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Sexuality and Desire in the Novel Rao Likit by Ror Chantapimpa
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สรณัฐ ไตลังคะ
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บทคัดยอ
นวนิยายเรื่องเราลิขิต เปนนวนิยายเรื่องเอกของ ร. จันทพิมพะ เขียนในระหวางปลายทศวรรษ 2480 ถึง
กลางทศวรรษ 2490 แมมีแนวคิดหลักอยูที่ความรัก แตนวนิยายเรื่อง เราลิขิต มีจุดเดนที่เสนอเพศวิถีของตัวละคร
หญิ งสองคน คนหนึ่ งเปน ผูห ญิง ที่เ ก็ บกดอารมณ แ ละความตอ งการทางเพศ สวนอี กคนหนึ่ งเปน ผูห ญิง ที่ก ล า
แสดงออกทางอารมณ ไมตกอยูภายใต “วาทกรรมกุลสตรี” ที่บังคับใหผูหญิงเก็บกดอารมณปรารถนา แตกลับ
แสดงออกถึงความรูสึกที่มีตอความรักอยางชัดแจงจนกลาที่จะทาทายขนบธรรมเนียมและคานิยมของสังคม นวนิยาย
เรื่องนี้เปนพื้นที่ทางวาทกรรมเพศวิถีที่เปนการตอสูกันระหวางอุดมการณทางเพศวิถีที่หลากหลายหลังยุคสมัยของ
จอมพล ป. พิบูลสงครามที่ควบคุมและกํากับเพศวิถีของประชาชน

ABSTRACT
The novel Rao Likit by Ror Chantapimpa was written between 1947-1951. Although the main idea of
the story is love, its outstanding aspect is of the presentation of two main female characters’ sexuality: one
represses her emotion and sexual desire, the other expresses her sexual needs and dares to act against
social conducts in opposition to perfectly virtous women discourses on perfectly virtuous women that aim to
control women’s sexual desire. The novel Rao Likit by Ror Chantapimpa, thus, is a space of the battle
among various sexual ideologies after the period of Piboonsongkram’s regime, which directed and controlled
people’s conduct of sexuality.
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บทนํา
ทศวรรษ 2480-2500 เปนชวงเวลาที่สังคมไทยผานการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งในดานสังคม
และการเมือง ในทางการเมือง สังคมไทยผานการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ซึ่งสงผลใหเกิดการ
ลมสลายของชนชั้นศักดินาและการเติบโตของชนชั้นกลาง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหลายชุด ที่สําคัญ
คือการปกครองแบบรัฐนิยมของจอมพล ป. พิบูลสงครามครั้งแรก (พ.ศ. 2481-2487) นอกจากนี้ยังเกิด
สงครามโลกครั้งที่สอง (พ.ศ. 2484-2488) ซึ่งทําใหประเทศไทยไดรับผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง
และสังคม และเมื่อผานระยะฟนตัวจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ในทางการเมืองเกิดพรรคการเมืองที่แบงออก
ไดเปน 3 กลุมใหญคือ กลุมเสรีนิยมและสังคมนิยม กลุมอนุรักษนิยม และกลุมอํานาจนิยม ตอมาใน พ.ศ.
2490 ไดเกิดการรัฐประหาร ทําใหกลุมอํานาจนิยมเปนฝายครอบงําทางการเมือง และจอมพล ป. พิบูลสงคราม
ไดกลับเขามาบริหารประเทศอีกครั้งระหวาง พ.ศ. 2491-2500 (ชาญวิทย เกษตรศิริ, 2551: 455) ในชวงนี้
ประเทศไทยไดกาวเขาสูระยะสมัยใหมโดยที่ความเจริญจากตางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งดานวัฒนธรรม
ไดเริ่มไหลบาเขาสูไทยอยางรวดเร็วถึงกับมีการเรียกยุคนี้วาเปน “ยุคปรมาณู” อันสื่อถึงความเจริญกาวหนา
ทางวิทยาศาสตรและและความเสื่อมทางจริยธรรม และในระยะทศวรรษ 2480-2500 นี้ก็ไดเกิดการตอสูของ
ประเด็นเรื่องเพศสภาวะ (gender)1และเพศวิถี (sexuality) ดวย
เพศวิถีเปนวิถีปฏิบัติที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ อัตลักษณและบทบาทของเพศสภาวะ ความชมชอบทางเพศ
(sexual orientation) ความรื่นรมยทางเพศและการสืบพันธุ แสดงออกผานความคิด การเพอฝน ความปรารถนา
ความเชื่อ ทัศนคติ คุณคา พฤติกรรม บทบาท และความสัมพันธระหวางบุคคล (Glossary of Terms in
Gender and Sexuality, 2005: 30) เพศวิถีไมใชเรื่องของธรรมชาติหรือสัญชาตญาณของมนุษยเทานั้นแตเปน
การประกอบสรางของสังคม กลาวคือ ในสังคมหนึ่งๆ จะมีการกําหนดและควบคุมเพศวิถีทั้งในระดับปจเจก
บุคคล ครอบครัว สังคมและประเทศ เพศวิถีเปนสิ่งที่สังคมตองควบคุมทั้งนี้ก็เพื่อใหวิถีปฏิบัติทางเพศเปนไป
ตามที่สังคมยอมรับไดซึ่งมักจะตองสอดคลองกับความเชื่อ อุดมการณ นโยบาย ฯลฯ ของสังคมในขณะหนึ่งๆ
(กาญจนา แกวเทพ และพริศรา แซกวย, 2546: 14) เพศวิถีศึกษาพยายามลมลางมายาคติเกี่ยวกับเพศวิถีที่ฝง
รากลึก มายาคติประการหนึ่งก็คือเรื่องธรรมชาติเกี่ยวกับวิถีเพศของหญิงและชายที่กําหนดใหผูหญิงขาด
ความตองการทางเพศและผูชายมีความตองการทางเพศที่เหลือลนและตองไดรับการตอบสนอง (กาญจนา
แกวเทพ และพริศรา แซกวย, 2546: 18)
กอนหนานี้ประเด็นเรื่องเพศวิถีเปนเรื่องที่ถูกกดทับไมใหแสดงออกในสังคมไทยโดยถือวาเปนเรื่อง
สวนตัว เรื่องนาอับอาย แตในทศวรรษ 2480-2500 นโยบายรัฐนิยมของจอมพล ป. พิบูลสงครามไดเริ่ม
ปรากฏการควบคุมและกําหนดนโยบายเกี่ยวกับ “รางกาย” ของประชาชน ดังที่มีผูกลาววา “ลัทธิชาตินิยม
1

เพศสภาวะ (เพศสภาพ/เพศสถานะ-บรรณาธิการ) (gender) หมายถึงภาวะที่แตกตางกันของผูหญิงและผูชายที่
สังคมหนึ่งๆ เปนผูกําหนดและแตกตางไปตามบริบททางวัฒนธรรมและเงื่อนไขทางประวัติศาสตร คํานี้เกิดขึ้นเพื่อแยกใหเห็น
ความแตกตางกับคํา “เพศ” (sex) ซึ่งเปนสภาวะที่เปนไปตามธรรมชาติ (สุชาดา ทวีสิทธิ์, 2547: 6)
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เปนวิวัฒนาการทางประวัติศาสตรที่ไมสามารถทําความเขาใจไดโดยไมพิจารณาประเด็นเรื่องความสัมพันธ
ในเพศสภาวะ ชาตินิยมเปนอุดมการณที่เต็มไปดวยจินตนาการเกี่ยวกับผูหญิงมากกวาอุดมการณอื่นๆ
โดยเฉพาะในบทบาทการเปนผูใหกําเนิดแกชาติและผูสืบสานวัฒนธรรม” (Enloe, 1990 อางถึงในเรยโนลดส,
2551: 166) การศึกษาของกองสกล กวินรวีกุล (2545) เรื่องการสรางรางกายพลเมืองไทยในสมัยจอมพล ป.
พิบูลสงคราม พ.ศ. 2481-2487 แสดงใหเห็นวารัฐนิยมในสมัยนี้ไดสรางระเบียบควบคุมรางกายของพลเมือง
เพื่อใหบรรลุถึงความเปนชาติที่มีวัฒนธรรมทั้งในดานสุขภาพอนามัย การปฏิบัติตนในชีวิตประจําวันโดยจัด
ระเบียบการทํางาน การพักผอน รวมทั้งเรื่องรูปราง สัดสวนที่ไดมาตรฐานและการแตงกาย นันทิรา ขําภิ
บาล (2530) ศึกษาเรื่องนโยบายเกี่ยวกับผูหญิงไทยในสมัยสรางชาติของจอมพล ป. พิบูลสงคราม พ.ศ.
