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ค ำน ำ 
 
 หนั งสื อชุ ดฐานความรู้ อั กษรศาสตร์นี้  คณ ะอักษรศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดให้มีขึ้นเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา 
เป็นการสนองพระราชด าริในอันที่จะให้ประชาชนมีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้
ในศาสตร์ต่าง ๆ เป็นเครื่องประดับสติปัญญาจรรโลงชาติบ้านเมืองให้มี
วัฒนธรรมความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านวัตถุและจิตใจไปพร้อม ๆ กัน. 

 ต้ น แ บ บ ข อ งห นั งสื อ ชุ ด นี้ คื อ  ห นั ง สื อ ชุ ด  A Very Short 
Introduction ของ Oxford University ด้วยเหตุว่า หนังสือชุดนี้เสนอวิชา
ความรู้อย่างง่าย แต่เป็นหนังสือวิชาการอย่างเต็มรูป เป็นประโยชน์แก่
ผู้สนใจใคร่รู้ว่าศาสตร์นั้น ๆ เป็นอย่างไร อีกส่วนหนึ่งจะเป็นประโยชน์แก่
นิสิตนักศึกษานักเรียน จะได้เรียนรู้และทราบว่าวิชานั้น ๆ ตรงที่ตนต้องการ
ศึกษาหรือไม่ นับเป็นประโยชน์สองสถานอย่างส าคัญ คณะอักษรศาสตร์   
จึงเห็นว่าควรจะมีหนังสือเช่นนี้ เพ่ือคนไทยบ้าง ในคราวเฉลิมฉลอง
พระชนมายุครบ ๖๐ ปี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
จึงได้ชักชวนกันให้เรียบเรียงวิชาหรือหัวข้อในวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สองสถานที่กล่าวมาข้างต้น. 

 ขอขอบคุณคณาจารย์ผู้สละเวลา อุตสาหะพยายามเรียบเรียงความ
รู้ให้ อ่านได้ง่าย แต่ไม่เสียเนื้อหาสาระ และขอบคุณรองศาสตราจารย์      
ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล ผู้รับเป็นบรรณาธิการหลักของหนังสือชุดนี้ สนอง
พระมหากรุณาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี        
พระราชูปถัมภิกาคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศาสตร์
ทั้งปวง. 
 



    

 คุณและประโยชน์ใดอันจะเกิดมีด้วยหนังสือชุดนี้ ขอพระราชทาน
พระราชวโรกาสถวายเป็ น เครื่องเฉลิมพระเกียรติสมเด็ จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชปณิธานปรารถนาให้
ประชาชาวไทยใฝ่รู้ใฝ่ศึกษา เป็นอาภรณ์ประดับสติปัญญาอันประเสริฐ 
บังเกิดเป็นคุณแก่บ้านเมืองสืบไป. 
 

  
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬการ) 

          เมษายน ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

  อักษราภิวาทน์ให้ เทพรัตน์ 

 เทพ  รัตน์รัตนะแท ้ ธรรมา 

รัตน เทพเบญญางค ์ ยิ่งล้ า 

รัตน เทพจริยา ยิ่งปราชญ์ ปวงแฮ 

เทพ รัตน์เรืองรุ้งค้ า เขตไผท 

 อักษราภิวาทน์ให้ เทพรัตน์ 

อักขระ ร้อยพิจัย พิจักษ์ถ้วน 

อักษร ศักดิ์สมรรถ ศาสตร์สมิทธิ์ เมืองแฮ 

อักขระ ทั่วหล้าล้วน หลั่งพระพร โสตถิ์เทอญ 

 

 

 
     (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬการ) 

รองประธานมูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 



 

ค ำน ำ 

 

 เนื่องดว้ยคณะอกัษรศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มดี ารทิีจ่ะเฉลมิฉลอง

โอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญ

พระชนมายุครบ 60 พรรษา วนัที่ 2 เมษายน พุทธศกัราช 2558 ด้วยการเผยแพร่

ความรู้ในสาขาอกัษรศาสตรใ์หแ้ก่ประชาชนในวงกวา้งโดยจดัพมิพห์นังสอืชุดความรู้

พืน้ฐานในสาขาต่าง ๆ เป็นภาษาไทยนัน้ 

 คณาจารยภ์าควชิาภาษาองักฤษจงึน้อมรบัด ารขิองคณะอกัษรศาสตร ์จดัท า

หนงัสอืรวมบทความวชิาการแนะน าตวัวรรณกรรมองักฤษทีม่เีนื้อหา ประเดน็ แนวคดิ 

และลีลาการประพันธ์ที่แตกต่างกัน จ านวน 7 บท เพื่อให้ผู้อ่านได้สมัผสัถึงความ

หลากหลายที่น่าสนใจของวรรณกรรมภาษาองักฤษ ซึ่งหมายถึงวรรณกรรมองักฤษ 

วรรณกรรมอเมรกินั และวรรณกรรมของชาติอื่น ๆ ทีป่ระพนัธ์เป็นภาษาองักฤษ และ

ตพีมิพ์บทความดงักล่าวในหนังสอืเล่มนี้ทีใ่ช้ชื่อว่า “หลากรสหลายลลีาในวรรณกรรม

ภาษาองักฤษ” 

 ในการรังสรรค์หนังสือ “หลากรสหลายลีลาในวรรณกรรมภาษาอังกฤษ” 

ภาควชิาภาษาองักฤษได้รบัเงนิทุนสนับสนุนการผลติผลงานวชิาการจากคณะอกัษร-

ศาสตร ์ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.คารนิา โชติรว ีรบัเป็นบรรณาธกิาร และได้เรยีนเชญิ

อาจารย์ผูท้รงคุณวุฒจิากมหาวทิยาลยัต่าง ๆ ทัว่ประเทศเป็นผูอ้่านประเมนิบทความ

แต่ละบท บทละ 2 ท่าน ผูท้รงคุณวุฒทิัง้ 14 ท่านนี้กรุณาใหค้ าแนะน าทีเ่ป็นประโยชน์

เป็นอย่างยิ่ง นอกจากนั ้นแล้ว คุณสุฑามาศ หวังดี เป็นผู้พิมพ์และจัดรูปเล่ม          

คุณศุภวจัน์  แต่รุ่งเรือง เป็นผู้ออกแบบปก ภาควิชาภาษาอังกฤษขอขอบพระคุณ    

ทุกท่านเป็นอย่างสงูมา ณ ทีน่ี้ ภาควชิาภาษาองักฤษหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าหนังสอืเล่มนี้

จะเป็นประโยชน์และจุดประกายใหผู้อ้่านสนใจทีจ่ะศกึษาวรรณกรรมภาษาองักฤษต่อไป 

 

                                                   ภาควชิาภาษาองักฤษ 

     13 กรกฎาคม 2560 
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บทน ำ 

 

 ผู้ที่ติดตามอ่านงานวรรณกรรมที่เขยีนเป็นภาษาองักฤษโดยเฉพาะผู้ที่

ศกึษาวรรณกรรมที่จะต้องอ่านงานประพนัธ์ต่าง ๆ ในลกัษณะที่เป็นเชงิวเิคราะห์

หรอืวพิากษ์ ทัง้ยงัรวมไปถงึผูค้นในวงการวชิาการทีอ่่านและผลติผลงานในลกัษณะ

ที่เป็นงานวจิยัในลกัษณะต่าง ๆ จะทราบดวี่าตัง้แต่ช่วงท้ายคริสต์ศตวรรษที่ 20 

เป็นต้นมา รูปแบบของสิง่ทีเ่รยีกว่าเป็นวรรณกรรม แนวคดิและปรชัญาในการแต่ง 

รวมถงึมุมมองดา้นการตคีวามวรรณกรรมและทฤษฎต่ีาง ๆ ไดเ้ปลีย่นแปลงไปจาก

เดมิ  นอกจากนี้ แง่มุมทีจ่ะศกึษาหวัขอ้เรื่องราว บรบิท อกีทัง้อาณาบรเิวณของสิง่ที่

เรยีกว่าวรรณกรรมศกึษา กย็งัขยายขอบเขตที่กว้างขวางยิง่ขึน้ วรรณกรรมเรื่อง

ต่างๆ จึงมีประเด็นให้วิเคราะห์วิพากษ์และครุ่นคิดพิจารณาได้มากมายยิ่งขึ้น 

ผู้เขียนบทความที่น าเสนอในหนังสือ “หลากรสหลายลีลาในวรรณกรรมภาษา 

อังกฤษ” ชุดนี้ล้วนเป็นผู้ที่ศึกษาและสอนวิชาวรรณกรรมที่เห็นว่าวรรณกรรม

สามารถใช้เป็นเครื่องมือพฒันาความคดิของผู้เรียนได้มากมายหลายมติิ หนังสอื 

“หลากรสหลายลีลาในวรรณกรรมภาษาองักฤษ” เป็นการรวบรวมบทความที่น า 

เสนอความหลากหลายและพลวตัดงักล่าว จากหลายมุมมอง 

ใน “ไยตอ้งกนัเดก็ไม่ใหข้า้มสะพานสูเ่ทราบเิทยี” กฤศ  เอีย่มหฤท ไม่เพยีง 

แต่แนะน าผลงานเรื่อง สะพานสู่เทราบเิทีย (The Bridge to Terabithia) ของ         

แคเทอรนี แพเทอรส์นั (Katherine Paterson) ทีเ่ขยีนขึน้จากประสบการณ์ทีบ่รรยาย

ความรูส้กึ เมื่อบุตรชายวยัแปดปีสญูเสยีเพื่อนรกัของเขาไป แต่ยงัใหค้วามรูเ้กีย่วกบั

ทศันคตขิองผูป้กครองทีม่ต่ีอเดก็และการอ่านวรรณกรรมเดก็ทีป่กป้องบุตรหลานจาก

การอ่านสิ่งที่เห็นว่าไม่เหมาะสม กลัวว่าเด็กที่ยังอ่อนเยาว์ด้อยประสบการณ์ซื่อ

บรสิุทธิจ์ะถูกชกัจูงให้ท าชัว่ได้ง่าย ในขณะที่อกีมุมมองหนึ่งสนับสนุนเพราะเหน็ว่า

การกดีกนัไม่ก่อใหเ้กดิประโยชน์กบัพฒันาการของเดก็ขึน้ดา้นความคดิและวุฒภิาวะ

ทางอารมณ์ อกีทัง้ประเดน็ต่าง ๆ ทีว่ติกกนักส็ามารถน ามาใชก้ระตุ้นใหเ้ดก็รูจ้กัคดิ



หนงัสอืหลากรสหลายลลีาในวรรณกรรมภาษาองักฤษ 
 

ii 

วเิคราะห์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเปิดโลกทศัน์และมุมมองชวีิตให้กบัเด็กได้อีก

ดว้ย 

ฐาปนัจฉร ์ ขุนภกัด ีเขยีน ““นวสตร”ี: วรรณกรรม “ผูห้ญงิยุคใหม่” ปลาย

สมยัครสิตศ์ตวรรษทีส่บิเกา้” โดยใหน้ิยามลกัษณะวรรณกรรม ตวัละคร หรอืทศันคติ

และค านิยมของนักเขยีน ซึ่งปรากฏในรูปแบบต่าง ๆ ที่ตีพมิพ์เผยแพร่ และเป็นที่

กล่าวขานในวงกว้างในช่วงทศวรรษที่ 1890 ในประเทศองักฤษ โดยชี้ให้เหน็ว่าใน

งานเขยีน ซึง่มทีัง้ทีป่รากฏในรูปของบทรอ้ยกรอง บทความ นวนิยาย และบทวจิารณ์ 

ในสมยันัน้น าเสนอลกัษณะเด่นของผู้หญิงยุคใหม่ทีพ่ากนัเรยีกร้อง ความเป็นอสิระ 

และสทิธคิวามเท่าเทยีมดา้นสงัคม เศรษฐกจิ กฎหมาย และการเมอืง โดยเริม่ต้นจาก

การต่อสูเ้รยีกรอ้งสทิธทิางดา้นการศกึษา การครอบครองทรพัยส์นิ ความเท่าเทยีมใน

การครอบครองทรพัย์สนิที่จะช่วยยกระดบัสถานภาพสตรอีนัจะน าไปสู่ความเสมอ

ภาคทางเพศในที่สุด บทความชิ้นน้ีน าเสนอเรื่องราวของมาดามซาราห์ แกรนด์ ใน

ฐานะนักเขยีนนวสตรีที่ส าคญัที่สุดคนหนึ่งผู้ประพนัธ์ผลงาน เดอะ เฮเวนลีทวินส ์

(The Heavenly Twins) อนัเป็นงานทีไ่ดร้บักระแสตอบรบัทีรุ่นแรงพอดู ทัง้ยงักล่าว

แนะน าผลงานที่เป็นนวนิยายเกี่ยวกบันวสตรทีี่ได้รบัความนิยมอย่างสูง ช่วงปลาย

ครสิต์ศตวรรษที ่19 ทีเ่ขยีนโดยนักเขยีนทัง้สตรแีละบุรุษ นอกจากนี้ยงัน าเสนองาน

เขยีนเชงิวชิาการทีน่่าจะเป็นประโยชน์แก่ผูส้นใจท าความรูจ้กัเรื่องนวสตรไีดด้ยีิง่ขึน้ 

 ณิดา ตริณสวสัดิ ์แนะน านวนิยายเรื่อง ปราสาทออทรานโต (The Castle of 

Otranto) ส าหรบัผูอ้่านทีเ่ริม่สนใจทีจ่ะท าความรูจ้กักบัวรรณกรรมกอทกิ ซึง่ปัจจุบนั

มกัจะรู้จกักนัในลกัษณะทีเ่ป็นเรื่องสยองขวญั หรอืจะเรยีกว่าวรรณกรรมเขย่าขวญั 

เนื่องจากเป็นวรรณกรรมทีโ่ดดเด่นในเรื่องเหตุการณ์ลกึลบัพสิดารเหนือธรรมชาติที่

อาจมีเรื่องราวเกี่ยวกบัภูตผีปีศาจ วิญญาณ ความชัว่ร้าย ปรากฏภาพของความ

รุนแรง การฆาตกรรม และความตาย ซึ่งล้วนแต่มีความน่าสะพรึงกลัว ส าหรับ 

ปราสาทออทรานโต นัน้ ผูป้ระพนัธ ์คอื ฮอเรซ วอลโพล (Horace Walpole) ซึง่ไดร้บั

ยกย่องว่าเป็นผู้ให้ก าเนิดนวนิยายกอทกิ ถึงแม้ว่า ปราสาทออทรานโต อาจมไิด้มี

ลกัษณะเป็นนวนิยายสยองขวญัแบบทีเ่ขา้ใจกนัในปัจจุบนั เพราะปรากฏการณ์เหนือ
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ธรรมชาติที่พบในเรื่องนัน้ มคีวามสุดโต่งจนก่อให้เกดิความขบขนัในหมู่ผู้อ่าน แต่

ทัง้นี้ นอกจากทีผู่เ้ขยีนจะตัง้ค าถามใหช้วนขบคดิว่าวอลโพลตอ้งการน าเสนอประเดน็

อะไรจากการน าเสนอเรื่องราวที่เขาเรยีกว่าเป็น “เรื่องแบบกอทกิ” บทความชิน้น้ียงั

พยายามตอบค าถามว่าค าว่า กอทกิ ในปลายครสิต์ศตวรรษที่ 18 มคีวามหมายว่า

อย่างไร โดยยอ้นกลบัไปศกึษาเรื่องราวความเป็นมาของการใชค้ าว่ากอทกิในบรบิท

ของสงัคมและวฒันธรรมของประเทศองักฤษ ในศตวรรษนัน้ควบคู่ไปกบัการอ่านและ

ตคีวามนวนิยาย เรื่อง ปราสาทออทรานโต อกีดว้ย 

 ส าหรบับทความเรื่อง “ธรรมชาติส าคญัไฉน: ต้นธารแห่งกระแสอนุรกัษ์

ธรรมชาติ และการแสวงหาจติวญิญาณของปัจเจกชนใน วอลเดน ของ เฮนร ีเดวดิ 

ทอโร” ดารินทร์ ประดษิฐทศันีย์ น าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกบัชวีติ เฮนร ีเดวดิ ทอโร 

(Henry David Thoreau) และงานประพนัธข์องเขาในฐานะทีส่ะทอ้นใหเ้หน็วญิญาณ

แห่งปัจเจกชนที่ต่อต้านแสดงความเป็นขบถต่อค่านิยมของสังคมกระแสหลัก        

ซึ่งมุ่งเน้นความส าเร็จทางวตัถุ วอลเดน (Walden) ผลงานชิ้นส าคญัของทอโร         

มสีถานะประดุจเป็นคมัภีร์เล่มส าคญัของหนุ่มสาวชาวอเมรกินัที่ใฝ่หาเสรภีาพและ

ชวีติทางเลอืก โดยหนัหลงัให้กบัค่านิยมแบบชนชัน้กลางและต่อต้านการกดขีข่อง

รฐับาลอเมรกินัในยุคสงครามเยน็ บทความเรื่องนี้เริม่ต้นด้วยการพูดถึงประวตัิของ

ทอโร ผูร้กัการอ่านและการคน้หาความรูแ้ต่ไม่พอใจระบบการศกึษาทีเ่น้นการท่องจ า 

และเต็มไปด้วยกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทัง้ยังกล่าวถึง ราล์ฟ วัลโด เอเมอร์สนั (Ralph 

Waldo Emerson) นักปรชัญาส าคญัของสหรฐัอเมรกิาในครสิต์ศตวรรษที่ 19 และ

ผูน้ ากลุ่มนักคดิแนวทรานเซน็เดน็ทลัลสิต์ (Transcendentalists) ที่มอีทิธพิลส าคญั

ในการกระตุ้นให้ทอโรตัง้ค าถามกบัชีวิตและการแสวงหาความหมายของชีวิตนัน้  

บทความชิน้นี้จุดประเดน็ทีว่่านอกจากวญิญาณเสรขีองทอโรแลว้ อะไรคอืปัจจยัทาง

สงัคมทีน่่าจะมสี่วนผลกัดนัใหน้ักเขยีนผูน้ี้เลอืกแนวทางทีส่วนกระแสหลกัของสงัคม

อเมรกินัถงึขนาดทีน่ าไปสูก่ารทดลองใชช้วีติแบบทางเลอืกทีใ่กลช้ดิกบัธรรมชาตแิละ

เขยีนบนัทกึวธิกีารรบัรู ้การเขา้ใจ และการน าเสนอโลกธรรมชาต ิซึง่ในเวลาต่อมาได้

กลายเป็นงานเขยีนทีน่กัวชิาการทีส่นใจการวจิารณ์วรรณกรรมแนวนิเวศน ามาศกึษา
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อย่างจริงจัง   บทความชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่าทัศนคติและการรับรู้ของทอโร ในฐานะ

นักธรรมชาตวิทิยา ศลิปินผู้รงัสรรค์งานเขยีน และนักปรชัญาแนวทรานเซน็เดน็ทลั

ลสิต์นัน้องิอยู่กบักายภาพของโลกธรรมชาติที่ทอโรประจกัษ์เหน็และจบัต้องได้ ทัง้

ยงัให้ข้อมูลถึงนักเขยีนงานบรรยายธรรมชาติและอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบนัที่

ได้รบัแรงบนัดาลใจจากทอโร และถือได้ว่า วอลเดน เป็นต้นแบบในการเขยีนงาน

ประเภทนี้อกีดว้ย 

 ในบทความความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดโมเดิร์นนิสม์ (Modernism): 

ชวีประวตัิ “ฉบบัพสิดาร” และความเป็นสมยัใหม่อนัมหศัจรรย์ ใน ออร์ลนัโด ของ

เวอรจ์เินีย วูลฟ์ วรติตา  ศรรีตันา  เริม่ต้นดว้ยการตอบค าถามส าคญัทีว่่า “แนวคดิ

โมเดริน์นิสม ์คอือะไร” โดยการยอ้นกลบัไปพจิารณาแนวคดิทีเ่กีย่วกบัเรื่องความเก่า 

และความเป็นสมยัใหม่ที่ตัง้อยู่บนฐานการต่อรองทางความหมายของขัว้คู่ตรงขา้ม

และก ากวมทางมติเิวลา แต่ทว่ามจีุดพลกิผนัทีโ่ดดเด่นเกดิขึน้ในช่วงปลายศตวรรษที ่

19 ถงึกลางศตวรรษที ่20 ซึง่ในทางวฒันธรรมนัน้สะทอ้นใหเ้หน็จากการพน้ออกจาก

กรอบทางความคดิแบบสจันิยมและน าพาใหผู้้ชมหรอืผู้อ่านเริม่ตัง้ค าถาม และท้าย

ทายความเชื้อและความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัชวีติและสงัคมที่ผู้สรา้งสรรค์เชื่อว่ามี

ความสมจรงิยิง่กว่าความสมจรงิแห่งขนบสจันิยม ส าหรบั เวอร์จเินีย วูลฟ์ (Virginia 

Woolf) ผูเ้ขยีนเรื่อง ออรล์นัโด (Orlando) การน าเสนอเรื่องราวในนวนิยายเรื่องนี้ของ

เธอในรูปแบบของชีวประวัติถือเป็นเรื่องที่ชวนท้าทาย โดยงานเขียนประเภท

ชีวประวตัินับเป็นประเภทวรรณกรรมที่วูลฟ์ให้ความสนใจในแง่ที่เธอสามารถใช้

รูปแบบของชวีประวตัเิพื่อการตัง้ค าถามท้าทายและรือ้ถอนความหมายได ้เนื่องจาก

งานเขยีนประเภทนี้ในสายตาของวลูฟ์เป็นเพยีงสิง่สรา้งทีม่ไิดม้อีะไรแตกต่างจากการ

เขียนนวนิยาย ด้วยเหตุนี้ ออร์ลันโด ชีวประวตัิเรื่องหนึ่งจึงกลายเป็นชีวประวัติ 

“ฉบับพิสดาร” ตัวละครที่ตัง้อยู่บนพื้นฐานของผู้ที่มีชีวิตอยู่จริงผู้มีนามว่า วีต้า 

แซกวลิล ์เวสต ์โดย “พสิดาร” สามารถหมายถงึ “ความแปลกประหลาด” หรอืมฉิะนัน้

กห็มายถึงความ “ละเอียดถี่ถ้วน” ด้วยเช่นกนั ในฐานะนักเขยีนแนวโมเดิร์นนิสม ์

วลูฟ์แสดงความเชื่อมัน่ในพลงัแห่งภาษาและการเล่าเรื่อง และพยายามแสวงหากลวธิี
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การถ่ายทอดเรื่องราวจากชวีติ และอารมณ์ตลอดจนความรู้สกึนึกคดิของมนุษย์ใน

แบบที่อาจจะมคีวามสมจรงิยิง่กว่าความสมจรงิแห่ง ขนบสจันิยมกไ็ด้ ดงันัน้ แม้ว่า

ออร์ลนัโดจะถือก าเนิดในศตวรรษที่ 16 แต่เรื่องราวในนวนิยายก็น าพาเธอมายุค

สมยัใหม่ในศตวรรษที่ 20 ทีไ่ดรู้จ้กัเทคโนโลยแีละเรื่องราวของโลกสมยัใหม่ทีค่วาม

เจรญิรุดหน้าไปมากแลว้ และเมื่อเป็นเช่นนัน้สามารถทลายเสน้กนัแบ่งระหว่างความ

เก่าและใหม่ไดเ้ป็นอย่างด ี 

รองรตัน์ ดุษฎสีรุพจน์ และ พราว เศรษฐบุตร ร่วมกนัน าเสนอเรื่อง “ตาม

ล่าอสุรกายในนวนิยายสยองขวญัแนวจติวทิยา รเีบคกา โดย แดฟนี ดู โมรเิยร์” 

โดยมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะแสดงว่า นวนิยายสยองขวญัทีจ่ดัเป็นนวนิยายยอดนิยม มใิช่

เรื่องที่อ่านเพื่อความสนุกสนาน ตื่นเต้นเร้าใจจากเนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

ความสมัพันธ์ระหว่างหญิงและชาย ทัง้ยงัมีความลึกลับและปมปริศนาต่าง ๆ ที่

กระตุ้นความสนใจใคร่รู้ ตลอดจนปฏิกิริยาทางอารมณ์แบบมีส่วนร่วมของผู้อ่าน

แต่นวนิยายเรื่องนี้ยงัมปีระเดน็ทางจติวทิยาและแนวความคดิเกีย่วกบัจติใต้ส านึกที่

ถูกกดเกบ็ ตลอดจนพฤตกิรรมที่เบีย่งเบนจากค่านิยมของสงัคม โดยชี้ให้เหน็ว่าจติ

วเิคราะหม์อีทิธพิลต่อวฒันธรรมมวลชน เช่น นวนิยายสยองขวญัมาโดยตลอด 

บทความเรื่องนี้เลอืกทีจ่ะน าเสนอนวนิยายทีแ่สดงเรื่องราวชวีติและความ

กลวัของตวัละคร โดยน านวนิยายของแดฟนี ดู โมรเิยร ์(Daphne du Maurier) เรื่อง 

รเีบคกา (Rebecca) มาใชใ้นการวเิคราะห ์ดว้ยเหน็ว่าเป็นนวนิยายทีม่อีงคป์ระกอบ

หลายประการ โดยเฉพาะโครงเรื่องและตวัละครทีโ่ดดเด่น และใชก้ลวธิเีล่าเรื่องผ่าน

มุมมองของตัวละครเอก ซึ่งเป็นสตรีที่ปราศจากสทิธิแ์ละเสยีง มเีพศสถานะและ   

อตัลกัษณ์ทีส่ามเีป็นผู้ก าหนด ทัง้ยงัใชว้ธิลี าดบัเวลาตามการเล่าเรื่องแบบการเล่า

ย้อนหลังได้อย่างน่าสนใจผู้เขยีนใช้กรอบการวิเคราะห์ตามแนวคิดของ โนเอล     

แครอลล ์(Noël Carroll) และ จูเลยี ครสิทวีา (Julia Kristeva) ซึง่สามารถจดัใหต้วั

ละครอย่างรเีบคกาทีไ่ม่สามารถตัง้ครรภใ์หส้ามไีดเ้ป็นดงัอสุรกาย เพราะพฤตกิรรม

ทางเพศทีส่งัคมจดัว่าเป็นเรื่องเสื่อมเสยีจนต้องถูกปราบใหส้ยบเพื่อใหย้อมศโิรราบ

ต่ออ านาจที่สงัคมมอบให้แก่สามีในระบบปิตาธิปไตย และสรุปว่า รีเบคกา เป็น    



หนงัสอืหลากรสหลายลลีาในวรรณกรรมภาษาองักฤษ 
 

vi 

นวนิยายสยองขวญัแนวจติวทิยาที่น าเสนอด้านมดืของมนุษย์โดยเฉพาะการกดขี ่

และท ารา้ยสตรใีนสงัคมทีช่ายเป็นใหญ่ดว้ย 

ทา้ยทีส่ดุ ดรณิทพิย ์ จนัทรส์ทิธิ ์ แนะน าใหผู้อ้่านชาวไทยรูจ้กักบั แคโรล 

แอน ดฟัฟี (Carol Ann Duffy) กวรี่วมสมยัชาวองักฤษ ผูม้ากดว้ยความสามารถ

และมีแนวทางการประพนัธ์ผลงานที่เป็นกวีนิพนธ์ที่โดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์จน

ได้รบัรางวลัต่าง ๆ มากมาย ทัง้ยงัเป็นสตรคีนแรกที่ได้รบัเกียรติคดัเลอืกให้รบั

ต าแหน่ง โพเอท็ ลอรเีอท หรอืกวแีห่งชาตขิององักฤษในปี ค.ศ. 2009 ดรณิทพิย์

ตัง้ข้อสงัเกตว่า ดฟัฟีมกัจะน าเสนอประเดน็ต่าง ๆ ที่เป็นเรื่องที่ผู้คนโดยทัว่ไป

สามารถพบในชีวิตประจ าวนัไม่ว่าจะเป็นความรกัความสูญเสยี ภาวะความไม่

มัน่ใจในตนเอง ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในความสมัพันธ์ส่วนตัว โดยนอกจากนี้ยัง

เชื่อมโยงกบัประเดน็เรื่องเพศและเพศสภาพทีอ่าจท าใหม้องไดว้่าผลงานของดฟัฟี

น าเสนอประเด็นเกี่ยวกับสตรีนิยมอย่างเปิดเผยที่สุดก็เป็นได้ โดยยกตัวอย่าง

ผลงานชุด เดอะเวริล์ดส ์ไวฟ์ (The World’s Wife) (2000) ทีเ่ขยีนขึน้ในรปูแบบของ

กวนีิพนธท์ีเ่ล่าเรื่องราวผ่านทางต านานเรื่องเล่าต่าง ๆ เพื่อใหผู้อ้่านไดรู้จ้กักบัผูห้ญงิ

หรอืตวัละครหญิงที่มชีื่อเสยีงในประวตัศิาสตร์ หรอืปกรณัมต านานต่าง ๆ ผ่านทาง

มุมมองของผูห้ญงิ และดว้ยน ้าเสยีงของผูห้ญงิเองดว้ย โดยเหน็ว่าสิง่ทีส่ ื่อสารออกมา

จากมุมมองของผูเ้ล่าทีเ่ป็นหญงิ โดยส่วนใหญ่จะสื่อความรูส้กึในทางลบไม่ว่าจะเป็น

อารมณ์ผดิหวงั หรือประสบการณ์ที่เจ็บปวด แต่ทัง้นี้น ้าเสยีงที่เล่าเรื่องดงักล่าวจะ

แบ่งไปดว้ยอารมณ์ขนัและการประชดประชนัเสยีดส ีทีน่่าสนใจกค็อืผูเ้ขยีนกล่าวถึง

การใช้เทคนิคการเขยีนที่ใช้บทพูดเดี่ยวเชงิละคร (dramatic monologue) ที่ดูจะ

เหมาะสมกบัการเขยีนแบบของดฟัฟีทีน่ าเสนอประเดน็ปัญหาดา้นอตัลกัษณ์ของสตรี

เพศทีม่กัถูกครอบง าโดยทศันคตทิีค่นในสงัคมมต่ีอเพศหญิงนัน่เอง ผูเ้ขยีนกล่าวว่า

ผลงานชุดนี้ประกอบด้วยบทกวีนิพนธ์ทัง้หมดสามสบิหกบท แต่ส าหรบับทความ

เฉพาะเรื่องนี้ยกตวัอย่างมาวเิคราะหท์ัง้หมดสีบ่ทเพยีงพอทีจ่ะน าเสนอผลงานของกวี

คนส าคญัในยุคปัจจุบนัคนหนึ่งขององักฤษในฐานะตวัแทนกวรี่วมสมยัที่มีรูปแบบ

การเขยีนทีม่เีอกลกัษณ์โดดเด่นนัน่เอง  



 vii 

 ผลงานทัง้หมดที่กล่าวถึงขา้งต้นนี้คงจะช่วยให้ภาพสถานการณ์ความ

เป็นไปในวงวรรณกรรมศกึษา สะท้อนใหเ้หน็ถงึ “รส” และ “ลลีา” อนัหลากหลาย 

และเปิดมุมมองการศกึษาวรรณกรรมทีแ่ปลกใหม่ใหก้บัผูอ้่าน ซึง่ในบางกรณีอาจ

น าไปสู่การย้อนกลบัไปอ่านวรรณกรรมที่เคยอ่านมาแล้วจากมุมมองและวธิกีาร

ตคีวามแบบใหม่ ๆ ไดอ้กีดว้ย 



ไยต้องกนัเดก็ไม่ให้ข้ามสะพานสู่เทราบิเทีย 
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คงเป็นเรื่องปกติทุกวันนี้ที่จะพบว่ารายการโทรทัศน์บางรายการหรือ

ภาพยนตรบ์างเรื่องนัน้มกีารก าหนดอายุผูช้มหรอืจดัเป็นรายการทีผู่ใ้หญ่ควรรบัชม

ร่วมกบับุตรหลานที่เป็นเยาวชนเพื่อใหค้ าแนะน าทีเ่หมาะสมดว้ยเกรงว่าเดก็ทีก่ าลงั

จะย่างเข้าสู่วยัรุ่นนัน้อาจจะเกิดความสบัสนและไม่เข้าใจในสารที่ผู้ ผลิตรายการ

ต้องการสื่ออย่างแท้จรงิ แทจ้รงิแล้วนัน้ เรื่องการก าหนดอายุผู้ชมรายการนัน้ไม่ใช่

เรื่องใหม่เลยหากเทยีบกบัการก าหนดประเภทของหนังสอืทีผู่ใ้หญ่คดิว่าเหมาะกบัวยั

ของเดก็ทีจ่ะอ่านได ้ในประเทศทางตะวนัตกนัน้ ผูป้กครองมบีทบาทอย่างมากในการ

ช่วยกนักลัน่กรองหนังสอืที่เด็กและเยาวชนอ่านในเวลาว่างแม้กระทัง่แบบเรียนที่

โรงเรยีนได้คดัสรรมาบรรจุไว้ในหลกัสูตรการศึกษา ตวัอย่างเช่น ในสหรฐัอเมรกิา  

แต่ละปีจะมผีู้ปกครองจ านวนมากเขยีนค าร้องไปยงัสมาคมห้องสมุดอเมรกินั (The 

American Library Association) ขอใหค้ณะกรรมการของสมาคมช่วยพจิารณาถอน

หนังสอืบางเล่มทีม่เีนื้อหาหมิน่เหม่1 ออกจากการน ามาใชใ้นหลกัสตูรการเรยีนการ

สอนหรืองดให้บริการการยืมในห้องสมุด ไม่น่าแปลกใจหากหนังสือที่ว่านัน้จะมี

เนื้อหาเกีย่วกบัการทารุณกรรม การกดขีท่างเพศ หรอืการใชค้วามรุนแรง ผูใ้หญ่ซึ่ง

ห่วงใยเด็กอย่างแท้จริงเห็นว่าควรปกป้องเด็กจากเรื่องเหล่านี้เพราะเนื้อหาเป็น

อนัตรายต่อเดก็ ดงัทีเ่พอรร์ ีโนเดล็แมน (Perry Nodelman) กล่าวไวว้่า “[T]he wish 

not to have children know emerges from a genuine concern for their welfare: 

We want to protect them from what we see as harmful.” (The Pleasures of 

Children’s Literature  86) แต่ทว่าในรายการหนังสอืหมิน่เหม่ดงักล่าวนี้กลบัปรากฏ

ว่ามนีวนิยายคลาสสกิและวรรณกรรมเยาวชน (young adult literature) จ านวนมากที่

รูจ้กักนัดใีนแวดวงผูอ้่านทัว่ไปและนกัวชิาการวรรณกรรม สิง่นี้สะทอ้นใหเ้หน็ว่าคุณค่า

ทางวรรณศลิป์ด้านการใช้ภาษาและมุมมองชวีติ ตลอดจนโลกทศัน์ที่มต่ีอสงัคมโลก
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ของผูป้ระพนัธท์ีน่กัวชิาการในแวดวงวรรณกรรมชื่นชม หรอืการทีต่วัละครเอกในการ

ด าเนินเรื่องเป็นเดก็หรอืเยาวชนเพยีงอย่างเดยีวนัน้คงไม่เพยีงพอส าหรบัการจดัให้

เป็นหนังสอืส าหรบัเยาวชนเพราะว่าอาจจะมบีางประเดน็ที่ผูป้กครองพจิารณาแล้ว

เหน็ว่ายงัไม่เหมาะสมส าหรบัเดก็เนื่องด้วยความอ่อนดอ้ยประสบการณ์ในชวีติอาจ

ท าใหเ้ดก็หลงประเดน็หรอืไม่สามารถเขา้ถงึสารทีผู่ป้ระพนัธต์้องการสื่อไดอ้ย่างถ่อง

แท้2 ดงันัน้จงึเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าผู้ใหญ่ควรจะปิดกัน้เดก็จากวรรณกรรมเหล่านี้

ดว้ยเหตุผลเพยีงเพราะว่ามเีนื้อหาหรอืการใชภ้าษาทีต่นคดิเอาเองว่าไม่เหมาะสมกบั

เดก็หรอืควรหาวธิอีื่นทีด่กีว่าการปิดกัน้เดก็ 

 เป็นที่ทราบกนัดีว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่นัน้มีส่วนส าคญัในการคดัเลือก

