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งานวิจัยนี้มุงศึกษาการประกอบสราง “ความเปนอื่น” ในนวนิยายเรื่อง ฟากฟาสาละวิน ของหลวงวิจิตรวาทการ
ผานแนวคิดบูรพคดีนิยมและแนวคิดหลังอาณานิคม ผลการวิจัยพบวาผูประพันธนําเสนอภาพแทนของพมาเปนดินแดน
ที่ไมอารยะ และเสนอสภาพทางภูมิศาสตรที่งดงามนาพิศวงของฉากขนานไปกับเรือนกายของตัวละครเอกหญิง ตัณหา
อาณานิคมแสดงผานเพศวิถีของตัวละคร ตัวละครเอกชายแสดงความเปนชายผานความเปนไทยและคุณธรรมที่มีความ
เปนสุภาพบุรุษ ความแข็งแกรง ความเหนือกวา ขับเนนใหเห็นความออนแอไรอํานาจของความเปนพื้นเมืองทั้งของไทย
ใหญและของพมาที่ถูกทําใหเปนหญิงตามวาทกรรมอาณานิคม ความเปนอื่นทั้งมวลสอดรับกับกรอบวาทกรรมของยุค
สมัยและชี้ใหเห็นศักยภาพของวรรณกรรมในฐานะปฏิบัติการทางวาทกรรม

ABSTRACT
This research aims at studying construction of “otherness” in Luang Vichit Vadakarn’s Fak Fa
Salween through the lens of Orientalism and Postcolonialism. The results reveal that the author represents
Burma as uncivilized territory and geographically portrays exotic setting along with female protagonist’s
body. Colonial desire is expressed via characters’ sexuality. Male protagonist asserts his masculinity with
Thainess and virtues: gentleman-ness, strength, superiority. Those underline weakness and
powerlessness of the indigenous among feminized Thai Yai and Burmese following colonial discourse. All
otherness enhances contextualized episteme and verifies literary forces as discursive practices.
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คํานํา
หลวงวิจิตรวาทการเปนชนชั้นนําทางการเมืองของไทยในยุคที่จอมพล ป.พิบูลสงครามเรืองอํานาจ กลาวคือ
ยุคที่รัฐนิยมหรือชาตินิยมเฟองฟู หลวงวิจิตรวาทการทํางานใกลชิดจอมพล ป.พิบูลสงคราม โดยมีหนาที่ทํานโยบาย
หลายประการของ “ทานผูนํา” ใหเกิดผล ประเทศไทยยุคนั้นอยูในยุคปรับประเทศใหทันสมัย หลวงวิจิตรวาทการได
สรรคสรางหลายอยางใหเกิดขึ้นในนามของ “ความศิวิไลซ” และเปนมรดกตกทอดอยูในวิธคี ิดของคนไทยจนถึงปจจุบัน
พลังทางความคิดและผลผลิตของพลังดังกลาวที่ยังคงหลงคางอยูในสถาบันทางสังคมและวัฒนธรรมทั้งหลายนั้น แสดง
ใหเห็นความสําคัญของหลวงวิจิตรวาทการทั้งในฐานะชนชั้นนําทางการเมืองและในฐานะปญญาชนที่ทําหนาที่ชี้นํา
สังคมหลายดาน
“ความศิวิไลซ” “ชาติไทย” และ “ความเปนไทย” เปนวาทกรรม (discourse)2 ที่แผคลุมสังคมไทยในยุครัฐนิยม
และถูกผลิตซ้ําจนกลายเปนกรอบวาทกรรม (episteme) ที่รองรับการสรางปฏิบัติการทางวาทกรรมตางๆ สืบเนื่องมา
จนถึงปจจุบัน ในแงการผลิตซ้ําวาทกรรม งานเขียนหลากหลายประเภท เปนตนวา สารคดี บันเทิงคดี และบทละครของ
หลวงวิจิตรวาทการถือเปนปฏิบัติการทางวาทกรรมที่สําคัญ ที่นาสังเกตคือ งานเขียนของหลวงวิจิตรวาทการตั้งแตยัง
อยูในราชการจนกระทั่งหันมายึดอาชีพนักประพันธเปนหลักนั้นมิไดละทิ้งหนาที่ในการผลิตซ้ําวาทกรรมที่วา ดวยความ