2481-2487 แสดงใหเห็นวารัฐนิยมไดควบคุมเรื่องเพศวิถีของประชาชนโดยการกําหนดนโยบายเรื่องการ
สมรสและการมีครอบครัว มีการจัดตั้งองคการสงเสริมการสมรสในกระทรวงสาธารณสุขใน พ.ศ. 2485 เพื่อ
เพิ่มจํานวนประชากร ชี้ใหเห็นความสําคัญและความมั่นคงของการสมรส เนื่องจากเห็นวาประเพณีดั้งเดิม
สง เสริ ม การสมรสงา ยเกิ น ไป กลา วคือ ชายมีสิ น สอดมาขอหญิ ง ก็อ ยู กิน กัน ไดแ ลว ทํ า ให ฝา ยหญิ งไม มี
หลักประกันความมั่นคงในชีวิตแตงงาน นอกจากนี้ยังมีการขอสินสอดจํานวนมากและมีการใชจายในการ
แตงงานอยางสิ้นเปลือง องคการนี้จึงไดกําหนดใหมีการสรางประเพณีการรื่นเริงเพื่อหญิงชายไดพบปะรูจัก
กันมากขึ้น เชน การรําวง มีการจัดการสมรสหมูเพื่อประหยัดคาใชจาย สงเสริมใหมีการจดทะเบียนสมรส
การออกกฎหมายแพงวาดวยครอบครัวใหชายสามารถจดทะเบียนมีภรรยาที่ถูกตองตามกฎหมายไดเพียง
คนเดียว รวมทั้งกําหนดระเบียบการประกอบพิธีสมรสของไทยที่ถูกตองตามวัฒนธรรมไทย (นันทิรา ขําภิ
บาล, 2530: 173-180) ไมเพียงเทานั้น สภาวัฒนธรรมในยุคจอมพล ป. พิบูลสงครามไดกําหนด “วัธนธรรม
ผัวเมีย” พ.ศ. 2487 เพื่อใหคูครองถือปฏิบัติ สาระสําคัญก็คือคูครองตองมีความรักความเขาใจกัน มีความ
ซื่อสัตยไมนอกใจ ฝายสามีตองมีหลักปฏิบัติหาประการตอภรรยาคือการยกยอง การดูหมิ่น การไมนอกใจ
การมอบความเปนไท (คือใหภรรยาปกครองดูแลทรัพยสิน) การใหเครื่องแตงตัว สวนภรรยาก็มีหลักหา
ประการเชนกันคือ จัดการงานดี สงเคราะหญาติของสามี ไมนอกใจ รักษาสมบัติและขยันขันแข็ง (นันทิรา
ขําภิบาล, 2530: 181-185) จะเห็นไดวาในสมัยของจอมพล ป. พิบูลสงคราม รัฐไดเขามาจัดระเบียบเรื่อง
เพศวิถีของประชาชนอยางเปนระบบดวยเห็นวาครอบครัวเปนพื้นฐานที่สําคัญของการพัฒนาประเทศ
งานวิจัยเกี่ยวกับ “ร.จันทพิมพะ” หรือรวงทอง จันทพิมพะที่ปรากฏเปนการศึกษางานเขียนในแนว
การวิเคราะหองคประกอบและการศึกษาเชิงประวัติ งานวิจัยของพรธาดา ณ ลําพูน (2531) เรื่องการศึกษา
เชิ ง วิ เ คราะห เ รื่ อ งสั้ น ของ ร. จั น ทพิ ม พะ วิ ท ยานิ พ นธ ป ริ ญ ญาอั ก ษรศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย ผูวิจัยวิเคราะหเรื่องสั้นของ ร. จันทพิมพะในดานแนวคิด ตัวละครและกลวิธีการประพันธ โดย
ไดขอสรุปวา ร. จันทพิมพะเปนนักเขียนที่มีความสามารถในการเสนอแนวคิด การสรางตัวละคร และการใช
กลวิธีการประพันธที่หลากหลาย แนวคิดที่เดนในเรื่องสั้นของ ร. จันทพิมพะ ไดแก แนวคิดเรื่องผูหญิง
ความรัก ตัวละครหญิ งที่เปนโสดสามารถพึ่งพาตนเองได และเมื่อแตงงานก็เปนภรรยาและมารดาที่ดี
ลักษณะนิสัยของตั วละครฝา ยหญิงคือมีความออนโยน สามารถพึ่งตนเองได มี ความเชื่อมั่นในตนเอง
สามารถปรับตัวได เขาใจโลกและชีวิต ยึดมั่นและศรัทธาตอความรัก ศีลธรรมและประเพณี สวนโครงการ
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วิจัยคัดเลือกและแนะนําหนังสือดีที่คนไทยควรอาน พ.ศ. 2539-2541 ไดยกยองเรื่องเราลิขิต บนหลุมฝงศพ
วาสิฏฐี ของ ร. จันทพิมพะเปนหนึ่งในหนังสือรอยเลมที่คนไทยควรอานเนื่องจากความเดนดานโครงเรื่อง
และการสอดแทรกสภาพทางสังคมของยุคสมัย ที่สําคัญคือความเดนในดานการสรางตัวละคร
งานวิจัยที่ศึกษางานของ ร. จันทพิมพะลวนเห็นวาเธอเปนนักเขียนที่มีความโดดเดนในการสราง
โครงเรื่องและลักษณะตัวละครที่ซับซอน แสดงวาเปนนักเขียนหญิงที่เสนองานแนวสัจนิยมเชิงจิตวิทยา
(psychological realism) ไดอยางสมจริง ทั้งยังเสนอบริบททางสังคมไดอยางชัดเจนนาติดตามและใชภาษา
เขียนได เฉี ย บคม อยา งไรก็ต าม วงวรรณกรรมศึกษาให ความสนใจงานของเธอนอยมากทั้ งที่เธอเปน
นักเขียนหญิงที่มีทั้งประวัติและผลงานที่โดดเดน โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่อง เราลิขิต ซึ่งเปนงานในยุคหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2
นวนิยายเรื่องเราลิขิตภาคแรกซึ่งเขียนใน พ.ศ. 2489 เปนเรื่องที่เกี่ยวกับความรักและการแตงงานที่
เรื่องราวและปมปญหาตางๆ มีความสัมพันธเชื่อมโยงกับบริบทของการสรางชาติของจอมพล ป. พิบูลสงคราม
เพราะนวนิยายเรื่องนี้ตีพิมพหลังการหมดอํานาจของจอมพล ป. พิบูลสงครามครั้งแรกเพียงหนึ่งป ในขณะเดียวกัน
สังคมไทยสมัยนั้นก็ไดรับผลสะเทือนจากสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งทําใหมีการเปดรับความเปลี่ยนแปลงทุก
ดานจากตางประเทศไดกอใหเกิดความเสื่อมโทรมทางสังคมและจิตใจ เรื่องราวความรักในนวนิยายเรื่องนี้
จึงเปนพื้นที่ที่เปนการตอสูกันระหวางอุดมการณทางเพศวิถีหลายกระแส
คนลิขิต เราลิขิต
ร. จันทพิมพะเปนนามปากกาของรวงทอง จันทพิมพะ (เดิมชื่อเริ่ม) เกิดเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.
2452 ที่จังหวัดขอนแกน ในวัยเด็กเรียนที่โรงเรียนราชินีถึงชั้นประถมปที่ 3 จากนั้นยายไปเรียนที่โรงเรียน
วัฒนาวิทยาลัยจนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาที่ 8 เมื่ออายุ 19 ปใน พ.ศ. 2471 จากนั้นทํางานเปนครูอยู
โรงเรียนเดิมเปนเวลาปเศษ ตอมาไดลาออกและติดตามบิดาไปอยูที่จังหวัดนครราชสีมา สมัครเขาเปนครู
สอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนสตรีประจําจังหวัดอยูประมาณ 6 ปจึงลาออกเนื่องจากปญหาสุขภาพ ใน พ.ศ.
