจะเปนอิสระทางรายไดอยางแทจริง (วิระดา สมสวัสดิ์.2549: 37) 
 สตรีนิยมแนวสังคมนิยมแบงเปน 2 กลุมใหญตามแนวคิดที่ใชในการวิเคราะหเร่ืองการกดขี่
ผูหญิง (วารุณี ภูริสินสิทธิ์.  2545: 119) ไดแก การวิเคราะหระบบคู (Dual System) คือ การอธิบาย
การกดขี่ผูหญิงโดยพิจารณาจากทั้งระบบชายเปนใหญ และระบบทุนนิยม  การทําความเขาใจตอ
การกดขี่ผูหญิงจะตองแยกสองระบบนี้ออกจากกัน  อีกกลุมคือ การวิเคราะหแบบระบบหนึ่งเดียว
(Unified System)  คือ การเสนอวาระบบทุนนิยมไมสามารถแยกออกไปจากระบบชายเปนใหญ 
การทําความเขาใจเกี่ยวกับการกดขี่ผูหญิงจะตองวิเคราะหทั้งสองระบบไปดวยกัน 
 
 5. สตรีนิยมแนวจิตวิเคราะห (Psychoanalytic Feminism) 
 เปนการนําแนวคิดของจิตวิเคราะหเขามาอธิบายความเปนหญิงและความเปนชาย ซึ่งนําไป 
สูการเปนรองของหญิง   สตรีนิยมแนวจิตวิเคราะหนี้สวนใหญเชื่อวา ความเปนเพศเปนสิ่งซ่ึงถูก
สรางขึ้น  สตรีนิยมแนวจิตวิเคราะหแบงออกเปน 2 กลุมใหญตามแนวคิดของนักจิตวิทยา คือ สตรี
นิยมแนวจิตวิเคราะหของฟรอยด เนนความเชื่อมโยงประสบการณของจิตไรสํานึกกับความสัมพันธ
ทางสังคมระหวางชาย หญิง    และสตรีนิยมแนวจิตวิเคราะหของลาคัง เนนการอธิบายพัฒนาการ
ความเปนตัวตนทางเพศในแงมุมภาษาศาสตรและวัฒนธรรมทางสัญลักษณ 
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 6. สตรีนิยมแนวหลังสมัยใหม (Postmodern Feminism) 
 สตรีนิยมแนวหลังสมัยใหมไดรับอิทธิพลจากแนวคิดหลังสมัยใหม สตรีนิยมแนวหลัง
สมัยใหมไมเห็นดวยกับสตรีนิยมกลุมอ่ืนๆ ที่พยายามอธิบายการกดขี่ผูหญิงโดยมองเพียงแคมิติ
เดียว ทั้งๆในความเปนจริงผูหญิงมีความหลากหลายเปนอยางยิ่ง ทั้งในเรื่องเชื้อชาติ วัฒนธรรม  
ชนชั้น     สตรีนิยมแนวหลังสมัยใหมจึงเปนกลุมนักคิดที่มุงเนนความหลากหลาย และความ
แตกตางของประสบการณผูหญิง เพราะความแตกตางนี้เองไมวาจะเปนภาวะที่ถูกเบียดขับถูกละเลย
เพิกเฉย เหลานี้เปนขอดีที่ทําใหผูหญิงที่เปนคนนอก ไดวิพากษและตั้งคําถามกับกฎเกณฑ 
มาตรฐานและการปฏิบัติของสังคมกระแสหลักที่พยายามมากําหนดครอบงําชีวิต (จารุภา 
พานิชภักดิ์. 2549: 21; อางอิงจาก Tuana and tong. 1995: 131) 
 สตรีนิยมแนวหลังสมัยใหมเห็นวาการเลือกปฏิบัติ กีดกันตอผูหญิงมีหลายรูปแบบหลาย
ลักษณะพรอมๆกันและไมใชวาผูหญิงทุกคนจะถูกเลือกปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน   สตรีนิยมแนว
หลังสมัยใหมจะพิจารณาถึงชนชั้น เชื้อชาติ ศาสนา การแสดงออกทางเพศ เพศสภาวะ ความ
แตกตางระหวางชายหญิง วามีความสําคัญเทาเทียมกันและมีรูปแบบและลักษณะการกดขี่ที่
เชื่อมโยงกันโดยมีเง่ือนไขทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และการเมืองที่ไมสามารถตัดตอนออกจาก
กันได (วิระดา สมสวัสดิ์. 2549: 42) 
 ทฤษฎีสตรีนิยมที่กลาวมาแลวน้ี จะนํามาเปนกรอบใชในการทําความเขาใจ และวิเคราะห
บทบาท สถานภาพสตรีที่ปรากฏในวาทกรรมและนวนิยายในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ซึ่งจะทํา
ใหเห็นสถานะของความเปนหญิงไดชัดเจนขึ้น 
 

2.5  วรรณกรรมกับสังคม 
 วรรณกรรมกับสังคมที่กอใหเกิดวรรณกรรมนั้นยอมมีความสัมพันธกัน ทั้งน้ีเพราะ “ กวีคน
เดียวก็เปรียบเหมือน 3 คน คือ นอกจากเปนนักประพันธ ชางแตงหนังสือแลว ยังเปนหนวยหนึ่ง
ของรุนน้ัน สมัยนั้น และพลเมืองอีกดวย ”  (วิทย  ศิวะศริยานนท . 2518: 185) สังคมยอมสงผลตอ
นักเขียนผูนั้น ไมวานักเขียนจะจงใจ หรือรูตัวหรือไมก็ตาม     
 บรรจง บรรเจอดศิลป นักคิดนักวิจารณแนวกาวหนาในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได
กลาวถึงความสัมพันธระหวางผูสรางศิลปะ (ซึ่งหมายรวมถึงวรรณกรรม) กับ สังคม ไววา “ จะโดย
สํานึกหรือไมก็ตาม จะโดยยอมรับหรือไมยอมรับก็ตาม ศิลปะที่เขาไดประกอบขึ้นจะตองมีสวน
เกี่ยวพันกับความเปนอยูอยางใดอยางหนึ่งของสังคม จะตองเปนผลสะทอนจากสภาพเศรษฐกิจและ
การเมืองสวนใดสวนหนึ่งที่แวดลอมตัวเขาอยู ”  (บรรจง บรรเจอดศิลป.  2518: 63) 
 ตรีศิลป บุญขจร (2547:5-7) ไดกลาวถึง ความสัมพันธของวรรณกรรมกับสังคม วาอาจเปน 
ไปได 3 ลักษณะ คือ   
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 ลักษณะแรก วรรณกรรมเปนภาพสะทอนของสังคม  การสะทอนสังคมของวรรณกรรมมิใช
เปนการสะทอนอยางบันทึกเหตุการณทํานองเอกสารประวัติศาสตรแตเปนภาพสะทอนประสบการณ
ของผูเขียน และเหตุการณสวนหนึ่งของสังคม  วรรณกรรมจึงมีความเปนจริงทางสังคมสอดแทรกอยู 
วรรณกรรมอาจสะทอนสังคมทั้งในดานรูปธรรมและนามธรรม   ดานรูปธรรม หมายถึงเหตุการณ
ทั่วไปที่เกิดขึ้นในสังคม   สวนดานนามธรรมหมายถึง คานิยมในชีวิตจิตใจของคนในสังคมตลอดจน
ความรูสึกนึกคิดของผูเขียน   นักเขียนบางคนมีความรับผิดชอบตอสังคม วรรณกรรมของเขาจะฉาย
ใหเห็นสิ่งที่เรียกวา อุดมการณ   อุดมการณที่สะทอนในวรรณกรรมอาจเปนไปไดทั้งสองลักษณะ คือ 
ลักษณะแรกผูเขียนมิไดจงใจแตพิจารณาไดจากโลกทัศนและชีวทัศนของเขา  ลักษณะที่สอง ผูเขียน
จงใจหยิบยกอุดมการณมาเปนเนื้อหาของวรรณกรรม 
 ลักษณะที่สอง สังคมมีอิทธิพลตอวรรณกรรมหรือตอนักเขียนการพิจารณาอิทธิพลของสังคม
ตอนักเขียนควรใหความสนใจวา นักเขียนไดรับอิทธิพลจากสังคมมาอยางไร และเขามีทาที
สนองตอบตออิทธิพลเหลานั้นอยางไร  อิทธิพลของสังคมที่มีตอวรรณกรรมยังเปนไปไดอีกลักษณะ
หน่ึง คือ สภาพเศรษฐกิจและการเมืองกําหนดแนวโนมของวรรณกรรม  ปจจัยทางเศรษฐกิจอาจทํา
ใหนักเขียนตองตามใจผูอาน หรือตามใจเจาของสํานักพิมพ  สวนดานการเมืองการจํากัดขอบเขตใน
การแสดงความคิดเห็นก็เปนการบั่นทอนเสรีภาพของนักเขียน   ฐานะของนักเขียนในสังคมจึงเปน
สิ่งที่ควรสนใจ 
 ลักษณะที่สาม วรรณกรรมหรือนักเขียนมีอิทธิพลตอสังคม นักเขียนที่ยิ่งใหญนอกจากจะ
เปนผูมีพรสวรรคในการสรางสรรควรรณกรรมใหมีชีวิตโนมนาวจิตใจผูอานแลว ยังเปนผูมีทัศนะ
กวางไกลกวาคนธรรมดา ทั้งน้ีสวนหนึ่งเปนเพราะเขามีความเขาใจและเขาถึงสภาพของมนุษยและ
สังคม   วรรณกรรมที่ยิ่งใหญจึงเปนอมตะ เพราะไมเพียงแตจะเสนอภาพปจจุบันอยางถึงแกนของ
ความเปนจริงเทานั้น แตยังคาดคะเนความเปนไปไดในอนาคตไดอีกดวย  อิทธิพลของวรรณกรรม
ตอสังคมอาจเปนไปไดทั้งดานอิทธิพลภายนอก เชน  การแตงกายหรือการกระทําตามอยางใน
วรรณกรรม    อิทธิพลภายใน  คือ อิทธิพลทางความคิด การสรางคานิยมรวมทั้งความรูสึกนึกคิด
นักเขียนจึงมีบทบาทในฐานะผูนําแนวความคิดของสังคม และเปนผูนําทางวัฒนธรรมที่สําคัญย่ิง 
 นอกจากนี้ ตรีศิลป บุญขจร ยังไดกลาวไวอีกวา “ การศึกษาความสัมพันธของวรรณกรรม
กับสังคมทั้ง 3 ลักษณะ...จะสมบูรณยิ่งขึ้นหากผูศึกษาใหความสนใจใน โลกทัศนในวรรณกรรม1  
ทั้งน้ีเพราะวรรณกรรมเปนภาพชีวิตที่มีลักษณะ”เหมือนจริง”  ซึ่งสะทอนผานโลกทัศนของนักเขียน
แตละคน ไมใชภาพชีวิตจากประสบการณโดยตรง”  (ตรีศิลป บุญขจร.  2547: 7) 
 

                                                 
1
  โลกทัศน หรอื ทัศนะตอโลก   หมายถึง ความคิดเห็นของนักเขียนในสวนท่ีเกี่ยวกับความสัมพนัธของตนกับโลก  โลกทัศนจึงคลุมความ

กวางขวาง เปนความคิดซับซอนผสมผสานของประสบการณและอารมณ   ท้ังยังเปนท่ีมาของแรงบันดาลใจของนกัเขยีน   อาจกลาวไดวา
โลกทัศน เปนตัวกําหนดโครงสรางภายในของวรรณกรรม  ทําใหนักเขียนเลอืกเขียนเรือ่งแตละประเภท  ตลอดจนเลอืกสรางตัวละคร และ
องคประกอบอื่นๆ (ตรีศิลป บญุขจร. 2547: 7-8) 
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 แนวคิดเรื่องวรรณกรรมกับสังคมน้ี จะชวยใหเห็นความสัมพันธระหวางนวนิยายไทยกับ
ปริบททางสังคมในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ทั้งในแงอิทธิพลของสังคมที่มีตอนักเขียน  
นักเขียนกับการนําเสนอภาพสังคม  และอิทธิพลของนักเขียนที่มีตอสังคม 
 

2.6 งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 ในสวนของงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษา ผูศึกษาไดแบงงานวิจัยออกเปน 3 สวน คือ  
งานวิจัยที่เกี่ยวกับสถานภาพและบทบาทของสตรีไทย   งานวิจัยที่เกี่ยวกับสถานภาพและบทบาท
ของตัวละครหญิง   และงานวิจัยที่เกี่ยวกับสตรีในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม รายละเอียดของ
งานวิจัยแตละสวนมีดังนี้ 
 

งานวิจัยที่เก่ียวกับสถานภาพและบทบาทของสตรีไทย 
บุญยงค เกศเทศ (2517) ไดศึกษาสถานภาพของสตรีไทย ในวรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร

ชวง พ.ศ. 2325 – 2394 ผลการศึกษาสรุปไดวา ลักษณะสังคมวัฒนธรรมตลอดจนขนบธรรมเนียม
จารีตประเพณี ทัศนคติและคานิยมเปนสิ่งกําหนดสถานภาพสตรีในทุกดาน   ในดานการศึกษา สตรี
จะไดรับการอบรมในดานกิจการบานเรือน โดยทั่วไปแลวจะมีโอกาสไดศึกษาอบรมวิชาหนังสือนอย
กวาผูชาย สตรีชั้นสูงจะไดรับการอบรมจากราชสํานัก สวนสตรีชาวบานจะไดรับการศึกษาจาก
ครอบครัว วิชาที่อบรมคือ วิชาหนังสือ กับวิชากุลสตรี สตรีชั้นสูงจะไดรับการศึกษาวิชาหนังสือ
มากกวาสตรีชาวบาน   ในดานครอบครัวสตรีทุกระดับอยูในอํานาจของบุรุษโดยสิ้นเชิงบุรุษเปนผูนํา
สวนสตรีเปนแคบริวารของชาย นอกจากนี้ในดานกฎหมาย สตรียังไมไดรับความเสมอภาคเทาเทียม
บุรุษ  สตรียังเสียเปรียบบุรุษในหลายเรื่อง เชน สิทธิในการจัดการทรัพยสินมรดก สิทธิในการ
ปกครองบุตร  สิทธิในการทํานิติกรรม สิทธิในการฟองรองคดี    ในสวนสถานภาพทางสังคม เกณฑ
ของสังคมกีดกันสตรี ไมเปดโอกาสใหสตรีมีบทบาทอยางเต็มที่ ตรงขามกับบุรุษที่สังคมเปดชองทาง
ใหกระทําไดทุกกรณีโดยไมตองรับคําครหา การประกอบอาชีพของสตรีจะแตกตางกันไปตาม
ระดับชั้นและฐานะ   สตรีไมสามารถดําเนินอาชีพไดอยางอิสระและเต็มที่เชนบุรุษ  สวนใหญจะเปน
ผูชวยเหลือบุรุษในการทํางาน 
 บุญเดิม  ไพเราะ (2519) ศึกษาเรื่องสถานภาพและบทบาทของสตรีไทยในสังคม ผลการ 
ศึกษา พบวา ในดานครอบครัว สตรีที่เปนบุตรสาวจะไดรับการฝกฝนอบรมใหเปนแมเรือนและเปน
ภรรยาที่ดี บุตรสาวในครอบครัวชั้นสูงจะถูกจํากัดสิทธิในการเลือกคูครองมากกวาบุตรสาวใน
ครอบครัวทั่วไป บุตรสาวในสังคมเมืองหลวงเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทใหเขากับสังคมที่
เปลี่ยนไป สวนสตรีที่เปนภรรยานั้นมีบทบาทเปนเพียงแมเรือน มีฐานะเปนเพียงทรัพยสินของ
ครอบครัว มีหนาที่แตไมสิทธิใดๆ มารดามีหนาที่ในการอบรมเลี้ยงดูบุตรธิดาเปนสําคัญ สถานภาพ
ของมารดาในครอบครัวเทาเทียมกับบิดาทุกประการ ยกเวนสิทธิในการปกครองบุตร กฎหมายให



23 
 

อํานาจแกบิดา นอกจากนี้สตรีจํานวนมากไดเขาไปมีบทบาทในดานการศึกษา เศรษฐกิจ และ
การเมืองเพ่ิมมากขึ้น 
 พัชนี  อัยราวงษ  (2521)  ศึกษาจริยศึกษาของสตรีไทยในสุภาษิตสอนหญิงคํากลอน  
ผลของการศึกษาพบวา บทบาทและฐานะทางสังคมของสตรีดอยกวาบุรุษ คือ สตรีไดรับการอบรม
สั่งสอนใหทําหนาที่จัดการเกี่ยวกับการบานการเรือน  สวนบุรุษทําหนาที่นอกบานคือเปนผูนําและ
หาเลี้ยงครอบครัว  รับใชประเทศชาติ บุรุษมีความรับผิดชอบมากกวาสตรี สตรีจึงมอบความเปน
ใหญใหแกบุรุษ และเนื่องจากสังคมในยุคนั้นกําหนดใหผูหญิงตองทดแทนบุญคุณของสามี ทําให
ผูหญิงขาดอิสรภาพและไมสามารถเปนตัวของตัวเองได 
 ไพรัตน   เดชะรินทร (2525) ไดศึกษาการมีสวนรวมในสังคม การเมืองการปกครองของ
สตรีไทย ผลการศึกษาสรุปไดวา บทบาทของสตรีไทยเริ่มกอตัวขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 เม่ือ 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงประกาศใหยกเลิกการฉุดหญิงมาเปนหมอมหาม และ
นําหญิง มาหัดละครในวังอยางที่เคยทํากันมาตามประเพณีนิยม  ในรัชสมัยนี้มีสตรีชื่ออําแดงเหมือน 
และอําแดงจั่น ทูลเกลาฯ ถวายฎีกา เน่ืองจากอําแดงเหมือนไมเต็มใจแตงงานกับชายที่บิดามารดา
เลือกให จึงถูกลงโทษจองจําไว   สวนอําแดงจั่นไดทูลเกลาฯถวายฎีกาเพราะไมยินยอมใหสามีนําไป
ขาย   พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเห็นความไมเปนธรรมที่เกิดแกสตรี จึงทรงโปรดฯ
ใหแกไขกฎหมายใหบิดามารดาสมรสใหบุตรไดตอเม่ือบุตรยินยอม  และทรงยกเลิกกฎหมายผัวขาย
เมียเวนแตเมียจะยินยอม สําหรับบทบาทของสตรีดานการเมืองการปกครองในสมัยกรุงรัตนโกสินทร 
ไดแกบทบาทของทาวเทพกระษัตรีและทาวศรีสุนทรที่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา
จุฬาโลก   ทั้งสองทานสามารถรักษาเมืองถลางจากศัตรูไวได   และนอกจากนี้ยังมีทาวสุรนารีที่
รักษาเมืองโคราชไวไดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว      ในสมัยรัชกาลที่ 5 
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถทรงไดรับแตงตั้งเปนผูสําเร็จราชการแผนดิน ในขณะที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จประพาสยุโรป ไดทรงแสดงความสามารถในการ
ตัดสินขอราชการที่สําคัญตาง ๆ แทนพระองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 วิจิกา  ไชยสินธุ (2547)  ศึกษาเรื่องอัตลักษณ “ผูหญิงเกง”ในนิตยสารสตรีชวงป พ.ศ. 2540 
-2545  ผลการศึกษาพบวา ผูหญิงเกงในนิตยสาร หมายถึง ผูที่มีความรู ความสามารถในอาชีพ  
มีวิสัยทัศน  มีบุคลิกภาพผูนํา   อัตลักษณผูหญิงเกง คือ อัตลักษณดานการทํางาน เปนผูมีภาวะ
ผูนําสูง มีวิสัยทัศน สรางคน สรางวัฒนธรรมในการทํางาน    ภาพตัวแทนผูหญิงเกงแสดงใหเห็น
วัฒนธรรมเพศสภาพ คือ  ผูหญิงมีบทบาทเทาเทียมชาย แตก็ตองแสดงบทบาททั้งในครอบครัวและ
ในสังคม   ขณะเดียวกันสื่อไดเลือกนําเสนอภาพตัวแทนของผูหญิงเพียงแคบางกลุม ทําใหเกิดความ
เหลื่อมล้ําและเปนการสรางภาพเหมารวมผูหญิงเกงวาตองมีลักษณะเฉพาะภาพที่สื่อนําเสนอสงผล
ตอการสรางภาพผูหญิงในสังคม 
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 จากงานวิจัยดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวาสถานภาพและบทบาทของหญิงไทยแตเดิมจะ
ดอยกวาชายมาก ทั้งน้ีเน่ืองมาจากวัฒนธรรมประเพณีและคานิยมด้ังเดิมของสังคมไทยที่ตองการให
ผูหญิงทําหนาที่เปนภรรยา และมารดาที่ดีของลูก ความคิดดังกลาวถูกผลิตซํ้ากันตอๆมาจนกลาย 
เปนคานิยม  หญิงจึงมีสถานภาพและบทบาทที่ดอยกวาชาย  ไมมีสิทธิและอํานาจในการตัดสินใจ
เทาชาย    ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ผูหญิงมีโอกาสไดรับการศึกษามากขึ้นทําใหบทบาท
และสถานภาพของหญิงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น    
 

งานวิจัยที่เก่ียวกับสถานภาพและบทบาทของตัวละครหญิง 
สายสมร  เฉยตรองการ (2528) ศึกษาวิจัยเร่ือง สถานภาพทางสังคมของผูหญิงไทยในชวง

ป พ.ศ. 2475 – 2493 ในนวนิยายของดอกไมสด และ ก. สุรางคนางค ผลการศึกษาพบวา  
ในนวนิยายของนักเขียนสตรีทั้งสองทาน  แสดงใหเห็นภาพของผูหญิงจากชนชั้นสูงและชนชั้นกลาง 
ซึ่งมีสถานะที่แตกตางกัน  โดยนําเสนอภาพของมารดาที่มีหนาที่อบรมและใหคําปรึกษาแกบุตรธิดา 
ในฐานะภรรยา   ดอกไมสดเสนอภาพของภรรยาในชนชั้นสูงที่ไมมีความสุขกับการที่สามีมีภรรยา
หลายคน และใหภาพภรรยาที่ไมยอมอยูภายใตอํานาจของสามี   สวน ก.สุรางคนางค เสนอภาพ
ภรรยาที่ดีในชนชั้นกลางที่ทําหนาที่แมเรือนและเปนคูคิดของสามี  หากภรรยาประพฤตินอกใจสามี
จะไดรับการประณามจากสังคม   ในฐานะบุตรสาว ทั้งดอกไมสด และ ก.สุรางคนางค เสนอภาพ
บุตรสาวที่เคารพเชื่อฟงและมีความกตัญูตอบิดามารดา ญาติผูใหญ   ในยุคนี้สถานภาพของ
บุตรสาวพัฒนาขึ้น คือ มีโอกาสไดรับการศึกษามากขึ้น และมีความคิดเปนของตนเองในการดําเนิน
ชีวิต  นอกจากนี้ทั้งดอกไมสด และ ก.สุรางคนางคยังเปนนักเขียนสตรีรุนแรก ที่ใหความสําคัญกับ
ตัวละครฝายหญิงมากอาจกลาวไดวาผูเขียนมีความตองการที่จะเรียกรองสิทธิและเสรีภาพของ
ผูหญิงในสังคมโดยผานนวนิยาย ซึ่งในยุคนั้นยังไมมีองคกรหรือสถาบันของผูหญิงใดๆ ที่จะเปน
ตัวแทนกระทําการดังกลาว และจากการศึกษางานนวนิยายของดอกไมสดและ ก.สุรางคนางคทําให
สามารถรูถึงสถานภาพทางสังคมของผูหญิง ตลอดจนความคาดหวังตอสถานภาพของผูหญิงในยุค
นั้นไดเปนอยางดี 
 สุรีย  สุวรรณภาค (2529) ศึกษาวิจัยเร่ือง บทบาทของสตรีในดานสิทธิทางเพศจาก  
นวนิยายไทย ในชวงป พ.ศ. 2444 – 2501 ผลการศึกษาพบวา ภูมิหลังทางสังคม ซึ่งไดแกคานิยม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม กฎหมายและเศรษฐกิจ เปนปจจัยสําคัญในการกําหนดบทบาท
ของสตรีในดานการอบรมเลี้ยงดู การศึกษา การทํางาน ตลอดจนการเลือกคูครอง   บทบาทในดาน
การทํางานของสตรีในชวงกอนการเปลี่ยนแปลงการปกครองมีนอยมาก     หลังการเปลี่ยนแปลง
การปกครองสตรีออกไปทํางานนอกบานมากขึ้น เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจ และสตรีไดรับการศึกษา
มากขึ้น  สวนในดานการเลือกคูครองชวงแรกๆสตรีสวนใหญไมมีโอกาสในการเลือกคูครองเอง 
ตอมาในชวงหลังสตรีจึงมีสิทธิและเสรีภาพในการเลือกคูครองมากขึ้น   สวนบทบาทในฐานะสมาชิก
ของสังคมนั้น สตรีเร่ิมมีบทบาทมากขึ้นในชวงพ.ศ.2476 เปนตนมา โดยมากเปนบทบาทในดาน
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สังคมสงเคราะห แมสตรีจะยังไมไดเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินปญหาและแกไขสภาพสังคม แต
สตรีก็ไดพยายามแสดงความสามารถและเปลี่ยนแปลงบทบาทในสังคม  ปจจัยที่ทําใหบทบาทของ
ผูหญิงเปนที่ยอมรับของผูชายน้ัน ไดแก การศึกษา ซึ่งเริ่มขยายตัวอยางรวดเร็วภายหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 และปจจัยสําคัญที่มีสวนสงเสริมอยางยิ่ง คือฐานะของสตรีที่
ไดรับการรับรองใหเสมอภาคกับบุรุษโดยทางนิตินัยตามรัฐธรรมนูญ 
 วีรวรรณ  ศรีสําราญ  (2534) ศึกษาวิเคราะหสถานภาพสตรีในสังคมไทยในนวนิยายของ
กฤษณา อโศกสิน ในชวงป พ.ศ. 2497 – 2530 โดยศึกษาสถานภาพและบทบาทของสตรีในสังคม 
และในนวนิยาย  ผลการศึกษาพบวาในชวง พ.ศ. 2497 – 2510 สถานภาพของสตรีไทยอยูในยุคเริ่ม
มีการเปลี่ยนแปลง   สตรีไดรับการศึกษาในโรงเรียนมากขึ้นแตหนาที่ที่สําคัญก็คือการเปนแมบาน 
แมเรือน  เนนเรื่องการเลือกคูและการแตงงานเปนสําคัญ     ในชวง พ.ศ. 2511 – 2521 สตรีไดรับ
การศึกษาสูงขึ้น บางคนไดรับการศึกษาทัดเทียมบุรุษ สตรีมีบทบาททางเศรษฐกิจสามารถหาเลี้ยง
ตนเองได     ในชวงพ.ศ.2522-2530  กฤษณาไดสะทอนบทบาทที่หลากหลายของสตรีทั้งในดาน
ครอบครัว อาชีพ สังคม และการดําเนินชีวิตของสตรีที่มีความเปลี่ยนแปลง  ภาพสตรีในยุคนี้แสดง
ถึงสถานภาพที่ใกลเคียงกับบุรุษ   งานเขียนของกฤษณาแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการของสตรีในสังคม
เมืองและสังคมชนชั้นกลางอยางชัดเจน 
 ทัศนีย  กุมทะรัตน (2534) ไดวิเคราะหแนวคิดเรื่องบทบาทสตรีในนวนิยายของ  
เสนีย เสาวพงศ  ผลการวิเคราะหปรากฏวา เสนีย เสาวพงศ แสดงแนวคิดเรื่องบทบาทสตรีไววา 
บทบาทสตรีในดานสังคมมีมากกวาบทบาทดานอ่ืน โดยเฉพาะบทบาทในการกระทําตนใหเปน
ประโยชนแกสังคมสวนรวม    ผูเขียนมีเจตนาที่จะเสนอแนวความคิดใหมใหแกสตรี กลาวคือ สตรี
รุนใหมจะตองมีความเปนตัวของตัวเอง  มีอุดมคติในการดําเนินชีวิต  มีความกลาหาญที่จะยืนหยัด
ตอสูกับปญหาตางๆ ไดอยางมีเหตุผลและชาญฉลาด มีอิสระในการคบเพื่อนตางเพศ มีเสรีภาพใน
เรื่องความรัก การแตงงาน และการอุทิศตนทํางานเพื่อสังคม 
 ศรีจันทร พันธพานิช (2534) ศึกษาวิเคราะหลักษณะตัวละครหญิงของ ว.วินิจฉัยกุล   
ในดานบุคลิกภาพ สถานภาพ และบทบาท รวมทั้งทัศนะของผูเขียนตอผูหญิง ผลการศึกษาพบวา 
สถานภาพและบทบาทของตัวละครจําแนกออกไดเปน 3 ดาน คือ  ดานครอบครัว  ดานการ
ประกอบอาชีพและดานสังคม   สถานภาพและบทบาทในครอบครัวไดแกบทบาทของลูกสาว  
ซึ่งลูกสาวจะดีหรือไมดีนั้นขึ้นอยูกับการอบรมเลี้ยงดูและความอบอุนในครอบครัวเปนสําคัญ  สวน
สถานภาพและบทบาทของภรรยานั้น  พบวาภรรยาที่ดีคือภรรยาที่มีความรักความเขาใจและเทิดทูน
สามี จึงยอมปรนนิบัติรับใชสามีทุกอยาง   ภรรยาหลายคนตองประกอบอาชีพนอกบาน และมี
ความรูความสามารถในการประกอบอาชีพแตมักจะบกพรองเกี่ยวกับงานหนาที่แมบาน ทําให
ครอบครัวมีปญหา   สวนบทบาทของมารดานั้น คือผูที่ฉลาดและรอบรู มีความสามารถในการดูแล
การงานและดูแลความเปนอยูของลูกและสามีไดอยางดี  สถานภาพและบทบาทในการประกอบ
อาชีพ ตัวละครหญิงสวนใหญมีความรูและสามารถประกอบอาชีพหารายไดดวยตนเอง ไดรับการ 
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ศึกษาระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก   สวนสถานภาพและบทบาทในสังคมตัวละครหญิงสามารถ
แสดงบทบาทในสังคมไดเปนอยางดี  ผูหญิงจะออกงานสังคมคูกับสามีหรือบิดามารดา   สวนทัศนะ
ของผูเขียนนั้นเห็นวา ผูหญิงควรมีการศึกษาเพื่อจะไดนําความรูมาเลี้ยงตนเองหรือครอบครัว ไม
ตองหวังพึ่งพิงผูอ่ืน     ในการแตงงานนั้นควรคํานึงถึงอุปนิสัยใจคอ มากกวาคํานึงถึงความสวย
ความบริสุทธิ์ของหญิง    ผูหญิงควรมีจุดมุงหมายในการดําเนินชีวิตของตน นอกจากนี้ผูเขียนยัง
เห็นวาผูหญิงมักไดรับการยอมรับนอยกวาผูชาย     หรือในกรณีที่ทําความผิดรวมกันผูหญิงมักจะ
ถูกกลาวโทษจากสังคมฝายเดียว 
 วาสนา  บุญสม  (2535)       ศึกษาวิเคราะห บทบาทผูหญิงในนวนิยายและเรื่องสั้นของ
หลวงวิจิตรวาทการ   ผลการศึกษาพบวา หลวงวิจิตรวาทการนิยมใชตัวละครฝายหญิงเปนตัวละคร
เอกและแสดงบทบาทสําคัญในการดําเนินเรื่อง   นอกจากนี้ตัวละครหญิงยังมีบทบาทผูนําในระดับ
ครอบครัว ระดับประเทศ และระดับโลก มีบทบาทสําคัญทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
การทหาร แทนที่จะเปนผูตามเหมือนที่ปรากฏในสังคม   นอกจากนี้ตัวละครหญิงยังมีบทบาทในการ
ปองกันประเทศ และยังพัฒนาตนเองใหมีความรู ความสามารถและสติปญญาไดอีกดวย 
 ภัทรพร  หงษทอง (2538) ไดวิเคราะหแนวคิดสตรีนิยมในนวนิยายของทมยันตี ระหวาง 
พ.ศ. 2506 – 2534 ผลการวิเคราะหพบวา นวนิยายของทมยันตีมีลักษณะเปนวรรณกรรมสตรีที่
ตองการแสดงบทบาทของสตรีอยางชัดเจน  โดยใหตัวละครเอกฝายหญิง คือภาพตัวแทนของสตรีที่
มีความเปนกุลสตรี และเปนภาพตัวแทนของสตรียุคใหม ที่มีความแกรงโดยเฉพาะความเขมแข็ง
ทางใจ  รวมทั้งมีบทบาทเปนสตรีที่ทํางานนอกบาน ซึ่งมีทั้งความสวยงามและสติปญญา ทั้งเปนสตรี
ที่เรียกรองตอสูทวงสิทธิสตรี สรางสํานึกของความเปนเพศหญิงอยางแทจริง 
 เพ็ญแข งามดวงใจ (2541) ศึกษาลักษณะตัวละครหญิงในนวนิยายของ วิมล ศิริไพบูลย   
ผลการศึกษาในเรื่องบทบาทผูหญิง พบวา บุตรสาวที่ดีจะตองประพฤติตนอยูในกรอบของประเพณี
และคานิยมของสังคม  ภรรยาที่ดีจะตองเปนแมบานแมเรือนและซ่ือสัตยตอสามี มารดาจะตองมี
ความเสียสละเพื่อครอบครัว  สวนบทบาทในดานการประกอบอาชีพพบวา ผูหญิงแมไมมีปริญญาก็
สามารถประกอบอาชีพเปนที่พ่ึงของตนเอง และครอบครัวได    นอกจากนี้ผูหญิงยังมีบทบาทในการ
ชวยเหลือสังคมและมีบทบาทในดานการเมืองอีกดวย  ในสวนของทัศนะของผูเขียนนั้น ผูเขียนไมได
เนนใหผูหญิงมีการศึกษาสูง แตจะเนนผูหญิงที่มีความเฉลียวฉลาดมีไหวพริบ ในดานคูครองนั้น
ผูหญิงควรเลือกคูครองดวยตนเอง  สวนดานสังคมนั้นผูเขียนเห็นวา ผูหญิงยังไมไดรับความ
ยุติธรรมจากสังคมในดานสิทธิและความเสมอภาคอันเนื่องมาจากคานิยมของสังคมไทย 
 วีรวัฒน  อินทรพร (2541) ศึกษาแนวคิดสตรีในนวนิยายของโบตั๋น ผลการศึกษาพบวา    
โบตั๋นเปนนักเขียนเพ่ือสิทธิสตรี  นวนิยายของโบตั๋นมักเสนอภาพชีวิตการตอสูของตัวละครหญิงกับ
คานิยมกดขี่ทางเพศทุกรูปแบบ ภายใตระบบสังคมที่ใหความสําคัญกับผูชาย  ทัศนะตางๆของโบตั๋น
เกี่ยวกับสตรีเปนทัศนะที่เรียกรองใหมีการทบทวนคุณคาความเปนมนุษยของสตรีใหมากกวาที่
เปนอยู   ประวัติชีวิตของโบตั๋นและสภาพสังคมไทยมีอิทธิพลที่ทําใหโบตั๋นมีแนวคิดสิทธิสตรี     
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สวนบทบาทนวนิยายของโบตั๋นที่มีตอการสนับสนุนสิทธิสตรี  พบวา มี  3  ประการดวยกัน  
ประการแรก สะทอนปญหาเกี่ยวกับสิทธิสตรีที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ประการที่สอง ชี้นําแนวทางการ
แกไขปญหา   ประการสุดทาย เปลี่ยนแปลงคานิยมที่สังคมมีตอสตรี   นวนิยายของโบตั๋นจึงมีพลัง
ในการกระตุนสตรีใหตระหนักถึงคุณคาของตนเอง 
 เสนาะ เจริญพร (2546) ศึกษาเรื่อง ภาพเสนอผูหญิงในวรรณกรรมไทยในชวงทศวรรษ 
2530: วิเคราะหความโยงใยกับประเด็นทางสังคม ผลการศึกษาพบวา ภาพเสนอผูหญิงใน
วรรณกรรมไทยชวงทศวรรษ 2530 มีทั้งดานที่ประกอบสรางใหผูหญิงกาวหนาทัดเทียมกับผูชาย 
ในพ้ืนที่ตางๆ แตขณะเดียวกันก็ถูกคาดหวงใหเปนเมีย แม และลูกสาวที่ดีตามความเชื่อแบบ
ปตาธิปไตย และเม่ือพิจารณาตอไปในกรอบของวาทกรรมก็พบวา แรงฉุดดึงหลักนั้นมาจากฟากของ
ปตาธิบไตย   ความยอนแยงในตัวเองเชนน้ีจึงเปนสภาวะเดียวกันกับสังคมไทยโดยรวมในทศวรรษ 
2530 ในแงที่พยายามแสดงออกถึงความมีโลกทัศนอันกาวหนาตามโลกสมัยใหม แตพรอมกันน้ัน   
สังคมไทยก็ยังเต็มไปดวยคติความเชื่อที่หลอเลี้ยงดวยอุดมการณอํานาจนิยมที่ฝงรากลึกมายาวนาน  
 จากการสํารวจงานวิจัยที่เกี่ยวกับสถานภาพและบทบาทของตัวละครหญิงน้ี ทําใหเห็นถึง
พัฒนาการของการสรางตัวละครหญิงที่มีความสัมพันธ เชื่อมโยงไปกับการเปลี่ยนแปลงและการ
พัฒนาของบทบาทสถานภาพสตรีในสังคมที่ปรากฏในงานวิจัย ดังที่กลาวไวขางตนแลว ความ
สอดคลองนี้แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับสังคมไดอยางชัดเจนยิ่ง 
 

งานวิจัยที่เก่ียวกับสตรีในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
นันทิรา ขําภิบาล (2530) ศึกษานโยบายเกี่ยวกับผูหญิงไทยในสมัยสรางชาติของจอมพล  

ป .  พิบูลสงคราม  พ .ศ .  2481-2487  ผลการศึกษาพบวา  ในสมัยสรางชาติของจอมพล  
ป. พิบูลสงคราม รัฐบาลไดมีนโยบายที่เดนชัดที่จะยกฐานะของผูหญิงไทย ใหเจริญกาวหนา
ทัดเทียมอารยประเทศ และสนับสนุนใหผูหญิงไทยออกมามีบทบาทในสังคม เศรษฐกิจ และการ
ปองกันประเทศ และใหสังคมยอมรับสถานภาพของผูหญิง ดังจะเห็นไดจากการสงเสริมการศึกษา
และการประกอบอาชีพของผูหญิง การประกาศคุมครองสิทธิของผูหญิง การประกาศเรื่องวัฒนธรรม
ผัวเมีย ตลอดจนการจัดตั้งองคกรตางๆใหผูหญิงเขาไปมีสวนรวม   เชน กองอาสากาชาด  ยุวนารี 
และกองทหารหญิง เปนตน  อาจกลาวไดวา นโยบายเกี่ยวกับผูหญิงไทยในสมัยดังกลาวเกิดขึ้นจาก
ปจจัยที่สําคัญ 3 ประการ คือ ทัศนคติสวนตัวของจอมพล ป.พิบูลสงคราม  นโยบายสรางชาติอัน
เปนนโยบายหลักของการบริหารประเทศในสมัยน้ัน และการที่ประเทศตองเผชิญกับภาวะสงคราม    
การดําเนินนโยบายเกี่ยวกับผูหญิงไทยในสมัยดังกลาวสงผลใหผูหญิงไทยไดมีโอกาสทางการศึกษา
มากขึ้น และมีสวนรวมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสังคมอยางกวางขวาง ซึ่งหากจะประเมินกลุม
ของผูหญิงที่ไดรับผลกระทบจากนโยบายดังกลาวอยางชัดเจน ก็คือ กลุมผูหญิงในชนชั้นสูง 
ชนชั้นกลาง ซึ่งผูหญิงในกลุมดังกลาวเปนกลุมแนวหนาในการดําเนินงานเพื่อยกฐานะของผูหญิง
สามัญชนทั้งในดานการศึกษาและชีวิตความเปนอยูในระยะตอมา 
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 สุขสรรค แดงภักดี (2538) ศึกษาความคาดหวังของสังคมตอสตรีไทยในสมัยสรางชาติ  
พ.ศ. 2481-2487 ผลการศึกษาพบวาในสมัยสรางชาติเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองและวัฒนธรรม ทําใหกระแสความคาดหวังตอบทบาทและฐานะของสตรีในการเปนเมียและ
แมที่มีคุณภาพซึ่งดํารงอยูนับตั้งแตสมัยปฏิรูปประเทศ ไดปรากฏเปนรูปรอยที่เดนชัดภายใตการ
ดําเนินนโยบายเผยแพรอุดมการณแมเรือน ที่เนนการเชิดชูบทบาทของการเปนเมียและแม  
อาจกลาวไดวา ความคาดหวังตอฐานะและบทบาทของสตรีในยุคนี้เปนผลจากการนํานโยบายสราง
ชาติมาเปนหลักในการบริหารประเทศและความคาดหวังน้ีใหสงผลกระทบตอแนวคิดในการจัด
การศึกษาและการประกอบอาชีพสําหรับสตรี 
 กองสกล  กวินรวีกุล (2545) ศึกษาเรื่อง การสรางรางกายพลเมืองไทยในสมัยจอมพล  
ป. พิบูลสงคราม พ.ศ. 2481 -2487 ผลการศึกษาพบวา ในสมัยจอมพล ป. รางกายของพลเมืองเปน
เปาหมายที่เดนชัดในการสรางระเบียบควบคุม เพ่ือใหบรรลุถึงความเปนชาติที่มีวัฒนธรรมในสายตา
ของอารยประเทศ   กระบวนการสรางรางกายพลเมืองประกอบดวยมิติ 4 ดาน คือ  ดานแรกเปน
การสรางประชากรรุนใหมโดยเนนการเพิ่มจํานวนประชากรจากพอแมที่แข็งแรง  ดานที่สองเปนการ
เนนคุณภาพดานสุขอนามัยของพลเมือง โดยรณรงคแบบแผนการปริโภคอาหาร และการออกกําลัง
กาย    ดานที่สาม เปนการสรางวินัยในการปฏิบัติตนในชีวิตประจําวัน โดยเด็กและเยาวชนไดรับ
ความสนใจมาก มีความพยายามในการใหความรูในการอบรมเลี้ยงดูเด็กเพื่อสรางพลเมืองที่มีความ
สมบูรณทั้งกายและใจ   มีการรณรงคขจัดความเชื่องมงายในชีวิตประจําวัน   ดานที่สี่เปนการเนนวา 
รางกายเปนสิ่งที่แสดงออกถึงความเปนอารยะของจิตใจ      มีการรณรงคใหเกิดการตกแตง 
ปรับปรุงรางกายผานการแตงกาย    และการมีมารยาทเพื่อแสดงถึงความเจริญในจิตใจของพลเมือง
ไทย 
 วราภรณ เผือกเล็ก (2547) ศึกษาวิเคราะหเรื่องการสรางวีรสตรีสามัญชนในสมัย   
จอมพล ป. พิบูลสงครามชวงแรก (พ.ศ.2481-2487) ผลการศึกษาพบวา ในยามวิกฤต บทบาททาง
สังคมของชายและหญิงอาจผันแปรไปได จึงเปนไปไดที่ผูหญิงจะเขามาเกี่ยวของกับกิจกรรมการรบ
ซึ่งนาจะเปนของชาย แตประเด็นสําคัญ ก็คือ ไมวาขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรตามหลักฐานจะมีอยู
อยางไร แตการศึกษาประวัติศาสตรในชวงนั้นก็เพ่ือเปนเคร่ืองยืนยันสมมติฐานของรัฐที่มีอยูแลว
เทานั้น  ทั้งน้ีเพ่ือสนองจุดมุงหมายของอุดมการณรัฐที่เปนรัฐชาติสมัยใหม ดังน้ันแมขอเท็จจริงตาม
หลักฐานเรื่องวีรสตรีจะมีอยูอยางไร ก็ไมมีความสําคัญ เพราะรัฐและนักวิชาการที่เคียงขางจอมพล 
ป. พิบูลสงครามก็นําเอาเพียงโครงเรื่องของวีรสตรีสามัญชนเหลานี้มาใช โดยหยิบยกเพียงบางสวน 
มาแตงเติม ปรับเปลี่ยนไปจนบิดผันเร่ืองราวหรือเรียกไดวาเปนการสราง และ เผยแพรเร่ืองที่สราง
แลวนั้นดวยวิธีการตางๆใหลงสูสามัญชน    ดวยสื่อและเครื่องมือที่รัฐจะสามารถใชไดทั้งหมดใน
เวลานั้น เชน บทละคร เพลง แบบเรียน พิธีกรรม ไปจนถึงการสรางอนุสาวรีย ซึ่งในที่สุดเรื่องราว
ของวีรสตรีสามัญชนเหลานั้นก็กลายเปน”ความจริง” และตรึงอยูในใจผูคนจนยากจะลบออกไปได   
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 งานวิจัยทั้ง 4   เรื่องนี้  แสดงใหเห็นถึงอํานาจและการสรางวาทกรรมในยุคสมัยของจอมพล 
ป. พิบูลสงคราม เปนการเปดเผยใหเห็นถึงแงมุมและความสัมพันธตางๆที่เชื่อมโยงตอกันและสงผล
ตอการสรางวาทกรรมที่สงผลตอการกําหนดใหประชาชนของรัฐเชื่อและปฏิบัติตาม 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 



บทที่ 3 
ปริบททางสังคมวัฒนธรรมและการสรางวาทกรรม 

ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
 

3.1 ปริบททางสังคมวัฒนธรรมในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
 จอมพล ป. พิบูลสงคราม ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีเปนครั้งแรก เม่ือวันที่ 16 ธันวาคม 
พ.ศ. 2481 หลังจากที่พระยาพหลพลพยุหเสนาลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีและประกาศใหมี
การยุบสภาเพื่อใหมีการเลือกตั้งใหม เน่ืองจากแพมติในสภาผูแทนราษฎร 
 อํานาจทางการเมืองของจอมพล ป. พิบูลสงครามในขณะนั้นนับวามีความมั่นคง เนื่องจาก
ไดรับการสนับสนุนทั้งจากประชาชนและจากฝายทหาร   นอกจากดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีแลว 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม ยังไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย  และดํารงตําแหนงผูบัญชาการทหารสูงสุดอีกดวย 
 ในชวงที่จอมพล ป. พิบูลสงครามเปนนายกรัฐมนตรีมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการใน
สังคมวัฒนธรรมไทย    จอมพล ป. พิบูลสงครามไดดําเนินนโยบาย “การสรางชาติ” ในลักษณะของ 
“ลัทธิชาตินิยมและลัทธิทหาร” และ “เศรษฐกิจลัทธิชาตินิยม” ปลุกจิตสํานึกของความเปนไทย 
ตอตานการครอบงําเศรษฐกิจของคนจีน   เรียกรองดินแดนอินโดจีนคืนจากฝรั่งเศส  และไดเขารวม
สงครามโลกครั้งที่ 2 ในฝายอักษะ     จอมพล ป. พิบูลสงครามตองลาออกจากตําแหนง
นายกรัฐมนตรีในป พ.ศ. 2487 แตก็สามารถกลับมาเปนนายกรัฐมนตรีใหมไดอีกในชวง พ.ศ. 2491 
– พ.ศ. 2500 จอมพล ป. พิบูลสงครามไดเปลี่ยนแปลงโฉมหนาของการเมืองไทยไปอยางมหาศาล     
โดยเฉพาะอยางยิ่งการสราง “พลัง” ลัทธิชาตินิยม – ลัทธิทหารขึ้นมาอยางเดนชัด   จอมพล  
ป. พิบูลสงครามไดนําลัทธิชาตินิยมมาเปนประโยชนในการดําเนินนโยบายของรัฐบาล และสามารถ
สรางพลังความรูสึกใหกับคนไทยจํานวนไมนอยในเรื่องของความรักชาติ  ทั้งยังไดสรางพลัง
ความรูสึกในหมูชนชาติไทยอยางไมเคยมีมากอนวา ประเทศไทยเปนตัวเราและของเรา (ชาญวิทย 
เกษตรศิริ.  2540: 356 – 357) 
 ลัทธิชาตินิยมเปนแนวความคิดสําคัญที่จอมพล ป. พิบูลสงครามนํามาใชในการ “สรางชาติ” 
การเรียกรองดินแดนคืนจากฝรั่งเศสในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เปนเหตุการณที่กอใหเกิด
กระแสความรักชาติและความนิยมในตัวผูนํา เหตุการณ ร.ศ.112 ที่เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวฯ ทําใหไทยตองสูญเสียดินแดนฝงซายและฝงขวาของแมน้ําโขง  
มณฑลบูรพา ตลอดจนเกาะแกงตางๆใหแกฝรั่งเศส   การเรียกรองดินแดนคืนในสมัยจอมพล 
ป. พิบูลสงครามนี้กอใหเกิดกรณีพิพาทระหวางไทยกับฝร่ังเศส  เกิดเปนสงครามที่เรียกวา สงคราม
อินโดจีน  ในครั้งน้ันญี่ปุนไดเขามาเปนผูไกลเกลี่ยขอพิพาท  ไทยกับฝรั่งเศสไดมีการลงนามกันใน
อนุสัญญาโตเกียว เม่ือวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 ผลของการสูรบครั้งน้ี ทําใหไทยไดดินแดน
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บางสวนกลับคืนมา และแมเม่ือสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุนเปนผูแพสงครามและไทยไดเขารวม
เปนฝายเดียวกับญี่ปุน ในขณะที่ฝรั่งเศสเปนฝายชนะ     ดินแดนที่ไทยเรียกรองคืนมาได จึงตอง
กลับไปเปนของฝรั่งเศสอีกครั้ง   แตการเรียกรองดินแดนในครั้งนี้ก็ไดปลุกกระแสชาตินิยมให 
บังเกิดขึ้นในจิตใจของคนไทย 
 ลัทธิชาตินิยมนับวามีสวนสรางความชอบธรรมใหกับนโยบายและการกระทําของรัฐบาล 
โดยรัฐบาลกลาวอางวาสิ่งตาง ๆ ที่กระทําไปนั้นเปนความตองการของประชาชน หรือในกรณีที่
รัฐบาลไมอาจแกไขปญหาอยางหนึ่งอยางใดได ก็จะชักจูงใหประชาชนรูสึกวาเปนความผิดของคน
ตางชาติ  นอกจากนี้ลัทธิชาตินิยมยังอาจเปนเครื่องมือสําหรับการปองกัน หรือกําจัดฝายตรงกันขาม  
ซึ่งวิจารณโตแยงหรือคัดคานการกระทําของผูมีอํานาจไดดวยโดยกลาวหาวาบุคคลผูนั้นเปนคนไม
รักชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่สามารถจะเชื่อมโยงกันวาผูนํากับชาติคือสิ่งๆเดียวกัน  
(ทินพันธุ นาคะตะ. 2547: 598) 

จอมพล ป. พิบูลสงครามมีความปรารถนาที่จะสรางชาติ  ใหมีความเจริญทัดเทียม 
อารยประเทศ   มาตรการตางๆ ที่ปรากฏผานทางสํานักนายกรัฐมนตรีและกรมโฆษณาการแสดงให
เห็นถึงความพยายามในการสรางวัฒนธรรมใหม    จอมพล ป. พิบูลสงครามไดกลาวคําปราศรัยทาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงเนื่องในอภิลักขิตสมัยแหงวันทายศก เม่ือวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2482   
และไดอธิบายความหมายของคําวาสรางชาติ ไวดังนี้ 
  

“สรางชาติ  คือ การสรางสถานะบางอยาง  อันไดแก  การยกระดับฐานะ  ความเปนอยู  และการ 
     ดําเนินชีวิตของคนในชาติใหทัดเทียมกับอารยประเทศ วิธีการที่จะกระทําเชนนี้ได  คือ  การสรางและ 
     การเปล่ียนแปลงขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมบางประการที่เคยปฏิบัติมา  ทั้งนี้วัฒนธรรมใหม 
     ที่เกิดขึ้นจะตองแสดงถึงความรุงเรือง ความมีระเบียบวินัยและความสามัคคีของชาติ 
     ( สุขสรรค  แดงภักดี.  2538 : 51 ; อางอิงจาก คําปราศรัยนายกรัฐมนตรีกลาวแกประชากร,  
     2483 หนา 173 – 200 ) 

 
ดังน้ัน การสรางชาติในความหมายของจอมพล ป. พิบูลสงคราม จึงหมายถึงการยกฐานะ

ความเปนอยูของประชาชนใหมีความเจริญทัดเทียมอารยประเทศ โดยการสรางและเปลี่ยนแปลง
ประเพณี วิถีวัฒนธรรมบางประการที่เคยปฏิบัติมา การสรางชาติเร่ิมตั้งแต “ประชากรของชาติ
จะตองสรางตัวของทานเองใหเปนพลเมืองดีขึ้นมากอน”  (คําวิงวอนของทานนายกรัฐมนตรีแดพ่ีนอง
สตรีไทย เรื่อง การสวมหมวก.  2484: 1405) ซึ่งการสรางตนใหเปนพลเมืองดีของชาตินั้นมีแนวทาง 
3 ประการ  คือ สรางตัวของทานเองใหดี    สรางครอบครัวของทานใหดี     รวมแรงรวมใจกันสราง
ชาติไทยใหดียิ่งขึ้น 

การสรางตัวของทานเองใหดีนั้น เปนการปรับปรุงตนเองใหดีขึ้น ไดแก บํารุงตนใหแข็งแรง  
ทําตัวใหมีวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดี เปนผูมีความประพฤติดี แตงกายมีระเบียบเรียบรอย  
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ตองตามความนิยมของอารยประเทศ หม่ันประกอบอาชีพและทําในทางที่สุจริต หม่ันศึกษาแสวงหา
ความรูและหม่ันปฏิบัติตามคําแนะนําของรัฐบาลที่นําไปสูทางที่ดี 

สรางครอบครัวของทานใหดีนั้น เปนการปรับปรุงครอบครัวใหดีขึ้น   มีหลักการ คือ
พยายามเก็บหอมรอมริบ   ประหยัดการใชจายที่ไมจําเปน   พยายามหาที่ดินไวเปนที่ทํากินของ
ครอบครัว  ดูแลภายในบานของทานใหอยูดีกินดี  และพยายามใหการศึกษาแกบุตรหลานให
ทัดเทียมกับผูอ่ืน 

รวมแรงรวมใจกันสรางชาติไทยให ดียิ่ งนั้น  หมายถึง  การรวมใจกันระวังรักษา
สาธารณประโยชนของชาติ อาทิเชน ชวยกันเสียภาษีอากรเพื่อใหชาติไดนําเงินไปสรางถนนหนทาง 
การคมนาคม การชลประทาน โรงพยาบาล สรางกองทัพไวปองกันประเทศ เหลานี้ เปนตน  

 เม่ือรวมแรงรวมใจกันสรางชาติตามลําดับมาดังนี้แลว ชาติจะเปนมหาอํานาจและยิ่งกวา
รักษาเอกราชก็ทําไดดี  (คําวิงวอนของทานนายกรัฐมนตรีแดพ่ีนองสตรีไทย เรื่อง การสวมหมวก.  
2484: 1406 – 1407) 

จอมพล ป. พิบูลสงคราม พยายามเปลี่ยนประเทศใหมีความทันสมัย และมีวัฒนธรรม
ทัดเทียมอารยประเทศ แนวคิดชาตินิยมถูกนํามาใชในการสรางชาติ โดยมีรัฐนิยมเปนเครื่องมือ
สําคัญใหประชาชนยึดถือเปนหลักในการปฏิบัติตาม     จอมพล ป. พิบูลสงครามไดกลาวถึงรัฐนิยม
ในการบรรยายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเม่ือวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2482 ไววา 

 
      เมื่อไดแยกแยะพิจารณาลงไปใหถ่ีถวน ก็เห็นไดชัดวา อารยธรรมและวัฒนธรรมของชาติเรานั้น ยัง

ตองการปรับปรุงและสงเสริมใหยิ่งขึ้นกวานี้อีกมาก จึงจะเทียมทันกับฝรั่งในอารยประเทศเขาได และ
สําหรับปญหาขอนี้ขาพเจารูสึกวายังไมเหลือแก... 
            อนึ่ง  เมื่อไดพูดถึงเรื่องการศึกษากับการรักชาติแลว ก็ทําใหรูสึกวาคุณธรรมทั้ง 2 ประเภทนั้น
ยังหาเพียงพอที่จะดลบันดาลใหพ่ีนองชาวไทย เกิดคุณสมบัติเปนที่นิยมชมชอบอยางชาติอื่นเขาโดย
สมบูรณไม ที่จะเรียกวาสมบูรณไดนั้น  จําเปนจะตองมีประเพณีนิยมประจําชาติอีกดวย ซึ่งรัฐบาลกําลัง
เตรียมการ จะประกาศชักชวนพี่นองชาวไทยทั้งหลาย  ใหปฏิบัติตามในวันขางหนาเปนครั้งเปนคราว 
ไปตามโอกาสอันควร  เราจะเรียกวา รัฐนิยม คือ การปฏิบัติใหเปนประเพณีนิยมที่ดีประจําชาติ  เพ่ือให
บุตรหลานอนุชนคนไทยเรา ยึดถือเปนหลักปฏิบัติ  รัฐนิยมนี้มีลักษณะและละมายคลายคลึงกับจรรยา  
มารยาทของอารยชนจะพึงปฏิบัตินั่นเอง 

                                                                                          (ส. พลายนอย.  2537: 10 – 11)  
 

และในวันเดียวกับที่จอมพล ป. พิบูลสงคราม กลาวสุนทรพจนขางตนนี้ ก็ไดมีประกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรัฐนิยมเปนฉบับแรก และในชวงระหวางป พ.ศ. 2482 – พ.ศ. 2485 
รัฐบาลไดทยอยออกประกาศรัฐนิยม 12 ฉบับ ตามลําดับตอไปน้ี  
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 รัฐนิยม ฉบับที่ 1 (24 มิถุนายน พ.ศ. 2482) เรื่องการใชชื่อประเทศ ประชาชนและสัญชาติ  
รัฐนิยมฉบับน้ี กลาวถึงชื่อประเทศที่มีใชทั้งสยามและไทย เพ่ือใหตองตามเชื้อชาติ และความนิยม
ของประชาชนชาวไทย  จึงใหเรียกชื่อประเทศ  ประชาชนและสัญชาติวา “ไทย” 
 
 รัฐนิยม ฉบับที่ 2  (3 กรกฎาคม พ.ศ. 2482) เร่ืองการปองกันภัยที่จะบังเกิดแกชาติ   
ในรัฐนิยมฉบับน้ี กลาวถึง ชนชาติไทยที่เม่ือประกอบการใด ๆ ตองคํานึงถึงผลประโยชนและความ
ปลอดภัยของชาติ ชนชาติไทยตองไมเปดเผยสิ่งซ่ึงอาจเปนผลเสียแกชาติใหคนตางชาติลวงรู ไมทํา
ตนเปนตัวแทน หรือปากเสียงของคนตางชาติ รวมทั้งไมแอบอางซื้อขายที่ดินแทนชนตางชาติ 
 
 รัฐนิยม ฉบับที่ 3 (2 สิงหาคม พ.ศ. 2482) เร่ืองการเรียกชื่อชาวไทย ในรัฐนิยมฉบับน้ี
กําหนดใหเลิกการเรียกชื่อคนไทยที่แบงเปนพวกเปนเหลา เชน ไทยเหนือ  ไทยใต ไทยอิสลาม โดย
ใหใชคําวา ไทย แกชาวไทยทั้งมวลโดยไมมีการแบงแยก 
 
 รัฐนิยม ฉบับที่ 4 (8 กันยายน พ.ศ. 2482)  เร่ืองการเคารพธงชาติ เพลงชาติและเพลง
สรรเสริญพระบารมี   รัฐนิยมฉบับนี้กลาวถึง ธงชาติ เพลงชาติ และ เพลงสรรเสริญพระบารมี   
วา เปนสิ่งสําคัญประจําชาติ  ควรไดรับการเคารพเชิดชู  โดยใหแสดงความเคารพตามระเบียบเม่ือมี
การชักธงชาติ เม่ือไดยินเพลงชาติหรือไดยินเพลงสรรเสริญพระบารมี 
 
 รัฐนิยม ฉบับที่ 5 (1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2482) เร่ืองการใหชาวไทยพยายามใชเครื่อง
อุปโภคบริโภคที่มีกําเนิด หรือทําขึ้นในประเทศไทย  กลาวถึง สถานการณของโลกที่อยูในภาวะ
สงคราม จึงขอใหชาวไทยพยายามใชเครื่องอุปโภคบริโภคที่ผลิตในไทย ชวยสนับสนุนงานอาชีพ
ตาง ๆ ของชาวไทย และชาวไทยผูประกอบงานอาชีพตาง ๆ ตองพยายามรักษามาตรฐาน  และ
ปรับปรุงคุณภาพเครื่องอุปโภคบริโภคนั้นใหดียิ่งขึ้น 
 

รัฐนิยม ฉบับที่ 6 (10 ธันวาคม พ.ศ. 2482) เร่ืองทํานองและเนื้อรองเพลงชาติ กําหนดให
ใชทํานองเพลงของพระเจนดุริยางค และเนื้อรองเพลงชาติกําหนดใหใชบทรองของกองทัพบกที่ชนะ
การประกวด 

 
รัฐนิยม ฉบับที่ 7  (21 มีนาคม พ.ศ. 2483) เร่ืองชักชวนใหชาวไทยรวมกันสรางชาติ    

ในรัฐนิยมฉบับนี้ประกาศไววา “ชาวไทยทุกคนตองรวมกันสรางชาติ โดยทุกคนซึ่งมีกําลังกายดีตอง
ทํางานประกอบอาชีพเปนหลักแหลง  ผูไมประกอบอาชีพเปนหลักฐานนับวาเปนผูไมชวยชาติ และ
ไมควรไดรับความนับถือของชาวไทยทั่วไป” 
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รัฐนิยม ฉบับที่ 8 (1เมษายน พ.ศ. 2483)เร่ืองเพลงสรรเสริญพระบารมี มีการเปลี่ยนแปลง
เนื้อรอง มิใหมีคําวา สยาม และตัดทอนขอความและทํานองใหกะทัดรัดเหมาะสมยิ่งขึ้น เน้ือเพลง
สรรเสริญที่แกไขมีดังนี้ 

 ขาวรพุทธเจา   เอามโนและศิระกราน 
นบพระภูมิบาล    บรมกษัตริยไทย 
ขอบันดาล    ธ ประสงคใด 
จงสิทธิดัง    หวังวรหฤทัย 
ดุจถวายชัย    ชโย 
 
รัฐนิยม ฉบับที่ 9  (24 มิถุนายน พ.ศ. 2483) เรื่องภาษาและหนังสือไทยกับหนาที่ 

พลเมืองดี  สาระสําคัญในรัฐนิยมฉบับน้ี คือ ชนชาติไทยจะตองยกยอง เคารพนับถือภาษาไทย 
หนาที่ของพลเมืองไทยที่ดี คือ ศึกษาใหรูหนังสือไทย อยางนอยตองอานออกเขียนได ชนชาติไทย
ตองถือเปนหนาที่ในการชวยเหลือสนับสนุนชักจูงใหพลเมืองที่ยังไมรูภาษาไทย ใหรูภาษาไทยจน
อานออกเขียนได ชนชาติไทยตองไมถือเอาสถานที่กําเนิดหรือสําเนียงแหงภาษาพูดแปรงไปตาม
ทองถิ่น  เม่ือเกิดเปนชนชาติไทยตองพูดภาษาไทยอยางเดียวกัน  นอกจากนี้ชนชาติไทยตองถือ
เปนหนาที่ในการปฏิบัติเปนพลเมืองดีแหงชาติ แนะนําชักชวนผูที่ไมเขาใจหนาที่ใหรูและเขาใจ 

 
รัฐนิยม ฉบับที่ 10 (15 มกราคม พ.ศ. 2484) เร่ืองการแตงกายของประชาชนชาวไทย   

ในรัฐนิยมกําหนดไววา ชนชาติไทยไมพึงปรากฏในที่ชุมนุมชน หรือสาธารณสถานในเขตเทศบาล
โดยไมแตงกายใหเรียบรอย การแตงกายที่ถือวาเรียบรอย คือ แตงเครื่องแบบตามสิทธิและโอกาส  
แตงกายแบบสากลนิยมและประเพณีนิยมในทํานองที่สุภาพ 

 
รัฐนิยม ฉบับที่ 11 (8 กันยายน พ.ศ. 2484) เร่ืองกิจประจําวันของคนไทย ในรัฐนิยมได

กําหนดใหชนชาติไทยพึงแบงเวลาในแตละวันเปน 3 สวน คือ สวนที่หน่ึง สําหรับปฏิบัติงานที่เปน
อาชีพ สวนที่สองใชปฏิบัติกิจสวนตัว สวนที่สามใชในการพักผอนหลับนอน ชนชาติไทยควรบริโภค
อาหารใหตรงตามเวลาไมเกิน 4 มื้อ นอนประมาณ 6–8 ชั่วโมง พึงตั้งใจปฏิบัติหนาที่การงานโดยไม
ทอถอย หยุดพักงานเพื่อรับประทานอาหารกลางวันไมเกิน 1 ชั่วโมง เม่ือเลิกงานแลวควรออกกําลัง
กายโดยเลนกีฬากลางแจงอยางนอย 1 ชั่วโมง หรือประกอบงานอื่น เชน ทําสวนครัว เลี้ยงสัตว  
ปลูกตนไม ใชเวลากลางคืนทํางานที่คั่งคาง หรือสนทนาปราศรัยกับบุคคลในครอบครัว หรือมิตร
สหาย ศึกษาหาความรูโดยฟงขาวทางวิทยุ อานหนังสือ และพึงใชเวลาในวันหยุดงานใหเปน
ประโยชนแกรางกายและจิตใจ  เชน  ฟงเทศน  ทําบุญ  ศึกษาหาความรู ทองเที่ยว เลนกีฬา     
เปนตน 
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รัฐนิยม  ฉบับที่ 12  (28 มกราคม พ.ศ. 2485)  เร่ืองการชวยเหลือคุมครองเด็ก  คนชรา  
หรือคนทุพพลภาพ ในรัฐนิยมประกาศไววา ในที่สาธารณะหรือในถนนหลวงใหทุกคนชวยเหลือ  
คุมครอง  ใหความปลอดภัยแกเด็ก  คนชรา  หรือ คนทุพพลภาพในการสัญจรไปมาหรือในการหลบ
หลีกภยันตราย  ผูกระทําการดังนี้ถือเปนผูมีวัฒนธรรม 

 
การดําเนินงานสรางชาติโดยใชแนวคิดชาตินิยมของจอมพล ป. พิบูลสงครามผานรัฐนิยม

ฉบับตาง ๆ นี้ เปนเสมือนการหลอหลอมและปลูกฝงวัฒนธรรมใหมใหแกคนไทยโดยทั่วไป นอกจาก 
นี้แลว จอมพล ป. พิบูลสงครามยังไดสรางวัฒนธรรมของผูนําทางการเมืองภายใตแนวคิดเชื่อผูนํา 
จอมพล ป. พิบูลสงครามพยายามสรางตนเองใหเปนหลักของชาติ นโยบายชาตินิยมภายใต
การเมืองเรื่องผูนําทําใหกษัตริยถูกลดอํานาจลงไปประกอบกับในขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวอานันทมหิดลยังทรงพระเยาว สถาบันกษัตริยจึงยังไมเขมแข็ง สวนประธานคณะผูสําเร็จ
ราชการแทนพระองค คือ พระเจาวรวงศเธอพระองคเจาอาทิตยทิพอาภา ก็คลอยตามแนวความคิด
ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ทําใหจอมพล ป. พิบูลสงครามมีสภาพเปนเสมือนประมุขของประเทศ
กลายๆ       

         (สุวิทย ไพทยวัฒน;  และปยฉัตร สินธุสอาด. 2545: 187) 
 

ในป พ.ศ. 2485 เม่ือไทยเขาสูสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามเริ่มใช
อํานาจเขามาแทรกแซง ครอบงํา และกําหนดกฎเกณฑการดํารงชีวิตของประชาชน เครื่องมือสําคัญ
อีกอยางหนึ่งในการสรางชาติของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม คือ สภาวัฒนธรรมแหงชาติ ซึ่งตั้ง
ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. 2485 สภาวัฒนธรรมแหงชาติแบงงานออกเปน  
5 หนวย คือ สํานักวัฒนธรรมทางจิตใจ  สํานักวัฒนธรรมทางระเบียบและประเพณี  สํานัก
วัฒนธรรมทางศิลปกรรม  สํานักวัฒนธรรมทางวรรณกรรม และสํานักวัฒนธรรมฝายหญิง 

 
        รัฐบาลทานผูนําของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ใชลัทธิผูนําและสภาวัฒนธรรมแหงชาติสรางผลงาน

ดวยความเด็ดขาดและรวดเร็วแบบสายฟาแลบ  ทําใหเกิดการปฏิวัติวัฒนธรรมขึ้นในสังคมไทยอยางไม
เคยปรากฏมากอนเลยในประวัติศาสตรของชาติ ชีวิตและทัศนคติของคนไทยไดเปล่ียนแปลงไปตาม
ความตองการและตามบัญชาของทานผูนําทุก ๆ ทาง ไมวาจะเปนทางดานความเปนอยู ความประพฤติ
การใชชีวิตประจําวัน ตลอดจนความคิดทางการเมือง ฯลฯ  

             (แถมสุข  นุมนนท.  2522: 143) 

 
 สภาวัฒนธรรมไดตอบสนองนโยบายของจอมพล ป. พิบูลสงครามในการกําหนดวัฒนธรรม
แหงชาติใหคนไทยปฏิบัติ ครอบคลุมทั้งระบบคิด ทัศนคติ ชีวิตความเปนอยู ประชาชนถูกกวดขันใน
เร่ืองกิริยามารยาท การแตงกาย ถูกบังคับใหเลิกกินหมาก ใหใชชอนสอม โตะ เกาอ้ี ใหเลิกเชื่อถือ
ฤกษยามโหราศาสตร  ยกเลิกบรรดาศักดิ์ขุนนาง ใหขาราชการหัดรําวง  ในดานการใชภาษามีการ
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ปรับปรุงภาษาไทยโดยงดใชสระ 5 ตัว พยัญชนะ 13 ตัว เปลี่ยนวิธีการเขียนใหเปนคําที่สะกดงาย 
บังคับใหใชคําสรรพนาม ฉันและทาน ใชคําวา จะ สําหรับคํารับ และไม สําหรับคําปฏิเสธ แมแตชื่อ
ของบุคคลก็ตองตั้งใหเหมาะกับเพศ มีการกําหนดวาชื่อประเภทใดควรเปนชื่อผูหญิง ชื่อประเภทใด 
ควรเปนชื่อผูชาย มีการตั้งคณะกรรมการวัฒนธรรมประจําจังหวัดตางๆ รวมทั้งมีการจัดตั้งสโมสร
วัฒนธรรมแหงประเทศไทยขึ้นในป พ.ศ. 2486 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการสรางและสงเสริม
วัฒนธรรมแหงชาติ 
 “การสรางชาติ” หยุดชะงักลงเมื่อรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามแพคะแนนเสียงในสภา
ผูแทนราษฎร เรื่องเสนออนุมัติพระราชกําหนดจัดระเบียบราชการบริหารนครบาลเพชรบูรณ และ
เร่ืองขออนุมัติพระราชกําหนดพุทธบุรีมณฑล   จอมพล ป. พิบูลสงครามจึงลาออกเม่ือวันที่  
24 กรกฎาคม 2487 และหลังจากนั้น นายควง อภัยวงศก็ไดดํารงตําแหนงเปนนายกรัฐมนตรีตอจาก
จอมพล ป.พิบูลสงครามและไดประกาศยุบตําแหนงผูบัญชาการทหารสูงสุดที่ในขณะนั้นจอมพล  
ป. พิบูลสงครามดํารงตําแหนงอยู และแตงตั้งใหจอมพล ป. พิบูลสงครามเปนที่ปรึกษาราชการ
แผนดินแทน   จอมพล ป. พิบูลสงครามดํารงตําแหนงน้ีมาจนถึงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2488    
หลังจากญี่ปุนแพสงครามแลวไมนาน รัฐบาลก็ไดประกาศยกเลิกตําแหนงที่ปรึกษาราชการแผนดิน                   
           ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2488 จอมพล ป. พิบูลสงครามถูกคุมตัวและถูกสงฟองในฐานะ
อาชญากรสงคราม   ศาลฎีกาพิจารณากฎหมายอาชญากรสงครามซึ่งกําลังบังคับใชวาเปนโมฆะ 
เพราะมีผลยอนหลังตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึงใหโจทกยกฟอง   จอมพล ป. พิบูล
สงครามจึงไดรับอิสรภาพเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2489   ขณะนั้นบานเมืองประสบภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ํา เกิดการแตกแยกระหวางพรรคการเมืองและผูบริหารประเทศ ประการสําคัญที่สุดคือ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดลสวรรคต       เหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นทําใหคนไทย
เสียขวัญ   หลังจากนั้นไดเกิดรัฐประหารขึ้นเม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2490 ทําใหฝายทหาร
กลับมามีอํานาจทางการเมืองอีกครั้ง    ในครั้งน้ีจอมพล ป. พิบูลสงครามไดรับเลือกใหดํารง
ตําแหนงผูบัญชาการทหารบก   มีนายควง อภัยวงศ  เปนนายกรัฐมนตรี  ในป พ.ศ. 2493 นายควง  
อภัยวงศ  ถูกบังคับใหออกจากตําแหนงเน่ืองจากถูกกลาวอางวา คณะรัฐบาลของนายควงไม
สามารถแกไขปญหาเศรษฐกิจได  จอมพล ป. พิบูลสงคราม จึงขึ้นดํารงตําแหนงเปนนายกรัฐมนตรี
แทน  ในชวงระยะเวลาที่จอมพล ป. พิบูลสงครามเปนนายกรัฐมนตรีนี้ไดเกิดกบฏขึ้นหลายครั้ง 
ไดแก  กบฏเสนาธิการ  กบฏแบงแยกดินแดน   กบฏวังหลวง   กบฏแมนฮัตตัน  กบฏสันติภาพ 
จอมพล ป. พิบูลสงครามดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีเปนเวลายาวนานเกือบสิบปกอนจะถูกยึด
อํานาจโดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต  เม่ือวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 
 ผลงานของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในชวงป พ.ศ. 2491 เปนตนมา มีทั้งการกูเงิน
มาสรางเขื่อนเจาพระยา สรางอางเก็บน้ํา สรางทางหลวง มีการสงเสริมการเกษตร ขยายกิจการ
ตํารวจ ปรับปรุงสมรรถภาพของทหาร ฟนฟูสภาวัฒนธรรม โดยตั้งเปนกระทรวงวัฒนธรรม เพ่ือ
สงเสริมพุทธศาสนา ศิลปะ ประเพณี การดนตรี มีการจัดวัฒนธรรมเคลื่อนที่โดยมีศิลปนจากกรม
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ศิลปากรนําละครเคลื่อนที่ไปแสดงพรอมทั้งฉายภาพยนตร รวมทั้งมีนักสังคมสงเคราะหไปเยี่ยม
เยียนประชาชน  มีหองสมุดและหนวยอนามัยเคลื่อนที่รวมปฏิบัติงานใหความชวยเหลือแก
ประชาชนไปพรอมกัน  มีการจัดตั้งสโมสรวัฒนธรรมหญิงเพื่อยกฐานะของสตรี  มีการสรางนิคม
สรางตนเองเพื่อจัดสรรที่ดินใหแกประชาชน  ตั้งกระทรวงสหกรณเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร  มีการ
ปรับปรุงตกแตงบานเมืองใหสวยงาม สรางโรงแรมทันสมัย สรางวนอุทยาน  มีการออกกฎหมายใน
การประกอบอาชีพ สงวนอาชีพไวใหคนไทย  แกไขกรรมสิทธิ์ที่ดินของตางดาวใหนอยลง  มีการ
ดําเนินนโยบายขอความชวยเหลือสนับสนุนจากตางประเทศ โดยเฉพาะจากสหรัฐอเมริกาทั้ง
ทางดานทหาร  เศรษฐกิจ เทคโนโลยีตาง ๆ   นอกจากนี้จอมพล ป. พิบูลสงคราม ยังไดจัดใหมีการ
อภิปรายทางการเมืองแบบไฮดปารคที่สนามหลวง  สนับสนุนใหผานกฎหมายเพื่อใหมีพรรค
การเมือง ลดอายุผูมีสิทธิเลือกตั้งใหเหลือ 20 ป และยกเลิกเงื่อนไขหรือคุณสมบัติเกี่ยวกับการศึกษา
เพ่ือใหไดผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงมากขึ้น 
 ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2500 จอมพล ป. พิบูลสงครามไดรับเลือกตั้งใหเปนนายกรัฐมนตรี
เกิดการเดินขบวนคัดคานการเลือกตั้ง ทําใหพลเอกสฤษดิ์ ธนะรัชต ลาออกจากรัฐบาล และนําคณะ
ทหารเขายึดอํานาจการปกครองของคณะรัฐบาลเสรีประชาธิปไตยของจอมพล ป.พิบูลสงคราม เม่ือ
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 จอมพล ป.พิบูลสงครามไดลี้ภัยไปพํานักอยูที่ประเทศญี่ปุน และไดถึง
แกอสัญกรรม เม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2507 
 แถมสุข นุมนนท (2521: 31) ไดกลาวถึงผลงานการสรางชาติของจอมพล ป. พิบูลสงคราม   
ไววา 

แมนโยบายการสรางชาติของจอมพล ป. พิบูลสงคราม จะสลายตัวไปแลวเกือบส่ีสิบป และ
แมวาการเปลี่ยนแปลงหลายอยางของ พณ ฯ ทาน จะไมเปนที่ยอมรับในสังคมปจจุบัน  ผูรักความจริง
ทั้งหลายคงปฏิเสธไมไดวา การปฏิวัติวัฒนธรรมหลายอยางยังคงอยู  และเอกลักษณไทยใหมสมัยทาน
ผูนําไดชวยยกเกียรติภูมิของชาติใหสูงขึ้นในสายตาของอารยประเทศ พรอมกับที่ยังคงรักษาสัญลักษณ
แหง ความเปนไทยไวอยางนาภาคภูมิ 

 

3.2 การสรางวาทกรรมในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
 ในประเด็นการสรางวาทกรรมในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามนี้ ผูวิจัยไดแบงการศึกษาเปน 
2 ประเด็น คือ การสรางวาทกรรมเกี่ยวกับความเปนหญิง และการสรางวาทกรรมใหเปนรูปธรรม  
โดยมีผลการศึกษาดังตอไปน้ี 
 

3.2.1 การสรางวาทกรรม เก่ียวกับความเปนหญิง 
ในสมัยสรางชาติของจอมพล ป. พิบูลสงครามนั้น ความเปนหญิงกับการสรางชาติถูกโยง

เขาไวดวยกัน  สตรีมีความสําคัญในฐานะตัวแทนของชาติที่จะแสดงใหเห็นถึงความมีอารยะของชาติ  
เปนผูสรางกําลังและเปนผูชวยปองกันชาติ เปนผูสรางความมั่นคงและความเจริญกาวหนาใหแก
ประเทศชาติดวยการสรางประชากร รวมทั้งเปนผูรวมสรางชาติดวยการสรางความมั่นคงใหแก
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ครอบครัวทั้งทางดานเศรษฐกิจ และจิตใจของคนในครอบครัว “สตรีมีความสําคัญในฐานะผูรวมสราง
ชาติ”  เปนวาทกรรมหลักเกี่ยวกับสตรีที่ถูกสรางขึ้นในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
           จอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดใชลัทธิชาตินิยมและระบอบเผด็จการเปนเครื่องมือ
สําคัญในการสรางชาติ อํานาจของรัฐไดแทรกซึมเขาไปสูวิธีคิด และมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของ
ประชาชนในทุกๆดานนโยบายตลอดจนความมุงหวังตางๆของรัฐไดถูกสรางใหเปนวาทกรรมที่มีการ
ตอกย้ํา สรางความรู ความจริง และความหมายใหกับสิ่งตางๆตามความมุงหวังของรัฐที่เปนผูสราง
วาทกรรม 

          จอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดใชเครื่องมือตาง ๆ ในการสรางและตอกย้ําวาทกรรม 
ไดแก คําขวัญ การตั้งชื่อ บทเพลง บทละครประวัติสาสตร บทความ คํากลาว รายการสนทนา
ระหวางนายมั่น ชูชาติ กับ นายคง รักไทย  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  

3.2.1.1  คําขวัญ 
          คําวา “คําขวัญ” เริ่มใชครั้งแรกในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยไดปรากฏคําวา

คําขวัญใน “หนังสือเคาโครงงานของสํานักวัธนธัมฝายหญิง” ตีพิมพในปพุทธศักราช  2487  
มีขอความวา “ไหหยิงไทยถือเกียรติเปนคําขวันสูงสุด” 
           ลักษณะคําขวัญในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม  จะเปนถอยคําที่สั้นๆ กะทัดรัด 
แบงเปนวรรค มีตั้งแต 1 วรรค - 4 วรรค แตละคําขวัญมีเปาหมายที่ตองการนําเสนอเพียงประการ
เดียว  มีการแบงคําเปนวรรคสั้นๆสม่ําเสมอกันทําใหจังหวะคําดี ไมตองอาศัยสัมผัสคลองจองมาก
นัก และมีการนําขอความจากสื่ออ่ืนมาทําเปนคําขวัญ (นพรัตน  ตฤณชาติวณิชย. 2536: 61-62)  
คําขวัญเหลานี้ปรากฏอยูในนิตยสาร หนังสือพิมพ สิ่งตีพิมพตางๆ ของรัฐบาล  เนื้อหาของคําขวัญ
เปนการชักจูงใจใหประชาชนเชื่อและปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล  เชน 

เราเชื่อผูนํา  ชาติพนภัย 
 รักผูนํา  เชื่อผูนํา  ตองทําครัวและเลี้ยงสัตว 
 เปนชาววัธนา  ตองเลี้ยงปลากินเอง 
 ความปลอดภัยของชาติ  หยูที่เชื่อ  และทําตามทานพิบูลสงคราม 
 

แถมสุข  นุมนนท  ไดกลาวไววาหนังสือพิมพทุกฉบับตองตีพิมพคําขวัญสดุดีนายกรัฐมนตรี
ไวที่หนาแรก 

 
จุดสําคัญของรัฐบาล  ที่จะดําเนินนโยบายเชื่อผูนําใหไดผล คือ การโฆษณา และสรรเสริญ

ความศักดิ์สิทธิ์ของทานผูนํา หนังสือพิมพรายวันทุกฉบับไดรับคําสั่งใหตีตัวพิมพโปงสดุดีทานผูนํา
ทุกวนัในหนาแรก  ถาวันไหนไมตีพิมพก็จะถูกสั่งปดโดยไมมีกําหนด         

        (แถมสุข  นุมนนท.  2522: 141) 
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 หนังสือพิมพแตละฉบับจะมีคําขวัญของตนเอง  เชน 
 นิกร  ใชคําขวัญ แนวพิบูลสงคราม 
 สุวันนภูมิ      “  ความปลอดภัยของชาติอยูที่เชื่อผูนํา 
 ศรีกรุง       “  เชื่อพิบูลสงครามชาติไมแตกสลาย 
 ประชามิตร      “  เชื่อพิบูลสงครามชาติปลอดภัย 
 ไทยราษฎร      “  เชื่อพิบูลสงครามชาติไมแตกแยก 
 ประมวญวัน      “  เชื่อผูนําทําใหชาติพนภัย 
 สุภาพบุรุษ      “  เชื่อม่ันในทานผูนําชาติจะปลอดภัย 
 ขาวภาพ      “  เชื่อและตามผูนําชาติจะสวัสดี 
 ประชาชาติ      “  ความปลอดภัยของชาติอยูที่เชื่อและ 

ทําตามทานพิบูลสงคราม 
      (แถมสุข  นุมนนท. 2521: 85 - 86) 

  
 ในสวนของคําขวัญที่เกี่ยวของกับสตรีนั้น  สวนใหญจะเปนการยกยอง  และใหแนวปฏิบัติ
แกสตรีและผูที่เกี่ยวของ  เชน 
 “รักผัวจึงไมยินดีไนชายอ่ืน” 
 “ขวันไทยอยูที่หยิงไทย” 
 “ควนชวยเหลือและไหเกียรติยสแกสตรีเพสและคนชรา” 
 “การชวยเหลือหรือไหเกียรติยสแกสตรีเพส หรือ คนปวย  คนชรา  ตามสมควน  เปนหนาที่
ของคนไทยผูมีวัธนธัม” 
          “ทานสุภาพบุรุสโปรดลุกขึ้นไหสุภาพสตรีและเด็กไดนั่งก็จะสุภาพยิ่งขึ้น” 
 “ทานหยิงไมนาจะพอใจ  เม่ือทานชายเก็บดอกไมใหเธอทั้งๆ ที่มีปาย “หามเก็บดอกไม” 
เพราะจะทําใหวัธนธัมของเราเสื่อม” 
 “หยิงไทย  อยาละเลยสวมหมวก” 
 “ไทยทํา  ไทยใช  ไทยขาย หมวกรมของไทยสวยหรู 
  คนงาม  หมวกงาม  เชิดชู ประเทสสู  อารยธัม” 
  
 ภาพของสตรีที่ปรากฏในคําขวัญ เปนภาพของสตรีที่มีความออนหวาน เปนผูที่มีความ
ออนแอกวาเพศชาย แตในขณะเดียวกันก็เปนผูสงเสริมสนับสนุนใหกําลังใจแกชายในการสรางชาติ  
เปนผูมีความสําคัญในการสรางวัฒนธรรมใหมใหประเทศกาวสูความเปนอารยะ 
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3.2.1.2 การตั้งชื่อหญิง ชาย 

              ในวันชาติวันที่ 24  มิถุนายน  พ.ศ. 2484 สํานักนายกรัฐมนตรีไดออกประกาศ
เรื่องชื่อบุคคล โดยชักชวนใหประชาชนรวมใจกันตั้งชื่อแสดงเพศตามหลักการที่ไดกําหนดไว โดยให
เหตุผลวาการตั้งชื่อหญิงและชายนั้นแตเดิมยังมีการลักลั่นอยู เพราะชื่อๆเดียวกันอาจตั้งไดทั้งสอง
เพศ  ไมทราบวาเปนหญิงหรือชาย  ตองอาศัยคํานําหนาชื่อประกอบจึงจะทราบ  หากมีหลักในการ
ตั้งชื่อใหรูวาเปนหญิงหรือชายจะเปนระเบียบที่ดีควรแกอารยธรรมของชาติ 
           หลักในการตั้งชื่อนี้ แสดงใหเห็นถึงความคิดตอความเปนหญิงและความเปนชายวา 
มีความแตกตางกัน ความเปนหญิงสัมพันธกับความสวยงาม ออนหวาน ออนโยน ความไพเราะ 
ในขณะที่ความเปนชายสัมพันธกับความกลาหาญ แข็งแรง ความมีอํานาจ ดังจะเห็นไดจากหลักใน
การตั้งชื่อ(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดในภาคผนวก) ที่กําหนดให ชื่อคําโดดเปนชื่อชาย เชน  เจือ ดวง 
บุญ คะนึง   ชื่อคําผสม เปนชื่อหญิง เชน เจือจันทน  ดวงใจ  บุญเรือน  คะนึงสุข  ยกเวนถาคําใดมี
ความหมายไปในลักษณะออนโยน สวยงาม ไพเราะ ใหเปนชื่อหญิง เชน พร้ิง  ชดชอย บรรจง 
ไพเราะ ละเอียด  คําใดมีลักษณะกลาหาญ แข็งแรง ใหเปนชื่อชาย เชน  องอาจ เกรียงศักดิ์  ยงยุทธ     
สวน ชื่อดอกไม ผลไม ใหเปนชื่อหญิง เชน  แตง  ลิ้นจ่ี กรรณิการ  ชื่อสัตว ถาบงบอกลักษณะวามี
กําลัง อํานาจ  ใหเปนชื่อชาย  เชน  อินทรี  สิงห  เสือ แตถาบงบอกลักษณะวาสวยงาม หรือเสียง
ไพเราะ ใหเปนชื่อหญิง เชน  โนรี สาริกา เบญจวรรณ ถาเปนคําที่ มีความหมายหมายถึง
เครื่องประดับหรือเครื่องใชของหญิง ใหเปนชื่อหญิง เชน แหวน สรอย สังวาล อาภรณ  ผะอบ          
ถาเปนอาวุธใหเปนชื่อชายเสมอ เชน  จักร  คทา  ตรี  ศร    
            หลักในการตั้งชื่อน้ีแสดงใหเห็นถึงความคิดในการแบงแยกหญิงชาย โดยใช
คุณลักษณะบางประการเปนตัวขีดคั่นความเปนหญิงความเปนชาย ซึ่งไดแก ความออนโยน และ
ความแข็งแกรง  ชื่อของหญิงจึงใหภาพของผูหญิงที่มีความสวยงาม ออนหวาน และมีความออนโยน      
หลักในการตั้งชื่อน้ีนอกจากจะเปนการกําหนดชื่อใหแกหญิงแลว ยังเปนการกําหนดความเปนหญิงที่
สังคมคาดหวังไวพรอม ๆ กันอีกดวย  
 

  3.2.1.3  บทเพลง 
             บทเพลงนับเปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งที่ชวยชักจูงโนมนาวจิตใจของผูฟงใหมี
ความรูสึกคลอยตามได   รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามไดใชบทเพลงเปนเครื่องชักจูง ปลุกปลอบ  
เรงเรา ตลอดจนกลอมใจประชาชนตามสภาวการณของบานเมืองในแตละขณะ  กลาวคือ ในชวงที่
ไทยอยูในภาวะสงครามอินโดจีน มีการใชเพลงที่ปลุกปลอบใจ กอใหเกิดความรักและหวงแหน
ประเทศชาติ  เพลงที่ใชในชวงนี้ เชน  เพลงขามโขง  เพลงมณฑลบูรพา  เพลงไปสมรภูมิ  เพลง
สามลอ  เพลงตื่นเถิดชาวไทย  เปนตน 
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     ...สถานีวิทยุกรมโฆษณาการเปดเพลงปลุกใจปลอบใจใหพ่ีนองชาวไทยมีความรักชาติ ให
สงเสริม และสงของไปชวยเหลือทหารของชาติที่ทําการรบอยูบริเวณชายแดน ตั้งแตเชาจรดเย็น   
เพลงโดยมากจะเปนเพลงของหลวงวิจิตรวาทการจากกรมศิลปากร และจากกรมโฆษณาการ  
เพลงที่เปด เชน เพลงขามโขง  เพลงแหลมทอง เพลงรักชาติยิ่งชีพ เพลงบานเกิดเมืองนอน  
นอกจากนี้ยังมีเพลงที่เกี่ยวกับการอวยชัย ใหพรแกทหาร คือ เพลงพุทธคุณ และเพลงเชิญชวนให
พ่ีนองชาวไทยในแนวหลัง จัดถุงของขวัญสงไปใหทหารเพื่อเปนกําลังใจ  คือ เพลงแนวหลัง 
รวมทั้งทานผูนํายังส่ังใหขาราชการเดินทางไกล เพ่ือเปนการ เตรียมกําลังไวเมื่อมีภัย ดังนั้นจึงมี
เพลงเดินทางไกลสําหรับขาราชการที่เดินทางไปจังหวัดหนองคาย   
                                    (ใหญ  นภายน.  2536: 24-30) 