เปนไทย ความเปนไทยในที่นี้จึงเปนสิ่งที่ประกอบสรางทางสังคม (socially constructed) มิใชสิ่งมีอยูหรือเปนไปตาม
ธรรมชาติ
นวนิยายจํานวนมากที่หลวงวิจิตรวาทการเขียนขึ้นในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เชน บัลลังกเชียงรุง
ดอกฟาจําปาศักดิ์ ฟากฟาสาละวิน และ กุหลาบเมาะลําเลิง เปนนวนิยายที่ สุภิญญา (2547) จัดใหเปนนวนิยายเชิง
ประวัติศาสตร งานศึกษาของสุภิญญาแสดงผลวากลวิธีการประพันธงานเขียนกลุมนี้ของหลวงวิจิตรวาทการคือการ
สรางเนื้อเรื่องตรงตามประวัติศาสตร การดัดแปลงเนื้อเรื่องประวัติศาสตร และการสมมติเนื้อเรื่องขึ้นใหม อยางไรก็
ตาม ผลการศึกษาดังกลาวยังไมไดชี้ใหเห็นความซับซอนในการสรางความหมายในงานเขียนของหลวงวิจิตรวาทการ
ในแง ที่สั มพั น ธกับกรอบวาทกรรมของสั งคมและยุ คสมัย ผู วิจั ยจึง เห็ นว า ควรศึ กษานวนิยายกลุ มนี้ เ พื่อ ชี้ใ หเ ห็ น
ศักยภาพของงานเขียนของหลวงวิจิตรวาทการในฐานะปฏิบัติการทางวาทกรรมเรื่องการสรางความเปนไทยรวมทั้ง
การสราง “ความเปนอื่น” (otherness) หรือ “ความไมเปนไทย” ขึ้นมาเพื่อขับเนนและธํารงความเปนไทยไว
นวนิยายกรณีศึกษาในที่นี้คือนวนิยายเรื่อง ฟากฟาสาละวิน (พิมพครั้งแรก พ.ศ.2493) ที่ผูประพันธกลาววา
“(ฟากฟาสาละวิน) เปนลูกสาวอีกคนหนึ่งของขาพเจา ซึ่งไดตบแตงประดับประดาอยางประณีตบรรจงเพื่อใหเปน
ความงามที่ชื่นชูใจ สามารถจะเขายืนเรียงแถวกับพี่สาวทั้งสองคนคือ ‘บัลลังกเชียงรุง’ และ ‘ดอกฟาจําปาศักดิ์’ ”
(หลวงวิจิตรวาทการ, 2542: (10)) สาเหตุที่ผูวิจัยเลือกศึกษา ฟากฟาสาละวิน เนื่องจากนวนิยายเรื่องนีใ้ ชประเทศพมา
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วาทกรรม (discourse) ในที่นี้ใชตามนัยของมิแชล ฟูโกต (Michel Foucault, 1926-1984) หมายถึงระบบขอความ/ภาษาที่สัมพันธอยางแนน
แฟนกับความรูเชิงสังคมและอํานาจ มนุษยรับรูและทําความเขาใจโลกผานวาทกรรม สวนกรอบวาทกรรม (episteme) ที่ทําหนาที่เปนกฎเกณฑที่
รองรับใหวาทกรรมนั้นๆ ดํารงอยูไดผานการผลิตซ้ํา ยกตัวอยางเชนวาทกรรมทางการแพทย ที่คนเขาใจวาการแพทยคือการรักษารางกายที่เจ็บปวย
แตแทจริงแลว การแพทยนําเสนอระบบขอความที่วาดวยรางกาย ความเจ็บปวย และโลก ในระบบนี้มีหลักการของการคัดสรรและคัดทิ้ง สิ่งที่พูดได
และสิ่งที่พูดไมได โดยที่วาทกรรมและกรอบวาทกรรมอาจเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย (Ashcroft, Griffith, and Tiffin, 2007: 62-63)

หรือเมียนมาร และรัฐสาละวินอันเปนดินแดนสมมติที่อยูในอาณาเขตของประเทศนี้เปนฉาก การสราง “ความเปนอื่น”
ใหแกความเปนพมาในงานเขียนเรื่องนี้สอดรับกับกรอบวาทกรรมที่วาดวยพมาในสังคมไทย ซึ่งชนชัน้ นําทางการเมือง
ของไทยไดนําประวัติศาสตรไทยที่เกี่ยวของกับพมามาสรางสํานึกชาตินิยมและรัฐชาติเรื่อยมาตั้งแตครึ่งหลังของพุทธ
ศตวรรษที่ 24 (Witayasakpan, 1992: 64-65) และยังคงอยูอยางมีพลวัตจนถึงปจจุบันทั้งในรูปแบบวรรณกรรม
ภาพยนตร และสื่อแขนงตางๆ การศึกษาครั้งนี้จะทําใหเขาใจมุมมองของหลวงวิจิตรวาทการทั้งในฐานะชนชั้นนําทาง
การเมืองและนักประพันธ รวมทั้งความคิดโดยรวมของคนไทยที่เปน “ประชาคมการอาน” ในยุคสมัยนั้นดวย