หนงัสอืใหแ้ก่บุตรหลานเพราะเป็นผูจ้่ายเงนิซือ้ให ้หากพจิารณาจากการทีผู่ใ้หญ่เขา้

มามบีทบาทในการอ่านและคดัเลอืกสิง่ทีต่นคดิว่าดแีละเหมาะสมส าหรบัเดก็จะพบว่า

ในความห่วงใยนัน้เดก็กลบัเสมอืนถูกจบัแยกออกเป็นบุคคลอกีกลุ่มหนึ่งทีต่่างออกไป

จากผูใ้หญ่ (other) เป็นกลุ่มทีด่้อยกว่าไม่ว่าจะเป็นด้านประสบการณ์หรอืโลกทศัน์ 

เป็นกลุ่มทีต่รงขา้มกบัชวีติทีส่มบรูณ์แบบของผูใ้หญ่ ดงันัน้ผูใ้หญ่จงึคดิว่าเป็นหน้าที่

ของตนทีจ่ะต้องหล่อหลอมเดก็ใหม้คีุณสมบตัิทีด่ดีงัทีต่นม ีกล่าวคอืคุณลกัษณะอนั

พงึประสงคต์รงตามคตนิิยมของสงัคม (ideology) หากวรรณกรรมเดก็เล่มใดมเีนื้อหา

ทีแ่หวกแนวจากธรรมเนียมปฏบิตัใินสงัคมหรอืมเีนื้อหาทีท่ าใหเ้ดก็ต่างไปจากแบบที่

ผู้ปกครองต้องการก็จะถูกกันออกไปจากเด็ก จึงอาจกล่าวเปรียบเปรยได้ว่า

วรรณกรรมเดก็นัน้ถูกใชเ้ป็นเครื่องมอืบงัคบัเดก็ใหป้ฏบิตัติามคตนิิยมของสงัคมโดย

ปราศจากขอ้กงัขา เป็นการบัน่ทอนอสิรภาพทางความคดิและคุณค่าของปัจเจกชนใน

ตวัเดก็ ดงัโนเดล็แมนกล่าวไว ้

 

Children’s literature, then, represents an effort by adults to 

colonize children: to make them believe that they ought to 

be the way adults would like them to be, and to make 

them feel guilty about or downplay the significance of all 
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the aspects of their selves that inevitably don’t fit the adult 

model. It might be one more and very powerful aspect of 

the tyranny of the norm. (82) 

 

วรรณกรรมเดก็เป็นเสมอืนความพยายามของผูใ้หญ่ที่จะครอบง า

ครอบครองเด็ก ท าให้เด็กเชื่อว่าพวกเขาควรปฏิบัติตนตาม

แบบอย่างที่ผู้ใหญ่ต้องการและท าให้เดก็รู้สกึผดิหากท าเช่นนัน้

ไม่ได้หรือลดทอนคุณค่าในตัวตนของเด็กในทุกๆด้านที่ไม่

สอดคล้องกบัแบบแผนการเป็นผู้ใหญ่ที่ก าหนดไว้ ถือได้ว่าเป็น

อกีรูปแบบหนึ่งที่ทรงอทิธพิลยิง่นักและอาจมากเกนิของการกดขี่

ของปทสัถาน 

 

ไม่ว่าจะเป็นสมยัใดตัง้แต่อดตีถงึปัจจุบนั แมว้่าความเชื่อและมุมมองทีผู่ใ้หญ่มต่ีอ

เดก็ในแต่ละยุคนัน้จะแตกต่างกนั แต่สิง่ทีไ่ม่ต่างกนัเลยกค็อื ผูใ้หญ่กต็้องการเดก็

ให้เติบโตในแบบทีต่นพงึใจ ในที่นี้จะขอยกตวัอย่างเปรยีบเทยีบมุมมองเกี่ยวกบั

เดก็และหน้าทีข่องวรรณกรรมเดก็ในศตวรรษที ่17 และ 18 ตลอดจนอทิธพิลของ

ความคดิเหล่านี้ทีม่ต่ีอสงัคมในรุ่นต่อๆ มา  

 ในศตวรรษที ่ 17 นัน้กล่าวไดว้่าวตัถุประสงคห์ลกัของหนังสอืส าหรบัเดก็ใน

ประเทศต่างๆ ในยุโรปคอืการปลูกฝังค่านิยมและธรรมเนียมปฏบิตัิต่างๆ ที่เป็นที่

ยอมรบัในสงัคมผู้ใหญ่ อเมริกาในเวลานัน้ ซึ่งยงัเป็นอาณานิคมอยู่ก็มีค่านิยมเฉก

เช่นเดยีวกนักบัประเทศทางแถบยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิง่ในสงัคมของครสิตศาสนิกชน

ผูเ้คร่งศาสนาที่อพยพมาจากองักฤษที่รูจ้กักนัในนามพวกพวิรตินั แมใ้นสมยันัน้ 

จะมหีนงัสอืตพีมิพอ์อกมาเป็นรูปเล่มแลว้กต็ามแต่หนังสอืทีเ่ป็นทีน่ิยมส าหรบัเดก็

กลบัเป็นหนังสอืทีเ่รยีกว่าฮอรน์บุ๊ค (Hornbook) ท าจากแผ่นไมข้นาด 3×5 นิ้ว มี

ดา้มถอืและมกีระดาษหนงัทีพ่มิพต์วัพยญัชนะ (alphabets) หรอืบทเรยีนทีม่าจาก

บทสวดทางศาสนาในพระครสิตธรรมคมัภีร์ขงึติดอยู่และปิดประกบทบัด้วยแผ่น
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เขาววับางใส ราคาค่อนขา้งแพง พวกพวิรตินันัน้เหมอืนครสิตศาสนิกชนนิกายอื่นๆ 

ทีเ่ชื่อในเรื่องบาปแต่ก าเนิดของมนุษย ์(original sin) อนัเกดิจากมนุษยค์ู่แรกของโลก

คอือาดมักบัอฟีที่ฝ่าฝืนพนัธสญัญาทีม่ต่ีอพระเจา้ที่ว่าทัง้คู่จะไม่กนิผลไมจ้ากต้นไม้

แห่งความรูส้ านึกดชีัว่ (Tree of Knowledge of Good and Evil) กลางสวนอเีดน็ 

(Eden) การฝ่าฝืนพนัธสญัญาดงักล่าวท าใหม้นุษยถ์ูกขบัออกจากสรวงสวรรค ์และ

เมื่ออยู่บนแผ่นดนิตอ้งท างานหนกัอาบเหงื่อต่างน ้าก่อนไดม้าซึง่อาหารส าหรบัยงัชพี 

นอกจากนัน้มนุษย์ต้องสูญเสยีอมตภาพแต่ดัง้เดมิ กล่าวคอืต้องตายกลายเป็นธุลี

กลบัคนืสู่ดนิ ด้วยเหตุนี้เองมนุษย์ทีต่ามมาจงึต้องระวงัตนตลอดเพื่อทีจ่ะไม่หลงท า

สิง่บาปชา้ตามค าหว่านลอ้มของซาตานที่หวงัจะท าลายมนุษย์เหมอืนดงัที่ล่อลวงให้

อฟีกนิผลไมม้าแลว้ พวกพวิรตินัมองว่าเดก็เป็นเสมอืนผูใ้หญ่ย่อสว่นและมบีาปตดิตวั

แต่ก าเนิดเช่นกนั มีแนวโน้มที่จะพ่ายแพ้ต่อการยัว่ยวนของซาตานให้ท าสิง่ที่ผิด

ศลีธรรมไดง้่ายกว่า เนื่องจากเป็นผูไ้รเ้ดยีงสา จะเหน็ไดว้่ามุมมองของพวกพวิรตินัที่

มต่ีอเดก็นี้จะสอดคล้องกบัสมมตฐิานในสมยัปัจจุบนัทีว่่าด้วยความไรเ้ดียงสานัน้ท า

ใหเ้ดก็ตอ้งการการปกป้องจากผูใ้หญ่ในการเลีย่งทีจ่ะก่อเหตุรุนแรงและผดิศลีธรรม 

 

The Puritans of seventeenth-century England produced 

books for children because of their conviction that all 

human beings are born into sin. That idea seems to 

underlie the current assumption that children in their 

innocence need protection from their own worst instincts, 

their immature inability to avoid violence and immorality. 

(The Pleasures of Children’s Literature 74-5) 

 

พวกพวิริตนัในประเทศองักฤษสมยัศตวรรษที่ 17 ผลติหนังสอื

ส าหรบัเดก็ด้วยความเชื่อมัน่ว่า มนุษยท์ุกคนมบีาปติดตวัมาแต่

ก าเนิด ความเชื่อดงักล่าวดเูหมอืนจะเน้นย ้าฐานคตทิีว่่าเนื่องดว้ย
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ความไร้เดียงสาเดก็จึงต้องการการปกป้องจากสญัชาตญาณต ่า

ทรามทีส่ดุของตนและจากการไรซ้ึง่ความสามารถในการหลกีเลีย่ง

การก่อเหตุทีรุ่นแรงและผดิศลีธรรม 

 

ดงันัน้หนงัสอืสอนศลีธรรมประเภทปุจฉาวสิชันา (catechism) จงึเป็นหนังสอืหลกั

ที่ผู้ปกครองนิยมให้บุตรหลานของตนใช้ฝึกการอ่านและอบรมบ่มนิสยัไปในครา

เดยีวกนั ตวัอย่างเช่น การถามตอบแบบปุจฉาวสิชันาจากหนังสอื The Shorter 

Catechism, Agreed upon by the Reverend Assembly of Divines at 

Westminster (1647) ทีใ่ชใ้นโบสถข์องนิกายเพรสบทิเิรยีน (Presbyterian)  

 

Question: What is the chief end of man? 

Ans: Man’s chief end is to glorify God and enjoy him forever.  

(The Norton Anthology of Children’s Literature: The Tradition in  

English 107) 

 

 ค าถาม: เป้าหมายหลกัของมนุษยค์อือะไร 

ค าตอบ: เป้าหมายหลกัของมนุษยค์อื การสรรเสรญิพระเกยีรตคิุณของ 

พระเจา้ และการมพีระองคส์ถติยอ์ยู่ในใจตลอดกาล 

 

 ต่อมาในปลายศตวรรษที ่17 ต่อต้นศตวรรษที ่18 นัน้ ความเชื่อทีว่่าเดก็มี

ความชัว่เลวทรามมาแต่ก าเนิดนัน้เปลี่ยนไปสบืเนื่องจากแนวคดิของนักปรชัญาคน

ส าคญัๆ เช่น แนวคดิเรื่องจติว่างสะอาด (tabula rasa) ของเดก็ในงานเขยีนเรื่อง

ความเรียงว่าด้วยเรือ่งความเข้าใจของมนุษย์ (Essay Concerning Human 

Understanding) (1690) ของนักปรชัญาชาวองักฤษ จอห์น ลอ็ค (John Locke, 

1632-1704) ลอ็คเชื่อว่าจติของเดก็นัน้นิ่ง อ่อนโยนและบรสิุทธิเ์หมอืนกระดานชนวน
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ว่างเปล่า (blank slate) ปราศจากบาปใดๆ แต่ประสบการณ์ทีเ่ดก็ไดร้บัจากการอบรม

สัง่สอนหรอืเรยีนรูจ้ากสงัคมของผูใ้หญ่ต่างหากทีย่อ้มจติใจเดก็ใหเ้ปลีย่นไป 

 

John Locke’s (1690) depiction of the child as a tabula 

rasa, not already tainted by sin but simply waiting to be 

inscribed by experience, present childhood in a manner 

both more benign and more passive than that offered by 

evangelical accounts of devilish will. (qtd. in “Childhood” 

Karen Sánchez- Epper, 39) 

 

การวาดภาพเดก็ว่าเป็นประดุจกระดานชนวนทีว่่างเปล่ายงัไม่แปดเป้ือน 

ดว้ยบาปเพยีงแต่คอยการจารกึดว้ยประสบการณ์โดยจอหน์ ลอ็คนัน้เป็น 

การน าเสนอวัยเด็กที่มีความอ่อนโยนและสงบนิ่งมากกว่าภาพเด็กที่

น าเสนอโดยพวกครสิตน์ิกายอแีวนเจลกิทีเ่ดก็มคีวามมุ่งมาดทีจ่ะท าชัว่เป็น

ทุนเดมิอยู่แลว้ 

 

ในบทความเรื่อง “ความไรเ้ดยีงสา” (“Innocence”) มาราห ์กูบาร์ (Marah Gubar) 

ไดน้ าเสนอความเหน็ของฮวิ คนันิงแฮม (Hugh Cunningham) เรื่องการเปลีย่น

ทางความคดิของผูใ้หญ่เกีย่วกบัเดก็ ในศตวรรษที ่18 ไวว้่า  

 

Many historians of childhood point to the eighteenth century 

as the time when Western culture started to shift decisively 

away from conceiving of children as imperfect adults-in-the-

making and toward the notion that they were exemplary 

beings to be cherished for their primal innocence and 

authenticity. (122) 
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นักประวตัิศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องวยัเด็กระบุว่าศตวรรษที่ 18 นัน้ 

เป็นช่วงทีว่ฒันธรรมตะวนัตกเริม่มกีารเปลีย่นแนวคดิอยา่งชดัเจน

จากเดมิทีว่่าเดก็คอืผูท้ีก่ าลงักา้วย่างขึน้เป็นผูใ้หญ่ทีย่งัมขีอ้บกพร่อง

มาเป็นความคิดที่ว่าเด็กเป็นต้นแบบอนัแสนประเสริฐของความไร้

เดยีงสาแต่ก าเนิดทีค่วรค่าน่าทะนุถนอม 

 

แนวคดิเรื่องเดก็บรสิุทธิแ์ต่สงัคมต่างหากทีท่ าใหเ้ดก็แปดเป้ือนนี้และแนวคดิทีว่่า

เดก็ต้องการผู้ใหญ่ช่วยเหลอืในการปกป้องรกัษาไวซ้ึ่งความไรเ้ดยีงสาแต่ก าเนิด

นัน้มอีทิธพิลต่อนกัคดินกัเขยีนในรุ่นต่อมาเป็นอย่างมากและพบไดอ้ย่างดาษดื่นใน

วรรณกรรมทัง้ส าหรบัเดก็และผูใ้หญ่ในยุคโรแมนตกิตอนต้นศตวรรษที ่19 และยิง่ทวี

ความเขม้ขน้มากยิง่ขึน้ในช่วงครึ่งหลงัของศตวรรษที ่19 ทีเ่รยีกว่ายุควกิตอเรยีนที่

เริม่นบัจากการขึน้ครองราชยข์องพระนางเจา้วกิตอเรยีจนถงึวนัสวรรคตของพระองค ์

(1837-1901) อาจกล่าวได้ว่าวรรณกรรมเด็กต้องผ่านสายตาการตรวจของผู้ใหญ่

อย่างถีถ่ว้นมากขึน้เพราะความเขม้งวดในเรื่องมรรยาทและธรรมเนียมปฏบิตัใินสงัคม

ยุควคิตอเรยีน แคเรน ซานเชซ-เอป็เปอร ์ (Karen Sánchez-Epper) เสนอความเหน็

ไว้ในบทความเรื่อง “วยัเดก็” (“Childhood”) ว่ามกีารน าทฤษฎีธรรมชาติและการ

เรยีนรู้ของลอ็คมาใชใ้นการอ้างสทิธอินัชอบธรรมของผู้ใหญ่ในการปลูกฝังนิสยัและ

พฤตกิรรมทีส่งัคมยอมรบั  

 

Victorian child-rearing manuals would make Locke’s 

epistemological thesis into a paean of malleability and a 

justification of parental authority: “Like clay in hands of the 

potter, they are waiting only to be molded.” (39) 

 

คู่มอืการเลีย้งดูบุตรในยุควกิตอเรยีนมกีารน าขอ้วนิิจฉัยด้านญาณ

วทิยาของลอ็คมาใชย้กย่องการดดัเปลีย่นนิสยัเดก็และรองรบัสทิธิ
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อนัชอบธรรมของผู้ปกครอง: “เปรยีบได้ดัง่ดนิเหนียวในมอืของ

ช่างปัน้ พวกเขา[เดก็ๆ] เพยีงก าลงัรอการการขึน้รปูและปัน้แบบ” 

 

นอกจากนี้ยังมีนักจิตวิทยาและนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงที่อิงแนวคิดทฤษฎีและ        

ข้อวินิจฉัยของตนจากการทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นรูปธรรม อาทิ ฌอ็ง     

ปียาแฌ (Jean Piaget, 1896-1980) กบัทฤษฎพีฒันาการทางสตปัิญญา3 ซึง่มผีลต่อ

การจัดจ าแนกวัยของผู้อ่านและประเภทของเนื้อหาที่เหมาะสมในแต่ละวัยด้วย 

อย่างไรกต็าม มผีูแ้สดงความเหน็ต่างออกไปโดยใหเ้หตุผลว่าผลการทดลองทีไ่ดน้ัน้

แม้จะมีการอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์โดยพิจารณาจากการแสดงออกของเดก็ แต่สิง่

หนึ่งทีไ่ม่ควรมองขา้มไปคอื เดก็กเ็ป็นมนุษยค์นหนึ่ง และแน่นอนว่า ไม่มใีครในโลก

ทีจ่ะมคีวามคดิหรอืคุณสมบตัเิหมอืนกนัทุกประการ เพราะมนุษยน์ัน้ย่อมมอีตัลกัษณ์

ของตนเอง  และความเป็นปัจเจก ดงันัน้การก าหนดว่าเดก็วยันี้ไม่สามารถเรยีนหรอื

รบัรู้เรื่องในประเดน็นัน้หรือประเดน็น้ีโดยพจิารณาจากการแสดงออกของเดก็เพยีง

อย่างเดยีวจงึเป็นการมองขา้มศกัยภาพของเดก็ไป ตวัอย่างเช่น ในการทดลองใหเ้ดก็

เลอืกหนังสอือ่านในแต่ละวยันัน้ การที่เดก็เลอืกที่จะไม่อ่านหนังสอืเล่มที่ก าหนดให้

นัน้ไม่ไดส้ะทอ้นว่าเดก็ไม่สามารถอ่านหรอืเขา้ใจเนื้อหาของหนังสอืเล่มดงักล่าว แต่

อาจเป็นเพราะเดก็ไม่สนใจในเรื่องนัน้ๆ กเ็ป็นได ้อย่างไรกต็าม แมว้่าจะมผีูค้ดิต่างใน

ทฤษฎเีหล่านี้โดยเฉพาะทฤษฎพีฒันาการทางสตปัิญญาของปียาแฌ แต่ทว่าอทิธพิล

ของปียาแฌนัน้มีผลอย่างมากต่อการจดัระดับและประเภทของหนังสอืเด็กทัง้ใน

หลกัสตูรการศกึษาตลอดจนส านกัพมิพต่์างๆ ทีพ่มิพห์นงัสอืส าหรบัเดก็อกีดว้ย 

ไม่ว่าความคิดเบื้องหลังในการก าหนดประเภทหรือเนื้อหาของหนังสือ

ส าหรบัเดก็จะเป็นเพราะเชื่อว่าเดก็มบีาปตดิตวัมาแต่ก าเนิดและพรอ้มทีจ่ะท าเรื่องชัว่

รา้ยไดง้่ายหรอืเพราะเดก็บรสิุทธิจ์งึถูกครอบง าไดง้่าย แต่จุดมุ่งหมายนัน้เหมอืนกนั

คือความประสงค์ที่จะปกป้องเด็กจากเนื้อหาที่อันตรายในงานเขียนตามคตินิยม

เกีย่วกบัเดก็ทีว่่าเดก็ดอ้ยประสบการณ์และต้องการการปกป้องจากผูใ้หญ่ จะเหน็ได้

ว่าในปัจจุบนั ความห่วงใยในการปกป้องเดก็จากเนื้อหาทีผู่ใ้หญ่พจิารณาว่าล่อแหลม
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และไม่เหมาะสมกบัเดก็นัน้กลบัทวมีากขึน้เนื่องจากหนังสอืทีพ่มิพอ์อกจ าหน่ายนัน้มี

มากจนนับไม่ถ้วน การทีจ่ะกนัเดก็จากเนื้อหาหนังสอืเหล่านี้ยิง่ท าได้ล าบากมากขึน้

ในยุคเทคโนโลยทีางการสื่อสารที่ล ้าหน้าเช่นน้ี สิง่ทีส่ะท้อนความวติกที่เพิม่ขึน้ของ

ผู้ปกครองได้เป็นอย่างดีจะเห็นได้จากจ านวนที่เพิ่มขึ้นอย่างมากของหนังสือที่มี

เนื้อหาหมิน่เหม่จากการร้องเรยีนของผู้ปกครองไปยงัสมาคมหอ้งสมุดอเมรกิา ใน

รายการหนังสอืที่หมิน่เหม่ช่วงปี ค.ศ.1990-2000 ที่ผ่านมานี้มีชื่อหนังสอืส าหรบั

เยาวชนทีไ่ดร้บัรางวลั The Newbery Medal และไดส้รา้งเป็นภาพยนตรก์ึง่แฟนตาซี

ทีม่ฉีากธรรมชาตแิสนงดงามและเนื้อหาทีน่่าประทบัใจเกีย่วกบัมติรภาพของเดก็ การ

ยอมรบัในความต่างระหว่างบุคคล และคุณค่าของโลกแห่งจนิตนาการ เรื่องสะพานสู่

เทราบิเทีย (The Bridge to Terabithia) ปรากฏอยู่ด้วยแทบทุกปี แน่นอนว่า

ผู้ปกครองจ านวนมากที่ร้องเรียนเกี่ยวกบัหนังสอืเล่มนี้ไปยงัสมาคมต้องเห็นว่ามี

เน้ือหาบางส่วนที่หมิ่นเหม่ต่อศีลธรรม หรือส่งผลกระทบท าให้พฤติกรรมเยาวชน

ผิดเพี้ยนไปจากคตินิยมที่ส ังคมคาดหวังในตัวเด็ก ประเด็นในเนื้อหาที่ท าให้

ผูป้กครองเกดิความกงัวลอาจจะเป็นเรื่องเกีย่วกบัการตายก่อนวยัอนัควร ความเชื่อ

ความศรทัธาในศาสนา การอบรมเลีย้งดูบุตรซึง่ท าใหเ้ดก็เกดิความแปลกแยกรวมไป

ถงึการใชค้วามรุนแรง 

 ประเดน็แรกทีจ่ะน ามาอภปิรายไดแ้กก่ารน าเสนอเรื่องของความตายในงาน

วรรณกรรมเดก็ ความตายเป็นสจัธรรมหนึ่งในวฏัจกัรของชวีติทีไ่ม่มใีครหลกีเลีย่งได้

แต่มกัไม่มใีครอยากเอ่ยถงึโดยเฉพาะกบัเดก็เพราะความตายหมายถงึการพลดัพราก

จากกนัชัว่นิจนิรนัดร์ ผู้ใหญ่บางคนยงัไม่สามารถท าใจยอมรบักบัสภาพเช่นนี้ได ้

แน่นอนว่า เดก็จงึถูกมองว่าขาดความพรอ้มดา้นวุฒภิาวะทางอารมณ์ที่จะรบัมอืกบั

สถานการณ์เช่นน้ี  แม้ในเทพนิยายที่เดก็ฟังก่อนนอนนัน้จะมกีารกล่าวถึงการตาย

ของตวัโกง อย่างไรกต็ามการตายนัน้เป็นเพยีงการกล่าวแบบสัน้กระชบัและนับเป็น

บทลงโทษที่เหมาะสมส าหรบัคนพาล และจุดเน้นตอนจบของนิทานทีด่งึดูดเดก็กลบั

เป็นความสุขของตวัเอกที่ถูกข่มเหงมาตลอดเรื่อง ส่วนตวัเอกทีต่้องเสยีชวีติในเรื่อง

เช่น สโนวไ์วทท์ีท่านแอปเป้ิลเคลอืบยาพษิ หรอืเจา้หญงินิทรานัน้กไ็ม่ไดต้ายจรงิแต่
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จะมกีลไกบางอย่างในเรื่อง อาทเิวทยม์นตร์ หรอืความรกัอนับรสิุทธิท์ี่ปลุกตวัละคร

ดงักล่าวใหก้ลบัมามชีวีติใหม่และไดพ้บกบัความสุขสมหวงัในตอนจบ นอกจากนี้คน

ทีร่บับทบาทในการเล่าเรื่องคอืผู้ใหญ่ซึง่ย่อมมโีอกาสสอดแทรกค าสอนใหแ้ก่เดก็ใน

ฐานะผูร้บัฟังไดง้่าย เช่นชีใ้หเ้หน็ถงึจุดจบทีต่่างกนัระหว่างคนดกีบัคนชัว่ หากทว่าใน

งานวรรณกรรมเยาวชนทีเ่ดก็สามารถอ่านเองได ้อย่างเช่นเรื่อง สะพานสู่เทราบเิทยี

ที่มีเรื่องการตายก่อนวยัอนัควรนัน้ ผู้ปกครองวิตกว่าเด็กอาจจะไม่พร้อมที่จะรับ

เนื้อหาทีห่นักเกนิวยัของเขาได ้อย่างไรกต็ามการหา้มเดก็อ่านมใิช่ทางแกปั้ญหาแต่

การหาโอกาสสนทนาและอธิบายถึงเรื่องความตายกับเด็กน่าจะเป็นทางออกที่

เหมาะสมกว่าเหมือนกบัตอนที่เล่านิทานพร้อมสอดแทรกค าสอนให้บุตรหลานฟัง

ตอนเป็นเดก็เลก็ๆเพราะผู้ปกครองควรส าเหนียกว่าไม่มใีครเลี่ยงความตายพน้และ

ความตายอาจจะเกดิขึน้ได้ตลอดเวลาและกบัใครกไ็ดแ้ม้กระทัง่คนในครอบครวัโดย

ไม่มกีารเตอืนล่วงหน้า แคเทอรนี แพเทอรส์นั (Katherine Paterson) ผูป้ระพนัธไ์ด้

กล่าวถงึแรงบนัดาลใจในการเขยีนเรื่องนี้ว่า  

 

I wrote Bridge because our son David’s best friend, a girl 

named Lisa Hill, was struck and killed by lightning. I was 

trying to make sense of a tragedy that seemed to have no 

meaning. (Questions for Katherine Paterson, The Bridge to 

Terabithia 4)  

   

 ดฉินัเขยีนเรื่อง สะพานฯ เน่ืองจากเดก็หญงิลซิา ฮลิล ์เพื่อนสนิท 

ของเดวดิบุตรชายเราเสยีชวีติจากฟ้าผ่า ดฉิันไดพ้ยายามทีจ่ะท า

ความเขา้ใจกบัโศกนาฏกรรมทีด่เูหมอืนปราศจากความหมายนัน้ 

 

การจากไปของเพื่อนรกัย่อมส่งผลกระทบต่อจติใจของเดก็น้อยวยัแปดปีเป็นอย่าง

มากดงัจะเหน็ไดจ้ากการทีเ่ดวดิขอใหแ้พเทอรส์นัใส่ค าอุทศิแด่เพื่อนรกัผูจ้ากไปไวใ้น
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หนงัสอืดว้ยหลงัจากทีเ่ขาอ่านหนงัสอืเล่มนี้จบและแพเทอรส์นักย็นิดเีป็นอย่างยิง่ทีจ่ะ

ท าตาม “I wrote this book for my son, David Lord Paterson, but after he read it 

he asked me to put Lisa’s name on this page as well, and so I do. For David 

Paterson and Lisa Hill, banzai” แพเทอรส์นักล่าวต่อไปอกีว่า หนังสอืเล่มนี่ยงัมี

สว่นช่วยใหแ้ม่ของลซิาเขา้ใจความรูส้กึของตวัเธอเองมากขึน้หลงัการสญูเสยีบุตร ี

  

It makes me happy that readers get many different things, 

according to their own needs and life experience. One of my 

most meaningful responses came from Lisa Hill’s mother, 

who said that until she read the book, she hadn’t realized 

how very angry she was at Lisa for dying. (Questions for 

Katherine Paterson, The Bridge to Terabithia 6)  

 

  ดฉินัมคีวามสขุทีผู่อ้่านไดพ้บกบัความหมายทีห่ลากหลายในเรื่อง 

โดยอิงจากความต้องการของตนหรือประสบการณ์ส่วนตัว 

ค าตอบรบัหนึ่งที่มีความส าคญัต่อดิฉันเป็นอย่างยิง่มาจากแม่

ของลิซา ฮิลล์ เธอกล่าวว่าเธอไม่รู้ตัวเลยว่าเธอโกรธขึ้งและ

เดอืดดาลเพยีงใดกบัการที่ลซิาเสยีชวีติลงไปจนกระทัง่เธอได้

อ่านหนงัสอืเล่มนี้ 

 

แพเทอรส์นักล่าวว่า ตวัละครเอกทัง้สองในเรื่องคอื เจสส ์โอลเิวอร ์แอรอนส ์จูเนียร ์

(Jess Oliver Aarons, Jr.) กบัเลสลี ่เบอรก์ (Leslie Burke) มสี่วนคล้ายคลงึกบั

บุตรชายของเธอและลิซาก็แต่เรื่องของมิตรภาพระหว่างตัวละครทัง้สองเท่านัน้ 

นอกเหนือจากนัน้เนื้อหาทัง้หมดในนวนิยายเป็นเรื่องทีเ่ธอจนิตนาการแต่งขึน้ทัง้หมด 

เลสลี่ในเรื่องจมน ้าเสยีชวีติในวนัที่ฝนตกหนักและน ้าในล าห้วยขึน้สูงและไหลเชี่ยว

กราก  
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เลสลี่มาทีห่้วยน ้านี้เพื่อโหนเชอืกขา้มไปยงัป่าอกีฟากซึง่เป็นสถานทีล่บั

เฉพาะของเธอกบัเจสส ์เลสลีเ่ป็นผูแ้นะน าป่าแห่งนี้ให้กบัเจสส ์ทัง้คู่อาศยัป่าแห่งนี้

เป็นที่ลี้ภัยจากโลกแห่งความจริงที่ไม่น่าพิสมยั เลสลี่ตัง้ชื่อป่านี้ว่าอาณาจกัรเทรา     

บิเทีย4 โดยมีเจสส์ เป็นราชาและเธอเป็นราชินีปกครอง เลสลี่บอกกับเจสส์ว่า

หนทางเดยีวทีจ่ะเขา้สูอ่าณาจกัรน้ีคอืการโหนเชอืกวเิศษขา้มล าหว้ย และทัง้คู่กท็ า

เช่นนัน้เป็นประจ า จนกระทัง่วนัเกดิเหตุครูเอด็มนัดส ์(Miss Edmunds) ครูสอน

ดนตรผีูเ้หน็แววศลิปินในตวัเจสสต์อ้งการช่วยเปิดโลกทศัน์ใหก้บัเจสส์จงึไดพ้าเขา

เขา้เมอืงไปเทีย่วชมพพิธิภณัฑแ์ละหอศลิป์แห่งชาต ิ (National Gallery) เจสสไ์ม่ได้

บอกหรอืชวนเลสลี่ไปดว้ยเพราะเขาอยากไปเที่ยวกบัครูตามล าพงั เขาใหเ้หตุผล

กบัตนเองว่าการที่ไม่ชวนเลสลีน่ัน้เป็นเพราะเดมิบา้นเธออยู่ในเมอืงและคงเทีย่ว

จนเบื่อแลว้ก่อนทีจ่ะยา้ยมาทีล่ารก์ ครกี (Lark Creek) เลสลีจ่งึไปทีห่ว้ยตามปกติ

เพยีงล าพงัและเสยีชวีติในวนัทีเ่จสสบ์รรยายว่าเป็นวนัทีว่เิศษสดุจนเขาคดิว่าเขายอม

เสยีไดทุ้กอย่างเพื่อความสุขนี้ “This one perfect day of his life was worth 

anything he had to pay” (The Bridge to Terabithia 152). แมจ้ะไม่มฉีาก

บรรยายเหตุการณ์ขณะทีเ่ลสลีก่ าลงัจะจมน ้าเสยีชวีติอย่างละเอยีด มเีพยีงแค่การ

สนันิษฐานว่าเลสลีต่กน ้าแลว้ศรีษะเธอไปฟาดกบัอะไรสกัอย่างจนสิน้สตแิละจมน ้า

เสยีชวีติในทีสุ่ด แต่การน าข่าวโศกนาฏกรรม ของเพื่อนรกัที่ต้องจากไปอย่างไม่มี

วนักลบัมาวางต่อทนัทกีบัฉากของความสุขอนัลน้เหลอืนัน้เป็นสิง่ทีบ่บีคัน้อารมณ์

อย่างมากทัง้ตวัเจสสแ์ละผู้อ่านเพราะสิง่ที่เขาสูญเสยีไปในวนัแสนสุขนัน้คอืการ

จากไปอย่างไม่มวีนักลบัมาของเพื่อนสนิทเพยีงคนเดยีวของเขา  

พ่อกบัแม่ของเจสสพ์บว่าเป็นเรื่องล าบากมากที่ต้องแจง้ข่าวร้ายนี้ใหลู้ก

ชายทราบโดยไม่ท าให้ลูกสะเทอืนใจมากเกนิไป ในตอนแรกพวกเขาคดิว่าเจสส์

เสยีชวีติไปแลว้ดว้ยซ ้าเพราะตอนเช้าทีเ่จสสข์ออนุญาตแม่ไปเทีย่วกบัครูในเมอืง

นัน้แม่ยังงัวเงียอยู่เลย เมื่อพ่อกับแม่ชวนเจสส์ไปร ่าลาเลสลี่เป็นครัง้สุดท้าย      

พ่อเลอืกทีจ่ะเรยีกเลสลีว่่าสาวน้อยแทนดว้ยเกรงว่าชื่อนัน้จะกระทบกระเทอืนใจลูก 

เจสสก์ลบัมที่าทมีนึงงเพราะยงัแยกไม่ออกระหว่างความจรงิกบัความคดิทีว่่าการ
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ตายของเลสลีเ่ป็นเพยีงฝันรา้ยจงึพมึพ าๆขึน้ว่าสาวน้อยโดยไม่รูว้่าพ่อหมายถงึใคร 

จนพ่อตอ้งปลอบใหเ้จสสย์อมรบัความจรงิว่าเลสลีเ่สยีชวีติแลว้โดยกล่าวว่า “Your 

friend Leslie is dead, Jesse. You need to understand that” (165). เมื่อเจสส์

ไปถงึบา้นของเลสลี ่บลิ (Bill) พ่อของเลสลีก่ล่าวขอบคุณเจสสท์ัง้น ้าตาส าหรบัการ

เป็นเพื่อนทีด่ขีองลูกสาวเขาตลอดมา “Thank you for being such a wonderful 

friend to her” (170). แมแ้ต่ผูใ้หญ่ทีม่วีุฒภิาวะทางอารมณ์มากกว่าอย่างพ่อแม่

ของเลสลีเ่องยงัตอ้งยา้ยบา้นเพราะไม่สามารถทนอาศยัอยู่ทีล่ารก์ ครกีไดอ้กีต่อไป 

แลว้เดก็น้อยวยัสบิปีทีรู่ส้กึโดดเดีย่วมาตลอดจนกระทัง่มาพบเพื่อนรูใ้จแต่กลบัตอ้ง

พรากจากกนัตลอดกาลโดยไม่ทนัตัง้ตวัจะสิน้หวงัเพยีงใด 

นอกจากเจสสจ์ะตกใจและทอ้แทส้ิน้หวงัเขายงัเฝ้าโทษตวัเองว่ามสี่วนท า

ใหเ้พื่อนเสยีชวีติเน่ืองจากเขากลวัทีจ่ะไปเทราบเิทยีเพราะน ้าทีข่ ึน้สงูในล าหว้ยจน

ท าใหเ้ขาไม่อยากขา้มล าหว้ยนัน้อกีจนกว่าน ้าจะลดลง ทัง้ๆรูว้่าเลสลีจ่ะไม่ลอ้เลยีน