 
 เม่ือสงครามอินโดจีนยุติลง รัฐบาลดําเนินนโยบายการสรางชาติ เน้ือหาของเพลงจะเปนการ
โนมนาวใหประชาชนปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล  ชักชวนใหประชาชนชวยกันสรางชาติ สราง
วัฒนธรรมใหมเพ่ือความเปนอารยะ เพลงที่เกี่ยวกับการสรางชาติ  สงเสริมใหประชาชนปฏิบัติตาม
รัฐนิยม เชน เพลงไทยเพื่อไทย เพลงกวยเตี๋ยวไทย เพลงวัฒนธรรม เพลงสรางชาติ  เพลงสรางไทย  
เพลงสรางระเบียบ เพลงสวนครัว เพลงเลิกกินหมาก เพลงสวมหมวก เพลงเลี้ยงปลา เพลงเกียรติ
กรรมกร   เพลงแผนดินไทย  เปนตน 
 เพลงที่เปดเปนประจํา ไดแก เพลงไกแกว  ซึ่งแตงโดย หลวงวิจิตรวาทการ เพลงน้ีถือวา
เปนเพลงประจําตัวของจอมพล ป. พิบูลสงคราม (ซึ่งเกิดประกา)  กลาวถึง ความขยันขันแข็งของ
คนในชาติที่จะทําใหประเทศเจริญรุงเรืองได  เพลงหนูเอย ที่เปนเพลงตักเตือนและปลูกฝง
คุณสมบัติใหแกเด็กไทย  เพลงสวมหมวกที่เชิญชวนใหประชาชนสวมหมวกตามนโยบายของผูนํา 
 นอกจากนี้ยังมีการใชเพลงปลุกใจใหประชาชนมีความสามัคคี เกิดความรักชาติ  พรอมที่จะ
สูรบกับศัตรู  ในชวงที่ไทยเผชิญกับสงครามโลกครั้งที่ 2 
 ในสวนของเพลงที่มีการกลาวถึงสตรีนั้น  สวนใหญจะเปนการยกยองใหเกียรติสตรีในฐานะ
ที่สตรีเปนผูชวยสรางชาติ สตรีเปนผูที่มีความสวยงามออนหวาน แตในขณะเดียวกันสตรีก็มีความ
กลาหาญเขมแข็ง ดังปรากฏในเนื้อเพลงตอไปน้ี 
 

เพลงดอกไมของชาต ิ
  ขวัญใจดอกไมของชาติ            งามวิลาศนวยนาฏรายรํา 
  เอวองคออนงาม             ตามแบบนาฏศิลป 
  ชี้ชาติไทยเนาถิ่น    เจริญวัฒนธรรม 
  งานทุกสิ่งสามารถ   สรางชาติชวยชาย 
  ดําเนินตามนโยบาย   สูทนเหนื่อยยากตรากตรํา 
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                                                                  เพลงบัวงาม 
  หญิงไทยเกงกาจอาจหาญชาญชัย  แตไหนแตไรชาวไทยก็ยอมนอมนํา 
  แทจริงหญิงไทย  ใชเกียรติต่ํา  กลับซ้ํางามล้ําแตกอนกาล 
  หลักการวิชาเกรียงไกร   ผูหญิงชาวไทยสวยวิไลออนหวาน 
  เรียบรอยในการงาน   อีกทั้งการทหารก็เชื้อชาญลือนาม 
    คําเปรียบหญิงชาวไทยเปนดอกไมบัวงาม 
   ใครวาหญิงเลวทรามเขาแกลงประณามทั้งเหยียดทั้งหยามความดี 
   ชายเหล็กเพชรยังยอมมาออนนอมนารี 
   ยอมพายแพโดยดีหญิงไทยเรานี้ฝมือก็ลือไกล 
    ศึกมีอาสาฝาสงครามไมเคยขามเกรงผูใด 
   หม่ินผูหญิงทําไม  เกียรติผูหญิงเกรียงไกรใชจะไรซึ่งปญญา 
   อันเกียรติหญิงชาวไทยควรเทอดไวบูชา 
   เปนที่นอมกันมา  ทั้งปวงประชา  ยังผูกใจรักฝกใฝ 
 

  เพลงปทุมทอง 
  อันนางแกวประเสริฐเลิศสตรี          นับเปนศรี  คูไทยมไหสวรรค 
  เหมือนดอกบัวงามประไพวิไลวรรณ       เปนคูขวัญชื่นใจไทยทั้งมวล 
  อันดอกบัวทรงลักษณศักดิ์ประเสริฐ        รูปพรรณเพริดงามพรอมกลิ่นหอมหวน 
  เหลาหญิงไทยทั้งหลายหมายประมวล     ศักดิ์สงวนบัววิลาสศรีชาติเอย 
 

 
เพลงหญิงไทยใจงาม 

  เดือนพราวดาวแวววาวระยับ          แสงดาวประดับสงใหเดือนงามเดน 
  ดวงหนาโสภาเพียงเดือนเพ็ญ          คุณความดีที่เห็นเสริมใหเดนเลิศงาม 
  ขวัญใจหญิงไทยสงศรีชาติ          รูปงามพิลาส  ใจกลากาจเรืองนาม 
  เกียรติยศกองปรากฏทั่วคาม          หญิงไทยใจงามยิ่งเดือนดาวพราวแพรว 
 
 นอกจากกลาวถึงสตรีวามีความสวยงามออนหวานแตในขณะเดียวกันก็มีความกลาหาญ
เขมแข็งแลว ในเพลงแมศรีเรือนยังกลาวถึง คุณสมบัติของสตรีที่สําคัญ คือ การเปนแมพิมพในการ
อบรมสั่งสอนบุตรใหกระทําดี และการเปนแมเรือนที่ดี ดังปรากฏในเนื้อเพลงดังนี้ 
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  เพลงแมศรีเรือน 
โฉมเอยโฉมงามขอฟงคํา 

                                โปรดจงจดจําถึงวีรกรรมครั้งโบราณ 
ชาติอยูสุขปลอดภัยเพราะหญิงไทยมานาน 
ไมเคยแพพาลอริราชไพรี 

ถึงคราวหญิงไทยเขาครองเรือน 
ไมยอมแชเชือน  ละเลยหรือเลื่อนงานนารี 
เฝาอบรมบุตรตนทุกคนทําความดี 
สรางความโสภี  สมเปนแมพิมพชาติไทย 

อันการเรือนฝงในใจมั่น 
มิเคยเบียดฉันทความสําคัญย่ิงใหญ 
หม่ันเพียรคิดเรียนวิชากาวหนาตอไป 
ไมเคยคิดจะหนาย มีความสนใจในเหยาเรือน 

หวังใจหญิงไทยคิดทําตาม 
แตสิ่งดีงามทุกยามฝงใจไมลืมเลือน 
ชาติจะเลื่องลือชาเพราะวิชาการเรือน 
ดังแมศรีเรือนครั้งโบราณกาลกอนเอย 

 
 นอกจากนี้ยังมีเพลงที่สงเสริมใหสตรีปฏิบัติตามนโยบายของจอมพล ป. พิบูลสงคราม      
ในเรื่องการแตงกาย ดังปรากฏเนื้อความในเพลงสวมหมวก และเพลงสาวสมัยใหม 

 
 

               เพลงสวมหมวก 
  เชิญสิคะเชิญรวมกันสวมหมวก  แสนสะดวกสบายดวยทั้งสวยหรู 
 ปรับปรุงใบหนาใหอรามงามนาดู   อีกเชิดชูอนามัยใหม่ันคง 
  สมศักดิ์ศรีมีสงาเปนอารยะ  หมวกนี้จะชวนใหชมสมประสงค 
 ถึงไมสวยหมวกจะชวยเสริมทรวดทรง  งามระหงเลิศวิไลหญิงไทยเรา 
  อยารีรอเลยเจาขามาชวยกัน  สมานฉันสรางไทยใหเทียมเขา 
 สวมหมวกเถิดจะสํารวยสวยไมเบา  สนองเคาทานผูนํากลาวคําชวน 
 
 เพลงสาวสมัยใหม เปนเพลงกลาวชมความงามของหญิงที่แตงกายงดงามตามแบบอารยะ 
ซึ่งไดแก การสวมหมวก  สวมกระโปรง 
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        เพลงสาวสมัยใหม 
สาวชาวไทยสวยสดสมัยวิไลลาวัณย 

สาวงามเฉิดฉันทนิยมชมกันผูกพันทุกวันเวลา 
แนงนอยนวลนางผิวออนเอวบางสําอางนัยนตา 
สวยงามหนักหนาเยาอุราตื่นตาพานิยม 

หนุมแลหลงใหลมองดวยหัวใจวุนวาย 
หนุมลืมอายไมวายหวังมองหนุมมองจองดูความหวาน 
หลงแลลานเพราะงามสะคราญสําราญอารมณ 
สาวไทยเนตรกลมรางนอยเอวกลมชวนใหชมนิยมฝนใฝ 

สาวไทยเอยสวยดังจะเยยทุกนารี 
สาวไทยผองศรีแมจันทรเทวีเสนหมิมีเทียมหญิงไทย 
สวนสมรูปทรงสวมหมวกกระโปรงเยายวนฤทัย 
ผิวพรรณผองใสพิศที่ใดยั่วใจไปทุกที 

หนุมมองจนเหลียวเพียงผานแวบเดียวหนุมงง 
คนแกลุมหลงหนุมขึ้นหลายป 
แลแตงงหลงใหลสาวชาวไทยสวยงามวิไลเยาในฤดี 
หญิงในโลกนี้จะสวยงามดีก็แพหญิงไทย 

 
 จากเนื้อเพลงสาวสมัยใหมนี้ จะเห็นไดวา เปนการชมความงามของหญิง  ซึ่งลักษณะหญิง
ที่งามยังคงเปนความงามตามแบบฉบับของหญิงไทยในวรรณคดี  ไมวาจะเปน “เนตรกลม  ผิวออน  
เอวบาง  รางนอย  เอวกลม”  แตมีสิ่งที่ชวยเพ่ิมความงามของหญิงใหเปนความงามที่ “สดสมัย” เปน 
“สาวสมัยใหม”  ดังชื่อเพลง คือ การสวมหมวก สวมกระโปรง 
 ประเด็นที่นาสนใจอีกประการหนึ่ง คือ เนื้อเพลงเพลงนี้แสดงใหเห็นถึงอํานาจบางประการ
ของหญิงที่ เหนือชาย อํานาจนี้เกิดจากเสนหของอิตถีเพศที่มีผลทําใหชาย “ตื่นตาพานิยม”  
“หลงใหลหัวใจวุนวาย”  “หลงแลลาน”  “ลุมหลง”  แตในขณะเดียวกันหญิงก็ยังคงเปนผูถูกจับจอง
เสมือนเปนวัตถุทางเพศที่เราอารมณชาย  เปนผูที่ “ เยาอุรา”  “ ชวนใหชม”  “เยายวนฤทัย”  “ ยั่วใจ
ไปทุกที”  และ “เยาในฤดี” 
 ภาพสตรีที่ปรากฏในบทเพลง จึงเปนภาพของสตรีที่มีความนิ่มนวล ออนหวาน มีความงาม
และมีเสนหเปนอาวุธ แตในขณะเดียวกันสตรีก็มีความเขมแข็งและมีความสามารถไมแพชายรวมทั้ง
ยังมีคุณสมบัติของความเปนแมเรือน เปนแมที่อบรมสั่งสอนบุตรธิดา  ในบทเพลงหญิงจึงไดรับการ
ยกยองวาเปน “ดอกไมของชาติ”  “นางแกว”  “ศรีคูไทย” “ศรีชาติ”  “ขวัญใจ”  “คูขวัญ”  “แมศรีเรือน”  
“แมพิมพชาติไทย” 
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  3.2.1.4 บทละครประวัติศาสตร 
           หลวงวิจิตรวาทการเปนผูมีบทบาทสําคัญในการเผยแพรนโยบายของรัฐบาล   
ในหนังสือจิตวิทยาการเมือง (2493: 69)  หลวงวิจิตรวาทการไดกลาวไววา “การเผยแพรลัทธิหรือ
นโยบายทางการเมืองแกคนหมูมากหรือมวลชนนั้น ความสะเทือนใจ(Emotion)สําคัญกวาเหตุผล
(Reason)”  ดังน้ันหลวงวิจิตรวาทการจึงไดใชวรรณกรรมเปนเคร่ืองมือทางการเมือง  โดยไดสราง
บทละครประวัติศาสตรขึ้น  มีวัตถุประสงคสําคัญคือเพ่ือปลูกฝงความรักชาติใหแกประชาชนชาวไทย  
และในขณะเดียวกันหลวงวิจิตรวาทการก็ไดแตงเพลงปลุกใจใหรักชาติ ประกอบบทละครแตละเรื่อง
ดวย เชน เพลงสรางชาติ ในละครเรื่องพอขุนผาเมือง    

เพลงในน้ํามีปลา ในนามีขาว เพลงตนตระกูลไทย  ในละครเรื่องอานุภาพพอขุนรามคําแหง  
เพลงไตรรงคที่ยอดเสา  เพลงไทยสามัคคี  ในละครเรื่องอานุภาพแหงความรัก  
เพลงรักไทย  เพลงรวมไทย  ในละครเรื่อง นานเจา 

 บทละครที่หลวงวิจิตรวาทการไดแตงขึ้นในสมัยที่จอมพลป.พิบูลสงครามเปนนายกรัฐมนตรี  
อาทิเชน เจาหญิงแสนหวี (พ.ศ.2481)   มหาเทวี (พ.ศ. 2481)  เบญจเพศ (พ.ศ. 2481) นานเจา  
(พ.ศ. 2482)  พอขุนผาเมือง(พ.ศ. 2483)  ดาบแสนเมือง (พ.ศ. 2490)  อานุภาพพอขุนรามคําแหง  
(พ.ศ. 2497)    อานุภาพแหงความเสียสละ (พ.ศ. 2498)   อานุภาพแหงความรัก  (พ.ศ. 2499)    
อานุภาพแหงศีลสัตย  (พ.ศ. 2500) 
 
 ประอรรัตน  บูรณมาตร  ไดกลาวถึงบทละครของหลวงวิจิตรวาทการไววา 
 

 การใชละครเปนเครื่องอบรมจิตใจคนดูและปลุกใจใหรักชาตินี้   “พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัวเปนนักประพันธองคแรกในประเทศไทยที่ใชบทละครเปนเครื่องชวยอบรมจิตใจของพลเมือง”  
และการที่จะใหบทละครประวัติศาสตรของหลวงวิจิตรวาทการ  เขาถึงประชาชนมากที่สุด เพ่ือให
แนวความคิด “ลัทธินิยม” ซึบซาบเขาไปในความรูสึกนึกคิดของประชาชนสวนใหญมากที่สุดนั้น  
บทละครประวัติศาสตรของหลวงวิจิตรวาทการ  จึงตองมีหลายรส  หลายอยางเพ่ือตอบสนองความ
ตองการและรสนิยมของผูชมระดับตาง ๆ กัน                 
                                                                              (ประอรรัตน  บูรณมาตร. 2523: 142) 

 
 หลวงวิจิตรวาทการไดแตงละครประวัติศาสตร โดยเลือกเน้ือหาประวัติศาสตรตอนที่สําคัญ
และเปนที่ประทับใจคนทั่วไป แตงเปนบทละคร บางเรื่องมีเพียงการนําชื่อบุคคล หรือเมืองมาสราง
เปนบทละคร    “บทละครประวัติศาสตรสวนใหญของหลวงวิจิตรวาทการจะมีแกนของเร่ืองที่สนอง
ความคิดรักชาติแทบทั้งสิ้น”  (ประอรรัตน บูรณมาตร. 2523: 147) 
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 ภาพของสตรีที่ปรากฏในบทละครประวัติศาสตรของหลวงวิจิตรวาทการนั้น จะเปนภาพของ
ผูหญิงที่เขมแข็ง  เด็ดเดี่ยว  มีความกลาหาญ  รักชาติ  และพรอมที่จะเสียสละเพื่อชาติ บานเมือง  
เชน  

เจาหญิงยุพดีในเรื่องเบญจเพศที่มีความรักชาติยิ่ง ไดหวานลอมโจรใหใชความกลาหาญ
เขมแข็งมาชวยเหลือประเทศชาติ   

เจาหญิงแสนหวี ในเรื่องเจาหญิงแสนหวี  ยอมเสียสละความรักและชีวิตเพื่อใหบานเมือง
อยูรอด   

จามรี นางขาหลวงที่มีจิตใจกลาหาญ เด็ดเดี่ยวในเรื่องอานุภาพแหงความเสียสละ ยอมสละ
ความสุขสบายในวัง  ออกจากเมืองไป เพ่ือใหเมืองของตนไมตองตกเปนเมืองขึ้นของเมืองอ่ืน  

  
ดังน้ันจึงกลาวไดวาหญิงในบทละครประวัติศาสตรของหลวงวิจิตรวาทการไดรับการยกยอง

ใหมีสถานะเทาเทียมชาย หญิงมีจิตใจเขมแข็ง มีความสามารถ และมีบทบาทในการชวยเหลือ
ประเทศชาติเชนเดียวกับชาย  นอกจากนี้ ประอรรัตน  บูรณมาตร (2523: 173) ยังไดเสนอประเด็น
ที่นาสนใจไววา 
 

 ...หลวงวิจิตรวาทการตองการเปลี่ยนทัศนคติเกา ๆ ที่วา เรื่องการเมืองไมใชเรื่องของผูหญิง ดังที่
ทานสอดแทรกความคิดในบทละครเรื่อง อานุภาพพอขุนรามคําแหงวา “ผูหญิงก็ตองรูการเมือง
เหมือนกัน เพราะตอไปภายหนาผูหญิงไทยก็จะตองเปนนักการเมือง”  นอกจากนั้น การสรางตัวละคร
หญิงใหมีบทบาทสําคัญในการเสียสละเพื่อบานเมือง  นับวาเปนจิตวิทยาที่แยบยลอันหนึ่ง  คือ  แสดง
ใหเห็นวา แมแตผูหญิงตัวเล็ก ๆ  รางกายบอบบาง ก็ยังมีจิตใจที่กลาหาญ เด็ดเดี่ยว สามารถเสียสละ
และทําหนาที่เพ่ือชาติได   แลวนับประสาอะไรกับผูชายที่แข็งแกรง ทั้งรางกายและจิตใจ จะนิ่งดูดายอยู
ได  จึงเปนการปลุกเราใจอยางหนึ่ง 
 

3.2.1.5  บทความ 
          เปนลักษณะของการใชขอเขียนแสดงความคิดเห็น  จอมพล ป. พิบูลสงครามไดใช

บทความเพื่อแสดงความคิดเห็น  ชักจูง  ใหแนวคิด  และขอปฏิบัติต าง  ๆ  แกประชาชน   
โดยบทความเหลานี้ จะมีการตีพิมพในหนังสือขาวโฆษณาการ  และหนังสือพิมพอ่ืน ๆ โดยไมตอง
ผานการตรวจจากทางราชการ  นอกจากนี้บางบทความจะนําไปอานกระจายเสียงออกอากาศทาง
วิทยุ โดยกรมโฆษณาการ 
           บทความของจอมพล ป. พิบูลสงครามมีเปนจํานวนมาก ในชวงป พ.ศ. 2485 – 
พ.ศ. 2486 มีบทความของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ตีพิมพในหนังสือขาวโฆษณาการ เปนจํานวน
ถึง 85 เรื่อง  (ดูรายละเอียดชื่อบทความไดในสุวิมล พลจันทร.  2531: 228)  

          นามปากกาของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ที่ใชในการเขียนบทความ มีหลาย
นามปากกา เชน สามัคคีชัย สามัคคีไทย อกไก  แมสาย  ผึ้งไทย  เปนตน 
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   เน้ือหาของบทความสวนใหญจะเปนการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณตางๆ  
ของบานเมือง  บทความของจอมพล ป. พิบูลสงคราม เชน  

“ไทยอยูคูฟาเพราะอะไร”  “มาลานําไทยเปน มหาอํานาด”  “น้ําทวมแตฉันพบคนดี”   
“เรามาพากันสางระเบียบใหแกชาติ” “จงหยาพูดอยางไรความคิด”  “จงเวนการทําไทยใหแยกกัน”   
 “ในโลกน้ีไมมีสิ่งใดจะงามยิ่งกวาระเบียบ”  “ เราตายดีกวาชาติตาย”  “ 30 ปของตื่นเถิดชาวไทย”   
“ ตลาดสดในครัว” “ ไครตื่นหลังตะวันขึ้นจะนําภัยมาสูชาติ”  “คาตัวต่ํากวาคาของเกียรติ”  
 “ ชาติไทยไตลวดขามเหวไดดี”    “การขึ้นราคาสินคาแพงมากเปนการคาตัวเอง” 
 นอกจากบทความของจอมพล ป. พิบูลสงครามแลว  ยังมีบทความของทานอ่ืน ๆ อีกดวย  
ที่นําเสนอความคิดเห็น รวมทั้งมีบทความของขาราชการหญิงซ่ึงเขามามีบทบาทในสํานักวัฒนธรรม
ฝายหญิง  เชน  บทความเรื่อง  “หยิงกับความรักชาติ”  ของ นางนิลรัตน  บรรณสิทธิ์วรสาสน  
บทความเรื่อง  “แมพิมพของชาติ” ของนางประยงค  ถองดิกิจการ  เปนตน  (นันทิรา ขําภิบาล. 
2530: 120)  นอกจากนี้ทานผูหญิงละเอียด  พิบูลสงคราม  ยังไดแตงบทประพันธประกอบบทความ
ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม อีกดวย  โดยใชนามวา  “ปราณีต”  และ “ละเอียด  พิบูลสงคราม” 
 ในสวนของบทความที่เกี่ยวกับสตรีนั้น  มีปรากฏอยูหลายบทความดวยกัน  เชน  ดอกไม
ของชาติไทย  กลาวถึงสตรีวา  เปรียบเหมือนดอกไมที่ควรแกการทะนุถนอม ใหความชื่นตา  ชื่นใจ  
เราใจใหบุรุษทํางานไดไมรูเหนื่อย  การแตงกายตองตามอารยะ และการรักษาเกียรติของชาติยิ่งทํา
ใหหญิงงามขึ้น 
 

     ...เมื่อหยิงเปนดอกไมของชาติ  เราเพสตรงขาม  เรารัก เราถนอมเชนนี้  ดอกไมของชาติก็ตองนา
เปนดอกไมที่ควนเก็บใสแจกันได  จึงจะเปนการสมควน ฉันเห็นหยิงไทย ดอกไมของชาติไทย แตง
กายสวย   นุงกระโปรงสอาด สวมหมวก  สวมรองเทา  แตมปากพองาม  ฉันนึกไนใจวา  นั่นดอกไม
ของชาติดอกหนึ่งงามแทๆ ยิ่งหยิงนั้นรักสาเกียรติของชาติดีดวย ก็ยิ่งเพ่ิมความงาม เหมือนดอก
กุหลาบเชียงไหม ไมมีดวงมีแมงมากล้ํากรายเลย ยิ่งนาเคารพเปนดอกไมของชาติยิ่งขึ้น... 

                                    (สามัคคีชัย.  2485: 1553) 
 

ในชวงทายของบทความไดกลาวไววา หญิงไทยควรแตงงานกับคนชาติเดียวกันเทานั้น จึง
จะถือวาเปนหญิงที่รักชาติรักเกียรติ ซึ่งในประเด็นน้ีสอดรับกับนโยบายของจอมพล ป. พิบูลสงคราม
ที่ตองการเพิ่มประชากรของไทยโดยตองการใหเปนสายเลือดที่บริสุทธิ์ 
 

    ...ถาฉันเห็น หยิงไทยมีผัวไมใชไทย  ไหฉันนึกวา นั่นถือเงินคือความสุข เปนทางไนการเลือกคู
แลว  ไมถือความรัก  ไมถือชาติ  ไมถือเกียรติ  เปนการสแดงวาชาติของเราจะเสื่อมลง เพราะชายไทย
ไมมีเกียรติพอที่จะเปนผัวหยิงไทยเสียแลว..     

  (สามัคคีชัย.  2485: 1555) 
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 ในบทความเรื่องเรามาพากันแบงงานกันทํา  กลาวถึงงานของชาติวา จะสามารถสําเร็จ
ลุลวงไดเรียบรอย หากมีการชวยและสงเสริมซ่ึงกันและกัน ในบทความนี้ไดกลาวถึงหญิงวาเปนผูมี
อิทธิพลตอชาย แมเรื่องใหญระดับสงคราม หากหญิงรวมตัวกัน สงครามอาจยุติลงได  
 

    ...ดอกไมงามของปวงมนุสมีริทธิ์อิทธิพลมากกวาองคการของรัถบาล     ถาเทียบกับองคการยุยง
โคสนาชวนทําแลว  แพริทธิ์อิทธิพลหยิง....  ถาสงครามคราวนี้จะเลิกไดเร็ว  ไหหันหนามามองดู
มนุสธัมแลว  ฉันเห็นหยิงรวมกัน  ขอไหหยาทัพ  อาดเปนผลดีก็ได   

   (สามัคคีชัย.  2485: 1587) 

 
          เม่ือหญิงมีอิทธิพลตอชายดังน้ีแลว จอมพล ป.พิบูลสงคราม จึงขอใหหญิงผูเปนภรรยา
บังคับชายที่เปนสามีใหชวยรัฐบาลสรางชาติ สรางตนเอง สรางวัฒนธรรม แตทั้งน้ีกอนที่จะบังคับ
สามีนั้น หญิงจะตองเปนผูแตงกายตองตามวัฒนธรรมเสียกอนดวย 
 

   ...ทานหยิงที่เปนดอกไมของชาติ  กอนจะบังคับสามีของทาน  ตองถือทําเนียมแตงกายตองตาม 
วัธนธัม ของหยิงเสียกอน  สวมกระโปรง  รองเทา  ตามหลักการแตงกายของเราปจจุบันนี้ ทานที่มี
อายุมาก  ควนแตงกายไหดีเดนมากยิ่งขึ้น หยาถือหยางโบรานวา  มีลูกมีผัวแลวหรือแกแลว ไมตอง
แตงตัวงาม อารยะชนเขาไมนิยมเลย  ฉันไครขอเรียนแกทานหยิงวา  ผัวนั้นชอบ สวยงามแลวเปน
บังคับไดเสมอ... 

                    (สามัคคีชัย.  2485: 1587) 

 
การใหความสําคัญกับการแตงกายปรากฏอยูในหลายบทความของจอมพล ป.พิบูลสงคราม 

รวมทั้งในบทความเรื่อง มาลานําไทยเปนมหาอํานาด ที่กลาวเชิญชวนให “พ่ีนองชาวไทยทุกคน
ทั้งหยิงชายและทุกวัย  ควนไดสวมหมวกกันหยางไมมียกเวน”  หมวกหรือการแตงกายใหถูกตอง
ตามวัฒนธรรมนั้น จะทําใหชาวตางชาตินับถือในความเปนระเบียบและความสามัคคีของคนในชาติ  
เห็นวาชาติไทยเปนชาติที่มีเกียรติ “หมวกไบเดียวหรือการแตงกายของชาติ  ถาละเวนหรือขาดตก
บกพรอง  ก็อาดทําไหชาติแตกสลายไดฉันน้ัน ไนทางตรงกันขามหมวกไบเดียวก็อาดทําไหไทย 
เปนมหาอํานาดไดไนยามโลกคับขันน้ี”  (สามัคคีชัย.  2485: 1362) ดังน้ันหญิงที่แตงกายถูกตอง
ตามวัฒนธรรมจึงถือวามีสวนในการสรางเกียรติและสรางชาติ 
 
 บทความเรื่องวัธนธัมผัวเมีย  กลาวถึงความสําคัญของการรักษาความสงบสุขในชีวิตของ
สามีภรรยา  ทั้งนี้เพราะครอบครัวเปนผูสรางผูสืบสกุล หากบิดามารดาแตกแยกกันแลว บุตรก็จะ 
“ตกหยูไนถานะตั้งตัวไมได  ลูกหยิงมักรางเลิกกับผัว  ลูกชายมักเลิกกับเมียและแตงงานหลายหน  
ผลที่สุดวงสนี้เปนวงสไมมีสุขสักครัวเรือนเดียว.  (แมสาย.  2486: 469) 
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ในบทความไดกลาวถึง  สํานักวัฒนธรรมฝายหญิงที่ทําหนาที่ประนีประนอมคูสามีภรรยา
ไมใหแตกแยกกัน การแตกแยกของคูสามีภรรยานอกจากจะสงผลถึงบุตรแลว ยังสงผลถึงญาติของ
ทั้ง 2 ฝายที่ยอมจะแตกแยกขุนของกันไปดวย ในตอนทายของบทความไดกลาวถึงพฤติกรรมของ
ชายที่นับวาเปนการทําลายความสามัคคีในชาติ กลาวคือ 
 

 ...ชายที่ไมเอ็นดูแกหยิง  ชอบพลาหยิง  ชอบท้ิงเมีย  เปนบุคคลที่ทําลายสามัคคีไนชาติหยางยิ่ง
และย่ิงกวานั้น ยังเปนผูสางความพยาบาทไหแกชาติดวย...ฉันจึงหยากสนับสนุนงานที่รัถบาลและท่ี
สํานักวัธนธัม ฝายหญิงไดชวยปรานีประนอม  และไดชวยปราบปราม  การที่ชายทอดทิ้งหยิงหยางไม
มีสีลธัมเหลานี้ไหสูญไปใหมากที่สุด  ...ที่สุดชาติไทยก็จะไหลูกดีเพ่ิมพูนขึ้นโดยเร็วดวย... 

               (แมสาย.  2486: 471) 

 
 ความสําคัญของหญิงในบทความนี้ คือ เปนผูสรางผูสืบสกุล  สรางคนดี และสรางจํานวน
ประชากรที่เพ่ิมขึ้นใหแกชาติ 
 
 บทความเรื่อง  ขวันไทยหยูที่หยิงไทย กลาวถึง วีรกรรมของวีรสตรีไทย ซึ่งไดแก  
ทาวสุรนารี  ทาวเทพสตรี  ทาวศรีสุนทร ที่ไดชวยบานเมืองไวในยามคับขัน นํากําลังหญิงชายสูรบ
กับขาศึกจนไดรับชัยชนะ  จอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดยกยองหญิงวา  “ยามคับขันสุดขีดนั้น หยิงมี 
ขวันดีกวาชาย” และ “นอกจากหยิงเปนผูมีขวันดีหยางยิ่งแลว  หยิงยังเปนยอดมิ่งขวันของชาติดวย”     
คําวา ยอดมิ่งขวัน ที่จอมพล ป. พิบูลสงครามกลาวนี้ หมายถึง หญิงในฐานะมารดาที่เปนขวัญและ
กําลังใจแกบุตรในยามสงคราม    บทความเรื่องนี้ จอมพล ป. พิบูลสงครามเขียนเพื่อใหชายเห็น
ความสําคัญของหญิง  และใหหญิงตระหนักถึงความสําคัญของตนเอง รวมทั้งไดขอใหหญิง “โปรด
ชวยทําตนไหเปนม่ิงขวันของชาติไทยตามแตจะสนองคุนชาติของทานได”  และในตอนทายของ
บทความจอมพล ป. พิบูลสงคราม ยังไดกลาวย้ําไวอีกครั้งวา 
 
   ...ทานพี่นองหยิงของฉันทุกทาน  คงจะเขาไจไดเต็มบริบูรณแลววา ทาน-หยิง-ไทย มีความสําคัญไน

การสแดงบทบาทของทานไนยามบานเมือง และชาติหยูไนยามคับขันนี้เพียงได   ไมไชเปนแต ดอกไม
ของชาติเทานั้น ทานยังเปนยอดมิ่งขวันของชาติอีกดวย  ฉันหยากจะกลาววา   ขวันของชาติฝากไว
ที่หยิงไทย 

          (สามัคคีไทย.  2486: 753) 
 

บทความเรื่อง  สิบสองกาวของหยิงไทย  กลาวถึง ความเจริญกาวหนาของกิจการตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของกับหญิงไทย  ซึ่งนับรวมได 12 ประการดวยกัน ไดแก การชุมนุมของขาราชการหญิงที่
สภาวัฒนธรรม  อันแสดงใหเห็นถึงความสามัคคีและการแตงกายของขาราชการหญิงที่ถูกตองตาม
วัฒนธรรม การเปดสภาวัฒนธรรมหญิงที่จะชวยรองรับความคิดเห็นและความตองการของหญิงไทย     
การมีหนวยทหารหญิง  การจัดงานวันของแมเพ่ือระลึกและสงเสริมแมของไทย  การชุมนุมสมาชิก
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สมาคมหญิงไทย  การจัดใหมีสโมสรหญิงที่บานไทยพันธมิตรเพ่ือเปนแหลงสมาคมของหญิง การตั้ง
แผนกโฆษณาการของหญิงการดําเนินการของสภาวัฒนธรรมหญิงเกี่ยวกับขอรองเรียนของภรรยา
ตอการปฏิบัติของสามีที่ไมตองตามวัฒนธรรม   การจัดอาชีพที่เหมาะสมใหแกหญิง  การดําเนินการ
พิจารณาออกกฎหมายแบงงานระหวางหญิงชายใหเหมาะสมโดยสภาวัฒนธรรมหญิง   การทํางาน
ของหญิงโดยพึ่งตนเอง และกาวที่สิบสองของหญิงคือการแตงกายใหตองตามวัฒนธรรม 

ในตอนทายของบทความไดขอใหหญิงไทยใหความรวมมือกับสภาวัฒนธรรมเพ่ือใหการงาน
ของหญิงไทยเจริญกาวหนาตอไป 
 
 จอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดใหความสนใจเกี่ยวกับการแตงกายของหญิงมาก ทั้งน้ีเพราะ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม เห็นวา “ จะทําไหชายเคารพหยิงมากขึ้น” และ  “ ถาหยิงแตงตัวสวยงาม
เหมือนดอกไมงามแลว หยิงจะจูงชายไปหยางได จะไชไหชายไหทําอะไร ฉันคิดวาไชการแตงกาย
ถูกตองตามวัธนธัมเปนอาวุธอาดสําเหร็ดความปราถนาเสมอ สําหรับเกี่ยวแกพายนอกประเทสยอม
ไมมีปญหา ถาหยิงแตงกายดีสวยงาม  จะเชิดเกียรติสักดิ์หยิงไทยเปนหยางดี”   

    (สามัคคีไทย.  2486: 244) 
 
 จากทั้งหมดที่กลาวมาแลวนี้จะเห็นไดวา ภาพของหญิงที่ปรากฏในบทความนั้นเปนภาพ
ของหญิงที่มีสวนในการชวยชาติทั้งทางตรงและทางออม   

ทางตรง คือ หญิงมีหนาที่สรางพลเมืองของชาติ สรางประชากรที่มีคุณภาพ และมีหนาที่
ชวยเหลือบานเมืองเม่ือมีภัยสงคราม ทางออม คือ หญิงเปนผูที่สามารถสงเสริมชายใหมีขวัญ
กําลังใจในการสูรบ ในการทําหนาที่ตาง ๆ ซึ่งรวมทั้งหนาที่ในการสรางชาติ  สรางวัฒนธรรม    
 ภาพหญิงที่ปรากฏในบทความ จึงเปนหญิงที่มีความนุมนวลออนหวาน  แตในขณะเดียวกัน  
ก็เปนผูที่สามารถใชความงาม ความออนหวาน เพ่ือโนมนาวชายใหทําตามสิ่งที่ตนประสงคได   
ซึ่งในบทความเหลานี้สิ่งที่หญิงพึงกระทํา คือ การชักจูงโนมนาวชาย ใหปฏิบัติหนาที่ตางๆเพื่อการ
สรางชาติใหเจริญรุงเรือง 
 
 3.2.1.6 คํากลาว 

เปนขอความที่นายกรัฐมนตรีและบุคคลสําคัญกลาวแกประชาชนในโอกาสตาง ๆ เพ่ือให
ประชาชนไดรับทราบถึงแนวคิด นโยบาย  ความสําคัญ  ตลอดจนแนวทางตาง ๆ ในการปฏิบัติโดย
มีการเผยแพรหลายชองทาง เชน การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง  การตีพิมพในหนังสือขาว
โฆษณาการ  คํากลาวเหลานี้ปรากฏในหลายรูปแบบ ไดแก สุนทรพจน  ปาฐกถา  คําปราศรัย  
คําวิงวอน   โอวาท  รายงาน  คํากลาวตอบ  สาสน  ดังที่จะไดกลาวถึงตอไปน้ี 
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 คํากลาวที่มีนัยยะเกี่ยวของกับสตรีโดยตรง เชน 
 สุนทรพจนของพนะทานพันโทหยิงละเอียด  พิบูลสงคราม  กลาวไนการประกอบพิธี
เปดงาน  “วันของแม”  นะ สวนอัมพร 10 มีนาคม 2486 
 สุนทรพจนฉบับนี้กลาวถึง ความสําคัญของหญิงในฐานะแมที่มีหนาที่ในการสรางคนใหเปน
คนเลวหรือคนดีอันจะมีผลตอประเทศชาติ  ผูหญิงตองเปนแมและเปนแมที่ดี  ซึ่งความหมายของแม
ที่ดีนั้น ทานผูหญิงละเอียด พิบูลสงครามเนนไปที่ แมที่มีความรูในการดูแลตนเองและลูกตามหลัก
วิชาการสมัยใหม 
 

  ...ฉันไมจําเปนจะตองกลาวไนที่นี้วา  การเปนแมที่ดีนั้น  จะตองทําหยางไร เพราะมีคําแนะนํา
ของแพทย และผูรูหยูมากหลาย  โดยฉเพาะกะซวงการสาธารนะสุข ก็กําลังขมักเขมนไหการแนะนํา
บํารุงรักสาเปนหยางดี  ความสําคันขอเดียวที่ฉันจําตองขอเชินชวนเพ่ือนหยิงทุกทาน ก็คือวา  เราตอง
เชื่อผูรู  ผูชํานาน เชื่อไนหลักวิชาการ และปติบัติตามคําแนะนําของเจาหนาที่การเชื่อและการปติบัติ
ตามดังวานี้  จะนําผลดีและความสุขสมบูรณมาไหแกตัวเรา  แกบุตรของเรา  แกครอบครัว  และแก
ประเทสชาติ อันเปนที่รักหยางสูงสุดของเราดวย...   (สุนทรพจนของพนะทานพันโทหยิงละเอียด  
พิบูลสงคราม กลาวไนการประกอบพิธีเปดงาน “วันของแม” . 2546: 224-225) 

 

 แมที่ดีตามความหมายของทานผูหญิงละเอียด พิบูลสงคราม จึงสอดคลองกับนโยบายของ
รัฐบาลที่ตองการสรางพลเมืองที่มีรางกายแข็งแรง สมบูรณ 
 
 ปาฐกถา เรื่อง ระเบียบการแตงกายของสตรี คุณหญิงอมร  โอสถานนท  บรรยาย
ทางวิทยุกระจายเสียง  2 กันยายน  2484 เปนการอธิบายใหความเขาใจแกสตรีในเรื่อง การแตง
กายใหถูกตองตามลักษณะของงานที่ไปรวม รวมทั้งใหความเขาใจเกี่ยวกับการใชหมวกของสตรี        
การแสดงความเคารพเมื่อสวมหมวก  ทั้งน้ีผูแสดงปาฐกถาไดใหความเห็นไววา การปรับเปลี่ยน
เครื่องแตงกายของสตรีนั้น ก็เพื่อ 
 

     …ประสงคใหเพ่ือนสตรีทั้งหลายไดแตงกายใหเหมาะสมกับความเจริญของประเทศชาติ ซึ่งกําลัง
กาวหนาไป และเพ่ือเชิดชูคุณคาของความเปนคนไทยใหสูงเดนยิ่งขึ้น    ...ระเบียบที่วางขึ้นนั้นไมได
เอาอยางตางประเทศมาทั้งหมด  แทจริงไดระลึกถึงวัฒนธรรมของชาติไทยเปนสวนสําคัญ  แตที่ตอง
นําเอาระเบียบของตางประเทศมาใชบางนั้น  ก็โดยเหตุที่ชาติไทยเราทุกวันนี้ มีความจําเปนตองติดตอ
สมาคมกับอารยชาติอยูเปนอันมาก...  

         (ปาฐกถาเรื่อง ระเบียบการแตงกายของสตรี บรรยายทางวิทยุกระจายเสียง . 2484: 2295) 
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 คําปราสัยของพนะทาน จอมพล ป. พิบูลสงคราม  ประธานกัมการสภาวัธนธัม
แหงชาติ กลาวไนวันที่ระลึกคลายวันสถาปนาสภาวัธนธัมแหงชาติ  29  กันยายน  2486   
จอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดกลาวถึงความสําคัญของวัฒนธรรมวา เปนสิ่งสรางคนใหเปนคน  
รัฐบาลตระหนักถึงความสําคัญของวัฒนธรรมเปนอยางยิ่งจึงได  “พยายามทุกวิถีทาง ที่จะแนะนําไห
พ่ีนองชาวไทยทุกคน  มองเห็นความสําคัญอันแทจิงของวัธนธัมเชนเดียวกับรัถบาล” โดยรัฐบาลของ
จอมพล ป. พิบูลสงครามไดดําเนินการตาง ๆ ดังน้ีคือ   ในป พ.ศ. 2483 รัฐบาลไดประกาศใช
พระราชบัญญัติบํารุงวัฒนธรรม    ป พ.ศ. 2485 รัฐบาลไดปรับปรุงพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับ
วัฒนธรรมใหเหมาะสมกับสภาพบานเมือง และไดประกาศใชพระบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติขึ้น   
มีการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมแหงชาติขึ้น  เพ่ือทําหนาที่ดําเนินงาน ปรับปรุง ทํานุ บํารุง สงเสริม และ
เผยแพรวัฒนธรรมของชาติไทย 
 สภาวัฒนธรรมแบงการดําเนินงานเปน 5 สวน คือ สํานักวัฒนธรรมฝายหญิง สํานัก
วัฒนธรรมทางจิตใจ  สํานักวัฒนธรรมทางระเบียบประเพณี  สํานักวัฒนธรรมทางศิลปกรรม และ 
สํานักวัฒนธรรมทางวรรณกรรม นอกจากนี้ในคําปราศรัยยังมีการกลาวถึงการดําเนินการตาง ๆ 
ของสภาวัฒนธรรมแหงชาติในระยะเวลา 1 ปที่ผานมาวาไดดําเนินการเรื่องใดไปบางแลว ซึ่งการ
ดําเนินการของสภาวัฒนธรรมแหงชาตินั้น มีเปนจํานวนมาก และเปนที่พอใจของรัฐบาล 
 
 ในสวนที่นาสนใจเกี่ยวกับคําปราศรัยนี้ คือ การที่รัฐบาลใหความสําคัญและใหความสนใจแก
หญิง มีการจัดตั้งสํานักวัฒนธรรมฝายหญิงขึ้นเพ่ือรองรับความคิดเห็นและความตองการของ
หญิงไทย ดังปรากฏในคําปราศรัยวา 
 

 …หยิงเปนสวนหน่ึงของชาติควนจะไดสรางตนและชวยชาติดวยไนตัว  และไนปจจุบันหยิงไทยมี
สวนเกี่ยวของกับความกาวหนาของชาติไทยหยางสําคัน รัถบาลจึงประสงคจะไหหยิงไทยเปน
ผูดําเนินการ  และควบคุมกิจการที่เปนเรื่องของหยิงโดยตลอด  ชายเปนฝายรวมมือดวยเทานั้น และ
ไหสํานักวัธนธัมฝายหยิงเปนที่รองรับ ความคิด ความเห็น ความตองการของหยิงไทย  แลวกล่ันกรอง 
เสนอไปยังรัถบาลเพ่ือบริหารไหเปนไปตามความตองการของหยิงไทยเรา...(คําปราศรัยของพนะทาน
จอมพล ป.พิบูลสงคราม ประธานกัมการสภาวัธนธัมแหงชาติ  กลาวไนวันที่ระลึกคลายวันสถาปนา 
สภาวัธนธัมแหงชาติ. 2486: 846) 

 
 คําวิงวอนของทานนายกรัฐมนตรีฝากไวแกพี่นองสตรีไทย เม่ือวันที่ 14 มีนาคม   
พ.ศ. 2484  เปนคําวิงวอนของนายกรัฐมนตรีที่ขอใหสตรีเปลี่ยนการแตงกายเพื่อใหสมกับที่เปน
อารยประเทศและอารยะชน กลาวคือ ขอใหสตรีไทยไวผมยาว เลิกใชผาโจงกระเบน โดยให
เปลี่ยนเปนนุงผาถุง  เลิกใชผาคาดอก หรือเปลือยกายทอนบน  ใหใชเสื้อแทน  หากสตรีปฏิบัติดังน้ี  
“ จะเปนเกียรติยศและเปนสงางามแกชาติไทยของเราตลอดไป ชั่วกาลนาน”  (คําวิงวอนของทาน
นายกรัฐมนตรี ฝากไวแกพ่ีนอง สตรีไทย.  2484: 799) 



53 
 

 
 สาสนวิงวอน ของ พณฯ นายกรัฐมนตรี  เม่ือวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2485 เปนการ
ขอใหประชาชนชวยชาติในยามสงคราม ทั้งในสวนกําลังของชาติ ซึ่งไดแก ทหาร  และ ในสวน   
ที่เกี่ยวกับเกียรติของชาติ ผูที่มิไดเปนทหารตองดูแลรักษารางกายใหแข็งแรงเพ่ือรับใชชาติตาม
กําลังความสามารถ  มีการประกอบอาชีพที่เปนผลเปนประโยชน ดังปรากฏในสาสนวิงวอน วา 
  

 ...ทานจะตองกินนอนใหเปนเวลาตามรัฐนิยม ทานจะตองผดุงอนามัยตามคําแนะนําของกรม
สาธารณสุข  ทานจะตองประกอบอาชีพใหเกิดผลเพ่ือครอบครัว  และเพ่ือราชการทหาร ทานผูใดยังไม
มีที่ดิน ขอใหรีบไปหาที่ดินตามที่ทางราชการเคยแนะนําไวแลว จัดการบุกเบิกประกอบทําใหเปนผล 
เปนประโยชนโดยเร็วที่สุด 

                  (สาสนวิงวอน ของ พณฯ นายกรัฐมนตรี.  2485: 190) 

 
 ในเรื่องเกียรติของชาติ สิ่งที่ประชาชนตองชวยกันปฏิบัติ คือ  แตงกายใหเรียบรอย ยิ่งเปน
ยามศึกสงครามยิ่งตองกวดขันเรื่องวินัยและความเปนระเบียบเรียบรอย 
 

 ...ขอพ่ีนองสตรีทั้งหลายโปรดอยานึกวายามศึกแลวจะไมตองสวมหมวก  การสวมหมวกเปนการ
รักษาอนามัย และผดุงคุณคาของความเปนคนไทย      เราตองการอนามัยและคุณคาของความเปน
คนไทยในยามศึกมากกวาในยามใด ๆ …  

       (สาสนวิงวอน ของ พณฯ นายกรัฐมนตรี.  2485: 191) 

 
 ประชาชนตองรักษากิริยามารยาทใหสุภาพเพื่อเปนการบํารุงความสามัคคีและทุกคนตองใช
เวลาใหเกิดประโยชนที่สุด ทํางานตั้งแตเชาจรดค่ํา “ เม่ือเชาตื่นขึ้นก็อยานั่งกอดเขาอยางหมดหวัง ”  
เพราะชาติที่ขยันขันแข็งยอมมีผูนิยมนับถือและยําเกรง จึงขอใหประชาชนทุกคนชวยกันปฏิบัติ  
ดังที่กลาว  เพ่ือชาติจะไดม่ันคงตอไป 
 
 คําวิงวอนของทานนายกรัฐมนตรีแดพี่นองสตรีไทย เร่ือง การสวมหมวก เม่ือวันที่         
14 มิถุนายน พ.ศ. 2484 ในคําวิงวอนนี้ กลาวถึง ความหมายของการสรางชาติ ไววา 
 
   …แทจริงความหมายของการสรางชาตินั้น มีวา ชาติไทยมีอยูแลว  แตสภาวะบางอยางของชาติยัง

ไมขึ้นถึงระดับสมความตองการของประชาชาติไทย  เราจึงจําเปนตองมาพรอมใจกัน สรางเพ่ิมเติมให
ดีขึ้นกวาเดิม ชวยกันปรับปรุงไปจนกวาเราทุกคนจะพอใจ หรือ อยางนอยก็ใหไดระดับเสมอ
อารยประเทศอื่น...  

            (คําวิงวอนของทานนายกรัฐมนตรีแดพ่ีนองสตรีไทย เร่ืองการสวมหมวก.  2484: 1405) 
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 การสรางชาติทําไดโดย  “สรางตัวของทานเองใหดี  สรางครอบครัวของทานใหดี  และรวม
แรงรวมใจกันสรางชาติไทยใหดียิ่ง”  ในตอนทายของคํากลาวเปนคําวิงวอนขอใหสตรีสวมหมวก  
เพ่ือจะทําใหการแตงกายของสตรีสมบูรณยิ่งขึ้น 
 

 ...คงเหลืออีกเพียงส่ิงเดียวเทานั้น ที่จะทําใหการแตงกายของทานสมบูรณทุกประการ ซึ่งขาพเจา 
จะไดขอรองในโอกาสนี้  ขาพเจาก็หวังวา ทานสตรีไทยจะปฏิบัติไดโดยไมขัดของดุจกัน   ส่ิงนั้น  คือ  
การสวมหมวกเพื่อสงเสริมการสรางชาติของทานในหนาที่สตรีไทยใหเดนย่ิงขึ้น เปนความจริงแทที่วา  
ถาทานสตรีไทยไดสวมหมวกแลว ทั้งโลกตลอดจนพวกเราเองยอมจะแลเห็นชัดวา สตรีไทยปฏิบัติ
ชอบกระทําสิ่งที่เปนศรีแกชาติ  โดยครบถวนบริบูรณ...   

          (คําวิงวอนของทานนายกรัฐมนตรีแดพ่ีนองสตรีไทย เร่ืองการสวมหมวก .  2484: 1408) 

  
 ทั้งน้ีนายกรัฐมนตรีไดขอใหสตรีเพ่ิมการสวมหมวกใหเปนเครื่องแตงกายอยางหนึ่งที่จําเปน  
โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2484 ซึ่งเปนวันที่สภาผูแทนราษฎรจะไดใหสัตยาบัน  
อนุสัญญาสันติภาพ  เปนการฉลองโอกาสที่ชาติไดรับดินแดนคืน 
 การแตงกายของสตรีถูกนําไปเชื่อมโยงกับการสรางชาติ  การแตงกายเปนเครื่องหมายอัน
สําคัญที่จะแสดงใหเห็นถึงความเจริญของชาติ  สตรีถูกปลุกเราใหปรับเปลี่ยนการแตงกายโดยมี
ความรูสึกชาตินิยมเปนตัวกระตุนใหปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล 
 
 โอวาทของพนะทานนายกรัถมนตรีไนพิธีสมรสของชาติ คร้ังที่ 2  นะ จังหวัดลําปาง  
22 พรึสภาคม 2486  ในโอวาทนี้ กลาวถึง  ความเจริญกาวหนา และม่ันคงของชาติ  โดยกลาวไววา 

...ชาติจะดํารงหยูดวยความมั่นคงและจเรินกาวหนาไดก็ดวยอาสัยพลเมือง กลาวคือ จะตองมี
พลเมืองมาก   และพลเมืองแตละคนมีพลานามัยดี  ประกอบดวย  ความเฉลียวฉลาด   อานาเขตของ
ประเทสหาไดสแดงความจเริน หรือความเปนไหยของชาติไม... เมื่อความสําคันของชาติหยูที่พลเมือง
ประการฉนี้   เราจึงจําเปนที่จะตองเรงรัดชาติของเราไหมีพลเมืองเพ่ิมขึ้นกวานี้  หยางนอยจะตองมี  
40 ลานคน และย่ิงมากกวานั้นก็ยิ่งดี  เมื่อชาติมีความตองการดังกลาวนี้  รัถบาลจึงไดหาทางที่จะไหเปน
ผลตามความปราถนา  การสมรสเปนมูลถานคั่นตนไนการที่จะทําไหพลเมืองของเราเพิ่มเร็วขึ้น... 

           (โอวาทของพนะทานนายกรัถมนตรี ไนพิธีสมรสของชาติครั้งที่ 2  นะ  จังหวัดลําปาง.  2486: 452) 

 
 รัฐบาลไดจัดตั้งองคการสงเสริมการสมรสขึ้นในกระทรวงสาธารณสุขงานขั้นตนที่องคการ
ดําเนินการ คือ  จัดพิธีสมรสหมูใหแกคูสมรส 
 จากโอวาทฉบับนี้ จึงกลาวไดวา ผูหญิงมีความสําคัญตอชาติในฐานะผูสรางจํานวนพลเมือง 
 
 รายงานไนพิธีเปดสโมสรสํานักวัธนธัมฝายหยิง 7  เมสายน 2486  ซึ่ง พนะทานพันโท
หยิงละเอียด  พิบูลสงคราม  หัวหนาสํานักวัธนธัมฝายหยิงเปนผูอาน และคํากลาวตอบของ 
พนะทานจอมพล ป. พิบูลสงคราม ประธานกัมการสภาวัธนธัมแหงชาติ 
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 ในรายงานของพันโทหญิงละเอียด พิบูลสงครามนั้น กลาวไววา  จอมพล ป.พิบูลสงคราม 
เปนผูเห็นคุณคาของหญิง  “หยิงเปนแมพิมพที่จะสางพลเมืองดีไหแกชาติ ผูหยิงเปนกําลังไจของ
ชาติ  และเปนสรีสงาแกประเทสชาติ”  ดังน้ัน จึงไดสถาปนาสํานักวัฒนธรรมฝายหญิงขึ้น  เพ่ือให
หญิงไดมีโอกาสชวยกันคิด  ชวยกันทํา ชวยกันปรับปรุงสถานะความเปนอยูของหญิงไทยใหดีขึ้น  
รวมทั้งชวยใหหญิงไทยรูจักคุณคาของตน   นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังไดสั่งการใหมีการจัดตั้ง
สโมสรสํานักวัฒนธรรมฝายหญิงขึ้นเพื่อใหหญิงไดมีสถานที่พักผอนหยอนใจ และมีสถานที่ที่จะ
ติดตอสมาคมกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู ความคิด และชวยกันทํางานเพื่อประเทศชาติไปในเวลา
เดียวกันดวย 
 
 ในคํากลาวตอบของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นั้น  จอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดกลาววา 
หญิงเปนเพศที่ออนหวาน  แตยังขาดการดูแลเอาใจใส 
 

 ...หยิงไทย  9  ลานคนนี้เปนเพสออนหวาน  นาถนอมไวมากกวาจะไชแบกหาม หรือทําส่ิงหนัก 
แตเปนที่นาเสียไจอยางยิ่งที่พ่ีนองหยิงไทยยังขาดองคการดูแล และคุมครองปองกันนอยกวาชายมาก...  
หยิงมีทางเสียกันมาก  ทั้งทางขึ้นและทางลอง  ชาติจเรินขึ้นหยิงก็เสียมากกวาชาย ชาติเส่ือมลง  หยิงก็
เสียมากกวาชาย    ทั้งนี้ เพราะจิตไจหยิงยังหยูไนระดับตํ่ากวาชายอยูมาก จนถือเปนประเพณีเปรียบ 
หยิงของเรา  เหมือนเปนคนรับภาระทุกหยาง  นับต้ังแตเปนคนรับไชขึ้นไป จนถึงเปนแม...    หยิง     
เปนแมของชาติ ทุกคน  ทุกเพส ทุกวัย  เกิดมาจากแมซึ่งเปนหยิง  ถัดจากนั้นก็ไปหยูไนอกของครูเปน
เวลาหลายป แมหยูกับครูแลว เมื่อกลับบานแมก็ยังอบรมส่ังสอน และ ดูแลทุข   สุข ทุกประการ  มาถึง
สมัยนี้  เราทํางานกันหยางจิงจัง   ชายผูเปนพอยอมไมมีเวลามาดูแลลูกของชาติไดเพียงพอ ฉะนั้นเรา
จึงเขาใจไดวา   ชาติเราจะเปนอารยะและเปนมหาอํานาจไมไดเปนอันขาดหากครูบังเกิดเกลาฯ คือ  แม
ยังไมมีคุณสมบัติเพียงพอจะเปนแมของอารยะชนได...    

      (คํากลาวตอบของ พนะทาน จอมพล ป. พิบูลสงคราม ประธานกัมการสภาวัธนธัมแหงชาติ.2486: 325) 

 
 ดังน้ันรัฐบาลจึงไดจัดตั้งสํานักวัฒนธรรมฝายหญิงขึ้น  และเปดสโมสรวัฒนธรรมฝายหญิง 
เพ่ือเปนทางเชื่อมใหสํานักวัฒนธรรมฝายหญิงไดติดตอกับขาราชการหญิง ภรรยาขาราชการ
ตลอดจนประชาชนหญิง  เพ่ือนํานโยบายของรัฐไปสูหญิง และในตอนทายของคํากลาวตอบนี้   
จอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดแสดงทัศนะไววา 
 

 ...การปรับปรุงหยิงของชาติเรานั้น ฉันเห็นวา ควนจะคํานึงถึงขอเหลานี้ คือ จิตไจ เกียรติ ทําให 
หยิงเปนแมพิมพ   ความสุขกาย  เชน ไมทํางานเกินแรง   หางานไหทําสมเกียรติหยิง ดังนี้เปนตน  
เมื่อสรุปกลาวแลวก็ควนตองพูดวา ทําแมไหเปนแมของคนไทย  เพ่ือฝงรากถานแหงชาติไทยไหมั่นคง
ตลอดชั่วกัลปาวสาน                              

      (คํากลาวตอบของ พนะทาน จอมพล ป. พิบูลสงคราม ประธานกัมการสภาวัธนธัมแหงชาติ. 2486: 327) 
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 สาสนของพนะทานนายกรัถมนตรี  สําหรับงานของวันแม คร้ังที่ 4 นะ จังหวัด
นครราชสีมา  23  มิถุนายน  2486 เน้ือความของสาสนเปนการกลาวแสดงความยินดีในการ   
จัดงานวันของแมซึ่งประสบความสําเร็จเปนอยางดี   มีการจัดไปตามถิ่นตาง ๆ  และในครั้งน้ีเปน
ครั้งที่ 4  จัดขึ้นที่ จังหวัดนครราชสีมา   ประเด็นหลักของสาสน กลาวถึง ความสําคัญของแมใน
ฐานะผูใหกําเนิด และเปนผูสั่งสอน อบรม เลี้ยงดู แมเปนผูวางรากฐานแกบุตรซึ่งจะสงผลตอ
ประเทศชาติ   โดยจอมพล ป. พิบูลสงครามไดกลาวไววา 
 
    ...นอกจากแมจะมีความสําคันแกทานแตละคนแลว  ยังมีความสําคันสําหรับชาติหยางยิ่งยวดดวย 

ชาติจะมั่นคงแข็งแรงได ตองอาสัยพลเมืองเขมแขง ทั้งกําลังกาย กําลังไจ และกําลังสติปญญา   
ประกอบดวย วีระธัมหยางครบถวน  ความเขมแขงของพลเมือง ทั้งนี้ แมเปนผูวางรากถานไวไห
ทั้งนั้น    จึงเปนอันนับไดวา แมเปนผูวางรากถานเบื้องตนของการสางชาตินั่นเอง... 

                              (สาสนของพนะทานนายกรัถมนตรี  สําหรับงานของวันแม ครั้งที่ 4.  2486: 525) 
 

นอกจากนี้ในสาสนยังไดกลาวไววา รัฐบาลเห็นความสําคัญของแมดังนี้จึงไดสงเสริมดวย
การสนับสนุนการสมรส   จัดใหมีการอบรมหญิงมีครรภ    การชวยเหลือในการคลอดบุตร   แนะนํา
การเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนทารก ตลอดจนจัดใหมีการประกวดแมในงานวันของแม 
 
 ในสาสนนี้ ผูหญิงไดรับการยกยองในฐานะแม  “ผูวางรากฐานเบื้องตนของการสรางชาติ”  
ดวยการสรางพลเมืองที่มีคุณภาพ  เปนกําลังของชาติสืบไป 
 
 จากคํากลาวทั้งหมดที่กลาวมาแลวนี้ จะเห็นไดวาภาพของผูหญิงที่ปรากฏนั้น เปนภาพ
ของผูหญิงที่ถูกยกยองใหเปนแมของชาติ  เปนแมพิมพ และเปนผูสรางชาติ  ดวยการสรางพลเมือง 
ทั้งในแงของปริมาณ และคุณภาพ คุณภาพนั้น หมายถึง การที่พลเมืองมีรางกายที่สมบูรณแข็งแรง  
มีความเฉลียวฉลาด และไดรับการอบรมใหมีวัฒนธรรม  ในขณะเดียวกัน หญิงก็เปนเครื่องหมาย
แหงความเปนอารยะของชาติ   การแตงกายของหญิง แสดงใหเห็นถึง ความมีระเบียบ ความสามัคคี  
อันเปนเครื่องหมายแสดงใหเห็นถึงความเจริญของชาติ 
 

3.2.1.7  รายการสนทนาระหวางนายมั่น ชูชาติ กับนายคง รักไทย 
 (รายการนายมั่น–นายคง) 

จอมพล ป. พิบูลสงครามไดใชรายการนี้เปนเครื่องมือหน่ึงในการเผยแพรนโยบาย แนวคิด  
แนวปฏิบัติ จูงใจใหประชาชนคลอยตาม เชื่อถือ และปฏิบัติตามนโยบายตาง ๆ ของรัฐบาล 
 รายการสนทนาระหวางนายมั่น ชูชาติ กับ นายคง รักไทยนี้ เกิดจากแนวความคิดของนาย
สังข  พัธโนทัย หัวหนากองเผยแพรความรู  กรมโฆษณาการ และพระราชธรรมนิเทศ  ซึ่งขณะนั้น
ดํารงตําแหนงรักษาการผูชวยอธิบดีกรมโฆษณาการ ไดเร่ิมกระจายเสียงออกอากาศเมื่อ พ.ศ. 2482 
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โดยออกอากาศเปนประจําทุกวันในเวลาประมาณ 19.00 น. รายการนายมั่น–นายคงนี้  “...มีบทบาท
สําคัญในการเปนกระบอกเสียงของรัฐบาล ในชวงของการเรียกรองดินแดน 2483 ทั้งยังเปน
กระบอกเสียงสะทอน “ลัทธิผูนํา” ของจอมพล ป. พิบูลสงครามเปนอยางดียิ่งในชวง 2485 – 2486 ” 
(สุขสรรค  แดงภักดี.  2538: 79) 
 ดวยลักษณะของรายการที่เปนการพูดคุยถามตอบกันโดยใชภาษาที่เขาใจงาย มีการใช
สํานวนโวหาร ขอความที่กระทบใจ ตรงใจผูฟง มีวิธีการสนทนาโดยการตั้งคําถาม  การคาดเดา
ความคิดของผูฟงในเรื่องตาง ๆ ที่กําลังเกิดขึ้นตามแตละสถานการณ   ใหบรรยากาศของความเปน
กันเอง     มีการใชเพลงและดนตรีประกอบรายการ    รายการนายมั่น – นายคงจึงมีผูสนใจติดตาม
ฟงเปนจํานวนมาก 
 รายการนายมั่น–นายคงนี้  นับเปนรายการที่ใชวิธีการแบบใหม ๆ เพ่ือใหเขาถึงประชาชน 
สามารถจูงใจใหประชาชนเชื่อและคลอยตามไดมากกวาการนําเสนอดวยบทความ ประกาศ คํากลาว 
หรือ แถลงการณตาง ๆ ของรัฐบาลที่มีรูปแบบเปนทางการ   ในรายการผูสนทนาสามารถสอดแทรก
แนวคิดใสในบทสนทนาไดตามที่ตองการ และทําใหผูฟงเกิดความรูสึกรวม คลอยตามไดงายโดยไม
รูสึกวากําลังถูกบังคับใหตองกระทํา 
 

 ...รายการสนทนานี้  เปนรายการที่สะทอนออกถึงแนวคิดของจอมพล ป. พิบูลสงครามดวย  
เนื่องจากวา  จอมพล ป. พิบูลสงครามจะเขียนเสนอแนวคิดของเรื่องที่จะสนทนาในแตละวันสงมา     
ที่รูจักกันวา  “ ซองเหลือง ”  แลวพระราชธรรมนิเทศน  นายสังข พัธโนทัย  ก็จะชวยกันรางเปน  
บทสนทนาซึ่งในบางครั้งรางกันสด ๆ  กอนออกพูดกระจายเสียงไมนาน  ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดลวนแต
เปนเรื่องนโยบายสรางชาติ และเผยแพรลัทธิผูนําตลอดชวง พ.ศ. 2485 – 2487...  

         (สุวิมล  พลจันทร.  2531: 243) 

 
 นอกจากรายการนี้ จะมีการเผยแพรออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแลว ยังมีการรวบรวม
บทสนทนามาเผยแพรในหนังสือขาวโฆษณาการอีกดวย ตัวอยางหัวขอบทสนทนา เชน  
 

“บทสนทนาระหวางนายมั่น ชูชาติ กับ นายคง รักไทย สแดงทางวิทยุกะจายเสียง   
12 มิถุนายน 2485   เร่ือง วัธนธัมไนยามสงคราม”  

“บทสนทนาระหวางนายมั่น ชูชาติ กับ นายคง รักไทย สแดงทางวิทยุกระจายเสียง  
20 กรกดาคม 2485  เร่ือง การไชคํา “ ขอบไจ”  “ เสียไจ” และ “ ขอโทส””     

 “บทสนทนาระหวางนายม่ัน ชูชาติ กับนายคง รักไทย สแดงทางวิทยุกะจายเสียง  
8 กันยายน 2485  เร่ือง ความเขมแขงไนทวงทีวาจา”   

“บทสนทนาระหวางนายม่ัน ชูชาติ กับ นายคง รักไทย สแดงทางวิทยุกะจายเสียง  
12 กันยายน 2485  เร่ืองความเขมแขงไนกิริยาทาทาง” เปนตน 
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 รายการนายมั่น–นายคงนี้  นับวามีสวนสําคัญในการสนับสนุนนโยบายเกี่ยวกับสตรีของ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม เชน ชักชวนใหสตรีแตงกายตามแบบที่ทางการกําหนด ชักชวนใหสวม
หมวก    และชักชวนใหสตรีเปลี่ยนจากการนุงผาซิ่นเปนการสวมกระโปรงแทน      ดังปรากฏใน 
บทสนทนาดังนี้ 
 
 มั่น เออ พูดถึงการแตงกายของพี่นองสตรี ผมอยากจะทายวา ตอไปพ่ีนองสตรีของเรา 
                        ก็จะสวมกะโปรงกัน ทั่ว ๆ ไป ผมเชื่อวา ที่ผมทํานายนี้จะไมผิดพลาดเปนแน 
 
 คง ทําไม คุณจึงแนไจเชนนั้นละ 
 
 มั่น ก็เพราะผมไดยินทานนายกรัถมนตรีกลาววา ทานอยากไหพ่ีนองสตรีของเราสวม 
                         กะโปรง 
 
 คง เพราะอะไรละครับ 
 
 มั่น ก็เพราะวา  บันดาสตรีไนโลกนี้ที่จเรินแลว เขาสวมกะโปรงกันทั้งนั้น  แมคนผิวดํา 
  ที่การสึกสาดีก็สวมกะโปรง  พ่ีนองสตรีไทยเราเวลานี้กําลังบําเพ็ญตน ตามทานผูนํา 
  เพ่ือเปนสตรีแหงชาติไทยอารยะอยูเต็มที่แลว  ถาสวมกะโปรงเพิ่มขึ้นอีกสักอยางหนึ่ง 
  ก็คงจะไมผิดหลักการอะไรเลย  แลวจะดูสวยยิ่งขึ้นดวย 
 
 คง ถาเปล่ียนไดอยางนั้นก็ดีละซิ  จะไดทําไหการแตงกายของพี่นองสตรีเราเปนอารยะ 
  สมบูรณ  ยิ่งกวานั้น  ถาไครเผอิญตองเดินทางไปตางประเทสดวย ก็ไชเครื่องแตงกาย 
  ที่ไชอยูไนนี้ไดทันที  ไมตองเก็บผาลาย  ตราอะไรตอมิอะไรเขาหีบ 
 
 มั่น นั่นสิ  ถายิ่งไชสีขาว หรือ สีออน ๆ ดวยก็ยิ่งเหมาะ  เราแตงไปตางประเทสแลว  
                       จะไมถูกหาวาเปนบานนอกของนครหลวงได ๆ เลย  ตามที่เราพูดมานี้ขออยาไดหาวา 

ทานนายกรัถมนตรีกวนพี่นองสตรีของเรามากเกินไป ทานไดรบกวนมามากแลว และ 
การขอไหสวมกะโปรงครั้งนี้ จะเปนการรบกวนครั้งทายที่สุดของทาน 
 
(บทสนทนาระหวางนายมั่น ชูชาติ กับ นายคง รักไทย สแดง ทางวทิยุกระจายเสียง 
5  มิถุนายน  2485  เร่ือง  การสวมกะโปรงและไมไชเส้ือผาฉูดฉาดกับการปรับปรุง 
ระเบียบการกินอยู.  2485 : 844 – 845) 
 

 มั่น ผมเชื่อวาพ่ีนองสตรีของเราคงนําเอาเรื่องนี้ไปพิจารนาดู เมื่ออารยสตรีไนสังคมของโลก 
  เขานุงกะโปรงกันทั้งนั้น  พ่ีนองสตรีไทยเราก็กําลังเขาสูสังคมโลก  ก็ตองสแดงวา  เรา 
  สามารถเขาพวกกับเขาไดเปนอยางดี ถึงจะเปล่ียนแปลง เดี๋ยวนี้ไมได   ก็โปรดคอย ๆ 
  ทําไปเถิด  การเปล่ียนนุงกะโปรงไมเปนปญหารีบดวน  เชน  ปญหาเรื่องหมวก หรือ 
  รองเทา เราขอเพียงไหตั้งจุดประสงคหรืออุดมคติไววา ถาทําไดเมื่อไรก็โปรดทําทันที 
  ถายังไมสะดวกไจดวยประการได ๆ ก็คอยทําคอยไปเถิด 
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 คง   ที่จิงกะโปรงนั้น  ถาเราพรอมที่จะนุง เราก็อาจจะทํากะโปรงดวยผาไทยได เปนการ 
  เผยแพรผาไทยไปไนตัว 
 
 มั่น ครับ เราทํากะโปรงดวยผาไทยได กะโปรงที่เรียบนั้นไชผาสีขาว หรือ สีออน ซึ่งทําไน 
  ประเทสไทยไดดี  เมื่อสรุปกลาวแลว ก็วาไนชั้นนี้ พ่ีนองสตรีของเรานาจะไดตั้งความ 
  ปรารถนาไววา 

1.  เพ่ือไหเขากันกับอารยสตรีของโลก  เราจะเพิ่มการนุงกะโปรงขึ้นอีก 
อยางหนึ่งโดยคอยทําคอยไป 

2.  เมื่อพ่ีนองสตรีผูไดพรอมที่จะนุงกะโปรงแลว ก็โปรดไชผาไทยทํา 
กะโปรงดีกวา  ผาที่ไชควนเปนสีขาว หรือ สีออน 
 สวนการตัดกะโปรงอยางไรนั้น    จะไดมีพ่ีนองสตรีมาสนทนาไขความไห 
กระจางโดยทางวิทยุกระจายเสียงไนโอกาสตอไป 
 
(บทสนทนาระหวางนายมั่น ชูชาติ กับ นายคง รักไทย สแดงทางวิทยุกระจายเสียง 
7 มิถุนายน 2485 เร่ืองการสวมกะโปรง (ตอ).  2485: 850) 

 
 คําชักชวนของนายมั่น - นายคง ประสบผลสําเร็จ  ดังที่นายมั่น หรือ สังข พัธโนทัย ได
กลาวไวในหนังสือ ความนึกในกรงขัง (2499: 266) วา การชักชวนใหเปลี่ยนเครื่องแตงกายเปนผล       
ไดมีผูหญิงไทยพากันเปลี่ยนเครื่องแตงกายจากการนุงซ่ินมาสวมกระโปรงกันมากขึ้น  รวมทั้งไดมี
ผูหญิงบางคนสงจดหมาย และใหคําแนะนําเกี่ยวกับแบบเสื้อของผูหญิง มาใหนายมั่น นายคง 
เผยแพรแกประชาชนทั่วไปดวย 
 
 ในสวนของวาทกรรมเกี่ยวกับสตรี นอกจากสตรีกับความเปนอารยะของชาติแลว รายการ
นายม่ัน–นายคง ไดเนนภาพของสตรีในฐานะภรรยา และมารดา   สตรีมีบทบาทสําคัญในการสราง
ความสุขในบาน และเปนผูที่สงเสริมใหกําลังใจแกสามีในการทํางาน  เปนผูอยูเบื้องหลังการงานที่ 
บังเกิดผลของสามี 
 
 มั่น ครับ ในบานของเรา เรามีอิสระที่จะจัดใหนาอยู นาอาศัย อยางไรก็ได แปลวา เรามี 
  อิสระที่จะหาความสุขไดยิ่งกวาที่ใดหมด  ส่ิงที่จะใหความสุขในบานอยางยิ่ง  
  อีกอยางหนึ่งนั้น ก็คือ แมบาน และบุตรของเรานั่นเอง 
 
 คง จริงซิ  ถาแมบานของเราปฏิบัติการบานการเรือนดี ก็ยิ่งทําใหเรารูสึกโลงใจ และ 
  สบายใจไปมาก และตัดความกังวลตาง ๆ ที่จะตองทําใหเราเหนื่อยทางใจจนเปนเหตุ 
  ใหเสียการเสียงานได 
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 มั่น ยิ่งแมบานมีทั้งการบานดี มีความประพฤติและการแตงกายสะอาด เรียบรอยตามควร 
  แกอัตตราภาพดวยแลว ก็ยิ่งเพ่ิมความสุขใหแกบานมากขึ้น เทากับใหบานเรามีความ 
  งามพรอมทุกประการแลว ไมตองไปหาที่อื่น... 
  (สุขสรรค  แดงภักดี.  2538: 81 ;  อางอิงจาก บทสนทนา “มั่น–คง”  แสดงทาง   
                        วิทยุกระจายเสียง เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2484) 

 

3.2.2  การสรางวาทกรรมใหเปนรูปธรรม 
นอกจากการใชคําขวัญ การตั้งชื่อ บทเพลง บทละครประวัติศาสตร บทความ คํากลาว 

รายการสนทนาระหวางนายมั่น  ชูชาติ กับ นายคง  รักไทย เปนเครื่องมือในการสรางวาทกรรม
ใหแกรัฐ ดังปรากฏวาทกรรมเกี่ยวกับหญิงดังที่กลาวมาแลวน้ัน   เพ่ือใหวาทกรรมทั้งหลายที่สราง
ขึ้นมาปรากฏเปนรูปธรรมอยางชัดเจน   รัฐไดใชกลไกตาง ๆ ในการดําเนินการ เชน การออก
กฎหมายโดยผานสภาวัฒนธรรมแหงชาติ  การออกประกาศ  การออกคําสั่ง    กลไกที่มีความสําคัญ
ในการขับเคลื่อนวาทกรรมเกี่ยวกับหญิงของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดแก การดําเนินการโดย
สํานักวัฒนธรรมฝายหญิง  การโฆษณาประชาสัมพันธและการใชสื่อมวลชน 
 
  3.2.2.1 การดําเนินการโดยสํานักวัฒนธรรมฝายหญิง 

สํานักวัฒนธรรมฝายหญิง เปนหนวยงานหนึ่งของสภาวัฒนธรรม มีทานผูหญิงละเอียด 
พิบูลสงครามเปนประธานกรรมการ   สํานักวัฒนธรรมฝายหญิง มีวัตถุประสงคในการดําเนินการ คือ  
 

1.  ใหหญิงไทยถือเกียรติเปนคําขวัญสูงสุด รูจักรักเกียรติของชาติ ของสกุลและของตน 
2. สงเสริมและยกระดับการครองชีพและความเปนอยูของหญิงไทยใหเหมาะสมแกกาลสมัย 
3. ใหหญิงไทยรูจักหนาที่ในการสรางตนเอง 
4. ใหหญิงไทยรูจักการดําเนินชีวิตในครอบครัว  และรูจักการเลี้ยงดูอนุชนของชาติใหมีลักษณะ 

อันเหมาะสมที่จะเปนพลเมืองที่ดีตอไป 
5. ใหหญิงไทยเปนแมพิมพที่ดี  เพ่ือเปนกําลังในการสรางชาติทุกวิถีทาง 
6. ใหหญิงไทยรูจักชวยตนเองและสงเคราะหซึ่งกันและกัน 

                                                                         (นันทิรา ขําภิบาล . 2530 : 214)  
                

ผลงานที่สํานักวัฒนธรรมฝายหญิงไดดําเนินการ เชน วางระเบียบการแตงกายของสตรี 
ทําคําแนะนําการแตงกายของสตรีเปนปาฐกถาและสนทนาออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง จัดใหมี 
การแสดงการแตงกายที่ถูกตองตามกาลเทศะในงานวัฒนธรรมของสภาวัฒนธรรมแหงชาติ 
ออกแบบเครื่องแตงกายสมรสเจาสาว   จัดตั้งสถานอบรมอาชีพงานบาน  เผยแพรการทําสวนครัว
อยางถูกวัฒนธรรม  ฟนฟูวัฒนธรรมการจัดดอกไม  แสดงการอนุบาลทารกในงานวัฒนธรรมของ        
สภาวัฒนธรรมแหงชาติ    นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งสโมสรสํานักวัฒนธรรมฝายหญิงขึ้น เพ่ือใหเปน
ที่พบปะของสตรี ใหการศึกษาแกประชาชนในดานการเรือน การครัว การอนามัย สังคมสงเคราะห 
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และการศึกษาทั่วๆ ไป  มีการนัดแนะสมาชิกใหมารับการศึกษาประเภทตางๆ เปนประจํา      
(สุขสรรค แดงภักดี.  2538: 77-78 ; อางอิงจาก โครงการและการปฏิบัติราชการของสภาวัฒนธรรม 
20 พฤษภาคม 2486–กันยายน 2486) 
 
  3.2.2.2  การโฆษณาประชาสัมพันธและการใชสื่อมวลชน 

เครื่องมือตางๆ ที่จอมพล ป.พิบูลสงคราม ใชในการสรางวาทกรรมจะไมบรรลุผล หากขาด
การโฆษณาประชาสัมพันธและการใชสื่อมวลชนเปนผูเผยแพร สื่อมวลชนที่จอมพล ป.พิบูลสงคราม  
ใชในการเผยแพรนโยบาย  ตลอดจนวาทกรรมตางๆ นั้นไดแก  วิทยุ  หนังสือพิมพ  ทั้งของรัฐ  และ
เอกชน    ในสวนของเอกชนนั้น จอมพล ป.พิบูลสงครามไดใชหนังสือพิมพรายวัน รายสัปดาหตางๆ  
เชน  หนังสือพิมพสกุลไทย หนังสือพิมพสุภาพสตรี หนังสือพิมพประมวญวัน ตีพิมพคําขวัญและ
บทความตางๆ ที่จอมพล ป. พิบูลสงครามแตงขึ้น 

ในสวนของรัฐ  จอมพล ป. พิบูลสงครามไดใชกรมโฆษณาการ  ซึ่งเปนหนวยงานที่ควบคุม
สื่อทุกประเภท  เชน หนังสือพิมพ  วิทยุกระจายเสียง  การจัดปาฐกถา รวมทั้งมีการจัดทําหนังสือ
ขาวโฆษณาการ  เปนสื่อในการเผยแพรนโยบาย   จอมพล ป.พิบูลสงครามไดใชขาวโฆษณาการ
และหนังสือของทางราชการ  เชน ราชกิจจานุเบกษา  เผยแพรวาทกรรม  ผานบทความ  คํากลาว  
ตลอดจนประกาศ  คําสั่งตาง ๆ ตีพิมพใหประชาชนไดรับทราบ  เชน 
 ประกาศเรื่อง  ทานเจาคุณพระประยูรวงศ  สนับสนุนนโยบายของทานนายกรัฐมนตรี 

ในการเปลี่ยนประเพณีการแตงกายของสตรีไทย  
(ขาวโฆษณาการ. 2484: 678-679) 

 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  ชื่อบุคคล  (ขาวโฆษณาการ. 2484: 273-274) 
 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง  การปฏิบัติของผัวเมีย  

(ราชกิจจานุเบกษา. 2487: 273-274) 
 ประกาสสํานักนายกรัถมนตรี  เร่ือง  การรองทุขของภริยาขาราชการและประชาชน  

 (ขาวโคสนาการ. 2486: 290-291) 
 ประกาสสํานักวัธนธัมฝายหญิง เรื่อง การชวยเหลือและสงเสิมความสงบสุข 

ระหวางสามีภรรยา (ขาวโคสนาการ.  2486: 290-291) 
  
 ...และเพ่ือใหการประกาศตาง ๆ มีผลบังคับใชเพ่ือใหเปนไปตามนโยบาย จอมพล ป.พิบูลสงคราม 
     ไดออกเปนคําสั่งซึ่งสวนใหญจะมุงไปที่ขาราชการเปนหลัก   เพ่ือใหขาราชการประพฤติปฏิบัติเปนแบบ 
     อยางแกประชาชน   เชน คําส่ัง เร่ือง หามมิใหขาราชการคบชูสูสาว พ.ศ. 2486   คําส่ัง เร่ือง ครอบครัว 
     ของขาราชการ และเรื่องการสนับสนุนใหขาราชการสมรสหมู  สมัยจอมพลแปลกเปนนายกรัฐมนตรี 
     พ.ศ. 2486   (นันทิรา ขําภิบาล. 2530: 127) 
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 นอกจากนี้ในขาวโฆษณาการ ยังมีการตีพิมพขาวตาง ๆ ซึ่งเกี่ยวของกับราชการ  บางครั้ง
เปนการประชาสัมพันธ และจูงใจปฏิบัติตาม เชน ขาวโฆษณาการ เรื่อง เด็กหญิงสละตุกตาขาย
เอาเงินชวยชาติ (ขาวโฆษณาการ. 2484: 110) ในเน้ือขาวกลาวถึง เด็กหญิงคนหนึ่งไดมีหนังสือ
สงไปยังนายกรัฐมนตรีขอมอบตุกตา เพ่ือใหขายเอาเงินชวยชาติ ในขาวไดลงขอความในหนงสือของ
เด็กหญิงที่มีไปยังนายกรัฐมนตรีดวย 
 
     ...ตุกตาตัวนี้หนูรักมาก แตหนูรักประเทศไทยยิ่งกวา หนูก็ไมมีอะไร มีแตตุกตากับเศษสตางค 

17 สตางค   สวนตุกตานั้น เพ่ือจะไดนําออกขาย เอาเงินสนับสนุนประเทศชาติไทย  เจาประคุณ 
พระรัตนตรัยประเทศชาติ พระศาสนา  ขอใหคุมครองรักษาทหารที่ไปทําการที่ชายแดน  และขอให 
ประเทศไทยชะนะในเร็ววันนี้  ตุกตาตัวนี้เปนของขวัญของหนูตั้งแตเล็ก ๆ 

 
 ขาวที่ตีพิมพนี้ เปนการประชาสัมพันธและจูงใจใหเห็นวา  แมเปนเพียงเด็กหญิงเล็กๆ    
คนหน่ึงก็ยังมีจิตใจรักและเสียสละเพื่อชาติ  เม่ือเด็กหญิงสามารถชวยชาติได  ผูใหญหรือคนอ่ืนๆ   
ก็ไมควรน่ิงดูดาย  สามารถชวยชาติไดเชนกันดวยวิธีการตางๆ ตามแตกําลังและความสามารถของ
ตน  ดังจะเห็นไดจาก ขาวโฆษณาการ เร่ือง รับทําการคลอดบุตรใหแกภรรยาทหารที่
ประจําการ  (ขาวโฆษณาการ. 2484: 544-545) กลาวถึงนางผดุงครรภหญิงอาสาชวยชาติดวย      
การรับทําคลอดบุตรใหแกภรรยาของทหารกองหนุนที่กลับเขาประจําการโดยไมคิดมูลคาหรือ  
ขาวโฆษณาการ เร่ือง สละเงินเลี้ยงชีพเพื่อสงบํารุงความสุขของทหาร (ขาวโฆษณาการ. 
2484: 545) เปนขาวของหญิงชราวัย 74 มารดาของทหารอาสาที่เสียชีวิตในสงคราม บริจาคเงิน
เลี้ยงชีพ 1 เดือน ที่รัฐบาลจายให มอบใหแกทหาร 
 
 ในขาวที่ปรากฏนี้จะเห็นไดวาทุกคนสามารถชวยชาติไดดวยกันทั้งสิ้น  ผูหญิงไมวาจะเปน
วัยใดก็สามารถชวยชาติไดดวยวิธีการของแตละคน 
 
 นอกจากการตีพิมพตางๆแลว จอมพล ป.พิบูลสงครามยังไดใชสื่อวิทยุของกรมโฆษณาการ
ในการเผยแพรแนวคิด นโยบาย และสรางวาทกรรมผาน คําขวัญ การตั้งชื่อหญิงชาย บทเพลง  
บทละครประวัติศาสตร บทความ คํากลาว บทสนทนานายมั่น–นายคง ดังที่ไดกลาวไปแลว 
นอกจากนี้ยังมีการจัดฉายภาพยนตรเพ่ือสงเสริมการสมรสและใหประชาชนตระหนักในความสําคัญ
ของการสรางครอบครัวใหเปนปกแผน โดยกระทรวงการสาธารณสุขไดสรางภาพยนตรขึ้น 3 เร่ือง
เพ่ือสงเสริมสถาบันครอบครัว 
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    ... ภาพยนตรเร่ือง “วัยคะนอง” ชี้ใหเห็นถึงผลเสียของความไมรับผิดชอบตอครอบครัวของชายผูเปน
สามี   เ รื่ อ ง   “ยอดชายา ”  แสดงให เห็น ถึงความดี งามของหญิ งผู เปนภรรยา   และเรื่ อ ง  
“กิ่งทอง ใบหยก”  แสดงใหเห็นถึง การครองชีวิตอันมีความสุข ราบรื่นของสามี–ภรรยา เปนตน  
ซึ่งภาพยนตรทั้ง 3 เรื่องดังกลาว  นอกจากจะชี้ใหเห็นความสําคัญของครอบครัวและชีวิตสมรสแลว   
ยังจัดสรางขึ้นเพ่ือหารายไดใหกับองคการสงเสริมการสมรสดวย  (นันทิรา  ขําภิบาล.  2531: 129-130) 

 

 จากทั้งหมดที่กลาวมาแลวนี้  จะเห็นไดวาจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดใชเครื่องมือตางๆ ใน
การสรางวาทกรรม และใชสํานักวัฒนธรรมฝายหญิง ตลอดจนการโฆษณาประชาสัมพันธและใช
สื่อมวลชนในการดําเนินการใหวาทกรรมนั้นเปนที่รับรู และปรากฏใหเห็นเปนรูปธรรมขึ้นมา 
  

3.3  ภาพผูหญิงที่ปรากฏในวาทกรรม 
 ภาพผูหญิงที่ปรากฏในวาทกรรมในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เปนภาพที่เนนความเปน
หญิงที่มีความสวยงาม ออนหวาน ทันสมัย มีอํานาจในการชักจูงใจ เปนขวัญกําลังใจแกสามี เปนแม
เรือน และเปนแมพิมพ  ความเปนหญิงที่ปรากฏในวาทกรรมสามารถนํามาเชื่อมโยงกับประเด็น
ตางๆได 4 ประเด็น คือ ความเปนหญิงกับเพศสภาพ  ความเปนหญิงกับความเปนอารยะ  ความ
เปนหญิงกับครอบครัว  และความเปนหญิงกับการเปนพลเมืองของชาติ 
 

ความเปนหญิงกับเพศสภาพ 
 หญิงชายมีความแตกตางกันในเรื่องสรีระ  ซึ่งสงผลตอความแข็งแรงของรางกาย หญิงมี
ความออนแอกวาชาย ดังนั้นจึงตองมีการแบงงานใหเหมาะสมกับหญิง แตในดานของจิตใจนั้นไม
ตางกัน  หญิงมีจิตใจที่เขมแข็งและเปนผูที่มี  “ขวันดี”  หญิงเปนผูที่มีความออนหวาน  และสามารถ
ใชความงาม  ความออนหวานของตนครอบงําและโนมนาวใจชายได 
 

ความเปนหญิงกับความเปนอารยะ 
 หญิงถูกนําไปเชื่อมโยงกับความเปนอารยะ ซึ่งเห็นไดชัดที่สุดจากการแตงกาย    หญิงที่
แตงกายถูกตองตามวัฒนธรรมถือวาเปนผูสรางเกียรติใหแกชาติ   ในขณะเดียวกันหญิงที่จะเปน
เครื่องหมายแหงอารยะไดนั้น ควรเปนผูมีการศึกษา มีความรูตามหลักการสมัยใหมในการอบรมดูแล
เลี้ยงดูบุตร และควรที่จะมีงานอาชีพของตน 
 

ความเปนหญิงกับครอบครัว 
ในครอบครัวหญิงมีสถานะเปนเมียและแม  ในฐานะเมียคุณลักษณะที่สําคัญ ก็คือการเปน

แมศรีเรือน  ดูแลรับผิดชอบภาระในบาน เพ่ือใหสามีสามารถทํางานไดอยางเต็มที่ ขณะเดียวกัน
หญิงยังเปนผูสรางขวัญและกําลังใจใหกับสามี 
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 ในฐานะแม  หญิงมีฐานะเปนแมพิมพ  มีหนาที่หลอหลอม อบรมเลี้ยงดูเด็กใหมีคุณภาพ 
และมีความสมบูรณแข็งแรงทั้งทางรางกายและจิตใจ หญิงในฐานะแมตองมีความรูในการอบรมเลี้ยง
ดูเด็กตามหลักวิชาการ 
 

ความเปนหญิงกับความเปนพลเมืองของชาติ 
 “ ผูหญิงเปนสวนหนึ่งที่ชวยสรางชาติ ” เปนวาทกรรมหลักในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
การสรางชาติของหญิงไทยทําไดโดย  การแตงกายใหมีอารยะซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมอันดี
ของชาติ   การเปนภรรยาที่ชวยชักจูงและปลุกปลอบใจสามีใหมีสวนในการทํางานเพื่อประเทศชาติ      
การเปนแมที่ชวยสรางชาติไดดวยการเพิ่มจํานวนประชากรที่มีคุณภาพ   นอกจากนี้ในฐานะ
พลเมืองของชาติ  ผูหญิงยังสามารถชวยชาติไดโดยตรงดวยการเปนทหารปกปองประเทศ หรือชวย
ชาติดวยการเสียสละทรัพย เสียสละกําลังแรงงานเพื่อสนับสนุนแนวหนาที่กําลังปกปองประเทศชาติ 
 วาทกรรมความเปนหญิงที่เกี่ยวของกับทั้ง 4 ประเด็นดังกลาวนี้ จอมพล ป.พิบูลสงคราม 
ไดทําใหวาทกรรมปรากฏเปนรูปธรรมดวยการใชนโยบายและมาตรการตางๆ ตัวอยางเชน   