แนวคิดทฤษฎีที่ใชในการวิจัย
แนวคิ ดหลั กที่ ใ ช ใ นการวิ จั ยครั้ ง นี้ คือ แนวคิ ดบู ร พคดี นิ ยม (Orientalism) และแนวคิ ดหลั ง อาณานิ ค ม
(postcolonialism) ที่มีความสัมพันธกันอยางชัดเจน
แนวคิดหลังอาณานิคมเริ่มตนจากวิธีคิดเรื่องการแบงแยกโลกตะวันตกออกจากโลกตะวันออก โดยมีเอ็ดเวิรด
ซาอิด (Edward Said, 1935-2003) เปนนักวิชาการผูเปดประเด็นเกี่ยวกับแนวคิดนี้เปนคนแรกในหนังสือ Orientalism
(1978) ของเขาโดยเขาไดประยุกตแนวคิดเรื่องวาทกรรมของฟูโกตมาใช ซาอิดชี้ใหเห็นความสัมพันธระหวางภาษากับ
ความรูที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อการศึกษาประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของลัทธิลาอาณานิคมกับจักรวรรดินิยม (Young,
1995: 151) บูรพคดีนิยมเปนทั้งวาทกรรมวิชาการและวิธีคิดที่อยูบนฐานของความแตกตางเชิงภววิทยาและญาณวิทยา
ระหวางตะวันออกกับตะวันตก ซาอิดอภิปรายบูรพคดีนิยมในฐานะสถาบัน และทาทีของโลกตะวันตกในการครอบงํา
ปรับเปลี่ยนโครงสราง และสถาปนาอํานาจเหนือโลกตะวันออก (Ashcroft, Griffith, and Tiffin, 2007: 153)
บูรพคดีนิยมคือประเภทของการรูจักความเปนอื่น เปนตัวอยางของการประกอบสรางความเปนอื่นในรูปแบบ
ของอํานาจ ความสัมพันธระหวางโลกตะวันตกกับโลกตะวันออกจึงเปนความสัมพันธของอํานาจ การกําหนดควบคุม
และการครอบงําเชิงอุดมการณ (hegemony) ในระดับตางๆ (Ashcroft, Griffith, and Tiffin, 2007: 153) ซาอิดกลาวย้ํา
ว า บู ร พคดี นิ ย มเป น ความตระหนั กรู ใ นเชิ ง ภู มิศ าสตร การเมื อ งที่ ป รากฏในตั ว บทเชิ ง วิ ช าการ สุ น ทรี ยศาสตร
เศรษฐศาสตร สังคมวิทยา ประวัติศาสตร และปรัชญา บูรพคดีนิยมเปนอรรถาธิบายไมเพียงเรื่องความแตกตางพืนฐาน
้
เชิงภูมิศาสตรเทานั้นแตหมายรวมถึงชุดความสนใจทั้งหมดที่สรางและธํารงความตางดังกลาวไว บูรพคดีนิยมเปน
เจตนารมณหรือความมุงหมายเฉพาะเพื่อทําความเขาใจ บางกรณีคือควบคุม บงการ หรือแมแตควบรวมสิ่งที่แสดง
อยางชัดแจงวาเปนโลกที่ตางออกไป (Said, 1978: 12)
ในด า นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ วรรณกรรม ซาอิ ดเสนอว า พาหะที่ ดีที่ สุ ดของบู ร พคดี นิ ยมคื อ ตั ว บทวรรณกรรม
วรรณกรรมการเดินทาง (travel writing) บัน ทึกความทรงจํา (memoir) และงานวิช าการของชาวตะวัน ตกที่ เป น
ภาคปฏิบัติของวาทกรรมอาณานิคม (colonial discourse) (Young, 1995: 151)3 งานเขียนกลุมนี้กลาวถึงโลกอื่น
ที่ไมใชตะวันตก อาณานิคม และชนพื้นเมืองเอาไวอยางมีนัยสําคัญ ตัวอยางเชน ภาพแทนของตัวละครหญิงชาย
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วาทกรรมอาณานิคมเปนสวนสําคัญในการสรางความเปนอื่น อัตบุคคลที่ถูกครอบงําเชิงอาณานิคมจะถูกสรางลักษณะผานวาทกรรม เชน ความ
เปนพื้นเมือง และคตินิยมบริโภคเนื้อมนุษย (cannibalism) ในฐานะที่เปนการสถาปนาคูตรงขามระหวางเจาอาณานิคมกับคนใตอาณัติ ดวยการ
ยืนยันความเปนธรรมชาติและลําดับความสําคัญที่มากอนของวัฒนธรรมและโลกทัศนอาณานิคม (Ashcroft, Griffith, and Tiffin, 2007: 154-155)

