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Abstract
Recounting the life of a heroine who marries three men, V.
Vinicchayakul’s Malai Sam Chai (A Three-tasseled Garland) is one of her
well-known Thai historical novels. While the novel attempts to refute one of
the old ideas which condemns a woman who marries three men and
บทความนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของโครงการวิจยั เรือ่ ง อ่านหญิง : ความหมายของตัวละครหญิงในนวนิยายอิงประวัตศิ าสตร์
สมัยรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 7 ของ ว.วินิจฉัยกุล ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการท�ำวิจัยจาก โครงการสนับสนุนทุนวิจัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์ อนึง่ ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์พเี่ ลีย้ งใน
โครงการอาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดโดยส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ได้ให้ค�ำแนะน�ำ
อันเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาโครงการวิจัยดังกล่าว มา ณ โอกาสนี้ด้วย
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promote the new values of women in modern Siamese context, this
article aims to argue that the author’s idea about good women of
modern days seems to be self-contradictory. It is found that the novel
reproduces the concept of ‘Kulasatree’ (Ideal women), including the concept of
being born of noble family, being a good housewife, and the faithfulness to
husband. Various strategies are used to represent this idea. Firstly, the
female protagonist La-or-orn was characterized as a ‘conservatively-modernist
woman’. Secondly, the female antagonist Thongpairam was portrayed as
morally bad woman in characters, comparing to those of La-or-orn.
Lastly, the Siamese Revolution of 1932, a momentous historical event
against which the author seems to be, was adopted in the novel to
create Lo-or-orn’s second marriage life. This novel, accordingly, seems not to
go beyond the traditional idea about good woman. By adopting the
sociology of literature as theoretical framework, it is found that four
contributary factors are responsible for this self-contradiction. The first factor lies
in the author’s traditionalist attitude toward the desired woman value. Another
factor could be the author’s elder lady, whose biography impressed her and
inspired the characterization of La-or-orn. The setting is the third factor. The
reading circle of the novel, which seems to be the middle-class women
whose taste and ideology are common, could be another key to the success
of the novel.
Keywords: Women Characters, Malai Sam Chai, V. Vinicchayakul

Vol.5 No.2 (May - August) 2021			

WIWITWANNASAN

27

บทคัดย่อ
บทความนี้ วิ เ คราะห์ น วนิ ย ายอิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ เรื่ อ ง มาลั ย สามชาย ของ
ว.วินิจฉัยกุล เพื่อชี้ให้เห็นว่า ในขณะที่ผู้ประพันธ์มุ่งหักล้างความคิดเกี่ยวกับผู้หญิงที่ว่า
ผู้หญิงที่แต่งงาน 3 ครั้งเป็นผู้หญิงที่ไม่ดี และน�ำเสนอคุณค่าใหม่เกี่ยวกับผู้หญิงว่า คุณค่า
ของผู้หญิงมิได้ขึ้นอยู่กับการแต่งงาน และผู้หญิงสามารถก�ำหนดเส้นทางชีวิตได้ด้วยตนเอง
นั้น นวนิยายเรื่องนี้กลับเป็นการผลิตซ�้ำชุดความคิดเกี่ยวกับ “กุลสตรี” ในหลายประเด็น
ได้แก่ การเกิดในชาติตระกูลสูง คุณสมบัติของการเป็นแม่ศรีเรือน ปรนนิบัติสามีเรื่อง
ภายในบ้านทุกอย่าง ความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อสามี นอกจากนี้ยังแฝงการวิพากษ์
ความเปลีย่ นแปลงทางการเมืองการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปสูร่ ะบอบ
ประชาธิปไตย ผู้ประพันธ์น�ำเสนอชุดความคิดเหล่านี้ผ่านกลวิธีส�ำคัญ 3 ประการ ได้แก่
1) การสร้างตัวละครเอก คือ ลอออร ให้มีคุณสมบัติของ “ผู้หญิงก้าวหน้าที่อยู่ในกรอบ”
2) การสร้างตัวละครคู่เปรียบ คือ ทองไพร�ำ ในฐานะ “หญิงร้าย” และ 3) การใช้เหตุการณ์
เปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช 2475 มาสร้างปมปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตคู่
ของลอออร นวนิยายเรื่องนี้จึงแสดงให้เห็น “ความย้อนแย้ง” ของการน�ำเสนอคุณค่าใหม่
ของผู้หญิงที่ยังคงติดอยู่กับค�ำอธิบายเรื่องความเป็นกุลสตรี เมื่อน�ำแนวคิดสังคมวิทยาแห่ง
วรรณคดีมาวิเคราะห์ปัจจัยที่น่าจะสัมพันธ์กับการน�ำเสนอชุดความคิดดังกล่าวในนวนิยาย
เรื่องนี้แล้วพบว่ามี 4 ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านผู้ประพันธ์ คือ ทัศนะของผู้ประพันธ์
ที่ยึดถือในคุณค่าของความเป็นไทยแบบจารีต 2) รูปแบบการน�ำเสนอของนวนิยายที่อยู่ใน
รูปของชีวประวัติ ซึง่ ผูป้ ระพันธ์ได้รบั แรงบันดาลใจในการแต่งจากการได้รบั ฟังชีวประวัตขิ อง
สตรีอาวุโสท่านหนึ่งที่ผู้ประพันธ์รู้จัก 3) ฉากของนวนิยาย และ 4) ปัจจัยด้านการเผยแพร่
นวนิยาย กล่าวคือกลุ่มผู้อ่านที่น่าจะนิยมอ่านนวนิยายของ ว.วินิจฉัยกุล เป็นกลุ่มผู้หญิง
ชนชั้นกลาง ที่น�ำเสนอชุดความคิดในลักษณะคล้ายคลึงกับเรื่องมาลัยสามชาย
ค�ำส�ำคัญ: ตัวละครเอกผู้หญิง, มาลัยสามชาย, ว.วินิจฉัยกุล
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บทน�ำ
นวนิยายอิงประวัติศาสตร์เป็นนวนิยายที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากนวนิยาย
ประเภทอื่น กล่าวคือ นวนิยายอิงประวัติศาสตร์เป็นนวนิยายที่ผสานระหว่างข้อเท็จจริง
ทางประวัติศาสตร์กับจินตนาการของผู้ประพันธ์ที่ปรุงแต่งขึ้น (Jaroenjitrkam, 1984,
p. 1) ท�ำให้นวนิยายประเภทนีไ้ ด้รบั ความสนใจจากนักประพันธ์และผูอ้ า่ นเรือ่ ยมา นอกจาก
นี้นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ยังมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริบททางสังคมอย่างแนบแน่น
ด้วยเหตุที่นวนิยายเกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ปรุงแต่งของนักประพันธ์ นวนิยายจึงสะท้อน
ให้เห็นความคิดของนักประพันธ์ที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ ทั้งในส่วนของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ เป็นนวนิยายอิงประวัตศิ าสตร์ทมี่ กี ารน�ำฉากหรือเหตุการณ์
ทางสังคมที่ส�ำคัญในแต่ละยุคสมัย ประกอบกับการที่ผู้ประพันธ์ต้องหาข้อมูลหรือเอกสาร
ทางประวัติศาสตร์ประกอบการน�ำเสนอเรื่องราวผ่านนวนิยายประเภทนี้แล้ว จึงท�ำให้
นวนิยายประเภทนี้มีลักษณะเกี่ยวข้องกับสังคม และแสดงภาพชีวิตสมัยต่าง ๆ ได้อย่าง
ชัดเจน
ในบรรดานักประพันธ์นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ วินิตา ดิถียนต์ ผู้ใช้นามปากกา
ว.วินิจฉัยกุล และ แก้วเก้า ถือเป็นนักประพันธ์นวนิยายชั้นแนวหน้าคนหนึ่งของไทย ที่
ผลิตผลงานประเภทนวนิยายอิงประวัติศาสตร์จ�ำนวนมากและมีผลงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ประพันธ์นวนิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่องแรกถึงปัจจุบัน ผลงานนวนิยายอิงประวัติศาสตร์
ของ วินติ า ได้รบั ความนิยมกระทัง่ มีผกู้ ำ� กับน�ำบทประพันธ์ไปสร้างเป็นภาพยนตร์และละคร
โทรทัศน์หลายเรือ่ ง เช่น รัตนโกสินทร์ สองฝัง่ คลอง มาลัยสามชาย เพชรกลางไฟ เป็นต้น
นอกจากนี้ นวนิยายอิงประวัตศิ าสตร์ของวินติ ายังได้รบั รางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย
เช่น ราตรีประดับดาว ได้รบั รางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือ
แห่งชาติประจ�ำปี พ.ศ. 2542 มาลัยสามชาย ได้รับรางวัลนวนิยายดีเด่น จากการประกวด
หนังสือดีเด่นประจ�ำปี พ.ศ. 2551 ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.)
เป็นต้น รางวัลทางวรรณกรรมและความนิยมของนวนิยายอิงประวัตศิ าสตร์ดงั กล่าว แสดง
ให้เห็นคุณค่าของบทประพันธ์ ที่นอกจากความบันเทิงและความงามทางวรรณศิลป์แล้ว
ผูป้ ระพันธ์ยงั แสดงถึงความตัง้ ใจจริงในการผลิตผลงานด้วยความรัก ความสนใจในเรือ่ งราว
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณีอย่างลึกซึ้งด้วย
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ในบรรดานวนิยายอิงประวัตศิ าสตร์ของ ว.วินจิ ฉัยกุล ทีก่ ล่าวถึงข้างต้น มาลัยสาม
ชาย นับเป็นนวนิยายเรื่องเด่นเรื่องหนึ่งของผู้ประพันธ์ที่มีความน่าสนใจ ทั้งในด้านเนื้อหา
และแนวคิด สิ่งที่ยืนยันความจริงข้อนี้คือรางวัลนวนิยายดีเด่นประจ�ำปี พ.ศ. 2551 ของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความนิยมของนวนิยายเรื่องนี้เมื่อได้รับ
การสร้างเป็นละครโทรทัศน์ทางช่อง ONE โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่นวนิยายน�ำเสนอเรื่อง
ราวเกี่ยวกับชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนยาวถึง 5 แผ่นดิน ผู้ซึ่งประสบเหตุการณ์ที่ท�ำให้
ต้องตัดสินใจแต่งงานถึง 3 ครั้ง อันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับในสังคมยุคนั้น แต่ผู้ประพันธ์
ได้น�ำเสนอมุมมองใหม่ว่าคุณค่าของสตรีอยู่ที่การครองตน แม้จะแต่งงานหลายครั้งก็ไม่
ลดทอนคุณค่าของผู้หญิง เหมือนส�ำนวนไทยโบราณ (V.Vinicchayakul, 2015) ยิ่งตอกย�้ำ
ให้เห็นการพยายามน�ำเสนอภาพของผูห้ ญิงทีม่ คี วามน�ำสมัยและเป็นผูห้ ญิงหัวก้าวหน้าผ่าน
ตัวละครเอกของเรือ่ ง ประกอบกับมาลัยสามชายมีฉากในสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 7 แห่ง
กรุงรัตนโกสินทร์ อันเป็นช่วงทีบ่ า้ นเมืองก�ำลังเกิดการเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่ในระดับมโนทัศน์
หากอ่ า นอย่ า งผิ ว เผิ น จะพบว่ า ตั ว ละครเอกตั ว นี้ มี ค วามน�ำ สมั ย เป็ น ผู ้ ห ญิ ง
หัวก้าวหน้า แต่เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของวรรณกรรม และใช้แนวคิดเรื่องสังคมวิทยา
วรรณคดีท�ำให้พบว่านวนิยายน�ำเสนอคุณค่าใหม่ของผู้หญิงที่มีความย้อนแย้ง จึงน่าสนใจ
จะหาค�ำตอบว่ามีปจั จัยใดทีท่ ำ� ให้เป็นเช่นนี้ ค�ำถามนีอ้ าจตอบได้วา่ เป็นเพราะนวนิยายเรือ่ ง
ดังกล่าวเป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์แนวโรมานซ์ ซึ่งมีแก่นเรื่องเป็นเรื่องราวความรัก
ระหว่างชายหญิง เมือ่ ประกอบกับเหตุผลทีว่ า่ ผูป้ ระพันธ์เป็นผูห้ ญิง และนวนิยายเผยแพร่ใน
นิตยสารทีม่ กี ลุม่ ผูอ้ า่ นหลักเป็นผูห้ ญิง ผูป้ ระพันธ์จงึ เลือกน�ำเสนอเรือ่ งราวทางประวัตศิ าสตร์
เช่นนี้ อย่างไรก็ตาม นอกจากสาเหตุที่กล่าวแล้วข้างต้น เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ
ปัจจัยอืน่ ด้วย หากวิเคราะห์โดยละเอียดอาจเป็นไปได้วา่ การน�ำเสนอเรือ่ งราวในมาลัยสาม
ชายยังมีความหมายทางอุดมการณ์การเมืองอยู่ด้วย ดังจะเห็นได้จากการแสดงท่าทีไม่เห็น
ด้วยต่อความเป็นสมัยใหม่ผา่ นการน�ำเสนอเรือ่ งราวในนวนิยาย ซึง่ น่าจะสัมพันธ์การน�ำเสนอ
ตัวละครเอกผู้หญิงในเรื่องด้วย
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพือ่ วิเคราะห์ความย้อนแย้งของการน�ำเสนอคุณค่าใหม่ของผูห้ ญิงในนวนิยาย
เรื่อง มาลัยสามชาย ของ ว.วินิจฉัยกุล
2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการน�ำเสนอคุณค่าใหม่ของผู้หญิงในนวนิยาย
เรื่อง มาลัยสามชาย ของ ว.วินิจฉัยกุล