2483 เขาทํางานประจํากองบรรณาธิการหนังสือพิมพ ประชามิตร-สุภาพบุรุษ ที่มีกุหลาบ สายประดิษฐเปน
บรรณาธิการจากการแนะนําของชนิด สายประดิษฐ (นามปากกา “จูเลียต”) ผูเปนภรรยาวา ร. จันทพิมพะ
เปนรุนพี่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กุหลาบ สายประดิษฐจึงไดรับเขาทํางานโดยมี มาลัย ชูพินิจเปนหัวหนา
ควบคุมดูแล หนังสือพิมพ ประชามิตร-สุภาพบุรุษ มีนักเขียนที่มีชื่อเสียงทั้งสิ้น อาทิ กุหลาบ สายประดิษฐ
มาลัย ชูพินิจ สันต เทวรักษ โชติ แพรพันธ ปกรณ บูรณปกรณ
ในระยะแรกของการทํางาน ร. จันทพิมพะชวยดานงานเขียนปกิณกะทั้งสารคดี บันเทิงคดีและกวี
นิพนธเพื่อเปนการเติมเต็มบทความตางๆ ในหนังสือพิมพเนื่องจากเปนคนที่มีความสามารถทางการเขียน
โดยเฉพาะอยางยิ่งคอลัมนเกี่ยวกับผูหญิง ตอมากุหลาบ สายประดิษฐไดคนพบตอมาวา ร. จันทพิมพะมี
ความสามารถในการเขียนบันเทิงคดีคือนวนิยายและเรื่องสั้นดวย จึงสนับสนุนใหเธอเขียนบันเทิงคดีตั้งแต
นั้นมา
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ร. จันทพิมพะไดรับความนิยมจากผูอานโดยมีนักเขียนหญิงรวมยุคเดียวกัน อาทิ ถนอม มหาเปารยะ
(พ.ศ. 2451-2504) น. ประภาสถิต (พ.ศ. 2452-2513) และ ก. สุรางคนางค (พ.ศ. 2454-2542) มีผลงาน
เขียนลงพิมพในหนังสือพิมพประชามิตร-สุภาพบุรุษระหวาง พ.ศ. 2485-2490 มีรวม 19 เรื่อง ตอมามีผลงาน
เรื่องสั้นลงพิมพในสยามสมัยระหวาง พ.ศ. 2490-2505 รวม 23 เรื่อง และมีผลงานอยางสม่ําเสมอในกะดึง
ทอง ปาริชาติ แถบทอง โบวแดง สยามสมัย (ร. จันทพิมพะ, 2547: 471-485) ร. จันทพิมพะถึงแกกรรมดวย
โรคหัวใจเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2497 รวมอายุได 45 ป
เมื่อพิจารณาจากประวัติของ ร. จันทพิมพะทําใหเห็นชีวิตของผูหญิงในระยะของการเปลี่ยนผานของ
สังคมไปสูยุคสมัยใหมไดเปนอยางดีวาผูหญิงโดยเฉพาะอยางยิ่งผูหญิงที่ไมไดแตงงานตองตอสูเพื่อสามารถ
เลี้ยงตัวเองไดโดยไมตองพึ่งพาใคร หลังจากจบการศึกษา ร. จันทพิมพะไดทํางานในอาชีพครูซึ่งเปนอาชีพ
แรกๆ ที่สังคมยอมใหผูหญิงทํา2 แตเธอก็ทํางานนี้ไดราว 7 ป สิ่งที่นาทึ่งก็คือในวัย 31 ปเธอไดทํางานใน
กองบรรณาธิการของหนังสื อพิ ม พในระยะที่วงการหนังสือพิมพของชนชั้นกลางเพิ่งอยูในระยะเริ่ม ต น
ร. จันทพิมพะก็ไดทํางานในหนังสือพิมพกับกุหลาบ สายประดิษฐเกือบสิบป บุคลิกของร. จันทพิมพะมีความ
โดดเดน แสดงถึงความมุงมั่น สันต เทวรักษเขียนรําลึกถึง ร. จันทพิมพะในหนังสือที่ระลึกงานฌาปนกิจของ
เธอวา “ในฐานะที่เปนสตรี ร. จันทพิมพะก็แสดงออกใหประจักษทั้งดวยลายลักษณและดวยตนเองวา แม
สตรีก็สามารถเปนอิสระและพึ่งตนเองได สามารถยางเหยียบเขาไปในดินแดนอันเปนศักดิ์ศรีของชีวิตได
ดวยลําแขงของตนเองโดยไมเสียศักดิ์ศรีแหงความเปนกุลสตรีไป” (ร. จันทพิมพะ, 2512: ไมปรากฏเลขหนา.)
การที่ผูหญิงจะทํางานในวงการหนังสือพิมพในทศวรรษ 2580 ยอมเปนเรื่องนาทึ่งมาก3 ขอความ “แมสตรีก็
สามารถเปนอิสระและพึ่งตนเองได” แสดงใหเห็นวาผูหญิงในระยะดังกลาวยากที่จะพึ่งตนเองโดยเฉพาะ
อยา งยิ่งผู หญิงโสด สังคมคาดหวังวา ผูห ญิงโสดจะตองพึ่งพาผูอื่น ไมสามารถอยูไดดวยตนเองในทาง
เศรษฐกิจ นอกจากนี้ การที่เปนผูหญิงทํางานหนังสือพิมพกับกลุมผูชายคงตองเสี่ยงกับการถูกสังคมครหา
ดังที่สันต เทวรักษกลาววา “สามารถยางเหยียบเขาไปในดินแดนอันเปนศักดิ์ศรีของชีวิตไดดวยลําแขงของ
ตนเองโดยไมเสียศักดิ์ศรีแหงความเปนกุลสตรีไป” โดยนัยนี้ ร. จันทพิมพะจึงมีบุคลิกของหญิงสมัยใหมที่
กลาหาญพอที่จะทาทาย “วาทกรรมกุลสตรี” บุคลิกลักษณะเชนนี้จึงเปนแมแบบของผูหญิงยุคใหมที่ปรากฏ
ในบันเทิงคดีของ ร. จันทพิมพะนั่นเอง

2

ตนทศวรรษ 2470 เปนชวงที่สื่อมวลชนไดเผยแพรความคิดเรื่องใหผูหญิงมีความรูสามารถทํางานพึ่งตนเองไดโดย
ไมตองพึ่งพาผูอื่นผานหนังสือพิมพสตรี เชน หญิงไทย นารีนาถ กุลสตรี อยางไรก็ตามในระยะแรกมีแนวคิดปดกั้นเรื่องวิชาที่
เรียนอยูดวยเกรงวาผูหญิงจะแยงงานผูชายและตองไมลืมตนไปวาเปนผูหญิง “อยาใหอวดดีและวิวาทกับผูชายเทานั้น ถึงจะ
ใหเรียนมากเทากับผูชายก็ตองสอนใหเปนผูหญิงและใหรูจักตัววาเปนผูหญิงเสมอ” (นันทิรา ขําภิบาล, 2530: 59)
3
ในหนังสือที่ระลึกงานฌาปนกิจนางสาวรวงทอง จันทพิมพะ กุหลาบ สายประดิษฐเขียนวาในระยะเดียวกันมี
นักเขียนหญิงอีกคนหนึ่งที่ทํางานใน ‘สํานักบางขุนพรหม’ อยูระยะหนึ่ง นั่นคือ น.ประภาสถิต (นงเยาว ประภาสถิต)
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นวนิยายเรื่องเราลิขิต บนหลุมฝงศพวาสิฏฐี มีสองภาคคือภาคแรกเราลิขิตพิมพครั้งแรกใน ประชา
มิตรรายสัปดาหเมื่อ พ.ศ. 2490 และตอมาภาคสองซึ่งเปนภาคจบพิมพในหนังสือพิมพสยามสมัย เมื่อ พ.ศ.
24934 และมีการรวมเลมเปนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2505 (ร. จันทพิมพะ, 2547: ไมปรากฏเลขหนา)
เราลิขิต บนหลุมฝงศพวาสิฏฐี: เรื่องราวแหงยุคเปลี่ยนผานสูสังคมสมัยใหม
เราลิขิต บนหลุมฝงศพวาสิฏฐี เปนการสรางเรื่องโดยอิงกับเหตุการณจริงอยางนาสนใจ ตนเรื่องอยู
ในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ.2486) ภาคหนึ่งจบที่เหตุการณสวรรคตของรัชกาลที่ 8 (พ.ศ.2489)
และตอนจบเรื่องยุติที่การเสด็จนิวัติพระนครของรัชกาลที่ 9 (พ.ศ.2493)
หากกล าวในด านการสร างโครงเรื่ อง นั บว าผู เขี ยนได สร างเรื่ องที่ มี ความซั บซ อน ผู เขี ยนสร า ง
เหตุการณที่เกิดขึ้นกับตัวละครหญิงสองคนคือจิตรีและกานดา ในภาคแรกเนนที่จิตรีโดยเฉพาะอยางยิ่งการ
สรางเหตุการณใหจิตรีตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองอยางกะทันหันคือการแตงงานกับเผด็จผูเปนอา
ของกานดาที่เพิ่งกลับจากตางประเทศเพื่อแกปญหาชีวิตเรื่องการใชชีวิตอยางสาวสมัยใหมซึ่งทําใหจรวย
พี่สาวดุวา การตัดสินใจอยางวูวามนี้ไดแกปญหาอีกหลายเรื่องคือการยักยอกเงินของธนาคารที่เธอทํางานไป
ใหคนรักคือ “ตะวัน” ที่หนีหายไปตางประเทศ ในเวลาเดียวกันเธอไดรูความลับเรื่องชาติกําเนิดวาเธอไมใช
นองสาวของจรวย ซึ่งเทากับเปนคน “ไมมีหัวนอนปลายเทา” การแตงงานทําใหเธอมี “นามสกุล” ของสามี
และหลุดพนจากอํานาจของจรวย อยางไรก็ตาม จิตรีก็ไมไดมีความสุขในชีวิตแตงงานอยางแทจริงเมื่อคนรัก
คือตะวันกลับมาหาในเวลาใกลเคียงกับที่จิตรีรูวาตนทองและยังไดรูวาตนเองไมใชภรรยาคนแรกของเผด็จ
สวนภาคสองเนนที่ความเปลี่ยนแปลงทางความคิดและความประพฤติของกานดา กานดารักกับวิชัย
ซึ่งเปนญาติของจิตรีและอาศัยอยูในบริเวณบานเดียวกัน วิชัยซึ่งเปนชายในสังคมชายเปนใหญมักใชอํานาจ
ขมกานดาแตกานดาก็อดทนดวยความรัก กานดาผูเปนหญิงในอิทธิพลวาทกรรมกุลสตรีไมสามารถแสดง
ความรูสึกรักและตองการแตงงานกับวิชัยอยางออกนอกหนา ความเปนครูทําใหเธอตองประพฤติตนอยูใน
กรอบสังคม แตเมื่อทั้งสองอยูในยุคเปลี่ยนแปลงผานระหวางโลกยุคเกาที่ผูหญิงถูกครอบงําดวยวาทกรรม
กุลสตรีในรั้วรอบที่ปลอดภัยของบานกับโลกยุค “ปรมาณู” ที่ผูหญิงตองเผชิญกับสิ่งทาทายใหมๆ ที่บังคับให
ผูหญิงตองออกจากบานไปเผชิญโลก ตัวละครทั้งสองก็ถูกบังคับใหเปลี่ยนแปลงในที่สุด

4

ในคํานําของผูเขียน “จากสยามสมัย พ.ศ. 2494” ไดใหขอมูลที่นาสนใจที่ทําใหเขาใจการแบงเรื่องออกเปนสองภาค
กลาวคือ มีการตกลงกันระหวาง “ร. จันทพิมพะ” และ “อิงอร” วาจะเขียน “เรื่องดวยขอเท็จจริงที่เชื่อถือกันอยูคนละครึ่ง”
ร. จันทพิมพะไดเขียนเราลิขิตเสร็จและพิมพเผยแพรใน พ.ศ. 2490 แต 4 ปผานไปอิงอรก็ยังไมเขียนหลุมฝงศพวาสิฏฐี
ร. จันทพิมพะจึงเขียนเรื่องบนหลุมฝงศพวาสิฏฐี เปนภาคจบของ เราลิขิต ในคํานําของการพิมพใน พ.ศ. 2496 ไดแสดงวาเกิด
ความขัดแยงกับอิงอรผูตั้งใจจะเขียนนวนิยายชื่อเรื่องเดียวกันและมีการโฆษณาปาวประกาศถึงการกระทําที่ไมเหมาะสม ซึ่ง
ร. จันทพิมพะก็ไดแสดงความคิดไวในคํานําในคราวพิมพเมื่อ พ.ศ. 2494 (ร. จันทพิมพะ,2547: ไมปรากฏเลขหนา)
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สังคมหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ในเรื่องเรียกวาเปน ‘ยุคปรมาณู’ ไดทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
ในนวนิยาย เราลิขิต บนหลุมฝงศพวาสิฏฐี ไดเสนอวาสงครามไดสรางความเสื่อมโทรมทางสังคม “ในยุคที่
ความออนโยนทุกอยางดูเหมือนจะถูกเปลวปรมาณูไหมมอดหมดแลว” (ร. จันทพิมพะ, 2547: 75) ผูเลาเรื่อง
ไดกลาวถึงยุคสงครามวาประสบการณจากสงครามทําใหผูคนมองโลกเปลี่ยนไปโดยเฉพาะอยางยิ่งความไม
แนนอนของชีวิต สงครามทําใหคนลมตายอยางไรคา ไรเหตุผล ทําใหคน “ไมจริงจังกับชีวิต”
ชีวิตและสรรพสิ่งที่คาบเกี่ยวกับชีวิตจึงดูไมยั่งยืนยิ่งขึ้น บุคคลจึงจะยึดถือใหแนนอนนัก
ไมได หากใครจริงจังกับชีวิตวันนี้ผูนั้นก็ลาสมัยมากหนอย ตองเกิดผิดหวังและขื่นขมขึ้นดวย ดู
เหมือนวาจะไมไดรับความเห็นอกเห็นใจจากผูอื่นเพราะตกมาในยุคปรมาณูนี้แลว โลกยอม
หัวเราะเยาะและหันหลังใหแกคนขืนสมัยและหลับหูหลับตาตอโลก (ร.จันทพิมพะ, 2547: 110)

สงครามไดทําใหวิถีชีวิตของชนชั้นกลางเปลี่ยนไปดวย เกิดการสํานึกถึงผลกระทบของสังคมโลกที่มี
ต อ ประเทศไทยรวมทั้ ง การเข า มาของชาวต า งชาติ ซึ่ ง นวนิ ย ายได ชี้ ใ ห เ ห็ น ว า เป น ส ว นหนึ่ ง ของความ
เปลี่ยนแปลงของตัวละคร จิตรีกลายเปนคนชมชอบการเขาสังคมและงานเลี้ยงสวนกานดาก็กลามากขึ้น
“หลอน (จิตรี) หมกมุนสังคมบัตรแบบตางๆ และในความนิยมอยางใหมซึ่งสงครามมีสวนสรางขึ้น” (ร. จันทพิมพะ,
2547: 33) “หลังสงครามคราวนี้ แมผูหญิงออนโยนอยางหลอน (กานดา) ก็รูจักสูสายตาตรงๆ เพราะความจัด
เจนอันเขมขนของชีวิต” (ร. จันทพิมพะ, 2547: 35)
ผูเขียนจงใจสรางใหตัวละครทั้งสองตัวมีนิสัยใจคอที่แตกตางกันอยางเปนคูตรงขามคือจิตรีเปนคนที่
ตัดสินใจดวยอารมณมากกวาเหตุผล ในขณะที่กานดาใชเหตุผลมากกวาอารมณ สิ่งหนึ่งที่เห็นไดชัดก็คือ
สงครามไดทําใหตัวละครหญิง 2 คนออกไปจากพื้นที่ของ “บาน” ที่เปนเสมือนกําแพงกําหนดขอบเขตและ
บทบาทของหญิงทั้งสอง เดิมทั้งสองอยูในบานคนไทยโบราณที่มีอาณาเขตตอกัน มีผูใหญควบคุม คือ จํารัส
ที่เปนแมของวิชัย และจรวยกับผดุงซึ่งเปนพี่สาวและบิดาของกานดาตามลําดับ จรวยซึ่งเปนพี่สาวของจิตรี
นั้นทําตนเปนเสมือนแมมากกวา เมื่อทั้งสองไปอยูพะเยากับวิชัยเพื่อหนีภาวะสงครามไดสองปเศษ จิตรีได
มีอิสระที่จะทําในสิ่งที่ตนตองการ เชน การออกไปพบ/พลอดรักกับตะวันที่แหลมเหลือในยามค่ําโดยที่ไมมี
ใครควบคุม
ผูหญิงไทยสมัยใหมกับภาพลักษณโสเภณี
เมื่อสงครามเลิกจิตรีไมยอมเรียนตอและตัดสินใจทํางานในธนาคาร รวมทั้งออกสังคม ตีเทนนิส เตนรํา
“นั่งรถกินลมกับผูชายตางชาติ” (ร. จันทพิมพะ, 2547: 46) จรวยซึ่งเปนคนยุคเกาไมเห็นดวยกับความประพฤติ
ของจิตรีจึงหาวาจิตรีเปน “ผูหญิงหากินชั้นสูง” คนที่สองที่เรียกจิตรีวาเปน “ผูหญิงหากิน” ก็คือวิชัยในคราวที่
จิตรีออกไปเที่ยวกับเผด็จจนดึกดื่น ทําใหจิตรีตองเปดเผยวาตนและเผด็จจะหมั้นกัน (ร. จันทพิมพะ, 2547:
105)
จิตรีถูกกลาวหาวาเปนโสเภณีอีกครั้งหลังแตงงาน เผด็จกลาวหาวาจิตรีมีความสัมพันธทางเพศกับ
ตะวันมากอนโดยอนุมานจากเหตุการณสมัยที่จิตรีออกไปพบตะวันที่แหลมเหลือ
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“ถึงเปนสุภาพบุรษุ ตั้งแตหัวจรดตีนก็ตองฉวยโอกาสกับผูหญิงอยางหลอน เขาใจไหม? ผูหญิง
อยางจิตรีเหมาะสําหรับเปน...งา...เปนฉากผานของผูชาย...”
