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อารียา หุตินทะ : แนวคิดเรื่องกุลสตรีในนวนิยายของนักเขียนสตรีเขมร. (CONCEPTS OF THE
PERFECTLY VIRTUOUS WOMAN IN NOVELS OF CAMBODIAN WOMEN WRITERS)
อ. ที่ปรึกษา : อ.ดร.ใกลรุง อามระดิษ, 390 หนา.

วิทยานิพนธฉบับนี้มีความมุงหมายที่จะศึกษาการนําเสนอแนวคิดกุลสตรีในนวนิยายของนักเขียนสตรี
เขมรที่แตงขึ้นชวงหลังค.ศ. ๑๙๗๙-๒๐๐๓ และบริบททางการเมือง สังคมและวัฒนธรรมที่มีผลตอการนําเสนอ
แนวคิดกุลสตรีในนวนิยาย การศึกษาแสดงใหเห็นวานวนิยายของนักเขียนสตรีเขมรทั้งสองคือ เมา สําณาง
และปล วัณณารีรักษตางนําเสนอแนวคิดกุลสตรีในฐานะระบบเกียรติยศและชื่อเสียงหนาตาของสตรีเขมร แต
แนวคิดกุลสตรีในนวนิยายของเมา สําณาง เปนแนวคิดกุลสตรีแนวขนบนิยม สวนแนวคิดกุลสตรีในนวนิยาย
ของปล วัณณารีรักษเปนแนวคิดกุลสตรีแนวขนบนิยมผสมผสานกับภาระหนาที่ที่สังคมเรียกรองใหสตรีปฏิบัติ
บริบททางการเมืองสังคมและวัฒนธรรมมีผลตอการนําเสนอแนวคิดกุลสตรีในนวนิยาย ภาวะขาด
แคลนนวนิยายหลังสมัยเขมรแดงเปดโอกาสใหเมา สําณางเริ่มตนอาชีพนักเขียนและสรางนวนิยายแนวพาฝน
ตอบสนองความตองการของผูอานที่ตองการสิ่งปลอบประโลมจิตใจ ในขณะที่ปล วัณณารีรักษเขียนนวนิยายเพื่อ
เปนกระบอกเสียงใหรัฐและเขียนตามความตองการของกระแสสังคม เมา สําณางสนับสนุนแนวคิดกุลสตรีแนว
ขนบนิยมดวยเหตุผลสองประการคือ กุลสตรีแนวขนบนิยมคืออัตลักษณทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมของชาว
เขมร และการปฏิบัติตนตามแนวคิดกุลสตรีแนวขนบนิยมคือการปฏิบัติธรรมะที่จะสงผลดีตอการดําเนินชีวิตและ
การแกไขปญหาของสตรี สวนปล วัณณารีรักษพยายามตอรองกับแนวคิดกุลสตรีแนวขนบนิยมบางดานเชน
ตอรองกับคานิยมรังเกียจและกีดกันสตรีมาย และคานิยมการตัดสินคุณคาสตรีที่พรหมจารี ขณะเดียวกัน ปล
วัณณารีรักษพยายามชี้วาการศึกษาเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหสตรีเขมรสามารถตอรองกับสังคมที่ควบคุมเธอดวย
แนวคิดกุลสตรีแนวขนบนิยมได
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This thesis aims to study the presentation of concepts of the Perfectly Virtuous Woman of
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The study clarifies that both Mao Samnang and Pal Vannareerak who are Cambodian women
writers present concepts of the Perfectly Virtuous Woman in their novels according to the honour
system, fame and images of Cambodian women. Nevertheless, the concept of the Perfectly
Virtuous Woman of Mao Samnang is the traditional concept while the Pal Vannareerak’s concept
is the traditional concept and has been applied to the role and duty of Cambodian women who
have to perform according to a call of people in society.
The political, social and cultural contexts have influenced on the presentation of concepts
of the Perfectly Virtuous Woman in novels of two Cambodian woman writers. The shortage of
novels after Khmer Rouge period provided a good chance for Mao Samnang to start her career as
a writer and initiated the sentimental novel to respond the demands of readers who really need
something to console their minds. On the contrary, Pal Vannareerak had written her novels as a
mouthpiece of the government or the demands of social currents. Mao Samnang has supported
the traditional concept of the Perfectly Virtuous Woman for two main reasons. Firstly, the
traditional concept is the racial and cultural identities of Cambodians. Secondly, the performance
of the concept of the Perfectly Virtuous Woman is a dharma practice that will lead the life of
Cambodian women and solve their problems as well. Pal Vannareerak tries to negotiate with
some parts of the traditional concept of the Perfectly Virtuous Woman as the negotiation of value
judgments to the discrimination against widow and the worthiness of women on their virginity.
Besides this, Pal Vannareerak tries to point that an education is the main factor that enables
Cambodian women to negotiate with people in the society where those women are controlled by
the traditional concept of the Perfectly Virtuous Woman.
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บทที่ ๑
บทนํา
๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การปฏิวัติและยึดครองประเทศกัมพูชาของกลุมเขมรแดงตั้งแตชวง ค.ศ. ๑๙๗๕-๑๙๗๙
เปนการคว่ําทุกสิ่งทุกอยางที่เคยอยูบนกระดานเดิม ตั้งแตการนําประชากรในเมืองออกสูชนบท
การสรางสังคมแบบใหมที่ตัดขาดอยางสิ้นเชิงจากอดีต หรือการกําจัดสถาบันที่มีมากอนการ
ปฏิวัติอยางถอนรากถอนโคน ประเพณีและวิถีชีวิตแบบเกาเปนสิ่งตองหาม ศิลปะและวัฒนธรรม
ที่เปนมรดกของชนชาติถูกเผาทําลายหรือไมก็ถูกขโมย และแมเขมรแดงจะถูกขับไลออกไปอยูตาม
พื้นที่หางไกลหรือตามชายแดน กัมพูชาก็แทบไมเคยวางเวนจากสงครามกลางเมืองจนถึงกลาง
ทศวรรษที่๑๙๙๐ การปฏิวัติที่ตัดขาดจากอดีตของเขมรแดงทําใหหนอออนของวรรณกรรมเขมร
สมัยใหมที่เรียกวา เรื่องประโลมโลก (เรืองปรโลมโลก) ซึ่งเพิ่งเกิดมาไดเพียง ๓๐ กวาปและกําลัง
พัฒนาอยางมากนั้นตองชะงักงันไปอยางนาเสียดาย เมื่อรวมกับการฆาปญญาชนและนักเขียนทิ้ง
ในฐานะศัตรูตัวรายของการปฏิวัติ และการที่ประเทศตองสูญเสียกําลังคนที่เหลือไปกับการสูรบ
กันเองของเขมรฝายตาง ๆ ก็ทําใหคลังความรูทั้งในรูปแบบของตัวเขียนและบุคคลลดลงอยางนาใจ
หายทั้งดวยการเผา ทําลาย ดวยความตายจากการปราบปรามของกลุมเขมรแดง และดวยการตาย
จากการรบพุงกันเองภายในประเทศ1
เมื่อแนวรวมแหงชาติกัมพูชาเพื่อการปลดปลอยชาติ (The Kampuchean National United
Front for National Salvation-KNUFNS) ภายใตความชวยเหลือของเวียดนามเขายึดกรุงพนมเปญ
ไดในวันที่ ๗ มกราคม ค.ศ. ๑๙๗๙ นับจากนี้ รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา ( The
People’s Republic of Kampuchea-PRK) ก็มีภาระอยางใหญหลวงในการฟนฟูประเทศใหกลับคืน
สูสภาพเดิมในทุก ๆ ดาน ในทศวรรษที่ ๑๙๘๐ การฟนฟูกิจกรรมทางวรรณศิลปและวัฒนธรรม
โดยการกอตั้งกระทรวงขอมูลขาวสารและวัฒนธรรมซึ่งรับผิดชอบดานการพิมพหนังสือ การบรรจุ
แบบเรียนดานภาษาและวรรณกรรมเขมรลงในหลักสูตรในระบบการศึกษาที่รัฐบาลตั้งขึ้นใหม
การเผยแพรวรรณกรรมใหกระจายไปในวงกวางและสรางนักเขียนใหมของสื่อหนังสือพิมพ และ

1

ในยุคเขมรแดงปกครองประเทศ ประมาณการกันวาอยางนอยที่สุด ประชากรของกัมพูชากวา ๑ ลาน
๕ แสนคน เสียชีวิตเพราะผลกระทบจากนโยบายปฏิวัตินี้ จํานวนผูเสียชีวิตจะรวมนักเขียน นักวิชาการ และนัก
อานในวงวรรณกรรม ทําใหกิจกรรมทางวรรณกรรมทุกชนิดหยุดชะงัก ดู Klairung Amratisha, “The
Cambodian Novel: A Study of Its Emergance and Development,” ( Ph.d. Thesis, School of Oriental and African
Studies, University of London, 1998), p.285.

๒

การนํ า วรรณกรรมคลาสสิ ค กลั บ มาพิ ม พ ใ หม 2 กิ จ กรรมเหล า นี้ ทํ า ให ว รรณกรรมเขมรค อ ย ๆ
กลับคืนสูสังคมเขมรอีกครั้งหนึ่ง เมื่อผนวกรวมกับกิจกรรมในทศวรรษที่ ๑๙๙๐ คือการกอตั้ง
สมาคมนักเขียนเขมร (สมาคมอฺนกนิพนธแขฺมร)ขึ้นใหมในป ค.ศ. ๑๙๙๓ และการจัดกิจกรรมที่
กระตุนใหเกิดการสรางงานวรรณกรรม เชน การจัดประกวดวรรณกรรมซึ่งเริ่มตั้งแตป ค.ศ.
๑๙๙๕ จํานวน ๒ รางวัลคือ รางวัล “พระสีหนุราช” เปนเงินรางวัลจากสมเด็จพระสีหนุ และ
รางวัล ๗ มกราคม เปนเงินรางวัลจาก ฮุน เซน 3 กิจกรรมเหลานี้ลวนแลวแตเปนการตอลมหายใจ
ใหกับวรรณกรรมเขมร แมสภาพโดยทั่วไปของวรรณกรรมในยุคปจจุบันจะเทียบไมไดเลยกับ
ความรุงเรืองของวรรณกรรมในยุคกอนปฏิวัติก็ตาม 4
การประกวดรางวัล “พระสีหนุราช” ในปแรกคือป ค.ศ. ๑๙๙๕ นั้น มีนักเขียนที่ชนะเลิศ
ไดรับรางวัลที่ ๑ พานรางวัลอักษรศิลป “พระสีหนุราช” สองคนคือ เมา สําณาง (เมา สํณาง)
เจาของผลงานเรื่อง รลกโบกขฺส าจ (คลื่นซัดทราย) และ ปล วัณ ณารีรักษ (ปาล วณฺ ณ ารี รกฺษ)
เจาของผลงานเรื่อง บํเภฺลจมินบาน (ลืมไมลง) นักเขียนสตรีทั้งสองคนเปนนักเขียนที่ไดรับการ
ยอมรับจากนักวิชาการวรรณกรรมในประเทศ 5 และจากนักวิชาการดานเขมรศึกษาจากตาง
2

สรุปความจาก Klairung Amratisha, “ The Cambodian Novel : A Study of its Emergence and

Development,” pp. 294-300.
3

Ibid., p. 329.
4
ยู โบ (ยู บู ) ประธานสมาคมนักเขียนเขมร ใหสัมภาษณ Lon Nara ในบทความ “The unlucrative state of
the Khmer novel” ถึงสภาพวงวรรณกรรมเขมรในยุคปจจุบัน ( ค.ศ. ๒๐๐๒ ) วา มีนวนิยายเพียง ๑๐ เลมที่ไดรับ
การตีพิมพในปนี้ เทียบไมไดเลยกับในยุคทศวรรษที่ ๑๙๖๐ ที่นวนิยายที่ตีพิมพสูทองตลาดมีมากถึงเดือนละ ๓๐๔๐ เลม สภาพเศรษฐกิจที่ยากจนทําใหประชาชนไมมีเงินซื้อหนังสืออาน และการที่ประเทศกัมพูชา(ขณะนั้น)
ยังไมมีกฎหมายลิขสิทธิ์คุมครองนักเขียน เมื่อผลงานออกสูตลาด รานจําหนายหนังสือสามารถตีพิมพไปจําหนาย
ไดตามชอบใจ ทําใหสถานการณของการเปนนักเขียนอาชีพในกัมพูชาเปนไปอยางแรนแคน และสงผลตอการ
พัฒนาวงการวรรณกรรมในภาพรวม (online: http://groups.yahoo.com/group/CambodiaNews/message/2252 เขาถึง
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๗)
5
Vong Meng นักวิจัยของสถาบันภาษาแหงชาติประจําราชบัณฑิตยสถานแหงกัมพูชา ศึกษาวิจัยเรื่อง
วรรณกรรมเขมรในตนศตวรรษที่ ๒๑ (อกฺสรสิลฺปแขฺมรเนาสตฺวตสที ๒๑) และเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
เสนอผลงานวิ จั ย ด า นสั ง คมและวั ฒ นธรรมของประเทศกั ม พู ช าระดั บ ชาติ ค รั้ ง ที่ ๖ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ภู มิ น ทร
พนมเปญ งานวิจัยชิ้นนี้ตองการสํารวจสถานภาพของวรรณกรรมกัมพูชาในปจจุบัน รวมทั้งบทบาทของสถาบัน
และองคกรตาง ๆ ที่มีสวนชวยในการพัฒนาและสนับสนุนใหเกิดการสรางสรรคผลงานดานภาษาและวรรณกรรม
ในประเทศกัมพูชา โดยดูจากบทบาทของรัฐในการบรรจุวรรณกรรมเขาไปในหลักสูตรการศึกษาระดับตาง ๆ
และบทบาทขององคกรตาง ๆ ที่จัดการประกวดวรรณกรรม สวนหนึ่งของงานวิจัยกลาวถึงนักเขียนที่สําคัญและ
มีชื่อเสียงของประเทศกัมพูชาซึ่งเขาเสนอวามีอยู ๓ คน นักเขียนสองในสามคนนั้นคือ เมา สําณาง และ ปล
วัณณารีรักษ ดู Vong Meng, “อกฺสรสิลฺปแขฺมรเนาสตฺวตฺสที ๒๑” เอกสารประกอบการประชุมเสนอผลงาน ใน

๓

ประเทศ6 พวกเธอเริ่มสรางสรรคและเผยแพรผลงานในทันทีที่ระบอบการปกครองของเขมรแดง
ยุติลง จํานวนผลงานที่ออกสูสายตาผูอานเปนจํานวนมาก กลาวคือ นวนิยาย ๙๑ เรื่อง บทเพลง
๙๒ บท และวิดีโอสคริปต ๒๗ เรื่อง ของ ปล วัณณารีรักษ และนวนิยายมากกวา ๑๐๐ เรื่องของ
เมา สําณาง 7 รางวัลที่ทั้งคูไดจากการประกวดนวนิยาย 8 รวมทั้งความนิยมของคนอานที่มีตองาน
เขียนของพวกเธอสงผลใหทั้ง เมา สําณาง และ ปล วัณณารีรักษ คือนักเขียนวรรณกรรมรวม
สมัยที่โดดเดนและมีชื่อเสียงที่สุดของประเทศกัมพูชาในขณะนี้ สํานวนการเขียนของนักเขียนทั้ง
สองกลายเปนตนแบบที่ไดรับการยอมรับในแวดวงนักเขียนหญิงรุนใหมดวย9

smaCRsavRCavsgÁm-vb,Fm¨ GMBIkm<uCa elIkTI 6, 18-20 November 2003, Royal University of Phnom Penh, p.
14.
6

นิตยสาร Mãnoa ตีพิมพบทสัมภาษณ ปล วัณณรีรักษ และ เมา สําณาง ซึ่ง Sharon May ผูเขียน
เดินทางไปสัมภาษณที่กรุงพนมเปญ ในบทความเรื่อง Words From the Fire : Three Cambodian Women Writers
ในฐานะที่เธอทั้งสองเปนนักเขียนที่มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของประเทศกัมพูชา ดู Frank Stewart and Sharon May,
editors, in “In The Shadow of Angkor” Mãnoa 16:1 (summer 2004)
เมา สําณาง คือนักเขียนที่ไดรับการแนะนําในบทความออนไลนเรื่อง Writers in the Post-Genoside-a
start from zero (online: http://www.tufs.ac.jp/common/fs/ase/cam/res/lit/ot06.html เขาถึงเมื่อ ๔ มิถุนายน
๒๕๔๗)
สวน ปล วัณณารีรักษ ไดรับเชิญไปบรรยายใน Forum ของ Japan Foundation ที่ Minato Warol,
Tokyo ในหัวขอ “women writer’s experiences of tumultuous times in Cambodia” ในฐานะที่เธอเปนนักเขียน
สตรีที่มีความโดดเดนมากที่สุดคนหนึ่งของประเทศกัมพูชา (Lecture by cambodian women writer, online:
http://www.jijigaho.or.jp/app/0402/eng/gov02.html เขาถึงเมื่อ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๗)
7
Vong Meng, “อกฺสรสิลฺปแขฺมรเนาสตฺวตสที ๒๑ ,” หนา ๑๔.
8
ผลงานที่ไดรับรางวัลของ ปล วัณณารีรักษ คือ ป ค.ศ. ๑๙๘๙ เรื่อง รฺโนจผุตเหีย (คืนแรมผานพนไป)
ไดรับ รางวัลที่ ๑ และ เรื่อ ง เชิงเมฆถฺมีในกฺฎีสงฺฆึม (ขอบฟ าใหม แห งความหวัง) ไดรั บรางวัลที่ ๒ ในการ
ประกวดการประพันธกรุงพนมเปญ ในโอกาสฉลองครบรอบ ๑๐ ป วันชาติ ๗ มกราคม ป ค.ศ. ๑๙๙๕ เรื่อง
บํเภฺลจมินบาน (ลืมไมลง) ไดรับรางวัลที่ ๑ พานรางวัลอักษรศิลป “พระสีหนุราช” (ฆีง หุก ฑี . อักสรสิลฺปแขฺมร
เนา สตฺวตฺส ที ๒๐ . ภฺนํเพญ: Editions de la plus haute tour, ๒๐๐๒. หนา ๔๘๔) ป ค.ศ. ๒๐๐๐ ผลงานเรื่อง
เบีผฺกามานทึก (แมนดอกไมไดน้ํา) ไดรับรางวัลที่ ๓ ในการประกวดรางวัลวรรณกรรมสําหรับเยาวชน (Frank
Stewart and Sharon May, editors, Mãnoa , p. 170.) สวนผลงานของ เมา สําณาง ที่ไดรับรางวัลคือ ป ค.ศ.
๑๙๙๕ เรื่อง รลกโบกขฺสาจ (คลื่นซัดทราย) ไดรับรางวัลที่ ๑ พานรางวัลอักษรศิลป “พระสีหนุราช” (ฆีง หุก ฑี ,
อักสรสิลฺปแขฺมรสตวตฺส ที ๒๐, หนา ๕๕๖.) ป ค.ศ. ๒๐๐๐ ผลงานเรื่อง กมฺรงผฺกามฺลิะ (พวงมาลัยดอกมะลิ)
ไดรับรางวัลที่ ๒ ในการประกวดรางวัลวรรณกรรมสําหรับเยาวชน
9
กรณีตัวอยางคือ นักเขียนสตรีรุนหลัง เมา สุขกายา (เมา สุขกายา) เขียนนวนิยายเรื่อง สฺรโมล กฺนุง
เบะฎง (เงาในดวงใจ) นวนิยายเรื่องนี้ไดรับรางวัลที่ ๒ พานรางวัลอักษรศิลป“พระสีหนุราช” ในป ค.ศ. ๒๐๐๐

๔

ทั้ง เมา สําณาง และ ปล วัณณารีรักษ ลวนมีความตองการอยางแรงกลาที่จะสรางสรรค
ผลงานออกสูสายตาผูอาน แมบรรยากาศทางสังคมสวนหนึ่งจะไมเอื้อตอการผลิตงานมากนัก แต
นักเขียนทั้งสองตางรูสึกตรงกันวา งานเขียนของเธอตอบสนองความตองการที่จะอานหนังสือของ
ประชาชนชาวเขมรที่เปนไปอยางกระตือรือรน ในขณะนั้น เรื่องประโลมโลกนอกจากจะเปนสิ่ง
บันเทิงที่ชวยปลอบประโลมจิตใจของชาวเขมรใหลืมความเจ็บปวดจากการสูญเสียไดบางแลว ทั้ง
สองยังเล็งเห็นบทบาทของงานวรรณกรรมที่มีตอสังคมดวย สําหรับ เมา สําณาง เธอรักที่จะเขียน
เพราะเห็นวาวรรณกรรมมีประโยชน สามารถสอนคนเกี่ยวกับชีวิตและสังคมได แตเปนการสอน
ทางออมโดยการใหตัวอยางในวรรณกรรม 10 สวน ปล วัณณารีรักษ กลาววา ในฐานะนักเขียน
บทบาทของเธอที่มีตอสังคมผานงานเขียนคือ การใหความรูแกคนอานและแกชุมชน และการ
สนับสนุนใหภาษาของชาติไมสูญหายไป หากภาษายังอยูก็สามารถบํารุงเลี้ยงวัฒนธรรมได และ
ถาวัฒนธรรมของชาติไมสูญหาย ชาติก็จะรอดพนจากความหายนะ 11
เมา สําณาง และ ปล วัณณารีรักษ สื่อสารกับผูอานโดยจงใจเลือกเสนอผานภาพตัว
ละครสตรีโดยเฉพาะ แนวเรื่องในนวนิยายของ เมา สําณาง เปนแนวเรื่องเกี่ยวกับความรักซึ่ง
เป น ที่ นิ ย มมากในนวนิ ย ายยุ ค ก อ นสงคราม สตรี ใ นงานของ เมา สํ า ณาง เป น สตรี ที่ ส วย
อ อ นหวาน นุ ม นวล มี คุ ณ สมบั ติ ต ามแบบกุ ล สตรี ใ นอุ ด มคติ ข องชาวเขมร (สฺ รี คฺ ร บ ลกฺ ข ณ )
คุณสมบัติดังกลาวทําใหเธอเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงและไดแตงงานกับชายที่ดีเหมาะสมกันและใช
ชีวิตอยางผาสุก สวนแนวเรื่องในนวนิยายของ ปล วัณณารีรักษ เนนการสะทอนปญหาสังคม
ประเด็นความรักระหวางตัวละครเอกฝายชายและหญิงจึงใกลเคียงหรือมีสัดสวนที่นอยกวาการ
สะทอนปญหาสังคม สตรีในงานของ ปล วัณณารีรักษ มีความงามตามแบบกุลสตรีที่เพียบพรอม
เชนกัน แตคุณสมบัติที่ผูแตงเนนอยางเดนชัดมากกวาคือจิตใจที่เขมแข็ง อดทน ตอสูก บั ปญหาตาง ๆ
อยางไมย อทอ โดยมีห นาที่ ที่มี ตอสังคมและประเทศชาติ เปน อุดมคตินําทางชีวิต การประสบ
ความสํ า เร็ จ ในชี วิ ต ของหญิ ง สาวในงานของเธออยู ที่ ก ารฝ า ฟ น อุ ป สรรคต า ง ๆ และได รั บ
ผลตอบแทนคือการประสบความ สําเร็จในหนาที่การงานและชีวิตครอบครัวในทายที่สุด
ภาพของสตรีทมี่ ีลักษณะของความเปนกุลสตรีตามมาตรฐานแบบขนบนิยมในสังคมเขมร
เปนภาพที่ตองปรากฏในตัวละครเอกสตรีของนวนิยายทุกเรื่อง แตจะเห็นภาพนี้ชัดเจนมากเปน
พิเศษในนวนิยายของเมา สําณาง กลาวคือ สตรีที่ดีตองมีความงามตามแบบสตรีในอุดมคติคืองาม
ทั้งกายและใจ กิริยามารยาทเรียบรอย ออนหวาน นุมนวล ดูแลปรนนิบัติครอบครัวโดยเฉพาะ
และไดรับการตีพิมพในป ค.ศ. ๒๐๐๑ ที่ปกหลังของนวนิยายเรื่องนี้ลงรูปของ เมา สําณาง เต็มหนา พรอมทั้ง
ขอความที่ระบุวาเธอเปนผูเกลาสํานวนใหกับนวนิยายเรื่องนี้
10
Sharon May, “Words From the Fire: Three Cambodian Women Writers,” Mãnoa, 16, 1 (summer
2004): 173.
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รับผิดชอบงานบานไดอยางไมขาดตกบกพรอง ความเหมาะสมดานกิริยามารยาทที่ถูกจับตามอง
เปนพิเศษคือการติดตอสัมพันธกับเพศตรงขาม สตรีสาวชาวเขมรจะตองรักนวลสงวนตัว ไมแสดง
ทาทีที่เปดเผยใหผูชายรับรูไมวาจะเปนการแสดงความสนใจในตัวชายกอนหรือการแสดงอารมณ
ความรูสึกที่มีตอชาย พรหมจรรยจึงเปนสิ่งที่แสดงคุณคาในตัวของผูหญิงที่สําคัญมาก การเคารพ
เชื่อฟงพอแมโดยเฉพาะอยางยิ่งการแตงงานที่พอแมเปนผูตัดสินใจใหถือเปนคุณธรรมที่สําคัญ
ประการหนึ่งของลูกผูหญิง กลาวกันวา ความคาดหวังที่สังคมเขมรมอบใหสตรีเขมรเปนผูรักษา
ขนบประเพณีของความเปนกุลสตรีเขมขนถึงขนาดที่วา “To be an improper woman is to cease to
be Khmer, and given Khmer notions of the centrality of Khmerness, to cease to be Khmer is to
cease to be fully human หรือ การเปนสตรีที่ประพฤติตนไมเหมาะสมก็เทากับไมใชคนเขมร และ
ความคิดเห็นของชาวเขมรเรื่องหัวใจของความเปนเขมรคือ หากยุติการเปนคนเขมรก็เทากับการยุติ
ความเป น มนุ ษ ย ที่ ส มบู ร ณ 12 จะเห็ น ว า ความเป น กุ ล สตรี เ ปรี ย บเสมื อ นภาระหน า ที่ ที่ สั ง คม
มอบหมายใหสตรีเปนผูรับผิดชอบตอการรักษาความเปนเขมรหรืออัตลักษณของความเปนเขมรเลย
ทีเดียว
หากจะเปรียบเทียบภาพของสตรีในงานของนักเขียนทั้งคู สตรีในงานของ ปล วัณณารีรักษ
ดูเปนสตรีที่มีมิติทางสังคมสูงกวาสตรีในงานของ เมา สําณาง ทั้งในแงของปญหาชีวิตที่พวกเธอ
ตองเผชิญและในแงเปาหมายชีวิต แตในความเปนจริง ภาพของสตรีในงานของนักเขียนทั้งสอง
ตางสะทอนใหเห็นสถานะของสตรีในสังคมเขมรที่สอดคลองเปนภาพเดียวกัน นั่นคือสตรีที่ถูก
ระบบเพศสถานะในสังคมเขมรกํากับชีวิตของพวกเธออยู และหนาที่ของพวกเธอคือตองดําเนิน
ชีวิตไปตามระบบที่สังคมใหคุณคานั้น ในขณะเดียวกัน สภาพสังคมของประเทศกัมพูชาในปจจุบัน
ที่เต็มไปดวยปญหามากมายยอมกระทบตอสตรีที่เปนสมาชิกของสังคมอยางหลีกเลี่ยงไมได ทั้ง
ปญหาที่เปนผลพวงตามมาจากสมัยที่เขมรแดงปกครองประเทศ จากอิทธิพลของวัฒนธรรมบริโภค
นิ ย มที่ ห ลั่ ง ไหลเข า ประเทศ หรื อ จากประเพณี บ างอย า งที่ ยั ง มี ผ ลต อ วิ ถี ชี วิ ต ของคนในสั ง คม
การศึกษาการเสนอภาพของสตรีในงานของนักเขียนทั้งสองซึ่งหลอมรวมประเด็นเหลานี้เขาดวยกัน
นั่นคือ ภาพของสตรีชาวเขมรที่ตองรักษาคุณสมบัติความเปนสตรีในอุดมคติของเขมรไวอยาง
เหนียวแนน และยังตองแบกรับปญหาที่กระทําตอชีวิตของพวกเธอใหได ไมวาจะเปนเรื่องความ
ยากจน การถูกสามีทํารายรางกาย การเปนเปาหมายการถูกลวงละเมิดทางเพศ และปญหาอื่น ๆ
อีกมาก เปนประเด็นที่งานวิจัยชิ้นนี้ใหความสนใจ
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๑.๒ วัตถุประสงคของการวิจัย
๑.๒.๑ เพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องกุลสตรีในนวนิยายของ เมา สําณาง และ ปล
วัณณารีรักษ
๑.๒.๒ เพื่อวิเคราะหปจจัยทางสังคม วัฒนธรรม ที่มีผลตอการนําเสนอแนวคิดเรื่องกุลสตรี
ในนวนิยายของนักเขียนทั้งสอง
๑.๓ แนวเหตุผล ทฤษฎีสําคัญ หรือสมมติฐาน
๑.๓.๑ แนวคิดกุลสตรีเปนสวนสําคัญของระบบการใหคุณคาและเกียรติยศสําหรับสตรีใน
สังคมเขมร
๑.๓.๒ ปจจัยทางการเมือง สังคมและวัฒนธรรมมีผลตอการนําเสนอแนวคิดเรื่องกุลสตรี
ในนวนิยายของ เมา สําณาง และ ปล วัณณารีรักษ
๑.๓.๓ แนวคิดเรื่องกุลสตรีที่ปรากฏในนวนิยายของ เมา สําณาง และ ปล วัณณารีรักษ มี
ทั้งสวนที่สืบทอดแนวคิดกุลสตรีแบบดั้งเดิม และสวนที่เปนการปรับประยุกตตามปจจัยทางการ
เมือง สังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป
๑.๔ .ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๑.๔.๑ ทําใหเขาใจแนวคิดเรื่องกุลสตรีในนวนิยายกัมพูชา
๑.๔.๒ ทําใหเห็นความสัมพันธระหวางการนําเสนอแนวคิดเรื่องกุลสตรีในนวนิยายของ
นักเขียนสตรีกัมพูชากับระบบเพศสถานะ และสภาพแวดลอมทางสังคมของกัมพูชา
๑.๔.๓ เปนการสรางองคความรูใหมเกี่ยวกับนวนิยายกัมพูชา และเปนแนวทางสําหรับ
การศึกษานวนิยายกัมพูชาในประเด็นอื่น ๆ ตอ ไป
๑.๕ ขอบเขตของการวิจัย
นวนิยายที่ผูวิจัยนํามาใชศึกษาเปนนวนิยายของเมา สําณางและปล วัณณารีรักษจํานวน ๑๔
เรื่อง เปนนวนิยายของเมา สําณางจํานวน ๘ เรื่องและนวนิยายของปล วัณณารีรักษจํานวน ๖ เรื่อง
ผูวิจัยนํานวนิยายที่ไดรับการตีพิมพรวมเลมแลวมาศึกษาซึ่งเริ่มตั้งแตป ค.ศ. ๑๙๘๙ ซึ่งเปนปที่
นวนิยายของปล วัณณารีรักษไดรับการตีพิมพรวมเลมครั้งแรก จนถึงป ค.ศ.๒๐๐๕ อันเปนปที่ผูวิจัย
เก็บขอมูลในประเทศกัมพูชา ทั้งนี้เนื่องจากหลังจากที่เขมรแดงเผาทําลายวรรณกรรมตั้งแตป ค.ศ.
๑๙๗๕ วงจรของการผลิ ต และการจํ า หน า ยนวนิ ย ายก็ ห ยุ ด ชะงั ก และเมื่ อ รั ฐ กลั บ มาฟ น ฟู ว ง
วรรณกรรมใหมในตนทศวรรษที่ ๑๙๘๐โดยการจัดพิมพหนังสือ รัฐก็เปนผูกําหนดนโยบายอยาง
ชัดเจนวาหนังสือที่จะไดรับการตีพิมพตองเปนหนังสือที่สนับสนุนอุดมการณตามแนวสังคมนิยม

๗

เทานั้น สถานการณดังกลาวมีผลตอการเผยแพรนวนิยายของนักเขียนทั่วไปรวมทั้งนวนิยายของเมา
สําณางและปล วัณณารีรักษ นักเขียนสตรีทั้งสองเริ่มสรางผลงานตั้งแตสมัยหลังเขมรแดงเปนตน
มา คือเมา สําณางเริ่มเขียนนวนิยายเพื่อหารายไดเลี้ยงชีพตั้งแตป ค.ศ. ๑๙๘๑-๑๙๘๗ แตผลงานของ
เธอไมเคยไดรับการตีพิมพเนื่องจากเนื้อหาไมตรงตามที่รัฐบาลกําหนดและปญหาขาดแคลนวัสดุ
อุปกรณการพิมพ ทําใหนวนิยายของเธอทั้งหมดเผยแพรในรูปแบบของนวนิยายคัดลายมือ จน
เมื่อนวนิยายของเธอชนะการประกวดรางวัลวรรณกรรมจึงไดรับการตีพิมพไดแกเรื่องคลื่นซัดทราย
ในป ค.ศ. ๑๙๙๕ และเรื่องพวงมาลัยดอกมะลิ ในป ค.ศ. ๒๐๐๐ สวนนวนิยายอีก ๖ เลมตีพิมพตั้งแต
ป ค.ศ. ๒๐๐๔ เปนตนมา เนื่องจากตลาดหนังสือในเขมรเริ่มตนใหมไดอีกครั้งหนึ่ง สํานักพิมพเริ่ม
นําผลงานของนักเขียนที่มีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับของนักอานมาพิมพรวมเลมจําหนาย และ
ผลงานของเมา สําณางไดรับการติดตอเพราะสํานักพิมพเชื่อมั่นวาขายได สวนนวนิยายของ ปล
วั ณ ณารี รั ก ษ ไ ด รั บ การตี พิ ม พ ตั้ ง แต ป ค.ศ. ๑๙๘๙ เนื่ อ งจากผลงานของเธอชนะการประกวด
วรรณกรรมที่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาเปนผูจัด และผลงานอีกสองเลมคือเรื่องลืมไมลง
และเรื่ อ งแม น ดอกไม ไ ด น้ํ า ก็ ไ ด รั บ การตี พิ ม พ เ นื่ อ งจากเป น ผลงานที่ ช นะการประกวดรางวั ล
วรรณกรรมที่ จั ด โดยหน ว ยงานต า งๆ เช น กั น ส ว นผลงานเล ม ที่ เ หลื อ ของป ล วั ณ ณารี รั ก ษ ที่
สํานักพิมพเปนผูจัดพิมพก็ดวยเหตุผลเดียวกับเมา สําณางคือ สํานักพิมพเล็งเห็นวาผลงานเหลานี้
สามารถขายไดจึงรับซื้อและพิมพจัดจําหนาย ดังนั้น ผูวิจัยจึงศึกษาจากนวนิยายของเมา สําณาง
และ ปล วัณณารีรักษ ที่ไดรับการตีพิมพตั้งแตป ค.ศ. ๑๙๘๙-๒๐๐๕ จํานวน ๑๔ เรื่อง อันไดแก
๑.๕.๑ นวนิยายของเมา สําณาง
๑.๕.๑.๑ เรื่อง กุลาบเขฺมา . ภฺนํเพญ: โรงพุมฺพสุริยารฺงสี , ค.ศ. ๒๐๐๔
(เรื่องกุหลาบดํา. พนมเปญ: โรงพิมพสุริยารังสี, ๒๕๔๗.)
๑.๕.๑.๒ เรื่อง รฺลกเบากขฺสาจ. ภฺนํเพญ: โรงพุมฺพสุริยารฺงสี , ค.ศ. ๒๐๐๔
(เรื่องคลื่นซัดทราย. พนมเปญ: โรงพิมพสุริยารังสี, ๒๕๔๗.)
๑.๕.๑.๓ เรื่อง ราชสีหไพฺรงงึต. ภฺนํเพญ: โรงพุมฺพสุริยารฺงสี , ๒๐๐๕
(เรื่องราชสีหไพรเถื่อน. พนมเปญ: โรงพิมพสุริยารังสี, ๒๕๔๘.)
๑.๕.๑.๔ เรื่อง ชุมโนรนิรดี. ภฺนํเพญ: โรงพุมฺพสุริยารฺงสี , ค.ศ. ๒๐๐๔
(เรื่องสายลมนิรดี. พนมเปญ: โรงพิมพสุริยารังสี, ๒๕๔๗.)
๑.๕.๑.๕ เรื่อง กมฺรงผฺกามฺลิะ. ภฺนํเพญ: องฺคการนัวรเวสฺสสฺงเคราะกุมารกมฺพูชา,
ค.ศ. ๒๐๐๐.
(เรื่อง พวงมาลัยดอกมะลิ. พนมเปญ: องคการนัวรเวสตสงเคราะหกุมาร,
๒๕๔๓. )

๘

๑.๕.๑.๖ เรื่อง ขสฺฺญาเพลอฺรุณระ. ภฺนํเพญ : โรงพุมฺพสุริยารฺงสี , ค.ศ. ๒๐๐๔
(เรื่องขอสัญญาเมื่ออรุณรุง. พนมเปญ: โรงพิมพสุริยารังสี, ๒๕๔๗.)
๑.๕.๑.๗ เรื่องพฺนลือจฺนทร. ภฺนํเพญ: บณฺณาคารอฺงคร , ค.ศ. ๒๐๐๕
(เรื่องแสงจันทร. พนมเปญ: รานหนังสืออ็องโกร, ๒๕๔๘.)
๑.๕.๑.๘ เรื่อง ผฺกาบฺเญีแกฺอก. ภฺนํเพญ: โรงพุมฺพสุริยารฺงสี , ค.ศ. ๒๐๐๔
(เรื่องกาฝาก. พนมเปญ: โรงพิมพสุริยารังสี, ๒๕๔๗.)
๑.๕.๒ นวนิยายของปล วัณณารีรักษ
๑.๕.๒.๑ เรื่อง รฺโนจผุตเหีย. ภฺนํเพญ: โรงพุมพกาแสตภฺนํเพญ , ค.ศ. ๑๙๘๙
(เรื่องคืนแรมพนไปแลว. พนมเปญ : โรงพิมพหนังสือพิมพพนมเปญ,
๒๕๓๒.)
๑.๕.๒.๒ เรื่องบํเภฺลจมินบาน. เบาะพุมฺพเลิกที ๓. ภฺนํเพญ: ปล วณฺณารีรักษ, ค.ศ.
๒๐๐๕.
(เรื่องลืมไมลง. พิมพครั้งที่ ๓. พนมเปญ: ปล วัณณารีรักษ, ๒๕๔๘.)
๑.๕.๒.๓ เรื่องยุบก็รํลง. ภฺนเํ พญ: คฺรูแพทยมี สามีฑี นิง อฺนกสฺรีกิม บูรี, ค.ศ.
๒๐๐๐
(เรื่องคืนก็ผา น. พนมเปญ: นายแพทยมี สามีฑี และคุณนายกิม บูรี,
๒๕๔๓.)
๑.๕.๒.๔ เรื่อง เบีผฺกามานทึก. ภฺนํเพญ: องฺคการนัวฺรเวสตสงเคฺราะหกุมาร,
ค.ศ. ๒๐๐๐.
(เรื่อง แมนดอกไมไดน้ํา. พนมเปญ: องคการนัวรเวสตสงเคราะหกุมาร,
พ.ศ. ๒๕๔๓.)
๑.๕.๒.๕ เรื่องเมฆสฺรกานาค. ภฺนํเพญ: บณฺณาคารอฺงคร, ค.ศ. ๒๐๐๔.
(เรื่องเมฆเกล็ดนาค. พนมเปญ: รานหนังสืออ็องโกร, ๒๕๔๗.)
๑.๕.๒.๖ เรื่องยุบมานไถฺงระ. ภฺนํเพญ: บณฺณาคารอฺงคร, ค.ศ. ๒๐๐๕.
(เรื่องค่ําแลวมีแสงตะวัน. พนมเปญ: รานหนังสืออ็องโกร, ๒๕๔๘.)
๑.๖ ขอตกลงเบื้องตน
ในการแปลตัวบทวรรณกรรมประเภทวรรณคดีคําสอนและนวนิยายจากภาษาเขมรเปน
ภาษาไทย ผูวิจัยแปลโดยพยายามรักษารูปศัพทรวมทั้งสํานวนเดิมของผูแตงเอาไวเพื่อใหผูอานที่
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สนใจจะเปรียบเทียบกับตนฉบับภาษาเขมรไดรับประโยชนจากการอาน แตมีบางที่ผูวิจัยจําเปนตอง
แปลโดยวิธีถอดความเพื่อใหผูอานเขาใจแนวคิดที่นําเสนอในตัวบทนวนิยายไดใกลเคียงที่สุด
การแปลชื่อเฉพาะที่ปรากฏในงานวิจัยเรื่องนี้ ผูวิจัยจะปริวรรตเปนอักษรไทยตามรูปที่
ปรากฏ จะไมปริ ว รรตตามเสี ย ง เชน ออกญาพระคลํา ง จะปริวรรตวา “ออกญาพระคลัง ” ไม
ถายทอดตามเสียงอานในภาษาเขมรวา โอกญาเปรี๊ยะฮเคลียง เปนตน
๑.๗ คํานิยามศัพทเฉพาะ
งานวิจัยฉบับนี้ศึกษาแนวคิดกุลสตรีในฐานะเปนสวนหนึ่งของระบบเกียรติยศและชื่อเสียง
หนาตาของสตรีในสังคมเขมร แนวคิดดังกลาวเปนการกําหนดบทบาทตามสถานภาพที่ปรากฏ ทั้งนี้
เพื่อค้ําจุนครอบครัวใหดําเนินตอไป งานวิจัยฉบับนี้มีศัพทเฉพาะที่ใชในความหมายดังนี้
๑.๗.๑ การจัดระเบียบสังคม (Social Organization) หรือระเบียบสังคม (Social order)
หมายถึงกฎเกณฑหรือระเบียบแบบแผนทั้งหลาย อันเกี่ยวกับความสัมพันธตอกันระหวางบุคคล
และกลุม เชน การจัดระเบียบสังคมในเรื่องความสัมพันธระหวางสามี ภรรยา และบุตร หรือการจัด
ระเบียบสังคมของกลุมกรรมกร13
๑.๗.๒ บทบาท (Role) คือการปฏิบัติตามสิทธิและหนาที่ของสถานภาพ (ตําแหนง) เชนมี
ตําแหนงเปนพอ บทบาทคือตองเลี้ยงลูก ตําแหนงเปนครู บทบาทคือสั่งสอนอบรมลูกศิษย บทบาท
จะกําหนดความรับผิดชอบของงานตางๆที่ปฏิบัต14ิ
๑.๗.๓ เพศวิถี (Sexuality) หมายถึง วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับความปรารถนาทางเพศซึ่งในแตละ
ระบบสังคมนั้นความปรารถนาทางเพศของปจเจกบุคคลเปนมากกวาพฤติกรรมตามธรรมชาติ วา
ใครมีความสัมพันธทางเพศกับใคร ที่ไหน อยางไร แตหมายรวมถึงความปรารถนาที่ดี ที่เหมาะสม
การเกี้ยวพาราสี ฯลฯ ความปรารถนาทางเพศเปนเรื่องของการสรางความหมายทางสังคม เปน
เปาหมายของการควบคุมทางสังคมและการเมือง และเปนพื้นที่ของการยอมจํานนและการตอสูใน
ระดับปจเจก15
๑.๗.๔ เพศภาวะ (Gender) หมายถึง ภาวะที่แตกตางกันระหวางสตรีและบุรุษซึ่งมนุษยเปน
ผู(สังคม)กําหนด มีความแตกตางกับคําวา เพศ(Sex) ซึ่งเปนสภาวะที่แตกตางกันระหวางสตรีและ
บุรุษโดยมีรางกาย(Body) เปนตัวกําหนด “เพศ” เปนสภาวะรางกายที่ธรรมชาติใหมาซึ่งคนในทุก
13

สุพัตรา สุภาพ, สังคมวิทยา, พิมพครั้งที่ ๙ (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๙), หนา ๑๙.
เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๐.
15
พริศรา แซกวย, “สั้น ๆ เกี่ยวกับเพศวิถีจากมุมมองสตรีนิยม,” ใน เพศวิถี วันวาน วันนี้ และวันพรุง ที่
จะไม เ หมื อ นเดิ ม กาญจนา แก ว เทพ และ พริ ศ รา แซ ก ว ย,บรรณาธิ ก าร (เชี ย งใหม : ศู น ย ส ตรี ศึ ก ษา คณะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๗), หนา ๑๓-๒๒.
14

๑๐

สังคมและวัฒนธรรมมีรวมกัน และเราไมสามารถทําการเปลี่ยนแปลงสภาวะดังกลาวได แต “เพศ
ภาวะ” คือคุณสมบัติที่ผันแปรไปตามบริบททางวัฒนธรรมและเงื่อนไขทางประวัติศาสตร16
๑.๗.๕ ระบบปตาธิปไตย (Patriarchy) เปนระบบที่แสดงถึงอํานาจของบุรุษในทาง
ครอบครัว อุดมการณ ระบบการเมือง ซึ่งบุรุษใชอํานาจ ทั้งการกดดันโดยตรงหรือผานพิธีกรรม
ประเพณี กฎหมาย ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี สํานวนโวหาร การศึกษา การแบงงานกันทํา มา
บังคับกําหนดบทบาทที่สตรีควรทําหรือไมควรทํา ในลักษณะที่สตรีตกอยูภายใตบุรุษ ภายใตระบบ
ปตาธิปไตย ไมวาฐานะของสตรีจะเปนอยางไร ฐานะทางเศรษฐกิจจะเปนอยางไร หรือการเลือก
ทางเพศจะเปนอยางไร สตรีตองอาศัยอยูภายใตอํานาจของบิดา และสตรีมีสิทธิ์หรืออํานาจเพียง
เทาที่ระบบปตาธิปไตยอนุญาต และเทาที่สตรีจะยอมทนใหกับการยอมรับของบุรุษ 17
๑.๗.๖ สถานภาพ (Status) หมายถึงตําแหนงหรือฐานะที่ไดมาจากการเปนสมาชิกของกลุม
หรื อ ของสั ง คม เป น สิ ท ธิ ห น า ที่ ทั้ ง หมดที่ บุ ค คลมี อ ยู เกี่ ย วข อ งกั บ ผู อื่ น หรื อ สั ง คมส ว นรวม
สถานภาพจะกําหนดวาบุคคลนั้นจะตองมีหนาที่จะตองปฏิบัติตอผูอื่นอยางไร มีหนาที่รับผิดชอบ
อยางไรในสังคม สถานภาพเปนสิ่งเฉพาะตัวบุคคล ทําใหบุคคลนั้นแตกตางไปจากผูอื่นและมีอะไร
ที่เปนเครื่องหมายของตน ทุกสังคมตองกําหนดใหมีตําแหนงหรือสถานภาพตางๆ เพื่อใหสมาชิก
ปฏิบัติตนตามสถานภาพที่ดํารงอยู บุคคลจะรูวาในโอกาสใดจะปฏิบัติตนอยางไรโดยพิจารณาที่
สถานภาพของตนและสถานภาพของบุคคลที่ติดตอดวยในขณะนั้น สิ่งที่กําหนดวาบุคคลใดใน
สถานภาพหนึ่งๆตองปฏิบัติตนอยางไรจึงจะถูกตองเหมาะสมคือบรรทัดฐาน อันไดแก วิถีประชา
จารีตและกฎหมาย
สถานภาพมี ส องประเภทคื อ สถานภาพโดยกํ า เนิด (Ascribed
Status) เป น
สถานภาพที่บุคคลไดรับโดยอัตโนมัติ ไมมีสิทธิ์เลือกเปนอยางอื่น เพราะเปนสถานภาพที่สังคม
กําหนดไวแลว เมื่อเกิดมาเปนสมาชิกของครอบครัวที่มีสถานภาพใดในสังคมนั้นก็ไมสามารถ
หลีกเลี่ยงได เชาเกิดมาเปนคนไทย ลูกเศรษฐี เปนเจา เปนไพร หรือเปนทาส
สถานภาพโดยความสามารถ (Achieved Status)เปนสถานภาพที่ไดมาภายหลัง
ดวยความสําเร็จของบุคคลผูนั้นเอง เปนสถานภาพที่บุคคลสามารถเลือกหรือกําหนดได แตตองดิ้น
รนขวนขวายดวยความพยายาม ความสามารถและสติปญญาของตนเอง 18

16

พริศรา แซกวย, สถานะสตรีศึกษา: ชาตินิยมในสตรีศึกษาไทย ( เชียงใหม: ศูนยสตรีศึกษา คณะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม สนับสนุนโดยมูลนิธิไฮนริก เบิลล, ๒๕๔๔), หนา ๒๒-๒๔.
17
Adriene Rich, Of Woman Born: Motherhood as Experience and Institution (New York: W.W.
Norton, 1976), pp. 57-58, อางถึงใน พรพิไล ถมังรักษสัตว, ปรัชญาผูหญิง ( กรุงเทพฯ: สํานักพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หนา ๓๔.
18
สุพัตรา สุภาพ, สังคมวิทยา, หนา ๒๖-๒๗.

๑๑

๑.๘ วิธีดําเนินการวิจัย (Progress of Study)
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเอกสาร(Documentary Research) ที่เนนตัวบทนวนิยายกัมพูชา
เปนหลัก เปนการวิเคราะหนวนิยายโดยศึกษาแนวคิดเรื่องกุลสตรีที่ปรากฏในนวนิยายและศึกษา
วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมกับการนําเสนอแนวคิดเรื่องกุลสตรี
ในงานของนักเขียนทั้งสอง ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยคือ
๑.๘.๑ ทบทวนวรรณกรรมที่เปนองคความรูสําหรับงานวิจัยนี้โดยศึกษา
๑.๘.๑.๑ แนวคิดเรื่องกุลสตรีในวรรณกรรมกัมพูชา
๑.๘.๑.๒ งานวิจัยที่เกี่ยวของกับระบบเพศสถานะในสังคมกัมพูชา
๑.๘.๑.๓ สภาพสังคม การเมือง และวงวรรณกรรมในประเทศกัมพูชาในชวงหลัง
ค.ศ. ๑๙๙๖-๒๐๐๓
๑.๘.๒ เก็บรวบรวมขอมูล
๑.๘.๒.๑ เก็บขอมูลจากนวนิยายของ เมา สําณาง และ ปล วัณณารีรักษ
๑.๘.๒.๒ เก็บขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ เมา สําณาง และปล วัณณารีรักษ ใน
ประเด็นตอไปนี้
๑.๘.๒.๒.๑ ทัศนะเรื่องบทบาทของวรรณกรรมและนักเขียนที่มีตอสังคม
๑.๘.๒.๒.๒ ทั ศ นะเรื่ อ งการสร า งภาพตั ว ละครฝ า ยหญิ ง ที่ ป รากฏใน
ผลงานแตละเรื่อง
๑.๘.๒.๒.๓ ทัศนะที่มีตอผลงานของตนเองกับผูอานในสังคม
๑.๘.๓ วิเคราะหขอมูล
๑.๘.๓.๑ วิ เ คราะห แ ละเปรี ย บเที ย บแนวคิ ด เรื่ อ งกุ ล สตรี ใ นนวนิ ย ายของเมา
สําณาง และ ปล วัณณารีรักษ
๑.๘.๓.๒ วิเคราะหความสัมพันธระหวางแนวคิดเรื่องกุลสตรีในฐานะที่เปนระบบ
การใหคุณคาและเกียรติยศกับวรรณกรรมในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของการสืบทอดและสงตอระบบ
การใหคุณคาและเกียรติยศ
๑.๘.๓.๓ วิเคราะหปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลตอการนําเสนอแนวคิด
เรื่องกุลสตรีในนวนิยายของเมา สําณาง และ ปล วัณณารีรักษ
๑.๘.๓.๔ สรุปผลและเสนอผลการวิเคราะห
โดยการคนควาขอมู ลดานนวนิยายกัมพูชาและดานสตรีศึกษาจากแหลงขอมูลดังนี้คื อ
หอสมุดแหงชาติ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ศูนยสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม หองสมุดวรรณคดีเปรียบเทียบ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

๑๒

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หองสมุดแหงชาติเขมร SOAS Library, หอสมุดแหงชาติ
เขมร หองสมุดฮุนเซน มหาวิทยาลัยภูมินทรพนมเปญ
๑.๙ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
๑.๙.๑ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษานวนิยายของนักเขียนสตรีเขมร
ฆีง หุก ฑี กลาวถึงวรรณกรรมประเภทนวนิยายไวในหนังสือ บทดอกไมอักษร
ศิลปเขมรศตวรรษที่ ๒๐ (มาลีบท อกฺสรสิลฺป แขฺมร สฺตวตฺสที 20)19 โดยการกลาวถึงประเภท
วรรณกรรมสมัยใหมที่เกิดขึ้นตั้งแตศตวรรษที่ ๒๐ เรียงลําดับตามยุคสมัยและสภาพสังคม ซึ่งใน
หนังสือจะแบงการนําเสนองานวรรณกรรมเปนยุคดังนี้คือ ยุคสมัยอาณานิคมฝรั่งเศส ยุคสังคม
ราษฎรนิยม(สมัยสีหนุ) ยุคสาธารณรัฐเขมร(สมัยลอนนอล) ยุคกัมพูชาประชาธิปไตย(เขมรแดง) ยุค
สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาและยุคราชอาณาจักรกัมพูชา กอนที่จะยกตัวอยางกวีและนักประพันธ
ที่โดดเดนในแตละยุคพรอมคัดตัวอยางผลงานมาแสดงประกอบ ฆีง หุก ฑี ไดกลาวถึงลักษณะทาง
วรรณกรรมทั่วไปในแตละยุคเปนสังเขป พรอมทั้งชี้ใหเห็นปจจัยที่เปนความเปลี่ยนแปลงภายใน
สังคมเขมรซึ่งเอื้อใหเกิดวรรณกรรมสมัยใหมและทําใหวรรณกรรมสมัยใหมแพรกระจายไปในวง
กวาง ไดแกการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาจากวัดมาสูระบบการศึกษาสมัยใหม ทําใหเยาวชน
เขมรไดเรียนรูวิชาสมัยใหม อิทธิพลดานภาษาและวัฒนธรรมจากฝรั่งเศสสงผลตอวิธีคิดและโลก
ทัศนของเยาวชนเขมรทั่วไป ความเปลี่ยนแปลงจากวรรณกรรมจารีตมาสูวรรณกรรมสมัยใหมทั้ง
ในแงของผูสรางและผูเสพ นวนิยายซึ่งเปนรูปแบบวรรณกรรมที่ไดรับอิทธิพลจากฝรั่งเศสไดรับ
ความนิยมเพิ่มมากขึ้น การเกิดโรงพิมพเปนอีกปจจัยสําคัญที่ทําใหวรรณกรรมสมัยใหมโดยเฉพาะ
หนังสือพิมพสามารถเผยแพรไปในวงกวาง การตั้งสถาบันวัฒนธรรมเชนสถาบันอบรมภาษาบาลี
ในประเทศกัมพูชาทําใหพระสงฆและปญญาชนเขมรไมจําเปนตองเดินทางไปเรียนภาษาบาลีที่
ประเทศไทย มีการจัดตั้งสํานักพิมพและรานจําหนายหนังสือ หนวยงานที่สําคัญคือพุทฺธสาสนบณฺ
ฑิ ต ย ซึ่ ง ได จั ด ทํ า นิ ต ยสาร“กมฺ พุ ช สุ ริ ย า”(กั ม พุ ช สุ ริ ย า)ซึ่ ง เป น ทั้ ง แหล ง เผยแพร ง านเขี ย นของ
ปญญาชนเขมรทั้งหลายในขณะนั้น แหลงเผยแพรวรรณกรรมพุทธศาสนา เรื่องลแบง นิทาน
พื้นบาน นวนิยาย เรื่องแปลจากจีนเชนเรื่องสามกก หรือนิทานแปลอาหรับราตรี ปจจัยทั้งหมดมีผล
ทําใหการสรางสรรควรรณกรรมสมัยใหมดําเนินไปไดอยางราบรื่น และสรางความนิยมในการ
สรางและเสพวรรณกรรมสมัยใหมซึ่งเขามาแทนที่การสรางและเสพวรรณกรรมแนวจารีตอยางเห็น
ไดชัด

19

ฆีง หก ฑี, มาลีบท อกฺสรสิลฺป แขฺมร สตวตฺส ที่ 20 (ภฺนํเพญ: บณฺณาคารองฺคร, 2003).

๑๓

หนังสือ บทดอกไมอักษรศิลปเขมรศตวรรษที่ ๒๐ (มาลีบท อกฺสรสิลฺปแขฺมรสฺตวตฺสที 20)
ประมวลนักเขียนที่มีผลงานสําคัญ ๆ ตั้งแตป ค.ศ. ๑๘๖๓-๒๐๐๐ นําเสนอในหนังสือเลมนี้จํานวน
๖๘ คน แบงเปนนักเขียนบุรุษ ๖๐ คนและนักเขียนสตรี ๘ คน การประมวลภาพกลุมนักเขียนในยุค
สมัยนี้ทําใหทราบวาแมนักเขียนสตรีจะมีสวนในการสรางสรรคนวนิยายตั้งแตยุคแรกเริ่ม แตเมื่อ
เปรียบเทียบสัดสวนกับนักเขียนบุรุษแลวจะเห็นวามีความแตกตางกันอยางมาก อยางไรก็ตาม หาก
เปรียบเทียบกับหนังสือสํารวจสภาพวรรณกรรมเขมรอีกเลมหนึ่งของฆีง หุก ฑี คือบทดอกไมอักษร
ศิลปเขมรศตวรรษที่ ๑๙ (มาลีบท อกฺสรสิลฺปแขฺมรสฺตวตฺสที 19) ซึ่งไมปรากฏวามีนักเขียนสตรีอยู
เลยนั้น จะเห็นวาในสมัยปจจุบัน นักเขียนสตรีสามารถกาวเขามามีสวนรวมในการสรางสรรคงาน
วรรณกรรมซึ่งแตกอนเปนเพียงพื้นที่เฉพาะของบุรุษเทานั้น ทั้งนี้เปนผลจากการเปลี่ยนแปลงระบบ
การศึกษาที่ยายจากวัดมาที่โรงเรียนทําใหสตรีก็มีโอกาสเรียนและรูหนังสือจนสามารถกลายมาเปน
ผูสรางในพื้นที่ทางวรรณกรรมไดเชนเดียวกับบุรุษ
ใกลรุง อามระดิษ วิจัยเรื่อง The Cambodian Novel : A Study of its Emergence
and Development20 ศึกษากําเนิดและพัฒนาการของเรื่องอานเลนแบบใหมในสังคมเขมรที่เรียกวา
เรือง ปฺรโลมโลกหรือนวนิยาย โดยแสดงใหเห็นตั้งแตกําเนิดของวรรณกรรมประเภทนี้รวมทั้ง
พัฒนาการของนวนิยายในแตละยุคสมัยจนถึงปจจุบัน กอนจะกลาวถึงกําเนิดนวนิยาย งานวิจยั ชิน้ นี้
ปูพื้นความรูเรื่องวรรณกรรมแนวจารีตทั้งในแงของลักษณะทั่วไปและประวัติวรรณกรรมเพื่อแสดง
ให เ ห็น พัฒนาการของวรรณกรรมสมั ย ใหม จากความเปนวรรณกรรมแนวจารีต ในสังคมเขมร
จากนั้น ก็ ไ ดก ล าวถึงปจ จั ย ตาง ๆ ที่ทํา ใหเ รื่องเลาสมัย ใหมถือกําเนิด และพัฒนาไปสูความเปน
นวนิยายในชวงแรกเริ่ม เชนระบบการศึกษาที่พัฒนาจากโรงเรียนวัดไปสูการศึกษาในโรงเรียนตาม
แบบตะวันตก ปจจัยนี้มีผลอยางยิ่งตอกําเนิดและพัฒนาการของวรรณกรรมสมัยใหมประเภท
นวนิยายเพราะไดสรางคนชั้นกลางที่มีรูปแบบการใชชีวิต โลกทัศนรวมทั้งคานิยมแบบตะวันตกซึ่ง
นักเรียนกลุมนี้จะเปนกําลังสําคัญในการสรางวรรณกรรมรูปแบบใหมนี้ขึ้น ปจจัยตอมาที่มีผลตอ
การสรางนวนิยายคือความรูสึกชาตินิยมที่ตองการแสดงใหชาวตางชาติอยางเชนเวียดนามและจีน
เห็นวาชาวเขมรก็สามารถเขียนนวนิยายซึ่งในขณะนั้นถือเปนสัญลักษณความบันเทิงที่ดูทันสมัย
และมีอารยะตามแบบตะวันตกไดเชนกัน ปจจัยเรื่องการพัฒนาระบบการพิมพและสื่อสิ่งพิมพก็มี
ผลตอกําเนิดและการแพรกระจายของนวนิยาย เพราะการพิมพและหนังสือพิมพทําใหงานเขียน
รูปแบบใหมเผยแพรไปไดอยางรวดเร็วและชวยสรางกลุมผูอานใหนิยมอานงานประเภทนี้มากขึ้น
จนทําใหนวนิยายที่กําลังกอรางขึ้นสามารถพัฒนาตนเองจนกลายเปนงานเขียนประเภทหนึ่งที่มี
ลั ก ษณะเฉพาะตั ว ได การก อ ตั้ ง สถาบั น ทางวั ฒ นธรรมอย า งพุ ท ธสาสฺ น บณฺ ฑิ ต ย ( พุ ท ธศาสน
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บัณฑิตย)และสมาคมศิษยเกาโรงเรียนมัธยมสีโสวัตถิ์เปนการสรางบรรยากาศการแลกเปลี่ยนทาง
ความคิดที่มีผลตอการสรางงานของปญญาชนรุนใหมมากเชนกัน คนรุนใหมที่มีการศึกษาจะนัดพบ
กันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและใชเวทีที่สถาบันทางวัฒนธรรมอยางพุทธศาสนบัณฑิตยเปดให
อยางนิตยสารกัมพุชสุริยาในเผยแพรความคิด นวนิยายเรื่องแรกของเขมรคือเรื่องตึกตนฺเลสาปหรือ
น้ําในทะเลสาบอยางรึมคึนก็ถือกําเนิดขึ้นโดยตีพิมพเปนตอน ๆ ที่วารสารกัมพุชสุริยาเปนที่แรก
สิ่งที่งานวิจัยชิ้นนี้ใหภาพอยางชัดเจนคือลักษณะเดนของนวนิยายในแตละยุคทั้งในดาน
เนื้อหาและรูปแบบ และชี้ใหเห็นวาสภาพสังคมในแตละชวงมีผลตอการสรางงานของนักเขียน
อยางไร นวนิยายยุคแรกเริ่มของเขมรอยูในยุคอาณานิคม นวนิยายสวนใหญยังมีลักษณะที่ใกลเคียง
กับวรรณกรรมแนวจารีต เชนการใชคําศัพทที่ยืมมาจากภาษาบาลีสันสกฤต การสรางโครงเรื่องและ
ตัวละครยังไมพัฒนามากนัก และนักเขียนนวนิยายบางทานยังนิยมสอดแทรกรอยกรองไปในงานซึง่
แสดงใหเห็นอิทธิพลของวรรณกรรมแนวจารีต สวนทางดานแนวคิดยังเห็นอิทธิพลของคําสอนใน
พุทธศาสนาปรากฏอยางเดนชัดอันเปนลักษณะเดียวกับที่พบในวรรณกรรมจารีตประเภทเรื่องลแบง
ในบางกรณี นวนิยายยุคแรกเริ่มแสดงใหเห็นอิทธิพลของการเลียนแบบนวนิยายฝรั่งเศสแตยืมผาน
ทางไทยหรือเวียดนาม แตการเลียนแบบดังกลาวนักเขียนไมไดเห็นวาเปนเพียงการแสดงความ
ทันสมัยเทานั้น เทคนิคตางๆที่ยืมมาเพื่อสรางความสนใจในหมูนักอานเพื่อสงสารที่นักเขียนชาว
กัมพูชาตั้งใจสื่อถึงความเปนเขมรของชนชาติตนเอง อั นไดแ กความรุ งเรื องของขนบประเพณี
วัฒนธรรมของชนชาติ รวมทั้งการแสดงสภาพปญหาและสภาพสังคมใหมๆที่กําลังทาทายกัมพูชาอยู
นวนิยายของเขมรเริ่มพัฒนาขึ้นมากในยุคสังคมราษฎรนิยมของสีหนุ อันเปนยุคที่กัมพูชา
ได รับ เอกราชแล ว สภาพสั ง คมในช ว งนี้ มีผ ลตอ การเติ บ โตของนวนิ ย ายอย า งมาก โดยเฉพาะ
นโยบายดานการขยายการศึกษาไปทั่วประเทศของสีหนุทําใหคนสวนใหญของกัมพูชาขณะนั้นเปน
คนที่อานออกเขียนได และผลของนโยบายดังกลาวไดสรางผูอานกลุมใหมขึ้นมาคือกลุมสตรีซึ่งจะ
เปนกลุมหลักที่ทําใหนวนิยายแนวรักสะเทือนอารมณกลายเปนนวนิยายกลุมใหญที่สุดของกัมพูชา
ในยุ ค นั้ น และกลุ ม ผู อ า นที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น มีผ ลต อ การขยายประเภทของนวนิ ย ายเช น นวนิ ย ายอิ ง
ประวัติศาสตร นวนิยายการเมือง หรือนวนิยายสืบสวนสอบสวน เพื่อใหเหมาะกับผูอานแตละกลุม
ดวย ผลของการขยายการศึกษาไดสรางนักเขียนหนาใหมเกิดขึ้นรวมทั้งนักเขียนสตรี นอกจากนี้
การที่สีหนุใชอํานาจเบ็ดเสร็จในการปกครองและปราบปรามฝายตรงขามอยางเขมงวด ปจจัยนี้มี
ผลทําใหเกิดนวนิยายแนวเอาใจสีหนุโดยการเขียนเชิดชูสีหนุและขานรับนโยบายที่สีหนุประกาศไว
เกือบทุกประการ เชนการเขียนนวนิยายแนวประวัติศาสตรในการเอาใจนโยบายชาตินิยมของสีหนุ
หรือการพรรณนาสภาพบานเมืองที่สวยงามเพื่อแสดงใหเห็นวากัมพูชาพัฒนาประเทศใหเจริญ
ทัดเทียมอารยะประเทศแลว เปนตน การใชนวนิยายเปนเครื่องมือในการเชิดชูผูนําประเทศยัง
สืบเนื่องมาสมัยรัฐกัมพูชา นวนิยายที่เคยเชิดชูสีหนุก็จะเปลี่ยนมาเชิดชูนายพลลอน นอลแทน
ปจจัยดานการขยายตัวของหนังสือพิมพก็มีผลตอพัฒนาการนวนิยายในชวงนี้เชนกัน นอกจากจะทํา
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ใหนวนิยายแพรกระจายไปในหมูผูอานไดอยางรวดเร็วแลว การนําเรื่องตางประเทศมาแปลเชนเรื่อง
จีน เรื่องฝรั่งเศสก็มีผลทําใหนักเขียนเขมรเรียนรูเทคนิควิธีใหมๆในการสรางสรรคนวนิยายของตน
นอกจากนี้การตั้งสมาคมนักประพันธเขมรและการจัดประกวดวรรณกรรมก็ทําใหนักเขียนเพิ่ม
จํานวน เรงพัฒนาฝมือของตนเองและเกิดแรงบันดาลใจในการสรางสรรคนวนิยายรูปแบบใหมขึ้น
กลาวไดวานวนิยายแนวสะทอนปญหาสังคมในกัมพูชาเกิดขึ้นเพราะการจัดประกวดนวนิยายของ
สมาคมนักประพันธเขมร นักเขียนนวนิยายสตรีที่มีฝมือหลายคนในยุคนั้นแจงเกิดจากการชนะการ
ประกวดนวนิยาย ลักษณะสําคัญของนวนิยายในยุคหลังไดรับเอกราชประการแรกคือ นวนิยายแนว
เพอฝนและแนวเมโลดรามาที่เนนความรูสึกที่เกินจริงเปนนวนิยายที่ไดรับความนิยมสูงสุดเพราะ
อิทธิพลจากเรื่องลแบงและจากนวนิยายฝรั่งเศสที่เรื่องเหลานี้เลียนแบบ นวนิยายยุคนี้พัฒนาเรื่อง
การบรรยายฉากและสถานที่โดยใสสถานที่จริงลงไปทําใหนวนิยายสามารถดึงความสนใจจาก
ผูอานไดมากขึ้น อยางไรก็ตาม หากประเมินดานคุณภาพในการสรางโครงเรื่อง ตัวละครหรือฉาก
พบวานวนิยายยุคนี้ยังไมประสบความสําเร็จในการสรางความสมจริงใหกับเรื่องมากนัก นาสนใจ
วาอิทธิพลจากตางประเทศที่พบในนวนิยายยุคนี้มากกวาชวงที่ฝรั่งเศสปกครอง แตเปนอิทธิพลที่มา
จากภาพยนตรฮองกงและจากวรรณกรรมฝรั่งเศสเปนหลัก กลุมนักเขียนในยุคนี้แบงเปนสองกลุม
คือนักเขียนรุนเกาที่สนใจเขียนนวนิยายเพราะใจรัก ในขณะที่นักเขียนรุนใหมใหความสําคัญกับการ
สรางรายไดและการมีชื่อเสียงจากสถานะของการเปนนักเขียน กลุมผูอานในยุคนี้ขยายตัวมากขึ้น
แตสวนใหญจะเปนผูอานที่ไมมีทักษะภาษาตางประเทศ สวนผูมีการศึกษาดีจะไมอานนวนิยายเขมร
เพราะเห็นวามีโครงเรื่องซ้ําๆ ไรรสนิยมและดอยคุณคาทางวรรณศิลปโดยเฉพาะการใชภาษา ปจจัย
สุดทายที่สงผลตอลักษณะนวนิยายในยุคนี้คือเรื่องการพิมพ วัสดุและอุปกรณการพิมพในยุคนี้ยังมี
ราคาแพง หนังสือพิมพเปนสื่อสิ่งพิมพในลําดับแรกที่สังคมใหความสําคัญในขณะที่นวนิยายอยูใน
ลําดั บต่ําที่ สุด ราคาจะมี ผลต อการกําหนดจํา นวนหนาของนวนิย ายและย อมสงผลต อคุ ณ ภาพ
ของนวนิยายดวย
การสรางสรรคนวนิยายหยุดชะงักในชวงเขมรแดง ขอเขียนที่ตีพิมพในชวงนั้นมีเพียงคํา
ประกาศของพรรคคอมมิวนิสตที่เรียกวาองคการ นิทานพื้นบาน และสโลแกนของพรรคเพียงไมกี่
ชิ้น หลังสมัยเขมรแดงจึงเขาสูยุคการฟนฟูวรรณกรรมโดยการจัดพิมพตํารา วรรณกรรมแนวจารีต
นิทานพื้นบานและนวนิยายรุนเกาๆ แตตองเปนนวนิยายแนวสังคมนิยมที่รัฐสนับสนุน ตอมารัฐ
สนับสนุนใหมีการแตงนวนิยายใหมๆขึ้นแตตองเสนอเนื้อหาตามแนวทางที่รัฐกําหนดไดแกความ
ทุกขทรมานของชาวเขมรในยุคเขมรแดง การตอสูกับเขมรแดง สัมพันธภาพของกัมพูชากับกลุม
ประเทศอินโดจีน ทั้งหมดเพื่อเตือนใจไมใหชาวเขมรลืมความโหดรายของพวกเขมรแดง ทั้งนี้
เปนไปตามนโยบายของผูนําประเทศในยุคนั้นที่ตองเอาอกเอาใจเวียดนาม และพยายามแสดงให
เห็นวาเวียดนามมีความชอบธรรมในการเขามากํากับดูแลกัมพูชา นักเขียนสตรีคนสําคัญที่เกิดในยุค
นี้คือปล วัณณารีรักษซึ่งชนะเลิศการประกวดนวนิยายที่รัฐเปนผูจัดขึ้น ในอีกดานหนึ่งเกิดนักเขียน
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พลัดถิ่นที่อพยพไปอยูตางประเทศและสรางสรรคนวนิยาย กลุมนี้จะเปนกลุมสําคัญที่สรางนวนิยาย
แนวประจักษพยานและนวนิยายบาดแผลที่บันทึกความทรงจําที่โหดรายและขมขื่นที่พวกเขาไดรับ
ในสมัยเขมรแดง สวนสุดทายที่งานวิจัยเลมนี้กลาวถึงคือสภาพทั่วไปดานวรรณกรรมในทศวรรษที่
๑๙๙๐ เป น ต น มา หลั ง จากที่ อ งค ก ารบริ ห ารชั่ ว คราวของสหประชาชาติ ห รื อ อั น แทก (United
Nations Transitional Authority in Cambodia [UNTAC]) เขามาดําเนินการดูแลการปลดอาวุธกอง
ทหารกั มพูช าทั้ง หมดทุ ก ฝ าย และจั ด ใหมี ก ารเลือ กตั้ งทั่ว ไปในกัมพู ชา ประเทศกัมพู ชาก็เ ป ด
ประเทศไปสู ร ะบบตลาดการค า เสรี ในส ว นของการสร า งสรรค ง านวรรณกรรม ในช ว งต น
ทศวรรษที่ ๑๙๙๐ นวนิยายไมใชสิ่งที่นักเขียนใหความสําคัญเพราะมีสิ่งบันเทิงแบบใหมคือวิดีโอ
เขามาแทนที่ นักเขียนเขมรหันไปเขียนบทวิดีโอเพราะไดรับคาตอบแทนที่สูงกวา จนกระทั่งป ค.ศ.
๑๙๙๕ ที่สมาคมนักประพันธเขมรจัดประกวดวรรณกรรม กระแสการแตงนวนิยายจึงคึกคักขึ้นอีก
ครั้งหนึ่ง นักเขียนที่ชนะเลิศในการประกวดนวนิยายครั้งแรกนี้คือนักเขียนสตรีสองคนคือเมา
สําณางและปล วัณณารีรักษ ผลของการชนะการประกวดรางวัลทําใหนักเขียนทั้งสองมีชื่อเสียงเปน
ที่ยอมรับและสามารถยึดการเขียนนวนิยายเปนอาชีพหลักได แนวโนมของนวนิยายในชวงหลังจาก
นี้คือ นวนิยายเขมรจะหวนกลับไปสูกระแสของนวนิยายรุนทศวรรษที่ ๑๙๕๐-๖๐ และอีกกระแส
หนึ่งคือนวนิยายแนวสังคมนิยมตอเนื่องจากสมัยสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา ปญหาหลักที่สงผล
ตอการสรางงานวรรณกรรมคือปญญาชนสวนมากเสียชีวิตหรืออพยพไปอยูประเทศโลกที่สาม การ
ขาดนักเขียนรุนเกาทําใหนักเขียนรุนใหมขาดบุคคลตนแบบใหพวกเขาเรียนรูในการสรางผลงาน
ปญหาอีกประการคือนวนิยายยังดูเปนสิ่งฟุมเฟอยสําหรับคนทั่วไปที่ตองคํานึงถึงรายจายที่จาํ เปนตอ
การดํ า รงชี วิ ต มากกว า นอกจากนี้ ป จ จั ย ทางการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คมของกั ม พู ช าที่
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วลวนมีผลตอการสรางและเสพนวนิยายของชาวกัมพูชาทั้งสิ้น
๑.๙.๒ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาแนวคิดกุลสตรีในสังคมเขมร
จูดี้ เลดเจอรวูด (Judy Ledgerwood) ศึกษาวิจัยเรื่อง “Changing Khmer
Conceptions of Gender : Women, Stories, and the Social Order”21 กลาวถึงชาวเขมรอพยพที่ไป
อาศัยอยูในประเทศอเมริกาและมีความวิตกวาชนชาติเขมรจะสิ้นเผาพันธุ เนื่องจากบุตรหลานของ
ชาวเขมรเหลานี้เกิดและเติบโตที่นอกประเทศบานเกิดของพวกเขา และไมปฏิบัติตามแบบแผน
ความประพฤติที่บิดามารดาชาวเขมรเห็นวาเปนระเบียบสังคมที่เหมาะสมของชาวเขมร ชาวเขมรที่
อยูในอเมริกาจึงใชเรื่องเลาที่บรรจุแนวคิดเรื่องเพศสถานะในหลายรูปแบบเพื่อสรางระเบียบสังคม
ชุดหนึ่งเพื่อกํากับควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมโดยเฉพาะสมาชิกที่เปนสตรี งานวิจัยชิ้น
21

Judy Ledgerwood , “Changing Khmer Conceptions of Gender: Women, Stories, and the Social
Order.” (Unpublished PhD dissertion, Cornell University, 1990).

๑๗

นี้ใหความสนใจระบบเพศสถานะ (gender) ในสังคมเขมรในฐานะที่เปนระบบสัญลักษณหนึ่งใน
การใหคุณคาและเกียรติยศและวางมาตรฐานความประพฤติที่เหมาะสมใหแกสมาชิกในสังคม
แนวคิดกุลสตรีเปนสวนหนึ่งของระบบเพศสถานะดังกลาว เลดเจอรวูดเริ่มตนโดยการสํารวจทฤษฎี
ทางมานุษยวิทยาเพื่อใชอภิปรายแนวคิดเรื่องระบบเพศสถานะและแนวคิดเรื่องอํานาจและระเบียบ
สังคมในพื้นที่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา จากนั้นสํารวจศาสนาพุทธเถรวาทในเขมรใน
ฐานะที่เปนระบบเกียรติยศและชื่อเสียงหนาตาชุดใหญที่ควบคุมสังคมเขมร กลาวคือสังคมเขมร
เปนสังคมที่มีลําดับขั้น และระบบใหญที่ควบคุมความสัมพันธของคนในสังคมใหเปนไปตามลําดับ
ขั้นคือ ระบบการใหคุณคาและเกียรติยศโดยมีพุทธศาสนาเปนรากฐานความคิดที่สําคัญ ตอจากนั้น
งานวิ จั ย ชิ้ น นี้ จ ะสํ า รวจ”ภาพลั ก ษณ ”ของสตรี เ ขมรที่ ป รากฏในเรื่ อ งเล า รวมถึ ง ชี้ ใ ห เ ห็ น
ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับสังคม นอกจากนี้งานวิจัยชิ้นนี้ยังกลาวถึงเรื่องเลาประเภท
ตางๆ ไดแก เรื่องเลาของสตรีเขมรในอเมริกาซึ่งเลาถึงชีวิตที่เคยอยูในประเทศกัมพูชาจากความทรง
จําในเชิงอุดมคติ ภาพชีวิตที่สตรีเหลานี้เลาถึงคือชีวิตในชวงกอนสงครามในกัมพูชา และเรื่องเลา
ชุดใหมที่ไหลเวียนในสังคมชาวเขมรในอเมริกาเกี่ยวสตรีเขมรในอเมริกาที่มีพฤติกรรมไมเหมาะสม
งานวิจัยชิ้นนี้ชี้ใหเห็นความเปลี่ยนแปลงระหวางชีวิตชาวเขมรในชวงกอนสงครามและชีวิตที่อยูใน
อเมริกาและแสดงใหเห็นวาเรื่องเลาทั้งสามประเภท (ภาพลักษณสตรีเขมรที่ปรากฏในวรรณกรรม
เรื่องเลาเกี่ยวกับสตรีเขมรถึงชีวิตชวงกอนสงครามและเรื่องเลาเกี่ยวกับสตรีเขมรเมื่ออยูในสังคม
อเมริกาแลว) รวมกันสรางระเบียบชุดหนึ่งในสังคมเขมร เปนระเบียบที่กลาวถึงเพศสถานะในฐานะ
ที่เปนระบบเกียรติยศและชื่อเสียงหนาตาที่เชื่อมโยงเขากับระเบียบที่ควบคุมสังคมที่ใหญกวาและมี
ความหมายกํากับชาวเขมรในวิถีทางที่วา หากสตรีเขมรยุติการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมก็เทากับสตรี
ผูนั้นยุติความเปนเขมรดวย
เอียง โซเครือน ศึกษาเปรียบเทียบบทบาทในพื้นที่ในครัวเรือนของสตรีในหมูบานเลียบ
ทองในงานวิจัยเรื่อง “A Comparative Analysis of Traditional and Contemporary Roles of Khmer
Women in the Household : A case Study in Leap Thong Village” 22 โดยเปรียบเทียบระหวาง
บทบาทในพื้นที่ในครัวเรือนของสตรีในหมูบานเลียบทองในอดีตกับปจจุบัน บทบาทในครัวเรือน
ของสตรีเขมรในอดีตดึงมาจากภาพสตรีในวรรณกรรม และนํามาเปรียบเทียบกับบทบาทของสตรี
เขมรหมูบานเลียบทองในปจจุบันทั้งในสถานะของการเปนบุตรี ภรรยาและมารดา งานวิจัยชิ้นนี้
เสนอวาจฺบาบสฺรีคือวรรณคดีที่ทรงพลังที่สุดในการกําหนดบทบาทในครัวเรือนของสตรีโดยเฉพาะ
สตรีในระดับรากหญา แมสตรีจะไมสามารถทองจําคําสอนไดแบบวรรคตอวรรค แตอิทธิพลของคํา
22

Aing Sokroeun, “The Perfect Women as Represented in Cambodian Folktales,” Paper of the
congress in the 7th Socio-Cultural Research Congress on Cambodia, Royal University of Phnom Penh, 15-17
November 2004.

๑๘

สอนโดยเฉพาะแนวคิดเรื่องความเปนกุลสตรียังคงสงผานมาทางคําอบรมสั่งสอนของยา ยาย มารดา
และเพื่อนบานอาวุโสที่อยูใกลชิดกับสตรีสาวรุนทั้งหลาย แมจะเปนที่ยอมรับรวมกันวากุลสตรี
หรือสตรีผูเพียบพรอมเปนภาพที่ปรากฎในเรื่องเลามากกวาจะพบในชีวิตจริง แตสตรีรุนเกาใน
หมู บ า นก็ ยั ง เห็ น ว า การปฏิ บั ติ ต ามแนวคิ ด กุ ล สตรี เ ป น สิ่ งที่ เ หมาะสมและจะนํ า ความสุ ข มาให
ครอบครัว ในขณะที่สตรีสาวจะเห็นวากฎเกณฑของจฺบาบสฺรีเปนสิ่งที่เขมงวดมากเกินไปและพวก
เธอไมสามารถปฏิบัติตามไดครบทุกประเด็น อยางไรก็ตาม สิ่งที่สตรีสองรุนยอมรับตรงกันคือ
บทบาทของสตรีที่ทิ้งไมไดคือการปฏิบัติหนาที่ในครัวเรือน สิ่งที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงบทบาท
ของสตรีในครัวเรือนคือประเด็นเรื่องการใชแรงงานที่เปลี่ยนไป การที่สตรีเขมรตองออกไปทํางาน
นอกบานและเปนผูรวมรับผิดชอบในการหารายไดเลี้ยงดูครอบครัวดวยทําใหบทบาทของสตรีใน
ครัวเรือนตามแนวจารีตเริ่มถูกทาทาย สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง การขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
ความตองการบริโภคสินคาทันสมัยทําใหสตรีออกไปทํางานนอกบาน และอาจมีรายไดที่มากกวา
สามีซึ่งยังทํางานไรนาและไดคาตอบแทนต่ําและไมเพียงพอกับการเลี้ยงครอบครัว อีกปจจัยหนึ่งที่
มีผลตอการเปลี่ยนแปลงบทบาทในครัวเรือนของสตรีคือแนวคิดเรื่องสิทธิสตรีและแนวคิดเรื่องเพศ
สถานะที่เริ่มไหลเวียนในสังคมเขมรทําใหบุรุษเขมรตองเคารพสิทธิของสตรีเขมรมากขึ้น ปจจัย
สุดทายคือสื่อในยุคปจจุบันมีอิทธิพลตอโลกทัศนของสตรีในการมองบทบาทหนาที่ในครัวเรือน
ของตนเอง ขอเสนอของงานวิจัยชิ้นนี้คือ ในสังคมเขมรปจจุบัน สังคมควรใชจฺบาบสฺรีในฐานะที่
เปนบรรทัดฐานในการควบคุมสตรีโดยพิจารณาถึงความเทาเทียมดานเพศสถานะไปดวย เพราะจะ
ทําใหเกิดความเทาเทียมระหวางบุรุษและสตรีในสังคมเขมร
งวน ญิล รวบรวมและเรียบเรียงแนวคิด ขนบประเพณีและพิธีกรรมที่ชี้ใหเห็นฐานะอัน
สูงสงของสตรีเขมรนับแตอดีตถึงปจจุบันในหนังสือ จิตวิญญาณมารดาธิปไตยในสังคมเขมร23
งวน ญิลกลาววาสังคมเขมรเปนสังคมที่ใหความสําคัญกับสตรีในฐานะเปนมารดาของครัวเรือนและ
สังคม โดยพิจารณาจากอิทธิพลของมารดาธิปไตยที่ปรากฏในอักษรศาสตรและมนุษยศาสตร เชน
อิ ท ธิ พ ลที่ ป รากฏในวจนศั พ ท ประวั ติ ศ าสตร แ ละอั ก ษรศาสตร นอกจากนี้ ใ นความเชื่ อ และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีโดยเฉพาะประเพณีแตงงานเปนสิ่งที่ชี้ใหเห็นวาสังคมเขมรใหความสําคัญ
กับสตรีโดยดูจากทุกขั้นตอนในพิธีแตงงานจะมีขนบประเพณีที่เนนความสําคัญมายังสตรีมากกวา
บุรุษ จากนั้นงวน ญิลไดกลาวถึงมงคลและอัปมงคลของสตรีซึ่งหมายถึงคําสอนที่สังคมเขมรใช
อบรมสตรีใหรูจักหนาที่ของตนทั้งในฐานะบุตรสาร ภรรยาและมารดา สุดทายเขาสรุปวาไมวาใน
อดีตหรือปจจุบัน เนื่องจากสตรีเขมรไดรับการยกยองใหเปนมารดาของสังคม พวกเธอจึงมีภารกิจที่
ตองกระทําตามที่สังคมมอบหมายอันไดแกภารกิจในการดูแลสมาชิกในครอบครัวโดยการปฏิบัติ
23

งวน ญิล , จิตวิญญาณมารดาธิปไตยในสังคมเขมร, แปลโดย ภูมิจิต เรืองเดช (บุรีรัมย: โครงการศึกษา
ความสัมพันธทางวัฒนธรรมไทย-กัมพูชา ป ๒๕๔๘).
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หนาที่ในฐานะบุตรสาว ภรรยาและมารดาอยางสมบูรณแบบที่สุด และภารกิจในการชวยเหลือ
สังคมของสตรีอาทิ การดูแลใหความชวยเหลือคนในชุมชนรวมหมูบานเดียวกัน การพยายามศึกษา
เลาเรียนเพื่อฝกฝนตนเองใหมีความรูความชํานาญในการทําประโยชนใหสังคม การดูแลปรนนิบัติ
บิ ด ามารดา และการพยายามอนุ รั ก ษ ข นบธรรมเนี ย มประเพณี อั น ดี ง ามของชาวเขมรเอาไว
นอกจากนี้สตรียังสามารถมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติโดยการรวมสรางผลผลิต และ
เพิ่มรายไดใหครัวเรือนและชุมชน สตรีอาจมีสวนรวมในการรับใชชาติโดยเปนผูสนับสนุนแนว
หน า จั ด เตรี ย มหาเสบี ย ง ทํ า งานแทนอย า งไม รู เ หน็ ด เหนื่ อ ย ช ว ยดู แ ลแนวหลั ง ที่ สู ญ เสี ย ผู นํ า
ครอบครัวไป ทั้งนี้เพื่อใหจิตวิญญาณมารดาธิปไตยซึ่งเปนจิตวิญญาณที่มีชีวิตของชาติดํารงอยูไม
สิ้นสูญไปไหน
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังที่ไดกลาวมาจะเห็นวา แมจะเคยมีนักวรรณคดีหลาย
คนไดศึกษาวิจัยนวนิยายเขมรและศึกษาวิจัยเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดกุลสตรีมาบางแลว แตยังไมเคยมี
การศึกษาการนําเสนอแนวคิดกุลสตรีโดยนักเขียนนวนิยายสตรีเขมร ซึ่งเปนเรื่องที่นาสนใจวา นัก
เขียนนวนิยายซึ่งเปนสตรีจะมีมุมมองตอแนวคิดกุลสตรีซึ่งมีผลในการกํากับควบคุมชีวิตของผูอาน
ที่เปนสตรีและตอตัวเธอเองดวยอยางไร ดังนั้นงานวิจัยเรื่องนี้จึงเปนการศึกษาเพื่อใหเกิดความ
เขา ใจมุมมองและวิ ธีคิดของนัก เขียนสตรีเขมรเรื่อ งแนวคิ ด กุ ลสตรี แ ละความสัมพัน ธ ร ะหวาง
นักเขียน ผลงาน และสภาพสังคมที่มีผลตอการนําเสนอแนวคิดกุลสตรีไดอยางชัดเจนมากขึ้น
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บทที่ ๒
แนวคิดกุลสตรีในสังคมและวัฒนธรรมเขมร
๒.๑ ความสําคัญของสตรีในสังคมและวัฒนธรรมเขมร
กัมพูชาเปนประเทศที่ใหความสําคัญกับบทบาทของสตรีสูง ไมวาจะกลาวถึงในบริบท
ปจจุบันหรือในบริบทแหงอดีตก็ตาม ในฐานะของผูรอดชีวิตจากสงครามที่เกิดขึ้นเปนระยะ ๆ
ตลอดชวงเวลาเกือบ ๓ ทศวรรษโดยเฉพาะผูรอดชีวิตจากยุคเขมรแดง สตรีเขมรกลายเปนกําลัง
สําคัญของประเทศในการฟนฟูสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ในยุคเขมรแดง สมาชิก
ระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสตกัมพูชาที่เรียกกันในนามวา “องคการ” (Angkar) เขาควบคุมชีวิต
ของตนโดยเริ่มจากการอพยพผูคนออกนอกเมือง พรากครอบครัว และผลักดันประชากรทั้งหมด
ออกสูชนบท อนุญาตใหนําอาหารเฉพาะที่สามารถนําติดตัวไปไดเทานั้น ผูที่ตอตาน ไมเชื่อฟงหรือ
แสดงความไมพอใจจะถูกกําจัด ประเทศกลายเปนคายบังคับแรงงานขนาดใหญซึ่งทั้งผูที่อพยพเขา
มาหรือเรียกกันวา “ประชาชนใหม” และชาวนาหรือ “ประชาชนเกา” ตองเผชิญทุกขทรมานรวมกัน
เสมือนเปนทาส และถูกบังคับใหทํางานในนาอยางนอย ๑๐ ชั่วโมงตอวันเพื่อแลกกับการปนสวน
อาหารอันนอยนิด เขมรแดงสถาปนาระบบสหกรณซึ่งทําใหลมเลิกทรัพยสินสวนบุคคล เด็กถูก
พรากจากพอแม ในบางพื้นที่มีการบังคับใหแตงงาน ศาสนาเปนสิ่งตองหาม พระสงฆถูกสึก โบสถ
และวัดถูกทําลาย มีการยกเลิกเงินตราและการคาทุกรูปแบบ โรงเรียนถูกปด หามใชยาแผนตะวันตก
ใหใชเพื่อการทดลองหรือใหใชยาสมุนไพรเทานั้น ยกเลิกการใชกลไกหรือเครื่องจักรกล และโลหะ
ถูกนําไปใชทําอยางอื่น ในขณะที่คนถูกใชงานในนาแทนสัตว
ในป ค.ศ. ๑๙๗๘ ชาวกัมพูชา
ประมาณ ๑-๒ ลานคนตายเพราะความอดอยาก เปนโรคเกี่ยวกับความอดอยาก ถูกกําจัดโดยฝมือของ
พวกพอล พต และทหารหนุมเขมรแดง
หลั ง ช ว งป ค.ศ. ๑๙๗๙ เป น ต น มา สิ่ ง ที่ ห ลงเหลื อ สู รั ฐ บาลเฮง สั ม ริ น คื อ ประเทศที่
โครงสรางพื้นฐานดานสาธารณูปโภคถู กทําลาย ประเทศไมมี เงิ นตรา ไมมีตลาด ไมมีสถาบัน
การเงินและไมมีอุตสาหกรรม ไมมีระบบการขนสงสาธารณะ ไมมีรถไฟวิ่งและถนนชํารุดทรุด
โทรมขาดการซอมบํารุง ไมมีระบบไปรษณีย ไมมีโทรศัพท ไมมีแมกระทั่งไฟฟารวมทั้งน้ําสะอาด
สุขาภิบาลและการศึกษา บุคลากรที่มีความรูถูกฆาตายไปเกือบหมด อาทิ จํานวนหมอจาก ๔๕๐ คน
กอนป ค.ศ. ๑๙๗๕ ลดเหลือเพี ย ง ๔๕ คนในป ๑๙๗๙ ที่ เหลือถูก ฆ าตายหรื อไมก็หลบหนีไ ป
ตางประเทศ ครูที่มีอยู ๒๐๐,๐๐๐ คนในชวงตนศตวรรษ ๑๙๗๐-๑๙๘๐ ลดเหลือเพียง ๗,๐๐๐ คน
อุตสาหกรรมการจับปลาตองชะงักไปเพราะขาดเรือและแห มีเอกสารสําคัญและหนังสือตาง ๆ
เหลือเพียงเล็กนอย ดวยเหตุนี้ในชั้นตน หนังสือและโรงเรียน และหลักสูตรการฝกอบรมจึงตอง
อาศัยความจําเขาชวยในการรื้อฟนขึ้นมาใหม ในประเทศมีนักกฎหมายเหลือเพียงหยิบมือเดียวที่จะ
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เขียนรัฐธรรมนูญและสรางระบบตุลาการทั้งหมดขึ้นมาใหม ในบรรดาผูรอดชีวิตจากสมัยเขมรแดง
สตรีกลายเปนชนสวนใหญที่มีสัดสวนถึงรอยละ ๖๐ ของประชากรทั้งหมด 24 ในจํานวนนี้สวน
ใหญคือสตรีมายผูตองรับภาระหนักในการหารายไดเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวซึ่งมีเด็ก คนชราและ
ผูบาดเจ็บทุพพลภาพจากสงคราม สตรี เ ปน กําลังสํ าคัญในการผลิ ตทั้งในภาคเกษตรกรรมและ
ภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมของกัมพูชาก็เรียกรองใหสตรีเขาไปมี
บทบาทในการฟนฟูภารกิจดานนี้อยางเขมขนไมแพกัน สถาบันทางสังคมตั้งแตหนวยที่เล็กที่สุดคือ
ครอบครัว ชุมชนไปจนถึงประเทศชาติ ลวนแตตองการแรงงานของผูที่จะเขาไปฟนฟู สตรีเขมรจึง
ตองเปนทั้งหัวหนาครอบครัว ตองเขารวมกิจกรรมกับชุมชนและเปนแรงงานสําคัญในการสราง
ชาติขึ้นใหมจากซากปรักหักพัง ซึ่งการทําลายลางจากกลุมเขมรแดงทําใหทุกภาคสวนของสังคม
ถอยหลังกลับไปในระดับที่ต่ํากวาศูนย
โฟลยา แอนเธียส และ นีรา ยูวัล เดวิส (Floya Anthias and Nira Yuval-Davis) กลาวถึง
รูปแบบความสัมพันธระหวางสตรีกับรัฐชาติไว ๕ ประการวา ประการแรก สตรีถูกคาดหวังใหเปน
ผูผลิตสมาชิกรุนใหมแกสังคม ประการตอมา สตรีเปนผูผลิตพรมแดนทางเชื้อชาติในความหมาย
ที่วาสตรีจะถูกรัฐควบคุมการผลิตประชากร รัฐจะกําหนดวาใครคือผูเหมาะสมที่จะเปนประชากร
ของรัฐนั้นโดยการสนับสนุนหรือคัดคานการมีบุตรของสตรี การควบคุมนั้นยังหมายรวมถึงวิธีการ
ที่สตรีจะมีบุตรดวย ตัวอยางเชนในเผาแอฟริกาบางเผา สตรีถูกหามไมใหมีบุตรกับบุรุษตางเผาพันธุ
เครื่องมือที่รัฐใชควบคุมคือการรับรองวาการแตงงานนั้นถูกตองตามกฎหมาย ความสัมพันธใน
รูปแบบที่สามคือสตรีเปนศูนยกลางในการผลิตซ้ําอุดมการณของชุมชนและสงตอวัฒนธรรมของ
ชุมชน โดยสตรีจะทําหนาที่อบรมบุตรหลานของตนและถายทอดอุดมการณที่เปนอัตลักษณของ
กลุมเชื้อชาติ ความสัมพันธรูปแบบตอมาคือสตรีมักถูกใชในเชิงสัญลักษณที่บอกถึงความแตกตาง
ทางเชื้อชาติ เชนชาติมักถูกเปรียบเขากับสตรีอันเปนที่รักที่ตกอยูในอันตราย หรือเปรียบกับมารดาผู
สูญเสียบุตรชายไปในสนามรบ เพื่อใชกระตุนความรูสึกรักชาติในกระบวนการชาตินิยม บางกรณี
จะไดยินวาเหลาทหารมักถูกปลุกเราใหรบเพื่อสตรีและเด็ก ๆ ของชาติเรา การใชสตรีเปนตัวชี้บง
ความแตกต า งทางเชื้ อ ชาติ ยั ง ปรากฏในลั ก ษณะที่ ใ ช พ ฤติ ก รรมทางเพศของสตรี เ ป น ตั ว แบ ง
ตั ว อย า งเช น สตรี ซิ ก ข ห รื อ สตรี ไ ซปรั ส ที่ แ ท ต อ งมี พ ฤติ ก รรมทางเพศในรู ป แบบที่ เ หมาะสม
ไมเชนนั้นตัวเธอและบุตรหลานของเธอจะไมไดรับการยอมรับในฐานะสมาชิกของชุมชน เปนตน
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รฎฐเลขาธิการกิจการนารี, นารี: คนฺลึะไนการกสางชาติ (ภฺนํเพญ: รฎฐเลขาธิการกิจการนารี,

๑๙๙๔) หนา ๓๑๒-๓๑๖.(รัฐเลขาธิการกิจการนารี, นารี ³ กุญแจในการสรางชาติ (พนมเปญ: รัฐเลขาธิการ
กิจการนารี, ๑๙๙๔), หนา ๓๑๒-๓๑๖.
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ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสตรี กั บ รั ฐ ชาติ ใ นรู ป แบบสุ ด ท า ยคื อ สตรี มี บ ทบาทเป น ผู ร ว มต อ สู ใ น
ขบวนการชาตินิยม เชนเขารวมรบในสงครามแบบกองโจรหรือเขารวมกับกองทัพ25
คําอธิบายความสัมพันธระหวางสตรีกับรัฐชาติขางตนทําใหเขาใจวาโดยปกติสตรีในแตละ
สังคมมักถูกคาดหวังใหเปนผูสืบทอดและสงตอวัฒนธรรมของชนชาติตนอยูแลว ยิ่งเปนประเทศที่
ผานสงครามกลางเมืองมาตลอดชวง ๓ ทศวรรษอยางประเทศเขมร ภารกิจดานนี้ยิ่งทวีความสําคัญขึ้น
สังคมเขมรเปนสังคมที่มีลําดับขั้นและเคารพในระบบอาวุโส ดังนั้น แมจะมีความแตกตางดานชน
ชั้นและสาขาอาชีพ แตในบริบทของการสืบทอดและสงตอวัฒนธรรม อาจพิจารณาขอเรียกรองที่
สังคมมีตอสตรีไดจากสตรีในแตละชวงวัย สตรีชราคือคลังความรูดานขนบธรรมเนียม ประเพณี
และพิธีกรรมที่ยังมีชีวิตอยู และมีหนาที่ในการถายทอดความรูเหลานี้ไปสูลูกหลาน ยิ่งไปกวานั้น
ในสังคมที่เคารพระบบอาวุโสอยางสังคมเขมร สถานะของสตรีชราทั้งหลายจึงเปนยิ่งกวาผูเก็บ
รักษาและถายทอดวัฒนธรรม แตตัวเธอเหลานั้นคือเนื้อหาสาระของวัฒนธรรมเลยทีเดียว สําหรับ
เด็กหญิง สังคมคาดหวังใหเธอเปนหนอออนที่พรอมจะปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีอยาง
ไมมีขอโตแยง ในขณะที่สภาพรางกายยังไมพรอมสําหรับงานหนักเยี่ยงผูใหญและยังเปนวัยแหง
การเรียนรู เนื้อหาที่เด็กหญิงทุกคนตองเรียนคือการเรียนรูเรื่องงานบานควบคูไปกับการเรียนใน
หองเรียนตามระบบการศึกษาสมัยใหมของรัฐ แตมีขอสังเกตที่นาสนใจคือ แมรัฐธรรมนูญของ
เขมรจะบัญญัติไวชัดเจนวารัฐใหการรับรองและรักษาสิทธิแกเด็กทุกคนตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิ
เด็กโดยเฉพาะสิทธิในการมีชีวิตอยูและสิทธิในการไดรับการศึกษาเลาเรียน* ซึ่งแสดงถึงการประกัน
สิทธิที่รัฐใหแกเด็กหญิงและเด็กชายอยางเทาเทียมกัน แตในทางปฏิบัติ สิทธิทางกฎหมายอันเทา
เทียมไมไดเปนสิ่งรับประกันโอกาสทางการศึกษาของเด็กหญิงเสมอไป เพราะโอกาสดังกลาวจะผัน
แปรไปตามความจําเปนของครอบครัวโดยเฉพาะความจําเปนดานเศรษฐกิจ เด็กผูหญิงโดยเฉพาะ
ลูกสาวคนโตจะเปนบุคคลแรกที่ถูกจํากัดสิทธิ์ดานการศึกษา เพราะตองรับภาระงานบานและการ
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Floya Anthias and Nira Yuval-Davis , “Women and The Nation State,” in Nationalism, eds. John
Hutchinson and Anthony D Smith ( Oxford: Oxford University Press, 1994), pp. 312-316.
*
อางอิงจากรัฐธรรมนูญในพระราชอาณาจักรกัมพูชา สวนที่ ๓ วาดวยสิทธิและหนาที่ของพลเมือง
เขมร มาตราที่ ๔๘ ความวา รัฐใหการรับรองในการรักษาสิทธิ์เด็กตามที่บัญญัติไวในอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก
โดยเฉพาะสิทธิ์ในการมีชีวิตอยู สิทธิในการไดรับการศึกษาเลาเรียน สิทธิที่จะไดรับการคุมครองในสถานการณ
ยามมีศึกสงคราม และสิทธิในการคุมครองตอตานการแสวงหาผลประโยชนดานเศรษฐกิจและดานเพศตอเด็ก
รัฐใหการคุมครองและปกปองเด็กจากการงานทั้งหลายที่อาจสงผลเสียตอการศึกษาเลาเรียนของเด็กหรือนํามา
ซึ่งอันตรายตอสุขภาพและตอความสุขของเด็ก (รฎฐธมฺมนุญในพฺระราชอาณาจักฺรกัมฺพูชา , องฺคการสฺดารกัมฺพู
ชา โดยไดรับความชวยเหลือดานงบประมาณจากองคการ CIDSE, DCA, EED, FORUM SYD และ OXFAM
GB , ๒๐๐๓ , หนา ๒๗)

๒๓

ดูแลนองแทนพอแมที่ตองออกไปทํางานนอกบาน ปรากฏการณดังกลาวสะทอนใหเห็นวาสังคมใช
ความคาดหวังเชิงวัฒนธรรมเรียกรองใหเด็กหญิงพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่ตามขนบประเพณีซึ่งเห็น
ไดคอนขางชัดวาเปนความคาดหวังคนละชุดที่สังคมมีตอเด็กชายเขมร∗
สําหรับกลุมสตรีสาวรุน สตรีผูเปนภรรยาและสตรีผูเปนมารดา นอกจากการเปนกําลังหลัก
ในการผลิตที่ขับเคลื่อนประเทศใหหลุดพนจากความลมสลายทางเศรษฐกิจและเปนหลักในการ
รักษาสถาบันครอบครัวแลว สังคมเขมรยังตั้งความคาดหวังใหปฏิบัติภารกิจดานวัฒนธรรมอยาง
เขมงวด พวกเธอตองธํารงรักษาและสืบทอดสิ่งที่ชาวเขมรเห็นวาเปนอัตลักษณทางวัฒนธรรมของ
ชนชาติตนเอาไว พันธกิจอันสําคัญนี้มีศูนยกลางอยูที่แนวคิดความเปนกุลสตรีผูเพียบพรอม หรือ
สฺรีคฺรบลกฺขณ(RsI RKb; lkçN_) ที่เขาใจกันดีในภาษาเขมร กลาวคือ สตรีตองมีกิริยามารยาทดี ปฏิบัติ
หนาที่ตามสถานภาพของตนเองอยางดีและครองตนไมใหเสื่อมเสียในเรื่องเพศ ความจริงจังของ
ภารกิจ นี้ ถึ ง ขนาดที่ ว า สั งคมเขมรจะสามารถธํา รงอัตลัก ษณข องชนชาติ ต นไวไ ด ห รื อสูญสิ้ น
อัตลักษณไปแลวใหพิจารณาที่บทบาท หนาที่ และความประพฤติของสตรีเขมรวามีความสอดคลอง
กับกรอบแหงความเปนกุลสตรีผูเพียบพรอมนี้ไดมากนอยเพียงไร 26 หากปฏิบัติตามได เธอเหลานี้ก็
จะเปนผู มีเกี ยรติ ไดรับการยกยองและการยอมรับนับถื อจากคนในสั งคม และยังทําใหทุ กคน
โดยเฉพาะผูชายที่อยูรอบขางเธอไดรับเกียรตินี้ไปดวย นอกจากนี้ สังคมก็ยังอุนใจที่การกระทําของ
พวกเธอสามารถนําพาสังคมกลับไปหาความรุงเรืองเหมือนเมื่อครั้งอดีตได หรืออีกนัยหนึ่ง อดีตที่
นาภาคภูมิใจอันเปนสังคมอุดมคติไมไดสูญสลายไปไหน แตยังคงไดรับการรักษาและสืบทอดผาน
แนวคิดเรื่องความเปนกุลสตรีที่สตรีทุกคนยังปฏิบัติตามอยู พันธกิจดานการสืบทอดอัตลักษณทาง
วัฒนธรรมของสตรีจึงเปนสิ่งที่มีความหมายตอสังคมเขมรมากทีเดียว
ความจําเปนของประเทศในสภาวการณปจจุบันนับจากที่ประเทศหลุดพนจากระบอบการ
ปกครองของเขมรแดงทําใหเห็นวาสตรีมีบทบาทและความสําคัญมากเพียงไร นอกจากนี้ เขมรยังมี
เรื่องเลาเกี่ยวกับสตรีที่มีบทบาทและความสําคัญในความรูสึกนึกคิดของคนในสังคมและวัฒนธรรม
เขมรอยูเปนระยะ ๆ มานานแลว ทั้งจากตํานานการสรางเมืองเรื่องพระทองนางนาค หรือเกียรติ
∗

เชนเดียวกับที่สังคมเกือบทั้งโลกตั้งความหวังไวสําหรับเด็กชาย สังคมเขมรก็ตั้งความคาดหวังใหเขา
เปนคนมีความรู ไมวาจะเปนความรูที่ไดจากการบวชเรียนในสังคมสมัยกอน หรือความรูที่ไดจากระบบการศึกษา
สมัยใหมในปจจุบัน เด็กชายเขมรจะตองเติบโตเปนชายหนุมที่เปนหัวหนาครอบครัว ตองออกไปประกอบอาชีพ
นอกบาน ไมวาจะเปนอาชีพในอดีตคือการเขารับราชการซึ่งจะนํามาทั้งลาภและยศ หรือในปจจุบันคืออาชีพที่
ตองอาศัยความรูความชํานาญพิเศษเพื่อนํามาซึ่งทรัพยสมบัติและความมีหนามีตาในสังคม สังคมเขมรจึง
คาดหวังใหเด็กชายตองมีความรู ตองแสวงหาวิชาความรู ฉะนั้นบิดามารดาและสมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัวจึง
มีหนาที่ในการสนับสนุนใหเด็กชายไดมาซึ่งความรูนั้น
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๒๔

ประวัติของกษัตรียผูสูงศักดิ์ ผูทรงความรูและเปยมดวยความเมตตาอยางพระนางชัยราชเทวีและ
พระนางอินทรเทวี หรือบทบาทอันโดดเดนของสตรีผูเปนภรรยาในนิทานพื้นบานหลายเรื่องที่มี
สวนสําคัญในการสนับสนุนใหสามีประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน นอกจากนี้ สังคมเขมรยัง
แสดงการยกยองสตรีเขมรในดานอื่นๆ อีกหลายประการ เชนการกลาววาสตรีเปนผูทําใหเกิดการ
สรางสถาปตยกรรมและประติมากรรม∗ การสืบราชวงศของกษัตริยเขมรนับแตโบราณกาลสืบเชื้อ
สายทางพระมารดา∗∗ ในสุภาษิต ความเชื่อก็ลวนแตแสดงใหเห็นวาสังคมเขมรใหพื้นที่แกสตรี
เขมรอยางมากและอยางสําคัญเปนเวลานานแลว27 แตไมวาจะพิจารณาจากดานใด สิ่งที่แสดงให
∗

ตัวอยางเรื่องเลาของสตรีผูทําใหเกิดการสรางสถาปตยกรรมคือ ในประชุมเรื่องนิทานตํานานเขมร
ภาค ๕ กลาวถึงปราสาทยายปว ตั้งอยูที่อําเภอบาตี จังหวัดตาแกว ตํานานเลาวาเนียงเปอว(นางปว) ไดเปน
ภรรยาของพระเกตุมาลาที่ทรงมาพักผอนที่นี่ ลูกของพระนางไดรับการแตงตั้งใหเปนผูปกครองอิสระอยูที่บาตี
และสรางปราสาทถวายพระนาง นอกจากนี้ยังมีปราสาทอีกสามหลังคือปราสาทเมบุญทางทิศตะวันออก สราง
ในสมัยพระเจาราเชนทรวรมันที่ ๒ ปราสาทเมบุญทางทิศตะวันตกสรางในสมัยพระเจาอุทยาทิตยวรมัน ที่ ๒
ปราสาททั้งสองหลังสรางอุทิศใหพระมารดาบิดา และเพื่อถวายศิวลึงคแกพระอิศวร และปราสาทบันทายสรี
สรางโดยพระครูยัชญวราหะ สวนสตรีที่ทําใหเกิดการสรางประติมากรรมเชน พระนางชัยราชเทวี อัครมเหสีของ
พระบาทชัยวรมันที่ ๗ ทรงสรางรูปประติมากรรมของ พระมารดา พระบิดา พระนางอินทรเทวี อัครมเหสีของพระ
บาทชัยรวมันที่ ๗ ทรงสรางรูปประติมากรรมของพระนางชัยราชเทวี ประติมากรรมพระบาทชัยวรมันที่ ๗ และ
ประติมากรรมของตัวพระนางเอง พระบาทอิศานวรมันที่ ๑ ทรงสรางประติมากรรมเทวีสตรีเปนตัวแทนพระ
มารดา และพระบาทชัยวรมันที่ ๗ ทรงสรางรูปประติมากรรมพระนางปรัชญาปารมิตา เปนตัวแทนพระมารดา
ของพระองค เปนตน (งวน ญิล , จิตวิญญาณมารดาธิปไตยในสังคมเขมร, แปลโดย ภูมิจิต เรืองเดช (บุรีรัมย:
โครงการศึกษาความสัมพันธทางวัฒนธรรมไทย-กัมพูชา ป ๒๕๔๘), หนา ๑๐๗-๑๐๘, ๑๑๑-๑๑๒)
∗∗
ในประวัติศาสตรเขมรมีบางกรณีที่กษัตริยเขมรไมมีพระราชโอรสสืบราชสมบัติและตองอภิเษกพระ
ญาติวงศขึ้นครองราชยแทน เงื่อนไขสําคัญคือพระญาติวงศพระองคนั้นตองเปนญาติที่มีเชื้อสายทางฝายสตรี
หรือเปนกษัตริยานีในครอบครัวกษัตริยพระองคกอนจึงอาจจะขึ้นครองราชยได เชน พระบาทชัยวรมันที่ ๔ จัด
พิ ธี อ ภิ เ ษกกั บ พระนางชั ย ราชเทวี น อ งสาวของพระบาทยโศวรมั น ที่ ๑ ซึ่ ง พระองค มี ศั ก ดิ์ เ ป น น า ของพระ
บาทอิศานวรมันที่ ๒ พระบาทชัยวรมันที่ ๔ จึงมีสิทธิในการสืบราชสมบัติ กรณีตอมาคือพระบาทราเชนทรวร
มันที่ ๒ มีพระมารดาพระนามมเหนทรเทวีซึ่งเปนนองสาวบังเกิดของพระบาทยโศวรมันที่ ๑ กษัตริยทางโสมวงศ
จึงทําใหพระองคทรงไดรับราชสมบัติขึ้นครองราชยตอจากพระบาทหรรษาวรมันที่ ๒ ซึ่งเปนกษัตริยโสมวงศได
อีกกรณีหนึ่งคือพระบาทสุริยวรมันที่ ๑ เปนญาติทางสายมารดาของพระบาทอินทรวรมันที่ ๑ และเปนพระญาติ
เชื้อสายเดียวกับพระบาทยโศวรมันที่ ๑ตามระยะอัครมเหสีของพะองคคือพระนางวีรลักษณมี เปนตน (งวน ญิล,
จิตวิญญาณมารดาธิปไตยในสังคมเขมร, แปลโดย ภูมิจิต เรืองเดช (บุรีรัมย: โครงการศึกษาความสัมพันธ
ทางวัฒนธรรมไทย-กัมพูชา ป ๒๕๔๘), หนา ๑๐๙-๑๑๐)
27
อานรายละเอียดไดใน อุบล เทศทอง, “ภาษิตเขมร: วิถีชีวิตและโลกทัศนของชาวเขมร,” (วิทยานิพนธ
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเขมร ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,
๒๕๔๘),หนา ๒๐๗-๒๒๗.

๒๕

เห็นอยางชัดเจนคือ สังคมเขมรใหความสําคัญแกสตรีบนเงื่อนไขที่วา สตรีนั้นจะตองเปนคนดี มี
คุณธรรมตามแบบที่สังคมระบุวามีคุณสมบัติครบลักษณ หากสตรีใดมีคุณสมบัติดังกลาว เธอก็จะ
มีศั ก ยภาพที่ จ ะเป น ผู นํา ในการตั ด สิ น ใจเรื่ องต างๆในครอบครัว สามารถตั ด สิ น ใจทั้ งทางดา น
เศรษฐกิจ ครัวเรื อน วางแผนการศึกษาและอนาคตใหบุตร แกไ ขปญหาตาง ๆ รวมทั้ งสามารถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไมดีของสามีใหกลายเปนดานตรงกันขามได (บางแหงใชคําวาภรรยา
สามารถอบรมสามีไดเลยทีเดียว) ลักษณะครบลักษณ จึงนาจะมีความหมายไมไกลจากอํานาจทีส่ ตรี
สามารถครอบครองไดหากเธอปฏิบัติตัวอยางถูกตองตามแบบแผนของสังคม
อํานาจ เปนประเด็นที่นาสนใจในการพิจารณาสถานภาพของสตรีเขมร ซึ่งในสังคมเขมร
ความคิดเกี่ยวกับเรื่องอํานาจมีความเกี่ยวพันกับเพศสภาวะอยางใกลชิดและจะมีผลตอการจัดวาง
สถานภาพของสตรีในสังคมดวย เฉกเชนเดียวกับประเทศอื่นๆในอุษาคเนย สําหรับสังคมเขมร
อํานาจไมใชความสามารถในการควบคุมหรือใชกําลังบังคับกิจกรรมดานตาง ๆ ใหสัมฤทธิ์ผล
ไมใชเครื่องมือเพื่อใชจัดการหรือประสิทธิภาพในการคาดคะเนวิธีการใหบรรลุเปาหมาย แตอํานาจ
คือศักยภาพทางจิตวิญญาณที่จะสามารถเกื้อหนุนหรือบันดาลใหไดผลตามที่คาดหวัง และเปน
ปจจัยสําคัญที่นําไปสูความมีเกียรติยศอยางสูง การพยายามใชอํานาจโดยการใชกําลังในการบังคับ
หรือจัดการเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงการขาดอํานาจทางจิตวิญญาณและถือวาการกระทําดังกลาวเปน
การลดเกียรติดวยซ้ําไป อยางเชน “อํานาจ” ในความหมายของคนชวาที่สะทอนใหเห็นจากความ
แตกตางดานรูปรางลักษณะของอรชุน วีรบุรุษทางวัฒนธรรมในหนังชวากับฝายยักษ เมื่อประลองยุทธ
ในสงคราม อรชุนที่มีรูปรางเล็ก บอบบาง มีดวงตาลึกและมีลักษณะนิ่มนวลออนโยน สามารถ
เอาชนะยักษที่มีรูปรางใหญโต เสียงดัง และนากลัวไดดวยการที่อรชุนแคบิดขอมือของยักษเทานั้น 28
จูดี้ เลดเจอรวูด (Judy Ledgerwood) ซึ่งศึกษาแนวคิดเรื่องกุลสตรีที่มีความสัมพันธกับ
ระบบเพศสถานะในสังคมเขมร เสนอวา สังคมเขมรเปนสังคมที่มีลําดับขั้น ระบบใหญที่ควบคุม
ความสัมพันธของคนในสังคมใหเปนไปตามลําดับขั้นคือ ระบบการใหคุณคาและเกียรติยศโดยมี
พุทธศาสนาเปนรากฐานความคิดที่สําคัญ และเพศสถานะก็เปนระบบการใหคุณคาและเกียรติยศที่
อยูภายใตแนวคิดของศาสนาพุทธอีกชั้นหนึ่ง กลาวคือ ไมวาจะจัดลําดับขั้นใหคนอยูสถานะใดโดย
ใชปจจัยใดเปนตัวกําหนดก็ตาม (ฐานะ ชื่อเสียงครอบครัว ตําแหนงทางการเมือง อาชีพ บุคลิก
การอุทิศตนใหศาสนา หรือเพศสถานะ) แตทุกสิ่งลวนมาจากรากฐานความคิดทางพุทธศาสนาเรือ่ ง
ผลบุญและผลกรรม สถานภาพของแตละคนที่เปนอยูในปจจุบันมาจากผลบุญและผลกรรมที่เขา
สะสมมาตั้งแตอดีตชาติ รวมกับการสั่งสมบุญและการกระทําในชาติปจจุบัน ระเบียบสังคมของ
เขมรจึ ง เป น ระเบีย บทางศีลธรรมที่มีนั ย ถึง หน าที่ ทางศี ลธรรมที่ค นกระทํ าอย า งเหมาะสมตาม
สถานภาพของแตละบุคคล
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๒๖

เลดเจอรวูดยังไดกลาวถึงการใหความหมายของคําวาอํานาจในสังคมเขมรไววา ในสังคม
เขมรการใหคุณคาตอสิ่งที่เรียกวาอํานาจของบุรุษและของสตรีไมใชเรื่องเดียวกัน โดยทั่วไปคําวา
อํานาจที่ใชในสังคมเขมรหมายถึง อํานาจทางการเมือง ความแข็งแรงของรางกาย ศักยภาพในการ
บรรลุความคาดหวังทางศาสนา หรือประสิทธิภาพของกองทัพ แตทั้งหมดคืออํานาจในความหมาย
ของบุรุษเทานั้น ในภาษาเขมรจะใชคําวา ขฺลําง ซึ่งหมายถึงแข็งแรงประดุจเครื่องจักรหรือแข็งแรง
ทางรางกาย เขมแข็ง แข็งแกรง มีสุขภาพดี มีประสิทธิภาพ คํา ๆ นี้จะใชเปนคํากริยาในการ
อธิบายถึงความแข็งแรงทางรางกาย หรือความเขมขน หรือการกระทําเรื่องใด ๆ อยางเต็มกําลัง
สวนคํานามเขมรจะใชคําวา กํลัง ซึ่งหมายถึงพลัง ความแข็งแรง พลังงาน ความแข็งขัน อํานาจ
อิทธิพล คํา ๆ นี้จะใชในความหมายถึงพลังทางการเมืองหรือพลังของกองทัพ สวนคําวา อํานาจ
จะหมายถึง อํานาจทางกฎหมาย อํานาจของขาราชการ หรือการทําบางสิ่งไดโดยไดรับการอนุญาต
จากรัฐบาล ทั้งสองคําเปนคําที่ใชกับบุรุษโดยเฉพาะ คําวา ขฺลําง จะใชอธิบายความแข็งแรงทาง
กายภาพของบุรุษในการทํางานหนักในชีวิตประจําวัน ทักษะในการตอสู มูลนายก็ใชคําวา ขฺลําง
ได หรื อมู ล นายอาจแสดง อํ น าจ เมื่อ เขาปกปอ งทรัพ ยากร ให ค วามคุ ม ครองต อ บา วที่ ซื่อ สัต ย
อยางไรก็ตาม ทั้ง ขฺลําง และ อํนาจ เปนคําที่ไมใชกับสตรีเลย 29
สํ า หรั บ สตรี คํ า ที่ ใ ช ใ นความหมายที่ ใ กล เ คี ย งกั บ คํ า ว า อํ น าจ คื อ สิ ท ธิ ทํ า ให สํ า เร็ จ
ความสําเร็จ บรรลุเปาหมาย ประสิทธิภาพ ความชํานาญ หนาที่ และสันติ ในความคิดของคนเขมร
สตรี (เนนบทบาทของสตรีผูเปนภรรยาซึ่งจะมีอํานาจหรือมีสิทธิ์ในการตัดสินใจเรื่องตางๆ) มี
ความสามารถและมีศักยภาพที่จะทํางานใหบรรลุเปาหมาย ซึ่งขอบขายของงานที่สตรีมีทั้งสิทธิและ
อํานาจในการรับผิดชอบอยางเต็มที่จะอยูภายในครัวเรือน ในการผลิตทางการเกษตรและในการคา
ระดับรากหญา แตสิ่งที่สตรีไมมีเลยคือความแข็งแกรงหรือพลังทางกายที่ทําใหเธอบรรลุผลตามที่
ตั้งใจไว สตรีที่ประสบความสําเร็จคือสามารถทําในสิ่งที่เธอตองการได หรือเปนผูที่สังคมใหคุณคา
ซึ่งสังคมเขมรจะไมใชคําวา แข็งแรง หรือ ทรงอํานาจ แตจะใชคําวา เพียบพรอม แทน สตรีจะไดรับ
การบรรยายวามีคุณสมบัติเปน กุลสตรีที่เพียบพรอม หรือ สฺรีคฺรบลกฺขณ 30 สถานภาพของสตรี
เขมรแต ละคนจะเปนอยางไรขึ้ นอยูกับการที่สังคมลงความเห็น วาเธอมี ความตระหนักหรื อไม
ตระหนักกับภาพเชิงอุดมคตินี้ หากอํานาจของบุรุษขึ้นอยูกับ บุญ ที่เขาสราง อํานาจของสตรีก็
ขึ้ น อยู กั บ ความเพี ย บพร อ ม มี สิ่ ง ที่ น า สั ง เกตด ว ยว า สํ า หรั บ สั ง คมเขมร บางคุ ณ ลั ก ษณะที่
เพียบพรอมของสตรีอาจถูกนิยามวาเปนลักษณะที่ตรงกันขามกับบุรุษเชน ความออนโยน ของสตรี
ตรงกันขามกับ ความแข็งแกรง ของบุรุษ เปนตน สตรีที่มีคุณสมบัติเพียบพรอมจะครอบครอง
ศักยภาพบางประการเชนเดียวกับที่บุรุษไดครอบครองอํานาจ
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๒๗

ผูวิจัยเห็นดวยกับขอเสนอของเลดเจอรวูดที่กลาววา ในสังคมเขมร ความหมายของคําวา
อํานาจในสังคมเขมรมีความแตกตางกั นไปตามระบบเพศสถานะที่มี แนวคิดทางศาสนากํ ากับ
ควบคุม แตหลักฐานที่เลดเจอรวูดนํามาใชมีเพียงแคการอางถึงคําศัพทในภาษาเขมรซึ่งอาจจะยัง
อธิบายความคิดนี้ไดไมชัดเจนนัก ตามความเห็นของผูวิจัย หลักฐานที่ชี้ใหเห็นวาความหมายของคํา
วาอํานาจระหวางบุรุษและสตรีในสังคมเขมรมีความแตกตางกันคือวรรณคดีคําสอนซึ่งมีเนื้อหา
หลักในการอบรมสั่งสอนแบบแผนความประพฤติที่ดีแกชนกลุมตางๆ ในสังคม และผูแตงวรรณคดี
คําสอนฉบับตางๆก็คือบุรุษซึ่งหมายความวาบุรุษก็คือผูออกกฎควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม
นั่นเอง วรรณคดีคําสอนแตละสํานวนจะเจาะจงไปที่ผูฟงตามสถานภาพตางๆ เชนฉบับกูนเจาใช
สอนบุตร(เนนบุตรชาย) ฉบับกรอมใชสอนสามเณร ฉบับตรีเนติใชสอนพระราชา ฉบับสฺรีใชสอน
สตรีหรือฉบับบฺรสใชสอนบุรุษ เปนตน สิ่งที่เห็นไดชัดคือ เนื้อหาคําสอนในแตละสํานวนที่บอก
แนวปฏิบัติใหแตละบุคคลนําไปปฏิบัตินั้นแสดงใหเห็นการแบงพื้นที่ซึ่งมีความแตกตางระหวาง
พื้นที่สําหรับบุรุษและพื้นที่สําหรับสตรี อาทิในจฺบาบกรอมซึ่งเปนฉบับที่พระอุปชฌาจารยอบรม
สามเณรใหเปนพระสงฆที่ดีนั้น ปรากฏชัดในเนื้อหาคําสอนอยูแลววาเปนพื้นที่สําหรับบุรุษ เพราะ
บุรุษเทานั้นที่ไดรับอนุญาตใหบวชเรียนได สิ่งที่สื่อสารกับบุรุษในจฺบาบดังกลาวจะบอกทั้งพื้นที่ที่
สังคมอนุญาตใหบุรุษใชและรางวัลที่จะมอบใหหากบุรุษปฏิบัติตามไดอยางชัดเจน เชน จฺบาบนี้
หนา อบรมอาตมา ใหสถิตอยาหาย แมตัวไรบุญ ไดบําเรอมหากษัตริย เคารพปฏิบัติ ยศนั้นไมสูญ
เพราะรูใน จฺบาบ ไดดุจบังคับ จิตครูรูแจง แมหากไปรับใช สมเด็จเหนือหัว ยศนั้นไมสูญ ปรากฏ
พรรณราย 31 จะเห็นวาความรูที่พระอุปชฌาจารยตั้งใจสอนสามเณรก็เพื่อเปาหมายคือใหไปรับใช
พระมหากษัตริย และพื้นที่ที่เปนเปาหมายของบุรุษก็คือสวนของราชการ และรางวัลสําหรับการ
ปฏิบัติตามอยางเครงครัดคือการรักษาลาภยศไมใหเสื่อมสูญไป แสดงใหเห็นวาสิ่งที่มีความหมาย
สําหรับบุรุษคือเรื่องของการมีเกียรติ มียศ ซึ่งจะไดมาโดยการปฏิบัติราชการ หรือจฺบาบอริยสัตฺถา
ซึ่งเปนคําสอนของอุปชฌาจารยที่สอนพระสงฆซึ่งกําลังบวชเรียนอยู เปาหมายหนึ่งคือใหเปนคน
เล็งเห็นประโยชนของการเรียน หากตอไปภายภาคหนาคิดสึกออกไปวิชาความรูที่มีติดตัวจะได
นําไปใชได เชน
อริยสตฺถา
คิดพิจารณา ผูกไวเปนจฺบาบ
ใหศิษยทั้งผอง ตรองตามเรื่องที่ฟง ยกเปนตํารับ
ดํารงอาตมา
ใหมีประโยชน ระวังคําพูด
ทุกคนเลยหนา
เมื่อไดมาเรียน ระเบียนศาสตรา ระวังอาตมา
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๒๘

เกียรติยศชื่อเสียง
แมจะออกไป ประโยชนนั้นอยู กํากับมนตรี
ใหตรงตามจฺบาบรับฟงสิ่งมงคล ดุจทานเอื้อนเอย
ไดอบรมมา32
เปาหมายของการบวชเรียนก็คือนําวิชาความรูที่ไดไปรับราชการแบบเดียวกับที่ปรากฏใน
จฺบาบกรอม และเมื่อบุรุษปฏิบัติตามได สังคมก็จะมอบรางวัลใหเปนเกียรติยศ ชื่อเสียงที่จะไดมา
ดวยการรับราชการจากการที่บุรุษนั้นนําความรูที่ไดตั้งแตสมัยครั้งยังบวชเรียนไปประพฤติปฏิบัติ
ยามที่เขามีโอกาส เหมือนเชนที่จฺบาบกลาวไววา กํากับมนตรี นั่นเอง
หากหันมาดูเนื้อหาในสวนที่จฺบาบสื่อสารกับสตรีก็จะเห็นไดอยางชัดเจนเชนกันวาพื้นที่ที่
สังคมกําหนดใหสตรีคือพื้นที่ในครัวเรือน ในจฺบาบสรีเห็นไดชัดเจนวางานที่อบรมสั่งสอนใหสตรี
รับผิดชอบกับงานที่ทําคืองานในบาน เชน จะทํางานใดใหหมั่นฝกทําใหชํานาญ ทอผาปกผามวง
อยามัวแตเก็บไวในหีบ จะไมไดการ ในคําสอนฉบับเดียวกันถึงกับกลาวหามวาพื้นที่ที่สตรีควรอยู
และทํางานของตนนั้นคือพื้นที่ในครัวเรือนของตนเทานั้น หามไปเที่ยวเลนบานคนอื่น ทํางานสิง่ ใด
ใหพยายามทําใหเสร็จ ทั้งงานปกถักทอ อยาผัดวันประกันพรุง ไมใหเดินเที่ยวเลน บานคนอื่น33
และรางวัลสําหรับการทําหนาที่ของตนอยางดีที่สุดไมใชสวนที่เห็นเปนรูปธรรมชัดเจนอยางของ
บุรุษเชนมีความเจริญกาวหนาไดรับการปูนบําเหน็จใหมียศถาบรรดาศักดิ์ แตจะเปนรางวัลที่เปน
นามธรรมเชนการสะสมความดีเพื่อนําติดตัวไปใชในชาติหนาคือไดไปสวรรค ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
ประโยชนสําหรับการที่สตรีปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่ที่สังคมกําหนดเปนสิ่งที่รูอยูแลววาเปนการทําเพื่อ
ครอบครัว ซึ่งเปนที่รับรูทั่วกันอยูแลวโดยไมจําเปนตองเนนใหเปนถึงประโยชนที่เปนรูปธรรม
เหมือนของบุรุษ ฉะนั้นหากพิจารณาจากคําสอนจะเห็นวาสังคมเขมรกําหนดใหบุรุษและสตรีมี
บทบาทในพื้นที่ที่ตางกัน ในขณะที่พื้นที่ของบุรุษเขมรคือสวนของราชการและศาสนา พื้นที่ของ
สตรีเขมรจะอยูในครัวเรือน การกําหนดพื้นที่จะหมายรวมถึงอํานาจที่สังคมอนุญาตใหบุรุษและ
สตรี มี ห ากเขาและเธอปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามบทบาทได อยา งไมบกพร อ ง หากพิ จ ารณาชว งเวลาที่
วรรณคดีคําสอนปรากฏและเปนที่รูจักกันอยางแพรหลายตั้งแตคริสตศตวรรษที่ ๑๕ เปนตนมา
แสดงใหเห็นวาสังคมเขมรขีดพื้นที่ไวสําหรับบุรุษและสตรีอยางชัดเจนมานานแลว
จากเนื้อหาคําสอนที่ปรากฏในจฺบาบแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา สังคมเขมรใหอํานาจแก
สตรีอยางมีเงื่อนไขทั้งในแงของขอบเขตที่ยินยอมใหสตรีมีอํานาจ และในแงการใหความหมาย
หรือใหคุณคาแกอํานาจที่สตรีครอบครองอีกดวย ในขณะที่อํานาจของบุรุษมักอยูในขอบเขตของ
32

เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๑.
33
เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๙.
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การเมืองหรือศาสนาของรัฐ อํานาจของสตรีกลับอยูในขอบเขตดานเศรษฐกิจและอํานาจในการ
จัดการในครัวเรือน ฉะนั้นในดานของขอบเขตพื้นที่แหงอํานาจ บุรุษก็มักจะอยูใกลชองทางในการ
ไดมาซึ่งอํานาจที่สังคมเห็นวามีเกียรติสูงกวาสตรีเสมอ โดยเฉพาะอํานาจที่เกี่ยวของกับเรื่องทาง
ศาสนานั้นหมายถึงศักยภาพทางจิตวิญญาณที่จะเกื้อหนุนไปสูความมีเกียรติอยางสูงซึ่งพื้นที่ทาง
ศาสนาก็เปดโอกาสใหบุรุษมากกวาสตรี ทั้งนี้เนื่องมาจากความเชื่อวา บุรุษเทานั้นที่จะบวชเปน
พระสงฆได และการบวชถือเปนการสะสมบุญใหพอแมไดสูงสุดตามอุดมการณในพุทธศาสนา
สวนสตรีนั้นแมจะบวชไดจริงแตก็มีความเชื่อวาธรรมชาติของสตรีมักยึดติดกับเรื่องของวัตถุและ
ความตองการที่หมกมุนกับเรื่องทางโลกียหรือทางโลกมากกวาบุรุษจึงทําใหยากที่จะเขาถึงนิพพาน
ดวยเหตุนี้ทําใหสตรีมีเกียรติยศที่ต่ํากวาบุรุษและอยูในสถานภาพที่เปนรอง การที่สตรีบวชไมได
(หรือบวชไดแตไมสามารถอยูในสถานะเดียวกับสงฆ) ทําใหสตรีตองพยายามทําบุญใหตนเองและ
บิดามารดา จึงทําใหเกิดมุมมองวาคุณคาของสตรีในทางพุทธศาสนาอยูที่การเปนอุบาสิกาที่อุทิศตน
เพื่ อพุ ท ธศาสนา ในขณะที่ คุ ณ ค า ของบุ รุษ คือ การบวชซึ่ ง เป น การค้ํ า จุ น พุ ท ธศาสนาอย า งเป น
ทางการ การใหคุณคาดังกลาวทําใหอํานาจของสตรีที่เกี่ยวพันกับเรื่องเงิน ๆ ทองหรือการดํารงอยู
ในชีวิตประจําวันเปนสิ่งที่อยูดานตรงขามกับอํานาจหรือศักยภาพทางจิตวิญญาณ เมื่อเปนดังนี้
อํานาจที่สตรีเขมรครอบครองจึงมีนอยกวาและทําใหเธอไดรับเกียรติที่ต่ํากวาบุรุษเสมอ
จะเห็นไดวา แมวาสตรีเขมรก็เป นเชนเดียวกับสตรีใ นประเทศอื่น ๆ ของอุษาคเนยคือ
สามารถแสวงหาอํานาจในพื้นที่สวนตาง ๆ เชนในพื้นที่ทางเศรษฐกิจ ในความเชื่อทองถิ่น หรืออยู
เบื้องหลังในการผลักดันใหสามีเขาสูชองทางการเขาถึงอํานาจในการปกครองระบบศักดินาไดอยาง
คอนขางอิสระและมีศักยภาพมากกวาสตรีในสังคมสวนอื่นๆ แถบเอเชียดวยกันเชนสตรีในสังคม
อินเดียใตหรือสตรีในสังคมจีน แตการเปนแมคาผูเชี่ยวชาญ เปนแมมดหมอผีหรือคนทรงเจา หรือ
เปนผูอยูเบื้องหลังความสําเร็จของสามีซึ่งถูกมองวาเต็มไปดวยเลหเพทุบาย ก็อาจนําภาพดานลบมา
ใหสตรีมากกวาหากเทียบกับอํานาจของบุรุษซึ่งไดรับการยอมรับจากสังคมวามีศักยภาพทางจิต
วิญญาณสูงกวามาก อํานาจดังกลาวมีภาพดานลบเพราะแมจะดูมีพลังแตก็เปนอํานาจที่ไมไดผาน
การรับรองจากสังคมและมักถูกสังคมกําจัดใหกลายเปนอํานาจในดานมืด หรือเปนพลังชั่วราย
ในขณะที่การปฏิบัติตนตามแนวคิดกุลสตรีที่ปรากฏในจฺบาบสฺรีเปนสิ่งที่อนุญาตใหสตรีเขมรไดมา
ซึ่งอํานาจที่ทัดเทียมหรือไมเปนรองบุรุษมากนัก เพราะเปนอํานาจเดียวที่สังคมเขมรจะใหการ
รับรองวาหากปฏิบัติตามสิ่งที่สังคมกําหนด(ซึ่งหมายถึงสิ่งที่บุรุษตราไวใหสตรีปฏิบัติ) รางวัลของ
การปฏิบัติตามจะทําใหเธอมีเกียรติยศ และมีศักยภาพทางจิตวิญญาณที่เหนือกวาบุรุษ (unequalsoul)
แมวาจะจํากัดอยูเฉพาะพื้นที่ในครัวเรือนหรือในระดับชุมชนก็ตาม กลาวคือความเพียบพรอมของ
สตรีจะสงอิทธิพลหนุนนําใหทั้งตัวเธอและสมาชิกในครอบครัวมีชีวิตความเปนอยูที่มั่นคง มีความ
เจริญกาวหนา สามารถปกปองคุมครองสามีและครอบครัวใหพนจากภัยอันตรายทั้งปวง และความ
ประพฤติของภรรยาอาจมีผลตอชีวิตของสามีคืออาจทําใหสามีที่มีลักษณะนิสัยบกพรองหรือเปน
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บุรุษขาดลักษณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได ในทางตรงกันขาม ภรรยาที่ประพฤติตนไมเหมาะสม
ก็อาจทําใหชีวิตสามีเสื่อมลง ๆ ในขณะที่สามีไมมีอํานาจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตภรรยาเทาที่ภรรยา
มีตอสามี สามีที่มีลักษณะ บฺรสคฺรบลกฺขณ หรือบุรุษครบลักษณอาจจะเปนกําลังหลักในการดูแล
ความปลอดภัยใหครอบครัว แตหากขาดภรรยาครบลักษณ ครอบครัวก็ไมอาจมั่นคง มั่งคั่ง และทํา
ใหสมาชิกในครอบครัวมีความเปนอยูที่ดีได และหากภรรยาเปนสตรีขาดลักษณ สามีก็ไมมีอํานาจ
ใด ๆ ในการเปลี่ยนแปลงภรรยาใหดีขึ้นเทาที่ภรรยามีตอสามี ฉะนั้น สําหรับความเห็นของสังคม
เขมร ความเปน สฺรีคฺรบลกฺขณ ทําใหสตรีมีศักยภาพทางจิตวิญญาณสูงกวาบุรุษในแงน34ี้
สถานภาพของสตรีในสังคมเขมรจึงเปนสิ่งที่ซับซอนและในบางกรณีก็ขัดแยงกันอยางมาก
ในบางพื้นที่เชนในขอบเขตทางเศรษฐกิจหรือในครัวเรือน สตรีมีบทบาทและมีความสําคัญสูงมาก
สตรีเป น ผู กําความมั่ งคั่ งของครอบครัว กํ าหนดอนาคตของบุ ตร สามารถสนับสนุน และแกไ ข
พฤติกรรมของสามี และเปนหัวเรี่ยวหัวแรงในการหารายไดและจัดการทางเศรษฐกิจ แตในบาง
พื้นที่เชนในพื้นที่สาธารณะ บทบาทของสตรีกลับเปนเพียงผูตาม ผูรับคําสั่งมาปฏิบัติหรือผูรับใช
ความคิดเรื่องอํานาจของสตรีที่เกี่ยวพันกับแนวคิดกุลสตรีในสังคมเขมรจึงเปนสิ่งที่แสดงใหเห็น
ความพิเศษหรือลักษณะเฉพาะตัวดานเพศสภาพที่ปรากฏเฉพาะในสังคมเขมรที่ไมใชภาพตายตัว
แตจะแปรเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขของบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของเขมร การเปดโอกาสให
สตรีมีเสียงและบทบาทในบางพื้นที่บาง ไรเสียงในบางพื้นที่บางทําใหสถานภาพของสตรีในสังคม
เขมรยังเปนสิ่งที่เปดกวาง ไมจํากัดบทบาทสตรีใหตกเปนรองบุรุษฝายเดียว หรือถูกตรึงไวกับ
สถานภาพของผูตามตลอดกาล สตรีในสังคมเขมรจึงอาจแสวงหาโอกาสหรือชองทางในการปรับ
หรือขยับสถานภาพและบทบาทของตนเอง และสตรีก็อาจเปนผูถูกใชใหปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ยามที่
สังคมหรือรัฐเกิดภาวะความจําเปนอยางเรงดวนในการใชแรงงานสตรีก็เปนได
จากที่กลาวมาจะเห็นวาสังคมแบงพื้นที่ใหบุรุษและสตรีเขาไปมีบทบาทและสามารถเขาถึง
อํา นาจได แ ตกต า งกั น คํ า สอนที่ ป รากฏในจฺ บ าบตา งๆ คื อ เครื่ อ งยื น ยั น การใช พื้น ที่ ที่แ ตกต า ง
ดังกลาว อยางไรก็ตาม รากฐานที่สําคัญของคําสอนที่ปรากฏในจฺบาบตางๆมาจากศาสนา ดังนั้น
ปจจัยลําดับถัดไปที่จะพิจารณาคือ พุทธศาสนากับการกําหนดพื้นที่ใหสตรี และความเกี่ยวพัน
ระหวางแนวคิดกุลสตรีกับหนาที่ของสตรีที่มีตอสังคมเขมร ดังนี้
๒.๒ พุทธศาสนาและแนวคิดกุลสตรี : จุดเชื่อมโยงระหวางสตรี ครัวเรือน ชุมชนและชาติ
พุทธศาสนามีสวนสําคัญตอแนวคิดกุลสตรีทั้งการเปนรากฐานของการประกอบสราง
แนวคิดกุลสตรีและการเปนกลไกควบคุมปฏิบัติการทางสังคมที่แนวคิดนี้ถูกประกอบสรางขึ้น
34

งวน ญิล, จิตวิญญาณมารดาธิปไตยในสังคมเขมร, แปลโดย ภูมิจิต เรืองเดช (บุรีรัมย: โครงการศึกษา
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๓๑

ปจจัยประการหนึ่งที่ทําใหแนวคิดกุลสตรีที่ปรากฎในวรรณคดีและวรรณกรรมไดรับการยอมรับ
และนํามาปฏิบัติจริงในสังคมคือ มุมมองเกี่ยวกับศาสนาพุทธและแนวคิดกุลสตรีในฐานะเปนระบบ
เกียรติยศและชื่อเสียงหนาตาในเขมร ออรทเนอรและไวทเฮด (Ortner and Whitehead) ซึ่งศึกษา
ความหมายของคําวาเพศสถานะและเพศวิถีในฐานะที่เปนการประกอบสรางทางวัฒนธรรม ได
อธิบายความหมายและกลไกของระบบเกียรติยศและชื่อเสียงหนาตาไววา
เกียรติยศ หรือ เกียรติทางสังคม หรือคุณคาทางสังคม หมายถึงคุณสมบัติที่ตางกัน
และเปนสิ่งที่แตละบุคคล แตละกลุม ภายในสังคมหนึ่ง ๆ มีไมเทากัน โครงสรางของระบบ
เกียรติยศประกอบไปดวยสามสวนสําคัญคือ (๑) ชุดของระดับหรือตําแหนงแหงเกียรติยศที่
ไดมาจากการประเมินคาทางสังคมที่มีมาตรวัดโดยเฉพาะ (๒) กลไกที่ขับเคลื่อนใหปจเจก
บุคคลหรือกลุมไปถึงตําแหนงหรือระดับที่ใหไว(๓) เงื่อนไขโดยรวมในการผลิตซ้ําระบบ
แหงสถานภาพเหลานี35้
ในโครงสรางของระบบเกียรติยศและชื่อเสียงหนาตานี้ สถานะของบุคคลจะถูกกําหนดโดย
การประเมินคุณคาจากผูอยูรวมในสังคม เพื่อนบานจะสังเกตกิจกรรมสวนตัวและจากนั้นก็ลง
ความเห็นโดยพิจารณาถึงลักษณะเดนที่แตละบุคคลหรือกลุมมี เชน ฐานะของครอบครัวหรือจาก
ความงามดานรูปรางหนาตาซึ่งติดตัวมาตั้งแตกําเนิด รวมกับสถานะที่ประเมินวาเปนผลสําเร็จเชน
การประสบความสําเร็จทางเศรษฐกิจหรือมีการศึกษาสูง เปนตน36 อยางไรก็ตาม ลักษณะเดนที่ติด
ตัวมาแตกําเนิดกับสถานะที่ประสบความสําเร็จไมจําเปนตองเปนเรื่องเดียวกันเสมอไป เพราะระบบ
ประเมิ น คุณ คา ดั งกลา วสามารถแทรกแซงและสงผลต อชื่ อ เสี ย งของแตล ะบุ ค คลได กลา วคื อ
ชื่อเสียงตาง ๆ ที่แตละบุคคลหรือแตละกลุมมีเชน มีเครือขายที่เขมแข็ง ซื่อสัตย หรือมีศักยภาพใน
การควบคุมทรัพยากร อาจมีคาและสําคัญกวาสิ่งที่พวกเขาเหลานั้นครอบครองอยางแทจริง ฉะนั้น
ประเด็นสําคัญของโครงสรางระบบเกียรติยศและชื่อเสียงหนาตาคือ คนแตละคนจะมีคุณสมบัติ
หรือลักษณะตามมาตรฐานของสังคมหรือไม ไมสําคัญเทากับสิ่งที่สังคมเห็นและประเมินคาใหแต
ละบุคคล ระบบเกียรติยศและชื่อเสียงหนาตาจึงเปนสิ่งที่บุคคลไดมาแตกําเนิดหรือพยายามหามาให
ไดมากที่สุดเพราะเปนสิ่งที่สูญเสียไดดวย เนื่องจากความเปนบุคคลจะถูกกําหนดตามกฎเกณฑ
คานิยมของสังคมและศาสนาไมวาจะมีอํานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจหรือไมก็ตาม นอกจากนี้
35
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ระบบเกียรติยศและชื่อเสียงหนาตายังเปนระบบที่กําหนดจุดประสงคและเปาหมายสูงสุดของชีวิต
แตละบุคคลอีกดวย
หากมองศาสนาพุทธในลักษณะที่เปนองคกรและพิจารณาสถานภาพและบทบาทของบุรุษ
และสตรีในองคกรนี้ จะพบวาแนวคิดในศาสนาพุทธเปนองคประกอบสําคัญที่เสริมระบบเพศ
สถานะในเขมรใหแข็งแกรงโดยจัดลําดับขั้นของบุรุษและสตรีไวตางกัน ในโครงสรางของศาสนา
พุทธ บทบาทที่แตละเพศมีในทางศาสนาคือ บุรุษเปนพระ สวนสตรีเปนผูบํารุงเลี้ยงพระ บุรุษ
สามารถบวชเปนพระไดและเปนหนทางที่ทําใหเขาสะสมบุญไดมาก ขณะที่เปนพระเขามีโอกาส
ศึกษาเลาเรียน เมื่อสึกออกมา สถานะของเขาคือคนสุก(คนที่ผานการบวชเรียนมาแลว ถือวาไดรับ
การกลอมเกลาทางจิตใจใหรูจักผิดชอบชั่วดี) ที่จะไดรับความเคารพนับถือจากสังคม เปนที่หมาย
ปองของสตรีในฐานะผูจะมาเปนคูครอง และมีโอกาสรับตําแหนงผูนําทางศาสนาฝายฆราวาส
เพราะเขารูวิธีสวดมนตร แตสําหรับสตรีที่จะตองสะสมบุญเชนกัน การที่สตรีบวชเปนสงฆไมได∗
เทากับตัดโอกาสใหสตรีเขาถึงนิพพานอันเปนเปาหมายสูงสุดทางพุทธศาสนา สตรีจึงไมมีโอกาส
สะสมบุญไดเทากับบุรุษ (และก็ตกอยูในสถานภาพเปนรองบุรุษมาตั้งแตกําเนิดของเธอเอง) ฉะนั้น
บทบาทหลักในทางพุทธศาสนาของสตรีจึงอยูที่การเปนผูทํานุบํารุงวัดและสถาบันสงฆทั้งดานการ
บริจาคทรัพยและการลงแรงทําอาหารถวายพระ และการเปนมารดาที่มอบสมาชิกคือบุตรชายใหแก
สถาบันสงฆ 37 บุตรชายจะสามารถบวชไดตองไดรับการอนุญาตจากบิดามารดาโดยเฉพาะมารดา
และเมื่ อ บวชแล ว บุ ญ กุ ศ ลจะอยู ที่ ม ารดามากกว า (ดู ไ ด จ ากการทํ า ขวั ญ นาคที่ ก ล า วถึ ง ความ
ยากลําบากของมารดาตั้งแตยังตั้งครรภ ดูแลรักษาครรภ คลอดบุตร และเลี้ยงดูบุตรดวยความรักและ
เอาใจใสจนกระทั่งถึงวันที่บวช)
ระบบเพศสถานะในสังคมเขมรถือเปนระบบเกียรติยศและชื่อเสียงหนาตาอีกประเภทหนึ่ง
เพราะระบบนี้จัดวางสถานะของบุรุษและสตรีในสังคมโดยกําหนดวาสตรีคือใคร บุรุษคือใคร ทั้ง
สองเพศมีปฏิสัมพันธกันในรูปแบบใด สิ่งใดที่สตรีหรือบุรุษทําไดและทําไมได และเพราะเหตุใด
จึ ง เป น เช น นั้ น แนวคิ ด กุ ล สตรี ซึ่ ง เป น ส ว นหนึ่ ง ของระบบเพศสถานะในเขมรจึ ง เป น ระบบ
เกียรติยศและชื่อเสียงหนาตาที่ปฏิบัติการจริงในสังคมเขมร ตามขอเท็จจริงทั่วไปที่ปรากฏในสังคม
คือบุรุษมักไดรับการประเมินคุณคามากกวาสตรี ยิ่งไปกวานั้น พื้นที่ กิจกรรมและบรรทัดฐานที่
สังคมใชประเมินคุณคาบุรุษและสตรีนั้นเกือบทั้งหมดเปนการกําหนดที่มาจากบุรุษ บรรทัดฐานทาง
สั ง คมที่ ก ล า วถึ ง มี แ นวคิ ด กุ ล สตรี ร วมอยู ด ว ย แนวคิ ด กุ ล สตรี จั ด วางสถานะและรู ป แบบ
∗

สตรีสามารถเขาเปนสมาชิกสงฆไดเชนกันโดยการบวชเปนภิกษุณี ซึ่งจะไดรับอานิสงสและสถานภาพ
เชนเดียวกับที่ภิกษุไดรับทุกประการ แตในเขมรไมปรากฏวามีภิกษุณี จะมีเพียงแมชีซึ่งมีสถานภาพตางจาก
ภิกษุณีอยางสิ้นเชิง แมชีในเขมรคือสตรีชราที่ที่เขาวัดรักษาศีลในบั้นปลายของชีวิต หรือเปนสตรีที่ไมเปนที่
ตองการของสังคมเชนสตรีพายรัก แมชีตามวัดจึงมีสถานภาพเปนคนรับใชดูแลพระเทานั้น
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ความสัมพันธที่สตรีมีตอบุรุษและบุคคลรอบขาง เปนสิ่งที่สังคมเขมรใชเปนมาตรฐานในการ
ประเมินคุณคาของสตรีโดยพิจารณาจากองคประกอบหลาย ๆ สวน เชนการใหคุณคาสตรีดานรูป
โฉม การกําหนดบทบาทในการครองเรือน และวางระบบคุณธรรมใหสตรีถือปฏิบัติเชนความ
กตัญู การใชปญญาในการสงเสริมสามีหรือความซื่อสัตยและจงรักภักดีตอสามี เปนตน
แนวคิดกุลสตรีเปนระบบเกียรติยศและชื่อเสียงหนาตาชุดยอยที่อยูภายใตศาสนาพุทธซึ่ง
เปนระบบเกียรติยศและชื่อเสียงหนาตาชุดใหญที่ครอบคลุมสังคมเขมรทั้งหมด การทําความเขาใจ
ความสัมพันธระหวางศาสนาพุทธกับแนวคิดกุลสตรีในสังคมเขมรจะทําใหเห็นความเชื่อมโยง
ระหวางสตรี ครัวเรือน ชุมชน และผูปกครองที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งอาจพิจารณาไดเปนสองประเด็นคือ
เนื้อหาของศาสนาเปนแหลงกําเนิดแนวคิดกุลสตรีที่สําคัญที่สุดแหลงหนึ่ง และแนวคิดเรื่องบุญ
กรรมของศาสนาพุทธเปนกลไกที่ทรงอิทธิพลอยางยิ่งในการกํากับใหบุรุษและสตรีเขมรยอมรับ
และปฏิบัติตนตามระเบียบสังคมที่วางไวสําหรับสมาชิกทุกคนในสังคม
อุดมคติชุดตาง ๆ ที่สังคมเรียกรองใหสตรีประพฤติปฏิบัตินํามาจากบทบัญญัติทางศาสนา
เปนสวนใหญ ลักษณะของภรรยาในอุดมคติและภรรยาที่ไมพึงประสงคปรากฏในคัมภีรหลายเลม
อาทิ ลักษณะของภรรยาที่ดีในวิสาขสูตรในคัมภีรอังคุตตรนิกาย แนวคิดเรื่องสตรีรัตนะในมหา
สุทัสสนสุตตันตแหงคัมภีรทีฆนิกาย และที่กวีดึงมาใชมากที่สุดคือภรรยาในอุดมคติจากคัมภีร
สิงคาลกสูตร สวนลักษณะของภรรยาที่ไมพึงประสงคนอกจากมาจากคัมภีรสิงคาลกสูตรและจาก
ชาดกเรื่องตาง ๆ แลว ชาดกเรื่องสําคัญที่แจกแจงลักษณะของภรรยาที่ไมพึงประสงคไวชัดเจนที่สุด
คือ กากาติชาดก และสุโสนทีชาดก อันเปนบอเกิดของเรื่องลแบงเรื่องกากีที่ชาวเขมรรูจักกันดีใน
ฐานะสตรีใจเรรวนและไมซื่อสัตยตอสามีซึ่งเปนที่ประณามในสังคมเขมรอยางมาก ฆีง หก ฑี
ศาสตราจารยดานวรรณคดีและวรรณกรรมเขมรกลาววาขอความในวรรณคดีเลมนี้คือคําเทศนาของ
พระพุทธเจาตอพระสงฆ ๕๐๐ รูปที่ปรากฏในคัมภีรขุททกนิกาย สุตตันตปฎก คําสอนในพุทธ
ศาสนาซึ่งเปนที่มาของแนวคิดกุลตรีอยางชัดเจนนั้นจึงเปนสิ่งที่ทําหนาที่เชื่อมโยงสตรีกับครัวเรือน
โดยกําหนดใหสตรีเปนผูมีบทบาทสําคัญในการรักษาสถาบันครอบครัว ทั้งในแงการผลิตสมาชิก
ในครอบครัว การเปนผูประสานความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว และการดูแลรักษา
ทรั พ ย แ ละเพิ่ ม พู น ความมั่ ง คั่ ง ให กั บ ครอบครั ว ยิ่ ง ไปกว า นั้ น การให ส ตรี เ ป น ภรรยาที่ ดี เ พื่ อ
ปรนนิบัติสามียังมีผลตอการรักษาโครงสรางทางสังคมแบบปตาธิปไตยใหแข็งแกรง ซึ่งเปนสิ่งที่
ผูปกครองตองการ
หลักศาสนานอกจากจะเปนแหลงที่มาของแนวคิดกุลสตรีแลว แนวคิดเรื่องบุญกรรมใน
ศาสนาพุทธและการใหรางวัลและการลงโทษในรูปของนรกสวรรคยังเปนระบบสัญลักษณที่เปน
กลไกสําคัญในการกํากับใหบุรุษและสตรีเขมรยอมรับและปฏิบัติตนตามระเบียบสังคมที่วางไว
สําหรับทุกคนในสังคม แมสถานภาพของแตละบุคคลจะเปนสิ่งที่ถูกกําหนดมากอนดวยบุญและ
กรรมที่สะสมมาตั้งแตชาติที่แลว แตสถานภาพเหลานี้ก็แปรเปลี่ยนไดตามการกระทําของแตละ

๓๔

บุคคลในชาตินี้ดวย และเนื่องจากบุญเปนเรื่องที่สะสมได ฉะนั้นในชาติปจจุบัน แตละบุคคลตอง
พยายามทําตามหนาที่ตามสถานภาพของตนใหดีที่สุด ทั้งนี้เพื่อสะสมบุญและเพิ่มโอกาสในการ
ขยับสถานภาพของตนในชาติตอไป หากใชคําอธิบายตามแนวคิดในพุทธศาสนา สิ่งนี้ก็คือการ
ปฏิบัติธรรมมะในรูปแบบหนึ่ง เมื่อกลาวใหเฉพาะเจาจงมายังระบบเพศสถานะในเขมร สังคม
เขมรมีบรรทัดฐานที่กําหนดใหบุรุษและสตรีประพฤติปฏิบัติตางกันไป บุรุษมีคําสอนที่ปลูกฝง
เรื่องความขยันขันแข็งในการหาทรัพยากรเขาบาน การปกปองสมาชิกในครอบครัวใหพนอันตราย
ความกลาหาญ การมีสัมมาคารวะกับผูอาวุโส การไมโออวดตน และคําเตือนไมใหลุมหลงกับของ
สามสิ่งที่จะนําหายนะมาสูชีวิต คือสุรา นารีและอบายมุข หากปฏิบัติไดดังนี้บุรุษก็จะไดรับการ
ยอมรับนับถือจากสมาชิกในสังคมที่ใหคุณคากับความประพฤติและการปฏิบัติหนาที่ตามบทบาท
ของตน38 สําหรับสตรี การปฏิบัติตนตามแนวคิดกุลสตรี(concept of the perfectly virtuous woman)
นอกจากจะเปนชองทางสําคัญที่ทําใหสตรีไดมาซึ่งอํานาจตามแบบของเธอ ยังถือเปนการปฏิบัติ
ธรรมะดวย สังคมจะมอบเกียรติยศและชื่อเสียงหนาตาใหแกกุลสตรีเอง และคุณคาของเธอยัง
สามารถทําใหบุรุษที่อยูรอบขางทั้งสามี บิดาและบุตรชาย มีเกียรติยศ ไดรับการยอมรับและยกยอง
จากสังคม และที่สําคัญคือหากปฏิบัติตนตามแนวคิดนี้อยางดีที่สุด ก็เทากับเธอไดปฏิบัติธรรมตาม
หนาที่ของตนเองอยางเต็มที่แลวในชาตินี้ ตามหลักการของแนวคิดบุญกรรม เมื่อบุรุษและสตรีทํา
ตามหนาที่ที่ตนควรกระทําอยางเต็มที่ ผลบุญที่เขาและเธอสะสมก็จะตามติดตัวไปทั้งในชาตินี้และ
ชาติหนา และอํานวยผลใหอยูในสถานภาพที่ดี เปนที่ยอมรับนับถือจากคนในสังคม หลักการนี้ถูก
นํามาใชเปนกลไกที่ขับเคลื่อนและครอบคลุมคนในสังคมทุกระดับ ทุกพื้นที่และในทุกสถานการณ
ฉะนั้นไมวาสตรีจะอยูในฐานะของการเปนบุตรสาว ภรรยา มารดา คนในชุมชนหรือพลเมืองของรัฐ
เมื่อสตรีแตละคนปฏิบัติตามแนวคิดกุลสตรีก็เสมือนวาเธอไดปฏิบัติธรรมนอกเหนือไปจากการเปน
อุบาสิกาผูอุทิศกําลังกายและกําลังทรัพยในการบํารุงพระศาสนา คําอธิบายของพุทธศาสนาทําให
แนวคิดกุลสตรีกลายเปนชองทางที่เปดใหสตรีสามารถปฏิบัติธรรมไดทุกที่ทุกเวลาอยางไมจํากัด
ซึ่งหมายถึงโอกาสในการสะสมบุญของพวกเธอก็ไมจํากัดดวยเชนกัน
นอกจากแนวคิดเรื่องบุญกรรมและการสะสมบุญ กลไกอีกรูปแบบหนึ่งที่ขับเคลื่อนสังคม
คือการใหรางวัลและบทลงโทษตามความเชื่อทางศาสนาดวยแนวคิดเชิงสัญลักษณเรื่องนรกสวรรค
ตามการรับรูของสังคมเขมรทั่วไป ระบบสัญลักษณดังกลาวมีความหมายในการกํากับจิตใจของ
สมาชิกในสังคมอยางเสมอกันทั้งบุรุษและสตรี แตหากพิจารณาเฉพาะวรรณคดีคําสอนสําหรับ
บุรุษและสตรี การใหรางวัลและการลงโทษกลับเนนน้ําหนักมาที่วรรณคดีคําสอนฉบับสอนสตรี
มากกวา ในวรรณคดีคําสอนสตรีฉบับหมื่นไมและฉบับพระองคดวง รางวัลสําหรับสตรีที่ปฏิบัติ
ตนเปนภรรยาที่ออนโยน ออนนอมถอมตน เคารพเชื่อฟงสามี เงียบเสมอ และปรนนิบัติสามีอยางดี
38

พุทฺธสาสฺนบฺณฑิตย, จบาบเผฺสง ๆ (ภฺนํเพญ: โรงพุมฺพ อบรํ, ๒๕๔๕), หนา ๒๙-๓๗.

๓๕

คือไดขึ้นสวรรค สวนบทลงโทษสําหรับสตรีที่บกพรองในฐานะภรรยาคือตองลงนรก บางสํานวน
อยางฉบับหมื่นไม บทลงโทษยิ่งแสดงใหเห็นระบบเพศสถานะที่ทํางานอยางเขมขนในสังคมเขมร
กลาวคือสตรีผูนั้นหลังจากขึ้นจากขุมนรกตองไปเกิดเปนกระเทยอีก ๕๐๐ ชาติ ทรรศนะเกี่ยวกับ
กระเทยคือสิ่งที่ยืนยันวาระบบเพศสถานะในเขมรคือระบบชายเปนใหญที่จัดวางสถานะสตรีใหเปน
รองอยู เ สมอและยั ง กดเพศอื่ น ที่ ไ ม ใ ช ทั้ ง ชายและหญิ ง ให เ ป น พวกชายขอบขนาดนํ า มาเป น
บทลงโทษเลยทีเดียว ในขณะที่รางวัลและบทลงโทษดังกลาวไมพบในวรรณคดีสอนบุรุษ (จฺบาบ
ปฺรส) ทั้งนี้เพราะแนวคิดทางศาสนาเปดโอกาสใหบุรุษมีหนทางในการสะสมบุญที่มากกวาสตรี
และเปาหมายในการสะสมบุญดวยการบวชก็ไมใชการยึดติดอยูกับความสุขในโลกนี้และโลกหนา
แตเปนเรื่องของการหลุดพนจากวัฏฏะทั้งปวง นอกจากนี้ หากจะมองวาผูแตงวรรณคดีคําสอน
เหลานี้คือบุรุษที่ผานการบวชเรียนมากอนและมีโอกาสเรียนรูในสิ่งที่สตรีนอยคนมีโอกาสไดเรียน
ในแงนี้รางวัลและบทลงโทษในรูปของสัญลักษณอยางนรกสวรรคจึงเปนกลไกที่เห็นไดชัดวาบุรุษ
หยิบมาใชในการควบคุมสตรีใหอยูในกรอบที่ตองรับใชสถาบันครอบครัวเพื่อจรรโลงสังคมใน
ระบบปตาธิปไตย ในขณะที่วรรณคดีคําสอนบุรุษละไวไมพูดถึงเลยราวกับจะกันบุรุษออกจากสิ่ง
เหลานี้
จากที่กลาวมาจะเห็นวาพุทธศาสนาเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดพื้นที่ใหสตรีมีบทบาท
ในสังคม ทั้งในแงของการมีสวนกําหนดเนื้อหาหลักของแนวคิดกุลสตรีที่ใชควบคุมสตรีและการ
เปนกลไกที่ใชควบคุมสตรีใหปฏิบัติตามแนวคิดนั้น ในลําดับถัดไปจะพิจารณาความหมายของคําวา
กุลสตรีทั้งในแงการปรากฏตัวของคํา ขอบเขตของความหมายและแหลงขอมูลสําคัญในสังคมเขมร
ที่สามารถประมวลออกมาเปนแนวคิดกุลสตรี ดังนี้
๒.๓ ความหมายของคําวากุลสตรี
ฆีง หก ฑี (Khing Hok Dy) ใหความหมายของคําวากุลสตรีหรือ สฺรี คฺรบ ลกฺขณ (RsI RKb;
lkçN) เอาไววา คําวา สฺรี แปลว า ผูหญิง มาจากคําภาษาสันสกฤตวา สตรี คําวา คฺรบ แปลว า
สมบูรณ ทั้งหมด เปนคําเขมร และคําวา ลกฺขณ มาจากภาษาบาลี และ ลกฺษณ ภาษาสันสกฤต
แปลวา แสดงใหรู เครื่องหมาย คุณสมบัติ ลักษณะ สฺรีคฺรบลฺกขณ หมายถึง สตรีที่แสดงให
ประจักษในทุกลักษณะ ปจจุบัน สฺรีคฺรบลกฺขณ หมายถึง สตรีที่สมบูรณแบบ สตรีที่เต็มไปดวย
คุณความดี สตรีที่ไรขอตําหนิหรือมีลักษณะและความประพฤติที่โดดเดน เปนสตรีที่แทจริง39 ตาม
คําจํากัดความดังกลาวจะเห็นวาสฺรีคฺรบลกฺขณ เนนดานคุณสมบัติของสตรีโดยไมรวมถึงรูปโฉม
Khing Hoc Dy, p. 15 อางถึงใน Judy Ledgerwood, “Changing Khmer Conceptions of Gender :
Women, Stories, and the Social Order,” (Unpublished Ph.D dissertion, Cornell University, 1990), p. 97.
39
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ภายนอก แตจากการบรรยายภาพนางในอุดมคติที่ปรากฏในเรื่องรามเกรฺติ์หรือนางในเรื่องลแบง
นั้น กวีจะใหความสําคัญกับคุณสมบัติดานรูปโฉม คูไปดวยเสมอ เพราะตามมาตรฐานความงาม
ของนางในวรรณคดี ความงามภายนอกเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นความงามภายในจิตใจ ดังที่ ฆีง หก
ฑี ไดศึกษาการนําเสนอภาพความงามของสตรีในวรรณคดีประเภทลแบงซึ่งเปนวรรณคดีในยุค
กลางของเขมรและเป น ที่ นิ ย มมากในหมู ป ระชาชนเขมร เขากล า วว า ความงามของสตรี ต าม
ขนบธรรมเนียมประเพณีเขมรหมายถึงความงามในสามลักษณะคือ กายงาม จริยางามและคุณธรรม
งาม 40
เอียง โซเครือน (Aing Sokroeun) ศึกษาเรื่องกุลสตรีที่นําเสนอในนิทานพื้นบานเขมรกลาว
วา คําวากุลสตรีหรือ สฺรีคฺรบลกฺขณ ปรากฏเปนครั้งแรกในนิทานพื้นบานเรื่องมาเยิง 41 อันเปนเรื่อง
ที่ชาวเขมรทั่วไปรูจักกันดี แตเมื่อสํารวจนิทานเรื่องนี้กลับไมพบคําวา สฺรีคฺรบลกฺขณ แตจะพบคํา
อื่ น ที่ อ าจอนุ ม านได ว า มี ค วามหมายใกล เ คี ย งกั บ คํ า นี้ เ ช น ลกฺ ข ณามารยาทหมด ห มอง หรื อ
กบนูวลกฺขณา อันหมายถึงมีลักษณะอันดีมีกิริยามารยาทดี คําวา กบลกฺขณาสูค็สลสฺรี หมายถึง
ประกอบดวยลักษณะอันดีเลิศเหมือนนางสวรรคเกินกวาสตรีอื่น และคําวา ลกฺขณสฺรี หมายถึงสตรีที่มี
ลักษณะดี แตคําที่พบในเรื่องมาเยิงคือคําวา สฺรีขาดลกฺขณ ซึ่งเปนคําคูตรงขามกับคําวา สฺรีคฺรบ ลกฺขณ
นั่นเอง
การที่โซเครือนสรุปเชนนั้นอาจเปนเพราะนิทานเรื่องนี้เลาถึงสตรีที่มีคุณสมบัติตางกัน
อยางมาก คนหนึ่งเปนกุลสตรีที่เพียบพรอม สวนอีกคนหนึ่งขาดความเปนกุลสตรี สตรีรูปงามทั้ง
สองมีนิสัยใจคอที่แตกตางกันอยางสิ้นเชิง กุลสตรีจะนุมนวล มีกิริยามารยาทดี เชื่อฟงและอยูใน
โอวาทสามี มีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผตอญาติพี่นองเพื่อนบาน ขณะเดียวกันเธอก็มีความเฉลียวฉลาด
รู จั ก รั ก ษาทรั พ ย แ ละเพิ่ ม พู น ทรั พ ย และมี วิ สั ย ทั ศ น ก ว า งไกลในการผลั ก ดั น ให ส ามี ป ระสบ
ความสําเร็จในชีวิต สวนสตรีที่ขาดคุณสมบัติกุลสตรีนั้นเธอสนใจแตความงามภายนอก เปนคน
เกียจคราน ตระหนี่กับเพื่อนบาน ไมรูจักดูแลทรัพยสินของครอบครัวและเมื่อไดเปนภรรยาเศรษฐีก็
ไมรูจักวิธีรักษาทรัพยและเพิ่มพูนทรัพย มีแตจะผลาญทรัพยของสามีจนกระทั่งหมดตัว ตองตกยาก
กลายเป นขอทาน แม นิ ทานเรื่ องนี้จะไมปรากฏคําวา สฺรีคฺ รบลกฺขณ อยางชัด เจน แต ความคิด
เกี่ยวกับลักษณะความเปนกุลสตรีกับลักษณะที่ขาดความเปนกุลสตรีเปนสิ่งที่นําเสนออยางเดนชัด
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ในวรรณคดีเรื่องที่เกาที่สุดคือรามเกรฺติ์ ซึ่งแตงเปนลายลักษณในชวงค.ศ.ที่ ๑๖-๑๗ คํา
บรรยายหรือคําเรียกขานตัวนางสีดาที่กวีใชก็ไมปรากฏคําวา สฺรีคฺรบลกฺขณ กวีจะเรียกนางสีดาวา
บวรลกฺขณทฺรงกฺริตย (มีลักษณะเปนเลิศตามขนบธรรมเนียม) สมเด็จภควตีวรลกฺขณ (สมเด็จภควตี
ผู ท รงลั ก ษณะอั น ประเสริ ฐ ) หรื อ ในตอนที่ ก รุ ง ราพณ แ ปลงเป น พราหมณ ก็ จ ะเรี ย กนางว า เม
มานลกฺขณ (แมผูมีลักษณะดี) สวนในเรื่องลแบงที่เกาที่สุดคือเรื่องขยองสังข (ค.ศ. ๑๗๒๙) และ
เรื่องลแบงที่แตงในลําดับตอ ๆ มาคือ โลกนัยปกรณ (ค.ศ. ๑๗๙๔) บุญญสาร สิรสา (ค.ศ. ๑๗๙๗)
และกรุงสุภมิตร (ค.ศ. ๑๗๙๘) ก็ไมปรากฏคํานี้เชนกัน
คําวา สฺรีคฺรบลกฺขณ ปรากฏเปนครั้งแรกในเรื่องลแบงเรื่องโภคกุลกุมาร* ตอนที่โภคกุล
กุมารพานางสุขุมาลฺนทาเทวีไปเยี่ยมพระบิดาพระมารดาของนางสุขุมาลฺนทาที่กรุงสัตตกุฏ เมื่อจะ
ลากลับกรุงพาราณสี พระบิดาไดสั่งสอนโภคกุลกุมารใหปกครองบานเมืองโดยใชทศพิธราชธรรม
สวนพระมารดาก็สั่งสอนนางสุขุมาลฺนทาใหปฏิบัติตามคําสอนของสตรี (กฺริตยกฺรมรบสสตฺรี หรือ
จฺบาบสฺรี) เนื้อหาคําสอนของพระมารดากวีนํามาจากคําเทศนาของพระพุทธเจาที่ปรากฏในคัมภีร
บาลีเกี่ยวกับภรรยา ๗ ประเภท โดยแบงเปนภรรยาที่ไมดีสามประเภทคือ เพชฌฆาตภรรยา โจรี
ภรรยา และสัตฺรูภรรยา หากสตรีใดประพฤติตนเขาขายนี้สตรีนั้นคือกาฬกณฺณี (กาลกิณี) เปนสฺรี
ทุรลกฺขณ (สตรี ที่มีลั กษณะอั นชั่ วราย) หรือ อบลักฺขณ(อัปลักษณ) ในขณะที่หากสตรีคนใดมี
ลักษณะเปนภรรยาหนึ่งในสี่ประเภทนี้คือ มาตุภรรยา ภคนีภรรยา มิตฺตภรรยา หรือทาสีภรรยา
สตรีนั้นก็จะไดชื่อวาเปน สฺรีคฺรบลกฺขณ
ความหมายของคําวา กุลสตรี เทาที่สํารวจเบื้องตนในวรรณคดีลายลักษณเรื่องสําคัญและใน
นิทานพื้นบานจึงหมายถึงคุณลักษณะของสตรีที่มีความสมบูรณเพียบพรอมในแงกิริยามารยาทที่มี
ตอคนรอบขางและการปฏิบัติหนาที่ในฐานะภรรยา ภาพดังกลาวเกี่ยวพันกับขอเรียกรองที่สังคมมี
ตอสตรีและบรรทัดฐานดานศีลธรรมที่สังคมนํามาใชประเมินคุณคาสตรี ซึ่งแสดงใหเห็นวาสังคม
ตองการสตรีที่มีสติปญญาและความสามารถในการดูแลครอบครัว เพิ่มพูนรายไดใหครอบครัว ใน
ขณะเดียวกันก็ตองรูจักปรนนิบัติรับใชสามีและสมาชิกในครอบครัวทุกคนไดอยางดี แนวคิดทาง
ศีลธรรมจะเขามาตัดสินวาสตรีผูนั้นสามารถปฏิบัติหนาที่ของตนใหดีจนเปนที่ยอมรับของสังคม
หรื อ ไม สั ง คมรั บ แนวคิ ด มาจากคํ า สอนในศาสนาพุ ท ธที่ จั ด ประเภทของภรรยาที่ ไ ม ดี ไ ว ส าม
ประเภทคือ เพชฌฆาตภรรยา โจรีภรรยา และสัตฺรูภรรยา หากสตรีไมสามารถบรรลุขอกําหนดทาง
ศีลธรรม สังคมก็จะมีวิธีลงโทษโดยการแยกประเภทใหเธอเปน กาฬกณฺณี และ สฺรีทุรลกฺขณ ซึ่งจะ
*

เรื่องโภคกุลกุมารเปนผลงานของพระคลังโนง แตงขึ้นในมหาศักราช ๑๗๒๖ หรือ คริส ตศักราช
๑๘๐๔ เนื้อเรื่องนํามาจากชาดกนอกนิบาตซึ่งไมใชพุทธศาสนบัญญัติ แตกวีและบัณฑิตทั้งหลายไดแตงขึ้นใน
ประเทศกัมพูชาและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตอื่นๆ ที่นับถือพุทธศาสนา ในบรรดาผลงานของพระคลัง
โนงนั้นเรื่องนี้เปนเรื่องที่คนเขมรรูจักกันดีที่สุดอาน รายละเอียดใน ฆีง หก ดี, มาลีบทอักษรศิลปศตวรรษที่ ๑๙
(มาลีบทอกฺสรสิลฺปแขฺมรสตฺวตฺสที ๑๙) (Paris: L’ Harmattan, 2003), หนา ๑๔๘, ๑๕๒.
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ทําใหเธอไมเปนที่ยอมรับนับถือของคนในสังคม กลายเปนคนไรเกียรติและทําใหบุคคลรอบตัวเธอ
ทั้งหมดเสื่อมเกียรติไปดวย แตหากเธอบรรลุมาตรฐานของกุลสตรี เธอก็จะไดรับการยกยองวาเปน
สฺรีคฺรบลกฺขณ หรือสตรีผูเพียบพรอม ชื่อเสียงเกียรติยศในขอนี้นอกจากจะทําใหตัวเธอไดรับการ
ยอมรับจากสังคมในระดับสูงแลว บุรุษอื่นรอบตัวเธอก็จะไดรับเกียรตินี้ดวยเชนกัน
ความหมายที่กลาวมาทั้งหมดเปนเพียงสวนหนึ่งของคําวากุลสตรีและแนวคิดกุลสตรี หาก
จะทําความเขาใจวาแนวคิดกุลสตรีมีความหมายกวางขวางและครอบคลุมถึงสิ่งที่ของเกี่ยวกับสตรี
ในแง ใ ดบ า งจะต อ งสํ า รวจจากแหล งข อมู ล ๒ ทางที่ ก ลา วมาแล ว รวมทั้ ง จากตํ า นานการเกิ ด
อาณาจักรแรกของชนชาติเขมรอยางละเอียด เพราะแหลงขอมูลทั้งสามจะประมวลใหเห็นทั้งที่มา
ของแนวคิดกุลสตรี การสรางความหมายใหแนวคิดกุลสตรีในลักษณะที่มีปฏิสัมพันธตอสังคม
การเปดชองใหสังคมปรับเติมขอเรียกรองใหม ๆ ตอสตรี และโอกาสที่สตรีจะแทรกตัวขึ้นมาเปนผู
กําหนดบทบาทของตัวเองในพื้นที่ทางสังคมเปนบางขณะ
๒.๔ ความหมายของแนวคิดกุลสตรีโดยประมวลจากตํานาน วรรณคดี วรรณกรรมและพิธีกรรม
แนวคิดกุลสตรีในสังคมเขมรคือแนวคิดที่กลาวถึงลักษณะของสตรีในอุดมคติโดยเนน
ความดีงามภายในจิตใจ รวมถึงผลที่ไดจากการนําแนวคิดนี้ไปปฏิบัติใชในสังคม การพิจารณา
ความหมายของแนวคิดกุลสตรีสามารถประมวลไดจากวรรณคดีทั้งลายลักษณและมุขปาฐะ จาก
ความคิ ด ความเชื่ อ ประเพณี แ ละพิ ธี ก รรมต า ง ๆ ผสมผสานไปกั บ การพิ จ ารณาบริ บ ททาง
ประวัติศาสตรและสังคมที่เปนเงื่อนไขสําคัญของการผลิตวรรณคดี วรรณกรรมและพิธีกรรมเหลานี้
ทั้งจากปจจัยภายในสังคมเขมรเองคือเรื่องสงครามกลางเมือง และจากปจจัยภายนอกคือสงครามกับ
ประเทศเพื่อนบาน บริบททางประวัติศาสตรและสังคมเหลานี้มีสวนในการประกอบสรางแนวคิด
ดังกลาวขึ้น การประมวลแนวคิดกุลสตรีจากแหลงที่มาที่หลากหลายทําใหแนวคิดกุลสตรีมีลักษณะ
ที่ยอนแยงในตัวเองอยางนาสนใจ เพราะในขณะที่เนื้อหาของแนวคิดคือการบังคับควบคุมวิถีชีวิต
ของสตรีอยางเขมงวดเสมอกันไมวาสตรีนั้นจะอยูในชวงวัย ชนชั้น หรือยุคสมัยใดก็ตาม แตการ
ยินยอมใหภาพของสตรีที่มีที่มาจากแหลงตาง ๆ สามารถหลอมรวมเปนแนวคิดชุดหนึ่งก็เปดโอกาส
ใหสังคมเขมรสามารถตีความลักษณะของกุลสตรีดวยการปรับ เปลี่ยนและเติมความหมายใหม ๆ
ใหกับความเปนกุลสตรีไดตามความจําเปนของสถานการณในแตละยุคสมัย ดังจะเห็นไดจากใน
ประวัติศาสตรของเขมรในแตละยุค ปจจัยทางการเมืองและสังคมหลายปจจัย เชนการเขามาของ
ฝรั่งเศส การเกิดแนวคิดชาตินิยม การแสวงหารากเหงาทางสังคมและวัฒนธรรมของตนเองหลัง
สมัยเขมรแดง และการเปดประเทศตามระบบการคาเสรี ทําใหมีการหยิบแนวคิดกุลสตรีมาใชเพื่อ
ประโยชนของสังคมเองในหลาย ๆ วาระ โดยวาระที่เดนชัดที่สุดก็คือการนําแนวคิดกุลสตรีมาใช
เพื่อประโยชนในการสรางชาติและการยืนยันอัตลักษณทางเชื้อชาติของคนเขมร
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ภาพรางแรกของบทบาทและความสําคัญของสตรีเขมรปรากฏในตํานานการเกิดอาณาจักร
แรกของชนชาติเขมรและภาพดังกลาวจะสานตอรวมกับแนวคิดเกี่ยวกับสตรีที่จะปรากฏชัดเจน
ยิ่งขึ้นในวรรณคดีลายลักษณและวรรณกรรมมุขปาฐะและหลอมรวมเปนแนวคิดกุลสตรีในที่สุด
ในลําดับแรก ตํานานการเกิดอาณาจักรแรกของชนชาติเขมรเปนแหลงขอมูลที่นาสนใจ เพราะ
ตํานานซึ่งเลาเรื่องสตรีผูครองดินแดนแตเดิมและถูกพิชิตโดยบุรุษผูทรงอํานาจและทรงภูมิจากแดน
ไกลไดใหกําเนิดภาพเชิงสัญลักษณที่เชื่อมโยงสตรีเขมรใหเทากับดินแดนเขมร และกลายเปนสิ่งที่
กําหนดใหสังคมเขมรเขมงวดกับการใหสตรีสงวนรักษาตัวเองเพราะหมายถึงการรักษาดินแดน
เขมร ดังนั้น กอนที่จะสํารวจการเสนอภาพของกุลสตรีจากวรรณคดีลายลักษณและวรรณกรรมมุข
ปาฐะ สิ่งที่จะพิจารณาเปนลําดับแรกคือตํานานการเกิดอาณาจักรแรกของชนชาติเขมร ดังนี้
๒.๔.๑ ตํานานการเกิดอาณาจักรแรกของชนชาติเขมร : พื้นที่และความหมายเชิงสัญลักษณ
ของบุรุษและสตรีเขมร
ตํานานการเกิดอาณาจักรแรกของชนชาติเขมรมักถูกหยิบยกมาเพื่อแสดงใหเห็น
ความสําคัญของสตรีเขมรในดินแดนเขมรโบราณ สตรีอยูในฐานะของผูปกครองดินแดนที่ชื่อวา
โคกถฺลอกมาแตเดิมกอนที่จะสถาปนาเปนอาณาจักรฟูนัน(อาณาจักรเขมรโบราณ)ในเวลาตอมา
สตรีผูนี้จะเรียกแตกตางกันไปในแตละสํานวนวา นางนาค พระนางลิวยี่หรือพระนางโสมา แตใน
เนื้อความจะเลาถึงการดํารงอยูของชนกลุมหนึ่งคือพวกเขมรที่มีสตรีเปนผูปกครองดินแดนนี้มากอน
กอนที่จะมีเจาชายจากแดนไกลหรือพราหมณที่มาจากอินเดียใตในชื่อ พระทอง เจาชายฮุนเตียน
หรือพราหมณโกณฑิณยะ เดินทางมาพบ ทั้งสองฝายตอสูกันโดยที่ในที่สุดฝายชายสามารถปราบ
ฝา ยหญิง ได แ ละจบลงที่ ก ารแต ง งานของทั้ง สองฝาย การแต ง งานของทั้งคูทํ า ใหชุม ชนแห ง นี้
สามารถพัฒนาขึ้นเปนอาณาจักรได สองพระองคนี้คือผูกอตั้งราชวงศโสมวงศและอาณาจักรฟูนัน
หลังจากนั้นอาณาจักรเขมรก็มีระบอบการปกครอง ภาษา ศิลปวัฒนธรรม และวิทยาการสาขาตาง ๆ
ที่เขามาพัฒนาดินแดนจนเจริญรุงเรืองนับแตบัดนั้น
เสนหของตํานานเรื่องพระทองนางนาค (หรือพระและนางในชื่ออื่น ๆ ดังที่กลาว
มา) คือการเปนเรื่องเลาในรูปของสัญลักษณที่เอื้อตอการตีความ บรรดานักวิชาการเขมรศึกษาทั้ง
ในเขมรและในตางประเทศจึงตางหยิบเอาตํานานนี้มาพิจารณาและใหความหมายใหมไปตาม
ประเด็นที่พวกเขาสนใจ ดังเชนแกว เมน (แกว เมน) เลาถึงพระนางลิวยี่ที่เปนผูปกครองดินแดน
เขมรโบราณกอนเมืองพระนครซึ่งเรียกตนเองวานครพนม ภายใตการปกครองแบบมาตาธิปไตย
ของพระนางลิวยี่ ประชาราษฎรมีความสงบสุข จุดที่เนนของแกว เมนคือหลังจากการสูรบและจบที่
การแตงงานของเจาชายฮุนเตียนกับพระนางลิวยี่ ระบอบการปกครองของดินแดนแถบนี้ยังคง
ลักษณะแบบมาตาธิปไตยซึ่งแสดงใหเห็นวาเจาชายฮุนเตียน(หรือพระทอง หรือพราหมณโกณ
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ฑิณยะ) ยอมปรับตัวเองใหเขากับวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม42 ประเด็นนําเสนอของเธอคือเพื่อเรียกรองให
สังคมใหการศึกษาแกสตรีโดยหยิบตํานานมาใชเพื่อโนมนาวใหสังคมเชื่อวาสตรีเขมรมีศักยภาพ
และความสามารถในการปกครองชุมชน สามารถจัดหาปจจัยสี่ที่พอเพียงกับการดํารงอยูของชุมชน
ได แกว เมนเปนนักเขียนในวารสารเสียงสตรีเขมรซึ่งทํางานในประเด็นรณรงคใหความรูเรื่องเพศ
สภาพในสังคมและตอสูเพื่อยกระดับสถานะของสตรีเขมรในทุก ๆ ดาน ดังนั้น ตํานานการสราง
เมืองจึงเปนขอมูลที่เธอสามารถนํามาใชเพื่อดึงใหผูอานเห็นความสําคัญและบทบาทของสตรีเขมร
ใหมากยิ่งขึ้น
นักวิชาการชาวตางประเทศที่สนใจศึกษาเรื่องเพศสภาพในสังคมเขมรอยาง จูดี้
เลดเจอรวูด ก็ใหความสําคัญกับตํานานเรื่องนี้ เธอชี้ใหเห็นวาจากตํานานทุกสํานวน (สํานวนพระ
นางลิวยี่เจาชายฮุนเตียน นางนาคโสมากับพราหมณโกณฑิณยะ และสํานวนพระทองนางนาค) จะ
เห็นภาพของคนนอกคืออินเดียเดินทางเขามาในดินแดนและมาปราบเจาหญิงธิดาของพญานาค(ซึ่ง
เชื่อมโยงกับมหาสมุทร แผนดินและความอุดมสมบูรณ) เจาชายคนนอกนั้นเปนผูนําเอาตัวอักษรเขา
มาและทําใหกลุมคนที่อยูกระจัดกระจายที่มีภาษาใชเปนของตนเองแตไมรูวิธีบันทึกภาษาสามารถ
สื่อสารกันไดและรวมกันสรางความเปนปกแผนใหบานเมือง จากเนื้อความในตํานานทําใหเจาชาย
จากแดนไกลเปนสัญลักษณที่หมายถึงศิลปวิทยาการ อํานาจทางจิตวิญญาณและความเปนชายที่มา
จากตางถิ่น เปนความเปนอื่นที่ไมใชความเปนเขมร ในขณะที่นางนาคหรือพระนางโสมาซึ่งเปน
ตัวแทนของความเปนหญิงนั้นจะเปนสัญลักษณแทนความอุดมสมบูรณของผืนแผนดินดั้งเดิมและ
ผืนน้ํา (พระนางมีตนกําเนิดที่ผูกพันอยูกับน้ํา ) 43 ประเด็นนําเสนอของเลดเจอรวูดคือ ผูเลาตํานาน
เรื่องนี้คือลี เธียม เต็งแสดงใหเห็นความเชื่อมโยงระหวางการเขียนและความสามารถในการสราง
ระบบการปกครองที่แบงชนชั้นไปตามลําดับขั้นของสังคม และเชื่อมโยงใหเห็นวาระบบเพศสถานะ
ในสังคมเขมรคือการจัดลําดับขั้นทางสังคมประเภทหนึ่งโดยความเปนชายจะมีความสูงสงทางจิต
วิญญาณและเหนือกวาความเปนหญิงที่เปนสัญลักษณของความอุดมสมบูรณ จากมุมมองของเลด
เจอรวูด ลี เธียมเต็งใหคุณคากับตํานานในฐานะหลักฐานชิ้นสําคัญในการแสดงประเด็นดังกลาวใน
แบบเดียวกับที่นักวิชาการในสาขาอื่นใชหลักฐานประเภทตาง ๆ สนับสนุนขอเสนอของตน ฉะนั้น
เลดเจอรวูดก็จะใชตํานานหรือเรื่องเลามาเปนหลักฐานสนับสนุนขอเสนอของเธอในแบบเดียวกับที่
ลี เธียมเต็ง ใช เพราะทั้งตํานานและวิธีการเลาตํานานของลี เธียมเต็งสะทอนใหเห็นความสัมพันธใน
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เชิงเพศสภาพระหวางบุรุษและสตรีและทําใหเธอตองการสํารวจเรื่องเลาชุดอื่นๆที่ไหลเวียนใน
สังคมเขมรเพราะเธอเชื่อวาเรื่องเลาเหลานี้บรรจุความหมายทางวัฒนธรรมและสามารถชี้ใหเห็น
ความสัมพันธในเชิงเพศสภาพระหวางบุรุษและสตรีเขมรไดมากกวาเรื่องเลาแบบอื่น ๆ
ใกลรุง อามระดิษ ศึกษากําเนิดและพัฒนาการของนวนิยายเขมรและดึงตํานานนี้มา
ใชในฐานะเปนเรื่องเลาที่กลาวถึงกําเนิดของตัวอักษรและวรรณคดีคลาสสิกในเขมร ตํานานเลาถึง
เจาหญิงซึ่งเปนบรรพบุรุษของคนเขมรอาศัยในดินแดนที่เรียกวาโคกถฺลอก นางเปนผูนําที่มีทั้ง
ความงามและสติปญญานามวานางนาคโสมา ธิดาของพญานาค พราหมณฮินดูนามโกณฑินยะ
เดินทางมาจากอินเดียใตทางเรือ ไดแตงงานกับเจาหญิง และกลายเปนปฐมกษัตริยแหงอาณาจักร
ฟูนัน สิ่งที่โกณฑินยะนําติดตัวมาดวยคือระบบตัวอักษรอินเดียซึ่งชาวเขมรรับและนํามาปรับใชจน
สามารถบันทึกภาษาพูดของตนเองได ระบบอักษรศาสตรของเขมรจึงเริ่มตนนับแตบัดนั้นมา
นอกจากนั้นเจาชายยังนําความรูดานศาสนาทั้งฮินดูและพุทธ แนวคิดเรื่องกษัตริยเปนศูนยกลาง
ระบบกฎหมาย ความรูและทักษะดานสถาปตยกรรมและการตกแตง ความรูดานภาษาและวรรณคดี
สันสกฤต มาถายทอดใหกับชนพื้นเมืองที่อยูมากอนอีกดวย 44 ใกลรุงกลาววาวรรณกรรมเขมรเปน
สิ่งที่ ยื น ยั น ทัก ษะในการรั บและปรับอารยธรรมของดินแดนอื่น ให เ ขากั บขนบธรรมเนี ย มและ
รสนิยมของตน โดยใกลรุงตีความวาหากโกณฑินยะเปนสัญลักษณของวรรณคดีแบบสันสกฤตที่มี
ลักษณะทางวรรณศิลปในสมัยกอนพระนคร และนางนาคโสมาคือนิทานพื้นบานในวรรณกรรมมุข
ปาฐะ วรรณคดีคลาสสิกของเขมรระหวางชวงศตวรรษที่ ๑๕ ถึง ๑๙ ก็อาจเปรียบไดกับการแตงงาน
ระหวางคูรักในตํานานคูนี้
จากตัวตํานานและจากแงมุมของนักวิชาการทั้งสาม ดินแดนเขมรถูกมองวามีภาพ
ของความเปนหญิงและความเปนพื้นเมือง โดยดึงจากตํานานที่เลาถึงเจาของดินแดนดั้งเดิมซึ่งเปน
เจาหญิง ประเด็นนี้เชื่อมโยงไปสูความสัมพันธระหวางดินแดนพื้นเมืองและความเปนหญิงอีก
ประเด็นหนึ่งคือ ความเปนหญิงหมายถึงความอุดมสมบูรณซึ่งเปนไปไดทั้งลักษณะทางกายภาพที่
หมายถึงผืนดินและแผนน้ํา(เพราะนางนาคโสมาเปนผูครองแผนดินที่เปนธิดาพญานาค) หรืออาจ
หมายถึงความสามารถในการจัดหาทรัพยากร จัดหาปจจัยสี่และบริหารจัดการทรัพยากรนั้นใหคน
ในชุมชนไดมีใชอยางพอเพียง และอาจตีความตอไปไดวาเปนความอุดมสมบูรณที่จะผลิตประชากร
เพราะนางนาคโสมาถื อเป น บรรพบุ รุษ ของดิ น แดนแห งนี้ นอกจากนี้ ตํ า นานยั ง แสดงให เ ห็ น
ความสัมพันธในเชิงอํานาจระหวางบุรุษและสตรีเขมร โดยบุรุษคือผูมีศิลปวิทยาการและมีพลังทาง
จิตวิญญาณที่สูงกวา เปนผูทําใหบานเมืองสามารถรวมตัวกันเปนปกแผนเพราะระบบตัวอักษรที่
นําเขามาสามารถใชเปนสื่อกลางในการดึงทุกฝายใหเขามาสื่อสารกันได และเปนผูนําความเจริญมา
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สูดินแดนในทุก ๆ ดานโดยความเปนหญิงและความเปนพื้นเมืองหมายถึงความอุดมสมบูรณ ไมวา
จะโดยการโยงเขาหาลักษณะเชิงกายภาพคือผืนดินหรือผืนน้ํา หรือในแงของการจัดการบริหาร
ทรัพยากรใหคนในชุมชนไดใชอยางพอเพียง
นอกจากจะเห็นพองกับการตีความความสัมพันธระหวางดินแดนเขมรที่เชื่อมโยง
กับสตรีดังที่กลาวมาแลว สําหรับผูวิจัย ตํานานการสรางเมืองของเขมรเรื่องนี้ยังแสดงใหเห็น
บทบาทของสตรีที่มีตอครอบครัวและชุมชนซึ่งจะนําไปสูการนิยมความหมายคําวาสฺรีคฺรบลักขฺณ
ในนัยหนึ่ง นั่นคือความเปนหญิงหรือความเปนพื้นเมืองหมายถึงความอุดมสมบูรณ การเปนสตรี
ครบลักษณจะตองมีคุณสมบัติประการหนึ่งคือทําใหเกิดความอุดมสมบูรณทั้งในครอบครัวและใน
ชุมชน ไมวาจะเปนการดูแลจัดหาอาหารใหพอเพียงเพื่อใหครอบครัวดํารงอยูไดทั้งในเชิงกายภาพ
และการเปนผูสืบตอเผาพงศวงศวาน เพราะตํานานเรื่องนี้จะจบลงที่การแตงงานและสรางอาณาจักร
เขมรสืบตอมา ดังนั้น ในตัวตํานานจะเห็นวาเนื้อหาหลักของความเปนสตรีครบลักษณจะเนนไปที่
บทบาทของการเปนภรรยามากเปนอันดับแรก นอกจากนี้ตํานานยังแสดงความสัมพันธระหวาง
สตรีกับการสรางชาติไดอีกนัยหนึ่งดวย ความตองการสรางสํานึกรวมในความเปนชนชาติเดียวกัน
ให เ กิ ด ขึ้ น พรมแดนทางวั ฒ นธรรมเป น สิ่ ง จํ า เป น ที่ จ ะทํ า ให ค นในชาติ รู สึ ก ร ว มกั น ว า เราคื อ
ครอบครัวเดียวกัน45 ตํานานการสรางเมืองของเขมรก็คือการสรางพรมแดนทางวัฒนธรรมที่ยืนยัน
ว า คนเขมรทั้ ง หมดคื อ ครอบครั ว ใหญ ซึ่ ง เป น บุ ต รของแผ น ดิ น เดี ย วกั น ที่ มี บิ ด าและมารดาคื อ
พราหมณโกณฑิณยะและนางนาคโสมา∗ นอกจากนี้ ชาติมักถูกวาดภาพใหเปนสตรีที่ตองไดรับการ
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พระเมตตา และราษฎรทุกคนก็คือบุตรของพระองค มูลนายจะอยูในฐานะของลุงหรือนาในขณะที่บาวไพรจะอยู
ในฐานะหลาน อยางไรก็ตาม แมแนวคิดเรื่องความเปนครอบครัวเดียวกันจะมีอิทธิพลในโครงสรางสังคมทุก
ระดับชั้น แตสังคมแตละชนชั้นก็จะอิงตัวเองกับประเภทของครอบครัวที่ตางกัน Népote กลาววา ในหมูชนชั้นสูง
เชนพวกราชวงศหรือกลุมขุนนาง ครอบครัวจะมีลักษณะเปนปตาธิปไตยที่จัดวางบุรุษไวสูงกวาสตรีและการ
สืบสายสกุลจะอิงกับทายาทที่เกิดจากการแตงงานกับตระกูลของฝายบุรุษ สตรีในชนกลุมนี้จะปฏิบัติตามบรรทัด
ฐานทางสังคมชุดที่ตางไปจากสามัญชน สวนชนชั้นชาวนาซึ่งเปนชนสวนใหญของประเทศ สตรีจะเปนศูนยกลาง
ของครอบครัว และการแตงงานมักจะอิงอยูกับญาติทางฝายมารดา [Né pote, Jacques ‘ Parenté et Organization
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ปกปอง46 และดินแดนเขมรดั้งเดิมก็ไดรับการเชื่อมโยงเขากับนางนาคโสมาซึ่งเปนสตรี อยางไรก็
ตาม บางสวนของตํานานนี้ไมสามารถสวมเขากับการตีความตามความหมายของนักชาตินิยมได
อยางแนบเนียนซึ่งเปนสิ่งที่ตองพิจารณาความหมายตอไป นั่นคือพราหมณโกณฑิณยะ(หรือเจาชาย
ฮุ น เตี ย นหรื อ พระทอง)ไม ใ ช ช าวพื้ น เมื อ งเขมรแต เ ป น บุ รุ ษ จากแดนไกลที่ เ ข า มารุ ก รานและ
ครอบครองในเวลาตอมา เหตุใดบุรุษอยางพราหมณซึ่งเปนคนนอกและเปนผูบุกรุกดวยซ้ําจึงไดรับ
การยกยองวาเปนบิดาของดินแดนแหงนี้
เนื้อความสวนที่เหลือในตํานานนาจะตอบคําถามนี้ไดและเปนสิ่งที่สามารถตีความ
เชิงสัญลักษณตอไปไดอีกถึงการแบงพื้นที่และการปรับบทบาทหนาที่ระหวางบุรุษและสตรีใน
สังคมเขมร ในตํานานเลาวาเมื่อตกลงแตงงานกัน พราหมณ(ซึ่งตอไปจะเรียกวาพระทอง)ตองลงไป
ยังดินแดนใตบาดาลของนางนาคเพื่อไปทําพิธีอภิเษกสมรสอีก ครั้งหนึ่ง พระทองผูเ ปนมนุษ ย
สามารถไปดินแดนบาดาลไดโดยไมมีอันตรายใด ๆ เพราะจับชายสไบของนางนาคลงไป และเมื่อ
อภิเษกสมรสกันแลว บิดาของนางนาคก็สถาปนาใหทั้งคูปกครองอาณาจักรที่เมืองมนุษยตอไป จาก
สวนนี้ของตํานาน หากนางนาคหมายถึงความเปนเขมรดั้งเดิมและความเปนพื้นเมือง บทบาทของ
นางนาคเมื่อแตงงานกับพระทองแลวก็คือการเปนตัวกลางเพื่อปรับใหความเปนอื่นที่มาพรอมกับ
พระสวามีใหเปนที่คุนเคยและยอมรับในอาณาจักรของตนนั่นเอง และหากพระทองหมายถึงศิลป
Sociale dans le Cambodge Moderne et Contemporain’, (Contemporary Family Organization in Cambodia),
Olizane, Etudes Orientales & Cedoreck, Blibliotèque Khèmre Genève, 1992, cited in Petre Santry, “When
Apsaras Smile” Women and Development in Cambodia 1990-2000: Cultural Barriers to Change,” (Thesis
submitted for assessment for Doctor of Philosophy School of Education, Faculty of Human Development
Victoria University, 2005), pp. 31-32.] การศึกษาของ Népote ชวยขยายความเขาใจวาเหตุใดสังคมเขมรจึงมี
ลักษณะผสมผสานทั้งความเปนปตาธิปไตยและความเปนมาตาธิปไตยรวมอยูดวยกัน แนวคิดที่เชิดชูระบบ
ปตาธิปไตยผูกพันอยูกับชนชั้นสูงและชนชั้นนี้ก็มักผลิตแนวคิดเชิงอุดมการณเพื่อครอบงําสังคมทั้งหมดผานทาง
วรรณคดี ศาสนาและพิธีกรรมตางๆ แตถึงกระนั้นในระดับปฏิบัติการ การครอบงํานี้ก็ไมอาจควบคุมวิถีชีวิตใน
ระดับหมูบานไดทุกแงมุม บทบาทและสถานภาพของสตรีเขมรจึงแปรเปลี่ยนไปตามชนชั้น พื้นที่ และกิจกรรม
ทางสังคมตาง ๆ ที่พวกเธอเขาไปมีสวนรวม ในวรรณคดีลายลักษณ สตรีชั้นสูงถูกมอบบทบาทใหเปนสตรีผู
จงรักภักดีตอสามี แสดงความเคารพเทิดทูนสามีอยางสูงและเปนผูตามสามีในทุกกรณี ในขณะที่นิทานพื้นบาน
หลายเรื่อง สตรีไมใชผูตามแตกาวขึ้นมาเปนผูนําที่มีความสามารถมากกวา และการแสดงกิริยาตอสามีก็ไมใช
การเคารพเชื่อฟงอยางไรปากเสียง แตสามารถตอปากตอคํา โตเถียง และแสดงความตองการของตนที่สามีตอง
เปนผูจัดหาให (หากตองการความสงบในครอบครัว) สถานภาพและบทบาทของสตรีที่ปรากฏในวรรณคดีลาย
ลักษณและวรรณกรรมมุขปาฐะที่มีความหลากหลายและบางครั้งดูเหมือนขัดแยงกันอยางมากเปนประจักษ
พยานหนึ่งของปรากฏการณนี้
46
Cynthia Enloe, Bananas, Beaches and Bases Making Feminist Sense of International Politics,
( Berkley: University of California Press, 2000), p 54.
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วิทยาการและความเจริญรุงเรืองทั้งหลาย การที่นางนาคยอมแตงงานและเปดโอกาสใหคนนอกอยาง
พระทองเขามาตั้งรกรากในบานของตนก็คือความเปนเขมรที่ยินยอมใหมีการผสมผสานทางดาน
วัฒนธรรมที่ แตกตางหลากหลายได และความแตกตา งหลากหลายนั้น ก็ทําใหอาณาจักรเขมร
เจริญรุงเรือง หลังจากนั้น สังคมเขมรก็ยอมรับระบบการปกครองที่มีพระราชาเปนศูนยกลางแหง
อํานาจและยอมรับสังคมที่มีการแบงลําดับขั้นไวชัดเจน ยอมรับศาสนาทั้งพราหมณและพุทธซึ่ง
จัดลําดับขั้นใหบุรุษมีสถานะสูงกวาสตรี สิ่งเหลานี้มาพรอมกับบุรุษคนนอกอยางพระทองซึ่งอาจ
มองตอไปไดวาวัฒนธรรมที่มาพรอมกับตัวพระทองก็คือวัฒนธรรมแบบปตาธิปไตยที่คอย ๆ ทวี
ความสํ าคั ญแทนวัฒนธรรมแบบมาตาธิปไตยซึ่งมีนางนาคเป น ตัว แทน และประเด็ น สุดทา ยที่
ตํานานเรื่องนี้แสดงใหเห็นคือการแบงพื้นที่ระหวางพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ในครัวเรือน บุรุษเปน
เจาของพื้นที่สาธารณะเชนในการเมืองการปกครองและในศาสนาซึ่งเปนพื้นที่ที่สังคมประเมิน
คุณคาวามีอํานาจทางจิตวิญญาณสูง ในพื้นที้เหลานี้บุรุษจึงมีอํานาจเหนือกวาสตรี แตก็ยังมีบาง
พื้นที่ที่สตรีมีความสําคัญมากกวาบุรุษ การที่พระทองจับสไบนางนาคไปเคารพบิดามารดาของนาง
ก็แสดงใหเห็นการยอมรับวา พื้นที่ภายในครัวเรือนยังเปนพื้นที่ของสตรีและสตรีอยูในสถานะที่สูง
และมีอํานาจในการตัดสินใจเรื่องสําคัญ ๆ อยางเต็มที่
ตํานานการสรางเมืองและความหมายเชิงสัญลักษณที่กลาวมาทั้งหมดจึงแสดงนัยที่
สําคัญวาเหตุใดสตรีเขมรจึงถูกสังคมคาดหวังใหเปนผูรักษาความเปนเขมรเอาไวทั้งดวยการรักษา
พรมแดนทางรางกายและพรมแดนทางวัฒนธรรม ตามวาทกรรมของนักชาตินิยม เรือนกายของ
สตรีจะถูกเชื่อมโยงเขากับพรมแดนของความเปนชาติ นักชาตินิยมมักอางความชอบธรรมในการ
ปกปองรักษาความเปนปกแผนของพรมแดนทั้งเรือนรางสตรีและความเปนชาติจากการรุกรานของ
บุรุษผูเปนคนนอก ฉะนั้น เมื่อใดก็ตามที่พรมแดนของความเปนชาติถูกคุกคามไมวาจะเปนทางดาน
ขอบเขตการปกครองหรือพรมแดนทางวัฒนธรรม สิ่งที่มักเกิดขึ้นเสมอคือสังคมก็มักจะจัดการหรือ
รับมือกับวิกฤตที่คุกคามความเปนเขมรโดยการหันกลับมาควบคุมสตรีและวิถีตางๆที่เกี่ยวกับสตรี
(เรือนราง กิริยามารยาท บทบาทหนาที่เรื่องการผลิตซ้ําและเรื่องเพศวิถีของสตรี) อยางเขมงวดเสมอ
ลักษณะดังกลาวก็ปรากฏชัดในกรณีของดินแดนเขมรในสมัยตอ ๆ มา อาทิเชนเมื่อเกิดวิกฤตทาง
พรมแดนทั้งทางกายภาพและทางวัฒนธรรมในสมัยกลางศตวรรษที่ ๑๙ เมื่อเวียดนามเขามายึดครอง
เขมร การปกครองอยางเขมงวดและนโยบายทําใหเปนเวียดนามสั่นคลอนรากเหงาทางวัฒนธรรม
ของคนเขมรทุกระดับชั้น ชนชั้นสูงของเขมรที่ตองการตานทานการบุกรุกทางพรมแดนดังกลาวจะ
ออกมาตรการในการควบคุมเรือนรางสตรีผานทางวรรณคดีเรื่องสําคัญ และปรากฏการณนี้มีผลทํา
ใหแนวคิดกุลสตรีของเขมรมีลักษณะของการตราเปนกฎเพื่อควบคุมสตรีเขมรอยางเขมงวดมาก
ยิ่งขึ้น สตรีเขมร ความเปนพื้นเมืองและความเปนเขมรดั้งเดิมที่มีความหมายเกี่ยวพันกันมาตั้งแต
ตํานานการสรางเมืองจึงเปนปจจัยหนึ่งที่ชวยอธิบายวาเหตุใดสตรีเขมรจึงมีภารกิจในการธํารงรักษา
สิ่งที่เปนความคิด ความเชื่อ และขนบธรรมเนียมประเพณีที่บงบอกถึงความเปนเขมรเอาไว และสิ่ง
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ที่ชนชั้นนําในสังคมใชปลูกฝงแนวคิดเชิงอุดมการณและควบคุมใหสตรีเขมรปฏิบัติภารกิจนี้อยาง
แข็งขันคือแนวคิดกุลสตรีที่จะกลาวถึงในลําดับถัดไป
๒.๔.๒ แนวคิดกุลสตรีจากรามเกฺรติ์ จฺบาบสฺรีสํานวนหอสมุดแหงชาติกรุงปารีส เรื่อง
ลแบงและนิทานพื้นบาน
การจะทําความเขาใจความหมายของแนวคิดกุลสตรีและบทบาทที่แนวคิดกุลสตรี
มีตอสังคมเขมรใหถองแท จําเปนอยางยิ่งที่จะตองเขาใจภูมิหลังทางประวัติศาสตร สังคมและ
วัฒนธรรมของเขมร เพราะกําเนิดของแนวคิดกุลสตรีและการนําแนวคิดนี้มาใชในสังคมสัมพันธ
กับบริบททางประวัติศาสตร การเมือง สังคมและวัฒนธรรมเขมรอยางแยกออกจากกันไดยาก
วรรณคดีลายลักษณและวรรณกรรมมุขปาฐะซึ่งเปนจุดกําเนิดและรวมสรางภาพกุลสตรีใหเปนที่
รูจักในหมูชาวเขมรจะอยูในชวงตั้งแตศตวรรษที่ ๑๕-๑๘ โดยเริ่มจากประมาณศตวรรษที่ ๑๕
วรรณกรรมมุขปาฐะเริ่มเลาสูกันฟงในหมูชนเขมรโดยวิธีเลาปากตอปาก 47 ในศตวรรษที่ ๑๖-๑๗
เรื่องรามเกรฺติ์ตอนที่ ๑-๑๐ ก็ถือกําเนิดขึ้น 48 ราวกลางคริสตศตวรรษที่ ๑๗ หรืออาจจะเกากวานั้น
ปรากฏจฺบาบ สฺรีสํานวนหอสมุดแหงชาติกรุงปารีส49 และประมาณศตวรรษที่ ๑๘ ก็คือกําเนิดของ
เรื่อง ลแบง 50 ในชวงเวลาเกือบ ๔๐๐ ปที่เรื่องเลาเหลานี้ไหลเวียนอยูในการรับรูของคนในสังคม
สามารถประมวลภาพของสตรีในอุดมคติชุดหนึ่งที่เกิดจากการคัดสรรและผสมผสานระหวาง
อิทธิพลของศาสนาพราหมณฮินดู ศาสนาพุทธ และความเชื่อทองถิ่นของคนเขมรที่เปนไปใน
ทิศทางเดียวกันและในบางครั้งก็ขัดแยงกันอยางนาสนใจ และในชวงเวลาเดียวกัน ดินแดนเขมร
ประสบกับความเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทแทน
ศาสนาฮินดูและสงครามทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ วิกฤตดานจํานวนประชากรบุรุษที่
ลดลงเพราะสงครามทําใหสังคมตองคิดหาวิธีที่จะควบคุมและใชประโยชนจากแรงงานสตรีใหมาก
ที่สุด การสรางภาพสตรีในอุดมคติจึงเกิดขึ้นโดยอิทธิพลของพุทธศาสนาจะมีน้ําหนักมากกวาสวน
อื่น ๆ ในการเขามากําหนดคุณสมบัติดานจิตวิญญาณของสตรีเพื่อเสริมความสัมพันธในระบบ
อุปถัมภที่มีทรรศนะแบบปตาธิปไตยกํากับอยูใหมีความแข็งแกรง ฉะนั้น กอนจะเริ่มสํารวจภาพ
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๔๖

ของสตรีในอุดมคติของเขมร จะขอเริ่มจากการพิจารณาเหตุการณสําคัญ ๆ ของกัมพูชาในชวง
ศตวรรษที่ ๑๕-๑๘ ที่มีอิทธิพลตอกําเนิดแนวคิดกุลสตรี ดังนี้
๒.๔.๒.๑ กัมพูชาในศตวรรษที่ ๑๕-๑๘
หลักฐานทางประวัติศาสตรเกี่ยวกับกัมพูชาเริ่มมีมากขึ้นอีกครั้งเมื่อกลาง
ศตวรรษที่ ๑๖ หรือราวป ค.ศ. ๑๕๖๐ หลังจากที่ขาดชวงไมสามารถสืบสาวไดอยางเปนชิ้นเปนอัน
ไปประมาณ ๒ ศตวรรษนับจากจู ตา กวน มาเยือนเมืองพระนครแลวเขียนบันทึกเกี่ยวกับอาณาจักร
พระนครเอาไวระหวางป ค.ศ. ๑๒๙๖-๙๗ แตในชวง ๒ ศตวรรษที่ผานมามีความเปลี่ยนแปลง
มากมาย และเมื่อมีหลักฐานมากพอก็สามารถประมวลภาพออกมาไดดังนี้
ในชวงคริสตศตวรรษที่ ๑๓ เกิดความเปลี่ยนแปลงดานศาสนาครั้งใหญ
ในกัมพูชาในระดับที่เปนความปนปวนอยางรุนแรง เมื่อพระเจาชัยวรมันที่ ๗ ประกาศใหพุทธ
ศาสนานิกายเถรวาทเปนศาสนาแหงชาติ และประชาชนก็คอย ๆ เปลี่ยนมานับถือศาสนาใหมนี้กัน
อยางแพรหลาย51 การที่กษัตริยประกาศเปลี่ยนศาสนาประจําชาติใหมไมใชเรื่องที่ดําเนินไปอยางไร
ปฏิกิริยาตอตาน ดังจะเห็นไดวามีการลบพระพักตรพระพุทธรูปที่ปราสาทบายน(ซึ่งพระเจาชัยวร
มันที่ ๗ โปรดใหสราง) หรือมีความพยายามสรางเทวรูปฮินดูแทนพระพุทธรูปที่ปราสาทบางแหง
เปนตน 52 ในรัชสมัยนี้เกิดการจราจลครั้งแลวครั้งเลาซึ่งมาจากสาเหตุทางการเมือง กลาวกันวาพระ
เจาชัยวรมันที่ ๗ ไมพอใจชนชั้นสูงในกัมพูชาในขณะนั้น หนทางหนึ่งที่พระองคใชลดบทบาทคน
เหลานั้น คื อการเปลี่ย นศาสนา ลั ทธิตาง ๆในศาสนาฮิน ดูที่ สนับสนุ นระบบชนชั้ น และรั ฐเคย
สนั บ สนุ น จึ ง ถู ก พุ ท ธศาสนาที่ ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ ชนชั้ น สามั ญ มากกว า เข า มาแทนที่ แม จ ะมี
พราหมณในราชสํานักและทําหนาที่ในการประกอบพิธีกรรมอยูแตก็ลดความสําคัญลงไปมาก ผล
ที่ ต ามมาคื อ อิ ท ธิ พ ลของตํ า นาน วรรณคดี และอารยธรรมต า ง ๆ ในรู ป ของสถาป ต ยกรรม 53
ประติมากรรมหรือจารึกจะเปลี่ยนจากพราหมณฮินดูมาเปนพุทธเถรวาท และวรรณคดีของกัมพูชา
เองตัวอยางที่ชัดเจนคือเรื่องรามเกรฺติ์ซึ่งเปนวรรณคดีเรื่องรามายณะสํานวนเขมรมีการประสม
ประสานคานิยมทางพุทธศาสนาและคานิยมทองถิ่นเขาไปดวย
ในคริสตศตวรรษที่ ๑๕-๑๘ กัมพูชาเขาสูยุคหลังเมืองพระนคร ชวงเวลา
ดังกลาวเปนการกําหนดไวอยางกวาง ๆ ถึงการเกิดขึ้นของวรรณคดีที่แสดงแนวคิดกุลสตรี เดวิด
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๔๗

แชนดเลอรกลาววา ในชวงศตวรรษที่ ๑๕-๑๖ หลักฐานทางประวัติศาสตรที่บันทึกเกี่ยวกับกัมพูชา
ในชวงนี้หาไดนอยมาก อยางไรก็ตาม ภายใตหลักฐานทางประวัติศาสตรที่มีอยูนอยนิดนั้น แชนด
เลอรไดใหภาพความเปลี่ยนแปลงสําคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นในกัมพูชาชวงนี้อยางนอยสองเหตุการณคือการ
ยายเมืองหลวงจากเมืองพระนครซึ่งเปนดินแดนตอนในที่ปลูกขาวทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ไป
ยังพนมเปญอันเปนเมืองฝงแมน้ําที่มุงทางการคา 54 เหตุการณแรกนี้เกิดขึ้นในกลางศตวรรษที่ ๑๕
สวนอีกเหตุการณหนึ่งคือ อิทธิพลของมหาอํานาจตางชาติตอการเมืองภายในกัมพูชาที่เพิ่มขึ้นอยาง
มากตั้งแตปลายศตวรรษที่ ๑๖55
การยายเมืองหลวงจากเมืองพระนครไปพนมเปญเกิดจากการที่ชนชั้น
ปกครองมีความกระตือรือรนที่จะเขารวมกับกระแสการขยายตัวทางการคาของจีนในแถบเอเชีย
อาคเนย และพนมเปญคือตัวเลือกที่เหมาะสมเพราะชัยภูมิที่เปนจุดรวมของแมน้ําโขงกับทะเลสาป
เขมรทํ า ให พ นมเปญสามารถควบคุ ม การค า ทางน้ํ า จากลาวได และสามารถคุ ม การค า
เครื่องปนดินเผา ปลาแหงและน้ําปลาจากฟากทะเลสาป รวมถึงสินคาที่ทํารายไดอื่นๆที่เกิดจาก
การคาขายกับประเทศจีน56 แตเมืองพระนครในศตวรรษที่ ๑๕ นั้น ทั้งองคกรทางสังคม ระบบ
ราชการและเศรษฐกิจกลับไมตอบสนองความสนใจใหม ๆ ของชนชั้นปกครองที่เกิดขึ้นในชวงนั้น
อาทิ ระบบเศรษฐกิจบนรากฐานการเกษตรไมประสบความสําเร็จเหมือนในอดีต ทั้งนี้เนื่องจาก
จํานวนประชากรที่ลดลงเพราะการจราจลหรือการเกณฑแรงงานไปสรางศาสนสถานขนาดมหึมา
ทําใหการควบคุมระบบชลประทานที่เคยเปนหัวใจสําคัญของระบบเศรษฐกิจนี้ไมแข็งแกรงพอ57
อีกประการหนึ่งคือการที่ชนชั้นปกครองเปลี่ยนมานับถือและใหการสนับสนุนศาสนาพุทธนิกาย
เถรวาททําใหระบบอันสูงสงของวรรณะพราหมณปุโรหิตตกต่ํา เพราะสถาบันสงฆซึ่งเปดโอกาส
ให ค นสามั ญ เข า ถึ ง ได ง า ยเป น ที่ จั บ ใจคนทุ ก ชนชั้ น วรรณะมากกว า 58 เมื่ อ เศรษฐกิ จ ที่ อิ ง กั บ
การเกษตรลดความสําคัญลง พิธีกรรมเกี่ยวกับการเกษตรที่กษัตริยตองกระทําเปนประจําทุกปโดยมี
พราหมณเปนผูดําเนินพิธีกรรมทุกขั้นตอนก็ไมมีความจําเปนอีกตอไป สิ่งที่เห็นไดชัดจากการยาย
เมืองหลวงจากพระนครไปยังพนมเปญคือ ความสําคัญของระบบพราหมณปุ โรหิตที่ ตกต่ําลง
พรอมทั้งการเขามาแทนที่ของพุทธศาสนานิกายเถรวาทและจะกลายเปนศาสนาหลักที่มีอิทธิพลตอ
วิธีคิดและวิถีชีวิตของชาวกัมพูชานับแตนั้น
เหตุการณสําคัญอีกเหตุการณหนึ่งที่จะสงผลตอการดําเนินนโยบายทาง
การเมือง ตอสถานภาพของกษัตริยในกัมพูชาและตอสภาพบานเมืองในภาพรวมคือ อิทธิพลของ
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๔๘

ประเทศเพื่อนบานคือไทยและเวียดนามที่ตางพยายามแผอํานาจเขามายึดครองและปกครองกัมพูชา
ตามลํ า ดั บ เริ่ ม จากความสั ม พั น ธ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ า นอย า งไทยในปลายศตวรรษที่ ๑๕
ความสัมพันธระหวางกัมพูชากับไทยดําเนินผานการศึกสงคราม การอพยพโยกยายไปมาหาสูกัน
และการนับถือศาสนารวมกัน ไทยเริ่มมีบทบาทกับกัมพูชาตั้งแตปลายศตวรรษที่ ๑๕ เมื่อเกิด
เหตุการณวุนวายในกัมพูชาและกษัตริยกัมพูชาถูกผูนํารุนใหมในกัมพูชาถอดถอนออกจากราช
บัลลังก เจาพญาจันทราชาทรงลี้ภัยเขามาอยูที่กรุงศรีอยุธยาและไมนานจากนั้นก็ทรงยกทัพกลับไป
ยึดอํานาจคืน บทบาทของไทยที่ใหการสนับสนุนกัมพูชาในการใหที่พักพิงแกกษัตริยและเชื้อพระ
วงศและการชวยฟนฟูประเทศจะกลายเปนแบบอยางใหกษัตริยกัมพูชาองคตอ ๆ มาเจริญรอยตาม59
ในช ว งศตวรรษที่ ๑๖ ความสัมพั น ธร ะหวางกัมพู ชากั บ ไทยดู ราบรื่ น
ในชวงครึ่งศตวรรษแรก และจะปรากฏความขัดแยงอีกครั้งนับตั้งแตครึ่งหลังของศตวรรษที่ ๑๖
หรือเริ่มตั้งแตทศวรรษที่ ๑๕๖๐-๑๕๙๐ ไทยจะกลายเปนคูศึกกับกัมพูชาและจบศตวรรษนี้ดวยชัย
ชนะที่ฝายไทยตีเมืองละแวกได การตีเมืองละแวกไดนาํ ไปสูการตีความทางประวัติศาสตรทตี่ รงกัน
ทั้งทางฝายไทยและกัมพูชาวาเหตุการณนี้คือจุดหักเหในประวัติศาสตรที่ทําใหกัมพูชาออนแอและ
ไทยเปนฝายครองความเปนใหญ ตํานานของกัมพูชาเรื่องพระโคพระแกวพยายามอธิบายสาเหตุที่
กัมพูชาออนแอกวาไทยวาเปนเพราะไทยมาโจมตีเอารูปปนพระโคและพระแกวจากปราสาทเมือง
ละแวกไปยังบานเมืองของตนและไดอานคัมภีรซึ่งซอนอยูในพระนาภีของพระโค “ดวยเหตุนี้ ชาว
สยามจึงมีความรูเหนือชาวกัมพูชา ชาวกัมพูชาจึงโงเขลา ไรความสามารถ ทําอะไรไมเปนเหมือน
คนประเทศอื่น ๆ” แชนดเลอรกลาววาตํานานพระโคพระแกวอาจเกิดขึ้นหลังจากการลมสลายของ
เมื องพระนคร เพราะเหตุ ก ารณใ นตํานานสัมพัน ธกั บ เหตุการณจ ริงคือมีการเคลื่อนย ายเครื่ อง
ราชูปโภค เอกสาร นักปราชญราชบัณฑิต และขนบธรรมเนียมประเพณีจากเมืองพระนครไปกรุงศรี
อยุธยา ในชวงเวลานับตั้งแตพระเจาชัยวรมันสิ้นพระชนมไปจนถึงเหตุการณไทยยกทัพไปตีเมือง
พระนครในปค.ศ. ๑๔๓๑60
นับจากศตวรรษที่ ๑๖ ซึ่งพุทธศาสนานิกายเถรวาทไดเขามาแทนที่ศาสนา
พราหมณฮินดูลัทธิไวษณพนิกายแลว อิทธิพลของพุทธศาสนาจะเขามามีน้ําหนักมากกวาสวนอื่นๆ
ในการกําหนดคุณสมบัติดานจิตวิญญาณของสตรีซึ่งเปนสิ่งที่สังคมพยายามเนนคุณคามากกวาสวน
ของรูปโฉมหรือคุณสมบัติอื่นๆ เหตุผลรองรับที่นาสนใจคือเปนเพราะหลักคําสอนในพุทธศาสนา
ตอบสนองกับเงื่อนไขทางการเมืองและสังคมเขมรในขณะนั้นอยางเหมาะเจาะ ดังที่กลาวมาแลววา
ในชวงศตวรรษที่ ๑๔-๑๗ กัมพูชามีความผันผวนทางการเมืองอยางมากจากสองปจจัยคือจาก
สงครามกับประเทศเพื่อนบานคืออยุธยาที่พยายามแผอํานาจมายังกัมพูชาซึ่งทําใหกัมพูชาตองทํา
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๔๙

สงครามเพื่อปกปองดินแดนของตนเอง และจากปจจัยทางการเมืองภายในที่มีการรบพุงแยงชิง
อํานาจกันภายในราชวงศตางๆ ผลที่ตามมาซึ่งจะกลายเปนวิกฤตดานประชากรของกัมพูชาคือ
พลเมืองที่เปนบุรุษลดจํานวนลงอยางมากจนเกือบใกลสูญพันธุซึ่งเกิดจากการเกณฑแรงงานไปรบ
สตรีกลายเปนประชากรหลักของสังคมในขณะนั้น แตก็มีบทบาทเปนเพียงชาวนาที่ทําการผลิตเลี้ยง
สังคมเทานั้น แตในขณะที่สังคมตองการแรงงานของบุรุษในการผลิตดวย ระบบอุปถัมภจึงทวี
ความสําคัญขึ้นเพราะเมื่อคนตองการทรัพยากรที่มากเกินกวาที่กําลังตนเองจะหาไดก็ตองพึ่งพิงผูมี
อํานาจทางเศรษฐกิจและสังคมที่มากกวา กลาวกันวาวรรณคดีคําสอนสํานวนเกา (ซึ่ งมีอยู ๔
สํานวนคือ จฺบาบกูนเจา จฺบาบเกรฺติ์กาล จฺบาบราชเนติ และจฺบาบกฺรอม ที่ปรากฏในชวงระหวาง
ศตวรรษที่ ๑๕- ๑๗ ทําหนาที่ในการกลอมเกลาใหคนในสังคมยอมรับและเชื่อฟงผูมีอํานาจมากกวา
เมื่อรวมกับคําสอนในพุทธศาสนาที่เนนเรื่องการใหคนยอมรับสังคมที่มีลําดับขั้นแลว ผลที่ไดคือ
การเสริมทรรศนะแบบปตาธิปไตยและระบบอุปถัมภใหดําเนินไปในสังคมเขมรไดอยางเขมขน61
ในชวงคริสตศตวรรษที่ ๑๗ กัมพูชากลายเปนรัฐชายฝงที่มั่งคั่งจากการคา
ทางทะเลกับชาวตางชาติหลากหลายทั้งจากฝงจีน มาเลยและยุโรปหลายเชื้อชาติ แตสภาพดังกลาวก็
ดํารงอยูไดเพียงชวงครึ่งแรกของศตวรรษเทานั้น ทั้งนี้เนื่องมาจากตัวละครที่มีอิทธิพลอยางยิ่งตอ
ประวั ติ ศ าสตร กั ม พู ช าอี ก ประเทศหนึ่ ง คื อ เวี ย ดนามเริ่ ม เข า มามี บ ทบาทในกั ม พู ช า เริ่ ม ตั้ ง แต
ทศวรรษที่ ๑๖๒๐ ราชวงศ เ หงีย นที่ขัด แยงกั บราชวงศเลอ อพยพลงมาทางใตและเขาควบคุม
ดินแดนสามเหลี่ยมปากแมน้ําโขง และปดกั้นพรมแดนทางตะวันออกเฉียงใตของกัมพูชาหรือที่
เรียกวาไพรนคร(ไซงอน) การรุกดินแดนครั้งนี้สงผลตอกัมพูชาสามประการคือ ประการแรก
กัมพูชาถูกตัดขาดจากเสนทางติดตอทางทะเลกับโลกภายนอก และตอจากนั้นอีกเกือบศตวรรษ
พนมเปญจะกลายเปนเมืองทาทายน้ําและคอย ๆ หมดความสําคัญลง ประการตอมา การรุกดินแดน
และสถาปนาอํานาจการปกครองของราชวงศเหงียนทําใหในที่สุดดินแดนผืนใหญและคนเขมรนับ
พันคนถูกตัดออกจากกัมพูชา กระบวนการดังกลาวกอใหเกิดความไมพอใจและความรูสึกตอตาน
เวียดนามที่สืบทอดตอ ๆ กันมา และประการสุดทาย การเขายึดครองดินแดนสามเหลี่ยมปากแมน้ํา
และการขยายอํานาจในดินแดนกัมพูชาซึ่งกินระยะเวลาตลอดชวงศตวรรษที่ ๑๘ ทําใหกัมพูชาตก
อยูระหวางเพื่อนบานผูทรงอํานาจทั้งสองประเทศ62 สถานการณดังกลาวเปนการขยายรอยแยกที่
เกิดจากความขัดแยงกันเองภายในกัมพูชา และแบงกัมพูชาออกเปนสองฝาย คือฝายหนึ่งเขากับไทย
และอีกฝายเขากับเวียดนาม ทั้งสองฝายจะชวงชิงความไดเปรียบและจองจะโคนลมซึ่งกันและกัน
ทําใหประวัติศาสตรกัมพูชาในชวงคริสตศตวรรษที่ ๑๘-๑๙ เปนประวัติศาสตรแหงการรุกรานอยาง
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๕๐

สืบเนื่องจากไทยและเวียดนามและตามมาซึ่งสงครามกลางเมืองและความสูญเสียอยางยอยยับ
สงครามและความขัดแยงที่เกิดจากปจจัยทั้งภายในและภายนอกทําใหกัมพูชาไรเสถียรภาพ มีการ
ผลัดเปลี่ยนรัชกาลบอยครั้ง กษัตริยไรอํานาจทั้งในการใหรางวัลแกผูจงรักภักดีและการลงโทษผูเอา
ใจออกหาง
หลักฐานจากพงศาวดารชี้วา ยุคมืดที่สุดชวงหนึ่งของกัมพูชาคือชวงสอง
สามทศวรรษสุดทายของคริสตศตวรรษที่ ๑๘ การปดกั้นพรมแดนของเวียดนามทําใหกัมพูชาถูก
ตัดขาดจากโลกภายนอก ในขณะที่กองทัพไทยก็เริ่มบีบคั้นกัมพูชาตั้งแตปลายทศวรรษที่ ๑๗๖๐
จนถึงปลายทศวรรษ ๑๗๙๐ โดยการทําศึกสงครามและจบลงที่กษัตริยของไทยทั้งสองพระองคคือ
พระบาทสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
สถาปนาอํานาจเหนือกัมพูชาดวยการแตงตั้งกษัตริยกัมพูชาถึง ๒ ครั้ง การที่พระมหากษัตริยของ
ไทยทั้งสองพระองคเขามายุงเกี่ยวกับกัมพูชาดวยพระองคเองทําใหเกิดรูปแบบการแทรกแซงของ
ไทยที่มีตอกัมพูชาสืบตอมาตลอดคริสตศตวรรษที่ ๑๙63 ในขณะที่การยึดครองดินแดนผืนใหญของ
เขมรทางดานตะวันออกเฉียงใตโดยเวียดนาม รวมทั้งการพยายามแผอํานาจเขาปกครองดินแดน
เขมรก็จะดําเนินไปอยางเขมขนตลอดชวงศตวรรษที่ ๑๘-๑๙เชนกัน64 แชนดเลอรกลาวเปรียบเทียบ
ไวอยางเห็นภาพวาการที่ประเทศกัมพูชาถูกขนาบดวยเพื่อนบานผูทรงอํานาจและพยายามแยงชิงกัน
แผอิทธิพลในเขมรตลอดเวลานั้นเปรียบเสมือนกัมพูชาอยูระหวางใบเลื่อยที่ทรงอิทธิพลทั้งสองที่
ตางเคลื่อนตัวเขาหาเปาหมายที่อยูตรงกลาง65 ไมตองสงสัยเลยวาความออนแอไรเสถียรภาพของ
กัมพูชาอันเกิดจากการแยงชิงอํานาจภายในราชวงศเมื่อสมทบกับการถูกมหาอํานาจฟากตะวันออก
และตะวันตกแขงกันเปนผูอุปถัมภกัมพูชาโดยการห้ําหั่นฝายตรงขามที่ตนหนุนหลังอยูจะทําให
กัมพูชาตกอยูในสถานการณที่วิกฤตมากเพียงใด และจะเห็นในเวลาตอมาวา การที่พระมหากษัติรย
และชนชั้นปกครองไมอาจจัดการกับปญหาวิกฤตที่เกิดจากการคุกคามพรมแดนทางกายภาพไดทํา
ใหพระองคตองหันมาใชเครื่องมืออยางอื่นเพื่อควบคุมและรับมือกับวิกฤติการณนั้น และวรรณคดีก็
คือเครื่องมือที่ชนชั้นปกครองนํามาใชอยางจริงจัง
ย อ นกลั บ ไปที่ ศ ตวรรษที่ ๑๗ ซึ่ ง เป น ช ว งเวลาสํ า คั ญ กั บ การบ ม เพาะ
ความหมายของแนวคิดกุลสตรี ชวงเวลานี้วรรณคดีเรื่องสําคัญคือรามเกรฺติ์ปรากฏตัวขึ้นและ
วรรณคดีคําสอนประเภทจฺบาบก็ไหลเวียนในสังคมไดสักระยะหนึ่งและสรางคานิยมชุดหนึ่งซึ่ง
นักวิชาการหลายทานเห็นวาเปนสิ่งที่ทําใหชาวกัมพูชายึดมั่นกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ สาวรส
เพา กลาววาคานิยมในกัมพูชาในคริสตศตวรรษที่ ๑๗ เปนคานิยมที่เชื่อมโยงกับแนวคิดที่มีตอ
63

เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๔๖.
64
เรื่องเดียวกัน.
65
เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๒๑.