มาลัยสามชาย: ความย้อนแย้งในการน�ำเสนอคุณค่าใหม่ของผู้หญิง
1) มาลัยสามชาย: นวนิยายที่หักล้างความคิดเรื่อง “หญิงสามผัว”
มาลัยสามชายเป็นนวนิยายที่ใช้ฉากในช่วงที่สยามเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
ในระดับมโนทัศน์ กล่าวคือสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 7 สยามอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจาก
“รัฐจารีต” (สยามเก่า) สู่ “รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์” (สยามใหม่) การเปลี่ยนแปลง
ในช่วงดังกล่าว เต็มไปด้วยกระแสธารแห่งความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงในระดับ
โครงสร้างส�ำคัญของสังคม เกิดความเปลี่ยนแปลงทางกรอบโครงความคิด ความเชื่อ
ค่านิยม เป็นจ�ำนวนมาก ความเชื่อทางสังคมแบบรัฐจารีตถูกท้าทาย “ความหมาย” ของ
สิ่งต่าง ๆ ในสังคมถูกนิยามขึ้นใหม่ เช่น โลกและจักรวาลเป็นเช่นไร ชีวิตในโลกหน้ามี
จริงหรือไม่ อุดมคติทางสังคมคืออะไร ชาติหมายถึงอะไร ศาสนาพุทธที่แท้มีหลักอย่างไร
ความเป็นสมัยใหม่และความศิวิไลซ์เป็นเช่นไร เป็นต้น (Prakitnonthakarn, 2003, p. 2)
ยิง่ ไปกว่านัน้ ในช่วงปลายสมัยรัชกาลที่ 7 ได้เกิดเหตุการณ์สำ� คัญหนึง่ ในประวัตศิ าสตร์ไทย
นั่นคือเหตุการณ์ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช 2475 เหตุการณ์ดังกล่าว
ได้น�ำเสนอในนวนิยายเรื่องมาลัยสามชายด้วย อย่างไรก็ตาม นับจากช่วงเวลาดังกล่าว
กระทั่งปัจจุบัน แม้เวลาจะผ่านไปนานนับร้อยปี แต่กระแสความขัดแย้งและการต่อสู้ทา
งความคิดระหว่างความเป็นจารีตหรือความเป็นไทย กับความเจริญอย่างตะวันตก (ความ
ศิวิไลซ์) หรือความเป็นสมัยใหม่ยังคงปรากฏอยู่ในงานวรรณกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
วรรณกรรมอิงประวัติศาสตร์ที่น�ำเสนอแนวคิด พฤติกรรมตัวละครและเหตุการณ์ต่าง ๆ
ผ่านเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อย่างนวนิยายเรื่องมาลัยสามชาย
มาลัยสามชายน�ำเสนอแนวคิดหลักเรื่องผู้หญิงกับการแต่งงาน การแต่งงาน
เป็นการเปลี่ยนสถานภาพที่ส�ำคัญของผู้หญิง ในสังคมจารีตผู้หญิงมักถูกตัดสินคุณค่าจาก
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การด�ำรงสถานภาพของความเป็นภรรยา เมื่อไม่สามารถประคองชีวิตครอบครัวให้ตลอด
รอดฝั่ง ผู้หญิงมักถูกสังคมตัดสินว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่ดี บกพร่องในหน้าที่ของภรรยา แต่
นวนิยายเรื่องมาลัยสามชาย ผู้ประพันธ์พยายามน�ำเสนอคติของผู้หญิงในยุคใหม่ที่มีความ
ก้าวหน้า และแสดงให้เห็นว่าคุณค่าของผู้หญิงไม่ได้ผูกติดอยู่กับผู้ชาย หากแต่ขึ้นอยู่ที่การ
ประพฤติตนและการวางตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมของผู้หญิงเอง ประเด็นที่นวนิยายเรื่อง
มาลัยสามชายน�ำเสนออย่างชัดเจนประเด็นหนึ่งที่ผูกโยงกับแนวคิดเรื่องความก้าวหน้าของ
ผู้หญิง คือ จ�ำนวนครั้งในการแต่งงานของผู้หญิง ดังปรากฏชัดเจนตั้งแต่ชื่อเรื่องว่า “มาลัย
สามชาย” ซึง่ หมายถึงตัวละครเอกของเรือ่ งทีเ่ ป็นผูห้ ญิงทีง่ ามดีพร้อมแต่กลับต้องแต่งงานถึง
3 ครั้ง
มาลัยสามชาย เล่าถึงชีวิตสมรสของหญิงสาวผู้เพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติและ
รูปสมบัติ นามว่า ลอออร ลอออรเป็นหญิงสาวที่โชคชะตาท�ำให้เธอต้องแต่งงานถึง 3 ครั้ง
ที่กล่าวว่าเป็นโชคชะตา เนื่องจากการหย่าร้างในแต่ละครั้งล้วนมีสาเหตุมาจากสามีทั้งสิ้น
การแต่งงานครัง้ แรกของลอออรกับสามีจบสิน้ ลงเนือ่ งจากสามีของลอออรนอกใจไปมีผหู้ ญิง
คนอืน่ และลอออรเข้าใจว่าทัง้ คูม่ ลี กู ด้วยกัน ประกอบกับถูกระรานจากผูห้ ญิงคนใหม่ของสามี
ท�ำให้หล่อนตัดสินใจหย่าขาดจากสามีคนแรก และเข้าไปรับใช้เสด็จพระองค์หญิงฯ และคุณ
ป้าทีเ่ ลีย้ งดูเธอมาตัง้ แต่เล็กในวัง ตัวบทนวนิยายกล่าวไว้ชดั เจนว่า ลอออรไม่ได้บกพร่องใน
หน้าทีข่ องภรรยาเลย ตรงกันข้ามหล่อนสามารถปฏิบตั หิ น้าทีข่ องภรรยาได้อย่างไม่ขาดตก
บกพร่อง เป็นที่รักของญาติพี่น้องและบ่าวไพร่ทุกคน ดังตัวบท
เธอท�ำหน้าทีภ่ รรยาได้ไม่ขาดตกบกพร่อง ดูแลเสือ้ ผ้าและข้าวของ
เครื่องใช้ส่วนตัวของสามีอย่างเป็นระเบียบ เรื่อยไปจนช่วยต้อนรับแขก
เหรื่อและควบคุมการท�ำอาหารฝรั่ง ซึ่งในบ้านจะจัดเลี้ยงอยู่บ่อย ๆ ...
(V.Vinicchayakul, 2015, p. 55)
นอกจากนี้สามีของลอออรเองยังกล่าวอยู่บ่อย ๆ ถึงความเพียบพร้อมในการท�ำ
หน้าที่ภรรยาของลอออรอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง กระทั่งเขาเปรียบเทียบว่าหล่อนเป็น
“นางแก้ว” (V.Vinicchayakul, 2015, p. 92) หญิงสาวผู้มีคุณสมบัติเพียบพร้อมทั้งชาติ
ตระกูล ความประพฤติ และกิริยามารยาทที่ปฏิบัติต่อผู้อื่น ไม่เฉพาะแต่สามีหล่อน
เท่านั้นที่กล่าวเช่นนั้น ตัวละครในเรื่องทุกตัวต่างเห็นด้วยกับคุณสมบัติเหล่านี้ของลอออร
การจบลงของชีวติ ครอบครัวในครัง้ นี้ ไม่มใี ครโทษลอออร มีแต่กล่าวโทษสามีของหล่อนและ
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ผู้หญิงคนใหม่เท่านั้น การแต่งงานครั้งที่สองจบลงเนื่องจากสามีเสียชีวิตจากการติดเชื้อ
มาลาเรีย เพราะติดตามเสด็จเจ้านายพระองค์หนึ่งลี้ภัยการเมืองไปต่างประเทศ เป็น
ผลกระทบจากเหตุการณ์เปลีย่ นแปลงการปกครองพุทธศักราช 2475 การสิน้ สุดลงของการ
แต่งงานครัง้ นีแ้ ตกต่างจากครัง้ แรก เนือ่ งจากสามีคนทีส่ องของลอออรเป็นผูม้ คี วามประพฤติดี
น่ายกย่อง ดังตัวบท
“สามี ค นที่ ส องของลอออรเป็ น ผู ้ ช ายที่ เรี ย กได้ ว ่ า ตรงกั น ข้ า ม
กับสามีคนแรก นายพันโทพระสุรกิจฯ เป็นคนพูดน้อย เคร่งครัดรับผิด
ชอบสูงเรื่องงาน หมดเวลางาน ถ้าไม่มีกิจธุระอื่น ๆ อีก ก็ตรงกลับบ้าน
ไม่ไปเถลไถลที่อื่น เขาไม่นิยมไปดื่มเหล้าเฮฮาอยู่ที่สโมสรนายทหาร...”
(V.Vinicchayakul, 2015, p. 242)
กล่าวคือ ชีวติ สมรสกับสามีคนแรกจบลงเนือ่ งจากเขานอกใจภรรยาและหลงใหล
หญิงสาวผู้อื่นกระทั่งสร้างความเดือดร้อนแก่ครอบครัว แต่ชีวิตสมรสกับสามีคนที่สอง
จบลงเนื่องจากเหตุการณ์ทางการเมืองพุทธศักราช 2475 ส่วนการแต่งงานครั้งสุดท้ายทั้ง
สองสามารถครองรักกันอย่างมีความสุขกระทั่งลอออรเสียชีวิต
สังคมไทยมีส�ำนวนที่ว่า หญิงสามผัว ชายสามโบสถ์ อย่าได้คบ เป็นส�ำนวนที่
ใช้ต�ำหนิผู้หญิงที่มีสามีหลายคนว่าเป็นบุคคลที่ไม่น่าคบหา หากพิจารณาตามค�ำกล่าวนี้
ลอออรคงเป็นผูห้ ญิงทีส่ มควรได้รบั ค�ำต�ำหนิไม่ตา่ งกัน อย่างไรก็ตามหากดูตามค�ำอธิบายของ
ผู้ประพันธ์แล้ว การแต่งงานของลอออรทั้ง 3 ครั้ง กลับไม่ได้ท�ำให้ลอออรถูกต�ำหนิอย่าง
ค�ำโบราณที่ว่าไว้แต่อย่างใด
มาลัยสามชายเป็นนวนิยายที่ต้องการน�ำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับผู้หญิงที่มีความ
ก้าวหน้า สอดคล้องกับฉากของเรื่องที่เกิดขึ้นในยุคที่บ้านเมืองก�ำลังปรับเปลี่ยนเข้าสู่ความ
เป็นสมัยใหม่ ผู้ประพันธ์น�ำเสนอภาพของตัวละครเอกอย่างลอออรว่าเป็นผู้หญิงที่มีความ
คิดค่อนข้างน�ำสมัย เนื่องจากมีชีวิตใกล้ชิดกับชนชั้นน�ำในสมัยดังกล่าว ความน�ำสมัยของ
ตัวละครลอออร ผู้ประพันธ์แสดงให้เห็นจากความคิดและการกระท�ำที่แตกต่างจากผู้หญิง
ในยุคเดียวกัน เห็นได้ชดั จากการตัดสินใจหย่าขาดจากสามีคนแรกทีป่ ระพฤติตนไม่ดี ทัง้ ๆ
ที่ญาติพี่น้องและคนรอบข้างต่างไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจครั้งนี้ เพราะหล่อนเป็นภรรยา
ที่ตบแต่งถูกต้องตามประเพณี เป็นภรรยาที่สามียกย่องเปิดเผย และได้รับการยอมรับจาก
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ญาติพี่น้องของฝ่ายสามี ตรงกันข้ามกับผู้หญิงอีกคนที่สามีไปติดพัน แต่ลอออรเลือกที่จะ
หย่าขาดจากสามี ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้หญิงในสมัยนั้นไม่นิยมกระท�ำกัน
ดังนัน้ มาลัยสามชายจึงเป็นนวนิยายทีผ่ ปู้ ระพันธ์แสดงแนวคิดให้เห็นอย่างชัดเจน
ปรากฏตั้งแต่ชื่อเรื่อง “มาลัยสามชาย” ที่หมายถึงตัวละครเอกที่แต่งงานถึง 3 ครั้ง ถ้าตาม
คติโบราณที่มีการกล่าวต�ำหนิผู้หญิงที่แต่งงานหลายครั้งว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่ดี แต่จากการน�ำ
เสนอในเรื่องเห็นได้ชัดเจนว่าผู้ประพันธ์ไม่ได้คิดเช่นนั้น โดยน�ำเสนอผ่านตัวบทนวนิยายที่
ชีวิตของลอออรตัวละครเอกของเรื่องที่ต้องแต่งงาน 3 ครั้งแต่กลับมีชีวิตอยู่ได้อย่างดี เป็น
ที่รักของทุกคน และสามารถรักษาเกียรติของวงศ์ตระกูลและประคับประคองครอบครัวให้