ในนวนิยายตะวันตก ที่ตัวละครหญิงถูกนําเสนอวาไมรูจักพูดเพื่อสิทธิของตน ไมรูจักแสดงอารมณ ไมมีศัก ยภาพที่
จะเลือกกระทําหรือไมกระทํา ไมมีประวัติศาสตร และเปนนางบําเรอในจินตนาการทางเพศของผูชาย ฝายตัวละคร
ชายจะมีลักษณะเจาเลห มีความคลั่งไคลลุมหลง ใจอํามหิต และมีทาทีกดขี่ (Barker, 2008: 266) ซาอิดยังกลาว
ดวยวาตะวันตกสรางภาพแทนของตะวันออกใหเปนผูหญิง สวนตะวันตกเองเปนผูชาย เพราะตะวันออกเปนหญิง
จึงออนแอ ชวยเหลือตนเองไมได เมื่อเปนเชนนี้ตะวันออกจึงสมควรมีตะวันตกเปนผูนํา (McLeod, 2000: 45)
งานวิจัยนี้ประยุกตแนวคิดบูรพคดีนิยมและหลังอาณานิคมมาใช โดยผูวิจัยขอเสนอวา หลวงวิจิตรวาทการ
ประกอบสรางความเปนไทยบนฐานของความเจริญและอํานาจที่เหนือกวาภูมิภาคอื่นตามตรรกของตะวันตก โดยรัฐที่
อยูแวดลอมและมิไดปรับประเทศใหทันสมัยเทียมเทากับไทยถูกทําใหกลายเปนตะวันออก (orientalized) หรือถูกทํา
ใหเปนอื่น (othered) โดยขนานไปกับวาทกรรมของหลวงวิจิตรวาทการในงานเขียนเรื่องอื่นดวย

ผลการวิจัย
นวนิยายเรื่อง ฟากฟาสาละวิน เปนเรื่องของ “ขาพเจา” ชายหนุมชาวไทยที่เดินทางไปทองเที่ยวประเทศพมา
และไดพบรักกับมิยาวดี สาวงามผูเปนพระธิดาเจาฟาไทยใหญจากรัฐสาละวินอันลึกลับหางไกลความเจริญ ชีวิตของ
มิยาวดีเปนปริศนาที่นาคนหาในสายตาของ “ขาพเจา” ความสัมพันธของตัวละครเอกทั้งสองพัฒนาผานการคนหา
ความจริงเกี่ยวกับชาติกําเนิดของมิยาวดีผูซึ่งพลัดพรากจากถิ่นเกิดตั้งแตอายุราว 3-4 ป “ขาพเจา” ชวยเหลือมิยาวดี
จากที่คุมขังของเจาแสงฉายผูซึ่งหมายปองราชบัลลังกของรัฐสาละวินและพื้นที่ปาไมจํานวนมหาศาลที่เปนกรรมสิทธิ
ของมิยาวดี เจาแสงฉายฆาหญิงสาวที่มีลักษณะคลายมิยาวดีและทิ้งศพในทะเลสาบอินยา เพื่อใหศุภยาเพื่อนของ
มิยาวดียอมปลอมตัวเปนมิยาวดีลวงเจาฟาสาละวินวาพระธิดาคืนเมืองแลว มิยาวดีกับ ”ขาพเจา” และบิดาของหญิง
ที่ถูกสังหารรวมเดินทางไปยังเมืองตางๆ และรัฐสาละวินเพื่อทวงความยุติธรรมพรอมพิสูจนความจริง ตัวละครเอกได
รวมรักกันระหวางการเดินทาง ในที่สุด มิยาวดีไดคืนสูฐานันดรที่แทจริง และเจาแสงฉายถูกลงโทษโดยอํานาจรัฐ ตอน
ปลายเรื่อง “ขาพเจา” ถูกผูเปนบิดาเรียกกลับประเทศไทย ทั้งสองจึงตองพรากจากกัน ทิ้งใหความรักและการผจญภัย
ที่ผานมาเปนเพียงความทรงจํา
ฟากฟาสาละวิน เกิดจากจินตนาการของหลวงวิจิตรวาทการเมื่อครั้ง เดินทางโดยเครื่องบิน ผานประเทศ
พมา ภูมิภาพของประเทศพมาในความคิดนึกของหลวงวิจิตรวาทการเปนการทําใหแปลกประหลาดหรือนาพิศวง
(exoticized) แบบทีต่ ะวันตกมองตะวันออก อันนําเชื่อมโยงกับลักษณะตายตัว (stereotype) ของตะวันออกที่ดอย
กวา หากลักษณะของตะวันตกคือความเปนเหตุเปนผลและความคุนเคย/ใกลตัวแลว ความเปนตะวันออกจึงเปน
ความไรเหตุผล ความผิดธรรมดา และความวิปริต (McLeod, 2000: 44) ความเปนปาอันนาพิศวง (ที่ตรงขามกับ
ความเปนอารยะ) ปรากฏในคํานําผูเขียนตอนหนึ่งวา
ขาพเจาไมเคยเห็นถิ่นที่ใด เต็มไปดวยภูเขาและดงทึบ เปนปาเปลี่ยวรกชัฏ [...] มองจากเครื่องบินลงไป
ขางลาง แลเห็นแตสีเขียว สีเขียวของรุกชาติที่หนาแนน จนไมนาคิดวาจะมีมนุษยดํารงชีวิตอยู ได จะหาที่โลงราบ