๕๑

จักรวาลแบบพุทธศาสนา66 สิ่งที่ปรากฏในวรรณคดีทั้งสองประเภทคือการสะทอนใหเห็นจักรวาล
วิทยาในทัศนะของนักคิดชาวกัมพูชาที่เห็นวาโลกมนุษยเราคือโลกชั้นกลางตามการจัดลําดับชั้นใน
จักรวาลซึ่งเปนสิ่งที่ไดรับอิทธิพลจากแนวคิดในวรรณคดีพุทธศาสนาเรื่องโลกสามหรือไตรภูมิ67
คําสอนในจฺบาบกําหนดกรอบการปฏิบัติตนที่เหมาะสมสําหรับคนในสังคมตามสถานะของตน
อยางชัดเจนและควบคุมความสัมพันธที่แตละคนพึงมีตอกัน โดยความสัมพันธที่สําคัญที่สุดคือ
ความสัมพันธกับบิดามารดาและครูบาอาจารย กรอบหรือกฎเกณฑในจฺบาบจึงเปนเครื่องมือในการ
กํากับสังคมกัมพูชาใหเปนสังคมที่มีลําดับขั้นตามคติพุทธคือเคารพในระบบอาวุโส68 ซึ่งจะตางไป
จากสังคมแบบมีลําดับขั้นในศาสนาพราหมณฮินดูที่จัดแบงคนตามวรรณะ สวนเรื่องรามเกรฺติ์ เปน
การปกปองระเบียบความเหลื่อมล้ําต่ําสูงและระบบสังคมที่เปนอยู และเปนการแสดงความแตกตาง
ระหวางความเปนอารยะของฝายวีรบุรุษที่เนนการสรางบารมีและความสงางาม กับฝายเถื่อนหรือ
ฝายอธรรมที่ไมอยูกับรองกับรอย ตกอยูในกิเลสตัณหาและไรระเบียบแบบแผน69 ในขณะที่แชนด
เลอรเห็นวาเนื้อหาและแนวคิดในเรื่องรามเกรฺติ์คือพาหะของการหลีกเรนสังคม70 แตชาวกัมพูชา
กลับเชื่อวาแนวคิดทั้งในจฺบาบและรามเกรฺติ์สามารถอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมกัมพูชาและวิธีคิด
ของตนไดอยางดี เพราะสําหรับชาวกัมพูชา กฎเกณฑในจฺบาบเปนสิ่งที่เชื่อมรอยคนในสังคมให
อยูรวมกันได กลาวคือ การปฏิบัติตามคําสอนในจฺบาบคือการรักษาความสัมพันธในหมูประชาชน
ใหดําเนินไปอยางเหมาะสมและยอมรับรวมกันในอุดมการณแบบพุทธ
ความเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ในรอบสี่ ศ ตวรรษทั้ ง ความผั น ผวนทาง
การเมืองและอุดมการณทางศาสนาที่กลาวมาทั้งหมดเปนฉากหลังของวรรณคดีเรื่องสําคัญที่แสดง
ภาพของสตรีและแนวคิดกุลสตรีเขมร แมหลักฐานทางประวัติศาสตรจะไมไดบรรยายภาพเกี่ยวกับ
สตรีใหทําความรูจักมากนักโดยเฉพาะสตรีสามัญทั่วไป แตเมื่อมองไปยังวรรณคดีเลมสําคัญ ๆ ที่
เกิดขึ้นในยุคนี้กลับสะทอนภาพของสตรีใหเห็นเดนชัดขึ้นมา แมภาพดังกลาวจะเปนการมองผาน
ความคาดหวังของสังคมซึ่งอาจทําใหเห็นเพียงภาพบางดานเทานั้น แตวรรณคดีก็เปนหลักฐานที่ให
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ภาพเกี่ยวกับสตรีที่รุมรวยที่สุดในบรรดาหลักฐานทั้งหมดของกัมพูชา คานิยมและอุดมการณแบบ
พุทธที่เริ่มตนไวในจฺบาบเกาสี่สํานวนในศตวรรษที่ ๑๖ จะปรากฏอยางตอเนื่องในวรรณคดีเรื่อง
รามเกรฺติ์ที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ ๑๗ พรอมกันกับในจฺบาบสฺรีสํานวนหอสมุดแหงชาติกรุงปารีส
เรื่อยมาถึงเรื่องลแบงในศตวรรษที่ ๑๘-๑๙ แนวคิดกุลสตรีซึ่งเปนผลผลิตของวรรณคดีที่เกิดขึ้นใน
ยุ ค สมั ย ดั ง กล า วย อ มแสดงตั ว ในฐานะเป น ส ว นหนึ่ ง ของค า นิ ย มและอุ ด มการณ แ บบพุ ท ธ
ขณะเดียวกัน คานิยมและทรรศนะในการมองโลกของชาวบานกอนที่จะไดรับอิทธิพลของพุทธ
ศาสนาที่ยังตกคางในวรรณกรรมมุขปาฐะก็เขามามีสวนประกอบสรางความหมายใหแนวคิดกุล
สตรีดวยเชนกัน นอกจากนี้ แนวคิดกุลสตรีที่ปรากฏในวรรณคดียังแสดงนัยที่ผูกพันกับเงื่อนไขทาง
ประวัติศาสตร โดยวิกฤตดานประชากรบุรุษและดานการผลิตทําใหชนชั้นปกครองวางบทบาทให
สตรีรับหนาที่ในการดูแลการผลิตและบํารุงเลี้ยงสถาบันหลักในสังคม ภาพของสตรีในอุดมคติที่จะ
ปรากฏในวรรณคดีทั้งสามแหลงคือรามเกรฺติ์ จฺบาบสฺรีสํานวนหอสมุดแหงชาติกรุงปารีส เรื่อง
ลแบงและวรรณกรรมมุขปาฐะ คือขอเรีย กรองที่สังคมมีตอสตรีใ นสิ่งที่สังคมเห็น ว าสตรีค วร
กระทําและควรหลีกเลี่ยงเพื่อประโยชนที่สังคมจะไดจากการประพฤติปฏิบัติของสตรี ดังจะได
แสดงรายละเอียดในลําดับถัดไป
๒.๔.๒.๒ ภาพของกุลสตรีจากเรื่องรามเกรฺติ์ จฺบาบสฺรีสํานวนหอสมุดแหงชาติ
กรุงปารีส เรื่องลแบงและนิทานพื้นบาน
ความหมายของแนวคิ ด กุ ล สตรี ใ นสั ง คมเขมรสามารถสื บ ค น ได จ าก
วรรณคดีเ รื ่อ งรามเกีย รติ ์ห รือ รามเกรฺติ ์∗ จฺบ าบส ฺร ีสํ า นวนหอสมุด แหง ชาติก รุง ปารีส ∗∗
∗

ในสถานะของวรรณคดีลายลักษณ จูดิธ จาคอบ ซึ่งศึกษารวบรวมและจัดหมวดหมูประเภทของ
วรรณคดีแนวขนบนิยมของเขมรไดจัดใหวรรณคดีเรื่องรามเกฺรติ์เปนประเภทวรรณกรรมเฉพาะที่มีความสําคัญ
มากในประวัติวรรณคดีเขมร ความเห็นดังกลาวสอดคลองกับฆีง หก ฑี นักวิชาการวรรณกรรมและราชบัณฑิต
ของเขมรที่แยกเรื่องรามเกฺรติ์ออกเปนประเภทหนึ่งของวรรณคดีเขมรเชนกัน
∗∗
จฺบาบหรือฉบับ เปนวรรณคดีคําสอนประเภทหนึ่งในสังคมกัมพูชา แตงเปนรอยกรองมีเนื้อหาเรื่อง
กฎศีลธรรมตาง ๆ และครอบคลุมไปถึงกฎหมายและจารีตของรัฐหรือของสังคมหนึ่ง ๆ ที่ใชจับกุมและลงโทษ
ผู กระทํา ผิด การพิ จารณาอายุ ข องจฺบ าบด วยการศึกษาทางภาษาศาสตร (โดยใชห ลักวิ ชานิ รุ ก ติศ าสตร ) ของ
Saveros Pou กับวิธีการวัดคาตัวเลขสัมประสิทธิ์ (rhyming coefficients) ของการสงสัมผัสเสียงคําโดย Philip N
Jenner ทําใหศึกษาหาอายุของจฺบาบที่เกาแกที่สุดไดวานาจะมีอายุอยูที่ประมาณคริสตศตวรรษที่ ๑๗ จฺบาบ
เกิดขึ้นเนื่องจากพุทธศาสนานิกายเถรวาทที่เริ่มมีบทบาทและอิทธิพลอยางเดนชัดในสังคมกัมพูชานับตั้งแต
คริ ส ต ศ ตวรรษที่ ๑๓ เป น ต น มา พระสงฆ จ ะเป น ผู อ บรมสั่ ง สอนกุ ล บุ ต รทั้ ง ในทางโลกและทางธรรมและ
ประพันธตําราเรียนขึ้นเปนรอยกรองขนาดสั้น เนื้อหากลาวถึงปญหาชีวิตหลากหลายรูปแบบกับแบบแผนความ
ประพฤติท่ดี ีงาม ตอมาวรรณคดีคําสอนประเภทจฺบาบก็แพรหลายและเกิดเปนจฺบาบมากมายหลายชนิด เชน จฺบาบ

๕๓

เรื่องลแบง ∗ และนิทานพื้นบาน∗∗ เพราะวรรณคดีลายลักษณและวรรณกรรมมุขปาฐะทั้งสี่ประเภท
คือหลักฐานชิ้นสําคัญที่รวมกันแสดงภาพของสตรีในอุดมคติและสรางความหมายใหกับแนวคิดกุล
สตรีดวยเหตุผลหลายประการ ประการแรก การสืบคนองคความรูและภูมิปญญาทุก ๆ ดานที่ชาว
เขมรสั่งสมมานานนับพันปเปนสิ่งที่กระทําไดยากเพราะหลักฐานในรูปของเอกสารและตัวบุคคล
ถูกเขมรแดงทําลายหรือสังหารไปจนเกือบหมด เนื่องจากเขมรแดงเห็นวาสถาบันของสังคมเดิมเปน
ซากเดนของสังคมศักดิ นาที่ตองทําลายอยางถอนรากถอนโคน หลักฐานที่พอจะหลงเหลือให
สืบคนกําเนิดของแนวคิดกุลสตรีอยางเปนชิ้นเปนอันมากที่สุดจึงอยูในรูปของวรรณคดีลายลักษณ
เกรติ์ ก าล (เศรษฐี อ บรมบุ ต รหลานให รู จั ก วิ ธี ค รองทรั พ ย ) จฺ บ าบ กู น เจา (อบรมบุ ต รหลาน) จฺ บ าบ ร าชเนติ
(พระสังฆราชอบรมลูกศิษย) จฺบาบกรม (อบรมสามเณรใหเปนพระสงฆที่ดี) จฺบาบตรีเนติ (อบรมทศพิธราชธรรม
ใหพระราชา) จฺบาบอริยสตฺถา(พระสงฆอบรมลูกศิษย) จฺบาบบฺรุส (อบรมบุรุษ) และ จฺบาบสฺรี (อบรมสตรี)
ดังนั้น จฺบาบสฺรีก็เปนวรรณคดีคําสอนประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นดวยวัตถุประสงคแบบเดียวกัน จฺบาบสฺรีที่มีอายุ
เกาแกที่สุดคือจฺบาบสฺรีสํานวนหอสมุดแหงชาติกรุงปารีสที่ปริวรรตเปนอักษรโรมัน จากการใชวิธีหาคาตัวเลข
สัมประสิทธิ์ของการสงเสียงสัมผัสของคําของ Jenner พบวาตนฉบับดั้งเดิมของเอกสารชิ้นนี้นาจะประพันธขึ้นใน
คริสตศตวรรษที่ ๑๗ หรือเกากวานั้น
∗
เรื่องลแบงเปนผลงานวรรณคดีประเภทหนึ่งซึ่งประพันธขึ้นเพื่อประโลมอารมณผูอานผานภาษารอย
กรองอันประณีต กลาวโดยเฉพาะเจาะจงก็คือ ตัวบทวรรณคดีแบบโบราณซึ่งประพันธขึ้นเปนรอยกรองระหวาง
คริสตศตวรรษที่ ๑๘-๑๙ เรื่องลแบงสวนใหญไมปรากฏผูแตงและสมัยที่แตง เนื้อเรื่องสวนใหญนํามาจาก
ปญญาสชาดกและอีกสวนหนึ่งนํามาจากชาดกนอกนิบาต โดยเรื่องลแบงที่จัดวาเกาแกที่สุดคือเรื่องขยองสังข
ตามคําจํากัดความของฆีง หก ฑี ที่กลาววาเรื่องลแบงเปนงานประพันธเพื่อประโลมอารมณผูอาน และจูดิธ จาคอบ
ก็ใหคําอธิบายในทํานองเดียวกันวา เรื่องลแบงเปนงานเพื่อความสําเริงอารมณ และนักเดินทางชาวฝรั่งเศสใน
ศตวรรษที่ ๑๙ มักไปชุมนุมที่ศาลาในตอนเย็นเพื่อฟงการอานเรื่องลแบง ลวนแสดงใหเห็นวาวรรณคดีประเภท
นี้เปนที่นิยมของมหาชน (ฆีง หก ดี. ทิฎฐภาพทูเทาในอกฺสรสาสฺตรแขฺมร Paris : L’ Harmattan, 1997 หนา ๘๓
และ Jacob, Judith M., The Traditional Literature of Cambodia., p. 36.)
∗∗
วรรณคดีประเภทนิทานพื้นบานนั้นของเกี่ยวกับเรื่องตํานาน ขนบประเพณี สิ่งเหนือธรรมชาติ และ
ความเชื่อของชาวบานทั่ว ๆ ไป สิ่งพิเศษที่มองหาไดจากวรรณคดีประเภทนิทานพื้นบานคือ การบันทึกวิถีชีวิต
ของชาวบานในทุกๆ แงมุมที่เราอาจมองเห็นไดไมชัดเจนนักจากวรรณคดีลายลักษณที่เนนการแสดงภาพของชน
ชั้นสูงเชนกษัตริยและขุนนางมากกวา ในสังคมเขมร ภูมิหลังที่ปรากฏในนิทานพื้นบานก็คือวิถีชีวิตโดยทั่วไป
ของชาวนาซึ่งแสดงใหเห็นบุคลิกภาพของคนเขมร อารมณขัน และปรัชญาชีวิตที่พวกเขายึดถือ นอกจากนี้ ฌ็อน
พริสลูสกี้ (Jean Przyluski) ยังเสนอประเด็นที่นาสนใจอีกประการหนึ่งวา การศึกษานิทานพื้นบานเขมรนาจะเปน
สิ่งที่แสดงใหเห็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของเขมรกอนที่จะรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอินเดียและจีนได การนําเสนอ
ภาพสตรีใ นนิ ท านพื้น บา นเขมรจึ งน า จะสะทอ นมุ ม มองดั้ งเดิม ที่ค นเขมรมีต อสตรี กอ นที่จ ะรั บ อิ ท ธิ พ ลจาก
ภายนอกไดไมมากก็นอย (Judith M. Jacob, Cambodian Linguistic, Literature and History: Collected
Articles, David A Smyth,ed., (London: School of Oriental and African Studies, 1993), p.243 in Aing Sokroeun,
“The Perfect Women as Represented in Cambodian Folktales,”, p.496.)
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และวรรณกรรมมุขปาฐะที่เล็ดรอดจากการเผาทําลายบางและอยูในรูปของความทรงจําของผูที่ยังมี
ชีวิตอยูบางดังที่กลาวมา
ประการตอมา เรื่องรามเกรฺติ์หรือรามเกียรติ์ จฺบาบสฺรีสํานวนหอสมุด
แหงชาติกรุงปารีส เรื่องลแบงและนิทานพื้นบานรวมกันแสดงภาพของสตรีทั้งที่เปนภาพของชน
ชั้นสูงและชนชั้นลาง รามเกรฺติ์คือวรรณคดีเลมสําคัญที่ชาวเขมรรูจักกันดีทั้งในแงของเนื้อเรื่อง ใน
แงของระยะเวลานานนับศตวรรษ และในแงของการแพรกระจายในสื่อรูปแบบตางๆ ทั้งภาพสลักที่
นครวัด ภาพเขียนตามวั ด การละเล นประเภทหนัง ละครรําของราชสํานักและการแสดงของ
ชาวบาน13 แสดงใหเห็นถึงความคุนเคยและความนิยมของชาวเขมรที่มีตอเรื่องรามเกรฺติ์ไดอยางดี*
ไมเฉพาะแตในประเทศเขมร ภาพนางสีดาซึ่งเปนที่ยกยองในฐานะภรรยาที่ซื่อสัตยตอสามีเปนภาพ
ตนแบบของภรรยาในอุ ด มคติของนานาประเทศในภูมิภาคแถบนี้ ในขณะที่จฺบาบสฺรีสํา นวน
หอสมุดแหงชาติกรุงปารีสเปนคําสอนที่แสดงอิทธิพลของพุทธศาสนานิกายเถรวาทในการออก
ระเบีย บควบคุ มวิ ถีชีวิ ตของสตรี เขมร การคนพบจฺบาบสฺรีสํา นวนนี้ทํ า ใหเขา ใจไดวาคําสอน
เกี่ยวกับกิริยามารยาทของสตรีรวมทั้งเรื่องบทบาทหนาที่ของสตรีในฐานะบุตรสาวและภรรยา
ไหลเวียนอยูในสังคมเขมรมานานและไดสรางภาพสตรีในอุดมคติขึ้นมาชุดหนึ่ง สวนเรื่องลแบง
ซึ่งมีที่มาจากชาดกในพุทธศาสนาก็เปนหลักฐานที่นาสนใจในการเสนอภาพภรรยาในอุดมคติใน
ลักษณะที่ใกลเคียงกับที่ปรากฏในจฺบาบสฺรี นางในเรื่องลแบงจะเปนผูมีคุณสมบัติทางจิตวิญญาณ
หรือมีคุณธรรมตามที่พุทธศาสนาปลูกฝงไวเชนความกตัญู การอุทิศตนเพื่อสามีและเพื่อบุตร
ความมีบุญญาธิการและความสามารถในการสนับสนุนสงเสริมสามีได การเนนคุณธรรมและความ
มีบุญญาธิการทําใหสตรีผูกพันอยูกับการทําความดีเพื่อสะสมบุญ ซึ่งประเด็นดังกลาวจะเปนปจจัย
สําคัญในการกําหนดวิธีคิดและวิธีปฏิบัติตนของสตรีตามแนวคิดกุลสตรีในเวลาตอมา สวนนิทาน
พื้นบานนอกจากจะเปนสิ่งที่ชาวเขมรใชเลากันปากตอปากเพื่อความบันเทิงแลว ภาพของสตรีใน
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*
ชาวเขมรรูจักรามเกรฺติ์ตั้งแตสมัยกอนพระนคร คือในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒ ที่จารึกเวียลกันเตลซึ่งมี
การกลาวถึงการสรางคัมภีรสําคัญเพื่อถวายเทพเจาเปนเครื่องบูชา หนังสือที่ทําถวายประกอบไปดวย มหาภารตะ
รามายณะและคัมภีรปุราณะ และหลังจากนั้นก็พบในจารึกหลักตาง ๆ ที่มีขอความระบุไววาวีรกรรมและความ
ยิ่งใหญ ของพระมหากษัตริยแ ตละพระองคที่โปรดใหมีการสรางปราสาทนั้นเปรียบไดกับความยิ่งใหญของ
พระราม นอกจากที่จะปรากฏในรูปของประติมากรรมและจิตรกรรมแลว ในสมัยหลังที่มีการสรางวรรณคดี
ลายลักษณก็พบรามเกรฺติ์ถึง ๙ สํานวน อานรายละเอียดเรื่องความนิยมในวรรณคดีเรื่องรามเกรฺติ์ของชาวเขมร
เนื้อเรื่องที่ปรากฏในภาพสลักตามผนังปราสาทตางๆ และรามเกรฺติ์ฉบับลายลักษณอยางพิสดารไดใน บุษบา
เรืองศรี “วรรณศิลปและภาพสะทอนทางวัฒนธรรมเขมรในรามเกรฺติ์ฉบับพุทธศาสนบัณฑิตย เลมที่ ๑-๑๐,”
(วิทยานิพนธศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเขมร ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ๒๕๔๘), หนา ๑-๑๓ และ หนา ๑๖-๒๖.

๕๕

นิทานพื้นบานยังเปนภาพสะทอนของสตรีชาวนาหรือสตรีที่เปนบุตรีของคหบดี (ซึ่งเมื่อปรากฏใน
นิทานพื้นบานก็จะแสดงภาพสตรีที่มีวิถีชีวิตและวิธีคิดที่ไมตางจากสตรีชาวบานมากนัก) ซึ่งเปน
ชนสวนใหญของประเทศตางไปจากภาพของสีดาและนางในเรื่องลแบงที่เปนสตรีชนชั้นสูง ภาพ
สตรีในนิทานพื้นบานเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวาลักษณะในอุดมคติของสตรีระหวางชนชั้นสูงกับ
ชาวบานอาจเปนคนละชุดกันในบางกรณี
ประการที่สาม ทั้งรามเกฺรติ์ จฺบาบสฺรีสํานวนหอสมุดแหงชาติกรุงปารีส
เรื่องลแบงและนิทานพื้นบานรวมกันเสนอภาพของสตรีในอุดมคติชุดหนึ่งที่มีทั้งความคลายคลึง
และความแตกตางกัน ซึ่งจะทําใหเขาใจขอเรียกรองของสังคมเขมรที่มีตอสตรีได ความตองการ
สตรีที่มีความงดงาม ออนหวาน อุทิศตนใหสามีและครอบครัว ไมเห็นแกตัว เปนผูสนับสนุนสามี
และมีปญญาในการหนุนครอบครัวไปสูความมั่งคั่งก็เพื่อกํากับสตรีใหปฏิบัติหนาที่เปนผูสนับสนุน
ค้ําจุนสังคมระบบปตาธิปไตย และภาพนี้เปนภาพหลักที่สังคมคาดหวังกับสตรีเขมร ในขณะทีค่ วาม
แตกตางที่ปรากฏในนิทานพื้นบานจะสะทอนใหเห็นทรรศนะที่สังคมเขมรดั้งเดิมมีตอสตรีซึ่งจะมี
จุด เน น ที่ต างออกไป สตรี ใ นนิทานพื้น บานเนนการใชป ญญาเพื่อประโยชนทางโลกและเพื่อ
ครอบครัวเปนหลัก นิทานพื้นบานหลายเรื่องใหความสําคัญกับสตรีมากกวาบุรุษ ดังเชนนิทานบาง
เรื่องกลาวถึงบุรุษปญญาทึบแตมีภรรยาที่เฉลียวฉลาดในการหาทรัพย และฉลาดในการวางแผน
ชีวิตใหกับบุรุษโดยตนเองเปนผูอยูเบื้องหลังความสําเร็จ ในนิทานบางเรื่องปญญาในการเพิ่มพูน
ทรัพยมีคามากกวาการควบคุมสตรีเรื่องเพศวิถีซึ่งเปนประเด็นที่เรื่องรามเกรฺติ์และเรื่องลแบงออนไหว
มากดวยซ้ํา ภาพของสตรีที่ปรากฏในนิทานพื้นบานสวนหนึ่งจึงเปนภาพที่ถวงดุลกับการยอมรับ
อํานาจและสถานะของบุรุษในสังคมที่มีมากกวาสตรีอยางไมมีเงื่อนไขดังที่ปรากฏในรามเกรฺติ์และ
ในเรื่องลแบง
ความแตกต า งอี ก ประการหนึ่ ง คื อ นิ ท านพื้ น บ า นแสดงบทบาทใน
ครัวเรือนระหวางบุรุษและสตรีใ หเห็น อย างเปน รูปธรรมตางจากเรื่องลแบงที่เ นนการปลูก ฝง
บทบาทและสถานภาพของสตรีในครัวเรือนในเชิงอุดมการณมากกวา ไมไดหมายความวาสตรีใน
นิทานพื้นบานจะรอดพนจากอิทธิพลของคําสอนในพุทธศาสนาที่เขามากํากับควบคุมชีวิต เพราะ
นิ ท านพื้ น บ า นหลายเรื่ อ งก็ แ สดงภาพภรรยาในอุ ด มคติ ต ามอุ ด มการณ แ บบพุ ท ธอย า งชั ด เจน
เพียงแตในนิทานพื้นบานยังเปดพื้นที่ใหสตรีมีบทบาทและมีเสียงในการตอรองกับมาตรการตาง ๆ
ที่ใชควบคุมวิถีชีวิตพวกเธอในแบบที่สตรีในวรรณคดีชุดอื่นๆไมมี นิทานพื้นบานเหลานี้แสดงให
เห็ นว าสตรี (เนนสตรีชาวบาน) ผูเ ปนภรรยาเป น ผูนําที่ทํ าใหครอบครัวเปน ปก แผน มั่งคั่ งและ
เจริญกาวหนาไดมากกวาบุรุษผูเปนสามี ซึ่งแสดงใหเห็นวาในพื้นที่หนึ่ง สตรีอาจอยูในสถานะเปน
รองบุรุษ แตในบางพื้นที่ สตรีก็มีสิทธิ์และมีอํานาจในการจัดการกับชีวิตความเปนอยูของเธอและ
สมาชิกในครอบครัวอยางเต็มที่เชนกัน ความแตกตางของภาพที่ปรากฏในนิทานพื้นบานจึงแสดง
ใหเห็นวาสังคมเขมรใหพื้นที่แกสตรีและเปดโอกาสใหสตรีไดตอรองกับแนวคิดที่กํากับควบคุม

๕๖

สตรีอยูบาง แมในภาพรวมสตรีตองเลนบทที่สังคมทั้งเขียนบทและกํากับพวกเธอ แตในการรับบท
นั้นสตรีเขมรก็ไดแสดงใหเห็นวาในบางพื้นที่หากผานเงื่อนไขที่สังคมกําหนด เธอก็มีอํานาจเต็มมือ
ในการบริหารจัดการใหเกิดประโยชนสูงสุด
ลักษณะในอุดมคติของสตรีที่ปรากฏในวรรณคดีและวรรณกรรมทั้งสาม
ประเภทหมายถึงสิ่งที่เห็นภายนอกคือรูปโฉมและสิ่งที่อยูภายในคือจริยธรรมและคุณธรรมในจิตใจ
ของสตรี อุดมคติดานตาง ๆ ที่จะนําเสนอในลําดับถัดไปนอกจากจะสะทอนรสนิยมของสังคมแลว
ยังแสดงใหเห็นบรรทัดฐานที่สังคมตั้งไวอยางมีเปาหมายเพื่อกํากับใหสตรีประพฤติปฏิบัติตัวให
สอดคลองไปกับความตองการของสังคมอยางแนบเนียน
๒.๔.๒.๒.๑ ความงามเพื่อเชิดชูบุรุษ
ฆี ง หก ดี กล า วถึ ง ความงามของสตรี ต ามขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณีเขมรวาหมายถึงความงามในสามลักษณะคือ กายงาม จริยางามและคุณธรรมงาม เกณฑ
ความงามทั ้ง สามประการนอกจากพบในการนํ า เสนอภาพความงามของสตรีใ นวรรณคดี
ประเภทลแบงซึ่งเปนวรรณคดีในยุคกลางของเขมรและเปนที่นิยมมากในหมูประชาชนแลว เกณฑ
ดังกลาวยอนถอยหลังไปไดถึงนางสีดาซึ่งเปนนางเอกในวรรณคดีที่ปรากฏตัวอยูกอนแลวในสังคม
เขมร ความงามในอุดมคติของนางในวรรณคดีเปนสิ่งที่เขมรไดรับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมอินเดีย
แตก็สามารถนํารสนิยมทองถิ่นของตนเองไปปรับผสมไดอยางกลมกลืน ความงามภายนอกไมใช
คุณสมบัติของกุลสตรีที่นําเสนออยางไรจุดหมาย หากแตกวีใชเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นความงาม
ภายในของสตรีไมวาจะเปนความงามดานจิตวิญญาณหรือความมีบุญญาธิการ ซึ่งมีความหมายใน
นัยที่ลึกลงไปคือเปนความงามที่มีเพื่อเสริมสถานะของบุรุษใหโดดเดนมากยิ่งขึ้น
ในวรรณคดีแบบฉบับทั้งรามเกรฺติ์และวรรณคดีประเภทเรื่องล
แบง การใชความเปรียบในการบรรยายความงามของนางแตละสวนเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นรสนิยม
ของชนชั้นสูงที่รับอิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดียอยางเห็นไดชัด บทบรรยายความงามของสตรี
หรือบทชมโฉมนั้นจะมีลักษณะเขาแบบ หมายถึงลักษณะการชมและการใชความเปรียบเพื่อชม
โฉมในแตละสวนเปนสิ่งที่ดําเนินไปตามขนบที่มีมากอน กวีรุนโบราณคิดไวเปนชุดและกวีรุนหลัง
ก็หยิบมาใช ความงามของนางในวรรณคดีแตละเรื่องจึงมีลักษณะเปนสากล แทบจะไมมีนางใดที่
งามอยางมีเอกลักษณเปนของตนเองเลย ซึ่งสะทอนใหเห็นวาตัวตนของสตรีเขมรที่สังคมสรางนั้น
ไมใชตัวตนที่หมายถึงปจเจกบุคคล แตเปนตัวตนในภาพรวมที่สังคมเห็นวางาม การชื่นชมความ
งามของสตรีจึงไมไดมีเปาหมายที่ตัวสตรีเองแตเปนการชมโดยมีวัตถุประสงคอยางอื่นมากกวา การ
บรรยายรูปโฉมในอุดมคตินั้นกวีจะเริ่มตนจากการบรรยายในภาพรวมกอนเชน ตัวละครเอกสตรีจะ
มีลักษณะงามสงา กิริยาแชมชอย เวลาเดินจะคอย ๆ เดินไปอยางแชมชานุมนวลราวกับการเดินของ

๕๗

ชาง แขนมีลักษณะออนชอยราวกับงวงชาง คอกลมเปนปลอง ๓ ชั้นและมีกลิ่นกายหอมกรุน
จากนั้นกวีจะเริ่มชมความงามของนางไปทีละสวนเริ่มตั้งแตศีรษะ แขน ลําตัว จนจรดปลายเทา กวี
เปรียบใบหนานางวามีความงามดุจจันทรเต็มดวง(เนนที่ความกลมและความสุกใส) คิ้วโกงดุจคัน
ศร ตาดําดั่งนิล จมูกโดงเล็กแหลมราวกับขอกามเทพ แกมแดงปลั่งราวผลมะปรางสุก เสนผมดํา
ขลับดุจปกแมลงภู ดังนี้

สวนพระโพธี
ทรงรูปอุดม
ดุจจันทรบูรณมีฯ
เกศาดําขลับ
พระทนตโสภณ
น้ําเงินสดใสฯ
พระกรรณทั้งสอง
พระเนตรดุจนิล
ดุจแวนเวียนมาศฯ
คิ้วนางระทวย
พระนาสาสม
สดสวยโสภาฯ
พิศริมฝปาก
เฉิดฉายเปลงปลั่ง
เรียบเรียงติดชิดฯ
พิศพระศอ
อังศาคูจอน
กอกอบลักขณาฯ
หัตถังคุลี
มาศมัยออนชอย
โสภณควรชอบฯ
พิศพระถัน
นูนชัดทั้งคู
เรียงสวนอุราฯ
บั้นพระองค

ยลนางนารี
สวัสดิ์สมลักขณา

รัตนราชกัญญา
พระพักตรสดใส

จะอุปมา
ดุจจันทโมลี

ดุจปกภุมรี
เรืองเลือ่ มรัศมี

วาดวงดุจกาน
สดสวยโสภา

กรรไกรสุวรรณา
เพลินพระนลาฎ

โกงดุจปลาย
อุดมพิลาส

เกาทัณฑวรวาด
ดุจตาขอมาศ

พระโอษฐลไม
พิศไปทันตา

สดใสติดสลา
ดุจนิลรัตนา

กลมเกลี้ยงปราศหมอง ปลองสามชั้นชิด
เรียวลออยิ่ง
พระมณีพนั พัทธ
ทั้งทศโสภี
ชดชอยแพงคา

ดุจกานลดา
รุงเรืองโสภา

พองสองอุรา
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สําอางสะอาดโสภา

กอบพระลักขณา

อีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวกับการการชมโฉมนางในวรรณคดีแบบ
ฉบับของเขมรคือ แมจะตกอยูภายใตอิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดีย แตกวีก็ไดผสมผสานขนบความ
งามของทองถิ่นในการชมโฉมรวมไปดวย การสอดแทรกรสนิยมทองถิ่นในการชมนางเปนสิ่ง
ยืนยันทักษะอันเชี่ยวชาญในการประสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมที่คนเขมรรับมาจากที่อื่นและปรับ
ใหเขากับรสนิยมและขนบธรรมเนียมของชนชาติตน กวีเขมร(รวมไปถึงกวีไทยและมาเลย) จะชม
ริมฝปากของนางวาเปนริมฝปากแดงที่เปอนดวยหมากและมีฟนดําขลับเหมือนนิล ซึ่งสะทอนให
เห็น วัฒ นธรรมการกิน หมากในแถบอุ ษ าคเนย สิ่ งที่ แ สดงความกลมกลืน ในการรับและปรั บ
วัฒนธรรมจากแหลงอื่นใหเขากับรสนิยมทองถิ่นอีกประการหนึ่งคือการชมผิว สีผิวในอุดมคติของ
นางในเรื่องลแบงและในรามเกรฺติ์นั้นคือสีเหลืองที่เกิดจากการทาขมิ้นและสีเขียวเหลืองแบบดอก
สลิดซึ่งเปนมาตรฐานความงามของผิวพรรณในถิ่นเขมร กวีเปรียบความงามของผิวนางวาผิวเหลือง
งามดั่งทาขมิ้นเพราะขมิ้นเปนเครื่องประทินผิวที่นิยมใชในสมัยนั้น และในพิธีเขารมของเขมรซึ่ง
ใหหญิงสาวที่เริ่มมีระดูเขารมบมผิวของตนเอง หญิงสาวจะตองดูแลผิวพรรณโดยใชขมิ้นทาทั่วตัว
มือ และเทา เพื่อใหมีผิวเหลืองงดงามผุดผอง สวนสีเขียวเหลืองแบบดอกสลิด ในเรื่องรามเกรฺติ์ มี
บทครวญของพระรามถึงนางสีดาอยูตอนหนึ่งที่พระรามพรรณนาผิวของนางสีดาวา พี่จําสีผิวนองชัด
ยิ่งกวาสลิดเหลืองเขียวซึ่งเปลงประกาย แปลกนักที่ผิวของนางนั้นสามครั้ง ในเวลาตาง ๆ แตละวัน
เหลืองสุกสดใส 72 สีเหลืองเขียวแบบดอกสลิดนั้นกวีเลือกมาจากธรรมชาติที่มีอยูในทองถิ่นของ
ตนเองมาใชเปรียบเทียบกับความงามของผิวนาง ทักษะในการปรับวัฒนธรรมตางถิ่นใหเขากับ
รสนิย มท อ งถิ่ น นี้ เ ป น ทั ก ษะเดี ย วกั บ ที่ เ คยปรากฏในตํ า นานการสร า งเมือ ง และยั ง ให บ ทเรี ย น
ประการหนึ่ง(หากชาวเขมรจะเรียนรู)วา ไมวาชาวเขมรจะตกอยูภายใตอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มา
จากภายนอกมากเพียงใด แตหากหาจุดยืนในความเปนท องถิ่นของตนและกลาที่จะยืนยันก็จ ะ
สามารถสรางอัตลักษณใหเกิดขึ้นได ดังเชนที่ปรากฏในบทบรรยายความงามของนางในวรรณคดี
ลายลักษณทั้งหลาย ทามกลางความงามแบบอุดมคติในรมเงาของวัฒนธรรมอื่นซึ่งทําใหรูปโฉม
ของนางเหมือนกันไปหมด นางในวรรณคดีเขมรเขมรสามารถแสดงตัวตนออกมาดวยความงาม
ของริมฝปากกับสีฟนและสีผิวอันเปนอัตลักษณเฉพาะในถิ่นเขมร
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เปาหมายในการชมความงามของนางเอกคือเพื่อเชื่อมโยงไปถึง
ความมีบุญญาธิการของตัวเธอทั้งจากขนบการชมความงามตามคติพราหมณและตามคติพุทธ ในคติ
พราหมณ มาตรฐานความงามของผิวพรรณจะมีลักษณะผองใส ผิวผุดผองดังทองทา และดูประหนึ่ง
มีรัศมีเรืองรองออกมาจากตัวนางแตละคน หากเปนความงามระดับสูงสุด กวีจะเปรียบเทียบความ
งามของผิวนางกับทองนพคุณซึ่งเปนสัญลักษณบงชี้ถึงความงามทั้งภายนอกและภายในจิตใจ หาก
นางใดมีผิวที่งามและมีความประพฤติที่บริสุทธิ์ผุดผองราวทองนพคุณ นางนั้นก็จะเปนเจาของความ
งามอยางหาที่เปรียบไมได และผูที่บรรลุความงามตามมาตรฐานดังกลาวมักไมใชสตรีสามัญแตเปน
สตรีชนชั้นสูง เปนนางกษัตริยหรือเปนผูที่กวีแสดงใหรูวาคือเทพเจาสตรีจุติมาเกิด หรือในคติพุทธ
เอง ผิวพรรณที่ผุดผองก็สะทอนใหเห็นความมีบุญญาธิการเชนกัน ดังเชน พระนางผุสดีมารดาของ
พระพุทธเจากอนที่จะลงมาจุติยังโลกมนุษยยังเคยขอพรจากพระอินทรซึ่งเปนพระสวามี พรหนึ่งใน
จํานวน ๑๐ ประการที่นางขอคือ ขอใหนางมีผิวพรรณละเอียดบริสุทธิ์อยามีตําหนิแมแตนอย หากดู
จากพรที่พระนางขอทั้งสิบประการซึ่งมีเรื่องที่เกี่ยวกับความงามภายนอกอยูหกประการคือขอใหมี
ผิวงาม ตางาม ขนคิ้วงาม ถันงามและผมงาม รวมทั้งเมื่อตั้งครรภขออยาใหครรภโปงนูนออกมา สิ่ง
ที่พระนางผุสดีขอคือการบรรลุถึงความงามในอุดมคติเทาที่ธรรมชาติจะอํานวยให กลาวคือเมื่อ
ความงามบรรลุขั้นสูงสุดตามวัยที่รางกายมนุษยจะพึงมีไดแลวก็ขอใหคงอยูเชนนั้นไมมีวันเสื่อม
ถอย ซึ่งพระนางผุสดีก็ไดพรตามที่ขอทุกประการ ฉะนั้น ไมวาจะใชมาตรฐานความงามจากคติ
พราหมณหรือคติพุทธ หากนางใดเปนเจาของรูปโฉมที่งามแบบอุดมคติก็ยอมหมายความวานางนั้น
เปนผูที่วิเศษเหนือนางอื่นหรือเปยมดวยบุญญาธิการ
ประเด็นที่แฝงอยูคือความงามเลิศของนางในวรรณคดีแตละเรื่อง
เปน สิ่งที่เสริมสถานะพิเศษใหกับบุรุษอยางแยบยล ความงามลือเลื่ องไปทั่วทั้งสากลโลกของ
นางเอกทั้งหลายทําใหกษัตริยทุกพระองคใฝฝนที่จะไดแตงงานกับเธอ ดังเชนนางสีดาเมื่อยางสูวัย
สาว พระชนกผูบิดาก็ประกาศหาคูใหนางโดยมีขอแมวาหากบุรุษใดยกคันศรคูบานคูเมืองขึ้นได ก็
จะไดอภิเษกกับสีดา ความงามที่เหนือนางใดในสามแผนดินทําใหเทพและกษัตริยทั้งหลายตางพา
กันเดินทางมาเพื่อประลองความสามารถ ความงามของนางสีดาจึงมีเพื่อใหบุรุษพิชิตครอบครอง
เทานั้น หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง ความงามของสีดาเปนเสมือนของรางวัลที่ขับเนนบุญบารมีของ
กษัตริย กษัตริยองคใดไดนางสีดายอมหมายความวาพระองคผูนั้นมีบุญญาธิการมาก และผูที่
ครอบครองความงามของสีดาคือพระนารายณที่อวตารลงมาเปนพระรามเพื่อปราบทุกขเข็ญใหโลก
หรืออยางพระนาง ผุสดีที่กลาวถึงเมื่อตอนตน ความงามของพระนางมีเพื่อขับเนนบุญบารมีของ
พระมหากษัตริยอยางพระเจาสญชัยแหงแควนสีพีราษฏร และพระครรภของนางมีเพื่อใหมหาบุรุษ
อยางพระเวสสันดรมาเกิดเพื่อบําเพ็ญพระชาติสุดทายกอนเปนพระพุทธเจา ในเรื่องลแบงเรื่องกรุง
สุภมิตร นางเกสนีก็มีรูปโฉมงดงามเปนที่ตองตาตองใจของกษัตริยทั้งหลายเชนกัน แตในที่สุด
กษัตริยที่ไดครอบครองความงามอันเปนเอกนี้ก็คือบุรุษที่เกงและมีบุญญาธิการมากที่สุดอันไดแก
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กรุงสุภมิตร ความงามของนางทั้งหลายจึงไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความชื่นชมที่ตัวนางผูงาม
เลิศเองเทานั้น แตนัยของความงามนั้นมีเพื่อแสดงใหเห็นบุญบารมีของบุรุษที่เปนผูครอบครอง
ความงามนั้นมากกวา
ข อ สั ง เกตประการหนึ่ ง เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งความงามภายนอกคื อ
ในขณะที่ความงามเปนเลิศของนางในวรรณคดีเปนสิ่งที่เสริมบุญญาธิการของพระสวามี แตความ
งามนั้นก็อาจนําอันตรายมาสูตัวเธอและพระสวามีไดเชนกัน ฉะนั้น จึงตองมีบางสิ่งที่ทําหนาที่ทั้ง
ปกปองและควบคุม ดังเชนความงามของนางสีดาเปนเหตุใหนางถูกกรุงราพณ(ทศกัณฐ)ลักพาตัวไป
และทําใหเกิดสงครามยืดเยื้อระหวางฝายพระรามกับกรุงลงกาเปนเวลาสิบกวาป หรือความงามของ
นางสุขุมาลฺนทาเทวีเปนเหตุใหพระสวามีของนางคือโภคกุลกุมาร* ถูกปองรายจนเกือบจะถึงแกชีวิต
ความงามภายนอกเพียงประการเดียวจึงไมใชคุณสมบัติที่เพียงพอสําหรับความเปนกุลสตรี หากแต
นางที่มีรูปโฉมงดงามตองมีคุณธรรม ความสามารถพิเศษ หรือสิ่งพิเศษเพื่อคุมครองตัวเธอ เชนนาง
สีดามีสัตยวาจาที่ตั้งมั่นวาจะจงรักภักดีตอพระรามผูเดียวเปนดังอํานาจวิเศษที่คุมครองเธอ หรือนาง
สุขุมาลฺนทาเทวีก็มีของวิเศษที่คอยชวยเธอและยังชวยปกปองพระสวามีจากการถูกปองราย หรือ
อํานาจวิเศษที่ปกปองนางเกสนีในเรื่องกรุงสุภมิตรทําใหชายอื่นที่ไมประสงคดีไมสามารถสัมผัสตัว
นางได 73 (อํานาจ คุณธรรม หรือของวิเศษทั้งหลายก็คือสัญลักษณของความมีบุญญาธิการในตัว
นางเอกแตละคน) จากวิธีดําเนินเรื่องในวรรณคดีเหลานี้อาจแสดงใหเห็นความคิดของกวีและสังคม
ที่มองวาความงามของสตรีเปนสิ่งที่มาพรอมกับอันตรายหากไมปกปองและควบคุม เพราะฉะนั้น
พระเอกก็จะเปนผูที่ปกปองนาง หรือสังคมตองหาวิธีควบคุมดวยการใสคุณธรรมหรือคุณลักษณะ
วิเศษบางอยางใหกับนางผูงามเลิศเหลานั้น ซึ่งจะปรากฏรายละเอียดในหัวขอความงามทางจิต
วิญญาณในลําดับถัดไป
ความงามของสี ด าและนางในเรื่ อ งลแบงเป น ความงามตาม
มาตรฐานของชนชั้นสูงและเปนความงามเพื่อเชิดชูบุญญาธิการของบุรุษที่เปนเจาของความงามนั้น
สวนในนิทานพื้นบาน มีขอสังเกตสองประการเกี่ยวกับความงามของสตรีคือ หนึ่ง ผูเลาเรื่องไมได
ใหความสําคัญกับการบรรยายความงามของสตรีเลย และสองความงามของสตรีไมใชสิ่งที่ประดับ
เกียรติใหตัวสตรีเองแตมีเพื่อเปนรางวัลในการประลองปญญาระหวางบุรุษที่เปนบิดาและวาที่บุตร
*

เรื่องโภคกุลกุมารเปนผลงานของพระคลังโนง แตงขึ้นในมหาศักราช ๑๗๒๖ หรือ คริสตศักราช
๑๘๐๔ เนื้อเรื่องนํามาจากชาดกนอกนิบาตซึ่งไมใชพุทธศาสนบัญญัติ แตกวีและบัณฑิตทั้งหลายไดแตงขึ้นใน
ประเทศกัมพูชาและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตอื่นๆ ที่นับถือพุทธศาสนา ในบรรดาผลงานของพระคลัง
โนงนั้นเรื่องนี้เปนเรื่องที่คนเขมรรูจักกันดีที่สุดอาน รายละเอียดใน ฆีง หก ดี มาลีบทอกฺษรสิลฺปเขมรสตวตฺษที่
๑๙ (Paris : L’ Harmattan, 2003), หนา ๑๔๘, ๑๕๒.
73
Irina Shmeliova, “ Perfect Woman in Traditional Khmer Literature,” (Institute of Asian and African
Countries, Moscow State University, 2003).
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เขย ในนิทานพื้นบานจะไมมีบทชมโฉมสตรีเหมือนในรามเกฺรติ์หรือในเรื่องลแบง การกลาวถึง
ความงามของสตรีจะบรรยายดวยประโยคสั้น ๆ เพียงหนึ่งหรือสองประโยคเชน ตายายนั้นมีลูกสาว
คนหนึ่งรูปรางงดงามมาก ในเรื่อง พอตาเลือกลูกเขย 74 หรือ มหาเศรษฐีสามีภรรยามีลูกสาวคนหนึ่ง
สวยงามมาก พวกหนุม ๆ จํานวนมากผูกใจสมัครรักใคร ในเรื่อง เจากะลาคว่ํา 75 การใหความสําคัญ
กับการบรรยายความงามระหวางนางในเรื่องลแบงกับนางในนิทานพื้นบานที่ตางกันแสดงใหเห็นวา
การบรรยายความงามของนางในวรรณคดีเปนเรื่องรสนิยมของชนชั้นสูงที่รับวัฒนธรรมมาจาก
อินเดียอยางแทจริง และยังแสดงใหเห็นวิธีคิดของชาวบานที่ไมไดใหคาความงามของสตรีเหนือไป
กวาคุณสมบัติอื่น ในทางตรงขาม ความงามของสตรีบางครั้งกลับกลายเปนโทษเสียดวยซ้ํา เชน
เรื่อง ชายหนุมสองคนอยากไดภรรยาเขา เรื่อง ชายทั้งสี่คนเรียนศิลปศาสตร และเรื่อง พราหมณ
สามคนแยงหญิงสาวคนหนึ่งเปนภรรยา 76 ทุกเรื่องเปนคดีความที่เกิดขึ้นเพราะความงามของสตรี
ทําใหบุรุษที่พบเห็นตองการเปนเจาของครอบครองและเปนชนวนเหตุใหเกิดการวิวาทขึ้นในหมู
บุรุษ แตสิ่งที่มาคลี่คลายปญหาคือปญญาของพระราชาหรือของกระตายเจาปญญาที่มีความเฉียบ
แหลม ดังเชนในเรื่องชายทั้งสี่คนเรียนศิลปศาสตร ความงามของสตรีจึงมีเพื่อขับเนนใหเห็น
ปญญาของผูปกครองหรือนักปราชญซึ่งเปนสิ่งสําคัญในการปกครองและประสานประโยชนใหกับ
คนในชุมชน
ลักษณะดังกลาวสอดคลองกับขอสังเกตที่สองที่วาความงามของ
สตรีเปนทั้งชนวนและเดิมพันในการประลองปญญาของบุรุษฝายพอตาและวาที่ลูกเขย อยางเชน
เรื่อง พอตาเลือกลูกเขย และเรื่อง เจากะลาคว่ํา นั้น เรื่องจะเริ่มจากการที่บิดาผูมีบุตรสาวสวยไมยอม
ยกบุตรสาวของตนเองใหบุรุษคนใดหากเขาไมผานการทดสอบของตน โดยมากการทดสอบมักเปน
การตั้งเงื่อนไขในสิ่งที่เปนไปไดยาก เชนการไมใหบุรุษกลาวสบถดามารดา หรือการใหสรางเรือน
หาหลังใหเสร็จภายในหนึ่งวัน เรื่องจะแสดงใหเห็นการขับเคี่ยวกันทางปญญาระหวางวาที่พอตา
และวาที่ลูกเขยโดยฝายพอตาพยายามขัดขวางไมใหบุรุษหนุมกระทําภารกิจไดสําเร็จแตจะจบที่ชัย
ชนะของฝายบุรุษหนุมเพราะเขาเหลานั้นเปน ไอคนนี้มันมีปญญามาก (เรื่องพอตาเลือกลูกเขย)77
และเปนปญญาในลักษณะที่ มีความคิดรูเลหกลอุบาย (เรื่องเจากะลาคว่ํา)78 และรางวัลที่ผูมีปญญา
ไดรับก็คือบุตรีคนงาม ความงามของสตรีที่ปรากฏทั้งในรามเกรฺติ์ เรื่องลแบงและในนิทานพื้นบาน
74

ประยูร ทรงศิลป, ประชุมเรื่องตํานานและนิทานพื้นบานเขมร ภาคที่ ๑-๙ ( กรุงเทพ: ภาควิชา
ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราชภัฏธนบุรี, ๒๕๔๐), หนา ๕๘.
75
เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๗๘.
76
เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๗, ๒๙๕-๒๙๖.
77
เรื่องเดียวกัน, หนา ๖๐.
78
เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๗๘.
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จึงมีลักษณะที่คลายคลึงกันคือเปนความงามในลักษณะที่เปนของรางวัลเพื่อเชิดชูสถานะของบุรุษ
เพีย งแต จุด เนนสถานะที่ เหนือกวาของบุรุษในวรรณคดีล ายลัก ษณและวรรณกรรมพื้น บา นจะ
ตางกันเทานั้น วรรณคดีลายลักษณจะเนนที่ความมีบุญญาธิการในขณะที่วรรณกรรมพื้นบานเนน
เรื่องปญญาเพื่อประโยชนในทางโลก ดังเชนที่ปรากฏในนิทานพื้นบานวาสังคมเขมรใหคากับ
ปญญาที่สามารถบันดาลผลใหไดไมวาปญญานั้นจะมีลักษณะซื่อตรงหรือใชเลหกลอุบายก็ตาม
ทรรศนะเรื่องความงามของสตรีอีกประการหนึ่งที่วรรณกรรมทั้งสองแหลงเห็นตรงกันคือความงาม
ของสตรีอาจนําอันตรายหรือเปนชนวนเหตุใหเกิดความวุนวายดังที่ไดยกตัวอยางไปขางตนแลว
ฉะนั้นกวีจึงใหความสนใจกับความงามภายในจิตใจหรือคุณวิเศษดานจิตวิญญาณมากกวาความงาม
ภายนอก ซึ่งความงามภายในของนางในวรรณคดีเหลานี้จะเปนองคประกอบสําคัญของแนวคิดกุล
สตรีที่ขาดไมได
๒.๔.๒.๒.๒ ความงามทางจิตวิญญาณ : คุณธรรมเพื่อค้ําจุน
ครอบครัวปตาธิปไตย
การบรรยายความงามเพียบพรอมของสตรีเขมรนั้น กวีเขมรมัก
บรรยายความงามภายนอกเพื่อเปนสะพานนําผูอานไปสูความงามภายในจิตใจซึ่งกวีใหความสําคัญ
มากกวา สตรีใด ๆ อาจมีรูปกายภายนอกที่งดงามได แตสตรีที่เปนกุลสตรีจะตองมีคุณสมบัติดาน
จิตวิญญาณซึ่งถือเปนความงามภายในจิตใจอันไดแกความซื่อสัตย ความจงรักภักดี การอุทิศตัว
ใหกับความทุกขยาก ไมตั้งคําถาม มีความกตัญู มีสติปญญาที่เฉลียวฉลาด มีสัมมาคารวะและมี
กิริยามารยาทเรียบรอย หากพิจารณาดานที่มาของวรรณคดีทั้งหลายไมวาจะเปน จฺบาบสฺรีหรือ
เรื่องลแบงหรือนิทานพื้นบานจะพบวาคุณสมบัติเหลานี้ก็คือคุณธรรมตามหลักคําสอนในพุทธ
ศาสนานั่ นเอง คุณสมบัติ ทางจิตวิญญาณที่พบในวรรณคดี และวรรณกรรมมุ ขปาฐะเหลานี้จ ะ
กลายเปนตนแบบของสตรีในอุดมคติในสังคมเขมร ทั้งหมดคือขอบังคับที่ควบคุมใหสตรีในสังคม
ดํารงบทบาทเปนผูสนับสนุนและผูปฏิบัติตามคําสั่งของผูอื่นโดยเฉพาะบุรุษซึ่งสังคมยกยองใหเปน
ผูนําอยางไมมีเงื่อนไข นาสังเกตวาคุณธรรมทั้งหลายที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่องรามเกรฺติ์ เรื่องลแบง
และนิทานพื้นบานคือคุณธรรมที่เนนสําหรับสตรีที่อยูในฐานะบุตรสาวและภรรยามากกวาสตรีที่
เปนมารดา เพราะหากพิจารณาถึงสถานภาพของสตรีในสังคมระบบปตาธิปไตยแลว สตรีผูเปน
มารดาคือสตรีที่ผานการกลอมเกลาทางสังคมใหรับบทบาทเปนผูผลิตซ้ําและผูถายทอดอุดมการณ
ของการสรางครอบครัวในระบบปตาธิปไตยอยางเขารูปเขารอยมากที่สุด ในขณะที่สตรีผูเปน
ภรรยาและบุ ต รสาวยั ง อยู ใ นภาวะที่ ไ ม แ น น อนว า จะเข า มารั บ บทบาทการเป น ผู ผ ลิ ต ซ้ํ า ด า น
ประชากรและผูผลิตซ้ําอุดมการณของสังคมหรือไม การตอกย้ําคุณธรรมหลาย ๆ ประการอยาง
เขมขนเพื่อใหสตรีในสองสถานะนี้รับบทบาทของผูผลิตและผูรักษาสถาบันครอบครัวในระบบ
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ปตาธิปไตยใหดําเนินไปไดอยางตอเนื่องจึงเปนสิ่งจําเปน และหากพิจารณาที่การถายทอดอบรม
ความรูดานการครองเรือนใหแกสตรี สังคมเขมรมอบบทบาทนี้ใหมารดาเปนผูถายทอดสูบุตรสาว
เนื่องจากแหลงอบรมความรูในสมัยกอนคือวัด ครูผูสอนคือภิกษุสงฆและผูที่มีโอกาสเรียนคือ
เด็กชายเทานั้น แหลงอบรมความรูสําหรับเด็กสาวจึงจํากัดอยูเพียงแหลงเดียวคือที่บานและใน
ชุมชนโดยมีมารดาเปนผูถายทอดความรู ฉะนั้นหากพิจารณาเนื้อหาคุณธรรมที่สังคมปลูกฝงใหแก
สตรีจะทําใหมองเห็นความคาดหวังของสังคมที่มอบภารกิจการสรางและรักษาสถาบันครอบครัว
ใหสตรีเขมรทั้งสามสถานะคือบุตรสาว ภรรยา และมารดาประพฤติปฏิบัติ
ก. ความกตัญู : หนาที่หลักของลูกสาวชาวเขมร
ความงามทางจิตวิญญาณที่สังคมเขมรใหคุณคาอยางสูง
คือความกตัญู ความกตัญูเปนคุณธรรมของสตรีในฐานะบุตรสาวซึ่งตองปรนนิบัติรับใชบิดา
มารดาในฐานะผูมีพระคุณที่ไดใหกําเนิดและเลี้ยงดูจนเติบใหญ รวมไปถึงการเคารพเชื่อฟงและ
ปฏิบัติตามคําแนะนําสั่งสอนของบิดามารดาอยางไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่สูงสุดคือการ
มอบชีวิตใหอยูในความดูแลของบิดามารดาโดยเฉพาะเรื่องการแตงงาน ความกตัญูคือคุณธรรม
สําคัญของแนวคิดกุลสตรีและมีผลในการกํากับใหสตรีเขมรทุกคนตองอุทิศตนเพื่อบุพการี การ
เนนคุณธรรมเรื่องความกตัญูของบุตรสาวนอกจากจะหมายถึงการมีผูดูแลสมาชิกในสังคมยามแก
เฒาแลว สิ่งนี้ยังหมายถึงภารกิจที่สังคมมอบหมายใหสตรีเปนผูรักษาสถาบันครอบครัวใหมั่นคงทั้ง
ในแงของการบํารุงเลี้ยงสมาชิกทุกคนใหมีความเปนอยูที่ดี และในแงของการสืบเผาพันธุเพื่อใหมี
สมาชิ ก ในสั ง คมดํ า รงรั ก ษาสถาบั น ครอบครั ว ต อ ไปอี ก ด ว ย ในยามปกติ สตรี จ ะอุ ทิ ศ ตั ว เพื่ อ
ครอบครัวโดยการรับผิดชอบงานที่เปนของครัวเรือนทั้งงานบานและงานในไรนา แตในยามที่
บานเมืองเกิด วิก ฤต คุ ณสมบั ติดั งกลาวจะถูก สังคมและรัฐหยิบมาสร างเปนวาทกรรมสํ าหรับ
เรียกรองใหสตรีอุทิศตนกระทําภารกิจเพื่อสังคมและเพื่อชาติดังจะเห็นไดในการปรับความหมาย
ของแนวคิดกุลสตรีในบทถัดไป
ความกตัญูของสตรีเปนคุณสมบัติที่นําเสนอทั้งในราม
เกรฺติ์ เรื่องลแบงและนิทานพื้นบาน ที่มาของเรื่องเหลานี้แสดงใหเห็นอิทธิพลของศาสนาที่กํากับ
แนวคิดนี้ อยางเด นชัด รามเกรฺติ์มี ที่มาจากศาสนาฮินดูซึ่งชีวิตของสตรีทุกสถานภาพทั้ งมารดา
ภรรยา และบุ ต รสาวขึ้ นอยู กั บบุ รุษ ซึ่ งสัง คมฮิ น ดูม อบหมายให เ ป น ผูป กครองในแต ละช ว งวั ย
โดยเฉพาะอยางยิ่ งสตรี ใ นฐานะบุตรมี ห น าที่เ ชื่อฟงและปฏิบัติตามคํ าสั่ งของบิ ดามารดาอยาง
เครงครัด สวนเรื่อง ลแบงมีที่มาจากชาดก คําสอนในพุทธศาสนาเรื่องความกตัญูก็เปนสิ่งที่สง
อิทธิพลตอเรื่องอยางชัดเจนเชนกัน ในพระไตรปฎก คัมภีรสิงคาลกสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ได
กลาวถึงหนาที่และความรับผิดชอบของบุตรที่พึงปฏิบัติตอมารดาบิดา ๕ สถานคือ หนึ่ง ทานเลี้ยง

๖๔

เรามาแลวควรเลี้ยงทานตอบ สอง ชวยรับทํากิจการงานของทาน สาม ชวยดํารงวงศสกุลไว สี่
ประพฤติตนใหเหมาะสม สมควรเปนผูรับทรัพยมรดก และหา เมื่อทานลวงลับไปแลว ทําบุญอุทิศ
สวนกุศลใหทาน79 เนื้อหาเหลานี้มาปรากฏเปนหนาที่ของสตรีในฐานะบุตรสาวทุกขอ แตจะมาก
บางนอยบางตามประเด็นที่กวีตองการเนนย้ํา อยางไรก็ตามจากแหลงขอมูลทั้งสามสามารถสรุป
เนื้อหาเกี่ยวกับการแสดงความกตัญูของสตรีไดสองประเด็นคือ การแสดงความกตัญูดวยการ
ปรนนิบัติรับใชและรับหนาที่ในครัวเรือนและการแสดงความกตัญูโดยการแตงงานที่บิดามารดา
เปนผูจัดหาให ดังนี้
ความกตัญูประการแรกที่บุตรสาวตองตอบแทนบิดา
มารดาคือการเชื่อฟงคําสั่งทุกประการและปรนนิบัติรับใชตามที่ปรากฏในคัมภีรสิงคาลกสูตรขอที่
หนึ่งและขอที่ สอง คือการเลี้ย งทานตอบและชวยรับทํากิจการงานของทาน สตรีที่มีคุณธรรม
ดังกลาวจะแสดงออกดวยการรับผิดชอบเรื่องงานบานทั้งหมด ภาพของสตรีในนิทานพื้นบานจะ
นําเสนอคุณธรรมในขอนี้ชัดเจนกวาสีดาหรือนางในเรื่องลแบงซึ่งเปนชนชั้นสูงที่ไมตองรับผิดชอบ
ภารกิจในครัวเรือน อยางไรก็ตาม การรับผิดชอบงานในครัวเรือนที่ปรากฏในนิทานโดยมากจะเปน
เรื่องของการปฏิบัติตามคําสั่งของบิดามารดาอยางไมโตแยงมากกวา อยางเชนเรื่อง กําเนิดนกเขา
กลาวถึงสามีภรรยามีบุตรสาวสามคน บุตรสาวคนโตเปนคนตักน้ําหุงขาว บุตรสาวคนรองมีหนาที่
ชวยเลี้ยงนอง และเมื่อมารดาสั่งใหบุตรทําอะไรบุตรก็ปฏิบัติตาม เชน มารดาใชใหบุตรทั้งสามซึ่ง
ยังเล็กไปเฝาขาวที่หวานไวไกลจากบานมาก บุตรทั้งหมดก็ตองไปเฝาขาวตามคําสั่งมารดา 80 หรือ
เรื่องงูเกงกอง นางเอดผูเปนบุตรสาวตองปฏิบัติตามคําสั่งของมารดาที่ใชใหไปตามงูเกงกองและพา
มาที่บานแมวานางเอดจะ เห็นงูก็กลัวจนสั่นไปทั้งตัว แตวากลัวแมเพราะแมใชมาจึงพยายามสะกด
ใจพางูไปบาน 81 บทบาทของบุตรสาวในนิทานทั้งสองเรื่องมีทั้งการแบงเบาภาระในครัวเรือนและ
การปฏิบัติตามคําสั่งของมารดาอยางไมมีขอแม ไมวาตนจะอยูในภาวะที่ตองการทําหรือไมก็ตาม
ในนิ ท านบางเรื่ อ งแสดงความคาดหวั ง ว า บุ ต รสาวมี
หนาที่ชวยบิดามารดาในการหาอาหารและหารายไดเขาบาน สําหรับเด็กสาว การใชตนทุนของ
ความเปนกุลสตรีอยางถูกตองก็อาจจะสรางรายไดใหอยางคาดไมถึงอยางเชนเรื่องมนุษยโลภ เลาถึง
เด็กสาวผูหนึ่งอายุ ๑๔ ป มารดาใชใหไปขุดมันในปาเธอก็ทําตามที่มารดาสั่ง เด็กสาวทําจอบหลุด
ไปในโพรงลึกและรองขอใหชวย เสือที่มีแผลเนามีหนอนเต็มหัวออกมาเสนอความชวยเหลือโดยมี
ขอแลกเปลี่ยนวาเด็กสาวตองชวยเอาหนอนออกจากหัวให เมื่อไดจอบ เด็กสาวก็ตองเอาหนอนออก
จากหัวเสือ เสือถามเด็กสาววาแผลบนหัวของตนเหม็นหรือหอม แมจะเหม็นมากแตเด็กสาวตอบวา
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หอมทุกครั้งไป การที่เด็กสาวมีสัมมาคารวะ รูจักใชคําพูดอยางออนหวานทําใหเสือเอาทองใส
ตะกราใหทําใหครอบครัวเด็กสาวมีฐานะร่ํารวยขึ้นทันที จากนั้นในนิทานก็เลาวา เมื่อเรื่องราวนี้
ลวงรูไปถึงหญิงอื่น ๆ ที่มีลูกสาวรุน ๆ หญิงเหลานั้นกลาวกับลูกสาวตนเองวา “นี่แนะ เจาจงดูลูก
สาวเขาซิ เขาไปขุดมันไดเงินทองเอามาแจกพี่นองเขา เจาไปขุดมันไดแตมัน ไมไดอะไรกับเขาบาง
เลย” 82 แสดงใหเห็นวาในหมูชาวบานทั่วไป บิดามารดาก็มองบุตรของตนในฐานะสมาชิกคนหนึ่ง
ที่ชวยแบงเบาภาระในเรื่องการหาอาหารและอาจจะเปนแหลงที่มาของรายได ดังเชนที่ปรากฏใน
เรื่องในเชิงสัญลักษณวาคําพูดที่ออนหวานอาจมีคาเสมอทอง การพร่ําสอนเรื่องความเปนกุลสตรีที่
ตองมีกิริยามารยาทเรียบรอย ใชคําพูดอยางออนหวานจึงเปนสิ่งที่มีความหมายตอชาวบานเพราะ
กิริยาเหลานี้คือทุนอันมีคาที่จะบันดาลผลตอบแทนที่ดีกลับคืนมาสูสตรีผูปฏิบัติ และสามารถเลี้ยง
คนทั้งครอบครัวใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้นได นอกจากการตอบแทนดวยการใชแรงงานของตน
ทํางานในครัวเรือนตาง ๆ ที่บิดามารดามอบหมายใหซึ่งเปนเรื่องปกติของบุตรสาวชาวบานของเขมร
คุณธรรมเรื่องความกตัญูประการตอมาคือการยินยอม
แตงงานกับบุคคลที่บิดามารดาจัดหาให ในฐานะบุตรีที่ดี สตรีตองมีความกตัญูและการกระทําที่
แสดงออกถึงความกตัญูอยางสูงตอบิดามารดาคืออยูในโอวาท เชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งทุก
ประการโดยเฉพาะเรื่องการแตงงานหรือการดํารงวงศสกุลตามคําสอนในลําดับที่สามในคัมภีร
สิงคาลสูตร ในเรื่องรามเกรฺติ์ เรื่องลแบง และนิทานพื้นบานก็จะแสดงความคาดหวังของสังคมที่มี
ตอสตรีในลักษณะเชนนั้น คือสตรีที่เปนบุตรสาวมีหนาที่ในการแตงงานเพื่อสืบวงศตระกูลหรือ
เพื่อสืบราชวงศและสายสัมพันธที่เกิดจากการแตงงานกับฝายสตรียังทําใหเกิดการผนวกดินแดนให
เปนปกแผนดวย วรรณคดีและวรรณกรรมที่เปนแหลงขอมูลตางนําเสนอตรงกันวาเมื่อถึงวัยที่มี
คูครองได บิดามารดาจะเปนผูจัดหาคูครองใหบุตรตามที่ตนเองจะเห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสมใน
การสร า งครอบครั ว ในกรณี ข องบุ ต รสาวชาวบ า นหรือ บุ ต รสาวคหบดี ใ นนิ ท านพื้ น บ า นเมื่ อ
แตงงานแลวบุตรเขยมักจะครอบครองทรัพยสินมรดกของพอตา ในกรณีของเรื่องลแบง พระเอก
มักจะไดปกครองบานเมืองของทั้งฝายมเหสีและฝายของพระองคเองที่พระบิดามารดายกให ที่
นาสนใจคือ แหลงขอมูลทั้งสามประเภทตางเลารูปแบบของการแตงงานไวใกลเคียงกับที่ปรากฏใน
ตํานานการเกิดอาณาจักรแรกของชนชาติเขมรเปนสวนมาก กลาวคือ บุตรเขยเปนคนนอกที่เดินทาง
มาพบแลวมีความประสงคจะแตงงานกับนาง แตตองผานเงื่อนไขบางอยางเชนการประลองปญญา
กับพอตาหรือการพิสูจนความสามารถหรือคุณสมบัติอื่น ๆ จนฝายพอตามีความวางใจยกบุตรสาว
ให และเมื่อแตงงานแลวก็จะไดครอบครองและปกครองดินแดน
ความแตกตางของการแตงงานเพื่อแสดงความกตัญูนี้
คือเกณฑในการเลือกผูจะมาเปนบุตรเขยซึ่งจะตางกันไปตามประเภทของแหลงขอมูลและชนชั้นที่
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ปรากฏในเรื่องซึ่งหมายถึงประเด็นที่ตองการนําเสนอตางกันไปดวย เชนในเรื่องรามเกรฺติ์ กวี
ตองการสดุดีเกียรติของพะรามในฐานะเทพอวตารและเนนใหเห็นเดชานุภาพของพระรามเหนือ
กษั ต ริ ย แ ละเทพทั้ ง ปวง เมื่ อ นางสี ด ามี อ ายุ ค รบควรวิ ว าห ไ ด พฺ ร ะบาทชนกก็ ทํ า พิ ธี ชุ บ ศรอั น
ศักดิ์สิทธิ์และประกาศจะอภิเษกนางสีดาใหแกผูที่ยกศรได 83 และพระรามก็สามารถยกศรไดและได
อภิเษกกับนางสีดา ในเรื่อง ลแบงเรื่องราชกุล กวีตองการแสดงใหเห็นทั้งผลของความกตัญูและ
ความมีบุญญาธิการของพระและนาง กลาวคือเมื่อบุตรสาวมีความกตัญูเชื่อฟงบิดามารดาก็ยอม
ไดรับผลตอบแทนที่ดี นางเพาราชธิดา องคสุดทองของพระเจาจันทราช ยอมแตงงานกับมาที่พระ
บิดาทรงโปรดอยางไมเกี่ยงงอนผิดกับภคนีทั้งสององค ในที่สุดนางเพาก็จะไดรับรางวัลคือคนพบ
ว า ม า ก็ คื อ ราชกุ ล อดี ต ชาติ พ ระโพธิ สั ต ว ซึ่ ง กลายร า งเป น กษั ต ริ ย ห นุ ม รู ป งามและได ป กครอง
บ า นเมื อ งแทนพระบิ ด า84 ในนิ ท านพื้ น บ า นหลายเรื่ อ งจะพบว า สตรี ไ ม ว า จะเป น ธิ ด ากษั ต ริ ย
บุตรสาวเศรษฐีหรือบุตรสาวชาวบานสามัญ พวกเธออยูในฐานะที่บิดามารดาจะยกใหแตงงานกับ
ใครก็ได ขึ้นอยูกับการใชเหตุผลตามสถานภาพของบิดามารดา85 หากเปนบุตรสาวชาวบานอยางใน
เรื่อง พอตาเลือกลูกเขย บิดามารดาตองการใหบุตรแตงงานกับคนมีฐานะเพื่อเปนหลักประกัน
อนาคตที่มั่นคง หากเปนบุตรสาวเศรษฐี เหตุผลที่บิดามารดายกบุตรตนเองใหแตงงานดวยก็เพื่อ
ตอบแทนบุญคุณที่เคยชวยชีวิตไวหรือยกใหเปนรางวัลในการประลองปญญา แตหากเปนธิดา
กษัตริย เหตผลที่ยกธิดาของตนใหก็เพราะเห็ นวาบุรุษผูนั้นเปนผูมีบุญญาธิการ มีปญญาและมี
ความสามารถในการปกครองบานเมือง
ตามหลักเหตุผลที่ปรากฏในเรื่องเลาเหลานี้ จะเห็นวาใน
เรื่องรามเกรฺติ์และเรื่องลแบง เกณฑในการเลือกบุคคลที่จะมาแตงงานกับบุตรสาวจะเนนที่การ
คัดเลือกบุคคลที่มีเดชานุภาพหรือเปนผูที่มีบุญบารมี(ซึ่งอาจซอนตัวอยูในรูปของสัตว หรือเด็ก
กําพรา หรือชายเข็ญใจ) ในสังคมฮินดู กษัตริยอยางพระรามก็คือสมมุติเทพ สวนในสังคมพุทธ ผูมี
บุญคืออดีตชาติพระโพธิสัตว เกณฑเหลานี้ในที่สุดเปนเรื่องการปลูกฝงใหยอมรับโครงสราง
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สังคมที่มีลําดับขั้นชัดเจน สวนในนิทานพื้นบาน การคัดเลือกบุคคลที่จะมาเปนบุตรเขยจะเนนที่
ศั ก ยภาพในการเป น ผู นํ า ครอบครั ว และปกครองทรั พ ย สิ น โดยจะพิ จ ารณาจากป ญ ญาหรื อ
ความสามารถในการประกอบอาชีพหรือคุณสมบัติทั้งสองประการควบคูกัน ขอสังเกตประการหนึ่ง
เกี่ยวกับเรื่องนี้คือ นอกจากจะเปนอิทธิพลของความคิดทางศาสนาไมวาจะพราหมณหรือพุทธที่ตาง
กลาวตรงกันวาบิดามารดามีหนาที่ในการจัดหาคูครองใหบุตรสาวแลว ความเปนไปไดอีกประการ
หนึ่ ง ก็ คื อ จากบั น ทึ ก ของกาสปาร ดาครู ซ มิ ช ชั น นารี ช าวโปรตุ เ กสบรรยายไว ว า สมั ย ปลาย
คริสตศตวรรษที่ ๑๖ ยังไมมีการสืบทอดมรดก หากเจาบานผูใดเสียชีวิต ทรัพยสมบัติทุกอยางจะ
ตกเปนของกษัตริย สวนภรรยาและบุตรตองไปหาที่ซอนตัวและเริ่มตนชีวิตใหม86 ประเด็นดังกลาว
อาจสงผลใหบทบาทของผูเปนบิดาในนิทานพื้นบานมักเนนเรื่องการหาคูครองที่เหมาะสมใหกับ
บุตรสาวเปนเรื่องที่สําคัญที่สุด และเหตุผลที่บรรดาพอตามักยกบุตรสาวใหเพราะคิดวาบุรุษผูนั้นมี
แววที่จะปกครองบานและดูแลทรัพยสินตอไปได สวนบุตรสาวที่ปฏิบัติตามความตองการของบิดา
มารดาก็จะไดรับผลตอบแทนที่ดีกับตัวเธอทุกครั้งไป กลาวคือพวกเธอก็จะมีสามีที่มีฐานะมั่นคง
หากไม ไ ด เ ป น เศรษฐี ใ นยา นนั้น ก็เ ป น ถึ งขุ น นางชั้ น ผู ใ หญ ห รื อ เป น พระราชา ธิ ด ากษั ต ริย ทุ ก
พระองคที่แตงงานกับบุรุษที่พระบิดาเลือกไมวาเขาจะอยูในรูปแบบใด สุดทายแลว เขาเหลานัน้ ก็จะ
ไดเปนกษัตริยและไดสืบราชวงศปกครองบานเมืองสืบไป แตไมวาจะดวยเหตุผลใด ทรรศนะเรื่อง
การแตงงานกับบุคคลที่พอแมจัดหาใหคือการแสดงความกตัญูขั้นสูงจะสงอิทธิพลตอความคิด
ของคนเขมรนับจากนั้นเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน และในบางกรณี การแสดงความกตัญูดวยการเชื่อ
ฟงคําสั่งบิดามารดาทุกประการก็อาจไมไดอยูในรูปของการแตงงานเสมอไป ขึ้นอยูกับขอเรียกรอง
ของสังคมวาตองการใหสตรีกระทําภารกิจใด แตหลักการสําคัญของการแสดงความกตัญูก็ยังอยู
คือ สตรีตองแสดงความกตัญูดวยการเชื่อฟงบิดามารดา(ซึ่งอาจเปนบิดามารดาโดยกําเนิดหรือเปน
บิดามารดาในรูปของความเปรียบคือสังคมและประเทศชาติ)โดยอุทิศตนใหอยางไมมีเงื่อนไข
อยางไรก็ตาม เรื่องลแบงหรือในนิทานบางเรื่องนําเสนอ
ตางไปจากกรณีที่กลาวถึงขางตน กลาวคือมีบุตรีในนิทานและเรื่องลแบงบางเรื่องที่แสดงใหเห็น
การไมเคารพเชื่อฟงบิดามารดาเรื่องคูครองหรือการที่บุตรีปฏิบัติตามคําสั่งของบิดามารดาแตก็
ไมไดรับผลตอบแทนที่ดี แตกวีก็มีเหตุผลที่จะนําเสนอเชนนั้น เชนในเรื่องลแบงพุทแสนนางกังรี
นางกังรีปฏิบัติตามคําสั่งของนางยักษสันทมาร ผูเปนมารดาซึ่งเขียนจดหมายฝากพุทเเสนมาวาให
แตงงานทันทีที่พุทแสนถึงเมือง (เนื้อความจริงในสารคือนางยักษสันทมารสั่งฆาพุทแสนพรอมมา
ทันทีที่มาถึง แตพุทแสนพบฤาษีระหวางทางและฤาษีจัดการแปลงสารให) แมจะเปนบุรุษแปลก
หนาที่นางไมเคยรูจักมากอน แตนางกังรีก็ปฏิบัติตามอยางไมเกี่ยงงอน แตนางกังรีก็ไมไดครองคูก บั
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พุทแสนเพราะผลกรรมที่นางและมารดาซึ่งเปนยักษกระทําไว และพุทแสนมีภารกิจในการนํายา
กลับไปรักษาดวงตาของมารดาและปาทั้งสิบเอ็ดคน87 กวีตองการเนนบทบาทของพุทแสนในการ
ทําหนาที่บุตรกตัญูมากกวา และตองการเนนวาเพราะผลกรรมที่ทําในชาติปางกอนทําใหนางกังรี
ตองพลัดพรากจากพุทแสนตอไป แมนางกังรีจะปฏิบัติตามคําสั่งของมารดาแลวแตยังไมไดรับ
ผลตอบแทนที่ดีเพราะผลกรรมที่นางทําไวมีมากกวานั่นเอง
ในนิทานพื้นบานเรื่อง ชายขุดปู การที่นางเพาไมปฏิบัติ
ตามคําสั่งของบิดาเนื่องจากกวีตองการเนนในเรื่องผลบุญที่สั่งสมมาจากชาติที่แลว เรื่องเลาถึงนาง
เพาบุตรีสุดทองของเศรษฐีไมยอมแตงงานกับบุรุษฐานะร่ํารวยที่บิดาหามาให แตกลับไปผูกใจรัก
ใครอยูกับบุรุษยากจนที่มีอาชีพขุดปูขาย การกระทําของนางเพาโดยหลักการนี้ก็ถือวาเปนบุตรีที่มี
ความอกตัญูคือไมปฏิบัติตามคําสั่งของบิดา และผลของการไมเชื่อฟงบิดามารดาก็ทําใหเธอถูก
บิดาไลออกจากบานไปอยูกับบุรุษเข็ญใจผูนั้น แตเรื่องกลับหักเหโดยแสดงใหเห็นวานางเพา
สามารถเลือกคูครองไดอยางถูกตองเพราะตอมาภายหลังมีเทวดามาชวยสามีและครอบครัวของเธอ
ใหร่ํารวยขึ้นมาไดและมีฐานะที่มั่งคั่งกวาเศรษฐีผูบิดาและพี่นองทั้งหมดดวยซ้ํา ทั้งนี้เพราะกวี
ต อ งการนํา เสนอวา นางเพาเป น ผู มีบุ ญ บุ ญ ของนางทํา ให น างเลื อ กบุ รุษ คูชี วิ ต ได อย า งถูก ตอ ง
นอกจากนี้ เรื่องชายขุดปู ยังแสดงใหเห็นวิธีคิดของคนเขมรกอนที่จะรับอิทธิพลจากภายนอก ฌ็อน
พริสลูสกี้ (Jean Przyluski) เสนอประเด็นที่นาสนใจไววา การศึกษานิทานพื้นบานเขมรนาจะเปน
สิ่งที่แสดงใหเห็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของเขมรกอนที่จะรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอินเดียและจีนได
การนําเสนอภาพสตรีในนิทานพื้นบานเขมรจึงนาจะสะทอนมุมมองดั้งเดิมที่คนเขมรมีตอสตรี
กอนที่จะรับอิทธิพลจากภายนอกไดไมมากก็นอย นิทานเรื่องชายขุดปูก็เปนเชนนั้นกลาวคือ
สะทอนวิธีคิดของคนเขมรกอนที่จะรับอิทธิพลจากภายนอกเรื่องการแตงงานเพื่อแสดงความกตัญู
กรอบในเรื่องการแสดงความกตัญูของบุตรสาวดวยการแตงงานกับคนที่บิดามารดาจัดการให
ไมใชกรอบที่ตายตัวเสมอไป บุตรสาวจึงสามารถโตแยงและแสดงความรูสึกที่แทจริงของตน
ออกมาได แมเหตุผลในการอธิบายยังอิงอยูกับเรื่องของผลบุญ แตก็ยังมีสวนที่เปนความคิดความ
เชื่อเดิมของคนในสังคมที่ใหพื้นที่แกสตรีในฐานะของคนที่มีความคิดและเลือดเนื้อ ไมใชคนใน
อุดมคติที่ตองกระทําทุกอยางตามกรอบที่สังคมกําหนด
กล า วโดยสรุ ป ความกตั ญ ู เ ป น คุ ณ สมบั ติ ท างจิ ต
วิญญาณที่สังคมเขมรมอบหมายใหสตรีที่เปนบุตรสาวปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อใหบุตรสาวกาวเขามารับ
หนาที่ในการบํารุงเลี้ยงสมาชิกในครอบครัว และรักษาสถาบันครอบครัวใหดําเนินไปไดอยาง
ราบรื่น การแสดงออกถึงความกตัญูขั้นสูงสุดคือการแตงงานกับบุรุษที่บิดามารดาเปนผูเลือกให
นอกจากจะสะทอนใหเห็นวาแนวคิดเรื่องความกตัญูทําใหชีวิตของบุตรสาวเปนเสมือนสมบัติ
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ของบิดามารดาที่จะเก็บรักษาหรือยกใหใครก็ไดตามที่เห็นสมควรแลว ยังทําใหเห็นภารกิจหนึ่งที่
สังคมเขมรมอบหมายใหสตรี คือการสรางครอบครัวเพื่อสืบทอดเผาพันธุ ผืนดินและทรัพยสมบัติ
ทั้งปวงที่บรรพบุรุษเปนผูสั่งสมมา
ข. บทบาทในการครองเรือน
สําหรับสังคมเขมร พื้นที่ในครัวเรือนกับความเปนสตรี
ครบลักษณเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นการตอรองแลกเปลี่ยนระหวางระบบปตาธิปไตยกับการเขารับ
ปฏิบัติหนาที่ของสตรีที่ชัดเจนที่สุด แมอาจจะมองไดวาพื้นที่ในครัวเรือนเปนสิ่งที่สรางความหมาย
อันคลุมเครือในการพิจารณาถึงบทบาทและสถานภาพของสตรีเขมรไดมากก็ตาม กลาวคือความ
เปนสตรีครบลักษณทําใหสตรีเขมรมีอํานาจอยางแทจริงในพื้นที่ในครัวเรือน หรืออํานาจที่เธอมี
เปนเพียงการควบคุมจากสังคมใหเธอรับหนาที่ตามที่สังคมมอบหมายเทานั้น ที่เปนเชนนี้เพราะ
ในทางหนึ่ ง ดู เ หมื อ นว า สั ง คมจะมอบหมายให ส ตรี เ ป น ผู มี อํ า นาจเต็ ม มื อ ในการดู แ ลพื้ น ที่ ใ น
ครัวเรือนทั้งหมด อาทิ การดูแลความเปนอยูทางกายภาพและทางดานอาหารการกินใหกับสมาชิก
ในครอบครัว การเปนผูชวยสามีเรื่องการประกอบอาชีพและการเก็บรักษาทรัพยที่สามีหามาได
รวมถึงสิ่งที่สังคมมอบหมายใหสตรีปฏิบัติเปนพิเศษคือการใหภรรยามีบทบาทสําคัญในการเปน
ผูรักษาสถาบันครอบครัวใหดําเนินตอไป การปฏิบัติหนาที่อยางไมบกพรองจะทําใหสตรีไดรับการ
ขนานนามวาเปนสตรีครบลักษณและยิ่งมีอํานาจในการตัดสินใจภายในพื้นที่ในครัวเรือนมากยิ่งขึ้น
แต ใ นอี ก ทางหนึ่ ง เลดเจอร วู ด ซึ่ ง ศึ ก ษาระบบเพศ
สถานะในเขมรกลาววาศาสนาพุทธในฐานะเปนระเบียบใหญที่ควบคุมสังคมเขมรก็เปนศาสนาที่
เสริมระบบเพศสภาพในเขมรใหเปนไปอยางมีลําดับขั้นโดยจัดวางใหบุรุษเหนือกวาสตรีโดยกําเนิด
แนวคิดเรื่องบุญกรรมและการสะสมบุญถูกใชอธิบายเรื่องสถานะของคนที่อยูในสังคม กลาวคือผูที่
มีสถานะทางสังคมสูงไมวาจะโดยวัย ชาติตระกูล ฐานะหรือเพศสถานะ เปนเพราะผลบุญที่พวก
เขาสะสมมาตั้งแตชาติที่แลวและตอเนื่องมาถึงชาตินี้ การที่เกิดมาเปนสตรีเพราะชาติที่แลวพวกเธอ
สะสมบุญมานอยกวาบุรุษและโอกาสในการสะสมบุญในชาตินี้ก็นอยกวาไปโดยปริยายเพราะพวก
เธอไมสามารถเปนสมาชิกสงฆได สิ่งที่เธอทําไดคือการบํารุงเลี้ยงสงฆเทานั้น ดวยความดอยกวา
ประการนี้ จึ ง ทํ า ให ส ตรี ต อ งพยายามทํ า หน า ที่ ข องเธอตามที่ สั ง คมกํ า หนดให ดี ที่ สุด ซึ่ ง หน า ที่
ดังกลาวก็คือหนาที่ของสตรีที่เปนภรรยา เปนมารดา เปนบุตรสาว และเปนอุบาสิกา(ในการดูแล
สถาบันสงฆ) อันอาจเปนวิถีที่ทําใหเธอสะสมบุญไดมากพอสําหรับชาติหนาที่จะเกิดมาเปนบุรุษได
กลาวโดยยอที่สุดคือการเปนสตรีครบลักษณนั่นเอง นอกจากนี้ แนวคิดในพุทธศาสนาซึ่งมีการ
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กลาวถึงหนาที่ของภรรยา ๕ประการไวในคัมภีรสิงคาลกสูตร88 และกลาวถึงวิธีปฏิบัติตนที่ภรรยา
พึงมีตอสามีมีอิทธิพลอยางมากในการกํากับควบคุมสตรีเขมร ในแงนี้จะเห็นวาสตรีถูกควบคุมจาก
สังคมใหรับหนาที่รักษาสถาบันครอบครัวและโครงสรางทางสังคมที่มีลําดับขั้นใหดํารงอยูตอไป
ดวยนัย ที่ขั ดแยงกันเหลานี้ทํ าใหในทางหนึ่ งสตรีเขมรดูมีอํานาจมากในการจัดการกับพื้น ที่ใ น
ครัวเรือน แตในอีกทางหนึ่งก็อาจมองไปไดวาอํานาจที่เธอมีเปนอํานาจที่ถูกสังคมกํากับใหรับใช
สังคมที่ในที่สุดจะเห็นวาจัดวางบุรุษไวเหนือกวาสตรี
บทบาทของสตรีเขมรกับการจัดการพื้นที่ในครัวเรือน
สอดคลองกับสิ่งที่ เลดเจอรวู ดเสนอไว กลาวคือการตอรองระหวางระบบป ตาธิปไตยกับสตรี
เปนไปในลักษณะที่เห็นไดชัดวาเปนการยื่นเงื่อนไขใหสตรีรับ โดยมีแนวคิดกุลสตรีเปนเครื่องมือ
สําคัญที่สังคมใชควบคุมสตรี หากสตรียอมอยูในความควบคุมของสังคมอยางเครงครัดโดยการทํา
ตัวเปนกุลสตรีใหสมบูรณแบบที่สุด สังคมก็จะตอบแทนโดยการมอบอํานาจใหสตรีจัดการบริหาร
พื้นที่ภายในครัวเรือนอยางเต็มที่ ควรตั้งขอสังเกตดวยวาอํานาจดังกลาวไมใชอํานาจที่มีเหนือบุรุษ
ผูเปนสามี หากแตเปนอํานาจในการควบคุมปกครองคนอื่น ๆ เชน บุตรหลานและบริวารในบาน
เพื่อใหกิจการภายในครัวเรือนดําเนินไปอยางราบรื่นและใหผลตอบแทนที่ดีเพื่อความเปนอยูท ดี่ ขี อง
สมาชิกภายในครัวเรือนเอง แตไมวาจะมีอํานาจหรือไรอํานาจ สิ่งที่สังคมเขมรตั้งเกณฑไวสําหรับ
ประเมินสตรีในการจัดการกับพื้นที่ในครัวเรือนมีสองลักษณะคือเรื่องการจัดวางความสัมพันธ
ระหวางสามีและภรรยา และเรื่องบทบาทหนาที่ของภรรยาที่ตองอุทิศตัวใหกับสามีและครอบครัว
ซึ่งทั้งสองลักษณะนี้เปนทั้งการกํากับสตรีใหมีสถานะเปนรองบุรุษและในขณะเดียวกันก็อาจเปน
ชองทางที่ใหอํานาจแกสตรีเขมรได ดังจะกลาวถึงในรายละเอียดตอไป
ข. ๑ นุมนวล ออนโยน ออนหวาน และสงบปากสงบคํา
คุ ณ สมบั ติ ข องกุ ล สตรี ที่ ม องเห็ น ได อ ย า งชั ด เจน
ถัดไปจากเรื่องรูปโฉมคือกิริยามารยาท เรื่องรามเกรฺติ์ เรื่องลแบงและนิทานพื้นบานตางนําเสนอ
คุณสมบัติขอนี้ไปในทิศทางเดียวกันคือสตรีตองมีกิริยามารยาทดี มีความนุมนวล ออนโยน พูดจา
ไพเราะออนหวาน มีความเคารพเกรงกลัวและใหเกียรติสามี และรูจักวางตัวอยางเหมาะสมกับคน
ทุกระดับ สังคมเขมรใหคุณคาวานั่นคืออํานาจของสตรีที่จะอํานวยผลใหเธอประสบความสําเร็จใน
ภารกิจทุกประการ การพยายามสรางความออนโยนใหเปนสิ่งที่แสดงถึงอัตลักษณของสตรีเขมร
เปน สว นหนึ่งที่แสดงใหเ ห็น วาลําดับขั้ นทางสังคมเปน สิ่งที่สังคมเขมรใหความสําคัญ ความ
88

คําสอนในพุทธศาสนาคัมภีรสิงคาลกสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรคระบุหนาที่ของภรรยาหาประการคือ
หนึ่ง จัดการงานดี สอง สงเคราะหคนขางเคียงของสามีดี สาม ไมประพฤตินอกใจ สี่ รักษาทรัพยที่สามีหามาได
และ หา ขยัน ไมเกียจครานในกิจการทั้งปวง
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ออนโยนและความออนนอมถอมตนของสตรีเขมรถูกใชเปนปจจัยสําคัญที่ชวยรักษาสภาพดังกลาว
ใหดําเนินอยูตอไป
แนวคิด เรื่ องกิริย ามารยาทของสตรีที่ เ ด น ชั ด ที่สุ ด
ปรากฏในเรื่องลแบงเรื่องโภคกุลกุมาร ลักษณะนิสัยของภรรยาในอุดมคติมีลักษณะของการตรา
เปนกฎและแสดงใหเห็นอิทธิพลของพุทธศาสนาอยางชัดเจน ในสวนทายของเรื่อง เมื่อโภคกุล
กุมารกับนางสุขุมาลนฺทาเทวีจะลาทาวสัตตกุฏกับพระมเหสีกลับบานเมืองของตน ทาวสัตตกุฏ
สอนหลั ก การปกครองบ า นเมื อ งด ว ยทศพิ ธ ราชธรรมให กั บ โภคกุ ล ในขณะที่ พ ระมเหสี ส อน
หลักการครองเรือนใหกับพระธิดา หลักการครองเรือนอยูในรูปภรรยาครบลักษณ ๔ ประเภทคือ
มาตุ ภ รรยา ภคนี ภ รรยา มิ ตฺ ต ภรรยา และทาสี ภ รรยา และภรรยาขาดลั ก ษณ ๓ ประเภทคื อ
เพชฌฆาตภรรยา โจรีภรรยา และ สฺตรูภรรยา ลักษณะของภรรยาทั้ง ๗ ประเภทนี้สามารถเทียบได
กั บ คํ า สอนในพุ ท ธศาสนาที่ ก ล า วถึ ง ลั ก ษณะของภรรยาในอุ ด มคติ ไ ว เ ป น ข อ ๆ เช น เดี ย วกั น*
เนื้อหาคําสอนเรื่องลักษณะนิสัยของภรรยาในอุดมคติสามารถสรุปไดเปน ๔ ประเด็นคือ คําสอน
เกี่ยวกับกิริยามารยาท คําสอนเกี่ยวกับการปรนนิบัติสามีใหมีความสุขทั้งกายและใจ คําสอนเกี่ยวกับ
เรื่องเพศวิถี และคําสอนเกี่ยวกับการรับผิดชอบการงานและการรักษาทรัพย คําสอนในสวนของ
กิริยามารยาท และการปรนนิบัติสามีใหมีความสุขทั้งกายและใจนั้นกลาวไดวาเปนตนแบบการ
ปฏิบัติตัวของภรรยาที่พึงมีตอสามีที่สังคมเขมรกลาวอางถึงอยูเสมอ
การแบ ง ประเภทของภรรยาออกเป น ภรรยาครบ
ลักษณและภรรยาขาดลักษณในเรื่องโภคกุลกุมารก็เพื่อกํากับวิธีที่ภรรยาพึงปฏิบัติตอสามีทั้งเรื่อง
การพูด การวางตนในสถานภาพของภรรยา รวมถึงขอหามที่ภรรยาไมควรกระทําอยางเด็ดขาด
อาทิเชน ภรรยาตองรักสามีเสมอ อดทน ไมโกรธงาย(ภคนีภรรยา) ไมทําใหสามีไมพอใจ รักใคร
และตอนรับสามีเสมือนยามเห็นมิตรจากแดนไกลมาถึง (มิตฺตภรรยา) พูดจาไพเราะ รูจักฝากตัวให
สามีสงสาร ถาสามีรักทาสสตรีคนใดใหรักดวยและตามใจสามี ถาสามีโกรธตองไมโกรธตอบ ไม
ทะเลาะตอบ หามตอปากตอคํากับสามี (ทาสีภรรยา) นอกจากจะนอบนอมถอมตนกับสามีแลว
ภรรยาที่ดีตองรูจักเอื้อเฟอเกื้อกูล มีอัธยาศัยตอญาติพี่นองของสามี (มาตุภรรยา) แตหากภรรยาคนใด
ไมปฏิบัติตามนั้นเชน ดื้อ ชอบหาเรื่องทะเลาะกับสามี พูดจาตะคอก ไมรูจักยกยองสามี ชอบใช
คําพูดตําหนิ ประจาน หรือแมแตใชคําพูดที่ไมแสดงความเคารพหรือความเกรงใจสามี ภรรยาผูนั้นก็
เปรียบดังเพชฌฆาตคือสตรีนักฆาผูฆาสามีใหตายหรือเปนภรรยาที่ตั้งตนเปนศัตรูกับสามี เรื่องลแบง
เรื่องโภคกุ ลกุ มาร เป น วรรณคดี เ รื่ อ งสํ าคั ญ ของเขมร คํา สอนที่ ว างบทบาทและสถานภาพใน
*

ในคัมภีรอังคุตรนิกายและสุชาตชาดกกลาวถึงลักษณะและชนิดของภรรยาไว ๗ ชนิดคือ วธกาภรรยา
(ภรรยาผูฆา) โจรีภรรยา อัยยาภรรยา มาตาภรรยา ภคินีภรรยา สขีภรรยา(ภรรยาเสมอเพื่อน) และทาสีภรรยา ซึ่ง
เปนการแบงประเภทที่มีเนื้อหาตรงกับที่ปรากฏในเรื่องโภคกุลกุมาร แตอาจตางกันตรงชื่อเรียกภรรยาบางประเภท
เทานั้น
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ครัวเรือนระหวางสามีและภรรยาจึงแพรกระจายไปในวงกวาง ที่นาสนใจคือคําสอนเหลานี้แสดงให
เห็น อิ ท ธิพ ลจากแนวคิ ด ในศาสนาพุ ทธที่ เ น น รั ก ษารู ป แบบของสั ง คมแบบมีลํ าดั บขั้ น โดยวาง
สถานภาพของบุรุษไวเหนือสตรีอยางชัดเจน** เพราะเนื้อหาของคําสอนในเรื่องโภคกุลกุมารตรง
กับที่ปรากฏในคัมภีรสิงคาลกสูตรอยางไมผิดเพี้ยน และแนวคิดในลักษณะเดียวกันยังปรากฏใน
คัมภีรอื่น ๆ อีกเชนใน วิสาขสูตร อังคุตตรนิกาย กลาววา “ สุภาพสตรีผูมีปรีชา ยอมไมดูหมิ่นสามี
ผูหมั่นเพียรขวนขวายอยูเปนนิตย เลี้ยงตนอยูทุกเมื่อ ใหความปรารถนาทั้งปวง ไมยังสามีใหขุน
เคืองดวยถอยคําแสดงความหึงหวง และยอมบูชาผูที่เคารพทั้งปวงของสามี เปนผูขยัน ไมเกียจ
คราน สงเคราะหคนขางเคียงของสามี ประพฤติเปนที่พอใจของสามี รักษาทรัพยที่สามีหามาได” 89
ที่ น า สนใจอี ก ประการหนึ่ ง คื อ คํ า สอนเกี่ ย วกั บ ภรรยาครบลั ก ษณ แ ละภรรยาขาดลั ก ษณ ทั้ ง ๗
ประเภทที่ปรากฏในเรื่องโภคกุลกุมารนี้ตรงกับที่ปรากฏในจฺบาบสฺรีสํานวนหมื่นไม ซึ่งเปนฉบับที่
คนเขมรรูจั กและอางถึ งอย างกว างขวางที่สุด และอาจแพรกระจายในสังคมเขมรมาแล วตั้ง แต
คริสตศตวรรษที่ ๑๗90 สิ่งที่เห็นอยางชัดเจนคือแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของภรรยาในอุดมคติมีการ
ถายทอดจากเลมหนึ่งไปสูอีกเลมหนึ่งและแนวคิดดังกลาวก็แพรกระจายไปสูการรับรูของสังคม
เขมรมาเปนเวลานานแลว
รางวัล และบทลงโทษที่ ส ตรี ค รบลั ก ษณ แ ละสตรี
ขาดลักษณจะไดรับเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นอิทธิพลของศาสนาที่เชื่อมโยงระหวางสตรีกับบทบาทใน
ครัวเรือนเขาหากัน แนวคิดเรื่องการสะสมบุญในพุทธศาสนาถูกนํามาใชเปนรางวัลสําหรับสตรีที่
เปนภรรยาและปฏิบัติตัวตามหลักการครองเรือนที่ดี รางวัลที่สตรีจะไดรับทั้งในชาตินี้และตอเนื่อง
ไปถึงชาติตอ ๆ ไปลวนอยูในรูปของผลบุญ กลาวคือสตรีผูนั้นจะไดรับการยกยองในฐานะของ
**

ตอนที่พระศาสดาบัญญัติกฎระเบียบตาง ๆ ในพระธรรมคําสอนนั้น สภาพความเชื่อ ความรูสึกของคน
ในสังคมสวนใหญยังจัดวางสถานภาพของบุรุษไวเหนือสตรี เห็นไดจากแมศาสนาพุทธจะพยายามยกระดับ
สถานภาพของสตรีใหเทาเทียมบุรุษแมแตเรื่องของโอกาสในการเขาถึงนิพพาน แตขอบังคับของภิกษุและภิกษุณีก็
มีไมเทากัน ภิกษุณีตองรักษาศีล ๓๑๑ ขอในขณะที่ภิกษุมีเพียง ๒๒๗ ขอ นอกจากนั้น พระพุทธองคยังทรง
บัญญัติครุธรรม ๘ ใหภิกษุณีถือปฏิบัติเปนพิเศษนอกเหนือจากวินัยของสงฆ โดยพระองคเปรียบเทียบวาเปนการ
ลอมรั้วหรือสรางทํานบกั้นไมใหภิกษุณีเปนเหตุแหงความเสื่อมแกพระพุทธศาสนาไดงาย (อานรายละเอียดเรื่อง
วินัยบัญญัติ ๓๑๑ ขอ และครุธรรมแปดขอไดใน ลักษณวัต ปาละรัตน, สตรีในมุมมองของพุทธปรัชญา (กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หนา ๑๕๖-๑๘๓.) จะเห็นไดวาแมแตในชองทางที่พุทธ
ศาสนาเปดโอกาสใหสตรีและบุรุษเขาถึงหนทางดับทุกขไดเทาเทียมกัน แตภิกษุณีเองก็ยังมีพระวินัยที่ควบคุมการ
ปฏิบัติมากกวาบุรุษ ดังนั้นในบรรยากาศของสังคมทั่วไป การจัดวางสถานภาพบุรุษไวเหนือสตรีจึงเปนเรื่องที่
เห็นไดชัด
89
ลักษณวัต ปาละรัตน, สตรีในมุมมองของพุทธปรัชญา, หนา ๒๑-๒๒.
90
พุทฺธศาสนบฺณฑิตย, จฺบาบเผฺสง ๆ, หนา ๑๘-๒๘.
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ภรรยาครบลักษณ เปนสตรีมีคา ตายไปก็จะไดขึ้นสวรรคชั้นดุสิต หากเปนเทพธิดามาจุติก็จะไดเกิด
ในตระกูลดี มีปญญา มีรูปโฉมงดงาม ไดเปนถึงมเหสีของพระราชา สวนบทลงโทษของสตรีที่ไม
อยูในกรอบของภรรยาที่ดีมีตั้งแตตองตกนรก ๑ กัลป เมื่อไดเกิดแลวก็จะเปนสตรีแพศยา (ในเรื่องล
แบงใชคําวาผฺกามาสซึ่งแปลวาดอกทอง) อัปลักษณ เปนยักขิณี เปนสตรีที่ไมมีสามี ๕๐๐ ชาติ ดวย
เหตุที่สตรีเหลานี้มีจิตใจที่อยูนอกพระธรรม เปนตน
ขอที่นาสังเกตคือ การกลาวถึงผลดีของการเปนสตรี
ครบลักษณแสดงใหเห็นความเชื่อมโยงระหวางสตรี หนาที่ในครัวเรือน คําสอนทางศาสนาและการ
รับใชชาติเขาดวยกัน กวีกลาววาหากสตรีคนใดปฏิบัติตามคําสอนก็จะไมมีใครมาตําหนิถึงมารดา
ได และหากประสงคพุทธญาณก็จะไดเพราะมีมารยาทดี การจบคําสอนในแงที่วาการปฏิบัติตัวที่ดี
ของบุตรสาวเปนสิ่งที่ชวยรับประกันชื่อเสียงของมารดาแสดงใหเห็นวาศาสนาพุทธกับแนวคิด
ชาตินิยมกลาวถึงหลักการที่คลายคลึงกันคือ การมอบบทบาทในการถายทอดเนื้อหาทางวัฒนธรรม
แหงชนชาติใหกับสตรี ผูเปนมารดามีหนาที่ถายทอดความรูและขนบธรรมเนียมประเพณีไปยัง
บุตรสาว ความเชื่อมโยงระหวางสตรีกับบทบาทในการเปนผูสงตอทางวัฒนธรรมจึงเปนสิ่งที่
แนวคิดชาติ นิย มในรุน หลังนํามาสานต อใหเ ปนภารกิจ สํา หรับสตรี เขมรไดงาย เพราะแนวคิด
ดังกลาวมีรากฐานอยูในประวัติศาสตรของสังคมเขมรมานานแลว สวนการเสนอวาการเปนสตรี
ครบลักษณผูมีมารยาทดีเปนอานิสงสอยางหนึ่งที่อาจทําใหสตรีบรรลุถึงพุทธญาณเปนการตั้งรางวัล
จูงใจขั้นสูงสุดสําหรับสตรี เพราะโดยปกติในระดับปฏิบัติการทางสังคม โอกาสและชองทางในการ
บรรลุถึงพุทธญาณเปนเรื่องที่สงวนไวสําหรับบุรุษมากกวา แตหากกวีกลาวเชนนี้ก็แสดงวา สตรีก็มี
ชองทางในการเขาถึงพุทธญาณเชนกันและการเปนสตรีครบลักษณคือชองทางเดียวที่เปดไวสําหรับ
สตรีโดยเฉพาะ
จากกรณีดังกลาว หลักการทางศาสนาถูกกวีนํามาใช
เปนแรงจูงใจในการกํากับควบคุมสตรีโดยผูกเขากับบทบาทความเปนสตรีครบลักษณที่สังคม
ตองการใหสตรีปฏิบัติ ในทางตรงกันขาม หากสตรีคนใดไมปฏิบัติตามแนวคิดกุลสตรี สตรีก็จะ
ไดรับบทลงโทษซึ่งจะเห็นการเชื่อมโยงระหวางพื้นที่ในศาสนากับพื้นที่ในครัวเรือนอีกเชนกัน กวี
จะใชคําวาสตรีผูนั้นมีการกระทําที่นอกรีตหรืออยูนอกพระธรรม บทลงโทษที่สตรีขาดลักษณ
เหลานี้ไดรับจะเปนไปตามลําดับขั้น เริ่มจากขั้นสูงสุดคือตกนรกอันเปนบทลงโทษขั้นรุนแรงตาม
แนวคิดของศาสนาพุทธ ถัดจากบทลงโทษทางศาสนาก็คือการไมมีสามีไปอีก ๕๐๐ ชาติ นับเปน
บทลงโทษทางครัวเรือนที่มีผลเชื่อมโยงกับพื้นที่ทางสังคมอยางสูง เพราะการที่สตรีคนใดไมมี
โอกาสออกเรือนมีสามีก็แสดงวาเธอผูนั้นไรคุณสมบัติของสตรีครบลักษณซึ่งถือเปนขอบกพรอง
ขั้นรายแรงและเปนเรื่องเสื่อมเสียชื่อเสียงในฐานะสตรีเขมร ความคิดดังกลาวทรงอิทธิพลตอวิธีคิด
ในสังคมเขมรจนปจจุบัน
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หากในเรื่องลแบงคือการตราลักษณะกิริยามารยาท
ของสตรีครบลักษณโดยแจกแจงเปนภรรยาประเภทตาง ๆ นิทานพื้นบานก็เปนเสมือนหองแสดง
ภาพภรรยาประเภทตาง ๆ ตามที่ปรากฏในเรื่องลแบง กฎเกณฑที่ระบุไวเปนขอ ๆ เกี่ยวกับภรรยา
ครบลักษณและภรรยาขาดลักษณในเรื่องลแบงจะปรากฏเปนภาพในนิทานพื้นบานทั้งการแสดง
พฤติกรรมของภรรยาหลายประเภทเหลานั้นและผลที่ไดรับ เรื่องที่เปนตัวแทนของภรรยาครบ
ลักษณที่ชัดเจนที่สุดคือเรื่อง ชายขี้เกียจมีภรรยาดี นิทานเรื่องนี้โดดเดนทั้งการแปรกฏใหเปนภาพ
และแสดงผลดีที่ครอบครัวจะไดรับหากภรรยาปฏิบัติตนอยางเหมาะสม ซึ่งเปนสิ่งที่ย้ําใหเห็นวา
สถานภาพที่ เ หนื อ กว า ของบุ รุ ษ ผู เ ป น สามี ป รากฏในสั ง คมเขมรทุ ก ระดั บ ชั้ น อย า งไรก็ ต าม
ความหมายอีกแงหนึ่งของเรื่องคือเปนการสาธิตใหเห็นความเชื่อของคนเขมรที่วาหากภรรยาดีก็จะ
สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของสามีไปในทางที่ดีได ซึ่งเปนชองทางที่เปดสําหรับแนวคิดเรื่อง
อํานาจของสตรีเขมร
พลังของนิทานเรื่องนี้อยูที่การสรางภาพตรงกันขาม
ที่ขัดแยงกันอยางมากระหวางความบกพรองของสามีและความสมบูรณแบบของภรรยา ความ
ขัดแยงนี้สรางความหมายที่หลากหลายใหกับเรื่องและเปดพื้นที่ใหสตรีสามารถชวงชิงการสราง
อํานาจใหตัวเองได เรื่องเลาปูพื้นตั้งแตตนเรื่องวาสามีเปนคนเกียจคราน เฉื่อยชา ไรคุณสมบัติของ
การเปนผูนําครอบครัวอยางที่สังคมคาดหวัง ตั้งแตแตงงานกันมาชายคนนี้เอาแตนอน ยามหิวขาวก็
ลุกขึ้นมากินแลวไปนอนตอ แมแตยาสูบภรรยาก็มวนใหดวย ในขณะที่สามีบกพรองแตภรรยากลับ
เปนภาพตรงขาม กลาวคือมีกิริยามารยาทดี รูจักเคารพปรนนิบัติสามี ไมมีปากเสียงโตเถียงกับสามี
เรื่องจะแสดงใหเห็นตอๆมาวาความบกพรองของสามีเปนสาเหตุใหครอบครัวตกต่ํา เพราะการที่
สามีไมทํางานทําใหครอบครัวนี้จนลง ๆ จนภรรยาไมมีขาวกิน ในขณะที่ความสมบูรณแบบของ
ภรรยาจะทําใหครอบครัวดีขึ้น ความสมบูรณแบบของภรรยาถูกขับเนนใหเห็นอยางชัดเจนในตอน
ที่เธอจะขอรองใหสามีออกไปทํางาน เธอก็ยังแสดงความเคารพยําเกรงสามีเชนเดิมและปรนนิบัติ
สามีอยางไมบกพรอง วันหนึ่งภรรยาไดเตรียมหมาก ๕ คํา บุหรี่ ๕ มวน เขาไปกราบสามีแลววา
“ขอโทษเถอะพี่ เราทั้งสองนี้ยากจนมาก เราไมไดทํามาหากินอะไร ไมมีอะไรจะกินแลว ขอใหพี่ไป
ตัดไมทําไถทําคราดเพื่อทํานากับเขา เพราะถึงฤดูทํานาแลว” เมื่อสามีไปปาแลวไมไดไมกลับมา
ภรรยาก็ไมไดตําหนิหรือแสดงความไมพอใจ ยังคงปรนนิบัติสามีอยางไมมีที่ติ ภรรยาเห็นก็วิ่งไป
รับเอาเครื่องมือตัดไม พาสามีขึ้นบนบาน เอาน้ําลางเทาให ภาพตรงกันขามของสามีและภรรยาใน
ลั ก ษณะนี้ ใ นทางหนึ่ ง เป น การตอกย้ํ า ให เ ห็ น การจั ด วางสถานภาพที่ มี ลํ า ดั บ ขั้ น โดยสามี ต อ ง
เหนือกวาภรรยาแมเขาจะเปนคนบกพรองขนาดไหนก็ตาม แตภรรยาตองไมวิจารณและมีหนาที่
ตองเคารพเทิดทูนสามีอยางสม่ําเสมอ
แต ใ นอี ก ทางหนึ่ ง ภาพที่ ขั ด แย ง ระหว า งสามี
บกพรองและภรรยาสมบูรณแบบกลับแสดงใหเห็นหนทางที่เพิ่มอํานาจใหภรรยาในการชี้แนะและ
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ตอรองกับสามี และเพิ่มอํานาจใหภรรยาและครอบครัวในสายตาของสังคมทั่วไป ในที่นี้นิทาน
บอกชัดวาความออนโยนและนอบนอมตอสามีคืออํานาจของสตรีผูเปนภรรยา สิ่งที่ทําใหสามีไม
อาจขัดภรรยาไดทั้ง ๆ ที่ตนเปนคนเกียจครานมากก็คือกิริยาวาจาที่ออนหวานนุมนวลของภรรยา เขา
ตองลุกจากการกินแลวนอนเพื่อไปปาและตัดไมมาทําอุปกรณทางการเกษตรตามคําแนะนํา (และ
ตามความตองการ) ของเธอ ที่นาสนใจคืออํานาจของความออนโยนของสตรีไมไดจํากัดเฉพาะ
ภายในครัวเรือน แตสามารถแผขยายไปไดทุกที่ที่สังคมมองเห็น ไมเพียงแตสังคมมนุษยแตยังขยาย
รวมไปถึงสังคมที่สูงกวามนุษยดวย * ดังที่ปรากฏในเรื่องวาแมสามียังไมทันไดตัดไมเพราะเอาแต
กินแลวนอนแลวเปรยวาจะตัดไมกิ่งนั้นกิ่งนี้ แตบังเอิญวาตนไมที่สามีหมายตามีรุกขเทวดาอาศัยอยู
รุกขเทวดากลัวไมมีที่อาศัยจึงตามสามีมาที่บานเพื่อหาทางฆาสามี แตเมื่อไดเห็นการปรนนิบัติสามี
อยางดีเยี่ยมของภรรยา ความนุมนวล ออนหวานและกิริยายกยองใหเกียรติสามีก็กลายเปนอํานาจ
ทางจิตวิญญาณที่ปกปองสามีผูกําลังถูกเทวดาปองรายได
รุกขเทวดาคิดกันจะตามไปทํารายฆาชายขี้เกียจนั้น
ใหตายคาบันไดบานไมใหมาตัดตนไมที่พวกตนอาศัยอยูได
ชายขี้เกียจกลับมาถึงบานรุกขเทวดาก็ตามมาถึงรั้วบาน เห็น
ภรรยาวิ่งออกไปรับสามีถึงเชิงบันได เอาน้ําลางเทาใหสามี
โดยอํานาจคุณความดีของภรรยา เทวดาเขาไปในบานไมได
ไมกลาที่จะทํารายชายขี้เกียจนั้น ชายขี้เกียจจึงรอดพนจาก
อันตรายขึ้นไปบนบาน 91
ความดีของภรรยาเปนทั้งอํานาจที่ปกปองชีวิตสามีและเปน
อํานาจในการตอรองทรัพยสิน แตนาสนใจวาอํานาจที่วาเปนอํานาจที่ไมไดมีเหนือสามีแตเปน
อํานาจเหนือผูอื่นซึ่งในที่นี้คือรุกขเทวดา และอํานาจดังกลาวเปนพลังในการปกปองสามีดวยซ้ําไป
เพราะเมื่อรุกขเทวดาไมอาจทํารายสามีไดเพราะอํานาจแหงความดีของภรรยาที่ปกปองสามีอยู รุกข
เทวดาก็ตองเปลี่ยนมาเปนการตอรองไมใหสามีไปตัดตนไมโดยเสนอวาจะบอกที่ฝงสมบัติให เมื่อ
สามีถามวาจะใหสมบัติกี่แหงและรุกขเทวดาบอกสองแหง สามีตอบวา ไมตกลง ถาสี่แหงจึงจะยอม
แลวตองโคนตนไมอื่นแทนดวย จากตัวอยางที่คัดมาแสดงใหเห็นวา หากภรรยายกยองใหเกียรติ
สามี สิ่งนั้นก็จะเปนอํานาจที่เพิ่มพูนพลังในการตอรองของครอบครัวใหบรรลุความตองการได
*

การจัดลําดับชั้นทางจักรวาลตามคติไตรภูมิและอาจสอดคลองกับความเชื่อทองถิ่นเรื่องผีและสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ เทวดาบางประเภทแมจะอยูรวมกับมนุษยได แตเทวดาเหลานั้นก็อยูในลําดับขั้นที่สูงกวามนุษย
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นิทานเรื่องชายขี้เกียจมีภรรยาดีจบเรื่องดวยสุภาษิตที่วา “ทรัพยคงอยูเพราะสตรีรูจักเก็บรักษา
บานใหญรมเย็นเพราะลักษณะสตรีที่ดี” ทั้งนี้เพื่อสรุปเห็นในทายที่สุดวาการที่ภรรยาปฏิบัติตัวตาม
บทบาทและหนาที่ของตนเองไดอยางไมมีที่ติเปนการสะสมบุญอันยิ่งใหญและทําใหเธอมีพลัง
อํานาจทางจิตวิญญาณที่เหนือกวาสามี(unequal soul) ในแงที่ภรรยาสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ที่บกพรองของสามีได (แมจะเปนเพียงชั่วขณะก็ตาม) และยังเสริมศักยภาพใหสามีกระทําตาม
บทบาทและหนาที่ของตนไดดีขึ้น คือสามารถเปนผูนําดูแลเรื่องปากทองของครอบครัวได การ
สรุปจบดวยภาพที่ภรรยามีความสําคัญกวาสามีเชนนี้จะไมเคยปรากฏในเรื่องลแบงเลย
ข. ๒ แมศรีเรือนของสามีและบุคคลรอบขาง
การปรนนิ บั ติ ส ามี บิ ด ามารดา และการดู แ ล
บุตร บุคคลรอบขางและบริวารอยางดีเปนคุณสมบัติที่สตรีถูกเรียกรองในระดับที่เขมขนและอาจจะ
เขมขนที่สุดในเขมร เมื่อดูจากรามเกรฺติ์ จฺบาบสฺรีสํานวนหอสมุดแหงชาติกรุงปารีส เรื่องลแบง
และนิทานพื้นบาน ภาพของสตรีที่นําเสนอลวนเทน้ําหนักมาทางคุณสมบัติขอนี้อยางเห็นไดชัด
การที่สีดาไดรับการยกยองอยางมากก็เพราะวาเธอไมเคยทอดทิ้งพระสวามียามตกทุกขไดยาก แต
พรอมที่จะละความสุขสบายทุกอยางติดตามพระรามไปทุกแหงหน อยางไรก็ดี สิ่งที่สีดากระทํา
อาจมีความหมายในแงของสัญลักษณที่แสดงใหเห็นความจงรักภักดีของภรรยาที่มีตอสามีมากกวา
จะแสดงใหเห็นการอุทิศตนที่เปนรูปธรรมอยางแทจริง คุณสมบัติเรื่องการปรนนิบัติสามีนี้เปนสาร
ที่สงออกมาจากจฺบาบสฺรีสํานวนหอสมุดแหงชาติกรุงปารีสและเรื่องลแบงที่มองเห็นอิทธิพลของ
พุทธศาสนาทั้งในสวนของเนื้อเรื่องและแนวคิด คําสอนสตรีใน จฺบาบสฺรีสํานวนหอสมุด ฯ บอก
หลักที่สตรีควรปฏิบัติกับสามีอยางชัดจนซึ่งสามารถเทียบเคียงไดกับเนื้อหาคําสอนในคัมภีรพุทธ
ศาสนา สวนแหลงที่มาของเรื่องลแบงรับมาจากปญญาสชาดกและชาดกนอกนิบาต ฉะนั้นใน
เรื่องลแบง แนวคิดหลักเรื่องบุญ-กรรมที่อธิบายเหตุและผลแหงการกระทําที่ตัวละครแตละตัวไดรบั
จึงเปนสิ่งที่ปรากฏอยางเดนชัด และดวยแนวคิดดังกลาวทําใหตัวละครเอกสตรีในเรื่องลแบงทุกตัว
รวมกันสรางภาพของกุลสตรีขึ้นมาชุดหนึ่งและเปนสตรีที่มีคุณความดีตามอิทธิพลของพุทธศาสนา
ประเด็นเรื่องการเคารพเชื่อฟงและปรนนิบัติ
สามีก็ปรากฏในนิทานพื้นบานเชนกัน นิทานพื้นบานบางเรื่องนําเสนอภาพการปรนนิบัติสามีของ
สตรีราวกับจะยกระดับทางจิตวิญญาณใหเทียบเคียงไดกับเรื่องลแบง แตนัยของการนําเสนอภาพ
อาจไมใชเรื่องเดียวกัน เพราะเรื่องลแบงมุงเชิดชูและรักษาสถานะของบุรุษที่อยูเหนือสตรีตาม
ระบบสังคมแบบปตาธิปไตย ในขณะที่ในนิทานพื้นบาน การเรียกรองการปรนนิบัติอยางสูงของ
ภรรยาอาจเปนภาพมุมกลับที่แสดงใหเห็นความกังวลใจของบุรุษเกี่ยวกับสถานะของตนเองเมื่อตอง
แตงงานแลวเขามาอยูในแวดวงเครือญาติของฝายภรรยา เรื่อง สตรีจริง แมจริง พอจริง คือตัวอยาง
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กรณีนี้ สวนนิทานบางเรื่องก็แสดงภาพสตรีชาวบานที่ตีแผความคิดและพฤติกรรมของภรรยาอยาง
มีชีวิตชีวามากกวานั้น ความนาขบขันที่ปรากฏในเรื่องเปนสิ่งที่แยกความแตกตางระหวางนิทาน
พื้นบานกับเรื่องลแบงที่ตางนําเสนอภาพของสตรีในลักษณะคูตรงขาม ซึ่งอาจทําใหนิทานพื้นบาน
มีหนาตาไมตางจากเรื่อง ลแบงที่นิยมแบงโลกออกเปนสองขั้วคือโลกแหงความดีและโลกแหง
ความชั่วราย แตอารมณขันทําใหนิทานพื้นบานไมเปนเพียงโลกแหงความดีเลวอยางตายตัว แตจะ
สะทอนความรูสึกนึกคิดของชาวบานที่มีตอเรื่องราวรอบตัวไดอยางนาสนใจและเปนสิ่งที่แยกให
เห็นวา ในความคาดหวังของสังคมที่เรียกรองใหสตรีทั้งในเรื่องลแบงและในนิทานพื้นบานปฏิบัติ
ภารกิจนานาประการที่ไมตางกัน สตรีในเรื่องลแบงแทบไมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือมี
ปฏิกิริยาที่เปนตัวของตัวเองเหมือนดังสตรีในนิทานพื้นบานบางเรื่อง ซึ่งอาจมองไดวา กฎเกณฑ
ตาง ๆ ที่ตั้งไวอยางเปนระเบียบในเรื่องลแบงนั้น เมื่อถึงเวลาปฏิบัติจริง ชาวบานมีวิธีที่จะรับและ
ปรับกฎดังกลาวใหเขากับวิถีการใชชีวิตของตน เรื่อง เพื่อนสองคน คือตัวอยางของกรณีหลัง
เรื่ อ งสตรี จ ริ ง แม จ ริ ง พ อ จริ ง เป น เรื่ อ งที่
นําเสนอภาพภรรยาที่อุทิศตนเพื่อสามีในระดับสูงสุดที่ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมร และแสดงถึง
ความตองการของฝายบุรุษในฐานะของสามีและบุตรเขยที่ตองการการยอมรับอยางไมมีเงื่อนไข
ในนิทานเรื่องนี้ ความหมายของสตรีจริงก็คือสตรีที่คูควรกับการไดรับการยกยองวาเปนภรรยาอยาง
แทจริง คุณสมบัติของสตรีจริงตามที่ปรากฏในเรื่องแบงเปนสองระดับคือระดับแรกเปนคุณสมบัติ
ภายนอก อาจเป น เรื่ อ งของรู ป โฉมที่ ง ดงามหรื อ ฐานะที่ ร่ํ า รวย และระดั บ ที่ ส องเป น เรื่ อ ง
กิริยามารยาทที่ภรรยาตองเชื่อฟงสามี ออนนอมถอมตนและปรนนิบัติสามีและบุคคลรอบขางสามี
อยางดี ซึ่งเปนคุณสมบัติประการสุดทายที่จะชี้ขาดวาใครคือสตรีจริง ตามเนื้อเรื่อง เมื่อพระราชา
ออกตามหาสตรีจริงโดยปลอมตัวเปนบุรุษผูยากจน พระราชาเลือกสตรีคนแรกเพราะนางมีรูปโฉม
งดงาม แตนางไมผานบททดสอบของพระราชาตั้งแตขั้นที่สองคือเรื่องกิริยามารยาทและการวางตน
ตอสามี มารดาของนางอบรมสั่งสอนใหนางปรนนิบัติสามี ลูกเอย เจาจงรินน้ําวางไวที่ปลายเทาผัว
จีบพลูหาคําวางไวใหผัว เวลากลางคืนถาผัวลุกขึ้นหาหมากกิน หาน้ําดื่มจะไดพรอมสรรพ92 แตสิ่ง
ที่เกิดขึ้นแสดงใหเห็นความบกพรองในฐานะภรรยาคือ นางนั้นทําตามคําที่แมบอก แตบางทีก็ไม
ทํา และเมื่อพระราชาทดสอบเรื่องความอดทนของภรรยาโดยการแกลงเมาแลวอาเจียนกลิ้งเกลือก
ไปทั่วหอง ผลคือภรรยาออกปากตําหนิสามีวา คนอะไรไมรูดื่มเหลาอยางนี้ และทําใหพระราชาไม
เลือกสตรีผูนี้เพราะนางบกพรองทั้งกิริยามารยาทตอสามีและไรความอดทนในการปรนนิบัติรับใช
สามี ขอบกพรองดังกลาวก็คือขอบกพรองของภรรยาขาดลักษณประเภทเพชฌฆาตภรรยาที่ปรากฏ
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ในคําสอนตอนทายเรื่องของเรื่องโภคกุลกุมาร*และเปนขอหามที่ไมใหสตรีกระทําในจฺบาบสฺรี
สํานวนหมื่นไม** นั่นคือการที่ภรรยากลาออกปากวิพากษวิจารณสามี สิ่งที่เกิดขึ้นตอจากนี้แต
นิทานละไวไมเลาคือสตรีผูนี้กลายเปนแมมายสามีทิ้งเหตุเพราะไมใชสตรีจริงหรือไรคุณสมบัติของ
การเปนภรรยาที่ดี
สต รี ผู ผ า นการทดสอบของพระราชามี
คุณสมบัติของสตรีจริงครบถวนทั้งสองระดับ กลาวคือในระดับภายนอกนางเปนบุตรสาวเศรษฐี
ระดับตอมานางปรนนิบัติสามีตามที่มารดาสอนอยางครบถวนและปรนนิบัติสามีอยางไมเคยตั้ง
คําถามใดๆ (คําสอนมีลักษณะเดียวกับที่มารดาของสตรีคนแรกสอนทุกประการ) ผูเลานิทานเรื่อง
นี้แปลงมาจากคําสอนในพุทธศาสนาที่กลาวถึงสาเหตุที่สตรีจะดูถูกสามี ๘ ประการ* และสาเหตุ
เหลานั้นก็มาปรากฏในหัวขอที่พระราชาใชทดสอบภรรยาของตนวาจะเปนสตรีจริงหรือไม ยิ่งไป
กวานั้น บททดสอบของพระราชายังรวมถึงการทดสอบบิดามารดาของสตรีซึ่งจะมาเปนพอตาแม
ยายดวย โดยพระราชาแสรงทําเปนคนยากจนและอยูในตระกูลต่ํากวา (เมื่อเทียบกับภรรยาซึ่งเปน
บุตรสาวเศรษฐี)ในตอนที่มาขอบุตรสาว เมื่อเปนสามีภรรยากันพระราชาก็แสรงปวย บิดามารดา
ของภรรยาก็รีบใหบุตรสาวดูแลรักษาใหหาย ตอมาพระองคแสรงทําเปนคนติดสุราและเสียพนัน
ใหพอตาแมยายชําระหนี้ใหจนสิ้นเนื้อประดาตัวกลายเปนครอบครัวยากจน จากนั้นก็ใชใหภรรยา
ไปหาบขนมลอดชองขายพอเลี้ยงปากเลี้ยงทองโดยที่ตนไมทํามาหากินอะไรเลย แตแมพระราชาจะ
มีพฤติกรรมที่เลวรายขนาดไหน และเพื่อนบานจะยุยงใหพอตาแมยายรีบจัดการไลลูกเขยผูไมเอา
ถานแถมสรางความเดือดรอนตกต่ําใหครอบครัวของตนมากเพียงใด แตทั้งภรรยาและพอตาแมยาย
ก็ไมเคยตําหนิพระราชาหรือแสดงอาการรังเกียจเลยแมสักครั้งเดียว พระราชาพอใจผลการทดสอบ
ครั้งนี้มากและเปดเผยฐานะที่แทจริงพรอมทั้งพาครอบครัวภรรยาทั้งหมดยายเขาไปอยูในวัง
สิ่งที่เห็นชัดเจนจากนิทานเรื่องนี้คือผลดีหรือ
รางวัลที่ไดจากการเปนสตรีจริง แมจริง พอจริงโดยเนนที่บทบาทของภรรยาในการปรนนิบัติสามี
*

โทษลักษณะประการหนึ่งของเพชฌฆาตภรรยาคือ การไมรูจักยกยองสามี ติเตียนสามี ดาวา ดูถูก หรือ
ใชคําพูดในลักษณะที่ไมเกรงใจสามี (ออกญาพระคลังโนง, เรืองโภคกุลกุมาร (ภฺนํเพญ: พุทธสาสฺนบฺณฑิตย,
๒๕๐๙)
**
ขอหามไมใหภรรยากระทําอาการตอไปนี้กับสามีในจฺบาบสฺรีสํานวนหมื่นไมคือ สามีทําอะไรผิดอยา
ตอวา ใหอดทน ไมตําหนิ ไมดูถูก ไมหนีออกจากบาน เมื่ออารมณเย็นลงคอยพูดกับสามีดวยเสียงอันไพเราะ สามี
ดุดาวากลาวตองไมโกรธเคือง ไมถือสา ไมใหแสดงกิริยาไมดี ไมใชคําพูดกระโชกโฮกฮาก แสดงกิริยาดื้อรั้น ไม
ยอมแพ ฯลฯ
*
ในจฺบาบสฺรีสํานวนหมื่นไมระบุถึงสาเหตุที่ภรรยาอาจดูถูกสามีไวแปดประการคือเพราะสามีพิการ
เพราะสามีจน เพราะสามีมีตระกูลต่ํากวา เพราะสามีโง เพราะสามีรูปชั่ว เพราะสามีไมทํางาน เอาแตเที่ยวเลน
เพราะสามีชอบกินเหลาเมา และเพราะสามีรัก ยามสามีจับตัวดวยความรักก็ดาสามีกลับ

๗๙

อย า งสมบู ร ณ ไ ร ข อ บกพร อ ง หนา ที่ข องมารดาในการถา ยทอดความรูด า นการครองเรือ นแก
บุตรสาว และหนาที่ของบิดาในการเปนธุระจัดหาคูครองที่เหมาะสมใหกับบุตรสาว หรือกลาวอีก
นัยหนึ่งคือรางวัลของผูที่ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตามสถานะและหนาที่ของตน แตสิ่งที่ซอนอยู
คือ การเฟนหาและทดสอบวาสตรีคนใดบางที่มีคุณสมบัติครบถวนทั้งสามประการนี้แสดงใหเห็น
ความกังวลและความไมมั่นใจในสถานภาพของตนเองของบุรุษในสังคมระดับชาวบานที่เครือขาย
ของสตรีมีความสําคัญอยูมาก เมื่อการแตงงานหมายถึงการยายตนเองเขามาอยูในเครือขายของสตรี
บุรุษจึงตองการความมั่นใจวาตนจะไดรับการยอมรับจากภรรยาและพอตาแมยายอยางไมมีเงื่อนไข
แตสังคมชาวบานที่เปนจริงบุรุษที่จะมาเปนบุตรเขยตองผานการทดสอบจากครอบครัวของสตรีอยู
นานและตองทํางานหนักพิสูจนตนเองจนกระทั่งบิดามารดาของสตรียอมรับ นิทานเรื่องนี้ไดแสดง
ถึงภาพในมุมกลับที่สะทอนทั้งความกังวลใจของบุรุษที่มีตอสถานภาพของตนเองและสะทอน
ความคาดหวังของสังคมที่มีตอสตรีผูจะมาเปนภรรยาซึ่งตองมีความสมบูรณเพียบพรอมและอุทิศ
ตนใหสามีอยางไมเห็นแกเหน็ดเหนื่อยอันเปนคุณสมบัติทางจิตวิญญาณที่เทียบเคียงไดกับสตรีใน
เรื่องลแบง
คุณสมบัติของการปรนนิบัติดูแลสามีอีกแงมุม
หนึ่ งคื อภรรยาตอ งเป น ผูสนับสนุ น ความตั้งใจของสามีแ ละอยูเ คีย งขางสามีจนกว าจะประสบ
ความสําเร็จ ลักษณะนี้ปรากฏในนิทานพื้นบานเรื่อง เพื่อนสองคน ซึ่งเลาถึงบุรุษสองคนเปนเพื่อน
กัน คนหนึ่งมีภรรยาครบลักษณแตคนหนึ่งมีภรรยาขาดลักษณ(ในนิทานใชคําวาภรรยาดีและภรรยา
ชั่ว) สามีผูมีภรรยาครบลักษณคิดหารายไดเขาครอบครัวโดยการไปวิดน้ําทะเลใหแหงเพื่อหา
ทรัพยสินจากเรือสําเภาที่อับปางและจับปลามาแปรรูปไปขาย ภรรยาผูครบลักษณเห็นดีดวยและ
เตรียมขาวของใหสามีพรอมสรรพ ทั้งคูชวยกันวิดน้ําทะเลได ๕ วัน น้ําทะเลก็งวดลงมาก ฝูงปลา
ในทะเลไดยินสามีภรรยาคุยกันก็เกิดความหวาดกลัวพากันไปออนวอนใหทั้งคูเลิกวิดทะเลพรอม
กับชวยกันคาบเอาทรัพยสินเงินทองไปใหสองสามีภรรยาจนทั้งคูมีทรัพยสมบัติมากมาย เมื่อเพื่อน
อีกคนที่มีภรรยาขาดลักษณไปเยี่ยมและรูสาเหตุที่ทําใหเพื่อนของตนร่ํารวยก็คิดเอาอยางบาง แต
เมื่อทํ า งานไปได ๕ วั น เช น กั นภรรยาขาดลั ก ษณก ลับ เปน ฝา ยเลิ ก ลม ความตั้ง ใจและชวนสามี
ทะเลาะจนกระทั่งฝูงปลาไมเกรงกลัว คนคูนี้จึงไมไดทรัพยสมบัติอะไรติดมือกลับมาบานเลย
ประเด็ น สํ า คั ญ ที่ นิ ท านเรื่ อ งนี้ เ น น คื อ การ
สนับสนุนสามีและอยูเคียงขางสามีอยางไมทอถอยเปนตัวแปรที่สําคัญที่จะทําใหครอบครัวประสบ
ความสําเร็จหรือลมเหลว ตั้งแตเริ่มเปดเรื่องเมื่อบุรุษที่มีภรรยาครบลักษณปรึกษากับภรรยาวาจะทํา
อยางไรดีเพื่อสรางฐานะใหร่ํารวย ภรรยาตอบวา “พี่ตองการจะทําอะไรกิน จะใหฉันปนดายทอผา
ขาย ฉันก็จะทําตามไมขัดใจพี่หรอก”93 และเมื่อสามีเสนอวาจะไปวิดน้ําทะเลเพราะเขาคิดวาทะเลมี
93

ประยูร ทรงศิลป, ประชุมเรื่องตํานานและนิทานพื้นบานเขมร ภาคที่ ๑-๙, หนา ๗๒.
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สมบัติจากเรือสินคาที่อับปางลง แมขอเสนอจะดูเปนเรื่องที่ดูเลื่อนลอยจนแทบจะเปนไปไมได แต
ภรรยากลับเห็นดีและปฏิบัติตามอยางไมเกี่ยงงอน เธอชวยสามีอยางแข็งขันจนน้ําทะเลเริ่มงวดจริง
และทําใหไดสมบัติในทายที่สุด เรื่องแสดงใหเห็นวาตั้งแตเริ่มโครงการจนกระทั่งโครงการประสบ
ผลสําเร็จ ภรรยาครบลักษณมีบทบาททุกขั้นตอนตั้งแตการแสดงความกระตือรือรนในการรวม
ประกอบอาชีพกับสามี การเปนผูชวยที่ดีในการเตรียมเสบียงอาหารสําหรับการทํางาน การเปน
ผูรวมงานที่อุทิศทั้งแรงใจ(คือเชื่อมั่นและไมตั้งขอสงสัยในความคิดของสามี)และแรงกายอยาง
มุงมั่น เมื่อเทียบกับภรรยาอีกคนหนึ่งซึ่งทําตามความตองการของสามีเหมือนกัน แตเมื่อถึงวันที่
๕ แลวนางกลับประกาศวา “วิดหลายวันแลวไมเห็นไดของอะไรเลย ขาไมเอาแลว เลิกวิดแลว” คํา
ประกาศของนางทําใหนางกับสามีทะเลาะกัน และทําใหในทายที่สุดทั้งคูประกาศวา จะเปนขีข้ า ใคร
ก็ชางมันเถิด เลิกวิดแลว ฝูงปลาเห็นการทะเลาะกันของสามีภรรยาคูนี้ก็ไมเกรงกลัวและไมเห็น
ความจําเปนตองนําทรัพยสินมาให ความพยายามของครอบครัวนี้จึงลมเหลวซึ่งนิทานก็ใหภาพ
ชัดเจนวาเกิดจากตัวภรรยาที่ไมยืนหยัดสนับสนุนความตั้งใจของสามีเหมือนภรรยาของครอบครัว
แรก สวนที่ทําใหเห็นจุดประสงคของเรื่องวาตั้งใจตําหนิภรรยามากกวาสามีเพราะกอนที่จะไปวิด
น้ําทะเล ผูเลาบรรยายการเตรียมตัวของภรรยาขาดลักษณอยางละเอียด ดังนี้
“เจาจงหุงขาวแตดึก ตระเตรียมของใชใหครบ
ทุกอยาง เชาขึ้นเราจะไปวิดน้ําทะเลใหไดเงินทองขาว
ของทรัพยสมบัติเหมือนเพื่อนเขา”
จนสวางจาหญิงคนชั่วที่ขาดลักษณะของเมียที่ดี
ลุกขึ้นติดไฟ เมื่อไฟลุกจึงไปเปดกระออมเตรียมขาวสาร
ขาวสารหกครั้งละฟายมือ เอาขาวสารไปซาว ขาวสารก็
หกอีกครั้งหนึ่ง จนเดือดเช็ดน้ําก็หกอีก ขาวสารที่กรอก
จํานวนพอดีที่จะสุกเต็มหมอก็เหลือแตเพียงครึ่งหมอ
จนตะวันสายแลวจึงคดขาวใสกระเชอ แลวสามีภรรยา
เดินทางไปวิดน้ําทะเล 94
ภาพคูตรงขามระหวางภรรยาครบลักษณและ
ภรรยาขาดลักษณจะแสดงเปรียบเทียบกันทุกขั้นตอนตั้งแตการเตรียมเสบียงและการออกไปทํางาน
รวมกันระหวางสามีภรรยา แตภาพที่เนนคือความบกพรองของภรรยาคนชั่วจากฉากการเตรียม
เสบียงที่ยกตัวอยางมาขางตน ในขณะที่เมื่อเลาถึงภรรยาครบลักษณตอนเตรียมเสบียงอาหาร นิทาน
94

เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๔.
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เลาเพียงวา (นองหุงขาวคดใสกระเชอใหมีขาวปลาอาหารพรอมดวยหมากพลู เราจะไปวิดน้ําทะเล
ใหแหง) ภรรยาไดฟงสามีวาดังนั้นก็ทําตามคําบอก ความบกพรองของภรรยาคนชั่วที่ถูกขยายใหญ
ทําใหเห็นวาความลมเหลวของครอบครัวนี้ถูกโยนใหเปนความผิดของ ภรรยาคนชั่ว เปนหลัก
อย า งไรก็ ตาม อารมณ ขั น ที่ ปรากฏใ น
ตอนทายๆ ของเรื่องมีผลตอการนําเสนอภาพความสัมพันธระหวางสามีภรรยาใหตางไปจากเรื่องล
แบงซึ่งมีลักษณะของการตราเปนกฏอยางเครงครัด และอารมณขันเหลานี้มักปรากฏกับสิ่งที่ไมเขา
แบบแผนเชนอยูในตัวของภรรยาขาดลักษณเปนตน ตอนที่สามีและภรรยาคูนี้ชวยกันวิดน้ําทะเล
บรรยากาศการทํางานของทั้งคูอยูในลักษณะ วิดไปบาง ดาไปบาง หัวเราะไปบาง ซึ่งแสดงใหเห็น
วาความสัมพันธในครอบครัวนี้ไมอยูในแบบแผนทั่วไปที่ภรรยาตองเคารพเกรงกลัวสามี แตภรรยา
สามารถตอปากตอคํากับสามีได แมแตเมื่อไมพอใจจะทํางานตอเธอก็เปนฝายบอกเลิกกอน การ
ประกาศลมเลิกกลางคันนํามาสูการทะเลาะกันและทําใหภารกิจของสามีภรรยาคูนี้ลมเหลว แตภาพ
ที่เห็นกลับเปนความลมเหลวที่ชวนขันมากกวาจะเปนบทลงโทษที่รุนแรงอยางที่ตราไวในจฺบาบสฺรี
ดังภาพ
สามีภรรยาทะเลาะกัน ภรรยาดาแมสามี สามี
ดาแมภรรยา เกิดตอสูปล้ํากันดึงชายพกกันไปมา จนผาหลุด
เหลือแตตัวลอนจอนทั้งคู เห็นอวัยวะเพศโผลออกมาแลวคนทั้ง
สองก็วา
“จะเปนขี้ขา ใครก็ชางมันเถิด เลิกวิดแลว”
ปลาทั้ ง นั้ น ได ยิ น ว า เลิ ก วิ ด ก็ ยิ น ดี ม าก ไม ใ ห
สิ น บนเงิ น ทองของทั้ ง ปวง ปลาทั้ ง หลายทั้ ง หมดนั้ น ได เ ห็ น
อวัยวะเพศสองสามีภรรยาก็พากันกระโดดหัวเราะทั้งฝูง ปลาเคา
หัวเราะจนปากฉีก ปากจึงใหญเหมือนเขาแหกกระทั่งถึงปจจุบันนี้
สิ่งที่เห็นจากภาพคือความสัมพันธระหวางสามี
ภรรยาที่ไมเหมือนกับที่ตราไวในจฺบาบสฺรี เปนไปไดที่ประเภทของวรรณกรรมที่ตางกันทําใหโทน
เสียงในการนําเสนอก็แตกตางกันไปดวย จฺบาบสฺรีเปนวรรณคดีคําสอนจึงใชโทนเสียงที่เครงขรึม
ในขณะที่นิทานพื้นบานเปนวรรณกรรมมุขปาฐะที่เลาสูกันฟงเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน ภาพ
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสามี ภ รรยาที่ ป รากฏในนิ ท านพื้ น บ า นเรื่ อ งนี้ จึ ง มี ลั ก ษณ ช วนขั น เช น นี้
อยางไรก็ตาม หากพิจารณาตามเนื้อหาที่ปรากฏในเรื่อง การลวงเกินบุพการีเปนเรื่องรายแรงใน
สังคมเขมรเพราะเทากับสมาชิกกําลังทาทายทั้งเรื่องระบบอาวุโส ทาทายแนวคิดในพุทธศาสนาที่
จัดวางมารดาบิดาไวเปนทิศเบื้องหนาที่บุคคลควรเคารพบูชา และทาทายแนวคิดที่จัดวางบุรุษผูเปน

๘๒

สามีใหอยูในสถานะที่ภรรยาควรเคารพยําเกรง แตในนิทานเรื่องนี้ภรรยาดาแมสามี สามีก็ดาแม
ภรรยา ซึ่งลักษณะดังกลาวจะพบเฉพาะในในนิทานพื้นบานบางเรื่องที่เปดพื้นที่ใหภรรยา(และ
บุคคลทั่วไป)ไดแสดงความตองการหรือแสดงอารมณของตนเอง และทําใหเห็นวาความสัมพันธ
ฉันสามีภรรยาไมไดถูกจัดลําดับใหบุรุษเหนือกวาสตรีอยางตายตัว แตมีลักษณะของการตอรอง
(ไมวาจะใชวาจาหรือใชกําลัง) ยืดหยุนไปตามสถานการณ และการที่ภรรยาไมเคารพสามีก็ไมใช
เรื่องคอขาดบาดตายอยางที่จฺบาบ สฺรีแถลงเอาไว ผลเสียของการที่ภรรยา(และสามี)ไมปฏิบัติตนให
เหมาะสมตามหนาที่ของตนเชนภรรยาดาสามีหรือทะเลาะกับสามีไมถึงขนาดตองตกนรก มีเพียง
สภาพที่ น า ขบขั น จากการที่ ค นทั้ ง คู ท ะเลาะกั น จนผ า ผ อ นหลุ ด ลุ ย ให บ รรดาสั ต ว หั ว เราะเยาะ
บทลงโทษภรรยาที่ไมเคารพสามีคือความอับอายและการคงสถานะขี้ขาของตนเองไมไดเปนเศรษฐี
อยางใคร ๆ เขาเทานั้น อารมณขันที่ปรากฏในเรื่อง เพื่อนสองคน ทําใหผูอานเห็นปฏิกิริยาอีก
รูปแบบหนึ่งของชาวบานในสังคมเขมรที่มองเรื่องการจัดวางความสัมพันธระหวางสามีภรรยาดวย
ทาทีที่ผอนคลายกวาที่ปรากฏในเรื่องลแบง ชาวบานยอมรับในระเบียบที่สังคมตราไวเรื่องการเปน
ภรรยาที่ดี แตก็ไมไดเห็นวาหากสตรีคนใดไมสามารถปฏิบัติตนตามกรอบดังกลาวแลวจะตองถูก
ลงโทษอย างรุนแรง เพราะสิ่งที่ปรารถนาในชีวิตสวนใหญเ ปนเพี ยงเรื่องปากทองแบบงาย ๆ
บทบาทของภรรยาในการเป น เพื่ อ นคู ชี วิ ต ที่ เ ป น เรี่ ย วแรงสํ า คั ญ ในการช ว ยทํ า มาหากิ น จึ ง มี
ความสําคัญไมยิ่งหยอนหรืออาจจะมากกวาความออนนอมถอมตนและความเคารพสามีที่สังคม
ตองการใหภรรยาปฏิบัติ
ภรรยาในนิทานพื้นบานเขมรเปนภาพของคน
สามัญที่ผูอานอาจพบเห็นไดทั่วไปในชีวิตประจําวัน สตรีเหลานี้แสดงวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ
และอารมณความรูสึกอยางเปนรูปธรรม มีเลือดเนื้อและเปนภาพที่ใกลชิดกับผูอานทั่วไปมากกวา
ภาพสตรีในรามเกรฺติ์และเรื่องลแบงที่ดูสูงสง เนนความงามทางจิตวิญญาณ และมีความเปนอุดม
คติมากกวา ซึ่งอาจสะทอนใหเห็นประการหนึ่งวา กฎ ระเบียบ บรรทัดฐาน หรือคุณสมบัติทางจิต
วิญญาณที่สังคมกําหนดไวเปนเรื่องที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงและมีผลตอการกําหนดชีวิตของชนชั้นสูง
มากกว าชาวบ า นซึ่ง แม จ ะเปน ผู ที่ใ ชชีวิ ตอยู ภ ายใตบรรทัด ฐานเดีย วกัน แตก็มี ปฏิกิริย าในการ
ปะทะสังสันทกับบรรทัดฐานเหลานั้นตามสภาพการณที่แทจริงของชีวิตไดอยางยืดหยุนกวา ทําให
สตรี ใ นนิท านพื้ น บา นสามารถตั้ งคํ าถามย อ นกลั บ วางแผนชี วิต ให สามี แสดงความต อ งการ
ทรัพยสินเงินทอง ใชมารยาลอหลอกสามี หาหนทางเอาตัวรอดดวยปญญาอยางฉลาดแกมโกง
หรือทํางานไป ทะเลาะกันไป ดาทอกันไปไดอยางที่ไมพบในวรรณคดีลายลักษณเลย อยางไรก็ตาม
สังคมเขมรในภาพรวมยังเห็นวาพื้นที่ในครัวเรือนเปนเรื่องของสตรีโดยเฉพาะ สตรีมีหนาที่จัดการ
กิจการตางๆในครัวเรือนทั้งเรื่องปากทองของสมาชิกในครอบครัว เรื่องการทํามาหากิน และเรื่อง
การปรนนิบัติสมาชิกในครัวเรือนและดูแลบริวารอยางเหมาะสม แนวคิดทางศาสนาพุทธมีบทบาท
อยางสําคัญในการบัญญัติวิธีการปฏิบัติตนที่ภรรยาพึงกระทําตอสามีซึ่งในที่สุดจะเห็นวาบทบัญญัติ
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ดังกลาวมีเพื่อสงเสริมสถานะของบุรุษใหอยูเหนือสตรี แตการวางมาตรฐานความประพฤติที่ดี
ใหแกสตรีไมไดจํากัดอยูเพียงการปรนนิบัติรับใชสามีในชีวิตประจําวันเทานั้น สตรีที่ดีตองมีรูป
งาม จริยามารยาทงาม และมีจิตใจที่งดงาม ซึ่งคุณสมบัติทางจิตใจที่สังคมเขมรวางบรรทัดฐานไว
ใหสตรีปฏิบัตินั้นจะไดพิจารณาเปนลําดับถัดไป
ค.ปญญาเฉลียวฉลาด : หลักประกันความมั่นคงดาน
ชีวิตและทรัพยสิน
ความเพี ย บพร อ มของสตรี เ ขมรประการต อ มาคื อ
ศักยภาพในการสงเสริมและสนับสนุนสามีซึ่งจะปรากฏทั้งในรูปแบบที่เปนรูปธรรมคือการอุทิศ
แรงกายหรือการใชสติปญญาชวยแกไขปญหาตาง ๆ และปรากฏในรูปของสัญลักษณเชนการมี
บุญญาธิการหรือมีสิ่งของวิเศษเพื่อปกปองภัยอันตรายหรืออํานวยผลที่ดีให ลักษณะดังกลาวพบใน
เรื่องลแบงและในนิทานพื้นบาน หากแตคุณสมบัติเรื่องความเฉลียวฉลาดของภรรยาในเรื่องลแบง
และในนิทานพื้นบานจะเนนประเด็นที่ตางกัน ภรรยาที่มีบทบาทเปนผูชวยสามีในเรื่องลแบงจะใช
ปญญาชวยสามีแกปญหาที่เปนภัยอันตรายคุกคามตอชีวิต แตภรรยาผูชวยสามีในนิทานพื้นบานจะ
เนนความเฉลียวฉลาดที่ชวยเพิ่มพูนความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและความเจริญกาวหนาในหนาที่การ
งานหรือหากเปนการแกปญหาก็มักเนนที่ปญหาเรื่องปากทองมากกวา ความแตกตางดังกลาวเปน
สิ่ ง ที่ ส ะทอ นให เ ห็ น ว า ในขณะที่ เ รื่อ งรามเกรฺ ติ์ แ ละเรื่ อ งลแบงเน น คุ ณ ลั ก ษณะที่ สู ง ส ง ด า นจิ ต
วิญญาณของสตรีผูเปนภรรยาและมารดา แตในนิทานพื้นบานซึ่งสะทอนวิถีชีวิต ทัศนคติ คานิยม
ความเชื่อที่เปนของชาวบานนั้นจะเนนที่การใชปญญาควบคูไปกับทักษะและความชํานิชํานาญใน
การรักษาและเพิ่มพูนทรัพยสินและความมั่งคั่งใหครอบครัวอันเปนปญญาที่เนนผลทางปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวัน
ในเรื่ อ งลแบง ภรรยามี บ ทบาทเป น ผู ช ว ยแก ไ ข
สถานการณที่คุกคามความปลอดภัยดานชีวิตและทรัพยสินของสามี ศักยภาพที่ภรรยาใชในการ
ชว ยเหลือ หรือ สนั บสนุ นสามี นั้น อยูใ นรูปของการใชป ญญาหรื อ ในรูป ของของวิเ ศษ (ซึ่ ง เป น
สัญลักษณของความมีบุญญาธิการ) หรือไมเชนนั้นก็ใชควบคูกันไปคือทั้งปญญาและของวิเศษ เชน
ในเรื่อง ฎาวเรือง นางฟาโสฬสซึ่งเปนภรรยาใชทั้งอิทธิฤทธิ์และปญญามาชวยฎาวเรืองจากการถูก
กลอุบายของกษัตริยที่ปกครองเมืองหนึ่ง(ไมระบุชื่อ)ที่โลภคิดอยากไดทรัพยสินของเขา∗ หรือใน
∗

นางฟาโสฬสเปนบุตรีของพระอินทรซึ่งเหาะลงมาเลนในอุทยานที่ฎาวเรืองดูแลรักษาและเก็บดอกไม
ไปถวายพระอินทรโดยไมไดขออนุญาตจากเจาของ เมื่อพระอินทรทราบเรื่องก็สั่งใหลงมารับใชฎาวเรือง และ
ตอมาไดอยูกินเปนสามีภรรยากัน แตพระอินทรไมชอบใจบุตรเขยเพราะรูวาฎาวเรืองนั้นมีจิตใจรักมั่นอยูกับนาง
สุวัณณสาครภรรยาคนแรก จึงเหาะลงมาประทานสําเภาพรอมดวยเพชรพลอยและสมบัติเต็มลําเรือใหฎาวเรือง

๘๔

เรื่องโภคกุลกุมาร นางสุขุมาลนฺทาเทวีใชของวิเศษที่พระอินทรประทานมาพรอมกับนางในการชวย
โภคกุลกุมารจากการถูกปองราย เพราะทาวพรหมทัตฺตสมคบคิดกับคามโภชกเจาเมืองในการคิด
แยงชิงตัวนางมาจากสามีถึงสามครั้งสามครา∗∗ สําหรับผูวิจัย การชวยเหลือและสนับสนุนสามีนั้น
ยังมีอีกความหมายหนึ่งคือเพื่อรักษาหรือประคับประคองสถาบันครอบครัวใหดําเนินไปไดอยาง
ตลอดรอดฝง เพราะอุปสรรคในชีวิตของพระและนางในเรื่องลแบงแตละเรื่องคือการพลัดพรากซึ่ง
หากใชคําอธิบายตามแหลงที่มาของเรื่อง(ชาดก) การพบกันและการพลัดพรากนั้นเนื่องมาจากบุญ
และกรรมที่พระและนางทําไวในอดีตชาติ เมื่อมาเจอกันในชาติปจจุบันขณะที่เรื่องดําเนินไป ผล
บุญและการเปนคูกันมาตั้งแตชาติปางกอนทําใหพระและนางไดอยูรวมกันอีกครั้งในชาตินี้ และผล
กรรมก็ทําใหทั้งสองพลัดพรากจากกันไปชั่วขณะ แตจะเห็นวาบทบาทของภรรยาที่ชวยแกไข
สถานการณใหสามีแตละครั้ง ก็คือการพยายามประคับประคอง รักษาสถาบันครอบครัว รวมทั้งการ
หาหนทางนําครอบครัวที่พลัดพรากจากกันใหไดมาอยูรวมกันอีกครั้งหนึ่ง ดังเชนที่ปรากฏทั้งใน
เรื่องฏาวเรืองและในเรื่องโภคกุลกุมาร ดังที่กลาวมาแลว และที่ปรากฏในอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่อง
พระสมุททโฆส พระและนางในเรื่องลแบงเรื่องนี้คือพระสมุททโฆสและนางวินทมตีตางก็ประสบ
กับความพลัดพรากเพราะผลกรรมจากชาติที่แลว และดวยปญญาของนางวินทมตีก็ทําใหพระและ
นางไดมาพบกันอีกครั้ง เพราะนางวินทมตีสรางโรงทานที่เมืองมัททรัฐ(ที่น้ําซัดพระนางมาถึง) และ
ใหชางวาดรูปประวัติของพระนางและสมุททโฆสไวที่ผนังศาลา เมื่อพระสมุทโฆสเดินทางมาถึง
ออกตามหานางสุวัณณสาคร สวนพระองคก็นํานางฟาโสฬสกลับขึ้นสวรรค เมื่อฎาวเรืองลอยสําเภาไปถึงเมืองที่
พระเจามีจิตใจโลภมัวเมาในทรัพยสินผูอื่นและใชกลอุบายหลอกเอาสําเภาของฎาวเรืองไป นางฟาโสฬสจึงเหาะ
ลงมาชวยโดยยอนรอยกลอุบายของพระเจาพนันเอาสําเภากัน พระเจาแพพนันจึงตองมอบสําเภาและบานเมืองให
พระอินทรจึงลงมาประทานพรและจัดพิธีอภิเษกสมรสใหฎาวเรืองกับนางฟาโสฬส จากนั้นฎาวเรืองก็ออกติดตาม
หานางสุวัณณสาครตอไป (ฆีง หก ดี, มาลีบทอกฺษรสิลฺปเขมรสตวตฺษที่ ๑๙, หนา ๘๐-๘๔.)
∗∗
นางสุขุมาลนฺทาเทวีมีอดีตชาติเปนนางฟาที่พระอินทรขอรองใหลงมาจุติที่ครรภของพระมเหสีเมือง
สัตตกุฎราชเพื่อมาเปนภรรยาของโภคกุลกุมาร(อดีตชาติของพระโพธิสัตว) พระอินทรอุมนางมาสมกับโภคกุล
กุมารโดยนํานางมาใสไวในถุงหนัง เมื่อโภคกุลกุมารพบนางและไดเปนสามีภรรยากันแลว ความงามหมดจดของ
นางสุขุมาลนฺทาเทวีลวงรูไปถึงหูของคามโภชก แมคามโภชกจะอยากไดนางเปนภรรยาแตก็คิดวาผูที่มีศักดิ์คูควร
กับนางที่งามขนาดนี้มีเพียงทาวพรหมทัตตเทานั้น เมื่อไปทูลใหทาวพรหมทัตตทราบและพระองคก็เห็นดีดวย
หนึ่งกษัตริยหนึ่งเจาเมืองก็สมคบกันแยงชิงนางสุขุมาลนฺทาเทวีมาจากโภคกุลกุมาร โดยยื่นเงื่อนไขใหโภคกุลทํา
ในสิ่งที่คิดวาจะทําไมได ครั้งแรกใหหาไกมาชน ครั้งที่สองใหหาชางมาชน และครั้งที่สามใหโภคกุลเอามือจุมไป
ในกะทะที่ตั้งน้ําจนเดือด นางสุขุมาลนฺทาเทวีสามารถชวยโภคกุลไดทุกครั้งโดยลวงถุงวิเศษแลวนําสิ่งที่ตองการ
ออกมา ทําใหทาวพรหมทัตตไมสามารถแยงภรรยาของโภคกุลมาได จนในครั้งสุดทาย เปนเพราะผลกรรมที่จะทํา
ใหทั้งคูพลัดพรากกันทําใหทาวพรหมทัตตลวงรูจุดออนในการแยกสามีภรรยาคูนี้ออกจากกัน ทําใหนางสุขุมา
ลนฺทาเทวีตองเดินทางกลับบานเมืองของตน และโภคกุลกุมารก็ตองเดินทางไปตามที่เมืองสัตตกุฎราช
ตอไป (ออกญาพระคลังโนง, เรืองโภคกุลกุมาร (ภฺนํเพญ: พุทธสาสฺนบฺณฑิตย, ๒๕๐๙)

๘๕

เมืองนี้และหยุดพักเพื่อเสวยอาหารที่โรงทาน ประวัติของพระองคเองและพระชายาที่ผนังทําให
ครอบครัวของพระองคไดกลับมาพบกันและอยูรวมกันอีก ฉะนั้น ปญญาของนางในเรื่องลแบง
นอกจากจะเนนที่การรักษาความปลอดภัยดานชีวิตและทรัพยสินใหสามีแลวจึงมีอีกความหมายคือ
เพื่อรักษาสถาบันครอบครัวในระบบปตาธิปไตยใหดําเนินตอไป
ในนิทานพื้นบาน การชวยเหลือและสนับสนุนสามีอยู
ในระดับของประสบการณทางโลกเปนสวนมาก ภรรยาในนิทานพื้นบานชวยเหลือสามีตั้งแตใช
แรงกาย ใชปญญาในการเพิ่มพูนทรัพย รวมถึงการหาหนทางสงเสริมสามีใหเจริญกาวหนาใน
หนาที่การงาน ดังเชนในนิทานพื้นบานเรื่อง คงหาญ และเรื่อง มาเยิง ภาพของสตรีที่ปรากฏใน
นิทานพื้นบานเหลานี้แสดงใหเห็นวา ในสังคมระดับชาวบาน ความคาดหวังใหสตรีรับบทบาทเปน
ผูชวยสามีหรือในบางครั้งก็เปนผูนําสามีเลยนั้นอยูในระดับสูง แตการจะใหภรรยานําก็ตองเปน
แบบมีเงื่อนไขคือตองเปนการนําแบบผลักดันอยูเบื้องหลังโดยใหสามีรับความดีความชอบอยูเบื้อง
หนา ลักษณะเชนนี้ปรากฏในเรื่องคงหาญและเรื่องมาเยิง
เรื่อง คงหาญ แสดงบทบาทของสตรีที่เปนภรรยาคือ
เปนผูชวยเหลือ ใหคําแนะนําปรึกษาที่ดีและตองรูบทบาทของตนเองในการเปนผูอยูเบื้องหลัง
ความสําเร็จของสามีเทานั้น เฉพาะเพียงชื่อเรื่องก็แสดงใหเห็นอารมณขันที่ตองการเสียดสีบุรุษ
ขาดลักษณก็คือขาดลักษณะการเปนผูนําที่ดี เพราะตัวละครเอกฝายชายในเรื่องคือตาคงนั้นเปนคนขี้
ขลาดตาขาว แตสมญานามที่ไดคือ คงหาญ ซึ่งหมายถึงคงผูกลาหาญนั้น เบื้องหลังคือไดมาจาก
ความกลาหาญของภรรยาทั้งสองคน เรื่องเลาวาตาคงเดินทางไปเยี่ยมญาติที่อยูแดนไกลพรอม
ภรรยา ระหวางทางเจอเสือซึ่งดุราย ตาคงนั้น วิ่งหนีเขาโพรงไม มือเทาสั่น ปสสาวะราดเพราะ
ความกลัว สวนภรรยาคือนางอําและนางคมไมกลัวและพยายามตีเสือจนตาย จะเห็นวาบทบาทของ
สตรีที่เ ปนภรรยาทั้งสองคนเปนทั้งผูพิทักษความปลอดภัยและผูช วยชีวิต นอกจากนี้ สังคมยัง
คาดหวังวาภรรยายังตองรูจักบทบาทของการเปนผูอยูเบื้องหลังความสําเร็จที่ดี รูจักเชิดชูสามี จาก
ตอนที่เมื่อภรรยาเลาความจริงใหชาวบานฟงวาตาคงหนีเสือแตพวกนางตางหากที่ชวยกันตีเสือจน
ตาย ตาคงกลับดาภรรยาอยางหยาบ ๆ คาย ๆ วา ไมมีผูหญิงที่ไหนเกงกลาตีเสือตายหรอก มีแต
ผูชายเทานั้นแหละเกงกลาตีเสือตายได 95 แลวชาวบานก็เชื่อตาคงมากกวาภรรยาจึงพากันตั้งสมญา
ให พฤติกรรมของคงหาญในเรื่องจะซ้ํารอยเดิมอีกสองครั้ง กลาวคือเมื่อมีภัยมาถึงตัวจากการ
อวดอางความสามารถของตนเอง เขาจะกลับไปแสดงความออนแอกับภรรยาที่บาน และเมื่อภรรยา
ปลอบประโลมและรับปากวาจะชวยเหลืออยางเต็มที่ คงหาญก็ออกไปกระทําภารกิจสําเร็จโดย
อาศัยโชคชวยบาง เหตุบังเอิญบาง แตเขาไมเคยยกใหเปนความดีของภรรยาเลยสักครั้งกลับรับผล
แหงความสําเร็จนั้นเองทุกครั้งไป ในการเลาถึงความสําเร็จของคงหาญแตละครั้ง น้ําเสียงของผูเลา
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ประยูร ทรงศิลป, ประชุมเรื่องตํานานและนิทานพื้นบานเขมร ภาคที่ ๑-๙, หนา ๑๑-๑๓.

๘๖

เรื่องนาสนใจมาก ดังเชนตอนที่คงหาญรบอยูบนหลังชางและหวาดกลัวจนควบคุมการขับถายไมได
ผูเลาบรรยายวา
คงหาญอยูหัวชางสวนภรรยาอยูดานหลังมีไพร
พลแห ห อ มทั้ ง ข า งหน า ข า งหลั ง เป น ขบวนทั พ เรี ย งราย
ดาษดื่น เมื่อขับชางไปใกลขาศึกมองเห็นชัดเจน คงหาญ
กลัวเหลือเกิน ขี้ราดเยี่ยวราด ทั้งมือทั้งเทาสั่นเหมือนเขยา
อยูบนหลังชาง ชางคิดวาเขยาใหมันเดินตรงเขาไป มันจึง
บุกนําหนาเขาไป ไพรพลทั้งหมดไมมีใครตามทันเลย
ฝายขาศึกเห็นคงหาญไสชางพุงเขามาเชนนั้นคิด
วาแมทัพคนนี้เกงมากจึงแตกทัพวิ่งเอาชีวิตรอด คงหาญ
เห็นขาศึกวิ่งหนีไปหมดจึงทําเปนวางทาใหพวกไพรพล
เกรงกลั ว บรรดาไพร พ ลเห็ น คงหาญขี้ ร าดบนหั ว ช า ง
เหม็นตลบอบอวลเชนนั้นก็ถามวา
“ทานแมทัพ ทําไมถายอุจจาระอยางนั้นละ”
คงหาญตอบวา
“ก็ กํ า ลั ง รบกั บ ข า ศึ ก มั น ปวดท อ งจะไปปล อ ย
ทุกขที่ไหนได มีแตปลอยบนหัวชางอยางนี้แหละ ถาไป
มัวกังวลอยูขาศึกเห็นมันมิฆาตายไปแลวหรือ”
บรรดาไพรพลไดยินคงหาญวาดังนั้น บางคนมี
สติปญญาเขารูวาคงหาญกลัว บางคนไมคอยมีสติปญญาก็
เกรงกลัวคงหาญมาก ...พระราชาทรงทราบวาคงหาญไป
รบชนะ..ก็พระราชทานทรัพยตอบแทนเปนจํานวนมาก
ตั้งแตวันนั้นมาคงหาญยิ่งทําวางทาใหญโตมากขึ้น96
ผู เ ล า บรรยายภาพอย า งตรงไปตรงมาถึ ง ความ
หวาดกลัวของคงหาญ และเสียดสีเหน็บแนมในตอนทายถึงกิริยาวางเขื่องทั้ง ๆ ที่ความจริงเปนแค
เรื่องอวดอาง น้ําเสียงของผูเลาเรื่องทําใหรูวาจากมุมมองของคนในสังคมเดียวกัน บุรุษเขมรก็มี
ขอบกพรอง กลาวคืออาจไมใชทุกคนที่สามารถเปนผูนําครอบครัวไดอยางที่สังคมคาดหวัง สิ่งที่
สังคมคาดหวังตอจากนั้นคือเมื่อบุรุษไมอาจเปนผูนําครอบครัวที่ดี ภรรยาก็ตองกาวเขามามีบทบาท
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เรื่องเดียวกัน.

๘๗

ในการเปนผูใหความชวยเหลือ ใหคําปรึกษาและใหกําลังใจในการหนุนนําใหบุรุษผูเปนสามีกลา
กระทําภารกิจที่สังคมมอบหมายโดยเฉพาะ กลาวคือมีความกลาหาญ มีความสามารถในการรบ
สามารถปกปองครอบครัวและบานเมืองใหพนภัยอันตรายได เรื่องนี้สรุปดวยสุภาษิตในตอนทาย
เรื่องว า ต นกล า พยุง ดิ น นาริน พยุง บุรุษ ซึ่ ง เปน สุภ าษิตที่สังคมมั กกล า วอ างเสมอเมื่อต องการ
ชี้ใหเห็นบทบาทและความสําคัญที่ภรรยามีตอสามี นอกจากนี้ สังคมยังมองบทบาทการเปนผูชวย
ของภรรยาวาตองเปนแบบผูสนับสนุนอยูเบื้องหลังและใหสามีไดรับชื่อเสียงอยูเบื้องหนาในพื้นที่
สาธารณะคือในการรับราชการ บทบาทดังกลาวจะไดรับการตอกย้ําอีกครั้งหนึ่งในเรื่องมาเยิง
มาเยิง เปนนิทานพื้นบานที่ใหภาพสตรีในอุดมคติทมี่ ี
ลั ก ษณะผสมผสานกั น ระหว า งความสมบู ร ณ แ บบทางจิ ต วิ ญ ญาณเหมื อ นในเรื่ อ งลแบง และ
ความสามารถในการดู แลบา นเรือนในชีวิตประจําวั น ดังที่ป รากฏในนิทานพื้น บ า นทั่ว ไป แต
เนื่องจากภาพสตรีในอุดมคตินั้นเดนชัดขึ้นจากการนําเสนอภาพคูตรงขามระหวางภรรยาที่สมบูรณ
แบบและภรรยาที่ขาดความเปนกุลสตรีและแสดงโทษลักษณะของภรรยาแบบ สฺรีกฺเฌอทฺลุ อยาง
ชัดเจนเปนที่จดจําในหมูชาวเขมร เรื่องมาเยิงจึงเปนที่รูจักกันดีในอีกชื่อหนึ่งวา สฺรีกฺเฌอทฺลุ ซึ่ง
ตรงกับแมกระเฌอกนรั่วตามความหมายของไทย โทษลักษณะที่รายแรงที่สุดของ สฺรีกฺเฌอทฺลุ คือ
การไมใสใจนําพากับการรักษาทรัพยสมบัติใหสามี ซ้ํารายยังทําใหสามีและครอบครัวเสียทรัพยอีก
ดวย คุณลักษณะและโทษลักษณะของภรรยาทั้งสองแบบจะบรรยายใหเห็นตลอดทั้งเรื่อง แตจะ
เนนที่ปญญาและความสามารถในการปกครองบานเรือนของภรรยากุลสตรี ความเฉลียวฉลาดใน
การคาขาย และสายตายาวไกลที่มองเห็นศักยภาพที่ซอนอยูในตัวสามีแลวดึงมาใชจนกระทั่งสามีได
ดิบไดดีในการรับราชการ
ลักษณะของภรรยาครบลักษณและภรรยาขาดลักษณ
เปนสิ่งที่เปรียบเทียบใหเห็นตั้งแตตนเรื่อง แตจะเห็นวาสังคมชาวบานใหคุณคากับภรรยาที่รูจัก
บริหารเศรษฐกิจครัวเรือนอยางมีประสิทธิภาพ คุณสมบัติของภรรยาที่พึงปรารถนาคือมีความถี่ถวน
ในการบํ า รุ ง รั ก ษาอุ ป กรณ ทํ า มาหากิ น ของครอบครั ว และต อ งเป น ผู มี วิ สั ย ทั ศ น ใ นการสร า ง
เครื อ ข า ยการประกอบอาชี พ ภรรยาขาดลั ก ษณ เ ป น คนรู ป งามแตข าดคุ ณ สมบั ติข องการดู แ ล
เศรษฐกิจครัวเรือนและขาดคุณธรรมเรื่องความเอื้อเฟอเผื่อแผและมีน้ําใจกับเพื่อนบาน ดังที่ผูเลา
บรรยายลักษณะนิสัยของนางไววา ขี้เหนียว เพื่อนบานไมชอบ กระเฌอที่เอาใสปลากนทะลุขาด
ตรงมุมก็ไมเอาใจใสดูแล สามีชอนปลาไดใสกระเฌอ ปลาก็หลนหายหมดไมมีอะไรเหลือ เมื่อมี
การแลกเปลี่ยนภรรยากันและนางไปเปนภรรยานายสําเภาผูร่ํารวย นางก็มีความเยอหยิ่งเพราะคิดวา
มีทรัพยมาก มีแตใชจายใหหมดไปโดยไมคิดเก็บรักษาหรือหามาเพิ่มเติม จนกระทั่งในที่สุดนาย
สําเภาสามีใหมก็หมดสิ้นทุกอยางทั้งทรัพยสินและชื่อเสียงเกียรติยศที่เก็บรักษาไว และชีวิตตกต่ําลง
จนกลายเปนขอทาน ทั้งหมดนี้ผูเลาบรรยายสรุปเหตุการณวา ดวยเหตุที่ไมมีความเปนแมบาน ไม
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รูจักเก็บหรือดูแลรักษา ทําใหชื่อเสียงเกียรติยศของสามีหมดสิ้นไป ทุกวันนี้ตองขอทานเขากิน97
แสดงวาสังคมนั้นมอบภารกิจใหสตรีผูเปนภรรยาอยางชัดเจนวาความเจริญรุงเรืองหรือความลม
สลายของครอบครัวขึ้นอยูกับความเปนแมบานของภรรยาและสังคมก็พรอมจะกลาวโทษภรรยา
เสมอถาครอบครัวไมประสบความสําเร็จ ซึ่งหากดูจากสิ่งที่ภรรยาขาดลักษณบกพรองแลว สิ่งนั้นก็
คือความสามารถในการบริหารจัดการภายในครัวเรือนทั้งการดูแลการใชจายและการเก็บรักษา
ทรัพยที่สามีหามาได การสรางเครือขายในการประกอบอาชีพ ซึ่งเปนสิ่งที่สังคมคาดหวังจากผูเปน
ภรรยามากที่สุด
ภาพตรงกันขามของภรรยาขาดลักษณจะไดรับการ
เนนย้ําอีกครั้งจากคุณสมบัติของภรรยาครบลักษณและทําใหผูอานประมวลภารกิจที่สังคมคาดหวัง
จากสตรีเขมรในฐานะภรรยาไดอยางชัดเจน ภรรยาครบลักษณในเรื่องมาเยิงมีความออนนอมถอม
ตนและยินยอมปฏิบัติตามคําสั่งของสามีทั้ง ๆ ที่คําสั่งนั้นเปนเรื่องที่ดูไรเหตุผลและไมเปนธรรมกับ
ผูเปนภรรยา ดังเชนนายสําเภาผูสามีตองการแลกเปลี่ยนภรรยาครบลักษณกับภรรยารูปงามของ
มาณพยากจนเพียงเพราะภรรยาของตนรองบอกภรรยาขาดลักษณวาการที่ไมซอมกระเฌอทําให
ปลาหลุดหมด นายสําเภาไดยินก็ถึงขนาดโกรธภรรยาของตนและสั่งใหนางไปเปนภรรยามาณพ
นั้นแทนเพียงเพราะเขารูสึกหมั่นไสที่ภรรยาของตนสาระแนกับเรื่องของชาวบาน นายสําเภากริ้ว
โกรธภรรยามากจึงวา ถาเชนนั้นมึงจงลงไปถือกระเฌอเปนเมียมันแทนเถอะ ขาจะแลกเอาเมียมัน
มาอยูบนเรือเปนเมียขาแทน เพราะวาเจามันชางสาระแนดีนัก แมภรรยาครบลักษณจะรูสึกวาคําสั่ง
นั้นไมเปนธรรมกับตัวนาง แตเมื่อสามีสั่งนางก็ตองไป จะเอาฉันไปแลกกับเมียเขา ไปถือชนางชอน
ปลา แตถาทานใหฉันไปฉันก็ตองไปเพราะฉันไมรูวาจะเถียงอะไรได 98 การเชื่อฟงอยางไมโตแยง
เปนสิ่งที่เคยพบมาแลวจากนางในเรื่องลแบง และโดยปกติภาพของสตรีในนิทานพื้นบานหาก
ไมใชสตรีที่แทบจะไมมีบทบาทอะไรเลยก็มักเปนสตรีที่กลาแสดงความตองการของตัวเองกับบิดา
หรือกับสามีไดบาง การเชื่อฟงสามีอยางไมโตแยงแบบภรรยาครบลักษณผนีู ้จึงเปนคุณสมบัติดาน
จิตวิญญาณที่ไดรับอิทธิพลจากนางในเรื่องลแบงผิดไปจากสตรีในนิทานพื้นบานทั่วไป
ศักยภาพของนางผูเปนภรรยาครบลักษณในเรื่องมา
เยิงคือความสามารถที่จะอํานวยผลสําเร็จในชีวิตประจําวัน เปนความสําเร็จที่เห็นผลกันในชาตินี้ไม
ตองรอสะสมบุญไปถึงชาติหนา กลาวคือมีความสามารถบริหารครัวเรือนใหประสบความสําเร็จ
ทําใหครัวเรือนมีฐานะเปนปกแผนมั่นคง และเปนเบื้องหลังที่คอยผลักดันและสนับสนุนใหสามี
กาวหนาในหนาที่การงานคือการไดรับเกียรติอยางสูงในพื้นที่สาธารณะซึ่งเปนพื้นที่ของบุรุษ เมื่อ
ภรรยาครบลักษณตองไปเปนเมียมาณพยากจน สิ่งแรกที่นางทําคืออุดกระเฌอที่รั่วทําใหสามีจับ
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ปลาไดเปนจํานวนมาก ตอมานางก็สานสัมพันธกับเพื่อนบานโดยการแบงปลาที่จับไดไปใหทุกคน
อยางทั่วถึง ตอมานางเห็นลูทางทําการคาจากสิ่งที่สามีและคนในละแวกนั้นมองไมเห็น กลาวคือไม
กฤษณาที่สามีเก็บมาทําฟนเปนไมมีราคาที่ตลาดตองการ นางก็ตั้งตัวเปนแมคาไมจนมีฐานะร่ํารวย
เมื่อประสบความสําเร็จในการสรางฐานะแลว นางวางแผนชีวิตขั้นตอไปคือสนับสนุนสามีให
ประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน โดยลําดับแรกนางดึงศักยภาพที่มีในตัวสามีมาฝกจนกระทั่ง
ชํานาญ ทําใหสามีนางไดรับราชการและไดใชความสามารถของเขาทําใหพระมหากษัตริยโปรด
ปรานและพระราชทานยศศักดิ์ใหอยางยิ่งใหญ ความสําเร็จของครอบครัวมาณพผูยากจนซึ่งตอมา
ไดรับการขนานนามวามาเยิงนั้นจึงเปนสิ่งที่ไดมาจากปญญาและความสามารถของภรรยาครบ
ลักษณโดยแททั้งการรูจักเก็บรักษาทรัพยที่สามีหามาได การบริการทรัพยากรอยางมีคุณคาโดยการ
สร า งเครื อ ข า ยความช ว ยเหลื อ กั บ เพื่ อ นบ า น การรู จั ก เพิ่ ม เติ ม ทรั พ ย ใ ห กั บ ครอบครั ว ด ว ย
ความสามารถในการคาขาย วิสัยทัศนในการมองการณไกลและดึงศักยภาพสามีออกมาใชใหเปน
ประโยชน รวมทั้งสรางความเชื่อมั่นใหสามีในการออกไปประกอบภารกิจในพื้นที่สาธารณะ แต
ทั้งหมดนี้สังคมบอกเปนนัยไวในเรื่องวาภรรยาตองไมแสดงตัววามีความสามารถมากกวาสามี ตอง
รูจักเชิดชูใหเกียรติสามี สังคมจึงจะกลาวยกยองสรรเสริญภรรยาวาเปนสตรีสมบูรณแบบอยาง
แทจริง
การที่ ภ รรยาในเรื่ อ งลแบงและในนิ ท านพื้ น บ า นมี
บทบาทเป น ผู ส นั บ สนุ น และส ง เสริ ม สามี เ ป น อิ ท ธิ พ ลของแนวคิ ด ในคติ พุ ท ธศาสนาที่ เ ข า มา
ผสมผสานกับความคิดดั้งเดิมของคนในทองถิ่นมากกวาที่จะรับมาจากศาสนาพราหมณฮินดู ทั้งนี้
เพราะสถานภาพของภรรยาในสังคมกอนพุทธกาลนั้น ภรรยาอยูในฐานะดอยกวาสามีทุกดาน ตอง
แสดงความภักดีเยี่ยงทาสและตองเคารพสามีเหมือนเทวดา มีหนาที่คอยปรนนิบัติรับใชและตอง
เชื่อฟงสามีรวมทั้งบิดามารดาและญาติพี่นองของสามีทุกประการ คุณคาของภรรยาจะไดรับการ
ยอมรับเพียงประการเดียวหากใหกําเนิดบุตรชายและมีอํานาจในการตัดสินใจเรื่องภายในครัวเรือน
เล็ก ๆนอย ๆ ในขณะที่ในพื้นที่สาธารณะนั้นภรรยาไมมีสิทธิ์มีอํานาจใด ๆ เลย99 พุทธศาสนาเขามา
ยกระดับภรรยาใหดีขึ้นกวาแตเดิมโดยยกยองใหภรรยาเปนผูแบงเบาภาระ เปนผูชวยเหลืออยูใน
ฐานะมิตรสนิทของสามี ดังคํากลาวในวัตถุสูตรวา ภริยาเปนสหายอยางยิ่ง และคําสอนในพุทธ
ศาสนาก็ระบุหนาที่ของภรรยาอันแสดงใหเห็นวาพุทธศาสนายอมรับและใหอํานาจสตรีในฐานะ
ของภรรยาอยางชัดเจน กลาวคือภรรยามีหนาที่หาประการคือ หนึ่ง จัดการงานดี สอง สงเคราะห
คนขางเคียงของสามีดี สาม ไมประพฤตินอกใจ สี่ รักษาทรัพยที่สามีหามาได และ หา ขยัน ไม
เกียจครานในกิจการทั้งปวง100 ทั้งหมดที่กลาวมาแสดงใหเห็นวา แมบทบาทและหนาที่ของภรรยา
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ในสมัยกอนพุทธกาลกับสมัยพุทธกาลจะไมตางกันมากนัก แตสิ่งสําคัญที่พุทธศาสนาไดกระทํา
ใหกับสตรีผูเปนภรรยาคือการยกระดับสถานะของภรรยาจากทาสมาเปนเพื่อนคูคิดและมีอํานาจ
รวมกันในครัวเรือน สวนแนวคิดดั้งเดิมที่สังคมเขมรมีตอสถานภาพสตรีผูเปนภรรยานั้นอาจดูได
จากบทบาทที่ปรากฏในนิทานพื้นบานซึ่งหลาย ๆ เรื่องใหสตรีผูเปนภรรยาดูแลควบคุมกิจภายใน
ครัวเรือน มีความสามารถทางการคาและการเพิ่มพูนทรัพยใหครอบครัว มีความเฉลียวฉลาด และ
กลาหาญกวาสามีดวยซ้ําไป ฉะนั้นหากพิจารณาในดานปรัชญาแนวคิดแลว ภาพตนแบบของกุล
สตรีในฐานะภรรยาที่เปนผูชวยสงเสริมและสนับสนุนสามีและเปนหลักประกันความมั่นคงดาน
ชีวิตและทรัพยสิน จึงเปนภาพไดรับอิทธิพลจากภาพภรรยาที่ปรากฏในเรื่องลแบงที่มีแนวคิดของ
ศาสนาพุทธกํากับผสมผสานกับบทบาทของภรรยาในนิทานพื้นบานมากกวาภาพภรรยาในศาสนา
ฮินดู
ง. ความซื่อสัตยและจงรักภักดี : ภาพตนแบบของการ
ควบคุมเรื่องเพศวิถี
ความซื่อสัตยและความจงรักภักดีเปนคุณสมบัติทาง
จิตวิญญาณของสตรีที่พบทั้งในเรื่องรามเกฺรติ์ เรื่องลแบงและในนิทานพื้นบาน หากจะนับในแง
ของการปรากฏตัวเปนลายลักษณอักษร คุณสมบัติขอนี้ซึ่งมาพรอมกับภาพของนางสีดาก็เปนขอ
แรกที่สังคมเขมรรับรูและยอมรั บใหเปนภาพของภรรยาในอุดมคติ ความซื่อสัตยตอสามีเปน
ขอกําหนดของสังคมที่ตองการควบคุมเรื่องเพศวิถีของสตรีโดยตรง จากการสํารวจแหลงขอมูลทั้ง
สามแหลงพบวาในขณะที่เรื่องรามเกฺรติ์และเรื่องลแบงมองเรื่องเพศวิถีเปนเรื่องที่ตองควบคุมอยาง
เขมงวด แตนิทานพื้นบานจะมองเรื่องดังกลาวดวยทรรศนะที่ตางออกไป ซึ่งสะทอนใหเห็นวา
แนวคิดทางศาสนาทั้งคติพราหมณและคติพุทธเขามามีอิทธิพลอยางมากในการตั้งขอกําหนดนี้โดย
มีเปาหมายเพื่อจรรโลงครอบครัวในระบบปตาธิปไตย ในขณะที่ทางฟากของนิทานพื้นบานจะ
สะทอนใหเห็นทรรศนะดั้งเดิมที่ชาวเขมรมีตอคําวาครอบครัวและความสัมพันธฉันสามีภรรยา
อยางยืดหยุนกวา และไมออนไหวในการควบคุมเรื่องเพศวิถีมากเทากับในเรื่องรามเกรฺติ์และเรื่อง
ลแบง
ภาพตนแบบของภรรยาในอุดมคติที่ชาวเขมรรูจักดี
ในแงของความซื่อสัตยและความจงรักภักดีตอพระสวามีคือนางสีดา เมื่อพระรามถูกเนรเทศออก
จากเมืองไอยุธฺยา นางสีดาขอติดตามไปดวยเหตุผลวา “หมอมฉันจะอยูทางนี้ไดอยางไร เปนสตรี
แมหมายไมมีสามี” (รามเกรฺติ์ เลมที่ ๑ หนา ๔๐)101 กวีสรรเสริญการกระทําของนางสีดาผานปาก
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เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๕๘.

