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“ศึกษิต” ในนวนิยายรักของ ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ
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ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณมีคุณูปการต่อ
ประเทศไทยอย่างยิง่ โดยเฉพาะงานด้านการศึกษา
และงานด้านวรรณคดีศกึ ษา ข้อคิดข้อเขียนของท่าน
ยังคงถูกอ้างอิงในงานศึกษาวิจยั เกี่ยวกับวรรณคดี
อยู่เสมอ นอกจากบทบาทที่กล่าวมาแล้วนัน้ ม.ล.
บุญเหลือยังมีอกี บทบาทหนึ่ งคือการเป็ นนักเขียน
ผลงานของท่านมีหลากหลายทัง้ บทละคร สารคดี
เรือ่ งสัน้ และนวนิยาย
นักวิชาการวรรณกรรมส่วนใหญ่กล่าวถึงนว
นิ ย ายของท่า นในประวัติว รรณกรรมป จั จุ บ ัน ว่า มี
ความสํา คัญ ในการหยิบ ยกประเด็น เกี่ย วกับ สตรี
ขึน้ มาวิพากษ์วจิ ารณ์ เมื่อกลับไป “อ่าน” งานเขียน
ของ ม.ล.บุ ญ เหลื อ แล้ ว ทํ า ให้ พ บว่ า ท่ า นเป็ น
นักเขียนผู้มแี นวคิดก้าวหน้ าในบริบทของยุคสมัย
นัน้ บทบาทของท่านในฐานะนักเขียนแท้จริงแล้วอาจไม่ต่างกับฐานะของท่านทีเ่ ป็ นนักการศึกษา
นัก เพราะม.ล.บุญเหลือใช้นวนิยายเป็ นสื่อเพื่อให้การศึกษาแก่คนในสังคมในประเด็นทีห่ ลายคน
อาจมองข้ามไป
นวนิยายทีจ่ ะกล่าวถึงในทีน่ ้ีคอื นวนิยายชื่อยาวเรื่อง ตกหลุมตกร่องแล้ว ใดใด ก็ดี ตีพมิ พ์
เป็ นตอนๆในสตรีสาร และรวมเล่มพิมพ์ครัง้ แรกเมื่อ พ.ศ. 2512 โดยแพร่พทิ ยา นวนิยายเรื่องนี้มี
องค์ประกอบของนวนิยายรักทีเ่ ราอาจเรียกอย่างลําลองว่า “โรมานซ์” และมีเนื้อหาทีอ่ าจไม่สบกับ
รสนิยมการอ่านของคนรุน่ ใหม่เท่าใดนัก เพราะบริบูรณ์ไปด้วยลักษณะทีอ่ าจถูกตีตราว่า “นํ้ าเน่ า”
เช่น การตามหาชาติกําเนิดที่แท้จริงของตัวละครเอก หรือการที่พน่ี ้องต่างสายเลือดที่เติบโตมา
ด้วยกันเกิดหลงรักกันแล้วมีอุปสรรคกัน้ ขวาง
เนื้อหาของ ตกหลุมตกร่องแล้ว ใดใด ก็ดี ว่าด้วยเรื่องของลูกหว้า ทีต่ ดั สินใจออกจากบ้าน
ั ฐัศและโนรีเป็ น
อัศวโกวิทไปอย่างมีเงื่อนงํา ลูกหว้ามาอยู่กบั บ้านอัศวโกวิทตัง้ แต่เล็ก โดยมีกณ
บิดามารดาบุญธรรมที่เลี้ยงดูเธอมา ในบ้านหลังนัน้ ยังมีลูกๆอีกหลายคน ได้แก่ นล รุ่ง ดุเหว่า
สาทิน และการเวก (หรือจ๋อย) ลักษณะสําคัญของนวนิยายเรื่องนี้คอื ผูเ้ ขียนใช้ปมการหายไปจาก
บ้านของลูกหว้าเป็ นสิง่ ทีด่ งึ ความสนใจของผูอ้ ่านไว้กบั เรื่อง นวนิยายแบ่งพิมพ์เป็ นสองเล่ม กว่า
สาเหตุการจากไปของลูกหว้าจะปรากฏก็กนิ เข้าไปในเนื้อทีข่ องเล่มทีส่ องแล้ว
∗