เขาในเรื่องนี้หากเขาบอกเธอและทัง้คู่ก็คงงดการไปเทราบเิทยี แต่ทว่าเขากลบั

เลอืกทีจ่ะไม่บอกเธอจนกระทัง่เธอตอ้งมาจากไป “I know she’s not going to bite 

my head off or make fun of me if I say I don’t want to go across again till 

the creek’s down” (144). ยิง่ไปกว่านัน้คอืความรูส้กึผดิทีเ่ขาไม่คดิจะชวนเลสลี่

ไปด้วยเพราะเขาแอบชอบครูเอด็มนัดส ์การไดน้ัง่สบายๆตามล าพงัในรถคนัเลก็

ของครูเป็นความสุขลกึ ๆ ในใจของเขา “a secret pleasure at being alone in 

this small cozy car with Miss Edmunds” (148). เจสสอ์ยากใหเ้ลสลีฟ้ื่นคนืชพี

เพื่อเขาจะไดเ้ล่าใหเ้ธอฟังถงึประสบการณ์ในเมอืงอนัแสนวเิศษและเขาอยากบอก

เธอว่าเขาช่างโง่มากทีไ่ม่คดิจะขออนุญาตครูชวนเธอไปดว้ย เขารู้ว่าครูคงไม่ปฏเิสธ

เพราะทัง้ครูเอด็มนัดสก์บัเลสลี่ดูจะเขา้กนัไดด้ ีเขามัน่ใจว่าทุกคนจะต้องสนุกแม้จะ

ต่างจากความสขุทีเ่ขาจะไดจ้ากการไปกบัครตูามล าพงัเพยีงสองต่อสอง 

เมื่อเจสสอ์ยู่ทีบ่า้นตระกลูเบอรก์ทีม่แีต่เสยีงร ่าไหอ้าลยัเลสลี ่เขารูส้กึเศรา้

มาก จากความเสยีใจและความทอ้แทก้ลายเป็นความโกรธเพราะเจสสร์ู้สกึว่าเขา

ถูกเลสลีท่รยศโดยทิง้เขาไวต้ามล าพงั เขาน ากระดาษและชุดระบายสทีีเ่ลสลีใ่หเ้ป็น
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ของขวญัวนัครสิต์มาสไปทิง้น ้า แรงบนัดาลใจไดต้ายไปพรอ้มกบัเลสลีแ่ลว้เพราะ

นอกเหนือจากครเูอด็มนัดสก์ม็แีต่เลสลีเ่ท่านัน้ทีเ่ขา้ใจและสนับสนุนใหก้ าลงัใจเขา

ในการท าความฝันทีจ่ะเป็นจติรกรใหเ้ป็นจรงิ นอกจากแรงบนัดาลใจทีเ่ฉาตายแลว้

จนิตนาการเกีย่วกบัอาณาจกัรเทราบเิทยีและมนตราต่างๆกส็ญูสลายไปพรอ้มกบั

การจากไปของราชนิีแห่งแดนดนินี้อกีด้วย พ่อผู้ห่วงใยได้ตามเจสสม์าที่ห้วยได้

กล่าวกบัเขาว่าเขานัน้ช่างเบาปัญญายิ่งกบัการทิ้งของขวญัแสนวิเศษนัน้ไปแต่   

เจสสก์ลบัสะอื้นพร้อมกล่าวว่าเขาเกลยีดเลสลี่และไม่อยากรู้จกัเธอเลยในชวีตินี้    

“I hate her.   I wish I’d never seen her in my whole life” (173). พ่อไดแ้ต่ลูบ

ศรีษะปลอบใจลูกชายซึ่งเป็นสิง่ที่พ่อไม่เคยท ามาก่อน ฉากนี้มีนัยที่ส าคญัมาก 

กล่าวคอืนอกจากจะแสดงใหเ้หน็ถงึความรกัของพอ่ทีม่ต่ีอลกูทีพ่่อไมเ่คยแสดงออก

กบัลูกชายเลยตัง้แต่ต้นเรื่องเนื่องจากคตนิิยมในเรื่องลูกผู้ชายทีส่งัคมคาดหวงัว่า

ผูช้ายต้องไม่อ่อนแอ นอกจากนี้พ่อเองกค็งกงัวลใจในเรื่องของความเบีย่งเบนทาง

เพศจากการที่เจสสเ์ลอืกจะเป็นจติรกรเพราะพ่อคดิว่าเป็นงานที่สะท้อนอารมณ์ที่

ละมุนอ่อนไหว ซึง่ไม่ใช่ลกัษณะของชายชาตรทีีค่วรท างานหนักในทอ้งทุ่ง การที่

พ่อโอบกอด ลูบศีรษะ ปลอบโยน พร้อมกบักล่าวว่าเจสสไ์ม่ควรทิ้งชุดระบายสี

แสดงใหเ้หน็การเปิดใจกวา้งขึน้ของพ่อในการยอมรบัตวัตนและความใฝ่ฝันของลูก

ชายและไม่ได้ยึดติดกับคตินิยมของสังคมเรื่องการโยงความเป็นชายชาตร ี

(manliness) กบังานทีต่้องใชค้วามแขง็แกร่งบกึบนึ (strength and toughness) 

อกีต่อไป จะเหน็ได้ว่าแพเทอรส์นัได้ให้ขอ้คดิที่ส าคญัว่าความรกัความเขา้ใจและ

ก าลงัใจจากพ่อแม่นัน้มสี่วนช่วยให้ลูกก้าวขา้มผ่านอุปสรรคที่คดิกนัว่าแสนหนัก

เกินวยัเดก็อย่างเรื่องความตายไปได้และความจริงอกีประการหนึ่งที่ผู้อ่านควร

ตระหนกัคอืเรื่องความไม่แน่นอนของชวีติ แมค้วามตายทีเ่ป็นประเดน็ต้องหา้มใน

วรรณกรรมเยาวชนนัน้จะโหดร้ายต่อความรู้สกึของเดก็เพยีงไรแต่มนักค็อืความ

จริงในชีวิต เมื่อเจสส์เริ่มสงบลงพ่อกลับสบถว่านรกชดัๆใช่ไหม “Hell, ain’t 

it”(173). ค าสบถนี้กลบัท าใหเ้จสสว์ติกว่าดวงวญิญาณของเพื่อนจะต้องตกนรก

เพราะเลสลี่เป็นพวกนอกรตีไม่ได้นับถือพระเจ้า (atheist) จากจุดนี้จะพบว่ามี
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ประเดน็เรื่องศาสนาเขา้มาเกี่ยวข้องและนับเป็นอกีเรื่องที่ท าให้ผู้ปกครองที่เป็น

ครสิตศาสนิกชนไม่สบายใจนกักบันวนิยายเรื่องนี้ 

 เรื่องความศรทัธาในศาสนาเป็นประเดน็ทีส่องทีท่ าให้สะพานสู่เทราบเิทยี

ถูกจดัเข้าข่ายหนังสอืหมิ่นเหม่ เป็นที่ทราบกันดีว่าการเข้าโบสถ์เพื่อสวดมนต์

สรรเสรญิพระเจา้เป็นหน้าทีข่องคริสตศาสนิกชนไม่ว่าจะนับถอืนิกายใดกต็าม แม้

ครอบครวัของเจสสท์ีไ่ม่เคร่งศาสนามากถงึขนาดไปโบสถท์ุกวนัอาทติยก์ย็งัไม่เคย

พลาดทีจ่ะเขา้โบสถ์ในวนัส าคญัทางศาสนา เช่น วนัอสีเตอร ์ทุกคนในครอบครวั

เตรยีมพรอ้มทีจ่ะเขา้ร่วมพธิกีรรมต่างๆ ในโบสถ์ ทว่าเหตุผลในการไปโบสถ์ของ

แต่ละคนนัน้ต่างกนัตรงทีค่วามรูส้กึและความตัง้ใจเท่านัน้ สิง่ทีผู่ป้กครองอ่านแลว้

อาจเกดิความไม่สบายใจคงจะเป็นความคดิและการแสดงออกของเดก็ต่อพระเยซู

และพธิกีรรมในโบสถ์ เริม่จากพี่สาวทัง้สองของเจสสท์ี่ก าลงัย่างเขา้สู่วยัสาว ทัง้

เอลลี่ (Ellie) และเบรนด้า (Brenda) ไม่ได้ตัง้ใจไปเพื่อนมสัการพระเจ้าอย่าง

แท้จรงิ พวกเธอเพยีงเหน็ว่าเป็นโอกาสที่จะได้แต่งตวัสวยงามไปอวดผู้คนเท่า

นัน้เอง ทัง้คู่ไม่เคยคดิถงึความล าบากของครอบครวัเลย โดยเฉพาะพ่อผูเ้พิง่จะถูก

ปลดออกจากงานไม่นานก่อนหน้านี้  

 

Ellie said she would go to church if Momma would let her 

wear the see-through blouse, and Brenda would go if she 

at least got a new skirt. In the end everyone got 

something new except Jess and his dad. (122) 

 

เอลลี่กล่าวว่าเธอจะไปโบสถ์หากว่าแม่ยอมให้เธอสวมเสือ้เน้ือผ้า

โปร่งบาง ส่วนเบรนด้าก็จะยอมไปด้วยหากอย่างน้อยเธอได้

กระโปรงตวัใหม่ ในทีส่ดุทุกคนไดข้องใหม่หมดมเีพยีงเจสสก์บัพ่อ 

เท่านัน้ทีไ่ม่ไดอ้ะไรเลย 
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เจสสเ์องไปโบสถอ์ย่างเสยีมไิดต้ามหน้าทีแ่ละความเชื่อทีไ่ดร้บัการปลูกฝังมา เขา

แสดงออกใหเ้หน็ชดัว่าเบื่อหน่ายดว้ยซ ้า บทสนทนาของเจสสก์บัเลสลีเ่รื่องการเขา้

โบสถ์คงสรา้งความอดึอดัและไม่เป็นที่พงึพอใจนักใหก้บัผู้ปกครองที่เคร่งศาสนา 

เมื่อเลสลี่กล่าวว่าเธอไม่รู้เลยว่าครอบครวัแอรอนสเ์ขา้โบสถ์ด้วย เจสส์กล่าวว่า

เฉพาะวนัอีสเตอร์เท่านัน้และเมื่อเพื่อนรกักล่าวว่าเธอไม่เคยไปและอยากลอง

สมัผสัประสบการณ์ใหม่นี้ เจสสก์ลบักล่าวโดยไม่ลงัเลว่า เธอต้องไม่ชอบมนัแน่

เพราะมนัน่าเบื่อ 

เจสส์ช่วยพาเลสลี่ผู้ไม่เคยเขา้โบสถ์เลยไปกบัครอบครวัเขาแม้ว่าแม่ของ

เจสสเ์กรงจะขายหน้ากบัความแปลกและการแต่งกายไม่ถูกกาลเทศะของของเดก็คน

นี้ แต่ปรากฏว่านอกจากเลสลี่จะไม่ได้สร้างความเสื่อมเสยีใดๆ ให้กบัครอบครัว       

แอรอนส ์เธอกลบัร่วมรอ้งเพลงสรรเสรญิพระเจา้กบัผูชุ้มนุมในโบสถ์อย่างกลมกลนื

ซึง่ตรงขา้มกบัเจสสท์ีง่่วงงุนและสงสยัว่าเลสลี่จะรอ้งคลอตามไปเพื่ออะไร “At the 

edge of his consciousness he could hear Leslie singing along and drowsily 

wondered why she bothered” (25). นอกจากนี้ บทบรรยายทีแ่พเทอรส์นัพรรณาไว้

ในการสาธยายธรรมก็ค่อนข้างเป็นเชงิลบ บรรยากาศในโบสถ์น่าเบื่อ บาทหลวง

เทศนาด้วยน ้าเสยีงพมึพ า ๆ สกัช่วงหนึ่งหนึ่งแล้วก็ขึน้เสยีงดงัจนเจสสต์กใจ และ

เจสส์ก็จับไม่ได้ศัพท์ว่าบาทหลวงเทศน์เรื่องอะไร และยังมีเสียงทะเลาะกันของ      

เบรนด้ากบัน้องสาวอกีคน จอยส์ แอน (Joyce Ann) เรื่องลิปสติกอกี แน่นอนว่า 

ผู้ปกครองคงไม่ชอบใจนักกบัภาพลกัษณ์ของโบสถ์ที่ขาดความสงบและศกัดิส์ทิธิ ์

ตามทีค่วรจะเป็น 

 แต่ตอนทีด่เูหมอืนว่าผูป้กครองคงไม่อยากใหเ้ยาวชนอ่านมากทีส่ดุเพราะ

อาจท าให้ความศรทัธาในศาสนาคลอนแคลนได้คอืบทสนทนาเกี่ยวกบัพระครสิต

ธรรมคมัภีร์ (The Bible) และพระเยซูระหว่างเจสส ์เลสลี ่และเมย์ เบลล ์(May 

Belle) น้องสาวคนสุดทอ้งของครอบครวัแอรอนส ์เลสลี่นัน้มาจากครอบครวัของ

นักเขยีน พ่อและแม่เธอเป็นพวกบุปผาชน (hippie) ดงันัน้เธอจงึไดร้บัการเลีย้งดู

แบบอิสระและใช้เหตุผลมาตลอด เธอรบัฟังเรื่องราวของพระเยซูที่ถูกตรึงไม้
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กางเขนดว้ยความทึง่และสนใจ เธอกล่าวว่าเป็นเรื่องทีแ่สนจะงดงามทีพ่ระเยซูต้อง

ถูกท าร้ายโดยกลุ่มคนที่พระองค์ไม่เคยมาดร้ายด้วยเลยเหมอืนกบัเรื่องราวของ

บุคคลส าคัญคนอื่นๆ ที่เธอเคยอ่านมาเช่น เรื่องของประธานาธิบดีลินคอล์น 

(Lincoln) หรอืนักปราชญ์ชาวกรกีโซเครตสี (Socrates) หรอืแมก้ระทัง่สงิโตจา้วป่า

อาสลาน (Aslan) แห่งอาณาจกัรนาร์เนีย (Narnia) ในนวนิยายเรื่องนาร์เนีย 

(Narnia) จากบทประพนัธข์อง ซ.ีเอส.ลอูสิ (C.S. Lewis) เมย ์เบลลเ์ดก็น้อยวยัเจด็

ปีตกใจมากทีไ่ดย้นิเช่นนัน้ เธอแยง้ว่าเป็นเรื่องสยองมากกว่าทีถู่กตะปูตรงึมอืและ

เจสส์เองก็ส าทบัต่อว่าการที่พระเยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนนัน้เพื่อไถ่บาป

ให้กบัมนุษยชาติตามที่กล่าวไว้ในพระครสิตธรรมคมัภีร์ และประโยคที่ท าให้ทัง้

เจสส ์เมย์ เบลล์ ตลอดจนผู้ปกครองต้องตะลงึคอืค าถามที่เลสลี่ถามทัง้คู่กลบัว่า

เชื่อกนัจรงิๆ หรอืว่าเป็นเรื่องจรงิ “Do you think that’s true?” (127) แต่สิง่เดยีวที่

เจสสต์อบไดค้อื เพราะคมัภรีจ์ารกึไวเ้ช่นนัน้ เลสลีท่ าท่าเหมอืนจะแยง้แลว้เปลีย่น

ใจกล่าวว่า มนัน่าขนัทีเ่จสสจ์ าใจต้องเชื่อทัง้ ๆ ทีเ่ขาไม่อยากเชื่อว่าเป็นเรื่องจรงิ 

ส่วนเธอกลบัชอบมนัทัง้ ๆ ที่ไม่มคีวามจ าเป็นต้องเชื่อว่าเป็นเรื่องจรงิเลยสกันิด  

“‘You have to believe it, but you hate it. I don’t have to believe it, and I 

think it’s beautiful.’ She shook her head again. ‘It’s crazy’” (127). เมย ์เบลล์

ท้วงว่าคนที่ไม่เชื่อพระธรรมในพระคมัภีร์จะถูกพระเจ้าสาปให้ลงนรก เลสลี่มอง

หน้าเจสสร์าวกบัจะถามว่าใครน าความคดิเช่นนี้มาใส่หวัเดก็เลก็ๆ แล้วจงึหนัไป

ยนืยนักบัเมย ์เบลลว์่าเธอไม่เชื่อว่าพระเจา้จะเทีย่วไล่สาปมนุษยล์งนรก เมย ์เบลล์

ผูไ้ร้เดยีงสายงัไม่คลายวิตกที่เหน็เลสลี่ปฏเิสธที่จะเชื่อพระวจนะในพระคมัภีร์จงึ

ถามขึน้ว่า แลว้จะเกดิอะไรขึน้กบัเลสลีห่ากเธอเสยีชวีติ “What if you die? What’s 

going to happen to you if you die?”(128)  ณ จุดนี้เปรยีบเสมอืนการเกริน่การณ์5 

(foreshadowing) แก่ผูอ้่านว่าเลสลีค่งจะเสยีชวีติและคงตอ้งมคี าตอบใหก้บัค าถาม

ของเมย ์เบลล ์ 

ปมความกลวัที่ค้างคาใจเจสสว์่าดวงวญิญาณของเลสลี่ต้องได้รบัทณัฑ์

ทรมานในนรกไดถู้กขจดัไปดว้ยค าปลอบโยนจากพ่อว่าทุกสิง่ไม่ไดเ้ป็นอย่างทีเ่มย ์
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เบลลก์ล่าวเพราะเธอไม่ใช่พระเจา้ และพระเจา้ไม่มทีางสง่เดก็หญงิตวัน้อยคนไหน

ลงนรก “Lord, boy, don’t be a fool. God ain’t gonna send any little girls to 

hell” (174). จะเหน็ไดว้่าความเชื่อทางศาสนานัน้มอีทิธพิลต่อเดก็มาก เดก็อาจจะ

ยงัเลก็เกนิไปทีจ่ะเขา้ใจในค าสอนและขาดความสนใจอย่างแทจ้รงิแต่สิง่ทีฝั่งแน่น

ในใจเดก็กลบัเป็นความกลวั  ดงัในกรณีของเจสสแ์ละเมย ์เบลล ์

ประเดน็เกีย่วกบัศาสนาทีผู่ป้กครองไม่พอใจอกีประการหนึ่งในนวนิยาย

คือ เรื่องการใช้ภาษา การกล่าวสบถหรืออุทานโดยเอ่ยถึงนามแห่งพระเจ้าซึ่ง

ครสิตศาสนิกชนถือว่าไม่เหมาะสมอย่างยิง่ มกีารใช้ ค าว่า พระเจ้า (Lord) ใน

หลายบริบท เช่น  ตอนรับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนในวันเปิดภาค

การศกึษา  เลสลี่ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนใหม่นัน้เป็นที่จบัตามองของเพื่อนๆ ในชัน้

เรยีนเพราะชุดที่เธอสวมใส่นัน้ต่างจากเดก็ผู้หญงิคนอื่นๆ ในหอ้งเรยีน เธอสวม

เชิต้สฟ้ีา กางเกงยนีสส์ซีดีตดัขาออกเป็นกางเกงขาสัน้ และสวมรองเทา้ผา้ใบโดย

ไม่ใสถุ่งเทา้ในขณะทีเ่ดก็ผูห้ญงิคนอื่นๆนัน้สวมชุดเรยีบรอ้ยงดงาม ดงันัน้เวลาพกั

รบัประทานอาหารกลางวนัพวกเดก็ผูห้ญงิคนอื่นๆ จงึจบัตาดวู่าเธอน าอาหารอะไร

มาจากบ้าน และต่างพากนัอุทานเมื่อพบว่าอาหารที่เธอรบัประทานนัน้ต่างจาก

อาหารของพวกตน คนทีไ่ม่รูจ้กัเรยีกมนัว่านมเปรีย้ว (clabber) ส่วนคนทีเ่คยเหน็

อาหารแบบนี้ทางโทรทศัน์กแ็กใ้หว้่าเขาเรยีกว่าโยเกริต์ (yogurt) แต่กระนัน้กต็าม

หลายคนแสดงความรงัเกยีจคลื่นไสก้บัอาหารของเลสลีจ่นเจสสแ์อบสบถในใจดว้ย

ความร าคาญว่าท าไมตอ้งไปยุ่งกบัเขา เขาจะกนิอะไรมนักเ็รื่องของเขา แต่ในการ

สบถนี้มกีารเอ่ยถงึพระเจา้ก่อนดว้ยซึง่เป็นสิง่ทีไ่ม่เหมาะสม “Lord, why couldn’t 

they leave people in peace? Why shouldn’t Leslie Burke eat anything she 

durn pleased? (34) อกีตวัอย่างหนึ่งคอืตอนทีค่รอบครวัแอรอนสม์าถงึโบสถ์สาย

และพวกเขาต้องเดินผ่านไปตามแถวผู้ที่นัง่ในโบสถ์ เจสส์สบถด้วยความรู้สึก

รงัเกียจท่าเดินสะบดัส่ายเรียกความสนใจของพี่สาวทัง้สอง และคิดว่าสองคนนี้

ต่างหากที่น าความอบัอายมาใหก้บัครอบครวัไม่ใช่เลสลี่ อย่างที่แม่ของเขากงัวล 
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“Lord, they were disgusting. And his mother had been scared Leslie might 

embarrass her” (125). 

ไม่เพยีงแค่ค าสบถเท่านัน้แต่วจันลลีาในการบรรยายของแพเทอร์สนัก็

เลยีนแบบจากพระครสิตธรรมคมัภรี์อกีดว้ยดงัจะเหน็ได้จากตอนทีเ่จสสก์บัเลสลี่

ช่วยกนัสรา้งอาณาจกัรเทราบเิทยีตามจนิตนาการของตนเสรจ็ ทัง้คู่มองดูสิง่ทีต่น

สรา้งขึน้ดว้ยความพงึใจ ประโยคทีก่ล่าวว่า “และเหน็ว่ามนัดแีลว้” “and found it 

very good” นัน้เป็นประโยคทีใ่ชซ้ ้าๆ ตอนทา้ยทุกครัง้หลงัจากพระเจา้สรา้งโลก 

สรรพสิง่ และสิง่มชีวีติต่างๆรวมทัง้มนุษยเ์สรจ็ในแต่ละวนัตลอดหกวนัในบทปฐม

กาล (Genesis)  “Like God in the Bible, they looked at what they had made 

and found it very good” (60-1). 

นอกจากนี้ยงัมเีรื่องของการเปรยีบเทยีบพระเจา้ในโลกแห่งความจรงิคอื

พระเจ้าในคริสตศาสนาในชุมชนลาร์ก ครีกกับเทพศักดิส์ ิทธิข์องอนารยชน 

(spirits) ในแดนแห่งจนิตนาการเทราบเิทยี และโบสถ์กบัป่าละเมาะศกัดิส์ทิธแ์ห่ง

เทราบเิทยี (sacred grove) หลงัจากทีเ่ลสลีแ่ละเจสสต่์อสูก้บัศตัรูในจนิตนาการ

และไดร้บัชยัชนะ ทัง้คู่พากนัไปทีป่่าละเมาะศกัดิส์ทิธเ์พื่อสกัการะบูชาเทพทีน่ าชยั

ชนะมาสูแ่ดนเทราบเิทยี เมื่อเจสสถ์ามว่าต้องกล่าวแสดงความขอบคุณต่อใครด ีเลส

ลีเ่ริม่บทสวดขอบคุณสิง่ศกัดิส์ทิธว์่า โอ พระเจา้ “O God” ค าว่า “พระเจา้” ท าใหเ้ธอ

นึกถึงพระเจ้าในครสิตศาสนาแต่เธอรู้สกึคุ้นเคยกบัเรื่องราวในต านานและเวทย์

มนตร์มากกว่าเธอจึงเปลี่ยนเป็นการขอพรจากเทพแห่งธรรมชาติแทนในการ

ปกป้องประชาชนและผูป้กครองแห่งเทราบเิทยี “O Spirits of the Grove. . . . 

Now grant protection to Terabithia to all its people, and to us its rulers” 

(107). 

 อีกประเด็นที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องรบกวนจิตใจผู้ปกครองได้แก่เรื่องการ

เลี้ยงดูบุตรและความสมัพนัธ์ในครอบครวัเพราะมีส่วนสมัพนัธ์โดยตรงกบัปัญหา

ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องศาสนาทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งต้นหรอืความแปลก

แยกและการใช้ก าลงัและความรุนแรงที่จะกล่าวต่อไป ชุมชนลาร์ก ครีกเป็นชุมชน
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ชนบทเล็กๆ ผู้อาศัยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่มีความเป็นอยู่ค่อนข้างอัตคัด 

ครอบครวัแอรอนสเ์ป็นเสมอืนภาพแทนของครอบครวัอื่นๆ ในชุมชน ฐานะครอบครวั

ของเจสสไ์ม่ค่อยดนีัก งานในไร่อย่างเดยีวนัน้ไม่พอเลีย้งครอบครวั พ่อของเจสสจ์งึ

ตอ้งขบัรถเป็นระยะทางไกลไปวอชงิตนัเพื่อท างาน แมไ้ม่ไดร้ะบุว่าเป็นงานอะไรแต่ก็

คงเป็นงานของพวกใชแ้รงงานจากการบรรยายของเจสสท์ีว่่าพ่อนัน้คงเหนื่อยมากกบั

การขบัรถและการขุดเจาะและการขนของทัง้วนั “how tired he was from the long 

drive back and forth to Washington and the digging and hauling all day” (6). พ่อ

นัน้แทบจะไม่มเีวลาว่างใหล้กูๆ เลย แต่กระนัน้กต็ามพ่อกย็งัมเีวลาแสดงความรกักบั

น้องสาวคนเลก็ จนเจสสเ์องบางครัง้กแ็อบอจิฉาที่เหน็พ่ออุ้มน้องสาวหลงัลงจากรถ

กลับจากท างาน ซึ่งต่างกับเขาที่พ่อพูดด้วยแทบจะนับค าได้ แทบจะไม่มีหัวข้อ

สนทนาใดๆ เลยระหว่างเขากบัพ่อนอกจากค าทกัทายเท่านัน้ ส่วนแม่กท็ าแต่งาน

บ้านและมกัอารมณ์เสยีเป็นประจ า ในฐานะลูกชายคนเดียวที่แวดล้อมด้วยบรรดา

พีส่าวและน้องสาวอกีสีค่น เขาตอ้งท าหน้าทีข่องผูช้ายตามคตนิิยมของสงัคมแทนพ่อ 

แมว้่าเขาท างานหนักสารพดัแต่มกัจะถูกแม่พูดประชดประชนัว่าเขาขีเ้กยีจหรอืไม่ก็

ละเลยหน้าทีข่องตน เช่น ป่านนี้ยงัไม่ไปรดีนมววัอกี ชา้กว่านี้ นมของนางเบซซี่คง

ยานถงึพืน้แลว้และยงัมถีัว่ในไร่ใหเ้กบ็อกีดว้ย “All right, Jesse. Get your lazy self 

off that bench. Miss Bessie’s bag is probably dragging ground by now. And you 

still got beans to pick” (11). ตรงขา้มกบัเจสส ์พีส่าวทัง้สองของเขาหยบิหย่งและ

เกีย่งกนัท างานแมแ้ต่งานบา้นเบาๆ เช่น เกบ็โต๊ะอาหารและลา้งจาน และทัง้คู่ยงัคอย

หาเรื่องเจสสเ์สมอ เช่นเรื่องความสกปรกของเจสส ์พวกเธอกล่าวว่ากลิน่ตวัเจสสแ์รง

มากหลงัจากที่เขาไปซ้อมวิ่งมา พวกเธออยากอาเจียนและไม่สามารถนัง่ร่วมโต๊ะ

อาหารไดจ้นแม่ต้องสัง่ให้เจสสไ์ปล้างเนื้อล้างตวัให้สะอาดก่อนทานขา้ว นอกจากน้ี

เมย์ เบลล์ยังคอยกวนใจเขาเป็นประจ า เจสส์รู้สึกโดดเดี่ยวมากเวลาอยู่บ้าน 

สถานการณ์ทีโ่รงเรยีนไม่ไดด้ไีปกว่าทีบ่า้น เขาต้องปฏบิตัติามคตนิิยมของสงัคมทีม่ี

ต่อเดก็ผูช้าย เช่นต้องเล่นกฬีาเหมอืนกบัเดก็ผูช้ายคนอื่นๆ ทัง้ๆ ทีเ่จสสน์ัน้มคีวาม

สนใจในเรื่องการวาดรปูเป็นพเิศษและเขาเองกม็พีรสวรรคท์างดา้นนี้ดว้ย แต่เขากลบั
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ต้องกลบมนัไว้ภายในใจเพราะเขาจ าได้ดถีงึเหตุการณ์ตอนทีเ่ขาเรยีนอยู่ชัน้ประถม

หนึ่ง เขาเคยบอกกบัพ่อดว้ยความภาคภูมใิจว่าอยากเป็นจติรกรวาดรูปพรอ้มกบัคดิ

ว่าพ่อคงพอใจแต่ทว่าทุกอย่างกลบัตรงขา้มกบัสิง่ทีเ่ดก็น้อยคาดหวงั พ่อกลบัระเบดิ

เสยีงด่าว่าพวกครูที่โรงเรยีนว่าสอนอะไรกนัอยู่เพราะพวกเธอก าลงัจะท าใหลู้กชาย

คนเดยีวของเขากลายเป็น . . . แมว้่าพ่อจะไม่ไดก้ล่าวค านัน้ออกมาเจสสก์ร็ูด้วี่าพ่อ

เกรงว่าเขาจะเกดิพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ เป็นเกย์เพราะภาพลกัษณ์ของชาย

ชาตรใีนชนบทคอืหนุ่มบ้านไร่ที่แขง็แกร่งไม่ใช่จติรกรจบัพู่กัน เขาจงึไม่เคยพูดถึง

เรื่องนี้กบัพ่อหรอืกบัใครอกีเลยอกีเลย 

 

When he was in first grade, he had told his dad that he 

wanted to be an artist when he grew up. He’d thought his 

dad would be pleased. He wasn’t.  “What are they teaching 

in that damn school?” He had asked. “Bunch of old ladies 

turning my only son into some kind of a—” He had stopped 

on the word, but Jess had gotten the message. It was one 

you didn’t forget, even after four years. (16) 

 

เมื่อตอนที่เรียนอยู่ชัน้ประถมหนึ่งเขาเคยบอกพ่อว่าโตขึ้นเขา

อยากเป็นศลิปิน เขาคดิว่าพ่อคงชอบใจ แต่พ่อกลบัไม่ปลืม้ “ครู

พวกนัน้ก าลงัสอนอะไรกนัอยู่ทีโ่รงเรยีนบา้ๆนัน่” พ่อถามขึน้ 

“พวกยายแก่นัน่ก าลงัจะท าให้ลูกชายฉันกลายเป็นไอ้พวก—” 

พ่อหยุดแค่นัน้ไม่ไดก้ล่าวค านัน้ออกมาแต่เจสส์ กเ็ขา้ใจในค าที่

ละไว ้มนัเป็นสิง่ทีเ่ขาไม่เคยลมืเลอืนเลยแมว้่าเวลาจะผ่าน 

มาแลว้ถงึสีปี่ 
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อย่างไรก็ตาม โรงเรียนเองก็ไม่ได้สนับสนุนเจสส์ในเรื่องการวาดรูปอย่างที่พ่อ

เข้าใจ บรรดาครูที่เห็นเขาวาดรูปต่างพากนัพูดเป็นเสียงเดียวกนัว่า เสียเวลา 

เปลืองกระดาษ เสียดายความสามารถที่น ามาใช้แบบเปล่าประโยชน์ “When 

they’d catch him scribbling, they’d screech about waste—wasted time, 

wasted paper, wasted ability” (17). 

ความแปลกแยกของเจสสน์ัน้ถูกเกบ็กดไว ้เขาพยายามท าตามสิง่ทีส่งัคม

เหน็ว่าควรจะเป็นหรอืควรจะท า เขาเขา้ร่วมการวิง่แข่งและอยากเป็นคนทีว่ิง่เรว็ทีสุ่ด

ในกลุ่มนกัเรยีนชายชัน้ประถมหา้เพื่อใหพ้่อภูมใิจในตวัเขา แต่พอตกค ่าเขากลบัแอบ

คลุมโปงวาดรูปไปตามเสยีงเรยีกร้องของจนิตนาการ มเีพยีงครูเอด็มนัดสก์บัเลสลี่

เท่านัน้ที่สนับสนุนให้เขาท าตามฝันของตน จะเหน็ได้ว่าคนทัง้คู่ที่สนับสนุนเขานัน้

เป็นพวกแปลกแยกและมคีวามเป็นศลิปินในตวัเช่นเดยีวกนั ครูเอด็มนัดสต่์างจากครู

คนอื่น ๆ ในโรงเรยีน เธอจะมาสอนร้องเพลงใหก้บันักเรยีนทุกบ่ายวนัศุกร ์และชื่อ

บทเพลงทีร่อ้งไม่ว่าจะเป็น “แดนแห่งนี้เป็นของเธอ” “This Land Is Your Land” หรอื 

“อสิระทีเ่ป็นเธอเป็นฉัน”  “Free to Be You and Me” (18) ต่างสะทอ้นการยนืหยดั 

อตัลกัษณ์แห่งตน ครเูอด็มนัดสช์มว่าเจสสม์พีรสวรรคใ์นการวาดรูปหลงัจากทีเ่ขาน า

ภาพที่เขาวาดใหค้รูดู ครูสมัผสัปลายจมูกเขาพรอ้มชมว่าเขาเหมอืนเพชรเมด็งามที่

ยงัไม่ได้รบัการเจียระไน เจสสร์ู้สกึว่าปลายนิ้วครูของนัน้ทรงพลงัเหมือนสามารถ

ปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมากระตุ้นความกระตือรือร้นในการไขว่คว้าฝันของเขาได ้

แน่นอนว่าเจสสผ์ูว้า้เหว่และขาดคนเหน็คุณค่าในความสามารถของเขาย่อมแอบปลืม้

ครเูอด็มนัดสม์ากจนเขาคดิว่าเขาแอบหลงรกัครูดงัจะเหน็ไดจ้ากค าบรรยายความใน

ใจของเจสส์ที่มีต่อครู เขาเปรยีบเทยีบครูเหมือนเพชรที่เป็นประกายแต่ต้องมาจม

ปลกัที่ลาร์ก ครกี หรือการเปรยีบเทยีบความต่างของครูที่คนอื่นมองว่าแปลกเป็น

เหมอืนบุปผาชน ครูเอด็มนัดสเ์ป็นครูสตรคีนเดยีวทีส่วมกางเกงและไม่แต่งหน้าทา

ปากมาสอน เดก็นักเรยีนบางคนยงัแอบล้อเลยีนชุดยีนสข์าด ๆ ของครู แต่เขากลบั

มองครูต่างไป เขาชื่นชมความเป็นตวัของตัวเองของครูเอด็มนัดสแ์ละขณะเดยีวกนั
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เขากร็ู้สกึได้ถึงแรงกดดนัของกรอบระเบยีบสงัคมลาร์ก ครกีที่ปิดกัน้อิสรภาพของ

ปัจเจกชน 

 

. . . he saw her as a beautiful wild creature who had been 

caught for a moment in that dirty old cage of a schoolhouse, 

perhaps by mistake. But he hoped, he prayed, she’d never 

get loose and fly away. (18) 

 

เขามองว่าครเูป็นเหมอืนสตัวป่์าทีส่วยงามทีบ่งัเอญิจบัพลดัจบัผลู

ถูกขงัอยู่ในกรงสกปรกเก่าๆ ของโรงเรยีนสกัช่วงระยะหนึ่งแต่เขา

กห็วงัและภาวนาไม่อยากใหค้รหูลุดออกมาแลว้จากเขาไป 

 

ผู้ปกครองหลายคนอาจจะไม่สบายใจกบัความรู้สกึของเจสสท์ี่มต่ีอครูเอด็มนัดส์

โดยเฉพาะตอนทีค่รูพาเจสสไ์ปเทีย่วในเมอืงสองต่อสอง เจสสร์ูส้กึภูมใิจทีไ่ด้ควง

ครูสาวเที่ยวและแอบคดิว่าชายหนุ่มหลายคนแอบมองครูแทนการชมภาพในหอ

ศลิป์และคงอจิฉาเขามากทเีดยีว “Men would stare at her instead of the 

pictures, and Jess felt they must be jealous of him for being with her” 

(150). เมื่อถงึเวลาจ่ายค่าอาหาร ครูเอด็มนัดสพ์ูดกบัเจสสว์่าเธอจะเป็นผูจ้่ายเงนิ

ทัง้หมดเพราะเธอไม่ใช่สาวคร ่าคร ึเมื่อเธอชวนหนุ่มออกเทีย่วเธอกส็มควรเป็นผู้

เลี้ยง การพูดเช่นนี้ที่ฟังราวกับว่าเธอก าลังออกเดทกบัชายหนุ่มอาจยิ่งท าให้

ผูป้กครองรูส้กึว่าเป็นค าพดูทีไ่ม่เหมาะสมระหว่างครูกบัศษิย์ “Now I’m not going 

to have any argument about who’s paying. I’m a liberated woman, Jess 

Aarons. When I invite a man out, I pay” (150). 