๙๑

ของพระราม โดยเปรียบเทียบวาการที่นางสีดาติดตามพระรามเปรียบไดกับแมลงตัวเมียที่ตามแมลง
ตัวผูออกจากเกสร ไมหลงมัวเมาในเกสรจนทําใหเปนมลทิน (รามเกรฺติ์ เลมที่ ๒หนา ๕) การ
กระทําของนางสีดาขอนี้ไดรับการยกยองในฐานะของภรรยาที่จงรักภักดีตอสามี รวมทุกขรวมสุข
เคียงขางสามีโดยไมทอดทิ้งยามสามีตกยาก
นอกจากนี้ ลักษณะของภรรยาในอุดมคติที่สะทอน
ผานการกระทําของนางสีดาอีกประการหนึ่งคือความซื่อสัตยตอสามี สีดาประกาศสัตยวาจาตอน
ถูกกรุงราพณลักพาวา “ ขาเปนวรราชชายา ขาเที่ยงสัตยา ดวยคําสัตยพระภูธร ฯ ทั้งเทพสวรรค
กามาพจร แมกษัตริย ๆ บรมราชจะปรารถนามาโลมลอง ฯ แมไมมีดวยพระองคแลว ขาขอตาย
ดวย พระบาทสมเด็จพระรามา ฯ ขาไมชําเลืองมองกษัตรา เทพทั้งกามา พจรซึ่งขาไมมีใจ ฯ” การ
ตั้งสัตยวาจาของสีดานั้นนาสนใจเพราะแมกวีจะบรรยายภาพของพระรามวาคือองคนารายณอวตาร
และพระรามมักแสดงรางอวตารใหเห็นอยูบางเปนครั้งคราว แตสีดากลับไมเคยแสดงเดชานุภาพใน
ฐานะเทวีของพระนารายณเลยแมแตครั้งเดียว นางมีภาพเปนปุถุชนธรรมดาๆ แตในที่สุดดวยผล
ของการตั้ ง มั่น นี้ ก็ ทํ า ให ก รุ ง ราพณ ไ มอ าจฝ น ใจนางได แสดงให เ ห็ น ว า สั ต ยวาจาของปุ ถุ ช น
ธรรมดาที่ตั้งมั่นตอสามีคือเดชานุภาพของสตรี เชนกรณีของสีดา ความซื่อสัตยตอพระรามมี
อานุภาพมากถึงขนาดคุมครองนางใหพนจากการฝนใจของกรุงราพณ คุณสมบัติดังกลาวของสีดา
เปนที่จดจําแกผูอานและทําใหการซื่อสัตยกับสามีเพียงผูเดียวกลายเปนคุณธรรมสําคัญที่ภรรยาพึง
ยึดถือ
อยางไรก็ตาม หากจะทําความเขาใจคุณสมบัติเรื่อง
ความซื่อสัตยและจงรักภักดีตอสามีของสีดาใหชัดเจนยิ่งขึ้นจําเปนตองสํารวจสถานะของสตรีใน
สังคมฮินดูเกี่ยวกับเรื่องการแตงงานและการมีบุตร ในสังคมฮินดู สถานะของสตรีจะไมมีคาหาก
สตรีผูนั้นไมไดแตงงานและไมมีบุตรชาย การมีบุตรชายจะทําใหสถานะของสตรีผูเปนภรรยาและ
เปนมารดามีความสําคัญอยูบางเพราะการแตงงานกลายเปนหนาที่ทั้งทางศาสนาและทางสังคมของ
สตรีตั้งแตในสมัยพระเวท ในทางศาสนาถือวาไมมีผูใดไดไปสรรคตามลําพังแตตองไปกับบุรุษที่
เปนสามีหรือภรรยาที่ประกอบพิธีกรรมรวมกัน 102 สวนการใหกําเนิดบุตรชายมีความสําคัญเพราะ
ตามประเพณีฮินดูนั้นเชื่อถือกันวา บุตรชายเทานั้นที่จะประกอบพิธีกรรมใหกับบิดาผูลวงลับ และ
ยังสามารถทําใหบิดาพนจากนรกขุมปุตตะและชวยใหไดไปสวรรค สตรีจึงมีความหมายกับบุรุษ
ในสังคมฮินดูตามขอกําหนดของประเพณีในฐานะที่เธอเปนเพียงวิถีที่ทําใหเขาไดบุตรชายเทานั้น
103
การจะมั่นใจวาบุตรชายที่เกิดจากครรภของสตรีผูเปนภรรยาคือบุตรของตนจริงๆ ในสังคม
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๙๒

ระบบชายเปนใหญจึงตองมีวิธีที่ทั้งตรวจสอบและควบคุมสตรีในเรื่องเพศวิถีเพื่อสรางความมั่นใจ
ในประเด็นดังกลาว
วิธีหนึ่งที่สังคมใชควบคุมสตรีเรื่องเพศวิถีคือการ
สรางคุณธรรมที่สตรีพึงยึดถือก็คือการซื่อสัตยและจงรักภักดีตอสามี ดังเชนปรากฏในกรณีของสีดา
พระราม(และบุรุษรวมสังคมทั้งหลาย) จะมั่นใจไดอยางไรวาภรรยาของตนที่ไปอยูในบานเมืองของ
บุรุษอื่นเปนเวลานานจะไมมีมลทิน และจะมั่นใจไดอยางไรวาพระโอรสที่เกิดจากครรภของนางสี
ดาคือบุตรของตน สังคมฮินดูมีวิธีที่จะรับประกันความบริสุทธิ์ของสีดา (ซึ่งในอีกนัยหนึ่งก็คือวิธีที่
สังคมใชควบคุมสตรีทั่วไป) หลายวิธี ความซื่อสัตยและจงรักภักดีของสีดาตอพระรามเปนวิธีการ
หนึ่งในนั้น ตามมาดวยการพิสูจนความบริสุทธิ์ของนางสีดาดวยการลุยไฟ ภาพนางสีดาที่ซื่อสัตย
ตอสามีจึงกลายเปนภาพตนแบบที่สังคมฮินดูและสังคมอื่น ๆ ที่รับประเพณีและวัฒนธรรมฮินดู
ยอมรับกันอยางกวางขวาง ความซื่อสัตยของสีดาในแงมุมหนึ่งก็คือใหความมั่นใจวาสังคมสามารถ
ควบคุมเรื่องเพศวิถีเพื่อรักษาสถาบันครอบครัวในระบบปตาธิปไตยนี้ไว
เหตุผลอีกประการหนึ่งคือ หากพิจารณาจากขออาง
ทีน่ างสีดาไมยอมอยูคนเดียวโดยปราศจากพระรามเพราะ หมอมฉันจะอยูทางนี้ไดอยางไร เปนสตรี
แมหมายไมมีสามี จะสะทอนใหเห็นทรรศนะของสังคมในระบบชายเปนใหญซึ่งมาจากวัฒนธรรม
ฮินดูและผสมรวมกับคานิยมในสังคมเขมรอยางชัดเจน นอกจากตองการใหสตรีอยูในขอกําหนด
ในการควบคุมเรื่องเพศวิถีแลว ในวัฒนธรรมฮินดู สถานะของสตรีมายนั้นต่ํามาก สตรีมายถูกมอง
วาเปนเรื่องของความอับอาย เปนพวกที่ถูกขับไลจากงานเลี้ยง ใครเห็นสตรีมายถือวาเปนลางราย
แมในรามายณะเองก็กลาววา อันตรายที่รายแรงที่สุดที่มีชัยเหนือสตรีคือความเปนมาย104 สวนใน
สังคมเขมรเองก็มีภาษิตกลาวถึงไววา แมมายจําหนายปากเขา หมายถึงแมมายเปนอาหารปากแกเขา
ซึ่งคือการถูกคนในสังคมเพงเล็งเกี่ยวกับการวางตัวและมักถูกซุบซิบนินทา เหตุผลที่สีดาติดตาม
พระรามไปจึงเปนเหตุผลในเชิงอุดมคติที่กวีใชยกยองสตรีใหคิดและปฏิบัติตามอยางสีดา และยัง
เปนเหตุผลที่สะทอนใหเห็นความจริงในอีกแงมุมหนึ่งของสังคมฮินดู กลาวคือ สตรีไมมีคาใน
ตัวเองแตคุณคาของเธอขึ้นอยูกับบุรุษในชีวิตแตละชวงวัยทั้งบิดา สามี และบุตรชาย คุณคาของ
สตรีในฐานะภรรยาขึ้นอยูกับสามี สตรีมายสามีตายจึงตองแสดงความซื่อสัตยในระดับที่สูงที่สุดคือ
การกระโดดเขากองไฟตายตามสามีในพิธีสตี ซึ่งตอมาไดกลายเปนขอบังคับทางสังคมที่กดดันให
สตรีที่สามีตายทุกคนตองทําเชนนั้น หากสตรีใดเปนมายสามีหยาหรือสามีทิ้ง พวกเธอก็จะถูก
สังคมลงโทษตามสถานะของสตรีมายที่อยูในระดับต่ําที่สุดและเปนที่รังเกียจของสังคมอยางไมอาจ
หลีกเลี่ยงได และคานิยมดังกลาวก็ถายทอดมาสูสังคมเขมรดวย
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๙๓

ภาพของสตรีที่ซื่อสัตยและจงรักภักดีกับสามีอยาง
ชัดเจนที่สุดปรากฏในเรื่องลแบงเชนกัน เชน การลุยไฟพิสูจนตนเองของพระนางจันทาในเรื่อง
ขฺยองสังข (สังขทอง) แตความบริสุทธิ์ผุดผองของพระนางก็ทําใหมีดอกบัวผุดขึ้นมารับทุกยางกาว
แตภาพดังกลาวไมใชภาพหลักในนิทานพื้นบาน เปนที่นาสังเกตวา หากสองมองจากนิทานพื้นบาน
เขมรจะพบเรื่องสตรีมีชู (ซึ่งมีมากถึงเกือบสิบเรื่อง) หรือลักลอบมีความสัมพันธกับบุรุษโดยที่บิดา
มารดาไมรูอยูเปนจํานวนมาก แตบทลงโทษที่สตรีผูฝาฝนไดรับมีเพียงไมกี่เรื่องเทานั้นที่ภรรยาถูก
ลงโทษอยางรุนแรง เชนสามีลวงภรรยาไปฆาใหตายในเรื่อง งูเก็งกอง หรือเรื่อง โจรขโมยกระดาษ
ชายคนหนึ่งรักเมียเขา และเรื่อง ชายยากไรไปคาขาย 105 จะจบลงที่ภรรยาและชายชูถูกพระราชา
ตัดสินลงโทษดวยการตัดหัวทั้งคู นอกนั้นแลวแทบทุกเรื่องจะจบลงที่การเลิกรากันไป โดยเมื่อถูก
จับไดและตองจํานนตอหลักฐาน สามีก็เลิกกับภรรยาหรือขอใหเจาหนาที่บานเมืองอภัยโทษให
ภรรยาและใหภรรยาไปเริ่มตนชีวิตครอบครัวใหมกับชายชูได หากมาที่ประเด็นที่ฌ็อน พริสลูสกี้
(Jean Pryzluski) เคยเสนอไววาการศึกษานิทานพื้นบานเขมรเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวัฒนธรรม
ดั้งเดิมของเขมรกอนที่จะรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอินเดียและจีนได106 ประเด็นเรื่องภรรยามีชูใน
นิทานพื้นบานทั้งกรณีปกติและกรณีพิเศษก็นาจะบอกไดวาในสายตาของชาวบาน ความผิดที่
ละเมิดในประเด็นเรื่องเพศวิถีไมใชความผิดที่รายแรงและเปนตราบาปสําหรับสตรีไปตลอดชีวิต
การที่สตรีกับบุรุษจะถูกใจกันและลักลอบมีความสัมพันธกันเปนความบกพรองธรรมดา ๆ ของคน
ทั่วไปเหมือนความบกพรองในลักษณะนิสัยเชนโลภ ขี้เกียจ รักสบาย หรือความบกพรองดาน
สติปญญาเชนปญญาทึบ เปนตน สังคมมีวิธีจัดการในรูปแบบที่หลากหลายกวาที่ปรากฏในเรื่องราม
เกฺรติ์และเรื่องลแบงที่มักลงโทษเฉพาะสตรีอยางรุนแรง ในนิทานพื้นบาน สตรียังมีโอกาสแกตัว
ดวยคุณสมบัติดานอื่นเชนปญญาหรือความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยสินซึ่งจะทําใหเธอ
กลับไปใชชีวิตอยางผาสุกกับสามีดังเดิมหรือทําใหเธอสามารถเริ่มตนชีวิตใหมได
ยิ่งไปกวานั้นสตรีในนิทานพื้นบานบางภาพสะทอน
ตัวตนที่นาจับตาและแสดงใหเห็นทรรศนะที่สังคมเขมรในอดีตมีตอสตรีอยางเหมือนกับจะแยงกับ
บรรทัดฐานที่วางไวในรามเกรฺติ์และเรื่องลแบงดวยซ้ําไป ในนิทานพื้นบานหลายเรื่องเสนอวา
ปญญา(เพื่อประโยชนในทางโลก) มีคามากกวาการละเมิดขอหามดานเพศวิถี ภาพดังกลาวปรากฏ
ในเรื่อง มายาสตรี เรื่องเจาศุกรและเจาเสาร และเรื่องภูเขาบูรีภูเขาดา(จังหวัดตาแกว) 107 สตรีใน
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๙๔

นิทานเหลานี้ลวนแตฝาฝนบรรทัดฐานของสังคมในเรื่องเพศวิถี แตพวกเธอก็ไดรับการใหอภัยและ
ยังมีชีวิตที่สุขสบายในตอนทายเรื่องดังเดิม ทุกเรื่องใหภาพวาปญญาและความสามารถในการ
เพิ่มพูนทรัพยใหกับครอบครัวเปนสิ่งที่มีคาหรือมีประโยชนจนทําใหนางไดรับการใหอภัย กลาวคือ
ภรรยาในเรื่องมายาสตรีและเรื่องเจาศุกรและเจาเสาร มีชู แตเพื่อไมใหสามีจับไดวานางทําผิด นางก็
พยายามทุกวิถีทางในการปกปดความผิดนั้น และดวยสติปญญาที่นางมี นอกจากจะเอาตัวรอดจาก
การถูกสามีจับไดคาหนังคาเขาแลว นางยังสามารถใชปญญาในการหาทรัพยเขาบานซึ่งทําใหนาง
สามารถกลั บ มาใช ชี วิ ต กั บ สามี ไ ด ร าวกั บ ไม มี สิ่ ง ใดเกิ ด ขึ้ น เลย หรื อ ในกรณี ข องราชธิ ด าของ
พระราชากรุ ง จํ า ปาสั ก ในเรื่ อ งภู เ ขาบู รี ภู เ ขาดา(จั ง หวั ด ตาแก ว ) พระนางอั ก ออลั ก ลอบมี
ความสัมพันธกับชายเข็ญใจ เมื่อพระบิดารูก็กริ้วถึงขนาดเนรเทศออกจากบานเมืองตนเองโดยจับ
ลอยแพทั้ ง คู ด ว ยเหตุ ผ ลว า พระนางปล อ ยใจให พ ลั้ ง เผลอไปกั บ กามราคะโดยลื ม คิ ด ถึ ง พระ
เกียรติยศของราชวงศ แตนางอักออไมไดจบชีวิตดวยความตายแบบนางกากี ตรงกันขาม ปญญา
และความสามารถในการคาขายที่นางอักออมีทําใหนางสามารถตอรองกับพอคานายสําเภา หา
ลูทางในการคาโดยขอใหนายสําเภาเปนผูชวย เมื่อมีการคาขายแลกเปลี่ยนก็มีคนเขามาตั้งบานเรือน
มากขึ้น ๆ นางอักออก็ใหสามีประกาศตั้งตัวเปนพระราชาครองดินแดนแถบนี้ได ฉะนั้น ดวย
ความสามารถและทัศนวิสัยที่เหนือกวาของนางอักออก็ทําใหนางขึ้นสูจุดสูงสุดของแผนดิน แมวา
นางจะเคยทําผิดอยางรายแรงในเรื่องเพศวิถีมากอนก็ตาม
ฉะนั้ น หากพิ จ ารณาเรื่ อ งความซื่ อ สั ต ย เ ที ย บกั น
ระหวางนางสีดา นางในเรื่องลแบงและสตรีในนิทานพื้นบาน ทําใหพอมองเห็นวาการควบคุมสตรี
เรื่องเพศวิถีในสังคมเขมรเปนประเด็นที่คนในสังคมระดับสูงสนใจมากกวาคนระดับชาวบานซึ่ง
มองเรื่องนี้อยางยืดหยุนมากกวา ความแตกตางดานมุมมองดังกลาวมาจากที่มาของเรื่องเปนสําคัญ
เรื่องรามเกรฺติ์นั้นมีอิทธิพลของคติพราหมณฮินดูซึ่งควบคุมเรื่องเพศวิถีของสตรีอยางเขมงวดเพราะ
สตรีเปนผูผลิตบุตรชายใหสามีเพื่อเปาหมายทางศาสนา เพราะฉะนั้นก็ตองมั่นใจวาบุตรนั้นเปน
ของตนจริงจึงเกิดการควบคุมดานเพศวิถีอยางเขมงวด สวนเรื่องลแบงมีที่มาจากชาดกในพุทธ
ศาสนา แมจ ะไม ไ ด กํ า หนดสถานภาพของสตรี ใ ห ต่ํ าต อ ยเท า คติ พ ราหมณฮิ น ดู แตเ บื้ อ งหลั ง
ความคิดที่เชิดชูความซื่อสัตยของสตรีและเสนอภาพความไมดีของสตรีควบคูกันไปก็เพราะในทาง
ศาสนา สตรีอยูในฐานะที่เปนศัตรูแหงพรหมจรรยของเพศบรรพชิต ความซื่อสัตยของสตรีมีเพื่อ
รักษาระเบียบสังคมใหสงบเรียบรอยในขณะที่การกลาวถึงความไมดีของสตรีมีเพื่อรักษาสมาชิก
สงฆเอาไว* สวนนิทานพื้นบานเปนเรื่องเลาที่เกิดขึ้นกอนที่จะไดรับอิทธิพลของอินเดียและจีน
*

มีชาดกในพุธศาสนาหลายเรื่องที่กลาวถึงความไมดีของสตรีเชนเปนคนหลายใจ ไมมีความสัตย ไมนา
วางใจ เปนผูเลวทราม มักมากในทางโลกีย ไมรูจักพอ ชาดกในพุทธศาสนาที่กลาวถึงลักษณะที่ไมดีของสตรีอยาง
พิศดารคือเรื่องกุณาลชาดก ซึ่งบรรยายโทษลักษณะของสตรีที่ไมดีไวอยางละเอียดถึง ๑๐๐ ประเภท ไดแกมายา
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ทรรศนะของชาวบานในเรื่องเกี่ยวกับการมีครอบครัวและความสัมพันธระหวางบุรุษและสตรีเปน
เรื่องสามัญที่แสดงถึงความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษยไมตางไปจากเรื่องปากทอง และสังคม
เขมรในระดับชาวบานที่โนมเอียงมาทางการสืบสายสัมพันธและการรับมรดกทางฝายสตรีทําใหไม
มีค วามจํ า เป นที่จ ะต องรู แ นชัด วาบุ ตรที่เกิดจากครรภของสตรีนั้ นมาจากบุรุษคนใด ในนิ ทาน
พื้นบานจึงไมจําเปนตองควบคุมเพศวิถีของสตรีเพื่อเปาหมายในการรับใชศาสนาเหมือนเรื่องราม
เกฺรติ์และเรื่อง ลแบง และความสัมพันธระหวางบุรุษและสตรีในสังคมเขมรดั้งเดิมก็ยังไมมีลําดับ
ขั้นมาก จนเมื่อไดรับอิทธิพลจากคติพราหมณและคติพุทธ ความสัมพันธแบบมีลําดับขั้นที่วางบุรุษ
ไว เ หนื อ สตรี จึ ง มี อิ ท ธิ พ ลต อ นิ ท านพื้ น บ า นซึ่ ง เห็ น ได ชั ด ว า นิ ท านบางเรื่ อ งนํ า เสนอเนื้ อ หาที่
สอดคลองกับเรื่องรามเกรฺติ์และเรื่องลแบงราวกับเปนภาพเดียวกัน
การคนพบจฺบาบสฺรีสํานวนหอสมุด แหงชาติก รุ ง
ปารีสนอกจากจะทําใหเห็นวาบทบาทของสตรีเขมร(ซึ่งหมายถึงสตรีทั่วไปไมจํากัดเฉพาะสตรีชน
ชั้นสูง)ซึ่งไมเคยปรากฏตัวอยางเปนทางการมากอนเลยจะไดรับการบันทึกอยางเปนลายลักษณ
อักษรตั้งแตสมัยนี้แลว คุณลักษณะและบทบาทของสตรีในแงตาง ๆ ที่ระบุในจฺบาบสฺรีสํานวน
ดังกลาวยังสะทอนความคาดหวังของสังคมที่มีตอสตรีซึ่งมีที่มาจากเงื่อนไขทางประวัติศาสตรที่มี
ลักษณะเฉพาะตัวของสังคมเขมรเอง ความจําเปนของสังคมที่ตองการใชแรงงานสตรีในการผลิต
ประชากร ในการผลิตทางเศรษฐกิจเพื่อเลี้ยงดูคนทั้งประเทศ ในการรักษาสถาบันครอบครัวและใน
การพยุงระบบอุปถัมภอันเปนกลไกหลักในโครงสรางของสังคมในระบบปตาธิปไตย ทําใหสังคม
ตั้ง ข อกํ า หนดพฤติ ก รรมและบทบาทของสตรี ใ นภาพของสตรี ใ นอุด มคติ ซึ่ง ครอบคลุ ม แนว
ทางการปฏิบัติตนในชีวิตประจําวันของสตรีเกือบทุกแงมุมทั้งกิริยามารยาท บทบาทและหนาทีแ่ ละ
คุณธรรมที่ตองการใหสตรียึดปฏิบัติ หากพิจารณาแหลงที่มาของจฺบาบสฺรีรวมถึงจฺบาบอื่น ๆ อีกสี่
สํานวนที่มีที่มาจากแนวคิดทางพุทธศาสนา จะเห็นวาอุดมการณแบบพุทธที่ชนชั้นปกครองยึดมั่น
ศรั ท ธากลายเป น เครื่ อ งมื อ อั น ทรงพลั ง ที่ ช นชั้ น ปกครองและชนชั้ น สู ง ที่ มี ก ารศึ ก ษาใช ผ ลิ ต
วรรณกรรมเพื่อบัญญัติขอกําหนดใหทุกคนปฏิบัติ และแนวคิดในพุทธศาสนายังสามารถกํากับและ
ควบคุมใหทุกคนปฏิบัติตามอยางไรคําถาม ทั้งนี้เพราะเมื่อถึงชวงคริสตศตวรรษที่ ๑๖ พุทธศาสนา
ไดลงหลักปกฐานอยางมั่นคงในกัมพูชาและมีสถานะพิเศษในแงที่เปนระบบเกียรติยศและชื่อเสียง
หนาตาชุดใหญที่ควบคุมสังคมเขมรทั้งหมด สถานะดังกลาวทําใหพุทธศาสนาเปนทั้งขอกําหนด
และกลไกที่สามารถขับเคลื่อนใหคําสอนที่ปรากฏในวรรณคดีคําสอนฉบับตาง ๆ กลายเปนคานิยม
ใหคนทั่วไปในสังคมยึดถือปฏิบัติได
๔๐ ประเภท ผลาญสามี ๑๐ ประเภท เถลไถล ๑๘ ประเภท ไมมียางอาย ๒๐ ประเภทและดูถูกสามี ๑๒ ประเภท
(ศาสตราจารย(พิเศษ)เรืองอุไร กุศลาสัย, แปลและเรียบเรียง, สตรีในวรรณคดีพุทธศาสนา (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ
ศยาม, ๒๕๓๕), หนา ๔๙-๖๗.)
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นอกจากการตอกย้ําความเปนกุลสตรีกัมพูชาผาน
ทางวรรณกรรมลายลักษณแลว สังคมยังไดสรางความเปนกุลสตรีผานรูปแบบของพิธีกรรมเพื่อย้ํา
จิตสํานึกในการรักษาความเปนกุลสตรีใหเขมขนขึ้น สังคมเขมรมีพิธีเขารมที่ใชอบรมเด็กสาวเพื่อ
สรางความตระหนักรูในจังหวะชีวิตที่เปลี่ยนผานจากเด็กสาวไปสูสตรีสาวเต็มตัว บทบาทหนาที่
ของเธอในครัวเรือนจะเปลี่ยนแปลงไปจากบุตรสาวที่ทําตามคําสั่งของบิดามารดากลายไปเปนคน
ดูแลชีวิตความเปนอยูและอนาคตทางเศรษฐกิจของครอบครัว และจฺบาบสฺรีของหมื่นไมก็คือคูมือ
ดานการครองเรือนที่มารดาหรือบิดาใชเปนบทอานเพื่ออบรมถายทอดใหแกเด็กสาวชาวกัมพูชาใน
พิธีเขารม ซึ่งหมายถึงการลงรหัสทางวัฒนธรรมเพื่อบอกสตรีวาตอแตนี้ไปรางกายของสตรีจะเปน
รางกายของสังคม และสตรีมีวิธีใชรางทางสังคมใหเหมาะสมอยางไร
๒.๕ พิธีเขารมและพิธีแตงงาน : สูเรือนรางกุลสตรีของสังคม
พิ ธีเ ขา รม และพิ ธี แ ต ง งานเปน พิธี ก รรมที่มีค วามสํ าคั ญกั บ สตรีกั มพู ช ามากทั้ง สองพิ ธี
โดยเฉพาะสําหรับสตรียุคกอน พิธีเขารมคือการบมเพาะความเปนกุลสตรีของสตรีสาวรุนในขณะที่
พิธีแตงงานคือพิธีที่สังคมรับรูและใหการยอมรับวาความเปนกุลสตรีของสตรีสาวผูหนึ่งนั้นเปนสิ่ง
ที่นํามาซึ่งเกียรติยศอันเปนรูปธรรมแกวงศตระกูล นั่นคือการที่ลูกสาวของบานไดแตงงานแบบมี
ขันหมาก ซึ่งเปนเสมือนการออกประกาศนียบัตรรับรองวาครอบครัวนี้อบรมเลี้ยงดูบุตรสาวอยาง
ถูกตองตามประเพณีอันดีงามของกัมพูชา แตความหมายที่นาสนใจของพิธีกรรมทั้งสองที่มีตอ
สตรีกัมพูชาที่จะกลาวถึงในที่นี้คือ กระบวนการสรางความหมายทางสังคมใหกับรางกายของสตรีที่
นําเด็กสาวผานเขาสูความเปนกุลสตรีอยางเต็มตัว หลังจากผานพิธีกรรมทั้งสองนี้ เรือนรางของ
สตรีแตละคนก็จะกลายเปนเรือนรางที่แสดงอัตลักษณของชาวกัมพูชาที่จะตองถูกสังคมควบคุม
อยางเขมงวดเพื่อรักษาความบริสุทธิ์และอัตลักษณแหงชนชาติตนเอาไว
หลั กฐานที่ เก าแก ที่สุ ดที่พอสืบคนไดวาพิ ธีกรรมทั้ งสองนี้เกิ ดขึ้นเมื่ อใดยังคงอ างอิงจาก
วรรณคดีลายลักษณและวรรณกรรมมุขปาฐะ ในวรรณกรรมมุขปาฐะประเภทนิทานพื้นบานซึ่งอาจระบุ
เปนชวงเวลากวางๆ ไดวาเริ่มมีตั้งแตสมัยยุคกลางของกัมพูชาคือราว คริสตศตวรรษที่ ๑๕ -๑๙ มีเรื่องที่
กลาวถึงตํานานเกี่ยวกับประเพณีการเขารม108 และตํานานที่แจกแจงรายละเอียดตางๆในพิธีแตงงานอยู
ถึง ๘ เรื่อง ∗ นอกจากนี้ ในวรรณกรรมเรื่องตุมเตียวซึ่งแตงในสมัยคริสตศตวรรษที่ ๑๙ ก็มีกลาวถึงพิธี
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ประยูร ทรงศิลป, ประชุมเรื่องตํานานและนิทานพื้นบานกัมพูชา ภาคที่ ๑-๙, หนา ๘๗๗-๘๘๐.
∗
ในประชุมเรื่องตํานานนิทานพื้นบานกัมพูชาซึ่งคณะที่ปรึกษาดานวัฒนธรรมกัมพูชา พุทธศาสน
บัณฑิตยเปนผูรวบรวมไวและประยูร ทรงศิลปนํามาแปลเปนภาษาไทยทั้ง ๙ ภาคนั้น ในภาคที่ ๙ ซึ่งกลาวถึง
ตํานานเกี่ยวกับที่มาของประเพณีตางๆ มีตํานานกลาวถึงที่มาของพิธีแตงงานถึง ๘ เรื่องคือ ๑. ตํานานเกี่ยวกับ
ประเพณีใหมีอาจารยถือฤกษถือยาม ๒.ตํ านานเกี่ย วกับประเพณีใหมีเชี่ยนหมาก มหาเทพ มหามนตรีในพิธี

๙๗

เขารมของนางเตียวผูเปนนางเอกของเรื่องเอาไว จากที่ปรากฏในนิทานพื้นบานของกัมพูชาจึงพอ
สันนิษฐานไดวาพิธีกรรมทั้งสองพิธีเปนสิ่งที่ชาวกัมพูชารับรู คุนเคย และแมพิธีเขารมจะเสื่อมความ
นิยมไปแลวในสมัยหลัง แตพิธีแตงงานก็ยังคงมีบทบาทในวิถีชีวิตของชาวกัมพูชาอยูจนถึงปจจุบัน
พิธีเขารม ซึ่งคือการจํากัดบริเวณใหลูกสาวที่เริ่มมีประจําเดือนอยูเฉพาะบนบาน ไมใหถูก
แดดเลยเปนเวลา ๓ ถึง ๖ เดือน กินอาหารไดเฉพาะอยาง และหามพูดคุยกับพี่นองรวมทั้งพอที่เปน
ผูชายอยางเด็ดขาด พิธีเขารมนี้ งวน ญิล อธิบายวาคือพิธีที่มีวัตถุประสงค ๔ อยางคือ เพื่อประกาศ
ความเปนสาวเต็มตัวใหลูกสาว เพื่อบมผิวและดูแลสุขภาพรางกายใหลูกสาว เพื่อฝกอบรมใหมี
คุณสมบัติที่เพียบพรอมดวยวิชาแมบานการเรือนและการประกอบอาชีพใหลูกสาว และประการ
สุดทายเพื่อสรางความสนใจใหญาติและเพื่อนบานโดยคุณสมบัติกิริยามารยาทและวิชาความรู
หากแตทั้ง ๔ ประการนี้เผยใหเห็นวัตถุประสงคแฝงของพิธีมากกวาคือการเตรียมลูกสาวและการ
ปาวประกาศวาเธอพรอมแลวสําหรับการแตงงาน ความพรอมดานรูปสมบัติมีความสําคัญไมแพ
ความพรอมดานคุณสมบัติหรืออาจจะสําคัญกวาเพราะเปนสิ่งที่เห็นไดโดยงาย หญิงสาวจะถูกสอน
ใหดูแลผิวพรรณ ฟน เล็บ ฯลฯ รูจักวิธีรักษาความสะอาดและตกแตงรางกายใหสวยงาม เพื่อการนี้
เธอตองทาแปง ทาขมิ้นทั่วทั้งตัวเปนประจํา ทานเฉพาะอาหารที่ไมมีเนื้อสัตว ใสเสื้อแขนยาวและ
นุงยาวกรอมเทาเพื่อบมผิวพรรณใหละเอียด เมื่อออกรม ญาติและเพื่อนบานทั้งหลายที่พอแมเปนผู
เชิญมารวมพิธีจะไดเห็นหญิงสาวคนหนึ่งที่มีรูปสมบัติสวยงามตามมาตรฐานของเบญจกัลยาณี คือ
ผมงาม ริมฝปากงาม ฟนงาม ผิวพรรณงาม และวัยงาม พรอมสําหรับการถูกทาบทามสูขอใหไป
เป น ภรรยาของชายหนุ ม ผู ส นใจต อ ไป109 นอกจากจะหวั ง ผลด า นความสวยงามภายนอกแล ว
เปาหมายที่สําคัญกวาคือ การที่บิดามารดา (เนนบทบาทของมารดา)ไดปลูกฝงสิ่งที่เปนทั้งความรู
และคุณสมบัติที่สําคัญของสตรีกัมพูชาทุกคน นั่นคือวิถีการปฏิบัติตัวตามแบบอยางของสตรีผูถึง
พรอมทั้งดานจริตกิริยา นิสัยใจคอ มีความรูในการดูแลกิจการบานเรือน และมีความรูดานวิชาชีพ
เพื่อช วยเพิ่มพูน เศรษฐกิจครัว เรือ นไดใ นอนาคต เนื้ อหาสําคั ญที่ใ ช ในการอบรมเด็ก สาวมีทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ภาคทฤษฎีคือ จฺบาบสฺรี(สํานวนหมื่นไม) ที่เนนเรื่องบทบาทหนาที่ของ
การเปนภรรยาที่ดี และภาคปฏิบัติคือความรูที่มารดาถายทอดวิชาความเปนแมบานแมเรือนให (ซึ่งก็
มีที่มาจากจฺบาบสฺรีอีก) หากมารดารูหนังสือ เธอจะเปนคนอานจฺบาบสฺรีใหบุตรสาวฟง ไมเชนนั้น
แตงงาน ๓. ตํานานเกี่ยวกับประเพณีการทําฟน ๔. ตํานานเกี่ยวกับประเพณีการนุงหมตอนไหวในพิธีแตงงาน
เจาบาวนุงผาจีบสวมเสื้อคลุม เจาสาวเกลาผมหมสไบ ๕. ตํานานเกี่ยวกับประเพณีการใชแวนเวียนเทียนในงาน
แตงงาน ๖. ตํานานเกี่ยวกับประเพณีดอกหมาก ๓ ชอ ๗. ตํานานเกี่ยวกับประเพณีการถือดาบไหวในพิธีแตงงาน
และพิธีปดรังควานเสื่อหมอน และ ๘. ตํานานเกี่ยวกับประเพณีหลังจากไหวในงานแตงงานใหเจาบาวเกาะชาย
สไบเจาสาวเขาหอง
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งวน ญิล, จิตวิญญาณมารดาธิปไตยในสังคมเขมร, หนา ๓๒-๔๒.

๙๘

หนาที่นี้จะตกเปนของบิดา เสริมดวยการใหมารดาเปนผูถายทอดคุณสมบัติของแมบานแมเรือนที่ดี
จากการเล า ประสบการณ ข องเธอเอง หากสตรี ใ ดผา นพิ ธี เ ข า ร ม และออกร ม ก็ ถือ ว า เธอได รั บ
ประกาศนียบัตรชั้นตนรับรองคุณสมบัติที่ดีพรอมสําหรับการเปนภรรยาที่ดีในสายตาของสังคม
กัมพูชา
ความหมายของพิธีเขารมที่สังคมกัมพูชาประกาศใหรับรูกันอยางเปนทางการคือการเตรียม
เด็ ก สาวคนหนึ่ ง ให พ ร อ มสํ า หรั บ การเป น ภรรยาที่ ส มบู ร ณ แ บบต อ ไปในอนาคต แต สิ่ ง ที่ มี
ความหมายมากกวานั้นคือพิธีเขารมเปนการนําจฺบาบสฺรีมาลงรหัสทางวัฒนธรรมเพื่อกํากับเด็กสาว
เกี่ยวกับการใชรางกายของตนเองใหสอดคลองไปกับความคาดหวังทางสังคม เปนกระบวนการ
เปลี่ยนผานจากเด็กสาวที่ไมรูประสีประสาอะไรตอหนาที่ที่เธอจะตองปฏิบัติ ไปสูการตระหนักรู
ทั้งหนาที่ที่สังคมมอบหมายและวิธีปฏิบัติตัวเพื่อบรรลุเปาหมายนั้น นอกจากนี้ การกักตัวเด็กหญิง
ที่เริ่มเขาสูวัยสาวโดยใชการมีประจําเดือนเปนครั้งแรกเปนจุดเริ่มตนเปนเวลาถึง ๓- ๖ เดือนหรือใน
บางรายอาจกินระยะเวลาถึง ๑ ปนาจะเปนกุศโลบายในการควบคุมเด็กสาวที่เริ่มเขาสูวัยเจริญพันธุ
แลวใหอยูในสายตาของบิดามารดาซึ่งเปนเสมือนตัวแทนสถาบันทางสังคมที่ใกลชิดกับเด็กสาวมาก
ที่สุด นับจากนี้ไปจนถึงการออกเรือน ผูที่จะมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งยวดในการคัดเลือกบุรุษที่จะมา
เปนเจาบาวรวมวงศวานเดียวกันก็คือบิดามารดา หมายความวาตั้งแตเริ่มยางสูวัยสาวไปจนกระทั่ง
ถึงวัยออกเรือน สังคมจะเขามากํากับชีวิตสตรีแตละคนใหเปนไปตามครรลองที่สังคมตองการ นับ
แตการเตรียมสตรีใหมีลักษณะเพียบพรอม การควบคุมพฤติกรรมสตรีไมใหออกนอกลูนอกทาง ไป
จนถึ ง การส ง ต อ ตั ว สตรีแ ต ล ะคนให ถึ ง มื อ บุ รุ ษที่ สั ง คมก็ คั ด สรรว า เพีย บพร อ มสํ า หรั บ การสื บ
เผาพันธุกัมพูชาเชนกัน
พิ ธี กรรมที่ สํ าคัญ สํ าหรั บ สตรี อีก พิธีห นึ่งคื อพิ ธีแ ต ง งานซึ่ งมีค วามหมายสํ าหรับสั ง คม
กัมพูชามากแมในปจจุบัน ในพิธีแตงงานจะมีขอกําหนดซึ่งเรียกรองใหบุรุษและสตรีกัมพูชาปฏิบัติ
แตนาสังเกตวาขอเรียกรองใหฝายบุรุษปฏิบัติตามขั้นตอนตางๆในพิธีแตงงานจะเปนเรื่องของการ
เตรียมของหมั้น เงินสินสอด การปลูกสรางบาน การจัดหาวัสดุอุปกรณตางๆ ซึ่งก็คือการอํานวย
ความสะดวกใหพิธีแตงงานดําเนินไปดวยดี ในขณะที่ขอเรียกรองที่มีตอตัวสตรีกลับเปนเรื่องที่ตอก
ย้ําขอกําหนดที่จะผูกพันกับชีวิตครอบครัวของเธอไปตลอดชีวิต เชนในพิธีแตงงาน สตรีทุกคนตอง
ผานพิธีทําฟน และพิธีขุดตําแยซึ่งหลังจากทําเสร็จแลว “ลูกสาวของเขาจะไดขึ้นฐานะเปนสตรีครบ
คุณลักษณะ มีจริยางดงาม รูจักวาสิ่งใดผิดสิ่งใดถูก ผูคนทั่วไปทั้งในวงศญาติยอมรับวาเปนสตรีมี
ลักษณะสมบัติอันประเสริฐ” 110
พิธีแตงงานเต็มรูปแบบของกัมพูชาจะแบงเปน ๑๑ พิธียอย พิธีทําฟนอยูในลําดับที่ ๘ อัน
เปนขั้นตอนที่ใกลจะเสร็จสิ้นพิธีการแตงงานแลว อาจกลาวไดวาสาระสําคัญของพิธีทําฟนคือการ
110

เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๗.

๙๙

คัดเอาคําสอนจากจฺบาบสฺรีที่ไดรับการอางถึงมากที่สุดมาแปรเปนขั้นตอนหนึ่งในพิธีกรรม นั่นคือ
คําสอนเกี่ยวกับเรื่องการดูแลรักษาเพลิงสามกองใหดี คําสอนนี้อยูในจฺบาบสฺรีของหมื่นไมลําดับที่
๙ ความวาสตรีมีสามีก็เหมือนมีเพลิง ๓ กอง ใหรักษาเพลิงทั้งสามกองใหสงบตามปกติ เพลิงที่หนึ่ง
คือไฟในอยานําออกไฟนอกอยานําเขา เพลิงที่สองคือคุณบิดามารดา ใหปรนนิบัติรับใช สิ่งใดอรอย
ใหหามาใหทานรับประทาน พูดจากับทานอยางไพเราะ ออนนอม เชื่อฟงและเพลิงที่สาม คือสามี
ตองปรนนิบัติรับใชใหดี อยาใหสามีลําบากใจ ไมตีตัวเสมอสามี ถาสามีพูดไมดีก็ไมนํามาพูดให
มารดาฟง มารดาพูดไมดีก็หามนํามาพูดใหสามีฟง จะทําใหเถียงทะเลาะกัน ในพิธีนี้ อาจารยขแญร
(อาจารยผูประกอบพิธี) จะหาน้ําที่มีรสฝาด เปรี้ยว ขม เค็ม เผ็ด มาใหเจาสาวอมแตหามกลืนเด็ดขาด
เมื่ออมครบ ๓ หรือ ๔ นาทีก็ใหคายใสกระทง ทําอยางนี้จนครบสามครั้ง จุดประสงคของการทําพิธี
นั้นตองการใหสตรีเขาใจวา นับแตนี้เธอตองยอมรับถอยคําที่ขม เปรี้ยว ฝาด เผ็ด ซึ่งเปนการติเตียน
จากผูอื่นอยูเปนประจํา เมื่อยอมรับสภาพนี้แลวก็จะไมยอมกลืนเขาไปในทอง แตจะตองอมแลวเอา
ไปคายทิ้งในที่ลับตาคนอื่น แลวจะไมยอมใหผูอื่นลวงรูเลย มีความหมายวาหากไดยินเรื่องรอนใจ
เกี่ยวกับตนเองหรือผูอื่นก็จะไมบอกใคร ตนเพียงรับฟงแลวก็ปลอยใหเรื่องผานเลยไปโดยที่ไมมี
การขยายความใหผูใดตองขุนของหมองใจกัน ถาสตรีผูใดเขาใจไดแบบนี้เขาเรียกวาสตรีครบ
ลักษณ สวนพิธีขุดตําแยนั้นก็นําคําสอนเกี่ยวกับเรื่องการวางตนและการปฏิบัติหนาที่ของภรรยาที่ดี
ในจฺบาบสฺรีมาแปรเปนขั้นตอนในพิธีกรรมเชนกัน คําสอนนี้อยูใน จฺบาบสฺรีลําดับที่ ๖ เกี่ยวกับการ
ประพฤติตนของภรรยาที่ดีในการทํางาน กลาวคือทํางานสิ่งใดใหพยายามทําใหเสร็จ ทั้งงานปกถัก
ทอ อยาผัดวันประกันพรุง ไมใหเดินเที่ยวเลนบานคนอื่นเพราะ จะทําใหงานไมเสร็จ ในพิธีนี้กลาว
วาละอองของผลตําแยทําใหมีอาการคัน ตองขุดเอาตนตําแยออกเพื่อไมใหมีผลอีกตอไป ในพิธีออก
รมและพิธีแตงงานของกัมพูชาจึงใหมีพิธีนี้เพื่ออบรมสตรีไมใหเกิดอาการเหลานี้คือ คันกนนั่งอยู
บานไมติด ชอบเดินเลนบานคนอื่น คันเทาคือชอบเดินไปทั่วทุกแหงหน คันมือคือชอบหยิบจับ
สมบัติของผูอื่นและคันปากคือ ชอบนินทาผูอื่นเขา พิธีขุดตําแยจึงมีเพื่อทําใหสตรีหายขาดจาก
อาการคันทุกอยาง เพื่อใหสตรีผูนั้นมีคุณสมบัติเปนสตรีครบลักษณ111
รายละเอียดที่ยกมาแสดงวาในพิธีแตงงานมีขั้นตอนที่มุงอบรมและขัดเกลาสตรีโดยเฉพาะ
เพื่อใหเธอตระหนักถึงหนาที่ของภรรยาและมารดาที่ดี แตในขณะที่ไมมีขั้นตอนใดเลยของพิธี
แตงงานที่มุงอบรมและขัดเกลาบุรุษดวยวัตถุประสงคแบบเดียวกันรายละเอียดของพิธีทําฟนและ
พิธีขุดตําแยลวนคัดสรรสาระมาจาก จฺบาบสฺรีในการควบคุมใหสตรีอยูเหยาเฝาเรือน และตอกย้ําคํา
สอนเรื่องไฟสามกองที่สตรีผูเปนภรรยาตองดูแลรักษาไวใหดีจากจฺบาบสฺรีสํานวนหมื่นไม การตอง
ผานพิธีกรรมทั้งสองกอนที่จะกลายเปนภรรยาอยางสมบูรณจึงเปนการลงรหัสทางวัฒนธรรมของ
สังคมเพื่อประกาศใหรูวา เรือนรางที่ผานพิธีกรรมนี้ไดกลายเปนเรือนรางที่ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
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สังคมกํ า หนดให ป ฏิ บั ติห น า ที่เ ป น ภรรยาและเปน มารดาที่ดี ข องสัง คม ทั้ งนี้ เ พื่ อสร า งสถาบั น
ครอบครัวที่เพียบพรอมและมีความเปนกัมพูชาแทตามขนบประเพณีที่เคยดําเนินมาแลวนับศตวรรษ
กลไกที่สรางใหพิธีแตงงานยังทรงพลังและมีความหมายตอสังคมกัมพูชาอยูคือแนวคิดเรื่อง
ระบบเกียรติยศและชื่อเสียงหนาตา พิธีแตงงานในสังคมกัมพูชาไมไดหมายถึงการยกยองและให
ความสําคัญกับสตรีแตเพียงอยางเดียว แตความหมายของพิธีนี้กินความกวางถึงการรับรองเกียรติยศ
ใหกับทุกคนที่เกี่ยวของทั้งในระดับปจเจกบุคคล ครอบครัว และประเทศชาติ ในระดับปจเจก
บุคคล บุรุษและสตรีใดไดเขาสูพิธีแตงงานอยางถูกตองตามประเพณีกัมพูชา ทั้งบุรุษและสตรีนั้น
ถือเปนผูมีคุณสมบัติเพียบพรอมตามแบบบุรุษครบลักษณและสตรีครบลักษณ เปนผูพึงปรารถนา
สําหรับการรวมชีวิตคู การแตงงานแบบมีขันหมากยังถือเปนการนําชื่อเสียงมาสูครอบครัววงศ
ตระกูล112 และเปนการแตงงานที่สมบูรณแบบที่ครอบครัวทั้งสองฝายสมควรจะไดรับการยกยอง
ในสวนของประเทศชาติ การแตงงานของบุรุษและสตรีที่เกิดขึ้นโดยผานการตัดสินใจของบิดา
มารดาเปนการรักษาครรลองประเพณีเอาไว ทุกคนที่ทําใหเกิดประเพณีแตงงานนี้คือผูปกปอง
ประเพณี อั น ดี ง ามให อ ยู คู สั ง คมกั ม พู ช าซึ่ ง เป น พั น ธกิ จ ทางวั ฒ นธรรมที่ ป ระเทศกั ม พู ช าให
ความสําคัญมากนั่นเอง ดวยกลไกของระบบเกียรติยศและชื่อเสียงหนาตานี้เองที่ทําใหพิธีแตงงาน
ยังคงสรางความหมายใหสตรีแตละคนที่ผานพิธีกรรมสํานึกในบทบาทและหนาที่ที่เปลี่ยนไปของ
ตนเอง และสงอิทธิพลตอสังคมในการย้ําใหเห็นถึงความสําคัญของพิธีกรรมแตงงานนี้และพยายาม
ปฏิบัติใหครบถวนตามประเพณีอยางเครงครัด
สรุป
แนวคิดกุลสตรีคอื ภาพของสตรีในอุดมคติที่ประมวลไดจากแหลงวรรณคดีและวรรณกรรม
ทั้งสามซึ่งประกอบไปดวยองคประกอบสามสวนคือ รูปโฉมงดงาม กิริยามารยาทงดงามและจิตใจ
งาม กลาวใหเฉพาะเจาะจงคือภาพของสตรีในอุดมคติในสถานะของบุตรสาว ภรรยา และมารดาใน
สังคมเขมรที่ปฏิบัติหนาที่ของตนในพื้นที่ในครัวเรือนไดอยางสมบูรณแบบ นอกจากนี้ แนวคิดกุล
สตรียังอยูในสถานะที่เปนระบบเกียรติยศและชื่อเสียงหนาตาและมีความหมายกับสตรีในสอง
แนวทางคือ ในทางหนึ่งแนวคิดกุลสตรีอาจเปนเครื่องมือที่สังคมใชกํากับควบคุมสตรีดวยกฎเกณฑ
ที่สังคมตราใหสตรีปฏิบัติเพื่อใชประโยชนดานแรงงานของสตรีหรือเพื่อมอบหนาที่หลักในการ
รักษาพรมแดนทางเผาพันธุแกสตรี แตในอีกดานหนึ่งแนวคิดกุลสตรีก็เปนชองทางแหงโอกาสให
สตรีทุกวัยและทุกชั้นวรรณะสามารถเขาถึงและเพิ่มอํานาจใหกับตนเองในการบริหารทรัพยากรที่มี
อยูในมือ อํานาจนั้นอาจดูจํากัดหากมองวาพื้นที่ที่สังคมอนุญาตใหสตรีจัดการอยางเต็มที่คือพื้นที่
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ในครัวเรือนหรือพื้นที่ทางเศรษฐกิจเทานั้น แตตองไมลืมวาในเรื่องลแบงและในนิทานพื้นบาน
หลายตอหลายเรื่องก็แสดงใหเห็นแลววาเบื้องหลังความสําเร็จของบุรุษที่เปนผูนําครอบครัวคือการ
สนับสนุนดานแรงกาย ดานสติปญญาในการบริหารจัดการและผลักดันสามี รวมทั้งวิสัยทัศนที่
เหนือกวาของภรรยาในการวางแผนชีวิตใหสามีจนประสบความสําเร็จ กลาวอีกนัยหนึ่งคือสตรี
เขมรอาจใชอํานาจดวยวิธีที่ไมเปนทางการในพื้นที่ที่ไมเปนทางการก็ไดโดยที่สังคมเขมรเองก็รูและ
ใหการสนับสนุนอยูในทีโดยมีขอแมวาสตรีผูนั้นตองผานมาตรวัดตามแบบที่สังคมตองการ นั่นคือ
การปฏิบัติตามแนวคิดกุลสตรี
แหลงที่มาของภาพสตรีในอุดมคติที่ประกอบสรางมาจากวรรณคดีและวรรณกรรมทั้งสาม
เผยใหเห็นความคิดที่กํากับเบื้องหลังภาพเหลานี้ซึ่งผูกพันอยูกับประเภทของวรรณกรรมและชนชั้น
ที่ผูนิพนธสังกัด อุดมการณแบบพราหมณและพุทธเถรวาทซึ่งใหความสําคัญกับการจัดลําดับขั้น
ในสังคมแสดงตนในวรรณกรรมลายลักษณอยางรามเกรฺติ์และเรื่องลแบง อุดมการณดังกลาวเปน
สิ่งที่ชนชั้นปกครองยึดถือและนํามาใชในการกํากับใหสตรีเปนกําลังแรงงานและเปนฐานที่พยุง
โครงสรางของสังคมในระบบอุปถัมภที่ขาดแคลนบุรุษอยางสังคมเขมร ในขณะที่วรรณกรรมมุข
ปาฐะอยางนิทานพื้นบานจะเสนอภาพที่ตางออกไป แมภาพสตรีสวนหนึ่งในนิทานพื้นบานจะ
สอดคลองไปกับภาพสตรีในรามเกรฺติ์และสตรีในเรื่องลแบง แตก็มีไมนอยที่นิทานพื้นบานเสนอ
ภาพสตรีที่สามารถแสดงความรูสึกรวมทั้งความตองการของตนเองไดอยางอิสระกวา กฎเกณฑ
บางประการเชนกฎเกณฑเกี่ยวกับเรื่องเพศวิถีที่สตรีในวรรณคดีลายลักษณถูกควบคุมอยางเขมงวด
ในนิทานพื้นบานกลับใชกฎเกณฑดังกลาวอยางยืดหยุนและเปดโอกาสใหสตรีใชพื้นที่สวนอื่น ๆ
ของตนเชนปญญาหรือความสามารถทางเศรษฐกิจมาทดแทนหรือชดเชยความบกพรองดังกลาวได
การผสมผสานภาพที่ แ ตกต า งหลากหลายเขา ดว ยกัน ทํ า ใหแ นวคิด กุลสตรี ไ ม ถูก จํากั ด หรื อถู ก
ครอบงําดวยอุดมการณบางดานมากจนเกินไป และเปดโอกาสใหสังคม(ซึ่งมีทั้งชนชั้นปกครองและ
ตัวสตรีเอง)สามารถตีความและปรับเติมความหมายใหม ๆ ใหกับแนวคิดกุลสตรีไปตามเงื่อนไข
ของสั ง คมในแต ล ะยุ ค สมั ย ดั ง จะเห็ น ได ใ นสมั ย ต อ มาเมื่ อ เขมรประสบป ญ หาถู ก คุ ม คามทาง
พรมแดนหรือปญหาความขัดแยงภายในระหวางกลุมผูปกครอง แนวคิดกุลสตรีในรูปของวรรณคดี
คําสอนสตรีหรือจฺบาบสฺรีจะเปนสิ่งที่ผูปกครองหยิบมาใชควบคุมสตรีเพื่อรับมือกับวิกฤตที่เกิดขึ้น
รวมทั้งรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่ตามมาจากการเปลี่ยนผูปกครองและเปลี่ยนระบอบการ
ปกครองที่เกิดขึ้นอีกหลายระลอก

๑๐๒

บทที่ ๓
การปรับความหมายของแนวคิดกุลสตรี
๓.๑ แนวคิดกุลสตรีสมัยตนศตวรรษที่ ๑๙
การปรับเติมความหมายของแนวคิดกุลสตรีระลอกแรกเกิดขึ้นในตนคริสตศตวรรษที่ ๑๙
เมื่ อ ปรากฏเรื่ อ งลแบงเรื่ อ งกากี ซึ่ ง เป น พระนิ พ นธ ข องกษั ต ริ ย กั ม พู ช าพระองค ห นึ่ ง ในสมั ย ที่
พระองคยังดํารงพระยศเปนเจาฟา ตามมาดวยจฺบาบสฺรีของพระองคและจฺบาบสฺรีของหมื่นไม
แนวคิดกุลสตรีแตเดิมที่สังคมใชควบคุมแรงงานการผลิตของสตรีและเปนผูผลิตประชากรรุนใหม
ใหชนชั้นปกครองจะไดรับการปรับเติมใหทําหนาที่เชิงสัญลักษณโดยการเปนปราการปองกัน
พรมแดนทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม ทั้งนี้เนื่องจากความระส่ําระสายในกัมพูชาจากการแยงชิง
บัลลังกภายในราชวงศ การเขาแทรกแซงของประเทศเพื่อนบานและการถูกสั่นคลอนรากเหงาทาง
วัฒนธรรมอยางรุนแรงดวยนโยบายการทําใหเปนเวียดนามในกลางศตวรรษที่ ๑๙ การไมไดอยูใน
บานเมืองของตนเองแตตองหนีไปพึ่งพระบรมโพธิสมภารของกษัตริยไทยและอาศัยอยูที่นั่นเปน
เวลาหลายปทําใหเรื่องลแบงเรื่องกากีที่นักองคดวงทรงนิพนธเปนมากกวาการสั่งสอนสตรีถึง
พฤติกรรมที่ไมควรเอาเยี่ยงอยางนางกากี แตหมายถึงการชี้ไปที่โทษของการไมควบคุมเรื่องเพศวิถี
ซึ่งในที่สุดแลวเบื้องหลังความคิดดังกลาวคือการมอบหนาที่เชิงสัญลักษณใหกับสตรีในการรักษา
พรมแดนแหงเชื้อชาติกัมพูชาเอาไว อีก ๒๒ ปตอมาเมื่อกัมพูชาถูกนโยบายทําใหเปนเวียดนาม
พยายามเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวกัมพูชาที่ผูปกครองชาวเวียดนามลงความเห็นวาลาหลังและปา
เถื่อนใหมีความอารยะขึ้นนั้น จฺบาบสรีของพระองคคือการนําเอาขอหามทางเพศวิถีที่เคยเกริ่นนําไว
ในเรื่องลแบงเรื่องกากีมาตราเปนกฏสําหรับควบคุมสตรี เพื่อย้ําหนาที่เชิงสัญลักษณที่สตรีมีตอ
การรักษาพรมแดนแหงความบริสุทธิ์ทางเชื้อชาติ ควบคูไปกับการมอบหมายใหสตรีเปนปราการ
ของการรักษาอัตลักษณทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในจฺบาบสฺรีของหมื่นไม แนวคิดเกี่ยวกับสตรี
สมบูรณแบบหรือกุลสตรีที่ปรากฏในวรรณคดีทั้งสามจะไดรับการเสริมแรงอีกดวยการนําแนวคิดนี้
เป น สว นหนึ่ งของพิ ธี กรรมที่ ใ ช อบรมสตรี เ พื่อสรา งความตระหนั ก รู ใ นหน าที่ ของสตรีที่มีต อ
ครัวเรือน ชุมชนและประเทศชาติโดยเนนการควบคุมทางรางกายของสตรีโดยเฉพาะ
๓.๑.๑ ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรม
ช ว งต น คริ ส ต ศ ตวรรษที่ ๑๙ ซึ่ ง เป น ช ว งที่ แ นวคิ ด กุ ล สตรี ไ ด รั บ การปรั บ เติ ม
ความหมายระลอกแรกนั้น ปรากฏการณดังกลาวสอดคลองไปกับบริบททางประวัติศาสตรของ
กัมพูชาที่เต็มไปดวยความระส่ําระสาย ความสับสนวุนวายจากการแยงชิงอํานาจกันเองภายในราช

๑๐๓

สํานักและความไรเสถียรภาพทางการเมืองจากการแทรกแซงของมหาอํานาจคือไทยและเวียดนาม
ซึ่งเริ่มมาตั้งแตปลายศตวรรษที่ ๑๘ การแขงขันกันเขามาบุกรุก ยึดครองและควบคุมกัมพูชาของ
ไทยและเวียดนามทําใหชวงเวลาหกสิบปแรกของคริสตศตวรรษที่ ๑๙ เปนชวงเวลาที่มืดมิดที่สุด
ของยุคมืดกัมพูชา113 กัมพูชาถูกมองวาเปนฝายที่ออนแอกวาและมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองไดรับ
การปกปองและชี้แนะแนวทางจากผูที่แข็งแรงกวาอยางไทยซึ่งเปนเสมือนบิดา (เพราะไทยเปนผู
แตงตั้งกษัตริยกัมพูชา) และเวียดนามซึ่งเปนเสมือนมารดา (เพราะเวียดนามเปนผูประทานตรา
ประจําตําแหนง)114 ในสายตาของไทย กัมพูชาคือ “ลูกๆ” ชาวพุทธในพระบรมโพธิสมภารของ
ราชวงศจักรี ในขณะที่เวียดนามมองวากัมพูชาคือดินแดนกันชนที่เปนรั้วใหกับอาณาจักรของตน
จุดสําคัญในการมองความสัมพันธที่ไมเทาเทียมระหวางกัมพูชาและประเทศเพื่อนบานมหาอํานาจ
ทั้งสองอยูที่การพิจารณาวาไทยหรือเวียดนามจะเปนฝายกําหนดใหเชื้อพระวงศพระองคใดของ
กัมพูชาขึ้นเปนกษัตริย เพราะเปนประเด็นที่สะทอนใหเห็นความไรเสถียรภาพในการปกครอง
ตัวเองของกัมพูชาไดดีที่สุด
ยุคมืดนี้เริ่มจากฝายไทยคือพระบาทสมเด็จพระเจาตากสินทรงยกทัพไปตีเมือง
หลวงของกัมพูชาในสมัยนั้นคือเมืองอุดงคฦาชัยได ในป ค.ศ. ๑๗๗๑ และทรงโปรดใหพระองค
รามาธิบดี(พระองคนนท) เปนเจากรุงกัมพูชาทรงพระนามวาสมเด็จพระรามาธิบดี สวนสมเด็จพระ
นารายณราชาธิบดี (พระองคตน) เสด็จหนีไปประทับในเวียดนาม 115 หลังจากนั้นความวุนวาย
ภายในราชสํานักกัมพูชาและการแยงชิงราชสมบัติยังเกิดขึ้นอีกหลายระลอก ฝายไทยจะสลับกับ
ฝายเวียดนามในการกําหนดตั วผู จะมาเปน กษัตริยกั มพูชา เชน ตอจากรัชสมัยของสมเด็จพระ
รามาธิ บ ดี ซึ่ ง ถู ก ลอบปลงพระชนม และขุ น นางกั ม พู ช าได ถ วายราชสมบั ติ ใ ห พ ระองค เ อง
พระโอรสในสมเด็จพระนารายณราชาธิบดีขึ้นครองราชย ครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา
จุฬาโลกมหาราชทรงเถลิงถวัลยราชสมบัติในป ค.ศ. ๑๗๘๒ ขุนนางกัมพูชาก็เขียนใบบอกเขามา
ออนนอม กษัตริยกัมพูชาอีกสองพระองคตอจากนี้คือสมเด็จพระนารายณรามาธิบดี (พระองคเอง)
ซึ่งครองราชยในป ค.ศ. ๑๗๙๔ 116 (เปนการเสด็จขึ้นครองราชยครั้งที่ ๒ โดยมีรัชกาลที่ ๑ ของไทย
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เดวิ ด แชนเลอร , ประวั ติ ศ าสตร กั ม พู ช า, แปลโดย พรรณงาม เง า ธรรมสารและคนอื่ น ๆ
(กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาตร, ๒๕๔๖), หนา ๑๗๙.
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AOM, Fonds Indochinois A-30 (6), Carton 10, อางถึงใน เดวิด แชนเลอร, ประวัติศาสตรกัมพูชา,

หนา ๑๗๕.
115

กรมศิลปากร, พระราชพงษาวดารกรุงศรีอยุธยาเลม ๒ ฉบับพระเจาจักรพรรดิ์พงศ (จาด) (กรุงเทพ ฯ:
คุรุสภา, ๒๕๓๓), หนา ๑๘๒-๑๘๔.
116
เจาพระยาทิพากรวงศ , พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรรัชกาลที่ ๑ (กรุงเทพ ฯ: คุรุสภา,
๒๕๒๖), หนา ๑๔๓-๑๔๔.

๑๐๔

เปนผูโปรดเกลา หลังจากที่พระองคเองทรงลี้ภัยจากกบฏแขกจามเขามาพํานักในกรุงเทพ ฯ เปน
เวลาหลายป) และสมเด็จพระอุทัยราชารามาธิบดีเจากรุงกัมพูชา (พระองคจันท) ซึ่งครองราชยในป
ค.ศ. ๑๗๙๖ และมีพิธีราชาภิเษกในอีก ๑๐ ปตอมาคือในป ค.ศ. ๑๘๐๖ ลวนแตไดรับการโปรดเกลา ฯ
จากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชพระราชทานอภิเษกใหขึ้นครองราชย 117
เวี ย ดนามซึ่ ง อยู อี ก ฝ ง ของขั้ ว อํ า นาจและเป น ที่ พึ่ ง ให กั บ บรรดาราชวงศ ที่ ไ ม
สามารถแยงชิงอํานาจไดสําเร็จจะเริ่มเขามามีบทบาทในกัมพูชาอยางมากตั้งแตตนรัชกาลของ
สมเด็จพระอุทัยราชารามาธิบดี (พระองคจันท) พระองคจันททรงเริ่มวางนโยบายตางประเทศที่
สนับสนุนเวียดนามโดยการกระชับสัมพันธไมตรีแบบรัฐเมืองขึ้น ขณะเดียวกันก็ยังคงดํารงความ
ออนนอมตอกรุงเทพฯ การเลนเกมระหวางสองขั้วอํานาจนี้เกิดจากการที่พระองคตองการคาน
อํานาจกับฝายไทย ที่นาสนใจคือแมพระเจาจักรพรรดิของเวียดนามจะมีพระราชดํารัสวากัมพูชาคือ
“ประเทศเอกราชที่เปนทาสของมหาอํานาจทั้งสอง” แตในทางปฏิบัติ พระเจากรุงกัมพูชาพระองคนี้
จะมีพฤติกรรมที่แสดงออกในทางตอตานไทยตลอดรัชสมัย เชนการปฏิเสธไมมารวมงานพระราช
พิธีถวายพระเพลิงศพรัชกาลที่ ๑ ของไทยใน ค.ศ. ๑๘๐๙ หรือการสั่งลงโทษประหารขาราชการที่
แสดงทีทาวาสนั บสนุนไทย118 เปนตน เมื่อพระองคจันททรงเลือกขางฝายเวียดนามเปนหลัก
เสรีภาพในการปกครองตนเองของพระองคจันก็เริ่มลดนอยลงเพราะเวียดนามจะกระชับอํานาจใน
กัมพูชาในลักษณะที่เขมงวดกวาไทยหลายเทา ความขัดแยงระหวางกองกําลังไทยกับเวียดนามในป
ค.ศ. ๑๘๑๑-๑๘๑๒ จบลงที่ฝายเวียดนามมีชัยและใหการสนับสนุนพระองคจันทตลอดรัชกาล สวน
พระอนุชาของพระองคจันททั้งสามพระองคคือพระองคสงวน พระองคอิ่ม และพระองคดวง หนี
เขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของกษัตริยไทย119 เชื้อพระวงศกัมพูชาตองรอคอยเปนเวลาถึงกวา
สองทศวรรษ กวาที่พระองคดวงจะไดเสด็จกลับยังบานเมืองของตนในฐานะพระมหากษัตริยกรุง
กัมพูชาโดยการสนับสนุนจากพระมหากษัตริยไทยอีกครั้งหนึ่งในป ค.ศ. ๑๘๔๘
กัมพูชาพยายามที่จะตอตานอิทธิพลของเวียดนามที่มีเหนืออาณาจักรของตนอยู
หลายครั้งแตก็ไมประสบผล ในชวงตนของรัชกาลมีเหตุการณสามอยางเกิดขึ้นซึ่งสะทอนใหเห็น
ความรูสึกของชาวกัมพูชาที่ไมไดสยบยอมตอเวียดนามอยางราบคาบ แตสิ่งที่เกิดขึ้นคือการถูกกด
ใหเงียบดวยการปราบปรามของกองกําลังทหารเวียดนามที่มีความแข็งแกรงกวา ในป ค.ศ. ๑๘๐๖
มีการตั้งกองกําลังทหารของกัมพูชาเพื่อตอตานกองกําลังเวียดนามแตการรบจบลงที่ความลมเหลว
เหตุการณตอมาคือการขุดคลองวินหเตในป ค.ศ. ๑๘๑๗ การที่เวียดนามเกณฑแรงงานชาวกัมพูชา
ไดกอใหเกิดความรูสึกตอตานและเกลียดชังเวียดนามเพราะเหตุการณดังกลาวคือสัญลักษณที่แสดง
ความโหดรายที่เวียดนามกระทําตอชาวกัมพูชา ดังที่ปรากฏตามพงศาวดารกัมพูชาวา “ คนงานถูก
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เรื่องเดียวกัน.
เดวิด แชนเลอร, ประวัติศาสตรกัมพูชา, หนา ๑๘๒-๑๘๓.
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เรื่องเดียวกัน.
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๑๐๕

แบงเปนกลุม ๆ มีหัวหนากลุมเปนเวียดนามคุมอยูตรงหัวแถว ขางหลัง และตรงกลางอีกแหงละคน
พวกเวียดนามจะเฆี่ยนตีพวกกัมพูชาจากขางหลังเพื่อใหเดินไว ๆ ...ทุกคนหมดแรง เนื้อตัวคลุก
โคลน” ความเกลียดชังจากเหตุการณการขุดคลองดังกลาวปะทุออกมาในรูปของกบฏตอตาน
เวีย ดนามในป ค.ศ. ๑๘๒๐-๑๘๒๑ แม ก ลุม กบฏจะถู ก ปราบปรามและผู นําฝา ยกบฏจะถูก จั บ
ประหารชีวิตไดในที่สุด แตสิ่งที่นาสนใจคือ กองกําลังผสมเขมร-เวียดนามของพระองคจันทไมใช
ฝายที่ปราบกบฏไดเพราะขุนนางเขมรที่ควบคุมพรอมทั้งกองทหารของตนหลบหนีไป เวียดนาม
ตองสงกองกําลังที่ประกอบดวยทหารเวียดนามทั้งหมดจึงสามารถปราบกบฏไดสําเร็จ120
แมกัมพูชาในรัชสมัยของพระองคจันทจะดําเนินนโยบายที่เขาขางเวียดนามอยาง
ชั ด เจนกว า ไทย แต ก ารที่ ร าชสํ า นั ก กั ม พู ช ายั ง คงรั ก ษาสั ม พั น ธไมตรี กั บ กรุ ง เทพฯ ตลอดช ว ง
ทศวรรษที่ ๑๘๒๐ ยังผลใหเกิดความคลางแคลงใจในความจงรักภักดีที่กัมพูชามีตอเวียดนามมาก
ความขัดแยงที่ราชสํานักเวมีตออุปราชเวียดนามประจํากัมพูชา รวมถึงความพยายามของฝายไทยที่
ตองการเพิ่มอิทธิพลในกัมพูชาในทศวรรษที่ ๑๘๓๐ ทําใหเวียดนามกระชับการปกครองในกัมพูชา
อยางเขมงวดมากขึ้น ผลของสงครามระหวางไทยและเวียดนามเหนือดินแดนกัมพูชาที่เกิดขึ้นในป
ค.ศ. ๑๘๓๒ เริ่มตน ที่ ไ ทยเปน ฝ า ยชนะกอ นจะถูก เวีย ดนามตี ก ลั บ และรุก ไลไ ทยใหอ อกนอก
อาณาจักรกัมพูชาไดในป ค.ศ. ๑๘๓๔ ทําใหจักรพรรดิเวียดนามเล็งเห็นวาชาวกัมพูชาไมใชรั้วที่ดี
ของเวียดนาม พระองคจึงเริ่มนโยบายการทําใหเปนเวียดนามเพื่อกระชับอํานาจการควบคุมของ
พระองคใหมั่นคงขึ้นในปค.ศ. ๑๘๓๕ อันเปนปที่พระองคจันทเสด็จทิวงคตและเวียดนามได
สถาปนาเจาหญิงมีใหเปนกษัตรียของกัมพูชาในปเดียวกัน121
เวียดนามดําเนินนโยบายเปลี่ยนเขมรใหเปนเวียดนามตลอดรัชกาลของพระนาง
เจามีคือตั้งแต ค.ศ. ๑๘๓๕-๑๘๔๐ โดยเริ่มจากการเปลี่ยนชื่อปอมทหารของเวียดนามในพนมเปญ
รวมทั้ งเปลี่ยนชื่อตัวเมืองและชนบทรวมทั้งชื่อสฺรุกทั้งหมดของกัมพูชา เวีย ดนามควบคุ มการ
แตงตั้งตําแหนงบุคคลากร เงินเดือน กิจการทางทหาร ควบคุมผลผลิตสวนเกินทางการเกษตร จัด
ชาวเวียดนามเขาปกครองภูมิภาคในลักษณะอาณานิคม ปฏิรูปนิสัยของประชาชนเขมรซึ่งเวียดนาม
มองวาปาเถื่อนและลาหลัง กําหนดรูปแบบมาตรฐานของการชั่ง ตวง วัด การเกณฑกําลังทหารและ
การจัดเสบียงกรังเพื่อเหตุผลทางการทหาร122 มาตรการทั้งหมดของเวียดนามโดยเฉพาะสวนที่
เกี่ยวของกับการปฏิรูปอุปนิสัยนั้นสงผลกระทบตอชาวเขมรอยางมาก ในชวงทายของการดําเนิน
นโยบายดังกลาวเวียดนามยิ่งเพิ่มมาตรการในการควบคุมและปรับเปลี่ยนกัมพูชาอยางเขมงวดมากขึ้น
มีการลุกฮือตอตานเวียดนามขึ้นทุกป แตปรากฏการณที่กอใหเกิดการกบฏครั้งใหญคือการหายตัว
ไปของพระนางเจามี ซึ่งเปนสิ่งที่กระทบตอจิตใจของชาวกัมพูชาในระดับที่รุนแรงที่สุด กอนเกิด
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กบฏครั้งใหญ ทัศนะของขุนนางและประชาชนทั่วไปเห็นวาเวียดนามไดดําเนินนโยบายที่มุงลมลาง
ระบบกษัตริย พุทธศาสนาและชนชั้นขาราชการของกัมพูชามาโดยตลอด แตการหายตัวไปของ
พระนางเจามีพรอมดวยบรรดาพระขนิษฐาในปค.ศ. ๑๘๔๐ พรอมขาวลือวากษัตรียและเจาหญิง
เหลานี้ถูกเวียดนามลวงใหขึ้นเรือไปยังเวียดนามและถูกประหารชีวิตแลวทําใหบรรดาขุนนางเขมร
ลุกฮือขึ้นกอกบฏและตอสูกับกองกําลังของเวียดนามจนกระทั่งจักรพรรดิมินหหมางสิ้นพระชนม
ในปถัดไป 123 แมจักรพรรดิเวียดนามพระองคใหมมีนโยบายที่จะแสวงหาทางออกใหกับปญหานีแ้ ต
ดวยความไมไววางใจและแรงขับของสงครามก็ทําใหความขัดแยงดําเนินมาถึงป ค.ศ. ๑๘๔๗ กวาที่
กัมพูชาจะมีกษัตริยกลับคืนมาปกครองบานเมืองของตนอีกครั้งหนึ่ง หากแตคราวนี้มหาอํานาจที่
ใหการสนับสนุนเชื้อพระวงศกัมพูชาจะกลับมาเปนฝายไทย กอนที่อํานาจในการกําหนดวากษัตริย
องคตอไปของกัมพูชาควรจะเปนใครนั้นจะเปลี่ยนมือไปสูมหาอํานาจฝงตะวันตกและพลิกโฉม
ประวัติศาสตรของกัมพูชาไปสูอีกรูปแบบหนึ่ง
ความขัดแยงที่ดําเนินไปในกัมพูชาทําใหกัมพูชาอยูในภาวะไรกษัตริยมาถึงเกือบ
๘ ป แตในทางปฏิบัติ การที่บรรดาขุนนางกัมพูชาตางเรียกรองใหไทยสงตัวเชื้อพระวงศของตนคือ
พระองคดวงกลับมายังประเทศบานเกิดแมจะหยุดอยูเพียงที่พระตะบองก็เปนสิ่งที่มีความหมายทาง
จิตใจแกชาวกัมพูชามาก สถานการณของไทยดูเปนฝายไดเปรียบเพราะเมื่อถึงชวงเวลานั้น เชื้อพระ
วงศที่ไทยสนับสนุนอยูเปนที่นิยมของประชาชนมากกวาคนของราชสํานักเว แตไทยก็ไมสามารถ
ทําอะไรไดมากกวานั้นเพราะไทยก็ไมสามารถรุกเขาไปในดินแดนกัมพูชาไดอีก ขณะเดียวกัน
จักรพรรดิเทียวตรีก็ยังคงพยายามควบคุมนโยบายที่เวียดนามมีตอกัมพูชาแตการที่เวียดนามไมได
รับการสนับสนุนจากขุนนางและประชาชนชาวกัมพูชาเลยก็ทําใหนโยบายของเวียดนามลมเหลว
เมื่อถึงป ค.ศ. ๑๘๔๕ เมื่อทั้งไทยและเวียดนามตางเห็นตรงกันวาควรเปดการเจรจาเพื่อยุติปญหา
ความขัดแย งดั งกล าว สถานการณของกัมพูชาจึงเริ่มคลี่คลายเปน ลําดับ เวี ยดนามเรี ยกรอ งให
กัมพู ชาส งคณะทู ตบรรณาการไปเวีย ดนามในป ค.ศ. ๑๘๔๖ และประกาศอยู ใ ตอธิปไตยของ
เวียดนาม แตการกระทําดังกลาวเปนเพียงการรักษาหนาตัวเองเปนครั้งสุดทายเทานั้น ในปรุงขึ้นคือ
ป ค.ศ. ๑๘๔๗ คณะทูตเดินทางกลับกัมพูชาพรอมเครื่องราชกกุธภัณฑของกัมพูชาที่เวียดนามยึดไว
ตั้ง แต ครั้งคุมตั ว พระนางเจ ามีไปกรุง เว สถานการณความขั ดแยง ในกั มพูชาที่ดํ า เนินมาอย าง
ยาวนานก็ถึงจุดสิ้นสุดที่ชาวกัมพูชาทุกคนตองการเห็น คือการไดกษัตริยกลับคืนสูบานเมืองของตน
อยางสมพระเกียรติ พระองคดวงไดรับการสถาปนาจากราชสํานักกรุงเทพฯ ใหขึ้นครองราชยใน
พระนามสมเด็จพระหริรักษรามาอิศราธิบดี และตลอดชวงรัชกาลของพระองคก็ไดชื่อวาเปนยุค
ทองของกัมพูชา เพราะเปนยุคสมัยที่มีการฟนฟูและบูรณะทุกสวนที่ถูกทําลายไปในการทําสงคราม
ระหวางไทยกับเวียดนาม
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สิ่งที่มีผลอยางมากตอการปรับความหมายแนวคิดกุลสตรีที่เกิดขึ้นในรัชสมัยนี้คือ
การฟนฟูพุทธศาสนาและงานดานอักษรศาสตรขึ้นมาใหม ซึ่งสองปจจัยนี้เปนเครื่องมือสําคัญที่
พระองคใชฟนฟูจิตใจของประชาชนที่ผานศึกสงครามและตองอยูภายใตการปกครองของตางชาติ
มานาน ความเชื่อมโยงระหวางแนวคิดทางศาสนา วรรณกรรมและวัตถุประสงคทางการเมืองของ
พระองคจะแสดงออกในวรรณคดีเรื่องสําคัญซึ่งพระองคทรงเปนผูนิพนธเอง และเมื่อนําผลงานที่
พระองคทรงนิพนธไวตั้งแตครั้งยังเปนเจาฟาที่อาศัยอยูในดินแดนของประเทศอื่นมารวมพิจารณา
ดวยแลว จะเห็นความตองการของพระองคในการสรางอัตลักษณของชาวกัมพูชาขึ้นมาใหม โดยมี
สตรีกัมพูชาเปนผูมีบทบาทสําคัญในการกระทําภารกิจนี้
๓.๑.๒ สตรีกับภารกิจทางเชื้อชาติ
๓.๑.๒.๑ กากี : หากสตรีทุรยศ เผาพันธุลมสลาย
เรื่องแลฺบงเรื่องกากีเปนพระราชนิพนธของพระองคดวง แตงในป ค.ศ.
๑๘๑๕ ขณะพระองคยังเปนเจาฟาหนุมที่มีชันษาเพียง ๑๙ ชันษา124 และเปนชวงเวลาที่พระองค
พํานักอยูนอกประเทศของตนเอง กากีเปนเรื่องของสตรีแพศยา ไมจงรักภักดีตอสามี มีความ
กําหนัดในกามตัณหา และแสดงกิริยายั่วยวนบุรุษอื่นใหรูถึงความปรารถนาในเรื่องเพศรส ภายหลัง
นางถูกลงโทษเพราะพฤติกรรมที่เสื่อมเสีย โดยถูกจับลอยแพและลวงไปเจ็ดวันแพก็แตก นางกากี
จมน้ําตายไปรับกรรมในนรก
อิทธิพลดานที่มาของเรื่องกากีมีความนาสนใจไมนอยไปกวาแรงจูงใจ
ในการแตงขององคผูนิพนธ ฆีง หก ดี กลาววาเรื่องกากีมีที่มาจากชาดกสองเรื่องคือ กากาติชาดก
และสุโสนทีชาดก 125 ซึ่งเปนเรื่องเลาเกี่ยวกับอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจา สวนที่ชัดเจนคือ
การใชเรื่องเลาเพื่อมุงสั่งสอนคนและคานิยมจากพุทธศาสนาที่ชวยเสริมแนวคิดเรื่องสังคมที่มีลําดับ
ขั้นและระบบปตาธิปไตยจึงเปนสิ่งที่ปรากฏอยางเห็นไดชัด สวนแรงจูงใจในการแตงเรื่องนี้กวี
กลาววาแตงเรื่องกากีเพื่อสอนไมใหสตรีอื่นเอาเยี่ยงอยางพฤติกรรมแบบกากี ประเด็นที่เนนอยาง
ชัดเจนในการนําเสนอภาพของกากีคือ สฺรีกาดลกฺขณ หรือสตรีที่ขาดความเปนกุลสตรีในแงการ
ละเมิดบทบัญญัติทางเพศวิถี ควบคูไปกับการนําเสนอบทลงโทษสตรีที่ไมซื่อสัตยตอสามีตนเอง
ดวยความตาย ประเด็นดังกลาวนาจะบอกความมุงหมายบางประการที่มากกวาการมุงสั่งสอนสตรี
ไมใหเอาเยี่ยงอยางพฤติกรรมเชนนางกากีเทานั้น เรื่องแลฺบงเรื่องกากีนาจะมีความหมายในเชิง
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สัญลักษณที่สะทอนความปรารถนาขององคผูนิพนธที่ตองการปกปองพรมแดนของความเปน
กัมพูชาไวผานบทลงโทษพฤติกรรมของนางกากีอีกดวย เพราะหากพิจารณาชวงระยะเวลาในการ
แตงเรื่องคือในขณะที่พระองคดวงยังเปนเจาฟารุนหนุม เปนพระราชวงศที่อยูกับปญหาทางการ
เมืองมาตั้งแตเยาววัย ทั้งการแยงอํานาจกันภายในราชวงศ และปญหาการแทรกแซงโดยมหาอํานาจ
ทั้งไทยและเวียดนามที่แยงกันแผอํานาจในบานเมืองของตนตลอดเวลา รวมทั้งชีวิตวัยหนุมของ
พระองคตองอยูตางบานตางเมืองเพราะภัยสงคราม เปนไปไดที่ราชวงศหนุมซึ่งขณะนั้นลี้ภัยมาอยู
ในกรุงเทพฯ แตงเรื่องลแบงเรื่องกากีอยางมีวัตถุประสงคเพื่อใชสตรีเปนปอมปราการกันการผสม
ขามเชื้อชาติโดยปรามสตรีไมใหผสมบุรุษตางเผาพันธุ เรื่องแลฺบงเรื่องกากีคือการเตือนใหสตรี
ตระหนักและรักษาความเปนกุลสตรีกัมพูชาเอาไวใหดี และการรักษาความเปนกุลสตรีก็คือการ
รักษาสายเลือดที่บริสุทธิ์ของชาวกัมพูชา
สังคมกัมพูชามักกลาวอางถึงนางกากีเสมอเมื่อตองการเปรียบเปรยถึง
สตรีที่มีจิตใจเรรวน กากีเปนสตรีรูปโฉมงามเปนเลิศเหนือกวานางใดทั้งปวง แตความงามนั้น
ปราศจากความบริสุทธิ์ดีงามทางดานจิตใจเชนตัวละครเอกสตรีในวรรณคดีเรื่องอื่นๆ กากีมีจิตใจที่
ฝกใฝในกามราคะ เพียงแคไดยินวามีมานพหนุมรูปงามมาเลนสกากับพระสวามีของตนเองก็เกิด
ความใครรู อยากยลโฉมมานพนั้นและเมื่อเห็นนางก็หลงรักทันที พฤติกรรมของนางกากีหลังจาก
ที่รูวามานพแปลงก็มีความสนใจในตัวนางนั้นคือสิ่งที่สังคมกัมพูชายอมรับไมได และจะกลายไป
เป น คํ า สอนที่ ห า มไม ใ ห ส ตรี รุ น สาวทั้ ง หลายกระทํ า ตามอย า งเด็ ด ขาด กล า วคื อ การทํ า กิ ริ ย า
ทอดสะพานใหบุรุษรูวาตนก็สนใจโดยนางชมอยชมายสายตาและคอยสงยิ้มให และยิ่งไปกวานั้น
คือนางแกลงทําผาสไบที่หมหลุดเพื่อใหมานพแปลงไดเห็นทรวงอกของนาง* พฤติกรรมที่เปดทาง
ใหบุรุษลวงรูถึงความปรารถนาในเพศรส รวมทั้งภาพกากีที่เสพสังวาสกับครุฑและคนธรรพ ชาย
อื่นที่ไมใชสามีของตนอยางรื่นรมยยินดียิ่ง เปนภาพที่กวีใชความสามารถเชิงวรรณศิลปบรรยายได
อยางแนบเนียน หากแตความงามทางวรรณศิลปเปนไปตามความตองการของกวีที่มุงแสดงใหเห็น
วานางกากีคือสตรีประเภทที่งามแตรูปภายนอกแตจิตใจไมงดงาม รูปงามที่ปราศจากความงามดาน
จิตวิญญาณมีแตจะทําใหตนเองและบุคคลรอบขางเสื่อมเสียเกียรติ ภาพของนางกากีจึงกลายเปน
ภาพของ สฺรี สฺรสพุดพาล จิตฺตชั่วสามานย (สตรีรูปงามแตจิตใจชั่วชา) สฺรีจิตฺตสาธารณ (สตรี
จิตใจต่ําทราม) สฺรีอปฺรีย (สตรีอัปรีย) สฺรีอาบยศ (สตรีไรเกียรติ) เขฺมาจสฺรี จ็อมณีราคา (ผีสตรี
ซึ่งเปนอาหารของราคะ) และเปนภาพที่ชาวกัมพูชาทั่วไปรูจักกันดีเพราะทั้งในสํานวนเปรียบ
*

กิริยาของนางกากีที่กระทํากับมานพแปลงเปนกิริยาที่ปรากฏในวรรณคดีคําสอนสตรี (จฺบาบสฺรี) ใน
หัวขอ มายาสตรี ๔๐ ประการ ขอที่ ๑๗ ระบุวาสตรีมายาลักษณะนี้คือเห็นบุรุษถูกใจก็ทําเลนหูเลนตาและคอยสง
ยิ้มใหบุรุษนั้น และหัวขอสตรีไรยางอาย ขอที่ ๑๖ ระบุวาสตรีมายาไรยางอายคือสตรีที่เห็นบุรุษถูกใจก็อยูไมสุข
ยกผาหมใหบุรุษเห็นทรวงอก (พระองคดวง, จฺบาบสฺรี (ภฺนํเพญ: พุทธสาสฺนบฺณฑิตย, ค.ศ. ๑๙๖๒), หนา ๑๔ และ
หนา ๒๖)

๑๐๙

เปรย สุภาษิตหรือในนวนิยายทั้งหลายก็ยังนําภาพนางกากีมาใชเปรียบเทียบกับหญิงรูปงามแต
จิตใจไมซื่อตรงอยูแมในปจจุบัน
ความไมซื่อสัตยตอสามีเปนสิ่งที่สังคมกัมพูชาลงโทษอยางรุนแรง เห็น
ไดจากบทศึกษาเปรียบเทียบตอนจบระหวางกากีฉบับกัมพูชากับกากีฉบับเสียมหรือฉบับไทย แม
พระผูทรงพระราชนิพนธจะกลาวไวในตอนจบเรื่องวาทรงแปลเรื่องนี้จากภาษาไทย “เรื่องนางกากี
แปลความสยามภาษา เปนคํากาพยกัมพูชา จบเรื่องเพียงเทานี้เอย” แตหากเทียบกับกากีกลอนสุภาพ
ของเจาพระยาพระคลัง(หน)ซึ่งเปนตนฉบับนั้นจะเห็นวามีความตางกันมาก กากีกลอนสุภาพจะจบ
ลงตรงที่หลังจากทาวพรหมทัตฟงนางกากีกลาวแกเรื่องมิไดเต็มใจไปอยูกับพญาครุฑและมิไดนิยม
ยินดียามที่คนธรรพเสพสังวาสกับนาง ทาวพรหมทัตกริ้วมากและตรัสสั่งใหจับนางกากีใสแพลอย
น้ําไป และเรื่องก็จบลงเพียงนั้น
นฤบาลฟงสารสํานวนกลาว
บริภาษโดยราชบัญชา
กูเปนปนไกรกรุงผดุงเดช
อยาพักกลาวกลวาใหอาวรณ
ทุกนิเวศนเขตขัณฑบุรีเรือง
ชอบแตใสแพลอยในวาริน
พระตรัสพลางสั่งเสวกามาตย
นํานาฏกากีลีลามา

หทัยผาวดังเพลิงประลัยหลา
อาหญิงใจกลากลําพร
ใชจะไรอัคเรศสโมสร
จะเลี้ยงไวในนครก็หนักดิน
ถารูเรื่องจะตําหนิติฉิน
จึ่งจะหมดมลทินที่นินทา
ก็รับราชโองการนาถา
ถึงทาใสแพแลวลอยเอย ฯ126

สวนฉบับของพระองคดวง หลังจากกากีถูกทาวพรหมทัตลงโทษโดย
จับลอยแพแลว ลวงมาประมาณเจ็ดวันน้ําก็ซัดแพแตกทําใหกากีจมน้ําตายแลวไปเกิดใหมในนรก
ดังนี้
นาทุกขเวทนา
เผชิญทุกขอยูบนแพ
ในมหาสมุทรมี
พัดโหมกระหน่ํา
ลอยลองกลางสายน้ํา
คลื่นซัดเขาใสแพ
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ตองมาทนทุกขวังเวงใจ
ลอยไปไกลจากฝง
แตคลื่นและลม
ทําใหคลื่นน้ําปวนปน
จนกระทั่งครบเจ็ดทิวา
ทําลายแพแตกกระจาย

วรรณคดีเจาพระยาพระคลัง(หน), พิมพครั้งที่ ๓ (กรุงเทพฯ: แพรพิทยา, ๒๕๑๕), หนา ๓๓-๓๔.

๑๑๐

พัดนางจมลงในแมน้ํา
กษัตรียสตรีใดที่ดีงาม
มีความคิดทรยศตอสามี
...
บาปนั้นตามมาสนอง
รายกาจเพราะความคิด
ตองมารับทุกขกรรม
ในครานั้นอยูที่กลาง
ตายไปอยูในนรก
จนกระทั่งมีศาสนา

ถึงแกชีวิต
อยาเอาแกวกากีเปนเยี่ยงอยาง
ทิ้งสามีไปคบชู
มาทันควันถึงจิตใจ
ที่คิดแตจะยินดีรื่นเริง
แตลําพังเพียงผูเดียว
มหาสมุทรประจันทุกขา
รับโทษทุกขตามเวรา
พระพุทธเรานี้ไดตรัสฯ127

บทสรุปที่ตางกันมากนี้สะทอนใหเห็นวาในทรรศนะของสังคมกัมพูชา
พฤติกรรมของสตรีเยี่ยงนางกากีสมควรถูกลงโทษและตองเปนโทษสถานหนักตามคติพุทธดวยคือ
การใหไปชดใชกรรมนั้นในนรก เพราะกากีคือสตรีที่มีตัณหาราคะแรงกลา ไมอิ่มในกามารมณ
เปนภรรยาที่กลาทรยศตอสามี ที่นาพิจารณาอยางยิ่งคือบุรุษที่กากีทอดสะพานใหจนนําไปสูการ
ลักพาตัวไปเสพสังวาสกันนั้นเปนคือพระยาครุฑซึ่งไมใชชาวมนุษยแตเปนบุรุษตางเผาพันธุซึ่งเปน
สิ่งที่พองกันกับสถานการณของประเทศกัมพูชาในขณะนั้นที่มีบุรุษตางชาติเขามาอาศัยอยูเต็มไป
หมดอยางมาก และในกรณีที่สุดโตงที่สุดคือกรณีของพระนางเจามี กษัตรียเขมรในรัชสมัยกอน
หนาพระองคดวงซึ่งอภิเษกกับบุรุษชาวเวียดนามและเปนกษัตรียที่เวียดนามหนุนหลังใหครอง
บัลลังก หากเทียบกับกรณีกากี เห็นไดชัดเจนวานอกจากพระนางเจามีจะทรงมีพฤติกรรมที่ตรงกับ
นางกากีในแงที่สมรสและผสมกับบุรุษตางเผาพันธุแลว บุรุษนั้นยังถือเปนศัตรูทั้งในทางเชื้อชาติ
และในทางการเมืองการปกครองซึ่งเปนสิ่งที่นารังเกียจในสายตาของชาวเขมร กรณีของพระนาง
เจ า มี อ าจเชื่ อ มโยงไปสู แ รงจู ง ใจในการนิ พ นธ เ รื่ อ งแลฺ บ งกากี อี ก ทางหนึ่ ง นอกเหนื อ ไปจาก
สถานการณทั่วไปในกัมพูชาในยุคนั้น และนั่นยิ่งทําใหพฤติกรรมคบชูสูชายของนางกากีเปนสิ่งที่
สังคมกัมพูชาไมอาจยอมรับไดเลย
ความตองการของสังคมในการควบคุมเรื่องเพศวิถีของสตรีที่สองสะทอน
ออกมาจากเรื่องกากีแสดงใหเห็นความเชื่อมโยงระหวางสตรีกับการรัฐหรือดินแดน และการรักษา
พรมแดนของความเปนรัฐไดอยางดี โดยเฉพาะจากกรณีของสังคมกัมพูชา ความสัมพันธลักษณะ
นี้ปรากฏใหเห็นแลวตั้งแตตํานานการสรางเมืองที่ตัวพระนางนาคีโสม(หรือพระนางลิวยี่ หรือนาง
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พฺระบาทสมฺเดจพฺระหริรกฺขรามาอิสฺราธิบดี, เรืองกากี (ภฺนํเพญ : พุทฺธสาสนบณฺฑิตย , พ.ส. ๒๕๐๙),
ตํปร ๘๒-๘๓. (พระบาทสมเด็จพระหริรักษรามาอิศราธิบดี, เรื่องกากี (พนมเปญ : พุทธศาสนบัณฑิตย,
พุทธศักราช ๒๕๐๙), หนา ๘๒-๘๓.)

๑๑๑

นาค) ซึ่งคือตัวแทนของความเปนสตรีนั้น คือสัญลักษณของชนพื้นเมืองที่เปนเจาของดินแดนแถบ
นี้มากอน ความเปนกัมพูชาดั้งเดิมกับความเปนสตรีคือภาพเดียวกัน ฉะนั้นสตรีจึงมีหนาที่เชิง
สัญลักษณที่สังคมมอบใหคือตองเปนผูรักษาปกปองความเปนกัมพูชาเอาไว หากสตรีมัวหมอง
หรือแปดเปอนก็เทากับความเปนกัมพูชาตองมัวหมองแปดเปอนไปดวย กากีซึ่งมีจิตใจเรรวนและ
ฝกใฝในกามราคะกับบุรุษอื่นที่ไมใชสามีตนเองและยังเปนบุรุษตางเผาพันธุกับนางจึงเปนภาพสตรี
ที่ไมอาจรักษาคุณความดีหรือความบริสุทธิ์แบบสตรีกัมพูชาเอาไวได บทสรุปดวยความตายของ
นางกากี(ซึ่งไมเหมือนกากีสํานวนไทยซึ่งนักวิชาการวรรณคดีของกัมพูชากลาววาเปนตนฉบับของ
กากีกัมพูชา) คือการลงโทษสตรีที่ไมอาจคงความบริสุทธิ์แบบสตรีกัมพูชา ไมมีผูใดลวงรูแนชัดวา
องคผูนิพนธเรื่องกากีขณะมีชันษาเพียง ๑๙ ชันษานั้น ทรงมีพระประสงคอยางใดกันแน แตการ
เสด็จ ลี้ ภัย ทางการเมื อ งอย า งไม มีท างรูว า จะได ก ลับมาประเทศตนเมื่อ ใด การมองกลั บไปใน
บ า นเมื อ งของตนและเห็ น ว า กรุ น ไปด ว ยไฟสงครามที่ เ กิ ด จากเพื่ อ นบ า นที่ ป ระสงค จ ะเข า ไป
ครอบครองดินแดนของตนเอง การนิพนธเรื่องกากีจึงดูเสมือนเปนทางออกเมื่อเกิดวิกฤตเรื่อง
พรมแดนขึ้น เปนไปไดอยางยิ่งวาเรื่องกากีคือการปกปองพรมแดนทางเชื้อชาติที่หมายถึงความเปน
กัมพูชาที่แทจริงเอาไว
ลวงมาอีก ๒๒ ป นับจากการประพันธเรื่องแลฺบงเรื่องกากีคือในป ค.ศ.
๑๘๓๗ วรรณคดีคําสอนสตรีฉบับพระองคดวงก็เกิดขึ้น128 ในชวงเวลาเดียวกัน วรรณคดีคําสอน
สตรีอีกฉบับหนึ่งคือจฺบาบสฺรีฉบับของหมื่นไมก็แพรหลายเปนที่รับรูของคนในสังคมกัมพูชามา
นานแลว คําสอนสตรีทั้งสองเลมนี้สานตอความปรารถนาที่จะปรามสตรีใหรักษาความบริสุทธิ์
ของความเปนกัมพูชาไวใหดี โดยลักษณะของคําสอนจะคลายกับการบัญญัติกฎเปนขอ ๆ ใหสตรี
กัมพูชาปฏิบัติตาม ภารกิจที่กวีทั้งสองมอบใหสตรีปฏิบัติเพื่อชาติกลาวคือการรักษาพรมแดนทาง
เชื้อชาติและทางวัฒนธรรมโดยควบคุมสตรีนั้นตอมาจะเขมขนถึงขนาดตรึงพรหมจรรยของสตรี
และตรึงบทบาทของสตรีผูเปนภรรยาไวดวยเนื้อหาที่ลงรายละเอียดอยางมาก
๓.๑.๒.๒ วรรณคดีคําสอนสตรี : การตรากฏเพื่อควบคุมความประพฤติสตรี
วรรณคดีคําสอนสตรีหรือจฺบาบสฺรีที่สําคัญสองเลมในสังคมกัมพูชา
คือจฺบาบสฺรีของพระองคดวงกับจฺบาบสฺรีของหมื่นไม ชาวกัมพูชาใชจฺบาบสฺรีทั้งสองเลมนี้อบรม
สั่งสอนบุตรหลานสตรีใหประพฤติปฏิบัติตลอดมา วรรณคดีคําสอนที่ทรงนิพนธโดยสมเด็จพระ
หริรักษรามาอิศราธิบดีหรือพระองคดวงแตงในป ค.ศ. ๑๘๓๗ แตสําหรับจฺบาบสฺรีของหมื่นไม
เปนการยากที่จะระบุวาเกิดขึ้นในยุคสมัยใดเพราะนักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ใหความเห็นที่
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เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๖.

๑๑๒

ไมสอดคลองกัน บางทานวาวรรณคดีเลมนี้แตงขึ้นตั้งแตสมัยคริสตศตวรรษที่ ๑๖ และแพรหลาย
ในสังคมกัมพูชามานานแลว ในขณะที่นักวิชาการบางทานก็กลาววาวรรณคดีเลมนี้แตงขึ้นในราว
ค.ศ.ที่ ๑๘ ถึงกลาง ค.ศ.ที่ ๑๙129 นัยที่มีตอสตรีในการแตงวรรณคดีคําสอนสํานวนนี้อาจมีความ
ตางกันอยูบางในแตละชวงเวลา แตไมวาจฺบาบสฺรีของหมื่นไมจะเกิดขึ้นในยุคสมัยใด สาระสําคัญ
ของคําสอนที่กํากับกิริยามารยาทและบทบาทของสตรีในฐานะภรรยาที่ตองปรนนิบัติรับใช เชื่อฟง
ยกยอง และแสดงความเคารพเทิดทูนสามียังเปนสิ่งที่สําคัญสูงสุด และคําสอนดังกลาวก็ชวยเสริม
ความสัมพันธในระบบปตาธิปไตยซึ่งชนชั้นปกครองสนับสนุนอยูใหดําเนินไปอยางแข็งแกรงใน
ทุกชวง
วรรณคดีคําสอนสตรีหรือจฺบาบสฺรี มีลักษณะเดียวกับวรรณคดีคําสอน
เลมอื่น ๆ คือไดรับอิทธิพลดานเนื้อหาจากพุทธศาสนา ทั้งจากตัวกฎระเบียบทั้งหลายที่ดึงมาจากคํา
สอนในคัมภีรบาลีและจากการสรุปไวในคําสอนแตละชวงวา หากผูใดปฏิบัติตามคําสอนเหลานี้ก็
จะไดไปเกิดในสวรรค ตรงกันขามกับผูที่ฝาฝนคําสอนก็จะตองไปเกิดในนรก หากเรื่องรามเกรฺติ์
เรื่องแลฺบง และนิทานพื้นบานรวมกันวาดภาพสตรีในอุดมคติโดยเริ่มตั้งแตรูปโฉมภายนอก แสดง
ลักษณะนิสัยและคุณสมบัติดานจิตวิญญาณที่จะบงชี้วาสตรีใดคือกุลสตรี วรรณคดีคําสอนก็คือการ
บัญญัติกฎ ระเบียบ ขอบังคับทั้งหลายที่สตรีพึงปฏิบัติเพื่อบรรลุความเปนกุลสตรีนั้น เนื้อหาใน
วรรณคดีคําสอนทั้งสองสํานวนอาจแบงไดเปนสองประเด็นหลักคือ ๑. การจัดประเภทภรรยาที่ดี
และภรรยาที่ไมดี และ ๒.กฎขอบังคับใหสตรีประพฤติปฏิบัติซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องกิริยามารยาท
ความประพฤติ ที่ ส ตรี มี ต อ บุ ค คลรอบตั ว การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น และเรื่ อ งเพศวิ ถี
นาสนใจอยางยิ่งวาในขณะที่การจัดแบงประเภทภรรยาแทบจะไมมีขอเพี้ยนกันเลยระหวางจฺบาบสฺ
รีทั้งสองและการแบงประเภทภรรยาที่เคยปรากฏในตอนทายของเรื่องลแบงโภคกุลกุมาร แตใน
สวนของกฎขอบังคับที่วางไวสําหรับสตรีกลับมีประเด็นที่เนนตางกันอยางมาก ฉบับของพระองค
ดวงเห็นไดชัดวาควบคุมในเรื่องเพศวิถีอยางเขมงวดในขณะที่ฉบับหมื่นไมเนนวิธีการปฏิบัติตัวกับ
บุคคลตางๆในชีวิตประจําวัน และความรับผิดชอบในหนาที่การงานของสตรีผูเปนภรรยา ความ
แตกตางดังกลาวสื่อสารใดออกมาเปนเรื่องที่ควรพิจารณาในรายละเอียด
จฺบาบสฺรี ฉบับพระองคดวง เปนคําสอนที่เนนหนักเกี่ยวกับเพศวิถีของ
สตรีมากจนสังเกต เห็นได หากดูจากลําดับเนื้อหาที่นําเสนออาจเห็นวามีความหลากหลายเพราะกวี
ก็ไดกลาวถึงทั้งลักษณะที่เปนมงคลและไมเปนมงคลของสตรี จิตสตรี ๓ เวลา การผูกมิตรระหวาง
บุรุษและสตรี ประเภทของภรรยา และวิธีที่สามีจะสงเคราะหภรรยา แตเมื่อดูสัดสวนการนําเสนอ
แลวจะเห็นวาลักษณะอัปมงคลของสตรีมีมากกวาสวนอื่นๆ มาก คือมีสัดสวนถึง ๒ ใน ๓ ของ
เนื้อหาทั้งหมด ลักษณะอัปมงคลของสตรีที่กวีจัดไวเปนหมวดหมูคือ มายาสตรี ๔๐ ผลาญสมบัติ
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ฆีง หก ดี, ทิฎฐภาพทูเทาในอกฺสรสาสฺตรเขฺมร ( Paris: L’ Harmattan, 1997), หนา ๖๙.

๑๑๓

สามี ๑๐ เถลไถลไมซื่อสัตย ๑๘ ไรยางอาย ๒๐ และดูถูกสามี ๑๒ รวมเปนอัปมงคล ๑๐๐ ประการนั้น
กวีกลาวถึงอัปมงคลที่เกี่ยวกับดานเพศวิถีมากที่สุดคือมากถึง ๖๒ ประการ
ลักษณะอัปมงคลในสตรีเปนเนื้อหาที่คอนขางตรงกับชาดกเรื่องกุณาล
ชาดก* ซึ่งกวีระบุไวในตอนตนของวรรณคดีคําสอนสตรีสํานวนนี้วาขอความในเลมมีที่มาจากคํา
เทศนาของพระพุทธเจาตอพระสงฆ ๕๐๐ รูปที่ปรากฏในคัมภีรพระสุตตันตปฎก ขุททกนิกายชาดก
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ลักษณะอัปมงคลดานเพศวิถี ๖๒ ประการนี้เสนอเนื้อหาที่มุงไปในทิศทางเดียวกันคือการ
กลาวถึงวิธีแสดงความปรารถนาทางเพศที่ไมเหมาะสมของสตรีซึ่งอาจแยกยอยไดเปนอีกสอง
ประเด็นคือ ๑. ไมตอบสนองความประสงคของสามี และ ๒. แสดงความปรารถนาทางเพศกับบุรุษ
อื่นที่ไมใชสามี คําสอนทั้ง ๖๒ ขออาจจัดหมวดหมูไดเปนสี่ประเภทคือ อาการที่สตรีไมแสดง
ความนิยมยินดีในตัวสามี สถานที่ที่สตรีชอบไปเพื่อเปดทางใหบุรุษอื่นเขาถึงตัว อากัปกิริยาที่สตรี
แสดงออกเพื่อเรียกรองความสนใจจากบุรุษอื่น และอาการที่สตรีแสดงความปรารถนาทางเพศกับ
บุรุษอื่นซึ่งเปนความอัปมงคลในระดับต่ําสุด หากเปรียบเทียบเนื้อความในชาดกและลักษณะ
อัปมงคลในจฺบาบสฺรี ฉบับพระองคดวงจะเห็นวามีเนื้อหาที่แทบไมตางกันเลย ดังนี้
๑. อาการที่สตรีไมแสดงความนิยมยินดีในตัวสามี
กุณาลชาดก ในคัมภีรสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย
อาการที่สตรีประทุษรายตอสามี
๒. ยอมไมระลึกถึงสามีที่ไปแรมคืน
๓. ยอมไมยินดีกับสามีที่มาแลว
๗.ยอมกระทํากิจที่ไมสมควรแกสามี
๘. ยอมไมกระทํากิจที่สมควรแกสามี
๙. ยอมคลุมหัวนอน
๑๐. นอนเบือนหนาไปทางอื่น
๑๑. ยอมนอนพลิกกลับไปมา
๑๒.ยอมทําวุนวาย นอนถอนหายใจยาว
*

จฺบาบฺสฺรี ฉบับพระองคดวง
๓.๑ สตรีมายา มี ๔๐ ประการคือ
๓.๑.๑ มายาอายแตสามีตนเอง ไมตามใจสามี
๓.๑.๒ มายาไมเวนวาง นอนหันหลังใหสามี ทําเบื่อ
หนายสามีตองการไปหาคูนอนใหม
๓.๑.๓ มายาระคนตัณหา สามีนอนหลับแอบเปดประตู
ไปหาชู เมื่อกลับมาแกลงนอนไมรูไมชี้
๓.๑.๔ สตรีมายาขาดลักษณ สามีจับเนื้อตองตัวก็ชอบ
หลบชอบหลีก ทําเฉยไมสนใจสามี
๓.๑.๕ สตรีมายาอัปรีย เวลาสามีรวมประเวณีก็ทําถอน

กุณาลชาดกที่กลาวถึงมีสองสวนคือกุณาลชาดกที่อยูในพระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก และ
กุณาลชาดกที่อยูในอรรถกถาอสีตินิบาต กุณาลชาดกทั้งสองสวนมีเนื้อความเหมือนกัน เพียงแตอรรถกถาจะเปน
สวนที่ขยายรายละเอียดเรื่องคําและเนื้อหาที่อยูในชาดกสวนแรกใหเปนที่เขาใจกระจางขึ้น
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Leang hap An, Braḥ P d Samtec Brah Ang Duon: brah Ek Agga Nibandh Satavats D 19,
2 nd eds (Battambang: ing-Hun, 1965), p. 91, อางถึงใน Klairung Amratisha, “ The Cambodian Novel: A
Study of its Emergence and Development,” (Ph.D Thesis, School of Oriental and African Studies, University
of London, ,1998), p. 60.

๑๑๔
๑๓. ยอมทําระทมทุกข
๑๔. ยอมไปอุจจาระปสสาวะบอยๆ
๑๙. ยอมออกนอกบานเสมอ
๒๑. ยอมประพฤตินอกใจ ไมเคารพในสามี

หายใจ บนวา เพราะไมชอบอยูกับสามี
๓.๑.๖ สตรีมายารวนเร สามีอยากหลับนอนดวยก็แกลง
ปวดหัวปวดทอง
๓.๑.๗ สตรีมายากาลี เขานอนกับสามีแกลงมี
ประจําเดือนและนุงโจงกระเบนนอน
๓.๑.๘ สตรีมายาหนาดาน สามีตองการจะนอนดวย
แกลงหาเรื่องทะเลาะกับสามี
๓.๑.๙ สตรีมายารับใชสามีไมสม่ําเสมอ ถือวาสามีต่ํา
กวาตัวเอง
๓.๑.๑๐ สตรีมายาไมซื่อตรง สามีอยากไดอะไรก็ไม
ตามใจ แกลงทําเปนอยากไดโนนไดนี่ หาเหตุ
จะออกไปขางนอกบาน
๓.๑.๑๑ สตรีมายาไรยางอาย อยากใหสามีออกไปนอก
บานเพื่อจะออกไปเที่ยวเลนหาชายอื่น
๓.๑.๑๒ สตรีมายามีเลหกล สามีไมอยูออกไปเที่ยวเลน
ตั้งแตเชาจนค่ําไมนกึ สงสารสามี
๓.๑.๑๓ สตรีมายาจิตใจอวดดี สามีมาถึงบานกลับเปน
ทุกข ทําหนางอใสสามีเพราะจิตใจรอนรุม
๓.๑.๑๔ สตรีมายาเหยียดหยาม เห็นหนาชูก็แสดงกริยา
ทอดสะพานให เชนหลบไปนั่งเงียบๆ นั่ง
ทาวคาง เปนกิริยาบอกใหรู

๒. สถานที่ทสี่ ตรีชอบไปเพื่อเปดทางใหบุรุษอื่นเขาถึงตัว
กุณาลชาดก ในคัมภีรสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย

จฺบาบฺสฺรี ฉบับพระองคดวง

การกระทํา ๙ ประการที่อาจนําความเสื่อมเสียมาสูสตรี
๑. ชอบไปเที่ยวในอุทยาน
๒. ชอบไปเดินเลนในสวนสาธารณะ
๓. ชอบไปริมฝงแมน้ํา
๔. ชอบไปมั่วสุมที่บานญาติพี่นอง
๕. ชอบไปคุยที่บานคนที่ไมรูจักคุนเคยดวย
๖. ชอบแตงตัวฉูดฉาดโกเก
๗. ชอบเสพของมึนเมา
๘. ชอบทอดสายตาเหมอมองโดยไมทําอะไร
๙. ชอบยืนที่ประตูบานแลวเหมอมองออกไปขางนอก

๓.๓ สตรีไมซื่อสัตย ทําตัวเถลไถล มี ๑๘ ประการ
๓.๓.๑ เถลไถลเดินเลนในปา
๓.๓.๒ เถลไถลเดินเลนตามไรตามสวนดอกไมใน
อุทยาน
๓.๓.๓ เถลไถลอยากนั่งเรือเลน
๓.๓.๔ เถลไถลอยากอาบน้ํา อาบน้ําทั้งวันอาบแลวทํา
หัวเราะสบายใจ
๓.๓.๕ เถลไถลเดินเลนบานคนอื่น ไปนั่งคุย หัวเราะ
เสียงดัง
๓.๓.๖ เถลไถลชอบเดินเที่ยวตอนค่ํา ไมอยูบาน ชอบ
ไปเลนบานคนอื่น

๑๑๕
๓.๓.๗ เถลไถลชอบเดินซื้อเครื่องแตงตัว นั่งเลนตาม
ตลาด ไมทํางาน
๓.๓.๘ เถลไถลชอบไปยืนตามรั้วประตู ทําชมายชายตา
๓.๓.๙ เถลไถลนั่งตามชองหนาตาง
๓.๓.๑๐ เถลไถลชอบรองคร่ําครวญวาเจ็บทอง นัง่ ไม
เปนสุข อางไปฉี่บอยๆ
๓.๓.๑๑ เถลไถลนั่งอยูคนเดียวมืด ๆ
๓.๓.๑๒ เถลไถลไปตามโรงมหรสพ โรงบอน
๓.๓.๑๓ เถลไถลอยากฟงเสียงบุรุษ คอยเอียงหูฟง
๓.๓.๑๔ เถลไถลอยากฟงแตสํานวนโวหาร งานการไม
ยอมทํา ชอบฟงเรื่องเหลวไหลทั้งวัน
๓.๓.๑๕ เถลไถลไปเปนเพื่อนกับหญิงแพศยา ไปเที่ยว
ทั้งวันทั้งคืน
๓.๓.๑๖ เถลไถลเดินเที่ยวเลนไปทุกที่
๓.๓.๑๗ เถลไถลพูดเกี้ยวเกมของบุรุษ
๓.๓.๑๘ เถลไถลดื่มเหลา

๓. อากัปกิริยาที่สตรีแสดงออกเพื่อเรียกรองความสนใจจากบุรุษอื่น
กุณาลชาดก ในคัมภีรสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย
มายาสตรีมี ๔๐ ประการ
๑.สะบัดสะบิ้ง
๒. โกงโคงกมลง
๓. กรีดกราย
๔.ชมดชมอย
๕. เอาเล็บดีดเล็บ
๖. เอาเทาเหยียบเทา
๗. เอาไมขีดดิน
๘. ชูเด็กขึ้น
๙. ลดเด็กลง
๑๐. เลนเอง
๑๑. ใหเด็กเลน
๑๒. จูบเอง
๑๓. ใหเด็กจูบ
๑๔.รับประทานเอง
๑๕. ใหเด็กรับประทาน

จฺบาบฺสฺรี ฉบับพระองคดวง
๓.๑ สตรีมายา มี ๔๐ ประการคือ
๓.๑.๑๕ สตรีมายาไมอาย เห็นบุรุษก็แกลงหาอุบายขอ
ยา ถามนั่นถามนี่หาเหตุไปพบ
๓.๑.๑๖ สตรีมายานาชัง ทํามองหนาบุรุษที่อยากไดแลว
หัวเราะ แลวทําเงียบ แลวก็หัวเราะอีก
๓.๑.๑๗ สตรีมายามากเลห เห็นบุรุษถูกใจก็เลนหูเลน
ตาดวย แอบมองหนาแลวทํายิ้มแบบไมรูไมชี้
๓.๑.๑๘ สตรีมายากระตุงกระติ้ง เห็นบุรุษชําเลืองมองก็
ทําเด็ดนั่นเด็ดนี่ขึ้นมาดม แลวก็แอบมอง แลว
ก็หอม แลวก็ทําไมรูไมชี้
๓.๑.๑๙ สตรีมายาจริงๆ เห็นบุรุษแลวอยูไมสุข จิตใจ
กระวนกระวายเพราะอยากเสพเสนหา
๓.๑.๒๐ สตรีมายาถอยหาง เห็นบุรุษแลวมีคนอื่นอยู
หลายคนทําเปนเฉยไมสนใจ แตถาบุรุษอยู
ลําพังแลวพูดมาก
๓.๑.๒๑ สตรีมายาทําสนิทสนม เห็นบุรุษทําตีสนิท เขา

๑๑๖
๑๖. ใหของเด็ก
๑๗. ขอของเด็กคืน
๑๘. ลอเลียนเด็ก
๑๙. พูดเสียงดัง
๒๐. พูดคอย
๒๑. พูดคําเปดเผย
๒๒. พูดคําลี้ลับ
๒๓. ทํานิมิตดวยการฟอนรํา ขับรอง ประโคม รองไห
กรีดกราย แตงตัว
๒๔. ทําซิกซี้

ไปพูดคุยแลวหัวเราะหัวใคร สักพักก็พูดเปน
นัยใหรูความตองการ
๓.๑.๒๒ สตรีมายาแทจริง เห็นบุรุษก็ทําวิ่งไปแอบ
แคะเล็บ กัดนิ้ว ทําเขินอาย
๓.๑.๒๓ สตรีมายาเลนพนัน เห็นบุรุษแกลงยกขาพัน
กัน เตะดินใส ทําพูดกับตัวเอง แอบมองแลว
ทําเฉย
๓.๑.๒๔ สตรีมายากิริยา เห็นบุรุษทํานั่งกมหนา ไม
สนใจ คุยดินเลนแตแอบมอง
๓.๑.๒๕ สตรีมายาแสนกล เห็นบุรุษทําเลนนั่นเลนนี่
ทํากริยากระชดกระชอยเพื่อใหเขาสนใจ
๓.๑.๒๗ สตรีมายากระทําไมดี เห็นบุรุษไมสํารวม
กิริยา เอียงหนาแอบมองแตนั่งนิ่งๆ เหมือน
ไมสนใจ
๓.๑.๒๘ สตรีมายารูจักบุรุษ เห็นบุรุษแกลงทําของตก
แลวเอียงหนาขึ้นมองใหตาสบกันทําเก็บของ
แลวมองแลวยิ้ม
๓.๑.๒๙ สตรีมายาไมสมควร เห็นบุรุษรูปงามก็ทา
น้ํามัน ผัดหนา ใสเสื้อผาใหม ใหบุรุษสนใจ
๓.๑.๓๐ สตรีมายาไมเลิก เห็นบุรุษแลวก็สรรหาของกิน
ทุกอยางมาเรียกใหกิน เพื่อใหไดคุยกัน
๓.๑.๓๒ สตรีมายาไมซื่อ เห็นบุรุษหายไปก็เดินเรไป
ทั่ว ทําเปนบา บางครั้งหัวเราะ บางครั้ง
รองไห บางครั้งไมพูดจา เพราะนางนั้น
ปรารถนาจะเสพกามคุณ
๓.๑.๓๓ สตรีมายานอกกฎสตรี นารังเกียจไมมี
ความคิด ไมชอบทําบุญ แตชอบเอาไปใชจาย
เอาใจบุรุษจนหมดตัว
๓.๑.๓๔ สตรีมายาลามก ชอบโกหกไมมีความซื่อตรง
๓.๑.๓๕ สตรีมายาอยูไมสุข เห็นบุรุษเอาของปอนเด็ก
เด็กกินก็หัวเราะ แลวลุกหนีไปเร็วๆเพื่อให
บุรุษรูทาทีของตัวเอง
๓.๑.๓๖ สตรีมายาหลายแบบ เห็นบุรุษอุมเด็ก ทําทา
ทางตามเด็กใหบุรุษเห็นวาพอใจ
๓.๑.๓๘ สตรีมายาเลนเด็ก โนมตัวยื่นแกมซายขวาให
เด็กหอม แลวชําเลืองตามองบุรุษ

๑๑๗
๓.๑.๓๙ สตรีมายาตาง ๆ นานา ตนอุมเด็กอยู เห็นบุรุษ
ทําสงเด็กใหบุรุษอุมแลวก็วิ่งไล

๔. อาการที่สตรีแสดงความปรารถนาทางเพศกับบุรุษอื่น
กุณาลชาดก ในคัมภีรสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย
มายาสตรีมี ๔๐ ประการ
๒๕. จองมองดู
๒๖. สั่นสะเอว
๒๗. สายผาที่ปดของลับ
๒๘. เลิกขา
๒๙. ปดขา
๓๐. เปดนมใหเห็น
๓๑. เปดรักแรใหเห็น
๓๒. เปดทองนอยใหเห็น
๓๓. ขยิบตา
๓๔. ยักคิ้ว
๓๕. เมมริมฝปาก
๓๖. แลบลิ้น
๓๗. เปลื้องผา
๓๘. กลับนุงผา
๓๙. สยายผม
๔๐. เกลาผม

จฺบาบฺสฺรี ฉบับพระองคดวง
๓.๑.๒๖ สตรีมายาไมจริง เห็นบุรุษก็เอามือมาปดเปด
ผา เปดเอว มองมาไมหยุด
๓.๑.๓๑ สตรีมายาบอกใบ เห็นบุรุษก็ทํากิริยาเปนนัย
ทั้งนอนเดินยืนนั่งแบบเชิญชวน
๓.๑.๓๗ สตรีมายามาก เห็นบุรุษทําอุมเด็กมาหอม กอด
จูบดวยความรัก เพื่อใหบุรุษเสียวซานดวย
ตัณหา
๓.๑.๔๐ สตรีมายาไมมียางอาย เห็นบุรุษไมรูจักมีความ
ละอาย คลี่ผา สะบัดผานุงเพื่อใหบุรุษเกิด
ความตองการในตัวนาง

จากตารางทั้งสี่จะเห็น วาสวนใหญ ของคําสอนที่ปรากฏในจฺบาบสฺรี
ฉบับพระองคดวงคือคําสอนที่คัดมาจากเรื่องกุณาลชาดก การจัดหมวดหมูเนื้อหาบางหัวขอก็ใช
หัวขอเดียวกัน เชนมายาสตรี ๔๐ ประการซึ่งมีทั้งในกุณาลชาดกและจฺบาบสฺรีฉบับพระองคดวง
บางหัวขอจฺบาบสฺรีฉบับพระองคดวงก็นํามาขยายความ เชนในกุณาลชาดกกลาวถึงการกระทํา ๙
ประการที่อาจนําความเสื่อมเสียมาสูสตรี เมื่อปรากฏในจฺบาบสฺรีจะกลายเปนหัวขอสตรีไมซื่อสัตย
ชอบทําตัวเถลไถลซึ่งมีถึง ๑๘ ประการ ในสวนเนื้อความคําสอนบางขอก็มีลักษณะที่เทียบกันได
เลยเชนในกุณาลชาดกกลาววาอาการที่สตรีประทุษรายตอสามีคือลําดับที่ ๑๒. ยอมทําวุนวาย นอน
ถอนหายใจยาว จะตรงกับในจฺบาบสฺรีฉบับพระองคดวงหัวขอ ๓.๑ สตรีมายา มี ๔๐ ประการคือ
๓.๑.๕ สตรีมายาอัปรีย เวลาสามีรวมประเวณีก็ทําถอนหายใจ บนวา เพราะไมชอบอยูกับสามี แต
ในบางหัว ขอพระองคด ว งจะปรับ เนื้อหาโดยการรวบความที่ อยูใ นกุณาลชาดกหลาย ๆ ขอ ให

๑๑๘

กลายเปนขอเดียวกัน เชนในกุณาลชาดกหัวขอมายาสตรี ๔๐ ประการกลาวถึงการที่สตรีทํากิริยา
ยั่วยวนบุรุษโดยใชเด็กเปนเครื่องมือไว ๔ หัวขอวา ๑๐. เลนเอง ๑๑. ใหเด็กเลน ๑๒. จูบเอง ๑๓.
ใหเด็กจูบ พระองคดวงก็รวบเนื้อหาคําสอนเหลานี้ไวในขอเดียวกันเพื่อใหกระชับและมีการเติม
เนื้อความบางประการเพื่อใหขอความชัดเจนขึ้น ดังนี้ ๓.๑.๓๘ สตรีมายาเลนเด็ก โนมตัวยื่นแกม
ซายขวาใหเด็กหอม แลวชําเลืองตามองบุรุษ ขอสังเกตหนึ่งที่ไดจากการเทียบเนื้อหาคําสอนทั้ง
สองฉบั บคื อ พระองค ดว งมั กขยายความเนื้อหาเพื่ อใหมี ความชัดเจนมากขึ้น เชนในชาดกอาจ
กลาวถึงกิริยาที่สตรีใชเรียกรองความสนใจจากบุรุษดวยขอความสั้น ๆวา ชูเด็กขึ้น ลดเด็กลง จูบเอง
ใหเด็กจูบ แตใน จฺบาบสฺรีฉบับพระองคดวงนอกจากจะบรรยายอยางชัดเจนแลว ยังตั้งหัวขอและ
บรรยายพฤติกรรมของสตรีในเชิงตําหนิอีกดวย คือ ๓.๑.๓๗ สตรีมายามาก เห็นบุรุษทําอุมเด็กมา
หอม กอด จูบดวยความรัก เพื่อใหบุรุษเสียวซานดวยตัณหา การเติมเนื้อความในเชิงตําหนิสตรี
อยางชัดเจนเปนสิ่งที่พบทั่วไปในคําสอนสตรีฉบับนี้ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่ยืนยันวาวัตถุประสงคของ
กวีในการแตงจฺบาบ สฺรีฉบับนี้คือตองการจะตําหนิเพื่อปรามสตรีไมใหประพฤติผิดเรื่องเพศวิถี
นอกจากเนื้อหาที่คอนขางตรงกับเรื่องกุณาลชาดก อีกลักษณะหนึ่งที่
พบคือเนื้อหาในจฺบาบสฺรีฉบับพระองคดวงมีเนื้อความที่ตรงกับคัมภีรพุทธศาสนาสวนอื่นๆ ดวย
เชนในสวนที่กลาวถึงมงคลของสตรี หรือประเภทของภรรยามีเนื้อหาตรงกับคัมภีรอังคุตรนิกาย
และสุชาตชาดก131 เปนตน เหลานี้นอกจากแสดงใหเห็นวาแนวคิดในพุทธศาสนายังคงมีบทบาท
สําคัญในการชวยเสริมระบบปตาธิปไตยที่ควบคุมสตรีกัมพูชาไวอยางเขมงวดแลว ในประเด็นเรื่อง
ความอัปมงคลของสตรีดานเพศวิถียังชี้ใหเห็นอยางชัดเจนวา สิ่งที่สังคมตองการควบคุมคือวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับความปรารถนาทางเพศของสตรีใหมีความเหมาะสม ความเหมาะสมที่วาหมายถึง
การมีเพศสัมพันธกับสามีเพียงคนเดียวและสตรีตองเปนผูตามที่ดี กลาวคือเมื่อใดก็ตามที่สามีเกิด
ความปรารถนาในตัวเธอ เธอตองพรอมที่จะตอบสนอง ในขณะที่การแสดงความปรารถนาในตัว
บุรุษอื่นรวมทั้งการไปมีความสัมพันธกับบุรุษอื่นที่ไมใชสามีตนเองเปนสิ่งตองหามอยางเด็ดขาด
สังคมเขามาควบคุมอยางชัดเจนถึงขนาดลงรายละเอียดไวเลยวากิริยาใดบางที่สตรีทําไมได หาก
สตรีใดลวงละเมิดก็เทากับสตรีผูนั้นสําสอน เปนสตรีแพศยา ที่นาสนใจคือบางสวนที่บรรยาย
ลักษณะไรยางอายของสตรีทําใหนึกถึงอากัปรกิริยาของนางกากียามเห็นครุฑในรางมานพแปลง
อยางไมผิดเพี้ยน กลาวคือ ในกากีฉบับเขมรบรรยายวาเมื่อนางกากีเห็นครุฑแปลง นางกากีมีอาการ
ดังนี้
เมื่อแกวกากี
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กอเกิดไมตรี

เรืองอุไร กุศ ลาสัย , รวบรวม แปลและเรียบเรียง, สตรีในวรรณคดีพุทธศาสนา (กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพศยาม, ๒๕๓๕), หนา ๔๕ และ ๖๙-๗๒.

๑๑๙

ยินวามาณพ งามล้ําเลิศลบ เหนือใครในหลา
นางนาถนิมล ใครยลอินทรีย จรลีขมีขมัน จนถึงทวารา
หยุดยืนแฝงบาน ยลทั่วสรรพางค ขององคครุฑา
จับจิตเสนหา ทวมลนอุรา ปรารถนาปกษา พระสหายสวามี
...
ฝายนางกากี ยลครุฑปกษี เมิลมองนวลนาง
ยิ้มพริ้มเอียงอาย ชมอยชมายนัยนตา ใสองคครุฑา เสียวซานหฤทัย
...
นางทําเปนคลาย คลี่ผา
ออกจากกายนาง
ครุฑยลสุฎน หนั่นแนนอุรา จิตใจปวนปน เสียวซานประดิพัทธิ์ 132
อาการของนางกากีเทียบไดกับอาการของสตรีไรยางอายที่พระองคดวง
ระบุไวใน จฺบาบสฺรีหัวขอมายาสตรีขอ ๓.๑.๑๗ สตรีมายามากเลห เห็นบุรุษถูกใจก็เลนหูเลนตาดวย
แอบมองหนาแลวทํายิ้มแบบไมรูไมชี้ และขอ ๓.๑.๔๐ สตรีมายาไมมียางอาย เห็นบุรุษไมรูจักมี
ความละอาย คลี่ผา สะบัดผานุงเพื่อใหบุรุษเกิดความตองการในตัวนาง หากเทียบกับกากีฉบับ
เจาพระยาพระคลัง ปฏิกิริยาของนางกากียามเห็นมาณพแปลงมีเพียงแคเกิดความปนปวนในจิตใจ
จนทรงกายไวไมอยูแลวรีบกลับไปหองบรรทมของตน
ยืนแฝงใบบานทวาเรศ
พอมาณพบงสบนัยนา
ตางประหวัดหัททัยใหไหวหวาบ
สองจิตสองคิดประจวบกัน
มิอาจขืนยืนจิตดํารงตน
สูอาสนไสยาสพรรณราย

นัยนเนตรชําเลืองลอดสอดหา
ประหนึ่งวาศรแผลงแยงยิงกัน
เพลิงราคซานซาบเสียวกระสัน
นางปวนปน รันทดระทวยกาย
ก็เลี้ยวองคจรจรัลผันผาย
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จะเห็น วาปฏิกิริยาของกากีฉบับตนฉบับกั บกากีเขมรมีความตางกัน
คอนขางมาก การเพิ่มฉากที่นางกากีทิ้งสายตาใหมาณพแปลงและฉากแกลงทําผาหลุดใหนางกากี
เขมรเปนการสรางภาพใหนางกากีเขมรมีความเปนสตรีแพศยามากยิ่งขึ้น ภาพดังกลาวยังเปนสิ่งที่
ตรงกับเนื้อหาคําสอนในเรื่องกุณาลชาดกสวนมายาสตรีเชน ๔. ชมดชมอย ๒๕.จองมองดู และ
๓๐. เปดนมใหเห็น ซึ่งอาจชี้ใหเห็นวากอนที่พระองคดวงจะแตงเรื่องกากีพระองคคงเคยมีโอกาส
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พระบาทสมเด็จพระหริรักษรามาอิศราธิบดี, เรื่องกากี , หนา ๑๕-๑๗.
วรรณคดีเจาพระยาพระคลัง(หน), หนา ๓.

๑๒๐

ไดอานชาดกเรื่องนี้มากอนและนําบางตอนของคําสอนมาใช และเมื่อพระองคนิพนธจฺบาบสฺรี สิ่งที่
เคยกลาวไวในเรื่องกากี(ทั้งดานเนื้อหาและจุดจบของนางกากี)แลวนํามากลาวซ้ําใหมในจฺบาบสฺรีก็
คือการย้ําเตือนของพระองควาหากสตรีใดกระทํากิริยาดังกลาวก็จะตกอยูในสถานะอยางนางกากีคือ
ตองถูกประณามและอาจตองพบจุดจบคือความตายที่นาเวทนาเชนกัน คําสอนที่ปรากฏในจฺบาบสฺรี
ฉบับนี้กลาวใหถึงที่สุดคือตองการควบคุมใหสตรีมีเพศสัมพันธกับบุรุษที่เปนสามีเพียงผูเดียว
จฺบาบสฺรีที่มีบทบาทสําคัญเชนเดียวกับสํานวนพระองคดวงคือจฺบาบสฺรี
สํานวนหมื่ น ไมซึ่ ง เนื้อหาคําสอนหลาย ๆ สว นเปนที่นิยมใชเ พื่ออางถึง ตัก เตือน สั่ ง สอนหรือ
แม ก ระทั่ ง วิ พ ากษ วิ จ ารณ เ ด็ ก หญิ ง ไปจนถึ ง สตรี ทุ ก เพศทุ ก วั ย จฺ บ าบ สฺ รี ฉ บั บ นี้ มี จุ ด เน น อยู ๓
ประเด็นคือ ๑. สิ่งที่ควรปฏิบัติกับสามีและสิ่งที่ควรละเวน ๒. วิธีปฏิบัติตัวกับมารดาบิดาและญาติ
มิตร และ ๓ จริตกิริยาที่หามกระทําในฐานะกุลสตรี ทั้งสามประเด็นไมใชสิ่งแปลกใหมสําหรับการ
เสนอภาพของกุลสตรีในวรรณคดีกัมพูชาเลย ความแตกตางอยูที่การนําตัวละครในเรื่องวิธุรชาดก
มาเปนตัวนําเรื่อง กลาวคือผูประพันธจงใจใชตัวละครสตรีที่เปนนาคเพื่อใหเชื่อมโยงไปถึงนาง
นาคโสมาในตํานานการสรางอาณาจักรของเขมร ทั้งนี้เพื่อเนนย้ําบทบาทหนาที่ของสตรีเขมรที่ผูก
ติดกับการรักษาความเปนเขมรที่เคยปรากฏมาแลวในตํานาน สิ่งนี้สะทอนใหเห็นอยางชัดเจนวา
สังคมยังตองการตรึ งความเปน กุ ลสตรีกัมพูช าไวที่ การรัก ษาพรมแดนทางวัฒนธรรมโดยเน น
บทบาทหนาที่และการรักษาจริตกิริยาของภรรยาที่ดีที่ชาวกัมพูชานิยามวาหมายถึงความเปนกัมพูชา
แทใหกับสตรีกัมพูชา
คํ า สอนในจฺ บ าบ สฺ รีฉ บั บ นี้ ค ลา ยคลึ ง กับ ฉบั บ ของพระองค ด ว งคื อ มี
ลักษณะของการบัญญัติเปนกฎหรืออาจเทียบเคียงไดกับการเปนคูมือปฏิบัติเพื่อความเปนกุลสตรี
การเรียงลําดับเนื้อหาคําสอนเปนการบรรยายไปเรื่อย ๆไมไดจัดเปนหมวดหมูอยางชัดเจน∗ แตเมื่อ
พิจารณาดูเนื้อหาทั้งหมดก็อาจจัดเปนหมวดหมูไดดังที่กลาวมาแลวคือ สิ่งที่ควรปฏิบัติกับสามีและ
สิ่งที่ควรละเวน วิธีปฏิบัติตัวกับมารดาบิดาและญาติมิตร และจริตกิริยาที่พึงกระทําและหามกระทํา
ในฐานะกุลสตรี แตเนื้อหาคําสอนจะเนนที่บทบาทของภรรยาเปนหลัก เพราะกวีเริ่มตนสอนโดย
การบัญญัติความสัมพันธระหวางสามีและภรรยากอนเปนอันดับแรก หลังจากนั้นกวีจะแทรกคํา
สอนเรื่องการวางตนของสตรีในฐานะภรรยาเปนระยะ ๆ และจบทายคําสอนโดยการแบงประเภท
ระหวางภรรยาที่ดีและภรรยาที่ไมดี ดังนี้
๑. ใหปรนนิบตั ิสามีใหดี อยาใหสามีลําบากใจ
๒. สามีนั้นเสมอหัว อยาไดดูถูกสามี

∗

ลําดับหัวขอในจฺบาบสฺรีฉบับหมื่นไมเปนการจัดแบงของผูวิจัยเพื่อความสะดวกในการอางอิงเนื้อหา

๑๒๑

๑๐. หากสามีทําอะไรผิดหามตอวา ใหอดทน ไมตําหนิ ไมดูถูก ไมหนี
ออกจากบาน เมื่ออารมณเย็นลงคอยพูดจากับสามีดวยเสียงไพเราะ
สามีดุดาวากลาวหามเถียง หามถือสา ไมใหแสดงกิรยิ าไมดีใสสามี
ไมใชคําพูดตะคอกตะคั้นใสสามี ไมดื้อรั้น ไมขวางปาขาวของ สามีดุ
ดาใหเขานอน เมื่อออกมาก็ใหใชคําพูดที่ออ นหวานใหคลายโทสะ
สามีสอนสิ่งใดใหจําไว อยาทําตัวครอบสามี สามีใชใหทาํ อะไรรีบทํา
ไมเถลไถล ไมเที่ยวบานคนอืน่ จะหาเหาใหสามีตองยกมือไหวกอน
๑๑. (หามสตรีทํากิริยาตอไปนี้) นอนหันหลังใหสามี เปรียบเหมือนงู
สามเหลี่ยมที่อปั รียเลื้อยขึ้นบาน เปนสิ่งจังไรนับไมได
๑๒. ภรรยา ๔ แบบที่ควรเอาอยาง
๑๒.๑ มาตุภรรยา
รีบขวนขวายหาประโยชนใหสามี
เห็นสามีใสเสือ้ เการีบเอามาเปลี่ยนให
ดูวาสามีเจ็บปวยเปนอะไรใหรีบหาหมอมารักษาพยาบาล
๑๒.๒ ภาตุภรรยา
ทําใหสามีมีความสุข รูจักรักษาทรัพยให
ใครนินทาวารายสามีแกแทนให สามีทุกขก็ชวยทําใหสามีมีความสุข
๑๒.๓ มิตรภรรยา
เปนเหมือนเพือ่ น
จากกันไปนาน เจอกันก็ยินดี
มีมารยาทดี เห็นบุรุษอื่นจิตใจไมโอนเอียง
๑๒.๔ ทาสภรรยา
เกรงกลัวสามี ไมทําอะไรใหสามีดุวา สามีโกรธก็ไมตอปากตอคํา
สามีโกรธถึงขนาดทุบตีกไ็ มทะเลาะดวย
รูจักจัดอาหารใหสามี ไมกนิ กอน
ใครทําไดดังนี้ ไดไปเกิดในสวรรค มีแตความสุข
๑๓. ภรรยาไมควรเอาอยาง
๑๓.๑ เพชฌฆาตภรรยา
มีความคิดทะเลาะทุมเถียง ทํารายสามี ไมยอมแพ คิดวาตนเองเกง
ไมทําตามคําสั่งสอนของสามี ทําใหสามีอาย ยกตัวเอง
มีจิตเสียวซานชอบความสนุก ทําใหสามีขายหนา
มีจิตทุรยศ คิดฆาสามีเพราะรักชายอื่น

๑๒๒

๑๓.๒ ศัตรูภรรยา
ไมกลัวสามี ไมทําตามคําสั่ง
ไมยอมพูดกับสามี
สามีสอนไมยอมฟง
ไมอยากใหสามีไดดี
พูดจาขมสามี
เวลามีทาสหญิงมารับใชสามีก็หึง ดาใหสามีอาย
สามีมเี พื่อนหญิงมาหาก็พูดวาใหอาย
๑๓.๓ โจรีภรรยา
ใชจายทรัพยสามีจนหมด
ไมรักษาทรัพยทสี่ ามีหามา แอบเอาไปใหพอ แมโดยไมบอก
ขี้เกียจทํางาน นอนเลน พอสามีรูก็แกลงทําปวย สามีเรียกก็แกลงทํา
จะตาย
ภรรยาพวกนีต้ ายไปรับกรรมในนรก ๕ ขุม พอเกิดใหมก็จะเปนกระเทย 134
การจัดแบงประเภทภรรยาในจฺบาบสฺรีหมื่นไมไมตางกับประเภทของ
ภรรยาใน จฺบาบสฺรีของพระองคดวงและประเภทของภรรยาในโภคกุลกุมาร ทั้งสามฉบับมีที่มาจาก
แหลงเดียวกันคือคัมภีรในพุทธศาสนา ในภริยาสูตร คัมภีรอังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต กลาวถึง
ประเภทของภรรยาไวเจ็ดประเภทคือ วธกาภรรยา (ภรรยาเสมอเพชฌฆาต) โจรีภริยา (ภรรยาเสมอ
โจร)วั ยยา ภริ ยา (ภริ ยาเสมอนาย) มาตาภริย า (ภริยาเสมอแม ) ภคินีภ รรยา (ภริยาเสมอพี่ สาว
นองสาว) ทาสีภริยา (ภริยาเสมอทาส) และสขีภริยา (ภริยาเสมอเพื่อน)135 และลักษณะเนื้อหาที่
ปรากฏในภริยาสูตรก็ระบุไวเปนขอ ๆ ในลักษณะของการตราเปนกฎเชนเดียวกับที่ปรากฏใน
วรรณคดีคําสอนสตรี ดังนั้นจะเห็นวาเนื้อหาคําสอนในพุทธศาสนามีอิทธิพลตอแนวคิดกุลสตรีใน
สังคมเขมรมาก ทั้งในแงของการเปนแหลงที่มาของคําสอนที่ปรากฏทั้งในวรรณกรรมมุขปาฐะ
วรรณคดี ลายลักษณและวรรณคดีคําสอนสตรี นอกจากนี้สถานะของพุทธศาสนาที่เ ปนระบบ
เกียรติยศและชื่อเสียงหนาตาระบบใหญในสังคมเขมรทําใหคําสอนในวรรณคดีคําสอนเหลานี้มี
ความศักดิ์สิทธิ์ สตรีผูปฏิบัติตามคําสอนเทากับไดปฏิบัติธรรมอันจะทําใหไดรับผลบุญสูงสุด สวน
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จฺบาบเผฺสงๆ (ภฺนํเพญ: พุทฺธสาสฺนบณฺฑิตฺย, ค.ศ. ๒๐๐๓), ตํพัร ๒๖. (จฺบาบตางๆ (พนมเปญ : พุทธ
ศาสนบัณฑิตย, พ.ศ.๒๕๔๗), หนา ๒๖.)
135
พระไตรปฎกภาษาไทยฉบับหลวงฉบับพิมพ พ.ศ. ๒๕๑๔, ภริยาสูตร. อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต
เลมที่ ๒๓ ขอที่ ๖๐ หนา ๘๗-๘๘ อางถึงใน ลักษณวัต ปาละรัตน, สตรีในมุมมองของพุทธปรัชญา (กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หนา ๑๕-๑๖.

๑๒๓

สตรีที่ไมปฏิบัติตนในฐานะภรรยาที่ดีก็เทากับทําบาปและเมื่อตายไปก็ตองไปชดใชกรรมในนรก
ซึ่งหลักเกณฑเดียวกันนี้ครอบคลุมทุกหัวขอที่ปรากฏในจฺบาบสฺรีของหมื่นไมไมเฉพาะแตการระบุ
หนาที่ของภรรยาที่ตองปรนนิบัติสามีเทานั้น ในคําสอนสวนอื่นๆคือวิธีปฏิบัติตัวกับมารดาบิดา
และญาติมิตรและจริตกิริยาที่หามกระทําในฐานะกุลสตรีก็เปนเชนเดียวกัน กลาวคือคําสอนจะเทียบ
ไดกับการปฏิบัติธรรมตามคําสอนในศาสนา และทําใหสถานะของคําสอนนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์
สตรี ผูประพฤติตนเป นกุลสตรีจะไดรับผลบุญมาก ในขณะที่สตรีละเลยหรือไมปฏิบัติ ตนตาม
แนวคิดกุลสตรีก็จะถือเปนเรื่องผิดบาปอยางรายแรง
คําสอนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตัวของสตรีในสํานวนของหมื่นไมที่ไดรับการ
กลาวอางมากที่สุดคือคําสอนเรื่องสตรีที่เปนภรรยาตองรูจักดูแลไฟสามกองในบานใหดี เพราะเปน
คําสอนที่คอนขางครอบคลุมสิ่งที่สังคมเขมรเรียกรองใหสตรีในฐานะภรรยาปฏิบัติ กลาวคือ การ
เปนผูปรนนิบัติรับใชทุกคนในครอบครัวโดยเฉพาะสามี บิดามารดาของสามี และตองเปนบุคคล
หลักที่ประคับประคองสถาบันครอบครัว ดังตอไปนี้
๙. ใหรูจกั เรียนรู สตรีมีสามีก็เหมือนมีเพลิง ๓ กอง ใหรกั ษาเพลิง
ทั้งสามกองใหสงบตามปกติ
เพลิงที่หนึ่ง คือไฟในอยานําออกไฟนอกอยานําเขา
เพลิงที่สอง คือคุณบิดามารดา ใหปรนนิบตั ิรับใช สิ่งใดอรอยให
หามาให
ทานรับประทาน พูดจากับทานอยางไพเราะ ออนนอม เชือ่ ฟง
เพลิงที่สาม คือสามี ตองปรนนิบัติรับใชใหดี อยาใหสามีลําบาก
ใจ ไมตีตวั เสมอสามี ถาสามีพูดไมดกี ็ไมนาํ มาพูดใหแมฟง แมพูดไมดกี ็
หามนํามาพูดใหสามีฟง จะทําใหเถียงทะเลาะกัน
คํ า สอนเรื่ อ งไฟสามกองนี้ ก็ ยั ง คล า ยกั บ คํ า สอนส ว นอื่ น ๆ คื อ เห็ น
อิทธิพลของคําสอนในพุทธศาสนาอยางชัดเจน ในคัมภีรธัมมปทัตถกถาที่เกี่ยวของกับเรื่องการ
แตงงานของสตรีอินเดียสมัยพุทธกาลกลาวถึงโอวาทสิบประการสําหรับสตรีที่เขาสูพิธีแตงงานวา
(๑)ไฟในอยานําออก (๒)ไฟนอกอยานําเขา (๓)ใหเฉพาะผูที่ให (๔) อยาใหผูที่ไมให (๕) ใหทั้งผูที่
ใหและไมให (๖)จงนั่งฟงดวยความสุข (๗) จงรับประทานดวยความสุข (๘) จงนอนดวยความสุข
(๙) จงดูแลไฟใหดี และ(๑๐) จงเคารพเทวดาประจําครอบครัว136 เมื่อเทียบกับเนื้อหาเรื่องไฟสาม
กองของเขมรจะเห็นวาคําสอนเรื่องไฟกองที่หนึ่งในหมื่นไมจะตรงกับในคัมภีรธัมมปทัตถกถาขอที่
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เรืองอุไร กุศลาสัย, แปลและเรียบเรียง, สตรีในวรรณคดีพุทธศาสนา, หนา ๑๖-๑๗.

๑๒๔

(๑) และ (๒) สวนคําสอนเรื่องไฟกองที่สองมีเนื้อความตรงกับขอที่ (๙) และ (๑๐) สวนไฟกองที่
สามคือการปรนนิบัติสามีใหดีนั้นเปนสิ่งที่สังคมในแถบเอเชียคาดหวังจากสตรีอยูแลว อยางไรก็
ตาม แมจะเห็นวาคัมภีรในพุทธศาสนาคือแหลงที่มาของคําสอน แตเมื่อนํามาใชในสังคมเขมร กวีก็
ปรับเติมความหมายลงไปซึ่งสะทอนใหเห็นความคาดหวั งของสังคมเขมรที่มีตอสตรีเขมรเอง
กลาวคือ เนื้อหาคําสอนเรื่องไฟสามกองจัดซึ่งแบงเปนสามประเด็นอยางชัดเจนคือใหระวังคําพูด
ใหปรนนิบัติบิดามารดาและใหปรนนิบัติสามีนั้น การบอกใหระวังคําพูดก็คือการคาดหวังใหสตรี
เขมรผูเปนภรรยาตองเงียบ รูจักสงบปากสงบคํา สวนคําสอนเรื่องการปรนนิบัติบิดามารดาก็คือคํา
สอนเรื่องความกตัญูที่สังคมเขมรคาดหวังจากบุตรสาวที่อยูรวมครอบครัวเดียวกันอยูแลว แตเมื่อ
สตรีแตงงาน หนาที่ในการดูแลบิดามารดาของสามีก็โอนมาอยูในความรับผิดชอบของสตรีดวย
สวนการดูแลไฟกองที่สามคือสามี ในเนื้อหาคําสอนระบุชัดวาภรรยาจะตองปรนนิบัติสามีอยางดี
แตบทบาทที่สําคัญอีกประการหนึ่งซึ่งกวีระบุไปในคําสอนเลยคือการเปนคนกลางที่ดีระหวางสามี
กับมารดาสามี ภรรยาจะตองระมัดระวังคําพูดในแงที่วาเมื่อสามีมีปญหาไมพอใจกับมารดาของเขา
เธอก็ตองไมนําเรื่องนี้ไปบอกมารดา ในทํานองกลับกัน เวลาที่มารดามีปญหากับสามี เธอก็ตองเงียบ
ไวเชนกัน การระมัดระวังคําพูดก็คือภรรยาจะตองเงียบซึ่งก็คือความคาดหวังที่สังคมวางไวสําหรับ
สตรีเขมรอยูแลว หากแตความเงียบที่สังคมเขมรคาดหวังจากสตรีไมใชเฉพาะเรื่องการเก็บคําพูดแต
หมายรวมถึ ง การเก็ บงํา อารมณค วามรูสึ ก ส ว นตั ว ไมใ หแ สดงออกและต องพร อมรองรั บ ความ
ตองการของผูอื่นอยูเสมอ บุคลิกภาพที่นาชื่นชมของสตรีผูเปนภรรยาในสังคมเขมรในดานหนึ่งจึง
ตองเปนผูพูดใหนอยที่สุดแตปรนนิบัติใหมากที่สุด คําสอนเรื่องไฟสามกองเปนสิ่งที่สังคมเขมรให
การยอมรั บมาก เห็ นไดจากสังคมเขมรมัก นําเนื้อหาคําสอนดังกลาวไปใชตักเตื อนสตรีทั้ง ใน
ชีวิตประจําวันและนําไปปรับใชในพิธีกรรมสําคัญที่เกี่ยวกับสตรีคือพิธีเขารมและพิธีแตงงาน
จฺบาบสฺรีฉบับหมื่นไมมีเนื้อหาคําสอนอีกสวนที่สําคัญมากคือคําสอน
เรื่องจริตกิริยาที่หามกระทําในฐานะของกุลสตรี โดยปกติเนื้อหาคําสอนสวนอื่น ๆ ทั้งในจฺบาบสฺรี
ของหมื่นไมและของพระองคดวงจะเห็นอิทธิพลของคําสอนในพุทธศาสนาคอนขางชัดเจน ดังที่ได
แสดงในตารางที่ผานมา แตเนื้อหาคําสอนสวนนี้จะเห็นรายละเอียดที่สะทอนความเปนเขมรออกมา
มากที่สุด โดยเฉพาะคําสอนขอที่ ๑๑ ดังนี้
๓. ใหรูจักพูดใหดีออนหวาน ใหญาติพอใจ เมื่อญาติมาหาให
ต อ นรั บ ขั บ สู เชิ ญ ขึ้ น มากิ น หมากบนบ า น แม มี ห รื อ ไม มี ก็ ใ ห พู ด
ออนหวานไวกอน ไมใชวาไมมีหมดทั้งคําพูดทั้งของ อยาทําหยิ่งยโส
หรือตระหนี่กับญาติ
๔. เรื่องคําพูด ใหรูจักรักษาเกียรติของสตรี ไมใหพูดเลนเปน
เด็กกับบุรุษหนุม หัวเราะซิกซี้กับบุรุษหนุม ทําใหเขากลาเขามาถึงตัว

๑๒๕

เราได หรือเห็นบุรุษหนุมก็หัวเราะใส ชมายตามอง จะถูกเรียกวาสตรี
อัปรีย สตรีไมมีมารยาทในตัวเอง สตรีทุรยศ ไมกลัววาตนเองจะทําผิด
วินัยของคําสอนสตรี
๕. ใหนั่งใหเรียบรอยสมกับเปนสตรี ไมพยายามทําใหบุรุษอื่น
ดู ถู ก สามี ข องตนเองว า ภรรยาเป น สตรี ไ ม มี ค วามเป น กุ ล สตรี ไม มี
กิริยามารยาทที่เหมาะสม
๖. ทํางานสิ่งใดใหพยายามทําใหเสร็จ ทั้งงานปกถักทอ อยา
ผัด วั น ประกั น พรุง ไม ใ ห เ ดิ น เที่ ย วเล น บ า นคนอื่น (จะทํ าใหง านไม
เสร็จ)
๗. จะทําอะไรใหรีบทําตอนยังสาว ถามีสามีก็ตองพยายามดูแล
สามี ยังตองกังวลวาลูกจะรองกวน จะทําใหหาเวลามาทําสิ่งที่อยากทํา
ไมได
๘. จะทํางานใดใหหมั่นฝกทําใหชํานาญ เชนทอผาปกผามวง
อยามัวแตเก็บไวในหีบ จะไมไดการ
๑๑. หามสตรีทํากิริยาตอไปนี้
-เดินเขาออกบานแลวไมปดประตู เปดบานโลง ตองปดประตูกัน
ไมใหโจรเห็นทรัพยภายในบานแลวมาปลนไปจนหมด
-หัวเราะเสียงดังไปสามบานแปดบานเหมือนนกกระจอกกระจิบ
เขาหมูบาน ใครไดยินถือวาจังไร
-นอนหันหลังใหสามี เปรียบเหมือนงูสามเหลี่ยมที่อัปรียเลื้อยขึ้น
บาน เปนสิ่งจังไรนับไมได
-สยายผมตามริมบอน้ํา ริมประตู เหมือนมัจจุราชหรือแมวซอน
เล็บ จังไรหาที่เปรียบไมได
-เดินไปเตะขาวของไป ไดยินดังลั่นราวแผนดินแยก
-เดินเร็วจนไดยินเสียงผาถุงเสียดสีกันพึ่บพั่บ
-เดินย่ําเทาบนบาน
-เดินเห็นทรัพยหลนตามทางไมรูจักเก็บ
-ไมจัดเก็บขาวของภายในบานใหเปนระเบียบ ทิ้งของไวเกลื่อน
กลาดเปนอันตราย
-แอบกินขาว ใชชอนคุยหาเนื้อสัตวกิน 137
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จฺบาบเผฺสงๆ, หนา ๒๒-๒๓.

๑๒๖

เมื่อพิจารณาเนื้อหาในสวนนี้ทั้งหมดจะเห็นวา คําสอนมีลักษณะของการ
ใหแนวปฏิบัติที่ลงรายละเอียดอยางชัดเจนเพื่อควบคุมรักษาวิธีปฏิบัติภายในครัวเรือนและวิธีปฏิบตั ิ
ตนใหดําเนินไปอยางถูกตอง กลาวคือ เปนเนื้อหาที่แสดงการบัญญัติกฎไวเปนขอๆ เลยวาสิ่งใดทํา
ได สิ่งใดทําไมได กุลสตรีตองมีวิธีนั่ง เดิน พูด หรือหัวเราะอยางไร ภรรยาตองรูจักวางตัวและ
ปฏิบัติกับสามีอยางไร บุตรสาวและบุตรสะใภตองปฏิบัติกับบิดามารดาอยางไร หากสตรีใดกระทํา
กิริ ย าที่ ไ ม เ หมาะสมถื อ ว า สตรี นั้ น มี พ ฤติ ก รรมที่ จงฺ ไ ร(จั ญ ไร) แตถ า สตรีใ ดละเว น พฤติ ก รรม
ดังกลาวสตรีนั้นคือผูมีกิริยาดีและมีความเปนมงคลในตัวเอง ขอสังเกตที่ทําใหสันนิษฐานวาคํา
สอนสวนนี้นาจะเปนสิ่งที่บงบอกความเปนเขมรแทคือ หากเทียบกับคําสอนสวนอื่น ๆ ที่ยังเห็น
ความคลายคลึงกับคําสอนในคัมภีรพุทธศาสนา จะเห็นวาวิธีลงรายละเอียดหรือการใชความเปรียบ
ในคําสอนสวนนี้ตั้งแตขอ ๕ เปนตนมามีลักษณะที่ตางจากคําสอนในพุทธศาสนามาก เชน คําสอน
บางข อลงรายละเอียดถึงขนาดวิธีการเดินที่ถูกตองคือเดินใหเ งียบขนาดไมใ หไดยินเสียงผาถุง
กระทบกัน หรือหามเปดประตูบานไวกวาง ๆ ปองกันโจรมองเขามาแลวเห็นทรัพยสินภายในบาน
หรือการหามไมใหสตรีแอบกินขาวกอนสามีแลวแอบคุยเนื้อสัตวกินจนหมด หรือการใชความ
เปรียบลักษณะตาง ๆ เชนเปรียบสตรีที่นอนหันหลังใหสามีเหมือนงูสามเหลี่ยมที่เลื้อยขึ้นบาน
เปรียบสตรีที่หัวเราะเสียงดังวาเหมือนนกกระจอกนกกระจิบที่บินเขาหมูบาน หรือเปรียบสตรีที่
สยายผมริมบอน้ําวาเหมือนมัจจุราชหรือแมวซอนเล็บ เปนตน การเปรียบเทียบพฤติกรรมสตรีเขา
กับสิ่งที่สังคมรังเกียจก็ดีหรือการบรรยายพฤติกรรมตองหามบางประการที่ไมปรากฏในคัมภีรใน
ศาสนาพุทธ แตกวีหยิบยกมากลาวถึงก็ดี ลวนแลวแตเปนสิ่งที่ชี้ใหเห็นวาเนื้อหาสวนที่กํากับจริต
กิริยาของสตรีเขมรเปนสิ่งที่บอกชัดถึงความคิดของสังคมเขมรที่มีตอสตรีชัดเจนที่สุด
ความนาสนใจอีกประการหนึ่งในจฺบาบสฺรีสํานวนหมื่นไมคือการใชตัวละคร
จากทศชาดกเรื่องวิธุรชาดกมาเปนตัวนําเรื่อง หมื่นไมเริ่มเรื่องโดยกลาววาตอไปนี้คือเนื้อความที่
นาง วิมาลาผูมารดาสั่งสอนนางอิรันทวดีผูเปนลูกสาวซึ่งจะติดตามสามีคือปุณณกยักษไปอยูยัง
เมืองมนุษย เนื้อความที่สอนคือหลักในการครองเรือนที่ผูเปนแมสั่งสอนบุตรสาวตามที่ปรากฏ
นั่นเอง หากเทียบกับจฺบาบสฺรีสํานวนพระองคดวงซึ่งกลาวถึงที่มาของคําสอนไวอยางชัดเจนและ
เนื้อหาคําสอนก็เทียบเคียงกับเนื้อความในชาดกไดคอนขางมาก แตจฺบาบสฺรีสํานวนหมื่นไมไมเปน
เชนนั้นเพราะนอกจากการนําตัวละครสองตัวมาใชเปนสวนเกริ่นนําเนื้อหาคําสอนแลว คําสอนที่
ปรากฏไมมีสิ่งใดที่คัดมาจากวิธุรชาดกหากแตเทียบไดกับคําสอนในคัมภีรอื่น ๆ ที่มุงสั่งสอนอบรม
สตรีตามที่กลาวมาแลวมากกวา ความเชื่อมโยงระหวางตัวละครในชาดกกับเนื้อหาคําสอนสํานวน
นี้จึงมีประการเดียวคือเพราะตัวละครนางวิมาลาและนางอิรันทวดีเปนนาค นางนาคอิรันทวดีตอง
ตามสามีไปอยูยังเมืองมนุษย กวีตั้งใจเลือกตัวละครสตรีที่เปนนาคเพื่อเชื่อมโยงไปยังพระนางนาคี
โสมหรือนางนาคผูตองแตงงานกับมนุษยและตองไปอยูเมืองมนุษยเชนกัน นัยของจฺบาบสฺรีสํานวน
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นี้จึงเนนย้ําการสืบสานความเปนกัมพูชาที่สตรีกัมพูชาตองเปนผูปกปกรักษาไวตั้งแตเมื่อครั้งสราง
เมืองจนกระทั่งถึงปจจุบันขณะที่จฺบาบสฺรีสํานวนนี้เกิดขึ้นและกําลังอยูในสภาพวิกฤตทั้งทางเขต
แดนการปกครองและทางวัฒนธรรม
แมจนถึงปจจุบันนี้ก็ยังไมเปนที่แนชัดวาจฺบาบสฺรีฉบับหมื่นไมแตงขึ้นใน
ยุคสมัยใดระหวางประมาณคริสตศตวรรษที่ ๑๖ หรือคริสตศตวรรษที่ ๑๘ ถึง ๑๙ แตความหมายที่
จฺบาบสฺรีสํานวนนี้มีตอสังคมกัมพูชาก็มีนัยที่ไมตางกันคือตางทําหนาที่ปลูกฝงอุดมการณของการ
เปนปราการปองกันการถูกกลืนทางวัฒนธรรมจากนโยบายการทําใหเปนเวียดนาม โดยประกอบ
สรางความเปนกุลสตรีใหเปนอัตลักษณของสตรีเขมร
จฺบาบสฺรีฉบับพระองคดวงและจฺบาบสฺรีฉบับหมื่นไมมีแหลงที่มาที่ไม
ตางกันดวยกลาวคือมีที่มาจากวรรณคดีบาลีทั้งสองสํานวน แสดงวารากของเนื้อหาที่ปรากฏใน
วรรณคดี คําสอนสตรีที่ คนกั มพูชารูจัก ดีทั้งสองสํ านวน ไมวาจะเปนบทบัญญัติที่เ นนเรื่ องการ
ควบคุมเพศวิถีของสตรี หรือบทบัญญัติสิ่งที่สตรีพึงกระทําและพึงหลีกเลี่ยงในการครองเรือน ลวน
มาจากวรรณคดี บ าลี ซึ่ ง เห็ น ได ชั ด ว า เป น แนวคิ ด ที่ เ สริ ม ระบบป ต าธิ ป ไตยให แ ข็ ง แกร ง ยิ่ ง ขึ้ น
นอกจากนี้เนื้อหาในวรรณคดีคําสอนทั้งสองฉบับแสดงใหเห็นวา กวีทั้งสองไดบัญญัติเนื้อหาใน
จฺบาบสฺรีออกมาเปนกฎใหสตรีปฏิบัติตามอยางเครงครัดทั้งการควบคุมเรื่องเพศวิถีและการควบคุม
วิธีประพฤติปฏิบัติตัว หนาที่ กิริยามารยาท เพื่อรักษาความเปนกุลสตรีกัมพูชาอันมีนัยอันลึกซึ้งถึง
การรักษาอัตลักษณของความเปนชนชาติกัมพูชาเอาไวดวย จฺบาบสฺรีของพระองคดวงคือการควบคุม
เรื่องเพศวิถีของสตรี สวนความหมายที่ชัดเจนของจฺบาบสฺรีสํานวนหมื่นไมคือการชวยกํากับควบคุม
ความคิด ทัศนคติและพฤติกรรมของสตรีกัมพูชาใหเปนไปตามแบบที่สังคมตองการ สตรีกัมพูชา
จะมีคุณคาพอที่จะเปนภรรยาและมารดาไดหรือไมนั้นใหพิจารณาจากคุณสมบัติที่เธอมีโดยใชคํา
สอนที่ปรากฏในจฺบาบสฺรีฉบับนี้เปนตัวชี้วัด
กลาวไดวาแนวคิดกุลสตรีไดรับการเพิ่มความหมายใหมๆในการควบคุมสตรีโดยผาน
เรื่องลแบงเรื่องกากีและวรรณคดีคําสอนสตรีซึ่งดําเนินไปอยางเขมขนในสมัยพระองคดวง เงื่อนไข
ทางประวัติศาสตรมีสวนอยางมากในการประกอบสรางและปรับเพิ่มความหมายใหกับแนวคิดกุล
สตรี บทลงโทษในกากีคือการตานทานการบุกรุกทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมของมหาอํานาจที่มา
รุกรานประเทศโดยปองปรามมาที่สตรีกัมพูชาเอง ในขณะที่วรรณคดีคําสอนสตรีทั้งสองฉบับคือ
การตราแนวคิดกุลสตรีใหเปนกฎระเบียบที่สตรีทุกคนตองปฏิบัติตามและถือเปนการมอบหมาย
ภารกิจใหสตรีเปนผูรักษาพรมแดนทางวัฒนธรรมแหงความเปนชนชาติกัมพูชาเอาไว
แนวคิดกุลสตรีจะดําเนินไปตามแนวทางที่วางเปนกฎไวอยางเขมงวดตลอดสมัยพระองค
ดวง จนกระทั่งเมื่อฝรั่งเศสเขามามีบทบาทในการกํากับดูแลกัมพูชาอยางเต็มที่แลว จึงจะเห็น
ปรากฏการณในการหยิบยกเอาแนวคิดกุลสตรีมาตีความใหมอีกครั้งหนึ่ง และถือเปนศักราชใหม
ของโฉมหนาแนวคิดกุลสตรีที่ตองปะทะสังสันทกับแนวคิดจากฝงตะวันตกที่มีทั้งสวนที่สอดคลอง
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และขัดแยงกับแนวคิดกุลสตรีแนวขนบนิยม และความขัดแยงดังกลาวจะมีสวนทําใหการรับรูและ
การแสดงออกของสตรีกัมพูชาบางสวนที่มีตอสถานภาพของตนเองเปลี่ยนแปลงไปอยางมากขนาด
จากหนามือเปนหลังมือเลยทีเดียว
๓.๒ แนวคิดกุลสตรีสมัยอาณานิคมฝรั่งเศส : การปรับแนวคิดกุลสตรีดวยการทําใหสตรีอารยะ
๓.๒.๑ ภูมิหลังทางสังคมวัฒนธรรม
ฝรั่งเศสเขามามีบทบาทในการ “อารักขา”กัมพูชาอยางเต็มตัวในป ค.ศ. ๑๘๖๓
ในสมัยของสมเด็จพระนโรดมบรมวามเทวาวตาร หากพิจารณาถึงจุดมุงหมายของการรองขอให
ฝรั่งเศสเขามาชวยดูแลตนเองของกัมพูชาซึ่งตองการใหคานอํานาจของไทยและขจัดอิทธิพลของ
เวียดนามที่คุกคามอารยธรรมของตนออกไป กัมพูชาไดรับสิ่งที่ตนตองการอยูบาง นั่นคือฝรั่งเศส
เขามาคานอํานาจของไทยได สํา เร็จ แตใ นสว นที่เ กี่ยวของกั บ เวีย ดนามนั้น ฝรั่งเศสเข ามาลาง
อิทธิพลของเวียดนามใหกัมพูชาไดจริงโดยเฉพาะการลางความหวาดกลัวจากนโยบายทําใหเปน
เวียดนาม แตฝรั่งเศสก็กลับทําในสิ่งเดียวกันกับที่เวียดนามเคยกระทํามาแลวคือการปฏิรูปกัมพูชา
ใหเปนอารยะ เพราะสายตาที่ฝรั่งเศสมองคนกัมพูชาก็ไมตางจากที่เวียดนามเคยมองคือดูแคลนวา
คนกัมพูชานั้นโง เชื่อง และเกียจคราน138 ฝรั่งเศสจึงดําเนินการปฏิรูปทั้งดานการเมืองการปกครอง
การวางระเบียบการถือครองที่ดิน การเก็บภาษีและการยกเลิกทาส ในนามของภารกิจการทําให
เปนอารยะนี้ คุณูปการอันสําคัญที่ฝรั่งเศสกระทําใหกัมพูชาคือการสรางอดีตอันรุงเรืองของกัมพูชา
ใหรุงโรจนขึ้นมาใหมตามความคิดของฝรั่งเศส อดีตอันรุงเรืองนี้มีนครวัดเปนตัวแทนของอารย
ธรรมอันสูงสงซึ่งจะกลายเปนอัตลักษณประจําชาติที่ชาวกัมพูชาทุกคนทุกฝายยึดโยงตัวเองไวดวย
ความภาคภูมิใจ
ในนามของภารกิจการทําใหเปนอารยะอีกเชนกันที่ฝรั่งเศสนําความเปลี่ยนแปลง
มาสูภาพลักษณภายนอกของสตรีกัมพูชาและปรับเติมความ “เหมาะสม”ใหกับบทบาทและหนาที่
ของสตรี อยางไรก็ตาม ความเปลี่ยนแปลงภายนอกรวมถึงบทบาทของสตรีที่ฝรั่งเศสเขามาจัด
ระเบียบใหใหมนั้นยังเทียบไมไดกับการเปลี่ยนแปลงดานแนวคิดกุลสตรีที่แมฝรั่งเศสจะไมไดตั้งใจ
สรางใหสตรีเขมร แตผลพลอยไดจากการวางระบบการศึกษาสมัยใหมก็ไดสรางปญญาชนรวมทั้ง
สตรีกลุมหนึ่งที่มีแนวคิดเชิงวิพากษตอแนวคิดกุลสตรีที่มีมาแตเดิมอยางนาจับตา โดยเฉพาะนับ
จากสงครามโลกครั้งที่สอง เหตุผลทางการเมื องทําใหฝรั่งเศสเริ่มหยิบเอาอดีตของกัมพูชาซึ่ง
ฝรั่งเศสสรางไวอยางรุงโรจนมาใชเปนเครื่องมือเพื่อชวยพยุงฐานะของตนเอง แนวคิดกุลสตรีก็เปน
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หนึ่งในความรุงโรจนที่วาดวย แตกระแสชาตินิยมรวมทั้งดอกผลของการศึกษาสมัยใหมที่เปลี่ยน
ทัศนคติในการมองโลกของชาวกัมพูชาซึ่งจะเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อย ๆ นั้นกลับทําใหความตองการของ
ฝรั่งเศสใหผลในทางตรงกันขาม อดีตอันรุงโรจนกลับสรางสํานึกในความเปนชาติและปลุกเราให
ชาวกัมพูชาตองการเอกราชมากยิ่งขึ้น สํานึกที่เปลี่ยนไปทําใหแนวคิดกุลสตรีกลับเปลี่ยนจากการ
เปนสวนหนึ่งของอดีตอันรุงโรจนไปเปนอดีตที่ฉุดรั้งการพัฒนาตนเองในฐานะชาติที่มีอารยะและ
เรียกรองใหสังคมเลิกใชแนวคิดกุลสตรีควบคุมชีวิตของสตรีเขมรอีกตอไป
บริบททางประวัติศาสตรและทางวรรณกรรมในชวงสองถึงสามทศวรรษแรกที่
กัมพูชาเปนรัฐในอารักขาของฝรั่งเศส (เริ่มตั้งแต ค.ศ. ๑๘๕๓ถึง ค.ศ. ๑๘๘๔ โดยประมาณ) ยังไม
เปลี่ยนแปลงอะไรมาก ชวงนี้ขาราชการรุนหนุมของฝรั่งเศสที่ดูแลรัฐบาลกัมพูชาตางทํางานอยาง
หนักและหลงใหลในความแปลกใหมแหงดินแดนที่พวกเขาเผชิญ นักสํารวจและขาราชการอาณา
นิคมของฝรั่งเศสยุคแรกเริ่ม เชน ดูดาร เดอ ลาเกร ฟรังซัวร แกรนิเยร ฌอง มูรา และเอเตียน อายโมนิเยร
ลวนยอมรับในความรุงเรืองของอารยธรรมเขมร พวกนี้สํารวจแมน้ําโขง แปลพงศาวดารกัมพูชา
ตีความจารึกตาง ๆ และจัดสงประติมากรรมเขมรจํานวนมากยังพิพิธภัณฑในกรุงปารีส ไซงอน และ
ที่พนมเปญ139 สิ่งที่ฝรั่งเศสกระทําแกกัมพูชาในชวงนี้กลาวไดวาเปนการมอบมรดกอันล้ําคาที่สุดให
ชาวกัมพูชาครอบครองตอมาจนถึงปจจุบัน นั่นคือการนําอารยธรรมอันยิ่งใหญของกัมพูชาออกสู
สายตาชาวโลก ความรุมรวยของประติมากรรมและจารึกหลักตาง ๆ ที่ฝรั่งเศสแปลและตีความเปน
ภาพหลัก ๆ ของอารยธรรมเขมรที่เห็นไดชัด ที่นาสนใจคือตัวบทที่เปนวรรณคดีและวรรณกรรม
ของกัมพูชาซึ่งแตเดิมเปนการคัดลอกเก็บรักษาดวยใบลานไดรับการตีพิมพเปนหนังสือเลม และ
วรรณคดีที่ฝรั่งเศสคัดเลือกไปตีพิมพไดแกเรื่องแลบง วรรณคดีคําสอนหรือจฺบาบสํานวนตาง ๆ
นิทานพื้นบาน และงานเขียนที่เปนรอยแกว วรรณคดีและวรรณกรรมเหลานี้ตีพิมพที่ปารีสและ
ไซงอน ยังไมมีการพิมพหนังสือในพนมเปญจนกวาจะถึงป ค.ศ. ๑๘๘๖ จึงจะมีโรงพิมพตั้งเปนแหง
แรกในกรุงพนมเปญ 140 การนําเรื่องลแบง จฺบาบและนิทานพื้นบานมาตีพิมพอยูเปนระยะทําให
เขาใจไดวาเหตุใดเมื่อฝรั่งเศสเริ่มโครงการทําสตรีเขมรใหเปนอารยะในอีกสามทศวรรษตอมา
ฝรั่งเศสสามารถหยิ บ แนวคิ ด กุลสตรีที่ ปรากฏในจฺบาบม าใชไ ดอยางถูก ที่ถูก เวลา ทั้ งนี้ เพราะ
ฝรั่งเศสมีโอกาสรูจักแนวคิดกุลสตรีที่เปนหัวใจสําคัญของการอบรมและควบคุมสตรีจากวรรณคดี
และวรรณกรรมที่ตีพิมพเหลานี้มากอนหนานี้แลว
สวนบรรยากาศดานการสรางวรรณคดี ผูสรางสรรควรรณคดีในยุคสมัยนี้สวน
ใหญยังเปนผูที่ไดรับการศึกษาตามขนบแบบเดิมคือศึกษาผานการบวชเรียนหรือเขาเรียนที่โรงเรียน
ในวัด เชน พระภิกขุอินทปญญา (อุก) พระภิกขุธรรมปญญา(แมน) กวีงิน กวีตน กวีพรหม และ
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บางสวนยังเปนกวีคนเดิมที่ตอเนื่องจากสมัยพระองคดวง อาทิ ออกญาสนฺธรโวหาร (มุก) เปนตน
วรรณคดีจึงมีลักษณะดําเนินตามขนบและแนวคิดกุลสตรีที่ปรากฏในเรื่องลแบงที่แตงในยุคนี้ก็เปน
ภาพของสตรีตามแนวจารีตเชนเดิม
๓.๒.๒ ฝรั่งเศสกับแนวคิดสตรีอารยะ
แนวคิ ด กุ ลสตรี จ ะเริ่ มไดรั บ ผลกระทบเมื่ อ ความสัม พัน ธ ร ะหว างฝรั่ ง เศสและ
กัมพูชาเริ่มเปลี่ยนแปลงอยางจริงจังตั้งแตชวงค.ศ. ๑๙๐๔ เปนตนมาในรัชสมัยของสมเด็จสีโสวัติถ
ภารกิจทํากัมพูชาใหเปนอารยะจะเปนนโยบายที่ฝรั่งเศสใหความสนใจมากหลังจากที่ฝรั่งเศส
พยายามเริ่มตนในป ค.ศ. ๑๘๘๔ แตไมประสบความสําเร็จ ครั้งนั้นฝรั่งเศสพยายามปฏิรูปกัมพูชา
ดานการเมืองการปกครองแบบจารีตให เปนไปตามที่ฝรั่ งเศสตองการ อาทิการแตงตั้งขาหลวง
ฝรั่งเศสใหไปประจําการในหัวเมือง การยกเลิกทาสและการวางระเบียบการถือครองที่ดิน มาตรการ
เหลานี้โจมตีที่หัวใจของการเมืองการปกครองแบบจารีตของกัมพูชา ผลที่ไดคือบรรดาขุนนางกอ
กบฏทั่วประเทศและจบลงที่ฝรั่งเศสตองเลื่อนโครงการปฏิรูปนี้ออกไป ความประสงคของฝรั่งเศส
เปนจริงตั้งแตชวง ค.ศ. ๑๙๐๔ เพราะกษัตริยสีโสวัติถ ซึ่งเปนผูที่ฝรั่งเศสสนับสนุนพระองคนี้ขาน
รับและเปดทางใหโครงการปฏิรูปกัมพูชาเดินหนาอยางเต็มตัวทุกโครงการรวมถึงภารกิจการทํา
กั ม พู ช าให เ ป น อารยะ รั ฐ บาลฝรั่ ง เศสควบคุ ม กั ม พู ช าทุ ก ด า นทั้ ง การเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม
วัฒนธรรมและการศึกษา เชนตั้งขาหลวงและขาราชการฝรั่งเศสเขามาปกครองกัมพูชา เผยแพร
วัฒนธรรมตะวันตกในประเทศกัมพูชาตั้งแตตัวอักษร ภาษา ศีลธรรม การแตงกาย ฯลฯ สตรีกัมพูชา
คือเปาหมายหนึ่งของภารกิจทํากัมพูชาใหศิวิไลซ โดยสตรีจะถูกจับมาแปลงโฉมใหมพรอมทั้งเติม
แนวคิดสตรีทันสมัยตามแบบตะวันตกเขาไปดวย
โครงการจัดระเบียบสตรีใหมของฝรั่งเศสนาจะเริ่มขึ้นอยางเปนรูปธรรมในเวลา
ไลเรี่ยกับการขยายโอกาสทางการศึกษาใหกับสตรีซึ่งเริ่มตั้งแต ค.ศ. ๑๙๐๗ (เมื่อโรงเรียนที่ฝรั่งเศส
ตั้งขึ้นคือวิทยาลัยนโรดมเปดรับสตรีเขาไปศึกษาตอดวย) 141 การจัดระเบียบของฝรั่งเศสจะเริ่มตั้งแต
รูปโฉมภายนอกไปถึงคุณสมบัติภายใน กลาวคือ ตามสายตาของฝรั่งเศส ภาพสตรีกัมพูชาใน
ขณะนั้นมีโครงหนาที่ดูคลายบุรุษ(ในสายตาของชาวตะวันตก) ซ้ํายังไวผมทรงดอกกระทุม กินหมาก
ฟนดํา นุงโจงกระเบน ลวนเปนภาพของสตรีที่ไมเปนสตรีตามรสนิยมของฝรั่งเศส142 เพื่อสรางสตรี
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ใหมีลักษณะสมสตรี ฝรั่งเศสไดประกอบสรางภาพสตรีกัมพูชาในอุดมคติตามความคิดของตนขึ้น
ใหมโดยเติมสิ่งใหม ๆ ที่ฝรั่งเศสเห็นวาเปนเรื่องจําเปนกับการปรับเปลี่ยนภาพสตรีใหดูมีอารยะขึ้น143
เชนการปรับเปลี่ยนรูปลักษณภายนอกตามรสนิยมของตะวันตกเพื่อสรางความเปนอารยะใหสตรี
ฝรั่ ง เศสวางเครื่ อ งแบบการแต ง กายให ส ตรี ใ หม โ ดยให ส ตรี หั น มานุ ง กระโปรงตามแบบสตรี
ตะวันตก ใสรองเทาสนสูง และตัดผมบอบ ทั้งนี้ เพื่อใหลักษณะภายนอกซึ่งแสดงออกโดยการแตง
กายเปนสิ่งที่บงบอกเพศระหวางบุรุษและสตรีไดอยางชัดเจนและเหมาะสม144 แตถึงกระนั้น สตรี
กัมพูชายังถูกประเมินวายังไมสามารถเปนภรรยาและเปนมารดาที่สมบูรณแบบได ฝรั่งเศสจึงใช
ชองทางอื่นในการทําใหสตรีกัมพูชาดูมีความคิดและพฤติกรรมที่เปน “อารยะ” มากยิ่งขึ้น เชน
ประมาณป ค.ศ. ๑๙๑๑ โรงเรียนเอกชนสองแหงซึ่งเปนโรงเรียนสตรีคือ วิทยาลัยสุธารส และ
วิทยาลัยมาลิกาก็กอตั้งขึ้นในกรุงพนมเปญ โรงเรียนทั้งสองมีหลักสูตร ๔ ป สอนวิชาการเรือน
การดูแลรักษาบาน ตัดเสื้อ ดูแลเด็กออน สอนคณิตศาสตรขั้นพื้นฐาน ภาษากัมพูชาและภาษา
ฝรั่งเศส โรงเรียนสตรีที่สอนวิชาความเปนสตรีที่ทันสมัยนี้ไดรับความนิยมจากเด็กสาวในกรุง
พนมเปญเพิ่มขึ้นทุก ๆ ป จากในป ค.ศ. ๑๙๑๘ ที่มีคนเรียนทั้งหมด ๑๐,๐๐๐ คน ไดเพิ่มจํานวนขึ้น
เปนสองเทาในป ค.ศ. ๑๙๒๗145 เปาหมายของฝรั่งเศสซึ่งตอมาจะกลายเปนแรงจูงใจสําคัญสําหรับ
เด็กสาว (อันมีผูปกครองเปนแรงสนับสนุนที่จําเปนอยางยิ่งยวด)ในการเขาโรงเรียนระบบใหมคือ
การเตรียมเด็กสาวเหลานี้ใหพรอมสําหรับการเปนภรรยาของขาราชการผูเปนชนชั้นศักดินาใหมที่
เขาถึงชองทางแหงอํานาจและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจในยุคที่ฝรั่งเศสอารักขาและปกครองกัมพูชา
ด ว ยภารกิ จ การทํ า กั ม พู ช าให เ ป น อารยะที่ ก ล า วมานี้ เ องที่ ทํ า ให เ กิ ด ความ
เปลี่ ย นแปลงเกี่ ย วกั บ ภาพของสตรี ใ นอุ ด มคติ ข องกั ม พู ช า แต ก็ น า สั ง เกตเช น กั น ว า ความ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลกระทบตอเฉพาะกลุมสตรีตามเมืองใหญโดยเฉพาะในกรุงพนมเปญเปน
หลั ก เพราะสตรี ก ลุ มนี้ มี ช อ งทางในการรั บ แนวคิด ที่ เ ปลี่ ย นไปนี้ม ากกว า สตรี สว นอื่ น ๆ ของ
ประเทศที่อ ยู ห า งไกลสถาบั น การศึก ษาและขาดโอกาสรั บรู ขอ มูล ข า วสารที่ เ ป น กระแสความ
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทางสังคม (สตรีกลุมที่อยูตามหมูบานตาง ๆ ซึ่งเปนสวนใหญของประเทศนัน้
ความเปนกุลสตรียังคงใชบรรทัดฐานของจฺบาบสฺรีเปนเครื่องชี้วัด) สตรีในเมืองจะเปนกลุมที่รับเอา
ภาพดังกลาวมาเปนแนวปฏิบัติทั้งโดยการแตงกายและการพยายามพัฒนาตนเองใหมีคุณสมบัติตาม
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ภาพสตรีในอุดมคติ (ใหม) ชองทางการศึกษาที่ทําใหสตรีเขาถึงความรูใหม ๆ ทําใหเห็นไดชัดวา
บทบาทในการตี ค วามและต อ รองกั บ แนวคิ ด กุ ลสตรีซึ่ ง เกิด ขึ้ น พร อ มกั บ กระแสความคิ ด แบบ
ชาตินิยมในชวงทศวรรษที่ ๑๙๔๐ เปนตนมาสวนหนึ่งมาจากกลุมสตรีในเมืองที่มีการศึกษา โอกาส
ทางการศึกษาจึงเปนปจจัยตอมาที่จะแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาแนวคิดกุลสตรีที่ถูกฝรั่งเศสหลอ
หลอมขึ้นใหมเพื่อประโยชนในการดํารงสถาะนะที่มีอํานาจเหนือของตนเองและของบรรดากลุม
ผูปกครองจะถูกตรวจสอบและทาทายอยางไร
๓.๒.๓ สตรีกับการศึกษาสมัยใหมและแนวคิดชาตินิยม
แมจะมีการกลาวกันวา กัมพูชาเปนชาติที่เจาอาณานิคมอยางฝรั่งเศสไมใครใสใจที่
จะพัฒนามากนัก เพราะไมไดเล็งเห็นวากัมพูชาจะใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจมากเทาดินแดน
อาณานิคมแหงอื่น ๆ แตเมื่อฝรั่งเศสเขามาปกครองกัมพูชาก็ไดทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดาน
สังคมและความคิดมากมายโดยเฉพาะการเกิดสถาบั นทางสังคมตามหัวเมืองใหญๆ อยา งกรุง
พนมเปญ ฝรั่งเศสไดจัดระบบการปกครองใหม วางรากฐานระบบการศึกษาสมัยใหม ใหกําเนิด
กิจการพิมพและหนังสือพิมพ และกอตั้งสถาบันทางวิชาการ แมวาวัตถุประสงคหลักของการจัดตั้ง
สถาบันทางสังคมเหลานี้มีเพื่อประโยชนดานการปกครองของฝรั่งเศส แตสถาบันเหลานี้ก็ทําใหมี
คนกลุมใหมที่มีแนวคิดตางไปจากเดิมเกิดขึ้น ระบบการศึกษาทําใหเกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยน
ทางความคิด ประกอบกับการมีสื่อสิ่งพิมพใหไดสนทนากันทางความคิดและแพรหลายไปในวง
กวาง ทําใหกลุมตาง ๆ เหลานี้กลายเปนเครือขายทางปญญาชนที่ทําใหเกิดกระแสการเคลื่อนไหว
ทางความคิดขึ้นในกัมพูชา กระแสที่วานั้นคือกระบวนการกอรูปสํานึกในความเปนชาติของตนเอง
จนเมื่อถึงจุดหนึ่งกลุมปญญาชนที่ไดรับการศึกษาสมัยใหมเหลานี้จะกลายเปนผูนําในการเรียกรอง
เอกราชใหกับกัมพูชาในที่สุด 146
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เขาเรียนตั้งแตชวงทศวรรษแรกในศตวรรษที่ ๒๐ ตั้งแตที่วิทยาลัยนโรดมเริ่มเปดการเรียนการสอน
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สมัยใหมก็คอย ๆ เพิ่มมากขึ้นทั้งในเขตเมืองใหญและตามจังหวัดตางๆ แตสัดสวนของสตรีที่
ไดรับการศึกษาก็ยังมีนอยมากเมื่อเทียบกับบุรุษ อยางไรก็ตาม ระบบการศึกษาสมัยใหมที่เริ่มมา
ตั้งแตทศวรรษที่ ๑๙๑๐ นี้ ไดผลิตสตรีผูมีการศึกษาขึ้นมากลุมหนึ่งและเปนกลุมที่สามารถเลื่อน
สถานะทางสังคมของตนเองขึ้นมาอยูในระดับชั้นที่สูงขึ้นของสังคมกัมพูชา กลายเปนกลุมสตรีชน
ชั้นกลางที่มีการศึกษา และจะเขามามีสวนเกี่ยวของกับแนวคิดชาตินิยมในทศวรรษที่ ๑๙๔๐ เปนตน
มาทั้งในแงของการเปนกลุมเปาหมายของขบวนการชาตินิยมที่มุงปลูกฝงอุดมการณ “ลูกสาวชาว
กัมพูชาผูรักชาติ”และในแงของตัวแสดงที่ลุกมาตั้งคําถามกับความเปนกุลสตรีในแบบที่รัฐและ
กลุมชาตินิยมกระแสหลักตองการ
ตั้งแตชวงสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา แนวคิดกุลสตรีจะถูกหยิบมาตีความ
ใหมด วยเหตุผลทางการเมื องสองประการ ประการแรก สถานะในอิน โดจีนของฝรั่งเศสที่เ ริ่ม
สั่นคลอนอยางรุนแรงจากการเขารวมสงครามในฐานะฝายสัมพันธมิตรและการที่ฝายอักษะมีชัยใน
ชวงแรก ผลที่ตามมาคือญี่ปุนเริ่มเขามาแผอํานาจในภูมิภาคเอเชีย ฝรั่งเศสที่ตองการรักษาสถานะ
เดิมของตนไวจึงตองหาทางประนีประนอมกับญี่ปุนโดยการยินยอมใหญี่ปุนเขายึดครองดินแดน
อาณานิคมและไมประกาศสงครามกับญี่ปุน ขณะเดียวกัน ฝรั่งเศสก็หาทางเบนความสนใจของผูอยู
ใตการปกครองไมใหจับจองสถานะที่เพลี่ยงพล้ําของตนเอง เพื่อการนี้ฝรั่งเศสลดกองกําลังทหารที่
ควบคุมอาณานิคมลงและหันมาดําเนินโยบายที่ยืดหยุนกับกัมพูชาบาง การสนับสนุนใหเพิ่มสํานึก
ในเอกลักษณแหงชาติโดยเชื่อมโยงเขากับอุดมการณของกัมพูชาในยุคเมืองพระนครโดยเฉพาะใน
สมัยของพระเจาชัยวรมันที่ ๗ คือหนึ่งในตัวอยางของนโยบายยืดหยุนที่ฝรั่งเศสใชกับกัมพูชา148 วิธี
ที่ฝรั่งเศสดึงความรูสึกของชาวกัมพูชาใหหวนกลับไปหาอดีตอันรุงโรจนของชาติตนเองนั้นกระทํา
โดยใชความเปรียบวาความรุงโรจนแหงอารยธรรมของยุคเมืองพระนครเทียบไดกับยุคสมัยของ
พระเจานโปเลียน ความเปรียบดังกลาวชวยเนนย้ําภาพลักษณของระบอบการปกครองแบบพอ
ปกครองลูกโดยที่ฝรั่งเศสอยูในฐานะพอผูอุปถัมภลูกซึ่งคืออาณานิคมอยางกัมพูชาไดเปนอยางดี ที่
นาสังเกต คือ นโยบายเพิ่มสํานึกเอกลักษณความเปนชาติจากความรุงโรจนในประวัติศาสตรนั้น
ประเด็นหนึ่งที่ฝรั่งเศสเลือกชูคือประเด็นของสตรีโดยแสดงใหเห็นวาสตรีกัมพูชาคือสวนหนึ่งของ
อารยธรรมในอดีตที่รุงเรืองซึ่งปจจุบันภาพนั้นหายไปแลว และฝรั่งเศสนั้นเองเปนผูที่นําความ
รุงโรจนนั้นกลับมาใหม เรื่องเลาเกี่ยวกับวีรสตรีของฝรั่งเศสเชนโจน ออฟ อารก จึงถูกนํามาเลาขาน
พรอมทั้งดึงเอาเรื่องเกี่ยวกับวีรสตรีของกัมพูชาเองมาหลอหลอมใหม ผนวกรวมไปกับการเนนย้ําคํา
สอนในวรรณคดีคําสอนสตรี ทําใหภาพสตรีในอุดมคติแบบกัมพูชากลับมาอยูในความสนใจของ
สังคม และชวยเบนความสนใจจากสภาพการปกครองของฝรั่งเศสที่ออนแอขึ้นเรื่อย ๆ 149 ทั้งจาก
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๑๓๔

ปจจัยภายนอกคือผลแหงสงครามโลกครั้งที่สองและจากปจจัยภายในคือขบวนการตอตานลัทธิลา
อาณานิคม และความเปลี่ยนแปลงภายในกัมพูชาซึ่งกอตัวขึ้นเปนลําดับและปะทุเปนขบวนการ
ชาตินิยมในเวลาตอมา
เหตุผลทางการเมืองประการตอมาเปนผลสืบเนื่องจากระบบการศึกษาสมัยใหมที่
สรางปญญาชนกลุมหนึ่งขึ้นมา และผูรูหนังสือกลุมนี้ก็ขานรับกระแสชาตินิยมที่เริ่มตนขึ้นในชวง
ทศวรรษที่ ๑๙๔๐ เปนตนมาอยางกระตือรือรน ปรากฏการณที่เกี่ยวเนื่องกับแนวคิดกุลสตรีจาก
ปจจัยนี้คือการวิพากษแนวคิดกุลสตรีสองกระแส กระแสแรกคือการวิพากษแนวคิดกุลสตรีแนว
จารีตตามหนาหนังสือพิมพอยางเขมขน โดยผูวิพากษกลุมหนึ่งก็คือกลุมสตรีที่ไดรับดอกผลจาก
การศึกษาสมัยใหมนี้เอง สวนการวิพากษแนวคิดกุลสตรีอีกกระแสหนึ่งจะปรากฏในนวนิยายซึ่ง
นําเสนอแนวคิดที่ปะทะขัดแยงกันระหวางแนวคิดกุลสตรีแนวจารีตกับแนวคิดเกี่ยวกับอิสรภาพ
และเสรีภาพสวนบุคคลในการกําหนดวิถีชีวิตของตนเอง
๓.๒.๓.๑ กระแสชาตินิยมกับการนําเสนอแนวคิดกุลสตรีในหนังสือพิมพ
เมื่อกระแสชาตินิยมเริ่มกอตัวและปรากฏในกัมพูชาอยางชัดเจนตั้งแตชวง
ทศวรรษที่ ๑๙๔๐ เปนตนมา แนวคิดกุลสตรีที่ปรับใหทันสมัยตามรสนิยมตะวันตกจะถูกกลุม
ชาตินิยมกลุมตาง ๆ หยิบมาใชเพื่อตอบสนองจุดยืนของตนเองอยางตอเนื่องจนกลาวไดวา สตรีถูก
มอบหมายใหมีหนาที่รวมสรางชาติอยางเต็มที่ หนังสือพิมพในกัมพูชาเริ่มหยิบประเด็นความรัก
ชาติของสตรีมาอภิปราย อาทิเชนในหนังสือพิมพกัมปูเจียไดตีพิมพประเด็นเกี่ยวกับบทบาทของ
สตรีทางการเมือง สังคม และวัฒนธรรมที่สัมพันธกับการฟนฟูความรุงเรืองของประเทศขึ้นมาใหม
หรือในป ค.ศ. ๑๙๔๕ หนังสือพิมพตั้งกลุมนักเขียนสตรีขึ้นมาเพื่อเขียนประเด็นเกี่ยวกับความรัก
ชาติและบทบาทในการฟนฟูชาติของสตรีโดยเฉพาะ150 การหยิบภาพกุลสตรีของกลุมตางๆไปใชใน
ชวงเวลาดังกลาวเห็นไดชัดเจนสองแนวทางคือ กลุมที่สนับสนุนแนวคิดกุลสตรีแนวขนบนิยม และ
กลุมที่คัดคานแนวคิดกุลสตรีแนวขนบนิยม
กลุมสนับสนุนแนวคิดกุลสตรีแนวขนบนิยมคือกลุมแรกที่หยิบแนวคิด
เรื่องกุลสตรีตามแบบจารีตมาใช และนํามาผสมกับแนวคิดเรื่องการพัฒนาตนเองใหศิวิไลซดวย
ระบบการศึกษาสมัยใหมที่ฝรั่งเศสวางไวให กลาวคือ สตรีจะตองเปนทั้งกุลสตรีตามแบบขนบนิยม
และตองมี ค วามทั นสมัย ด ว ย ในบทความยุคแรก ๆ ที่ เ ผยแพร จ ะเปนการสั่ ง สอนมากกว า การ
วิพากษวิจารณ เนื้อหาคําสอนคือการใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของสตรีที่
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๑๓๕

สอดคลองกับจฺบาบสฺรีโดยมีกระแสเสียงในเชิงชาตินิยมกํากับอยางเขมขน ดังเชนบทความเรื่อง ลูก
สาวชาวเขมร กลาวถึงหนาที่ของสตรีในฐานะลูกสาวชาวเขมรดังนี้
ประเทศที่มีเกียรติและเจริญรุงเรืองไมไดประกอบไป
ดวยบุรุษเทานั้น หากยังมีบรรดาสตรีซึ่งสามารถชวยเหลือในทุก ๆ
ดาน แทที่จริง พื้นที่ที่สําคัญที่สุดก็คือบาน นี่เปนเพราะบุคคลที่
สําคั ญที่สุดในครอบครัว คือสตรีซึ่งมีจุด มุงหมายในการสราง
ครอบครัวที่ดี ทานทั้งหลาย จงอยาลืมวาประเทศที่ประกอบไป
ด ว ยครอบครั ว ที่ ดี จ ะเป น ประเทศที่ รุ ง เรื อ ง ฉะนั้ น จงปฏิ บั ติ
หนาที่ของทานอยางสุดความสามารถดวยการเปนแมบานที่ดี
เพราะวาสตรีเทานั้นที่จะเปนหัวหนาครอบครัว เปนสตรีเทานั้น
ที่คอยจัดการสิ่งตางๆ ดูแลใหสมาชิกในครอบครัวมีความสุข
เป น หน า ที่ ข องภรรยาผู ทํ า งานหนั ก เพื่ อ สร า งครอบครั ว ให
เจริ ญ รุ ง เรื อ ง และถ า ครอบครั ว ใดไม นํ า รู ป แบบนี้ ไ ปใช
ครอบครัวนั้นก็จะไมประสบผลสําเร็จ ภรรยาเปนผูกําความมั่ง
คั่ ง ของครอบครั ว ไว เธอต อ งประพฤติ ตั ว ดี ทํ า งานอย า งมี
ประสิทธิภาพ ดูแลบานชองใหสะอาดอยูเสมอ และคิดแตเพียงวา
จะทําอยางไรใหครอบครัวกินดีอยูดี ลูกสาวชาวเขมรควรจะมี
อารยะ โดยเฉพาะอยางยิ่งควรมีการศึกษาและพัฒนาตนเองอยู
เสมอ แตสตรีจะไมใชผูมีอารยะเลยถาเธอไมปฏิบัติตามประเพณี
และไม มี ส ว นร ว มในการพั ฒ นามาตุ ภู มิ ลู ก สาวชาวเขมร
ทั้งหลาย--ประเทศของทานรอคอยเพื่อใหทานมารวมรวมพลัง
เปนหนึ่งเดียว! 151
บทความดังกลาวปรากฏในชวง ค.ศ. ๑๙๔๕ ซึ่งเปนชวงเวลาที่กระแส
ชาตินิยมเบงบานอยางเต็มที่ เนื้อหาในบทความจึงแสดงใหเห็นวาทกรรมแนวชาตินิยมที่ปลุกเราให
สตรีมีสวนรวมในการสรางชาติ ที่นาสนใจคือวาทกรรมดังกลาวผนวกเอาแนวคิดกุลสตรีเดิมเขาไป
เปนสวนหนึ่งของการสรางชาติดวย หนาที่ของภรรยาที่ดีไมไดหยุดอยูที่ความหมายของแนวคิดกุล
สตรี แ บบเดิ ม ที่ ต อ งปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นฐานะแม บ า นอย า งดี ที่ สุ ด เป น ผู กุ ม อนาคตที่ รุ ง เรื อ งของ
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๑๓๖

ครอบครัวไวทั้งหมด ทําทุกวิถีทางใหครอบครัวมีความเปนอยูที่ดีและตองทําตามขนบประเพณี
เทานั้น แตบทบาทและหนาที่ของสตรีตามแนวคิดกุลสตรีเดิมถูกขยายใหใหญขึ้นมาก วาทกรรม
ชาตินิยมชี้ชวนใหบรรดาสตรีทั้งหลายเชื่อมโยงตัวเองมากกวาพื้นที่ในบานและใหเขาใจวา การทํา
หนาที่ของเธอสําคัญและสัมพันธอยางยิ่งกับความรุงเรืองของประเทศชาติ กระแสชาตินิยมจึง
เสมือนดึงสตรีใหออกมาสูพื้นที่สาธารณะ เรียกรองใหสตรีพัฒนาตนเองใหทันสมัยและใหสตรีมี
การศึกษา (ทั้งๆที่ในความเปนจริงสตรีก็ยังตองอยูในบานเปนหลักเหมือนเดิม) นอกจากนี้ แนวคิด
กุลสตรีแบบจารีตที่เชิดชูสถานะสูงสุดของสตรีคือการเปนมารดาของบุตร แนวคิดนี้ก็ถูกนํามาใช
เพื่อใหสตรีรับใชชาติดวยเชนเดียวกัน สื่อใชกลวิธีหลากหลายทั้งการใชสุภาษิตและรอยแกวสั้น ๆ
ในการรณรงคใหสตรีตระหนักในหนาที่ของภรรยาที่ตองเปนมารดาดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ควบคุมการผลิตประชากรของสตรีกัมพูชา สื่อสิ่งพิมพเปนสิ่งที่รัฐใชในการปลูกฝงภารกิจนี้มาก
ที่สุด วาทกรรมที่รัฐดึงมาใชมากก็คือแนวคิดกุลสตรีในโทนเสียงของชาตินิยม เชน “โอ ลูกสาวที่
รักของฉัน! หากสงสารชาติของเจา โปรดจงสรางสมาชิกใหมใหครอบครัวของเจา และอยาทําให
เสียเงินไปเปลาๆโดยการไปเปนโสเภณี” 152 บางบทความถึงขนาดกลาววาสตรีโสดและโสเภณีจัด
อยูในประเภทเดียวกันในแงที่วาสตรี ๒ กลุมนี้ตางทําใหวงจรของครอบครัวหยุดชะงัก และเปนผู
ทําลายสายเลือดแหงเผาพันธุของชาวกัมพูชา “การมีโสเภณีทุกแหงหนทําใหเชื้อชาติเขมรเราเสื่อม
เสีย พวกเธอควรกลับไปเปนภรรยารวมสรางครอบครัวกับสามีพวกเธอซึ่งเปนหลักธรรมชาติ (ใน
การดํารงเผาพันธุตามธรรมชาติของมนุษย)” 153 การที่สตรีโสดถูกจัดระดับใหอยูชั้นเดียวกับ
โสเภณีแสดงใหเห็นวา หากสตรีคนใดไมยอมรับบทบาทของการเปนภรรยาและเปนมารดา สตรีผู
นั้นก็แทบจะไมมีพื้นที่ยืน ไมไดรับการยอมรับจากสังคมเลย กลาวไดวาวาทกรรมชาตินิยมในยุคนี้
ดึงเอาหนาที่ทั้งหมดที่กุลสตรีแนวจารีตเคยรับใชชนชั้นปกครองและสังคมมาใชปลุกเราสตรี ไดแก
หน า ที่ ก ารผลิ ต ทรั พ ยากรและประชากรให กั บ รั ฐ และหน า ที่ ใ นการรั ก ษาโครงสร า งสถาบั น
ครอบครัวและสังคมในระบบปตาธิปไตย นํามาผนวกรวมกับหนาที่ใหมในการรวมสรางชาติและ
เรงพัฒนาตนเองดวยการศึกษา เพื่อใหสตรีมีสวนรวมในขบวนการชาตินิยม
อยางไรก็ตาม เปาหมายที่ขยายใหญนี้ไมไดเพงที่การพัฒนาตัวสตรีเพื่อ
สตรีเ อง ทุกสิ่งมีเพื่ อใหขบวนการต อตานลัทธิอาณานิคมเคลื่อนไปสูเ ปาหมายสําคัญสูงสุด คือ
สามารถปลดปลอยตัวเองจากการเปนประเทศอาณานิคมไดเทานั้น ฉะนั้นจะเห็นวาตอมาภายหลัง
เมื่อกัมพูชาเปนอิสระจากการปกครองของฝรั่งเศสและไดเอกราชจริงๆ พื้นที่ของสตรีที่เคยขยายทั้ง
152

Kampuchea No.160, July 11 1945 , cited in Frieson, Kate G. “In the Shadows : Women, Power and
Politics in Cambodia,” occasional papers # 26, Canada, UVic Centre for Asia-Pacific Initiatives, 2001, p 5.
153
Kampuchea No.170, October 1945 , cited in Frieson, Kate G. “In the Shadows : Women, Power
and Politics in Cambodia,” occasional papers # 26, Canada, UVic Centre for Asia-Pacific Initiatives, 2001, p 5.

๑๓๗

ขนาดและความสําคัญไปถึงระดับชาติก็จะคอย ๆ ถูกปรับลดลงจนเหลือแทบจะไมตางจากเดิม
กอนที่กระแสชาตินิยมจะพัดมา คืออยูที่บริเวณครัวเรือนและชุมชนเล็ก ๆ ในละแวกบานเปนหลัก
จะมีบางที่สตรีบางสวนยังอยูในกระแสของการพัฒนาตนเองดานการศึกษา และการพัฒนาตนเอง
ตามวิถีชีวิตแบบสมัยใหม ทํางานในภาครัฐ ภาคเศรษฐกิจและการบริการในเมือง แตกลุมนั้นก็เปน
จํานวนอันนอยนิดเมื่อเทียบกับสตรีสวนใหญของประเทศที่อยูตามจังหวัดตางๆ ซึ่งยังคงวิถีชีวิต
แบบเดิมคือทําเกษตรกรรมอยูตามหมูบานตาง ๆ และปฏิบัติตนตามแนวทางของจฺบาบสฺรี กลาวกัน
ถึงขนาดวาในสมัยที่กัมพูชาไดรับเอกราชแลว จํานวนสตรีที่เขาไปมีสวนรวมในพื้นที่สวนตาง ๆ
เชนสตรีที่เขาศึกษาตอ หรือสตรีที่ทํางานในภาครัฐและภาคเอกชนทั้งหลายไมไดเปนตัวชี้วัดวา
โอกาสและการยอมรั บ ที่ มี ต อ ตั ว สตรี จ ะเป ด กว า งมากขึ้ น แต ห มายถึ ง การเพิ่ ม สถิ ติ เ พื่ อ เสริ ม
ภาพลักษณของประเทศใหดูดีขึ้นเทานั้น
นอกจากกระแสชาตินิยมจะมีผลในการผนวกแนวคิดกุลสตรีไปเปนสวน
หนึ่งเพื่อเคลื่อนไหวในขบวนการชาตินิยมแลว สํานึกแบบชาตินิยมยังกอใหเกิดปฏิกริยาตอแนวคิด
กุลสตรีในอีกแนวทางหนึ่ง กลาวคือเกิดกลุมที่คัดคานแนวคิดกุลสตรีแนวขนบนิยม กลุมนี้จะเริ่มตน
ชากวากลุมแรกประมาณหนึ่งป ในราวป ค.ศ. ๑๙๔๖ เริ่มมีบทความที่ตอตานกุลสตรีแนวขนบนิยม
ลงในหนังสือพิมพ
ผูเขียนบทความซึ่งเปนสตรีเรียกตัวเองวา ทาสสตรี ไดกลาวประณาม
ขนบประเพณีกัมพูชาอยางรุนแรง สิ่งที่นาสนใจคือ เหตุผลที่นํามาอางในการกลาวโจมตีแนวคิดกุล
สตรีแนวขนบนิยมก็เปนเหตุผลเดียวกับกระแสที่สนับสนุนใหแนวคิดกุลสตรีแนวขนบนิยมดํารงอยู
ตอไป กลาวคือการเรียกรองใหสตรีมีสวนรวมในการสรางความเจริญใหประเทศชาติ แตสําหรับ
กลุมนี้ แนวคิดกุลสตรีหมายถึงสิ่งที่ลาหลังและฉุดรั้งสตรีไมใหกาวทันประเทศที่มีอารยะแลว การ
อางถึงความเจริญตามแบบอยางประเทศในยุโรปและกลาวเปนนัยวานี่คือสิ่งที่สตรีเขมรควรยึดถือเปน
แบบอยางจึงไมใชเฉพาะเรื่องของการศึกษาและการพัฒนาตนเองตามแบบอยางสตรีในประเทศ
ตะวันตกเทานั้น แตหมายถึงการปลดแอกตัวเองจากแนวคิดกุลสตรีที่จัดลําดับความสัมพันธระหวาง
บุรุษและสตรีที่ไมเทาเทียมกันดวย ดังนี้
ฉันเปนผูหญิงของโลกยุคใหมและตองการเดินตามทาง
ของชาวยุ โ รป ...ประเทศใดก็ ต ามที่ ส ตรี ยั ง ต อ งรั ก ษา
ขนบประเพณีอยูมักไมใชประเทศที่พัฒนาแลว...การพัฒนาและ
อารยธรรมทุกอยางเปนสิ่งที่ตองพิจารณาใหมากและผูคนก็ตอง
ปรับตัวใหเขากับเงื่อนไขใหมๆของความทันสมัยเหลานั้นดวย
สตรีตองไดรับสิทธิ์เทาเทียมบุรุษ ในสังคมขนบแบบเกา สตรีถูก
เก็ บ ตั ว ไว ที่ บ า น พวกเธอมี อิ ส ระน อ ยกว า บุ รุ ษ ที่ เ ป น สามี ซึ่ ง
สภาวะดังกลาวเปนไปตามคําสอนในจฺบาบสฺรี เมื่อตรวจสอบคํา
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สอนดังกลาวอยางถี่ถวนแลวจะพบวาเปนเพราะบุรุษในสังคม
แบบเกาที่ตองการแบบนั้น ...ปจจุบันนี้ สตรีในประเทศของเรา
กําลังตอสูเพื่อสิทธิ์ของตนเองและครอบครัวเพื่อจะไดกาวใหทัน
ตามประเทศที่มีอารยะแลว154
ตามความเห็นของผูเขียนบทความเห็นวาความสัมพันธที่ไมเทาเทียมนี้ดํารง
อยูมานานในสังคมเขมรที่ยึดขนบประเพณี แนวคิดกุลสตรีที่จํากัดพื้นที่สตรีใหอยูเฉพาะในบานเปน
สิ่งที่ลามสตรีไว ทําใหสตรีไมพัฒนาตัวเองและทําใหกัมพูชาลาหลัง จฺบาบสฺรีซึ่งเปรียบดังคัมภีรของ
กุลสตรีแนวขนบนิยมจึงเปนเปาแหงการโจมตีของกลุมนี้ นอกจากจะปรากฏโทนเสียงของชาตินิยม
อยางชัดเจนแลว สําเนียงของนักสิทธิสตรีที่เรียกรองตอสูเพื่อขจัดความสัมพันธที่ไมเทาเทียมระหวาง
บุรุษกับสตรีก็เปนลักษณะเดนอีกประการหนึ่ง ในอีกบทความหนึ่งจะไดยินเสียงของนักเขียนสตรีที่
พยายามชวงชิงการกําหนดความสัมพันธระหวางบุรุษและสตรีโดยอาศัยกระแสชาตินิยมเปนแรงผลัก
ชาตินิยมที่มุงปลดปลอยประเทศตนจากการถูกประเทศอื่นปกครองตองพยายามสรางการมีสวนรวม
จากสมาชิกในชุมชนแหงจินตนาการนี้ และตองพยายามพิสูจนวาตนเองก็มีความทันสมัยและสามารถ
เจรจาในภาษาเดียวกับเจาอาณานิคมได กลุมสตรีที่มีแนวคิดในการเรียกรองสิทธิสตรีจึงอาศัยกระแส
นี้พยายามชี้ใหเห็นวา กัมพูชาจะพิสูจนตนเองวาเปนชาติที่มีอารยะไดอยางไรถาสตรีในฐานะสมาชิก
ในชุมชนยังไมมีโอกาสพัฒนาตนเองอยางเต็มที่ และไมไดรับสิทธิและโอกาสที่เทาเทียมกับบุรุษใน
การแสดงความคิดเห็นหรือในการทํากิจกรรมตาง ๆ อาทิเชนสิทธิของการไดรับการศึกษา “บรรดา
ผูปกครองยังไมอนุญาตใหบุตรสาวของพวกเขาออกมาจากมุมที่เธออยูและกีดกันเธอจากการศึกษา...
บุรุษบางคนพยายามทุกวิถีทางเพื่อสรางอุปสรรคกีดขวางการพัฒนาที่กาวไปขางหนาของสตรี พวก
เขาไมยอมใหภรรยาศึกษาในระดับสูง สตรีจึงไมสามารถพัฒนาศักยภาพของเธออยางเต็มที่” 155 และ
สิ่งนี้ทําใหผูเขียนมองวาสตรีชาวกัมพูชาผูรักชาติทั้งหลายอยูในสภาพที่นาสงสาร “นาสงสารอะไร
เชนนี้สําหรับสตรีเขมรที่มีเลือดรักชาติ”156
อยางไรก็ตาม ขอเสนอของนักเขียนสตรีกลุมนี้คงมีลักษณะถอนรากถอน
โคนที่เร็วและแรงเกินไปในความรูสึกของชาวกัมพูชาทั่วไป เพราะในบทความระบุไวอยางชัดเจนวา
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การศึกษากับแนวคิดกุลสตรีแนวจารีตเปนสิ่งที่ไปดวยกันไมได โอกาสทางการศึกษาของสตรีจะ
เกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อ “ขนบธรรมเนียม ประเพณีของการเปนแมบานจะตองถูกกําจัดไปใหหมด”157
ปฏิกิริยาตอขอเสนอดังกลาวจึงมีลักษณะของการคัดคานมากกวาเห็นดวย ดังเชนบทความที่เขียน
โตตอบฉบับหนึ่งกลาวอยางชัดเจนวา “งานของผูหญิงอยูในครัว”158 และอีกบทความหนึ่งที่ใชชื่อวา
ความคิดเห็นจากผูรักชาติ คานขอเสนอของกลุมนี้โดยการแสดงความเสียใจตอขาราชการผูที่ทํางาน
รับใชประเทศชาติที่ถูกภรรยา “รบเราใหทํางานบานเชนหุงขาวและอาบน้ําใหลูกๆ” 159 ซึ่งเปนสิ่งที่
ไมถูกตองเลยในทรรศนะของเขา เพราะสามีมีหนาที่ในการหารายไดเลี้ยงครอบครัว สวนภรรยาก็ควร
มีหนาที่ในการทํางานบานและดูแลบุตรใหดีที่สุด ไมควรรบเราใหสามีตองมารับผิดชอบงานบาน
ดวย จากบทความดังกลาวแสดงใหเห็นวาหนาที่ของสตรีที่อยูในความคุนเคยของสังคมเขมรทั่วไปยัง
เปนหนาที่ภายในบาน ไมวาสตรีผูนั้นจะยังคงปฏิบัติตามแนวคิดกุลสตรีแนวจารีต หรือจะปรับเปลี่ยน
ตัวเองไปเปนกุลสตรีผูรักชาติแลวก็ตาม ขอเสนอใหลมคว่ํากระดานของแนวคิดกุลสตรีแนวจารีตจึง
ไมไดรับการตอบรับและในที่สุดแลวก็กลายเปนเพียงแคเสียงคร่ําครวญของสตรีเพียงไมกี่เสียงที่ถูก
ซัดจมหายไปทามกลางคลื่นของกระแสชาตินิยมที่กําลังซัดแรงอยูในขณะนั้น
การเคลื่อนไหวในลักษณะนี้เปนปรากฏการณที่จะแสดงใหเห็นวา สิทธิ
สตรีกับชาตินิยมไมอาจไปดวยกันไดอยางตลอดรอดฝงซึ่งเกิดจากปจจัยหลายประการ ประการแรก
เปนเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับสถานภาพของกลุมผูปกครองและผูนําในขบวนการชาตินิยมที่เปนบุรุษเกือบ
ทั้งหมด เพราะถึงที่สุดแลวการโจมตีแนวคิดกุลสตรีแนวจารีตก็คือการโจมตีบุรุษซึ่งผูเขียนบทความ
กลาวอยางชัดเจนวาเปนผูบัญญัติจฺบาบสฺรีขึ้นมาเพราะตองการใหสตรีตกอยูในสภาพที่เชื่อฟงและวา
นอนสอนงาย ขบวนการชาตินิยมซึ่งบุรุษเปนผูกุมบังเหียนหลักนั้นอาจตองการสตรีมาเปนแนวรวม
ทั้งในการตอสูและในการรวมกันสรางภาพลักษณของพลเมืองที่พรอมจะขับเคลื่อนประเทศของ
ตนเองโดยไมตกอยูใตการปกครองของผูอื่น แตสตรีก็ยังถูกกําหนดใหสวมบทเปนผูสนับสนุน
บทบาทเดิมๆ มากกวาการมอบบทบาทอื่นให หนาที่ของสตรีคือดูแลพื้นที่ภายในบานใหดีเพื่อให
บุรุษไรกังวลในการทํางานเคลื่อนไหวนอกบานไดอยางเต็มที่ รวมทั้งการเปนสัญลักษณที่ดูสูงคาควร
แกการพิทักษปกปอง โดยเฉพาะในสังคมเขมร บทบาทหนาที่ของสตรีตามแนวคิดกุลสตรีแนวจารีต
ยังเปนสิ่งที่ฝงรากลึกจนยากที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน ดังนั้นจึงไมใชเรื่องแปลกที่
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๑๔๐

แนวคิ ด สิ ท ธิ ส ตรี จึ ง ไม อ าจอาศั ย กระแสชาติ นิ ย มทํ า ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงด า นบทบาทและ
สถานภาพของสตรีเขมรที่เปนรองบุรุษมาโดยตลอดได
๓.๒.๓.๒ แนวคิดกุลสตรีที่ปรากฏในวรรณกรรม
ในขณะที่ก ารวิ พ ากษ แ นวคิด กุ ล สตรีต ามสื่ อสิ่ ง พิ ม พ ไ ด รั บ ปฏิ กิริ ย าเชิ ง
คัดคานมากมาย แตการวิพากษแนวคิดกุลสตรีในนวนิยายกลับเปนปรากฏการณที่ไดรับผลในทางตรง
ข า ม ในป ค .ศ. ๑๙๔๗ นวนิ ย ายเรื่ อ ง ผฺ ก าสฺ ร โพน หรื อ ดอกไม ที่ เ หี่ ย วเฉา ของนู หาจ ซึ่ ง
วิพากษวิจารณประเพณีการแตงงานแบบคลุมถุงชนของกัมพูชาและบุคลิกของสตรีสาวที่อยูในกรอบ
ประเพณีของกัมพูชาคือการวิพากษแนวคิดกุลสตรีแนวจารีตโดยตรง กัมพูชามีนวนิยายซึ่งเปน
กิจกรรมทางปญญาและทางวัฒนธรรมรูปแบบใหมที่เพิ่งถือกําเนิดขึ้นเมื่อราวปลายทศวรรษที่ ๑๙๓๐∗
หากนับจุดเริ่มตนที่ นวนิยายเรื่อง ตึกตนฺเลสาป ปรากฏตัวในป ค.ศ. ๑๙๓๙ นวนิยายก็ถือกําเนิดขึ้น
พรอม ๆ กับกระแสชาตินิยมที่กําลังบมเพาะในสังคมเขมรและเบงบานอยางเต็มที่ตั้งแตชวงป ค.ศ.
๑๙๔๕ เปนตนมา ปฏิเสธไมไดวากระแสชาตินิยมและโลกทรรศนของคนหนุมสาวที่เปลี่ยนไป
เพราะการศึ ก ษาสมั ย ใหมเ ป น ป จ จั ย สํ า คัญ ที่ทํ า ให นัก เขี ย นหนุม อย า งนู หาจกล าลุ ก ขึ้ น มาแสดง
ความเห็นที่คานกับแนวคิดกุลสตรี และปฏิกิริยาของคนหนุมสาวที่ใหความสนใจนวนิยายเรื่องนี้
อยางกวางขวางก็แสดงใหเห็นวามีผูที่เห็นดวยกับการวิพากษแนวคิดดังกลาวเปนจํานวนไมนอย

∗

การระบุชื่อนวนิยายเรื่องแรกในกัมพูชายังเปนปญหาถกเถียงกันอยูในหมูนักวิชาการวรรณกรรมเขมร
ศึกษา เพราะขอเสนอเรื่องนวนิยายเรื่องแรกมีอยางนอยสามกระแส กระแสแรกไดแก ลีธามเต็ง และวันดี โกนเชื่อ
วานวนิยายเรื่อง กุหลาบไพลิน ของ ุก แถม ซึ่งเขียนเสร็จตั้งแตป ค.ศ. ๑๙๓๖ คือนวนิยายเรื่องแรก แตนวนิยาย
เรื่องนี้ก็ไมไดออกสูสายตาประชาชนจนป ค.ศ. ๑๙๔๓ จึงไดลงตีพิมพเปนตอนๆในวารสารกัมพุชสุริยา กระแสที่
สองมีนักวิชาการหลายทานไดแก คุณ โสคัมพู Rene Laporte ฆีง หก ฑี Jacque Napote และ จูดิธ จาคอบ เห็น
ตรงกันวานวนิยายเรื่องแรกนาจะเปนเรื่อง สูผาต ของรึม คึนมากกวา ดวยเหตุผลวาสูผาตตีพิมพตั้งแตป ค.ศ.
๑๙๓๘ บางทานก็วารึม คึนเขียนนวนิยายเรื่องนี้ตั้งแตป ค.ศ. ๑๙๓๘ แตประสบปญหาบางประการจึงไมไดตีพิมพ
จนกระทั่งถึงป ค.ศ. ๑๙๔๑ รึม คึนสงนวนิยายเรื่องนี้ไปตีพิมพกับสํานักพิมพในเวียดนาม นวนิยายเรื่องนี้จึงออก
สูสายตาประชาชนในป ค.ศ. ๑๙๔๒ กระแสที่สามเปนความเห็นของใกลรุง อามระดิษ ซึ่งศึกษากําเนิดและ
พัฒนาการของนวนิยายเขมรลงความเห็นวานวนิยายเรื่องแรกของเขมรคือเรื่อง ตึกตนฺเลสาป(น้ําทะเลสาป)
ของคึม หัก ดวยเหตุผลสองประการคือ นวนิยายเรื่องนี้เปนเลมแรกที่ปรากฏตัวในสังคมเขมรในป ค.ศ. ๑๙๓๙
และเปนเรื่องที่มี การผสมผสานกัน ระหวางความเกาในแงของโครงสรางเรื่ อง และความใหมในแง ของการ
วิพากษวิจารณสังคม ดังนั้นเรื่องตึกตนฺเลสาปจึงถือเปนนวนิยายเรื่องแรกที่เปนสะพานเชื่อมระหวางเรื่องเลาแบบ
จารีตกับเรื่องเลาแบบใหมในวงวรรณกรรมเขมร(Klairung Amratisha, “ The Cambodian Novel : A Study of its
Emergence and Development,”, p 84.)

๑๔๑

แม ผฺกาสฺรโพน จะเปนนวนิยายยุคแรกเริ่ม (เพราะนับจากป ค.ศ. ๑๙๓๙
ที่นวนิยายเรื่องตึกตนฺเลสาบ เกิดขึ้นจนถึงป ค.ศ. ๑๙๔๗ ที่ ผฺกาสฺรโพน ตีพิมพครั้งแรก กัมพูชาเพิ่ง
มีนวนิยายเพียง ๑๐ เลมในรอบ ๘ ป) แตก็ทําหนาที่บันทึกประวัติศาสตรแหงยุคสมัยของตนดวยการ
เปน สวนหนึ่งของกระแสชาตินิ ยมเชนเดียวกับนวนิ ยายเลมอื่นๆในยุคเดียวกั นอยางแข็งขัน 160
สําหรับเรื่อง ผฺกาสฺรโพน (๑๙๔๗) กระแสชาตินิยมมีสวนทําใหเกิดนวนิยายเรื่องนี้ดวยเหตุผลสอง
ประการคือ ประการแรก ความรูสึกรักบานเกิดที่ตองอยูภายใตการปกครองของประเทศอื่นเปนแรง
บันดาลใจใหผูแตงตองการแตงนวนิยายเรื่องนี้ขึ้น ประการตอมา ความตองการใหประเทศชาติ
พัฒนาไปในทิศทางแบบตะวันตกซึ่งเปนสิ่งทันสมัยในขณะนั้นทําใหผูแตงตองการวิจารณประเพณี
บางอย า งที่ อ าจเป น อุ ป สรรคตอ การพัฒ นาประเทศ และประเพณี ที่นู หาจ เลื อ กมาวิ จ ารณ คื อ
ประเพณีการแตงงานแบบคลุมถุงชนที่มีแนวคิดกุลสตรีหนุนหลังอยู 161
ในหนังสือ ผฺกาสฺรโพน ฉบับโรงพิมพรัศมี ป ค.ศ. ๑๙๖๐ นู หาจกลาววา
ประพันธนวนิยายเรื่องนี้ในสมัยที่พื้นที่สวนหนึ่งทางตะวันตกของประเทศ ซึ่งรวมถึงจังหวัดพระ
ตะบองอันเปนถิ่นกําเนิดของทานถูกประเทศใกลเคียง (ไทย)รุกรานแยงชิงไป ทานรูสึกเสียดายและ
โศกเศราถึงการสูญเสียภูมิกําเนิดและการพลัดพรากจากญาติพี่นอง ทานจึงแตงนวนิยายเรื่องนี้เปน
การอุทิศใหแกแผนดินเกิดของทาน แรงบันดาลใจอันเนื่องมาจากความรูสึกชาตินิยมทําใหนู หาจ
160

นวนิยายเรื่อง ตึกตนฺเลสาป ของคึม หัก(๑๙๓๙) เกิดขึ้นเพราะผูประพันธตองการลบคําสบประมาท
ของชาวตางประเทศ(ฝรั่งเศส)วาชาวเขมรไมมีหนังสือดี ๆ จะอานนอกจากหนังสือธรรมะหรือชาดก คึม หักจึง
เขียน นวนิยายเรื่องนี้ขึ้นเพื่อพิสูจนใหเห็น เรื่อง สูผาต ของรึม คึน( ๑๙๔๑) คือปฏิกิริยาโตตอบกับนวนิยาย
เวียดนามที่รุกตลาดหนังสือกัมพูชาในขณะนั้น และผูแตงยังตั้งใจสรางตัวละครเอกคือสูผาตใหเปนอัตลักษณใหม
ของชาวเขมรที่เหมาะกับสภาพสังคมของกัมพูชาที่มีความทันสมัย รึม คึน สรางบุคลิกพระเอกโดยเนนใหเห็น
ความสําคัญของการศึกษาที่มีตอการพัฒนาตนเองและประเทศชาติ และเสนอทางเลือกใหชาวเขมรเห็นวาหนทาง
แหงความสําเร็จไมจําเปนตองรับราชการ(เปนลูกนองของฝรั่งเศสและเวียดนาม)หรือคาขาย(ตามแบบอยางชาว
จีน) เสมอไป ผูมีการศึกษาอาจประสบความสําเร็จไดดวยการทํางานในบริษัทหรือกลับไปเปนชาวนาที่บานเกิดก็
ได แนวคิดเดียวกันนี้จะไดรับการตอกย้ําอยางเขมขนในนวนิยายเรื่อง กุหลาบไพลิน ของุก แถม (๑๙๔๓) ผู
แตงถึงขนาดสรางตัวละครเอกฝายชายใหอยูในสถานะของผูใชแรงงานคือเปนกรรมกรทํางานในเหมืองพลอย
ดวยเหตุผลที่ชี้แจงไวชัดเจนวา “ขาราชการชาวเขมรไมเคยไดรับตําแหนงสูงหรือรับผิดชอบงานสําคัญ ภายใต
สถานการณทางการเมืองเชนนี้ เรามีนายสองคนคือผูปกครองชาวเขมร และเจาหนาที่ชาวตางประเทศเชนญวน ...
ดวยเหตุนี้ ขาพเจาจึงไมยอมใหนายจิต(พระเอก) หนุมนอยผูเที่ยงตรง มีความสามารถและมีการศึกษาไปเขารวม
ระบบราชการเพื่อรับใชผลประโยชนและความรุงเรืองของผูปกครองชาวตางชาติเด็ดขาด” นอกจากนี้ การสรางตัว
ละครนายจิตใหเปนกรรมกรเหมืองแรยังมีเหตุผลเชิงชาตินิยมอีกประการหนึ่งคือ ุก แถมตองการปลูกฝงให
หนุมสาวชาวเขมรรักการทํางานหนักเพื่อชวยประเทศชาติโดยไมเกี่ยงงานและไมใชรอเพียงแตการเขารับราชการ
เทานั้น (Klairung Amratisha, “ The Cambodian Novel: A Study of its Emergence and Development,”, pp. 109111, 120-122)
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๑๔๒

บันทึกสภาพภูมิประเทศและรายละเอียดในจังหวัดบานเกิดไวทุกแงมุมทั้งทัศนียภาพทั่วไป สถานที่
ตาง ๆ ชีวิตประจําวันของผูคนและกิจกรรมทางวัฒนธรรมของคนที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล แม
จะไมไดมีโทนเสียงในเชิงชาตินิยมแบบนักเขียนคนอื่น ๆ ที่มักเชิดชูอัตลักษณและความภาคภูมิใจใน
ความเปนเขมรอยางเดนชัด แตการบรรยายรายละเอียดอยางมีชีวิตชีวาและเต็มไปดวยสีสันที่สมจริง162
ทําใหนวนิยายเรื่องนี้สามารถปลุกเราผูอานใหเกิดความรูสึกรักและหวงแหนประเทศของตนได
วัตถุประสงคอีกประการหนึ่งของผูแตงคือวิพากษแนวคิดกุลสตรีแนว
จารีตที่เขาเห็นวาไมเขากับยุคสมัยเพราะแนวคิดนี้ทํารายเด็กสาวชาวเขมรมากกวาจะทําใหเธอเปน
ประชากรที่มีคุณภาพการยึดมั่นในแนวคิดกุลสตรีที่วาบุตรสาวตองกตัญูตอบิดามารดา และตอง
อยูในโอวาทอยางเครงครัดโดยเฉพาะตองแตงงานกับบุรุษที่บิดามารดาเลือกให ทําใหสตรีสาวชาว
เขมรจํานวนมากตองทุกขทรมานกับการแตงงานแบบคลุมถุงชนมาเปนเวลานาน ในความเห็น
ของนู หาจ แนวคิดกุลสตรีและขนบประเพณีเปนสิ่งที่สรางความกดดันใหแกสตรีสาวชาวเขมร
จํานวนมาก เพราะเนื้อหาคําสอนมุงอบรมใหสตรีทั้งหลายมีกิริยาสุภาพเรียบรอย รูจักควบคุมการ
แสดงอารมณความรูสึกของตัวเองใหเหมาะสม แตในอีกดานหนึ่ง สตรีเหลานั้นก็มีความคิดและ
ความต อ งการเป น ของตนเอง นั่ น คื อ ความต อ งการอิ ส ระในการเลื อ กใช ชี วิ ต (ซึ่ ง ในเรื่ อ งนี้
แสดงออกโดยการเลือกคูครอง) แตหากสิ่งนั้นขัดแยงกับความเห็นชอบของบิดามารดาพวกเธอก็ไม
อาจทําสิ่งที่ตนปรารถนาแตตองเก็บกดความไมเห็นพอง ความเศราเสียใจ ความผิดหวังไวกับ
ตนเอง และฝนใจทําตามที่ผูปกครองตองการ
ในเวลาดึกสงัด นางวิธาวีนั่งนึกถึงกิริยาอาการของแมแลว
แสนจะเหนื่ อ ยหน า ยน อ ยใจ นึ ก อายผู ค นเหลื อ เกิ น นางมี ข อ
โตแยงมากมาย ทุกครั้งที่นางคิดจะชี้แจงสาเหตุที่นางเกลียดไอไณ
สตให ม ารดาทราบ ความละอายและความกลั ว ว า จะทํ า ผิ ด
ประเพณีก็มาสะกดลิ้น นางใหเงี ย บไว เพราะนางเห็น วา ตั้ ง แต
โบราณมา หญิ ง สาวชาวเขมรไม มี สิ ท ธิ์ จ ะเลื อ กคู ค รองได ด ว ย
ตัวเอง พอ แมวา ดีชั่ว อยา งไรก็ต อ งจํา ใจยอมรับเสมอมา ธรรม
เนียมอยางนี้ นางเขาใจวา มันไมยุติธรรมเลย พระอินทร พระ
พรหม ที่มีฤทธานุภาพแกกลา ทําไมไมมาชวยเปลี่ยนใจมารดาฉัน
ดวย โอ ! กุศลผลบุญทั้งหลายที่ฉันเคยสรางมา ทําไมไมมาชวย
ใหฉันพนจากความทุกขนี้ดวย ? โอ พี่บุญ-เธือนที่รัก ! เวลานี้
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๑๔๓

หัวอกของนองไมปลอดโปรงเลย ยังคงอึดอัดกระวนกระวายอยาง
นี้ตอไป คงจะทนอยูตอไปไดอีกไมนานแน 163
ความรูสึกของตัวละครที่ไดแตตัดพอมารดาอยูภายในใจวาบังคับใหเธอ
แตงงานกับคนที่เธอไมรักรวมทั้งจุดจบที่ใหตัวละครเสียชีวิต ชี้ชัดถึงการวิพากษแนวคิดกุลสตรีแนว
ขนบนิยมวาเปนแนวคิดที่กํากับควบคุมสตรีอยางโหดราย ไมคํานึงถึงจิตใจของสตรีในฐานะมนุษยที่
มีความคิดและอารมณความรูสึก ซึ่งควรจะมีสิทธิ์ในการตัดสินใจกําหนดชีวิตของตนเอง ความกลา
ในการวิพากษประเพณีการแตงงานแบบคลุมถุงชนอยางตรงไปตรงมาทําใหนวนิยายเรื่องนี้มีอิทธิพล
ตอผูอานชาวเขมรโดยเฉพาะผูอานกลุมหนุมสาวในยุคนั้นมาก ทรรศนะที่ขัดแยงกับขนบประเพณีที่
เคยเอื้อประโยชนใหกับสังคมและบุรุษเพศอยางมากนี้คือดอกผลของการศึกษาที่ฝรั่งเศสเปนผูสรางขึ้น
สภาพสังคมเขมรในขณะนั้น (ราวป ค.ศ. ๑๙๓๙-๑๙๔๗) กําลังตื่นตัวในเรื่องการศึกษาสมัยใหม
หลังจากระบบการศึกษาแบบตะวันตกไดเริ่มวางรากฐานในเขมรมาเปนระยะเวลาพอสมควร∗ นู หาจ
ก็สรางตัวละครวิธาวีซึ่งกําลังเติบโตในยุคนั้นโดยไมลืมใสมิติดานการศึกษาเขาไปดวย นู หาจทําให
เห็นวาวิธาวีเปนเด็กปญญาดี สามารถเรียนรูไดอยางรวดเร็ว และมีทักษะการอานการเขียนอยูใน
เกณฑดี นอกจากนี้วิธาวียังสนใจพัฒนาตัวเองและใชวิธีเปดโลกทรรศนตัวเองอยางสตรีสาวยุคใหม
เธอเรียนภาษาไทยจนสามารถอานนวนิยายไทยได และบุญ-เธือนคูรักของเธอก็มักนําวรรณกรรม
ตางประเทศเรื่องที่เขาเคยเรียนในชั้นเรียนมาเลาใหเธอฟงเสมอ การศึกษาสมัยใหมจึงเปดโลกของวิธา
วีใ ห ม องไปกว า งไกลกว า สั ง คมที่ บ า น ที่ ชุ ม ชน หรือ เฉพาะในประเทศของเธอ ยิ่ ง ไปกว า นั้ น
การศึกษายังทําใหเธอปรารถนาจะเปนผูกําหนดชีวิตของตนเอง ซึ่งความปรารถนาเชนนี้ของวิธาวี
เปนผลพวงมาจากการศึกษาสมัยใหมที่บมเพาะทรรศนคติแบบโรแมนติกโดยเฉพาะทรรศนะคติเรื่อง
ความรักในอุดมคติ ทรรศนะดังกลาวไดเริ่มแสดงใหเห็นในนวนิยายเรื่องกอนหนานี้แลวคือเรื่อง
ปศาจเสนหา ของุก แถม ในป ค.ศ. ๑๙๔๒ ตัวละครหลายตัวในนวนิยายเรื่องนี้ยอมตายเพื่อบูชา
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พระมหาศักดิ์ เพชรประโคน, “ผฺกาสฺรโพน : การศึกษาวิเคราะหสังคม ประเพณี ความเชื่อชาวเขมร,”
(สารนิพนธปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเขมรศึกษา ภาควิ ชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๐), หนา ๙๓-๙๔.
∗
ฝรั่งเศสซึ่งเปนเจาอาณานิคมเริ่มพัฒนาเรื่องการศึกษาสมัยใหมมาตั้งแตประมาณป ค.ศ. 1873 โดยตั้ง
โรงเรียนประถมของฝรั่งเศสขึ้นเปนแหงแรกในเขมร ซึ่งตอมาในป ค.ศ. 1893 โรงเรียนแหงนี้ก็กลายเปนวิทยาลัย
ที่มีจุดมุงหมายเพื่อผลิตคนในอาณานิคมใหสามารถรับใชหนวยงานราชการของฝรั่งเศสในเขมรได นับแตนั้น
การศึกษาสมัยใหมในสังคมเขมรก็พัฒนาไปเปนลําดับ(อยางชา ๆ )ในสวนการศึกษาของเด็กหญิงชาวเขมร สังคม
เขมรตองใชเวลาถึงประมาณ ๔๐ ป คือในชวงทศวรรษแรกของคริสตศตวรรษที่ 20 เด็กหญิงชาวเขมรจึงมีโอกาส
ไดเรียนหนังสือเหมือนเด็กผูชาย (Klairung Amratisha, “ The Cambodian Novel: A Study of its Emergence and
Development,”, pp. 58-59.)