อาจารย์ประจําภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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หลังจากเรียนจบปริญญาด้านอักษรศาสตร์และครุศาสตร์ ลูกหว้าจากบ้านไปเป็ นครูอยู่ท่ี
จังหวัดฉะเชิงเทราระยะหนึ่ง จากนัน้ จึงได้ไปบรรจุเป็ นครูโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่จงั หวัด
แม่ฮ่องสอนทีท่ เ่ี ธอคิดว่าน่ าจะพ้นจากการติดตามของคนในบ้านอัศวโกวิทได้ เธอเปลี่ยนชื่อจาก
ยิหวาเป็ นหยดพลอย และเปลีย่ นนามสกุล ณ ทีน่ นั ้ มีขา้ ราชการหนุ่มมาติดพันลูกหว้าหลายคน ทัง้
ตํารวจ ผูพ้ พิ ากษา และแพทย์ จนกระทังรุ
่ ง่ ได้ตามมาพบลูกหว้าโดยบังเอิญ แต่ลกู หว้าก็ไม่ได้ตาม
กลับบ้านไปจนกระทังปลายเรื
่
อ่ ง
ทัง้ ก่อนหน้าและหลังจากทีพ่ บลูกหว้าแล้ว บ้านอัศวโกวิทก็เกิดความขัดแย้งขึน้ ด้วยเหตุ
ที่กณ
ั ฐัศไม่พอใจโนรีท่ไี ม่ยอมบอกว่าเหตุใดลูกหว้าจึงออกจากบ้านไปทัง้ ที่เธอน่ าจะเป็ นผูท้ ่รี ู้ดี
ทีส่ ุด โนรีออกจากบ้านไปอยูบ่ า้ นเดิมของตน กัณฐัศหาโอกาสเดินทางไปต่างประเทศบ่อยมากขึน้
รุง่ ทํางานเป็ นแพทย์อยูอ่ ยุธยา ส่วนนลทํางานด้านโลหกิจอยูท่ างภาคใต้ ดุเหว่ามีหน้าทีด่ แู ลกิจใน
บ้าน ส่วนสาทินและการเวกเป็ นน้องเล็กในวัยหัวเลีย้ วหัวต่อทีก่ ําลังส่อเค้าว่าจะมีปญั หาตามช่วง
วัยของการเปลีย่ นผ่านจากเด็กไปเป็ นวัยรุน่
ระหว่างนัน้ นลประสบอุบตั เิ หตุทางรถยนต์ หลังจากหายเจ็บเขาหมัน้ กับชวนถวิลซึง่ เป็ นคู่
หมายกัน มาก่ อ น โนรีส มใจกับ งานหมัน้ ของนลแต่ ก็ย งั ไม่ อ าจสมานรอยร้า วของตนกับ สามี
จนกระทังวั
่ นหนึ่งนลขีจ่ กั รยานล้มจนสลบ หลังจากฟื้ นขึน้ มาการณ์กลับกลายว่านลจําเหตุการณ์
หลังจากประสบอุบตั ิเหตุ ทางรถยนต์ไม่ได้ ลูกหว้าถูกนลตามไปกระตุ้นความรู้สกึ ลึกซึ้งที่เธอ
พยายามกลบฝ งั ดุ เ หว่ า พาโนรีเ ดิน ทางท่ อ งเที่ย วไปแถบป กั ษ์ ใ ต้ ฝ่า ยรุ่ ง พยายามประสาน
ประโยชน์ให้ทุกอย่างลงเอยด้วยดี รวมไปถึงการฟื้ นฟูความสัมพันธ์ในหมู่พน่ี ้องโดยเฉพาะสาทิน
และการเวกทีม่ กั กันตัวเองออกจากตัวเขาและแวดวงของพีน่ ้อง
ตามขนบของนวนิยายรัก นวนิยายเรื่องนี้ใช้ “การเลื่อนความสมปรารถนา” ของตัวละคร
เป็ นส่วนสําคัญของโครงเรื่องและจบลงอย่างมีความสุข ชวนถวิลขอถอนหมัน้ กับนล เขาจึงได้
แต่งงานกับลูกหว้าผูไ้ ด้พบญาติทเ่ี คยรับราชการทหารระดับดี โนรีกบั กัณฐัศกลับมาคืนดีกนั โดยได้
คุณลุงใหญ่ของรุ่งเป็ นผูไ้ กล่เกลี่ย สาทินและการเวกพร้อมที่จะเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ท่ดี แี ละมีความ
มันคงทางอารมณ์
่