 ในเร่ืองการแตงกายจอมพล ป. พิบูลสงคราม  ไดเร่ิมดําเนินการโดยเริ่มจากการขอรอง 
ชักชวนโดยมีการประชาสัมพันธใหเห็นวาสุภาพสตรีที่เปนผูนําในสังคม  เชน เจาคุณพระประยูรวงศ
ยังไดเปลี่ยนการแตงกายมาเปนแบบรัฐนิยม  มีการขอความรวมมือโดยเร่ิมจากขาราชการและ
ครอบครัวที่จะเปนตัวอยางแกราษฎร   มีการประชุมชี้แจงใหขาราชการ ประชาชนทราบถึงแนวทาง
ในการแตงกายตามแบบที่ราชการกําหนด   มีการเผยแพรและรณรงคการแตงกายผานการประชุม
กํานันผูใหญบานและครู เพ่ือใหนําไปเผยแพรแกประชาชนตอไป   มีการประชุมชี้แจงแกประชาชน
โดยตรง   มีการชี้แจงโดยผานสื่อตางๆ ทั้งวิทยุ ภาพยนตร  ละคร    รวมทั้งมีการขอความรวมมือ
ใหคณะลิเก หนังตะลุง โนรา ชวยเผยแพรการแตงกายตามรัฐนิยมทุกโอกาสที่มีการแสดง   มีการจัด
งานร่ืนเริง และมีการใหรางวัลการแตงกายเพื่อเปนการสงเสริมใหประชาชนหันมาแตงกายตามรัฐ
นิยม  มีการจัดประกวดการแตงกาย  ในบางจังหวัดมีการจัดครูและยุวชนทหารออกเที่ยวตรวจตรา 
และแนะนําการแตงกายของสตรีตามตลาดสดเทศบาล  ซึ่งปรากฏวา 

 
  สตรีสวนมากปฏิบัติตามขอแนะนําดวยดีแตก็ยังมีสวนนอยซึ่งเปนคนชราไมปฏิบัติตามอางวาเปน
ของใหมรูสึกกระดากอาย แตเมื่อไดรับการตักเตือนแลวก็จะรับปฏิบัติตามตอไป.......สตรีสูงอายุบางกลุม
ก็ไดแสดงใหเห็นถึงความรวมมือท่ีจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการดังเชน   คณะสตรีสูงอายุใน
อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดเดินทางมาปฏิญาณตน ณ ที่วาการอําเภอสิชลวา จะเลิกใชผาโจง
กระเบน  และจะไวผมยาวเพื่อเปนผูนําสตรีในอําเภอสิชลตอไป 

                   (กองสกล กวินรวีกุล.  2545: 192: อางอิงจาก กจช.มท.,5.9/36,กจช.มท.,5.9/38) 
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 นอกจากนี้ยังไดมีการกําหนดมาตรการในการลงโทษผูกระทําผิดเรื่องการแตงกาย มีทั้งการ
ใหเจาหนาที่ แนะนํา ตักเตือน จับ และปรับ การหามมิใหเขามาติดตอสถานที่ราชการ ไมใหรถ
ประจําทางรับผูที่แตงกายผิดระเบียบ มีการออกพระราชกฤษฎีการัฐนิยม 

เหลานี้ลวนแสดงใหเห็นถึงความพยายามและความตั้งใจม่ันของจอมพล ป. พิบูลสงคราม  
ที่ตองการจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการแตงกายของประชาชนพลเมืองโดยเฉพาะสตรีไทย ซึ่ง “มีสวน
ในการสรางชาติ”  วิธีการทั้งหลายที่จอมพล ป. พิบูลสงครามไดดําเนินการ ถือเปนภาคปฏิบัติการ
ทางวาทกรรมที่จะทําใหวาทกรรม “หญิงเปนเคร่ืองหมายแหงอารยะ” ปรากฏเปนรูปธรรมอยาง
ชัดเจนในสังคมไทย  สวนวาทกรรมความเปนหญิงที่สัมพันธกับประเด็นอ่ืนๆดังที่ไดกลาวมาแลวน้ัน 
จอมพล ป. พิบูลสงครามก็ไดใชเครื่องมือสําคัญ คือ อํานาจของรัฐ และสื่อมวลชนในการสราง 
วาทกรรมใหเปนรูปธรรมอยางชัดเจนดวยเชนกัน 

                                           
 
  
 



 

บทที่ 4 
ภาพความเปนหญิงในนวนิยายไทยสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม 

 

4.1  ความเปนหญิงในนวนิยาย 
ความเปนหญิงในนวนิยาย หมายถึง  ภาพลักษณของผูหญิงที่ถูกสรางขึ้นมาในนวนิยาย

เปนภาพที่ผูเขียนไดสรางขึ้นดวยการเลือกนําเอาคุณลักษณะตาง ๆ มาประกอบสรางขึ้นเปนภาพ       
ผูหญิงที่ตองการนําเสนอ 
 ความเปนหญิงที่ปรากฏในตัวละครแตละตัวนั้น มีมากกวา 1 ลักษณะ  และสิ่งเหลานี้นําไปสู
การนําเสนอความหมาย และคุณคาบางประการของผูหญิงในทัศนะของผูสรางหรือผูเขียนผาน
ตัวอักษรไปยังการรับรูของผูคนและสังคม 
 การเสนอภาพความเปนหญิงในนวนิยายนั้น   มีทั้งการนําเสนอในลักษณะพฤติกรรมของ
ตัวละคร แนวคิด ตลอดจนทัศนคติของตัวละครที่มีตอผูหญิงที่ปรากฏในเรื่อง 

ความเปนหญิงที่ปรากฏในนวนิยายสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม มี 15 ประเด็นที่สําคัญ
ดังนี้  

4.1.1  ความเปนหญิงกับคานิยม  ขนบประเพณี  ความเปนกุลสตรี 
4.1.2  ความเปนหญิงกับอารมณและเหตุผล 
4.1.3  ความเปนหญิงกับความเขมแข็งเด็ดเดี่ยว 
4.1.4  ความเปนหญิงกับความออนหวาน จริตกิริยา  เยายวน 
4.1.5  ความเปนหญิงกับสถานะบทบาทในครอบครัว 
4.1.6  ความเปนหญิงกับการพึ่งพา  การเปนผูนํา  การเปนผูตาม 
4.1.7  ความเปนหญิงกับงานอาชีพ 
4.1.8  ความเปนหญิงกับอํานาจและการถูกครอบงํา 
4.1.9  ความเปนหญิงกับความเปนเหยื่อ 
4.1.10  ความเปนหญิงกับอิสระในการกําหนดชีวิต 
4.1.11  ความเปนหญิงกับขอบเขตพื้นที่ 
4.1.12  ความเปนหญิงกับการศึกษา 
4.1.13  ความเปนหญิงกับคุณความดีและคุณสมบัติที่คนยกยอง 
4.1.14  ความเปนหญิงกับการตระหนักถึงสถานะออนดอยหรือเสียเปรียบของตน 
4.1.15  ความเปนหญิงกับสํานึกตอสังคม 
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4.1.1  ความเปนหญิงกับคานิยม  ขนบประเพณี  ความเปนกุลสตรี 
ขนบประเพณี  วัฒนธรรม  คานิยม เปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นมาโดยมนุษยและในขณะเดียวกัน  

สิ่งเหลานี้ก็เปนผูสรางกรอบ  กฎเกณฑ  สิ่งที่ควรทําหรือไมควรทําใหกับมนุษย 
 วารุณี  ภูริสินสิทธิ์ (2550. ออนไลน) ไดกลาวไววา เพศหญิงเพศชายเปนขอเท็จจริงทาง
สรีระ  แตการจะเปนผูหญิงหรือผูชายนั้นเปนกระบวนการทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมสรางความเปน
หญิงเปนชายในสังคม และเปนผูบอกวาผูหญิงผูชายควรจะทําตัวอยางไร เชน ผูหญิงในวัฒนธรรม
ไทยตองเปนคนเรียบรอย ไมพูดเสียงดัง  ไมสบถ  ภรรยาตองเชื่อฟงสามี และใหความสําคัญกับ
หนาที่แมและภรรยา 
 ในนวนิยายไทยสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามแสดงใหเห็นถึงความเปนหญิงที่ถูกกําหนด 
กรอบไวดวยขนบ ประเพณี  คานิยม หญิงที่ดีที่ไดรับการยกยองคือหญิงที่มีคุณสมบัติของแมเรือน  
เกงการบานการเรือน การทําอาหาร  การเย็บปกถักรอย หญิงที่ดีตองเก็บงําอารมณความรูสึก
โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูสึกที่มีตอเพศตรงกันขาม หญิงตองเชื่อฟงผูใหญและเม่ือแตงงานแลวตอง
เชื่อฟงสามี สิ่งเหลานี้ถูกปลูกฝงอยูในจิตใจของหญิง  ดังจะเห็นไดจากคําพูดของ นาถฤดี ในเรื่อง
หัวใจใหเชา 
 

  ...ดิฉันทองอยูในใจอยางเดียววา ดิฉันจะแตงงาน  ดิฉันจะแตงงาน มีครอบครัวเปนหลักฐาน 
หัวหนาครอบครัวในอนาคตของดิฉันไมชอบส่ิงใด ดิฉันก็จะไมขัดใจเขา ดิฉันจะเปนชางเทาหลังของ
เขา   ตามบรรพประเพณีที่กุลสตรีไทยนิยมมาแตโบราณกาล 

                (นิตยา  นาฏยะสุนทร.  2513: 130-131) 

 
 ในนวนิยายหลายๆเรื่อง เชน คนบริสุทธิ์  มาลินี  นางครวญ  ปลายทางชีวิต หญิงจะเคารพ
และเชื่อฟงผูใหญ  ปฏิบัติตามในสิ่งที่ผูใหญเห็นควร  รวมทั้งการแตงงานที่เปนการคลุมถุงชน  
แมบางครั้งไมเต็มใจแตก็ปฏิบัติตาม 
 

 ...เตือนตาเปนคนสุภาพและเรียบรอย แมฐานะของบิดาจะเปนคนสําคัญก็ไมไดเปล่ียนแปลงความ
สุภาพเรียบรอยของเธอใหกลายเปนอยางอื่ น  สงบเส ง่ียมและวางตัว เหมาะสมแกกุลสตรี  
จะพึงประพฤติ ...ผูหญิง เชน เตือนตาเปนกุลสตรีในแบบฉบับของกฤษณาสอนนองและสุภาษิตสอนหญิง 
ความรัก และการแตงงานเปนเร่ืองของผูหลักผูใหญ 

                 (เสนีย  เสาวพงศ.  2548ก: 25) 

 
 ในขณะเดียวกันคานิยมเรื่องการใหคุณคา ใหความสําคัญกับความบริสุทธิ์ของหญิงน้ัน ยัง
พบไดในนวนิยายหลายเรื่องโดยปรากฏใหเห็นในคําพูดของตัวละคร เชน คําพูดของพิสัยที่พูดกับ
ยุพเยาวในเรื่องผจญชีวิต 
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     …เกียรติของสตรีนั้น คืออะไร  เกียรติของสตรีอยูท่ีความบริสุทธ์ิ  ความบริสุทธิ์เปนส่ิงที่เรา 
       จะตองบูชา             

         (พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ. 2543ข: 139) 

 
 ในนวนิยายบางเรื่องปรากฏใหเห็นทั้งในคําพูดและการกระทําของตัวละคร เชน จักรในเรื่อง
นางไพร รักอยูกับคนึงนิจ  แตเม่ือเขาใจผิดคิดวาคนึงนิจไดเสียตัวใหทศที่เขาไปปลุกปล้ําแลว  
จักรก็ไดตีตัวออกหางจากคนึงนิจ      จดหมายที่จักรเขียนถึงคะนึงนิจแสดงใหเห็นถึงเหตุที่จักร      
ไมสามารถรักคนึงนิจตอไปได เหตุผลนั้นก็คือ คนึงนิจไมใชสาวบริสุทธิ์แลว 
 

 ...ผมรักคนึงนิจ  แตความรักน้ีนิจตองไมลืมวา เปนความรักในสิ่งดี สิ่งท่ีบริสุทธ์ิ ...คนึงนิจ
ของผม ลอยสูงเดนอยูเหนือราคีใด ๆ ทั้งส้ิน  จริงอยูพฤติการณที่เกิดขึ้น  ไมใชความผิดของคนึงนิจ 
เปนความระยําของทศ แตก็ไมใชความผิดของทศเหมือนกัน เพราะทศรักคุณ คนที่รักกันก็มุงทั้งเลห 
ทั้งกล แตขอใหคุณมานึกถึงคนที่คุณรัก และรักคุณดวยความหวังดังกลาว 
        ผมรับอยางไมละอายวา ผมยังเปนสามัญชน ที่ปรารถนาจะเปนคนแรก และคนเดียว และคน
สุดทายของหัวใจและรางกายผูที่ผมรักตลอดเวลา ผมฝนอยางนี้  ผมสารภาพรักกับคุณแลว  ผมก็หวัง
จะไดรับสิ่งสูงคาน้ันเปนคนแรก ...ผมไมเชื่อทศแตอดคิดเพนพานไมได  ยิ่งคิดผมก็ยิ่งนอยใจวาผม
มาทีหลัง มารับเดนรักเดนพิศวาสจากคนอื่น ผมอาจกลับมาหาคุณอีก ถาหัวใจผมลางกิเลสของปุถุชน
ลงไดมากกวานี้  แตตราบใดที่แผลหัวใจคอยสะกิดอยูวา  ผมไมใชคนแรกของคนึงนิจ....ผมยอมเสียใจ 

          (สุวัฒน   วรดิลก.  2518: 371-372) 

 
 หญิงจะตองสงวนตัว เก็บงําอารมณความรูสึก ไมแสดงออกใหผูอ่ืนรับรู ก.สุรางคนางคได
แสดงทัศนะนี้ผานคําพูดของระพีพันธที่พูดกับคุณแดง หญิงผูที่มาหลงรัก ในเรื่องปทมา วรารักษ วา 
 

 …การที่คุณแดงจะรักใครนั้น ไมใชของเสียหายแตอยางใดเลย เพราะความรักเทาที่เราเขาใจอาจ
เกิดขึ้นไดแกทุกรูปทุกนาม   แตสําหรับระเบียบ  ประเพณีของคนไทยเรา ยังมองไมเห็นวา การ
แสดงออกวาเรารักเราชอบใครอยางเปดเผยวุนวายตามใจเรานั้นเปนเรื่องธรรมดา    เชน   สมมุติวา
คุณแดงนึกรักนึกชอบใครขึ้นมาสักคนหนึ่ง นึกอยากจะมาบานเขาค่ํามืดดึกดื่นอยาง เชน มาบานผมนี้  
อาจจะมีผูเขาใจวาผิดธรรมดา ความครหานินทาก็เกิดขึ้น 

                      (ก.สุรางคนางค.  2536ก: 356-357) 
 

ผูหญิงที่ไมประพฤติตนตองตามขนบประเพณี    ไมเปนกุลสตรีตามคานิยมของสังคม   
เปนผูหญิงที่ผูใหญไมปรารถนาใหบุตรหลานของตนไปของเก่ียว 

วัลลาในเรื่องเบญจวรรณ  เปนหญิงสาวที่สวยงาม สวยกวาพี่นองทุกคน เปนหญิงปากไว 
ใจกลา  ฉลาดทันคนและทันสมัย วัลลาคบหาผูชายหลายคนเปนเพ่ือน แตเปนคนเดียวในบรรดา 
พ่ีนอง 5 คน (ยกเวนจุมนองสาวคนเล็กที่ยังเรียนอยู)ที่ในตอนทายของเรื่องยังไมไดแตงงาน 
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 วัลลาหลังจากช้ําใจมาครั้งหนึ่ง  และเปล่ียนใจใหมได  หลอนก็แตงตัวมากขึ้นกวาเดิม  และ เที่ยว
จัดขึ้น สนุกสนานกับเพ่ือนชายโดยไมหว่ันเกรงตอคํานินทา  ใคร ๆ  ก็ไมอาจเดาวาวัลลาชอบใครเปน
พิเศษ  และหญิงสาวอยางวัลลา ผูปกครองของชายหนุมทั้งหลายตางก็ส่ังสอนกําชับบุตรหลานมิให 
เขาไปเกี่ยวของจริงจังดวย  เพราะหลอนมิใชแบบของกุลสตรี 

                         (กาญจนา นาคนันทน.  2513ข: 251-252) 
 

 สวนหญิงที่เปนกุลสตรี เรียบรอย ออนหวาน นุมนวล เชน นนทลีในเรื่องปลายทางชีวิต   
ก็เปนที่ตองตาตองใจแกฤชุตั้งแตครั้งแรกที่ไดพบ   แตอยางไรก็ตามในนวนิยายหลายๆเรื่อง รวมทั้ง
ปลายทางชีวิตนี้ ก็แสดงใหเห็นวา แมชายจะพึงใจในหญิงที่เปนกุลสตรี ประพฤติตนตามขนบสังคม  
แตในยุคสมัยแหงความเปนอารยะนี้  ความเปนกุลสตรี  ความเปนแมบานแมเรือน การดูแลเอาใจใส
ครอบครัวดี เพียงเทานี้ไมเพียงพอสําหรับยุคสมัยที่กําลังเปลี่ยนแปลง หากหญิงยังคงยึดมั่น
ขนบประเพณี ความเปนกุลสตรีโดยไมรูจักปรับเปลี่ยน  หญิงน้ันก็จะเปนคน “ครึ” ลาสมัยไมทันโลก  
ไมทันสังคม ดังเชน  นนทลีในเรื่องปลายทางชีวิต 
 

 หมอมราชวงศหญิงนนทลี  ตรีทิพ เปนธิดาคนกลางของหมอมเจาอนันตพงศ  ตรีทิพ ถูกสงตัวเขา
มาถวายพระองคเจาหญิงจันทรจิรกาลตั้งแตยังเยาว ไดเติบใหญขึ้นมาในลอมรั้วของจารีตประเพณี 
เธอไดรับการอบรมโดยตรงจากเสด็จยา ผูมีพระเนตรเขม็งมั่นในประเพณี  นนทลีไมอาจกระดิกตัว 
พนสายเนตรของทานไดเลย ฉะนั้น นนทลีจึงเปนหลานรักท่ีชื่นใจของเสด็จยา   แตเปนนนทลี ท่ี
นาสงสารของพี่นอง 

              (จินตะหรา.  2512: 5-6) 

 
 ความแตกตางของการเลี้ยงดู และสังคมที่เติบโต ทําใหนนทลีมีความแตกตางไปจากพี่นอง 
และถูกตําหนิวาเปนคนคร่ําครึ 
 
      ขณะท่ีพ่ีนองระเริงตัวอยูในหมูเพ่ือนฝูง  มีเกียรติยศของการเปนนักเรียนชั้นสูงของประเทศ   

ปราดเปรียวมีชื่อเดนในวงสังคมชั้นผูดี  ม.ร.ว.หญิงนนทลี  ธิดาคนกลาง สงบหงิมอยูในลดาวัลย  
เรียนหนังสือเพียงแตที่เสด็จทรงพอพระทัย   และเรียนการเย็บปกถักรอย  การดนตรี  การครัวจาก
คุณแสงจันทรจนชํานาญ  นนทลีคอยยางเยื้องไปตามจารีตประเพณีของหญิงชาววัง เมื่อพรสิริและ
นิภาธรวิ่งรุดไปตามตํารับหญิงสมัยใหม  ในการกาวไปคนละแยกเชนนี้ ทําใหนนทลีไกลไปจากพี่นอง
เขาทุกที ซึ่งเปนเหตุหนึ่งที่นิภาธรตําหนิพี่สาวอยางรุนแรง   ถึงความคร่ําเครอะและตระหนี่ตน 

                               (จินตะหรา.  2512: 84-85) 

 
 นนทลีเปนหญิงรุนใหม หากแตถูกอบรมเลี้ยงดูโดยคนรุนเกาที่ยึดในขนบประเพณี นนทลีจึง
เปนหญิงที่มีความเปนกุลสตรีตามขนบคานิยมแตไมทันโลก 
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ในขณะที่นนทลีไมทันโลก ไมทันสมัย  ตัวละครหลายตัว เชน  วัลลาในเบญจวรรณ จิตรี 
ในเราลิขิต – บนหลุมศพวาสิฏฐี  สาวิตรีในชั่วชีวิตหน่ึง ลวนแตเปนตัวละครที่เปน “สาวสมัย”
ในขณะนั้น   ชอบเท่ียวเตร  เขาสังคมเกง  คบเพื่อนชายหลายคน   แมเปนสาวทันสมัยแตก็ไมเปน
ที่ชื่นชมของคนทั่วไป 

สิ่งที่นาสนใจคือ ทั้ง “เกาไปและใหมเกิน” นั้นเปนสิ่งที่ไมนาชื่นชมดวยกันทั้งคู และใน 
นวนิยายไดใหคําตอบไววา สิ่งที่เหมาะสม คือ การปรับเปลี่ยนผสมผสานระหวางเกาและใหม ดังจะ
เห็นไดจาก เพทาย และ สุดา ในเรื่องแผนดินของเรา 
 
 ในเรื่อง แผนดินของเรา  เพทายเปนหญิงที่ไดรับการชื่นชม 
 
 ลักษณะของผูหญิงอยางเพทาย  มิใชแบบของผูหญิงท่ีเกาเกินไปอยางรําเพย หรือใหมเกินไป 
     จนกลายเปนเหย่ือของนินทาสโมสร ซึ่งเพ่ิงกําลังตื่นตัวอยูในสมัยนั้น   การวางตัวของหลอนอยูระหวาง 
     กลางอันหญิงนอยคนจะทําได 
                (แมอนงค เลม 1.  2504: 32)  

 
 เชนเดียวกับสุดาในเรื่องแผนดินของเรา สุดาเปนหญิงสาวทันสมัย ปราดเปรียว    
จบการศึกษาจากตางประเทศ มีอาชีพการงานที่ม่ันคง เม่ือแตงงาน สุดาสามารถผสานความทันสมัย 
และความเปนแมเรือนเขาไวดวยกันได  สุดาปรับโลกใหมที่มีความทันสมัยใหนอมลงมาสูโลก 
แบบเกา โลกของความเปนหญิงที่มีภาระหนาที่ตองานบานงานเรือน 
 
           … สุดาปรับแผนผังชีวิตของหลอนเสียใหม จากภาวะของหญิงสาว  ซึ่งไมมีใครเชื่อนํ้ามนตวา จะรู

อะไรเปนอะไรในกิจการบานเรือน   ภายใน 3 เดือนแรกเทานั้น บานที่เคยรกรุงรังปราศจากระเบียบของ
หลวงเถกิงก็เรียบรอย  เกือบหาที่ติไมได   และตรงกันขามกับความเขาใจของทุกคนที่ถือเอาการตามใจ
ภรรยาตามอารมณดีของหลวงเถกิงวาอยูในโอวาทเมียสาว สุดาไมเคยกาวราว  หรือลวงลํ้าเกินไปกวา
สิทธิและหนาที่   สามีภรรยาตามทัศนะของหลอน  อาจหมายถึงภาวะ อยางพอกับลูก อยางหนุมกับสาว  
อยางเพื่อนกับเพ่ือน  หรือสามอยางในเวลาเดียวกัน  ตราบใดที่ตางฝายตางถอยทีถอยอาศัย  เขาใจและ
เห็นอกเห็นใจ ตราบนั้นไมมีอะไร แมปากตะไกรของนินทาสมาคม จะมากระทบกระทั่งความผูกพันซึ่งมี
อยูตอกันใหส่ันสะเทือนไปได 

              (แมอนงค เลม 2.  2504: 74-75) 
 

 ในขณะเดียวกันในเรื่องคูครอง ก็ชี้ใหเห็นวาความเปนกุลสตรี ความเปนแมบานแมเรือน  
ไมเพียงพอสําหรับยุคสมัยนี้แลว  ผูเขียนไดแสดงความคิดเห็นน้ีผานบทสนทนาของตัวละครชาย   
2 ตัว กลาวถึง ลักษณะของสตรีที่บุรุษพึงใจ และไมพึงใจ 
 
 



71 
 

 
 

 “ ...ลูกสาวขาหลวงเกาปตตานีเปนยังไง ” 
            “ แหม คนนั้นสวยจริงเฮย ปากนิด จมูกหนอย ออนหวานเรียบรอย  เสียแตโงชมัดยาด   
                 แมกักเสียไมใหกระดิกตัวไปไหนเลย  หนังสามปดูสองหน   อยูแตในบานทํากับขาว   
              กลางวันไมมีอะไรทํา ก็นอน  ใหเด็กไปซื้อหนังสือพิมพมาใหอาน ดูรูปภาพ  จะไปไหนที 
              ตองมียายแมกํากับเปนโขลนไปดวย กลัวไปหมดทุกอยาง  ฮิตเลอรเปนผูหญิงผูชายไมรู ”  
 “ เรียนหนังสือท่ีไหน” 
 “ คอนแวนแนะเฮย  จบมาสักสองปเห็นจะได ภาษาฝรั่งเศส อานเกงกวาอั๊ว  แตวาเดี๋ยวนี้ 
              ไมไดใชทําอะไร  เห็นจะลืมหมด ก็ไอกลวยบวชชี  แกงสม  มันไมตองทองภาษาฝรั่งเศสนี่วา” 
 … 
 “ ถาเราจะคุยกันวา ฮิตเลอรทําอะไรก็คงฟงไมรูเรื่องนะ  ตรงขามกับแมนิสา คนที่มาหาที่นี่บอยๆ 
   แกเคยพบไหมละ  เขาเคยเปนเพ่ือนของนวล” 
 “ คนหนากลม ๆ ใชไหม” 
 “ ใช ที่วันนั้นแกมาเขากําลังนั่งดูหนังสืออยูที่นั่น”   ชี้ไปที่เกาอี้ตัวหนึ่ง เพ่ือใหระลึกได  
             “ พูดเปนนํ้าไหลไฟดับ  พูดคนเดียวไมตองใหพูด รูหมด  ใครเปนใครอยูที่ไหน   
              ถาใครไดผูหญิงคนนี้เปนคูครองละก็  ที่บานไมตองมีหนังสือ Who is Who in Bangkok” 
              แลวหัวเราะอยางขบขัน  “ ยายนี่เปนเลาใหฟงครอกไปหมด ….”         ..... 
 “ วาแตคนที่เห็นในรถไฟนี่นะชอบมากหรือ ” 
   “ เออ คิดวาชอบ ทวงทีกิริยาคมคายแตทําเปนไมรูไมชี้  จะเดินเหินเรียบรอย พูดนอย 
                 และรูจักกาลเทศะ  เหมาะสําหรับเปนผูนําในครอบครัวและชีวิตในบาน  การงานภายนอก 
              คงจะรูบาง  อั๊วถามวา  ‘ คุณชอบทหารไหมครับ ’ เธอตอบวา ‘ การเปนทหารนะชอบคะ  
   เพราะเปนลูกผูชายตองเปนทหาร  แตวาคนที่อยูในเครื่องแบบทหารซิคะ ทําใหตองคิดมาก ’ 
   เห็นไหม ?    รูจักตอบไมใหเสียมารยาท   ผูหญิงจะนาดูก็ตรงท่ีมีมารยาทนี่แหละวะ   
                 ไอหุงขาวตมแกงชางมันเถอะ  แลวมันก็เปนไปเองไมสําคัญ ”  
                 (ก.สุรางคนางค.  2512ก: 272-277) 
 

ผูหญิงที่อยูแตในบาน ไมรูจักสังคม ไมรูจักโลกภายนอก กับผูหญิงที่รูเร่ืองโลกภายนอก
มากเกินไปลวนเปนหญิงที่ชายไมนิยม   หญิงที่ชายนิยมคือหญิงที่มีความเปนกุลสตรี รูจักกาลเทศะ  
มีมารยาท รูจักสังคม รูจักโลกภายนอก   ในนวนิยายหลายเรื่องชี้ใหเห็นวา ขณะนี้โลกกําลังอยูในยุค
ของการเปลี่ยนแปลง ดังน้ันคนก็ตองเปลี่ยนไปดวย  ไมสามารถคงอยูในสภาพเกาได ดังความคิด
ของแมของรัชนีในเรื่องปศาจ    รัชนีเปลี่ยนจากเด็กที่เชื่อฟง ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของผูใหญ  เปน
รัชนีที่มีความคิดเปนอิสระ เปนตัวของตัวเอง แมไมอยากใหรัชนีเปลี่ยน แตก็รูวาเปนไปไมได 
  
 … หมดไปแลวสําหรับสมัยของผามวงและผาลาย  ผาแถบ  ผาถุง  และโจงกระเบน  กลายเปน 
     สมัยของกางเกงและกระโปรง หมดไปแลวสําหรับแปงขมิ้น ดินสอพอง และสีผึ้ง  แตเปนสมัยของครีม  
     ลิปสติก และน้ํามันเซ็ตลอน   พ่ี ๆ ของรัชนีแตงงานมีเหยามีเรือนไปหมดแลว  ซึ่งนับวาเปนเคราะหดี 
     อยางยิ่ง  เพราะเหลือเพียงลูกสาวคนเล็กอีกคนเดียวที่จะตองหมกหมุนเปนหวงเปนใย    และแมก็ได 
     แตมองดูรัชนีดวยความวิตกอยูในใจ  นึกบนบานศาลกลาวอยูในอก  หวังวาปาฏิหาริยอะไรสักอยาง 
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     จะเกิดข้ึน  เพื่อเปลี่ยนรัชนีใหเปนเด็กดีอยางสภาพเกา  ในทามกลางความเปลี่ยนแปลงใหม ๆ   
     ของสิ่งแวดลอมทั้งหลาย.... 
            (เสนีย  เสาวพงศ.  2548ข: 12) 

 
 ในขณะที่แมอยากใหรัชนีเชื่อฟง ปฏิบัติตามเหมือนเม่ือสมัยรัชนีเปนเด็ก เหมือนพ่ีสาวที่
เชื่อฟงและปฏิบัติตาม  รัชนีกลับเห็นวา ควรเชื่อตัวเองและตัดสินใจทําสิ่งตางๆดวยตนเองเพราะสิ่ง
ที่ผูใหญคิดนั้นไมใชสิ่งที่ถูกตองเสมอไป 
 
 ความดีไมใชของทั่วไป  แตจํากัดและมีความหมายแตกตางกัน  สําหรับบุคคลที่ตางกัน  ความดี 
     ในทรรศนะของหลอนกับความดีในทรรศนะของคุณพอ คุณแม  ก็มีความแตกตาง และไมลงรอยกัน … 
 ฉันจะตองรักษาความเปนตัวของตัวเอง และความเปนอิสระอันนี้ไว   รัชนีตั้งใจมั่น     ฉันเคารพ 
     ตอคุณพอ และคุณแมเสมอ  แตชีวิตของพ่ีสาวเปนบทเรียนสอนใหเห็นเปนตัวอยางวา   การตัดสินใจ 
      ดวยความตั้งใจดขีองผูใหญน้ัน ไมใชเปนสิ่งท่ีถูกตองเสมอไป  และผลนั้นใครเปนคนไดรับ ถามิใช 
     ตัวบุคคลผูนั้นเอง …ฉะนั้น  ถาคนเราจะตองรับเคราะหกรรม  เพราะการตัดสินใจผิดแลว  การกระทํา 
     นั้นควรเปนของเขาเอง ดีกวาที่จะเปนการกระทําที่กําหนดโดยคนอื่น 
                (เสนีย  เสาวพงศ.  2548ข: 206-207) 

 
 ในนวนิยายหลายเรื่องไดชี้ใหเห็นวา สิ่งที่เปนความคิดของผูใหญบางครั้งอาจผิดพลาดดังจะ
เห็นไดวาตัวละครหลายตัวมีความทุกข  เพราะปฏิบัติตามความคิดของผูใหญ โดยเฉพาะเรื่องการ
แตงงาน ไมวาจะเปนมาลินีในเรื่องมาลินี หรือ เตือนตาในเร่ืองความรักของวัลยา ทั้งสองคนลวน
ประสบความทุกข ความผิดหวังจากการแตงงานกับผูชายที่ผูใหญเห็นควรดวยกันทั้งคู 
 จากทั้งหมดที่กลาวมาแลวนี้จะเห็นไดวา ความเปนหญิงในนวนิยายยังคงยึดโยงอยูกับ
คานิยม  ขนบประเพณี ความเปนกุลสตรีแบบเดิม หญิงที่ดีจะตองสงบเสงี่ยมเรียบรอย เก็บงํา
อารมณความรูสึกไมแสดงออกอยางชัดแจง ตองเคารพเชื่อฟงบิดามารดา ปฏิบัติตามที่ผูใหญเห็น
ควรโดยเฉพาะเรื่องการแตงงาน   พรหมจรรยของหญิงยังคงเปนสิ่งที่มีความสําคัญที่บงบอกถึง
เกียรติและคุณคาของหญิง แตในขณะเดียวกันก็มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติบางประการที่เปนการ
ผสมผสานระหวางคานิยมเกากับคานิยมใหมเขาดวยกัน      คานิยมเกา คือ หญิงตองมีความเปน
กุลสตรี  สุภาพ เรียบรอย ออนนอม มีความบริสุทธิ์ผุดผอง เปนแมบานแมเรือน แตในขณะเดียวกัน 
สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือ หญิงจะตองรูจักโลก ทันโลก ทันสังคม รูจักการสมาคม นอกจากนี้การปฏิบัติ
ตามความคิดของผูใหญนั้น  ไมไดเปนสิ่งที่ “ตอง” ทําตามอีกตอไป    หากแตเปนสิ่งที่หญิงตองเปน
ผูพิจารณาในการเลือกปฏิบัติและรับผลจากการปฏิบัตินั้นดวยตนเอง 
 

 4.1.2  ความเปนหญิงกับอารมณและเหตุผล 
อารมณและเหตุผลเปนสิ่งที่มักจะถูกหยิบยกมาอธิบายความแตกตางระหวางชายและหญิง  

ทัศนะที่วา “หญิงมักใชอารมณในการตัดสินใจกระทําสิ่งตาง ๆ ในขณะที่ชายจะใชเหตุผลในการ
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ตัดสินใจ”  เปนทัศนะที่ปรากฏอยูในนวนิยายเกือบทุกเรื่อง ความเปนหญิงกับการใชอารมณเปนสิ่งที่
ถูกเชื่อมโยงเขาไวดวยกันอยางใกลชิด ตัวละครเอกเกือบทุกตัวที่เปนหญิงมักใชอารมณในการ
ตัดสินใจกระทําสิ่งตาง ๆ แตมีการใชอารมณมากนอยแตกตางกันไป และผลของการกระทําที่เกิด
จากอารมณนั้นไดสงผลตอตัวละครในรูปแบบตาง ๆ กัน 
 
 คําพูดของเคานเตส  ตัวละครหญิงในเรื่องหวงรัก-เหวลึก ที่พูดคุยกับทรงวุฒิ  แสดงใหเห็น
ทัศนะที่วาผูหญิงใชอารมณมากกวาเหตุผล 
 

 “ … ผูชายเขาเปนนักเหตุผล  เขาเชื่อหลักวา ถาไมมีเหตุ มันก็ไมมีผล แตผูหญิงน้ัน บางที
มันเกิดผลโดยไมตองมีเหตุ  ปรัชญาในหัวใจของหญิงกับชายไมเหมือนกันเลย   นี่เราก็พูดกันมา
ชานาน เธอจําไดไหมวา ฉันมาหาเธอดวยเหตุไร  มันมีเหตุผลและความจําเปนอยางไร  ที่ฉันตองมา
หาเธอในยามดึกดื่นเชนนี้”   “ ก็ยังจับไมได ” ทรงวุฒิตอบ 
 “ เพราะมันไมมีอะไร นอกจากกลุมใจขึ้นมา  ก็หาเพื่อนปรับทุกข  ทั้ง ๆ ที่ไมรูวาทุกขนั้นคืออะไร
นี่แหละคือธรรมชาติของผูหญิง    ซึ่งฉันอยากใหเธอเขาใจ และถือเปนหลักวา  เมื่อตอไปเธอแตงงาน
มีภริยาอยาเอาเหตุผลไปใชกับผูหญิงใหมากนัก  ผูหญิงมีความสะเทือนใจมากกวาเหตุผล   
ถาเธอจะพบภริยาของเธอเกิดความกลัดกลุมขึ้นมาโดยไมมีเหตุผล ก็อยาเพ่ิงนึกวาภริยาของเธอเปน
บา  หรือไมสามารถจะอยูดวยกันตอไป เธอจะตองใหอภัยแกเพศหญิง ซึ่งเปนเพศที่ไมตองการ
เหตุผล เปนเพศที่ตองรับเคราะหแหงความสะเทือนใจอยางเดียวเทานั้น” 

              (พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ.  2542: 565) 
 

 ตัวละครที่ใชอารมณมากกวาเหตุผลและผลแหงการใชอารมณนั้น กอใหเกิดหายนะแกชีวิต
ของตัวละครน้ันอยางรายแรง ไดแก ภัคคินีในเรื่องแผนดินของเรา นิทราในเร่ืองนิทราสายัณห     
ยุพดีในเรื่องชั่วฟาดินสลาย  และเยียรบับในเรื่องกวาชีวิตนี้จะสิ้น 
 ในเรื่อง แผนดินของเรา มีคําพูดของภัคคินีหลายตอนที่แสดงถึงทัศนะเกี่ยวกับความรักและ
การแตงงาน ซึ่งแสดงใหเห็นวาภัคคินีใหความสําคัญกับอารมณความรูสึกมากกวาเหตุผลหรือความ
ถูกตอง 
 

 ตามความรูสึกของภัค ความรักระหวางชายหญิงมีอยูอยางเดียวเทาน้ัน คือ รักกันโดยไม
ตองการเหตุผล  ไมตองการมิตรภาพหรือความเหนี่ยวรั้งยั้งคิดอะไร เพราะโดยรัก ยอมหมายความ 
ครอบงําส่ิงเหลานั้นไวหมดแลว อารมณอาจจะทําใหหลงงาย แตมันก็เปนไปดวยความบริสุทธิ์ใจ 
ในขณะที่เหตุผลเปนเครื่องมือของมนุษยสําหรับจะเอารัดเอาเปรียบกัน ทั้งในการรับและการให   
แมกระทั่งในเรื่องรัก 

             (แมอนงค เลม 1.  2504: 134) 
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หรือในอีกตอนหนึ่ง ธํารงไดระลึกถึงคําพูดของภัคคินีที่เคยพูดกับธํารงไว เม่ือกอนแตงงาน 
  

 รักไมตองการเหตุผล ไมตองการขนบประเพณี  ไมมีการยับย้ังชั่งใจ รัก คือ การทุมตัวใหกับส่ิง 
      และบุคคลที่เรารัก  โดยไมตองคิดถึงอดีต  ปจจุบัน  และอนาคต 

             (แมอนงค เลม 2.  2504: 67) 
 

ดวยทัศนะเกี่ยวกับความรักของภัคคินีเชนนี้ ทําใหภัคคินีปลอยตัวปลอยใจและลอบเปนชู
กับนเรนทร ทั้งๆที่ตนเองแตงงานกับธํารงแลว  และนเรนทรก็กําลังจะแตงงานกับอัจฉราพี่สาวของ
ตน     ภัคคินีไมไดคํานึงวา การกระทําของตนนั้นจะกอใหเกิดความเดือดรอนแกใครบาง  ภัคคินีทํา
ไปตามอารมณ และคิดวาตนพรอมจะยอมรับกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นได 

 
หลอนมิไดหวาดเกรงที่จะถูกคาดหนาตราชื่อวาเปนหญิงชั่ว นอกใจผัว คบชู ผูทําลายตระกูล   

เปนที่รังเกียจ  สะอิดสะเอียนแกครอบครัวที่ดีทั่วไป ผูหญิงอยางภัคคินี  คร้ังหน่ึงลงไดทุมตัวใหกับ
ความรักและความปรารถนาแลว  หลอนมอบใหโดยสิ้นเชิงท้ังรางกาย  ท้ังจิตใจ และเกียรติยศ 

                 (แมอนงค เลม 2.  2504: 24) 
 

 เม่ือภัคคินีหนีตามนเรนทรไปในวันที่พ่ีสาวจะแตงงานกับนเรนทร จดหมายที่ภัคคินีเขียนถึง
ธํารงผูเปนสามีนั้น แสดงใหเห็นถึงอํานาจของอารมณที่อยูเหนือเหตุผล เหนือความรูสึกสํานึกตอสิ่ง
ใด ๆ  แมรูวาสิ่งที่ตนทํานั้นจะกอใหเกิดความทุกขแกคนที่ตนรักและรักตน แตภัคคินีก็เลือกที่จะทํา
ตามแรงผลักดันจากอารมณของตน  อารมณที่มาในนามของคําวา “ความรัก” 
 

 ภัครูดีวา ดวยการตัดสินใจครั้งนี้ครั้งเดียว ภัคไดทรยศตอและฆาทุกคนและทุกสิ่งทุกอยาง ซึ่งครั้ง
หนึ่งเคยมีคาอยางสูงสุดแกชีวิตของภัคอยางเลือดเย็น แตมันก็เปนสิ่งท่ีชวยไมได ในเมื่อเขา
ตองการภัค  ในเมื่อความรักตองการเรา ความประสงคของนเรนทรเปนเทวบัญชา ที่ภัคไมอาจ
หลีกเล่ียงได               

             (แมอนงค เลม 2.  2504: 47-48) 
 

 นิทราในเรื่องนิทรา-สายัณห  เปนอีกผูหน่ึงที่ยอมใหอารมณและคําสัญญามีอํานาจเหนือ
เหตุผล    นิทรายอมทิ้งลูกนอยและสามีที่ดีมาอยูกับสายัณหตามคําที่นิทราเคยสัญญาไว 

 
    นิทราภรรยาของพี่คนนี้  เรารักกันตั้งแตเรียนปริญญาที่มหาวิทยาลัย  เมื่อตางคนตางเรียนสําเร็จ
เรามีอุปสรรคแตงงานกันไมได  เธอมีความจําเปนตองจากพี่ไปแตงงานกอน  สัญญาวาถาพี่มีความ
รักอยางมั่นคงและไมรังเกียจ  จะกลับมาหาพี่ในปท่ี 3 นับแตวันจาก แลวจะไมยอมใหอะไรพราก
ไปอีก 

                       (อิงอร.  2546: 106) 
 



75 
 

 
 

 ยุพดีในชั่วฟาดินสลาย  เปนภรรยาของพะโบเศรษฐีเชื้อสายพมาเจาของปางไม ยุพดีปลอย
ใหอารมณแหงความปรารถนามีอํานาจเหนือสิ่งใด ดวยคติชีวิตของเธอที่วา 
 

 ดิฉันตองการที่จะใชชีวิตอยางเปนอิสระเสรี  โดยปราศจากขอผูกพันจากขนบประเพณีและสังคม 
     เพราะส่ิงเหลานั้นเปนเคร่ืองกีดกั้นความเปนไทของมนุษย 

           (เรียมเอง.  2504: 126) 
 

 เยียรบับในเรื่องกวาชีวิตนี้จะสิ้น  เปนหญิงที่แตงงานมีสามีแลวเม่ือไดมาพบกับชาครีย   
จิตรกรหนุม   เยียรบับเกิดความพึงพอใจในตัวชาครีย   ในขณะเดียวกันชาครียก็ตกหลุมรักเยียรบับ
ผูซึ่งเปนหญิงงามและมีเสนหยวนใจโดยไมรูวาเยียรบับแตงงานมีสามีแลว เม่ือรูความจริงชาครีย
พยายามหักใจ แตเยียรบับเปนฝายรุกและสานตอดวยอารมณรักที่มีอํานาจเหนือสิ่งใด ๆ 
 

 เธอมิใชผูผิดและฉันก็ไมยอมรับวามันจะเปนความผิดของฉันเชนกัน ในการที่ทั้ง ๆ ที่มีสามีอยู
แลวฉันยังรักเธอ... ทําอยางไรได...  เมื่อฉันแนใจวาฉันไดรักเธอ ฉันตองสารภาพ บอกความจริงวา  
ฉันมีสามีแลว สวนเธอจะเห็นใจฉัน จะเหยียดหยามประณาม  นั่นมันเปนเรื่องของเธอ! แตจะมาหาม
ไมใหฉันมีความรูสึกตอเธอนั้นไมไดหรอก 

            (พนมเทียน.  2546ก: 184-185) 
 

 สิ่งที่ผูหญิงทั้ง 4 คน  คือ ภัคคินี  นิทรา  ยุพดี  และเยียรบับ มีเหมือนกัน คือ ทั้ง 4 คน    
มีสามีแลวและปลอยใหอารมณมีอํานาจชักจูงตนไปโดยไมคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้น ไมคํานึงถึง 
ศีลธรรมหรือความผิดชอบชั่วดีใด ๆ ผูหญิงทั้ง 4 คนนี้ใหความสําคัญกับความรักมากกวาสิ่งใด  
ปลอยใหความรักชักจูงตนไปจนสุดกําลัง  และแมเม่ือสํานึกในภายหลังก็สายเกินไปที่จะแกไขใหตน
กลับมาสูสถานะที่เหมือนเดิมได ผูประพันธไดสรางบทสรุปชีวิตของผูหญิงทั้ง 4 คน ใหไดรับ  
“ความตาย”เปนสิ่งตอบแทนผลของการกระทําของเธอ 
 
 ภัคคินีมีชีวิตที่ตกต่ําหลังจากหนีไปกับนเรนทร เม่ือนเรนทรปวยหนักภัคคินีตัดสินใจขายตัว
เพ่ือนําเงินมารักษานเรนทร และนเรนทรก็ไดตอบแทนความรักของภัคคินีดวยการทํารายรางกาย
และหนีไปอยูกับผูหญิงอ่ืน ภัคคินีซมซานมาหาธํารงที่ทุงวัวแลนที่ซึ่งธํารงและภัคคินีเคยใชชีวิต
รวมกันอยางผาสุก ภัคคินีปวยหนัก มีสภาพรางกายที่ทรุดโทรม 
 

      ...ภัคคินี,  ผายผอมหนักลงไปเหมือนจะเหลือแตซาก, ยกมือซ่ึงเหลือแตหนังหุมกระดูกขึ้นแตะ
หนาผากอยางงงงัน  นัยนตาอันลึกโหลไมมีประกายแหงชีวิตเหลืออยูอีกตอไป  ริมผีปากเผยอจากกัน
ขมุบขมิบเหมือนจะพยายามจะพูด  แตก็ไมสามารถจะลั่นวาจาออกมาได  สายตาคูนั้น... สายตาอัน
ทอดอาลัยตายอยากในชีวิต  จับอยูที่ใบหนาเขาอยางนาสมเพชเวทนา  เหมือนสุนัขที่หลงไปเปนเวลา
ชานานกลับมาพบนาย 

                         (แมอนงค  เลม 2.  2504: 237) 
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และสุดทายภัคคินีก็เสียชีวิตที่ทุงวัวแลนน่ันเอง 
   
 นิทรา หลังจากที่ทิ้งสามีและลูกมาหาสายัณห ใชชีวิตฉันสามีภรรยากับสายัณหไดเพียง   
2 คืน สํานึกของความเปนแมและความเปนเมียไดกอใหเกิดความรูสึกผิดในใจของนิทราจนไม
สามารถจะมีชีวิตอยูตอไปได 
 

...รางหญิงสาวโยกไหวสะเทือน  ภาพทารกอายุไมถึงขวบ  เลือดในอกสุดที่รักนอนหลับตาพริ้ม... 
     ยิ้มนอย ๆ บนเบาะ 
 แขนทั้งสองขางอาผวาเหมือนจะไขวควาผูเปนมารดาใหกลับมาหา  เมื่อหลอนกมตัวลงกอดจูบ 
     ทั่วทั้งตัวกอนจะจากมา ลอยเดนขึ้นในมโนรมย ภาพชายหนึ่ง อวนลํ่า ผิวคลํ้า สุภาพออนโยน อารมณ 
     เร่ือยเฉ่ือยชางเอาใจไมผิดกับสายัณหลอยมาแซม  ลูก  พอ... คนรัก  หนาที่เมีย...  หนาที่แม...   
     วิ่งสับสน  สุภาพบุรุษที่ใจดี  ลูกนอยสุดที่รัก... 
   ความคิดเดิมที่จะมาเพื่อรักษาสัญญาแกชายหนึ่งซึ่งมอบชีวิตไวภายใตอุงมือของตัว  มาเพื่อชี้แจง 
     กับเขาวา  เธอแหวกพันธะที่ลอมเธอไวไมหลุดมาเพื่อขออิสรภาพและสัญญากลับคืน  ขอกลับไปใชเวร 
     ใชกรรมใหส้ิน  แยกทางกันเดิน และลาจากกันตลอดชีวิต กลับมาถูกความรูสึกใหม เผาไหมละลายหาย   
     ความรัก ความสุขสําราญ ความดดูดื่มที่ไดจากรักแท ดั้งเดิม  ทําใหเกิดความรูสึกใหม   ความรูสึกที่ 
     หนักหนวงและสุดจะถอน 
 “ลูกเอย  แมกลับไปหาลูกไมได  แตแมก็ทิ้งลูกไมไดเหมือนกัน” 
 “คุณพนัศขา  เมียของเธอเลวเกินกวาที่จะอยูเห็นหนาเธอ” 
 “สายัณหของนิด... สายัณหสุดที่รัก  นิดรักเธอคนเดียว... นิดจากเธอไปไมได”... 

            (อิงอร.  2546: 130-131) 
  

 ในที่สุดนิทราก็ตัดสินใจฆาตัวตายดวยการกินยาพิษ 
 

 ...ขวดยาพิษในมือถูกกําแนน  กอนที่จะเปดจุกออกชา ๆ  ดวยมือท่ีส่ันสะทาน... ยาพิษอยางแรง 
          ในมือชูขึ้นสูง ปากอา ตาหลับ น้ําพิษไหลลงคอ... มือตก กรามกัด อัดหนาสูดลมหายใจหนัก...กับหมอน   
          ยาพิษซึมซาบรางนอยส่ันระริก  ดิ้นเรา ๆ  จนแนนิ่งไมไหวติง 

                       (อิงอร.  2546: 133) 
 

 ยุพดีในเร่ืองชั่วฟาดินสลาย ที่ลอบเปนชูกับสางหมอง  ในที่สุดก็ถูกพะโปผูเปนสามีจับได  
พะโปลงโทษดวยการใสกุญแจมือยุพดีและสางหมองเขาไวดวยกัน หลังเวลาผานพนไปชั่วระยะหนึ่ง  
ยุพดีและสางหมองตางก็เกิดการเบื่อหนายซึ่งกันและกันอยางที่สุด 
 

 ในที่สุดฝายชายเปนผูหมดความอดทนในการตานทานกอน  เขาลากยุพดีถูลูถูกังไปหาพะโป   
     ภายหลังที่มีปากเสียงกันอยางรุนแรง   ขณะที่ตางมีอารมณเสียและบอกแกตอหนาทิพย  ซึ่งเปนพยาน 
     อยูดวยวา   อยากจะตายเสียใหรูแลวรูรอดไปดีกวาจะทนรับทุกขทรมานอยางสาหัสทั้งใจและกายเชนนี้ 
                        (เรียมเอง.  2504 : 170) 
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ทายที่สุดยุพดีตัดสินใจยิงตัวตาย ปลิดชีวิตตนเองพรอมกับลูกนอยในทอง 
 

 เยียรบับหลังจากลอบเปนชูกับชาครียมาชั่วระยะเวลาหนึ่ง  ครอบครัวและมิตรสหายของ
เยียรบับเริ่มเพงเล็ง   เยียรบับจึงเริ่มตีตัวออกหางจากชาครียและไดขอยกเลิกความสัมพันธเม่ือสามี
ของเยียรบับกลับมาจากตางประเทศ 

ชาครียไมสามารถลืมเยียรบับได การจากไปของเยียรบับกอใหเกิดความพยาบาทในใจของ
ชาครีย ชาครียไดโทรศัพทไปขมขูเยียรบับใหไปพบที่โรงแรมที่เคยนัดพบกันเสมอ หากไมไปชาครีย
จะนํารูปและจดหมายของเยียรบับที่มีถึงชาครียไปเปดเผย  เม่ือเยียรบับตกลงจะไปพบ  ชาครียก็
โทรศัพทไปหาบิดาและสามีของเยียรบับรวมทั้งนักขาวใหมาที่หองพักในโรงแรมในเวลาที่นัดหมาย
ไวกับเยียรบับ แผนการของชาครียเปนไปตามประสงค เยียรบับพยายามหนีออกไปจากหองแตไม
สําเร็จ เม่ือถูกบีบคั้นหนักเขา ความลับกําลังจะเปดเผย เยียรบับจึงตัดสินใจฆาตัวตาย 
 
 ...หลอนหายใจสะทอนหอบกระสับกระสายทุรนทุราย  เหมือนเผชิญอยูหนากองเพลิงอันรอนแรง   
     ดวงตาเบิกกวางตื่นเตน  แทบจะวิกลจริตดวยความหวาดกลัว... 
 ...ประตูหองงอนเงนลงทุกขณะจากการกระแทกอยางแรงเบื้องนอก  มันจะตองพังลงมาภายใน 
     สองสามวินาทีเบ้ืองหนานี้แลว 
 ขณะนั้นหลอนลืม... ลืมส้ินทุกสิ่งทุกอยาง 
 เห็นดวยความพราพราวของดวงตา  ส่ิงเดียวคือ  ชาครีย...  เขายืนหัวเราะสนั่นอยูเบ้ืองหนา 
      ของหลอน  และอาวงแขนออกเหมือนหนึ่งจะเชื้อเชิญใหถลาเขาไปซบ 
 เพียงชั่ววูบเดียวแหงการตัดสินใจ 
 ปนในมือของหลอนยกขึ้นจอกับขมับ... และปรากฏเสียงแผดสนั่น 
 ควันยังไมทันจะจาง รางแพรวเพริดของหลอนลมฮวบลงกับพ้ืน บิดระเราแทบเทาของเขา... 
      เลือดแดงฉาน  กระเซ็นไปท่ัว 
        (พนมเทียน.  2546ก: 285-288) 
  

 ภาพแหงความทุกขทรมาน ความไรสุขของตัวละคร ตลอดจนภาพวาระสุดทายแหงชีวิตที่
ผูเขียนไดนําเสนอไวอยางชัดเจนในเรื่องเหมือนกับจะเปนการตอกย้ําใหเห็นวา ผูหญิงหากปลอยให
อารมณมีอํานาจเหนือเหตุผล มีอํานาจเหนือความรูสึกสํานึกผิดชอบชั่วดี ละทิ้งหนาที่ ละทิ้งบทบาท  
เปนผูขบถตอสถานะของตน ในที่สุดก็ตองพบกับจุดจบที่เปนทุกขเวทนาเชนน้ี 
 

 แมวาตัวละครหญิงสวนใหญจะเปนผูใชอารมณมากกวาเหตุผล     แตในขณะเดียวกันก็มี
ตัวละครจํานวนหนึ่งที่ผิดแผกไป  อาทิเชน  กานดาในเรื่องจุดหมายปลายทางของกานดา  นิยตา
ในเรื่องชีวิตมิใชดอกกุหลาบ   ผกาในเรื่องคูครอง 
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 กานดาในเรื่องจุดหมายปลายทางของกานดา  ยอมละทิ้งความรัก หลังจากที่รูวาชิตคนที่ตน
รักเปนโจร กานดาไดขอใหชิตเลิกเปนโจร ชิตสัญญาแตภายหลังไมสามารถทําไดกานดาจึงตัดใจ
จากชิตและหนีไปกรุงเทพฯ หลังจากที่ไดชวยชิตใหรอดพนจากการจับกุมของตํารวจแลว 
 

 กานดาเปนอิสระแลว  หลอนคิดครุนอยูในใจ ปานนี้ชิตคงหนีไปไกลแลว เขาจะไปทางไหน  
อยางไร  ก็เปนเรื่องของเขาที่จะตองผจญ หลอนหมดเรื่องที่จะหวงเขาอีกตอไปแลว  เขาจะประพฤติตน
เปนโจรตอไป  หรือเขาจะเลิกก็ไมมีใครขัดขวางเขาได  ชิตเลือกทางเดินของเขาเอง 

                    (กาญจนา  นาคนันท.  2513ก: 189) 
 

 นิยตาในเรื่องชีวิตมิใชดอกกุหลาบเปนผูสุขุมมีเหตุมีผล  นิยตาตัดสินใจเลือกและทําสิ่ง
ตางๆ ดวยเหตุผลมากกวาอารมณ ไมวาจะเปนการศึกษา การไปสอนหนังสือที่ตางจังหวัด หรือการ
ดําเนินชีวิตอ่ืนๆ เม่ือปยนาถสตรีที่นิยตารักดุจนองสาวไดแตงงานไปแลวและไดเกิดขาวซุบซิบ
นินทาปยนาถในทางที่เสียหายมากมายจนแมของนิยตามีจดหมายมาถึง ไมอยากใหนิยตาไปสนิท
สนมกับปยนาถ นิยตาก็รับฟงขาวตาง ๆ ดวยความสงบ 
 

 ฉันไมยอมวิพากษการดําเนินชีวิตของเธอเพียงแคไดรับคําบอกเลาจากบุคคลภายนอก  ฉันถือวา
การที่คนเรากระทําส่ิงใดลงไป  เขายอมมีเหตุผลเฉพาะตัวของเขา...  ปยนาถมีเหตุผลของเธอ และฉัน 
เชื่อวานองแดงยอมจะเอาตัวรอดมาจากอันตรายทุกอยางได ถึงแมฉันจะรักปยนาถอยางเหลือเกิน แตก็
ไมกลาพอที่จะละลาบละลวงถามเรื่องสวนตัวของเธอ 

                             (นิตยา  นาฏยะสุนทร.  2525: 71-72) 

 
 เม่ือไดพบกับปยนาถ นิยตาไดตักเตือนไมใหปยนาถทําสิ่งใดดวยอารมณ  และชักชวนให
ปยนาถมาทําประโยชนตอสังคมแทนที่จะคิดถึงแตเรื่องของตัวเอง 
 
 ผกาในเรื่องคูครอง   เปนผูมีความคิดเปนตัวของตัวเอง  สามารถพิจารณาเลือกสิ่งตาง ๆ  
ที่เหมาะสมกับตัวเองได  รวมทั้งการเลือกคูครอง  มีผูชายหลายคนที่มาติดพันชอบพอผกา  แตผกา
ไมตกลงใจเลือกใคร เพราะไดเห็นตัวอยางการใชชีวิตคูของหลาย ๆ คนที่ลมเหลว  และผกาคิดวายัง
ไมมีใครเหมาะสมกับตน และตนไมเหมาะสมกับใคร 
 

 “ปหน่ึงแลวนะท่ีไดผานไปอยางนาเสียดาย  หลานแกไปปหน่ึง  เหมือนดอกไมที่ใกลวันโรยรวง 
ไปอีกวันหนึ่ง” 
 “ยังดีกวาถูกเก็บไปวันไหนก็ทิ้งไปในตอนเย็นของวันนั้น  ปหนึ่งผานไปแลวก็จริง  แตบทเรียนที่
ไดรับไวใหประโยชนมากในเรื่องชีวิตของครอบครัว  ชีวิตของคูภรรยา  และชีวิตของผูที่จะเปนพอคน
แมคน...”   

              (ก. สุรางคนางค.  2512ก: 581) 
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 แมจะมีภาพของตัวละครหญิงที่ใชเหตุผลเหนืออารมณปรากฏใหเห็นบาง แตโดยภาพรวม
ของนวนิยายสวนใหญ จะแสดงใหเห็นวาผูหญิงมักใชอารมณความรูสึกในการตัดสินและกระทําสิ่ง
ตาง ๆ  และหากอารมณความรูสึกนั้นไดชักจูงหญิงใหกระทําในสิ่งที่ผิดไปจากมาตรฐานสังคม   
หญิงก็จะไดรับเคราะหกรรมอยางหนักเปนผลจากการกระทํานั้น เชน ความทุกขทรมาน ไรสุขและ
ความตาย  ในขณะที่ชาย หากเลือกกระทําสิ่งใดดวยอารมณมากกวาเหตุผลและสิ่งน้ันผิดขนบ ผิด
ศีลธรรม  แมชายจะไดรับผลแหงการกระทํานั้นเชนเดียวกับหญิง  แตในนวนิยายหลายเรื่องพบวา  
เคราะหกรรมหรือผลแหงการกระทําที่ชายไดรับนั้นจะเบาบางหรือรุนแรงนอยกวาที่หญิงไดรับ  สิ่งที่
ชายไดรับบางครั้งอาจเปนเพียงความรูสึกผิดที่ติดอยูในใจเทานั้น 
 

 4.1.3  ความเปนหญิงกับความเขมแข็งเด็ดเดี่ยว 
การใหความหมายแบบทวิลักษณ เปนลักษณะของการมองแบบคูตรงขาม เชน หญิง –ชาย     

เหตุผล – อารมณ   ธรรมชาติ – วัฒนธรรม การมองแบบคูตรงขามนี้ไดถูกนํามาใชในการนิยาม
ความเปนหญิง ความเปนชาย ดังเชน  Rousseau ที่ใหความหมายของมนุษยวา คือ เพศชาย และมี
ธรรมชาติที่มีความเขมแข็ง  เปนผูบังคับบัญชา  เปนผูกระทํา ในขณะที่หญิงเปนผูออนแอ  และ
รองรับการกระทํา  (Moira . 1991: 10-12) 

 
 ความเขมแข็งเด็ดเดี่ยวเปนลักษณะที่ถูกเชื่อมโยงไวกับความเปนชาย แตอยางไรก็ตาม
ในนวนิยายสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามไดแสดงใหเห็นวา ความเขมแข็งเด็ดเดี่ยวน้ีไมจําเปน
จะตองมีอยูในเฉพาะชายเทานั้น    หญิงก็มีความเขมแข็งเด็ดเดี่ยวไดเชนกัน ตัวอยางเชน 
ประพิมพรรณ ในเรื่องหวงรัก- เหวลึก    มาลินในเร่ืองทางสายเปลี่ยว   กานดาในเรื่องจุดหมาย
ปลายทางของกานดา   นิดในเรื่องนางแมวปา 
 
 ประพิมพรรณในเรื่องหวงรัก-เหวลึก  เปนผูหญิงที่สวยงามและมีเสนห แตในขณะเดียวกัน
ประพิมพรรณก็เปนผูหญิงที่มีจิตใจเขมแข็งเด็ดเดี่ยวและมีความพยาบาท ใครที่ทํารายประพิมพรรณ
จะตองไดรับผลแหงการกระทํานั้นไมวาจะเปนทองเทศ  มาโนช  หรือวา พรเพ่ิม ประพิมพรรณไดใช
การฆาเพื่อยุติความแคนของเธอและในการฆาแตละครั้งน้ันประพิมพรรณก็มีเหตุผลรองรับการ
กระทําของตัวเอง 
 

      ประพิมพรรณยังมั่นใจอยูเสมอวา คนเหลาน้ันตายอยางท่ีสมควรตาย  สําหรับนายทองเทศไมมี
ปญหาอะไร  คนคนนี้ไดประทุษรายแกเธอมาก  ตลอดถึงประทุษรายพอ  ซึ่งแมจะลงโทษถึงตายก็ยังไม
เพียงพอสําหรับความผิดที่เขาไดทํา  มาถึงมาโนช  ประพิมพรรณก็ยังเชื่อวาเขาผิดเพราะเขาเสียสัตย   
เขาทรยศตอความรักของเธอ โทษฐานทรยศตองเปนโทษประหาร ไมวาจะทรยศตอบานเมืองหรือทรยศ
ตอความรักความไววางใจ... 
 มาถึงพรเพ่ิม ก็เปนการสมควรอยางยิ่งที่จะตาย  เพราะตลอดเวลาที่เปนสามี  ไมเคยทําความดี 
อะไรใหแกภริยาใหสมกับความเสียสละที่ไดรับจากภริยาของตัว คอยแตจะใชอํานาจสามี เลิกกันไปแลว
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ก็ยังเขียนจดหมายมาเสียดสี  แทนท่ีจะเห็นใจหรือสงสารภริยา ซึ่งเคราะหรายตกอยูตัวคนเดียว  มาถึง
คนขับรถ อันนี้เปนเรื่องทรยศ ซึ่งประพิมพรรณยึดถือเปนหลักมั่นวา โทษทรยศ ตองเปนโทษประหาร  
ไมวาจะทรยศตอใครหรือตออะไร  คนทรยศไมมีสิทธิที่จะดํารงชีวิตอยูในโลกนี้... 

                 (พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ.  2542: 1194-1195) 
 

 ความเขมแข็งเด็ดเดี่ยวและเด็ดขาด ของประพิมพรรณ ปรากฏใหเห็นในหลายตอน เชน  
ในบทสนทนาระหวางประพิมพรรณกับอรรถพิทย ทนายความที่เคยชวยวาความใหประพิมพรรณ
พนคดี ขณะนั้นประพิมพรรณกําลังจะขึ้นรถไฟเดินทางไปปกษใต 
 

 “คุณรูเร่ืองอะไรไหม?”  อรรถพิทยกระซิบที่ใกลหูของประพิมพรรณกอนรถไฟออก 
 “คุณถามอยางนี้  ดิฉันจะรูวาเรื่องอะไร?”  ประพิมพรรณตอบ 
 “เร่ืองพรเพ่ิมสามีของคุณที่เลิกรางกันไป ถูกลอบยิงตายเมื่อคืนนี้” 
 “ยังง้ันหรือคะ?” 
 “คุณไมรูเรื่องเลยหรือ?” 
 “ยังไงก็ไมทราบ”  ประพิมพรรณตอบแลวก็หัวเราะ  เหมือนหน่ึงวาเร่ืองท่ีกําลังพูดกันน้ัน  
         เปนเร่ืองสนุกสนานเร่ืองหนึ่ง 
 “ปนของคุณอยูที่ไหน?”  อรรถพิทยถาม 
 “อยูคะ  อยูในหีบเดินทางเรียบรอย” 
 “โยนมันทิ้งเสียทีดีกระมัง” 
 “ดิฉันตั้งใจอยูแลววา  เมื่อรถไฟขามแมน้ําใหญ ๆ ดิฉันจะโยนมันทิ้งน้ําเสียที” 
 “แลวยิงไปกี่นัดเมื่อคืนนี้?” 
 “สองนัดเทาน้ันเอง  เดี๋ยวนี้ดิฉันรูจักยับยั้งใจ  และรูจักประหยัดกระสุนบางแลว” 
            (พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ.  2542:  285) 
 

 ในตอนที่ประพิมพรรณไปผจญภัยในทะเลทราย  ตองสูรบกับกองกําลังของรัฐบาล ก็เปนอีก
ตอนหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงความเกงกลาและเด็ดเดี่ยวของประพิมพรรณ 
 

มันเปนความสนุกสําหรับประพิมพรรณ ที่ไดพบการรบราฆาฟนอยางแทจริงอีกครั้งหนึ่ง  
ดวยปนสองกระบอกที่ยังมีติดมา เธอก็เขาแถวยิงกับเขาเหมือนคนทั้งหลาย  และโดยที่วาปน ของ
ตัวเองเปนปนส้ัน ยิงไมไดในระยะไกล ประพิมพรรณเองจึงเคลื่อนคลานออกไปขางหนาแถว
ผูชายเสียอีก...  มุนีไมทราบวาประพิมพรรณอยูที่ไหน  แตเขาก็วางใจ  เพราะเขารูวาประพิมพรรณ
เปนหญิงแข็งกลาอยางไร...  ความแมนยําในเชิงยิงของประพิมพรรณ  ทําใหเธอภูมิใจวาเธอ 
ฆาคนไดหลายคน 

                            (พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ.  2542: 1082-1033) 
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 ประพิมพรรณไดฆาคนหลายคน นอกจากทองเทศ มาโนช พรเพ่ิม และคนขับรถของขวัญที่
ทรยศตอเจานายคิดนําความลับของเจานายไปเปดเผย       ประพิมพรรณยังไดฆาพยาบาลที่เปน
คนโหดราย  เคยทุบตีคนไข และทุบตีประพิมพรรณเม่ือครั้งที่ประพิมพรรณไมมีสติเปนคนไขอยูที่
โรงพยาบาล  และในตอนสุดทายของเรื่องประพิมพรรณก็ไดฆานิยมและสงวนศรีสองสามีภรรยาที่
คิดทํารายประพิมพรรณเสมอมาเพราะทั้งสองคนไดนําเจาหนาที่ตํารวจมาจับประพิมพรรณ ทั้งๆ  
ที่ไดรับเงินจากประพิมพรรณไปแลว และตกลงกันไวแลววาจะเลิกจองเวรตอกัน ไมยุงเกี่ยวกันอีก
 ประพิมพรรณคิดวาการที่เธอฆาคนเหลานั้นเปนสิ่งที่จําเปนตองทํา 
  

 ประพิมพรรณเห็นวา ส่ิงที่ตัวเองทํามาแลวไมผิดอะไร มนุษยยังตองมีพยาบาท มนุษยยังจําเปนตอง
แกแคน ความยุติธรรมที่ศาลหลวงหรือที่บานเมืองจะใหนั้นยังไมเปนการเพียงพอ ความยุติธรรมที่เที่ยง
แทนั้น มนุษยจะตองทําดวยมือของตัวเอง 

                           (พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ.  2542: 1247) 
  

 ความเขมแข็งเด็ดเดี่ยวของประพิมพรรณ จึงเปนความเขมแข็งเพ่ือการอยูรอด และ 
เรียกรองความยุติธรรมใหตนเอง 
 

 กานดาในเรื่องจุดหมายปลายทางของกานดา เปนคนรักของยงแตเม่ือกานดาไปเรียนตอ  
ยงไดแตงงานกับนรีลูกศิษยของกานดา ความเขมแข็งของกานดาปรากฏใหผูอานเห็นเปนครั้งแรก
ในอากัปกิริยาของกานดาเมื่อไดพบกับยงเปนครั้งแรก หลังจากที่ยงแตงงาน 
 

 เมื่อนรีเขาไปขางใน เพ่ือจัดหาน้ํามาตอนรับ ยงจับมือหลอนขึ้นจูบ กานดาสะบัดหลุดและตบหนา
โดยแรง จนหนาเขาแดงขึ้นเปนรอยนิ้ว แลวหลอนก็ยังยิ้ม และพูดคุยกับนรีไดราวกับไมมีอะไร 
เกิดขึ้นเลย เมื่อจะลากลับ หลอนยังสัพยอกยงและนรีดวยถอยคําที่ขบขัน 

             (กาญจนา  นาคนันท.  2513ก : 9) 
  

เม่ือชิตคนรักใหมของกานดาใหคําสัญญาวาจะเลิกเปนโจร แตชิตไดละเมิดสัญญา กานดา
จึงตัดสินใจเลิกของเก่ียวกับชิตโดยเด็ดขาด  ความเขมแข็งเด็ดเดี่ยวของกานดาทําใหชิตรูสึกวา  
กานดาเปนผูหญิงที่ “ไมธรรมดา” 

 
ทําไมนะ  จึงไมเหมือนผูหญิงทั้งหลาย 

      เมื่อคิดมาถึงแคนี้ชิตก็เกิดความโมโห โมโหที่เจาหลอนไมเปนผูหญิงธรรมดานั้น โมโหที่ตัวเองไป
หลงรักหญิงที่ผิดธรรมดานั้น  จนกระทั่งทําใหตองละทิษฐิมานะบางประการลง   เพ่ือวิงวอนใหเจาหลอน
ผูนั้นเกิดความสงสารและเห็นใจ  ผูหญิงใจแข็งคนนั้นก็ทําเขมแข็งย่ิงขึ้น 

                    (กาญจนา  นาคนันท .  2513ก: 205) 
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ความเขมแข็งของกานดาเปนความเขมแข็งในการตัดใจ กานดาสามารถสลัดรักทิ้งได เม่ือ
เห็นวาคนที่ตนรักไมเหมาะสมกับรัก 

 
มาลินในเรื่องทางสายเปลี่ยว เปนครูสาวที่มีจิตใจเขมแข็ง เปนคนจริงจังกับชีวิต  เห็นสิ่งใด

ไมถูกตองก็พยายามที่จะแกไข  ความตรงไปตรงมาของมาลินกอใหเกิดศัตรู ทําใหมาลินตองลาออก
จากโรงเรียนที่เคยสอนไปเปนครูพ่ีเลี้ยงใหกับลูกชายของทิพยาที่ศรีราชา และเม่ือมาอยูที่ศรีราชา   
มาลินก็ไดทําในสิ่งที่ตนเห็นวาสมควรและเปนประโยชนแกนายจางโดยไมเกรงกลัวสิ่งใด  เพราะถือ
วาตนกําลังทําในสิ่งที่ถูกตอง 

 

เมื่อมาลินยางเขามาอยูในบาน ทุกส่ิงทุกอยางเปล่ียนแปลงไปหมดทันควัน และทันที ... 
แมแตนางเสม  ซึ่งไมเคยแสดงวาเกรงใคร บัดนี้ก็แสดงวา ครามเดชอยูมาก วันนั้นตอหนาครูมาลินที่
ลงมายืนคุมใหรื้อของรก ๆ ออก  เสมทําขึ้นเสียงงอนและสะบัดหยาบ ๆ กับนางเยี่ยม คลายกับจะอวด
อยางไรอยางหนึ่ง  มาลินบอกอยางเฉียบขาดวา 
 “ตอหนาฉัน  ใครจะทําทะเลาะกันไมเกรงกลัวไมได  ไมสมกับเปนคนของบานใหญ  อยากจะอวด
อํานาจไปอวดกันที่ครัว  อะไร โต ๆ จนปานนี้ดวยกันแลว  ยังไมรูจักระเบียบเสียเลย 
 นังเสมทํากระแทกกระปองน้ํารดศีรษะ  กระทืบเทาโครม ๆ ออกไปจากหอง มาลินรองเรียก   
“เสมกลับมานี่กอน” 
 “ธุระอะไร”  หลอนหันกลับมาทําทายโสคลายกับท่ีเคยทํากับนางเยี่ยม   หลายคนที่กําลังกมหนา
กมตาทํางานใจระทึก  ครูสาวที่แบบบางออนแอนกับนางเสมรางกํายํา หนากระดาง  ใครจะเปนผูแพ 

 “ไมธุระอะไรหรอก  อยากจะรูวา  จะทํางานอีกไหม”... 
 “จะทําไม?” 

 “จะไลแกออกนะซิ  ฉันตองการคนที่ออนนอม หนาตาดี ๆ ไมใชทาทางสามหาว กระดางอยางแก
ทํางานไมชอบใจทําก็ออกไป 

... ฉันรับหนาที่แมบาน ทุกคนตองทําตามที่ฉันส่ัง  “กวาดสายตาอันครบกริบไปท่ัว 
ทุกคน      ... ใครไมชอบใจทําก็ออกไปอยูที่อื่น อยูที่นี่ไมได ฉันไมกลัวเรื่องไมมีคนทํางาน   ฉันทําได 

       ออกไปซี  แกไมอยากทํากอ  จะมากระแทกของรดหัวฉันไมได” 
                    (ก.สุรางคนางค.  2531ก: 153) 

 

 ดวยความเขมแข็งเด็ดเดี่ยวเอาจริงเอาจังของมาลินดังตัวอยางขางตนน้ี ในที่สุดบาน 
ศรีราชาก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี คนในบานทุกคนมีอาชีพ มีเงินทองใชสอยเพียงพอ ไมลําบาก
เหมือนแตกอนดวยฝมือการจัดการของมาลิน 
 
 ความเข็มแข็ง เด็ดเดี่ยวของมาลินจึงเปนความเขมแข็งที่จะกระทําในสิ่งที่ตนเห็นวาถูกตอง 
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 นิดในเรื่องนางแมวปา  เปนผูที่มีจิตใจเขมแข็งเด็ดเดี่ยว และมีความคลองแคลวปราดเปรียว
วองไว อากัปกิริยาของนิดที่ปรากฏในเรื่องแสดงใหเห็นถึงความเกงกลาสามารถ ความเขมแข็ง 
ทั้งทางรางกายและจิตใจ 
 
 ...จิตใจของหลอนแข็งแรงเต็มไปดวยความมุมานะ ขางหนาแมจะเต็มไปดวยความตาย  
     หลอนก็ไมยอทอ 
 
 ...ยืนถือขวดแตกเสี้ยมปลายจังกาอยางไมยอทอตอการที่จะตอกรกับมนุษยหนาไหนทั้งส้ิน 
 
 ...ดวงตาคูนั้นกราวและเต็มไปดวยความเด็ดเดี่ยว 
 
 ...นิดนั่งตัวตรง  ดวงตาเด็ดเดี่ยว ยืนยันความมั่นใจอยางไมทอถอย 
  
 ...หลอนเตะปงเดียวเทานั้น  ทิดพวงก็มือกางกลิ้งลงไปคลุกฝุน 
 
 ...ผูหญิงอะไรพรรคนั้น   มันดุเสียย่ิงกวานางแมวปาอีก   ควรจะเรียกมันวานางหมาไน  หรือ  
     นางเสือดาวนั่นแหละจึงจะถูก  ดุรายอยางมหาบรรลัยเลยทีเดียว 
 
          (ชอลิลล่ี พริ้มเพรา.  2547: 144, 181, 200, 201, 224, 296) 

 
 ความเขมแข็งของนิดเปนความเขมแข็งทั้งกายและใจ เปนความเขมแข็งที่มาพรอมกับความ
เกงกลาสามารถเยี่ยงชาย 

นอกจากความเขมแข็งแบบตาง ๆ ที่ไดกลาวมาแลวนี้ ยังมีความเขมแข็งของผูหญิงอีกแบบ
หน่ึงที่พบในนวนิยายหลาย ๆ เรื่อง ไดแก ความเขมแข็งในการเผชิญชีวิต  ตัวละครหญิงหลายตัว 
ไมวาจะเปน  ผุสณีในเรื่องมรสุมแหงชีวิต   นงลักษณในเรื่องคืนสวรรควันสวาท  มลิลาในเรื่อง 
คนรกโลก   นทีในเรื่องเบญจวรรณ   สรอยในเรื่องชีวิตลําเค็ญ ลวนแลวแตประสบกับชะตากรรม  
เคราะหกรรมตาง ๆ ที่นํามาซึ่งความสูญเสีย  แตตัวละครเหลานี้ก็สามารถยืนหยัดและตอสูกับสิ่งที่
เผชิญดวยความเขมแข็ง 
 
 ผุสณีในเรื่องมรสุมแหงชีวิต  เปนบุตรสาวคนโตของครอบครัวนักธุรกิจ   ผุสณีไดหม้ันกับ
ทัศนัยบุตรชายของเพ่ือนบิดาที่ไดเดินทางไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษดวยกัน     เม่ือบิดาของผุสณี
ถึงแกกรรม และบิดาของทัศนัยประสบความลมเหลวในการทําธุรกิจไมมีเงินทุนสงทั้งสองใหเรียนตอ
ผุสณีและทัศนัยจึงตองเดินทางกลับประเทศไทย ระหวางเดินทางกลับโดยเรือทัศนัยไดลมเจ็บ 
เพราะความเสียใจที่ไมสําเร็จการศึกษาและมองไมเห็นอนาคต   ผุสณีไดดูแลเอาใจใสทัศนัยเปน
อยางดีตลอดการเดินทาง   
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ในการเดินทางนั้น ผุสณี ไดพบกับภัสมาเจาชายหนุมชาวชวาที่หลงรักผุสณี  ภัสมาไดมอบ
เงินจํานวนหนึ่งใหแกผุสณี เพ่ือเปนเงินทุนและเก็บไวใชยามจําเปน  ความดีของภัสมาที่มีตอผุสณี
เสมอมาทําใหผุสณีเห็นใจยอมเปนของภัสมา  เม่ือกลับมาถึงเมืองไทยผุสณีและทัศนัยไดแตงงานกัน   
ตลอดเวลาที่แตงงานกัน ผุสณีตองรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมดในครอบครัว ดูแลเลี้ยงดู มารดาและ
สงเสียนอง ๆ ทั้งของตนเองและของทัศนัยใหไดเลาเรียนโดยนําเงินที่ภัสมาใหไวมาใช 
   เม่ือภัสมามาเมืองไทยผุสณีไดไปพบภัสมา ทัศนัยทราบเรื่องจึงฟองหยา หลังจากหยากัน
แลว ผุสณีไดไปอยูกับภัสมาที่กัวลาลัมเปอรมีชีวิตแบบเมียเก็บเพราะผุสณีไมตองการเปดเผยตัว  
ตอมาภัสมาประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกเสียชีวิตโดยไดทิ้งพินัยกรรมไวที่ผุสณี ในพินัยกรรมนั้น  
ยกมรดกจํานวนมหาศาลใหผุสณี ผุสณีคิดวาตนไมควรรับมรดกเพราะจะทําใหเกิดเรื่องอ้ือฉาว 
สงผลเสียตอครอบครัวและนอง ๆ ของตนจึงไดทําลายพินัยกรรมและยอมรับเพียงแคเงินจํานวนหนึ่ง
ที่ภัสมาไดเคยใหไว 

ผุสณีไดขอเชาที่ดินจํานวน 2000 ไรในเขตภาคใตเพ่ือใหทศนาถนองชายของทัศนัยที่ผุสณี
อุปการะสงเสียใหเรียน  ประกอบธุรกิจตั้งฟารมเลี้ยงสัตว แตกอนหนาที่จะดําเนินการขอเชาได
สําเร็จ    ผุสณีไดถูกกักขังตัวเอาไวโดยลูกชายนายเหมืองที่หมายปองผุสณี เพราะคิดวาผุสณีเปน
เศรษฐีไดรับมรดกจากเจาชายภัสมา  ทศนาถชวยผุสณีใหหลบหนีไปอยูที่เกาะและไดรับความ
ชวยเหลือจากชายชรานักประพันธที่อาศัยอยูบนเกาะนั้น  ในที่สุดผุสณีและทศนาถก็ไดแตงงานกัน
และไดชวยกันกอรางสรางตัวทําฟารมจนประสบผลสําเร็จ 

กวาชีวิตของผุสณีจะประสบความสุขสงบได ผุสณีตองเผชิญเคราะหกรรมตาง ๆ มากมาย  
ทั้งบิดาเสียชีวิต ตองเลิกเรียนกอนสําเร็จการศึกษา ตองหยาสามี ตองสูญเสียคนที่รักและเปนหลัก
พ่ึงพิง ตองผจญกับการกักขัง การขมขู ทําราย แตตลอดเวลานั้น ผุสณีไดเผชิญปญหาดวยจิตใจที่
เขมแข็งและยอมรับในชะตากรรมของตนโดยสงบไมตีโพยตีพาย สิ่งใดที่เกิดขึ้นและเปนปญหา  
ผุสณีก็ไดพยายามหาหนทางแกไขและเลือกทางที่คิดวาดีที่สุดเทาที่จะกระทําได โดยมีภัสมาและใน
ภายหลังมีทศนาถเปนผูชวยที่สําคัญ ทําใหผุสณีสามารถผานพนปญหาอุปสรรคตาง ๆ ไปได 
 
 ความเขมแข็งในการเผชิญชีวิตของผุสณี ไมตางไปจากตัวละครอ่ืนๆ ไมวาจะเปน นที   
นงลักษณ  หรือ มลิลา 
 
 นที ในเรื่องเบญจวรรณ ทําหนาที่เปนหลักของครอบครัว นทีด้ินรนประกอบอาชีพเพื่อนํา
เงินไปรักษาบิดาที่ปวยและหาเงินสงเสียใหแกนองที่ตองการเรียนตอ เม่ือนทีมีความรักและถูกกีดกัน
จากบิดา นทีเลือกที่จะไปเผชิญกับชีวิตใหมพรอมกับคนรักในเมืองหลวงที่ตนไมเคยคุนดวยจิตใจที่
กลาหาญและเขมแข็งพรอมเผชิญกับทุกสิ่ง   ในชวงที่อยูในเมืองหลวงนทีสามารถผานพนสิ่งตาง ๆ 
มาไดดวยความเขมแข็งของจิตใจและดวยความชวยเหลือจากคุณหญิงแส เศรษฐีใจบุญที่เอ็นดูนที 
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 นงลักษณในเรื่องคืนสวรรควันสวาทเปนลูกสาวของนักธุรกิจ  กอนหนาที่นงลักษณจะ
แตงงานกับกอบเกียรติหนุมนักเรียนนอกนั้น นงลักษณไดเคยมีความสัมพันธกับชายคนรักจนมีลูก  
1 คน คือ นงเยาว โดยที่กอบเกียรติก็ไดทราบถึงความลับน้ี   ตอมาบิดามารดาของกอบเกียรติ
ทราบเรื่องจึงเกิดความรังเกียจลูกสะใภ   เรื่องของนงลักษณเปนขาวอ้ือฉาวในวงสังคม  ความรักที่
กอบเกียรติมีตอนงลักษณเร่ิมคลอนแคลนและทั้งสองคนก็คอย ๆ แยกหางออกจากกันจนถึงกับ
แยกกันอยูเม่ือกอบเกียรติไปไดสาวสังคมชื่อโฉมเฉิดเปนภรรยา  ในระหวางนั้นบิดาของนงลักษณ
ปวยหนัก  แพทยไมตองการใหผูปวยไดรับความสะเทือนใจ   นงลักษณจึงขอใหกอบเกียรติกลับมา
อยูที่บานโดยมีขอแลกเปลี่ยนวา ถาบิดาของนงลักษณหายปวยเม่ือใดนงลักษณจะเซ็นใบหยาใหแก 
กอบเกียรติ 

โฉมเฉิดไดตามมาแสดงตนวาเปนภรรยาของกอบเกียรติทําใหบิดาของนงลักษณสะเทือนใจ 
โรคทรุดหนักจนเสียชีวิต ตลอดเวลาที่ตองเผชิญกับสิ่งตางๆ  นงลักษณเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นดวยใจ
ที่เขมแข็งและมีความหวัง 
  

 นงลักษณพยายามใชเวลาในตอนนี้ ใหเปนหัวเล้ียวหัวตอแหงชีวิต  หมายความวา พยายามคิด
คํานึงถึงเวลาที่ลวงแลวมา  พิจารณาตัวเองวา ไดทําผิดอะไร  ควรจะทําอยางไร และจะดําเนินชีวิตใหม
ในทางใด 

                                                                             (พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ.  2545ก: 173) 
 

 ในที่สุดนงลักษณก็ไดประสบความสําเร็จจากการสานตอธุรกิจที่บิดาไดวางรากฐานไว     
จนร่ํารวยเปนเศรษฐี  โดยตลอดเวลานั้นนงลักษณมีธวัชวงศ และอุดรที่รูจักกันกอนที่บิดาจะเสียชีวิต  
คอยชวยเหลือและดูแลกิจการงานบางอยาง  นงลักษณไดมีโอกาสชวยเหลือกอบเกียรติอดีตสามี 
เม่ือยามที่กอบเกียรติสิ้นเน้ือประดาตัว  และเมื่อนงลักษณพบวาตนปวยเปนวัณโรคโดยติดโรคนี้มา
จากบิดาไมสามารถรักษาใหหายได   นงลักษณก็เผชิญโรคนี้ดวยใจสงบเขมแข็งและไดตระเตรียม 
สิ่งตาง ๆ ไวใหแกคนที่ตนรักและคนที่มีพระคุณอยางครบถวนกอนที่ตัวเองจะสิ้นลม 
 

 มลิลาในเรื่องคนรกโลก ประสบเคราะหกรรม คือ บิดาลมปวยตองออกจากราชการ บานถูก
ระเบิดทําลาย นองชายเสียชีวิตจากระเบิดและในขณะเดียวกันคนรักของมลิลาก็ไดบอกเลิก
ความสัมพันธกับมลิลาเพื่อไปแตงงานกับผูหญิงที่ร่ํารวยกวา   มลิลาพยายามหางานทําเพื่อนําเงิน
มารักษาบิดาและดูแลนองสาว แตไมมีที่ใดรับมลิลาเขาทํางาน  มลิลาเกิดอารมณชั่ววูบคิดกระโดด
น้ําตาย แตไดบวรชวยชีวิตไว  บวรปวยหนักเปนวัณโรค แพทยแจงวาไมมีทางรักษาหาย และจะ
ตายภายในเวลาหกเดือน  บวรไดขอใหมลิลาแตงงานกับตนเพื่อชวยเหลือใหมลิลาไดรับทรัพย
สมบัติของตนเม่ือตนตายไปแลว ห ลังจากแตงงานบวรไดออกเดินทางไปเพราะไมตองการใหใคร
เห็นสภาพกอนตาย ในระหวางนั้นมลิลาไดดูแลปาของบวร ดูแลบิดาและนองสาวของตน ตลอดจน
บริวารในบานใหไดรับความสุขตลอดเวลา  มลิลามีความหวังวาบวรยังมีชีวิตอยูและจะไดกลับมาใช
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ชีวิตรวมกัน  มลิลาไดดําเนินการธุรกิจการคาที่บวรไดลงทุนไวให โดยไดรับความชวยเหลือจาก
ปรีชาเพื่อนสนิทของบวรและประสบความสําเร็จเจริญรุงเรือง    บวรหายสาบสูญไปเปนเวลา 2 ป 
ทุกคนคิดวาบวรเสียชีวิตแลว มลิลาจึงตัดสินใจแตงงานใหมกับปรีชา 

มลิลาไดผานพนความทุกขยากของชีวิตไปไดดวยความเขมแข็งและดวยความชวยเหลือ
จากบุคคลหลายคน ไมวาจะเปนบวร หรือปรีชา รวมทั้งไดใชความสามารถของตนเองทําใหประสบ
ผลสําเร็จเปนอยางดีในการทําธุรกิจ 
 

 สิ่งที่นาสังเกตในนวนิยายเหลานี้ก็คือ ตัวละครหญิงทั้งหลายเปนผูมีจิตใจเขมแข็ง เม่ือเผชิญ
กับปญหาอุปสรรคตาง ๆ  ซึ่งโดยมากแลวจะเปนปญหาทางดานเศรษฐกิจ ปญหาดานการใชชีวิตใน
สังคม  ตัวละครเหลานี้ก็ไดพยายามใชความสามารถและโอกาสที่ตนมีเพ่ือแกไขปญหาเหลานั้น และ
เกือบทุกเรื่องตัวละครหญิงจะมีผูชวยเหลือสําคัญ คือ ตัวละครชาย และในทายที่สุด ตัวละครหญิงที่
เขมแข็งสูชีวิตเหลานี้ หากมีสถานะทางสังคมดี หรือ ไดรับโอกาสในการเปลี่ยนสถานะ ตัวละคร
เหลานี้จะประสบความสําเร็จในชีวิต  ซึ่งความสําเร็จนั้น  ไดแก การไดคูครองที่ดีหรือมีฐานะมั่นคง   
สวนตัวละครที่มีสถานะต่ํามักจะไมไดรับโอกาสเชนน้ี  เชน  สรอยในเรื่องชีวิตลําเค็ญ 
 

 สรอยเปนแมคาหาบเรขายขนมที่แมจะตอสูชีวิตดวยความเขมแข็งและอดทน    พยายาม
ทํามาหากินทุกอยางที่เปนงานสุจริต แตดวยสถานะที่ต่ําและการขาดโอกาส ทําใหทางเลือกในการ
ดําเนินชีวิตของสรอยมีไมมากนัก   เม่ือสรอยรูตัววาตั้งทองลูกคนที่ 3  สรอยจึงตัดสินใจทําแทง  
เพราะขณะนั้นสรอยตองหาเลี้ยงลูกตามลําพังเนื่องจากสามีไดหายสาบสูญไป และสรอยก็คิดวาไม
สามารถเลี้ยงดูลูกที่จะเกิดใหมได ในที่สุดสรอยก็จบชีวิตลงหลังจากทําแทง 
 
 จากทั้งหมดที่กลาวมาแลวน้ีจะเห็นไดวา แมความเขมแข็งเด็ดเดี่ยวจะเปนลักษณะที่ถูก
เชื่อมโยงไวกับความเปนชาย แตนวนิยายก็ไดแสดงใหเห็นวาหญิงก็มีความเขมแข็งเด็ดเดี่ยวไมแพ
ชาย โดยเฉพาะความเขมแข็งเด็ดเดี่ยวทางจิตใจ  หญิงจํานวนมากเผชิญกับชะตากรรมตางๆ และ
สามารถผานพนไปไดดวยจิตใจที่เขมแข็ง   ภาพความเขมแข็งของหญิงปรากฏในหลายลักษณะ 
นอกจากความเขมแข็งในการเผชิญชีวิตแลว   ยังมีความเขมแข็งในการตอสูเพ่ือความอยูรอดและ
เรียกรองความยุติธรรมใหแกตนเอง   ความเขมแข็งในการที่จะตอสูเรียกรองสิ่งที่ถูกตองเปนธรรม
ใหผูอ่ืน    ความเขมแข็งในการตัดสินใจที่จะละทิ้งความรัก  นอกจากนี้ยังมีภาพของหญิงที่มีความ
เขมแข็งทางกายและใจปรากฏใหเห็นดวย 
 

4.1.4  ความเปนหญิงกับความออนหวาน จริตกิริยา  เยายวน 
ในขณะที่ความแข็งแรง เขมแข็งเด็ดเดี่ยว เปนลักษณะที่ถูกเชื่อมโยงไวกับความเปนชาย  

ความออนหวาน  จริตกิริยาเยายวน ก็เปนลักษณะที่ถูกเชื่อมโยงไวกับความเปนหญิง 
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คุณลักษณะที่สําคัญของนางเอกที่ขาดไมไดคือความออนหวาน แมผูเขียนจะสรางให
นางเอกนั้น มีความเขมแข็ง แกรงกลาเพียงใด แตในมุมหนึ่งนางเอกเหลานั้นก็ยังมีความออนหวาน
ปรากฏใหเห็น 
 ตัวอยางเชน คําบรรยายอากัปกิริยาของประพิมพรรณในเร่ืองหวงรักเหวลึก ประพิมพรรณ
เปนผูที่มีความเขมแข็ง เด็ดเดี่ยว เกงกลาสามารถไมแพชาย แตแมจะเกงกลาเพียงใดประพิมพรรณ
ก็ยังมีจริตกิริยาออนหวาน 
 
 ...ประพิมพรรณอยากพูดอะไรบางอยางที่เขาพูด แตไมสามารถจะพูดออกไปได   
     เธอกลาที่จะฆาคน  แตไมกลาที่จะพูดอยางที่นิพนธพูด... 
 ...เธอไมกลามองตาเขา  เธอตองหลบตาลงมองที่พื้น  ซึ่งเปนกิริยาที่เธอไมชอบทํา   
     แตก็ทําไปโดยมิไดตั้งใจ... 
 ...เธอไมพูดอะไร  แตเธอรูสึกวาความรักไดแลนเขาสูหัวใจของเธออีกครั้ง...  
     เมื่อเธอตอบคําพูดของเขาไมได  เธอก็ตองตอบแทนดวยการกระทํา เธอตักขนมปอนใสปากเขา... 
                                                                  (พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ.  2542: 1280-1284) 

 
 ทัศนะของตัวละครในนวนิยายหลายเรื่อง แสดงใหเห็นวาความออนหวาน ออนโยน เปน
คุณลักษณะของผูหญิงและเปนสิ่งที่ทําใหหญิงเปนที่ปรารถนาของชาย 
 
 ...เมื่อไปดูเมืองนอกรูสึกวาผูหญิงไทย  กระตวมกระเตี้ยมกระมิดกระเมี้ยน  และสะทกสะเทิ้นงาย 
     เห็นฝรั่งรูสึกวา เขากระฉับกระเฉง วองไวแข็งแรง  แตเดี๋ยวนี้ ผมรูสึกวา ผูหญิงฝรั่งออกจะแข็งกระดาง 
     ไปเสียแลว สูผูหญิงไทยเราไมได  ออนโยนและละเมียดละไมกวากันมาก 
                                                                                                               (เสนีย  เสาวพงศ.  2548ข: 154) 
 
 ...แมตุจะตองมีเหตุผลเพียงพอ  เชื่อแมเถิดอยางเอาแตโมโหโทโสเลย  ระงับ ๆ ไวเสียบาง 
     แมตุอยาออนแอซิลูก  แตขอใหออนหวาน เขมแข็งไว แตอยาแข็งกระดาง 
                                                                                                                 (วรรณสิริ.  2525: 285) 

 
 ...ฉันกําลังรูสึกวา เจาสาวที่นารักของฉัน, เจาสาวที่เพียงแตฉันไดรูจักเพียงชั่วโมงเศษก็จริง,  
     ไดใหความรูแกฉันวา เขาเปนคนเฉลียวฉลาดเทาๆ กับความออนหวาน ความนารักของเขา 

 (อาษา.  2513ก: 85) 
 
 …นาฏคุนกับธวัชเทาไร  เขาก็เพ่ิมความเอ็นดูหลอนมากเทานั้น  นาฏเรียบรอย ออนหวาน 
     นารัก  พูดจาเปดเผย ไมมีจริตจนเกินงาม ซึ่งทําใหธวัชพอใจมาก 
                                                                                             (วรรณสิริ.  2524: 43) 
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 ความออนหวาน ออนโยนของผูหญิงน้ัน มีทั้งความออนหวานในกิริยา ทาทาง  และ
ออนหวานใน “น้ําคํา” ในการพูดจา ดังเชน  อากัปกิริยาของนาฏที่ปฏิบัติตอสามีในเรื่องคนบริสุทธิ์ 
 
 หลอนสบนัยนตากับเขาดวยนัยนตาหวาน  แสดงความยินดีขอบคุณ 
 
 “...ฉันกลัวนาฏโกรธจะตายไป ฉันไมเคยกลับดึก ๆ อยางนี้เลย  มิหนําซ้ําเรายังนัดกันไวดวยวา 
     จะไปดูหนัง” 
 ...นาฏยิ้ม  “ดิฉันไมตองการใหกลัวหรอกคะ  ขอใหธวัชกรุณาดิฉัน ก็เปนพระคุณแลว”  
     ...หลอนสบตา  ที่มีแววตาไววางใจ และรักใครกับเขาแลว  เอนศีรษะลงพิงบาสามี... 
  