“ฉากผาน?” ปากซีดขาวของจิตรีพึมพําพอไดยิน
“ครับ!” เขาหรี่ตาตอบหลอน “ฉากผานหรือโสเภณีนั่นเองครับ!” (ร.จันทพิมพะ, 2547: 178)

ภาพแทนของผูหญิงที่ปรากฏในวรรณกรรมมักปรากฏในสองลักษณะ ผูหญิงที่ทําตามสิ่งที่สังคมตั้ง
บรรทัดฐาน ไมออกนอกลูนอกทางเปนแบบอยางของกุลสตรี สวนผูหญิงที่ไมทําตามระเบียบของสังคมก็จะ
ถูกประณามวาเปนโสเภณี ในกรณีของจิตรีก็เปนเชนนี้ จิตรีเปนผูหญิงสมัยใหมที่กลาทาทายวาทกรรมหลัก
ของสังคมเรื่อง “กุลสตรี” สิ่งที่จิตรีกระทําคือการเลือกที่จะคบหาผูชายและเลือกที่จะแตงงานโดยที่ไมทําตาม
จารีตประเพณีของสังคม อาทิ การไดรับอนุญาตจากผูใหญ หรือการแตงงานกับคนที่ผูใหญเห็นชอบ
การเปนคนดีของสังคมหรือไมไมควรตัดสินจากวิถีทางเพศ ร.จันทพิมพะคงจะชี้ใหเห็นปญหาของ
สังคมไทยในขณะนั้นซึ่งเปนประเด็นที่สมควรมีการตั้งคําถามผานชีวิตของจิตรี นั่นคือ เรื่องของชาติกําเนิด
และการมีสิทธิ์ในการเลือกวิถีชีวิตตนเอง กําเนิดของจิตรีไมไดรับการยอมรับเพราะไมไดเกิดจากการสมรส
ที่เปนที่รับรองของสังคม คุณคาความเปนมนุษยของจิตรีถูกตัดสินจาก “เทือกเถาเหลากอ” ไมใชจากความ
ประพฤติ หรือในทางตรงกันขามความประพฤติไดตัดสินพื้นเพของคน เมื่อจรวยเตือนจิตรีไมไดจึงสรุปวา
ความชั่วของจิตรีนั้นเกิดจาก “เลือดชั่ว”
นอกจากนี้ตัวบทขางตนยังไดเสนอประเด็นที่นาสนใจคือเรื่องของพรหมจรรย ความประพฤติแบบ
ผูหญิงสมัยใหมของจิตรีที่เขาสังคมกับผูชายทั้งไทยและเทศอยางเปดเผยนั้นเปนสิ่งที่ยอมรับไมได เผด็จเอง
ก็รูวาจิตรีออกไปพลอดรักกับตะวันที่แหลมเหลือในชวงสงครามเพราะเขาบังเอิญไปพบจิตรีและรูความลับนี้
ประเด็นที่นาสนใจคือตัวบทแสดงความคลุมเครือไมไดเปดเผยอยางชัดเจนถึง “ความบริสุทธิ์ผุดผอง” ของ
นางเอกที่โดยขนบแลวตองรักษาพรหมจรรยย่งิ ชีวิต
สิ่งที่นวนิยายเรื่องนี้ประกาศก็คือโฉมหนาของผูหญิงยุคใหมที่คานิยมและจารีตตางๆ ไมสามารถคุม
ขังผูหญิงไดอีกตอไป ดังที่จิตรีตอบจรวย “คุณใหญ” ที่กลาวหาวาเธอประพฤตินอกลูนอกทางวา “คุณใหญยัง
ไมรูวาผูหญิงอยางเราหรือต่ํากวาเราประพฤติตัวตามที่คุณใหญวาแลวก็ยังเปนคนดีไดอีกเยอะ ผูหญิงสมัยนี้
เขาก็ไมปลอยตัวตามบุญตามกรรมกันเสียหมดหรอก เราจัดการกับตัวเราแลวยังชวยตัวเองไดดีเหมือนกัน”
(ร.จันทพิมพะ, 2547: 47) จะเห็นไดวาจิตรีไมไดเก็บกดอารมณปรารถนาในความรักที่มีตอตะวันดวยการออกไป
พลอดรักกับเขาในชวงสงคราม หลังจากนั้นเมื่อตะวันหนีหายไป จิตรีก็เขาสังคมอยางผูหญิงสมัยใหมเปดตัว
เองออกไปสูโลกใหมหลังสงคราม เราอาจกลาวไดวาจิตรีไดพยายามคนหาและเขาใจเพศวิถีของตนเองผาน
การออกสู “ปริมณฑลสาธารณะ” (กาญจนา แกวเทพ, 2543:106) แตการกระทําดังกลาวถูกตีความวาเปน
ผูหญิง “เสเพล” และเปน “ผูหญิงหากินชั้นสูง” ในภาคหลัง บนหลุมฝงศพวาสิฏฐี กานดาก็ไดเปลี่ยนแปลง
ตนเองออกสูปริมณฑลสาธารณะโดยการออกไปไหนมาไหนกับผูชายหลายคนเพื่อใหวิชัยเห็นวาเธอไมได
เปนไกรองบอนและก็ไมพนถูกวารายเชนเดียวกับจิตรี
ในเรื่องนี้ผูเขียนไดมีการเลนประเด็นพื้นที่ในบาน/นอกบานหรือปริมณฑลสวนตัว/สาธารณะไดอยาง
นาสนใจผานพฤติกรรมของจิตรีและกานดา ในภาคแรกจิตรีอยูในปริมณฑลสาธารณะเปนสวนใหญ ไมวาจะ
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เปนการทํางาน การออกงานสังคม การออกเที่ยวกับผูชาย ในขณะที่กานดามักปรากฏในเฉพาะพื้นที่บาน
ซึ่งแตละฉากกานดามักจะอยูกับวิชัย ในภาคที่สองจิตรีตั้งครรภและเผด็จไมตองการใหเธอออกไปทํางาน
นอกบาน ภาพของจิตรีคือภาพของผูหญิงที่เสมือนถูกกักอยูในบาน ในขณะที่กานดามีเหตุการณที่ตองออก
ไปสูปริมณฑลสาธารณะมากขึ้น กลาวคือกานดาใชเวลาอยูที่โรงเรียนมากขึ้นเพื่อเลี่ยงการเผชิญหนากับ
วิชัย รวมทั้งออกพบปะกับผูชายอื่น เชน ตะวันหรือเที่ยวกับคนหลากกลุม ดังนั้นผูเขียนจึงไดใชพื้นที่บาน/
สาธารณะเปนสัญลักษณท่ีมีความสําคัญตอบทบาทของตัวละคร บานจึงเปนสถานที่ที่เปนกําแพงกําหนด
ขอบเขตและหนาที่เพศวิถีของผูหญิง
นอกจากนี้ผูเขียนไดตั้งคําถามเกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวกับความรักและการแตงงานผานการตัดสินใจ
ของตั วละครหลั กสองตั ว จิ ตรี คิ ดว าการแต งงานเป นทางออกให แ ก ชี วิ ตเพราะกรอบของข อบั งคั บของ
ครอบครัวและคานิยมของสังคมไมใหทางเลือกแกผูหญิงมากนัก แตเมื่อแตงงานแลวจิตรีก็เผชิญกับกรอบอีก
ลักษณะหนึ่ง เธอตองการทํางานหาเลี้ยงตนเองแตเผด็จไมยินยอม ในทางเศรษฐกิจการตองพึ่งพาสามีทําให
ผูหญิงไมสามารถแสดงศักยภาพไดเต็มที่ ในเรื่องจะพบวาจิตรีไมมีความสุขอยางแทจริงเพราะการขาด
อิสรภาพเชนนี้ ยิ่งเมื่อตั้งครรภในขณะที่สถานภาพของการสมรสเปนปญหาทําใหจิตรีพลุงพลาน ไรความสุข
สวนกานดาก็เกิดความไมแนใจวาการแตงงานกับวิชัยเปนการตัดสินใจที่ถูกตองหรือไมเพราะกานดารูอยูแก
ใจวาเธออาจกลายเปน “ทาสรับใช” ของวิชัยมากกวาเปนภรรยา การเปดตัวเองสูโลกภายนอกและสมาคมกับ
ชายอื่นนอกเหนือจากวิชัยซึ่งมีบานอยูในบริเวณเดียวกันจึงเปนการเปดโอกาสใหกานดาไดเขาใจความ
ตองการของตนเอง อยางไรก็ตาม “ทางเลือก” ของผูหญิงเชนนี้กลับกลายเปนสิ่งที่ถูกประณาม