มากขึน้ ตามลําดับ
แม้เนื้ อหาโดยรวมของ ตกหลุ มตกร่องแล้ว ใดใด ก็ดี จะจํากัดวงอยู่กบั ป ญั หาภายใน
ั หาความรักที่ไ ม่ล งตัว ของตัว ละคร แต่ ส ิ่ง ที่อ ดพิจ ารณาไม่ไ ด้ก็คือ แนวคิด
ครอบครัว และป ญ
เกีย่ วกับการศึกษาและจิตวิทยาทีผ่ เู้ ขียนสอดแทรกเอาไว้ในเรือ่ งอย่างมีนยั สําคัญ
ระหว่างที่ลูกหว้าทํางานอยู่ท่แี ม่ฮ่องสอนแม้เธอจะพยายามปรับตัวให้เข้ากับความเหงา
เพราะต้องอยูล่ าํ พังแล้ว เธอยังต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับ “ความเหงาปญั ญา” อีกด้วย ผูเ้ ขียน
แสดงให้เห็นว่าลูกหว้าเติบโตมาในครอบครัวทีม่ วี ฒ
ั นธรรมเรื่องการใช้ความคิดทีเ่ ข้มแข็ง การใช้
ชีวติ ของลูกหว้าจึงปรากฏในลักษณะที่ “หล่อนมีเวลาอยูก่ บั ตัวเองแต่ผเู้ ดียวมาก จะอ่านหนังสือทัง้
วัน จักษุประสาทก็เพลีย และสมองก็ไม่อาจรับข้อความจากหนังสือมากนัก ในเมือ่ ต้องทําหน้าทีร่ บั
ทางเดีย ว ไม่มีท างออก เพราะไม่มีผู้ใ ดสนใจตรงกับ หล่อ นพอทีห่ ล่ อ นจะนํ า ไปถกเถีย งด้ว ย”
(น.562-563)
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ในด้านหน้าทีก่ ารงาน ลูกหว้ามีความคาดหวังกับอาชีพทีต่ นเองเลือกเอาไว้ว่าน่ าจะเป็ น
อาชีพทีม่ โี อกาสได้เจริญสติปญั ญามากทีส่ ุด แต่ดว้ ยวิธปี ฏิบตั ติ นของคนในท้องถิน่ ซึง่ เป็ นสังคมที่
เรียบง่าย ไม่มคี วามวุ่นวาย แทบไม่มอี าชญากรรม และไม่ตอ้ งต่อสูด้ น้ิ รนเพื่ออะไร การใช้ปญั ญา
ของเพื่อนครูของลูกหว้าจึงไม่อยู่ในระดับที่ทําให้เธอพอใจ “เมือ่ ผูใ้ หญ่ในการศึกษาไปจากเมือง
แม่ฮ่องสอนแล้ว หยดพลอยก็อยู่กบั เพือ่ นครูทไี ่ ม่เอาใจใส่ในการแลกเปลีย่ นความคิดทีจ่ ะต้องใช้
สมองต่อไป” (น.236-237)
เพื่อขจัดความเหงาปญั ญา “ครูน้อย” อย่างลูกหว้าจึงพยายามสร้างโอกาสให้ตนได้ใช้
วิสยั ทัศน์และศักยภาพของตนเองได้จนอยู่ในระดับทีใ่ กล้เคียงกับผูบ้ ริหารสถานศึกษา “หล่อนจึง
เป็ นคนช่วยครูใหญ่ขบปญั หาทีเ่ กิดแก่ครูใหม่จริงๆ และแก่นักเรียนบางคนได้ ซึง่ ครูบางคนขบ
ไม่ได้หรือไม่คดิ จะขบ หรือไม่เห็นเป็ นปญั หาเลย หล่อนกับครูใหญ่จงึ กลายเป็ นคู่ปรึกษาเป็ นเพือ่
ต่างวันทีแ่ ลกเปลีย่ นความคิดกันได้ในทางหน้าทีร่ าชการ” (น.748-749) ซึง่ ทําให้เธอเป็ นทีอ่ จิ ฉา
ของเพือ่ นครูมากขึน้ ไปอีก
การมาเยือนแม่ฮ่องสอนของนลหลังจากที่เขาฟื้ นจากอุบตั ิเหตุจกั รยานล้มแสดงให้เห็น
รสนิ ยมในการดําเนิ นชีวิตของคนในบ้านอัศวโกวิท แม้ลูกหว้าจะหวันไหวไปกั
่
บการอยู่ได้พบ