เปนไรนา หรือจะพบสายน้ําปรากฏแกตาก็ไมมีเลย เปนปาทึบที่แทจริง ความเปลี่ยนแปลงในภูมิภาพนั้นจะมีอ ยู
บางก็แตเพียงความสูงความต่ํา ความสูงอันเกิดจากภูเขาบางลูกสูงมาก แตแมจะสูงสักเพียงใดก็ยังปกคลุมดว ย

ตนไมเขียวสดอยูนั่นเอง ไมมีภูเขาหินเกลี้ยงใหแลเห็นเลย สวนที่ซึ่งเห็นเปนที่ราบนั้นเลา ก็มองเห็นเปนแตปาสูงดง
ทึบ ไมมีทุงนาปาโปรง หรือลําน้ําอยู แหงใด รวมความวาลุมน้ําสาละวิน คือดงทึบที่ซอนความลึกลับอยูภายใน
(หลวงวิจิตรวาทการ, 2542: (9) )

ในแดนลึกลับนาพิศวงนี้เองที่หลวงวิจิตรวาทการไดรังสรรคนวนิยายรักระหวางมิยาวดีกับ “ขาพเจา” ขึ้นมา
โดย “ข า พเจ า ” ในฐานะผู เ ล า เรื่ อ งได เ ปรี ยบเที ยบลั กษณะของประเทศพม า กั บ ไทยโดยตลอด เช น “ถ า พู ดถึ ง
สิ่งกอสราง กรุงเทพฯของเราสวยกวา เพราะวัดวาอารามที่งามยิ่ง อยางเชน วัดสุทัศน หรือวัดพระเชตุพน หรือวังของ
พระเจาแผนดิน อยางพระบรมมหาราชวังของเรา หาไมไดในยางกุง” (หลวงวิจิตรวาทการ, 2542: 21) ทั้งยังวิพากษ
ประเทศพมาวายังมิไดปรับประเทศใหทันสมัยทัดเทียมกับประเทศไทย อันเปนลักษณะหนึ่งของการผลักพมาใหกลาย
“เปนอื่น” นอกเหนือจากภาพแทนของขาศึกศัตรูที่ปรากฏในพงศาวดารยุคกอนหนา
ขาพเจาเสียใจที่จะตองกลาววา เมืองตางๆที่ผานไปทางลําแมน้ํานั้น ไมมีเมืองใดที่จะไดรับการบํารุ งถึง
ขนาดเลยสักเมืองเดียว เราเคยตําหนิเมืองของเราวาเมืองไทยมีดีอยูอยางเดียว คือ กรุงเทพฯ นอกนั้นไมมีอ ะไรดี
แตเมื่อไดมาเห็นพมา ก็ไมเสียใจ เพราะในเรื่องบํารุงหัวเมืองชนบทนั้นพมาอยูในฐานะที่ดอยกวาเราเป นอันมาก
[...] โรงเรือนในรานคาในเทศบาลก็มีเพียงเล็กนอย และดูไมเปนรานคาที่มีหลักฐาน [...] ตามถนนหนทางใชไฟฟา
อยางมัธยัสถ ใชแสงริบหรี่ เกือบจะไมมีประโยชนอะไร (หลวงวิจิตรวาทการ, 2542: 34-35)

ภาพแทนของพมายังเปนเมืองดอยพัฒนา สวนภาพแทนของรัฐสาละวินยังเปนรัฐที่อยูในหุบเขาลําเนาไพร
การตัดสินใจของตัวละครเอกที่จะติดตามมิยาวดีไปยังรัฐสาละวินนั้น เขาเดินทางไปเพื่อชวยเหลือและเอาชนะใจฝาย
หญิง พรอมกันนัน้ “ขาพเจา” ก็ไดแสดงบทบาทของนักสํารวจ หรือเจาอาณานิคมที่เดินทางสูดินแดนที่ไมรูจัก และ
พยายามเอาชนะความไมรูนั้นผานแผนที่และอุปกรณสํารวจอันเปนเครื่องมือสําคัญของเจาอาณานิคม “เคราะหดีที่
ขาพเจามีแผนที่และเครื่องมือวัดความสูงติดตัวมาดวย ซึ่งเปนสิ่งที่ขาพเจาชอบทําอยูเสมอในเวลาเดินทางไปที่ตางๆ
ขาพเจาจึงไดศึกษาแผนที่และวัดความสูงของภูมิประเทศไปพรอมกับการเดินทาง ซึ่งทําใหขาพเจาไดความรูเกี่ยวกับ
แมน้ําสาละวินนี้เปนอันมาก” (หลวงวิจิตรวาทการ, 2542: 76)
ในการเดินทางสูความลี้ลับของดินแดนสาละวินนั้น สภาพทางภูมิ ศาสตรที่นาพิศวงถูกสรางขนานไปกั บ
ความลึกลับของมิยาวดีผูเปนตัวละครเอกหญิง “รวมความวามิยาวดีรูเรื่องของตัวนอยเต็มที เธอเกิดมาในความลี้ลับ
และถูกเก็บไวในความลี้ลับตลอดมา แตเรื่องเหลานี้ ยิ่งทําใหขาพเจามีความมานะพยายามที่จะคลี่คลายสายเชือกซึ่ง
เปนปมยุงยาก ออกมาหาความสวางใหจงได” (หลวงวิจิตรวาทการ, 2542: 138) การเรียนรูสภาพทางภูมิศาสตรเพื่อ
เดินทางไปใหถึงจุดหมาย ถือเปนการเอาชนะ “ความเปนอื่น” ของดินแดนสาละวินผานการสรางความรูเกี่ยวกับ “โลก