๑๔๔

ความรักที่เกิดจากความรูสึกของตนเอง เนื้อเรื่องของปศาจเสนหา เปนการย้ําทรรศนะคติแบบใหม
ที่วาความรูสึกของปจเจกชนเปนเรื่องสําคัญโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับความรัก คนทุกเพศทุกวัยมีสิทธิ์
และมีอิสระที่จะเลือกรักใครก็ได ดังนั้น แกนเรื่องที่ตอตานการแตงงานแบบคลุมถุงชนจะกลายเปน
แกนเรื่องหลักที่จะปรากฏในนวนิยายยุคตอมาอีกเปนจํานวนมาก
ผฺ ก าสฺ ร โพน เป น นวนิ ย ายเรื่ อ งแรกที่ วิ พ ากษ แ นวคิ ด เชิ ง จารี ต อย า ง
ตรงไปตรงมา และแนวคิดกุลสตรีก็เปนเปาหมายแหงการวิพากษครั้งนี้ เพราะปญญาชนที่มีการศึกษา
ในขณะนั้นคิดวาโซตรวนที่ผูกรัดสตรีเขมรไมใหพัฒนาตนเองอยางแนนหนาที่สุดก็คือแนวคิดกุล
สตรีซึ่งแสดงออกอยางชัดเจนที่สุดในรูปของการแตงงานแบบคลุมถุงชน สิ่งที่สังคมตองการใน
ขณะนั้นคือสตรีสาวที่มีการศึกษา ทันสมัย มีความมั่นใจ และมีความคิดเปนของตนเอง เพราะบุคลิก
เหลานี้คือตัวแทนของสตรีในสภาพสังคมที่พัฒนาแลวตามแบบตะวันตก อันเปนภาพที่สังคมเขมรใน
ขณะนันต
้ องการมากเพื่อรณรงคตามกระแสชาตินิยมวาเขมรก็เปนชาติที่มีอารยะ แตหลังจากป ค.ศ.
๑๙๔๗ นับจากนวนิยายเรื่องนี้ ก็ไมปรากฏวามีการวิพากษแนวคิดกุลสตรีในประเด็นอื่นที่โดดเดน
เปนพิเศษ เวนแตการสรางตัวละครเอกสตรีในเรื่อง มาลาดวงจิต ที่ใหนางเอกเปนสตรีตางชาติ (ไทย)
ที่มีลักษณะผสมผสานระหวางความนุมนวล เรียบรอยออนหวาน และความทันสมัยในแงที่กลาแสดง
ความคิดเห็นไดอยางตรงไปตรงมา สามารถสนทนากับบุรุษไดอยางไมเคอะเขิน และมีความมั่นใจใน
ตนเองซึ่งเปนผลมาจากการพัฒนาตนเองดวยการศึกษา ลักษณะของตัวละครสตรีที่กลาวมายังไมพบ
ในสตรีเขมรในยุคนั้น164 ผูแตงคือนู หาจจึงจงใจสรางตัวละครเอกสตรีในอุดมคติของเขาใหเปน
ชาวตางชาติ ทั้งนี้วัตถุประสงคหนึ่งของเขาคือเพื่อแสดงความรูสึกไมชอบใจบุคลิกของสตรีเขมรที่มี
สองประเภทคือหากไมอยูภายใตการอบรมแบบขนบประเพณีจนเกินพอดีก็กากั่นมากเกินไป สตรีทั้ง
สองประเภทไมเหมาะกับสภาพสังคมเขมรในขณะนั้นที่กําลังตองการทั้งความนุมนวลออนหวานของ
สตรีและความทันสมัย เพื่อชวยพัฒนาประเทศและพรอมจะเปนสวนหนึ่งของกระบวนการชาตินิยมที่
เรียกรองอิสรภาพในการปกครองตนเอง
หลังจากนี้นวนิยายในยุคเริ่มแรกมีเนื้อหาที่พยายามสะทอนภาพสังคมและ
เสนอประเด็นเกี่ยวกับสตรีอยูบางเชน เสนอเรื่องที่สตรีถูกหลอกหรือถูกขมขืน แตภาพของสตรี
เหลานั้นก็ยังถูกย้ําอยูกับภาพแบบเดิมคือการยืนยันวาแนวคิดกุลสตรีแนวขนบยังมีอิทธิพลอยูมากใน
การอบรมและหลอหลอมบุคลิกภาพของสตรีเขมร ไมมีแนวคิดใดที่จะตอรองใหสถานภาพของสตรีดี
ขึ้นเหมือนเชนที่เรื่องผฺกาสฺรโพนทํา แมในยุคตอ ๆ มาที่นวนิยายเขมรเบงบานในดานปริมาณอยาง
ที่สุดก็ยังไมมีการวิพากษแนวคิดกุลสตรีในประเด็นใหม ๆ นอกจากเสนอเรื่องการปะทะกันระหวาง
ขนบประเพณีกับการศึกษาและการตอตานการแตงงานแบบคลุมถุงชน การศึกษาซึ่งควรจะเปน
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๑๔๕

เครื่ อ งมื อสํ า คัญ ที่ ช ว ยใหส ตรี ส ามารถสร า งพื้ น ที่ต อ รองใหกั บ ตั ว เองไดอ ย า งกว า งขวางและใน
ประเด็นที่ครอบคลุมมากขึ้นจึงไมไดทําหนาที่ตรงนี้ เวนแตไดสรางกลุมนักอานหนาใหม ๆ ขึ้นมา
โดยเฉพาะกลุมนักอานสตรี และนักอานกลุมนี้ก็มีรสนิยมในการอานนวนิยายรักซึ่งมีแตย้ําภาพสตรีที่
เปนเหยื่อจากแนวคิดกุลสตรีเพิ่มมากขึ้น
กลาวโดยสรุป สิ่งสําคัญที่เกิดขึ้นกับแนวคิดกุลสตรีในสมัยอาณานิคมคือ การที่ฝรั่งเศส
ปรับเปลี่ยนการแตงกายและภาพลักษณที่ปรากฏภายนอกของสตรีกัมพูชา เชน เครื่องแตงกายและ
ทรงผมให ดู เ ป น ตะวั น ตกมากขึ้ น ตามภารกิ จ การทํ า กั ม พู ช าให เ ป น อารยะ นอกจากภาพลั ก ษณ
ภายนอก ฝรั่งเศสเขามาปรับคุณสมบัติภายในของสตรีดวยการตั้งโรงเรียนสอนความเปนแมบาน
ทันสมัยใหแกสตรี เมื่อพิจารณาวิชาที่ตองเรียนอันไดแกการดูแลรักษาบาน วิชาตัดเสื้อ การดูแลเด็ก
ออน คณิตศาสตรพื้นฐานและภาษาทั้งกัมพูชาและฝรั่งเศส กลาวไดวาฝรั่งเศสกําลังปนสตรีเขมรให
มีความเปนทันสมัยและเปนแมบานแมเรือนตามมาตรฐานแบบตะวันตก แตเมื่อพิจารณาถึงบทบาทที่
สตรีกัมพูชาถูกคาดหวังภายใตความเปนแมบานทันสมัย จะพบวาแทบไมตางอะไรจากบทบาทของ
กุลสตรีแนวจารีตเลย สตรีถูกคาดหวังใหตองดูแลบานใหเรียบรอย ดูแลความเปนอยูของสมาชิก
ภายในบานใหอยูดีกินดี ดูแลเศรษฐกิจครัวเรือนใหดําเนินไปอยางราบรื่น และในบางดาน ความเปน
สตรี ทันสมัย ดูจ ะเกิ ดประโยชน น อ ยกวาความเปน กุลสตรีแ นวจารี ต เสี ย ด ว ยซ้ํา อาทิ คุ ณสมบั ติ
ประการหนึ่งที่เปนจุดแข็งของกุลสตรีแนวจารีตคือการสรางความมั่งคั่งในครัวเรือนดวยการบริหาร
ทรัพยากรในมือใหเกิดประโยชนสูงสุด เปนตน ภาพของสตรีกัมพูชาที่ฝรั่งเศสตั้งใจทําใหเกิดการ
เปลี่ ย นแปลงทั้ ง การแต ง กายภายนอกและคุ ณ สมบั ติ ภ ายในจึ ง เป น ภาพของสตรี ที่ เ หมาะกั บ
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป กลาวคือเปนสภาพแวดลอมในเมืองที่เจาอาณานิคมอยางฝรั่งเศสอาศัยอยู
เทานั้น จึงไมแปลกที่มีสตรีกัมพูชาเพียงสวนเดียวที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือ
สตรีที่อาศัยตามเมืองใหญหรือเฉพาะเจาะจงที่กรุงพนมเปญซึ่งเปนเพียงสวนนอย สําหรับสตรีตาม
สวนตาง ๆ ของประเทศ แนวคิดกุลสตรีแนวจารีตยังคงมีอิทธิพลกับวิถีชีวิตและทัศนะของพวกเธอ
รวมทั้งคนในชุมชนอยูเชนเดิม
สิ่งที่จะสงผลกระทบตอความคิดของสตรีในระยะยาวซึ่งเปนสิ่งที่ฝรั่งเศสมอบไวใหอยางไม
ตั้งใจคือเรื่องการศึกษาของสตรี การที่สตรีเริ่มมีโอกาสศึกษาตามระบบการศึกษาสมัยใหมทําใหสตรี
กลุมหนึ่งเริ่มมีสํานึกเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองและเริ่มเห็นวาแนวคิดกุลสตรีแนวจารีตเปนโซตรวนที่
ลามชีวิตพวกเธอไวกับพื้นที่ภายในบาน ในขณะที่การศึกษาทําใหพวกเธอสามารถพัฒนาตนเองให
ทัดเทียมกับบุรุษได การเรียนรูในระบบการศึกษาแบบใหมและกระแสชาตินิยมที่เกิดขึ้นตามมาใน
ทศวรรษที่ ๑๙๔๐ ทําใหเกิดการวิพากษแนวคิดกุลสตรีแนวจารีตอยางเขมขนตามสื่อหนังสือพิมพ
สตรีหลายคนลุกขึ้นมาตั้งคําถามทั้งตัวแนวคิดกุลสตรีในฐานะประเพณีที่ทําใหพวกเธอลาหลัง และ
ตั้งคําถามกับบุคคลที่กําหนดและบังคับใชแนวคิดกุลสตรีคือบุรุษกัมพูชาซึ่งเปนผูไดรับประโยชนจาก
การเก็บสตรีไวในบาน แมการวิพากษดังกลาวในดานหนึ่งจะเปนสิ่งที่ถูกตอง แตก็ไมกอใหเกิดการ
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เปลี่ยนแปลงใด ๆ มากนัก เพราะปฏิกิริยาจากผูอานบุรุษซึ่งเปนทั้งคอลัมนิสตบทความและเปนผู
เคลื่อนไหวในขบวนการชาตินิยมตางออกมาคัดคานและผลักใหสตรีกลับเขาไปอยูในบานในฐานะ
ภรรยาและมารดาที่ดีตามเดิม ที่นาประหลาดใจคือทั้งสองฝายตางใชกระแสชาตินิยมเปนเหตุผล
สนับสนุนขอเสนอของตนเอง การเห็นดวยและการคัดคานแนวคิดกุลสตรีแนวจารีตผานสนามของ
สื่อหนังสือพิมพจบลงที่ชัยชนะของฝายแรก การพัฒนาตนเองของสตรีและการปลดปลอยสตรีออก
จากแนวคิดกุลสตรีในฐานะโซตรวนยังไมประสบความสําเร็จ แตถึงกระนั้น การศึกษาของสตรีที่
เริ่มตนตั้งแตทศวรรษที่ ๑๙๒๐ ยังคงไดรับการสานตอ และสตรีจะพัฒนาตนเองใหทันสมัยตามแบบ
ตะวันตกรวมทั้งตอบรับแนวคิดแมบานทันสมัยมากขึ้น ๆ แตกระแสดังกลาวแทบไมมีผลกระทบ
อะไรตอแนวคิดกุลสตรีแนวจารีตและสตรีในชนบทเลย
การวิพากษแนวคิดกุลสตรีแนวจารีตกลับไดผลดีในวรรณกรรม นวนิยายซึ่งเปนกิจกรรมทาง
ปญญาที่เพิ่งเกิดขึ้นในยุคนี้นําเสนอแกนเรื่องวิพากษการแตงงานแบบคลุมถุงชนซึ่งถือเปนหัวใจ
สําคัญของแนวคิดกุลสตรีแนวจารีต พรอมกันนั้นบุคลิกของกุลสตรีแนวจารีตก็ถูกวิพากษไปดวยวา
เปนบุคลิกที่ไมเหมาะกับยุคสมัยที่กําลังเปลี่ยนไป เปนเรื่องที่นาประหลาดใจวากระแสชาตินิยมที่
เคยปฏิเสธการปลดแอกสตรีออกจากแนวคิดกุลสตรีในหนังสือพิมพกลับยอมรับการวิพากษแนวคิด
กุลสตรีแนวจารีต โดยเฉพาะอยางยิ่งการคัดคานการแตงงานแบบคลุมถุงชนที่เสนอในนวนิยาย ความ
เปนไปไดที่ทําใหประเด็นที่ไมไดรับการยอมรับในหนังสือพิมพแตกลับไดรับการตอนรับอยางดี
ในนวนิยายคือผูเสนอแนวความคิด ในหนังสือพิมพ สตรีเปนผูเขียนบทความเหลานั้นซึ่งมีนัยของ
การวิพากษไปที่บุรุษในสังคมโดยตรง สังคมเขมรซึ่งขณะนั้นเต็มไปดวยนักเคลื่อนไหวในขบวนการ
ชาตินิยมซึ่งลวนแตเปนบุรุษคงรับไมไดกับการที่สตรีลุกขึ้นมาวิพากษตนเองโดยตรง ในขณะที่ผู
เสนอขอคิดเห็นเชิงวิพากษแนวคิดกุลสตรีในนวนิยายคือบุรุษ ซึ่งนอกจากจะแทบไมปรากฏกระแส
ตอตานแลว นวนิยายเรื่องดังกลาวยังไดรับคําชื่นชมอยางกวางขวางในฐานะของสื่อที่เสนอแนวคิด
ชาตินิยมที่มีลักษณะกาวหนา อยางไรก็ตาม นอกจากเรื่องคัดคานการแตงงานแบบคลุมถุงชนแลวก็
ไมปรากฏวามีการวิพากษแนวคิดกุลสตรีในประเด็นอื่น ๆ อีก
แนวคิ ด สตรี ทันสมัย จะไดรับการสานตอในสมัย หลังไดรับเอกราช พร อมไปกับโอกาส
ทางการศึกษาของสตรีที่เพิ่มมากขึ้น แตขณะเดียวกัน แนวคิดกุลสตรีแนวจารีตก็ยังไดรับการเนนย้ํา
ถึงความสําคัญโดยพิจารณาจากการดําเนินนโยบายของผูนํา ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจะแสดงใหเห็นความ
คาดหวังของสังคมที่มีตอสตรีเขมรในหลายพื้นที่ที่ไมใชภาพเดียวกัน
๓.๓ สตรีทันสมัยในยุคหลังไดรับเอกราช
๓.๓.๑ ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรม
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ฝรั่งเศสคืนเอกราชใหกัมพูชาในป ค.ศ. ๑๙๕๓ แตโดยทั่วไปเมื่อกลาวถึงกัมพูชา
ยุคหลังไดรับเอกราชจะเขาใจวาหมายถึงยุคของสมเด็จพระสีหนุซึ่งจะเริ่มปกครองอยางเต็มตัว
ในชวงระหวางป ค.ศ. ๑๙๕๕-๑๙๗๐ ในชวงเวลาดังกลาว สีหนุตั้งใจพัฒนาประเทศใหทันสมัยใน
ทุกดานทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา โดยวางเปาหมายหลักที่ตองบรรลุไว ๔ ประเด็นคือ
ชาตินิยม อิสรภาพ พุทธศาสนา และราชาธิปไตย165 เพื่อใหบรรลุเปาหมาย สีหนุจะใชยุทธวิธีดึงเอา
อดีตที่รุงเรืองของเขมร(ซึ่งเปนภาพที่ฝรั่งเศสสรางไว)มาปลุกความภาคภูมิใจใหคนเขมรตระหนัก
ในเรื่องสิทธิ ผลประโยชนและประเพณีของตน เพื่อปลุกเราใหคนเขมรมารวมกันสรางชาติอยาง
เต็มกําลัง นอกจากจะใชอดีตอันรุงเรือง สีหนุยังเปนผูนําที่เชี่ยวชาญในการสรางความรูสึกมีสวน
รวมและความจงรักภักดีใ หเ กิด ขึ้นในจิตใจของคนเขมร สีห นุเ ดินทางไปพบปะกับชาวนาทั่ว
ประเทศ ใชโวหารที่เฉียบคมผูกใจคนชั้นกลางและเอาอกเอาใจเยาวชนซึ่งเปนฐานเสียงที่สําคัญใน
การสนับสนุนพระองค การพยายามพัฒนากัมพูชาหรือพูดใหเฉพาะเจาะจงคือเมืองพนมเปญของสี
หนุซึ่งประสบผลอยางเปนรูปธรรม ผนวกกับความจงรักภักดีที่ประชาชนเกือบทุกระดับชั้นมอบให
สีห นุ นั้ น จึงส งผลให ความปรารถนาของสี ห นุเ ป น จริง อยางนอ ยที่สุด ก็ ใ นใจของพลเมือ งของ
พระองค กลาวคือเมืองพนมเปญกลายเปนเมืองที่งดงามที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใตในยุคสมัย
ที่สีหนุปกครองประเทศ
๓.๓.๒ สตรีในเมืองกับการมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ
การเรงพัฒนาประเทศทุกดานโดยเฉพาะดานการศึกษาที่ขยายตัวอยางมากนั้นทํา
ใหเกิดปรากฏการณสองประการที่ดูเหมือนเปนประโยชนสําหรับสตรีมากคือ มีการขยายฐาน
การศึกษาใหสตรีมากขึ้นและใหสิทธิ์สตรีในการรวมกิจกรรมทางการเมือง นโยบายการศึกษา
ระดับชาติที่ตองการรณรงคใหคนรูหนังสือรวมทั้งระบบการศึกษาที่ขยายตัวไปทุกระดับทั่วประเทศ
นั้นทําใหจํานวนตัวเลขของสตรีที่ไดรับการศึกษาเพิ่มขึ้น สตรีในชนบทมีโอกาสเขาเรียนและสตรี
ก็มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไดประมาณปค.ศ. ๑๙๕๕166 อยางไรก็ตาม อัตราการศึกษาของสตรี
ที่ ดู เ หมื อ นว า ขยายตั ว อย า งกว า งขวางนั้ น ก็ ดี เ พี ย งแค ร ะดั บ ประถมศึ ก ษาเท า นั้ น เมื่ อ ถึ ง ระดั บ
มัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา จํานวนตัวเลขของนักศึกษาสตรีที่ศึกษาตอลดลงตามลําดับ167 และ
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มักกระจุกตัวอยูเฉพาะตามเมืองใหญ ๆ เทานั้น168 สตรีที่มีโอกาสเขาเรียนตอในระดับอุดมศึกษาก็
ลวนเลือกเรียนดานศิลปศาสตรและมนุษยศาสตรเปนหลัก เพราะเล็งเห็นวาสาขาวิชาเหลานี้จะเปน
ชองทางใหเธอเขาไปทํางานในระบบราชการหรือหางรานที่กําลังเติบโตในเมืองหลวง อันเปนการ
ยกระดับสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมใหพวกเธอซึ่งเปนสตรีสวนนอย โดยมิไดกอใหเกิดความ
เปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนากับสตรีสวนใหญของประเทศ การใหโอกาสทางการศึกษาแกสตรี
ในชวงนี้จึงถูกมองวาเปนเพียงการกระทําของรัฐเพื่อหวังคะแนนนิยม หวังสรางตัวเลขในเชิงสถิติ
ใหกับการเติบโตทางการศึกษา เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศมากกวาจะตองการใหเกิด
การพัฒนาความคิดและความสามารถของสตรีอยางแทจริง 169 แมแตสมาคมสตรีเขมรแหงแรกที่
จัดตั้งขึ้นในปค.ศ. ๑๙๔๘ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาดานการศึกษาและการเมืองของสตรีให
กาวหนาก็ยังเห็นไดชัดวามีเหตุผลดานชาตินิยมอยูเบื้องหลัง ดังคํากลาวในวาระการกอตั้งสมาคม
ซึ่งประกาศนโยบายอยางชัดเจนวา “สตรีเขมร!!! ถาทานตองการใหประเทศของทานเปนหนึ่งใน
ประเทศที่ เ จริ ญ รุ ง เรื อ งในภู มิ ภ าคเอเชี ย จงตระหนั ก ว า หน า ที่ ข องท า นนั บ แต บั ด นี้ คื อ พั ฒ นา
การศึกษาของทาน เพื่อใหเทียบเคียงกับสตรีในประเทศอื่น ๆ ได”170 เมื่อพิจารณาวากลุมที่ผลักดัน
ใหสมาคมสตรีเขมรสามารถกอตั้งไดคือกลุมปญญาชนในพนมเปญและรัฐบาล(ซึ่งจะหมายถึงสีหนุ
และราชวงศดวย) ซึ่งขณะนั้นมีความสนใจรวมกันคือตองการพัฒนาประเทศใหอารยะในสายตา
ของประเทศตะวั น ตก ไม ต อ งสงสั ย เลยว า ความก า วหน า ด า นการศึ ก ษาของสตรี ที่ ไ ด รั บ การ
สนับสนุนอยางมากนั้นเปนสวนหนึ่งของกระแสชาตินิยมที่ทําใหสตรีพลอยไดรับอานิสงสไปดวย
การพัฒนาดานการเมืองของสตรีก็มีลักษณะเชนเดียวกับการศึกษาคือเปนสวน
หนึ่งของกระแสชาตินิยมที่ชวยสรางภาพลักษณอันดีใหกับสีหนุและนโยบายของพระองค ใน
ทศวรรษที่ ๑๙๕๐ สมาคมมิตรภาพสตรีซึ่งกอตั้งขึ้นในป ค.ศ. ๑๙๕๘ และประกาศวามีเปาหมายเพือ่
รณรงคใหเกิดความกาวหนาทางการเมืองแกสตรี นางเชีย อุม ผูกอตั้งสมาคมยังกลาวอุทิศผลงาน
ดังกลาวใหแกสมเด็จพระสีหนุ โดยกลาววาสมเด็จฯซึ่งเปนพระบิดาแหงเอกราชไมปลอยใหสตรี
เขมรตองกลายเปนทาส แตตองการใหพวกเธอเปนลูกสาว ภรรยา และผูผลิตซ้ําของชนชาติ(มารดา)
ระบบราชาธิปไตยอนุญาตใหสตรีสมัครรับเลือกตั้งและมีสิทธิ์ลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งไดอยาง
เสรี ซึ่งจะทําใหพวกเธอปฏิบัติหนาที่ในฐานะของสตรีในประเทศที่เปนอิสระแลวได171 อยางไรก็
ตามนโยบายการทํางานของสมาคมที่ประกาศวาจะเปนตัวแทนของสตรีจากกลุมสังคมทุกระดับชั้น
และทุกเครือขายทางการเมือง ในความเปนจริงกลับผูกพันตัวเองอยูกับการรับใชรัฐบาล รวมทั้ง
หนาที่ของสตรีที่องคกรนี้สงเสริมก็สนองตอบตอวัตถุประสงคของรัฐบาลเปนหลัก อาทิ สตรีมี
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หนาที่ใชสิทธิ์ที่ตนไดรับสงเสริมการพัฒนาประเทศและรัฐชาติ หรือสตรีมีหนาที่แสวงหาหนทาง
ชวยแกไขปญหาและความยากลําบากที่เกิดขึ้นในประเทศ เปนตน แผนปฏิบัติการหนึ่งของสมาคม
ที่ระบุวาสมาคมมีหนาที่จัดเตรียมอาหารสําหรับแขกเกียรติยศชาวตางประเทศ เพื่อชวยประหยัดงบ
ใหรัฐบาล 172 เปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นภาวะที่ขัดแยงกับวัตถุประสงคของการจัดตั้งสมาคม ทั้งใน
เรื่องการเปนตัวแทนสตรีทุกระดับชั้นเพื่อสงเสริมพัฒนาการทางการเมืองใหแกสตรี และในแงที่
สมาคมเปนองคกรอิสระไมขึ้นกับหนวยงานใดไดเปนอยางดี แทจริงแลวสมาคมมิตรภาพสตรีก็
เปนเสมือนเครื่องมือทางการเมืองชิ้นหนึ่งของรัฐบาลแหงพรรคสังคมราษฎรนิยมของสีหนุ และ
สมาคมก็ยังมองหนาที่ของสตรีโดยกาวไมพนไปจากหนาที่แมบานที่ตองดูแลเรื่องทําอาหารหรือ
เรื่องประหยัดงบประมาณรายจาย เพียงแตขอบขายของงานอาจจะขยายพื้นที่จากในครัวเรือนไป
เปนระดับรัฐบาล แตไมมีการพูดถึงการขยายพื้นที่ใหสตรีเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองในระดับ
ตัดสินใจหรือดําเนินนโยบายใด ๆ ทั้งสิ้น
การขยายโอกาสในการเขาสูพื้น ที่สาธารณะดานอื่นๆของสตรีที่อยูในเมืองจะ
ดําเนินไปในลักษณะเดียวกับการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเมือง กลาวคือโอกาสดูเหมือน
จะเปดกวางแตฉาบฉวย เชนโอกาสดานอาชีพ สตรีในเมืองจะหลั่งไหลไปทํางานเปนขาราชการ
เลขา และผูบริหารตามบริษัทหางราน ไดปรับรูปลักษณใหเหมือนสตรีตะวันตกเชนไวผมดัดสั้น
และนุงกระโปรงสั้นและทําตัวทันสมัย ซึ่งคานิยมดังกลาวจะดําเนินไปอยางตอเนื่องในหมูสตรี
ชาวเมืองจนกระทั่งถึงยุคสมัยสาธารณรัฐเขมร (Khmer Republic) แมกัมพูชาจะพัฒนาประเทศและ
คุณภาพชีวิตของประชากรไปแลวหลายดาน แตสําหรับประชากรสตรีซึ่งสังคมกัมพูชาโดยรวมยัง
ตองการใหยึดมั่นอยูกับแนวคิดกุลสตรีแนวจารีต การพัฒนาตนเองใหทันสมัยกลับสรางปฏิกิริยา
ทางลบแกกลุมสตรีเหลานี้ กลุมอนุรักษนิยมในสังคมกัมพูชาเริ่มเล็งเห็นวาสังคมกัมพูชามีความ
เสื่อมทรามทางดานศีลธรรมและขนบประเพณี อีกทั้งโครงสรางของสังคมแบบเดิมก็ถูกบอนเซาะ
ลงอยางมากจากกลุมสตรีที่มีการศึกษาและสามารถพึ่งพิงตัวเองทางดานเศรษฐกิจไดอันเปนผลมา
จากการสงเสริมการศึกษาในสมัยสมเด็จเจาสีหนุ ถึงขนาดมีคํากลาวจากบรรดากลุมอนุรักษหัวเกาวา
“การศึกษาสูง ๆ สามารถทําใหสตรีกลายเปนโสเภณีได” ทั้งนี้เปนเพราะการศึกษาและศักยภาพ
ในการหาเลี้ยงตนเองไดทําใหสตรีกัมพูชาบางสวนลุกมาตั้งคําถามกับขอปฏิบัติตามแนวคิดกุลสตรี
เดิม และกลาลุกขึ้นมาปลดตัวเองจากภารกิจที่ใหสตรีเปนผูอดทนและรองรับปญหาทุกอยางที่
เกิดขึ้นในครอบครัวที่สังคมกัมพูชาเคยมอบหมายใหสตรีมานานนับศตวรรษ
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๓.๓.๓ สตรีกับแนวคิดกุลสตรีแนวขนบนิยม
สําหรับสตรีสวนใหญซึ่งกระจายตัวอยูตามชนบทหรือในระดับหมูบานสวนตาง ๆ
ของประเทศนั้น ความเปลี่ยนแปลงทางดานความคิดรวมทั้งบทบาทและสถานภาพของตนเองใน
ฐานะกุลสตรียังไมเปลี่ยนแปลงมากนัก กลาวคือเมื่อเรียนจบชั้นประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา บิดา
มารดาก็ มั ก จะให ห ยุด ศึ ก ษาเพื่ อ ไปรั บ หน า ที่ ข องสตรีต ามขนบประเพณี เ ดิ ม นั่ น คื อ แตง งานมี
ครอบครัวและดูแลครอบครัว ตัวเลขจํานวนนักศึกษาสตรีที่ลดลงตามระดับการศึกษาที่สูงขึ้นยืนยัน
ถึงความคิดเกี่ยวกับสตรีที่มีมาอยางตอเนื่องและยาวนานของสังคมกัมพูชาไดดี นั่นคือ พื้นที่ที่
เหมาะสมสํ า หรั บ สตรี เ ป น พื้ น ที่ ภ ายในบ า นและในสั ง คมระดั บ ชุ ม ชนเล็ ก ๆ เท า นั้ น ภายใต
บรรยากาศของสังคมกัมพูชาสมัยสมเด็จเจาสีหนุที่มุงพัฒนาประเทศใหกาวไปขางหนา ในดาน
หนึ่งสตรีบางกลุมดูเหมือนไดรับโอกาสทั้งทางการศึกษา เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่เปดกวาง
อยางที่พวกเธอไมเคยไดรับมากอน ทําใหพวกเธอไดรับคานิยม แนวคิดที่เกี่ยวกับความทันสมัยและ
ความเจริญกาวหนาของประเทศ รวมทั้งการพัฒนาตนเองใหเปนสตรีทันสมัยตามแบบอยางสตรี
ตะวันตกเพิ่มมากขึ้น แตในอีกดานหนึ่งนั้น จฺบาบสฺรียังเปนสิ่งที่ผูปกครองอยางสมเด็จเจาสีหนุใช
ปลูกฝงอุดมการณในการธํารงรักษาสถาบันครอบครัวแบบปตาธิปไตยไมตางไปจากผูปกครองใน
ยุคสมัยที่ผาน ๆ มา ดังเชนหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาในปค.ศ. ๑๙๕๘ วรรณกรรมเขมรที่บรรจุ
เปนตําราเรียนมีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดกุลสตรีเปนสวนมาก อาทิ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ เรียนนิทาน
พื้นบานเรื่องมาเยิง นิทานพื้นบานเรื่องมายาสตรี นิทานพื้นบานเรื่องงูเก็งกอง ชั้นมัธยมศึกษาปที่
สองและสามเรียนเรื่องจฺบาบตางๆ สูผาต ผฺกาสรโพน ชั้นมัธยมศึกษาปที่๔เรียนเรื่องตุมเตียว ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๕ เรียนเรื่องแลบงเรื่องทิพยสังวาล กรุงสุภมิตร พระสุธน รามเกรฺติ์ ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ ๖ เรียนเรื่องมหาเวสสันดรชาดก โภคกุลกุมาร กากี ตุมเตียว173 หลักสูตรดังกลาวสอดคลองกับ
สิ่งที่ Santry กลาววาในสมัยนี้ นิทานพื้นบาน สุภาษิต เรื่องเลาเกี่ยวกับขนบประเพณีทั้งหลายที่
เตรี ย มเด็ ก สาวให เ ขา สูความเปน สตรีเ ต็ มตั ว ไดรั บ การเน น ย้ํา อย า งกวา งขวางทั้ ง ในบา นและที่
โรงเรีย น พิธีเข ารมก็ยังถือปฏิบัติ อยูในพื้น ที่ชนบทตามหมูบานตางๆ ทั้งนี้เพื่อธํารงรั กษาสาย
สัมพันธของครอบครัวและของกลุมสมาชิกรวมวงศวานเดียวกัน174 นอกจากนี้ ความคิดเกี่ยวกับ
แนวคิดกุลสตรีไมไดเผยแพรเฉพาะการเปนตําราในชั้นเรียนเทานั้น การผลิตซ้ําแนวคิดกุลสตรียัง
ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพอื่นๆที่ไมใชตําราเรียน เชนหนังสือวิชาแมบานของสาคอน สามน กลาวถึงวิธี
ปฏิบัติตนของสตรีในสามสถานะคือสตรีในสถานะบุตรสาว สตรีในสถานะภรรยาและสตรีใน
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สถานะมารดา หัวขอที่อบรมในหนังสือลวนปลูกฝงแนวคิดกุลสตรีแนวจารีตที่เนนย้ําบทบาทของ
สตรีในการดูแลสมาชิกในครอบครัว การดูแลรักษาบาน และการเพิ่มพูนทรัพย เชนวิธีปฏิบัติตัว
ของบุตรสาวตอบิดา พี่นองสตรีในบาน พี่สะใภนองสะใภ ปูยาตายายและญาติ วิธีปฏิบัติตัวกับคน
ใช กิจการของบุตรสาวในครอบครัว กิริยามารยาทที่ดีของนารี การดูแลรักษาคนปวย วิชาชีพและ
อาชีพของสตรีทั้งหลาย ที่นาสนใจมากคือกอนที่จะเริ่มวางแนวทางในการปฏิบัติตนใหกับสตรีใน
ฐานะบุตร หัวขอแรกที่ผูแตงใชในการเกริ่นนําสูการอบรมสตรีคือ “ครอบครัวเปนสวรรคของ
สตรี”175 สตรีในชนบทซึ่งเปนกลุมใหญของประเทศจึงยังคงมีวิถีชีวิตไมตางจากบรรพบุรุษของ
เธอเทาใดนัก การใหโอกาสแกบุคคลในการพัฒนาตนเองยังคงจํากัดอยูที่บุรุษเทานั้น สวนสตรียัง
เปนคนที่รับภารกิจหลักในการดูแลรักษาครอบครัว ทั้งดานชีวิตความเปนอยูและความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ สตรีกลุมนี้จะเปนกลุมหลักที่รอดชีวิตจากระบอบการปกครองสมัยเขมรแดง และอาจ
เปนปจจัยหนึ่งที่ตอบไดวาเหตุใดหลังสมัยเขมรแดง แนวคิดกุลสตรีแนวขนบนิยมจึงหวนกลับมาสู
สังคมไดอยางรวดเร็วและกลายเปนเครื่องหมายอันสําคัญที่ชาวกัมพูชาใชยืนยันถึงความมีอัตลักษณ
ของตน
ความสัมพันธระหวางสตรีและแนวคิดกุลสตรีในสังคมกัมพูชายุคหลังไดรับเอก
ราชจึงไมใชสิ่งที่อธิบายไดดวยคําอธิบายชุดเดียว เพราะความคาดหวังของชนชั้นปกครองและของ
สังคมที่มีตอบทบาทของสตรีไมไดจํากัดอยูแคมิติเดียวเทานั้น นโยบายชาตินิยมที่ตองการใหฉาก
หนาของประเทศดูทันสมัย หรือตองการใหนานาประเทศประจักษวากัมพูชาก็พัฒนาตนเองไปใน
ทิศทางเดียวกับประเทศตะวันตกที่มีอารยะทั้งหลาย ทําใหชนชั้นปกครองขับเนนภาพสตรีทันสมัยที่
ไดรับโอกาสทางการศึกษา ไดออกมาทํางานนอกบาน และพัฒนาตนเองใหทันสมัยแบบสตรี
ตะวันตกขึ้นมาอยางชัดเจน แตในความเปนจริงสังคมเขมรก็ยังเคยชินกับสภาพครอบครัวแบบเดิม
ที่มีสตรีเปนแมบานแมเรือนคอยดูแลเรื่องทําอาหาร ทําความสะอาดบานและดูแลความเปนอยูของ
สมาชิกในครอบครัวอยูเชนเดิม แนวคิดกุลสตรีแนวจารีตจึงไมเคยหายไปจากสังคมเขมรแตจะ
ไดรั บการผลิ ตซ้ํ า อย า งต อ เนื่อ ง ทั้ ง จากระบบการศึก ษาในโรงเรีย น จากการอบรมเลี้ ย งดู ข อง
ครอบครั วและจากพิธีก รรมตาง ๆ ที่ เกี่ยวกั บสตรีเ ชน พิธีเ ข ารมออกร มและพิธีแ ตงงาน ความ
เปลี่ยนแปลงที่ดูเหมือนวาเกิดขึ้นกับสตรีและแนวคิดกุลสตรีในสมัยหลังไดรับเอกราชจึงไมใช
ความเปลี่ยนแปลงในระดับวิธีคิดของสังคม แตเปนเพียงปรากฏการณของกระแสชาตินิยมที่ดงึ สตรี
สวนหนึ่งใหมารวมสรางภาพความอารยะในอีกรูปแบบหนึ่งเทานั้น
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๑๕๒

๓.๓.๔ แนวคิดกุลสตรีที่ปรากฏในวรรณกรรมยุคหลังไดรับเอกราช
วรรณกรรมโดยเฉพาะนวนิยายยังสัมพันธกับการนําเสนอแนวคิดกุลสตรีเหมือน
เชนนวนิยายยุคแรกเริ่ม แตในยุคหลังไดรับเอกราช นวนิยายไดทําหนาที่อีกประการหนึ่งคือผลิตซ้ํา
แนวคิดกุลสตรีแบบจารีตในรูปแบบของนวนิยายรัก นอกเหนือไปจากการสานตอการวิพากษการ
แตงงานแบบคลุ มถุง ชนจากเรื่องผฺก าสฺรโพนอั นโดงดังของนู หาจ ปจ จัย สํ าคัญที่มีผลต อ การ
นําเสนอประเด็นที่เกี่ยวกับสตรีและแนวคิดกุลสตรีในนวนิยายมีสองปจจัยคือ กระแสชาตินิยมและ
การขยายโอกาสทางการศึกษา กระแสชาตินิยมที่ตองการเห็นประเทศกัมพู ชาพัฒนาทัดเทีย ม
ประเทศอื่นๆ ทําใหนวนิยายที่ขยายตัวอยางมากในชวงนี้นําเสนอแกนเรื่องที่วิพากษปญหาของสตรี
หลายปญหา ในขณะที่การขยายโอกาสทางการศึกษาสรางผูอานสตรีกลุมใหมที่เปนตลาดใหญ
ของนวนิยายรัก อันมีผลทําใหแนวคิดกุลสตรีแนวจารีตไดรับการผลิตซ้ําในหลายรูปแบบและยังอยู
ในความทรงจําของนักอานสตรีเหลานี้แมจะผานยุคเขมรแดงที่การสรางสรรคทุกอยางรวมทั้งนว
นิยายถูกสั่งใหลบเปนศูนยใหหมด
แนวคิดกุลสตรีที่ปรากฏในนวนิยายชวงหลังไดรับเอกราชประเด็นหนึ่งคือการ
ตอตานการแตงงานแบบคลุมถุงชนซึ่งประเด็นดังกลาวเคยปรากฏมาแลวในนวนิยายยุคแรกเริ่ม แต
ในยุคนี้แกนเรื่องดังกลาวจะไดรับการผลิตซ้ําบอยครั้งดวยปจจัยสองประการคือ ประการแรก การ
แตงงานแบบคลุมถุงชนคืออุปสรรคสําคัญของแนวเรื่องในนวนิยายรักโศก ซึ่งเปนประเภทที่ไดรับ
ความนิยมจากผูอานมากที่สุด ประการตอมาคือ การขยายโอกาสทางการศึกษาไดสรางผูอานกลุม
ใหมขึ้นมาคือผูอานที่เปนสตรี ทั้งจากการศึกษาในระบบปกติและการศึกษาภาคพิเศษที่เปดสอน
ผูใหญที่ไมรูหนังสือตามหมูบานใหสามารถอานออกเขียนได∗ ผลสําเร็จของโครงการรณรงคใหรู
หนังสือตามหมูบานไดสรางผูอานกลุมใหมที่กระจายไปตามชนบทและมีขนาดใหญพอสมควร
เด็กสาวๆจะนิยมอานนวนิยายรัก บุรุษชอบอานนวนิยายประวัติศาสตรและสตรีวัยกลางคนจะอาน
เรื่องเกี่ ยวกับศาสนา กลุมผู อานสตรีที่ เพิ่มจํ านวนขึ้นอย างมากนี้สัมพั นธกับนวนิย ายรัก ที่เ พิ่ม
∗

นับแตกัมพูชาเปนอิสระจากฝรั่งเศส รัฐบาลก็มีนโยบายกําจัดการไมรูหนังสือโดยผลักดันโครงการ
สอนหนังสือใหผูใหญที่ไมสามารถอานออกเขียนไดโดยใหเรียนในตอนกลางคืน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จ
มากโดยดูจากจํานวนหนังสือพิมพและสื่อสิ่งพิมพที่ไหลเวียนในหมูบานไดเพิ่มจํานวนขึ้นมาก กลุมสตรีก็ไดรับ
ดอกผลจากการขยายโอกาสทางการศึกษามากในสมัยสังคมราษฎรนิยมของสีหนุและกลุมนี้จะเปนผูอานนวนิยาย
กลุมใหมที่เพิ่มจํานวนอยางนาจับตา ทั้งนี้ อางอิงจากจํานวนสตรีผูเขาศึกษาตอในชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ที่เพิ่มขึ้นจากรอยละ ๙ ในป ค.ศ. ๑๙๕๐ไปเปนรอยละ ๓๔ ในป ค.ศ. ๑๙๖๔ และจากจํานวนของผูที่สามารถอาน
ออกเขียนไดของกัมพูชาในป ค.ศ. ๑๙๖๖ คือมีถึง ๒๖๑,๕๐๙ คน ผูอานสตรีกลุมที่เพิ่มขึ้นใหมอยางมากนี้มีผลตอ
การผลิตนวนิยายเพื่อสนองตอบความตองการของผูอานกลุมนี้ (Klairung Amratisha, “ The Cambodian Novel: A
Study of its Emergence and Development,” , p. 187.

๑๕๓

จํานวนขึ้นมากและไดรับความนิยมสูงสุดเชนกันทั้งในยุคของสีหนุและลอนนอล176 การแตงงาน
แบบคลุมถุงชนซึ่งเปนแกนเรื่องที่ปรากฏมากในนวนิยายรักยุคนี้ยังเปนความคิดที่ถูกวิพากษวิจารณ
ดวยทาทีแบบเดิม กลาวคือประเพณีที่โหดรายนี้คือโซตรวนที่ผูกรัดสตรีสาวชาวเขมรไมใหพบกับ
ความสุขที่แทจริงในชีวิต และความสุขนั้นปจเจกชนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะไดรับในฐานะที่เกิดมาเปน
มนุษยเทาเทียมกัน นอกจากนี้การบังคับใหบุตรแตงงานกับคนที่ตนไมรักยังถือเปนการละเมิดสิทธิ
สวนบุคคลซึ่งประเทศที่มีอารยะจะไมทําเชนนี้ นักเขียนที่เสนอแกนเรื่องดังกลาวจึงถือเปนหนาที่
ที่จะตองปลดปลอยสตรีสาวทั้งจากโซตรวนประเพณีเหลานี้และตอตานการละเมิดสิทธสวนบุคคล
เพื่อใหสังคมเขมรเปนที่ยอมรับในสายตาชาวตางประเทศ
ในขณะที่การนําเสนอแกนเรื่องเปนการนําแนวคิดกุลสตรีมากลาวถึงในเชิงวิพากษ
ลักษณะของตัวละครสตรีในนวนิยายรักโศกยุคนี้บางสวนกลับเปนการผลิตซ้ําแนวคิดกุลสตรีแบบ
จารีตอยางเห็นไดชัด ตัวละครสตรีที่ปรากฏในนวนิยายรักเหลานี้มีสองประเภทคือ ประเภทแรก
เปนสตรีสาวที่เครงครัดในแนวคิดกุลสตรีแบบจารีต แตไดรับการศึกษาในระบบการศึกษาสมัยใหม
ตัวละครกลุมนี้จะพยายามปฏิบัติตนตามประเพณีแตในขณะเดียวกันก็ฝนที่จะไดใชชีวิตอยางมี
ความสุขกับบุรุษที่ตนรัก แตสวนใหญแลวกลุมนี้มักตกเปนเหยื่อของประเพณี การสรางตัวละคร
ประเภทนี้เปนสิ่งที่ยืนยันไดเปนอยางดีวา ไมวาสตรีเขมรจะมีโอกาสไดรับการศึกษาในระบบ
การศึกษาสมัยใหมอยางไรก็ตาม แตแนวคิดกุลสตรียังมีอิทธิพลควบคุมวิถีชีวิตและทัศนะของสตรี
เหลานี้อยู และเปนสิ่งที่นักเขียนมองเห็นปญหาและพยายามสะทอนออกมาใหเห็น อีกประการหนึ่ง
คือ การที่ มีเ นื้อเรื่องและตัวละครลัก ษณะนี้ออกมาเปน จํ านวนมากแสดงใหเ ห็น วาสังคมยั งคง
สนับสนุนแนวคิดกุลสตรี แตตัวละครสตรีอีกกลุมหนึ่งจะเปนแบบ “นารีสมัย”(สตรีทันสมัย)
กลุมนี้จะมีพฤติกรรมเหมือนสตรีตะวันตกเชนดื่มเหลา สูบบุหรี่และแตงกายแบบเซ็กซี่ ในทายทีส่ ดุ
สตรีเหลานี้จะทิ้งคนรักเกาซึ่งเปนบุรุษผูยากจนและหันไปชื่นชมกับบุรุษผูร่ํารวยและทันสมัย ซึ่งก็
เปนบุรุษคนเดียวกับที่บิดามารดาตองการใหแตงงานดวยเพื่อฐานะที่มั่นคง แมภาพจะปรากฏวา
ลักษณะของตัวละครสตรีกลุมแรกสอดคลองไปกับการวิพากษประเพณีคลุมถุงชน แตเมื่อดูจากตัว
ละครสตรี กลุมที่สองจะเห็นการผลิตซ้ําแนวคิดกุลสตรีแบบจารีตอยางชัดเจน “นารีสมัย”คือ
ลัก ษณะตรงกั น ข า มของกุ ล สตรี เ ขมรทั้ ง ทางการแตง กายและพฤติก รรม และสาเหตุ ก็คื อ การ
เลี ย นแบบสตรี ต ะวั น ตกซึ่ ง ไม ใ ช สิ่ ง ที่ ลู ก สาวชาวเขมรควรจะเป น การที่ ต ะวั น ตกในบางด า น
กลายเปนความเปนอื่นในสายตาของสังคมเขมรสะทอนใหเห็นความปรารถนาที่แทจริงของเขมรที่
ยังตองการใหสตรีเรียบรอยออนหวานและรักนวลสงวนตัวอยูเชนเดิม
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๑๕๔

อยางไรก็ตาม ในนวนิยายยุคหลังไดรับเอกราชยังนําเสนอประเด็นที่พาดพิงถึง
แนวคิดกุลสตรีอีกทางหนึ่ง นั่นคือความตองการปลดปลอยสตรีจากประเพณีที่ควบคุมชีวิต แกน
เรื่องดังกลาวจะปรากฏในนวนิยายสะทอนปญหาสังคม ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากการจัดประกวดการ
ประพันธนวนิยายที่รัฐบาลและสมาคมนักประพันธเขมรเปนเจาภาพ นวนิยายสวนนี้จะเสนอ
ปญหาเกี่ยวกับสตรีเชนการตอสูของสตรีเขมรในสังคมยุคใหม การเขามาทํางานในเมืองแลวถูกลวง
ละเมิดทางเพศ หรือการถูกกดขี่จากระบบครอบครัวซึ่งมีแนวคิดกุลสตรีหนุนหลังอยู หรือการปะทะ
กันระหวางระบบคุณคาสองแบบคือการศึกษาสมัยใหมกับการศึกษาสําหรับสตรีแบบเดิมซึ่งก็คือ
การอบรมดวยแนวคิดกุลสตรี ประเด็นปญหาเหลานี้เกิดจากแนวคิดกุลสตรีเปนสําคัญ สตรีเขมรที่
เคยถู ก อบรมให อ อ นหวาน เงี ย บ เชื่ อ ฟ ง ปฏิ บั ติ ต ามและปรนนิ บั ติ รั บ ใช ทุ ก คนอาจประสบ
ความสําเร็จในอดีต แตลักษณะดังกลาวไมสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประเทศ
ในขณะนั้น สิ่งที่สตรีเขมรตองการคือโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง และทรรศนคติของคน
ในสังคมที่เปดกวางและใหโอกาสสตรีมากยิ่งขึ้น ดังนั้นแกนเรื่องหนึ่งที่ปรากฏคือการเนนใหเห็น
ความสําคัญของการศึกษา ซึ่งจะเปนเครื่องมือในการพัฒนาชีวิตหรือใชแกปญหาในชีวิตได ดัง
เชนนวนิยายเรื่อง ตสู กฺนง การ สิกฺสา ใน เขฺมร กฺญา (ตอสูในการศึกษาของเด็กสาวชาวเขมร)
ของนางสาว อิว เตา เย ซึ่งไดรับรางวัลชนะเลิศจากการจัดประกวดของกระทรวงศึกษาในป ค.ศ.
๑๙๕๙ ผูแตงตองการเนนใหเห็นความสําคัญของการศึกษาที่มีตอสตรี โดยแสดงปญหาชีวิตของ
ครอบครัวในสังคมเมืองที่เริ่มซับซอนขึ้น มารดาพยายามเลี้ยงดูบุตรสาวใหรอดพนจากการถูกเสือ
ผูหญิงหลอกลวง และการไดรับการศึกษาที่ดีจะทําใหเด็กสาวรอดพนจากปญหานี้ได177
นอกจากนี้ การจัดประกวดนวนิยายยังทําใหมีการนําเสนอปญหาอื่น ๆ ของสตรีที่
เกี่ยวเนื่องกับแนวคิดกุลสตรีอีก เชนในการประกวดวรรณกรรมรางวัลอินทรเทวี ในป ค.ศ. ๑๙๖๐
นวนิยายเรื่อง ชาติสตรี ของโลก รารี เสนอเรื่องราวชีวิตของสตรีชั้นลางซึ่งตกเปนเหยื่อของคานิยม
ของชนชั้นสูงที่คิดถึงการแตงงานโดยใชความร่ํารวยและสถานภาพทางสังคมเปนเกณฑ ตัวละคร
เอกสตรีในเรื่องเปนบุตรสาวที่กําพรามารดาและโตมาในบานของบิดา ยาของเธอรังเกียจมารดาเธอ
ที่มีฐานะยากจนและบังคับใหมารดาแยกทางกับบิดา เธอโตมาอยางคับแคนเพราะยาและมารดา
เลี้ยงรังเกียจและบังคับใหเธอออกจากโรงเรียนเพื่อมาทํางานบานรับใชทุกคน เมื่อเธอโตเปนสาว
และแอบรักกับบุตรชายของลุง เขาก็แอบมีความสัมพันธกับเธอจนตั้งครรภและบังคับใหเธอไปทํา
แทง แลวคูรักของเธอก็ตองแตงงานกับสตรีที่มีฐานะเทาเทียมกัน ภายหลังตัวละครเอกสตรีผูนี้ถูก
สงกลับบานที่ตางจังหวัดและคลอดลูกที่นั่น เธอตั้งใจเลี้ยงบุตรและหาเวลาวางเรียนตัดเสื้อตอน
กลางคืนจนกลายเปนชางตัดเสื้อที่มีชื่อเสียงและมีหองเสื้อของตนเองและเปนที่นิยมในหมูชาว
พนมเปญ เรื่องชาติสตรีเสนอปญหาที่สตรีเขมรตองเผชิญคือปญหาการกดขี่ขมเหงของมารดาสามี
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ความโหดรายของมารดาเลี้ยง การถูกกดขี่ทางชนชั้นของสตรีชั้นลาง การแตงงานแบบคลุมถุงชน
และปญหาที่สตรีถูกกระทําในฐานะวัตถุทางเพศ 178 การนําเสนอปญหาของสตรีในเรื่องชาติสตรี
ไมไดแสดงผลเสียของแนวคิดกุลสตรีแบบจารีตอยางตรงไปตรงมาเหมือนในนวนิยายเรื่องเดิมๆ แต
ปญหาที่ปรากฏจะมีความซับซอนมากขึ้น แนวคิดกุลสตรีจะเปนอุปสรรคในการดําเนินชีวิตของ
สตรีเขมรอยางชัดเจน อาทิ คําสอนใหสตรีตองปรนนิบัติรับใชบิดามารดาของสามีอยางดีตามหลัก
ของการดูแลไฟสามกองที่พบในจฺบาบสฺรีของหมื่นไม คําสอนที่มอบหนาที่รับผิดชอบงานทุกอยาง
ในครัวเรือนแกสตรี หรือบทลงโทษอยางรุนแรงหากสตรีละเมิดขอหามทางเพศวิถี ลวนแตเปนสิ่งที่
ทําใหชีวิตของตัวละครเอกสตรีทั้งมารดาและบุตรสาวตองถูกกดขี่จากกลุมคนที่ใชประโยชนจาก
แนวคิดกุลสตรี นอกจากนี้สภาพสังคมที่ซับซอนเชนความเปนเมืองหรือการพัฒนาประเทศให
ทันสมัยจะรวมสรางสภาพแวดลอมที่เปนอุปสรรคตอสตรีอีกดวย ยิ่งสังคมพัฒนาไปมากเทาใด
คานิยมของการวัดคุณคาของคนดวยเงินก็ยิ่งสูงขึ้น และผลของการพัฒนาที่ไมเทาเทียมระหวาง
สังคมเมืองกับสังคมชนบท(ซึ่งอาจตีความไดวาเมืองหมายถึงบุรุษและชนบทหมายถึงสตรี)ก็ทําให
เกิดการเอารัดเอาเปรียบไดงายยิ่งขึ้น และชนบท(หรือสตรี)ก็มักเปนหวงโซสุดทายทีถ่ กู เอาเปรียบเสมอ
อยางไรก็ตามควรตั้งขอสังเกตไววา การที่แนวคิดกุลสตรีกลายเปนเปาแหงการ
โจมตีในนวนิยายสะทอนปญหาสังคม ก็เพราะในดานหนึ่งแนวคิดดังกลาวเปนสิ่งที่ขัดกับกระแส
ชาตินิยมในยุคนั้นที่ตองการพัฒนาประเทศใหเปนอารยะ ในขณะที่รัฐกําลังรณรงคเรื่องการศึกษา
และตองการพัฒนาสตรีใหทันสมัยดวยการศึกษา ปจจัยสําคัญที่อาจมีผลตอการศึกษาตอของสตรีคือ
แนวคิดกุลสตรีที่ตองการใหสตรีอยูเหยาเฝาเรือน ทําหนาที่เปนแมบานแลวปลอยใหเรื่องอื่นๆเปน
เรื่ อ งของบุ รุ ษ เท านั้ น นอกจากนี้ เ หตุ ผ ลทางการเมื อ งก็ ยั ง ทํ า ให แ นวคิ ด กุล สตรี ถู ก หยิ บ ขึ้ น มา
วิพากษวิจารณดวยเชนกัน กลาวคือ รัฐบาลตองการเอาอกเอาใจสตรีในฐานะที่เปนคะแนนเสียงทาง
การเมืองและเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ และสื่อชนิดหนึ่งที่รัฐใชเพื่อเปนกระบอกเสียง
ใหกับตนเองคือนวนิยาย การทํางานผานองคกรทางวรรณกรรมและการจัดประกวดวรรณกรรม
เป น วิ ธี ก ารที่ ไ ด ผ ลดี คื อ ทํ า ให ภ าพของรั ฐ บาลเป น ผู ป กครองที่ มี น โยบายก า วหน า มุ ง พั ฒ นา
ประชากรทุกคนใหมีศักยภาพเทาเทียมกัน และยังสามารถกําหนดแนวคิดที่นักเขียนจะนําเสนอ
ในนวนิยายไดอีกดวย ความตองการชื่อเสียงของนักเขียนทําใหพวกเขาพยายามสนองตอบกับความ
ตองการของชนชั้นปกครอง จึงทําใหเกิดการวิพากษแนวคิดกุลสตรีในนวนิยายสะทอนสังคมอยาง
ตอเนื่อง ดังจะเห็นวานวนิยายที่ชนะการประกวดรางวัลตางๆที่จัดขึ้นในชวงนี้มักเป็นนวนิยายที่
เสนอแกนที่เนนความสําคัญของการศึกษา แตการวิพากษดังกลาวก็ปรากฏในนวนิยายสะทอน
สังคมซึ่งมีผูอานจํานวนนอย ซึ่งหมายความวาการแพรกระจายความคิดก็นอยตามไปดวย
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แนวคิ ด กุ ล สตรี แ บบจารี ต น า จะได รั บ อิ ท ธิ พ ลจากแนวคิ ด สตรี ทั น สมั ย แบบ
ตะวันตก(ที่มาพรอมกับระบบการศึกษาสมัยใหม) และปรับเปลี่ยนโฉมหนาไปมากกวานี้หากไม
เกิดเหตุการณในป ค.ศ. ๑๙๗๕ เสียกอน เพราะจากปฏิกิริยาของกลุมอนุรักษนิยมที่วิพากษความ
เปลี่ยนแปลงของสตรีกัมพูชาที่มีการศึกษาโดยถึงขนาดเปรียบเทียบกับโสเภณีนั้นแสดงใหเห็นวา
ทั้งรูปลักษณ จริตกิริยา และการปฏิบัติตนตามภารกิจและความคาดหวังที่สังคมกัมพูชามอบใหสตรี
นั้นผิดแผกไปจากมาตรฐานเดิมของจฺบาบสฺรีมากทีเดียว อยางไรก็ตาม ในป ค.ศ. ๑๙๗๕ เมื่อเขมร
แดงเขาปกครองประเทศและประกาศลมลางทุกอยางที่เปนสมบัติของระบอบศักดินานั้น แนวคิด
กุลสตรีคือสิ่งหนึ่งที่ถูกประกาศกวาดลางไปดวย นาสนใจวาเขมรแดงจะสรางความเปลี่ยนแปลง
ใหกับสถานภาพของสตรีที่ตกเปนรองบุรุษมาตลอดชวงระยะเวลาอันยาวนานของประวัติศาสตร
กัมพูชาไดจริง หรือเปนเพียงแคคํากลาวอางเหมือนดังเรื่องอื่น ๆ ที่เขมรแดงใหคํามั่นสัญญาแตลวน
ลมเหลวในทางปฏิบัติ
๓.๔ การฉีกภาพกุลสตรีสมัยเขมรแดง
๓.๔.๑ ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรม
เขมรแดงมองตัวเองวาเปนผูมาปลดปลอยชาวนาผูถูกกดขี่ขูดรีดจากการคอรัปชั่น
และการคดโกงของสังคมเมืองและชนชั้นอภิสิทธิ์ พวกเขาเชื่อวาดวยแนวทางการปฏิวัติอยาง
รวดเร็ ว และเด็ ด ขาดจะสามารถขจั ด อิทธิพ ลตะวั น ตกที่ครอบงํ า ประเทศกั มพูช าให ห มดไปได
ระบอบการเมืองการปกครองแบบเกา ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม รวมทั้งการจัดระเบียบทาง
สังคมวัฒนธรรมและขนบประเพณีแบบเดิมจึงถูกทําลายลางไปหมด คนในเมืองทั้งหลายถูกกวาด
ตอนไปอยูตามชนบทและถูกบังคับใหเปลี่ยนบทบาทจากผูบริโภคที่มีอภิสิทธิ์มาเปนผูผลิตที่เทา
เทียมกับประชาชนทั้งประเทศ แตสิ่งที่คนทั่วโลกจะไดเห็นในเวลาตอมาคือ ความเทาเทียมที่วา
ไมไดนํากัมพูชาไปสูความรุงเรืองอยางมหัศจรรยดังที่ผูนํากัมพูชาปลุกเรา แตคือการที่ประชาชน
ทั่วประเทศถูกบังคับใหผลิตทั้งการปลูกขาว ทําสวน ทําไร ถูกใชงานในนาแทนสัตวและถูกใช
แรงงานสรางทํานบดวยสองมือเปลา ถูกควบคุมใหมีชีวิตอยางแรนแคนในขณะที่บรรดาผูนําอยู
อยางสุขสบาย ถูกลงโทษอยางรุนแรง ไรเหตุผลและไรมนุษยธรรม และจบลงที่ประชาชนราว ๑.๗
ลานคนเสียชีวิตภายใตระบอบการปกครองแบบที่เขมรแดงเรียกตนเองวา “กัมพูชาประชาธิปไตย”
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๓.๔.๒ การฉีกภาพกุลสตรีในสมัยเขมรแดง
สตรีกัมพูชาก็เปนกลุมที่เขมรแดงสัญญาวาจะปลดปลอยพวกเธอจากการกดขี่ทุก
รูปแบบ แตสิ่งที่เกิดขึ้นกับสตรีในยุคนั้นเปนเพียงแคการเปลี่ยนผูควบคุมชะตาชีวิตของพวกเธอ
เทานั้น จากเดิมที่สตรีตองอยูภายใตการดูแลของบิดามารดา ของสังคม ของขนบประเพณีและของรัฐ
ในยุคเขมรแดง ชีวิตของสตรีทั้งหมดเปลี่ยนมาอยูภายใตการดูแลขององคการและกฎศีลธรรมของ
พรรคคอมมิวนิสตกัมพูชาแทน
หัวใจสําคัญของการทําลายแนวคิดกุลสตรีในสมัยเขมรแดงคือการทําลายระบบ
ครอบครัวในสังคมแบบจารี ตและศาสนา ตามรัฐธรรมนูญของรัฐบาลกัมพูชาประชาธิปไตยที่
ประกาศใชในป ค.ศ. ๑๙๗๖ ไดลมเลิกทรัพยสินสวนบุคคล ศาสนา การผลิตทางเกษตรที่มุงเพื่อ
ครอบครัว 179 หลังประกาศใชรัฐธรรมนูญ พรรคฯก็เริ่มรางแผนเศรษฐกิจ ๔ ป เพื่อสรางสังคมนิยม
ในทุก ๆ ดาน แผนนี้เสนอใหรวมทรัพยสินของคนกัมพูชาทั้งหมด เสนอใหเพิ่มระดับการผลิตขาว
ทั่ว ประเทศ ในแผนเดี ย วกั น นี้ ไ ม มี เ รื่ อ งการพั ก ผ อ น ศาสนา การศึ ก ษาแบบทางการและชี วิ ต
ครอบครัว แมจะไมปรากฏวามีการบังคับใชแผนนี้อยางแทจริง แตในการปฏิบัติก็กลาวไดวาระบบ
ครอบครัว กรรมสิทธิ์สวนบุคคล และศาสนาก็ถูกกําจัดไปหมด
ระบบครอบครัวเปนพื้นที่ทสี่ ําคัญที่สุดในชีวิตของสตรีกัมพูชา เนื่องจากสังคมได
ปลูกฝงเปาหมายใหสตรีมีหนาที่ในการดูแลครอบครัว และแนวคิดกุลสตรีเปนตัวกําหนดหนาที่และ
ใหสิทธิ์อยางเต็มที่แกสตรีในการบริหารจัดการในพื้นที่ดังกลาว กลไกในการควบคุมการปฏิบัติ
หนาที่ของสตรีก็คือศาสนาซึ่งใหคําอธิบายในระดับระบบความเชื่อวาการปฏิบัติหนาที่อยางดีที่สุด
คือการสะสมบุญประการหนึ่งซึ่งจะสงผลใหชีวิตของผูปฏิบัติดีขึ้นทั้งในชาตินี้และชาติหนา เมื่อ
เขมรแดงพรากชีวิตสตรีออกจากการดูแลของบิดามารดาและจากศาสนา ในแงหนึ่งถือไดวาเขมร
แดงได ปลดสตรี ออกจากสายใยทางสังคมแบบเดิมและจากการประเมิ นคุณ คาโดยใชมาตรวัด
แบบเดิม โดยหลักการแลวผลที่ไดคือความเทาเทียมกันระหวางบุรุษและสตรีเพราะศาสนาอันเปน
ระบบเกียรติยศและชื่อเสียงหนาตาที่จัดใหสตรีเปนรองบุรุษมาตั้งแตกําเนิดไดหมดความสําคัญไป
ทั้งบุรุษและสตรีตางก็มีสถานะที่เทาเทียมคือเปนบุตรขององคการเหมือนกันและโอกาสของการ
เปนบุตรที่ดีก็มีอยางเทาเทียมกันดวยการทํางานรับใชองคการ แตในทางปฏิบัติ การยกเลิกแนวคิด
กุลสตรีและตัดสตรีออกจากสายใยทางสังคมเดิมกลับทําใหสตรีสูญเสียอํานาจในการตอรองใน
ระดับปจเจกบุคคลที่เธอเคยมีทั้งตอครอบครัวและตอชุมชนและถายโอนอํานาจนั้นใหกับองคการ
ไปจนหมด มีรายงานหลังจากที่เขมรแดงถูกขับไลออกไปวาสตรีจํานวนมากถูกลวงละเมิดทางเพศ
จากทหารและผูคุ มเขมรแดงที่ มีอํานาจมากกวาโดยที่เธอไมอาจชวยเหลือตนเองหรื อขอความ
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ชวยเหลือจากญาติพี่นองไดเลย เทากับวาการดึงสตรีออกจากแนวคิดกุลสตรีและจากสายใยทาง
สังคมเดิมเปนทั้งการตัดชองทางแหงอํานาจและพลังในการตอรองที่สตรีพอจะแสวงหาไดและยัง
ทําใหสตรีตกอยูในสถานการณที่ถูกเอารัดเอาเปรียบไดงายขึ้นดวย แมองคการจะประกาศใชกฎ
ศีลธรรมขอที่ ๖อยางเขมงวดโดยหามไมใหรังแก ทําราย หรือบังคับขืนใจยุวนารี และมีบทบัญญัติที่
ลงโทษผูมีเพศสัมพันธนอกสมรสอยางเด็ดขาดก็ตาม แตโดยสวนใหญแลวพบวาผูที่ถูกทําโทษกลับ
เปนสตรีคูกรณีและบุรุษที่มีสถานภาพเปนประชาชนเทานั้น เจาหนาที่หรือทหารของเขมรแดงมักจะ
รอดพนจากการถูกทําโทษตามกฎที่เขมรแดงอางวาทุกคนตองปฏิบัติตามอยางไมมีขอยกเวนเสมอ180
สิ่งที่เขมรแดงมอบใหสตรีไดจริงคือเรื่องความเทาเทียม แตเปนความเทาเทียมใน
การทํางานหนักเชนเดียวกับบุรุษเพราะเกณฑที่เขมรแดงใชในการจัดแรงงานคนลงตามสวนตางๆ
นั้นคืออายุ ทั้งบุรุษและสตรีจึงตองทํางานหนักอยางเทาเทียมกัน สตรีที่แตงงานแลวและคนชรามี
หนาที่ดูแลเด็กเล็ก ๆ เวลาที่บิดามารดาของเด็กไปทํางาน สวนสตรีที่ยังไมไดแตงงานจะถูกสงไป
ทํางานยังพื้นที่หางไกล ทั้งในไรนา ในพื้นที่ที่สรางเขื่อน สรางทํานบ และในสมรภูมิรบ ในแงนี้
ความเทาเทียมที่สตรีไดรับจากนโยบายของเขมรแดงจึงไมใชเรื่องความเปลี่ยนแปลงในสถานภาพ
ของสตรีแตเปนการเปลี่ยนแปลงบทบาทของสตรีมากกวา พื้นที่การทํางานของสตรีไมไดถูกจํากัด
เฉพาะในครัวเรือนกับการเปนแมบานแมเรือนในการดูแลสมาชิกในครอบครัวและปรนนิบัติสามี
เทานั้น แตสตรีตองทํางานหนักเทาเทียมบุรุษเคียงบาเคียงไหลในทุก ๆ พื้นที่ จริงอยูที่สตรีชนบท
กอนยุคเขมรแดงจะมีสวนรวมในการผลิตทางการเกษตรเชนเดียวกับบุรุษ แตการแบงงานกันทํายัง
คํานึงถึงความแข็งแรงทางกายภาพซึ่งบุรุษและสตรีมีไมเทากัน สตรีจะเปนผูเตรียมกลา คัดพันธุ ปก
ดํา เก็บเกี่ยว ในขณะที่ฝายบุรุษจะตองเปนผูเตรียมผืนดินโดยการไถและการวิดน้ําเขานาโดยใช
ระหัดซึ่งเปนงานที่ใชแรงมาก แตในยุคเขมรแดง ประชาชนทุกคนมีชีวิตอยางทุกขทรมานจากการ
ถูกบังคั บใหทํ างานทั้งวัน เป นงานที่ไมคํานึงถึ งความแตกต างทางกายภาพ และหากเขมรแดง
ตองการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เขมรแดงจะเพิ่มชั่วโมงทํานารอบค่ําในคืนขางขึ้น แมประชาชน
ทั้งหมดจะทํางานหนัก แตกลับไดรับการปนสวนอาหารเพียงนอยนิด อาหารที่ทุกคนมักพูดถึงเมื่อ
ยอนรําลึกไปในสมัยเขมรแดงคือขาวตมที่มีแตน้ําขาวหนึ่งทัพพี กินกับปลาเค็มเล็ก ๆ หนึ่งชิ้น ไม
นับกับกรณีที่สตรีถูกลงโทษและถูกสังหารเชนเดียวกับบุรุษ กลาวไดวาการทําลายระบบครอบครัว
แบบจารีตและดึงสตรีเขาสูระบบการทํางานและการใชชีวิตรวมกันแบบคอมมูนทําใหสตรีสวน
ใหญมีประสบการณที่เลวราย สตรีที่รอดชีวิตหลังสมัยเขมรแดงจะมีบาดแผลทางอารมณที่ยากจะ
รักษาใหหายได
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แมเขมรแดงจะปฏิเสธแนวคิดกุลสตรี แตนโยบายหนึ่งที่เขมรแดงบังคับใชกับสตรี
ก็ไมตางอะไรเลยในแงของวิธีการ นั่นคือนโยบายบังคับแตงงานเพื่อใหสตรีผลิตประชากรรุนใหม
ใหกับเขมร เขมรแดงประกาศวาหนาที่ที่สําคัญอีกประการหนึ่งของสตรีกัมพูชาในชวงนั้นคือ
หนาที่ในการผลิตประชากรรุนใหม หากชีวิตที่ตองแตงงานกับบุรุษ ที่บิดามารดาเห็นชอบใน
สมัยกอนหนานี้ถูกตีความวาเปนเรื่องเลวรายและลิดรอนสิทธิมนุษยชนสําหรับสตรี สิ่งที่ปรากฏใน
สมัยเขมรแดงเปนยิ่งกวาความเลวรายมาก181 เพราะองคการจัดใหมีการบังคับแตงงานหมูเพื่อใหยุวบุรุษ
และยุวสตรีทําหนาที่ผลิตประชากรกัมพูชาที่มีความบริสุทธิ์ทางสายเลือด ปราศจากสายเลือดของ
เวียดนาม จีน จาม และชนกลุมนอยอื่น ๆ ใหกับองคการ182 องคการจะเปนผูจับคูใหกับคูสมรสโดย
ไมจําเปนตองถามความสมัครใจ วิธีการที่องคการใชคือใหยุวบุรุษและยุวสตรียืนเรียงแถวหนา
กระดานใหตรงกันแลวจับคูคนที่ยืนฟากตรงกันขาม ไมมีพิธีไหวเมบา พิธีกรรมทางศาสนาและ
งานเลี้ยงฉลอง มีแตการใหสัตยปฏิญาณตอหนาตัวแทนองคการวาจะครองคูกันเพื่อเผาพันธุกัมพูชา
ที่บริสุทธิ์และสรางความรุงเรืองใหองคการ การควบคุมถึงขนาดที่องคการจะสงคนไปสอดแนม
ใตถุ น บา นคู แ ต ง งานใหม ว า ได ป ฏิบั ติต ามนโยบายของพรรคจริ ง หรื อไม แตค วามจริ งจัง ของ
โครงการนี้จบลงเพียงแคไมกี่วัน หลังจากนั้นองคการก็จะแยกคูสามีภรรยาไปทํางานกันคนละทีเ่ ปน
ระยะเวลาตั้งแต ๑๐ วัน ถึงหนึ่งเดือน นโยบายนี้จึงไมประสบผลสําเร็จ เพราะมีทารกเพียงไมกี่คน
เทานั้นที่คลอดในระหวางยุคนี้ สวนใหญแลวสตรีอยูในภาวะเครียด รางกายขาดสารอาหารและมี
สุขภาพทรุดโทรม สตรีหลายรายถึงขนาดไมมีประจําเดือน183 และผลพวงจากนโยบายนี้ก็สงผล
กระทบทั้งตอสภาพจิตใจของสตรีผูถูกกระทําและตอสภาพสังคมหลังสมัยเขมรแดงอยางลึกซึ้ง184
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หากทาวความไปถึงสมัยสีหนุและลอนนอลที่ประเพณีการแตงงานแบบคลุมถุงชนไดรับการตอตาน
อยางกวางขวางในหมูปญญาชนในเมือง และปรากฏเปนอุปสรรคสําคัญในนวนิยายแนวรักสะเทือน
อารมณ การบังคับแตงงานหมูในสมัยเขมรแดงเปนสิ่งเลวรายยิ่งกวานั้นเพราะสตรีไมมีจุดยึดโยง
ทางจิ ต ใจเลยว า จะเสี ย สละความสุ ข ส ว นตนเพื่ อ ตอบแทนคุ ณ บิ ด ามารดา องค ก ารเป น เพี ย ง
ผูปกครองที่ โหดร ายและละเมิด สิทธิ์สว นบุคคลในเรื่องที่ละเอี ยดอ อ นที่สุด แมภ ารกิจในการ
ปกปองพรมแดนทางเชื้อชาติและเผาพันธุ เปนภารกิจที่ผูปกครองมอบใหสตรีกัมพูชามาตั้งแตสมัย
พระองคดวงแลว แตกลาวไดวาในยุคเขมรแดง ภารกิจดังกลาวจะเขาแทรกแซงชีวิตของสตรีสาว
รุนอยางรุนแรงมากยิ่งกวายุคใดในประวัติศาสตรกัมพูชาเลยทีเดียว
อยางไรก็ตาม ระบอบเขมรแดงไดเปดโอกาสใหสตรีกลุมหนึ่งไดเลื่อนสถานภาพ
จากชาวนามาเปนทหารผูเขารวมกองกํ าลังปลดปลอย หรือเป นเจาหนาที่ระดั บปฏิบัติ การคอย
ควบคุมประชาชนใหมใหทํางานตามเปาหมายของพรรคฯ สตรีเหลานี้จะรับการยกยองเชิดชูจาก
พรรคและคอนขางมีอภิสิทธิ์เหนือคนทั่วไปในแงที่ไมตองทํางานหนัก มีสิทธิ์ชี้เปนชี้ตายผูที่ขัด
คําสั่งไมเชื่อฟงโดยการรายงานความผิดไปยังเจาหนาที่ระดับสูงของพรรค อดีตทหารเขมรแดงผู
หนึ่งกลาววาการที่ทหารเขมรแดงสามารถสูรบกับกองกําลังทหารของลอนนอลไดอยางทรหดนั้น
เปนเพราะพวกเขามีทีมทหารหญิงที่คอยปลุกเราใหสูตอไป ทหารเขมรแดงหนึ่งนายจะมีทหารหญิง
สองนายคอยประกบ หากไดรับบาดเจ็บคนหนึ่งจะทําแผลใหในขณะที่อีกคนจะจัดหาอาหาร185 ดวย
ยุทธวิธีนี้ทําใหทหารเขมรแดงมีขวัญและกําลังใจในการตอสูที่อดทนกวาทหารฝายสาธารณรัฐ
กัมพูชา นอกจากเขารวมในสมรภูมิรบเองแลว สตรีกัมพูชาบางสวนไดรับมอบหมายใหนําคําสั่ง
ขนอาวุธและสิ่งของไปแนวหนา สวนสตรีตามหมูบานก็มีหนาที่ในการผลิตอาหารเตรียมพรอม
สําหรับเลี้ยงกองทัพและสนับสนุนทหารแนวหนาและตามพื้นที่หางไกลทุกรูปแบบ รวมทั้งทํา
หนาที่ยามเฝาระวังสอดสองศัตรูและเผยแพรขาวสารการปฏิวัติขององคการใหชาวบานทั่วไปรับรู
ดวย186 สตรีกลุมนี้จะเปนกลุมที่พึงพอใจกับสถานภาพที่สูงขึ้นของตนและเมื่อเขมรแดงถูกขับไล
ออกไปจากพนมเปญและตองสูรบแบบกองโจรตามแนวชายแดน สตรีกลุมนี้สมัครใจเขารวมรบกับ
กองกําลังปลดปลอยเหลานี้ดวย พฤติกรรมของสตรีกลุมนี้สงผลกระทบดานจิตใจแกผูที่ยึดมั่นใน
แนวคิดกุลสตรีแบบจารีนมากเพราะความเขมแข็งหาวหาญของยุวนารีทั้งหลายในกองทัพ ในสนาม
รบและตามแนวหลังที่แข็งแกรงไมแพยุวบุรุษทําใหพวกเธอถูกมองวามีพฤติกรรมที่ “ไมเปน

เลวรายมากสําหรับสังคมกัมพูชา และการตองเลี้ยงดูลูกเพียงลําพังอยางยากลําบาก เนื่องจากครอบครัวเดิมไม
ยอมรับเด็กที่เกิดจากการแตงงานนี้ (Richard Ehrlich, S Richar. The Tragedy of Pol Pot women [On line]. 2003.
Available from:http://www.geocities.com/glossograph/cambodia98womenpolpotct.html [2003, May 7]
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Ibid., p 10.
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กัมพูชา”ฉะนั้น หลังจากที่ประเทศกัมพูชาไดรับการปลดปลอยใหเปนอิสระจากเขมรแดงก็จะเกิด
กระแสหวนกลับไปหาความเปนกุลสตรีแบบขนบนิยมที่ “เปนกัมพูชา”อยางเห็นไดชัด
๓.๔.๓ ภาพสตรีในวรรณกรรมยุคเขมรแดง
ในวรรณกรรม ความเทาเทียมที่เขมรแดงมอบใหแกสตรีปรากฏในวรรณกรรม
ประเภทเรื่องปฏิวัติ ซึ่งมีทวงทํานองคลายเรื่องสั้นที่พบเพียง ๔ เรื่องเทานั้นในสมัยเขมรแดง เรื่อง
ทั้งหมดแตงขึ้นเพื่อโฆษณาชวนเชื่อใหผูอานผูฟงทั้งหลายประจักษในพลังศรัทธาและการอุทิศ
แรงกายแรงใจรวมถึงชีวิตของประชาชนที่เ ขารวมการปฏิวัติกับ กลุมเขมรแดงอยางนา ยกยอง
ตัวละครเอกในเรื่องทั้งหมดลวนถูกกดขี่ขมเหงจากกลุมทหารและผูมีอํานาจของรัฐบาลลอน นอล
ซึ่งจะถูกเรียกวาพวกศัตรู ที่นาสนใจคือตัวละครเอกจากเรื่องสั้นสามในสี่เรื่องคือตัวละครสตรีซึ่ง
จะเปนตัวแทนของสตรีกลุมตางๆ ที่เขารวมปฏิวัติและสนับสนุนการปลดปลอยประชาชนของกลุม
เขมรแดง ไดแกยุทธนารีเสาจากเรื่อง ฉันขับไลศัตรูออกไปจากแผนดินกัมพูชาจนหมด ซึ่งเปน
ตัวแทนของยุวนารีที่เขารวมสูรบในสมรภูมิอยางกลาหาญ นาไข สตรีมายจากเรื่อง กสิกรยากไรยืน
หยัดเคียงขางกองทัพปฏิวัติ ตัวแทนของแมบานซึ่งจะกลายมาเปนสหายผูอุทิศตัวเขารวมการปฏิวัติ
โดยเปนฝายผลิตเสบียงอาหารเลี้ยงกองทัพและเปนประธานกลุมสหกรณ และแม ตัวละครจากเรื่อง
การเสียสละของแม ๆ เรา ตัวแทนของแมผูสูญเสียทั้งสามีและลูกชายในสนามรบ แมแปรความ
เจ็บปวดสูญเสียเปนพลังในการเขารวมตอสูกับกองทัพปฏิวัติอยางสุดความสามารถ โดยทําหนาที่
เปนผูสงขาวไปยังหนวยรบตามชายแดน และเสียสละลูกชายและลูกสาวตนเองที่เหลืออยูใหเขารวม
รบกับกองทัพปฏิวัติดวยความยินดีอยางยิ่ง 187
เรื่องปฏิวัติทั้งสามแสดงใหเห็นวาในเชิงอุดมการณนั้นเขมรแดงเปดพื้นที่ใหกับ
สตรีมากเปนพิเศษ โดยสรางภาพใหเห็นวาสตรีทุกกลุมลวนเปนกําลังสําคัญในการตอสูเขารวมกับ
การปฏิวัติของกองทัพ ทั้งการผลิตอาหาร การสงเสบียงเลี้ยงกองทัพ การเสียสละสามีและบุตรชาย
ใหเขารวมรบในสมรภูมิ หรือแมแตการเขารวมรบในสมรภูมิเอง แตในทางปฏิบัตินั้นมีสตรีเพียง
บางกลุมเทานั้นที่ยินดีกับการไดรับสิทธิของความเทาเทียมนี้ การกลับหัวกลับหางแบบแผนแนว
จารีตของสังคมโดยลมลางระบบอาวุโสใหประโยชนกับกลุมยุวนารีมากที่สุด เขมรแดงพรากเด็ก ๆ
มาจากบิดามารดาและนํามาเลี้ยงดูอยางดีโดยใหเด็กหญิงเหลานี้กลายเปนบุตรสาวขององคการแทน
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น ๔๘-๕๗.
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เด็ก ๆ กลุมนี้จะไดเรียนหนังสือ ไดเรียนแพทย ไดฝกการเปนทหาร และเขมรแดงก็เชิดชูวานี่คือ
เลือดใหมที่จะนํากัมพูชาไปสูความรุงโรจน สตรีอีกกลุมหนึ่งที่ไดประโยชนคือกลุมสตรีที่เปน
ทหารหรือเจาหนาที่ขององคการที่ทําหนาที่ควบคุมประชาชนใหมอีกทีหนึ่ง กลุมนี้คือสตรีที่เปน
ชาวนาหรือชาวบานที่เขารวมกับการปฏิวัติของกลุมเขมรแดงตั้งแตกอนป ค.ศ. ๑๙๗๕ อาจกลาวได
ในระดับหนึ่งวาสตรีกลุมนี้คือกลุมเดียวกับตัวละครเอกสตรีที่ปรากฏในเรื่องปฏิวัติทั้งสามนั่นเอง
การไม ต อ งทํ า งานหนั ก เท า กับ ประชาชนใหม และไดลิ้ มรสแหง อํ า นาจในการควบคุ ม คนอื่ น
รวมทั้งสามารถชี้เปนชี้ตายใหกับผูที่คิดแข็งขอหรือตั้งคําถามอยางที่ไมเคยไดรับในสมัยกอน ทํา
ใหมีสตรีบางกลุมยังคงเต็มใจเขารวมกับกองทหารปฏิวัติของเขมรแดงแมจะถูกขับไลออกนอก
ประเทศไปแลวก็ตาม แตสําหรับสตรีสวนใหญแลว ความเทาเทียมที่ไดรับคือการตองกมหนากมตา
ปฏิบัติตามคําสั่งที่องคการมอบหมายดวยความหวาดกลัว เพราะหากขัดขืนก็อาจถึงแกความตายได
โดยงาย พวกเธอเฝารออยางไรหวังลงทุกขณะวาเมื่อไหรระบอบการปกครองอันโหดรายนี้จะ
สิ้นสุดและพวกเธอจะไดกลับไปมีชีวิตแบบเดิมเสียที
ฉะนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นกับสตรีในสมัยเขมรแดงก็คือ เขมรแดงฉีกภาพกุลสตรีแนว
จารีตทิ้งโดยกวาดลางทั้งศาสนาและแนวคิดกุลสตรีอันเปนระเบียบที่ใชควบคุมสตรีในสังคมเดิมไป
สิ่งที่เขมรแดงมอบใหสตรีคือความเทาเทียมกับบุรุษดานการใชแรงงาน ครอบครัวเดิมที่ถูกยุบรวม
เปนครอบครัวใหญทําใหบุรุษและสตรีมีสถานะที่เทาเทียมกันคือเปนบุตรขององคการและตอง
ทํางานหนักในพื้นที่แตละสวนเหมือนกัน เขมรแดงมอบบทบาทใหสตรีเขาไปมีสวนรวมอยางแข็ง
ขันในพื้นที่ทั้งประเทศซึ่งจําแนกไดเปนพื้นที่ในชุมชน พื้นที่สําหรับผลิตดานการเกษตร พื้นที่ดาน
การใชแรงงานสรางทํานบ หรือในสมรภูมิที่เคียงบาเคียงไหลกับบุรุษ แตการใหพื้นที่ทั้งหมดนี้สตรี
ทั้งหลายจะพบวาตนเองไมมีสิทธิ์มีเสียงในการตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตของตนเองอีกตอไป ทุกอณู
ของรางกายที่มีอยูตองทํางานรับใชองคการไมเวนแมแตการแตงงาน ซึ่งแตเดิมเปนเสมือนรางวัล
ชีวิตของสตรีที่เปดโอกาสใหเธอมีอํานาจอยางแทจริงในการจัดการกับครัวเรือนของเธอบาง เขมร
แดงก็ไมเวนที่จะทําใหการแตงงานของสตรีเปนเพียงหนาที่อีกประการที่สตรีตองผลิตประชากรเพื่อ
รับใชองคการเทานั้น
๓.๕ การกลับมาของแนวคิดกุลสตรี
๓.๕.๑ ภูมิหลังทางการเมือง สังคมและวัฒนธรรม
วันที่ ๗ มกราคม ค.ศ.๑๙๗๙ กองกําลังของเวียดนามรวมกับเขมรเขายึดครอง
พนมเปญ แมวาทั้งเขมรและเวียดนามจะเปนศัตรูกันมาแตเดิม แตชาวเขมรเกือบทั้งหมดตอนรับชาว
เวียดนามในฐานะเปนผูปลดปลอยจากปฏิบัติการอันเหี้ยมโหดและนาสะพรึงกลัวในยุคสมัยของ

๑๖๓

พอล พต วันที่ ๑๐ มกราคม ค.ศ. ๑๙๗๙ สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาไดรับการสถาปนาขึ้น โดยมี
เฮง สัมริน เปนประธานาธิบดี แตเปนที่รูกันดีวารัฐบาลสมัยเฮง สัมรินมีเวียดนามเปนผูที่ใหการ
สนับสนุนทั้งเรื่องของความชวยเหลือดานตางๆและดานการเงินซึ่งจะตามมาดวยเงื่อนไขหนึ่งที่
ปฏิเสธไมไดคือเวียดนามเปนผูควบคุมกัมพูชาอยางใกลชิด สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาปกครอง
ประเทศดวยนโยบายสังคมนิยมซึ่งเปนไปตามผูสนับสนุนหลักคือเวียดนาม เวียดนามตรึงกองกําลัง
ทหารในกัมพูชาโดยใหเหตุผลวาเปนการปองกันการกลับมาของพวกเขมรแดงซึ่งรัฐบาลเฮง สัมริน
ก็เห็นดีดวย แตรูปแบบความชวยเหลือดังกลาวเปนสิ่งที่นานาชาติโดยเฉพาะสหประชาชาติและ
สหรัฐอเมริกายอมรับไมไดเพราะขัดตอหลักการที่ประเทศเอกราชควรจะมีอธิปไตยเหนือดินแดน
ของตนเอง ผลที่ตามมาคือกัมพูชาถูกนานาชาติโดดเดี่ยวไมใหความชวยเหลือใดๆ จะมีเพียงแต
เวียดนาม สหภาพโซเวียตและประเทศคอมมิวนิสตแถบยุโรปตะวันออกเทานั้นที่ใหความชวยเหลือ
กัมพูชา
หลังสมัยเขมรแดงที่ทั้งประเทศคือซากปรักหักพัง ประชากรที่รอดชีวิตทั้งหมด
กลายเปนแรงงานหลักในการซอมชาติและฟนฟูชาติขึ้นใหม แตการเปลี่ยนแปลงของประชากร
กัมพูชาหลังยุคเขมรแดงทําใหมีสัดสวนของสตรีมากกวาบุรุษ เพราะจากรายงานจํานวนผูรอดชีวิต
จากระบอบการปกครองของเขมรแดงพบวา สตรีเขมรคือผูรอดชีวิตหลักและมีจํานวนถึงรอยละ ๖๐
ของประชากรทั้งหมดในชวงค.ศ. ๑๙๗๙188 สาเหตุการเสียชีวิตของประชากรในยุคเขมรแดงไดแก
การทํางานหนัก การอดอาหาร โรคภัยไขเจ็บ และจากการสังหาร (ไมวาขอหาจะเปนเรื่องการไมเชื่อ
ฟงคําสั่งขององคการ การเปนศัตรูกับองคการ การผิดศีลธรรมตามหลักการปกครองขององคการ
ฯลฯ) เมื่อภาระของการฟนฟูประเทศลวนแตเปนภาระที่หนักมากกวายามปกติแตประชากรสวน
ใหญคือสตรี รัฐจึงตองหาวิถีทางในการกระตุนแรงงานหลักของประเทศเหลานี้ใหผลิตอาหาร ผลิต
ประชากรเพื่อทดแทนแรงงานที่เจ็บปวยลมตายไปในสมัยเขมรแดง และเปนกําลังหลักในการรวม
สรางประเทศขึ้นใหม จากที่โครงสรางพื้นฐานดานสาธารณูปโภค กลไกทางเศรษฐกิจและสังคมที่
จําเปนในประเทศถูกทําลายจนเกือบยอยยับ ไมนาประหลาดใจวาแนวคิดกุลสตรีคือเครื่องมืออัน
ทรงพลังที่รัฐหยิบมาใช แตแนวคิดกุลสตรีก็เปนเสมือนกับกลไกทางสังคมอื่นๆในสังคมระบบศักดิ
นาเดิมที่ถูกเขมรแดงลมลางไปเชนกัน ในการนี้รัฐจึงตองใชมาตรการหลายวิธีในการกระตุนให
แนวคิดกุลสตรีกลับคืนสูสังคม ยิ่งไปกวานั้น ภารกิจเฉพาะหนาที่เหลาสตรีตองเรงชวยรัฐสรางชาติ
และฟนฟูชาติทําใหรัฐใสแนวคิดเกี่ยวกับสตรีผูรักชาติและอุทิศตนเพื่อชาติเขาไปผสมผสานกับ
แนวคิดกุลสตรีเดิมดวย ทําใหภาพของสตรีในอุดมคติที่รัฐเชิดชูมีลักษณะเปนกุลสตรีแนวรัฐนิยม
กลาวคือเปนภาพของสตรีที่สนองตอบนโยบายของรัฐในการรวมสรางชาติอยางเขมแข็งไมวาสตรีผู
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อีวา มิสลิวิค, ลงทัณฑผูยากไร, (กรุงเทพฯ: อักษรสาสน, ๒๕๓๔), หนา ๗๐.

๑๖๔

นั้นจะอยูสวนใดหรือพื้นที่ใดของสังคม และปล วัณณารีรักษก็เปนนักเขียนสตรีที่มีชื่อเสียงมาก
ที่สุดจากการสรางกุลสตรีแนวรัฐนิยมนี้ แตใชวาแนวคิดกุลสตรีที่กลับคืนสูสังคมเขมรในชวงนี้จะ
มีเพียงกุลสตรีในแบบที่รัฐเชิดชูเทานั้น กุลสตรีแนวจารีตก็กลับคืนมาเชนกัน การเปนรัฐสังคมนิยม
ทําใหท าที ของรัฐ ที่มี ตอแนวคิดกุลสตรีแนวจารีตดูไมสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน เพราะ
ในขณะที่รัฐบรรจุวรรณคดีคําสอนหรือจฺบาบสฺรีลงในหลักสูตรการศึกษาในระดับตางๆ ในฐานะ
ของคําสอนสตรี แตกับนวนิยายใตดินซึ่งมักผูกเรื่องโดยมีแนวคิดกุลสตรีเปนแกนเรื่องหรือเปน
องคประกอบสําคัญในการสรางตัวละครกลับถูกรัฐปราบปราม เพราะรัฐเห็นวานวนิยายเหลานี้เปน
วรรณกรรมของพวกชนชั้นศักดินาที่ขัดกับอุดมการณของพรรค แตถึงกระนั้น การที่ตลาดหนังสือ
ใตดินเติบโต และเกิดนักเขียนหนาใหมๆที่ตองการเขามารวมสวนแบงรายไดในตลาดนวนิยายใต
ดินก็เปนสิ่งที่ชี้ใหเห็นวา แนวคิดกุลสตรีแนวจารีตก็ไมเคยหายไปจากจิตใจของชาวเขมรและไมเคย
เปนเรื่องพนสมัย นอกจากนี้ ตลาดนวนิยายใตดินยังเปนชองทางสําคัญที่เปดโอกาสใหสตรีอยางเมา
สําณาง สามารถสรางอาชีพจากการเปนนักเขียนนวนิยายใตดินอีกดวย
ภาระหนาที่ของสตรีในฐานะผูรอดชีวิตหลักจากระบอบการปกครองที่โหดราย
ของเขมรมีความเปลี่ยนแปลงอยางมากเพราะสังคมสมัยหลังเขมรแดงสงผลกระทบตอสตรีอยาง
ใหญหลวง การเปลี่ยนแปลงของประชากรทําใหมีสัดสวนของสตรีมากกวาบุรุษในป ค.ศ.๑๙๗๙
และมีสตรีมายจํานวนมากขึ้น สตรีจึงตองรับภาระในการเลี้ยงดูครอบครัวโดยลําพังมากขึ้น และไม
เพียงแตจะตองปฏิบัติภาระหนาที่ตามแบบแผนเดิมของตนเทานั้น หากแตยังตองปฏิบัติภารกิจแทน
บุรุษดวย อาทิเชนแตเดิมการทํางานดานเกษตรกรรมที่ตองอาศัยแรงมากๆ เชน การถางหรือพรวน
ดิน หรือการจัดการกับ “ระหัด” ซึ่งใชวิดน้ําเขานานั้นเปนงานของบุรุษ ประมาณชวงปค.ศ. ๑๙๗๙๑๙๘๖ สตรีตองทํางานเองทุกอยาง และในชวงฤดูกาลเพาะปลูกจะเห็นสตรีในนามีมากกวาบุรุษ
สตรีหลายคนกลาววาการทําหนาที่ซึ่งเดิมเปนของบุรุษนั้นจะทําใหเธอเปน “สตรี” นอยลงและยังลด
โอกาสที่จะไดแตงงานใหมในสังคมที่มีบุรุษเหลืออยูนอย จะเห็นวานอกจากรับภาระหนักทั้งงานใน
เรือกสวนไรนาและอื่น ๆแลว สตรีเ หลานี้ยังตองเผชิ ญกั บความเหงา การไร ความหวังวา จะได
แตงงาน ความทุกขทรมานจากโรคซึมเศราของบรรดาสตรีมายที่เห็นสามีหรือบุตรของตนถูกนําตัว
ไปทรมาน ไปสังหารโดยการยิงทิ้งหรือตีจนตาย ซึ่งเรื่องเหลานี้เปนประสบการณที่ฝงใจและ
กลายเปนปญหาทางอารมณที่ยังหลอกหลอนพวกเธออยางยากจะลืมเลือน189
๓.๕.๒ การรื้อฟนแนวคิดกุลสตรีหลังสมัยเขมรแดง : สตรีกับการฟนฟูชาติ
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เรื่องเดียวกัน.

๑๖๕

คํากลาวที่วาประชาชนกัมพูชาโดยเฉพาะสตรีในยุคสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชามี
ภารกิจหนัก ๆ ๒ ประการคือการมีชีวิตรอดและการสรางชาติที่ยอยยับของตนเปนคํากลาวที่ไมเกิน
ความเปนจริง เพราะแมจะอยูในสภาพเจ็บปวยและบอบช้ํา แตสตรีก็คือแรงงานหลักในการซอม
และฟนฟูชาติ แนวทางที่รัฐใชกระตุนใหสตรีตระหนักถึงหนาที่ของตนที่ตองอุทิศตนเพื่อชาตินั้น
รัฐกระทําผานองคกรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสตรีโดยเฉพาะ ภายใตการกํากับดูแลของเวียดนามที่กําหนด
กรอบการเปนรัฐสังคมนิยมใหกับกัมพูชา แมประชาชนจะไดรับอนุญาตใหกลับไปสรางครอบครัว
ของตนใหมแตปจเจกบุคคลเหลานี้ก็ยังตองอยูภายใตการชี้นําของพรรคใหเขารวมกับองคกรตาง ๆ
ที่รัฐเปนผูจัดตั้ง สมาคมนารีปฏิวัติกัมพูชาซึ่งจัดตั้งขึ้นในป ค.ศ. ๑๙๗๙ ไดชื่อวาเปนมือขวาของรัฐ
ในการเผยแพรนโยบายตาง ๆ ใหไปสูประชากรสตรีทุกระดับทั่วประเทศ นโยบายแรกที่รัฐรณรงค
มากคือใหสตรีมีบทบาทเปนผูสนับสนุนรัฐบาลในการทําสงครามกับพวกเขมรแดงโดยกระตุนให
สตรีสงบุตรชายและสามีของตนเขารวมรบกับกองทัพ แตภาวะความออนลาทั้งทางกายและจิตใจ
ทําใหทั้งบุรุษและสตรีสนองตอบตอนโยบายนี้ลดลงและเปนปญหาที่รัฐตองจัดการแกไข
สมาคมนารีปฏิวัติกัมพูชาคือเครื่องมือสําคัญที่รัฐนํามาใชแกปญหาดังกลาว รัฐจะ
ใชพื้นที่ของสื่อสิ่งพิมพที่ออกในนามของสมาคมฯ ทั้งกระตุน บอกใหทราบ หรือสรางแรงบันดาล
ใจเพื่อใหสตรีนํานโยบายตาง ๆ ของรัฐไปปฏิบัติ ป ค.ศ. ๑๙๘๔ สมาคมฯ ออกจุลสารฉบับแรกชื่อ
นารีรฎฐานีภฺนํเปฺญ (นารีรัฐธานีพนมเปญ) หัวขอตาง ๆ ที่เกี่ยวกับสตรีนั้นแทจริงแลวคือการ
ประกอบสรางภาพตนแบบของมารดาในอุดมคติและสตรีในฐานะประชากรตัวอยางเพื่อกระตุนให
สตรีทั่วประเทศปฏิบัติตามนโยบายรัฐอยางเขมแข็ง ในการนี้รัฐไดนําเอาแนวคิดกุลสตรีที่มีอยูเดิม
จากจฺบาบสฺรีมาผสมรวมกับวาทกรรมแบบชาตินิยมเรียกรองใหสตรีใหมีสวนรวมในการสรางชาติ
โดยเผยแพรภาพสตรีที่รัฐยกยองเชิดชูอยางสม่ําเสมอ เชนภาพของสหายหญิงยก ณาเรต ยุวสตรีที่
เขารวมอุทิศตัวกับกองกําลังเวียดนามในการตอสูเพื่อปลดปลอยกัมพูชา หลังสงครามก็ทําหนาที่เพื่อ
ชาติโดยการเปนครูและแพทย และใชเวลาสวนตัวนอกเหนือจากการทํางานประจําดวยการเพิ่ม
ผลผลิตใหกับประเทศชาติ190 ภาพของสหายหญิงสร สามน ประชากรสตรีตัวอยางผูขยันขันแข็ง
ภารกิจแรกเริ่มคือการเปนแมครัวหุงหาอาหารในโรงกลึงแตดวยความใฝรูและความขยันไมยอทอ
ทําใหสหายหญิงเรียนรูวิธีควบคุมเครื่องจักรจนกระทั่งเชี่ยวชาญและสามารถซอมเครื่องจักรไดเอง
191
ภาพของมารดาผูมีจิตใจสูงสงเปยมดวยความรักชาติ เชนภาพของนานวน เสง สตรีมายซึ่งเปน
ประธานกลุมสามัคคี นานวนเปนสตรีตัวอยางผูรวมสรางชาติดวยการปลูกขาว พืชไร พืชสวน เลี้ยง
สัตวซึ่งทําใหสมาชิกกลุมมีความเปนอยูที่ดีขึ้นและผลิตผลดังกลาวยังสงไปบํารุงกองทัพดวย เกียรติ
190

อุสถารี, “๗ มกรา เปดศักราชใหมถึงประชาชนกัมพูชา,” จุลสารนารีรฎฐานีภฺนํเพฺ ฉบับพิเศษ
(มกรา ๑๙๘๖): ๔, ๗.
191
รตนมาลี, “เกียรติยศของฉันรวมกับฝมือของพี่นองกรรมกรทั้งหมด,” จุลสารนารีรฎฐานีภฺนํเพฺ
ฉบับพิเศษ (มกรา ๑๙๘๖): ๘, ๑๒.

๑๖๖

ประวัติที่สําคัญที่สุดคือนานวนชวยสนับสนุนใหพี่นองบุรุษของตนเองไปรวมรบกับกองทัพ192 จะ
เห็นวาภารกิจที่รัฐสั่งสตรีผานบทความของสมาคมฯ ก็คือการผลิตอาหาร การไปเปนแรงงานในภาค
การเกษตรและภาคอุตสาหกรรมซึ่งแตกอนแรงงานเหลานี้คือแรงงานบุรุษเปนสวนใหญ แมแตการ
ประกอบอาชีพตามสาขาวิชาชีพและการเขารวมรบกับกองทัพรัฐก็ยังกระตุนใหสตรีเขาไปมีสวนรวม
ภารกิจเหลานี้ลวนเปนสิ่งที่สตรีเคยถูกเรียกรองจากรัฐบาลชุดกอน ๆใหกระทํา
มาแลวทั้งสิ้น แตวัตถุประสงคของรัฐบาลแตละชุดอาจจะแตกตางกันไป เชนในรัฐบาลสีหนุ การ
กระตุนใหสตรีเขาไปทํางานในภาคบริการสวนตาง ๆ หรือเขารวมกองทัพก็เพื่อเพิ่มจํานวนสตรีที่
เขาไปมีสวนรวมกับการพัฒนาประเทศอันเปนสวนหนึ่งในการสรางภาพลักษณความเปนประเทศ
กัมพูชาที่พัฒนาแลว สวนสมัยเขมรแดง การเรียกรองใหสตรีกระทําภารกิจทุกอยางที่กลาวมา
เปนไปตามแนวทางของรัฐบาลสังคมนิยมที่ตองการสรางความเทาเทียมใหเกิดขึ้นในทุก ๆ ดาน
เพราะฉะนั้นบุรุษและสตรีตางก็มีสิทธิ์เสมอภาคกันในการทํากิจกรรมตางๆโดยเฉพาะกิจกรรมการ
ใชแรงงาน สวนสมัยเฮง สัมริน การเรียกรองใหสตรีปฏิบัติภารกิจเหลานี้เพราะสตรีคือผูรอดชีวิต
หลักจากสมัยเขมรแดงและเปนแรงงานที่จําเปนสําหรับชวยรัฐในการสรางชาติขึ้นใหม แตไมวา
วัตถุประสงคของรัฐบาลแตละชุดจะเปนอยางไร จุดรวมที่เห็นไดชัดเจนคือรัฐตองการควบคุมสตรี
ในฐานะที่เปนพลเมืองของรัฐ และหนาที่ที่รัฐมอบหมายใหสตรีกระทําก็แทบไมตางกัน พื้นที่ใน
ครัวเรือนยังเปนพื้นที่ประจําที่สตรีตองปฏิบัติหนาที่ ในขณะที่รัฐและผูปกครองอาจปนสวนพื้นที่
สาธารณะมาใหสตรีไดรวมรับผิดชอบบาง แตตองในกรณีที่เปนความจําเปนอยางหลีกเลี่ยงไมได
เชนเกิดปญหาวิกฤตของประชากรบุรุษหรือสตรีเปนสวนสําคัญของการสรางภาพลักษณใหประเทศ
เพราะฉะนั้ น กาขยายพื้ น ที่ ที่ สตรีไ ด เ ข า ไปมี สว นรว มไมไ ดห มายถึ ง โอกาสหรือ สิทธิ์ ที่รัฐ หรื อ
ผูปกครองให แ ก สตรี จะมากตามไปดว ย สตรีไ มใชผูตั ด สินใจร วมแตเ ปน เพีย งผูรับคําสั่ ง หรือ
นโยบายมาปฏิบัติเทานั้น
นอกเหนือจากการผลิตอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคขั้นพื้นฐาน การที่รัฐบาล
ยังคงทําสงครามกับกลุมเขมรแดงตอมาอีกนานทําใหภารกิจหลักในการผลิตประชากรรุนใหมเพื่อ
สืบเผาพันธุกัมพูชานั้นยังคงเปนภารกิจที่รัฐเรียกรองกับสตรีซึ่งไมตางอะไรกับสมัยเขมรแดง ยิ่ง
ไปกวานั้ น สตรีโสดยังถูกคาดหวังจากรัฐใหเ ปนผูดูแ ลทหารที่พิการจากการสู รบอีกดวย การ
แตงงานของสาวโสดบริสุทธิ์กับทหารพิการเปรียบไดกับวีรกรรมอันยิ่งใหญไมแพการออกสมรภูมิ
เอง ดังที่ปรากฏในจุลสารนารีปฏิวัติกัมพูชา(เปลี่ยนชื่อจากจุลสารนารีรัฐธานีพนมเปญ) ไดกลาวยก
ยองนางสาวอึม สาฬี ยุวนารีอายุ ๑๖ ปที่ยินดีแตงงานกับยุทธชนเหง ฑี ซึ่งพิการขาขาดขางหนึ่งจาก
การสูรบกับกลุมเขมรแดง บทความนี้ใชชื่อวา “พิการเพื่อชาติเปนเรื่องสูงสงยิ่งนัก” ซึ่งผูเขียน
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รายงานวาคัดมาจากทรรศนะของนางสาวอึมที่มีตอทหารที่พิการ 193 ประชากรสตรีอยางนางสาวอึม
จึงเปนประชากรตัวอยางอีกภาพหนึ่งที่รัฐเลือกสรรเสริญเปนพิเศษเพราะหมายถึงการลดภาระใน
การดูแลประชากรที่บาดเจ็บที่รัฐไรกําลังในการดูแลอยางทั่วถึง
กระบวนการสําคัญอีกประการหนึ่งที่รัฐใชเปนเครื่องมือในการประกอบสรางภาพ
สตรีในอุดมคติคือการฟนฟูแบบเรียนและบรรจุจฺบาบสฺรีลงในหลักสูตรการเรียนและจัดประกวด
วรรณกรรม ครั้งนี้การคัดเลือกแบบเรียนและการสรางสรรคตําราเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ
ของรัฐบาลเฮงสัมรินไดเลือกวรรณกรรมประเภทจฺบาบมาบรรจุลงในแบบเรียน นอกจากนั้นก็เปน
วรรณกรรมมุขปาฐะประเภทนิทานพื้นบาน เพลงพื้นบานและนวนิยายการเมืองในยุค ๑๙๕๐
ของอิม ธก จํานวน ๓ เลม (Im Thok) ซึ่งเนนการตอสูทางชนชั้นระหวางชาวนาและกรรมกรกับ
นายทุน ชนชั้นกลางและพวกศักดินา เพราะวรรณกรรมเหลานี้มีเนื้อหาที่สอดคลองกับอุดมการณ
และวัตถุประสงคทางการเมืองแนวสังคมนิยมของรัฐบาลที่ระบุอยางชัดเจนวา ศิลปะ วัฒนธรรม
และวรรณกรรม ตองปลูกฝงจิตวิญญาณแหงการปฏิวัติใหประชาชน สรางกระแสสํานึกในการรักชาติ
ฟนฟูเอกลักษณในทางวัฒนธรรมโดยอนุรักษศิลปะประจําชาติและเอกลักษณของชนกลุมนอย
สรางพื้นฐานทางศิลปวัฒนธรรมในเชิงสังคมนิยม และประสมกลมกลืนดานศิลปวัฒนธรรมกับ
ชาติอื่น ๆ ในโลก 194
แตนาสังเกตวาเหตุใดวรรณคดีประเภทจฺบาบที่ดูไมสอดคลองกับเหตุผลดังกลาว
เทาใดนัก กลับไดรับการคัดเลือก รวมทั้งประเทศเวียดนามที่ควบคุมและใหคําปรึกษารัฐบาล
กัมพูชาอยางใกลชิดก็ไมสนับสนุนศาสนาพุทธ ในขณะที่ทราบกันดีอยูวาแนวคิดในศาสนาพุทธคือ
เสาหลักดานเนื้อหาในวรรณกรรมประเภทนี้ การกลับมาของวรรณคดีประเภทจฺบาบทั้ง ๆ ที่ดูแยง
กับแนวทางของรัฐบาลจึงเปนปรากฏการณที่นาสนใจหลายประการ ประการแรกคือสิ่งที่เกิดขึน้ ทุก
ครั้งไมวาอุดมการณของรัฐบาลกัมพูชาจะเปนแบบใดก็ตามคือ จฺบาบมักเปนประเภทวรรณกรรมที่
รัฐเลือกใหความสําคัญเปนอันดับแรก ๆ เสมอ อยางนอยก็ตั้งแตสมัยที่ฝรั่งเศสเขามาอารักขาและ
ปกครองและตัดสินใจพัฒนาสตรีกัมพูชาใหเปนอารยะและตอเนื่องมาทุกรัฐ(ยกเวนเขมรแดง) การที่
จฺบาบโดยเฉพาะจฺบาบสฺรีไดหวนกลับคืนสูสังคมกัมพูชาเปนสิ่งที่ตอกย้ําใหเห็นวา บทบาทดาน
moral code ของวรรณกรรมประเภทนี้ตอสังคมไดหยั่งรากลึกในจิตใจของชาวกัมพูชามาเปน
เวลานาน ความนาสนใจประการตอมาคือ ไมวาอุดมการณของสังคมจะเปนรูปแบบใด สตรีคือ
ประชากรที่รัฐเขามาควบคุมอยางไมคลาดสายตาเสมอ เพราะภารกิจของสตรีที่รัฐมอบใหนั้น
หมายถึงการสืบเผาพันธุของชนชาติ การยืนยันถึงอัตลักษณทางชนชาติโดยมีสตรีเปนหัวใจสําคัญ
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ในการปกปองพรมแดนทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมกัมพูชาเอาไว แนวคิดกุลสตรีที่ถูกสกัดอยาง
เขมขนจนเปนจฺบาบสฺรีจึงเปนเครื่องมือสําคัญของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยในการควบคุมสตรีใหอยูใน
แนวทางที่รัฐตองการ
นอกจากนี้ ความตั้งใจในการฟนฟูกิจกรรมทางวรรณศิลปและวัฒนธรรมขึ้นมา
ใหมทําใหรัฐบาลตั้งกระทรวงขอมูลขาวสารและวัฒนธรรมขึ้นเพื่อเปนองคกรหลักที่รับผิดชอบ
ดานการจัดพิมพหนังสือ โดยมีนักเขียนรุนเกาที่รอดพนจากการสังหารของเขมรแดงเปนตัวจักร
สํ า คั ญ กระทรวงนี้ จั ด ตั้ ง สํ า นั ก พิ ม พ วั ฒ นธรรมจั ด พิ ม พ ผ ลงานเช น นวนิ ย าย การศึ กษาด า น
วรรณกรรมกั ม พู ช า นิ ท านพื้ น บ า นกั ม พู ช า แต น วนิ ย ายที่ ตี พิ ม พ ใ นช ว งรั ฐ บาลเฮง สั ม ริ น ก็
เชนเดียวกับสื่อชนิดอื่น ๆ ที่ตองสนองตอบนโยบายและเปนกระบอกเสียงใหรัฐบาลโจมตีกัมพูชา
กลุมอื่น ๆ จึงจะไดรับการตีพิมพ ดังนั้น รัฐจะใชสิ่งพิมพเหลานี้ดวยวัตถุประสงคที่ชัดเจนคือเพื่อให
ประชาชนเขาใจนโยบายและสนับสนุนการดําเนินนโยบายของรัฐบาลในการเสริมสรางความ
ปลอดภัยและการสรางชาติขึ้นใหม เนื้อหาในเชิงวิพากษวิจารณหรือแสดงความคิดเห็นที่ขัดแยงกับ
รัฐบาลจะถูกหามอยางเด็ดขาด แกนเรื่องที่ปรากฏเสมอคือความทุกขทรมานของชาวกัมพูชาในยุค
พอล พต วีรกรรมที่กลาหาญของทหารในกองทัพปฏิวัติที่ตอสูกับกลุมเขมรแดงและกลุมตอตาน
และสัมพันธภาพและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุมประเทศอินโดจีน เมื่อเปนดังนี้ แมจะมี
ความตองการนวนิยายที่ไมไดมีแกนเรื่องเกี่ยวกับการปฏิวัติหรือนวนิยายแนวการเมืองสูงมาก แต
หนทางที่นวนิยายเหลานั้นไดรับการเผยแพรมีเพียงทางเดียวคือการคัดลอกตนฉบับดวยลายมือ
เทานั้น195
๓.๕.๓ แนวคิดกุลสตรีในวรรณกรรมสมัยหลังเขมรแดง
หลังสมัยเขมรแดง กิจกรรมฟนฟูวงวรรณกรรมเปนกิจกรรมหนึ่งที่รัฐใหความ
สนใจและดําเนินนโยบายหลายประการเพื่อคืนชีวิตใหกับวรรณกรรมที่ถูกเผาทําลายไปเปนจํานวน
มากใหกลับคืนสูสังคมเขมรอีกครั้งหนึ่ง อยางไรก็ตาม นาสนใจวาจากการสัมภาษณนักเขียนหญิง
สองทานที่ผานชีวิตสมัยเขมรแดงมาคือเมา สําณางและ ปล วัณณารีรักษตางใหขอมูลตรงกันคือ
ในชวงทศวรรษที่ ๑๙๘๐ นวนิยายที่คัดลอกดวยลายมือซึ่งเสนอเนื้อหาที่ไมใชแนวสังคมนิยม อาทิ
เรื่องรักใคร เรื่องลึกลับตื่นเตน เรื่องสืบสวนสอบสวน ฯลฯ กลับเติบโตอยางมากในยุคนี้ ทั้ง ๆ ที่
บรรยากาศการกวดจับและริบหนังสือที่มีเนื้อหาขัดกับที่รัฐบาลกําหนดเปนไปอยางเขมงวด และ
สถานะของนวนิยายเหลานี้เปนไดแคเพียงวรรณกรรมใตดินที่ผิดกฎหมาย แตกลับมีนักเขียนที่
ผลิตนวนิยายแนวรักปอนตลาดหนังสือเชามากมายเชน นักเขียนมือทองเรื่องรัก (นามแฝงของปล
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วัณณารีรักษ) กระตาย (นามแฝงเมา สําณาง) ปูแดนไกล ประกายพรึก ปูนา ไกปา ฯลฯ 196 ความ
นิยมนวนิยายใตดินโดยเฉพาะผลงานของนักประพันธกระตายหรือเมา สําณางที่ผลิตงานออกสู
ตลาดมากกวานักเขียนทานอื่น ๆ นอกจากจะแสดงใหเห็นวาคนกัมพูชามีความกระหายตอการอาน
เรื่องบันเทิงใจเพื่อผอนคลายความเครียดอยางสูงแลว ยังกลาวไดวาเปนปรากฏการณที่สะทอนการ
คืนชีพของแนวคิดกุลสตรีแนวขนบนิยมไดอีกประการหนึ่งดวย ชาวกัมพูชาที่รูสึกขัดแยงอยาง
รุนแรงกับความเขมแข็งหาวหาญของยุวนารีสมัยเขมรแดงซึ่งหมายถึง “ความไมเปนกัมพูชา”ตาง
ถามหานวนิยายลายมือของนักประพันธกระตาย เพราะตัวละครสตรีในนวนิยายของเธอมีลักษณะที่
ถอดแบบมาจากแนวคิดกุลสตรีแนวขนบนิยมทุกประการทั้งในตัวของนางเอก(สฺรีคฺรบลกฺขณ)และ
นางอิจฉา (สฺรีกาดลกฺขณ) ความดีเพียบพรอมของนางเอกทําใหเธอฟนฝาอุปสรรคตางๆในชีวิตได
สําเร็จและไดครองรักกับพระเอกอยางมีความสุขเปนสิ่งที่สบรสนิยมคนอานในขณะนั้นเปนอยาง
มาก และปรากฏการณดังกลาวก็แสดงใหเห็นอิทธิพลของแนวคิดกุลสตรีที่ฝงรากลึกในจิตใจของ
คนในสังคมกัมพูชาและพรอมที่จะกลับคืนสูการรับรูของคนในสังคมไดทุกเมื่อ เพียงแคมีชองทาง
ใหแนวคิดนี้มีโอกาสสื่อสารกับคนในสังคมเทานั้น
ควบคูกับการคืนชีพของแนวคิดกุลสตรีแนวขนบนิยมในวรรณกรรมใตดิน ปลาย
ทศวรรษที่ ๑๙๘๐ จะเห็นภาพของกุลสตรีที่อุทิศตนเพื่อปกปองชาติปรากฏในวรรณกรรมที่ไดรับ
การยอมรับจากรัฐ กลาวคือในป ค.ศ. ๑๙๘๙ มีการจัดประกวดวรรณกรรมเพื่อฉลองครบรอบวัน
ชาติ ๑๐ ปหลังปลดปลอยจากเขมรแดง นวนิยายที่ไดรับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศคือ
ผลงานของ ปล วัณณารีรักษเรื่องคืนแรมผานพนไปแลว และขอบฟาใหมแหงความหวัง ตัวละคร
สตรีทั้งมารดาพระเอกและนางเอกเหมือนกับภาพสตรีตัวอยางที่ปรากฏในจุลสารของนารีปฏิวัติรัฐ
ธานีพนมเปญและนารีปฏิวัติกัมพูชาอยางไมผิดเพี้ยน มารดาของบุรีไดรับการยกยองสรรเสริญ
อยางมากที่มีความรักชาติอยางไมเห็นแกตัว และสนับสนุนใหบุตรชายไปเปนทหารรวมรบอยูแนว
หนา สวนนางเอกอยางมาลดีก็คือภาพของประชากรสตรีตัวอยางที่มาปรากฏในวรรณกรรมนั่นเอง
เธอทํางานหนักอยางไมเห็นแกเหน็ดเหนื่อยทั้งเลี้ยงหมูและทําขนมจีนขาย เพื่อเพิ่มพูนรายไดตาม
นโยบายที่พรรคไดวางไว และเจียดเวลาวางมาดูแลมารดาของคนที่เธอรัก คุณสมบัติของมาลดีคือ
ความเปนแมบานแมเรือนตามแบบกุลสตรีแนวขนบ เมื่อรวมกับการมีจิตใจที่อดทนมุงมั่นในการ
ทํางานหนักโดยมีเปาหมายเพื่อสรางความเจริญใหกับชาติ ไมยอมออนขอใหกับการหากินแบบ
ทุจริตผิดกฎหมาย และยังมั่นคงในความรักที่มอบใหกับบุรี ชายที่เธอเทิดทูนเพราะเขาเปนบุรุษที่
อุทิศตนรับใชชาติ มาลดีจึงเปนภาพของกุลสตรีอีกรูปแบบหนึ่งคือกุลสตรีที่ยังมีความเปนแมบาน
แมเรือนแตโดดเดนดานอุดมการณในการรวมสรางชาติอยางชัดเจน ภารกิจที่รัฐมอบหมายใหสตรี
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สัมภาษณ ปล วัณณารีรักษ, ๑๘ มกราคม ๒๕๔๙.

๑๗๐

ทําทั้งการเกษตร การเลี้ยงสัตวเสริมรายได การเปนแรงงานหลักในการดูแลคนชรา และการดูแล
เหลาทหารจากสมรภูมิ ทุกสิ่งปรากฏในตัวมาลดี และปล วัณณารีรักษก็คือนักเขียนที่ใหกําเนิด
นางเอกประเภทกุลสตรีผูมีอุดมการณเพื่อสังคมและประเทศชาติ ในแงนี้มาลดีคือตัวแทนของสตรี
เรือนหมื่นเรือนแสนทั่วประเทศที่รัฐใหการยอมรับวามีบทบาทสําคัญในการสรางชาติไมแพบุรุษ
ซึ่งเปนจุดเริ่มตนใหสตรีประจักษในคุณคาของตนเองที่มากกวาการมีบทบาทในบานเทานั้น
๓.๖ แนวคิดกุลสตรีกับการพัฒนาสตรีหลังอันแทก UNTAC
๓.๖.๑ ภูมิหลังทางการเมือง สังคมและวัฒนธรรม
สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา( People’s Republic of Kampuchea[PRK]) เปลี่ยน
ชื่อตัวเองใหมเปนรัฐกัมพูชา (State of Cambodia ) ในชวงตนป ค.ศ. ๑๙๘๙ หลังจากนั้นประมาณ
ปลายปเดียวกัน เวียดนามก็ยอมถอนกองกําลังทหารออกไปจากรัฐกัมพูชา สาเหตุที่เวียดนามยอม
ถอนกําลังทหารเพราะสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาเริ่มพึ่งตนเองไดมากขึ้น นอกจากนี้ วิกฤตที่
เกิดขึ้นในสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตและกลุมยุโรปตะวันออกในป ค.ศ. ๑๙๘๙ ทําให
ประเทศเหลานี้ลดความชวยเหลือทั้งเวียดนามและกัมพูชาอยางเห็นไดชัด เหตุผลอีกประการหนึ่ง
คือเวียดนามเองก็เริ่มรูสึกวาการยึดครองกัมพูชาเปนการเสียคาใชจายที่แพงเกินไป197 สิ่งที่ตามมา
หลังการถอนกําลังทหารของเวียดนามคือภาพลักษณของสาธารณรัฐกัมพูชาที่เปลี่ยนมาเปนรัฐ
กัมพูชาดีขึ้นในสายตาของนานาชาติ รัฐกัมพูชาไดประกาศการปฏิรูปชุดใหญ นโยบายบริหาร
ประเทศแบบสังคมนิยมเสื่อมความนิยมลงและคอย ๆ เสื่อมสลายไปโดยเห็นไดจากการสลายตัว
ของกลุมสามัคคีและแนวคิดเรื่องกรรมสิทธิ์รวม มีการแกไขรัฐธรรมนูญเพื่อใหศาสนาพุทธเปน
ศาสนาประจําชาติของกัมพูชา มีการออกกฎหมายใหมๆ อนุญาตใหชาวนายกสิทธิ์ในที่ดินใหแก
บุตรหลานได รวมทั้งใหประชาชนทั่วไปมีสิทธิ์ในที่ดินและสามารถซื้อและขายอสังหาริมทรัพยได
มีการยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตเพื่อสนองตอบกระแสดานสิทธิมนุษยชน การเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญที่สุดคือประเทศกัมพูชาเปดประเทศสูระบบตลาดเสรีและเปดตัวเองออกสูสายตาชาวโลก
หลังจากที่กัมพูชาซึ่งถูกนานาชาติโดดเดี่ยวมาเปนเวลาถึง ๑๕ ปเปดประเทศตัวเอง
ความทรุดโทรมของกัมพูชาก็ปรากฏชัดแกสายตาชาวโลก จากสถานะประเทศที่ยากจนที่สุดใน
เอเชี ย และจากภาวะล ม สลายทางเศรษฐกิจ สั ง คมและวั ฒ นธรรมอัน เป น ผลมาจากสงครามที่
ยาวนาน ทําใหนานาชาติเขามามีบทบาทในการใหความชวยเหลือแกกัมพูชา ความเปลี่ยนแปลง
ครั้ ง ใหญ ที่ เ ริ่ ม เห็ น ชั ด ในต น ทศวรรษที่ ๑๙๙๐ ทั้ ง ระบอบการปกครองที่ เ ดิ น ไปสู ค วามเป น
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เดวิด แชนดเลอร, ประวัติศาสตรกัมพูชา, หนา ๓๗๑-๓๗๒.

๑๗๑

ประชาธิปไตย ระบบเศรษฐกิจจากสังคมนิยมเปนระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี และสภาพสังคมที่
แปรเปลี่ยนไปสูทิศทางของการคาโดยเฉพาะการคาในตลาดมืด การบริโภคและการเก็งกําไร
ความเปลี่ยนแปลงเหลานี้สงผลกระทบตอตอประชากรของประเทศทั้งในดานบวกและลบ แตดู
เหมือนวาชนชั้นกลางกลุมใหมที่เติบโตพรอมการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเจาหนาที่รัฐที่มีอํานาจ
อยูในมือทุกระดับจะเปนผูไดรับประโยชนมากกวาประชาชนทั่วไปซึ่งเปนชาวไรชาวนา ชนกลุมนี้
สะสมความมั่งคั่งใหตนเองจากการใชอํานาจที่มีในมืออํานวยประโยชนดวยการเขาสูธุรกิจการคา
กับบริษัทตางชาติอยางลับ ๆ และมีวิถีชีวิตที่มั่งคั่งขึ้น รวมทั้งมีพฤติกรรมที่นารังเกียจจากการใชเงิน
และอํานาจ และการแสดงออกตามที่สาธารณะเชนภัตตาคารหรือคลับบารมากขึ้นดวย198 ในขณะที่
กลุมชาวไรชาวนาและประชาชนทั่วไปซึ่งไรทั้งทุนและอํานาจในการตอรองอยูในสภาพที่ย่ําแย ใน
ค.ศ. ๑๙๙๑ ชาวชนบทยากจนลง อัตราการเกิดและอัตราการตายของทารกแรกเกิดสูงสุดแหงหนึ่ง
ของโลก ประชาชนอยูในภาวะเจ็บปวยเรื้อรัง ขาดสารอาหาร ยังคงมีอาการทางจิตสืบเนื่องจาก
บาดแผลความเจ็บปวดที่เกิดในทศวรรษที่ ๑๙๗๐ กลุมที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและ
การกระจายโอกาสที่ไมเทาเทียมในกัมพูชานี้คือกลุมสตรีและเด็ก กลุมนี้จะไรพลังในการตอรอง
มากที่สุดแตไดรับผลกระทบจากการขยายตัวของระบบตลาดมืดในกัมพูชาอยางรุนแรงที่สุด
อยางไรก็ตาม สงครามกลางเมืองในกัมพูชาที่ดําเนินมาอยางยืดเยื้อเริ่มมีทีทา ยุตลิ งได
เมื่ อ สหรั ฐ ประกาศหยุด หนุ น หลั ง ผูแ ทนรั ฐ บาลผสมกัม พูช าประชาธิป ไตย(ฝ า ยเขมรแดง) ใน
สหประชาชาติ ในป ค.ศ. ๑๙๙๐ ตามมาดวยทาทีของจีนที่ลดการใหอุปถัมภกับระบอบกัมพูชา
ประชาธิปไตย ทาทีดังกลาวนําไปสูการประชุมสันติภาพนานาชาติวาดวยกัมพูชาในป ค.ศ. ๑๙๙๑
ที่ ก รุ ง ปารี ส และตามข อ ตกลงที่ ก รุง ปารี ส จะมีก ารจั ด ตั้ ง รัฐ บาลชั่ ว คราวที่ ก รุ ง พนมเปญโดยมี
องคการบริหารชั่วคราวของสหประชาชาติหรืออันแทก (United Nations Transitional Authority in
Cambodia [UNTAC]) เปนผูเขาไปดําเนินการดูแลการปลดอาวุธกองทหารกัมพูชาทั้งหมดทุกฝาย
สงกลั บผู อ พยพกว า สามแสนคนจากประเทศไทยและจัด ใหมีก ารเลือกตั้งทั่ ว ไป เพื่ อ ให บ รรลุ
ขอตกลงดังกลาว สหประชาชาติตองระดมกําลังทหารจากกองกําลังนานาชาติถึง ๑๓,๐๐๐ คน และ
พลเรื อนกว า ๗.๐๐๐ คน เขาไปพํานักในกัมพูชาตั้งแตป ค.ศ. ๑๙๙๒ อั นแทกสามารถจั ดการ
เลือกตั้งทั่วไปไดในป ค.ศ. ๑๙๙๓ ผลการเลือกตั้งพรรคฟุนซินเปคนําโดยเจานโรดมรณฤทธิ์ชนะ
พรรคประชาชนกัมพูชาซึ่งเปนพรรครัฐบาลอยูดวยคะแนนเสียงเจ็ดที่นั่ง แตลงทายดวยการจัดตั้ง
รัฐบาลผสมขึ้นโดยมีนายกรัฐมนตรีรวมสองคนคือเจานโรดม รณฤทธิ์และนายฮุน เซน มีการราง
รัฐธรรมนูญตามมาดวยการรื้อฟนระบบการปกครองแบบกษัตริยอีกครั้ง มีการกราบบังคมทูลเชิญ
สมเด็ จ เจ า สี ห นุ ก ลั บ สู ร าชบั ล ลั ง ก199 สมเด็ จ พระสี ห นุ ไ ด ล งพระนามาภิ ไ ธยในรั ฐ ธรรมนู ญ ซึ่ ง
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เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๗๒-๓๗๓.
เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๗๖-๓๗๘.

๑๗๒

กําหนดใหกัมพูชามีการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริยเปนประมุข กัมพูชาได
ชื่อใหมวาราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)
๓.๖.๒ แนวคิดกุลสตรีกับการพัฒนาสตรีหลังค.ศ. ๑๙๙๓
การเขามาของกลุมอันแทก (UNTAC) หมายถึงเม็ดเงินจํานวนมหาศาลจากตางชาติ
ที่ไหลเขาสูประเทศกัมพูชาชั่วขามคืน หมายถึงธุรกิจบานเชา รถยนต การคาและการบริการทั้งหลาย
เชนโรงแรม รานอาหาร รานคา ฯลฯ ที่เติบโตขึ้นอยางรวดเร็วและยังหมายถึงตลาดการคาประเวณีที่
ขยายตัวขึ้นอยางมากดวย กลาวกันวากอนปที่อันแทกจะเขามานั้นทั้งประเทศมีโสเภณีเพียง ๑,๐๐๐ คน
แตจํานวนตัวเลขขยายเปน ๒๐,๐๐๐ คนนับจากป ค.ศ. ๑๙๙๒200 และขยายตัวมาโดยตลอดจน
โสเภณีแ ละการค ามนุษ ยเ พื่อขายบริ การทางเพศกลายเป น ปญหาสั งคมที่สําคัญของกั มพูช าใน
ปจจุบัน พนมเปญกลายเปนเมืองแหงความหวังที่ชาวกัมพูชาที่ไรหนทางทํากินทั้งหลายอพยพยาย
ถิ่น เข ามา หลัง จากนี้ ก ลุ มองคกรพั ฒ นาเอกชนนานาชาติก็ห ลั่ ง ไหลเขามาพรอมกั บโครงการ
ชวยเหลือกัมพูชาในดานตาง ๆ และสตรีคือกลุมเปาหมายหลักของการใหความชวยเหลือ แตเมื่อ
ดําเนินงานไปไดสักระยะหนึ่งก็พบวาสิ่งหนึ่งที่เปนอุปสรรคกับการทํางานเชิงพัฒนานี้คือ การขาด
ความเขาใจภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่กํากับชีวิตสตรีเหลานี้อยู โดยเฉพาะอยางยิ่งแนวคิดกุลสตรีที่ยัง
มีอิทธิพลตอบุคลิกภาพของสตรีกัมพูชาและตอทรรศนะของสังคมกัมพูชาทั่วไป
จากรายงานขององคการสหประชาชาติในกัมพูชา หลังเปดตลาดเสรีแลว สตรีมี
บทบาทสําคัญในภาคเศรษฐกิจและสังคมพลเรือน ประมาณการวารอยละ๕๓ ของกลุมผูใชแรงงาน
เปนสตรี มากกวาหนึ่งในสี่ของประชากรของประเทศเปนหัวหนาครอบครัว มากกวารอยละ ๕๐
คือแรงงานในภาคการเกษตรและประมง และสูงถึงรอยละ ๙๐ เปนแรงงานหลักในอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอ นอกจากนี้สตรียังมีบทบาทสําคัญในธุรกิจรายยอยและจากการคาขายในตลาดเกือบทั้งหมด แต
การที่เศรษฐกิจ ระดับพื้นฐานของประเทศสวนใหญอยูในมือสตรีไ มไ ดหมายถึงอํานาจในการ
กําหนดและตอรองของสตรีจะสูงตามไปดวย ในทางตรงกันขาม สตรีกัมพูชาสวนใหญตองเผชิญ
กับสภาพกดดันจากการถูกกีดกันและเลือกปฏิบัติในตลาดแรงงาน ไดรับคาแรงต่ํากวาบุรุษถึงรอยละ
๓๐-๔๐ อันเปนผลมาจากชองวางดานการศึกษาที่บุรุษเปนฝายไดเปรียบเพราะมีอัตราการรูหนังสือ
ที่สูงกวา 201 นอกจากจะจํากัดโอกาสในการจางงานและไดคาจางที่ไมเทาเทียมกับบุรุษแลว ความไม
รูหนังสือของสตรียังเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศในหลาย ๆ ดาน เชนทําใหสตรีขาดโอกาส
Petre Santry, “When Apsaras Smile” Women and Development in Cambodia 1990-2000:
Cultural Barriers to Change,”, p. 149.
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๑๗๓

ในการพัฒนาตนเองเพื่อปรับปรุงทักษะการทํางาน ทั้งการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูป
ผลผลิต การติดตอประสานงานเพื่อนําผลผลิตออกจําหนาย การเขาถึงแหลงทุนและแหลงความรู
เพื่อขยายฐานการผลิต เปนตน หรือในงานอื่น ๆ เชนการคา การบริการ งานในหนวยงานภาครัฐ
และเอกชน งานเหลานี้ก็ใชการศึกษาเปนเกณฑคัดเลือกคนเขาทํางาน และผูไดรับคัดเลือกคือบุรุษ
ที่มีโอกาสศึกษา ทั้งนี้ยังไมรวมถึงการขาดความเชื่อมั่นในตนเองเมื่อตองเผชิญกับการแขงขันและ
ตอรองกับบุรุษ ซึ่งตามคําสอนตามขนบประเพณีแลว สตรีมักถูกสอนใหเชื่อฟงและยอมรับใน
สถานะที่ถูกกําหนดใหต่ํากวาบุรุษเสมอ
ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให ส ตรี มีอั ต ราการรู ห นั ง สื อ ที่ ต่ํ า กว า บุ รุ ษ คื อ ความเชื่ อ ตาม
ขนบประเพณีของคนทั้งสังคมที่เห็นพองวา บุรุษควรไดเรียนหนังสือมากกวาสตรีเพราะบุรุษเปนผู
หาเลี้ยงครอบครัวในขณะที่สตรีตองดูแลบานตามมาตรฐานของจฺบาบสฺรี เด็กหญิงหมดโอกาส
เดินทางไปเรียนไกล ๆ เพราะการอยูไกลบานหมายถึงการทําใหครอบครัวเสื่อมเสียชื่อเสียงโดย
อัตโนมัติ และเด็กหญิงไมสมควรเรียนหนังสือมาก ๆ เพราะอาจทําใหเธอเขียนจดหมายรักกับบุรุษ
ไดงาย 202 นอกจากเรื่องการขาดโอกาสทางการศึกษา สตรียังเผชิญกับความเครียดในเรื่องตาง ๆ
เชน ตองแบกรับปญหาเรื่องการผลิตประชากรและเสี่ยงกับการเสียชีวิตขณะคลอดลูกเพราะระบบ
สาธารณสุขยังอยูในระดับต่ํากวามาตรฐาน203 ความเสี่ยงดังกลาวเกิดจากการขาดความรูในเรื่องการ
คุมกําเนิด การตองปฏิบัติภารกิจผลิตประชากรตามความคาดหวังของสังคม และสตรีสวนใหญยัง
ยึดถือคําสอนในจฺบาบสฺรีฉบับพระองคดวงที่ตองพรอมตอบสนองความตองการของสามี ยิ่งไปกวา
นั้น สภาพสังคมที่สตรีมีมากกวาบุรุษทําใหบุรุษมีภรรยาหลายคน สตรีบางกลุมจึงตองทําทุกวิถทาง
ี
เพื่อใหมีสามีอยูกับตนซึ่งหมายถึงการยินยอมตามความตองการของสามีทุกประการ สตรียังตอง
ปฏิบัติหนาที่แมบานแมเรือนที่ตองดูแลสมาชิกทุกคนในครอบครัวตามคําสอนของจฺบาบสฺรีฉบับ
หมื่นไม ทําใหสตรีสวนใหญตองทํางานหนักทั้งงานบานและงานหารายไดจนทําใหการเขารวม
ฝกอบรมพัฒนาความรูและทักษะตาง ๆ เปนสิ่งที่เปนไปไมได เหลานี้คือตัวอยางของวิธีปฏิบัติตาม
แนวคิดกุลสตรีที่กลายมาเปนเงื่อนไขจํากัดการพัฒนาของสตรีกัมพูชาและเปนประเด็นที่องคกร
พัฒนาเอกชนกลุมตาง ๆ ตองใหความสนใจ
คุณภาพของประชากรที่ตองมีความรูและทักษะเปนสิ่งที่ประเทศกัมพูชาตองการ
อยางยิ่งยวดสําหรับรับมือกับกระแสความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว แตทั้งความรูและ
ทักษะเปนสิ่งที่ประชากรสตรีกัมพูชาขาดอยางยิ่ง องคกรพัฒนาเอกชนนานาชาติทั้งหลายเล็งเห็นวา
ตองสนับสนุนใหสตรีกัมพูชาไดรับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระยะสั้นคือการฝกอบรมความรู
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๑๗๔

ความชํานาญเฉพาะทาง และในระยะยาวคือการไดรับการศึกษาที่เทาเทียมกับบุรุษ และสิ่งแรกที่
องคกรเหลานี้ตองทําคือการทําความเขาใจกับเงื่อนไขทางวัฒนธรรมที่กํากับชีวิตสตรีกัมพูชาอยู
กอนหนาป ค.ศ. ๑๙๙๕ มีงานศึกษานํารองเพียงไมกี่ชิ้นที่ใหความสําคัญกับประเด็นเรื่องเพศสภาพ
ที่มีผลตอการเขาใจสังคมกัมพูชา เชนวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกของจูดี้ เลดเจอรวูด (Judy
Ledgerwood) เรื่อง Changing Khmer Conceptions of Gender : Women Stories and the Social Order
วิเคราะหใหเห็นอยางชัดเจนวาในสังคมที่มีลําดับขั้นอยางสังคมกัมพูชานั้น เพศสภาพ (gender) มี
ผลอยางยิ่งตอสถานะของสตรีกัมพูชา และกลไกของเพศสภาพที่กํากับชีวิตสตรีอยูนั้นทํางาน
ภายใตเงื่อนไขใดและสภาพของสตรีกัมพูชาที่ตกเปนรองบุรุษตลอดเวลานั้นเกิดขึ้นไดอยางไร204
งานอีกชิ้นหนึ่งเปนของ Brigitte Sonnois จากองคกร Redd Barna-Cambodia ซึ่งสํารวจสภาพทั่ว ๆ
ไปของสตรีกัมพูชาอยางรอบดาน และใหความสําคัญกับภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของสตรี
กัมพูชาทั้งบทบาทในครัวเรือน ในสังคม ในภาครัฐ ในมิติทางเศรษฐกิจ ทั้งภาคเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม การศึกษา การเขาถึงบริการสาธารณสุข การผลิตประชากรและการคุมกําเนิดของสตรี
การใชเวลาของสตรี ฯลฯ การวิเคราะหแตละสวนชี้ใหเห็นวาปจจัยสําคัญที่ทําใหสตรีประสบ
ปญหานั้นคือการอยูในกรอบของแนวคิดกุลสตรีตามขนบประเพณีที่สังคมคาดหวังในขณะที่สภาพ
สังคมปจจุบันก็เรียกรองใหสตรีตองออกมาทํางานนอกบานมากขึ้นเพื่อหารายไดมาเลี้ยงครอบครัว
ขอเสนอของงานชิ้นนี้คือการทําความเขาใจกับเงื่อนไขทางวัฒนธรรมเพื่อออกแบบโครงการให
สอดคลองกับสภาวะที่เปนจริงของสตรีกัมพูชา205 งานเหลานี้จะกลายเปนตนแบบใหองคกรพัฒนา
เอกชนตาง ๆ ตระหนักถึงภูมิหลังทางวัฒนธรรมเหลานี้และนําไปเปนขอมูลเพื่อวางแผนโครงการ
พัฒนาใหเหมาะกับความจําเปนของสตรีตอไป
การตื่นตัวเรื่องสิทธิมนุษยชนทําใหสิทธิสตรีไดรับความสนใจตามมาอยางกระชั้นชิด
สภาพของสังคมกัมพูชาที่สัดสวนประชากรสตรีมากกวาบุรุษยิ่งทําใหนานาชาติเรงเสริมความรูเรื่อง
เพศสภาพทั้งในระดับมหภาคและระดับจุลภาค และพยายามผลักดันใหเกิดการพัฒนาอยางเทา
เทียมทั้งในบุรุษและสตรี ผลของการผลักดันความรูดังกลาวปรากฏในนโยบายระดับประเทศเชน
การรับประกันสิทธิสตรีในหลายมิติในรูปของกฎหมาย เชน ในป ค.ศ. ๑๙๙๑ รัฐบาลเซ็นลงนามใน
ปฏิญญาสากลวาดวยการกําจัดการแบงแยกและกีดกันสตรีทุกรูปแบบ ในรัฐธรรมนูญกลาววาป
ค.ศ. ๑๙๙๒ รัฐบาลจะจัดตั้งสํานักเลขาธิการวาดวยกิจการสตรี (Office of Secretary of State for
Women’s Affairs[SSWA]) เพื่อสงเสริมสิทธิสตรีและลดการใชความรุนแรงในครอบครัว มาตรา
๒๓ รัฐจะตรากฎหมายประกันความเทาเทียมทั้งในบานและที่ทํางานแกสตรี มาตรา ๗๒ ประกัน
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๑๗๕

สิทธิ์ดานสุขภาพแกประชากรทุกคน มาตรา ๒๕ ประชากรกัมพูชามีสิทธิ์และเสรีภาพเทาเทียมกัน
โดยปราศจากการแบ ง แยกและกี ด กั น โดยเฉพาะอย า งสิ ท ธิ์ ใ นการเลื อ กตั้ ง อย า งเท า เที ย ม
นอกจากนี้รัฐธรรมนูญยังประกันสิทธิ์ของประชากรอยางเทาเทียมวาจะไมมีการแบงแยกและกีดกัน
ทั้งทางเชื้อชาติ เผาพันธุ เพศ ศาสนา ภาษา ทรรศนะทางการเมือง สถานะทางสังคม กําเนิด
ทรัพยสินและสถานภาพอื่นๆ สตรีไดรับสิทธิ์อยางเทาเทียมในดานการศึกษาเลาเรียนและการสอน
(มาตรา ๖๖) และความเทาเทียมในการปรากฏตอหนาศาล (มาตรา ๓๗) อาจกลาวไดวาในแงของ
การประกันสิทธิทางกฎหมายของสตรีนั้น กัมพูชาเปนประเทศหนึ่งที่กาวหนามากในภูมิภาคเอเชีย
อยางไรก็ตาม ในระดับปฏิบัติการจริงในสังคม ผลการพัฒนาสถานภาพของสตรียังไมเปนที่นา
พอใจ เพราะแมรัฐจะประกันสิทธิทางกฎหมายใหอยางรอบดาน แตการบังคับใชกฎหมายยังไม
สามารถดําเนิ นการไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากกระบวนการที่เกี่ยวของกับการบั งคับใช
กฎหมายยังไมหยั่งรากลึกในสังคมกัมพูชา สื่อที่ใชเผยแพรความรูในเรื่องนี้ยังมีจํากัด เจาหนาที่ใน
องคกรพัฒนาเอกชนชาวตะวันตกยังขาดความเขาใจทรรศนะเกี่ยวกับกระบวนการแสวงหาความ
ยุติธรรมของชาวกัมพูชาที่ตางจากพวกตน อาทิ หากมีความขัดแยงเกิดขึ้น ชาวกัมพูชาไมชอบวิธี
แสวงหาขอยุติที่ตองมีการเผชิญหนากับคูอริ ชาวกัมพูชายังไมวางใจเจาหนาที่รัฐ แตบุคคลที่ชาว
กัมพูชาจะยึดเปนที่พึ่งใหไกลเกลี่ยหรือตัดสินความขัดแยงคือพระหรือผูมีสถานภาพทางสังคมสูง
เปนที่ยอมรับในชุมชน 206 ดังนี้เปนตน
อยางไรก็ตาม แมในทศวรรษที่ ๑๙๙๐ กระบวนการพัฒนาสตรีจะยังไมสัมฤทธิ์ผล
ในระดั บที่ น า พอใจ แต ก็ ก ล า วไดวา การรณรงคเ รื่ องสิทธิ มนุษ ยชนและสิทธิส ตรีก็ทํ า ให สตรี
สามารถเสนอความตองการของตนเองและเขาถึงชองทางการพัฒนาศักยภาพของตนไดทั้งโดยการ
เสนอเองโดยตรงและเสนอผานองคกรทั้งหลาย แตไมวาจะชองทางใด แนวคิดกุลสตรีที่กํากับชีวิต
สตรีกัมพูชามาอยางยาวนานยังเปนปจจัยสําคัญที่คนทํางานพัฒนาทั้งหลายตองใหความสนใจอยาง
ไมอาจละเลยได เพราะอิทธิพลของแนวคิดนี้ยังฝงรากลึกในสังคมกัมพูชาและครอบคลุมในทุกมิติ
ที่เกี่ยวกับชีวิตของสตรีกัมพูชา โดยเฉพาะความคิดที่วา แนวคิดกุลสตรีคือสิ่งที่บงบอก “ความเปน
กัมพูชา” ยังเปนสิ่งที่สตรีกัมพูชาทุกคนตองยอมรับ ไมวาพวกเธอจะเปนสตรีจากชนชั้นใด อยูใน
สาขาอาชีพใด เปนสตรีโสดหรือแตงงานแลว เพราะเนื้อหาของแนวคิดนี้แทรกซึมไปอยูในทุกภาค
สวนของสังคม ไมเวนแมแตในนวนิยายที่หลายคนมองในฐานะเปนเพียงสิ่งบันเทิงใจ แตลึกลงไป
ภายใตเนื้อหาก็ยังจะเห็นกลไกการทํางานที่แข็งแกรงของแนวคิดกุลสตรีอยู ดังที่จะปรากฏใน
การศึกษานวนิยายของเมา สําณาง และปล วัณณารีรักษในลําดับถัดไป
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๑๗๖

๓.๖.๓ การฟนฟูสถาบันวรรณกรรมกับการนําเสนอแนวคิดกุลสตรี
การเขามาของอันแทกตั้งแตป ค.ศ. ๑๙๙๒ สงผลกระทบตอสังคมกัมพูชาเกือบทุก
ดานไมเวนแมแตดานวรรณกรรม กอนหนานี้ในชวงทศวรรษ ๑๙๘๐ การพิมพหนังสือเปนเรื่องยาก
เพราะนโยบายของรัฐบาลสังคมนิยมไมอนุญาตใหตีพิมพสื่อสิ่งพิมพที่มีเนื้อหาขัดกับแนวนโยบาย
ของรัฐบาล อีกทั้งอุปกรณที่เกี่ยวกับการพิมพทุกชนิดมีราคาแพง เมื่อกัมพูชาเริ่มเปดประเทศและ
ปรับเปลี่ยนตนเองสูระบบตลาดเสรี โรงพิมพเอกชนก็เริ่มเปดดําเนินการและเปดพื้นที่ใหกับนวนิยาย
ที่ตีพิมพเปนตอนๆ เริ่มมีเรื่องสั้นปรากฏในหนังสือพิมพและนิตยสารสตรี โดยมีนักเขียนสตรีอาทิ
เมา สําณางและ เม สน โสเธียรี ที่เขียนเรื่องสั้นลงนิตยสารเหลานี้ บรรยากาศเหลานี้ทําใหการสราง
งานวรรณกรรมคึกคักและสถานะของวรรณกรรมไดรับการยอมรับจากผูอานในวงกวางมากขึ้น 207
หลังป ค.ศ. ๑๙๙๓ สมาคมนักประพันธเขมรซึ่งเปนสถาบันวรรณกรรมหลักกอน
ยุคเขมรแดงก็ไดรับการกอตั้งอีกครั้งหนึ่ง บทบาทสําคัญของสมาคมนักประพันธเขมรคือการจัด
ประกวดวรรณกรรมสองรางวัลคือ “รางวัลพระสีหนุราช” และรางวัล “๗ มกรา” ใกลรุง อามระดิฐ
กลาววา การประกวดรางวัลพระสีหนุราชครั้งแรกในป ค.ศ. ๑๙๙๕ เปนการประกวดที่มีความหมาย
กับพัฒนาการทางวรรณกรรมรวมสมัยและกับนักเขียนสตรีมากเพราะนักเขียนสตรีเขารวมสงผล
งานประกวดมากมายและผลงานก็ไดรัยรางวัลดวย นับเปนครั้งแรกที่งานของพวกเธอผานการ
รับรองจากหนวยงานในระดับสถาบัน ยิ่งไปกวานั้น การชนะการประกวดครั้งนี้เปนสิ่งที่พลิกชีวิต
นักเขียนสตรีในหลาย ๆ ทางไมวาจะเปนการไดรับการสนับสนุนดานการเงิน หรือการที่งานเขียน
ของพวกเธอไดรับความสนใจจากมหาชนซึ่งจะนําไปสูการตีพิมพผลงาน อันเปนหนทางที่ชวย
สรางรายไดและนําชื่อเสียงมาใหพวกเธออีกเปนวงจรเชนนี้ตอไป ปล วัณณารีรักษและเมา สําณาง
นักเขียนสตรีเขมรที่มีชื่อเสียงและไดรับการตอนรับจากผูอานมากที่สุดในปจจุบันก็คือกรณีตัวอยาง
อันดีของปรากฏการณนี้ 208
ปล วัณณารีรักษเปนนักเขียนที่ทํางานเปนเจาหนาที่รัฐและเคยมีผลงานชนะการ
ประกวดรางวัลระดั บประเทศมาแลวในชวงปลายทศวรรษที่ ๑๙๘๐ ในขณะเดียวกั นเธอก็เคย
เขียนนวนิยายใตดินในชวง ปค.ศ. ๑๙๘๔-๑๙๘๘ แมนวนิยายของปล วัณณารีรักษจะเคยชนะการ
ประกวดใน ค.ศ. ๑๙๘๙ แตก็เปนงานเขียนที่มีลักษณะเปนกระบอกเสียงใหกับนโยบายสังคมนิยม
ของรัฐอยางเห็นได ชัด การตีพิมพผลงานของเธอในชว งนั้นเปนไปตามเหตุผลทางการเมืองที่
ตอ งการกระจายผลงานที่ เ ป น กระบอกเสีย งของรั ฐ ให อ อกสูม หาชนวงกวา งมากที่สุ ด ฉะนั้ น
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ชื่อเสียงที่ติดตัวปลในขณะนั้นจึงเปนนักเขียนนวนิยายแนวซายของรัฐ ในขณะที่นวนิยายใตดินที่
เธอสรางสรรคประมาณ ๒๐-๓๐ เรื่องในชวงเวลาประมาณ ๕ ป เธอไมไดใสชื่อคนเขียนหรือแมแต
การตั้งนามปากกาลงไป เนื่องจากสถานะนวนิยายใตดินเปนสิ่งที่ผิดกฎหมายในขณะนั้น และการ
ที่ปล เปนเจาหนาที่รัฐที่ตองทําหนาที่กวาดจับนวนิยายเหลานั้นโดยตรงก็ทําใหเธอไมสามารถ
เปดเผยตนเองในฐานะนักเขียนนวนิยายเหลานั้นได ชื่อเสียงและผลงานที่ปล วัณณารีรักษสรางไว
ในชวงทศวรรษที่ ๑๙๘๐ จึงเปนสิ่งที่ไมไดสรางขอไดเปรียบใหเธอในฐานะของนักเขียนนวนิยาย
มากนัก การชนะรางวัลวรรณกรรมในชวงทศวรรษที่ ๑๙๙๐ ในขณะที่ประเทศกัมพูชาเปลี่ยนแปลง
โฉมหนาของตัวเองทั้งทางเศรษฐกิจและทางการเมืองการปกครอง ความสนใจของผูอานที่มีตอนวนิยาย
ยอมเปนความสนใจใหม ๆ ที่สอดคลองไปกับบรรยากาศทางสังคมในชวงนั้น ชื่อเสียงที่ปลไดรับ
ในชวงปค.ศ. ๑๙๙๕ จึงเปนสิ่งที่มีความหมายตอเธอในฐานะนักเขียนนวนิยาย เพราะหากผูอาน
สนใจผลงาน นั่นหมายถึงรายไดที่จะตามมาจากการพิมพหนังสือ
กรณีของเมา สําณางเปนสิ่งที่ตางออกไป ในชวงทศวรรษที่ ๑๙๘๐ ซึ่งนวนิยายใต
ดินกําลังเฟองฟูอยูนั้น เมา สําณางสรางชื่อเสียงจากการเขียนนวนิยายใตดินกวาหนึ่งรอยเรื่องตั้งแต
ชวงป ค.ศ.๑๙๘๑-๑๙๘๗ ผูอานรูจักและติดตามผลงานของเธอในนามของนักประพันธกระตาย แม
นักประพันธกระตายจะไดชื่อวาเปนนักเขียนที่มีผูอานติดตามผลงานมากที่สุด แตผลงานเหลานั้นก็
มีเพียงสถานะเปนนวนิยายใตดินที่ผิดกฎหมาย เพราะเรื่องแนวพาฝน เรื่องรัก เรื่องปญหาครอบครัว
หรือเรื่องสืบสวนสอบสวนเนนความสนุกสนานตื่นเตนเปนแนวเรื่องที่รัฐบาลลงความเห็นวาคือ
งานเขียนของพวกปฏิกิริยาศัตรูศักดินา ผลงานเหลานี้จะไมไดรับการตีพิมพ วิธีเผยแพรมีอยูหนทาง
เดียวคือใชคัดลอกจากตนฉบับดวยลายมือ ดังนั้นการชนะการประกวดรางวัลพระสีหนุราชที่จัดขึ้น
ในป ค.ศ. ๑๙๙๕ จึงเปนสิ่งที่มีความหมายตออาชีพนักเขียนของเมา สําณางอยางมาก เพราะหมายถึง
การที่ผลงานของเธอไดรับการยอมรับจากสถาบันซึ่งมีรัฐบาลเปนผูใหการสนับสนุนอีกทีหนึ่ง
รางวัลนําไปสูความสนใจของมหาชนวงกวาง และทําใหชื่อเสียงของเมา สําณางเปนที่รูจักและ
ผูอานใหการยอมรับ ผลงานเรื่องคลื่นซัดทรายของเมา สําณางที่ชนะเลิศจากการประกวดครั้งนั้น
เปนเรื่องแรกที่ไดรับการตีพิมพในรูปของพ็อคเก็ตบุค หลังจากนั้นเมา สําณางก็นําตนฉบับนวนิยาย
ใตดินของเธอที่เก็บรวบรวมไวขายใหกับโรงพิมพซึ่งก็คอยๆทยอยตีพิมพและออกสูตลาดหนังสือ
ในปจจุบัน นวนิยายของเมา สําณางเปนนวนิยายที่เชิดชูแนวคิดกุลสตรีแนวจารีตอยางชัดเจน การที่
ผลงานของเมา สําณางไหลเวียนในตลาดหนังสือในปจจุบันยอมหมายความวาแนวคิดกุลสตรีแนว
จารีตก็มีโอกาสไหลเวียนสูความรับรูของคนในสังคมเขมรอีกครั้งหนึ่ง ดวยวิธีการที่ทันสมัยและ
กระจายไปในวงกวางไดมากกวาเดิม

๑๗๘

สรุป
แนวคิดกุลสตรีปรากฏตัวอยางเดนชัดทามกลางความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ไมเคย
สงบนิ่งของกัมพูชาไมวาจะจากการแยงชิงอํานาจกันเองภายในประเทศหรือจากการทําสงครามกับ
ประเทศเพื่อนบาน ความตองการของชนชั้นปกครองในการควบคุมสตรีใหปฏิบัติหนาที่ที่สังคม
มอบหมายเปนสิ่งที่เห็นอยางเดนชัด กลุมผูปกครองจะดึงสตรีกัมพูชาใหเขามามีสวนรวมกับ
ภารกิจที่เปนผลสืบเนื่องจากสงครามและการดําเนินนโยบายทางการเมืองตลอดเวลา ภารกิจตาง ๆ
จะปรับเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขในแตละยุค โดยภารกิจหลักยังอยูที่การเปนแรงงานหลักในการผลิต
ทั้งอาหารและประชากรซึ่งเปนชนรุนใหมใหกับชนชั้นปกครอง หนาที่ของสตรีที่เกี่ยวของกับการ
ผลิตขั้นพื้นฐานจะพัฒนาขึ้นจนเปนการสนับสนุนดานเสบียงอาหารและสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ
ใหกับทหารที่อยูในสมรภูมิ หรือการเรียกรองและปลุกเราใหสตรีกัมพูชาเขารวมสมรภูมิรบโดยตรง
ในยุคที่ความเทาเทียมระหวางสตรีกับบุรุษคืออุดมการณของผูปกครอง แตผลที่ไดสําหรับสตรีจะ
หมายถึงการรับหนาที่ที่หนักที่สุดเทาที่ปรากฏในประวัติศาสตรกัมพูชา
สวนหนาที่ในเชิงสัญลักษณคือการเปนผูปกปองพรมแดนทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมโดย
ไมใหมีเพศสัมพันธกับบุรุษตางเผาพันธุเปนสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกัมพูชาตกอยูภายใตการแทรกแซงของ
ประเทศเพื่อนบานมหาอํานาจฝงตะวันออกและตะวันตกที่ผลัดกันเขามาดูแลและปกครองกัมพูชา
ตั้ ง แต ก ลางคริ ส ต ศ ตวรรษที่ ๑๘ เมื่ อ ถึ ง ปลายคริ ส ต ศ ตวรรษที่ ๑๙ หน า ที่ เ ชิ ง สั ญ ลั ก ษณ ใ น
ความหมายใหมที่ชาติตะวันตกเจาอาณานิคมจะเปนผูปรับเติมเขาไปคือการเปนสัญลักษณแหงความ
รุงเรืองของชนชาติ ซึ่งเป นกระแสที่ชวยเบนความสนใจของชาวกัมพูชาใหชื่นชมกับอดีตอัน
รุงโรจนโดยไมสนใจกับสภาพที่ไมนาพึงพอใจจากการถูกครอบครองของเจาอาณานิคมได
สิ่งที่เกิดขึ้นกับสตรีตลอดระยะเวลาอันยาวนานในประวัติศาสตรกัมพูชาก็คือ แนวคิดกุล
สตรีเปนเครื่องมือสําคัญที่รัฐหรือกลุมผูปกครองแตละกลุมจะหยิบฉวยมาผสมผสานกับกระแสตางๆ
เพื่อสรางเปนวาทกรรมหลักที่รัฐใชควบคุมสตรีทุกครั้งไป สตรีกัมพูชาตองรอถึงปลายศตวรรษที่
๒๐ กวาที่แนวคิดกุลสตรีซึ่งเคยเนนหนักไปทางควบคุมชีวิตของพวกเธอมากกวาการเปนชองทาง
แหงอํานาจจะปรับเปลี่ยนมาสูทิศทางที่สมดุลกันมากขึ้น เมื่อประเทศกัมพูชาตองเปดประเทศสู
สังคมโลก การเปดประตูบานครั้งนี้คือการเปดโอกาสใหเจาหนาที่จากองคกรพัฒนาเอกชนนานาชาติ
ที่ตองการชวยเหลือกัมพูชาเขามาสํารวจและพบวาสตรีกัมพูชาคือกลุมแรกที่ตองชวยเหลือและเสริม
ศักยภาพ และแนวคิดกุลสตรีคือเงื่อนไขทางวัฒนธรรมที่ตองทําความเขาใจและนํามาใชประโยชนใน
ฐานะเครื่องมือที่ชวยเสริมศักยภาพใหสตรีกัมพูชาเขาถึงชองทางแหงการตอรองเพื่อพัฒนาตนเอง ซึ่ง
เปนปจจัยที่สําคัญสําหรับรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับประเทศกัมพูชา

๑๗๙

บทที่ ๔
เมา สําณางกับการชุบชีวติ กุลสตรีแนวขนบนิยม
ยุคสมัยที่เปรียบดั่งฝนรายที่สุดของชาวเขมรสิ้นสุดลงหลังสิ้นป ๑๙๗๘ เพียง ๖ วัน คือใน
วันที่ ๗ มกราคม ๑๙๗๙ สภาพของบานเมืองและผูคนหลังยุคเขมรแดงเต็มไปดวยความบอบช้ํา
โครงสรางทางสาธารณูปโภคพื้นฐานรวมทั้งสถาบันตาง ๆ ของประเทศถูกทําลายหมด สภาพ
ดังกลาวกลายเปนภารกิจอันหนักอึ้งของคนที่มีชีวิตรอดในการกอบกูและฟนฟูประเทศขึ้นมาใหม
และสตรีเขมรคือประชากรหลักที่ตองรับภาระนั้น เมื่อสูญสิ้นบิดา สามีหรือบุตรชายไปกับสงคราม
และความโหดรายทารุณ สตรีจํานวนไมนอยตองกลายเปนหัวหนาครอบครัวที่ตองฟนฝาวิกฤต
เพื่อใหครอบครัวมีชีวิตรอดตอไป ระยะเวลาจากนี้ไปอีกนับสิบป แรงกาย แรงสมองและแรงใจ
ของพวกเธอจะเปนตนทุนอันมีคายิ่งในการสรางครอบครัว สรางสังคม และสรางชาติขึ้นมาใหมอีก
ครั้งหนึ่ง
ในแวดวงวรรณกรรมซึ่งก็ตองสรางสรรคขึ้นใหมเชนกันนั้น แมปรากฏการณการชุบชีวิต
งานวรรณกรรมในเขมรจะมีแนวทางการสรางและผลิตงานที่แยกเปนสองกระแสอยางชัดเจนคือ
สวนแรกเปนการทํางานของภาครัฐที่นําวรรณกรรมแนวสังคมนิยมกลับมาตีพิมพใหมและบรรจุใน
หลักสูตรการเรียน นอกจากนี้รัฐยังสรางวรรณกรรมขึ้นมาใหมในลักษณะของวรรณกรรมโฆษณา
ชวนเชื่อดวย เพราะวรรณกรรมแนวสังคมนิยมที่เคยมีมากอนนั้นมีจํานวนนอย การเอากลับมาพิมพ
ใหมและบรรจุในหลักสูตรนั้น ในขั้นแรกก็เพื่อแกปญหาเฉพาะหนาในการที่จะตองพิมพหนังสือ
เรียนวิชาตางๆใหเด็กไดเรียน แตหลังจากที่ฟนฟูระบบการศึกษากลับมาใหม วรรณกรรมที่มีอยูเดิม
ไมสามารถนํามาใชไดเพราะขัดกับอุดมการณสังคมนิยม กับสวนที่สองคือกระแสนวนิยายลายมือที่
เสนอเนื้อหาขัดกับนโยบายรัฐคือเนื้อหานอกแนวสังคมนิยม ในขณะที่ภาครัฐเชิดชูวรรณกรรมแนว
สังคมนิ ย มและกดทับ กระแสวรรณกรรมนอกกระแสหลัก ไวด ว ยการกวาดจับ และริ บ หนั งสื อ
กระนั้น ความพยายามของสองกลุมที่ดูเหมือนขัดแยงกันอยูในทีก็ประสบความสําเร็จในการตอลม
หายใจวรรณกรรมใหกับสังคมเขมรได โดยเฉพาะสวนที่สองคือกระแสวรรณกรรมนอกกระแส
หลักเปนกระแสที่นาจับตามองอยางมาก เพราะเกิดจากนักเขียนนวนิยายหนาใหม ๆ ที่เสนอตัวเขา
มารับชวงสรางงานวรรณกรรมตอจากนักเขียนรุนกอนหนานี้ (ซึ่งถูกฆาตายไปเกือบหมด)โดยอาจ
กลาวไดระดับหนึ่งวา นักเขียนสวนใหญคือสตรี เหตุผลของการสรางงานอาจเริ่มจากความจําเปน
ในการหาเลี้ยงชีพเปนอันดับแรก แตกระแสตอบรับอยางกระตือรือรนของผูอานก็ทําใหเกิดนักเขียน
และผลงานใหม ๆ มากขึ้นดวย เปนที่นาเสียดายวางานวรรณกรรมนอกกระแสหลักเหลานั้นแทบ
จะหาไมไดแลวในปจจุบัน เวนแตผลงานของนักเขียนสตรีผูหนึ่งที่ยังคงอยูและคอย ๆ ทยอยออกสู
สายตาผูอานอีกครั้งหนึ่งตั้งแตชวงป ค.ศ. ๒๐๐๒ เปนตนมา นวนิยายลายมือที่เธอสรรคสรางกวา
รอยเรื่องในยุควรรณกรรมนอกกระแสหลักเฟองฟูมีโอกาสเกิดใหมเกือบทั้งหมด จึงอาจกลาวไดวา

๑๘๐

นวนิยายเหลานี้เปนบันทึกสําคัญอีกหนาหนึ่งของประวัติการประพันธนวนิยายในเขมร และเปน
ประจักษพยานแหงความสําเร็จของนักเขียนสตรีผูนี้ ผูที่ผูอานนวนิยายใหการตอนรับอยางดีเสมอ
มาไมวาผลงานจะอยูในรูปของนวนิยายลายมือหรือนวนิยายที่ตีพิมพเปนเลม นักเขียนสตรีผูไดรับ
การยกยองวาเปนหนึ่งในสามของนักเขียนยอดนิยมในเขมรผูมีนามวา เมา สําณาง
๔.๑ เมา สําณาง : ชีวิตที่เริ่มตนใหมกับนวนิยาย
กอนที่เขมรแดงจะยึดครองประเทศ เมา สําณาง กําลังเริ่มใชชีวิตการเปนนักเรียนชั้น ๑๑*
ณ วิทยาลัยกําปงโสมอยางมีความสุขกับครอบครัวที่บานเกิดของเธอ เมา สําณางเปนบุตรสาวคนโต
ในจํานวนพี่นอง ๕ คน บิดาชื่อเมา โสม เปนอาจารยสอนภาษาเขมร สวนมารดาชื่อแปน ซีเยน เปน
แมบาน ในวัยเด็ ก บิดาของเมา สําณางเปน ผูปลูกฝงพื้ นฐานการอานให เธอโดยการคัดเลือก
หนังสือที่เห็นวาเหมาะสมกับวัยและความสนใจของเด็กมาใหเธออานเปนประจํา เมา สําณางจึง
คอนขางไดเปรียบสตรีคนอื่นที่อยูในยุคเดียวกันเพราะเธอสามารถอานออกเขียนไดและมีคลังขอมูล
เกี่ยวกับผลงานของนักเขียนในยุคกอนเขมรแดงอยูพอสมควร นักเขียนที่เธอเคยอานและชื่นชอบ
คือ ตี จี ฮวด คง บุญเชือน วง เภือง มิตร สุธน ฯลฯ 209
แมเมา สําณางจะสูญเสียบิดาผูเปนหัวหนาครอบครัวไปในสมัยเขมรแดง แตเธอก็ไมเคยพูด
ถึงความยากลําบากของชวงชีวิตสมัยเขมรแดงเลย ตางกับนักเขียนนวนิยายสตรีอีกทานหนึ่งคือปล
วัณณารีรักษที่เลาถึงประสบการณความทุกขยากในสมัยเขมรแดงอยางละเอียด และขอมูลดังกลาวก็
บันทึกไวเปนลายลักษณอักษรในนวนิยายสองเรื่องที่ไดรับรางวัลจากการประกวดวรรณกรรมฉลอง
ครบรอบ ๑๐ ปกรุงพนมเปญของเธอ สิ่งที่พอสันนิษฐานไดจากการเลาประวัติของเธอคือ เมา
สํ า ณางมี ชี วิ ต ครอบครั ว ที่ อ บอุ น มี บิ ด ามารดาเป น แบบอย า งของสมาชิ ก ในครอบครั ว ที่ รั ก ษา
คุณธรรมตามที่ไดปลูกฝงมาจากขนบประเพณีเขมร และตัวเธอเองก็ซึมซับคานิยมดังกลาวอยาง
เต็มที่ทั้งในแงของสถานภาพและบทบาทของคนในครอบครัว เหตุผลอีกประการหนึ่งที่ทําใหเชื่อ
ว า เมา สํ า ณางมี ทัศ นคติ ที่ ดี กั บ ครอบครั ว และกับ แนวคิ ด หรื อคุ ณ ธรรมในการจรรโลงสถาบั น
ครอบครัวคือ กอนสมัยเขมรแดง เมา สําณาง อายุประมาณ ๑๕ ป และกําลังศึกษาอยูระดับ ๑๑ ที่
วิทยาลัยกําปงโสม เธอยอมมีโอกาสเรียนจฺบาบสฺรีในวิทยาลัย และแนวคิดกุลสตรีแนวจารีตก็มี
อิทธิพลกับความคิดของเธอมาก ดังจะเห็นไดจากคําใหสัมภาษณเกี่ยวกับทัศนะในการครองเรือน
ของเธอ ดังนี้

*

เทียบไดกับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ ของไทย
สัมภาษณ เมา สําณาง, ๒ เมษายน ๒๕๕๐.
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ลักษณะที่สําคัญที่สุดของสตรีนั้น ในฐานะของมนุษยคนหนึ่งเรา ตองมี
เหตุผล นี่คือจุดสําคัญจุดแรก จุดที่สองคือตองเปนคนจิตใจสงบเยือกเย็น มั่นคง
ไมเอะอะโวยวาย ไมฟูมฟายมาก ...แตที่สําคัญที่สุดคือสตรีเราตองอดกลั้น และ
รองรับความโกรธของสามีใหได ถาสามีโกรธแตภรรยาพูดจาดี ๆ ดวย สามีจะยก
มือตีภรรยาไดอยางไร ถาภรรยามีเหตุผล รูจักอธิบายใหสามีเขาใจได บางครั้งเขาก็
รูสึกตัวไดวาที่เขาทํานั้นผิดจริง แลวก็กลับมาคืนดีกันใหมได แตถาโกรธแลว
ภรรยาไมอดกลั้น ก็จะมีเรื่องเกิดขึ้น
ดิฉันเชื่อวาสตรีเปนผูรองรับ รับฟงปญหาไวทั้งหมด ไมวาจะเปนการสั่ง
สอนลูก ความเขาอกเขาใจสามี ทั้งหมดเปนหนาที่ของสตรี บางครั้งถาเราอบรม
ใหสตรีมีความรูจนกระทั่งมีความเขาใจมากแลว เกงแลว ในครอบครัวก็จะมีแต
ความสุข210
ความเห็นของเมา สําณางที่มีตอบทบาทของสตรีในครอบครัวแสดงใหเห็นอิทธิพลของคํา
สอนในจฺบาบสฺรีสํานวนหมื่นไมอยางชัดเจน ไมวาจะเปนสตรีผูเปนภรรยาตองเปนผูอดทนตอความ
โกรธของสามีและสงบปากสงบคํา ∗ หรือคําสอนเกี่ยวกับเรื่องไฟสามกองในสวนที่บอกใหสตรีรับ
ฟงปญหาตาง ๆของสามีและตองเปนการฟงแบบเงียบ ๆ ∗∗ ดวยทัศนะดังกลาวจึงเขาใจไดไมยากวา
เหตุใดเมื่อเมา สําณางหันมายึดอาชีพนักเขียนในการหาเลี้ยงชีพ นวนิยายลายมือของเมา สําณาง ซึ่ง
เปนเรื่องแนวรักพาฝน รักโศกสะเทือนอารมณ หรือนวนิยายชีวิตครอบครัว มักจะนําเสนอเนื้อหาที่
เชิดชูแนวคิดกุลสตรีเสมอ
เมื่อกองกําลังเวียดนามรวมกับเขมรบางกลุมเขายึดครองพนมเปญและขับไลเขมรแดง
ออกไปไดเมื่อ ค.ศ. ๑๙๗๙ ครอบครัวของเมา สําณางก็ยายมาอยูที่พนมเปญ ในแงการสูญเสีย
สมาชิกในครอบครัว ครอบครัวนี้ดูเหมือนมีโชคมากกวาครอบครัวอื่นๆ ตรงที่สูญเสียหัวหนา
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สัมภาษณ เมา สําณาง, ๒ เมษายน ๒๕๕๐.
ทัศนะของเมา สําณางเรื่องการปฏิบัติตนของสตรีผูเปนภรรยาเมื่อมีปญหาขัดแยงกับสามีเปนสิ่งที่ตรง
กับคําสอนในจฺบาบสฺรีสํานวนหมื่นไมขอ ๑๐. หากสามีทําอะไรผิดหามตอวา ใหอดทน ไมตําหนิ ไมดูถูก ไมหนี
ออกจากบาน เมื่ออารมณเย็นลงคอยพูดจากับสามีดวยเสียงไพเราะ สามีดุดาวากลาวหามเถียง หามถือสา ไมให
แสดงกิริยาไมดีใสสามี ไมใชคําพูดตะคอกตะคั้นใสสามี ไมดื้อรั้น ไมขวางปาขาวของ สามีดุดาใหเขานอน เมื่อ
ออกมาก็ใหใชคําพูดที่ออนหวานใหคลายโทสะ สามีสอนสิ่งใดใหจําไว อยาทําตัวครอบสามี สามีใชใหทําอะไร
รีบทํา
∗∗
คําสอนเรื่องการดูแลเพลิงกองที่สามของภรรยาคือการดูแลสามี ภรรยาตองปรนนิบัติรับใชใหดี อยา
ใหสามีลําบากใจ ไมตีตัวเสมอสามี ถาสามีพูดไมดีก็ไมนํามาพูดใหแมฟง แมพูดไมดีก็หามนํามาพูดใหสามีฟง จะ
ทําใหเถียงทะเลาะกัน
∗

๑๘๒

ครอบครัวไปเพียงคนเดียว แตสิ่งที่เหลือทั้งหมดนอกจากนั้นก็คือความโชคราย เพราะการเริ่มตน
ชีวิตใหมดวยสองมือเปลาของเด็กสาววัย ๑๘-๑๙ ปในฐานะหัวหนาครอบครัวเปนสิ่งทีด่ มู ดื มนอยาง
ยิ่ง กอนป ค.ศ. ๑๙๘๑ เมา สําณางเคยยังชีพโดยการเปนแมคาขายบุหรี่และของเล็ก ๆ นอย ๆ ซึ่งไม
ตองสงสัยเลยวาครอบครัวที่มีนอง ๆ อีก ๔ คน รวมทั้งแมที่ปวยกระเสาะกระแสะเรื่อยมาหลังสมัย
เขมรแดงนี้จะอยูในสภาพขัดสนมากเพียงไร
สิ่งที่พลิกชะตาชีวิตของครอบครัวเมาใหอยูในระดับที่พอจะลืมตาอาปากไดก็คือนวนิยาย
เรื่องแรก น้ําตาครีอาณา ที่เมา สําณาง ลองเขียนสงรานเชาหนังสือในป ค.ศ. ๑๙๘๑ สําณางใช
ตนทุนทางการศึกษาของเธอประกอบกับภูมิหลังการอานนวนิยายที่บิดาปลูกฝงใหเธอมาตั้งแต
เยาววัยสรางสรรคนวนิยายรักพาฝน หรือรักสะเทือนอารมณขึ้น กลาวไดวา เมา สําณางสรางนวนิยาย
ตามแนวทางของนวนิยายในยุคกอนเขมรแดงขึ้นมา นวนิยายเรื่องแรกของเธอเลาถึงสาวงามฐานะ
ยากจนผูมีคูรักแตตองเสียสละความสุขของตัวเองไปแตงงานกับเศรษฐีแกคราวพอเพื่อหาเงินมา
รักษาแม นองชาย และคนรักที่ปวยพรอมกันอยางนาประหลาดใจ ปรากฏวาเรื่องไดรับความนิยม
จากผูอานอยางมาก การตอสูชีวิตโศกรันทดดวยบุคลิกที่ออนหวานนุมนวลของครีอาณาเปนสิ่งที่
ผูอานเอาใจชวย ครีอาณาพยายามเปนภรรยาและแมเลี้ยงที่ดีแตโชคชะตาพลิกผันทําใหสามีแก
เขาใจผิดและไลเธอออกจากบาน ครีอาณาไดพบชายคนใหมที่ ไมสนใจอดี ตของเธอ เขายิน ดี
แตงงานและรับเธอเขามาอยูรวมบานเพื่อสรางครอบครัวใหม แตเคราะหกรรมก็ซัดเขาใสครีอาณา
อีกครั้งเพราะแมของสามีรังเกียจที่เธอยากจน กลั่นแกลงครีอาณาทุกวิถีทางจนเธอตองออกจากบาน
ไปพรอมลูกในทอง แตในที่สุดดวยความดีของครีอาณาที่ซื่อสัตยตอสามีและอดทนตอความทุกข
ยาก สามีที่เคยเขาใจผิดก็กลับมารับตัวเธอไปอยูดวยกันอีกครั้งหนึ่ง แมและนองสาวที่เคยกลั่น
แกลงก็พรอมใจกันกลับตัวเปนคนดี ชีวิตของครีอาณาจึงจบลงดวยความสุข211 ความสําเร็จใน
นวนิยายเรื่องแรกของเมา สําณาง ซึ่งเกิดจากปจจัยสามประการคือ ตัวละครเอกสตรีที่ตองเผชิญกับ
อุปสรรคในชีวิตอยางนาสงสารซ้ําแลวซ้ําเลา การทําดีไดดีทําชั่วไดชั่ว และตอนจบที่ตัวละครเอก
สตรีไดอยูกับครอบครัวอยางมีความสุข จะกลายเปนสูตรสําเร็จที่พบในงานของเมา สําณางนับจาก
นี้ไปทุกเรื่อง นอกจากนี้ ความสําเร็จที่เกิดขึ้นกับเรื่องน้ําตาครีอาณานาจะเกี่ยวของอยูกับบริบททาง
สังคมกัมพูชาในยุคนั้นอยูดวย กลาวคือ ชีวิตของครีอาณานางเอกก็เหมือนกับชีวิตคนเขียนและชีวิต
ของสตรีวัยรุนเขมรในชวงนั้นทั้งหลายที่เปนหัวหนาครอบครัวตั้งแตยังสาว ตองเสียสละตนเอง
โดยการทํางานหนักหรือแตงงานกับบุรุษที่ตนไมไดรักเพื่อเหตุผลทางเศรษฐกิจ ประการตอมา การ
ที่สามีใหมไมสนใจอดีตก็เปนอีกประเด็นหนึ่งที่นักเขียนใหตัวอยางแกสังคมใหยอมรับสตรีที่มีอดีต
ซึ่งในความเปนจริงขณะนั้นมีอยูมากมายอยางสตรีมายหรือสตรีที่ถูกบังคับแตงงาน ดังนี้เปนตน
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เมา สําณางเองก็คงคาดไมถึงวาเรื่อง น้ําตาครีอาณา นี้จะถูกรสนิยมคนอานในขณะนั้นอยาง
มากถึงขนาดที่เจาของรานเชาหนังสือมาตามขอซื้อผลงานเรื่องตอไปของเธออีกโดยใหราคาคาเรื่อง
ถึง ๓ หุน (เทียบเทากับทองประมาณ ๐.๓๗๕ กรัม) พรอมสําทับวายินดีรับซื้อผลงานเรื่องตอ ๆ ไป
ทั้งหมด เมา สําณางกลาววาดวยเงินจํานวนนี้ เธอสามารถเลี้ยงนอง ๆ ของเธอไดถึงครึ่งเดือนเปน
อยางนอย ในยุคที่สังคมเขมรขาดแคลนวัสดุอุปกรณที่ใชในการพิมพหนังสือไมวาจะเปนแทนพิมพ
เครื่องพิมพดีด กระดาษ หมึกพิมพ เพราะทุกอยางเปนของมีราคาแพง นวนิยายที่ทางรานใหเชาจะ
ใชวิธีจางนักเรียนหรือคนที่รูหนังสือมาคัดลอกจากตนฉบับที่เปนลายมือของนักเขียนอีกประมาณ
๕๐-๑๐๐ เลม แลวขายไปตามรานเชาหนังสือทั้งในพนมเปญและตามจังหวัดตางๆ เมื่อผลงานเรื่อง
ที่สองของเธอคือเรื่อง ขุนโจรรงคฤทธิ์ ก็เปนที่นิยมของนักอานอีกและทําใหชื่อของ “นักประพันธ
กระตาย” (นามแฝงของเมา สําณาง ในขณะนั้น) ติดปากนักอานทั่วไป เมา สําณาง อดีตนักเรียน
เกรด ๑๑ ก็คิดบริหารตนทุนความคิดของเธอเองโดยเปลี่ยนวิธีขายเรื่องใหม เธอเปนผูจางนักเรียนมา
คัดลอกตนฉบับเอง ติดตอกับรานเชาหนังสือตามจังหวัดตางๆโดยตรงใหมาพบกันที่บานของเธอ
เพื่อรับหนังสือเลมใหม ๆ ไป เธอกลาววาดวยวิธีนี้ทําใหเธอสามารถมีรายได “ที่ทําใหเรายืนดวย
ตัวเองได เพราะดิฉันทําดวยตัวเอง ไมมีใครมาเก็งกําไรกับผลงานของดิฉัน ดังนั้น ดิฉันจึงไดรับ
คาตอบแทนที่พอเหมาะกับความเหนื่อยยากของดิฉันคะ” 212
เปนไปไดอยางมากวา การที่นวนิยายรักของเมา สําณางไดรับการตอบรับอยางดีจากผูอาน
ในยุคสมัยนั้นเปนเพราะนวนิยายของเธอเขามาอุดชองวางที่เกิดขึ้นระหวางหนังสือที่รัฐบาลอนุญาต
ใหเผยแพรไดอยางถูกกฎหมาย กับความตองการอานเรื่องเพื่อความบันเทิงของคนอานที่เพิ่งหลุด
พนจากยุคสมัยที่โหดรายปาเถื่อนมาหมาด ๆ ไดพอดี ในทศวรรษที่ ๘๐ ที่ยังไมมีสิ่งบันเทิงใดๆเลย
นวนิยายเปนความบันเทิงชนิดเดียวที่หาไดและผูอานก็มีความกระหายตอเรื่องบันเทิงใจนี้อยางมาก
แตในขณะนั้นสิ่งพิมพที่เผยแพรไดอยางถูกตองตามนโยบายของรัฐบาลคือตัวบททางวรรณกรรมที่
ตอ ง ปลู ก ฝ งจิ ต วิ ญ ญาณแห ง การปฏิ วั ติใ ห ป ระชาชน สรา งกระแสสํ านึ ก ในการรั ก ชาติ ฟ น ฟู
เอกลักษณในทางวัฒนธรรมโดยอนุรักษศิลปะประจําชาติ และเอกลักษณของชนกลุมนอย สราง
พื้นฐานทางศิลปวัฒนธรรมในเชิงสังคมนิยม และประสมกลมกลืนดานศิลปวัฒนธรรมกับชาติอื่น ๆ
ในโลก 213 ดังนั้น ตัวบทวรรณกรรมประเภทตางๆที่ไมไดเผยแพรอุดมการณสังคมนิยมก็จะถูก
ควบคุมอยางเขมงวดจากรัฐโดยการตรวจจับและยึดหนังสือ แตถึงกระนั้นก็ไมอาจปดกั้นกระแส
ของนวนิยายลายมือที่ผูอานนิยมอานกันอยางกระหายอยางยิ่งได ทางออกของนักเขียนนวนิยายรัก
และรานเชาหนังสือคือ นักเขียนนวนิยายลายมือในยุคนั้นปดบังตนโดยการใชนามแฝงเพื่อความ
ปลอดภัยของตนเองและเพื่อใหแฟนๆ ผลงานติดตามนวนิยายเรื่องใหม ๆ ไดอยางถูกตอง
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โดยสวนใหญแลวผูอาน นวนิยายของเมา สําณางก็คือสตรีจากหลายสาขาอาชีพและหลายวัย
และถาพิจารณาจากสภาพสังคมของเขมรที่เพิ่งเริ่มสรางเนื้อสรางตัวขึ้นใหมอีกครั้งหนึ่งโดยมีสตรี
ประชากรสวนใหญที่มีชีวิตรอดจากสงครามเปนแรงงานหลักในการสรางชาติ ก็คงพอเขาใจไดวา
เหตุใดนวนิยายรักแนวพาฝนหรือสะเทือนอารมณของเมา สําณาง จึงไดรับความนิยมมาก นั่นเปน
เพราะนวนิยายของเมา สําณางเสนอโลกที่เปนตัวแทนของสตรีเหลานั้น ไมยากเลยที่ผูอานทั้งหลาย
จะสวมตัวเองเขากับตัวละครเอกสตรี สาวนอยผูยากจนแตตอสูกับอุปสรรคในชีวิตอยางเต็มกําลัง
ความสามารถ คงไมตางจากชีวิตของผูอานสตรีแตละคนที่ตองตอสูกับชีวิตอยางทรหดเชนกัน
นอกจากเมา สําณางจะสรางโลกที่ราวกับจําลองมาจากชีวิตของผูอานแตละคนไดอยางกินใจแลว
เธอยั ง หยิ บยื่น โลกฝ น อัน สวยงามให กับผู อา นดว ยตอนจบอยา งมีค วามสุ ข ด ว ยหลั ก ประกัน ที่
แนนอนวาคนทําดียอมไดดี คนทําชั่วยอมไดชั่ว ผูอานทุกคนก็จะพบกับความสุขและมีความหวัง
กับชีวิตตอไปโดยไมจํากัดวาเธอผูนั้นจะอยูสวนใด หรือจะประกอบอาชีพอะไร ขอเพียงแตเธอมี
ความเปนกุลสตรีตามแบบที่ตัวละครเอกสตรีมี สิ่งเหลานี้จะทําใหเธอเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ และ
พบรักกับชายหนุมที่ร่ํารวย เห็นคุณคาที่แทจริงในตัวเธอ และทําใหเธอสามารถประสบความสําเร็จ
ในชีวิตไดเหมือนกัน การที่นวนิยายของเมา สําณางซึ่งเสนอแนวคิดกุลสตรีอยางชัดเจนไดรับความ
นิยมจากผูอานอยางสูงเปนสิ่งที่ สะทอนใหเห็นวาแนวคิดกุลสตรีไมเคยหายไปจากสังคมเขมร
เพราะแนวคิดนี้ผูกอยูกับคําสอนหลักของพุทธศาสนาที่ไหลเวียนอยูในสังคม การที่นวนิยายของ
เมายืนยันอยางชัดเจนมากวา การทําตามแนวคิดกุลสตรีคือ การทําความดี และผลตอบแทนที่ไดก็
เปนผลบุญที่ดีเปนสิ่งที่สรางความอุนใจใหกับผูอาน ทําใหผูอานซึ่งผานประสบการณของการพลัด
พรากสูญเสียมีขวัญและกําลังใจในการดําเนินชีวิตตอไปเพราะนวนิยายของเมา สําณางทําหนาที่
ยืนยันระเบียบสังคมเดิมที่สงบสุข และนวนิยายของเมา สําณางเปนการสืบทอดขนบในดานแนวคิด
หรือแกนเรื่องมาจากวรรณคดีโบราณ อยางเชนแลบง รวมทั้งนวนิยายในชวงกอนเขมรแดงซึ่ง
วรรณกรรมเหลานนี้ลวนแตนําเสนอแนวคิดสําคัญเกี่ยวกับการทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว อันเปนการ
รัก ษาระเบี ย บสั ง คมตามแนวคํ า สอนของศาสนาพุท ธซึ่ ง เปน หลั ก ยึ ด ในจิ ต ใจคนเขมรมาอยา ง
ยาวนานดวย
เกือบสิบปคือตนทศวรรษที่ ๘๐ ถึงตนทศวรรษที่ ๙๐ นวนิยายลายมือนี้เปนที่นิยมอยาง
กวางขวางในหมูนักอาน และผลงานของ”นักประพันธกระตาย”ก็ไดรับความนิยมสูงที่สุดคนหนึ่ง
ตั้งแตชวงป ค.ศ. ๑๙๘๑-๑๙๘๗ “นักประพันธกระตาย” มีผลงานนวนิยายมากถึงรอยกวาเรื่อง การ
ที่นักอานสนับสนุนผลงานของเธออยางเหนียวแนนและสม่ําเสมอทําใหกลาวไดวา เมา สําณาง เปน
สตรีที่ประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวโดยการเขียนนวนิยายเพียงอยางเดียวตั้งแตป ค.ศ. ๑๙๘๑
เปนตนมา กอนหนานั้นเมา สําณางประกอบอาชีพโดยเปนแมคารายยอยขายบุหรี่และน้ํามันแบง
บรรจุใสขวดน้ําอัดลมขนาดลิตรขาย แตเพราะรายไดจากการเขียนนวนิยายลายมือมีจํานวนมาก
พอที่จะเลี้ยงคนในครอบครัว เมื่อเธอมั่นใจวาผลงานเรื่องตอไปของเธอมีคนสนใจรับซื้อ เธอก็เลิก
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ประกอบอาชีพคาขายและหันมาเขียนนวนิยายลายมือเต็มตัว ความสัมพันธระหวางเมา สําณาง
กับนวนิยายจึงเปนเสมือนความสัมพันธที่ตางฝายตางใหชีวิตกันและกัน จากจุดเริ่มตนที่ดูเหมือน
วานวนิยายไดตอชีวิตใหกับเมา สําณาง ในเวลาตอมาเห็นไดชัดวาเมา สําณาง กลายเปนนักเขียน
คนสําคัญที่ตอลมหายใจใหกับวงวรรณกรรมเขมร นับแตป ค.ศ. ๑๙๘๗ เปนตนมา สังคมเขมรก็เริ่ม
มีม หรสพอย างใหมแ ละได รับความนิ ยมอย า งรวดเร็ ว คือวิ ดีโอ∗ เพราะรายได ที่ ม ากกวา กั น ถึ ง
ประมาณ ๓ เทา และใชเวลาสั้นกวา เมา สําณางก็ผันตัวเองจากนักเขียนนวนิยายกลายเปนนักเขียน
บทวิดีโอจนแทบจะไมไดเขียนนวนิยายอีกเลย เหตุการณที่ดูพองกันอยางนาประหลาดคือ เมื่อ
“นักประพันธกระตาย” เลิกผลิตนวนิยายลายมือเรื่องใหม ๆ ออกมา ตลาดนวนิยายลายมือก็เริ่มซบ
เซาและเสื่อมความนิยมลงในที่สุด
สิ่ง ที่ ทํา ใหเ มา สํ า ณางกลั บ มาใชพ รสวรรคข องเธอในการเขีย นนวนิ ย ายอี ก คื อ การจั ด
ประกวดวรรณกรรม ในป ค.ศ. ๑๙๙๕ สมาคมนักประพันธเขมรที่ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล
จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพระสีหนุราชขึ้นเปนครั้งแรกภายใตหัวขอ ความสามัคคีและการรวม
ชาติ เมา สําณางก็ตั้งใจเขียนนวนิยายเรื่อง คลื่นซัดทราย เพื่อสงเขาประกวด ความตั้งใจของเธอ
ประสบความสําเร็จเมื่อ คลื่นซัดทราย ไดรับรางวัลที่ ๑ รวมกับเรื่อง ลืมไมลง ของนักเขียนสตรีอีกผู
หนึ่งคือปล วัณณารีรักษ นี่เปนผลงานที่สรางชื่อเสียงใหกับเมา สําณางมากที่สุด เพราะหลังจาก
ชนะการประกวด สมาคมนักประพันธเขมรโดยความอุปถัมภจากองคกรตาง ๆ ก็จัดพิมพนวนิยาย
เรื่องนี้ (รวมทั้งนวนิยายและบทกวีที่ชนะการประกวดคราวเดียวกันอีก ๒ เลม) นับเปนนวนิยาย
เรื่องแรกของเมา สําณางที่ไดรับการตีพิมพเปนหนังสือเลมและแพรสูผูอานในวงกวางมากขึ้น และ
ตอมาเมื่อผลงานของเธอชนะการประกวดไดรางวัลติดมือมาเกือบทุกครั้ง และการไดรับเครื่อง
อิสริยยศมุนีสาราภัณฑชั้นเสนาจากรัฐบาลในป ค.ศ. ๒๐๐๓ ในฐานะของนักเขียนที่มีผลงานเปนที่
รูจักและยอมรับในหมูนักอานอยางกวางขวาง และมีเนื้อหาในการชวยสงเสริมวัฒนธรรมดานอักษร
ศาสตรอันดีงามของชาติ ยิ่งทําใหเมา สําณางไดรับการยอมรับวาเปนนักเขียนนวนิยายสตรีเขมรที่มี
ทั้งชื่อเสียงและฝมือมากที่สุดคนหนึ่งของวงวรรณกรรมเขมรเลยทีเดียว
กอนป ค.ศ. ๒๐๐๓-๒๐๐๔ ผลงานนวนิยายของเมา สําณางเกือบ ๑๐๐ เลม ยังอยูในรูป
ของนวนิยายลายมือ ผูอานทั่วไปตองติดตามผลงานของเธอทางรานเชาหนังสือ ยกเวนนวนิยาย
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วิดีโอ ในกัมพูชาหมายถึงสิ่งบันเทิงที่เปนบันทึกการแสดงซึ่งไมจํากัดวาจะเปนภาพยนตรหรือละคร
ตอนตอ วิดีโอที่เลาเรื่องจบในตอนจะมีลักษณะคลายภาพยนตร ในขณะที่วิดีโอที่แบงฉายเปนตอนๆจะคลายละคร
ตอนตอ นักเขียนอยางเมา สําณางและ ปล วัณณารีรักษใหสัมภาษณตรงกันวาวิดีโอเปนมหรสพอยางใหมที่เริ่ม
ไดรับความนิยมตั้งแตประมาณป ค.ศ. ๑๙๘๗ เปนตนมา เมื่อความนิยมมหรสพประเภทวิดีโอเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
ตลาดวิดีโอก็ตองการนักเขียนที่สามารถปอนเรื่องเขาสูตลาดได บรรดานักเขียนที่มีฝมือและมีกลุมผูอานติดตาม
ผลงานอยางเหนียวแนนเชนเมา สําณาง และปล วัณณารีรักษก็หันมาเขียนบทวิดีโอมากขึ้นเพราะรายไดดีกวาการ
เขียนนวนิยายใตดินมาก

๑๘๖

บางเลมที่ไดรับการตีพิมพกอนหนานั้น เชนในป ค.ศ. ๑๙๙๖ นวนิยายเรื่องคลื่นซัดทราย ซึ่งชนะ
การประกวดรางวัลพระสีหนุราชครั้งที่ ๑ มีโอกาสไดรับการตีพิมพเปนเลมแรก ตามมาดวยเรื่อง
หัวใจมหาสมุทร และเรื่องพวงมาลัยดอกมะลิ∗ซึ่งลวนแตเปนนวนิยายที่ชนะการประกวดทัง้ สิน้ การ
ชนะการประกวดรางวัลวรรณกรรมจึงเปนสิ่งที่มีความหมายกับนักเขียนทั่วไปในเขมรรวมทั้งเมา
สําณางดวยเปนอยางมาก เพราะหมายถึงเงินรางวัลจํานวนสูง ชื่อเสียงที่จะไดรับ และโอกาสในการ
เห็นผลงานของตัวเองพิมพเปนรูปเลมซึ่งเปนสิ่งที่นักเขียนทุกคนปรารถนา จนเมื่อป ค.ศ. ๒๐๐๒
สิ่งที่จุดประกายใหเมา สําณางรวบรวมตามซื้อนวนิยายลายมือของตัวเองตามรานเชาหนังสือทั่ว
ประเทศเขมรมาเก็บไวคือ สถานีวิทยุเอเชียสตรีจากอเมริกามาสัมภาษณเธอทําใหชื่อเสียงของเธอยิ่ง
รูจักไปในวงกวาง เริ่มมีรานหนังสือติดตอขอนวนิยายของเธอไปลองตีพิมพ จุดนี้เองที่ทําใหเมา
สําณางเริ่มซื้อนวนิยายลายมือของเธอมาเก็บไว และเมื่อกระแสตอบรับจากผูอานดีมาก เมา สําณาง
ก็ตามรวบรวมซื้อนวนิยายลายมือของเธอคืนมาไดเกือบทั้งหมดคือไดประมาณ ๙๐ เลม โรงพิมพ
สุริ ย ารัง สี ซึ่ง เป น แห งแรกที่ ติ ด ต อ ขอซื้ อ ผลงานของเธอเริ่ มตี พิม พ ผ ลงานของเมา สํ า ณางออก
จําหนายชุดแรกไดแกเรื่อง ผฺกาบฺญเญีแกฺอก (กาฝาก,๒๐๐๒) กุลาบเขฺมา (กุหลาบดํา, ๒๐๐๓)
ราชสีหไพฺรงฺงึด (ราชสีหไพรเถื่อน, ๒๐๐๔) เบสกมฺมจุงโกฺรย (ภารกิจสุดทาย, ๒๐๐๔) และรฺลก
โบกขฺสาจ ( คลื่นซัดทราย ,๒๐๐๔) นับจากป ค.ศ. ๒๐๐๔ เปนตนมา ผลงานนวนิยายลายมือของ
เมา สําณางทั้ง ๙๐ เลมจะทยอยออกสูตลาดนวนิยายเขมรในปริมาณที่มากกวาผลงานของนักเขียน
ทานอื่น ๆ อยางเห็นไดชัด
ปจจุบัน เมา สําณางใชชีวิตอยูกับครอบครัวเล็ก ๆ อันประกอบดวยสามี บุตรสาวและ
บุตรชายอยางมีความสุขในกรุงพนมเปญ เธอยังทํางานวันละ ๘ ถึง ๑๔ ชั่วโมงโดยการเขียนบท
ภาพยนตร บทวิดีโอภาคและบทเพลงอันเปนรายไดหลักของครอบครัว เมา สําณางเริ่มกลับมา
เขียนนวนิยายใหมอีกครั้งหนึ่ง โดยคราวนี้เธอตั้งใจวาจะพยายามสอดแทรกความรูในการอบรมสั่ง
สอนผูอานที่เปนสตรีของเธอใหมากยิ่งขึ้น เปนการตั้งใจฝากฝมือใหสมกับที่เธอกลาววาในบรรดา
งานเขียนทั้งหมดนั้น นวนิยายคือสิ่งที่เธอรักที่สุด เพราะคืองานที่เธอนําเสนอความคิดของตัวเองได
อยางเต็มที่ เปนงานที่ทําใหเธอเริ่มตนชีวิตใหมไดอยางแข็งแกรงและนาภูมิใจ
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๑. นวนิยายเรื่อง รฺลกโบกขฺสาจ(คลื่นซัดทราย) ชนะการประกวดรางวัลพระสีหนุราชครั้งที่ ๑ ปค.ศ.
๑๙๙๕ไดลําดับที่ ๑ ตีพิมพครั้งแรกโดยสมาคมนักประพันธเขมร ปค.ศ. ๑๙๙๖
๒. นวนิยายเรื่อง เบะฎงมหาสฺมทร(หัวใจมหาสมุทร) ชนะการประกวดรางวัลพระสีหนุราชครั้งที่ ๓ ป
ค.ศ. ๑๙๙๙ ไดลําดับที่ ๓ โดยเมา สําณางเปนผูเกลาสํานวน ตีพิมพครั้งแรกโดยสมาคมนักประพันธเขมร ปค.ศ.
๑๙๙๙
๓. นวนิ ย ายเรื่ อ ง กมฺ ร งผฺ ก ามฺ ลิ ะ (พวงมาลั ย ดอกมะลิ ) ชนะการประกวดจากองค ก ารนั ว ร เ วสต
สงเคราะหกุมาร ปค.ศ. ๒๐๐๐ ไดลําดับที่ ๒ ตีพิมพโดยองคการนัวรเวสตสงเคราะหกุมาร ปค.ศ. ๒๐๐๐

๑๘๗

การศึกษานวนิยายของเมา สําณางในครั้งนี้จะใชผลงานของเมา สําณางจํานวน ๘ เรื่องคือ
รฺลกโบกขฺสาจ (คลื่นซัดทราย) กุลาบเขฺมา(กุหลาบดํา) กมฺรงผฺกามฺลิะ (พวงมาลัยดอกมะลิ) ผฺกาบฺญ
เญีกแกฺอก (กาฝาก) ราชสีหไพฺรงฺงึด (ราชสีหไพรเถื่อน) ชุมโนรนิรดี (สายลมนิรดี) ขสฺญาเพล
อฺรุณ ระ (ข อสัญญาเมื่ ออรุณ รุ ง ) และ พฺ น ลือ จนฺทร (แสงจัน ทร) เนื่ องจากผลงานเหล านี้ผูวิจัย
สามารถเก็บขอมูลในรูปของหนังสือเลมไดภายในปค.ศ. ๒๐๐๕- ๒๐๐๖ อันเปนปที่นวนิยายของ
เมา สําณาง เริ่มออกสูทองตลาดมากขึ้นแลวและเปนปที่ผูวิจัยเดินทางไปเก็บขอมูลเอกสารและ
สัมภาษณนักเขียนที่กรุงพนมเปญ จํานวนนวนิยายทั้ง ๘ เลมจะทําใหเห็นภาพรวมของกุลสตรีที่
เมา สําณาง ตั้งใจนําเสนอในนวนิยายของเธอไดอยางชัดเจน ในขณะที่นวนิยายบางเลมจะแสดงให
เห็นวาดวยเนื้อหาหรือวิธีการนําเสนอความเปนกุลสตรีนั้นจะขับเนนใหเห็นสาระสําคัญที่นวนิยายมี
ความหมายตอสังคมและตอความเปนเขมรในแงมุมตาง ๆ อยางไร
๔.๒ นางเอก VS นางอิจฉา : ระเบียบและไรระเบียบ
ในนวนิยายของเมา สําณางเกือบทั้งหมด บทบาทเดนจะอยูที่ตัวละครเอกฝายหญิง เธอให
เหตุผลวา
นักเขียนก็ตองพึ่งพิงอยูกับอารมณความรูสึกของตัวเองอยูมากในการเขียน
เมื่อเราเปนสตรี เราก็ตองการเขียนงานใหมีการสั่งสอนสตรีใหมากที่สุด ดังนั้น ใน
ผลงานของดิฉันจึงมีการใหบทบาทแกสตรีหรือสั่งสอนสตรีมากกวาตัวละครบุรุษ 214
ควบคูไปกับตัวละครเอกสตรีซึ่งเปนนางเอกผูงดงามและแสนดี เมา สําณางสรางตัวละคร
สตรีอีกฝายหนึ่งซึ่งมีลักษณะตรงกันขามกับนางเอกทุกประการ การปะทะขัดแยงระหวางนางเอก
กับนางอิจฉาจะจบลงที่ชัยชนะของฝายนางเอกทุกครั้ง เปนชัยชนะที่ไดมาเพราะคุณสมบัติกุลสตรีที่
นางเอกมีอยางเพียบพรอม แตเปนสิ่งที่นางอิจฉาไมมี ทั้งนางเอกและนางอิจฉาของเมา สําณางจึง
ตางเปนตัวละครสาธิตแนวคิดกุลสตรีที่เมา สําณางเชื่อมั่นและยึดถือเปนคติประจําใจตนเอง และถือ
เปนภารกิจของเธอที่ตองนําคตินั้นมาอบรมสั่งสอนผูอานสตรีของเธออีกโสตหนึ่งดวย
เมื่อพิจารณาจากเนื้อหาความเปนกุลสตรีและวิธีการนําเสนอที่เมา สําณางใชสรางตัวละคร
สตรี จะเห็นลักษณะการผสมผสานกันระหวางขนบการสรางตัวละครสตรีในวรรณกรรมรุนกอน
หนานี้กับลักษณะใหม ๆ ที่เธอสอดแทรกเขามาตามสภาพสังคมปจจุบันขณะกําลังเขียนเรื่อง แม
นางเอกจะมีความงดงามตามแบบขนบอยู แตความเปรียบเรื่องความงามของนางเอกอาจมีการปรับ
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สัมภาษณ เมา สําณาง, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๘.

๑๘๘

ใหเขากับยุคสมัยเชน นางเอกอาจงามเทียบเทาหรืองามยิ่งกวานางงามหรือนางงามจักรวาล หรือ
กิริยาวาจาที่ออนหวานนุมนวลสามารถอยูในตัวสาวนอยที่รูวิชาปองกันตัวและใชอยางเชี่ยวชาญได
นอกจากนี้ สิ่งที่นาสนใจอีกประการคือ เมื่อมองผานรูปโฉมอันงดงาม สตรีตองเปนแมบานแม
เรือนและตองมีคุณธรรมประจําใจอยางขาดไมได คุณสมบัติเหลานี้จะแสดงตัวในฐานะของภาพ
สะทอนภาวะความมีระเบียบของสังคมที่นักประพันธเชื่อมั่น ในทางตรงกันขาม ภาพสะทอนของ
ความไรระเบียบในสังคมก็จะแสดงออกผานทุกสิ่งทุกอยางในตัวนางอิจฉาเชนกัน ดังนั้นการ
สํารวจการนําเสนอแนวคิดกุลสตรีผานการสรางตัวละครสตรีซึ่งแบงเปนสองกลุมอยางชัดเจนนั้น
จะเริ่มที่การบรรยายรูปโฉม หนาที่ที่สตรีควรปฏิบัติในฐานะแมบาน และคุณธรรมประจําใจที่สตรี
ควรยึดถือตามลําดับ ดังนี้
๔.๒.๑ สวยใสไรที่ติ
สวนพระโพธี ยลนางนารี
ทรงรูปอุดม
สวัสดิ์สมลักขณา
ดุจจันทรบูรณมีฯ
เกศาดําขลับ จะอุปมา
พระทนตโสภณ
ดุจจันทโมลี
น้ําเงินสดใสฯ
พระกรรณทั้งสอง วาดวงดุจกาน
พระเนตรดุจนิล
สดสวยโสภา
ดุจแวนเวียนมาศฯ
คิ้วนางระทวย โกงดุจปลาย
พระนาสาสม
อุดมพิลาส
สดสวยโสภาฯ
พิศริมฝปาก พระโอษฐลไม
เฉิดฉายเปลงปลั่ง
พิศไปทันตา
เรียบเรียงติดชิดฯ
พิศพระศอ
กลมเกลี้ยงปราศหมอง
อังศาคูจอน
เรียวลออยิ่ง
กอกอบลักขณาฯ
หัตถังคุลี
ทัง้ ทศโสภี
มาศมัยออนชอย
ชดชอยแพงคา

รัตนราชกัญญา
พระพักตรสดใส
ดุจปกภุมรี
เรืองเลื่อมรัศมี
กรรไกรสุวรรณา
เพลินพระนลาฎ
เกาทัณฑวรวาด
ดุจตาขอมาศ
สดใสติดสลา
ดุจนิลรัตนา
ปลองสามชั้นชิด
พระมณีพนั พัทธ
ดุจกานลดา
รุงเรืองโสภา

๑๘๙

โสภณควรชอบฯ
พิศพระถัน
นูนชัดทั้งคู
เรียงสวนอุราฯ
บั้นพระองค
พระชงฆพระบาท
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พองสองอุรา
ถูกตองเสร็จสรรพ

ดุจผลมะพลับ
ดุจชางจิตรประดับ

เห็นชัดแพรวพราย
สําอางสะอาดโสภา

สวัสดิ์สม-องคา
กอบพระลักขณา

บทชมโฉมที่คัดมาคือความงามในอุดมคติของนางสุขุมาลันทาเทวีจากเรื่องโภคกุล
กุมาร หากนํามาเทียบกับภาพนางเอกในนวนิยายของเมา สําณาง จะเห็นวาอุดมคติดานความงาม
ในนวนิยายของเมา สําณางเปนสิ่งที่ดําเนินไปตามขนบอยางเห็นไดชัด ตัวละครเอกสตรีจะงามเปน
เลิศเหนือกวาตัวละครสตรีอื่นทั้งปวงในนวนิยายเรื่องเดียวกัน แตหากนําสาวงามของแตละเรื่องมา
ประชันความงามกันเพื่อหาเอกลักษณเฉพาะตัวอาจไมใชเรื่องงาย เพราะตัวละครเอกสตรีทั้ง ๘
เรื่องตางมีเครื่องหนา สัดสวน ผิวพรรณ รวมทั้งการแตงกายที่แทบไมตางกันเลย∗ ทุกคนมีใบหนา
รูปไขจระเข ดวงตาดําขลับมีประกาย แวววาวดุจนิลเจียระไน น้ําคลอหนวยในดวงตาคูนั้นงาม
เหมือนน้ําอมฤต ขนตางอนงามราวกับดัด จมูกโดงเล็ก แกมผองสีกุหลาบใสจนเห็นเสนเลือด
บางนางเชนนิมลและมยุราอาจจะมีลักยิ้มเพิ่มความนารัก ปากเหมือนกลีบสมหรือเปนรูปกระจับ
หรือไดรูปราวคันธนูมีสีแดงระเรื่ออยางเปนธรรมชาติ ฟนขาวเหมือนดอกมะลิ ใบหนาขาวหมดจด
ผมดําขลับเงางามราวกับขนกาไมวาจะหยิกเปนคลื่นสลวย ยาวสยายถึงกลางหลัง หรือยาวประบาก็ตาม
รูปรางสมสวนไมเล็กและไมใหญจนเกินไป ทรวงอกกลมกลึงราวดอกบัว ในแงของความงามและ
ความเปรียบที่ใชบรรยายความงามของนางเอกในนวนิยายของเมา สําณาง จึงเปนรูปแบบที่สืบเนื่อง
มายาวนานนับแตเขมรมีวรรณคดีลายลักษณเปนเรื่องแรกคืองามอยางนางสีดาและนางอื่น ๆ ใน
วรรณคดีนั่นเอง
ทรรศนะของนักประพันธที่สอดแทรกอยูในบทบรรยายความงามนั้นนาสนใจควร
ที่จะกลาวถึง ความงามภาคบังคับที่นางเอกทุกคนตองมีเหมือนกันหมดคือผิวขาวผุดผอง ผมยาว
และเนนความเปนธรรมชาติไรการปรุงแตง คุณสมบัติแนวขนบนิยมทั้งสามประการจะถูกเชื่อมโยง
เขากับความมีบุญญาธิการ ระเบียบที่ควบคุมสังคมเขมรและความเปนเขมรแท ความสะดุดตา
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ฆีง หก ฑี. เรืองโภคกุลกุมาร, (ภฺนํเพญ: บณฺณาคารองฺคร, ๒๐๐๕), หนา ๓๒-๓๔.
∗
รายนามนางเอกทั้ง ๘ คือ ๑. บุสสิบาจากเรื่องคลื่นซัดทราย ๒. นิมลจากเรื่องกุหลาบดํา ๓. เกสรผกา
จากเรื่องกาฝาก ๔. มยุราจากเรื่องราชสีหไพรเถื่อน ๕. ลีนา(หรือวรลักษณ)จากเรื่อง สายลมนิรดี ๖. ปญจพรรณ
(หรือเกสร)จากเรื่องขอสัญญาเมื่ออรุณรุง๗.รัศมีจันทร(หรือจันทร)จากเรื่องแสงจันทร ๘. มะลิจากเรื่องพวงมาลัย
ดอกมะลิ

๑๙๐

ประการแรกของนางเอกทุกคนคือพวกเธอมีผิวที่ขาวผอง ซึ่งเปนลักษณะที่ขัดกับสีผิวของสตรี
ทั่วไปในเขมรที่ออกคล้ําหรือดํา แมแตนางเอกที่มาจากชนบทและยากจนมากก็ยังไดรับอภิสิทธิ์
ครอบครองสีผิวขาวนวลผุดผองนี้ สีผิวที่เปนไปไมไดเลยในชีวิตจริงของเด็กสาวยากจนจาก
ชนบทแตเปนไปไดทุกครั้งในนวนิยาย ดานหนึ่งสะทอนใหเห็นทรรศนะความงามของผิวพรรณ
สตรีที่ไมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก จากบันทึกของมิชชันนารีชาวสเปน ซาน อันโตนิโอที่ได
บันทึกเรื่องราวในกัมพูชาในปทาย ๆ ของคริสตศตวรรษที่ ๑๗ กลาววา ผิวขาวคือสีผิวของสตรี
ชั้นสูงในขณะที่สตรีสามัญมีผิวสีน้ําตาลคล้ํา216 และสีผิวนี้ก็เปนของนางเอกเมา สําณางทุกคนอยาง
ไมมีขอยกเวน แตที่นาสนใจคือบทบรรยายความงามของนางสีดาในเรื่องรามเกฺรติ์ กวีโบราณ
พยายามสอดแทรกลักษณะความงามตามทองถิ่นไวที่การบรรยายผิวดวย นางสีดาในบางครั้งจึงมีสี
ผิวออกเหลืองหรือเขียวเหลืองดอกสลิดแตมีความผองใส แตเมื่อมาถึงยุคเมา สําณาง ความงามแบบ
ทองถิ่นจะไมปรากฏที่ตัวนางเอกแตอาจอนุโลมใหปรากฏที่ตัวนางรองได แตสิ่งที่เธอเก็บไวคือผิว
ที่ขาวผุดผองเพราะนอกจากจะเปนสีผิวที่งามอยางเปนอุดมคติแลวยังสะทอนใหเห็นถึงลักษณะ
ความมีบุญญาธิการดวย ความงามของผิวไปกันไดดีกับความคิดที่วาผูมีบุญแมจะตกทุกขไดยากแต
ผลบุญก็ยังหนุนนําชีวิต และจะทําใหไดรับผลตอบแทนที่ดีในทายที่สุด ดังเชนความผุดผองของผิว
ประดุจรัศมีที่เรืองรองมาจากตัวนางเอก แมจะยากจนแตผลบุญก็ทําใหเธอเปนเจาของรูปกายและ
ผิวพรรณที่งดงามเปนที่สรรเสริญแกผูพบเห็น บทสรุปของนางเอกแตละคนก็มักจบลงดวยการได
ครองรักกับพระเอกอยางมีความสุขและกลับคืนสูครอบครัวที่ร่ํารวยดังเดิม ความหมายของผิว
ขาวอันผุดผองของนางเอกอีกดานหนึ่งจึงมีนัยที่สอดคลองกับกลไกการทํางานของแนวคิดเรื่องบุญ
กรรมในพุทธศาสนาอันเปนระเบียบใหญที่ควบคุมสังคมเขมรอยูนั่นเอง
ในนวนิยายของเมา สํ าณาง นางเอกทุกคนตองผมยาวและปลอยสยายเทานั้น
สตรีผมสั้นคือนางอิจฉาเชน ณาครี(แสงจันทร) หรือนีณา(คลื่นซัดทราย) สําณางใหผมสั้นคือภาพ
แทนของความทันสมัยที่เขามาจูโจมประเพณีอันดีงามของเขมร สตรีที่ไวผมสั้นคือสตรีที่ละทิ้ง
เอกลักษณทางวัฒนธรรมของสตรีเขมรไป นาสังเกตวาทั้งณาครีและนีณาคือตัวละครสตรีที่สําณาง
บรรยายวามีพฤติกรรมที่ไมรักนวลสงวนตัว มีความสัมพันธกับบุรุษโดยไมแตงงานซึ่งตามบรรทัด
ฐานของสตรีที่ดีถือเปนความผิดที่รายแรงมาก นอกจากนี้การไวผมสั้นยังเปนสิ่งที่เชื่อมโยงกับ
ความเปนอื่นที่ไมใชความเปนเขมรอีกดวย เชนตัวละครลีนกาและเรณี(กุหลาบดํา)ซึ่งตัดผมสั้นและ
เปลี่ยนสีผมใหออกประกายแดง ลีนกาเปนเด็กสาวชาวเขมรที่ถือกําเนิดและเติบโตที่อเมริกา สวน
เรณีคือเด็กสาวที่ไปเรียนตางประเทศและรับอิทธิพลของตางประเทศมาโดยเห็นไดชัดเจนจากการ
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เดวิ ด แชนด เ ลอร , ประวั ติ ศ าสตร กั ม พู ช า, แปลโดย พรรณงาม เง า ธรรมสารและคนอื่ น ๆ
(กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาตร, ๒๕๔๖), หนา ๑๓๑.