กับนลอีกครัง้ แต่เธอก็ได้เสนอแผนกิจกรรมทีเ่ ธอกับนลจะทําร่วมกันระหว่างทีน่ ลพํานักในเมืองนี้
ว่า “เราพูดคุยกันเรือ่ งอะไรต่ออะไร ไปเทีย่ วกันเท่าทีจ่ ะไปได้ อ่านหนังสือแล้วคุยกัน น้องไม่ได้คุย
กับใครมานานแล้ว” (น.777)
การ “คุย ” ในความหมายของลูกหว้ามิใ ช่เ พียงการหยิบยกหัวข้อต่ างๆมาสนทนากัน
เท่านัน้ แต่หมายถึงการร่วมถกเถียงหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอันเป็ นวิธกี ารหา
ความรูแ้ ละการเจริญสติปญั ญาตามวิถที ผ่ี มู้ กี ารศึกษานิยมทํา
ลักษณะของลูกหว้าหรือหยดพลอยที่จริงจังกับการใช้ความคิดของตนเองอยู่เสมอทําให้
สรุปได้ว่า“ความน่ าสนใจของหยดพลอยอยูท่ คี ่ วามคิดและวิธคี ดิ ของเธอซึง่ สะท้อนโลกทรรศน์ของ
อาจารย์ (ม.ล.บุญเหลือ) ในเรือ่ งทีว่ ่า ครูทมี ่ ปี ริญญาควรจะมีคุณสมบัตทิ เี ่ รียกว่า ‘ศึกษิต’ คือได้รบั
การศึกษาอย่างทีฝ่ รังเรี
่ ยกว่า ‘educated person’...” (วิภา กงกะนันท์, “สตรีในบทประพันธ์ของ
หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ.” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. ฉบับที ่ 17,
มิถุนายน 2537- พฤษภาคม 2538)
วิภา กงกะนันท์ (2538) เป็ นนักวิชาการที่กล่าวถึงลักษณะศึกษิตในตัวละครหญิงในบท
ประพันธ์ของ ม.ล.บุญเหลือหลายเรื่อง ในทีน่ ้ีจะขอขยายความจากสังเขปความเห็นทีว่ ภิ าได้กล่าว
เอาไว้โดยพิจารณาจากตัวละครอื่นๆทีป่ รากฏในนวนิยายเรือ่ งนี้ประกอบกันไปด้วย
ลักษณะของ “ศึกษิต” หรือ “educated person” ย่อมมิได้กนิ ความหมายเพียงแค่ผทู้ ไ่ี ด้
ผ่านระบบการศึกษาจนได้รบั ปริญญาเท่านัน้ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณหรือ น.ม.ส.
ทรงเป็ นนักประพันธ์ท่ใี ห้คําจํากัดความคําว่าศึกษิตเอาไว้อย่างชัดเจน อาจกล่าวอย่างรวบรัดได้ว่า
คุณลักษณะของศึกษิตมีอยู่ 6 ประการ ได้แก่ ใช้ภาษาได้ดี มีจรรยาดี มีรสนิยมดี มีความคิดตรึก
ตรองดี มีปญั ญาเติบโตดี แปลงความคิดให้กลายเป็ นการกระทําได้ดี
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ลูกหว้าเป็ นผูถ้ งึ พร้อมด้วยลักษณะของศึกษิตซึ่งเธอได้รบั มาจากการศึกษาอักษรศาสตร์
และครุศาสตร์ รวมทัง้ การหล่อหลอมกล่อมเกลาของบ้านอัศวโกวิท โดยเฉพาะในด้านการใช้
ความคิดตรึกตรองและการเปลีย่ นความคิดให้เป็ นการกระทํา ทัง้ นี้คุณสมบัตขิ องศึกษิตในตัวของ
ลูกหว้ามิได้จาํ กัดเพียง 6 ประการดังพระนิพนธ์ของ น.ม.ส.เท่านัน้ สังเกตได้จากวิธกี ารทีต่ วั ละคร
อื่นกล่าวพาดพิงถึงลูกหว้า ยกตัวอย่างเช่นเวฬุ กาผูเ้ ป็ นเพื่อนสนิทที่กล่าวถึงลูกหว้าว่า “เขามี