อื่น” ที่ตัวละครเอกไปสํารวจมา สอดคลองกับตรรกของวาทกรรมหรือชุดความรูที่วาดวยอาณานิคม
ความลี้ลับของตัวละครเอกหญิงที่ “ขาพเจา” ตั้งใจจะไขใหไดจึงเปนความพยายามที่จะเอาชนะความเปน
อื่นเชนเดียวกัน ทั้งนี้ เมื่อ “ขาพเจา” สามารถเขาใจและเอาชนะความเรนลับของสาละวินได เขาจึงไดครอบครอง
รางกายมิยาวดี เปนที่นาสังเกตวา แมมิยาวดีจะถูกนําเสนอวาเปนสตรีผูอารยะ ทั้งกิริยามารยาทและพื้นหลังทาง
การศึกษา แตเธอก็มักแสดงตนวาเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติงดงามนาพิศวง เชน การเปลือยกายอาบน้ํากลางปา ผล
ที่เกิดขึ้นจากการประจักษภาพนั้นคืออารมณปรารถนาของ “ขาพเจา” ถูกปลุกเราขึ้นมา

เห็นรูปทุกสวนของมิยาวดีแลว ก็ทําใหขาพเจาแนใจวากินนรหรือเทพอัปสรชั้นใดถึงแมจะมีจริง ก็ไมมี
ทางจะสวยไปกวามิยาวดี ทําใหขาพเจาคํานึงวาปูเจาองคใด ในเขาเขินเนินไสลแหงใด มาสรางสรรคความงามอัน
นี้ไว ขาพเจาจะหักใจสักเพียงไรก็ไมสามารถจะงดเวนการเขากอดจูบลูบคลําและบีบเคน จนบางครั้งมิยาวดีรองวา
ขาพเจาโหดรายตอเธอ ไมใชความผิดของขาพเจา เปนความผิดของเธอเองที่เกิดมาสวยเกินไป เปนความผิดของ
แมน้ําสาละวินซึ่งเปนทิพมนตทําเสนหใหขาพเจาหลงใหลจนลืมตัว มิยาวดีอยูในออมแขนของขาพเจา ดวงหนา
ของเธอเงยรับการจูบอยางแนนหนัก ที่แกม ที่ปาก ที่คอ ที่คาง และทุกๆ แหง (หลวงวิจิตรวาทการ, 2542: 194)

การรวมรักกันของตัวละครทั้งสองสอดคลองกับแนวคิดของ Young (1995) เรื่อง “ตัณหาอาณานิคม” (colonial
desire) ซึ่ งอยู ในกระแสความคิ ดแบบหลั งอาณานิ คม ตั ณหาอาณานิ คมหมายถึ งวาทกรรมของเจ าอาณานิ คมที่
สรางผานมุมมองเรื่องเพศวิถี (sexuality) แนวคิดของการลาอาณานิคมเองตั้งอยูบนพื้นฐานวาทกรรมการขมขืน การทะลุ
ทะลวง และการสอดใส (อวั ยวะเพศชาย) ซึ่ งซ อ นอยู ใ นความสั มพั น ธ ร ะหว า งเจ าอาณานิ คมกั บคนใต ป กครอง
นอกจากนั้นวาทกรรมดังกลาวยังแสดงผานอารมณปรารถนาทางเพศอีกดวย ลักษณะดังกลาวนี้จะพบไดในวรรณกรรม
การเดินทาง และบันเทิงคดีของชาวตะวันตก ที่มักมีเนื้อหาวาดวยการเดินทางไปยังดินแดนตกสํารวจ หรือดินแดนที่ยัง
ไมมีผูใดเดินทางไปถึงมากอน (virgin land) จากนั้นชาวตะวันตกที่เปนตัวละครเอกชายก็จะไดแสดงความเปนวีรบุรุษ
(McLeod, 2000: 42-43) ทั้งในรูปแบบการกระทําหรือเหตุการณที่กระทบตอโครงเรื่องและในเชิงสัญลักษณ การยึด
ครองดินแดนกั บการยึดครองรา งกายของสตรี ที่เป นชนพื้นเมืองของดินแดนนั้น ยอมอานไดใ นฐานะอุ ปมานิทัศน
(allegory) อันหมายถึงวรรณกรรมที่มีความหมายสองระดับ โดยที่ความหมายทั้งสองระดับที่สื่อสารออกมานั้นเปนเนื้อ
เดียวกัน ดังที่ “ขาพเจา” กลาวไวตอนหนึ่งวา “ฉันยิ่งรักเธอมากเพียงไร ยิ่งรักแมน้ําสาละวินมากเพียงนั้น เมื่อฉันขึ้นเรือ
บินผานลุมแมน้ําสาละวิน ฉันก็ชอบนึกถึงความลึกลับที่ซอนอยูภายใน […] ไมนึกวาแมน้ําสาละวินจะมีเสนหดึงดูดใจ
อยางรุนแรงถึงเพียงนี้ ฉันรักเธอ ฉันรักแมน้ําสาละวิน” (หลวงวิจิตรวาทการ, 2542: 190)
ในตอนปลายเรื่องกอนที่จะพลัดพรากกัน มิยาวดีไดแสดงตนในฐานะสมบัตขิ อง “ขาพเจา” ไมตางกับดินแดน