ด�ำรงอยู่ได้ในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้เป็นอย่างดี คุณค่าของผู้หญิงจึงไม่ได้อยู่ที่
จ�ำนวนครั้งในการแต่งงาน หากแต่อยู่ที่การประพฤติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมของผู้หญิง
2) ความย้อนแย้งของการน�ำเสนอคุณค่าใหม่ของผู้หญิง
2.1) ลอออร: “ผู้หญิงก้าวหน้าที่อยู่ในกรอบ”
ผู้ประพันธ์สร้างตัวละครลอออรให้เกิดในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่ออายุได้ 10 ขวบ
มารดาเสียชีวติ บิดาคือเจ้าคุณวรพันธ์แต่งงานมีครอบครัวใหม่ ลอออรอยูใ่ นความอุปการะ
ของคุณป้าจรวย ผู้เป็นพี่สาวของมารดา หลังจากมารดาเสียชีวิตคุณป้าจรวยพาลอออร
เข้าถวายตัวเป็นนางข้าหลวงในวังของเสด็จพระองค์หญิง
ในวั ง ลอออรเป็น ที่รัก ของทุก คน เนื่องจากเธอมี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามที่
เจ้านายในสมัยนัน้ โปรดปราน คือหน้าตาดีและกิรยิ ามารยาทเรียบร้อย ลอออรอาศัยอยูใ่ นวัง
จนกระทั่งอายุได้ 18 ปี ยศ บุตรชายของเจ้าพระยาพลาธรและคุณหญิงพลาธร ที่เพิ่งกลับ
จากเรียนต่อที่ต่างประเทศ เกิดถูกใจลอออร จึงให้ผู้ใหญ่มาสู่ขอ ทั้งคู่แต่งงานกัน ลอออร
เป็นทีร่ กั ของทุกคนในบ้านพลาธร เนือ่ งจากเธอปฏิบตั ติ วั ได้อย่างเหมาะสมและมีเมตตาต่อ
บ่าวไพร่ในบ้าน ชีวิตสมรสของทั้งคู่ด�ำเนินมาอย่างราบรื่น กระทั่งคะนองลูกน้องคนสนิท
ของยศ พายศไปรูจ้ กั กับส�ำนักโคมเขียวยีส่ นุ่ เหลือง ทีน่ ยี่ ศได้พบกับทองไพร�ำ สาวสวยประจ�ำ
ส�ำนัก ยศติดพันทองไพร�ำอย่างมาก เขาไปหาทองไพร�ำแทบทุกวัน ท�ำให้ความสัมพันธ์ฉนั
สามีภรรยาระหว่างลอออรและยศไม่คอ่ ยราบรืน่ นัก กระทัง่ ยศพาทองไพร�ำเข้ามาอยูใ่ นบ้าน
เมือ่ ลอออรรูเ้ รือ่ ง จึงตัดสินใจกลับเข้าวังเพือ่ รับใช้เสด็จพระองค์หญิง ซึง่ ขณะนัน้ ประชวรอยู่
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ต่อมาทองไพร�ำโกหกว่าตนเองตั้งท้องกับยศ ลอออรตัดสินใจหย่าขาดจากยศ
ชีวิตสมรสครั้งแรกของลอออรจบลง ลอออรพบรักครั้งใหม่กับนายพันโทพระยาสุรกิจ
เกรียงไกร หรือเทพ หลังจากสราญ พี่สาวที่ลอออรนับถือภรรยาของเทพเสียชีวิตระหว่าง
คลอดลูกคนที่ 2 ทั้งคู่แต่งงานกันและมีบุตรด้วยกัน 2 คน ชีวิตคู่ของทั้งสองเป็นไปด้วย
ดี ส่วนทางด้านยศ หลังจากหย่ากับลอออรแล้ว ชีวิตค่อนข้างวุ่นวาย คนในครอบครัว
พลาธรไม่มีใครยอมรับทองไพร�ำ ชีวิตยศตกต�่ำลงเรื่อย ๆ ไม่มีงานท�ำ ติดการพนัน ผลาญ
สมบัตทิ เี่ จ้าคุณพลาธรและคุณหญิงพลาธรทิง้ ไว้ให้จนกระทัง่ เกือบหมด ญาติพนี่ อ้ งเอือมระอา
ไม่มีใครอยากคบหาสมาคมด้วย ในขณะที่ชีวิตคู่ของเทพกับลอออรเป็นไปด้วยดี กระทั่ง
เกิดเหตุการณ์ทางการเมือง คณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพุทธศักราช 2475
ท�ำให้เทพต้องลี้ภัยทางการเมืองไปกับเจ้านายพระองค์หนึ่ง และเสียชีวิตที่นั่น ไม่มีโอกาส
กลับมาที่ประเทศไทยอีกเลย ระหว่างนี้ลอออรคลอดลูกสาวคนสุดท้อง ชื่อหนูเล็ก โดยมี
เจ้าดิเรกรุจเป็นแพทย์ทำ� คลอด หนูเล็กสุขภาพไม่คอ่ ยแข็งแรง ท�ำให้ทงั้ คูม่ โี อกาสเจอกันบ่อย
ครัง้ เกิดความสนิทสนมกันจนกระทัง่ เกิดเป็นความรัก ลอออรตัดสินใจแต่งงานกับเจ้าดิเรก
รุจ และไปสร้างครอบครัวที่เชียงใหม่ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกระทั่งเสียชีวิต
จากการวิ เ คราะห์ น วนิ ย ายเรื่ อ งมาลั ย สามชาย จะเห็ น ได้ อ ย่ า งชั ด เจนว่ า
ว.วินจิ ฉัยกุล สร้างตัวละครผูห้ ญิงอย่างลอออรให้เป็นผูห้ ญิงทีม่ คี วามก้าวหน้าแต่อยูใ่ นกรอบ
กล่าวคือ ลอออรเป็นตัวละครที่ถูกสร้างให้เป็นผู้หญิงที่มีความน�ำสมัย แต่ในขณะเดียวกัน
ก็มีส่วนที่ยึดถือขนบจารีตอยู่
ผู ้ ป ระพั น ธ์ ส ร้ า งให้ ตั ว ละครลอออรเป็ น ผู ้ ห ญิ ง ก้ า วหน้ า หรื อ มี ค วามน� ำ สมั ย
แหวกขนบกุลสตรีไทยในแง่ต่าง ๆ ดังนี้
ด้านวิถีชีวิต ลอออรเป็นผู้หญิงที่มีกิจวัตรประจ�ำวันผิดแผกจากคนในรุ่นเดียวกัน
หล่อนมีรสนิยมในการใช้ชีวิตคล้ายชาวตะวันตก ดังนี้
การแต่งกาย ลอออรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าป่านหรือลูกไม้ คอปก แขนสามส่วน กับ
ผ้านุง่ ไหมยาวเลยน่อง สีสนั ไปทางเดียวกัน ถ้าเสือ้ สีเนือ้ ลอออรก็นงุ่ ผ้าสีนำ�้ ตาลเข้ม ถ้าเสือ้ สี
ฟ้าจาง ๆ ลอออรก็นงุ่ ผ้าสีนำ�้ เงิน ไม่เคยเดินเท้าเปล่า แต่มรี องเท้าสลิปเปอร์หนังแท้สนี ำ�้ ตาล
เข้ม สวมอยู่เป็นประจ�ำ (V.Vinicchayakul, 2015, pp. 9-10) ในขณะที่คนรุ่นเดียวกันกับ
ลอออรมักนิยมนุ่งผ้าลาย สวมเสื้อคอกระเช้าสีขาว ประแป้งดินสอพองขาวพร้อยตลอด
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หน้าตาเนื้อตัว (V.Vinicchayakul, 2015, p. 9)
ชีวิตประจ�ำวันของลอออร ตอนเช้ารับประทานขนมปังทาเนยบาง ๆ สลับกับ
ข้าวต้มเครื่องในบางวัน ตอนบ่ายจิบน�้ำชาฝรั่งที่ลานสนามข้างบ้าน พร้อมของว่างประเภท
แซนด์วิชไส้แตงกวาอันเล็ก ๆ พอตกค�่ำ ก็ฉายหนังเป็นการ์ตูนสั้น ๆ ขาวด�ำจากเมืองนอก
หรือไม่ก็เปิดเครื่องเล่นจานเสียง เพลง The Last Time I Saw Paris, Swinging on a Star
หรือ You’ll Never Know (V.Vinicchayakul, 2015, p. 10)
ลอออรสามารถดีดลูกคิดเป็น ท�ำบัญชีอย่างง่าย ๆ ปักผ้าครอสติช ถักโครเชต์
และถักแท้ตท�ำลูกไม้ติดริมผ้าเช็ดหน้า นอกจากนี้ยังสามารถท�ำอาหารฝรั่งได้อร่อย เช่น สตู
เนื้ออบมีน�้ำเกรวี่สีน�้ำตาลข้นราด ขอบจานวางมันฝรั่งหัวเล็ก ๆ อบร้อนจัดจนควันขึ้นเป็น
สาย บางทีถ้าเป็นมันฝรั่งหัวใหญ่ จะยัดไส้ด้วยเนื้อไก่สับและหัวหอมหั่นชิ้นเล็ก ๆ เหยาะ
ซอสแมกกี้เล็กน้อย (V.Vinicchayakul, 2015, p. 11)
ความสุขของลอออรอยูท่ กี่ ารจัดดอกไม้ และของสวยงามกระจุม๋ กระจิม๋ แบบฝรัง่
ยศเองก็มีรสนิยมแบบอังกฤษติดตัวมาหลายอย่างด้วยกัน เขาจึงพอใจที่เห็นโต๊ะน�้ำชาแบบ
อังกฤษ ปูดว้ ยผ้าลินนิ ขาวสะอาด วางชุดกาน�ำ้ ชาเงินอย่างดีขาววาววับ ถ้วยน�ำ้ ชากระเบือ้ ง
ขาวลายกุหลาบสีชมพูดอกนิด ๆ จัดเข้ากับกุหลาบกลางโต๊ะ ส่วนของว่าง เรียงมาอย่าง
ประณีตทัง้ แซนด์วชิ แบบฝรัง่ กับของว่างแบบไทยอีกหลายชนิดให้สามีเลือกตามใจชอบ โต๊ะ
น�้ำชาตั้งบนลานหญ้าข้างบ้าน ใต้ต้นอโศกสปันออกดอกสีแดงสดสวยตรงทางลม สายลม
พัดโกรกเย็นสบายในยามบ่าย บรรยากาศแช่มชื่น ยศลงนั่งให้ภรรยารินน�้ำชาให้เสร็จแล้ว
ก็ยื่นกล่องหนังเล็ก ๆ ข้ามโต๊ะมาส่งให้เธอ (V.Vinicchayakul, 2015, p. 80) ตุ้มหูเพชร
ทิง้ ชายเส้นบางฝังเพชรตลอดสาย ปลายห้อยตุง้ ติง้ เป็นรูปดาวดวงน้อยอย่างประณีต ทันสมัย
บอบบางรับกับรสนิยมในสมัยนั้นซึ่งชอบของเล็กจุ๋มจิ๋ม (V.Vinicchayakul, 2015, p. 81)
ด้านพฤติกรรม เมื่อยศทราบว่าลอออรมีใจให้กับเจ้าดิเรกรุจ ยศต้องการได้ลออ
อรกลับมาเป็นภรรยาดังเดิม จึงวางแผนลักพาตัวลอออรด้วยการโกหกว่าประยงค์พี่สาว
ของตนที่ลอออรสนิทสนมด้วยป่วยหนัก และเพ้อหาแต่ลอออร ยศจึงขับรถมารับลอออร
ที่บ้านเพื่อพาไปเยี่ยมพี่สาว แต่ระหว่างเดินทาง ลอออรจ�ำได้ว่ายศไม่ได้พาหล่อนไปหา
ประยงค์ตามที่บอกไว้ จึงตัดสินใจจะกระโดดลงจากรถ ท�ำให้ยศต้องหยุดรถเพื่อเจรจา
กัน เหตุการณ์ในครัง้ นีท้ ำ� ให้ยศได้ทราบว่าลอออรสามารถขับรถและใช้ปนื ได้ ซึง่ เป็นเรือ่ งที่
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ผู้หญิงในสมัยนั้นไม่นิยมกระท�ำกัน ดังตัวบท
“ดิฉนั ขอร้องครัง้ สุดท้าย พีย่ ศส่งกุญแจรถมาให้ดฉิ นั เรากลับบ้านกัน ... ยศเลิกคิว้
หัวเราะออกมา “พูดราวกับว่าเธอขับรถเป็น? ตลกสิ้นดี” พี่เทพเคยหัดให้ดิฉัน พี่เทพสอน
อะไรหลาย ๆ อย่าง เผือ่ เกิดจ�ำเป็นจะได้ชว่ ยตัวเอง” ... มือทีล่ ว้ งอยูใ่ นกระเป๋าหนังตัง้ แต่เริม่
ตอบโต้กัน ดึงขึ้นมาพร้อมด้วยวัตถุหนึ่งในมือ ท่าของลอออรในตอนนี้ คือ เหยียดแขนตรง
สองมือกระชับแน่น มือขวากระชับวัตถุ ส่วนมือซ้ายจับตรงข้อมือขวา เธอเล็งอาวุธขนาด
สั้นนั้นด้วยท่าทางของคนที่ยิงปืนเป็น ตรงมาที่เขา ... ลอออรเม้มริมฝีปากแน่น ยศเดินตรง
เข้ามา ไม่มีท่าทีเลยว่าเขาจะครั่นคร้ามสักนิด ... ‘เปรี้ยง!’ เสียงปืนแผดก้องในความเงียบ
สงัดของถนน ยศรู้สึกเหมือนถ่านไฟร้อนแดงทะลุพรวดเข้ามาในร่างตรงใกล้สีข้าง แสบร้อน
สาหัส กระจายไปทั่วอก จนร่างทั้งร่างชะงักกึก เคลื่อนไหวต่อไม่ได้ ... (V.Vinicchayakul,
2015, pp. 733-734)
จากที่บรรยายมาข้างต้นแสดงให้เห็นความเป็นสมัยใหม่ของตัวละครลอออรที่ผู้
หญิงในยุคเดียวกันไม่นยิ มปฏิบตั ิ แต่อย่างไรก็ตามนอกจากตัวละครลอออรจะเป็นผูห้ ญิงที่