๑๙๑

แตงกายที่ไมเปนเขมรเลย ตัวละครทั้งสองไมไดสวมบทบาทนางอิจฉาอยางชัดเจนแตทั้งคูก็เปนตัว
ละครที่สําณางใชเปนอุปสรรคที่ทําใหนิมลนางเอกของเรื่องตองใชความอดทนในการแกปญหาไป
ใหได ผมสั้น ผมดัด ผมยอม จึงเปนภาพแทนของความเปนอื่นที่สําณางใชเปนภาพตัดกับผมยาว
สลวยของนางเอกเพื่อเนนคุณสมบัติความเปนเขมรแทของนางเอกใหชัดเจนยิ่งขึ้น
เมื่อพิจารณาควบคูไปกับการบรรยายทรงผมคือเรื่องการแตงหนา เรื่องเสื้อผา และ
เครื่องประดับระหวางนางเอกและนางอิจฉาจะยิ่งเห็นความแตกตางดังกลาว นางเอกจะสวยอย า ง
เปนธรรมชาติ ไมมีนางเอกคนใดเลยที่แตงหนาแมแตปญจพรรณ(ขอสัญญาเมื่ออรุณรุง)ที่ไปเรียน
เรื่องการดูแลใบหนาและผิวพรรณจากประเทศญี่ปุนก็ตาม ทุกคนงามดวยเครื่องหนาที่งดงามหมด
จดไรเครื่องสําอางแตงแตม เปนความสมบูรณแบบที่เทียบไดกับสิ่งที่งามอยูแลวตามธรรมชาติ
หรือสิ่งที่คัดสรรวาเปนเลิศเชนตาดําและแวววาวเหมือนนิลเจียระไน หรือปากไดรูปเหมือนคันธนู
ตรงกันขามกับใบหนาของนางอิจฉาที่เต็มไปดวยสีสันอันจัดจานเชน ใบหนาขาววอกเพราะทาแปง
หนามากและริมฝปากแดงแชด แตที่นาสังเกตคือความงามอยางเปนธรรมชาติของเมา สําณางจะ
ปรากฏคูกับความยากจนหรือพื้นเพที่มาจากชนบทเสมอ บุสสิบา(คลื่นซัดทราย) และนิมล(กุหลาบ
ดํา) เปนเด็กสาวกําพราที่อยูกับแมตามลําพังและตองทํางานเพื่อแบงเบาภาระของแม สวนลีนา(สาย
ลมนิรดี) และเกสรผกา(กาฝาก) ลวนเปนเด็กสาวยากจนจากตางจังหวัด กําพราทั้งพอและแม ไรที่
พึ่งพิง พื้นการศึกษาต่ําและตองมาอยูในเมืองในฐานะคนรับใช เครื่องแตงกายของบรรดานางเอกผู
ยากจนทั้งหลายจึงเปนเครื่องแตงกายพื้นๆ หากเปนสาวทํางานอยางนิมลหรือบุสสิบาก็จะนุงผาถุง
ตัดสําเร็จหรือกระโปรงยาวสีดํา น้ําตาล หรือน้ําเงิน ใสเสื้อคอปดแขนยาวสีขาวหรือสีพื้นออน ๆ
ซึ่งเปนเครื่องแตงกายที่เมา สําณางบรรยายวา “งดงามเหมาะสมกับการเปนลูกสาวชาวเขมร”217
สวนสาวชนบทที่เขามาเปนคนรับใชยิ่งไมตองเอยถึงเครื่องแตงกาย ทุกคนนุงผาถุง เสื้อโดยมากจะ
เปนคอตั้งและแขนยาว โดยเฉพาะลีนาที่เมา สําณางตั้งใจบรรยายความสวยของเธอมากเปนพิเศษ
นั้นเกือบคอนเรื่องเธอใสแตเสื้อสีดํามอๆ 218 แตเครื่องแตงกายพื้นๆ เปนสิ่งที่ผูแตงใชขับเนนความ
งามใหเดนชัดขึ้นดังปรากฏในบทบรรยายที่มักจะกลาววา “ถึงจะอยูในเสื้อผาเครื่องแตงกายที่ดู
ซอมซอขนาดใดก็ตาม ความงามตามธรรมชาติของเธอก็ยังกระจางตาและปรากฏแกสายตาของผู
พบเห็นเสมอ”เห็นไดวา ความงามเปนธรรมชาติไรการปรุงแตงและชนบทอันบริสุทธิ์จะถูกโยงเขา
หาความเปนเขมร นางเอกสาวรุนผูมีความงามอยางเปนธรรมชาติและมีพื้นเพจากชนบทคือการ
เชื่อมโยงลักษณะที่ติดตัวมาแตกําเนิดเขาหาความเปนเขมรแทไดอยางแนบเนียน และความบริสุทธิ์
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เมา สําณาง, รฺลกเบากขฺสาจ (ภฺนํเพญ : โรงพุมฺพสุริยารฺงสี , ๒๕๔๗), หนา ๑๔. (เมา สําณาง, คลื่นซัด
ทราย. (พนมเปญ : โรงพิมพสุริยารังสี, ๒๕๔๗)
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เมา สําณาง. ชุมโนรนิรดี (ภฺนํเพญ : โรงพุมฺพสุริยารฺงสี , ๒๕๔๗) , หนา ๔, ๒๔, ๓๔, ๕๐. (เมา
สําณาง,สายลมนิรดี. (พนมเปญ : โรงพิมพสุริยารังสี, ๒๕๔๗)

๑๙๒

แหงชาติกําเนิดตองคูกันกับจริยามารยาทที่บงบอกถึงความเปนสตรีเขมรแทที่รูจักรักนวลสงวนตัว
โดยแสดงออกดวยเครื่องแตงกายแบบปกปดเนื้อตัวรางกายไวมิดชิด
ทรงผมสั้น ดัด เปลี่ยนสีผม ใบหนาตกแตงอยางเขมจัด การแตงกายแบบยวน
เสนหคือนุงกระโปรงสั้น ใสเสื้อผาวับ ๆแวม ๆ เพื่อยั่วยวนสายตาบุรุษ และสวมใสเครื่องประดับ
จนทวมตัวคือภาพของนางอิจฉาที่ปรากฏแกสายตาผูอาน ทั้งทรงผม การแตงหนาและเสื้อผาจะถูก
รวมไวในคําวา นารีทันสมัย สตรีสมัยใหมหรือสตรีศิวิไลซ∗ และไมนาแปลกใจเลยที่สตรีศิวิไลซ
เหลานี้มักอยูในสถานะที่ร่ํารวย เพราะตามทรรศนะของเมา สําณางความร่ํารวยหรือเงินนั้นคือที่มา
แหงความชั่วรายทั้งปวงและกําลังมีอานุภาพในการบอนเซาะวิถีทางวัฒนธรรมอันดีงามของเขมร
โดยเฉพาะอยางยิ่งกับแนวคิดกุลสตรี การทําตัวศิวิไลซจะไดรับคําอธิบายอีกประการหนึ่งวาเปน
พวกนิยมยุโรปและขาดระเบียบซึ่งหมายถึงความเปนอื่นที่เขามาคุกคามความเปนระเบียบของเขมร
เชนกัน ฉะนั้น เมื่อดูการปรากฏกายของทั้งนางเอกและนางอิจฉาจะเห็นการลงรหัสทางวัฒนธรรม
ที่เมา สําณางและสังคมเขมรทั่วไปใชในการบังคับควบคุมสตรีผานทางเนื้อตัวรางกายอยางชัดเจน
สตรีเขมรตองแตงกายเหมาะสม ปดเนื้อตัวรางกายมิดชิด จึงจะเปนการแตงกายของลูกสาวชาวเขมร
ที่แทจริง ไมเชนนั้นก็คงไมตางอะไรจากนางกากีหรือสตรีมายาทั้งหลายที่เห็นบุรุษแลวก็คลี่ผา
สะบัดผาเพื่อกระตุนใหบุรุษเกิดความกําหนัดเมื่อไดเห็นสัดสวนของตนอันเปนลักษณะอัปมงคล
ของสตรีตามที่พระองคดวงระบุไวในฉบับสตรีและในเรื่องลแบงเรื่องกากีนั่นเอง
สํา หรั บ นางเอกที่ถือกํา เนิด และใชชีวิ ตอยูใ นเมื องเชน บุ สสิบา นิม ลหรื อป ญ จ
พรรณอาจจะดูดอยกวานางเอกที่มีพื้นเพชนบทเชนลีนาหรือเกสรผกาในดานความบริสุทธิ์แหงชาติ
กําเนิดที่ผูกพันอยูกับธรรมชาติอันบริสุทธิ์ เพราะเมืองตามทรรศนะของเมา สําณางคือดินแดนแหง
ความชั่วราย แตเมา สําณางก็จะทดแทนคุณสมบัติขอนี้ดวยความบริสุทธิ์ของชาติกําเนิดอีกแงหนึ่ง
คือความบริสุทธิ์แหงสายเลือดของสตรีสาวผูเปนทายาทอันแทจริงของตระกูลอันเกาแกและร่ํารวย
หากแตความร่ํารวยซึ่งเคยเปนจุดดางนั้นก็จะถูกกํากับดวยขอบัญญัติในฉบับสตรีอีกทีหนึ่ง นางเอก
คนเมืองไมวาจะยากจนหรือร่ํารวยหากรูจักแตงกายอยางถูกตองเหมาะสม มีกริยามารยาทเรียบรอย
พูดจาสุภาพออนหวาน พวกเธอก็เปนลูกสาวชาวเขมรไดอยางไมมีที่ติเชนกัน
เงื่ อ นไขทางประวั ติ ศ าสตร อ าจเป น ป จ จั ย หนึ่ ง ที่ ทํ า ให เ กิ ด การลงรหั ส ทาง
วัฒนธรรมเรื่องรูปโฉมและการแตงกายของสตรีที่คอนขางละเอียดเชนนี้ กลาวคือ สิ่งหนึ่งที่เขมร
แดงสรางรอยแผลทางจิตใจใหกับชาวเขมรอยางลึกซึ้งคือการทําลายอัตลักษณสวนบุคคลที่ชาวเขมร
มีตอตนเองในยุคกอนหนานี้จนหมด ในสวนที่เปนรูปธรรมที่สุดคือ การบัญญัติการแตงกาย เสื้อผา
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เรื่องกาฝากนิลรัตน หนา 24 คุณรจนาแมนิลรัตน หนา ๖๓, สาวๆ ลูกครึ่งในขอสัญญา หนา ๒๔, เรื่อง
สายลมนิรดี วรลักขณหนา๑๔, เรื่องแสงจันทร ณาครี หนา ๑๔ , เรื่องคลื่นซัดทราย นีณา หนา๓๑ พาวี หนา ๑๖,
เรื่องเกาะตัดรัก มารี หนา ๓๒

๑๙๓

และทรงผมใหคนทั้งประเทศใชมาตรฐานเดียวกันคือเสื้อกางเกงสีดําทั้งชุดและมีผาขาวมาพาดคอ
เปนไปไดอยางมากวาการที่เมา สําณางตองบรรยายลักษณะภายนอกของนางเอกอยางละเอียดทั้งสี
ผิว ใบหนา ทรงผมและการแตงกายและเปนลักษณะที่หวนกลับไปหาความเปนขนบนิยมอยาง
ชัดเจนนั้น คือการฟนฟูอัตลักษณของชาวเขมรขึ้นมาใหม และสิ่งหนึ่งที่บงบอกความเปนเขมรแท
ตามความคิดของเมา สําณางคือรูปโฉมของกุลสตรีแนวขนบนิยม ฉะนั้น ในนวนิยายของเธอทุก
เรื่องรูปโฉมของนางเอกและนางอิจฉาจะเปนดานแรกที่ผูอานเห็นความเปนกุลสตรีและความไม
เปนกุลสตรีของสตรีทั้งสองประเภท ความสวย ใส ไรที่ติของนางเอกนอกจากจะสะทอนความเปน
กุลสตรีออกมาในระดับหนึ่งแลว ยังมีนัยที่หมายถึงความเปนเขมรแทและความมีบุญญาธิการของ
นางเอกอีกดวย แตถึงอยางไรรูปโฉมภายนอกก็ยังเปนรองคุณสมบัติภายในของสตรีอันหมายถึง
ความเปนแมบานแมเรือนและคุณธรรมที่สตรีพึงยึดถือซึ่งเปนคุณสมบัติที่เมา สําณางใหคุณคา
มากกวามาก
๔.๒.๒ ดูนางใหดูบาน
การสรางความเปนนางเอกหรือนางอิจฉาใหกับนวนิยายของตัวเองนั้น เมา สําณาง
ดําเนินตามกรอบของการสรางตัวละครสตรีแนวขนบทั้งดานรูปรางหนาตา ลักษณะนิสัยและ
บทบาทหนาที่ แตวิธีนี้ไมใชวิธีที่ใหม เพราะหากคุนเคยกับนิทานพื้นบานของเขมรจะทราบวา
หลายตอหลายเรื่องนิยมสรางภาพคูตรงขามเชนนั้น ดังเชนเรื่อง มาเยิง คือตนแบบของการแบงสตรี
ออกเปนสองประเภทที่สังคมเขมรยังคงใชเรียกขานอยูแมในปจจุบันนั่นคือ สฺรีคฺรบลกฺขณ และ
สฺรีกาดลกฺขณ หรือสตรีที่เปนกุลสตรีผูเพียบพรอมกับสตรีที่ขาดคุณสมบัติกุลสตรี ในบางครั้งคํา
วา ครฺบลกฺขณ จะเปนคําที่เมา สําณางหยิบมาใชเพื่อเสริมความโดดเดนไมเปนสองใหกับนางเอก
ของเธอด ว ยเช น การบรรยายนิ ม ลว า “สั ก ดาลอบมองหน า โฉมลออ เขาสงสารเธอ นิ ม ลเป น
บุตรสาวที่ดีครบลักษณ เสียดายเหลือเกินที่เธอมีมารดาที่ไมดี” 219 หรือบรรยายบุสสิบาวา “ ยุทธีดี
ใจปลาบปลื้มยิ่งนัก เธอสุภาพออนหวาน เปนภรรยาครบลักษณทั้งรูปสมบัติก็งามเลิศ 220 เปนตน
เมา สําณาง ใชคุณลักษณะความเปนแมบานแมเรือนแยกสตรีออกเปนสองประเภท
อยางชัดเจน นางเอกทั้งหลายที่ดูแลบานไดสะอาดเรียบรอย มีทักษะเปนเลิศในการหุงหาอาหาร
และรูจักหนาที่ของตนในการปรนนิบัติดูแลเรื่องกินอยูหลับนอนของคนในบานอยางไมบกพรอง
พวกเธอคือลูกสาวชาวเขมร การดูแลบานยังรวมไปถึงวิธีการปฏิบัติตนทั้งการพูดจาและการวางตัว
กับคนที่อยูรวมบานดวยกันอยางเหมาะสมดวย นาสังเกตวานางเอกที่มีพื้นเพมาจากชนบท ยากจน
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เมา สําณาง, กุลาบเขฺมา (ภฺนํเพญ: โรงพุมฺพสุริยารฺงสี , ๒๕๔๗), หนา ๑๐๙. (เมา สําณาง, กุหลาบดํา
(พนมเปญ: โรงพิมพสุริยารังสี, ๒๕๔๗)
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เมา สําณาง, รฺลกเบากขฺสาจ, หนา ๑๐๗.

๑๙๔

และตองเขามาเปนคนรับใชอยูรวมบานกับนางอิจฉาที่ร่ํารวย คุณสมบัติดานความเปนแมบานแม
เรือนจะถูกเนนย้ํามากเปนพิเศษ เหลานี้คือความจงใจของเมา สําณางที่ตองการเปรียบเทียบใหเห็น
วาสิ่งที่จะตัดสินวาใครเปนสตรีที่ดีและมีคุณคาไมไดอยูที่ฐานะอันยากจน แตอยูที่ความเปนแมบาน
แมเรือนและกิริยาวาจาที่ออนหวานนุมนวลตางหาก สาวรับใชอยางลีนาและเกสรผกาจึงมีแตคน
เห็นคุณคา ไดรับการยกยองสรรเสริญจากบรรดาคนใชดวยกันและจากเจานายที่มีจิตใจเปนธรรม
และในทายที่สุดก็จะไดรับความรักที่แทจริงจากเจานายหนุมที่ประจักษชัดในคาแหงความเปนกุล
สตรีของพวกเธอ สวนนางอิจฉาทั้งหลายที่ไมรูวิธีหุงขาวหรือวิธีทําอาหารรสเลิศ มือไมเคยสัมผัส
ไมกวาดบานและผาถูบาน ใชเวลาทั้งวันไปกับการแตงตัวโป แตงหนาเขม ใชวาจาขูตะคอกและทํา
รายขมขูนางเอกผูแสนดีดวยความอิจฉาอยูเสมอนั้น แมจะอยูในฐานะที่ดูสูงสงและร่ํารวยกวา
นางเอกมากก็ไรคุณคาเพราะขาดคุณสมบัติที่จะเปนลูกสาวชาวเขมรที่แทจริง ทายที่สุดสตรีเหลานี้
ก็จะพายแพความดีของนางเอก ไมไดแตงงานกับบุรุษที่ร่ํารวยอยางพระเอก หลายคนตองประสบ
กับชะตาที่นาสมเพชคือเสียตัวเพราะถูกหลอกอยางเชนนิลรัตน(กาฝาก) หรือพาวี(คลื่นซัดทราย)
เปนตน ฉะนั้น การที่บานชองสะอาดและมีอาหารอรอยตั้งบนโตะตามเวลาคือเครื่องบงชี้อันสําคัญ
วาใครคือลูกสาวชาวเขมร และไมนาสงสัยเลยวานั่นคือสิ่งที่เมา สําณางผลิตซ้ําระเบียบสังคม
แบบเดิมดวยคุณสมบัติแมบานแมเรือนซึ่งตองอยูคูสตรีทุกคน ระเบียบดังกลาวสามารถยอนหลัง
ไปไกลถึงบุพกาลอยางที่ปรากฏในนิทานเรื่องมาเยิง เรื่อยมาจนถึงกลางศตวรรษที่ ๑๙ ที่ฉบับสตรี
ของหมื่นไมเกิดขึ้น
๔.๒.๓ อดทนและอุทิศตนใหคนที่รัก
ควบคูไปกับความเปนแมบาน คุณคาในตัวนางเอกของเมา สําณางอยูที่ความงาม
ดานจิตใจ นอกเหนือไปจากคุณสมบัติพื้นฐานเชนใจดี มีเมตตา รูจักเห็นอกเห็นใจผูอื่น อยูใน
โอวาทของผูปกครองซึ่งนางเอกทุกคนมีอยูแลว สิ่งที่เมา สําณางสรางใหนางเอกของเธอเปนพิเศษ
คือความอดทนตอความยากลําบาก ไมวาจะเกิดจากความยากจนเชนลีนา เกสรผกา นิมล บุสสิบา
อมรา และมะลิ(พวงมาลัยดอกมะลิ) อดทนจากการถูกเขาใจผิดและตองพิสูจนตัวเองอยางบุสสิบา
นิมล มยุรา(ราชสีหไ พรเถื่อน)และลีน า หรืออดทนฟน ฝาสิ่งที่ตั้ง ใจมั่น วา จะทําใหสํา เร็จอยา ง
ปญจพรรณ มยุราและรัศมีจันทร(แสงจันทร) คุณสมบัตินี้ไมตางจากตัวละครตนแบบคือพระนาง
มัทรีผูทรงอดทนและอุทิศตนเพื่อคนที่ตนรักอยางแทบจะไมผิดเพี้ยน สวนนางเอกบางคนที่เมา
สําณางใหอยูในฐานะภรรยาของพระเอกไมวาจะโดยนิตินัยอยางบุสสิบาหรือโดยพฤตินัยอยางลีนา
และเกสรผกา คุณสมบัติของภรรยาที่ตองซื่อสัตย จงรักภักดีตอบุรุษที่ไดชื่อวาสามีเพียงคนเดียว
เปนสิ่งที่ขาดไมได บทบาทของภรรยาผูซื่อสัตยคงทําใหผูอานนึกถึงตัวละครตนแบบอีกผูหนึ่งคือ
นางสีดาไดไมยาก นอกจากนี้ยังพบบทบาทอื่น ๆ ที่เนนใหเห็นคุณธรรมของสตรีเชนการยืนเคียง
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ขางรวมทุกขกับคนที่ตนรักยามตกยาก การเสียสละตนเองดวยความกตัญูตอผูมีพระคุณ และการ
เคารพเชื่อฟงผูปกครอง อาทิเชน เพื่อลุงผูมีพระคุณเสมอบิดา เกสรผกายอมเอาตัวเขาเปนคนรับใช
เวหาสที่ผูกใจเจ็บลุง แมจะรูดีวาเธอตองเปนทาสกามารมณเขาก็ตาม นิมลยอมเปนภรรยาเก็บศักดา
เพื่อไถหนี้พนันแทนมารดา หรือรัศมีจันทรยอมปลอมตัวเปนเด็กรับใชทํางานแลกขาวเพื่อสืบหา
ฆาตกรที่ปายความผิดใหบิดาเธอ เปนตน แตประเด็นสําคัญที่สุดที่นางเอกทุกคนยึดถือเสมอชีวิตคือ
การรักศักดิ์ศรีของสตรี ซึ่งจะแสดงออกตั้งแตการครองตนอยางงดงาม ไมแสดงกิริยาสนใจบุรุษ ไม
เปดโอกาสใหบุรุษใชวาจาแทะโลมหรือถูกเนื้อตองตัวและในระดับสูงสุดคือการรักษาพรหมจารีย
คุณสมบัติประการหลังคือเขตแดนที่แบงแยกระหวางความเปนนางเอกและนางอิจฉาที่ชัดเจนที่สุด
ผูอานอาจตรวจสอบดวยวิธีงาย ๆ คือเพียงแคดูกิริยาที่ตัวละครสตรีแสดงเมื่อสนทนากับบุรุษเชน
สบตากับบุรุษอยางชมอยชมาย ขณะพูดจามีจริตจะกานไมสํารวมกิริยา ก็ชี้ตัวไดอยางไมพลาดแลว
วาใครคือนางเอกหรือนางอิจฉาของเมา สําณาง
คุณธรรมที่ ฝงนางเอกยึดถือนี้จะไมพบในตัวนางอิจฉาเลย เอาแตใจ เย อหยิ่ง
กิริยามารยาทเลวราย นิยมแตความสนุกสนานเพลิดเพลิน ผลาญเงินทองบิดามารดา ไมมีสัมมา
คารวะกับบิดาและผูอาวุโสกวา เต็มไปดวยความอิจฉาริษยา ปองรายผูอื่นเมื่อไมไดดั่งใจและปลอย
เนื้อปลอยตัวในเรื่องเพศ เหลานี้เปนลักษณะที่มีในตัวนางอิจฉาทุกคน เมา สําณางใชความรายกาจ
ของนางอิจฉาขับเนนความเพียบพรอมของนางเอกใหเ ดนชัดขึ้น แตสิ่งที่นาสนใจมากกวาคือ
ทรรศนะของเมา สําณางตอที่มาของลักษณะนิสัยรายๆ ของนางอิจฉาซึ่งจะเกี่ยวพันกับความไมเปน
เขมรดวย ปจจัยแรกซึ่งเปนสูตรตายตัวของเมา สําณางไปแลวคือความรายกาจของนางอิจฉามี
สาเหตุมาจากการที่เธอมีมารดาหรือผูปกครองสตรีที่เปนสฺรีกาดลกฺขณ ทั้งพาวีบุตรสาวคุณณาลี
(คลื่นซัดทราย)นิลรัตนบุตรสาวคุณรจนา (กาฝาก) ถาวรีบุตรสาวคุณสัมผัส (ขอสัญญาเมื่ออรุณรุง)
และเสฏฐีหลานสาวคุณยา (สายลมนิรดี) เด็กสาวทุกคนมีนิสัยรายกาจเพราะผูปกครองสตรีไมวาจะ
เปนมารดาหรือยายก็ไมใชสฺรีคฺรบลกฺขณเลย ดูเผิน ๆ แลวอาจเขาใจวาเมา สําณางจะเสนอวาความ
เปนสฺรีกาดลกฺขณเปนสิ่งที่ถายทอดทางพันธุกรรม แตจริง ๆ แลวการสรางตัวละครในลักษณะนี้
สะทอนทรรศนะของเธอตอบทบาทของสตรีในการเก็บรักษาและสงตออัตลักษณทางวัฒนธรรม
ของชนชาติเขมรเอาไวมากกวา ดังเชนคําพูดของคุณณาเรตตอนหนึ่งที่ตําหนิคุณณาลีวาเธอไมมี
ปญญาเลี้ยงบุตรสาวใหดีเทาคุณมนทาภรรยาเกาที่เขาไลใหออกจากบานไปแตตัว แตฝายนั้นก็
สามารถอบรมบุตรสาวใหเปนสตรีที่ดี มีงานการทําเลี้ยงมารดา ไดแตงงานอยางมีหนามีตาถูกตอง
ตามประเพณี สวนคุณณาลีไมเคยอบรมสั่งสอนบุตรเลยมีแตใหทาย จนบัดนี้พาวีเปนเด็กสาวที่ไม
เอาไหน “มีแตยุโรปเต็มตัวอยางนี้แหละ” กับคําพูดของเขาที่สรุปวา “ลูกสาวจะดีไดก็เพราะไดรับ
การอบรมจากมารดา” 221 หากสรุปคําพูดของคุณณาเรตอยางตรงไปตรงมาที่สุดคือ ที่พาวีไมดีเพราะ
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มีมารดาที่ไมดีนั่นเอง และคําพูดนี้ก็สะทอนทรรศนะของเมา สําณางอยางดีที่สุดวา การที่บุตรสาว
จะเปนกุลสตรีหรือไมนั้น ลักษณะนิสัยรวมทั้งการอบรมสั่งสอนของมารดาเปนองคประกอบที่
สําคัญที่สุด
ทรรศนะดังกลาวสอดคลองกับความเห็นทั่วไปในสังคมเขมรที่เทน้ําหนักการ
อบรมเลี้ยงดูบุตรสาวใหอยูในความรับผิดชอบของมารดา และเปนทรรศนะที่สอดคลองกับนัก
ชาตินิยมดวยที่มอบบทบาทใหสตรีเปนผูเก็บรักษาวัฒนธรรมของชนชาติ เปนผูสืบตอและสงทอด
วัฒนธรรมใหกับคนรุนตอไปโดยใชกระบวนการทางสังคม222 การที่มารดาหรือผูปกครองสตรีขาด
คุณสมบัติความเปนกุลสตรีก็เทากับไมไดสืบตอเนื้อหาทางวัฒนธรรมอันดีของชาติเอาไวจึงเปนไป
ไมไดที่จะสงตอเนื้อหานั้นไปสูคนรุนหลัง หากพิจารณาจากฝงของตัวละครฝายนางอิจฉาจะเห็น
ความบกพรองของสตรีตอหนาที่ในการเก็บรักษาและสงตอเนื้อหาทางวัฒนธรรมที่สังคมมอบหมาย
ไวอยางชัดเจนที่สุด เมื่อไรคุณสมบัติความเปนกุลสตรีก็ไมใชลูกสาวชาวเขมรที่แท จุดจบของสตรี
ที่ไมใชลูกสาวชาวเขมรลวนไมสวยงาม นางอิจฉาทุกคนพลาดหวังจากพระเอก ไมอาจบรรลุ
เปาหมายสูงสุดของชีวิตสตรีคือไมไดแตงงาน บางรายขายตัว หากมีกรณีที่ปองรายนางเอกลูกสาว
ชาวเขมรบทลงโทษจะยิ่ ง เฉี ย บขาดคื อ หากไม ติ ด คุ ก ก็ ต อ งเสี ย ชี วิ ต และเหตุ ก ารณ ที่ ต ามหลั ง
บทลงโทษนางอิจฉามาติด ๆ คือนางเอกไดแตงงานอยูกินกับพระเอกอยางมีความสุข ภาพที่ชัดเจน
ของนางอิจฉาพวกนี้จึงเปนตัวแทนของฝายอธรรม เปนภาวะความไรระเบียบที่ถึงแมจะสรางความ
ปนปวนใหกับสังคมแตถงอย
ึ างไรก็ไมมีทางเอาชนะฝายธรรมะได และจากตอนจบเรื่องที่ความรัก
ของพระเอกกับนางเอกลงเอยดวยดีหรือจบที่การแตงงานก็เปนการแสดงใหเห็นวาระเบียบได
กลับคืนสูสังคมเขมรแลว
นอกจากทรรศนะเรื่องมารดาไมดีบุตรสาวก็ยอมไมดีแลว เมา สําณางยังชี้ใหเห็น
วาเงินเปนสาเหตุที่ทําใหผูปกครองสตรีในนวนิยายของเธอบกพรองตอการกระทําหนาที่กลอมเกลา
ทางสังคม คุณณาลี คุณสัมผัส คุณรจนา คุณยา ลวนบูชาเงินเปนพระเจา การมีเงินทําใหพวกเธอ
บริโภคความสะดวกสบายและความทันสมัยนานาประการจนในบางขณะก็เปนการใชชีวิตอยางมี
ความสุขดวยการขูดรีดผูอื่น ฐานะที่ร่ํารวยของทั้ง ๔ คนทําใหพวกเธอเยอหยิ่งและดูถูกคนจน บาง
กรณีเงินทําใหเกิดเหตุการณที่เลวรายที่สุดไดอยางเชนคุณยาและคุณสัมผัสถึงกับคิดลอบฆาเด็กที่
ตนเลี้ยงมาเสมือนลูกเพราะความโลภ ดังที่กลาวมาแลวในชวงการแตงกายของสตรีคือเมา สําณาง
มองว า เงิ น คื อ ที่ ม าของความเลวร า ย และฉากแห ง ความเลวรา ยมั ก เกิ ด ในเมื อ งใหญ อ ย า งเช น
พนมเปญหรือกําปงโสม เมา สําณาง เชื่อมโยงสามสิ่งเขาดวยกันคือเงิน เมืองและความทันสมัย
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และมอบความหมายเชิงสัญลักษณใหทั้งสามสิ่งนี้วาเปนตัวแทนของความเปนอื่นที่เขามาคุกคาม
สังคมและขนบประเพณีอันดีงามของเขมร เธอสรางนางอิจฉาดวยองคประกอบทั้งสามประการนี้
เพื่อย้ําใหเห็นวาหากสตรียอมรับสิ่งแปลกปลอมเขามาก็เทากับคุกคามระเบียบของสังคม เพราะ
แทนที่พวกเธอจะทําหนาที่เก็บรักษาวัฒนธรรมและขนบประเพณีที่ดีของสังคมไว พวกเธอกลับทิ้ง
มันไปหาความทันสมัยที่ไหลบามาจากสังคมอื่น และบทลงโทษที่พวกเธอเหลานี้บกพรองตอ
หนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากสังคมก็คือ พวกเธอไมมีโอกาสแตงงานอยางถูกตองตามประเพณีและมี
ครอบครัวที่มีความสุขซึ่งถือเปนดัชนีชี้วัดความสําเร็จที่มีนัยสําคัญอยางยิ่งตอชีวิตของสตรีเขมร
เมา สํ า ณางเคยออกตั ว ไวใ นบทสั ม ภาษณ ชว งหนึ่งวา งานของเธอไมไ ดตั้งใจ
นําเสนอประเด็นใดอยางเขมขนเพราะขณะที่สรางผลงานเธอยังอายุนอยและตองระมัดระวังในการ
เขียนประเด็นที่จะพาดพิงไปถึงการวิพากษวิจารณรัฐบาล แตวิธีการสรางตัวละครสตรีทั้งฝาย
นางเอกและนางอิจฉาของเมา สําณางกลับเปนสิ่งสะทอนความสัมพันธระหวางบทบาทของสตรีกับ
การสรางชาติโดยมิไดตั้งใจที่ชัดเจนที่สุด ภาพของนางเอกและนางอิจฉาแสดงใหเห็นกระแสการ
หวนกลั บ ไปหาพฤติ ก รรมและรู ป แบบความสั ม พั น ธ ที่ มี ลั ก ษณะเป น ขนบประเพณี นิ ย มอย า ง
คอนขางสุดโตง เพราะชวงป ค.ศ. ๑๙๘๑-๑๙๘๗ อันเปนระยะเวลาในการสรางสรรคผลงานสวน
ใหญนั้นเปนชวงเวลาที่เขมรเพิ่งเริ่มฟนตัวจากการทําลายลางของระบอบเขมรแดง สวนหนึ่งที่ถูก
ทําลายไปดวยคือบทบาทตามขนบประเพณีของสตรี สังคมเขมรที่มีรูปแบบความสัมพันธแบบมี
ลําดับขั้น ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี กําหนดบทบาทหนาที่ของสตรีใหอยูในบานและใน
ตลาดดวยคําสอนที่กําหนดไวอยางชัดเจนวาสตรีทําสิ่งใดไดบางนั้น คงรับไมไดอยางรุนแรงกับภาพ
ของยุวสตรีที่เปนทหารและเจาหนาที่ฝายปกครองในระบอบเขมรแดงซึ่งทําหนาที่อยางเขมแข็งและ
ห า วหาญไม แ พ บุ รุ ษ เพราะพฤติ ก รรมเหล า นี้ คื อ สิ่ ง ที่ สั ง คมทั่ ว ไปตี ค วามว า “ไม เ ป น เขมร”223
นางเอกที่ดูเปนกุลสตรีลูกสาวชาวเขมรอยางเต็มตัวอยางในนวนิยายของเมา สําณางจึงไดรับการ
ตอนรับอยางอบอุน เพราะนอกจากความงามทั้งภายนอกและภายในจะกลับมาสูสตรีสาวชาวเขมร
อยางสมบูรณแลว วิถีชีวิตที่บรรพบุรุษสตรีของพวกเธอเคยประสบความสําเร็จก็กลับคืนมาดวย
๔.๓ สฺรีคฺรบลกฺขณ : อํานาจและอัตลักษณของสตรีเขมร
คุณสมบัติอันทรงพลังประเด็นหนึ่งของแนวคิดกุลสตรีที่สังคมเขมรมักจะนิยมใหคําอธิบาย
มาแตโบราณคือ การบรรลุถึงจิตวิญญาณอันสูงสง (unequal soul) ที่สามารถปกปองคุมครองตัว
สตรีผูครอบครองคุณสมบัตินี้รวมถึงบุคคลรอบขางตัวเธอใหรอดพนจากอันตรายทั้งปวง และพลัง
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Petre Santry, “When Apsaras Smile” Women and Development in Cambodia 1990-2000:
Cultural Barriers to Change,” (Thesis submitted for assessment for Doctor of Philosophy School of Education,
Faculty of Human Development, Victoria University, 2005), p. 76.

๑๙๘

ดังกลาวยังชวยหนุน นําใหเกิดความเจริญรุงเรืองแกครอบครัวไดด วย สังคมไดผลิตคําอธิบาย
ทํานองนี้ออกมาหลายรูปแบบ เชน ในรูปของคําโบราณที่นิยมกลาวตามกันมา ตัวอยางคําโบราณที่
นิยมกลาวอางไดแก “สามีเปนผูหา ทรัพยสมบัติหามาได ภรรยาเปนผูดูแล คนเฒาคนแกในสมัย
โบราณไดสั่งสอน แนะนําวาใหสตรี ใหผูหญิง จงจําใสตน กลาขาวงดงามดวยดิน สวนพวกผูหญิง
ทั้งหลายที่ตองเกี่ยวของกับผูชายชั่วชาสามานย ถึงแมวากิริยามารยาทไมงดงามนักก็ตาม ถาไดสตรี
มีนิสัยรูจักเก็บหอมรอมริบอยางเหนียวแนน ตองไดรับความเจริญ มีทรัพยสมบัติเพิ่มพูน เพราะ
ผูหญิงเฝารักษาดูแล รูจักเก็บซอนสะสม มีความเพียรพยายาม ระวังรักษาใหคงอยู” คํากลาวนี้
ปรากฏในพจนานุกรมพุทธศาสนบัณฑิตซึ่งจัดเปนแหลงอางอิงที่มักไดรับการกลาวอางถึงเสมอ224
สวนในรูปสุภาษิต เขมรมีภาษิตที่กลาวถึงความสําคัญของภรรยาเชน “แกงอรอยเพราะเครื่อง(แกง)
สามีรุงเรืองเพราะภรรยา” หรือ “ ทรัพยคง(อยู) เพราะผูหญิงรูออมเก็บ บานใหญเปนสุขเพราะ
ภรรยาดี” ซึ่งภาษิตทั้งสองสํานวนนี้กลาวถึงความสําคัญของภรรยาอยางตรงไปตรงมา หรือในบาง
ภาษิตก็กลาวถึงความสําคัญของภรรยาดวยนัยที่ตองอธิบายความตามสภาพสังคมบาง เชน “ไมเชื่อ
คําผู ห ญิ ง อดข าวพั น ธุ ” หมายความวา สตรี เ ป น ผูมี ค วามละเอีย ดถี่ ถว น เป น ผูกํ า หนดและวาง
แผนการผลิตในครัวเรือนของตนเอง สวนบุรุษเปนผูรับคําสั่งไปปฏิบัติ เชนเมื่อใดควรเตรียมขาว
พันธุ เตรียมอุปกรณสําหรับทํานา เตรียมพืชพันธุที่จะเพาะปลูกใหเหมาะสมกับฤดูกาล หากบุรุษผู
เปนสามีไมปฏิบัติตามคําแนะนําของภรรยา ก็อาจจะสงผลเสียตอครอบครัวได เปนตน ภาษิตทั้ง
สามมักถูกกลาวอางถึงเสมอเมื่อสังคมตองการกลาวถึงความสําคัญของภรรยา225
ในนิทานพื้นบานเขมรก็มีเรื่องที่สาธิตใหเห็นคุณความดีของกุลสตรีที่ชัดเจนและหลาย
แงมุม เรื่องที่แสดงใหเห็นพลังของกุลสตรีในการนําความมั่งคั่งมาสูครอบครัวไดแกเรื่องมาเยิง
เรื่องเพื่อนสองคน เรื่องภูเขาบูรี ภูเขาดา เรื่องที่แสดงใหเห็นวาภรรยาสามารถปกปอง เปนผูให
คําแนะนําปรึกษาและใหความชวยเหลือสามีไดไดแกเรื่องคงหาญ สวนเรื่องที่กลาวถึงพลังจิต
วิญญาณที่กุลสตรีครอบครองอยางชัดเจนที่สุดไดแกเรื่องชายขี้เกียจมีภรรยาดี ในเรื่องหลังนี้คุณ
ความดีของภรรยาจะไดรบการขั
ั
บเนนมากเปนพิเศษ การปฏิบัติตัวตอสามีที่ไมเอาไหนไดอยางไม
บกพรองเปนพลังทางจิตวิญญาณที่ทําใหแมแตเทวดาที่มุงปองรายสามีนอกจากจะเปลี่ยนความตั้งใจ
เพราะบังเกิดความกลัวเกรงในอํานาจแหงคุณความดีของภรรยาแลว ยังกลับกลายเปนรีบมาบอกที่
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วจนานุกฺรม พุทธสาสฺนบณฺฑิต ๑๙๖๗-๑๙๖๘ หนา ๑๔๘๐ อางถึงใน งวน ญิล, จิตวิญญาณ
มารดาธิปไตยในสังคมเขมร, แปลโดย ภูมิจิต เรืองเดช (บุรีรัมย: โครงการศึกษาความสัมพันธทางวัฒนธรรมไทยกัมพูชา ป ๒๕๔๘), หนา ๒๙.
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อุบล เทศทอง, “ภาษิตเขมร : วิถีชีวิตและโลกทัศนของชาวเขมร,” (วิทยานิพนธศิลปศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาเขมร ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๘),หนา ๒๐๗๒๒๗.

๑๙๙

ซอนทรัพยสมบัติใหกับสามีอีกดวย 226 หรือในวรรณคดีเรื่องตางๆ ในวรรณคดีประเภทเรื่องลแบง
จิตวิญญาณอันสูงสงของสตรีจะแสดงออกในรูปของสัญลักษณที่แสดงถึงบุญญาธิการเชนนางรจนา
ที่มองเห็นรูปทองของพระสังข หรือพระนางจันทาที่ตองลุยไฟพิสูจนความดีแลวมีดอกบัวรองรับ
ทุกยางกาว เปนตน แตไมวาจะเปนการแสดงพลังทางจิตวิญญาณของสตรีในรูปแบบที่กลาวถึง
อยางตรงไปตรงมาหรืออยูในรูปของสัญลักษณใด ๆ ก็ตาม ทุกรูปแบบลวนมีจุดมุงหมายเดียวกัน
คือ ตองการใหสตรีพยายามประพฤติปฏิบัติตนตามบรรทัดฐานของความเปนกุลสตรีในสังคมเขมร
ใหไดมากที่สุดเพื่อประคับประคองสถาบันครอบครัวใหดําเนินไปอยางราบรื่น พิธีกรรมตางๆ ที่
เกี่ยวกับตัวสตรีเชนพิธีเขารมที่เปรียบเสมือนกระบวนการเปลี่ยนเด็กสาวใหกลายเปนกุลสตรีสาว
เต็มตัว หรือพิธีแตงงานที่เปนการเปลี่ยนผานสถานะจากกุลสตรีสาวรุนมาเปนภรรยาสาวผูตอง
เพียบพรอมในการดูแลครอบครัว เหลานี้ลวนเปนการลงรหัสทางวัฒนธรรมที่ตรึงคุณสมบัติความ
เปนสตรีที่ดีตามที่สังคมเขมรกําหนด เพื่อใหสตรีกระทําหนาที่ที่สังคมมอบหมายคือเปนบุคคล
หลักในการธํารงรักษาสถาบันครอบครัวเอาไว สังคมเขมรจึงยังตอกย้ําคําอธิบายเรื่องพลังทางจิต
วิญญาณของสตรีที่มีตอตนเองและบุคคลรอบขางมาอยางตอเนื่อง เพราะพลังดังกลาวมีนัยสําคัญตอ
การรักษาโครงสรางทางสังคมของเขมร
อีวา มิสลีวิค เจาหนาที่จากองคกรเอกชน OXFAM แหงสหราชอาณาจักรไดเขาไปทําวิจัย
เกี่ยวกับสภาพการณในกัมพูชานับแตป ค.ศ. ๑๙๗๙-๑๙๘๖ และนําเสนอผลการวิจัยในหนังสือ
Punishing the Poor : The International Isolation of Kampuchea มิสลีวิครายงานสภาพความทุกข
ทรมานของชาวเขมรจากการถูกนานาชาติโดดเดี่ยวไมใหความชวยเหลือไววา ๕ ปแรกของชวง
ทศวรรษที่ ๑๙๙๐ ชาวเขมรทั้งประเทศกําลังตอสูกับชะตากรรมของตนอยางทรหด บาดแผลจาก
สงครามเกิดจากโครงสรางสังคมหลายๆ สวนถูกทําลาย ประชาชนจํานวนมากพบบานของตนเอง
อยูในสภาพปรักหักพัง คนสวนใหญอยูในสภาพไรญาติขาดมิตร มีจํานวนไมนอยกลายเปน “คน
ขางถนน” ที่อดอยากเรรอนและหวังจะเริ่มตนชีวิตใหม โครงสรางของสังคมทั้งหมดบิดเบี้ยว ทํา
ใหเกิดเด็กกําพรา คนชราที่ไรญาติเหลียวแล คนเปนมายจํานวนมาก และ ๒ ใน ๓ ของประชากร
ผูใหญเปนสตรี227 ผลกระทบที่รายแรงอยางมากประการหนึ่งของรัฐบาลเขมรแดงก็คือ การทําลาย
ความสัมพันธดั้งเดิมในครอบครัวโดยเฉพาะระหวางบุตรกับบิดามารดา สมัยเขมรแดงบุตรถูกพราก
จากบิดามารดาและถู กสอนใหรายงานเกี่ยวกับบุพการีของตน ในปจ จุบัน (ชว งระหวางปค .ศ.
๑๙๗๙-๑๙๘๖) บุตรไมเคารพบิดามารดาอีกตอไปแลว สตรีบนถึงปญหาสามีนอกใจ จํานวนสตรีที่
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ประยูร ทรงศิลป, ประชุมเรื่องตํานานและนิทานพื้นบานเขมร ภาคที่ ๑-๙ ( กรุงเทพฯ: ภาควิชา
ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราชภัฏธนบุรี, ๒๕๔๐), หนา ๙๙.
227
Boua Chanthou, “Women in Kampuchea,” 1981 (NOVIB, Sanitation Survey, July 1986 และ Boua
Chanthou and Kiernan, Ben, Report of Babong, April 1978) อางถึงใน อีวา มิสลิวิค, ลงทัณฑผูยากไร (กรุงเทพฯ:
อักษรสาสน, ๒๕๓๔), หนา ๑๔.

๒๐๐

เปนมายมีอยูมาก ความสัมพันธระหวางคนในครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป ทั้งยังขาดการชวยเหลือ
เกื้อกูลกันอีกดวย228 นอกจากนี้ผลกระทบของสงครามทําใหชาวเขมรมีรอยแผลเปนดานอารมณที่
รัก ษาไม ห าย อั น เปนผลตกคา งมาจากการกดขี่ การถูกทารุ ณกรรม และการสูญเสียสมาชิก ใน
ครอบครัวและญาติมิตรในชวงระยะหลายปที่ผานมา ปญหาตางๆ ปรากฏออกมาในรูปของความ
เสียใจ ความโศกเศราเรื้อรัง การขาดแรงจูงใจ ตลอดจนความยากลําบากในการวางแผนและการจัด
ระเบียบการทํางาน เชนเดียวกับที่ไมสามารถจะสรางความกระตือรือรนและความหวังในอนาคตได
สตรีผูหนึ่งในพนมเปญสารภาพกับเจาหนาที่องคกรพัฒนาเอกชนวา “ฉันมีผาผืนหนึ่งเขียนวา ‘การ
มีชีวิตคือการมีความหวัง’ แขวนไวที่บาน ฉันมองมันทุกเชา บางครั้งฉันอยากจะดึงมันลงมาแลวผูก
คอตัวเอง แตฉันรูวาฉันตองมีความหวังเพื่อลูกของฉัน”229
การลมลางสถาบันที่มมี าในอดีตอยางถอนรากถอนโคนของกลุมเขมรแดงจึงเปนเสมือนฝน
รายที่ชาวเขมรทุกคนอยากลืม ประสบการณดังกลาวมีผูเปรียบเปรยใหเห็นวาไมตางอะไรกับ
นโยบายการทําใหเปนเวียดนามชวงสมัยคริสตศตวรรษที่ ๑๙ ทั้งในแงของการสั่นสะเทือนรากเหงา
ทางวัฒนธรรมและผลกระทบดานความรูสึก ยิ่งไปกวานั้น สภาพการณภายในประเทศของกัมพูชา
ที่ถูกเวียดนามควบคุมดานนโยบายตางประเทศ กิจการทหารและความมั่นคงภายใน230 เสมือนเปน
การย้ําสภาพที่ถูกกระทําของชาวเขมรมากยิ่งขึ้น นโยบายการทําใหเปนเวียดนามในคริสตศตวรรษที่
๑๙ เคยทําใหผูปกครองของเขมรหันมาควบคุมจัดการกับสตรีโดยออกกฎระเบียบควบคุมอยาง
เขมงวดมาแลว ความหมายของแนวคิดกุลสตรีที่สนทนากับสังคมเขมรยุคหลังเขมรแดงเปนยิ่งกวา
การฟนฟูพลังทางจิตวิญญาณของสตรีใหมีบทบาทในการธํารงรักษาครอบครัวขึ้นมาใหม แตเปน
สิ่งที่ชาวเขมรใชยืนยันถึงรากเหงาทางวัฒนธรรมอันยาวนานของชนชาติของตน ฉะนั้น การหันมา
ให ค วามสํ า คั ญ กั บ แนวคิ ด กุ ล สตรี ใ นสมั ย หลั ง เขมรแดงก็ คื อ ปฏิ กิ ริ ย าที่ เ ดิ น ไปตามกงล อ แห ง
ประวัติศาสตรอีกครั้งหนึ่ง
สิ่งที่นาสนใจคือการรื้อฟนความหมายของแนวคิดกุลสตรีที่เกิดขึ้นในสังคมหลังสมัยเขมร
แดงไม ไ ด มี เ พียงกระแสเดีย วแต อาจมองได เ ปนสองกระแสคือ การรื้อฟ น แนวคิด กุลสตรีของ
ภาครั ฐบาลที่ มี ก ารเติ ม ความหมายใหมๆใหกั บบทบาทหนาที่ ของสตรีดว ย แนวคิ ด กุ ลสตรี ใ น
กระแสนี้จะมองเห็นอิทธิพลของการดําเนินนโยบายในลักษณะของรัฐสังคมนิยมอยางเห็นไดชัด
ทั้งนี้เพราะหลังยุคเขมรแดง ความใกลชิดระหวางรัฐบาลกับเวียดนามมีมาก การดําเนินนโยบาย
ต า งๆเปน ไปตามที่ เ วี ย ดนามกํา หนดอาทิก ารปกครองประเทศตามแนวทางของสั ง คมนิ ย มซึ่ ง
ครอบคลุมในทุกๆมิติของชีวิต รวมทั้งแนวคิดกุลสตรีที่ตองการปนสตรีตัวอยางเพื่อทํางานรับใช
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อีวา มิสลีวิค, ลงทัณฑผูยากไร (กรุงเทพฯ: อักษรสาสน, ๒๕๓๔), หนา ๑๕.
เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๐.
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เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๐๕.
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๒๐๑

ชาติ สตรีที่เปนกุลสตรีในกระแสนี้จึงตองสวมอีกบทบาทหนึ่งควบคูไปดวยคือเปนสตรีผูรักชาติ
และอุทิศตัวเสียสละเพื่อชาติ สวนการรื้อฟนแนวคิดกุลสตรีกระแสที่สองคือแนวคิดกุลสตรีแบบ
จารีตจะปรากฏชัดเจนในนวนิยายลายมือทั้งหลาย ซึ่งอาจกลาวไดวา แนวคิดกุลสตรีแบบจารีตนี้
เขาถึงจิตใจของประชาชนมากกวา เพราะดูจากจํานวนของนวนิยายลายมือรวมทั้งนักเขียนหนา
ใหมๆ ที่เพิ่มขึ้นอยางมาก แมการอานและการเผยแพรนวนิยายลายมือจะเปนสิ่งที่ผิดกฎหมายก็
ตาม งานของเมา สําณางที่นําเสนอแนวคิดกุลสตรีแนวจารีตจัดเปนงานที่รื้อฟนแนวคิดกุลสตรีแนว
ขนบนิยมที่สื่อสารกับภาคประชาชนไดเปนอยางดี ดูจากการสรางผลงานออกมานับรอยเรื่องในชวง
ปค.ศ. ๑๙๘๑-๑๙๘๗ และเปนผลงานที่นักอานใหการตอนรับดวยดีตลอดมา นั่นยอมสะทอนให
เห็นวาสิ่งที่ปรากฏในนวนิยายของเมา สําณางตอบสนองความตองการทางจิตใจของชาวเขมรไดดี
และหนึ่งในความตองการนั้นคือการกลับไปหาคุณคาของแนวคิดตามขนบประเพณีเดิมซึ่งเปนสิ่งที่
จะใชยืนยันอัตลักษณของตนเอง และแนวคิดกุลสตรีแนวจารีตก็เปนหนึ่งในคุณคาดังกลาวนั้นดวย
แนวคิดที่วาก็ปรากฏในงานเขียนเรื่องจิตวิญญาณมารดาธิปไตยในสังคมเขมรของงวน ญิล
ซึ่งเปนนักวิชาการเขมรที่พยายามสรางและฟนฟูองคความรูดานสังคมและวัฒนธรรมเขมร เขา
กลาวถึงจิตวิญญาณมารดาธิปไตยวาเปนคําสอนของบรรพบุรุษที่แสดงถึงความมีวัฒนธรรมอัน
รุงเรืองของชาติที่ตองรักษาไวใหมั่น เพราะ “หากวัฒนธรรมลมสลาย ชาติลมละลาย” คําวาจิต
วิญญาณมารดาธิปไตยของงวน ญิลนั้นหมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่กลาวถึงมงคลและอัปมงคลของ
สตรีที่ปรากฏในความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี และในอักษรศาสตร สิ่งที่งวน ญิลเสนอก็คือ
เนื้อหาเดียวกับแนวคิดเรื่องกุ ลสตรีและสตรีที่ขาดคุ ณสมบัติกุ ลสตรีนั่นเอง ที่นาสนใจคือ ใน
หนังสือเลมนี้งวน ญิล มอบคําอุทิศใหกับ “สตรีทุกคนที่ไดเขารวมอยางเต็มกําลังสามารถในการมี
สวนรวมทําใหจิตวิญญาณมารดาธิปไตยมีคุณคาสืบทอดมาถึงปจจุบันนี้ โดยไดพยายามอบรม
ตนเองและลูกหลานใหมีคุณสมบัติเปน ‘เม’ (แม) เปนมงคลอยางแทจริง” นอกจากนี้เขายังอุทิศคุณ
ความดีใหกับดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ ประชาชนที่สละชีวิตเพื่อปกปองประเทศชาติ และผูให
กําเนิดทั้งสอง 231 จากคําอุทิศนี้เทากับสตรีมีคุณสมบัติอันเปนมงคลมีคาเทียบเทาวีรชนและผูมี
พระคุณทั้งหลาย เพราะพวกเธอฟูมฟกรักษาและปกปองอารยธรรมของชาติตนเองไมใหสูญสลายไป
ความเห็นของงวน ญิล ที่มอบหมายให สตรีเ ปนวีรชนทางวัฒนธรรมสอดคลองไปกับ
ความเห็นของชาวเขมรพลัดถิ่นในสหรัฐอเมริกาที่กลัววาการถูกถอนรากถอนโคนจากแผนดินแม
ของตนเองและตองอาศัยในแผนดินคนอื่นนั้นจะทําใหอัตลักษณแหงความเปนชนชาติเขมรของตน
สูญสลายไป ชาวเขมรอพยพรุนแรกกําลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงจากบรรดาลูกหลานเขมรใน
สภาพแวดลอมของสังคมอเมริกัน พวกเขาจึงพยายามปลูกฝงความเปนเขมรผานการสอนการอาน
231

งวน ญิล, จิตวิญญาณมารดาธิปไตยในสังคมเขมร, หนา๗.

๒๐๒

การเขียน ผานศิลปะการแสดงและเนื้อหาทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเปนเขมรอยางเขมขนให
ลูกหลานตนเอง ความเปนกุลสตรีเขมรคือเนื้อหาสําคัญที่พวกเขาเลือกใหเปนสิ่งยืนยันอัตลักษณ
ความเปนเขมร ดวยคํากลาวที่วา “หากสตรีไมประพฤติตัวอยางเหมาะสม ก็เทากับเธอผูนั้นหมด
ความเปนเขมรไปแลว” สิ่งที่ชาวเขมรเลาใหลูกหลานฟงคือ... ความเปนกุลสตรีจึงเปนประเด็นรวม
ที่ทั้งนักวิชาการในเขมรและชาวเขมรพลัดถิ่นเห็นตรงกันวาเปนสิ่งยืนยันอัตลักษณความเปนเขมร
ของพวกเขาเอาไว
นาสนใจเปนอยางยิ่งวา โฉมหนาของนวนิยายของเมา สําณางที่ดูเหมือนเปนเพียงเรื่องรักๆ
ใคร ๆ วนเวียนอยูกับประเด็นปญหาครอบครัวและความรักความแคนที่มีสาเหตุมาจากปญหาหนึ่ง
ชายหลายหญิง ลึกลงไปคือการนําเสนอประเด็นที่ย้ําถึงพลังทางจิตวิญญาณที่เหนือกวาของกุลสตรี
เมา สําณางเห็นวาพลังดังกลาวเปนเครื่องมือสําคัญที่ทําใหสตรีสามารถเปลี่ยนแปลงความชั่วรายให
กลายเปนเรื่องดี สามารถแกไขปญหาตางๆ และนําสันติสุขมาสูครอบครัวได ดังนี้
๔.๓.๑ อํานาจของกุลสตรีในการตอสูเพื่อครอบครัวในอุดมคติ
เรื่องคลื่นซัดทราย เรื่องราชสีหไพรเถื่อน และเรื่องพวงมาลัยดอกมะลิ คือนวนิยาย
๓ เรื่องที่นําเสนอประเด็นรวมของแนวคิดกุลสตรีใน ๓ แงมุมคือ ผลดีหรือพลังของกุลสตรีตอ
ครอบครัว ผลเสียที่เกิดแกครอบครัวในการไมปฏิบัติตามแนวคิดกุลสตรี และพลังของกุลสตรีที่มี
ตออนาคตของชาติตามลําดับ ๒ ใน ๓ ของนวนิยายชุดนี้คือเรื่องที่ชนะการประกวดวรรณกรรม
ตามหัวขอที่กําหนด กลาวคือ นวนิยายเรื่องคลื่นซัดทรายชนะการประกวดรางวัลที่ ๑ ในหัวขอเรื่อง
ความสามัคคีและการรวมชาติ สวนเรื่องพวงมาลัยดอกมะลิชนะการประกวดรางวัลที่ ๒ ในหัวขอ
เยาวชนกับการศึกษา การชนะการประกวดวรรณกรรมนอกจากจะหมายถึงการไดเงินรางวัล ความ
ภาคภูมิใจและโอกาสที่ผลงานของนักเขียนจะไดรับการตีพิมพเผยแพรแลว ยังสะทอนใหเห็นวา
ทรรศนะของผูเกี่ยวของในแวดวงวรรณกรรมสวนหนึ่งนั้นมีความเห็นสอดคลองกับเมา สําณางใน
การเนนความสําคัญของแนวคิดกุลสตรีที่มีความหมายอยางยิ่งยวดตอสังคมหลังสมัยเขมรแดง เมา
สําณางกําลังใชแนวคิดกุลสตรีเปนความเปรียบถึงจิตวิญญาณแหงความเปนเขมร ภายใตสังคมที่
กําลังกอรางสรางตัวใหม เธอกําหนดบทบาทใหสตรีเปนศูนยกลางของเรื่อง เปนศูนยกลางของการ
รักษาสถาบันครอบครัว ฟนฟูสถาบันทางสังคม และสรางชาติตามลําดับ แนวคิดกุลสตรีที่เมา
สําณางกําลังใหความสําคัญอยูนั้นเนนไปที่เนื้อหาที่ปรากฏในจฺบาบสฺรีฉบับพระองคดวงและฉบับ
หมื่ น ไมรวมทั้ ง ความหมายที่ จฺ บ าบ สฺ รี ทั้ ง สองมี ต อ สั ง คมในลั ก ษณะเดี ย วกั บ ที่ เ คยเกิ ด ขึ้ น ใน
ประวัติศาสตรเขมรอยางไมผิดเพี้ยน สภาพบานเมืองที่ผานทั้งสมัยเขมรแดงและผานสงครามกลาง
เมืองมาอยางยาวนาน บทบาทของสตรีซึ่งเปนประชากรหลักของประเทศในสมัยนั้นยอมสําคัญ
และมีความหมายตอการดํารงอยูของประเทศกัมพูชาอยางลึกซึ้ง และแนวคิดกุลสตรีก็คืออุดมการณ

๒๐๓

ที่ทรงพลังในการกระตุนและควบคุมสตรีใหรับบทบาทอันหนักหนวงนี้ได เพื่อใหเห็นประเด็น
นําเสนอเกี่ยวกับพลังของความเปนกุลสตรีอยางชัดเจนขึ้น จะขอเริ่มตนนําเสนอผลดีของความเปน
กุลสตรีในเรื่องคลื่นซัดทราย ผลเสียของการไมปฏิบัติตามแนวคิดกุลสตรีในเรื่องราชสีหไพรเถื่อน
และพลังของกุลสตรีที่มีตออนาคตของชาติในเรื่องพวงมาลัยดอกมะลิตามลําดับ ดังนี้
๔.๓.๑.๑ รลกโบกขฺสาจ(คลื่นซัดทราย): พลังของกุลสตรีในการรวมครอบครัว
เดวิด แชนดเลอร กลาวไวในบทสรุปของประวัติศาสตรกัมพูชาวา สวน
หนึ่ ง ที่ ทํ า ให นั ก วิ ช าการทั้ ง หลายกล า วกั น ว า กั ม พู ช าคื อ ความไม เ ปลี่ ย นแปลงไปตามกาล
(timelessness) เปนสังคมที่มีกรอบความคิดหมกมุนอยูกับตัวเอง มาจากการที่ชาวกัมพูชายึดมั่นกับ
ลัทธิอนุรักษนิยมอยางแรงกลา เปนลัทธิที่เนนครอบครัวและมีแบบแผนของจารีตประเพณีที่เชิดชู
การแบงลําดับชั้นตาง ๆ อยางชัดเจน 232 นวนิยายของเมา สําณางคือกรณีศึกษาที่ดีอีกกรณีหนึ่ง ไม
เฉพาะแตเนื้อหาการเชิดชูสถาบันครอบครัวจะแสดงออกอยางชัดเจนในผลงานของเธอหลายตอ
หลายเรื่องเทานั้น หากตองไมลืมวาเรากําลังพูดถึงผลงานของนักเขียนนวนิยายที่มีคนอานติดตาม
มากที่สุดคนหนึ่งในชวงทศวรรษที่ ๑๙๘๐ และเปนงานที่ยอนกลับมาไหลเวียนในสังคมเขมรใหม
อีกครั้งตั้งแตชวงป ๒๐๐๔ เปนตนมา นั่นแสดงวาบทสนทนาที่เกี่ยวกับครอบครัวในนวนิยายของ
เมา สําณาง มีโอกาสแพรกระจายสูผูอานเขมรในวงกวางครั้งแลวครั้งเลา ตัวละครที่เมา สําณางให
บทบาทมากเปนพิเศษในการพิทักษรักษาสถาบันครอบครัวที่แทบจะไมแปรเปลี่ยนไปจากอดีตเลยนี้
แนนอนที่สุดคือตัวละครสตรีผูเปนภรรยา
รลกโบกขฺสาจ(คลื่นซัดทราย) เปนนวนิยายเรื่องแรกของเมา สําณาง ที่
ชนะการประกวดรางวัลพระสีหนุราชครั้งที่ ๑ ในปค.ศ. ๑๙๙๕ การประกวดดังกลาวจัดขึ้นเปนครั้ง
แรกโดยหัวเรือใหญคือสมาคมนักประพันธเขมรซึ่งก็เพิ่งกอตั้งขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่สมาคมนี้ก็ถูก
ทํ า ลายโดยกลุ ม เขมรแดงตั้ ง แต ป ค .ศ. ๑๙๗๕ 233 ไม น า สงสั ย เลยว า บรรยากาศการประกวด
วรรณกรรมที่เกิดขึ้นใหมหลังจากวงการวรรณกรรมถูกควบคุมโดยรัฐบาลกัมพูชาประชามานิต
(PRK)ใหนําเสนอไดแตเนื้อหาแนวสังคมนิยมมายาวนานถึง ๑๐ ปจะดําเนินไปอยางคึกคักและมี
ความหมายตอนักเขียนเขมรมากเพียงใด ภายใตหัวขอความสามัคคีและการรวมชาติ สมรภูมิของ
คลื่นซัดทรายไมใชสมรภูมิตามชายแดน หรือการกอบกูสถาบันทางสังคมระดับใหญใด ๆ ทั้งสิ้น
หากแตสมรภูมิของเรื่องนี้คือสถาบันครอบครัวซึ่งอาจจะเล็กดวยระดับพื้นที่แตก็ปฏิเสธไมไดวา
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เปนสถาบันหลักที่สําคัญของสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับสังคมที่ผานสงครามครั้งแลวครั้งเลา
อยางสังคมเขมรซึ่งแมในยามปกติก็ใหความสําคัญกับการผดุงรักษาสถาบันครอบครัวในระดับสูง
อยูแลว
เรื่องรลกโบกขฺสาจ(คลื่นซัดทราย)นําเสนอประเด็นที่เกาะเกี่ยวกันอยู ๓
ประเด็นคือ การแตงงานที่บิดามารดาเปนผูจัดหาใหคือสิ่งที่ดีที่สุด ความผิดที่รายแรงสําหรับสตรี
คือความผิดเรื่องเพศวิถี และความเปนกุลสตรีคือการปฏิบัติตามธรรมมะของสตรีที่จะไดรับผล
กรรมดีในทายที่สุด ทั้งสามประเด็นจะนําไปสูประเด็นใหญคือพลังทางจิตวิญญาณที่เหนือกวาของ
กุลสตรีเปนสิ่งสําคัญที่สุดที่ชวยใหเกิดความรักความสามัคคีในชาติได เมา สําณางนําเสนอประเด็น
ทั้งหมดผานชีวิตการตอสูของกุลสตรีถึง ๒ รุนคือคุณนามนทาและบุสสิบาซึ่งมีเสนทางชีวิตที่ซ้ํา
รอยกันอยางนาประหลาดใจ กลาวคือ สตรีทั้งสองรุนตองแตงงานกับคนที่บิดามารดาจัดการให ถูก
เขาใจผิดวาเปนสตรีที่ละเมิดขอหามทางสังคมเรื่องเพศวิถี ตองเผชิญกับอุปสรรคที่เกิดจากความ
เขาใจผิดนั้น แตในที่สุดชีวิตก็ลงเอยดวยความสุขกับชีวิตครอบครัว ในเสนทางชีวิตที่เหมือนกัน
ของ ๒ แมลูกนี้ คุณสมบัติที่มีอยูในตัวของรุนมารดาและรุนบุตรสาวจะชวยสองสะทอนและขับ
เนนความเปนกุลสตรีของทั้งคูใหเดนชัดยิ่งขึ้น
ขอเสนอแรกของเมา สําณางในนวนิยายเรื่องนี้คือการแตงงานกับคนที่
บิดามารดาเลือกใหเปนการแตงงานที่ดีที่สุด ระหวางการแตงงานกับสตรีที่บิดามารดาเลือกใหกับ
การแตงงานกับสตรีที่เลือกเองดวยความรัก ในที่สุดแลวคุณณาเรต ก็จะพบวาสิ่งที่เขาเลือกเปนสิ่งที่
ผิดพลาด สตรีที่มีคุณสมบัติเพียบพรอมแตไมใชคนที่คุณณาเรตรักอยางคุณมนทา เมื่อไดเปนภรรยา
คุณณาเรต เธอปรนนิบัติสามีไดอยางไมบกพรอง เมื่อถูกใสรายจนสามีขับไลออกจากบานและตอง
ไปอยางคนไรทรัพยสิน เธอก็ยังครองตนในฐานะสตรีมายไมยุงเกี่ยวกับบุรุษอื่นอีกและพยายาม
อบรมเลี้ยงดูบุตรสาวอยางเต็มกําลังของเธอ ตางจากคุณณาลีที่คุณณาเรตเลือกแตงงานอยูกินดวย
ความรัก เมื่อเวลาผานไป ๑๙ ป คุณณาเรตจึงไดรูวาสตรีที่เขาเลือกบกพรองทั้งในฐานะภรรยาคือไม
เคารพเชื่อฟงสามี ยกตนขมขูสามี ไมเคยปรนนิบัติสามี และบกพรองในฐานะมารดาคือไมสามารถ
อบรมเลี้ยงดูบุตรสาวใหเปนสตรีที่ดีได ยิ่งกลับมาไดเห็นภรรยาเกาคือคุณมนทาสามารถอบรมเลี้ยง
ดูบุตรสาวดวยหยาดเหงื่อแรงกายของตนตามลําพังจนกระทั่งบุตรสาวเปนสตรีที่นารักสมเปนกุล
สตรี คุณณาเรตยิ่งเขาใจในความผิดพลาดของตนถึงกับยอมรับกับคุณมนทาในวันที่เขารูวาบุสสิบา
เปนบุตรสาวของเขาวา “๑๙ ปที่ผานมานี้ฉันรูสึกตัวแลวและเสียดายในการเคารพเชื่อฟงสามีอยางดี
ของมนทา” 234และเขายังยอมรับกับตนเองวาไดทําสิ่งที่ไมดีกับคุณมนทาเอาไวมากเนื่องจากความ
รูเทาไมถึงการณของตนเองในวัยหนุม
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คุณณาเรตกมหนาถอนใจ เขากําลังรําลึกเรื่องแตหนหลังทั้งหมด
ครบทุกการกระทําของเขาในอดีต วันที่เขาแตงงานกับณาลี มนทาทองได
๔ เดือนแลว ตองแอบซอนตัวรองไหอยูในหอง แมสักคําก็ไมกลาวโทษ
หรือโกรธเคืองอะไรเลย มีแตณาลีเสียอีกเปนภรรยานอย กลับแสดงทา
ขมขูวางอํานาจตอหนามนทาทุกอยาง แตเวลานั้นเขายังอยูในวัยหนุม
เลือดรอน หลงเพลิดเพลินไปกับจริตกิริยาชมอยชมายยั่วยวนฉอเลาะเอา
ใจของณาลี มองไม เ ห็ น ว า ภรรยาที่ ดี ค วรมี กิ ริ ย ามารยาทแบบใดบ า ง
ตอนนี้คิดถึงเรื่องนี้ใหม การกระทําทุกอยางของเขาลวนแตเปนความผิด
ทั้งหมด 235
เมา สําณางสรางตัวละครสตรีที่มีลักษณะคูตรงขามเพื่อขับเนนประเด็นนี้
ใหชัดเจน เปนวิธีการเดียวกับที่พบในนิทานเรื่องมาเยิงและคุณณาเรตก็ไมตางอะไรจากนายสําเภาที่
เลือกภรรยาที่ความสวยและในที่สุดภรรยาคนสวยก็พาเขาไปสูความวิบัติ ในเรื่องคลื่นซัดทราย
คุณณาเรตไดสัมผัสความแตกตางของภรรยาทั้งสองดวยตนเอง ปฏิกิริยาคุณณาลีเมื่อรูวาคุณณาเรต
ไดพบคุณมนทาและรูวาบุสสิบาเปนบุตรของเขาดวยคือ เธออาละวาดขวางปาขาวของใสคุณณาเรต
ทันทีที่เขากลับถึงบาน ตางจากคุณมนทาที่ไมเคยทําสิ่งใดหักหนาเขา แมเขาจะหักหาญน้ําใจเธอ
ขนาดเอาภรรยานอยมายกยองในบานก็ตาม เมื่อมองพฤติกรรมของภรรยาทั้งสองผานความคิดของ
คุณณาเรต จะเห็นแนวคิดกุลสตรีในฐานะภรรยาอยางชัดเจน ภรรยาที่ดีคือภรรยาเชนคุณมนทาซึ่ง
รูจักเคารพเชื่อฟง ปรนนิบัติสามี เทิดทูนและใหเกียรติเสมอ ไมกลาวโทษหรือตําหนิยามสามี
กระทําผิด ภาพดังกลาวยังคงเปนภาพภรรยาที่ดีตามบรรทัดฐานทีป่ รากฏในจฺบาบสรฺ ฉี บับของหมืน่ ไม
สวนภรรยาที่บกพรองคือคุณณาลีที่สอบตก เพราะไมสามารถปฏิบัติตัวตามกฎขอบังคับที่ระบุ
ในจฺบาบ สฺรีฉบับเดียวกันไดเลย
จากกรณี ข องคุณ ณาเรต คุณ มนทาและคุ ณ ณาลี เมา สํ า ณางมีจุ ด ยืน ที่
สนับสนุนประเด็นเรื่องคูครองที่บิดามารดาจัดหาใหอยางชัดเจน พฤติกรรมที่คุณณาเรตกระทําตอ
คุณมนทาหางไกลจากความเปนสามีที่ดี แตเมา สําณางพยายามแกตางโดยใหคําอธิบายวาเพราะ
บิดามารดาคุณมนทาเห็นวาเขาเปนบุรุษที่มีอนาคตดี เปนพอคาใหญซึ่งนาจะดูแลภรรยาและบุตรได
อยางเหมาะสมกวาคุณเมเตร็ยซึ่งเปนเพียงแคเด็กอาศัยในบานเทานั้น สารสําคัญที่สุดที่เมาสงไปถึง
ผูอานสตรีของเธอก็คือ แมวาบุรุษที่บิดามารดาเลือกใหอาจจะมีขอบกพรองอยูบางก็ตาม แตคุณ
ความดี ข องสตรี เ องจะเป น พลั ง ทางจิ ต วิ ญ ญาณที่ เ หนื อ กว า ที่ ส ามารถแก ค วามเขลาของบุ รุ ษ
เปลี่ยนแปลงใหเขาเปนบุรุษที่ดีได และเปลี่ยนแปลงสถานการณในชีวิตครอบครัวที่เคยแตกแยกให
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กลั บ มารวมกั น ได ใ หม อี ก ครั้ ง หนึ่ง ส ว นสิ่ ง ที่ เ มา สํ า ณางตั้ ง ใจสื่ อ สารกั บ บุ รุษ ก็ ชัด เจนอยู ใ น
บทสรุปชีวิตของคุณ ณาเรตแลววา ผูใหญเปนผูมีสายตากวางไกลกวาจึงเลือกสตรีที่เหมาะสมกับ
การเปนคูชีวิตไดอยางไมผิดพลาด คุณณาเรตจะพบวาการที่เขาทิ้งสตรีที่ดีแลวเลือกสตรีที่กิริยา
ฉอเลาะแตรักทรัพยสมบัติมากกวารักตัวเขามาเปนภรรยานั้นเปนเรื่องที่ผิดมหันต แตความดีของ
สตรีที่เพียบพรอมจะปดเปาความเขลาที่เกิดจากอคติตาง ๆ ทําใหเขามีปญญาเห็นความจริง จะเห็น
วาเมา สําณางตั้งเข็มทิศไปที่การฟนฟูแนวคิดตามขนบประเพณีนิยมเรื่องการแตงงานที่ผูใหญจัดหา
ให ซึ่ ง ลึ ก ลงไปนั้ น หมายถึ ง การฟ น ฟู แ นวคิ ด เรื่ อ งการเคารพระบบอาวุ โ สและการยึ ด มั่ น ใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เคยถูกทําลายไปในสมัยเขมรแดงใหกลับคืนสูสังคมเขมรอีกครั้งหนึ่ง
แนวคิดกุลสตรีที่เนนเรื่องความกตัญูและการเคารพเชื่อฟงบิดามารดาในทุก ๆ เรื่องเปนสวน
สําคัญในการกระตุนใหธรรมเนียมนิยมนี้กลับมามีบทบาทในสังคมเขมรอีกครั้ง
ประเด็นที่นําเสนอเปนลําดับถัดมาในเรื่องคลื่นซัดทรายคือ ความผิดที่
รายแรงที่สุดสําหรับกุลสตรีคือการละเมิดขอหามเรื่องเพศวิถี เมา สําณางจะใชประเด็นนี้เปน
สถานการณพิสูจนความเปนกุลสตรีแทของสตรีทั้งสองรุน คุณมนทาถูกใสรายวาคบชู สวนบุสสิบา
ถูกใสรายวาเปนสตรีที่ทอดตัวใหบุรุษมากหนาหลายตา การถูกกลาวหาวาละเมิดขอหามเรื่องเพศ
วิถีนี้ทําใหชีวิตของคุณมนทาและบุสสิบาตองเริ่มตนในระดับที่ต่ํากวาศูนย เพราะหมายถึงเกียรติยศ
ชื่อเสียงในฐานะของกุลสตรีตองเสื่อมเสียอยางถึงที่สุดตามกลไกของระบบเกียรติยศและชื่อเสียง
หนาตาที่มีแนวคิดกุลสตรีเปนบรรทัดฐานสําคัญในการควบคุมพฤติกรรมของสตรี การถูกใสรายวา
คบชูเปนตราบาปในชีวิตคุณมนทาและผลของตราบาปก็ทําใหชีวิตครอบครัวเธอลมสลาย เธอตองมี
ชีวิตที่ยากลําบาก อยูในสภาพจํายอมตองทํางานใชแรงงานอยางหนักในเรือกสวนไรนาเพื่อเลี้ยงดู
บุตรสาวถึง ๑๙ ป สวนกรณีของบุสสิบา เธอถูกใสรายใหผูเปนวาที่สามีฟงวาเธอเปนสตรีใจงาย
ผานบุรุษมาแลวมากหนาหลายตา ทําใหชีวิตครอบครัวของเธออยูในบรรยากาศที่เลวรายตั้งแต
แรกเริ่ม เพราะเธอจะถูกสามีคือยุทธีใชวาจาตัดรอนอยางดูถูกเหยียดหยามตลอดเวลา ตามความเห็น
ของยุทธี “ถาจะมีภรรยา เธอคนนั้นก็ตองเปนกุลสตรีที่เพียบพรอมของเขา” 236 และโดยอุปนิสัยของ
ยุทธีเองซึ่งกลาวไดวาเปนตัวแทนของบุรุษทั่วไปในสังคมเขมร สิ่งที่นาอับอายที่สุดคือการมีภรรยา
ที่ผานบุรุษมาแลว เพราะถือวาสตรีนั้นใจงาย ไมรักนวลสงวนตัว “เขาเปนคนที่ถือสาที่สุดในเรื่อง
จริตกิริยาของสตรี แลวตองมาไดภรรยาตัวเองที่เปนสตรีประเภทนี้ จะเอาหนาไปไวที่ไหน” 237
การเสนอเนื้อหาเรื่องการละเมิดขอหามเรื่องเพศวิถีและปฏิกิริยาของตัว
ละครทุกตัวของเมา สําณางลวนแสดงกลไกการทํางานของแนวคิดกุลสตรีที่ยังมีประสิทธิภาพและ
เธอเองเปนผูกระตุนใหกลไกนี้ดําเนินตอไปในสังคมเขมร ปฏิกิริยาของยุทธีหลังจากเขาใจวาบุสสิ
236
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บาเป น สตรี ใ จง า ยคื อ หลั ง จากเข า หอในคื น แรก เขาบริ ภ าษบุ ส สิ บ าอย า งรั ง เกี ย จโดยเอาไป
เปรียบเทียบกับนางกากีและประกาศวาเขาไมมีวันหลงใหลความสวยที่เปลือกนอกของบุสสิบา
เด็ดขาด
“ถาหากไมเห็นวาเรามีความเปนญาติกันอยูบาง ผมไมมีวันยอม
แต ง งานเพื่ อรั ก ษาหน า ในวั น นี้ ห รอก นี่ เ ป น เพราะเวลาล ว งเลยมาถึ ง
ปานนี้แลวผมถึงยอมใหการแตงงานโดยไมเต็มใจนี้เกิดขึ้น แตผมขอบอก
บุสสิบาวา ผมไมหลงใหลไดปลื้มไปกับความสวยของคุณเลย ผมเลือก
ภรรยา ไมอยากไดแตรูปสวยเหมือนนางกากี เราแตงงานเพื่อรักษาหนา
ใหพอแมเทานั้น อีกหนอยเราคอยแกปญหาโดยเลิกกันตามแตเราสะดวก
เถอะ ผมไมตองการภรรยาที่เปนของเหลือจากใครทั้งนั้น คุณเขาใจแลว
ใชไหม” 238
จากคําประกาศของยุทธีซึ่งกลาววาเขาตองฝนแตงงานกับสตรีที่เชื่อวามี
พฤติกรรมไมรักนวลสงวนตัว แสดงใหเห็นวากลไกของแนวคิดกุลสตรีที่ทํางานผานคานิยมเรื่อง
สตรีตองรักษาพรหมจารีไวใหไดยังเปนกลไกที่มีประสิทธิภาพมาก ความรูสึกของยุทธีจึงเปนเรื่อง
ของการเสียหนาที่ไดสตรีสาวไมบริสุทธิ์มาเปนภรรยา กลไกดังกลาวปรากฏควบคูไปกับการเคารพ
ระบบอาวุโสซึ่งยังคงกํากับพฤติกรรมของคนในสังคมไดอยางทรงพลัง ยุทธีจึงยอมแตงงานเพื่อ
รักษาหนาใหผูใหญ นอกจากนี้ เมา สําณางยังคงผลิตซ้ําคําอธิบายเรื่องการขาดคุณสมบัติของกุล
สตรีตามแนวขนบนิยมดวยการใชความเปรียบพฤติกรรมของบุสสิบาวาเหมือนนางกากี คือสวยแต
รูปภายนอกแตไรศักดิ์ศรีของความเปนสตรี สําหรับสังคมเขมร การถูกบุรุษปฏิเสธไมยอมรับเปน
ภรรยาเปนบทลงโทษที่รุนแรงที่สุด แตเมื่อเกิดขึ้นเพราะความเขาใจผิดก็สรางความเจ็บช้ําน้ําใจ
ใหแกสตรีบริสุทธิ์อยางบุสสิบาถึงขนาดร่ําไหดวยความอัดอั้นใจ ปฏิกิริยาของบุสสิบาเปนสิ่งที่ตอก
ย้ําใหเห็นวา สําหรับสตรีเขมร การถูกมองวาเปนกุลสตรีหรือไมยังเปนมาตรวัดที่สําคัญที่สุดในชีวิต
กรณีทคี่ ุณมนทาและบุสสิบาถูกใสรายวาเสื่อมเสียเรื่องเพศและผลที่เธอ
ทั้งสองไดรับแสดงใหเห็นวาในสายตาของสังคมเขมร การกระทําผิดเรื่องนี้เปนสิ่งที่กระทบกับ
ชื่อเสียงของบุคคลที่เกี่ยวของกับสตรีผูนั้นทั้งหมด ทุกคนลวนตกเปนจําเลยของสังคมเนื่องจากสตรี
ที่ทําผิดเรื่องเพศวิถีคือสตรีที่ตกมาตรฐานของกุลสตรีโดยเฉพาะมาตรฐานจฺบาบสรีฉบับพระองค
ดวงซึ่งหามละเมิดเรื่องเพศวิถีไวอยางเขมงวดและเด็ดขาด หากเปนชีวิตจริงสตรีผูใดถูกกลาวหา
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เชนนั้นก็คงเสมือนมีตราบาปไปตลอดชีวิต แตเมื่อปรากฏในนวนิยายของเมา สําณาง เธอกลับใชขอ
กลาวหาดังกลาวเปนสถานการณที่เปดโอกาสใหสตรีทั้งสองรุนพิสูจนถึงคุณคาที่แทจริงของพวก
เธอ หากตองการไดชื่อวาเปนกุลสตรีที่เพียบพรอม ความอดทนตออุปสรรคตางๆในชีวิตเปน
คุณสมบัติแรกของความเปนกุลสตรี กรณีของคุณมนทาและบุสสิบาเห็นชัดวาคือความอดทนตอ
การถูกเขาใจผิดซึ่งสงผลกระทบตอชีวิตของเธอทั้งคูตอไปเปนเวลานาน คุณมนทาใชเวลาเกือบ
สองทศวรรษในการตอสูชีวิตเลี้ยงดูบุตรสาวมาโดยลําพัง อดทนตอความเหนื่อยยากทางกายในการ
ประกอบอาชีพการเกษตร อดทนตอความขมขื่นใจที่ถูกสังคมตราหนาวาเปนสตรีที่มีจิตใจทรยศ
ตอสามี สวนบุสสิบาก็ตองอดทนถึงสองเทา ประการแรกจากชีวิตคูที่ลมเหลวของมารดาทําใหเธอ
ตองอดทนตอการดูถูกจากสังคมรอบขางวาเธอคือลูกไมมีพอ ประการตอมาเมื่อเธอแตงงานมี
ครอบครัว เธอก็ตองอดทนตอการถูกดูถูกเหยียดหยามจากสามีตนเองตลอดเวลา อดทนในการอยู
รวมกับสามีที่ไมรับผิดชอบครอบครัวและเมื่อสามีหลีกเลี่ยงที่จะใชชีวิตในบานเดียวกัน เธอก็ตอง
อดทนใชชีวิตตามลําพังในบานพักซึ่งเปนสถานการณที่เสี่ยงอันตรายสําหรับสตรีที่อยูคนเดียวอยาง
มาก ดังตัวอยางที่บุสสิบาเกือบถูกดีณัลบุรุษที่ปองรายเธอบุกเขามาเพื่อขมขืนเธอถึงในบานได
โดยงาย
คุ ณ สมบั ติ ป ระการต อ มาคื อ การพิ สู จ น ใ ห เ ห็ น ว า กุ ล สตรี ต อ งมี จิ ต ใจ
ซื่อสัตยตอบุรุษที่เปนสามี หรือมีจิตใจมั่นคงไมปลอยตัวไปกับเรื่องเพศวิถี คุณมนทาพิสูจนตัวเอง
โดยการไมแตงงานกับบุรุษอื่นเลย สวนกรณีของบุสสิบา เธอไมเคยคิดนอกใจสามีแมจะมีบุรุษอื่น
มาตามวอแวและใชความเขมแข็งเด็ดเดี่ยวในการเอาตัวรอดจากสถานการณคับขันยามถูกบุรุษอื่น
ลวนลาม นอกจากนี้ ในนวนิยายของเมา สําณางจะมีชวงความจริงปรากฏซึ่งเปนชวงเวลาที่แสดง
หลักฐานสําคัญที่ยืนยันใหรูวาสตรีทั้งสองถูกปายสีโดยบุคคลที่ไมหวังดี ชวงความจริงปรากฏนี้
เปนองคประกอบที่สําคัญมากในนวนิยายของเมา สําณาง ทุกเรื่อง เพราะเปนชวงที่ย้ําใหเห็นพลัง
ทางจิตวิญญาณที่เหนือกวาของกุลสตรีที่สามารถผานอุปสรรคในชีวิตโดยยังยึดมั่นในความเปนกุล
สตรีที่ดีอยูและยอมไดรับผลตอบแทนที่ดีในทายที่สุด สิ่งนี้เปนไปตามตรรกะของแนวคิดกุลสตรี
ซึ่งมีแนวคิดทางพุทธศาสนากํากับอยูอีกชั้นหนึ่ง กลาวคือความเปนกุลสตรีคือการปฏิบัติตามธรรมมะ
ของสตรีอยางดีที่สุดหนทางหนึ่งที่จะไดรับผลกรรมดีในทายที่สุดเสมอ
ในชวงความจริงปรากฏ ตัวละครฝายนางเอกซึ่งถูกใสรายจะไดรับการลาง
มลทิ น ให อ ย า งหมดจดด ว ยหลั ก ฐานที่ ผู แ ต ง พาตั ว ละครบุ รุ ษ มาให เ ห็ น ในเรื่ อ งคลื่ น ซั ด ทราย
จดหมายปลอมคือสิ่งยืนยันความบริสุทธิ์ของคุณมนทา คุณณาลีเปนผูเขียนจดหมายปลอมในนาม
คุณมนทาและทําใหคุณมนทาถูกขับไลออกจากบานเพราะขอหาคบชู เมื่อถึงเวลาอันสมควร เมา
สําณางก็เดินเรื่ องใหคุณเมเตร็ ยตามหาคุณมนทาจนพบเพื่อบอกวาเขาเก็บจดหมายที่คิดวาเปน
ลายมือของคุณณาลีไว ในที่สุดความจริงก็ปรากฏใหเห็นวา คุณมนทาคือสตรีผูบริสุทธิ์ที่ถูกคุณณา
ลีสตรีที่เต็มไปดวยเลหเหลี่ยมมารยาใสราย ความจริงทําใหคุณณาเรตประจักษในความเขลาของ

๒๐๙

ตนเอง เกิดความละอายใจที่หลงผิด และสุดทายสํานึกไดอยางแทจริงวาตนเองละทิ้งภรรยาและ
บุตรสาวที่แสนดีมาเปนเวลานาน สําหรับคุณมนทาเองเมื่อความจริงเปดเผยและคุณณาเรตรับรูแลว
วาเธอบริสุทธิ์ ความนอยเนื้อต่ําใจที่เกิดจากการเขาใจผิดก็ดูจะหายไปทันที เพราะสิ่งที่เธอยืนหยัด
มาเกือบ ๒๐ ปคือการปฏิบัติตัวในฐานะกุลสตรีในที่สุดก็มีคนเห็นคุณคาโดยเฉพาะคนที่ไดชื่อวา
เปนสามี จะเห็นวาเมา สําณางใชองคประกอบนี้แสดงใหเห็นวาสําหรับสตรีที่ถูกตราหนาวาคบชู
การลางมลทินเพื่อใหเกียรติยศของเธอในฐานะกุลสตรีกลับคืนมาคือสิ่งที่สําคัญที่สุด และเธอก็ไม
ลืมย้ําวารางวัลที่กุลสตรีไดรับก็คือครอบครัวที่กลับมาอยูรวมกันใหมอีกครั้งหนึ่ง หรือในอีกนัยหนึง่
คือครอบครัวซึ่งถือเสมือนหลักชัยในชีวิตสตรีเขมรทุกคนไดกลับคืนมาสูสตรีที่มีคุณคาอยางแทจริง
แลว
สวนหลักฐานที่พิสูจนความบริสุทธิ์ของบุสสิบาคือเครื่องอัดเสียงที่ยุทธี
เปนผูแอบใสในกระเปาถือของเธอ กอนหนานี้ไมวาบุสสิบาจะปฏิบัติตัวในฐานะภรรยาที่ดีเพียงใด
ก็ตาม ยุทธีก็มักจะมองขามและคิดหาหนทางจับผิดเพื่อแยกทางกับบุสสิบาใหได วิธีสุดทายที่เขา
คิดคือการอัดเสียงเพื่อพิสูจนวาบุสสิบาเปนสตรีใจงายและจะนําไปสูการหยาตามที่เขาตองการ
วันที่ยุทธีจะไดฟงเทป เขาเห็นบุสสิบาไปตลาดแลวพบชายคนหนึ่งและเขาไปพูดคุยกันที่รานอาหาร
ยุทธีคาดวาสิ่งที่เขาจะไดฟงคือการนัดหมายหรือการพลอดรักกับชายชูเปนแน แตเมื่อเอาเทปบท
สนทนาระหวางบุสสิบากับไพยุตมาฟง ความเขาใจของยุทธีก็เปลี่ยนไป
“บุสสิบา พี่ขอโทษนองดวยที่ทําผิดตอนอง พี่ถึงสงจดหมายดู
ถูกฉบับ นั้นมาใหนองโดยขาดความยั้งคิด ถึงตองเสียนองไปอยางนี้ พี่รัก
นองเทากับชีวิต ไมนามีมารมาแทรกแซงทํ า ใหตองพลัด พรากจากกั น
อยางนี้เลย ความจริงพี่เสีย
รูนังนีณากับดีณัล ไอผูชายที่ชอบใสชุด
ยีนคนนั้น มันก็รักนองเหมือนกัน
สวนนังนีณาเขาหวังจะแตงกับ
พี่ จึงหลอกใหเราแตกกันดวยอุบายของเขา เมื่อพี่ ไดรูความจริง นองก็
แตงงานเสียแลว นองรูมั้ยวาพี่เจ็บปวดเสียใจแคไหน ไมกี่ เดื อ นมานี้ พี่
แทบเปนบาเพราะความโศกเศราที่ตองสูญเสียนองไปชั่วชีวิต พอกับ แ ม
ขอรองใหพี่แตงงาน แตพี่รูดีวา วิธีนี้ไมอาจทําใหพี่ลืมนองไดหรอก พี่ยัง
รัก
นองเสมอ ถึงแมความรักนั้นจะเปนเพียงความฝนก็ตาม ดีณัล
มันบอกวาจะตามมา ทําใหนองกับสามีแตกแยกกันอีก มันเปนความ
จริงมั้ย”
เสียงบุสสิบาคอย และฟงวังเวง
“จะ ไมมีหรอก สามีดีกับฉันมาก ฉันสุขสบายดี เรื่องเปนอยางนี้
เองเขา ถึงตามมาเลนงานฉัน แตไมสําเร็จหรอก ไพยุต ขอใหพี่ลืมฉัน
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เถอะ ตลอดชีวิต ผูห ญิ ง แตง งานไดครั้ ง เดี ย ว ฉั น อยูกั บ สามี มีความสุ ข
แลว”
“บุ ส สิ บ า น อ งบอกพี่ ม าตรงๆเถอะว า สามี น อ งไม เ ชื่ อ คํ า
หลอกลวงของ ดีณัลใชมั้ย”
“จะ ไมมีหรอก”
“นี่ เปนเพราะเขาฉลาดกวาพี่ เขาถึงไดเมียที่ดีอยางนองมาครอง
สวนพี่หู เบาเกินไป ตอนนี้สมน้ําหนาแลว” 239
สิ่งที่ยุทธีไดฟงไมใชหลักฐานในการขอเลิกกับบุสสิบา แตเปนหลักฐาน
ในการยืนยันความบริสุทธิ์ของบุสสิบาในทุกกรณีไปแทน ความจริงที่ปรากฏทําใหยุทธีตองตั้ง
คําถามกับตัวเองเชนกันวา หรือเขาเองก็อยูในสภาพที่หูเบา เชื่อคนงายจึงถูกหลอกเชนเดียวกับที่
ไพยุตถูกหลอกมาแลว ชวงความจริงปรากฏเปนชวงที่เมา สําณางตองการแสดงความบริสุทธิ์ของ
บุสสิบา(และคุณนามนทา)ใหเปนที่ประจักษไมเฉพาะแตกับตัวละครบุรุษเทานั้น แตเธอตองการ
แสดงกับกลุมผูอานของเธอดวย เทปที่ยุทธีไดฟง(และจดหมายที่คุณณาเรตไดอาน) ไมใชแคความ
จริงที่ปรากฏตอความเขาใจของเขาเทานั้น ในแงของผูอาน สิ่งนี้หมายถึงการตอกย้ําใหเห็นกลไก
ของแนวคิดกุลสตรีที่ทํางานอยางเที่ยงตรง เปนกลไกที่ดําเนินไปตามหลักของกฎแหงกรรม ทํา
กรรมดีไดดี ทํากรรมชั่วไดชั่วตามหลักศาสนาพุทธ เพราะฉะนั้นไมวาจะเปนเรื่องยากเพียงใดก็ตาม
หากสตรีกระทําตามบทบาทหนาที่ของความเปนกุลสตรีอยางดีที่สุด ผลกรรมดีก็จะเปนเครื่อง
พิสูจนการกระทําของเธอเอง ดังที่ในที่สุดความเพียบพรอมของบุสสิบาที่ยืนหยัดทําหนาที่ในฐานะ
ภรรยาอยางซื่อสัตยมั่นคงและไมบกพรองก็บันดาลผลที่ดีใหกับตัวเธอ พลังความดีของเธอทําให
สามีหลุดพนจากความเขลาที่เคยหลงเชื่อผูอื่นผิดๆ และเกือบทําใหชีวิตครอบครัวพังพินาศ กลับ
กลายมาเปนสามีที่รูจักคุณคาที่แทจริงของภรรยาและพรอมจะปรับปรุงตนเองเพื่อใหครอบครัวที่
เริ่มตนใหมนั้นมีความสุข
กลาวโดยสรุป สมรภูมิที่เกิดขึ้นในเรื่องคลื่นซัดทรายเปนสมรภูมิระดับ
ครอบครัวที่ตองอาศัยพลังทางจิตวิญญาณที่เหนือกวาของกุลสตรีเทานั้นจึงจะไดรับชัยชนะ พลัง
ของกุลสตรีทําใหครอบครัวที่แตกแยกอันเกิดจากความเขาใจผิดก็ดี เกิดจากการใหรายของบุคคลอืน่
ก็ดี หรือเกิดจากการปองรายก็ดีสามารถกลับมาอยูรวมกันไดใหม เปนพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลง
ภาวะเลวรายใหกลายเปนดี พรอมจะตอสูอดทนกับความยากลําบากทุกรูปแบบ เปยมไปดวยความ
รักความเขาใจ พรอมจะใหอภัยและใหโอกาสสําหรับเริ่มตนชีวิตใหมจากชีวิตเดิมที่ผิดพลาด ใน
สังคมสมัยหลังเขมรแดงที่ตองสรางชาติจากสภาวะที่ประชากรอยูในสภาพบานแตกสาแหรกขาด
239

เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๐๒-๑๐๓.
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และขนบธรรมเนียมประเพณีที่เคยกํากับพฤติกรรมของคนในสังคมกําลังเสื่อมคาลงไปอยางมาก
เชนนี้ พลังทางจิตวิญญาณที่เหนือกวาแหงความเปนกุลสตรียิ่งทวีความสําคัญ เพราะหากประชากร
แตละคนมีครอบครัวที่แข็งแกรง มีจิตใจที่ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีก็จะสามารถพัฒนา
ประเทศชาติใหเจริญรุงเรืองได และแนนอนวาหากมองผานกรณีของนวนิยายเรื่องคลื่นซัดทรายที่
ไดรับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดวรรณกรรมระดับชาติในหัวขอความสามัคคีและการรวมชาติ
จะเห็นวาบุคคลที่รัฐมอบหมายใหทําหนาที่หลักในการสรางชาติก็คือสตรีกับแนวคิดกุลสตรีนั่นเอง
๔.๓.๑.๒ ราชสีหไพฺรงฺงึต(ราชสีหไพรเถื่อน) : เมื่อกุลสตรีคิดแตกแถว
ในจํ า นวนนวนิ ย ายของเมา สํ า ณางทั้ ง ๘ เล ม นี้ เรื่ อ งราชสี ห ไ พฺ ร งฺ งึ ต
(ราชสีหไพรเถื่อน)เปนเรื่องที่ทําทาวาจะวิจารณแนวคิดกุลสตรีมากกวาเรื่องอื่นๆ แตเมื่อพิจารณา
ในรายละเอียดกลับพบวา ราชสีหไพฺรงฺงึต คือเรื่องที่ยืนยันถึงความสําคัญของแนวคิดกุลสตรีอยาง
มากที่สุดเลมหนึ่งเชนกัน หากเรื่องรฺลกเบากขฺสาจ(คลื่นซัดทราย) คือการชี้ใหเห็นขอดีของการ
ปฏิบัติตามแนวคิดกุลสตรีอยางตรงไปตรงมา ราชสีหไพฺรงฺงึต ก็คือการยกตัวอยางที่ตรงกันขาม
นวนิยายเรื่องนี้ของเมา สําณางตองการแสดงใหเห็นผลเสียหากสตรีเขมรสักคนเกิดลุกขึ้นมาตั้ง
คําถามกับการเปนกุลสตรีแลวคิดจะแตกแถวดวยการออกนอกเสนทางแหงความเปนกุลสตรีแม
เพียงนิดเดียว ผลกระทบดานลบที่เกิดกับสมาชิกในครอบครัวอาจรุนแรงถึงขนาดทําใหครอบครัว
ลมสลายได
ราชสีหไพฺรงฺงึต เปนเรื่องของสาวสวยมยุราที่ปลอมตัวไปเปนนักรองและ
สตรีขายบริการที่บารบัวทองเพื่อประชดบิดาที่ทิ้งมารดาและเธอไปอยูกับสตรีสาวคราวลูกอดีต
นักรองบาร มารดาของมยุราแคนใจบิดามากเพราะคิดวาแมเธอเปนกุลสตรีที่ดีและซื่อสัตยตอสามี
ไปก็ไรคาเพราะในที่สุดก็ถูกทิ้ง เธอกําลังจะแตงงานใหมกับชายโสดวัยกลางคนเพื่อพิสูจนใหเห็น
วาสิ่งใดที่บุรุษทําได สตรีก็ทําไดเชนกัน ครอบครัวของมยุรากําลังจะแตกกระจัดกระจายไปคนละ
ทางทําใหมยุรารูสึกเจ็บปวดมาก เธอคิดวาหนทางที่จะแกไขเรื่องนี้ไดคือการดึงบิดาใหกลับมาอยู
รวมกับมารดาเหมือนเดิม จึงพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อใหครอบครัวกลับมาอยูรวมกันพรอมหนาแม
จะตองลดศักดิ์ศรีตัวเองปลอมตัวไปเปนสตรีขายบริการตามบารก็ตาม
เรื่อง ราชสีหไพฺรงฺงึต นําเสนอสองประเด็นสําคัญคือ ตองการชี้ใหเห็น
แรงปะทะระหวางเงินกับจารีตประเพณี และตองการแสดงผลเสียหากสตรีไมรักษาความเปนกุล
สตรีเอาไว สองประเด็นนี้สงผลตอกันอยางหลีกเลี่ยงไมได กลาวคือเมื่อใดก็ตามที่อานุภาพของ
เงินมีกําลังแรงกวาการยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี จิตใจของคนในสังคมก็จะระส่ําระสาย
ไปตามกําลังของเงินและมีผลตอการรักษาสถาบันครอบครัว และหากสถาบันครอบครัวลมสลายก็
จะไรสถาบั นหลักในการถายทอดขนบธรรมเนียมประเพณี คนก็จ ะยึด มั่นในขนบธรรมเนีย ม
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ประเพณีนอยลงทุกที ๆ และทําใหอานุภาพของเงินมีกําลังแข็งแกรงยิ่งขึ้น และในทรรศนะของเมา
สํา ณาง สิ่ งสํ าคัญที่ สุด ที่จะประคับประคองสถาบันครอบครั วเอาไวคือ พลัง แหงจิ ตวิ ญญาณที่
เหนือกวาของความเปนกุลสตรีที่สตรีผูเปนภรรยาตองเปนกําลังสําคัญที่สุด และอานุภาพของพลัง
ดังกลาวนี้เทานั้นที่จะมีชัยเหนืออานุภาพของเงินได
ประเด็ น เรื่ อ งแรงปะทะระหว า งความเลวร า ยที่ ม าพร อ มกั บ เงิ น กั บ
คุณธรรมแบบจารีต เมา สําณางแสดงผานภาพเปรียบเทียบของสองครอบครัวคือครอบครัวของ
มยุรากับครอบครัวของเขมรินทร ความนาสนใจของเรื่องราชสีหไพรเถื่อนก็คือเมา สําณางไมโยน
ใหสตรีตองรับผิดชอบกับการรักษาสถาบันครอบครัวแตฝายเดียว เธอเสนอวาบุรุษก็มีสวนสําคัญ
กับการกระทําหนาที่นี้ ยิ่งไปกวานั้นเธอยังวิพากษวิจารณการกระทําของตัวละครบุรุษมากกวา
ในนวนิยายเรื่องอื่นๆ ของเธอ เพื่อใหภาพชัดเจน เมา สําณางจะเลือกใชวิธีเดิมที่เคยใชในการแสดง
ภาพกุ ลสตรี ก็ คือ สร างตั วละครฝายชายในลัก ษณะคู ตรงขามในสถานภาพของสามี แ ละบิด าที่
เพียบพรอมอยางคุณเขมราและสามีและบิดาที่บกพรองตอหนาที่อยางคุณเอือน
คุณเอือนซึ่งเปนสามีของคุณออนและเปนบิดาของมยุราเปนตัวละครที่ทํา
ใหเกิดปมปญหาของเรื่องขึ้น เมา สําณางเปดตัวคุณเอือนดวยฉากที่เขากําลังนั่งกินขาวหยอกลอกับ
ภรรยาใหมอยางกระหนุงกระหนิง หากใชมาตรฐานของจฺบาบบฺรส(วรรณคดีคําสอนบุรุษ) ที่เอยถึง
สิ่งตองหามสามประการที่บุรุษพึงหลีกเลี่ยงคือ สุรา นารี และอบายมุข คุณเอือนก็ละเมิดขอหามนี้
อยางชัดเจนและทําใหเขาละทิ้งหนาที่ที่ควรปฏิบัติในฐานะสามีและบิดา แตความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
ทั้งหมดมีสาเหตุมาจากเงิน คุณเอือนเริ่มบกพรองตอหนาที่เมื่อเขามีฐานะมั่นคงขึ้น มีเงินจับจายใช
สอยซื้อความสะดวกสบายและความเพลิดเพลินใหตัวเอง และความเพลิดเพลินที่เขาซื้อจนนําไปสู
ความแตกแยกในครอบครัวก็คือการไปติดพันนักรองสาวที่ชื่อมารีซึ่งตอมากลายเปนภรรยาใหม
ของเขา แตในทํานองกลับกัน เมื่อคุณเอือนเห็นบุตรสาวคือมยุรามาเปนนักรองที่บารบัวทอง เขา
ตกใจมากและพยายามหามปรามบุตรสาวไมใหมาทําอาชีพนี้พรอมทั้งกลาวตําหนิอดีตภรรยาใน
ทํานองที่วาเปนมารดาที่ใชไมไดเพราะปลอยปละละเลยจนบุตรสาวมาทํางานในอาชีพที่เสื่อมเกียรติ
มยุราโตบิดากลับอยางไมเกรงใจ
...แมกลายเปนคนใหมเพราะความเจ็บปวด พอคิดวาทรัพยสมบัติ
จะซื้อความสุขที่ครอบครัวเราเคยมีมาแตกอนกลับคืนมาไดงั้นหรือ ไมได
หรอก ... หากพอทําลายทุกสิ่งทุกอยางในชีวิตครอบครัวของเราลงไป
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หมด แลวทําไมหนูจะทําอยางพอบางไมไดเลา มีชีวิตพึ่งตนเองถึงจะ
ปกครองตัวเองได เพราะลูกไมมีพอ แลวก็ไมมีแมดวย240
…
“มยุรา ทําไมลูกพูดแบบนี้ แมพอจะบาหรือดีก็ไมเคยลืมลูกเลย ที่
พอไมไดไปดูแลลูกเพราะคิดวาแมของลูก เขาคอยดูแลลูกอยูแลว คิดไม
ถึงวา เดี๋ยวนี้เขาจะเปลี่ยนไปมากขนาดนี้”
สาวนอยยิ้มขื่น
“นั่นเพราะอะไรละ แมกลายเปนคนใหม เพราะทานเห็นแลววา
พยายามเปนภรรยาครบลักษณไปก็ไมมีประโยชน ...สิ่งที่ลูกทําลงไปเวลา
นี้ไมเกี่ยวกับเงินเลย พออยามาอางวาทิ้งเงินไวใหลูกเมียขนาดนั้นแลวจะ
ทําใหมีความสุขได ที่ลูกมาอยูที่นี่เพราะตองการความสบายใจ ไมใช
เพราะไมมีเงินหรอก”241
เมาเสนอวาเปนเรื่องที่ไมยุติธรรมเลย หากสตรีตองพยายามทําตัวเปน
ภรรยาและมารดาที่ดีแตผลตอบแทนที่เธอไดรับคือยามที่สามีมั่งมีกลับทิ้งภรรยาคูทุกขคูยากไปหา
ภรรยาใหมที่สาวกวา สวยกวา และวิธีคิดวาเงินคือสิ่งที่สามารถซื้อความสุขและไถถอนความผิดให
ตัวเองไดเปนเรื่องที่ผิดอยางมหันต เมา สําณางตองการนําเสนอวาการที่คุณเอือนปลอยใหเงินมา
เปนตัวบงการพฤติกรรมของตนเองทําใหเขาสูญเสียสถานะของบิดาที่นานับถือตามขนบประเพณีที่
มีมาแตดั้งเดิมไป คําพูดของเขาจึงกลายเปนสิ่งไรความหมายไมสามารถทําใหบุตรสาวเชื่อฟงไดอีก
ดังนั้นเมื่อคุณเอือนพยายามใชสถานภาพของบิดาในการหามปรามบุตรสาวไมใหมาทํางานกลางคืน
ความพยายามของเขาจึงไมบรรลุผล ทั้งนี้เพราะตัวเขาเองไมไดทําตัวเปนเยี่ยงอยางที่ดีใหบุตรปฏิบัติ
ตาม ที่นาสนใจคือ ตัวละครที่เมา สําณางขอยืมปากในการวิจารณพฤติกรรมดังกลาวคือตัวละครที่
อยูในสถานภาพบุตรสาวซึ่งโดยปกติตามบรรทัดฐานของจฺบาบสฺรีเปนสิ่งที่เปนไปไมไดเลย แตเมา
กลับเลือกใชเพื่อวิจารณพฤติกรรมคุณเอือนและเพื่อแสดงวาอานุภาพของเงินมีมากขนาดพลิกกลับ
บรรทัดฐานของขนบนิยมได ทั้งบิดาและบุตรสาวจึงประพฤติตนเบี่ยงไปจากบทบาทที่ตนควร
กระทํา
นอกจากนี้เมา สําณางยังชี้ชัดไปถึงทรรศนะในการมองโลกของบุรุษที่
สรางปญหาใหกับสังคมโดยรวมและสงผลกระทบตอสถาบันครอบครัวอยางมาก คุณเอือนกลาวแก
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ตางใหกับตัวเองวา “ชายที่ไหนบางที่จะไมเคยผิดพลาดชั่วครั้งชั่วคราว” 242 และมีทรรศนะวา “พอ
เปนชาย ชั่วดีอยางไรก็อาจแกไขเปลี่ยนแปลงได แต(ลูกและ)แมของลูกนี่สิ หากวันใดผิดพลาดไป
จะไมมีวันกลับมาดีดังเดิมไดเลย” 243 ทรรศนะดังกลาววางสถานภาพของบุรุษไวเหนือสตรี เปน
ทรรศนะที่ผอนปรนเรื่องเพศวิถีกับบุรุษแตกดทับและควบคุมประเด็นดังกลาวกับสตรีอยางเขมงวด
ตามแบบสังคมปตาธิปไตยที่ใหชายเปนใหญ เชนในสังคมไทยก็มีคํากลาววา “ชายขาวเปลือก หญิง
ขาวสาร” หรือในสังคมเขมรเองก็มีคํากลาวเปรียบเปรยไวเชน “บุรุษเปรียบเหมือนทอง สตรีเปรียบ
เหมือนผาขาว ในขณะที่ผาขาวเปอนโคลน แมจะนํามาซักเทาใดก็ไมอาจทําใหผาผืนนั้นสะอาด
และบริสุทธิ์ดังเดิมได ตางกับทองที่ยิ่งนํามาทําความสะอาดขัดถู ทองจะยิ่งมีแตสุกใสเปลงปลั่ง
ขึ้น” นี่เปนสิ่งที่เมา สําณางแสดงใหเห็นวาไมยุติธรรมอยางยิ่งและทรรศนะดังกลาวก็สรางปญหา
ใหกับสังคมอยางมาก โดยปกติผูอานนวนิยายของเมา สําณางจะไมเห็นการดําเนินเรื่องในเชิง
วิจารณมากนัก แตเรื่องราชสีหไพรเถื่อนนี้เธอกลับวิจารณอยางคอนขางตรงไปตรงมาวาหากจะ
ผลักภาระในการรักษาสถาบันครอบครัวโดยใหสตรีเปนผูซื่อสัตย ปฏิบัติหนาที่ในฐานะภรรยาที่ดี
แตฝายเดียวโดยที่สามีไมคิดจะใหความรวมมือเลยเปนสิ่งที่ไมถูกตอง และความไมถูกตองนั้นสวน
หนึ่งมาจากการปลอยใหอานาจของเงิ
ํ
นชักจูงไป ในขณะที่อีกสวนหนึ่งนั้นเกิดจากการที่สังคมยัง
ยอมรับคําอธิบายที่วางบุรุษเปนใหญเหนือสตรีนั่นเอง
ภาพตรงขามของบุรุษที่บกพรองอยางคุณเอือนคือบุรุษที่ปฏิบัติหนาที่ทั้ง
ในฐานะสามีและบิดาที่สมบูรณแบบอยางคุณเขมรา แทบทุกฉากที่คุณเขมราปรากฏตัวรวมกับ
ภรรยาและบุตรชายทั้งสองคนลวนแตแสดงใหเห็นวาเขาเปนสามีที่รักใหเกียรติ ซื่อสัตย เห็นคุณคา
ในตัวภรรยาและยกยองใหภรรยาเปนผูดูแลจัดการเรื่องราวตาง ๆภายในบาน แมแตฉากเปดตัวคุณ
เขมรา เมา สําณางก็จงใจใหตางกับคุณเอือนมาก ดวยเวลาใกลเคียงกันคือตอนค่ํา ขณะที่ผูอานเห็น
คุณเอือนที่บารแตผูอานจะเห็นคุณเขมราที่บาน นั่งดูโทรทัศนพรอมภรรยาเพื่อรอบุตรชายคือ
เขมรินท กลับเขาบานเพื่อไตถามทุกขสุขของบุตรชาย คุณสมบัติที่เพียบพรอมของคุณเขมรา
โดยเฉพาะในแงของความรักเดียวใจเดียวนั้น เมา สําณาง แสดงใหเห็นอยางชัดเจนทั้งจากคําพูด
ของคุณเขมราเองที่กลาววา “พอมีแตแมคนเดียวเทานั้น เปนทั้งเพื่อน ทั้งคูรักและเปนภรรยา ไมมี
สองมีสามหรอก” 244 และจากการบรรยายบรรยากาศยามครอบครัวเขมรินทอยูพรอมหนากันทั้ง
บิดา มารดา และบุตรทั้ งสองวา การใชเวลารวมกันของครอบครัวนี้คื อสิ่งที่เปน ศุภมงคลอยาง
แทจริง เพราะไดยินแตเสียงหัวเราะอันเบิกบาน245 ลวนเปนภาพที่เมา สําณาง จงใจใชเปรียบเทียบ
ใหเห็นวา ครอบครัวคุณเขมรามีความสุขที่เพียบพรอมมากเพียงใด และความเพียบพรอมดังกลาวก็
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เกิ ด จากการที่ ป ระมุ ข ของบ า นคื อ คุ ณ เขมราปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นฐานะสามี แ ละบิ ด าได อ ย า งไม มี
ขอบกพรองนั่นเอง
ทรรศนะคติของเมา สําณาง เกี่ยวกับเงินยังคงเปนดานลบมากกวาดาน
บวกเหมื อนเช น ที่ ป รากฏในนวนิ ย ายของเธอเกื อ บทุก เรื่ อง เงิ น เป น ที่ ม าแห ง ความเลวรา ย มี
อานุภาพในการชักจูงจิตใจคนใหโนมเอียงไปทางต่ําเพราะคนในสังคมบูชาเงินเปนพระเจา ผูใดที่มี
เงินก็มักจะขาดสติ คิดวาเงินซื้อทุกอยางได ดังตัวละครอยางคุณเอือนซึ่งเปนเจาของกิจการขนาด
ใหญ มีทรัพยสมบัติมากแตขาดทั้งสติและคุณธรรมที่บุรุษพึงมี คุณเอือนคิดวาทรัพยสมบัติบันดาล
ทุกอยางในชีวิตได เชนซื้อความสุขใหเขาสามารถมีภรรยาสาวคราวลูก มีเงินจับจายใชสอยอยาง
ลนเหลือ ซื้อความรูสึกผิดได ในขณะที่คุณเขมรามีอาชีพเปนตํารวจ ใจซื่อมือสะอาด มีชื่อเสียง
มากในแงที่เปนคนตรง ไมเคยรับสินบนจากผูใด ฐานะของคุณเขมราเทียบกับครอบครัวคุณเอือน
ไมไดเลย แตเมา สําณางก็ตั้งใจแสดงใหเห็นวาในแงของความสุขในครอบครัว ครอบครัวของคุณ
เอือนก็เทียบครอบครัวคุณเขมราไมไดเชนกัน ทั้งนี้เพราะขอเสนอของเมา สําณางก็คือระหวาง
อานุภาพของเงินกับพลังของขนบธรรมเนียมประเพณี มีแตฝายหลังเทานั้นที่จะทําใหสมาชิกใน
สังคมพบกั บความสุ ขที่ แ ท จริ ง ได ความสุขนั้น ก็คือการมีครอบครัว ที่สมบูรณแ บบ สมาชิ ก ใน
ครอบครัวรักใครกลมเกลียวรวมทุกขรวมสุขกันเพราะสมาชิกแตละคนตางยึดมั่นในหนาที่ที่ตนพึง
ปฏิบัติตามขนบประเพณีที่มีมาแตโบราณ ตางไปจากอานุภาพของเงินที่เหมือนจะบันดาลความสุข
ใหคนไดก็จริง แตความสุขนั้นคือสิ่งจอมปลอม เมื่อเงินหมดความสุขก็พรอมจะหมดไปดวย เงิน
จึงไมใชสิ่งที่ซื้อความสุขและความรักที่แทจริงได
การกล า วิ พ ากษ ตัว ละครบุ รุ ษ อย า งตรงไปตรงมาแสดงให เ ห็ น ว า เมา
สําณางก็เห็นจุดดอยของการยึดถือแนวคิดตามขนบประเพณีและมีความพยายามที่จะตอรองกับสิ่งที่
กดทับสตรีอยูบาง แตในทายที่สุดแลวจะเห็นวาแนวคิดแบบขนบนิยมยังมีอิทธิพลกับเธอมากกวา
เธอจึ งยั งยึ ดมั่ น กับแนวคิดกุ ลสตรี ฉะนั้นเปาหมายที่ แ ทจ ริงของเรื่องราชสีหไ พรเถื่อนคือการ
สื่อสารกับสตรี เมา สําณางตองการแสดงใหเห็นวาหากสตรีคิดแตกแถวจากการดํารงตนเปนกุล
สตรี ผลเสียที่เกิดขึ้นมีตั้งแตเสื่อมเสียชื่อเสียงในฐานะสตรีสาวบริสุทธิ์ หรืออาจนําไปสูการพลาด
หวังในเป าหมายของชี วิตสตรี ครั้ งใหญคื อไมไ ดแตงงาน ไมมีครอบครัวในอุดมคติ หรือเมื่อมี
ครอบครัวแลวก็ไมอาจรักษาครอบครัวไวได ผลเสียทั้งหลายเหลานี้จะกลายเปนขอบกพรองที่
นําไปสูตราบาปตลอดชีวิตของสตรีผูนั้นเลยทีเดียว เมา สําณางจะแสดงประเด็นเหลานี้ผานตัว
ละครสตรีที่มีสถานภาพเปนสาวบริสุทธิ์เชนมยุราและพิมาน และตัวละครที่มีสถานภาพเปนแมบาน
เชนคุณออน ดังรายละเอียดตอไป
หากพิ จ ารณาเฉพาะบทสนทนาที่ อ อกจากปากตั ว ละครสตรี ใ นเรื่ อ ง
ราชสีหไพฺร งงึต ผูอานอาจเขาใจไปวา เมา สําณางกําลังวิพากษวิจารณแนวคิดกุลสตรีวาเปนแนวคิด
ที่ปราศจากความเห็นอกเห็นใจสตรีอยางที่สุด เพราะทั้งมยุราและคุณออนกลาวในประเด็นเดียวกัน
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วา เปนภรรยากุลสตรีไปก็ไรความหมายเพราะผลที่ไดคือบุรุษผูเปนสามีก็ไมเห็นคุณคา และทิ้ง
ครอบครัวไปอยางไมไยดี ดังที่มยุรากลาวตัดพอคุณเอือนวา “แมกลายเปนคนใหม เพราะทานเห็น
แลววาพยายามเปนภรรยาครบลักษณไปก็ไมมีประโยชน” 246 หรือคุณออนกลาวระบายความในใจ
กับบุตรสาวที่พยายามคัดคานไมใหเธอแตงงานใหมวา “พอของลูกทําใหแมเจ็บปวดมาก ยังไงแมก็
ตองกาวเดินครั้งใหมใหได ชีวิตที่ยางมาถึงวัยกลางคนของแม แมพยายามประพฤติตัวเปนภรรยาที่
ดีตลอดมา แตผลลัพธที่ไดเปนยังไงกันละ แตแมจะไมยอมแพตลอดไปหรอก” 247 คําพูดของตัว
ละครสตรีทั้งสองเปนสิ่งที่คอนขางทาทายแนวคิดกุลสตรีที่สังคมเขมรยังคงยึดถืออยางเครงครัด
ทรรศนะในเชิงตั้งคําถามที่เมา สําณางใสปากของคุณรัตนซึ่งเปนมารดาของเขมรินทวา “สมัยนี้สตรี
มีสิทธิ์เทาเทียมบุรุษแลว ตองรูจักชวยทํามาหากินรับภาระในครอบครัว ไมใชวันๆ หมุนไปหมุนมา
อยูแตหนาเตาเทานั้น” 248 ถือเปนการประกาศจุดยืนในการเปดพื้นที่ใหมใหสตรีอยางที่แทบไม
ปรากฏในนวนิยายเรื่องอื่นของเมา สําณางเลย
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงการคลี่คลายความขัดแยงและตอนจบของ
เรื่องราชสีหไพฺรงฺงึต แลวพบวา เมา สําณางเพียงแตใชเสียงและทรรศนะคติของตัวละครสตรีทั้ง
สองตัวนี้เปนเวทีเพื่อใหเธอยืนยันในพลังแหงแนวคิดกุลสตรีที่เธอเชื่อมั่นเทานั้น ตัวละครสตรีทั้ง
คุณออน และมยุราตั้งคําถามกับการครองตนเปนกุลสตรีเพราะผลที่พวกเธอไดรับซึ่งตรงกันขามกับ
คําสอนที่ปลูกฝงกันมา หากสรุปอยางสั้นที่สุด คําถามของพวกเธอก็คือ “ทําดีแลวทําไมไมไดดี”
คําถามดังกลาวพาดพิงไปถึงพลังในการอธิบายการทํางานของแนวคิดเรื่องบุญกรรมซึ่งเปนระเบียบ
สังคมชุดใหญที่กํากับพฤติกรรมและความรูสึกนึกคิดของคนเขมรอีกดวย เมา สําณางตอบคําถาม
ของตัวละครสตรีทั้งสอง(และอาจหมายรวมไปถึงคําถามของผูอานสตรีที่คิดแบบเดียวกันนี้ดวย)
โดยการใหพวกเธอตระหนักเองวาหากเธอมีพฤติกรรมที่แตกแถวไปจากการครองตนเปนกุลสตรีที่ดี
ผลที่ไดอาจนํามาสูความเสียใจที่สุดในชีวิตของสตรีก็เปนได ดังเชนกรณีของคุณออน ความเสียใจ
ที่เธอถูกสามีทิ้งแมเธอจะตั้งใจเปนภรรยาที่ดีเพียงใดก็ตามทําใหเธอปฏิเสธแนวคิดกุลสตรีที่เธอเคย
ยึดถือและตัดสินใจจะแตงงานใหมกับบุรุษที่เธอเชื่อวามีความจริงใจกับเธอ เธอพูดโตกับคุณเอือน
อยางเผ็ดรอนวา “ผูชายทําอะไร ๆ ก็ได แลวทําไมผูหญิงจะทําอยางนั้นบางไมได ฉันไมไดแกถึง
ขนาดถือไมเทานี่ ทําไมจะหา(สามี)ใหมอีกไมไดละ” 249 และประกาศกับบุตรสาวอยางเด็ดเดี่ยววา
ถึงอยางไรเธอก็จะตองแตงงานกับพิภพใหได เพราะนี่คือหนทางที่จะพิสูจนวาแมเธอจะถูกสามีเกา
ทิ้ง แตเธอไมไดสิ้นไรไมตอก เธอยังมีคุณคาในตัวเองและสามารถหาบุรุษดี ๆ มาเปนคูชีวิตไดอีก
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เรื่องเดียวกัน,หนา ๒๗.

๒๑๗

“ลูก คิ ดวา ผูชายทุ ก คนจะนาเกลียดเหมือ นพอของลูกหมดงั้น
หรือ มีสามีผิดครั้งหนึ่ง ไมไดหมายความวาจะตองผิดไปทั้งชีวิตนะ ชิวิต
แตงงานเปนอยางไรละ คือคนสองคนรักกัน ใหคํามั่นวาจะอยูรวมกันไป
จนตาย ในที่สุดก็พายแพหมด แตแมตองการทดลองชีวิตเรื่องความรัก
ไมจริงหรอกวาเราจะพายแพไปทุกครั้ง ...แมเพียงแตบอกกับลูกวา แม
ตัดสินใจแตงงานกับพิภพเร็ว ๆ นี้แหละ แมอยากใหพอของลูกเห็นวา แม
ไมไดสิ้นไรไมตอกหรอกเมื่อยามที่ไมมีเขานะ” 250
คําประกาศของคุณออนฟงดูคลายการเรียกรองสิทธิ์ใหกับสตรีเขมรทั่วไป
เห็นวาคุณคาของพวกเธอไมไดจบลงเพียงแคการถูกสามีทิ้ง แตสตรีควรมีความเขมแข็งและกลา
หาญที่จะเริ่มตนชีวิตใหม แตนี่ไมใชขอเสนอของเมา สําณาง เธอใหสัมภาษณอยางชัดเจนวาเธอไม
สนับสนุนหนทางนี้ จึงสรางเรื่องใหตัวละครอยางคุณออนหลงทางไปชั่วขณะแลวจึงคอยสํานึกได
ในภายหลัง 251 เธอดําเนินเรื่องตอไปวาการที่สตรีมายอยางคุณออนยอมใหบุรุษคนใหมอยางพิภพ
เขามาในชีวิตทําใหคุณออนถูกชักจูงใหเขาใจบุตรสาวผิดและกระทําสิ่งที่บกพรองในฐานะมารดา
อยางรายแรง นั่นคือถึงขนาดขับไลมยุราออกจากบานซึ่งสังคมเขมรยอมรับไมได และหลังจากนั้น
ไมนานคุณออนก็พบความจริงวาพิภพเปนบุรุษที่มีภรรยาแลวและตั้งใจมาหลอกลวงเธอใหแตงงาน
ดวยเพื่อปอกลอกทรัพยสมบัติ ขอเสนอที่แทจริงของเมา สําณางคือทางเลือกที่สวยงามสําหรับสตรี
มายที่มีบุตรมีอยูเพียงทางเดียวเทานั้นคือ เธอตองครองตนในฐานะภรรยาที่ซื่อสัตยจงรักภักดีตอ
สามีแมเขาจะเปนเพียงสามีเกาก็ตาม เปนทางเลือกเดียวกับที่คุณมนทา มารดาของบุสสิบาในเรื่อง
คลื่นซัดทรายเลือกนั่นเอง ดังนั้นจะเห็นวาทางเลือกที่เมา สําณางเปดใหสตรีเลือกเดินก็คือทางที่
สนับสนุนระบบครอบครัวและสังคมแบบปตาธิปไตย อันมีแนวคิกุลสตรีเปนเครื่องมือสําคัญใน
การควบคุมสตรีใหปฏิบัติตาม
ขอเสนอขอตอไปของเมา สําณางคือเธอตองการย้ําใหสตรีผูเปนภรรยา
ตระหนั ก ในบทบาทและหน า ที่ ข องการเป น ภรรยาคฺ ร บ ล กฺ ข ณใ ห ขึ้ น ใจ โดยนํ า ความคิ ด เรื่ อ ง
ความสามารถและศักยภาพของสตรีที่เทาเทียมกับบุรุษขึ้นมาเปนประเด็นถกเถียง ซึ่งเมา สําณางก็
ไมไดตอตานความคิดนี้เสียทีเดียว ผูอานจึงเห็นการตั้งคําถามและการวิจารณพฤติกรรมของบุรุษที่
ไมเคยปรากฏในนวนิยายเรื่องอื่นของเธอมากอน แตเมา สําณางยังยืนยันวา ภรรยาทีด่ ตี อ งเปนกุลสตรี
ตามขนบนิยมอยางคอนขางเครงครัด คุณสมบัติของภรรยาที่ดีโดยเฉพาะเรื่องความอดทนและสุขุม
เยือกเย็น พรอมจะเขาใจและใหอภัยในความผิดพลาดของสามียังตองเปนคุณสมบัติเดนอยู แต
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เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๒.
สัมภาษณ เมา สําณาง, ๒ เมษายน ๒๕๕๐.

๒๑๘

คุณสมบัติเหลานี้ขาดหายไปจากตัวคุณออนและนี่เปนสิ่งที่ทําใหครอบครัวไปไมรอด ยามที่คุณ
เอือนเริ่มออกเที่ยวเตรและไปติดพันนักรอง สิ่งที่คุณออนทําคือการตอวาหึงหวง คอยหาเรื่องสามี
ทุกครั้งที่เขากลับบาน นั่นยิ่งผลักใหสามีหนีออกจากบานมากยิ่งขึ้นจนในที่สุดก็ไมกลับเขาบานอีกเลย
ทามกลางสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ถาสตรีที่เปนแมบาน
มีความบกพรอง นั่นยิ่งเปดโอกาสใหสิ่งเลวรายที่มาพรอมกับเงินเขาโจมตีไดงาย เมา สําณางให
อาชีพสตรีนักรองตามสถานเริงรมยและสตรีขายบริการ เปนตัวแทนของความนารังเกียจนี้และเปน
ภาพตรงขามของความเปนกุลสตรีที่ชัดเจนที่สุด ภาพที่ติดตัวสตรีเหลานี้คือเปนสตรีที่ไมซื่อสัตย
ไมรักใครจริง แตเชี่ยวชาญดานการใชเสนหและจริตกิริยาฉอเลาะเอาอกเอาใจบรรดาบุรุษที่มีเงิน
ทั้งหลายโดยไมสนใจวาเขาจะมีครอบครัวหรือไม พวกเธอจึงมีภาพเปนสตรีที่คุกคามสถาบัน
ครอบครัวและไรคุณสมบัติกุลสตรีทั้งเรื่องหนาที่และคุณธรรม สิ่งเหลานี้พรอมจะโจมตีสถาบัน
ครอบครัวเสมอ ขอเสนอของเมา สําณางคือจะมีก็แตพลังแหงความเปนกุลสตรีเทานั้นที่จะสามารถ
ตานทานความชั่วรายเหลานี้ได เมา สําณางตองการชี้ใหเห็นวาการที่คุณออนกระทําสิ่งที่ขัดตอคํา
สอนของจฺบาบสฺรี (สํานวนหมื่นไม)∗ เปนเหตุใหคุณออนรักษาครอบครัวไวไมได ตามสายตาของ
สังคมเขมรนั้นถือวาภรรยาอยางคุณออนบกพรองตอหนาที่อยางรายแรง ผลลัพธของการไมปฏิบัติ
ตามคําสอนจึงเปนเสมือนบทลงโทษที่คุณออนไดรับ เธอสูญเสียครอบครัว ตองอับอายกับคําติฉิน
นินทาของสังคมวาไมดีพอจึงถูกสามีทิ้ง ถูกบุรุษหลอกซ้ําอีกครั้งหนึ่งทําใหบุตรสาวหนีออกจาก
บานและครอบครัวอยูในสภาพย่ําแยไปกวาเดิม แตเมา สําณางก็ยังใหโอกาสสตรีมายอยางคุณ
ออนแกตัวใหมโดยมีเงื่อนไขวาคุณออนยังไมไดแตงงานและใชชีวิตฉันสามีภรรยารวมกับบุรุษคน
ใหม และตองกลับเขาไปสูระเบียบของความเปนกุลสตรีแบบเดิม การทบทวนตัวเอง สํานึกใน
ความผิดที่ตนไดทําลงไป และหันมาปรับปรุงตัวเองคือขั้นตอนที่สําคัญที่สุดที่เมา สําณางตองการ
แสดงใหผูอานเห็น รางวัลที่คุณออนไดรับจากการสํานึกตัวครั้งนี้คือครอบครัวที่กลับมาอยูรวมกัน
พรอมหนาพรอมตาดังเดิม และสามารถกูชื่อเสียงที่เสียไปจากการเปนสตรีมายสามีทิ้งกลับคืนมา
เปนสตรีผูมีคุณคาคูควรกับฐานะภรรยาไดอีกครั้งหนึ่ง
กุ ล สตรี ที่คิ ด แตกแถวไม ไ ด มีแ ค ภ รรยาอยา งคุ ณ ออนเท านั้ น สตรีส าว
บริสุทธิ์อยางมยุราและสตรีสาวอยางภิมานก็อยูในขายนี้และบทเรียนที่แตละคนไดรับก็หนักหนวง
ไมแพกัน สาวบริสุทธิ์อยางมยุราใชอารมณประชดประชันบิดานําตัวเองไปสูวิถีของนักรองตาม
∗

หากสามีทําอะไรผิดหามตอวา ใหอดทน ไมตําหนิ ไมดูถูก ไมหนีออกจากบาน เมื่ออารมณเย็นลงคอย
พูดจากับสามีดวยเสียงไพเราะ สามีดุดาวากลาวหามเถียง หามถือสา ไมใหแสดงกิริยาไมดีใสสามี ไมใชคําพูด
ตะคอกตะคั้นใสสามี ไมดื้อรั้น ไมขวางปาขาวของ สามีดุดาใหเขานอน เมื่ออกมาก็ใหใชคําพูดที่ออนหวานให
คลายโทสะ สามีสอนสิ่งใดใหจําไว อยาทําตัวครอบสามี สามีใชใหทําอะไรรีบทํา ไมเถลไถล ไมเที่ยวบานคนอื่น
จะหาเหาใหสามีตองยกมือไหวกอ น (ดูภาคผนวกวรรณคดีคําสอนสํานวนหมื่นไม ขอ ๑๐)

๒๑๙

บารและสตรีขายบริการ ซึ่งทําใหเธอมีความผิดขั้นรายแรงในสายตาของสังคม ๒ สถานคือ ไม
เคารพเชื่อฟงบุพการีและไมรักษาศักดิ์ศรีแหงความเปนกุลสตรีของเธอเองและของวงศตระกูล แม
เมา สําณางจะผูกเรื่องโดยมีเหตุผลรองรับที่คอนขางหนักแนนวา การที่มยุราตัดสินใจเอาชื่อเสียง
ของสาวบริสุทธิ์ไปเสี่ยงก็เพราะเธอตองการดึงบิดากลับมาหามารดาดังเดิม แตถึงกระนั้นเมา
สําณางก็ตองการแสดงใหเห็นวาความเชื่อมั่นตนเองในทางที่ผิดจนพาตัวเองไปสูที่อโคจรสําหรับ
สตรีและไปสวมบทบาทของสตรีนักรองและขายบริการนั้นรังแตจะทําใหสตรีสาวบริสุทธิ์ตองพบ
กับอันตรายอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได แมมยุราจะคิดหนทางปองกันตัวเองอยางดี แตทางเลือกของ
มยุราเปดโอกาสใหชายแตละคนเขามาแสดงกิริยาจาบจวงกับเธอ เกือบถูกขมขืนหลายครั้ง และถูก
คนในสังคมตราหนาวาเปนสตรีไรคุณคา ไรศักดิ์ศรี ชื่อเสียงของเธอในฐานะสาวบริสุทธิ์ตองแปด
เปอน ซึ่งในสายตาของสังคมเขมร สตรีสาวที่เสียชื่อเสียงดวยเรื่องนี้ถือเปนเรื่องที่นาอับอายอยาง
ที่สุดและเทากับหมดอนาคต ไมมีบุรุษคนใดจะยกยองเชิดชูดวยการสูขอไปเปนภรรยาอยางถูกตอง
ตามประเพณี มีแตจะใชเงินซื้อตัวไปเปนภรรยานอยหรือภรรยาลับเทานั้น กรณีของมยุราจึงเปน
กรณีที่เมา สําณางตองการแสดงใหเห็นวา สาวบริสุทธิ์แมจะมีความตั้งใจที่ดีแตหากปฏิบัติตัวโดย
เลือกทางที่ทาทายกับระเบียบสังคมที่มีมาแตเดิม เธอก็ตองไดรับบทลงโทษเชนกัน จะมีก็แตการ
กลับเนื้อกลับตัวและยอมกลับเขาไปอยูในระเบียบแหงความเปนกุลสตรีดังเดิมเทานั้นที่อาจทําให
ชีวิตของสตรีสาวผูนั้นประสบความสําเร็จ นั่นคือมีบุรุษมาสูขอทาบทามไปเปนแมศรีเรือนของเขา
แตมีเงื่อนไขวา สตรีสาวผูนั้นยังตองรักษาพรหมจารีซึ่งเปรียบเสมือนสิ่งมีคาที่สุดของลูกผูหญิงไว
ไดอยู ซึ่งมยุราก็อยูในกรณีดังกลาวดวย
แต สํา หรับสตรีสาวอยางภิมานกลับเปนกรณีที่ ตรงกัน ขาม เธอคืออีก
ตัวอยางที่เมา สําณาง ใชแสดงใหเห็นวา การที่สตรีสาวบริสุทธิ์ไมรูจักรักษาคุณคาแหงความเปนกุล
สตรีของตัวเธอ ปลอยตัวใหบุรุษเชยชมงายๆ ชีวิตของสตรีผูนั้นก็ไมไดรับการยกยองสรรเสริญ
จากสังคม ยิ่งไปกวานั้น ชื่อเสียงเกียรติยศของครอบครัวก็จะพลอยเสียหายไปดวย ภิมานปลอยตัว
มีความสัมพันธกับเขมระจนกระทั่งเธอตั้งครรภจึงถูกเขาทิ้ง หลังจากนั้นเธอก็ตองใชชีวิตอยางคน
หนาไหวหลังหลอก หลังฉากตองเอาบุตรชายไปเลี้ยงอยางหลบ ๆ ซอน ๆ ตามหองเชา สวนหนา
ฉากก็ทําตนเปนสาวบริสุทธิ์เพื่อรักษาชื่อเสียงใหครอบครัว เมา สําณางไมไดกลาวประณามภิมาน
ตรง ๆ แตเธอลงโทษตัวละครตัวนี้ดวยความทุกขทางใจที่ภิมานไดรับเกือบตลอดทั้งเรื่อง ดวย
ความรูสึกผิดจากการเปนบุตรสาวที่ไมรักดี และจากการเปนมารดาที่ใชไมไดเพราะไมสามารถจะ
เลี้ยงดูบุตรดวยตนเองตองใหคนอื่นชวยเลี้ยงให แมเมื่อเธอไดแตงงานกับเขมระแตภิมานก็ไมเคยมี
ความสุขจากการไดใชชีวิตรวมกับเขมระเลย เธอถูกสามีดูถูกวาเปนสตรีใจงายเพราะเธอยอมปลอย
ตัวใหกับเขาอยางงาย ๆ นั่นเอง การแตกแถวกุลสตรีของภิมานนั้นรายแรงกวามยุราเพราะเธอไม
สามารถรักษาพรหมจารีของเธอไวได บทลงโทษของเธอจึงรุนแรงกวา กลาวคือ นอกจากเกียรติยศ
ในฐานะกุลสตรีจะหมดไปแลว เธอแทบจะหมดโอกาสมีครอบครัวในอุดมคติดังที่กุลสตรีอื่น ๆ
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อาจมีได เมา สําณางตองการสั่งสอนใหสตรีสาวรูจักรักนวลสงวนตัว ไมหลงเชื่อคําหวานของบุรุษ
งายๆ เธอจึงใชชีวิตของภิมานเพื่อเปนอุทาหรณแสดงใหเห็นวา การแตกแถวความเปนกุลสตรีไมวา
จะจงใจหรือเปนเพราะความออนตอโลก รูไมเทาทันเลหเหลี่ยมของบุรุษก็ตาม ผลแหงการกระทํา
ที่พวกเธอจะไดรับคือความทุกขทรมานอยางแสนสาหัสเสมอ แตโอกาสที่เมา สําณางหยิบยื่นใหตัว
ละครของเธอก็คือ เมื่อแตงงานแลวภิมานพยายามแกตัวโดยการเปนภรรยาที่ซื่อสัตย ปฏิบัติหนาที่
อยางไมบกพร องและจงรั กภั กดี ตอสามีตนเองไมว าเขาจะเปนคนนารั งเกี ยจเพีย งใดก็ตามและ
พยายามเปนมารดาที่ดีที่สุด ในตอนทายเรื่องชีวิตของภิมานจึงดูมีความหวังขึ้นมาบางวาอาจจะมี
ครอบครัวที่มีความสุขเมื่อเขมระพนโทษแลว
กลาวโดยสรุปเรื่อง ราชสีหไพฺรงฺงึต คือดานตรงขามของ รฺลกโบกขฺสาจ ที่
กลาวเนนในประเด็นเดียวกันคือ การยืนยันถึงพลังแหงความเปนกุลสตรีที่มีสวนสําคัญอยางยิ่งใน
การรักษาสถาบันครอบครัว แมสังคมหลังสมัยเขมรแดงดําเนินไปภายใตกรอบการเปนรัฐสังคม
นิยมก็จริง แตสิ่งที่เกิดขึ้นควบคูกันไปคือการคาในตลาดมืดที่เกิดจากการลักลอบขายสินคาหนีภาษี
นํ า ไปสู ก ารคอร รั ป ชั่ น การกระทํ า ผิ ด กฎหมายและผิ ด ศี ล ธรรมโดยมี แ รงจู ง ใจอั น สํ า คั ญ คื อ
คาตอบแทนที่สูงลิ่ว ผูอานจะเห็นทรรศนะของเมา สําณางที่โตตอบกับสภาพสังคมดังกลาวอยาง
ชัดเจนในนวนิยายของเธอ กลาวคือ เงินเปนศัตรูตัวฉกาจที่มุงโจมตีครอบครัวและคุณธรรมตาม
ขนบประเพณี มีอานุภาพทําใหคนเพลิดเพลิน ลืมตัว ลืมหนาที่ที่สมาชิกในครอบครัวแตละคนพึงมี
ตอกันได แตหากครอบครัวใดมีสตรีที่ทําหนาที่ภรรยาและมารดาที่ดีอยางไมบกพรองแลว อานุภาพ
ของเงินก็ไมอาจแผวพานครอบครัวนั้นไดเลย แตสิ่งสําคัญที่สตรีตองตระหนักก็คือตองยึดมั่นใน
คุณคาแหงความเปนกุลสตรีของตน เชื่อมั่นในพลังแหงจิตวิญญาณที่เหนือกวาของความเปนกุล
สตรีที่จะปกปองคุมครองภัยอันตรายทุกอยางที่จะมาคุกคามครอบครัวและบุคคลรอบขางอันเปนที่
รัก เพราะความเชื่อมั่นและยึดมั่นในวิถีแหงกุลสตรีเทานั้นที่จะนําผลดีมาสูชีวิต ไมใชการทาทาย
หรือการแตกแถวที่ใหผลตอบแทนในดานที่ตรงกันขามเสมอ
๔.๓.๑.๓ กมฺรงผฺกามฺลิะ(พวงมาลัยดอกมะลิ): พลังของกุลสตรีที่มีตออนาคตของ
ชาติ
นวนิยายของเมา สําณางที่ชนะการประกวดรางวัลเรื่องลาสุดเลมนี้อาจ
กลาวไดวาเปนผลงานที่เธอนําเสนอในโทนเสียงที่เครงขรึมและเอาจริงเอาจังที่สุดบนพื้นฐานขอมูล
ที่ใกลเคียงความเปนจริงที่สุดดวย และนวนิยายเลมดังกลาวอาจเปนเพียงเลมเดียวที่นําเสนอตรงไป
ที่ปญหาสังคมเขมรจริงๆ ในชวง ทศวรรษ ๙๐ กมฺรงผฺกามฺลิะ เปนนวนิยายที่แทบจะไมมีกลิ่นอาย
ของความรักระหว างหนุ มสาวตามแบบถนัดของเมา สําณางเลย แตก ลับโดดเดน ดวยความรัก
ระหวางแมกับลูกแทน แมลีลาการนําเสนอจะตางไปจากเรื่องอื่นๆ แตสิ่งหนึ่งที่ไมเคยขาดหายไป
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ในงานของเมา สําณางก็คือ การย้ําใหเห็นพลังแหงจิตวิญญาณที่เหนือกวาของความเปนกุลสตรีที่
พยายามประคับประคองชีวิตของบุตรใหดําเนินไปอยางมีอนาคตมากที่สุด ดวยพลังความรักที่
ยิ่งใหญของมารดานี่เองทําใหแมจะตองผานสถานการณที่ยากลําบากเพียงใดก็ตาม แตความพยายาม
ตอสูชีวิตไปในทางที่ถูกตองก็ใหผลตอบแทนที่ดีเสมอ
กมฺรงผฺกามฺลิะ เปนเรื่องของสามแมลูกที่เผชิญชีวิตหลังยุคเขมรแดงอยาง
ยากลําบาก เมื่อมะลิตองเดินทางจากคายอพยพกลับมาอยูในพนมเปญอีกครั้ง จากสภาพของลูก
ขาราชการผูมีอันจะกินกอนยุคเขมรแดง เธอกลับกลายเปนคนสิ้นเนื้อ ประดาตัว สามีตายเพราะ
เหยียบกับระเบิด ทิ้งบุตรชายและบุตรสาวไวใหมะลิผูไรทักษะในการประกอบอาชีพเลี้ยงดูตาม
ยถากรรม อนาคตบุ ต รชายและบุ ต รสาวของมะลิ แ ขวนอยู บ นเส น ดา ย เพราะมะลิต อ งยอมให
บุตรชายคือนตเปนเด็กเรขายหนังสือพิมพ และบุตรสาวคือแฬนออกมาขายพวงมาลัยในสถาน
เริงรมยตอนกลางคืน เพื่อความอยูรอด แฬนตองปรุงแตงกิริยาใหสาวกวาวัยและเสี่ยงตอการถูก
แขกที่เมาลวนลามหรือลวงละเมิดทางเพศ สวนนตก็ถูกรุนพี่และเพื่อนที่อยูในวงการนักเลงชักจูงให
เขาแกงมิจฉาชีพและเริ่มฉกชิงวิ่งราว แตแมจะยากจนแสนเข็ญเพียงใด มะลิก็ทําในสิ่งที่ผูปกครอง
นอยรายของเขมรที่อยูในสภาพสิ้นเนื้อประดาตัวอยางเธอจะทําคือเธอพยายามดูแลกวดขันบุตรให
ไดเรียนหนังสือเพราะตระหนักวามีแตการศึกษาเทานั้นที่จะชวยใหบุตรทั้งสองของเธอมีอนาคตที่
ดีกวาที่เปนอยูในปจจุบันได โชคดีที่อุดมคนรักเกาของมะลิยื่นมือมาชวยเหลือโดยการนําครอบครัว
นี้มาอุปการะ สงเสียแฬนและนตใหเรียนหนังสือ ทําใหเยาวชนทั้ง ๒ คนพนจากชีวิตที่มืดมนมาสู
อนาคตที่สดใสและกลายเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาชาติตอไป
อาจเป น เพราะเมา สํ า ณาง เขี ย นนวนิ ย ายเรื่ อ งนี้ ใ นวั ย ที่ เ ธอผ า น
ประสบการณชีวิตมามาก และเปนชวงเวลาที่เธอทิ้งหางการเขียนนวนิยายประโลมโลกแนวชีวิต
ครอบครัวและแนวลึกลับสืบสวนมาแลวเปนเวลากวา ๑๐ป (นวนิยายสวนใหญของเมา สําณาง
เขียนในชวงระหวางป ๑๙๘๑-๑๙๘๗) การสรางเนื้อเรื่อง ตัวละคร สภาพบรรยากาศและปญหาที่
พบภายในเรื่องพวงมาลัยดอกมะลิจึงเปนการหันหนาเผชิญกับปญหามากกวาจะพาผูอานหลีกหนี
ความจริงไปสูโลกแหงความฝนดังเชนชวงสิบปกอน เพียงแคตัวละครเอกฝายหญิงไมใชสตรีสาว
วัย ๑๙ ที่สวยงามราวนางสวรรค แตกลับเปนสตรีมาย วัย ๔๕ กับเด็กหญิงวัย ๑๔ ที่ดูทรุดโทรม
ซอมซอ และมีสภาพความเปนอยูใกลเคียงขอทานเขาไปทุกขณะ ก็คงทําใหแฟนนวนิยายของเมา
สําณางตองประหลาดใจอยูไมนอยกับความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ยิ่งไปกวานั้น นวนิยายเลมบางเรื่อง
นี้ยังอัดแนนไปดวยปญหานานาประการนอกเหนือไปจากปญหาเรื่องเงินคือที่มาแหงความเลวราย
ทั้งปวงซึ่งพบในผลงานของเธอทุกเลมอยูแลว ปญหาที่เธอนําเสนอผานภาพชีวิตของตัวละครสาม
แมลูกสะทอนใหเห็นทั้งความรุนแรงที่เยาวชนไดรับผลกระทบจากสังคมโดยตรงและความรุนแรง
เชิงโครงสรางที่ผลักดันใหตัวละครจนมุมไมอาจหาทางออกที่ดีกวานี้ได
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ป ญ หาใหญ ที่ แ ทบจะไม มี ใ ครนํ า มาพู ด ถึ ง ในนวนิ ย ายเลยคื อ ป ญ หา
ประชาชนเขมรจากคายอพยพตามชายแดนที่โยกยายกลับเขาประเทศดวยสภาพที่สิ้นเนื้อประดาตัว
และไรหนทางทํากิน ปญหาดังกลาวเปนผลกระทบมาจากสมัยเขมรแดง ชีวิตของครอบครัวมะลิ
นตและแฬน คือตัวอยางของประชาชนจนตรอกเหลานี้ พวกเขาเชาบานในสลัมกลางดงน้ําครําใน
ราคาที่แพงกวาสภาพบาน มารดาไมมีอาชีพ เงินรายไดอันนอยนิดจากบุตรชายที่เรขายหนังสือพิมพ
เอาไวซื้อขาวกิน สวนรายไดจากการขายพวงมาลัยของบุตรสาวเจียดเปนคาเชาบานและคาใชจายใน
การเรียนของบุตรทั้งสอง นวนิยายเรื่องนี้สงสารที่แรงมากถึงพี่นองรวมชาติวาสภาพที่ไรโอกาสใน
การเขาถึงทรัพยากรและทุนผลักใหประชาชนจากคายอพยพเหลานี้ไรทางออกและนําไปสูปญหาที่
รุนแรงขึ้นทุกขณะ ทั้งนี้เพราะสังคมหลังสมัยเขมรแดงเต็มไปดวยครอบครัวที่สูญเสียบุรุษผูเปน
หัวหนาครอบครัวและทําใหสตรีตองแบกรับภาระหนักนี้เปนจํานวนมาก มะลิเองก็คือหนึ่งใน
จํานวนครอบครัวเหลานี้ และซ้ํารายกวานั้นคือ หลังสมัยเขมรแดงเมื่อมะลิเซซังจากคายอพยพ
กลับคืนสูประเทศบานเกิด เธอตองผจญชีวิตในสังคมเมืองในสภาพที่ไมมีทรัพยสมบัติและไมมี
ญาติพี่นอง นั่นเทากับทําใหเธอขาดกลุมสังคมที่ใกลชิดที่สุดที่เธอสามารถพึ่งพิงไดบาง ประกอบ
กับชีวิตในอดีตของเธอไมไดสงเสริมใหเธอสามารถจะเปนผูนําครอบครัวที่มีศักยภาพเลย การ
เติบโตมาในครอบครัวที่ร่ํารวยทําใหเธอไมเคยประกอบอาชีพเอง การไดรับการอบรมมาอยางกุล
สตรีตามขนบนิยมทําใหมะลิไมไดรับการฝกฝนใหมีทักษะในการออกมาใชชีวิตนอกบาน ความ
ยากจนทําใหเธอไมมีทุนและวัยที่เริ่มชราตัดโอกาสของเธอในการประกอบอาชีพที่เปนแรงงานไร
ฝมือดังเชนการขายสินคาตามสถานบริการ นั่นทําใหเธอคือตัวอยางของประชาชนที่ไรโอกาสมาก
ที่สุด
ปจจัยทั้งหมดผลักใหมะลิตองสงบุตรทั้งชายและหญิงของตนเขาสูการ
ขายแรงงานตั้ ง แต อายุ ยั งน อ ยซึ่ งจะนํามาสูป ญหาต อมาที่เมา สํ าณางแสดงใหเ ห็น คือ เยาวชน
ทั้งหลายจะกลายเปนผูอยูในภาวะเสี่ยงที่สุดตอการถูกเอารัดเอาเปรียบจากสังคม กลาวคือเยาวชน
ทุกคนมีสิทธิ์กลายเปนเด็กขอทาน เด็กเรรอนตามทองถนน หรือเด็กติดสารเสพติด เสี่ยงตอการถูก
ลอลวงชักจูงเขาแกงมิจฉาชีพดังเชนที่นตหลงไปเขาแกงพี่ใหญอยูชั่วขณะ และเสี่ยงตอการถูกลวง
ละเมิดทางเพศดังเชนที่แฬนประสบตอนเปดเรื่อง คําถามสําคัญที่เมา สําณางทิ้งไวใหผูอานขบคิดก็
คือ หากเยาวชนซึ่งเปนอนาคตของชาติกําลังอยูในสภาวะที่เสี่ยงที่สุดตอการถูกเอารัดเอาเปรียบและ
ถูกลวงละเมิดเรื่องความปลอดภัยของชีวิต ชะตาของประเทศเขมรจะเปนเชนไรหากไรกําลังสําคัญ
ในการพัฒนาประเทศเสียแลว
สภาพสั ง คมที่ รัฐ ยั ง แก ป ญ หาไม ไ ด ทั้ ง เรื่ อ งความยากจน การกระจาย
โอกาสใหประชาชนเขาถึงอาชีพตางๆ ปญหาเด็กเรรอน เด็กติดสารเสพติด ปญหาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน การลวงละเมิดทางเพศ แกงมิจฉาชีพที่ชุกชุมราวดอกเห็ด ปญหาทั้งหมดถูกผลักเปนฉาก
หลังโดยมีชีวิตรันทดของครอบครัวมะลิเปนฉากหนาอยูกับปญหาที่เดนชัดสามปญหาคือความ
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ยากจน อาชีพ ที่เสี่ย งอัน ตรายจากการถูกลว งละเมิดทางเพศและการถูกชักจูงเขาแกงมิจฉาชีพ
ทั้งหมดเพื่อนําเสนอประเด็นสําคัญของเรื่องคือเยาวชนกับการศึกษา ความยากลําบากที่นําเสนอมา
ทั้งหมดก็เพื่อขับเนนใหเห็นวาการศึกษามีความสําคัญมากในการชวยยกระดับความเปนอยูของคนได
เยาวชนจะมีอนาคตที่สดใสถามีการศึกษา และเมื่ออนาคตของชาติมีความรูก็จะสามารถนําพาชาติ
ไปสูความเจริญรุงเรืองได บทบาทของกุลสตรีที่เมา สําณางตองการนําเสนออยูตรงจุดนี้เอง จุด
ที่นตและแฬนมีมารดาที่เห็นความสําคัญของการศึกษา พยายามผลักดันใหบุตรเรียนหนังสือเพราะมี
ความเชื่อ ที่ ถูก วา การศึก ษาและความรูเ ทานั้น ที่ จ ะทํา ให คนมี อ นาคต การที่ ม ารดาอยา งมะลิ มี
วิสัยทัศนที่ถูกตองก็ไมใชเรื่องบังเอิญแตเปนเพราะเธอก็มีการศึกษาเหมือนกันจึงมีความคิดความ
อาน (แตนาประหลาดใจมากที่ไมมีทักษะในการประกอบอาชีพ !) แมจะมีฐานะยากจนสักเพียงใดก็
พยายามผลักดันใหบุตรไดเรียนหนังสือและอบรมสั่งสอนบุตรใหเห็นคุณคาของการศึกษา ภาพ
ของมะลิจึงเปนภาพของมารดาตัวอยางที่เมา สําณางบรรจงสรางขึ้นดวยสวนผสมที่ชวนประหลาด
ใจ คื อเป น สัด ส วนผสมระหวางสตรีที่ พอจะมีความรูซึ่งจัด ว าก าวหน ามากกั บสตรีที่ยึ ด มั่น ใน
บทบาทของการเปนมารดาตามขนบนิยม กลาวคือเปนมารดาที่รักและหวงใยบุตร ปรารถนาให
บุตรมีชีวิตที่เจริญรุงเรือง อบรมสั่งสอนบุตรไปในทางที่ดีและเสียสละความสุขของตนเองเพื่อบุตร
ได สวนผสมดังกลาวมีเพื่อเปนกระบอกเสียงใหผูอานตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองสงเสริม
บุตรหลานของตนใหไดรับการศึกษา นอกเหนือไปจากประเด็นที่วาสตรีผูเปนภรรยาและมารดายัง
เปนบุคคลสําคัญที่สุดในการรักษาสถาบันครอบครัวและสงตอขนบประเพณีและวัฒนธรรมของชน
ชาติตนเอาไวนั่นเอง
ตัวละครเปรียบเทียบที่จะขับเนนใหมารดาอยางมะลิดูเพียบพรอมมากขึ้น
คือ มารดาเลี้ยงในครอบครัวของยงและสฺรส ในครอบครัวมะลิที่ปราศจากหัวหนาครอบครัวที่เปน
บุรุษ และมะลิก็เปนหัวหนาครอบครัวที่ไรความสามารถในการหารายได แตดวยพลังแหงความรัก
ที่มารดามีตอบุตรยังทําใหบุตรทั้งสองของเธอไดเรียนหนังสือ สวนครอบครัวยงและสฺรสฐานะไม
ขัดสน มารดาเสียชีวิตแลวแตบิดายังมีชีวิตอยู หากแตจุดบอดของครอบครัวนี้คือมารดาเลี้ยงที่ยัง
สาวและชอบทารุณบุตรเลี้ยงตั้งแตการใชใหทํางานหนัก การทํารายรางกาย ไปจนถึงการปดกั้น
โอกาสทุกอยางที่เด็กควรไดรับโดยที่บิดาเองไมไดปกปองดูแลบุตรดวย กลาวไดวามารดาเลี้ยงและ
บิดาเปนผูผลักใหบุตรชายและบุตรสาวออกจากบานไปเปนกลุมเสี่ยงตอการติดยา การมั่วสุม และ
การถูกลวงละมิดทางเพศ ดังเชนที่ยงหนีออกจากบานไปเขาแกงมิจฉาชีพและเสียชีวิตตั้งแตยังหนุม
สวนสฺรสก็ทนความทารุณของมารดาเลี้ยงไมไหวหนีออกจากบานเชนกัน สาวนอยกลายเปนเด็กติด
ยาและมีเพศสัมพันธกับเด็กหนุมรุนราวคราวเดียวกันเพียงเพื่อแลกกับการไดเสพยา หากไมมผี ใู หญ
ที่เล็งเห็นความสําคัญของเด็ก ๆ อยางอุดมและหยิบยื่นโอกาสในการกลับตัวเปนคนดีให ชีวิต
ของสฺรส ซึ่งถือวาเปนอนาคตของชาติอีกคนหนึ่งก็ตองถูกทําลายไปเพราะความรุนแรงจากปญหา
สังคมที่เธอไดรับผลกระทบอยางแนนอน กรณีของยงและสฺรสสอดคลองกับสุภาษิตเขมรบทหนึ่ง
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ที่เนนใหเห็นบทบาทสําคัญของผูเปนมารดา นั่นคือ สูยอมใหพอตาย อยายอมใหแมตาย เรือลม
กลางแมน้ํา อยาใหไฟไหมบาน 252 คนเขมรเปรียบเทียบความตายของบิดากับความตายของมารดา
วาความตายของบิดาเทียบเทากับเรือลมกลางแมน้ํา อาจจะสูญเสียทรัพยสินไปบางแตก็เสมอแค
ทรัพยที่อยูในเรือลําหนึ่งเทานั้น แตหากมารดาตายนั้นเปรียบเสมือนกับไฟไหมบานที่เผาผลาญ
ทรัพยสินทั้งหมดที่มีอยูเลยทีเดียว ก็เหมือนดังเชนที่มารดายอมเลี้ยงลูกไดดีกวาบิดา เพราะมารดา
นั้นรับหนาที่ทุกอยางที่เกี่ยวกับการอบรมและดูแลบุตรและอาจทําหนาที่แทนบิดาไดดวย ในขณะที่
บิดานั้นไมอาจปฏิบัติหนาที่แทนมารดาไดเลย ดังนั้นถาไมมีมารดา ชีวิตของบุตรทั้งหลายก็คง
ลําบากมากเพราะบิดาคงไมสามารถดูแลเอาใจใสบุตรไดดีเทามารดา ยิ่งสภาพครอบครัวที่มีมารดา
เลี้ยงอยางครอบครัวของยงและสฺรสแลว การที่เธอไมมีความรักความเมตตาตอบุตรเลี้ยงเลยยิ่งทําให
โอกาสที่จะมีชีวิตที่ดีของยงและสฺรสถูกปดตาย ในที่นี้เมา สําณางก็แสดงใหเห็นแลววาเด็กที่ไร
มารดาและมีปญหาครอบครัวจะตกอยูในสภาพที่นาเวทนาเพียงใด ฉะนั้นการมีมารดาที่ดีอยางมะลิ
ที่รักบุตร หวงใยดูแลบุตรและพยายามขวนขวายหาสิ่งที่ดีเทาที่กําลังของตนจะหาไดมาใหบุตร
ตลอดเวลาจึงเปนพลังทางจิตวิญญาณที่สูงสงที่รับประกันอนาคตที่รุงเรืองของบุตรได
จุดเปลี่ยนที่นาสนใจคือบทสรุปของสตรีมายอยางมะลิ จากสถิติเดิมทั้ง
รฺลกโบก ขฺสาจ และ ราชสีหไพฺรงฺงึต เมา สําณางเสนอวาสตรีมายที่มีบุตรตองครองตัวเปนโสดไม
แตงงานกับบุรุษอื่นอีกเลย เพราะไมเชนนั้นจะขัดแยงกับคุณลักษณะของกุลสตรีที่เพียบพรอม
ประการหนึ่งคือความซื่อสัตยและจงรักภักดีตอสามี แตในเรื่อง กมฺรงผฺกามฺลิะ ไมเปนเชนนั้น
หลังจากผานความทุกขทรมานมาตลอดทั้งเรื่อง ในทายที่สุดมะลิก็ไดลงเอยกับคูรักเกาที่พลัดพราก
จากกันไปนานคืออุดม กอนหนานี้มะลิเจียมตัวไมกลาหวังวาจะไดใชชีวิตกับอุดมอีก เธอไดแต
ฝากบุตรทั้งสองไวสวนตัวเธอขอกลับไปอยูบาน ปฏิกริยาและคําพูดของอุดมที่เอยกับมะลิแสดงให
เห็นทรรศนะที่เริ่มเปลี่ยนไปของเมา สําณาง อยางนาสนใจ อุดมรูสึกสงสารและเห็นใจมะลิ เขา
ตองการเริ่มตนชีวิตใหมกับเธอเพราะเขาตองการใชชีวิตกับสตรีที่จะมารวมทุกขรวมสุขและดูแลกัน
ในยามแกเฒา ไมไดตองการมีภรรยาใหมเพียงเพื่อแสวงหาความเพลิดเพลินทางกามารมณเทานั้น
แสดงใหเห็นวาบุรุษอยางอุดมไมไดเห็นพรหมจารีของสตรีสําคัญไปกวาคุณคาที่แทจริงในตัวของ
สตรีผูนั้นเลย ประเด็นนี้คอนขางตางไปจากตัวละครบุรุษใหนวนิยายเรื่องอื่น ๆ ของเธออยางหนา
มือเปนหลังมือทีเดียว
“พี่เห็นวามะลิไมตองไปไหนทั้งนั้น สวนพวกลูก ๆ มะลิไมตอง
กังวลนะ พี่รักพวกเขาเหมือนเปนลูกของพี่เอง พี่เห็นนตก็นึกไปถึงตัวพี่
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๒๒๕

สมัยเด็กๆที่ไมมีพอ แตพี่ก็เรียนเหมือนพวกเขาเวลานี้แหละ ความจริง
ภรรยาและลูกของพี่เสียชีวิตไปแลวดวยอุบัติเหตุทางรถยนตเมื่อ ๒ ปกอ น
..พี่อยากใหมะลิอยูที่นี่ดวยกันไปนานๆ เปนครอบครัวหนึ่งที่มีความสุข
ที่สุด มีลูก มีแม มีพอ อยูพรอมหนากันเหมือนครอบครัวอื่น ๆ เขา” 253
คงไมเกินความจริงนักหากจะกลาววาความคิดและการกระทํา
ของอุดมที่ตัดสินใจเริ่มตนชีวิตใหมกับสตรีมายลูกติดอยางมะลิ ซ้ํายังเปนสตรีที่มีฐานะยากจนอยาง
ถึงที่สุดเปนสิ่งที่มีโอกาสเปนไปไดนอยมากจนอาจจะหาไมไดในสังคมเขมร แตเมา สําณางก็เปด
โอกาสนี้ใหกับตัวละครสตรีของเธอ ฉะนั้น เมื่อพิจารณาจากขอเสนอของเธอที่เคยมีตอตัวละคร
สตรีมายตัวอื่นเชนคุณมนทาและคุณออนที่เมา สําณางย้ําวาพวกเธอตองครองตัวเปนโสดตอไปถึง
จะมีคุณคาในฐานะกุลสตรีเขมร สิ่งที่อุดมเสนอกับมะลิคือการเปลี่ยนแปลงที่นาจับตามองอยางมาก
ไมวาจะดวยเหตุผลของความสงสาร เห็นใจ หรือความรักที่คนทั้งคูเคยมีตอกันมากอนหรือไมก็ตาม
แตสิ่งนี้ชวยเปดพื้นที่ใหกับสตรีมายทั้งเรื่องการไมตองถูกจองจําดวยกฎขอบังคับที่เรียกรองให
ภรรยาซื่อสัตยตอสามีแมเขาจะเสียชีวิตไปแลว และยังเปนการยกระดับคุณคาของสตรีมายที่เคยต่ํา
มากในสายตาของสังคมเขมรใหมาอยูในระดับที่เทียบเคียงไดเทากับสตรีทั่วไป กลาวคือคุณคาใน
ตัวเธอมีมากกวาพรหมจารีและหากมีคนเห็นคุณคาดังกลาวนั้น เธอก็สามารถเริ่มตนชีวิตใหมได
และในปรากฏการณเดียวกันสิ่งนี้ก็ยังเปนการเปดพื้นที่ใหมใหกับบุรุษเขมร โดยการกระตุนให
สามารถปลดปลอยตัวเองจากคานิยมเดิมที่ใหคุณคาสูงสุดแกสตรีที่จะมาเปนภรรยาที่ความบริสุทธิ์
เทานั้น มาเปนบุรุษที่มีความคิดไมคับแคบ มีสายตาในการมองโลกและคนที่กวางไกลมากขึ้น
อยางไรก็ตาม ทรรศนะที่เริ่ มเปลี่ยนไปนี้คงเปนชวงแรกเริ่มที่หากเมา
สําณางตองการสานประเด็นนี้ตอไปคงตองพยายามคิดใหตกผลึกกวานี้ เพราะสังเกตไดวากวาที่เมา
สํา ณางจะยอมใหม ะลิของเธอสามารถเริ่ มตน ชีวิต ใหมกั บอุด มไดนั้น เธอตอ งระดมเหตุ ผลมา
มากมายตั้งแตทําใหสามีมะลิตาย ทําใหภรรยาและบุตรสาวของอุดมตาย เพิ่มความชอบธรรมโดย
การใหทั้งคูเปนคนรักเกาที่พลัดพรากกันไปทั้งยังรักเพราะระบอบการปกครองที่โหดรายของเขมร
แดงเปนเหตุ ที่สําคัญที่สุดคือทั้งความคิดและกิริยาทาทางของมะลิยังถูกควบคุมใหอยูภายในกรอบ
ของภรรยาที่ดีอยู คือไมกลาคิดเรื่องอุดมเพราะรูสึกเปนไปไมได มีความเจียมตนในฐานะที่เธอเปน
สตรีมาย การลงเอยตองใหอุดมเปนฝายเอยปากขอและจัดการทั้งหมด บทสรุปที่เปลี่ยนไปของ
สตรีมายอยางมะลิอาจเปนไดทั้งการแสดงใหเห็นแนวโนมอันดีที่สังคมจะพิจารณาใหโอกาสสตรี
มายและไมลดคุณคาของเธอเพียงการแตงงานกับบุรุษแคครั้งเดียว แตเปนการเห็นคุณคาในตัวตน
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เมา สํณาง, กมฺรงผฺกามฺลิะ (ภฺนํเพญ: องฺคการนัวรเวสฺสสฺงเคราะกุมารกมฺพูชา, ค.ศ. ๒๐๐๐), หนา
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๒๒๖

และการทําหนาที่อันดีของเธอที่มีตอสังคมและประเทศชาติ หรือก็เปนไปไดอีกเชนกันวาโอกาส
ของสตรีม ายที่อาจไดเ ริ่มตน ชีวิตใหมตองไม ใชเ พื่อความตองการส วนตัวแตตองเป นการอุทิศ
รางกายใหกับสังคมและประเทศชาติในการทําหนาที่มารดาและภรรยาที่ดีใหกับสังคมเขมรตอไป
ซึ่งหากเปนกรณีหลังก็ดูสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของสังคมเขมรหลังสมัยเขมรแดงที่อุดม
ไปด วยสตรีมาย หากสังคมไมเปดโอกาสใหพวกเธอเลย การฟน ฟูและพัฒนาประเทศก็คงไม
สามารถดําเนินไปทามกลางอุปสรรคที่มากกวานี้มาก
๔. ๔ กุลสตรี : เครื่องหมายรับรองความเปนเขมร
ทศวรรษที่ ๑๙๙๐ ในชวงป ค.ศ. ๑๙๘๑-๑๙๘๗ อันเปนชวงปที่เมา สําณางสรางสรรค
นวนิยายลายมือของเธออยูนั้น
สถานการณของประเทศกัมพูชาทั้งในระดับนานาชาติและ
สถานการณภายในประเทศดําเนินไปในระดับที่มากกวาความยากลําบากและเปนปรากฏการณที่ทา
ทายไมวาจะสําหรับรัฐบาลประเทศใดก็ตาม การที่รัฐบาลเฮง สัมรินมีเวียดนามเขามากํากับดูแล
อย า งใกล ชิ ด ทํ า ให น านาประเทศไม ส ามารถยอมรั บ ได แ ละยั ง คงให ก ารรั บ รองเขมรแดงใน
สหประชาชาติ ภาวะดังกลาวทําใหสงครามยืดเยื้อ ประเทศกัมพูชาตองสูญเสียกําลังบุรุษที่เหลือ
นอยกวาสตรีอยูแลวไปในการทําสงครามแทนที่จะเปนแรงงานหลักในการฟนฟูประเทศ ยิ่งไปกวา
นั้น สหภาพโซเวียตและประเทศคอมมิวนิสตแถบยุโรปตะวันออกเทานั้นที่ใหความชวยเหลือใน
แทบทุ ก ๆ ด า นแก ป ระเทศกั ม พู ช า ซึ่ ง ย อ ยยั บ ทั้ ง ในระดั บ โครงสร า งหลั ก ทางกายภาพและ
สาธารณูปโภคทุกสวน ฉะนั้น แรงงานของประชากรทั้งหมดไมวาจะเปนบุรุษหรือสตรีจึงเปนกําลัง
สําคัญในการกระทํากิจกรรมทุกภาคสวนของสังคม
หลังยุคเขมรแดงจึงเปนยุคที่ประเทศตองซอมแซมตัวเองดานกายภาพและสถาบันองคกร
ตาง ๆ เพื่อใหใชการไดโดยเร็ว แตผูที่ศึกษาและเกี่ยวของกับปรากฏการณในการซอมแซมและ
ฟนฟูตนเองใหมของประเทศเขมรตางลงความเห็นวาสิ่งที่จําเปนตองกระทําอยางเรงดวนกวาคือ
การสรางตนเองและความภาคภูมิใจในจิตวิญญาณของชนชาติตนเองขึ้นมาใหม และสิ่งนี้ตอง
กระทําผานการฟนฟูวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี เพราะคนกับวัฒนธรรมเปนสิ่งที่
ผูกพันกันอยางแยกไมออก ดังเชนสิ่งที่ไมเคิล วิคเคอรีมองเห็นคือคนเขมรนั้นภาคภูมิใจกับประวัติ
ดานอักษรศาสตรของชาติตนถึงขนาดที่วา หากมีการกระทําหรือมีความคิดใดก็ตามที่สอแสดงวา
เปนการคุกคามภาษาเขมรแลว สิ่งนั้นจะกลายเปนการคุกคามการดํารงอยูของชนชาติเขมรเลย
ทีเดียว ฉะนั้นโครงการหนึ่งที่เกิดขึ้นคือการฟนฟูวัฒนธรรมดานอักษรศาสตรของเขมร 254 หรือเชน
เชง พอน รัฐมนตรีวาการกระทรวงขาวสารและวัฒนธรรม กลาววา “วัฒนธรรมคือจิตวิญญาณของ
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๒๒๗

ชนชาติ” เขาพยายามฟนฟูวัฒนธรรมไมวาจะเปนการซอมแซมโบราณสถานและโบราณวัตถุ การ
ฟนฟูระบําอัปสรา การฟนฟูศิลปะการรายรําแบบโบราณของชาติเขมร ก็เพื่อนําจิตวิญญาณของชน
ชาติกลับมา แตมุมมองที่นาสนใจที่สุดของ เชง พอน คือเขาเห็นวาเนื้อหาที่สําคัญที่สุดของ
วัฒนธรรมก็คือตัวคนเขมรเอง ดังจะเห็นไดจากการที่เขาเคยพารัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม
ของสาธารณรัฐเช็คไปเยี่ยมประชาชนในโรงพยาบาลและเมื่อถูกถามวาทําไมจึงพาเขามาดูคนปวย
เชง พอน ตอบวา ก็เพราะคนเหลานี้คืองานศิลปะ คือเสียงร่ําไห หรือหินที่แตกหัก จริง ๆ แลวเขาพา
ทาน(รัฐมนตรี)มาชมโกดังที่เก็บชิ้นงานเหลานี้ไว 255 ดังนั้น หากจะฟนฟูวัฒนธรรมใหกลับคืนสู
ชาติโดยเร็ว สิ่งที่ประเทศตองทําอยางเรงดวนก็คือการฟนฟูจิตใจของคนเขมรซึ่งเปรียบเสมือนกับ
ชิ้นงานทางวัฒนธรรมที่แทจริงของชนชาติดวย
นวนิยายของเมา สําณางเกือบทั้งหมดเกิดขึ้นในชวงเวลาดังกลาว ชวงเวลาที่ทุกภาคสวน
ของสั ง คมอยู ใ นสภาพที่แ ตกหั ก เสี ย หาย ชาวเขมรทุ ก คนทั้ ง ในเมื อ งและชนบทต อ งต อ สู เ พื่ อ
พยายามมีชีวิตรอด บทบาทอันโดดเดนในนวนิยายของเมา สําณาง คือการเปนเครื่องประโลมใจชั้น
ดีที่ทําใหผูอานคลายความทุกขอันหนักหนวงจากชีวิตประจําวัน นวนิยายจํานวนหนึ่งเปนเรื่อง
แนวสื บ สวนสอบสวน การค น หาความจริ ง การคลายปมปริ ศ นาต า ง ๆ เมา สํ า ณางจะใช
องคประกอบเรื่องตัวจริง ตัวปลอมและการปลอมตัวเปนสวนสําคัญในการวางโครงเรื่องเพื่อความ
สนุกสนานตื่นเตน ทําใหผูอานติดตามอานตั้งแตตนจนจบ โดยการพิสูจนวาใครเปนตัวจริง เปดเผย
วาใครเปนตัวปลอม หรือมีการจงใจปลอมตัวเพื่อภารกิจบางประการ แตภายใตเนื้อหาดังกลาวสิ่งที่
ซอนอยูคือการยืนยันถึงอัตลักษณของชนชาติตนเองและการหวนกลับไปหาคุณธรรมที่เปนเครื่อง
ยึดเหนี่ยวจิตใจคน นวนิยายที่เสนอเนื้อหาดังกลาวมี ๕ เรื่องคือ กุลาบเขฺมา(กุหลาบดํา) ชุมโนรนิ
รดี (สายลมนิรดี) พฺนลือจฺนทร(แสงจันทร) ขสฺญญาเพลอฺรุณระ(ขอสัญญาเมื่ออรุณรุง) และ ผฺกาบฺ
เญีแกฺอก (กาฝาก) ดังรายละเอียดตอไปนี้
๔.๔.๑ ตัวจริง VS ตัวปลอม : กุลสตรีคือสายเลือดที่แทจริง (ของชาวเขมร)
ความนาตื่นเตนชวนติดตามในนวนิยายหลายเรื่องของเมา สําณางเกิดจากการ
พิสูจนชาติกําเนิดที่แทจริงของตัวละคร การที่เมา สําณางผลิตเรื่องทํานองนี้ออกมาจํานวนหนึ่ง
แสดงใหเห็นวาเปนแนวเรื่องที่ถูกรสนิยมคนอานในขณะนั้นอยูไมนอย เรื่องจะเริ่มที่การพลัดพราก
จากครอบครัวเดิม ตัวละครผูไมรูกําเนิดที่แทจริงของตนเองมีชีวิตที่ยากลําบากเพราะฐานะยากจน
และตองเผชิญกับอุปสรรคนานาประการ แตในที่สุดเรื่องจะจบลงที่การไดกลับมาอยูรวมกันอีก
ครั้งหนึ่งพรอมกับไดครอบครองทรัพยสมบัติดั้งเดิมของวงศตระกูล นาสังเกตดวยวาตัวละครที่มี
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ขอสงสัยวาเปนตัวจริงหรือไมนั้นมักเปนสตรี และสิ่งที่ใชพิสูจนหรือยืนยันความเปนทายาทที่
แทจริงคือความเปนกุลสตรีของเธอ ตัวอยางนวนิยายที่เสนอแนวเรื่องดังกลาวคือเรื่องกุลาบเขฺมา
(กุหลาบดํา) และ ชุมโนรนิรดี (สายลมนิรดี )
นิมลหรือกุหลาบจากเรื่อง กุลาบเขฺมา เปนบุตรสาวของเศรษฐีที่พลัดพรากกับบิดา
ตั้งแตยังเปนทารก เนื่องจากมารดามีปากเสียงกับบิดาอยางรุนแรงจึงหอบบุตรสาวกลับบานเกิดของ
ตนเองดวยความนอยใจ มารดาของเด็กหญิงกุหลาบประสบอุบัติเหตุถึงแกชีวิต แตเด็กหญิงกุหลาบ
รอดมาไดและเติบโตมาดวยการเลี้ยงดูของพอลลาสาวใชคนสนิทของมารดา พอลลาเลี้ยงกุหลาบ
หรือนิมลโดยหวังขายนิมลใหกับบุรุษที่ร่ํารวยตอนโต แตนิมลปฏิเสธและพยายามตอสูดวยลําแขง
ของตนเองจนในที่สุดก็ไดพบกับบิดาที่แทจริงของเธอ
ลีนาหรือวรลักษณจากเรื่อง ชุมโนรนิรดี เปนบุตรสาวของมหาเศรษฐีที่บิดามารดา
ถูกปองรายถึงชีวิต แมนมของเธอเก็บเธอไปเลี้ยงดูจนโต และกอนตายไดมอบสรอยประจําตระกูล
และสั่งเสียใหลีนาเดินทางเขากรุงพนมเปญเพื่อตามหาชาติกําเนิดที่แทจริงของตน ลีนาไดเขามา
เปนสาวใชที่บานของราตรีซึ่งเปนคูหมั้นในวัยเด็กของเธอโดยบังเอิญ เธอตองฝาฟนอุปสรรคจาก
การปองรายของคุณยาที่เปนผูสังหารบิดามารดาของเธอ และจากการขมเหงของเสฏฐีซึ่งปลอมตัว
เปนเธอ แตในที่สุดราตรีจะเปนผูชวยไขปริศนาทั้งหมดโดยมีสรอยคอประจําตระกูลเปนหลักฐาน
ชิ้นสําคัญ
ความเปนกุลสตรีและความไมเปนกุลสตรีในนวนิยายบางเรื่องของเมา สําณาง ทํา
หนาที่มากกวาการขับเนนใหเห็นความเพียบพรอมของนางเอก ดังเชนในนวนิยายสองเรือ่ งนี้ ความ
เปนกุลสตรีและความไมเปนกุลสตรีเปนคุณสมบัติสําคัญในการจําแนกแยกแยะความบริสุทธิ์ทาง
สายเลือดในตัวนางเอกจากสภาพแวดลอมที่ดูขัดกันมากกับตัวเธอ เมา สําณางตองระดมรหัสทาง
วัฒนธรรมหลายประการมาประกอบสรางตัวนิมล เพื่อเชื่อมโยงวาความเปนกุลสตรีเปนเครื่องหมาย
รับรองความเปนเขมรแท รหัสแรกที่เมาสําณางใชคือกิริยาทาทางและความเปนแมบานแมเรือน
เปนจุดแยกนิมลออกจากพอลลาในชั้นแรก ในขณะที่นิมลเปนสตรีสาวที่งดงามทั้งรูปโฉม จริต
กิริยา การดูแลบานเรือน คุณธรรมและความรูดานวิชาชีพ แตในตอนตนเรื่องผูอานกลับเห็นวาเธอ
เติบโตมากับมารดาที่ไรคุณสมบัติของมารดาที่ดีอยางสิ้นเชิง พอลลาเปนสตรีสูงวัยทาทางกราน
โลก ไมสนใจดูแลบานเรือน ติดพนัน สูบบุหรี่ วาจาไรความออนหวานนุมนวลและไมเคยแสดง
ความรักความเมตตาตอบุตรสาวอยางจริงใจ เธอจะพูดดีกับนิมลเวลาที่เธอตองการผลประโยชน
เทานั้น ยิ่งไปกวานั้น พฤติกรรมตอ ๆ มาของพอลลายิ่งขัดกับความรูสึกของผูอานมากขึ้น เธอ
เรียกรองใหนิมลแสดงความกตัญูโดยการบังคับใหนิมลแตงงานเพื่อปลดหนี้พนัน และวางยา
บุตรสาวของตนเองเพื่อใหบุรุษที่ซื้อตัวนิมลไดเขาหาถึงหองนอนอันเปนสิ่งที่หางไกลจากบรรทัด
ฐานของการเปนกุลสตรีและขัดแยงกับสถานะของเธอที่เปนถึงมารดานางเอกมากทีเดียว

๒๒๙

“บุตรสาวจะเติบโตมาเปนกุลสตรีไดก็ตอเมื่อมีมารดาที่เปนกุลสตรี”เปนวาท
กรรมที่เมาเคยนําเสนอในนวนิยายของเธอ เรื่อง กุลาบเขฺมา ก็ย้ําวาทกรรมดังกลาวโดยการเฉลยวา
เปนเพราะพอลลาไมใชมารดาที่แทจริงของนิมล แตเปนเพียงสาวใชคนสนิทที่รับเลี้ยงนิมลเพราะ
โลภอยากไดเครื่องเพชรที่ติดศพมารดาของนิมลและเลี้ยงนิมลเพื่อหวังขายนิมลตอนโต สิ่งนี้ไขขอ
ของใจใหกับผูอานไดเพียงครึ่งเดียวคือเขาใจสาเหตุแหงความแตกตางระหวางนิมลและพอลลาวา
เปนเพราะไมใชสายเลือดเดียวกัน แตก็ทําใหเกิดคําถามตามมาคือเมื่อนิมลมีมารดาที่ไมเปนกุลสตรี
เลย แลวความเปนกุลสตรีของเธอมาจากไหน การหาคําตอบตรงจุดนี้จะเห็นการเชื่อมโยงระหวาง
ความเป น กุ ลสตรี ของนิมลกับความเป น สายเลือ ดที่แ ทซึ่งมีนั ย ถึงความมีบุ ญญาธิ การดว ย เมา
สําณางใชคําอธิบายตามแนวคิดของพุทธศาสนาเกี่ยวกับการจัดลําดับชั้นคนในสังคมเขมร คนที่มี
ฐานะร่ํารวยก็คือคนที่สะสมบุญมามากจากชาติที่แลว คําตอบวานิมลเปนบุตรสาวของมหาเศรษฐีผู
ร่ํารวยแหงกรุงพนมเปญเปนสิ่งที่ย้ําใหเห็นวาความเปนกุลสตรีของนิมลผูกติดอยูกับชาติกําเนิดที่
แทจริง นิมลเปนสายเลือดของคุณวันและคุณนุต ความเขมขนทางสายเลือดทําใหแมเธอจะเติบโต
มากับมารดาที่ไมไดมีคุณสมบัติแหงความเปนกุลสตรี แตความดีและความมีบุญญาธิการแหง
สายเลือดเธอเองทําใหเธอใฝดีและเติบโตมาอยางกุลสตรีผูเพียบพรอม และในที่สุดผลบุญก็ทําให
เธอไดกลับคืนสูครอบครัวของเธอ ไมมีชองวางอื่นอีกในเรื่องกุหลาบดําที่จะอธิบายที่มาแหงความ
เปนกุลสตรีของนิมลนอกจากเรื่องความบริสุทธิ์แหงสายเลือดจากตระกูลที่เกาแกและร่ํารวยซึ่ง
เชื่อมโยงไปถึงความมีบุญญาธิการของนางเอกเทานั้น
ชิ้นสวนสุดทายที่เชื่อมโยงใหเห็นวาความเปนกุลสตรี ชาติกําเนิดที่แทจริงและ
ความเปนเขมรแทคือสิ่งเดียวกันอยูที่วิธีสรางความเปนอื่นเพื่อขับเนนความเปนเขมรแทในตัวนิมล
เมา สําณางสรางตัวละครลีนกาขึ้นมาเปนขอเปรียบเทียบ ลีนกาคือนองสาวรวมบิดาเดียวกันกับนิมล
แตมารดาของเธอเปนชาวเขมรที่ไปตั้งรกรากที่ตางประเทศและลีนกาก็ถือกําเนิดและเติบโตที่นั่น
เมาสําณางวิจารณตัวละครของเธอดวยฉากการปรากฏกายครั้งแรกของลีนกา รวมทั้งกิริยาทาทางที่
ไมเปนเขมรเลย ดังนี้
ลีนกานั้นมีรูปรางดึงดูดใจชายดวยเรือนกายสูงโปรงแบบนางแบบ จมูก
โดง ริมฝปากเคลือบสีสด ผิวเธอขาวหมดจด ผมสีน้ําตาลที่เกิดจากการยอม ใส
กระโปรงสั้นดูทันสมัย256
เพียงแคเห็นสักดา ลีนกาวิ่งตรงมาโอบคอและจูบแกมเขาทันที ใมสนใจ
ว า ขณะนี้ อ ยู ใ นสนามบิ น ท า มกลางฝู ง ชนจํ า นวนมากแค ไ หน เธอเติ บ โตใน
256

เมา สําณาง, กุลาบเขฺมา (ภฺนํเพญ: โรงพุมฺพสุริยารฺงสี , ๒๐๐๕) ,หนา ๔๙. (เมา สําณาง, กุหลาบดํา,
พนมเปญ : โรงพิมพสุริยารังสี, ๒๕๔๘)

๒๓๐

แผนดินยุโรปตั้งแตเล็ก เห็นการจูบแกมเปนเรื่องธรรมดาสําหรับคูรัก แตสักดา
เปนบุรุษเขมรที่ถือเรื่องพวกนี้ บุรุษหนุมอายคนตรงนั้นมาก เรื่องแบบนี้ถาอยูใน
หองสวนตัวสําหรับบุรุษแลวไมแปลกอะไรหรอก แตอยูในที่สาธาณะแบบนี้เขา
ทําตัวไมถูกเหมือนกัน ตอนที่เขารูจักกับลีนกาที่อเมริกา การแสดงความสนิทสนม
แบบนี้เปนเรื่องธรรมดา แตที่นี่ประเทศเขมร ชนชาติเขมร ธรรมเนียมประเพณี
แบบเขมร สตรีตองรักษาเกียรติยศอัตถจริตแบบนารีเขมรใหถูกตองเหมาะสม
ที่สุด257
ทั้งลักษณะภายนอก บุคลิก กิริยาทาทางและวิธีคิดของลีนกาลวนแตเปนความเปน
อื่นที่ไมใชความเปนเขมร แมลีนกาจะรวมสายเลือดเดียวกับนิมลและมีมารดาที่เปนสายเลือดชาว
เขมรเชนกัน แตในทรรศนะของเมา สําณาง การถือกําเนิดและเติบโตในสภาพแวดลอมของชาติ
ตะวันตกทําใหไมไดรับการปลูกฝงจริตกิริยาแบบสตรีเขมรแท นอกจากนี้เธอยังเสนอวาชาวเขมรที่
เติบโตนอกแผนดินเขมรจะปราศจากความรูสึกรักและหวงแหนแผนดินเขมร ขอแมของลีนกาที่ทํา
ใหเธอยังไมตกลงแตงงานกับสักดาแสดงใหเห็นความคิดดังกลาวชัดเจน สักดากับลีนกายังตกลง
กันไมไดเรื่องการใชชีวิตหลังแตงงาน เขารักแผนดินเขมรและจะไมยอมทิ้งบานเกิดไปเด็ดขาด แต
สําหรับลีนกา ประเทศเขมรนั้น “มีอะไรชวนอัศจรรยใจนักรึ รอนก็รอน มองไปทางไหนก็ไม
เจริญหูเจริญตา ที่เที่ยวสนุก ๆ ก็ไมมี ยังไงๆก็เปรียบเทียบกับประเทศอื่นเขาไมไดหรอก”258 และ
“ นองอยูที่อเมริกามาตั้งแตเล็ก นองชินกับการอยูในที่เจริญและกาวหนา ไมอยากจะกลับมาอยูใน
ที่ที่กําลังเริ่มลุกขึ้นแบบนี้หรอก”259 เมื่อเปรียบเทียบกับนิมลผูมีจริตกิริยาเรียบรอย นุมนวล เปน
แมบานแมเรือน ซื่อสัตยตอชายที่ไดชื่อวาเปนสามีและพรอมจะเปนผูตามที่ดี สตรีเชนลีนกาจึง
ไมใชสตรีที่จะรักษาและแสดงอัตลักษณแหงความเปนเขมรได อาจเปนเพราะในเรื่อง กุลาบเขฺมา
เมา สํ า ณางต อ งการเสนอประเด็ น ที่ มี โ ทนเสี ย งชาติ นิ ย มชั ด เจน พระเอกของเธอจึ ง ประกาศ
เจตนารมยอยางองอาจที่จะไมทิ้งแผนดินเกิดไปและจะพัฒนาแผนดินของตนใหกาวหนา และเมื่อ
เกิดภาวะตองเลือกสตรีคูชีวิต เขาก็เลือกสตรีที่มีความเปนเขมรที่แทจริงอยางนิมลมากกวาที่จะ
เลือกลีนกาซึ่งไรทั้งคุณสมบัติกุลสตรีแบบสตรีเขมรและยังไรความรักในแผนดินเขมรอีกดวย
สําหรับนางเอกที่ตองพิสูจนความเปนตัวจริงอีกคนหนึ่งคือลีนาจากเรื่องชุมโนร
นิรดี เมาสําณางก็ใชสูตรเดียวกับเรื่อง กุลาบเขฺมา คือใชความไมเปนกุลสตรีของตัวปลอมขับเนนให
เห็นความแตกตางของตัวจริงอยางชัดเจน เรื่อง ชุมโนรนิรดี มุงพิสูจนวาใครคือวรลักขณทายาทที่
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เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๙.
เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๐๐.
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๒๓๑

แทจริงของตระกูลประสิทธิ์ที่ร่ํารวย เมา สําณางสรางตัวละครคูตรงขามอยางลีนา (วรลักขณตัว
จริง) กับเสฏฐี (วรลักขณตัวปลอม) เทียบใหผูอานเห็นตลอดเรื่องโดยตั้งโจทยไวคลายกับนิมลใน
เรื่อง กุลาบเขฺมา กลาวคือตองการแสดงใหเห็นวาความเปนกุลสตรีเปนสิ่งที่ผูกพันอยูกับชาติกําเนิด
ของคน คนที่ไ มใชทายาทที่แท จริงอยางเสฏฐีจึงมีกิริยาวาจาที่ดูไ รการอบรม เอาแตใจตั วเอง
เยอหยิ่ง ไมมีคุณสมบัติของแมบานแมเรือน ไรการควบคุมตัวเองดานเนื้อตัวรางกาย และไมมี
คุณสมบัติของการครองเรือนและการปกครองคนแมเธอจะเติบโตมาบนกองเงินกองทองก็ตาม สม
ดังที่กําเนิดของเธอไมมีความเกี่ยวของกับตระกูลประสิทธิ์เพราะเธอเปนแคหลานสาวของภรรยา
ใหมของคุณประสิทธิ์เทานั้น กิริยามารยาทและจิตใจที่ขาดคุณสมบัติความเปนกุลสตรีนี้เปนเหตุ
ใหราตรีพระเอกของเรื่องพยายามบายเบี่ยงไมแตงงานดวยทั้ง ๆ ที่คุณยาของเขาเรงรัด “วรลักขณ
(เสฏฐี) ยังไมสามารถจะกลายเปนแมบานไดในเร็ววันหรอก คุณยา พูดตรง ๆ คือผมยังไมอยาก
แตงงาน คูครองตองเปนคนที่เราเต็มใจ ไมใชเกิดจากการจับใหมาแตงงานกัน” 260 นอกจากนี้
กรณีของเสฏฐีนั้นยังเปนไปตามวาทกรรมของเมาสําณางที่วา “บุตรสาวจะเติบโตมาเปนกุลสตรีได
ก็ตอเมื่อมีมารดาที่เปนกุลสตรี”เสฏฐีเปนเด็กสาวที่ไรคุณสมบัติของกุลสตรีเพราะเติบโตมากับยาย
(เปนคุณยา(ตัวปลอม)ของราตรี พระเอกตามเนื้อเรื่อง) ที่เจายศเจาอยาง แบงชั้นวรรณะ และไมเคย
อบรมหลานสาวใหมีกิริยามารยาทดีเลย ซ้ํารายคุณยายยังมีจิตใจเหี้ยมโหด สังหารคนมาแลวหลาย
ราย จิตใจที่ไรคุณธรรมและไรคุณคาแหงความเปนกุลสตรีของคุณยายจึงถายทอดมายังเสฏฐีทุก
ประการ
สําหรับวรลักขณตัวจริงอยางลีนา แมจะพลัดพรากจากครอบครัวและตองใชชีวิต
อยางยากลําบาก แตเธอก็เติบโตมาดวยคุณสมบัติความเปนกุลสตรีอยางเต็มเปยม เมื่อตองเขามา
เปนคนรับใชที่บานของราตรีและถูกวรลักขณปลอมรวมทั้งคุณยาปลอมโขกสับ เธอก็อดทนตอ
ความยากลําบากอยางนาชมเชยและปฏิบัติหนาที่ทั้งงานบานและการปรนนิบัติรับใชทุกคนในบาน
อยางไมมีขอบกพรอง นี่เปนเพราะความบริสุทธิ์แหงสายเลือดของลีนา “เลือดสูงสงยังไงก็ยัง
สูงสง” 261 เมา สําณางพยายามแสดงใหเห็นวาความเปนกุลสตรีของลีนาทําหนาที่เปนเกราะในการ
คุมกันภัยใหเธอเพราะทําใหราตรีเมตตาสงสารและคอยปกปองเธอจากการถูกขมเหงรังแกจาก
บุคคลรอบขาง และยังทําหนาที่ในการยืนยันความบริสุทธิ์แหงสายเลือดทายาทที่แทจริงอีกดวย
เมื่อไดเห็นสรอยคอมรดกที่ลีนานํามาใหดู ราตรียอมรับอยางไมมีขอสงสัยเลยวาเธอคือวรลักขณตัว
จริง เพราะสําหรับราตรี ความเปนกุลสตรีของลีนาเปนสิ่งที่ยืนยันในชาติกําเนิดที่สูงสงของเธออยูแลว
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เมา สํณาง, ชุมโนรนิรดี (ภฺนํเพญ: โรงพุมฺพสุริยารฺงสี, ๒๐๐๕), หนา ๑๕. (เมา สําณาง, สายลมนิรดี
(พนมเปญ: โรงพิมพสุริยารังสี, ๒๕๔๘)
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นับตั้งแตวันนีไ้ ป พี่ตองเรียกนองวาวรลักขณ สตรีลักขณคูอนาคตในวัย
เด็กของพี่ นองไมไดมาจากตระกูลยากจนต่ําตอย แตเปนสายเลือดของตระกูล
ประสิทธิ์ พวกมันตางหากทีเ่ ปนเลือดคนอืน่ ทั้งหมด แตพวกมันทําลายความสุข
ในครอบครัวของเรามา ๒๐ ปแลว นองวรลักขณตองอยูอยางทุกขยากเหลือ
ประมาณ พี่สงสารนองเหลือเกิน นองลักขณ มีแตจริตกิริยาแบบนองเทานั้นแหละ
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การวางโครงเรื่องดว ยการมุงพิสูจ นความเปน ตัวจริ งตัวปลอมของเมา สํ าณาง
นอกจากจะเปนองคประกอบที่สรางความสนุกสนานตื่นเตนใหกับนวนิยายของเธอแลว ยังอาจ
พิจารณาไดอีกทางหนึ่งวาเปนเรื่องของการชดเชยสภาวะทางอารมณของชาวเขมรทั่วไปในยุคนั้น
ชวงป ค.ศ. ๑๙๘๑-๑๙๘๗ ชาวเขมรเปนจํานวนมากยังเดินทางตามหาญาติพี่นองที่พลัดพรากจากกัน*
เกือบทั้งหมดถูกพรากออกจากสายสัมพันธดั้งเดิมและจากอดีตของตนเอง เกิดภาวะการอพยพยาย
ถิ่นสูง นวนิยายที่เสนอโครงเรื่องแหงการพลัดพรากและการไดกลับมาอยูรวมกันอีกครั้งหนึ่งใน
ตอนจบ พรอมทั้งยืนยันความเปนสายเลือดที่แทจริงของตระกูลที่เกาแกและร่ํารวยจึงเปนทั้งความ
เพลิดเพลิน โลกแหงความฝน และการเยียวยาบาดแผลทางจิตใจและอารมณที่ไมมั่นคงของชาว
เขมรไดอยางดีอีกหนทางหนึ่ง อยางนอยที่สุดผูอานที่เอาใจชวยนางเอกมาตลอดก็ไดสงนางเอกไป
พบกับครอบครัวและกลับคืนสูฐานะที่แทจริง เปนการนําอดีตที่เคยสูญสลายไปแลวกลับคืนมาใหม
เพื่อสานตอกับปจจุบันและมุงไปสูอนาคต ซึ่งทั้งนิมลหรือคุณหนูกุหลาบ กับลีนาหรือคุณหนูวร
ลักขณตางก็เปนตัวแทนที่บรรลุความฝนที่มีอยูในใจชาวเขมรเกือบทุกคนที่รอดชีวิตจากสมัยเขมร
แดง
นอกจากนี้ ความเปนกุลสตรีอยางเต็มเปยมในตัวนางเอกทั้งสองยังมีบทบาทที่สําคัญคือ
เป น อั ต ลั ก ษณ ท างวั ฒ นธรรมที่ เ มา สํ า ณางสร า งให เ ป น เครื่ อ งหมายรั บ รองความเป น เขมรแท
บทบาทของกุลสตรีจึงมีหนาที่ในการรักษาสายตระกูลดั้งเดิม ผืนดิน ทรัพยสมบัติที่เปนมรดกตก
ทอดรวมทั้งบทบาทหนาที่ตามขนบประเพณีใหคงอยู ซึ่งทั้งหมดนี้ยังเปนการตอกย้ําถึงหนาที่ที่
ผูปกครองและรัฐมอบหมายใหสตรีเปนผูผดุงรักษาความเปนชาติเอาไว
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เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๓๙.
*
ปจจุบันยังมีการลงประกาศตามหาญาติพี่นองที่พลัดพรากกันตั้งแตสมัยเขมรแดงอยู ศูนยจัดทําเอกสาร
แหงกัมพูชา (Documentation center of Cambodia) เปนสถาบันที่รวบรวมขอมูลสมัยเขมรแดงอยางเปนระบบและ
เผยแพรขอมูลทั้งในรูปของเอกสารที่เปนสื่อสิ่งพิมพ วิดีทัศนและเว็บไซต ภารกิจหนึ่งของศูนยฯแหงนี้คือการ
บันทึกประวัติศาสตรสมัยเขมรแดงผานการสัมภาษณผูรอดชีวิต เรื่องเลาของผูรอดชีวิตและรับเปนสื่อกลางใน
การตามหาครอบครัวของผูรอดชีวิต ศูนยฯไดจัดทํานิตยสารรายเดือน “ คนหาความจริง” (แสฺวงรกการพิต)
ตั้งแตป ค.ศ. ๑๙๙๗ และประกาศใหผูที่ประสงคจะตามหาญาตินําขอมูลหรือรูปถายมาลงนิตยสารได จนถึงป
ค.ศ. ๒๐๐๗ ก็ยังมีผูลงประกาศตามหาญาติพี่นองชาวเขมรทั้งที่อยูในและตางประเทศ
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๔.๔.๒ การปลอมตัว : กุลสตรีกอบกูคุณธรรม
นวนิยายอีก ๓ เรื่องของเมา สําณางคือ ผฺกาบญเญีแกฺอก (กาฝาก) พฺนลือจฺนทร
(แสงจันทร) และ ขสฺญาเพลอฺรุณระ (ขอสัญญาเมื่ออรุณรุง) นําเสนอประเด็นที่เกี่ยวของกับเรื่อง
ตัว จริ ง-ตั ว ปลอมคื อเรื่องการปลอมตั ว ซึ่ง มี ก ลไกที่ค ล ายคลึงกั น คือ เปน การกอบกูสิ่ งที่ห ายไป
กลับคืนมาใหม หากแตคราวนี้ไมใชอดีตหรือชาติกําเนิดแตเปนคุณธรรมและความดีงามซึ่งเปน
สิ่งจําเปนสําหรับสังคมเขมรชวงนั้นที่กําลังเผชิญกับวิกฤตศรัทธาอยางมาก ผูศึกษาผลกระทบ
ทางดานจิตใจที่เกิดขึ้นกับสังคมเขมรหลังสมัยเขมรแดงในลักษณะของสถาบันทางสังคมกลาววา
ผลกระทบที่เกิดกับสังคมในภาพรวมคือการขาดความภาคภูมิใจในตนเอง การหยุดชะงักเพราะ
ความหวาดกลัว ปญหาคอรรัปชั่นขยายวงกวาง การคุนเคยกับวิธีแกปญหาดวยความรุนแรง ฯลฯ
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การเยียวยาบาดแผลทางสังคมเหลานี้ตองปฏิบัติอยางตอเนื่อง ใชความเขาใจอยางสูง และเปนสิง่
ที่ทุกภาคสวนของสังคมตองรวมมือรวมแรงกันอยางจริงใจ นวนิยายของเมา สําณางสวนหนึ่งมี
บทบาทในการเยียวยาบาดแผลทางจิตใจของสังคมในประเด็นดังกลาวได นวนิยายทั้งสามเรื่อง
ขางตนใชโครงเรื่องการปลอมตัวเพื่อภารกิจบางประการ เชนเพื่อสืบหาความจริง ตอสูใหไดความ
ยุติธรรม หรือเพื่อตอบแทนผูมีพระคุณ โดยมีนางเอก (และพระเอกในบางเรื่อง) เปนผูกระทําภารกิจ
ดังกลาวใหสําเร็จ และความเปนกุลสตรีจะเปนพลังสําคัญในการนําความบริสุทธิ์ยุติธรรมกลับคืน
มาสูครอบครัว เอาชนะสิ่งตาง ๆ ที่มาคุกคามและนําสันติสุขมาสูครอบครัว สังคมและประเทศชาติได
นวนิยายเรื่อง ผฺกาบญเญีแกฺอก เปนเรื่องของเกสรผกากับการสมยอมปลอมตัวเปน
บุตรสาวของลุงนงศักดิ์เพื่อทดแทนพระคุณ เธอเปนเด็กสาวจากชนบทที่กําพราบิดาตั้งแตยังเล็ก
และเพิ่งกําพรามารดา กอนตายมารดาสั่งเสียใหมาตามหาลุงที่กรุงพระสีหนุเพราะเปนญาติคนเดียว
ที่เหลืออยู แตเกสรผกากลับถูกเพื่อนบานหลอกพามาขายที่สถานเริงรมยชลสารแทน เวหาสซึ่งเปน
แขกพิเศษคนแรกของเกสรผกาชวยไถตัวเธอออกมาจากบารดวยความสงสาร เมื่อออกจากบาร
เกสรโชคดีมาพบสัจจาซึ่งอาศัยอยูกับลุงณงศักดิ์ของเธอพอดี เธอจึงไดพบกับลุงและขออาศัยอยูดวย
เกสรผกาทํางานหนักรับใชครอบครัวของลุงดวยความเต็มใจเพราะสํานึกในบุญคุณที่ลุงชวยดูแล
เธอและมารดามาตั้งแตเล็ก ลุงมีอาชีพเปนนักพนันและเคยปอกลอกมารดาของเวหาสจนหมดตัว
แลวจึงมาแตงงานใหมกับคุณปารจนา เวหาสตามมาแกแคนจนลุงหมดตัวและยังติดหนี้พนันเวหาสอีก
เพราะเขาใจวาเกสรผกาเปนบุตรสาวลุง เวหาสจึงขอตัวเกสรผกาไปชดใชหนี้แทน เพื่อทดแทน
พระคุณทั้งลุงและเวหาสที่เคยชวยเธอ เกสรผกาจึงสมอางเปนนิลรัตนบุตรสาวของลุงไปอยูกับ
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Seanglim Bit, The Warrior Heritage: A Psychological Perspective of Cambodian Trauma
(California: Seanglim Bit, 1991), pp. 84-87.
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เวหาสแมจะรูวาเธอตองไปเปนทาสกามารมณของเขา เวหาสตั้งใจทรมานเกสรผกาอยางถึงที่สุด
แตดวยความเปนกุลสตรีของเกสรผกาที่อดทนทุกอยางโดยไมปริปาก ทําใหเขาเริ่มสงสาร เห็นใจ
และเปลี่ยนเปนความรัก ตอมาภายหลังเวหาสรูความจริงวาเกสรผกาไมใชบุตรสาวของศัตรูแตเปน
หลานที่ตั้งใจมาทดแทนพระคุณของลุงเขาก็ยิ่งประทับใจ ความดีของเกสรผกาทําใหเขาทบทวน
ความแคนที่มีตอครอบครัวนี้และตัดสินใจเลิกจองเวรและเลิกเปนนักพนัน
เมื่อเทียบกับนางเอกในนวนิยายอีก ๒ เรื่องที่มีการปลอมตัวเชนกันคือรัศมีจันทร
ในเรื่อง พฺนลือจฺนทร และปญจพรรณในเรื่อง ขสฺญาเพลอฺรุณระ บุคลิกของเกสรผกาคือนางเอกที่
เปนกุลสตรีตามแนวขนบนิยมอยางชัดเจน และเปนภาพที่เมา สําณางแสดงถึงความเปนเขมรแททั้ง
จากรูปโฉม กิริยามารยาท และจากชาติกําเนิดที่มาจากชนบทอันเปนดินแดนแหงความบริสุทธิ์
เรื่องกาฝากจะเปนอีกเรื่องหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงพลังทางจิตวิญญาณที่เหนือกวาของความเปนกุล
สตรีที่สามารถเปลี่ยนเรื่องรายใหกลายเปนดี และเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของบุรุษรอบขางจากที่เคย
ดําเนินไปในทางที่ผิดใหหันกลับมาใชชีวิตในทางที่ถูกตอง พลังของเกสรผกาคือความกตัญูตอผู
มีพ ระคุ ณ และการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นฐานะภรรยาตามแบบฉบั บ กุล สตรี สํ า นวนหมื่ น ไมอย า งไม
บกพรอง เปนลักษณะเดียวกับการเสียสละและอุทิศตนใหพระสวามีอยางไมมีเงื่อนไขของพระนาง
มั ท รี ทั้ ง ลุ ง นงศั ก ดิ์ แ ละเวหาส ไ ม ใ ช ค นดี ทั้ ง ในสายตาของรั ฐ และในสายตาของสั ง คมตาม
ขนบประเพณีเพราะทั้งคูประกอบอาชีพเปนนักพนัน โดยเฉพาะอยางยิ่งนักพนันอยางลุงนงศักดิ์มี
ฐานะร่ํารวยดวยการหลอกลวงผูอื่นจนหมดเนื้อหมดตัว และยังกอใหเกิดความแคนและเกิดการแก
แคนจองเวรกันอยางไมมีที่สิ้นสุด ดังที่เวหาสตามมาแกแคนเพราะลุงณงศักดิ์เคยปอกลอกและ
หลอกลวงมารดาของเขาจนทานตรอมใจตาย แตเมา สําณางก็ใหเกสรผกาเต็มใจทดแทนบุญคุณ
ของบุรุษทั้งสอง เกสรผกาปลอมตัวเปนนิลรัตนบุตรสาวลุงนงศักดิ์เพื่อไถหนี้แคนใหลุง แมจะรู
ชะตากรรมตนเองวาตองไปเปนนางบําเรอใหคนที่เธอไมไดรัก ผลแหงการอุทิศตัวของเกสรผกาใน
ครั้งนี้มีอานุภาพมากขนาดทําใหลุงณงศักดิ์ละอายใจในพฤติกรรมของตนเองที่ผานมาทั้งชีวิต เขา
ตัดสินใจเลิกเปนนักพนันและเขาไปใชชีวิตปฏิบัติธรรมในวัด สวนการตอบแทนบุญคุณใหเวหาส
เมา สําณางใหสิ่งที่ถือวามีคาที่สุดของลูกผูหญิงคือพรหมจารียของเกสรผกา และการปรนนิบัติใน
ฐานะภรรยาอยางดีที่สุด การอุทิศตัวของเกสรผกาสามารถเปลี่ยนความแคนเปนการใหอภัยและทํา
ใหทุกคนหันมาใชชีวิตอยางสงบสุข
พลังแหงจิตวิญญาณที่เหนือกวาของกุลสตรีอยางเกสรผกาที่ปรากฏในนวนิยาย
เรื่อง ผฺกาบญเญีแกฺอก ก็คือภาพของกุลสตรีตามจฺบาบสฺรีสํานวนหมื่นไมนั่นเอง ความอดทนของ
เกสรผกาโดยไมปริปากบน ไมโตเถียง พยายามปรนนิบัติรับใชเวหาสอยางดีที่สุดแมเขาจะพยายาม
หาเรื่องเธอ บางครั้งถึงขนาดใชกําลังทํารายจนเธอบาดเจ็บสาหัสทําใหเวหาสคอย ๆ เห็นคุณความดี
และเปลี่ยนมาเปนความรัก กลไกของระบบเกียรติยศและชื่อเสียงหนาตายังทํางานอยางเต็มที่ในนว
นิยายเรื่องนี้ ทุกอยางเปนไปตามแนวคิดของศาสนาพุทธ ใครทําสิ่งใดไวก็จะไดสิ่งนั้นตอบแทน

๒๓๕

ลุงณงศักดิ์เคยทําใหผูอื่นหมดตัวเพราะชั้นเชิงการพนัน เขาก็ถูกทําใหหมดตัวจากผูที่มีฝมือพนัน
เหนือกวาเขา ลุงณงศักดิ์ไมประพฤติตัวตามบรรทัดฐานของจฺบาบบฺรส(วรรณคดีคําสอนบุรุษ)ที่
หามไมใหบุรุษของแวะกับสุรา นารี และการพนันอยางเด็ดขาด เพราะสามสิ่งนี้เปนตัวการสําคัญที่
ทําใหบุรุษเสื่อมเสีย264 ชีวิตของเขาจึงพบกับความหายนะ ตองสูญเสียบานและครอบครัวเมื่อลวง
เขาวัยชรา สวนเวหาสเขามาของเกี่ยวกับการพนันก็ทําใหเขาถูกปองรายจนเกือบถึงแกชีวิตยามที่มี
เรื่องขัดผลประโยชนกัน ตอเมื่อกลับเนื้อกลับตัวเปนคนดี เขาจึงมีโอกาสมีครอบครัวที่มีความสุข
แตสิ่งที่เมา สําณางเนนย้ํามากคือ การที่ตัวละครบุรุษเหลานี้มีโอกาสกลับมาใชชีวิตที่สงบสุขไดอีก
ครั้งหนึ่งเพราะพลังแหงความเปนกุลสตรีของตัวนางเอกเปนสําคัญ การอุทิศตัว ใชความอดทน
และใชความรักที่มีตอคนรอบขางของกุลสตรีทําใหทุกคนสามารถเริ่มตนชีวิตใหมอยางมีความสุข
ตอไปได
การปลอมตัวเพื่อกอบกูคุณธรรมในนวนิยายเรื่องตอมาคือ พฺนลือจฺนทร เรื่องนี้
ชนะการประกวดลําดับที่ ๕ รางวัลพระสีหนุราชครั้งที่ ๓ ในป ค.ศ. ๑๙๙๙ ในหัวขออหิงสาหรือการ
ไมใชความรุนแรงในการแกปญหา เมา สําณางผูกเรื่องใหรัศมีจันทรนางเอกของเรื่องปลอมตัวเปน
เด็กหนุมที่ชื่อจันทรเขาไปขออาศัยอยูในบานของเสมียนสานเพราะบิดาของเธอถูกใสรายวาเปน
ฆาตกรฆาคุณเชน ระหวางที่จันทรเขาไปอยูในบานก็พยายามสืบหาหลักฐานที่จะพิสูจนวาเสมียน
สานอาจมีเบาะแสหรือเกี่ยวของกับฆาตกรรมครั้งนี้ โดยมียุตติกาซึ่งเปนผูพาเธอเขามาอาศัยในบาน
หลังนี้คอยดูแลเธอเหมือนนองชาย ในที่สุดจันทรก็สามารถหาหลักฐานมาพิสูจนไดวาฆาตกรที่
แทจริงคือเสมียนสาน บิดาของเธอไดรับอิสรภาพในขณะที่เสมียนสานก็หนีความผิดที่ตนเองกอไมพน
ในนวนิยายเรื่อง พฺนลือจฺนทร บุคคลที่เมา สําณางเลือกใหเปนผูมีบทบาทสําคัญใน
การแกปญหาดวยวิธีอหิงสาคือสตรี และเปนสตรีที่มีความงามทางจิตใจตามแบบกุลสตรีแนวขนบ
นิยมดวย ในคํานําของนวนิยายเรื่องนี้ เมาสําณางเกริ่นนําเรื่องของเธอวา
คือความอดทนตอสู กตัญู เพื่อตอบแทนคุณผูมีพระคุณที่เคารพรัก เปน
ความกตัญูที่กลาสละแมแตชีวิต และความกตัญูนี้เองที่เปนประทีปสองสวาง
เปน พละกํ าลั งอั น มหาศาลช ว ยเป น กํ าลั ง ใจแด ลูก กตั ญู ทั้ง หลายในโลกนี้ ใ ห
ประสบแตผลสําเร็จในฉากชีวิต เปนอิทธิพลที่ไมสาปสูญตลอดกาลเปนนิจ265
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จฺบาบเผฺสงๆ (ภฺนํเพฺ: กฺรทรฺวงอฺบรม ยุวชนนิงกีฬา, ค.ศ. ๒๐๐๓), ๓๓-๓๔. (ฉบับตาง ๆ ,
(พนมเปญ: กระทรวงอบรม ยุวชนและกีฬา , ๒๕๔๗), หนา ๓๓-๓๔.
265
เมา สํณาง, พฺนลือจฺนทร (ภฺนํเพญ: บณฺณาคารอฺงคร, ค.ศ. ๒๐๐๕), ตํพัร คํานํา. (เมา สําณาง, แสง
จันทร (พนมเปญ: รานหนังสืออ็องโกร, ๒๕๔๘), หนา คํานํา.