ความคิดความเห็นทีไ่ ม่ค่อยได้ยนิ จากคนอืน่ เวลาอยู่กบั ลูกหว้า รูส้ กึ เหมือนอยู่กบั คนทีร่ ูจ้ กั โลก
จะว่าเหมือนอยู่กบั คนแก่กไ็ ม่เชิง” (น.458) รวมทัง้ ทีผ่ เู้ ล่าเรื่องกล่าวว่า “หยดพลอยไม่รสู้ กึ ว่าเป็ น
ความยุ่งยากอย่างทีค่ รูทงั ้ หลายบ่นกัน หล่อนเติบโตมากับการอบรมให้เห็นว่าความเปลีย่ นแปลง
เป็ นภาวะธรรมดา และความเจริญกับการเปลีย่ นแปลงจะหลักหนีจากกันมิได้” (น.204)
ความเป็ นคนรูจ้ กั โลกและความเข้าใจทีม่ ตี ่อความเปลีย่ นแปลงความเป็ นไปของโลกนี้เป็ น
คุณสมบัตขิ องผูท้ ่ี ม.ล.บุญเหลือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “แก่ชวี ติ ” หรือ “เจนโลก” ในภาษาอังกฤษ
เรียกว่า “sophisticated” คุณสมบัติขอ้ นี้เป็ นสิง่ ที่ท่านยํ้าเสมอว่าเป็ นพื้นหลังของกวีท่สี ามารถ
รังสรรค์งานอันอุดมด้วยความหมายลึกซึง้ และทรงคุณค่า ในหนังสือ แว่นวรรณกรรม ท่านอธิบาย
ความหมายของคนเจนโลกว่า “มีความรูจ้ กั ชีวติ มีความเข้าใจในธรรมชาติของมนุ ษย์ มีความรูท้ นั
สังคม รูท้ นั โลก อีกทัง้ เข้าใจด้วยว่าควรมองดูโลกอย่างไม่เอาจริงเอาจังเกินไป” ทัง้ นี้น่าจะรวมไป
ถึงนักอ่านเองทีจ่ ะเข้าใจสารในงานเขียนของกวีได้อย่างเต็มทีก่ ต็ ่อเมื่อมีความเจนโลกดุจเดียวกัน
หรือใช้วรรณคดีเป็ นเครือ่ งมือในการสร้างความเจนโลกให้แก่ตนเองได้
ความเป็ นศึกษิตของตัวละครหญิงในนวนิยายเรื่องนี้มไิ ด้จํากัดอยู่ท่ีตวั ลูกหว้าเท่านัน้
ดุเ หว่า เป็ น ตัว ละครอีก ตัว หนึ่ ง ที่มีล ัก ษณะของศึก ษิต ดุ เ หว่า เป็ น ผลผลิต ของวิธีก ารเลี้ย งดูท่ี
(เกือบ) สมบูรณ์แบบของบ้านอัศวโกวิท “หล่อนต้องทํางานครํา่ เคร่งต้องใช้ทงั ้ สมองและความ
เพ่งเล็ง ซึง่ คุณพ่อสนับสนุ นว่าเป็ นการฝึ กหัดทีด่ ใี ห้ดุเหว่าได้เป็ นผู้แตกฉานในทางความรู้และ
ความคิด” (น.520) ทีส่ าํ คัญดุเหว่าเป็ นตัวละครทีม่ พี ฒ
ั นาการขนานไปกับพัฒนาการของโครงเรื่อง
จากเด็กผูห้ ญิงแสนงอนค้อนเก่ง กลายเป็ นผูท้ ่ตี ้องรับผิดชอบภาระในบ้านและเป็ นศึกษิตสตรีท่ี
รูจ้ กั โลกมากขึน้ ตามลําดับ “ตัง้ แต่คุณแม่ไปอยูบ่ า้ นทีส่ ลี ม แกมันต้องเป็ นผูห้ ลักผูใ้ หญ่ ใครๆเขาก็
แปลก คุณพ่อยังว่าเมือ่ คราวก่อนว่าดุเหว่าเป็ นผูใ้ หญ่บา้ นจําเป็ น” (น.654)
อันที่จริงตัวละครหลายตัวทัง้ ชายหญิงในเรื่องนี้เข้าข่ายว่าเป็ นศึกษิต แต่ผู้เขียนน่ าจะ
ประสงค์ท่จี ะชูลกั ษณะของศึกษิตสตรีให้เห็นเด่นชัด ถึงแม้จะไม่ถึงขนาดที่เขียนอัตลักษณ์ของ