 ...ดวยความออนโยนเรียบรอยของนาฏ  ทําใหธวัชเพ่ิมความเอ็นดูรักใครภรรยายิ่งขึ้น   
     เขากลับบานทันทีที่เลิกงาน ไมฟงเสียงเพ่ือนฝูงที่ลอเลียนอยูขางหลังเลย  การพบนาฏแตงตัวสะสวย  
     ยิ้มตอนรับอยูทําใหชื่นใจ  หายเหนื่อย 
 
 ...หลอนชวนเขาสนทนาดวยเรื่องอื่น ดวยน้ําเสียงออนหวานนารัก ทําใหอารมณธวัชดีขึ้นโดยเร็ว 
 
 ...นาฏลุกขึ้นนั่ง จับขอมือสามีใหนั่งดวย ทอดแขนออกโอบคอเขาไว ซุกหนาเขาไปทรวงอกนิ่งอยู 
                  (วรรณสิริ.  2524: 62, 135-136, 60, 150, 158) 
 

 ความออนหวานของนาฏ เปนความออนหวานทั้งน้ําคํา การพูดจา กิริยาทาทีที่ปฏิบัติตอ
สามี  ทําใหสามีที่แตงงานกับนาฏตามความตองการของผูใหญ  รักและเอ็นดูนาฏ 
 
 นอกจากความออนหวานแลว จริตกิริยาที่เรียกวาเยายวนเปนลักษณะที่ถูกสรางใหแก  
ตัวละครหญิงและความเยายวนนี้ทําใหหญิงมีเสนหสามารถดึงดูดชายใหตกอยูในอํานาจได 
 
 ตัวละครที่มีความเยายวนมาก  สามารถดึงดูดใจใหชายหลงใหล ไดแก  เยียรบับ  ในเรื่อง
กวาชีวิตนี้จะสิ้น  อากัปกิริยาของเยียรบับที่เปนแบบใหชาครียวาดภาพนั้นทําใหชาครียหลงเขาไป
ในบวงเสนหของเยียรบับ 
 
 ...หลอนทอดกายลงเหนือแทนยาวบุหนัง  สะบัดผมปลิวกระจายไปปรกอยูเหนือไหลสีงาขางหนึ่ง 
     แขนทั้งสองเทายันไวเบ้ืองหลัง มองดูเขาดวยดวงตาคมซึ้ง... 
 ขาหยั่งผาใบเรียบรอยแลว  และพูกันก็ถืออยูในมือของเขา   แตสายตาของเขาที่เพงมายังหลอน 

ขณะนี้     หลอนทราบดีวาไมใชสายตาของจิตรกรที่จะหาสวนสัด  อัตราของภาพ  ซึ่งจะถายทอดไปสู      
แผนผาใบ  หากแตเปนสายตาของชายหนุม   ผูเรารอนไปดวยเพลิงรัญจวน 

     (พนมเทียน.  2546ข: 101-102) 
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 ภาพของเยียรบับ ที่ชาครียวาดออกมานั้นเปนภาพของเยียรบับที่เต็มไปดวยอํานาจลึกลับ
ของดําฤษณา 

ภาพนั้นเปนภาพของสตรีงามในอาภรณโปรงบาง  มองทะลุเห็นผิวละเมียดละไม ทอดกายอยู 
     เหนือแทนรองในทาเอน ครึ่งนั่งครึ่งนอน  ทุกสวนสัดยวนตา ยั่วใจ มีเสนผมหยิกกระจายไรระเบียบ 
     ระเริงเลนอยูแถบบริเวณลําคอถึงชวงไหลและพวงแกม ใบหนาเงยนิดๆ ดวงตาทอดลอยสูเบ้ืองบน  
     ประหนึ่งนางจะจับจองอยางสุดพิศวาสไปที่ดวงหนาของชูรักซึ่งกําลังจะกมตํ่าลงมาหา 
                                                                                         (พนมเทียน.  2546ข: 104) 

 
 ในนวนิยายหลายเรื่องแสดงใหเห็นวา จริตมารยานั้นเปนลักษณะของหญิงที่ทําใหชาย
หลงใหลพึงใจ และจริตมารยามีหลายรูปแบบ    มารดาของคนึงนิจในเรื่องนางไพร ไดสอนคนึงนิจ 
ไววา  
 
 จริตมารยาเปนส่ิงจําเปนของผูหญิงเหมือนกัน เราไมปรารถนาจะลวงเขา แตผูชายทุกคนตองการ 
     มายาเล็ก ๆ นอย   บางเวลาเราถูกหนามตํานิ้วเจ็บปวดเล็กนอย แตผูชายตองการใหเราบาดเจ็บย่ิงขึ้น   
     เพ่ือใหเขาพยาบาลรักษา และตองการใหเราหายปวด เพ่ือใหเขาพอใจ  ลูกจา นี่คือธรรมชาติของผูชาย  
     เขายังปรารถนาใหเรามีความลับ มีจริตมายาอยูร่ําไป   
                  (สุวัฒน  วรดิลก.  2518: 373) 
 

 แมจริตมารยาจะถูกนําไปเชื่อมโยงกับความเปนหญิง แตอยางไรก็ตามพบวาจริตมารยา
รวมทั้งความเยายวนของสตรีมีขอบเขตจํากัด หากมีมากเกินไปก็จะกลายเปนผลเสียตอตัวละครนั้น 
และตัวละครที่เต็มไปดวยความเยายวนมีจริตมารยามากนั้น มักไมใชนางเอกในนวนิยาย  เชน    
รตีในเรื่องปริศนา  โสภาในเรื่องหัวใจใหเชา   รุจาในเรื่องอกกําพรา   พรเพ็ญในเรื่องชีวิตใหม 
 
 ดังที่ไดกลาวไปแลววาคุณลักษณะสําคัญของนางเอก คือ ความออนหวาน  หากพิจารณา
ถึงคูตรงกันขาม พบวาในนวนิยายหลายเรื่องไดสรางคูตรงกันขามไวอยางนาสนใจ   นางเอกมี         
คูตรงกันขามคือนางราย      ดังน้ันคุณลักษณะของนางเอกและนางรายจึงแสดงใหเห็นถึงความเปน
คูตรงกันขามอยางชัดเจน กลาวคือ ในขณะที่นางเอกมีความออนหวานนุมนวล มีลักษณะของการ
เก็บงํา ไมกลาแสดงออก นางรายก็จะมีลักษณะที่แสดงใหเห็นถึงความแข็งกราว และเปดเผยอารมณ 
ความรูสึกอยางชัดเจน เชน ระจิตกับศรีในเรื่องธาตรี    ปทมากับทรงกลดในเร่ืองปทมา  วรารักษ  
อุษากับมะลิในเรื่องหนามยอกอก   
 
 คูตรงขามในเร่ืองธาตรี   ระจิตเปนเด็กสาวที่ราเริงแจมใส อากัปกิริยาตางๆเปนไปตาม
ธรรมชาติ ดูบริสุทธิ์     ในขณะที่ศรีเปนหญิงที่มีจริตมารยา มีความยั่วยวนในทาที เปนหญิงที่
หางไกลจากคําวาบริสุทธิ์ 
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ระจิต 
นัยนตาอันดําสดใส จองดูเขา ดังจะคนคําตอบที่สบใจหลอน  ทําใหเขารูสึกไมสูเปนสุข  

     ประหลาดแทที่เขาเกิดมาเกรงกลัวดวงตาอันบริสุทธิ์ เต็มไปดวยความสุจริตเขาได 
 
 เขาเดินตามหญิงสาวผูปราดเปรียวออกไป     การเดินเหินของหลอนไดจังหวะพอดูได   
     แตคอนขางจะปลอยตัวตามธรรมชาติของเด็กรุนโดยมาก...  ผมของหลอนเปนที่สะดุดตาเขา 
     แตแรกเห็น  ชางปลอยไวยาวสลวยลงมากึ่งกลางหลัง  มันปดไปปดมา   
 
 ความออนโยนของระจิตทําใหเขาเกือบสะอึก และไมกลาสูสายตาหลอนอันเปนผูปราศจาก  
      เลศนัย  มีแตความเบิกบานผาสุก 

                  (ดวงดาว.  2512: 114, 115, 141) 
 

ศรี 
 “...ศรีตกลงใจแลวที่จะหนีจากคุณพจนปรีชาไปเสียกับธาตรี” 
             ชายหนุมเกือบสะดุง  ชะโงกหนาไปใกลหลอน กลาวอยางดุดัน 
 “พูดเปนเลนไป มันจะทําใหเธอถูกนินทา” 
              แตหญิงผูงามทันสมัยยกไหลอยางไมหว่ัน...  สามีขี้หึงเทาไร หลอนก็ยิ่งเจาชูหนัก 
 
 เจาหลอนจิบเหลาชา ๆ ดวยริมฝปากอันแดง ยิ้มย่ัวยวนพรอมกับชําเลืองอยางทาทาย... 
     ชมายตาดูเขา แลวล้ิมรสเหลาหวานตอไปทีละนิดจนหมดถวย หลอนใชปลายล้ินแลบเลียริมฝปาก 
     นิดหนึ่ง... 

      (ดวงดาว.  2512: 38, 39-40) 
 

 คูตรงขามในเรื่องปทมา  วรารักษ  ปทมาเปนหญิงสาวที่สงบเสงี่ยมเรียบรอยตรงกันขาม
กับทรงกลดหรือคุณแดงที่เปนหญิงเจาอารมณ  การกระทําตลอดจนคําพูดของทรงกลดแสดงให
เห็นถึงความรูสึกในขณะนั้นอยางชัดเจน 
 
ปทมา 
 หัวเราะหนาแดง  สีหนากระดากอาย  น้ําตาคลอไมกลามองสบตา   
          ยิ้มหนาแดงไมตอบอะไร  กระดากที่ถูกชมโฉม  มีรอยย้ิมอาย ๆ   
     ยิ้มนิด ๆ อยางมีความสุข  และมีน้ําตาคลอ 

ยิ้มตอนรับดวยความดีใจ  กระซิบเบา ๆ เม่ือเขาเดินมาใกล 
สะเทิ้น  เงยหนาขึ้นมาดูนิดเดียว  แลวก็หลบ 
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ทรงกลด 
ไมเคยใจเย็นกับเขาเลย  กลา  ถามอยางโมโห 
ขัดขึ้นเปนเชิงเยาะ  ไมรูจักอาย  โมโหสุดขีด 
หันมาทันทีเสียงแวดราวกับโกรธกันมานานป 
เอามืออุดหู  รองกรีด  เทาย่ําซอยถี่ ๆ  
บิดแขนนองสาว  มือไมไมยอมสงบ 
อารมณแสดงออกทางดวงตา 
ไมมีใครสามารถเหนี่ยวรั้งไวได 
หยิบโนนน่ีขวางปาทุบใหแตกตามอารมณราย 
 
คูตรงขามในเรื่องหนามยอกอก  อุษาเปนหญิงสาวที่ออนหวาน มีความสุภาพเรียบรอย  

รูจักเคารพนบนอบตอผูใหญ  สวนมะลิเปนคนใจแข็ง  เจาอารมณ  มีเลหเหลี่ยมมารยามากมาย 
 

อุษา 
     ไมมีจริตสาว  ทวงทียังเปนเด็ก ๆ  
     ออนโยน  สุภาพ  รูจักเด็ก รูจักผูใหญ 
     เรียบรอย  เอาใจใสปรนนิบัติมารดาของสามี 
     วาจาออนหวาน  กิริยาเรียบรอย 
     รูจักฝากตัว  นอบนอมยกยอง 
     ยิ้มยวนนารัก  ฉอเลาะประจบเอาใจ 
     ซอนความขมขื่นไวสนิท 
     สีหนาแดงเรื่อ  ซบศีรษะลงบนบาสามี 
     ถูกอบรมใหรูจักรักษาตัว  เกรงกลัวความชั่ว  เกลียดชังสิ่งที่เปนเครื่องเสื่อมเสีย 

มะลิ 
      กลิ้งเกลือก  ฉีกกระชาก  ดุรายบึกบึน  ตาลุก  คอแข็ง 
     ใจเห้ียม  โมโหราย  ริษยาจนตาลาย  แข็งแรง 
     บังคับขูเข็ญ  ทําลายขาวของ   ปงปง ...เหมือนกิริยาคนบา 
     อยากจะหยิกใหเลือดหยด 
     ขบเขี้ยวเคี้ยวฟน  นัยนตาเปนประกายราวสัตวปา 
     เต็มไปดวยเลหกล  เหลี่ยมมารยารอยแปดประการ 
     มะลิเปนคนซึ่งเขาอยากประณามวารายวาชั่วชั้นที่หนึ่ง 
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อากัปกิริยา การแสดงออก รวมทั้งคําบรรยายลักษณะตัวละคร ดังที่ยกตัวอยางมาแลวน้ี  
ทําใหเห็นถึงความแตกตางของตัวละครไดอยางชัดเจน   ตัวละครที่สุภาพออนนอม ซื่อ ออนหวาน  
เก็บงํา  ไมแสดงออกถึงอารมณความรูสึกเปนลักษณะของตัวละครที่เปนนางเอก  ในขณะที่ความ
แข็งแรง  ความรุนแรง  การแสดงออกของอารมณอยางตรงไปตรงมา  ไมเก็บงําอารมณความรูสึก  
เปนลักษณะของนางรายหรือนางรอง 

ลักษณะเชนนี้แสดงใหเห็นถึงกรอบที่กําหนดความเปนหญิงที่นาชื่นชม และไมนาชื่นชมไว  
และกรอบนี้เองที่เปนตัวสกัดกั้นอํานาจของหญิง 

การแสดงออกของอารมณความรูสึกโดยไมตองกักเก็บ การใชความรุนแรง การกระทําที่แข็ง
กราว อันเปนสิ่งที่แสดงถึงอํานาจแสดงใหเห็นถึงการเปนผูกระทํา ถูกนําไปเชื่อมโยงไวกับความเปน
ชาย  หากหญิงกาวขามมายังกรอบที่หมายไววาเปนชายนี้ หญิงนั้นจะเปนหญิงที่ไมพึงชม 

สวนกรอบแหงความเปนหญิงน้ัน ไมวาจะเปนความสุภาพ ออนนอม นุมนวล ออนหวาน  
ลวนแตเปนลักษณะของความดอยอํานาจ เปนรอง และเปนผูรับการกระทํามากกวาจะเปน       
ผูกระทํา  และหญิงเชนน้ีก็เปนหญิงที่พึงชมในสังคมแบบปตาธิปไตย 

 
ภาพที่ปรากฏในนวนิยายแสดงใหเห็นวา ความเปนหญิงกับความออนหวานเปนสิ่งที่ถูก

เชื่อมโยงเขาไวดวยกัน  คุณลักษณะสําคัญของนางเอกที่ขาดไมได คือ ความออนหวาน แมจะเปนผู
ที่มีความเขมแข็งเกงกลาเพียงใดก็ยังตองมีความออนหวาน     ความออนหวาน ออนโยนของหญิงมี
ทั้งออนหวานในทวงทีกิริยา และออนหวานในการเจรจา   คุณลักษณะเหลานี้ทําใหหญิงเปนที่
ปรารถนาของชาย  

นอกจากความออนหวานแลว จริตกิริยาเยายวน เปนลักษณะที่ถูกสรางขึ้นใหเชื่อมโยงกับ
ความเปนหญิง และทําใหหญิงเปนผูมีเสนห ทําใหชายตกอยูในอํานาจของหญิงได แตหากจริตกิริยา
เยายวนนี้มีมากเกินไปจะกอใหเกิดผลเสียตอหญิงนั้น  หญิงนั้นจะถูกลดคุณคาลง 

การเปรียบเทียบลักษณะของตัวละครหญิงที่เปนคูตรงขามทําใหเห็นถึงกรอบที่กําหนดความ
เปนหญิงที่นาชื่นชมและไมนาชื่นชมไว และกรอบนี้เปนตัวปดกั้นอํานาจของหญิงทําใหหญิงตกอยูใน
สภาพที่เปนรอง 
 

4.1.5  ความเปนหญิงกับสถานะบทบาทในครอบครัว 
สถานะเปนสิ่งที่ถูกกําหนดขึ้น  โดยใชความเชื่อมโยงหรือความสัมพันธระหวางสิ่งตาง ๆ  

และในขณะเดียวกันสถานะนั้นก็เปนตัวกําหนดบทบาทอีกตอหน่ึงวาควรจะตองทําอยางไร           
ในครอบครัวนั้นสถานะที่สําคัญของหญิง  คือ  แม  ภรรยา  และลูก   

นวนิยายสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม แสดงใหเห็นบทบาทของหญิง 3 สถานะ  ดังตอไปน้ี 
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แม 
ภาพของแมที่นําเสนอในนวนิยายนั้นมีทั้งแมที่ดี รัก  และดูแลเอาใจใสลูก อบรมสั่งสอนลูก

ในสิ่งตาง ๆ  ปรารถนาใหลูกไดรับสิ่งที่ดีที่สุด สงเสริมใหลูกมีความสุขความเจริญ  มีความกาวหนา
ในชีวิต  แมประเภทนี้พรอมจะยอมเสียสละใหลูกไดทุกอยาง  ตัวอยางเชน   

สรอยในเรื่องชั่วฟาดินดับ  สามีของสรอยถูกตัดสินใหจําคุกตลอดชีวิตเน่ืองจากฆาคนตาย  
สรอยตองเลี้ยงดูลูกเพียงลําพังดวยความยากลําบาก  มีรายไดบางจากคาลิขสิทธิ์เพลงของสามี  
สรอยตัดสินใจจะแตงงานใหม เพ่ือหาหลักประกันที่ม่ันคงใหลูก 
 

...เราในฐานะพอแมของแก  มีอยูทางเดียวที่จะใหความเจริญกับแกจนถึงที่สุดเทาที่เราจะสามารถ  
     ...สรอยไมยอมเปนอันขาด  ที่จะใหลูกรูถึงความอนาถายากไรของแม  ลูกเปรียบเหมือนดวงใจ   
     ชีวิตของสรอยที่ทนสูมาทุกวัน ก็เพ่ือลูกจิ๊ดคนเดียวเทานั้น ...สรอยจะใหความสุข ความหวังกับแกตอไป 
     เทาที่จะทําได   ตั้งใจจะใหแกไปเรียนตอตางประเทศอยางที่แกตองการดวย   
     ...แพนขา สรอยตัดสินใจเด็ดขาดแลวที่จะพูดกับแพนในวันนี้  เพ่ือเห็นแกอนาคตของลูก   
     สรอยงา ...ขออนุญาตแตงงานกับผูชายสักคนหนึ่ 
                                                                                           (พนมเทียน.  2546ข: 17-18) 

 

เชนเดียวกับ เนียม แมของไพลินในเรื่องสะใภทาส  เนียมตัดสินใจมีสามีใหมหลังจากสามี
เสียชีวิตไปแลว เพ่ืออนาคตของลูก 

 
      ...หลอนจะทําอยางไรกับชีวิตของหลอน ที่ไมมีจุดหมายอะไรเลยในอนาคต  นอกจากนั่งรอความ
หายนะที่กาวเขามาหาหลอนอยางเชื่องชา ลูกทั้งสองก็ไมไดเรียนหนังสือ วิ่งเลนอยูกับบาน   นับวัน จะมี
แตความโง และมีอนาคตมืดทึบขึ้นทุกวัน  ชายผูนี้ไดแสดงความสนใจในหลอนมาเปนเวลานานแลว
พอที่จะวางใจไดวาเขาคงจะรักและใหความเล้ียงดูหลอน และลูกใหมีความสุขไดตามสมควร ...    
เนียมคิดไดดังนี้  ก็ยอมมอบกายมอบใจใหแกเสนอ  หมายมั่นจะฝากชีวิตของลูกหญิงชายทั้งสอง ให
อยูในความอุปการะของเขา 

                  (สุกัญญา.  2547: 3) 
 

ในขณะที่แมบางคนใชการแตงงาน การมีสามีใหมเพ่ือสรางอนาคตใหแกลูก ในนวนิยาย
หลาย ๆ เรื่องก็มีแมที่ยอมอดทน ทํางานที่ยากลําบาก เลี้ยงลูกเพียงลําพัง ไมมีสามีใหม เพราะเกรง
วา การมีสามีใหมจะทําใหลูกลําบาก 

เชน  นวลในเรื่องอกกําพรา นวลเปนลูกผูดีเกาแตยอมไปเปนคนใชเพ่ือใหลูกไดเรียน
หนังสือ และไมแตงงานใหมเพราะเกรงวาลูกจะลําบาก 
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...ความจริงวัยของหลอนยังพอท่ีจะมีความสุขไดกับการแตงงานใหมอีกสักครั้งหนึ่ง และไดความสุข 

     จากการมีผัวคนใหมนั้น   แตวาหลอนเห็นแกความสุขของลูก 
 หลอนเคยทราบวา  พอเล้ียงและลูกเล้ียงนั้นยากที่จะลงรอยกันได  และการมีผัวใหมของหลอนนั้น 

อาจทําใหตองมีลูกอีกสักคนหนึ่ง ซึ่งลูกนั้นตองไมใชพอคนเดียวกันกับนิด  เชนนี้ความสุขยอมจะหาได
ยากนัก ถาหากวาเด็กทั้งสองไมถูกกัน หรือวาพอเล้ียงจะไดเกิดความอยุติธรรมใดขึ้นแกลูกคนนี้ 

                                                                                         (ชอลิลล่ี  พริ้มเพรา.  2542: 10) 
 

แมที่ดีควรมีบทบาทเชนไรน้ันปรากฏอยูในทัศนะของตัวละครในนวนิยายหลายๆเรื่อง  
ทัศนะดังกลาวนี้ เชน แมควรเปนที่พ่ึง เปนความอบอุนของลูก 

 
       แมเปนบุคคลที่ใกลชิดลูกที่สุด มากกวาใครในโลก แมสําหรับลูกไมวาหญิงชาย  แมเปนที่พ่ึง แมเปน
ที่อบอุน  แมเปนอยางยิ่งของชีวิตลูก 

                    (สุกัญญา.  2523: 57) 

 
แมวาลูกจะเติบโตเพียงใด ในสายตาของแม ลูกก็ยังเปนลูกนอยที่แมคอยหวงใย แมจะคอย

ดูแลทุกขสุขของลูกเสมอ ลักษณะของแมเชนนี้ปรากฏใหเห็นชัดในเรื่องเบญจวรรณ 
 ในเรื่องเบญจวรรณ  บัญชาเปนผูจัดการบริษัทจังหวัดที่มาประจําที่ชัยภูมิ ดวยความรักและ
เปนหวงลูกตองการเห็นวาลูกเปนอยูสุขสบายหรือไดรับความยากลําบากอยางไร แมของบัญชาจึงได
เดินทางมาจากพระนครเพื่อมาเยี่ยมลูก และเมื่อเห็นความไมสะดวกสบายตาง ๆ ของลูก      
แมของบัญชาก็ไดจัดการสิ่งตาง ๆ ใหลูกดวยความรักความหวงใย 
 

...ความตั้งใจจะมาเยี่ยมสัก  4 - 5 วัน  ก็ตองเปล่ียนไป เมื่อเห็นความเปนอยูของลูกชายคนเดียว
แสนจะทุเรศ  นางบรรณสารฯ ออกจายซื้อเครื่องครัวมาพรอมเสร็จ  เชาก็ออกไปจายอาหารจากตลาดสด
ซึ่งอยูใกล  แลวก็มาทําใหลูกชายกินเอง  ...เวลาสาย ๆ  เมื่อลูกชายไปทํางานแลว  นางก็ออกตลาดเที่ยว
หาซื้อตู   โตะ  เตียง  มาไวให   ชัยภูมิเปนเมืองเล็กมาก  ไมมีรานขาย เครื่องเฟอรนิเจอรเลย ถาใคร
ตองการก็ตองไปสั่งทําเปนพิเศษจากเรือนจําบาง  จากโรงเรียนชางไมบาง  นางก็อุตสาหไปส่ังทําจนถึง
แหลงดังกลาวนั้น  นางไดหาซื้อผาเนื้อหนามาเย็บที่นอน ใหบุตรชาย   ถึงจะแกแลว แตฝมือเย็บที่นอนให
บุตรยังละเอียดอยูมาก บัญชาจึงไดนอนฟูกออนนุมฝมือของมารดา  

                        (กาญจนา  นาคนันทน.  2513ข: 232-233) 
 

 นอกจากนี้ แมของบัญชายังไดพยายามหาภรรยาที่เหมาะสมใหกับลูกชายดวย เพ่ือภรรยา
จะไดดูแลลูกชายแทนตนเมื่อตนกลับไปยังพระนครแลว 
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 แมในนวนิยายสวนใหญจะเปนแมที่มีอํานาจเหนือลูก เปนที่เคารพรักและเปนที่เกรงใจของ
ลูก แมปรารถนาใหลูกทําสิ่งใดลูกก็มักจะเชื่อฟงปฏิบัติตาม 

ในเรื่องปศาจ  ผูเขียนไดเสนอทัศนะที่มีความแตกตางออกไปจากทัศนะที่วาแมมีอํานาจเปน
ผูบงการชีวิตของลูก โดยการนําเสนอผานการอบรมเลี้ยงดูลูกที่แตกตางกัน ระหวาง แมของรัชนี 
กับ แมของก่ิงเทียน 
 
 แมของรัชนีเปนแมที่ตั้งกรอบและกฎเกณฑตาง ๆ ใหลูกปฏิบัติตาม ในขณะที่แมของ      
กิ่งเทียนเปนแมที่ใหอิสระแกลูก  ใหอิสระในการคิด  การดํารงชีวิต  รวมทั้งการเลือกคูครอง 
 
      “คุณแมคะ...”  กิ่งเทียนหลบสายตาลงต่ํา  “คุณแมจะวาอะไรไหมคะ  ถาเขาชอบหนู...” 
  แมนิ่งไปครูหนึ่งกอนตอบ 

 “แมไมวาอะไรหรอก  เสียงของแมดังเหมือนแววมาแตไกล และทําใหความเครงเครียด 
    ในตัวของหลอนคลายลงไปในฉับพลันไดอยางประหลาด  “มันเปนเร่ืองของหนูเอง  หนูโตแลว   
     และทุกสิ่งทุกอยางแมไมบังคับ  แมแตเรื่องที่หนูจะรักใครชอบใคร” 

กิ่งเทียนกมลงกราบที่ตัก  แมสวมกอดลูกสาวไว 
  “หนูคดิดูใหดีแลวกัน หนูเปนผูใหญและจะตองรับผิดชอบในตัวเอง  พอนิคมแมก็เห็นวา 
     เขาเปนคนดี  แตแมก็เห็นอยางผิวเผิน  หนูรูดีกวา  หนูชอบเขาหรือเปลา” 

           (เสนีย  เสาวพงศ.  2548ข: 166-167) 
 

 ผูเขียนไดเสนอทัศนะผานความคิดของรัชนีวา คนเราตองมีความเปนตัวของตัวเองมีอิสระ
ในการเลือกกระทําเพราะตนเองเปนคนที่จะไดรับผลแหงการกระทํานั้น      ดังน้ันตนเองจึงควรเปน
ผูเลือกเอง     แมในแบบแมของกิ่งเทียนจึงเปนแมที่ตองกับทัศนะของรัชนี คือเปนแมที่ใหอิสระ 
ลูก  สอนใหลูกรูจักคิด และตัดสินใจดวยตนเอง 
 
 นอกจากการนําเสนอภาพของแมที่เปนแมที่ดี เปนแมที่เสียสละ รักดูแล เอาใจใส หวงใย  
ใหคําปรึกษา เปนที่พ่ึงพิงแกลูก ภาพของแมที่ตรงกันขามกับแมในอุดมคติขางตนนี้ ผูเขียนได
นําเสนอไวในเรื่องหัวใจใหเชา และพันทิพา  

แมของนาถฤดีในเร่ืองหัวใจใหเชา เปนแมที่ไมเขาใจลูก ชอบดุดา พูดเสียดสีประชด
ประชัน ชอบเลนการพนัน   

 
      ...ดิฉันเอนตัวพิงพนักเกาอี้  หลับตาอยางเหนื่อยออน ทางเดินในชีวิตทุกส่ิงดูไมราบเรียบไป 
ตามที่คิดไวเสียแลว  ...ถาหากแมของดิฉันเปนเชนแมของคนอื่น ดิฉันก็จะคลานไปกราบแทบเทา
ขอใหแมชวยแนะนําชี้แนวทางชีวิตใหบางวา ทําอยางไรลูกของแมจึงจะหลีกมรสุมชีวิตพน  แตนี่แม ! 
ไมเคยพูดกับลูก โดยไมดุดานําขึ้นมากอน  หรือมิฉะนั้น ก็พูดเสียดแทง ประชดประชัน ทําใหลูกส้ิน
ศรัทธา จะขอคําปรึกษาชีวิตทุกคราว 
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   ...แมของลูก ...ไมยอมเขาใจลูกเลย !  ...แมโกรธเพราะลูกโง ไมเลือกชาย  ซึ่งงายแกการตักตวง 
        กอบโกย 
 
 ...แมแอบไปเลนการพนัน และแกตัววา นาน ๆ จึงจะไปสักครั้ง... ในขณะที่ลูกของแมทํางานเหนื่อย 
         สายตัวแทบขาดอยางเสี่ยงตัว และชื่อเสียง แมก็กลับสนุกสนานอยูกับอบายมุขอยางลืมตว 

    (นิตยา  นาฏยะสุนทร. 2513: 373, 436, 439) 
 

  แมของพันทิพาในเรื่องพันทิพา เปนแมที่พิจารณาตัดสินใจทําสิ่งตาง ๆ ตามใจตนเองเปน
สําคัญ เปนแมที่ไมเห็นความสําคัญของการศึกษา ใชลูกหาผลประโยชนใหแกตน คําพูดของทิพวัลย
พ่ีสาวของพันทิพาแสดงใหเห็นลักษณะของแมที่ตรงขามกับอุดมคติอยางชัดเจน  
 

 “นิดนะ เขาเสียใจมากเหมือนกัน ที่แมใหลาออก เขาวา เขาอยากเรียนใหจบ แตแมแกจะตามใจ
ของแก – ใจของแกเปนใหญกวาคนอื่น”  แคนยิ้มออกมานิดหนึ่ง “แกไมใหเรียน ใครจะคัดงางแกได  
นิดยังเบาไม  ฉันนะ – ลองทําไมถูกใจทั้งตบทั้งตี  พ่ีรัตนเขาพนทุกขพนรอนไปเสียทีนับวาเขาไป
สบาย  ยังแตฉันกับนิด” 

         (ก.สุรางคนางค.  2512ค: 276) 

 
 แมที่ผูเขียนนําเสนอในนวนิยายเปนเหมือนภาพตัวแทนของคนในสังคมที่มีทั้งดีและไมดี 
เพียงแตภาพที่ในนวนิยายสวนใหญนําเสนอนั้นจะเปนภาพของแมที่เปนแบบอุดมคติ เปนแมที่
เสียสละและรักลูก ในนวนิยายสวนใหญจะแสดงใหเห็นถึงอํานาจของแมในการควบคุมชีวิตของลูก 
แตในบางเรื่องไดนําเสนอภาพของแมที่ใหอิสระแกลูก เปนแมที่สอนใหลูกรูจักคิด และเลือกกระทํา
สิ่งตางๆ ดวยตนเอง   ภาพของแมที่ไมดีมีปรากฏใหเห็นบางแตมีจํานวนไมมากนัก เปนแมที่เอาแต
ใจตนเอง ของเก่ียวกับอบายมุข ใชลูกในการหาประโยชนใหแกตน 
 

ภรรยา 
 ในนวนิยายสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ภาพของภรรยาที่ปรากฏใหเห็นสวนใหญเปน
ภาพของภรรยาที่สุภาพออนนอม ทําหนาที่ดูแลครอบครัวบานเรือน อบรมเลี้ยงดูลูก   คุณสมบัติที่
สําคัญของภรรยาคือ มีความซื่อสัตยจงรักภักดีตอสามี 
 ภาพของภรรยาที่ซื่อสัตยปรากฏใหเห็นในนวนิยายหลายเรื่อง เชน 
 

นันทิยาในเรื่องทุงรางทางรัก ซื่อสัตยตอสามีที่ตนคิดวาเสียชีวิตไปแลว นันทิยาครองตัว
เปนแมมายไมแตงงานใหม และตลอดระยะเวลา 11 ป ที่ตองพลัดพรากจากสามี ทุกๆวันเธอจะไป
กราบไหวบูชาที่หลุมฝงศพที่เธอคิดวาเปนหลุมศพสามีของเธอ 
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 สุมามาลยในเรื่องสวรรคยังไมทอดทิ้งขาพเจา  สุมามาลยไดพลัดพรากจากสามีและเขาใจ
วาสามีเสียชีวิต จึงไดแตงงานใหม แตเม่ือพบวาสามียังมีชีวิตอยู สุมามาลยก็กลับไปใชชีวิตรวมกับ
สามี  ทิ้งชีวิตที่สะดวกสบายและมีความสุข ไปผจญชีวิตที่ยากลําบากเคียงขางสามี 
 
 ภาระหนาที่ของภรรยานั้นปรากฏใหเห็นในคําบรรยายถึงการใชชีวิตของตัวละคร ไมวาจะ
เปนการตระเตรียมอาหาร การดูแลปรนนิบัติสามีใหไดรับความสุขสะดวกสบาย  เอาใจใสสิ่งที่เปน
ทุกขสุขของสามี 
 ในเร่ืองมาลินี แมของมาลินีคือนางปฏิบัติวรกิจไดอบรมสั่งสอนหนาที่ของภรรยาใหแก
มาลินี ในวันที่มาลินีแตงงานกับหลวงเสนห  
 
    “...เมื่อไปอยูกับหลวงเสนหฯ หนูไปอยูในฐานะที่เปนภรรยาและแมเหยาแมเรือนของเขา ซึ่งนับวา

เปนตําแหนงฐานะของผูใหญ  หนูจะตองเอาอกเอาใจ  แทนที่เขาจะเอาใจหนู  ตลอดจนถึงคนในบาน
และญาติพ่ีนองทั้งปวง หนูก็ตองประพฤติตัวอยางผูใหญ  คือ  มีความเที่ยงธรรม  เมตตา  กรุณา และ
โอบออมอารี นับถือตามศักดิ์ผูใหญ และเด็ก จําไวนะลูก ความสุขของผูมีเรือนแลว คือความสงบในบาน  
ตนเหตุ การปรวนแปรน้ําใจของสามี คือ ความยุงเหยิงในบาน  ซึ่งภรรยาเปนผูกอขึ้น หรือไมสามารถ
จะระงับแกไขได  จําคําของแมไวแลวเอาไปคิดและประพฤติตามเถิด ความสุขสมบูรณจะบังเกิดแกหนู
จนชีวิตดับสูญ” 

  (น.ประภาสถิต.  2510: 91) 
 

 จากคําสอนนี้จะเห็นวานอกจากคุณสมบัติของการเปนแมเรือนที่สามารถฝกฝนได อันไดแก  
การปรุงอาหาร การเย็บปกถักรอย คุณสมบัติที่สําคัญของผูที่จะเปนแมเรือน คือ มีความเที่ยงธรรม 
มีจิตใจที่มีความเมตตากรุณา ตลอดจนการรูจักวางตนใหเหมาะสม 
 ในเร่ืองปศาจ ไดแสดงใหเห็นคุณสมบัติของภรรยาที่ดีอีกประการหนึ่ง คือ ความเชื่อใจและ
ไววางใจสามี 
 

      ...เมื่อเขาไปทํางานกับญี่ปุนนั้น อวนพูดกับเมียซึ่งเพ่ิงแตงงานกันยังไมถึงป นอยลงไปทุกที แต
จันทรเปนผูหญิงที่เชื่อผัวทุกส่ิงทุกอยาง  เพราะเคยรูใจและเห็นใจมาแลวกอนจะแตงงานกัน และเมื่อ
หลอนปกใจวา ผัวของหลอนเปนคนดีจริงแลว ก็ไมเคยวอกแวก ระแวง สงสัย หรือซักถามอะไร ใหเปน
การจูจี้จุกจิก  หลอนเชื่อวาผัวของหลอน  ไมทําอะไรเลวนั้นแนนอน  ดังน้ันเมื่อเขาจะทําอะไร 
หลอนก็ไมซักถาม เพราะสิ่งท่ีเขาทําไมใชของเลวทราม  

        (เสนีย เสาวพงศ.  2548ข: 115) 
 

 นอกจากนี้ภรรยาที่ดีจะตองเคารพนบนอบไมกาวราวตอสามี ทัศนะนี้ปรากฏอยูในคําพูด
ของตัวละครชาย คือ หลวงเสนหสามีของมาลีนี ในเรื่อง มาลินี 
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 “...ฉันเห็นวาเธอยังเปนเด็ก ออนความคิดนัก ฉันก็พยายามอบรมสั่งสอนเธอ...  แตดูเธอแข็งขึ้น
ทุก ๆ วัน  ไมเปนผลเลยที่จะตัดนิสสัยกระดางกระเดื่องใหหายไปได !  เธอควรจะรูวาความกาวราว
เปนสิ่งท่ีไมนานิยม  ยิ่งสําหรับประพฤติแกสามี ยิ่งทําไมไดเปนอันขาด  สามีเปนที่เคารพของ
ภรรยา   เมื่อภรรยากาวราวแกสามี  ก็หมายความวา  หลอนไมไดนับถือเขาเปนสามีของหลอนเสีย
แลว...” 

                      (น.ประภาสถิต.  2510: 339) 
 

 ในขณะที่สามี และสังคมคาดหวังตอการเปนภรรยาที่ดี เปนภรรยาที่ประพฤติตามขนบ
แบบเดิม สุภาพออนนอม  เคารพเชื่อฟงสามี  ซื่อสัตยสุจริต รูจักการปรนนิบัติ เกงการบานการเรือน        
ผูหญิงจํานวนหนึ่งในนวนิยายก็ไดแสดงใหเห็นถึงความรูสึกของความต่ําตอยดอยคาของตน    
ความรูสึกของผูที่ตกเปนเบี้ยลางผูชาย 
 

 ...ธรรมดาสามียอมเปนที่เคารพนับถือของภรรยา  ถึงจะรูวาเขาพูดยิ่งกวานั้น นอกใจมากกวานั้น   
หนาที่ของภรรยาก็ไมควรทําอะไรเกินไปกวา  น่ิง !   อดทน !   อดทน !  คําน้ีเปนคําประเสริฐท่ี
หลอนควรปฏิบัติตาม...   หนาที่ของภรรยาควรจะวิงวอนสามี เมื่อเห็นเขาประพฤติไมชอบใจหลอน – 
ไมควรจะใชความปากกลาเขาถากถาง เอาชนะดวยโวหารเปนอันขาด นอกจากเขาเปนที่ควรเคารพ  
อันไมควรกระทบกระเทือนอยางหลบหลูแลว เขายังจะไมยอมแพหลอนดวย 

                        (น.ประภาสถิต. 2510:  324-325) 
 

 ...ความเมตตาของคุณ  ดิฉันขอเทอดทูนไวเหนือหัว แตส้ินปญญาจะรักแลว ดิฉันมีแตรางกาย
ทดแทนน้ําใจงามของคุณเทานั้น สุดแตจะใชสอยเถิด  ลินจงยอมเปนทาส เพ่ือฉลองพระคุณจนกวาจะ
ส้ินอายุ 

              (วรรณสิริ. 2523:  203) 
 

 ...ถึงแมพ่ีจะไมไดรักเขามากอน  แตเมื่อจะแตงงานพี่ก็ไดเตรียมใจที่จะรักเขา เคารพและนับถือ 
และปฏิบัติตอเขาอยางเมียที่ดีจะปฏิบัติ  เราไดรับการอบรมมาดวยประเพณีที่สอนใหถือวา ผัว คือ
เทวดาตองเทิดทูน บูชายิ่งกวาสิ่งใดท้ังสิ้น   ...พ่ีพยายามที่จะอดทนทุกอยาง   นึกวาเปนกรรมของ
เราจะทําอยางไรได  แตมันก็ไมมีประโยชน  ไมไดรับอะไรตอบแทน  นอกจากนั้น ยังมีเรื่องรอนใจไม
หยุดหยอน 

                 (เสนีย เสาวพงศ.  2548ข: 45) 
   

 ทัศนะของผูหญิงจํานวนมากตอภาระหนาที่ภรรยาที่สังคมกรอบไว ก็คือ  “ตองอดทน”   
“กมหนารับกรรม”   
 ในขณะเดียวกันมีตัวละครหญิงบางตัว ที่ถูกสรางขึ้นใหเปน “ขบถ” ตอขนบของภรรยา    
เยียรบับ ในเรื่องกวาชีวิตน้ีจะสิ้น  เปรียบตนเองวาเปนสมบัติที่ไรวิญญาณ  สิ่งที่เยียรบับกระทําก็
คือ การใหอิสระแกจิตใจของตนดวยการขบถตอการเปนภรรยาที่ซื่อสัตยของสามี 
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 “...ฉันไมปฎิเสธดอกวา ขณะน้ีฉันตกอยูในฐานะที่เปน “เมีย” ของผูชายคนหนึ่ง แตจิตใจของฉัน
มิไดเปนของเขาเลย  มันยังเตนระทึกบอกถึงการเปนกรรมสิทธิ์ของฉันอยูตลอดเวลา มันจะเปนของฉัน
ตราบจนกวาชีวิตจะส้ิน  หากวาฉันไมไดมาพบเธอเขา !” 

  (พนมเทียน.  2546ก: 184) 
 

 และสิ่งที่เยียรบับกระทํานั้น เยียรบับก็รูดีวา จะไดรับการประณามจากสังคม 
 

  “...ฉันเปนผูแสดงความรูสึกของหัวใจออกมากับเธอกอน ทั้ง ๆ ที่ฉันเองก็มีสามีแลว มีทุกส่ิง 
ทุกอยางที่บอกถึงความไมเปนอิสระชน เพราะตะรางของจารีตประเพณีและกฎหมาย  ฉันเปนนางบาป  
นางชั่วชา  บัดสี  แพศยา กากี  สันดานต่ําชา แตจะทําอยางไรได  มันเปนเรื่องของหัวใจที่ลอยตัวอยู
เหนือกฎเกณฑใด ๆ ทั้งส้ิน” 

               (พนมเทียน.  2546ก: 161) 
 

 ความกดดันของภรรยาที่แบกรับภาระของความเปนภรรยาที่ต่ําตอย มีสถานะประดุจทาส
ของสามีนั้น  มีการกลาวถึงในนวนิยายหลายเรื่อง อยางไรก็ตามมีการเปลี่ยนแปลงบางประการที่
แสดงใหเห็นถึงสถานะของภรรยาที่สูงกวาเดิมจาก “ทาส” ของสามี เปลี่ยนไปเปน “เพ่ือน” ของสามี 
แมบทบาทของภรรยาที่เปน  “ทาส”  กับภรรยาที่เปน  “เพ่ือน”  ที่ปรากฏจะไมแตกตางจากกัน
เทาไรนัก แตก็ถือวาผูหญิงไดรับการยกยองมากขึ้น 
 

ในเรื่องคนรกโลก     มลิลาไดรับการยกยองจากสามี ใหเปน “เพ่ือนที่ดี” 
 

 “... ลิ เปนเพื่อนท่ีดีท่ีสุดของฉัน  นอกจากจะเปนเพ่ือนคุยที่ออนหวาน  ถูกอกถูกใจ  ยังชวย
ดูแลความเปนอยูของฉันใหเปนระเบียบเรียบรอย จากอาหารการกิน จนถึงเครื่องนุงหม จากการใหฉัน
กินยาและไปฉีดยาตามกําหนด  จนถึงการพักผอนหลับนอน  เปนครั้งแรกในชีวิตฉันจริง ๆ นะ, ลิ,ที่
ฉันไดพบความสุข และความสะดวกสบายทุกอยาง ตลอดเวลายี่สิบส่ีชั่วโมงเต็ม” 

                                           (อาษา.  2513ก: 199) 

 
ในเรื่องหัวใจใหเชา    ชาตรี ตัวละครชายไดเสนอทัศนะเกี่ยวกับภรรยาไววา 
 

 “...หนาที่ของเมีย ที่พอแมพ่ีนองเขาอบรมกันมาแตออนแตออก คือ “ตื่นกอน – นอนหลัง”ผูชาย
สมัยปลายพุทธศตวรรษที่ยี่สิบหา   อาจจะพอใจที่เมียยังเปนชางเทาหลังอยางนาเอ็นดูถึงขนาดกราบ
เทาผัวทุกคืน แตฉันไมชอบเลย ฉันตองการเมียที่เปนเพื่อน ไมใชเมียที่เปนทาส...” 

    (นิตยา  นาฏยะสุนทร.  2513: 218) 
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นอกจากนี้ในเรื่องหวงรัก-เหวลึก ยังไดมีการนําเสนอบทบาทที่กลับกันระหวางสามีกับ
ภรรยา กลาวคือ ภรรยาเปนผูที่ออกไปทํางานหาเงิน  ดูแลรับผิดชอบคาใชจายในบาน ในขณะที่
สามีรับหนาที่ดูแลบาน  ดูแลลูก  
 

     ...เกี่ยวกับการทํามาหากิน ประพิมพรรณเคยเห็นแตมารดาคนเดียวที่อุตสาหทํา      ทางทํามา
หากินนั้น  ก็เห็นมีอยูแตการเปนนายหนา ขายโนน  ขายนี่  ไดผลพอเล้ียงกันไป แตก็ไมมี
เหลือเฟอ...   ประพิมพรรณเคยจําไดวา ถึงเวลาที่จะตองเสียคาเลาเรียนของเธอ  เธอเคยเห็นมารดา
หนาดําคร่ําเครียด และเสียคาเลาเรียนชากวากําหนดเสมอ บางครั้งเห็นแหวนทองของมารดาหายไป 
ซึ่งเธอเขาใจวามันคงจะกลายเปนคาเลาเรียนของเธอ 
       ...ถาพูดถึงความดีของบิดาก็มีเร่ืองที่จะพูดไดมากเหมือนกัน   ตั้งแตเกิดและรูความมา
ประพิมพรรณไมเคยไดยินคําหยาบคายจากบิดา  จะพูดกับลูก หรือพูดกับภรรยาอยางไพเราะเสมอ  
เปนคนชอบความสะอาดเรียบรอย  บานชองและเครื่องแตงกายสะอาด เรียบรอยอยูทุกเวลา  เพราะ
ถาคนใชไมทํา หรือทําไมดีพอ  บิดาของเธอก็จะทําเอง กวาดบาน ถูบานเอง... เวลาเจ็บปวย 
บิดามิไดหาง เพราะมารดามีความจําเปนตองออกไปหาเลี้ยงชีพ เธอไดรับการดุวาจากมารดา
บอย ๆ  แตไมเคยถูกดุจากบิดา... ทั้ง ๆ ที่รูวาบิดาของเธอไมไดชวยเหลือมารดาในการทํามาหากิน 
หรือแสวงหารายไดอะไรที่จะเลี้ยงกันในครอบครัว  ประพิมพรรณก็ยังรักบิดามาก 

        (พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ.  2542: 50-51) 

 
 ในนวนิยายสวนใหญ ผูชายเหมือนจะเปนศูนยกลางของทุก ๆ สิ่ง เชน มีการพูดถึงหนาที่
ของผูหญิงที่ตองปฏิบติตอสามี  ผูหญิงตองประพฤติตนอยางไร ชายจึงจะรักและสนใจ แตในเรื่อง  
หวงรัก- เหวลึก นี้ ไดมีการกลาวถึงความตองการของหญิงหรือภรรยาที่อยากจะใหชายปฏิบัติ 
 

 “...ผูชายเขาเขาใจวา  ถาไดเอาผูหญิงมาเล้ียงไว   มีบานใหอยู   มีอาหารใหกิน  มีเส้ือผาใหนุงหม  
และมีเงินใชเพียงพอเทานั้นก็พอแลว  ผูหญิงจะตองประพฤติตัวเหมือนนกที่อยูในกรง 
    ...แตเขาลืมไปวา  แมนกก็ยังตองการเสรีภาพ  ยอมจะอึดอัดใจที่ตองอยูในกรงขัง  แมกรงนั้นจะ
ทําดวยเงินหรือทอง 

  “แปลวา  ผูหญิงตองการเสรีภาพเหมือนผูชาย”  ทรงวุฒิพูด 
 “ไมจําเปนตองเหมือน”  เคานเตสตอบ  “แตขอใหไดมีส่ิงที่พออกพอใจของตัวเองบาง  ไมใชตอง
สละตัวดวยความจําเปน  ดวยถูกบังคับขมขืน  ดวยความจําใจ  ดวยรูสึกเพียงเปนหนาที่...” 
 “สามีฉันเปนคนดี  แตก็ดีอยางสามีทั่วไป  คือเมื่อทําภรรยาใหเปนนกอยูในกรง  และมีทุกส่ิงทุก
อยางใหแลว ก็นึกวาภรรยามีความสุข  แตสามีฉันเองก็หารูไมวา เธอบกพรองในหนาที่อยางสําคัญ  
คือ  หนาที่ที่ทําตัวเปนเพ่ือนภรรยา  เราไมไดเปนเพ่ือนกัน  เราเปนแตเพียงผัวเมียกัน...” 

                                                                        (พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ.  2542:  563-564) 
 

 เร่ืองหวงรัก-เหวลึกนี้  จึงเปนเหมือนกับกระบอกเสียงใหแกผูหญิง ประกาศใหเห็นถึงสิ่งที่     
ผูหญิงตองการ  ใหสังคมและผูคนหันกลับมามองผูหญิงบาง แทนที่จะมองอยูแคความปรารถนาของ
ผูชายเพียงแตฝายเดียว 
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 ภาพของภรรยาที่ปรากฏในนวนิยาย สวนใหญจะเปนภรรยาที่ดี เปนภรรยาที่อยูในอํานาจ
ของสามี แมจะมีการนําเสนอใหชายใสใจกับความตองการของหญิงและมีการยกผูหญิงขึ้นมาอยูใน
สถานะ “เพ่ือน”ของสามีในนวนิยายบางเรื่อง แตในนวนิยายหลายๆเรื่อง ยังคงนําเสนอภาพของ
ภรรยาที่ไรอํานาจ และตระหนักวาตนมีสถานะเหมือนทาส หรือ สิ่งที่ไรจิตใจ และสภาวะนี้เปน
สภาวะที่หญิง “จําตองอดทน” 
 

 ลูก 
 หนาที่ของลูกผูหญิงในครอบครัวที่ปรากฏในนวนิยาย แทบจะไมตางไปจากหนาที่ของ
ภรรยา เพียงแตเปลี่ยนจากการดูแลปรนนิบัติสามีเปนการดูแลปรนนิบัติบิดามารดา ลูกสาวที่ดีตอง
เคารพเชื่อฟงบิดามารดา ชวยดูแลบานเรือนและกิจการงานทั้งหลายของบิดามารดา 

ในเร่ืองมาลินี  มาลินีเปนลูกที่ดี  เคารพเชื่อฟงคําสั่งสอนของมารดา เปนธุระเอาใจใสใน
กิจการงานบาน งานเรือน 
 

 ...เมื่อแตงตัวเสร็จแลวก็ลงมาขางลางกอนมารดา เขาไปในหองกินขาว มองดูซอมชอนมีดที่ขัดไว
เปนเงา จาน ชามเช็ดถูไวสะอาดเอี่ยมเขากับผาปูโตะลินินที่รีดขึ้นมันดวยความพอใจ  และนึกเสียดายที่
ไมมีผาเช็ดมือทําดวยลินินใหเขาชุดกันดวย 
 มาลินีออกมาจัดหองรับแขกอีกครั้งหนึ่ง เพราะเมื่อกี้อารมณยังไมสูจะแจมใสดีเหมือนเวลานี้   
จัดจนพอใจแลวก็จะลงไปดูที่ครัว 

              (น.ประภาสถิต.  2510: 26) 
 

 ก่ิงเทียนในเรื่องปศาจ เปนผูที่มีจิตสํานึกดี มีความกตัญูกตเวทีตอมารดา เอาใจใสตอ
การศึกษาเลาเรียน  และชวยมารดาทํางานเทาที่จะสามารถทําได 
 

 ...กิ่งเทียนเรียนหนังสือดวยความตั้งใจ และชวยงานแมตัวเปนเกลียวเมื่อมีเวลาวาง  เดิมกิ่งเทียน
ไมเคยสนใจที่จะชวยแม เพราะคิดวาหลอนมีหนาที่เพียงเรียนใหดีเทานั้น “หาวิชาใสตัวไวตอไป 
ภายหนาจะไดไมลําบากเหมือนแม” แมเคยบอกเชนนี้ แตวันหนึ่งเมื่อหลอนเขาเรียนมหาวิทยาลัยแลว 
กอนจะนอนคืนวันนั้น  แมลูบคลํามือเล็ก ๆ ของกิ่งเทียน  และวา 

 “มือของกิ่งนุมกวามือแมแยะ” 
 คําพูดประโยคเดียวแท ๆ ที่ไดเปล่ียนจิตใจ และทาทีในการทํางานของกิ่งเทียนใหม ทั้ง ๆ ที่แม 
     อาจพูดดวยความพอใจตามวิสัยของแมที่รักลูกอยางสุดสวาทขาดใจ โดยยอมทํางานทุกอยางเพื่อลูก 
     ของตัวสบาย แตมันเตือนใหกิ่งเทียนไดสํานึกถึงหนาที่ของตนเอง ที่จะพึงมีตอแมไมใชการชวยเหลือ 
     เกื้อกูล เมื่อสําเร็จการศึกษาและมีรายไดแลว  แตตองเปนการชวยเหลือตามสภาพ  และทุกเวลาที่จะ 
     ชวยเหลือได  ลําบากก็ตองลําบากดวยกัน       แตนั้นมากิ่งเทียนชวยแมทํางานเพิ่มขึ้นจากการเรียน 
     ดวยความเต็มใจและภูมิใจ 
            (เสนีย  เสาวพงศ.  2548ข: 19) 
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 ทิพาในเรื่องเบญจวรรณ เปนลูกสาวคนโตในบาน รับผิดชอบดูแลเรื่องงานครัว ดูแลนอง ๆ 
และปรนนิบัติดูแลบิดามารดาใหไดรับความสะดวกสบาย รวมทั้งการดูแลบิดามารดาเมื่อยามเจ็บไข
ไดปวย 
 

...ทิพาจัดการดูแลนองอยางดี และทั่วถึง   ตั้งแตการกินอยูหลับนอน  จนถึงเรื่องเส้ือผา  และ 
     การเลาเรียน 
 
 ทิพาจัดอาหารที่หลังบานใชโตะที่เคยใชเปนประจําอยูทุกวัน  อาหารกลางวันนี้มีขาวทอดกินกับ 
     ผักดอก  มีแกงจืดผักกาดขาวปลี  มีไขไกลอยหนา  ส่ิงกล่ินหอมชวนรับประทาน 
 
 ...ทิพาสังเกตเห็นคุณแมนั่งหาวอยูที่ระเบียงหนาบาน  จึงถามวา   
 “เอะ  คุณแมหนาซีด ๆ ไป เปนอะไรคะ?” 
           “ใจมันหวิว ๆ ทําทาเหมือนจะเปนลมเดี๋ยวก็คงหาย” 
 “แลวทานยาลมหรือยังคะ” 
 “ยังเลย  คิดวาเดี๋ยวถาไมหายจึงจะกิน” 
 “ไมเอาคะ  เดี๋ยวจะเปนมาก  คุณแมเก็บยาไวตรงไหนคะ  ลูกจะไปหยิบมาใหเดี๋ยวนี้” 
 ครั้นมารดาบอกที่ใหแลว  ทิพาก็เขาไปหยิบและละลายน้ํามาสงให  และนั่งพับเพียบอยูใกล 
    ดูอาการ 
        (กาญจนา  นาคนันท.  2513ข: 76, 205, 195) 
 
 

 ในเร่ืองมาลินี เม่ือมารดาของมาลินีลมเจ็บแมมาลินีจะแตงงานแยกเรือนออกไปอยูกับสามี
แลว มาลินีก็ยังมาคอยดูแลรับใชมารดาดวยความเปนหวง 
 

 ตั้งแตมารดาลมเจ็บมา  มาลินีไมใครไดเปนธุระเอาใจใสการปรนนิบัติวัตรฐากสามี เชาขึ้น ก็มา
บานนี้  จวนเที่ยงคืนจึงไดกลับไปบานโนน  บางวันก็อยูคางกับมารดา  และถาเห็นอาการนาวิตก  
คือไอเปนโลหิตถ่ี ๆ ขึ้น หลอนก็คางตอไป จนเห็นคอยทุเลา  อาการไอเปนเลือดหายไปแลว  จึงกลับ
บานโนน 

                (น. ประภาสถิต.  2510: 290) 
 

 ความกตัญูเปนคุณสมบัติสําคัญของลูก แมแมจะประพฤติไมดีแตผูเปนลูกก็ตองทําหนาที่
ของลูกที่ดี ในเรื่องหัวใจใหเชา  นาถฤดี ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนาที่ของลูกไววา 
 

 ...ปวยการที่จะไปซักถามวา แมเอาเงินไปทําอะไรหมด เพราะแมก็จะพาลพาโลหาวา ลูกเนรคุณ
กะอีสมบัติเงินนิดเดียวมันก็ทําเปนหวง !  ไมนึกถึงที่แมเฝาเล้ียงมันมาตั้ง  “ตีนเทาฝาหอย” บาง 
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      ดิฉันปดล้ินชักนั้นกลับคืนอยางละหอย   ตั้งปณิธานในใจวา  เมื่อแมตั้งความหวังจะใหลูกเปน
เครื่องจักรปนเงิน  ดิฉันก็จะรับภาระเปนผูหาเงินมาปอนแม โดยไมปริปากเลย   ชั่ว ๆ ดี ๆ แมก็เคย

เล้ียงดูดิฉันมา  ก็ควรทดแทนบุญคุณทานบาง 
                   (นิตยา  นาฏยะสุนทร.  2513:  440) 
 

แมการเคารพเชื่อฟงบิดามารดา จะเปนคุณลักษณะสําคัญของผูที่เปนลูกสาว  แตใน      
นวนิยายหลาย ๆ เรื่องก็ไดแสดงใหเห็นวา  ลูกสาวมีอิสระในการเลือกชีวิตและเลือกกระทําสิ่งตาง ๆ 
ดวยตนเองไดมากขึ้น  ทั้งน้ีเปนผลมาจากการศึกษาที่ทําใหผูหญิงมีความเปนตัวของตัวเอง 
 ตัวอยางลูกสาวที่มีอิสระในการกําหนดชีวิตของตน  เชน  รัชนีและก่ิงเทียนในเรื่องปศาจ  
รัชนีมีความเปนตัวของตัวเอง  เลือกกําหนดชีวิตของตัวเองทั้งการเรียนการทํางานและการคบคน
โดยอาศัยความคิดของตน ซึ่งขัดแยงไปจากความคิดของบิดามารดา   สวนกิ่งเทียนเลือกสิ่งตาง ๆ 
ในชีวิตโดยมารดาเปดโอกาสใหกิ่งเทียนตัดสินใจเลือกเอง เชนเดียวกับ  ผกาในเรื่องคูครอง  นิยตา
ในเรื่องชีวิตมิใชดอกกุหลาบ       
 โดยรวมแลวภาพของลูกสาวในนวนิยาย เปนลูกสาวที่มีความรัก ความกตัญูตอบิดา
มารดา  เคารพเชื่อฟงในคําสั่งสอนและการตัดสินใจของบิดามารดา  หนาที่ของลูกสาว คือ การดูแล
บานเรือน  ปรนนิบัติบิดามารดาใหไดรับความสุขสบาย  เปนธุระเอาใจใสเม่ือยามบิดามารดาปวยไข  
ในขณะเดียวกันในนวนิยายหลายเรื่องก็ชี้ใหเห็นวา  ในยุคสมัยที่ผูหญิงไดรับการศึกษามากขึ้นน้ี  
ทําใหผูหญิง  หรืออีกนัยหน่ึงคือ ลูกสาวมีความเปนตัวของตัวเองในการเลือกและปฏิบัติสิ่งตาง ๆ  
มากขึ้น 
 

4.1.6  ความเปนหญิงกับการพึ่งพา  การเปนผูนํา  การเปนผูตาม 
การพึ่งพา การเปนผูนํา การเปนผูตาม ในที่นี้เปนแนวคิดความสัมพันธเชิงอํานาจระหวาง

ผูหญิงกับผูชาย หรือระหวางภรรยาและสามี   ในสังคมไทยมีคํากลาวที่วา “สามีเปนชางเทาหนา  
ภรรยาเปนชางเทาหลัง” แนวคิดนี้เปนสิ่งที่ปรากฏอยูในนวนิยายหลายเรื่องโดยการใชถอยคําที่
แตกตางกันออกไปแตมีความหมายไมแตกตางกัน  เชน  “ผูหญิงเปนที่สองผูชาย”  “ภรรยาตองเปน
ผูตาม”  “ผูชายตองเปนผูนํา”  “ผูหญิงตองเช่ือฟงสามี” 
 
 ในเร่ืองดัดสันดานอิเหนา ตัวละครหญิงไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว
ระหวางหญิงชายไววา 
 
 ...ผูชายตองเปนหัวหนาในครอบครัว  ตองใจแข็ง  ตองเปนผูออกคําสั่ง  ฉะนั้นสตรีจึงจะไดทั้งรัก 
     และทั้งเกรงกับทั้งเคารพ... 
   ...ดิฉันเห็นวาผูชายตองใจแข็ง  ตองเปนคนออกคําสั่ง 
          (จุลจักรพงษ.  2516: 129) 
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เชนเดียวกับในเรื่องคูครอง ที่ตัวละครหญิงเห็นวา  ในครอบครัวนั้นผูชายควรเปนผูนํา  
มีบทบาทในการตัดสินใจ  ผูชายที่ไมมีลักษณะเชนน้ีไมเหมาะที่จะเลือกมาเปนคูครอง 
 

 “นิดไมคานคุณแมเลยที่วาคุณเสรีเปนคนดี แตแกดีอยางผูหญิงไมแข็งแรง  ไมมีลักษณะของ 
ผูชายที่จะปกครองบานเรือน  ไมวาอะไรตองแลวแตคุณแมและคุณยาย  นิดกลัววา  ถาผูที่จะมา
เปนภรรยาของแกตองการจะซื้อชามสักชุด  คุณเสรคีงหามวา  เราอยาเพ่ิงซื้อเองเลย  ไวคอยปรึกษา
คุณแม  คุณยายเสียกอน  เราซื้อจะไมไดของดี” 

            (ก. สุรางคนางค.  2512ก:  204) 
 

 ทัศนะที่วา “ผูชายตองเปนผูนําในครอบครัว” นี้ ปรากฏในเรื่องชั่วชีวิตหนึ่ง เชนเดียวกัน  
ในเรื่องน้ีเสนอทัศนะวา ผูชายเม่ืออยูนอกบานไมวาจะมีสถานะ บทบาทอยางไร แตเม่ือกลับมาถึง
บาน   ผูชายจะตองเปนผูนํา 
 

 “...เชนเดียวกับพวกผูชาย  ความเปนลูกผูชายของเขา ตองมีไวสําหรับนําครอบครัว เปน
ผูปกครอง  แมวาเขาจะมีอาชีพเปนนักเลนละครเปนตัวนางตัวผูหญิง  หรือไปทํางานในหนาที่ผูหญิง  
ก็ไมไดหมายความวากลับมาบาน  เขาจะตองทํางานผูหญิง  หรือเปนผูหญิงไปเสียอีก” 

                         (ก. สุรางคนางค.  2544:  170) 
 

 ในเรื่องเราลิขิต – บนหลุมศพวาสิฏฐี  แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางวิชัยและกานดา  
ที่เปนไปในลักษณะของการเปนผูนําและการเปนผูตาม 
 

 ชายหนุมเห็นหลอนรีบถอยออกไปจากหนาตางตรงนั้น  คงจะรีบรอนมารับใชเขาตามคําขูเขาอีก
เขายิ้มอยางมีชัยเชนเคย เขาเอาชนะกานดาไดเสมอ อาจเปนดวยหญิงสาวซึ่งมีความเปนอยูอยาง
ญาติ ของเขาคนนี้ ไมใชญาติจริง ๆ เหมือนจิตรี หรืออาจเปนดวยเขากับกานดามักจะมีใจตรงกันก็
เปนไปไดคือเขาตั้งใจจะจูงจมูกหลอนหลายอยาง  และหลอนหรือก็ตั้งใจจะยอมใหเขาจูงจมูก
เหมือนกัน                  (ร. จันทพิมพะ.  2547: 29) 

 

การใชถอยคํา “จูงจมูก” นี้แสดงใหเห็นความรูสึกของผูชายที่วาผูหญิงต่ําตอยกวาผูชายมาก
เปนเหมือนสัตว  สิ่งของ ที่ปราศจากความคิดของตน 

 
ในเร่ืองมาลินี ไดกลาวถึงทัศนะที่วา “หญิงเปนรอง” ไวในการบรรยายตัวละครที่ชื่อ      

หลวงเสนหฯ ผูเปนสามีของมาลินี 
 

       หลวงเสนหฯ  เปนคนที่เคยร่ําเรียนแลวจากสถานศึกษาขั้นสูง  และในประเทศอันเจริญแลว  
ดวยการใหเกียรติยศสตรี   แตอัธยาศัยใจจริงของเขาเปนคนรักอํานาจ  และเคยชินตอการวางตัวเปน
พระเดชอีกอยางหนึ่ง  เขาเปนคนไทยที่มีวัฒนธรรมมาแตโบราณวา  ผูหญิงเปนท่ีสองผูชาย 

       ความคิดเกากับใหมขัดกันอยูในตัวของเขาเชนนี้ 
               (น. ประภาสถิต. 2510:  288-289) 
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ดวยภูมิหลังและลักษณะนิสัยเชนนี้ทําใหหลวงเสนหฯ มีเรื่องขุนเคืองกับภรรยา คือ มาลินี
หลายครั้งโดยเฉพาะในเรื่องที่มาลินีตองการไปดูแลมารดาที่เจ็บปวย  บางครั้งตองอยูคางคืนเพื่อ
ดูแลมารดา แตหลวงเสนหฯ ไมพอใจและโกรธที่มาลินีไมทําตามที่ตนตองการ 
 
 มาลินีพยายามประคับประคองความสัมพันธ ดวยการอดทน อดกล้ัน   เพราะเขาเปนสามี   
    สามีเปนเทาหนา  ภรรยาเปนเทาหลัง  หนาที่ของหลอนเปนผูตาม 
                      (น.ประภาสกิต.  2510: 289) 
 
 มาลินีตองอดทนตอการกระทําของหลวงเสนหฯ  แมจะรูสึกขมขื่นเพียงใดก็จําตองอดทนไว 
เพราะ “มีที่พ่ึง คือ เขาคนเดียว” 
 

 หลายเดือนมาแลวที่หลวงเสนหฯ  ทําตอหลอนเหมือนเปนขาพ่ึงบุญของเขา ไมใชอาการที่สามี 
พึงกระทําตอภรรยาดวยความรักใครผูกพัน  มีความฉุนเฉียวโกรธงาย  ขัดใจนิดหนอยก็โกรธ มีแงมี
งอน   เปนอาการเลนตัวตาง ๆ  และก็ไมใชทําแงทํางอนใหภรรยางอตามวิสัยสามีภรรยา  เปนความ
แงงอนเลนตัวอยางที่เห็นวา หลอนจะตองพ่ึงพาอาศัยเขาวันยังค่ํา  เปนอยางไร ๆ หลอนก็จะตอง
อดทน  เพราะจะพนเขาไปไมไดแลว  เปรียบเหมือนคนสิ้นคิด  มีท่ีพึ่ง คือ เขาคนเดียว... 

   (น.ประภาสถติ.  2510: 342-343) 

 
 ภาพของความเปนหญิงที่เกาะเก่ียวอยูกับการพึ่งพิงและการเปนผูตาม การยอมจํานน ยอม
อดทน  อดกลั้น ตอการกระทําของสามี เน่ืองจากไมสามารถดํารงชีวิตอยูไดดวยตนเอง เปนภาพที่
พบเห็นในนวนิยายหลายเรื่อง ตอกย้ําถึงความเปนหญิงที่ตองพึ่งพา ไมสามารถดํารงตนอยูไดดวย
ตนเอง    หญิงตองพ่ึงพิงและตกอยูใตอํานาจเสมอ  ดังคํากลาวของ ดรุณี พ่ีสาวของรัชนี ในเรื่อง
ปศาจ ที่กลาวไววา 
 

 “เกิดมาเปนลูกผูหญิง เราเปนคนอาภัพ”  ดารุณีพูดตอไปดวยเสียงเศรา ๆ “อยูกับพอแมก็ตอง
เชื่อฟงพอแม ญาติพ่ีนอง ผูใหญ  เมื่อแตงงานก็อยูในอํานาจของผัว...” 

      (เสนีย  เสาวพงศ.  2548ข: 45) 
 

อยางไรก็ตามในนวนิยายหลาย ๆ เร่ืองเชนกัน ไดแสดงใหเห็นถึงความรูสึกของผูหญิงที่ไม
ตองการตกเปนเบี้ยลางหรือตองคอยพึ่งพิงผูชาย ผานคําพูดและทัศนะของตัวละคร ใหแนวคิดที่วา
ผูหญิงตองพึ่งพาตนเองและการที่จะพ่ึงพาตนเองไดนั้นการศึกษาและการทํางานเปนสิ่งสําคัญ 

 
ในเรื่องปทมา วรารักษ  เสนอทัศนะวาผูหญิงจะตองพ่ึงตนเองและจะหวังคอยพึ่งผูชายไมได

แลว คุณคาของหญิงอยูที่การพึ่งพาตนเองได  
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“...สมัยนี้ผูหญิงจะคอยทําตัวเปนเรือพวงของผูชายไมไดแลว  คิดแตจะใหเรือยนตเขาจูง 

     ไมเตรียมพายเตรียมถอ  ถาเขาไมรับพวงเรามิเทงเตงลอยลํา เปนผักตบชวาเต็มคลองไปหรือ” 
 ... 
 “อยาวาแตคนอื่นเคาจะดูถูกชีวิตของผูหญิงที่ทําอะไรไมได   ไดแตเกาะผัวกินเลย   
     ผัวเองก็ดูถูกเมีย มองไมเห็นคุณคาของภรรยาตัววามีอะไรดีบาง” 

      (ก.สุรางคนางค.  2536ก: 30) 
     

 ในเรื่องหัวใจใหเชา  ตัวละครเสนอทัศนะวาการที่ภรรยาทํางาน สามารถพึ่งพาตัวเองไดนั้น 
จะทําใหสามีเกรงใจ  
 

“...ผูชายนะ นาถฤดี ลองเราไมรูจักทํามาหากินอะไร พ่ึงเขาเต็มตัว...  ทําเปนแมผูหญิงออนแอ  
     อะไรก็แลวแตผัว...  แลวแตผัว  ตามแตเขาจะบงการลงมา...  ไมชาหรอกน้ําตาจะเช็ดหัวเขา  
     เราตองแข็งเอาไว พ่ึงตัวเราเองมั่ง อยางนอยเขาก็เกรงใจเราเอง” 

 (นิตยา นาฏยะสุนทร.  2513: 105) 
 

 ในเร่ืองเบญจวรรณ เสนอทัศนะวา ผูหญิงตองพึ่งตนเอง การมีวิชาความรูจะทําใหผูหญิง
สามารถสรางตนเองได  และมีที่พ่ึงคือตนเองโดยไมตองอาศัยการแตงงาน 
 
 “...นอยวา  ความจริงถาเล็กเขาไดเรียนตอ ก็คงเรียนไดดี ทั้งเขาเปนคนคิดจะสรางตัว 
     ดวยวิชาความรู” 
 “หมายความวา เขาจะไมคิดหาหลักฐานดวยการแตงงานใชไหม?” 
 “คะ เขาวาคนที่อยูกับบานเฉย ๆ นะ ก็เพ่ือโฆษณาตัวเองเพ่ือการแตงงาน” 
 ... 
 “...เขาวา คุณพอควรจะใหลูกทุกคนเรียนไดมากกวานี้  การแตงงานไมใชของแน  
     เพราะผูชายเดี๋ยวนี้ก็ชักจะเลนตัวมากเหมือนกัน” 
                       (กาญจนา นาคนันท.  2513ข:  99-100) 
 

 เม่ือมีวิชาความรู สามารถพึ่งพาตนเองไดแลว การแตงงานไมใชสิ่งสําคัญสําหรับผูหญิงอีก
ตอไป  ทัศนะนี้ปรากฏอยูในคําพูดของ ดรุณี ในเรื่องปศาจ ที่พูดกับนองสาว คือ รัชนี 
 
 “พ่ีเคราะหรายที่ไมไดเลาเรียนอะไรมากมายอยางนองเล็ก  ถาพี่มีความรูทํางานได  พ่ีจะไมงอ 
     ใครเลย  พ่ีจึงอยากเตือนนองเล็กไววา  นองเล็กมีความรูอยาคิดงอใคร หางานทําแลวอยูตัวคนเดียว 
     อยาคิดแตงงานเลยดีกวา”  

  (เสนีย  เสาวพงศ.  2548ข:  48) 
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สมัยน้ีผูหญิงตองสรางตน สรางหลักฐานในชีวิตดวยตัวเอง จะหวังพ่ึงผูชายไมได ทัศนะน้ี
ปรากฏอยูในคําพูดของพี่สาว คือ ราตรี ที่ตักเตือน วัลลา ผูเปนนองสาวในเรื่องเบญจวรรณ 
 
 “...พ่ีเห็นวาตลอดเวลา นิดไมไดคิดถึงเร่ืองตั้งเนื้อต้ังตัวเลย   คิดแตจะโกเก   จะสวยเทานั้น” 
 “อาว  ก็เรื่องของผูหญิงก็มีเทานั้นไมใชหรือคะ  การคิดสรางหลักฐานนั้นก็เปนเรื่องของผูชาย 
     ตางหาก  นิดเขาใจอยางนี้ไมถูกหรือคะ” 
 “นั่นเปนความคิดที่โบราณเหลือเกินนองจา  สมัยนี้จะหวังพ่ึงสามีอยางแตกอนนั้น  ถาจะลําบาก 
     เสียแลว คิดใหมเถอะนอง คิดวาตัวเปนท่ีพึ่งของตัวดีกวา...” 

      (กาญจนา  นาคนันทน.  2513ข: 467-468) 

 
 แทนที่จะเปนผูตาม เปนผูรับ เปนผูพ่ึงพิง แนวคิดที่วาผูหญิงควรมีสวนรวมในการกอราง
สรางตัวในการสรางครอบครัวของตนนั้น ปรากฏอยูในเร่ืองผจญชีวิต โดยนําเสนอความคิดนี้ผานตัว
ละครหญิงที่ชื่อ ยุพเยาว 
 

 “...ถาดิฉันจะยอมแตงงานกับคุณเจษฎา  ก็ไมจําเปนจะตองรอจนกวา คุณเจษฎาจะมีหลักฐาน
ดีกวานี้  ดิฉันจะตองเขามีสวนรวมในการกอรางสรางตัว สรางหลักฐาน...” 

 
 ...ถาจะมีสวนรวมชีวิตในอนาคตดวยกัน  ยุพเยาวก็ควรจะมีสวนสรางสรรคชวยแรงเขาบาง...   
 ถาเธอไดไปอํานวยการตบแตง  และปลูกสรางบาน   เธอก็จะแปลงแหวนวงนี้ใหเปนอิฐ   เปนไม    

     ชวยแรงเจษฎาในการกอสรางที่อยู  ใหเธอคิดหรือพูดไดวา ไดมีสวนในการชวยสรางฐานะอันถาวร 
     ใหแกชีวิตครอบครัว... 
 
 ...เมื่อจะมีสวนรวมกันในอนาคต   ก็ตองชวยกันสรางชีวิตสมรสเปนเหมือนเขาหุนสวน  
     ผูเขาหุนสวนก็จะตองมีทุนมาลงบาง 
                                                               (พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ.  2543ข: 187, 199, 205) 
 

จากทั้งหมดที่กลาวมาแลวนี้ จะเห็นวา ในภาพรวมของนวนิยายแมความเปนหญิงจะถูก
นําไปเชื่อมโยงไวกับการเปนผูพ่ึงพิง การเปนผูตามที่ทําใหหญิงอยูในสถานะผูจํายอม ผูรองรับการ
กระทํา แตในนวนิยายหลายๆเรื่องก็แสดงใหเห็นวา ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในทัศนะของหญิง 
โดยเห็นวาผูหญิงควร“ลุกขึ้นมา”  พ่ึงพึงตนเองใหได ผูหญิงสามารถอยูเปนโสดไมตองแตงงานได 
ซึ่งการที่จะกระทําเชนน้ีได การไดรับการศึกษา การมีอาชีพ เปนปจจัยสําคัญ 
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4.1.7  ความเปนหญิงกับงานอาชีพ 
งานที่ถูกนําไปเชื่อมโยงไวกับความเปนหญิง คืองานบาน การทําอาหาร การดูแลครอบครัว 

การดูแลอบรมเล้ียงดูลูก งานเหลานี้แมจะเปนงานที่มีความหมายแตงานเหลานี้ก็ถูกทําใหดอยคาลง  
ดวยการถูกนําไปพิจารณาผลการตอบแทน หรือรายไดที่ไดรับ เปรียบเทียบกับงานนอกบานของ
ผูชายที่มีผลตอบแทนหรือรายไดที่ชัดเจนกวา ผูชายจึงเปนผูนําและมีความสําคัญในครอบครัว 
ขณะที่ผูหญิงตองกลายเปนผูพ่ึงพิง 

ดวยกรอบที่จํากัดไววา งานของหญิง คืองานในบาน ทัศนคตินี้เปนตัวปดกั้นผูหญิงในการ
ทํางาน  ในนวนิยายหลายเรื่อง ชี้ใหเห็นวา แมวาผูหญิงบางคนจะมีโอกาส จะไดรับการศึกษาที่ดี แต
ก็ไมไดนําวิชาความรูนั้นมาใช  ผูหญิงหลายคนตองการทํางานแตพอแมไมเห็นความจําเปนที่ผูหญิง
จะตองไปทํางานนอกบาน  เชน  รัชนี ในเรื่องปศาจ   
 
 “ยายเล็ก แกคิดอยางไรถึงอยากจะไปทํางาน”  คุณพอต้ังกระทู 
 “หนูเรียนหนังสือมาแลว  ก็อยากจะใชวิชาที่เรียนมาใหเปนประโยชน” 
 “ฉันไมเห็นดวยเลยที่ผูหญิงจะตองไปทํางานนอกบาน”  คุณแมใหเหตุผล 
 “เดี๋ยวนี้เขาไมถือหรอกคะคุณแม เขาทํางานกันถมไป บางแหงจะมีมากกวาผูชายเสียอีก   
     หมอ พยาบาล  ครูไงคะ ผูหญิงทํากันมาตั้งนานแลว” 
 “นั่นซินะ ใครๆ เขาจะไดวา นี่มิส้ินทาแลวหรือ  ถึงตองใหลูกสาวไปทํางาน” คุณแมเสริมทันที 

             (เสนีย  เสาวพงศ.  2548ข:  53) 
 

ในเรื่องคูครองไดกลาวถึงผูหญิงกับการทํางานไววา  
 
“...มีผูหญิงหลายอีกหลายคนที่ตองการจะทํางาน แตขัดตอความประสงคของพอแมที่ตองการ 

     จะใหลูกผูหญิงอยูกับเหยา เฝาแตเรือน หุงขาว   และที่สุดก็รอผูชายฐานะดีสักคนหนึ่งที่ไมกินเหลา  
     เมายามาสูขอ  แตงงานไปเมื่อใด ก็ส้ินหวง ถึงกับนอนตาหลับได” 

                (ก.สุรางคนางค. 2512ก: 320) 

เม่ือผูหญิงไดรับการศึกษามากขึ้น โอกาสในการทํางานของผูหญิงก็เพ่ิมมากขึ้นไปดวย  
ในนวนิยายไดแสดงใหเห็นถึงการประกอบอาชีพของหญิงหลากหลายอาชีพ ไมวาจะเปน ครู เสมียน  
นักบัญชี  นักธุรกิจ  นักหนังสือพิมพ  นักเขียน  แมคา  คนรับใช พนักงานธนาคาร นางแบบ   
ดาราภาพยนตร  ชางตัดเสื้อ    อาชีพที่พบมากที่สุด คือ ครู 
 
 การนําเสนอการประกอบอาชีพของผูหญิงน้ัน  บางครั้งเปนเพียงการกลาวถึงวา หญิงน้ันมี
อาชีพอะไร ไมไดใหรายละเอียด หรือบรรยากาศในการทํางานของตัวละคร เชน  
 
 
 



109 
 

 
 

“...คุณลิดา  เขาออกทํางานอีกคน รายไดเพ่ิมขึ้นอีกเดือนละ มิรวมพันบาทรึคะ เขาไปสอน 
     ภาษาไทยพิเศษแกภรรยาอัครราชทูตที่ถนนวิทยุ ถึงเวลาก็มีรถมารับ  สอนแลวก็มีรถมาสง   
     วินิตาเขาก็พอมีรายไดนิด ๆ หนอย ๆ เขียนหนังสือเหมือนพอ  ไดบางไมไดบาง  เขาก็ยังดี...” 

 (ก.สุรางคนางค.  2544: 213) 
  
 ประพิมพรรณไปไดงานเสมียน ซึ่งเธอพอใจ  พอใจในฐานที่ไมสามารถจะหางานไดดีกวานั้น  
     มีเงินเดือนเปนรายไดพอเล้ียงชีพกันไป 

     (พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ.  2542: 54) 
 

 ในนวนิยายบางเรื่องไดแสดงใหเห็นถึงบรรยากาศในการทํางานของตัวละครหญิง เชน 
บรรยากาศในการทํางานของ ชื่นชม ซึ่งเปนนักเขียน นักหนังสือพิมพในเรื่องปราสาททราย  
 
 เสียงกริ่งโทรศัพทดังขึ้น  ชื่นชมไมทันจะไดแสดงความขอบคุณตอคําพูดของบรรณาธิการ 
     ก็ตองเปนผูรับโทรศัพทนั้น ไดความวา ดวงสุดา สุรราชพัลลภ  ตองการพูดกับเธอ 

“คุณดวงสุดา  รึคะ”  นี่ดิฉัน ชื่นชม กําลังพูดอยู และตอไปนี้เปนคําพูดติดตอกันไปของชื่นชม   
     “สบายดีรึคะ  - คุณตองการใหดิฉัน ชวยลงในหนังสือของเรา เร่ืองอะไรคะ – ออ ! หาผูชวยไดซิคะ 
     -- คุณอยาเพ่ิงวางหูนะคะ ดิฉันจะหากระดาษมาจดไว – บอกไดแลวคะ ดวง – สุดา  สุรราชพัลลภ 
     ตองการผูชวยเหลือ  จะเรียกวาเพ่ือนรวมงานก็ได  สําหรับชวยเหลือในกิจการทั่วไป   เกี่ยวกับ 
     การดนตรี   สุภาพสตรี ผูใดสนใจในงานนี้เชิญไปพบเธอไดดวยตนเองที่บานเลขที่ ...  ดิฉันจําไดคะ... 
     แลวดิฉันจะจัดการนําลงใหโดยเร็วที่สุด...” 

สองสาวพูดจาโตตอบกันทางโทรศัพท อีกครู  ชื่นชมก็กลาวคําวา สวัสดี และวางหูโทรศัพทไว 
     เรียบรอยดังเดิม 

    (ก.สุรางคนางค.  2531ข:  349) 
 

ในเรื่องปศาจ ใหบรรยากาศการทํางานของรัชนี  
 
 รัชนีหยิบแฟมขึ้นมาและพลิกอาน    ชั่วโมงแรกของการทํางานเริ่มตน ทามกลางเสียงเอะอะ 
     ของธุรกิจ เสียงลูกคาที่เขามาติดตอ  เสียงโทรศัพท  พิมพดีด และพัดลม แลวก็เสียงเครื่องคํานวณ 
     อัตโนมัติ เสียงคน และเสียงเครื่องกลไก ควันบุหร่ี และกระแสลมที่สาดมาตามจังหวะที่พัดลมสาย...   
     ใจของรัชนียังเตนแรงอยู  เพราะยังไมคุนกับสถานที่และผูคน หลอนสังเกตวาเจาพนักงานทางฝาย 
     แผนกบัญชีทั้งผูชายและผูหญิงชอบหันมามองทางหลอนบอย ๆ ...       เด็กเดินหนังสือสองคนถือ 
     แผนกระดาษจากโตะหนึ่ง  ไปยังอีกโตะหนึ่ง    โตะน้ันเขียนอะไร  ลงไปสองสามแกร็ก    แลวก็ตี 
     ตรายางปง  เด็กคนนั้นก็ถือไปย่ืนยังอีกโตะหนึ่ง   โตะนั้นพลิกบัญชีเลมเบอเรอ   แลวก็เขียนอะไร 
     ลงไป...   ผานไปอีกโตะหนึ่ง แลวก็อีกโตะหนึ่ง... 