๒๓๖

ความกตัญูยังเปนคุณธรรมสําคัญของพระเอกนางเอกในนวนิยายของเมา สําณาง
อยางขาดไมได ดังในนวนิยายเรื่องนี้ ความกตัญูของบุตรสาวที่กลาเสี่ยงภัยเพื่อชวยบิดาเปน
จุดเดนของเรื่อง แนวเรื่องของเรื่องแสงจันทรคือเรื่องสืบสวนสอบสวน การฆาตกรรมและการตาม
หาตัวฆาตกรที่แทจริงมาลงโทษใหได ความตื่นเตนจึงอยูที่การดําเนินเรื่องใหนางเอกคอย ๆ ได
เบาะแสเกี่ยวกับตัวฆาตกร การคนหาหลักฐานในบานศัตรูที่เต็มไปดวยความเสี่ยง และการตอง
ปลอมตัวและพรางตัวใหแนบเนียนไมใหถูกจับได ทั้งหมดนี้มีผลตอการวางบุคลิกตัวละครเอกสตรี
อยางจันทรหรือรัศมีจันทรใหตางออกไปจากนางเอกอยางเกสรผกาหรือนางเอกคนอื่นๆ เมา
สําณาง วางโครงเรื่องใหเธอปลอมตัวเปนเด็กชายกวาคอนเรื่อง กลาวไดวารัศมีจันทรเปนนางเอก
เพียงเรื่องเดียวของนวนิยายชุดนี้ที่ไมเนนการบรรยายรูปโฉมและคุณสมบัติความเปนแมบานแม
เรือนของกุลสตรีเลย ตรงกันขาม บุคลิกของรัศมีจันทรทั้งในภาคของเด็กหนุมและสตรีสาวคือคน
ที่มีสติปญญาในการวิเคราะหสถานการณเฉพาะหนา พูดจาฉาดฉาน ปราดเปรียว เฉลียวฉลาด
มั่นใจในตนเอง กลาหาญและมุงมั่นกระทําสิ่งที่ตนตั้งใจใหสําเร็จ บทบาทของนางเอกอยางรัศมี
จันทรจึงเปลี่ยนจากการเปนผูถูกความชั่วรายย่ํายีมาเปนผูลุกขึ้นตอสูเพื่อความถูกตอง ความเปนกุล
สตรีของรัศมีจันทรจึงไมไดเปนไปตามขนบนิยมและตามธรรมเนียมนิยมในการแตงเรื่องของเมา
สําณางเองที่ตองใหนางเอกดูเปนกุลสตรีตั้งแตรูปกายภายนอก จริตกิริยาออนหวานนุมนวล เนน
การกระทําความดีอยางไมปริปากบนเพื่อใหอานุภาพของความดีเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ชั่วราย แตรัศมี
จันทรคือกุลสตรีที่ยังคงความงามทางจิตใจไวอยู และมีสวนที่เพิ่มเขามาคือความมั่นใจในตนเอง
และเนนการใชสติปญญาเพื่อแกไขปญหา ไมไดเปนฝายที่รองรับการขมเหงโดยการใชความดีและ
ความอดทนเปนเครื่องมือเพียงอยางเดียว
การสรางตัวละครสตรีทั้งตัวนางเอก นางรองและนางอิจฉาในเรื่อง พฺนลือจฺนทร
แสดงใหเห็นทรรศนะของเมา สําณางที่มีตอภาพของกุลสตรีแนวขนบนิยมที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไป
อยางนาสนใจ เรื่อง พฺนลือจฺนทร มีตัวละครสตรีอยูสามแบบ แบบแรกคือสตรีแบบมารี(นางรอง) ผู
ที่ดําเนินชีวิตดวยวิถีแหงความเปนกุลสตรีอยางเครงครัด แบบที่สองคือสตรีแบบรัศมีจันทรผูมี
ความมั่นใจใจตนเอง กลาคิด กลาทํา แตก็ยังรักษาตนอยูในกรอบของกุลสตรีตามขนบประเพณี
สตรีแบบที่สามคือณาครี(นางอิจฉา) ผูมีความทันสมัย มีความสามารถ แตไมครองตนใหอยูใน
ขนบประเพณี และมีจิตปองรายผูอื่น ตัวละครสตรีทั้งสามของเมา สําณางคือผูไดรับการศึกษา
สมั ย ใหม แ ละประกอบอาชี พ ตามสาขาที่ ต นเองถนั ด มารี เ ป น แพทย รั ศ มี จั น ทร เ ป น นั ก ข า ว
สวนณาครีเปนเลขานุการ ภาพของสตรีทั้งสามตางไปจากตัวละครสตรีในนวนิยายเรื่องอื่น ๆ ของ
เมา สําณางซึ่งมักเปนแมบานแมเรือนที่รักษาความเปนกุลสตรีอยางเครงครัดหรือไมเชนนั้นก็เปน
บุตรสาวของผูมีฐานะที่ไมยอมประกอบอาชีพ ดังนั้น ขอเสนอแรกของเมา สําณางเกี่ยวกับสตรีคือ
การศึกษาเปนสิ่งจําเปนสําหรับชีวิตของสตรีในยุคปจจุบัน เพราะคุณสมบัติของความเปนแมบาน
แมเรือนเพียงอยางเดียวอาจไมเพียงพอสําหรับการพัฒนาประเทศอีกตอไป โดยเฉพาะกับประเทศ

๒๓๗

เขมรที่ตองกาวใหทันกับความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตนที่เกิดขึ้นทั่วโลก การศึกษาเปด
โลกสตรีใหกวางและใหโอกาสสตรีพัฒนาตนเองทั้งเรื่องของความคิดและประสบการณที่ไดรับ
เปนการเปดพื้นที่ใหสตรีไดใชชีวิตนอกเหนือไปจากการอยูในพื้นที่ภายในครอบครัวเพียงแหงเดียว
และยังทําใหสตรีสามารถมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศดานตาง ๆ ไดมากยิ่งขึ้น
ประเด็ นนําเสนอในนวนิ ยายเรื่อง พฺ นลือจฺนทร แสดงให เห็นความกังวลอยาง
ลึกซึ้งของสังคมที่มีตอการใชความรุนแรงในการแกไขปญหา กอนหนาการจัดประกวดนวนิยาย
ในหัวขอดังกลาว เขมรอยูในบรรยากาศทางการเมืองที่ใชความรุนแรงมาตั้งแตป ค.ศ. ๑๙๙๖ เริ่ม
ตั้งแตรอยราวระหวางรัฐบาลผสมกัมพูชา และเหตุการณในรอบป ๑๙๙๗ คือบรรยากาศของการ
กําจัดศัตรูทางการเมืองใหพนวิถีทางโดยไมคํานึงถึงวิธีการของผูที่หวังชัยชนะในการเลือกตั้งที่จะมี
ขึ้นในป ค.ศ. ๑๙๙๘ ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในรอบปนี้มีทั้งการระเบิดลอบสังหารหมูประชาชนที่มา
ประทวงรัฐบาลหนาตึกรัฐสภา การลอบสังหารนายกรัฐมนตรีฮุน เซน การปะทะกันระหวางหนวย
องครักษของเจารณฤทธิ์และหนวยองครักษของฮุน เซน และมีผูเสียชีวิตในเหตุการณครั้งนี้ ตามมา
ดวยนายกรัฐมนตรีคนที่ ๒ คือ ฮุน เซนใชกําลังทหารเขายึดอํานาจและปลดนายกรัฐมนตรีคนที่ ๑
เจานโรดม รณฤทธิ์ออกจากตําแหนง ความรุนแรงที่เกิดขึ้นมีทั้งผูเสียชีวิตและทรัพยสินเสียหาย
มากมาย266 ในป ค.ศ. ๑๙๙๘ ซึ่งเปนปที่เขมรเลือกตั้งทั่วไป เมื่อผลการเลือกตั้งปรากฏวาพรรค
ประชาชนกัมพูชาเปนฝายชนะการเลือกตั้ง แตฝายคานซึ่งแพการเลือกตั้งในครั้งนี้ไมยอมรับ ความ
ไมพอใจผลการเลือกตั้งปะทุกลายเปนการตอสูที่นองเลือดเมื่อเกิดการปะทะกันระหวางเจาหนาที่
ทหารตํารวจที่เขาปราบปรามประชาชนที่มารวมกอการประทวงดวยความรุนแรงจนบาดเจ็บและ
สูญเสียชีวิต267 ความรุนแรงทั้งหลายนอกจากจะพบในบรรยากาศทางการเมืองการปกครองแลว ใน
สังคมระดับยอยเชนในชุมชนหรือในครัวเรือน การใชความรุนแรงก็เปนปญหาที่สังคมกําลังเผชิญ
อยู มีผูกลาววาในสังคมเขมรไมมีวัฒนธรรมของการแกปญหาโดยวิธีอื่นนอกจากการใชกําลัง268
การใชวิธีเจรจา รอมชอม หรือใหคูขัดแยงสองฝายมานั่งถกเถียงอภิปรายเพื่อหาขอยุติใหเปนที่พอใจ
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๒๓๘

ของทั้งสองฝายไมใชสิ่งที่ชาวเขมรคุนเคย 269 และในสมัยเขมรแดง ระเบียบสังคมที่ใชอยูคือการ
ลงโทษและความรุนแรง หากใครไมปฏิบัติตามกฏก็หมายถึงการถูกลงโทษอยางรุนแรงหรืออาจจบ
ลงดวยความตาย สังคมเขมรจึงใหความสนใจและรณรงคอยางเรงดวนในประเด็นการแกปญหา
ดวยหลักอหิงสาหรือการไมใชความรุนแรงในการตัดสินปญหา การตั้งหัวขอการประกวดนวนิยาย
รางวัลพระสีหนุราชครั้งที่ ๓ ในป ค.ศ. ๑๙๙๙ ก็คือหนึ่งในตัวอยางนั้น การที่เมา สําณางเสนอให
สตรี เ ป น ผู มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการแก ป ญ หาด ว ยวิ ธี อ หิ ง สาเป น การพลิ ก กลั บ เอาสถานะทาง
วัฒนธรรมที่ติดตัวสตรีและเคยตกอยูในสภาพเปนรองขึ้นมาเปนจุดเดน ความอดทน ออนโยน
นุมนวลซึ่งเคยถูกมองวาเปนความออนแอกลับเปนคุณสมบัติที่เอื้อใหการแกปญหาโดยไมใชความ
รุนแรงเปนไปไดอยางราบรื่น เมื่อผนวกกับคุณสมบัติใหมคือการมีความรูและวิธีคิดอันเปนดอกผล
ของการศึ ก ษาสมั ย ใหม ก็ ทํ า ให ส ตรี ส ามารถวางตั ว เองให เ ข า กั บ สภาพแวดล อ มทางสั ง คมที่
เปลี่ยนแปลงไปมากได เมื่อมีปญหาเกิดขึ้น คุณสมบัติของกุลสตรีแนวจารีตคือการอุทิศตนใหบุรุษ
ที่เปนที่รักและความกตัญูตอบุพการีของสตรี ผนวกกับการใชสติปญญาก็ทําใหสตรีสามารถหา
วิธีการแกปญหาโดยหลีกเลี่ยงวิธีใชความรุนแรง ใชอํานาจ หรือใชกําลังในการตัดสินปญหา บุคลิก
ของตัวละครสตรีในนวนิยายของเมา สําณางเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นวา ในสายตาของนักเขียนที่
สนับสนุนแนวคิดกุลสตรีแนวจารีตนิยม ความเปนกุลสตรีเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหสังคมเขมร
สามารถผานวิกฤตการณของการใชความรุนแรงไปไดอยางสรางสรรคและนําสันติสุขกลับคืนสู
สังคมโดยไมมีการเสียเลือดเนื้อ
เรื่อง ขสฺญาเพลอฺรุณระ เปนนวนิยายเรื่องสุดทายที่ใชองคประกอบทั้งเรื่องตัว
จริง-ตัวปลอมและการปลอมตัวมาใชในการดําเนินเรื่อง ปญจพรรณเปนบุตรสาวของคหบดีใหญ
แหงกรุงพนมเปญและกําลังจะแตงงานกับคูหมั้นหนุมฤทธิรงค แตเธอไดเบาะแสวามารดาเลี้ยง
วางแผนลอบฆาเธอเพราะหวังทรัพยสมบัติที่บิดาทิ้งไวให เธอจึงปลอมตัวเปนเกสรเพื่อนสนิท
ของปญจพรรณเพื่อสืบหาความจริงในเรื่องนี้ คูหมั้นของปญจพรรณที่ชื่อฤทธิรงคก็ไมใชฤทธิรงค
ตัวจริงแตเปนบุตรของนาชายที่แอบสลับกับตัวฤทธิรงคจริงในวัยเด็กเพราะหวังในทรัพยสมบัติ
เชนกัน เกสร นิกุลและฤทธิ(ฤทธิรงคตัวจริง) รวมมือกันกระชากหนากากคนโลภทั้งหลายไดสําเร็จ
เกสรกลับมาเปนปญจพรรณตามเดิมและไดแตงงานกับคูหมั้นที่แทจริงของเธอ
ปมปญหาของเรื่อง ขสฺญาเพลอฺรุณระ คือความโลภในทรัพยสมบัติซึ่งทําใหเกิด
การฆาตกรรมและการสลับสับเปลี่ยนทายาทที่แทจริง ความโลภทําใหนาชายฤทธิรงคสลับตัวเขา
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๒๓๙

กับบุตรชายตนเองเพื่อครอบครองทรัพยสมบัติของตระกูลและฆาบิดามารดาของเขาทิ้ง พระเอกผู
โตมากับแมนมตองตอสูกับคนชั่วโดยรวมมือกับตํารวจในการฉีกหนากากทายาทปลอม เปดโปง
ความชั่วของนาชายเพื่อกลับคืนสูสถานภาพที่แทจริงและปกปองทรัพยสมบัติที่เปนของตระกูล
เอาไว การพิสูจนความเปนตัวจริงตัวปลอมในกรณีของฤทธิรงคไมตางจากในกรณีของนางเอก
อยางนิมลในกุหลาบดําและลีนาในสายลมนิรดี กลาวคือการคนพบความเปนตัวจริงก็มีนัยของการ
เปนลูกเขมรที่แทจริง เปนสายเลือดบริสุทธิ์ที่จะไดครอบครองดินแดนและทรัพยสมบัติดั้งเดิมของ
บรรพบุรุษซึ่งเปนการชดเชยความฝนของคนเขมรที่ถูกพรากจากอดีตและรากเหงาของตนเองทั้ง
ทางสายตระกูลและทางทรัพยสมบัติเชนเดียวกัน เพียงแตลูกเขมรภาคบุรุษนั้นจุดเนนจะเปนเรื่อง
ของพลังอํานาจซึ่งในเรื่องนี้แสดงออกโดยการมีฝมือที่เหนือบุรุษทั่วไป มีความองอาจ กลาหาญ
กลาตอสูกับความอยุติธรรมอยางไมหวั่นเกรง ที่นาสนใจคือ พระเอกลูกชายชาวเขมรในนวนิยาย
ของเมา สําณางเปนคนรักเดียวใจเดียว ซึ่งเปนคุณสมบัติที่ขัดกับขอเท็จจริงในสมัยนั้นที่มีระบุไวใน
รายงานฉบับตาง ๆ เสมอวา บุรุษเขมรตั้งแตสมัยหลังเขมรแดงนิยมมีภรรยามากกวา ๑ คน ทั้งนี้
เพราะขอไดเปรียบทั้งเรื่องสัดสวนของประชากรเพศตนที่เหลือนอยกวาสตรีทําใหมีโอกาสเลือกมาก
และขอไดเปรียบทางวัฒนธรรมที่สตรีในสังคมเขมรยังถือเรื่องการแตงงานเปนดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
ของชีวิตอยู 270 การสรางคุณสมบัติรักเดียวใจเดียวใหบุรุษนาจะเปนทั้งการตอบสนองความตองการ
ของผูอานสตรีและการมอบบทบาทใหบุรุษมีสวนชวยในการรักษาสถาบันครอบครัวดวย
ความโลภก็เปนอุปสรรคในชีวิตนางเอกเชนกัน มารดาเลี้ยงของปญจพรรณมีแผน
จะสังหารเธอกับคูหมั้นหลังจากที่ทั้งคูแตงงานกันและสามารถเบิกเงินมรดกที่บิดาฝากไวที่ธนาคาร
สวิสออกมาได แตปญจพรรณรูระแคะระคายวาอาจมีการปองรายเธอ เธอจึงวางแผนจัดฉากให
ตัวเองประสบอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิต แลวปลอมตัวเปนเกสรเพื่อสืบหาความจริงทั้งหมด สิ่งที่ทํา
ใหทั้งนางเอกและพระเอกตัดสินใจปลอมตัวไมใชคุณธรรมเรื่องความกตัญูหรือการแกแคนแทนผู
มีพ ระคุ ณ แต เ ป น การตั ด สิ น ใจต อ สู เ พื่ อ ความถูก ต อ งและเพื่ อจั บ คนกระทํา ผิด มาลงโทษตาม
กฎหมาย ดังที่ฤทธิรงคตัวจริงตั้งปฏิญญาไวเมื่อรูความจริงเกี่ยวกับชาติกําเนิดของตัวเองวาจะตอสู
เพื่อ ความยุ ติ ธรรม “ลู ก จะหาความยุติธรรม แมอ ยา กลั ว เลย คอยดูไ อตัว ดีข องแม ค นนี้ จ ะตอ ง
เอาชนะพวกมันใหไดอยางขาวสะอาด แลวจะเอาปริญญาบัตรดานกฎหมายมาใหแมได ”271 การ
ตอสูดังกลาวตองใชปญญาและความระมัดระวังอยางสูง และในกรณีของปญจพรรณ เมา สําณาง
ยังเนนคุณสมบัติเรื่องการศึกษาสมัยใหมของสตรีเชนเดิม เมา สําณางสรางภูมิหลังของตัวละคร
ปญจพรรณโดยใหเธอไปศึกษาดานการแตงหนาจากประเทศญี่ปุน และความรูความเชี่ยวชาญพิเศษ
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๒๔๐

ที่ปญจพรรณมีเปนสิ่งที่ชวยใหเธอปลอมตัวไดอยางแนบเนียนและสามารถกระทําภารกิจตางๆจน
สําเร็จ แตถึงกระนั้น เมา สําณางก็ไมลืมเนนคุณสมบัติเดิมของกุลสตรีแนวขนบนิยมนั่นคือการ
พูดจาไพเราะออนหวาน มีจริตกิริยานุมนวล ไมใจรอนวูวาม รับมือกับปญหาอยางสุขุมเยือกเย็นก็
ยังเปนคุณสมบัติสําคัญสําหรับสตรีในการแกไขปญหา ดังเชนตอนที่เกสรอบรมบุตุมไมใหใจรอน
วูวามยามที่ถูกวัยรุนชายตามวอแว บุตุมที่มีนิสัยฉุนเฉียวงายมักจะโตตอบดวยทาทีแข็งกราว แต
เกสรสอนนองวา “สตรีจะเอาชนะบุรุษไดก็ดวยทาทีสุภาพเรียบรอยเทานั้น”272 ฉะนัน้ อาจกลาวไดวา
ในนวนิยายเรื่อง ขสฺญาเพลอฺรุณระ กําลังเสนอคุณสมบัติใหมที่จําเปนสําหรับการดําเนินชีวิตของ
สตรี นั่นคือเรื่องการศึกษา แตกุลสตรีเขมรก็ยังไมสามารถทิ้งความเปนกุลสตรีแนวจารีตไปได
เพราะนั่นก็ยังเปนคุณสมบัติสําคัญของสตรีเขมรอีกเชนกัน ทามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
การผนวกรวมคุณสมบัติทั้งเกาและใหมเขาดวยกันจะทําใหสตีเขมรสามารถฝาฟนอุปสรรคตางๆไป
ได ดังที่ในเรื่องนี้เสนอวาสตรีเขมรอยางปญจพรรณสามารถสืบหาความจริงและนําความเปนธรรม
และความสงบสุขกลับคืนสูครอบครัวของเธอไดสําเร็จ
กลาวโดยสรุป นวนิยายในหัวขอเรื่องตัวจริง-ตัวปลอมและการปลอมตัวทุกเรื่อง
จะเริ่มที่อุปสรรคซึ่งทําใหเกิดการพลัดพราก และจบเรื่องที่การไดกลับคืนสูครอบครัวที่แทจริงและ
ไดใชชีวิตรวมกันอีกครั้งหนึ่งพรอมกับไดสมบัติหรือชื่อเสียงเกียรติยศกลับคืนมา การดําเนินเรื่อง
ตามแนวดังกลาวเปนเสมือนประตูใหผูอานเปดสูโลกแหงความฝน หนีความทุกขในชีวิตจริงอัน
ซ้ําซากจําเจ และยังมีบทบาททางจิตวิทยาในการเสริมความฝนหรือชดเชยความบีบคั้นทางจิตใจให
คน ซึ่งเกิดจากการที่ประชาชนทั่วไปหลังสมัยเขมรแดงถูกถอนรากจากสายสัมพันธดั้งเดิมและจาก
อดีตของตนเอง นอกจากนี้แนวเรื่องดังกลาวยังเปนการยืนยันกลไกอันเที่ยงตรงของแนวคิดใน
พุทธศาสนาไดอีกดวย เพราะผลของการตอสูของพระเอกและนางเอกที่มีชัยเหนือความชั่วราย
ในนวนิยายทุกเรื่องจะเปนสิ่งที่ยืนยันวาหลักคุณธรรมไมไดสูญหายไปหรือเสื่อมพลังลง แตชีวิตยัง
สามารถยึดมั่นกับคุณธรรมทั้งหลายไดทั้งการทําความดี การยึดมั่นในความกตัญูและการตอสูเพื่อ
ความถูกตองยุติธรรม ขอเสนอที่สําคัญที่สุดของเมา สําณางคือความเปนกุลสตรีคือเครื่องยืนยัน
การเปนสายเลือดที่แทจริงของชาวเขมร และสายเลือดเขมรแทนั้นเปยมดวยคุณธรรมที่พรอมจะ
ตอสูกับความไมถูกตองทั้งหลายและจะนําสันติสุขมาสูครอบครัวสังคมและประเทศชาติได
๔.๕ พรหมจารี : ดานสุดทายของความเปนกุลสตรี(และความเปนชาติ)
โดยปกติภาพของ มาตุภูมิ บานเกิด แผนดินแม ภาษาแม แผนดินของบรรพบุรุษ หรือ
ความเปนพี่นองรวมชาติ เปนสัญลักษณที่ถูกใชมากในวาทกรรมของนักชาตินิยม สัญลักษณเหลานี้
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เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๘.
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ทําหนาที่สรางความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางประเทศชาติกับคนในชาติในลักษณะเดียวกับที่ปจเจก
บุคคลรู สึก ผูก พั น กั บบ านและครอบครัวของตัว เอง อาทิ การปลุ ก ใจทหารใหตอสู เพื่อ ปกปอง
ดินแดนแหงมารดาหรือสูเพื่อปกปองสตรีผูเปนที่รัก 273(ใหรอดพนจากการถูกย่ํายีของทหารจากฝาย
ตรงขาม และแนนอนวาการย่ํายีที่นากลัวที่สุดในวาทกรรมของนักชาตินิยมคือการถูกขมขืนซึ่งมีนัย
ของการสู ญ สิ้ น อั ต ลั ก ษณ ท างเชื้ อ ชาติ ต ามมาด ว ย 274) หรื อ ดั ง ที่ เ บเนดิ ก แอนเดอร สั น กล า วว า
พรมแดนแหงความเปนชาติไมไดสิ้นสุดที่ความหมายทางภูมิศาสตรและทางรัฐศาสตรที่กลาวถึง
การปกปนดินแดนที่รัฐแตละรัฐมีอํานาจอธิปไตยปกครองเหนือดินแดนเหลานั้น แตความเปนชาติ
ยังหมายถึงชุมชนทางจินตนาการที่เชื่อมโยงปจเจกบุคคลที่ไมไดรูจักกันเปนการสวนตัวแตมีความ
ผูกพันในฐานะของสมาชิกรวมชุมชนเดียวกัน ชาติจึงถูกประกอบสรางในระดับอุดมการณใหเปน
ครอบครัวใหญในระบบปตาธิปไตย275 มีบุรุษทําหนาที่เปนผูปกปองครอบครัวนี้และสตรีคือมารดา
ผูสร า งครอบครั ว (ซึ่ งก็ คื อ ชาติ) ในความหมายที่ เ ธอคื อ ผูผลิ ต ประชากรรุ น ต อ ใหมเ พื่ อสื บ สาย
ครอบครัวในระบบปตาธิปไตยใหดําเนินตอไป276 นอกจากนี้สตรียังไดรับมอบบทบาทใหเปนผูเก็บ
รักษาวัฒนธรรมของชนชาติอีกดวย 277 ในวาทกรรมของนักชาตินิยม เรือนรางของสตรีเปนพื้นที่ที่
แสดงความเปนชาติ เปนพื้นที่สําหรับขอถกเถียงในเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณี และพรมแดน
แหงเรือนรางของสตรีก็จะถูกทําใหมีสถานะเทาเทียมกับพรมแดนแหงความเปนชาติ ฉะนั้นเรือน
กายของสตรีจึงตองไดรับการปกปองพิทักษจากการรุกรานของ(บุรุษชาติอื่น)ผูรุกรานภายนอกเพื่อ
คงไวซึ่งความเปนเอกภาพของชาติ
สิ่งที่นาสนใจในนวนิยายของเมา สําณางคือ แมงานของเธอจะไมเคยนําเสนอประเด็น
เรื่องการตอสูเพื่อชาติ การปกปองพรมแดนของชาติจากการรุกรานของเหลาศัตรู หรือเสนอนวนิยายที่
มีเนื้อหาเชิงอุดมการณเกี่ยวกับการเมืองการปกครองเลย แตนวนิยายแนวรักสะเทือนอารมณซึ่ง
เสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว หรือเรื่องสืบสวนสอบสวนที่เนนความสนุกสนานตื่นเตน
กลับมีนัยที่สอดคลองกับแนวคิดของนักชาตินิยมในประเด็นที่เปรียบพรมแดนแหงเรือนรางของ
273

Floya Anthias and Nira Yuval-Davis , “Women and The Nation State,” in Nationalism, eds.
John Hutchinson and Anthony D Smith ( Oxford: Oxford University Press, 1994), pp. 315.
274
Julie Mostov, “Sexing the Nation/ Desexing the Body : Politics of National Identity in the Former
Yugoslavia,” in Gender Ironies of Nationalism: Sexing the Nation, ed. T Mayer (London: Routledge, 2000),
p. 91.
275
Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of
Nationalism ( London and New York: Verso, 1991), pp. 5-7.
276
Julie Mostov, “Sexing the Nation/ Desexing the Body : Politics of National Identity in the Former
Yugoslavia,”, p. 89.
277
Floya Anthias and Nira Yuval-Davis, “Women and The Nation State,”, p. 315.

๒๔๒

สตรีเทากับพรมแดนแหงความเปนชาติอยางมาก กลาวคือเปาหมายแหงการปฏิบัติตนตามแนวคิด
กุลสตรีก็เพื่อปกปองพรหมจารี อันมีนัยที่หมายถึงการปกปองความบริสุทธิ์แหงชนชาติเขมรเอาไว
และการที่มีบุรุษมาคุกคามพรหมจารีของนางเอกก็เทากับมีศัตรูมาคุกคามและทําใหความบริสุทธิ์
แหงดินแดนเขมรตองแปดเปอน ประเด็นดังกลาวจะปรากฏในนวนิยายทุกเรื่องของเมา สําณาง
๔.๕.๑ กุลสตรีเทากับพรหมจารี
ในบรรดาองคประกอบที่ระบุความเปนกุลสตรีในนวนิยายของเมา สําณางทั้งหมด
สิ่งสุดทายที่จะชี้ชัดถึงความเปนกุลสตรีหรือไมนั้นอยูที่พรหมจารีของสตรีเสมอ การสกัดคุณคา
ของกุลสตรีใหยนยอเหลือเพียงพรหมจารีนั้นปรากฏชัดในวิธีคิดและวิธีปฏิบัติตัวเรื่องเพศวิถีของทั้ง
นางเอก พระเอกและนางอิ จ ฉา นางเอกของเมา สํ า ณางทุ ก คนเป น สตรีที่ ยัง เป น พรหมจรรย ∗
ในขณะที่นางอิจฉาก็จะเปนคูตรงขามคือเปนสตรีที่พรอมจะละเมิดเรื่องเพศวิถีตลอดเวลา จุดที่เมา
สําณางเลือกขยายใหญใหเห็นภาพชัดเจนและจะนํามาใชเปนวาทกรรมในการสรางภาพกุลสตรีผู
บริสุทธิ์แกนางเอกทุกครั้งไปอยูที่การครองตนเมื่ออยูรวมกับบุรุษ การไมเปดโอกาสใหบุรุษถึงเนื้อ
ถึงตัวคือคุณสมบัติประการแรก หากไมใชคูหมั้น ผูมีพระคุณหรือผูที่อาวุโสกวามาก ๆ บุรุษทุกคน
ก็แทบไมมีโอกาสถูกตัวนางเอกเลย บางครั้งแมแตเปนคูหมั้นกันแลวอยางบุสสิบากับไพยุต การ
วางตัวที่ไมปลอยเนื้อปลอยตัว และการรักษาจริตกิริยาของบุสสิบาก็ทําใหไพยุตซึ่งเปนเสือผูหญิง
มือไวยังเกรงใจไมกลาแมแตจับมือเธอ ดังตอนที่ไพยุตมารับบุสสิบาไปเที่ยว ทาทีสงวนตัวของบุส
สิบาทําใหไพยุตตอวาวาเธอดูเฉยเมยกับเขา บุสสิบาตอบวา
“พีต่ องการใหนองทําแบบไหนละจะ ที่จะไมใชกิริยาเมินเฉยนั่นนะ
ฉันพรอมแตงงานกับพี่ นั่นก็คือคําสัญญาชั่วชีวิตของฉันแลว เปนหวง ๕
ประการที่ไมอาจแกได เปนคํามั่นที่ไมแปรปรวน”
ไพยุตยิ้มกวาง
“ดูเถอะ พี่พูดไมชนะนองหรอก”
นายหนุมเอื้อมแขนมาจะโอบบาเธอ แตเมื่อเห็นสายตาคมกริบที่จอง
มาที่เขาอยางดุของเธอ เขาก็กลับไมกลา ปลอยแขนตกลงแลวหัวเราะกลบ
∗

หากมีกรณีที่นางเอกตองเสียพรหมจรรยกอนแตงงานก็ตองเสียใหกับพระเอกเทานั้นและตองตามมา
ดวยการจัดพิธีแตงงานในภายหลัง นางเอกที่อยูในกรณีนี้คือเกสรผกาเรื่องกาฝาก การที่พระเอกเวหาสขมขืนเธอ
เพราะตองการแกแคนใหลุงณงศักดิ์เจ็บปวด ฉะนั้น การขมขืนเปนเงื่อนไขหลักในการพัฒนาความขัดแยงที่ตอง
เกิดขึ้น สวนกรณีของลีนาในเรื่องสายลมนิรดี การที่ลีนาตกเปนของพระเอกกอนมีนัยสําคัญถึงการรักษา
พรมแดนแหงความเปนเขมรดังจะกลาวในรายละเอียดตอไป
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เกลื่อน นายเปนหนุมรายกาจมือไว เมื่อมาพบกับสตรีครบลักษณอยางบุสสิ
บา กลับกลายเปนวาเขาทําอะไรเธอไมได แมแตปลายนิ้วก็ยังไมกลาถูก”278
หรือกรณีของเกสรและนองสาวที่ถูกบุรุษตามวอแว เมื่อบุรุษพยายามที่จะพูดจากับ
เธอเพื่อเรียกรองความสนใจ ปฏิกิริยาของเธอคือ
เกสรมีกิริยาที่สงบเสงี่ยมเรียบรอยอยูเสมอ เธอเงียบไมยอมพูดจา
โตตอบดวย บุตุมเพิ่มความเร็วรถขึ้นไปอีก ฤทธิขับตามทันที เธอหยุดนายก็
หยุด ทําใหบุตุมขุนเคืองใจมากขมวดคิ้วใสแลวพูดวา
“นี่ อยาขาดระเบียบใหมากนักสิ”
เกสรพูดเบาๆ
“ตุม นอง อยาพูดใหมากไป คิดแตวาทําอยางไรใหเดินทางถึงบานเร็ว ๆ
เถอะ”279
การที่เกสรปรามนองสาวคือบุตุมไมใหโตเถียงกับบุรุษที่ขับรถตามตอแยพวกเธอ
เพราะนั่นยิ่งเทากับเปดโอกาสใหบุรุษตอปากตอคํากับพวกเธอและเขาถึงตัวไดมากยิ่งขึ้น การครอง
ตนของสตรีอยางเหมาะสมจึงเปนดานแรกในการรักษาพรหมจรรยของสตรีใหคงอยู
คุณสมบัติประการที่สองคือ ปฏิกิริยาของสตรียามถูกบุรุษถูกเนื้อตองตัว นางเอก
ทุกคนเมื่อถูกบุรุษถูกเนื้อตองตัวจะมีอาการตัวสั่น หนาแดง มือเย็นเฉียบ และพยายามเบี่ยงตัวเอง
ออกจากการสัมผัสใหเร็วที่สุด ดังเชนเกสรผกาถูกสัจจายึดมือไวตอนที่เธอเขาไปเก็บเสื้อผาของเขา
เพื่อเอามาซักให ปฏิกิริยาของเกสรคือ “เกสรเอื้อมมือไปหยิบเสื้อผา สัจจาตามมาทันดานหลังยึด
มือเธอไว เกสรสะดุงตกใจ อายแกมแดงราวผลไมสุก พยายามดิ้น แตหนุมนอยก็จับมือเธอยิ่งแนน
ขึ้นไปอีก”280 ปฏิกิริยาดังที่กลาวมาคือการใหภาพของสํานวน “รักนวลสงวนตัว”อยางเปน
รูปธรรมที่สุด ตรงกันขามกับนางเอก นางอิจฉาจะเปนผูที่ไมสํารวมกิริยา ปลอยตัว ชมอยชมาย
ชายตา และมีจริตจกานตลอดเวลาเมื่ออยูกับพระเอก นางอิจฉาเปนฝายที่เสนอตัวใหพระเอกกอน
ดวยซ้ําไป ดังเชนวรลักขณตัวปลอมในเรื่องสายลมนิรดี เธอเขาไปหาราตรีถึงในหองพรอมกับเสนอ
ตัวใหราตรีอยางเปดเผย
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เมา สํณาง, รลกโบกขฺสาจ (ภฺนํเพญ: โรงพุมฺพสุริยารฺงสี, ค.ศ. ๒๐๐๔), หนา ๕๐. (เมา สําณาง, คลื่น
ซัดทราย (พนมเปญ : โรงพิมพสุริยารังสี, ๒๕๔๗).
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เมา สําณาง, ขสฺญญาเพลอฺรุณระ, หนา ๒๗.
280
เมา สําณาง, ผฺกาบฺญญแกฺอก, หนา ๒๕.

๒๔๔

ค่ํานี้หนุมรูปงามสวมชุดนอนสีน้ําเงิน กําลังดูบัญชีปยอนหลังเมื่อตอน
รับประทานขาวเสร็จแลว ทันใดนั้น วรลักขณก็ยองเขามาปดตาจากดานหลัง เธอ
สวมชุดนอนบางเบาเปดเผยทรวดทรงชวนเสียวซานอารมณ นางนอยกอดทาง
ดานหลังอยางสนิทแนบ ทรวงอกของเธอทาบทับกับแผนหลังของเขา ชายหนุม
ตกใจรีบแกะมือออก
“นองมีอะไรหรือ ลักขณ”
“ไมมอี ะไร เขามาไมไดหรือ”
เธอโอบคอเขาแนนยิ้มชื่นใส ราตรีรีบดึงไหลเธอออก หนาแดง พรอม
กระซิบเบาๆ
“ลักขณ อยามาใกลพี่มากไป ระวังพี่อดใจไมอยูนะ”
“ก็เราเปนคูหมั้นกันแลว ลักขณเต็มใจที่จะมอบอะไรๆทุกอยางใหพี่”
“ไมไดหรอก เวลายังมาไมถึง ตระกูลประสิทธิ์ไมมีความรักแบบชิงสุก
กอนหาม เราเปนเชื้อสายของตระกูลที่สูงสงนะ นองรูไหม”281
การให ภ าพที่ แ ตกต า งระหว า งนางเอกกั บ นางอิ จ ฉาจะตามมาด ว ยการจํ า แนก
แยกแยะของพระเอกถึงคาความเปนกุลสตรีของสตรีทั้งสองฝายทุกครั้ง ดังเชนนิมลเคยถูกศักดาดู
ถูกวาเปนสตรีไรคุณคา ไรศักดิ์ศรีของความเปนกุลสตรีเพราะรัฏฐาใสความนิมลเชนนั้น แตเมื่อเขา
สัมผัสนิมลและเธอมีปฏิกิริยาอาการตัวสั่น หนาแดง มือเย็นเฉียบ และพยายามเบี่ยงตัวเองออกจาก
การสัมผัสใหเร็วที่สุด ศักดาก็เริ่มสงสัยเพราะ “กิริยาดังกลาวคือกิริยาของสาวบริสุทธิ์ที่ไมเคยผาน
มือชายมากอน”282
ประเด็นดังกลาวแสดงใหเห็นวาเมา สําณางยังคงสรางนางเอกของเธอใหคงความ
เปนกุลสตรีตามบรรทัดฐานของจฺบาบสฺรีฉบับพระองคดวงอยางเครงครัดทั้งทางดานวิธีคิดและ
พฤติกรรม สาระสําคัญในจฺบาบสฺรีฉบับนี้มุงควบคุมเรื่องเพศวิถีของสตรีผูเปนภรรยา และใหภาพ
ของกิ ริ ย าที่ เ ป น อั ป มงคลของสตรี ถึ ง ๑๐๐ ประการเพื่ อ กํ า กั บ ควบคุ ม กิ ริ ย าของสตรี ใ นเรื่ อ งที่
เกี่ยวของกับเพศวิถีใหดําเนินไปอยางเหมาะสม ปฏิกิริยาของนางเอกและนางอิจฉาเรื่องการสัมผัส
ของบุรุษสรางขึ้นจากเนื้อหาขอหามเหลานี้ทั้งสิ้น เมื่อมาผนวกรวมกับความหมายเชิงสัญลักษณที่
เมา สําณางใหกุลสตรีหมายถึงความเปนเขมร การที่นางเอกตองรักษาพรหมจารีของตนจึงยังคงสืบ
ตอความหมายในเชิงสัญลักษณของจฺบาบสฺรีที่มอบหมายใหสตรีมีหนาที่เปนปราการดานสุดทายใน
การรักษาสายเลือดที่บริสุทธิ์ของชนชาติโดยตรง ซึ่งเปรียบเสมือนการปกปองอัตลักษณแหงความ
เปนเขมรเอาไว และยังแสดงใหเห็นการเชื่อมโยงระหวางเรือนรางของสตรีกับความเปนชาติอีกดวย
281
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เมา สําณาง, ชุมโนรนิรดี, หนา ๓๑.
เมา สําณาง, กุลาบเขฺมา, หนา ๖๙-๗๐.

๒๔๕

๔.๕.๒ การขมขืน : สิ่งที่มักเกิดแตไมเคยสําเร็จ
ดวยเหตุที่รางกายของสตรีเปนพื้นที่ในวาทกรรมแหงการสรางชาติตามคําอธิบาย
ของนักชาตินิยม กายโดยเฉพาะกายของนางเอกลูกสาวชาวเขมรจึงมีความหมายถึงดินแดนเขมร
ดวย นาสังเกตวา นวนิยายแตละเรื่องของเมา สําณางมอบหมายบทบาทในการรักษาเนื้อตัวรางกาย
ใหกับนางเอกของตนอยางเขมงวด และในทางกลับกัน ภัยคุกคามที่รายแรงที่สุดสําหรับลูกสาว
ชาวเขมรในนวนิยายของเมา สําณางคือการถูกขมขืน นวนิยายของเธอ ๖ ใน ๘ เรื่อง นางเอกลวน
อยูในภาวะที่ถูกตัวโกงพยายามขมขืนมาแลวทั้งนั้น283 สวนนวนิยายอีกสองเรื่องคือเรื่องพฺนลือจฺ
นทร และเรื่อง กุลาบเขฺมา การที่นางเอกไมถูกภัยขมขืนคุกคาม เปนเพราะรัศมีจันทรแหงเรื่อง พฺน
ลือจฺนทร อยูในคราบของเด็กหนุมกวาคอนเรื่อง สวนนิมลในเรื่อง กุลาบเขฺมา แมไมถูกตัวโกง
พยายามขมขืนแตก็เกือบถูกศักดาพระเอกของเรื่องขมขืนและยังถูกกลาวหาเรื่องพฤติกรรมสําสอน
โดยการใชรางกายเปนสินคาขัดดอกอีกดวย เหตุผลที่นางเอกเหลานี้ตกเปนเปาแหงการลวงละเมิด
ทางเพศเพราะเธอมีรูปโฉมที่งดงามและมีกิริยาที่ออนหวาน ความงามของเธอทําใหบุรุษที่เห็น
ตองการเปนเจาของและครอบครองเธอ แตความพยายามของตัวโกงเหลานี้จะไมเคยบรรลุผลเลย
เพราะพระเอกจะเปนผูมาชวยนางเอกไดทุกครั้งไป มีเพียงบุสสิบาเทานั้นที่รอดพนจากการถูก
ขมขืนมาไดเพราะเธอตัดสินใจใชมีดแทงตัวเอง ซึ่งเมา สําณางบรรยายวาเปนการตัดสินใจอยางเด็ด
เดี่ยวเพื่อไมใหใครมาย่ํายีเธอได
“บุสสิบากลัวมากจนไมคิดอะไรทั้งนั้น รูแตวาจะตองปกปองตัวเธอเอง
ไมใหมันมาย่ํายีเธอไดเด็ดขาด โฉมงามหยิบกรรไกรที่วางอยูบนโตะแทงไปที่ทอง
ตัวเองทําใหเลือดไหลนองเปอนเสื้อ เธอรองไดเพียงคําเดียววาชวยดวยแลวก็ลม
ฟาดไปบนเกาอี้ลมตึงไปที่พื้นหอง ทําใหฑีณัลตกใจเพราะเลือดเธอไหลออกมา
มาก มันเลยรีบหนีไปอยางรวดเร็ว”284
หากยอนกลับไปที่ความเปรียบที่เชื่อมโยงระหวางพรมแดนดานเนื้อตัวรางกายของ
ลูกสาวชาวเขมรกับพรมแดนความเปนชาติ การที่พระเอกมาชวยนางเอกใหรอดจากการถูกขมขืนได
283

เรื่องคลื่นซัดทราย บุสสิบาเกือบถูกฑีณัลขมขืน เรื่องราชสีหไพรเถื่อน มยุราเกือบถูกฉายาและเขมระ
ขมขืน เรื่องกาฝาก เกสรผกาเกือบถูกเถาแกบากานขมขืน เรื่องสายลมนิรดี ลีนาเกือบถูกเสฏฐาขมขืน เรื่องขอ
สัญญาเมื่ออรุณรุง ปญจพรรณเกือบถูกฤทธิรงคตัวปลอมขมขืน และเรื่องพวงมาลัยดอกมะลิ แฬนเกือบถูกแขกที่
เมาฉุดขึ้นรถไปขมขืน
284
เมา สําณาง, รฺลกโบกขฺสาจ, หนา ๙๗.

๒๔๖

ทุกครั้งก็เปรียบเสมือนกับลูกชายชาวเขมรซึ่งปกปองดินแดนแหงมาตุภูมิไวไดนั่นเอง ตัวโกงที่จอง
ทําลายนางเอกเปนตัวแทนของความเปนอื่นที่ไมใชลูกชายชาวเขมร เชน เปนคนที่มีสัญชาติอื่น(ชาว
จีนเชนเถาแกบากานในเรื่องผฺกาบฺญเญีแกฺอก) หรือเปนชาวเขมรที่ไรคุณสมบัติตามจฺบาบบฺรสคือไร
คุณธรรมเพราะเปนลูกโจรบาง (เขมระใน ราชสีหไพฺรงฺงึต) เปนผูประกอบอาชีพทุจริตผิดกฎหมาย
บาง อาทิ เปดบอน(เถาแกบากาน) เปดซอง (เขมระ) คาของหนีภาษี (ฉายาเรื่อง ราชสีหไพฺรงฺงึต,
ฤทธิรงคปลอมเรื่อง ขสฺญญาเพลอฺรุณระ) เปนอันธพาล (ฑีณัลเรื่อง รลกโบกขฺสาจ, เสฏฐาเรื่อง ชุม
โนรนิรดี) ฯลฯ ในขณะที่พระเอกในนวนิยายของเมา สําณางมีคุณสมบัติของลูกชายชาวเขมรตาม
บรรทัดฐานของ จฺบาบบฺรสทุกประการคือมีจิตใจซื่อตรง รักความเปนธรรม องอาจ กลาหาญ รัก
แผนดิน∗ ฉะนั้น พระเอกก็คือบุรุษผูเดียวเทานั้นที่มีคุณสมบัติคูควรกับพรหมจารีของนางเอก เพราะ
หมายถึงการสืบสายเลือดอันบริสุทธิ์ที่จะคงอัตลักษณทางเชื้อชาติของชาวเขมรไดตอไป นวนิยายที่
เปนตัวอยางของการเสนอแนวคิดดังกลาวที่ชัดเจนคือเรื่องสายลมนิรดี
นางเอกอยางลีนาคือภาพตนแบบของลูกสาวชาวเขมรในอุดมคติของเมา สําณาง
เธอคือสวนผสมของความเปนเขมรทั้งสองแบบ กลาวคือในตอนตนเรื่องเธอเติบโตในชนบทซึ่งเมา
สําณางเชื่อมโยงความบริสุทธิ์ของชนบทเขากับความเปนดินแดนเขมร แตในทายที่สุดเรื่องจะ
เปดเผยวาเธอคือทายาทที่แทจริงของมหาเศรษฐีตระกูลเกาแกแหงกรุงพนมเปญ ความบริสุทธิ์แหง
สายเลือดของลีนาที่สืบสายเลือดมาจากตระกูลเกาแกจึงเปนเครื่องหมายความเปนเขมรอีกนัยหนึ่ง
ดวย จริตกิริยาของลีนาก็เรียบรอยสมกับเปนกุลสตรีลูกสาวชาวเขมร เธอทํางานบานไดทุกอยาง
อดทนตอการถูกขมเหงรังแก กตัญูตอผูมีพระคุณ คุณสมบัติที่สําคัญคือความสวยที่บาดตาบุรุษ
ทุกคนที่เขาใกล ทุกสิ่งที่อยูในตัวลีนาทําใหมีบุรุษถึง ๔ คนแสดงความสนใจในตัวเธอคือพระเอก
อยางราตรี เพื่อนของราตรีคือจําณาน ทิวาหรือวงษ สาลี ญาติที่ลีนาตามหา และเสฏฐาตัวโกงของเรือ่ ง
ในบรรดาบุรุษทั้งหมด เสฏฐาคือตัวโกงที่แสดงถึงความเปนอื่นทั้งเรื่องลักษณะนิสัยและชาติกําเนิด
เขาคือหลานชายแท ๆ ของคุณยาที่เลี้ยงดูราตรีมา คุณยาเปนภรรยาคนที่สองของคุณปูของราตรีซึ่ง
ไมมีความเกี่ยวพันใด ๆ ทางสายเลือดกับราตรีเลย เสฏฐาสืบทอดความโลภและความเปนอันธพาล
มาจากคุณยายของเขา เขาเปนคนขี้ขลาด มักมากในกามตัณหาและชอบใชกําลังเพื่อลวงละเมิดทาง
∗

ในนวนิยายของเมา สําณาง จะเห็นพระเอกออกมาประกาศเจตนารมยเรื่องความรักแผนดินและตั้งใจ
ปกปองแผนดินเขมรจากความชั่วรายอยูเนือง ๆ ดังเชนศักดาจากเรื่องกุหลาบดําประกาศอยางชัดเจนวาเขาไมมีวัน
ทิ้งแผนดินเขมรไปอยูที่อื่นเด็ดขาด “ผมไมอาจทิ้งทุกอยางที่บรรพบุรุษเราพยายามสรางไวไปไดหรอก ผมรัก
แมแตหญาตนหนึ่งที่ขึ้นอยูบนมาตุภูมิแดนกําเนิดของผม” (เมา สําณาง, กุลาบเขฺมา, หนา ๔๙) หรือเขมรินทจาก
เรื่องราชสีหไพฺรงฺงึดก็ประกาศอุดมคติของตนที่มีหนาที่ในการรักษาทรัพยสมบัติของชาติ “สําหรับกันมีอุดมคติ
วา ...เราซึ่งเปนประชาราษฎรคนหนึ่งก็มีสวนชวยประเทศชาติไดดวยการชวยปองกันสิ่งที่เปนสมบัติของชาติเรา
ทั้งโบราณวัตถุและสัตวปาทั้งหลาย เพราะหากชาติลมสลาย ชีวิตเราก็ลมสลายไปดวย ฉะนั้นการจะลักลอบนํา
ของเหลานี้ออกนอกประเทศตามดานตางๆ หนีไมพนกันหรอก” ( เมา สําณาง, ราชสีหไพฺรงฺงึด, หนา ๕)

๒๔๗

เพศกับสตรีที่ออนแอกวาอยางลีนา ตัวโกงอยางเสฏฐาไมใชลูกชายชาวเขมรตามแบบ จฺบาบบฺรส
เขาจึงเปนตัวแทนของความชั่วรายที่จองจะย่ํายีดินแดนเขมรตลอดเวลาแตเขาไมเคยทําไดสําเร็จสัก
ครั้งเพราะราตรีและทิวาจะเปนผูมาชวยเหลือลีนาไดอยางทันทวงทีเสมอ
บุรุษอีกผูหนึ่งที่มีนัยของความเปนอื่นคือจําณาน จําณานเปนลูกเขมรแท เขาตก
หลุมรักลีนาทันทีที่เห็นเธอและมีความจริงใจถึงขนาดคิดจะแตงงานดวย แตอุปสรรคความรักของ
จําณานคือบิดาของเขาเองที่ไมยอมรับลีนาเพราะเห็นวาฐานะไมคูควร และตัวลีนาเองก็ปฏิเสธดวย
เหตุผลเดียวกันคือ “วรรณะตางกันมากคะ ดิฉันไมกลาอาจเอื้อม” สิ่งที่เมา สําณางและลีนาไมได
กลาวคือวรรณะที่ตางนั้นอาจหมายรวมถึงความเปนอื่นที่อยูในตัวจําณานดวย กลาวคือจําณานเปน
บุรุษที่สําเร็จการศึกษาจากประเทศฝรั่งเศส ซึ่งอาจตีความไดวาการศึกษาของจําณานคือการถายทอด
วิธีคิดของผูปกครองจากลัทธิอาณานิคมที่เคยกดขี่เขมรในชวงหนึ่งของประวัติศาสตร และใน
ขณะนั้นประเทศเขมรก็ผานจุดที่ตองการใหคนมาออกคําสั่งอีกตอไปแลว ความรักของจําณานจึง
ไมอาจสมหวังเพราะเขาไมใชพระเอกและไมใชตัวแทนของบุรุษที่สังคมเขมรจะคัดเลือกใหสืบ
สายเลือดอันบริสุทธิ์ของชาวเขมรไว
บุรุษที่เขาขายคูควรกับลีนามีอยูสองคนคือทิวากับราตรี ในดานคุณสมบัติของ
ลูกผูชายตามบรรทัดฐานของจฺบาบบฺรสแลวทั้งคูมีไมยิ่งหยอนไปกวากัน ราตรีเปนคนเขมแข็ง
เด็ดขาด มีบุคลิกนาเกรงขาม รักความยุติธรรม แมจะปากรายแตจิตใจเขาเต็มไปดวยความเมตตา
เขาชวยลีนาไมใหเสียความบริสุทธิ์ไวถึงสองครั้ง โดยครั้งแรกชวยไถตัวลีนาจากสถานเริงรมยชล
สารที่เพื่อนบานหลอกเธอมาขาย ครั้งที่สองเมื่อเสฏฐาทําทาลวนลามและแอบมารังแกลีนาถึงใน
บาน เขาปรามไมใหคุณยาอนุญาตใหเสฏฐามาที่บานในเวลาที่เขาไมอยู ทําใหลีนาไมตองเสี่ยงภัย
จากการที่เสฏฐาจองจะลวงละเมิดเธอ สวนทิวาเปนบุรุษหนุมสูชีวิต แมจะมีฐานะยากจนแตก็
พยายามหาความรูใสตัว เขาเปนคนจิตใจดี เปนสุภาพบุรุษที่ใหเกียรติสตรีและพยายามปกปองสตรี
จากอันตรายทั้งปวง ทิวาเคยชวยลีนาใหรอดพนจากการถูกเสฏฐาขมขืนหนึ่งครั้ง แมคุณสมบัติของ
บุรุษทั้งคูจะใกลเคียงกัน แตจุดที่ทําใหทิวาเปนไดแคพระรองมีอยูเพียงประการเดียวคือ เขาไมได
เปนคูหมั้นของลีนาตั้งแตวัยเด็กเหมือนราตรี แตความแตกตางนี้มีความสําคัญมากสําหรับสังคม
เขมรตามทรรศนะของเมา สําณาง กลาวคือ การที่ราตรีคือคูหมั้นตั้งแตวัยเด็กของลีนา (คุณปูของ
เขาหมั้นหลานชายที่เกิดจากบุตรชายคนโต(คือราตรี)กับหลานสาวที่เกิดจากบุตรสาวคนเล็ก(คือวร
ลักษณซึ่งหมายถึงลีนาที่ถูกสับเปลี่ยนตัวตั้งแตวัยเด็ก)เพื่อใหเปนทองแผนเดียวกัน ทรัพยสินจะได
ไมสูญหายไปกับผูอื่น) ทําใหราตรีเปนทั้งตัวแทนของขนบประเพณีที่เมา สําณางยังใหความสําคัญ
อยูมากนั่นคือประเพณีการเลือกคูครองที่ผูใหญจัดหาให เปนสัญลักษณของความเปนเขมรที่สืบ
ทอดจากสายตระกูลที่เกาแกของเขา และคงหนาที่ของบุรุษตามวาทกรรมของนักชาตินิยมในการ
ปกปองสตรีผูเปนที่รัก และเปนตัวแทนทางจิตวิญญาณแหงชนชาติ ดวยความเหมาะสมทั้งมวล
ราตรีจึ ง เปน บุ รุษที่ เมา สํ าณางคัด เลือ กใหไ ดลงเอยกับลี นาเพื่อสืบสายเลือดความเป นเขมรอัน

๒๔๘

บริสุทธิ์ เพื่อปกปองทรัพยสมบัติของตระกูลไมใหตกในมือผูอื่นและรักษาระเบียบสังคมแบบเขมร
ใหดําเนินตอไป
หากใชสายตาของนักชาตินิยมมองเขาไปในเนื้อหาของนวนิยายของเมา สําณาง
การที่พรหมจารีในตัวนางเอกคือดานสุดทายของความเปนกุลสตรีและความเปนชาติเปนประเด็นที่
แทบจะซ้ํารอยเหตุการณในสมัยกลางศตวรรษที่ ๑๙ อยางไมผิดเพี้ยน เพราะนับตั้งแตเขมรแดงถูก
ขับไลออกจากกรุงพนมเปญ สภาพสังคมเขมรในขณะนั้นก็เต็มไปดวยคนของเมืองพี่อยางเวียดนาม
เขามาชวยดูแลกิจการบานเมืองของเมืองนองอยางเขมรแทบจะทุกหยอมหญา บทความของรายงาน
อินโดจีน(Indochina Report) ประจําเดือน ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๘๔ เสนอรายงานเรื่องนโยบายการ
ทํากัมปูเจียใหเปนเวียดนาม รูปแบบใหมของลัทธิลาอาณานิคม (The Vietnamisation of Kampuchea :
A New Model of Colonialism) ในรายงานกลาวถึงวิธีการที่เวียดนามคุมเขมรในสามประเด็นหลักคือ
๑. การควบคุมเครื่องมือแหงอํานาจคือกองทัพและพรรคที่กุมอํานาจในเขมร ๒. การควบคุมกรอบ
ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการผลิตขาวและยางพาราซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจหลักของเขมร และ ๓ คือการ
ควบคุมโครงสรางของประชากรซึ่งเห็นไดชัดวาหลังจากป ค.ศ. ๑๙๗๙ ตัวเลขของชาวเวียดนามที่
อพยพยายถิ่นเขาเขมรทะยานขึ้นสูงอยางเห็นไดชัด ประมาณการกันวาในป ค.ศ. ๑๙๘๔ มีชาว
เวียดนามอาศัยอยูในเขมรถึง ๔๐๐,๐๐-๖๐๐,๐๐๐ คน285 ปรากฏการณการทําใหเปนเวียดนาม
ระลอกสองสั่นคลอนจิตใจชาวเขมร(โดยเฉพาะพวกที่อยูตามคายอพยพและพวกที่ทยอยเดินทาง
จากคายอพยพกลับเขาเขมร) ไมตางจากครั้งแรก ยิ่งผูปรึกษาชาวเวียดนามไดรับการสนับสนุนใหมี
ภรรยาชาวเขมรได286 รวมทั้งมีการสนับสนุนใหแตงงานขามเชื้อชาติระหวางชาวเขมรและชาว
เวียดนาม 287 ยิ่งเปนสิ่งที่ตอกย้ําความหวาดกลัวเรื่องการกลืนชาติทางสายเลือดในจิตใจของชาว
เขมรอยางรุนแรง และสิ่งนั้นก็สะทอนใหเห็นในนวนิยายของเมา สําณาง ที่นาสนใจคือ ขณะ
นั้นนวนิยายของเธออยูในสถานะนวนิยายที่ผิดกฎหมายหากแตกลับไดรับความนิยมจากประชาชน
เขมรอยางมาก เพราะเนื้อหาในนวนิยายเปนทั้งภาพสะทอนความหวาดกลัวในจิตใจของชาวเขมร
และการใหคํามั่นในเรื่องการรักษาความบริสุทธิ์แหงสายเลือดเอาไวได ไมตางจากที่เรื่องแลบงเรื่อง
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๒๔๙

กากีเคยทําหนาที่นี้มาแลว พรหมจารีของนางเอกที่เปรียบเสมือนความบริสุทธิ์แหงดินแดนเขมรจึง
รอดพนจากการถูกย่ํายีไดทุกครั้ง
นอกจากนี้ การรักษาพรหมจารีของนางเอกในนวนิยายของเมา สําณางยังอาจ
พิจารณาไดวาเปนวาทกรรมโตกลับกับการแตงงานแบบบังคับแตงงานหมูสมัยเขมรแดงไดในอีก
นัยหนึ่ง เพราะสวนสําคัญในนวนิยายทุกเรื่องจะจบที่การไดแตงงานกับคูครองที่เปนคูหมั้นกันมา
ตั้งแตวัยเด็กบาง หรือแตงงานกับคนที่บิดามารดาเปนผูเห็นชอบและจัดพิธีแตงงานที่ถูกตองตาม
ประเพณีทุกเรื่อง ชาวเขมรโดยเฉพาะสตรีที่เคยหวาดกลัวกับการถูกบังคับแตงงานหมูในสมัยเขมร
แดงที่ตองแตงงานกับคนที่ไมรูจักหนาคาตามากอน ไมรูจักนิสัยใจคอ ไมมีพิธีแตงงาน ไมไดรับ
การอวยพรและอบรมสั่งสอนจากบิดามารดา เครือญาติและเพื่อนบาน คงจะพึงพอใจและรูสึกมี
ความสุขที่ไดเห็นวาเมา สําณางไดชุบพิธีแตงงานที่ถูกตองตามประเพณีใหกลับคืนสูสังคมเขมรได
อีกครั้งหนึ่งแลว
สรุป
นวนิยายทั้งหมดของเมา สําณางเชิดชูความเปนกุลสตรีแนวขนบนิยมอยางเห็นไดชัด ซึ่ง
เกิดจากปจจัยสองประการคือ ทรรศนะของเมา สําณางเองตอบทบาทของความเปนกุลสตรีและ
ความจําเปนทางเศรษฐกิจของครอบครัวเธอ สตรีที่ดีตองเปนกุลสตรีแนวขนบนิยมโดยเฉพาะสตรี
ที่เปนภรรยา ทรรศนะดังกลาวทําใหเมา สําณางสรางตัวละครสตรีสถานะนี้โดยยึดตามบรรทัดฐาน
ของจฺบาสรีฉบับหมื่นไมอยางไมผิดเพี้ยน และสิ่งนี้ก็สะทอนใหเห็นจากชีวิตครอบครัวของเมา
สําณางที่ยังคงอยูรวมกันกับสามีและบุตรอีกสองคนอยางมีความสุข แมเธอกับสามีจะมีวัยที่หางกัน
ถึง ๖ ป ทั้งนี้เพราะเธอก็ยึดแนวคิดกุลสตรีเปนหลักในการดําเนินชีวิตครอบครัว ปจจัยตอมาคือ
นวนิยายเปนแหลงรายไดเดียวของเมา สําณาง ผลงานเกือบทั้งหมดคือนวนิยายลายมือที่สรางขึ้น
ในชวงค.ศ. ๑๙๘๓-๑๙๘๙ อันเปนชวงที่รัฐยังกวดจับหนังสือนวนิยายเหลานี้ดวยขอหาวาเปน
หนังสือของพวกปฏิกิริยาศัตรู แตแมจะผิดกฎหมาย เมา สําณางก็ยังคงเขียนนวนิยายตามแนวของ
เธอตอไปเพราะความจําเปนทางเศรษฐกิจ เมา สําณางตองเขียนเอาใจผูอานที่ติดตามผลงานของ
เธอที่ชื่นชอบภาพของนางเอกที่คงความเปนกุลสตรีตามแนวขนบนิยมอยางเหนียวแนน
เปนเรื่องงายที่จะประเมินวางานของเมา สําณางแทบไมไดทําหนาที่เปนกระจกสองสะทอน
ปญหาสังคมในยุคสมัยที่นวนิยายเรื่องหนึ่ง ๆ ถือกําเนิดขึ้นเลย เพราะหากพิจารณาที่เนื้อหาการ
นําเสนอ รวมทั้งฉากและบรรยากาศที่ปรากฏในนวนิยายก็แทบจะไมตางอะไรจากสภาพสังคมใน
ยุคกอนทศวรรษที่ ๗๐และหลังทศวรรษที่ ๙๐ ไมมีการพูดถึงปญหาการขาดที่ทํากิน ปญหาการเมือง
ที่ยังคุกรุนอยูตลอดระยะเวลา ๑๐ ป ไมมีปญหาการขาดแคลนแพทย ครู นักกฎหมาย และผูมีความรู
สาขาตาง ๆ ที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศ ความยากจนแสนสาหัสของชาวชนบทผูประกอบอาชีพ
การเกษตร ภาวะการยายถิ่นฐานทั่วประเทศที่กระทบตอระเบียบสังคม ไมมีแมกระทั่งการวิเคราะห

๒๕๐

ใหเห็นปญหาสตรีทั้งในเมืองและในชนบทอยางรอบดานและเปนระบบ สิ่งเหลานี้หากจะปรากฏ
ในนวนิยายก็ไดรับการกลาวเฉพาะประเด็น(เชนปญหาสตรีสาวถูกหลอกมาเปนโสเภณี หรือปญหา
สามีมีภรรยาหลายคน)หรือเปนเพียงฉากหลังที่ดูเลือนรางเทานั้น
ทวา การแจงเกิดในฐานะนักเขียนนวนิยายตั้งแตหลังสมัยเขมรแดงเปนตนมาและเปน
นักเขียนนวนิยายที่เปนสตรีดวยทําใหเห็นสิ่งหนึ่งที่เมา สําณางกระทําอยางตอเนื่องและเปนสิ่งที่มี
นัยตอทั้งวงการนวนิยายเขมรและตอสังคมเขมรในภาพรวมคือ เมา สําณางพยายามเขียนบทบาทให
สตรีใหมโดยใหสตรีเปนศูนยกลางของกิจกรรม แตดวยแนวเรื่องที่จํากัดของเธอทําใหความเปน
ศูนยกลางของสตรีจํากัดตัวอยูเฉพาะที่บานและชุมชนเล็ก ๆ เทานั้น แตในนวนิยายชุดหลัง ๆ ของ
เธอจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวละครสตรีบาง กุลสตรีแนวขนบนิยมที่ใชความอดทนและ
ความดี ใ นการแก ป ญ หาเป น ที่ ตั้ ง ก็ เ ริ่ ม ปรั บ ตั ว ทั น กั บ สภาพสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นไปโดยกล า วถึ ง
ความสําคัญของการศึกษา เริ่มมีเสียงในการตอรองใหกับสตรีมายและกลุมผูดอยโอกาส และ
บางขณะก็เรียกรองใหบุรุษเขามารวมแกปญหาหรือรวมรับผิดชอบกับการรักษาสถาบันครอบครัว
แตถึงอยางไรขอเสนอสุดทายสําหรับสตรีในนวนิยายของเมา สําณางทุกเรื่องก็คือ สตรีตองรักษา
ความเปนกุลสตรีใหดี สตรีผูนั้นจึงจะไดชื่อวาเปนลูกสาวชาวเขมรที่แท และเห็นไดชัดวาความเปน
กุลสตรีก็คือพรหมจารีของสตรี ในแงนี้สตรียังสืบตอบทบาทของผูรักษาพรมแดนทางเชื้อชาติอยาง
ไมเปลี่ยนแปลง
นอกจากนี้ ภายใต เ รื่ อ งราวที่ เ ป น เสมื อ นสู ต รสํ า เร็ จ และนํ า เสนอเพี ย งแต ป ญ หาชี วิ ต
ครอบครัว หรือเนื้อเรื่องที่เนนความสนุกสนานของการสืบหาทายาทที่แทจริงของตระกูลมหา
เศรษฐีผูร่ํารวยแหงกรุงพนมเปญ เมื่อมองลึกลงไปภายในจิตใจและวิธีคิดของตัวละคร รวมทั้งการ
นําเสนอตอนจบที่ดําเนินไปตามกลไกของคําสอนหลักในพุทธศาสนา จะเห็นภารกิจที่เมา สําณาง
เองก็ไดทําหนาที่ในการสะทอนใหเห็นภาวะความจริงประการหนึ่งเกี่ยวกับพี่นองรวมชาติของเธอ
ไดอยางนาสนใจ นั่นคือการตีแผใหเห็นความปรารถนาในสวนลึกของจิตใจของชาวเขมรที่ตองการ
ยืนยันถึงความมีอยูของชนชาติตนอันมีเอกลักษณเฉพาะตัวไมแพชนชาติอื่นใดในโลก การสราง
ตัวละครสตรีตามแนวคิดกุลสตรีเปนทั้งการยืนยันในอัตลักษณแหงชนชาติตน และเปนการนําจิต
วิญญาณของสังคมอุดมคติกลับคืนมา สิ่งสําคัญที่สุดในนวนิยายของเมา สําณางคือ การผดุงรักษา
คุณธรรมตามสังคมขนบประเพณีแกผูอานทั้งบุรุษและสตรี ผานการจําลองบทบาทที่ตัวละครเอก
ฝายชายและฝายหญิงตอสูกับความชั่วรายทุกรูปแบบที่เขามาคุกคามชีวิต ไมวาจะเปนเงิน โจร
ผูรายในคราบผูดี ความโลภ การหลอกลวง ความอิจฉาริษยา ฯลฯ เพราะเมา สําณางตองการแสดง
ใหเห็นวาการยึดมั่นในคุณคาของขนบประเพณีนั้นคือการยืนหยัดในจิตวิญญาณแหงชนชาติตนของ
ชาวเขมร และแนวคิดกุลสตรีก็คือแนวคิดตามขนบประเพณีที่สําคัญประการหนึ่งที่ชาวเขมรตอง
ผดุงรักษาไว แมจะมีขอกังขาวาในทางปฏิบัติสตรีที่ปฏิบัติตามแนวคิดกุลสตรีจะไปกันไดดีกับ
สภาพสังคมที่เปนจริงไดมากนอยเพียงไร แตกลาวไดวาในชวงเวลาที่เขมรกําลังสรางชาติอยูนั้น

๒๕๑

ความเปนจริงอาจจะโหดรายและออนพลังในการขับเคลื่อนสังคมยิ่งกวาโลกแหงความฝนที่ปรากฏ
ในนวนิยายของเมา สําณาง
ขอที่นาสังเกตคือ นวนิยายสวนใหญของเมา สําณางที่ตีพิมพออกสูทองตลาดตั้งแตชวงป
ค.ศ. ๒๐๐๒ เรื่อยมาจนถึงปจจุบันเกือบทั้งหมดเปนงานที่เขียนขึ้นในชวงระหวางป ค.ศ. ๑๙๘๑๑๙๘๗ เรื่องลาสุดที่เปนผลงานของเมา สําณางคือเรื่องพวงมาลัยดอกมะลิ ซึ่งเธอเขียนขึ้นในป ค.ศ.
๒๐๐๐ ในสวนของการสรางสรรคผลงานของนักเขียน การสรางตัวละครสตรีและการนําเสนอ
แนวคิดกุลสตรีที่ปรากฏในเรื่องจึงเปนงานที่เมา สําณางกลาววาผูกพันอยูกับยุคสมัยนั้น ซึ่งอาจจะ
ไมสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมในปจจุบันอีกตอไป เมา สําณางใหสัมภาษณวา
ตั้งใจจะสอดแทรกความคิดเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาสตรีและการณรงคในประเด็นที่เกี่ยวกับสตรีใน
งานของเธอใหมากขึ้นในอนาคต เปนเรื่องที่นาติดตามวาโฉมหนาของตัวละครสตรีในนวนิยาย
ของ เมา สําณางจะยังคงอยูในกรอบของกุลสตรีแนวขนบนิยม หรือจะเปดโอกาสใหสตรีพัฒนา
ตนเองและสามารถเรียกรองตอรองกับกรอบของกุลสตรีแนวขนบนิยมเพื่อสรางพื้นที่ใหมๆใหกับ
บทบาทและสถานภาพของสตรีเขมรรุนตอ ๆ ไป

๒๕๒

บทที่ ๕
ปล วัณณารีรักษกับกุลสตรีแนวรัฐนิยม
๕.๑ ปล วัณณารีรักษ: ชีวิตกับงานเขียน
ปล วัณณารี รัก ษเ กิด ที่กรุงพนมเปญ แตตอนแจง เกิด บิด าทํางานอยูที่ เ มืองโรเลีย บเอีย
จั ง หวั ด กํ า ปงฉนั ง ตามประวั ติ บั ญ ชี ช าติ จึ ง ระบุ ว า เป น คนกํ า ปงฉนั ง บิ ด าชื่ อ ป ล วั ณ ณ เป น
นายทหารชั้น ๕ ในสมัยสมเด็จพระสีหนุ มารดาชื่อ ลาว สุพารัตน เปนแมบาน ปล วัณณารีรักษ
เปนบุตรสาวคนโตในจํานวนพี่นองทั้งหมด ๙ คน ปล วัณณารีรักษเกิดและเติบโตในสมัยสมเด็จ
พระสีหนุซึงมีบรรยากาศทางการเมืองแบบขวาจัด กอนสมัยเขมรแดง เธอเรียนจบชั้นมัธยมศึกษา
ซึ่งหมายความวามีโอกาสไดรับการอบรมแนวคิดกุลสตรีจากการศึกษาในระบบ เธอประสบชะตา
กรรมเดียวกับชาวเขมรทั่วประเทศที่พลัดพรากจากญาติพี่นองและบุคคลอันเปนที่รักในสมัยเขมร
แดง เธอพลัดพรากจากบิดามารดาและไมไดรับขาวคราวจากพวกทานอีกเลยนับแตบัดนั้น
ปล วัณณารีรักษ สมรสกับ หุน ครี จากการบังคับแตงงานสมัยเขมรแดงและมีบุตรดวยกัน
สามคน ชี วิ ต ครอบครั ว หลั ง สมั ย เขมรแดงไม มี ค วามสุ ข เนื่ อ งจากเธอและสามี มี ภู มิ ห ลั ง ทาง
การศึกษาและทรรศนะการใชชีวิตที่ตางกันมาก ประกอบกับปจจัยทางวัฒนธรรมที่วางสถานภาพ
ของสามีไวเหนือภรรยาทําใหปล วัณณารีรักษประสบปญหาเรื่องการใชความรุนแรงในครอบครัว
มาโดยตลอด เธอจึงตัดสินใจขอหยากับสามีในป ค.ศ. ๑๙๙๐ ซึ่งสําหรับสตรีเขมรแลวนับเปนการ
กระทําที่สวนกระแสขนบนิยมมาก288 ปล วัณณารีรักษมีประสบการณอันเลวรายจากการผานสมัย
เขมรแดงทั้งการสูญเสี ยบิดามารดา และการมีชีวิ ตครอบครัวที่ ขมขื่นซึ่งเนื่องมาจากการบังคับ
แตงงาน ประสบการณเหลานี้จะกลายเปนวัตถุดิบสําหรับการเขียนนวนิยายของเธอบางเรื่องและ
เปนปจจัยสําคัญที่สนับสนุนใหเธอใชพื้นที่ทางวรรณกรรมในการตอรองกับภาพของกุลสตรีแนว
ขนบนิยมในเวลาตอ ๆ มา
ปล วัณณารีรักษเปนผูที่รักการอานและสนใจเรื่องการเขียนหนังสือมาตั้งแตเด็ก เธอเริ่ม
เขียนนวนิยายเรื่องแรกเมื่อป ค.ศ. ๑๙๖๙ เรื่อง “อยูไหนละความรักของฉัน”ขณะที่เธอยังเรียนอยู
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น แต เ ธอเริ่ ม เข า สู ว งการนวนิ ย ายอย า งจริ ง จั ง ในป ค.ศ. ๑๙๘๔ ในยุ ค
สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาดวยการเขียนนวนิยายลายมือเชนเดียวกับ เมา สําณาง ผลงานนวนิยาย
ลายมือของปล วัณณารีรักษตั้งแตป ค.ศ. ๑๙๘๔-๑๙๘๙ มีประมาณ ๓๐-๔๐ เรื่อง งานทั้งหมดเธอ
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สัมภาษณ ปล วัณณารีรักษ, ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘.

๒๕๓

ขายให กับรานเชาหนั งสื อซึ่งจะเปนผูรับผิ ดชอบในการคัดลอกต น ฉบั บและสงไปตามรานเชา
หนังสือตามจังหวัดตางๆ ปล วัณณารีรักษไมมีนามแฝงของตนเองเหมือนนักเขียนคนอื่นๆ เพราะ
หลังสมัยเขมรแดง เธอทํางานเปนเจาหนาที่รัฐที่มีหนาที่กวาดจับนวนิยายใตดินที่ถือวาเปนสิ่งผิด
กฎหมายขณะนั้น แตผูอานที่ชื่นชอบผลงานสามารถติดตามงานของเธอไดโดยการถามหาผลงาน
ของ “นักเขียนมือทองเรื่องรัก”ที่เจาของรานเชาหนังสือเปนผูขนานนามให
การเริ่มอาชีพ
นักเขียนดวยงานแนวเอาใจตลาดและสานตอการเขียนนวนิยาใตดินตอไปอีกประมาณ ๓๐-๔๐ เรื่อง
ทั้งที่เปนสิ่งที่ขัดกับนโยบายสังคมนิยมของรัฐบาล สะทอนใหเห็นวาปล วัณณารีรักษมีความคุนเคย
กับการสรางวรรณกรรมที่สอดคลองกับอุดมการณทุนนิยมซึ่งเปนสภาพสังคมที่เธอเติบโตและถูก
ปลูกฝงมาแตวัยเยาว
การเปนนักเขียนมือทองเรื่องรักของปล วัณณารีรักษมีความหมาย ๒ ประการในอาชีพ
เขียนนวนิยายของเธอคือ ประการแรก นวนิยายเหลานี้เปนสนามพิสูจนฝมือตนเองและเปนสนาม
ฝกมือของปล วัณณารีรักษ กอนที่เธอจะประสบความสําเร็จในฐานะนักเขียนมือรางวัลเมื่อป ค.ศ.
๑๙๘๙ ป ล วั ณ ณารี รั ก ษ เ ริ่ ม ต น การเขี ย นนวนิ ย ายอย า งจริ ง จั ง ที่ น วนิ ย ายลายมื อ ก อ นถึ ง ๕ ป
ประการตอมา การเขียนนวนิยายลายมือไดสรางทักษะใหเธอสามารถสรางผลงานในแนวเอาใจ
ตลาดได ปล วัณณารีรักษใหสัมภาษณวาชวงที่นวนิยายลายมือยังเฟองฟูอยูนั้น มีนักเขียนหนา
ใหมกาวเขาสูวงการนวนิยายลายมือเปนจํานวนไมนอย แตเธอเปนหนึ่งในจํานวนนักเขียน ๕-๖
ทานที่ประสบความสําเร็จในขณะนั้นและมีแฟน ๆ ติดตามผลงานอยางสม่ําเสมอ289 การมีแฟนนัก
อานแสดงใหเห็นวา นักเขียนมือทองเรื่องรัก หรือปล วัณณารีรักษรูจักวิธีเขียนเรื่องเพื่อใหตอง
รสนิ ย มคนอ านในสมั ย นั้ นอยู ม ากพอสมควร และทั ก ษะนี้จ ะกลายเป นองคประกอบสํ าคัญอี ก
ประการหนึ่งที่ทําใหปล วัณณารีรักษ สามารถสรางสรรคผลงานในแนวตลาดไดอีกหลายรูปแบบ
ทั้งการเขียนเพลง เขียนบทภาพยนตรและวิดีโอภาค รวมทั้งนวนิยายที่เธอถนัดที่สุด ทักษะการเขียน
ตามความตองการของตลาดนี้จะเปนขอไดเปรียบของตัวเธอเองที่ในการใชงานเขียนสรางรายได
จนแมปจจุบัน ปล วัณณารีรักษยังผลิตงานตาง ๆ เหลานี้อยางตอเนื่องและผลงานของเธอก็เปนที่
ตองการของตลาดอยูเสมอ
ความสําเร็จของการเปนนักเขียนมือทองเรื่องรักของปล วัณณารีรักษเปนเรื่องที่เหมือนจะ
ย อ นแย ง กั บ กั บ สถานภาพของป ล ในขณะนั้ น เพราะหลั ง สมั ย เขมรแดง ป ล วั ณ ณารี รั ก ษ เ ป น
เจาหนาที่ของรัฐบาลพรรคสังคมนิยมทํางานอยูแผนกวัฒนธรรมประจําอําเภอจอมการมอน หนาที่
หลักคือจดบันทึกการประชุมและทําเอกสารรายงานตาง ๆใหกับแผนก สวนหนาที่อีกประการหนึ่ง
ของเธอคื อเป น ผูต รวจจั บ หนังสือ นวนิย ายลายมือซึ่ง ขณะนั้ น จัด เปนวรรณกรรมที่รัฐบาลห า ม
เผยแพร ในฐานะเจาหนาที่ของรัฐที่ตองนําแนวนโยบายของพรรคมาปฏิบัติอยางเครงครัดและตอง
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ประพฤติตนเปนแบบอยางใหกับประชาชนทั่วไป ปล วัณณารีรักษตองปกปดสถานะการเปน
นักเขียนนวนิยายลายมือซึ่งถือวาเปนหนังสือปฏิกิริยาศัตรูที่ขัดแยงกับแนวทางของพรรค∗ อยางสุด
ความสามารถ นั่นคือสาเหตุที่เธอไมตั้งนามแฝงใด ๆ ใหกับตนเองเลย แตในความเปนจริง การ
เปนนักเขียนนวนิยายใตดินไปดวยและเปนเจาหนาที่ของรัฐไปดวยกลับเปนสิ่งที่เอื้อประโยชน
ใหกับปล วัณณารีรักษเปนอยางมาก เพราะเมื่อใดที่มีการกวาดจับนวนิยายใตดิน เพราะเมื่อกวาด
จับนวนิยายลายมือและบังเอิญพบผลงานของนักเขียนมือทองเรื่องรักครั้งใด สมมิตร∗∗ ปล วัณณารี
รักษก็จะรายงานหัวหนาของตนเองทุกครั้งวาเปนงานที่ไมขัดกับแนวนโยบายพรรคและทําใหผล
งานของนักเขียนมือทองเรื่องรักรอดพนจากการถูกริบทุกครั้ง
เหตุผลที่ปล วัณณารีรักษยอมเสี่ยงเขียนนวนิยายใตดินตอไปทั้ง ๆ ที่ขัดกับแนวทางของรัฐ
และขัดตออีกอาชีพหนึ่งคือการเปนเจาหนาที่รับใชรัฐมี ๒ ประการคือ เหตุผลทางเศรษฐกิจ การมี
สถานภาพเปนสตรีมายตั้งแตป ค.ศ. ๑๙๙๐ ที่ตองเลี้ยงดูบุตรถึงสามคนดวยตนเองทําใหปล วัณณารี
รักษตองเสี่ยงเขียนนวนิยายลายมือตอไป เพราะเปนงานที่ใหผลตอบแทนที่คอนขางมากเมื่อเทียบ
กั บ อาชี พ อื่ น ๆ ในสมั ย นั้ น และเป น แหล ง รายได สํ า คั ญ ที่ ม าจุ น เจื อ ครอบครั ว ของเธอ
นอกเหนือไปจากรายไดจํานวนนอยนิดในฐานะเจาหนาที่รัฐที่แมแตจะเลี้ยงตนเองก็แทบจะไม
เพียงพอ เหตุผลอีกประการหนึ่งคือเหตุผลดานความรักในการเขียนหนังสือ เมื่อปล วัณณารีรักษ
ได เ ริ่ มต น งานเขี ย นตั้ ง แต ป ค.ศ. ๑๙๘๔ แล ว ก็ ไ ม เ คยทิ้ ง งานเขี ย นซึ่ ง เป น งานที่ เ ธอรั ก มากเลย
ความสัมพันธระหวางการเปนเจาหนาที่รัฐกับการเปนนักเขียนนวนิยายลายมือของปล วัณณารีรักษ
∗

นวนิยายที่ตีพิมพในชวงรัฐบาลเฮง สัมริน มีวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนเขาใจนโยบายและ
สนับสนุนการดําเนินนโยบายของรัฐบาลในการเสริมสรางความปลอดภัยและการสรางชาติขึ้นใหม เนื้อหาในเชิง
วิพากษวิจารณหรือแสดงความคิดเห็นที่ขัดแยงกับรัฐบาลจะถูกหามอยางเด็ดขาด แกนเรื่องที่ปรากฏเสมอคือ
ความทุกขทรมานของชาวเขมรในยุคพอล พต วีรกรรมที่กลาหาญของทหารในกองทัพปฏิวัติที่ตอสูกับกลุมเขมร
แดงและกลุมตอตาน และสัม พันธภาพและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุ มประเทศอินโดจีน ผลงาน
ทั้งหมดจะตองสนองตอบนโยบายและเปนกระบอกเสียงใหรัฐบาลเฮง สัมริน โจมตีเขมรกลุมอื่นๆ จึงจะไดรับ
การตีพิมพ
การคัดเลือกแบบเรียนและการสรางสรรคตําราเรียนรวมทั้งตัวบททางวรรณกรรมก็ตองสอดคลองกับ
อุดมการณและวัตถุประสงคทางการเมืองของรัฐบาลเฮง สัมริน ที่ระบุอยางชัดเจนวา ศิลปะ วัฒนธรรมและ
วรรณกรรม ตองปลูกฝงจิตวิญญาณแหงการปฏิวัติใหประชาชน สรางกระแสสํานึกในการรักชาติ ฟนฟูเอกลักษณ
ในทางวัฒนธรรมโดยอนุรักษศิลปะประจําชาติ และเอกลักษณของชนกลุมนอย สรางพื้นฐานทางศิลปวัฒนธรรม
ในเชิงสังคมนิยม และประสมกลมกลืนดานศิลปวัฒนธรรมกับชาติอื่น ๆ ในโลก อานรายละเอียดใน Klairung
Amratisha, “ The Cambodian Novel: A Study of its Emergence and Development,” (Ph.D Thesis, School of
Oriental and African Studies, University of London, 1998), pp. 298-299, 308.
∗∗
สมมิตร เปนคําเรียกนําหนาบุคคลในสมัยรัฐบาลเฮง สัมรินที่ดําเนินนโยบายสังคมนิยมตามแบบ
เวียดนาม คํานี้คลายกับคําในภาษาไทยวาสหาย

๒๕๕

สะท อ นใหเ ห็ น ถึ ง บทบาทและสถานภาพที่ ขั ด แย งกั น ในตั ว คน ๆ เดี ย ว การเป น เจ า หน า ที่ รั ฐ
เรียกรองใหปจเจกบุคคลอยางปล วัณณารีรักษแสดงบทบาทของพลเมืองตัวอยางที่ตองอุทิศตน
ทํางานใหรัฐอยางซื่อสัตยและรักษาอุดมการณพรรคอยางเขมแข็ง แตเธอก็พลิกกลับใหสถานภาพ
เจาหนาที่รัฐกลายเปนประโยชนตอการสรางงานของเธอ เพราะปลในฐานะมารดาที่ตองเลี้ยงดูบุตร
สามคนเพียงลําพังมีความจําเปนมากกวา
ป ค.ศ. ๑๙๘๙ เมื่อรัฐบาลจัดงานฉลองครบรอบ ๑๐ ปวันชาติแหงการปลดปลอยชาวเขมร
จากระบอบการปกครองของเขมรแดง รัฐไดจัดประกวดงานประพันธหลายประเภท ผลงานนว
นิยายของปล วัณณารีรักษ เรื่องคืนแรมพนไปแลว และ ขอบฟาใหมแหงความหวัง ชนะเลิศรางวัลที่
๑ และที่ ๒ ตามลําดับ ผลงานทั้งสองเลมไดรับการตีพิมพในป ค.ศ. ๑๙๘๙ นั้นเอง ในบรรยากาศ
ทางสังคมขณะนั้นซึ่งทั้งประเทศมีโรงพิมพของรัฐเพียงสามแหง ขาดแคลนทั้งนักเขียนนวนิยาย
ขาดแคลนบุคลากรในสํานักพิมพที่มีความรูทางวรรณกรรมและมีประสบการณในการคัดเลือก
ตนฉบับงานมาตีพิมพ ขาดแคลนอุปกรณการพิมพ กระดาษและหมึกพิมพมีราคาสูง290 นวนิยาย
ของปล วัณณารีรักษชนะเลิศและไดรับการตีพิมพซึ่งถือเปนปรากฏการณพิเศษสําหรับนักเขียนใน
เขมรเปนอยางมาก และในตอนปลายป ๑๙๘๙ นวนิยายอีกสองเรื่องของปล วัณณารีรักษ เรื่อง คลื่น
ไรลม และ ฝนหนึ่งหา ก็ไดรับรางวัลพิเศษ (ที่ปล ระบุไวในประวัติของเธอวารางวัลพิเศษดีกวา
รางวัลที่ ๑) จากการประกวดที่รัฐเปนผูจัดขึ้นเชนกัน ที่เห็นไดชัดคือ ผลงานของเธอที่ไดรับรางวัล
ทุกเรื่องมีเนื้อหาที่สนองตอบตอนโยบายของพรรคหรือเปนกระบอกเสียงใหพรรคอยางชัดเจนและ
ผูมีบทบาทเดนในเรื่องคือสตรีผูอุทิศตนเพื่อชาติ สิ่งนี้ไมใชเรื่องที่นาประหลาดใจ เพราะในฐานะ
สมาชิกพรรคที่ทํางานใหกับรัฐบาล ปล วัณณารีรักษยอมคุนเคยกับนโยบายของพรรคที่ตองการ
สื่อสารกับประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะสตรีใหบําเพ็ญตนในฐานะพลเมืองตัวอยางอยูแลว รัฐอยาก
เห็นและอยากเผยแพรภาพสตรีลักษณะใด ภาพนั้นปรากฏในนวนิยายของปล วัณณารีรักษ การ
ประกวดรางวัลวรรณกรรมที่จัดขึ้นโดยรัฐจึงเปนชองทางแหงความสําเร็จที่ปล วัณณารีรักษใชสราง
เกียรติประวัติใหกับตนเองในฐานะนักเขียนนวนิยายไดอยางเหมาะเจาะ
สิ่งที่มีอิทธิพลมากตอชีวิตการเปนนักเขียนของปล วัณณารีรักษและของนักเขียนเขมรเกือบ
ทุกคนในประเทศกัมพูชาคือการจัดประกวดวรรณกรรม ลักษณะเฉพาะที่ทําใหรางวัลวรรณกรรม
ในเขมรตางจากรางวัลวรรณกรรมทั่ว ๆไปคือการผูกรางวัลเขากับเงื่อนไขทางสังคมและการเมือง
เสมอ อยางเชนการจัดประกวดวรรณกรรมในป ค.ศ. ๑๙๘๙ เพื่อฉลองครบรอบ ๑๐ ปวันชาติแหง
การปลดปลอยชาวเขมรจากระบอบการปกครองของเขมรแดงรัฐบาลก็เปนผูจัดขึ้น และผลงานที่
ไดรับรางวัลชนะเลิศก็เปนนวนิยายที่มีเนื้อหาเปนกระบอกเสียงใหกับรัฐบาลอยางชัดเจน การจัด
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ประกวดวรรณกรรมทั้งหมดมีการกําหนดหัวขอเรื่องที่จะประกวดไวดวย เชนรางวัลวรรณกรรม
พระสีหนุราชปที่ ๑ ค.ศ. ๑๙๙๕ กําหนดหัวขอไววา “ความสามัคคีและการรวบรวมชาติ”หรือการ
ประกวดวรรณกรรมเยาวชนจัดโดยองคการสงเคราะหเด็กนอรเวกําหนดหัวขอวา “เยาวชนกับ
การศึกษา” เปนตน หากนักเขียนคนใดชนะการประกวดรางวัลวรรณกรรมจะหมายถึงโอกาสใน
การตีพิมพหนังสือใหคนอานทั่วไปรูจักและจะทําใหเขาขายผลงานใหกับโรงพิมพหรือสํานักพิมพ
ไดงาย นักเขียนเขมรสวนใหญปรารถนาจะชนะการประกวดรางวัลเพราะนอกจากจะหมายถึงเงิน
รางวัลกอนโตที่ไดจากการชนะการประกวดแลว ยังหมายถึงการประกันรายไดจากการที่โรงพิมพ
หรื อ สํ า นั ก พิ ม พ รู จั ก ชื่ อ เสี ย งและมาติ ด ต อ ขอซื้ อ ผลงานของนั ก เขี ย นเหล า นี้ ไ ปตี พิ ม พ อี ก ด ว ย
และปล วัณณารีรักษก็ไมมีขอยกเวน
การจัดประกวดวรรณกรรมการมีชื่อเสียงจากการประกวดวรรณกรรมที่รัฐจัดขึ้นสงผลตอ
ชีวิตของปลในระยะยาวสองทาง ประการแรก ชื่อเสียงเปนสิ่งที่รับประกันเรื่องรายไดของปล
วัณ ณารี รัก ษ แ ละทํ า ให เธอมีพ ลั ง ในการตอรองกับสํานัก พิ มพ ห รื อรา นหนังสือมากพอสมควร
เพราะสํานักพิมพหรือรานหนังสือจะจัดพิมพนวนิยายที่คาดการณวาจะขายไมขาดทุน ปลกลาววา
ผลงานของเธอที่ขายใหกับรานหนังสืออองกอรซงเป
ึ่ นรานที่จัดพิมพหนังสือรายใหญของเขมรได
ราคาสูงถึงเลมละ ๒๐๐ ดอลลารในขณะที่นักเขียนทานอื่น ๆ อาจไดเลมละประมาณ ๑๐๐-๑๕๐
ดอลลารเทานั้น291 ประการตอมา อาจกลาวไดวา การสรางสรรคนวนิยายสวนใหญของปล วัณณารี
รักษนับจากที่ไดรับรางวัลจะมีลักษณะที่เห็นเดนชัดสองประการคือ ประการแรก เนื้อหาของนว
นิยายจะผูกพันอยูกับการสนองตอบนโยบายของรัฐบาลและขอเรียกรองทางสังคมอยางเห็นไดชัด
ประการตอมา การสรางตัวละครสตรีในงานของเธอจะมีลักษณะที่เกาะเกี่ยวกับอุดมการณเพื่อรับใช
ชาติและรับใชสังคมและจะกลายเปนเอกลักษณของปล วัณณารีรักษเรื่อยมาจนปจจุบัน ดังจะเห็น
ไดจากในอีก ๕ ปตอมาคือ ป ค.ศ. ๑๙๙๕ เมื่อมีการจัดประกวดรางวัลวรรณกรรมพระสีหนุราชครั้ง
ที่ ๑ ในหัวขอความสามัคคีและการรวมชาติ ผลงานของปล วัณณารีรักษเรื่อง ลืมไมลง ก็ไดรับ
รางวัลชนะเลิศคูกับนวนิยายเรื่อง คลื่นซัดทราย ของเมา สําณาง ความโดดเดนในเรื่องอยูที่บุคลิก
ของวิริยา นางเอกของเรื่องที่มีความมุงมั่นในการอุทิศตัวทํางานเพื่อเด็กกําพราซึ่งเปนปญหาใหญ
ของสังคมและประเทศชาติหลังจากผานพนยุคเขมรแดงมา
ปจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําใหงานของปล วัณณารีรักษมีลักษณะสะทอนปญหา
สังคมคือการไดมีโอกาสรวมงานกับองคกรพัฒนาเอกชนหลายแหง ตั้งแตชวงป ค.ศ. ๑๙๙๐ เปนตนมา
เมื่อเขมรมีนโยบายเปดประเทศมากยิ่งขึ้น นานาประเทศก็มีโอกาสเห็นความทรุดโทรมทุก ๆดาน
ของประเทศเขมรที่เปนผลมาจากสงครามอันยาวนานกวาสองทศวรรษ องคกรพัฒนาเอกชนเริ่ม
หลั่งไหลเขามาทํางานในประเทศเขมรนับจากนั้น ปล วัณณารีรักษมีโอกาสใชทักษะทางการเขียน
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ของเธอผลิตงานใหกับองคกรตาง ๆ เชน เขียนเรื่องขยะ เรื่องการฉีดยาปองกันโรค และเรื่องเอดส
ใหองคกรยูนิเซฟ เขียนเรื่องอนามัยของแมครัวในรานอาหารใหกรมสุขภาพในกรุงพนมเปญ เขียน
เรื่องการทิ้งขยะ เรื่องรานตูเกม เรื่องการคาประเวณีสตรีและเด็ก เรื่องการเดินทางผิดของเยาวชน
เรื่องลูกคนยากจนกับการเรียนหนังสือ เรื่องบิดาขายบุตรสาวไปเปนโสเภณีใหกับองคกรปาเส็ก
(pasec : Protection Against Sexual Exploitation of Children) เขียนเรื่องใครจะชวยลูก ๆ ของเรา
เรื่องเอดส เรื่องการคาประเวณีสตรีในสถานคาราโอเกะ ใหกับองคกรซีดับเบิลยูดีเอ (CWDA :
Cambodia Women’ s Development Agency) เปนตน การเขียนเรื่องใหกับองคกรเหลานี้ทําใหปล
วัณ ณารี รัก ษ มี ข อ มู ลเกี่ ย วกั บ ประเด็น ป ญหาต าง ๆ ที่ เ กิด ขึ้ น ในสั งคมทั้ งป ญหาด า นสุข อนามั ย
ปญหาการคาเด็กและสตรี ปญหาการคาประเวณี ปญหาโรคเอดส ปญหาผูดอยโอกาสในสังคมที่
เกี่ยวเนื่องกับเรื่องการศึกษา ฯลฯ ขอมูลเหลานี้กลายเปนวัตถุดิบในการสรางสรรคนวนิยายของเธอ
เชนเรื่อง แมนดอกไมไดน้ํา ที่เธอไดรับรางวัลที่ ๓ จากการประกวดหัวขอเยาวชนกับการศึกษาของ
องคกรนัวรเวสต ปญหาที่เธอกลาวถึงในเรื่องคือเยาวชนที่ถูกมอมเมาดวยรานตูเกมและติดพนัน
ปญหาเยาวชนมั่วสุมทางเพศและปญหาโรคเอดส เปนตน การที่สตรีเปนกลุมเปาหมายหลักที่
องค ก รพั ฒ นาเอกชนเหล า นี้ ต อ งการช ว ยเหลื อ และต อ งการเสริ ม ศั ก ยภาพให เ ข ม แข็ ง ทํ า ให
ประสบการณการทํางานสวนนี้ของปล วัณณารีรักษสอดรับกับแนวการเขียนนวนิยายที่เธอประสบ
ความสําเร็จมากอนหนานี้ ตัวละครเอกสตรีที่เคยอุทิศตัวรับใชนโยบายของรัฐจึงพัฒนามาเปนสตรี
ที่มีจิตสํานึกในการแกไขปญหาสังคมและปรากฏในนวนิยายสวนหนึ่งควบคูไปกับนวนิยายที่มี
นางเอกแสนงอนไวสําหรับเอาใจตลาดอีกสวนหนึ่ง นอกจากนี้ ประสบการณในการทํางานรวมกับ
องคกรพัฒนาเอกชนในหลาย ๆ ประเด็นยังทําใหเนื้อหาที่ปรากฏในนวนิยายของปล วัณณารีรักษ
สะทอนปรากฏการณทางสังคมที่เกิดขึ้นในแตละยุคสมัยไดอยางดี และทําใหเธอไดรับคัดเลือกเปน
นักเขียนวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียนของราชอาณาจักรกัมพูชาในป ค.ศ. ๒๐๐๖ ใน
ที่สุด
การศึกษาครั้งนี้จะใชผลงานของปล วัณณารีรักษจํานวน ๖ เรื่องคือ คืนแรมผานไปแลว
คื น ก็ ผา น ลืม ไม ลง แมน ดอกไม ไ ดน้ํ า เมฆเกล็ ด นาค และ ค่ํ ามี อรุ ณ รุง เพื่ อแสดงให เ ห็ น ข อ
เรียกรองของสังคมที่มีตอแนวคิดกุลสตรีขนบนิยมในงานของปล วัณณารีรักษ นวนิยายทั้ง ๖ เรื่อง
จะแสดงใหเห็นการกําหนดบทบาทของปล วัณณารีรักษทั้งในฐานะเจาหนาที่รัฐ ในฐานะนักเขียน
และในฐานะสตรีผูหนึ่งในสังคมเขมรที่ตองใชชีวิตอยูภายใตอุดมการณของรัฐและขอเรียกรองทาง
สังคมในแตละยุคสมัย ภาวะที่สตรีเผชิญหนา ถูกเรียกรอง และการปะทะขัดแยงเพื่อตอรองนั้น
ประสบผลสําเร็จเพียงใด สตรีมีทางออกสําหรับขอเรียกรองใหดําเนินชีวิตภายใตกรอบการเปน
พลเมืองดีรวมทั้งการเปนภรรยาและมารดาที่ดีของสังคมโดยที่สามารถสรางพื้นที่ใหกับตัวเองได
หรือไม เปนสิ่งที่จะอภิปรายในลําดับถัดไป
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๕.๒ กุลสตรีผมู ีอุดมการณตามกระแสสังคม
ปล วัณณารีรักษคือหนึ่งในนักเขียนสตรีเขมรรุนใหมที่เริ่มตนอาชีพนักเขียนหลังสมัยเขมร
แดงและยึดการเขียนเปนหลักในการหารายไดเลี้ยงครอบครัวมาจนถึงปจจุบัน นอกเหนือไปจาก
ฝมือการเขียนและใจรักในอาชีพการเขียนแลว การเปนนักเขียนที่สามารถผลิตงานไดตามความ
ตองการของกระแสสังคมคือขอไดเปรียบที่ทําใหนวนิยายของปล วัณณารีรักษยังคงขายไดในตลาด
วรรณกรรมของเขมร การผลิตงานเพื่อตอบสนองความตองการของกระแสสังคมของปล วัณณารี
รักษเริ่มตนประมาณป ค.ศ. ๑๙๘๙ เมื่อเธอเริ่มคิดเขียนนวนิยายสงประกวดเปนครั้งแรกและผลงาน
ของเธอก็ไดรับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศตามลําดับ ขอเท็จจริงประการหนึ่งคือชัยชนะครั้ง
นั้ น มาจากเนื้ อ หาในนวนิ ย ายทั้ ง สองเลมล ว นเปน กระบอกเสี ย งชั้ น ดี ใ ห กับรั ฐบาลสาธารณรั ฐ
ประชาชนกัมพูชา และลักษณะเชนนี้จะปรากฏสืบตอมาในนวนิยายเลมอื่นๆของปล กลาวคือ
เนื้อหาในนวนิยายจะตอบสนองกระแสสังคมโดยมีสตรีเปนผูมีบทบาทเดนในการดําเนินเรื่อง
ดังนั้น การศึกษานวนิยายแตละเลมของปล วัณณารีรักษโดยเฉพาะนวนิยายที่ไดรับรางวัลจากการ
ประกวดจะเห็นขอเรียกรองของสังคมที่มีตอสตรีในฐานะพลเมืองในชาติอยางชัดเจน และขอ
เรียกรองในแตละยุคจะแปรไปตามสภาพแวดลอมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ฉะนั้นในลําดับ
ถั ด ไปจะศึ ก ษาการนํ า เสนอภาพกุ ล สตรี ที่ ยึ ด มั่ น ในอุ ด มการณ ต ามกระแสสั ง คม ซึ่ ง มี ค วาม
เปลี่ยนแปลงใหเห็นสามชวงคือ ชวงปลายทศวรรษที่ ๑๙๘๐
๕.๒.๑ กุลสตรีแนวรัฐนิยม : ประชากรสตรีตัวอยางเพื่อรวมสรางชาติ
แมปล วัณณารีรักษจะเริ่มชีวิตงานเขียนที่นวนิยายลายมือกอนตั้งแตป ค.ศ. ๑๙๘๔
คือหลังสมัยเขมรแดงประมาณหกป แตผลงานที่สรางชื่อเสียงและนําเธอไปสูจุดสูงสุดในการ
เขียนนวนิยายจุดหนึ่งคือนวนิยายเรื่อง คืนแรมพนไปแลว และ ขอบฟ าใหมแหงความหวัง ซึ่ง
ชนะเลิศรางวัลที่ ๑ และที่ ๒ ที่รัฐเปนผูจัดการประกวดขึ้นในป ค.ศ. ๑๙๘๙ ความพิเศษที่ปล
วั ณ ณารี รัก ษสรา งในนวนิ ย ายของเธอคือ การใหกํ า เนิ ด ภาพกุลสตรีแ นวรั ฐ นิ ย มซึ่ง ตอบสนอง
แนวนโยบายของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาและความตองการของสังคมในขณะนั้นอยาง
ชัดเจน งานของปล วัณณารีรักษจึงจัดไดวาเปนงานที่เปนกระบอกเสียงของรัฐบาลอยางสมบูรณ
แบบ เชนเดียวกับงานวรรณกรรมทุกเรื่องที่ไดรับการตีพิมพในสมัยรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชน
กัมพูชา การรับประกันคุณภาพจากรัฐทําใหภาพกุลสตรีแนวรัฐนิยมมีโอกาสเผยแพรไปในวงกวาง
และเปนเครื่องมือชั้นดีใหกับรัฐในการกระตุนใหสตรีรับภารกิจในการฟนฟูชาติ
กุลสตรีแนวรัฐนิยมคือสตรีที่ปฏิบัติหนาที่ในฐานะกุลสตรีเขมรอยางไมบกพรอง
เปนกําลังสําคัญของรัฐในการปกปองบานเมืองจากศัตรู (คือกลุมเขมรแดง) และชวยพัฒนาชาติให
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ฟนตัวจากความยอยยับที่เกิดจากการทําลายของกลุมเขมรแดง กุลสตรีแนวรัฐนิยมเกิดจากการ
ผสมผสานคุณสมบัติบางประการของกุลสตรีแนวขนบนิยมกับแนวนโยบายของรัฐเขาดวยกัน
คุณสมบัติดานจิตวิญญาณเชนความอดทน การอุทิศตนเพื่อคนที่รักและความกตัญูกตเวทีคือสิ่งที่
คัดสรรมาจากภาพของกุลสตรีแนวขนบนิยม ผนวกรวมกับจิตใจที่มุงมั่นในการรับใชชาติอยางสุด
ความสามารถ การใหความสําคัญกับการทําเพื่อชาติมากกวาการทําเพื่อผลประโยชนสวนตน และ
ความโกรธแค น ชิง ชั ง เขมรแดงซึ่ ง เป น แนวนโยบายที่รั ฐ พยายามอัด ฉีด ผา นสมาคมนารี ปฏิวั ติ
กัมพูชาที่รัฐจัดตั้งขึ้นเพื่อกระตุนใหสตรีปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติโดยเฉพาะ ภาพกุลสตรีแนวรัฐนิยมที่
ปรากฏในนวนิยายของปล วัณณารีรักษจะสัมฤทธิ์ผลมากนอยเพียงใดในการกระตุนใหสตรีเขมรใน
ยุคนั้นปฏิบัติตามไมมีหลักฐานปรากฏแนชัด แตสิ่งที่เห็นชัดคือนวนิยายของปล วัณณารีรักษเปน
วรรณกรรมที่แสดงความสัมพันธระหวางสตรีกับสังคม ในแงของผูสรางงานที่รับอิทธิพลจาก
สังคมในการสรางสรรคงาน ซึ่งในกรณีของปล วัณณารีรักษคือการตอบสนองตอขอเรียกรองที่รัฐ
และสังคมมีตอสตรีในฐานะที่เปนผูรอดชีวิตหลักจากความโหดรายและการทําลายลางของเขมรแดง
ที่ตองรวมสรางชาติขึ้นใหมในทุก ๆ ดาน
๕.๒.๑.๑ ภารกิจในการสรางครอบครัวขึ้นใหม
ภารกิจที่มาลดีและนาพอลลี ตัวละครเอกสตรีในนวนิยายเรื่อง คืนแรม
ผานไปแลว กระทําคือการเปนกําลังสําคัญในการฟนฟูสถาบันครอบครัว ภารกิจที่ดูธรรมดานี้กลับ
เปนภารกิจหลักที่จําเปนอยางยิ่งยวดตอรัฐบาลสมัยหลังเขมรแดง เพราะในยุคเขมรแดง ชาวเขมร
เกือบทั้งประเทศตางอยูในภาวะที่ถูกถอนรากออกจากภูมิลําเนาของตน และถูกพรากจากครอบครัว
เดิมตามระบบการจัดการของเขมรแดงที่กระทําตอชาวเขมรหลายวิธี อันดับแรก เขมรแดงกวาด
ตอนชาวเมื องทั้งหมดออกจากเมื องและโยกยายคนออกจากบานของตนเองทั้งหมดเพื่ อไปอยู
รวมกันในระบบคอมมูนที่เขมรแดงสถาปนาขึ้น การกระทําดังกลาวคือการถอนรากถอนโคนคน
ออกจากถิ่นฐานที่เขาตั้งรกรากอยูทั้งในแงของที่อยูอาศัยและในแงของชุมชนที่ใชชีวิต วิธีตอมาคือ
เขมรแดงแยกคนออกตามวัยไดแกวัยเด็ก วัยหนุมสาวและวัยชรา เพื่อใชแรงงานใหเหมาะกับวัย
เพราะฉะนั้นสมาชิกในครอบครัวจะถูกจับแยกจากกันดวยเหตุผลดังกลาว นอกจากนี้เขมรแดงยัง
ปลูกฝงอุดมการณใหเชิดชูพรรคอยูเหนือสิ่งอื่นใด เพราะฉะนะนอุดมการณเรื่องครอบครัวที่เคย
ไดรับการปลูกฝงอยางแข็งแกรงในยุคกอนหนานี้จะถูกเขมรแดงทําใหลมสสลายไป รวมถึงระบบ
สหกรณที่เขมรแดงสถาปนาขึ้นทําใหลมเลิกทรัพยสินสวนบุคคล เทากับวาทุกคนที่รอดชีวิตจากยุค
เขมรแดงตองเริ่มตนชีวิตใหมดวยสองมือเปลาทั้งเรื่องการตั้งถิ่นฐาน การสรางครอบครัวและการ
ประกอบอาชีพ

๒๖๐

โครงสรางครอบครัวนาพอลลีเปนภาพสะทอนที่ใกลเคียงกับลักษณะและ
ขนาดโครงสรางของครอบครัวชาวเขมรหลังยุคเขมรแดงใหม ๆ หลายประการ กลาวคือครอบครัวนี้
มีสตรีมายเปนหัวหนาครอบครัว มีสมาชิกในครอบครัวเหลืออยูเปนจํานวนนอย สมาชิกสวนใหญ
ที่เหลือคือสตรีซึ่งจะเปนกําลังสําคัญในการชวยงานบานและงานอื่น ๆ ที่สรางรายได ปล วัณณารี
รักษ เปดฉากนวนิยายของเธอที่บานของนาพอลลี มารดาของบุรี ซึ่งอยูที่หมูบานอ็อมพิลเลอ คุมอ็
อมพิล เมืองกําปงเสียมอันเปนบานเดิมที่นาพอลลีกลับมาเริ่มชีวิตใหมหลังพนจากยุคเขมรแดง
บานหลังนี้มีสมาชิกเพียงสามคนคือนาพอลลี บุรี และมาลดี นอกจากนี้ ครอบครัวนาพอลลียังเปน
ครอบครัวในอุดมคติที่ปฏิบัติตามสูตรของรัฐบาลในยุคนั้น กลาวคือสนับสนุนและสงเสริมใหบุรี
บุตรชายของตนไปเปนทหารรวมทําสงครามกับเขมรแดงในกองทัพปลดปลอยตามชายแดนตาม
นโยบายของรัฐบาล แตนั่นก็หมายความวาครอบครัวนี้ไมมีแรงงานบุรุษเลย
ครอบครัวที่ไรแรงงานของบุรุษทําใหภารกิจของนาพอลลีและมาลดีไมใช
เรื่องงาย เพราะโครงสรางครอบครัวที่มีเพียงสตรีที่อยูในวัยชราเปนหัวหนาครอบครัวและมีแรงงาน
ของสตรีสาวเพียงผูเดียวเปนกําลังสําคัญนั้น เทากับวางานทุกอยางที่สังคมเขมรแตเดิมจัดสรรไววา
เปนงานของบุรุษ เชน งานใชแรงงานหนัก ๆ ในการทําเกษตรกรรมเชนการถางหรือพรวนดิน หรือ
การจัดการกับ “ระหัด” ซึ่งใชวิดน้ําเขานา งานดังกลาวสตรีตองแบกรับไวทั้งหมด ในความเปนจริง
สตรีเขมรที่ตองรับภาระหนักขนาดนั้นลวนไดรับผลกระทบทั้งทางรางกายและจิตใจ ดังที่อีวา มิสลี
วิคเคยสัมภาษณสตรีเขมรและรายงานไวในหนังสือลงทัณฑผูยากไรวา การที่สตรีตองทํางานเองทุก
อยาง และตองทําหนาที่ซึ่งเดิมเปนของบุรุษนั้นทําใหเธอเปน “สตรี” นอยลง เพราะการทํางานหนัก
ทําใหสุขภาพรางกายของเธอดูทรุดโทรม สุขภาพจิตอยูในภาวะที่ตึงเครียดตลอดเวลาจนสงผล
กระทบตอสตรีบางรายใหไมมีประจําเดือน ภาวะดังกลาวลดโอกาสที่จะไดแตงงานใหมในสังคมที่
มีบุรุษอยูนอยอีกดวย การขาดความหวังวาจะไดแตงงานในอนาคตรวมถึงความทุกขทรมานจาก
ความซึมเศราทําใหสตรีจํานวนมากเขาโรงพยาบาลเพื่อขอรับการปรึกษาดานการแพทย 292 แตสิ่ง
ที่ปลกําลังแสดงใหเห็นผานครอบครัวนาพอลลีคือสิ่งที่สวนทางกับความรูสึกที่แทจริงของสตรี
เขมร ดังนี้
(มาลดีไปหาบน้ํา นาสอยเพื่อนบานมาซื้อขนมจีนที่บานนาพอลลี
และถามหามาลดีและบุรี
- บุรียังไมกลับจากพนมเปญเลย นาง มันไปเดือนกวาแลว มาลดีของ
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อีวา มิสลิวิค, ลงทัณฑผูยากไร, แปลโดย วิภาพรรณ กอเกียรติขจร (กรุงเทพมหานคร: อักษรสาสน,
2534), หนา ๗๐.

๒๖๑

ขาลําบากนักนางเอย ทํางานไมวางมืออยูกับขา ไหนจะหนักหาบน้ําไกล
ดวย ไหนจะหนักปลูกมัน ปลูกขาวโพดที่ที่ดินหลังบานอีก
- แม ทุกวันนี้ลูกคิดถึงแมมากกวา แมแกแลวยังตองออกไปหาบขนมขาย
กับลูกอีก ลูกยังเด็กอยูลําบากที่ไหน เหนื่อยแคไหนกัน ถึงจะเหนื่อยก็
เหนื่อยมีขาวกิน เหนื่อยแบบมีเสรีภาพ เหนื่อยแลวไดผลประโยชนกับตัว
ผิดจากเหนื่อยสมัยไอกบฏพอลพต ลูกนึกขึ้นมาทีไรก็เจ็บใจนักหาคํามา
บรรยายไม ถู ก ไม รู ว า นี่ มั น ระบอบปกครองประเทศแบบไหนกั น
ประชาชนออกทํางานใชแรงงาน แตผลประโยชนไปอยูกับไอเจานายจีน
สวนเขมรอดขาวเสียนี่ 293
ตัวอยางที่คัดมาเผยลักษณะที่เปนกระบอกเสียงใหกับรัฐบาลอยางเห็นไดชดั
สิ่งแรกที่สังเกตไดคือการใชคําเรียกผูที่เปนศัตรูกับรัฐบาลของตัวละครเอกสตรี มาลดีเรียกพอลพต
วาไอกบฏพอลพต โดยปกติชาวบานทั่วไปจะเรียกสั้นๆวาอาพตหรือไอพต เทานั้น แตคําวากบฎ
เปนภาษาของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาที่สรางภาพใหเขมรแดงเปนปศาจรายของกัมพูชา
อีกคําที่ปรากฏชัดคือการเอยถึงชาวจีนวา ไอเจานายจีน เปนที่ทราบกันดีวาสาธารณรัฐประชาชน
กัมพูชานั้นมีเวียดนามหนุนหลังอยู แตขณะนั้นเวียดนามเปนพันธมิตรกับสหภาพโซเวียตแตเปน
ปรปกษกับสาธารณรัฐประชนจีนซึ่งหนุนหลังเขมรแดงอยู น้ําเสียงของมาลดียามพูดถึงชาวจีนจึง
เปนน้ําเสียงที่ทั้งชิงชัง ขมขื่น และเคียดแคน นอกจากการใชคําเรียกศัตรูของรัฐบาลที่มีน้ําเสียงใน
แงลบอยางเห็นไดชัดแลว เวลากลาวถึงรัฐบาลโทนเสียงของตัวละครจะเปนการชื่นชมในบุญคุณ
ของรัฐบาลอยางเห็นไดชัด เสียงของนาพอลลีและมาลดีที่ปรากฏในเรื่อง คืนแรมพนไปแลว เปน
เสียงที่เต็มไปดวยความหวังและมีพลังในการดําเนินชีวิต แมจะตองทํางานหนักแตสตรีทั้งคูก็ไมเคย
มีจิตใจที่ยอทอตอความทุกขยาก ตรงกันขาม ทั้งนาพอลลีและมาลดีตางยินดีที่จะเหน็ดเหนื่อยเพราะ
ไดเปนผูรับผลประโยชนจากหยาดเหงื่อของตนเอง และผูที่ทําใหพวกนางมีภาวะที่นายินดีนี้คือ
รัฐบาลเฮง สัมริน
การมีอิสรภาพจากการถูกกดขี่เปนขอดีที่รัฐบาลพยายามย้ําผานสื่อตาง ๆ
มาโดยตลอด แตในความเปนจริง สตรีเขมรทั้งเหนื่อยลา ทุกขทรมานและซึมเศราจากการสูญเสีย
แตป ลก็ เ ลื อกที่ จ ะชู ภ าพที่เ ป น นโยบายของรั ฐ บาลและกดทับ ความเหนื่ อยลา ซึม เศร า ของสตรี
ทั้งหลายเสีย ภาพของนาพอลลีและมาลดีกับชีวิตครอบครัวที่เริ่มตนใหมจึงเปนภาพที่ ปล วัณณารี
รัก ษ ทํา หน าที่ เ ป น ทั้ ง กระบอกเสี ย งให กับ รั ฐ บาลในการกระตุน ให ป ระชาชนเร งฟ น ฟู สถาบั น
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ปล วัณณารีรักษ, รฺโนจผุตเหีย (ภฺนํเพญ: โรงพุมพกาแสตภฺนํเพญ , ค.ศ. ๑๙๘๙) ตํพัร ๓.
(ปล วัณณารีรักษ, เรื่องคืนแรมพนไปแลว (พนมเปญ : โรงพิมพหนังสือพิมพพนมเปญ, ๒๕๓๒.) หนา ๓.

๒๖๒

ครอบครัวใหกลับคืนสูสภาพใกลเคียงกับกอนสมัยเขมรแดงโดยเร็วที่สุด และเปนพื้นที่ในการสราง
ความชอบธรรมใหกับรัฐบาลที่มาเปนผูปลดปลอยประชาชนจากความทุกขยากที่ไดรับจากพวก
เขมรแดง ซึ่งประเด็นหลังสุดนี้จะไดกลาวถึงในหัวขอจิตวิญญาณของประชาชนเขมรหลังยุคเขมร
แดงในโอกาสตอไป
สารที่มองเห็นอีกประการหนึ่งจากครอบครัวนาพอลลีคือ หลังสมัยเขมร
แดงครอบครัวไมจําเปนตองเกิดจากสมาชิกที่เกี่ยวพันกันทางสายเลือดเทานั้น สายใยของความเปน
ครอบครัวอาจเกิดจากการเปนผูผานชะตากรรมอันเลวรายรวมกันมาก็ได ดังเชนที่มาลดีไมไดมี
ความเกี่ยวพันทางสายเลือดใด ๆ กับนาพอลลีและบุรีแตในที่สุดทั้งหมดก็ไดมาใชชีวิตรวมกัน
ความสัมพันธระหวางตัวละครทั้งหมดเริ่มตนขึ้นตั้งแตบุรีรูจักกับครอบครัวมาลดีตั้งแตกอนสมัย
เขมรแดง โดยบิดาของมาลดีเปนผูมีพระคุณที่รักและเมตตาบุรีซึ่งตรงกันขามกับมาลดีอยางสิ้นเชิง
พฤติกรรมที่มาลดีกระทําตอบุรีทั้งกอนยุคเขมรแดงและในยุคเขมรแดงลวนเปนเรื่องนารังเกียจ
สมัยกอนเขมรแดง มาลดีทั้งกลั่นแกลง ดูถูก กอความเดือดรอนใหบุรีอยางไมสิ้นสุด ในยุคเขมร
แดง ความดื้อรั้นและการทํางานไมเปนก็สรางปญหาใหบุรีและนาพอลลีครั้งแลวครั้งเลา แตเมื่อ
ระบอบเขมรแดงสิ้นสุด นาพอลลีและบุรีกลับชวนใหมาลดีมาอยูรวมเปนครอบครัวเดียวกันเพราะ
เห็นใจที่มาลดีอยูในภาวะของลูกกําพราที่พลัดพรากจากญาติมิตรและไรที่อยูอาศัย และตัวมาลดีเอง
ก็กลับเนื้อกลับตัว เปลี่ยนความรูสึกที่เคยจงเกลียดจงชังบุรีมาเปนความละอายใจและสํานึกใน
บุญคุณที่บุรีและนาพอลลีคอยชวยเหลือเธอตลอดมา
ฉะนั้น จากสายสัมพันธในครอบครัวนาพอลลีดังที่กลาวมา ปลไดทํา
หนาที่กระบอกเสียงใหกับรัฐอีกประเด็นหนึ่งคือ การเยียวยาคนที่อยูในสภาพบานแตกสาแหรกขาด
ใหสามารถมาอยูรวมกัน โดยการชี้ใหเห็นคุณสมบัติดานจิตใจที่รัฐตองการใหประชาชนยึดถือ
รวมกันไดแกความกตัญู ดังเชนที่บุรีกตัญูตอบิดาของมาลดี และมาลดีกตัญูตอนาพอลลี การ
ใหอภัยและมีจิตใจที่เมตตาตอเพื่อนมนุษยที่ออนแอกวาดังเชนนาพอลลีกับบุรี การรูจักสํานึกใน
ความผิดของตนเองและมีความมุงมั่นที่จะแกไขใหถูกตองดังเชนมาลดี และเหนือสิ่งอื่นใดคือจิต
วิญญาณและสํานึกในความเปนคนเขมรที่ผานชะตากรรมอันเลวรายรวมกันมาตั้งแตยุคเขมรแดง
ผานความเจ็บปวด ความทุกขทรมานและการสูญเสียบุคคลอันเปนที่รักรวมกันของตัวละครทั้งหมด
คุณสมบัติเหลานี้เปนสิ่งจําเปนสําหรับการเริ่มทุกสิ่งทุกอยางใหมในยุคนั้น เพียงแคการอยูในฐานะ
ผูรอดชีวิตจากการกดขี่ทรมานของเขมรแดงมาดวยกันก็พอเพียงแลวที่จะทําใหคนตางบิดามารดามา
รวมกันสรางครอบครัวใหม และชวยกันเปนกําลังสําคัญในการสรางสถาบันครอบครัวอันเปน
สถาบันพื้นฐานที่สําคัญของประเทศใหฟนขึ้นมาใหมได
นอกจากการฟนฟูรูปแบบของครอบครัวแลว ความสัมพันธระหวางคน
ในครอบครัวก็ไดรับการฟนฟูดวย เปนความสัมพันธที่ใหความสําคัญกับระบบอาวุโส โดยมีสตรี
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เปนศูนยกลางของการฟนฟูความสัมพันธดังกลาวซึ่งจะกลาวในรายละเอียดในหัวขอของกุลสตรี
แนวขนบนิยมตอไปขางหนา
๕.๒.๑.๒ ภารกิจในการฟนฟูเศรษฐกิจ
ภารกิจที่สําคัญอีกประการหนึ่งของตัวละครสตรีในชวงทศวรรษที่ ๑๙๘๐
ของปล วัณณารีรักษคือการฟนฟูเศรษฐกิจครัวเรือนในระดับรากหญาเพื่อใหประเทศกัมพูชาพึ่งพิง
ตนเองไดเร็วที่สุด ภาพของนาพอลลีและโดยเฉพาะอยางยิ่งภาพของมาลดีในเรื่องคืนแรมพนไป
แลว เปนภาพเดียวกับประชากรสตรีตัวอยางที่ปรากฏในจุลสารของนารีปฏิวัติรัฐธานีพนมเปญและ
จุลสารนารีปฏิวัติกัมพูชาอยางไมผิดเพี้ยน* อาจกลาวไดวา มาลดีกับนาพอลลีก็คือภาพสตรีตาม
ใบสั่งที่ปล วัณณารีรักษจัดใหตามที่รัฐตองการ พนจากยุคเขมรแดงมาไดเพียง ๔ เดือน ครอบครัว
ของนาพอลลีก็แสดงใหเห็นวาสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองไดดวยการขายขนมจีน ยิ่งไปกวา
นั้น ในขณะที่ยังอยูที่หมูบานอ็อมพิลของนาพอลลีซึ่งสามารถทําการเกษตรได มาลดียังใชเวลาวาง
จากการชวยนาพอลลีทําขนมจีนและการทํางานบานไปทําการเกษตรเชนปลูกมันสําปะหลังและ
ขา วโพดเพื่อเพิ่ ม รายได อีก ด ว ย เมื่อยายมาอยูที่ พนมเปญ ครอบครัว นาพอลลียั งยึดอาชี พขาย
ขนมจีนอยู แตเมื่อไมสามารถทําการเกษตรได มาลดีก็เปลี่ยนมาเปนการเลี้ยงหมูเพื่อ “เพิ่มรายได
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ภารกิจที่นาพอลลีและมาลดีกระทําถือเปนการชวยตอบโจทยหลักของ
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาที่ตองแกปญหาเรื่องการพึ่งพาตนเองดานอาหารใหได เพราะ
นับจากป ค.ศ. ๑๙๗๙ เปนตนมา กัมพูชาประสบปญหาหลายประการที่ทําใหการเพิ่มผลผลิตเปนไป
อยางยากลําบาก ขณะนั้นประเทศกัมพูชายังอยูในภาวะสงคราม คือเกิดสงครามกลางเมืองระหวาง
เขมร ๔ ฝายมาโดยตลอด ภาวะสงครามทําใหเกิดปญหาขาดแคลนกําลังคนที่ใชในการผลิตเพราะ
บุรุษสวนใหญถูกเกณฑแรงงานไปรบ ปญหาความไมปลอดภัยในบางพื้นที่ที่ยังมีการซุมโจมตีของ
กองโจร ปญหาผืนดินที่เต็มไปดวยกับระเบิด การขาดแคลนปุย การขาดแคลนน้ําเพราะที่เก็บกักน้ํา
ถูกเขมรแดงทําลายหมด การคาขายก็ประสบปญหาเพราะเขมรแดงยกเลิกระบบเงินตรา สิ่งที่ชาว
เขมรใชเปนอัตราแลกเปลี่ยนในชวงแรก ๆ คือขาวสารและทอง ดังที่ปรากฏในเรื่องวานาพอลลีตอง
เตรีย มกระปอ งและถุ ง ไปใส ขาวสารที่ช าวบา นจะนํามาใชซื้อขนมจีนของนาง ยิ่ง ไปกวานั้ น
กัมพูชาในทศวรรษที่ ๑๙๘๐ ยังเปนกัมพูชาที่ถูกนานาชาติโดดเดี่ยว ไมใหความชวยเหลือใดๆ
ทั้ ง สิ้ น จะมี ก็ แ ต ป ระเทศสหภาพโซเวี ย ตและประเทศทางฝ ง ยุ โ รปตะวั น ออกที่ ค อยให ค วาม
*

อานรายละเอียดภาพประชากรสตรีตัวอยางในจุลสารของนารีปฏิวัติรัฐธานีพนมเปญและนารีปฏิวัติ
กัมพูชาไดในบทที่ ๓ หัวขอการรื้อฟนแนวคิดกุลสตรี หนา ๓๐-๓๑.
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ปล วัณณารีรักษ, รฺโนจผุตเหีย, หนา ๑๖๘.
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ชวยเหลือ การกระตุนเศรษฐกิจระดับรากหญาที่นาพอลลีและมาลดีกระทํ าจึงเปนภารกิจที่รัฐ
กระตุนใหประชาชนทุกคนรวมมือรวมใจกัน เพราะการพยายามประกอบอาชีพและเพิ่มพูนรายได
ใหครอบครัวไมไดหมายความถึงเฉพาะการทําให ครอบครัวอยูรอด แตยังหมายถึงเศรษฐกิจ ที่
ขับเคลื่อนไปไดทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศอีกดวย ในแงนี้ทั้งมาลดีและนาพอลลีคือ
ตัวแทนของสตรีเรือนหมื่นเรือนแสนทั่วประเทศที่รัฐใหการยอมรับวามีบทบาทสําคัญในการรวม
สร า งชาติ ไ ม แ พ บุ รุ ษ โดยเฉพาะการเป น แรงงานสํ า คั ญ ในการผลิ ต ทั้ ง ด า นเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมที่เปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศใหไปสูจุดที่พึ่งพิงตนเองได
สิ่ ง ที่ เ ห็ น อี ก ประการหนึ่ ง ผ า นการกระทํ า ภารกิ จ ของมาลดี คื อ การย้ํ า
ความสําคัญของรัฐบาลเฮง สัมรินในฐานะผูมีพระคุณที่มาปลดปลอยประชาชนจากระบอบการ
ปกครองที่โหดรายปาเถื่อนของเขมรแดง ดังนั้น สิ่งที่ประชาชนพึงตอบแทนคือการทําตนเปน
พลเมืองที่ดีของรัฐอยางสุดความสามารถดวยการทํามาหากินอยางสุจริต ไมทําสิ่งใดที่เปนการบอน
ทําลายชาติ เพื่อใหเห็นประเด็นดังกลาวชัดเจน ปลจะใชสองวิธีคือชี้ใหเห็นความแตกตางระหวาง
พลเมืองตัวอยางกับพลเมืองที่ทําลายชาติ และชี้ใหเห็นความเปลี่ยนแปลงดานความคิดของตัวละคร
ที่เกิดจากการสํานึกในบุญคุณของรัฐบาล
พลเมืองตัวอยางคือบุคคลแบบมาลดีที่ทํางานอุทิศตนเพื่อสังคมและเพื่อ
ชาติมากกวาเห็นแกประโยชนสวนตัว ภารกิจสรางชาติใหพัฒนาไดอยางยั่งยืนเปนงานหนักเพราะ
หมายถึงการฟนฟูระบบโครงสรางพื้นฐานทุกอยางของประเทศที่ถูกเขมรแดงทําลายไป แตในเรื่อง
คืนแรมพนไปแลว จะเห็นเพียงแคสองระบบใหญ ๆ คือ ระบบครอบครัวและระบบเศรษฐกิจทั้ง
ดานการผลิตและการคาซึ่งก็เนนที่เศรษฐกิจในครัวเรือนอันเปนรากฐานที่สําคัญของประเทศใน
ขณะนั้น ในสายตาของรัฐ มาลดีเปนแบบอยางในการทํางานที่ถูกตอง เธออดทนกับงานหนัก
เวลาในแตละวันของเธอไมเคยเสียไปโดยเปลาประโยชนเพราะเธอทํางานบาน งานเตรียมขนมจีน
สําหรับขาย ดูแลเรื่องการเรียนของตนเอง และเลี้ยงหมูซึ่งเปนงานที่คนทั่วไปอาจเห็นวานารังเกียจ
เพราะตองคลุกคลีอยูกับเลาหมูที่ทั้งไมสะอาดและมีกลิ่นเหม็น แตพลเมืองดีอยางมาลดีมีจิตใจที่
เบิกบานและภาคภูมิใจกับการประกอบภารกิจทุกอยางของเธอ เพราะเธอเห็นวานี่คือภารกิจที่ทุกคน
ควรกระทําเพื่อตอบแทนคุณของรัฐบาล ทัศนคติดังกลาวของมาลดีแสดงใหเห็นอยางชัดเจนเมื่อ
คราวที่เพื่อน ๆ ที่โรงเรียนชวนมาลดีไปเที่ยวพักผอนหลังจากเลิกเรียนแลว แตมาลดียืนกรานไมไป
เพราะมีภารกิจที่สําคัญกวา ดังตัวอยาง
ฉันรับรูวาการเพลิดเพลินคือหมายถึงการผอนคลายจากการเรียน
ที่แสนหนักหนวงจริงๆ แตนอกจากนี้ มีภารกิจอะไรอีกบางละสําหรับ
พวกเรา เธอรูไหมวามีภารกิจอีกมากสําหรับวัยที่เปนเสาหลักของชาติตอง
ทํา ...ชวยแบงเบางานบาน เขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนใหสังคม ทํา
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ความเขาใจสภาพสังคมเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณไวใชในอนาคต รวม
เสี ย สละสิ่ ง ที่ เ ราจะกระทํ า ได ใ ห แ ก สั ง คม ยั ง มี ภ ารกิ จ อี ก มากที่ ฉั น ไม
สามารถยกมาแสดงใหเธอเห็นไดหมด ...เธอเห็นมั้ย ไมไดมีแตการหา
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สวนพลเมืองที่ทําลายชาติคือพลเมืองอยางผาเณตและมารดาของเขาใน
เรื่อง คืนแรมพนไปแลว และสาขนในเรื่อง คืนก็ผาน มารดาของผาเณตเปนพี่สาวบิดาของมาลดี
ผาเณตจึงเปนลูกพี่ลูกนองกับมาลดี สวนสาขนเปนสามีของรัสมี ทั้งสามคนประกอบอาชีพที่รัฐบาล
หมายหัววาเปนการบอนทําลายชาติ ผาเณตลักลอบขโมยโบราณวัตถุไปขายใหชาวตางชาติ สวน
สาขนลักลอบขายของหนีภาษี ขบวนการผิดกฎหมายเหลานี้โดยเฉพาะในกรณีของผาเณตโยงใยไป
ถึงการติดสินบนขาราชการและการคอรัปชั่นซึ่งนอกจากจะเปนการกระทําที่ผิดกฎหมายแลว การ
ลักลอบนําโบราณวัตถุไปขายยังถือเปนภัยคุกคามอัตลักษณแหงชนชาติของชาวเขมรซึ่งยึดโยง
ตัวเองไวที่ความรุงเรืองทางศิลปวัฒนธรรมอีกดวย ขอหาที่คนเหลานี้ไดรับคือ หนอนที่ชอนไช
สมบัติวัฒนธรรมของชาติ ฝูงจิ้งจอกที่กัดทึ้งสังคม ทากที่คอยดูดสังคม เขี้ยวชนพาลทรยศชาติ
ทรยศประชาชน แตสิ่งที่เปนขอหารุนแรงที่สุดคือการกระทําดังกลาวถือเปนการอกตัญูตอชาติซึ่ง
เสมือนผูใหชีวิตใหมแกชาวเขมร ดังเชนที่บุรีกลาวตําหนิมาลดีเพราะความเขาใจผิดวาเธอกําลังหลง
ผิดขายสมบัติชาติกิน
นองกําลังหลงในขาวของ เงินทอง การมั่วสุมกับกลุมคนเลวทํา
ใหนองหลงทางในกําเนิด ลืมวาใครเปนคนที่ใหกําเนิดครั้งที่สองในชีวิต
นอง นองผิดสัญญา นองลืมคิดถึงมาตุภูมิที่ไดปลดปลอยนองจากเขี้ยว
มัจจุ ราช หลุมมรณะนั้นเสียแลว นองจะสนองคุณแผนดินแมดวยการ
บําเพ็ญภารกิจของตัวเองไปถึงไหน 296
จากคําตําหนิของบุรี ความนารังเกียจที่สุดของของการขายสมบัติชาติกิน
ไม ใ ช เ พราะเป น การกระทํ า ที่ ผิ ด กฎหมาย ทํา ใหรั ฐ ขาดรายได หรื อเป น การทํ า ลายมรดกทาง
วัฒนธรรมซึ่งชาวเขมรถือเปนอัตลักษณหนึ่งที่พวกเขาภาคภูมิใจ แตเปนเพราะการกระทําดังกลาว
เปนการกระทําที่อกตัญูตอรัฐบาล ในทางตรงขาม สิ่งที่มาลดีทําคือเปนฟนเฟองสําคัญที่ชวย
วางรากฐานระบบเศรษฐกิจใหมโดยเนนที่การผลิตภาคการเกษตร การผลิตในครัวเรือน การคาและ
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เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๕๑.
เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๙๐.

๒๖๖

บริการในระดับรากหญา ความนานิยมในการกระทําของมาลดีนอกจากจะเปนเพราะทําใหรากฐาน
ทางการผลิตของชาติพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ และมีความเขมแข็งแลว สิ่งนี้ยังสะทอนใหเห็นคุณลักษณะ
ของพลเมืองดีที่นายกยองคือมีความกตัญูรูคุณชาติซึ่งเปรียบเสมือนผูมีพระคุณที่ใหชีวิตใหมแก
ชาวเขมรทุ ก คน การสร า งตั ว ละครมาลดี ข องป ล วัณ ณารี รัก ษ บรรลุ วัตุ ป ระสงค ข องการเป น
กระบอกเสียงใหรัฐบาลอยางสมบูรณ เพราะความกตัญูซึ่งเปนคุณธรรมที่ปล ใสเขาไปในตัว
ละครมาลดีคือผลของการกระทําที่แสดงใหเห็นวาประชากรที่สํานึกในบุญคุณของรัฐบาล ซึ่งเปน
สิ่งที่รัฐบาลใชสื่อตางๆ ในการปลูกฝงใหประชาชนรูสึก เพื่อนําไปสูการอธิบายความชอบธรรมของ
รัฐบาล(และเวียดนามที่หนุนหลังรัฐบาลนี้)ในการเขามาปกครองประเทศนั่นเอง
จากภารกิจดานการสรางครอบครัวและการฟนฟูเศรษฐกิจที่กลาวมาจะ
เห็นวา ในขณะที่ปลสรางตัวละครเอกสตรีตามใบสั่งของรัฐ ปลก็ดึงเอาคุณสมบัติทางจิตวิญญาณที่
เปนจุดแข็งของกุลสตรีแนวขนบนิยมมาใชไมวาจะเปนความกตัญู ความอดทน ความแข็งแกรง
หรือการไมยอทอตอความยากลําบากเพื่อคนที่ตนรัก นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงขอบเขตของ
อํานาจที่สังคมเขมรอนุญาติใหสตรีจัดการกับพื้นที่ภายในครัวเรือนและพื้นที่ทางเศรษฐกิจไดมา
ตั้งแตอดีตนั้น ในชวงสรางชาติขึ้นใหม รัฐก็อนุญาตใหสตรีอยางนาพอลลีและมาลดีมีอํานาจใน
ขอบเขตดังกลาวอยางชัดเจน ศักยภาพของนาพอลลีและมาลดีที่สามารถตั้งหลักไดอยางรวดเร็วไม
วาจะเปนการตั้งครอบครัวหรือการหาอาชีพเพื่อสรางรายไดแมเพิ่งจะพนสมัยของเขมรแดงมาเพียง
ไมกี่เ ดื อน เปนสิ่งที่ ยื น ยัน ใหเ ห็น วาสตรี เขมรยังคงเปนสตรีที่มี ความเชี่ย วชาญในพื้นที่ภ ายใน
ครั ว เรื อ นและในพื้ น ที่ ท างเศรษฐกิ จ มี ทั ก ษะในการเอาตั ว รอดและมี ค วามอดทนต อ ความ
ยากลําบากอันเปนคุณสมบัติของกุลสตรีแนวขนบนิยมที่ติดตัวสตรีเขมรมาตั้งแตอดีตกาล อยางไรก็
ตาม สิ่งที่รัฐบาลเขมรตองเรงสรางไมไดมีเพียงพื้นที่ในครัวเรือนและพื้นที่ทางเศรษฐกิจระดับราก
หญาเทานั้น ในพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ก็ตองการแรงงานไปรวมสรางและฟนฟูดวยเชนกัน ในฐานะ
ของผูรอดชีวิตเปนสวนใหญ สตรีก็ตองเขาไปเปนสวนหนึ่งของภารกิจนั้นอยางขาดไมได
๕.๒.๑.๓ ภารกิจในพื้นที่สาธารณะ : แนวหลังในอุดมคติ
ภารกิ จ ที่ ป ล วั ณ ณารี รั ก ษ ม อบหมายให ตั ว ละครเอกสตรี ก ระทํ า อี ก
ประการหนึ่งในนวนิยายชวงปลายทศวรรษที่ ๑๙๘๐ ทั้งสองเรื่องคือเรื่อง คืนแรมพนไปแลว และ
เรื่อง คืนก็ผาน คือการใหสตรีเขาไปมีสวนรวมทํางานในภาคสวนตาง ๆ ของสังคม ในองคกรของ
รัฐ หรือแมแตในงานบางงานซึ่งบุรุษเปนเจาของพื้นที่มากอนเชนการเปนสายลับใหกับรัฐบาล
เทากับวาปล วัณณารีรักษเปดพื้นที่ใหสตรีกาวเขาไปมีบทบาทเปนฟนเฟองสําคัญในองคกรสวนอื่น ๆ
ที่นําพาประเทศใหกาวพนจากความหายนะได นอกเหนือไปจากพื้นที่ในครัวเรือนและพื้นที่ทาง
เศรษฐกิจระดับรากหญาที่สตรีมีบทบาทสําคัญอยูแลว ปลแสดงภาพกุลสตรีกับภารกิจในพื้นที่

๒๖๗

สาธารณะผานตัวละครสตรี รัสมีและวรลักขณในเรื่อง คืนก็ผาน และมาลดีในเรื่อง คืนแรมพนไป
แลว โดยตองการแสดงใหเห็นวา สตรีเหลานี้มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ มีความเขมแข็ง
เฉียบขาดไมแพบุรุษ มีจิตสํานึกที่มุงมั่นตอหนาที่การงานของตนในฐานะที่เปนสวนหนึ่งในการ
นําพาประเทศใหกาวไปขางหนาได การกระทําภารกิจในพื้นที่สาธารณะของสตรีเหลานี้จึงเปนแนว
หลั ง ในอุ ด มคติ ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต อ ประเทศไม ยิ่ ง หย อ นไปกว า แนวหน า ที่ อ อกไปสู ร บป อ งกั น
ประเทศเลย อยางไรก็ตาม การอนุญาตใหสตรีเขาไปมีบทบาทนอกเหนือไปจากพื้นที่เดิมอาจไมได
หมายความถึงการใหอํานาจสตรีในการบริหารจัดการกับพื้นที่ใหม ๆ อยางอิสระเสมอไป เพราะ
หลายครั้งจะเห็นวาบทบาทในพื้นที่เดิมคือในครัวเรือนและในเศรษฐกิจก็ขัดแยงกับบทบาทในพื้นที่
สาธารณะ และสิ่งที่ปรากฏคือรัฐจะใชประโยชนจากแรงงานของสตรีมากกวาการใหอํานาจสตรีใน
พื้นที่ใหม ๆ อยางแทจริง
ก. รัสมี : เจาหนาที่สตรีผูซื่อสัตยตอรัฐ
รัสมีในเรื่อง คืนก็ผาน คือตัวแทนของสตรีในการทําหนาที่เปน
เจาหนาที่รัฐ ปลสรางตัวละครรัศมีใหแตกตางจากสตรีเขมรทั่วไปตั้งแตเรื่องภูมิหลังทางการศึกษา
กอนสมัยเขมรแดงและอาชีพที่เธอทําหลังเขมรแดงมาแลว รัสมีเรียนเตรียมสอบเขามหาวิทยาลัย
แพทยและเติบโตมาในบรรยากาศที่ครอบครัวเปนปญญาชน บิดาเปนนักหนังสือพิมพ พี่ชายเรียน
คณะอักษรศาสตรชั้นปที่ ๒ สวนนองชายเรียนชั้นมัธยมศึกษาปสุดทายที่วิทยาลัยพนมโดนเพญ ใน
ยุคสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา เธอเขาทํางานเปนเจาหนาที่ในกระทรวงเกษตร ซึ่งมีอํานาจในการ
ควบคุมโกดังเก็บอุปกรณที่เปนเครื่องมือทางการเกษตร หากเทียบกับตัวละครสตรีในนวนิยายรุน
กอนๆที่เปนชาวบานหรือกับสตรีจริงๆในสังคมเขมรซึ่งมีทั้งชาวบาน ชาวไรชาวนา หากเปนผูมี
การศึกษาก็มักทํางานตามสํานักงานเอกชนหรือเปนครูสอนหนังสือ จะเห็นวาอาชีพที่รัสมีทํา
รวมทั้งขอบขายงานที่เธอรับผิดชอบไมใชสิ่งที่พบไดทั่วไป แตจะพบในสมัยรัฐบาลสาธารณรัฐ
ประชาชนกัมพูชา ทั้งนี้เพราะรัฐบาลนี้มีนโยบายสนับสนุนใหสตรีมีสวนรวมในการทํางานทุกภาค
สวนในสังคม รัสมีเปนแบบอยางของประชากรสตรีที่อุทิศตัวใหกับงานที่รับผิดชอบทั้งในแงของ
ความขยั น ขั น แข็ ง และความมุ ง มั่ น เอาใจใส ใ นงานที่ ทํ า เธอถึ ง รั ส มี จ ะมี ค รอบครั ว แล ว และมี
บุตรสาวที่ยังเล็กหนึ่งคน เธอก็ยังสามารถปฏิบัติงานไดอยางไมขาดตกบกพรองจนไดรับคําชมเชย
จากหัวหนางานและเพื่อนรวมงาน เขายกยองการทํางานของรัสมีที่เปนตัวอยางในองคกร ไมมีใคร
ปฏิเสธฝมือการทํางานที่ดีของรัสมีไดเลย 297 แตสิ่งที่ปลตั้งใจเนนใหเปนแบบอยางแกสตรีรวมถึง
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ปล วัณณารีรักษ, ยุบก็รํลง (ภฺนํเพญ: คฺรูแพทยมี สามีฑี นิง อฺนกสฺรีกิม บูรี, ค.ศ. ๒๐๐๐), ตํพัร ๑๕๐.
(ปล วัณณารีรักษ, คืนก็ผาน. (พนมเปญ: นายแพทยมี สามีฑี และคุณนายกิม บูรี, ๒๕๔๓), หนา ๑๕๐.

๒๖๘

คนเขมรทั่วไปคือเรื่องความซื่อสัตยตอหนาที่ ปลตองการแสดงใหเห็นวาสตรีก็มีความสามารถและ
มีอุดมการณที่มุงมั่นในการทํางานใหกับรัฐไดไมแพบุรุษ และอาจปฏิบัติหนาที่ไดเหนือกวาดวย
เพราะสตรีถูกอบรมใหยึดมั่นในคุณธรรมเรื่องความซื่อสัตยอยูแลว เพียงแตความซื่อสัตยที่สตรีเคย
ไดรับการปลูกฝงวาตองยึดมั่นตอสามีจะตองเปลี่ยนเปนการยึดมั่นตอผลประโยชนของชาติแทน
หน า ที่ ที่ มี ต อ ชาติ สํ า คั ญ ยิ่ ง กว า หน า ที่ ใ นครั ว เรื อ น สิ่ ง นี้ คื อ
ขอเสนอของปล วัณณารีรักษที่แสดงผานชีวิตของรัสมี ปลแสดงใหเห็นมาโดยตลอดวารัสมีใน
ฐานะเจาหนาที่ของรัฐนั้นคือบุคคลตัวอยางที่ปฏิบัติหนาที่อยางเขมแข็งและซื่อสัตย เธอเกลียดการ
คอรัปชั่นและแสดงจุดยืนของการเปนเจาหนาที่รัฐที่ตองปกปองผลประโยชนใหกับบานเมืองอยาง
แนวแนทุกครั้ง
“อารูไ หม? วา เครื่อ งมอเตอร เ ป น สมบัติ ของรั ฐ บาล
แลวหนาที่ฉันเปนอะไร ? ฉันจะบอกใหนะ ฉันก็เหมือนกับอา
นั่นแหละ คือไมมีสิทธิ์โกงสมบัติรัฐบาลเอาไปเปนสมบัติสวน
บุคคลไดเลย
“โธ ! หลาน...อารูวา หลานกําลังลําบาก เพราะสามี
ออกจากบานแลวเอาเงินทองไปหมด อารูจากหลานคนหนึ่งที่
อยู ข า งบ า นหลานน ะ อามาที่ นี่ ด ว ยความจริ ง ใจไม ไ ด คิ ด ร า ย
หรอก หลานโปรดชวยดวยเถอะไมผิดหรอก เราจะไดผลไดลาภ
ดวยกันไง ”
“ฉันขอใหอากลับไปบานนอนพิจารณาการกระทําของ
อาให ชั ด เจน ประเทศเรากํ า ลั ง ยากจนอยู ท า มกลางสงคราม
ทามกลางสันติภ าพ ชีวิตของประชาชนทั้งประเทศจะมีความ
สงบ อาไมควรอยากเปนคนรวยโดยโกงกินสมบัติรัฐหรอก อา
ระลึกถึงเวลาที่อยูในสมัยพอล พตสิ อาไดกินอยูแบบไหน ? การ
ปฏิวัติชวยใหความเปนอยูของอารอดมาไดอยางไร ผิดจากสมัย
๓ ป ๘ เดือน ๒๐ วันอยางไรดวย ?”298
สิ่งที่ย้ําอยูเสมอเมื่อมีโอกาสคือบุญคุณของรัฐบาลเฮง สัมรินที่ได
ปลดปลอยชาวเขมรจากเขมรแดง คําพูดของรัสมีที่วา อาระลึกถึงเวลาที่อยูในสมัยพอล พตสิ อาได
กินอยูแบบไหน ? การปฏิวัติชวยใหความเปนอยูของอารอดมาไดอยางไร เปนคําพูดที่พบไดเกือบ
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ปล วัณณารีรักษ, ยุบก็รํลง, หนา ๑๕๐.

๒๖๙

ตลอดทั้ ง เรื่อ งเพราะเป น สิ่ งที่ รั ฐ ต อ งการให เ นน ย้ํา วา เมื่อ รั ฐ มี บุ ญ คุณ ต อ ประชาชนทั่ ว ไป แล ว
ประชาชนจะมีวิธีในการตอบแทนบุญคุณรัฐอยางไรบาง สิ่งที่ปลแสดงคือทั้งคําพูดและจุดยืน
ของรัสมีเปนกระบอกเสียงใหรัฐเหมือนที่มาลดีใน คืนแรมพนไปแลว เคยพูด ชีวิตของรัสมีคือ
ตัวอยางของการตอบแทนบุญคุณรัฐเพราะเธอปฏิบัติในสิ่งที่รัฐตองการใหเจาหนาที่ของรัฐทุกคน
ปฏิบัติ คือใหยึดมั่นกับอุดมการณของรัฐมากกวาเห็นแกประโยชนสวนตน ตองไมยอมใหใครหรือ
สิ่งใดมาสั่นคลอนอุดมการณนั้นได ดังเชนรัสมี แมครอบครัวของเธอจะมีสภาพความเปนอยูที่
ยากลําบาก แตเธอก็ไมเคยหวั่นไหวจนยอมทําสิ่งเลวรายตอชาติ สถานการณในเรื่องหลายตอหลาย
ครั้งแสดงใหเห็นวาระหวางหนาที่ในครัวเรือนและหนาที่ที่มีตอชาติ รัสมีใหความสําคัญกับชาติ
มากกวา เธอไมยอมกมหัวหรือออนขอใหกับความไมถูกตอง แมเธอจะถูกสามีคือสาขนใชกําลังทํา
รายเธอเปนประจําเพราะเขากลาวหาวาการที่เธอทํางานใหกับรัฐทําใหเธอบกพรองตองานบานและ
เธอไมสามารถหาเงินเขาบานไดเพราะเธอไมคอรัปชั่นตามที่เขาตองการ
“พี่ อยาพูดเสียงดังสิ ลูกเรากําลังนอนหลับสบายๆอยู
แลว มันกลัวนะพี่”
“ดีนี่...นังผูหญิงดี ถาเธอรูวาลูกไมสบาย ทําไมไมดูแล
ลูก แลวเอางานมาทําที่บานทําไม ?” เขาตะโกนดัง ๆ แทรก
คําพูดของภริยา
“ฉันเขียนงานกลางปดวย ไกวเปลลูกดวยนะพี่”
“ไมตองมาเถียง เดี๋ยวก็โดนตบหรอก...รูไหมวาวันนี้
เปนวันอะไร? วันอาทิตยไมใชหรือ? เธอนะแหละทําไมตองทํา
เปนขยันอะไรอยางนี้ ถึงไดกอดการงานมาทําที่บานในเวลาลูก
กําลังไมสบาย หันไปดูงานก็ไมเห็นมีเงินกอนใหญอะไรเขา
บานเลย ฮึ ! ทุกวันนี้ถาไมมีหัวขาหาเงินมาเลี้ยงทั้งพี่ทั้งนองทั้ง
ลูก ไมรูจะมีอะไรกินหรือเปลา ”
“พี่สาขน...นองขอใหพี่คิดดูหนอย....คนทํางานแบบ
นองจะใหทําอยางไรถึงจะหาเงินกอนเขาบานไดละ ?”
“เฮย...เพราะอยางนี้สิ ขาถึงบอกวาอยาขยันมากเกินไป
...ดูลูกดูหลานบางเถอะ ”
“คําพูดของพี่ นองทําตามไมไดหมดหรอก สวนหนึ่ง
นองทําไดเชนการดูแลลูกหลานที่เปนหนาที่ของแมกับลูก แต
สวนการงานเปนตายอยางไรนองก็ตองมีสวนรวมพยายามทําใน
นามคนทํางานใหรัฐบาลคนหนึ่ง ชาติไดชวยเราใหรอดจากสมัย

๒๗๐

เผด็จการ เราจะหลีกเลี่ยงการงานที่เปนการบําเพ็ญหนาที่ เปน
เจาของที่รวมกําหนดชะตาของชาติอยางนั้นหรือ ? พี่สาขน พี่
ไมยอมเขาใจเรื่อง....”
“ผัวะ” สาขนเอามือตบภริยา....เขายืนจอง เมมปาก
มองเธอที่กําลังกมหนาที่เพิ่งโดนตบ...สาขนพูดอีกวา
“ฮึ! ทํามาเปนพูดสอนกูดวย ? นี่เปนรางวัลสําหรับมึง
นางรัสมี อยาพูดตอลอตอเถียงกับกู ถาไมอยากโดนอีก ไป !
ไขกุญแจเอาทอง 5 สลึง มาใหกูเดี๋ยวนี้ ! ไดยินไหม?”299
จะเห็นวาขอกลาวหาที่ทําใหรัสมีถูกสามีทํารายรางกายคือ รัสมี
บกพรองในดานการปฏิบัติหนาที่ตามแนวคิดกุลสตรีแนวขนบนิยมทั้งความเปนแมบานแมเรือน
และการเพิ่มพูนความมั่งคั่งใหครอบครัว และสิ่งที่ทําใหรัสมีมีปญหาครอบครัวคือการยึดมั่นใน
หนาที่พลเมืองดีที่มีตอชาติ ผลกระทบที่เกิดกับครอบครัวรัสมีทําใหเห็นวา บางครั้งขอเรียกรองให
สตรีทําหนาที่อื่น ๆ เพื่อชาติก็กระทบกับการทําหนาที่ภายในบานและเปนสาเหตุแหงความราวฉาน
ของครอบครัวไดเหมือนกัน
ในสั ง คมเขมร ปรากฏการณ นี้ ส ะท อ นให เ ห็ น ความสั ม พั น ธ
ระหวางขอเรียกรองของรัฐกับบทบาทหนาที่ของสตรีที่มีลักษณะขัดแยงกันเองคือ รัฐเรียกรองให
พลเมืองทุกคนโดยเฉพาะสตรีมีสวนรวมในกระบวนการสรางชาติและพื้นที่ที่ตองการแรงงานของ
สตรีนั้นมีมากกวาพื้นที่ภายในบาน การเปดโอกาสใหสตรีเขมรอยางรัสมีกาวเขามาทํางานใน
องคกรของรัฐจึงแสดงใหเห็นบทบาทของสตรีที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่สาธารณะในทางหนึ่ง แตรัฐก็
เรียกรองใหสตรีเขมรเปนกําลังสําคัญในการสรางครอบครัวขึ้นใหมดวย ในสังคมที่ยังคาดหวังให
สตรีปฏิบัติหนาที่ตามขนบประเพณีอยางเขมขนเชนสังคมเขมร เงื่อนไขนี้นําไปสูประเด็นคําถาม
ที่วา หนาที่ในครัวเรือนซึ่งเปนหนาที่หลักของสตรีมาแตเดิมจะสามารถไปกันไดดีกับหนาที่ที่มีตอ
ชาติหรือไม เปนไปไดไหมวาสตรีจะใหความสําคัญกับบทบาทในครัวเรือนและบทบาทในฐานะ
เจาหนาที่รัฐไดอยางเสมอกัน หากเปนไปไมได รัสมีจะจัดการอยางไรกับขอเรียกรองทั้งหลายที่มี
ตอตัวเธอ
ทวา สิ่งที่ปลตองการนําเสนออาจไมไดมีเปาหมายเพื่อวิพากษ
บทบาทของบุรุษและสตรีเลย นัยสําคัญของการนําเสนอความขัดแยงเรื่องหนาที่ในครัวเรือนกับ
หนา ที่ ที่ มี ตอ ชาติ ที่ แ สดงผ า นภาพของรั ส มีคื อ การเป น เครื่อ งมื อที่รั ฐ บาลเฮง สัมริ น ใชวิพ ากษ
นโยบายบังคับแตงงานหมูในสมัยเขมรแดง และประเด็นดังกลาวก็สอดคลองกับความรูสึกของปล
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เรื่องเดียวกัน, หนา ๒-๓.

๒๗๑

วัณณารีรักษในฐานะของสตรีผูหนึ่งที่ถูกจับแตงงานในยุคนั้นและมีชีวิตครอบครัวที่ขมขื่นเชนรัสมี
ดวย ป ล แสดงใหเห็ นอยางชัดเจนวาขอขั ดแยงระหวางรัสมีกับสามีมาจากนโยบายการบังคับ
แตงงานหมูสมัยเขมรแดงที่จับคนที่มีทรรศนะและภูมิหลังทางการศึกษาที่ตางกันมากใหมาแตงงาน
กันโดยปราศจากความรัก และการที่เธอยอมแตงงานก็เพื่อรักษาชีวิตบุคคลในครอบครัวและชีวิต
เธอเอาไว ผลที่เกิดขึ้นคือสตรีเหลานี้ตกอยูในสถานะเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวเปนประจํา
โดยที่ใครก็ไมอาจชวยได
ดังเชนรัสมีถูกสาขนซอมและไดรับบาดเจ็บภายในจนตองสง
โรงพยาบาลหลายครั้ง
นรินทสายหัว..เขานึกเสียดายเพราะรัสมีเปนสตรีที่เคยมี
จิตใจออนโยน ซื่อสัตยไมนาไปเจอกับคูชีวิตที่ไมมีความรู คิดแต
ประโยชนสวนตัว ไมมีคิดถึงประโยชนรวมสักนิดเลย ทําไมคน
2 คนที่มีนิสัยผิดกันราวฟากับดิน กลับไปเจอกันได? แลวทําไม
เราซึ่งมีเปาหมายเดียวกัน เคยรักกัน เสียสละใหกัน สุดทายตอง
พลัดพรากจากกันอยางนี้? ....นี่เปนโชคชะตาจริงๆ ที่ทําใหนาย
สาขนที่ เ ป น คนพาล ติ ด เหล า เล น พนั น เป น อาชี พ ให ม าพบ
กับรัสมีที่เ ปนสตรีสุภ าพ ออนโยน รักการงาน เคารพหน าที่
เกลียดความเปนคนพาล ตกต่ํา เอาการพนันเปนอาชีพแบบสามี
เธอ เธอรักความสุจริตในชีวิตในแบบที่สังคมยอมรับ ไมอยากได
อยากรวยแบบผิดกฎระเบียบ เธอเปนสตรีที่รักและปกปองความ
ยุติธรรม สุจริต อยูในศีลธรรม เกลียดความคดโกง ไมกระทําผิด
ลักษณะทั้งหมดนี้เปนสิ่งที่ตางไปจากสาขน สาขนตางหากที่เปน
คนไมมีความรู จิตใจแข็งกระดาง ไมเคยยอมรับความจริงเลย
ในหนาที่รับใชรัฐบาล รัสมีก็ไมผิดจากคนทํางานสุจริตคนอื่น ๆ
ที่ไดเสียสละเวลาทั้งหมดเพื่อชาติ ยกเวนเวลาหยุดพักสําหรับ
เรื่องสวนตัวบางเทานั้น สรุปแลวรัสมีเกือบจะไมไดประโยชน
อะไรกับครอบครัวเธอเลย....ซึ่งทําใหสาขนยิ่งหาเรื่องเธอไมมี
หยุด แลวใครจะเปนผูแกปญหาครอบครัวเธอได? ใครเปนคน
รับผิดชอบความสุขหรือความทุกขในครอบครัวเธอ? แลวสังคม
ไหนที่จับคูแบบผิด ๆ ใหสตรีดีกับสามีทรยศนี้?300
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๒๗๒

สิ่งที่ถูกวิ พากษอย างชัดเจนคือนโยบายบังคั บแตงงานหมูของ
เขมรแดง ซึ่งเปนสิ่งที่โหดรายและสรางความทุกขทรมานทั้งทางรางกายและจิตใจแกบุรุษและสตรี
เปนจํานวนมาก และผลกระทบของนโยบายดังกลาวยังคงดําเนินไปแมผานพนยุคเขมรแดงมาแลว
แต สิ่ ง ที่ ซ อ นอยู แ ละดู เ หมื อ นจะรอดตั ว จากการถู ก วิ พ ากษ คื อ ระเบี ย บสั ง คมเดิ ม ที่ จั ด วาง
ความสัมพันธระหวางบุรุษและสตรีในลักษณะที่ใหบุรุษอยูสูงกวาสตรีเสมอ ปฏิเสธไมไดเลยวา
แนวคิดกุลสตรีแนวขนบนิยมเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหรัสมีเงียบและยอมกมหนารับชะตากรรม
เพราะไมอยากอยูในสถานะมาย ไมอยากใหบุตรสาวไดชื่อวากําพราบิดา และอิทธิพลของจฺบาบสฺรี
ฉบับหมื่นไมที่สอนใหภรรยาอดทนและไมโกรธตอบสามียังมีอยูมาก พี่กลัวคําวากําพราจะมีถึงชีวี
...เพราะรสชาติเด็กกําพราพี่นองเราก็กําลังลิ้มรสอยู.....พี่จะหาวิธีดึงเขา และจะพยายามอดทนตอ
ความโกรธของเขา...พี่หวังวาสักวันหนึ่งสามีพี่คงจะแก....301 แตแนวคิดนี้กลับไมถูกวิพากษเลย
และนาสนใจยิ่งกวานั้นคือตัวละครที่ปลขอยืมความคิดในการวิพากษนโยบายบังคับแตงงานหมูเปน
ตัวละครเอกฝ ายชายอยางนริน ทซึ่งเคยเป นอดีตคูห มั้นของรัสมี รัสมีไ มเคยออกมาแสดงทาที
วิพากษแนวคิดนี้เลยทั้งที่เธอเปนฝายไดรับผลกระทบอยางเต็มที่ อยางดีที่สุดที่เธอบอกตัวเองคือ
การแตงงานระหวางเธอกับสาขนเปน พรหมลิขิตที่ไมมีใครขัดขืนได 302 แลวเธอก็กมหนากมตา
อดทนยอมรับชะตากรรมที่เกิดขึ้นตอไป เปนไปไดวาการที่ปล ตองอาศัยปากตัวละครเอกฝายชาย
ในการลุกขึ้นมาวิพากษเขมรแดงเพราะตองการชี้ใหเห็นวา แมแตบุรุษที่มีสถานะสูงกวาตามคานิยม
เดิมและเปนผูไดรับประโยชนจากการจัดวางความสัมพันธในลักษณะนี้ยังทนไมไดกับการกระทํา
ดังกลาวและออกมาวิพากษความไมชอบธรรมนี้ ถาใหรัสมีเปนผูพูด นอกจากน้ําหนักในการเสนอ
สารจะมีพลังนอยกวาแลว นวนิยายของเธออาจไมไดรับการตอนรับจากผูอานเทาที่ควรเนื่องจากจะ
ทําใหบุคลิกนางเอกดูแข็งกราวมากเกินไปในสายตาของชาวเขมร แตนั่นก็แสดงใหเห็นวาแมแตใน
พื้นที่ทางวรรณกรรม สตรีก็ไมมีสิทธิ์ลุกขึ้นมาวิพากษระบบหรือสถาบันที่สรางผลกระทบดานลบ
ใหกับชีวิตของพวกเธอเลยไมวาจะเปนสถาบันรัฐหรือแนวคิดกุลสตรี จะเปนชีวิตจริงหรือชีวิตใน
วรรณกรรม พวกเธอก็ยังตองอยูภายใตการควบคุมจากรัฐและสังคมอยางเขมงวด และใหบุรุษเปน
ผูนําความเปลี่ยนแปลงมาสูชีวิตของพวกเธออยูดี
ทางออกที่ ป ล ใช ใ นนวนิ ย ายในการประณี ป ระณอมระหว า ง
บทบาทในครัวเรือนที่ขัดแยงกับบทบาทในการรวมสรางชาติก็คือ การสรางใหตัวละครสาขนอยูใน
กลุมของพวกบอนทําลายชาติ ซึ่งจัดเปนบุคคลที่ไมมีคา เพราะพวกนี้เปนศัตรูของชาติที่ตองถูกรัฐ
กําจัดไปในที่สุด สาขนจึงกลายเปนไสศึกของกองทัพฝายศัตรูที่ทั้งลักลอบขายของหนีภาษี วาง
ระเบิด กอความจราจลในพนมเปญ และพบจุดจบโดยการยิงตัวตายหนีความผิด ลําดับตอมาปลสง
301
302

เรื่องเดียวกัน, หนา ๙.
เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๗๖.

๒๗๓

ทหารกลาอยางนรินทมาเปนคูคิดและเปนผูนําคนใหมในชีวิตรัสมี นรินทเปนบุรุษในอุดมคติที่มี
ความรักชาติ พลีชีพเพื่อชาติได มีสติปญญาและคุณธรรมสูง และเห็นอกเห็นใจสตรีที่เผชิญชะตา
กรรมที่นาสงสารอยางรัสมี ที่สําคัญคือนรินทจะไมมีทางขัดขวางรัสมีในการอุทิศตนเพื่อชาติเลย
กลาวโดยสรุป นรินทคือภาพตรงกันขามของสาขนนั่นเอง การสรางสาขนใหเปนศัตรูของชาติกลบ
ประเด็นเรื่องความสัมพันธที่ไมเทาเทียมระหวางบุรุษและสตรีไปจนหมด เทากับวารัฐไมมีความ
จําเปนตองทบทวนเรื่องการวางรูปแบบความสัมพันธระหวางบุรุษกับสตรีใหเปนไปอยางเทาเทียม
มากขึ้น ไมมีความจําเปนตองสรางความเขาใจรวมกันวา ทั้งบุรุษและสตรีตางก็เปนมนุษยที่มีสิทธิ
เทาเทียมกันและมีความสําคัญตอการสรางชาติและสังคมทัดเทียมกัน ไมนาจะมีฝายใดฝายหนึ่งใช
ประโยชนจากคานิยมเดิมในการกดขี่อีกฝายหนึ่งเลย ในเมื่อสังคมเขมรมีบุรุษผูเพียบพรอมอยาง
นรินทอยูแลวก็ไมมีความจําเปนที่รัฐตองแกไขอะไร ฉะนั้น ขอถกเถียงระหวางหนาที่ในบานและ
หนาที่ที่มีตอรัฐจึงยุติที่การใหความสําคัญกับรัฐมากกวาบาน รัฐขยายพื้นที่ในการใชแรงงานสตรีแต
ยังกดทับและควบคุมสถานภาพและบทบาทของสตรีในทุกพื้นที่ใหอยูภายใตระบบปตาธิปไตย
เชนเดิม
ข. วรลักขณ : ผูถายทอดอุดมการณรักชาติ
ตัวละครเอกสตรีที่นาสนใจอีกคนหนึ่งในเรื่อง คืนแรมพนไปแลว
คือวรลักขณ เธอทําหนาที่เปนกระบอกเสียงใหกับรัฐบาลในการกระตุนใหพลเมืองทําหนาที่เพื่อ
ชาติ และเปนกระบอกเสียงใหกับปล วัณณารีรักษในการวิพากษแนวคิดกุลสตรีแนวขนบนิยมที่กด
ทับชีวิตสตรีเขมรทั่วไปดวย ในขณะเดียวกัน วรลักขณก็คงลักษณะของกุลสตรีแนวขนบนิยมบาง
ประการไวอยางเหนียวแนน การผสมผสานลักษณะตาง ๆ ที่ไมนาเขากันไดไวในตัวละครคนเดียว
ทําให วรลักขณเปนพื้นที่ที่แสดงใหเห็นความเปนไปไดที่แนวคิดกุลสตรีแนวขนบนิยมจะผานการ
ปรับตัวและตีความใหมใหมีลักษณะที่เพิ่มโอกาสและพลังในการตอรองใหกับสตรีเขมรไดมากขึ้น
ความรักชาติอยางเขมขนของวรลักขณเปนกระบอกเสียงใหกับ
รัฐเรื่องความชอบธรรมในการเกณฑบุรุษไปรวมทําสงคราม ตลอดทั้งเรื่อง ปลใหวรลักขณเชิดชู
วีรกรรมของบุรุษที่เปนทหารอยางชัดเจน ทหารคือบุรุษที่มีความกลาหาญ เสียสละความสุขสวนตัว
เพื่อชาติ ดังนั้นบุรุษอยางนรินทซึ่งยอมเสียสละความสุขสวนตนและยอมเสี่ยงภัยไปรวมตอสูกับ
กองทัพปฏิวัติจึงเปนบุคคลที่ควรแกการยกยองสรรเสริญ สวนบุรุษอยางภาตระซึ่งวรลักขณเขาใจวา
เปนเถาแกเกาะกงคาของหนีภาษีเปนบุรุษที่ไมมีจิตสํานึก เปนคนที่ทําลายชาติ บุรุษที่เห็นแกตัว
แบบนี้ไมมีคาแมแตจะพูดดวย

๒๗๔

เห็นจดหมายเขา(นรินท) ทําใหฉันนึกถึงจิตใจเสียสละที่
ยิ่งใหญของเขา..ภริยาของเขาทิ้งเขาไปเหลือแตลูกนอย เขาก็ยัง
ตอสูออกไปบําเพ็ญหนาที่เพื่อชาติ บางคนคงจะเอาเรื่องนี้เปน
เหตุบังหนาเพื่อหนีหนาที่ที่แสนหนักนี้แนนอน แตวาพี่นรินท
เปนคนที่มีจิตใจรักชาติอยางแทจริงจนประเมินคาไมได 303
อาชีพไหนฉันก็ไมเกลียด ขอใหมีประโยชนตอชาติ แต
เขา(ภาตระ)เป น คนทํ า งานลั ก ลอบหนี ภ าษี พี่ รู อ ยู แ ล ว คน
ประเภทนี้...ฮึ ! ถาไมใชเปนเพื่อนของพี่ ฉันก็ไมคุยดวยหรอก...
ประเทศชาติกํ าลั งตอ งการความร ว มมือ จากเยาวชน ตั ว พี่กั บ
เพื่อน ๆ ทหารรวมอาวุธเปนตัวอยางที่นาชมเชย พี่กับเพื่อน ๆ
ทั้งหลายอดทนลําบากรับระเบิดลูกปนทรมานขนาดไหน ? ทั้งนี้
เพราะพี่ป องกันชาติ ปองกันความสุขใหประชาชน...แลวคน
ประเภทเขา ความสุขแบบจอมปลอมกลับกอดสุขไวมองไมเห็น
ความลําบากของชาติ ทํ าเปนไมไดยินเสียงเรียกรองของชาติ
บางคนกลาถึงขนาดทํารายชาติ..ในคนจําพวกนั้น หนาของอาภา
ตระยังเขาไปรวม...304
ดวยทรรศนะของสตรีที่รัก ชาติอยางเขมขน บุรุษที่เปนทหาร
ออกรบตามชายแดนคือวีรบุรุษ แนวหลังอยางวรลักขณซึ่งไมไดออกไปรวมรบจึงสนับสนุนแนว
หนาทุกรูปแบบเทาที่จะกระทําได ผูอานจะเห็นบทบาทของแนวหลังในอุดมคติอยางวรลักขณอยาง
ชัดเจน ดังนี้
พรุงนี้เปนวันอาทิตย วรลักขณถือตะกราใบหนึ่งมีของ
เต็มไปหมด เธอจับมือหลานเดินไปหาพี่สาวที่กําลังเย็บเสื้อผาลูก
ใกล ๆ เสียงเดินของวรลักขณและชีวีไดดึงอารมณรัสมีใหหันมา
หา...เธอพูดสีหนาแหง ๆ
“นองจะเอาของไปใหพี่นรินทหรือ?”
“คะ ฉันมาขอพี่ไปบานเขาเดี๋ยวนี้นะ”
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เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๑.
เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๑๐-๑๑๑.

๒๗๕

“ไปเถอะ ลักขณ ! ฝากความระลึกถึงไปใหเขาดวย
แลวบอกเขาวาพี่ขอใหพรเขาจากไกล ๆ ใหมีแตสุขภาพแข็งแรง
ปญญาฉลาดวองไว สําเร็จชัยชนะทุกสมรภูมิ”
“คะ พี่ ฉันไปแลว ฯ”
“ไปเถอะนอง ฯ”
วรลักขณเอี้ยวตัวมาหาหลานสาวที่นั่งอยูขางหลัง ฯ นา
ถามหลานเพื่อฆาเวลา
“ชีวี หลานรักทหารไหม ?”
“รักมาก คุณนา ฯ วีอยากไดพอเปนทหารในกองทัพ
เหมือนพอกัญจนาดวย ฯ”
“ทําไมหลานถึงรักกองทัพ,”
“เพราะ เพราะ อาในกองทัพมีบุญคุณกับพวกเรากับ
ประชาชน อา ๆ ป องกันประเทศ...อะไรอีก คุณนา วีไ มค อย
จําเลย ฯ”
“ใช แ ล ว วี พู ด ถู ก อา ๆ ในกองทั พ ป อ งกั น ชาติ
ปกปองความสุขใหประชาชน มีพวกเราทั้งหมดเปนตน...อา ๆ
เสียสละความสุขสวนตัวเพื่อการปองกันชาติ หลานเห็นไหม
พอของกัญจนาเปนทหารในกองทัพคนหนึ่งที่ยอมจากลูกสาวคน
เดียวไปตอสูกับผูรายในสมรภูมิชายแดนไกลจากบานเขา ฯ”
“เขาไมรักกัญจนาหรือนาถึงไดไป ?”
“ไมใชหรอกหลาน พอคนไหนก็รักลูก แตพอกัญจนา
เขารักประเทศชาติกับประชาชนมากกวาลูก เขาถึงยอมจากลูก
สั ก พั ก ก อ น ฯ หมายความว า เสี ย สละลู ก เพื่ อ ชาติ นี่ เ ป น การ
เสียสละที่ยิ่งใหญที่สุดที่เราทุกคนตองเคารพรักและรูคุณเขา ฯ”305
ฉากดังกลาวคือฉากที่วรลักขณนําของไปใหนรินทรกอนวันที่เขา
เดินทางไปรบ ทั้งรัสมีและวรลักขณตางทําหนาที่แนวหลังในอุดมคติ ดวยสถานะของคนที่มีสามีแลว
รัสมีไดแตฝากคําอวยพรไปใหนรินทรคนรักเกาใหเขาประสบชัยชนะในสมรภูมิ โดยมีวรลักขณ
เปนแนวหลังที่สนับสนุนเรื่องเสบียงที่ใหทหารนําติดตัวไปและการสงกําลังใจสนับสนุน บทบาท
การเปนแนวหลังที่เดนมากในฉากนี้ของวรลักขณคือการปลูกฝงอบรมเยาวชนใหเห็นคุณคาของ
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เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๑๕-๑๑๖.

๒๗๖

ทหารที่ เ สี ย สละความสุ ข ส ว นตนโดยการออกไปรบป อ งกั น ประเทศ หากรั ส มี คื อ ตั ว ละคร
กระบอกเสียงของรัฐที่กระตุนและปลุกเราใหสตรีออกมาทํางานรับใชชาติอยางซื่อสัตย วรลักขณก็
คือกระบอกเสียงของรัฐที่สื่อสารไปยังประชาชนใหสนับสนุนรัฐบาลทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการทําตัวเปนแนวหลังที่ดีเพื่อสนับสนุนใหแนวหนาคือทหารไดทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
บทบาทของวรลักขณในเรื่องจึงมีทั้งการจัดเตรียมเสบียงใหแนวหนา การดูแลสมาชิกในครอบครัว
ของแนวหนาคือกัญจนาบุตรสาวของนรินทเพื่อใหเขาปฏิบัติหนาที่ไดโดยไมตองกังวล จัดหา
สิ่งของเครื่องใชสงไปแนวหนาเชน ผาเช็ดหนาและผาเช็ดตัว อาหารแหง บุหรี่ เพื่อนําไปใชใน
สมรภูมิ “คะ ฉันกับพี่รัสมีเอาบุหรี่ อาหารแหง ผาเช็ดตัว มาใหพี่เอาไปใชในสมรภูมิ ฯ” 306 และ
พยายามสนับสนุนใหบุรุษที่เปนเพื่อนฝูงญาติมิตรไปเขารวมกับกองทัพในการเปนแนวหนาปองกัน
ประเทศใหมากที่สุด จะเห็นไดวาในฐานะเจาหนาที่ของรัฐ ปลใชเสียงของสตรีอยางวรลักขณปาว
ประกาศใหพลเมืองทั่วไปไดยินเพื่อใหพลเมืองทั้งหลายสนับสนุนรัฐในการรวมทําสงครามปกปอง
มาตุภูมิ อันเปนบทบาทที่ปลกระทํามาอยางตอเนื่องในนวนิยายชุดที่อยูในชวงทศวรรษ ๑๙๘๐
สวนบุรุษที่เมินเฉยตอภารกิจที่พึงมีตอชาติโดยเฉพาะการเปนทหาร พวกเขาก็จะถูกเสียงเดียวกันนี้
กลาวตําหนิ ประณาม ถูกเมินเฉยและทายที่สุดอาจไมมีสตรีคนใดยอมแตงงานดวยเพราะเขาไร
คุณสมบัติของลูกผูชายที่ตองรักชาติเหนือสิ่งอื่นใด เสียงของวรลักขณจึงเปนเสมือนมาตรการทาง
สังคมที่อาจนําทั้งชื่อเสียงและความอับอายมาใหบุรุษ หากเขาปฏิบัติตัวสอดคลองกับความคาดหวัง
ของสังคม เขาก็จะไดรับชื่อเสียงและการยอมรับ ในขณะที่ผูที่ไมไดรับใชสังคมก็จะไดสิ่งตรงกัน
ขาม การที่ปลใชเสียงของวรลักขณในการประเมินคุณคาบุรุษเปนการใหพื้นที่แกสตรีที่นาสนใจ
มาก เพราะในชีวิตจริงสตรีอาจไมมีโอกาสตัดสินและประเมินคุณคาบุรุษ เหมือนดังเชนที่ปลมอบ
โอกาสนี้ใหแกวรลักขณในนวนิยาย แมโอกาสดังกลาวจะเกิดขึ้นภายใตวาทกรรมของขบวนการ
ชาตินิยมก็ตามที
หนาที่ของวรลักขณอีกประการหนึ่งที่ปลใชเปนกระบอกเสียงให
รัฐคือการปลูกฝงเรื่องหนาที่พลเมืองและความรักชาติใหกับเด็ก ๆ
Floya Anthias และ Nira
Yuval-Davis กลาวไววาบทบาทการเปนผูผลิตซ้ําอุดมการณของชาติและเปนผูสงตอเนื้อหาทาง
วัฒนธรรมไปสูชนรุนหลังนี้ (participants in the ideological reproduction of the nation and
transmitter of its culture) เปนบทบาทหนึ่งจากบทบาททั้งหาประการที่แสดงใหเห็นกระบวนการที่
สตรีมีบทบาทในการสรางชาติและเผาพันธุของตนเอง 307 และหนาที่ดงั กลาวก็ถอื เปนภารกิจทีโ่ ดดเดน
ที่สุดของวรลัก ขณน อกเหนือ ไปจากเรื่อ งความกตั ญูตอชาติ การมุงมั่ น ปฏิบัติ ห นาที่ที่ตัว เอง
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เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๑๘.
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รับผิด ชอบใหดี ที่ สุด และการเปนแนวหลังในอุดมคติเหมื อนเชนรัสมีและมาลดี ในฐานะครู
อนุบาลของรัฐ นอกจากจะเปน ผูถายทอดความรูทางวิชาการใหกับเด็ก ๆ แลว กิจกรรมอื่น ๆ
ที่วรลักขณรวมทํากับเด็ก ๆ ไมวาจะเปนการพูดคุยหรือการสอนเด็กรองเพลงชาติ สิ่งเหลานี้คือการ
ปลูกฝงเรื่องความรักชาติอยางแนบเนียน
วรลักขณกําลังสอนเด็ก ๆใหรองเพลงชาติ เธอชี้ไปที่
เด็กนอยคนหนึ่งที่นั่งใกลกญ
ั จนา พรอมพูด
“ลูกนรี กับ ลูกกัญจนา ลุกขึ้น รองเพลงชาติใหเพื่อน
ทั้งหมดฟง ”
เด็กนอยทั้ง 2 ออกเสียงไพเราะทั้งยืนตรงยืดอกอยาง
สวยงามสมกับเปนความหวังของประเทศชาติ วรลักขณตบมือ
ชมและบอกลูกคนอื่นๆ
“ครูใหดีคนละหนึ่งนะ นรีกับกัญจนา เอา ลูก ๆ คน
อื่น ๆ ตบมือใหเพื่อนเราที่รองจบหนอย” 308
ฉากที่วรลักขณใหเด็กนักเรียนอนุบาลรองเพลงชาติเปนฉากที่
แสดงใหเห็นบทบาทของการเปนผูผลิตซ้ําอุดมการณของชาติและเปนผูสงตอเนื้อหาทางวัฒนธรรม
ไปสูชนรุนหลังไดอยางชัดเจนที่สุด สิ่งที่วรลักขณปลูกฝงใหกับเด็ก ๆ ผานเพลงชาติก็คือความ
สํานึกในความเปนชาติ และความเปนชาตินั้นก็เกิดจากรัฐบาลที่มุงปลดปลอยประชาชนจากความ
โหดรายของเขมรแดงและเปนผูนําอิสระเสรีภาพมาใหประชาชน ดังเนื้อเพลง กองทัพกัมพูชาเดือด
ลนกลาหาญบุกตะลุย ขยี้ใหเปนผุยผงศัตรูจัญไรสามานย นําเสรีเถกิงถกานมอบแดประชาชน309 โดย
ปกติเนื้อหาที่สตรีเปนผูสืบทอดและสงตอจะเปนอัตลักษณทางวัฒนธรรมแหงชนชาติเสียมากกวา
แตสําหรับวรลักขณ บทบาทของเธอกาวขึ้นมาใกลเคียงกับบุรุษในการปลูกฝงความรูสึกชาตินิยม
ผานทางเพลงชาติ และชาติที่วาจะตองเปนรัฐชาติเขมรในนามสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาของ
รัฐบาลเฮง สัมรินเทานั้น ไมใชรัฐบาลกัมพูชาประชาธิปไตยของเขมรแดงหรือสาธารณรัฐเขมรใน
ยุคนายพลลอน นอล ซึ่งรัฐบาลเหลานี้ใชเพลงชาติที่ตางกันไป310 การใหเด็กอนุชนรองเพลงชาติใหม
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ปล วัณณารีรักษ, ยุบก็รํลง, หนา ๑๔๗.
ขอมูลจากเว็บบอรดเรียนภาษาเขมร ศูนยกัมพูชาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี แหลงที่มา
http://www.ubru.ac.th/ccu/webboardkhmer_/view.php?No=722 เขาถึงเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๑
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สาธารณรัฐเขมรภายใตการนําของนายพลลอน นอล ประกาศใชเพลงชาติสาธารณรัฐเขมรในป ค.ศ.
๑๙๗๐ ซึ่งเปนเพลงที่แตงขึ้นใหมโดยยกเลิกเพลงนครราชซึ่งเปนเพลงชาติในสมัยราชอาณาจักรนับจากเขมร
ไดรับอิสรภาพจากฝรั่งเศส เมื่อถึงสมัยเขมรแดง เพลงชาติสาธารณรัฐเขมรก็ถูกยกเลิกไปเชนกัน เพลงชาติใหมใน
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ก็เทากับการลบภาพของเขมรแดงทิ้งและตอกย้ําภาพของประเทศเขมรที่สรางขึ้นใหมดวยฝมือของ
รัฐบาล เฮงสัมรินนั่นเอง การที่วรลักขณกาวขึ้นมาเกือบเทียบเคียงบุรุษในพื้นที่ที่แตเดิมสตรีแทบจะ
ไมมีโอกาสและบทบาทนั้น สวนหนึ่งนาจะเปนผลพวงจากการที่เขมรแดงเปดพื้นที่ดานอุดมการณ
ในแงที่ใหบุรุษและสตรีเทาเทียมกันในทุกดาน (ในความเปนจริงก็ยังมีความเหลื่อมล้ํากันอยู แต
เปนความเหลื่อมล้ําระหวางเจาหนาที่และทหารฝายเขมรแดงที่ทําหนาที่ควบคุมประชาชนทั่วไป
บางครั้งจะเห็นวาเจาหนาที่สตรีสามารถแสดงอํานาจในการกลาวโทษประชาชนที่เปนบุรุษไดดวย
ซ้ํา) สิ่งนี้อาจจะทําใหการสงสตรีกาวเขามาในพื้นที่ของบุรุษเชนการพูดถึงอุดมการณของชาติ การ
อุทิศตนเสียสละเพื่อชาติเปนสิ่งที่เปนไปได แมในแงของนโยบาย เขมรแดงจะเปนปศาจที่รัฐบาล
เฮง สัมริน(ที่มีเวียดนามกํากับอยูดานหลัง)สรางภาพใหดูนาเกลียดนากลัว แตอุดมการณที่เขมรแดง
ประกาศเรื่ อ งความเสมอภาคและเท า เที ย มของบุ รุ ษ และสตรี ก็ สั่ น สะเทื อ นความคิ ด เดิ ม ที่ ว าง
สถานภาพบุรุษไวเหนือสตรีอยูไมนอย และอีกสวนหนึ่งมาจากความปรารถนาของปลเองที่จะสราง
พื้ น ที่ ใ ห ส ตรี โ ดยแสดงให เ ห็ น ว า สตรี ก็ มี ส ว นร ว มในวาทกรรมการสร า งชาติ ใ นทุ ก พื้ น ที่ ไ ด
เชนเดียวกับบุรุษ บทบาทของวรลักขณจึงเปนสนามที่ปลแสดงใหเห็นความเปนไปไดดังกลาว
อยางไรก็ตาม หากพิจารณาจากเนื้อเพลงจะพบวาวีรชนในกระบวนการชาตินิยมในยุคนี้มีเพียงแค
บุรุษเทานั้น วีรกัมพูชาบุตรมุงมั่นในสงคราม ตางจากในยุคเขมรแดงที่ทั้งบุรุษและสตรีตางก็มีพื้นที่
ยืนในขบวนการปฏิวัติใตธงปฏิวัติผืนเดียวกัน เลือดยุทธชน ยุทธนารีปฏิวัติ เลือดแปรกลายเปน
ความโกรธขลังกลา ตอสูเด็ดเดี่ยว สิบเจ็ดเมษา ใตรมธงปฏิวัติ คือภาวะปลดปลอย จากภาวะขาทาส
เขา311 ฉะนั้นจะเห็นวาแมปลจะขยายพื้นที่ใหวรลักขณกาวเขาไปมีสวนรวมในขบวนการสรางชาติ
มากขนาดไหนก็ตาม แตอยางไรเสียสตรีอยางวรลักขณ (และมาลดี นาพอลลี หรือรัสมี) ก็ถูกเก็บไว
อยูแนวหลังและปฏิบัติภารกิจตามที่รัฐมอบหมายอันไดแกการสรางครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม และ
โฆษณาประชาสัมพันธนโยบายรวมทั้งอุดมการณของพรรคใหคนทั่วไปปฏิบัติตามเทานั้น
ยุคนี้คือเพลงสิบเจ็ดเมษามหาโชคชัย ประกาศใชเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ค.ศ. ๑๙๗๖ มีเนื้อหาเชิดชูการหลั่งเลือด
ของหนุมสาวนักปฏิวัติที่สามารถปลดปลอยกัมพูชาจากการเปนทาสของชนชั้นศักดินา และตั้งปณิธานวาจะทําให
กัมพูชามีความรุงเรืองและยิ่งใหญกวาสมัยพระนคร เมื่อถึงสมัยสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา นับตั้งแต ค.ศ.
๑๙๗๙-๑๙๘๙ รัฐบาลประกาศยกเลิกเพลงสิบเจ็ดเมษามหาโชคชัยเปนเพลงชาติและใชเพลงชาติสาธารณรัฐ
ประชาชนกัมพูชาเปนเพลงชาติแทน ในชวงสามปนับจากที่เวียดนามถอนทหารออกจากกัมพูชาแลวคือตั้งแตป
ค.ศ. ๑๙๙๐-๑๙๙๓ ไมปรากฏแนชัดวาเขมรมีเพลงชาติหรือไม แตหลังจากค.ศ. ๑๙๙๓ ราชอาณาจักรกัมพูชาไดรับ
การฟนฟูอีกครั้ง และไดนําเพลงนครราชกลับมาใชเปนเพลงชาติใหมจนถึงปจจุบัน
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ขอมูลจากวิกีพีเดีย สารานุกรมเสรี บทความเรื่อง เพลงชาติกัมพูชา แหลงที่มา
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สําหรับประเด็นที่เหลือในการสรางตัวละครวรลักขณอันไดแก
การวิพากษแนวคิดกุลสตรีแนวขนบนิยมที่กดทับชีวิตสตรีเขมรทั่วไป และการคงลักษณะของกุล
สตรีแนวขนบนิยมบางประการไวจะไดก ลา วถึงในสวนของลั ก ษณะกุลสตรี แนวขนบนิย มใน
โอกาสตอไป
๕.๒.๑.๔ อุดมการณและจิตวิญญาณของกุลสตรีแนวรัฐนิยม
คุณสมบั ติสําคัญที่ขับเคลื่ อนใหกุ ลสตรีแนวรัฐ นิย มปฏิบัติภ ารกิ จตาม
หัวขอที่ผานมาคือ จิตวิญญาณที่โกรธแคนเขมรแดง ซึ่งยิ่งย้ําเตือนความโกรธแคนที่มีตอเขมรแดง
มากเทาใดก็ยิ่งหมายถึงความชอบธรรมของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาในการเขาปกครอง
ประเทศมากขึ้นเทานั้น คุณสมบัตินี้ทําใหตัวละครเอกสตรีทั้งหลายปวารณาตัวเขารวมกับรัฐบาล
ในการตอสูกับเขมรแดงและกับผูที่เปนศัตรูของชาติอยางเต็มกําลัง จากคุณสมบัติดังกลาวจะเห็น
สถานะนวนิยายของปลที่กําลังทําหนาที่เปนกระบอกเสียงสําคัญของรัฐในการประกาศอุดมการณ
ชาตินิยมใหประชาชนทุกคนยอมรับและนําไปสูการปฏิบัติ ทั้งการยอมรับในความชอบธรรมของ
รัฐบาลที่เขามาบริหารปกครองประเทศ และการกระตุนใหพลเมืองทุกคนโดยเฉพาะสตรีมีสวนรวม
อยางแข็งขันในกระบวนการรวมสรางชาติ
โดยปกติแลว ลัทธิชาตินิยม(nationalism) หมายถึงอุดมการณที่ประกาศ
ถึงประวัติศาตรที่มีรวมกัน วัฒนธรรมเดียวกัน แผนดินเกิดโดยชอบธรรม และโดยมากมักจะ
หมายถึงความภาคภูมิใจในชนชาติตนที่เหนือกวาชนชาติอื่นๆ ซึ่งนักชาตินิยมจะใชยืนยันถึงความ
เหนือกวาทั้งทางหลักศีลธรรม วัฒนธรรมและสังคมที่ชนชาติตนเองมีเหนือกวาชาติและชนชาติอื่น
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แตสําหรับกรณีของรัฐบาลเฮง สัมริน (ที่มองเห็นผูหนุนหลังคือรัฐบาลเวียดนามอยางชัดเจน)
ผูที่เปนปฏิปกษตอความมั่นคงของรัฐไมใชคนเชื้อชาติอื่น แตเปนคนเชื้อชาติเขมรดวยกันเองที่มีจุด
รวมเดียวกับคนในฝายรัฐบาลทุกประการไมวาจะเปนประวัติศาตร วัฒนธรรม หลักศีลธรรมหรือ
สภาพทางสังคม ฉะนั้น รัฐบาลตองสรางความเปนอื่นใหกับผูที่รัฐมองวาเปนศัตรู ความโหดราย
ของเขมรแดงที่ใชอํานาจกดขี่และบีบบังคับประชาชนอยางทารุณและไรเหตุผลแมจะเปนชวงเวลา
สั้นๆ แตก็เปนประสบการณรวมอันเขมขนที่รัฐตองใชเพราะเปนเหตุผลเดียวที่สามารถอธิบายสิทธิ
ธรรมในการเขามาปกครองประเทศได ดังจะเห็นไดจากนวนิยาย(และเรื่องเลารวมทั้งเอกสารของ
องคกรและหนวยงานตางๆ) ที่บันทึกเหตุการณในชวงเขมรแดงทุกเรื่องจะเอยถึงยุคสมัยนี้โดยไล
รายละเอียดตั้งแตป เดือน จนถึงจํานวนวันเพื่อย้ําวาความเจ็บปวดที่ชาวเขมรแตละคนไดรับจากยุค
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๒๘๐

สมัยนี้เปนความขมขื่นที่ฝงลึกในจิตใจยากจะลบเลือนไปงาย ๆ ดังปรากฏในนวนิยายเรื่องคืนก็ผาน
และเรื่องคืนแรมพนไปแลว การปฏิวัติชวยใหความเปนอยูของอารอดมาอยางไร ผิดจากสมัย ๓ ป
๘ เดือน ๒๐ วัน อยางไงดวย313 หรือ รําลึกถึงโศกนาฏกรรมเขมรในชวงเวลากวา ๓ ป ๘ เดือน ๒๐
วัน ที่เพิ่งผานพนไปใหมๆ มาลดีหนาแดงตาแดงน้ําตาเกือบไหลออกมา314 ดวยวาทกรรมของ
รัฐบาลในสมัยเฮง สัมริน เขมรแดงที่ปรากฏโฉมหนาในเอกสารที่รัฐอนุญาตใหตีพิมพเผยแพรทุก
ชิ้นคือ ไอพวกกบฏ ผูที่สรางบาดแผลอันขมขื่น ภูเขาทุกข ทะเลเลือด คลองน้ําตาใหแกประชาชน
สมัยไอใจดํา สมัยไอพต ระบอบสยอง ระบอบปาเถื่อนที่ทําใหคนพลัดบานพลัดพรากจากญาติพี่
นอง ทําลายความคิดและจิตวิญญาณของประชาชน สนามอัปรียของระบอบฆาลางผาพันธุ องคการ
ใจดํา เขี้ยวมัจจุราช หลุมมรณะ ฯลฯ เปนตน
ภาพปศาจรายของเขมรแดงนอกจากจะหมายถึงการกระทําของเขมรแดงที่
สรางบาดแผลทั้งทางรางกายและจิตใจใหกับคนเขมรทั้งประเทศจริง ๆ อยางปฏิเสธไมไดแลว สิ่งนี้
ยังหมายถึงความชอบธรรมของเวียดนามในการเขามากํากับดูแลในฐานะพี่ที่ตองใหความชวยเหลือ
นองอีกดวย ยิ่งเขมรแดงโหดรายมากเทาใด เวียดนามที่เขามาในนามของผูรวมปลดปลอยก็ยิ่งมี
ความชอบธรรมและเปนวีรบุรุษมากขึ้นเทานั้น แมวาจากขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร เวียดนามซึ่ง
มีบทบาทเปนรัฐบาลเงาของรัฐบาลเฮง สัมรินเสียอีกที่เปนศัตรูหมายเลขหนึ่งของชาวเขมรมานาน
นับศตวรรษ หากแตปมความเกลียดชังในอดีตที่ชาวเขมรเคยมีตอชาวเวียดนามตองถูกฝงลงใหลึก
ที่สุดเพราะขณะนี้เวียดนามอยูในสถานะผูที่มีบุญคุณตอรัฐบาลเขมรและตอคนเขมรทั้งประเทศ
และปมนั้นก็ถูกยายที่มาเปนการสรางความเกลียดชังแกพวกเขมรแดงแทน จิตวิญญาณที่โกรธแคน
เขมรแดงของเหลาตัวละครเอกสตรีจึงเปนจิตวิญญาณที่บรรจุความหมายทางการเมืองไวอยางเต็ม
เปยมและมีความจําเปนอยางยิ่งตอรัฐบาลเฮงสัมริน ในทางหนึ่งรัฐบาลอาศัยคุณสมบัติทางจิตใจ
เหลานี้เปนสารบอกไปยังเวียดนามในฐานะเมืองนองที่เปนพันธมิตรผูจงรักภักดี ในอีกทางหนึ่ง จิต
วิญญาณของประชากรสตรีตัวอยางเปนเครื่องมือที่รัฐใชระดมความรวมมือรวมใจจากชาวเขมรทั้ง
มวลใหเขารวมกับรัฐบาลในการตอสูกับศัตรู
ในบรรดาตัวละครเอกสตรีทั้งหมด ปล วัณณารีรักษใหนาพอลลีมีบทบาท
โดดเดนที่สุดคือเปนมารดาที่สนับสนุนใหบุตรชายไปรวมสูรบกับกองทัพปฏิวัติซึ่งเปนสิ่งที่รัฐเชิด
ชูไวสูงสุดเหนือภารกิจทั้งปวง จิตวิญญาณที่โกรธแคนเขมรแดงของนาพอลลีทําใหนางไมลังเลที่
จะสงบุตรชายของตนไปรวมรบในกองทัพปฏิวัติ และนั่นคือภาพตนแบบที่รัฐสรางขึ้นเพื่อปลุกเรา
ให ส ตรี ที่ อ ยู ใ นสถานะมารดาและภรรยาเสี ย สละบุ ค คลอั น เป น ที่ รั ก ให ไ ปเป น ทหารเพื่ อ ชาติ
สืบเนื่องจากสถานการณดานความมั่นคงของประเทศเขมรเองนับจากปค.ศ. ๑๙๗๙ เปนตนมา แม
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๒๘๑

รัฐบาลเฮง สัมรินจะสามารถขับไลเขมรแดงออกนอกประเทศไดจริง แตเขมรไมเคยวางเวนจากการ
ทําสงครามปกปองดินแดน แรงงานบุรุษเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งยวดสําหรับรัฐบาล แตจากสภาพ
รางกายและจิตใจของประชากรทั้งบุรุษและสตรีที่ออนลาและซึมเศราสืบเนื่องมาจากการผานความ
โหดรายทารุณสมัยเขมรแดงทําใหประชากรสตรีและบุรุษสนองตอบความตองการของรัฐบาล
นอยลง ๆ จนกระทั่งรัฐตองใชทุกวิถีทางเพื่อระดมความรวมมือจากพลเมือง การสรางภาพของ
มารดาผูเสียสละคือสิ่งที่รัฐใช ภาพดังกลาวนอกจากจะปรากฏในจุลสารของนารีปฏิวัติรัฐธานี
พนมเปญและจุลสารนารีปฏิวัติกัมพูชา อันเปนกระบอกเสียงสําคัญที่รัฐใชเผยแพรนโยบายตาง ๆ
แกประชากรสตรีแลว นวนิยายเปนอีกชองทางหนึ่งที่รัฐเลือก เสียงของนาพอลลีจึงเปนเสียงของ
มารดาในอุดมคติที่รัฐตองการ คือรักชาติ โกรธเกลียดเขมรแดง และยินดีที่บุตรชายไปเปนทหารรับ
ใชชาติ
ลูกและหลาน เจาทั้งสองตองตั้งใจมั่นระมัดระวังตนเองใหมาก
ที่สุด กําจัดศัตรูที่กําลังตามมาย่ํายีผลาญความสุขของประชาชนและความ
เจริญกาวหนาของประเทศชาติ ในสมรภูมิเลหกลการตอสูของพวกศัตรูมี
หลายแบบลวนแตมีพิษราย ลูก ๆ อยาเสียรูพวกมัน อยาประมาทกําลังของ
พวกมัน แมมันจะออนแรงหรือมันจะมีกําลังนอยกวา ลูกตองไมราถอย
ความมุงมั่น เรงเอาชนะพวกมัน อยาลืมตัว ตั้งมั่นกําหนดจิตใหกลาหาญ
ใหสมกับแบบอยางการตอสูของกองทัพอิสระซึ่งเปนพี่ใหญของพวกเรา
จุดไฟแคนในดวงจิตใหลุกโพลงเสมอ นึกถึงหยดน้ําตา หยดเลือด และ
กองภูเขากระดูกของประชาชนเขมรกวา ๓ ลานคนที่มีวาสนาอันขมขื่น
ภายใตน้ํามือที่ไรมนุษยธรรมของไอพวกกบฎ จนกระทั่งกองทัพปฏิวัติได
ปลดปลอยพวกเราเขมรใหพนจากความตาย 315
ภาพนาพอลลีคอื สวนผสมระหวางภาพกุลสตรีแนวขนบนิยมและการเปน
กระบอกเสียงของรัฐบาล การอุทิศตนเพื่อคนที่รักและยอมปฏิบัติตามคํารองขอทุกอยางอยางไมมี
เงื่อนไขคือคุณสมบัติของภรรยาและมารดาในอุดมคติเชนพระนางมัทรี ในกรณีของนาพอลลี นาง
ไมไดเสียสละตนเองอยางพระนางมัทรีแตยอมเสียสละบุคคลที่รักยิ่งกวาดวงใจคือสามีและบุตรไป
ในการทําสงครามซึ่งถือเปนการแสดงความกตัญูตอรัฐในอีกแนวทางหนึ่ง ความกตัญูตอรัฐ
เปรียบเสมือนความกตัญูตอบุตรสาวที่มีตอบิดามารดาผูใหกําเนิด และจิตวิญญาณที่เกลียดแคน
เขมรแดงและมีความปรารถนาที่จะกําจัดใหสิ้นซากคือจิตวิญญาณของประชากรสตรีตัวอยางที่รัฐ
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เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๔๓.