หรือคนในอาณานิคมที่สยบยอมตอเจาอาณานิคมที่เขามายึดครองดินแดนของตน “ฉันไดตกเปนเมียเธอแลว และฉัน
ไดรองขอตอเจาพอวาอยาทรงบังคับใหฉันตองแตงงานกับใครนอกจากเธอ [...] ฉันจึงแนใจวาฉันจะไมตองตกเปนของ
ใครนอกจากของเธอ และฉันก็ตัดสินใจแนวแนวานอกจากเธอคนเดียวแลว ฉันจะไมยอมตกเปนของใครเปนอันขาด”
(หลวงวิจิตรวาทการ, 2542: 262) ยิ่งไปกวานั้นมิยาวดียังปรารถนาอยางแรงกลาที่จะใหกําเนิดลูกของ“ขาพเจา” นัยวา
เพื่อสืบทอดสายเลือดไทยที่แข็งแกรงใหคงอยูสืบไปและเปนการ “รวมเผาไทย” ตามอุดมการณของหลวงวิจิตรวาทการ
ที่ผลิตซ้ํามาอยางตอเนื่องนับแตยุคกอนหนานวนิยายกลุมนี้ (สายชล, 2545) มิยาวดีแสดงความหวังของเธอวา
“ฉันมีหวังอยูอยางหนึ่ง” เจาหญิงรับสั่งแกขา พเจา
“เปนความหวังอันเดียวที่ฉันมีอยูในชีวิต”
“ทรงหวังอะไร?” ขาพเจาถาม
“หวังวาความรักอยางชุมชื่นของเรานี้ คงจะกอใหเกิดลูกสักคนหนึ่ง ถาไดลูกก็จะแกปญหาหมดทุก
สิ่งทุกอยาง ชีวิตของฉันจะไมเปลาเปลี่ยว ดวยเหตุที่เธอทอดทิ้ง ฉันจะมีลูกเปนเพื่อน”
(หลวงวิจิตรวาทการ, 2542: 267)

หากเราพิเคราะหวาความสัมพันธระหวาง “ขาพเจา” กับมิยาวดีเปนความสัมพันธระหวางเจาอาณานิคมกับ
คนพื้นเมือง “ขาพเจา” ในฐานะ “นักลาอาณานิคม” สามารถทําใหคนพื้นเมืองในอาณานิคมยอมรับและซื่อสัตยตอเจา
อาณานิคมเพียงผูเดียว บุตรที่จะมีตอไปภายหนาจะอยูในฐานะหลักฐานหรือตัวแทนของการไดเขามาสํารวจและ
ครอบครองอาณานิคมของ “ขาพเจา” นอกจากนี้บุตรของ “ขาพเจา” ก็ยังเปนผูที่จะไดรับมรดกทรัพยากรปาไมซึ่งมีคา
มหาศาลตอจากมิยาวดี ซึ่งเสมือนกับวา “ขาพเจา” ไดครอบครองเชนกัน
ศักยภาพของ “ขาพเจา” ที่ชวยคืนฐานะใหแกมิยาวดีไดนั้นไมตางกับตัวละครในวรรณกรรมแนวผจญภัยของ
ตะวันตกในสมัยศตวรรษที่ 19 ที่นิยมเลาเรื่องการคืนบัลลังกของกษัตริยคนพื้นเมือง เชน วรรณกรรมแนวผจญภัยของ
เซอรเฮนรี ไรเดอร แฮกการด (Sir Henry Rider Haggard, 1856-1925) โดยแสดงใหเห็นความเปนสุภาพบุรุษของ
ตัวละครเอกชาวตะวันตกผูทรงธรรม ทนเห็นความอยุติธรรมไมได และจบเรื่องดวยการคืนสูดินแดนดั้งเดิมของตัวละคร
เอกชาย ใน ฟากฟาสาละวิน กลาวถึงบทบาทของขาพเจาในตอนนี้วา“เมื่อรูวาเธอเปนพระธิดาของเจาฟาสาละวิน และ
เธอกําลังเดินทางไปทวงสิทธิของเธอที่คนอื่นฉกชิงไป ถึงแมวาเธอไมตองการจะยื้อแยง ขาพเจาก็จะยื้อแยงให ขาพเจา
ไมตองการอะไรไปมากกวาที่จะทําความยุติธรรมใหแกคนที่ขาพเจารัก” (หลวงวิจิตรวาทการ, 2542: 193)
โครงเรื่องของ ฟากฟาสาละวิน ตอกย้ําความเจาเลห ใจอํามหิต คดโกง และมัวเมาในกามของเจาแสงฉายใน
ฐานะชนพื้นเมืองชาย และความออนแอไรอํานาจของมิยาวดีและศุภยาในฐานะชนพื้นเมืองหญิง ที่ตองอาศัยกําลังของ
ชายไทยผูอยูในฐานะเหนือกวามาชวยทวงความยุติธรรม ลักษณะดังกลาวนี้เปนตรรกทีส่ อดคลองกันโดยตลอดในโครง
เรื่อง ที่ผูเขียนกําหนดใหตัวละครเอกหญิงชื่นชมความเปนไทย และที่ผูเลาเรื่องกลาวถึงวีรบุรุษในประวัติศาสตรไทยโดย
เทียบกับวีรบุรุษในประวัติศาสตรพมาโดยสรางความหมายดานบวกและลบใหอยางมีนัยสําคัญ
ความเป น ชาย (masculinity) ของ “ข า พเจ า ” ปรากฏควบคู กั บ ความเป น ไทย และความเป น หญิ ง