         (เสนีย  เสาวพงศ. 2548ข:  51-52) 
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 ครู เปนอาชีพของหญิงที่พบมากที่สุดในนวนิยาย และในนวนิยายหลาย ๆ เรื่องก็ได
บรรยายถึงบรรยากาศการเรียนการสอนในหองเรียน เชน เรื่อง ปริศนา     เรื่องทางสายเปลี่ยว 
   
 ในนวนิยายบางเรื่องไดกลาวถึง ความสามารถในการทํางานของสตรี เชน 
 

 ชื่นชมในเรื่องปราสาททราย 
 ชื่นชมเปนลูกกําพรา  ความยากจนและการไรที่พ่ึงทําใหชื่นชมตองออกทํางานหาเงินเพ่ือ
ชวยเหลือตนเอง  ชื่นชมไดประกอบอาชีพนักหนังสือพิมพ  และในขณะเดียวกันก็เปนนักประพันธ  
นอกจากนี้ยังไดรับจางสอนพิเศษดวย  ชื่นชมประสบความสําเร็จในอาชีพนักประพันธ  และใน
ขณะเดียวกันก็ไดใชบทบาทของการเปนนักหนังสือพิมพ  เปนสื่อกลางในการชวยเหลือผูคน 
  

มลิลาในเรื่องคนรกโลก 
 มลิลาเปนนักธุรกิจ  เร่ิมทําการคาตามที่สามีไดลงทุนไวใหแมไมเคยมีความรูเกี่ยวกับ   
การคามากอน มลิลาก็ไดพยายามเรียนรู โดยไดรับคําแนะนําจากปรีชาเพื่อนของสามีที่ทําการคาอยู
กอน คุณสมบัติที่ทําใหมลิลาประสบผลสําเร็จในการคาก็คือ 
 

มลิลากลาไดกลาเสีย  และกลาเส่ียงในการคา  ยิ่งกวาปรีชา  ผูเปนนักการคาเกาแกเสียอีก 
     หลอนมักจะตัดสินใจทุกอยางรวดเร็ว  ...มลิลากลาเส่ียง  และกลาตัดสินใจทุมเทเงินซื้อสินคาโดย 
     ไมกลัวขาดทุน 

        (อาษา.  2513:  552-553) 

ยุพเยาวในเรื่องผจญชีวิต 
 ยุพเยาวเปนเด็กกําพราไดรับการอุปการะเลี้ยงดูจากพิสัยและบิดามารดา จนสําเร็จวิชาการ
บัญชีจากสถาบันอุดมศึกษา   เม่ือสําเร็จการศึกษายุพเยาวไดมาทําหนาที่เปนเลขานุการของพิสัย   
ที่ดําเนินกิจการ  “องคการคา”  ความละเอียดรอบคอบ ระมัดระวังของยุพเยาวชวยใหบริษัทพนจาก
การขาดทุนอีกทั้งยังไดกําไรเปนจํานวนมาก 
 

สวนในทางการงานนั้น ยุพเยาวไดพยายามทําอยางดียิ่ง เธอยอมรับวา พิสัยเปนคนมีความรู  
มีความฉลาด  แตดูเหมือนจะขาดความระมัดระวัง  ชอบทํางานอยางกลาไดกลาเสีย ซึ่งก็เปนความดี
อันหนึ่ง  และเปนลักษณะของพอคา  เพราะวาการคานั้นในบางครั้งมีความจําเปนตองเส่ียง  
จําเปนตองกลาไดกลาเสีย   เมื่อรูนิสัยกันอยูอยางนี้   ก็ไมเปนการยากที่ ยุพเยาวจะชวยเขา    เพราะ
ยุพเยาวมีนิ สัยระมัดระวัง   คอยระมัดระวังไว ใหทุก ส่ิงทุกอยาง   เขาขาดความรอบคอบ   
ซึ่งยุพเยาวมีอยูมาก แลวก็ทําประโยชนแกเขามากในทางนี้. 
                    (พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ.  2543ข:  48) 
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 นวนิยายเหลานี้และอีกหลายๆ เร่ืองไดกลาวถึงความสามารถในการทํางานของสตรี โดย
ความสามารถเหลานี้เปนลักษณะเฉพาะสวนบุคคล เชน ชื่นชมเปนคนชางคิดชางสังเกต และมี
ความสามารถในการใชถอยคําภาษา     มลิลาเปนคนกลาได  กลาเสีย  กลาเสี่ยง  กลาลงทุน       
ยุพเยาวเปนผูมีความละเอียดรอบคอบ   หรือในเรื่องอ่ืนๆที่ตัวละครเปนครูก็จะกลาวถึงความ
เสียสละ ความทุมเทในการทํางานและการพัฒนาตนของตัวละคร  แตนวนิยายสวนใหญไมได
กลาวถึงความสําเร็จในการประกอบอาชีพของตัวละครหญิงเหลานี้  ยกเวนมลิลาและนงเยาวที่
ประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจแตก็มีตัวละครชายเปนผูชวยสําคัญในการทํางาน 

งานของหญิงในนวนิยาย  สวนใหญจะเปนงานที่ทําหนาที่เปนผูชวย ไมมีอํานาจเด็ดขาด  
ในการตัดสินใจ  (ยกเวน  มลิลาในเรื่องคนรกโลกที่ประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจ แตมลิลาก็มี
ผูชวยคือปรีชาที่คอยใหคําแนะนํา  และมงคลผูจัดการหนุมอดีตคนรักของมลิลาที่ทํางานอยางทุมเท
และซื่อสัตย) งานของหญิงไมวาจะเปน  เสมียน  เลขานุการ  พนักงานธนาคาร  หรือ คนรับใชลวน
แลวแต เปนงานที่ มีลักษณะของการใหบริการ  แมแตงานนักหนังสือพิมพของปทมาใน  
ปทมา  วรารักษ  และ ชื่นชมในปราสาททราย  ก็มีลักษณะของการใหบริการ  การอํานวยความ
สะดวก  การชวยเหลือมากกวาการเปนผูสั่งการ 
 อยางไรก็ตามในนวนิยายบางเรื่องก็ไดนําเสนอความคิดวา  หนทางในการทํางานของหญิง
ไดเปดกวางขึ้น 
 
 เดี๋ยวนี้ผูหญิงทํางานไดคลองกวาผูชายมาก  ที่ไหน ๆ ก็ตองการ   
                      (ก.สุรางคนางค.  2512ข: 365) 
 

 นอกจากนี้ยังมีการนําเสนอความคิดที่วา ผูหญิงสามารถทํางานทุกอยางไดเหมือนชาย ใน
เรื่องเทพราช ไดเสนอแนวความคิดนี้ไววา 
 
 ผูหญิงนี่ควรจะทําไดทุกอยางที่มีผูชายทํา   ยิ่งการทําฟารม   การเลี้ยงไก   ผูหญิงละเอียด 
     ละออกวาผูชายมาก 

   (ก.สุรางคนางค.  2512ข: 188) 
 

 ในเรื่องชีวิตมิใชดอกกุหลาบ  นิยตา ออกไปทํางานเปนครูที่ตางจังหวัด ทั้งน้ีเพราะ   
 นิยตา คิดวา 
 
 ผูหญิงจะตองทํางานไดเสมอกับที่ผูชายกระทํา สมัยกอนมีแตครูชายสอนโรงเรียนหญิง เดี๋ยวนี้ 
     ครูชายขาดแคลน     เขาใหเราไปสอนที่โรงเรียนชายแทน  เราก็สอนได    ฉะนั้นเมื่อจะยายออกไป 
     ตางจังหวัดเราก็ตองไปได 

        (นิตยา  นาฏยะสุนทร.  2525: 58-59) 
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 ในเรื่องปศาจ มีการนําเสนอทัศนะในการทํางาน ผานความคิดของตัวละครหญิง  
คือก่ิงเทียน  กิ่งเทียนไดนําเสนอความคิดวา  งานทุกอยางเปนงานที่มีคุณคาแมเปนงานหนักเปน
งานที่ใชแรงงาน  แตทุกงานสามารถใหความสุขและความภูมิใจแกผูทําได 
  

ฉันตองเรียนหนังสือดี และมือของฉันตองดานเทา ๆ กับแม   นี่เปนปณิธานของกิ่งเทียน 
     หลอนยกมือซึ่งฟอกสบูและเช็ดสะอาดแลวขึ้นลูบกับแกม ประหนึ่งจะทดสอบความนุมนวล 
     และความหยาบกระดางของมัน  มันไมนุมเหมือนเมื่อกอนแลว และความรูเชนนี้ทําใหกิ่งเทียน 
     มีความสุขและภูมิใจเมื่อเดินเขามานั่งลงขาง ๆ และชวยแมนวดแปง 

(เสนีย  เสาวพงศ.  2548ข: 24) 
 

 นอกจากงานจะใหความสุขและความภูมิใจแกผูที่ทํางานแลว  การทํางานยังทําใหผูหญิง
ไดรับการยกยองจากชายและบุคคลทั่วไป 
  
 การคิดที่จะทํางานนั้นดีมาก  ผมขอสรรเสริญ  แตกอนผูชายมักไมยกยองเพศหญิง  เพราะ 
     เห็นวาผูหญิงเปนทาส  ไมมีความสามารถอยางอื่น  นอกจากการเลี้ยงลูก ไกวเปล และหาอาหาร 
     ใหกิน    แตผูหญิงไทยเดี๋ยวนี้ไดสิทธิพอที่จะทําลายความรูสึกเหลานั้น ใหหมดไปจากความคิด 
     ของผูชายเปนสวนมาก  เราจึงไดเห็นผูหญิง  ไมยอมงอมืองอตีนอยูภายใตแดนของประเพณี 
     อยางแตกอน 

  (ก. สุรางคนางค.  2512ก: 319) 
 

 การทํางานทําใหหญิงไมตองพ่ึงพิงชายดวยการแตงงาน ดังจะเห็นไดจากความคิดของ   
มลิลาในเรื่องคนรกโลก 
 
 มลิลาเชื่อวาการที่ผูหญิงแตงงาน  สวนใหญของหญิงทั่ว ๆ ไปปรารถนาจะใหฝายชายเปน 
     ผูอุปการะลี้ยงดูเปนประการสําคัญ   สําหรับหลอนเอง หลอนมีทรัพยสินเงินทองอยางเหลือเฟอ 
     และแมจะไมมีรายไดในการคาก็สามารถเก็บคาเชากิน หรือกินทุนไดอยางสุขสบายจนตลอดชีวิต 
     เพราะฉะนั้น  มีความจําเปนอยางไรเลาที่หลอนจะตองการความรักของผูชายและแตงงาน 

  (อาษา.  2513ก: 557) 
 

 นอกจากการทํางานจะทําใหหญิงเปนอิสระตอตนเองสามารถพึ่งพิงตนเองได การทํางาน
ยังใหคุณประโยชนแกผูหญิงอีกหลายประการ ทั้งในดานการสรางความเชื่อม่ัน  รวมทั้งสราง   
โลกทัศนของผูหญิงใหกวางขวางขึ้นดวย 
 
 ในเรื่องปศาจ  ผูเขียนไดชี้ใหเห็นคุณคาของการทํางานไวในหลายตอนดวยกัน  อาทิ เชน 
  
 “ถารัชไมทํางาน ไมมีรายไดของตนเอง  รัชก็ไมมีวันจะเปนตัวของตัวเอง เปนอิสระ รัชจะตองเปน 
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     เด็กอยูตลอดไป  เพราะจะตองคอยขอสตางคคุณพอ คุณแมอยูตลอดเวลา และจะทําอะไรไมได ถาทาน 
     ไมเห็นดวย” 
 
 หลอนมีความพอใจและมีความสุขเมื่อไดรับเงินเดือนที่ไดจากการทํางานของตนเอง  ยิ่งกวาเงินที่ 
     หลอนเคยรับจากทางบาน  มันทําใหหลอนรูสึกถึงคาของการทํางานและมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น 
 
 รัชนีเปนคนชางคิด  และการทํางานที่ทําใหหลอนไดติดตอคบหาสมาคม    และรูจักบุคคลอื่น ๆ  
     กวางขวาง ทําใหทรรศนะของหลอนกวางขวางขึ้นตามสวน       หลอนชอบเก็บเจาสิ่งตาง ๆ ที่ไดพบ 
     ไดเห็น มาคิด  มาตรอง  และหาเหตุผลดวยตนเอง 

 (เสนีย  เสาวพงศ.  2548ข: 20-21, 145, 148) 
 

 อยางไรก็ตามแมในนวนิยายจะแสดงใหเห็นวา สังคมเปดกวางใหกับผูหญิงในการทํางาน
นอกบานมากขึ้น ในขณะเดียวกันน้ันคานิยมหรือความเปนหญิงที่ยังถูกยึดติดไวกับงานบานก็ยัง 
คงอยู   ดังน้ันผูหญิงแมจะมีงานอาชีพนอกบาน  แตงานบานงานเรือนผูหญิงก็ไมสามารถละทิ้งได    
แนวคิดนี้ปรากฏอยูในนวนิยายหลายเรื่อง เชน 
 
 “...ลูกผูหญิง แมจะเปนใหญเปนโต หรือมีชื่อเสียงอยางไรก็ยอมจะทิ้ง  หนาที่การดูแลสวัสดิภาพ 
     ของลูกและผัวไมได  แมแตพระบรมราชินียังตองเสด็จเขาไปในหองเครื่องบางครั้ง  เพ่ือดูแลควบคุม 
     การปรุงพระกระยาหารดวยพระองคเอง....” 

     (ก.สุรางคนางค.  2544: 169-170) 
 
 “เขาเคยเลาวา  แมละออหัดลูกไดดี๊ – ดี   ใชตั้งแตเก็บเงินกระทั่งถูเรือน” 
 “ของเหลานี้เปนของผูหญิง     แมตุเรียนหนังสือจนจบหลักสูตร    สวนงานบานถาไมเปน 
     ก็ใชไมได  ฉันเล้ียงลูกก็อยากใหเปนนายคน  แตการเปนนายเขาก็ตองรูจักทําเองไดเหมือนกัน...” 
 “...ลูกผูหญิงตองเปนลูกผูหญิง” 

  (วรรณสิริ.  2525: 16-17) 
 

 ทิพาจัดแจงลางผัก แกะ ซอย จัก ไปตามวิธีการ นทีนั่งเกาะเขาอยูกับพ้ืนครัวดูพ่ีสาวทําอยางพอใจ 
 “พ่ีใหญนี่เกงเหลือเกิน ไมวาจะจับจะทําอะไรดมูันเปนรูปเปนรางดวยไปทั้งนั้น ถาใหนอยทํา 
     ผักคงเหม็นเขียวไปหมด” 
 “พูดดีไปเถอะจะ  เรื่องอยางนี้ผูหญิงเขาตองทําเปนทุกคน...” 
 “นอยทําสวนอยางเดียวใหเกง ๆ ไมพอหรือคะคุณแม” 
 “ไมพอหรอกลูก   เมื่อเวลาที่ลูกแตงงานแลวลูกก็ตองทําสิ่งเหลานี้เปน  ถึงแมลูกจะบังเอิญ 
     ไปไดคนที่ร่ํารวย มีคนใชทําให ลูกก็ตองทําเปน  ตองส่ังงานได...” 

(กาญจนา  นาคนันทน.  2513ข: 143-144) 
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 ภาพโดยรวมที่ไดจากนวนิยายเหลานี้ คือ แมผูหญิงจะมีอาชีพการทํางานนอกบาน    
มีชื่อเสียง เกียรติยศ หรือมีสามีร่ํารวย   งานของแมเรือนก็ยังเปนสิ่งที่ผูหญิงตองดูแลรับผิดชอบ
ตอไป 

ประเด็นที่นาสนใจ ประเด็นหนึ่ง คือ ในเรื่องชีวิตลําเค็ญ  ผูแตงไดนําเสนอวา งานในบาน 
หรืองานนอกบาน  ลวนแตเปนงานที่ใหความเหนื่อยยากดวยกันทั้งสิ้น  ดังน้ัน ผูชายจึงไมควรกลาว
อางบุญคุณวา ตนเปนผูเลี้ยงดูครอบครัวแตเพียงฝายเดียว 
 
 “พอเอะอะก็พูดวาเปนคนหาเลี้ยง ตองทํางานเหนื่อย ถึงทีแมทํางานบานเหน่ือยเหมือนกัน 
     แตแมไมเคยปริปากพูด   เปนผูชายไมทํางานเลี้ยงก็เปนแมงดานะซี ฉันเกลียดผูชายที่พูดวา  
     เปนคนหาเลี้ยง อยางเขากระดูกดํา  คนฉลาด  คนมีความคิดเขาจะไมพูดอยางนี้  ของพรรคนี้ 
     มันเปนหนาที่ ไมนาจะมาพูดเอาบุญคุณใหทุเรศทุรังเปลา ๆ ” 

(อาษา.  2513ข:  239) 

คําพูดขางตนของตัวละครที่วา  “แมทํางานบานเหนื่อยเหมือนกัน”  สื่อใหเห็นถึงการเห็น
คุณคาและความหมายของงานบานที่คนมักมองขามไป โดยตัวละครไดตีคางานบานใหมีคุณคา
ทัดเทียมกับงานนอกบาน เปนการมองเห็นคุณคาในสิ่งที่คนทั่วไปเห็นวาไมมีมูลคานั่นเอง 
 
 จากทั้งหมดที่กลาวมาแลวน้ีจะเห็นไดวา แมจะยังมีทัศนคติเกาวางานของหญิง คือ งานใน
บาน  แตโดยรวมแลวจะเห็นไดวาหญิงมีโอกาสในการทํางานมากขึ้น มีการประกอบอาชีพที่
หลากหลาย แมสวนใหญจะเปนอาชีพของการใหบริการ   หญิงมีความสามารถในการทํางาน แต
โอกาสในการประสบความสําเร็จยังมีไมมากนัก  ตัวละครหญิงสวนใหญเห็นความสําคัญของการ
ทํางาน เพราะนอกจากจะชวยใหหญิงสามารถพึ่งตนเองไดแลวยังชวยเปดโลกทัศนใหแกหญิงอีก
ดวย   นอกจากนี้ความเปนหญิงกับงานอาชีพที่ปรากฏในนวนิยายเหลานี้ แสดงใหเห็นถึงการผสาน
ระหวางความคิดเกากับความเปนไปของสังคมแบบใหม   สังคมใหมเปดโอกาสใหผูหญิงมีการศึกษา  
มีการงาน  มีอาชีพนอกบาน ซึ่งผูหญิงสามารถทําไดหลากหลายอาชีพ และสามารถประสบ
ความสําเร็จในอาชีพน้ันได  แตในขณะเดียวกันสังคมก็ยังคงคาดหวังใหผูหญิงรับผิดชอบงานในบาน
ดังเดิมอีกดวย 
 

4.1.8  ความเปนหญิงกับอํานาจและการถูกครอบงํา 
อํานาจ  หมายถึง  ความสามารถที่จะบันดาลใหเปนไปตามความประสงค   

สวนการครอบงํานั้น หมายถึง อํานาจเหนือกวาที่บังคับใหเปนไปตาม 
ในสังคมที่ชายเปนใหญ ความเปนชายถูกเชื่อมโยงไวกับอํานาจ และการเปนผูครอบงํา      

ในขณะที่ความเปนหญิงถูกเชื่อมโยงไวกับความไรอํานาจ และการถูกครอบงํา  การแบงงานทางเพศ
เปนหัวใจสําคัญประการหนึ่งในการปลูกฝงบทบาทชายหญิงใหชายมีอํานาจเหนือกวา 
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 ในนวนิยาย อํานาจของชายที่ทําใหสามารถครอบงําหญิงไดนั้นเปนอํานาจที่ไดมาจาก
ขนบประเพณีคานิยม อํานาจที่ไดมาจากความเหนือกวาทางเศรษฐกิจ  และอํานาจที่ไดจาก
ความสามารถในการปลุกเราอารมณ 

ขนบประเพณีคานิยม ทําใหหญิงผูเปนภรรยาตองเคารพ เชื่อฟง และปฏิบัติตามความ
ตองการของสามี  สวนความเหนือกวาทางเศรษฐกิจทําใหหญิงอยูในสภาวะจํายอม ตองอดทน     
อดกลั้น เพราะอยูในฐานะที่ตองพ่ึงพิงชาย และความสามารถในการปลุกเราอารมณของชาย  ทําให
หญิงติดบวงเสนหาและเปนฝายสยบยอม  สิ่งเหลานี้เปนภาพที่ปรากฏใหเห็นในนวนิยายจํานวน
มาก  

ในขณะเดียวกันก็พบวานวนิยายบางเรื่องไดนําเสนอภาพที่ตรงกันขาม กลาวคือ แทนที่
หญิงจะเปนผูถูกครอบงํา เปนผูไร อํานาจ หญิงกลับเปนผู มี อํานาจและเปนผูครอบงําชาย
ความสามารถในการครอบงําชายของหญิงน้ัน  มาจากความสามารถในการปลุกเราอารมณที่ทําให
ชายติดอยูในบวงเสนหาและเปนผูสยบยอม   อํานาจของหญิงที่มีเหนือชายปรากฏอยูในนวนิยาย 
ดังตอไปน้ี 
  

ในเรื่องชีวิตใหม   พรเพ็ญ  เปนนักศึกษาสาวสวย  เกิดในตระกูลดี  มีฐานะร่ํารวย และเปน
ดาวมหาวิทยาลัย พรเพ็ญเปนฝายเขามาทําความรูจักกับแผนนักศึกษาหนุมที่ยากจนดวยความ
สนใจในตัวแผน  และตองการใชแผนเปนเครื่องมือในการทําใหทวีชายหนุมที่พรเพ็ญรักเกิดความ 
หึงหวง  พรเพ็ญเปนหญิงที่  “ทั้งออน ทั้งหวาน ทั้งกลาในทาทีและคารม”  รวมทั้งเปนผูที่มี “ความ
องอาจกลาหาญที่กระทําทุกสิ่งทุกอยางตามใจตัวหลอนเอง” 

สิ่งที่พรเพ็ญกระทําคือแสดงความสนใจแผนอยางเปดเผย มีของกํานัลมาใหซึ่งแสดงถึง
ความใสใจ  โทรศัพทมาหาที่สํานักงาน  ชักชวนไปรับประทานอาหาร  ไปดูภาพยนตร  เปนผูรุก
และใชเสนหของความเปนหญิงปลุกเราอารมณของแผน 

 
ในโรงภาพยนตรที่นั่งสูงสุด  เขาตื่นเตนเพราะเพิ่งเคยมาดูเปนครั้งแรก  หลังจากพอเสียชีวิตแลว 

     แตพรเพ็ญปราศจากความสนใจในภาพยนตร  หลอนเอนกายชิดเขา  เอนศีรษะอันหอมกรุน  แนบอยู 
     กับไหลเขาตลอดเวลา  ที่นั่งราคาสูงในโรงภาพยนตรเกือบทุกแหง เหมาะสําหรับผูมีอารมณโรมานซ 
     เหลือเกิน 

หลอนถามเขาวา 
 “แผนสบายใจบางไหม” 
 ... 
 “สบายใจที่สุด คุณละ” 
 “สําหรับฉัน – ชื่นใจ” 
 หลอนสูดลมหายใจยาวประกอบคําพูด   เขาหนัมองพบดวงตาในความมืด  กล้ิงอยูชิดกับไหล 
     เขาเหลือเกิน 
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แทนที่หลอนจะหลบตา  หลอนกลับย้ิมใหอยางกลา  ความหอมและเสนหของหลอน  ทําใหเกิด 
     คิดขึ้นมาวา จูบจากหลอนคงหอมหวานยิ่งกวานานาพันธุไมหอมทั้งปวง 
 แต แผนหรือจะกลา 

                  (สุวัฒน  วรดิลก.  2523: 113) 
 

 ความกลา และ “การรุก” ของพรเพ็ญ  ทําใหแผน “สะดุง”  “ใจหายวูบ”  “ลังเล”  “ตะลึงงัน”  
“นั่งตัวแข็ง”  “ตื่นรวนเร”  แสดงใหเห็นถึงอํานาจ หรือความเหนือกวาของพรเพ็ญที่มีตอแผน 
 

...พรเพ็ญ  เอนศีรษะลงกับพนักนั่งตามเดิม  รอยยิ้มปรากฏตามเคยหลอนถามลอย ๆ วา 
 “แผนไมรูจริง ๆ นะหรือวา  อะไรบันดาลแผนใหใจจริงของแผนไพเราะและมีเสนหอยางนั้น” 
 “ไมทราบจริง ๆ” 
 “ไมตองสาบาน”  หลอนขัดและหัวเราะ  “เมื่อไมรู – ดีแลว  จะบอกให...เอียงหูมาซิ...” 
 แผนใจหายวูบ  เขาลังเลในความกลาของพรเพ็ญ  แตเมื่อหลอน เรียกย้ํา  เขาจึงกล้ันใจ 
     เอียงหนาเขาไปใกล ๆ หลอน 

แทนที่เขาจะไดยินเสียงกระซิบ บอกความใดประโยคหนึ่งจากหลอน  แผนกลับนั่งตัวแข็ง 
     เสมือนหัวใจหยุดเตนไปเสียแลวฉะนั้น  เพราะแกมของเขาไดสัมผัสกับส่ิงที่ออนนุมและอุนอยาง 
     มีชีวิตจิตใจเขาเต็มรัก... 
 เขาถูกผูหญิงจูบกอนเปนครั้งแรกในชีวิต 
 แผนผละ ตะลึงงันเหมือนวา ชีวิตเขาดับไปแลวฉะนั้น  แตอีกฝายหัวเราะเบา ๆ ซ้ํายังพึมพํา 
 “ชื่นใจ...” 
 แผนหันมองดูภาพยนตร  เพราะจิตใจของเขาตื่นรวนเรไปหมด  พอดีเขาแลเห็นภาพในจอ 
     พระและนางกําลังจูบกันอยางดูดดื่ม  ชายหนุมก็เรียกสติคืนมาได... 
 อยางนอย เขาก็ชายชาติอาชาไนยคนหนึ่ง แผนหันมายิ้มใหพรเพ็ญ อยางกลาขึ้นบางเล็กนอย 
 “คุณ...คุณ  เปนผูหญิงที่กลาหาญอะไรเชนนั้น” 
 “ความรักสอนคนไดทุกอยาง...แผนจา” 
 หลอนละหอยเสียงดั่งใจจะขาด  พลางชะมอยตาใหเขาและฉะออน 
 “ความรักไดสอนใหเธอกลาขึ้นหรือยังคะ” 
 แผนพยักหนา 
 “ถาเชนนั้น คุณคงอยากแสดงความรักอยางที่ฉันไดแสดงกับคุณ  เชิญซิคะ เร็ว หนังกําลังมืด” 

        (สุวัฒน  วรดิลก.  2523: 115-116) 
 

 ในที่สุดแผนก็ตกไปในบวงเสนหของพรเพ็ญ  พยายามทําในสิ่งตางๆตามที่พรเพ็ญตองการ  
ทั้งหัดสูบบุหร่ี  ปรับปรุงการแตงกาย  พยายามทํางานหาเงิน  เพ่ือหาเงินมาใชในการยกระดับ
ตัวเองใหสูงขึ้น  และเมื่อพรเพ็ญโทรศัพทมาชวนใหตามไปที่หัวหิน  แผนก็ทําตามทั้ง ๆ ที่อยูใน
ฐานะที่ไมสามารถจะไปได 
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...ฐานะอยางเขา คงสามารถเพียงนั่งรถไฟไปลงสถานีหัวหินเทานั้นเอง    เขาไมอาจมี 
     กางเกงอาบน้ํา  ไมอาจมีที่พักหรู   หรือมีเงินพกพอจะจับจาย   ซื้อของเคียงคูไปกับแมยอดรัก 
     เขาไปคงมีผาขาวมาผืนเดียว  เส้ือเชิ้ต   กางเกงชุดที่สวมมาทํางาน   รองเทาคูเดิมและคงย่ํา 
     ตามหลังพรเพ็ญไปตลาด 
 ...แตเขาไมมีโอกาสขนาดติดตามไปดูหลอนเตนรําที่โฮเต็ลกับคูพารตเนอรรางสมารทของ 
     หลอนเปนแน  นึกแลวเขาก็เกิดความทอถอย 

                                  (สุวัฒน  วรดิลก.  2523: 134) 
 

แตแผนก็พยายามดิ้นรน  หาหนทางที่จะไปหัวหินใหได  ทั้งน้ีเพราะ 
 
 แตเมื่อเขาฉุกคิดถึงกล่ินเนื้อ กล่ินปาก และรสอันซาบซานแหงความรักของหลอน 
     แผนก็เคลิบเคล้ิม อยางนอยที่สุด  ถาเขาไป  หลอนคงหาเวลามาใหกอดจูบบาง  ตามจังหวะ 
     ที่คนเผลอ  คิดแลวเขากลับเกิดกระหาย ทะเยอทะยานขึ้นมาอีก 

           (สุวัฒน  วรดิลก.  2523: 134) 
 

 ในที่สุดแผนก็ไปหัวหินดวยการเบิกเงินเดือนลวงหนา ใชเงินทั้งหมดที่ตนมีเพ่ือการไป 
หัวหิน  เพียงเพ่ือจะพบวาตนถูกใชเปนเครื่องมือของพรเพ็ญในการยั่วผูชายคนอื่น 
 
 ...”แตนี่เขาจะรูหรือเปลานะวา  เธอติดตอกับเขาเพื่อย่ัวใหคุณทวี  เขาเรงรัดบทรักยิ่งขึ้น 
     ถารูละกอฉันวาคงเสียใจแทบเปนบา” 
 “ชางมันปะไร”  พรเพ็ญยักไหล 
 “เขานาจะรูจักตัวเขาดีนี่นา  วาคนขนาดนั้นผูหญิงอยางฉันหรือ  จะจริงจังดวย  เราใชเขา 
     แกกลุมและเพ่ือใหคุณทวีหึงเทานั้น  คราวนั้นไดผลดี  คุณทวีเห็นพอดีวันที่ไปดูหนังเฉลิมไทยนะ” 
                 (สุวัฒน  วรดิลก.  2523: 143) 
 

 การที่แผนพยายามทําตามสิ่งที่พรเพ็ญตองการทุกอยางนั้น เปนเพราะแผนตกอยูใตอํานาจ
ของพรเพ็ญ  เปนอํานาจที่กอใหเกิดความหลงใหลและปลุกเราอารมณ 
 
 กวาชีวิตจะสิ้น  เปนนวนิยายอีกเรื่องหน่ึงที่แสดงใหเห็นถึงอํานาจของหญิงที่มีเหนือชาย  
เปนอํานาจที่เกิดจากความสามารถในการปลุกเราอารมณเชนกัน 
 
 เยียรบับ  เปนสตรีสาวสวย มีฐานะร่ํารวย มีการศึกษาและชาติตระกูลดี 
 
 “หลอนเปนคนไมมีศาสนา  และแตงงานเมื่ออายุยังนอยนัก  ผูชายที่เคยเห็นและใกลชิดหลอน   
     ตองรักหลอนทุกคน  สวนหลอน...ไมรักใครเลย  แมแตผัวของหลอนเอง” 

  (พนมเทียน.  2546ก: 79) 



118 
 

 
 

 

 เยียรบับไดพบกับชาครีย จิตรกรหนุมโดยบังเอิญ เยียรบับพอใจในผลงานของชาครียและ
ตัวชาครีย  จึงไดวาจางใหชาครียมาวาดภาพเหมือน 
 เยียรบับเปนหญิงที่มีเสนหและมีอํานาจอยูในตัวเอง ดังปรากฏใหเห็นในคําบรรยายหลายๆ
ตอน  ทั้งในตอนที่เปนการเตนรํา  การสนทนา และการพบปะกัน 
 

 ...ทุกครั้งแหงการหมุนวนอยูเฉพาะหนาของเขา หากฝายหญิงเปนฝายที่เบือนหนาออก 
     มาทางเบื้องนอก  เขาจะตองพบดวงตาคูนั้นของหลอน  เหลือบชําเลืองมองมาที่เขา  ดึงดูด 
     เรียกรองใหเขาหยุดการคิดคํานึงในเรื่องอื่นใด มาจับจองตอบอยูที่หลอนเพียงเปาหมายเดียว 
 
 หลอนหัวเราะแผว ๆ   เขาฉงนตอเสียงส่ันพล้ิวนั้น เพราะมันดังกล้ัวออกมาจากลําคอ 
     เปลาเปลือยขาวสะอาด มีกระแสไพเราะนาฟงคลายจะเหนี่ยวนาว  อารมณหงุดหงิดดื้อดึง 
     ไปดวยทิฐิมานะ และความไวตัวอยางยิ่งยวดของเขาใหกลืนหายไปในบรรยากาศทรงเสนหนั้น 
 
 และอยางวางายที่สุด เขายอมปฏิบัติตามหลอน ผูซึ่งนั่งเทาคางจองมองดูเขาดวยนัยนตา 
     แจมทุกอิริยาบถ 

      (พนมเทียน.  2546ก: 61, 69, 95) 
 

 เสนหของเยียรบับอยูที่ความงาม กิริยาทาทางที่ “ยวนใจ” โดยธรรมชาติ แมไมไดแสดงออก
ดวยวาจาและการกระทําอยางเปดเผย แตภาพของเยียรบับที่ชาครียวาด  ก็ไดสะทอนตัวตนของ
เยียรบับอยางชัดเจน แสดงใหเห็นถึงอารมณ ความรูสึกของผูเปนเจาของภาพ ผานภาษากาย      
ดังที่หมอวัฒนาเพื่อนของชาครียไดชี้ใหชาครียเห็น 
 

 “แกดูที่ภาพนี้ มันเปนภาพของผูหญิงงามผูหนึ่ง มีอาภรณคลุมรางอยูเพียงบาง ๆ โปรงและใส  
เหมือนแกว  จนสามารถมองทะลุเห็นผิวสีกุหลาบออนของนางไดอยางถนัดชัดเจน  เอนรางระทวยอยู
เหนือแทน  ใบหนาเงย  ริมผีปากเผยอนิด ๆ  ดวงตาหรี่ปรือเหมือนหน่ึงจะคอยดื่มรสสวาทจากยอดชู  
ซึ่งกําลังจะโนมใกลลงทุกขณะ ริมฝปากนั้นคลายจะรองเชื้อเชิญและรอการบดสัมผัสนัยนตา  แวววาว  
เรารอน แรงไปดวยเพลิงรัญจวนแหงราคะ   ทรวงอกสลางนูนสะทอนระริกส่ัน แสดงถึงความกระสัน
สวาทที่ลุกโชติอยูในหัวใจ  ผมกระจายหอยประลงเหนือแทน  และรางนางก็เอนลูดุจตนออท่ีตองลมพัด  
แกลองหลับตานึกภาพดูซิ หลับตานึกถึงภาพเยียรบับ ตัดศักดิ์ศรีอันสูงสง   ความไวตัว   มารยาทงาม
ในสังคม   ความรูสึกนึกคิดในดานเกียรติยศลําพอง ตลอดจน ความเปนผูดีมีสกุลของหลอนออก
เสีย   ...เหลือไวแตความเปนอิตถีเพศที่แทจริงของหลอน...  เยียรบับในลักษณะดําฤษณา  จะมีสภาพ
ผิดอะไรไปบางไหมกับนางในแผนภาพผูนี้” 

        (พนมเทียน.  2546ก: 135-136) 
 

 เสนหและความงามที่เยายวนของเยียรบับทําใหชาครียหลงรัก  แตเม่ือเยียรบับไดสารภาพ
รักตอชาครียและเปดเผยวาตนแตงงานแลว  ชาครียก็พยายามตัดใจ 
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เขาพยายามจะปฏิเสธ คัดงางกับหัวใจท่ีเตนระทึกเปนเสียงเอยเรียกนามหลอนอยูทุกขณะจิต 

     ‘เยียรบับ !  เยียรบับ !’  แตอํานาจจิตของเขาออนเปล้ียเพลียแรง... 
 ...หลอนเขามาอยูในหัวใจ  ...เขามาอยูในวิญญาณ  เขามาอยูในสายเลือด...    ไมเปดโอกาส 
     ใหเขาไดสงบราบคาบเปนตัวของตัวเอง  นอกจากจะคิดทบทวนถึงเหตุการณที่ผานอยางกลัดกลุม 

  (พนมเทียน.  2546ก: 156-157) 
 

 อากัปกิริยาของชาครียแสดงใหถึงอํานาจของเยียรบับที่มีเหนือชาครีย  และอํานาจนี้ก็ยิ่งทวี
ความรุนแรงยิ่งขึ้นเม่ือชาครียและเยียรบับไดมีเพศสัมพันธกัน  เปนอํานาจที่ทําใหชาครียถูกครอบงํา
หลงใหลไมเปนตัวของตัวเอง  ดังที่ชาครียไดตระหนักวา 
 
 เขาไดกระโจนลงสูเหวเสียแลว  เหวสวาทของเยียรบับ  และที่แนนอนเหนืออะไรก็คือ  เขา 
     หมดโอกาสที่จะพากายรอดพนจากเหวนั้นขึ้นมาได 
 
 ...มนตอาถรรพณของหลอนชักจูงและบังคับใหเขายอมเสี่ยงตอทุกสิ่งทุกอยางแหงสภาพของ 
     การดํารงชีวิต 
 ลืมส้ินหมดทุกสิ่ง   แมแตเกียรติศักดิ์ของลูกผูชาย  และศีลธรรม    เพ่ือด่ําดื่มอยูในรสสวาท 
     รวมกับหลอน 

 (พนมเทียน.  2546ก: 207-208) 
 

 เยียรบับเองก็ตระหนักถึงอํานาจของตนเองที่มีเหนือชาครีย ชาครียเปนเหมือนทาส   
เปนเหมือนสมบัติชิ้นหน่ึงของเธอ 
 
 ทุกครั้งแหงสายตาที่มองประสบกัน  บอกใหหลอนทราบไดโดยตลอด  และแจมแจง  ไมมีอะไร 
     เคลือบแคลงวา  เขาตกเปนทาสพิศวาส ทาสอารมณ ทาสเสนหาอานุภาพของหลอนอยางไมมีโอกาส 
     จะถายถอนคืนตัว 
 สําหรับหลอน บอกใหเขาทราบแตเพียงความเรียกรอง ความดึงดูด ประดุจแมเหล็กอันทรงพลัง 
     ที่เขาไมอาจจะขยับเขย้ือนเคล่ือนคลายออกไปพนกระแสอันมีอานุภาพนั้นไดโดยสิ้นเชิง 
 ชาครีย  เขาเปนสมบัติของหลอนแลว 
 ตลอดทั้งกายและวิญญาณ ! 

(พนมเทียน.  2546ก: 215) 
 

 ทั้งพรเพ็ญและเยียรบับไดใชอํานาจที่มาจากความสามารถในการปลุกเราอารมณ  ทําให
ชายสยบยอม อํานาจนี้ทําใหผูหญิงอยูในสถานะที่เหนือกวาและเปนอํานาจที่มีอยูในตัวผูหญิง     
ผูหญิงแตละคนมีสิ่งที่ทําใหเกิดอํานาจในการเราอารมณแตกตางกันออกไป  เชน  พรเพ็ญ  อํานาจ
ในการเราอารมณมาจากความกลา  จริตมารยา และความเปนหญิงที่สวยงาม ออนหวาน   สวน
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เยียรบับอํานาจในการเราอารมณของเยียรบับมาจากความเปนหญิงที่สวยงามและ  “ความยวนใจ”  
ที่เปนไปตามธรรมชาติในตัวของเยียรบับ 
 
 ในเรื่องหัวใจใหเชา  นาถฤดี ก็ไดตระหนักถึงอํานาจในการเราอารมณชายของตนเอง  และ
รูวาอํานาจนั้นอยูที่ใด  รวมทั้งไดใชอํานาจนี้ใหเกิดประโยชนแกตนเอง 
 
 ดวงตาของดิฉันกลมโตและแวววาวชวนพิศ ซี่งดิฉันเองก็มักจะหาความบันเทิงใหแกตัวเอง 
     ดวยการเหลือบตาอันดูประหนึ่งไรเดียงสานั้น   ข้ึนมองดูชายอยางแสนซื่อ      ดิฉันพอใจท่ีจะ 
    ไดเห็นสายตาของมนุษยผูชายทุกคนขณะเปลี่ยนแปรไป   คือเปล่ียนจากปกติเปนงงงวย  และกลาย 
     เปนคล่ังไคลใหลหลง  อา - มันชางเปนความสุขเสียนี่กระไร  ที่จะพบความคลั่งไคลในแววตาของเขา 
     เหลานั้น 
           (นิตยา  นาฎยะสุนทร.  2513: 2) 
 

 
 ...ทาทีแสดงความประหลาดใจกึ่งลอเลยีนของดิฉัน  ยังคงชนะใจเผชิญทุกที  ดิฉันรูตัววา 
      เขายอมแพ   “ตาที่แววหวานราวกับจะหยด” ของดิฉันเสมอ  และก็ใชมันเปนเคร่ืองบังคับใหเผชิญ 
      กระทําตามความประสงคของดิฉันทุกคราว... 

        (นิตยา  นาฎยะสุนทร.  2513: 161-162) 
 

 อยางไรก็ตาม  แมหญิงจะมีอํานาจในการครอบงําชาย  โดยใชอํานาจจากความสามารถใน
การเราความปรารถนา  แตดูเหมือนวาอํานาจนี้จะมีพลังในการครอบงํานอยกวาอํานาจที่มาจาก
ขนบประเพณีคานิยม  และอํานาจที่ไดมาจากความเหนือกวาทางเศรษฐกิจ 
 
 ในเร่ืองกวาชีวิตจะสิ้น  เยียรบับไดกลาวไวตอนหน่ึงวา  “ฉันเปนเพียงสมบัติของเขา”   
ซึ่งหมายถึงการแตงงานที่ทําใหเยียรบับอยูใตอํานาจของชาย อยูในฐานะผูถูกครอบงํา  ในขณะที่
ชาครีย  “เขาเปนสมบัติของหลอน”   ก็แสดงใหเห็นถึงอํานาจของเยียรบับที่มีเหนือกวา และเปน    
ผูครอบงําชาครีย 

การกระทําของเยียรบับกอใหเกิดการปะทะกันระหวางอํานาจที่มาจากขนบประเพณี  
อํานาจที่ไดมาจากความเหนือกวาทางเศรษฐกิจ   กับอํานาจที่ไดมาจากการปลุกเราอารมณ  อํานาจ
ฝายแรกเปนอํานาจที่ทําใหเยียรบับเปนผูถูกกระทํา  เปนผูถูกครอบงํา  ในขณะที่อํานาจฝายหลัง
เปนอํานาจที่ทําใหเยียรบับเปนผูกระทําและเปนผูครอบงํา แตในที่สุดเยียรบับก็เลือกที่จะเปน
ผูถูกกระทํา  ถูกครอบงํา  เลือกที่จะเปน  “สมบัติของสามี”  แทนที่จะเปนเจาของสมบัติ  คือเปน
เจาของชาครีย 
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เยียรบับขอเลิกความสัมพันธกับชาครียโดยใหเหตุผลวา 
 
 ...บางขณะเราคิดอยากจะกระทําอะไรลงไป แตเราก็ไมอาจทําในสิ่งนั้น ๆ ได เพราะเหตุการณ 
     และกรณีแวดลอมที่สกัดกั้นอยู ฉันไดบอกเธอแลววา  ตลอดทั้งชีวิตนี้ของฉัน อยากปลีกตัวออกจาก 
     การแตงงานที่แลวมานั้นอยางเด็ดขาด     แตจารีตประเพณีและสายใยแหงความกตัญูตอบุพการี  
     ยังเปนหวงสําคัญผูกมัดฉันอยู    พอแมสงฉันใหเขาไปสูการแตงงาน   ตลอดทางชีวิตฉันไมเคยเลย 
     แตสักครั้งที่จะขัดขืนดื้อดงึ  และฉันก็ไดยอมไปแลว 

                     (พนมเทียน.  2546ก: 222) 
 

 ดังน้ันจึงอาจกลาวไดวา โดยทั่วไปอํานาจจะถูกเชื่อมโยงไวกับความเปนชาย  แตใน
บางครั้งหญิงก็อาจใชความเปนหญิงของตนสรางอํานาจขึ้นมาได  อํานาจของหญิงเปนอํานาจที่มา
จากเสนห  มาจากความสามารถในการปลุกเราอารมณ  แตอํานาจที่ไดมาจากความสามารถในการ
ปลุกเราอารมณนี้แมจะมีพละกําลังมากพอที่จะฉุดรั้งใหคนตกอยูใตอํานาจได  แตอํานาจนี้ก็มี
พละกําลังมากเพียงแคชวงระยะเวลาหนึ่งตางจากอํานาจที่ชายเปนผูถือครองซึ่งไดแก อํานาจที่มา
จากขนบประเพณี และอํานาจที่มาจากความเหนือกวาทางเศรษฐกิจที่สงผลและครอบงําผูคนไดใน
ระยะเวลาที่ยาวนานกวา  หรืออาจครอบงําไปตลอดทั้งชีวิตของผูที่ตกอยูใตอํานาจนั้นก็เปนได 
 

4.1.9  ความเปนหญิงกับความเปนเหยื่อ 
การเปนเหยื่อ ในที่นี้ หมายถึง การเปนผูถูกกระทํา เปนผูรับเคราะหกรรมตาง ๆ           

ในนวนิยายสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม พบวา ผูหญิงเปนเหยื่อมากกวาผูชาย  และมีผูชายจํานวน
ไมนอยที่ทําใหผูหญิงเปนเหยื่อ  การเปนเหยื่อของผูหญิงมีหลายลักษณะดวยกัน  ดังจะกลาวถึง
ตอไปน้ี 
 
 กานดาในเรื่องเราลิขิต-บนหลุมศพวาสิฏฐี 
 เหยื่อของความเปนหญิง 
 กานดากับจิตรีเปนญาติกัน ทั้งสองคนมีอุปนิสัยและความประพฤติที่แตกตางกันอยาง    
สิ้นเชิง  กานดาเปนผูหญิงที่ดีพรอมทุกอยาง มีการศึกษา  มีอาชีพ  มีความเปนกุลสตรี  มีนิสัย 
ออนโยน   ยอมเปนเบี้ยลางแกวิชัยชายที่เธอรักมาโดยตลอด  วิชัยตองการแตงงานกับกานดาแต
อยากใหกานดาเปนคนบอกพอกับแมเลี้ยงของกานดาวา กานดาเปนคนอยากแตงงานกับวิชัยเอง  
เพราะวิชัยกลัววาญาติฝายกานดาจะครหาวาเขาหวังสมบัติ  เม่ือกานดาไมทําตามเพราะมิใชวิสัย
ของหญิงที่จะออกปากวารักผูชายกอน  วิชัยก็ทําตัวหางเหิน   
 กานดาทุมเทใหกับการทํางานที่โรงเรียน  วันหนึ่งเม่ือกานดาไปรวมสงเสด็จพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ  แลวเกิดพลัดหลงกับเพ่ือนครูที่มาดวยกัน  กานดาไดเจอญาติหนุมที่แสดงกิริยา
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หยาบคายตอเธอ  กานดาตองการหนีและบังเอิญไดพบกับสามีของเพื่อนครูที่รูจักกานดาดีจึงอาศัย
ติดรถไปดวย  มีครูคนอ่ืนเห็นและนําไปฟองครูใหญวา กานดาไปยุงเกี่ยวกับสามีคนอ่ืน 
 ญาติหนุมของกานดามาหากานดาที่โรงเรียน  ไดพบกับตะวันคูรักเกาของจิตรีและพบกับ
เผด็จสามีของจิตรี ที่บังเอิญมาหากานดาเพื่อขอความชวยเหลือจากกานดาดวยกันทั้งคู ทั้ง 3 คน
เกิดการทะเลาะวิวาทกันขึ้น   กานดาถูกครูใหญเรียกไปใหชี้แจงเรื่องอ้ือฉาวเกี่ยวกับผูชายที่เกิดขึ้น  
กานดาตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนทั้ง ๆ ที่เธอไมไดทําอะไรผิดเลย 
 “กานดาลาออกดวยเหตุผลวา  หลอนเปดโอกาสแกทุกฝายใหพนจากความยุงยากที่จะตอง
มาขบคิดปญหาใดๆ ของหลอนในคราวยุงเหยิงอยูแลว”  ความเปนเพศหญิงของกานดาที่ถูกกระทํา
ใหดางพรอยและอ้ือฉาวไดงาย  ทําใหกานดาตัดสินใจละทิ้งอาชีพครูที่เธอรัก 
 
 ...ตะวันเห็นริมฝปากของกานดาสั่นเล็กนอย   และนัยนตามีแววเศราสยองอยูดวย   เขารูวา 
     หญิงสาวไมมีงานอื่นที่หลอนจะสามารถทําไดดีเหมือนกับสอนนักเรียนเล็ก ๆ  เหลานั้น   กานดา 
     รักเด็กดูดดื่มเพียงไร  คนที่เคยรูจักหลอนดีอยางตะวันกับครูใหญ  จึงจะซึมซาบวา   การลาออก 
     จากงานครูครั้งนี้เปนเรื่องที่กานดาตองเสียสละเหลือเกิน 

      (ร.จันทพิมพะ.  2547: 362) 
 

 เม่ือกานดารูวาวิชัยกําลังลําบากจากการค้ําประกัน กานดาไดไปวิ่งเตนชวยเหลือดวยการ
นําที่ไปจํานองเพ่ือนําเงินไปชวยวิชัย  แทนที่วิชัยจะเห็นนํ้าใจของกานดากลับโกรธและคิดวากานดา
เอาเงินมาฟาดหัวซื้อตัวเอง 

วิชัยตัดสินใจจะแตงงานกับผูหญิงอ่ืน  จิตรีโกรธแทนกานดาจึงพูดใหสะใจวา กานดาก็มี
ผูชายอื่น 
 
 นองคล่ังขึ้นมา  จึงพูดใหสะใจพี่ชัยกับคุณเผด็จเสียบางวา  ผูหญิงยังมีลูทางทุกคน   ถึงเขา 
     อาจจะถูกผูชายทรยศหลอกลวงทึ้งเลนแลวก็ทอดทิ้งทั้งนั้น    นองจึงกักจดหมายตะวันเสีย  แลว 
     บอกพ่ีชัยตอหนาคุณเผด็จ   คุณพ่ีผดุง   กับคุณใหญวา   คุณดาอยูกับคูรักแลว    หรือทําอะไร 
     เปรอะเปอนไปบาง – ไมใชฝงตัวเองลงในหลุมระหวางที่ผูชายเขาเที่ยวหาผูหญิงใหม ๆ มากอด 
     กันเสมอ 

      (ร.จันทพิมพะ.  2547: 451) 

ในสายตาของคนอื่น ๆ ความเปนหญิงของกานดา จึงเปนสิ่งที่เปรอะเปอนเสื่อมทรามไป
แลว   เม่ือวิชัยมาพบกานดาโดยบังเอิญที่เรือนแพจึงไดถือสิทธิในตัวกานดา กานดาตกเปนภรรยา
ของวิชัย 
 
 ...คืนนี้เขาพบกานดาซึ่งอยูในสภาพที่เขาคิดวาเส่ือมทรามเสียแลว  หลอนไมมีอะไรจะหยิ่งผยอง 
     อยางเกา – เกินหนามารดา  และนองสาวของเขาอีก    ความเขาใจผิด  แตสมกับความคิดที่เขาเคย 
     รูสึกตอกานดาบางครั้ง   ทําใหวิชัยปลอยใหเหตุการณเปนไปตามขาวลืออันรุนแรงเหลานั้น  เ ขาถือ 
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     สิทธิในตัวกานดา  อยางคนมีเกียรติกวาหลอน 
         (ร.จันทพิมพะ.  2547: 455) 

 

 เม่ือวิชัยทราบความจริงจากจิตรีวา กานดาไมไดกระทําการเสื่อมเสียใด ๆ ตามที่จิตรีเคย
พูดไว  วิชัยก็ไดสํานึกวา 
 

...เขาคือคนที่ฉุดกระชากกานดาลงไปสูความต่ําชานาเหยียดหยาม  ยิ่งกวาใคร ๆ เขารู ! 
     หลอนรักเขา  แตหลอนไมสามารถจะชื่นชมในความรักอันเขรอะขระคืนนี้  นั่นคือ  กานดา  
     วิชัยไดทํารายหลอนทางความรูสึกอันละเอียดออนย่ิงกวาทางกายเสียอีก 

 (ร.จันทพิมพะ.  2547: 455-456) 
 

 กานดาไดรับความสะเทือนใจอยางที่สุด เม่ือรูวาวิชัยไมสามารถแตงงานกับเธอได  เพราะ
วิชัยไดแตงงานไปกอนหนานี้แลวโดยที่กานดาไมรู   ในคืนน้ันเองจิตรีไดเจ็บทองคลอดลูกโดยมี
กานดาเปนผูชวยในการทําคลอด และเปนผูชวยปลอบประโลมจิตรี   รุงเชากานดาหายไปพรอมกับ
ทารกนอยลูกของจิตรีที่จิตรีบอกวาไมตองการ   กานดานอนหมดสติอยูในทุงและเสียชีวิตใน 7 วัน
ตอมาเนื่องจากเปนไขปอดบวมอยางแรง  เปนการจบชีวิตของคนที่เปนเหยื่อของความเปนหญิงที่
ถูกกระทําจากสังคมและคนรอบขาง 
 

ผูเขียนไดเขียนทิ้งทายถึงชีวิตของกานดาไววา 
 
 ในที่สุดกาลเวลาสิ่งแวดลอมและความคิดคนสมัยหลังสงครามก็ทวมทนไปถึงหญิงบริสุทธิ์ 
     จนตองเปรอะเปอนไปจริง     ...กานดาเปนตัวอยางของคนดี   หรือ  ดอกไมบูชาพระที่มักจะถูก 
     เหยียบขย้ีอยูเสมอ     เมื่อถึงเวลาที่คนอยางหลอนยับเยินอยางทุเรศ   คนอื่น ๆ  จึงจะสํานึกถึง 
     ความเขรอะขระของตัวและมองเห็นคุณคาคนพินาศแลว 

    (ร.จันทพิมพะ.  2547: 463) 
 

 ชีวิตของกานดาเปนชีวิตของผูหญิงที่ตกเปนเหยื่อของความเปนหญิง เริ่มแรกกานดาเปน
เหยื่อของขนบคานิยมของความเปนหญิงที่ดีที่ตองเก็บงําอารมณความรูสึก  ไมแสดงตนวารักผูชาย
กอน กานดาจึงไมอาจทําตามคําขอของวิชัยได ทําใหวิชัยไมพอใจทําตัวหางเหินกานดาไป 

ความเปนหญิงที่จะตองระมัดระวังตัว ไมไปไหนมาไหนกับผูชายสองตอสอง และตองไมมี
เรื่องอ้ือฉาวเกี่ยวกับผูชาย  ทําใหกานดาถูกซุบซิบนินทาเมื่อมีคนเห็นวากานดานั่งรถไปกับสามีของ
เพ่ือนครูตามลําพัง  และถูกเรียกไปตักเตือน เม่ือมีผูชายมาหากานดาหลายคนและเกิดการทะเลาะ
เบาะแวงกันขึ้น  ความอื้อฉาวที่เกิดขึ้นทําใหกานดารูสึกวาตนไมเหมาะสมกับการเปนครูจึงขอ
ลาออกทั้ง ๆ ที่เปนงานที่ตนรัก 

นอกจากนี้ความเปนหญิงที่ผูกติดไวกับคานิยมที่วา หญิงดีตองรู จักสงวนตัว และให
ความสําคัญกับความบริสุทธิ์ของหญิง ทําใหกานดากลายเปนหญิงเปรอะเปอนไรคุณคาเมื่อจิตรีได
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กลาวเท็จกับทุกคนวา กานดาไดไปอยูกับคูรักแลว   และเม่ือกานดาตองสูญเสียความบริสุทธิ์ตกเปน
ภรรยาของวิชัย  กานดาก็หวังวาจะไดแตงงานกับวิชัย  เม่ือไมสามารถเปนไปไดกานดาจึงไดรับ
ความสะเทือนใจอยางหนัก และในที่สุดก็เสียชีวิตไป  หลุดพนจากการเปนเหยื่อของความเปนหญิงที่  
“กรอบ”  ชีวิตของกานดาเสมอมา 

 
ปยนาถในเรื่องชีวิตมิใชดอกกุหลาบ 

 เหยื่อของผูแสวงหาประโยชน 
 ปยนาถเปนลูกของพระยาพัลลภราชเสวีที่เกิดจากภรรยารอง แมของปยนาถเสียชีวิตเม่ือ
ปยนาถอายุ 5 ขวบ  เม่ือบิดาเสียชีวิตไปอีกคนหนึ่ง ปยนาถไดไปอยูในความดูแลของปาเครียว  
ญาติทางฝายมารดาที่แสวงหาประโยชนจากมรดกของปยนาถ  ปาเครียวชักจูงใหปยนาถฟุงเฟอไป
ตามกระแสสังคมและวางแผนใหปยนาถแตงงานกับวิชัยในขณะที่ปยนาถยังเปนนิสิตชั้นปที่ 2 

ปยนาถเพิ่งตระหนักวา  ตนเองเปนเหยื่อของปาเครียว  ก็เม่ือเธอไดแตงงานกับวิชัย  และมี
เหตุบาดหมางกัน 
 

 “คุณปา”  หญิงสาวครวญคราง  อา...เธอเพ่ิงเขาใจ   การที่ปาเครียวคะนั้นคะยอใหเธอเขาเรียนใน
สถานศึกษาชั้นสูงสุด... ก็เพ่ือเปนขออางในเวลาฟองเรียกเงินมรดกวาตองการ เพ่ือใชในการศึกษา  
การที่ปาเครียวหาอุปกรณบางอยางมาเพื่อใหเธอทําเดนในจุฬา...  ก็เพ่ือเพ่ิมคาตัวใหเธอมากขึ้นใหเธอ
ดูมีราคาในสายตาของพอคา ผูตองการซื้อวัตถุรองรับทาสกามารมณมากขึ้น  การที่ปาเครียวพาไป
เที่ยวภาคใต  เปนใจใหวิชัยลวงเกินเธอ ก็เพ่ือบังคับใหเธอตกกระไดพลอยโจนยอมแตงงานกับเขา  
พรอมทั้งที่ทําใจดีมีเมตตาจัดงานใหหลานสาวอยางหรูหราฟุมเฟอยก็เพ่ือเรียกรองคาเสียหายตอบแทน 

  (นิตยา  นาฏยะสุนทร.  2525: 116) 
 

วิชัยใชปยนาถเปนเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน  ปยนาถปรากฏเปนขาวในสังคม
ไมเวนแตละวัน ทั้งในเรื่องชูสาวกับนายทหารไทยและเรื่องการชอบสมาคมกับทหารอเมริกัน โดยที่
บุคคลภายนอกไมรูวา  ทั้งหมดนี้เปนแผนการของวิชัยที่จะแสวงหาผลประโยชนทางการคาจากการ
สมาคมกับทหารโดยใชปยนาถเปนเครื่องมือ 
 

 “ตั้งแตตอนอยูเหนือน่ันแลว  คุณชัยชอบพานองไปเที่ยวกับเพ่ือนคนโนนคนนี้บอย ๆ  นองขี้เกียจ
ไปก็วาตองรูจักสมาคม  การงานจะเจริญก็เพราะเมียเปนคนกวางขวาง  เขาไหนเขาได  และเพ่ือนที่เขา
คบแตละคนลวนแตเปนคนที่พ่ึงพาอาศัยไดทั้งนั้น    ...เขามาชวนไปเที่ยวที่ไหน  แกก็รับปากวาจะไป
ทั้งคู  พอถึงเวลาเขาจริง ๆ   นาทีสุดทายคุณชัยมักติดธุระใหนองไปคนเดียว  เรื่องเลยกลายเปนวานอง
แดงไปเที่ยวกับผูชายสองตอสอง” 

                        (นิตยา  นาฏยะสุนทร.  2525: 81-82) 
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 เม่ือนิยตาถามวาวิชัยไมหึงหวงบางหรือ ในการใหภรรยาไปสมาคมเที่ยวเตรกับนายทหาร
ตางชาติ  คําตอบของปยนาถ  ก็คือ 
 

“ไมมีเสียแหละคะ  เรื่องหึง”  ปยนาถหัวเราะเสียงปรา    “มีแตทําทายังกับวาจะเอาเมียใสถาดไป 
     ประเคนพอเจาประคุณฝรั่งพวกนั้น   นองแดงวาใสหนาเขาไปหลายหน   แตเขาวาเรื่องความบริสุทธิ์ไม 
     สําคัญ  ไมสึกไมหรออะไร   ขอแตใหไดเงินมาก็แลวกัน      สําหรับคน ๆ นี้ เงิน – เงิน  เทานั้นสําคัญ 
     ตั้งหนาหาเงินไวเทานั้นเปนพอ...” 

                (นิตยา  นาฏยะสุนทร.  2525: 84) 
 

 และในอีกตอนหนึ่งปยนาถไดพูดถึงพฤติกรรมของสามีไววา 
 

 “...นองแดงคิดเสมอวา  นี่ถาหากเคอเนอลแจกสัน   หรือรัฐมนตรีอะไรตออะไรที่เขาเคยเซ็น
อนุญาตใหสงขาวออกนอกได...เหลานี้  เขาขอนอนกับเมียของตัวแทน  คุณชัยก็คงรีบลงจากเตียงไป
โดยดี    มิหนําซ้ําอาจจะยืนตากยุงระวังภัยใหหนาหองดวยซ้ําไป” 

                  (นิตยา  นาฏยะสุนทร.  2525: 87) 
 

 ปยนาถมีชีวิตที่ถูกบีบคั้นในบานของตนเองซึ่งปลูกอยูในที่ดินของแมสามี  ทั้งถูกบังคับจาก
สามีใหกระทําในสิ่งที่ตนไมอยากทํา และถูกบีบคั้นจากแมสามีในเรื่องชีวิตความเปนอยูในบาน  แต
ปยนาถก็ใชชีวิตอยูดวยความอดทน 
 

 ในฐานะของลูกผูหญิงคนหนึ่ง  ปยนาถไดแสดงใหญาติพ่ีนองและเพ่ือนฝูงเห็นวา เธอเปนผูมีความ
อดทนแรงกลา  ตลอดเวลาแหงความคับใจ  ริมฝปากคูงามนั้นยังโปรยยิ้มไดเสมอ  และลักยิ้มสองมุม
ปากนั้น  ก็ยังกดรอยลงไปไดบุมลึกเชนเคย 

           (นิตยา  นาฏยะสุนทร.  2525: 97-98) 
 

 ความอดทนของปยนาถสิ้นสุดลงเมื่อวันหนึ่งปยนาถกลับมาบานแลวพบวาสามีของปยนาถ
พาผูหญิงที่ตกเปนขาวดวยกันมานอนอยูบนเตียงของเธอ   ปยนาถตองการหยาแตไมสามารถทําได
เพราะวิชัยไมยอม และกฎหมายก็ไมเปนธรรมสําหรับหญิง 
 
 “...คุณควรจะลองเอาใจเขามาใสใจเราบาง ลองเปนคุณซี ถาคุณมาพบเมียนอนกับชูบนเตียง 
     ของคุณ  คุณจะทนไดไหม?  ขอถามหนอยเถอะวาจะทนไดไหม” 
 “ออ  ฉันก็ขอกราบลาเมียเลว ๆ พรรคนั้น” 
 “นี่ก็เชนเดียวกัน  คุณทนไมได  ฉันก็ทนไมไดเหมือนกัน” 
 “แตกฎหมายไมอนุญาตใหเธอทนไมได  กฎหมายอนุญาตใหแตผัวเทาน้ันท่ีทนไมได   
     ถาหากเธอมีชูใหเห็นตําตาดังนี้  ฉันมีสิทธิ์นะนาถ  ที่จะฆาเธอและชูของเธอเสียดวย” 
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“แลวในมุมกลับกัน ถาผูชายมีชูใหเมียเห็น เมียจะฆาเสีย โดยอางวาลุแกอํานาจโทสะไมไดหรือ” 
 “กฎหมายไมอนุญาตขอรับ...” 
 “กฎหมาย...?  กฎหมายที่อยุติธรรม สรางขึ้นโดยพอพวกเทวดาผูชายนะซี เห็นแกตัว ลําเอียง 
     ชัด ๆ 

           (นิตยา  นาฏยะสุนทร.  2525: 103) 
 

 ญาติพ่ีนองที่ทราบเรื่องตางพากันเห็นใจวิชัย  “ทุกคนบนวา ไมควรที่ปยนาถจะวุนวายไป
เลย”   ปยนาถไดไปใชชีวิตอยูกับนิยตาหญิงที่ปยนาถเคารพรักเสมือนพ่ีสาวที่ตางจังหวัด  และได
พบกับดามพคนรักเกาของปยนาถ  ทั้งสองคนกลับมามีความสัมพันธฉันคนรักกันอีก  วิชัยตามมาที่
ตางจังหวัด   ปยนาถขอหยาเพื่อไปแตงงานกับดามพแตวิชัยไมยอม 
 
 “...เธอสวย  เธอรวย  เธอโก  พูดจามีเสนห   ถาแตงงานกับเธอ   เธอจะเปนประโยชนใหฉัน 
     มากกวาคนอื่นแลวใครจะโงปลอยเธอใหหลุดมือไป” 

         (นิตยา  นาฏยะสุนทร.  2525: 185) 
 

 สวนบานที่ปยนาถปลูกดวยเงินของตนเอง  ในที่ดินของแมสามีนั้น ปยนาถก็ไมสามารถใช
ทําประโยชนใด ๆ ได  ไมสามารถขาย  ไมสามารถใหเชาได  ทั้งน้ีเพราะ 
 
 “...ภรรยาไมมีสิทธิจัดการทํานิติกรรมใด ๆ  เกี่ยวกับสินเดิมของตนเลย   สามีเทานั้นขอรับ 
     ที่จะทําได  การจะซื้อหรือขายอยูในอํานาจของผมคนเดียว” 

       (นิตยา  นาฏยะสุนทร.  2525: 187) 
 

 เม่ือปยนาถพบวาตนเองตั้งครรภกับดามพ  ปยนาถไดเขียนจดหมายไปออนวอนวิชัย     
ขอใหวิชัยยอมหยาให วิชัยตอบตกลงและขอใหปยนาถกลับมากรุงเทพฯ  เพ่ือดําเนินการหยา   
แตเม่ือปยนาถมาถึงก็ถูกวิชัยกักตัวไวตลอดเวลา  บังคับใหปยนาถออกงานดวยกันพรอมทั้งปลอย
ขาววา ปยนาถตั้งครรภกับตน   ปยนาถมองไมเห็นหนทางที่จะไดกลับมาใชชีวิตรวมกับดามพ   
จึงตัดสินใจฆาตัวตายดวยการกินยานอนหลับและเดินลงทะเล 

ชีวิตของปยนาถเปนเหยื่อของการแสวงหาผลประโยชน  ทั้งจากปาที่ปยนาถเคารพนับถือ  
และจากสามีที่ปยนาถแตงงานดวยดวยความบริสุทธิ์ใจ  และดวยความหวังที่จะสรางครอบครัว  
รวมกัน  แตสามีกลับเห็นปยนาถเปนเพียงเครื่องมือหรืออุปกรณในการแสวงหาผลประโยชนใหตน
เทานั้น  และเม่ือถึงที่สุดปยนาถมองไมเห็นทางที่จะหลุดพนจากภาวะนี้ได ปยนาถจึงตัดสินใจเลือก
ความตายแทนที่จะตองมีชีวิตที่เปนเหยื่อตอไป 
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สาวิตรี ในเรื่องชั่วชีวิตหนึ่ง 
 เหยื่อของการอบรมเลี้ยงดูที่ไมถูกตอง 

สาวิตรี  เปนลูกสาวแสนสวยเพียงคนเดียวของเจาคุณและคุณหญิงบริการวาทิตย เจาคุณ
รักและตามใจสาวิตรีมากโดยที่คุณหญิงไมเห็นดวยแตไมสามารถทัดทานผูเปนสามีได 

เจาคุณและคุณหญิง มักมีขอถกเถียงและคิดแยงกัน ในเรื่องการอบรมเลี้ยงดู และพฤติกรรม
ของสาวิตรี  ตัวอยางเชน 
  

 ประตูหองดานหนึ่งเปดออก  เสียงแจว ๆ ถามวา  “คุณพอขา  ลูกสวยไหมคะ?”  เมื่อเจาคุณและ
คุณหญิงบริการวาทิตยหันไปดู   ก็ไดเห็นรางอันงามเลอเลิศของลูกสาวคนเดียวของทานอยูในชุดราตรี
สีแดงเพลิง 

 “โอโฮ  สวยจริง  ลูกพอ” 
 แตตรงกันขาม  คุณหญิงบริการ มองดูลูกสาวสาวิตรีของทานแลวถอนใจและอดมิไดที่จะนึกถึง
สุภาษิตบทหน่ึง ซึ่งกลาวถึงหญิงซึ่งมีความงามเยี่ยม มักจะเปนผูที่ประสบภัยในชีวิตมากกวาหญิงที่
ดอยรูปสมบัติ     สาวิตรีของทานสวยจริง และย่ิงสวยมากยิ่งขึ้นเมื่ออยูในชุดแดงเพลิง แตจะมี
ประโยชนอะไรเลา หากความสวยงามเปนภัยพิบัติแกผูที่เปนเจาของและเปนส่ิงที่ไมใชของคงทน    
...ผูเปนมารดาบังเกิดเกลาไมสามารถจะระงับความวิตกกังวลไวไดในเมื่อทานคิดวา ส่ิงที่เรียกวา 
คุณงามความดีนั้น ทั้ง ๆ ที่แมก็ไดพยายามจะยัดเยียดใหบังเกิดขึ้นไดในธิดาของทานสักเพียงใด มันก็
ยังไมปรากฏเลยแมแตนิดเดียววาไดมีอยูบางในชีวิตจิตใจของสาวิตรี      ยิ่งไดยินไดรูความในใจของ
เจาคุณสามีเพ่ิมขึ้นอีกเทากับชี้ชองใหทานมองเห็นอนาคตกาลของลูกสาวไดบางแลวอยางลางๆ เลือนๆ  
เต็มที   ใบหนาของทานยิ้มละไมไปกับลูกและสามี  แตทวาลึกลงไปในสวนหนึ่งของหัวใจ สุภาพสตรีผูมี
เกียรติเปนมารดาของหญิงสาวเศราหมองและวิตกกังวล 

             (ก.สุรางคนางค.  2544: 12) 
 

 เจาคุณไดปลูกฝงคานิยมที่ผิดๆใหแกสาวิตรี  ทําใหสาวิตรีติดความหรูหราฟุงเฟอ  หยิ่ง
ทะนงในความงามของตน และคิดวาความงามของตนนั้นจะนําความสําเร็จมาสูชีวิตได  แมคุณหญิง
จะไมเห็นดวยกับหลายสิ่งหลายอยางที่เจาคุณปฏิบัติ แตดวยความเปนภรรยา เปนชางเทาหลังของ
สามีจึงไมมีอํานาจพอที่จะเหน่ียวรั้งสามีได 
 
 ในขณะที่คุณหญิงเห็นความสําคัญของการศึกษา  เจาคุณก็เห็นตางวาการศึกษาไมใชสิ่ง
สําคัญสําหรับผูหญิง   สิ่งสําคัญสําหรับผูหญิง คือความงาม 
 
 ...คุณพอเชื่อวา ผูหญิงจะรุงโรจนไปไมไดถาขาดความสวยงาม ในระหวางคนที่มีความสวยงาม 
     กับคนที่มีรูปรางหนาตาขาดความงาม  คนสวยมักจะคะแนนมากกวาเสมอ... 
 เจาคุณบริการฯ บนเสมอๆ วา เสียดายที่เขาเลิก ไมมีการประกวดนางสาวไทยเสียชั่วคราว 
     ไมง้ันสาวิตรีของทาน  มีหวังรอยเปอรเซ็นตเต็ม  “ไอการเลาเรียนสําหรับลูกผูหญิงมันก็ยังงั้น 
     แหละครับ   ผมเห็นวาไมสูสําคัญนัก   บางรายที่ผมเห็นแกเรียนจบมาจากเมืองนอก    อังกฤษ   



128 
 

 
 

     อเมริกา  กลับมาถึงเมืองไทย   ยังไมทํางานใหเปนลํ่าเปนสัน  แตงงานเสียแลว    ไมเห็นมันพน 
     การเปนเมีย  แลวขึ้นชื่อเมียฉลาดกวาผัวใครมันจะชอบ...” 

     (ก.สุรางคนางค.  2544: 26) 
 

เจาคุณไมเห็นความสําคัญของการศึกษาที่จะทําใหผูหญิงพ่ึงพาตนเองไดแตเห็นวา
การศึกษานั้นเปนสิ่งสิ้นเปลืองและเห็นผลชา 

 
“...สาวิตรีลูกเรา ถาหากยังเรียนหนังสืออยู ไหนจะคาเลาเรียน คาหนังสือ  คาอาหาร มันหลายนัก 

     กวาจะชักทุนคืน  พอแมแกตายเสียกอน” 
                                                                                           (ก.สุรางคนางค.  2544: 211) 
 

 เจาคุณคิดวาตองใชวิธีลัด ที่จะทําใหลูก “ไดดิบ ไดดี พอแมมีหนามีตาไปดวย”  วิธีนั้น คือ 
การไปขอพึ่งผูอ่ืน 
 

 “...การเลาเรียนเขียนอาน เขายังมีวิธีลัดสอน มีแบบเรียนไว เราก็ควรมีวิธีลัด อบรมสงเสริมลูกสาว
ใหมันไดดิบไดดีไว ๆ กับเขาบางเหมือนกัน  จะมัวมาสอนใหพ่ึงตัวเอง   ดักดานอยูมันจะเรียกวา อบรม
ใหคนฉลาดอยางไรได   คนเราตองพ่ึงพาอาศัยกัน   จะคิดแตวากูดี  มีความรู  กูจองหองได   มันไมถูก  
ฉันเห็นมาหลายคนแลว ไอที่อวดดีไมตองพ่ึงพาอาศัย เจาบุญนายคุณนั้น  ผลสุดทายก็เห็นมันจอด 
ทุกราย” 

                   (ก.สุรางคนางค.  2544: 10) 
 

 ในขณะที่คุณหญิงมักมีขอตําหนิติติงสาวิตรี  เจาคุณผูเปนพอมีแตชื่นชม 
“ตอหนาเพ่ือนฝูงหรือคนอื่นทั่ว ๆ ไป คุณพอทานไมเคยคอนวาลูกใหไดอายมีแตชม ทานวา 

     สาวิตรีของผมสวย  สาวิตรีของผมนารัก 
            (ก.สุรางคนางค.  2544: 25) 

 

เจาคุณรักและชื่นชมสาวิตรีเสมอ  สิ่งใดที่สาวิตรีทํา  สาวิตรีเปน ลวนแตดี ลวนแตนารัก
สําหรับเจาคุณ 

...สาวิตรี มีลักษณะเฉียบแหลมเปนนายคนมาแตไหนแตไรแลว คบเพื่อนก็รูจักเลือกคบคนดี ๆ  
     มีเงิน  แตละคนของเขาลวนแตลูกรัฐมนตรีวาการกระทรวงเอย ลูกพอคาใหญ ๆ เอย  ไอเหลานี้ 
     ใครไปสอน  เขารูเองเปนเอง และรูจักวางตัวในที่อันสูง 
                (ก.สุรางคนางค.  2544: 26) 
 

 เม่ือคุณหญิงตําหนิสาวิตรีที่ใชเงินฟุมเฟอย  “เกือกเดือนละสามคู  กระเปาเดือนละสองใบ  
ใชครั้งสองครั้งไมเอาแลว  ซื้อใหม” นอกจากนี้ยังตําหนิในเรื่องการไมรูจักเก็บเงิน  ไมรูจักชวยเหลือ
ครอบครัว  เจาคุณก็ออกรับแทนสาวิตรีวา 
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 “คนทํางานออกขางนอกทุกวัน ไปพบปะคนใหญคนโตอยูไมไดขาด จะใหแตงตัวปอน ๆ เกา ๆ  
     อยางอยูกับบานยังไง  ตัวเทานี้หาเงินไดเดือนละเจ็ดรอยบาท  คาปฏิคมตางหาก  โบนัสตางหาก   
     เธอจะหาลูกท่ีไหนไดอยางสาวิตรี” 
                (ก.สุรางคนางค.  2544: 210) 
 

 แมเม่ือสาวิตรีกินเหลาเมามายกลับมาบานสาวิตรีก็ยังคงนารักนาเอ็นดูในสายตาของเจาคุณ 
  
 เสียงรองเทาขึ้นบันไดดัง  ดังกึกกังผิดปกติ แสดงความสาวิตรีกลับมาแลว  กําลังจะเดินผานหอง 
     ที่พอแมนั่งคอย  คุณหญิงใหเสียงเรียกออกไปวา   
 “สาวิตรี  สาวิตรี” 
 เสียงขานรับที่ลากยาว ทําใหคุณแมหันมามองหนาคุณพอ  ทันทีที่ทานลุก รีบออกไปดูนอกหอง  
     หายไปสักครู กลับเขามา  เจาคุณบริการฯ  กําลังจะลุกตามไปดูบาง สวนกับภรรยาตรงประตูหอง   
     แสงสวางทําใหแลเห็นหยาดน้ําตาบนใบหนาคุณหญิงไดถนัด   
 “ลูกเปนอะไร ไมสบายไปเรอะแมสําลี” 
 “จะเปนอะไรลูกสาวเจาคุณ มันวิเศษขึ้นทุกวัน ไปดูบางซิคะ เมาจนนังฉวีตองหิ้วปก ถามอะไรก็ได  
     แตหัวเราะ ๆ  โธเอย !  กรรมเวรอะไรของฉันก็ไมรู – ไมรู” 
 เจาคุณบริการวาทิตย  นิ่งไปชั่วอึดใจเดียว   แลวก็หัวเราะ   “นึกวาไดรับบาดเจ็บ   ถูกรถชน 
     หรืออยางไร   เหลานี่นา   กินเขาไปมันก็เมา   เพ่ือนฝูงคะยั้นคะยอใหดื่ม  เดี๋ยวฉันจะไปดูเอง   
     ไอเด็กเมาเหลาแลวหัวเราะ  มันคงนาเอ็นดูพิลึก”   
                     (ก.สุรางคนางค.  2544: 215) 
 

 ความรัก การตามใจ การเห็นดีงามตามโดยไมมีขอบเขตของเจาคุณ ทําใหสาวิตรีเปนคน
เอาแตใจ ไมรูจักอดทน  ฟุงเฟอ  ชอบความหรูหรา  และไมเคยเห็นวาสิ่งที่ตัวเองทําผิด แมมารดา
พยายามตักเตือนแตก็ไมมีความหมายสําหรับสาวิตรี 
  ในงานวันเกิดอายุครบ 19 ปของสาวิตรี  เจาคุณไดลงทุนจัดงานวันเกิดใหสาวิตรีอยาง
หรูหรา  เชิญครอบครัวที่มีฐานะดีมารวมงาน โดยหวังวาจะมีหนุมที่ร่ํารวยมาพอใจสาวิตรีเพ่ือจะได
ชวยพยุงฐานะของครอบครัว  คุณหญิงแมไมเห็นดวยกับการจัดงานนี้แตก็จําเปนตองคลอยตาม 
 
 งานวันนี้  คุณพ่ีผูหญิงกระซิบกระซาบวา ใจของตัวเองไมอยากทําอะไรเลย  แตเปนชางเทาหลัง 
     ก็ตองตามใจชางเทาหนา  เนื่องจากเห็นคนอื่นไดดิบไดดี  เพราะลูกสาวไปไดผัวดี ก็คิดจะเอาอยางเขา   
     เพ่ือจะไดมีโอกาสไดรับเลือกเขาสภาคนแก  เจาคุณทานหวังการณไกล 

        (ก.สุรางคนางค.  2544: 94-95) 

 
 หลังงานวันเกิด  สาวิตรีลาออกจากโรงเรียนกลางคันและไดไปทํางานกับคุณนายมารินา  
มารินาตองการใชสาวิตรีเปนเหยื่อลอผูชายเพื่อผลประโยชนทางการคาของตัวเอง   สาวิตรีคบผูชาย
ไมเลือกหนา แตคนที่เธอพอใจคือ มหิดล ลูกชายของมารินาทั้งที่เขามีคูหม้ันแลว  สาวิตรีหลงระเริง
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ไปกับชีวิตที่คิดวาประสบผลสําเร็จมีรายไดเปนจํานวนมากแตเม่ือคนที่เคยใชสาวิตรีเพ่ือหา
ผลประโยชน เชน มารินา ลมละลาย   รัฐมนตรีกอบกิจมีคดีมัวหมองเกี่ยวกับการทุจริต  สาวิตรีก็ 
ไรที่พ่ึง   นอกจากนี้ยังพบวาตนเองตั้งทองกับมหิดล แตมหิดลไมยอมรับ สาวิตรีจึงตัดสินใจไปทํา
แทงกับหมอเถื่อน และตกเลือดจนเสียชีวิต   เจาคุณแคนใจไมยอมเหลียวแลสาวิตรีมีแตคุณหญิง
เทานั้นที่คอยพยาบาลดูแล  จัดงานศพใหสาวิตรี และไวทุกขใหสาวิตรีตลอดชีวิต 

การที่สาวิตรีตองประสบชะตากรรม และสูญเสียชีวิตไปในที่สุดนั้น  เปนผลมาจากการอบรม
เลี้ยงดูที่ผิดของเจาคุณผูเปนบิดา  

สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเจาคุณกลาวโทษวาเปนความผิดของสาวิตรี  และพาลไปถึงคุณหญิงวา
รูเห็นเปนใจใหลูก ถอยคําของคุณหญิงที่กลาวกับเจาคุณแสดงถึงความเสียใจที่ตนไมสามารถจะ
ปกปองหรือฉุดรั้งลูกไวได  ปลอยใหลูกดําเนินชีวิตไปตามทางที่บิดาตองการ ความผิดพลาดทั้งหมด
ที่เกิดขึ้นเปนความผิดของเจาคุณผูเปนบิดามิใชความผิดของสาวิตรี 
  
 “...ลูกคนน้ี  ถาชั่ว หาใชชั่วเพราะตัวมันเองไม  มันชั่วเพราะพอของมัน”  
 “คนระยํา  ปากกลานัก” 
 “คะ  สุดแลวแตเจาคุณจะเรียกเถอะ เพราะคราวนี้มันถึงที่สุดแลว  ทั้งลูกและแม” 
 “แกคงจะรูเห็นเปนใจกับอีลูกชาติชั่วดวยละซิ” 
 “นี่ก็เปนเรื่องที่นาหัวเราะอีกเหมือนกัน   สาวิตรีชั่วไมใชเพราะแมรูเห็นเปนใจ   เจาคุณตางหาก 
       เสือกไสลูกสาวที่นารักของเราเขาไปเปนเคร่ืองมือของคนมั่งมี   คนมีเงิน  ดิฉันพยายามคาน  
     พยายามเตือนวาไมดี เจาคุณกลับหาวา ดิฉันไมรักลูก ดิฉันเหลวไหล  เจาคุณกีดกันเอาเปนธุระ 
     แนะทาง นําทางใหลูกเสียหมดทุกสิ่งทุกอยาง แลวเมื่อเกิดเรื่องเชนนี้ขึ้น กลับจะมาเอะอะ โครมคราม  
     ดุรายจะยิงบาง จะตัดลูกตัดพอบาง  ใครผิดใครถูกกันแน” 
 ...... 
 “...แมเตเร่ืองเอาลูกไปเกาะใบบญุคนโนนคนนี้ ดิฉันเตือนวา เหมือนกาฝากเกาะอยูบนกิ่งไมใหญ 
     ไมไดรูจักพึ่งตัวเอง  เวลาตนไมลม หรือหัก เราจะเปนอยางไร  เจาคุณหาวาดิฉันโง  ตนไมใหญไมรูจักลม  
     แลวคุณนายมารินา  คุณกอบกิจเปนอยางไรบาง  ลมทั้งยืนเลย  คําพูดของดิฉันจริงหรือไม” 

      (ก.สุรางคนางค.  2544: 349-351) 
 

 และถอยคําของคุณหญิงที่ทําใหเจาคุณตระหนกและยอมรับไมไดก็คือ “เจาคุณน่ันแหละฆา
ลูก แลวก็ฆาตัวเองดวย” 
 
 “...ดิฉันจะเสียลูกไป ดวยความรูสึกวาลูกชั่วนั้น ไมไดเปนอันขาด  ถาดิฉันทําไดจะเอาปนยิงเจาคุณ 
ตายเสีย ยังจะดีกวาไปทําอะไรลูกของเรา  เจาคุณเปนพอ   เจาคุณอบรมแนะนําลูกใหเสียไป ใหเลวไป   
เจาคุณควรตายมากกวาอยูดวยซ้ํา ถึงแมวาแกจะตาย หรือวาแกอาจจะรอด  ดิฉันจะไมพูดเลยวา สาวิตรีชั่ว   
ผาขาวบริสุทธิ์แท ๆ  ถาไมมีคนเอาสีดําไปปายมันเขา  มันไมรูจักแตมของมันเองหรอก  เจาคุณนะแหละ 
ฆาลูกแลวก็ฆาตัวเองดวย 

     (ก.สุรางคนางค.  2544: 350-351) 
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 ชีวิตของสาวิตรี เปนตัวอยางชีวิตที่แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการอบรมเลี้ยงดู   
เด็กเปรียบเหมือนผาขาวที่พอแมจะเปนผูแตงแตมสีสันให  ชะตาชีวิตและจุดจบของสาวิตรีเปนผล
มาจากการอบรมเลี้ยงดูของบิดาดวยความคิดวิธีการที่ผิด  สาวิตรีจึงเปนเหยื่อของการอบรมเลี้ยงดูที่
ไมถูกตอง 
 

สายสวาทในเรื่องรอยจารึก 
เหยื่อของคานิยม 

 สายสวาทเปนหญิงมายที่หยารางจากสามีและไดกลับมาอยูกับคุณพระนิตินาทวรพจนผูเปน
บิดา วัลลภรูจักกับสุนัยนองชายของสายสวาทและเมื่อไดมีโอกาสมารูจักกับสายสวาทก็รูสึกพึงใจ  
นางเสวีพัลลภผูเปนมารดาของวัลลภตองการใหวัลลภแตงงานกับลูกสาวของญาติที่มีฐานะม่ังคั่ง  
เม่ือทราบวาวัลลภไปรักใครชอบพอกับสายสวาทซึ่งเปนหญิงมายก็ไมพอใจมาก มาขอพบสายสวาท
ที่บาน และขอใหสายสวาทเลิกของเก่ียวกับวัลลภ เพราะสายสวาทเคยมีสามีแลว มีชื่อเสียงมัวหมอง  
จะทําใหชื่อเสียงของวัลลภตกต่ําไปดวย   คําพูดของมารดาวัลลภทําใหคุณพระนิตินาทวรพจน  
ซึ่งกําลังปวยดวยโรคหัวใจ รูสึกสะเทือนใจมากจนเสียชีวิต  สวนสายสวาทก็รูสึกผิดและมีปมดอย
มากยิ่งขึ้น     มารดาของวัลลภจัดการหมั้นวัลลภกับลูกสาวญาติแตวัลลภไมยินยอมหนีไปทํางานใน
ชนบท  วัลลภไดมาปรับความเขาใจและสารภาพรักกับสายสวาท สายสวาทแมจะรักวัลลภแตก็รูสึก
วาตนเองไมมีคาคูควรกับวัลลภจึงไมยอมแตงงานกับวัลลภ   ผูเขียนจบเรื่องดวยภาพการจากลา
ระหวางสายสวาทและวัลลภที่สถานีรถไฟ 
 

 รถไฟเคล่ือนออกจากสถานีแลว วัลลภไมไดชะโงกหนาออกไปดูในทันที แตเมื่อเขาไดชะโงกหนา 
     ออกไปนั้น  ไมอาจแลเห็นไดวาใครเปนใคร คนไหนเปนคนที่เขารัก เพราะวาสายตาของเขาพราพราวไป 
     ดวยน้ําตา  มือท่ียกขึ้นโบกนั้นตกลงพาดกับหนาตาง  จริงอยูอีกสองสามวัน “เราจะพบกันที่กรุงเทพฯ อีก” 
     แตทวาทางชีวิตของเขากับทางชีวิตของสายสวาทตางก็จะขนานคูกันไป   เชนเดียวกับทางรถไฟ 
      อยางไมมีวันจะไดมาประจบกัน  แลไปสุดลูกหูลูกตาก็ยังขนานกันอยูเชนนั้น 

          (ก.สุรางคนางค.  2536ข: 281) 
 

สายสวาทเปนเหยื่อของคานิยม  คานิยมที่มองวาหญิงมายเปนคนไมดีเปนคนมัวหมอง  
ความดีหรือความไมดี ไมไดถูกตัดสินจากคุณสมบัติของบุคคลนั้นแตอยางใด หากแตเปนการตัดสิน
ประเมินคาจากความเปนมายที่ถูกประทับตราไวแลววา “ไมดี” 

 

เม่ือสายสวาทถูกประทับตราไปแลววาเปนหญิงไมดี มารดาของวัลลภจึงรูสึกคาดไมถึง เม่ือ
ไดมาพบกับสายสวาทและพบวาสายสวาทไมไดเปนไปตามภาพที่คิดไว 

 

นางเสวีพัลลภถอนหายใจใหญยาว   เวลานี้ไมมีอะไรเหลืออยูเลย  หญิงท่ีน่ังอยูตรงหนาน้ี   
     แทนท่ีจะมีรูปรางหนาตา    กิริยาทาทาง    เลวแสนเลวดังท่ีเคยวาดไวในใจ   กลับเปนผูท่ีมี 
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     ใบหนางาม  ดวงตาเศรา  กิริยามารยาทนิ่มนวล  พูดเสียงเบา ๆ และชา  ตรงกันขามราวกับ 
     ฟาและดิน  ราวกับหนามือเปนหลังมือ ทานเองกลับเปนฝายประหมา เพียงแตไดมาประจันหนากัน 
    เทานั้น    ...เมื่อมาอยูตอหนาหญิงที่ชื่อสายสวาท ไดเห็นแลววาเปนอยางไร ความรูสึกละอายแกใจ 
    ก็เร่ิมมีขึ้นทีละนอย ๆ  หญิงผูนี้ไมมีกิริยาทาทางวาเปนคนเลว  ใจแพสยาอาธรรม  ดูชางหวานเย็น 
    และซึ้ง   เปนผูดีทุกกระเบียดนิ้ว   “นี่ฉันจะพูดอะไรดี”  เปนคําถามที่ตองถามตัวเอง 

          (ก.สุรางคนางค.  2536ข: 257-258) 
 

   แมจะไดมาพบกับสายสวาท และเห็นแลววาสายสวาทไมใช “คนเลว”  ไมใช “หญิงแพศยา”  
อยางที่คิดไว  ซ้ํายังเปนผูที่ “เปนผูดีทุกกระเบียดนิ้ว”  แตกําลังแรงของคานิยมที่วาหญิงที่ดี คือ 
หญิงบริสุทธิ์ ก็มาฉุดรั้งใหคุณสมบัติตาง ๆ ที่สายสวาทมีไรความหมายและคุณคาไปในสายตาของ
นางเสวีพัลลภ    นางจึงขอใหสายสวาทเลิกของเก่ียวกับบุตรชายของตน 
 
 “...ฉันเองก็ไมอยากขัดใจลูก  ฉันรักลูกมากเหมือนกัน  ตองการจะใหเขามีความสุข แตหนักใจอยู 
     ตรงท่ีมีขาววา เธอเปนคนมีสามีแลว  ขอโทษ-” 
 “ไมเปนไรหรอกคะ  เชิญคุณนายพูด” 
 “และคอนขางจะมีชื่อเสียงมัวหมองมาแตอยูเมืองนอก  ก็เกรงวาจะพลอยใหชื่อเสียงของวัลลภ 
    พลอยตกต่ําไปดวย  ฉันมีลูกชายคนเดียวที่จะพ่ึงพาอาศัยเขาได  ก็ถาหากเขามีอนาคตมัวหมอง   
    ฉันก็ตองวิตกและจําเปนตองหาทางกดีกันไวบาง...” 