ผูห้ ญิงทุกคนขึน้ ใหม่ให้กลายเป็ นศึกษิตสตรีไปเสียหมดก็ตาม เพราะในเรื่องยังมีผหู้ ญิงแบบอื่นๆ
อีก มากซึ่ ง ผู้ เ ขีย นใช้ ต ัว ละครหญิ ง ที่ไ ม่ มีคุ ณ สมบัติ ข องศึ ก ษิ ต มาเปรีย บต่ า งเพื่อ นํ า เสนอ
คุณลักษณะของศึกษิตสตรีให้เห็นเด่นชัดมากขึน้
โนรีคือตัวละครสําคัญที่สร้างความขัดแย้งของเรื่อง โนรีเ ข้าข่ายว่าเป็ นผู้ท่ีมใิ ช่ศึกษิต
เพราะเธอทําตามอําเภอใจของตนเองทุกเรื่องโดยไม่คํานึงว่าจะกระทบกระเทือนความรูส้ กึ ของผู้
ใดบ้าง โนรีตําหนิลกู หว้าว่าเป็ นสาเหตุทท่ี าํ ให้ลกู ชายคนโตและคนรองของเธอไม่ได้แต่งงานเพราะ
เฝ้าแต่ฝกั ใฝใ่ นตัวของลูกหว้า สาเหตุทโ่ี นรีมคี วามเข้าใจโลกน้อยทัง้ ทีเ่ ธอใช้ชวี ติ ในโลกนี้มานาน
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กว่าตัวละครอื่นก็เพราะ “เธอไม่เคยต้องใช้ความอุตสาหะในการทีจ่ ะประพฤติปฏิบตั ใิ นทางใดทีไ่ ม่
มีตวั เธอหรือความสําราญของเธอเป็ นจุดหมายปลายทาง เธออยู่ในสิง่ แวดล้อมทีเ่ จริญตาเจริญใจ
... ถ้ามีสงิ ่ ใดต้องทนเธอย่อมสามารถทําสิง่ นัน้ ออกไปเสียจากทางของเธอ” (น.543)
การได้ ส ิ่ ง ที่ ป รารถนามา
โดยง่ า ย การได้เ สพคบกับ ความ
สําราญอยู่เนืองนิตย์ตงั ้ แต่เล็กจนโต
ทําให้โนรีมปี ระสบการณ์การเรียนรู้
โลกที่ค่อนข้างจํากัด รวมไปถึงการ
เ ติ บ โ ต ใ น ค ร อ บ ค รั ว ที่ จั ด ว่ า
“อนุ รกั ษนิยม” โนรีเป็ นผลผลิตของ
ชนชั น้ ผู้ ดี แ ละขุ น นาง การสร้ า ง
ลักษณะของโนรีให้เป็ นเช่นนี้ส่อนัย
ให้ เ ห็ น ว่ า ผู้ เ ขีย นไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกับ
วิธกี ารเลีย้ งดูแบบคนรุน่ ก่อนในบาง
กรณี สังเกตได้จากลูกๆในบ้านอัศว
โกวิทที่ส่วนใหญ่มคี วามเป็ นผูใ้ หญ่
มากกว่าลูก หลานในบ้านสีล มของ
โนรี เนื่องจากกัณฐัศผู้เป็ นหัวหน้ า
ครอบครัว เป็ น ผู้ท่ีมีล ัก ษณะ “ฝรัง่
จ๋า” ตามความเห็นของตัวละครอื่น
จึง เลี้ย งลู ก ให้เ ป็ น คนรู้จ ัก คิด แบบ
ฝรังแต่
่ ยงั คงพยายามอบรมพืน้ ฐานของจรรยามารยาทแบบไทยควบคูก่ นั ไปด้วย
ลักษณะบกพร่องเอาแต่ใจของโนรีถ่ายทอดมาถึงการเวกลูกสาวคนโปรด การเวกจึงไม่เป็ น
ทีโ่ ปรดปรานของพีๆ่ คนอื่นไปโดยปริยาย ดังทีผ่ เู้ ล่าเรื่องกล่าวถึงความคิดของรุ่งทีม่ ตี ่อน้องสาวว่า
“เขามองเห็นแต่ความเป็ นเด็ก ความไม่เอาใจใส่กบั สิง่ ทีพ่ นี ่ ้องคนอืน่ เอาใจใส่ ด้วยเหตุทเี ่ ป็ นลูกรัก
ของคุณแม่” (น.663) โนรีและการเวกจึงเป็ นตัวละครที่ผูเ้ ขียนใช้อ้างอิงกันและกัน ในขณะที่โนรี
ค่อยๆผ่อนคลายทิฐขิ องตนและพยายามเรียนรูค้ วามรูส้ กึ และจิตใจของผูท้ ่อี ยู่แวดล้อม การเวกก็