มีลักษณะก้าวหน้า น�ำสมัยกว่าผู้หญิงในยุคเดียวกันแล้ว ผู้ประพันธ์ก็ยังสร้างตัวละครเอก
ตัวนี้ตามขนบของ “นางแก้ว” ผู้หญิงไทยผู้เพียบพร้อมในสมัยก่อนด้วย ดังนี้
ลอออรเป็นหญิงสาวผูม้ คี ณ
ุ สมบัตขิ องภรรยาในอุดมคติอย่างชัดเจน เพียบพร้อม
ในด้านรูปสมบัติและคุณสมบัติของผู้หญิงที่ดี กล่าวคือ ในด้านรูปสมบัติ หล่อนเป็นหญิง
สาวที่มีความงามเพียบพร้อม รูปร่างหน้าตาและผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่ต้องตาต้องใจแก่
ผู้พบเห็น ในด้านคุณสมบัติ หล่อนเป็นหญิงสาวที่เกิดในชาติตระกูลสูง ได้รับการเลี้ยง
ดูและฝึกอบรมกิริยามารยาทจากในวัง การประพฤติตนเรียบร้อย ถูกต้องตามกาลเทศะ
อยู่ในกรอบของจารีตประเพณีไทย
นอกจากผูป้ ระพันธ์จะบรรยายให้เห็นคุณสมบัตใิ นการเป็นผูห้ ญิงทีด่ ขี องตัวละคร
เอกอย่างลอออรแล้ว ในนวนิยายยังเน้นย�้ำบทบาทหน้าที่ในสถานภาพภรรยาของลอออร
อย่างชัดเจน
เมือ่ ลอออรแต่งงานกับยศ สามีคนแรกของเธอ เธอถือว่าครอบครัวยศคือครอบครัว
ของเธอ เมื่อญาติพี่น้องขอความช่วยเหลือ ลอออรเต็มใจช่วยเหลืออย่างเต็มที่เสมือน
เป็นเรื่องของตนเอง ท�ำให้เธอเป็นที่รักของญาติพี่น้องฝั่งพลาธรทุกคน กระทั่งเมื่อคราว
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ที่ลอออรหย่าขาดจากยศ ญาติพี่น้องของยศยังถือว่าลอออรเป็นญาติ พร้อมให้ความ
ช่วยเหลือลอออรอย่างเต็มใจ
ยศ สามีคนแรกของลอออร เปรียบเทียบลอออรเป็น “นางแก้ว” กล่าวคือ
นางแก้วเป็นหนึ่งในสมบัติของพระยาจักรพรรดิราช เป็นหญิงผู้มีคุณลักษณะของภรรยา
ตามอุดมคติในไตรภูมิ ผู้เป็นหญิงที่ดี เมียที่ดี รู้จักปฏิบัติสามีให้ได้รับแต่ความสุข ไม่ท�ำ
เรื่องให้เดือดเนื้อร้อนใจ
เมือ่ พิจารณาคุณสมบัตขิ องลอออร พบว่า ลอออรเป็นผูห้ ญิงทีม่ ลี กั ษณะเป็นนาง
แก้ว เมื่อด�ำรงสถานภาพเป็นภรรยา ลอออรท�ำหน้าที่ภรรยาได้อย่างดี ไม่ขาดตกบกพร่อง
เป็นตัวละครที่เพียบพร้อมทั้งคุณสมบัติ และความประพฤติ ทุกคนต่างชื่นชม ไม่มีใคร
สามารถต�ำหนิตัวละครเอกผู้นี้ได้ถึงคุณสมบัติในการเป็นภรรยาที่ดีเลย เนื่องจากลอออร
ปฏิบัติตนตามค�ำสอนของเสด็จพระองค์หญิงฯ และคุณป้าจรวย
แม้กระทัง่ เพือ่ นสนิทของยศ เมือ่ ได้ทราบว่ายศเลิกกับลอออร เพราะเขาไปติดพัน
ทองไพร�ำ เขายังอดที่จะโทษเวรกรรมไม่ได้ เนื่องจากไม่รู้จะหาเหตุผลอะไรมาอ้าง เพราะ
ลอออรเป็นภรรยาที่เพียบพร้อมทุกด้าน ดังตัวบท
“วิศาลอดนึกปลงไม่ได้ว่าคงเป็นกรรมเก่าที่เพื่อนผู้เกิดมามีชาติ
ตระกูล ผ่านการศึกษาสูงส่ง พร้อมด้วยการอบรมอย่างผู้ดีจากครอบครัว
มองข้ามภรรยาผู้งามพร้อมทั้งหน้าตาและกิริยาวาจาหาที่ติไม่ได้อย่างลออ
อร มาหลงใหลได้ปลื้มผู้หญิงอย่างทองไพร�ำได้ลงคอ” (V.Vinicchayakul,
2015, p. 130)
นอกจากคุณสมบัติดังกล่าวที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นนางแก้วของตัวละครลออ
อรแล้ว ยังมีเหตุการณ์ตอนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าลอออรยังคงเป็นผู้หญิงที่มีความคิดติดอยู่
กับขนบจารีตอยู่ คือตอนทีล่ อออรตัดสินใจจะแต่งงานครัง้ ที่ 3 กับเจ้าดิเรกรุจ การแต่งงาน
ครัง้ นีล้ อออรตัดสินใจอยูน่ านมาก เนือ่ งจากหล่อนแต่งงานมาแล้วถึง 2 ครัง้ และชายทีห่ ล่อน
ต้องการแต่งงานด้วย เป็นชายหนุ่มที่อายุอ่อนกว่าลอออร ดังตัวบท
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…กรรมเวรอะไรส่งให้เขาเกิดผูกพันใจกับหญิงม่าย ผูแ้ ตกต่างจาก
เขาทั้งวัยและสถานภาพ เธอและเขาไม่อาจจะอยู่ร่วมกันได้ โดยปราศจาก
เสียงติฉินนินทาจากคนรอบข้าง ... หัวใจของคุณหญิงโยธาบดีดิ่งลึกลงสู่
อารมณ์สลด มันพาเธอวูบลงเหมือนจมในห้วงน�้ำลึกเยียบเย็น เมื่อนึกมาได้
ถึงค�ำตอบ (V.Vinicchayakul, 2015, p. 634)
“เจ้าคงจะลืมไปว่า ดิฉนั แต่งงานมา 2 ครัง้ แล้ว ถ้ามีเป็นครัง้ ทีส่ าม
โบราณเขาเรียกว่ากระไร คนทั่วไปจะมองในแง่ร้ายสักแค่ไหน” ...
“ทั้งสองครั้ง คุณหญิงไม่ได้เป็นผู้ผิด คุณยศผิด ส่วนเจ้าคุณท่าน
ก็อายุสั้นเกินไป” (V.Vinicchayakul, 2015, p. 638)
สิง่ ทีผ่ ปู้ ระพันธ์นำ� เสนอผ่านตัวละครลอออรคือภาพของ “กุลสตรี” ตามขนบจารีต
เดิมเป็นส่วนใหญ่ คือ ลอออรเป็นหญิงสาวที่เกิดในชาติตระกูลสูง ได้รับการอบรมเลี้ยงดู
อย่างดี มีการศึกษา และที่ส�ำคัญคือ ลอออรยังเป็นผู้หญิงที่ด�ำรงสถานภาพของการเป็น
“เมีย” และ “แม่” ที่ดีของสามีและลูกได้อย่างสมบูรณ์แบบ แม้ว่าจะมีบางอย่างแหวกขนบ
ของสังคมบ้าง เช่น การแต่งงานกับผูช้ ายทีอ่ ายุออ่ นกว่า แต่กย็ งั เป็นหญิงทีซ่ อื่ สัตย์ตอ่ สามีอยู่
เป็นต้น
2.2) ทองไพร�ำ: “หญิงร้าย” ตามแบบฉบับวรรณคดีไทย/สังคมไทย
ทองไพร�ำเป็นก�ำพร้า คุณแม่ลิ้มเจ้าของส�ำนักโคมเขียวยี่สุ่นเหลืองอุปการะเลี้ยง
ดูอย่างลูกหลาน พออายุได้ 14 ย่าง 15 ปี ก็หอบผ้าหนีตามพระเอกลิเกและแขกในซ่องไป
สุดท้ายก็มาเป็นหญิงโคมเขียวในส�ำนักยี่สุ่นเหลือง ได้พบกับยศครั้งแรก เพราะคะนองพา
ยศไปเที่ยวส�ำนักยี่สุ่นเหลือง ยศติดใจทองไพร�ำกระทั่งออกไปหาแทบทุกคืน ท�ำให้ความ
สัมพันธ์ฉันสามีภรรยาระหว่างลอออรกับยศเริ่มจืดจาง
หลังจากท่านผู้หญิงพลาธรเสียชีวิต ยศพาทองไพร�ำมาอยู่ที่เรือนหลังเล็กในบ้าน
และไปหาทองไพร�ำทุกวัน เมื่อญาติพี่น้องทราบพื้นเพของทองไพร�ำว่าเป็นนางกลางเมือง
ที่ส�ำนักโคมเขียวยี่สุ่นเหลืองมาก่อน ก็ไม่ยอมรับทองไพร�ำ ท�ำให้ความสัมพันธ์ของยศกับ
พี่น้องไม่สู้ดีนัก ทองไพร�ำกับคะนองลักลอบได้เสียกันหลายครั้ง กระทั่งทองไพร�ำท้องกับ
คะนอง แต่ทั้งคู่ร่วมกันหลอกยศว่าเด็กในท้องของทองไพร�ำคือลูกของยศ ยศเชื่อ จึงดูแล
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ทองไพร�ำและลูกเป็นอย่างดี ต่อมายศติดการพนันม้าอย่างหนัก กระทัง่ สร้างคอกม้าไว้ทหี่ ลัง
บ้านของตน และจ้างนายใบมาเป็นหัวหน้าคนเลีย้ งม้า นายใบรูปร่างหน้าตาดี ลักลอบเป็น
ชูก้ บั ทองไพร�ำ กระทัง่ ทองไพร�ำตัง้ ท้อง และหลอกยศว่าลูกคนทีส่ องเป็นลูกของยศเช่นเดียว
กับเมื่อคราวที่ตั้งท้องกับคะนอง หลังจากอยู่กินฉันสามีภรรยากับทองไพร�ำ ชีวิตของยศ
ก็ตกต�ำ่ ลงเรือ่ ย ๆ ไม่ทำ� การท�ำงาน ใช้สมบัตทิ เี่ จ้าคุณและท่านผูห้ ญิงพลาธรทิง้ ไว้ให้จนหมด
เนื่องจากติดการพนันที่บ่อนนายมณี จนถูกยึดบ้านพลาธร
เมื่อยศหมดตัว ทองไพร�ำก็หนีไปพึ่งบารมีของพระยานราภิบาล ข้าราชการ
ชั้ น ผู ้ ใ หญ่ ที่ ใ นขณะนั้ น มี อ� ำ นาจ เนื่ อ งจากอยู ่ ฝ ่ า ยคณะราษฎร ทองไพร� ำ ไม่ เ พี ย งมี
ความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับพระยานราภิบาลเท่านั้น แต่มีสัมพันธ์กับบุตรชายของพระยา
นราภิบาลด้วย เมื่อความแตกท�ำให้พ่อลูกทะเลาะกัน กระทั่งยิงกันเสียชีวิตทั้งพระยา
นราภิบาลและบุตรชาย ส่วนทองไพร�ำรอดชีวิตแต่เสียโฉม ทองไพร�ำไม่มีที่พึ่งจึงกลับไป
ท�ำงานที่ส�ำนักโคมเขียวยี่สุ่นเหลือง แต่คุณแม่ลิ้มเห็นว่าทองไพร�ำเป็นคนไม่รู้จักส�ำนึก
บุญคุณต่อผูม้ พี ระคุณ สร้างความฉิบหายให้คนอืน่ เรือ่ ยไป ส่งผลให้ตนเองป่วยหนัก ประกอบ
กับทองไพร�ำหน้าตาเสียโฉม ไม่สวยงามเหมือนเดิม จึงให้ทองไพร�ำไปรับแขกชั้นเลว และ
ให้รับแขกไม่เว้นแต่ละวัน ส่งผลให้ทองไพร�ำติดโรค ร่างกายทรุดโทรม นายไฮ้คนรักเก่า
ของทองไพร�ำทีด่ แู ลส�ำนักโคมเขียวอยูเ่ ห็นก็สงสาร จึงช่วยทองไพร�ำด้วยการขายทองไพร�ำ
ให้พอ่ เลีย้ งคนหนึง่ ทางภาคเหนือ สุดท้ายทองไพร�ำติดโรคทางเพศสัมพันธ์และนอนเสียชีวติ
ที่หน้าบ้านลอออรกับเจ้าดิเรกรุจที่เชียงใหม่
จากการวิ เ คราะห์ น วนิ ย ายเรื่ อ งมาลั ย สามชาย จะเห็ น ได้ อ ย่ า งชั ด เจนว่ า
ว.วินจิ ฉัยกุล สร้างตัวละครผูห้ ญิงอย่างทองไพร�ำให้เป็นผูห้ ญิงทีม่ คี วามร้ายกาจอย่างชัดเจน
หากเปรียบเทียบกับตัวละครเอกอย่างลอออรเหมือนเป็นภาพตรงกันข้ามกัน ดังค�ำเปรียบ
เทียบที่ตัวละครตัวหนึ่งในเรื่องกล่าวไว้ดังนี้
เขากล่าวเปรียบเทียบลอออรเป็นอาหารฝีมือชาววังที่มีความประณีต รสชาติ
นุ่มนวล และเปรียบเทียบทองไพร�ำเป็นอาหารชาวบ้านที่มีรสชาติจัดจ้าน ดังนี้
“...ถ้าลอออรเป็นของกินฝีมือชาววัง ทองไพร�ำก็เหมือนอาหาร
รสเผ็ดร้อนถึงใจ ถูกลิ้นแบบชาวบ้านที่แฝงฝังอยู่ในส่วนลึก ... ถึงกินแล้ว
ปากคอเจ่อ เหงื่อแตกท่วมตัวแทบโดดลงไปแช่น�้ำให้คลายพิษร้อนเสียเดี๋ยว
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นั้น แต่มันก็โอชะถูกใจอย่างไม่เคยมีอาหารชาวกรุงจานไหนเสมอเหมือน
มันท�ำให้เขาเหวี่ยงทิ้งอาหารทั้งหมดที่เคยกินมาอย่างไม่ไยดีเลยทีเดียว”