 การเลี้ยงดูบุตรที่ดูเหมอืนจะเป็นสาเหตุท าให้เด็กแปลกแยกนัน้ยิง่เห็น

ชดัเจนมากขึน้ในครอบครวัเบอรก์ เลสลีไ่ดร้บัการเลีย้งดูแบบอสิระ พ่อและแม่ของ

เธอเป็นบุปผาชนและเป็นนักเขยีนทัง้คู่ ดูเหมอืนว่าพรสวรรคท์างการประพนัธจ์ะ
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อยู่ในสายเลอืดของคนตระกลูนี้ เลสลีเ่องกม็คีวามสามารถในการเล่าเรื่องราวต่างๆ 

ได้อย่างดทีัง้นี้เพราะเธอมจีนิตนาการกว้างไกลไม่ผูกติดกบักรอบความคดิเดมิๆ 

หรอืถูกครอบง าจากธรรมเนียมปฏบิตัิของสงัคม อย่างไรกต็าม ผู้ปกครองคงจะ

รูส้กึไดว้่าการเลีย้งดขูองครอบครวัเบอรก์ทีป่ฏบิตักิบัลูกเหมอืนเพื่อนนัน้คงจะเป็น

ความคิดที่ล ้าหน้าสุดขัว้เกินไปและอาจจะรู้สึกแปลกๆเช่นเดียวกับเจสส์ก็ได ้

เหมือนที่เจสสบ์รรยายไว้ตอนไปเที่ยวบ้านของเลสลี่ว่าเขารู้สกึได้ถึงความสนิท

สนมของพ่อแม่ลูกในครอบครวั โดยเฉพาะบลิกบัเลสลีท่ีดู่เหมอืนจะสนทนากนัได้

ทุกเรื่องตัง้แต่การเมืองฝรัง่ เศสไปจนถึงชีวิตสัตว์ แต่ขณะเดียว กันก็รู้สึก

ตะขดิตะขวงใจและไมช่นิกบัการไดย้นิเลสลีเ่รยีกชื่อพ่อกบัแม่ราวกบัเพื่อนมากกว่า

ทีจ่ะเรยีกพวกเขาว่าพ่อกบัแม่เหมอืนครอบครวัอื่นๆ ในลารก์ ครกี “Leslie called 

them Judy and Bill, which bothered Jess more than he wanted it to. It was 

none of his business what Leslie called her parents. But he just couldn’t get 

used to it” (67).  

การเลี้ยงดูบุตรแบบนี้ท าให้เลสลี่นัน้มีความเป็นตัวของตัวเองมาก 

(individuality) เธอไม่คดิว่าเป็นเรื่องน่าอายหรอืผดิปกตถิา้จะบอกครตูามความจรงิ

ในห้องเรียนท่ามกลางเพื่อนร่วมชัน้ว่าเธอไม่สามารถเขยีนรายงานจากการชม

รายการทางโทรทศัน์ไดเ้พราะบา้นเธอไม่มโีทรทศัน์ในขณะทีเ่จสสภ์าวนาว่าเธอจะ

ไม่พดูออกมาเพราะเพื่อนๆ คงตอ้งเหน็ว่าครอบครวัเธอประหลาดยิง่ขึน้ เจสสเ์หน็

เธอกม้หน้ามองกระดาษบนโต๊ะไม่ไดพ้ดูอะไรออกมาแต่หน้าแดงก ่าดว้ยความโกรธ

เมื่อเธอไดย้นิเสยีงเพื่อนร่วมชัน้พมึพ า บา้งมองดูเธอดว้ยสายตาแบบไม่อยากเชื่อ 

บา้งแสดงความเหยยีดออกมา แต่อย่างไรกต็ามเลสลีก่ไ็ม่ไดอ้ายหรอืกลวัทีจ่ะต้อง

ถูกเยย้หยนัในเป็นแบบทีเ่ธอเป็น และในช่วงเวลาพกัหลงัคาบเรยีนนัน้เจสสย์ิง่เหน็

ถงึความมัน่ใจและภาคภูมใินตนเองของเธอแมว้่าจะถูกกลุ่มเพื่อนผูห้ญิงลอ้เลยีน 

“he could tell by the proud way Leslie was throwing her head back that the 

others were making fun of her” (53). 
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เลสลี่ไม่เคยปล่อยให้การกีดกนัทางเพศโดยสงัคมมามีบทบาทในการ

ด าเนินชวีติของเธอดงัจะเหน็ได้จากการใช้สญัลกัษณ์แสดงถึงความไม่ชดัเจนใน

เรื่องเพศเมื่อกล่าวถึงรูปลกัษณ์ภายนอกของเลสลี่ตามที่ เจสส์บรรยายเมื่อพบ

กบัเลสลีค่รัง้แรกว่า จากทรงผมและการแต่งกายเขาแทบจะแยกไม่ออกว่าเธอเป็น

ผูห้ญงิหรอืผูช้าย นอกจากนี้เธอยงัเลอืกทีจ่ะเล่นวิง่แข่งกบัเดก็ผูช้ายแทนทีจ่ะเล่น

กบัเดก็ผูห้ญงิ เลสลีส่ามารถพิสจูน์ใหเ้หน็ว่าเธอเป็นนักวิง่ทีว่ ิง่เรว็ทีสุ่ดในนักเรยีน

ชัน้ประถมหา้ซึง่ท าใหค้วามฝันของเจสสท์ีจ่ะท าใหพ้่อภูมใิจในตวัเขาในฐานะนักวิง่

ที่วิ่งเร็วที่สุดในชัน้นัน้พังทลายไปและบรรดานักเรียนชายทนรับการพ่ายแพ้

ตดิต่อกนัเรื่อยๆ ไม่ได้จงึเลกิเล่นกฬีานี้ไปในทีสุ่ด การกดีกนันี้นับมสี่วนส าคญัที่

ผลกัดนัให้เลสลี่เข้าสู่โลกของจินตนาการของตนที่มีอิสระปราศจากกรอบธรรม

เนียมของสงัคมทีบ่บีบงัคบัในเรื่องของอตัลกัษณ์และสถานภาพทางเพศ 

 นอกจากเลสลี่จะยนืหยดัแสดงอตัลกัษณ์ของตนและปฏเิสธที่จะปฏบิตัิ

ตามบทบาททีส่งัคมก าหนดเมื่อเธอเหน็ศกัยภาพของเจสสใ์นการเป็นจติรกรทีเ่ขา

พยายามปกปิดนัน้ เธอไม่รรีอที่จะช่วยสร้างความมัน่ใจให้กบัเพื่อนในการแสดง

ความสามารถพเิศษนัน้ออกมาโดยไม่ต้องแอบซ่อน เธอเปิดโลกแห่งจนิตนาการที่

กว้างไกลให้กบัเขา ทัง้คู่หลบหนีความน่าเบื่อจ าเจของกฎระเบยีบในสงัคมลาร์ก 

ครกีไปเล่นกนัในป่าทีเ่ลสลี่แนะน าให้เจสสร์ูจ้กัในนามอาณาจกัรเทราบเิทยี เจสส์

ถงึกบักล่าวว่าเลสลีน่ัน้เป็นเสมอืนอกีครึง่หนึ่งของชวีติทีน่ าความตื่นเต้นมาใหเ้ขา

เสมอ “She was his other, more exciting self—his way to Terabithia and all 

the worlds beyond” (69). เลสลีแ่นะน าใหเ้จสสอ์่านนวนิยายเรื่องนารเ์นียซึง่เป็น

เรื่องราวของเดก็สีค่นที่พลดัหลงเขา้ไปเป็นราชาและราชนิีในอาณาจกัรแห่งเวทย์

มนตรเ์พื่อทีเ่จสสจ์ะไดว้างตวัและพูดอย่างเหมาะสมในฐานะราชาแห่งเทราบเิทยี 

ในเชงิสญัลกัษณ์แลว้ การสร้างอาณาจกัรในจนิตนาการซึง่เป็นดนิแดนที่ไม่มใีคร

เข้าถึงได้เพราะต้องโหนเชือกวิเศษข้ามฟาก พร้อมทัง้การประกาศตนขึ้นเป็น

ผู้ปกครองล้วนสะท้อนถึงความแปลกแยก การก าหนดอัตลักษณ์ของตนและ
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กฎเกณฑใ์นการด าเนินชวีติในแบบที่ตนต้องการโดยไม่ต้องเป็นผูต้ามเหมอืนคน

สว่นใหญ่ในสงัคม 

 ไม่เป็นเรื่องแปลกเลยทีเ่จสสจ์ะตกตะลงึกบัการเสียชวีติของเลสลีแ่ละคดิ

ว่าอาณาจกัรเทราบเิทยีได้ล่มสลายไปพร้อมกบัราชนิีที่จากไปอย่างไม่มวีนัหวน

กลบัเพราะเลสลี่เป็นแรงบนัดาลใจและผูช้กัน าเขาเขา้สู่โลกแห่งจนิตนาการทีเ่ต็ม

ไปดว้ยการผจญภยั เป็นผูแ้นะน าหนงัสอืดีๆ  ใหเ้ขาอ่าน เช่นเรื่องการล่าปลาวาฬสี

ขาวชื่อโมบีด้กิ (Moby Dick) ของกปัตนัขาเดยีวเอแฮบ (Ahab) ผูโ้กรธแคน้ทีถู่ก

โมบีด้กิกดัขาเขาขาดไป แต่แพเทอรส์นัไดช้ีใ้หเ้หน็พฒันาการการเตบิโตของเจสส์

ในการรบัความจรงิทีเ่กดิขึน้ในชวีติและความพรอ้มทีจ่ะใชช้วีติต่อไปอย่างเขม้แขง็

พรอ้มทัง้ส านึกถงึคุณค่าแห่งจนิตนาการไวใ้นตอนทีเ่ขาตดัสนิใจขา้มฟากไปยงัเท

ราบเิทยีอกีครัง้หลงัการเสยีชวีติของเลสลีโ่ดยขา้มขอนไมท้ีพ่าดล าหว้ย เขากลบัไป

ที่ป่าละเมาะศกัดิส์ทิธิอ์กีครัง้เพื่อจดังานศพไว้อาลยัให้กบัราชนีิแห่งเทราบิเทีย 

ระหว่างท าพิธนีัน้เขาได้ยนิเสยีงเมย์ เบลล์ที่แอบตามมาร้องขอความช่วยเหลือ

เพราะก าลงัจะตกจากขอนไมล้งไปในล าหว้ย เขาจงึได้รบีไปช่วยและพาน้องสาว

กลบับ้าน ในวนัรุ่งขึน้เจสสต์้องประหลาดใจที่ครูไมเยอรส ์(Mrs. Myers) แสดง

ความเสยีใจเรื่องการจากไปของเลสลี่กบัเขาและกล่าวว่าในชวีติการสอนของเธอ 

เธอไม่เคยมลีกูศษิยแ์บบเลสลีม่าก่อนเลย เธอดใีจทีม่ลีกูศษิยแ์บบเลสลี ่เจสสค์ดิว่า

ทีโ่รงเรยีนไม่มใีครชอบเลสลีเ่ดก็แตกต่างแปลกแยกคนนี้เลย ค าพูดของครูยิง่ท าให้

เขารูว้่าเขาไม่มวีนัลมืเลสลีผู่จุ้ดประกายใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงในตวัเขาจากเดก็

ทึม่ ๆ ประหลาด ๆ ทีอ่ยู่แต่ในทุ่งหญา้วาดรปูไปวนั ๆ จนกลายเป็นราชาแห่งเทรา

บิเทียที่แสนสุข อย่างไรก็ตามความสุขในโลกจินตนาการนัน้ไม่ยัง่ยืนตลอดไป

คนเราต้องเติบโตแลว้ก้าวไปขา้งหน้าต่อไป ตอนนี้เขากลบัรู้สกึว่าเทราบเิทยีนัน้

เปรยีบเสมอืนปราสาทส าหรบัฝึกฝนอศัวนิใหเ้ขม้แขง็และพรอ้มที่จะออกผจญภยั 

ชวีติในจนิตนาการคงพอเพียงส าหรบัเขาแล้วและเขาพร้อมที่จะเดนิไปขา้งหน้า

ต่อไปในโลกแห่งความจรงิ เป็นการกา้วไปขา้งหน้าพรอ้มกบัเลสลีท่ีจ่ากไปดว้ย แต่
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ในขณะเดียวกนัเขาก็เห็นถึงคุณค่าของโลกแห่งจินตนาการที่เปิดโลกทศัน์และ

สรา้งความเขม้แขง็ใหแ้ก่เขา   

  

It was Leslie who had taken him from the cow pasture into 

Terabithia and turned him into a king. . . . Now it occurred 

to him that perhaps Terabithia was like a castle where you 

came to be knighted. After you stayed for a while and 

grew strong you had to move on. . . . Now it was time for 

him to move out. She wasn’t there, so he must go for both 

of them. It was up to him to pay back to the world in 

beauty and caring what Leslie had loaned him in vision 

and strength. (188) 

 

เลสลี่เป็นผู้พาเขาออกจากทุ่งหญ้าเลี้ยงววัไปสู่ดินแดนเทอรา     

บเิทยี ณ ทีซ่ึง่เขาไดก้ลายเป็นราชา . . . แต่บดัน้ีเขากลบัรูส้กึว่า

เทอราบิเทียอาจจะเป็นเสมือนปราสาทที่คนเดินทางไปเพื่อ

ฝึกฝนใหไ้ดเ้ป็นอศัวนิทีเ่ขม้แขง็ หลงัจากพกัพงิอยู่ ณ ทีน่ัน้ชัว่

ระยะเวลาหนึ่งจนเข้มแขง็แล้วกต็้องก้าวต่อไป . . . ตอนนี้ถึง

เวลาทีเ่ขาตอ้งกา้วออกไปแลว้ เธอไม่ไดอ้ยู่ทีน่ัน่อกีแลว้ และเขา

จะต้องเป็นผู้ก้าวไปขา้งหน้าทัง้เพื่อตวัเขาเองและเพื่อเธอด้วย 

เป็นเรื่องที่เขาจะตอบแทนใหก้บัโลกใบนี้ในเรื่องความงามและ

ความห่วงอาทรจากสิง่ที่เขาได้จากเลสลี่ไม่ว่าจะเป็นโลกทศัน์

หรอืความเขม้แขง็ 

 

เจสสต์ัดสนิใจน าแผ่นไม้กระดานที่พ่อเลสลี่ทิ้งไว้ตอนที่ย้ายบ้านไปมาสร้างเป็น

สะพานขา้มล าหว้ยสูเ่ทราบเิทยีพรอ้มกบัแนะน าเมย ์เบลลใ์หรู้จ้กัดนิแดนแห่งนี้สบื
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แทนต่อจากเขาและเลสลี ่เมย ์เบลลไ์ดร้บัการสถาปนาขึน้เป็นราชนิีองคใ์หม่ผูท้ีจ่ะ

สบืสานฝันแห่งโลกจนิตนาการต่อไป ผูป้กครองทีว่ติกว่าความตายเป็นเรื่องน่ากลวั

และหนักเกินส าหรบับุตรหลานตนนัน้ควรจะให้ความสนใจกับพัฒนาการทาง

ความคดิและความรู้สกึที่เปลี่ยนไปของเจสสใ์นตอนจบให้มากขึน้ แล้วจะพบว่า

จริงๆ แล้วเดก็มีศกัยภาพเพียงพอที่จะปรบัตัวรบัเรื่องราวเช่นนี้ได้แบบเจสส ์

กล่าวคือเขาสามารถเรียนรู้ถึงความเจ็บปวดจากการพลัดพรากแต่ก็พร้อมจะ

ด าเนินชวีติต่อไปโดยมคีวามทรงจ าและประสบการณ์ทีด่ีๆ  ช่วยส่งเสรมิใหเ้ขม้แขง็

เหมอืนอศัวนิทีผ่่านการฝึกฝนในเทราบเิทยีจนแกร่งพรอ้มทีผ่จญภยั 

 ความรุนแรงเป็นอกีประเดน็หนึ่งทีผู่ป้กครองกงัวลมากในนวนิยายเล่มนี้ 

การแกแ้คน้นกัเรยีนชัน้ประถมเจด็อย่างแจนิส เอเวอรยี์6 (Janice Avery) อนัธพาล

สาวประจ าโรงเรยีนของเจสสก์บัเลสลี่นัน้เป็นสิง่ที่รุนแรงมาก แจนิสกบัเพื่อนสาว

อกีสองคนนับเป็นพวกแปลกแยกเช่นเดยีวกนัเพราะชอบใช้ก าลงักบัผู้ที่อ่อนแอ

กว่า คอยยนืรดีไถเงนิเดก็เลก็ทีต่้องการเขา้หอ้งน ้า หากไม่ใหเ้ดก็เหล่านัน้กจ็ะไม่

สามารถเขา้ห้องน ้าได ้วนัหนึ่งเมย์ เบลล์ร้องไห้เพราะถูกแจนิสแย่งขนมไป เมย ์

เบลลบ์งัคบัให้เจสสแ์ก้แค้นให้ ความโกรธที่พรัง่พรูออกมาจากปากเดก็น้อยที่ส ัง่

เจสส์ในฐานะพี่ชายที่ต้องปกป้องน้องสาวว่า “ฆ่ามัน ฆ่ามัน” คงไม่ใช่สิ่งที่

ผูป้กครองเดก็จะชอบใจนัก “You gotta kill Janice Avery. Kill her! Kill her! Kill 

her!”(74). เจสสก์บัเลสลีรู่ด้วี่าไม่สามารถเอาชนะแจนิสดว้ยก าลงัไดเ้พราะเธอตวั

ใหญ่กว่ามาก ทัง้คู่วางแผนแก้แค้นเธอในเทราบเิทยี แจนิสถูกน าไปเปรียบเป็น

ยกัษ์และเจสสก์บัเลสลีค่อืผูฆ้่ายกัษ์ จากบรบิทในจนิตนาการแลว้จะเหน็ไดช้ดัเจน

ถงึการแกแ้คน้นัน้เปรยีบเหมอืนการเข่นฆ่าท าลายลา้งทเีดยีว ทัง้คู่รูว้่าแจนิสแอบ

ชอบหนุ่มหล่อทีส่ดุของโรงเรยีน วลิลารด์ ฮวิส ์(Willard Hughes) จงึแกลง้เอาโน้ต

ปลอมนัดขอออกเดททีล่งชื่อวลิลารด์ไปไวใ้นลิน้ชกัโต๊ะของแจนิส เธอหลงเชื่อยนื

คอยตามนัดหมายเก้อจนตกรถต้องเดินกลบับ้านตามล าพงั ข่าวคอยเก้อที่แพร่

สะพัดในโรงเรียนนี้ท าให้แจนิสโกรธมาก การแก้แค้นนี้แม้จะไม่มีการใช้ความ

รุนแรงในการท ารา้ยร่างกายแต่การท ารา้ยความรูส้กึ การท าใหผู้อ้ื่นตอ้งอบัอายนัน้
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เป็นสิง่ทีส่รา้งความบอบช ้าใหก้บัเดก็มากกว่าและผูถู้กท ารา้ยทางจติใจอาจต้องใช้

เวลาในการเยยีวยานานกว่าทางร่างกาย ผูป้กครองอาจเกดิความกงัวลกลวับุตร

หลานของตนเอาเป็นแบบอย่างกไ็ด ้แต่ทว่าหากตดิตามเรื่องต่อไปและพจิารณาให้

ถ้วนถี่ผู้ปกครองจะพบว่าแพเทอร์สนันัน้ไม่ไดเ้น้นเรื่องความสะใจในการแก้แค้น

ส าเรจ็แต่เธอกลบัใหน้ ้าหนกัทีเ่รื่องตน้ตอของพฤตกิรรมทีก่า้วรา้วและเน้นเรื่องของ

การให้อภยัและเมตตามากกว่า พฤติกรรมที่กา้วรา้วของแจนิสเป็นเพราะเธอถูก

พ่อแท ้ๆ ของเธอทุบตเีป็นประจ า เมื่อหาทางระบายไม่ไดเ้ธอจงึไดม้าข่มขู่คุกคาม

เอากบัเด็กเล็กๆ ที่โรงเรียน เมื่อแจนิสทนการทุบตีต่อไปไม่ไหวเธอจึงปรึกษา

วลิมา (Wilma) และบอ็บบี้ ซู (Bobby Sue) เพื่อนสนิทของเธอเกีย่วกบัเรื่องนี้ 

เพื่อนทรยศกลบัน าไปประจานเสยีทัว่โรงเรยีนท าใหเ้ธออบัอายแอบไปรอ้งไห้ใน

ห้องน ้าหญิงตามล าพงั แม้จะแปลกแยกจากสงัคมเหมือนเลสลี่แต่แจนิสไม่เคย

ไดร้บัการปลกูฝังเรื่องความเป็นตวัของตวัเอง เธอไม่สามารถที่จะทนความอบัอาย

เช่นนี้ได ้เจสสส์งสารเธอมากและขอใหเ้ลสลีช่่วยปลอบโยนเธอ ท าใหเ้กดิมติรภาพ

อนัยากที่จะเชื่อได้ระหว่างเลสลี่กบัแจนิส เลสลี่เล่าให้เจสสฟั์งเรื่องที่เธอปลอบใจ 

แจนิสในหอ้งน ้าว่า เธอบอกกบัแจนิสว่าตวัเธอเองกถ็ูกหวัเราะเยาะเมื่อเธอบอกว่าที่

บา้นเธอไม่มโีทรทศัน์ เธอเขา้ใจความรูส้กึของแจนิสดเีพราะตวัเธอเองกถ็ูกคนมองว่า

เป็นตวัประหลาด เมื่อแจนิสถามว่าเธอควรท าอย่างไรกบัข่าวที่แพร่ไปทัว่โรงเรยีน  

เลสลีบ่อกว่าใหห้ลบัหหูลบัตาไม่ตอ้งสนใจเดีย๋วเรื่องกเ็งยีบไปเอง  

ไม่ว่าผูป้กครองจะมมีุมมองเกีย่วกบัเดก็เหมอืนคนในศตวรรษที ่17 ทีว่่า

เดก็นัน้ถูกชกัจงูใหท้ าชัว่ไดง้่ายเพราะมบีาปแต่ก าเนิดหรอืจะเชื่อตามทฤษฎจีติว่าง

สะอาดของลอ็คและทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของปียาแฌ แต่สิง่ที่แน่นอน

คอืความรกัและความห่วงใยกลวับุตรหลานตนจะไดร้บัอทิธพิลจากพฤตกิรรมดา้น

ลบของตวัละครหรอืไม่สามารถรบัเนื้อหาทีห่นกัเกนิวยัได ้ดงันัน้เดก็ควรไดร้บัการ

ปกป้องจากการอ่านสิ่งที่ตนพิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม การร้องเรียนไปยัง

สมาคมหอ้งสมุดอเมรกินัใหจ้ดันวนิยายเรื่องสะพานสู่เทราบเิทยีเป็นหนังสอืหมิน่

เหม่เป็นตวัอย่างที่ดีอนัหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามของผู้ปกครองกลุ่ม
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หนึ่งทีต่้องการปกป้องบุตรหลานของตนจากหนังสอืทีม่ปีระเดน็ต่าง ๆ ทีพ่วกเขา

พจิารณาและลงความเหน็แลว้ว่าไม่เหมาะสมกบัเยาวชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเนื้อหาที่

เกีย่วขอ้งกบัความตายก่อนวยัอนัควร การลบหลู่ความเชื่อความศรทัธาในศาสนา 

การอบรมเลีย้งดูบุตรที่เกีย่วเนื่องกับความแปลกแยกและความรุนแรง อย่างไรก็

ตาม ผูป้กครองควรส าเหนียกดว้ยว่าการเฝ้าระวงันัน้เป็นสิง่ดหีากไม่เป็นการวติก

จนเกนิเหตุเพราะในความจรงิแลว้นัน้ ประเดน็เหล่านี้เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิในสงัคม

และไม่ใช่เรื่องไกลตวัเดก็ในยุคสมยันี้ ปัญหาเหล่านี้ไม่ไดเ้กดิจากการแต่งขึน้ของ

แพเทอรส์นัและผูเ้ขยีนกไ็ม่ไดเ้ขยีนเรื่องนี้เพื่อสรา้งปัญหาใหก้บัเดก็เธอเพยีงหวงั

ว่าผูอ้่านจะได้ประโยชน์จากหนังสอืเล่มนี้จากการผสมผสานสารทีเ่ธอต้องการสื่อ

ผ่านตวัเรื่องกบัประสบการณ์ในชวีติของแต่ละคน การกดีกนัเดก็ไม่ให้อ่านไม่ได้

หมายความว่าปัญหาทีผู่ป้กครองวติกจะหายไป และหากพจิารณาอย่างเป็นธรรม 

หนังสอืเล่มนี้นอกจากไดร้บัรางวลั The Newberry Medal แลว้ยงัไดร้บัการเลอืก

จากคณาจารย์ในสถานศกึษาหลายแห่งเพื่อใช้อ่านวเิคราะห์กบันักเรยีนจงึน่าจะ

เป็นสิง่รบัประกนัความเหมาะสมของหนังสอืเล่มนี้ในฐานะวรรณกรรมเยาวชนได้

ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้การหลีกเลี่ยงที่จะพูดคุยกบัเด็กในประเด็นเหล่านี้ไม่

ก่อให้เกิดประโยชน์กบัพฒันาการของเด็กทัง้ในด้านความคิดและวุฒิภาวะทาง

อารมณ์ ในทางตรงขา้ม ประเดน็ต่าง ๆ ที่วติกกนัในหนังสอืเล่มนี้อาจสามารถ

น ามาใช้ในการกระตุ้นให้เดก็รู้จกัคดิวเิคราะห์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเปิดโลก

ทศัน์และมุมมองชวีติให้กบัเดก็ ฉะนัน้แล้วไยต้องกนัไม่ให้เดก็ขา้มสะพานสู่เทรา

บเิทยีเล่า 
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เชิงอรรถ 

 

1. ในสหรฐัอเมรกิาจะมกีระบวนการคดัคา้นการใช้หนังสอืทีผู่้ปกครอง
คดิว่ามเีนื้อหาหมิน่เหม่หรอืมกีารใชภ้าษาทีไ่ม่เหมาะสม (book challenges) ใน

การเรยีนการสอนหรอืการใหบ้รกิารยมืในหอ้งสมุด วธิกีารพจิารณาเรื่องรอ้งทุกข ์

(grievance procedure) จะเริม่จากการที่ผู้ปกครองเขยีนใบค าร้องอย่างเป็น

ทางการพร้อมลงนาม และส่งไปยงัเขตการศึกษาหรือห้องสมุดของชุมชนที่ตน

อาศยัอยู่ แลว้จงึจะมกีารตัง้คณะกรรมการขึ้นพจิารณาค ารอ้ง คณะกรรมการชุดนี้

อาจจะเป็นชุดเดยีวกบัทีค่ดัสรรหนังสอืที่ใชใ้นหลกัสตูรการศกึษากไ็ด ้นอกจากนี้

จะมกีารเชญิตวัแทนจากชุมชนเขา้ร่วมพจิารณาดว้ย หลงัจากนัน้จะมกีารน าเสนอ

มติของคณะกรรมการต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนหรือห้องสมุดประจ า

ทอ้งถิน่เพื่อพจิารณาตดัสนิเป็นขัน้ตอนสุดทา้ยต่อไป แต่หากใบค ารอ้งทีย่ื่นส่งต่อ

คณะกรรมการในชัน้แรกนัน้ไม่มกีารลงนามจากผู้รอ้งเรยีน ค ารอ้งนัน้จะไม่ไดร้บั

พจิารณา อย่างไรกต็ามในปัจจุบนัน้ีจะมหีน่วยงานทีค่อยช่วยเหลอืคดักรองทว้งตงิ

การขึน้บญัชหีนงัสอืทีม่เีน้ือหาหมิน่เหม่มใิหม้คีวามเขม้งวดจนรดิรอนสทิธเิสรภีาพ

ทางการอ่าน อาท ิสมาคมหอ้งสมุดอเมรกินั (The American Library Association 

(ALA)) สมาคมการอ่านนานาชาติ (The International Reading Association 

(IRA)) หรอืสภาครูสอนภาษาองักฤษแห่งชาติ (The National Council of 

Teachers of English (NCTE)) สมาคมเหล่านี้จะท างานโดยยดึหลกัปรชัญา

การศกึษาว่าดว้ยสทิธเิสรภีาพทางปัญญา (intellectual freedom) และสทิธใินการ

อ่าน (right to read) เป็นเกณฑใ์นการตดัสนิ 

2. อย่างไรกต็าม เจน สมายลยี ์(Jane Smiley) ไดใ้หข้อ้คดิเกีย่วกบัเรื่อง

การปิดกัน้เดก็จากเนื้อหาทีเ่ป็นทีโ่ตแ้ยง้กนัไวไ้ดอ้ย่างน่าสนใจว่า 
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A child who is protected from all controversial ideas… is 

as vulnerable as a child who is protected from every 

germ.  The infection, when it comes, and it will come, may 

overwhelm the system, be that the immune system or the 

belief. (Children’s Literature, Briefly 206) 
 

 เดก็ทีผู่ใ้หญ่คอยกนัไม่ใหร้บัรูเ้รือ่งต่าง ๆ ทีเ่ป็นประเดน็โตแ้ยง้ทาง 

ความคดิเลย... เป็นเดก็ทีอ่่อนแอเปรยีบไดก้บัเดก็ทีไ่ดร้บัการเลีย้งดู 

แบบไม่เคยสมัผสักบัเชือ้โรคใด ๆ เลย และวนัใดกต็ามทีเ่ดก็เกดิไดร้บั 

เชือ้โรคและจะตอ้งมวีนันัน้อย่างแน่นอน การตดิเชือ้นัน้กจ็ะท าลาย 

ระบบภูมคิุม้กนัของเดก็จนสิน้ไดอ้ย่างง่ายดาย ฉนัใดกฉ็นันัน้ระบบ 

ความเชื่อของเดก็กเ็ฉกเช่นเดยีวกนั 

 

3. ปียาแฌอาศยัประสบการณ์การเฝ้าสงัเกตและบนัทกึพฤตกิรรมของลูก ๆ 

ทัง้ 3 คน ของเขาตลอดจนลูก ๆ ของเพื่อนเขาเกีย่วกบักจิกรรมต่าง ๆ ทีเ่ดก็ ๆ ท าได้

หรือไม่ได้ตามล าดบัช่วงอายุตัง้แต่ยงัเป็นทารกแบเบาะจนย่างเขา้สู่วยัรุ่น เขาได้

ศกึษาคน้ควา้และบนัทกึเกีย่วกบัพฤตกิรรมตรงของเดก็อย่างละเอยีดแลว้จงึก าหนด

เป็นบรรทดัฐานเกีย่วกบัพฤตกิรรมของเดก็ในแต่ละช่วงอายุและพฒันาจนกลายเป็น

ทฤษฎีพฒันาการทางสตปัิญญา (cognitive development theory) ทีรู่้จกักนัอย่าง

แพร่หลาย และมีอิทธิพลมากต่อการน ามาใช้จดัชัน้เรียนส าหรับเด็กเล็กทัง้ระดับ

เตรยีมอนุบาล และระดบัปฐมวยั ปียาแฌเชื่อว่าเดก็มพีฒันาการไปตามวยัเป็นล าดบั

ขัน้ และเดก็ทุกคนตอ้งผ่านล าดบัขัน้แบบเดยีวกนัทุกขัน้ตอนไม่มขีอ้ยกเวน้ และไม่มี

ข ัน้ตอนใดทีจ่ะขาดหายไปไดใ้นการพฒันาทางสตปัิญญา เขาเสนอแนะว่าผูป้กครอง

ไม่ควรเร่งรดัให้เด็กข้ามขัน้ในการพฒันาการจากขัน้หนึ่งไปสู่อีกขัน้หนึ่งที่สูงกว่า

เพราะจะเป็นผลเสียแก่เด็ก แต่ควรจะจัดประสบการณ์เสริมเพื่อกระตุ้นให้เด็กมี
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พฒันาการที่เรว็ขึน้ เขาสรุปว่าพฒันาการของเดก็สามารถดูได้จากปฏสิมัพนัธ์ของ

เดก็กบัสิง่แวดลอ้ม โดยสามารถแบ่งเป็น 4 ขัน้ดงันี้ 

1. ขัน้ประสาทรบัรูแ้ละการเคลื่อนไหว (sensori-motor period) ขัน้นี้เริม่

ตัง้แต่เกดิจนถึง 2 ขวบ เป็นขัน้ที่เดก็เรยีนรู้ความแตกต่างระหว่าง

ตนเองกบัสิง่แวดลอ้มโดยอาศยัประสาทสมัผสัและอวยัวะ 

2. ขัน้ก่อนปฏบิตักิารคดิ (preoperational period) ขัน้นี้อยู่ในช่วงอายุ

ประมาณ 2-7 ปี เป็นขัน้ทีเ่ดก็เริม่ใชส้ญัลกัษณ์ต่าง ๆ ในการท าความ

เขา้ใจและแสดงออกกบัสิง่แวดลอ้ม แมจ้ะมคีวามสบัสนอยู่บา้งแต่เดก็

จะเริ่มใช้ภาษาในการสื่อสาร และในช่วงนี้เด็กจะยดึถือตนเองเป็น

ศูนย์กลางของทุกสิง่อย่าง (egocentric behavior) และไม่รบัทราบ

ความรูส้กึของผูอ้ื่น 

3. ขัน้ปฏบิตักิารคดิดา้นรูปธรรม (concrete operational period) ขัน้นี้จะ

เริม่จากอายุ 7-11 ปี เดก็เริม่สามารถเขา้ใจสิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นรูปธรรมได ้

สามารถสรา้งกฎเกณฑใ์นการแบ่งสิง่แวดลอ้มเป็นหมวดหมู่ได ้สามารถ

สนทนาและเขา้ใจความคดิเหน็ของผูอ้ื่นไดด้ ี

4. ขัน้ปฏบิตักิารคดิดา้นนามธรรม (formal operational period) ขัน้นี้เริม่

จากอายุ 11-15 ปี ถอืเป็นขัน้สุดยอดของพฒันาการทางสตปัิญญาของ

เดก็ เดก็จะเริม่มคีวามคดิแบบผู้ใหญ่ กล่าวคอื เดก็สามารถใช้เหตุผล

เชิงตรรกะ สามารถตัง้สมมติฐานและทฤษฎีตลอดจนทดสอบข้อ

สันนิษฐานของตนเองได้ การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมแบบนามธรรมจะ

ปรากฏเด่นชดัมาก 

(สรุปจาก Huitt, W. and J. Hummel. Piaget’s Theory of Cognitive 

Development. Educational Psychology Interactive. Valdosta, 

GA: Valdosta State University. 2003.  