     (ก.สุรางคนางค.  2536ข: 260) 
 

ในขณะเดียวกันตัวของสายสวาทเองก็ตกเปนเหยื่อของคานิยมเชนกัน  ความเปนหญิงมาย
ทําใหหลาย ๆ คน ตัดสินวา สายสวาทเปนคนมัวหมองไมมีคุณคา  การตัดสินประเมินคาจากคนอื่น 
อาจไมมีความหมายและสงผลใด ๆ ตอบุคคลบางคน แตสําหรับสายสวาทไมใชเชนนั้น  สายสวาท
รับเอาการตัดสินและคานิยมนั้นมาเปนของตน   สายสวาทรูสึกวาตนดอยค่ําจนมิอาจจะแตงงานกับ
ใครไดอีก 

คําสนทนาระหวางสายสวาทและบิดา แสดงใหเห็นถึงความรูสึกต่ําตอยดอยคาในตัวเองของ
สายสวาทไดเปนอยางดี 
 

“...พอเขาใจวามีคนรักลูกอยู ตุมจะใหพอบอกตัวเขาไหมละ” คลายกับลูกสาวของทาน จะเพิ่งเปน 
     เด็ก ๆ ขนาดสุวิทยลูกชาย  ทานบอกดวยสําเนียงลอ ๆ “เปนคนที่นารักมากในสายตาพอ” 
 สายสวาท  เงยหนาขึ้นทันที   “ไดโปรดอยาออกชื่อเลยคะ  คุณพอ   ชื่อของผูท่ีนารักบริสุทธ์ิ   
     ไมควรที่จะกลาวปนกับชื่ออันมัวหมองของลูก”  น้ําเสียง  ใบหนาแสดงวาทั้งขมขื่น ทั้งปวดราวหัวใจ  
     “ลูกไมพยายามจะลากผูหน่ึงผูใดใหมามัวหมองเพราะลูกเลย...” 

         (ก.สุรางคนางค.  2536ข: 253) 
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 คําพูด ความคิด การกระทําและการตัดสินใจของสายสวาท จึงทําใหเห็นวาสายสวาทเปน
ภาพตัวแทนของผูหญิงที่เปนเหย่ือของคานิยม  ทั้งโดยการตัดสินประเมินคาจากบุคคลอื่นและการ
ตัดสินประเมินคาตนดวยตนเอง 
 
 นอกจาก กานดา ปยนาถ สาวิตรีและสายสวาทแลว ยังมีหญิงอีกจํานวนมากที่ตกเปนเหยื่อ 
อาทิเชน   พยอม ในเรื่องพยอมไพร ที่เปนเหยื่อของความรัก  ทิพยาในเรื่องทางสายเปลี่ยว      
ที่เปนเหยื่อของสามี   พันทิพาในเรื่องพันทิพา ที่เปนเหยื่อของการตัดสินจากสังคม   รวงในเร่ือง
ชีวิตใหมที่เปนเหยื่อของสังคมเมือง   นันทาวดีในเรื่องแมสายสะอื้น เหยื่อของความรักความหลง 
 ในนวนิยายแสดงใหเห็นวา หญิงถูกทําใหเปนเหยื่อไดงายในหลายลักษณะ ทั้งเหยื่อของ
ความเปนหญิง  ซึ่งหมายถึงการที่ตัวละครตองประสบชะตากรรม เพราะคานิยม ขนบของความเปน
หญิงที่ดีที่ตัวละครและสังคมยึดถือไว   เหยื่อของผูแสวงหาผลประโยชน ซึ่งหญิงตกเปนเหยื่อเพราะ
ความซื่อ ความไมรูเทาทันของหญิง ตลอดจนกฎหมายที่ไมเปนธรรม    เหยื่อของการอบรมเลี้ยงดูที่
ไมถูกตองทําใหหญิงมีความคิดและคานิยมที่ผิด อันนําไปสูชะตากรรมอันเลวราย   เหย่ือของ
คานิยมเร่ืองความบริสุทธิ์ที่ทําใหหญิงที่ดีตองดอยคุณคาลง 

จากทั้งหมดที่กลาวมาแลวนี้จะเห็นไดวา ความเปนเหยื่อของผูหญิงน้ัน  สวนหนึ่งเปนผลมา
จากความเชื่อใจ  การไววางใจคน การอบรมเลี้ยงดู และในขณะเดียวกัน ขนบ คานิยม จารีตของ
สังคม ตลอดจนกฎหมายที่เหลื่อมล้ําก็ลวนแตเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหหญิงอยูในสถานะที่ตกเปนเหยื่อ
ไดงายกวาชาย 
 

4.1.10  ความเปนหญิงกับอิสระในการกําหนดชีวิต 
อิสระคือ  ความเปนไทไมขึ้นกับใคร  ผูที่มีอิสระในการกําหนดชีวิตก็คือผูที่สามารถเลือกที่

จะทําหรือไมทําสิ่งตาง ๆ ไดดวยตนเอง   
ในสังคมโบราณผูหญิงไมวาจะอยูในฐานะทางเศรษฐกิจ หรือชนชั้นของสังคมใด ไมวาจะ

เปนผูดี  ไพร  หรือ  ทาสไมวาจะอายุมากนอยเทาใด ตางไมมีอิสระเสรีภาพที่จะปกครองตนเองได
เพราะกฎหมายกําหนดวา  ผูหญิงถายังไมไดแตงงานตองอยูในอํานาจของบิดามารดา และเม่ือ
แตงงานแลวตองอยูใตอํานาจของสามี   (มาลี  พฤกษพงศาวลี.  2551: 163) 

 แมกฎหมายที่กํ าหนดไวนี้ จะเลิกใชไปแลว  แตแนวคิดนี้ก็ยั งคงฝงรากลึกอยู ใน
ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของสังคมไทย  ทําใหหญิงไมมีอิสระในการกําหนดชีวิตของตนเอง       
นวนิยายที่นําเสนอแนวคิดนี้  ไดแก  ปลายทางชีวิต  คนบริสุทธิ์  นางครวญ  มาลินี 
 
 ในเร่ืองปลายทางชีวิต   นนทลีถูกสงตัวเขามาถวายพระองคเจาหญิงจันทรจิรกาลผูเปน
เสด็จยาที่วังลดาวัลยตั้งแตยังเยาว  นนทลีไดรับการอบรมดูแลจากเสด็จยาและ “ไมอาจกระดิกตัว
พนสายเนตรของทานไดเลย”   ชีวิตของนนทลีเต็มไปดวยกฎเกณฑและการปฏิบัติตามคําสั่งของ
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เสด็จยา    นนทลี มีชีวิตที่น าสงสารเปนเหมือนทาสในสายตาของเพื่อนและญาติ พ่ีนอง   
แตความคุนเคย  การถูกอบรมกลอมเกลามาตั้งแตเยาวทําใหนนทลีรูสึกวาสิ่งที่ตัวเองเปนอยูนั้นเปน
สิ่งปกติ  ไมไดรูสึกวาถูกจํากัดชีวิตแตอยางใด 
 
 “ฉันดีใจดวยจริง ๆ   คุณหญิงกําลังพบแสงสวางของชีวิต   ในไมชาเธอจะหลุดพนจากความ 
     เปนทาสของลดาวัลย  โอ  ฉันดีใจเหลือเกิน” 

นนทลีมองหนาผูที่เธอไววางใจอยางฉงน  ...คืนนั้น นนทลีหลับไปในขณะครุนคิดคะนึงถึงคําพูด 
     ของสหาย   เธอจะหลุดพนจากความเปนทาสของลดาวัลย !!   เพียงเดือนชอบมีคําพูดแปลก ๆ   มา 
     เปรียบเปรย ลดาวัลย ทาสของลดาวัลย  นนทลีจะเขาใจอยางไร ในเมื่อเธอเชื่อมั่นวา  เธอเปนไท...” 
               (จินตะหรา.  2512: 47)  
 

นนทลีไมเคยรูสึกวาตนถูกจํากัดอิสระ และเชื่อวาตัวเองมีสิทธิที่จะกระทําอะไรไดทุกอยาง  
(ที่เสด็จยาเห็นวาดี) 

 
…ดูเหมือนต้ังแตนนทลีมีชีวิต มีความจําและมีความคิด     ความรูสึกวา วัง“ลดาวัลย”เปนคาย 

     สําหรับคุมขัง ไมเคยผานสมองเลย   นนทลีไมใชนกที่ถูกจับใสกรงขังแนนอน   เธอเปนหลานรักของ 
     เสด็จยา  เธอมีสิทธิจะกระทําอะไรไดทุกอยาง – ท่ีเสด็จยาเห็นดีเห็นงาม 

             (จินตะหรา.  2512: 9)  
 

 เม่ือนนทลีมีความรักนนทลีจึงเพ่ิงจะไดตระหนักวา เธอไมไดมีอิสระในการกําหนดชีวิตของ
ตนเอง   ทุกสิ่งทุกอยางขึ้นอยูกับเสด็จยา  เสด็จยา “วาอยางไร” นนทลีก็ตองปฏิบัติตามนั้น  หากไม
ปฏิบัติตาม หรือเพียงแคมีทาทีวาจะไมปฏิบัติ เสด็จยาก็จะใชอํานาจที่มีเหนือกวาสั่งลงโทษนนทลี 
 เสด็จยาตั้งใจไววาจะใหนนทลีหม้ันกับทานชายธีรศักดิ์พัฒนา หรือทานชายแดงผูเปนหลาน  
เม่ือฤชุสงผูใหญมาสูขอนนทลีเสด็จยาจึงไมตกลง และเมื่อเห็นวานนทลีมีทาทีวาจะชอบฤชุก็ลงโทษ
โดยการขังนนทลีไวในหอง 
 
 “ทานไมยอมใหใครขึ้นไปเลย   นอกจากแมขวัญใจขึ้นไปสงขาวสงน้ําตามเวลาเทานั้น    ดิฉัน 
     ทานไมใหขึ้นไป  กลัวจะไปสงสารและชวยเหลือคุณหญิง” 

          (จินตะหรา.  2512: 226)  
 

 เม่ือชายแดงกลับมาจากตางประเทศพรอมภรรยาชาวตางชาติเสด็จยากริ้วมากที่ไมสามารถ
ทําใหชายแดงเลิกราจากภรรยาได  ทาทีของเสด็จยาตอความสัมพันธของฤชุและนนทลีจึงเปลี่ยนไป   
นนทลีไดแตหวังวาเสด็จยาคงจะใหความกรุณาแกตน เพราะไมวาเหตุการณจะเปลี่ยนไปอยางไร
นนทลีก็ยังเปนนนทลีคนเดิมที่ไมสามารถเลือกหรือกําหนดชีวิตของตนเองได 
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...บางทีเร่ืองราวระหวางนนทลีกับฤชุ  อาจจบลงอยางงายดาย    อุปสรรคทั้งหลายแหลกําลัง 

     จะส้ินสุดลงทั้งนี้ดวยพระกรุณาจากบุคคลคนเดียวเทานั้น       ชีวิตของนนทลีข้ึนอยูกับเสด็จยา  
      สุดแลวแตทานจะบรรหารใหเปนอะไร  ...ชีวิตของเราทั้งสองขึ้นอยูกับเสด็จยาเทานั้น... 
                    (จินตะหรา.  2512: 516-517)  
 
 

 ในเร่ืองคนบริสุทธิ์   นาฏตองแตงงานกับธวัชตามความตองการของผูใหญซึ่งไดแกพอและ
แมเลี้ยงของนาฏ   นาฏรูสึกวาตนเปนเหมือนวัตถุชิ้นหน่ึงในบานที่ใครจะทําอยางไรก็ได 
 
 “...นาฏไมเคยรูจักกับผูชายคนนี้เลย” 
 “โอย ! แตงกันแลวก็รูจัก  รูรักกันเองแหละคะ” 
 ....... 
 นาฏลุกขึ้นยืน   ความคิดวุนวายไมเปนระเบียบ   เมื่อครูนี้คุณนายเอิบเรียกหลอนไปบอกวา 
     คุณพอจะใหแตงงานและกําหนดรับหมั้นในเร็ว ๆ นี้ 
 หลอนตกใจทั้งเสียใจมาก ท่ีทานผูใหญทําเหมือนหลอนเปนวัตถุชิ้นหนึ่งในบาน พอใจใหแกใคร 
     ก็ใหไปโดยเจาตัวไมมีโอกาสคัดคาน...” 

         (วรรณสิริ.  2524: 37) 
 

 เม่ือแตงงานกับธวัชแลว  ธวัชรักและเอ็นดูนาฏมากจนทําใหพ่ีสาวของธวัชไมพอใจนาฏที่
เหมือนกับมาแยงความสําคัญไป   เมื่อธวัชไปตางประเทศนาฏไดขัดขวางไมใหนองสาวของธวัชหนี
ตามผูชายแตพ่ีสาวของธวัชเขาใจผิดคิดวานาฏมีชู    นาฏจึงถูกขับไลออกจากบานกลับมาอยูกับ
บิดา    บิดาเห็นใจและเชื่อใจนาฏแตมารดาเลี้ยงไมพอใจที่นาฏกลับมาจึงเกิดการทะเลาะเปนปาก
เสียงกันระหวางบิดาและมารดาเลี้ยง   นาฏจึงตองไปอยูกับยายที่เพชรบุรีและคลอดลูกสาวที่นั่น 
เม่ือธวัชกลับมาจากตางประเทศเรื่องราวทั้งหมดไดถูกเปดเผย  ธวัชจึงไปรับนาฏกลับมาอยูที่บาน
ดังเดิม 

ชีวิตของนาฏจึงเปนชีวิตที่ไมมีอิสระในการเลือกทางเดินของชีวิตดวยตนเอง  บุคคลอื่นเปน
ผูกําหนดกะเกณฑและตัดสินใจใหนาฏทั้งหมด แมวาจะพอใจหรือไมพอใจก็ตามนาฏก็จะตองเดินไป
ตามทางที่ผูอ่ืนกําหนดใหโดยไมสามารถเลือกได 
 
 ลินจงในเรื่องนางครวญ  เปนตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ไมมีอิสระในการกําหนดชีวิตของตนเอง  
ลินจงแอบผูกใจรักใครอยูกับไมตรี    นราเพื่อนของไมตรีไมทราบถึงความสัมพันธระหวางไมตรีกับ
ลินจงจึงใหผูใหญมาสูขอลินจง    เม่ือไมตรีทราบวาเพื่อนพอใจในหญิงที่ตนรักก็เสียสละใหเพ่ือนโดย
ไมไดคํานึงถึงความรูสึกของลินจง   ลินจงไดแตคร่ําครวญนอยใจในชะตาของตน 
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 นอยใจและสงสารสลดใจตัวเองย่ิงนัก  ผูหญิงเปนวัตถุสิ่งหน่ึงสําหรับหยิบยื่นใหกับคนที่ 
     ปรารถนา   แมแตคูรักก็ยังไมพยายามเหนี่ยวรั้งไว    ปลงตกยกใหแกเพ่ือนโดยงายดาย   ไมตรีมี 
     ความคิดความรักแบบไหน... 

          (วรรณสิริ.  2523: 201) 
 

 ในที่สุดลินจงก็ตองหม้ันกับนราตามความตองการของบิดาและคนรักของตนเอง   
นอกจากนี้ยังมีผูหญิงอีกหลายๆคนที่ไมมีอิสระในการกําหนดชีวิตของตนเอง เชน  พันทิพา ในเรื่อง
พันทิพา    มาลินีในเรื่องมาลินี    ดรุณีในเรื่องปศาจ 
 
 ในขณะที่นวนิยายจํานวนหนึ่งนําเสนอภาพของผูหญิงที่ไมมีอิสระในการกําหนดชีวิตของ
ตนเอง      นวนิยายอีกจํานวนหนึ่งก็ไดนําเสนอภาพตรงขามเปนภาพของผูหญิงที่มีอิสระในการ
กําหนดชีวิต    สามารถเลือกทางเดินในชีวิตไดดวยตนเอง  ดังตัวอยาง เชน 
 
 ผกาในเรื่องคูครอง ผกาเปนหญิงมีการศึกษาเปนลูกสาวคนเดียวของครอบครัว ผกา
ตองการทํางานแมเพ่ือนและมารดาจะเห็นวาไมมีความจําเปน 
 

“...ฉันกําลังคิดจะทําอะไรสักอยาง  อยูบานเฉยๆ มาหลายป  รําคาญมาก  มองเห็นคนอื่นเขา 
     เจริญรุงโรจน  หันกลับมามองตัวเองแลวเศราใจ   ไมเห็นมีอะไรดีขึ้น กินแลวก็นอนไปวัน ๆ   หา 
     ความกาวหนาในชีวิตไมได 
 “จะไปทําอะไรเลาผกา ฉันเปนเธอก็สบายเสียทั้งชาติ พอแมก็มีลูกคนเดียว บานชองก็มี เงินทอง 
     ก็มีมาก” 
 “ไมมากนักหรอกคะ  มันคอย ๆ หมดไปทุกวัน  เพราะไมมีใครจะหามาเพิ่ม...” 

    (ก. สุรางคนางค.  2512ก: 76-77) 

  
ผกามีความตั้งใจจริงที่จะทํางาน แมมารดาจะเห็นวาไมจําเปนแตผกาก็ไดชี้แจงใหมารดา

ทราบถึงเหตุผลของเธอ 
 
 “ไปหัวหินมาคราวนี้ไดรับความรูมาอีกหลายอยางในชีวิต  นอกจากนั้นนิดยังอยากจะหาเงิน 
     ไวสักจํานวนหนึ่ง” 
 “จะทําอะไรกันอีกแมคุณ” 
 “นิดอยากจะเอามาทําทุนอะไรสักหนึ่งอยาง คุณแมไมเบ่ือลูกสาวบางหรือคะ ที่ดีแตนั่งกิน นอนกิน  
     อยูเฉย ๆ ไมเห็นทํางานอะไรเปนชิ้นเปนอัน” 
 “ก็ทํางานแทนแมอยูแลวอยางไรละ” 
 “ไมพอหรอกคะ สมมุติวาเรามีเงินสองรอยบาทนะคะ นิดชวยคุณแมไดเพียงจดบัญชีวารอยหนึ่ง 
     เปนเงินสด   หาสิบบาทเปนราคาที่ดิน   ยี่สิบหาบาทเปนคาเชาสวนคลองมอญ   อีกยี่สิบหาเปนเงิน 
     สําหรับจะตองใชจาย  นิดไมเคยทําใหเงินเหลานี้งอกเงยขึ้นจากสองรอยใชไหมคะ” 
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 คุณแมพยักหนา  เห็นจริงตามที่พูด  แตทานก็ยังคงวา “นอกจากจะเกิดเรื่องฉุกละหุกเจ็บไขขึ้น” 
 “ถามีเร่ืองเชนนั้น  นับวันจะหมดไป – หมดไป  และหาวันจะเพ่ิมขึ้นอีกยาก นิดนึกดูแลวไมคอย 
     สบายใจเลยคะ  อยากจะหาเวลาวางจริง ๆ  สักวันหนึ่งปรึกษาคุณแม  วานิดควรจะทําอะไรจึงจะดี” 

           (ก. สุรางคนางค.  2512ก: 205-206) 
 

 คําวา “ปรึกษา”  แสดงใหเห็นวา  นิด หรือ ผกา  มีความเปนอิสระที่จะทําสิ่งใดหรือไมทํา 
สิ่งใดดวยตนเอง  ไมไดอยูใตบังคับบัญชาของผูเปนมารดาแตอยางใด 

ในที่สุดผกาก็ไดเขารวมหุนกับพยอม หญิงสาวรุนนองที่รูจัก  เปดรานพยอมยงคซึ่งเปนราน
เสริมสวยและรับตัดเสื้อผา  ผกามีอิสระในการกําหนดชีวิตของตัวเองทุกอยางแมแตการเลือก  
คูครอง  ผกาเลือกที่จะไมแตงงานกับใครทั้ง ๆ ที่แมและนาสาวอยากใหผกาแตงงานและมีผูชาย
หลายคนมาสูขอผกา    แตผกาปฏิเสธทั้งหมด    เธอไมสนใจใครเพราะไดเห็นบทเรียนจากชีวิตของ
คูแตงงานหลายคูที่ปราศจากความสุข 
 
 เรื่องนี้จบลงดวยบทสนทนาระหวางผกากับนาสาวชื่ออาบ  ผกาไดแสดงทัศนะไววา 
 
 “ควรหรือท่ีเราจะมานึกถึงการแตงงาน  การมีคูครองในยามนี้คะ  นาอาบ ขอใหเราสงใจอันบริสุทธิ์   
     สะอาดของเราไป  มุงอยูเฉพาะส่ิงท่ีประเทศชาติกําลังตองการ  และหลังจากนั้น หลานจึงจะเห็นสมควร 
     วา  ‘คูครอง’  เปนของจําเปนที่สุดสําหรับสตรี”... 
 “...หลานมีความรูสึกเพ่ิมขึ้นในเวลานี้วา เราควรรีบกระทําเร็ว ๆ เพ่ือกระทํากิจหนาที่ของเราใหเต็ม 
     ความสามารถ  หลานจะสมัครเปนอาสากาชาด  ดีกวาจะสมัครเปนคูครองของใครนะ  นาอาบ” 

                                      (ก. สุรางคนางค.  2512ก: 583-584) 
 

 ผกาจึงเปนผูที่มีอิสระในการกําหนดชีวิตของตัวเองอยางแทจริง  ทั้งในเรื่องของการงาน   
การแตงงาน และการเลือกที่จะทําประโยชนตอประเทศชาติแทนที่จะคํานึงถึงแตเรื่องที่เปนประโยชน
สวนตน 
 
 ขนิษฐาในเรื่องเทพราช ขนิษฐาเปนหญิงสาวกําพราอาศัยอยูในวังของเจานายพระองคหน่ึง  
เม่ือปูเสียชีวิตขนิษฐาไดรับที่นาที่เทพราชเปนมรดก  ขนิษฐาตัดสินใจขายที่ดินบางสวนในราคาที่ต่ํา
มากใหแกผูที่ขนิษฐาคิดวาจะมาทําประโยชนใหแกทองถิ่นได  ทําใหญาติฝายบิดาไมพอใจ  
ภายหลังขนิษฐาออกจากวังมาอยูที่เทพราช  และแตงงานกับกัมพลชายที่เธอขายที่ดินให  ทั้งสอง
ชวยกันทําฟารมเลี้ยงไกจนประสบความสําเร็จทําความเจริญใหแกเทพราช 

ขนิษฐาเปนผูมีอิสระในตนเอง  สามารถคิดและตัดสินใจ ทําสิ่งตาง ๆไดดวยตนเอง ไมอยูใน
อํานาจของใคร  ทั้งในเรื่องการขายที่ดิน  การดํารงชีวิต  ตลอดจนการแตงงานที่เธอสามารถเลือกที่
จะแตงงานกับคนที่เธอพึงใจได 
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 วัลยาในเรื่องความรักของวัลยา  วัลยาเปนหญิงสาววัย 24 ป  มาจากครอบครัวชนชั้นกลาง
ที่คอนขางยากจน  เปนคนฉลาดและเรียนเกงไดทุนมาเรียนทางดานดนตรีที่ประเทศฝรั่งเศส  วัลยา
ปฏิเสธการแตงงานกับเรวัตร ชายหนุมผูร่ํารวยที่มาจากตระกูลสูงเน่ืองจากเปาหมายของการ
แตงงานและการใชชีวิตของเธอและเรวัตรตางกัน      วัลยาตองการใชชีวิตที่เปนประโยชนตอโลก
ตอสังคม  โดยเม่ือสําเร็จการศึกษาแลวเธอตั้งใจจะกลับไปทําประโยชนใหแกประเทศชาติและ
ประชาชนผูทุกขยาก 
 

“นกมันอาจจะรองเพลงเมื่อใดก็ได   เมื่อมันนึกอยากจะรอง   เมื่อมันอยูกับคูของมัน   โดย 
     ไมคํานึงถึงความทุกขยากของนกอื่น ๆ   แตคนเราจะทําเชนนั้นอยางไรได    เราจะรองเพลงแหง 
     ความสําราญไดอยางไร  ในเมื่อชีวิตของคนเราสวนใหญ ยังอยูในความทุกข คนอื่นเขาอาจจะทําได 
     แตดิฉันทําไมไดหรอก” 

   (เสนีย  เสาวพงศ.  2548ก: 157) 
 

 ชีวิตของวัลยามีทางใหเธอเลือกไดหลายทาง  และเธอก็มีอิสระในการที่จะกําหนดทางที่จะ
เดินไปไดดวยตนเอง  ซึ่งทางนั้นก็คือทางแหงการรับใชประเทศชาติและสังคม 
 
 จิตรีในเรื่องเราลิขิต – บนหลุมศพวาสิฏฐี   จิตรีกําพราบิดามารดา อาศัยอยูกับพ่ีสาวและ
พ่ีเขย   จิตรีเปนคนหัวดื้อ  หัวแข็ง  ฉุนเฉียว  โมโหงาย  ชอบทําอะไรตามใจตน  มีอิสระสูงในการ
เลือกที่จะทําสิ่งตาง ๆ ดวยตนเอง ขณะที่เรียนอยูในคณะวิทยาศาสตร ชั้นปที่ 4 จิตรีลาออกโดยไม
ฟงคําทัดทานของใคร จิตรีใหเหตุผลของการลาออกวา 
 
  

“เบ่ือการเรียนเหลือเกิน ! อยากออกมาทํางานเทานั้นเอง เดี๋ยวนี้ใครๆ  เขาก็รีบออกหางาน 
     ทําทั้งนั้น  บานเมืองมันคับขันเขาทุกที” 
 “เขาออกมาเมื่อสําเร็จหรอกนอง”  นางจรวย  ดิเรกกุล  ผูพ่ีสาวซึ่งใคร ๆ เรียกวา  “คุณใหญ” 
      แยงขึ้น  “ทนเรียนอีกปเดียวไมไดเรอะ?” 
 จิตรีรับวาทนไมไดแมแตวันเดียว 

         (ร.จันทพิมพะ.  2547: 30) 
 

 จิตรีสมัครเขาทํางานเปนสมุหบัญชีที่ธนาคารแหงหนึ่ง และใชชีวิตตามความตองการของตน 
 
 หลอนหมกมุนสังคมบัตรแบบตาง ๆ  และในความนิยมอยางใหม ซึ่งสงครามมีสวนสรางขึ้นไว 
      ดูเหมือนจะมีมนตประหลาดและวิเศษสักอยางมาทําใหจิตรีลืมตัว  และปลอยตัวตามเหตุการณ 
      เกินไป  ดูเหมือนไมมีมนตจะแกกันอีกดวย  ดังนั้นสมาชิกในครอบครัวของจิตรี   ก็ไดแตจองดู 
      ดวยความวิตก  แตไมมีโอกาสยับย้ังหญิงสาว หรือปลุกใหรูตัวแตอยางใด 

         (ร.จันทพิมพะ.  2547: 33) 
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 เม่ือผิดหวังจากคนรักที่เดินทางไปตางประเทศ  จิตรีก็แตงงานกับผูชายที่ยังรูจักกันไมดีพอ
ในเวลาอันรวดเร็ว 
 
 หลอนเชื่อรอยลิขิตของมนุษย    ซึ่งหมายถึง รอยลิขิตของหลอนเองอีกดวย   ดังนั้น    
     จิตรีจึงหย่ิงผยองและยามใจจนเกินควร  เมื่อหลอนเริ่มลิขิตความเปนอยูอยางใหม และดูเหมือนวา 
     หลอนไดรับความสําเร็จโดยราบรื่นเรื่อยมา 
 หลอนคิดวา  หลอนเสียคูรักคนแรก  เพราะความทรยศอยางเดียว   หลอนก็หาคูรักและสามี 
     ไดดวยการขวนขวายของตนเอง    หลอนเสียศักดิ์สกุลตลอดจนเกียรติยศอยางนั้น   หลอนก็ยัง 
     สามารถมีไดอีก ทั้งนี้เพราะหลอนไดลิขิตโชคชะตาตนเองลงไปบนรอยลิขิตของพรหม  ซึ่ง 
     เปรอะเปอนไปแลว 
 จิตรี  คือ พรหมผูยิ่งใหญ ! 

            (ร.จันทพิมพะ.  2547: 152-153) 
 

 ดวยความคิดเชนนี้ จิตรีจึงเปนผูมีอิสระในการกําหนดชีวิตและลิขิตเสนทางตาง ๆ ดวย
ตนเอง 
  

รัชนีในเรื่องปศาจ รัชนีเปนหญิงสาวสวย  มีการศึกษาดี  เกิดในสกุลขุนนางศักดินา  รัชนี
เปนผูที่มีความคิดเปนตัวของตัวเอง  และเปนความคิดที่แตกตางออกไปจากคนในครอบครัว  และ
สังคมของชนชั้นสูง  รัชนีเห็นวาคาของคนอยูที่ความดีไมใชเงิน  รัชนีจึงเลือกคบกับคนที่ครอบครัว
ไมเห็นดวย 
 
 ฉันมีการศึกษาและมีหัวสมัยใหมพอที่จะเขาใจวา   คุณคาของคนนั้นอยูที่อะไร   ฐานะและ 
     เงินทองไมมีความสําคัญอะไรสําหรับฉันหรอก  ความดีตางหากที่ฉันนับถือ...  และยึดเปนหลัก 
     ในการคบหาสมาคมกับคนทั่วไป 

  (เสนีย เสาวพงศ.  2548ข: 16) 
 

 รัชนีเลือกกระทําทุกสิ่งดวยตนเอง  ทําในสิ่งที่ตนคิดวาสมควรและถูกตอง ในที่สุดเม่ือความ 
“เห็นตาง” ระหวางรัชนีกับครอบครัวมีมากขึ้นทุกขณะ  รัชนีจึงกบฏตอครอบครัวดวยการออกจาก
บานและเดินทางไปอยูกับเพ่ือนที่เปนครูในตางจังหวัด เพื่อ“ออกมาสูโลกและชีวิตใหม”ที่รัชนีเปนผู
เลือกเอง   

จากตัวอยางทั้งหมดที่กลาวมาแลวน้ี  จะเห็นไดวาอิสระในการดําเนินชีวิตเปนสิ่งที่ผูหญิง
บางคน“เลือกได”  และบางคนก็“ไมสามารถเลือกได” 
 การที่ผูหญิงมีอิสระในการกําหนดชีวิตของตนเองไดนั้น สัมพันธกับการพึ่งพาตนเอง ผูหญิง
ที่พ่ึงพาตนเองไดจะสามารถเลือกใชชีวิต เลือกทํา เลือกเปน  ไดตามที่ตนตองการ ในขณะที่ผูหญิงที่
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ไมมีอิสระในการเลือก จะเปนผูหญิงที่ไมสามารถพึ่งพาตนเองได  เปนผูหญิงที่อยูในอํานาจของญาติ
ผูใหญ  บิดามารดา  หรือสามี ชีวิตของหญิงเหลานี้เปนชีวิตที่ถูกกําหนดใหเปนไปตามความ
ประสงคของผูอ่ืนโดยที่ตนไมมีสิทธิในการกําหนดชีวิตของตนไดอยางที่ตนตองการ 
 
 

4.1.11  ความเปนหญิงกับขอบเขตพื้นที่ 
“ในการจัดสรรพื้นที่ใหคนแตละเพศสังกัดอยูใหใชเวลาในชีวิตสวนใหญที่จะอยูภายใน

บริเวณนั้น  รูปแบบการจัดสรรที่คอนขางเปนกระแสหลักทั่วโลก  ก็คือ “ที่ของผูหญิงคือที่บาน” ...    
“ที่ของผูชายคือที่สาธารณะ”  (กาญจนา  แกวเทพ.  2544: 63) 

ที่ของผูหญิงคือที่บานหรือในบาน   สวนที่ของผูชายคือที่สาธารณะหรือนอกบาน  แนวคิด
เชนนี้ปรากฏใหเห็นในนวนิยาย  ทั้งในวิถีการดําเนินชีวิตตลอดจนทัศนคติที่ตัวละครไดแสดงออกมา
เปนคําพูด 

ในเร่ืองความรักของวัลยา  สิ่งที่เตือนตาตองการ คือ  ความสุขสงบในชีวิต  “บานและผัว
เทานั้น”    แสดงใหเห็นทัศนคติของผูหญิงที่ไดกําหนดขอบเขตพื้นที่ของตนไวแลว 

 
เตือนตาเปนผูหญิงท่ีไมมีความปรารถนาอะไรมากในชีวิต   นอกจากชีวิตท่ีผาสุกสงบ  

     บานและผัวเทาน้ัน   เธอไมเคยคิดถึงเรื่องสิทธิ  เรื่องสังคมหรือการเมือง  เธอไมไดตองการอะไรมาก 
    นอกจากความตองการอยางผูหญิงเกา ๆ ตองการ 

    (เสนีย เสาวพงศ.  2548ก: 100) 
 

 เชนเดียวกับสิ่งที่ นาถฤดีในเรื่องหัวใจใหเชาตองการ   เธอตองการพื้นที่เพียงแค “ในบาน”  
เทานั้น 
  

ความใฝฝนของดิฉันในขณะนั้น ก็เหมือนกับเด็กสาวในวัยรุนโดยมาก คือปรารถนาจะแตงงาน 
     มีความสุขอยูกับชีวิตครอบครัวของตน... ดิฉันคงจะมีชายที่ตัวรัก มีบานของตัวเอง ทํากับขาวดูแลบาน 
     ใหเขา  มีบุตรนอยนารักไวชื่นชมเวลาที่เขาไปทํางาน 

            (นิตยา  นาฏยะสุนทร.  2513: 11) 
 

 ในเร่ืองคาแหงความรัก  คํากลาวของพงษสุดา  แสดงใหเห็นการแบงพื้นที่ระหวางหญิง
และชายอยางชัดเจน 
 
 “...เร่ืองการครัวลุงสุดอยายุงดีกวา  นิด ๆ หนอย ๆ นี่เปนเรื่องของสุดา  ปลอยเปนหนาที่ของ 
     ดิฉัน    ขางนอกบานซื้อมะพราว  ขายมะพราวอะไรนั่น เปนเรื่องของลุงสุด” 

  (สุกัญญา.  2523: 301) 
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 การเมือง  เร่ืองสังคมตาง ๆ ถือเปนเรื่องนอกบาน  จึงเปนเรื่องของชาย  มิใชเปนเรื่องของ
หญิงดังปรากฏทัศนะนี้ในคําพูดของชายกลาง ในเร่ืองบานทรายทอง  ชายกลางตําหนิหญิงเล็กที่ไม
อยูบาน  ไมชวยพ่ีหญิงใหญทํางานที่ควรจะทําในบาน 
 

“...หญิงเล็กไมยอมทําอะไร...มัวแตสนใจเรื่องการเมือง   เรื่องคอรรัปชั่น   เรื่องสังคม  คนไหน 
     ซาย  คนไหนขวา  มันไมใชธุระของผูหญิง  ผูหญิงควรดูแลใหคนในบานมีความสุข   

    (ก. สุรางคนางค.  2543ก: 167) 
 

 การที่ผูหญิงไดถูกวางกรอบไววา ในบานคือพ้ืนที่ของตน  และผูหญิงก็เคยชินกับการอยูใน
พ้ืนที่นั้น  การที่จะกาวออกจากกรอบ ขอบเขตพื้นที่จึงเปนสิ่งที่ “นากลัว”  สําหรับผูหญิง  ดังเชน 
ทิพาในเรื่องเบญจวรรณ 
 
 “...ทุกวันนี้พ่ีเองก็ไมคอยสบายใจ เพราะอาศัยเขาอยู  เอาใจเขาเทาไร ๆ ก็ยังอดกระทบกระทั่งกัน 
     ไมได ไอเราก็อดมีปมดอยไมได พ่ีคิดจะหางานทําก็ไมรูจะทําอะไร เราก็ไมเคยทํางานนอกบาน พอคิดวา 
     จะทําโนน ทํานี่เทานั้น  ใจก็ส่ันกลัวเอาเฉย ๆ” 

    (กาญจนา  นาคนันท.  2513ข: 617) 
 

ในขณะเดียวกันผูหญิงอีกจํานวนหนึ่งก็ไดตระหนักวา  ขอบเขตพื้นที่ของตนมิไดมีเพียงแค 
“ในบาน” เทานั้น   ผกาในเรื่องคูครอง เปนตัวอยางหนึ่งของผูหญิงที่ตระหนักถึงศักยภาพของ
ตนเองและตองการกาวออกไปนอกขอบเขตพื้นที่ที่ถูกจํากัดไว 
 
 ...ทําไมเธอจึงจะตองมาเก็บตัวอยูแตในบาน  ในเมื่อเพศหญิงเชนเดียวกับเธอตางทํางาน มีอาชีพ –  
     ใชสมองและกําลังกายใหเปนประโยชนแกตัว – แกครอบครัว ตลอดจนประเทศชาติ  

         (ก. สุรางคนางค.  2512ก: 324) 
 

 มาลินในเรื่องทางสายเปลี่ยว เปนอีกคนหนึ่งที่ตองการกาวออกไปจากขอบเขตพื้นที่ที่หญิง
ถูกจํากัดไว 

“...คนโดยมากคิดแตวา  ...คิดเพียงเทาที่ทานขุนพูดเมื่อกี้”  มองหนาทานขุนแลวย้ิมเยาะ  
     “คือเปนหญิง จะทําไปทําไมกันงานใหญ ๆ โต ๆ กวาดบาน  ถูบาน  เลี้ยงเด็ก  เทาน้ันถมไป   
     พอแลว  ดวยเหตุนี้ ลูกผูหญิง จึงไมมีชื่อวาไดทําอะไรใหญ ๆ กับเขาเลย ชีวิตที่ไมกลาเส่ียงภัยอะไร 
     เสียเลย  จะเปนชีวิตที่รุดหนาไมได ในตางประเทศผูหญิงเปนหัวหนาฟารมทําไรถมไป  ใชวาดิฉัน 
     จะใชขอมือท่ีทานขุนวาเล็กราวกับตนออนี้  ไปยกจอบ ยกเสียมเอง เมื่อไหรละคะ...” 

      (ก. สุรางคนางค.  2531ก: 191) 
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ในเร่ืองปศาจ  รัชนีไดใชการศึกษาเปนเครื่องมือในการกาวจาก “ในบาน” ออกไปสูพ้ืนที่ 
“นอกบาน” 
  
 ...ไมมีใครในบานที่เห็นชอบดวยความเต็มใจในการที่รัชนีเขาเรียนมหาวิทยาลัย ดังนั้น ตลอดเวลา 
     ที่เรียน  ไมเคยมีใครเอาใจใสสนใจถาม    ความคิดคัดคานและไมพอใจไดแสดงออกมาเปนความชาเย็น 
     ...แตความชาเย็นนั้น    เกือบทําใหรัชนีทอถอยหมดกําลังใจ  ที่จะเรียนจนจบเสียหลายครั้งหลายหน   
     ดวยกําลังใจจากเพื่อนรักบางคน และ  ดวยความกลัววาจะตองมาจับเจาในความวางเปลา   
      เงียบเหงาของบาน ทําใหรัชนีมานะเรียนจนสําเร็จ 

       (เสนีย  เสาวพงศ.  2548ข: 18) 
 

 ในเรื่องคนรกโลก  มีสิ่งที่นาสนใจ คือ การที่ผูเขียนไดใชถอยคําภาษาที่ทําใหผูอานไดเห็น
ความเปลี่ยนแปลงของ มลิลา  จากผูหญิงที่อยู “ในบาน” ทําหนาที่ดูแลบาน ดูแลสามี เปลี่ยนเปน 
มลิลาที่อยู “นอกบาน” เปนนักธุรกิจหญิงที่ประสบความสําเร็จในการคา 
  
  มลิลา “ในบาน”   มลิลา “นอกบาน” 
      หันมายิ้มอาย ๆ    หัวเราะใสหนาผูชาย 
 
       สุขุมเยือกเย็น    กลาได กลาเสีย 
       กลาเสี่ยง กลาตัดสินใจ 
 
      ยิ้มอยางกระดาก ๆ     ยิ้มบอกอาการมั่นใจ 
   
 
      ยิ้มอาย ๆ และกมหนา   กิริยาทาทาง ปราดเปรียว 
       หัวเราะทีเลนทีจริง  “ทีหลังหนู 
       ไมเฟลิรต อีกแลวคะ” 
 
      หยิบแกวน้ําสมจิบคลายจะเปนการ  คลองแขนโอบรอบคอของเขา 
      แกขวย 
 
      คําตอบในอาการนอบนอม   กลาวเสียงดุ  ดวงตาขุน 
 
      พูดจาตะกุกตะกัก    พูดดวยเสียงแดกดัน 
       พูดอยางเยาะ ๆ 
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      สงบเสงี่ยม  เกรงใจ    สอดขึ้น  ตัดบท  เบิ่งตาถาม 
 
      ยิ้มนอย ๆ      หัวเราะเปนทีเยาะ 
 
 
 การกาวออกจากพื้นที่เกา ซึ่งไดแกในบาน  ไปยังพ้ืนที่ใหม คือนอกบานหรือชีวิตในการ
ทํางาน  ทําใหมลิลาตองปรับเปลี่ยนบุคคลิกของตัวเองจากแมบานที่ “เปนคนออนหวาน             
ละมุนละไม  สุภาพ  รูจักที่สูงที่ต่ํา  รูจักปรนนิบัติ”   กลายเปนมลิลาคนใหมที่ “สมาคมเกง เที่ยวเกง  
แตงตัวเกงและใชเงินเกง  ขับรถเกงขนาดใหญดวยตัวเองบอย ๆ เตนรํา  สูบบุหร่ี  เลนเทนนิส  เลน
โปกเกอร  พูดภาษาอังกฤษ  และสมาคมกับชาวผิวขาว” 
 
 มลิลาคนปจจุบันนี้    ประกอบอยูดวยเคาหนา    บอกความปราดเปรียวแหงผูเห็นโลกมามาก   
     และผานการสมาคมมามาก   แทนจะเปนมลิลาหนาซื่อ ๆ    แหงเด็กสาวผูไรเดียงสาตอโลกและชีวิต 
     ขณะนี้ไดแทนที่ดวยแววแข็งกราวแหงความทะนง  องอาจประหนึ่งจะทาทายโลก หรือวาโลกทั้งโลก 
     ไดหมอบอยูแทบเทาของหลอน 
 มลิลาที่เขาเคยรูจักไมมีตัวตนอยูอีกแลว !  
 บวรใจหายวูบ  คลายกับเขาไดรับรูขาวตายของใครคนหนึ่งที่เขารักและบูชา 

   (อาษา.  2513ก:  697) 
 

 ในขณะที่บวรรูสึกอาลัยอาวรณตอมลิลาคนเกาที่เหมือนกับตายจากไปแลว  ปรีชาก็ไดขอ
แตงงานกับมลิลาคนใหมโดยมีคําขอแกมบังคับวา ขอใหเธอกลับไปเปนมลิลาคนเกา 
 

“...ผมกําลังจะบังคับคุณอยูเดี๋ยวนี้,  มลิลาวาผมไมตองการเห็นมลิลา คนเฟล๊ิรตเกง  และเที่ยวเกง 
     แตผมตองการพบมลิลาคนเกาที่หวานเยือกเย็นและนุมนวล   มลิลาคนเกานารักกวาน้ีมากมายนัก” 
 “เร่ิมบังคับกันแลว  เริ่มตนใชอํานาจกันแลว”  หลอนหัวเราะเสียงใส    “นี่เองคือ ความหมายของ 
     ความรักและการแตงงาน” 

      (อาษา.  2513ก: 635) 
 

 ทั้งบวรและปรีชา  จึงเปนเหมือนกับตัวแทนของชายที่แสดงความรูสึกไมเห็นดวยกับการ
กาวออกนอกขอบเขตพื้นที่ของหญิง   เพราะผูหญิงที่กาวออกมาสูโลกของการทํางานโดยเฉพาะ
โลกแหงธุรกิจ จะเปนผูหญิงที่มีความมั่นใจในตนเอง  สามารถพึ่งพาตนเองได  รวมทั้งจะมีการ 
ปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพใหเหมาะแกการทํางาน  ซึ่งเปนบุคลิกภาพที่แสดงถึงอํานาจและการเปน   
ผูกระทํามากกวาผูคลอยตาม  นั่นแสดงใหเห็นวาผูชายยังคงตองการผูหญิงที่ตนครอบงําได       
ผูหญิงที่ออนหวาน  และยอมเปนผูรับการกระทํา 
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“ความหมายของ ความรัก  และการแตงงาน”  ที่มลิลาพูดถึง  จึงหมายถึง  การยอมรับ
อํานาจของชายและการกลับไปอยูขอบเขตพื้นที่ “ในบาน” ของหญิงนั่นเอง 
 
 จากทั้งหมดที่กลาวมาแลวนี้จะเห็นไดวา “ที่ของผูหญิง คือ ในบาน” แนวคิดนี้ปรากฏใหเห็น
ในนวนิยายทั้งในลักษณะของทัศนคติและการดําเนินชีวิตของตัวละครทั้งหญิงและชาย แตใน
ขณะเดียวกัน แมผูหญิงจะถูกกําหนดขอบเขตพื้นที่เอาไว แตก็มีผูหญิงจํานวนหนึ่งที่เห็นวา พ้ืนที่
ของหญิงไมควรอยูเฉพาะในบานเทานั้นและหญิงเหลานี้ก็ไดกาวออกไปสูพ้ืนที่นอกบานโดยมี
การศึกษาเปนเครื่องมือที่สําคัญ 

อยางไรก็ตามในนวนิยายสวนหนึ่งแสดงใหเห็นวา การกาวออกนอกพื้นที่ของหญิงน้ีทําให
หญิงมีการปรับเปลี่ยนลักษณะ “เปนผูกระทํา”มากขึ้น และ มีการปรับเปลี่ยนสถานะ จากที่เปนรอง 
กาวขึ้นมาเสมอหรือเหนือกวาชายซึ่งลักษณะนี้เปนสิ่งที่ผูชายในสังคมปตาธิปไตยไมตองการ 
 

 
4.1.12  ความเปนหญิงกับการศึกษา 
คานิยมเกากําหนดใหขอบเขตพ้ืนที่ของผูหญิงอยู “ในบาน” ดังที่ไดกลาวไปแลว งานของ

ผูหญิงคือการดูแลบาน  ดูแลครอบครัว  เลี้ยงลูก  ปรนนิบัติสามี  ทําอาหาร  ซึ่งงานเหลานี้ไม
กอใหเกิดรายไดในครอบครัว  ผูหญิงจึงดอยกวาชายทางดานเศรษฐกิจและตองจํายอมตกอยูใน
สถานะผูพ่ึงพิง และเปนผูดอยอํานาจ   การศึกษาเปนสิ่งที่ชวยเปดโอกาสใหหญิงกาวสูโลกภายนอก  
กาวสู “นอกบาน” และสามารถพึ่งพิงตนเองได 
 
 คานิยมเกาที่กีดกันและปดกั้นไมใหผูหญิงไดรับการศึกษา  ปรากฏในคําพูดของตัวละคร
ในนวนิยายหลายเรื่อง  เชน   
 “เขาวาเปนผูหญิงเรียนไปทําไมกัน  เปลืองเงินอีกหนอยก็แตงงานผัวก็เลี้ยงเอง”   
(นิตยา  นาฏยสุนทร.  2525: 33)   หรือ 
 “ลูกผูหญิงรูมากเกินไปนักไมดี  ปกครองยากและไมไดใชวิชาใหเปนประโยชนเทาที่ร่ําเรียน
มา”  (พนมเทียน.  2546ก: 117) 
 
 ในขณะเดียวกันก็มีนวนิยายอีกจํานวนหนึ่งที่เสนอทัศนะวา  ยุคสมัยนี้ผูหญิงเกงเพียง
การบานการเรือนนั้นไมเพียงพอแลว  ผูหญิงจะตองมีความรูและรูจักการเขาสังคมดวย 
  

อาเล็กการครัวเกง  การเรือนเกง  แตหนังสือไมรูสักตัว  ซ้ําไมพยายามจะทําใหทันสมัย 
     เสียบางเลย   เขาบอกใหอดหมากกันทั้งบานทั้งเมือง   ก็ยังไมอด  อาสุรินทรแกก็เบ่ือบางซิคะ   
     เมียดีเปนของชูหนาชูตา  นี่มีเมียออกแขกไมได  ซ้ําไมใชคนที่แกเคยรักมากอน  แกก็หาใหม 

          (ก.สุรางคนางค.  2512ข: 110) 
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          สมัยนี้ไมใชเทพนิยายเสียแลวละเธอ  ผูหญิงจะเก็บตัวไวกับบานกับกนครัว แวดลอมดวยมีด 
     และเขียง และรอใหพบเจาชายแบบนางซิลเดอเรลลานั้นตายแลวเกิดใหมก็ไมไดพบราชรถมาเกย 
     ผูหญิงยิ่งดิ้นรนขวนขวายที่จะมีความรู  มีชื่อเสียงรุงโรจนขึ้นเพียงใด พวกผูชายเขาก็ยิ่งฉลาดขึ้น 
     มากทุกที   แทนที่เจาชายจะหลับหูหลับตาเชิญนางซินซึ่งไมมีอะไรดี  นอกจากเช็ดชามสะอาด 
     หุงขาวไดสุกไปเปนชายา  ก็จะตองเลือกเอาจากเวทีลีลาศ  ที่แนใจแลววา ท้ังงามและทั้งมีวิชา 
      ความรู  มีอะไรบางที่เปนส่ิงพอใจ 

 (ก.สุรางคนางค.  2512ค: 287) 
 

 ในนวนิยายเรื่องพันทิพา  ผูเขียนไดเสนอทัศนะผานตัวละครวา การศึกษาเปนสิ่งที่มี
ความสําคัญและมีคุณคามากกวาทรัพยสมบัติทั้งหลาย  เพราะทรัพยสมบัติทั้งหลายอาจสูญหาย  
และหมดสิ้นไปได แตความรูเปนสิ่งที่อยูติดตัวตลอดไป 
 
 “...คุณแมทานบอกพวกเราวาใหรีบตั้งหนาตั้งตาเรียน  เสียเทาใดไมวาไมเสียดาย ทานยังมีชีวิต 
     อยูก็ใหลูกมีความรู  ทรัพยสมบัติอื่น ๆ นะ  อยาไปหวังเลย  มันหมดได  สูญได  ความรูที่อยูกับเรา   
     ใครจะไปทําลายไมได” 

        (ก.สุรางคนางค.  2512ค: 277) 
 
 “...พอแมคงจะไมมีทรัพยสินมรดกจะใหลูก ๆ หรอก  มีอยางเดียวที่จะใหกค็ือ  ทุนรอนเพ่ือไป 
     หาวิชาความรู  พอจะตายหรือแมจะตาย  ก็ไมมียื้อแยงฟองรองเรียกเอาไปจากตัวได...” 

        (ก.สุรางคนางค.  2512ค: 286) 
 

 แนวคิดที่วาการมีวิชาความรูนั้นมีคามากกวาทรัพยสมบัติเงินทองทั้งหลาย   ปรากฏอยูใน
เรื่องชีวิตมิใชดอกกุหลาบ เชนกัน 
 
 “วันนี้ปาไปรานแมล้ังมาเห็นแหวนทับทิมวงนี้  น้ําใสเปนเกสรชมพู  สวยเหลือเกิน  เลยซื้อมาฝาก 
     หนูแดง”  ชําเลืองซ้ํามาทางฉันกอนจะพูดตอไปวา   “เปนลูกผูหญิงมันตองใสอะไรแดง ๆ วูบวาบบางถึง 
     จะนารักอายอยางปลอยคอปลอยมือเปลามันนาเกลียด” ทําเปนเห็นมาเหลียวรางฉัน ซึ่งไมมีอาภรณชิ้นใด 
     ประดับกาย  “อุย  ฉันไมไดวาคุณนิดหรอกนะ” 
 ฉันหวัเราะเบา ๆ   “คุณแมดิฉันทานไมชอบของพวกนี้หรอกคะ  แลวทานก็ไมอยากสะสมไวให 
     ลูกดวย  ทานวาของพรรคนี้   ถาไมรูจักรักษาก็มีอันเปนไปหมดไปได สูใหวิชาความรูไมไดเปนของ 
     ถาวร  ใครจะมาปลนขโมยไปจากตัวเราก็ไมได 

    (นิตยา  นาฏยะสุนทร.  2525: 53) 
 

 คุณคาของผูหญิงอยูที่คุณสมบัติ มิใชรูปสมบัติที่นําสิ่งตาง ๆ มาประดับตกแตงใหสวยให
งามใหดูมีราคา  สิ่งเหลานี้ไมยั่งยืนเทาคุณสมบัติและคุณสมบัติที่มีความสําคัญสําหรับผูหญิงที่
ตองการจะพึ่งพาตนเองก็คือ วิชาความรู   ดังปรากฏแนวคิดนี้ในเรื่องนางไพร 
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 ลูกผูหญิงตองเรียนใหมาก  ตองมีปริญญาเพราะเมื่อส้ินพอแมอุปถัมภแลว  จะไดเล้ียงตัวเองได   
     อยาหวังไปยืมจมูกใครหายใจ  ผูชายเดี๋ยวนี้มันเห็นแกตัวทั้งนั้นแหละลูก ...ลูกนิจของพอจําไว ลูกตอง 
    เรียนมาก ๆ 

        (สุวัฒน  วรดิลก.  2518: 37-38) 
 

 การนําเสนอความคิดในเรื่องการศึกษามีความสําคัญตอผูหญิงน้ัน  สวนใหญจะนําเสนอใน
ลักษณะของความคิดที่สอดแทรกอยูในบทสนทนาของตัวละคร  หรือปรากฏในความคิดของตัวละคร  
เชน  ความคิดของรัชนี ในเรื่อง ปศาจ  
 
 โลกและชีวิตเปนส่ิงที่เคล่ือนไหว หลอนคิด และกาลเวลานําความเปลี่ยนแปลงมาสูทุกสิ่งทุกอยาง 
     ความรูสึกนึกคิด   ขนบธรรมเนียมประเพณี   ศิลปะและวัฒนธรรม  ตลอดไปจนกระทั่งแฟชั่นแบบเส้ือ  
     และแบบผม     รัชนีมองยอนหลังไปแลว  ก็อดรูสึกหวาดเสียวในชีวิตเมื่อวัยเด็กไมไดวา    ถาหลอน 
      ไมมีโอกาสศึกษาเหมือนอยางพี่ ๆ  ของหลอน     ปานน้ีชีวิตและความรูสึกนึกคิดของหลอนจะ   
      เปนเชนไร  หลอนคงจะไมมีวันไดเปนอิสระและเปนตัวของตัวเอง  แตคงจะเปนเหมือนอะไรบางอยาง 
     ที่ประดับประดาบาน เชน  รูปสวย ๆ ในกรอบ  หรือตะโกดัด  และโกสน ในกระถาง 

     (เสนีย  เสาวพงศ.  2548ข: 206) 
 

 แตในเรื่องชั่วชีวิตหนึ่ง  ผูเขียนคือ ก.สุรางคนางค ไดชี้ใหเห็นความสําคัญของการศึกษา  
ความสําคัญของคุณสมบัติที่มีคามากกวารูปสมบัติ โดยวางโครงเรื่องสรางใหตัวละคร 2 ตัว    
คือ  วินิตา   และ   สาวิตรี     มีชีวิตที่แตกตางกันเพ่ือเปรียบเทียบใหเห็นคุณคาของคุณสมบัติ  
และ รูปสมบัติ 
 วินิตา เปนหญิงสาวที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูอยางดีจากพอ  ซึ่งเปนนักเขียนที่มีอุดมการณ  
และแมที่มีความรัก ความเขาใจใหแกลูก   พอแมของวินิตาเห็นความสําคัญของการศึกษาจึงปลูกฝง
ใหวินิตารักการเรียน และเห็นความสําคัญของการศึกษามากกวาทรัพยสินเงินทอง  เห็นความสําคัญ
ของคุณสมบัติมากกวารูปสมบัติ   วินิตาคิดวาการศึกษาและคุณงามความดีเปนเครื่องตกแตงที่มี
คุณคาสําหรับสตรีมากกวาเครื่องประดับกายที่เปนเพชรนิลจินดา 
 
 เพ่ือนหญิงยิ้มเศรา ๆ  มองดูรางในชุดสีอิฐซึ่งยืนอยูตรงหนา   มองดูลําคออันขาวปราศจาก 
     อาภรณใด ๆ ประดับ  แลวบนวา  “มีอะไรใสคอสักนิดก็จะสวยมากขึ้น ยิ่งไดสรอยคอเล็ก ๆ หอย  
     บุษราคัมย่ิงเขากับชุดสีอิฐแกนี้” 
 “ไมมีหรอกอี๊ด    แมลิดาไมชอบใหฉันใชเครื่องเพชรนิลจินดาเลย ยิ่งคุณพอแลว   ยิ่งเกลียด 
     ไอพวกนี้มาก   ทานเคยสอนใหลูกหยิ่งในคุณงามความดีของตัวเอง   โดยไมใชเครื่องประดับเปน 
     ส่ิงลอตา  ทานวา  หญิงที่ไมไดรับการศึกษา  และไมมีคุณงามความดี  ตองการจะใหคนทั่ว ๆ ไป   
     สนใจในตัวหลอน  แตเมื่อตัวหลอนไมมีอะไรจูงใจ ก็ตองหาเครื่องทองเครื่องแพชรชวยประดับหรือ 
     พอกเขาไปมาก ๆ   คนท่ีมีคุณงามความดีเปนผูท่ีมีราคาคาตัวสูงทายาทอยูแลว   จะตองใช 
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       เคร่ืองเพชรพลอยดวยเหตุใดอีก  ใหคนสนใจความมีคาตัวของเรา  จนตองดูหนา  ดีกวามองดู    
     เพราะสวมเพชรสวมทอง                                                    

 (ก.สุรางคนางค.  2544: 46-47) 
 

วิทิตาใสใจในการศึกษา และมีอุดมการณที่จะชวยเหลือผูคน จึงไดเลือกเรียนแพทยและใน
ขณะเดียวกันก็เร่ิมมีชื่อเสียงจากการเปนนักประพันธเจริญรอยตามผูเปนบิดา ในตอนทายของเรื่อง
กลาวถึงความสําเร็จในชีวิตของวิทิตา  คือ ประสบความสําเร็จในการศึกษา  มีชายหนุมที่ดีมาสูขอ
และวิทิตาคิดจะศึกษาตอในระดับดุษฎีบัณฑิต 

 
คูเปรียบเทียบของวิทิตา คือ  สาวิตรี  สาวิตรีเปนหญิงสาวสวย เปนบุตรสาวคนเดียวของ

เจาคุณและคุณหญิง  เจาคุณรักและตามใจสาวิตรีทุกเรื่องและไดอบรมสั่งสอนปลูกฝงคานิยมที่ผิด
ใหแกสาวิตรี   แมคุณหญิงไมเห็นดวยกับการอบรมสั่งสอนของเจาคุณแตก็ไมสามารถทัดทานไวได  
สาวิตรีภูมิใจในความสวยงามของตนและคิดวาความงามซึ่งเปนรูปสมบัติของตนจะนําความสําเร็จมา
สูชีวิตได   เจาคุณไมเห็นความสําคัญของการศึกษาคิดวาเปนสิ่งสิ้นเปลืองเปลาประโยชน  
สิ้นเปลืองทั้งเวลาและเงินทอง จึงใหสาวิตรีลาออกจากโรงเรียนและนําสาวิตรีไปฝากฝงใหทํางานกับ
เศรษฐีนีนักธุรกิจคนหนึ่ง 
 
 “...ลูกตาเล็กนะเพ่ิงจะสอบไดปละชั้น...พอแมตองหาเงินใหลูกเรียนนับเปนป ๆ ขึ้นไป  กวา 
      จะรูจักทํามาหากินเองได”...  
 “…สาวิตรีลูกเรา  ถาหากยังเรียนหนังสืออยู  ไหนจะคาเลาเรียน  คาหนังสือ  คาอาหาร  มัน 
      หลายนักกวาจะชักทุนคืน  พอแมแกตายเสียกอน...” 

    (ก.สุรางคนางค.  2544: 210-211) 

 
 สาวิตรีมีชีวิตที่ฟุงเฟอ หลงระเริงไปกับความสําเร็จของการทํางานที่ใชตัวเขาแลก คบหา
สมาคมกับผูชายไมเลือกหนา แมมารดาจะพยายามทัดทานตักเตือนก็ไมเปนผล ชีวิตของสาวิตรี  
ตกต่ําหมองมัว มีแตเร่ืองอ้ือฉาวเกี่ยวกับผูชาย ในขณะที่วิทิตากําลังกาวหนาในการศึกษาและ
มองเห็นอนาคตที่สวยงามมั่นคง  สาวิตรีกลับตองพบกับจุดจบของชีวิตคือความตายจากการทําแทง 
 
 ภาพเปรียบเทียบชีวิตของตัวละคร 2 ตัวน้ี แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการอบรมเลี้ยงดู 
ตลอดจนความสําคัญของการศึกษาและคุณสมบัติของสตรีที่มีคุณคาเหนือรูปสมบัติ  การศึกษาจะ
ชวยวางรากฐานของชีวิตใหมั่นคง ในขณะที่รูปสมบัติเปนสิ่งที่ฉาบฉวยและไมจีรัง 

ภาพของวิทิตาและสาวิตรี เปนภาพเปรียบเทียบแสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตของหญิงสาว 2 คน
ที่แตกตางกันราวขาวกับดํา เชนเดียวกับภาพของหญิงที่ไดรับการศึกษาและหญิงที่ไมไดรับ
การศึกษาที่ปรากฏในนวนิยาย  ก็เปนภาพที่มีความแตกตางกันอยางสิ้นเชิง 
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 ความเปนหญิงสําหรับหญิงที่มีการศึกษานั้น  จะสัมพันธกับอํานาจ  การพึ่งพาตนเอง  และ
อิสระในการกําหนดชีวิต สวนหญิงที่ไมไดรับการศึกษานั้นความเปนหญิงจะสัมพันธกับ ความไร
อํานาจ  การพึ่งพิงผูอ่ืนและการขาดอิสระในการกําหนดชีวิต 

ในนวนิยายเหลานี้  การศึกษาจึงมีความสําคัญในฐานะเปนเครื่องชวยยกสถานะของผูหญิง
ใหมีความเปนไท  และพนจากอํานาจที่เหนือกวาโดยสิ้นเชิงของชาย 

 
4.1.13  ความเปนหญิงกับคุณความดีและคุณสมบัติที่คนยกยอง 
คุณความดีในที่นี้ หมายถึง พฤติกรรม หรือ การกระทําของตัวละครที่ทําใหตัวละครนั้น  

ไดรับการยกยองจากตัวละครอื่นวาเปนคนดี    สวนคุณสมบัตินั้นหมายถึง คุณลักษณะประจําตัว
ของตัวละคร   ซึ่งในที่นี้จะเนนถึงคุณความดี  หรือ  คุณสมบัติของตัวละครหญิงที่ไดรับการยกยอง
ชื่นชมจากตัวละครอื่น ๆ   
 ตัวละครหญิงที่ไดรับการยกยองจากตัวละครตัวอ่ืน ๆ ในเรื่องวา เปนผูมีคุณความดี  เชน 
นิภาในเรื่องเทพธิดาในฝน   วนิดาในเรื่องวนิดา    ปทมาในเรื่องปทมา  วรารักษ   ดวงดาวในเรื่อง
คําอธิษฐานของดวงดาว 
 
 นิภาในเรื่องเทพธิดาในฝน  เปนผูที่มีใจกตัญู  มีจิตเมตตา  ชวยเหลือดูแลพงษที่ตาบอด
เพราะพงษไดชวยเหลือตนใหรอดชีวิตจากไฟไหม  นิภาดูแลพงษอยางดีและเม่ือพงษตัดสินใจเลิกรา
จากฉวีคนรักเพื่อใหฉวีมีชีวิตที่ดีกวา  นิภาก็บอกกับพงษวา รักพงษ  ยินดีจะเปนภรรยาของพงษ
เพ่ือที่จะไดดูแลพงษไดดียิ่งขึ้น  พงษรูดีวานิภาเลือกกระทําเชนน้ันเปนเพราะนิภาเปนผูมีใจกตัญู 
 

 ขณะที่หลอนรอความตายอยูที่ชั้นสองของรานไทยวัฒนา  เขาไดอุมหลอนฝาแสงเพลิงอัน
รอนแรงประดุจไฟนรก  ซึ่งจากการชวยเหลือ  ทําใหตาของเขาอยูในลักษณะมืดมัว  เขาไดมาพัก
รักษาตัวอยูที่นี่  ตลอดเวลาไดประสบการเอาใจใส และเมตตาปรานีอยางดีที่สุดจากนิภาและสุดทาย
หลอนบอกเขาวา  หลอนรักเขา   หลอนจะเปนคนรักและคูทุกขคูสุขของเขาแทนฉวี  ซึ่งไดแตงงาน
ดวยความสุขไปแลวกับเพ่ือนของเขา... 
 พงษตระหนักดีอยูวา  ความรักของนิภา  มีจุดประสงคอันสําคัญอยูท่ีแสดงความกตัญู
มากกวาอยางอื่น 

                (อาษา.  2513:  473-474)         

 ความดีของนิภาที่ชวยดูแลเอาใจใสพงษอยางใกลชิด เปนเพ่ือนปรับทุกขใหกําลังใจเม่ือ
พงษรูสึกทอแทสิ้นหวัง  ทําใหพงษนับถือและยกยองนิภาวาเปนเทพธิดา 
 
 หญิงสาวผูพรอมไปดวยคุณงามความดี – หญิงสาวซึ่งควรที่เขา  จะนับถือเสมอเหมือนเทพธิดา
องคหนึ่ง 
                            (อาษา.  2513ค:  503) 
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 ความสํานึกในความดีของนิภา ปรากฏใหเห็นอยางชัดเจนในถอยคําที่พงษกลาวแกนิภา  
ในตอนทายของเรื่อง 
 
 ...ถาในโลกนี้จะมีผูหญิงอีกสักคนหนึ่ง นอกจากแมของผม  ที่ดีกับผมทุกอยางทุกประการ 
      จนแทบจะไมมีขอบเขต    เมตตาปรานีผมในทุกโอกาสทุกเวลา    ดูแลเอาใจใสในความเปนอยู 
     ของผมอยางใกลชิดที่สุดจนกระทั่งปอนอาหารใหรับประทาน    คอยปลอบโยนใหผมมีกําลังใจมั่น    
     ทําทุกอยางที่จะทําใหผมมีความความสุข ในขณะผมทุกข    ควรที่ผมจะยกผูหญิงคนนั้นไวในที่สูง   
     และควรที่ผมจะตองระลึกอยูเสมอ ดวยความนอบนอม    จนกวาชีวิตของผมจะออกจากราง 
     ผูหญิงคนนั้น  คือ  คุณ,  คุณนิภา 

      (อาษา.  2513ค:  513-514) 
 

 ความดีของนิภา คือ ความเปนผูกตัญูรูคุณคนและพยายามกระทําสิ่งตาง ๆ เพ่ือตอบแทน
ผูที่มีคุณแกตน 
 
 วนิดาในเรื่องวนิดา  เปนคนที่ไมอาฆาตพยาบาทใคร และเปนคนมีน้ําใจ  วนิดาไดชวยดูแล
นางทองในยามปวยเปนอยางดีโดยปราศจากความรังเกียจเม่ือนางทองปวย ทั้ง ๆ ที่นางทองเคยทํา
ไมดีกับตน  ทําใหนางทองกลับใจมานับถือบูชาในน้ําใจของวนิดา  วนิดาถูกกลั่นแกลงตาง ๆ นานา   
จากนางนอมแมสามีและพิสมัยคูรักของสามี   วนิดาไดแตอดทนไมไดตอบโตอยางใด   จนประจักษ
ผูเปนสามีที่ถูกบิดาของวนิดาบังคับใหแตงงานกับวนิดา สงสารและเห็นใจเกิดความรักและเอ็นดูใน
ตัววนิดา   นางนอมทนไมไหวที่เห็นประจักษแสดงความใสใจวนิดาจึงไลใหประจักษและวนิดาไปอยู
ที่อ่ืน  แตเม่ือวนิดามีลูก นางนอมหลงรักหลานเปนอยางยิ่งจนยอมไปเยี่ยมหลานที่บานวนิดา  
วนิดาไดตอนรับแมสามีดวยอัธยาศัยออนโยนเต็มไปดวยความนับถือ 
 
 หญิงสาวรูสึกสมเพชสตรีสูงอายุผูนี้มาก   หลอนไมมีความขุนของแคนเคืองเหลืออยูในหัวใจเลย 
     ถึงแมวานอมจะเคยอาฆาตชิงชังหลอนมาแตกอนก็ตาม   วนิดาคิดอยูเสมอวา  นอมคือมารดาของสามี 
     และเปนยาของลูกนอย การที่อุตสาหฝนแบกหนามาก็เพราะขาวไขของหลาน เพราะความเอ็นดูรักใคร 
     หลอนรูสึกสงสารจับใจ 
 โดยเร็วหลอนกาวลงไปขางลาง ทรุดตัวลงไหวอยางออนนอม พูดวา “เชิญคุณแมขางบนซิคะ” 

 (วรรณสิริ.  2534: 670-671) 
 

 วนิดาดูแลและปฏิบัติตอคุณนายนอมเปนอยางดีดวยความสุภาพ ออนนอม และยกยอง  
ปราศจากความโกรธเคืองในสิ่งที่คุณนายนอมเคยกระทําตอตน  ในที่สุดคุณนายนอมก็กลับใจเห็น
ความดีของวนิดา 
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“เขาก็ดีออก”  คุณนายคิด  “ไมนึกวาจะเปนแมเรือนที่นาเอ็นดูอยางนี้  พอใหญคงจะมีความสุข” 
 คุณนายสําราญใจมาก   ยิ่งนั่งนานชั่วโมง  ความเกลียดชังลูกสะใภก็หมดไป  กลายเปนบังเกิด 

     ความเอ็นดู  วนิดาออนหวาน  ฉลาดรอบคอบเกงงานการ   สมแลวที่ลูกชายทานจะรักใคร   นางทอง 
     ยิ่งเสนอความดีของวนิดาทานก็ยิ่งลืมความหลังที่เคยโกรธแคนอาฆาตหมด 

(วรรณสิริ.  2534: 679, 681) 
 

 ความสุภาพออนนอม  ความมีน้ําใจ  การใหอภัยไมถือโทษ  เปนคุณสมบัติสําคัญของวนิดา  
และเปนคุณความดีที่ทําใหวนิดาไดรับการยกยองนับถือ ไดรับความรักจากทุกคนโดยเฉพาะจาก
สามีที่ไมเคยคิดวาจะรักวนิดามากอน 
 
 “นิดดีตอฉันมาก   ฉันเปนหนี้บุญคุณนิดอยูไมนอยเลย   ชีวิตจิตใจของฉันทั้งหมด   ขอมอบไว 
     เปนทาสนิดผูเดียวจนกวาจะตาย” 
 หลอนมองดูเขาดวยแววตาซื่อตรง  จงรัก  ยิ้มพลางตอบวา   
    “เปนหนาที่ของดิฉันโดยตรงที่จะเคารพนับถือคุณแมของคุณ  เพราะดิฉันเปนภรรยาของคุณ” 
 “นิดที่รัก  เธอคือ  สิ่งสูงคาของฉัน  จําไดไหมนิด   เธอเคยบอกฉันวา   เธอเกรงวาคุณสมบัติ 
     ของเธอจะไมพอกับฉัน แตส่ิงท่ีเธอปฏิบัติในวันนี้นั่นเอง   คือส่ิงที่เธอบอกวาเธอไมมี   ฉันมองเธอ    
     ฉันมองเห็นกอนแลววา เธอคือ นางแกว 

         (วรรณสิริ.  2534: 684-685) 
 

 ปทมาในเรื่องปทมา  วรารักษ     ความดีของปทมาคือความตั้งใจที่จะ “เอาชนะความชั่ว
ดวยความดี  เอาชนะการเหนียวแนนดวยการให การชนะการจองเวรดวยการไมถือเวร” 

   (ก.สุรางคนางค.  2536ก: 59) 
  

ปทมาเอาชนะใจปาประภาญาติขางพอ  และคุณหญิงเพ้ียนแมของระพีพันธ ซึ่งเปนคูหม้ัน
ของปทมา ดวยการเปนเพื่อนคอยดูแลยามปวยไข 

 
“พูดถึงคุณปทมอีฉันยังขอบใจแกไมหาย  นายเจ็บคราวนั้น  อีฉันไมไดแก  อีฉันก็แย  แกทํางาน 

     ไดสารพัด  ไมมีรังเกียจ  กะโถนของนาย   อีฉันจะทําเอง  แกวาไมเปนไรแกเทได   สาว ๆ  เดี๋ยวนี้นะ 
     เขาทําอะไรไมใครเปน  เปนแตแตงตัว  ไปเที่ยวเฮไหนไปนั่น  นี่ทําไดทุกอยางเรียบรอยดวย” 

       (ก.สุรางคนางค.  2536: 265-266) 

 
 ความดีของปทมาที่ชวยดูแลยามปวยไข  ทําใหปาประภายกบานสวนใหแกปทมา 
 สวนคุณหญิงเพ้ียนไดตระหนักถึงความดีของปทมา  ก็เม่ือใกลจะสิ้นใจแตก็ทําใหปทมามี
ความสุขที่คุณหญิงเขาใจในตัวเธอ 
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เวลาสามทุม ทุกคนไมวาจะเปนลูกหรือผัว คงจะกลับบานไปนอนกันอยางสบาย    แตหญิงสาว 
     ที่นั่งเฝาไขทานอยูนี้  แทนที่จะเปนลมูล  สาวใชตนหองใกลชิด ...กลับเปนปทมา  ปทมาที่ทานแสนจะ 
     ไมชอบ  เทพยดาฟาดินบันดาลใหทานรูสึกนึกถึงบุญคุณความดีของเด็กคนน้ี เมื่อใกลวาระสุดทาย... 
 คุณหญิงลืมตาขึ้นยิ้มเปนครั้งแรก   แมยากเย็นดวยฤทธิ์เจ็บไข   แตก็จากใจจริงที่ตองการ 
     จะย้ิม  “แม – อยาก – จะขอบใจหนู”  ทานวา  แผว ๆ  

        (ก.สุรางคนางค.  2536ก: 254) 
 

คติชีวิตที่ปทมาบันทึกไวในตอนทายเร่ือง เปนการสรุปจบเรื่องที่แสดงใหเห็นถึงบทเรียน
ชีวิตตางๆที่ปทมาไดรับจากการดําเนินชีวิตของเธอ 
 
 พึงพอใจในส่ิงที่เปนของตน  พึงยินดีในส่ิงที่เปนของตน ไมโลภโมโทสันในสิ่งท่ีที่นอกเหนือไปจาก 
     ตนควรจะได  มนุษยพึงปฏิบัติเชนนี้  จะพบความสุขอันนายินดีและพึงพอใจ  และจักรวาลที่เราอาศัย 
     อยูนี้ก็จะเปนจักรวาลที่นาพิสมัยอยางยิ่ง 

         (ก.สุรางคนางค.  2536ก: 369) 
 

 ดวงดาวในเรื่องคําอธิษฐานของดวงดาว  บิดาของดวงดาวลมละลายและเสียชีวิต   
ดวงดาวตัองแยกกับมารดาไปอาศัยอยูกับปูที่หัวหิน จากฐานะที่เคยร่ํารวยกลายมาเปนผูอาศัย   
ทําใหดวงดาวถูกเหยียดหยามจากปา และบรรดาหลานสาวของปาที่อิจฉาในความเกง และความ
สวยสงาของดวงดาว  ดวงดาวหายไปจากวงสังคมและเก็บตัวอยูที่หัวหินเพราะไมตองการใหใคร
เยาะเยยสมเพช   แมวาจะอยูในฐานะที่ลําบากแตดวงดาวก็ยังคงเปนดวงดาวที่มีความเมตตาตอคน
ทุกชนชั้น 
 
 ไอหนูลูกชายแกนั้น...เมื่ออยู   ดวงดาวเคยเวทนาเอามาเลนดวยเสมอ   ทั้งยายปองเลา 
     เมื่อหนาหนาว   ดวงดาวเคยใหเส้ือผากันหนาวแกตามแตจะมี ลุงเดชกับภรรยาหาไดลืมไม 

  (ดวงดาว.  2523: 155) 
 
 “ผมเปนคนจน    ไมมีส่ิงใดติดตัวเลย   เพราะฉะนั้นการไปจากที่นี่ คงอาศัยเรือเขาหรือ  
     ออกเดินไป  แตดวยวาจาสัตยไดสัญญาไวกับคุณ  จะทําใหผมพยายามกลับใจใหมจนได” 
 ดวงดาวนิ่งคิด ดวยสมเพชชายผูนี้  มีความตั้งใจดี แตมันจะตั้งตนดวยความจน ออกเดิน 
     ไปเฉย ๆ  หนักเขาความอดอยากจะบังคับใหมันทุจริตอีก  ก็เมื่อหลอนไดชวยมัน ใหความคิด 
     จนมันคิดเห็นทางถูกแลว  ก็จะชวยใหตลอด   
 ดวงดาวอยากจะสละสิ่งหนึ่งของหลอน  เพ่ือนําวิถีชีวิตใหคนจนจะเปนไร... 
 หลอนมองดูมือ  แหวนรูปงูพัน   เปนทองสลักลายเปนเงาอยูบนนิ้วมืออันกลมกลึง... 
 มันเปนของชิ้นเดียวและชิ้นสุดทายที่ดวงดาวถอดจากมือบิดาเมื่อส้ินชีวิตแลว แตหลอน 
    จะแลกเปล่ียนกับความประทังชีวิตของมนุษยยากจนสักคนหนึ่ง  จะไมเพียงพอกันดอกหรือ 
 หลอนนึกลังเลใจ 
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 แตความเด็ดขาดเปนนิสัยของหลอน  ดวงดาวถอดวัตถุนั้นสงให 
 “เอานี่...ไปเถิด  มันอาจเปนทุนอันแรกที่ชวยการเปลี่ยนแปลงชีวิตของนายโจรไดบาง” 

       (ดวงดาว.  2523: 137-138) 
 

 ความดีของดวงดาวเปนที่จับใจแกนายโจรหรือทานชายจีรพันธุ ราชนิกูลหนุมผูม่ังคั่งที่
สถานการณบางอยางทําใหดวงดาวเขาใจผิดคิดวาเปนโจร 
 
 “ยอดหญิงท่ีมีแตคุณสมบัติเลิศน้ี   ควรที่จะถนอมไวใหสูงเหนือคนทั้งหลาย  วันหนึ่ง  
 ...หลอนจะรูวา ความดีที่ประพฤตินั้นยอมไมตกต่ําเสมอไป” 

  (ดวงดาว.  2523: 139) 
 

ในที่สุดทานชายจีรพันธุก็เปดเผยตัว  และไดแตงงานกับดวงดาว 
 คุณความดีของดวงดาวที่ทําใหดวงดาวไดรับการยกยอง ชื่นชม คือ การกระทําที่แสดงให
เห็นถึงความมีใจเมตตา  กรุณาตอผูอ่ืนโดยไมหวังผลตอบแทน 
 นอกจากตัวละครทั้ง 4 ตัวน้ีแลว  ยังมีตัวละครอ่ืน ๆ อีกจํานวนหนึ่งที่ไดรับการยกยองวา
เปนคนดี อาทิเชน 
 
 มลิลาในเรื่องคนรกโลก  เปนผูที่รูจักการใหอภัย ไมถือโทษในสิ่งที่มีผูอ่ืนเคยกระทําไมดีตอ
ตนและใหความชวยเหลือบุคคลเหลานั้นเม่ือมีโอกาส  มลิลาไดใหอภัยปากับลูกของปาที่เคยแสดง
กิริยาไมดีตอมลิลาเม่ือมลิลาเคยไปขออาศัยอยูดวย  มลิลาไดชวยเหลือดวยการใหงานและที่อยูใหม
แกปาและลูกสาว  นอกจากนี้มลิลายังไดใหอภัยมงคลอดีตคนรักที่เคยบอกเลิกมลิลาเพื่อไปแตงงาน
กับหญิงอ่ืนที่มีเงิน โดยพูดปลอบใจเตือนสติมงคลไมใหวูวาม เม่ือหญิงที่มงคลจะแตงงานดวยหนี
ตามชายอื่นไป  นอกจากนี้มลิลายังชวยเหลือในเรื่องการทํางานใหแกมงคล  ความดีของมลิลาทําให
มงคลกลาวออกมาวา 
 

“เธอชางดีอะไรอะไรอยางน้ี,   ดีอยางไมนาเชื่อ   ฉันขอบใจอยางที่สุด  ตอความเอื้ออารี  
     ของเธอ – ทุก ๆ อยาง” 

                  (อาษา.  2513ก.) 
 

 นงลักษณในเรื่องคืนสวรรควันสวาท ความดีของนงลักษณเห็นไดจากคํากลาวของธวัชวงศ
ที่กลาวแกนงลักษณกอนที่นงลักษณจะเสียชีวิต 
 

“...ผมมองเห็นแงดีแงงามในชีวิตของคุณทุกอยาง”... 
 “และคุณก็มีแงดีใหผมเห็นจริง ๆ   คุณเสียสละใหแกผูชายคนหนึ่งที่คุณรัก   เขาตายไปไมใช 
     ความผิดของคุณ  คุณแตงงานใหม  คุณไดทําดวยความสุจริต  คุณบอกความจริงแกเขาวาคุณเคย 
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     มีลูกมาแลว  ทั้ง ๆ ที่คุณมีทางปดบังได  ภายหลังการแตงงานคุณไดทําหนาที่ของภริยาดีที่สุดและ 
     เมื่อเขาแยกทางไปจากคุณ  คุณก็ทําความพยายามทุกสถานที่จะไดเขาคืนมา  แตมันเปนกรรมของ 
     เขา  เขาเตลิดเปดเปงไป  แลวคุณก็ยังใจดีใหเงินเขา   คุณไดทําหนาที่ลูกสาวที่ดี   รักษาพยาบาล 
     บิดาที่เจ็บปวยจนกระทั่งโรครายอันนั้นมาถึงตัวเอง   แลวคุณก็ทําหนาที่ของมารดา   เจ็บไขไดปวย 
     ไมยอมรักษา  กลัวจะเสียเวลาหาเงินใหลูก ตองการเก็บเงินไวใหลูก  เราจะตองการอะไรอีกสําหรับ 
     ผูหญิง  ยังมีอะไรอีกที่คุณจะตองทํา  ความดีทุกทางที่คุณสามารถจะทําได คุณไดทําแลว  
     คุณควรจะพอใจในชีวิตของคุณ” 

  (พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ.  2545ก: 202) 
 

พงษสุดาในเรื่องคาแหงความรัก    คุณความดีของพงษสุดาที่สามีตระหนักคือการใหคุณคา
แกความรักและบุคคลเหนือทรัพยสินเงินทอง  พงษสุดาเลือกหนีตามนายสุหนุมพเนจรที่มีแตตัว  
พรอมจะผจญความยากลําบากทั้งหลายรวมกัน   ปฏิเสธการแตงงานกับเศรษฐีที่มีเงินทองมา
บันดาลความสุขความสะดวกสบายใหได   พงษสุดาจึงเปน “นางแกว” ของลุงสุดและเปนคนที่ลุงสุด 
หรือที่จริงแลว  คือ ภราดาเศรษฐีหนุมใหญตองรักษาเกียรติยศไวไมใหคนดูหม่ินได 
 
 “นี่เปนเรื่องเกียรติยศของคุณ  ไมได  ตองดิ้นรน  ผมไมยอม  ผมยอมตายตองแกไขใหได” 

               (สุกัญญา.  2523: 376) 
 

 นอกจากคุณความดีแลว  คุณสมบัติของตัวละครที่ไดรับการยกยองตามถอยคําที่ปรากฏใน
เน้ือหาบางตอน  มีดังนี้ 
 
กานดาในเรื่องจุดหมายปลายทางของกานดา  : - สวย  ออนหวาน  มีไมตรี  มีความเมตตา  ปรานี 
 
ปทมาในเรื่องปทมา  วรารักษ            : - ทํางานไดเรียบรอยคลองแคลวไมเกงกาง  อัธยาศัย 
                                                       ใจคอดี  รูงานซึ่งในสมัยปจจุบันนี้  ยากที่จะหาไดใน 
                                                       หญิงสาววัยเดียวกัน 
 
คนึงนิจในเรื่องนางไพร            : - นิสัยดีเลิศสําหรับเพ่ือน วางตัวเหมาะสม   

ไดรับการอบรมดี ถือตัว  อันเปนลักษณะของ 
กุลสตรีที่มีความเชื่อม่ันในตัวเอง 
สวย  สวยจากรูปโฉม  สวยจากสมอง 
เปนคนดีมีเหตุผล  มีความระมัดระวังตัว 
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ไพลินในเรื่องสะใภทาส                : - สวย   ออนหวาน   กิริยามารยาททุกกระเบียดนิ้ว   
ออนชอย  แชมชื่น  และหวาน  จริตกิริยาเปนผูดี  
เจรจาหวานไพเราะ  มีความคิดไวตัวอยางงดงาม 

 
ฉวีในเรื่องเทพธิดาในฝน             : -  กิริยาเรียบรอยสมเปนผูหญิง  เกงการบาน การเรือน  

สวย   ออนหวานละมุมละไม  ไมมีนิสัยเหอเหิม 
ชอบเที่ยวหรือเลนสนุก 
 

อุษาในเรื่องหนามยอกอก             : -  สวย  ออนหวานนารัก  แชมชอยนาเอ็นดู  เขาสังคม 
     ไดไมเกอเขิน  เกงงานบานการเรือน 
 

 
ทิพาในเรื่องเบญจวรรณ            : -  พูดนอย  เยือกเย็น  เปนแมบานแมเรือน 

ผูชายคนไหนตองการความสุขในบาน  ทิพาก็จะเปน
คนที่เหมาะที่สุด   

 
นทีในเรื่องเบญจวรรณ            :  -  สวยสงา  เยือกเย็น  เขาใจในศิลปะการแตงกาย   

      ตามแบบสตรีในเมืองหลวง   
 
พจมานในเรื่องบานทรายทอง     : -  นาเอ็นดู  และก็เปนผูหญิงอีกแบบหนึ่ง  กลาพูด   

      ฉาดฉาน  ทันสมัย  รูจักแตงตัวไมฉูดฉาดเกินไป  
 
มลิลาในเรื่องคนรกโลก             : -  มีระเบียบเรียบรอย  เปนแมบานที่ดี  ดูแลเอาใจใส   

ความเปนอยูของญาติผูใหญ  ออนหวานงามละมุน  
สุภาพ  รูจักที่ต่ําที่สูง  รูจักปรนนิบัติสามี    

 
ปริศนาในเรื่องปริศนา      : -  ไมทาปากแดง  ไมทาแกมแดง  ไมมีทาทางเปรี้ยว 

      และเจนจัดสมาคม  นาเอ็นดูสมอายุ   
      ทาทางคลองแคลว  วองไว  คุยเกง  และราเริง  
      ความรูดี  ฉลาด  นาเอ็นดู 
      ทั้งสวย  ทั้งฉลาด  ทั้งนาเอ็นดู  

  นารัก  และเกงสารพัด 
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นงลักษณในเรื่องปริศนา : - หนาตาสวย  แตงตัวเปน  พูดจาดีไมมีเกอเขิน   
        หรือเปน  

 
อนงคในเรื่องปริศนา       : - นาเอ็นดู  ซื่อ  เปนแมบานแมเรือนที่วิเศษ 
 

จากทั้งหมดที่กลาวมาแลวน้ี  จะเห็นไดวาคุณความดีของหญิงที่ไดรับการยกยองน้ัน     
สวนใหญจะเปนคุณความดีที่เกิดจากการปฏิบัติที่เปนไปตามหลักธรรมคําสั่งสอนที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาจิต และการอยูรวมกันในสังคม   ไมวาจะเปน เมตตา  กรุณา  ซึ่งเปนหลักธรรมสวนหนึ่ง
ของพรหมวิหาร 4  ที่สอนใหมนุษยมีจิตใจเกื้อกูล  ปรารถนาใหผูอ่ืนเปนสุข และชวยใหพนทุกข    
ขันติ หรือ ความอดทน อดกลั้นตอสิ่งตาง ๆ เชน ความทุกข  ความยากลําบาก  การกระทําที่ไมดี 
การกลาวราย เสียดสี     การใหอภัย  ไมถือโทษพยาบาท โกรธเคืองผูที่เคยกระทําสิ่งที่ไมดีตอตน  
ความกตัญูกตเวที  รูจักคุณคน และพยายามตอบแทนบุญคุณน้ัน   การปฏิบัติตามขอธรรมะ
เหลานี้ทําใหตัวละครไดรับการยกยองชมเชยจากตัวละครอื่น ๆ 

ในเรื่องคุณสมบัติของหญิงน้ัน  คุณลักษณะที่ไดรับการชื่นชมยกยองเปนจํานวนมากที่สุด 
คือ ความงาม  ความออนหวาน  ความนาเอ็นดู  และการมีกิริยามารยาทที่งดงาม  รองลงมาไดแก  
ความสามารถในการเปนแมเรือน  การรูจักวางตัวในสังคม สวนคุณสมบัติที่เปนความรู  ความฉลาด  
ความเกงในเรื่องอ่ืน ๆ ที่มิใชงานเรือน  มีปรากฏใหเห็นบางแตมีจํานวนไมมากนัก 
 
 

4.1.14  ความเปนหญิงกับการตระหนักถึงสถานะออนดอยหรือเสียเปรียบของตน 
ความเปนหญิงที่เกี่ยวพันกับประเด็นตาง ๆ ไมวา จะเปนอํานาจ การพึ่งพิง  อิสระในการ

กําหนดชีวิต  ลวนแลวแตทําใหเห็นวาหญิงอยูในสถานะที่เปนรอง  ในสังคมที่ชายเปนใหญนี้โอกาส
ของหญิงที่จะเจริญกาวหนามีนอย  ทําใหหญิงตองพ่ึงพิงผูอ่ืนและเปนที่พ่ึงพิงแกผูอ่ืนไดนอยกวา
ชาย  ทัศนะเหลานี้ปรากฏอยูในนวนิยายเรื่องทางสายเปลี่ยว และชีวิตลําเค็ญ 
 
 ในเรื่องทางสายเปลี่ยว     มาลินตระหนักถึงสถานะของหญิงที่โอกาสในการเจริญกาวหนา
มีนอยกวาชาย  หนทางของผูหญิงมีใหเลือกไมมากนัก 
 

 ยิ่งเปนผูหญิง  ทางที่จะกาวหนารุงโรจน   ยิ่งนอยกวาเขาอยูแลว   ถาไมเปนครูไปจนแก   
     ก็แตงงานไป  หวังพ่ึงสามีเมื่อแตงงาน                               (ก.สุรางคนางค.   2531ก: 117) 
 

  
ในเรื่องชีวิตลําเค็ญ   คําพูดของนางสอ้ิงแสดงใหเห็นทัศนะตอสถานะของผูหญิงที่ไมมี

โอกาสเทาชาย   โอกาสในการที่พอแมจะไดพ่ึงพาลูกสาวนั้นมีนอยกวาลูกชาย 
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“ผูหญิงถึงเกงมันก็เทานั้นแหละ, แมสรอย”  นางสอิ้งพูดแลวถอนหายใจเฮือก  “เรียนมากไปใชวา 
     จะไดทํางานวิเศษวิโสอะไร  อยางดีก็เปนครู เปนนางพยาบาล หรือไมก็เปนพวกตอโทรศัพท พอไดผัว 
     ก็มักจะลืมพอลืมแม  ถึงพ่ึงพาอาศัยก็ไมไดเต็มที่ – ตองปรึกษาผัว  ขออนุญาตผัว  ลูกผูชายเรียนมาก 
     ไดงานดี ๆ ทํา  ไดเปนขุนน้ําขุนนาง  ไดเปนนายรอยนายเรือ  พอแมก็พ่ึงพาอาศัยไดเต็มที่” 

    (อาษา.  2513ข: 114-115) 
 

ผูหญิงมีอิสระในตนเองนอย  ไมมีอํานาจในตนเอง  ตองอยูใตอํานาจของผูอ่ืนตลอดเวลา  
ดังทัศนะของดรุณีในเรื่องปศาจที่มีตอชีวิตตนเอง 
 

 “เกิดมาเปนลูกผูหญิง  เราเปนคนอาภัพ”  ดรุณีพูดตอไปดวยเสียงเศรา ๆ  “อยูกับพอแมก็ตอง 
     เชื่อฟงพอแม  ญาติพ่ีนอง ผูใหญ   เมื่อแตงงานก็อยูในอํานาจของผัว    นองเล็กก็รูวาพ่ีแตงงานไมใช  
     เพราะความรักอะไร   ผูใหญจัดการอยางไรเราก็ยอมรับ ตามแบบอยางเด็กที่อยูในโอวาท     ตอนนั้น   
     พ่ีคิดเพียงวา  แตงงานเสียทีก็ดีเหมือนกัน เพราะเบื่อชีวิตในบานเต็มที  อยางไรก็คงเปนผูหลักผูใหญ 
     เปนอิสระไดบาง  แตมันก็เหมือนปลดหวงหน่ึงออกไป  แลวเอาหวงใหมที่หนักกวาเขามาคลองไวแทน” 
               (เสนีย เสาวพงศ.  2548ข:  44-45) 
 
 เม่ือหญิงตกอยูในสถานะที่ไมมีอิสระในตนเอง  ไมมีอํานาจในการตัดสินใจ  วิถีในการ
ดําเนินชีวิตขึ้นอยูกับการตัดสินของผูอ่ืนมิใชตนเอง  สภาวะที่กดดันจากการเปนผูไรอํานาจในตนเอง  
สะทอนใหเห็นจากคําพูดของตัวละครที่กลาวถึงตนเอง กลาวถึงผูหญิงในสถานะของเมีย ของลูกที่
เปนผูดอยอํานาจ ไรสิทธิในการเลือกและเปนผูรองรับการกระทํา 
 
 เตือนตาเพียรพยายามดวยความอดทนและหวังวาไพจิตรคงจะเขาใจ และเห็นความดีของเธอ 
     ในวันหนึ่ง   เธอเคยนึกสํารวจตัวเองอยูเสมอวา ตัวเองมีขอบกพรองอะไรบางในหนาที่ของเมียและ 
     แมบาน  ซึ่งความหมายของมันเทากับเปนคําแปลวา “ทาส” นั้น ประการใดบาง 

              (เสนีย เสาวพงศ.  2548ก:  101) 
 
 นอยใจและสงสารสลดใจตัวเองย่ิงนัก   ผูหญิงเปนวัตถุส่ิงหน่ึง   สําหรับหยิบยื่นใหกับคนที่ 
     ปรารถนาหรือ 

                                             (วรรณสิริ.  2523:  200) 
 

 ในทัศนะของตัวละครชาย  ผูหญิงก็เปนเหมือนสิ่งๆหนึ่งที่ไมมีสิทธิ ไมมีเสียงอะไร  แลวแต
ใครจะจับวางไวตรงไหน อยางไรก็ได   
  

ลินจงเหมือนดอกไมงามในกระถาง  เมื่อใครไดอนุญาตจากผูทํานุ ยอมมีโอกาสเก็บได 
(วรรณสิริ.  2523:  215) 
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 ในเรื่องกวาชีวิตนี้จะสิ้น  เยียรบับตระหนักถึงสถานะของตนเอง วา 
 
 “...มีสภาพไมผิดอะไรกับวัตถุส่ิงของ หรือสัตว ซึ่งตกเปนสมบัติโดยสิทธิขาดของผูเปนเจาของ 
     หมดแสงแหงอิสรภาพเสรีใด ๆ ทั้งส้ิน  ซึ่งไมนาจะมีขึ้นในโลกศิวิไลซปจจุบัน” 
 
 “...ฉันเปรียบเหมือนสมบัติที่ใรวิญญาณที่จะตกลงซื้อขายกันได ตามแตผูเปนเจาของและผูรับ  
     ซื้อ จะตกลงกัน เธอรูไหม  ตลอดทั้งชีวิตของฉัน ไมเคยไดพบกับแสงสวางของเสรีเลย...” 