ค่อยเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ตามขวบวัยและการดูแลของพีๆ่ ทีห่ นั มาเอาใจใส่เธออีกครัง้
ผูเ้ ขียนแสดงให้เห็นว่าคุณค่าของศึกษิตสตรีจะเป็ นทีป่ ระจักษ์ในสายตาของคนทีม่ คี วาม
เป็ นศึกษิตเสมอกันเท่านัน้ ดังทีด่ ุเหว่าเขียนจดหมายเล่าให้พช่ี ายฟงั ว่า “คุณหัสไชยแกไม่ชอบให้
ผูห้ ญิงมีความคิดเห็น เวลาน้องพูดอะไรเถียงกับพีน่ ล ดูแกขวางๆน้องยังไงพิกล อ้อ คุยกันไปมา
น้ อ งเล่ าขึ้น มาถึง ทีค่ ุ ณอาหิร ณ
ั ย์แ นะนํ า คนเราควรใช้สมองสังหั
่ ว ใจ ไม่ใ ห้ห วั ใจสังสมอง
่
คุ ณ
อัพภันตร์แกบอกว่าแกรับไม่ได้” (น.875)
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ดัง นั น้ ประโยชน์ ป ระการหนึ่ ง ของการเป็ น ศึก ษิ ต สตรีคือ การดึง ดู ด ตัว ละครชายที่มี
สติปญั ญาหรือมีคุณลักษณะของศึกษิตให้เกิดความสนใจในตัวละครฝา่ ยหญิง ดังคําพูดของหิรณ
ั ย์
พ่อของหริศ เขาเล่าให้ดุเหว่าผูเ้ ป็ นลูกสาวของเพื่อนรักฟงั เรื่องของลูกชายว่า “เขารักพีบ่ ุญธรรม
ของหลานก็เพราะเป็ นคนเอาการเอางาน รูปร่างดี กิรยิ าพาทีคล่องแคล่ว แต่ไม่ถงึ แก่เปรี้ยวปรู๊ด
ปร๊าด เป็ นคนเจ้าความคิด มีอะไรซึ้งๆในใจ” (น.991) จากความตอนนี้จะเห็นได้ว่าผูเ้ ขียนไม่ได้
สร้างตัวละครหญิงให้สุดโต่งมากเสียจนละทิ้งคุณสมบัตพิ ้นื ฐานของ “นางเอก” ในนวนิยายรักที่
จะต้องมีความงามเป็ นเอกลักษณ์ แต่ “ความคิดลึกซึง้ ” นัน้ เป็ นคุณสมบัตทิ ช่ี ่วยส่งให้เป็ นทีต่ อ้ งใจ
มากขึน้ นอกเหนือไปจากการต้องตาในเบื้องต้น อย่างไรก็ตาม สุดท้ายการตัดสินในเลือกคู่ชวี ติ
ของตัวละครฝา่ ยชายก็มแี นวโน้มว่ามาจากคุณสมบัตมิ ากกว่ารูปสมบัติ
ดุเหว่าเองก็ได้ประโยชน์ จากความเป็ นศึกษิตของตนเช่นกัน หริศเกิดสนใจในตัวเธอก็
เพราะความเป็ นผูม้ ปี ญั ญาซึง่ ต่างฝา่ ยเรียนรูก้ นั จากการ “คุย” ในความหมายเฉพาะทีไ่ ด้กล่าวไป
แล้ว “คุ ยเรือ่ งเมืองยะลา คุย ถึงคนทีด่ ุเหว่าได้รู้รกั เมือ่ ไปเทีย่ ว ดุเหว่าก็ซกั ถามและเล่าความ
คิดเห็นตอบโต้กบั เขาเป็ นความเพลิดเพลินทัง้ สองฝา่ ย” (น.979) เช่นเดียวกับรุง่ ทีม่ ใี จเอนเอียงมา
ทางเวฬุกาเพือ่ นรักของลูกหว้า เมือ่ ทัง้ สองได้ “คุย” กันแล้วรุง่ ถึงกับกล่าวว่า “ผมต้องขอยอมรับว่า
ผมนับ ถือ คุ ณ มากทีเ่ ข้า ใจธรรมชาติข องมนุ ษ ย์อ ย่ า งนี้ ผู้ห ญิง อายุ เ ท่า ๆคุ ณ มีไ ม่ม ากนั ก ทีใ่ ช้
มันสมองอย่างคุณ” (น.457)
การที่ผูเ้ ขียนนํ าเสนอผูห้ ญิงที่หลากหลายรูปแบบในเรื่องนอกจากจะเน้นคุณสมบัติของ