(V.Vinicchayakul, 2015, p. 532)
กล่าวคือ ทองไพร�ำเป็นตัวละครที่ถูกสร้างให้เป็นผู้หญิงที่เป็นแบบฉบับของหญิง
ร้ายในสังคมไทย ดังนี้
ทองไพร�ำเป็นหญิงสาวหน้าตาดีอย่างเย้ายวนชวนให้ผู้ชายเข้าหาและคิดในเชิง
ชู้สาว นอกจากหน้าตาแล้ว คุณสมบัติอย่างอื่นของทองไพร�ำไม่เข้าใกล้การเป็นภรรยาที่ดี
ตามที่สังคมคาดหวังเลย
ทองไพร�ำเป็นตัวละครผู้หญิงที่เป็นที่หมายปองของผู้ชายหลายคนเช่นเดียวกับ
ลอออร เนื่องจากหล่อนมีสิ่งที่ผู้ชายต้องการ คือ หน้าตาจริตกิริยาที่เย้ายวน การเอาอก
เอาใจ การปรนนิบัติรับใช้ผู้ชายให้เพลิดเพลิน
“ทองไพร�ำช่างฉอเลาะ ปรนนิบัติเอาอกเอาใจเขา (ยศ) ตั้งแต่
ก้าวเข้าไปในห้อง หล่อนถอดรองเท้าให้เขา กอดแขนเคลียคลอพาไปนั่ง
แล้วกอดคอร�ำพันความรักความคิดถึงที่มีต่อเขา หยอกเย้าเล่นหัวให้เขา
เพลิดเพลินรื่นรมย์ไปกับหล่อน รสเสน่หาของหล่อนร้อนแรงดังเปลวไฟ
จนกระทั่งยศพบว่ายากจะถอยออกห่างหล่อนแม้แต่ก้าวเดียว”
(V.Vinicchayakul, 2015, p. 75)
ทองไพร�ำต้องการได้ยศเป็นสามี โดยไม่สนใจว่ายศมีครอบครัวแล้ว เนื่องจาก
ต้องการเงินทองและความสุขสบายในชีวิต หล่อนจึงดูแลเอาใจยศทุกอย่าง ส่วนยศเมื่อได้
รู้จักและเจอกับทองไพร�ำเพียงแค่ครั้งเดียวก็ติดใจ เขาไม่ให้หล่อนรับแขกคนอื่น และไปหา
หล่อนทุกวัน กระทั่งความสัมพันธ์ของเขากับภรรยาห่างเหินกันเรื่อย ๆ ผู้ประพันธ์เปรียบ
ลอออรกับน�ำ้ ใสลอยดอกมะลิ ดืม่ ดับกระหาย หอมเย็นชืน่ ใจ ไม่มพี ษิ ภัยและยังดีตอ่ สุขภาพ
ของผู้ดื่ม และเปรียบทองไพร�ำกับเหล้าที่มีทั้งรสหวานและฉุน ดื่มมากก็เมา ไม่เป็นผลดี
ต่อสุขภาพตัวเอง
การบรรยายภาพของตัวละครทองไพร�ำ ผู้ประพันธ์ให้ภาพของหญิงสาวผู้ไม่มี
คุณสมบัตคิ วามเป็นภรรยาในอุดมคติตามทีส่ งั คมคาดหวังจากสถานภาพของการเป็นผูห้ ญิง
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ทีด่ ี เช่น การไม่รกั นวลสงวนตัว การแต่งกายไม่เรียบร้อย การแสดงให้เห็นเนือ้ ตัวของตนเอง
การแต่งกายหรือการแสดงกิรยิ ายัว่ ยวนผูช้ าย ตัวบทบรรยายทองไพร�ำให้มลี กั ษณะดังกล่าว
ผ่านการใช้ภาษาและการพรรณนาความงามของทองไพร�ำทีเ่ น้นย�ำ้ และแสดงให้เห็นสิง่ ดึงดูด
ทางเพศต่าง ๆ ดังตัวบท
“ผ้าถุงกระโจมอกเปียกชุ่มแนบส่วนสัดกลมกลึง เห็นทุกสัดส่วน
ตั้งแต่อกอวบเลยไปจนถึงสะเอวคอด หน้าท้องแบนเรียบและต้นขาอวบอิ่ม
หล่อนดึงชายผ้าขึน้ สูงเห็นขาอ่อนผ่องนวล ลูบไล้ไปมาด้วยสบู่ ก่อนจะเลือ่ น
ขึ้นไล้เนินอกและแผ่นหลัง ... ลอออรตะลึงมอง นึกทุเรศจนขนลุกซู่ ตั้งแต่
เกิดมาเธอไม่เคยเห็นผูห้ ญิงคนไหนแสดงความไร้ยางอายออกมาได้แจ่มแจ้ง
เท่าหล่อน...” (V.Vinicchayakul, 2015, p. 98)
ในตอนสุดท้าย คะนองผูช้ กั น�ำยศให้ได้รจู้ กั กับทองไพร�ำ และร่วมมือกับทองไพร�ำ
หักหลังยศ ถูกทองไพร�ำทรยศ ด้วยการเป็นชู้กับนายใบ หัวหน้าคนเลี้ยงม้าและมีลูกด้วย
กัน คะนองส�ำนึกผิดกับเจ้านาย และโทษตนเองทีเ่ ป็นสาเหตุชกั น�ำผูห้ ญิงไม่ดอี ย่างทองไพร�ำ
เข้ามาในบ้านพลาธร สร้างความวุ่นวายและความฉิบหายจนกระทั่งไม่เหลืออะไร
ทองไพร�ำเป็นตัวละครที่ถูกสร้างให้ตัวละครอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ชอบ เป็นภาพ
ผูห้ ญิงทีเ่ มือ่ ไปอยูท่ ใี่ ด ก็สร้างความแตกแยกและความฉิบหาย ขนาดแม่ลม้ิ ซึง่ เป็นผูอ้ ปุ การะ
และเมตตาหล่อนที่สุดยังเปรียบทองไพร�ำกับงูพิษ เป็นภาพที่ตัวบทเน้นย�้ำคุณลักษณะของ
ตัวละครผู้นี้อย่างชัดเจนผ่านค�ำบอกเล่าของตัวละครตัวอื่น ๆ อย่างที่แม่ลิ้มกล่าวถึงทอง
ไพร�ำว่า “...อีนงั คนนีม้ นั งูพษิ อิฉนั เห็นมันมาตัง้ แต่คลอดออกจากท้องแม่ เลีย้ งมันมากับมือ
รู้สันดานมันดี ...” (V.Vinicchayakul, 2015, p. 481)
ในด้านลักษณะนิสัยของตัวละคร ผู้ประพันธ์สร้างให้ลอออรตัวละครเอกและ
ทองไพร�ำตัวละครคู่เปรียบมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนแบบขาวกับด�ำ คือ ลอออร
เป็ น ผู ้ ห ญิ ง ที่ มี จิ ต ใจดี ง าม ประพฤติ ต นอยู ่ ใ นศี ล ธรรม อยู ่ ที่ ใ ดก็ ไ ด้ รั บ ความรั ก ความ
เมตตาจากผู้คนรอบข้าง แม้มีผู้ไม่หวังดี แต่ด้วยสติปัญญาและความเข้มแข็งก็ท�ำให้ลออ
อรสามารถผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นมาได้อย่างดี สามารถครองตนได้อย่างมีเกียรติ ผิด
กับทองไพร�ำที่ประพฤติตนตามใจตนเอง ไม่ค�ำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่น ไปอยู่ที่
ใดก็สร้างความเดือดร้อนฉิบหายแก่ผู้นั้น ภาพที่แสดงผ่านพฤติกรรมของตัวละครทั้ง
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สองตัวนี้ แสดงให้เห็นการสร้างตัวละครคู่เปรียบเทียบ เพื่อให้เห็นพฤติกรรมความ
ดี ความเลว ที่ชัดเจน โดยผู้ประพันธ์น�ำเสนอผ่านลักษณะนิสัยที่เด่นชัดของตัวละคร
สถานภาพภรรยาของทองไพร�ำ ผูป้ ระพันธ์บรรยายให้เห็นหน้าทีเ่ พียงอย่างเดียว
ที่หล่อนท�ำได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องคือเรื่องให้ความสุขทางเพศรสแก่สามี ดังตัวบท
“หล่อนเป็นเมียทีใ่ ห้ความสุขเขาได้เต็มเปีย่ ม มีจริตกิรยิ าและการ
ปรนนิบัติเป็นที่ถูกตาถูกใจเขายิ่งกว่าลอออรหลายเท่า เขาขาดหล่อนไม่ได้
ดังคนไม่อาจขาดอาหารรสถูกปาก” (V.Vinicchayakul, 2015, p. 109)
นอกจากให้ความสุขทางเพศรสแก่สามีแล้ว คุณสมบัตทิ เี่ หมาะสมอืน่ ๆ ของ
ภรรยาที่ดี ทองไพร�ำไม่มีคุณสมบัติเหล่านั้นเลย ระหว่างที่เป็นภรรยาของยศ ทองไพร�ำ
เป็นชู้กับคะนองและนายใบ ลูกน้องของยศ จนกระทั่งตั้งท้องกับทั้งคู่ ทองไพร�ำไม่มีความ
ซื่อสัตย์ และไม่ได้มีความรักให้ยศอย่างแท้จริง หล่อนเพียงต้องการทรัพย์สินเงินทองที่จะ
อ�ำนวยให้ชวี ติ ของหล่อนสุขสบายเท่านัน้ ไม่เพียงเท่านีร้ ะหว่างทีท่ องไพร�ำตัง้ ท้อง เมือ่ หล่อน
ไม่สามารถให้ความสุขทางเพศแก่สามีได้ ทองไพร�ำวางแผนให้ยศติดการพนัน เพื่อที่ยศจะ
ได้ไม่มเี วลาไปสนใจผูห้ ญิงคนอืน่ การกระท�ำของทองไพร�ำมีสว่ นอย่างมากทีท่ ำ� ให้ชวี ติ ยศไม่
เหลืออะไร จะเห็นว่าพฤติกรรมของทองไพร�ำ หล่อนท�ำทุกอย่างโดยคิดถึงแต่ตัวเอง ไม่ได้
ค�ำนึงถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบที่จะเกิดกับผู้อื่น นอกจากนี้ เมื่อพระยานราภิบาลต้องการ
ลอออรมาเป็นภรรยาอีกคนหนึ่ง ทองไพร�ำแสดงความคิดว่าลอออรควรรีบรับไมตรีจาก
พระยานราภิบาล เมื่อสามีกับภรรยาอยู่คนละที่ก็เท่ากับว่าตายจากกันแล้ว ข้อความตอน
นี้แสดงทัศนคติเกี่ยวกับการเป็นภรรยาของทองไพร�ำได้อย่างชัดเจน ว่าหล่อนไม่ได้ต้องการ
สร้างครอบครัวเพื่อร่วมทุกข์ร่วมสุขและประพฤติตนเป็นภรรยาที่ให้เกียรติสามี
เมือ่ ทองไพร�ำมีสถานภาพเป็นแม่ ทองไพร�ำไม่สามารถเลีย้ งลูกได้ หล่อนไม่อดทน
ให้นมลูก และยกหน้าที่เลี้ยงดูลูกแก่พี่เลี้ยง ส่วนตัวหล่อนเองนั้นออกไปเที่ยวเตร่นอกบ้าน
และเล่นไพ่ ดังตัวบท
“... ส่วนทองไพร�ำนั้นไม่ต้องพูดถึง สัญชาตญาณความเป็นแม่
เป็นเรือ่ งเบาบางมากในความรูส้ กึ ของหล่อน อาจจะเป็นเพราะหล่อนเองไม่
เคยรู้จักความรักของแม่ตั้งแต่เกิด จึงไม่สู้เอาใจใส่ลูกทั้ง 2 คน ยกหน้าที่ทุก
อย่างให้พี่เลี้ยงดูแล วันเวลาในแต่ละวันก็หมดไปกับการเที่ยวเตร่นอกบ้าน
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จับจ่ายซื้อของสวยๆ งามๆ หรือเข้าวงไพ่ กลับมาบ้านก็ต่อเมื่อมารับหน้า
เอาอกเอาใจสามี” (V.Vinicchayakul, 2015, p. 264)
ในตอนสุดท้ายทองไพร�ำ เสียชีวิตจากการเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่าง
ทรมาน ผู้ประพันธ์ต้องการแสดงให้เห็นว่าการกระท�ำที่ผ่านมาของทองไพร�ำ สร้างความ
เดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น จุดจบจึงต้องทรมานอย่างมาก ดังตัวบท
“... อาการของทองไพร�ำทรุดหนัก หล่อนเพ้ออยู่ตลอดเวลา … เป็น
เสียงที่บอกความเจ็บปวดแสนสาหัส เมื่อหล่อนได้สติ ...ก็เฝ้าแต่คร�่ำครวญ
... หล่อนดิ้นรนกระเสือกกระสน ... ผ้าที่มัดมือหล่อนเอาไว้กับเสาเตียง ถูก
หล่อนกระชากจนบาดข้อมือลึกเข้าไปถึงกระดูก เลือดไหลเปียกชุ่มทั้งสอง
มือ ทองไพร�ำทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสอยู่หลายวัน กว่ามัจจุราชจะยอม
ปล่อยให้หล่อนได้สงบลงชั่วกาลนาน” (V.Vinicchayakul, 2015, pp.
768-769)
กล่าวโดยสรุปแล้ว ตัวละครทองไพร�ำ เป็นตัวละครที่ผู้ประพันธ์สร้างขึ้นมาเพื่อ
เป็นตัวละครคูเ่ ปรียบเทียบกับลอออร เพือ่ เน้นย�ำ้ ความคิดเรือ่ ง “กุลสตรี” ให้มคี วามชัดเจน
มากขึ้น
มาสู่ชีวิตคู่