         (พนมเทียน. 2546ก:  92, 184-185) 
 
 การตระหนักของตัวละครตอสถานะของผูหญิงในฐานะ  “ทาส”  “ดอกไมในกระถาง”    
“วัตถุสิ่งของ”   “สัตว”   “สมบัติที่ไรวิญญาณ”  แสดงใหเห็นถึงความไรอํานาจในตน  ผูหญิงไมได
เปน “เจาของ”ชีวิตของตนเอง 
 แมวาการศึกษาจะเปน “ความหวัง”ของผูหญิงในการเปนอิสระมีชีวิตของตนเอง แตก็มี  
ผูหญิงจํานวนไมนอยถูกปดกั้นโอกาสในการศึกษาดวยคานิยมที่วา “เรียนไปก็ไมไดใชประโยชน  
ลูกผูหญิงมีหนาที่ในการดูแลครอบครัว”  และแมผูหญิงบางคนจะไดรับการศึกษาอยางดีแตก็ไมไดนํา
ความรูนั้นไปใชในการทํางานเพราะเห็นวาไมมีความจําเปนที่จะตองไปทํางาน 
 
 “ฉันไมเห็นดวยเลยที่ผูหญิง  จะตองไปทํางานนอกบาน   ...อยูกับบานก็มีกิน 
 ...ใคร ๆ  เขาจะไดวานี่มิส้ินทาแลวหรือ  ถึงตองใหลูกสาวไปทํางาน” 

(เสนีย เสาวพงศ.  2548ข: 53) 
 
 เติบ – สมัครเขาสอบคัดเลือก    เปนขาราชการพลเรือน   และนับเปนสตรีคนแรกที่เขารับ 
     ราชการ ฉันตื่นเตน ฉันดีใจ ...ในเวลาตอมาอีกหลายป – พบกันในงานนักเรียนเกา – พวกเพ่ือน 
     ก็วิจารณอีกวา  ผูหญิงนะจะเปนอะไรถึงเพียงไหน – ชีวิตก็ตองมาลงเอยอยูที่  การบานการเรือน 
     ดูแต  “หมอมเติบ”  ซิ 

      (ก. สุรางคนางค.  2512ค: 281-282) 
 
 เตือนตาเปนผูหญิงที่จะเรียกวา   สวยมากไมไดเต็มที่นัก      แตถึงอยางไร  ก็ไมใชคนขี้เหร 
     เธอสําเร็จปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิตจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยแลวออกมาอยูเฉยๆ อยูปหนึ่ง 
     โดยไมแนใจวาจะทําอะไรดี   ประกอบกับฐานะความเปนอยูทางบานไมมีความจําเปนที่จะทําใหเธอ 
     ตองรีบทํางาน  เตือนตาจึงอยูกับบานเฉย ๆ ... 

  (เสนีย เสาวพงศ.  2548ก:  24) 
 

 ผูหญิงถึงแมมีการศึกษา แตหากไมไดนําความรูนั้นไปใชใหเกิดประโยชนแกตนเองหรือ
ผูอ่ืน   ผูหญิงก็ไมผิดอะไรกับเครื่องประดับบาน หรือของใชในครัว  ดังที่ก่ิงเทียนในเรื่องปศาจ  
กลาวแกรัชนี 
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“ขืนอยูกับบานเฉย ๆ อีกไมกี่ป  ความรูที่เรียนมาก็เปนสนิมหมด”  กิ่งเทียนพูดตอไป 
 “แตที่เรียนมานะจะเปนประโยชนอะไรแกใครบาง แมแกตัวเองในเมื่อรัชจะตองกลายเปนอะไรบาง 
     บางอยางเชนเดียวกับรูปในกรอบงาชาง  หรืออาวุธโบราณที่สําหรับประดับบาน  แลวตอไปจะเปนอะไร 
     บางอยางที่ดีกวากระชอนและกระจาในครัวนิดหนึ่งเพราะรูจักพูดและเดินได” 

        (เสนีย เสาวพงศ.  2548ข: 20) 
 

 ในเรื่องความรักของวัลยา ทัศนะของวัลยาหญิงสาวชนชั้นกลางที่ไดรับการศึกษาใน
ตางประเทศ  มองวาในสังคมไทยนี้ยังไมรับรูสิทธิของผูหญิง  แมแตผูหญิงที่ไดรับผลจากการเปน
ผูถูกกระทําก็ยังไมตระหนักถึงสถานะของตน   สิทธิของผูหญิงเปนสิ่งที่ผูหญิงยังไมเขาใจ  ดังที่    
วัลยาในเรื่องความรักของวัลยา สนทนากับแจมจันทร  ถึงชีวิตของเตือนตาที่ถูกสามีขมเหง แต
จําตองทนเพราะไมอยากตกอยูในสถานะแมมาย   วัลยาพูดถึงสิทธิของผูหญิงแตแจมจันทรไมเขาใจ 
 

“ชีวิตในสังคมของเราไมรับรูในสิทธิของผูหญิง”  วัลยาพูด  “ผูหญิงเราจึงตองลําบากอยางนี้” 
 แจมจันทรหันมามองดูวัลยาอยางไมเขาใจ  วัลยารูสึกตัววาเปนการยากที่จะพูดใหแจมจันทร 
     เขาใจก็เลยนิ่งเสีย 

           (เสนีย เสาวพงศ.  2548ก:  106) 
 

 ผูหญิงบางคนที่ฐานะยากจนโอกาสในการศึกษามีนอยและจําเปนตองหาเลี้ยงชีพดวย
ตนเอง  เม่ือการศึกษานอยงานที่ทําจึงเปนงานในระดับลางซึ่งมีรายไดนอย  เชน  พนักงาน  
พิมพดีด  พนักงานตอโทรศัพท  หนทางที่ผูหญิงเหลานี้คิดวาจะทําใหหลุดพนจากสถานะที่
ยากลําบากได  คือ การแตงงานกับผูชายที่ฐานะดี  ดังความคิดของเฉิดฉวีในเรื่องปศาจ 
 

...เปนบางครั้งบางคราว  ที่หลอนคิดหวังวา     ชีวิตของหลอนจะพนจากความยากลําบาก  
     ความขาดแคลน และเกียรติยศที่ดอยกวาคนอื่น ๆ  ไปสูฐานะใหมที่สะดวกสบายหรูและทัดเทียม 
     คนอื่นได  ถาเรื่องรักระหวางเขากับหลอนเปนจริงจังขึ้น 

(เสนีย เสาวพงศ.  2548ข:  186) 
 

 

 ในขณะเดียวกันหญิงอีกจํานวนหนึ่งที่ขาดการศึกษาไดหันไปหาที่พ่ึงดวยการยอมเปน
ภรรยานอยหรือเปน “ผีเสื้อสังคม”  ทั้งน้ีไมใชความผิดของหญิงแตฝายเดียวหากแตตองโทษสังคม  
ที่สั่งสอนใหผูหญิงเปนคนออนแอ ตองพึ่งผูชาย  ทัศนะนี้ปรากฏอยูในเรื่องชีวิตมิใชดอกกุหลาบ 
 

“ชีวิตคนเราไมเหมือนกันนองแดง”... 
 “เรามีทุกข... อีกหลายรอยลานคน  ก็คิดวาตัวทุกขที่สุดในโลกเหมือนกัน...    ทําใหหญิงสาว 
     อีกหลายรอยหลายพันคน  ในกรุงเทพฯ   ในนครสวรรค   ในเชียงใหม    กาวไปสูนรกโดยไมรูตัว 
     บางคนก็ตองเปนเมียนอยรัฐมนตรี เส่ียใหญ ๆ และรายยิ่งกวานั้นกลายเปนผีเส้ือสังคม  พ่ีไมอยาก 
     จะโทษเพื่อนหญิงของเรา  ความผิดหวังตางหากที่ชักจูงไป  และสังคมมีสวนตองรับผิดชอบดวย 
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       ท่ีสั่งสอนเรามาแตออน แตออก ใหเปนคนออนแอ  ตองพึ่งผูชาย   ไมรูจักยืนดวยขาทั้งสอง 
      ขางของตัวเอง  สังคมชักชวนหญิงที่เขลาตอการศึกษาเหลานั้น  ใหหันไปหาสิ่งที่ชั่ว    ใครบางจะ 
     ไมมีนึกฝนถึงการสมรสที่มีผัวเดียวเมียเดียว แตการมีผัวเดียวเมียเดียวของพวกผีเส้ือสํารวยเหลานี้ 
     หมายถึงวาจะไดคูที่ยากจนกัดกอนเกลือ  เขาก็ยอมจะชะเงอหาทางอื่นที่สบายกวา    ยิ่งเห็นความ 
     สุขสบายที่ไดมาโดยการเปนเมียนอยลอยอยูโดยใกล   เขาก็โผเขาเกาะทันที  โดยหารูไมวานั่นเปน 
     ประตูเปดไปสูการลดคาของตัวเอง  ...จากสภาพมนุษยผูหญิงไปเปนสัตวตัวเมีย 

    (นิตยา  นาฎยะสุนทร.  2525: 123-124) 
 

 แมผูหญิงจะอยูในสถานะที่ต่ําตอยกวาชายแตก็มีแนวโนมที่ผูหญิงจะสามารถกาวพน 
แนวคิดที่เปนอุดมคติเกาไปสูอุดมคติใหมได ซึ่งจะเปดหนทางในชีวิตใหแกหญิงมากขึ้น  แนวคิดนี้
ปรากฏอยูในเรื่องความรักของวัลยา 
 

 “เราอยูในครึ่งหลังของศตวรรษที่  20 แลว   แตยังมีผูชายเปนอันมาก  มีความคิดเหมือนใน 
     สมัยกลาง  ถือวาผูหญิงเปนอะไรบางอยางที่ต่ําตอยกวา   และถือวาเมียของเขาคนเดียว    หรือ 
     หลายคนก็แลวแตเปนสมบัติสวนตัวอยางหนึ่ง และไมมีสิทธิอิสระที่จะคิดจะทําอะไรได   ...แตทุก 
     วันนี้เปนชั่วโมงอันสําคัญของการตั้งตนอันยิ่งใหญ”  เธอเนนเสียงชัดถอยชัดคําดวยความตระหนัก 
     และเชื่อมั่นในสิ่งท่ีเธอพูด  “การกอเกิดและจําเริญขึ้นของอุดมคติใหม  ซึ่งจะทลายบานประตูที่ปด 
     สนิทมาตั้งแตเดิมนั้น  ใหเปดกวางออกสําหรับมวลมนุษยชาติ...” 

             (เสนีย เสาวพงศ.  2548ก: 19) 
 

 นอกจากมีแนวโนมที่จะเกิดอุดมคติใหม ที่จะทําใหผูหญิงมีอิสระและมีอํานาจในตัวเองมาก
ขึ้นแลว    สังคมไทยก็ไดเปดโอกาสใหผูหญิงมีการศึกษา มีสิทธิเสรีภาพในตนมากขึ้น 
 
 ในสมัยนั้นการศึกษาเลาเรียนของสตรีกําลังกาวหนา  สิทธิเสรีภาพของหญิงไดถูกยกยองขึ้น 
     เทาเทียมกับชายแลว  พวกเราผูหญิงทุกคนกําลังดิ้นรนขวนขวาย ที่จะไดมีชีวิตในอนาคตรุงโรจน 
     สําหรับตัวของฉันเองทุกครั้งทุกคราวที่ไดทราบขาววา คุณผูหญิงของเราสอบวิชากฎหมายไดหรือ 
     สอบคัดเลือกขาราชการพลเรือนได  หัวใจก็เตนแรงดวยความที่พลอยปลาบปล้ืมปติไปดวย 
             (ก. สุรางคนางค.  2512ค: 281) 
 

 ผูหญิงมีสิทธิในการเลือกชีวิตของตนเองมากขึ้น  รวมทั้งเลือกที่จะแตงงานหรือไมแตงงาน  
แตสังคมก็ยังไมเห็นดวยกับการที่ผูหญิงจะเปนโสด 
 

 “...ผูหญิงที่โสดตลอดชีวิต  แสดงวาสามารถดํารงชีวิตอยูไดโดยความตั้งใจของตน   โดยการ 
     ชนะใจของตน ไมปลอยใจใหตกเปนเบ้ียลางของใคร แตโลกเขามักติฉินในแงราย  นั่นเปนเรื่องโลก 
     ซึ่งถาเราจะทําอยางนั้น  ตองตัดหูตัดตาทิ้งเสีย...” 
                    (สุวัฒน  วรดิลก.  2518: 313) 
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 ทัศนะของผูหญิงที่เห็นคุณคาของตัวเองมีปรากฏใหเห็นบางแตมีจํานวนไมมากนัก เชน
เร่ืองนางไพรที่กลาวไววา  “ความเปนผูหญิงยอมมีเกียรติในเพศของตัวอยูทุกคน” (สุวัฒน  วรดิลก.  
2518: 178)  หรือในเรื่องสะใภทาส ที่ผูหญิงไมยอมแตงงานแบบถูกคลุมถุงชน 
 

 พระสมบูรณมองเธออยางผิวเผินเกินไป  ส่ิงสําคัญที่สุดที่พระสมบูรณไมไดคํานึงก็คือ สุทธิมาลย 
     เปนผูที่ไดผานการศึกษามาสูง  อยูในวัยสาว   แมวาจะเปนผูเยือกเย็นละมัย    ก็ไดหาทําใหสมองและ 
     ความคิดอานของเธอออนจนไรเหตุผลไม    ...พระสมบูรณเขามาอยางเชื่อมั่นวา   จะไดเธอไปจากการ 
     ยินยอมของทานเจาคุณพอ   พระสมบูรณหมิ่นเธอเกินไป   เธอมิใชวัตถุที่จะหยิบย่ืนใหกันงาย ๆ  เธอ 
     ชิงชังลัทธิกดหัว 
                  (สุกัญญา.  2547: 482) 
 

 ในเร่ืองทางสายเปลี่ยว  ผูเขียนไดเสนอทัศนะผานความคิดของมาลิน วาผูหญิงจะตอง
พ่ึงตนเอง  ทําตัวของตัวเองใหเปนคนที่มีราคา  อยาหวังพ่ึงการแตงงาน 
 

 “...เกิดเปนคนแลวไมควรดูถูกกัน     บุญวาสนาอาจจะชวยใหเราลูกผูหญิงแตงงานกับคนมีเงิน 
     เทานั้นหรือ   ทําไมเราไมทําตัวของเราใหเปนคนที่มีราคาขึ้นกอน...” 
                      (ก. สุรางคนางค.  2531ก: 39) 
 

 ในขณะเดียวกันหญิงจํานวนหนึ่งก็เห็นวา หากหญิงตองแตงงานและชีวิตแตงงานเปนชีวิตที่
ไมมีความสุข  หญิงก็ไมจําเปนตองทนอยูในสภาวะนั้น   แนวคิดนี้ปรากฏในเรื่องความรักของวัลยา 
และ  ชีวิตมิใชดอกกุหลาบ 
 

“หยายังดีกวาที่จะทนทรมานตอไปโดยไมมีความสุข” 
              (เสนีย เสาวพงศ.  2548ก:  105) 
 
 “อันที่จริงถึงพ่ีจะไมนิยมใหผูหญิงเราแตงงานมากกวาครั้งเดียว    แตพ่ีก็เกลียดที่จะใหผูหญิง  
     เราทนทุกขทรมาน  อยูกับคนไมรักจนตลอดชีวิต เสียใจเพียง หาป สิบป ดีกวาที่จะเสียใจทั้งชีวิต !” 
          (นิตยา นาฏยะสุนทร.  2525: 156) 

หากพิจารณาโดยรวมแลว พบวา หญิงตระหนักถึงสถานะของตนที่ดอยกวาชาย  ตระหนัก
ในฐานะของผูที่ไมมีสิทธิในชีวิตของตนเอง  เปนประหนึ่งสิ่งที่ไรชีวิตจิตใจที่จะถูกกระทําอยางไรก็ได  
แตในขณะเดียวกัน นวนิยายบางเร่ืองก็ไดแสดงใหเห็นถึงแนวโนมที่จะมีการปรับเปลี่ยนสถานะของ
หญิงใหดีขึ้น  หญิงสวนหนึ่งมีความภาคภูมิใจในตนเองและไมยอมเปนผูดอยอํานาจที่ถูกกระทําอีก
ตอไป 
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4.1.15  ความเปนหญิงกับสํานึกตอสังคม 
สํานึกตอสังคมในที่นี้ หมายถึง การที่ตัวละครตระหนักถึงบทบาท ภาระหนาที่ของตนที่

จะตองกระทําเพื่อประโยชนแกสังคมประเทศชาติ 
 นวนิยายที่สรางใหตัวละครหญิงมีจิตสํานึกตอสังคมอยางชัดเจน ปรากฏในนวนิยาย 3 เร่ือง 
ตอไปน้ี 

วัลยาในเรื่องความรักของวัลยา  เปนหญิงชนชั้นกลางคอนขางยากจนไดรับทุนใหไปศึกษา
ดานดนตรีที่ประเทศฝรั่งเศส วัลยาปฏิเสธการแตงงานกับชายหนุมที่มีฐานะและชาติตระกูลสูง  
เพราะเปาหมายในชีวิตแตกตางกัน  วัลยาตองการทํางานที่ทําเพื่อการสรางสรรค 
 

 “ความหมายของ ‘ความสุข’  ของเรและของวัลยตางกัน ...ความสุขของวัลยอยูที่ความคาดหมาย 
     การตอสูและการเสี่ยง     ...เปนการเสี่ยงและตอสูของคนที่ทํางานเพื่อการสรางสรรค   มันอาจจะเปน 
     การแบกพราเขาปาดิบที่ไมเคยมีใครกลํ้ากราย  แลวตอมาทางที่ไมเคยมีใครรูมากอนนั้นไดกลายเปน 
     ทางที่สัญจรไปสูความเจริญของคนภายหลัง... 
 ความสุขของวัลยอยูที่การตะกายหญาไปบนเนิน    ฟงเสียงน้ําไหลในลําธาร   กินขาวจากใบตอง 
     หรือใบบัวกลางพงออกอหญา  และบันทึกเพลงพื้นเมืองของชาวบานที่งาย ๆ และไพเราะ  ซึ่งรองเลน 
     กันมาหลายชั่วอายุคน    แลวมาจัดสรรแบงแยก และจัดลําดับมันขึ้นดวยวิชาการแบบใหมกอนที่มันจะ 
     สาบสูญ” 
              (เสนีย เสาวพงศ. 2548ก:  17-18) 

 
 งานสรางสรรคของวัลยา คือการอนุรักษเพลงพื้นเมืองแลวนํามาจัดสรรดวยวิชาการแบบ
ใหมกอนที่เพลงเหลานั้นจะสูญไปซึ่งเปนการใชวิชาความรูใหเกิดประโยชน 
 นอกจากนี้วัลยายังไดตั้งปณิธานไววาจะรักและแตงงานกับผูชายที่ทํางานอยางแทจริง เปน
งานที่ทําเพื่องานและทําเพื่อโลก 
 

 “วัลยจะรักและแตงงานกับผูชายที่ทํางานอยางแทจริง  ไมใชเพ่ือตัวเองของเขาเองหรือเพ่ือฐานะ 
     ของตัวเอง  เพ่ือความเดน  หรือเพ่ือจะใหเปนที่นับถือของคนอื่น  แตเปนคนที่ทํางานเพื่องานและเพื่อ 
     โลกที่เขาเกิดมา”                                                              
                                                                                       (เสนีย เสาวพงศ.  2548ก:  18) 
 

นอกจากนี้ความรักของวัลยา  ยังเปนความรักที่ขยายวงกวางสูประชาชน 
 

 ความรักที่เปนเพียงความสุข หรือไมก็ความใครของคน ๆ หนึ่ง     หรืออยางมากที่สุดสองคน 
     เทานั้นเปนความรักอยางแคบ  ความรักของคนเราควรจะขยายกวางออกไปถึงชีวิตอ่ืน ถึงประชาชน 
     ทั้งหลายดวย  ชีวิตของคนเรา  จึงจะมีคุณคา  และมีความหมาย  ไมเสียทีที่เกิดมา 
               (เสนีย เสาวพงศ.  2548ก:  145) 
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 วัลยาจึงเปนตัวละครที่ มีจิตสํานึกตอสังคมมุงหวังที่จะกระทําประโยชนใหแกสังคม
ประเทศชาติมากกวาตนเอง    ความรักของวัลยาเปนความรักที่เต็มไปดวยอุดมการณ เปนไปเพ่ือ
คนอ่ืน ซึ่งไดแก  ประชาชน  สังคม  ประเทศชาติ   ความรักเชนน้ีวัลยาคิดวาเปนความรักที่มีคุณคา
มากกวาความรักของคนแคเพียงสองคน 
 

 นิยตาในเรื่องชีวิตมิใชดอกกุหลาบ นิยตาเปนหญิงสาวชนชั้นกลางที่สําเร็จการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เร่ิมตนชีวิตการทํางานดวยการเปนครูในโรงเรียน
แหงหน่ึงในกรุงเทพฯ  เม่ือเกิดสงครามและสงครามทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น  เด็กในกรุงเทพฯตองยาย
สถานที่เรียนไปตามตางจังหวัด นิยตาสมัครใจที่จะไปเปนครูในตางจังหวัด 
 
 ...ผูหญิงจะตองทําไดเสมอกับที่ผูชายกระทํา   สมัยกอนมีแตครูชายสอนโรงเรียนหญิง   เดี๋ยวนี้ 
     ครูชายขาดแคลน เขาใหเราไปสอนที่โรงเรียนชายแทนเราก็สอนได  ฉะนั้นเมื่อจะยายออกไปตางจังหวัด 
     เราก็ตองไปได  ‘ไมมีอะไรที่ลูกจุฬาทําไมได’  เราไดรับคําสอนมาเชนนี้ 
             (นิตยา นาฏยะสุนทร.  2525: 58-59) 
 

 ในที่สุดนิยตาก็ไดไปเปนครูใหญประจําโรงเรียนสตรีประจําจังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน  เม่ือ
ปยนาถซึ่งนิยตารักเสมือนนองสาวประสบความทุกขจากชีวิตการแตงงาน  นิยตาไดพาปยนาถมาที่
อีสานและชี้ใหเห็นวา แทนที่ปยนาถจะทําในสิ่งที่ไมดีทั้งหลายเพื่อแกแคนสามี  การกระทําเชนน้ันจะ
เปนการทํารายตนเอง ปยนาถควรใชศักยภาพของตนที่มีเพ่ือประโยชนตอผูอ่ืน   
 

 “พ่ีนิดจะใหแดงทําอยาง”  เธอเอยขึ้นมาลอย ๆ  
 “ไปชวยพี่ปนเด็กเล็กๆ เหลานั้นขึ้นมาเปนชาวไทย  ที่เปนไทแกตัว  เปนอิสระจากการโกหก 

     พกลม   และทุจริตตอหนาที่ซีนองแดง   เพ่ือเด็กgeneration นี้    แกจะไดเติบโตขึ้นเปนพลเมือง 
     ชาวไทยผูสามารถปฏิวัติสังคมที่กําลังเนาเฟะใหกลับคืนดีขึ้นมาได...” 
             (นิตยา  นาฏยะสุนทร.  2525: 126-127) 
 

 นิยตาเห็นวาสิ่งสําคัญสําหรับผูหญิงคือการทํางาน ซึ่งเปนการทําประโยชนใหแกครอบครัว
และสังคม มิใชคํานึงถึงแตความสวยงาม  การทํางานจะทําใหผูหญิงมีคุณคาในฐานะมนุษย 
 
 ...มือของผูหญิงเราไมควรจะนุมนิ่ม  อวบอูมเรียวยาวดูเปนผูดี   เพราะไมเคยทําอะไรนอกจาก 
     ยื่นไปใหชางแตงเล็บตะไบให  หากมือของเรามันจะมีเสนเอ็นขึ้นโปนบาง เพราะทํากับขาวตําน้ําพริก 
     หรือกดแปนพิมพดีดลงไปตลอดวัน เราควรจะภูมิใจ  นิ้วมือของหุนเส้ือมันอูมสวย  ไมมีเสนขึ้นเพราะ 
     มันเปนหุน   มันไมใชมนุษยมีเลือดมีเน้ืออยางเรา   ชั่วนาตาปมันไมตองทําอะไร   นอกจากยืนอยูใน           
     ตูกระจก  ถาหากมนุษยเราจะไมทําอะไร ก็ควรจะอยูในตูกระจก อยาเดินไปเดินมาใหรกเนื้อท่ีในโลก 
                (นิตยา  นาฏยะสุนทร.  2525: 125-126) 
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 การวิพากษสังคมของนิยตา แสดงใหเห็นถึงความตองการของนิยตาที่อยากจะใหสังคมไทย
โดยเฉพาะผูหญิงไทยใหความสําคัญแกการทํางานเพื่อสังคมโดยไมหวังประโยชนตอบแทน 
 

 “ ...นองแดงไมรูสึกตะขิดตะขวงใจบางหรือ   ที่เมืองไทยเรายังไมมีหญิงอยาง   มิสซิสโรสเวลต 
     ผูตอสูเพ่ือประกาศปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน     ไมมีผูหญิงอยางมาดามวิชัยลักษมีบัณฑิต 
     ไมมีผูหญิงอยางฟลอเรนซ  ไนติงเกล  เราไมมีการเอื้อมมือเขาไปชวยเหลือเด็กกําพราและคนยากจน 
     อยางจริงจัง  นอกจากกระทําเพ่ือฉาบฉวยเอาหนา     อา...เรามีแตสมาคมเลนไพ   ซุบซิบนินทาและ 
     แยงผัวเขา !...” 
                (นิตยา นาฏยะสุนทร.  2525: 126) 
 

 สํานึกตอสังคมของนิยตา เปนการตระหนักถึงหนาที่และบทบาทของมนุษยที่ควรกระทําตอ
สังคม   สิ่งที่นิยตากระทําคือการเปนครูที่ดี ทั้งน้ีเพราะนิยตาเห็นวาครูมีหนาที่สําคัญในการ   
วางรากฐานใหเด็กรูจักสิทธิและหนาที่เพ่ือเด็กจะไดเติบโตเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ  เปนกําลังที่
เขมแข็งของประเทศชาติในอนาคต       ในฐานะผูหญิงนิยตามองวาผูหญิงควรจะมีบทบาทในการ
ทําประโยชนตอสังคมประเทศชาติใหมากกวานี้ 
 
 มาลิน ในเรื่องทางสายเปลี่ยว เปนลูกสาวของพระยาที่เกิดจากภรรยานอย บิดามารดา
เสียชีวิตตั้งแตมาลินยังเด็ก  มาลินไดรับการอุปการะเลี้ยงดูจากผูอ่ืนจนเติบโต  เม่ือเรียนจบชั้น
มัธยม 8  มาลินไดไปทํางานเปนครูที่โรงเรียนแหงหนึ่ง 
 มาลินเปนครูที่ตั้งใจทํางาน และปรารถนาใหเด็กไดรับวิชาความรูใหม ๆ จึงพยายาม
ขวนขวายเพื่อเพ่ิมพูนความรูใหแกตนเองอยูเสมอ 
 

 “เราตองชวยตัวเองใหมีความรูความสามารถดีอยูเสมอซิ    ครูที่ดีตองขวนขวายหาสิ่งที่ใหมมา 
     ใสตัว  ตองหาตํารับตํารามาศึกษาเลาเรียน   เพ่ือแนะนําลูกศิษยลูกหาใหกวางขวางขึ้น    ถาเรามัว 
     แตคอยแบมือรับเงินเดือนรับแลวก็หมดไป ไมทันไดใชใหเกิดประโยชน เราจะเอาอะไรใหมมาใหเด็ก...” 
                            (ก. สุรางคนางค.  2531ก: 40) 
 

 นอกจากเปนครูที่หม่ันศึกษาหาวิชาความรูเพ่ือพัฒนาตนเองแลว    มาลินยังเปนผูรักความ
ยุติธรรม  เห็นสิ่งใดไมถูกตองก็พยายามแกไข 
 
 “...เมื่อเชาฉันเขียนลงในสมุดรายงานอาหาร...” 
 “เขียนวายังไง?” 
 “เขียนวากับขาวของนักเรียนเลวลงทุกที  และในอาทิตยหนึ่งซ้ํากันถึงสามครั้ง   บางอยางมี 
     แตผัก  เนื้อหมูเน้ือปลาหาไมพบ” 
 “มาลินหาเรื่องรอนใจอีกแลว”  ดาระกาบนอยางไมพอใจ   “ทําไมนะ  พอถึงเวรเธอเปนตองมี 
     เร่ืองทุกที  ไมรูเปนยังไง” 
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 “ถาฉันไมทํายังง้ัน  อาหารนักเรียนก็เลวลงทุกที  นักเรียนประจําเขาเสียเงินใหคาอาหาร ไมใช 
     นักโทษที่ใหทานเปลา ๆ เราเสียอีกกินอยูหลับนอนที่โรงเรียน  โดยกินรวมกับเด็ก ๆ ไมตองเสียเงิน 
     ฉันเห็นบนกันเกือบทุกคนวา  อาหารกลืนไมลง  แตไมมีใครกลารายงาน  ถายังง้ันทานจะใหสมุดเรา 
     ไวจดทําไมวาเด็กมีอะไรกินบาง  มีชองหมายเหตุไวใหจดรายงานเสียดวย  ถาเราไมกลาทํา  ชองนั้น 
     ก็ไมมีความหมายอะไรเลย” 

(ก. สุรางคนางค.  2531ก: 42) 
 
 สิ่งที่มาลินทํา  เปนการคํานึงถึงประโยชนตอสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน เม่ือ       
มาลินลาออกจากโรงเรียนไปเปนครูสอนเด็กประจําบานที่ศรีราชา    และไดรับมอบหมายจาก
เจาของบานใหมีสิทธิจัดการเรื่องในบานไดทุกอยาง  มาลินไดพัฒนาปรับปรุงบานใหนาอยู  สราง
อาชีพใหแกคนในบาน และมาลินคิดวาเปนหนาที่ของเธอที่จะทําใหคนในบานมีชีวิตที่ดีขึ้น 
 

 “ ...คนที่นั่นไมมีรายไดอะไรเลย  แตกอนเขาหากินในทางที่ไมสูเหมาะ   ตมเหลา   เลนการพนัน 
     ดิฉันก็ไปชวนใหเขาทิ้งอาชีพเกามาทําไรใหคุณทิพยาแลว  เดี๋ยวนี้เราจะทิ้งเขาไดอยางไร” 

(ก. สุรางคนางค.  2531ก: 409) 
 

นอกจากนี้มาลินยังมีความคิดที่จะยกระดับสตรีไทย  ใหมีคุณสมบัติและมีความสามารถ
พรอมเผชิญกับสถานการณของโลกดวยการตั้งโรงเรียนอบรมสตรีใหเปนคนทันสมัย 
 

“...มาลินของคุณไมเคยคิดถึงเรื่องแตงงานเลยคะ เคยคิดแตวาอยากจะทํางานกอนอ่ืน ปรารถนา 
     จะไดเปนเจาของโรงเรียนสตรีที่มีชื่อเสียงในการอบรมลูกผูหญิงใหเปนคนทันสมัย ปรารถนาจะไดเปน 
     ครูใหญคนแรกที่ดําเนินการสอนแบบ  School of Character  อันเปนแนวการสอนที่แปลก ยังไมเคย 
     มีในเมืองไทย  คืออบรมใหเด็กผูหญิงของเราเปนคนกลาหาญ  อดทน  ทํางานทุกอยางได เพ่ือเผชิญ 
     กับสถานการณของโลก...” 
                      (ก. สุรางคนางค.  2531ก: 535) 
 

 มาลินเปนผูหญิงที่มีจิตสํานึกในการเรียกรองความถูกตอง ความยุติธรรม ใหแกผูถูก      
เอาเปรียบในสังคม   และในขณะเดียวกันมาลินก็ปรารถนาใหคนที่เกี่ยวของมีชีวิตความเปนอยูที่ดี
ขึ้น    มาลินจึงสรางอาชีพที่เหมาะสมใหแกคนเหลานั้น นอกจากนี้มาลินยังปรารถนาที่จะยกระดับ 
ผูหญิงใหเปนผูที่ทันสมัย  ทันสังคม  และพรอมเผชิญโลกอีกดวย 
 

นอกจากวัลยา  นิยตา และ มาลิน  ที่มีบทบาทแสดงใหเห็นการมีจิตสํานึกตอสังคมอยาง
ชัดเจนแลว  ตัวละครหญิงอ่ืน ๆ ที่แสดงใหเห็นถึงสํานึกที่มีตอสังคม  เชน 
 
 ก่ิงเทียนในเรื่องปศาจ  กิ่งเทียนเปนครูที่ทุมเทเอาใจใสตอนักเรียน และคิดวาโอกาสในชีวิต 
ซึ่งหมายถึงสิ่งแวดลอมตางๆในชีวิต มีผลตอการศึกษาของเด็ก 
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 “อันที่จริงเด็กทุกคนที่เกิดมา   ความสามารถของมันสมองก็ไมคอยจะยิ่งหยอนกวากันเทาไรนัก 
     แตมันขึ้นอยูกับความเพียรพยายามสวนตัว  และโอกาสในชีวิตดวย  ที่ทําใหคนเราเปนตอเปนรองกัน 
     มากในชีวิต และในระยะเวลาจากเด็กจนถึงผูใหญ มันนานพอที่ทําใหความเปนตอเปนรองหางไกลกัน 
     มากจนไลกันไมทัน” 
                      (เสนีย เสาวพงศ.  2548ข: 160) 

ในที่สุดกิ่งเทียนก็ไดเปนครูสอนเด็กในภาคอีสาน 
 
 ขนิษฐาในเรื่องเทพราช   ขนิษฐาตัดสินใจขายที่ดินใหแกกัมพลดวยราคาที่ถูกมาก  ทั้งนี้
เพราะตองการสงเสริมใหเกิดความเจริญกาวหนาในเทพราช  และตองการสนับสนุนกัมพลที่มีความ
ตั้งใจจริงในการทํางานเพื่อกอรางสรางตัว  เจตนาที่ตองการจะใหทองถิ่นมีความเจริญและตองการ
ชวยเหลือผูมีความสุจริตในการทํางาน เห็นไดจากคําพูดของขนิษฐา 
 

 “...ดิฉันรูสึกเหมือนกันแหละคะ  วามาคราวนี้  ที่นี่ออกจะเหงาและกรอยไปบาง    ไมใครมีอะไร 
     แปลกตาขึ้น  มีแตเส่ือมโทรมลง  ควรจะมีการสงเสริมส่ิงหนึ่งส่ิงใดใหดูเจริญกาวหนาขึ้น    ดิฉันเห็น 
     พองกับคุณในการที่วา     หากคุณมาอยูที่นี่  บางทีจะนําความเจริญบางอยางมาเผื่อแผพวกที่เขาอยู 
     เกา ๆ ไดบาง...” 
 
 “...สําหรับนอยดูเหมือนจะมีพ่ีภาคนเดียวแหละคะ  ที่จะทราบไดวา   ทําไมนอยจึงขายเขาดวย 
     ราคาถูก ๆ ...เปนคนหนุมที่มีความคิดมั่นในการจะทําฟารมเล้ียงไก  เดี๋ยวนี้รับราชการอยูกรมเกษตร 
     เมื่อพบนอยแกบอกวา  แกสนใจในวิชากสิกรรมและการทําฟารมมานานแลว  กลับจากการศึกษาวิชา 
     นี้จากตางประเทศ  ก็ตั้งใจจะมาทําฟารม   แตไมมีโอกาสเหมาะเพราะรับราชการอยู    ถาหาที่ดินได 
     แกจะลาออกจากราชการไปอยูที่โนนเพ่ือทําฟารม   ทุกคนที่มีความตั้งใจจะทําสิ่งหนึ่งส่ิงใดดวยสุจริต 
     เปนการกอรางสรางตัว  เราควรจะใหการสนับสนุน  ถูกไหมคะ  นอยคิดเชนนั้น...” 
             (ก. สุรางคนางค.  2512ข: 181, 240-241) 
 

  
ราตรีในเรื่องเบญจวรรณ  ราตรีเปนครูที่มีความคิดกาวหนา มีการนําวิธีการสอนและวิธีการ

ทดสอบแบบใหมมาใชกับนักเรียน อุดมคติของราตรี  คือ 
 
 “จะทํางานเพื่อความกาวหนาของเด็ก ๆ ในทองถ่ินที่กันดารไมมีใครเหลียวแลสงสาร  จะส่ังสอน 
     อบรม  จะชี้แจงใหความสวางไสวทุกอยาง  เพ่ือกุลธิดาเหลานี้จะไดประพฤติชอบ รูชอบ” 
                       (กาญจนา  นาคนันทน.  2513ข: 465) 
 

 ผกาในเร่ืองคูครอง      ผกาตระหนักวา ขณะน้ีเปนเวลาที่ชาติกําลังตองการความรวมมือ
รวมใจจากประชาชนที่จะชวยเหลือประเทศชาติตามแตกําลังความสามารถของแตละคน  ขณะนี้จึง
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ไมควรจะคิดถึงเรื่องอ่ืนนอกจากการชวยชาติ และผกาก็ไดตกลงใจวาจะชวยชาติดวยการสมัครไป
เปนอาสากาชาด 
  
 “ ควรหรือท่ีเราจะมานึกถึงการแตงงาน การมีคูครองในยามนี้คะ...ขอใหเราสงใจอันบริสุทธิ์ สะอาด 
    ของเราไป  มุงอยูเฉพาะส่ิงท่ีประเทศชาติตองการ...” 
 ... 
 “ หลานมีความรูสึกเพ่ิมขึ้นในเวลานี้วา  เราควรรีบกระทําเร็วๆ เพ่ือกระทําถึงหนาที่ของเราใหเต็ม 
    ความสามารถ   หลานจะสมัครเปนอาสากาชาด   ดีกวาเปนคูครองของใครนะ   นาอาบ” 
                       (ก.สุรางคนางค.  2512: 583-584) 

 
 จากทั้งหมดที่กลาวมาแลว  จะเห็นไดวาตัวละครเหลานี้ เปนผูมีจิตสํานึกตอสังคมและ
แสดงออกดวยการทํางานอยางทุมเทและเสียสละโดยมุงหวังที่จะสรางสรรคงานนั้นใหเปนประโยชน
ตอผูอ่ืนและสังคมประเทศชาติ มากกวาจะคํานึงถึงประโยชนสวนตน  นอกจากนี้ยังมีความคิดที่จะ
ชวยเหลือผูคนใหมีอาชีพ สามารถกอรางสรางตัวไดโดยสุจริต และตองการใหทองถิ่นมีความ
เจริญกาวหนา  รวมทั้งมีความคิดที่จะพัฒนาสตรีใหเปนผูที่มีความรู  ความสามารถ  ทันโลก   
ทันสังคม  และเห็นวาสตรีควรจะมีบทบาทในการทําประโยชนใหแกสังคมประเทศชาติมากกวานี้ 
 
 ประเด็นตาง ๆ ทั้ง 15 ประเด็นที่นํามาเชื่อมโยงกับความเปนหญิงน้ี  เปนประเด็นที่เกิดขึ้น
จากการเห็นภาพรวมกันของการนําเสนอในนวนิยายแตละเรื่อง  ซึ่งแสดงใหเห็นถึงลักษณะตลอดจน
สถานะของหญิง    บางประเด็นเปนประเด็นที่พบในนวนิยายเกือบทุกเรื่อง ซึ่งไดแก “ผูหญิงตองมี
ความออนหวาน” ประเด็นนี้ถูกนําเสนอผานการบรรยายภาพตัวละคร อากัปกิริยา นอกจากนี้ยัง
พบวาคุณลักษณะของตัวละครหญิงที่ไดรับการยกยองจากตัวละครดวยกันเปนจํานวนมากที่สุด คือ 
ความสวยงาม ความออนหวาน   ดังน้ันความออนหวานจึงเปนคุณลักษณะที่ถูกใหความสําคัญและ
นํามาเชื่อมโยงไวกับความเปนหญิงอยางแนบแนน  นอกจากนี้ประเด็นที่ถูกนําเสนอเปนจํานวนมาก
อีกประเด็นหนึ่งคือ ความเปนหญิงกับสถานะของความเปนแม  นวนิยายสวนใหญไดนําเสนอภาพ
ของแมที่ดี มีความรักและปรารถนาดีตอลูก เปนการตอกย้ําใหตระหนักถึงสถานะและบทบาทของแม
ที่สังคมคาดหวัง  

ในสวนของการงานอาชีพ นวนิยายจํานวนมากไดมีการนําเสนอวา หญิงมีการงานมีการ
ประกอบอาชีพ แมอาชีพสวนใหญจะเปนอาชีพที่เกี่ยวของกับการใหบริการ แตก็แสดงใหเห็นถึง
ความพยายามในการพึ่งตนเองของหญิง นอกจากนี้แนวคิดเกี่ยวกับอํานาจและความไมเทาเทียมกัน
ระหวาง หญิง ชาย  ระหวางสามี  ภรรยา เปนสิ่งที่พบเปนจํานวนมากซึ่งปรากฏใหเห็นในประเด็น
ตางๆ อันไดแก  การพึ่งพา  การอยูใตอํานาจของชาย  ความเปนเหย่ือ  การตระหนักถึงสถานะที่
ออนดอย  ซึ่งประเด็นเหลานี้หากนําจํานวนเรื่องที่พบมารวมกันแลวจะเปนจํานวนที่สูงมาก อันแสดง
ใหเห็นถึงอํานาจของชายที่มีเหนือหญิง สถานะของหญิงที่ต่ําตอยกวาชายซึ่งไดถูกประกอบสราง
และนําเสนอในนวนิยายหลายๆเรื่อง   
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 รายละเอียดแสดงคุณลักษณะและประเด็นตางๆทั้ง 15 ประเด็นนี้ หากจําแนกตามจํานวน
เรื่องที่พบและคิดเปนรอยละ จะปรากฏภาพตามแผนภูมิดังตอไปน้ี 
 
 
แผนภูมิจําแนกคุณลักษณะและประเด็นตางๆแสดงจํานวนเรื่องที่พบโดยคิดเปนรอยละ 
 

 
 
                 จํานวนเรื่องท้ังหมด 58 เร่ือง  เขียนโดยนักเขียนหญิง 31 เร่ือง นักเขียนชาย 27 เร่ือง 

 
 
 ความเปนหญิงที่นํามาเชื่อมโยงกับประเด็นตาง ๆ เหลานี้ ทําใหเห็นถึงสถานะบทบาท  และ
การดํารงอยูของหญิงในสังคมที่มีความแตกตางกันออกไป 
 
 ภาพของผูหญิงที่ปรากฏมีหลากหลายรูปแบบตามแตมุมมองของผูมองที่จะมุงเนนใน
ประเด็นใดเปนหลัก  ดังน้ันผูหญิงจึงมีทั้งแบบกุลสตรี  แบบที่มีอิสระในการดํารงชีวิต  แบบผูพ่ึงพิง  
แบบผูนํา  แบบผูตาม  แบบออนหวาน  แบบเยายวน  ฯลฯ 
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แตหากจะเรียงรอยนําเอาลักษณะความเปนหญิงที่สังคม(ในนวนิยาย)  คาดหวังและยกยอง
มาสรางเปน“แบบของผูหญิง”ที่สังคมตองการ  ภาพที่ไดคือผูหญิงที่มีความออนหวาน  นุมนวล  
เขมแข็งแตไมกาวราว  รูจักงานบานงานเรือน  มีการศึกษา ทันสมัย  (แตไมล้ําเกิน)  รูจักโลก    
รูจักการเขาสังคม  นั่นคือภาพของผูหญิงที่มีการผสานกันระหวางผูหญิงแบบขนบของกุลสตรี  กับ  
ผูหญิงแบบยุคใหมซึ่งนําแบบมาจากโลกตะวันตก  เกิดเปนภาพของผูหญิงแบบที่สังคม “ยุคอารยะ”  
ตองการ  
 

 
4.2  ความเปนหญิงในนวนิยายของนักเขียนหญิง นักเขียนชาย  
 ในนวนิยายความเปนหญิงไดถูกนําไปเชื่อมโยงกับประเด็นตางๆดังที่กลาวมาแลว สิ่งที่   
นาสนใจคือ ความเปนเพศที่แตกตางกัน ซึ่งเชื่อวานอกจากความแตกตางระหวางเพศหญิงเพศชาย
ทางสรีระแลว “ผูหญิงผูชายมีความแตกตางกันในทางอื่นๆอีกดวย ไมวาจะเปน สติปญญา 
ความสามารถ  ความถนัด  จิตใจและอารมณ” (วารุณี ภูริสินสิทธิ์.  2550: ออนไลน)   ในฐานะ
นักเขียนความเปนเพศที่แตกตางกันไดสงผลตอการสรางภาพความเปนหญิงที่แตกตางกันหรือไม  
ซึ่งในประเด็นนี้ผูศึกษาพบวา มีความแตกตางในการสรางภาพของนักเขียนหญิง นักเขียนชาย 
หลายประเด็นดวยกัน และประเด็นที่เดนชัดมากที่สุด ก็คือ  ความเปนหญิงกับความเยายวน 
นอกจากนี้ยังมีความแตกตางในงานของนักเขียนหญิงและนักเขียนชายอีกหลายประเด็น  ทั้งในเรื่อง
ความเปนหญิงที่ถูกกรอบโดยคานิยม ขนบประเพณี ซึ่งนักเขียนหญิงไดนําเสนอประเด็นนี้มากกวา
นักเขียนชาย   การพึ่งพา การเปนผูตามที่นักเขียนหญิงสรางใหตัวละครสตรีมีลักษณะเหลานี้
มากกวานักเขียนชาย    เชนเดียวกับอิสระในการกําหนดชีวิตของตนเองที่พบวาตัวละครหญิงใน  
นวนิยายของนักเขียนหญิงมีอิสระในการกําหนดชีวิตของตนนอยกวาตัวละครหญิงในนวนิยายของ
นักเขียนชาย 
 คุณลักษณะและประเด็นตางๆทั้ง 15 ประเด็นที่สัมพันธกับความเปนหญิง หากนํามาจําแนก
ตามจํานวนเรื่องที่เขียนโดยนักเขียนหญิง นักเขียนชาย พบวามีลักษณะตามแผนภูมิตอไปน้ี 
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แผนภูมิจํานวนเรื่องทีเ่ขียนโดยนักเขียนหญิงและนักเขียนชาย 
 

 
 
                           จํานวนเร่ืองท้ังหมด 58 เร่ือง  เขียนโดยนักเขียนหญิง 31 เร่ือง นักเขียนชาย 27 เร่ือง 

              นักเขียนหญิง 12 นามปากกา 12 คน 

                                                           นักเขียนชาย 12 นามปากกา 9 คน 

 
 

 
ในประเด็นความเปนหญิงกับความออนหวาน จริตกิริยาเยายวนนั้น เปนลักษณะที่ผูศึกษา

ไดนํามารวมไวในประเด็นเดียวกัน  ดังนั้นหากพิจารณาจากจํานวนเรื่องที่เขียนโดยนักเขียนหญิง
และนักเขียนชายจะพบวาจํานวนเรื่องที่นําเสนอแทบจะไมมีความแตกตางกัน แตหากพิจารณาลงไป
ในรายละเอียดของแตละเรื่อง จะพบวามีความแตกตางกันระหวางงานเขียนของนักเขียนหญิงและ
นักเขียนชายในเรื่องความเปนหญิงกับความเยายวน ดังจะเห็นไดจากการบรรยายตัวละครของ
นักเขียนชายและนักเขียนหญิงที่มีความแตกตางกัน ดังตัวอยางเชนการบรรยายของนักเขียนชาย 
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    ไฉนผิวของหลอนชางผุดผาดนัก บุคลิกภาพของคนึงนิจก็ยังเดนสะดุดตาอยูดี  ผมของหลอนไมได
ดัดดวยวิทยาศาสตร แตสลวยเหมือนกลุมควัน เหมือนกลุมเมฆฝนที่ยอยตามเวหา  สีนั้นดําสนิทนัก 
อยางที่แสงแดดแตมติดลงแลวเหมือนเอาตาดทองไปแซมในกลุมเสนไหม รางหลอนเลาก็อรชร แบบที่
ผูชายมองและเฝารําพึงอยากอุม ....เขาไตสายตาขึ้นไปตามลําแขนอันขาวกลมกลึง แลวเรื่อยจาก
ลําคอระหง ซึ่งเขาเกรงนักวาอะไรมาตองแรงๆคงหักพับ  ที่สุดสายตาของเขามาหยุดที่ดวงหนา 
ซึ่งกําลังกม – ใบหนาของผูบริสุทธิ์ชัดแจงทีเดียว   สายเลือดสาวอันสมบูรณซานอยูทั่วแกม    เพราะ
ผิวบางจนทําใหเห็นชัด ริมฝปากเลา  ถากลีบดอกสมมีสีชมพูแลว  จักรก็ยังไมแนใจวา  ความออนนุม
ของมันจะเทียบกับริมฝปากของหลอนไดหรือไม 

                            (สุวัฒน  วรดิลก .  2518: 45) 
 

     เขามาหยุดยืนอยูที่ขางเตียงนอนของยุพเยาว  เธอหลับสนิท ทําใหเห็นสภาพที่นารักนาสงสาร
เด็กหญิงคนหนึ่งซึ่งจัดจานเมื่อเขาไดพบในขณะท่ีมีอายุเพียง  14 ป  บัดนี้มีความงามที่นับวาเปนชั้น
เอก  งามทั้งผิวพรรณ  ดวงหนาและสวนสัดของรางกาย งามอยางหาที่ติมิได...  ยุพเยาวงามอยาง
บริสุทธิ์เปนความงามที่บอกใหรูวามีความดีของดวงใจอยูในนั้น เปนความงามที่เตงตูมทั่วสรรพางค
กาย 

                                                                             (พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ.  2543ข: 136) 
 

     แพรบางตัดเปนเส้ือรูปหลวมๆไหวพลิ้วพรอมกับกล่ินหอมระรวยออนๆ รัญจวนใจ เอื้อมพรผูซึ่ง
เปนเอื้อมพรที่ออนหวาน ชางคุยชางเลนหยอกลอ... หลอนเลือกถามซักแตปญหาปจจุบัน เล่ืยง 
อนาคต  และไมไซไปถึงปญหาที่เขาไมอยากจะพูดหรือแมแตคิดเมื่ออยูตอหนาเด็กสาวรางสะคราญ 
ผูทรงเสนหอยางประหลาดผูนี้ 

                              (อิงอร.  2546: 71) 
 

      สายัณหพิศดูดวงหนาที่โปรยเสนหระรื่น  ดวงตาที่พริ้มและริมฝปากยิ้มยวนทั้งหลับ  ผมดํากอง
กระจาย  กรุนกล่ินหอมเต็มหมอน  ทานอนที่สุดจะเสนหายาใจ และกล่ินไอท่ีโชยระรวยตรึงความรูสึก
เขาแนน         
                            (อิงอร.  2546: 111) 

 
         ภาพรางอันระหงสมทรงของหลอน    กาวเดินไปดวยทวงทีนิ่มนวลแตสงางามทามกลางแสงแดด 
        ออนแหงตนเดือนกุมภาพันธ ดูมันชางเต็มไปดวยเสนห....เปนมลิลาอีกคนหนึ่งผูสะพรั่งพรอมไปดวย 
        ความหวานหยาดเยิ้ม มีทวงทีลีลาอันละมุนละไมและงามสงา...  ความงามอันอาบอยูดวยเสนหอยาง 
        นาพิศวง   
                                                                                            (อาษา.  2513ก: 134-135) 
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การบรรยายของนักเขียนหญิง 

 
       ผิวเนื้ออุษาผุดผาด จมูกกับปากรับใบหนาที่เกล้ียงเกลาปราศจากสิวฝา แกมเปนสีชมพูเร่ือดวย 
        สายโลหิต  นัยนตามีประกายแจมใส  ฟนซี่เล็กขาวสะอาด มารยาทนุมนวล 
            (วรรณสิริ.  2525: 14-15) 
 

        นนทลีไมหวานเหมือนพรสิริ และไมนาเอ็นดูเหมือนนิภาธร  แตนนทลีก็เปนคนสวยในแบบ
หนึ่ง ไมสดใส ไม เศราเซียว เ รียบรอยเย็นตา  ทาเฉื่อยๆปนประหมานิดๆนุมนวลนาดูดี    
เคาหนานนทลีไมเปนฝรั่งเหมือนนอง รูปหนาไมเรียวยาวหวานเหมือนพ่ี  ตาไมหวาน แตนนทลีมีส่ิง
หน่ึงที่สะดุดตาและติดตาเขาตั้งแตแรกพบ  คือริมฝปากอันบางแดงเต็มตึง ชั้นลางหนานูน ประดุจ
กลีบกุหลาบแดง  รองระหวางปากกับจมูกเปนรอยชัด  รับกับรอยหยักริมฝปากบนอยางเหมาะเจาะ   
ริมฝปากคูนี้หุบสนิทอยูเปนนิจ 

                                (จินตะหรา.  2512: 88-89) 
 

         ยังมีมนุษยคนหนึ่งยืนหันหลังใหเขา  ทาทีพิงระเบียงนั้นดูระทดระทวย  ศีรษะอันมีรูปงามทาบ
อยูกับทองฟาสีคราม   ภาพเจดียกลางน้ําโผลยอดลิบๆเบ้ืองขวา   ผมแคคอถูกแสงตะวันฉายออนๆ
ดําเปนเงา.... ดอกไมสีมวงเล็กๆ 2-3 ดอกเสียบหยอนอยูตรงทายทอย  หลอนมิใชคนงามจนนาตะลึง 
แตก็ตรึงเขาไวแนวแน 

                (ดวงดาว.  2537: 49) 
 

         แสงแดดออนๆสองลอดใบไมตองเรือนผมอันดําขลับและดวงหนาอันงามแฉลมของมาลินีทําให
แลดูนารักยิ่งขึ้น   ธวัชแลเห็นขนตาอันยาวสลวยและสายเลือดที่พวงแกมท้ังสองของเธอไดถนัด   
ตามปกติมาลินีก็เปนคนสวยคมคายพิศไมจืดอยูแลว  แตที่สวยมากที่สุด สวยกวาจมูกอันโดงงาม 
สวยกวาปากอันเต็มและโคงเหมือนธนู  และสวยกวาหนาผากอันกวางสูงและคางเรียวหรือพวงแกม
รูปมะปรางนั้นก็คือ  ดวงตาที่เปนเจาของคิ้วอันโกงและขนตาอันยาวสลวยนี่แหละ !ธวัชชอบพิศดู
ดวงตาอันใหญมีแววหวานแกมเศรานี้นัก 

         (น. ประภาสถิต.  2510: 9) 
  

 
จากทั้งหมดที่กลาวมาแลวนี้จะเห็นไดวา นักเขียนชายสรางใหตัวละครเปนผูจับจอง มีการ

แจกแจงรายละเอียดสวนตางๆของรางกาย    ความเปนหญิงในสายตาของนักเขียนชายจะสัมพันธ
กับความเยายวนและจะมีนัยยะทางเพศแฝงอยู  ไมวาจะเปน “ความงามที่เตงตูม”  “กลิ่นหอมระรวย
ออนๆ รัญจวนใจ”  “เด็กสาวรางสะคราญผูทรงเสนหอยางประหลาดผูนี้”   “โปรยเสนหระรื่น ดวงตา
ที่พริ้มและริมฝปากยิ้มยวนทั้งหลับ”   “ทานอนที่สุดจะเสนหายาใจ”   “สะพรั่งพรอมไปดวยความ
หวานหยาดเยิ้ม...ความงามอันอาบอยูดวยเสนหอยางนาพิศวง”   
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ในขณะที่การบรรยายตัวละครของนักเขียนหญิงแมจะมีการมองและบรรยายไปทีละสวน  
เชนเดียวกับนักเขียนชาย แตการบรรยายนั้นไมมีนัยยะทางเพศปรากฏใหเห็นอยางเดนชัดเหมือน
นักเขียนชาย  

   
นอกจากนี้ความแตกตางระหวางงานเขียนของนักเขียนหญิงและนักเขียนชายที่เห็นไดชัด

อีกประเด็นหนึ่ง ก็คือ ความเปนหญิงกับอิสระในการดําเนินชีวิต  พบวางานเขียนของนักเขียน
ชายเกือบทุกเรื่อง ( 22 เร่ืองจากทั้งหมด 27 เรื่อง) จะสรางใหตัวละครหญิงมีอิสระในการกําหนด
ชีวิต  มีความเปนตัวของตัวเอง      สวนนักเขียนหญิงจํานวนหนึ่ง ไดแก นิตยา ก.สุรางคนางค   
กาญจนา   ว.ณ ประมวลมารค ไดสรางตัวละครใหมีอิสระในการกําหนดชีวิต มีความเปนตัวของ
ตัวเอง เชนเดียวกับตัวละครของนักเขียนชาย  แตในงานเขียนของวรรณสิริ  น.ประภาสถิต ดวงดาว 
จินตะหรา พบวาผูหญิงไมมีอิสระในตัวเอง เปนผูไมแสดงออกทางอารมณ เปนผูมีความอดทน   
อดกลั้น สยบยอม   และทายที่สุดตัวละครเหลานี้ก็มักจะไดรับสิ่งตอบแทนคือความสุขในชีวิต       

สิ่งเหลานี้แสดงใหเห็นถึงพลังอํานาจของวาทกรรมที่ไดครอบงําความคิดและการกระทําของ
ผูคนในสังคมอยางแนบเนียนจนผูถูกกระทําไมตระหนักรู และคิดวาสิ่งที่ถูกสรางขึ้น สิ่งที่กําลัง
ครอบงํานั้นเปนธรรมชาติ  เปนเรื่องปกติธรรมดาจนเกิดเปนความเคยชิน   ความรูสึกที่จะตอตาน
ขัดขืน หยัดยืน  หรือตองการใหพนไปจากสภาวะแหงความเปนไปที่วาทกรรมสรางขึ้นนั้น   จึงไม
บังเกิดขึ้น   นักเขียนเปนผูสรางวาทกรรมและในขณะเดียวกันวาทกรรมก็เปนผูสรางนักเขียนดวย
เชนกัน 

แมในงานเขียนของนักเขียนชาย ผูหญิงจะมีอิสระเปนตัวของตัวเองแตในขณะเดียวกันสิ่งที่
ปรากฏใหเห็นเหมือนกัน ในงานของนักเขียนหญิงนักเขียนชาย ก็คือ อํานาจของชายที่มีเหนือกวา
หญิงทั้งในการนําเสนอโดยผานโครงเรื่อง ทัศนะของตัวละคร และถอยคําภาษาที่ใช   ตัวอยางเชน 

 
ในเร่ืองคนบริสุทธิ์ วรรณสิริไดสรางใหนาฏเปนผูไมมีอิสระในการกําหนดชีวิตของตนเอง 

เปนผูตามและผูพ่ึงพา คําที่ผูเขียนใชแสดงอากัปกิริยาของนาฏ  แสดงใหเห็นถึงความเปนผูออนตอ
โลก   ในขณะที่อากัปกิริยาของธวัชตัวละครชายก็แสดงใหเห็นถึงอํานาจที่เหนือกวา 

  
“ธวัชซอนยิ้ม กิริยาเอียงอายของนาฏทําใหเขาเอ็นดู” 
“ธวัชลอบชําเลืองดูกิริยาที่กาวอยางสะทกสะเทิ้นดวยความพอใจ”  
“เม่ือน่ังอยูดวยกันตามลําพัง หญิงสาวยิ่งรูสึกประหมามากขึ้น นัยนตาดําสนิททั้งคูคอย

หลบเมินไปแลในที่ซึ่งไมใชหนาธวัช... ชายหนุมถือโอกาสนี้เพงพิศเจาสาวของเขาเสียเต็มตา เขา
ยอมรับกับตัวเองวานาฏถูกใจ ยิ่งหลอนมีทาทีเอียงอายก็ยิ่งนารัก” 

“นาฏคุนกับธวัชเทาไร เขาก็เพ่ิมความเอ็นดูหลอนมากเทานั้น” 
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คําวาเอ็นดูปกติจะเปนคําที่ผูใหญใชกับผูนอย เม่ือนํามาใชในที่นี้จึงแสดงใหเห็นถึงสถานะที่

ต่ํากวาของผูถูกเอ็นดู   และแมแตอากัปกิริยาของตัวละครในชีวิตประจําวันตามปกติ หากพิจารณา
แลวจะเห็นวาผูหญิงจะเปนฝายตาม ในขณะที่ผูชายเปนฝายนํา  และผูเขียนก็สรางใหผูหญิงพึงพอ
ในสถานะนี้ 

 
“ชายหนุมจับแขนภรรยาใหลุกขึ้นยืนพาเดินออกมา     ...เขาชวนนาฏรับประทานอาหาร   

พลางชวนสนทนาอยางสนิทสนมราเริง ทําใหหลอนเพลิดเพลินและเปนสุข ริมฝปากเผยอยิ้มดวย
ทาทีเอียงอาย” 

“ดวยความออนโยนเรียบรอยของนาฏ ทําใหธวัชเพิ่มความเอ็นดูรักใครภรรยาย่ิงขึ้น เขา
กลับบานทันทีที่เลิกงาน... นาฏเปนสุขมากหลอนรักและเคารพสามีเปนที่สุด” 

ภาพเหลานี้เปนการตอกย้ําความเปนหญิงที่เปนรองตองพึ่งพิงชายและอยูใตอํานาจของสามี 
 
ในเรื่องนางแมวปา ชอลิลลี่ พร้ิมเพรา หรือ เลียว ศรีเสวก  ซึ่งเปนนักเขียนชายก็ไดสรางให

ตัวละครหญิงอยูใตอํานาจของตัวละครชาย   แมตัวละครหญิงจะเกงกลาเพียงใดแตเม่ือมาพบรักกับ
ตัวละครชาย  “  ความเกงกลา  ปราดเปรียว  ใจแข็ง  เด็ดเดี่ยว  หัวใจกราวแกรง ”  ของนิด
หรือนางแมวปาก็เปลี่ยนไป  อากัปกิริยาของนางแมวปาหลังจากที่ไปอาศัยอยูกับพระเอก คือ 
“ นารัก นาเอ็นดู ออนหวาน เรียบรอย อายมวน  มึนซึม เศราหมอง ประหวั่นพรั่นพรึง  
หลอนไมไดเปนตัวของตัวเอง ” 

นอกจากนี้ถอยคําของตัวละครชายก็ไดแสดงใหเห็นถึงการตระหนักถึงอํานาจของชายที่มี
เหนือกวาอยางชัดเจน  ตัวอยางถอยคําเชน 

“ฉันตองปราบแมวตัวนี้ใหเชื่องใหได” 
“เขาตองดัดหลอนใหหายพยศใหจงได” 
“นิดตองไปกรุงเทพฯ  พ่ีตองการเชนน้ัน” 
 
ทั้งนักเขียนหญิงและนักเขียนชาย ตางสรางใหตัวละครหญิงสยบยอมอยูใตอํานาจของ    

ตัวละครชายเชนเดียวกัน  การสยบยอมนี้แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางเพศ(Gender 
Relation) ที่ถูกกําหนดโดยบรรทัดฐานและคานิยมของสังคมใหหญิงมีฐานะดอยกวาชาย(ซึ่งมักเปน
เชนนี้เกือบทุกสังคม) ทําใหความสัมพันธระหวางเพศมีความเสมอภาคกันไดยาก 
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4.3  ความเปนหญิงในวาทกรรมและความเปนหญิงในนวนิยาย 
 ความเปนหญิงในวาทกรรมที่จอมพล ป.พิบูลสงครามไดสรางขึ้นน้ัน  แบงออกเปน          
4 ประเด็นหลัก  ซึ่งในที่นี้จะไดนําแตละประเด็นมาพิจารณา เปรียบเทียบกับความเปนหญิงที่ปรากฏ
ในนวนิยาย 
  
 4.3.1  ความเปนหญิงกับเพศสภาพ 

ในวาทกรรมของจอมพล ป. พิบูลสงครามไดกลาวถึงเพศสภาพไว 3 สวน คือ ทางรางกาย 
ทางจิตใจ และทางคุณลักษณะ      

ในทางรางกาย จะเนนถึงความแตกตางระหวางหญิง ชาย ในทางสรีระซึ่งสงผลตอความ
แข็งแรงของรางกาย และนํามาซึ่งการแบงงานใหเหมาะสมกับเพศ 
 
 ทางสภาวัธนธัมหยิงกําลังพิจารณาจะจัดการออกกดหมายแบงงาน ระหวางหยิงกับชาย 
      ไหเหมาะสม   เวลานี้ยังมีงานหลายหยางที่หยิงไมควนทํา เชน งานทุบหิน ขุดดิน หาบน้ํา เปนตน 
      ซึ่งงานหนักเหลานี้    ควนชายจะทําไมใชหยิง   หรือเวลาหยิงมีครรภจวนคลอด   ก็ไมควรไหหยิง 
      ทํางานหนัก  ซึ่งจะเปนการบั่นทอนอนามัยของแมและของลูก 
                (สามัคคีไทย.  2486: 243) 
 

นอกจากสรางวาทกรรมเกี่ยวกับการแบงงานแลว     สภาวัฒนธรรมหญิงยังไดดําเนินการ
จัดอาชีพที่เหมาะสมใหกับหญิง ทั้งน้ีเพราะ “ยังมีหยิงไทยบางพวกไมมีงานทําที่ดี  มักไปรับจางไน
สถานที่ไมควน  อาดทําใหเสื่อมเสียเกียรติหยิงไทยได  ซึ่งไมเปนการสมควรที่หยิงไทยจะกะทําไน
สมัยไทยจเรินดีเชนบัดนี้  จึงซาบวาจะจัดไหมีอาชีพแกหยิงขึ้น” (สามัคคีไทย.  2486: 243) 

อาชีพที่จัดขึ้นใหหญิง  ไดแก  งานในโรงงานอุตสาหกรรมเบา งานดานบริการ การรับ
ราชการ  งานสังคมสงเคราะห  สําหรับงานในโรงงานอุตสาหกรรมเบาไดแก  การแคะเมล็ดฝาย  
การปนเสนปอกระเจา  การทํากระเปาไมไผ  การทําอาหารสําเร็จรูป  เปนตน ในสวนของงานดาน
บริการ  สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ไดจัดตั้งโรงแรมขึ้น 2 แหง  คือโรงแรม
รัตนโกสินทร และ โรงแรมสุริยานนทเพ่ือเปนโรงแรมตัวอยาง และเปนโรงแรมแหงแรกที่จะใชสตรี
มาเปนพนักงานรับใช  โดยสํานักวัฒนธรรมหญิงไทยไดประกาศรับสมัครบุคลากรสตรี  เขาทํางาน 
11 ตําแหนง  (สุขสรรค  แดงภักดี.  2538: 147) 

ภาพการแบงงานระหวางหญิง ชาย ที่ปรากฏในวาทกรรม  และนํามาเปนแนวในการปฏิบัติ
จริงน้ัน  จะเห็นไดวามีความสอดคลองกับลักษณะงานอาชีพของหญิงที่ปรากฏในนวนิยายซึ่งมีเปน
จํานวนมาก และสวนใหญเปนงานที่เกี่ยวของกับการใหบริการเชนเดียวกัน  เชน เปนเลขานุการ  
พนักงานพิมพดีด เสมียน  คนรับใช พนักงานธนาคาร       อาชีพครูเปนอาชีพของผูหญิงที่พบ
ในนวนิยายมากที่สุด  ซึ่งในสังคมสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม อาชีพของสตรีที่ไดรับการสงเสริม
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มากคือ ครู และนางพยาบาล    แตมีสวนที่เปนความตางของวาทกรรมกับนวนิยายคือในวาทกรรม
เห็นวางานบางอยางเปนงานที่หญิงไมควรทํา เปนงานของชาย  แตในนวนิยาย บางเรื่องไดเสนอ
แนวคิดวา  “ผูหญิงทําไดทุกอยางที่ผูชายทํา” ประเด็นนี้จึงเปนสิ่งที่แตกตางระหวางวาทกรรม กับ 
นวนิยาย 
 
 ในทางจิตใจ  ในวาทกรรมเนนใหเห็นวา  ผูหญิงเปนผูที่มีจิตใจเขมแข็งไมตางจากชาย  
และบางกรณีอาจมีเหนือชายดวยซ้ําไป  ดังปรากฏขอความวา “ยามคับขันสุดขีดนั้น  หยิงมีขวัน
ดีกวาชาย”  เชนเดียวกับในนวนิยายที่มีภาพของผูหญิงที่เขมแข็งปรากฏใหเห็นเปนจํานวนมาก   
มีทั้งความเขมแข็งในการสูชีวิต   เขมแข็งในการตอสูเพ่ือความอยูรอดและเรียกรองความยุติธรรม  
เขมแข็งในการที่จะเรียกรองในสิ่งที่ถูกตองเปนธรรมใหผูอ่ืน  ความเปนหญิงจึงมีความสัมพันธกับ
ความเขมแข็งทั้งในวาทกรรมและในนวนิยาย 
 
 ในทางคุณลักษณะในวาทกรรมของจอมพล ป. พิบูลสงครามใหความสําคัญกับความ
ออนหวาน  ความสวยงามของผูหญิงที่นอกจากจะนํามาซึ่งความชื่นตาชื่นใจแลว  ผูหญิงยังสามารถ
ใชความงามและความออนหวานนี้  ชักจูงและโนมนาวใจชายใหกระทําในสิ่งที่หญิงตองการได 
 

หยิง  ดอกไมงามของปวงมนุสมีริทธิ์อิทธิพลมากกวาองคการของรัถบาล  ถาเทียบกับองคการ 
     ยุยงโคสนาชวนทําแลว  แพริทธิ์อิทธิพลหยิง..... หยิงมีคุณสมบัติพิเสสอันกอไหเกิดอิทธิพลเหนือชาย 
     ยิ่งกวาไคร ๆ   นายกรัถมนตรี  รัถมนตรี  ปลัดกะซวง  อธิบดี  เหลานี้บังคับบันชาไหทานขาราชการ  
     ทํางานดีไมเทาเมียรักของแตละทานเลย 
                     (สามัคคีชัย.  2485: 1586-1587) 
 

 ในนวนิยายความเปนหญิงกับความออนหวานเปนสิ่งที่ถูกเชื่อมโยงเขาไวดวยกัน  ดังจะ
เห็นไดวานวนิยายสวนใหญนําเสนอประเด็นน้ี   ในนวนิยายบางเร่ืองแมหญิงจะเขมแข็งเกงกลา
เพียงใดหญิงก็ยังตองมีความออนหวาน  และในขณะเดียวกันความเปนหญิงก็ถูกนําไปเชื่อมโยงไว
กับจริตกิริยาเยายวน ซึ่งทําใหหญิงเปนผูมีเสนห   สามารถครอบงําและชักจูงใจชายใหกระทํา
หรือไมกระทําสิ่งใดก็ได    ความเปนหญิงในนวนิยายกับความเปนหญิงในวาทกรรม ในประเด็นเรื่อง 
ความออนหวานและอํานาจในการชักจูงชายจึงไมตางกัน 
 

4.3.2  ความเปนหญิงกับความเปนอารยะ 
ในวาทกรรมสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม  ความเปนหญิงถูกนําไปเชื่อมโยงกับความเปน

อารยะ หญิงที่แตงกายถูกตองตามวัฒนธรรมถือวาเปนผูที่สรางเกียรติใหแกชาติ  เปนผูสรางอารยะ  
“หมวกหรือถาจะพูดไหหมด  ก็คือการแตงกายไหถูกตองตามวัธนธัมน้ัน เปนการชวยชาติไหสูงเดน
ยิ่ง”   (สามัคคีชัย.  2485: 1362) ในเพลงสวมหมวกก็ไดกลาวถึงการสวมหมวกวาเปนสิ่งที่แสดงให
เห็นถึงอารยะ 
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...สมศักดิ์ศรีมีสงาเปนอารยะ  หมวกนี้จะชวนใหชมสมประสงค... 
นอกจากการแตงกายที่แสดงใหเห็นถึงความเปนอารยะแลว ในวาทกรรมยังชี้ใหเห็นวา 

หญิงที่จะเปนเครื่องหมายแหงอารยะไดนั้น ควรเปนผูมีการศึกษา มีความรูตามหลักวิชาการ
สมัยใหมในการอบรมดูแลเลี้ยงดูบุตร  และควรจะมีงานอาชีพของตนสามารถพึ่งตนเองได 
 “เวลานี้หยิงจะทําอะไรมักพึ่งชายมากเกินไป  สมัยนี้หยิงมีความรูมากมาย  สําเหร็ดการ  
สึกสาไดรับปริญญาก็มากแลว ควนจะทํางานของตนเองไหมาก  ซึ่งจะเปนการยกถานะหยิงไทยไป
ไนตัวเองดวย”   (สามัคคีไทย.  2548: 243) 

ในนวนิยายการแตงกายของหญิงเปนเพียงสิ่งที่ทําใหหญิง   “งามหรือไมงาม”    “เหมาะแก
กาละหรือไมเหมาะ”  ความหมายของการแตงกายยังไมไดกาวผานไปถึงความเปนผูสรางอารยะ
เหมือนในวาทกรรม 
 ในนวนิยายบางเรื่อง  เชน  หนามยอกอก  เบญจวรรณ   แสดงใหเห็นการแตงกายของหญิง 
ที่ถูกตองตามระเบียบ  คือ สวมกระโปรง และสวมหมวกโดยไมไดกลาวถึงการแตงกายในแงของ
ความเปนอารยะแตอยางใด 
 

ในสมัยที่บานเมืองเต็มไปดวยการฟนฟูสงเสริม   เปนสมัยของการประกวด  สมัยวัฒนธรรม 
     สมัยวีรธรรม  และรัฐนิยม  คุณแมกับทิพาชวยกันทําหมวกดวยรังบวบแก ๆ ตัดและตอกันเขาเปน 
     รูปหมวกสวยเก  ใหนทีและสุชาดาคนละใบ  สําหรับสวมไปในงานตลาดนัด 
      (กาญจนา  นาคนันทน.  2513ข: 104-105) 
 
 ในสวนของการศึกษานั้น  ในนวนิยายชี้ใหเห็นวาการศึกษาจะชวยใหสตรีทันโลก ทันสมัย 
สามารถพึ่งพาตนเองได  ซึ่งในประเด็นน้ีก็ไมตางจากวาทกรรมแตอยางใด 
 

4.3.3  ความเปนหญิงกับครอบครัว 
ในวาทกรรม  สถานะของผูหญิงในครอบครัว  คือ เมีย และ แม  ลวนมีความสําคัญในการ

สรางชาติ  ในฐานะเมีย  คุณลักษณะสําคัญ  คือ การเปนแมศรีเรือน  ดูแลรับผิดชอบภาระตางๆ 
ในบาน  เพ่ือใหสามีทํางานไดอยางเต็มที่  และมีวาทกรรมหลายชุดที่กลาววา  หญิงเปนผูสรางขวัญ
กําลังใจใหแกสามี  รวมทั้งสามารถชักจูงสามีใหทํางานชวยชาติ อยางเต็มกําลังไดอีกดวย  ตัวอยาง  
ถอยคําที่สรางวาทกรรม  เชน 
 

ฉันเคยแนะไหหยิงสอดดอกไมไหสามีเวลาไปทํางาน  ถาเปนผลสําเหร็ด  คิดวางานของชาติ 
      จะกาวหนาไปเร็ว  เพราะอิทธิพลของทานท่ีเปนดอกไมของชาติน่ันเอง      เวลาสอดดอกไม    
      โปรดแถมปลอบใจวา     “คุนพ่ีไปถึงที่ทํางานแลว  ทํางานไหชาติมาก ๆ นะ   ชาติไทยจะไดเปน 
      มหาอํานาดเร็วและพนภัย”      ดั่งนี้ไนสถานที่ทํางาน บริหารงานของชาติ    จะเต็มไปดวยความ 
      กาวหนาจเรินดีเปนแน 
               (สามัคคีชัย.  2485: 1587) 
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ในเพลงแมศรีเรือน  เน้ือหาไดแสดงใหเห็นถึงคุณลักษณะ และหนาที่ของผูเปนเมียและแม 
ดังเน้ือเพลงที่วา 

...ถึงคราวหญิงไทยเขาครองเรือน 
          ไมยอมแชเชือน  ละเลยหรือเลื่อนงานนารี 
          เฝาอบรมบุตรตนทุกคนทําความดี 
          สรางความโสภี  สมเปนแมพิมพชาติไทย... 
 