อาจกลาวไดวาพฤติกรรมของตัวละครหญิงชายในเรื่องนี้ไดแสดงใหเห็นถึงการแยงชิง “อํานาจ” ที่
เกิดจากความสัมพันธที่ซับซอนของความเปนเพศชายและหญิงกับเพศสถานะ นั่นคือ สังคมไดกําหนด
บทบาทและสถานะของบุคคลไวแลวขึ้นอยูกับวาเขาเปนเพศอะไร เพราะเพศสถานะเปนสวนหนึ่งของ
ความสัมพันธระหวางชายหญิงที่เชื่อมโยงกับอํานาจ (Morgan, 2006: 141) แตผูหญิงในเรื่องนี้ไมยอมใหสังคม
กําหนดตัวตน ในที่นี้การแตงงานในทัศนะของจิตรีเปนพื้นที่ในการสรางอํานาจของจิตรีที่ทําใหหลุดพนจาก
กรอบของครอบครัว และชีวิตแตงงานที่ไมมีความสุขก็เพราะมันไดกลายเปน “สนามประลองกําลัง”เพื่อแยง
ชิงอํานาจระหวางจิตรีกับเผด็จ
นิยามแหงความรัก
นวนิยายเรื่องนี้ไดใหภาพการปะทะกันของโลกเกากับโลกใหม โลกเกาที่มีจํารัส จรวยและวิชัยเปน
ตัวแทน เปนโลกที่เห็นความสําคัญของขนบธรรมเนียม คานิยมและวิถีชีวิตแบบเดิม การตัดสินในชีวิต
ขึ้นอยูกับจารีตและคานิยมของสังคม สวนโลกใหมมีเผด็จกับจิตรีเปนตัวแทน จิตรีทํางานเปนพนักงานบัญชี
ของธนาคารแหงหนึ่งในขณะที่เผด็จเปนพอคาที่ติดตอคาขายกับตางประเทศและใชชีวิตอยูในตางประเทศ
มากอน อันแสดงใหเห็นภาพของชนชั้นกลางที่พัฒนาขึ้นเปนชนชั้นที่มีความสําคัญโดยเปนตัวขับเคลื่อน
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทั้งจิตรีและเผด็จเปนคนสมัยใหมที่ไมหมอบราบคาบแกวตอขอจํากัดใดๆ ที่มาของ
ชื่อเรื่อง “เราลิขิต” เนนย้ําประเด็นนี้อยางชัดเจนจากประโยคที่เผด็จพูดกับจิตรีเพื่อใหกําลังใจจิตรีในการ
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ตอสูกับปญหาครั้งที่จิตรีพยายามจะโดดน้ําตายเมื่อปญหาชาติกําเนิด การยักยอกเงินและการถูกประณาม
เรื่องความประพฤติรุมเราในคราวเดียวกัน
“ที่กนสระ ดิฉันคงไมไดพบความอับอายอีกตอไป ชีวิตที่ถูกกําหนดมาหมดสิ้นแลว
เหมือนอยางที่เขาวา พรหมลิขิตแคนี้เอง”
“แตเราไมรูเรื่องพรหม เรารูเรื่องของเราตลอดชาติ เรารูวาเราทําชั่วใชไหม? […] ถางั้น
เราก็ตองรูวาเราทําดีไดเหมือนกัน […] ตกลงเรื่องอะไรๆ ของเรา ไมวาความเชื่อ ความหวัง หรือ
เรื่องชีวิตวันนี้วันไหนทั้งนั้น จิตรี เราลิขิตของเราเองอีกเหมือนกัน” (ร. จันทพิมพะ, 2547: 92)

เผด็จชี้ใหจิตรีเห็นวาชีวิตเปนสิ่งที่ “เราลิขิต” ไมใช “พรหมลิขิต” คนเราตองกลาที่จะตัดสินใจกําหนด
ชีวิตตัวเอง คําพูดของเผด็จทําใหจิตรีกลาตัดสินใจแตงงานกับเผด็จทั้งๆ ที่เพิ่งรูจักกันและไมไดผานการ
ยอมรับของ “ผูใหญ” ตามประเพณี จิตรีตกลงใจกระโจนเขาสูการแตงงานโดยไมคิดใครครวญถึงผลที่จะ
ตามมา ผูเขียนจงใจแสดงใหเห็นความแตกตางกันระหวางคูของจิตรีกับเผด็จและคูของวิชัยกับกานดา
แมวาคนทั้งสองจะรักกันมานานดวยความใกลชิด แตการตกลงแตงงานเปนเรื่องที่ตองทําตามธรรมเนียม
กานดาไมกลาแสดงความรูสึก “ออกนอกหนา” สวนวิชัยก็คิดมากเพราะเกรงคําครหาเรื่องหวังครอบครอง
สมบัติของกานดา
การสรางพฤติกรรมของตัวละครเชนนี้เปนสิ่งที่ทาทายสังคม จิตรีผูบูชาความรักที่มีตอตะวันกลับ
แตงงานอยางหุนหันพลันแลนเพื่อแกปญหาการเงินและประสบความสําเร็จในชีวิตแตงงานในตอนทายเรื่อง
สวนกานดาผูใชเหตุผลมากกวาอารมณกลับเปนผูที่ลมเหลวในความรัก ดูเหมือนวาผูเขียนมีทัศนะตอความ
รักที่ทาทายขนบไมนอย ในเหตุการณหลังการแตงงานของจิตรีเพียงหนึ่งวัน จิตรีและกานดาไดสนทนากัน
และผูเลาเรื่องไดกลาววา
ดูเหมือนวาความหวาดหวั่นพรั่นพรึงและความวิมุติสงสัยยังกระพือพัดในจิตใจของจิตรี
เรื่อยอยู หลอนเปนประดุจนาฬิกาที่ขาดลานใหญอยางสําคัญ หลอนมีอุปมาเหมือนถนนซึ่ง
ปราศจากหลักกิโลเมตรและชื่อตําบลของปลายทางทั้งสอง หลอนและกานดาไมรูเลยวา...ความ
รักสามารถปดเปาความกลัวและความสงสัยใหพนไปจากความคิดของหลอน ความรักจะจูงไปสู
ปลายทางที่ไหนนั้นไมใชเรื่องที่ผูมีความรักตองวิตกทั้งสิ้น วิถีความรักยอมมีมากมายหลาย
กระแส เหมือนกับทางที่สัตวปาใชสัญจรลงไปสูหวงน้ํานั้นเอง อาจผานพงหนาม อาจมีหลมโคลน
ขวางอยู อาจมีน้ําตาและความเจ็บปวดเปนคราวๆ แตเมื่อมีผูพยายามผานอุปสรรคเสียไดดวย
ความมั่นคงของตน วิถีความรักเหลานี้ยอมจะนําไปสูปลายทางอันวิเศษสมบูรณแบบเดียวกัน
ที่นั่นเปนแดนสุขาวดีโดยแท เรืองรองดวยสีเขียวครามของสวรรคงามจรัสและอบอวลไปดวย
สุคนธรสแหงความสงบสุขแสนหวาน เปนที่พํานักแนนอนของอารมณและจิตใจซึ่งระหกระเหิน
ไปตามวิถีธรรมชาติและตามภาวะมนุษยนั่นเอง (ร. จันทพิมพะ, 2547: 127)

มีขอสังเกตวาผูเขียนนาจะไดรับอิทธิพลจากงานเขียนแนวจินตนิยมเมื่อพิจารณาจากแนวคิด ภาษา
และความเปรียบขางตนรวมทั้งการสรางเหตุการณและพฤติกรรมที่แสดงอารมณสุดโตงรุนแรงของตัวละคร
อยางจิตรีและเผด็จ ทัศนะของผูเลาเรื่องที่ปรากฏในลักษณะดังกลาวขางตนไมใชสิ่งที่นาแปลกใจเพราะใน
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ขนบสัจนิยมผูเลาเรื่องมักแสดงความคิดหรือตัดสินเหตุการณหรือตัวละครอยางสม่ําเสมอ แตประเด็นที่
นาสนใจในขอความดังกลาวขางตนก็คือทัศนะของผูเลาเรื่องที่ใหคุณคาแกความรัก “ความรักจะจูงไปสู
ปลายทางที่ไหนนั้นไมใชเรื่องที่ผูมีความรักตองวิตกทั้งสิ้น” ขอความที่วา “หลอนและกานดาไมรูเลยวา...”