Retrieved from 

http://www.edpsycinteractive.org/topics/cognition/piaget.html)  

http://www.edpsycinteractive.org/topics/cognition/
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4. แพเทอรส์นักล่าวว่าเธอคดิชื่ออาณาจกัรนี้ขึน้เอง แต่หลงัจากอ่านจาก 

นวนิยายเรื่อง Narnia ตอน The Voyage of the Dawn Trader ของ C.S. Lewis 

ซ ้า เธอตระหนักได้ว่าชื่ออาณาจกัรนี้น่าจะได้มาจากชื่อเกาะเทอริบินเทีย (the 

island of Terebinthia) ในนวนิยายเล่มดงักล่าว (Questions for Katherine 

Paterson, in The Bridge to Terabithia, 5) 

5. การใชส้ถานการณ์ทีเ่กดิขึน้และดเูหมอืนเป็นเหตุบงัเอญิเป็นการบอก

ใบเ้ป็นนยัเพื่อเตรยีมผูอ้่านใหร้บัทราบถงึเหตุการณ์ทีจ่ะเกดิขึน้ในภายภาคหน้าซึง่

เป็นเหตุการณ์ทีไ่ม่อาจหลกีเลีย่งได ้ 

6. แพเทอรส์นักล่าวไวว้่าตวัละครน้ีเธอไดต้้นแบบมาจากเพื่อนเกเรสมยั
เรยีนประถมเจด็ชื่อแพนซี ่(Pansy) ผูท้ าให้ชวีติวยัเกา้ปีของเธอต้องเต็มไปดว้ย

ความทุกข ์แต่ในขณะทีเ่ขยีนนวนิยายเรื่องนี้เธอเริม่เขา้ใจและสงสารแจนิส เอเวอรยี์

และสุดทา้ยกช็อบเธอ (Questions for Katherine Paterson, in The Bridge to 

Terabithia, 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กฤศ  เอีย่มหฤท 
 

35 

บรรณานุกรม 

 

Gubar, Marah, “Innocence.” Keywords for Children’s Literature. Ed. Philip 

Nel and Lissa Paul. New York: New York UP, 2011.121-27.Print. 

Huitt, W. and J. Hummel. Piaget’s Theory of Cognitive Development. 

Educational Psychology  Interactive. Valdosta, GA: Valdosta State 

University, 2003. Retrieved 11 Dec. 2014.  

    <http://www.edpsycinteractive.org/topics/cognition/piaget.html>.  

Nodelman, Peter. The Pleasures of Children’s Literature. 2nd Ed. New York: 

Longman, 1996. Print. 

Paterson, Katherine. The Bridge to Terabithia. New York: HarperTeen, 

2008. Print. 

Sánchez-Epper, Karen. “Childhood.” Keywords for Children’s Literature. Ed. 

Philip Nel and Lissa Paul. New York: New York UP, 2011. 35-41. 

Print. 

Tunnell, Michael O. and James S. Jacobs. Children’s Literary, Briefly. New 

Jersey: Pearson, 2008. Print. 

Zipes, Jack. et.al. The Norton Anthology of Children’s Literature: 

TheTradition in English. New York: W.W.Norton, 2005. Print. 

 

หนังสืออ่านเพ่ิมเติม 

นวนิยายแนวแฟนตาซี  (ในวงเลบ็เป็นช่ือฉบบัแปลภาษาไทย) 

Alice’s Adventures in Wonderland ของ Lewis Carroll  

(อลซิในแดนมหศัจรรย ์แปลโดย จรีะนนัท ์พติรปรชีา) 

Charlie and the Chocolate Factory ของ Roald Dahl 

(โรงงานชอ็คโกแลต็มหศัจรรย ์แปลโดย สาลนิี ค าฉนัท)์  



หนงัสอืหลากรสหลายลลีาในวรรณกรรมภาษาองักฤษ 36 

The Hobbit ของ J.R.R. Tolkien 
(ฮอบบทิ แปลโดย สดุจติ ภญิโญยิง่) 

Mary Poppins ของ P.L. Traver 

(แมรี ่ป๊อปปินส ์แปลโดย สาลนิี ค าฉนัท)์ 

Narnia (The LIion, the Witch and the Wardrobe) ของ C.S. Lewis 

(ตูพ้ศิวง แปลโดย สมุนา บุณยะรตัเวช) 

 

ต าราเก่ียวกบัวรรณกรรมเดก็และเยาวชน 

ทวศีกัดิ ์ญาณประทปี. การเขยีนวรรณกรรมส าหรบัเดก็. พมิพค์รัง้ที ่4. กรุงเทพ: 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2545. 

วริยิะ สริสิงิห. การสรา้งสรรคว์รรณกรรมส าหรบัเดก็และเยาวชน. กรุงเทพ:           

สวุรียิสาสน์, 2537. 

 

 

 

 

 

 

 



“นวสตรี”: วรรณกรรม “ผู้หญิงยคุใหม่”  

ปลายสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ีสิบเก้า 

 

ฐาปนัจฉร ์ขนุภกัดี 

 

ความน า 

“นวสตร”ี (the New Woman) หรอื “ผู้หญงิยุคใหม่” เป็นลกัษณะของ

วรรณกรรม ตวัละคร หรอืทศันคตแิละค่านิยมของนักเขยีน ซึ่งมปีรากฏทัง้ที่เป็น

บทร้อยกรอง บทความ นวนิยาย และบทวจิารณ์ รวมไปถึงภาพล้อดว้ย ผลงาน

เหล่านี้ตพีมิพเ์ผยแพร่ในวารสารหรอืหนังสอืพมิพ ์จนเป็นทีก่ล่าวขานถงึกนัในวง

กว้างในช่วงทศวรรษที่ 1890 ในประเทศอังกฤษ โดยนักเขียนหรือนักวาดมุ่ง

เป้าหมายไปทีล่กัษณะเด่นของผูห้ญงิยุคใหม่ทีไ่ขวค่วา้หาความเป็นอสิระและความ

เท่าเทยีมกนัระหว่างเพศหญงิกบัเพศชาย ทัง้ทางดา้นสงัคม เศรษฐกจิ กฎหมาย 

และการเมอืง ดงัจะเหน็ไดจ้ากความพยายามต่อสูเ้พื่อใหผู้ห้ญงิไดร้บัการศกึษาขัน้

สงูจนสามารถประกอบอาชพีเลีย้งตนเองได ้หรอืการผ่านร่างกฎหมายใหม่เพื่อให้

ผูห้ญงิมสีทิธใินการครอบครองทรพัยส์นิหลงัจากสมรสแล้วอนัท าใหม้สีถานภาพ

ทดัเทยีมกบับุรุษมากขึน้ รวมไปถงึการเริม่รณรงคเ์รยีกรอ้งเพื่อใหผู้ห้ญงิไดร้บัสทิธิ

ออกเสยีงเลือกตัง้ ซึ่งจะช่วยยกระดบัสถานภาพทางการเมืองจนกระทัง่มคีวาม

เสมอภาคทัว่กนัทัง้ประเทศในทีส่ดุ เป็นตน้  

สาเหตุประการหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สบืเนื่องมาจากการ

ปฏิวัติอุตสาหกรรมในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่สิบแปดต่อเนื่องกับช่วงต้น

คริสต์ศตวรรษที่สบิเก้า อนัเป็นระยะที่ประเทศองักฤษก าลงัเจริญรุดหน้าอย่าง

รวดเร็วและก้าวเข้าสู่ความเป็นสงัคมเมืองมากขึ้นทุกขณะ นอกจากนี้ การถือ

ก าเนิดขึน้ของชนชัน้กลางทีท่วคีวามเป็นปึกแผ่นมัน่คงอย่างไม่หยุดยัง้ยงัเป็นผล

ใหบ้ทบาทและหน้าทีข่องคนในสงัคมเปลีย่นแปลงไปมาก จากเดมิทีใ่นอดตีผูห้ญงิ

เคยพึ่งพาผูช้ายทีม่ฐีานะเป็นบดิา สาม ีหรอืพีน้่องของตนกก็ลบัแสวงหาความเป็น
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เอกเทศมากขึน้ ด้วยความเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏในทศันคติแปลกใหม่ที่ก่อให้เกิด

ความขดัแย้งและผดิแผกแตกต่างกบัผู้หญิงในอุดมคติ หรอือกีนัยหนึ่งคอื ผู้หญิงที่

สงัคมในครสิตศ์ตวรรษทีส่บิเกา้ก าหนดใหเ้ป็นแบบอย่างทางอุดมคต ิ(the nineteenth-

century feminine ideal) ผูส้มบูรณ์พรอ้มดว้ยความเป็นแม่ศรเีรอืนซึง่มพีืน้ฐานมาจาก

แนวคดิดัง้เดมิที่ส่งเสรมิให้ผู้หญิงซมึซบัความเป็นชา้งเท้าหลงัตัง้แต่รู้ความและมอง 

ว่าการมบีุตรเป็นหน้าที่อนัวเิศษและส าคญัที่สุดในชวีติการครองเรอืน (the cult of 

domesticity) ดงันัน้ การแต่งงานจงึเป็นประหนึ่งหน้าที่อนัพงึกระท าโดยเฉพาะอย่าง

ยิง่เมื่อองิกบัแนวคดินี้เนื่องจากเป็นสะพานทีท่อดไปสู่การใหก้ าเนิดบุตร 

ด้วยแนวคิดที่ก าหนดบทบาทและหน้าที่ของบุคคลโดยอาศัยความ

แตกต่างทางเพศเป็นตวัตดัสนินี้เองท าให้เกดิวฒันธรรมหรอืแนวปฏบิตัิทีข่ดีเสน้

แบ่งโลกส่วนตัวหรือชีวิตครอบครวัออกจากโลกภายนอกหรือชีวิตการงานโดย

เดด็ขาด (the ideology of separate spheres) กล่าวคอื เมื่อออกเรอืนแลว้เป็นทีรู่้

กนัว่าผูห้ญงิต้องรบัหน้าทีดู่แลครอบครวัอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ดว้ยวตัถุประสงค์

เพื่อให้สามีสามารถประกอบอาชีพนอกบ้านได้โดยปราศจากความเป็นห่วงกงัวล

เพราะมภีรรยาคอยอยู่บา้นเลีย้งลกูและบรหิารใหก้จิการต่าง ๆ ในครวัเรอืนด าเนินไป

ได้ด้วยด ีดงันัน้ จะพบว่าบดิามารดาที่ยดึถือคติตามแบบอนุรกัษ์นิยมต่างกพ็ากนั

อบรมกุลธดิาใหเ้ตบิโตขึน้มาเป็นกุลสตรทีีเ่พยีบพรอ้มเพื่อเตรยีมตวัเป็นศรภีรยิาของ

สามแีละเป็นมารดาทีป่ระเสรฐิของบุตรธดิาต่อไป อนัเป็นต้นแบบของทศันคตดิัง้เดมิ

ทีน่ักเขยีนยดึถือเป็นหลกัในการสรา้งสรรค์บรรยายลกัษณะของนางเอกในนวนิยาย

ยุคครสิตศ์ตวรรษทีส่บิเกา้นัน่เอง 

แต่ทว่าหากพจิารณาใหด้จีะพบว่า กุลสตรทีีเ่พยีบพรอ้มไปดว้ยคุณลกัษณะ

เหล่านี้อนัเป็นไปตามบทบาททางเพศทีส่งัคมก าหนดไวอ้ย่างเคร่งครดันัน้กลบัขาด

อสิรภาพและความเป็นตวัของตวัเองเพราะต้องพึ่งพงิองิอาศยับุรุษในการด ารงชวีติ

ตลอดเวลาดงัที่ได้กล่าวไว้แล้วขา้งต้น ซึง่ภาวะต้องพึ่งพาเช่นน้ีเป็นสิง่ที่นวสตรไีม่

เหน็ดว้ยเป็นอย่างยิง่และพยายามต่อสูเ้พื่อเปลีย่นแปลงแนวความคดิดงักล่าว ฉะนัน้

ลกัษณะขดัแย้งกนัระหว่างผู้หญิงทัง้สองแบบนี้เองที่กลายเป็นประเด็นส าคญัของ
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นักเขยีนนวสตรทีี่ขยายวงกว้างไปสู่สาธารณชน เป็นที่ถกเถียงและวพิากษ์วจิารณ์

กนัอย่างเผ็ดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศองักฤษและประเทศสหรฐัอเมริกา

นบัตัง้แต่ช่วงทศวรรษที ่1890 เป็นตน้มา ดงัจะไดอ้ธบิายและเปรยีบเทยีบใหเ้หน็กนั

อย่างชดัเจนเป็นล าดบัต่อไป 

ผู้เขียนสร้างค านามว่า “นวสตรี” เพราะได้สงัเกตเห็นความสมัพันธ์

ระหว่างค าบาลี สันสกฤต กับอังกฤษซึ่งมาจากรากภาษาอินโดยูโรเปียน

เช่นเดยีวกนั ดงัจะเหน็ไดจ้ากความหมายและเสยีงทีใ่กลเ้คยีงกนัมากระหว่างค าว่า 

“นว” ทีพ่จนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พุทธศกัราช ๒๕๕๔ ได้นิยามว่าเป็น

ค าวเิศษณ์ และใหค้ าจ ากดัความว่า “ใหม่ (ใชเ้ป็นค าหน้าสมาส). (ป., ส.)” (608) 

กบัค าว่า “new” ในภาษาองักฤษ ส่วนค าทีม่คีวามหมายว่า “ผูห้ญงิ” นัน้กม็หีลาย

ค า ดงันัน้ ผูเ้ขยีนจงึเลอืกค าว่า “สตร”ี ซึง่นบัว่ามเีสยีงทีไ่พเราะและความหมายทีด่ี

มากเป็นภาคภาษาไทยของ “the New Woman”  

 

ใคร อะไร อย่างไร จงึถอืว่าเป็น “นวสตร”ี 

 ดงัที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า “นวสตรี” เป็นค าที่สามารถน ามาใช้เพื่อ

อธบิายลกัษณะของวรรณกรรม ตวัละคร รวมถงึมุมมองและทศันคตขิองนักเขยีน 

กว ีและนกัวจิารณ์ในยุคทศวรรษที่ 1890 ทีบ่รรยายถงึอสิรภาพ และความเป็นไท

แก่ตวัของผูห้ญงิทีส่ามารถต่อสูฟั้นฝ่าจนกระทัง่หลุดพน้จากพนัธนาการของผูช้าย

และกฎระเบยีบทางสงัคมอนัปราศจากความยุตธิรรมได ้และดว้ยความเกีย่วเนื่อง

เชื่อมโยงกนัระหว่างความต้องการของนวสตรทีีจ่ะไดค้วามเป็นไทแก่ตวักบัความ

เท่าเทยีมทางเพศมา จงึท าใหน้ักวชิาการจ านวนหนึ่งเสนอความเหน็ว่า “นวสตร”ี 

คอื ตน้แบบของลทัธสิตรนีิยม (feminism) กล่าวไดว้่าเป็นคลื่นลูกแรก (first-wave 

feminism) ก่อนทีจ่ะมคีวามเคลื่อนไหวเพื่อเรยีกรอ้งสทิธสิตรีกนัอย่างคกึคกัทัง้ใน

ประเทศองักฤษ สหรฐัอเมรกิา และแพร่หลายไปทัว่โลกนับตัง้แต่ทศวรรษที่ 1960 

และ 1990 เป็นตน้มา 
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แต่หากต้องการค านิยามเพื่อจ ากดัความหมายของ “นวสตร”ี ใหแ้คบลง

กลบัท าไดย้ากยิง่ เนื่องจากว่านวสตรถีอืก าเนิดขึน้มาท่ามกลางความขดัแยง้ทาง

ความคดิ เพราะในขณะที่ฝ่ายอนุรกัษ์นิยม (conservatism) มุ่งโจมตีผู้หญิงที่

ปฏบิตัผิดิขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรม แต่ฝ่ายเสรนีิยม (liberalism) กลบั

สนับสนุนส่งเสรมิอย่างออกหน้าออกตา เพราะเหน็ว่าผูห้ญงิเหล่านี้เปรยีบเสมอืน

กา้วแรกทีส่งัคมจะสามารถพฒันาไปสูค่วามเท่าเทยีมกนัระหว่างเพศได ้ดงันัน้ จะ

พบว่า บทรอ้ยกรอง บทความ นวนิยาย และบทวจิารณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวรรณกรรม

นวสตร ีลว้นมเีน้ือหาทีแ่สดงออกใหเ้หน็ทัง้ดา้นบวกและดา้นลบ นอกจากน้ี บรรดา

ผูท้ี่นิยมนวสตร ีหรอืแม้กระทัง่ผู้ทีร่งัเกยีจนวสตร ีกม็ทีัง้ผู้ชายและผู้หญิง เพราะ

ปรากฏว่านักวจิารณ์ชายชื่อดงัในยุคนัน้หลาย ๆ คนกน็ิยมชมชอบนักเขยีนและ

ผลงานนวสตรี ในขณะที่นักเขียนหญิงที่โด่งดังอีกจ านวนมากกลับโจมตีทัง้

นักเขยีนและตวัละครนวสตรทีัง้หลายว่าน่ารงัเกยีจและสรา้งความเสื่อมเสยีใหแ้ก่

ภาพลกัษณ์ของเพศหญงิ 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงท าให้ผู้อ่านต้องตัดสินใจเลือกเองว่า

ประสงค์จะรู้จกัด้านใดของนวสตร ีซึ่งผู้เขยีนได้เปรยีบเทียบให้เหน็แล้วว่า การ

น าเสนอภาพพจน์ของนวสตรใีนด้านบวกนัน้คอืสิง่ที่สะท้อนให้เหน็ถึงความเป็น

จรงิทีเ่กดิขึน้และด าเนินอยู่ ณ ประเทศองักฤษในช่วงปลายครสิต์ศตวรรษทีส่บิเกา้

อย่างแทจ้รงิและเหมาะสม เพราะทา้ยทีสุ่ด ผูห้ญงิย่อมสามารถทีจ่ะเอาชนะความ

ไม่เท่าเทยีมกนัไดใ้นระดบัหนึ่งและเป็นระดบัทีน่่าพอใจดว้ย ดงัเป็นทีป่ระจกัษ์ว่า

เมื่อก้าวเข้าสู่ยุคต้นครสิต์ศตวรรษที่ยี่สบิจะพบว่าผู้หญิงได้รบัการศึกษาที่ดีขึ้น 

สามารถเลอืกประกอบอาชพีทีน่ าไปสู่การพึง่ตนเองได ้ไดร้บัสทิธใินการออกเสยีง

เลอืกตัง้ และกล้าที่จะปฏเิสธการแต่งงานได้หากเลง็เหน็แล้วว่าการมีคู่ชวีติที่ไม่

เหมาะสมจะน าไปสูค่วามหายนะในอนาคต ดงัจะน าเสนอผ่านผลงานของนักเขยีน

นวสตรชีื่อดงัในล าดบัต่อไป  

 เมื่อจะเปรยีบเทยีบนวสตรกีบัสตรอีุดมคต ิจ าเป็นจะตอ้งกล่าวถงึลกัษณะ

ตวัละครทีเ่ป็นคู่ตรงกนัขา้ม (foil character) กบันวสตร ีคอื “the Old Woman” ซึง่
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ในทีน่ี้จะใชค้ าเรยีกแทนว่า “สตรหีวัโบราณ” โดยจะเน้นความส าคญัใหเ้หน็ว่า ค า

ว่า “old” ทีป่รากฏในตวัละครลกัษณะนี้ หาไดม้คีวามเกีย่วขอ้งกบัอายุไม่ หากแต่

ใชเ้พื่ออธบิายถงึวถิปีฏบิตัแิละทศันคตทิีใ่หคุ้ณค่าความส าคญักบัความเชื่อและคติ

นิยมแบบดัง้เดมิทีเ่น้นความเป็นกุลสตรี ไม่มปีากเสยีง ยอมใหบุ้รุษเป็นผูน้ า โดย

ตนเองเป็นช้างเท้าหลงั ซึ่งลกัษณะเช่นนี้เองที่ท าให้นักเขยีนแนวนวสตรนี าไป

สรา้งเป็นประเดน็เปรยีบเทยีบการแต่งงานในหมู่ชนชัน้กลางว่าไม่ต่างกบัการยดั

เยยีดสภาพโสเภณีใหแ้ก่ผู้หญิงซึง่หลงัจากแต่งงานแล้วต้องสูญเสยีความเป็นตวั

ของตวัเองทุกประการนบัตัง้แต่การเปลีย่นนามสกุลตามสาม ีการมอบสทิธทิางการ

เมอืงให้สามเีป็นตวัแทนโดยสมบูรณ์ การยนิยอมให้สามดี าเนินการทางธุรกรรม

และนิตกิรรมโดยปราศจากเงื่อนไข อนัน าไปสู่บทสรุปของนักรณรงคเ์พื่อสทิธสิตรี

ว่าสงัคมในยุคปลายครสิต์ศตวรรษที่สบิเก้าเต็มไปด้วยความเหลื่อมล ้าเนื่องจาก

การยดึถอืสองมาตรฐานทางเพศและทางศลีธรรมทีม่อบอสิรภาพให้แก่บุรุษอย่าง

เตม็เป่ียมในขณะทีร่ดิรอนความเป็นไทแก่ตวัของสตรโีดยสิน้เชงิ 

 

ก าเนิดนวสตรี 

ล าดบัต่อไปนี้ จะได้กล่าวถึงนักเขยีนนวสตรทีี่ส าคญัคนหนึ่งของยุคนัน้

คอื มาดามซาราห ์แกรนด ์(Madame Sarah Grand) กบัผลงานชิน้เอกเรื่อง เดอะ    

เฮเวนลี ทวินส ์(The Heavenly Twins) ซึง่ตพีมิพเ์มื่อปี ค.ศ. 1893 เนื่องจาก

สร้างกระแสตอบรบัที่รุนแรง ไม่เฉพาะในประเทศองักฤษเท่านัน้ หากแต่ยงัส่ง

อทิธพิลไปถงึผูอ้่านทัว่ยุโรป กระทัง่ต่างทวปีคอือเมรกิาอกีดว้ย 

 

นักเขียนนวสตรี: มาดามซาราห ์แกรนด ์ 

(10 มิถนุายน ค.ศ. 1854 – 12 พฤษภาคม ค.ศ. 1943) 

ประวตั ิ

ชื่อของ มาดามซาราห ์แกรนด์ นัน้เป็นทีรู่จ้กักนัอย่างดใีนหมู่ผูอ้่านร่วม

สมยัในฐานะนักเขยีนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกบัการถือก าเนิดของความคิดเกี่ยวกับ    
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นวสตรเีมื่อปี ค.ศ. 1894 ดงัทีป่รากฏตีพมิพใ์นวารสารวรรณกรรม เดอะ นอรธ์ 

อเมริกนั รีวิว (The North American Review) โดยอาจกล่าวไดว้่า หากผูใ้ดสนใจ

ศกึษาทางดา้นวรรณกรรมนวสตรใีนยุคปัจจุบนั กจ็ะต้องรูจ้กัชื่อเสยีงของ “มาดาม

ซาราห ์แกรนด”์ อนัเป็นนามปากกาของฟรานซสี เอลซิาเบธ เบลเลนเดน คลารก์ 

แมก็ฟอล (Frances Elizabeth Bellenden Clarke McFall) การขนานนามตนเอง

ใหม่เช่นนี้มสีาเหตุมาจากชวีติสมรสทีล่ม้เหลวอนัก่อใหเ้กดิปัญหานานัปการ จงึท า

ใหเ้ธอตดัสนิใจใชช้วีติในแบบพึง่พาตนเองดว้ยการยดึอาชพีหลกัเป็นนกัเขยีน โดย

ใชน้ามปากกาขา้งต้นแทนชื่อตวัไปตลอดชวีติ และเมื่อกลายเป็นนักเขยีนทีเ่ป็นที่

รูจ้กักนัในวงกว้าง กส็ามารถกล่าวได้ว่านามปากกาได้ท าหน้าที่แทนชื่อจรงิโดย

สมบรูณ์เพราะน้อยคนนกัทีจ่ะรูจ้กัแกรนดใ์นชื่อจรงิ 

แกรนด์เป็นบุตรสาวของนายแพทย์ทหารเรอื เอด็เวริ์ด จอห์น เบลเลน

เดน (Edward John Bellenden [1832-1862]) ซึง่เป็นแพทยผ์่าตดั กบั มารก์าเรต็ 

เบลล ์เชอรว์ดู (Margaret Bell Sherwood [1813-1874]) เมื่ออายุถงึเกณฑแ์กรนด์

เขา้เรยีนที่โรงเรยีนรอยลั เนวาล (the Royal Naval School) ซึง่เป็นโรงเรยีน

ประจ าหญิงในเมอืงทวิกเคนแนม (Twickenham) ณ โรงเรยีนแห่งนี้เองที่แกรนด์

ไดร้บัอทิธพิลจากโจเซฟีน บตัเลอร์ (Josephine Butler [1828-1906]) ผูซ้ึ่งเป็น

นักปฏริูปสงัคมและนักต่อสูเ้พื่อสทิธสิตร ีโดยในปี 1869 บตัเลอรก์่อตัง้สมาพนัธ์

สตรแีห่งชาติขึน้เพื่อยกเลกิกฎหมายโรคติดต่อทางเพศ (the Ladies National 

Association for the Repeal of Contagious Diseases Acts) เนื่องจากเป็น

รากฐานของความเหลื่อมล ้าทางเพศและความเป็นสองมาตรฐานทางศลีธรรมใน

สงัคม โดยเฉพาะอย่างยิง่ในท้องที่ที่มทีหารบกและทหารเรอืประจ าการอยู่ และ

แม้ว่าในขณะนัน้แกรนด์จะมีอายุเพียง 15 ปี  แต่กลับประทับใจแนวความคิด

ดงักล่าวเป็นอย่างมากถึงขัน้ก่อตัง้ชมรมขึ้นเพื่อสนับสนุนการรณรงค์ต่อสู้ของ   

บตัเลอร์ ด้วยสาเหตุการตัง้ตนเป็นผู้น าในกจิกรรมนี้เองจงึส่งผลให้แกรนดถ์ูกไล่

ออกจากโรงเรยีนในทีส่ดุ 
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 เมื่ออายุ 16 ปี แกรนดต์ดัสนิใจแต่งงานเนื่องจากต้องการอสิรภาพและ

เพื่อหนีจากสภาวะบีบคัน้ที่บ้าน เพราะมารดาของแกรนด์มแีนวคดิแบบอนุรกัษ์

นิยมอย่างยิง่ ซึง่ขดักบัอุปนิสยัของแกรนด์ผูม้คีวามเชื่อมัน่และเป็นตวัของตวัเอง 

สงู ดงันัน้ ในปี 1871 แกรนดจ์งึแต่งงานกบันายแพทยท์หารเรอื เดวดิ เชมเบอร์ส 

แมก็ฟอล (David Chambers McFall) ซึ่งนอกจากจะเป็นพ่อม่ายมลีูกตดิเป็นผูช้าย

สองคนแลว้ ทีส่ าคญัคอืแมก็ฟอลยงัมอีายุ 39 ปี ห่างจากแกรนดถ์งึ 23 ปี และในปี

เดียวกนันัน้เอง แกรนด์ได้ให้ก าเนิดบุตรชายแก่แม็กฟอล ชื่อ เดวิด อาร์ชิบอลด ์  

เอด็เวริด์ แมก็ฟอล (David Archibald Edward McFall)  

 ขอ้ดีของการแต่งงานของแกรนด์อยู่ที่การมีโอกาสศกึษาต าราทางการ

แพทย์ของแมก็ฟอลที่แกรนดส์ามารถเขา้ถึงได้ตลอดเวลา เช่นในขณะที่ติดตาม

สามทีีต่อ้งไปประจ าการเป็นศลัยแพทยอ์ยู่ทีญ่ี่ปุ่ นนัน้ แกรนดส์ามารถหาความรูใ้ส่

ตนเองได้อย่างไร้ขดีจ ากดั และสิง่เหล่านี้เองที่แกรนดไ์ด้น าไปใช้ประโยชน์อย่าง

เตม็ทีเ่มื่อลงมอืเขยีนงาน เพราะนอกจากจะท าใหเ้กดิความสมจรงิในบทบรรยาย

แลว้ สิง่ทีแ่กรนดเ์ขยีนยงัใหค้วามรูท้ีเ่ชื่อถอืไดแ้ก่ผูอ้่านอกีดว้ย วตัถุประสงคห์ลกั

ของงานเขยีนของแกรนดท์ัง้ในสว่นทีเ่ป็นนวนิยายและบทความทีต่พีมิพใ์นวารสาร

และหนังสอืพมิพก์ค็อืเพื่อใหค้วามรู้แก่ผู้หญงิใหรู้้จกัป้องกนัตนเองจากโรคตดิต่อ

รา้ยแรงทางเพศสมัพนัธ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่โรคซฟิิลสิ (syphilis) ซึง่นอกจากจะ

คร่าชีวิตผู้คนไปเป็นจ านวนมากทัง้ผู้ชายและผู้หญิง ทัง้ผู้ใหญ่และเด็ก ในช่วง

ปลายครสิตศ์ตวรรษทีส่บิเกา้แลว้นัน้ การทีง่านเขยีนของแกรนดส์ะทอ้นความเป็น

จริงว่าผู้หญิงจ านวนหนึ่งต้องทนทุกขท์รมานจากโรคร้ายแรงที่ติดต่อจากการมี

ความสมัพนัธท์างเพศกบัสามยีงัเป็นตวับ่งชีท้ีช่่วยสรา้งความตระหนักในหมู่ผูอ้่าน

ได้ทราบถึงสภาพทางสงัคมในยุคนัน้ที่ให้อภิสทิธิแ์ก่เพศชายอย่างเต็มที่ แต่ใน

ขณะเดยีวกนักย็งัจ ากดัสทิธขิองเพศหญงิอยู่ ดงัจะเหน็ไดจ้ากการทีผู่ช้ายสามารถ

มคีวามสมัพนัธก์บัผูห้ญงิอื่นนอกเหนือไปจากภรรยาของตนอย่างเสร ีอนัน าไปสู่

การแพร่ระบาดของโรคดงักล่าวไปยงัผู้หญงิทีร่กัเดยีวใจเดยีวและครองตนอยู่ใน

กรอบประเพณีอนัดงีาม ซึง่ดว้ยองคป์ระกอบต่าง ๆ ทางสงัคม ไม่ว่าจะเป็นความ
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เชื่อหรอืการเลีย้งดู ต่างกไ็ม่เอือ้ใหผู้ห้ญิงเหล่านัน้รู้เท่าทนัโลกและป้องกนัตนเอง

ได ้ดงันัน้ การทีแ่กรนดเ์จตนาจะน าเสนอความอยุตธิรรมทางสงัคมนี้เองจงึถอืเป็น

การตแีผ่โศกนาฏกรรมชนิดหนึ่งทีป่ระสบความส าเรจ็อย่างยิง่ เพราะสามารถสรา้ง

ทัง้ความตระหนกัในอนัตราย ความสะเทอืนใจ ความละอายใจ และแม้กระทัง่ความ

โกรธแค้นในหมู่ผู้อ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการตีแผ่นี้เกิดขึ้นมาจากปลาย

ปากกาของนกัเขยีนสตร ี 

 แต่เน่ืองจากแมก็ฟอลไม่ยอมรบัแนวคดิที่แหวกจารตีประเพณีของแกรนด ์ 

จึงไม่ต้องการที่จะให้แกรนด์ใช้นามสกุลแม็กฟอลในขณะเผยแพร่ผลงาน ซึ่งเป็น

สาเหตุส าคญัท าใหแ้กรนดจ์ าเป็นตอ้งเลอืกใชน้ามปากกาแทน ขอ้สงัเกตประการหนึ่ง

เกีย่วกบัชื่อใหม่ทีแ่กรนดต์ัง้ใหต้นเองคอื แกรนดไ์ม่เพยีงแต่เลอืกค าซึง่ใหค้วามหมาย

ทีด่แีละยิง่ใหญ่เป็นนามสกุลเท่านัน้ หากแต่ยงัใชค้ าน าหน้าชื่อว่า “มาดาม” ทีเ่หมอืน

เป็นชาวต่างชาติ ฟังแล้วดูด ีมอี านาจไม่แพ้นามสกุล ดงันัน้ ทุกครัง้ที่มีคนเอ่ยถึง  

มาดามซาราห ์แกรนด ์กป็ระหนึ่งว่าไดก้ล่าวยกย่องใหเ้กยีรตเิจา้ของชื่อไปในตวัดว้ย 

ซึ่งผลงานทัง้หมดของแกรนด์จะตีพมิพ์โดยใชน้ามปากกาน้ีทัง้สิน้ ยกเว้นนวนิยาย

เรื่องแรกสดุ คอื ไอเดียลา (Ideala) ซึง่แกรนดเ์ริม่ประพนัธข์ึน้ในปี 1879 กระทัง่แลว้

เสรจ็ใน ปี 1881 แต่ทว่ากลบัต้องออกทุนและจดัพมิพเ์องโดยไม่ระบุชื่อผูเ้ขยีนเมื่อ  

ปี 1888 ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าแกรนดใ์ชค้วามพยายามอยู่ถงึเจด็ปีกว่าทีเ่รื่องนี้จะไดอ้อก

สู่สายตาประชาชนอนัเน่ืองจากไม่มีส านักพิมพ์ใดกล้าเสีย่งที่จะพมิพ์นวนิยายที่มี

เนื้อหาทา้ทายสงัคมทีบุ่รุษเป็นใหญ่ (patriarchal society)  

อนัทีจ่รงิแกรนด์เริม่เสาะแสวงหาและไดร้บัอสิรภาพตัง้แต่ปี 1890 เป็นต้น

มาเมื่อตดัสนิใจสละครอบครวัออกเดนิทางไปยงักรุงลอนดอนก่อนทีจ่ะผนัตวัเองไป

เป็นนักเขยีนมอือาชพี โดยมุ่งสรา้งสรรคผ์ลงานทีเ่รยีกรอ้งและสรา้งเสรมิสวสัดภิาพ

ของสตร ี 

ทัง้นี้ เมื่อพิจารณาประกอบหลักฐานทางประวัติศาสตร์แล้วจะพบว่า    

แกรนด์ตัดสนิใจแยกกนัอยู่กบัสามใีนเวลาที่เหมาะสมเพราะเป็นช่วงที่ประเทศ

อังกฤษเริ่มสานต่อการปฏิรูปกฎหมายสมรส เนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศ ใช้
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กฎหมายคุม้ครองทรพัยส์นิของสตรทีีส่มรสแลว้ (the Married Women’s Property 

Act) ไปแลว้ครัง้หนึ่งเมื่อปี 1870 ทีต่่อมาไดย้กเลกิแลว้ประกาศใชฉ้บบัใหม่ในปี 

1882 โดยในฉบบัหลงันี้เอื้อประโยชน์ให้แก่ผูเ้ป็นภรรยาเพราะอนุญาตให้ผู้หญิง

สามารถเป็นเจ้าของทรัพย์สนิของตนเองได้ ซึ่งแตกต่างกับในอดีตที่กฎหมาย

บงัคบัให้ทรพัย์สนิ มรดก รายได้ และเงินก าไรของภรรยา ทัง้ที่มีมาตัง้แต่ก่อน

สมรสหรอืได้รบัระหว่างสมรสกด็ ีจะต้องตกเป็นกรรมสทิธิข์องสามทีัง้สิน้ อกีทัง้

ภรรยายงัไม่มสีทิธิเ์ขยีนพนิยักรรมเองได ้ตอ้งใหส้ามเีป็นผูจ้ดัการใหเ้ท่านัน้ ดงันัน้ 

จงึเหน็ไดช้ดัเจนว่าแกรนด์มคีวามรอบคอบและลกึซึง้ เพราะตามกฎหมายใหม่นี้ 

แกรนดส์ามารถบรหิารจดัการรายไดแ้ละทรพัยส์นิของตนเองไดโ้ดยชอบธรรม และ

สามไีม่สามารถกา้วก่ายได ้ 

การตัดสนิใจแยกทางกบัสามีเช่นนี้เองที่ส่งผลให้แกรนด์เปรยีบเสมอืน

สญัลกัษณ์หรอืตวัแทนของนวสตรทีีแ่ทจ้รงิ ซึง่จะเหน็ไดจ้ากหลกัการด าเนินชวีติ 

แนวความคดิทีป่รากฏในวรรณกรรม และความเป็นผูน้ าการรณรงคเ์พื่อเรยีกรอ้ง

สทิธิที่เท่าเทยีมกนัระหว่างสตรีกบับุรุษ อนัเป็นจุดเริ่มต้นของการพฒันาระดบั

คุณภาพชวีติของสตรเีพศในโลกตะวนัตกในกาลต่อมานัน่เอง 

 นอกจากเป็นนกัเขยีนอาชพีแลว้ แกรนดย์งัเป็นวทิยากรบรรยายพเิศษทัง้

ในประเทศองักฤษและสหรฐัอเมรกิาเกีย่วกบัปัญหาทางการเมอืงของผูห้ญงิ ดงัจะ

เห็นได้ว่า แกรนด์เป็นผู้มีบทบาททางการเมืองตลอดชีวิต อาทิเช่น เป็นรอง

ประธานสหพนัธเ์พื่อสทิธใินการออกเสยีงเลอืกตัง้ของนักเขยีนสตร ี(the Women 

Writers’ Suffrage League) ซึ่งก่อตัง้ขึน้เมื่อปี 1908 นอกจากนี้ แกรนด์ยงั

รบัผดิชอบหน้าทีด่า้นอื่น ๆ อกี ไม่ว่าจะเป็นนายกเทศมนตรขีองเมอืงบาธ (Bath) 