(femininity) ของมิยาวดีที่ผสมผสานกับความเปนพื้นเมืองหรือความเปนอื่นถูกเสนอผานสถานะของผูชวยเหลือและ
ผูรับการชวยเหลือ ความเปนชายของ “ขาพเจา” แสดงผานความเปนสุภาพบุรุษ คุณธรรม ความกลาหาญ และความ
มีใจรักในการผจญภัย เชนในตอนที่เขาชวยเหลือมิยาวดีไดสําเร็จผูเลาเรื่องไดกลาวเองวา “เปนความอิ่มเอิบใจอีกครั้ง
หนึ่งของขาพเจา ที่ผจญภัยไดผลสําเร็จ” (หลวงวิจิตรวาทการ, 2542: 235) สรุปไดวา การสรางความเปนชายและ
ความเหนือกวาใหแก ไทย ขณะที่ส รางความเป นหญิ งให แกช นพื้น เมือ งในนวนิ ยายเรื่อ งนี้น อกจากเปนการสรา ง
สถานะของ “อารยประเทศ” ใหแกไทยแลว ยังเปนการตอสูทางความหมายเพื่อพลิกกลับสถานะของไทยที่เคยเปน
อาณานิคมของพมาที่ยังคงกองสะทอนอยูในประวัติศาสตรอีกดวย

สรุป
สายชล (2545: 165-174) ศึกษาการสรางชาติไทยและความเปนไทยของหลวงวิจิตรวาทการแลวไดขอสรุป
วา การสรางคนอื่น (the others) เปนกระบวนการสําคัญที่ทําให “โครงการ” นี้สําเร็จได กลุมชาติพันธุที่ถูกทําใหเปน
อื่นมีหลากหลายขึ้นอยูกับบริบททางสังคมการเมืองและความสัมพันธระหวางประเทศในขณะนั้น อยางในกรณีพมา
พมาถูกสรางใหเปนคนอื่นในลักษณะที่หลากหลาย โดยถูกสรางใหเปนคนอื่นในฐานะศัตรูผูรุกรานกดขี่ก็เพื่อกระตุน
ใหคนไทยเกิดสํานึกกลมเกลียวสามัคคีตามนัยความหมายของชาตินิยม แตเมื่อพิจารณาจากบริบทการเมืองชวง

ปลายทศวรรษ 2470 จนกระทั่งสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองนั้นไทยประสงคเปนมิตรกับพมาเพื่อขับไลอังกฤษผูเปน
เจาอาณานิคมออกไป
โดยนัยนี้ ภาพแทนของพมาใน ฟากฟาสาละวิน จึงมีความหลากหลาย เปนทั้งมิตรและศัตรู แตจะสังเกตไดวา
เธียรศิริในฐานะตัวละครชาวพมาคนสําคัญนั้นไดรับการศึกษาจากขั้นตนสูขั้นสูงในประเทศไทย จึงเทากับวาเขาถูกขัด
เกลาทางสังคมใหมีน้ําใจอยางไทย ทั้งยังถูกลดบทบาทในโครงเรื่องชวงหลังเพื่อเนนให “ขาพเจา” เดนขึ้นมา นวนิยาย
เรื่องนี้ประกอบสรางภาพแทนของพมาในลักษณะที่ดอยพัฒนา ไมสอดคลองกับกระแสการปรับประเทศใหทันสมัยของ
นานาอารยประเทศ นอกจากนั้นความเปนไทยใหญของตัวละครจากรัฐสาละวินยังถูกทําใหแตกตางกับความเปนพมา
ถึงแมดินแดนจะตั้งอยูในพื้นที่ของพมาก็ตาม โดยความเปนไทยใหญถูกนํามาโยงสัมพันธเขากับความเปนไทยในนาม
ของความรักที่ถือวายังคงสอดรับกันดีกับกรอบวาทกรรม “รวมเผาไทย” ในบริบททางสังคมของยุคสมัยนัน้ และสอดรับ
กับตรรกความสัมพันธระหวางเจาอาณานิคม/นักลาอาณานิคมกับคนในอาณานิคม อันแสดงใหเห็นความเหนือกวา
และด อ ยกว า ผ า นคู ตรงข า มความเป น หญิ ง กั บ ความเป น ชาย นวนิ ยายเรื่ อ ง ฟากฟ า สาละวิ น จึ ง แสดงให เ ห็ น
ความสําคัญของวรรณกรรมในฐานะปฏิบัติการทางวาทกรรมไดอยางชัดแจง

คํานิยม
บทความวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง “ ‘ตะวันออก’ ในนวนิยายของหลวงวิจิตรวาทการ” ที่ไดรับ
ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุนใหม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ผูวิจัยขอขอบคุณแหลงทุน
และขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.สรณัฐ ไตลังคะ ในฐานะนักวิจัยที่ปรึกษา
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