2.3) การปฏิวัติพุทธศักราช 2475: ความเปลี่ยนแปลงที่น�ำภยันตราย

องค์ประกอบหนึ่งที่มีความส�ำคัญในนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ คือ ฉากหลังของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ในประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ที่น�ำเสนอในนวนิยายเรื่องมาลัยสามชายมี
ฉากหลังของเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นช่วงที่สยามเกิด
การเปลีย่ นแปลงหลายประการ เนือ่ งจากรับอิทธิพลจากตะวันตก เหตุการณ์ประวัตศิ าสตร์
เหล่านี้ล้วนมีความส�ำคัญในการน�ำเสนอความคิดต่าง ๆ ในเรื่อง
แม้มาลัยสามชายจะน�ำเสนอแนวคิดหลักเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงาน หากแต่
ผู้ประพันธ์ก็สามารถผูกเรื่องการเมืองไว้กับชีวิตแต่งงานของตัวละครเอกอย่างแยบยล
ผูป้ ระพันธ์นำ� เสนอเหตุการณ์ทางการเมืองทีส่ ำ� คัญเหตุการณ์หนึง่ คือการปฏิวตั เิ ปลีย่ นแปลง
การปกครอง พ.ศ. 2475 ของคณะราษฎร ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวผู้ประพันธ์บรรยายไว้อย่าง
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ชัดเจนในเรื่อง และสร้างให้ตัวละครเอกอย่างลอออรได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้ง
นี้ กล่าวคือ ลอออรแต่งงานครั้งที่ 2 กับพันเอกพระยาโยธาบดี บุตรชายของเจ้าพระยา
ราชศักดิ์ นายทหารใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของแผ่นดินในสมัยปลายรัชกาลที่ 5 ปัจจุบันรับ
ราชการเป็นหนึ่งในราชองครักษ์ในจอมพลสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต ฐานะ
ของลอออรเลื่อนขึ้นเป็น “คุณหญิงโยธาบดี” อย่างเต็มภาคภูมิ (V.Vinicchayakul, 2015,
p. 267) ครอบครัวของพันเอกพระยาโยธาบดี หรือเทพ สามีคนที่ 2 ของลอออรเป็น
คนที่รักเกียรติของตระกูลยิ่งกว่าชีวิตก็ว่าได้ เขาได้เลือดของเจ้าพระยาราชศักดิ์ผู้บิดามา
เต็มตัว ยึดมั่นในความจงรักภักดีต่อพระราชวงศ์ ซื่อตรงต่อหน้าที่ และหยิ่งในเกียรติของ
วงศ์ตระกูลยิ่งกว่าสิ่งใด (V.Vinicchayakul, 2015, p. 332) เมื่อบุตรสาวคนโตของพันเอก
เจ้าพระยาโยธาบดีรจู้ กั มักคุน้ กับบุตรชายของเจ้าพระยานราภิบาล เขาถึงกับสัง่ ห้ามบุตรสาว
อย่างเด็ดขาดว่าห้ามติดต่อกับคนในครอบครัวนี้ เนือ่ งจากพระยานราภิบาลไม่จงรักภักดีตอ่
พระมหากษัตริย์ ดังตัวบท
“...เจ้าคุณนราภิบาล นอกจากเป็นคนแปดเหลี่ยมสิบสองคม
ความประพฤติหลาย ๆ อย่างไม่น่าไว้ใจ เขาคบหากับ ...”
“พวกเกลียดเจ้า!” ...
“ผมทราบแต่ว่าเจ้าคุณนราเป็นคนมักใหญ่ใฝ่สูง” พระยา
โยธาบดีตอบสั้น ๆ “วิ่งเต้นประจบประแจงเจ้านายไม่ส�ำเร็จ ก็หันไปทาง
อื่น” จึงไม่อยากเกี่ยวดองด้วย ไม่อยากให้แปดเปื้อนมาถึงสกุลราชศักดิ์”
(V.Vinicchayakul, 2015, p. 331)
เมื่อเกิดเหตุการณ์ปฏิวัติ พ.ศ. 2475 ครอบครัวของพันเอกพระยาโยธาบดีเป็น
ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง ลอออรภรรยาที่ตั้งท้องแก่ก็ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ เมื่อสามีถูกจับกุมตัวไป หล่อนเปรียบความทุกข์แสนสาหัสที่เกิดขึ้นในครอบครัวครั้ง
นี้ว่าเหมือนถูกพายุการเมืองกระหน�่ำให้พันเอกพระยาโยธาบดีหลุดลอยไปจากครอบครัว
(V.Vinicchayakul, 2015, p. 343) แสดงให้เห็นผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมืองครั้ง
ส�ำคัญของสยาม อย่างเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ที่สามีของลอออร
ต้องลี้ภัยทางการเมืองไปเสียชีวิตที่ต่างประเทศ เนื่องจากถูกคณะปฏิวัติจับตัวไป ท�ำให้
ลอออรเป็นหม้ายและครอบครัวไม่สามารถด�ำรงสถานภาพอยูไ่ ด้ดงั เดิม นอกจากผลกระทบ
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ทีเ่ กิดขึน้ โดยตรงกับครอบครัวลอออรแล้ว เหตุการณ์ในครัง้ นีย้ งั ชักน�ำให้ลอออรต้องเจอกับ
อันตรายที่เกิดจากกิเลสของฝ่ายคณะราษฎร อย่างตัวละครพระยานราภิบาล นายทหาร
ใหญ่ทมี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับเหตุการณ์ปฏิวตั ิ พ.ศ. 2475 ทีต่ อ้ งการได้ลอออรเป็นภรรยา โดยใช้
วิธสี กปรก หลอกว่ามีจดหมายจากนายพันเอกพระยาโยธาบดี หากลอออรต้องการรับทราบ
ข่าวสารของสามี ต้องออกไปกับเขาในที่ลับตาผู้คน ดังตัวบท
...ลอออรนอนไม่หลับทัง้ คืน หลับตาลงก็เห็นแต่สหี น้าแววตาของชาย
ผูค้ กุ คาม ... เป็นผูห้ ญิงก็ตอ้ งอยูใ่ นก�ำมือผูช้ ายจริงหรือ ถ้าเธอจะพาลูกทัง้ สองไป
พบสามีในต่างแดน ก็ต้องเอาตัวเข้าแลกกับชายอื่น ... เธอคงกลั้นใจตายดีกว่า
จะให้คนอย่างนี้มาแตะต้องตัว ... (V.Vinicchayakul, 2015, p. 370) คิดมาทั้ง
คืน ถ้าต้องแลกด้วยเกียรติยศ หล่อนไม่อาจบากหน้าไปพบพีเ่ ทพอยูแ่ ล้ว เราตาย
จากกันโดยยังรักษาเกียรติของแต่ละฝ่ายไว้เสมอกันดีกว่า ถ้าชาตินี้ไม่ได้เจอกัน
อีก ก็ค่อยอธิษฐานพบกันใหม่ในชาติหน้า (V.Vinicchayakul, 2015, p. 383)
นอกจากนี้ ผู ้ ป ระพั น ธ์ ยั ง สร้ า งตั ว ละครฝ่ า ยคณะราษฎรให้ ถู ก มองในด้ า นลบ
อย่างพระยานราภิบาล นายทหารผูใ้ หญ่ทมี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับเหตุการณ์การปฏิวตั ิ พ.ศ. 2475
ที่ถูกน�ำเสนอในด้านลบ เป็นคนไม่ดี
นายพันต�ำรวจเอกพระยานราภิบาลเป็นชายที่เรียกตัวเองว่า “ผ่านมาร้อยเอ็ดเจ็ด
ย่านน�้ำ” เขาเกิดมาห่างไกลจากสภาพลูกผู้ดี ... ฐานะแค่พอมีพอกิน เข้ามาเรียนหนังสือ
ในเมืองหลวง รู้จักหาช่องทางสนองความทะเยอทะยาน ด้วยความอดทนแข็งแกร่งบวก
กับไหวพริบมีเหลี่ยมมุมจัดเจนเกินวัย เขาจึงกลายเป็นข้าราชการก้าวหน้า มีพรั่งพร้อมทั้ง
อ�ำนาจและเงินทอง ผู้หญิงเป็นจุดอ่อนของเขา เขาเป็นคนไม่อิ่มในสตรีเหมือนคนตะกละ
ไม่อิ่มในรสอาหาร ในบรรดาผู้หญิงนับสิบ ๆ ที่เขานับว่าเป็นเมีย คนส�ำคัญที่สุดคือเมีย
หลวง ลูกสาวเจ้าสัวในถิ่นส�ำเพ็ง คุณหญิงประไพคืออาหารรสชาติปานกลาง แต่ว่าภาชนะ
ที่ใส่มาเป็นทองค�ำแท้ เงินและความกว้างขวางของพ่อหล่อนเป็นฐานเกื้อหนุนให้เขาได้รับ
ความไว้วางใจและคะแนนนิยมจากผู้บังคับบัญชาเสมอมา ไม่ว่าเขาจะไปอยู่ใต้บารมีคน
ไหน เขาตอบแทนภรรยาด้วยการยกย่องอย่างดี แต่ใจเขานัน้ ไม่เคยอยูท่ หี่ ล่อนมาตัง้ แต่ไหน
แต่ไรแล้ว ลอออรคือผู้หญิงคนแรกที่ได้หัวใจเขาไป ตั้งแต่เห็นคุณหญิงโยธาบดีผู้งามแช่ม
ช้อยครั้งแรก พระยานราภิบาล อดไม่ได้ที่จะหวนนึกถึงวันแรกที่เขาเห็นมะปรางริ้วเป็น
ลวดลายงามตา ใสเย็นน่าลิ้มรสในภาชนะแก้วเจียระไน ... เขาอยากได้ผู้หญิงที่คนอย่างเขา
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ถูกตราหน้าว่าไม่มวี าสนาจะมี มันจะเป็นความภาคภูมใิ จสักแค่ไหน ถ้ามีขา่ วกระเดือ่ งเลือ่ ง
ลือว่า เจ้าคุณไม่เสียทีเกิดมาเป็นลูกผู้ชาย มีคุณหญิงถึงสองบ้าน บ้านแรกก็มั่งคั่ง บ้าน
ที่สองก็งามเหมือนนางฟ้า ซ�้ำยังเป็นคุณหญิงมาแล้วด้วย จะหาใครท�ำได้อย่างเจ้าคุณเป็น
ไม่มี (V.Vinicchayakul, 2015, pp. 530-531)
การสร้างตัวละครฝ่ายอนุรักษนิยมอย่างพันเอกพระยาโยธาบดี ให้เป็นบุคคลที่มี
การกระท�ำน่ายกย่อง เพียบพร้อมตั้งแต่เกิด นอกจากนี้ยังมีตัวละครอื่น ๆ ที่อยู่ในฝ่าย
เดียวกันที่ผู้ประพันธ์สร้างให้เป็นตัวละครที่ดี อย่างเสด็จพระองค์หญิงฯ ที่เป็นบุคคลที่มี
อิทธิพลทางความคิดต่อลอออรมาก เมื่อลอออรเกิดปัญหาก็พึ่งพระบรมโพธิสมภารของ
เสด็จพระองค์หญิงฯ เช่นตอนที่ลอออรเลิกกับยศ สามีคนแรกที่ไปมีผู้หญิงคนอื่น ลอออร
ก็กลับเข้าไปรับใช้เสด็จพระองค์หญิงฯ เป็นต้น
หากตีความเหตุการณ์ทางการเมืองในปี พ.ศ. 2475 ว่าเป็นยุคเริ่มแรกของ
ประชาธิปไตย อันเป็นแนวคิดที่รับมาจากตะวันตก ว่าเป็นการเริ่มต้นของความเป็นสมัย
ใหม่แล้ว การน�ำเสนอเรื่องราวเช่นนี้ในนวนิยายเรื่องมาลัยสามชายอาจตีความได้ว่า
ผู้ประพันธ์ก�ำลังน�ำเสนอว่าความเป็นสมัยใหม่เป็นอันตรายต่อผู้หญิง ซึ่งตีความให้ลึกต่อไป
อีกได้ว่า ผู้ประพันธ์ก�ำลังน�ำเสนอว่า ความทันสมัยมิได้มีแต่ด้านดี แต่มีภัยอันตราย ที่ต้อง
ตระหนักด้วย แต่สิ่งที่จะท�ำให้ผู้หญิงรักษาตัวรอดได้ท่ามกลางภัยคุกคามจากความเป็น
สมัยใหม่นี้ก็คือการครองตัวเป็นกุลสตรี ดังที่เรื่อง มาลัยสามชาย ได้น�ำเสนอให้เห็น ที่
ผ่านมามีนักวิชาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครเพศหญิงกับการน�ำเสนอความ
คิดเชิงอุดมการณ์อยู่บ้าง เช่น Thak Chaloemtiarana (2015) เขียนบทความเรื่อง
“ความไม่พยาบาท: วิบากกรรมของความเป็นสมัยใหม่” ในบทความนีแ้ ม้ทกั ษ์ เฉลิมเตียรณ
จะไม่ได้ตคี วามตัวละครหญิง ในฐานะความหมายเชิงสัญลักษณ์เรือ่ งอุดมการณ์ทางการเมือง
โดยตรง แต่ก็มีการเชื่อมโยงว่า ตัวละครผู้หญิงในเรื่องความไม่พยาบาท “เป็นตัวแทน”
ของค่านิยม 2 ชุด บทวิเคราะห์ของทักษ์ เฉลิมเตียรณ นี้ จึงแสดงให้เห็นว่า การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครหญิงกับความหมายเชิงสัญลักษณ์ทางค่านิยมหรืออุดมการณ์
สามารถกระท�ำได้ หากมีหลักฐานที่มีน�้ำหนัก ไม่เลื่อนลอย ในบทความดังกล่าว ทักษ์
เฉลิมเตียรณ กล่าวถึงนวนิยายเรือ่ งความไม่พยาบาทว่า นวนิยายเรือ่ งนีต้ งั้ ค�ำถามต่อความ
สามารถของผู้หญิงที่จะรับมือกับเสรีภาพใหม่ที่มาพร้อมกับความทันสมัย อันเป็นความ
ทันสมัยที่ดึงผู้หญิงออกจากโครงสร้างสังคมตามจารีตเดิม อย่างเช่น ครอบครัว บทบาท
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หน้าที่ในฐานะแม่และภรรยา และยังบ่อนท�ำลายวัฒนธรรมและคุณค่าตามขนบของไทย
ผู้หญิงที่มีเสรีภาพแบบใหม่นี้ตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะสูญเสียตัวตนในฐานะผู้หญิงไทยไป
(Chaloemtiarana, 2015, p. 33)
จากการวิเคราะห์ข้างต้น แสดงให้เห็นว่านวนิยายเรื่องมาลัยสามชาย มีความ
ย้อนแย้งในการน�ำเสนอคุณค่าใหม่เกี่ยวกับผู้หญิง กล่าวคือ เมื่อมององค์ประกอบทั้งหมด
ของนวนิยาย โดยเฉพาะฉากของนวนิยายที่น�ำเสนอเหตุการณ์ในช่วงที่สังคมเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นสมัยใหม่จะพบว่าผู้ประพันธ์พยายามน�ำเสนอความก้าวหน้า
หรือความเป็นสมัยใหม่ผ่านตัวละครเอกผู้หญิง โดยน�ำเสนอผ่านพฤติกรรมต่าง ๆ ของ
ตัวละคร ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งการแต่งกาย การใช้ชวี ติ ความคิดความกล้าตัดสินใจในเรือ่ งต่าง
ๆ ของผูห้ ญิง ทีเ่ มือ่ เปรียบเทียบกับผูห้ ญิงในสมัยก่อนอาจจะไม่นยิ มกระท�ำกัน แต่ตวั ละคร
เอกของเรื่องอย่างลอออรสามารถขับรถ ยิงปืน ซึ่งเป็นพฤติกรรมของผู้ชายได้ มองอย่าง
ผิวเผินลอออรเป็นตัวละครที่มีความน�ำสมัย แต่หากวิเคราะห์ถึงคุณสมบัติและพฤติกรรม
อื่น ๆ ของตัวละครจะพบว่า ลอออรยังเป็นตัวละครที่มีความเป็น “กุลสตรี” อยู่มาก
อย่างเช่น ลอออรเกิดในชาติตระกูลสูง เพียบพร้อมเรื่องคุณสมบัติและลักษณะของภรรยา
ที่ดีที่สังคมคาดหวัง เช่น ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีต่อสามี หรืออย่างตอนที่จะ
ตัดสินใจแต่งงานกับผู้ชายที่มีอายุน้อยกว่าก็เกิดความลังเลใจ กังวลว่าจะถูกนินทาว่าร้าย
ว่าเป็นผูห้ ญิงทีห่ มกมุน่ ในเรือ่ งกามารมณ์ ดังนัน้ ตัวละครลอออรจึงเป็นผูห้ ญิงที่ “ก้าวหน้า
แต่อยู่ในกรอบ” คือมีทั้งความน�ำสมัยและความเป็นจารีตอยู่ในตัว แตกต่างอย่างชัดเจน
กับตัวละครคู่เปรียบอย่างทองไพร�ำที่ไม่มีชาติตระกูล ไม่ได้รับการอบรมที่ดี สร้างความ
เดือดร้อนแก่ผู้อื่นและไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม กระทั่งสุดท้ายต้องเจอกับชะตากรรม
ที่เลวร้ายในบั้นปลายชีวิต