ระหว่างปี 1922 ถงึ 1929 หรอืเป็นประธานสภาสตรแีห่งชาตใินระดบัทอ้งถิน่ (the 

National Council of Women) รวมถงึเป็นประธานและโฆษกประจ าสหภาพแห่ง

สมาคมเพื่อสิทธิสตรีในการเลือกตัง้แห่งชาติประจ าสาขาทันบริดจ์เวลส์ (the 

Tunbridge Wells branch of the National Union of Women’s Suffrage 

Societies) (Senf xxxiv-xxxv) เป็นตน้ 
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ผลงานส าคญั 

 มาดามซาราห์ แกรนด์มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จ ักของผู้อ่านในฐานะ

นักเขยีนนวนิยายและนักหนังสือพิมพ์ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ งานเขยีนของ    

แกรนดม์ลีกัษณะเป็นทัง้บนัเทงิคดแีละสารคด ี

 ผลงานชิน้ส าคญัทีเ่ป็นบนัเทงิคดซีึง่บางส่วนไดก้ล่าวถงึไปแลว้นัน้ ไดแ้ก่ 

ไอเดียลา (Ideala [1888]) เดอะ เฮเวนลี ทวินส ์(The Heavenly Twins [1893]) 

และ เดอะ เบธ็ บุก๊ (The Beth Book [1897]) ซึง่เป็นนวนิยายไตรภาค (trilogy) 

ทีน่ าเสนอแนวความคดิสตรนีิยม โดยเรื่องทีโ่ด่งดงัและไดร้บัความนิยมสงูทีสุ่ดคอื 

เดอะ เฮเวนลี ทวินส ์จงึขอน ามาเผยแพร่ใหผู้อ้่านไดรู้จ้กัต่อไป 

 ส่วนผลงานสารคดีที่ส าคญัคอืบทความเรื่อง “มุมมองใหม่ในปัญหา

ของผู้หญิง” (“The New Aspect of the Woman Question” [March 1894]) 

ตพีมิพใ์น เดอะ นอรธ์ อเมริกนั รีวิว อนัเป็นทีม่าของการปะทะกนัทางตวัอกัษร

และการขดัแยง้ทางความคดิระหว่างแกรนดก์บั “วดีา” (“Ouida”) ซึง่เป็นนามปากกา

ของมาร ีหลุยส ์เดอ ลา ราเม (Marie Louise de la Ramée [1839-1908]) ผูเ้ขยีน

โต้ตอบแกรนด์เป็นท านองเสียดสีในบทความเรื่อง “นวสตรี” (“The New 

Woman” [May 1894]) อนัน ามาสู่ชื่อทีส่รา้งขึน้จากลกัษณะร่วมของผูห้ญงิเหล่านี้ว่า 

The New Woman 

 อาจกล่าวโดยสรุปไดว้่า สาเหตุทีท่ าใหแ้กรนดไ์ดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นผู้

บุกเบกิงานเขยีนเกีย่วกบันวสตรใีนประเทศองักฤษนัน้เนื่องมาจากผลงานทีโ่ด่งดงั

ทีส่ดุของแกรนดท์ัง้สองชิน้นี้ ไดแ้ก่ เดอะ เฮเวนลี ทวินส ์และ “มุมมองใหม่ใน

ปัญหาของผูห้ญิง” ทีต่่างน าเสนอแนวความคดิใหม่เกีย่วกบับทบาทของเพศหญงิ

ในสงัคมทีก่่อใหเ้กดิและน าไปสูก่ารสรา้งสรรคภ์าพบวกของนวสตรเีพื่อน าเสนอแก่

สงัคมนักเขยีน นักอ่านและนักวจิารณ์ร่วมสมยัให้ตระหนักถึงความพยายามของ

สตรีเพศในการรณรงค์เพื่อต่อต้านความเป็นสองมาตรฐานทางเพศและทาง

ศลีธรรมในสงัคมอย่างไดผ้ล 
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วรรณกรรมนวสตรีอนัเลื่องช่ือ: เดอะ เฮเวนลี ทวินส ์ 

เรือ่งย่อ 

 เดอะ เฮเวนลี ทวินส ์นบัไดว้่าเป็นนวนิยายนวสตรตีน้แบบ ด าเนินเรื่อง

ดว้ยการใหผู้อ้่านไดส้มัผสัชวีติของนางเอกสามคน คอื อวีาดนี เฟรยล์งิ (Evadne 

Frayling) หญงิสาวจากชนชัน้กลาง อดีธิ บลี (Edith Beale) และ แองเจลกิา     

แฮมลิตนั-เวลส ์(Angelica Hamilton-Wells) ซึง่มาจากครอบครวัชนชัน้สงู แต่ถงึแม้

จะมสีถานภาพทางสงัคมทีแ่ตกต่างกนั หญิงสาวเหล่านี้กลบัรกัใคร่และใกลช้ดิสนิท

สนมกนัเป็นอย่างด ีทัง้นี้ หลงัจากที่แต่งงานแล้ว ทัง้สามล้วนประสบชะตากรรมที่

แตกต่างกนั โดยนวนิยายน าเสนอว่ามสีาเหตุมาจากทศันคติอนัเกดิจากสิง่แวดลอ้ม

และการเลีย้งดปูลกูฝังทีผ่ดิแผกกนัไปของแต่ละครอบครวั 

 ครอบครวัเฟรยล์งิมบีุตรสาวคนโตคอื อวีาดนี ผูม้บีุคลกินุ่มนวลอ่อนโยน 

ทว่าในขณะเดยีวกนักเ็ฉลยีวฉลาดและมคีวามเชื่อมัน่ในตนเองสงู แต่เนื่องจากใน

สมยันัน้การศกึษายงัไม่เปิดกวา้งอย่างในยุคปัจจุบนั มมีหาวทิยาลยัเพยีงสองแห่ง

และเปิดรบัเฉพาะผูช้ายจากชนชัน้กลางและชัน้สงู ดว้ยเหตุนี้จงึท าใหอ้วีาดนีไม่ได้

รบัการศกึษาอย่างเป็นทางการ แต่ต้องเรยีนรูด้ว้ยตนเองโดยหาอ่านจากหอ้งสมุด

ทีบ่า้นซึง่มหีนงัสอืหลากหลายประเภท ดว้ยความปราดเปรื่องและสนใจใฝ่รูท้ีม่มีา

แต่ก าเนิด อวีาดนีเตบิโตเป็นหญงิสาวทีม่คีวามรูแ้ตกฉานในหลายศาสตร ์หนึ่งใน

นัน้คือความรู้ทางการแพทย์อนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในภายหลงัเพราะอวีาดนี

สามารถป้องกนัตนจากโรคตดิต่อทีน่่าสะพรงึกลวัไดส้ าเรจ็ 

ส่วนครอบครัวบีลซึ่งเป็นชนชัน้สูงอันเนื่ องจากเป็นครอบครัวของ        

สงัฆนายก (bishop) มบีุตรสาวคนเดยีว คอื อดีธิ ผูเ้ป็นเพื่อนสนิทของอวีาดนี อดีธิ

เป็นภาพสะท้อนที่สมบูรณ์แบบของสตรีอุดมคติในยุคคริสต์ศตวรรษที่สิบเก้า 

กล่าวคือ สวยงาม อ่อนหวาน สดใส ซื่อสตัย์ บริสุทธิ ์เชื่อฟังบิดามารดา และ

เชื่อมัน่ในความรกั ดว้ยเหตุนี้เอง อดีธิจงึตกลงใจแต่งงานกบัเซอร์โมสล ีเมนทธี 

(Sir Mosley Menteith) ดว้ยความรกัและดว้ยแรงสนับสนุนจากบดิามารดา เมื่อ

เวลาผ่านไปเพยีงหนึ่งปีอีดิธได้ให้ก าเนิดบุตรชายที่เป็นโรคซิฟิลิสและตนเองก็
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เสยีชีวิตในเวลาต่อมาด้วยโรคเดียวกันโดยทัง้สองติดมาจากเมนทีธซึ่งใช้ชีวิต

เสเพลและส าสอ่นทางเพศ  

ฝ่ายอวีาดนไีดแ้ต่งงานกบัจอรจ์ โคฮูน (George Colquhoun) ดว้ยความ

รกัเช่นกัน โคฮูนเป็นนายทหารที่มีความสามารถสูงและได้ไต่เต้าจนกระทัง่ถึง

ต าแหน่งพลเอก แต่ปรากฏว่าในวนัแต่งงาน หลงัจากเสรจ็สิน้พธิกีารแลว้ อวีาดนี

กลบัไดร้บับตัรสนเท่หม์ใีจความว่าในอดตีโคฮูนเคยมคีวามประพฤตเิหลวไหลเป็น

ผู้ชายเจ้าส าราญ ดงันัน้ ด้วยความที่อีวาดนีมีความรู้ทางการแพทย์ดีเยี่ยม        

จงึตดัสนิใจบงัคบัตนเองใหง้ดเวน้การมคีวามสมัพนัธท์างเพศกบัโคฮูน หรอืกล่าว

อกีนัยหนึ่งคอื อีวาดนีแต่งงานแต่เพียงในนามเท่านัน้ แม้จะด้วยความรกั แต่โดย

พฤตนิยัแลว้กย็งัคงปฏบิตัตินเหมอืนตอนก่อนแต่งงาน ทัง้นี้เพื่อหลกีเลีย่งโรคตดิต่อ

ทางเพศสัมพันธ์ที่คร่าชีวิตอีดิธเพื่อนรักของเธอไปแล้ว ซึ่งโคฮูนก็ตอบโต้การ

ตดัสนิใจดงักล่าวของเธอโดยการสัง่หา้มอวีาดนีเขา้ร่วมกจิกรรมทางสงัคมใด ๆ อนั

ส่งผลให้ชวีติของอวีาดนีว่างเปล่าและไร้ความหมาย จนกระทัง่โคฮูนเสยีชวีติด้วย

อาการหัวใจวาย อีวาดนีจึงแต่งงานใหม่กับนายแพทย์เซอร์จอร์จ กัลเบร็ธ (Sir 

George Galbraith, MD) ผู้ทีเ่หนือกว่าโคฮูนไม่ว่าจะในดา้นศลีธรรมจรรยาหรอืใน

ฐานะของผูช้ายและสาม ี 

หากพจิารณาอย่างผิวเผิน การแต่งงานครัง้ที่สองนี้อาจดูเหมอืนว่าจะน า

ความสขุมาสูอ่วีาดนีเนื่องจากกลัเบรธ็ไม่เพยีงแต่เป็นผูช้ายทีด่แีละเป็นแพทยท์ีเ่ป่ียม

ไปด้วยความสามารถเท่านัน้ หากแต่ยงัรกัอวีาดนีอย่างแท้จรงิ รวมทัง้เขา้ใจอย่าง

ถ่องแท้ถงึสิง่ที่ภรรยาต้องการ อกีทัง้อวีาดนียงัให้ก าเนิดทารกชายหญงิที่แขง็แรงดี

ทัง้คู่ ซึง่องคป์ระกอบเหล่านี้ลว้นแสดงใหเ้หน็ว่าอวีาดนีบรรลุวตัถุประสงคห์ลกั ๆ ใน

ชวีติของผู้หญิง คอืการท าหน้าที่เป็นภรรยาและเป็นมารดานัน่เอง นับว่าอวีาดนีมี

พฒันาการไปในทางบวกทัง้ชีวิตส่วนตัวและชีวิตแต่งงาน แต่ทว่าอาการโรคจิต

ประสาท (hysteria) ที่รบกวนอวีาดนีอนัเป็นผลกระทบทางด้านจติใจซึ่งได้รบัจาก

ช่วงเวลาที่ใช้ชวีิตกบัโคฮูนนัน้กลบัรกัษาไม่หาย แม้จะได้แต่งงานใหม่กบัผู้ชายที่

ดกีว่าและพยายามดแูลรกัษาช่วยเหลอืเธออย่างสดุความสามารถกต็าม  
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กล่าวถึงครอบครวัแฮมลิตัน-เวลส ์ซึ่งเป็นขุนนางชัน้สูงนัน้ ม ีไดอาโวโล 

(Diavolo) และแองเจลกิา (Angelica) เป็นคู่แฝดหญงิชายอนัเป็นทีม่าของชื่อนวนิยาย

เรื่องนี้ ซึ่งทัง้สองได้แสดงให้เหน็ถึงช่องว่างระหว่างเพศ เพราะแม้ว่าแองเจลกิาจะ

เป็นนักไวโอลนิที่มพีรสวรรค์ มคีวามเป็นผู้น า เขม้แขง็ เดด็เดี่ยว และเฉลยีวฉลาด 

รวมถึงมจีิตใจกล้าหาญกว่าไดอาโวโลมาตัง้แต่ยงัเยาว์ หากแต่แองเจลิกากลบัไม่

สามารถใช้คุณสมบตัิเหล่านี้ให้เกดิประโยชน์ใด ๆ ได้ทัง้สิน้เนื่องจากขาดอสิรภาพ 

เพราะในขณะที่น้องชายฝาแฝดได้รับโอกาสให้ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนนายร้อย

ทหารบกแซนดเ์ฮริส์ต์ (the Royal Military Academy Sandhurst) แต่แองเจลกิากลบั

ถกูบงัคบัใหแ้ต่งตวัสวยงามเพื่อออกงานสงัคมอนัจะเปิดโอกาสใหไ้ดรู้จ้กักบัชายหนุ่ม

ทีม่คีวามเหมาะสมแลว้พฒันาความสมัพนัธไ์ปสูก่ารแต่งงานในอนาคต  

ความเชื่อดัง้เดมิทีว่่าการแต่งงานคอืเป้าหมายหลกัอย่างเดยีวในชวีติ ผนวก

กบักฎเกณฑ์ทางสงัคมที่บบีบงัคบัให้ผู้หญิงจ าต้องเป็นช้างเท้าหลงั สิง่เหล่านี้เป็น

เพยีงเหตุผลส่วนหนึ่งทีท่ าใหแ้องเจลกิาไม่ประสงคจ์ะมคีรอบครวั แต่สาเหตุหลกัคอื

การที่อีดิธเพื่อนรักเสียชีวิตอย่างน่าสลดใจท าให้แองเจลิกาปฏิญาณตนว่าจะไม่

แต่งงานเดด็ขาดเนื่องจากกลวัว่าจะตอ้งประสบชะตากรรมเดยีวกนักบัอดีธิ  

อย่างไรกต็าม ความซ ้าซากจ าเจและน่าเบื่อหน่ายของชวีติสตรสีูงศกัดิ ์

กลบัเป็นสิง่ที่ทนได้ยาก ท้ายที่สุด แองเจลกิาหาทางออกโดยการตดัสนิใจขอให้

นายคลิรอยแห่งอลิเวอรธ์อรป์ (Mr Kilroy of Ilverthorpe) แต่งงานดว้ย โดยมขีอ้

แม้ว่าคลิรอยต้องตามใจแองเจลกิาทุกอย่าง ซึ่งนับเป็นการกระท าที่ฝืนประเพณี

ปฏบิตัทิีผู่ช้ายต้องเป็นฝ่ายสู่ขอผูห้ญงิแต่งงาน แต่เนื่องจากคลิรอยเป็นผูม้ีเมตตา 

แมจ้ะมอีายุมากกว่าแองเจลกิาถึงยีส่บิปี แต่กเ็อน็ดูสนิทสนมกบัแองเจลกิามาแต่

วยัเยาว ์จงึตกลงรบัขอ้เสนอโดยใหอ้สิรภาพตามทีแ่องเจลกิาปรารถนาทุกประการ  

ผลแห่งการยอมตามใจนี้เองกลับน าไปสู่เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เมื่อ    

แองเจลิกาแต่งตัวข้ามเพศ (cross-dressing) เพื่อปลอมเป็นน้องชายฝาแฝดและ

ออกไปหาความส าราญยามค ่าคืน ซึ่งในสายตาของแองเจลิกาเองไม่ถือเป็นเรื่อง

เสยีหาย กล่าวคือ ในเมื่อแต่งงานแล้ว ก็นับว่ามีอิสระเสรีแตกต่างกบัผู้หญิงโสด 
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ดงันัน้ การแต่งตัวขา้มเพศกช็่วยให้สามารถท าสิง่ที่ตนเองต้องการได้โดยอสิระแม้

ผูอ้ื่นอาจจะมองว่าฝ่าฝืนกฎของสงัคมไปบ้างกต็าม นอกจากนี้ แองเจลกิายงับงัเอญิ

ได้รู้จกักบันายโจนส ์(Mr Jones) นักร้องเสยีงเทเนอร ์(Tenor) ที่ยา้ยมาประจ าที่

โบสถใ์นเมอืงมอรน์ิงเควสต์ (Morningquest) แห่งนี้ ทัง้สองสนิทสนมคุน้เคยกนัอย่าง

รวดเร็ว ตกดึกแองเจลิกามกัจะแอบมาที่บ้านพกัของโจนสผ์ู้ที่เธอให้สมญานามว่า  

อสิราฟิล (Israfil) ซึ่งเป็นชื่อของเทวดาแห่งดนตร ีเน่ืองจากมนี ้าเสยีงทีไ่พเราะตรง

ตามอุดมคติของนักร้อง ส่วนอสิราฟิลไม่ทราบชื่อจรงิของแองเจลกิา ได้แต่เรยีกว่า

โคลด้ (Claude) บ้าง หรอืหนุ่มน้อย (Boy) บ้าง ซึ่งแองเจลกิาเองกพ็อใจกบัความ

เขา้ใจผดินัน้ 

แองเจลิกายังคงอาศยัการปลอมตัวเพื่อหนีแรงกดดนัจากสงัคม โดย

ในช่วงกลางวนัต้องด ารงชวีติตามกรอบประเพณีและความคาดหวงั นัน่คอื การที่

สตรสีูงศกัดิต์อ้งท าหน้าทีท่างสงัคมตามธรรมเนียมปฏบิตัิซึง่บ่อยครัง้เสมอืนเป็น

การจ ากดัอสิรภาพ ดงันัน้ เมื่อยามวกิาลมาถงึ แองเจลกิาจะละทิง้สภาพอนัน่าเบื่อ

หน่ายและชวีติทีไ่รค้วามหมายดงักล่าว เกบ็ผมยาวสลวยไวใ้ตห้มวก สวมใสเ่สือ้ผา้

ของไดอาโวโล และน าไวโอลินมาบรรเลงร่วมกบัโจนส์หรืออิสราฟิล ซึ่งนับเป็น

ความสุขอย่างยิง่ของทัง้สองคนเพราะอสิราฟิลสามารถเล่นเปียโนพรอ้มรอ้งเพลง

ประสานเสยีงไปกบับทเพลงของแองเจลกิาไดอ้ย่างเพราะพริง้ 

ภายหลงัแองเจลกิาได้ทราบจากปากของอสิราฟิลว่าตกหลุมรกัสุภาพสตรี

ในชุดสขีาวที่เขาเหน็ในโบสถ์ทุกวนัอาทติย์ โดยหารู้ไม่ว่าผู้ที่ก าลงัฟังค าสารภาพ

ความในใจออกมานัน้กค็อืหญิงในฝันคนนัน้ของเขา เนื่องจากอิสราฟิลนึกเสมอว่า

โคลด้เป็นเพยีงเดก็หนุ่มในบา้นของแองเจลกิา สว่นแองเจลกิากร็ูส้กึปลาบปลืม้ทีม่คีน

มาหลงรกั แต่ในขณะเดียวกนัก็ไม่เคยมีความคิดที่จะมีอะไรเกินเลยเสยีหาย และ

ยงัคงเกบ็เรื่องทีป่ลอมตวัเอาไวเ้ป็นความลบัเสมอมา จนกระทัง่คนืวนัหนึ่งบรรยากาศ

ด ีทัง้สองจงึลงไปพายเรอืรอ้งเพลงเล่นใต้แสงจนัทรเ์พญ็อนัแสนรื่นรมย ์แต่แลว้กลบั

เกดิอุบตัเิหตุเรอืล่ม ความจงึแตกเมื่ออสิราฟิลช่วยแองเจลกิาขึน้จากน ้าได ้ 
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จากความสะเทือนใจถึงขดีสุดของอิสราฟิล เมื่อแองเจลิกายอมรับว่า

เพราะตอ้งการความเป็นอสิระจงึแต่งตวัเป็นผูช้าย และไม่เคยบอกอสิราฟิลมาก่อน

ว่าตนแต่งงานแลว้ สง่ผลใหอ้สิราฟิลจมอยู่ในความครุ่นคดิถงึสมัพนัธภาพของเขา

ทัง้คู่จนไม่ทนัคดิทีจ่ะเปลีย่นเสือ้ผา้ทีเ่ปียกชืน้ออก ปล่อยใหแ้หง้ไปเอง อนัเป็นเหตุ

ให้เสียชีวิตในเวลาต่อมาด้วยอาการปอดบวม ซึ่งความสูญเสียครัง้ยิ่งใหญ่นี้

ก่อให้เกดิความเปลี่ยนแปลงในตัวแองเจลิกาที่รู้สกึผิดและพยายามเปลี่ยนแปลง

ตนเองโดยการยอมรบัความแตกต่างของบทบาทในสงัคมระหว่างเพศหญงิกบัเพศ

ชาย เลิกปลอมตวัเป็นน้องชายฝาแฝดเพื่อแสวงหาความส าราญจากอิสรภาพที่

ความเป็นสตรเีพศท าใหเ้ธอสญูเสยีไป กลบัมาเอาใจใสค่ลิรอยมากยิง่ขึน้  

อย่างไรก็ดี การกลบัตัวเพื่อให้เป็นไปตามแบบแผนประเพณีนิยมของ    

แองเจลกิาอาจสร้างภาพลกัษณ์ที่ดใีห้เกดิขึน้เมื่อมองอย่างเผนิ ๆ แต่ผูท้ี่อ่านอย่าง

ละเอยีดอาจจะสามารถสมัผสัได้ทนัทวี่าลกัษณะดงักล่าวนี้ไม่ใช่ตวัตนของเธอ และ

หากแองเจลกิายงัคงฝืนทนต่อไป กอ็าจคาดเดาไดท้นัทวี่าจะต้องประสบชะตากรรม

เดียวกันกับอีวาดนี คือต้องเก็บตัวจากสงัคมและจ ากัดตนเองไม่ให้แสดงความ 

สามารถใด ๆ ใหส้งัคมไดป้ระจกัษ์อกีต่อไป 

 

บทวิเคราะห ์

 สิง่ทีน่วนิยายนวสตรเีรื่อง เดอะ เฮเวนลี ทวินส ์พยายามสือ่ถงึผูอ้่านคอื

แนวความคิดที่ว่า ผู้หญิงควรมีอิสระในการเลือกท ากิจกรรมที่ตนปรารถนา        

ดังปรากฏว่าสองในสามของนางเอกในเรื่องเป็นผู้มีศักยภาพทัง้สิ้น ซึ่งเป็น

คุณลกัษณะประการหนึ่งของนวสตร ีกล่าวคือ อีวาดนีเป็นผู้มีสติปัญญาสูงโดย

ก าเนิดและมคีวามสามารถในการเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ ๆ ไดอ้ย่างรวดเรว็ ส่วนแองเจลกิา

ก็เป็นนักดนตรีที่มีความสามารถมากรวมทัง้ยังฉลาดเฉลียวและโดดเด่นกว่า        

ไดอาโวโลในทุกดา้น ซึง่ความสามารถพเิศษเฉพาะบุคคลของตวัละครเหล่านี้น่าจะ

จุดประกายสรา้งค าถามในใจของผูอ้่านว่า นวสตรเีหล่านี้จะสามารถพฒันาตนเอง

และสงัคมไดอ้ย่างไร ในเมื่อขาดโอกาสเพราะถูกจ ากดัใหอ้ยู่ภายใน “ขอบเขตของ
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ผูห้ญงิ” (“Women’s Sphere”) ซึง่กค็อืภายในบา้น (the domestic sphere) ของ

ตนนัน่เอง 

 ปฏกิริยิาตอบโตก้ารถูกรดิรอนสทิธปิระการหนึ่งคอืการแสดงออกโดยการ

ต่อต้าน ขดัขนื หรอืกบฏ ดงัที่แองเจลกิาฝ่าฝืนธรรมเนียมปฏบิตัโิดยตัง้ใจแสดง

ออกเป็นเพศชายหลงัจากปลอมตวัเป็นน้องชายฝาแฝดแลว้ออกไปเทีย่วเล่นอย่าง

ส าราญในยามราตรี นอกจากนี้ แกรนด์ยงัน าเสนอความคิดอีกประการหนึ่งว่า

ผู้หญิงควรมีสิทธิใ์นการปกครองตนเอง (self-government) หาไม่แล้วอาจเกิด

อนัตรายถึงชีวติได้ ซึ่งจากการศึกษาเปรียบเทียบชีวิตของนางเอกทัง้สามผ่าน

รายละเอยีดชวีติแต่งงานของแต่ละคนแลว้ กจ็ะสามารถจ าแนกเหตุผลสนบัสนุนวถิี

ของผูห้ญงิยุคใหม่ในความคดิของแกรนดไ์ดด้งันี้ 

 

อวีาดน ี

 ตวัละครอวีาดนีเป็นเสมอืนค าเตือนของแกรนด์ที่ว่า การจะด ารงความ

เป็นผู้หญิงยุคใหม่อาจไม่ง่ายเสมอไปนัก เพราะสงัคมมกัมองว่าผู้หญิงที่มคีวาม

เชื่อมัน่ดังกล่าวนัน้ ท้าทายอ านาจและปกครองยาก ดังจะเห็นได้จากสิง่ที่สามี

กระท าต่อเธอ ไม่ว่าจะดว้ยการถูกจ ากดัอสิรภาพทัง้ทางร่างกายหรอืทางความคดิ 

ดงัทีโ่คฮูนไม่อนุญาตใหอ้วีาดนีอ่านหนังสอืเพิม่พูนความรู ้รวมทัง้ยงัหา้มเขา้ร่วม

กจิกรรมทางสงัคมหรอืแสดงความคดิเหน็อนัชาญฉลาดใด ๆ เนื่องจากโคฮูนเกรง

ว่าจะน าความเสื่อมเสยีมาสู่วงศ์ตระกูลของตนเอง เพราะความรู้ ความคิด และ

ความเชื่อของอวีาดนีมีลกัษณะฉลาดแต่ล ้าหน้าจนเกนิไป สมดงัที่ใครต่อใคร

รวมถึงผู้ใหญ่ทีใ่กล้ชดิทัง้หลายต่างชื่นชมว่า “clever” หรอื “เฉลยีวฉลาด” (165) 

อกีทัง้น้าสาวแท้ ๆ ทีถ่งึแมจ้ะตดัสนิความฉลาดของหลานสาวว่า “decidedly so” 

หรอื “ฉลาดมากจรงิ ๆ” (165) ดว้ยความทีร่กั เอน็ดู เขา้ใจและใกลช้ดิกนัมาก แต่

กระนัน้กย็งัออกปากวจิารณ์อวีาดนีว่า “original—or, rather, advanced.” (165; 

emphasis in original) หรอื “มคีวามคดิทีแ่ปลกแหวกแนวไม่ซ ้าใคร หรอืจรงิ ๆ 

แลว้กค็อืมคีวามคดิล ้าหน้ามากไป” (165 ความเน้นตามต้นฉบบั) โดยเฉพาะอย่าง
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ยิ่งเมื่อเปรียบเทียบอีวาดนีกับผู้หญิงธรรมดาซึ่งโดยทัว่ไปแล้วจะไม่ได้รับ

การศกึษาตามแบบแผน นอกจากการอบรมสัง่สอนใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการบา้นการ

เรอืนจากมารดาของตนเท่านัน้ 

ลักษณะของความเป็นนวสตรีในตัวละครนี้  ยังมาจากการที่อีวาดนี

ประกาศว่าไม่ประสงคจ์ะอยู่บา้นเดยีวกบัโคฮูน ส่งผลใหบ้ดิาผูซ้ึง่มกัเขา้ขา้งโคฮูน

ถึงกบัตดัพ่อตดัลูกกบัอวีาดนีทัง้ที่เธอเป็นลูกคนโปรด และแม้นว่าท้ายที่สุดแล้ว    

อวีาดนีจะยินยอมอยู่บ้านเดียวกบัโคฮูนโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องอยู่คนละปีกตึก

เท่านัน้ บดิากย็งัคงขุน่เคอืงอยู่ด ีทัง้ยงับงัคบัมารดาไม่ใหเ้ขยีนจดหมายตดิต่อดว้ย 

อนัเป็นผลท าให้สภาพจติใจของอวีาดนีบอบช ้ายิง่นัก แต่การทีอ่วีาดนียอมเสยีใจ

และถูกบดิาโกรธมากกว่ายอมเป็นภรรยาโคฮนูโดยพฤตนิัยอนัอาจก่อใหเ้กดิความ

เสี่ยงต่อการติดโรคนัน้ กลับสื่อให้ผู้อ่านเห็นถึงความมุ่งมั น่เด็ดเดี่ยวอันเป็น

ลกัษณะเด่นของผูห้ญงิยุคใหม่อย่างชดัเจนยิง่ 

แต่เนื่องจากแกรนดเ์กรงว่าภาพของนวสตรทีีน่ าเสนอไปจะไม่สมจรงิ จงึได้

แสดงใหเ้หน็ว่าผูห้ญงิยุคใหม่กม็เีลอืดเนื้อไม่ผดิแผกแตกต่างกบัผูห้ญงิปรกตธิรรมดา

แต่อย่างใด ดงับทบรรยายที่กล่าวถึงอีวาดนีในวยัสาวว่าเต็มไปด้วย “the natural 

instincts of a being rich in vitality, and wholesome physical force” (344) หรอื 

“สญัชาตญาณตามธรรมชาตขิองมนุษยท์ีอุ่ดมไปดว้ยพลงัชวีติทีต่ื่นตวัและพลงักายที่

แขง็แรงสมบูรณ์พร้อม” ทว่าอีวาดนีเก็บอาการทัง้หมดไว้โดยใช้ “dignified self-

possession” (44) หรือ “การควบคุมตนเองอย่างผู้ดีที่กุลสตรีจักกระท า ” แต่ก็

สารภาพต่อตนเองว่าพ่ายแพแ้ก่เสน่หข์องโคฮนูโดยสิน้เชงิ ดงัจะเหน็ไดจ้ากปฏกิริยิา

ทีม่ต่ีอโคฮูนผูซ้ึง่ “every glance and word had thrilled her with pleasurable 

emotion” (344) หรอืที่นวนิยายบรรยายว่า ทุกครัง้ที่โคฮูน “มองมาหรอืพูดอะไรก็

ตาม ลว้นแต่ท าใหอ้วีาดนีรูส้กึถงึความตื่นเตน้เสยีวซ่านและอภริมย์” นัน่เอง  

ด้วยเพราะตระหนักถึงความจริงในข้อนี้ โคฮูนจึงถือโอกาสบีบบังคับ

ภรรยาของตนทางออ้มดว้ยการใช ้“caressing of the voice” (344) หรอื “น ้าเสยีง

อนับ่งบอกถงึความรกัใคร่อย่างยิง่” เพื่อขอคนืด ีกล่าวคอืโคฮนูปรารถนาใหอ้วีาดนี
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ยอมมสีมัพนัธภาพแบบสามภีรรยาดว้ยเหมอืนดงัทีคู่่อื่น ๆ ปฏบิตักินั ดงัจะเหน็ได้

จากตวัอย่างต่อไปนี้ 

 

He sat down beside her, close to her: “Will you forget 

all this? … Will you forget my past? … Will you consent, 

Evadne, will you — my wife — will you?” ...  

He leant forward so close that her senses were 

troubled — too close, for she pushed her chair back to 

relieve herself of the oppression, and the act irritated him. 

(344; my emphases) 

 

เขานัง่ลงขา้งเธอ ใกลจ้นเบยีดเธอ “คุณจงลมืทุกสิง่จะไดไ้หม 

ลมือดีตของผมเสยีเถิด คุณอนุญาตผมได้ไหม อวีาดนี ยอมผม

เสยีท ีภรรยาทีร่กัของผม ไดไ้หม” ...  