๒๘๒

ตองการปลูกฝงใหเกิดขึ้นกับประชากรทุกคน หากสตรีผูใดเสียสละไดดังเชนนาพอลลี ผูนั้นก็จะ
ไดรับการยกยองสรรเสริญเหมือนดังกับที่สุธี เพื่อนของบุรีผูเปนทหารรวมกองทัพกลาวชื่นชมนา
พอลลีวา
คุณนาเปนมารดาตัวอยางอยางแทจริงที่กลาเสียสละลูกชายคน
เดี ย วเพื่อร ว มปกปองชาติ ตัวอยางวีรภาพของคุณนา เปนความตั้ง ใจที่
สูงส ง ที่ ผูก จิต ของผมและกองทัพ ทั้ ง หลายใหก ลัว เกรง และเร ง ความ
พยายามและความตั้งใจในการตอสูกับความยากลําบากในสมรภูมิ 316
โดยปกติ ว าระกอบกู ค วามเป น ชาติ ขึ้ น ใหม ซึ่ ง ปรากฏหลายครั้ ง ใน
ประวัติศาสตรเขมร ในแตละครั้งบุรุษลวนเปนผูมีบทบาทนําในขบวนการกูชาติหรือขบวนการ
ชาตินิยมที่ไดรับการบันทึกในหนาประวัติศาสตรอยางเปนทางการ∗ และแกนเรื่องเกี่ยวกับวีรกรรม
ของบุรุษที่มีความรักชาติก็มักปรากฏในนวนิยายยุคหลังไดรับเอกราชเปนจํานวนมาก ดูเหมือนวา
สตรีทั้งปจเจกบุคคลและในฐานะกลุมคนจะหายไปจากหนาประวัติศาสตรและวรรณกรรมสวนนี้∗∗
ทั้ง ที่ ใ นความเปน จริ ง แล วสตรีเ ปน กลุม หลั ก ที่รัฐมัก เรีย กรองใหแ สดงบทบาทของพลเมือ งที่มี
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เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๔๔.
เมื่อกลาวถึงประวัติศาสตรหลังเขมรแดงและรายชื่อบุคคลที่แสดงบทบาทสําคัญหรือมีบทบาทสําคัญ
ในการกําหนดทิศทางของประเทศ รายชื่อที่ไดรับการกลาวถึงอยูเสมอคือแปน สุวัณณ, จัน ซี, เฮง สําริน, เจีย ซิม,
ฮุน เซน, เตีย บัญ, สมเด็จกรมพระนโรดมรณฤทธิ์ และ สม รังสี บุคคลเหลานี้หากไมดํารงตําแหนงสําคัญใน
รัฐบาลก็จะเปนผูนําของพรรคการเมืองที่จะกลายเปนพรรครัฐบาลในเขมรที่ไดรับการบันทึกวามีบทบาทสําคัญใน
การกุมชะตาของประเทศเอาไว
∗∗
อาจมีบางกรณีที่สตรีปรากฏตัวในงานวรรณกรรมในฐานะของสตรีที่สรางความเจริญใหกับชาติ เชน
ในนวนิยายอิงประวัติศาสตรสมัยสมเด็จพระสีหนุที่กลาวถึงพระนางอินทรเทวีและพระนางชัยราชเทวีในฐานะ
ของสตรีที่สรางความเจริญใหกับดินแดนเขมร แตนั่นก็เปนบทบาทที่ตางจากกุลสตรีแนวรัฐนิยมเพราะหาก
พิจ ารณาจากสถานะของตัว ละคร พระนางอิ น ทรเทวี แ ละพระนางชั ย ราชเทวี อ ยู ใ นสถานะของกษัต รีย ที่ไ ม
จําเปนตองรับคําสั่งจากใคร การสรางความเจริญใหกับดินแดนเขมรไดรับการบรรยายในฐานะที่เปนคุณูปการที่
เกิดจากสติปญญาของพระนางเอง และถือเปนหนาที่ของชนชั้นกษัตริยที่ตองนําความเจริญมาสูดินแดนที่ตน
ปกครอง สวนบทบาทของกุลสตรีแนวรัฐนิยมทั้งหลายคือชาวบานธรรมดาที่ผานสงคราม ผานความทุกขทรมาน
จากการสูญเสียทั้งทรัพยสินและบุคคลอันเปนที่รัก การเรียกรองใหผูสูญเสียเหลานี้เสียสละความสุขสวนตนหรือ
เสียสละโดยสนับสนุนใหบุคคลที่รักไปสงครามซึ่งอาจหมายถึงการสูญเสียชั่วชีวิตถือเปนขอเรียกรองที่มากเกิน
ระดับปกติ และผูที่เสียสละไดถึงขนาดนั้นยอมหมายถึงผูที่มีจิตใจสูงสง เห็นแกประโยชนสวนรวมมากมากกวา
เรื่องสวนตัวอยางแทจริง ในกรณีนี้นวนิยายของปล วัณณารีรักษไดสรางพื้นที่ใหสตรีสามัญชนทั่วไปกลายเปน
สตรีที่มีวีรกรรมเทียบไดกับวีรบุรุษของชาติ
∗
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ความสําคัญตอการสรางชาติหรือการฟนฟูชาติเสมอ หากแตการเรียกรองดังกลาวแสดงออกในรูป
ของสัญลักษณ และสิ่งที่สังคมเรียกรองกับสตรีก็มักเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมเนื้อตัวรางกายของ
สตรีและเรียกรองบทบาทดานครัวเรือนเปนหลัก ยิ่งไปกวานั้น ภารกิจที่สตรีทั้งหลายกําลังแบกรับ
อยูก็ถูกทําใหเปนเรื่องที่ไมสําคัญเทากับเรื่องเอกราช ความเปนชาติ การปกปองอธิปไตยจาก
ตางชาติและจากเขมรแดงซึ่งลวนแตเปนภารกิจของบุรุษ สตรีแทบจะไมไดปรากฏตัวในบันทึกทาง
ประวัติศาสตรที่ดูเปนทางการเหลานั้นเลย แตในนวนิยายของนักเขียนสตรีอยางปล วัณณารีรักษ
เธอกลับสรางพื้นที่ใหสตรีสามัญชนทั่วไปกลายเปนสตรีที่มีวีรกรรมเทียบไดกับวีรบุรุษของชาติ สตรี
อยางมาลดี นาพอลลี รัสมีและวรลักขณจึงปรากฏตัวในฐานะของตัวแทนสตรีผูมีบทบาทสําคัญ
อยางยิ่งยวดในการสรางและซอมชาติ
กุลสตรีแนวรัฐนิยมของปล แสดงใหเห็นบทบาทของสตรีที่เขารับภารกิจ
สรางชาติที่รัฐมอบหมายใหสตรีทํา มีทั้งพื้นที่ที่สตรีเขมรมีบทบาทสําคัญอยูแตเดิม ไดแกพื้นที่ใน
ครัวเรือนและพื้นที่ทางเศรษฐกิจระดับชุมชน และพื้นที่สาธารณะนอกครัวเรือน ซึ่งเปนพื้นที่ใหมที่
สตรีไมใครจะมีบทบาทมากนัก ดวยเงื่อนไขที่สําคัญคือการที่สตรีเปนประชากรหลักที่รอดชีวิตจาก
สมัยเขมรแดง ภาระที่มากขึ้นในพื้นที่ที่ขยายวงกวางขึ้นทําใหคุณสมบัติของสตรีตามแนวคิดกุล
สตรีแนวขนบนิยมเริ่มไมเพียงพอกับการรับภารกิจครั้งนี้ สิ่งที่รัฐตองการคือรัฐจิตวิญญาณของ
ความรักชาติและสํานึกในความเปนสวนหนึ่งของชาติใหกับสตรี (และจากวาทกรรมของรัฐ สตรี
กลายองคประกอบสําคัญของภารกิจดังกลาวดวย) ทําใหตัวละครเอกสตรีทั้งหลายไมวาจะเปนนา
พอลลี มาลดี รัสมีหรือวรลักขณตางประกาศเจตนารมยในการอุทิศตนรับใชชาติอยางเขมแข็ง พวก
เธอไดรับการชื่นชมยกยองในฐานะประชากรสตรีตัวอยางที่รวมสรางชาติไมนอยหนาวีรบุรุษที่ไป
รบตามแนวชายแดน อาจกลาวไดวาในยุคสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา บทบาทของสตรีที่ปรากฏ
ในนวนิยายของปล วัณณารีรักษจึงเปนสตรีในฐานะพลเมืองผูอุทิศตนเพื่อชาติที่มีความโดดเดนยิ่ง
กวาบทบาทของสตรีในฐานะแมบานแมเรือนยิ่งกวาในยุคสมัยใด เพราะพวกเธอถูกประกอบสราง
ใหเปนแบบอยางแกสตรีทั่วประเทศ
๕.๒.๒ กุลสตรีกับภารกิจเพื่อสังคม
ภาพกุลสตรีแนวรัฐนิยมสรางชื่อเสียงใหกับปล วัณณารีรักษและภาพดังกลาวจะ
เปนเสมือนเครื่องหมายการคาของเธอในการสรางตัวละครสตรีนับแตนั้น ดังเชนในยุคตอมา ตัวละคร
เอกสตรีของปลจะคงลักษณะของสตรีในอุดมคติผูมีจิตสํานึกในการอุทิศตนเพื่อผูอื่นโดยไมเห็นแก
ความเหนื่อยยาก เพียงแตเปาหมายของตัวละครจะเปลี่ยนไปตามการคลี่คลายของสภาพสังคม จาก
ที่เคยอุทิศตนรับใชอุดมการณของรัฐ ตัวละครจะปรับไปสูการตอบสนองกับสภาพสังคมและการ
รวมแกไขปญหาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในแตละยุค
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การปรับ ตัว ใหเ ขา กับ กระแสของสัง คมเปน ความสามารถอยา งหนึ่ง ของปล
วัณ ณารีรักษและทําใหผลงานของเธอสามารถตอบโจทยปญหาที่สังคมตองการเห็น กุลสตรีผูมี
อุดมการณเพื่อสังคมก็คือกุลสตรีที่มีเปาหมายในการชวยรัฐแกปญหาสังคมตามกําลังที่ประชากร
สตรีผูหนึ่งจะสามารถชวยได โดยบทบาทของกุลสตรียังเปนบทบาทของผูสนับสนุนและสงเสริมรัฐ
รวมถึงการปวารณาตนเปนพลเมืองที่ดีของรัฐอยางเสมอตนเสมอปลาย แมจะเห็นไดชัดวาภาพของ
กุลสตรี ที่ ตั้งปณิ ธานในการกระทําภารกิจเพื่ อสั งคมจะเปนไปตามกระแสรางวั ลวรรณกรรมที่
กําหนดหัวขอในแตละครั้งก็ตาม แตไมวาอยางไร ปลยังตั้งใจใหตัวละครเอกสตรีของเธอเปน
ศูนยกลางในการดําเนินเรื่องและเปนศูนยกลางในการแกปญหา ทั้งนี้เพื่อยืนยันถึงความสําคัญของ
สตรีรวมทั้งบทบาทและความสามารถที่พวกเธอมีตอสังคมเขมรไมวาจะอยูในยุคสมัยใด
๕.๒.๒.๑ วีริยา : ทายาทของกุลสตรีแนวรัฐนิยม
ผลงานเรื่ อ ง “ลื ม ไม ล ง” ของป ล วั ณ ณารี รั ก ษ คื อ ผลงานที่ ช นะการ
ประกวดรางวัลที่ ๑ พระสีหนุราชในหัวขอความสามัคคีและการรวมชาติ ซึ่งจัดโดยสมาคมนัก
ประพันธเขมรโดยมีรัฐบาลผสมระหวางพรรคฟุนซินเปค (เจานโรดม รณฤทธิ์ เปนนายกรัฐมนตรี)
และพรรคประชาชน (ฮุ น เซน เป น นายกรั ฐ มนตรี ) ให ก ารสนั บ สนุ น การประกวดรางวั ล
วรรณกรรมในครั้งนี้ก็ไมตางจากครั้งกอน ๆ ในประวัติศาสตรวงวรรณกรรมเขมร คือผูกอยูกับ
การเมืองและบริบททางสังคมอยางเหนียวแนน เริ่มจากรัฐบาลที่เปนผูสนับสนุนหลักใหเกิดการ
ประกวดวรรณกรรมเปนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในป ค.ศ. ๑๙๙๓ เปนรัฐบาลที่นานาชาติใหการ
รับรองวามีอํานาจอธิปไตยเหนือดินแดนของตนเอง เปนรัฐบาลที่เปดประเทศออกสูสายตาชาวโลก
หลักจากที่ถูกคว่ําบาตรมานานนับสิบป ที่สําคัญคือ เปนรัฐบาลที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข
แนวนโยบายที่เปลี่ยนจากระบอบสังคมนิยมมาเปนระบอบประชาธิปไตยและเปดประเทศสูตลาด
การคาเสรีทําใหรัฐบาลตองสรางภาพลักษณใหมใหกับประเทศพอสมควร และหากพิจารณาถึง
ประเด็นที่รัฐบาลเชิดชูคือการอัญเชิญสมเด็จพระสีหนุมาเปนองคประมุขของประเทศก็มีนัยถึงการ
ชี้ใหเห็นวาประเทศกัมพูชากลับคืนสูภาวะปกติเหมือนกับที่เคยเปนมาในอดีต การจัดประกวด
รางวัลวรรณกรรมหลังจากเริ่มตนปกครองประเทศไดประมาณ ๒ ป จึงถือเปนการเริ่มตนศักราช
ใหมในการพัฒนาประเทศ รัฐบาลตองการความรวมมือจากประชาชนทุกคนในการเริ่มตนใหมนี้
ทั้งการชวยแกไขปญหาที่เปนผลกระทบจากสัมยเขมรแดงและการรวมสรางอนาคตใหประเทศกาว
ไปขางหนา พื้นที่ทางวรรณกรรมก็เปนอีกจุดหนึ่งที่รัฐบาลใชประกาศเจตนารมณดังกลาว การ
ประกวดวรรณกรรมในหัวขอความสามัคคีและการรวมชาติจึงเกิดขึ้น
นวนิยายเรื่อง ลืมไมลง ของปล วัณณารีรักษ เปนนวนิยายที่ไดรับรางวัลที่
๑ จากการประกวดครั้งนี้รวมกับนวนิยายของเมา สําณาง เรื่อง คลื่นซัดทราย ในขณะที่นวนิยาย
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เรื่อง คลื่นซัดทราย ใหภาพของความสามัคคีและความพยายามในการกอบกูครอบครัวที่อยูในสภาพ
บานแตกสาแหรกขาด นวนิยายเรื่อง ลืมไมลง ขยายภาพความสามัคคีและการรวมชาติในระดับที่
ใหญกวานั้น ภารกิจของกุลสตรีในสังคมเขมรชวงกลางทศวรรษ ๑๙๙๐ ก็คือสตรีที่เปยมไปดวย
จิ ตสํ านึ ก ในการอุ ทิ ศ ตนเพื่ อ ชาติ ไมต า งจากกุ ลสตรี แ นวรั ฐ นิ ย มในช ว งปลายทศวรรษ ๑๙๘๐
นางเอกอยางวีริยาในเรื่อง ลืมไมลง (๑๙๙๕) สืบทอดบุคลิกลักษณะจากรัสมี วรลักขณและมาลดีทั้ง
ในแงของภูมิหลังตัวละครและจุดมุงหมาย วีริยาเปนเด็กสาวที่ไดรับผลพวงที่โหดรายจากสมัยเขมร
แดงเชนเดียวกับตัวละครสตรีทั้งสาม ทั้งหมดคือเด็กกําพราที่บิดามารดาเสียชีวิตในสมัย พอล พต
แตวีริยาโชครายกวาเพราะเธอไมเหลือใครเลย เธอจึงกลายเปนเด็กกําพราที่โตมาในสถานเลี้ยงเด็ก
กําพราของรัฐบาล ความทุกขยากลําบากไมไดทําลายตัวละครอยางวีริยา แตกลับกลายเปนพลังให
เธอสํานึกในบุญคุณของรัฐบาลที่ใหชีวิตใหม ใหที่พักอาศัย ใหการศึกษา ทําใหเธอเติบโตอยางมี
คุณภาพและมีความตั้งใจมั่นในการอุทิศตัวเพื่อเด็กกําพราดวยกันโดยมีอุดมการณวาทุกคนตอง
สามัคคีเพื่อชวยชาติ
อิทธิพลของนวนิยายในปลายทศวรรษที่ ๑๙๘๐ ยังปรากฏในเรื่องลืมไมลง
ทั้งสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องและวิธีสรางลักษณะนิสัยตัวละคร จากสภาพปญหาขั้นพื้นฐานที่
กลาวถึงในนวนิยายปลายทศวรรษที่ ๘๐ เชนการฟนฟูสถาบันครอบครัว การฟนฟูหนวยการผลิต
ขั้นพื้นฐานในโครงสรางของระบบเศรษฐกิจ ปล สานตอการมองปญหาไปไกลกวาเดิมคือมองไป
ถึงอนาคตที่ตองสรางประชากรขึ้นมาเปนผูรับชวงตอในการพัฒนาประเทศ เรื่องลืมไมลง กลาวถึง
ผลกระทบของการฆาลางเผาพันธุที่เกิดจากสมัยเขมรแดงซึ่งทําใหเกิดปญหาเด็กกําพรามากมาย เด็ก
เหลานี้ไมมีครอบครัว ตองเดินขอทานไปตามถนนและไรอนาคต ชีวิตวัยเด็กของวีริยาคือตัวแทน
ของชีวิตที่ทุกขทรมานจากผลกระทบดังกลาว
บนแผนดินอันกวางใหญ วีริยา อยูคนเดียวโดดเดี่ยว ลองลอย ไม
มีที่พึ่ง ไรที่พักอาศัย อาชีพของเด็กหญิงคือเดินขอทานทุกตรอกซอกซอย
ไปเรื่อยๆ ทรัพยสินที่ดีที่สุดของจริยา(วีริยา) คือมีเพียงแตผาถุงสีดํา เกา ๆ
ขาด ๆ เสื้อผาสีดําซีดสกปรก ฉีกขาดๆ สีเทา ขางหลังเปนสีขาว มองไม
เห็นวาเปนสีอะไรกันแน
ค่ํามืดที่ไหนเธอก็นอนที่นั่น... มีบรรยากาศรอบตัวเปนมุง ชีวิต
กําพราของเธออยูในสภาพนาสงสารเต็มไปดวยความหวาดกลัว...ราตรีที่
แสนมืดมิด เด็กมีความกลัวจนตัวสั่น นอนไมหลับ ถามีฝนตกดวยนั้น
ความทุกขเวทนาแทบจะบรรยายไมได บางครั้งมีเพียงหนูตัวเล็ก ๆ รอง
โตตอบกันเธอก็ตกใจกลัว นอนไมหลับ นั่งรองไหคร่ําครวญ มีคืนหนึ่ง
หมาเหาไลเธอแยงที่นอนเด็กหญิงวิ่งหนีดวยความตกใจไมคิดชีวิตสุด
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ฝเทา เธอรองไหวิ่งฝาความมืดไมรูจะรองใหใครชวยเพราะเธอไมมีแมไม
มีพอ ไมมีญาติพี่นอง เด็กหญิงวิ่ง...วิ่งไปชนทหารคนหนึ่งกําลังเดินเวร
ยาม คือเวลานั้นแหละ ฉากชีวิตของวีริยาปราศจากความโดดเดี่ยวและ
ความโศกเศรา เธอไดไปอยูในมูลนิธิกุหลาบ ซึ่งเปนมูลนิธิชวยเหลือเด็ก
กําพราที่รัฐบาลตั้งขึ้น เพื่อจุดประสงคที่จะชวยเหลือเด็กกําพรานับหมื่น
นับแสนคน 317
เขมรแดงสรางปญหาใหกับสังคมแตภาพเขมรแดงในนวนิยายไมใชปศาจ
รายอีกตอไป ผลกระทบของเขมรแดงเปนเพียงเหตุผลที่รองรับเรื่องบุญคุณของรัฐบาลที่มีตอ
ประชาชนเทานั้น ประเด็นนี้เปนจุดคลี่คลายที่ตางไปจากเรื่องคืนแรมพนไปแลวและคืนก็ผานอยาง
เห็นไดชัด การบรรยายความทุกขยากของเด็กกําพราทั้งหลายก็เพื่อนําไปสูจุดที่วารัฐบาลเปนผูมี
บุญคุณกับเด็กกําพราเหลานี้ เปนผูใหการอุปการะจนเด็ก ๆ เหลานี้เติบโต สรางความรู สรางอาชีพ
นําความหวังและอนาคตใหมมาให มูลนิธิไดมอบมรดกแหงความรู ความชํานาญดานการตัดเย็บ
วาดรูป เลนเปยโนและการรองเพลง มูลนิธิเปนบานรวมของเด็กกําพรา มูลนิธิเหมือนสวรรคของ
ชีวิต 318 การเชิดชูความสําคัญของรัฐบาลและการปวารณาตนในการชวยรัฐบาลแกไขปญหาของ
ประเทศ พรอมกับชวยสรางอนาคตใหประเทศจึงเปนวัตถุประสงคของนวนิยายเรื่องนี้ ทั้งนี้เพื่อจะ
นํามาสูประเด็นที่ปล วัณณารีรักษตองนําเสนอวา สิ่งที่เด็กกําพราเหลานี้ตองตอบแทนคือการสํานึก
ในบุญคุณและแสดงความกตัญูรูคุณตอรัฐบาล ไมใชเรื่องบังเอิญที่ผูที่ตองเปนศูนยกลางในการ
แกปญหาคือสตรีซึ่งในเรื่องนี้คือ วิริยานางเอกของเรื่องที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากเขมรแดง แต
สิ่งที่หายไปคือจิตวิญญาณที่โกรธแคนและการปฏิญาณตนวาจะเขารวมตอสูเพื่อกําจัดเขมรแดง
อยางเต็มกําลัง เพราะเมื่อถึง ค.ศ. ๑๙๙๕ ประเทศกัมพูชาก็มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมาแลวถึง
๒ ปและเปนรัฐบาลที่ไดรับการยอมรับจากนานาประเทศ ไมใชรัฐบาลที่อยูใตอํานาจหรืออิทธิพล
ของรัฐบาลจากประเทศเวียดนามและทําใหถูกโดดเดี่ยวจากประชาคมโลกเหมือนในอดีต จึงไมมี
ความจําเปนอีกตอไปที่จะสรางปศาจรายเพื่อเปาหมายในการชักชวนใหประชาชนรวมมือกับรัฐใน
การกําจัดปศาจ แตสิ่งที่ยังคงอยูในตัววิริยาเหมือนที่เคยพบในตัวมาลดี รัสมีและวรลักขณคือ
อุดมการณและความมุงมั่นที่สตรีในฐานะพลเมืองพึงมีตอชาติ
วันหนึ่ง วิริยากําลังนั่งใตตนมะมวง ...นั่งคิดถึงเปาหมายของชีวิต
เธอจะอยู อ ย า งไรทํ า อย า งไรเพื่ อ ให มี ป ระโยชน แ ก ต นเองและสั ง คม
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๒๘๗

ประเทศชาติ วิริยาปรารถนาจะไปจากมูลนิธิกุหลาบ เธอไมตองการสราง
ความลําบากใหที่นี่ เพราะมูลนิธิเปนที่สําหรับวาสนาเด็กกําพรานับหมื่นที่
รอดจากสงคราม สวนวิริยาเองนั้น เวลาที่เธอจะกาวออกไปพึ่งตนเองได
มาถึงแลว เหตุใดจึงจะอยูตอไปเปนภาระสรางความลําบากใหกับคุณครู
และโรงเรียนอีกเลา 319
ลักษณะนิสัยเชิงอุดมคติที่เคยปรากฏในตัวนางเอกยุคกอนของปลยังคงอยู
อยางครบถวนในตัววีริยา เชน ความอดทนมุงมั่น ไมยอมแพตออุปสรรค เสียสละความสุขสวนตัว
เพื่อผูอื่น กตัญูตอผูมีพระคุณ สิ่งที่เพิ่มเติมเขามาในตัววีริยาคือความเปนผูนําที่ใชความออนโยน
และยึดมั่นในความถูกตองในการแกไขปญหา คุณลักษณะดังกลาวไมปรากฏใหเห็นมากนักในชวง
กุลสตรีแนวรัฐนิยม แตไดรับการเนนย้ําในนวนิยายเรื่องนี้ สิ่งนี้ทําใหบุคลิกของวีริยาหวนกลับไปสู
ลักษณะของกุลสตรีแนวขนบนิยมมากขึ้น เพราะสังคมเขมรในอดีตเชื่อมโยงระหวางความออนโยน
กับศักยภาพในตัวสตรีมานานแลว ความออนโยนคืออํานาจของสตรีในขณะที่ความแข็งแกรงคือ
อํานาจของบุรุษ320 ดวยเหตุนี้วีริยาจึงเปนผูนําที่สามารถชักจูงใหเด็กกําพราคนอื่น ๆ อยางกรกฎา
และเพื่อน ๆ ใหห ยุ ดทะเลาะวิ ว าทกั นและมารว มมื อกัน ทําประโยชน ใ หกั บสังคมได ปลสร าง
บุคลิกลักษณะของวิริยาใหเปนผูนําที่มีทั้งความออนโยนและเขมแข็งตั้งแตยังเด็ก ดังฉากที่กกฎา
เทาความสมัยที่วิริยามาเปนผูคลี่คลายปญหาความขัดแยงระหวางเขากับเพื่อน ๆ ดังนี้
วิริยาจําไดไหม ความทรงจําเมื่อ ๑๒ ปกอน เปนปแรกที่เรารูจัก
กันในมูลนิธี เวลานั้นฉันและนารีทะเลาะกัน แยงจานขาวที่มีลายดอกไม
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เรื่องเดียวกัน, หนา ๘.
ในวรรณคดีคําสอนบุรุษสํานวนหมื่นไม ภารกิจหลักของบุรุษเขมรคือบทบาทการเปนหัวหนา
ครอบครัวที่ตองรักษาความปลอดภัยอยางระแวดระวังโดยเฉพาะเรื่องการนอน คําสอนจะบอกอยางละเอียด
ตั้งแตการแตงกายวากอนนอนใหสวมเสื้อผาใหมิดชิด เพราะหากมีสิ่งผิดปกติจะไดลุกมาไดทันที ตองตรวจตรา
ทรัพยสินใหเรียบรอย ใหเตรียมขันน้ําไวปลายเทา ตื่นมาจะไดมีน้ําลางหนาเลย บุรุษตองนอนแตหัวค่ํา แตใหหูไว
ไมนอนขี้เซา เวลานอนเปลี่ยนทาตองคอยฟงวาจะมีเสียงผิดปกติหรือไม หากตื่นแลวตองไมเอะอะ รีบลุกขึ้นนั่ง
ใหออกมาสํารวจดูรอบบาน หาบุหรี่มาสูบ อยาขี้เกียจกลับเขาไปนอนใหม ที่สําคัญที่สุดตองมีมีดพราวางไวขาง
ตัวเสมอ คําสอนที่ตกทอดมาตั้งแตศตวรรษที่ ๑๘ นี้สองใหเห็นชีวิตของคนเขมรสมัยโบราณไดอยางชัดเจนวา
ครอบครัวตองมีบุรุษเปนผูปกปองดูแลความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสิน คําสอนประเด็นตอมาที่กลาวถึงมาก
คือการรับผิดชอบงานหนักคืองานที่ตองใชแรงงานมากและงานนอกบาน บุรุษตองดูแลทั้งเรื่องการตักน้ําใหเต็ม
ตุม ตองหาฟนมาเติมอยาใหขาด หมั่นดูแลเรือกสวนไรนา คําสอนทั้งเรื่องความปลอดภัยและเรื่องการทํางาน
หนักเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวาความคาดหวังของสังคมเขมรที่มีตอบุรุษผูกพันอยูกับแรงกายที่สังคมมองวาเปนสิ่ง
ที่บุรุษมีโดยธรรมชาติกอนเปนอันดับแรก
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แต น ารี ไ ด จ านสั ง กะสี ที่ ไ ม มี ล ายดอกไม ฉั น ได จ านกระเบื้ อ งที่ มี ล าย
ดอกไมสวยประณีตงดงาม นารีเปนเด็กโต เธอกระทืบเทารองไหเอาจาน
ของฉัน แตฉันไมยอมแลกเปลี่ยนจานกับนารี ในที่สุดวิริยาก็มาแยกการ
ทะเลาะกันของเรา โดยวิริยาใหจานของวิริยา ซึ่งมีลักษณะคลายจานของ
ฉันใหกับนารี และวิริยารับเอาจานของนารีมาเปนกรรมสิทธิ์ของตน ...
เรื่องที่สองเกิดขึ้นหลังจากเรื่องแยงจานขาวเปนเวลาสามป เปน
เรื่องทะเลาะกันระหวางวาสนากับจําณาน ในขณะที่พวกเขาเลนฟุตบอล
ซึ่งมีฉันอยูดวย วาสนาไดแกลงจําณานอยางเห็นไดชัด แตพวกเรากลัว
วาสนาเพราะเขาโตกวาเพื่อนและชกตอยเกงมาก ดวยความเกรงกลัวทําให
เราไมกลาปกปองจําณานแตมีสาวนอยคนหนึ่งชื่อวิริยาไดออกหนามาชวย
แกปญหาการทะเลาะวิวาทคําพูดของวิริยาประโยคหนึ่งและฉันจําไดทํา
ใหวาสนาหยุดตีจําณาน คําพูดนั้นคือ “วาสนา เราไมมีแม ไมมีพอ ไมมี
บานที่อยูอาศัย สําหรับจําณานก็เหมือนกัน ไมตางจากเพื่อนทั้งหมดของ
เราที่ ยื น อยู ที่ นี่ เรามี ค รู บ าอาจารยที่ เ ป น คุ ณ พ อ คุ ณ แม เรามี มูล นิ ธิ เ ด็ ก
กํ า พร า เป น บ า นอยู ร ว มกั น ทํ า ไมวาสนาไม รั ก กั น เรื่ อ งเล็ ก ๆน อ ย
จําเปนตองชกตอยกันเหมือนเด็กพาล”321
สิ่งที่ปลพยายามสรางใหเห็นในตัววิริยาคือลักษณะความเปนผูนําที่มคี วาม
เขมแข็งเด็ดขาด ดังที่เมื่อมีเพื่อนทะเลาะกัน วิริยาก็เปนผูออกหนามาชวยแกไขปญหาทันทีกอนที่จะ
ลุกลาม แตเครื่องมือที่วิริยาใชคือความออนโยนนุมนวลและการเสียสละในการเจรจาไกลเกลี่ย
ประณีประนอม เพื่อยุติขอขัดแยง ความเชื่อมโยงระหวางความออนโยนอันเปนคุณสมบัติของกุล
สตรีแนวขนบนิยมกับศักยภาพในการจัดการกับปญหาตางๆ เปนลักษณะเฉพาะของกุลสตรีผูรับ
ภาจกิจของสังคมอยางวิริยา นอกจากนี้ความสืบเนื่องจากภาพกุลสตรีแนวรัฐนิยมที่พบอีกลักษณะ
หนึ่งคือการรับภาระดูแลผูดอยโอกาสในสังคม ในสมัยรัฐนิยมมีการกลาวยกยองสตรีที่แตงงานกับ
ทหารพิการ เพราะสิ่งนั้นหมายถึงการที่สตรีรับภาระในการดูแลคนพิการที่เกิดจากการทําสงคราม
รับใชรัฐแตรัฐไมมีความสามารถในการดูแลอยางทั่วถึง มาถึงสมัยวีริยา เธอเต็มใจแตงงานกับคูห มัน้
ที่พิการอยางไมรังเกียจ
“นองจะไมไปไหนอีกแลว...นองรูวาพี่รักนอง เหมือนนองรักพี่
ตองการตัวพี่เหมือนกัน ‘เธอซบศรีษะลงบนอกเขา’ นองกําลังฟงเสียง
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หัวใจพี่ที่ร่ํารองหาตัวนอง นองไดยินอยางชัดเจน พี่คิดถึงนองอยางไร
บาง”
“แตพไี่ ม...ไมอาจ...ไมคูควรกับนอง...พี่พิการ”
“เหตุ ผ ลเท า นั้ น มั น ไม อ าจทํ า ลายความซื่ อ ตรง ต อ ความ
จงรักภักดีเราหรอก นองรักพี่ พี่รักนอง เปนการเพียงพอสําหรับความรัก
ของเรา”322
ปล วัณณารีรัก ษมอบหนาที่ดูแ ลคนพิการใหกับเด็กสาวที่มีอายุ ๑๘ ป
อยางวิริยา นาสนใจที่เหตุผลที่เธอใชตางไปจากเหตุผลที่สตรีรุนทศวรรษที่ ๑๙๘๐ ใช กลาวคือสตรี
อยางนางสาวอึม สาฬี ยุวนารีอายุ ๑๖ ปที่ยินดีแตงงานกับยุทธชนเหง ฑี ซึ่งพิการขาขาดขางหนึ่ง
จากการสูรบกับกลุมเขมรแดงเพราะนางสาวอึมมีทัศนะวา พิการเพื่อชาติเปนเรื่องสูงสงยิ่งนัก323 การ
แตงงานของสตรีกับคนพิการในทศวรรษที่ ๑๙๘๐ จึงเปนการชวยแบงเบาภารกิจระดับชาติซึ่งเปน
เรื่องที่รัฐบาลในสมัยนั้นพยายามปลุกเราใหคนตระหนัก ในขณะที่เหตุผลที่วิริยาใชยืนยันกับภิรักษ
วาเธอจะอยูดูแลและเคียงขางเขาไปตลอดชีวิตเพราะ “ความซื่อตรงและความจงรักภักดี” เปนเหตุผล
ที่มีลกษณะของกุ
ั
ลสตรีแนวขนบนิยมสูง ความซื่อสัตยและความจงรักภักดีตอบุรุษผูเปนสามีเปน
สิ่งที่สตรีถูกสังคมคาดหวังเรียกรองมาตั้งแตแนวคิดกุลสตรีปรากฏในวรรณกรรมลายลักษณของ
เขมร ดังเชนที่สีดาซื่อสัตยจงรักภักดีตอพระราม และปวารณาตนเปนผูรวมทุกขรวมสุขติดตาม
พระรามไปอยูปาอยางไมเห็นแกความยากลําบาก เมื่อวิริยาใชเหตุผลนี้เปนหลักในการยืนยันความ
ตั้ ง ใจกั บ ภิ รั ก ษ จึ ง เป น สิ่ ง ที่ ทํ า ให ภ าพของเธอเป น ภาพเดี ย วกั บ กุ ล สตรี แ นวขนบนิ ย ม แต ใ น
ขณะเดี ย วกั น เมื่ อ วิ ริ ย าแต ง งานกั บ ภิ รั ก ษ แ ล ว ทั้ ง สองคนก็ ร ว มกั น สร า งครอบครั ว และร ว มทํ า
ประโยชนโดยการเปดสถานดูแลเด็กกําพราแบงเบาภาระของรัฐบาล “สถานสงเคราะหเด็กกําพรา
ของภิรักษและวิริยาก็เริ่มกอเปนรูปเปนรางขึ้นในนามวา “มูลนิธิรวบรวมเด็กกําพรา” สําหรับเปน
ที่พักพิงเด็กกําพราหลาย ๆ คน” 324 การสรางตัวละครวิริยาของปล วัณณารีรักษเปนสิ่งที่สะทอน
ใหเห็นความพยายามที่จะผสานความเปนกุลสตรีแนวขนบนิยมกับกุลสตรีที่รับภารกิจเพื่อสังคมใน
ขณะเดียวกัน ซึ่งหากพิจารณาดูแลวจะพบวา แมบทบาทของวีริยาจะเปนบทบาทที่ไมตางจากมาลดี
รั ส มี ห รื อ วรลั ก ขณ คื อ เป น ศู น ย ก ลางของการสร า งสถาบั น ครอบครั ว และทุ ม เทแรงกายเพื่ อ
ประโยชนของสังคม แตวิริยาคือตัวละครเอกสตรีที่ถูกพันธนาการไวดวยภาระหนาที่ทั้งตามขนบ
เดิมและตามกระแสสังคมใหมอยางสมบูรณแบบที่สุด มาลดีเปนนางเอกที่ชูธงยุวสตรีที่เขารวม
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สรางชาติอยางเขมแข็งแตขาดภาพของกุลสตรีที่ออนหวานออนโยน รัสมีคือตัวละครสตรีที่ถูก
กลา วหาวา พรองตอ หนาที่ข องความเปน เมีย ที่ดีเ พราะมุงรับ ใชช าติจ นละเลยงานในครัว เรือ น
วรลักขณเปนยุวสตรีที่หาวหาญ แมมีแนวความคิดกาวหนาเห็นแกประโยชนสวนรวมของชาติเปน
หลักแตสิ่งที่ทําใหภาพของวรลักขณดูแข็งในสายตาของสังคมที่นิยมกุลสตรีแนวขนบนิยมคือการ
ลุกขึ้นมาวิพากษกุลสตรีแนวขนบนิยมอยางตรงไปตรงมา วิริยาจึงเปนสวนผสมของกุลสตรีแนว
ขนบนิยมและกุลสตรีที่รับภารกิจตามความตองการของสังคมที่ตองรับภาระทั้งสองทาง กลาวคือ
ภาระในการสรา งครอบครัว ของตนเองและภาระในการสรา งครอบครัว ตามความหมายใหม
ที่นวนิยายเรื่องนี้กําลังนําเสนอ
หากพิจารณาถึงบทบาทของการเปนศูนยกลางในการสรางครอบครัว จะ
พบวานิยามของคําวาครอบครัวในเรื่อง ลืมไมลง ขยายจากเรื่อง คืนแรมพนไปแลว มาก เรื่องคืน
แรมพนไปแลว เสนอบทบาทของกุลสตรีในการสรางครอบครัวใหมเชนกันและยังเสนอนิยามใหม
ของการเปนครอบครัวดวยวาครอบครัวไมจําเปนตองมีความเกี่ยวพันกันทางสายเลือด ขอเพียงใหมี
ความรักและปรารถนาดีตอกันอยางจริงใจ ประชาชนทุกคนที่ผานความเจ็บปวดและสูญเสียมา
ดวยกันจากระบอบการปกครองอันโหดรายสมัยเขมรแดง ก็สามารถมารวมสรางครอบครัวใหมได
แตครอบครัวที่มาลดีรวมสรางกับนาพอลลีและบุรียังเปนครอบครัวในความหมายเดิมคือครอบครัว
เดี่ยวอันประกอบไปดวยสมาชิกในครอบครัวจํานวนไมมาก ในครอบครัวมีมารดา บุตรชายและ
บุตรสะใภและมีความสัมพันธกันไมทางใดก็ทางหนึ่ง แมมาลดีจะไมใชบุตรสาวของนาพอลลี แต
ในที่สุดมาลดีก็กลายมาเปนสมาชิกสวนหนึ่งของครอบครัวนี้ดวยการแตงงานกับบุรี แตในนว
นิยายเรื่องลืมไมลง ความหมายของครอบครัวขยายไปไกลกวาการเปนครอบครัวเดี่ยวเพราะสภาพ
สังคมที่เต็มไปดวยเด็กกําพราทําใหครอบครัวของวิริยาหมายถึงครอบครัวของเด็กกําพราทั้งหมด
เปนครอบครัวที่วิริยาพยายามดูแลประคับประคองใหสมาชิกครอบครัวอยูรวมกันไดอยางราบรืน่ คือ
เด็กกําพราทั้งหมดในมูลนิธิกุหลาบ ตัววิริยาเองก็เติบโตในสถานสงเคราะหแหงนี้และยึดเอาสถาน
ที่นี้เปนบาน ยึดเอาคุณครูเปนคุณพอคุณแม ดังคําพูด วาสนา เราไมมีแม ไมมีพอ ไมมีบานที่อยู
อาศัย สําหรับจําณานก็เหมือนกัน ไมตางจากเพื่อนทั้งหมดของเราที่ยืนอยูที่นี่ เรามีครูบาอาจารยที่
เปนคุณพอคุณแม เรามีมูลนิธิเด็กกําพราเปนบานอยูรวมกัน ยิ่งไปกวานั้น วิริยายังตั้งปณิธานไววา
จะตองตั้งมูลนิธีเด็กกําพราใหได ทั้งนี้เพื่อเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาลในการดูแลเด็กกําพรา
ในแงนี้เทากับวาในตอนทายเรื่องที่วิริยาและภิรักษตั้งมูลนิธิรวบรวมเด็กกําพราขึ้นและชวยกันดูแล
วิริยาไดสวมบทบาทของมารดาในขณะที่ภิรักษก็คือบิดา และมีบุตรเปนเด็กกําพราทั้งหลายทั่ว
ประเทศนั่นเอง

๒๙๑

๕.๒.๒.๒ เขมรีและเขมา : เยาวชนสตรีกับปญหาสังคมป ๒๐๐๐
นวนิ ย ายเรื่ อ งแม น ดอกไม ไ ด น้ํ า ที่ ป ล วั ณ ณารี รั ก ษ แ ต ง ขึ้ น ในป ค.ศ.
๒๐๐๐ ไดพัฒนาประเด็นนําเสนอจากการเนนบทบาทของกุลสตรีที่เปนวีรนารีและมีสวนรวมใน
การพัฒนาสังคม มาเปนการนําเสนอภาพเยาวชนธรรมดาทั้งบุรุษและสตรีที่อาจตกเปนเหยื่อของ
สภาพปญหาตาง ๆ จนอาจทําใหหมดอนาคตหรือมีอันตรายถึงแกชีวิตไดหากเลือกวิธีแกปญหาไม
ถูกทาง แตสังคมก็อาจฝากความหวังไวกับเยาวชนเหลานี้ไดหากทุกคนหันหนาเขามาเผชิญกับ
ปญหาที่แทจริงและรวมมือกันแกไข การที่ประเด็นนําเสนอเลื่อนจากภาพของกุลสตรีมาเปน
เยาวชนทั่วไปมาจากเหตุผลสําคัญคือนวนิยายเรื่องนี้แตงเพื่อสงเขาประกวดในหัวขอเยาวชนกับ
การศึกษาที่องคการสงเคราะหเด็กนอรเวยเปนผูจัดขึ้น และปล วัณณารีรักษก็ไดพิสูจนตัวเองใน
ฐานะนักเขียนมือรางวัลที่สามารถเขียนงานไดตามกระแสสังคมอีกครั้งเมื่อนวนิยายของเธอไดรับ
รางวัลที่สามจากการประกวด ความไดเปรียบของปล วัณณารีรักษที่ทํางานกับองคกรพัฒนาเอกชน
ดานตาง ๆ รวมทั้งดานการศึกษาดวย∗ ทําใหปลมีคลังขอมูลเกี่ยวกับสภาพปญหาสังคมและสามารถ
นํามาใชประโยชนกับการเขียนนวนิยายของเธอได ในเรื่องแมนดอกไมไดน้ํา ปลตั้งคําถามกับ
สังคมวา การที่เยาวชนเดินผิดทาง เราจะกลาวโทษแตเยาวชนเหลานั้นไดหรือในเมื่อสังคมเขมรทุก
วันนี้เต็มไปดวยสภาพแวดลอมที่เปนกับดักลอลวงและมอมเมาเยาวชน และทางรอดของเยาวชน
เหลานี้จะอยูที่ใดบาง แมเนื้อหารวมทั้งการนําเสนอภาพกุลสตรีในนวนิยายเรื่องนี้จะแปลกออกไป
แตในแงของวัตถุประสงคการแตง นวนิยายเรื่องนี้ยังคงบรรจุบทเรียนที่ผูแตงตองการบอกคนอาน
ไวอยางเต็มเปยมเชนเคย
แนวคิดเรื่องกุลสตรียังเปนองคประกอบสําคัญในการนําเสนอเนื้อหา แต
จะมีแงมุมที่ผูเขียนเนนการวิเคราะหตนตอแหงปญหาสังคมที่สงผลกระทบตอเยาวชนทั้งหลาย
ควบคูมาดวย ปญหาที่สงผลกระทบตอชีวิตของเยาวชนทั้งสามคนซึ่งประกอบไปดวยเขมรี เขมา
และเขมรินท บุตรธิดาของนายสาคุณกับนางณาครีนั้นประกอบไปดวยหลาย ๆ ปจจัย ทั้งปญหา
ครอบครัวที่มาจากบิดามารดาไมรูจักบทบาทหนาที่ของตนเอง ปญหาสังคมที่เต็มไปดวยการคอ
รับชั่น ฉอราษฎรบังหลวง และการสรางสภาพแวดลอมที่มอมเมาเยาวชนโดยไมคํานึงถึงผลเสียที่
จะเกิ ดกับอนาคตของประเทศ ในสว นที่เกี่ย วของกับแนวคิด กุลสตรี ปลแสดงใหเห็ น ว าการที่
เยาวชนอยูในสภาพบานแตกสาแหรกขาดจนทําใหพวกเขาตองหาทางออกกันเองนั้น บิดามารดา
∗

ผลงานของปล วัณณารีรักษที่เขียนเรื่องใหกับองคกรพัฒนาเอกชนเชนการเขียนเรื่องขยะ เรื่องรานตู
เกม เรื่องการคาประเวณีสตรีและเด็ก เรื่องการเดินทางผิดของเยาวชน เรื่องลูกคนยากจนกับการเรียนหนังสือ เรื่อง
บิดาขายบุตรสาวไปเปนโสเภณีใหกับองคกรปาเส็ก (pasec : Protection Against Sexual Exploitation of Children)
เขียนเรื่องใครจะชวยลูก ๆ ของเรา เรื่องเอดส เรื่องการคาประเวณีสตรีในสถานคาราโอเกะ ใหกับองคกรซี
ดับเบิลยูดีเอ (CWDA : Cambodia Women’ s Development Agency) เปนตน

๒๙๒

เปนบุคคลสําคัญที่จะประคับประคองใหพนจากสภาพแวดลอมอันเลวรายหรือผลักดันใหพวกเขา
เดินไปสูจุดจบของชีวิต
เรื่องที่นายินดีในนวนิยายเรื่องนี้คือ ผูรายอันดับหนึ่งของปลไมไดมีแต
มารดาที่ไรคุณสมบัติความเปนกุลสตรีเพียงคนเดียว แตบิดาที่ไรคุณสมบัติของกุลบุรุษก็เปนสวน
หนึ่งของปญหาดวย การที่เยาวชนทั้งสามอยูในสภาพไรที่พึ่งทางใจและหาทางออกใหกับปญหา
ของตัวเองไปคนละทิศละทางเพราะบิดามารดาพวกเขาทะเลาะ ตบตี ดาทอกันทุกวัน ปลเปน
กระบอกเสียงใหกับแนวคิดกุลสตรี(จฺบาบสฺรี)และแนวคิดกุลบุรุษ(จฺบาบบฺรส)อยางชัดเจน และผูที่
ถูกจับขึ้นตาชั่งกอนคือนายสาคุณ เขาเปนบุรุษที่ลืมหนาที่ของการเปนบิดา ใชชีวิตเสเพล ดื่มเหลา
เที่ยวผูหญิง เปลี่ยนสตรีคูควงบอย นอกจากนี้เขายังเปนบุรุษที่ทรยศชาติดวยการคอรัปชั่น กิน
สินบนทําใหมีเงินทองจับจายอยางฟุมเฟอย ดูเหมือนขอหาของนายสาคุณจะรุนแรงกวานางณาครี
เพราะเขาคือคนที่ทําลายชาติดวยระบบของการติดสินบนซึ่งปลกลาวอยางชัดเจนวา
ถามีแตครอบครัวแบบนี้มากๆ สังคมก็มีแตประสบกับเคราะห
ราย จะมีใครคนไหนกลาเอามีดไปตัดหนทางการกินสินบนซึ่งมีเครือขาย
โยงใยตอกัน ดุจเชือกที่ยาวยืดตอไปซึ่งผูฟนเชือกมีแตจะผูกปมตอไปวง
แลววงเลา พันรอบแผนดินกัมพูชา 325
สวนมารดาคือนางณาครีนั้น ความบกพรองอยางรายแรงและเปนชนวน
ของปญหาคือการไรคุณสมบัติของภรรยาที่ดีตามมาตรฐานของจฺบาบสฺรี โดยเฉพาะเรื่องการ
อดทนอดกลั้นกับพฤติกรรมที่เจาชูของสามี และการหาเรื่องทะเลาะกับสามีทุกเวลาที่เขากลับบาน
ปลใหความเห็นใจนางณาครี แตก็แสดงใหเห็นวานางคือจําเลยอีกคนหนึ่งที่ทําใหบุตรธิดาไมมี
ความสุขในบาน หมดกําลังใจและคิดแตจะออกไปหาความสุขนอกบาน เพราะนางณาครีนั้น
ขาดความอดทน ไมรูจักวิธีเอาชนะสามี นําความรอนลอมความ
ร อน ความหึ ง ชนความหึง ตบตีกั น ประจํา ไม คิด ถึงลูก ๆ ที่ ข าดความ
อบอุนจากพอ และแมก็เปนแมที่ไมมีการใหความอบอุนกับลูกเพิ่มเติม
ดวย 326

325

ปล วัณณารีรักษ, เบีผฺกามานทึก (ภฺนํเพญ: องฺคการนัวฺรเวสตสงเคฺราะหกุมาร, ค.ศ. ๒๐๐๐), ตํพัร

๑๖.
(ปล วัณณารีรักษ, แมนดอกไมไดน้ํา (พนมเปญ: องคการนัวรเวสตสงเคราะหกุมาร, พ.ศ. ๒๕๔๓.), หนา ๑๖.
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เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๗.
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เมื่อบิดามารดาบกพรองตอหนาที่ บุตรทั้งสามก็มีชีวิตที่ไรหางเสือควบคุม
สุดแตจิตใจของใครจะถูกชักจูงไปในทางใด เขมรีโชคดีที่เธอเลือกการศึกษาเปนทางออก ทําใหชวี ติ
ของเธอไมสะดุดอยูที่ปญหาครอบครัว แตสามารถกาวไปขางหนาโดยใชการศึกษากําหนดอนาคต
ตัวเองได ตางจากนองทั้งสองที่โดนเพื่อนชักจูงไปในทางที่ผิด เขมาหันไปคบเพื่อนสาวที่ชอบเที่ยว
เตรและคบกับเพื่อนตางเพศจนกระทั่งติดเอดส เขมรินทคบเพื่อนที่เกเร หนีเรียนไปอยูที่รานตูเกม
ติดพนันลักขโมยของในบานไปขายและริเปนโจรปลนคนอื่นจนกระทั่งถูกจับตองไปใชชีวิตใน
สถานกักกันเยาวชน ในนวนิยายเรื่องนี้ก็เหมือนกับเรื่องอื่น ๆ ของปลซึ่งตองสั่งสอนผูอาน ตาง
ตรงที่บทเรียนที่ไดแทนที่จะปลูกฝงเรื่องความรักชาติและการเสียสละเพื่อชาติก็กลับกลายเปน
บทเรียนที่สอนหนาที่พลเมืองและหนาที่ศีลธรรมแทน ตัวละครเรื่องนี้จึงไดบทเรียนตามความ
บกพรองของแตละคน นายสาคุณตระหนักวาเงินที่ไดมาจากการโกงชาติ สุดทายก็เขามาทําลาย
ครอบครัวของเขาเอง นางณาครีก็ภาวนาขออยาใหคนอื่นเปนแมที่บกพรองแบบนาง เขมาหลังจาก
ที่ตั้งหลักกับชีวิตไดก็หันกลับมาอุทิศเวลาที่เหลืออยูทํางานเปนพี่เลี้ยงใหกับองคกรพัฒนาเอกชน
ชวยฟนฟูจิตใจคนมีเชื้อเอดสอยางมุงมั่น
ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องแมนดอกไมไดน้ําคือ ในค.ศ. ๒๐๐๐นี้ สตรี
ไมใชศูนยกลางในการกระทําภารกิจเพื่อชาติเพื่อสังคมอีกตอไป สังคมเปนเรื่องของคนทุกฝายทุก
เพศทุกวัยที่ตองรวมกันรับผิดชอบไมวาจะเปนสถาบันครอบครัว โรงเรียนหรือรัฐบาล การที่นวนิยาย
ของปลเดินทางมาถึงจุดนี้ก็เปนไปตามการคลี่คลายของสภาพสังคม จากที่เคยอยูภายใตนโยบายของ
รัฐบาลแนวสังคมนิยมอยางเขมขน เมื่อเปดประเทศในป ค.ศ. ๑๙๙๓ เขมรก็เริ่มปรับเปลี่ยนตัวเอง
ไปสูประเทศที่เปดตลาดเสรีเพื่อคาขายกับประชาคมโลก สิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นเปนเรื่องของการ
ไหลบาของทุนและวัฒนธรรมบริโภคนิยมซึ่งดานหนึ่งนําการคาการลงทุนและการพัฒนาดานตางๆ
มาให แตในอีกดานหนึ่งก็นําวัฒนธรรมตะวันตกที่มาพรอมชาวตางชาติกลุมตางๆ การคาการบริการ
และปญหาตางๆ เชน โรคเอดสซึ่งเปนสิ่งที่สังคมเขมรตองรับมือและตองหันมาสํารวจตนเองวา
สังคมเขมรมีตนทุนอะไรเหลืออยูบาง ปล วัณณารีรักษเสนอผานนวนิยายเรื่องนี้อยางชัดเจนวา
แนวคิดเรื่องกุลสตรีและกุลบุรุษที่สังคมเขมรมีอยูนั้นในบางกรณีอาจเปนเครื่องมือชนิดหนึ่งที่สังคม
นํามาใชใหเกิดประโยชนได
๕.๓ กุลสตรีแนวขนบนิยม : การสืบทอดและการตอรอง
ป ล วั ณ ณารี รั ก ษ เ คยให สั ม ภาษณ เ รื่ อ งลั ก ษณะสตรี ใ นอุ ด มคติ ว า ต อ งประกอบด ว ย
องคประกอบสามสวนคือ รูปสมบัติ จริยาสมบัติ และวิชาสมบัติ สิ่งที่ปล วัณณารีรักษใหความ
สนใจนอยที่สุดคือองคประกอบดานรูปสมบัติเพราะปลเห็นวาเปนสิ่งที่กําหนดเองไมได สวนสิ่งที่
กําหนดเองไดคือสวนจริยาสมบัติและวิชาสมบัตินั้น ในนวนิยายทุกเรื่องของปลใหความสําคัญกับ
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สวนที่สามชัดเจนที่สุด327 นางเอกทุกคนของเธอมีการศึกษาซึ่งทําใหพื้นที่ในชีวิตนางเอกไมไดจํากัด
ตัวอยูแตในครัวเรือนเชนนางเอกหลายคนของเมา สําณาง สวนเรื่องจริยาสมบัติซึ่งเกี่ยวของกับ
ลักษณะกุลสตรีแนวขนบนิยมที่สุดนั้น ปลไมปฏิเสธวาเปนคุณสมบัติที่จําเปนสําหรับสตรี จริต
กิริยาที่นุมนวล พูดจาไพเราะ มีความสุภาพ แตงกายเรียบรอยและรับผิดชอบงานบานไดยังเปนอัต
ลักษณที่สตรีเขมรตองมี เพียงแตปลตองการใหมีการปรับลักษณะบางอยางเพื่อใหเขากับยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไป
อยางไรก็ตาม การนําเสนอแนวคิดในเชิงวิพากษแนวคิดกุลสตรีแนวขนบนิยมเคยปรากฏ
ในนวนิยายของปล วัณณารีรักษยุคหนึ่ง โดยเฉพาะการวิพากษคําสอนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวตอ
สามีทั้งหมด ภาพของกุลสตรีตามจฺบาบสฺรีฉบับหมื่นไมที่ตองหัวออน เชื่อฟงสามี ไมโตแยง เคารพ
เทิดทูนสามีไวเหนือหัว และการวางกฎควบคุมสตรีเรื่องเพศวิถีอยางเขมงวดเปนสิ่งที่ปลไมเห็น
ดวยและตองการใหเกิดการเปลี่ยนแปลง แตในอีกยุคหนึ่งการวิพากษดังกลาวกลับคลายตัวลงและดู
เหมือนวาสิ่งที่ปล วัณณารีรักษใหคําตอบไวในนวนิยายจะกลับกลายเปนการสนับสนุนแนวคิดกุล
สตรีแนวขนบนิยมดวยซ้ํา ดังนั้น จุดยืนของปล วัณณารีรักษที่มีตอกุลสตรีแนวขนบนิยมที่แทจริง
จะเปนอยางไร และสิ่งนี้มีผลตอการสรางตัวละครเอกสตรีของปล วัณณารีรักษมากนอยเพียงใด
เปนสิ่งที่จะปรากฏในลําดับถัดไป
๕.๓.๑ พลังทางจิตวิญญาณเพื่อฟนฟูโครงสรางของสังคม
ตัวละครเอกสตรีในนวนิยายทุกเรื่องของปล วัณณารีรักษเปนสตรีที่เนนคุณสมบัติ
ทางจิ ต ใจมากกวารูปโฉมภายนอก ลั ก ษณะของกุลสตรีแ นวขนบนิย มที่ป รากฏในตั ว นางเอก
ของปล วัณณารีรักษคือคุณธรรมที่กุลสตรีแนวขนบนยิมยึดถือเชนความกตัญู อดทน อุทิศตนเพื่อ
คนในครอบครัว และจริตกิริยาที่ออนหวาน นุมนวล มีสัมมาคารวะ องคประกอบเหลานี้ถูกหลอม
รวมกับอุดมการณในการรวมสรางชาติ ทําใหภาพของสตรีในงานของปล วัณณารีรักษมีทั้งความ
ออ นโยนนุ ม นวลและความเข ม แข็ ง เด็ ด ขาด แตสั ด สว นในการนํ า เสนอคุณ สมบั ติดั ง กล า วจะ
ปรับเปลี่ยนไปตามกระแสสังคม หากเปนนวนิยายในชวงทศวรรษที่ ๑๙๘๐ สตรีอยางมาลดีถกู ปลุก
เราใหรวมสรางชาติโดยการทํางานหนัก ตองรับภาระทั้งงานที่เคยเปนของสตรีแตเดิมและงานที่เปน
หนาที่ของบุรุษดวย ดังนั้นความออนหวานนุมนวลในตัวมาลดีจึงเปนสิ่งที่มองเห็นไมเดนชัด แต
เมื่อเวลาผานมาอีกสิบป ประเทศกัมพูชาที่เรงพัฒนาตนเองก็เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น สตรี
กัมพูชาไมจําเปนตองทํางานหนักเทาเดิม แตงานที่สตรีถูกปลุกเราใหรวมรับภาระยังมีมากเชนเดิม
คุ ณสมบั ติ ของความเป น กุลสตรี แ นวขนบนิย มเริ่มเปน สิ่งที่ถูก นัก เขีย นหยิบ กลับ มาใชม ากขึ้ น
327

สัมภาษณ ปล วัณณารีรักษ, ๑๘ มกราคม ๒๕๔๙.
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ดังเชนวิริยาที่ตองใชความออนโยนและความเขมแข็งในชวยแกไขปญหาสังคมไปพรอมๆกัน การ
ปรับเปลี่ยนบทบาทความเปนกุลสตรีขนบนิยมก็เพื่อใหเหมาะกับการรับหนาที่ภายในครัวเรือนและ
หนาที่อื่น ๆ ในพื้นที่สาธารณะพรอมกันไป
นอกจากเพื่ อ ให เ หมาะสมกั บ บทบาทและหน า ที่ ที่ ส ตรี ต อ งรั บ ผิ ด ชอบแล ว
นัยสําคัญของการคัดเลือกคุณธรรมของกุลสตรีแนวขนบนิยมกลับมาใชคือ เปนการโตกลับในสิ่งที่
เขมรแดงเคยกระทําโดยแสดงใหเห็นความสําคัญของระเบียบสังคมแบบเดิมที่ถูกเขมรแดงทําลาย
ทิ้ ง ไป ซึ่ ง ป ล และรั ฐ ต อ งการฟ น ฟู โ ครงสร า งทางสั ง คมแบบเดิ ม กลั บ ขึ้ น มาใหม และผู ที่ รั ฐ
มอบหมายใหเปนแกนกลางในการฟนฟูโครงสรางนี้คือสตรี เขมรแดงเคยทําลายโครงสรางของ
สังคมเดิมซึ่งเปนสังคมที่มีลําดับขั้น และใหความสําคัญกับระบบอาวุโสทิ้งเพราะมองวาเปนระบบ
สังคมที่ ทํา ใหเ กิ ด ความเหลื่ อมล้ํ า มี ช นชั้น ที่ไ ดเปรียบและชนชั้น ที่เ สียเปรีย บ ในยุคเขมรแดง
ครอบครัวแตละครอบครัวในฐานะหนวยยอยทางสังคมจะถูกยุบ ประชาชนทุกคนจะมีครอบครัว
ใหญเพียงครอบครัวเดียวคือองคการ องคการจะสอนใหเด็ก ๆไมเรียกมารดาของตนวา แม แต
จะตองเรียกวา นา แทน เพื่อตัดความรักความผูกพันที่เด็กจะมีตอมารดาของตนเองเปนพิเศษ การ
เรียกมารดาวานาทําใหเด็กมองมารดาไมตางจากสตรีคนอื่น ๆ ในวัยเดียวกับมารดา ในยุคนี้ ทหาร
เขมรแดงที่อ ายุ ยั งน อ ยบางคนอาจกลา วโทษหรือ ทํา รายรา งกายบิด ามารดาอยา งทารุ ณ ได โดย
ปราศจากความรูสึกผิด ทั้งนี้เพราะเขมรแดงตองการถายโอนความรักความผูกพันทางสายเลือด
ระหวางสมาชิกในครอบครัวไปสูความจงรักภักดีในองคการแทน ดังสโลแกนขององคการวา กําจัด
ครอบครัวเล็กหมอเล็ก แลวสรางหมอใหญ ครอบครัวใหญ ครอบครัวมหึมา สรางจิตสํานึกปฏิวัติ
สูงสง 328 การปลูกฝงความคิดดังกลาวเทากับเปนการทําลายความสัมพันธระหวางบิดามารดาและ
บุตรและสายสัมพันธของระบบครอบครัวแบบเดิมทิ้งซึ่งเปนสิ่งที่สั่นสะเทือนรากเหงาทางจิตใจ
ของชาวเขมรมากที่สุด ฉะนั้น การหวนกลับไปหาระเบียบสังคมเดิมหลังยุคเขมรแดงจึงเปนความ
ตองการที่สอดคลองกันระหวางประชาชนเขมรทั่วไปที่โหยหารูปแบบความสัมพันธที่พวกเขา
คุนเคยและรัฐบาลที่ตองการวิพากษความลมเหลวดานนโยบายของเขมรแดงและสรางความชอบ
ธรรมใหกับฝายตนในการชักกองทัพเวียดนามเขาประเทศเพื่อมาไลเขมรแดงออกไป
สตรี เ ป น กํ า ลั ง สํ า คั ญ ของการฟ น ฟู ร ะบบโครงสร า งของสั ง คมเพราะตาม
ขนบประเพณี เ ดิ ม สั ง คมเขมรมอบบทบาทให ส ตรี ( ชนชั้ น ล า งซึ่ ง เป น กลุ ม คนส ว นใหญ ข อง
ประเทศ) เปนศูนยกลางในพื้นที่ครัวเรือนและในชุมชนอยูแลว ตามบรรทัดฐานของจฺบาบสฺรีฉบับ
หมื่นไมสตรีคือผูตองปฏิบัติตัวในฐานะบุตรสาว ภรรยา มารดา และเพื่อนบานไดอยางดี กับบิดา
มารดาและผูอาวุโส สตรีตอง ปรนนิบัติรับใช สิ่งใดอรอยใหหามาใหทานรับประทาน พูดจากับทาน
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๒๙๖

อยางไพเราะ ออนนอม เชื่อฟง นอกจากนี้ สตรีตองปรนนิบัติสามี ดูแลบุตร และรูจักวิธีวางตนกับ
ญาติและเพื่อนบาน ใหรูจักพูดใหดีออนหวาน ใหญาติพอใจ เมื่อญาติมาหาใหตอนรับขับสู อยาทํา
หยิ่งยโสหรือตระหนี่กับญาติ329 ดังนั้นสิ่งที่ผูอานเห็นในนวนิยายของปลคือ ตัวละครเอกสตรีแตละ
คนปฏิบัติตนกับบุคคลตามสถานะตาง ๆ อยางถูกตองตามบรรทัดฐานที่วางไว มาลดีปรนนิบัติดูแล
นาพอลลีมารดาของบุรีอยางดี พูดจากับนาสอยเพื่อนบานอยางไพเราะ มีน้ําใจเอือเฟอเผื่อแผยามนา
สอยขัดสน รัสมีใหความเคารพยําเกรงสามีแมสามีจะไมใชผูนําที่ดีและชอบใชกําลังทํารายเธอ
วรลักขณเชื่อฟงรัสมีผูเปนพี่สาวและพยายามแบงเบาภาระทั้งงานบานและการดูแลหลาน วีริยาให
ความเคารพครูโสภาทั้งในฐานะครูและในฐานะมารดาผูอบรมสั่งสอนเธอทั้งวิชาความรูและคติใน
การดําเนินชีวิต มรกตปรนนิบัติบิดาอยางไมมีที่ติ สนับสนุนและใหกําลังใจวิจิตรคูหมั้นยามที่เขา
ทอแทกับอาชีพการงาน ฯลฯ การกระทําที่ตัวละครสตรีทุกคนปฏิบัติตอบุคคลในครอบครัวและคน
รอบขางทําใหสังคมในนวนิยายของปลวัณณารีรักษขับเคลื่อนไปไดอีกครั้งและเปนสังคมที่ผูอาน
ซึ่งเปนผูรอดชีวิตมาจากสมัยเขมรแดงทั้งหลายรูสึกคุนเคยและมั่นคง เพราะเปนสังคมที่ดําเนินไป
อยางมีระเบียบดังที่เคยเปนมา
แตในทางปฏิบัติ สถานะศูนยกลางของสตรีในการฟนฟูรูปแบบความสัมพันธตาม
โครงสรางทางสังคมแบบเดิมก็คือการใหสตรีเปนผูรองรับความตองการของคนทุกสถานะใน
ครัวเรือนและในชุมชนนั่นเอง ซึ่งเห็นไดชัดวาเปนสังคมในระบบปตาธิปไตยที่วางบุรุษไวเหนือ
สตรี ดังนั้น สิ่งที่ปลทําจึงนาจะสวนทางกับความตั้งใจของเธอที่เคยประกาศไววา ดิฉันอยากให
สตรีมีสิทธิ์เทาเทียมบุรุษ และดิฉันตองการใหสตรีและทั้งโลกรูวา สตรีก็คือคน ๆ หนึ่งที่อาจทํา
อะไรที่บุรุษทําไดและอาจทําไดดีกวาบุรุษดวย ...ดิฉันตองการทําการปฏิวัติเกี่ยวกับสตรี ตองการ
ยกคุณคาใหสตรี ...สตรีของดิฉันคือ วีรนารี 330 แมปลจะนํารูปแบบความสัมพันธแบบเดิมกลับมาได
และไดพิสูจนความสามารถของสตรีในพื้นที่ใหม ๆ ใหเห็นดวย แตสิ่งที่ปลทําสําเร็จมุงไปที่การ
ตอบโจทยใหกับรัฐมากกวาจะทําใหความตั้งใจของเธอบรรลุผล และในบางครั้ง บทบาทที่ปล
วัณณารีรักษพยายามสรางใหตัวละครสตรีของเธอก็ดูขัดแยงกันเอง เชนตัวละครรัสมีก็เปนพื้นที่ใน
การตอสูระหวางความเปนกุลสตรีแนวขนบนิยมกับการอุทิศตนในการทํางานเพื่อรัฐและจบลงที่
ความพายแพของกุลสตรีแนวขนบนิยมที่ชัดมาก รัฐเรียกรองใหสตรีมีสวนรวมในกระบวนการ
สรางชาติและพื้นที่ที่ตองการแรงงานของสตรีนั้นมีมากกวาพื้นที่ภายในบาน แตรัฐก็เรียกรองให
สตรีเขมรเปนกําลังสําคัญในการสรางครอบครัวขึ้นใหมดวย ในสังคมที่ยังคาดหวังใหสตรีปฏิบัติ
หนาที่ตามขนบประเพณีอยางเขมขนเชนสังคมเขมร เงื่อนไขนี้นําไปสูประเด็นคําถามที่วา หนาที่
ในครัวเรือนซึ่งเปนหนาที่หลักของสตรีมาแตเดิมจะสามารถไปกันไดดีกับหนาที่ที่มีตอชาติหรือไม
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๒๙๗

ตามปกติ ปญหาที่รัสมีพบจะเปนปญหาที่สะทอนใหเห็นระบบปตาธิปไตยที่อยู
ภายใตขบวนการชาตินิยม กลาวคือแมสตรีจะถูกเรียกรองใหออกมารวมตอสูกับกระบวนการ
ชาตินิยม แตใชวาบุรุษทุกคนจะเห็นดวยกับการเปนสวนหนึ่งของกระบวนการดังกลาว เพราะการ
ออกไปทํางานนอกบานเทากับบุรุษจะสูญเสียอํานาจในการควบคุมสตรีในบาน ดังที่ซินเธีย เอ็นโล
(Cynthia Enloe) กลาววา สตรีที่เริ่มออกจากบานมาเขารวมขบวนการชาตินิยมเพื่อความมั่นคงใน
อนาคตของลูกเธอเองอาจถูกสามีของเธอตอตานอยางรุนแรงดวยขอหาวาเธอละเลยหนาที่ภายใน
บาน แอบมีสัมพันธกับบุรุษอื่น ทําใหเขาเปนตัวตลกในสายตาของบุรุษอื่นที่อาจลอเลียนวาเขา
ควบคุมภรรยาตัวเองไมได ความขัดแยงนี้อาจนําไปสูการใชกําลังทุบตี ขัดขวางไมใหเธอไปเขา
รวมในกระบวนการ ทั้ง ๆ ที่ในความเปนจริงสตรีเหลานี้เขารวมกระบวนการในฐานะของภรรยา
และมารดาที่ดีก็ได331 กรณีของรัสมีก็สะทอนใหเห็นปรากฏการณดังกลาว สาขนซึ่งเปนสามีไมได
ยินดีกับความเอาใจใสในหนาที่การงานของรัสมี การเปนสวนหนึ่งของกระบวนการชาตินิยมไมได
เปลี่ยนแปลงความสัมพันธที่ไมเทาเทียมระหวางสาขนและรัสมีเลยโดยเฉพาะกับพื้นที่ในบาน แม
ความมุงมั่นอุทิศตนในการทํางานเพื่อชาติจะทําใหรัสมีเปนที่ยอมรับในที่ทํางานมากเพียงไร แตใน
บาน เธอก็ยังอยูในสถานะของภรรยาที่ตองคอยรับใชสามีและทํางานบานทุกอยางรวมทั้งยังถูกสามี
กดใหอยูต่ํากวาตลอดเวลา ในแงนี้ การเปดพื้นที่ใหสตรีออกมาทํางานนอกบานของรัฐจึงไมใชการ
เปดพื้นที่เพราะตองการกระจายอํานาจใหสตรีและบุรุษไดใชเพื่อพัฒนาประเทศรวมกัน แตเปนการ
เรียกรองแรงงานจากสตรีเพิ่มขึ้นในอีกพื้นที่หนึ่งโดยไมสนใจที่จะสรางความเขาใจกับบุรุษ หรือ
สรางความเทาเทียมใหเกิดขึ้นระหวางสตรีกับบุรุษอยางแทจริง สตรียังไมอาจเทาเทียมกับบุรุษ
เพราะในโครงสรางของสังคมระบบปตาธิปไตย คุณคาของสตรีไมไดขึ้นอยูกับความสามารถที่เธอ
มีเพื่อตัวเธอเอง แตคุณคาของเธอขึ้นอยูกับการเติมเต็มความตองการใหบุคคลรอบขางไมวาจะเปน
คนในครอบครัว สังคมหรือประเทศชาติ เปนความสามารถและศักยภาพที่ตองสนับสนุนผูอื่นซึ่ง
เปนบทบาทเดิมๆที่สตรีถูกกําหนดใหเลนในวาทกรรมของนักชาตินิยม
๕.๓.๒ เสนแบงพรมแดนแหงชาติทางวัฒนธรรม
ลักษณะของกุลสตรีแนวขนบนิยมที่ปรากฏในนวนิยายของปล วัณณารีรักษอีก
ประการหนึ่งคือการบรรยายการแตงกายและจริตกิริยาที่ระบุวาเปนอัตลักษณของสตรีเขมร ซึ่งปล
จะใชการบรรยายดังกลาวเปนเครื่องมือวาดพรมแดนทางวัฒนธรรมใหกับความเปนเขมรแท ฉะนั้น
เมื่อดูตัวละครสตรีในนวนิยายบางเรื่องของปลจากวิธีแตงตัว วิธีพูด วิธีวางตนในพื้นที่สาธารณะก็
จะสามารถระบุวาใครคือสตรีเขมรแทและใครไมใชในลักษณะเดียวกับที่ปรากฏในนวนิยายของเมา
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๒๙๘

สําณาง วิธีที่ปล วัณณารีรักษ(และเมา สําณาง)ใชนี้เปนการสรางพรมแดนของนักชาตินิยมวิธีหนึ่ง
โดยใหการแตงกาย ความประพฤติและกิริยามารยาทเปนสิ่งที่สรางพรมแดนเชิงสัญลักษณใหแก
ชาติ ในพรมแดนดังกลาวซึ่งบรรจุกฎเกณฑที่เกี่ยวกับความเปนพลเมืองและพฤติกรรมของชนใน
ชาติที่เหมาะสมนี้ จะเปนสนามหรือพื้นที่ใหทดสอบวาใครเปนผูปฏิบัติตามกฎหรือทาทายกฎ ซึ่ง
จะนําไปสูการบงชี้ไดวาใครที่จัดวาเปนคนในหรืออยูในฐานะพลเมืองของชาติ และใครที่เปนคน
นอกที่ไรคุณสมบัติในการเปนพลเมืองของชาติ ดวยวิธีดังกลาว ภาพของคนที่อยูนอกกรอบก็ชวย
สรางพรมแดนแหงความเปนชาติไดดีเทา ๆ กับภาพของคนที่อยูในกรอบเชนกัน332
นวนิยายเรื่อง เมฆเกล็ดนาค นําเสนอความแตกตางระหวางนางเอกของเรื่องคือ
มรกตกับนางอิจฉาอยางเกสรี โดยใชการแตงกายและกิริยามารยาทตามแนวคิดกุลสตรีแนวขนบ
นิยมเปนเกณฑในการระบุวาใครคือเขมรแทและใครคือคนอื่น สิ่งที่นาสนใจคือในขณะที่ปลไมให
ความสนใจกับการบรรยายรูปโฉมและการแตงกายของมรกตเลย ปลกลับทําเชนนั้นอยางละเอียด
กับเกสรีเพื่อวาดภาพสตรีทันสมัยในทัศนะของผูประพันธ สาวนอยโสภาวัย ๑๙ ใสกระโปรงสีแดง
เพลิงสั้นขึ้นมาถึงขาออน ใบหนาสาวนอยผัดแปง เขียนคิ้ว ทาตาสีเขียวช้ํา ปากเคลือบลิปสติกสีแดง
สด การแตงกายนี้แสดงใหเห็นสตรีที่ใชชีวิตทันสมัยตามแบบอยางสตรีตางประเทศ 333 การแตงกาย
ของเกสรีทั้ง “ความทันสมัย” และ “แบบอยางสตรีตางประเทศ” ลวนแตสรางนัยของความเปนอื่นที่
ไมใชความเปนเขมร แมปลจะไมไดบรรยายภาพการแตงกายของมรกตเลยแตผูอานก็เขาใจไดวา
มรกตคือภาพตรงขามของเกสรีอยางแนนอน แตสิ่งที่เปนอื่นยิ่งกวาการแตงกายคือจริตกิริยาของ
เกสรีที่ลวนแตทําใหผูที่พบเห็นเกิดความรูสึกขัดหูขัดตา เมื่อเกสรีมาจากตางประเทศและพบกับ
บิดาเธอและบิดาของมรกตที่สนามบิน สิ่งแรกที่เธอถามหาคือวิจิตร บุรุษที่เธออยากพบมากเพราะ
อยากรูวาจะหลอเหมือนกับพี่บูรา พระเอกของบริษัทภาพยนตรของเราที่อยูอเมริกาหรือเปลา ? 334
คําถามถึงบุรุษที่ไมเคยพบหนากันมากอนของเกสรีเปนสิ่งที่กันเธอออกมาจากการเปนสตรีเขมร
ทันทีเพราะการแสดงความสนใจในตัวบุรุษกอนเปนสิ่งตองหาม เมื่อรวมกับการแสดงความสนิท
สนมกับบุรุษดวยการกอด หอมแกม จับมือถือแขนบุรุษโดยไมหวงตัวก็ทําใหเกสรีไมใชกุลสตรี
เขมรเพราะพฤติกรรมของเธอตกบรรทัดฐานของสตรีเขมรที่ควบคุมเรื่องเพศวิถีอยางเขมงวด
นอกจากนี้ กิริยามารยาทที่เธอแสดงตอบิดาหรือคนอื่นๆในที่สาธารณะ เชนการทําหนางอใสบิดา
ไมสนใจคําตักเตือนของบิดา สนใจแตความตองการของตนเองโดยไมคํานึงถึงจิตใจผูอื่น ทั้งหมดที่
กลาวมาทําใหเกสรีเปนสตรีอื่นที่ไมใชสตรีเขมรแท ตรงกันขามกับมรกตที่บิดาของเกสรีเองถึงกับ
ออกปากวาอิจฉาครูสุภาที่มีบุตรสาว กิริยามารยาทสุภาพเรียบรอยอยางหลานมรกต เพราะคุณ
332

Joane Nagel, Race, Ethnicity, and Sexuality Intimate Intersection, Forbidden Frontier, p. 147.
333
ปล วัณณารีรักษ, เมฆสฺรกานาค (ภฺนํเพญ: บณฺณาคารอฺงคร, ค.ศ. ๒๐๐๔), ตํพัร ๔๔.(ปล วัณณารีรักษ
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๒๙๙

พนลือ (บิดาเกสรี) ไมมีบุตรสาวที่ มีลักษณะเปนสตรีเขมรที่ออนหวานนารักอยางหลานมรกตเลย
335
จะเห็นวาความเปนอื่นทั้งการแตงกาย จริตกิริยา และพฤติกรรมของเกสรีชวยวาดภาพความเปน
สตรีเขมรแทของมรกตใหชัดเจนขึ้น รางวัลสําหรับความเปนสตรีเขมรแทคือการไดแตงงานกับบุรุษ
เขมร สวนสตรีคนนอกโดยเฉพาะคนที่ตกบรรทัดฐานเรื่องเพศวิถีอยางเกสรีไมมีทางพิชิตใจบุรุษ
เขมรอยางวิจิตรได เพราะสําหรับวิจิตร เขารักในความเปนสตรีเขมรที่มีอยูอยางเพียบพรอมในตัว
มรกตคนรักของเขาอันไดแกความเปนสตรีเขมรที่ขึ้นอยูกับบรรทัดฐานในการควบคุมเรื่องเพศวิถี
เปนสําคัญ
วิจิตรรูความประสงคที่จะรักษาเกียรติยศของสาวคนรักที่มีรั้วประเพณี
เปนเครื่องประดับสําหรับลูกผูหญิง การรูจักปกปองรักษาคาของตนของมรกต
ชายหนุมพึงใจมาก และสิ่งที่นายปรารถนาจากสตรีซึ่งจะเปนมิตรไปนับรอยป คือ
สตรีที่มีคาไมใชสตรีใจงาย โลดแลนไปกับเรื่องความรัก การรูจักรักษาคาของ
ตัวเองของสาวมรกต เปนสิ่งที่สอดคลองกับประเพณีของชนชาติเรา336
ปลเคยให สัมภาษณ เกี่ยวกั บการสรางตั วละครตามแนวคิดกุ ลสตรีวา ดิฉัน ไม
ตองการใหตัวละครหญิงของดิฉันเปนกุลสตรี แตตองใหมีจริยามารยาทที่งดงามเปนแบบสตรีเขมร
อยางเชนเสื้อผา ตองรูจักแตงตัว รูจักพูดคะ ... สิ่งสําคัญคืออะไรที่เปนลักษณะ สฺรี ครฺบ ลกฺขณ
ของเขมรที่ดีงามนั้นยังคงมีคุณคาอยูนั่นเองคะ เราตองรักษาจุดนั้นไวทุกเวลาคะ อยาเดินตามคน
อื่น 337 คุณสมบัติของกุลสตรีที่ปลเนนคือคุณสมบัติทางจิตใจมากกวาเรื่องรูปกายภายนอก ความ
อดทน ความกตัญู จริตกิริยาที่ออนหวาน นุมนวล และมีสัมมาคารวะ ซึ่งปลเห็นวายังตองคงอยู
เพราะหมายถึงอัตลักษณอันดีงามของสตรีเขมร สวนคนอื่นและความเปนอื่นของปลก็คือชาติ
ตะวันตกและวัฒนธรรมตะวันตก และการไมเดินตามคนอื่นของปลหมายถึงเรื่องการแตงกาย จริต
กิริยา และยังหมายถึงคาของลูกผูหญิงที่รูจักควบคุมเรื่องเพศวิถีตามทัศนะของวิจิตร แตสิ่งที่ปล
วัณณารีรักษกลาวมาทั้งหมดยังคงรักษาหัวใจของแนวคิดกุลสตรีขนบนิยมไวอยางครบถวน
ประเด็นการควบคุมเนื้อตัวรางกายสตรีเปนสิ่งที่ปรากฏนานแลวในนวนิยายของ
เมา สําณางตั้งแตกลางทศวรรษที่ ๑๙๘๐ เหตุใดปลจึงเอยถึงประเด็นนี้ลาไปถึง ๒๐ กวาป หาก
พิจารณาตามแนวการสรางงานของปลที่มักโตตอบกับปญหาสังคมในแตละยุคนั้น ชวงป ค.ศ.
๒๐๐๔ อันเปนปที่เรื่องเมฆเกล็ดนาคตีพิมพ เปนชวงเวลาที่เขมรเปดประเทศมาแลวอยางนอย ๑๐
ป นับตั้งแตเขมรมีการเลือกตั้งครั้งแรกในป ค.ศ. ๑๙๙๓ และปรับทิศทางของประเทศไปสูการคา
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เสรีมากขึ้น การเปดประเทศของเขมรหมายถึงการหลั่งไหลเขามาของชาวตะวันตกทั้งในกรณีของผู
ชวยเหลืออยางเจาหนาที่ UNTAC หรือเจาหนาที่ขององคกรพัฒนาเอกชนระหวางประเทศ หมายถึง
นักทองเที่ยวชาวตางชาติ และหมายถึงสื่อที่เปดกวางขึ้นตั้งแตหลังการเลือกตั้งในป ค.ศ. ๑๙๙๓ดวย
นอกจากจะเปดโอกาสทางเศรษฐกิจใหสตรีสามารถประกอบกิจการคาเล็ก ๆ รองรับชาวตางชาติ
หรือทําใหสตรีมีงานทําดวยการเปนเจาหนาที่ทองถิ่นขององคกรพัฒนาเอกชนที่เกิดขึ้นมากในชวงนี้
สิ่งที่สงผลกระทบกับสตรีเขมรโดยตรงคือธุรกิจการคาและบริการที่ตองการแรงงานสตรีเปนหลัก
รวมถึงธุรกิจการคาประเวณีซึ่งเปดโอกาสใหสตรีมีรายไดมากขึ้น แตในขณะเดียวกันก็สั่นคลอน
คานิยมเกี่ยวกับความเปนกุลสตรีของสตรีเขมรอยางมากดวย ในชวงที่นวนิยายเรื่อง เมฆเกล็ดนาค
เกิดขึ้น ชุดคําถามเกี่ยวกับภาพของสตรีในอุดมคติที่ขัดแยงกับชีวิตจริงในสภาพสังคมปจจุบันคงมี
มากพอสมควร เชน เมื่อทองหิวแตสตรีไรทางเลือกอื่นนอกจากเดินเขาสูธุรกิจขายบริการที่ตอง
ติดตอสัมพันธกับบุรุษมากหนาหลายตา สตรีเขมรและบุรุษรวมสังคมจะยังยึดมั่นกับคุณคาสตรีตาม
แนวคิดกุลสตรีแนวขนบนิยมอยูอีกหรือไม เมื่อสตรีตัดสินใจเลือกที่จะมีชีวิตรอดมากกวาการรับ
หนาที่แมของชาติ ผูสืบตอและสงทอดอัตลักษณทางวัฒนธรรม รวมทั้งผูรวมกระบวนการสราง
ชาติโดยใชแรงงานหนักในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมแตไดคาตอบแทนที่ไมเพียงพอกับรายจาย
สังคมเขมรมีคําตอบหรือทางเลือกอื่นใหสตรีมากกวาการเขาสูธุรกิจการขายบริการและการคา
ประเวณีหรื อไม และหากธุรกิจ การคาประเวณีเ ฟองฟูแ ละกลุ มลู ก คา หลักที่ใ ชบริการคื อบุรุษ
ตางชาติ สังคมเขมรจะรับมืออยางไรกับปรากฏการณการผสมกันทางสายเลือดระหวางชนชาติ
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเสมอเมื่อมีคําถามทํานองนี้คือสตรียังถูกทิ้งใหอยูกับคําถามที่ไมมีคําตอบจากฝาย
ใดเลย ซึ่งอาจเปนเพราะในชีวิตจริงที่ปญหาตาง ๆ เกิดขึ้นจริง รัฐและสังคมไมอาจรับมือหรือ
ตานทานกับปญหาเหลานั้นได ฉะนั้นทางออกของสังคมคือการหันมาควบคุมในพื้นที่อื่นเชนใน
พื้นที่แหงจินตนาการ เรื่องเพศวิถีของสตรีจะถูกควบคุมอยางเขมงวดมากขึ้น ดังเชนการนําเสนอ
ภาพสตรีในนวนิยายเรื่องนี้ ความทันสมัยซึ่งหมายถึงความเปนตะวันตกและการไมรักนวลสงวน
ตัวจะเปนเปาของการโจมตี ถูกควบคุมและถูกทําใหเปนคนอื่น ในขณะที่ภาพสตรีผูรักนวลสงวน
ตัวก็จะไดรับการเชิดชูในฐานะของสตรีที่ควบคุมพฤติกรรมการแสดงออกทางเพศไดอยางดีและ
เหมาะสมที่จะเปนพลเมืองของประเทศ ทั้งนี้เพื่อใหบทบาทหนาที่ของสตรีที่มีตอรัฐและตอสังคม
ในระบบปตาธิปไตยยังคงตรึงอยูตอไป
๕.๓.๓ คานิยมเกี่ยวกับสตรีมายและคานิยมเรื่องพรหมจารี : การตอรองที่ไมสิ้นสุด
เทาที่ผานมาจะพบวาเปาหมายการตอรองของปล วัณณารีรักษที่ทําเพื่อสตรีเปน
เปาหมายเพื่อขยายพื้นที่ทางสังคมซึ่งแตเดิมบุรุษยึดครองอยูใหสตรีไดมีโอกาสพิสูจนตัวเองใน
พื้นที่เหลานั้นบาง ตัวละครเอกสตรีของเธอทุกคนทั้งมาลดี รัสมี วรลักขณ วีริยา และมรกต จึงได
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เขาไปชวงชิงพื้นที่ของบุรุษและพิสูจนความสามารถใหผูอานเห็น แตการพยายามชวงชิงพื้นที่ที่
บุรุษยอมรับเพื่อจะแสดงใหเห็นวาสิ่งที่บุรุษทําไดสตรีก็ทําไดไมไดชวยทําใหทัศนะของสังคม
เกี่ยวกับสถานะและความสัมพันธระหวางสตรีและบุรุษดีขึ้น เพราะในที่สุดความพยายามดังกลาว
จะทําใหสตรีถูกเรียกรองใหคิดและมองแบบบุรุษและถูกประเมินดวยบรรทัดฐานของบุรุษโดยที่
บุรุษไมจําเปนตองเปลี่ยนแปลงอะไรเลย และการเขาไปในพื้นที่อื่น ๆ ที่สตรีมีโอกาสเขาถึงนอย
ไมไดหมายความวาจะทําใหสตรีมีอํานาจในการตอรองมากขึ้น เพราะสตรียังตองคงคุณความดีตาม
ลักษณะของกุลสตรีแนวขนบนิยมอยางไมขาดตกบกพรองเชนเดิม ดังเชนที่รัสมีตองทํางานอยาง
เขมแข็ง เด็ดเดี่ยว กลาหาญ ตามคุณสมบัติของบุรุษหรือตองทําใหดีกวาจึงจะไดรับการยอมรับ แต
เมื่อกลับมาถึงบานรัสมีก็ถูกสามีกลาวหาวาสนใจแตงานนอกบานทําใหงานในบานบกพรองและถูก
ทํารายรางกายเปนประจํา การเขาไปอยูในพื้นที่ของบุรุษจึงไมไดหมายความวาสังคมจะยินยอมให
สถานภาพของสตรีอยูในระดับที่เสมอบุรุษไดงาย ๆ
ดังนั้น อีกกระแสหนึ่งในนวนิยายของปล วัณณารีรักษ สิ่งที่เธอพยายามนําเสนอ
มาโดยตลอดคือการตอรองกับบรรทัดฐานกุลสตรีแนวขนบนิยมใหมีลักษณะที่ยืดหยุนและให
คุณคาสตรีในฐานะมนุษยที่มีความคิดและความตองการเปนของตนเอง ไมใชการอุทิศตนรับใช
ผูอื่นตลอดเวลา แตก็ควรตั้งขอสังเกตไวดวยวามีบางประเด็นเทานั้นที่ปล วัณณารีรักษตองการใหมี
การแกไข ประเด็นที่ปลไมเห็นดวยอยางมากคือคานิยมที่กําหนดและตัดสินคุณคาของสตรีเชน
คานิยมเกี่ยวกับสตรีมายและคานิยมเรื่องพรหมจารีย ปลจะแสดงความเห็นเชิงวิพากษผานตัวละคร
ทั้งสามคือรัสมี วรลักขณและถาวรีทั้งในแงของลักษณะนิสัย และการปฏิบัติตนตามบรรทัดฐานของ
แนวคิดกุลสตรีแนวขนบนิยม นาสนใจวาสิ่งที่ปลทําไดดีคือสรางภาพสตรีใหรับใชอุดมการณของ
รัฐและสังคมเปนสิ่งที่ขัดแยงกับสิ่งที่ปลตองการเรียกรองตอรองแทนสตรีคือ อยากใหสตรีมีสิทธิ์
เทาเทียมบุรุษ ปลจะสามารถตอรองเพื่อสตรีไดมากนอยเพียงใด
๕.๓.๓.๑ เสียงเพื่อสตรีมาย
ปล วัณณารีรักษตั้งคําถามเกี่ยวกับสถานภาพสตรีมายผานตัวละคร
เอกสตรีพี่นองคือรัสมีและวรลักขณ คําถามของปลคือยุติธรรมแลวหรือที่สตรีดีและเพียบพรอมคน
หนึ่งจะตองทนอยูกับสามีที่ไมเห็นคุณคาและทํารายเธอตลอดเวลา เพียงเพราะสตรีถูกคานิยม
เกี่ ย วกั บ สตรี ม า ยและถู ก แนวคิ ด กุ ล สตรี แ นวขนบนิ ย มที่ สั่ ง ให ส ตรี ซื่ อ สั ต ย กั บ สามี อดทนกั บ
พฤติกรรมที่ไมถูกตองของสามีกดทับไว ปลแสดงความไมเห็นดวยโดยผานภาพชีวิตของรัสมีและ
ผานความเห็นของวรลักขณที่ลุกมาวิพากษคานิยมเกี่ยวกับสตรีมายและการเปนกุลสสตรีของพี่สาว
เปนระยะ จนในทายที่สุด รัสมีก็สามารถฝาดานความอายในการไดชื่อวาเปนสตรีมายไดสําเร็จ
และตอนจบของเรื่องปลยังเปดโอกาสใหสตรีมายอยางรัสมีไดแตงงานใหมกับนรินทร บุรุษ ผู
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เพียบพรอมอดีตคูหมั้นของเธอที่พลัดพรากกันไปในสมัยเขมรแดง ซึ่งเปนสิ่งที่แทบจะเปนไป
ไม ไ ด เ ลยสํ า หรั บ สตรี ม า ยที่ มี ฐ านะค อ นข า งยากจนอย า งรั ส มี ฉะนั้ น เมื่ อ ดู จ ากผลลั พ ธ ที่ เ กิ ด
ขึ้นกับรัสมี การตอสูเพื่อสตรีที่ถูกสามีทํารายและเพื่อยกระดับสถานภาพของสตรีมายทําทาจะจบลง
ดวยดี
อยางไรก็ตาม หากพิจารณาในรายละเอียดแลว สิ่งที่ปรากฏกลับ
กลายเปนวารัสมีเปนตัวละครที่แสดงใหเห็นภาพของสตรีที่ถูกคานิยมเรื่องสตรีมายและแนวคิดกุล
สตรี แ นวขนบนิ ย มทํ า ร า ยอย า งไร ท างออก เพราะจากวิ ธี คิ ด รวมทั้ ง เหตุ ผ ลที่ รั ส มี ไ ม ย อมหย า
จนกระทั่งเปลี่ยนความคิดมาสูการรับสถานภาพมายและยอมแตงงานใหมได ไมไดแสดงใหเห็นชัย
ชนะของรัสมีและไมไดแสดงใหเห็นวาปล วัณณารีรักษสามารถปลดปลอยรัสมีจากคานิยมของ
สังคมดังกลาวเลย สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตรัสมีแสดงใหเห็นวารัสมีคือสตรีที่ถูกลามไวดวยแนวคิดกุล
สตรีแนวขนบนิยม เพราะตั้งแตตนเรื่องผูอานจะเห็นรัสมีถูกสาขนทํารายรางกายอยางรุนแรงและ
การทํารายแบบนี้เกิดขึ้นเปนประจํา ถึงขนาดหลายครั้งที่รัสมีบาดเจ็บจนตองเขาโรงพยาบาล แตรัส
มีเลือกใชวิธีอดทน ไมตอบโตดวยเหตุผลวา เธอไมตัดใจจากเขาเพราะนึกถึงบุญคุณของเขาใน
สมัยกอนที่ทําดีกับครอบครัวเธอ 338 เธอเปนภริยาที่ไมมีสิทธิ์อะไรเลยกับสามีแบบสาขน339 ความ
อดทน การไมโตตอบกับการกระทําผิดของสามีเปนวิธีที่จะชวยใหจิตใจเธอสงบ เพื่อใหเธอมีชีวิต
อยูใกลลูกกับนองไดนานตอไปอีก340 รัสมีใชวิธีคิดแบบกุลสตรีแนวขนบนิยมในการอยูกับปญหา
ครอบครัว คือใชความกตัญูเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ วางสถานะตัวเองไวต่ํากวาสามี และปฏิบัติ
ตัวตามคําสอนของจฺบาบสฺรีฉบับหมื่นไมที่ใหอดทนกับสามี เวลาสามีโกรธภรรยาตองไมโกรธตอบ
วิธีคิดแบบนี้ฝงลึกในทัศนะของสังคมเขมร แมแตนรินทรซึ่งปลยกยองใหเปนแบบอยางของบุรุษ
ในอุดมคตินั้นก็ยังบอกใหรัสมีอดทนและใชความดีแบบกุลสตรีในการเอาชนะจิตใจสาขนเพื่อให
เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองใหได
อยาหมดหวังรัสมี นองเรียนรูไดมากกวาสาขน นองตอง
ใชความอดทนออนโยนเปนอาวุธพิเศษสําหรับสามีนอง....พี่ยัง
เชื่อวาสาขนเขาตองยอมแพนองในวันใดวันหนึ่งแน ๆ 341
เสียงของสังคมบอกใหรัสมีอดทนกับการถูกซอมและรัสมีก็เชื่อตามนั้น
ฟงคําพูดของพี่ นองตกลงใจจะพยายามทําใจ เปนใบ ไมไดยินอะไรกับคําพูดของสามีนอง342 ไม
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ตองพูดถึงการหยาเพราะเปนสิ่งที่รัสมีกลัวมาก แตความกลัวของรัสมีนอกจากที่เธออางวา สงสาร
ชีวีที่จะกําพราพอ แลว สิ่งที่เธอกลัวมากคือกลัวชาวบานจะติฉินนินทาวาเธอเปนสตรีที่ไมดีถึง
ขนาดที่สามีทิ้งไป อืม...! เพราะกลัวรสชาติเด็กกําพราพอ เพราะกลัวคําวาแมหมายสามีหยา ...ทํา
ใหชีวิตพี่มืดมนถึงขนาดนี้ 343 ฉะนั้น สถานภาพภรรยาที่เปนเหยื่อรองรับความรุนแรงในครอบครัว
เป น ประจํ า ไม ไ ด ทํ า ให รั ส มี ก ล า ตั ด สิ น ใจแยกทางกั บ สามี แต สิ่ ง ที่ ทํ า ให รั ส มี ย อมรั บ ได กั บ
สถานภาพแมมายจริง ๆ กลับเปนอุดมการณที่เธอมีตอประเทศชาติ เมื่อเธอรูความจริงวาสาขนเปน
ไสศึกใหศัตรูของรัฐบาล เธอไมแมแตจะไปดูศพของสามี สําหรับรัสมี ความเสื่อมเสียในฐานะคน
สมคบกันโกงชาติรายแรงยิ่งกวาถูกนินทาวาเปนแมมาย ชีวิตของรัสมีจึงแสดงใหเห็นพลังที่กดทับ
ชีวิตเธอไวถึงสองชั้นคือพลังของแนวคิดกุลสตรีแนวขนบนิยมและพลังของอุดมกาณของรัฐ และ
หากจะวัดกําลังกัน พลังของรัฐก็มีอํานาจเหนือกวา รัสมีจึงสามารถเปนสตรีมายผูรักชาติไดอยางไม
เกรงคํานินทาของสังคม
เสียงที่ตอสูเพื่อสตรีมายคือเสียงของวรลักขณที่ปลใชคานคานิยมเกี่ยวกับ
สถานภาพของสตรีมายโดยตรง วรลักขณทนไมไดกับภาพที่พี่สาวของเธอถูกสามีทํารายตอหนาลูก
เปนประจํา เธอเปนคนปลุกเราใหพี่สาวแยกทางกับสามีเพื่อใหชีวิตรัสมีเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ขึ้น สามีพี่ทํารายพี่ทั้งรางกายและจิตใจ... นาเสียดาย ฉันออนวอนใหพี่หยากับเขาแตพี่ไมยอม...
เธอพยายามชี้ใหเห็นวาวิธีการแบบกุลสตรีที่รัสมีใชนั้นไมไดผล และยังวิพากษวิธีคิดของพี่สาว
อยางตรงไปตรงมา การหามของพี่ที่บอกสามีพี่ไดผลแบบไหน? แกมของพี่ยังเหลือรอยนิ้วมือของ
พี่สาขนยังไมหายเลย ถาฉันใหพี่หยากัน พี่วาสงสารชีวี กลัววามันไมมีพอ กลัวคํานินทาของญาติ
กับหญิงเปนหมาย กลัวความหยาบคายของสามีที่โกรธ....พี่กลัวมาก กลัวทุกอยาง แตพี่เอาตัวไม
รอดจากความทรมานของสามีเหมือนเดิมหยากันไปเถอะพี่ นองจะพยายามหาเงินมาเลี้ยงพี่กับ
หลานเอง344
สิ่งที่วรลักขณพูดเปนทั้งการวิจารณวิธีแกปญหาครอบครัวของกุลสตรีซึ่ง
เธอเห็นวาไมไดผล แสดงจุดยืนที่สนับสนุนใหสตรีกลาตัดสินใจแกปญหาชีวิตของตนเองโดยไม
ตองหวั่นเกรงกับคําตัดสินของสังคมมากเกินไป และแสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพวาสตรีสามารถ
เลี้ยงตนเองและครอบครัวไดโดยไมตองอาศัยบุรุษ หากใชมาตรฐานของจฺบาบสฺรีฉบับหมื่นไมวัด
เนื้อหาที่วรลักขณพูดก็เปนสิ่งที่ตรงกันขามอยางสิ้นเชิง นอกจากนี้ วรลักขณยังกลาวิพากษการ
กระทําของสาขนที่ตบตีพี่สาวเธออยางทารุณ
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พี่สาขน พี่นี่เองที่เปนผูชายขี้แพ กลายกมือตบผูหญิงอยางไร
ความคิด ฉันเคยเคารพพี่ยกใหเปนพี่เขย แตการกระทําของพี่ตอนนี้มันสั่ง
ใหฉันไมเคารพพี่อีกแลว...พี่กลาหาเรื่องผิดความจริง..พี่เองที่ขมเหงกัน
งาย ๆ ตบตีพี่สาวฉันยิ่งกวาสัตวซะอีก ไมวาแคภรรยาหรือนองสะใภ?
การอดทนของฉันมันถึงจุดที่ทนไมไหวแลว ถาไมอยางนั้นพี่สาวฉันคง
จะเอาโรงพยาบาลเปนบานแนเลย 345
ทัศนะของวรลักขณที่สะทอนออกมาทางคําวิพากษเหลานี้
บอกอยางชัดเจนวาหากตองอยูรวมกับสามีที่มีจิตใจโหดรายทารุณ ไรสติปญญาและไรศีลธรรม เธอ
ยินดีเลือกอยูในฐานะสตรีมายโดยไมกลัวคําครหานินทาใดๆ แตในทายที่สุด ปลก็ใหเสียงของวร
ลักขณเปนเสียงที่ไรพลังในการชักจูงใจสตรีดวยกันใหกลาเผชิญหนาและตอรองกับคานิยมที่กดทับ
สตรี เพราะไมวาวรลักขณจะสนับสนุนพี่สาวอยางไรรัสมีก็ยังใชความอดทนตามแบบเดิม แตใน
ฐานะของสตรีที่พูดดวยทัศนะของตนเอง คําพูดของวรลักขณเปนการทาทายคานิยมที่แบงแยกและ
กีดกันสตรีมายที่ชัดเจนและอาจเปนตัวแทนความหวังของสตรีเขมรไดในระดับหนึ่งทีเดียว
ผูที่ปลใหเปนเสียงที่ดังพอในการวิพากษคานิยมเกี่ยวกับสตรี
ม า ยคื อ บุ รุ ษ ในอุ ด มคติ อ ย า งนริ น ท นริ น ท เ ป น บุ รุ ษ ที่ มี ค วามกล า หาญ รั ก ชาติ เ หนื อ สิ่ ง อื่ น ใด
เสียสละความสุขสวนตัวเพื่อชาติ และมีจิตใจกวาง เขาใหอภัยภรรยาที่หนีตามชูไปดวยความเขาใจ
วาเปนเพราะเขาทําหนาที่สามีบกพรอง ไมสามารถใหความสุขกับภรรยาไดตามที่เธอตองการเธอจึง
ทิ้งเขาไป ปลยืมปาก นรินทในการวิจารณคานิยมของสังคมวา
“วรลั ก ขณ นี่ แ หละ เป น ดอกผลของการแต ง งานที่
สังคมสมัยพอลพตกําหนดความคิดของมนุษย เรื่องราวชีวิตสามี
ภรรยาของพี่ สามีภรรยาชาวเขมรอีกหลายคน....และสามีภรรยา
น อ งรั ส มี ถู ก การแต ง งานแบบคลุ ม ถุ ง ชนที่ เ ลวร า ยบวกกั บ
ประเพณีที่ติดอยูในสมองชาวเขมรมานานไดจับบังคับเรา ขอให
เราเอาการใหอภัยและอดทนเปนหลักเพื่อเอาชนะความขมขื่นใน
คูชีวิตที่มีทัศนะไมเขากันใหอยูดวยกัน ทั้งที่หาทางออกไมเจอ
อยางนี้แลว แตละคนกล้ํากลืนความเศราเอาไว กอดความทุกข
ในจิตใจอยางอดทนเพื่อใหดูมีความสุขทั้งที่ยากลําบาก”
วรลักขณตอบ
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“ความคิดเห็นแกตัวเกินไป ฉันไมนับถือหรอก ”
“ มนุษยเปนสวนเล็ก ๆ ของสังคม ธาตุที่เล็กผิดไปจาก
เขาคงจะเอาชนะธาตุที่มากกวาไดยาก...” เขาหยุดแลวพูดตอ
“การดูถูก เหยีย ดหยามของญาติกั บคําวา “หย ากัน ” ไมค อ ย
ไพเราะหู ห รอก เพราะเขาทั้ ง หลายนั้ น ชอบดู ถู ก โดยไม ย อม
พิจารณาดูความจริงเลย” 346
บทสนทนาที่นาสนใจนี้แสดงใหเห็นวาลําพังเฉพาะวรลักขณคน
เดียวที่วิพากษประเพณีอยางอาจหาญวา ประเพณีที่ติดอยูในสมองชาวเขมร ใหเอาการใหอภัยและ
อดทนเปนหลักเพื่อเอาชนะความขมขื่นในคูชีวิตที่มีทัศนะไมเขากันใหอยูดวยกัน เปนสิ่งที่เห็นแก
ตัวไมนับถือนั้นไมมีพลังพอเพราะเปนเสียงของสตรี ตองใหบุรุษในอุดมคติอยางนรินทกลาวจึงจะ
มีน้ําหนักเพียงพอ แตบทสนทนานี้ก็ซอนตัวในบทวิพากษนโยบายบังคับแตงงานหมูของเขมรแดง
อีกเชนเคย น้ําหนักของการวิจารณคานิยมของสังคมเลยดูออนดอยลงไปอยางชวยไมได อยางไรก็
ตาม ปลยังไดใชนรินทในการปลดแอกคานิยมเรื่องสตรีมายเปนคนไมมีคุณคาอีก เปนเพราะนรินท
กาวเขามาขอรัสมีแตงงานและชักจูงใหรัสมีเห็นคุณคาของตัวเอง รัสมีจึงแตงงานใหมได เพราะ
ความคิดสวนตัวของรัสมียังมองตนเองในสถานภาพของสตรีมายวา นองเปนผูหญิงมาย เปนหญิง
มายไมมีทางดีไปกวาเปนชายมายหรอกพี่ ...ผูชายเปนทอง ผูหญิงเปนผาขาว...พี่เปนแสง นองเปน
คืนเดือนมืด...ผิดกันมาก พี่เลือกผูหญิงบริสุทธิ์มาเปนภรรยาที่ดีเถอะ... กาลเวลาสําหรับเราผานไป
ไมหวนกลับมาอีกแลว ถาพี่ปรารถนาในตัวนอง ญาติของพี่จะตองดูหมิ่นเหยียดหยามพี่แน 347
คําพูดรัสมีเปนสิ่งที่สะทอนสังคมระบบปตาธิปไตยที่ชัดเจนที่สุด
แมแตในสถานะมายเชนเดียวกัน สตรีก็อยูต่ํากวาบุรุษอยางเทียบไมได ดังความเปรียบในสังคมเขมร
ที่เปรียบบุรุษกับทอง ทองแมจะผานไฟเผาผลาญสักเพียงใดก็ยังสุกปลั่ง แตสตรีเปรียบเหมือนผา
ขาว เปอนเพียงครั้งเดียวรอยเปอนก็ติดลึกไมสามารถทําความสะอาดใหขาวดังเดิม การที่นรินทจะ
แตงงานใหมสังคมไมรังเกียจซึ่งเปนสิ่งที่ตรงกันขามกับรัสมี ทัศนะของสังคมที่รังเกียจสตรีมายยัง
ติดอยูในความคิดรัสมีจนนรินทตองยืนยันกับรัสมีวา รัสมี พี่อยากใหคืนมืดนั้นมันผานไปนะ ....
พี่ตองการความสุขในครอบครัว รักแทมันขึ้นอยูกับใจของเราทั้งสอง ไมใชญาติที่จะมาเปนผูรับ
วาสนานั้นแทนเลย348 ฉะนั้น การที่ปลจบเรื่องโดยการใหรัสมีแตงงานใหมไดจึงไมอาจถือวาเปน
ชัย ชนะของป ลและของรั สมีที่ ไ ด ปลดแอกสตรี ออกจากคานิย มเดิมที่ก ดทับพวกเธอไว คนที่
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สามารถแตะคานิยมที่สังคมยอมรับมานานไดยังเปนบุรุษ ซึ่งหากจะพิจารณาอยางเอาใจชวยปลที่สุด
ก็อาจเปนไปไดวา การใชนรินทเปนคนวิพากษและเปนคนนําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเปนยุทธวิธี
อยางหนึ่งที่ปลตองการจะบอกวา การที่สังคมเขมรจะปรับเปลี่ยนคานิยมที่กดทับสตรีนั้น สตรีไม
สามารถตอสูไดโดยลําพังแตตองอาศัยการรวมมือจากบุรุษ การเปลี่ยนแปลงจึงอาจเปนไปได
กรณี ข องรั ส มีเ ป น ตั ว อย า งอั น ดี ที่ แ สดงให เ ห็ น ว าค า นิ ย มหรื อ
ทัศนะเกี่ยวกับสตรีมายในสังคมเขมรไมใชเรื่องที่เขาใจไดจากแงมุมเดียว ในแงมุมหนึ่งนั้น ความ
จําเปนดานจํานวนประชากรที่เหลือสตรีและสตรีมายมากกวาบุรุษสมัยหลังเขมรแดงทําใหรัฐและ
สังคมตองเชิดชูสตรีมายเพราะรัฐตองใชแรงงานจากสตรีมายเหลานี้ในการฟนฟูชาติ แตในอีกมิติ
หนึ่งของสังคม การที่จํานวนประชากรบุรุษเหลืออยูนอยกวากลับกลายเปนการซ้ําเติมความทุกขให
สตรีมายมากขึ้น เพราะเธอเหลานี้ก็อาจมีความหวังและความตองการจะแตงงานใหม เหตุผลมีทั้ง
ด า นเศรษฐกิ จ และความเป น อยู ที่ ต อ งการผู นํา ไปช ว ยแบ ง เบาภาระครอบครั ว และเหตุ ผ ลด า น
วัฒนธรรมที่สังคมวางสถานะสตรีมายไวต่ํามาก การอยูอยางสตรีมายจะถูกรังเกียจและกีดกัน ถูกดู
ถูก และเปนบุคคลที่เสี่ยงตอการถูกลวงละเมิดในหลาย ๆ ทาง แตบุรุษก็ไมเลือกสตรีมายโดยเฉพาะ
สตรีม ายที่ฐานะยากจน เพราะบุรุษ ถือวาเปนชนกลุมนอยที่สังคมตองการจึงมีโอกาสเลื อกได
มากกวา บุรุษก็จะสรางคานิยมในการเลือกสาวพรหมจารียซอนเขาไปกับคานิยมเดิมที่มีอยูแลว
เปนการตัดโอกาสแตงงานใหมของสตรีมายมากยิ่งขึ้น
เหตุผลอีกประการที่สําคัญคือ ตองทําความเขาใจวาสิ่งที่ปลกําลัง
ตอสูอยูคือทัศนะทางสังคมเกี่ยวกับตัวสตรีมายที่ฝงรากลึกซึ่งอาจตกทอดมาตั้งแตวัฒนธรรมฮินดู
เขามาในดินแดนเขมร ในวัฒนธรรมฮินดู สถานะของสตรีมายนั้นต่ํามาก สตรีมายถูกมองวาเปน
เรื่ อ งของความอั บ อาย เป น พวกที่ ถู ก ขั บ ไล จ ากงานเลี้ ย ง ใครเห็ น สตรี ม า ยถื อ ว า เป น ลางร า ย
สถานภาพทางสังคมที่ต่ําของสตรีมายถึงกับมีคํากลาวในวรรณคดีเรื่องสําคัญของอินเดีย กลาวคือ
มหาภารตะกลาวไววา สตรีมายคือผูถูกความชั่วรายตะครุบทุกดานเหมือนดั่งชิ้นเนื้อสดถูกตะครุบ
ดวยนกที่ลาเหยื่อ สวนในรามายณะกลาววา อันตรายที่รายแรงที่สุดที่มีชัยเหนือสตรีคือความเปน
มาย349 ทัศนะนี้มีอิทธิพลอยางเขมขนในสังคมเขมร แมในภาษิตเขมรก็มีการกลาวถึงไววา แมมาย
จําหนายปากเขา หมายถึงแมมายเปนอาหารปากแกเขาซึ่งคือการถูกคนในสังคมเพงเล็งเกี่ยวกับการ
วางตัวและมักถูกซุบซิบนินทา และอีกภาษิตหนึ่งกลาววา ศิษยครูสาม ผูหญิงผัวเลิก วัวพยศ หมา
ทิ้งเจาของ ภาษิตนี้หมายถึงสิ่งที่มีปญหาทั้งหมดไมควรเขาใกลซึ่งมีสตรีมายรวมอยูดวย ในสังคม
เขมรแมการหยารางจะกระทําไดอยางถูกกฎหมาย แตก็ไมคอยมีใครหยารางเพราะผูที่หยารางจะไม
เปนที่ยอมรับของสังคมและจะไมไดรับเชิญใหไปรวมงานบางอยางเชนงานแตงงาน และสตรีมาย
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สามีหยาก็คือบุคคลที่นารังเกียจที่สุด350 ฉะนั้นจึงไมใชเรื่องงายที่ทั้งตัวปลเองและตัวละครสตรีของ
เธอจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงคานิยมดังกลาวไดในเวลาชั่วขามคืน
การเปลี่ยนแปลงคานิยมเรื่องสตรีมายเปนสิ่งที่ทําไดยากพอ ๆ
กับการเปลี่ยนแปลงคานิยมเรื่องพรหมจารีของสตรีเพราะคานิยมดังกลาวเปนสิ่งที่คาบเกี่ยวกันและ
ยังนําไปสูคานิยมอื่น ๆ ที่สังคมใชเปนบรรทัดฐานในการควบคุมและประเมินคุณคาสตรีอีก สตรี
มายไรคุณคาเปนเพราะเธอไมใชสาวพรหมจารี แมสตรีผูนั้นจะอยูในฐานะมารดาของบุตรซึ่งเปน
สถานะที่สังคมยกยองสตรีไวสูงสุด แตเมื่อไรสามีและคิดจะแตงงานใหม สถานะการเปนมารดา
ของบุตรจะดูดอยคาลง เพราะแนวคิดกุลสตรีเรื่องความซื่อสัตยตอสามีจะเขามาตัดสินสตรีผูนั้น
ทันที อยางไรก็ตาม ปลไดทําสิ่งหนึ่งหลังจากที่สงสตรีอยางวรลักขณมาวิพากษคานิยมเกี่ยวกับ
สถานะของสตรีมายในสังคมเขมรแลว ในราว ๖ ปตอมา ตัวละครสตรีคนหนึ่งของปลจะลุกขึ้นมา
ทาทายคานิยมเกี่ยวกับเรื่องพรหมจารีของสตรี แมจะยังไมสําเร็จแตก็นับวาเปนการเปลี่ยนแปลงที่
นาจับตาทีเดียว
๕.๓.๓.๒ สตรีผูทาทายคานิยมสาวพรหมจารี
ในขณะที่วีริยา นางเอกในนวนิยายเรื่อง ลืมไมลง ตําหนิตัวเองวา
เธอคือ คนเลว คนเจาชู นองเปนกากีศตวรรษที่ ๒๐ 351 เพียงเพราะเธอปฏิเสธการแตงงานกับบุรุษคน
หนึ่งเพื่อจะอุทิศชีวิตไปดูแลอดีตคูหมั้นที่พิการ แตถาวรี ตัวละครสตรีในเรื่องเดียวกันกลับยืนยัน
วาจะขอมอบกายใหบุรุษที่เธอรักกอนที่เธอจะตองไปแตงงานกับบุรุษที่เธอไมรัก และเธอก็ทํา
เชนนั้นจริง ๆ ความแตกตางที่เห็นไดชัดเจนคือ นางเอกอยางวีริยายังอยูในกรอบของจฺบาบสฺรีและ
กรอบอื่น ๆ ของแนวคิดกุลสตรีแนวขนบนิยมอยางเครงครัด วีริยายังไมเคยมีความสัมพันธกับบุรุษ
คนใด เลย แตเพียงแคเธอตัดสินใจปฏิเสธการแตงงานกับบุรุษคนหนึ่ง เธอก็ตั้งขอกลาวหาใหตัวเอง
วาเธอเปนสตรีหลายใจหรือนางกากีศตวรรษที่ ๒๐ เสียแลว แตถาวรีกลับไมสนใจกรอบใด ๆ เลย
สิ่งที่ถาวรี กระทําจึงสวนทางกับวีริยาและถือเปนการทาทายจฺบาบสฺรี(โดยเฉพาะจฺบาบสฺรีสํานวน
พระองคดวง)ที่แปลกตาที่สุดเทาที่เคยพบมา
ถาวรีเปนตัวละครที่ถูกสรางใหมีวิธีคิดและลักษณะนิสัยผิดจาก
ภาพสตรีเขมรทั่วไป เธอเปนสตรีที่ใจกวางผิดสตรีเขมรคนอื่นๆ เพราะเธอรักกับพระเอกภิรักษ แต
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แทนที่เธอจะตั้งตนเปนคูแขงกับวีริยานางเอกของเรื่องเธอกลับทําตัวเปนแมสื่อแมชักใหภิรักษมา
สนใจวีริยา โดยปกติในนวนิยายเขมร การไดครอบครองพระเอกและไดแตงงานกับพระเอกเปน
เปาหมายสําคัญของตัวละครสตรี เพราะพระเอกมีสถานะเปนเหมือนรางวัลในการปฏิบัติตนตาม
กรอบกุลสตรีแนวขนบนิยม สตรีที่มีคุณความดีที่คูควรเทานั้นจึงจะครอบครองพระเอกได ฉะนั้น
สตรีที่เปนคูแขงกับนางเอกจะมีภาพเปนนางอิจฉาอยางชัดเจน แตถาวรีไมไดมีภาพเชนนั้น ภาพ
ของเธอคือสตรีที่มีความรู ฉลาด พูดจาฉาดฉาน เชื่อมั่นในตนเอง แมความรักระหวางเธอกับภิรักษ
จะมีอุปสรรคแตเธอก็ไมหวั่น เธอประกาศวา ระหวางเราทั้งสองบางครั้งก็มีปญหาชีวิตซ้ําซากโดย
หลีกเลี่ยงไมพน ...ยิ้มถอะพี่ นองไมฝงตัวอยูในความสิ้นหวัง352 ความเชื่อมั่นในตนเองของถาวรี
ถึงกับทําใหภิรักษออกปากอยางทึ่ง นองมีความกลาหาญกวาพี่ 353 และเหตุผลที่ทําใหเธอพยายาม
โนมนาวใหภิรักษสนใจ วีริยาก็คือเธอเห็นวาวีริยาเหมาะสมที่จะมาดูแลภิรักษแทนเธอ
ปลไมเ คยประณามถาวรีที่ ตั ด สิน ใจมอบกายให ภิรัก ษก อ นจะ
แตงงานกับบุรุษอื่น ตรงกันขาม ปลแจกแจงเหตุผลที่ทําใหถาวรีตัดสินใจแบบนั้น ถาวรีไมไดมี
ความคิดที่จะทําสิ่งที่ขัดกับประเพณีเขมร แตปจจัยที่บีบบังคับใหเธอทําแบบนั้นคือความกตัญูที่
เธอมีตอพี่ชาย ถาวรีแตงงานกับภิรักษไมไดเพราะพี่ชายของเธอขัดแยงกับภิรักษและบังคับให
นองสาวแตงงานกับบุรุษอื่นเพื่อทํารายจิตใจภิรักษและเพื่อผลประโยชนทางธุรกิจ ความขัดแยงใน
ชีวิตของถาวรีจึงเปนการเลือกระหวางความกตัญูที่มีตอพี่หรือความรักของตัวเอง ปลใหถาวรี
เลือกความกตัญู หรือพูดอีกนัยหนึ่งคือใหถาวรีเลือกเพราะความเปนกุลสตรีของเธอ(ที่ตองเคารพ
และเชื่อฟงพี่) แตปลก็ใหถาวรีไดทําตามความตองการของตัวเธอดวย ซึ่งหมายถึงการออกนอก
กรอบกุลสตรีโดยการละเมิดขอหามเรื่องเพศวิถี การเปดชองทางใหสตรีเลือกเชนนี้ไมคอยปรากฏ
ในนวนิยายเขมร กรณีของถาวรีจึงเปนขอยกเวนที่หาดูไดยาก สิ่งที่นาสนใจคือการบรรยายวิธีคิด
ของถาวรีในการยืนยันถึงสิทธิ์ที่เธอมีเหนือเนื้อตัวรางกายของเธอ
ในความโศกเศราของถาวรี เธอเอนตัวลง เธอบอกชาย
หนุมผูเปนที่รัก ใบหนาเธอซบอกชายหนุม หยดน้ําตาของเธอ
ไหลอาบที่อกชายหนุม เธอรองไหเสียดายความรักของทั้งสองที่
ตองแยกจากกัน มือของหญิงสาวกอดคูรักอยางแนนราวกับกลัว
วาจะตองแยกจากกันไป...ชายหนุมกมหนาดูหญิงสาว มือเขาลูบ
หัวเธอเบา ๆ เขาสายหัวนิดๆ แลวเอยวาจาเบา ๆ แทนอารมณที่
กําลังชักจูงดึงดูดหัวใจ
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เรื่องเดียวกัน, หนา ๖๕.
เรื่องเดียวกัน.

๓๐๙

“นองถาวรี อยาคิดเหลวไหลนะ อีกไมนานนองก็ตองมี
เจาของมาคอยดูแลรักษาแลว”
ถาวรีเงยหนาที่โชกชุมดวยน้ําตา พูดทั้งๆ ที่มือยังกอดชายผูเปนที่รัก
“ไม ...น องไมคิด เหลวไหลหรอก อะไรๆที่มีค าในตัว
ของนองจะเก็บไวเปนของพี่เพียงคนเดียวเทานั้น”
...
ถาวรีดูเหมือนอยูในความฝน หญิงสาวไมเสียดายอะไร
ทุกอยาง หญิงสาวตัดสินใจมอบกายใจใหชายหนุมแทนความ
เจ็บปวดที่เธอกระทําตอเขา เธอสงสารความซื่อตรงของภิรักษ
เธอไมปรารถนาที่จะแตงงานกับชายใด นั่นเปนความปรารถนา
ของถาวรินที่ทําเพื่อหวังพึ่งพาเรื่องอาชีพ พี่ชายของเธอดื้อดึง
และไมคิดถึงความรัก พี่ชายขายหัวใจเธอโดยไมสงสาร สวนตัว
เธอตองกบฏตอความรักภักดีของชายเจาของชีวิต เธอรองไห
สะอึกสะอื้นแนบอกเขา เธอไมหวั่นไหวที่จะใหสิ่งตอบแทนการ
ทนทารุณกรรมดวงจิตดวยการสละกายบริสุทธิ์ใหเจาของดวงใจ
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โดยปกติสตรีเขมรที่มีความสัมพันธกับบุรุษมักจะถูกประณามวา
ทําเพื่อเงินและถูกระบายสีใหเปนนางอิจฉาอยางสมบูรณแบบ จริตกิริยาที่ยั่วยวนใหทาบุรุษเปนสิ่ง
ที่เห็นไดชัด แตการตัด สินใจมีความสัมพันธกับบุรุษ อื่นกอนแตงงานของถาวรี ไมถูกประณาม
เชนนั้น เหตุผลที่ถาวรีใชยืนยันสิทธิ์เหนือรางกายของตัวเองคือความรักความสงสารซึ่งเธอให
คุณคามากกวาเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณี สิ่งนี้คือการยืนยันความเปนปจเจกบุคคลในตัวสตรี
เขมรที่นาสนใจ ถาวรียังหนีลักษณะของการเปนกุลสตรีตามขนบนิยมอยูไมพน เธอจึงตองเชื่อฟง
พี่ชายของเธอ แตกอนที่จะอุทิศชีวิตนเองเพื่อความกตัญู สตรีเขมรอยางถาวรีขอโอกาสทําตาม
ความตองการของตัวเองสักครั้ง แมการกระทํานั้นจะทําใหเธอหลุดจากกรอบของการเปนกุลสตรี
ตามบรรทัดฐานของจฺบาบสฺรี เธอก็ ไมเสียดาย ไมหวั่นไหว สตรีอยางถาวรีจึงเปนสตรีที่กลาทาทาย
คานิยมเรื่องการรักษาพรหมจารีเพื่อมอบใหบุรุษที่จะเปนสามีไดอยางนาสนใจทีเดียว
นาเสียดายที่อยางไรเสียปลยังตองรักษามาตรฐานของกุลสตรี
แนวขนบนิยมอยู อาจจะเพื่อผูอานของเธอ หรืออาจจะมาจากความคิดเห็นของเธอเองก็ยากจะคาด
เดา แตสิ่งที่ปลทําคือปลทนไมไดที่จะเห็นถาวรีเปนนางอิจฉา เปนโสเภณี หรือเปนสตรีชาวบานใน
นิทานพื้นบานที่สังคมเขมรลงความเห็นวาสําสอนเต็มไปดวยมารยา (ตัวอยางเชนเรื่องสตรีมารยา
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เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๐๐-๑๐๒.

๓๑๐

ถอนขิง เปนตน) เหตุผลที่ถาวรีมีความสัมพันธนอกสมรสกับภิรักษจึงเปนเรื่องของความรักที่ดู
สูงสงกวาการทอดกายเพราะหวังในเงินทองหรือความกําหนัดที่ควบคุมไมได และปลยังฆาตัว
ละครถาวรีในตอนทายเรื่องโดยใหถาวรีถูกพี่ชายตนเองทํากระสุนปนลั่นใสอยางไมตั้งใจ การฆาก็
เสมือนการลงโทษสตรีที่กลามีความสัมพันธทางเพศนอกสมรสเหมือนเชนที่กากีถูกลงโทษโดยการ
ลอยแพแลวใหแพแตกตายกลางทะเล การกระทําของถาวรีจึงไมอาจกระตุนหรือเปนตนแบบให
สตรีทั้งหลายใชเปนแรงบันดาลใจในการปลดปลอยตัวเองจากคานิยมเรื่องการรักษาพรหมจารีได
สําเร็จ ถาวรีจึงเสมือนสตรีเขมรที่ใชชีวิตตนเองเปนเดิมพันกับการขอเปลี่ยนแปลงคานิยมเรื่องสาว
พรหมจารี และการตอสูนี้สตรียังไมสามารถเอาชนะได
๕.๓.๔ สตรีกับการศึกษาและการพัฒนา
สตรีกับการศึกษาเปนประเด็นที่ปล วัณณารีรักษนําเสนออยางสม่ําเสมอ
ที่สุดในนวนิยายของเธอและโดยไมไดตั้งใจ ประเด็นนี้กลับกลายเปนการตอสูทางเพศสภาพที่ดู
เปนไปไดมากที่สุดในนวนิยายของปล วัณณารีรักษ แมสังคมเขมรตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันยังมี
ชองวางทางการศึกษาระหวางบุรุษและสตรีอยูอีกมาก แตในนวนิยายของปล วัณณารีรักษ ชองวาง
เหล า นี้ แ ทบไม ป รากฏ ตั ว ละครเอกสตรี ทุ ก คนในนวนิ ย ายของป ล วั ณ ณารี รั ก ษ มี โ อกาสทาง
การศึกษาไมแพบุรุษ และสิ่งนี้ก็เปดโอกาสใหสตรีมีบทบาทในพื้นที่ตาง ๆ นอกจากพื้นที่ใน
ครัวเรือน มีศักยภาพในการตัดสินชีวิตของตนเองวาจะเลือกทําสิ่งใด แมแตการเลือกทําภารกิจใหรัฐ
ตัวละครเอกสตรีของปลแตละคนมีการศึกษาในระดับสูงหากเทียบกับ
อัตราเฉลี่ยของประชากรสตรีเขมร อาทิเชน มาลดี ในเรื่อง รโนจผุดเหีย (คืนแรมพนไปแลว) เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาระดับ ๙ กอนที่เขมรแดงจะยึดพนมเปญ หลังสมัยเขมรแดง มาลดีกลับเขาเรียนที่ชั้น
มัธยมศึกษาระดับ ๑๐355 หรือประมาณมัธยมศึกษาปที่ ๔ วีริยาในเรื่อง บํเภฺลจมินบาน (ลืมไมลง)
นอกจากจะเรียนหนังสืออยูระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ จากสถานสงเคราะหกุหลาบจนสามารถ
ออกไปเปนครูสอนพิเศษตามบานไดแลว เธอยังมีความรูหลาย ๆ ดานที่สถานสงเคราะหปลูกฝงมา
เชนการตัดเย็บ วาดรูป เลนเปยโนและการรองเพลง ซึ่งปลใหภาพของวีริยาวา “ขยันหมั่นเพียร
เรียนไดวิชาความรูและความชํานาญหลายอยางมากกวาเพื่อนทั้งหลาย”356 นางเอกอยางรัศมีในเรื่อง
ยุบก็รํลง ก็กําลังเตรียมจะเขาเรียนแพทยชั้นปที่ ๑ กอนเขมรแดงจะเขายึดพนมเปญ หรือนางเอกคน
ลาสุดของปลคือ มรกต จากเรื่อง เมฆสรกานาค (เมฆเกล็ดนาค) กําลังเรียนอยูชั้นมัธยมศึกษาป
สุดทายและกําลังเตรียมเรียนแพทยและมีวิสัยในการรักอักษรศาสตรตามรอยของบิดา ในบรรดาตัว
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ปล วัณณารีรักษ, รโนจผุดเหีย, หนา ๑๔๙.
ปล วัณณารีรักษ, บํเภฺลจมินบาน, หนา ๙.

๓๑๑

ละครสตรีทั้งหมดของปล วัณณารีรักษ ตัวละครเอกสตรีที่เนนเรื่องการศึกษามากเปนพิเศษคือ บ็อม
โปรง จากเรื่อง ค่ําแลวมีแสงตะวัน ซึ่งใชการศึกษาเปนเปาหมายหลักในการดําเนินชีวิต
นวนิยายเรื่อง ค่ําแลวก็มีแสงตะวัน คือผลงานอีกเรื่องหนึ่งที่สรางพื้นที่
ใหมๆ ใหกับตัวละครสตรี บ็อมโปรง ตัวละครเอกสตรีในเรื่องคือตัวละครที่มีคุณสมบัติแตกตางไป
จากตัวละครเอกสตรีในวรรณกรรมเขมรทั่วไป กลาวคือ ภาพของเธอไมไดเนนที่ความเปนกุลสตรี
ทั้งรูปสมบัติและคุณสมบัติแตกลับไปเนนที่การศึกษาแทน ความใฝฝนของ บ็อมโปรง คือ การเปน
นักเรียนที่มีผลการเรียนอันดับหนึ่งดานคณิตศาสตร แตความฝนของ บ็อมโปรง ไมอาจเปนจริงได
เพราะไมวาเธอจะพยายามเรียนอยางหนักเพียงใดก็ไมสามารถเอาชนะกําสด เด็กหนุมผูสอบได
อันดับหนึ่งและดับความฝนของ บ็อมโปรง ไปทุกครั้ง ความใฝฝนที่ยังไมสมปรารถนาของ บ็อม
โปรง นํามาสูความขัดแยงระหวางเธอกับ กําสด ตัวละครเอกฝายชายของเรื่อง ความเปนรองทําให
บ็อมโปรง เห็น กําสดเปนศัตรูที่ตองเอาชนะใหได
แทบไม ป รากฏเลยว า ปมความขั ด แย ง ในชี วิ ต ของเด็ ก สาวชาวเขมรที่
นําเสนอในนวนิยายจะเปนเรื่องการศึกษา ปกติแลวปมขัดแยงที่เกิดกับตัวละครฝายหญิงในนวนิยาย
เรื่องอื่นๆ มักจะหนีไมพนปญหาความรัก ปญหาครอบครัว ปญหาความยากจน ปญหาการถูกคลุม
ถุงชน หรือปญหาที่ตัวละครสตรีที่เปนคนรับใชตามบานถูกลวงละเมิดทางเพศ การนําเสนอปญหา
เหลานี้สะทอนภาพ ๆ หนึ่งใหเห็น นั่นคือการแสดงวิถีชีวิตของสตรีเขมรที่ถูกจํากัดอยูเฉพาะเรื่อง
สวนตัว เรื่องในครอบครัว และพื้นที่ในบานเทานั้น แตการติดตามชีวิตตัวละคร บ็อมโปรง ผูอานจะ
ไดเห็นภาพที่ตางออกไป กลาวคือผูอานจะเห็นภาพความสนใจและความมุงมั่นที่ตัวละครสตรีตัวนี้
มีตอการศึกษาตั้งแตตอนตนเรื่อง ดังนี้
ยุวศิษยหนุม สวน กําสด ลุกจากที่นั่ง ทามกลางศิษยเรียนดี
ทั่วทั้งประเทศที่กําลังนั่งรอการเรียกชื่อจากคุณครูผูประกาศรายชื่อ
ของพวกเขา ยุวชนของเราเดินตรงไปยังเวทีเกียรติยศเพื่อรับรางวัล
จากคณะกรรมการทันทีที่กําสดลุกจากที่นั่งกาวเทาเดินไดเพียงแค
หนึ่งกาว สายตาที่เปยมไป ดวยความอิจฉาของยุวศิษยนารี จัน บ็
อมโปรง จองไปที่เขาในลักษณะที่แทบจะกินเลือดกินเนื้อ นางสาว
แกว คนธา ที่นั่งขางๆ บ็อมโปรง เอื้อมมือมาบีบมือบ็อมโปรงไว
พรอมพูดเบาๆ ใหเธอไดยินวา
“เธออยาโกรธมากนักเลยบ็อมโปรง เธอแพกําสดวันนี้ ก็
ไมไดหมายความวาแพแลวไมมีวันชนะหรอกนะ”

๓๑๒

“ใชแลวคนธา วันนี้หัวเราะใหพอไปกอนเถอะ นายกําสด
คอยดูวันหลังบางวานายจะหัวเราะออกอีกหรือเปลา”357
ปลใหภาพตัวละครไวอยางนาสนใจวา ความสุขหรือความทุกขที่เกิดขึ้น
ในชีวิต บ็อมโปรงขณะนั้นมาจากผลการศึกษาเปนหลัก เมื่อใหภาพเชนนี้ สิ่งที่เกิดตามมาคือ
ผูอานจะเห็นชีวิต บ็อมโปรงกับเพื่อน ๆ ที่โรงเรียนและสถานที่อื่น ๆ นอกเหนือไปจากพื้นที่ใน
บ า นด ว ย อาทิ ใ นห อ งเรี ย นที่ บ็ อ มโปรง นั่ ง ทํ า แบบฝ ก หั ด คณิ ต ศาสตร ห รื อ ทํ า แบบทดสอบที่
โรงเรียนสอนพิเศษที่เธอไปเรียนเพิ่มเติมความรู หรือแมกระทั่งที่เวทีระดับประเทศที่เธอขึ้นไปเพื่อ
รับรางวัลศิษยเรียนดีลําดับที่ ๒ วิชาคณิตศาสตร ปลแสดงใหเห็นวาการศึกษาเปนองคประกอบ
สําคัญที่เปดพื้นที่ใหสตรีไดออกมารวมยืนในพื้นที่นอกบานหรือในพื้นที่สาธารณะ
หากพิจารณาวิธิคิดหรือวิธีแสดงความรูสึกที่ บ็อมโปรง มีตอเรื่องหนึ่งๆ
จะยิ่ ง เห็ น ได ชั ด ว า ป ล จงใจสร า งตั ว ละครสตรี ข องเธอตั ว นี้ ใ ห เ ป น ภาพแทนของเด็ ก สาวที่ รั ก
การศึกษาและการเขียนเปนชีวิตจิตใจเลยทีเดียว ความรักในการศึกษาของ บ็อมโปรง เห็นไดอยาง
ชัดเจนจากเหตุการณตอนหนึ่ง เมื่อ บ็อมโปรงเขาใจผิดวาเธอคือฆาตกรทําใหเธอไมสามารถ
เดินทางไปรับประกาศนียบัตรจบการศึกษาได ความเสียใจของเธอก็ถึงระดับหัวใจสลาย
นี่ ป ริ ญ ญาบั ต รของกํ า สด แล ว ไหนล ะ ปริ ญ ญา
บัตรของฉันที่ฉนั รัก เทาชีวิต...ที่ฉันเพียรพยายามก็เพื่อมัน...ที่
แมวาฉันจะตองทนอยูอยางทุกขทรมานจิตใจ ตองทนกับการกลั่น
แกลงกระทําทารุณของคุณนา พอลลาสักเพียงไหนก็ตาม ฉันก็ทน
จนกว า ฉั น ฉั น จะได รั บ ปริ ญ ญาบั ต รนั้ น แต ถึ ง ตอนนี้ พิ ธี ม อบ
ปริญญาบัตร ไดผานไปแลว เวลาในอดีตทิ้งฉันไปแลว
... วันที่สําคัญที่สุดในชีวิตของฉัน...ฮึ...ฮึ...ไดทิ้งฉันไป
โดยที่ ฉั น ไม อ าจเข า ร ว มด ว ยได ...ทั้ ง ที่ ต ามจริ ง ปริ ญ ญาบั ต ร
ทั้งหมดนั้น ตองมีระบุชื่อของฉัน อยูดวยฉบับหนึ่งแนๆ แตเดี๋ยวนี้
กระดาษที่สําคัญสําหรับฉันตองถูกทิ้งไวที่ โรงเรียน เพราะในที่สุด
ฉันก็ไมมีโอกาสไปเอามาไดเลย ฮึ...ฮึ...358
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อยางไรก็ตาม ปลไมไดทําใหสิ่งที่บ็อมโปรงทุมเทมาตลอดชีวิตของเธอ
ตองสูญเปลา ดังนั้นเมื่อบ็อมโปรงประสบกับมรสุมชีวิตอีกครั้ง ปลใหยุวสตรีของเธอใชการเขียน
เปนที่ยึดเหนี่ยว เปนที่ระบายความทุกขที่เกิดขึ้นในจิตใจของตัวเอง บ็อมโปร งเขียนนวนิยายโดยใช
ประสบการณที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเธอเองเปนวัตถุดิบ และในที่สุดปลก็สงตัวละครของเธอถึงฝงฝน
นวนิยายที่ บ็อมโปรงเขียนชนะรางวัลการประกวดนวนิยายทั่วประเทศ ชัยชนะในครั้งนี้ของบ็อม
โปรงเปนสิ่งที่เธอไดมาจากแรงกายแรงใจแรงสมองของเธอเองโดยที่เธอไมตองแขงกับใคร เปนชัย
ชนะที่มาจากดอกผลของการศึกษาที่บ็อมโปรงรักเสมอชีวิต และเปนเสมือนประกาศนียบัตรที่มอบ
ให กั บ บ็ อ มโปรง หลั ง จากที่ เ ธอใช ค วามสามารถด า นการเขี ย นของเธอต อ สู กั บ อุ ป สรรค
นานาประการไดอยางนาชื่นใจ เสนทางการตอสูของ บ็อมโปรง จึงชี้ใหเราเห็นทรรศนะในเชิงบวก
ที่ปลมีตอการศึกษา และเห็นวานี่คือสิ่งที่เธอเสนอไวเปนทางเลือกแกยุวสตรีทั้งหลาย
นอกจากนี้ ปลยัง สรางตัวละครสตรีอีกหนึ่งตัวคือวดี มาเปนภาพคูตรง
ขามกับ บ็อมโปรง เกือบทุกทาง เพื่อใชเนนย้ําความสําคัญของการศึกษา วดี เปนบุตรสาวของ
จันธู อดีตสตรีขายบริการที่ผันตนเองมาเปนเจาของสถานบริการ การที่เธอมีมารดาเปนสตรีขาย
บริการทําใหเธอถูกปฏิบัติแบบเหมารวมจากแขกที่มาเที่ยววาเธอคือสตรีขายบริการเชนกัน แมวดี
จะไมชอบใจแตเธอก็ไมอาจตอตานหรือขัดขืนไดเพราะตองอยูในโอวาทของมารดาและตองชวย
มารดาทํางาน ปลแสดงใหเห็นวา วดี ไมมีทางออกใหกับชีวิตเพราะเธอไมรักการเรียนเชน บ็อม
โปรง ดวยเหตุนี้ วดี จึงไมสามารถนําพาตัวเองออกมาจากวงจรชีวิตที่เธอตองการปฏิเสธได และ
การที่เธออยูในวงจรของสตรีขายบริการก็ยิ่งทําใหชีวิตของเธอตกต่ํามากยิ่งขึ้นจนในที่สุดเธอถูก
แขกที่มาเที่ยวสถานบริการขมขืนและติดเอดสตายในทายที่สุด
ชะตาชีวิตของ วดี เปนสิ่งที่ปลใชวิพากษแนวคิดกุลสตรีแบบขนบนิยม
ผานตัวละครตัวนี้อีกประการหนึ่ง วดีเปนตัวละครที่มีคุณสมบัติของความเปนกุลสตรีทั้งรูปกาย
ภายนอกและจิตใจ เธอเปนหญิงสาวสวย พูดจาเสียงเบา กิริยามารยาทเรียบรอย นารัก ออนหวาน ใจ
เย็น เปนตน เปนผูตามที่ดี เชื่อฟงและกตัญูตอผูมีพระคุณแมจะตองฝนใจทําสิ่งที่เธอไมชอบก็ตาม
หากใชมาตรวัดของความเปนกุลสตรีตามขนบนิยมของเขมร ความสวยของวดีเปนรองเฉพาะบ็อม
โปรง เทานั้น แตหากวัดกันที่กิริยามารยาทอันเปนหัวใจสําคัญแลว วดีไมเปนรอง บ็อมโปรง เลย ใน
หลายๆ ดาน วดีเหนือกวาบ็อมโปรงดวยซ้ํา แตเหตุใดเลาที่กุลสตรีอยางวดีกลับถูกขมขืน ติดเอดส
และตองจบชีวิตดวยน้ํามือตัวเองอยางนาเศราที่สุด
เปนไปไดอยางมากวาบทสรุปของตัวละคร วดี ทําใหเราเขาใจทรรศนะ
ของปลที่มีตอความเปนกุลสตรีและทรรศนะเรื่องการศึกษาไดชัดเจนมากขึ้น ปลเคยใหสัมภาษณวา
เธอไมเห็นดวยกับแนวคิดกุลสตรีแบบขนบนิยม เธอเห็นวาปจจุบันหากยึดความเปนกุลสตรีตามจฺ
บาบ สฺ รี (วรรณคดี คํ า สอนของผู ห ญิ ง ) ทุ ก กระเบี ย ดนิ้ ว คงเป น ไปไม ไ ด เพราะสภาพสั ง คม
เปลี่ยนแปลงไปมาก สตรีมีความจําเปนตองออกไปทํางานนอกบานเพื่อชวยหารายไดมาใชจายใน
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ครอบครัวมากขึ้น สิ่งที่เธอตองการคือ สตรีตองมีความกลาหาญในการตัดสินใจดวยตัวเอง มีความ
วองไวกระฉับกระเฉงในการทํางาน แตยังคงรักษาจริยามารยาทดานอื่น เชน การแตงตัวใหสุภาพ
การพูดจาออนหวานไพเราะหรือการรูจักหุงหาอาหารตามแบบกุลสตรีเขมรเอาไว359 แตคุณสมบัติ
ใหม ๆ ที่ ป ล ต อ งการเติ ม ให กั บ กุ ล สตรี เ ขมรนั้ น จะเกิ ด ขึ้ น ได อ ย า งไร คํ า ตอบของเธอก็ คื อ จาก
การศึกษานั่นเอง วิชาความรูชวยพัฒนาคนทั้งดานสติปญญาและปฏิภาณไหวพริบในการรับมือกับ
ปญหาตาง ๆ ซึ่งสิ่งนี้ไมปรากฏในตัววดีเลย การที่วดีเรียนไมเกงเทากับเธอขาดทักษะที่สตรีในยุค
ปจจุบันควรมีเพื่อดูแลตนเองใหได และยิ่งเธออยูในสถานขายบริการอันเปนสภาพแวดลอมในภาวะ
ที่เสี่ยงและเสื่อมเสียอยางมากตามทรรศนะของผูแตง และวดีเองก็หนีไมพนความเสี่ยงนั้นตองตก
เปนผูถูกกระทําอยางทารุณ การใหวดีถูกขมขืนและในที่สุดตองติดเอดสตายทางหนึ่งคือการผูกปม
ขัดแยงระหวาง กําสด กับ บ็อมโปรง ใหเขม็งเกลียวถึงที่สุด ในอีกทางหนึ่งวดีอาจเปนภาพแทนของ
กุลสตรียุคเกาที่พนสมัยไปแลว และเมื่อยิ่งไรความสามารถที่ปลเห็นวาสตรียุคนี้ควรมีคือความรูที่
ไดจากการศึกษาวดีก็ไมเหมาะกับโลกใบนี้เพราะเธออยูในภาวะที่งายตอการตกเปนเหยื่อนั่นเอง
แม ก ารเสนอภาพชีวิตตัวละครสตรีทั้ง ๒ กลุม ในเรื่อง ค่ํ า แล วก็มีแสง
ตะวัน จะมีภาพเปน ตัวละครคูตรงขามอยางเห็นไดชัด ซึ่งอาจทําใหผูอานรูสึกวาเปนภาพที่ขาดมิติ
ดานอื่นๆ ไปบาง แตจะเห็นวาผูเขียนมีประเด็นที่ตองการนําเสนออยางชัดเจน นั่นคือเรื่องการศึกษา
ของสตรี
นับจากทศวรรษที่ ๑๙๙๐ เปนตนมา มีงานวิจัยที่กลาวถึงการพัฒนาสตรี
เขมรออกมาหลายดาน ปค.ศ. ๑๙๙๕ งานวิจัยเรื่องการพัฒนาดานการศึกษาใหแกสตรีเขมรเรื่อง
Using Both Hand ชี้ใหเห็นวาปจจัยดานเพศสภาพเปนหนึ่งในปจจัยสําคัญที่ทําใหยุวสตรีเขมรมี
โอกาสทางการศึ ก ษาด อ ยกว า ยุ ว บุ รุ ษ หลายๆ ประการ ตั้ ง แต ป ระการแรก สั ง คมเขมรมองว า
การศึกษาของเด็กชายมีความสําคัญมากกวาการศึกษาของเด็กหญิง ในแตละครอบครัวจะยินดีสง
เสียใหบุตรชายไดเรียนมากกวา สวนบุตรสาวนั้นพอแมมักเก็บไวชวยทํางานในครอบครัวและ
ทํางานในเรือกสวนไรน า ประการตอมา คา ใชจา ยดานการเลาเรีย น คาเครื่ องแบบ ค าอุปกรณ
เครื่องใชตางๆ ของเด็กหญิงมีราคาสูงกวาเด็กชาย ระยะทางที่หางไกลระหวางโรงเรียนกับบานก็
เปนอุปสรรคที่ทําใหพอแมไมอยากสงลูกสาวไปเรียนไกลบาน เพราะพอแมเห็นวาลูกสาวหากออก
จากบานก็เสี่ยงตอการเสื่อมเสียชื่อเสียง นอกจากนี้ การที่โรงเรียนไมมีหองน้ําก็สรางความลําบาก
ใหแกเด็กหญิงในการศึกษาเลาเรียน ประการสุดทาย ประเทศเขมรยังขาดแคลนครูสตรีและบุคลากร
สตรีที่เปนแบบอยางใหแกเด็กหญิง การขาดแบบอยางที่ดีอาจทําใหเด็กหญิงขาดแรงจูงใจที่จะเพียร
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สัมภาษณ ปล วัณณารีรักษ, ๑๘ มกราคม ๒๕๔๙.
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พยายามดานการศึกษา360 จะเห็นวาปจจัยตางๆ ที่เปนอุปสรรคตอการศึกษาของเด็กหญิงมีรากฐาน
มาจากความเปนเพศหญิงของเธอเอง สังคมเขมรยังใชแนวคิดกุลสตรีในการกํากับดูแลสตรีเขมรทุก
รุนอยางแนนหนาอยู งานบาน งานในครอบครัว จึงยังเปนภาระหนาที่ที่สตรีตองรับผิดชอบ ความ
หวงใยเรื่องชื่อเสียงจึงทําใหสตรีไมอาจเดินทางออกไปไกลบานได แมเหตุผลที่ตองออกไปอยูไกล
บานจะเพื่อพัฒนาตนเองใหเปนคนมีคุณภาพขึ้นก็ตาม
การใหการศึกษาแกสตรีเปนสิ่งที่ตองอาศัยการสนับสนุนจากผูปกครอง
เปนอันดับแรก ผูปกครองตองเห็นความสําคัญของการใหการศึกษาแกเด็กหญิงเปนอันดับแรก การ
พัฒนาดานการศึกษาของสตรีจึงจะเปนไปได แตในสังคมเขมรชวงปค.ศ. ๑๙๙๕ ที่งานวิจัยฉบับ
นั้นดําเนินการอยูยังมีผูปกครองเปนจํานวนมากที่เก็บเด็กหญิงไวทํางานอยูกับบาน เพราะมีทรรศนะ
วา ถาเขาใหลูกสาวไปเรียน “ใครจะเปนคนเลี้ยงวัวละ” 361 แตก็มีอีกเชนกันที่ผูปกครองบางคน
เล็งเห็นความสําคัญเรื่องการใหการศึกษาแกเด็กหญิง เพราะเห็นวา “ประเทศกัมพูชามีสตรีมากกวา
บุรุษ เราตองใหการศึกษาแกเยาวชนสตรีของเราใหดีทัดเทียมเยาวชนบุรุษ เราตองใหการศึกษาแก
เยาวชนสตรีของเราใหดีทัดเทียมเยาวชนบุรุษ ก็ในเมื่อเรามีสองมือ หากมือขางใดออนแอ เราก็จะทํา
อะไรไมได สองมือของเราตองแข็งแกรง เพราะเราตองใชมือสองขางของเรา...”362
นั่ น คื อ สิ่ ง ที่ ป ล วั ณ ณรี รั ก ษ ส านต อ โดยใช พื้ น ที่ ท างวรรณกรรม สร า ง
ตนแบบของยุวสตรีผูรักการศึกษาเสมอชีวิตที่ชื่อบ็อมโปรงในนวนิยาย ค่ําแลวก็มีแสงตะวัน ของ
เธอ เปนการสรางตัวแทนขึ้นมาเพื่อตอรองกับความเสียเปรียบทางเพศสภาพของเด็กหญิงดาน
การศึกษา เชนเดียวกับที่ปลแสดงใหเห็นผานตัวละครเอกสตรีของเธออีกหลายๆเรื่องวา หากสตรีมี
การศึกษา พวกเธอก็จะมีโอกาสพัฒนาตนเองและสามารถทํางานที่เปนประโยชนตอสังคมไดดีไม
แพบุรุษ ดังเชนรัสมีทํางานใหกับรัฐ วรลักขณเปนครูสอนเด็กอนุบาล วีริยาเปนครูและตั้งมูลนิธิ
ดูแลเด็กกําพรา มาลดีเปนสายลับใหกับรัฐทําใหรัฐสามารถจับตัวผูรวมขบวนการคาของหนีภาษีได
มรกตเตรียมเปนแพทย นอกจากนี้ หากสตรีมุงมั่นใชการศึกษาพัฒนาตนเอง สตรีก็จะไมถูกชักจูง
ไปในทางที่ผิดจนกระทั่งหมดอนาคต ดังเชนแมจะประสบปญหาครอบครัวเหมือนกันแตเขมรี
พี่สาวใชการศึกษาเปนทางออก เธอจึงมีโอกาสในชีวิตที่ดีกวาเขมาซึ่งคบเพื่อนไมดีและถูกชักนําไป
ในทางผิดจนกระทั่งติดเอดส การที่ตัวละครเอกสตรีของปล วัณณารีรักษมีภูมิหลังทางการศึกษาที่
สูงทุกคน (ที่ต่ําที่สุดคือวีริยาซึ่งเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ) จึงเปนสิ่งที่ผูเขียนพาสตรีกาวผาน
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อุปสรรคทางสังคมและวัฒนธรรม และตัวละครเอกสตรีเหลานี้อาจเปนแรงบันดาลใจใหกับสตรีที่
อานนวนิยายของปลก็เปนได
สรุป
นวนิยายทั้งหมดของปล วัณณารีรักษมีทั้งสวนที่เปดโอกาสใหสตรีเปลงเสียงในพื้นที่ใหม
ๆ และสวนที่กดทับไมใหเสียงบางเสียงของสตรีเปลงออกมาไมวาจะในพื้นที่ใดๆ เลย ในฐานะ
เจาหนาที่รัฐ ปลทําใหสตรีสามารถพูดไดในพื้นที่ที่หลากหลายขึ้นแตตองเปนการพูดในพื้นที่ที่รัฐ
อนุญาตและในเนื้อหาที่กลาวถึงผลประโยชนของชาติเทานั้น หากสตรีคนใดทําได เธอก็จะไดรับ
การยกยองจากรัฐทั้งในฐานะมารดาที่ดี ภรรยาที่ดี และประชากรสตรีที่ควรเอาเปนแบบอยาง แตใน
พื้นที่สวนตัวของสตรีเชนอารมณความรูสึก ความคิด ทัศนะคติ เปาหมายและความตองการของ
สตรีเอง แทบจะไมไดยินเสียงสวนนี้ของสตรีเลย หากสตรีคนใดลุกขึ้นมาแสดงความตองการของ
ตนเอง สตรีผูนั้นก็จะถูกประณามเพราะเธอกําลังปฏิเสธบทบาทของสตรีที่ตองอุทิศตนเพื่อผูอื่นซึ่ง
เปนบทบาทที่ทั้งขนบประเพณีและรัฐเปนผูรวมกันกําหนด
ในภาพเดียวกับประชากรสตรีตัวอยาง แมสตรีจะรวมสรางชาติอยางเขมแข็งเพียงไร แตสิ่ง
นั้นแทบจะไมมีผลในการเปลี่ยนแปลงโครงสรางความสัมพันธระหวางบุรุษและสตรีที่มีมาแตเดิม
บุ รุ ษ เขมรยั ง มี ส ถานะสู ง กว า สตรี เ ขมรในทุ ก ๆ พื้ น ที่ สตรี มี บ ทบาทอย า งดี เ พี ย งแค ผู ช ว ย
ผูสนับสนุน ไมใชผูนําแตเปนผูตาม และถูกเรียกรองใหปรนนิบัติรับใชสามีรวมทั้งคนอื่น ๆ ใน
พื้นที่ในครัวเรือนอยางไมขาดตกบกพรองเชนเดิม ตัวละครสตรีของปลยังตกอยูในวังวนของ
คานิยมที่สังคมใชตัดสินสตรียังอยู ทั้งคานิยมเรื่องการดูถูกสตรีมายและคานิยมที่สตรีตองรักษา
พรหมจารี ฉะนั้น ในฐานะของสตรีที่ตองการตอสูเพื่อโอกาสที่เทาเทียมของสตรี ปลยังทําหนาที่นี้
ไดไมชัดเจนนัก เพราะเสียงที่มีพลังในการวิพากษและตอรองกับแนวคิดกุลสตรีในนวนิยายของปล
ยังเปนเสียงของบุรุษ ซึ่งยากจะคาดเดาวาสิ่งนี้เปนยุทธวิธีของปลหรือเปนเพราะเธอเองก็ตกอยูใน
วังวนของคานิยมนั้นดวย ประเด็นที่ปลสามารถสรางความเทาเทียมทางเพศสภาพระหวางบุรุษและ
สตรีไดดีที่สุดในนวนิยายของเธอคือ การหยิบยื่นโอกาสทางการศึกษาใหบุรุษและสตรีอยางเทา
เทียมกัน
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บทที่ ๖
บทสรุป
แนวคิดกุลสตรีเปนเครื่องมือควบคุมสตรีของสังคมเขมร แนวคิดกุลสตรีคือบรรทัดฐาน
ทางสั ง คมในการระบุ ว า สตรี เ ขมรในฐานะบุ ต รสาว ภรรยาและมารดาต อ งปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต าม
สถานภาพของตนเชนไร ซึ่งในที่สุดแลวจะพบวาเปาหมายสําคัญของการปฏิบัติตนตามสถานภาพ
นั้นก็เพื่อจรรโลงสถาบันครอบครัวใหดําเนินตอไปอยางราบรื่น เนื้อหาคําสอนสําคัญของแนวคิด
กุลสตรีคือ สตรีในฐานะบุตรสาวตองเคารพเชื่อฟงบิดามารดา เรียนรูวิธีดูแลบานเรือน ทรัพยสินใน
ครัวเรือน ปรนนิบัติบิดามารดา และมีความกตัญู สวนสตรีในฐานะภรรยาตองปรนนิบัติสามี
เคารพเชื่อฟงและอยูในโอวาทสามี สงเสริมสามีใหเจริญกาวหนาและตองซื่อสัตยกับสามี สตรีใน
ฐานะมารดามีหนาที่เลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวและอบรมสั่งสอนบุตรหลาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
อบรมถายทอดความรูเรื่องการเปนกุลสตรีซึ่งเปนกระบวนการเรียนรูจากมารดาไปสูบุตรสาวที่
สังคมเนนย้ําเปนพิเศษ และกลาวโดยสรุปก็คือสตรีในทุกสถานภาพจะตองเปนผูอยูในโอวาทและ
ปรนนิบัติรับใชผูนําครอบครัวซึ่งก็คือบิดาและสามี แหลงที่มาสําคัญของแนวคิดกุลสตรีที่ปรากฏ
ในหลักฐานดังกลาวคือคําสอนในพุทธศาสนา การที่แหลงที่มาของแนวคิดกุลสตรีมาจากพุทธ
ศาสนาและตัวกวีผูประพันธคําสอนเหลานี้ทั้งหมดเปนบุรุษซึ่งเปนเพศที่มีโอกาสบวชและเรียนใน
พุ ท ธศาสนา ป จ จั ย เหล า นี้ ล ว นแต แ สดงให เ ห็ น ว า สถาบั น ครอบครั ว (ไปจนถึ ง สั ง คมเขมรใน
ภาพรวม)ที่กลาวถึงคือครอบครัวในระบบปตาธิปไตย และผูที่ออกกฎควบคุมสตรีคือบุรุษซึ่งอยูใน
สถานะที่ไดเปรียบและพยายามรักษาสถานะที่ไดเปรียบของตนเอาไวอยางเหนียวแนน
บริบทเฉพาะทางการเมือง สังคมและวัฒนธรรมของกัมพูชาทําใหแนวคิดกุลสตรีมีโอกาส
ผลิตซ้ําในสังคมกัมพูชาเสมอ ภาวะสงครามที่เกิดขึ้นหลายครั้งในประวัติศาสตรกัมพูชาทําให
แรงงานบุรุษขาดแคลน สังคมกัมพูชาตองใชแรงงานสตรีในการผลิตอาหารและผลิตประชากร ทํา
ใหสังคมกัมพูชาตองผลิตซ้ําแนวคิดกุลสตรีเพื่อกระตุนใหสตรีรับหนาที่ตามขอเรียกรองของสังคม
อย า งแข็ ง ขั น ในบางครั้ ง แนวคิ ด กุ ล สตรี จ ะได รั บ การปรั บ เติ ม ความหมายใหม เ ช น การเพิ่ ม
ความหมายในเชิงสัญลักษณโดยมอบบทบาทใหสตรีเปนปราการปองกันการกลืนชาติดังที่เกิดขึ้น
ในกลางศตวรรษที่ ๑๙ ความสูญเสียที่เกิดจากการทําลายทุกภาคสวนของสังคมในสมัยเขมรแดงทํา
ใหตองมีการกระตุนสตรีในฐานะผูรอดชีวิตหลักของประเทศใหเปนผู สรางชาติและฟนฟูชาติ
แนวคิดกุลสตรีที่เนนคุณธรรมดานการเชื่อฟง ความกตัญู การปรนนิบัติรับใชและความซื่อสัตย
ซึ่งเคยถูกจํากัดวงอยูแคในครอบครัว จึงตองขยายมาสูระดับรัฐซึ่งตองสรางคุณสมบัติใหมเพิ่มให
สตรีดวย นั่นคือกุลสตรีที่เปนประชากรตัวอยางผูอุทิศตัวทํางานตอบสนองนโยบายของรัฐ สังคม
ยุคหลังเขมรแดงจึงเปนสังคมที่ดูเนนภาพความสําคัญของสตรีมากกวาสังคมกัมพูชาในยุคใด ๆ
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ขณะเดียวกัน ความโหยหาความรุงเรืองในอดีตและความเปนระเบียบของสังคมแบบจารีต
ทําใหในอีกฟากหนึ่งของสังคมยุคหลังเขมรแดงก็ตองการเห็นกุลสตรีแนวขนบนิยมกลับคืนสูสังคม
ฉะนั้น กลาวไดวาสังคมกัมพูชาหลังสมัยเขมรแดงทั้งในภาครัฐและในภาคประชาชนเปนสังคมทีใ่ ห
ความสําคัญแกสตรีเขมรและเปดพื้นที่ใหสตรีอยางเดนชัด โดยเฉพาะพื้นที่ทางวรรณกรรมจะเห็น
การเชิด ชู ความสําคั ญของสตรีใ นระดับทางการคือในวรรณกรรมที่รัฐสนับสนุ นและในระดับ
มหาชนคือวรรณกรรมที่ประชาชนทั่วไปสนับสนุน สตรีในวรรณกรรมรัฐคือกุลสตรีที่เปนตัวแทน
หรือทํ าหน าที่เ ปนกระบอกเสียงประกาศนโยบายของรัฐและปฏิบัติตนเปน ตัวอยางแกสตรีทั่ว
ประเทศ สวนสตรีในนวนิยายคัดลายมือคือกุลสตรีแนวขนบนิยมที่นําภาพของนางเอกที่มีความ
อดทน ออนโยน ยินดีปรนนิบัติรับใชทุกคนในครอบครัว ซื่อสัตยและรักนวลสงวนตัวกลับคืนสู
หนาวรรณกรรมและไดรับการตอนรับจากผูอานอยางอบอุน หากพิจารณาในทายที่สุด การเชิดชู
ความสําคัญของสตรีในพื้นที่วรรณกรรมก็คือการย้ําใหเห็นพลังของแนวคิดกุลสตรีที่เคยควบคุม
สตรีเขมรมาแลวและยังดําเนินไปอยางตอเนื่อง เพราะแนวคิดกุลสตรีไดรับการผลิตซ้ําใหไหลเวียน
อยูในกระแสความคิดของสังคมเขมร และผูผลิตซ้ํานั้นคือนักเขียนสตรีที่ผลงานของพวกเธอไดรับ
ความนิยมจากผูอานอยางสูง ปรากฏการณดังกลาวย้ําใหเห็นความแข็งแกรงของระบบปตาธิปไตย
ที่สามารถควบคุมจินตนาการและความสามารถของนักเขียนสตรีใหผลิตซ้ําระเบียบทางสังคมที่
ออกมาเพื่อควบคุมเพื่อนสตรีเพศดวยกัน ในแงหนึ่งจึงเปนเรื่องที่แทบเปนไปไมไดที่จะเห็นสตรี
เขมรสามารถตอรองกับแนวคิดกุลสตรีที่มีระบบปตาธิปไตยกํากับอยูเบื้องหลัง
นับจากสมัยหลังเขมรแดงเปนตนมา ปรากฏการณที่ เกิดขึ้ นในวงวรรณกรรมเขมรคือ
นักเขียนสตรีกลายเปนนักเขียนที่สรางผลงานอยางตอเนื่องจนกลายเปนผูสรางงานวรรณกรรม
กระแสหลักของเขมรในปจจุบัน เมา สําณางและปล วัณณารีรักษคือนักเขียนที่ไดรับการยอมรับวามี
ชื่อเสียงที่สุดจากจํานวนนักเขียนสามคนอันประกอบไปดวย คง บุญเชือน ปล วัณณารีรักษ และเมา
สําณาง ปจจัยเฉพาะทางการเมืองและสังคมเขมรเองมีผลตอปรากฏการณดังกลาวเปนอยางมาก
การประกวดวรรณกรรมรางวัลพระสีหนุราชและไดผูชนะเลิศเปนครั้งแรกคือเมา สําณางและปล
วัณณารีรักษสงผลใหนักเขียนสตรีมีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับของสังคมในวงกวาง ในยุคเขมรแดง
นั ก เขี ย นบุ รุ ษ ถู ก สั ง หารจนเกื อ บหมดและนโยบายของรั ฐ หลัง สมั ย เขมรแดงตั้ง แต ชว งป ค.ศ.
๑๙๗๙-๑๙๘๙ที่อนุญาตใหนวนิยายแนวสังคมนิยมเทานั้นที่ตีพิมพเผยแพรได รวมทั้งนโยบายที่
สง เสริ ม ความเท า เทีย มระหวา งบุ รุ ษ และสตรีเ ปด โอกาสใหนัก เขีย นสตรี แ ทรกตั ว เข า มาในวง
วรรณกรรมไดมากขึ้น สวนนักเขียนบุรุษที่รอดชีวิตจากการสังหารในสมัยเขมรแดงอยางคง บุญ
เชือนก็ต องเขารับตําแหนงในรัฐบาลทําใหเขาไมมี เวลาสรางสรรคผลงานใหม ๆ ปอนสูตลาด
ในขณะที่นวนิยายแนวรั กสะเทือนอารมณของนักเขียนสตรีอยางเมา สํ าณาง สนองตอบความ
ตองการของผูอานที่ตองการอานนวนิยายรักสะเทือนอารมณและนวนิยายแนวหลีกหนีไดดีกวาและ
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ไดรับความนิยมอยางรวดเร็ว363 นักเขียนสตรีอยางเมา สําณางจึงกาวขึ้นมาเปนนักเขียนที่มีชื่อเสียง
เปนที่ยอมรับในวงวรรณกรรมและในหมูนักอาน เชนเดียวกับนักเขียนอยางปล วัณณารีรักษที่แมจะ
เขียนนวนิยายรักสะเทือนอารมณอยางไมเปดเผยนาม แตกระแสนิยมจากมหาชนก็เปดโอกาสให
เธอพัฒนาทักษะการเขียนจนกลายเปนนักเขียนที่สามารถสรางสรรคงานวรรณกรรมไดอยางไม
จํากัดรูปแบบ
ทัศนะของนักเขียนสตรีในการมองบทบาทของตนเองที่มีตอสังคมในฐานะนักเขียนก็เปน
เรื่ อ งสํา คั ญ ในการนํ า เสนอแนวคิ ด กุ ล สตรี นั ก เขีย นสตรีทั้ ง ในและนอกประเทศกั ม พู ช าต า งมี
ประสบการณอันขมขื่นและโหดรายในสมัยเขมรแดงและเห็นตรงกันวานักเขียนตองรับผิดชอบ
สังคมโดยการตีแผประสบการณดังกลาวและสะทอนปญหาที่เปนผลกระทบจากสมัยเขมรแดงให
เห็น การทําลายลางรากเหงาทางวัฒนธรรมเขมรอยางถอนรากถอนโคนทําใหนักเขียนสตรีเหลานี้
สํานึกวาตนมีหนาที่ในการชวยเก็บรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชน
ชาติตอไป แนวคิด กุลสตรี เปนหนึ่งในวัฒนธรรมอันดีที่นักเขี ยนสตรีอยางเมา สําณางและปล
วัณณารีรักษเห็นวาตองชวยกันสงวนรักษาไว นอกจากนี้ นักเขียนสตรียังเห็นวาตนมีหนาที่ในการ
บันทึกความเจ็บปวดจากการกระทําอันโหดรายปาเถื่อนของเขมรแดง เชน อุม สุพาณี หรือปล
วัณณารีรักษนําเสนอประสบการณเรื่องการบังคับแตงงานในสมัยเขมรแดงในนวนิยายของพวกเธอ
อีกประเด็นหนึ่งที่พบเสมอคือการเสนอปญหาสังคมที่เปนผลกระทบจากการกระทําในสมัยเขมร
แดงที่เด็กและสตรีตองเผชิญ เชนเม สน สุเธียรี ชี้ใหเห็นวาความยากจนเปนสวนหนึ่งที่ทําใหเกิด
ปญหาเยาวชนกออาชญากรรม364 จากผลงานของนักเขียนสตรีทั้งหมดที่กลาวมาพบวาแนวคิดกุล
สตรีมีบทบาทสําคัญในนวนิยายของพวกเธอ กลาวคือ นักเขียนสตรีทุกคนสรางตัวละครเอกสตรีให
มีความเปนกุลสตรีทุกกระเบียดนิ้วรวมทั้งนําเสนอวาความเปนกุลสตรีคือเครื่องมือสําคัญในการ
แกป ญ หาสั ง คม เหล านี้ ลว นแสดงใหเ ห็ น วา แนวคิด กุ ลสตรี เ ปน ทั้ ง แหลงที่ มาสํ าคัญ และเป น
เปาหมายของการสรางสรรคงาน ตัวละครเอกสตรีตองเปนกุลสตรี กุลสตรีเทานั้นที่จะแกไขปญหา
สังคมไดและเปาหมายของการสรางสรรคนวนิยายคือการเชิดชูและรักษาแนวคิดกุลสตรีใหอยูคู
สตรีเขมรและสังคมเขมร
การวิเคราะหการนําเสนอแนวคิดกุลสตรีในนวนิยายของเมา สําณางและปล วัณณารีรักษ
พบวาความหมายรวมของแนวคิดกุลสตรีที่ปรากฏในนวนิยายของพวกเธอคือแนวคิดกุลสตรีเปนสิ่ง
ที่ยืนยันอัตลักษณของสตรีเขมรและชนชาติเขมร ทั้งเมา สําณางและปล วัณณารีรักษสรางนางเอก
ใหเปนตัวแทนของสตรีในอุดมคติทั้งรูปโฉมที่งดงามเหนือสตรีอื่นใด การแตงกายที่สุภาพเรียบรอย
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ไมเปดเผยเนื้อตัวรางกายใหผูใดเห็น กิริยามารยาทที่ออนหวาน นุมนวล มีสัมมาคารวะ และการ
ปฏิบัติหนาที่อยางสมบูรณแบบทั้งในฐานะบุตรสาวที่ยึดถือความกตัญูเปนที่ตั้ง สตรีที่เปนแมบาน
แมเรือนและรักนวลสงวนตัว นางเอกของเมา สําณางคือกุลสตรีผูเพียบพรอมในครัวเรือนในฐานะ
บุตรสาวและภรรยา สวนกุลสตรีในนวนิยายของปล วัณณารีรักษ หมายถึงการเปนบุตรสาวในอุดม
คติของสังคมและของรัฐ ความเพียบพรอมในฐานะบุตรสาวและภรรยาของครอบครัวแมจะเปน
คุณ สมบั ติ ภ าคบั งคั บที่ น างเอกตอ งมี แตป ล วัณ ณารีรั ก ษ ไ ม ไ ด เ น น ย้ํ า ภาพดัง กล า วมากเท า กั บ
บทบาทของสตรีที่ตองมุงมั่นในการทํางานรับใชสังคมและตอบสนองนโยบายของรัฐอยางแข็งขัน
เมา สําณางและปล วัณณารีรักษตอกย้ําความเปนกุลสตรีที่ถือเปนอัตลักษณของชาวเขมร
ในอีกทางหนึ่งคือการแสดงใหเห็นวิกฤตอัตลักษณของสตรีเขมรผานภาพของนางอิจฉา นางอิจฉา
คือสตรีที่ไมอาจรักษาความเปนกุลสตรีเขมรเอาไวได รูปลักษณและการแตงกายที่เลียนแบบสตรี
ตะวันตกถูกทําใหเปนความเปนอื่น ในขณะที่กิริยามารยาทและคุณธรรมในจิตใจของนางอิจฉาซึ่ง
เปนดานตรงขามกับที่ระบุไวในจฺบาบสฺรีก็คือความเปนอื่นอีกเชนกัน ความเปนอื่นที่หมายถึงการ
รับวัฒนธรรมจากภายนอกก็ดี หรือความเปนอื่นที่หมายถึงการไมอยูในกรอบที่สังคมใชควบคุม
ความประพฤติของสตรีเขมรก็ดี ลวนเปนสิ่งที่ถูกนําเสนอวาเปนสาเหตุที่ทําใหความเปนเขมรเสื่อม
เสีย ทางแกคือสตรีทุกคนตองหันกลับมาใหความสําคัญกับแนวคิดกุลสตรีและปฏิบัติใหไดตามนั้น
สังคมเขมรจึงจะอยูในสภาวะที่ปกติเพราะทุกสิ่งดําเนินไปตามแบบที่สังคมเขมรเคยเปน แตไมวาจะ
เปนระดับครอบครัวหรือระดับรัฐ นวนิยายของเมา สําณางและปล วัณณารีรักษตั้งใจเสนอประเด็น
ที่วาความเปนกุลสตรีเปนสิ่งสําคัญ เพราะนั่นหมายถึงการอยูรอดของสังคมเขมรทั้งในทางกายภาพ
และในทางอารมณความรูสึก การเลาถึงกุลสตรีที่ยังเก็บรักษาคุณความดีตามแบบจารีตเอาไวเทากับ
เปนการนําจิตวิญญาณของความเปนเขมรกลับคืนสูสังคมอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ภาพดังกลาวถูกฉีก
ทําลายไปแลวในสมัยเขมรแดง กุลสตรีในนวนิยายของเมา สําณางซึ่งกอบกูครอบครัวและกุลสตรี
ของปล วัณณารีรักษซึ่งสรางครอบครัวในความหมายใหมอันหมายถึงครอบครัวที่ขยายไปสูระดับ
สังคมและระดับรัฐ กําลังทําหนาที่อีกประการหนึ่งคือการเปนสะพานเชื่อมโยงความรูสึกของชาว
เขมร ณ จุดที่กําลังถูกสั่นสะเทือนดวยความหวาดกลัววาจะสูญเสียอัตลักษณใหกลับไปสูความ
มั่นใจในอดีตและความเปนมาของชนชาติตนวาพวกเขาคือใครและเปนสมาชิกของกลุมใด
ความแตกตางที่พบในการนําเสนอแนวคิดกุลสตรีในนวนิยายของนักเขียนทั้งสองคือ ความ
แตกตางดานวัตถุประสงคที่นําเสนอและความแตกตางดานแนวเรื่อง การนําเสนอแนวคิดกุลสตรี
ในนวนิยายของเมา สําณางมีลักษณะของการรื้อฟนอดีตอยางเห็นไดชัด ในขณะที่งานของปล
วัณณารีรักษมีลักษณะของการปรับเปลี่ยนภาพกุลสตรีไปตามความเปลี่ยนแปลงของสังคม แนวคิด
กุลสตรีของเมา สําณางมีลักษณะคลายกับนวนิยายยอนยุคในทศวรรษที่ ๑๙๕๐-๑๙๖๐ ลักษณะดัง
กลาวคือการรื้อฟน อดีตที่เคยสําคัญยิ่งตอการดํารงอยูของชุมชนขึ้นมาใหม อดีตที่วาคือสภาพ
บานเมืองในยุคสังคมราษฎรนิยมของสมเด็จพระสีหนุซึ่งเปนยุคทองในความทรงจําของชาวเขมร
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ยุคที่บานเมืองไดรับการพัฒนาอยางสวยงาม ประชาชนอยูในฐานะลูก ๆ ของสมเด็จพออยางสีหนุที่
สรางเมืองพนมเปญใหเปนวิมาน บานเมืองพัฒนาไปทุกๆดาน ในขณะเดียวกันก็เนนการทําใหเปน
เขมรดวยการสงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี บรรจุจฺบาบสฺรีในแบบเรียนและสงเสริมใหมีพิธีเขา
รมตามหมูบานตางๆทั่วประเทศ ระยะเวลาสั้น ๆ เพียง ๓ ปกวาที่เขมรแดงยึดครองประเทศ หากแต
เปนชวงเวลาที่ยาวนานในความรูสึกของชาวเขมรทุกคนที่ผานความทุกขทรมานในยุคเขมรแดงมา
เขมรแดงทําลายลางทุกสิ่งที่เปนมรดกของสังคมเกา สิ่งเหลานี้เปนประสบการณอันขมขื่น โหดราย
และทิ้งบาดแผลไวในความทรงจําของคนอยางยากจะประเมินความสูญเสีย การเลาเรื่องสตรีซึ่งคง
ความเปนกุลสตรีไวคือการนําผูอานไปสูโลกแหงความมีระเบียบในอดีตอีกครั้งหนึ่ง นวนิยาย
จํา นวน ๘ เรื่องของเมา สํ าณางที่เ ลาถึงตัวละครเอกสตรีที่ ใ ชค วามเป นกุ ลสตรีฟนฝาอุ ปสรรค
นานัปการจนบรรลุเปาหมายของชีวิต ไมวาจะเปนการตามหาบิดามารดาที่แทจริง การคนหาชาติ
กําเนิดที่แทจริง หรือการพิสูจนความจริงที่ถูกความเลวรายกลั่นแกลงหรือปดบังซอนเรน ไดนํา
โลกแหงความมีระเบียบแบบเดิมกลับคืนมา ไดแก โลกที่ดําเนินไปตามกลไกของหลักธรรมที่วาทํา
ดียอมไดดี ทําชั่วยอมไดชั่ว และการที่สตรีเขมรยืนหยัดในการปฏิบัติตนตามแนวคิดกุลสตรีอยาง
เครงครัดคือการทําความดีที่สงผลตอบแทนอันดีใหกับสตรีผูปฏิบัติ นั่นคือการไดแตงงานสราง
ครอบครัวกับพระเอกที่เปนคูหมายตั้งแตในอดีต การจบเรื่องที่ความสงบสุขและการเริ่มตนชีวิต
ครอบครัวที่มีบุรุษเปนผูนําเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวา อดีตอันสงบสุขในนวนิยายของเมา สําณาง คือ
อดีตที่หมายถึงสังคมระบบปตาธิปไตยที่อาจยอนไปไดไกลถึงดินแดนเขมรในอดีตนับแตเริ่มสราง
อาณาจักรแรกเริ่มของกัมพูชาเลยทีเดียว
ในขณะที่การนําเสนอแนวคิดกุลสตรีในนวนิยายของเมา สําณางเปนการนําพาผูอานยอน
ไปสูอดีตอันสงบสุข การนําเสนอภาพของกุลสตรีในงานของปล วัณณารีรักษกลับแสดงใหเห็น
ความพยายามที่ จ ะปรั บ เปลี่ ย นบทบาทและหน า ที่ ข องสตรี ไ ปตามสภาพสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลง
ตลอดเวลา นับตั้งแตปลายทศวรรษที่ ๑๙๘๐ การปรับเปลี่ยนภาพสตรีในนวนิยายของปลก็เริ่มตน
ขึ้น แมจะไดชื่อวากระทําตนเปนกระบอกเสียงของรัฐ แตปลก็ไดเสนอภาพใหมใหสตรีโดยใหคํา
จํากัดความใหมวาการเปนสตรีไมไดหมายความเฉพาะบทบาทของกุลสตรีที่ตองจํากัดพื้นที่ใน
ครัวเรือนเทานั้น สตรีในงานของปล วัณณารีรักษเปนสตรีที่มีคุณสมบัติดานอื่น ๆ เพิ่มเติม และ
ขยายพื้นที่ที่สตรีเขาไปมีบทบาทมากกวาพื้นที่ในครัวเรือนดวย อาทิการเปนประชากรตัวอยางที่
รวมสรางชาติในปลายทศวรรษที่ ๑๙๘๐ หรือการเปนสตรีที่เปนผูนําในการแกปญหาสังคมในกลาง
ทศวรรษที่ ๑๙๙๐ การปรั บ ความหมายของสตรี เ ป น การพยายามสานต อ อดี ต ให เ ข า กั บ ความ
เปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมในปจจุบัน ซึ่งคุณสมบัติดังกลาวจะเปนสิ่งที่ปล วัณณารีรักษได
พิสูจนใหเห็นวาเธอมีความเชี่ยวชาญในการทํางานตามใบสั่งของสังคม
ความแตกตางอีกประการหนึ่งในการนําเสนอแนวคิดกุลสตรีในนวนิยายของเมา สําณาง
และปล วัณณารีรักษคือ แนวเรื่อง นวนิยายของเมา สําณางทุกเรื่องยกเวนเรื่องพวงมาลัยดอกมะลิ
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เป น นวนิย ายพาฝน แนวรักสะเทือนอารมณ หรือ แนวสืบสวนผจญภั ย ที่เ น นความตื่นเตน ทั้ งนี้
เพราะนวนิยายทุกเรื่องของเมา สําณางที่ตีพิมพออกสูทองตลาดปจจุบันนี้คือนวนิยายที่เขียนในชวง
ป ค.ศ. ๑๙๘๑-๑๙๘๗ ซึ่งเปนชวงที่เมา สําณางหารายไดเลี้ยงครอบครัวโดยการเขียนนวนิยายอยาง
เดียว การที่นวนิยายพาฝนของเมา สําณางไมใชแนวที่รัฐสนับสนุน โจทยที่เมา สําณางตองตอบจึง
ไมใชการสรางงานเพื่อเอาใจรัฐแตเปนการเขียนนวนิยายใหถูกใจตลาดมากที่สุด และความตองการ
ของผูอานในยุคนั้นก็คือนวนิยายที่มีเนื้อเรื่องสนุกสนาน นาติดตาม หรือมีความสะเทือนอารมณซึ่ง
จะพาผูอานหนีจากโลกแหงความจริงไปสูโลกฝนในนวนิยายที่ทุกเรื่องจบลงอยางมีความสุข ผูอาน
กลุมใหญของนวนิยายแนวนี้คือผูอานสตรี และสตรีก็เปนผูรอดชีวิตหลักจากสมัยเขมรแดง ภาพใน
อุดมคติของนางเอกกุลสตรีผูเพียบพรอม สตรีผูออนหวาน นุมนวล อดทนตอสูกับชีวิตที่ยากลําบาก
อยางไมยอทอโดยใชความเปนกุลสตรีเปนเกราะปองกันภัยอันตรายทั้งปวง และทายที่สุด ความเปน
กุลสตรีก็จะนําผลตอบแทนที่ดีมาให คือการไดใชชีวิตคูกับบุรุษหนุมที่มีความเพียบพรอมเชนกัน
ภาพในอุดมคติดังกลาวตอบสนองความตองการดานจิตใจและอารมณของผูอานสตรีไดเปนอยางดี
กลาวไดวาปจจัยทางเศรษฐกิจเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอแนวนวนิยายของเมา สําณาง และสงผลตอ
การสรางตัวละครเอกสตรีในนวนิยายของเธอดวย นอกจากนี้ ภาพตัวละครสตรีฝายปรปกษหรือ
นางอิจฉาซึ่งมีคุณสมบัติตรงขามกับนางเอกทุกประการนั้นก็อาจเปนภาพที่ตอบสนองความตองการ
ทางจิตใจของผูอานสตรีอีกจํานวนหนึ่งเชนกัน ความคาดหวังของสังคมที่มอบภารกิจในการสราง
ครอบครัวและสรางชาติใหแกสตรีซึ่งเปนกําลังสําคัญของสังคมในขณะนั้นคงทําใหสตรีบางสวน
รูสึกบีบคั้นหรือถูกกดดันอยางหนัก การสวมบทบาทของนางอิจฉาซึ่งเปนสิ่งที่อยูนอกมาตรฐาน
และความคาดหวังของสังคมทุกดานคงทําใหสตรีบางกลุมรูสึกผอนคลายเพราะไดทําบางสิ่งที่อยู
นอกกรอบของสังคมที่ในชีวิตจริงพวกเธออาจกระทําไดยากหรือกระทําไมไดเลย การเปนนาง
อิจ ฉาก็ คื อ การหลี ก หนี ค วามจริง สู โ ลกแหง ความฝน อี ก รูป แบบหนึ่ ง และอาจตอบสนองความ
ตองการทางจิตใจและอารมณของสตรีไดดีไมแพภาพนางเอก
ในขณะที่แนวเรื่องในนวนิยายของเมา สําณางมีความชัดเจนวาสรางเพื่อเอาใจตลาด แนว
เรื่ อ งในนวนิ ย ายของป ล วั ณ ณารี รั ก ษ ก ลั บ เป น ภาพตรงกั น ข า ม แม ป ล วั ณ ณารี รั ก ษ เ คยเขี ย น
นวนิยายแนวเอาใจตลาดเปนจํานวนไมนอยตั้งแตกลางทศวรรษที่ ๑๙๘๐ แตนาเสียดายที่เธอไมได
เก็บผลงานเหลานั้นไวเหมือนกรณีของเมา สําณาง ผูอานในยุคปจจุบันจึงไมมีโอกาสอานนวนิยาย
อีกแนวหนึ่งของปลที่เขียนในยุคนั้นและนํามาศึกษาเปรียบเทียบกับผลงานที่ยังเหลืออยูได นว
นิย ายที่ค งเหลื อจากปลายทศวรรษที่ ๑๙๘๐ ของปล วัณ ณารีรัก ษจึงมี เ พีย งนวนิย ายที่ ช นะการ
ประกวดที่ รั ฐ เป น ผู จั ด เห็ น ได ชั ด ว า งานของป ล วั ณ ณารี รั ก ษ เ ป น นวนิ ย ายที่ ทํ า หน า ที่ เ ป น
กระบอกเสียงโฆษณาชวนเชื่อนโยบายของรัฐอยางชัดเจน สตรีเปนศูนยกลางสําคัญในการดําเนิน
เรื่องดังเชนสตรีในนวนิยายของเมา สําณาง แตความแตกตางอยางเห็นไดชัดคือ นางเอกในนวนิยาย
ของปล วัณณารีรักษไมใชนางเอกที่เปนกุลสตรีผูออนหวาน เรียบรอย อดทนและปรนนิบัติบุรุษ
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อยางไมมีปากเสียงและถูกจํากัดพื้นที่อยูเพียงในครัวเรือนเทานั้น แตสตรีของปล วัณณารีรักษคือ
สตรีที่ออกมาสูพื้นที่สาธารณะ ทํางานตามหนวยงานตาง ๆ เชนเปนเจาหนาที่รัฐ เปนครู หรือแม
ขณะยังศึกษาเลาเรียนก็ทําหนาที่ประชากรสตรีตัวอยางโดยปฏิบัติตามนโยบายของรัฐอยางแข็งขัน
ทั้งการปลูกผัก เลี้ยงหมู ทําไร คาขายเล็กๆนอยๆหาเลี้ยงชีพ การที่นวนิยายของปล วัณณารีรักษ
ชนะการประกวดที่รัฐจัดขึ้นในครั้งนั้นสรางชื่อเสียงใหกับปล วัณณารีรักษในฐานะนักเขียนอยาง
มาก และสิ่งนั้นจะทรงอิทธิพลตอความคิดในการสรางงานของปลอยูแมจนปจจุบัน กลาวคือนว
นิยายในชวงหลังทศวรรษ ๑๙๘๐ ปลยังคงสรางภาพนางเอกใหเปนสตรีผูมีอุดมการณและปวารณา
ตัวในการทํางานเพื่อรับใชชาติและสังคม สิ่งที่เห็นชัดเจนอีกประการหนึ่งคือ ปลเปนนักเขียนสตรี
ที่ให ความสํ าคั ญกับเรื่องการศึกษาของสตรีมาก สตรีในนวนิยายของปลจะเปน ผูมี ความรู และ
ประกอบอาชีพนอกบานเชนเปนวิศวกร เปนแพทย หรือเปนนักเขียน เปนตน การสนับสนุนให
สตรีเห็นความสําคัญของการศึกษาเปนกาวสําคัญในการกระตุนใหสตรีพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ใหทัดเทียมกับบุรุษ สิ่งนี้มีผลตอการนําเสนอภาพกุลสตรีแนวขนบนิยมในนวนิยายของเธอ เพราะ
ปลไมไ ดปฏิเสธวาการศึกษาเปด พื้น ที่นอกบานใหสตรีแ ละอาจสงผลต อการดูแลพื้นที่ในบาน
ดังเช นนางเอกในนวนิ ยายเรื่องคื นก็ผานมีปญหากับสามีเพราะทุ มเทใหกับงานนอกบาน หรือ
นางเอกในนวนิยายเรื่องค่ําแลวมีแสงตะวันก็เปนสตรีที่บกพรองในการทํางานบานเชนกัน แตกลาว
ไดวา ปล วัณณารีรักษก็ไดสรางทัศนคติใหมใหกับผูอานสตรีวาการศึกษาเปนปจจัยสําคัญที่จะชวย
พัฒนาสตรี และสรางทางเลือกใหมใหสตรีในการนําเธอออกมาสูพื้นที่นอกบานได แมประเด็น
เรื่องการสนับสนุนดานการศึกษาจะไมใชประเด็นใหมในนวนิยายเขมร แตกลาวไดวาปล วัณณารี
รักษเปนนักเขียนนวนิยายที่สนับสนุนประเด็นนี้อยางจริงจังและตอเนื่องที่สุด และทําใหสตรีใน
นวนิยายของเธอเปนสตรีผูมีการศึกษาผูพรอมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมและ
กระแสโลกได ถึงจะเปนเสนทางที่พาสตรีขยับออกจากการเปนกุลสตรีแนวขนบนิยมไดอยาง
คอนขางเชื่องชา แตก็นับวาปล ไดสรางพื้นที่ดังกลาวใหผูอานสตรีของเธอแลว
อีกประเด็นหนึ่งที่นาสนใจคือ ถึงแมแนวคิดกุลสตรีจะเปนสิ่งที่ทรงอิทธิพลในการกํากับ
ควบคุมสตรีในสังคมเขมร ดังจะเห็นไดจากแมแตนักเขียนซึ่งเปนสตรียังผลิตซ้ําแนวคิดกุลสตรีเพื่อ
กลับมาควบคุมสตรีดวยกัน แตในอีกดานหนึ่ง นักเขียนสตรีทั้งเมา สําณางและปล วัณณารีรักษก็
พลิกสถานะมาเปนผูที่อยูเหนือโดยหยิบแนวคิดกุลสตรีมาเปนทุนในการสรางผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจในกรณีของเมา สําณาง และเปนตนทุนในการสรางทั้งชื่อเสียงและรายไดในกรณีของปล
วัณณารีรักษ ปฏิเสธไมไดวาการเขียน นวนิยายที่เสนอภาพนางเอกที่มีความเปนกุลสตรีแนวขนบ
นิยมเปนสิ่งที่สรางรายไดหลักใหกับเมา สําณางและทําใหเธอยึดงานเขียนนวนิยายเปนอาชีพหลัก
นับแตป ค.ศ. ๑๙๘๑ เปนตนมาถึงปจจุบัน ตอมาเมื่อมีการประกวดวรรณกรรมหลังจากประเทศ
กัมพู ช าเลือ กตั้ง ในป ค.ศ. ๑๙๙๓ กุลสตรีแนวขนบนิย มในนวนิย ายเรื่ องคลื่น ซั ดทรายของเมา
สําณางก็ทําใหเธอไดรับชัยชนะจากการประกวด นวนิยาย นําชื่อเสียงและรายไดกลับมาใหเธอเปน
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วงจรเชนนี้เรื่อยไป สวนปล วัณณารีรักษใชชองทางของรัฐในการสงนวนิยายเขาประกวด รางวัล
ชนะเลิศจากเรื่องคืนแรมพนไปแลวและรางวัลที่สองคือเรื่องขอบฟาใหมแหงความหวังจากการ
ประกวดครั้งเดียวกันนําชื่อเสียงกลับมาใหปลเปนอยางมาก ชื่อเสียงนํารายไดมาสูปล วัณณารีรักษ
เหมือนดังเชนกรณีของเมา สําณาง กลาวคือการไดรางวัลจากการประกวดเปนจุดที่ทําใหสํานักพิมพ
เลือกติดตอขอซื้อนวนิยายของเธอมาตีพิมพ นักเขียนสตรีทั้งสองจึงไมไดถูกแนวคิดกุลสตรีควบคุม
แตเพียงฝายเดียว ในทางกลับกัน เนื้อหาที่ถูกมองวาสรางขึ้นเพื่อรับใชสังคมในระบบปตาธิปไตยก็
เปนสิ่งที่อํานวยประโยชนใหกับทั้งคูเชนกัน อยางไรก็ตาม การเรียกรองตอรองกับแนวคิดกุลสตรี
หรือกับสังคมทั้งระบบเปนสิ่งที่ทั้งเมา สําณางและปล วัณณารีรักษตั้งใจจะทําตอไป แตจะประสบ
ผลสําเร็จหรือไมเพียงใดนั้น เปนสิ่งที่เกินขอบเขตของงานวิจัยฉบับนี้ แตเปนประเด็นที่นาจับตา
มอง ซึ่งผูสนใจศึกษาตออาจนําผลงานของเมา สําณางและปล วัณณารีรักษในชวงหลังตั้งแตป ค.ศ.
๒๐๐๔เปนตนไปมาศึกษาตอได
งานวิจัยฉบับนี้มุงศึกษาแนวคิดกุลสตรีที่ปรากฏในนวนิยายของนักเขียนสตรี นาสนใจวา
หากเปนนักเขียนบุรุษ แนวคิดกุลสตรีที่ปรากฏในนวนิยายจะเปนเชนไร การศึกษาแนวคิดกุลสตรี
อาจทําไดอีกโดยการศึกษาจากผลงานของนักเขียนนวนิยายเขมรที่พํานักอยูนอกประเทศกัมพูชา
การอยูในสถานะของทั้งคนในคือเปนคนเชื้อชาติเขมรแตก็เปนคนนอกคือพํานักอยูนอกดินแดน
ของกัมพูชาจะมีผลมากนอยเพียงไรตอการนําเสนอแนวคิดกุลสตรีเปนสิ่งที่ผูสนใจอาจนําไปศึกษา
ตอได

๓๒๕

รายการอางอิง
ภาษาไทย
งวน ญิล. จิตวิญญาณมารดาธิปไตยในสังคมเขมร. แปลโดย ภูมจิ ิต เรืองเดช. บุรีรัมย: โครงการ
ศึกษาความสัมพันธทางวัฒนธรรมไทย-กัมพูชา ป ๒๕๔๘, ๒๕๔๘.
เดวิด แชนเลอร. ประวัติศาสตรกัมพูชา. แปลโดย พรรณงาม เงาธรรมสารและคนอื่นๆ.
กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาตร, ๒๕๔๖.
ทิพากรวงศ, เจาพระยา. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรรัชกาลที่ ๑. กรุงเทพ ฯ: คุรุสภา,
๒๕๒๖.
ทิพากรวงศ, เจาพระยา.. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรรัชกาลที่ ๒. พระนคร: คุรุสภา,
๒๕๐๔.
บุษบา เรืองศรี. วรรณศิลปและภาพสะทอนทางวัฒนธรรมเขมรในรามเกรฺติ์ฉบับ
พุทธศาสนบัณฑิตย เลมที่ ๑-๑๐. วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชา
เขมร ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๘.
ประยูร ทรงศิลป. ประชุมเรื่องตํานานและนิทานพื้นบานเขมร ภาคที่ ๑-๙. กรุงเทพ: ภาควิชา
ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราชภัฏธนบุรี, ๒๕๔๐.
ปราณี วงษเทศ. เพศสภาวะในสุวรรณภูมิ(อุษาคเนย). กรุงเทพฯ: ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๔๙.
ปล วัณณารีรักษ. สัมภาษณ, ๑๘ มกราคม ๒๕๔๙.
ปล วัณณารีรักษ. สัมภาษณ, ๒ เมษายน ๒๕๕๐.
พริศรา แซกวย. สั้น ๆ เกี่ยวกับเพศวิถีจากมุมมองสตรีนิยม. ใน กาญจนา แกวเทพ และ พริศรา
แซกวย, บรรณาธิการ, เพศวิถี วันวาน วันนี้ และวันพรุง ที่จะไมเหมือนเดิม, หนา ๑๓-๒๒.
เชียงใหม: ศูนยสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๗.
มิสลิวิค, อีวา. ลงทัณฑผูยากไร: Punishing the poor : the international isolation of
Kampuchea. แปลโดย วิภาพรรณ กอเกียรติขจร. กรุงเทพมหานคร: อักษรสาสน, ๒๕๓๔.
เมา สําณาง. สัมภาษณ, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๘.
เมา สําณาง. สัมภาษณ, ๒ เมษายน ๒๕๕๐
เรืองอุไร กุศลาสัย, แปลและเรียบเรียง. สตรีในวรรณคดีพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพศยาม,
๒๕๓๕.
ลักษณวัต ปาละรัตน. สตรีในมุมมองของพุทธปรัชญา. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕.
วรรณคดีเจาพระยาพระคลัง(หน). พิมพครัง้ ที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: แพรพิทยา, ๒๕๑๕.

๓๒๖

วัชรินทร ยงศิริ. เอเชียรายป ๒๕๔๑ (๒๕๔๑): ๑๓๗-๑๔๗.
วัชรินทร ยงศิริและคนอื่นๆ, บรรณาธิการ. เอเชียรายป ๒๕๔๒ (๒๕๔๒): ๑๑๓.
ศิลปากร, กรม. พระราชพงษาวดารกรุงศรีอยุธยาเลม ๒ ฉบับพระเจาจักรพรรดิ์พงศ (จาด).
กรุงเทพ ฯ: คุรุสภา, ๒๕๓๓.
อุบล เทศทอง. ภาษิตเขมร: วิถีชีวิตและโลกทัศนของชาวเขมร. วิทยานิพนธปริญญาศิลปะศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาเขมร ภาควิชาภาษาตะวันออก, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ๒๕๔๘.
ภาษาอังกฤษ
Altekar, A.S. The Position of Women in Hindu Civilization From Prehistoric Time
to the Present Day. 2 nd ed. Delhi: Molital Banarsidass Publisher, 1959.
Amratisha, Klairung. The Cambodian Novel: A Study of its Emergence and Development.
Doctoral Dissertation, School of Oriental and African Studies, University of London,
1998.
Amratisha, Klairung. The (re-) emergence of Cambodian Women Writers at Home and Abroad.
in Leakthina Chau –Pech Ollier and Tim Winter (eds.), Expressions of Cambodia: The
politics of tradition, identity and change, p. 151. London and New York: Routledge,
2006.
Anthias, Floya and Yuval-Davis Nira. Women and The Nation State. In Hutchinson, John and D.
Smith, Anthony (eds.), Nationalism, pp. 312-316. Oxford: Oxford University Press,
1994.
Ayres, David M. Anatomy of a Crisis: Education Development, and the State in Cambodia,
1953-1998. Chiangmai: Silkwormbooks, 2003.
Bit, Seanglim. The Warrior Heritage: A Psychological Perspective of Cambodian Trauma.
California: Seanglim Bit, 1991.
Enloe, Cynthia. Bananas, Beaches and Bases Making Feminist Sense of International Politics.
Berkley: University of California Press, 2000.
Fiske, B Edward. Using Both Hands: Women and Education in Cambodia. Manila : Asian
Development Bank, 1995.
Frieson, Kate G. In the Shadows : Women, Power and Politics in Cambodia. Occasional papers
# 26 Canada: UVic Centre for Asia-Pacific Initiatives, 2001. p. 4.

๓๒๗

Jacob, Judith M. The Traditional Literature of Cambodia. London: Oxford University Press,
1996.
Jenner, Phillip N. A Minor Khmer Ethical Text of Early Date. In Mon-Khmer Studies 7,
pp 111-140. 1987.
Kaur, Satwant. Partners for the Advancement of Women. Phnom Penh: United Nations, 2000.
Lecture by cambodian women writer. Women Writer’s Experiences of Tumultuous Times in
Cambodia [Online]. Available from :
http://www.jijigaho.or.jp/app/0402/eng/gov02.html [2003, February 10]
Ledgerwood, Judy. Changing Khmer Conceptions of Gender : Women Stories and the Social
Order. Doctoral Dissertation, Cornell University, 1990.
Lon Nara. The Unlucrative State of the Khmer Novel. [Online]. Available from :
http://groups.yahoo.com/group/CambodiaNews/message/2252. [2003, May 15]
Mam, Kalyanee. Evidence of Sexual Abuse During the Rule of Democratic Kampuchea.
Searching for the Truth 15 (March 2001): 2, 4.
May, Sharon. Words From the Fire : Three Cambodian Women Writers. In Frank Stewart and
Sharon May (eds.), Mãnoa 16:1 (summer 2004).
McGrew, Laura. Cambodian Women Forced into Marriage by Khmer Rouge, Says New
Issue of on the Record[Online]. Available from :
http://www.hri.ca/partners/vawwnet/camp2.htm. [2004, April 7]
Michel Trané. Cambodia’s Leading Ladies. The Cambodian Scene 5(Oct.-Dec. 2002): 23.
Moeun Nhean. The Value of Women in Cambodia Society. The Cambodian Scene
10(Mar./Apr. 2004): 8.
Nagel, Joane. Masculinity and nationalism: gender and sexuality in the making of nations.
Ethnic and Racial Studies, vol. 21: 242-69.
Richard Ehrlich, S Richar. The Tragedy of Pol Pot women [Online]. Available from :
http://www.geocities.com/glossograph/cambodia98womenpolpotct.html. [2003, May 7]
Santry, Petre. When Apsaras Smile” Women and Development in Cambodia 19902000:Cultural Barriers to Change. Doctor of Philosophy, School of Education,
Faculty of Human Development, Victoria University, 2005.
Shmeliova, Irina. Perfect Woman in Traditional Khmer Literature. Institute of Asian and
African Countries, Moscow State University, 2003.

๓๒๘

Sokroeun, Aing. The Perfect Women as Represented in Cambodian Folktales. Paper of the
congress in the 7th Socio-Cultural Research Congress on Cambodia 15-17
November 2004, p 495. Phnom Penh: Royal University of Phnom Penh, 2004.
Sonnois, Brigitte; consultant. Women in Cambodia: Overview of the Situation and
Suggestion for development Programms. Phnom Penh: Redd Barna-Cambodia, 1990.
Writers in the Post-Genoside -a start from zero. [Online]. Available from :
http://www.tufs.ac.jp/common/fs/ase/cam/res/lit/ot06.html . [2003, June 4]
ภาษาเขมร
ก. อําง สุขเริน. อกฺสรสิลฺปสมัยกมฺพูชาปรฺชาธิบเตยฺย. สารนิพนธสฺงคมศาสตร-มนุสสสาสตร
บัณฑิต, มหาวิทฺยาลัยสงฺคมสาสฺตร-มนุสฺสสาสฺตร, สากลวิทฺยาลัยภูมินทฺ ภฺนํเพญ ,
2001.
แกม บุณณา. พิการเพราะชาติเปนเรื่องสูงสงยิ่งนัก. จุลสารนารีปฏิวตฺตกมฺพุชา ๖ (๑๙๘๗) :
๓๑-๓๒.
แกว เมน. สฺถานภาพสฺตรีเขฺมรเนากฺนุงปฺรวัตติสาสฺตร. ทสฺสนาวดฺดีสมฺเลงสฺตรีแขฺมร
๖ (๑๙๙๗): ๑๐-๑๒.
ฆีง หก ดี. ทิฎฐ ภาพทูเทาในอกฺสรสาสฺตรแขฺมร. Paris: L’ Harmattan, 1997.
ฆีง หก ดี. มาลีบทอกฺสรสิลฺปแขฺมรสตวตฺษที่ ๑๙. Paris: L’ Harmattan, 2003.
ฆีง หก ดี. เรืองโภคกุลกุมาร. ภฺนํเพญ: บฺณณาคารอ็องโกร, 2003.
ฆีง หก ดี. อักสรสิลฺปแขฺมรเนาสตฺวตฺส ที ๒๐ . ภฺนํเพญ: Editions de la plus haute tour, 2002.
ปล วัณณารีรักษ. เบีผฺกามานทึก. ภฺนํเพญ: องฺคการนัวฺรเวสตสงเคฺราะหกุมาร, ค.ศ. 2000.
ปล วัณณารีรักษ. บํเภฺลจมินบาน. พิมพครั้งที่ ๓. ภฺนํเพญ: ปล วณฺณารีรักษ, ค.ศ. 2005.
ปล วัณณารีรักษ. เมฆสฺรกานาค. ภฺนํเพญ: บณฺณาคารอฺงคร, ค.ศ. 2004.
ปล วัณณารีรักษ. ยุบก็รํลง. ภฺนํเพญ: คฺรูแพทยมี สามีฑี นิง อฺนกสฺรีกิม บูรี, ค.ศ.1989.
ปล วัณณารีรักษ. ยุบมานไถฺงระ. ภฺนํเพญ: บณฺณาคารอฺงคร, ค.ศ. 2005.
ปล วัณณารีรักษ. รฺโนจผุตเหีย. ภฺนํเพญ: โรงพุมพกาแสตภฺนํเพญ , ค.ศ. 1989.
พระองคดวง. จฺบาบสฺรี. ภฺนํเพญ: พุทธสาสนบฺณฑิตย, ค.ศ. 1962.
พุทฺธสาสนบฺณฑิตย. จฺบาบเผฺสง ๆ. ภฺนํเพญ: กฺรทฺรวงอบรํ ยุวชนนิงกีฬา, ค.ศ. 2003.
เมา สําณาง. กมฺรงผฺกามฺลิะ. ภฺนํเพญ: องฺคการนัวรเวสฺสสฺงเคราะหกุมารกมฺพูชา, ค.ศ. 2000.
เมา สําณาง. กุลาบเขฺมา. ภฺนํเพญ: โรงพุมฺพสุริยารฺงสี, ค.ศ. 2004.

๓๒๙

เมา สําณาง. ขสฺฺญาเพลอฺรุณระ. ภฺนํเพญ: โรงพุมฺพสุริยารฺงสี, ค.ศ.2004.
เมา สําณาง. ชุมโนรนิรดี. ภฺนํเพญ: โรงพุมฺพสุริยารฺงสี, ค.ศ. 2004.
เมา สําณาง. ผฺกาบฺเญีแกฺอก. ภฺนํเพญ: โรงพุมฺพสุริยารฺงสี, ค.ศ. 2004.
เมา สําณาง. พฺนลือจฺนทร. ภฺนํเพญ: บณฺณาคารอฺงคร, ค.ศ.2005.
เมา สําณาง. รฺลกเบากขฺสาจ. ภฺนํเพญ: โรงพุมฺพสุริยารฺงสี, ค.ศ. 2004.
เมา สําณาง. ราชสีหไพฺรงงึต. ภฺนํเพญ: โรงพุมฺพสุริยารฺงสี, ค.ศ. 2005.
รฎฐเลขาธิการกิจการนารี. นารี : คนฺลึะในการกสางชาติ. ภฺนํเพญ: รฎฐเลขาธิการกิจการนารี,
1994.
รตนมาลี. เกียรติยศของฉันรวมกับฝมือของพี่นองกรรมกรทั้งหมด. จุลสารนารีรฎฐานีภฺนํเพฺญ
ฉบับพิเศษ (มกรา ๑๙๘๖): ๘, ๑๒.
วง เมง . อกฺสรสิลฺปแขฺมรเนาสตฺวตสที ๒๑. สฺมาถสฺราวชฺราวสงฺคม-วปฺปธรฺม อํพีกฺมพูชา
เลีกที ๖, ๑๘-๒๐ วิจฺจิกา ๒๐๐๓, ตํพัร.14, ภฺนํเพฺญ: สากลวิทฺยาลัยภูมินฺทรภฺนํเพฺญ
๒๐๐๓.
สาขน สามน. วิชฺชาเมผฺทีะ: แจงอํพีการอบรํจริยาสฺตรี. ภฺนํเพฺ: มปท, ค.ศ.๑๙๕๗.
เสง สาอุล. ความตั้งมั่นอุตสาหพยายามของพี่ผูหญิงนวน เสง. จุลสารนารีรฎฐานีภฺนํเพฺญ ฉบับ
พิเศษ (มกรา ๑๙๘๖): ๙, ๒๒.
องฺคการสฺดารกมฺพชู า. รฎฐธฺมมนูญในพฺระราชาจักฺรกัมพูชา. โฎยมานชํนวยอุปฺถมฺภถฺวิกาพีองฺคการ
CIDSE, DCA, EED, FORUM SYD นิง OXFAM GB , 2003>
ออกญาพระคลังโนง. เรืองโภคกุลกุมาร. ภนํเพญ: พุทฺธสาสนบฺณฑิตย, ค.ศ. 1966.
อุม แขม. สุจริต ๘ ปฺรการชามงคลอฺดดมรบสสฺรี. กมฺพุชสุริยา ๕๔ ๑ (แขมกรา-กุมฺภะ-มีนา ค.ศ.
2000): ๓๘-๓๙.
อุสถารี. ๗ มกรา เปดศักราชใหมถึงประชาชนกัมพูชา. จุลสารนารีรฎฐานีภฺนํเปฺญ ฉบับพิเศษ
(มกรา ๑๙๘๖): ๔, ๗.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
วรรณคดีคําสอนสตรีฉบับหมื่นไม
นางวิมฺลาผูเปนแมสั่งสอนนางอิรนฺทวดีที่จะตามสามีคือบุณณกยกฺษาไปอยูเมืองมนุษย ความวา
๑. ใหปรนนิบตั ิสามีใหดี อยาใหสามีลําบากใจ
๒. สามีนั้นเสมอหัว อยาไดดูถูกสามี
๓. ใหรูจักพูดใหดีออนหวาน ใหญาติพอใจ เมื่อญาติมาหาใหตอนรับขับสู เชิญขึ้นมากินหมากบน
บาน แมมหี รือไมมีก็ใหพูดออนหวานไวกอน ไมใชวาไมมีหมดทัง้ คําพูดทั้งของ อยาทําหยิ่ง
ยโสหรือตระหนีก่ ับญาติ
๔. เรื่องคําพูด ใหรูจักรักษาเกียรติของสตรี ไมใหพดู เลนเปนเด็กกับบุรษุ หนุม หัวเราะซิกซี้กับบุรุษ
หนุม ทําใหเขากลาเขามาถึงตัวเราได หรือเห็นบุรุษหนุมก็หัวเราะใส ชมายตามอง จะถูก
เรียกวา สตรีอัปรีย สตรีไมมีมารยาทในตัวเอง สตรีทุรยศ ไมกลัววาตนเองจะทําผิดวินยั ของคํา
สอนสตรี
๕. ใหนั่งใหเรียบรอยสมกับเปนสตรี ไมพยายามทําใหบุรษุ อื่นดูถูกสามีของตนเองวาภรรยาเปน
สตรีไมมคี วามเปนกุลสตรี ไมมีกิริยามารยาทที่เหมาะสม
๖. ทํางานสิ่งใดใหพยายามทําใหเสร็จ ทัง้ งานปกถักทอ อยาผัดวันประกันพรุง ไมใหเดินเที่ยวเลน
บานคนอื่น (จะทําใหงานไมเสร็จ)
๗. จะทําอะไรใหรีบทําตอนยังสาว ถามีสามีก็ตองพยายามดูแลสามี ยังตองกังวลวาลูกจะรองกวน
จะทําใหหาเวลามาทําสิ่งที่อยากทําไมได
๘. จะทํางานใดใหหมั่นฝกทําใหชํานาญ เชนทอผาปกผามวง อยามัวแตเก็บไวในหีบ จะไมไดการ
๙. ใหรูจกั เรียนรูสตรีมีสามีก็เหมือนมีเพลิง ๓ กอง ใหรกั ษาเพลิงทั้งสามกองใหสงบตามปกติ
-เพลิงที่หนึ่ง คือไฟในอยานําออกไฟนอกอยานําเขา
-เพลิงที่สอง คือคุณบิดามารดา ใหปรนนิบตั ิรับใช สิ่งใดอรอยใหหามาใหทานรับประทาน
พูดจากับทานอยางไพเราะ ออนนอม เชื่อฟง
-เพลิงที่สาม คือสามี ตองปรนนิบัติรับใชใหดี อยาใหสามีลําบากใจ ไมตีตัวเสมอสามี ถา
สามีพูดไมดีกไ็ มนํามาพูดใหแมฟง แมพดู ไมดีกห็ ามนํามาพูดใหสามีฟง จะทําใหเถียง
ทะเลาะกัน
๑๐. หากสามีทําอะไรผิดหามตอวา ใหอดทน ไมตําหนิ ไมดูถูก ไมหนีออกจากบาน เมื่ออารมณ
เย็นลงคอยพูดจากับสามีดวยเสียงไพเราะ สามีดุดาวากลาวหามเถียง หามถือสา ไมใหแสดง
กิริยาไมดใี สสามี ไมใชคําพูดตะคอกตะคั้นใสสามี ไมดื้อรั้น ไมขวางปาขาวของ สามีดุดาให
เขานอน เมื่อออกมาก็ใหใชคาํ พูดที่ออ นหวานใหคลายโทสะ สามีสอนสิ่งใดใหจําไว อยาทําตัว

๓๓๒
ครอบสามี สามีใชใหทาํ อะไรรีบทํา ไมเถลไถล ไมเที่ยวบานคนอืน่ จะหาเหาใหสามีตองยกมือ
ไหวกอน
๑๑. หามสตรีทาํ กิริยาตอไปนี้
-เดินเขาออกบานแลวไมปด ประตู เปดบานโลง ตองปดประตูกันไมใหโจรเห็นทรัพย
ภายในบานแลวมาปลนไปจนหมด
-หัวเราะเสียงดังไปสามบานแปดบานเหมือนนกกระจอกกระจิบเขาหมูบาน ใครไดยินถือ
วาจังไร
-นอนหันหลังใหสามี เปรียบเหมือนงูสามเหลี่ยมที่อัปรียเลื้อยขึ้นบาน เปนสิ่งจังไรนับ
ไมได
-สยายผมตามริมบอน้ํา ริมประตู เหมือนมัจจุราชหรือแมวซอนเล็บ จังไรหาที่เปรียบไมได
-เดินไปเตะขาวของไป ไดยนิ ดังลั่นราวแผนดินแยก
-เดินเร็วจนไดยินเสียงผาถุงเสียดสีกันพึ่บพั่บ
-เดินย่ําเทาบนบาน
-เดินเห็นทรัพยหลนตามทางไมรูจักเก็บ
-ไมจัดเก็บขาวของภายในบานใหเปนระเบียบ ทิ้งของไวเกลื่อนกลาดเปนอันตราย
-แอบกินขาว ใชชอนคุยหาเนือ้ สัตวกิน
๑๒. ภรรยา ๔ แบบที่ควรเอาอยาง
๑๒.๑ มาตุภรรยา
รีบขวนขวายหาประโยชนใหสามี
เห็นสามีใสเสื้อเการีบเอามาเปลี่ยนให
ดูวาสามีเจ็บปวยเปนอะไรใหรีบหาหมอมารักษาพยาบาล
๑๒.๒ ภาตุภรรยา
ทําใหสามีมคี วามสุข รูจักรักษาทรัพยให
ใครนินทาวารายสามีแกแทนให สามีทุกขก็ชวยทําใหสามีมีความสุข
๑๒.๓ มิตรภรรยา
เปนเหมือนเพื่อน
จากกันไปนาน เจอกันก็ยินดี
มีมารยาทดี เห็นบุรุษอืน่ จิตใจไมโอนเอียง
๑๒.๔ ทาสภรรยา
เกรงกลัวสามี ไมทําอะไรใหสามีดุวา สามีโกรธก็ไมตอปากตอคํา
สามีโกรธถึงขนาดทุบตีกไ็ มทะเลาะดวย รูจักจัดอาหารใหสามี ไมกนิ กอน

๓๓๓
ใครทําไดดังนี้ ไดไปเกิดในสวรรค มีแตความสุข
๑๓. ภรรยาที่ไมควรเอาอยาง
๑๓.๑ เพชฌฆาตภรรยา
มีความคิดทะเลาะทุมเถียง ทํารายสามี ไมยอมแพ คิดวาตนเองเกง
ไมทําตามคําสั่งสอนของสามี ทําใหสามีอาย ยกตัวเอง
มีจิตเสียวซานชอบความสนุก ทําใหสามีขายหนา
มีจิตทุรยศ คิดฆาสามีเพราะรักชายอื่น
๑๓.๒ ศัตรูภรรยา
ไมกลัวสามี ไมทาํ ตามคําสั่ง
ไมยอมพูดกับสามี
สามีสอนไมยอมฟง
ไมอยากใหสามีไดดี
พูดจาขมสามี
เวลามีทาสหญิงมารับใชสามีก็หึง ดาใหสามีอาย
สามีมีเพื่อนหญิงมาหาก็พูดวาใหอาย
๑๓.๓ โจรีภรรยา
ใชจายทรัพยสามีจนหมด
ไมรักษาทรัพยทสี่ ามีหามา แอบเอาไปใหพอแมโดยไมบอก
ขี้เกียจทํางาน นอนเลน พอสามีรูก็แกลงทําปวย สามีเรียกก็แกลงทําจะตาย
ภรรยาพวกนี้ตายไปรับกรรมในนรก ๕ ขุม พอเกิดใหมก็จะเปนกระเทย
๑๔. สตรีจะดูถูกสามีดวยเหตุ ๘ ประการ
-สามีพิการ
-สามีจน ตัวเองขี้เกียจทํางาน ไมมีทรัพยสมบัติ
-สามีมีตระกูลต่ํากวา ใหสามีรับใช
-สามีโง
-สามีรูปชั่ว
-สามีไมทาํ งาน
-สามีชอบกินเหลาเมา
-สามีรัก จับตัวเลนไมได ดาวาสามีลับหลัง
วรรณคดีคําสอนสตรีนี้ขอใหสตรีปฏิบัติตาม จะถึงพรอมทั้งทรัพยสมบัติ เกียรติยศ ตายแลวไดไป
สวรรค

๓๓๔
วรรณคดีสอนสตรีฉบับพระองคดวง
๑.วรรณคดีคําสอนฉบับนี้นําเนื้อหามาจาก สุตตันปฎก ขุททกนิกาย อสีตินิบาตชาดก ที่มุงแสดง
ลักษณะอันเปนคุณและโทษของสตรี
๒. ลักษณะมงคล ๘ ประการของสตรี มีดังนี้
๒.๑ สตรีดี มีความสุจริตภักดี มารยาทสุภาพเรียบรอย วาจาออนหวานไพเราะ บริสุทธิ์
ผุดผอง รูจักละอายและรูจักรักษาเกียรติของสตรี
๒.๒ สตรีมั่นคง มีความคิดดี รูจักดูแลรักษาทรัพยสมบัติ ไมประมาท
๒.๓ สตรีประเสริฐ มีความอุตสาหะ ขยัน รูจักทํางานคอยๆเก็บออม พยายามทํางานไมให
มือวาง
๒.๔ สตรีฉลาด ฉลาด มีอัธยาศัยดี รูจักรับรองญาติพี่นอง
๒.๕ สตรีสะอาด รูจักปรนนิบัติสามีทุกประการเชนดวยการจัดเตรียมอาหาร และ
รับผิดชอบงานทุกอยางในบาน
๒.๖ สตรีซื่อสัตย รักแตสามีเพียงผูเดียว
๒.๗ สตรีสุภาพและซื่อ เชื่อฟงคําสามีทุกประการไมบายเบี่ยง สามีสั่งอะไร พูดอะไรก็ท
ตามไมบิดพลิว้
๒.๘ สตรีเคียงขาง รองรับความทุกขกังวลในจิตใจของสามีไดทุกเวลา ไมหนีหายไปไหน
๓. ลักษณะอัปมงคลในสตรี
๓.๑ สตรีมายา มี ๔๐ ประการคือ
๓.๑.๑ มายาอายแตสามีตนเอง ไมตามใจสามี
๓.๑.๒ มายาไมเวนวาง นอนหันหลังใหสามี ทําเบื่อหนายสามีตองการไปหาคูนอน
ใหม
๓.๑.๓ มายาระคนตัณหา สามีนอนหลับแอบเปดประตูไปหาชู เมื่อกลับมาแกลงนอน
ไมรูไมชี้
๓.๑.๔ สตรีมายาขาดลักษณ สามีจับเนื้อตองตัวก็ชอบหลบหลีก ทําเฉยไมสนใจสามี
๓.๑.๕ สตรีมายาอัปรีย เวลาสามีรวมประเวณีก็ทําถอนหายใจ บนวา เพราะไมชอบ
อยูกับสามี
๓.๑.๖ สตรีมายารวนเร สามีอยากหลับนอนดวยก็แกลงปวดหัวปวดทอง
๓.๑.๗ สตรีมายากาลี เขานอนกับสามีแกลงมีประจําเดือนและนุงโจงกระเบนนอน
๓.๑.๘ สตรีมายาหนาดาน สามีตองการจะนอนดวยแกลงหาเรื่องทะเลาะกับสามี
๓.๑.๙ สตรีมายารับใชสามีไมสม่ําเสมอ ถือวาสามีต่ํากวาตัวเอง

๓๓๕
๓.๑.๑๐ สตรีมายาไมซื่อตรง สามีอยากไดอะไรก็ไมตามใจ แกลงทําเปนอยากไดโนน
ไดนี่ หาเหตุจะออกไปขางนอกบาน
๓.๑.๑๑ สตรีมายาไรยางอาย อยากใหสามีออกไปนอกบานเพื่อจะออกไปเที่ยวเลน
หาชายอื่น
๓.๑.๑๒ สตรีมายามีเลหกล สามีไมอยูออกไปเที่ยวเลนตั้งแตเชาจนค่ําไมนึกสงสาร
สามี
๓.๑.๑๓ สตรีมายาจิตใจอวดดี สามีมาถึงบานกลับเปนทุกข ทําหนางอใสสามีเพราะ
จิตใจรอนรุม
๓.๑.๑๔ สตรีมายาเหยียดหยาม เห็นหนาชูก็แสดงกริยาทอดสะพานให เชนหลบไป
นั่งเงียบๆ นั่งทาวคาง เปนกิริยาบอกใหรู
๓.๑.๑๕ สตรีมายาไมอาย เห็นบุรุษก็แกลงหาอุบายขอยา ถามนั่นถามนี่หาเหตุไปพบ
๓.๑.๑๖ สตรีมายานาชัง ทํามองหนาบุรุษที่อยากไดแลวหัวเราะ แลวทําเงียบ แลวก็
หัวเราะอีก
๓.๑.๑๗ สตรีมายามากเลห เห็นบุรุษถูกใจก็เลนหูเลนตาดวย แอบมองหนาแลวทํายิ้ม
แบบไมรไู มชี้
๓.๑.๑๘ สตรีมายากระตุงกระติ้ง เห็นบุรษุ ชําเลืองมองก็ทําเด็ดนั่นเด็ดนี่ขึ้นมาดม แลวก็
แอบมอง แลวก็หอม แลวก็ทําไมรูไมชี้
๓.๑.๑๙ สตรีมายาจริงๆ เห็นบุรุษแลวอยูไ มสุข จิตใจกระวนกระวายเพราะอยากเสพ
เสนหา
๓.๑.๒๐ สตรีมายาถอยหาง เห็นบุรุษแลวมีคนอื่นอยูหลายคนทําเปนเฉยไมสนใจ แต
ถาบุรุษอยูลําพังแลวพูดมาก
๓.๑.๒๑ สตรีมายาทําสนิทสนม เห็นบุรุษทําตีสนิท เขาไปพูดคุยแลวหัวเราะหัวใคร
สักพักก็พูดเปนนัยใหรูความตองการ
๓.๑.๒๒ สตรีมายาแทจริง เห็นบุรุษก็ทําวิง่ ไปแอบ แคะเล็บ กัดนิ้ว ทําเขินอาย
๓.๑.๒๓ สตรีมายาเลนพนัน เห็นบุรุษแกลวยกขาพันกัน เตะดินใส ทําพูดกับตัวเอง
แอบมองแลวทําเฉย
๓.๑.๒๔ สตรีมายากิริยา เห็นบุรุษทํานั่งกมหนา ไมสนใจ คุยดินเลนแตแอบมอง
๓.๑.๒๕ สตรีมายาแสนกล เห็นบุรุษทําเลนนั่นเลนนี่ ทํากริยากระชดกระชอยเพื่อให
เขาสนใจ
๓.๑.๒๖ สตรีมายาไมจริง เห็นบุรุษก็เอามือมาปดเปดผา เปดเอว มองมาไมหยุด
๓.๑.๒๗ สตรีมายากระทําไมดี เห็นบุรษุ ไมสํารวมกิริยา เอียงหนาแอบมองแตนั่งนิ่งๆ

๓๓๖
เหมือนไมสนใจ
๓.๑.๒๘ สตรีมายารูจักบุรุษ เห็นบุรุษแกลงทําของตกแลวเอียงหนาขึ้นมองใหตาสบ
กันทําเก็บของแลวมองแลวยิ้ม
๓.๑.๒๙ สตรีมายาไมสมควร เห็นบุรุษรูปงามก็ทาน้ํามัน ผัดหนา ใสเสือ้ ผาใหม ให
บุรุษสนใจ
๓.๑.๓๐ สตรีมายาไมเลิก เห็นบุรุษแลวก็สรรหาของกินทุกอยางมาเรียกใหกิน เพือ่ ให
ไดคุยกัน
๓.๑.๓๑ สตรีมายาบอกใบ เห็นบุรุษก็ทํากิริยาเปนนัย ทั้งนอนเดินยืนนัง่ แบบเชิญชวน
๓.๑.๓๒ สตรีมายาไมซื่อ เห็นบุรุษหายไปก็เดินเรไปทั่ว ทําเปนบา บางครั้งหัวเราะ
บางครั้งรองไห บางครั้งไมพูดจา เพราะนางนัน้ ปรารถนาจะเสพกามคุณ
๓.๑.๓๓ สตรีมายานอกกฎสตรี นารังเกียจไมมีความคิด ไมชอบทําบุญ แตชอบเอาเงิน
ไปใชจายเอาใจบุรุษจนหมดตัว
๓.๑.๓๔ สตรีมายาลามก ชอบโกหกไมมีความซื่อตรง
๓.๑.๓๕ สตรีมายาอยูไมสุข เห็นบุรุษเอาของปอนเด็ก เด็กกินก็หวั เราะ แลวลุกหนีไป
เร็ว ๆ เพือ่ ใหบุรุษรูทาทีของตัวเอง
๓.๑.๓๖ สตรีมายาหลายแบบ เห็นบุรุษอุมเด็ก ทําทาทางตามเด็กใหบุรษุ เห็นวาพอใจ
๓.๑.๓๗ สตรีมายามาก เห็นบุรุษทําอุมเด็กมาหอม กอดจูบดวยความรัก เพื่อใหบุรษุ
เสียวซานดวยตัณหา
๓.๑.๓๘ สตรีมายาเลนเด็ก โนมตัวยื่นแกมซายขวาใหเด็กหอม แลวชําเลืองตามองบุรุษ
๓.๑.๓๙ สตรีมายาตาง ๆ นานา ตนอุมเด็กอยู เห็นบุรุษทําสงเด็กใหบุรุษอุมแลวก็วิ่งไล
๓.๑.๔๐ สตรีมายาไมมียางอาย เห็นบุรุษไมรูจักมีความละอาย คลี่ผา สะบัดผานุง
เพื่อใหบรุ ุษเกิดความตองการในตัวนาง
๓.๒ สตรีผลาญสมบัติสามี มี ๑๐ ประการคือ
๓.๒.๑ หาแตเรื่องใหสามีตลอดเวลา ทําใหสามีลําบากดวยโมหะของตนเอง
๓.๒.๒ ไมรกั ษาทรัพยของสามี ทิ้งขาวของหมดทุกอยาง
๓.๒.๓ การงานที่สตรีควรทําก็ทิ้งหมดทุกอยาง เอาแตนอนเลนหรือเดินเที่ยวเลนสนุก
๓.๒.๔ เอาทรัพยสมบัติสามีไปขายเพื่อมาเลนไพ กินเหลา ทรัพยสามีสูญหายไปหมด
ไมมีงอกเงย
๓.๒.๕ ชอบไปยืมเงินชาวบาน พอเขามาทวงทําเปนโกรธ สามีอับอายตองไปตามใช
หนี้ให
๓.๒.๖ ใชจายไมคิดพิจารณา ใชจายฟุมเฟอยทําใหทรัพยละลายไปหมด เหลือแตมือ

๓๓๗
เปลาจึงเตือนใหสามีไปหามาใหม
๓.๒.๗ ดีแตโออวดใหญโต อยากไดหนาอยากไดของสวย แตสิ่งดีๆไมรูจักทํา ทําแต
สิ่งที่ไมมีประโยชน
๓.๒.๘ ชอบขโมยของที่ชาวบานทิ้งไวทําใหมีเหตุทะเลาะกันแลวสามีตองไปตามใช
หนี้ให
๓.๒.๙ ชอบหาเรื่องทะเลาะกับชาวบานเกิดมีคดีความทําใหสามีเสียแตทรัพย
๓.๒.๑๐ เอาทรัพยสามีไปบําเรอชู
๓.๓ สตรีไมซื่อสัตย ทําตัวเถลไถล มี ๑๘ ประการ
๓.๓.๑ เถลไถลเดินเลนในปา
๓.๓.๒ เถลไถลเดินเลนตามไรตามสวนดอกไมในอุทยาน
๓.๓.๓ เถลไถลอยากนั่งเรือเลน
๓.๓.๔ เถลไถลอยากอาบน้ํา อาบน้ําทั้งวันอาบแลวทําหัวเราะสบายใจ
๓.๓.๕ เถลไถลเดินเลนบานคนอื่น ไปนั่งคุย หัวเราะเสียงดัง
๓.๓.๖ เถลไถลชอบเดินเที่ยวตอนค่ํา ไมอยูบาน ชอบไปเลนบานคนอืน่
๓.๓.๗ เถลไถลชอบเดินซื้อเครื่องแตงตัว นั่งเลนตามตลาด ไมทํางาน
๓.๓.๘ เถลไถลชอบไปยืนตามรั้วประตู ทําชมายชายตา
๓.๓.๙ เถลไถลนั่งตามชองหนาตาง
๓.๓.๑๐ เถลไถลชอบรองคร่ําครวญวาเจ็บทอง นั่งไมเปนสุข อางไปฉี่บอยๆ
๓.๓.๑๑ เถลไถลนั่งอยูคนเดียวมืด ๆ
๓.๓.๑๒ เถลไถลไปตามโรงมหรสพ โรงบอน
๓.๓.๑๓ เถลไถลอยากฟงเสียงบุรุษ คอยเอียงหูฟง
๓.๓.๑๔ เถลไถลอยากฟงแตสํานวนโวหาร งานการไมยอมทํา ชอบฟงเรื่องเหลวไหล
ทั้งวัน
๓.๓.๑๕ เถลไถลไปเปนเพื่อนกับหญิงแพศยา ไปเทีย่ วทัง้ วันทั้งคืน
๓.๓.๑๖ เถลไถลเดินเที่ยวเลนไปทุกที่
๓.๓.๑๗ เถลไถลพูดเกี้ยวเกมของบุรุษ
๓.๓.๑๘ เถลไถลดื่มเหลา
๓.๔ สตรีไรยางอาย มี ๒๐ ประการคือ
๓.๔.๑ ไรยางอายรายกาจ หึงหวงสามี ชอบเถียงสามีไมหยุด
๓.๔.๒ ไรยางอายชอบหาเรือ่ งสามี ไมเคยเห็นใจใคร อยากไดของ ๆ คนอื่น ไมไดก็
หาทางทําลาย

๓๓๘
๓.๔.๓ ไรยางอายชอบทําตัวเปนใหญกวาสามี ถาสามีดุก็จะเบะปากใส ไมยอมแพ
๓.๔.๔ ไรยางอายชอบชักเรือ่ งราวของสามีใหคนอื่นฟง
๓.๔.๕ ไรยางอายชอบกอเรือ่ ง นําไฟในบานไปไหมคนอื่น เหตุเพราะไมรูจักเงียบ
๓.๔.๖ ไรยางอายไมออนโยน สามีสั่งอะไรไมเชื่อฟงคําสั่งสอนของสามี
๓.๔.๗ไรยางอายสนิทสนมกับบุรุษ ชอบแสดงทาทีใหบุรุษรูวาตัวเองชอบ
๓.๔.๘ ไรยางอายเรื่องพูดจาเปนปริศนา ชอบพูดใหบุรษุ ตีความแลวเกิดกามตัณหา
๓.๔.๙ ไรยางอายเห็นบุรุษอยูไมสุข ยักคิว้ ใหบุรุษดวยความเสียวซานใจ
๓.๔.๑๐ไรยางอายเห็นบุรุษเดินก็มองไมวางตา แสดงใหรวู าตนมีความปรารถนา
รอใหเขามาพูดดวย
๓.๔.๑๑ ไรยางอายบุรุษไมชอบก็ทํายักคิว้ หลิ่วตาใหเขาโกรธ เพื่อใหเขาหันมาตองการ
จะเอาชนะ
๓.๑.๑๒ ไรยางอาย บุรุษไมมองทําขากเสลด แลบลิ้นใหชายอาย พยายามเอาชนะเขา
ใหได
๓.๑.๑๓ ไรยางอายเห็นบุรุษแลววิ่งตาม ทําสนิทสนม ทุบตี ถึงเนื้อถึงตัวใหเขารัก
๓.๑.๑๔ ไรยางอายจัญไร เห็นบุรุษก็เอามือลูบทองลูบหลังเพื่อใหชายมองและกระตุน
ใหเขาคิดลึก
๓.๑.๑๕ ไรยางอายเห็นบุรุษก็วารอน ขยับผาหมไปพันคอแทนเพื่อใหบุรุษเห็นทรวงอก
๓.๑.๑๖ ไรยางอายเห็นบุรุษก็อยูไมสุข ยกผาหมใหบุรุษเห็นทรวงอก
๓.๑.๑๗ ไรยางอายเห็นบุรุษก็หยุดยืนแลวคลี่ผามานุงแบบเปดเนื้อเปดตัว ตั้งใจอวด
เนื้อหนังใหบุรุษเห็นเพือ่ ใหเขาอยากได
๓.๑.๑๘ ไรยางอาย เห็นบุรุษสายผาใหบุรุษรูสึกเสียวซาน ตองการรวมรัก
๓.๑.๑๙ ไรยางอาย เห็นบุรุษก็เลิกผานุงขึ้นมาถึงตนขาแลวไขวหางเพื่อใหบุรุษเห็นของ
ลับแลวเอาไปฝนถึง
๓.๑.๒๐ ไรยางอาย แสดงทาทางใหบุรุษรูว า ตองการรวมประเวณีเชนลูบตัวแลวทําตัว
บิดไปบิดมา
๓.๕ สตรีดูถูกสามี มี ๑๒ ประการคือ
๓.๕.๑ ดูถูกเพราะสามีจน
๓.๕.๒ ดูถูกเพราะสามีมาจากตระกูลต่ํากวา
๓.๕.๓ ดูถูกสามีวาอัปลักษณกวาตัวเอง
๓.๕.๔ ดูถูกสามีเพราะสามีปวย
๓.๕.๕ ดูถูกสามีเพราะสามีแก

๓๓๙
๓.๕.๖ ดูถูกสามีเพราะสามีโงกวา
๓.๕.๗ ดูถูกเพราะสามีเจาชู
๓.๕.๘ ดูถูกเพราะสามีเลนการพนัน
๓.๕.๙ ดูถูกสามีที่กินเหลา
๓.๕.๑๐ ดูถูกที่สามีทํางานไมเกงเทา
๓.๕.๑๑ ดูถูกสามีที่ชอบเลนพนัน
ความประพฤติทั้ง ๕ ประการนี้เปนสิ่งที่สตรีควรหลีกใหไกลหาง
๔. จิตสตรีมี ๓ เวลาคือ
๔.๑ ยามเชาถึงเที่ยงตรง สตรีทั้งหลายมีจิตเหลาะแหละ ขีเ้ กียจ ไมนาพอใจ
๔.๒ ยามเที่ยงถึงค่ํา สตรีทั้งหลายอยากจะเสพสรรพสิ่งทั้งหลายซึ่งเปนสิ่งที่นาพึงพอใจ
สบายนัยนตา ฉะนั้นก็อาจจะหาเรื่องคนอืน่ ได
๔.๓ ตั้งแตค่ําถึงรุงเชา มีแตจิตคิดถึงสงสาร เพราะฉะนัน้ สตรีทั้งหลายอยากรวมสนิท
เสนหาในกามตัณหา
๕. การผูกไมตรีระหวางบุรุษและสตรีมี ๘ ประการคือ
๘.๑ ผูกไมตรีดวยกิริยาสุภาพเรียบรอย
๘.๒ ผูกไมตรีดวยรอยยิ้ม เมือ่ พบหนากันก็ยิ้มแยมแจมใส ทําใหนกึ รักกัน
๘.๓ ผูกไมตรีดวยวาจาทีไ่ พเราะ
๘.๔ ผูกไมตรีดวยคําพูดที่ออ นหวาน
๘.๕ ผูกไมตรีดวยความทรงจํารําลึกเสมอ
๘.๖ ผูกไมตรีดวยกิริยาทาทางและการแตงกายที่งดงาม
๘.๗ ผูกไมตรีดวยของกํานัล เชนทรัพยหรือดอกไมที่สวยงาม
๘.๘ ผูกไมตรีดวยความรักทีค่ งมั่น
๖. ประเภทของภรรยา
๖.๑ มาตาภรรยา ภรรยาเสมอแม หมายถึงภรรยาที่เฝาทะนุถนอมลูก ดูแลสามีเหมือนลูก มี
จิตใจเมตตาสงสารสามีตลอดเวลา ลูกมีทุกขมีความผิดโกรธหรือผิดหวังเสียใจอยางไร
ก็ไมเคยคลายความรักทีม่ ีตอลูก
๖.๒ ทาสีภรรยา ภรรยาเสมอทาส เปนภรรยาที่เหมือนคนรับใช มีความพยายามขวนขวาย
ในการรับใชสามี รับฟงคําแนะนําและความตองการของสามีตลอดเวลา กลัวสามี
เคารพสามี
๖.๓ ภคินภี รรยา ภรรยาเสมอนอง เปนภรรยาที่เหมือนกับเปนนองที่รกั ของพี่ ไดรับการสั่ง
สอนจากสามี มีจิตใจทีซ่ ื่อสัตยและเอาสามีเปนที่พึ่งโดยไมแยกหางกันเลย

๓๔๐
๖.๔ สขาภริยา ภรรยาเสมอเพื่อนรัก รักใครกันเหมือนกับที่รักตัวเอง ถาใครหายไปก็จะ
หวงกังวล แตถาสามีกลับมาภรรยาก็จะรูสกึ สดชื่น
๖.๕ วธกาภรรยา ภรรยาเสมอศัตรู ไมมีความเห็นอกเห็นใจสามี ไมชวยธุระของสามี ถา
เห็นสามีมคี วามสุขก็จะคอยหาเรื่อง
๖.๖ โจรีภรรยา ภรรยาเสมอโจร แอบขโมยทรัพยสินไปขานเอาเงินมาใช ไมมจี ิตใจเมตตา
กรุณาสามี
๖.๗ อยยาภรรยา เปนภรรยาที่ยกยองตนเอง ใชใหสามีทาํ งานเหมือนขีข้ าที่คอยรับใช
๗. บุรุษพึงสงเคราะหภรรยา ๕ สถานคือ
๗.๑ สามีตองใชคําพูดที่ออนโยน ไพเราะกับภรรยา
๗.๒ สามีตองมีอัธยาศัยไมตรีตอภรรยา
๗.๓ สามีตองยกมอบทรัพยสมบัติใหภรรยาเปนผูดแู ลรักษา
๗.๔ สามีตองพยายามหาทรัพยมาเลี้ยงภรรยาและลูก
๗.๕ สามีตองมีความภักดีกบั ภรรยาของตน

๓๔๑
วรรณคดีคําสอนสุชีวธรรมประจําครอบครัว

suCIvFm’RbcaMRKYsar rbs; sug suIv qñaM 1965
สุชีวธรรมประจําครอบครัว ของ สุง สีว ป ค.ศ. ๑๙๖๕

RsþIEdlRbkbedaylkçN³ 31 y:ag ehAfaRsIRKb;lkçN_ KW³
1- minecHeGcGUcniyayedImeK
2- ecHKYrsmeRkakTTYlmatabitanigsVamI
3- dwgKuNtbKuNmatabitajatisnþanTaMgBIrxag
4- minecHedkéf¶
5- minPøIePøIePøcmuxePøceRkay
6- ecHEfTaMrbs;RTBü
7- minpitk,t;sVamI
8- minecHRbc½NÐsVamI
9- Kµanklmaya
10- minrMsaysk;[eKeXIj
11- mancitþGt;Fn;F¶n;F¶r
12- maneCIgRsalminedIrtRnþMkþúgkþaMg
13- minQrb¤GgÁúysMEjgkay[eKeXIj
14- minedIrjúikj:k;kac;rag
15- ecHsRgYmEPñkminRkeLkreLmrLam
16- mandMeNIrl¥ minRKElgkaycMTyKUT
17- minbg;e)ayjak;sµa RKElgedIméd
18- mansMeLgticc,as;las; minniyayLÚLa

๓๔๒

19202122232425262728293031-

minecHeLHeLaHelgesIc
minniyayepþaHpþgcMeBaHbursnigRsþI
minTMrn; eFVIkarNa eFVITal;EtehIykarenaH
eTATINaqab;RtLb;mkvij minejónGgÁúypÞHeK
ecHTukdak;\v:an;kñúgeBlKYrTukdak;
ecHerobcMpÞHsMEbg
ecHtubEtgeRKOg]bePaKbriePaK
xøaccitþsVamImatabita ehIyeKarBtam»vaT
briePaKcMNIGahar eRkaysVamInigmatabita
Qb;briePaK munsVamInigmatabita
edklk;eRkaysVamI
PJak;munsVamI
manemtþakruNaecHeFVIbuNüTan .