ปัจจัยในการสร้างนวนิยายเรื่องมาลัยสามชาย
ปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้ผู้ประพันธ์สร้างสรรค์บทประพันธ์ เพื่อน�ำเสนอคุณค่าใหม่
ของผู้หญิงในนวนิยายเรื่องมาลัยสามชาย นอกจากปัจจัยที่เกิดจากตัวบทงานวรรณกรรม
แล้ว ปัจจัยภายนอกมีส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้ผู้ประพันธ์เลือกน�ำเสนอคุณค่าใหม่ของผู้หญิง
การศึกษานี้ผู้วิจัยได้แนวคิดมาจากการศึกษาวรรณคดี โดยใช้แนวคิดสังคมวิทยาแห่ง
วรรณคดี (Sociology of Literature) ซึ่งแนวคิดนี้ให้ความส�ำคัญกับการศึกษาบริบทที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์งานวรรณกรรม ดังนี้
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สังคมวิทยาแห่งวรรณคดี เป็นการศึกษาวรรณกรรมในแง่สังคมวิทยา กล่าวคือ
ในโลกของวรรณกรรมประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ ผู้แต่งหรือผู้ประพันธ์
ตัวบทวรรณกรรม และผู้เสพหรือผู้อ่าน ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้ เป็นองค์ประกอบ
ส�ำคัญทีท่ ำ� ให้วรรณกรรมเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ด�ำรงอยูไ่ ด้ ดังนัน้ การศึกษาวรรณกรรมเพียงใน
มิติใดมิติหนึ่ง จึงไม่น่าจะท�ำให้เข้าใจระบบการสร้างการเสพวรรณกรรมอย่างลึกซึ้ง ด้วย
เหตุดงั นี้ นักวรรณคดีจงึ พยายามทีจ่ ะแสวงหามุมมองของการศึกษาให้ครอบคลุมไปถึงผูอ้ า่ น
ด้วย จึงเป็นที่มาของศาสตร์แห่งการศึกษาวรรณคดีอีกศาสตร์หนึ่งที่เรียกว่า สังคมวิทยา
แห่งวรรณคดี เพือ่ ให้การพิจารณาวรรณคดีครอบคลุมและรอบด้าน ครบองค์ประกอบของ
โลกแห่งวรรณคดีทั้ง 3 มิติ (Intaraporn, 2009, p. 2)
การศึกษาวรรณกรรมในเชิงสังคมวิทยานี้ ท�ำให้การมองวรรณกรรมครบถ้วนรอบ
ด้านมากยิง่ ขึน้ น�ำไปสูก่ ารตอบค�ำถามเรือ่ งปัจจัยในการสร้างนวนิยายอิงประวัตศิ าสตร์เรือ่ ง
มาลัยสามชายได้อย่างรอบด้าน เนือ่ งจากผูศ้ กึ ษาวรรณกรรมมักจะละเลยมิตทิ สี่ ามคือผูอ้ า่ น
และสังคม การศึกษาวรรณกรรมจึงขาดความรู้สึกเหมือนจอภาพยนตร์ที่มีเพียงความกว้าง
และยาวเพียงสองมิติ ท�ำให้การศึกษาข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ทางวรรณกรรมผิดเพีย้ น
ไปจากที่ควรจะเป็น (Chantavanich, 1983, p. 10)
จากการศึกษาโดยใช้แนวคิดสังคมวิทยาแห่งวรรณคดี พบว่าปัจจัยที่ท�ำให้
ผูป้ ระพันธ์เลือกใช้ตวั ละครเอกผูห้ ญิงในการน�ำเสนอคุณค่าใหม่แบบ “ก้าวหน้าอยูใ่ นกรอบ”
ประกอบด้วยปัจจัยดังนี้
1) ชีวประวัติและผลงานของผู้ประพันธ์ ปัจจัยส�ำคัญข้อหนึ่งที่ท�ำให้มาลัย
สามชายมีตัวละครเอกเป็นผู้หญิง เนื่องจาก ผู้ประพันธ์ คือ คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์ ผู้ใช้
นามปากกาในการแต่งนวนิยายเรื่องนี้ว่า ว.วินิจฉัยกุล เป็นผู้หญิง เป็นบุตรสาวคนเดียวของ
นายวัลลภ วินิจฉัยกุล และนางกาญจนี วินิจฉัยกุล สมรสกับนายสมพันธ์ ดิถียนต์ และมี
บุตรสาว 2 คน คือ ดร. สาวิตา ดิถียนต์ และ ดร. วัตสาตรี ดิถียนต์
ผูป้ ระพันธ์เป็นผูห้ ญิงและมีบตุ รสาวเป็นผูห้ ญิง จึงมีความเข้าใจมุมมองของผูห้ ญิง
การประพันธ์มาลัยสามชาย โดยใช้ตัวละครเอกเป็นผู้หญิงจึงท�ำได้อย่างราบรื่น เพราะเป็น
เรื่องที่ใกล้เคียงกับมุมมองและการใช้ชีวิตของผู้ประพันธ์ ไม่เฉพาะนวนิยายเรื่องมาลัย
สามชายที่ผู้วิจัยน�ำมาศึกษาเท่านั้นที่มีตัวละครเอกเป็นผู้หญิง นวนิยายส่วนมากของ
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ผู้ประพันธ์ก็มักมีตัวละครเอกเป็นผู้หญิงเช่นกัน เช่น นวนิยายเรื่อง ราตรีประดับดาว,
สองฝั่งคลอง, บูรพา, เพชรกลางไฟ เป็นต้น
2) รูปแบบการน�ำเสนอและทีม่ าของนวนิยาย นวนิยายมีรปู แบบการน�ำเสนอแบบ
การเขียนเล่าชีวประวัติของบุคคลในครอบครัว กล่าวคือ มาลัยสามชายมีรูปแบบการเล่า
เรื่องแบบย้อนกลับ ผู้เล่าเรื่องเป็นบุคคลในครอบครัวของตัวละครเอกฝ่ายหญิงที่อยู่คนละ
รุ่นเป็นผู้เล่าให้ลูกหลานฟัง เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวภายในครอบครัว ลักษณะการเล่าเรื่อง
คล้ายกับการน�ำเสนอชีวประวัตทิ เี่ ล่าตัง้ แต่ชวี ติ ในวัยเด็กกระทัง่ ถึงวันสุดท้ายของชีวติ และ
ผู้ประพันธ์กล่าวถึงที่มาของตัวละครค่อนข้างชัดเจน อย่างนวนิยายเรื่องมาลัยสามชาย
เปิดเรื่องด้วยการเล่าเรื่องของลอออร ผ่านความทรงจ�ำของหลานสาวคนโต บุตรสาวของ
หนูเดช ลูกชายของลอออรกับเจ้าพระยาโยธาบดี สามีคนทีส่ อง สาเหตุทไ่ี ด้เล่าเรือ่ งราวของ
ลอออร เนือ่ งจาก หลังจากลอออรเสียชีวติ ทัง้ บ้านฝัง่ โยธาบดีและฝัง่ เจ้าดิเรกรุจ ต้องการ
เก็บอัฐิของลอออรไว้ฝั่งตน จึงได้มีการเล่าเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปของลอออรว่าเป็น
บุคคลทีม่ ลี กั ษณะแตกต่างจากหญิงสาวคนอืน่ ในวัยเดียวกัน เป็นการน�ำเสนอเรือ่ งแบบเล่า
ย้อนกลับ โดยผู้ประพันธ์ได้รับแรงบันดาลใจในการแต่งนวนิยายเรื่องนี้จากการตามคุณแม่
ไปบ้านสุภาพสตรีสูงอายุ ท่านหนึ่งเป็นประจ�ำ ท่านอายุประมาณ 65 ปี เป็นสตรีรูปงาม
มีความเป็นอยู่ที่ทันสมัยเมื่อเทียบกับคนรุ่นราวคราวเดียวกัน ดังตัวบท
... “คุณป้า” อายุประมาณ 65 ปี ... แม้ว่าชรามากในสายตาของ
เด็กอายุสบิ กว่าขวบ ก็ยงั จ�ำได้วา่ คุณป้างามมาก ความชราไม่อาจลบล้างโครง
หน้าสวย หน้ารูปไข่ รูปดวงตาใหญ่ยาว เปลือกตาลึก และจมูกโด่งคม ... การ
แต่งกายของคุณป้าก็งามเรียบร้อยสมวัยและฐานะ ... กิรยิ าพาทีแช่มช้อยชวน
มอง ... คุณป้าอยูอ่ ย่างทันสมัยเมือ่ เทียบกับผูอ้ ยูใ่ นวัยเดียวกัน บ้านท่านมีกนิ
น�้ำชากันในตอนบ่ายด้วย เป็นกิจวัตรที่ท�ำกันมาเป็นประจ�ำ ไม่ใช่อวดความ
หรูหราแต่อย่างใด ... (V.Vinicchayakul, 2015, p. 4)
3) ฉากของนวนิยาย เหตุการณ์ที่ผู้ประพันธ์ใช้เป็นฉากในนวนิยายเรื่องมาลัย
สามชาย เป็นช่วงที่สยามก�ำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เนื่องจากการเข้ามาของ
อิทธิพลจากชาติตะวันตก จากการเป็นรัฐจารีตสูก่ ารเปลีย่ นแปลงเป็นรัฐสมัยใหม่ สถานภาพ
ทางสังคมและความเท่าเทียมทางเพศของผู้หญิง เป็นประเด็นส�ำคัญประเด็นหนึ่งที่ถูก
ใช้เป็นมาตรวัดระดับความก้าวหน้าของแต่ละสังคมตามมโนทัศน์เรื่องความมีอารยธรรม