แสดงใหเห็นวาผูเลาเรื่องไดแสดงโวหารประหนึ่งวาคํากลาวของตนเปนแกนความจริง เปรียบเทียบวิถีความ
รักกับสัญชาตญาณของสัตวปาที่รูวาทางน้ําอยูที่ใด และสัตวปานั้นก็ยอมดั้นดนลุยพงหนาม ลุยโคลนไป
อยางไมยอทอ ความรักจะนําไปสูแดนสุขาวดีอันเปนที่พํานักของ “อารมณและจิตใจซึ่งระหกระเหินไปตาม
วิถีธรรมชาติและตามภาวะมนุษย” ทั้งหมดนี้แสดงอุดมการณของผูเขียนที่ใหความหมายของความรัก
มากกวาเหตุผลหรือจารีตประเพณี
อยางไรก็ตาม ผูเลาเรื่องไดแสดงความเห็นวาการตัดสินใจใชอารมณดังกลาวนั้นเปนสิ่งที่ไมถูกตอง
ดวยขนบธรรมเนียมประเพณี ชีวิตคูของจิตรีและเผด็จ “เกิดขึ้นดวยการบีบบังคับของเหตุการณเกินไป มัน
เกิดขึ้นในเวลาจวนแจและรวดเร็วเหลือเกิน ปราศจาก ก ข ความรักและทัศนะในการสมรสอันถูกตองตาม
จารีต มันเกิดขึ้นจากลิขิตของเขาและของหลอนรวมกัน เมื่อเขาและหลอนเผอิญไปปะทะกันเขาขณะที่อยูใน
ฐานะและอารมณรุนแรงรวมกัน” และ “คูสมรสรูปนี้ตองชดใชการกระทําที่กลาวแลวดวยหัวใจที่เจ็บช้ํา ดวย
ชีวิตที่ขื่นขม น้ําตาตกในหนักขึ้น จึงมิไดความเห็นใจจากโลก เขาไดรับแตความเยยหยันและความอนาถใจ
จากโลก” (ร.จันทพิมพะ, 2547: 142) ความเห็นของผูเลาเรื่องในการกระทําของเผด็จและจิตรีนั้นแสดงให
เห็นการตระหนักวาจารีตของสังคมเปนกรอบที่บังคับมิใหคนใชอารมณและความรักเปนเครื่องตัดสินใจ
อยางไรก็ตาม การที่ผูเขียนเลือกที่จะใหคุณคาแกความรักที่ใชสัญชาตญาณมากกวาเหตุผลก็เปนสิ่งที่ทาทาย
คานิยมและประเพณีของสังคมอยูไมนอย
การใหความสําคัญแกความรักกอนการแตงงานก็เปนประเด็นที่ผูเขียนใหความสําคัญ ในตอนทาย
เรื่องเมื่อกานดาใกลสิ้นลมดวยโรคปอดบวม ผดุงบิดาของกานดากลาววา “ผมอยากบอกลูกผมวาแมของเขา
กับผมแตงงานกันดวยความรักและสมัครใจจริงๆ แตแมของเขาก็ตายจากผมอยางกะทันหันจนผมพูดถึง
เธอไมได” (ร. จันทพิมพะ, 2547: 467) กอนหนานี้กานดาเชื่อวาพอแตงงานกับแมเพราะถูกบังคับ ซึ่งทําให
เธอเป น ลู ก ที่ ไ ม ไ ด เกิด ความรั กของพ อ แม ปมเรื่ อ งความรัก ถูก ย้ํา เนน มากตลอดเรื่อ ง ซึ่ง แสดงใหเห็ น
ความสําคัญของการที่สามีภรรยาตองมีความรักกอนการแตงงาน อันเปนปมปญหาของประเพณีไทยใน
ขณะนั้นที่มักมีการแตงงานแบบคลุมถุงชน
การตอบโตวาทกรรม ‘มารดาของชาติ / ดอกไมของชาติ’
ดังที่ไดกลาวในตอนตนแลววาในสมัยรัฐนิยมไดมีนโยบายเกี่ยวกับผูหญิงในสมัยสรางชาติใหเปน
ผูหญิงสมัยใหมที่มีความรู มีความสามารถหาเลี้ยงชีพชวยสามี รัฐนิยมในสมัยดังกลาวเนนการที่ผูหญิงมี
รางกายและสุขภาพที่แข็งแรง เปน “แมพันธุ” ที่ดีและเนนความงดงาม รูจักแตงตัว ติดตามความเคลื่อนไหว
เรื่ องความงามจากนิ ตยสารต างๆ จึ งไม นาสงสั ยเลยว าเหตุใดนโยบายดั งกล าวจึ งเปรียบผูหญิ งว าเป น
“มารดาของชาติ” และ “ดอกไมของชาติ” (นันทิรา ขําภิบาล, 2530: 69) นอกจากนี้ “วัธนธรรมผัวเมีย” ได
สรางกรอบใหผูหญิง “จัดการงานดี สงเคราะหญาติของสามี ไมนอกใจ รักษาสมบัติและขยันขันแข็ง” ทั้งหมด
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นี้นาจะเปนวาทกรรมกระแสหลักที่จอมพล ป. พิบูลสงครามควบคุม “คุณภาพ” ประชาชนผานสื่อของรัฐและ
สื่ อของเอกชนดวย จึ งพบวาแมแตวรรณกรรมก็ตองเขียนสนองนโยบายดังกล าวไมวาจะเป นการเขี ยน
อักขรวิธีแบบใหมใน พ.ศ. 2485 รวมทั้งการบังคับใหสรางตัวละครโดยคํานึงถึงความสอดคลองกับนโยบาย
ของรัฐนิยม
เรื่อง เราลิขิต ซึ่งตีพิมพใน พ.ศ. 2490 นั้นเผยแพรหลังการหมดอํานาจของจอมพล ป. พิบูลสงคราม
ครั้งแรก จึงมิไดถูกปดกั้น ร.จันทพิมพะสามารถเขียนแสดงออกไดอยางเต็มที่ อยางไรก็ตาม แมตัวบทไมได
อางถึงนโยบายรัฐนิยมใดๆ แตนาจะอนุมานไดวา ร.จันทพิมพะเขียนเรื่องเราลิขิตโดยมีการตระหนักถึงวาท
กรรมรัฐนิยมเกี่ยวกับสตรีและการแตงงานอยู ดังนั้น การที่นวนิยายเรื่องนี้เสนอภาพนางเอกของเรื่องที่
ตรงกันขามกับแนวคิด ‘มารดาของชาติ’ และ ‘ดอกไมของชาติ’ อยางชัดแจงยอมเปนการทาทายและตอบโต
วาทกรรมดังกลาว
เรื่ อ งเราลิ ขิ ต สร า งให ตั ว ละครเอกมี พ ฤติ ก รรมที่ ต รงข า มกั บ แนวปฏิ บั ติ ข องภรรยาที่ ดี ทุ ก ด า น
ร. จันทพิมพะสรางตัวเอกหญิงคือจิตรีใหเปนสาวสมัยใหม กลาคิดกลาตัดสินใจดวยตนเอง และไมยอมตก
อยูใตอํานาจใคร กลาวคือ เมื่อจิตรีเปนภรรยาแลวไมไดทําตนเปนแมศรีแมเรือนดูแลเรื่องอาหารการกินให
สามี หลังการแตงงานเพียงหนึ่งวันจิตรีทิ้งเผด็จและกลับมากินขาวเชากับวิชัยและกานดาซึ่งทําใหวิชัยโกรธ
มากเพราะจิตรีไมเปนแมศรีเรือนที่ผูชายอยางวิชัยคิดวาภรรยาที่ดีควรจะเปน จิตรีจับจายใชสอยฟุมเฟอย
ในเรื่องการแตงกาย ตองการหางานทําแมจะแตงงานแลวและยังไมพรอมที่จะมีลูกทันที จิตรีพยายาม
กลับไปหาตะวัน อันเปนความประพฤติที่ไมซื่อสัตยกับสามี จิตรีเปนผูหญิงที่ไมยอมตกเปนเบี้ยลางของสามี