เขาโน้มตวัเขา้หาจนแทบจะแนบชดิกบัตวัเธอ ท าให้ประสาท

สมัผสัของเธอปัน่ป่วนไปหมด ใกลจ้นเกนิไป กระทัง่เธอต้องผุดลุก

ขึน้ทนัควนั ดนัเกา้อี้ถอยออกห่าง เพื่อหนีใหไ้กลจากความรูส้กึถูก

กดขี่กึ่งบีบบงัคบันัน้ ซึ่งการกระท าดงักล่าว สร้างความหงุดหงิด

ร าคาญใจใหโ้คฮนู (344 ความเน้นเป็นของผูเ้ขยีน) 

 

ย่อมจะเหน็ไดว้่า ระยะใกลช้ดิกนัระหว่างสามกีบัภรรยาทีฉ่ากน้ีชีใ้หเ้หน็มี

ความส าคญัสองประการคอื ประการแรก ลกัษณะความเป็นมนุษยป์ุถุชนทีเ่หน็ได้

จากความหวัน่ไหวไปกบัอารมณ์และสมัผสัทางเนื้อหนังมงัสาของอวีาดนีกบัความ

ใจแขง็เดด็เดี่ยวซึ่งมีอานุภาพมากพอที่จะยุติความพยายามของโคฮูนได้ส าเร็จ

ประการที่สอง เพราะอวีาดนีใจแขง็พอที่จะปฏิเสธความต้องการของทัง้ตนเองและ

โคฮูนจงึท าใหฝ่้ายหลงัเกดิอาการพาลขึน้ แต่เธอกลบั “said nothing, but … smiled. 
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She was not cold-blooded, and he knew it as well as she did.” (345) การทีอ่ี

วาดนียอมใหว้่าและยิม้รบัถงึแมส้ามจีะกล่าวโทษเธอว่า ช่างเป็นคน “เลอืดเยน็” เสยีนี่

กระไร เป็นเพราะทัง้คู่ต่างกท็ราบว่าค ากล่าวหานัน้ไม่เป็นจรงิเลย ซึ่งในบรบิทนี้จะ

สงัเกตเหน็ไดว้่าแกรนดเ์ลอืกใชค้ าว่า “เลอืดเยน็” ทีส่ามารถแปลความหมายไดห้ลาย

ประการ นัน่กค็อือวีาดนีไม่ได ้“เลอืดเยน็” เพราะ “โหดรา้ย” กบัสามหีรอืต้องการทีจ่ะ

เล่นตวัเพื่อกลัน่แกลง้โดยปราศจากเหตุผล หากแต่เป็นเพยีงการป้องกนัตนเองจาก

การตดิโรค นอกจากนี้ นวนิยายยงัไดน้ าเสนอประเดน็เกีย่วกบัความคดิทีก่า้วหน้าใน

เรื่องความสมัพนัธ์ทางเพศระหว่างชายหญิง ที่ฝ่ายหญิงมีสทิธิบ์อกว่าต้องการมี

เพศสมัพนัธก์บัสามหีรอืไม่ ดงัจะเหน็ไดว้่าอวีาดนีนัน้ไม่ไดม้ลีกัษณะ “เลอืดเยน็” ซึง่

เปรยีบได้กบัผู้หญิงที่ “เฉยชา” หรือไร้ความรู้สกึ เนื่องจาก นวนิยายก็ได้บรรยาย

เอาไวห้ลายตอนดว้ยกนัว่าแทท้ีจ่รงิแลว้อวีาดนีมคีวามปรารถนาในคู่ของตน และคง

จะไม่ปฏเิสธโคฮนูหากเขาประพฤตติวัดมีาโดยตลอด ไม่นอกลู่นอกทาง เพื่อทีเ่ธอจะ

แน่ใจไดว้่าปลอดภยัไรโ้รค 

ดว้ยสาเหตุดงักล่าวขา้งต้นทัง้หมดนี้เอง ย่อมจะเหน็ได้ว่าการที่อวีาดนี

ต้องหกัหา้มใจตนเองอย่างหนักโดยไม่ขอ้งเกีย่วกบัโคฮูนผูเ้ป็นที่รกัในระหว่างใช้

ชวีติอยู่ร่วมกนันัน้ ไดก้่อใหเ้กดิความกดดนัทางจติใจอย่างมากมายมาโดยตลอด ดงั

ทีน่วนิยายไดบ้รรยายไวว้่า 

 

It flattered his vanity to perceive that this curiously well-

informed and exceedingly strong-minded young lady 

became as weakly emotional as any ordinary school girl the 

moment she found herself face to face with him. (110) 

 

โคฮนูรูส้กึปลาบปลืม้และภาคภูมใิจในตนเอง เมื่อตระหนกัว่าหญงิ

สาวผูม้คีวามรู้ดถีึงขัน้พหูสตูจนน่าประหลาดใจ อกีทัง้ยงัมจีติใจ

เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวอย่างยิ่งดังเช่นอีวาดนี กลับมีความรู้สึก 



หนงัสอืหลากรสหลายลลีาในวรรณกรรมภาษาองักฤษ 
 

56 

อ่อนไหวต่อการกระตุ้น และหมดเรี่ยวแรงที่จะต้านทานราวกบั

เดก็หญงิอ่อนประสบการณ์เมื่อมเีพยีงเธอกบัเขาอยู่ด้วยกนัสอง

ต่อสอง (110) 

 

อย่างไรก็ตาม โคฮูนก็ต้องยอมสยบต่อสิง่ที่ท าให้นวสตรีโดดเด่นกว่า

ผู้หญิงทัว่ไป นัน่กค็ือความระมดัระวงัตัวผนวกกบัความสามารถในการควบคุม

ตนเองไม่ให้ตกเป็นทาสของอารมณ์และความต้องการทางธรรมชาติโดยเฉพาะ

อย่างยิง่เมื่อต้องเผชญิหน้ากบัความท้าทายอนัมาจากหน้าตาและเสน่ห์ดงึดูดใจ

ของเพศตรงขา้ม  

โดยลักษณะพิเศษเช่นนี้เองที่ท าให้ตัวละครนวสตรีเป็นที่สนใจในหมู่

ผูอ้่าน เพราะอวีาดนีไม่เพยีงแต่ฝืนธรรมเนียมปฏบิตัริะหว่างสามกีบัภรรยาเท่านัน้ 

หากแต่ยงัฝืนใจและปฏเิสธความต้องการตามธรรมชาติมนุษยข์องตนเองได้ดว้ย

อนัมสีาเหตุมาจากความกลวัโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธซ์ึง่โคฮนูเป็นพาหะ และการ

ที่อวีาดนีตดัสนิใจใช้ชวีติฉันสามภีรรยากบัโคฮูนแค่ทางนิตินัยเช่นนี้กน็ับว่าเป็น

ตวัอย่างทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความเป็นนายตนเองของผูห้ญงิยุคใหม่ทีม่คีวามสามารถ

ในการรู้จกัใช้เหตุผล ซึ่งอดีิธผู้เป็นตวัแทนของสตรหีวัโบราณไม่สามารถปฏบิตัิ

ตามไดเ้ลย ดงัทีจ่ะกล่าวถงึเป็นล าดบัต่อไป 

 

อดีธิ  

ตวัละครอีดธิเปรียบเสมือนกระจกสะท้อนด้านลบของแนวปฏิบตัิแบบ

อนุรกัษ์นิยมที่ปราศจากวสิยัทศัน์ของนวสตรซีึง่มองการณ์ไกลเช่นอวีาดนี กล่าว

อกีนัยหนึ่ง อดีธิคอืตวัแทนของสตรหีวัโบราณ ดงัจะเหน็ได้จากการที่อดีธิดงึดนั

เชื่อมัน่ในความคดิของตนเองวา่สามารถเปลีย่นแปลงเมนทธีใหก้ลบัตวัเป็นคนดไีด้

โดยอาศยัความรกัแม้ว่าจะต้องขดัแย้งกบัค าเตือนด้วยความหวงัดขีองอวีาดนีที่

กล่าวว่า “Edith! You are not going to marry that dreadful man?” (232) หรอื 

“ไม่นะอดีธิ หา้มเธอแต่งงานกบัผูช้ายไม่ดคีนนัน้เดด็ขาด” ซึง่อดีธิไดเ้ผยใหเ้หน็ถงึ
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ความมัน่ใจอันมีรากฐานมาจากความไม่เป็นประสาเมื่อเถียงกับอีวาดนี “with 

bright eyes full of confidence and passion” (235) หรอื “ดว้ยดวงตาวาวโรจน์

จากความเชื่อมัน่และอารมณ์รุนแรง” โดยย ้าว่า “I can make him all that he 

ought to be! I know I can!” (235) หรอื “ฉันสามารถเปลีย่นใหเ้ขากลบัมาเป็น

ตามที่ควรจะเป็นทุกอย่างได้อีกครัง้ ฉันรู้ว่าฉันท าได้!” ซึ่งแม้กระทัง่นางบีล        

ผูม้ารดากย็งัสง่เสรมิความเชื่อมัน่อนัอ่อนต่อโลกน้ีโดยการใหท้า้ยอีดธิเมื่อกล่าวแก่

อวีาดนีเพื่อใหค้ลายใจว่า “Edith has accepted him because she loves him, 

and that is enough” (233; my emphases) หรอื “ทีอ่ดีธิตกลงจะแต่งงานกบัเมนทธี 

กเ็ป็นเพราะรกัเขา และเหตุผลเพยีงเท่านี้กเ็พยีงพอแลว้นี่จ๊ะ” (233 ความเน้นเป็น

ของผูเ้ขยีน)  

ดงันัน้ จึงอาจกล่าวได้ว่า นักเขียนนวสตรีน าโดยแกรนด์ได้ต่อต้าน

แนวคิดเกี่ยวกับความรักแบบโรแมนติก และมองว่าการที่บิดามารดาปลูกฝัง

ความคดิดงักล่าวนัน้นบัเป็นจุดอ่อนอนัน าไปสูภ่ยัทีร่า้ยแรงของสตรเีพศ ดงัจะเหน็

ไดจ้ากการทีผู่ห้ญงิไม่สามารถควบคุมตนเองไดเ้ลยเมื่อตอ้งเผชญิกบัความเยา้ยวน

และสิง่ล่อใจทีม่าพรอ้มกบัอารมณ์ตามธรรมชาตเิพราะไม่เคยไดร้บัการสัง่สอนให้

รูจ้กัไตร่ตรองดว้ยความคดิและเหตุผล ซึง่แมก้ระทัง่นางเฟรยล์งิมารดาของอวีาดนี

เองนัน้ก็ยงัต่อว่าต่อขานบุตรขีองตนที่ปฏเิสธการใช้ชวีิตคู่ร่วมกบัโคฮูนฉันสามี

ภรรยาว่าเป็นการกระท าที ่“selfish and unnatural” (107) หรอื “เหน็แก่ตวั” และ 

“ผดิปรกติ” หรอื “ฝืนธรรมชาติ” อนัแสดงให้เห็นว่านางเฟรย์ลงิปราศจากความ

เข้าใจว่าอีวาดนีไม่เพียงแต่ปกป้องตัวเองจากโรคร้าย หากแต่ยังป้องกันการ

ตัง้ครรภแ์ละป้องกนับุตรในครรภจ์ากการตดิโรคอกีดว้ย 

ตวัละครเช่นนางบลีและนางเฟรยล์งิซึง่เป็นตวัแทนของคนรุ่นเก่า รวมถงึ

อดีธิซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่เพยีงอายุ แต่กลบัมทีศันคติแบบสตรหีวัโบราณ จงึถือเป็น

กระบอกเสยีงของกระแสสงัคมทีต่่อตา้นผูห้ญงิยุคใหม่เน่ืองจากตวัละครเหล่านี้ต่าง

กย็ดึมัน่ในแนวคดิแบบอนุรกัษ์นิยม ซึง่การน าเสนอความคดิดงักล่าวในนวนิยาย

ท าให้ผู้อ่านเล็งเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วแกรนด์เองมีมุมมองที่สอดคล้องกบั จอห์น 
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สจว็ต มลิล ์(John Stuart Mill [1806-1873]) ผูซ้ึง่เป็นนักคดิ นักการศกึษา นัก

ปรชัญา นักการเมือง และนักเศรษฐศาสตร์ส าคญัคนหนึ่งแห่งยุคที่ให้เหตุผลว่า 

การทีบุ่คคลให้ความส าคญัต่อความปลอดภยัและความต้องการของตนเองนัน้ไม่

นับว่าเป็นความเห็นแก่ตัว หากแต่เป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ซึ่งเป็น

บนัไดขัน้แรกอนัจะน าไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของทัง้บุคคลและสงัคมโดยรวม

ต่างหาก จงึเป็นความคดิทีค่วรปลกูฝังใหม้ใีนทุกคนตัง้แต่วยัเยาว ์ 

อย่างไรกด็ ีแกรนดเ์ตอืนใหผู้อ้่านพงึประจกัษ์ว่าแนวการปฏบิตัเิช่นนี้ ซึง่

หมายรวมไปถงึความสามารถในการปกป้องตนเองจากอนัตรายในทุกรูปแบบนัน้

ลว้นแลว้แต่เป็นสิง่ที่ต้องผ่านการเรยีนรู้และการฝึกฝนทัง้สิน้ เพราะแมแ้ต่นวสตรี

อย่างอวีาดนีเองกเ็กอืบพลัง้พลาดมาแล้ว ดงัที่นวนิยายไดบ้รรยายถึง “her own 

momentary yearning to be held close, close; to be kissed till she could not 

think; to live the intoxicating life of the senses only, and not care” (344; my 

emphasis) หรอื “ความปรารถนาชัว่ครัง้ชัว่คราว” ทีจ่ะใหโ้คฮูน “กอดเธอ กอดรดั

อย่างแนบแน่น ใหจุ้มพติเธอจนเคลิม้ คดิอะไรไม่ออก ใหเ้ธอไดใ้ชช้วีติอย่างชื่นมื่น

มวัเมาไปกบัพลงัแห่งความรูส้กึโดยไม่ต้องใส่ใจต่อสิง่ใด” (344 ความเน้นเป็นของ

ผูเ้ขยีน) ทัง้นี้ การทีแ่กรนดเ์ลอืกใชค้ าว่า “ชัว่ครัง้ชัว่คราว” หรอื “momentary” นี้มี

ความส าคัญไม่น้อย เพราะแสดงให้เห็นว่าความปรารถนาที่จะใช้อารมณ์โดย

ปราศจากเหตุผลนัน้กลายเป็นสิง่ที่ควบคุมได้ (แม้อีวาดนีจะต้องพยายามอย่าง

หนกัทีจ่ะไม่ยอมใหเ้หตุผลตอ้งพ่ายแพต่้ออารมณ์กต็าม) เพราะอวีาดนีเป็นตวัแทน

ของผูห้ญงิยุคใหม่ ซึง่แตกต่างกบัสตรหีวัโบราณทีน่วนิยายสือ่ผ่านตวัละครอดีธิทุก

ประการ 

กล่าวอกีนัยหน่ึง เดอะ เฮเวนลี ทวินส์ ได้อาศยัความคดิเหน็ที่แตกต่าง

กนัของนางเอกทัง้สองซึ่งแสดงออกมาให้เห็นระหว่างการเผชิญหน้าอย่างไม่ยอม

ลดราวาศอกใหแ้ก่กนัดงัปรากฏขา้งตน้นัน้เป็นการเปรยีบเทยีบใหเ้หน็ถงึขัว้ความคดิ

ทีต่รงขา้มกนัโดยสิน้เชงิ ขอ้แตกต่างประการส าคญัระหว่างอดีธิกบัอวีาดนีคอืการที่

ฝ่ายหลงักล้าที่จะปกป้องศกัดิศ์รีและป้องกนัตนเองให้รอดพ้นจากความเสี่ยงและ
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อนัตรายที่เกดิจากการแต่งงานกบัผู้ชายที่ในอดตีเคยเสเพลมาก่อน โดยปฏเิสธคติ

ความเชื่อเกี่ยวกับคุณลักษณะของกุลสตรีในแบบดัง้เดิมอย่างสิ้นเชิงแม้ว่านาง    

เฟรยล์งิผูม้ารดาจะคาดหวงัหรอืเคีย่วเขญ็ใหท้ าตามค าสอนเท่าใดกต็าม ทัง้นี้เพราะ  

อวีาดนีเป็นตวัแทนของผูห้ญงิยุคใหม่ผูซ้ึง่ยดึถอืเหตุผลเป็นทีต่ัง้ในการตดัสนิใจและ

ครองตนโดยไม่ยอมให้อารมณ์เป็นใหญ่ ในขณะที่อดีิธสะท้อนภาพที่สมบูรณ์แบบ

ของหญิงผู้ดมีสีกุล มีความประพฤติดี และเชื่อฟังปฏิบตัิตามค าผู้ใหญ่ สมดงัที่   

แกรนดก์ าหนดใหอ้ดีธิเป็นสญัลกัษณ์ของสตรหีวัโบราณอย่างแทจ้รงิ 

การสรา้งใหต้วัละครเป็นสื่อแสดงความคดิเช่นนี้ นอกจากจะเป็นการใช้

กลวธิกีารประพนัธเ์ชงิอุปลกัษณ์ (metaphor) แลว้ ยงัสามารถน าเสนอประเด็นให้

ผูอ้่านไดเ้หน็วถิชีวีติในยุคปลายครสิตศ์ตวรรษทีส่บิเกา้ไดอ้ย่างชดัเจนเป็นรปูธรรม

อกีดว้ย ยกตวัอย่างเช่น การที่อดีธิไดร้บัแรงสนับสนุนจากมารดา เป็นต้น กเ็ป็น

การสะทอ้นให้ผูอ้่านเกดิความตระหนักว่าตวัละครเหล่านี้รวมถึงทศันคติและการ

กระท าต่าง ๆ นัน้เป็นสิง่ไม่พงึประสงค์ถงึแมส้งัคมจะมองว่าเป็นลกัษณะของสตรี

อุดมคติเพียงใดก็ตาม ดงัจะสงัเกตได้จากการที่นวนิยายพยายามย ้าให้เห็นถึง

อนัตรายจากความรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์ เพราะการยดึถอือุดมคตทิ านองอนุรกัษ์นิยมนี้

ซึง่หมายรวมไปถงึความไม่เจนโลกดงัเช่นทีถ่อืปฏบิตัสิบืต่อกนัมาหลายชัว่อายุคน

นัน้ไม่เพยีงแต่จะท าให้ครอบครวับลีต้องสูญเสยีบุตรสาวสุดที่รกัไปอย่างไม่มวีนั

กลบั หากแต่ยงัส่งผลให้สมัพนัธภาพระหว่างสมาชกิในครอบครวัเฟรยล์งิอนัเคย

อบอุ่นแน่นแฟ้นมาโดยตลอดกลบัต้องสูญสลายไปดว้ยสาเหตุเพยีงเพราะอวีาดนี

ตอ้งยอมจ าใจขดัแยง้กบับดิามารดาและสาม ี

จงึอาจสรุปได้ว่าเมื่อมองในฐานะภรรยาหรอืมารดา อดีธิเหนือกว่าอวีาดนี

ทุกประการเนื่องจากไดท้ าหน้าทีข่องกุลสตรอีย่างสมบูรณ์ทีสุ่ด แมว้่าจะต้องเสยีชวีติ

เพื่อสงัเวยแก่ความรกัและจารีตประเพณีก็ตาม ในขณะที่ตัวละครนวสตรี ผู้ซึ่งไม่

ปรารถนาทีจ่ะเสีย่งมบีุตรกบัคู่ชวีติทีเ่สเพลขาดศลีธรรมนัน้อาจไม่ไดร้บัความชื่นชอบ

หรอืค าชื่นชมจากผูอ้่านและนกัวจิารณ์ร่วมสมยั หากทว่านางเอกทีเ่ป็นผูห้ญงิยุคใหม่

เหล่านี้เองทีก่ลายมาเป็นแบบอย่างทีด่ใีนแง่ของความเขม้แขง็ เดด็ขาด เฉลยีวฉลาด 
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รูท้นัโลก คดิเก่ง และกล้าตดัสนิใจ เพราะไม่ใช่ว่าการเป็น นวสตรจีะหมายความถึง

การต้องปฏเิสธทีจ่ะแต่งงานไปตลอด ดงัจะเหน็ไดจ้ากการที่อวีาดนียอมแต่งงานอกี

ครัง้กบักลัเบรธ็และใหก้ าเนิดลูกชายหญงิทีแ่ขง็แรง สดใส ฉลาด ปราศจากโรค ทว่า

สิง่ทีน่วนิยายต้องการเน้นยิง่กว่านัน้กค็อืการเป็นผูห้ญงิยุคใหม่ท าใหรู้จ้กัทีจ่ะพึง่พา

ตนเอง สามารถทีจ่ะตดัสนิใจเลอืกคนทีด่แีละเหมาะสมทีส่ดุมาเป็นคู่ครองได ้อนัจะน า

ความเจรญิมาให้แก่สงัคมและประเทศชาติในอนาคตต่อไป เพราะพ่อแม่ที่มีความ

ประพฤติดถีงึพรอ้มด้วยศลีธรรมจรรยาย่อมใหก้ าเนิดลูกที่ดแีละแขง็แรงสมบูรณ์ทัง้

ดา้นร่างกาย จติใจ คุณธรรมจรยิธรรม และความคดิ ซึง่เป็นสิง่ที่วรรณกรรมนวสตรี

เช่น เดอะ เฮเวนลี ทวินส ์ปรารถนาทีจ่ะแสดงใหผู้อ้่านไดร้บัรูแ้ละเขา้ใจ 

 

แองเจลกิา 

ตัวละครแองเจลิกาเป็นสญัลกัษณ์ที่แกรนด์ใช้เพื่อให้ผู้อ่านได้สมัผสัถึง

อสิรภาพและเสรภีาพอนัเป็นยอดปรารถนาของตวัละครนวสตรทีัง้หลาย อย่างไรกด็ ี

คุณสมบตัดิงักล่าวทีแ่สดงออกมาอาจจะดปูระหนึ่งว่าแองเจลกิาประสบความส าเรจ็ใน

การเรียกร้องสทิธิและความทดัเทียมกนักบับุรุษเพศ หากแต่เมื่อพิจารณาให้ดีจะ

พบว่าช่วงเวลาทีแ่องเจลกิารูส้กึถงึความเป็นไทแก่ตวัอย่างเตม็ทีน่ัน้ค่อนขา้งมจี ากดั

คอืเฉพาะตอนทีแ่ต่งตวัเป็นผูช้ายเท่านัน้ ซึง่อาจเป็นปัญหาในการพจิารณาแองเจลกิา

ในฐานะผู้หญงิยุคใหม่ เพราะนอกจากแกรนด์จะสรา้งแองเจลกิาให้มบีุคลกิลกัษณะ

และอุปนิสยัทีแ่ตกต่างกบัอวีาดนีโดยสิน้เชงิแลว้ ยงัปรากฏว่าแองเจลกิาเป็นตวัละคร

ทีม่คีวามซบัซอ้นและเขา้ใจยากยิง่กว่า ทัง้นี้ เนื่องจากตวัละครทัง้สองนัน้สรา้งขึน้มา

ดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อน าเสนอประเดน็ทีต่่างกนั กล่าวคอื ในขณะทีแ่กรนดใ์ชอ้วีาดนี

เป็นสื่อถึงปัญหาอนัเกดิจากการที่สงัคมมีสองมาตรฐานด้านศลีธรรมโดยอาศยัการ

เปรยีบเทยีบกบัอดีธิดงัทีไ่ดก้ล่าวไปแลว้นัน้ แกรนดก์ใ็ชแ้องเจลกิาเพื่อเป็นเครื่องมอื

ในการถ่ายทอดความวติกกงัวลเกีย่วกบัความเสมอภาคและการกดขีท่างเพศ  

ลกัษณะของแองเจลกิาที่โดดเด่นเป็นพเิศษนัน้มหีลายประการด้วยกนั 

ยกตวัอย่างเช่น การใหค้วามส าคญักบัปัจเจกภาพ (individuality) ของตนเองอย่าง
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ยิง่ถงึขนาดทีป่รารถนาจะละทิง้ขนบธรรมเนียมประเพณีทางสงัคมที่ถอืปฏิบตัสิบื

ทอดกนัมาตัง้แต่บรรพบุรุษ หรอืกล่าวอกีนยัหนึ่งกค็อืแองเจลกิาคอืสญัลกัษณ์ของ

การเป็นปัจเจกสตร ี(a female individual) ผูท้ีส่งัคมต้องเคารพในสทิธสิ่วนบุคคล

ซึง่แสดงออกทัง้ด้วยการกระท า ค าพูด และความคดิ เพื่อให้ผูอ้่านไดต้ระหนักว่า

เพศหญงิไม่ปรารถนาทีจ่ะมสีภาพดุจทาส สตัวเ์ลีย้ง หรอืกระทัง่โสเภณีทีเ่พศชาย

สามารถขม่เหงรงัแกเอารดัเอาเปรยีบไดอ้ย่างเสรอีกีต่อไป เป็นตน้ 

นอกจากนี้ การทีแ่องเจลกิาไม่ยอมใชค้วามอสิระทีม่ใีนยามปลอมตวัเป็น

น้องชายฝาแฝดไปในทางที่ผิดนัน้แสดงให้เห็นว่าตัวละครนี้รกัษาศีลธรรมและ

ความซื่อสตัยอ์นัเป็นคุณลกัษณะส าคญัของตวัละครนวสตรขีองแกรนดไ์ว ้อย่างไร

กด็ ีถึงแม้ว่าแองเจลกิาจะสะทอ้นภาพของความเป็นผูห้ญิงในอุดมคติในรูปแบบ

ใหม่ที่ไม่เพียงแต่กล้าวพิากษ์วจิารณ์รวมถึงไม่ยอมรบับทบาททางเพศที่สงัคม

ก าหนดเท่านัน้ หากแต่ยงัแสดงใหเ้หน็ถงึแนวคดิต่อตา้นการแบ่งแยกขอบเขตของ

หญงิชายออกจากกนัโดยก าหนดให้ผูห้ญงิต้องอยู่กบัเหยา้เฝ้ากบัเรอืน เพราะใน

แนวคดิดงักล่าวมเีพยีงผู้ชายเท่านัน้ที่สามารถออกไปใช้ชวีติและประกอบอาชพี

นอกบ้านได้ในขณะที่ผู้หญิงถูกจ ากัดเสรีภาพ จึงท าให้ขาดโอกาสแม้ว่าจะมี

ศกัยภาพทีท่ดัเทยีมหรอืแมก้ระทัง่เหนือกว่าผูช้ายเพยีงใดกต็าม 

จะเหน็ได้ว่า ตวัละครแองเจลกิาชี้ให้เหน็ว่าความคดิดัง้เดมิดงักล่าวนัน้

ตื้นเขนิอย่างยิง่เนื่องจากอาศยัเพยีงองคป์ระกอบภายนอกคอืเพศสภาพมาตดัสนิ

โดยไม่ได้อาศยัเหตุผลหรือความเหมาะสมที่สามารถพจิารณาได้จากความถนัด

และความสามารถของแต่ละบุคคลตามความเป็นจรงิ ซึง่แกรนดอ์าศยัความเป็นฝา

แฝดของแองเจลกิาและไดอาโวโลเป็นตวัอย่างให้ผู้อ่านเหน็อย่างเป็นรูปธรรมว่า

เมื่อบุคคลสองคนมคีวามเหมือนกนัทัง้รูปร่างหน้าตาและชาติก าเนิด มเีพียงสิง่

เดยีวเท่านัน้ที่ท าให้ทัง้สองต้องเผชญิชะตากรรมที่แตกต่างกนัคอืความเป็นเพศ

หญิงและความเป็นเพศชายที่แสดงออกอย่างฉาบฉวยด้วยเสือ้ผา้เครื่องแต่งกาย

เท่านัน้ 
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กล่าวอกีนัยหน่ึงกค็อื การแต่งตวัเป็นเพศตรงขา้ม (cross-dressing) ของ 

แองเจลิกานัน้ชี้ให้เห็นถึงข้อจ ากดัทางสงัคม (social constraints) ที่ผู้หญิงต้อง

ประสบเมื่อมชีวีติอยู่ในสงัคมที่ผูช้ายเป็นใหญ่ เพราะถึงแม้แองเจลกิาจะเป็นสตรสีูง

ศกัดิโ์ดยก าเนิดแต่กไ็ม่สามารถหลกีเลีย่งวถิชีวีติและขอ้จ ากดัทีผู่ห้ญงิจากชนชัน้รอง

ลงไปตอ้งประสบ ดงัทีบ่ทสนทนาระหว่างแองเจลกิากบัลอรด์ดอวน์ผูเ้ป็นน้าชายทีร่กั

ไดถ่้ายทอดถงึความอดัอัน้ตนัใจนี้ออกมา 

 

“Angelica!” he exclaimed. “How can you!” 

“I have been out in the woods,” she rejoined with her 

accustomed candour. “The suffocating fumes of incense 

and orthodoxy overpowered me in the chapel, and I was 

miserable besides—soul-sick. But the fresh air is a powerful 

tonic, and it has exhilarated me, the stars have 

strengthened me, the voices of the night spoke peace to 

me, and the pleasant creatures, visible and invisible, gave 

me welcome as one of themselves, and showed me how to 

attain to their joy in life.” She bent forward to brush some 

fresh earth from the leg of her trousers. “But you would 

have me forego these innocent, healthy-minded, 

invigorating exercises, I suppose, because I am a woman,” 

she pursued. “You would allow Diavolo to disport himself so 

at will, and approve rather than object, although he is not 

so strong as I am. And then these clothes, which are 

decent and convenient for him, besides being a greater 

protection than any you permit me to wear, you think 

immodest for me—you mass of prejudice.” (531) 
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“แองเจลิกา หลานกล้าท าอะไรอย่างนี้ ” ลอร์ดดอว์นอุทาน

ดว้ยความตกใจ 

“หลานออกไปเดนิในป่ามา” เธอตอบกลบัอย่างตรงไปตรงมา

ตามความเคยชนิ “ควนัของเครื่องหอมทีช่วนใหอ้ดึอดัหายใจไม่ออก 

รวมทัง้บรรยากาศอนัแสนโบราณกบัค าสอนแบบเดมิๆ ที่ในโบสถ์

ท าให้หลานต้องยอมแพ้จรงิ ๆ นอกจากนี้หลานยงัรู้สกึทุกขใ์จอีก

ดว้ย ทุกขจ์บัจติ แต่อากาศบรสิุทธิข์า้งนอกช่างเป็นยาบรรเทาและ

ช่วยบ ารุงจติใจได้ชะงดันัก หลานรู้สกึสดชื่นมชีวีติ ชวีาขึน้มาเลย

ค่ะ ส่วนดวงดาวกใ็ห้พลงัความแขง็แกร่งแก่หลาน สรรพเสยีงแห่ง

ราตรกีาลเปล่งสารแห่งสนัตภิาพถึงหลาน สรรพสิง่ทัง้หลายทีแ่สน

น่ารัก ไม่ว่าจะปรากฏตัวหรือที่แอบซ่อนอยู่มองไม่เห็น ต่างก็

ต้อนรบัหลาน นับเขา้เป็นพวกเดยีวกนั และเผยความลบัให้หลาน

ทราบว่าจะมคีวามสขุในชวีติไดอ้ย่างไร” พดูพลางกก็ม้ตวัลงปัดเศษ

ดนิที่เปียกชื้นออกจากขากางเกง “แต่ทุกคนกลบัต้องการให้หลาน

เลิกทุกอย่าง ทัง้ ๆ ที่เป็นการออกก าลงัที่ไม่มีพษิภัย เสริมสร้าง

ก าลงัใจ รวมทัง้ท าให้ร่างกายสดชื่น กระปรี้กระเปร่า และแขง็แรง 

ดว้ยเหตุผลเพยีงเพราะหลานเกดิมาเป็นผูห้ญงิ” เธอกล่าวต่ออย่าง

ไม่ลดละ “แต่ทุกคนกลบัอนุญาตให้ไดอาโวโลหาความสนุกสนาน

เพลดิเพลนิไดต้ามใจชอบ โดยเหน็ดเีหน็งามด้วยแทนที่จะคดัค้าน 

ซึ่งอนัที่จริงแล้วเขาแข็งแรงสู้หลานไม่ได้ด้วยซ ้า แล้วไหนจะยัง

เสือ้ผ้าของเขาที่หลานเอามาใส่อยู่นี่อีกที่ทุกคนกลบัมองว่าหลาน

แต่งตวัไม่เหมาะ ทัง้ๆ ที่นอกจากจะใส่สบาย ให้ความอบอุ่นและ

ช่วยปกป้องร่างกายแล้ว ยงัดูดี เรียบร้อย และทะมดัทะแมงกว่า

เสื้อผ้าอาภรณ์สวยงามที่เห็นพ้องกันว่าหลานต้องใส่ ทุกคนช่าง

อคตเิสยีนี่กระไร” (531)  
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ในตัวอย่างข้างต้น ค าพูดของแองเจลิกาประดุจเป็นบทพูดคนเดียว 

(monologue) ซึง่ทัง้ความยาวและความต่อเนื่องของค าพูดแสดงใหเ้หน็ว่าแกรนด์

ไม่เพยีงปรารถนาจะใหผู้อ้่านไดร้บัรูถ้งึระดบัความรุนแรงของความรูส้กึกดดนัจาก

รอบด้านที่แองเจลิกาต้องรบัมือเท่านัน้ แต่ยงัสอดแทรกไปด้วยประเด็นส าคัญ

มากมายที่บ่งบอกถึงความเป็นนวสตรแีละปัจเจกสตรขีองแองเจลกิา กล่าวคอืมี

ความเชื่อมัน่ในตนเองและความตรงไปตรงมา มีความรักอิสระเสรี ความเป็น

อนัหนึ่งอันเดียวกันกบัธรรมชาติ มีความกล้าหาญที่จะต่อสู้และกระท าในสิ่งที่

ถูกต้อง ซึ่งรวมไปถงึมกีารดูแลรกัษาตนเองให้ปลอดภยัทัง้จากโรคภยัและความ

ทุกข ์และสดุทา้ยคอืมกีารใหเ้หตุผลสนบัสนุนความคดิเหน็ของตนเองแมว้่าจะต้อง

ตา้นกบักระแสนิยมกต็ามท ี

 อย่างไรก็ด ีแม้จะต้องเผชญิกบัความยากล าบาก แต่แกรนด์กไ็ด้สื่อถึง

ความพยายามของนวสตรทีีจ่ะสรา้งความเป็นไทแก่ตนโดยไม่ต้องพึง่พาบุรุษเพศ

อกีต่อไปโดยสามารถเหน็ไดช้ดัเจนทีส่ดุเมือ่แองเจลกิาทิง้ทา้ยดว้ยค าคมกบัค าถาม

ทีท่า้ทายและตอบไดย้ากยิง่ ดงันี้ 

 

“I am not a wooden ship to be steered, but a human soul 

with a sacred individuality to be preserved, and the grand 

right of private judgment. What happens when such 

ennobling privileges are sacrificed?” (525) 

 

“ฉนัไม่ใช่เรอืไมไ้รช้วีติทีจ่ะใหผู้ใ้ดมาถอืหางเสอืบงัคบั หากแต่ฉัน

คอืจติวญิญาณของมนุษย์ ที่พงึรกัษาปัจเจกภาพอนัศกัดิส์ทิธิท์ี่

ควรสงวนไว ้รวมไปถงึสทิธอินัแสนยิง่ใหญ่ในการใชว้จิารณญาณ

ส่วนตัว จะเกิดอะไรขึ้นหากเราต้องสละสิง่สูงส่งและทรงคุณค่า

เหล่าน้ีไป” (525)  
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ด้วยการเรยีกร้องให้สงัคมเล็งเหน็และให้คุณค่าแก่เพศหญิงว่ามคีวาม

ทดัเทยีมกบัเพศชายนี้เอง แองเจลกิาจงึเปรยีบไดก้บัสญัลกัษณ์ของผูห้ญงิยุคใหม่

ทีต่่อสูแ้ละน าเสนอแง่มุมทีแ่ตกต่างกบัอวีาดนี หากแต่กม็คีวามส าคญัไม่ยิง่หย่อน

ไปกว่ากนั 

ดงันัน้ จงึอาจสรุปไดว้่า คุณลกัษณะสามประการของนวสตรดีงัทีป่รากฏ

ในนวนิยายเรื่อง เดอะ เฮเวนลี ทวินส์ นัน้คือสิง่ที่นักเขยีนปรารถนาจะสื่อถึง

ผูอ้่านทัง้เพศหญงิและเพศชายใหต้ระหนักถงึความส าคญัของการเปลีย่นแปลงใน

ธรรมเนียมปฏบิตัแิละแนวคดิเกีย่วกบัผูห้ญงิ อนัจะน าไปสู่ความเจรญิกา้วหน้า ไม่

เพยีงแต่ในระดบับุคคลเท่านัน้ หากแต่ยงัรวมไปถงึระดบัสงัคมและระดบัประเทศ

ชาตดิว้ย ซึง่คุณลกัษณะดงักล่าวไดแ้ก่ ความกลา้หาญทีจ่ะต่อต้านกระแสสงัคมที่

บบีบงัคบัใหผู้ห้ญงิทุกคนปฏบิตัติามกฎทีผู่้ชายสรา้งขึน้ การต่อสูเ้พื่อสิง่ทีถู่กต้อง 

และการมชีวีติอยู่เพื่ออสิรภาพอนัเป็นสิง่พงึปรารถนา 

จากบทวเิคราะหข์า้งตน้ย่อมจะเหน็ไดว้่าในนวนิยายเรื่อง เดอะ เฮเวนลี 

ทวินส์ นี้ แกรนด์ใช้กลวิธีการบรรยายลักษณะของนางเอกแต่ละคนเพื่อเป็น

สญัลกัษณ์เปรยีบเทยีบและแสดงใหเ้หน็ถงึประโยชน์ของแนวคดิแบบ “นวสตร”ี ซึง่

น ามาสูค่วามปลอดภยัในชวีติ รวมถงึชีใ้หเ้หน็ความแตกต่างระหว่างนางเอกทีเ่ป็น 

“นวสตรี” กบันางเอกที่เป็นตัวแทนของ “ผู้หญิงหวัโบราณ” อนัอาจเป็นสาเหตุ

ก่อใหเ้กดิโทษถงึแก่ชวีติได ้

 

บทสรปุ 

 นวนิยายของ มาดามซาราห์ แกรนด์ เน้นที่การบรรยายเพื่อให้ผู้อ่านเกิด

ความกระจ่างเกี่ยวกบัผู้หญิงส่วนหนึ่งที่ยอมท าตามความปรารถนาอนัเป็นไปตาม

ธรรมชาตอิย่างไม่ละอาย ซึ่งท าใหม้นุษยเ์พศชายไดใ้จจนกระทัง่ประพฤตตินไม่ต่าง

อะไรกบัสตัว ์(หรอืที่นักรณรงค์เพื่อสทิธสิตรมีองว่าเป็นเพราะสงัคมมสีองมาตรฐาน

เลยอนุญาตว่าผูช้ายไม่ต้องควบคุมความปรารถนาของตน) ดงัตวัอย่างของเมนทธี

สามขีองอดีธิทีแ่มว้่าตนเองจะมภีรรยาทีแ่สนดแีละสมบูรณ์แบบเหมาะสมทีจ่ะเป็นผูท้ี่
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ต่อไปจะให้ก าเนิดแก่บุตรชายของตน แต่ก็ยังอดหลงใหลได้ปลื้มไปกับ 