 ในนวนิยาย ภาพของภรรยาที่ปรากฏในนวนิยาย  สวนใหญจะเปนภาพของภรรยาที่ดีเปน
แมบานแมเรือน  ปรนนิบัติดูแลสามี   ในวาทกรรมสรางภาพภรรยาใหเปนผูมีอํานาจในการโนมนาว
ชักจูงใจสามี  แตในนวนิยาย ภรรยาสวนใหญเปนผูไรอํานาจ เปนเสมือน “ทาสในครัวเรือน”   
มากกวาจะเปนผูสรางขวัญและกําลังใจใหสามีดังที่ปรากฏในวาทกรรม 
 
 ในฐานะแม    ในวาทกรรมหญิงมีฐานะเปนแมพิมพ มีหนาที่หลอหลอม อบรมเลี้ยงดูลูกให
เปนคนดี มีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรงทั้งทางรางกายและจิตใจ แมตองมีความรูในการอบรมเลี้ยงดู
เด็กตามหลักวิชาการ   แมเปนผูที่ชวยสรางชาติ ที่นอกจากจะเปนผูวางรากฐานในการอบรมเลี้ยงดู
แลว  แมยังชวยสรางชาติไดดวยการเพิ่มจํานวนประชากรที่มีคุณภาพ 
 
 สมัยนี้เปนสมัยสางชาติและสวนสําคันที่สุดของชาตินั้น ก็คือ คน  ไนการสางชาติเราจะตองสางคน 
       กอนหยางอื่น     และคนที่เราตองสางขึ้นมานั้น    จะตองเปนคนที่สามารถทําประโยชนไดไนพายหนา   
       ผูที่จะสามารถทําไดดังวานี้ ก็คือ แม…  ฉันเชื่อวาหยิงทุกทานไนเวลานี้ยอมตองการที่จะเห็นคนไนชาติ 
       ของเราเปนคนดี  มีกําลังกาย  กําลังไจ   และกําลังปญญาอันกลาแขง   เมื่อเราตองการเห็นผลหยางนี้   
       เราก็มีหยูทางเดียว คือ เราตองเปนแม  และ ตองเปนแมที่ดีดวย 
 ฉันไมจําเปนจะตองกลาวไนที่นี้วา  การเปนแมที่ดีนั้น  จะตองทําหยางไร  เพราะมีคําแนะนําของ 
       แพทยและผูรูหยูมากหลาย   ...ความสําคันขอเดียวที่ฉันจําตองขอเชินชวนเพ่ือนหยิงทุกทาน  ก็คือวา 
       เราตองเชื่อผูรูผูชํานาน  เชื่อไนหลักวิชาการ และปติบัติตามคําแนะนําของเจาหนาที่... 
                  (สุนทรพจนของพนะทานพันโทหยิงละเอียด  พิบูลสงคราม 
                 กลาวในการประกอบพิธีเปดงาน “วันของแม”.  2484:  224) 
 

 นอกจากนี้ยังมีวาทกรรมจํานวนหนึ่ง ที่กลาววา จํานวนประชากรจะนําชาติสูมหาอํานาจ 
“ชาติจะดํารงหยูดวยความมั่นคง   และจเรินกาวหนาไดก็ดวยอาสัยพลเมือง  กลาวคือ จะตองมี
พลเมืองมาก  และพลเมืองแตละคนมีพลานามัยดีประกอบดวยความเฉลียวฉลาด”  (โอวาทของ 
พนะทานนายกรัถมนตรีไนพิธีสมรสของชาติ ครั้งที่ 2.  2486: 451)  และดวยวาทกรรมชุดนี้ได
กอใหเกิดปฏิบัติการตาง ๆ มากมาย  เชน การสงเสริมการสมรส  การสงเสริมสตรีใหมีบุตรมาก  
การประกวดแมและเด็ก  การตรวจโรคกอนสมรส เปนตน  ซึ่งมีผลกอใหเกิดการปรับเปลี่ยนวิถีการ
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ดําเนินชีวิตของสตรี โดยเฉพาะสตรีที่เปนแมที่มีบทบาทในการสรางลูกใหมีคุณภาพ  ดังนั้นแมจึง
ตองใสใจในหลักวิชาการ 

สวนแมในนวนิยาย  ภาพของแมที่ปรากฏสวนใหญจะเปนแมที่รักและเสียสละความสุข
สวนตัวใหแกลูก   แมมีหนาที่อบรมสั่งสอน และดูแลทุกขสุขของลูกดวย “ใจ” ของผูเปนแม  แมใน 
นวนิยายจึงเปนแมที่มีความเปนมนุษยที่มีชีวิตชีวามากกวาแมในวาทกรรม  ซึ่งตองแบกรับ
ภาระหนาที่ในการสรางชาติ ดวยการสรางจํานวนพลเมืองที่มีคุณภาพ คลายกับเปน “โรงงานผลิต
สินคา” ที่ตองผานการควบคุมใหไดสินคาตามมาตรฐานที่กําหนดไว 
 
 4.3.4  ความเปนหญิงกับความเปนพลเมืองของชาติ 

วาทกรรมที่เกี่ยวกับหญิงในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม  คือ   “ หญิงเปนสวนหนึ่งที่ชวย
สรางชาติ ”  การสรางชาติของหญิงในฐานะพลเมืองของชาติ ทําไดหลายวิธี ขึ้นอยูกับสถานะ  
บทบาท ไดแก  การแตงกายใหตองตามวัฒนธรรม  การเปนภรรยาที่ชวยปลุกปลอบและจูงใจสามี
ใหทํางานเพื่อประเทศชาติอยางเต็มกําลัง    การเปนแมที่ชวยชาติดวยการเพิ่มจํานวนประชากรที่มี
คุณภาพ     นอกจากนี้หญิงยังสามารถชวยชาติไดโดยตรงดวยการเปนทหาร หรือชวยชาติดวยการ
เสียสละทรัพย  เสียสละกําลังแรงงานตามกําลังและความสามารถของแตละบุคคล 

ในนวนิยาย ตัวละครหญิงสวนหนึ่งแสดงใหเห็นถึงจิตสํานึกที่มีตอสังคมดวยการทํางาน
อยางทุมเทและเสียสละ  โดยมุงหวังที่จะสรางสรรคงานนั้นใหเปนประโยชนตอผูอ่ืน และสังคม   
สวนการสรางชาติของหญิงตามแนวทางตางๆที่ปรากฏในวาทกรรมนั้น  มีพบอยูในเรื่องคูครอง ของ 
ก.สุรางคนางค ที่ในตอนทายของเรื่อง ผกา ตั้งใจจะชวยชาติดวยการสมัครเปนอาสากาชาด  
 สวนประเด็นอ่ืนๆ เชน การแตงกายเพื่อสรางอารยะ   ภรรยาที่ปลุกปลอบโนมนาวใจสามีให
ทํางานชวยชาติ   การเปนแมที่ชวยชาติโดยเพิ่มประชากร    ไมพบในนวนิยาย   มีเพียงบางเรื่องที่
ตัวละครแตงกายตองตามวัฒนธรรม แตเปนการแตงกายเพื่อไมใหขัดกับนโยบายของรัฐมากกวา   
จะตระหนักวาตนเปนผูสรางอารยะ 

ภาพความเปนหญิงในวาทกรรม และภาพความเปนหญิงในนวนิยาย ในประเด็นที่เกี่ยวกับ
ความเปนพลเมืองของชาติ จึงมีทั้งสวนที่เหมือนกัน  สัมพันธสอดคลองกัน  ในเรื่องการสราง
จิตสํานึกที่จะทําคุณประโยชนตอประเทศชาติ  แตมีความตางกันในรายละเอียดวาจะชวยชาติ
อยางไร 
 
 ในประเด็นที่เกี่ยวกับการมีจิตสํานึกตอสังคมและการชวยเหลือประเทศชาติในฐานะพลเมือง
นี้  นักเขียนที่มีบทบาทสําคัญในการนําเสนอประเด็นเหลานี้ คือ ก. สุรางคนางค งานเขียนของ          
ก. สุรางคนางคหลายๆเรื่อง เชน  คูครอง   ปทมา วรารักษ   ทางสายเปลี่ยว   เทพราช   พันทิพา 
ลวนแสดงใหเห็นถึงความตองการของตัวละครที่จะชวยเหลือประเทศชาติ สังคม ดวยวิธีการตางๆ 
เชนเดียวกับในชีวิตจริงของ ก.สุรางคนางค ที่ไดชวยเหลือประเทศชาติในฐานะพลเมืองของชาติ 
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หลายประการรวมทั้งการชวยชาติดวยการ “สละแหวนแตงงานเปนชาติพลี”   เม่ือครั้งที่ไทย
เรียกรองดินแดนฝงขวาแมน้ําโขง คือ พระตะบอง เสียมราฐ ศรีโสภณ คืนจากฝรั่งเศส 

 
     รัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงครามใชนโยบายปลุกใจใหรักชาติพรอมกันไปดวย โดยประกาศ 
 เชิญชวนใหประชาชนบริจาคทรัพยส่ิงของเพ่ือนํามาประมูลในงานฉลองรัฐธรรมนูญ  ป พ.ศ .2483 
 แลวเก็บเงินสบทบทุนในการเรียกรองดินแดนคืนจากฝรั่งเศส   ในครั้งนั้นคุณ ก.สุรางคนางคเขียน 
 จดหมายแสดงความจํานงสละแหวนแตงงานเปนชาติพลี      เน้ือความในจดหมายแสดงใหเห็นวา 
 คุณ ก.สุรางคนางคมีจิตใจสูงสงเทอดทูนชาติเหนือส่ิงใด และเปนจดหมายที่สรางอารมณสะเทือนใจ 
 และปลุกเรากระตุนเตือนใหประชาชนคนไทยทั้งหลายเสียสละเพื่อประเทศชาติ 
               (รื่นฤทัย สัจจพันธุ.  2542: 136) 

  
 เน้ือความจดหมายของ ก. สุรางคนางค มีดังนี้ 
 
  ดิฉันไดทราบคําชักชวนใหสละส่ิงของเพ่ือประมูลชวยชาติของทานนั้นแลว  รูสึกเต็มต้ืนไป 

     ดวยความยินดี  ดิฉันเปนหญิง มีของที่รักอยางสุดชีวิตจิตตใจอยูเพียงชิ้นเดียวคือแหวนแตงงาน 
      จึงขอมอบแกทานเปนพลีชาติ  ในการสบทบทุนเรียกรองดินแดนครั้งนี้ดวย 

แหวนทองเกลี้ยงนี้มีราคานอยเหลือเกิน แตมีคาสูงยิ่งสําหรับสตรี เพราะเปนแหวนแตงงาน 
      ดิฉันเห็นวาความรักอื่นใดจะเสมอดวยความรักชาตินั้นไมมีแลว    เราอาจสละไดแมกระทั่งลูกผัว     
                 พอแมในเมื่อถึงคราวจําเปน   แตชาติ เราสละไมได   และเราจะตองไมสละ แมจะตองเสียทุกส่ิง 
                 ทุกอยางแมแตชีวิตก็ตาม 
  ดิฉันขอรองตอทาน ไดโปรดรับแหวนแตงงานซึ่งเปนชาติพลีของดิฉันไว  และถาการกระทํา 
       ของดิฉันจะเปนตัวอยางแกหญิงไทย ที่จะเสียสละไดยิ่งกวานี้ดวยแลว ก็จะเปนที่นายินดีหานอยไม 
                  (รื่นฤทัย สัจจพันธุ.  2542: 138) 
 

 ในจดหมายขาวโฆษณาการ ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2483 ไดลงขาว สตรีสละแหวนวิวาห
เปนชาติพลี และไดตีพิมพคําชมเชยของขาหลวงประจําจังหวัดพระนครและธนบุรีผูรับมอบแหวนไว
ดวยวา  
  ขาพเจาขอรับแหวนทองคําวงนี้ไวดวยความปลาบปลื้มปติ และดวยความภาคภูมิใจในการ 
      เสียสละครั้งนี้ของคุณ   ซึ่งแสดงใหเห็นวา   อันหญิงไทยนั้นแมแตเมื่อชาติบังเกิดความจําเปนก็ 
                 เสียสละไดทุกอยาง  ตั้งแตส่ิงอันเปนที่รักยิ่งตลอดจนถึงบิดามารดา  สามี  และบุตร  ขอใหการ 
                 บําเพ็ญกรณียตอชาติอันนาสรรเสริญของคุณ   ซึ่งเปนแบบอยางอันดีแกสตรีผูรักชาติทั้งหลาย 
                 ครั้งนี้  จงนํามาซึ่งความสุขความเจริญรุงเรือสถาพรในทุกๆวิถีทางอันดีที่คุณปรารถนาจงทุกประการ 

       (รื่นฤทัย สัจจพันธุ.  2542: 140) 
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นอกจากนี้ ก. สุรางคนางค ยังไดอุทิศเวลาชวยเหลือราชการในตําแหนงกรรมการสาขา
ความประพฤติและจรรยามารยาท  และสาขาเนติธรรม ประจําสํานําวัฒนธรรมทางระเบียบประเพณี 
จนไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเบญจมาภรณมงกุฎไทย และเบญจมาภรณชางเผือก
เปนบําเหน็จความชอบในการทํางาน (รื่นฤทัย สัจจพันธุ.  2542: 141) 

ก. สุรางคนางค จึงเปนนักเขียนที่ใชทั้งงานเขียนและใชชีวิตจริงของตนเปนตัวอยางแกสตรี 
ไทยในการทําประโยชนตอประเทศชาติ บานเมือง ตามกําลังและความสามารถของตน 

 
 จากทั้งหมดที่กลาวมาแลวนี้  จะเห็นไดวา  ภาพความเปนหญิงในวาทกรรมกับภาพความ
เปนหญิงในนวนิยาย มีความสัมพันธกันเปนสวนใหญ  ทั้งในเรื่องของการแบงงาน ความเขมแข็ง 
ความออนหวานของผูหญิง  การศึกษาที่ทําใหหญิงมีอารยะ  ทันโลก  ทันสังคม และพ่ึงพาตนเองได  
บทบาทของภรรยาและมารดาที่เปนอุดมคติ  ตลอดจนการสรางจิตสํานึกในฐานะพลเมืองที่ควรมีตอ
ประเทศชาติสังคม ทั้งน้ี มีขอยกเวนในบางประเด็น เชน มุมมองเกี่ยวกับสถานะของหญิงที่ใน    
วาทกรรม  ยกยองใหหญิงเปนเสมือน “เพ่ือนคูคิด”  ของสามี  เปนผูชักจูงใจโนมนาวสามี  ในขณะที่
ในนวนิยาย ภาพเชนน้ีมีปรากฏนอยมาก สวนใหญจะเปนภาพของภรรยาที่มีสถานะดอยกวาสามี  
เปนผูอยูใตอํานาจและเปนผูกระทําตาม 

นอกจากนี้ยังมีความตางในบางเรื่องที่เปนรายละเอียดปลีกยอย เชน หญิงเปนเครื่องหมาย
แหงอารยะไดดวยการแตงกาย หรือ การชวยชาติดวยการเพิ่มจํานวนประชากร  สิ่งเหลานี้ปรากฏใน
วาทกรรม แตไมพบโดยตรงในนวนิยาย 

 
 เหลานี้เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวา นวนิยาย หรือ วรรณกรรม มีบทบาทในการนําเสนอภาพ
สะทอนของสังคม  ซึ่งเปนเพียงภาพสะทอนบางแง บางดาน มิใชเปนการฉายภาพ ทั้งหมดโดยตรง  
หากแตสะทอนมาจากประสบการณของนักเขียน และสังคมที่อยูรายลอมตามแตนักเขียนจะตองการ 
“ วรรณกรรมอาจสะทอนสังคมทั้งในดานรูปธรรมและนามธรรม ดานรูปธรรม หมายถึง เหตุการณ
ทั่วไปที่เกิดขึ้นในสังคม  สวนดานนามธรรม หมายถึง คานิยมในชีวิตจิตใจของคนในสังคม  
ตลอดจนความรูสึกนึกคิดของผูเขียน ”  (ตรีศิลป  บุญขจร.  2547: 5) 
   ดังน้ันนวนิยายในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามจึงเปนสวนหนึ่งที่ชวยนําเสนอภาพของ
สังคม และชีวิตจิตใจของผูคนในยุคสมัยที่สังคมไทยกําลังมีการปรับเปลี่ยนตนอยางสูงเพ่ือใหชาติ
ดํารงอยูไดในทามกลางสภาวะของโลกที่กําลังบีบคั้น และภาพเหลานี้ก็ชี้ใหเห็นวาสถานะของหญิง
ในสังคมนั้นเปนเชนไร 



 

บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
Gender หรือ ความเปนเพศ เปนสิ่งที่ถูกกําหนดขึ้นจากสังคมหรือวัฒนธรรม   Sex หรือ 

เพศหญิงเพศชาย  เปนเรื่องทางสรีระ  เปนคําที่ใชในความหมายของการแสดงคุณสมบัติระหวาง
หญิงชายที่มีความแตกตางกันในมิติทางชีววิทยา    เม่ือความเปนเพศ หรือ ความเปนหญิงเปนชาย
เปนสิ่งที่ถูกกําหนดขึ้นจากสังคมวัฒนธรรม ไมไดเกิดจากขอเท็จจริงทางชีววิทยา  ดังน้ันความเปน
หญิงความเปนชายจึงเปนสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณหรือเง่ือนไขทางสังคมได  ใน
แตละสังคมวัฒนธรรมนั้นจะเปนผูสราง หรือผูกําหนดความเปนหญิงความเปนชายวาจะมี
คุณลักษณะอยางไร และสงผานความคิดไปสรางตัวตนของคนในสังคมโดยผานกระบวนการขัดเกลา
ทางสังคมที่มีความซับซอน 

ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม มีการใชลัทธิชาตินิยมและระบอบเผด็จการเปนเครื่องมือ
สําคัญในการสรางชาติ อํานาจของรัฐไดแทรกซึมเขาไปสูวิธีคิดและมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของ
ประชาชนในทุกๆดาน    นโยบายตลอดจนความมุงหวังตางๆของรัฐไดถูกสรางใหเปนวาทกรรมที่มี
การตอกย้ํา สรางความรู ความจริงและความหมายใหกับสิ่งตางๆตามความมุงหวังของรัฐที่เปน    
ผูสรางวาทกรรม   ความเปนหญิงไดถูกนําไปเชื่อมโยงไวกับการสรางชาติ โดยไดนําเสนอวาทกรรม
เกี่ยวกับความเปนหญิงใน 4 ประเด็น คือ ความเปนหญิง กับ เพศสภาพ ที่กลาวถึงหญิงชายวามี
ความแตกตางกันในทางสรีระซึ่งสงผลตอความแข็งแรงของรางกาย  หญิงมีความออนแอกวาชาย 
และในบางสภาวะมีความจําเปนที่จะตองดูแล ทะนุถนอมตน เชน ในชวงตั้งครรภ  ดังน้ันจึงตองมี
การแบงงานใหเหมาะสมกับสภาพของหญิง แตในสวนของจิตใจนั้นหญิงมีความเขมแข็งไมแพชาย  
และยังเปนผูที่มีความงามความออนหวานซึ่งคุณสมบัตินี้หญิงสามารถนําไปใชการโนมนาวใจชายให
ทําประโยชนตอประเทศชาติได   ความเปนหญิงกับความเปนอารยะ ในสวนนี้หญิงถูกนําไป
เชื่อมโยงกับความเปนอารยะ       หญิงที่มีความเปนอารยะเปนผูสรางเกียรติใหแกชาติคือหญิงที่
แตงกายถูกตองตามวัฒนธรรม  เปนผูมีการศึกษา มีความรูตามหลักวิชาการสมัยใหม และมีอาชีพ
สามารถพึ่งพาตนเองได    ความเปนหญิงกับครอบครัว ในฐานะภรรยาหญิงเปนผูสรางขวัญ
กําลังใจใหสามี คุณลักษณะสําคัญของการเปนภรรยาคือการเปนแมเรือน ดูแลรับผิดชอบภาระใน
บานเพื่อใหสามีสามารถทํางานใหเกิดประโยชนแกประเทศชาติไดอยางเต็มที่   ในฐานะมารดา 
หญิงมีฐานะเปนแมพิมพ มีหนาที่หลอหลอมขัดเกลาอบรมเลี้ยงดูบุตรธิดาใหเปนประชากรที่มี
คุณภาพ   มีความสมบูรณแข็งแรงทางรางกายและจิตใจ  หญิงในฐานะมารดาตองมีความรูในการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กตามหลักวิชาการ   ความเปนหญิง กับ ความเปนพลเมืองของชาติ วาทกรรม
หลักเกี่ยวกับผูหญิงในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม คือ “ผูหญิงเปนสวนหนึ่งที่ชวยสรางชาติ” ซึ่ง
หญิงไทยจะชวยสรางชาติไดโดยการแตงกายที่ถูกตองตามวัฒนธรรม อันเปนเครื่องหมายแสดงให
เห็นถึงความมีอารยะและวัฒนธรรมอันดีของชาติ    เปนภรรยาที่ชวยชักจูงและปลุกปลอบใจสามีให
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มีสวนในการทํางานเพื่อประเทศชาติ   เปนมารดาที่ชวยสรางชาติไดดวยการเพิ่มจํานวนประชากรที่
มีคุณภาพ   เปนพลเมืองที่ดีดวยการทําหนาที่เปนทหารปกปองประเทศ หรือชวยชาติดวยการ
เสียสละทรัพย     เสียสละกําลังแรงงานเพื่อสนับสนุนแนวหนาที่กําลังปกปองประเทศชาติ 

จอมพล ป. พิบูลสงครามไดสรางและตอกย้ําวาทกรรมเกี่ยวกับความเปนหญิงดังที่ไดกลาว
มาแลวนี้ดวยวิธีการที่หลากหลาย   มีทั้งการใชคําขวัญที่ใหภาพของสตรีที่มีความออนหวาน 
ออนแอกวาเพศชายแตเปนผูสงเสริมสนับสนุนใหกําลังใจแกชายในการสรางชาติ  เปนผูมี
ความสําคัญในการสรางวัฒนธรรมใหม  อันไดแกการแตงกายที่ทําใหประเทศชาติกาวสูความเปน
อารยะ   มีการใชการตั้งชื่อหญิง ชาย ซึ่งหลักในการตั้งชื่อหญิงน้ันใหภาพความเปนหญิงที่มีความ
สวยงาม ออนหวาน ออนโยน   ในสวนของการใชบทเพลง จอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดใชบทเพลง
เปนเครื่องชักจูง ปลุกปลอบ เรงเรา และกลอมใจประชาชนตามสภาวการณของบานเมือง  เพลงที่
กลาวถึงสตรี สวนใหญจะเปนการยกยองใหเกียรติสตรีในฐานะที่สตรีเปนผูชวยสรางชาติ  สตรีมี
ความสวยงาม  ออนหวาน  แตขณะเดียวกันก็มีความกลาหาญ  เขมแข็ง   นอกจากนี้ยังมีเพลงที่
กลาวถึงการเปนแมเรือน  การเปนแมพิมพในการอบรมสั่งสอนบุตรใหเปนคนดี นอกจากนี้ยังมีเพลง
จํานวนหนึ่งที่สงเสริมใหสตรีแตงกายตามวัฒนธรรม    ในบทเพลง สตรีไดรับการยกยองใหเปน 
“นางแกว”  “ขวัญใจ”  “แมพิมพชาติไทย”  “แมศรีเรือน”  “ดอกไมของชาติ”  “ศรีคูขวัญ”  “ศรีชาติ” 
“ศรีคูไทย”  ฯลฯ   สวนภาพของผูหญิงที่ปรากฏในบทละครประวัติศาสตรของหลวงวิจิตรวาทการ
นั้น เปนภาพของผูหญิงที่มีความเขมแข็ง  เด็ดเดี่ยว  มีความกลาหาญ  มีความรักชาติและพรอมที่
จะเสียสละเพื่อชาติ  บานเมือง     ภาพของผูหญิงที่ปรากฏในบทความนั้น  เปนภาพของผูหญิงที่มี
สวนในการชวยชาติทั้งทางตรงและทางออม   ทางตรง คือ หญิงมีหนาที่สรางพลเมืองของชาติ  
สรางประชากรที่มีคุณภาพ  และมีหนาที่ชวยเหลือบานเมืองเม่ือมีภัยสงคราม   ทางออม คือ หญิง
เปนผูที่สามารถสงเสริมชายใหมีขวัญกําลังใจในการสูรบ ในการทํางาน ในการทําหนาที่ตาง ๆ 
รวมทั้งหนาที่ในการสรางชาติ  สรางวัฒนธรรม     ภาพหญิงที่ปรากฏในบทความ เปนหญิงที่มี
ความนุมนวลออนหวาน  แตในขณะเดียวกันก็เปนผูที่สามารถใชความงาม ความออนหวาน ในการ
โนมนาวชายใหทําตามสิ่งที่ตนประสงคได    ซึ่งในบทความไดกลาวถึงสิ่งที่หญิงพึงกระทํา คือ การ
ชักจูง  โนมนาวชายใหปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ เพ่ือการสรางชาติใหเจริญรุงเรือง   ภาพของผูหญิงที่
ปรากฏในคํากลาว อันไดแก สุนทรพจน  ปาฐกถา  คําวิงวอน  โอวาท  รายงาน  สาสน  เปนภาพ
ของผูหญิงที่ไดรับการยกยองใหเปนแมของชาติ  เปนแมพิมพและ เปนผูสรางชาติดวยการสราง
พลเมืองทั้งในแงของปริมาณและคุณภาพ     คุณภาพนั้น หมายถึง การที่พลเมืองมีรางกายที่
สมบูรณแข็งแรง  มีความเฉลียวฉลาดและไดรับการอบรมใหมีวัฒนธรรม    ในขณะเดียวกันหญิงก็
เปนเครื่องหมายแหงความเปนอารยะของชาติ   การแตงกายของหญิงแสดงใหเห็นถึงความมี
ระเบียบ ความสามัคคีอันเปนเคร่ืองหมายแสดงใหเห็นถึงความเจริญรุงเรืองของชาติ  นอกจากนี้
จอมพล ป. พิบูลสงครามยังไดใชรายการสนทนาทางวิทยุ    ซึ่งไดแก  รายการนายมั่น - นายคง  
เปนอีกเครื่องมือหน่ึงในการเผยแพรนโยบาย แนวคิด โดยเนนเร่ืองความเปนหญิงกับความเปน
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อารยะของชาติ  ชักชวนใหผูหญิงแตงกายตามแบบที่ทางการกําหนด  นอกจากนี้รายการ นายมั่น–
นายคงยังไดเนนภาพของผูหญิงในฐานะภรรยา และมารดา    ผูหญิงมีบทบาทสําคัญในการสราง
ความสุขในบาน และเปนผูที่สงเสริมใหกําลังใจแกสามีในการทํางาน   เปนผูอยูเบื้องหลังการงานที่
บังเกิดผลของสามี 

ภาพความเปนหญิงที่ถูกสรางขึ้นจากวาทกรรมในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามเปนภาพที่
เนนความเปนหญิงที่มีความสวยงาม ออนหวาน ทันสมัย เปนขวัญกําลังใจแกสามี เปนแมเรือน และ
เปนแมพิมพ 

 
ในการศึกษาการสรางภาพความเปนหญิงในนวนิยายไทยสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม   

จากนวนิยายจํานวน 58 เร่ืองนั้น  พบวาผูประพันธไดนําความเปนหญิงไปสัมพันธกับคุณลักษณะ
และประเด็นตางๆที่ปรากฏใหเห็นอยางเดนชัดรวม 15 ประเด็น  อันไดแก  

ความเปนหญิง กับ คานิยม ขนบ ประเพณี ความเปนกุลสตรี ซึ่งพบวา  ความเปนหญิง
ในนวนิยายยังคงยึดโยงอยูกับคานิยม ขนบประเพณี ความเปนกุลสตรีแบบเดิม  แตในขณะเดียวกัน
ก็มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติบางประการที่เปนการผสมผสานระหวางคานิยมเกากับคานิยมใหมเขา
ดวยกัน  คานิยมเกา คือหญิงตองมีความเปนกุลสตรี  สุภาพ  เรียบรอย  ออนนอม  มีความบริสุทธิ์
ผุดผอง  เปนแมบานแมเรือน  แตในขณะเดียวกัน สิ่งที่เพ่ิมขึ้นมาก็คือ หญิงจะตองรูจักโลก  ทันโลก  
ทันสังคม  รูจักการสมาคม นอกจากนี้การปฏิบัติตามความคิดของผูใหญนั้น ไมไดเปนสิ่งที่ “ตอง” 
ทําตามอีกตอไป  หากแตเปนสิ่งที่หญิงตองเปนผูพิจารณาในการเลือกปฏิบัติ และรับผลจากการ
ปฏิบัตินั้นดวยตนเอง     

ในประเด็นความเปนหญิง กับ อารมณและเหตุผล  จากการศึกษาพบวา แมจะมีภาพของ
ตัวละครหญิงที่ใชเหตุผลเหนืออารมณปรากฏใหเห็นบาง แตโดยภาพรวมของนวนิยายสวนใหญ    
จะแสดงใหเห็นวาผูหญิงมักใชอารมณความรูสึกในการตัดสินและกระทําสิ่งตาง ๆ และหากอารมณ
ความรูสึกนั้นไดชักจูงหญิงใหกระทําในสิ่งที่ผิดไปจากมาตรฐานสังคม หญิงก็จะไดรับเคราะหกรรม
อยางหนักจากผลของการกระทํานั้น  ในขณะที่ชายหากเลือกกระทําสิ่งใดดวยอารมณมากกวา
เหตุผล  และสิ่งนั้นผิดขนบ ผิดศีลธรรม ชายจะไดรับผลแหงการกระทํานั้นเชนเดียวกับหญิง  แต
ในนวนิยายหลายเรื่องพบวาเคราะหกรรมหรือผลแหงการกระทําที่ชายไดรับน้ันจะเบาบางหรือ
รุนแรงนอยกวาที่หญิงไดรับ  

ในประเด็นความเปนหญิงกับความเขมแข็งเด็ดเดี่ยว พบวา แมความเขมแข็งเด็ดเด่ียว
จะเปนลักษณะที่ถูกเชื่อมโยงไวกับความเปนชาย แตในนวนิยายก็ไดแสดงใหเห็นวาหญิงก็มีความ
เขมแข็งเด็ดเดี่ยวไมแพชาย โดยเฉพาะความเขมแข็งเด็ดเดี่ยวทางจิตใจ หญิงจํานวนมากเผชิญกับ
ชะตากรรมตางๆและสามารถผานพนไปไดดวยจิตใจที่เขมแข็ง      ภาพความเขมแข็งของหญิง
ในนวนิยายปรากฏใหเห็นในหลายลักษณะดวยกัน   นอกจากความเขมแข็งในการเผชิญชีวิตแลวยัง
มีความเขมแข็งในการตอสูเพ่ือความอยูรอดและเรียกรองความยุติธรรมใหแกตนเอง  ความเขมแข็ง
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ในการที่จะตอสูเรียกรองสิ่งที่ถูกตองเปนธรรมใหผูอ่ืน   ความเขมแข็งในการตัดสินใจที่จะละทิ้ง
ความรัก    นอกจากนี้ยังมีภาพของหญิงที่มีความเขมแข็งทั้งทางกายและใจปรากฏใหเห็นดวย 

ในประเด็นความเปนหญิงกับความออนหวาน  จริตกิริยาเยายวน  ความเปนหญิงกับ
ความออนหวานเปนสิ่งที่ถูกเชื่อมโยงเขาไวดวยกัน  คุณลักษณะสําคัญของนางเอกที่ขาดไมไดคือ 
ความออนหวาน แมจะเปนผูที่มีความเขมแข็งเกงกลาเพียงใดก็ยังตองมีความออนหวาน  นอกจาก
ความออนหวานแลวจริตกิริยาเยายวนก็เปนลักษณะที่ถูกสรางขึ้นใหเชื่อมโยงกับความเปนหญิง  
และทําใหหญิงเปนผูมีเสนห ทําใหชายตกอยูในอํานาจของหญิงได แตหากจริตกิริยาเยายวนนี้มีมาก
เกินไปจะกอใหเกิดผลเสียแกหญิงนั้น หญิงนั้นจะถูกลดคุณคาลง  

ในการเปรียบเทียบลักษณะของตัวละครหญิงที่เปนคูตรงขาม พบวา ตัวละครที่มีความ
สุภาพ  ออนนอม  ซื่อ  ออนหวาน  เก็บงํา ไมแสดงออกถึงอารมณความรูสึก  เปนลักษณะของ    
ตัวละครที่เปนนางเอก   ในขณะที่ความแข็งแรง  ความรุนแรง การแสดงออกของอารมณอยาง
ตรงไปตรงมา  ไมเก็บงําอารมณความรูสึก เปนลักษณะของนางรายหรือนางรอง ลักษณะเชนนี้
แสดงใหเห็นถึงกรอบที่กําหนดความเปนหญิงที่นาชื่นชมและไมนาชื่นชมไว  และกรอบนี้เองที่เปน
ตัวสกัดกั้นอํานาจของหญิง   การแสดงออกของอารมณความรูสึกโดยไมตองกักเก็บ  การใชความ
รุนแรง  การกระทําที่แข็งกราวอันเปนสิ่งที่แสดงถึงอํานาจ แสดงใหเห็นถึงการเปนผูกระทํา ถูกนําไป
เชื่อมโยงไวกับความเปนชาย   หากหญิงกาวขามมายังกรอบน้ีหญิงนั้นจะเปนหญิงที่ไมพึงชม  
สวนกรอบแหงความเปนหญิงน้ันไมวาจะเปนความสุภาพ  ออนนอม  นุมนวล  ออนหวาน  ลวนแต
เปนลักษณะของความดอยอํานาจและความเปนรอง เปนผูรับการกระทํามากกวาจะเปนผูกระทํา    
และหญิงเชนน้ีก็เปนหญิงที่พึงชมในสังคมแบบปตาธิปไตย        

ในประเด็นความเปนหญิงกับ สถานะบทบาทในครอบครัว สถานะที่สําคัญของหญิงใน
ครอบครัว คือ แม ภรรยา และลูก    แมที่ผูเขียนนําเสนอในนวนิยายเปนเหมือนภาพตัวแทนของคน
ในสังคมที่มีทั้งดีและไมดี  เพียงแตภาพที่ในนวนิยายสวนใหญนําเสนอนั้นจะเปนภาพของแมที่เปน
แบบอุดมคติ  เปนแมที่เสียสละและรักลูก  ในนวนิยายจํานวนหนึ่งแสดงใหเห็นถึงอํานาจของแมใน
การควบคุมชีวิตของลูก   สวนภาพของแมที่ไมดีนั้นมีปรากฏใหเห็นบางแตมีจํานวนไมมากนัก   
เปนแมที่เอาแตใจตนเอง  ของเกี่ยวกับอบายมุข ใชลูกในการหาประโยชนใหแกตน    ภาพของ
ภรรยาที่ปรากฏในนวนิยาย สวนใหญจะเปนภาพของภรรยาที่สุภาพ ออนนอม  เคารพนบนอบตอ
สามี  ทําหนาที่ดูแลครอบครัวบานเรือน  อบรมเลี้ยงดูลูก คุณสมบัติที่สําคัญของภรรยาคือ มีความ
ซื่อสัตยจงรักภักดีตอสามี   ในขณะที่สามีและสังคมคาดหวังตอการเปนภรรยาที่ดี  เปนภรรยาที่
ประพฤติตามขนบแบบเดิม  สุภาพ ออนนอม  เคารพเชื่อฟงสามี  ซื่อสัตยสุจริต  รูจักการปรนนิบัติ 
เกงการบานการเรือน   ผูหญิงจํานวนหนึ่งในนวนิยายก็ไดแสดงใหเห็นถึงความรูสึกต่ําตอยดอยคา  
ความรูสึกของผูที่ตกเปนเบี้ยลางของชาย  ในขณะเดียวกันมีตัวละครหญิงบางตัวที่ถูกสรางขึ้นให
เปนขบถตอขนบของภรรยา แตตัวละครหญิงเหลานี้ก็ลวนแลวแตไดรับชะตากรรมรายแรงใน
ตอนทายของเรื่อง    ภาพของภรรยาที่ปรากฏในนวนิยาย สวนใหญจะเปนภรรยาที่อยูในอํานาจของ
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สามี แมจะมีการนําเสนอใหชายใสใจกับความตองการของหญิงและมีการยกผูหญิงขึ้นมาอยูใน
สถานะ “เพ่ือน” ของสามีในนวนิยายบางเรื่อง   แตในนวนิยายหลาย ๆ  เรื่องยังคงนําเสนอภาพของ
ภรรยาที่ไรอํานาจ  และตระหนักวาตนมีสถานะเหมือนทาส หรือ สิ่งที่ไรจิตใจ  และสภาวะนี้เปน
สภาวะที่หญิง “จําตองอดทน”    

ในสวนของลูก  หนาที่ของลูกสาวในครอบครัวที่ปรากฏในนวนิยายแทบจะไมตางไปจาก
หนาที่ของภรรยา  เพียงแตเปลี่ยนจากการดูแลปรนนิบัติสามีเปนการดูแลปรนนิบัติบิดามารดา    
ภาพของลูกสาวในนวนิยาย เปนลูกสาวที่มีความรักความกตัญูตอบิดามารดาเคารพเชื่อฟงใน
คําสั่งสอนและการตัดสินใจของบิดามารดา   หนาที่ของลูกสาว คือ การดูแลบานเรือนและกิจการงาน
ทั้งหลายของบิดามารดา   ปรนนิบัติบิดามารดาใหไดรับความสุขสบาย  เปนธุระเอาใจใสเม่ือบิดา
มารดาปวยไข     ในขณะเดียวกันในนวนิยายหลายเรื่องไดชี้ใหเห็นวา ในยุคสมัยที่ผูหญิงไดรับ
การศึกษามากขึ้นน้ี ผูหญิงหรืออีกนัยหนึ่งคือลูกสาว จะมีความเปนตัวของตัวเองในการเลือกและ
ปฏิบัติสิ่งตางๆ ไดมากขึ้น         

ในประเด็นเรื่ องความเปนหญิงกับการพึ่ งพา   การเปนผู นํา   การเปนผูตาม    
ในสังคมไทยมีคํากลาววา  “ สามีเปนชางเทาหนา  ภรรยาเปนชางเทาหลัง ” แนวคิดนี้เปนสิ่งที่
ปรากฏอยูในนวนิยายหลายเรื่องโดยการใชถอยคําที่แตกตางกันออกไป  ภาพของความเปนหญิงที่
เกาะเกี่ยวอยูกับการพึ่งพิงและการเปนผูตาม การยอมจํานน ยอมอดทนอดกลั้นตอการกระทําของ
สามีเน่ืองจากไมสามารถดํารงชีวิตอยูไดดวยตนเอง เปนภาพที่พบเห็นในนวนิยายหลายเรื่อง   
ตอกย้ําถึงความเปนหญิงที่ตองพ่ึงพา  ไมสามารถดํารงตนอยูไดดวยตนเอง      หญิงตองพ่ึงพิงและ
ตกอยูใตอํานาจเสมอ     อยางไรก็ตามในนวนิยายหลายๆเรื่องเชนกันก็ไดแสดงใหเห็นถึงความรูสึก
ของผูหญิงที่ไมตองการตกเปนเบี้ยลางหรือตองคอยพ่ึงพิงผูชาย ผานคําพูดและทัศนะของตัวละคร
ใหแนวคิดที่วา ผูหญิงตองพึ่งพาตนเองและการที่จะพ่ึงพาตนเองไดนั้นการศึกษาและการทํางานเปน
สิ่งสําคัญ โดยภาพรวมแมความเปนหญิงจะถูกนําไปเชื่อมโยงไวกับการเปนผูพ่ึงพิง การเปนผูตาม 
ที่ทําใหหญิงอยูในสถานะผูจํายอม ผูรองรับการกระทํา  แตในนวนิยายหลายๆเร่ืองก็แสดงใหเห็นวา
ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในทัศนะของหญิง โดยเห็นวาผูหญิงควร“ลุกขึ้นมา”พ่ึงพึงตนเองใหได  
ซึ่งการที่จะกระทําเชนน้ีไดการไดรับการศึกษาและการมีอาชีพเปนสิ่งที่มีความสําคัญ 

ในประเด็นเรื่องความเปนหญิงกับงานอาชีพงานที่ถูกนําไปเชื่อมโยงไวกับความเปนหญิง 
คือ งานบาน   ทัศนคตินี้เปนตัวปดกั้นผูหญิงในการทํางาน แตเม่ือผูหญิงไดรับการศึกษามากขึ้น
โอกาสในการทํางานของผูหญิงก็เพ่ิมมากขึ้นไปดวย   ในนวนิยายไดแสดงใหเห็นถึงการประกอบ
อาชีพของหญิงที่มีหลากหลายอาชีพ  ไมวาจะเปน ครู เสมียน  นักบัญชี  นักธุรกิจ  นักหนังสือพิมพ  
นักเขียน  แมคา  คนรับใช  พนักงานธนาคาร  นางแบบ  ดาราภาพยนตร  ชางตัดเสื้อ    อาชีพที่
พบมากที่สุด คือ ครู    งานของหญิงในนวนิยายสวนใหญจะเปนงานที่ทําหนาที่เปนผูชวยไมมี
อํานาจเด็ดขาดในการตัดสินใจ        อยางไรก็ตามแมในนวนิยายบางเรื่องจะแสดงใหเห็นวาสังคม
เปดกวางใหกับผูหญิงในการทํางานนอกบานมากขึ้น แตในขณะเดียวกันนั้นคานิยมหรือความเปน
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หญิงที่ยังถูกยึดติดไวกับงานบานก็ยังคงอยู    ดังน้ันผูหญิงแมจะมีงานอาชีพนอกบาน แตผูหญิงก็
ไมสามารถละทิ้งงานบานงานเรือนได  โดยรวมแลวจะเห็นไดวาผูหญิงมีโอกาสในการทํางานมากขึ้น
ผูหญิงมีความสามารถในการทํางาน มีโอกาสประสบความสําเร็จไดแตยังมีไมมากนัก  ตัวละครหญิง
สวนใหญเห็นความสําคัญของการทํางานซึ่งนอกจากจะชวยใหผูหญิงสามารถพึ่งตนเองไดแลว  ยัง
ชวยเปดโลกทัศนใหแกหญิงอีกดวย  นอกจากนี้ความเปนหญิงกับงานอาชีพที่ปรากฏในนวนิยายน้ี 
แสดงใหเห็นถึงการผสานระหวางความคิดเกากับความเปนไปของสังคมแบบใหม   สังคมใหมเปด
โอกาสใหผูหญิงมีการศึกษา  มีการงานมีอาชีพนอกบานซึ่งผูหญิงสามารถทําไดหลากหลายอาชีพ 
และสามารถประสบความสําเร็จในอาชีพน้ันได  แตในขณะเดียวกันสังคมก็ยังคงคาดหวังใหผูหญิง
รับผิดชอบงานในบานดังเดิมอีกดวย 

ประเด็นเรื่องความเปนหญิงกับอํานาจและการถูกครอบงํา ในสังคมที่ชายเปนใหญความ
เปนชายถูกเชื่อมโยงไวกับอํานาจ การเปนผูครอบงํา  ในขณะที่ความเปนหญิงถูกเชื่อมโยงไวกับ
ความไรอํานาจและการถูกครอบงํา  การแบงงานทางเพศเปนหัวใจสําคัญประการหนึ่งในการปลูกฝง
บทบาทชายหญิงที่ชายมีอํานาจเหนือกวา   ในนวนิยายอํานาจของชายที่ทําใหสามารถครอบงําหญิง
ไดนั้นเปนอํานาจที่ไดมาจากขนบประเพณีคานิยม    เปนอํานาจที่ไดมาจากความเหนือกวาทาง
เศรษฐกิจ   และเปนอํานาจที่ไดมาจากความสามารถในการปลุกเราอารมณ 

ขนบประเพณีคานิยมทําใหหญิงผูเปนภรรยาตองเคารพเชื่อฟงและปฏิบัติตามความตองการ
ของสามี   สวนความเหนือกวาทางเศรษฐกิจของชายทําใหหญิงอยูในสภาวะจํายอม ตองอดทน   
อดกลั้นเพราะอยูในฐานะที่ตองพ่ึงพิงชาย และความสามารถในการปลุกเราอารมณของชายทําให
หญิงติดบวงเสนหาและเปนฝายสยบยอม สิ่งเหลานี้เปนภาพที่ปรากฏใหเห็นในนวนิยายจํานวนมาก   
แตในขณะเดียวกันก็พบวานวนิยายบางเรื่องไดนําเสนอภาพที่ตรงกันขาม  กลาวคือ  แทนที่หญิงจะ
เปนผูถูกครอบงําเปนผูไรอํานาจ   หญิงกลับเปนผูมีอํานาจและเปนผูครอบงําชาย   ความสามารถ
ในการครอบงําชายของหญิงนั้นมาจากความสามารถในการปลุกเราอารมณที่ทําใหชายติดอยูในบวง
เสนหาและเปนผูสยบยอม  ซึ่งแมความสามารถนี้จะมีพละกําลังมากพอที่จะฉุดรั้งใหคนตกอยูใต
อํานาจได  แตอํานาจนี้ก็มีพละกําลังมากเพียงแคชวงระยะเวลาหนึ่ง  ตางจากอํานาจที่ชายเปนผูถือ
ครอง ซึ่งไดแกอํานาจที่มาจากขนบประเพณี  และอํานาจที่มาจากความเหนือกวาทางเศรษฐกิจที่
สงผลและครอบงําผูคนไดในระยะเวลาที่ยาวนานกวา  หรืออาจครอบงําไปตลอดทั้งชีวิตของผูที่ตก
อยูใตอํานาจนั้นก็เปนได 

ในประเด็นเรื่องความเปนหญิงกับความเปนเหยื่อ การเปนเหย่ือหมายถึงการเปน
ผูถูกกระทําเปนผูรับเคราะหกรรมตาง ๆ   ในนวนิยายสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม พบวาหญิงเปน
เหยื่อมากกวาชาย และมีชายจํานวนไมนอยที่ทําใหหญิงเปนเหยื่อ   หญิงถูกทําใหเปนเหยื่อไดงาย
ในหลายลักษณะ ทั้งเหยื่อของความเปนหญิง ซึ่งหมายถึงการที่ตัวละครตองประสบชะตากรรม
เพราะคานิยม ขนบของความเปนหญิงที่ดีที่ตัวละครและสังคมยึดถือไว   เหยื่อของผูแสวงหา
ผลประโยชน ซึ่งหญิงตกเปนเหยื่อเพราะความซื่อ  ความไมรูเทาทันของหญิง ตลอดจนกฎหมายที่
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ไมเปนธรรม  เหย่ือของการอบรมเลี้ยงดูที่ไมถูกตองทําใหหญิงมีความคิดและคานิยมที่ผิดอันนําไปสู
ชะตากรรมที่เลวราย   เหยื่อของคานิยมเร่ืองความบริสุทธิ์ที่ทําใหหญิงที่ดีตองดอยคุณคาลง  ความ
เปนเหยื่อของผูหญิงนั้นสวนหนึ่งเปนผลมาจากความเชื่อใจ  การไววางใจคน  การอบรมเลี้ยงดู และ
ในขณะเดียวกันขนบคานิยมจารีตของสังคม ตลอดจนกฎหมายที่เหลื่อมล้ําก็ลวนแตเปนสิ่งสําคัญที่
ทําใหหญิงอยูในสถานะที่ตกเปนเหยื่อไดงายกวาชาย 

ในประเด็นเรื่องความเปนหญิงกับอิสระในการกําหนดชีวิต  ในนวนิยายแสดงใหเห็นวา
อิสระในการกําหนดชีวิตของตนเปนสิ่งที่ผูหญิงบางคน “เลือกได”และบางคนก็ “ไมสามารถเลือกได”   
ผูหญิงที่มีอิสระในการกําหนดชีวิตของตนเองไดนั้นสัมพันธกับการพึ่งพาตนเอง  ผูหญิงที่พ่ึงพา
ตนเองไดจะสามารถเลือกใชชีวิต เลือกทํา เลือกเปนไดตามที่ตนตองการในขณะที่ผูหญิงที่ไมมีอิสระ
ในการเลือกจะเปนผูหญิงที่ไมสามารถพึ่งพาตนเองได  เปนผูหญิงที่อยูในอํานาจของญาติผูใหญ  
บิดามารดาหรือสามี   ชีวิตของหญิงเหลานี้เปนชีวิตที่ถูกกําหนดใหเปนไปตามความประสงคของ
ผูอ่ืนโดยที่ตนไมมีสิทธิในการกําหนดชีวิตของตนเองไดอยางที่ตองการ 

ในประเด็นเรื่องความเปนหญิง กับ ขอบเขตพื้นที่  ที่ของผูหญิงคือที่บานหรือในบาน  
สวนที่ของผูชายคือที่สาธารณะหรือนอกบาน  แนวคิดเชนนี้ปรากฏใหเห็นในนวนิยายทั้งในวิถีการ
ดําเนินชีวิตของตัวละคร  ตลอดจนทัศนคติที่ตัวละครไดแสดงออกมาเปนคําพูด  แตในขณะเดียวกัน
ในนวนิยายก็ไดแสดงใหเห็นวา แมผูหญิงจะถูกกําหนดขอบเขตพื้นที่เอาไว แตก็มีผูหญิงจํานวนหนึ่ง
ที่เห็นวา พ้ืนที่ของหญิงไมควรอยูเฉพาะในบานเทานั้น    และหญิงเหลานี้ก็ไดกาวออกไปสูพ้ืนที่
นอกบานโดยมีการศึกษาเปนเครื่องมือที่สําคัญ   อยางไรก็ตามในนวนิยายสวนหนึ่งแสดงใหเห็นวา
การกาวออกนอกพื้นที่ของหญิงน้ี ทําใหหญิงมีการปรับเปลี่ยนลักษณะเปน”ผูกระทํา”มากขึ้น  และมี
การปรับเปลี่ยนสถานะจากที่เปนรองกาวขึ้นมาเสมอหรือเหนือกวาชาย ซึ่งลักษณะนี้เปนสิ่งที่ผูชาย
ในสังคมปตาธิปไตยไมตองการ 

ในประเด็นเรื่องความเปนหญิงกับการศึกษา ในนวนิยายหลายเรื่องแสดงใหเห็นถึง
คานิยมเกาที่กีดกันและปดกั้นไมใหผูหญิงไดรับการศึกษา แตในขณะเดียวกันก็มีนวนิยายอีกจํานวน
หนึ่งที่เสนอทัศนะวา การศึกษาเปนสิ่งสําคัญ  ยุคสมัยนี้ผูหญิงเกงเพียงการบานเรือนน้ันไมเพียงพอ
แลว ผูหญิงจะตองมีความรูและรูจักการเขาสังคมดวย  คุณคาของผูหญิงอยูที่คุณสมบัติมิใชรูปสมบัติ 
และคุณสมบัติที่มีความสําคัญสําหรับผูหญิงที่ตองการจะพึ่งพาตนเองก็คือวิชาความรู   ในนวนิยาย
แสดงใหเห็นวาความเปนหญิงสําหรับหญิงที่มีการศึกษานั้นจะสัมพันธกับอํานาจ การพึ่งพาตนเอง  
และอิสระในการกําหนดชีวิต   สวนหญิงที่ไมไดรับการศึกษานั้นความเปนหญิงจะสัมพันธกับความ
ไรอํานาจ  การพึ่งพิงผูอ่ืน  และการขาดอิสระในการกําหนดชีวิต   การศึกษาจึงมีความสําคัญใน
ฐานะเปนเครื่องชวยยกสถานะของผูหญิงใหมีความเปนไท และพนจากอํานาจที่เหนือกวาโดยสิ้นเชิง
ของชาย 

ในประเด็นเร่ืองความเปนหญิงกับคุณความดีและคุณสมบัติที่คนยกยอง พบวา       
คุณความดีของหญิงที่ไดรับการยกยองนั้น  สวนใหญจะเปนคุณความดีที่เกิดจากการปฏิบัติที่เปนไป
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ตามหลักธรรมคําสั่งสอนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาจิตและการอยูรวมกันในสังคม ไมวาจะเปน เมตตา
กรุณา  ขันติ  การใหอภัย  ความกตัญูกตเวที การปฏิบัติตามขอธรรมะเหลานี้ทําใหตัวละครไดรับ
การยกยอง ชมเชย จากตัวละครอื่น ๆ     สวนเรื่องคุณสมบัติของหญิงน้ันคุณลักษณะที่ไดรับการ
ชื่นชมยกยองเปนจํานวนมากที่สุด คือ ความงาม ความออนหวาน ความนาเอ็นดู และการมี
กิริยามารยาทที่งดงาม    รองลงมาไดแก  ความสามารถในการเปนแมเรือน  การรูจักวางตัวใน
สังคม     สวนคุณสมบัติที่เปนความรู  ความฉลาด  ความเกงในเรื่องอ่ืนๆที่มิใชงานเรือน มีปรากฏ
ใหเห็นบางแตมีจํานวนไมมากนัก 

ในประเด็นเรื่องความเปนหญิงกับการตระหนักถึงสถานะออนดอยของตน  ในนวนิยาย
พบวาหญิงตระหนักถึงสถานะของตนวาเปนรอง โอกาสของหญิงที่จะเจริญกาวหนามีนอยทําใหหญิง
ตองพ่ึงพิงผูอ่ืนและเปนที่พ่ึงพิงแกผูอ่ืนไดนอยกวาชาย   เม่ือหญิงตกอยูในสถานะที่ไมมีอิสระใน
ตนเอง ไมมีอํานาจในการตัดสินใจ   วิถีในการดําเนินชีวิตขึ้นอยูกับการตัดสินของผูอ่ืนมิใชตนเอง  
เปนผูรองรับการกระทํามากกวาเปนผูกระทํา จึงทําใหหญิงเกิดสภาวะกดดัน  สภาวะที่กดดันจาก
การเปนผูไรอํานาจในตนเองสะทอนใหเห็นจากคําพูดของตัวละครในหลายเรื่องที่กลาวถึงตนเองวา
เปนเหมือนกับวัตถุ  เปนสัตวเลี้ยง  เปนทาสของครัวเรือน 

ในนวนิยายหลายเรื่องแสดงทัศนะวา แมการศึกษาจะเปน “ความหวัง” ของผูหญิงในการ
เปนอิสระมีชีวิตของตนเอง  แตก็มีผูหญิงจํานวนไมนอยถูกปดกั้นโอกาสในการศึกษาดวยคานิยม   
แบบเดิมที่ไมเห็นความสําคัญของการศึกษา  อยางไรก็ตามมีนวนิยายจํานวนหนึ่งที่เสนอทัศนะวา 
แมผูหญิงจะอยูในสถานะที่ต่ําตอยกวาชาย  แตก็มีแนวโนมที่ผูหญิงจะสามารถกาวพนแนวคิดที่เปน
อุดมคติเกาไปสูอุดมคติใหมได  ซึ่งจะเปดหนทางในชีวิตใหแกหญิงมากขึ้น ในนวนิยายเสนอทัศนะ
วา สังคมไทยไดเปดโอกาสใหผูหญิงมีการศึกษา มีสิทธิเสรีภาพในตนมากขึ้น  หญิงสวนหนึ่งมีความ
ภาคภูมิใจในตนเองและไมยอมที่จะเปนผูดอยอํานาจที่ถูกกระทําอีกตอไป 

ในประเด็นเรื่องความเปนหญิงกับสํานึกตอสังคม ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม  
มีนวนิยายจํานวนหนึ่งไดสรางใหตัวละครตระหนักถึงบทบาทภาระหนาที่ของตนที่จะตองกระทํา
เพ่ือใหเกิดประโยชนแกสังคมและประเทศชาติ  ตัวละครเหลานี้เปนผูมีจิตสํานึกตอสังคมซึ่งได
แสดงออกดวยการทํางานอยางทุมเทและเสียสละโดยมุงหวังที่จะสรางสรรคงานนั้นใหเปนประโยชน
ตอผูอ่ืนและสังคมประเทศชาติ มากกวาจะคํานึงถึงประโยชนสวนตน  นอกจากนี้ยังมีความคิดที่จะ
ชวยเหลือผูคนใหมีอาชีพสามารถกอรางสรางตัวไดโดยสุจริต  และตองการใหทองถิ่นมีความ
เจริญกาวหนา  รวมทั้งมีความคิดที่จะพัฒนาสตรีใหเปนผูที่มีความรู  ความสามารถ  ทันโลก  
ทันสังคม รวมทั้งเห็นวาสตรีควรจะมีบทบาทในการทําประโยชนใหแกสังคมประเทศชาติมากกวานี้ 

 
เม่ือเปรียบเทียบความเปนหญิงในวาทกรรมที่จอมพล ป. พิบูลสงครามสรางขึ้น กับความ

เปนหญิงในนวนิยาย  พบวา ในประเด็นความเปนหญิงกับเพศสภาพ  ในทางรางกาย วาทกรรม
เห็นความตางระหวางหญิงและชายจึงไดมีการแบงงานตามเพศและนํามาเปนแนวในการปฏิบัติจริง 



189 

ซึ่งในประเด็นนี้พบวา  มีความสอดคลองกับลักษณะงานอาชีพของหญิงที่ปรากฏในนวนิยาย      
ซึ่งสวนใหญเปนงานที่เกี่ยวของกับการใหบริการเชนเดียวกัน  เชน เปนเลขานุการ พนักงาน
พิมพดีด เสมียน  คนรับใช พนักงานธนาคาร อาชีพครูเปนอาชีพของผูหญิงที่พบในนวนิยายมาก
ที่สุด  ซึ่งในสังคมสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามอาชีพของสตรีที่ไดรับการสงเสริมมากคืออาชีพครู  
และนางพยาบาล  แตมีสวนที่เปนความตางระหวางวาทกรรมกับนวนิยาย คือ  ในวาทกรรมเห็นวา
งานบางอยางเปนงานที่หญิงไมควรทํา เปนงานของชาย  แตในนวนิยายบางเรื่องไดเสนอแนวคิดวา  
“ผูหญิงทําไดทุกอยางที่ผูชายทํา”  ประเด็นนี้จึงเปนสิ่งที่แตกตางระหวางวาทกรรมกับนวนิยาย  
ในทางจิตใจ  ในวาทกรรมเนนใหเห็นวาผูหญิงเปนผูที่มีจิตใจเขมแข็งไมตางจากชายและในบางกรณี
อาจมีเหนือกวาชายดวยซ้ําไป   ดังขอความที่วา “ยามคับขันสุดขีดนั้น  หยิงมีขวันดีกวาชาย”   
เชนเดียวกับในนวนิยายที่มีภาพของผูหญิงที่เขมแข็งปรากฏใหเห็นเปนจํานวนมาก  ความเปนหญิง
จึงมีความสัมพันธกับความเขมแข็งทั้งในวาทกรรมและในนวนิยาย  ในทางคุณลักษณะ ในวาทกรรม
ของจอมพล ป. พิบูลสงครามใหความสําคัญกับความออนหวาน  ความสวยงามของผูหญิงที่
นอกจากจะนํามาซึ่งความชื่นตาชื่นใจแลว ผูหญิงยังสามารถใชความงามและความออนหวานนี้ชักจูง
และโนมนาวใจชายใหกระทําในสิ่งที่หญิงตองการได   ในนวนิยายความเปนหญิงกับความออนหวาน
เปนสิ่งที่ถูกเชื่อมโยงเขาไวดวยกัน  แมหญิงจะเขมแข็ง เกงกลาเพียงใดก็ยังตองมีความออนหวาน 
และในขณะเดียวกันความเปนหญิงก็ถูกนําไปเชื่อมโยงไวกับจริตกิริยาเยายวนซึ่งทําใหหญิงเปนผูมี
เสนหสามารถครอบงําและชักจูงใจชายใหกระทําหรือไมกระทําสิ่งใดก็ได  ความเปนหญิงในนวนิยาย
กับความเปนหญิงในวาทกรรม ในประเด็นเรื่องความออนหวาน และอํานาจในการชักจูงชายจึงไม
ตางกัน 

ในประเด็นความเปนหญิงกับความเปนอารยะ ในวาทกรรมสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
ความเปนหญิงถูกนําไปเชื่อมโยงกับความเปนอารยะ หญิงที่แตงกายถูกตองตามวัฒนธรรมถือวา
เปนผูที่สรางเกียรติใหแกชาติเปนผูสรางอารยะ ซึ่งนอกจากการแตงกายที่แสดงใหเห็นถึงความเปน
อารยะแลว ในวาทกรรมยังชี้ใหเห็นวา หญิงที่จะเปนเครื่องหมายแหงอารยะไดนั้น ควรเปนผูมี
การศึกษา  มีความรูตามหลักวิชาการสมัยใหมในการอบรมดูแลเลี้ยงดูบุตร  และควรจะมีงานอาชีพ
ของตนสามารถพึ่งตนเองได   ในนวนิยายการแตงกายของหญิงเปนเพียงสิ่งที่ทําใหหญิง “งาม
หรือไมงาม”  “เหมาะแกกาละหรือไมเหมาะ” ความหมายของการแตงกายยังไมไดกาวผานไปถึง
ความเปนผูสรางอารยะเหมือนในวาทกรรม    ในนวนิยายบางเรื่องแสดงใหเห็นถึงการแตงกายของ
หญิงที่ถูกตองตามระเบียบ  คือ สวมกระโปรง  และสวมหมวก โดยไมไดกลาวถึงการแตงกายในแง
ของความเปนอารยะแตอยางใด     ในสวนของการศึกษานั้นในนวนิยายชี้ใหเห็นวา การศึกษาจะ
ชวยใหสตรีทันโลก ทันสมัยและสามารถพึ่งพาตนเองได ซึ่งในประเด็นน้ีก็ไมตางจากวาทกรรมแต
อยางใด 

ในประเด็นความเปนหญิงกับครอบครัว ในวาทกรรมสถานะของผูหญิงในครอบครัว  คือ 
ภรรยา และ แม  ซึ่งลวนมีความสําคัญตอการสรางชาติ ในฐานะภรรยา คุณลักษณะสําคัญ  คือ การ
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เปนแมศรีเรือน ดูแลรับผิดชอบภาระตางๆในบานเพื่อใหสามีทํางานไดอยางเต็มที่ นอกจากนี้ยังมี
วาทกรรมหลายชุดที่กลาววาหญิงเปนผูสรางขวัญ กําลังใจใหแกสามี  รวมทั้งสามารถชักจูงสามีให
ทํางานชวยชาติอยางเต็มกําลังไดอีกดวย   ในนวนิยายภาพของภรรยาที่ปรากฏสวนใหญจะเปน
ภาพของภรรยาที่ดี  เปนแมบานแมเรือนปรนนิบัติดูแลสามี  ในวาทกรรมไดสรางภาพภรรยาใหเปน
ผูมีอํานาจในการโนมนาวชักจูงใจสามี  แตในนวนิยายภรรยาสวนใหญเปนผูไรอํานาจ เปนเสมือน 
“ทาสในครัวเรือน” มากกวาจะเปนผูสรางขวัญและกําลังใจใหสามี ดังที่ปรากฏในวาทกรรม   ในฐานะ
แม   ในวาทกรรมหญิงมีฐานะเปนแมพิมพ มีหนาที่หลอหลอม อบรมเลี้ยงดูลูกใหเปนคนดี มีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรงทั้งทางรางกายและจิตใจ  แมตองมีความรูในการอบรมเลี้ยงดูเด็กตามหลักวิชาการ     
แมเปนผูที่ชวยสรางชาติซึ่งนอกจากจะเปนผูวางรากฐานในการอบรมเลี้ยงดูแลว  แมยังชวยสราง
ชาติไดดวยการเพิ่มจํานวนประชากรที่มีคุณภาพ   นอกจากนี้ยังมีวาทกรรมจํานวนหนึ่งที่กลาววา
จํานวนประชากรจะนําชาติกาวสูความเปนมหาอํานาจ  วาทกรรมชุดนี้ไดกอใหเกิดภาคปฏิบัติการ
ตางๆ หลายประการ ซึ่งมีผลกอใหเกิดการปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตตอผูคนโดยเฉพาะสตรีที่
เปนแม    สวนแมในนวนิยาย  ภาพของแมที่ปรากฏสวนใหญจะเปนแมที่รักและเสียสละความสุข
สวนตัวใหแกลูก   แมมีหนาที่อบรมสั่งสอนและดูแลทุกขสุขของลูกดวย “ใจ” ของผูเปนแม  
แมในนวนิยายจึงเปนแมที่มีความเปนมนุษยที่ มีชีวิตชีวามากกวาแมในวาทกรรมซึ่งแบกรับ
ภาระหนาที่ในการสรางชาติดวยการสรางจํานวนพลเมืองที่มีคุณภาพ   เปนคลายกับ “โรงงานผลิต 
ประชากร”ที่ตองผานการควบคุมเพ่ือใหไดสินคาตามมาตรฐานที่ถูกกําหนดไว 

ในประเด็นความเปนหญิงกับความเปนพลเมืองของชาติ  วาทกรรมที่เกี่ยวกับหญิงใน
สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม คือ  “หญิงเปนสวนหนึ่งที่ชวยสรางชาติ”  การสรางชาติของหญิงใน
ฐานะพลเมืองของชาติทําไดหลากหลายวิธี ขึ้นอยูกับสถานะบทบาทของหญิง ไดแก การแตงกายให
ตองตามวัฒนธรรม  การเปนภรรยาที่ชวยปลุกปลอบ และจูงใจสามีใหทํางานเพื่อประเทศชาติอยาง
เต็มกําลัง  การเปนแมที่ชวยชาติดวยการเพ่ิมจํานวนประชากรที่มีคุณภาพ  นอกจากนี้หญิงยัง
สามารถชวยชาติไดโดยตรงดวยการเปนทหาร หรือ ชวยชาติดวยการเสียสละทรัพย เสียสละกําลัง
แรงงานตามกําลังและความสามารถของแตละบุคคล   ในนวนิยาย ตัวละครหญิงสวนหน่ึงแสดงให
เห็นถึงจิตสํานึกที่มีตอสังคมดวยการทํางานอยางทุมเทและเสียสละ  โดยมุงหวังที่จะสรางสรรคงาน
นั้นใหเปนประโยชนตอผูอ่ืน และสังคม   สวนการสรางชาติของหญิงตามแนวทางตาง ๆ ที่ปรากฏใน 
วาทกรรมนั้นมีพบอยูในนวนิยายบางเรื่อง สวนประเด็นอ่ืนๆ เชน การแตงกายเพื่อสรางอารยะ      
การเปนภรรยาที่คอยปลุกปลอบโนมนาวใจสามีใหทํางานชวยชาติ  การเปนแมที่ชวยชาติโดยการ
เพ่ิมประชากร ไมพบในนวนิยาย   มีเพียงบางเรื่องที่ตัวละครแตงกายตองตามวัฒนธรรมแตเปนการ
กระทําเพื่อไมใหขัดกับนโยบายของรัฐมากกวาจะตระหนักวาตนเปนผูสรางอารยะ 

ภาพความเปนหญิงในวาทกรรมและภาพความเปนหญิงในนวนิยายในประเด็นที่เกี่ยวกับ
ความเปนพลเมืองของชาติ จึงมีทั้งสวนที่เหมือนกันและสัมพันธสอดคลองกันในเรื่องการสราง
จิตสํานึกที่จะทําคุณประโยชนตอประเทศชาติ  แตมีความตางกันที่รายละเอียดวาจะชวยชาติอยางไร  
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 ดังน้ันจึงเห็นไดวาภาพความเปนหญิงในวาทกรรมกับภาพความเปนหญิงในนวนิยายมี
ความสัมพันธกันเปนสวนใหญ  ทั้งในเรื่องของการแบงงาน  ความเขมแข็ง ความออนหวานของ
ผูหญิง  การศึกษาที่ทําใหหญิงมีอารยะ  ทันโลก  ทันสังคม และพ่ึงพาตนเองได บทบาทของภรรยา
และมารดาที่เปนอุดมคติ ตลอดจนการสรางจิตสํานึกในฐานะพลเมืองที่ควรมีตอประเทศชาติสังคม 
ทั้งน้ีมีขอยกเวนในบางประเด็น เชน มุมมองเกี่ยวกับสถานะของหญิงที่ในวาทกรรมยกยองใหหญิง
เปนเสมือน “เพ่ือนคูคิด”ของสามี  เปนผูชักจูงใจโนมนาวสามี   ในขณะที่ในนวนิยายภาพเชนน้ีมี
ปรากฏนอยมาก    สวนใหญจะเปนภาพของภรรยาที่มีสถานะดอยกวาสามี  เปนผูอยูใตอํานาจและ
เปนผูกระทําตาม       นอกจากนี้ยังมีความตางในบางเรื่องที่เปนรายละเอียดปลีกยอย เชน หญิง
เปนเครื่องหมายแหงอารยะไดดวยการแตงกาย  หรือ การชวยชาติดวยการเพิ่มจํานวนประชากร  
สิ่งเหลานี้ปรากฏในวาทกรรมแตไมพบโดยตรงในนวนิยาย 

 

5.1   กระบวนการสรางสตรีในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม 

 แมวาในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามวาทกรรมที่สรางขึ้นเกี่ยวกับความเปนหญิงจะเนนไป
ที่อุดมการณของ “ความเปนแมและเมียที่ดี”   ความเปนหญิงถูกนําไปเชื่อมโยงไวกับการสรางชาติ     
ดังนั้นภาระของหญิงนอกจากงานในบานแลว หญิงยังมีภาระหนาที่ในการสรางประชากรใหไดทั้ง
จํานวนและคุณภาพ ซึ่งเปนการลดคุณคาทําใหหญิงเปนเสมือนเครื่องจักรกลที่ใชในการผลิตคน   
แตอยางไรก็ตามในอีกดานหนึ่ง วาทกรรมและภาคปฏิบัติการของวาทกรรมทั้งหลายที่ถูกสรางขึ้น  
ก็ไดแสดงใหเห็นวา จอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดพยายามที่จะยกสถานะของผูหญิงใหสูงขึ้นและเปด
โอกาสทางสังคมใหแกหญิงมากขึ้นในหลายๆ ดานซึ่งในประเด็นน้ีสอดคลองกับผลการศึกษาของ
นันทิรา ขําภิบาล (2530: บทคัดยอ)ที่กลาวสรุปไววา “ในสมัยสรางชาติของจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
รัฐบาลไดมีนโยบายเดนชัดในอันที่จะยกฐานะของผูหญิงไทยใหเจริญกาวหนาทัดเทียมอารยประเทศ 
และสนับสนุนใหผูหญิงไทยออกมามีบทบาทในสังคม เศรษฐกิจ และการปองกันประเทศ และให
สังคมยอมรับสถานภาพของผูหญิง”       สวนในประเด็นที่เกี่ยวกับการเรียกรองสิทธิสตรีในสมัย
สรางชาตินี้  การเรียกรองสิทธิสตรีซึ่งแตเดิมปรากฏในนิตยสารสตรีจํานวนมากนั้นไดซบเซาลงไป  
อันเปนผลมาจากสภาวะบานเมืองและสวนหนึ่งเปนผลมาจากนโยบายการยกยองบทบาทสตรีของ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม  “การใชนโยบายรัฐนิยมที่ประกาศเจตนารมณแจงชัดวาตองการพัฒนา
สตรีในทุกดานทั้งทางการศึกษา การประกอบอาชีพ การดําเนินชีวิตความเปนอยู ซึ่งดูราวกับวาสตรี
ไดรับสิทธิประโยชนอยางมากมายจากการดําเนินนโยบายพัฒนาสตรีของรัฐบาลดังกลาว เปนปจจัย
หนึ่งที่ทําใหการเรียกรองสิทธิสตรีตองซบเซาลงไป” (จิตติมา พรอรุณ.  2538: 59-60.)  
 จอมพล ป. พิบูลสงครามไดพยายามสรางสังคมอารยะ ดวยการปรับและเปลี่ยนแปลงสังคม
ในหลาย ๆ ดาน  รวมทั้งไดยกสถานะของหญิงใหเปนผูมีความทันสมัยมีความเปนอารยะ  มีการวาง
ระเบียบควบคุมการแตงกาย รวมทั้งมีการเปลี่ยนการแตงกายของหญิงซ่ึงแตเดิมหญิงสามัญชน
ยังคงนุงผาโจงกระเบน  สวมเสื้อคอกระเชาหรือมีผาแถบคาดอก กินหมาก ไมนิยมสวมรองเทา  
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จอมพล ป. พิบูลสงครามไดยกเลิกการกินหมากและเปลี่ยนการแตงกายเปนสวมเสื้อ  นุงกระโปรง
หรือผาถุง  และสวมรองเทา  สวมหมวกแทน  เปนการสรางภาพลักษณใหมของสตรีใหมีอารยะ ซึ่ง
อารยะในที่นี้คือความเจริญกาวหนาแบบตะวันตก 
 นอกจากการเปลี่ยนแปลงเครื่องแตงกายหลายๆประการ รวมทั้งใหยกเลิกการกินหมากแลว
จอมพล ป. พิบูลสงครามยังไดสนับสนุนใหสตรีโดยเฉพาะสตรีชนชั้นสูงและชนชั้นกลางมีสวนรวมใน
กิจกรรมตาง ๆ ทั้งในเรื่องของการสังคมสงเคราะห    งานดานการสงเสริมวัฒนธรรมของชาติตาม
นโยบายของรัฐบาล   การทํางานรวมกับสํานักวัฒนธรรมฝายหญิง  กําหนดนโยบายในการพัฒนา
สตรีไทย  การรวมเปนกรรมการในคณะกรรมการชุดตางๆ เชน กรรมการพิจารณาเรื่องราวรองทุกข
ของสตรี   การชวยเหลือประเทศในยามสงคราม เชน การเปนอาสาสมัครหรือเสียสละทรัพยเพ่ือ
ชวยเหลือประเทศชาติ   การชวยเหลือและมีสวนรวมในการจัดงานตางๆ ของรัฐบาล   กิจกรรม
เหลานี้ลวนทําใหผูหญิงมีพ้ืนที่อยูในที่สาธารณะ และทําใหผูหญิงมีโอกาสไดเห็นและตระหนักถึง
ปญหาของสตรีตลอดจนความไมเทาเทียมตางๆในสังคมที่สตรีไดรับ อันกอใหเกิดการเรียกรองและ
ปรับปรุงแกไขในเวลาตอมา  นอกจากนี้ผูหญิงยังไดรับโอกาสในการศึกษามากขึ้น ผูหญิงมี
ความสามารถที่จะพ่ึงพาตนเองและสามารถตัดสินใจทําสิ่งตาง ๆ ไดดวยตนเองมากขึ้น   
 นันทิรา  ขําภิบาล  (2530: 253) ไดกลาวถึงนโยบายตางๆที่เกี่ยวกับผูหญิงในสมัยจอมพล 
ป. พิบูลสงคราม ไววา “นโยบายสมัยน้ีมีผลกระทบโดยตรงตอกลุมสตรีชั้นสูงและชั้นกลาง... สตรี
กลุมน้ีมีอํานาจในการตัดสินใจและรับผิดชอบตาง ๆ ไดดวยตนเองทั้งในชีวิตครอบครัวและในสังคม          
ในขณะเดียวกันก็ยังมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนหนาที่การงานของสามีอีกดวย ซึ่งรูปแบบวิถี
การดําเนินชีวิตของสตรีกลุมดังกลาว นับไดวาเปนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางเดนชัดในหมู
สตรีทั่วไป”  ดังน้ันจึงนับไดวาจอมพล ป.พิบูลสงคราม เปนผูสรางวัฒนธรรมและสังคมใหมใหแก
สตรีดวยการใชวาทกรรมและภาคปฏิบัติการตาง ๆ ของวาทกรรม  สรางสังคมที่ผูหญิงมีความเปน
อารยะและมีโอกาสกาวขึ้นมายืนอยูเคียงขางผูชายไดในระดับหน่ึง 
 กระบวนการสรางสตรีและสังคมใหมของจอมพล ป. พิบูลสงครามทําโดยการวางนโยบาย
เกี่ยวกับสตรี  สรางวาทกรรมและตอกย้ําโดยผานสื่อและเครื่องมือตางๆที่มีความหลากหลาย  
หลังจากนั้นไดทําใหวาทกรรมที่ถูกสรางขึ้นนั้นเกิดเปนรูปธรรม และรับรูกันอยางกวางขวางมากขึ้น
โดยการใชกลไกตางๆของรัฐ  รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธและการใชสื่อมวลชน 

 
5.2  บทบาทของนวนิยาย    
 ในสวนของวรรณกรรมประเภทนวนิยาย นับเปนสื่อหน่ึงในสังคมที่ทําหนาที่สรางวาทกรรม
เชนเดียวกัน โดยทําหนาที่สะทอนและประกอบสรางความจริงตาง ๆ ขึ้นมา  ดังที่ S.Hall ไดกลาวไว
วา สื่อทําหนาที่เปนกลไกดานอุดมการณของสังคม แตวิธีการสรางอุดมการณนั้นมิไดกระทําดวยการ
ครอบงํา (manipulation) อยางหยาบๆ และสื่อไมไดทําหนาที่เปน “ตัวสะทอน” (reflect) ความเปน
จริงของสังคม  หากทวาสื่อไดทําหนาที่เปน “ตัวประกอบสรางความเปนจริงของสังคม” (social 
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construction of reality)... ในกระบวนการทํางานของสื่อมีทั้งสะทอนและประกอบสรางไปพรอมๆกัน 
(กาญจนา แกวเทพ. 2549: 308-309) 
 ภาพความเปนจริงจากนวนิยาย จึงเปนภาพที่มีบางสวนสะทอนจากสังคม และในขณะ 
เดียวกันบางสวนก็เปนภาพที่ถูกประกอบสรางขึ้นโดยนักเขียน   แมนวนิยายหรืองานประเภท
วรรณกรรมจะถูกมองวาเปนสิ่งประกอบสรางทางจินตนาการ เปนเรื่องสมมุติ  แตวรรณกรรมก็เปน
สิ่งที่มีคุณคา  ดังที่นพพร ประชากุล ไดกลาวไววา จินตนาการเปนสิ่งที่เปดเผยใหเห็นถึงคติ  
คานิยม  อุดมการณที่ไหลเวียนอยูในโลกของความเปนจริง  จินตนาการไมไดสะทอนความจริง แต
สะทอนความเชื่อที่เรามีตอความจริงอีกทีหน่ึงออกมา โดยเฉพาะสิ่งที่เรียกวาแบบฉบับ(stereotype) 
เชน ภาพลักษณของผูหญิงในงานวรรณกรรมไมจําเปนวาจะตองเหมือนผูหญิงจริงหรือสะทอนภาพ
ผูหญิงจริง   แตทวาไดสะทอนสิ่งที่สําคัญกวานั้นคือ สิ่งที่ผูอานคาดหวังวาผูหญิงจะตองเปนเชนไร          
งานประเภทจินตนาการ  วรรณกรรม  ภาพยนตร สามารถบอกเราไดวาสังคมมองผูหญิงอยางไร    
“ โรล็องต บารตส (Roland Barthes) เคยพูดไววา วรรณกรรมเปนทั้งคําถามที่ใหคําตอบ และ
ขณะเดียวกันมันก็เปนคําตอบที่ตั้งคําถามไปพรอมกันดวย เพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะกระตุนใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงโดยออมมันก็มีอยู...  ผลงานทางจินตนาการเปนพ้ืนที่ทางยุทธศาสตรทางสังคมที่
สําคัญ เพราะมีการเสนอ มีการสราง มีการสืบทอดคติ คานิยม อะไรตางๆ...”  นพพร  ประชากุล 
(2552: 366 - 367) 
 สิ่งที่ปรากฏใหเห็นในนวนิยายในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ก็คือ ภาพของสังคมที่สตรี
กําลังมีการปรับเปลี่ยนและตระหนักถึงสถานะของตน  ขณะเดียวกันก็แสดงใหเห็นถึงอํานาจของ
ชายที่มีเหนือหญิง   ความไมเทาเทียมของหญิงชายที่ปรากฏใหเห็นทั้งในลักษณะเนื้อหา ถอยคํา 
การใชภาษาของผูเขียนที่สงผานตัวละคร  โครงเรื่อง    ลักษณะเชนน้ีแสดงใหเห็นถึงอํานาจของ
สังคมแบบปตาธิปไตยที่ไดครอบงํา แทรกซึมและฝงลึกอยูในจิตใจของผูคนในสังคมไทยจน
กลายเปนวาทกรรมหลักของสังคมตราบจนปจจุบันนี้ 
 
 ในสวนของอิทธิพลที่มีตอสังคมนั้นตรีศิลป บุญขจร ( 2547: 7) ไดกลาวไววา 
 
       วรรณกรรมหรือนักเขียนมีอิทธิพลตอสังคม นักเขียนที่ยิ่งใหญนอกจากจะเปนผูมีพรสวรรค 
            ในการสรางสรรควรรณกรรมใหมีชีวิต  โนมนาวจิตใจผูอานแลว ยังเปนผูมีทัศนะกวางไกล 

กวาคนธรรมดา  ทั้งนี้สวนหนึ่งเปนเพราะเขามีความเขาใจและเขาถึงสภาพของมนุษยและสังคม 
Leo Lowenthal นักสังคมวิทยากลาววา  "ศิลปนวาดภาพที่เปนจริงเสียย่ิงกวาตัวความจริงเอง 
ซึ่งหมายถึง   นักเขียนสามารถเขาใจโลก    และมองสภาพความเปนจริงไดลึกกวาคนทั่วไป 
มองเห็นดวยทัศนะที่กวางไกลและลุมลึก  ภาพที่เขาใหจึงเปนจริงย่ิงกวาความเปนจริง......... 

    อิทธิพลของวรรณกรรมตอสังคมอาจเปนไปไดทั้งดานอิทธิพลภายนอก   เชน การแตงกาย  
หรือการกระทําตามอยางในวรรณกรรม  และอิทธิพลภายในคือ  อิทธิพลทางความคิด การสราง 
คานิยม รวมทั้งความรูสึกนึกคิด  นักเขียนจึงมีบทบาทในฐานะผูนําแนวความคิดของสังคม และ 
ผูนําทางวัฒนธรรมที่สําคัญยิ่ง 
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หลายปรากฏการณที่เกิดขึ้นในสังคม แสดงใหเห็นถึงพลังอํานาจของวรรณกรรมที่มีผลตอ
ผูคน ทั้งในลักษณะของวรรณกรรมโดยตรง หรือวรรณกรรมที่ถูกแปรรูปมาเปนสื่ออ่ืนๆ เชน ละคร 
ภาพยนตร   ดังจะเห็นไดวาในยุคสมัยหน่ึง หญิงสาวตางพากันนุงกางเกงขาสั้น และไวผมยาวถัก
เปยเหมือนพจมาน ในเรื่องบานทรายทอง  หรือ  ยอมผมเปนสีแดง เหมือน จอย ในเรื่องสลักจิต  
หรือ การเกิดกระแสนิยมในการเลนขิม เหมือนอังศุมาลิน ในเรื่องคูกรรม 
 หลายครั้งที่พบวา ความสามารถของนักเขียนในการสรางสรรควรรณกรรมใหมีชีวิต ทําให
ผูอานมีความรูสึกรวมไปกับตัวละครและเหตุการณตางๆในเรื่อง  บางครั้งทําใหผูอานรูสึกประหนึ่ง
วาตัวละครนั้นมีชีวิตจริง เชน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมชเคยเลาไววา เม่ือเขียนเรื่องสี่แผนดิน  ถึงตอน
ที่แมพลอยแพทองอยากรับประทานของเปรี้ยว ก็ไดมีผูอานนํามะมวงมาใหที่สํานักพิมพเพ่ือฝากไป
ใหแมพลอย หรือ เม่ือครั้งที่นิตยา นาฏยะสุนทร ผูเขียนเรื่องหัวใจใหเชา เม่ือดําเนินเรื่องมาถึงตอน
หน่ึงที่ผูเขียนวางแนวเรื่องไววา จะใหนาถฤดีตัวเอกของเรื่องไปเปนภรรยานอย ไดมีผูอานที่เคย
เปนครูของผูเขียนมาขอใหผูเขียนแกเสีย ดวยเหตุผลที่วา  “นาถฤดีกําลังเปนขวัญใจของคนอาน   
ชีวิตของเธอจะมีผูเลียนแบบ ศีลธรรมจรรยาจะไมมีความหมายสําหรับเด็กสาวยุคใหม ทานขอให
ขาพเจา “ บิด ”ปลายปากกา มิฉะน้ันจะมีผลเสียติดตามมาอยางนาหวั่นเกรง” (นิตยา นาฏยะสุนทร.  
2513: (7))  นอกจากนี้ยังมีผูอานหลายคนที่มาขออนุญาตผูเขียน  ขอนําชื่อ “นาถฤดี” ไปตั้งเปนชื่อ
ลูกสาว             

จากทั้งหมดที่กลาวมาแลวน้ีลวนแสดงใหเห็นถึงอํานาจของวรรณกรรมที่มีตอผูคนในสังคม
ซึ่งในบางครั้งนอกจากจะมีพลังสงผลตอการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ พฤติกรรมของผูคนแลว    
บางครั้งวรรณกรรมยังมีพลังที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงความคิด  ทัศนคติ  วิธีการมองโลก มอง
สังคมของคนไดอีกดวย   วรรณกรรมจึงถือเปนสิ่งหนึ่งที่สรางวาทกรรมใหกับผูคนในสังคม 

 
5.3  การใชประโยชนจากวาทกรรม 
 วาทกรรมมีอํานาจในการสราง นิยาม ตรึงความหมาย ความรูความจริงชุดหนึ่ง ๆ ให
กลายเปนแมแบบหรือวาทกรรมหลัก อํานาจของวาทกรรมสงผลตอการกําหนดผูอ่ืนใหคิด  เชื่อ  
หรือทําตามวาทกรรมนั้นได   วาทกรรมเปนสิ่งที่ครอบงํามนุษย แตในขณะเดียวกันมนุษยก็สามารถ
ใชวาทกรรมเปนเครื่องมือในการสรางความจริง สรางความรู  สรางอํานาจในการตอรองได  ในสมัย
จอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดใชวาทกรรมในการสรางภาพและสรางความหมายของสตรี โดยมี
กระบวนการ คือ 
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                           การวางนโยบาย 
 
 

  การสรางและตอกย้ําวาทกรรมโดยใชเครื่องมือที่หลากหลาย 
 
 

การทําวาทกรรมใหเปนรูปธรรมโดยใชกลไกของรัฐ+สื่อมวลชน  
 
 

  
กระบวนการสรางวาทกรรมนี้ อาจนําไปใชใหเกิดประโยชนไดตอกลุมคนที่ดอยโอกาส  หรือ

คนชายขอบของสังคม ไมวาจะเปนผูหญิง คนพิการ เด็ก คนชรา ชนกลุมนอย แรงงานขามชาติ 
โสเภณี   สตรีขามเพศ  ฯลฯ  ซึ่งเปนกลุมคนที่มักจะถูกละเลย และถูกเบียดขับออกจากสังคม  
รวมทั้งขาดอํานาจในการตอรอง  ขาดเครื่องมือที่จะเขาถึงอํานาจ   การสรางวาทกรรมใหมใหกับ
กลุมคนที่ดอยอํานาจ หรือเปนคนชายขอบโดยใชกระบวนการขางตนเปนตัวขับเคลื่อน จําเปน
จะตองไดรับความรวมมือจากภาครัฐและเอกชนที่ตระหนักถึงปญหาและตองการแกไข  เพ่ือกําหนด
แผนนโยบาย  รวมทั้งมีการใชเครื่องมือในการสรางวาทกรรมที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับ
สังคมปจจุบัน เชน ใชสื่อวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ การตูน แบบเรียน นิตยสาร วรรณกรรม และ
โดยเฉพาะอยางยิ่งสื่อที่มีบทบาทสําคัญในขณะนี้คือ สื่อออนไลน หรือ สื่ออินเทอรเน็ต ที่คนสามารถ
เขาถึงไดงาย และเปนสื่อที่เอ้ือใหผูใชมีปฏิกิริยาโตตอบกันได เพ่ือสรางและตอกย้ําชุดวาทกรรมที่
สรางความหมายใหมใหแกกลุมคนที่ดอยอํานาจ 
 เม่ือมีการสรางวาทกรรมชุดใหม มีการสงผานและตอกย้ําวาทกรรมโดยใชเครื่องมือตางๆ   
ขั้นตอนตอไปตองอาศัยความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน ดําเนินการตางๆ 
เชน ออกกฎหมาย ออกพระราชบัญญัติ ปรับปรุงแกไขกฎหมาย สรางงานสรางอาชีพ และอ่ืนๆตาม
ความจําเปนของแตละกลุมคน  เพ่ือสรางใหวาทกรรมนั้นเปนรูปธรรม และกอใหเกิด หรือเปน
จุดเริ่มตนที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมตอไป  ถึงแมวาโอกาสที่กลุมซ่ึงดอยกวาจะแยงชิง
อํานาจจากกลุมที่มีอํานาจเหนือกวาไดยาก  แตก็เปนสิ่งที่เปนไปได   โดยสื่อมวลชนมีสวนสําคัญที่
จะกอใหเกิดพื้นที่ในการตอรองซ่ึงจะสงผลใหเกิดการปรับเปลี่ยน หรือสั่นสะเทือนความคิดและ
อํานาจที่ครอบงําเปนวาทกรรมกระแสหลักที่ฝงรากลึกอยูในสังคมได 
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5.4  ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัย 
 การศึกษาวิจัยนี้เปนการศึกษาวิเคราะหภาพโดยรวมของวาทกรรมและนวนิยายวาได
นําเสนอภาพความเปนหญิงอยางไร  โดยในการศึกษานวนิยายไดมุงเนนไปที่นวนิยายแนวชีวิตรัก
ซึ่งเปนนวนิยายที่ไดรับความนิยมจากผูหญิง และมุงศึกษาไปที่การนําเสนอภาพความเปนหญิงใน
ประเด็นตางๆ  แตยังไมไดศึกษาครอบคลุมไปถึงพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงในสองชวงของ
สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม (พ.ศ.2481-2487  และ  พ.ศ.2491-2500) อันเนื่องมาจากขอจํากัด
เรื่องตัวเลมของนวนิยายที่หาไดยาก ซึ่งในประเด็นน้ีผูสนใจอาจใชเร่ืองสั้นมาเปนขอมูลในการศึกษา
วิเคราะหเพ่ิมเติม หรือใชนวนิยายแนวอื่นๆมาศึกษา เพ่ือใหเห็นภาพการนําเสนอความเปนหญิงและ
พัฒนาการบทบาทสิทธิสตรีในสองชวงของสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม      นอกจากนี้การศึกษา
ตัวละครชายไปพรอมๆกับการศึกษาตัวละครหญิงก็จะยิ่งทําใหเห็นสถานะของความเปนหญิง  
ความเปนชายในสังคมไดชัดเจนขึ้นอีกดวย 
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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 

เรื่อง  ชื่อบุคคล 

 ดวยคณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาวา  การตั้งชื่อชายและหญิงยังมีลักลั่นอยู เพราะชื่อ ๆ 

เดียวกันอาจตั้งไดทั้งสองเพศ ไมทราบวาชื่อน้ันเปนชื่อชายหรือหญิง ตองอาศัยคํานําชื่อประกอบอีก

ชั้นหน่ึงจึงจะทราบ   ถาหากมีหลักตั้งชื่อเพ่ือใหรูวาเปนชื่อชายหรือหญิงได  ก็จะเปนระเบียบที่ดีควร

แกอารยธรรมของชาติ   

อันที่จริง  พ่ีนองชาวไทยเราทางภาคพายัพและภาคอิสาณ  ไดนิยมตั้งชื่อตามเพศมาจนทุก

วันน้ี  เชน  ชายชื่อ คํา   หญิงชื่อ คําแวน   ชายชื่อ จัน   หญิงชื่อ จันดี  เปนตน  ซี่งเปนวัฒนธรรม

ของเราเองมาชานานแลว  สมควรที่จะเชิดชูไวเปนขนบประเพณีประจําชาติ จึงไดลงมติตั้งกรรมการ

ขึ้นคณะหนึ่ง   มีนายนาวาเอกหลวงธํารงนาวาสวัสดิ์ ร.น.  เปนประธาน   หมอมกอบแกวอาภากร  

ณ  อยุธยา   นางโกวิทอภัยวงศ  เจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี  พระราชธรรมนิเทศ        พระนางเธอ

ลักษมีลาวัณ  พระสารประเสริฐ  นายพันเอก หลวงสารานุประพันธ   พระยาสุนทรพิพิธ  และพระยา

อนุมานราชธน  เปนกรรมการ    พระปฎิเวทยวิศิษฎ เปนเลขานุการ  ใหพิจารณาวางหลักตั้งชื่อ

บุคคลใหเหมาะสมกับเพศ 

 บัดนี้  คณะกรรมการไดจัดวางหลักตั้งชื่อ  และวิธีใชอักษรยอชื่อพรอมดวยทําบัญชีชื่อลําดับ

อักษรเปนนามานุกรมตัวอยาง เสนอขึ้นมา  คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาแลวลงมติเห็นชอบดวยเปน

เอกฉันท  จึงไดประกาศเพื่อใหเปนปฐมฤกษในวันชาติ  พุทธศักราช ๒๔๘๔ นี้ 

 ขอชักชวนพี่นองชาวไทยทั้งมวล  ใหรวมใจกันตั้งชื่อแสดงเพศตามหลักทายประกาศนี้

สําหรับในกาลตอไป  เพ่ือดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมไทย  สงเสริมใหเฟองฟูเปนศรีสงาแกประเทศชาติ  

ทั้งเปนสวัสดิมงคลแกเจาของชื่อตลอดไปชั่วกาลนาน 

     ประกาศมา  ณ  วันที่ ๒๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๗๔ 

         พิบูลสงคราม 

         นายกรัฐมนตรี 
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หลักตั้งชื่อบุคคล 

 ชื่อบุคคล ใหมีที่หมายรูวาเปนชื่อชายหรือชื่อหญิง ชื่อหน่ึงใหมีสามพยางคเปนอยางมาก  

ความหมายรูวาเปนชื่อชายหรือชื่อหญิงนั้น  มีหลักดั่งตอไปน้ี 

 (๑)  หลักทั่วไป 

  (ก)  ชื่อคําโดด  (พยางคเดียวหรือหลายพยางค)  เปนชื่อชาย 

       (เวนแตคําใดมีความหมายไปในลักษณะออนโยน  สวยงาม  ไพเราะ  เชน  

ละมอม  พริ้ง  ไพเราะ  หรืออ่ืน ๆ  ในลักษณะคลายคลึงกัน  เชน  ฉลวย  บรรจง  ละเอียด  ด่ังแจง

อยูในขอ ๓  เปนชื่อหญิง) 

  (ข)  ชื่อคําผะสม  เปนชื่อหญิง 

       (เวนแตคําใดมีความหมายไปในลักษณะกลาหาญ  แข็งแรง  เชน  ยงยุทธ  

องอาจ  หรืออ่ืน ๆ ในลักษณะคลายคลึงกัน  เชน  เกรียงศักดิ์  จักรทิพย  บุญบรรลือ  ด่ังแจงอยูใน

ขอ ๓ เปนชื่อชาย)   

ตัวอยาง 

  คําโดดเปนชื่อชาย         คําผะสมเปนชื่อหญิง 

    กลีบ      กลีบบัว  กลีบผกา 

   เจือ      เจือจันทน  บุญเจือ 

   ดวง      ดวงใจ  ดวงมาลย 

   บุญ      บุญเรือน  บุญศรี 

   คะนึง  คํานึง     คะนึงสุข  ควรคํานึง 

   จรัส  จํารัส     จํารัสโฉม  จํารัสลักษณ 
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ถนอม      ถนอมจิตต  ถนอมศรี 

   ประเสริฐ     ประเสริฐทรง 

 (๒)  หลักทางศัพทบาลีหรือสํสกฤต 

  (ก)  ถาศัพทเดิมสามารถแปลงเสียงทายคําเปน  สระอา  หรือ  สระอี  ได ใหถือวา

ศัพทเดิมเปนชื่อชาย  ศัพทแปลงเปนชื่อหญิง 

ตัวอยาง 

  ศัพทเดิม  เปนชื่อชาย    ศัพทแปลง  เปนชื่อหญิง 

   กมล      กมลา 

   จิตร      จิตรา 

   ดรุณ      ดรุณี 

   สุนทร      สุนทรา  สุนทรี 

  (ข)  ถาศัพทเดิมสามารถลงเสียงพยางควา  “มา”  ตอทายได  ใหถือวาศัพทเดิมเปน

ชื่อชาย  ศัพทลงเสียงวา  “มา”  เปนชื่อหญิง  ตัวอยาง 

  ศัพทเดิม  เปนชื่อชาย   ศัพทลงเสียงวา  “มา”  เปนชื่อหญิง 

   กิติ      กิติมา 

   โชติ      โชติมา 

   สิริ      สิริมา 

(๓)  หลักธรรมชาติ 

 คําโดดและคําผะสม  ซึ่งมีความหมายไปในลักษณะกลาหาญ  แข็งแรงหรืออ่ืน ๆ ใน

ลักษณะคลายคลึงกัน  เปนชื่อชาย 
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 ถามีความหมายไปในลักษณะออนโยน  สวยงาม  ไพเราะ  หรืออ่ืน ๆ ในลักษณะ

คลายคลึงกัน  เปนผูหญิง 

 แบงประเภทชื่อตามลักษณะที่กลาวมานี้  คือ 

(ก)  เทวดาและนางฟา  กับมนุษยมีชื่อในวรรณคด ี  เชน 

      ชื่อชาย  เทพ  พรหม  อมร  อินทร  ชาลี  ราม  สุธน 

      ชื่อหญิง  เทพี  เมขลา  ลักษมี  ศรี  สุชาดา  อัจฉรา  อัปสร  อินทิรา  กัณหา  รจนา  

       สีดา 

(ข)  มนุษย 

      คําที่แสดงอยูในตัววาเปนชายหรือหญิง เชน 

      ชื่อชาย  ชนก  ชาย  มนู  มานพ  มุนี  สมชาย       

      ชื่อหญิง  กัญญา  กันยา  กัลยา  นาฏ  สมร  สุดา  อนงค  นงนุช  นงเยาว  นวลอนงค  

สายสมร 

คําซี่งบอกรูปพรรณสัณฐานและผิวพรรณไปในลักษณะกลาหาญ แข็งแรง หรืออ่ืนๆ  

ในลักษณะคลายคลึงกัน  เปนชื่อชาย  เชน  กําแหง  เติบ  พล  เขมแข็ง 

 คําซึ่งบอกรูปพรรณสัณฐานและผิวพรรณไปในลักษณะออนโยน สวยงาม หรืออ่ืนๆ 

ในลักษณะคลายคลึงกัน  เปนชื่อหญิง  เชน  ฉวี  ฉลวย  เฉลา  แฉลม  ไฉไล  พริ้ง  เรขา  เลขา  

วรรณา  วรรณี  วิไล  ละออ  อรชร  คมขํา  แนงนอย  เอ่ียมละออ 

(ค)  สัตว  (รวมทั้งสัตวในวรรณคดี) 

      คําซึ่งบอกลักษณะวามีกําลังอํานาจเปนตน  เปนชื่อชาย เชน ครุฑ นาค  มังกร  หมี  

สิงโต  สิงห  สีห  เสือ  อินทรี 

      คําซึ่งบอกลักษณะวาสวยงามหรือเสียงไพเราะ  เปนชื่อหญิง  เชน  การเวก  โนรี  

สาริกา  นกแกว  เบญจวรรณ 
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(ง)  พืช 

     ชื่อดอกไมและผลไม  ฉะเพาะที่ไมมีความหมายเปนอ่ืนได  รวมทั้งชื่อที่เน่ืองดวยตนไม  

เปนชื่อหญิง  เชน 

     ดอกไม  กรรณิการ  กระดังงา  การะเกด  กุหลาบ  จําปา  ชงโค  ชมนาด  บุนนาค  

ปทุม  ประยงค  มณฑา  ยี่เขง  ยี่สุน  ลําเจียก  กลวยไม  ซอนกลิ่น  ดาวเรือง  บานเย็น  พวงชมพู  

รสสุคนธ  ลดาวัลย 

     ผลไม  แตง ทุเรียน  ลําใย  ลิ้นจ่ี  องุน  แตงออน 

     เน่ืองดวยตนไมดอกไม  กฤษณา  กะลําพัก  พิมเสน  อบเชย  เกสร  โกสุม  บุบผา  

บุษบา  มาลัย  มาลี  เรณู  เรณูนวล 

     ชื่อดอกไมและผลไมเปนคําพยางคเดียว  แตมีความหมายเปนอ่ืนได  เชน  แกว  เข็ม  

เทียน  (เธียร)  ปราง  (ปรางค)  พุด  (พุธ  พุฒ  พุทธิ)  และ  สม  ถือตามหลักทั่วไปในขอ ๑  เปน

ชื่อชาย 

     ถาผะสมกับคําอ่ืนซึ่งมีความหมายไมบงลักษณะไปในทางวาเปนเพศชาย  ก็เปนชื่อ

หญิง  เชน  แกวมณี  เข็มทอง  เทียนหอม  ปรางทอง  พุดซอน  สมลิ้ม   

(จ)  เครื่องประดับกายหรือเครื่องใชของหญิง  เปนชื่อหญิงเสมอ  เชน  เกยูร  จ่ัน  ตาบ  

แหวน  สรอย  สะอ้ิง  สังวาล  อาภรณ  ไขมุกด  จ่ันเพ็ชร  ตาบทิพย  สรอยมาศ  ตลับ  ผะอบ 

(ฉ)  อาวุธ  เปนชื่อชายเสมอ  เชน  ขวาน  คทา  จักร  ตรี  ทวน  ธนู  ศร 

       แมผะสมกับคําอ่ืนก็เปนชื่อชาย  เชน  คทาธร  จักทิพย  ตรีเพ็ชร  ทวนทอง  ธนูกรด  

แววจักร  ศรศรี 

 (ช)  ลักษณะอาการ 

       คําซึ่งมีความหมายไปในลักษณะกลาหาญ  แข็งแรง  หรืออ่ืน ๆ  ในลักษณะคลายคลึง

กัน  เปนชื่อชาย  เชน  กลา  เกรียง  ไกร  แกลว  ชัย  ณรงค  เดช  เดชา  บรรลือ  ยุทธ  ระบือ  

ฤทธิ์  สนั่น  หาญ  หาว  เหิม  อาจ  อิทธิ 
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       แมผะสมกับคําอ่ืนก็เปนชื่อชาย  เชน  เกริกฤทธิ์  เกรียงศักดิ์  บุญบรรลือ  ยงยุทธ  

องอาจ  อาจหาญ 

       คําซึ่งมีความหมายไปในลักษณะออนโยน  ไพเราะ  หรืออ่ืน ๆ  ในลักษณะคลายคลึง

กัน  เปนชื่อหญิง  เชน  จําเรียง   ชะมอย  ละมาย  ชะออน  บรรจง  พาณี  ไพเราะ  ละมอม  ละมุน  

ละไม  ละเอียด  สุภาพ  คําหวาน  ชดชอย  ชื่นใจ  นวยนาด 

       คําชี้แจงดังกลาวมาเปนแนวทางใหทราบความมุงหมาย  เม่ือเขาใจหลักแลวจะคิดตั้ง

ชื่ออยางไรก็ได  สุดแตใหทราบไดเดนชัดวา  เปนชื่อชายหรือชื่อหญิง  ก็เปนอันถูกตอง  และขอให

คํานั้น ๆ  มีสําเนียงสุภาพพรอมทั้งมีความหมายเปนสวัสดิมงคลแกผูรับตั้ง  จะไดสมเปนชี่อแหง

อารยชน  ...... 

 

(ขาวโฆษณาการ ปที่ ๔ ฉบับที่ ๖ ประจําเดือนมิถุนายน  พุทธศักราช ๒๔๘๔ หนา ๑๔๔๙ - 

๑๔๕๔)  
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