ศึกษิตสตรีแล้วยังตีความได้วา่ ผูห้ ญิงในนวนิยายเรือ่ งนี้มอี สิ ระทีจ่ ะแสดงตัวตนของตนเอง ไม่มใี คร
เหมือนใคร และสลัดตัวออกจากวิธคี ดิ ทีม่ องผูห้ ญิงหรือคุณสมบัตขิ องผูห้ ญิงเป็ นแบบ “เหมารวม”
ตลอดเวลา วิธกี ารทีผ่ หู้ ญิงในเรื่องนี้ใช้ในการสร้างอัตลักษณ์ให้ตนเองคือการประกอบอาชีพ เช่น
ในกรณีของลูกหว้า ส่ว นตัว ละครอื่นก็พยายามดําเนิ นชีวิต ตามแนวทางของตนเองซึ่งอาจไม่
เป็ นไปตามทีส่ งั คมกําหนดให้ เช่น ชวนถวิลทีเ่ ป็ นฝา่ ยขอนลถอนหมัน้ เมื่อทราบว่าเขาไม่ได้รกั เธอ
แนวทางเหล่านี้เป็ นสิง่ ทีผ่ หู้ ญิงทัวโลกกระทํ
่
าเพือ่ สร้างอัตลักษณ์ให้แก่ตนเอง
ม.ล. บุญเหลือกล่าวถึงผลงานเรื่องนี้ของท่านไว้ในหนังสือ นักเขียนชาวอักษรศาสตร์
(2515) ว่า “ในเรือ่ ง ตกหลุมตกร่องฯ นัน้ ทดลองใช้กลวิธคี อื ให้ผูอ้ ่านตีความว่าตัวละครตัวไหน
เป็ นคนมีอุปนิสยั หรือลักษณะนิสยั อย่างไร จากการสนทนาโต้ตอบของตัวละครเป็ นสําคัญ บอก
ความคิดคํานึงของตัวละครน้อยทีส่ ุด ปรากฏว่าผูอ้ ่านไม่ได้สงั เกตกลวิธี ผูอ้ ่านบางคนบอกว่าเนื้อ
เรือ่ งจืด ผู้อ่านบางคนก็บอกว่าชอบ บางคนก็ว่าได้คติสอนใจมาก” สิง่ ที่ได้วเิ คราะห์มาข้างต้น
ทัง้ หมดน่าจะทําให้ผอู้ า่ นสังเกตกลวิธแี ละได้คติสอนใจได้บา้ งไม่มากก็น้อย
สิง่ ทีส่ มควรพิจารณาเพิม่ เติมในตอนท้ายนี้คอื ความผูกพันอันลึกซึง้ ของผูเ้ ขียนทีม่ ตี ่อ
“อักษรศาสตร์” ทัง้ ในฐานะผูเ้ รียนและผูส้ อน สังเกตจากการทีผ่ เู้ ขียนกําหนดให้ลูกหว้าและดุเหว่า
เรีย นอัก ษรศาสตร์ ส่ว นเวฬุ ก าก็เ ป็ น ผู ท้ ี่ใ กล้ช ดิ กับ นัก เรีย นอัก ษรศาสตร์ท ัง้ สอง อัน ที่จ ริง
อัก ษรศาสตร์เ คยเป็ น ศาสตร์อ นั ยิง่ ใหญ่สูง ค่า ของผูช้ าย แต่ใ นบริบ ทสัง คมไทยอัก ษรศาสตร์
เป็ น “วิชาของผูห้ ญิง” ตัวละครเหล่านี้คอื แบบอย่างของศึกษิตสตรีท่ผี ูเ้ ขียนใช้เป็ นตัวอย่างว่า
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อักษรศาสตร์มสี ่วนในการหล่อหลอมตัวละครให้เป็ นผูท้ ่เี ข้าใจโลก รวมไปถึงบทบาทในการ
ชี้นําผูท้ ่ไี ด้มาสัมพันธ์กบั อักษรศาสตร์แม้ในทางอ้อมให้เห็นทัง้ แง่งามและแง่ทรามของชีวติ ได้
อย่างชัดแจ้ง อักษรศาสตร์จงึ อาจเป็ นอาวุธที่ผูห้ ญิงเอามาใช้สร้างอํานาจต่อรองกับผูช้ ายหรือ
ให้อนุ สติแก่คนรอบข้างได้ ถ้าเพียงแต่ผูเ้ รียนเองไม่คดิ ว่าเส้นทางของนักอักษรศาสตร์จะต้อง
เดินไปด้วยรองเท้าส้นสูงที่กระทบกับพื้นท่าอากาศยานเท่านัน้
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ศิลปากร 1 ธันวาคม 2550).