50

วิวิธวรรณสาร 			

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม) 2564

(civilization) ของชาติตะวันตก ผู้หญิงถูกค�ำนึงถึงในฐานะที่เป็นตัวแทนของความศิวิไลซ์
(Suklarpkit, 2018, p. 28) การน�ำเสนอประเด็นเรือ่ งคุณค่าใหม่ของผูห้ ญิงในนวนิยายเรือ่ ง
มาลัยสามชายจึงมีความสอดคล้องกับฉากของนวนิยาย
4) การเผยแพร่นวนิยาย มาลัยสามชายประพันธ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ลงในนิตยสาร
สตรี คือตีพิมพ์เป็นตอนลงในนิตยสารพลอยแกมเพชร และตีพิมพ์รวมเล่มครั้งแรก
พ.ศ. 2550 โดยส�ำนักพิมพ์เพื่อนดี นวนิยายที่ตีพิมพ์เป็นตอนลงในนิตยสารสตรีที่มีกลุ่ม
ผู้อ่านส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้ผู้ประพันธ์เลือกใช้ตัวละครเอกเป็น
ผู้หญิง เนื่องจากผู้อ่านสามารถจินตนาการภาพและความรู้สึกขณะที่อ่านได้อย่างมีอรรถรส
ตรงกับรสนิยมของกลุ่มผู้อ่านนิตยสารสตรี ซึ่งเป็นผู้หญิงชนชั้นกลางค่อนข้างสูงเป็นส่วน
ใหญ่ การใช้ตัวละครเอกเป็นผู้หญิงเพื่อน�ำเสนอคุณค่าใหม่ของผู้หญิงท�ำให้ผู้อ่านรู้สึกใกล้
ชิดและเข้าใจตัวละครมากยิ่งขึ้น
ปัจจัยภายนอกตัวบทที่กล่าวข้างต้นนี้ ถือเป็นปัจจัยส�ำคัญหนึ่งที่ท�ำให้ผู้ประพันธ์
เลือกน�ำเสนอนวนิยายผ่านตัวละครเอกที่เป็นผู้หญิง

สรุปอภิปรายผลการวิจัย
วินิตา ดิถียนต์ เป็นนักเขียนนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ชั้นแนวหน้าคนหนึ่งของ
ไทย ผลิตผลงานประเภทนวนิยายอิงประวัติศาสตร์จ�ำนวนมากและมีผลงานอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ประพันธ์นวนิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่องแรกถึงปัจจุบัน มาลัยสามชายเป็นผลงาน
นวนิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่องหนึ่งของวินิตาที่ได้รับความนิยมอย่างสูง กระทั่งมีผู้ก�ำกับ
น�ำบทประพันธ์ไปผลิตเป็นบทละครโทรทัศน์ นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลนวนิยายดีเด่น
จากการประกวดหนังสือดีเด่นประจ�ำปี พ.ศ. 2551 ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รางวัลทางวรรณกรรมและความนิยมของนวนิยายเรื่องมาลัยสามชาย
ดังกล่าว แสดงให้เห็นคุณค่าของบทประพันธ์ ที่นอกจากความบันเทิงและความงามทาง
วรรณศิลป์แล้ว ผู้ประพันธ์ยังแสดงความตั้งใจจริงในการผลิตผลงานด้วยความรัก ความ
สนใจในเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณีอย่างลึกซึ้งด้วย
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ผลการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ความย้อนแย้งของการน�ำเสนอคุณค่าใหม่ของผู้หญิง
ในนวนิยายเรื่องมาลัยสามชาย ของ ว.วินิจฉัยกุล พบว่า ผู้ประพันธ์มุ่งหักล้างความคิด
เกี่ยวกับผู้หญิงที่แต่งงาน 3 ครั้งหรือหลายครั้งว่าเป็นผู้หญิงไม่ดี และน�ำเสนอคุณค่าใหม่
ของผู้หญิงว่าจ�ำนวนครั้งในการแต่งงานไม่สามารถน�ำมาวัดคุณค่าของผู้หญิงได้ คุณค่า
ของผู้หญิงขึ้นอยู่ที่การประพฤติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมของผู้หญิงเอง แนวคิดดังกล่าว
เป็นแนวคิดที่แสดงให้เห็นความก้าวหน้าบางประการในการมองผู้หญิง หากอ่านนวนิยาย
เรื่องนี้จะพบความน�ำสมัยของตัวละครเอกหลายอย่าง เช่น การใช้ชีวิตประจ�ำวันของ
ตัวละครเอกทีม่ ลี กั ษณะคล้ายกับชาวตะวันตก การแต่งกาย การใช้นำ�้ หอมกลิน่ ลาเวนเดอร์
การจิบชายามบ่าย เป็นต้น แต่หากวิเคราะห์นวนิยายเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งแล้วจะพบว่า
มาลัยสามชายเป็นนวนิยายทีผ่ ลิตซ�ำ้ ชุดความคิดเกีย่ วกับ “กุลสตรี” ในหลายประเด็น กล่าว
คือ ตัวละครเอกอย่างลอออร ที่แม้จะมีภาพลักษณ์และวิถีปฏิบัติอย่างผู้หญิงหัวก้าวหน้า
แต่ยังมีความเป็นกุลสตรีตามขนบประเพณีไทยอยู่มากเช่นกัน ... นอกจากนี้ยังมีการ
วิพากษ์ความเปลีย่ นแปลงทางการเมืองการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปสู่
ระบอบประชาธิปไตย อย่างการสร้างตัวละครฝ่ายคณะราษฎรเป็นปฏิปกั ษ์กบั ตัวละครเอก
มีพฤติกรรมและนิสัยในด้านลบ พร้อมกับจุดจบของตัวละครฝ่ายคณะราษฎรที่ไม่ดี โดย
ผูป้ ระพันธ์นำ� เสนอชุดความคิดเหล่านีผ้ า่ นกลวิธที สี่ ำ� คัญ ดังนี้ ใช้แนวคิดเรือ่ งการวิเคราะห์
องค์ประกอบของวรรณกรรม โดยกลวิธที โี่ ดดเด่นทีผ่ ปู้ ระพันธ์ใช้ ได้แก่ 1. กลวิธกี ารสร้างตัว
ละครเอกให้มีคุณสมบัติของ “ผู้หญิงก้าวหน้าที่อยู่ในกรอบ” 2. การสร้างตัวละครคู่เปรียบ
อย่างทองไพร�ำให้อยู่ในฐานะ “หญิงร้าย” เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างระหว่าง
ตัวละครเอกและตัวละครคู่เปรียบ ท�ำให้ความหมายของตัวละครเอกชัดเจนยิ่งขึ้น และ
3. การใช้เหตุการณ์เปลีย่ นแปลงการปกครองพุทธศักราช 2475 มาสร้างปมปัญหาทีส่ ง่ ผลก
ระทบต่อชีวติ คูข่ องตัวละครเอก ให้ไม่สามารถด�ำรงสถานภาพของค�ำว่าครอบครัวได้อกี ต่อ
ไป มาลัยสามชายจึงเป็นนวนิยายที่แสดงให้เห็นความย้อนแย้งของการน�ำเสนอคุณค่าใหม่
ของผู้หญิงที่ยังคงติดอยู่กับค�ำอธิบายเรื่องความเป็นกุลสตรี
ลอออรเป็นตัวละเอกที่เป็นตัวแทนของผู้หญิงในยุคที่สยามก�ำลังเปลี่ยนผ่านเข้า
สู่โลกสมัยใหม่ เป็นผู้หญิงในอุดมคติที่สามารถมีชีวิตและครองตนได้อย่างดีงาม ได้รับการ
ชื่นชมจากคนที่รู้จักและคนใกล้ชิดในครอบครัว ภาพที่ผู้ประพันธ์น�ำเสนอมีดังนี้ ลอออร
เป็นหญิงสาวผู้เกิดในสกุลสูง ได้รับการอบรมเลี้ยงดูในวัง อยู่ในความอุปการะของเสด็จ
พระองค์หญิงฯ เป็นคนฉลาด เรียนรู้งานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถ

52

วิวิธวรรณสาร 			

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม) 2564

ประดิดประดอยและสร้างสรรค์งานจนเป็นที่รักและเป็นที่ไว้วางใจของคนในวัง ลอออร
เป็นหญิงสาวที่มีความงาม ประกอบกับได้รับการฝึกอบรมกิริยามารยาทจากในวัง ท�ำให้
มีบุคลิกภาพดี สง่างาม มีความอ่อนหวาน นุ่มนวล สร้างความเย็นตาเย็นใจแก่ผู้พบเห็น
เมือ่ แต่งงานก็เป็นภรรยาทีด่ ี ปฏิบตั ติ นต่อครอบครัวของสามีเหมือนเป็นครอบครัวของตนเอง
ท�ำให้เป็นทีร่ กั ของคนรอบข้าง เมือ่ เจอปัญหาจึงมีคนพร้อมช่วยเหลือ ท�ำให้ลอออรสามารถ
ฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ ได้ และครองตนอย่างมีความสุขกระทั่งเสียชีวิต
เมื่อน�ำแนวคิดสังคมวิทยาแห่งวรรณคดีมาวิเคราะห์ปัจจัยที่น่าจะสัมพันธ์กับ
การน�ำเสนอชุดความคิดดังกล่าวในนวนิยายเรือ่ งมาลัยสามชายแล้ว พบว่ามี 4 ปัจจัย ได้แก่
1. ปัจจัยด้านผู้ประพันธ์ คือทัศนะของผู้ประพันธ์ที่ยึดถือในคุณค่าของความเป็นไทยแบบ
จารีต 2. รูปแบบการน�ำเสนอของนวนิยายที่อยู่ในรูปของชีวประวัติ ซึ่งผู้ประพันธ์ได้รับ
แรงบันดาลใจในการแต่งจากการได้รับฟังชีวประวัติของคุณป้าท่านหนึ่งที่ผู้ประพันธ์รู้จัก
3. ฉากของนวนิยาย และ 4. ปัจจัยด้านการเผยแพร่นวนิยาย กล่าวคือกลุ่มผู้อ่านที่น่าจะ
นิยมอ่านนวนิยายของ ว.วินิจฉัยกุล เป็นกลุ่มผู้หญิงชนชั้นกลาง ที่น�ำเสนอชุดความคิดใน
ลักษณะคล้ายคลึงกับเรื่องมาลัยสามชาย
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