ศักดิ์ศรีของเธอยังมีเต็มเปยม ยึดมั่นในการเปนเมียเดียว เมื่อเผด็จพูดปดดวยความแคนวาจิตรีมีสภาพเปน
เพียงเมียนอยเพราะเขาแตงงานแลวกับหญิงชาวตางประเทศ จิตรีจึงขอหยา และเมื่อรูวากําลังตั้งครรภจิตรี
ก็ตัดสินใจทําแทงและยอมตายมากกวาจะใหลูกเผชิญกับชีวิตของลูกเมียนอย
ทารกหนึ่งไดมาปฏิสนธิในครรภของจิตรี! แตหลอนจะชวยเหลือมันมิใหตองทรมาน
เหมือนหลอน เผด็จไดสํานึกในเร็ววันวาเขาไมใชผูคุมของหลอน และเลือดในครรภของผูหญิง
ยอมเปนสมบัติของผูหญิงคนเดียวโดยแท – ถึงจะเปนผูหญิงที่ปราศจากอันใดในโลกอยาง
หลอน” (ร. จันทพิมพะ, 2547: 195)

การตัดสินใจดังกลาวของนางเอกดูเหมือนวาจะเปนเรื่องที่ทาทายศีลธรรมอยางรายแรงเมื่อพิจารณา
วา ร. จันทพิมพะไดเขียนเรื่องนี้ในทศวรรษ 2480 จิตรีตัดสินใจทําแทงเพราะไมตองการใหลูกเติบโตมา
เผชิญปญหาอยางที่ตนไดประสบเพราะลูกจะเปนลูกนอกสมรส การกลาววา “เลือดในครรภของผูหญิงยอม
เปนสมบัติของผูหญิงคนเดียวโดยแท” เปนการเนนย้ําสิทธิ์ในรางกายของผูหญิง และเมื่อลูกเกิดมาในคราว
ที่ “ภรรยา” ชาวตางประเทศของเผด็จมาเมืองไทย จิตรีก็สิ้นหวังและปฏิเสธที่จะเลี้ยงดูลูก
ดังนั้นการสรางตัวละครจิตรีใหมีลักษณะที่ทาทายจารีตของสังคมดังกลาวนับเปนประเด็นที่เดนที่สุด
ในนวนิยายเรื่องนี้เพราะจิตรีเปน “นางเอก” ที่ทาทายภาพลักษณ “ภรรยาในอุดมคติ” ทุกดาน ขอนาฉงน
ฉงายในนวนิยายเรื่องนี้คือการสรางตัวละครที่ตางกันอยางสุดโตงระหวางจิตรีกับกานดา กานดาเปนผูหญิง
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ในอุดมคติที่ยอมอยูใตบงการของทุกคน เปนคนที่เสียสละทั้งเงินทองและรางกายเพื่อคนที่รักและตายไป
โดยที่ชีวิตไมสมหวังในความรักอันเปนที่มาของชื่อภาคที่สอง “บนหลุมฝงศพวาสิฏฐี” ในยุคที่ผูหญิงเปน
เพียงวัตถุประดับบารมีของผูชายและถูกจํากัดบทบาทและพื้นที่ใหอยูในขอบเขตของบานซึ่งเปนพื้น ที่
สวนตัว ในขณะที่ผูชายมีหนาที่หาเลี้ยงครอบครัว เปดตนเองสูพื้นที่สาธารณะซึ่งเปนการแบงแยกหนาที่
อยางชัดเจนนั้น พฤติกรรมของจิตรีในเรื่องดูเหมือนวาจะไรเหตุผลและขาดสติ แตอยางไรก็ตาม จิตรีกลับ
กลายเปนผูที่มีความสุขในชีวิตแตงงานในตอนทายเรื่อง ผูเขียนกําลังสื่ออะไรบางอยางหรือไมระหวางการ
สรางตัวละครที่ทาทายศีลธรรมและจารีตสังคมแตประสบความสุขในชีวิตแตงงานกับตัวละครหญิงในอุดม
คติที่ชีวิตรักลมเหลว ขอนาสังเกตอีกประการก็คือผูเลาเรื่องแบบสัพพัญู (omniscient) ในคติสัจนิยม ซึ่ง
ปกติตองแสดงบทบาทและความคิดเห็นตอพฤติกรรมของตัวละครกลับไมประณามหรือติเตียนจิตรีใ น
เหตุการณสะเทือนศีลธรรมนี้ ทั้งหมดนี้ยอมแสดงใหเห็นอุดมการณของผูเขียนในการสรางวาทกรรมชุดใหม
ขึ้นมาทาทายสังคมในขณะนั้นไดเปนอยางดี
สรุป
การศึกษาเรื่อง เราลิขิต ของ ร. จันทพิมพะพบวานวนิยายเรื่องนี้เปนพื้นที่ของการปะทะกันของวาทกรรม
เพศวิ ถีหลากหลายกระแส กระแสแรกก็คือการกดทับเพศวิถีของสตรีใหเปน เรื่องนา อับอายไม สมควร
แสดงออกในวาทกรรม “กุลสตรี” ที่เปนผลพวงของระบอบศักดินา ผูหญิงจึงเปนเพศที่ตองไมแสดงออกถึง
ความตองการทางเพศและไมอาจเรียนรูค วามตองการทางเพศของตน เรื่องเพศจึงกลายเป นความนา
อับอายและผลพวงของเรื่องเพศก็คือความทุกขในรูปแบบตางๆ กระแสที่สอง นโยบายรัฐนิยมที่พยายาม
สรางผูหญิงพรอมๆ กันกับการสรางชาติ แมวาจะมีคําสําคัญอยาง “ผูหญิงสมัยใหม” “ผูหญิงตะวันตก” ซึ่ง
อ า งว า เป น นโยบายที่ สร า งความเป น ธรรมแกผู ห ญิ ง แต ผู ห ญิง ในวาทกรรมชุด นี้ ก็ ต กอยู ใ นกรอบของ
“มารดาของชาติ/ดอกไมของชาติ” ผูหญิงถูกกําหนดใหเปนเมียและแมที่ดี มีการกําหนด “หลักปฏิบัติ” ของ
การเปนภรรยาที่ชาติตองการ ผูหญิงกลายเปน “วาระแหงชาติ” เพราะเปนปจจัยสําคัญในการสรางพลเมือง
ที่ดี เรื่องเราลิขิตไดแสดงวาแมเพศวิถีของผูหญิงจะขัดกับศีลธรรม คานิยมและจารีตของยุคสมัย แตตัว
ละครก็ ต อ สู เ พื่ อ สิ ท ธิ ใ นการตั ด สิ น ใจจั ด การกั บ ชี วิ ต และร า งกายของตน และการใช ชี วิ ต อย า งอิ ส รชน
เทียบเทาชาย ทวานั่นไมไดหมายความวาเธอเปนคนเลว ผูเขียนยังยืนยันใหตัวละครอยูอยางมีศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย ร. จันทพิมพะจึงเปนนักเขียนหญิงที่หาญกลาในการสรางตัวละครหญิงที่ล้ํายุคสมัยทาทาย
กรอบศีลธรรม คานิยมและจารีต สรางอุดมการณและแนวปฏิบัติใหมแกผูหญิงชนชั้นกลาง ขอนาสังเกตก็
คือ ร. จันทพิมพะกลาเสนอวาทกรรมเพศวิถีชุดใหมนี้ขึ้นมาพิมพในหนังสือพิมพประชามิตร-สุภาพบุรุษ
พ.ศ. 2489 และภาคที่สองในสยามสมัย พ.ศ. 2493 ในครั้งที่โลกหนังสือพิมพเปนของผูชาย และในยุคที่ความคิด
ปตาธิปไตยเปนกรอบกําแพงที่ยากจะทําลาย
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พลวัตแหงองคความรูกับพหุลักษณทางวัฒนธรรม
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