สตรีที่ประกอบดวยลักษณะ ๓๑ ประการ เรียกวาสตรีครบลักษณคือ
๑. ไมใชสตรีที่ชอบอวดรูขดุ คุย ถึงเรื่องราวของเขา
๒. รูจักลุกขึ้นมาตอนรับมารดาบิดาและสามี
๓. รูบุญคุณและตอบแทนคุณมารดาบิดาและบรรดาญาติทั้งสองฝง
๔. ไมนอนกลางวัน
๕. ไมเพลิดเพลินไดหนาลืมหลัง
๖. รูจักรักษาทรัพย
๗. ไมมีจิตคิดทรยศสามี
๘. ไมหึงสามี
๙. ไมมกี ลมายา
๑๐. ไมปลอยสยายผมใหคนอื่นเห็น
๑๑. มีจิตใจอดทนหนักแนน
๑๒.เดินเทาเบาไมมเี สียงดังตึงตัง
๑๓.ไมนั่งหรือยืนอวดกายใหใครเห็น

๓๔๓
๑๔.ไมเดินกระตุงกระติ้ง
๑๕. รูจักสํารวมสายตา ไมเหลือบซายแลขวา
๑๖. มีทาเดินทีด่ ี ไมแกวงตัวบิดสะโพก
๑๗. ไมยกั ไหล แกวงแขนไปมา
๑๘. มีเสียงที่เบาแตชัดถอยชัดคํา ไมกระโชกโฮกฮาก
๑๙. ไมเหลาะแหละเลนหัวหัวเราะ
๒๐. ไมพดู จาประชดประชันทั้งกับบุรุษและสตรี
๒๑. ไมทุรนทุราย ทํางานอะไรก็ตองทําจนงานนั้นสําเร็จ
๒๒. ไปไหนใหรีบกลับ ไมนั่งบานคนอื่นนานๆ
๒๓. รูจักเก็บขาวของในเวลาที่ควรเก็บ
๒๔. รูจกั ดูแลทําความสะอาดบาน
๒๕. รูจักตบแตงเครื่องอุบโภคบริโภค
๒๖. รูจักเกรงกลัวสามีมารดาบิดา และเคารพเชื่อฟงคําสอน
๒๗. บริโภคอาหารหลังสามีมารดาบิดา
๒๘. หยุดบริโภคอาหารกอนสามีและมารดาบา
๒๙. เขานอนทีหลังสามี
๓๐. ตื่นกอนสามี
๓๑. มีเมตตากรุณารูจักทําบุญและใหทาน

bursEdlRbkbedaylkçN³ 26 y:ag ehAfaRbusRKb;lkçN_KW ³
1- ]sSah_xñHExñgeFVIkargareronsURtminRbkan;xøÜn
2- minecHlYcbøn;ekgkibqe)ak
3- minQøanBancMeBaHkUnRbBn§GñkdéT
4- minrMePIbjab;j½r P½yGrepþspþas
5- minniyaykuhkPrPUt [elIsBIkarBit
6- minniyayRtab;[eKeGonxµas
7- )anB¤dMNwgehIyvinicä½ysin eTIbeCOCaeRkay
8- eFVIkargarminrYsran;eBk minyWtyUreBk
9- minecHniyaybMePøIsesIcelg

๓๔๔

10- ecHTTYlePJóvBnøWminlak;mux
11- manfñaMEkeraKbMrugTukmin[xVH kñúgeBlRtUvkar
12- minR)ab;karsm¶at;dl;GñkdéT
13- minepJIrbs;TuknwgbuKÁlminKYrepJI/
14- mancitþGt;Fn;ts‘Uminj:ak
15- mansVamIPkþicMeBaHecAhVaynay
16- minecHLwkLk;cMeBaHRsIRkmuM
17- sÁal;cMeNj sÁal;xat
18- rkRbdab;tubEtgxøÜn[PriyabuRtFIta nigxøÜnÉg
19- minTijeCOnUvrbs;eRbIR)asRKb;y:ag
20- dwgKuN tbKuN sresIrKuN énGñkmanKuN
21- eKarBtam»vaTmatabitajatimiRt nigGñkR)aCJ
22- ecHGt;RTaMsþab; nUvBaküEdleKsþIbenÞasRbedA
23- mankayvacasmrmüminqÁg
24- [dMNwgmnusSkñúgpÞHehIyeTIbecjeTA
25- ecHvayRbedAkUnedayrMBat;y:agtUc
26- xwgqab;)at;mincgkMhwgTuk .
dkRsg’ecjBI suCIvFm’RbcaMRKYsar rbs; sug suIv qñaM 1965 TMB½r 241245
บุรุษที่ประกอบดวยลักษณะ ๒๖ ประการนี้ เรียกวาบุรุษครบลักษณ คือ
๑. มีความอุตสาหะกระตือรือรนในการทํางานและการเรียนไมถือตัว
๒. ไมใชโจรลักขโมยปลน กินสินบนฉอฉลหลอกลวง
๓. ไมขม เหงลูกเมียผูอื่น
๔. ไมตื่นเตนตัวสั่นหรือหวาดกลัวไมเปนเรือ่ ง
๕. ไมพูดจาโกหกปลอนปลอนหรือพูดเกินจริง

๓๔๕
๖. ไมพูดเปรียบเทียบใหเขาไดอาย
๗. รูอะไรมาใหวนิ ิจฉัยกอน แลวคอยเชื่อ
๘. ทํางานอยาเรงรีบเกินไปหรือยืดยาดเกินไป
๙. ไมพดู เรื่อยเปอ ยไรสาระหัวเราะหัวใคร
๑๐. รูจักตอนรับแขกไมหลบหนาหลบตา
๑๑. มียารักษาโรคหรือยาบํารุงเก็บไวอยาใหขาดในเวลาที่ตองการ
๑๒.ไมบอกความลับกับผูอื่น
๑๓. ไมฝากของไวกับคนทีไ่ มควรฝาก
๑๔. มีจิตใจอดทนตอสูไมทอ แท
๑๕. มีจิตใจสามิภักดิ์ตอเจานายตน
๑๖. ไมกอรอกอติกกับสตรีสาวรุน
๑๗. รูจักกําไร ขาดทุน
๑๘. หาเครื่องประดับตบแตงใหภรรยาบุตรธิดาและตนเอง
๑๙. อยาซื้อขาวของเครื่องใชทุกอยางโดยวิธีเชื่อของ
๒๐. รูคุณ ตอบแทนคุณ สรรเสริญคุณ กับผูมีพระคุณ
๒๑. เคารพตามคําสอนของบิดามารดาญาติมิตรและนักปราชญ
๒๒. รูจกั อดทนรับฟงในคําพูดที่เขาตําหนิหรืออบรมสั่งสอน
๒๓. มีกิริยาวาจาเหมาะสมไมโออวดวางโต
๒๔. บอกคนในบานกอนแลวคอยออกไป
๒๕. รูจักตีอบรมสั่งสอนลูกหลานดวยพัดเพียงเล็กนอย
๒๖. โกรธแลวใหหายเร็วไมผูกความโกรธเอาไว
คัดมาจากหนังสือ สุชีวธรรมประจําครอบครัว ของ สุง สีว ป ค.ศ. ๑๙๖๕, หนา ๒๔๑-๒๔๕.

๓๔๖
ภาคผนวก ข
เรื่องยอนวนิยายของเมา สําณาง
เรื่องที่ ๑. ผฺกาบญเญอแกฺอก (กาฝาก)
เกสร ผกา หญิงสาวสวยชนบทกําพราพอตั้งแตอายุ 4 ขวบ และแมก็เพิ่งตายจากไป เธอจึง
คิดออกตามหานงศักดิ์ผูเปนลุง ญาติคนเดียวที่เหลืออยู แตเพื่อนบานเห็นเธอไรที่พึ่งจึงหลอกเธอ
มาขายที่ราน “ชลสาร” รานอาหารชื่อดังสําหรับนักทองราตรีที่มีฐานะ เกสรถูกเถาแกซงบังคับให
ขายบริการแกเวหาส หนุมนักเที่ยวรูปงาม แตเกสรไดรองไหออนวอนขอใหเวหาสชวยเหลือเธอ
เวหาสเห็นเกสรกมหนากอดเขารองไหแลวนึกถึงแมยามรองไห เขาจึงชวยไถตัวเกสร โดยไมได
เห็น หนา ของเกสรเลย เกสรไมม ีโ อกาสขอบคุณ เวหาส จึง ไดแ ตจ ดจํา หนา เขาไวเ พื ่อ หาทาง
ทดแทนบุญคุณ
เกสรออกจากราน “ชลสาร” อยางไมรูจุดหมาย จนไดพบสัจจาเด็กหนุมที่นงศักดิ์อุปการะ
ไว สัจจาเห็นทาทางเงอะงะของเกสรจึงเขามาถาม เกสรไดเลาเรื่องราวใหฟง สัจจาจึงพาเกสร
กลับ ไปพบนงศัก ดิ ์ นงศัก ดิ ์ด ีใ จที ่ไ ดพ บเกสร แตร จนาภรรยาของนงศัก ดิ ์ไ มพ อใจที ่ส ามีจ ะ
อุปการะเกสรเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่ง หากลุงนงศักดิ์ก็หาทางใหเกสรไดอาศัยอยูในบานดวยการอางวา
ที่บานขาดแมครัว ทั้งเกสรและสัจจาจึงเหมือนเปนคนรับใชของบาน
เกสรอยูบ านนงศักดิ์ได 1 ป จึงไดรูจักสนิทสนมกับสัจจามากขึ้น เธอจึงอยากสนับสนุน
ใหเขาไดเรียนสําเร็จตามความตั้งใจ เธอไดซื้อเสื้อผาและมอบเงินที่เธอเก็บออมใหเขาไดไวใช
เรียนหนังสือ สัจจาซาบซึ้งใจมาก และเหตุการณนี้ก็เปนจุดเริ่มตนที่ทําใหทั้งสองมีใจใหกัน
ตอมานิลรัตนลูกสาวของนงศักดิ์ไดหมั้นกับชาริน แตในวันหมั้นชารินไดเห็นเกสรก็ติด
ใจความสวยของเกสร หลังจากนั้นไดหาโอกาสใกลชิดกับเกสรเสมอ แตมักถูกสัจจากีดกัน ชาริน
จึงหาเหตุใสรายสัจจาใหนงศักดิ์และรจนาฟง รจนาจะไลสัจจาออกจากบาน แตนงศักดิ์หามไว ชาริน
จึงแคนสัจจามาก
ดานเวหาสนั้น มีความแคนตอนงศักดิ์ เหตุมาจากเมื่อตอนเวหาสอายุ 8 ขวบ นงศักดิ์ไดมา
ติดพันแมของเขา และไดปอกลอกเงินทองแมของเขาไปหัดเลนพนัน เมื่อมีฝมือทางการพนันแลว
ก็ต ีจ าก จนแมข องเขาตรอมใจตาย เวหาสจ ึง ตอ งกลายเปน เด็ก อนาถาใชชีว ิต ตามถนนอยา ง
ยากลําบาก
การแกแคนของเวหาสสบโอกาสเมื่อนงศักดิ์แพพนันเขาจนหมดตัว เวหาสจึงยื่นเงื่อนไข
ใหนงศักดิ์นําลูกสาวมาใชหนี้ นงศักดิ์ใหนิลรัตนไปขอความชวยเหลือจากชาริน แตชารินปฏิเสธ
เพราะเห็น วา ฐานะครอบครัว ของนงศัก ดิ์ต กต่ํา ลง อีก ทั้ง เขาก็ไ ดน ิล รัต นแ ลว จึง คิด ตีจ าก แม

๓๔๗
นิลรัตนจะบอกวาเธอทองกับเขาแลวก็ตาม เกสรเห็นใจนงศักดิ์จึงเสนอวาเธอจะไปทํางานที่บาน
ของเวหาสแทนนิลรัตน
เวหาสตามมาเยาะเยยนงศักดิ์ที่ยายมาอยูที่วัดอินเตียเญียนกับสัจจา และปลอยใหบากาน
เจาของบอนสั่งใหลูกนองทํารายสัจจาจนเจ็บหนัก เกสรเขาไปหาม บากานติดใจความสวยของ
เกสรจึงขอเธอจากเวหาส แตเวหาสไมตกลงจึงเก็บความแคนไว เมื่อเวหาสพาเกสรกลับถึงบานก็
บังคับขืนใจเธอ และพูดจาถากถางใหเธอเจ็บช้ําน้ําใจเพราะเขาใจวาเธอคือลูกสาวของนงศักดิ์ ฝาย
เกสรก็อดทนตอการทารุณตางๆ เพราะคิดวาเพื่อทดแทนบุญคุณนงศักดิ์ และที่สําคัญคือเธอจําได
วาเวหาสคือคนที่ชวยไถตัวเธอ เธอจึงอดทนเพื่อชดใชหนี้บุญคุณของเวหาสโดยไมปริปากบน จน
เวหาสก็สงสัยวาเหตุใดลูกสาวของคุณรจนาจึงมีกิริยางดงามผิดกับแม
นงศัก ดิซ์ ึ่ง กลับตัวกลับ ใจนุงขาวหมขาวอยูที่วัด ไดแอบมาพบเกสรดว ยความเปน หว ง
นงศักดิ์เห็นสภาพของเกสรก็เขาใจวาเกิดอะไรขึ้น แตเกสรบอกวาเธออยูสุขสบายดี และถามถึงสัจ
จาดวยความคิดถึงแตไมกลาไปเยี่ยมเพราะเกรงวาเวหาสจะไปทํารายสัจจา จนวันหนึ่งเกสรไดสบ
โอกาสแอบหนีไปเยี่ยมสัจจาที่วัดเพื่อนําเงินไปใหเขาไวเปนคาเรียน สัจจายืนยันวาเขาจะรอเธอ
แตเกสรคิดวาเธอไมคูควรกับสัจจาแลว จึงตั้งใจวาจะมาพบสัจจาเปนครั้งสุดทาย
เกสรออกจากวัดมาพบเวหาส จึงถูกเวหาสดาวา เมื่อเกสรเถียงวามาเพื่อเยี่ยมอาการสัจจา
เทานั้น เวหาสจึงโกรธมากและทํารายรางกายเธอ แตเมื่อเวหาสเห็นเลือดของเกสร ก็ตกใจมากรีบ
พาเธอไปทําแผล เมื่อเกสรเพอเพราะพิษไข เวหาสจะเขาไปดูแลดวยความสงสารแตเมื่อคิดถึง
ความแคนก็เปลี่ยนใจ วันตอมาเกสรมีอาการหนักมากขึ้น เวหาสจึงหยุดไปบอนไปรับหมอมาดู
อาการ และดูแลเกสรจนหายดี บากานเห็นเวหาสหายไปจึงมาตาม เมื่อบากานเห็นเกสรก็กระตุน
ความอยากครอบครองเกสรมากขึ้นอีก
ฝายสัจจาเรียนใกลสําเร็จแลว เขาจึงมาเพื่อแจงขาวแกเกสรและเพื่อยืนยันวาเขายังรอคอย
เธอเสมอ เวหาสเห็นสัจจามารอที่หนาบานจึงแสรงเลนละครวาเขากับเกสรรักกันมาก สัจจาจาก
ไปดวยความเสียใจมาก เมื่อเขาเรียนสําเร็จไดเขาทํางานเปนตํารวจน้ําในตําแหนงหัวหนาปองกัน
พวกลอบจับปลาและลักลอบของหนีภาษี เขาไดรับรุมเปเด็กหนุมทาทางจริงจังเขามาฝกเปนผูชวย
สัจจาและรุมเปสนิทสนมกันมาก รุมเปชวยดูแลความเปนอยูของสัจจาอยางดี และความ
ราเริงของรุมเปก็ชวยใหเขาคลายความคิดถึงเกสรลงไปได ครั้งหนึ่งที่รานอาหาร ชารินกับพวกได
เขามาหาเรื่องสัจจา รุมเปทนไมไดจึงเกิดเรื่องชกตอยกันขึ้น สัจจาจึงตองเขาชวย ชารินสูไมไดจึง
แคนสัจจาเพิ่มมากขึ้น
ฝายบากานก็ยังเฝาหาโอกาสจะนําตัวเกสรไปจากเวหาส ครั้งหนึ่งไดสงเวหาสไปเลน
พนันตางจังหวัดแลวเขามาปลุกปล้ําเกสร แตเวหาสกลับมาชวยทัน เกสรจึงไดเห็นวาเวหาสมีจิตใจ
เมตตา เธออยูบาง จึงไดปรนนิบัติดูแลเขาอยางดี สวนเวหาสนั้น แมจะพยายามตอกย้ําความคิด

๓๔๘
เรื่องแกแคน ตลอดเวลา โดยเฉพาะพูดใหเกสรรับรูวาเขาจะทําลายนงศักดิ์ผานทางเกสรใหถึงที่สุด
ทั้งที่ความจริงเขาก็เริ่มใจออนเพราะซาบซึ้งในความดีของเกสร เขาจึงหาทางปกปองเธอดวยการ
ยายไปอยูบานเชาแหงใหมที่ปลอดภัยกวา จนวันหนึ่งเกสรสบโอกาสหนีออกจากบานโดยไมรูวา
เวหาสไดแอบติดเครื่องดักฟงไวที่กระเปาของเธอ เมื่อเวหาสตามไปจึงไดรูความจริงที่เกสรพูดคุย
กับนิลรัตนวาเกสรเขามารับสมอางเปนนิลรัตนเพื่อทดแทนบุญคุณนงศักดิ์ เวหาสเขาไปรับตัว
เกสรกลับบาน เกสรฝากใหรจนาดูแลสุขภาพและพานิลรัตนไปรักษาตัวกอนไปกับเวหาส เมื่อ
กลับถึงบาน เกสรขอใหเวหาสฆาเธอเสีย แตเวหาสเปลี่ยนไป พูดดี ทําดีตอเกสรทุกอยางจนเกสร
แปลกใจแตไมกลาพูดอะไร
สัจจาไดออกลาดตระเวณดักจับพวกลักลอบของหนีภาษี และไดพบเรือสินคาของชาริน
จึงเตือนใหเสียภาษีใหถูกตอง ชารินขาดทุนยอยยับทําใหเขาแคนสัจจาเพิ่มขึ้นไปอีก ตอมาสัจจาก็
มักออกลาดตระเวณคูกับรุมเปเสมอ ครั้งหนึ่งรุมเปรองเพลงที่ตรงกับชีวิตรักของเขากับเกสร จึงได
เตือนรุมเปวาหากเปนผูหญิงอยาไดทําใหผูชายเสียใจ รุมเปวาผูหญิงที่ทําใหสัจจาเสียใจเปนคนโง
มาก แตสัจ จาวา ผูห ญิง บางคนไมช อบความจริง ใจแตช อบเงิน ระหวา งที่พูด คุย กัน อยูนั้น ก็มี
สัญญาณใหชวยจับเรือลอบจับปลา ทั้งคูตามเรือนั้นไปจนขึ้นฝง ตามลึกถึงในปาจนทั้งคูหลงทาง
ในปา ตกดึกรุมเปแอบมาอาบน้ําในลําธาร สัจจามาเห็นจึงไดรูวารุมเปเปนผูหญิง และเห็นวารุมเป
ชางทําตัวไมเหมาะสมกับการเปนผูหญิงเลย
เมื่อสัจจารูความจริงจึง เห็น วารุมเปไมควรทํางานนีต้ อไป รุมเปเสียใจมาก และไดเ ลา
สาเหตุที่เธอแตงตัวเปนชายวา ตาของเธออยากมีหลานชายจึงไดสอนทุกสิ่งที่ผูชายควรรูแกเธอ
และเธอก็ไดสัญญากับตาไวกอนตายวาจะเปนหลานชายที่ตาภูมิใจ แตสัจจาไมเห็นดวย รุมเปควร
ทํางานที่เหมาะสมกับความเปนหญิง รุมเปโกรธสัจจามาก แตสัจจาก็ตั้งใจจะฝกกิริยามารยาทของ
รุมเปใหเปนผูหญิงใหได
ระหวางหาทางออกจากปา รุมเปลื่มลมเกือบตกเหว สัจจาชวยไวทัน รุมเปขอบคุณสัจจา
สัจจาจึงบอกวาหากจะตายก็ตองตายดวยกัน รุมเปซาบซึ้งใจมากจึงลืมตัวเอนศรีษะซบไหลสัจจา
ทําใหสัจจานึกถึงกิริยานี้ที่เกสรเคยทํากับเขา เขาคิดวาเขายังไมพรอมที่จะมีรักครั้งใหม จึงไดถอย
หนีจากรุมเป เมื่อออกจากปาได สัจจาบอกรุมเปวาเขาไมตองการใหรุมเปทํางานกับเขาอีก ทําให
รุมเปนอยใจมาก และหนีไปโดยทิ้งจดหมายตอวาสัจจาวาทําใหเธอเปนผูหญิงแตกลับดูถูกน้ําใจ
เธอเมื่อเธอเปดเผยความในใจ สัจจาเสียใจที่รุมเปหนีไป จึงออกตามหารุมเป ระหวางทางแหงหนึ่ง
เขาถูกเชือกขึงกั้นใหลมลงและถูกรุมซอม โดยมีชารินนั่งเยาะเยยอยู เวหาสผานมาจึงเขาชวยเพราะ
อยากแกตัวที่แยงคนรักของสัจจามา
เวหาสพาสัจจากลับมาสงบาน และไดขอโทษที่เคยทําผิดตอสัจจา สัจจากลาววาไมเคย
โทษคนอื่น เปนเพราะเขาคุณสมบัติไมดีพอเอง สัจจายังไมพรอมจะเลาความจริงจึงนิ่งเสีย ในขณะ

๓๔๙
ที่ทั้งสองพูดคุยกัน เวหาสไดเห็นรูปชายหญิงพรอมเด็กชายสองคนแลวมีอาการตกใจ และไดรูวา
เปนรูปครอบครัวสัจจาที่แยกจากกัน โดยพอนําเขามาเลี้ยง สวนแมนํานองชายไปเลี้ยง เมื่อพอตาย
เขาตองอาศัยวัดแลวดิ้นรนหาเงินเรียนหนังสือ เวหาสตรงเขาสวมกอดสัจจาแลวเรียกวาพี่พรอม
บอกวาเขาก็มีรูปถายนี้เชนกัน ความแตกแยกของครอบครัวนี้ทําใหลูกหลานตองพลัดพรากลําบาก
หากเปนประเทศชาติก็ยิ่งลําบากมากขึ้น
ทั้งสองแลกเปลี่ยนกันเลาเรื่องราวที่ผานมาของกันและกัน โดยเวหาสไดเลาวาเขาไดรู
ความจริงแลววาเกสรไมใชลูกนงศักดิ์ และเขาก็เสียใจมากที่เคยทํารายเกสร ตอนนี้เขารูแลววาเขา
รักเกสรอยางจริงใจ แตเธอยังรักสัจจาอยู เขาเปนคนบังคับใหเกสรแสดงละครตบตาสัจจาเอง
สัจจาดีใจที่เกสรไมใชผูหญิงใจรวนเร จึงบอกใหเวหาสดูแลเกสรใหดีเพราะเธอเปนภรรยาของ
เวหาสแลว
ระหวางที่เวหาสกลับบานไดถูกพวกลูกนองของบากานดักทํารายเจ็บหนัก แตไดพยายาม
พาตัวเองมาถึงบาน เกสรเห็นเวหาสจึงคิดใชมีดฆาเวหาสเพื่อแกแคน แตเวหาสบอกวาจะฆาเขาก็
ได แตกอนตายขอบอกเธอวาเขารักเธอแมเธอจะไมรักเขาก็ตาม เกสรจึงใจออน เมื่อเวหาสฟน
ขึ้นมาจึงเห็นเกสรอยูขางๆ เขา แตเกสรก็มีทาทีปนปง เวหาสจึงพูดวาเกสรจะฆาเขาก็ได เพราะเขา
รูวาเธอยังรักสัจจาอยู แตเกสรบอกวาหากกายเธอเปนของใครก็ตองเปนของคนนั้นไปตลอดชีวิต
สวนสัจจาเธอก็หวังจะใหเขาไดพบผูหญิงที่เหมาะสมกับเขา เวหาสจึงเลาความจริงเรื่องที่สัจจา
เปนพี่ชายของเขาที่พลัดพรากจากกัน เกสรจึงไดเลาวาเวหาสคือผูชวยไถตัวเธอจากเถาแกซง เธอ
จึงตั้งใจชดใชตัวเธอทดแทนบุญคุณแกเวหาสตลอดไป
เมื่อเวหาสตัดสินหันหลังใหวงการพนันแลว จึงไดบอกที่ตั้งบอนของบากานใหสัจจาได
เขาทลายจนหมด จากนั้นสัจจาก็ยังตามหารุมเปจนไปถึงเกาะบานเกิดของรุมเป แตไมมีใครไดขาว
คราว เพราะรุมเปไดเปลี่ยนมาแตงตัวเปนผูหญิงและใชชื่อวารุมพัด รุมเปเห็นสัจจาแตไมแสดงตัว
เพราะยังนอยใจอยูที่ถูกสัจจาปฏิเสธ
ฝายเกสรเมื่อทําความเขาใจกับเวหาสแลวก็ไดไปเยี่ยมรจนาและนิลรัตน โดยเวหาสขอ
ตามไปดวย รจนาและนิลรัตนดีใจที่เกสรจะไดแตงงานกับเวหาสตามประเพณี จากนั้นเวหาสได
ไปรับนงศักดิ์จากวัดเพื่อมาพบรจนา ทั้งหมดจึงไดปรับความเขาใจกัน เวหาสขอใหนงศักดิ์และ
รจนากลับมาอยูดวยกัน โดยเขาจะหาบานใหอยูใหม นงศักดิ์ดีใจที่เวหาสใหอภัยเขาแลว
ในงานแตงงานของเกสรกับเวหาสท่อี บอวลไปดวยความสุข สัจจานั่งดื่มเหลา และตั้งใจ
วาจะไมรักใครอีกแลว เมื่อกลับไปทํางานวันรุงขึ้นผานเกาะบานเกิดของรุมเปก็อดที่จะแวะเขาไป
ไมได สัจจาเขานั่งดื่มเหลาในรานแหงหนึ่ง และรูสึกวามีคนจองมองอยู จึงแกลงเมาฟุบไป เจาของ
รานมาคิดเงิน รุมเปจัดการจายเงินให สัจจาแกลงทําเปนไมรูสึกตัว จนรุมเปตองจางชาวประมงมา
แบกสัจจาไปที่หองพักของเธอ รุมเปดูแลสัจจาอยางดี สัจจาเห็นกิริยาของรุมเปก็ดีใจมากที่ตอนนี้

๓๕๐
เธอดูเปนหญิงสาวแลว เขาจึงความือเธอมากุมไว และอธิบายวาที่ผานมาเธอเขาใจผิด เหตุผลที่เขา
ปฏิเสธเธอเพราะเห็นวาเธอยังเปนเด็ก และยังมีกิริยาไมสมกับเปนผูหญิง แตตอไปนี้เขาจะมีแต
รุมเปเพียงคนเดียวเทานั้น และจะแตงงานกับเธอ
เรื่องที่ ๒.กุลาบเขฺมา (กุหลาบดํา)
นิมลเขามาทํางานในบริษัทจําเรินฤทธิ์และทําใหนุพลประธานบริษัทสามารถจับการโกง
ของรัฏฐาผูเ ปน ลูก พี่ลูก นองที่ยัก ยอกเงิน บริษัท ได นุพลเพีย งแตเ รีย กรัฎฐามาตัก เตือ นและลด
ตําแหนงเทานั้นแตรัฏฐายังคงผูกใจเจ็บและรอวันที่จะแกแคนอยู นุพลเริ่มสนใจนิมลเพราะเธอ
เปนคนสวย ขยัน เขมแข็ง และสุภาพเรียบรอย ยิ่ง นิมลไมเคยแสดงทาทีพิเศษตอนุพล เขาก็ยิ่ง
สนใจเธอมากขึ้น
พอลลา แมของนิมลเปนนักเลงพนัน เธอบอกนิมลวาพอของนิมลตายตั้งแตนิมลยังเด็ก
แมเธอจะไมเคยสนใจดูแลนิมลเลย แตนิมลก็รักเธอมาก พอลลาเรงรัดใหนิมลแตงงานกับเถาแกณาต
เพื่อใชหนี้พนันที่ยืมมา หาพันดอลลาร แตนิมลไมยอมและกลุมใจมาก ทําใหนุพลยิ่งสงสารเธอ
มากขึ้นเมื่อเขารูความจริงนี้
เมื่อศักดาพี่ชายรวมพอของนุพลและเปนเจาของบริษัทจําเรินฤทธิ์กลับมาจากติดตอธุรกิจ
ที่อเมริกา เขาเริ่มจับตามองทาทีที่นุพลมีตอนิมล เมื่อนุพลขอยืมเงินศักดาหาพันดอลลารเพื่อเอาไป
ใหนิมลยืมใชหนี้ ศักดาจึงเขาใจวานิมลกําลังใชมารยาหญิงปอกลอกนุพล ประกอบกับรัฏฐาไดให
ขอ มูล ใสรา ยนิม ลวา เปน หญิง ไมด ีส มคบกับ แมข ายตัว ใชห นี้พ นัน มาหลายครั้ง แลว ศัก ดาจึง
ปกปองนองชายจากนิมลโดยการขอซื้อตัวนิมลจากพอลลาในราคาหนึ่งหมื่นดอลลารเพื่อใหมา
เปนภรรยาลับ ๆ ของเขา พอลลารีบตกลงและวางยานิมลใหศักดาทันทีเพราะ พอลลาเปนเพียง
สาวใชค นสนิท ของแมน ิม ลที ่ต ายไปเพราะอุบัต ิเ หตุร ถยนตแ ละเลี้ย งนิม ลซึ่ง ชื่อ ที่แ ทจ ริง คือ
กุหลาบ มาเพื่อหวังที่จะขายเธอเมื่อโตขึ้น
นิมลทั้งตกใจและเสียใจที่เห็นศักดาอยูในหองของเธอและรูวาพอลลาเปนคนขายเธอให
เขา เธอออนวอนศักดาวาจะหาเงินมาใชหนี้ใหได อีกทั้งยังยอมตกลงที่จะไมติดตอกับนุพลอีกและ
ลาออกจากบริษัทตามคําสั่งของศักดา ศักดาพาเธอออกจากบานพอลลาไปเชาบานอยูเอง นุพล
กลุมใจมากที่นิมลลาออกจากบริษัท และไมรูวาเธอไปอยูที่ไหน เขารูจากพอลลาแตเพียงวาเธอ
แตงงานและออกไปอยูกับสามีแลว ศักดาก็พยายามบอกเขาวานิมลเปนหญิงไมดี มากชู หลอกลวง
แตนุพลไมเชื่อ
เรนีนองสาวของนุพลที่ไปเรียนตอที่อเมริกากลับมาเยี่ยมบานพรอมกับลีนกาคูหมายของ
ศักดาที่ชอบแสดงกิริยาแบบสาวตะวันตก และ ฤทธิพงศญาติของลีนกา เรนีแอบชอบฤทธิพงศแต
เขาไมคิดอะไรกับเธอ เพราะฤทธิพงศหลงรักนิมลตั้งแตกอนที่เขาจะไปเรียนตอที่อเมริกา ฤทธิพงศ

๓๕๑
ไปหานิมลที่บานและไดทราบจากพอลลาวานิมลแตงงานแลวกับศักดา เขาจึงเสียใจมากที่นิมลไม
รอเขา และคิดไมถึงวาศักดาจะกลามีภรรยาลับ ๆ
นุพลพบนิมลโดยบังเอิญที่ตลาด นุพลตอวานิมล นิมลยืนยันวาเธอไดอยูกับชายที่ไดชื่อวา
เปนสามีแลวและจะอยูกับเขาตลอดไปแลวรีบเดินจากไปปลอยใหนุพลเขาใจเธอผิดตอไปเพราะ
เธอไดรับปากศักดาไวแลว
ลีนกา เรนี ศักดา นุพล และแมนมพัดนั่งทานอาหารอยูดวยกัน แมนุพลจะแสรงทําสีหนา
รื่นเริงแตศักดาก็สังเกตเห็น ลีนกาขอใหศักดาพาไปฟงเพลงกันตอ ลีนกาไมเคยหวงตัวกับศักดา
เลย แตศักดาตั้งใจไวแลววาจะไมลวงเกินอะไรมากไปกวานี้กับสตรีที่เขาตั้งใจจะแตงงานดวย
ระหวางทาง ศักดาหยอกลอกับลีนกาจนขับรถเกือบจะชนนิมลทําใหนิมลเห็นวาศักดาอยูกับลีนกา
สวนศักดาเมื่อเห็นนิมลก็ทําใหนึกถึงทาทางเศราสรอยของ นุพลเขาจึงหมดสนุกและชวนลีนกา
กลับบาน ฤทธิพงศรอคุยกับศักดาเพื่อเตือนเรื่องที่ศักดาแอบมีภรรยาลับซึ่งจะทําใหลีนกาผิดหวัง
และเสียใจ ศักดาตกใจมากแตแสรงทําเปนไมเขาใจ เขารีบขับรถไปบานนิมลทันที ศักดาคาดคั้น
เรื่องนุพลกับนิมล และมีปากเสียงกัน แมนิมลจะตอบไปตามตรงเรื่องที่เธอพบกับนุพลโดยบังเอิญ
แตศักดาก็ไมยอมเชื่อ ซ้ํายังพูดดูถูกเธอวาเปนหญิงงกเงิน เชื่อไดยาก นิมลทาใหเขาตามดูเธอ และ
ไลเขากลับไป
นิมลไปสัมภาษณงานที่บริษัทใหม ประธานบริษัทคือฤทธิพงศ เขาพูดจาถากถางเธอเรื่อง
ที่เธอเปนภรรยาลับของศักดา และเรื่องที่เธอเปนหญิงหลายใจ ไมยอมรอเขา นิมลจนใจ ไมอธิบาย
ใด ๆ แตฤทธิพงศก็รับเธอเขาทํางาน นิมลทํางานเกงจึงไดเงินมากพอสมควร นิมลกลับไปเยี่ยม
พอลลา และขอรองใหพอลลาเลิกเลนการพนัน พอลลาขอเงินเธอ นิมลใหตามที่เธอมี พอลลา
โกรธดาวาเธอโง นิมลจึงลากลับ
นิมลตกใจมากเมื่อรูวาศักดาและฤทธิพงศรูจักกัน เพราะเธอเห็นเขาทั้งสองกับเรนี และลีนกา
ไปกินกวยเตี๋ยวดวยกันที่ราน เธอรีบกลับไปทํางาน ฤทธิพงศตามไปวอแวเธอ ศักดามาเห็นตอน
ที่ฤทธิพงศกอดเธอพอดี ฤทธิพงศจึงบอกศักดาเรื่องที่เขารูจักและเคยรักกับนิมลมากอน ศักดา
ตกใจมากและพูดกับฤทธิพงศใหเขาตระหนักวาเรนีกับนิมลใครคูควรกับเขามากกวา ฤทธิพงศ
ขอรองศักดาใหดูแลนิมลใหดีกวานี้ ศักดารับปาก
ศักดาขอใหนิมลเลิกติดตอกับฤทธิพงศเพื่อเปดทางใหเรนีนองสาวเขา นิมลรับปากวาจะ
ลาออกจากบริษัทของฤทธิพงศ ศักดาเอยปากจะชวยเหลือนิมลแตเธอปฏิเสธ ทั้งสองจึงมีปากเสียง
ประชดประชันกัน ศักดากอดนิมลไวเมื่อเธอรับคําประชดเขาวาเธอมีชายอื่นคอยชวยเหลืออยู ใน
ที่สุดนิมลก็ตองยอมใหศักดาชวยเหลือเธอตามที่เขาเสนอเพราะกลัววาศักดาจะทําอะไรเธอมากไป
กวานั้น ศักดาเริ่มมีความรูสึกแปลก ๆ เกิดขึ้นในใจ

๓๕๒
ศักดาพานิมลไปอยูที่บานเดิมของพอแมเขาสมัยที่ทานแตงงานกันใหม ๆ ระหวางทาง
บังเอิญนุพลเห็นเขาทั้งคูจึงขับรถตามมาที่บาน ศักดาหลอกนุพลวานิมลเปนภรรยาลับ ๆ ของเขา นุพล
เชื่อและกลับไปดวยความปวดราวใจ นิมลพยายามตอรองที่จะไมอยูที่บานนั้น แตศักดาไมยอมทั้ง
ยังบอกวาเขาจะคางที่นั่นดวย นิมลจัดอาหารและที่นอนใหศักดา ศักดาเริ่มทบทวนภาพของนิมล
ใหมโดยเทียบภาพนิมลที่รัฏฐาเลากับนิมลที่เขารูจักเอง โดยเฉพาะคุณสมบัติเ รื่องการรัก นวล
สงวนตัวที่นิมลเปน
รุงขึน้ ระหวางทางที่ศักดาจะไปสงนิมลที่จะไปชวยงานเพื่อนสักพักระหวางรอหางาน
ศักดาขับรถผานหนาบานลีนกาและเธอออกมาเห็นพอดี นิมลใชความฉลาดแกไขสถานการณไป
ได เมื่อถึงที่หมายของนิมล ศักดาใหเงินเธอสองรอยดอลลารเปนคาใชจาย นิมลลังเลแตก็ตองรับ
ดวยความจําเปน
ศัก ดาโทรไปบอกฤทธิพ งศเ รื่อ งที่นิม ลขอลาออกเพราะเขาจะรับ ผิด ชอบเธอในฐานะ
ภรรยา ฤทธิพงศบอกศักดาวาเขารูความจริงที่นิมลถูกขายแลวและสงสารเธอมาก และเตือนให
ศักดาตองเลือกใหเด็ดขาดระหวางนิมลกับลีนกา เมื่อศักดาพูดถึงเรนี ฤทธิพงศจึงบอกศักดาอยาง
ชัดเจนวาเขาคิดวาเรนีคือนองสาวเทานั้น สวน นุพลมาขอลาออกจากบริษัทจําเรินฤทธิ์เพื่อไป
ทํางานที่กําปงโสมโดยอางวาจะตัดใจจากนิมล ศักดาเห็นดีดวย และเลือกรัฏฐามาทําหนาที่แทน
นุพล
คุณวัน ลุงของฤทธิพงศพอของลีนกาเดินทางกลับประเทศเขมรเพื่อมาเยี่ยมบานเกิด และ
ตามหาลูกสาวที่หายไปที่ชื่อกุหลาบ คุณวันฝากใหฤทธิพงศจัดการเรื่องนี้ สวนลีนกาก็ขอใหศักดา
ชวยดวยเชนกัน
ฤทธิพงศพบนิมลที่หนาบานเกาของศักดา เขาพยายามพูดปรับความเขาใจกับเธอ แตนิมล
กลับพูดตัดรอนเขาเพื่อใหเขาตัดใจจากเธอ เพราะเธอรับปากกับศักดาไวแลวเรื่องที่จะไมติดตอ
กับฤทธิพงศ ตอนกลางคืนศักดามาหานิมลที่บาน เธอเลารื่องที่พบฤทธิพงศใหเขาฟง และขอรอง
ศักดาวาใหเขาคืนอิสรภาพใหเธอเมื่อเขาแตงงาน แตศักดายังไมรับปาก ศักดาใหเงินเดือนนิมลแต
เธอไมรับเพราะเธอมีเงินเดือนแลวและใชจายตามที่มี ศักดาสงสารและประทับใจในตัวนิมลมาก
ขึ้น สวนนิมลก็ขอบคุณที่ศักดาเปนผูมีพระคุณ ชวยเหลือ ดูแล และไมบังคับจิตใจเธอ ศักดาจูบ
หนา ผากเธอดว ยความรัก นิม ลขอรอ งใหเ ขากลับ ไปเพราะเขากําลัง จะมีอ นาคตที่ดีกับหญิง ที่
เหมาะสม ศักดาจึงจําตองกลับไปดวยจิตใจที่สับสน
ครอบครัวลีนกาไปพักผอนที่กําปงโสม ลีนกาคุยกับศักดาเรื่องแตงงาน แตยังมีเรื่องที่ตก
ลงกัน ไมไ ด ลีน กาไมอ ยากอยูใ นประเทศเขมรซึ่ง เปน ประเทศที่กํา ลัง ฟน ตัว ในขณะที่ศัก ดา
ตอ งการอยูเ พื่อ สรา งความเจริญ ใหบา นเกิด นุพ ลไดยิน ทั้ง คูโ ตแ ยงกัน จึงกลา วกับ ศัก ดาวา เขา

๓๕๓
สนับสนุนใหศักดาเลือกนิมลมากกวาลีนกาเพราะมีความเปน ผูใ หญ ออนหวาน ไมใชอารมณ
แกปญหา ซึ่งศักดาก็เห็นดวยทุกประการ และจะหาทางออกที่ดีที่สุด
เรนีตัดสินใจไปเรียนตอเมื่อเธอรูวาฤทธิพงศไมไดสนใจเธอเลย สวนรัฎฐาก็ยักยอกเงิน
บริษัททุกวิถีทางเพราะคิดวาศักดารูไมเทาทันเขา แตศักดาไดใหคนในบริษัทเฝาดูพฤติกรรมรัฎฐา
ตลอดเวลา จนรวบรวมหลักฐานมาเอาผิดไดและไลรัฎฐาออกไดในที่สุด
พอลลาเห็นประกาศตามหาลูกสาวของคุณวันทางหนังสือพิมพจึงคิดอุบายหลอกคุณวัน
แตพอลลาถูกรถโจรชนอาการสาหัส ศักดาพานิมลไปดูอาการ พอลลาสํานึกผิดจึงบอกความจริง
แกนิมลวาเธอไมใชแมของ นิมล แตยังไมทันบอกชื่อพอ เธอก็สิ้นใจเสียกอน ศักดาชวยนิมลจัด
งานศพพอลลาอยางเต็มที่ทําใหทั้งสองยิ่งรักและเขาใจกันมากขึ้น
ฤทธิพงศพาคุณวันไปพบนิมล เมื่อคุณวันเห็นนิมลที่ใบหนาละมายคุณนุตภรรยาของเขา
และเห็นรูปแมของนิมลซึ่งก็คือรูปของพอลลา จึงแนใจวาความจริงนิมลก็คือกุหลาบลูกสาวของ
เขานั่นเอง ทั้งสองดีใจมากที่ไดพบกัน นิมลขอรองใหฤทธิพงศปดเรื่องนี้ไมใหศักดารูเพราะเธอไม
ตองการแยงคนรักของลีนกาที่ดีกับเธอ ฤทธิพงศพยายามขอความรักนิมลใหมแตเธอปฏิเสธเพราะ
เห็นแกเรนี และรูอยูแกใจวาเธอไมอาจลืมศักดาได
ศักดาพบจดหมายและกุหลาบที่นิมลทิ้งไวเพื่อบอกลาและตัดความสัมพันธ เขาเจ็บปวด
มาก และพยายามตามหานิมล จนในที่สุดเขาพบฤทธิพงศกําลังนําเงินมาใหนิมล จึงเขาใจผิดวานิมล
เปนภรรยาลับของ ฤทธิพงศ เขาแคนมากจึงลักพาตัวนิมลไปที่สวนพระตะบอง และทําทาจะขม
เหงนิมล นิมลกลัวมากจึงตองบอกความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับตัวเธอใหศักดารู ศักดาหวานลอมให
เธอเห็นแกความรักของเขา แตนิมลยืนยันวาไมมีวันทํารายนองสาวของตนเองคือลีนกาได ในขณะ
นั้นมีพวกลักลอบคายาเสพติดมาสงของกันที่นั่น ศักดาใหนิมลไปตามคนมาชวย สวนตัวเขาเขาไป
ขัด ขวางพวกคนรา ยจนถูก ยิงสองนัด บาดเจ็บมาก กรรมกรและตํารวจมาชว ยและนําตัว เขาสง
โรงพยาบาล นิมลดูแลเขาอยางใกลชิด ระหวางนั้นทุกคนตางตามหานิมลและศักดาแตก็ไมพบ
นิมลตัดสินใจกลับบานในวันที่แปด เธอแกตัวกับลีนกาวาเธอกลับไปแกปญหาระหวาง
สามีเกากับเธอ นิมลขอใหฤทธิพงศแตงงานกับเธอ แตเขาไมตกลงเพราะรูวาในใจเธอมีแต
ศักดา ลีนกาไดยินเรื่องทั้งหมดที่ทั้งคูสนทนากัน เธอเปนผูหญิงที่เขมแข็งและเคารพตัวเองจึงตั้งใจ
จะแกปญหานี้ เมื่อศักดากลับมา ลีนกาจึงบอกกับเขาวาเธอเห็นแลววาความคิดของเธอและศักดา
ไปดวยกันไมได และจะไมแตงงานกับศักดา ศักดาสารภาพกับคุณวันวาเขารักนิมลกอนที่จะรู
ความจริงวาเธอเปนลูกของคุณวัน เขากับนิมลเปนสามีภรรยากัน และเลาเรื่องที่เกิดขึ้นที่พระตะบอง
ใหฟง ขอใหคุณวันเห็นใจ คุณวันไมขัดของ ศักดาและนิมลจึงไดอยูรวมกันฉันสามีภรรยา

๓๕๔
เรื่องที่ ๓.(ขสฺญาเพลอฺรุณระ)(ขอสัญญาเมื่ออรุณรุง)
แกว ปญจพรรณ บุตรสาวของคุณนายสัมผัสและแกว ปญจงมหาเศรษฐีแหงพนมเปญ เสีย
ชิวิต อยางเปนปริศนา เหลือเพียงแกว นิกุล นองชายของปญจพรรณเปนทายาทรับมรดกคนเดียว
นิกุลเสียใจมากกับการตายของพี่สาวและมุงมั่นที่จะสืบหาความจริงเรื่องนี้ใหได
กอนตายปญจพรรณไดไปพบบุตุม ทําใหนิกุลสงสัยวาบุตุมจะมีสวนเกี่ยวของกับเรื่องนี้
จึงตามไปพบเธอ แตทั้งคูมีปากเสียงกันเนื่องจากบุตุมโกรธที่นิกุลคิดวาเธอคือฆาตกร ฝายนิกุลก็
พยายามคาดคั้นความจริงจากเธอวาเธอไปพบปญจพรรณดวยเหตุผลอะไร เขาใชกําลังปลุกปล้ํา
เธอเพื่อเคนความจริงจนบุตุมกลัวจึงยอมเลาเรื่องทั้งหมดใหฟงวาปญจพรรณเปนเพื่อนกับเกสร
พี่สาวของเธอ เกสรใหเธอมาเชิญบุตุมไปที่บาน นิกุลจึงใหบุตุมพาไปพบเกสร
เกสรเลาวาปญจพรรณมาพบเธอกอนเสียชีวิตหนึ่งวันและไดเลาถึงความไมชอบมาพากล
ที่เกิดขึ้นในธนาคารที่บัดนี้นิกุลเปนประธานโดยสมบูรณ แตในทางปฏิบัติแลวฤทธิรงคคูหมั้น
ของปญพรรณซึ่งมีศักดิ์เปนลูกพี่ลูกนองกันนั้นควบคุมดูแลกิจการอยู ปญจพรรณบอกเกสรวาที่
ธนาคารมีทางลับที่เชื่อมตอระหวางหองทํางานของทานประธานกับที่ไหนสักแหง ซึ่งปญจพรรณ
รูโดยบังเอิญตอนที่ไปหาฤทธิรงค ปญจพรรณรูสึกวาเรื่องนี้ไมชอบมาพากลและเกรงวาหากมีเรื่อง
ไมดีเกิดขึ้นนิกุลจะพลอยติดรางแหไปดวยเพราะเขามีชื่อเปนประธานอยู เกสรตั้งใจจะไปสืบหา
ความจริงที่ธนาคารเพราะปญจพรรณคือเพื่อนรักของเธอ และเธอขอใหนิกุลเขียนจดหมายฝากตัว
เธอเขาทํางานที่นั่นใหดวย นิกุลแมจะไมเห็นดวยกับความคิดนี้แตก็จนดวยเหตุผลเพราะเกสรคือ
บุคคลที่เหมาะสมที่สุดที่จะเขาไปสืบหาความจริงเพราะที่นั่นไมมีใครรูจักเธอ โดยเฉพาะฤทธิ์รงค
ที่นาสงสัยก็จะไมระแวง นิกุลรูสึกชื่นชมและประทับใจในตัวเกสรมาก แตเธอก็ขอใหเขาเรียกวาพี่
เชนเดียวกับที่เรียกปญจพรรณ นิกุลยินยอมแมจะรูสึกวาตนเองหลงรักเกสรเขาแลว
เกสรเปนสาวสวยทีม่ ีกิริยามารยาทถึงพรอมจึงเปนที่ตองตาตองใจของชายหนุมทั้งหลาย
ไมวาจะเปนฤทธิ หนุมรูปงามที่รักสนุก ชอบเที่ยวเลนจีบผูหญิง แตก็มิไดเกกมะเหรกเกเร หรือ
แมแตฤทธิรงคคูหมั้นของปญจพรรณก็สนใจเกสรอยางออกหนาติดที่คูหมั้นของเขาเพิ่งเสียชีวิต
เทานั้น พนักงานหนุมคนอื่นก็พึงใจเกสรเชนกันแตก็เกรงใจฤทธิรงคผูเปนนาย
คุณพวงแมของฤทธิเปนหวงพฤติกรรมเที่ยวเลน ไมสนใจเรียนของลูกชายมาก เธออยาก
ใหฤทธิเรียนกฎหมายแตฤทธิก็ไมมีทีทาวาจะสนใจเลย ในที่สุดเธอจึงตัดสินใจที่จะบอกวาความ
จริงใหฤทธิไดรูวาฤทธิไมใชลูกของเธอ แตเปนทายาทคนเดียวของคุณรงคเดชมหาเศรษฐี คุณรงคเดช
แตงงานกับแมของฤทธิโดยที่ปูขอเขาไมเห็นดวยจึงตัดคุณรงคเดชออกจากกองมรดก แตพอทราบ
ขาววามีหลานชายก็กลับยอมรับและทําพินัยกรรมยกทรัพยสมบัติตั้งหมดใหหลาน แตเนื่องจากวิ
ศักดิ์ซึ่งเปนนองชายของแมฤทธิเปนคนคดโกงและโลภหวังสมบัติ จึงสั่งใหนางพวงที่ทําคลอดฤทธิ
พาฤทธิไปฆาทิ้งแลวเอาลูกชายของตนมาสวมรอยแทน นอกจากนี้ตอมาไมนานพอแมของฤทธิก็

๓๕๕
ประสบอุบัติเหตุทางรถยนตเสียชีวิตอยางมีเงื่อนงํา นางพวงสงสารจึงเก็บฤทธิมาเลี้ยงและออกจาก
พนมเปญ เธอหวังวาเมื่อฤทธิโตขึ้นจะใหเรียนกฎหมายเพื่อทวงสิทธิ์อันชอบธรรมของตนกลับมา
เมื่อรูความจริงฤทธิก็สํานึกไดพรอมประกาศวาจะเรียนกฎหมายเพื่อวงศตระกูลและจะตองพิสูจน
ใหเห็นวาเขาคือสายเลือดของรงคเดชอยางแทจริง
วิศักดิ์มีแผนใหฤทธิรงคตัวปลอมแตงงานปญพรรณเพื่อเบิกเงินจากบัญชีธนาคารสวิสที่ปู
ฝากไวและวางเงื่อนไขใหหลานทั้งคูแตงงานกันจึงจะเบิกถอนได แตปญจพรรณก็เสียชีวิตลงกอน
ฤทธิคิดวาเรื่องทุกอยางนาจะมีเงื่อนงําประกอบกับความแคนสวนตัวของเขา เขาจึงตัดสินใจแฝง
ตัวไปเปนลูกนองของทฤธิรงคตัวปลอมโดยหวังวาจะสามารถสืบเรื่องราวตางๆได และนับวาเปน
โชคดีของฤทธิที่เขาบังเอิญไดชวยชายขับสามลอที่ถูกนักเลงรุมทํารายไว ปรากฏวาชายผูนั้นคือ
วงษ พิสิฐนายตํารวจนอกเครื่องแบบที่ปลอมตัวมา วงษใหนามบัตรและบอกฤทธิไววาหากมีเรื่อง
อะไรใหเขาชวยก็ติดตอไดเสมอ ฤทธิจึงเชื่อมั่นในการทําดีวายอมไดรับผลดีตอบแทน
วันหนึ่งฤทธิรงคใชทางลับระหวางหองประธานกับหองลับและจับไดวาเกสรสะกดรอย
ตามเขาไปจึงจับตัวไว ฤทธิตัวจริงเห็นเหตุการณแตยังไมสบโอกาสที่จะชวยเกสรไดจึงเอาใจฤทธิรงค
ปลอมไปพลางและปลอมตัวกลับมาชวยเกสรภายหลังจนสามารถพาเกสรออกมาได
ฝายบุตุมและแมเปนหวงที่เกสรหายตัวไปจึงไปตามเกสรที่บานนิกุล ที่นั่นบุตุมไดพบกับ
ถาวรีหลานของคุณนายสัมผัสที่ชอบนิกุลอยู ทั้งคูจึงมีปากเสียงกันเนื่องจากถาวรีหึงหวงนิกุล แตนิกุล
กลับเขาขางบุตุมและแมทําใหถาวรีและคุณนายสัมผัสเสียหนาและไมพอใจมาก นิกุลตามบุตุม ไป
หาเกสรที่ธนาคารแตพบคนของฤทธิรงคปลอมเฝาอยูมากมาย จึงตัดสินใจไปแจงความกับวงษ
พิสิฐ
คุณพวงไปพบวิศักดิ์และฤทธิรงคปลอมตามแผนที่ฤทธิวางไว โดยบอกวาฤทธิตัวจริงยังมี
ชีวิตอยูและตองการเงิน เพื่อเก็บเรื่องนี้เปนความลับ ตอนแรกทั้งสองคนไมเ ชื่อ แตเ มื่อคุณ พวง
ยืนยันวาฤทธิตัวจริงมีไฝที่หลังก็ทําใหวิศักดิ์และฤทธิรงคปลอมตกใจมาก วางแผนลอคุณพวงไป
ฆา ฤทธิตัวจริงรับอาสาพาแมออกไปแลวเขาก็สงตัวแมใหไปอยูกับวงษ พิสิฐ
ฤทธิรวมมือกับวงษ พิสิฐ วางแผนจัดการกับฤทธิรงคปลอมโดยทําทีวาฤทธิจะเขาไปซื้อ
เพชรที่รานกับอาสาเพื่อนที่เปนลูกนองของฤทธิรงคคนหนึ่ง แตจะชําระเงินดวยธนบัตรปลอม
เพื่อใหวงษ พิสิฐเขามาจับกุม แลวฤทธิก็จะใหการซักทอดไปถึงวิศักดิ์และฤทธิรงคปลอม ทุกอยาง
เปนไปตามแผน ตํารวจตามไปจับกุมฤทธิรงคปลอมที่บานซึ่งเปนเวลาเดียวกันกับที่เขาเจรจาธุรกิจ
ธนบัต รปอมกับ พอ คา รายหนึ่ง อยู วิศัก ดิ์แ ละฤทธิร งคถูก จับ พรอ มกับ ที่ฤ ทธิป ระกาศตัว วา เขา
คือฤทธิรงคตัวจริง เกสรกับนิกุลที่ตามมาภายหลังไดทันฟงความจริงทั้งหมด ทําใหเกสรอายที่ตน
เคยเขาใจผิดฤทธิที่ไปทํางานกับฤทธิรงค

๓๕๖
เมื่อศาลตัดสินคดีเสร็จฤทธิกับนางพวงก็ยายไปอยูบานรงคเดช เขาทุมเทเวลาใหกับการ
เรียน เกสรจึงไปสนิทสนมกับนิกุลมากขึ้นซึ่งฤทธิเองก็ไมสบายใจเรื่องนี้ ฝายคุณนายสัมผัสก็
เรงรัดใหฤทธิจัดการเรื่องเบิกเงินจากธนาคารสวิสเพื่อที่จะไดแบงมรดกใหเรียบรอย แตฤทธิขอ
ผัดผอนไปใหเขาจัดการเรื่องเรียนเรียบรอยเสียกอน คุณสัมผัสไมพอใจแตก็ซอนอาการไว
นิกุลไปเที่ยวเลนบานเกสรบอยเนื่องจากมีใจใหเกสร จนคุณนายสัมผัสและถาวรีตามไป
กอกวนที่นั่น แตเมื่อคุณนายสัมผัสไดพบกับสาณาแมของบุตุมก็ตองตกใจเพราะสาณาคือแมนมที่
เลี้ยงปญจพรรณและนิกุลตอนเด็กๆนั่นเอง สาณาไดเปดเผยความจริงวาคุณนายสัมผัสไมใชแม
แทๆของปญจพรรณและนิกุล แตที่เลี้ยงดูปญจพรรณอยางดีนั้นก็เพราะหวังมรดก และลูกที่แทจริง
ของคุณนายสัมผัสก็คือถาวรีนั่นเอง
เกสรใหแมและนองยายไปอยูท ี่อื่น สวนเธอกับนิกุลจะอยูลอศัตรูเอง ตกกลางคืนคุณนาย
สัมผัสพานักเลงมาหมายทํารายเกสร เกสรรูวาคุณนายสัมผัสและถาวรีหวังมรดกจึงบอกวาปญจพรรณ
ไดทําพินัยกรรมยกมรดกใหนิกุลหมดแลว คุณนายสัมผัสขอดูพินัยกรรมแตเกสรเสนอขอ
แลกเปลี่ยนใหคุณนายสัมผัสบอกเหตุผลวาทําไมถึงทําทีรักปญจพรรณเหมือนลูกแตกลับคิดฆาเธอ
ในเวลาเดียวกัน คุณนายสัมผัสปฏิเสธวาเธออาจวางแผนฆาปญพรรณจริงแตเธอไมมีสวนเกี่ยวกับ
การตายของปญจพรรณเพราะปญจพรรณยังไมไดถอนเงินเลย สวนที่แสรงรักแลวคิดฆานั้นเพราะ
ทานปญจงรักแตลูกของตนไมสนใจถาวรีลูกของเธอเลย อีกทั้งสมัยเด็กปญจพรรณก็รายกาจมาก
ทํ า ใหเ ธอถูก ทา นปญ จงดุว า บอ ยๆ เธอจึง แคน ใจ ขณะคุย กัน ฤทธิก ็พ าตํ า รวจมาชว ยเกสรได
ทันเวลาพอดี
เมื่อเรื่องทุกอยางคลี่คลายนิกุลก็มาทวงถามความรูสึกของเกสรตอเขา เธอปฏิเสธเขาและ
บอกวาคนที่เธอรักคือฤทธิ นิกุลเสียใจมากแตก็แสดงความยินดีกับฤทธิ เกสรบอกขาวดีกับนิกุล
เปนการชดเชยวาปญจพรรณยังมีชีวิตอยู นิกุลดีใจมาก
เมื่อปญจพรรณปรากฏตัวฤทธิจึงตองเจรจากับเธอเรื่องการหมั้นหมายในวัยเด็กวาขณะนี้
เขารัก เกสรแลว และไมอ าจเปลี่ย นใจไปหาหญิงอื่น ได เขาคงทํา หนา ที่ไ ดเ พีย งเปน พี่ช ายดูแ ล
ปญจพรรณและนิกุลเทานั้น ปญจพรรณเขาใจเหตุผลของฤทธิและรวมยินดีกับเกสร ฤทธิจึงนํา
ขาวดีไปบอกกับเกสรซึ่งรออยูที่กระทอมที่ทั้งคูนัดหมายตกลงกันไว เกสรดีใจที่ฤทธิมีรักมั่นคงใน
ตน แตจากนั้นไมนานฤทธิกลับไดรับจดหมายจากเกสรวาเธอปวยตองไปรักษาตัวที่ปารีส ๑ ป
ขอใหเขารอ และหากเธอไมกลับมาก็ขอใหฤทธิเริ่มตนกับคนใหมเสีย แตฤทธิก็คงยืนยันวาเขาจะ
รอเธอคนเดียว
บุตุมกับสาณายายเขาไปอยูบานเดียวกับนิกุลและปญจพรรณ นิกุลมีทาทีสนใจบุตุมมาก
ขึ้นและสารภาพความในใจกับเธอ แตบุตุมยังไมเชื่อเนื่องจากเธอยังทําใจไมไดที่เขาเคยลวงเกิน
เธอและยังเคยรักเกสรอยางออกหนา แตบุตุมก็ตองใจออนเมื่อนิกุลปกปองและยอมเจ็บตัวแทน

๓๕๗
เธอในตอนที่ทั้งคูถูกถาวรีลักพาตัวไป ซึ่งปญจพรรณลวงเอาคาถายไปมอบใหแตก็ซอนแผนให
ตํารวจเขาจับกุมผูรายจนสําเร็จ ฝายถาวรีนั้นแพภัยตนเองเนื่องจากพวกนักเลงที่จางมาไดยินวา
เธอจจะเรียกคาไถนิกุลและบุตุม พวกนักเลงจึงฆาเธอทิ้งและสวมรอยลักพาตัวแทน
ในงานวันเกิดของปญจพรรณ ฤทธิไดเตนรํากับปญจพรรณและรูสึกวาเธอมีทาทีออนโยน
กับเขาจนนาประหลาดใจ ฤทธิจึงแอบเขาไปในหองนอนของปญจพรรณและไดพบวิกผมกับ
หนากากที่เธอใชปลอมเปนเกสร ฤทธิเสียใจที่ปญจพรรณโกหกเขา แตปญจพรรณก็มีเหตุผลวา
เธอเคยถูกฤทธิรงคตัวปลอมหลอกมาแลวจึงไมอยากผิดหวังอีก และฤทธิก็พิสูนใหเธอมั่นใจแลว
วาเธอเลือกคนถูก เมื่อฤทธิเรียนกฎหมายจบทั้งคูก็แตงงานกันตามประเพณีของเขมรที่ดีงาม
เรื่องที่ ๔. รฺลกโบกขฺสาจ (คลื่นซัดทราย)
บุสสิบา เด็กสาวกําพรายากจนถูกพอทอดทิ้งตั้งแตยังไมเกิด อยูกับแมชื่อมนทาเพียงสอง
คน เพราะความยากจนทําใหบุสสิบาไมไดเรียนตอจึงไดมาทํางานธนาคารและไดพบกับไพยุต
เศรษฐีหนุมรูปหลอ ซึ่งมาหลงรักเธอเพราะเธอเปนหญิงสาวสวยที่มีความเปนกุลสตรี ไพยุตจึง
ใหพอแมมาสูขอหมั้นหมายเธอไว
บุสสิบาไมเชื่อวาพอตายแลวจึงคาดคั้นแม ทําใหทราบวาพอยังมีชีวิตอยูช่ือณาเรต ฐานะดี
ไดแตงงานกับมนทาเพราะผูใหญจัดการให แตณาเรตมีคูรักอยูกอนชื่อณาลีจึงไมสนใจภรรยา
แมวามนทาจะตั้งใจปรนนิบัติณาเรตสมกับเปนภรรยาที่ดีก็ตาม เมื่อผูใหญของทั้งสองฝายตาย
เพราะอุบัติเหตุ ณาเรตจึงแตงงานใหมกับณาลีทั้งที่ยังมีมนทาอยูในบาน มนทาถูกณาลีใสรายวา
เปนชูกับเมเตร็ยผูแอบหลงรักมนทาอยูและถูกณาเรตไลออกจากบานทั้งที่ยังทองสี่เดือนโดยณาเรต
ไมสนใจชวยเหลือมนทาอีกเลย
บุลลิบาไดพบกับณาเรตที่ธนาคาร ณาเรตเอ็นดูเธอมากจึงรับเธอมาอยูที่บานในฐานะ
ลูกบุญธรรม บุสสิบายอมไปอยูดวยเพราะตองการกอบกูชื่อเสียงใหแม เธอปรนนิบัตพออยางดี
ตางจากณาลีและพาวีผูเปนลูกซึ่งไมเคยทําเชนนี้เลย ณาเรตจึงรักบุสสิบามากขึ้นทุกวันทําใหณาลี
และพาวีไมพอใจมากหาทางกลั่นแกลงจนบุสสิบาไมอยากทําใหพอไมสบายใจจึงขอลากลับบาน
ณาเรตไปสงที่บานจึงไดรูความจริงวาบุสสิบาเปนลูกของตนกับมนทา แตมนทายังไมหายโกรธ
และขออยูกับลูกตามลําพังแบบเดิม ณาลีและพาวีสะกดรอยตามมา เมื่อรูความจริง ณาลีกลับไป
ทะเลาะกับณาเรตอยางรุนแรงจนณาเรตเริ่มเห็นความเห็นแกตัวของณาลี
ไพยุตรูจ ักกับนีณาสาวสวยเซ็กซี่ที่ตองการจับไพยุตเพราะหวังสมบัติ สวนไพยุตซึ่งเปน
หนุมเจาชูรูวานีณาไมใชสาวบริสุทธิ์ก็คิดมีนีณาไวแกเหงาเทานั้น พี่ชายนีณาชื่อดีณัลเปนนักเลง
สนับสนุนนองสาวใหจับไพยุตไว นีณาหึงหวงเมื่อรูวาบุสสิบาเปนวาที่เจาสาวของไพยุต จึงคิด

๓๕๘
อุบายกับดีณัลพี่ชายเพื่อใหทั้งคูเขาใจผิดกัน บุสสิบาเขาใจวานีณาเปนแฟนกับไพยุต สวนไพยุตคิด
วาบุสสิบาไมใชสาวบริสุทธิ์ ทําใหบุสสิบาขอถอนหมั้นกับไพยุต
เมเตร็ยเมื่อผิดหวังจากมนทาก็ไปแตงงานกับบุปผาและขอหลานชายชื่อยุทธีมาเลี้ยงไว
เมเตร็ยตามหามนทาเพื่อแกความเขาใจผิดเรื่องมนทากับณาเรต เพราะเมเตร็ยมีจดหมายปลอม
ที่ณาลีเขียนหลอกวาเปนมนทาและเปนตนเหตุที่ทําใหณาเรตเขาใจผิด เมื่อณาเรตรูความจริงก็
ผิดหวังในตัวณาลีมากและเอือมระอาที่ณาลีไมละอายใจที่ทําผิดกับมนทา ณาเรตออกจากบานโดย
ไมเลี้ยงดูสองแมลูกอีก ณาลีขายของในบานกิน สวนพาวีก็เอาแตเที่ยวเตร
ตอมาบุสสิบากับยุทธีไดหมั้นหมายและจะแตงงานกันตามความตองการของผูใหญ นีณา
ดีณัล และพาวีรวมมือกันใสรายบุสสิบาวาไมใชสาวบริสุทธิ์ทําใหยุทธีเกลียดบุสสิบา ยุทธีขอหยา
กับบุสสิบาตั้งแตวันแรกที่แตงงานกันแตบุสสิบาไมยอมเพราะรูวามีการเขาใจผิดและเธอตองการ
พิสูจนความจริง สวนนีณาก็โกรธที่ไพยุตไมยอมแตงงานกับเธอจึงบอกความจริงเรื่องที่เธอหลอก
เรื่องบุสสิบาเพื่อใหไพยุตเจ็บใจ เมื่อไพยุตรูก็มาหาบุสสิบาเพื่อปรับความเขาใจ แตก็ตามเธอไม
พบ
ยุทธีพาบุสสิบามาอยูที่บานพักตํารวจเพื่อใหพนจากสายตาพอแม แตไมเคยดูแลบุสสิบา
เลย วันหนึ่งมีเหตุฆาตกรรม พอดานีถูกฆาตาย จันธูซึ่งเปนญาติกับดานีมีพิรุธ ยุทธีจึงใหลูกนอง
สะกดรอยตาม ยุทธีสงสารดานีจึงอุปถัมภใหเรียนหนังสือและดูแลดานีจนดานีหลงรักยุทธี
ดีณัลขายเพชรหนีภาษีถูกตํารวจตามจับมาหลบที่บานบุสสิบาและจะขมขืนบุสสิบา เธอ
ปกปอ งตัว เองโดยเอากรรไกรแทงตัว เองทํ า ใหด ีณ ัล ตกใจหนีไ ป บุส สิบ าตอ งรัก ษาตัว ที่
โรงพยาบาล เมื่อหายเมเตร็ยมารับบุสสิบาไปอยูที่บานเพื่อรักษาตัวและไมอยากใหบุสสิบาอยู
คนเดียว ยุทธีแอบเอาเครื่องอัดเสียงซอนไวในกระเปาของบุสสิบาเพื่อหาหลักฐานขอหยา เมื่อ
บุสสิบาไปซื้อของที่ตลาด บังเอิญพบไพยุตที่มาขอปรับความเขาใจ เธอไมติดใจเรื่องที่ไพยุตเขาใจ
ผิดแตก็บอกชัดเจนวาเธอแตงงานแลวและจะไมพบไพยุตอีก ยุทธีแอบตามมาเห็นเมื่อเอาเครื่อง
อัดเสียงออกมาฟงจึงรูความจริงทั้งหมดทําใหละอายใจมากที่เขาใจบุสสิบาผิด จึงหันมาทําดีกับ
บุสสิบา
ดีณัล และนีณ าโทรศัพ ทไ ปหลอกยุท ธีอ อกมาฆา เพื่อแกแ คน เรื่อ งเพชร ยุทธีถูก ยิง แต
คนรายหนีไปได ยุทธีไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยมีบุสสิบาดูแลอยู ดานีมาเยี่ยมเมื่อรูวายุทธีมี
ภรรยาแลวก็เสียใจ ดานีแอบมาหายุทธีตอนบุสสิบาไปซื้อของ บุสสิบากลับมาไดยินคนทั้งสอง
คุยกันและเขาใจผิดวาดานีเปนคูรักยุทธีมากอนยุทธีจึงตองการหยากับตน เธอแอบตามดานีไปที่
บานและบอกวาเธอจะหลีกทางใหดานี

๓๕๙
ณาเรตพบมนทาจะเขามาหา แตมนทาวิ่งหนีจนเกือบจะถูกรถชน ณาเรตชวยไดแตตัวเอง
ก็บาดเจ็บ มนทาจึงเขามาประคอง ณาลีตามมาเห็นเหตุการณก็โกรธมาก เมื่อมนทากับบุสสิบา
แอบมาเยี่ยมณาเรตที่โรงพยาบาล ณาลีรูเขาก็ยิ่งโกรธและจางคนมาฆาสองแมลูกทิ้ง
บุสสิบาจะหยากับยุทธีแตยุทธีไมยอม จันธูเปนโสเภณีเพราะถูกดีณัลหลอกมาขาย พาวี
ถูกดีณัลหลอกมาขายอีก จันธูดาวาดีณัลดวยความโกรธและขูจะไปแจงตํารวจ ดีณัลจึงตามฆาปด
ปาก จันธูกลับบานมาสารภาพความผิดกับดานีวาดีณัลเปนคนฆาพอดานี ตํารวจที่สะกดรอยตาม
จันธูรายงานใหยุทธีรู ยุทธีรีบตามมาที่บานดานี ดานีกับจันธูวิ่งหนีดีณัล ดานีตกบันไดอาการ
สาหัส ดีณัลถูกจับ นีณาไมมีที่พึ่งจึงขายความสวยเลี้ยงตัว
ยุทธีพาดานีมาสงโรงพยาบาลและไปซื้อยามาใหดานี บังเอิญเห็นนายโฉมขับรถพุงตรง
ไปที่มนทาซึ่งมาเยี่ยมณาเรตจึงขับรถเขามาขวาง รถนายโฉมพุงชนเสาไฟฟาอาการสาหัสและ
สารภาพวาณาลีจางมา ณาลีจึงถูกจําคุก 3 ป
หมอไมสามารถชวยชีวิตดานีได ยุทธีตั้งใจจะไปรับบุสสิบามางานศพดานี แตเธอได
ออกจากบานไปแลว เมื่อยุทธีไดอานจดหมายที่บุสสิบาเขียนทิ้งไวก็รีบไปตามเธอ ยุทธีพบกับไพยุต
ไพยุตบอกวาเห็นเธออยูที่สนามบินใหรีบตามไปอยาผิดพลาดเหมือนตน ยุทธีตามไปทันและปรับ
ความเขาใจกัน เขาสารภาพวาคงวามจริงแลวเขารักเธอมาก เมื่อกลับถึงบาน ลูกนองยุทธีพาพาวี
ซึ่งกําลังจะถูกพาไปขายมาสงที่บาน พาวีสํานึกผิดกลับตัวได ณาเรตพามนทากลับมาอยูดวยกัน
พรอมหนาพอแมลูกและมีชีวิตครอบครัวที่มีความสุข
เรื่องที่ ๕. กมฺรงผฺกามฺลิะ (พวงมาลัยดอกมะลิ)
อุดมไดพบกับแฬน เด็กหญิงอายุประมาณ 13-14 ป เรขายพวงมาลัยดอกมะลิใหกับแขก
ที่มาเที่ยวในไนตคลับโดยใชคําพูดหยอกลอกับแขกเพื่อใหแขกซื้อพวงมาลัยของเธอ เขารูสึกเศรา
ใจมากเพราะคิด วา เด็ก หญิง คงประกอบอาชีพ เปน หญิง บริก ารในวัน ขา งหนา ตามที ่เ ธอเห็น
แบบอยางอยูนี้แนนอน เขานึกตําหนิพอแมที่ปลอยใหลูกมาประกอบอาชีพในสถานที่แบบนี้ ยัง
ไมทันที่เขาจะถามอะไรตอ แฬนก็รีบออกจากรานไปกับเพื่อนของเธอแลว แฬนทําใหเขานึกถึง
ลูกสาวที่เสียชีวิตไปแลวพรอมกับภรรยาของเขาดวยอุบัติเหตุรถยนต และหนาตาของแฬนก็คลาย
กับมะลิ คูหมั้นคูหมายเกาที่จะแตงงานกันแตตองมาพลัดพรากจากกันเพราะสมัยพอลพตโดยไม
คาดฝน
แฬนถูกแขกทีก่ ําลังเมารุมฉุดใหขึ้นรถไปดวย เธอกับแมรองใหคนชวยแตไมมีใครกลา
อุดมไดยินเสียงรองและรีบวิ่งไปชวยจึงไดรูวาแมของแฬนก็คือมะลิ คูรักเกานั่นเอง มะลิอายอุดม
ที่สภาพของเธอดูซอมซอยากจนมาก อุดมสงสารมะลิและพาแมลูกไปสงที่บานจึงไดรูวาเมื่อ
แยกกันในสมัยพอล พต มะลิถูกบังคับใหแตงงานกับทหารคนหนึ่งขององคการ สามีพาเธอหนีมา
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อยูติดชายแดนไทยและเสียชีวิตเพราะเหยียบถูกกับระเบิดทิ้งลูกสองคนคือณตกับแฬนใหเธอเลี้ยง
ดู มะลิไมเคยตอสูหาเลี้ยงตนเองมากอนทําอะไรจึงไมประสบความสําเร็จ เมื่อรัฐบาลประกาศให
คนที่อพยพออกนอกกรุงพนมเปญกลับเขามาอีกครั้ง มะลิกลับมาอยูในสภาพที่ยากจนตองเชา
บานอยูและใหลูก ๆ ออกทํางานหาเลี้ยงชีพตั้งแตยังเล็ก
แมจะรูวาลูก ๆ ตองอยูในภาวะที่
ลอแหลมแตมะลิก็ไมมีทางเลือก สิ่งเดียวที่เ ปนความหวังคือมะลิผลักดันเคี่ย วเข็ญใหลูกเรีย น
หนังสือใหมากที่สุดเพื่อใหสามารถใชความรูหาเลี้ยงตัวเองได
ณต ลูกชายของมะลิหันไปคบเพื่อนกลุมที่หากินทุจริตเพราะคิดวานี่คือหนทางที่หาเงินได
งายที่สุดและมากที่สุด มะลิพยายามหามลูกและอบรมลูกใหหันมาเดินทางที่ถูกแตณตไมเชื่อฟง
และยังขัดขืนคําสั่งที่มะลิหามไมใหณตออกจากบานอีก มะลิวิ่งตามลูกจนหกลมหัวฟาดพื้นแตณต
ก็ยังออกจากบานไป มะลิเสียใจและผิดหวังในตัวลูกมาก
ณตไปเที่ยวบารกับยงเพื่อนรวมกลุมทั้งที่ไมสบายใจ ยงพบนองสาวคือสฺรส(สวย)กําลัง
เตนรํากับเด็กหนุมคนหนึ่งดวยอาการเมายา ยงเขาไปแยกนองสาวออกมาและตบตีนองสาวเปน
การสั่ง สอนแตสฺรสไ มพ อใจเพราะคิด วานี่คือชีวิตที่มีความสุขของเธอ ยงกับ ณตพานอ งไปที่
บานพักโดยไมรูวามีตํารวจนอกเครื่องแบบแอบตามมา ยงระบายความในใจกับนองสาววาทําไป
เพราะความยากจนและจําเปนแตเขาไมอยากใหนองเดินตามรอยเขา ยงบอกนองวาเขาไมอาจ
ถอนตัวจากกลุมไดเพราะถลําลึกเกินไปแตเขาอยากใหนองกลับตัว สฺรสเริ่มเขาใจพี่แตก็บอกพี่วา
สําหรับเธอมันก็สายไปเพราะเธอเริ่มติดยาแลว
ตํารวจกวาดลางกลุมของยงในคืนนั้น ลูกพี่ใหญถูกจับ ยงถูกตามลา ยงจึงบอกใหณตหนี
ไปเพราะตํารวจยังไมมีประวัติของณต ยงฝากเซราะหใหณตชวยดูแลแลวก็หลบหนีไป แตเขาถูก
ตํารวจไลยิงและเสียชีวิตเพราะมอเตอรไซคพุงชนกับรถบรรทุกสินคา ณตกับสฺรสกลัวมาก
ณตพาสฺรสกลับบานเขาเพื่อไปหาแม มะลิดีใจมากที่ลูกกลับมา ณตเห็นแมปวยก็เสียใจ
มากที่เขาเปนตนเหตุ เขาตระหนักถึงความรักความหวงใยของแมแลว เขาสัญญากับแมวาจะไม
ทําใหแมผิดหวังอีก ณตไดพบอุดมที่มาเยี่ยมมะลิและแฬนดวยความเปนหวง อุดมดีใจที่ณตกลับ
ตัวไดและตั้งใจจะพาสามแมลูกไปอยูกับเขา สฺรสที่มากับณตรูสึกนอยใจในชีวิตเธอที่เปนคนติด
ยา ไมมีครอบครัว และจะลาจากไปแตถูกอุดมซักถามและไดรูวาสฺรสคือหลานสาวแท ๆ ของเขา
เองที่แยกจากกันสมัยพอลพตเชนเดียวกัน
อุด มพาเด็ก ทั ้ง สามและมะลิไ ปอยูด ว ย ใหก ารศึก ษาณตกับ แฬน พาสฺร สไ ปรัก ษาที่
โรงพยาบาลและจางครูมาสอนที่บาน เมื่อชีวิตเริ่มดีขึ้น อุดมก็ขอใหมะลิตกลงใชชีวิตรวมกับเขา
และชวยกันดูแลเด็กทั้งสามตอไปเพื่อเปนอนาคตที่แข็งแกรงของชาติ
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เรื่องที่ ๖. ราชสีหไพฺรงฺงึด (ราชสีหไพรเถื่อน)
เขมรินทร นายตํารวจหนุมผูยึดมั่นในความยุติธรรมและอุดมการณที่จะเปนตํารวจที่ดี
ซื่อสัตยสุจริต เขาเปนบุตรชายคนเล็กของเขมรา นายตํารวจใหญที่ซื่อสัตยเชนกัน เขมรินทรไปที่
บารบัวทองเพื่อสืบหาขอมูลและเฝาสังเกตความเคลื่อนไหวของโจรขโมยรถยนตรของสถานทูต
ที่นั่นเขมรินทรไดพบกับมยุรา นักรองสาวสวยเสียงดีประจําบาร บูรานเพื่อนของเขมรินทรติดใจ
มยุราอยางมากแมจะเห็นวามยุราเคยขึ้นหองกับแขกก็ตาม ในขณะที่เขมรินทรไมชอบใจที่มยุราใช
ความสวยหาประโยชนในทางที่ผิด ไมรูจักรักนวลสงวนตัวตามนิสัยกุลสตรีเขมรทีด่ งี าม เมือ่ เขมรินทร
กับมยุราพบกันครั้งแรกก็มีปากเสียงกันเนื่องจากเขมรินทรเขาใจวามยุราเปนผูหญิงหิวเงินที่เรียก
คาตัวสูงลิบตอการรับแขกครั้งเดียว จึงพูดจาดูถูกเหยียดหยาม ขางฝายมยุราก็โกรธที่ถูกเหยียด
หยามเชนนั้น
แทจริงแลวมยุราเปนบุตรสาวคนเดียวของนายเอือน นักธุรกิจพอคาใหญแหงพนมเปญที่มี
กิจการอยูตางประเทศ นายเอือนและนางออนแยกทางกันเนื่องจากนายเอือนมีภรรยานอยชื่อมารี
ซึ่งเด็กคราวลูก นายเอือนหลงมารีประกอบกับเบื่อนางออนที่มักจะหาเรื่องชวนทะเลาะ ไมอดทน
และไมเขาใจลักษณะนิสัยของผูชายที่ตองมีนอกลูนอกทางบาง สวนคุณออนก็นอยใจที่สามีไป
หลงรักภรรยานอยอายุคราวลูกและขอแยกทางกับตน จึงหันไปคบหากับพิภพโดยเชื่อวาพิภพเปน
คนดีและคิดที่จะแตงงานดวยเพื่อแสดงใหคุณเอือนเห็นวาตนเองก็ไมไดสิ้นไรไมตอก สามารถหา
ผูชายดีๆไดแมจะเปนหมายเลิกรากับคุณเอือนแลวก็ตาม ปญหาพอหลงภรรยานอยและแมกําลังจะ
แตงงานใหมกับชายที่ไมนาไววางใจสงผลใหมยุราตองไปรองเพลงที่บารเพื่อลืมความทุกขและ
พยายามคิดหาวิธีที่จะใหพอกับแมคืนดีกัน
คุณเอือนไปเที่ยวบารบัวทองกับมารีจึงไดเห็นลูกสาวของตนรองเพลงอยูที่นั่น คุณเอือน
เขาไปตักเตือนแตมยุราก็ไมฟง มิหนําซ้ํายังขึ้นหองไปกับแขกตอหนาตอตา รุงขึ้นคุณเอือนไปที่
บานของภรรยาเกาเพื่อแจงใหนางออนทราบและใหวากลาวตักเตือนมยุรา แตเมื่อไปถึงเขากลับ
พบนางออนนั่งรับประทานอาหารเชาอยูกับพิภพ จึงโกรธจนทะเลาะกับนางออนและตางฝายตางก็
กลาวโทษวาเปนความผิดของอีกคนที่ทําใหลูกตองไปเปนนักรองในบาร
ทั้งคุณเอือนและคุณออนตางก็เปนหวงมยุรา คุณเอือนไดพยายามตามไปที่บารเพื่อบอกให
มยุราเลิกเปนนักรองเสียแตมยุราก็ไมยอม ซ้ํายังเถียงเชิงตําหนิพอที่มาตักเตือนโดยพอก็ไมไดเปน
แบบอยางที่ดีใหลูกเลย จนคุณเอือนรูสึกสํานึกผิดแตก็ไมสามารถทอดทิ้งมารีได สวนคุณออนนั้น
ก็หวงใยลูกสาวไมนอยไปกวาสามี เธอไดตักเตือนมยุราเรื่องนี้ แตมยุราก็บอกวาเธอมีเหตุผลซึ่งยัง
ไมสามารถบอกแมได ขอเพียงใหแมเชื่อใจวาจะไมทําใหแมผิดหวังหรือเสื่อมเสีย นอกจากนี้มยุรา
ยังขอใหแมอยาเพิ่งรีบแตงงานกับพิภพ เธอขอเวลาหนึ่งปเพื่อพิสูจนวาพิภพไมไดเปนคนดีอยางที่
แมของเธอคิด คุณออนยินยอมตามขอเสนอของมยุราดวยความไวใจในตัวลูกสาว แตอยางไรก็
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ตามพิภพก็เปาหูใสรายมยุราใหคุณออนฟงวาเหตุที่มยุรารังเกียจตนเพราะตนรูวามยุราทําสิ่งที่
เสื่อมเสียแกวงศตระกูลคือนอกจากรองเพลงแลวเธอยังรับแขกอีกดวย พิภพพาคุณออนไปที่บาร
และเมื่อคุณออนไดเห็นภาพลูกสาวขึ้นหองกับแขกดวยตาตัวเองเธอก็เสียใจอยางมากถึงกับตบ
หนาลูกสาวและ ประกาศตัดแมตัดลูก ตลอดจนไลมยุราออกจากบานใหไปอยูกับนายเอือนผูพอ
มยุราเสียใจมากที่แมเชื่อคนรักใหมมากกวาตนจึงตัดสินใจออกจากบานไปอยูบานที่นายเอือนปลูก
ไวใหคนอื่นเชา ในขณะที่พิภพก็ดีใจที่กําจัดมยุราไปไดแมจะเสียดายความงามของเธอเพียงใด
เพราะที่ผานมาเขาพยายามที่จะรวบรัด ออนแตก็ถูก มยุราจับตาดูอยูตลอดจนเขาไมสามารถทํา
อะไรได พิภพไมใชผูชายที่ดีเนื่องจากมีครอบครัวแลวแตก็มายุงเกี่ยวกับออนโดยหวังวาจะปอก
ลอกทรัพยสมบัติจากออนใหหมดแตออนก็ไมรูเรื่องเลย
มยุรามีกฎวาจะรับแขกแคหนึ่งคนหนึ่งครั้งเทานั้น ไมรับซ้ํา ฉายาเคยเปนแขกคนหนึ่งที่
ถูกมยุราวางยาสลบในเหลาเสียกอนที่เขากับมยุราจะมีความสัมพันธเกินเลยกัน ฉายาติดใจสนสัย
กับเหตุการณครั้งนั้นมาก เขาจึงพยายามที่จะขอขึ้นหองกับมยุราอีกครั้งแตมยุราไมยอม ฉายาจึง
โกรธและหมายจะหักหานมยุราดวยกําลังแตแขมระพี่ชายของเขมรินทรก็เขามาชวยไวไดเสียกอน
ฉายาจึงไดแตฝากความแคนไว สวนเขมระก็หลงรักมยุราและขอใหมยุราเลิกอาชีพที่เสี่ยงแบบนี้
มยุราตัดสินใจเลาเหตุผลที่แทจริงที่เธอตองมาเปนนักรองที่บารใหเขมระฟง เขมระฟงแลวก็เขาใจ
แตอดเปนหวงไมได
เขมรินทรชวยพอสืบคดีเรื่องรถสถานทูตถูกขโมยและเขาสงสัยวาชาติ นักดนตรีทบี่ ารบวั ทอง
จะเปนสําคัญ หนึ่งในโจรขโมยรถ ปลอมตัวมา เขมรินทรจึงสะกดรอยตามชาติไปถึงตาเขฺมา แต
ระหวางนั้นเขาพบฉายากําลังปลุกปล้ํามยุราอยูจึงเขาไปชวย ฉายาหนีรอดไปได เขมรินทรเองก็
พลาดตามชาติไมทัน ขณะเดียวกันความสัมพันธกับมยุราก็ยังคงเปนคูปรับกันเชนเดิม
นางรัตนแมของเขมรินทรไดทาบทามภิมานใหเขมรินทรพรอมมอบแหวนของตระกูลให
เขมระแอบฟงอยูจึงรูสึกนอยใจและคิดวาแมรักนองมากกวาเสมอมา เขมรินทรไมไดรูจักชอบพอ
กับภิมานมากอน แตยอมหมั้นหมายเพราะเกรงใจมารดาประกอบกับไดลองใจภิมานและเชื่อวา
เธอเปนกุลสตรีที่ดีคูควรที่เขาจะแตงงานดวย
คุณเอือนและคุณออนตัดสินใจออกตามหามยุราดวยกันแตก็ไมพบ คุณเอือนเริ่มสํานึกได
ที่ตนเองทําผิด กับลูกและเมีย และเริ่มมีปากเสียงกับมารีที่หึงหวงเขากับคุณ ออน ฝายมยุรานั้น
หลังจากตัดสินใจออกจากบานก็มาเปดรานขายของซึ่งเขมระเปนผูลงทุนให ขณะเดียวกันก็สืบหา
หลักฐานที่จะมายืนยันกับพอและแมวาทั้งมารีและพิภพไมใชคนดี ลวนเห็นแกสมบัติทั้งสิ้น
ระหวางซื้อของที่ตลาดมยุราเห็นมารีพลอดรักอยูกับสําคัญ เธอจึงสะกดรอยตามไปและ
ไดแอบถายรูปมารีกับสําคัญไวเปนหลักฐาน แตกลับถูกทั้งคูจับได สําคัญจึงตามจับมยุราพอดีกับที่

๓๖๓
เขมรินทรก็สะกดรอยตามสําคัญมาเชนกันจึงเขาไปชวยมยุราไวอีกครั้ง ฝายสําคัญรูวาเขมรินทร
เปนตํารวจจึงหลบหนีและบอกมารีไมใหกลับไปหาเอือนอีกเพราะมยุรามีรูปเปนหลักฐานแลว
เขมรินทรมาสงมยุราที่หองและไดเห็นวาภิมานมาหาเด็กชายแซนที่อยูหองเชาติดกับมยุรา
เขมรินทรไดรูความจริงวาที่แทแลวแซนเปนลูกของภิมานที่เกิดกับเขมระพี่ชายของเขา แตเขมระ
ไมรับผิดชอบกลับทอดทิ้งลูกเมียมาติดพันมยุรา เขมรินทรสัญญาวาจะจัดการเรื่องนี้ใหถูกตอง
ฝายเขมระที่มีใจใหมยุรามานานก็พาพอมารูจักมยุราซึ่งนางรัตนชอบมยุรามากและตั้งใจ
จะเอยปากขอหมั้นหมาย แตพอดีกับที่เขมรินทรเขามาขัดขวางไวและเปดเผยความจริงใหทุกคน
ไดรู เขมระจึงตองจําใจแตงงานกับภิมานตามหนาที่แตไมเคยสนใจลูกเมียอีกทั้งยังคงไมยอมเลิก
ตอแยมยุรา ยิ่งไปกวานั้นเขาไดหลอกวางยาสลบมยุราหมายจะขืนใจแตเขมรินทรก็ตามไปพบและ
ชวยมยุราไวไดอีกเชนกัน เขมระไมอยากเปนปรปกษกับนองชายอยางชัดเจนจึงลาถอยไป สวน
เขมรินทรไดยินที่มยุราโตเถียงกับเขมระวาเธอไมคิดจะแยงเขมระจากภิมาน เขมรินทรจึงรูวาตน
เขาใจมยุราผิดไป
คุณออนรอนใจที่ลูกสาวหายตัวไปจึงขับรถออกตามหามยุราไปทั่วจนไดเ ห็นพิภพกับ
ภรรยาและลูกที่บานหลังหนึ่ง คุณออนตกใจมากเมื่อรูความจริงแตก็ยังคงไมพูดอะไร จนพิภพคิด
ที่จะรวบรัดคุณออนดวยกําลัง คุณออนจึงบอกวาตนรูความจริงหมดแลว เมื่อเปนเชนนั้นพิภพจึง
ใชปน ขม ขูใ หคุณ ออนนํา ทรัพ ยส มบัติอ อกมาให คุณ เอือ นมาเห็น ทัน เหตุก ารณพ อดีจึง เขา ไป
ขัดขวางชวยเหลือจนไดรับบาดเจ็บ ฝายคุณออนเริ่มเห็นใจอดีตสามีที่สํานึกผิดแลวเนื่องจากได
เห็นภาพลับของมารีที่มยุราถายไวจึงตามมาขอโทษคุณออนที่บาน แตคุณออนก็ยังมีทิฐิไมยอมคืน
ดีงายๆ
ธีรงคสั่งใหสําคัญซอนตัวเพราะเหมือนตํารวจแกะรองรอยไดแลว สวนมารีก็คิดจะขาย
ทรัพยสินที่คุณเอือนซื้อใหแลวนําเงินที่ไดไปกบดาน แตบังเอิญมีคนรูจักมาบอกคุณเอือนเสียกอน
มยุราจึงไปยึดเอาทรัพยสินของพอกลับคืนมาได ธีรงคเห็นวาเขมรินทรชักจะสรางความยุงยาก
ใหแกเรื่องนี้ไปทุกทีจึงสั่งใหกําจัดเขมรินทรเสียโดยใหสําคัญขี่รถไปลอเขมรินทรมา เขมรินทร
ตามมาตามที่คาดการณไวแตพวกของสําคัญกลับสูเขมรินทรไมได หนีแตกกระเจิง เขมรินทรพบ
นามบัตรใบหนึ่งที่ขางหลังมีตัวอักษรคุนตาเปนคําสั่งใหฆาเขา
เขมรินทรไดคําตอบเรื่องนามบัตรจากภิมานทีซ่ ักเสื้อใหเขมระแลวก็พบนามบัตรแบบ
เดียวกันนี้อยูในกระเปา เขมระไดรูวานั่นคือนามบัตรของพี่ชายและลายมือนั้นก็ตรงกับลายมือของ
เขมระไมผิดเพี้ยน เขมรินทรจึงเริ่มสงสัยวาหรือพี่ชายจะประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย และอาจมี
สวนเกี่ยวของกับคดีขโมยรถ รวมถึงการสั่งฆาตน
เขมระหลอกพาทานเขมราไปที่โกดังรางหมายจะฆาเสียโดยทําทีเปนวาตนก็ถูกจับดวย
เชนกัน ทานเขมระเห็นดังนั้นก็ออนวอนพวกโจรใหปลอยเขมระไปเพราะเรื่องนี้เขมระไมรูเรื่อง

๓๖๔
เขมระไดฟงดังนั้น ก็เ ริ่มสํา นึก แตใ นใจยังรุมดว ยไฟริษ ยาที่พอ แมรัก นอ งมากกวา จึงถามทา น
เขมราวาหากตองเลือกระหวางเขากับนอง ทานจะเลือกใคร ทานเขมราไดฟงก็ประหลาดใจและ
บอกวาทานจะขอใหลูกรอดชีวิตโดยตัวทานยอมเสียสละเอง เขมระไดฟงดังนั้นก็สํานึก แตกอนที่
เรื่องจะลุกลามไปมากกวานี้ เขมรินทรก็ตามมาชวยทานเขมราไดทันและเปดโปงเรื่องทั้งหมดวา
เขมระคือผูอยูเบื้องหลังทั้งแผนตบตาทานเขมราวันนี้และการขโมยรถของสถานทูตรวมถึงคําสั่ง
ฆานองชายตัวเอง แทที่จริงแลวเขมระก็คือธีรงคหัวหนาโจรขโมยรถนั่นเอง เมื่อถูกเปดโปงเขมระก็
ยอมรับและสํานึกผิด เขาฝากเขมรินทรชวยดูแลภิมานกับลูกใหระหวางที่เขาตองติดคุก พรอม
สัญญากับภิมานวาเมื่ออกจากคุกแลวเขาจะเปนสามีที่ดีไมทอดทิ้งเธอและลูกอีกตอไป
มยุราหายตัวไปจากบาน คุณเอือนและคุณออนไปแจงความที่สถานีตํารวจจึงพบกับทาน
เขมราและไดรูวาเคยเปนเพื่อนบานใกลชิดกัน เขมรินทรเปนหวงมยุรามากจึงอาสาออกตามหา ไป
พบมยุราถูกมารีจับตัวไปไวที่ชั้นบนของรานอาหารกลางน้ํา มารีขายมยุราใหฉายาๆพยายามที่จะ
ปลุกปล้ํามยุราอีกครั้งแตมยุราใชย าสลบที่พกติดตัวตั้งแตถูกเขมระลวงไปหมายขมขืนโปะจน
ฉายาสลบไป แลวเธอก็โดดจากชั้นสองลงน้ํา แตเธอหมดแรงเสียกอนจะถึงฝงโชคดีท่ีเขมรินทรมา
ชวยไวทัน แลวเรียกกําลังสนับสนุนมาจับตัวมารีและฉายาตามคําใหการของมยุรา
เขมรินทรขอมยุราแตงงานแตถูกปฏิเสธ เขาเสียใจมากแตก็มิไดวากระไรนอกจากเพียง
บอกมยุราวาเขาตองยายไปชายแดนไกลจึงอยากรูความรูสึกของมยุราวาคิดกับเขาอยางไร มยุราก็
ยังคงไมตอบ เขมรินทรจึงขอเพียงใหมยุราไปสงเขากอนเดินทางเทานั้น ฝายคุณรัตนและทาน
เขมราตางก็พอใจในตัวมยุราจึงหมายจะทาบทามใหเปนลูกสะใภ คุณออนและคุณเอือนเองก็เห็น
วา เขมริน ทรเ ปน ชายหนุ ม ที ่ม ีอ นาคตดีแ ละนิสัย ดีจ ึง ไมรัง เกีย จ มยุร าไมไ ดต อบรับ หรือ บอก
ความรูสึกของตนตอเขมรินทรโดยตรงแตไดตามไปสงเขมรินทร และตางก็ใหคํามั่นและรอวันที่
จะมาหมั้นหมายแตงงานกันตามประเพณีทดี่ ีงามของเขมร
เรื่องที่ ๗. ชุมโนรนารดี (สายลมนิรดี)
ลีนาหญิงสาวชนบทผูมีรูปโฉมงดงามเดินทางจากบานเกิดเขากรุงพนมเปญเพื่อตามหา
สาลีหลานชายของแมเลี้ยงตามคําสั่งเสียของเธอกอนที่จะตายจากไป เมื่อมาถึงเมืองหลวงลีนาถูก
พวกคนโฉดจับตัวไปขายที่บารปารีสซึ่งเปนบารที่ใหญที่สุดในกรุงพนมเปญแตกลับเปนที่ซอน
รอยน้ําตาของหญิงสาวหลายคนที่หลงเขามาในทางสายนี้ เถาแกจายเงินซื้อตัวลีนามาเปนจํานวน
เงินแปดแสนเรียล
ลีนาถูก บังคับใหรับแขกเปนครั้งแรกโดยใหตอนรับราตรีมหาเศรษฐีห นุมแหงตระกูล
ประสิทธิ์ แตราตรีกลับไลเธอเพราะเขาไมชอบผูหญิงขายตัว ลีนาเห็นทาทางของราตรีเชนนั้นจึง
ออนวอนใหเขาชวยไถตัวเธอออกไปจากบารนี้ ตอนแรกราตรีไมยอมเพราะคิดวาเธอเปนหญิงที่มี

๓๖๕
จริต มารยามาก แตเ มื ่อ ลีน าคุก เขา ลงกอดขาเขาและรอ งไหออ นวอน ราตรีก ็ใ จออ นและยอม
จายเงินแปดแสนเรียลเปนคาไถตัวเธอออกจากบาร ลีนาออนวอนขอไปอยูกับราตรีเพราะเธอไมมี
ที่พึ่ง แตราตรีไมยอม เขาใหเงินเธอหนึ่งหมื่นเรียลเพื่อเปนทุนและปลอยเธอลงจากรถพรอมสั่ง
สอนวาใหเธอเลิกอาชีพสาวนั่งบาร
ราตรีเปนหลานปูของคุณประสิทธิ์ผูซึ่งมีลูกสองคนคือราสีพอของราตรี และมานีลูกสาว
คนเล็ก ราสีตายตั้งแตราตรียังเด็ก ๆ สวนมานีแตงงานและยายไปอยูกับสามีผูเปนพอคาเพชรที่
ไพลินมีลูกสาวชื่อวรลักษณ คุณประสิทธิ์ตัดสินใจหมั้นหมายราตรีกับวรลักษณตั้งแตยังเล็กเพื่อให
ทรัพยสินตกอยูภายในตระกูลโดยไดทําสรอยคอพรอมทั้งจี้รูปหอยลวดลายประณีตใหคนละเสน
ตอมามานีและสามีประสบอุบัติเหตุเสียชวิต คุณยาของราตรีจึงไปรับตัวหลานสาวมาอยูดวยกันที่
พนมเปญแตคุณประสิทธิ์ก็มาดวนเสียชีวิตไปอีกคน โดยไดทิ้งทรัพยสินทั้งหมดไวให แตสวนที่
สําคัญคือเงินสดในธนาคารสวิสจํานวนมหาศาลที่จะตกเปนของราตรีและวรลักษณในวันแตงงาน
ของทั้งคู วรลักษณเติบโตขึ้นกลายเปนหญิงสาวที่ไมสนใจการเรียน รักการแตงตัว และเอาแตใจ
ราตรีไมชอบผูหญิงลักษณะเชนนี้จึงบายเบี่ยงเรื่องการแตงงานเรื่อยมาแมวาคุณยาจะขอรองแกม
บังคับเขาหลายตอหลายครั้ง
เมื่อแยกกับราตรี ลีนาไปตามหาสาลีท่ีวัด แตแมชีบอกวาสาลีออกจากวัดไปแลวและได
ขาววามีคนจางใหไปรองเพลง ลีนาขออาศัยอยูกับแมชีชั่วคราว เธอเริ่มอาชีพเปนสาวขายดอกไม
ตามรานอาหารเพื่อรอพบสาลีและเก็บเงินไปใชหนี้ราตรี วันหนึ่งลีนาไปขายดอกไมและพบราตรี
กับวรลักษณโดยบังเอิญ เธอตกใจมาก ราตรีเรียกเธอเพื่อซื้อดอกไมและใหเงินเธอสองรอย
ดอลลารเพื่อเปนคาดอกไมและเปนรางวัลที่เธอกลับตัวทําอาชีพสุจริตแมวาอาชีพนี้ก็ยังไมเหมาะ
กับผูหญิงสาว ๆ อยูดี วรลักษณทนไมไดที่ราตรีพูดจากับคนชั้นต่ําและยังริษยาในความงามของลีนา
มากดวย ลีนาอับอายมากจึงคืนเงินใหเขาและเดินจากไป เสฏฐาผูมาดักรอลีนาที่ภัตตาคารแหงนั้น
เพราะเขาตองการตัวเธอบอกกับเพื่อนวาจะตามลีนาไป ราตรีไดยินจึงไปสงวรลักษณท่ีบานแลว
ขับรถตามหาลีนา ราตรีพบลีนาจึงเตือนเธอเรื่องมีคนตาม ลีนาบอกวารูต ัวอยูแ ลวจึงหลบหลีกมาได
ราตรีบอกใหเธอเลิกอาชีพขายดอกไมตามรานอาหารแลวจากไป ลีนาเสียใจมากกับคําพูดที่บาดหู
ของเขา แตก็ตัดสินใจเปลี่ยนมาขายผลไมแทน
คุณยายื่นคําขาดใหราตรีแตงงานกับวรลักษณ
ราตรีกลุมใจมากจึงขับรถไปนั่งเลนริม
แมนา้ํ เขาถูกลอบยิงแตโชคดีที่ไมเปนอะไร เขากลับมาบอกคุณยาวาจะแตงงานกับวรลักษณในอีก
สองปขางหนา
ค่าํ วันหนึ่งระหวางที่ลีนานั่งสามลอกลับบานหลังจากที่เธอขายผลไมหมด เสฏฐาขับรถมา
พูดจาแทะโลมเธอ แตราตรีขับรถมาพบพอดี เสฏฐาจึงหนีไป ราตรีสงสารลีนาจึงตัดสินใจรับเธอ
ไปอยูดวยที่บานในฐานะคนรับใช แมคุณยาและวรลักษณจะไมพอใจแตราตรีก็อางวาลีนาเปนหนี้

๓๖๖
และตองมาทํางานใชหนี้เขา เมื่อมาอยูในบาน วรลักษณใชงานและกลั่นแกลงลีนาทุกครั้งที่มี
โอกาส จนวันหนึ่งถึงขั้นถูกวรลักษณตบจนเลือดไหล แตเมื่อราตรีถามลีนากลับไมกลาวโทษวร
ลักษณทาํ ใหราตรีเริ่มเห็นใจลีนา
จําณานเพื่อนรักของราตรีกลับมาจากฝรั่งเศส มาพบลีนาที่บานราตรีจึงสนใจเธอ แมราตรี
จะเตือนวาลีนาเปนผูหญิงไมดีและอยูคนละชนชั้น แตจําณานก็ยังหลงรักลีนา วันหนึ่งลีนาไป
ตลาดเพื่อเตรียมอาหารในงานวันเกิดครบ ๑๗ ปของวรลักษณ ลีนาบังเอิญเห็นเสฏฐาจึงวิ่งหนีจน
ไปชนกับชายหนุมคนหนึ่ง เธออายมากรีบขอโทษเขาและกลับบานมา จําณานยังคงวนเวียนมา
บอกความในใจกับ ลีนาแตเธอยังคงนิ่งเฉย ในที่สุดราตรีจึงตองจําใจรับปากที่จะมาถามความ
สมัครใจจากลีนาใหเขา
งานวันเกิดวรลักษณ ราตรีไดพบกับเสฏฐาที่คุณยานํามาแนะนําวาเปนหลานมาจากกําปง
จาม สวนลีนาก็ไดพบกับทิวานักดนตรีหนุมคนที่เธอเดินชนที่ตลาด เสฏฐาทํากิริยาจวงจาบจับมือ
ลีนาที่หลังบาน พอดีราตรีมาขัดจังหวะ เขาจึงหลีกไป ลีนาแปลกใจที่เพลงซึ่งทิวาประกาศวาแตง
เองจากประสบการณของเขานั้นเหมือนกับชีวิตของเธอ ราตรีรูสึกขัดใจที่ลีนาตั้งใจฟงเพลงของ
ทิวาและคิดวาเธอหลงรูปทิวาจึงมาพูดประชดประชันลีนาแตเธอไมเขาใจและเงียบไมโตเถียง
อาทิตยตอมา ราตรีหาโอกาสพูดกับลีนาเรื่องของจําณาน แตลีนาปฏิเสธเพราะเปนคนละ
ชนชั้นอีกทั้งเธอยังตั้งใจจะอยูรับใชราตรีจนกวาจะพบพี่ชาย ราตรีรับปากจะชวยตามหาดวยอีก
แรง ลีนาขอรองใหราตรีไปพูดกับจําณานและขอคืนเงินราตรีกอนหนึ่งแสนเรียล และขอรองให
ราตรีชวยกันเสฏฐาที่กลาเขาหาเธอถึงหองจนคุณยาจะไลเธออกจากบาน ราตรีใชวาทศิลปกับคุณ
ยาจนคุณยาไมโกรธและยอมไมใหเสฏฐามายุมยามในบานไดอีก จําณานรูคาํ ตอบของลีนาจาก
ราตรีแตเขาไมยอมแพ ตัดสินใจไปพูดกับพอแมของเขา แตพอแมของเขาก็ไมยอมใหเขาแตงงาน
กับหญิงชั้นต่าํ โดยเด็ดขาด เขากลุมใจออกดื่มเหลาและขอรองใหราตรีพาลีนามาพบ เมื่อรูคําตอบ
อีกครั้งจากปากของลีนาและเธอยังขอรองใหเขาลืมเธอ
จําณานจึงตองยอมรับความจริงและ
พยายามตัดใจจากเธอ
ทิวา หรือชื่อจริงคือ วงศ สาลี เปนนักรองอยูที่รานอาหารบอมเปรเพราะเคยชวยกัลยาณ
ลูกสาวเจาของรานจากพวกอันธพาลไวได แมเขาจะไมไดคิดอะไรกับกัลยาณมากกวาความเปนพี่
นองแตเธอรูสึกกับเขามากกวานั้น
ลีนารองไหคิดถึงคําพูดของแมเลี้ยงที่เคยบอกวาเธอเปนลูกเศรษฐีในกรุงพนมเปญเพราะ
เธอมีสรอยคอมรดกหอยติดตัว ยิ่งนานวันราตรีเริ่มสงสารลีนามากขึ้นโดยไมรูตัว วันหนึ่งลีนาพบ
ทิวาโดยบังเอิญ
เธอหวังจะสอบถามเรื่องสาลีจากเขาจึงพูดคุยกันทําใหราตรีเขาใจผิดและ
คลางแคลงใจในตัวเธอ

๓๖๗
วันที่คุณยาไปงานบุญที่กําปงจาม วรลักษณเห็นสรอยคอของลีนาโดยบังเอิญ เธอตกตะลึง
และรีบตามไปหาคุณยาทันที คืนนั้นราตรีใชอุบายทําใหลีนาตกเปนของเขาและไดรูวาลีนายังเปน
สาวบริสุทธิ์ ราตรีรูตัววาทําผิดแตพอรุงเชาลีนาก็หนีออกจากบานไป แมเขาจะออกตามหาเธอทุก
ที่แตไมพบ
เมื่อพบคุณยา วรลักษณเลาเรื่องสรอยคอของลีนาที่เหมือนกับของราตรีอยางไมผิดเพี้ยน
ใหฟง คุณยาตกใจและคิดวาลีนาอาจเปนวรลักษณตัวจริง เพราะแทจริงแลวคุณยาไมใชยาที่แทจริง
ของราตรี กอนที่จะมาแตงงานกับคุณประสิทธิ์เธอมีลูกแลวคนหนึ่งคือคุณนายสัมผัส แมของ
เสฏฐา และเธอเองที่เปนคนสังหารคนในตระกูลประสิทธิ์จนหมด และเลี้ยงดูราตรีมาเพื่อหวังจะ
ใหแตงงานกับสุทธีหลานสาวของเธอที่นาํ มาสวมรอยเปนวรลักษณ แตเมื่อราตรีบายเบี่ยงเธอจึง
สั่งใหเสฏฐามาลอบยิงเขา
ลีนากลับไปที่วัดอีกครั้งและไดพบกับทิวา เธอเลาเรื่องตามหาพี่ชายชื่อสาลีใหเขาฟง แลว
ในที่สุดเธอก็รูความจริงวาทิวาก็คือสาลีที่เธอกําลังตามหา เมื่อคุณยากลับมาพนมเปญ ราตรีบอกวา
ลีนาใชหนี้เขาทั้งหมดและออกจากบานไปแลว
คุณยาจึงใหสุทธีไปบอกเสฏฐาใหตามหาลีนา
ราตรีเห็นเหตุการณจึงเริ่มสงสัยและจับตามองคนทั้งสอง
กัลยาณมาหาทิวาที่บานแตพบลีนาแทน เธอรูสึกไมสบายใจแตลีนาก็ตอนรับเธออยาง
สุภาพและบอกวาเปนลูกพี่ลูกนองกับทิวา เธอจึงเบาใจ ลีนาพูดสนับสนุนกัลยาณกับทิวา เขา
ยืนยันวาคิดกับกัลยาณแบบนอง แตกลับพยายามบอกความในใจกับลีนาแทน ลีนาปฏิเสธและ
รองไห ทิวาจึงรับปากวาจะไมพูดเรื่องนี้อีก เมื่อกัลยาณมาปรึกษาลีนาเรื่องความรูสึกที่เธอมีตอ
ทิวา ลีนาก็ไดแตใหกําลังใจเธอ
ลีนาไปใหกําลังใจทิวาในงานประกวดรองเพลงระดับชาติ ราตรีซึ่งเปนประธานของงานนี้
จึงไดพบเธอ เขาตั้งใจจะขอโทษและปรับความเขาใจกับเธอ แตเมื่อเห็นเธอกับทิวา ราตรีจึงเขาใจ
ผิดและกลับตอวาลีนาใหช้ําใจยิ่งขึ้นไปอีก ลีนาถูกเสฏฐาจับตัวไปเพื่อสืบถามเรื่องสรอย แตเธอ
โกหกวาไมใชสรอยของเธอและขายไปแลว เสฏฐาจึงไมติดใจอะไรและพยายามปลุกปล้ําเธอแต
โชคดีท่ีราตรีมาชวยไวไดทัน เมื่อราตรีรูวาทิวาคือสาลีพี่ชายของลีนาที่เธอตามหา ราตรีและลีนาจึง
ปรับความเขาใจกันได
ราตรีบอกเธอวาเขาจะไมแตงงานกับวรลักษณและพรอมที่จะสละ
ทรัพยสินทั้งหมดเพื่อมาอยูกับเธอ ทิวาแสดงความยินดีกับทั้งคู ลีนาพยายามบอกความนัยแกทิวา
เกี่ยวกับกัลยาณ แตเขาไดเพียงแตขอบคุณเธอและบอกวาเขาจะพยายามทําใจ สวนราตรีเมื่อกลับ
ถึงบาน เขาก็มีปากเสียงกับคุณยาเรื่องลีนา
คุณบอมเปรพอของกัลยาณจะใหเธอหมั้นกับลูกชายคุณสุวรรณผูมีพระคุณ แตกัลยาณ
กลับหายตัวไปในวันสูขอ คุณบอมเปรโกรธมาก ในขณะที่ทิวากลับสงสารเธอจับใจเพราะรูดีวาที่
เธอทําเชนนั้นเพราะรักเขา ทิวาไปหากัลยาณและพบเธอที่เกบ ทั้งคูปรับความเขาใจกันและพากัน

๓๖๘
กลับมารับผิด คุณบอมเปรหายโกรธลูกสาวและเห็นใจทั้งคูจึงยอมใหหมั้นกัน และรอใหทิวาเรียน
จบแลวจึงใหแตงงาน
คืนหนึ่งเสฏฐามาลอบยิงทิวาที่บานและพยายามปลุกปล้าํ ลีนา แตทิวาก็ฟนขึ้นมาชวยเธอ
ไวไดทัน ราตรีตามไปเยี่ยมทิวาและลีนาที่โรงพยาบาล ลีนาพูดเรื่องสรอยคอของเธอที่เสฏฐาเคย
ถามถึงใหเขาฟง เมื่อเห็นสรอยเสนนั้นราตรีจึงรูความจริงวาลีนาก็คือวรลักษณคูหมั้นตัวจริงของ
เขา เขาสงสัยคุณยามากขึ้นจึงใหเพื่อนที่เปนตํารวจชวยวางแผนคลี่คลายเรื่องลึกลับในครอบครัว
เขา เขากลับไปบานพบกับคุณยาอีกครั้งและไดลอใหคุณยาแสดงตัวตนที่แทจริงออกมา จนใน
ที่สุดเขาก็จัดการคุณยา เสฏฐา และสุทธีไดตามแผน ทําใหทั้งสามคนตองไปชดใชกรรมในคุก
ราตรีและวรลักษณจัดงานแตงงานกันอยางอบอุนและมีความสุขเชนเดียวกับที่ทิวาและกัลยาณตาง
ก็รอคอยใหถึงวันของเขาทั้งคูบาง
เรื่องที่ ๘.พนฺลือจันทร(แสงจันทร)
เชน คหบดีเจาของธุรกิจใหญในพนมเปญ มีลูกชายคนเดียวชื่อราชีนซึ่งเชนไดหมั้นหมาย
มาวีลูกสาวของเมือนเพื่อนสนิทไวให มาวีเปนแพทยและเปนกุลสตรีที่เพียบพรอม แตราชีนไม
ชอบมาวี เพราะเขาพอใจหญิงสาวสวยที่คลองแคลว และมีจริตกิริยาเจาแงแสนงอนมากกวา
เชนกําลังมีปญหาขัดแยงทางธุรกิจกับหุนสวนคือเยด เพราะเยดเห็นวาเชนไวใจสานซึ่ง
เปนเสมียนมากเกินไป เยดเสนอใหลูกหลานของเขาเขามาดูแลบัญชีแทนสาน แตเชนคัดคาน ทั้ง
ยังใหสานเปนที่ปรึกษาของราชีนในการเปดกิจการรานอาหารแหงใหม ราชีนจึงตองมาปรึกษา
งานกับสานที่บาน ทําใหเขาไดพบณาคฺรี ลูกสาวของสานซึ่งมีลักษณะตรงตามที่เขาชอบ ราชีนได
สานสัมพันธกับณาคฺรีโดยใหณาคฺรีไปทํางานเปนเลขานุการของเขา ยุตติกาหลานชายของสานที่
ชอบพอกับณาคฺรีอยูกอนไดแตเฝามองอยางไมสบายใจ แตก็ไมอาจคัดคานได
เมื่อณาคฺรีไปทํางานใกลชิดกับราชีน เธอก็หันมาชื่นชอบราชีนเพราะมีทรัพยสมบัติอยางที่
ยุตติกาเทียบไมได และที่สําคัญราชีนก็มีทาทีสนใจเธอ แตณาคฺรีก็ยังลังเลเพราะเกรงคําครหาวาไป
ยุงเกี่ยวกับชายที่มีคูหมั้นแลว ฝายมาวีนั้นบังเอิญไดยินราชีนบอกกับณาคฺรีวาเขาหมั้นหมายกับมาวี
อยางไมเต็มใจ เธอจึงเสียใจมาก แตเธอก็ไมอาจทําอะไรไดเพราะเชนกับเมือนไดตกลงเรื่องการ
แตงงานเรียบรอยแลว
ขณะที่เชนและเมือนกําลังพูดคุยกันเรื่องงานแตงงานนั้น สายคนขับรถของเมือนไดมา
แจงวาเขาเห็นคนจับตัวมาวีไป และเห็นวามียุตติกาอยูในกลุมคนรายดวย สานจึงใหเชนแจงตํารวจ
ทั้งที่ความจริงคือพุทธีเปนคนจับตัวมาวีไป แตยุตติกาไดมาพบจึงไดเขาชวยเหลือเพราะมาวีเคย
รักษาเขา ยุตติกาพยายามเจรจาใหพุทธีปลอยตัวมาวี แตพุทธีกลาววาเขารับเงินคาจางมาแลว ยุตติกา

๓๖๙
จึงเสนอใหพุทธีสูกับเขาดวยการผลัดกันแทงตัวเองคนละ ๑ ครั้ง หากเขาชนะขอใหพุทธีปลอยตัว
มาวี พุทธีเห็นยุตติกากลายอมเจ็บตัวเพื่อชวยเหลือผูอื่นจริง เขาจึงยอมปลอยตัวมาวี
เมื่อยุตติกากลับถึงบาน สานไลเขาออกจากบาน แตเมือนและมาวีไดมาอธิบายความจริง
ใหสานฟงกอนยุตติกาจะออกจากบาน สวนราชีนก็ฉวยถอนหมั้นจากมาวีโดยอางวาวันที่มาวีถูก
จับไปเมือนไดแจงความไว ทําใหเขาเสื่อมเสียชื่อเสียง เมื่อเชนทราบวาราชีนถอนหมั้นก็โกรธมาก
ประกาศวาหากราชีนไมแตงงานกับมาวีตามกําหนดเดิม ราชีนจะถูกตัดจากกองมรดก ฝายณาคฺรี
เห็นราชีนกําลังจะแตงงาน จึงกลับมาทําดีกับยุตติกาดวยการใหดอกณาคฺรีที่เธอจุมพิตแกยุตติกา
วันหนึ่งเมื่อยุตติกานั่งอยูริมแมน้ํา พุทธีไดเขามาผูกมิตรเพราะชื่นชมความกลาหาญของ
ยุตติก า แตยุตติก าปฏิเสธไมตรีเพราะไมตองการคบหากับนักเลง แตพุทธีก็ยืน ยันวาเขาจะนับ
ยุต ติกาเปนเพื่อนเสมอ สวนที่เขาตองทํางานทุจริตนั้นเพราะมีความจําเปนตองใชเงิน เหตุผลที่
พุทธีไมเคยบอกผูใดนี้คือเขาตองหาเงินจํานวนมาเพื่อมาเปนคาดูแลรักษาปเซ็ยลูกสาวของพอที่
เก็บเขามาเลี้ยงดู เพราะปเซ็ยประสบอุบัติเหตุขณะซอนรถของเขาจนสมองกระทบกระเทือนอยาง
หนัก และตองอยูในโรงพยาบาลบา พุทธีจึงทําทุกวิถีทางที่จะดูแลปเซ็ยอยางดีตามที่รับปากพอไว
กอนพอตาย
ที่บารวิมานสวรรค กาณานเจาของบารไดเรียกพุทธีซึ่งเปนคนดูแลบารเขาไปรับเงินคาจาง
จากราชีนที่จางใหจับตัวมาวีเพื่อทําลายชื่อเสียง พุทธีไมยอมรับเงิน จากนั้นพุทธีไดไปขอโทษมาวี
ที่มีสวนทําใหเธอเสื่อมเสียชื่อเสียง โดยบอกความจริงวาผูวาจางเขาคือราชีน มาวีตกใจและแคนใจ
มาก เธอไปนั่งริมแมน้ําเพื่อคลายทุกข จึงไดพบยุตติกา เธอไดเลาเรื่องราวใหยุตติกาฟงพรอมกับ
รองไหออกมา ยุตติกาปลอบใจและยื่นผาเช็ดหนาให ราชีนและณาคฺรีผานมาเห็น เมื่อกลับถึงบาน
ราชีนจึงถือโอกาสที่ณาคฺรีกําลังเกิดอารมณหึงหวงยุตติกาดวยการสารภาพความในใจกับณาคฺรี แต
ณาคฺรีขอใหราชีนจัดการเรื่องของมาวีใหเรียบรอยกอน
กอนงานแตงงานของราชีนกับมาวี ๑ สัปดาห เยดไดมาพบเชนที่ทํางานเพราะพบวามีการ
ทําบัญชีปลอม แตสานบอกวาเชนอยูบาน เยดตามไปที่บาน สานรีบตามไป เมื่อไปถึงไดพบยืนอยู
โดยมือนั้นเปอนเลือด สวนเชนมีมีดปกอกอยู เยดปฏิเสธวาไมไดฆาเชน แตไมมีใครเชื่อ เขาจึงถูก
ตัดสินจําคุก ๒๐ ป
หลังงานศพเชน ราชีนไดขอถอนหมั้นมาวี เมือนตกลง ราชีนจึงไดคบหากับณาคฺรีอยาง
เปดเผย ยุตติกาเสียใจมากแตเขาก็ยังมุงมั่นกับการเรียนของเขาตอไป วันหนึ่งเมื่อเขาอานหนังสือ
อยูริมแมน้ํา เด็กหนุมจันทไดวิ่งมาขอใหชวยเหลือเพราะมีเรื่องกับชุมและพวก โชคดีพุทธีผานมา
ชวยไวทัน จันทซึ่งเปนลูกสาวของเยดปลอมตัวเปนชายไดขอตามไปอยูกับยุตติกา ในฐานะเด็ก
รับใชในบานเพื่อหาโอกาสคนหลักฐานที่สานคดโกงบริษัท

๓๗๐
ฝายมาวี เมื่อถูกราชีนถอนหมั้น เธอก็ปรับปรุงตัวเองใหมใหกลาแสดงออกมากขึ้น แตยัง
อยูในกรอบของหญิงสาวชาวเขมร มาวีมีใจใหยุตติกาและไดเปดเผยใหเขาทราบ แตยุตติกาเห็น
เธอเปนเพียงนองสาว ตางกับพุทธีที่เฝาตามมาวีเพื่อใหเธอเห็นใจเขาและพยายามขอนัดกินขาว
ดวยโดยบอกวาเขาจะไปรอเธอที่ริมแมน้ํา ขณะที่กาณานไดเห็นมาวีก็พอใจมาก พุทธีจึงเตือนให
มาวีระวังกาณาน
พุทธีไปรอมาวีที่ริมแมน้ําแตมาวีไมมา เขาจึงไปพบมาวีที่บานและยืนยันวาเขาจะไปรอ
เธอตามที่นัดทุกสัปดาห ฝายกาณานก็พยายามสานสัมพันธกับมาวีแตมาวีปฏิเสธ กาณานเห็นพุทธี
ก็เฝาตามมาวีอยูจึงกลั่นแกลงพุทธีดวยการปลอยขาววาพุทธีเปนสายของตํารวจ จนพุทธีถูกลอบยิง
มาวีรักษาพุทธีอยางดี แมจะไมเห็นดวยที่พุทธีอยูในวงการนักเลง
ยุตติกาขอลาสานไปเยี่ยมแมที่ตางจังหวัด โดยพาจันทไปเที่ยวบานดวย เทียนแมของยุตติกา
เอ็นดูจันทมาก ความราเริงของจันทก็ชวยใหยุตติกาเบิกบานขึ้น เพราะกอนมาเยี่ยมแม สานอาของ
เขาไดสั่งหามสนิทสนมกับณาคฺรีอีก เพราะราชีนกําลังจะมาสูขอณาคฺรีแลว
จันทเปนไขหวัด ยุตติกาพาไปพบมาวี มาวีไดเลาเรื่องพุทธีเฝาตามเธอทั้งๆ ที่เธอไมสนใจ
ยุตติกาเยาวาความรักอาจทําใหคนเปลี่ยนใจได แตมาวียืนยันวาผูชายที่เธอเห็นวาดีมีเพียงยุตติกา
เทานั้น เมื่อกลับบาน จันทไดลอยุตติกาเรื่องมาวี แตยุตติกาวามาวีสูงสงเกินไปสําหรับเขา ตอนนี้
จันทคือคนที่ทําใหเขาสบายใจ หากเขามีงานทําเขาจะดูแลจันทไมใหลําบาก จันทหรือรัศมีจันทฟง
แลวรูสึกหวั่นไหวมาก แตตองขมใจใหเขมแข็งดังเดิม เพราะยุตติกาคือหลานชายของสานผูที่ทํา
ใหคนที่ทําใหเยดและราเชนผิดใจกัน จนเยดตองติดคุก
วันหมั้นของณาคฺรีกับราชีน ยุตติกาดื่มเหลาจนเมา รุงขึ้นเขาจึงขอโทษจันทที่ทําใหจันท
ตองลําบากดูแลเขา พรอมทั้งเลาวาเขาไดพบหญิงสาวสวยคนหนึ่ง จันทรีบกลบเกลื่อนวายุตติกา
เมาแลวฝนไป
ฝา ยกาณานเห็น พุทธีบ าดเจ็บ ไมม ากก็ไ มพ อใจ จึง ไดเ รีย กพุท ธีไ ปสั่ง วา เขาพอใจมาวี
ขอใหพุทธีหลีกทางไป แตพุทธีปฏิเสธพรอมทั้งขอลาออก กาณานจึงโทรศัพทไปหามาวีวาเขาจะ
สงผูใหญไปสูขอ แตมาวีปฏิเสธวามีคนรักอยูแลว กาณานเขาใจวาเปนพุทธีจึงแคนใจมากขึ้น
มาวีลองไปพบพุทธีตามนัด พุทธีดีใจมาก มาวีถามวาหากเขาพอใจเธอเหตุใดจึงไมเปลี่ยน
อาชีพ พุทธีจึงพามาวีไปพบปเซ็ย แตไปถึงปเซ็ยไดเสียชีวิตแลว มาวีทราบความจริงจึงเริ่มเห็นใจ
พุทธีและชวยพุทธีจัดการงานศพอยางดี
สานไปพบราชีนที่บานเรื่องงาน แตราชีนพาณาคฺรีไปเที่ยวโดยใหจันทที่ตามมาชวยหิ้ว
ของรอที่บาน เมื่อสานเขาไปในบาน นกแกวสัตวเลี้ยงตัวโปรดของเชนไดสงเสียงรองวาสานเปน
คนฆาเชน สานตกใจมากเพราะจันทนั่งอยูดวย เมื่อราชีนกลับมาไดพูดคุยเรื่องงานกันแลว กอน
กลับสานไดขอนกแกวจากราชีน แตราชีนปฏิเสธเพราะนกแกวเปนตัวแทนของพอ

๓๗๑
สานทํ า ทีข ับ รถกลับ บา นแตไ ดว กกลับ มาเพื ่อ เอานกแกว แตไ มท ัน เพราะจัน ทไ ดนํ า
นกแกวไปกอนแลว สานรีบกลับบาน สวนจันทไดนํานกแกวไปซอนแลวรีบกลับมาคนเอกสารที่
บานสาน ครั้งนี้เธอพบบัญชีที่สานนําไปใหราเชนเซ็นในวันที่ราเชนถูกฆา เมื่อไดหลักฐานแลวจึง
รีบหนีไป สานไดจางใหลูกนองของกาณานคือฉุมไปจับตัวจันท ยุตติการีบมาชวย แตถูกจับตัวไป
พรอมกัน ทั้งคูพยายามหนีจนผมของจันทที่ขมวดไวหลุดออกมา ยุตติกาจึงรูวาจันทคือผูหญิงที่เขา
เคยพบ
เมื่อความจริงเปดเผย เยดไดรับการปลอยตัว ยุตติกาเสียใจมากที่เปนคนพาจันทเขามาจน
เปนเหตุใหสานตองติดคุก สวนราชีนก็ถอนหมั้นกับณาคฺรี ขณะที่ยุตติกาไปรับแมมาอยูเปนเพื่อน
ณาคฺรี จัน ทก ็ม าเยี ่ย มแมข องเขา แตเ ขาก็ต ัด สัม พัน ธก ับ จัน ทเ พราะคิด วา เขาถูก หลอกใชเ ปน
เครื่องมือแกแคน เทียนไดอธิบายวาจันททําไปตามหนาที่ของลูกที่ดี สวนยุตติกาหากอยากตอบ
แทนอาที่มีพระคุณก็ขอใหดูแลณาคฺรีใหดี
ยุตติกาคิดไดจึงไปดักพบจันทที่จะไปทําขาวที่หมูบานแพรกกฺดาม ยุตติกาบอกรักจันท ทํา
ใหเธอดีใจมาก มาวีผานมาพบทั้งคูที่มีทาทีหวานชื่นก็เสียใจมากเพราะรูวาหมดหวังจากยุตติกา
แลว
กาณานจางฉุมใหลอบยิงพุทธี เขาเอาตัวบังมาวีไวจนมือพิการ มาวีจึงตั้งใจวาจะดูแลเขา
ไปชั่วชีวิต ยุตติกาไดพาแมไปเยี่ยมพุทธี จึงไดรูวาพุทธีคือนองชายของเขาชื่อนิมิตตที่จมน้าํ หายไป
ตั้งแตเด็ก
ณาคฺรีไดทราบวาตนทองได ๓ เดือน จึงไปพบราชีนเพื่อขอใหรับผิดชอบแตราชีนปฏิเสธ
ณาคฺรีคิดฆาตัวตาย ยุตติกาชวยไวและรับแตงงานกับณาคฺรีเพื่อรักษาชื่อเสียงของณาคฺรีไว การ
ตัดสินใจเปนไปอยางเรงรีบจึงทําใหยุตติกาไมทันไดบอกจันท ในวันแตงงานนั้นนิมิตตก็ไดหนี
ออกจากโรงพยาบาล ยุตติกาปลอบใจแมและมาวีวา นิมิตตคงอยากอยูคนเดียวสักพัก
ในคืนแตงงานณาคฺรีพยายามยั่วยวนยุตติกา แตยุตติกาชี้แจงวาเขาแตงงานเพียงเพื่อรักษา
ชื่อเสียงของณาคฺรี เพราะในใจของเขาตอนนี้มีแตจันทเทานั้น ณาคฺรีจึงอับอายและแคนใจจันท
มาก
ฝายนิมิตตไดเรรอนไปจนถึงบัดตําบง และไดชวยชีวิตกนพอของกาณานไว ทั้งยังไดอยู
ดูแลจนกนหายดี ทําใหกนรักนิมิตตเหมือนลูก จึงไดหาหมอมารักษามือของนิมิตตจนหายดี นิมิตต
ไดอยูเ ปน เพื่อ นกนระยะหนึ่ง ดว ยความสงสารเพราะกาณานไมเ คยมาดูแ ลพอ เลยเวน แตต อน
ตองการเงินเทานั้น เมื่อนิมิตตขอกลับพนมเปญเพื่อไปเยี่ยมแม กนจึงขอตามไปเยี่ยมกาณานดวย
ขาวการแตงงานของยุตติกากับณาคฺรีทําใหจันทเสียใจมาก เพราะเขาใจวายุตติกาหลอกวา
รักเธอเพื่อแกแคน เธอจึงคิดตัดใจจากยุตติกา สวนยุตติกาไดพาณาคฺรีไปตรวจครรภ และไดพบ
ราชีนที่นั่น ราชีนไดพูดจาถากถางยุตติกาตางๆ นานา จันทผานมาไดยินเรื่องลูกของณาคฺรีจึงเขาใจ

๓๗๒
ผิดคิดวาเปนลูกของยุตติกา เมื่อยุตติกาเห็นจันทก็ดีใจมากรีบเขาไปเพื่ออธิบายความจริง ณาคฺรี
เห็นดังนั้นจึงแกลงไมสบาย ยุตติกาจึงตองกลับมาดูแลณาคฺรีกอน ณาคฺรีแสรงสัญญาวาจะเปนคน
อธิบายใหจันทฟงเอง
ราชีนกลับมาขอคืนดีกับมาวี แตมาวีเตือนสติใหเห็นแกลูกอีกทั้งณาคฺรีก็ไมใชคนผิด คนที่
ผิดคือสานก็ไดรับกรรมในคุกแลว ราชีนไดสติจึงขอบคุณมาวี ดานกนไดอานหนังสือพิมพพบขาว
กาณานถูก ตํา รวจจับ ขอ หาลัก พาตัว คนไปเรีย กคา ไถ ทําใหเ ขาตกใจมาก นิมิต ตตอ งรีบ พาไป
พักผอนเพื่อไมใหอาการโรคหัวใจกําเริบ เรื่องราวดังกลาวทําใหนิมิตตเลิกคิดแกแคนกาณานอีก
ฝายกาณานเมื่อกนไปเยี่ยมที่เรือนจําก็ไดขอโทษพอและสัญญวาจะกลับตัว
ณาคฺรีโทรศัพทไปหาจันทเพื่อตอกย้ําวายุตติกาเปนสามีของเธอ จันทจึงไมควรมายุงเกี่ยว
อีก จันทโกรธมากแตก็ขมใจไมโตตอบ จากนั้นณาคฺรีไดโกหกยุตติกาวาจันทไมยอมฟงคําอธิบาย
ของเธอ แตยุตติกายืนยันวาเขาก็ยังรักจันทเชนเดิม ณาคฺรีแคนใจจนรองไห ขณะเดียวกันราชีนก็
เขามาขอโทษและขอรับเธอไปอยูดวย
ฝายนิมิตตไดลองใจมาวีโดยใหกนไปสูขอเธอจากพอ สวนเขาไดโทรศัพทนัดหมายมาวี
เพื่อมาทําความรูจักกัน แตมาวีปฏิเสธวามีคนรักแลว นิมิตตดีใจที่มาวีมีใจมั่นคง เมื่อเขานัดมาวี
ออกมาพบที่ริมแมน้ํา มาวีจึงดีใ จมากที่นิมิต ตหายดีแ ลว ขณะที่จัน ทซึ่ง กลับจากกํา ปงโสมได
พบณาคฺรีประสบอุบัติเหตุจึงเขาไปชวย ทําใหณาคฺรีซาบซึ้งมาก จึงไดเลาความจริงวาทั้งหมดเปน
แผนของเธอ จันทรีบไปหายุตติกาที่ริมแมน้ําและไดปรับความเขาใจกัน

๓๗๓
ภาคผนวก ค
เรื่องยอนวนิยายของปล วัณณารีรักษ
เรื่องที่ ๑ บํเภฺลจมินบาน (ลืมไมลง)
วิริยามีชื่อเดิมวาจริยา ในปค.ศ. 1979 เมื่อเธออายุ 6 ขวบ พอแมตายทิ้งเธอใหเปนเด็กกําพรา
เรรอนขอทานไปตามเมืองใหญ จนมีทหารคนหนึ่งพาวิริยาไปสงที่สถานเลี้ยงเด็กกําพราโกฬาบ
(กุหลาบ)ทําใหชีวิตวิริยาเปลี่ยนไป วิริยาเปนเด็กที่มีความอดทน ตั้งใจ มุงมั่น เขมแข็ง และมี
ความรับผิดชอบเกินกวาเด็กรุนเดียวกัน คุณครูจึงไดเปลี่ยนชื่อใหเธอใหมจากจริยาเปนวิริยา
เมื่ออายุ 18 ป วิริยาก็สําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 และมีความรูดานอาชีพที่สถานเลี้ยงเด็กกําพรา
ถายทอดใหหลายดาน วิริยาตองการออกไปประกอบอาชีพเองเพราะเธอตองการแบงเบาภาระที่
สถานเลี้ย งเด็ ก กํ าพร าต องดูแลเธอ คุณ ครูโสภาจึงสงเธอไปที่บ า นเพื่ อ นเกาชื่ อภิรัก ษ ที่กํ าลัง
ตองการคุณครูไปสอนหนังสือและดูแลภารีลูกสาวของเขา ภารีเปนเด็กกําพราแม ภิรักษจึงตามใจ
ภารีมากจนหนูนอยเปนเด็กเอาแตใจตนเอง ภารีเปลี่ยนครูมาแลวถึง 5 คน ภิรักษจึงฝากความหวังไว
วาครูโสภาจะสงคนที่ดีมาสอนลูกสาวเขา
วิริยาไปที่บานภิรักษ แตไมพบเจาของบานเพราะเขาไปทําธุระที่นอกเมือง เธอพบคุณสีทา
แมบานที่ภิรักษไวใจมอบหมายใหดูแลบานแทนเขา คุณสีทาสังเกตดูวาวิริยามีกิริยาดี ไมโลภ ไม
สนใจทรัพยสมบัติในบาน เสื้อผาใหม หรือสิ่งของมีคาที่ภิรักษจัดหาไวใหก็มีความพอใจและนึก
เอ็นดูวิริยามาก วิริยาจะไมรับของมีคาเหลานั้นแตคุณสีทายืนยันวาเปนความตองการของภิรักษที่
ตองการใหผูอยูรวมบานแตงตัวใหสมฐานะของบานเธอจึงตองรับไว แตก็ตั้งใจวาจะไมใชของใช
เหลานั้น วิริยาไดพบภารีที่มีลักษณะเอาแตใจ แตเธอก็ตั้งใจมั่นที่จะทํางานใหสําเร็จ
ความฉลาดและอดทนของวิริยาทําใหหนูนอยภารีเริ่มหันมาสนใจเรียนหนังสือมากขึ้น ภารี
มักชอบใหวิริยาเลนเปยโนเพลง “รักเหมือนที่สุดขอบฟา” ใหฟง วิริยาแปลกใจที่ภารีรูจักเพลงนี้
เพราะเปนเพลงที่ครูโสภาสอนพวกลูกศิษยในสถานเลี้ยงเด็กกําพรารองเชนกัน ภารีบอกวาพอของ
เธอรองเพลงนี้ใหเธอฟง
การมุงมั่นเรื่องสอนภารีและระเบียบในบานใหญทําใหวิริยาลืมติดตอกลับไปสถานเลี้ยง
เด็กกําพรา จนมีจดหมายจากกรกฎาเพื่อนผูแอบหลงรักเธอเขียนมาถามขาวคราวทําใหเธอคิดถึงทุก
คน วิริยาออกไปเดินเลนนอกบานและถูกสุนัขตัวใหญสีดําไลกวด วิริยาวิ่งหนีสุนัขจนถูกรถของภิ
รักษชนหมดสติ ภิรักษรีบพาเธอสงโรงพยาบาลและขอใหคุณสีทามาชวยดูแลคนปวย เขาจึงรูวาวิริ
ยาคือครูของภารีที่โสภาสงมา เขาตกใจมากแตก็นึกดีใจเพราะเขาแอบพอใจในความสวยของเธอ ภิ
รักษเห็นวิริยาไมยอมใชเสื้อผาและเครื่องประดับที่เขามอบให เขาไมพอใจและตั้งใจจะเอาชนะเธอ

๓๗๔
กรกฎามาเยี่ยมวิริยาที่โรงพยาบาลและพูดคุยกันอยางสนิทสนม ทําใหภิรักษซึ่งตั้งใจมาพบ
วิริยามาไดยินและเกิดความไมพอใจ กลับไปเลย สวนวิริยาก็คอยภิรักษเกอเชนกัน เมื่อพบกันที่
บาน ภิรักษพูดคุยกับวิริยาอยางเย็นชาและบังคับใหวิริยาใสของที่เขาให แมวิริยาจะไมพอใจแตก็
ตองทําตามอยางหลีกเลี่ยงไมได
ถาวรี หญิงสาวที่ภิรักษคบหาอยูมาพบวิริยาที่บานและถูกใจวิริยามาก ความรักระหวาง
ถาวรีกับภิรักษมีอุปสรรคเพราะถาวรินพี่ชายของถาวรีจงเกลียดจงชังภิรักษที่เปนคูแขงทางการคา
ของเขา ถาวรีถูกพี่ชายบังคับใหแตงงานกับคนอื่นเพื่อผลประโยชนของถาวรินและเพื่อทําราย
จิตใจภิรักษ ถาวรียอมมอบกายใหภิรักษกอนที่เธอจะตองไปแตงงานกับคนอื่นที่เธอไมรัก เพื่อ
ตอบแทนน้ําใจรักที่ภิรักษมีตอเธอ ถาวรีจึงตองการใหภิรักษสนใจในตัววิริยาเพื่อไมใหเขาเจ็บปวด
มากเมื่อเธอแตงงาน เธอพยายามสานสัมพันธระหวางภิรักษและวิริยาที่มึนตึงตอกัน ความพยายาม
ของถาวรีประกอบกับคุณสมบัติในตัววิริยาที่สอนภารีอยางเอาใจใสและทุมเทอยางไมเห็นแกเหน็ด
เหนื่อยทําใหภิรักษเริ่มสนใจวิริยาโดยไมรูตัว
วิริย าไดเ งิน เดือ นจากการสอนเดือ นแรก เธอซื้อ ของกิน กับ อาหารแหง ตั้ง ใจจะฝาก
กรกฎาไปใหเด็ก ๆ พรอมกับเงินเดือนสวนหนึ่งเพื่อตอบแทนสถานเลี้ยงเด็กกําพราที่เลี้ยงดูเธอมา
ภิรักษไมพอใจที่วิริยาพากรกฎามาที่บานและจึงหาเรื่องออกคําสั่งหามไมใหวิริยาตอนรับกรกฎา
ในสวนและใชคําพูดรุนแรงวาวิริยาไมรักษาเกียรติยศใหเขาผูเปนเจาของบาน วิริยาเจ็บปวดมาก
แตก็ตองอดทน
ภิรักษตองไปติดตอธุรกิจที่เมืองนอกเปนเวลา 3 เดือน กอนไป ถาวรีพยายามพูดใหภิรักษ
ยอมทําตามใจเธอคือใหเขาสนใจในตัววิริยา ภิรักษยอมตกลง เมื่อภิรักษกลับมาและซื้อกําไลมา 1
วง ถาวรีขอมาใหวิริยาโดยที่ไมยอมบอกวาเปนของใคร สูนานองชายโสนีภรรยาของภิรักษมารอ
พบภิรักษเพื่อรับคาใชจายและโวยวายดวยความใจรอน ทําใหวิริยาออกปากตอวาแทนภิรักษ ภิรักษ
กลับมาไดยินพอดีจึงตัดบทและใหวิริยาขอโทษสูนา วิริยาเจ็บปวดเพราะเธอคิดวาสิ่งที่พูดคือการ
พยายามปกปองภิรักษ แตภิรักษกลับบังคับเธอ แตจริง ๆ แลวสูนาไมอยากรับความชวยเหลือจากภิ
รักษ เพราะเมื่อโสนีพี่สาวของเขาตายไปใหม ๆ ภิรักษเสียใจมากและเตลิดไปกับผูหญิงขายบริการ
ที่ชื่อมาลัยพักใหญ จนเมื่อถาวรีพยายามพูดใหสูนาเขาใจภิรักษ เขาจึงยอมรับความชวยเหลืออยาง
จํายอม
กรกฎามาหาวิริยาที่บานเพื่อบอกขาวดีวาเขาถูกรางวัลใหญและคิดตั้งโรงเรียนสําหรับสอน
เด็กกําพรา เขาขอใหวิริยาออกไปเปนครูที่โรงเรียนของเขา แตวิริยาเปนหวงภารีและตองการทํา
ตามสิ่งที่เธอรับปากไวกับครูโสภาใหสําเร็จ เธอจึงปฏิเสธ กรกฎาเสียใจมาก ส ว น ถ า ว ริ น ต อ ง
แตงงานไปดวยความโศกเศราและความเจ็บปวดใจของเธอและภิรักษ วิริยารูสึกสงสารและเห็นใจ
ในความรักของคนทั้งสอง

๓๗๕
เพื่อนที่สถานเลี้ยงเด็กโทรเลขมาบอกวาครูโสภาปวยหนัก วิริยาตกใจมาก ภิรักษรีบพาเธอ
ไปหาครูโสภาที่พนมเปญ ครูโสภาไดรับการผาตัดและปลอดภัยดี เมื่อมีเวลาอยูกับวิริยาสองตอ
สอง ครูโสภาเลียบเคียงถามวิริยาถึงความในใจที่มีตอภิรักษ เมื่อเห็นทาทีของวิริยาครูโสภาจึง
ตัดสินใจบอกวาภิรักษขอหมั้นหมายเธอกับครูโสภา วิริยาไมขัดขืน ระหวางทางกลับบาน ภิรักษ
จึงเลาประวัติของเพลง “รักเหมือนที่สุดขอบฟา” ใหฟงวาครูโสภาเขียนมาจากชีวิตรักของเธอที่ถูก
พอแมฝายชายกีดกันเพราะโสภายากจน คนรักของครูโสภาผิดหวังจึงไปสมัครเปนทหารและตาย
ไปในสมรภูมิ ภิรักษและวิริยาถูกโจรที่ถาวรินจางมาปลนระหวางทาง ภิรักษถูกยิงบาดเจ็บตอง
รักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยมีวิริยาคอยดูแล
ถาวรินพี่ชายของถาวรีมีเบื้องหลังคือคายาบา ลักลอบเอาสมบัติของชาติออกขายและหวัง
วาสามีของถาวรีจะใชอาชีพสุจริตชวยเหลือเขา แตโนราไมยอมรวมมือดวย สิ่งที่เขาทําไดคือยอม
เงียบเพราะเห็นแกภรรยา ถาวรีพยายามหามพี่ชายแตไมสําเร็จ เธอเห็นพี่ชายถือกําไลของวิริยาก็รู
ทันทีวาเขาอยูเบื้องหลังการปลนครั้งนั้น ถาวรีเสียใจมากมีปากเสียงกับพี่ชายและถูกถาวรินทําปน
ลั่นใสจนเสียชีวิต สวนถาวรินก็ถูกตํารวจจับไปดําเนินคดี
กอนวันแตงงานของภิรักษและวิริยา 1 วัน มีจดหมายมาถึงภิรักษลวงใหเขาออกไปนอก
บาน จากนั้นมาลัยซึ่งถูกถาวรินจางวานกอนหนาที่จะถูกจับก็เขามาพูดกับวิริยาใหเธอเขาใจผิดวา
เธอเปนภรรยาภิรักษที่ถูกทอดทิ้ง วิริยาเสียใจมากจึงเขียนจดหมายทิ้งไวหนึ่งฉบับและออกจาก
บานไป ภิรักษเสียใจและรูความจริงจากโนราซึ่งตามมาแจงขาวเรื่องถาวรีและถาวริน 10 วันตอมา
วิริยาหนีไปถึงพนมเปญทั้งที่ไมมีเงินและไปถึงโรงเรียนสอนเด็กกําพราของกรกฎาโดย
บังเอิญ วิริยาปลอมตัวเปนลูกครึ่งและเปลี่ยนชื่อเปนสุบิน วิริยาพยายามลืมภิรักษรวมทั้งไมสนใจ
ขาวที่ภิรักษออกตามหาเธอ วิริยาปดบังตัวเองแมกับครูโสภาที่มาชวยงานกรกฎา แตครูโสภาก็รู
ความจริงและเรียกใหภิรักษมาพูดปรับความเขาใจกับวิริยา แตวิริยาไมยอมใหโอกาสภิรักษชี้แจง
ความจริงเลย ภิรักษตองกลับไปดวยความผิดหวัง
กรกฎามีความหวังใหมและขอวิริยาแตงงาน วิริยารับปากดวยความสงสาร กอนที่งาน
แตงงานจะมาถึง ครูโสภาตัดสินใจพูดความจริงเรื่องถาวรินจางวานมาลัยใหวิริยารู วิริยาเสียใจ
มากและยอมรับกับครูโสภาวาเธอคือวิริยา วิริยาบอกเลิกการแตงงานกับกรกฎาและรีบไปตามหา
ภิรักษที่บานของเขา เธอไดรูขาววาไฟไหมที่บานของภิรักษ ภิรักษถูกไฟคลอกที่แขนดานซาย
กลายเปนคนพิการกําลังรักษาตัวที่โรงพยาบาล วิริยาไปเยี่ยมและตั้งใจอยูดูแลภิรักษแตถูกภิรักษขับ
ไล วิริยาพยายามวนเวียนดูแลภิรักษจนภิรักษยอมแพตอความตั้งใจจริงของเธอ
ภิรักษและวิริยารวมกันสรางสถานสงเคราะหเด็กกําพราและมีเด็กใหดูแลมากมาย ในวัน
หนึ่งวิริยามีโอกาสพบกับทหารที่เคยชวยพาเธอไปสงที่สถานเลี้ยงเด็กโกฬาบ ทหารคนนั้นจําวิริยา
ไดและเรียกชื่อเดิมของเธอทําใหวิริยาดีใจมากที่ไดมีโอกาสพบผูมีพระคุณ วิริยาของรองใหนา

๓๗๖
ทหารดํารงตําแหนงนายกในสถานสงเคราะหเด็กกําพราแหงนั้น ภิรักษเห็นดวย ทําใหทุกคนปลาบ
ปลื้มใจที่มีโอกาสชวยเหลือประเทศชาติสมดังความตั้งใจ
เรื่องที่ ๒ ยบก็รํลง (คืนก็ผาน)
รั ส มี สตรี ง ามวั ย ๒๕ เป น เจ า หน า ที่ ฝ า ยบุ ค คลของกระทรวงเกษตรในสมั ย รั ฐ บาล
สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา เธอแตงงานแลวกับสาขนและมีบุตรสาวอายุ ๓ ขวบกวาชื่อชีวี ชีวิต
ครอบครัวของเธอกับสาขนไมราบรื่นเพราะเธอกับสามีมีนิสัยใจคอรวมทั้งไดรับการอบรมเลี้ยงดูที่
แตกตางกันมาก แตเหตุที่ทําใหทั้งคูแตงงานกันเพราะในสมัยเขมรแดง สาขนซึ่งเปนนองชายของ
ประธานสหกรณแอบรักเธอและใหความชวยเหลือเธอและวรลักขณนองสาวทุกอยาง ครอบครัว
ของรัสมี เ ป นเช น เดี ย วกับครอบครัวเขมรอื่นๆอีก มากที่ไ ดรับผลกระทบจากการอยูภ ายใต ก าร
ปกครองของเขมรแดง บิดาและพี่ชายเธอถูกจับตัวไปฆา นองชายเปนไขปา มารดาตรอมใจจากการ
สูญเสียบุตรและสามีและตายจากไปทิ้งใหรัสมีอยูกับวรลักขณเพียงลําพัง วรลักขณจึงเปนเพียง
สมาชิกรวมสายโลหิตเดียวกันที่เหลืออยูและมีคามากสําหรับรัสมี
สาเหตุทที่ ําใหรัสมีตัดสินใจแตงงานกับสาขนเพราะตองการชวยชีวิตนองที่ปวยเปนไขปา
อยางหนัก สมัยเขมรแดงยาเปนสิ่งหายากแตสาขนแอบเอายามาใหนองสาวเธอกินจนหาย ตอมารัสมี
และนองสาวถูกกลาวหาวาเปนพวกศัตรูและจะถูกเขมรแดงนําไปฆา สาขนออกหนามาชวยเธอไว
ดวยการขอแตงงานกับเธอ การแตงงานกับนองชายประธานสหกรณทําใหรัสมีไมตองถูกบังคับให
แตงงานกับบุรุษอื่นตามนโยบายบังคับแตงงานของเขมรแดงเพื่อสรางเผาพันธุที่บริสุทธิ์ใหกับ
ชนชาติเขมร ดวยความเห็นแกนองและตองการรักษาชีวิตตัวเองเอาไวทําใหเธอยอมตกลงแตงงาน
ทั้งน้ําตา เพราะเธอมีคูหมั้นอยูแลวชื่อนรินทรแตทั้งคูพลัดพรากจากกันสมัยเขมรแดง
สาขนดูแลรัสมีอยางดีในสมัยเขมรแดงเทานั้น แตหลังสมัยเขมรแดงเขาเปลี่ยนไปเปนคน
ละคน เมื่อระบอบเขมรแดงสิ้นสุด สาขนไมมีความรูและยังมีจิตใจที่ละโมบ เขาไมสามารถหา
อาชีพสุจริตที่ใหคาตอบแทนสูงๆได ไมยอมทํางานหนักและยังติดการพนัน เขาเลือกอาชีพลักลอบ
ขายของเถื่อนซึ่งเปนอาชีพที่ผิดกฎหมายและบอนทําลายความมั่นคงของชาติ ในขณะที่รัสมีผูเปน
ภรรยาเปนผูมีจิตใจซื่อสัตย รักชาติและเห็นแกผลประโยชนของชาติเหนือสิ่งอื่นใด การศึกษาระดับ
มัธยมปลายตั้งแตกอนเขมรแดงของเธอทําใหเธอเปนไดเจาหนาที่ของกระทรวงเกษตรและปฏิบัติ
หนาที่ดวยความซื่อสัตยและขยันขันแข็ง สาขนมักจะเคี่ยวเข็ญใหรัสมีใชตําแหนงหนาที่ชวยเขา
ลักลอบเอาสมบัติของรัฐออกมาขายแตรัสมีไมเคยยินยอมทําใหสาขนหาเรื่องเธอและใชกําลังทําราย
ตบตีเธอเปนประจํา บางครั้งรัสมีถูกสามีซอมจนตองเขาโรงพยาบาล แตรัสมีก็อดทนเพราะไม
ตองการใหบุตรสาวกําพราพอ และเธอยังทําใจไมไดที่จะถูกสังคมตราหนาวาเปนสตรีมายสามีทิ้ง
เหตุผลอีกประการหนึ่งคือเธอคิดวาเธออาจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมรวมทั้งทัศนคติของสาขนได

๓๗๗
การตัดสินใจทนกับปญหาการใชความรุนแรงในครอบครัวของพี่สาวโดยการนิ่งเงียบเปน
สิ่งที่วรลักขณทนไมได วรลักขณจึงตัดสินใจเลือกทางที่ผิดคือไปรวมขบวนการคาของหนีภาษี
เพราะความเปนเด็กทําใหเธอคิดวาหากเธอหาเงินไดมากเธอจะสามารถเลี้ยงดูพี่สาวและหลานสาว
เอง ไมตองใหพี่สาวถูกสามีขมเหงรังแกทุกวัน แตวรลักขณก็ถูกเพื่อนหลอกไปขายใหสถานบริการ
แหงหนึ่ง โชคดีที่ภาตระซึ่งเปนตํารวจลับปลอมตัวเปนนักเที่ยวเขาไปเพื่อพากองกําลังไปบุกจับ
พอดีและชวยเธอไวได ภาตระถูกตํารวจจับแยกไปอีกทางหนึ่งแตกอนไปเขาบอกนรินทซึ่งเปน
ทหารเพื่อนของเขาใหรูวาวรลักขณถูกหลอก นรินทรับปากจะดูแลพาวรลักขณไปสงบานเอง
นรินทไปสงวรลักขณที่บาน ระหวางทางกลับบาน วรลักขณไดเลาปญหาเรื่องพี่สาวของ
เธอที่ถูกสามีซอมจนเธอตัดสินใจทํางานผิดกฎหมายเพราะตองการชวยพี่สาวใหนรินทฟง นรินทให
กําลังใจและพยายามเตือนสติใหวรลักขณอดทนใหไดอยางพี่สาว เมื่อไปถึงบานนรินทถึงรูวาพี่สาว
ของวรลักขณคือรัสมีคูหมั้นเกาของเขาเอง ทั้งสองคนดีใจมากสอบถามทุกขสุขของกันแตสาขนเมา
กลับมาบานพอดีและไมพอใจที่เห็นภรรยาพูดกับบุรุษอื่น เขาใชอํานาจและกําลังทํารายตบตีภรรยา
อยางเคย นรินทไมอาจชวยรัสมีไดจึงลาจากไปดวยความขมขื่นและเศราใจแทนรัสมี สตรีผูแสนดีที่
ตองประสบกับชะตากรรมเลวรายแบบนี้
วรลักขณสํานึกไดกับการเลือกทางเดินที่ผิดพลาดของตัวเอง เธอเปลี่ยนชีวิตใหมโดยการ
สอบเปนครูอนุบาลและตั้งใจปฏิบัติหนาที่อยางดี เธอชวยดูแลกัญจนา บุตรสาวของ นรินทซึ่งเปน
เพื่อนกับชีวีหลานของเธอดวย มารดาของกัญจนาทนชีวิตลําบากกับสามีทหารจนๆอยางนรินทรไม
ไหวจึงหนีไปอยูกับบุรุษอื่นที่ร่ํารวยกวา แตนรินทไมเคยโทษวาเปนความผิดของภรรยาเพราะการ
แตงงานของเขากับภรรยาก็ไมไดเกิดจากความรักอยางสมัครใจเชนกัน นรินทเห็นวาการบังคับ
แตงงานหมูสมัยเขมรแดงทําใหบุรุษและสตรีที่ไมมีอะไรเหมือนกันเลยตองมาใชชีวิตรวมกันและ
ทําใหชีวิตครอบครัวมีปญหามาก ความสงสารที่กัญจนากําพรามารดา และตองการตอบแทนบุญคุณ
ที่นรินทเคยชวยเหลือเธอไว ทําใหวรลักขณตั้งใจดูแลกัญจนาอยางดีจนนรินทซาบซึ่งใจและขอบใจ
ที่วรลักขณชวยแบงเบาภาระของเขา
ฝายภาตระ เขาหลงรักวรลักขณตั้งแตวันที่ชวยเธอ แตดูเหมือนวรลักขณจะไมชอบหนาเขา
เลยเพราะเขาใจวาเขามีอาชีพคาขายเก็งกําไร ใชชีวิตหรูหราฟุมเฟอยขาดจิตสํานึกในการชวยอุทิศ
ตนเพื่อชาติบานเมือง ภาตระไมแนใจวาวรลักขณชอบนรินทหรือไมเพราะเขาเห็นเธอชวยดูแลกัญจนา
และจัดหาของใชใหนรินทยามเขาตองไปรบที่แนวหนา นรินทเขาใจเจตนาบริสุทธิ์ของวรลักขณ
และชวยแนะวิธีที่ทําใหภาตระมีโอกาสใกลชิดกับวรลักขณมากขึ้น นรินทฝากใหภาตระชวยดูแล
ครอบครัวของรัสมี และจับตาดูพฤติกรรมของสาขนสามีของรัสมี หากเปนไปไดเขาอยากใหภาตระ
ชวยโนมนาวใหสาขนกลับตัวเปนคนดี วิธีนี้จะทําใหภาตระไดชวยครอบครัวที่นาสงสารครอบครัว
หนึ่งดวยและทําใหภาตระไดใกลชิดกับสตรีที่รักดวย ภาตระดีใจมากและรับปากวาจะทําเต็มที่

๓๗๘
กอนนรินทจะไปชายแดน รัสมีเขียนจดหมายตั้งใจฝากไปใหกําลังใจ สาขนกลับมาเห็น
และกลาวหาวารัสมีกําลังคบชูและหาเรื่องทะเลาะตบตีรัสมีอยางรุนแรง วรลักขณทนไมไดจึงตอวา
สาขนที่ดีแตทะเลาะตบตีภรรยา ไมมีความเปนลูกผูชายและเธอไมนับถือเลย สาขนโกรธมากขน
ทรัพยสินและทองออกจากบานไปหมดตั้งใจใหภรรยาและครอบครัวอดตาย หลังจากนั้นสาขนสง
คนไปเจรจากับรัสมีใหรัสมีใชอํานาจเปดโกดังลักลอบนําปุยของรัฐออกไปขาย เพราะคิดวาถารัสมี
ลําบากเรื่องการเงินเธออาจยอมทํา แตรัสมีไมยอมและอบรมสั่งสอนชายคนนั้นกลับไป ภาตระ
ตั้งใจมาถามขาวคราวของสาขนไดยินสิ่งที่รัสมีพูดพอดี ความจริงเขาตั้งใจมาเปนทนายพูดกับรัสมี
ใหยอมคืนดีกับสาขน รัสมีเห็นแกภาตระและลูกจึงยอม
ความจริงสาขนมีแผนการที่จะเปนไสศึกและตองการกลับเขาบานเพื่อตบตาผูอื่น ตอนแรก
เขาทําดีกับรัสมีเพื่อใหรัสมีตายใจแตตอมาพฤติกรรมเขาก็เปนแบบเดิม ระยะหลังเขาออกจากบาน
บอยขึ้น ภาตระตั้งใจมาพบเขาหลายครั้งแตไมพบ ครั้งสุดทายเขาขอคางคืนที่บานรัสมีเพื่อรอพบ
สาขนใหได แตสาขนกลับมาในสภาพที่เมามายภาตระจึงเปลี่ยนใจไมพูดอะไร สาขนกลับมาหา
เรื่องตบตีรัสมีเพราะเขาสงคนไปขอใหรัสมีชวยคอรับชั่นแตรัสมีก็ยังไมยอมเหมือนเดิม ภาตระอยู
ในเหตุการณตอนที่รัสมีพยายามชี้แจงสามี ทําใหเขาเขาใจเจตนาของรัสมีอยางชัดเจน
รัสมีเขาโรงพยาบาลเพราะตกใจกับขาวการตายของสาขน วรลักขณ รีบไปเยี่ยมพี่สาว พบ
ตํารวจมาสอบปากคําพี่สาว ตํารวจแจงวาสาขนคือกบฏที่บอนทําลายชาติทําใหสองพี่นองตกใจกลัว
มีความผิดไปดวย แตประธานที่ทํางานของรัสมีรวมทั้งตํารวจปลอบใจใหคลายกังวลและแจงวาไม
มีใครสงสัยจิตใจที่รักชาติและอุทิศตนเพื่อชาติของรัสมี และมีผูรายงานรับประกันความประพฤติ
ของรัสมีวาไมมีสวนรูเห็นกับการกระทําของสาขนเลย สองพี่นองโลงใจและเจ็บใจที่ตัวเองเสียรู
ศัตรูนําศัตรูเขาบาน
ตอนเย็น ภาตระในเครื่องแบบตํารวจนําตํารวจขออนุญาตเขาไปคนบานของรัสมีแตไมพบ
ของผิดกฎหมาย วรลักขณตกใจและอายที่รูความจริงเพราะเหมือนเธอกลาวหาเขาผิดๆโดยที่เขาไม
ตอบโตเลย แตในใจวรลักขณเธอดีใจที่เห็นภาตระเปนบุรุษที่นายกยองเพราะเธอก็ชอบเขา หนุม
สาวทั้งสองเขาใจกันดีและในที่สุดก็ตกลงแตงงานกัน นรินทมารวมงานแตงงานไมไดเพราะยังอยูที่
ชายแดนแตขอใหญาติผูใหญของเขาเปนธุระเรื่องจัดงานแตงงานใหหนุมสาว เขาฝากจดหมาย
มาถึงรัสมีหนึ่งฉบับและบอกวาเมื่อกลับมาเขาจะมาพบเธอ
เวลาผานไปหนึ่งป นรินทตั้งใจมาพูดกับรัสมีเรื่องเขาทั้งสองคน นรินทขอรองใหรัสมี
ตัดสินใจใชชีวิตกับเขา แตรัสมีไมยอมเพราะเห็นวาเธอไมมีคาสําหรับเขาเพราะนอกจากเธอจะเคย
ทรยศความรักของเขาโดยการแตงงานกับคนอื่นแลว เธอยังเปนสตรีมาย นรินทชี้แจงใหฟงวาเขา
รักรัสมีที่จิตใจ ที่คุณความดี และการแตงงานของรัสมีไมใชการทรยศแตเปนเรื่องจําเปนที่จะตอง

๓๗๙
รัก ษาชีวิตเอาไว และการเปน มายของรัสมีก็ไ มใ ชความผิดเลย เมื่อไดฟงเจตนารมณที่ชัด เจน
ของนรินท รัสมีตื้นตันใจมากและตัดสินใจใชชีวิตรวมกับเขา
เรื่องที่ ๓ คืนแรมพนไปแลว
มาลดีเปนบุตรีของคุณสุคนธผูมีฐานะมั่งคั่ง เนื่องจากมาลดีกําพรามารดาแตเล็ก บิดาของ
เธอจึ ง เลี้ ย งดู อ ย า งตามใจ ทํ า ให ม าลดี มี นิ สั ย เอาแต ใ จตนเอง ชี วิ ต ที่ เ ติ บ โตมาพร อ มความ
สะดวกสบายทําใหมาลดีมีนิสัยเยอหยิ่ง ทะนงในชาติตระกูลที่คิดวาสูงสงกวาคนอื่นและบางครั้งก็ดู
ถูกคนที่ต่ํากวาตน เมื่อบิดาของเธอรับอุปการะ บุรี เด็กวัดที่บังเอิญเห็นเหตุการณคุณสุคนธถูกปลน
แลวเขามาชวย เมื่อคุณสุคนธถามประวัติของบุรีจึงไดรูวาเขาคือบุตรของเพื่อนเกาคือคุณณัฎฐาที่
ไมไดขาวกันนานนับสิบป บุรีแจงวาบิดาของเขาเสียชีวิตแลวและขณะนี้เขามาเรียนหนังสือที่
พนมเปญและพักอยูที่วัด คุณสุคนธเห็นบุรีเปนผูมีจิตใจดี มีคุณธรรม และตองการตอบแทนบุญคุณ
ที่ไดชวยชีวิตเขาไว คุณสุคนธจึงชวนบุรีมาพักอยูที่บานและรับปากจะสงเสียบุรีจนจบ
มาลดีไมชอบใจที่บิดาทําทาใหความรักและเมตตาบุรี เพราะเธอไมตองการแบงความรัก
ของบิดาไปใหคนอื่นที่เธอเห็นวาต่ําตอยกวาทุกทาง มาลดีจึงตั้งตัวเปนศัตรูกับบุรีคอยดูถูก กลั่นแกลง
และดาวาบุรีทุกครั้งที่คุณสุคนธไมเห็น บุรีพยายามอดทนตอกิริยาที่ไมเหมาะสมของมาลดีเพราะ
เห็นแกคุณสุคนธ แตดวยลักษณะนิสัยของเขาที่รักความยุติธรรมและไมยอมกมหัวใหความไม
ถูกตองทําใหบางครั้งเขาอดไมไดที่จะโตตอบมาลดีไปบาง นั่นยิ่งทําใหมาลดีผูกใจเจ็บและเกลียด
บุรีมากยิ่งขึ้น คุณสุคนธรูความไมลงรอยกันระหวางบุรีกับมาลดี ทานพยายามปรามมาลดีแตก็ไม
ตองการใหบุตรสาวเสียใจมากเพราะสงสารที่เธอกําพรามารดา ทานจึงไดแตขอรองใหบุรีไมถือสา
นิสัยเอาแตใจของบุตรสาวทานและเอยปากทํานองฝากฝงใหบุรีชวยดูแลมาลดีดวย
ความไมลงรอยระหวางบุรีและมาลดีนับวันยิ่งบานปลาย แตกอนที่เหตุการณระหวางทั้งคู
จะเลวรายไปมากกวานี้ เขมรแดงก็ยกพลเขายึดกรุงพนมเปญในวันที่ ๑๖ เมษายน ค.ศ. ๑๙๗๕ และ
กวาดต อ นผู ค นออกจากเมื อ งไปอยู ต ามชนบทเพื่ อ ให ค นเมื อ งเหล า นี้ ไ ด รู จั ก การเป น ผู ผ ลิ ต
ครอบครั ว ของคุ ณ สุ ค นธ เ ดิน ทางหนึ่ ง เดื อ นมาหยุด ที่ห มู บ า นตรฺ พํา งขฺ ล ง ตามการผลั ก ดั น ของ
องคการ ครอบครัวคุณสุคนธสรางกระทอมหลังเล็กๆหนึ่งหลัง องคการริบทรัพยสินสวนตัวของ
คนทั้งหมด ยกเลิกระบบกรรมสิทธิ์ ทําลายระบบครอบครัว และใหประชาชนทุกคนอยูภายใตการ
ปกครองที่มีองคการเปนเหมือนพอแม เพื่อความปลอดภัยของมาลดี คุณสุคนธขอรองใหบุรีชวย
แตงงานกับมาลดีแตในนาม เพราะหากทั้งคูเปนสามีภรรยากันแลว มาลดีจะไมถูกบังคับแตงงาน
และไมถูกเจาหนาที่ของเขมรแดงอื่นๆ จองลวงละเมิดทางเพศ มาลดีไมตองการแตงงานกับบุรี
สวนบุรีก็ขอใหคุณสุคนธเขาใจวาเขายอมทําตามคําขอรองของคุณสุคนธแตก็จะรักษากายและใจ
ใหกับคนรักของเขาคือจันนาเพียงคนเดียวเทานั้น

๓๘๐
มาลดีที่เปนคนสวย แตมีนิสัยเอาเแตใจ รักความสบายและไมเคยทํางานหนักกลายเปนเปา
ที่เจาหนาที่เขมรแดงสตรีที่ควบคุมเกลียดชังเพราะมาลดีมีทาทีที่ไมเชื่อฟง ทํางานไมไดตามเปา เธอ
มักจะถูกเรียกไป “กอสราง”หรือในความหมายที่รูกันวาเรียกไปตําหนิใหปรับปรุงตัวเสมอ เหตุผล
อีกประการหนึ่งที่ทําใหมาลดีถูกกลั่นแกลงเพราะมิตรฌึม หัวหนากลุมที่ควบคุมกลุมของเธอแอบ
รักมาลดี ทําใหมิตรนารีเรนหัวหนาหญิงที่แอบรักมิตรฌึมยิ่งเพิ่มความเกลียดชังและคอยหาทางกลั่น
แกลงมาลดีหนักยิ่งขึ้น จนมาลดีที่ไมเคยทํางานหนักมีสุขภาพทรุดโทรมถึงขนาดลมปวย คุณ
สุคนธไดแตเฝามองบุตรีดวยความเปนหวง แตแมมาลดีจะถูกกลั่นแกลงและทํางานหนักขนาดไหน
อคติที่เธอมีตอบุรีก็ไมเคยลดลง มาลดียังไมยอมญาติดีกับบุรี เธอกลับเห็นวาบุรีคือคนพวกเดียวกับ
ที่คอยทํารายเธอคือพวกคนจนและคนโงที่บังเอิญมีอํานาจ นั่นยิ่งทําใหเธอเอาความโกรธที่มีตอ
เขมรแดงมาลงกับบุรี
เขมรแดงปกครองคนอยางทารุณ อาทิใหประชาชนทํางานหนัก หากใครขัดขืนก็จะถูก
ลงโทษอยางทารุณจนอาจถึงตาย ความโหดเหี้ยมทารุณของเขมรแดงสงผลกระทบดานจิตใจแก
ประชาชนทั่วไปอยางมาก จะมีเพียงแตคนในครอบครัวเดียวกันที่แอบดูแลกันอยางเงียบ ๆ เพื่อ
รักษาชีวิตของสมาชิกในครอบครัวเอาไว ครอบครัวคุณสุคนธก็เชนกัน เมื่อมาลดียังมีบิดาอยู คุณ
สุคนธเปนเพียงผูเดียวที่มาลดียึดเปนที่พึ่งทางใจ แตในป ค.ศ. ๑๙๗๘ คุณสุคนธก็ถูกเขมรแดงจับ
ตัวไปสังหาร การสูญเสียบิดาทําใหมาลดีหมดที่พึ่งและเสียขวัญ ทําใหมาลดีหันมายึดบุรีเปนที่พึ่ง
แทน มาลดีกลับตัวเปนคนละคน ตั้งใจทํางานละเชื่อฟงคําสอนของบุรีทุกอยาง ทั้งคูอยูรวมกัน
อยางถอยทีถอยอาศัยเพราะบุรีเองก็สงสารที่มาลดีกําพราทั้งบิดาและมารดา
เมื่อกองทัพของรัฐบาลเฮง สัมรินที่ไดรับการสนับสนุนจากเวียดนามเขามาขับไลเขมรแดง
ออกนอกประเทศ ประชาชนทั้งหมดก็อพยพโยกยายกลับภูมิลําเนาเดิม บางก็เดินทางตามหาญาติพี่
นองที่พลัดพรากกันไป บุรีบอกมาลดีวาเขาจะเดินทางไปหามารดาที่หมูบานเดิม เขาชวนมาลดีไป
ด ว ยเพราะสงสาร มาลดี ดี ใ จมาก บุ รี เ ดิ น ทางมาพบมารดาของตนเองที่ บ า นกํ า ปงจาม ส ว น
ครอบครัวของจั นนาคนรั ก ของบุ รีถูกกวาดตอนไปที่พระตะบอง บุรีทิ้งมาลดีใหอยูกั บมารดา
สวนตัวเขาเดินทางเขาพนมเปญเพื่อหางานทํา
มาลดีอยูกับมารดาบุรีที่บานกําปงจามและชวยมารดาทํางานทุกอยางอยางขยันขันแข็ง มาล
ดีทํางานบานและชวยมารดาบุรีทําขนมจีนขาย หลังจากเตรียมขนมเสร็จเธอจะเปนคนหาบขนม
แลวใหมารดาบุรีเปนคนหยิบของใหลูกคา สวนเวลาวางจากการขายขนมเธอขุดดินปลูกผัก หาบน้ํา
จากหนองน้ําไกลๆ มารดาบุรีเห็นใจที่มาลดีซึ่งเคยมีชีวิตที่สูงสงเทียมเมฆตองมารับผิดชอบทํางาน
หนักแบบนี้ แตมาลดีบอกวาเธอสบายใจที่ไดทํางานหนัก ชวยแมทําขนมขายเพราะแมจะทํางาน
หนักอยางไรแตทุกอยางที่ไดจากน้ําพักน้ําแรงก็เปนของครอบครัวตัวเองไมไดทําเพื่อใหเขมรแดง
มาใชสิทธิ์เหนือแรงงานของพวกเธอ มารดาของบุรีปลื้มใจที่มาลดีเปนบุตรสาวที่ขยันขันแข็ง

๓๘๑
บุรีกลับมาจากพนมเปญและพาครอบครัวไปอยูที่พนมเปญดวย เมื่อมาถึงพนมเปญ มาลดี
ยังชวยมารดาบุรีทําขนมจีนขาย แตเมื่อไมมีที่ดินสําหรับปลูกผักมากนัก มาลดีก็หันมาเลี้ยงหมูเพื่อ
เพิ่มรายได ใหครอบครัวโดยปราศจากความรังเกียจวามั นเป นงานที่ สกปรก บุรีเห็นมาลดีขยัน
ขันแข็งก็ชมเชยวามาลดีเปนยุวนารีตัวอยางที่สมกับเปนเสาหลักของชาติ เขาขอใหมาลดีกลับไป
เรียนและแขงกับมาลดีทําความดีเพื่อชวยกอบกูชาติ สวนตัวเขาสมัครไปเปนทหารรวมรบกับ
กองทัพปฏิวัติ นาพอลลี มารดาของบุรี เห็นดวยกับการตัดสินใจของบุตรชายและกลาวอวยพรให
พวกเขามีชัยในสงครามรบกับพวกเขมรแดง สุธีเพื่อนของบุรีกลาวชมเชยนาพอลลีวาเปมารดาผูมี
จิตใจประเสริฐที่เห็นแกความอยูรอดของชาติเหนือสิ่งอื่นใด
มาลดีกลับไปเรียนและเปนตัวอยางอันดีของยุวนารีที่ตั้งใจเลาเรียนผิดกับสตรีวัยเดียวกัน
ยามที่ เ พื่ อ นๆของเธอยั ง หลงเพลิ ด เพลิ น กั บ การหาความสนุ ก สบายใส ตั ว ไม ส นใจเรื่ อ งของ
ประเทศชาติ มาลดีจะหาโอกาสตักเตือน แตถาเพื่อนยังไมเห็นดวยเธอก็ไมทอแท รอคอยโอกาสใน
การตักเตือนเพื่อนตอไป มาลดีไดพบกับญาติของเธอคือคุณปาผานี พี่สาวของคุณสุคนธ ปาผานี
และผาเณตบุตรชายคนรองยังมีชีวิตอยู แตผาณิตพี่ชายคนโตและภรรยาเสียชีวิตในสมัยเขมรแดง
ปาผานีดีใจมากที่ไดพบมาลดี และขอรองใหมาลดีไปอยูรวมกับครอบครัวพวกเธอ มาลดีเปนหวง
คุณนาพอลลีและแอบรอคอยบุรีอยู แตคุณนาพอลลีบอกไมตองเปนหวงมาลดีจึงกลับไปอยูกับญาติ
ของเธอ
เมื่อมาลดีกลับไปอยูกับครอบครัวปาผานี เธอก็พบวาปาผานีและพี่ผาเณตประกอบอาชีพผิด
กฎหมายเปนพวกบอนทําลายชาติโดยการคาของหนีภาษี เธอเฝาดูดวยความไมสบายใจ มาลดี
ตัดสินใจเปนสายใหตํารวจเขาบุกจับขบวนการคาของเถื่อน แตเพื่อใหงานสําเร็จ เธอจําตองแกลง
ทํ า ตั ว เป น พวกเดี ย วกั บ ผาเณต ทํ า ให บุ รี เ ข า ใจเธอผิ ด คิ ด ว า เธอเปลี่ ย นไปกลายเป น คนเห็ น แก
ประโยชนสวนตัว แตเธอก็อดทนจนงานสําเร็จ ผูบังคับการตํารวจเรียกมาลดีเขาไปชมเชยในการ
กระทําที่กลาหาญ เมื่อบุรีรูความจริงเขาก็กลาวชมเชยมาลดี ดวย
มาลดีไดรับทุนไปเรียนที่ประเทศเวียดนาม ๕ ป สวนบุรีก็ไดเปนคณะกรรมการของพรรค ทั้งคูให
สัญญาวาจะทําความดีแขงกันและรอคอยวันเวลาที่จะไดกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่ง
เรื่องที่ ๔ แมนดอกไมไดน้ํา
เขมา เขมรีและเขมรินทเปนบุตรของนายสาคุณและนางณาครี ครอบครัวของนายสาคุณแม
จะมีฐานะมั่งคั่งแตก็ขาดความอบอุนในครอบครัวเพราะนายสาคุณและนางณาครีทะเลาะตบตีกัน
ทุกวันจนบุตรทั้งสามเบื่อหนาย นายสาคุณเปนขาราชการระดับสูงที่มีพฤติกรรมรับสินบน การมี
รายไดอยางงายๆทําใหเขาหลงระเริงไปกับการใชจายหาความสุขใหตนเอง การทะเลาะตบตีใน
ครอบครัวมีสาเหตุมาจากนายสาคุณไปมีภรรยานอย ทําใหภรรยาคือนางณาครีหึงหวงและคอยตาม

๓๘๒
หาเรื่องนายสาคุณอยูตลอดเวลา เมื่อนายสาคุณกลับเขาบาน นางณาครีก็มักจะหาเรื่องทะเลาะและ
ลงทายดวยการใชกําลังกันอยางไมมีใครยอมใคร
เขมรีบุตรีคนโตของนายสาคุณและนางณาครีมีอายุ ๑๘ ป เธอพยายามหาทางออกจาก
ปญหาบิดามารดาทะเลาะกันดวยการเรียนหนังสือ เธอมุงมั่นกับการอานหนังสือใหไดมากๆ และ
ทําใหมีผลการเรียนดีจนถึงขนาดไดรับคัดเลือกไปสอบแขงขันวัดระดับภาษาเขมรทั่วประเทศและ
ไดรางวัลมาแลว วันที่เขมรีไดรางวัล เพื่อนๆ ตางรุมลอมแสดงความยินดีและพูดกับเขมาดวยความ
อิจฉาวาบิดามารดาเธอคงดีใจและคงตองใหรางวัลเธออยางงาม มีแตเขมรีเทานั้นที่รูวาแมเธอจะ
เรียนเกงขนาดไหนก็ไรประโยชน เพราะบิดามารดาไมมีเวลามาสนใจดูแลหรือไตถามทุกขสุขของ
เธอ พวกทานสนใจแตความสุขหรือความทุกขของตัวเองเทานั้น
เขมาบุตรสาวคนรองของนายสาคุณและนางณาครีอายุ ๑๖ ป เขมาเปนเด็กสาวรูปโฉม
งดงาม แตโชคไมดีที่เขมาคบเพื่อนที่ไมดีอยางสูนีที่นิยมการเทียวเตร คบเพื่อนชาย และชอบแอบ
หนีโรงเรียนไปเที่ยว ประกอบกับเขมาเปนคนที่มีจิตใจออนไหวกวาเขมา เมื่อมีพื่อนอยางล็อมออง
และสู นีชวนไปเที่ยว เขมาซึ่งตองการหนีปญหาทางบานก็ตกลงไปตามเพื่อน แมเขมาจะรูสึก
ตะขิดตะขวงใจในตอนแรกกับการเที่ยวเตรของสูนีที่นัดเจอกับเพื่อนชายและปลอยตัวใหเพื่อนชาย
ของเธอกอดจูบลูบคลําตามอําเภอใจ แตเมื่อถูกคะยั้นคะยอมากๆ ประกอบกับการที่เขมายังออนตอ
โลกทําใหเธอถูกชักจูงไปในทางผิด เขมาไปเที่ยวกับกลุมเพื่อนอยางล็อมอองและในที่สุดเธอก็ตก
เปนของบูณา
เขมรินทนองชายคนสุดทองแหงบานนายสาคุณก็เปนเยาวชนที่เลือกแกปญหาในทางที่ผิด
เชนกัน เขมรินทติดรานเกมและขโมยขาวของเครื่องใชในบานหลายชิ้นไปขายเพื่อเอาเงินไปเลน
เกม หลังจากที่ขโมยของในบานไปขายไมได เขมรินทก็เริ่มติดหนี้พนันโดยการยืมเงินรุนพี่ที่ตั้งใจ
ลอหลอกใหเด็กๆอยางเขาติดหนี้เพื่อดึงตัวมาทํางานทุจริต งานแรกที่เขมรินททําคือเปนนกตอทําที
มาพูดคุยกับหญิงสาวที่ขี่มอเตอรไซคมาเพียงลําพัง หากคนใดหลงกลพวกนี้จะเขามาจี้เอาของมีคา
และชิงมอเตอรไซคไปขาย เขมรินทยามใจทําแบบนี้อยูหลายครั้ง
สถานการณในบานนายสาคุณเริ่มวิกฤตมากขึ้นเมื่อเขมาไปตรวจเลือดและพบวาเธอมีเชื้อ
เอดส เธอโชครายที่บูณาเปนเยาวชนที่มีพฤติกรรมมั่วสุมทางเพศและติดโรครายจากการเที่ยวหญิง
บริการ เขมาซึ่งเปนคูนอนอีกคนหนึ่งของบูณาจึงพลอยติดโรคเอดสไปดวย รวมทั้งเพื่อนในกลุม
อีก ๖ คนที่ตางติดเชื้อเอดสกันถวนหนา ฝายเขมรินทหลังจากยามใจรวมมือกับพรรคพวกชิงทรัพย
มาหลายราย ในที่สุดเขาก็ถูกตํารวจจับ ตํารวจไปแจงขาวเขมรินทที่บานแตคนที่อยูรับเรื่องคือเขมรี
เขมรีตกใจแทบสิ้นสติเพราะกอนหนานั้นเขมาก็มาบอกเธอวาเขมาติดเชื้อเอดส เขมรีไดแตรองไห
ตํารวจจึงแจงขาวไปยังนายสาคุณกับนางณาครีเอง

๓๘๓
นายสาคุณและนางณาครีไปโรงพักเพื่อรับทราบเรื่องของเขมรินทดวยความประหลาดใจ
หลังจากรูเรื่องทั้งหมดของเขมรินทและเขมา ทั้งนายสาคุณและนางณาครีตางพูดไมออกเพราะรูอยู
แกใจวาที่บุตรของพวกตนเปนแบบนี้เกิดจากการที่พวกตนในฐานะผูปกครองดีแตทะเลาะกันและ
ใชความรุนแรงในการแกปญหา นายสาคุณและนางณาครั้งใจกลับเนื้อกลับตัวเพื่อแกไขความ
ผิดพลาดที่เกิดจากความบกพรองในฐานะของพอและแม พวกเขาหมั่นไปเยี่ยมเขมรินทที่สถาน
พินิจ และคอยไปใหกําลังใจเขมาซึ่งพักรักษาตัวอยูที่โรงพยาบาล`
ตอมาทางโรงพยาบาลก็ทาบทามใหเขมาชวยเปนวิทยากรในการรณรงคใหผูติดเชื้อเอดสมีกําลังใจ
ตอสูกับโรครายนี้ เขมายินดีเปนอยางยิ่งที่ชีวิตที่เหลืออยูของเธอสามารถทําประโยชนใหกับสังคม
ได อีกทั้งการไดชวยเหลือผูอื่นยังทําใหเธอรูสึกถึงคุณคาในตัวเองอีกดวย
เรื่องที่ ๕ เมฆสฺรกานาค (เมฆเกล็ดนาค)
วิจิตร หนุ มนอยวัย ๒๕ เปน บัณฑิตหนุมคณะอักษรศาสตร ผูมีฝมือดานการประพัน ธ
วิจิตรเปนลูกศิษยเอกของครูสุภา อาจารยสอนคณะอักษรศาสตรที่ตั้งใจสนับสนุนใหวิจิตรเปนนัก
ประพั น ธ เ อกให ไ ด ครู สุ ภ ามี บุ ต รสาวชื่ อ มรกต วั ย ประมาณ ๒๐ ป เธอจบการศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษาแลวและกําลังเตรียมเปนนักเรียนแพทยชั้นปที่ ๑ ครูสุภาไววางใจในตัววิจิตรและยอม
ใหมรกตบุตรสาวหมั้นกับวิจิตรเมื่อรูวาทั้งคูรักกัน แมวิจิตรจะมีฐานะยากจนและยังไมมีอาชีพการ
งานที่มั่นคงก็ตาม ครูสุภาเชื่อมั่นวาสักวันหนึ่งวิจิตรจะกลายเปนนักประพันธที่มีชื่อเสียงแนนอน
วิจิตรพยายามนําผลงานของเขาไปนําเสนอตามโรงพิมพ แตลวนไดรับการปฏิเสธดวย
เหตุผลวาโรงพิมพไมอยากจะเสี่ยงรับผลงานของนักเขียนที่ไมมีชื่อเสียง ทําใหเขารูสึกทอแทและ
หมดกําลังใจ แตเขามีครูสุภาและมรกตคอยใหกําลังใจอยูตลอดเวลา ตอมาครูสุภามีเพื่อนคือคุณ
พนลือ ซึ่งเปนนักธุรกิจเขมรที่ไปทํางานที่อเมริกาและประสบความสําเร็จมีฐานะมั่งคั่ง ตองการนํา
ผลงานของนักเขียนเขมรมาตีพิมพเพราะคุณพนลือเปนชาวเขมรผูมีใจรักในศิลปวัฒนธรรมของชาติ
โดยเฉพาะดานอักษรศาสตร คุณพนลือพอใจผลงานของวิจิตรตามคําแนะนําของครูสุภาและนําไป
ตีพิมพ ผูอานชื่นชอบผลงานของวิจิตรตั้งแตเลมแรกและทําใหคุณพนลือขอซื้อนวนิยายของวิจิตร
เลมที่เหลือมาตีพิมพตอไป วิจิตรตองการเขียนนวนิยายตามความฝนของตนเองใหดี เพื่อไมใหเปน
การเบียดบังเวลาของราชการจึงลาออกจากอาชีพครูมาเขียนนวนิยายอยางเดียว ในที่สุดความฝนของ
วิจิตรที่จะเปนนักประพันธที่มีชื่อเสียงก็บรรลุดวยคงามชวยเหลือของครูสุภาที่คอยตรวจแกตนฉบับ
มรกตคนรักที่ใหกําลังใจอยูเคียงขางเขาเสมอ และคุณพนลือผูมีใจรักอักษรศาสตรของชาติสละ
กําลังทรัพยชวยเผยแพรผลงาน
ลวเขาปที่ ๓ ผลงานที่วิจิตรเคยเขียนไวก็ทยอยสงใหคุณพนลือเกือบหมด และคุณพนลือมี
โครงการใหมที่ตั้งใจจะทําปนี้คือ การนําบทประพันธของนักเขียนชื่อดังอยางวิจิตรมาสรางเปน

๓๘๔
ภาพยนตร โครงการนี้ยิ่งทําใหวิจิตรไดรับผลตอบแทนมากยิ่งขึ้นไปอีก แตในขณะที่วิจิตรกําลัง
รุงเรือง สุขภาพขครูสุภาผูชราก็ลดถอยลง สวนหนึ่งเปนเพราะครูสุภาพยายามอยางสุดกําลังเพื่อชวย
สนับสนุนศิษยรัก จึงทําใหสุขภาพของทานทรุดโทรมลงอยางรวดเร็วมรกตผูเปนบุตรสาวเปนหวง
บิดามากแตก็รูดีวาความสุขของบิดามาจากการดูภาพความสําเร็จของลูกศิษยหนุมซึ่งทานเปนผูมี
สวนสรางอยางสําคัญ มรกตจึงไดแตเฝาดูอาการของบิดาอยางหนักใจ ขณะเดียวกันเธอก็ยังทํา
หนาที่คนรักที่ดี ชวยสนับสนุนความกาวหนาของคูหมั้นโดยการปรนนิบัติดูแลเขาอยางดีเทาที่จะทํา
ได เพื่อใหเขามีเวลาเขียนหนังสือใหไดมากที่สุด
ชีวิตของวิจิตรและมรกตเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อ เกสรี บุตรีของคุณพนลือเดินทางจากอเมริกา
มายังเขมรเพื่อรวมโครงการใหมของบิดา เกสรีเปนนักแสดงที่มีชื่อเสียงและจะมาแสดงนําใน
ภาพยนตรที่บิดาเธอรวมทุนกับบริษัทจากฮองกง เกสรีติดใจฝมือการประพันธของวิจิตร เมื่อมาพบ
ตัวจริงเธอก็ถูกใจในรูปรางหนาตาที่ผึ่งผายองอาจของวิจิตรและแสดงทีทาสนใจในตัววิจิตรอยาง
เปดเผยแมเกสรีจะรูวามรกตเปนคูหมั้นของวิจิตรแลวก็ตาม แทบทุกคนที่พบเห็นลวนไมชอบใจ
กิริยาที่กากั่นแบบสาวตางประเทศของเกสรีที่แสดงทาทีไมหวงตัวและทอดสะพานใหวิจิตร แตดวย
ความเกรงใจคุณพนลือ ทุกคนจึงไมแสดงปฏิกิริยาใดๆออกมา รวมถึงมรกตที่รูสึกไมสบายใจที่มี
สตรีอื่นทําทาติดพันคนรักของเธอ แตเธอก็ไมไดแสดงกิริยาหึงหวงเพราะเปนเรื่องไมเหมาะสม
เกสรีพยายามแทรกตัวเขาขวางความสัมพันธระหวางวิจิตรและมรกต เธอใชเรื่องงานมา
เปนขออางในการแยกวิจิตรออกจากมรกตที่ละนิดๆ โดยพยายามทําใหวิจิตรไมมีเวลาวาง วิจิตรตอง
ใหสัมภาษณนักขาวจากรายการโทรทัศนและไปงานสังคมกับเกสรีทุกวัน จนทําใหเขาไมมีเวลาทํา
กิจกรรมของ ๒ ประการที่เคยทําประจําคือ ไปเยี่ยมครูสุภาและมรกตคนรัก กับการใชเวลาทุมเทกับ
เรื่องเขียนหนังสือ ความโดงดังทําใหวิจิตรหลงในชื่อเสียงและยอมใหเกสรีจูงเขาไปในทางที่เธอ
ตองการ แมบางครั้งเขาเองก็นึกเบื่อกับการตองออกงานสังคมอยูบาง แตปฏิกิริยาสรรเสริญเยินยอ
จากคนรอบขาง รวมทั้งขออางเรื่องงานที่เกสรีใชเปนประจําก็ดึงเขาไวไดทุกครั้ง ทั้งหมดนี้มีผลทํา
ใหงานเขียนของวิจิตรไมมีคุณภาพเหมือนเดิม
ครูสุภาเปนหวงวิจิตรจึงใหมรกตมาตามตัวไปพบ การเขาถึงตัววิจิตรไมใชเรื่องงายเพราะ
เกสรีซึ่งเขานองออกในบานของวิจิตรคอยกันทามรกตอยูตลอดเวลา แตมรกตก็ไมละความพยายาม
แมเธอจะรูสึกวาถูกเกสรีและวิจิตรหยามศักดิ์ศรีความเปนกุลสตรีของเธอก็ตาม แตเพื่อเห็นแกความ
ตองการของบิดาซึ่งหวงใยในตัววิจิตรเหนือสิ่งอื่นใด มรกตอดทนและตามตัววิจิตรไปพบบิดาจน
ได ครูสุภาตักเตือนและใหสติวิจิตรทําใหวิจิตรรูสึกตัว พยายามถอนตัวเองออกจากการชักจูงของ
เกสรี และตั้งใจเขียนนวนิยายดังเดิม เกสรีไมพอใจและหาทางดึงวิจิตรมาเปนของเธออีก โดยจัดงาน
เลี้ยงใหวิจิตรอยางหรูหรา เชิญนักขาวและสื่อมวลชนทุกแขนงมาที่บานเพื่อสัมภาษณวิจิตร วิจิตร

๓๘๕
เห็นแกงานจึงไมสามารถหลบเลี่ยงมาคุยกับมรกตที่บังเอิญมาหาที่บานในขณะเดียวกันนั้นได มรกต
จึงเสียใจมาก
ครูสาเห็นกิริยาที่เศราซึมของมรกตเรื่องวิจิตรก็พยายามปลอบใจ โดยหันเหความสนใจของ
บุตรสาวใหตั้งมั่นอยูกับการสอบในคณะแพทยศาสตรของเธอ มรกตรับปากบิดาแตผลการสอบของ
เธอกลับไมนาพอใจ ครูจําเรินซึ่งเปนครูของมรกตและเปนเพื่อนกับบิดาของเธอมาหารือกับครูสุภา
เพื่อหาทางแกไข สัปดาหตอมาประสิทธิ บุตรชาของครูจําเรินซึ่งเรียนแพทยศาสตรก็เขียนจดหมาย
ถึงมรกตใหกําลังใจเธออีกทางหนึ่ง ทําใหมรกตหันมาใหสมาธิกับเรื่องเรียนของเธอใหม ระหวาง
นั้นมรกตเฝารอวิจิตร แตเธอก็ไมเคยเห็นเขามาเยี่ยมเธอและบิดาเลยสักครั้ง ทําใหเธอเศราใจมาก
เวลาผานไปอีกหลายเดือน สุขภาพของครูสุภายิ่งทรุดหนักลง ครูสุภาตองการพบวิจิตรอีก
ครั้งกอนตาย ครูจําเรินขอใหมรกตทําตามคําขอของบิดา ไปตามวิจิตรมาพบใหได มรกตอิดออดแต
ก็ยอมในที่สุด บังเอิญเปนวันที่วิจิตรไปงานเลี้ยงกับเกสรี และเกสรีเมามากจนขับรถกลับไมไหว
วิจิตรตองอุมเกสรีขึ้นไปนอนพักบนหอง มรกตเห็นภาพนั้นพอดี มรกตเสียใจมากจึงรีบกลับไป
กอน วันรุงขึ้นมรกตมาหาวิจิตรที่บานใหม พบเกสรีใสชุดนอน เดินลงมาจากดานบน และจงใจพูด
ใหมรกตเขาใจผิดวาเธอมีความสัมพันธกับวิจิตร ทําใหมรกตเสียใจ แคนใจ กลับบานไป วิจิตรจึง
ไมไดไปพบครูสุภาอีก แตกลับไปประชุมกับรัฐมนตรีตามแผนการของเกสรีที่รูดีวาทําไมมรกตจึง
ไมอยูพบวิจิตร
อาการครูสุภาถึงขั้นโคมา ครูจําเรินพยายามครั้งสุดทายโทรศัพทไปบอกบูรา ดารานําชายที่
ติดตามเกสรีมาจากอเมริกาดวยความรัก และบังเอิญประชุมรวมกับรัฐมนตรีดวย บูราบอกขาวครู
สุภาปวยหนักแกวิจิตรทามกลางรัฐมนตรีและนักขาวที่รุมสัมภาษณอยู วิจิตตกใจทบลมทั้งยืน พอ
ไดสติเขาก็รีบเรงฝาฝูงชนออกไป เกสรีพยายามหามแตถูกบูราจับตัวไว บูราบอกขาวครูสุภาแกเกสรี
ทําใหเธอเปลี่ยนทาทีเปนคนละคนเพราะเธอรูดีวาความผิดครั้งนี้เธอเปนผูกอเองทั้งหมด คุณพนลือ
พอของเกสรีก็รีบตามไปดูใจครูสุภาที่บานดวย
วิจิตรมาพบครูสุภาในสภาพที่ครูปวยหนักแทบสิ้นลม เขารูสึกผิดที่ลืมผูมีบุญคุณและอยูกับ
เกียรติยศ ครูสุภาฝากคําเตือนไมใหวิจิตรหลงในลาภยศสรรเสริญเพราะเปนสิ่งไมจีรัง แตใหตั้งมั่น
กับการเขียนงาน อยาใหมีอะไรมาทําใหเขว ครูสุภาฝากมรกตใหวิจิตรดูแล และสั่งเสียมรกตใหรูจัก
ให รูจักผอนปรนใหผูอื่น ไมเอาแตอารมณ และพยายามเรียนใหจบ
การเสีย ชีวิตของครูสุภาทําใหวิจิตรและมรกตเสียใจมาก วิจิตรสํานึก ผิดที่เขาเปน ศิษ ย
อกตัญูหลงใหลชื่อเสียง เขาพยายามออนวอนขอโทษมรกต แตเธอไมยกโทษให ซ้ํารายคุณพนลือ
มาแจงขาววาผลงานของเขาเลมลาสุดที่จะนําไปสรางภาพยนตรนั้น บริษัทหนังฮองขอถอนตัวไม
สรางตอเพราะบอกวางานไมมีคุณภาพ คุณพนลือขอรองใหวิจิตรแกผลงานใหดี แตวิจิตรไมรับปาก

๓๘๖
เพราะกําลังทอแท ทําใหคุณพนลือที่ตั้งใจมาขอโทษวิจิตรแทนเกสรีกลับพูดไมออก สวนเกสรี
เสียใจมากในความผิดของตนจึงกลับอเมริกาไป
ประสิทธิกลับจากฝรั่งเศสเพื่อมาปลอบใจมรกตและขอใหเธอยกโทษใหวิจิตร แตมรกตไม
รับปาก ตอมาบูรามาขอพบเพื่อเปนตัวแทนของเกสรีขอโทษมรกตและชี้แจงความจริงทุกอยางให
ฟง พรอมทั้งขอใหมรกตยกโทษใหวิจิตรเชนกัน แตมรกตก็ยังไมใจอ อน บูราจึงบอกข าวเรื่อง
ผลงานของวิจิตรลมเหลว มรกตใจหายเพราะงานคือชีวิตของวิจิตร บูราขอใหมรกตกลับไปหาวิจิตร
เพื่อชวยเหลือเขาแกปญหานี้ มรกตขอบคุณบูราและไปตามหาวิจิตรที่บานแตไมพบ ทําใหมรกต
เควงควางไมรูจะไปตามหาวิจิตรที่ไหน แตความจริงคือวิจิตรไมกลาสูหนามรกตตอนนี้ ไดแตฝาก
สมุดบัญชีทิ้งไวใหมรกตใช เพราะรูวาเธอกําลังบากหลังจากบิดคือครูสุภาเสียชีวิต
๒ ปตอมา มรกตจบการศึกษาจากคณะแพทนศาสตร เขาทํางานที่โรงพยาบาลนโรดมสีหนุ
มรกตยังคงติดตามขาวของวิจิตรแตไมเคยไดขาวเลยประสิทธิคอยแวะเวียนมาดแลมรกตอยูเสมอแต
ในที่สุดเขาก็รูวาหมดหวังเพราะในใจมรกตมีแตวิจิตร มรกตไมไดไปบานวิจิตรนาน เธอจึงขอรอง
ใหเขาไปสง แตก็ตองแปลกใจที่เห็นบานทาสีใหม มีสาวนอยชื่อกัลยาณีออกมาตอนรับพลางบอกวา
บานนี้วิจิตรขายใหกับพี่ชายของเธอซึ่งเปนนักเขียนใหมมีชื่อวา แสน อาลัย กัลยาณีเชิญแขกทั้งสอง
ชมบาน พรอมทั้งอธิบายนิสัยของพี่ชายวาจะไมยอมใหใครรูจักหนา ไมใหสัมภาษณ ไมออกงาน
สังคมเวนแตจําเปน ทําใหมรกตประหลาดใจกับนิสัยของแสน อาลัยมาก พลางนึกในใจวาเปนนิสัย
ที่ตรงกันขามกับวิจิตรอยางสิ้นเชิง
กัลยาณีเริ่มสนิทสนมกับมรกตและประสิทธิ ความราเริง เฉลียวฉลาด สดใสของเธอ ทําให
มรกตคลายเศราไปไดมาก กัลยาณีใหกําลงใจประสิทธิใหสารภาพรักกับมรกต แตประสิทธิปฏิเสธ
และตัดใจไปอยูฝรั่งเศสแทน กัลยาณีพามรกตไปที่แหงหนึ่งเพื่อไปพบกับคนคนหนึ่ง นั่นคือวิจิตร
และเธอยังพบเกสรีและบูราดวย เกสรีและบูราหาทางชวยวิจิตรใหคืนดีกับมรกตโดยมีกัลยาณีเปน
ผู ช ว ย เกสรี เ ท า ความถึ ง ตอนที่ เ ธอพบวิ จิ ต รโดยบั ง เอิ ญ ขณะถ า ยทํ า ภาพยนตร และเห็ น วิ จิ ต ร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเอง เก็บตัว แกผลงานและไมยุ งเกี่ยวกับใคร จนผลงานของวิจิตรมี
คุณภาพเหมือนเดิม ทําใหบริษัทสรางภาพยนตรของเกสรีขอซื้อผลงานตอทั้งหมด แตวิจิตรขอ
เปลี่ยนชื่อนักประพันธเปน แสน อาลัย แทนชื่อเดิม จากนั้นวิจิตรก็ขอรองกัลยาณีซึ่งถูกอัธยาศัยกัน
และขอรองเปนนองบุญธรรมวา ใหชวยหาทางนํามรกตมาพบเขาที่นี่ใหได กัลยาณีทําไดสําเร็จ ทํา
ใหทั้งวิจิตรและมรกตเขาใจกัน และจัดงานแตงงานใน ๗ เดือนตอมา
เรื่องที่ ๖ ค่ําแลวมีแสงตะวัน
จัน บพรฺง เปนบุตรสาวรัฐมนตรีจักรา กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยทศึกษาตอนปลาย บพรฺงเปน
เด็กสาวที่รักการศึกษาเปนชีวิตจิตใจ ความใฝฝนของเธอคือการเปนนักเรียนที่มีผลการเรียนอันดับ

๓๘๗
หนึ่งดานคณิตศาสตรใหได แตเธอก็ตองผิดหวังทุกครั้งเพราะสวน กสต เด็กหนุมอนาถาเปนผูสอบ
ไดที่หนึ่งทุกครั้งไป ความแคนจที่ไมสามารถเอาชนะกสตไดแมเขาจะยากจนกวา และตองทํางาน
ในสถานบริก ารไปดวย ทํ าใหบ พรฺงผู กใจเจ็บและมักคอยหาโอกาสกลั่นแกลงและดูถูกเหยีย ด
หยามกสตอยูเสมอ กสตเองก็ไมยอมออนขอให ทั้งคูจึงทะเลาะกันเปนประจํา
กสตโตมาในรานอาหารที่ขายบริการทางเพศแบบแอบแฝง โดยมีอดีตหญิงขายบริการอยาง
จันธูและโสดาเปนผูเลี้ยงดู เขาเปนเด็กสติปญญาดีและเชื่อมั่นวาการศึกษาเทานั้นจะเปนหนทางที่จะ
เปลี่ยนแปลงชีวิตความเปนอยูของเขาได กสตไมตองการใหบรรดาแมๆของเขาเปดสถานบริการ
แบบแอบแฝงเพราะเปนอาชีพที่สังคมรังเกียจ และอาชีพนี้ทําใหวัดดีบุตรสาวจันธูซึ่งตองทํางานใน
รานชวยมารดาถูกเหมารวมวาเปนหญิงขายบริการไปดวย วัดดีเองก็พยายามชวยกสตออนวอน
มารดาทุกครั้งที่เธอถูกแขกลวนลามแลวกสตก็ตองเขามาหามแบะปกปองเธอ จนบางครั้งถึงขนาด
ทําใหแขกบางคนผูกใจเจ็บ แตมารดาของเธอก็ไมฟงคําทัดทานจากใคร เพราะเธอมีความแคนกับ
บุรุษที่มีภรรยาแลวแลวมาหลอกลวงวารักเธอ ปอกลอกทรัพยสินไปจนหมดตัว มิหนําซ้ํายังจับจําป
นองสาวรวมสาบานของเธอไปขมขืนจนจําปเสียชีวิต การยืนกรานของวดีทําใหทั้งกสตและวัดดี
ตองจํายอมทํางานในสถานบริการตอไป
บพรฺงมีมารดาเลี้ยงคือคุณพอลลาซึ่งมีพฤติกรรมหนาไหวหลังหลอกและเธฮก็ไมชอบใจ
อยางยิ่ง บพรฺงมักจะแสดงทาทีตอตานคุณพอลลาอยูเสมอ ทําใหคุณพอลลาแคนใจแตยังไมสามารถ
ทําอะไรบพรฺงไดเพราะรัฐมนตรีจักรารักบุตรสาวมาก แตโชคก็เขาขางคุณพอลลาที่ทําใหคุณจักรา
ตองไปปฏิบัติราชการตางประเทศเปนเวลา ๒ ป คุณพอลลาตั้งใจจะใชเวลานั้นทําลายบพรฺงและ
กําจัดใหพนทางของเธอ กอนหนานั้นคุณพอลลารวมมือกับคุณพอลลีนองสาวและบูเรนหลานชาย
จะทํ า ลายบพ รฺ ง มาหนึ่ ง ครั้ งแล ว แตไ มสํ า เร็ จ เพราะก ส ตม าช ว ยบพ รฺ ง ไวไ ด ทัน ทํ าให บู เ รนยิ่ ง
อาฆาตกสตมากขึ้น เพราะเขาเคยถูกกสตใชกําลังปราบมาแลวตอนที่เขาลวนลามวัดดีในรานอาหาร
ของจันธู เมื่อสบโอกาสตอนที่คุณจักราไมอยู คุณพอลลาก็จัดการเปลี่ยนโรงเรียนของบพรฺงและตัด
หนทางติดตอกับญาติและเพื่อนๆทุกวิถีทาง ทําใหบพรฺงรูสึกโดดเดี่ยวมาก
บูเรนยกพวกมาแกแคนกสตแตสูไมไดก็พากันหนีไป แตเปนคราวเคราะหของกสตและวัด
ดีที่แขกคนหนึ่งชื่อสฺงหาซึ่งเคยกอเรื่องในรานของจันธูยกพวกมาแกแคนซ้ํา สฺงหาทํารายกสตและ
ฉุดวัดดีไปขมขืน กสตตองไปนอนพักฟนในโรงพยาบาลเพราะถูกรุมซอมจนบาดเจ็บสาหัส สวน
วัดดีถูกทิ้งไวที่ทุงรางและหาทางกลับบานเองในอีก ๒ วันตอมาดวยสภาพที่บอบช้ํา กสตแคนใจ
มากและโทษใหเปนความผิดของบพรฺง สวนจันธูคร่ําครวญกับดานีวาเปนเพราะรรมเวรของเธอที่
ประกอบอาชีพเปดสถานบริการทางเพศ ทําใหสตรีอื่นๆตองทุกขใจ บาปกรรมจึงมาตกอยูกับลูก
ของเธอ เหตุการณครั้งนี้ทําใหจันธูปดบอนแลวหันมาคาขายเล็กๆนอยๆแทน แตวัดดียังไมสิ้น

๓๘๘
เคราะห เธอติดเอดสและหมดอะไรตายอยากในชีวิต จนครงปใหหลังก็ฆาตัวตายหนีความอับอาย
ทําใหกสตยิ่งทวีความแคนบพรฺงและตั้งใจแกแคนเธอ
สวนบพรฺงยังถูกมารดาเลี้ยงขมเหงอยางตอเนื่อง นางพอลลาเปดบอนที่บานพาพรรคพวก
มาเลนการพนันไมมีวันหยุด แตบพรฺงไมสามารถขัดขวางไดเพราะคุณจักราเชื่อใจพอลลา พอลลาเรม
นํ า เครื่ อ งเพชรของมารดาบพ รฺ ง ไปขายใช ห นี้ พ นั น รั ฐ บาลต อ เวลาใหคุ ณ จั ก ราปฏิบั ติห นา ที่ ที่
ต างประเทศออกไปอี ก ทํา ใหพอลลากลั่น แกล งบพ รฺง ไดตอ ไปโดยที่คุ ณ จักราไมมีโอกาสรูว า
บุตรสาวถูกทรมานอยางไร ยางเขาปที่ ๕ นางพอลลาและนางพอลลีก็เรียกตัวบูเรนกลับมาจาก
ต า งประเทศ แล ว ให บู เ รนหาทางข ม ขื น บพ รฺ ง อี ก บพ รฺ ง ได ยิ น แผนการชั่ ว จึ ง แกล ง ยอมไป
รับประทานกับบูเรน ระหวางทางก็แอบหยิบมีดไปดวย เมื่ออยูดวยกันในหองบพรฺงใชมีดแทงบูเรน
และคิดวาเขาตายแลว เธอจึงหนีมาขึ้นรถไฟและไดเจอกับกสตที่เดินทางกลับไปสอนหนังสือที่กรุง
พระสีหนุ
บพรฺงไมสบายมากและยึดกสตเปนที่พึ่ง แมกสตจะรังเกียจบพรฺงขนาดไหนแตเขาก็ไมมี
ทางเลือกเพราะรถไฟมาถึงกรุงพระสีหนุพอดี เขาตองอุมบพรฺงพากลับบานดวย กสตวานใหคนขาง
บานชวยดูแลบพรฺงสวนเขาไปตามหมอมาดูอาการ เขาจํายอมใหเธอพักฟนอยูกับเขา บพรฺงเพอหา
บิดาเพราะพิษไข สภาพที่นาเวทนาของเธอทําใหความแคนในใจของกสตคอยๆลดลง
บพรฺงไมมีที่พึ่ง และตลอดเวลาที่ถูกมารดาเลี้ยงขมเหงอยูที่บาน ทําใหเธอเรียนรูที่จะอดทน
กับเรื่องรอบตัวและไมแสดงกิริยาเอาแตใจเหมือนเดิม เธอรูวากสตเกลียดเธอ แตเธอจําตองพึ่งเขา
เธอจึงยอมใหเขาโขกสับตางๆนานา กสตใชใหบพรฺงทํางานบานทุกอยางที่เธอไมเคยทํา เมื่อเธอทํา
ไดไมดีเขาก็ดูถูกเธอ บพรฺงไดแตทนเงียบ ทําใหกสตประลาดใจในความเปลี่ยนแปลงของเธอ
เมื่ออาการของบพรฺงหายเปนปรกติ กสตถามถถึงแผนชีวติ ของบพรฺง เธอไมมีที่ไปและขอ
อาศัยอยูกับกสตไปกอน บพรฺงรองไหเพราะรูสึกตกต่ํามากที่ตองออนวอนขอใหศัตรูเกาชวย น้ําตา
ของเธอทําใหกสตใจออน แลวกลับมาฉุนฉียวกับตัวเองที่ใจออนกับศัตรูที่ฆาคูหมั้น เขาตั้งใจวาจะ
แกแคนเธอใหได บพรฺงพยายามหาวิธีหาเงินมาใชกสตและคิดแตงนวนิยายเลาเรื่องตัวเองขาย เธอ
เขาไปในหองหนังสือของกสตเพื่อหากระดาษมาเขียนเรื่อง กสตตามมาขืนใจเธอที่หอง หลังจาก
ที่บพรฺงตกเปนของกสตเธอก็ยิ่งเก็บตัว สงบปากคํายิ่งกวาเดิม และไมสนใจอะไรนอกจากมุงมั่น
เขียนนวนิยายของเธอตอไป แตกสตรูสึกผิดและพยายามทําดีกับเธอเพราะเขาแอบรักเธอโดยไมรูตวั
อยูแลว อยางไรก็ตามบพรฺงไมยอมใหกสตมายุงเกีย่ วกับเธออีกแมเธอจะแอบรักเขาแลวเชนกัน แต
ในฐานะสาวบริสุทธิ์ เธอไมอาจใหชายใดลวงเกินรางกายเธอไดงายๆเลย
กสตถูกยิงบาดเจ็บตองไปนอนโรงพยาบาล บพรฺงเปนหวงกสตก็หวง กลัวตัวเองถูกตํารวจ
จับในฐานะฆาตกรก็กลัว แตโชคดีที่โรงพยาบาลที่กสตนอนรักษาตัวพิสิฐและคนธาซึ่งเปนญาติ
กับบพรฺงมาเปนแพทยอยูที่นี่ คนธาเห็นบพรฺงก็จําไดรีบมาหา เธอซักถามบพรฺงทําใหรูเรื่องราว

๓๘๙
ทั้งหมด พิสิฐชวยแกความเขาใจผิดของบพรฺงวาที่จริงแลวบพรฺงไมใชฆาตกร บูเรนเสียชีวิตเพราะ
ถูกคูรักเกายิงในงานแตงงาน สวนคุณจักราก็รูเรื่องราวทั้งหมดจากสมุกดบันทึกของเธอ ทานโกรธ
มากและหยาขาดจากพอลลา และเสียใจจนลมปวย บพรฺงเปนหวงบิดารีบกลับไปหาทาน คนธาเลา
เรื่ อ งของบพ รฺ ง ให ก  ส ต ฟ ง เขาได แ ตส งสารและเสี ย ใจในการกระทํ า ของตั ว เองที่ ท ทํ า ร า ยเธอ
หลังจากหายดีแลวกสตกลับไปบานและพบนวนิยายที่บพรฺงเขียน
คุ ณ จั ก ราเมื่อ ได พบกั บบุต รสาวที่ รัก ก็ ห ายปว ยและเรี ย กก ส ต ไ ปพบ ก สต รีบ ไปเพราะ
ตองการพบบพรฺง ทั้งคูปรับความเขาใจกันและแตงงานกัน แลวยายมาอยูที่กรุงพระสีหนุตามเดิม ทั้ง
เขาและเธอตางมีขาวดีคือ กสตไดทุนไปเรียนตอตางประเทศ ในขณะที่นวนิยายของบพรฺงก็ชนะการ
ประกวดไดรางวัลที่ ๑ สามีภรรยาที่เคยแขงกันเอาชนะดานการเรียนตางยอมรับในความสามารถ
ของกันและกัน
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