“manoeuvres” (279) หรอื “มารยา” ของผูห้ญงิอื่นไม่ได้ ดงัทีแ่กรนดบ์รรยายแรง

ดงึดดูแบบดบิหยาบระหว่างเมนทธีกบัสาวน้อยจอมมารยาคนหนึ่งว่า  

 

one of those good-looking girls of the middle class who 

throng to fashionable watering-places in the season—young 

women with senses rampant, and minds undisciplined, 

impelled by natural instinct to find a mate… (279) 

หนึ่งในบรรดาหญงิสาวชนชัน้กลางทีห่น้าตาดเีหล่านัน้ทีไ่ปชุมนุม

กนัอยู่ตามสถานทีพ่กัผ่อนชายทะเลในฤดูตากอากาศ หญงิสาวผู้

ซึ่งมีความรู้สกึพลุ่งพล่านรุนแรง มีจิตใจที่ไร้การฝึกฝนควบคุม 

ชอบแต่กระท าตามอ าเภอใจ ปล่อยตนเองให้อยู่ภายใต้แรงขบั

ของสญัชาตญาณธรรมชาตทิีเ่รยีกรอ้งหาคู่นอน... (279) 

 

แต่ทว่าจะมผีูห้ญงิอกีประเภทหนึ่งทีแ่กรนดน์บัเป็นขอ้ยกเวน้ดว้ยมคีวาม

พิเศษกว่าผู้อื่นตรงที่พวกเธอสามารถหักห้ามใจ จึงท าให้บังคับควบคุม

สญัชาตญาณตามธรรมชาติของตนเองได้ และด้วยแนวคิดเช่นนี้จึงเป็นเหตุให้      

อวีาดนีได้รบัการยกย่องที่เธอสามารถปฏิเสธการมีความสมัพนัธ์ลกึซึ้งกบัสามี

แมว้่าเขาจะมเีสน่หด์งึดูดเพศตรงขา้มมากเพยีงใดกต็าม และตวัละครทีม่ลีกัษณะ

เช่นอีวาดนีนี่เองที่นักเขียนผู้บุกเบิกนวนิยายผู้หญิงยุคใหม่ชัน้น าเช่นแกรนด์

สง่เสรมิใหเ้ป็นตวัแทนของสตรเีพศแห่งอนาคตทีแ่ทจ้รงิ  

เมื่อกล่าวถึงอดีธิผูเ้ป็นภาพสะทอ้นของสตรอีุดมคติในแบบอนุรกัษ์นิยม 

จะเหน็ได้ว่าแกรนดไ์ม่สนับสนุนใหผู้้หญิงปฏบิตัิตวัตามอดีธิเนื่องจากเป็นการน า

ชวีติไปเสีย่งอนัตรายโดยแท ้ดงัทีน่วนิยายไดช้ีใ้หเ้หน็ว่า 
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Edith had been robbed of all means of self-defence by the 

teaching which insisted that her only duty as a wife 

consisted in silent submission to her husband’s will. (280) 

 

อดีธิหมดหนทางในการป้องกนัตวัโดยสิน้เชงิ เพราะเธอไดร้บัการ

อบรมสัง่สอนทีต่อกย ้าว่าหน้าทีป่ระการเดยีวของการเป็นภรรยา

คอืการยอมรบัความประสงคข์องสามโีดยปราศจากปากเสยีงใดๆ

ทัง้สิน้ (280) 

 

กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การที่แกรนด์สร้างอีดิธให้เป็นสญัลกัษณ์ของสตรี

หวัโบราณ และก าหนดใหอ้ดีธิตอ้งเสยีชวีติในทีส่ดุ เปรยีบไดก้บัการชีใ้หผู้้อ่านเหน็

ถงึอนัตรายของการไม่ใหค้วามรูแ้ก่เพศหญงิเกีย่วกบัการป้องกนัตนเองจากโรคภยั 

รวมถงึการไม่รูจ้กัทีจ่ะปฏเิสธและไม่กระท าตามความปรารถนาของสาม ีดงันัน้ จงึ

อาจสรุปไดว้่า แกรนดใ์ชน้วนิยายเรื่องนี้เป็นสื่อในการแสดงความไม่เหน็ด้วยกบั

แนวคิดสมัยปลายยุคคริสต์ศตวรรษที่สิบเก้าที่ให้ความส าคญักับความคิดที่ว่า

ผูห้ญงิต้องรกัษาพรหมจรรย์ ความไรเ้ดยีงสา และความอ่อนต่อโลกไปจนกระทัง่

แต่งงาน (“stress on pre-marital chastity and ignorance” [Jalland 130]) 

ในขณะทีส่งัคมกลบัใหอ้สิระแก่ผูช้ายอย่างเตม็ที ่ซึง่ท าใหผู้ห้ญงิในอดตีจ านวนไม่

น้อยตอ้งตกเป็นเหยื่อทีไ่ม่สามารถช่วยเหลอืตนเองใหร้อดพน้จากเงือ้มมอืมจัจุราช

ทีน่ ามาโดยผูช้ายทีเ่สเพลไดเ้ลย  

แนวความคิดเกี่ยวกับ “นวสตรี” หรือ “ผู้หญิงยุคใหม่ ” นี้นับว่ามี

ความส าคญัอย่างยิง่ยวด โดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อแกรนดไ์ดอ้าศยัคุณลกัษณะของตวั

ละครนวสตรีจ านวนมาก ตัง้แต่อวีาดนี แองเจลิกา ไปจนถึงนางเอกในนวนิยายที่

เหลือในไตรภาคอีกสองเรื่อง คือ ไอเดียลา และ เดอะ เบธ็ บุ๊ก มาส่งเสริมและ

ถ่ายทอดความรูเ้กีย่วกบัการดแูลตนเองใหแ้ก่ผูอ้่านทีเ่ป็นเพศหญงิ โดยก าหนดใหต้วั

ละครเอกทัง้หลายเหล่านัน้ไดต้ดัสนิใจใชป้ระโยชน์จากความสามารถทีเ่หนือกว่าหญงิ
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อื่น ๆ ในการคดักรองคู่ครองทีเ่หมาะสมโดยเหตุผลทุกประการเพื่อประโยชน์ของ

ทัง้ตนเองและส่วนรวม หรือที่นักวิชาการให้ค าจ ากดัความว่า “their superior 

capacity for sexual selection on rational grounds” (Richardson 124) กล่าวคอื 

การไม่ยอมใหส้งัคมบบีบงัคบัหรอือนุญาตใหค้รอบครวัจดัการหาคู่แต่งงานใหโ้ดย

ขาดการใชว้จิารณญาณ เพยีงเพื่อใหไ้ดช้ื่อว่าท าตามประเพณีแลว้เท่านัน้  

จากสถานภาพทีเ่ปลีย่นแปลงไปของผูห้ญงิทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้นัน้ จะพบว่า

แนวความคิดเกี่ยวกบันวสตรไีด้รบัความสนใจจากแวดวงผู้อ่านและโด่งดงัมาก

ในช่วงกลางทศวรรษสุดทา้ยของครสิต์ศตวรรษทีส่บิเกา้ทีป่ระเทศองักฤษเรื่อยมา

จนกระทัง่ช่วงก่อนสงครามโลกครัง้ทีห่นึ่งทีเ่ริม่ขึน้เมื่อ ค.ศ. 1914 และสิน้สุดลงใน 

ค.ศ. 1918 เนื่องจากภาวะสงครามไดด้งึความสนใจของประชาชนไปสู่เรื่องอื่น ๆ 

ประจวบกบัเป็นเวลาที่เกิดกระแสแนวคิดคตินิยมสมยัใหม่ (modernism) ขึ้น 

ความนิยมงานเขยีนทีเ่กีย่วขอ้งกบันวสตรจีงึเสื่อมคลายไปเองตามธรรมชาตขิอง

ทุกสิง่ทีไ่ม่เทีย่งแทเ้ป็นนิรนัดร ์ 

อย่างไรกต็าม แม้ว่าสงครามโลกครัง้ที่หนึ่งอาจจะเบี่ยงเบนความสนใจ

ของผู้อ่านไปยงัเรื่องอื่น ๆ แต่สงครามโลกครัง้ที่สองที่ตามมาได้แสดงให้เหน็ถึง

บทบาทของผูห้ญงิทัง้ในสงครามและทางสงัคม เบือ้งหลงัการมสีว่นร่วมของผูห้ญงิ

ดงักล่าวมสีว่นกระตุน้ความสนใจในบทบาทของสตรใีนทศวรรษที ่1960 และ 1970 

ซึ่งน าไปสู่สิง่ที่น่าสนใจประการหนึ่ง กล่าวคอื อกีไม่ถึงหนึ่งร้อยปีให้หลงัการถือ

ก าเนิดขึน้ของนวสตรใีน ค.ศ. 1894 กลบัปรากฏว่ามคีวามตื่นตวัในแวดวงวชิาการ

ทีจ่ะศกึษาวจิยัเกีย่วกบัวรรณกรรมนวสตรทีัง้ในแถบทวปียุโรป อเมรกิา และเอเชยี 

ซึง่กระแสความสนใจเกีย่วกบัวรรณกรรมนวสตรีนี้ นักวชิาการชาวอเมรกินัไดใ้ห้

ค านิยามไวว้่าทศวรรษที่ 1970 นับเป็นยุคฟ้ืนฟูวรรณกรรมนวสตรหีรอื “the New 

Woman renaissance” (Heilmann 234) อนัน าไปสูก่ารศกึษาวรรณกรรมประเภท

ดงักล่าวเป็นวงกวา้งมาจวบจนปัจจุบนั 
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หนังสือน่าสนใจ 

 

 ผลงานเฉพาะสว่นทีเ่ป็นนวนิยายเกีย่วกบันวสตรซีึง่ไดร้บัความนิยมเป็น

อย่างสงูในช่วงปลายครสิต์ศตวรรษทีส่บิเกา้นัน้มอียู่เป็นจ านวนมาก มทีัง้ทีเ่ขยีน

โดยนกัเขยีนหญงิและนกัเขยีนชาย ซึง่ลว้นต่างน่าสนใจทีจ่ะอ่านและศกึษาดว้ยกนั

ทัง้สิน้ ใคร่ขอยกตวัอย่างพอเป็นสงัเขป ดงันี้  

 นวนิยายนวสตรีโดยนักเขยีนหญิงที่นอกเหนือไปจากผลงานทัง้สามเล่ม

ของ มาดามซาราห์ แกรนด ์เช่น เดอะ สตอรี ออฟ แอน แอฟริกนั ฟารม์ (The 

Story of an African Farm [1883]) โดยโอลฟี ชไรเนอร์ (Olive Schreiner) เดอะ    

ดอเทอรส์ ออฟ แดเนียส (The Daughters of Danaus [1894]) โดย โมนา แคร์ด 

(Mona Caird) และ เดอะ ฮิสตรี ออฟ เซอร ์ริชารด์ คาลมาดี (The History of Sir 

Richard Calmady [1901]) โดยลคูาส มาเลต็ (Lucas Malet) เป็นตน้ 

 ดา้นนวนิยายนวสตรโีดยนกัเขยีนชายกม็อียู่เป็นจ านวนไม่น้อยเช่นกนั เป็น

ต้นว่า ไดอานา ออฟ เดอะ ครอสเวยส์ (Diana of the Crossways [1885]) โดย 

จอรจ์ เมอเรดธิ (George Meredith) ดิ ออ็ด วีเมน (The Odd Women [1893]) โดย 

จอรจ์ กสิซงิ (George Gissing) เดอะ วูแมน ฮู ดิด (The Woman Who Did [1895]) 

โดย กรานท ์อลัเลน็ (Grant Allen) และ จูด ดิ ออ็บสเคียวร ์(Jude the Obscure 

[1896]) โดย โทมสั ฮารด์ ี(Thomas Hardy) 

 หากกล่าวถงึงานเขยีนเชงิวชิาการ มผีลงานหลายเล่มที่ผูส้นใจควรมไีว้

ศกึษาเพื่อท าความรู้จกันวสตรใีห้ลกึซึ้งมากขึน้ แต่ในที่นี้จะขอยกตวัอย่างเพยีง

สามเล่ม ไดแ้ก่ New Woman Strategies: Sarah Grand, Olive Schreiner, Mona 

Caird (2004) โดย แอน เฮลแมนน์ (Ann Heilmann) ซึง่น าเสนอมุมมองใหม่ทีมุ่่ง

วิเคราะห์กลยุทธ์ของนักเขียนนวสตรีที่โดดเด่น ได้แก่ ซาราห์ แกรนด์ โอลีฟ     

ชไรเนอร ์และ โมนา แครด์ โดยเน้นทีปั่ญหา ความเปลีย่นแปลง และขอ้ขดัแยง้ที่

พบในงานเขียนของทัง้สาม เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นว่าผลงานที่เขียนขึ้นใน

ช่วงเวลาที่แตกต่างกันและมีเป้าหมายคือผู้อ่านคนละกลุ่มกันนัน้จะส่งผลต่อ
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ทศันคติที่สงัคมมเีกี่ยวกบัความเป็นนวสตรใีห้ยงัคงเหมอืนเดมิหรอืแตกต่างกนั

หรอืไม่อย่างไร ทัง้นี้ เพื่อใหป้ระจกัษ์ถงึความลื่นไหลของแนวคดิที่น ามาปรบัเปลีย่น

และประยุกตใ์หเ้ขา้กบัแต่ละยุคสมยัไดอ้ยู่เสมอ ทีส่ าคญั หนงัสอืเล่มนี้แสดงใหเ้หน็ว่า

ทัง้แกรนด์และนักเขยีนอกีสองคนต่างเลง็เหน็ถึงศกัยภาพและความส าคญัของงาน

ประพนัธ์ว่าสามารถให้ประโยชน์แก่ผู้หญิงได้ไม่ว่าจะเป็นในทางสงัคม การเมือง 

วฒันธรรม หรอืแมก้ระทัง่ในเชงิสรา้งสรรค ์เพื่อบนัดาลความสมดุลใหเ้กดิขึน้ในสงัคม

ทีป่รกตแิลว้ผูช้ายเป็นใหญ่นัน่เอง 

นอกจากนี้ ยงัม ีMarried, Middlebrow, and Militant: Sarah Grand and the 

New Woman Novel (2001) โดย เทเรซา แมงกมั (Teresa Mangum) ซึง่รวบรวม

เอกสารส าคัญ อาทิ จดหมายที่แกรนด์เขียนโต้ตอบกับบรรณาธิการส านักพิมพ ์  

ภาพลอ้ บทความวารสาร รายงานการประชุม รวมถงึสื่อสิง่พมิพอ์ื่น ๆ ในยุคนัน้ เช่น 

บทวจิารณ์ผลงานของแกรนด ์เป็นต้น ทีไ่ม่เพยีงแต่แสดงใหเ้หน็ถงึความส าคญัและ

ความสมัพันธ์ระหว่างงานเขยีนของแกรนด์กับการศึกษาประวตัิศาสตร์เกี่ยวกับ

ผู้หญิงในปลายสมยัคริสต์ศตวรรษที่สบิเก้าและลทัธสิตรีนิยมโดยผ่านทางแนวคิด   

นวสตรเีท่านัน้ หากแต่ยงัชีใ้หเ้หน็อกีดว้ยว่างานเขยีนของแกรนดไ์ดช้่วยใหเ้กดิความ

เปลีย่นแปลงทีถ่งึแมจ้ะใชร้ะยะเวลานานแต่กช็่วยพฒันาสถานภาพของผูห้ญงิใหด้ขีึน้

ไดอ้ย่างไร  

รวมทัง้หากผู้ใดสนใจดา้นสุพนัธุศาสตร์ (eugenics) กส็ามารถอ่าน Love 

and Eugenics in the Late Nineteenth Century: Rational Reproduction and the 

New Woman (2003) โดย แองเจลกี รชิารด์สนั (Angelique Richardson) ซึง่ศกึษา

สมัพันธภาพระหว่างนวสตรีกบัแนวความคิดสุพันธุศาสตร์ที่อิงกบัลัทธิสตรีนิยม

ผนวกกบัลทัธจิกัรวรรดนิิยม (Imperialism) โดยมองว่าผูห้ญงิมสี่วนอย่างยิง่ในความ

อยู่รอดและความเจรญิรุ่งเรอืงของชาต ิเพราะหากผูห้ญงิเลอืกคู่ครองทีไ่ม่ด ีประเทศ

กจ็ะตกอยู่ในอนัตรายเนื่องจากประชากรอ่อนแอหรอืเสื่อมถอย ดว้ยการพจิารณาจาก

งานเขยีนของนกัเขยีนนวสตรสีามคนเช่นกนั ไดแ้ก่ ซาราห ์แกรนด ์จอรจ์ เอเจอรต์นั 

(George Egerton ซึ่งเป็นนามปากกาของ แมรี ชาเวลิตา ดนัน์ ไบรท์ [Mary 
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Chavelita Dunne Bright] [1859-1945]) และ โมนา แครด์ [Mona Caird (1854-

1932)] ทัง้ทีเ่ป็นบทความในหนงัสอืพมิพ ์งานเขยีนเชงิวทิยาศาสตร ์นวนิยายนวสตร ี

และจดหมายโต้ตอบกบัผู้อื่น เพื่อน าเสนอขอ้คดิว่านวสตรสีามารถน าความคดิเรื่อง  

สุพนัธุศาสตรม์าปรบัใช้เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์องตนเองไดอ้ย่างไรดงัปรากฏใน        

นวนิยายของแกรนดซ์ึง่ไดก้ล่าวถงึแลว้อย่างชดัเจน 

โดยเฉพาะผู้ที่สนใจศกึษาประวตัชิวีติของแกรนดโ์ดยละเอยีด สามารถ

อ่านไดจ้ากหนังสอืชื่อ Darling Madame: Sarah Grand and Devoted Friend 

(1983) โดย จลิเลยีน เคอรส์ลยี ์(Gillian Kersley) 

 

 

 

 

 



ปราสาทออทรานโต : ต้นก ำเนิดนวนิยำยกอทิก 

 

ณิดำ  ติรณสวสัด์ิ 

 

วรรณกรรมกอทกิ (Gothic fiction) เป็นงานเขยีนที่ไดร้บัความนิยมอย่าง

กว้างขวางและต่อเนื่องในสงัคมตะวนัตกตัง้แต่ปลายศตวรรษที่ 18 ผู้อ่านปัจจุบนั

มักจะรู้จ ักวรรณกรรมประเภทนี้ ในลักษณะที่เป็นวรรณกรรมสยองขวัญหรือ

วรรณกรรมเขย่าขวญั เน่ืองจากมกีารบรรยายถึงเหตุการณ์ที่ลกึลบั พสิดาร เหนือ

ธรรมชาติ อาจมเีรื่องราวเกี่ยวกบัภูตผปิีศาจ วญิญาณ ความชัว่ร้าย รวมถึงมภีาพ

ของความรุนแรง การฆาตกรรมและความตายที่ท าให้ผู้อ่านเกิดความสะพรึงกลวั 

วรรณกรรมกอทิกจัดอยู่ในประเภทวรรณกรรมที่ เป็นที่นิยมแพร่หลาย (popular 

fiction) ที่ถือว่ามีประวตัิความเป็นมาและพฒันาการที่ยาวนาน เป็นงานเขยีนที่มี

ลักษณะเฉพาะตัวและมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและวรรณกรรม

ประเภทอื่นๆ ในแวดวงวิชาการจึงมีการศึกษาวรรณกรรมกอทิกอย่างต่อเนื่องใน

บรบิทของประวตัศิาสตร ์สงัคมและวฒันธรรมทีห่ลากหลาย ทัง้นี้นักวชิาการและผูท้ี่

ศกึษาวรรณกรรมกอทกิต่างกเ็หน็พอ้งใหฮ้อเรซ วอลโพล (Horace Walpole [1717-

1797]) เป็นผูใ้หก้ าเนิดนวนิยายกอทกิ และนวนิยายเรื่อง ปราสาทออทรานโต (The 

Castle of Otranto [1764]) ที่วอลโพลเขียนเป็นนวนิยายกอทิกเล่มแรกใน             

วงวรรณกรรมอังกฤษ ด้วยเหตุผลง่ายๆ ว่าวอลโพลเป็นนักเขียนคนแรกที่เรียก

ผลงานพสิดารทีเ่ขาแต่งขึน้ว่าเป็น “เรื่องแบบกอทกิ” (A Gothic Story) โดยใชฉ้าก

ปราสาทเก่าแก่ในยุคกลางใหเ้ป็นทีม่าของเรื่องราวลกึลบัเกีย่วกบัอศัวนิผูเ้ป็นเจา้ของ

ปราสาท การไล่ล่า ฆาตกรรมและปรากฏการณ์เหนือธรรมชาตทิี่กลายเป็นต้นแบบ

ของนวนิยายกอทกิเรื่องต่อๆ มา อย่างไรกด็ ีหากผูอ้่านไดล้องสมัผสันวนิยายเล่มนี้

อย่างจรงิจงัแลว้ อาจพบว่าผลงานชิน้นี้ไม่ไดม้ลีกัษณะเป็นนวนิยายสยองขวญัอย่าง

ที่เข้าใจกนัในปัจจุบัน เนื่องจากปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติในเรื่องนัน้มีความ

สุดโต่งจนก่อให้เกิดอารมณ์ขนัเสยีมากกว่าความสะพรงึกลวัแก่ผู้อ่าน ปัญหาและ
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ความขดัแยง้ทีเ่กดิจากการอ่านนี้ชวนใหส้งสยัว่าแทจ้รงิแลว้วอลโพลต้องการน าเสนอ

อะไรจากการเรยีกนวนิยายของตนเองว่าเป็น “เรื่องแบบกอทกิ” และค าว่ากอทกิใน

ปลายศตวรรษที่ 18 นัน้มคีวามหมายเหมือนหรอืแตกต่างอย่างไรจากที่ผู้อ่านและ  

นักวิจารณ์เขา้ใจกนัในปัจจุบนั บทความนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อตอบค าถามดงักล่าว 

โดยจะย้อนกลบัไปศกึษาการใช้ค าว่ากอทกิในบรบิทของสงัคมและวฒันธรรมของ

ประเทศอังกฤษในศตวรรษที่ 18 ควบคู่ไปกับการอ่านและตีความนวนิยายเรื่อง 

ปราสาทออทรานโต รวมไปถงึการศกึษาชวีประวตัขิองวอลโพลและทศันคติของเขา

ต่องานวรรณกรรมร่วมสมัย เพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจต้นก าเนิดของงานเขียน

ประเภทกอทกิไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ 

 

1. ควำมหมำยและท่ีมำของค ำว่ำกอทิกในศตวรรษท่ี 18 

 ค าว่ากอทกิ (Gothic) มาจากชื่อของชนชาตินักรบทางตอนเหนือของ

ยุโรปที่เรยีกตนเองว่าพวกกอธ (the Goths) เป็นคนเชื้อสายเยอรมนัทีบุ่กโจมตี

และมบีทบาทท าใหอ้าณาจกัรโรมนัล่มสลายในช่วงศตวรรษที ่3 ถงึ 5 และน าโลก

ตะวนัตกใหเ้ขา้สู่ยุคกลาง (the Middle Ages) หรอืยุคมดื (the Dark Ages) ทาง

สงัคมและวฒันธรรม ดว้ยเหตุนี้ค าว่ากอทกิจงึมคีวามหมายเกีย่วพนักบัความป่า

เถื่อน ล้าหลงั ไร้วฒันธรรมและความงมงายของคนในยุคกลาง เป็นความหมาย

ดัง้เดมิทีค่นมกัใช้ในเชงิตรงกนัขา้มกบัความเจรญิรุ่งเรอืงทางอารยธรรมของชาว

กรกีและโรมนัในยุคคลาสสกิ 

 อย่างไรกด็ ีในศตวรรษที ่18 คนองักฤษหนัมาตีความค าว่ากอทกิกนัใหม่

และเริม่ใช้ค านี้ในเชงิบวกและในบรบิทที่หลากหลายมากขึ้น เหตุผลประการแรกที่

ส าคญัที่สุดนัน้เกี่ยวเนื่องกบัความเป็นชาติหรือความรู้สกึรกัชาติของชาวองักฤษ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงกลางถึงปลายศตวรรษที่ประเทศอังกฤษถูกรุมเร้าจาก

สงครามและความขดัแยง้ทางการเมอืงระหว่างประเทศ เช่น สงครามเจด็ปีกบัฝรัง่เศส 

(Seven Years War) ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1756 ถงึ 1763 ความขดัแยง้เรื่องอาณานิคมใน

อเมรกิาและตะวนัออกไกล รวมถงึเหตุการณ์ดงัเช่นการปฏวิตัอิเมรกิาและการปฏวิตัิ
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ฝรัง่เศสที่ส่งผลให้คนในชาติองักฤษรวมเป็นน ้าหนึ่งใจเดียวกนัมากยิ่งขึ้น นักคิด

นักเขียนชาวอังกฤษในสมัยนี้จึงหันมาใช้ค าว่ากอทิกในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับ

รากเหงา้ทางวฒันธรรมของคนในชาตทิีแ่มจ้ะดูป่าเถื่อนและลา้หลงัแต่กเ็ป่ียมไปดว้ย

พลงั อสิระทางความคดิและจนิตนาการ กลายเป็นค าทีม่นีัยส าคญัทางประวตัศิาสตร์

เพราะเกี่ยวโยงกับช่วงเวลาก่อนที่ประเทศอังกฤษจะถูกครอบง าทางวัฒนธรรม    

โดยคนฝรัง่เศสทีเ่ขา้มาปกครองตัง้แต่ปี ค.ศ. 1066 ในสมยัของกษตัรยิว์ลิเลยีมแห่ง   

นอรม์งัด ี 

 ดว้ยเหตุนี้ในช่วงกลางถงึปลายศตวรรษที่ 18 จงึเกดิกระแสหรอืความ

นิยมในการรื้อฟ้ืนและศึกษาศลิปวฒันธรรมยุคกลางขึ้น โดยมวีตัถุประสงค์หลกั

เพื่อคน้หารากเหงา้หรอืมรดกทางวฒันธรรมทีเ่ป็นของชนชาตอิงักฤษเอง ทีเ่หน็ได้

ชดัคอืงานเขยีนในยุคกลางอย่างบทกวขีองเจฟฟรยี ์ชอเซอร ์(Geoffrey Chaucer) 

นัน้กลบัมาได้รบัความนิยมจากผู้อ่านชาวองักฤษอีกครัง้ รวมไปถึงงานของนัก

ประพนัธเ์อกในยุคเอลซิาบธีนัอย่างเอดมนัด ์สเปนเซอร ์(Edmund Spenser) และ

วลิเลยีม เชกสเปียร ์(William Shakespeare)1 นอกจากนี้ในหมู่นักวชิาการยงัมี

การศกึษาประวตัคิวามเป็นมาของงานเขยีนประเภทวรีคต ิ(romance) ซึง่เชื่อว่ามี

ตน้ก าเนิดในยุคกลางและมคีวามส าคญัต่อววิฒันาการของวรรณคดอีงักฤษ ดงัจะ

เห็นได้จากงานศึกษา ออบเซอร์เวชัน ออน เดอะ แฟรี ควีน ออฟ สเปนเซอร ์

(Observations on the Faerie Queene of Spenser [1754]) และ ฮสิตร ีออฟ องิลชิ 

โพเอทร ี(History of English Poetry [1774-1781]) ของทอมสั วารต์นั (Thomas 

Warton) และ เลตเทอรส์ ออน ชวิาลรี แอนด ์โรมานซ์ (Letters on Chivalry and 

Romance [1762]) ของรชิารด์ เฮอรด์ (Richard Hurd) มกีารคน้ควา้และรือ้ฟ้ืน  

กวนีิพนธย์ุคโบราณ โดยเฉพาะอย่างยิง่งานทีม่ลีกัษณะเป็นล าน านิทาน (ballad) 

ตวัอย่างเช่น งานรวบรวมบทกวแีละล าน านิทานเก่าแก่ รลีคิส ์ออฟ เอนเชียนต์   

โพเอทร ี(Reliques of Ancient Poetry [1765]) ของทอมสั เพอร์ซ ี(Thomas 

Percy) รวมถึงงานที่เชิดชูกวนีิพนธ์ท้องถิ่นอย่างเช่น งานแปลมหากาพย์ยุค

โบราณของโอเซยีน (Ossian) กวชีาวสกอ็ตทีเ่ขยีนเป็นภาษาแกลกิ (Gaelic) โดย
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เจมส ์แมคเฟอรส์นั (James Macpherson) ทีต่พีมิพใ์นช่วงปี ค.ศ. 1760 ถงึ 1763 

และผลงานของทอมสั แชตเตอรต์นั (Thomas Chatterton) ในปีค.ศ. 1769 ที่

รวบรวมบทกวทีีเ่ขยีนเป็นภาษาองักฤษท้องถิ่นในยุคกลางที่เชื่อว่าเป็นฝีมอืการ

ประพนัธข์องพระชาวเมอืงบรสิทอลในศตวรรษที ่15 ชื่อทอมสั โรวล์ยี ์(Thomas 

Rowley) ซึง่แมใ้นเวลาต่อมาอกีไม่นานจะมกีารพสิจูน์คน้พบว่างานของแมคเฟอร์

สนัและแชตเตอรต์นันัน้เป็นเพยีงงานลอกเลยีนแบบกวนีิพนธโ์บราณที่กวทีัง้สอง

แต่งขึน้เอง แต่ผลงานดงักล่าวกย็งัเป็นทีน่ิยมแพร่หลายเป็นอย่างมากและยงัเป็นที่

ยกย่องเชดิชขูองกวยีุคโรแมนตกิในช่วงปลายศตวรรษที ่18 และต้นศตวรรษที ่19 

อกีดว้ย 

 นอกจากนี้ในช่วงกลางถงึปลายศตวรรษที่ 18 ยงัมกีารหวนกลบัไปหา

ศลิปะในยุคกลางซึง่ในทางสถาปัตยกรรมเป็นทีรู่จ้กักนัดวี่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบ

กอทกิ จนกลายเป็นขนบการฟ้ืนฟูศลิปสถาปัตยกรรมแบบกอทกิ (Gothic revival) 

ขึน้มา ในขณะทีก่ารฟ้ืนฟูศลิปสถาปัตยกรรมดงักล่าวอาจมองไดว้่าเป็นส่วนหนึ่ง

ของกระแสความรกัชาตใินสมยันัน้ ขนบแบบกอทกินี้ยงัเกดิขึน้เพื่อต่อตา้นขนบคติ

นิยมคลาสสกิใหม่ (neoclassicism) ที่มอีทิธพิลต่อศลิปะและสถาปัตยกรรมของ

ยุโรปในช่วงต้นถงึกลางศตวรรษที ่18 เป็นอย่างมาก ทัง้นี้ ศลิปะและสถาปัตยกรรม

แนวคตินิยมคลาสสิกใหม่นั ้นมีต้นก าเนิดในประเทศฝรัง่เศส เป็นศิลปะและ

สถาปัตยกรรมที่หวนกลบัไปหาหลกัเกณฑ์แบบกรกีและโรมนัที่เน้นเรื่องของความ

เป็นเหตุเป็นผล ความสง่างามและความสมดุลของการออกแบบ ส่วนการฟ้ืนฟูศลิปะ

และสถาปัตยกรรมแบบกอทกิเป็นการประยุกต์ใชล้กัษณะของศลิปะและสถาปัตยกรรม

ในยุคกลางทีเ่น้นอทิธพิลทีม่ต่ีออารมณ์ของคนมอง โดยเฉพาะในการสรา้งโบสถ์หรอื

ปราสาทที่มสี่วนประกอบของแนวโค้งแหลม (pointed arch) เพดานสนั (vaulted 

ceiling) และครบียนัลอย (flying buttresses) ทีท่ าใหผู้พ้บเหน็เกดิความย าเกรงและ

เลื่อมใสในสถานที ่ความคลัง่ไคลใ้นศลิปะและสถาปัตยกรรมแบบกอทกิในช่วงกลาง

และปลายศตวรรษที ่18 นี้เองจงึเสมอืนเป็นบนัไดขัน้แรกๆ ทีน่ าศลิปวฒันธรรมของ

ประเทศองักฤษใหเ้ขา้สูยุ่คโรแมนตกิในช่วงปลายศตวรรษที ่18 และตน้ศตวรรษที ่19 
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ทีเ่น้นการแสดงออกทางอารมณ์และจตินาการมากกว่าการใชเ้หตุผลและการท าตาม

ระเบยีบกฎเกณฑ ์

 

2. วอลโพลกบัศิลปะและสถำปัตยกรรมแบบกอทิก 

 หากผูอ้่านได้ศกึษาชวีประวตัขิองฮอเรซ วอลโพลจะทราบว่าวอลโพลเป็น 

ผูท้ีม่คีวามสนใจและผลติผลงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัศลิปะในสมยัของเขาซึง่รวมถงึศลิปะ

และสถาปัตยกรรมแบบกอทกิดว้ย วอลโพลเกดิเมื่อวนัที ่24 กนัยายน ค.ศ. 1717 

เป็นบุตรชายคนที ่3 ของเซอร ์โรเบริต์ วอลโพล (Sir Robert Walpole) พ่อคา้และ

สมาชกิพรรควกิส ์(the Whigs) ผูไ้ดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งนายกรฐัมนตรคีนแรก

ขององักฤษตัง้แต่ปี ค.ศ. 1721 ถงึ 1742 ในรชัสมยัของพระเจา้จอรจ์ทีห่นึ่งและสอง

แห่งราชวงศฮ์าโนเวอร ์สมยัเป็นเดก็ วอลโพลไดเ้ขา้ศกึษาทีโ่รงเรยีนประจ าชื่อดงัของ

องักฤษคอื โรงเรยีนอตีนั (Eton College) และต่อมาไดไ้ปศกึษา ณ วทิยาลยัคงิส ์

(King’s College) มหาวทิยาลยั เคมบรดิจ์ (University of Cambridge) เนื่องจาก  

วอลโพลมพีื้นฐานมาจากครอบครวัทีร่ ่ารวยและมชีื่อเสยีง เขาจงึใชช้วีติเฉกเช่นชาย

ชนชัน้สูงชาวองักฤษคนอื่นๆ คือ ได้ใช้เวลาหนึ่งถึงสองปีในประเทศฝรัง่เศสและ

อติาลเีพื่อท่องเทีย่ว ศกึษาและเกบ็เกีย่วประสบการณ์ทางสงัคมและวฒันธรรม ดงัที่

รูจ้กักนัในนามว่า แกรนด ์ทวัร ์(Grand Tour) เมื่อกลบัมาถงึองักฤษวอลโพลได้รบั

เลอืกใหเ้ขา้นัง่ในรฐัสภาในฐานะสมาชกิผูแ้ทนราษฎรจากเมอืงคารล์งิตนั (Carlington) 

แห่งแควน้คอรน์วอล (Cornwall) และปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นสมาชกิผูแ้ทนราษฎรจนถงึปี 

ค.ศ. 1768 

 อย่างไรก็ดีชื่อเสยีงของวอลโพลนัน้ไม่ได้มาจากการเป็นนักการเมือง

เหมอืนอย่างบดิา แต่เขากลบัเป็นทีรู่จ้กัในหมู่คนในสมยัเดยีวกนัในฐานะคนดงัใน

วงสงัคมชัน้สงูทีม่วีถิชีวีติหรหูรา มกัปรากฏตวัตามงานสงัคม เช่น งานเต้นร า การ

แสดงละครและโอเปร่า และยงัเป็นนักสะสมของเก่า นักอ่านและนักเขยีนอกีดว้ย 

ทัง้นี้ วอลโพลไม่เคยมองตนเองว่าเป็นนกัเขยีนอาชพี (professional writer) เพราะ

เขาไม่มคีวามจ าเป็นตอ้งหารายไดจ้ากการเขยีนหรอืการผูกมดัตนเองอยู่กบัความ
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พงึพอใจของผู้อ่าน แต่เป็นผูท้ีช่อบเขยีนหรอืบนัทกึเรื่องราวต่างๆเป็นงานอดเิรก

มากกว่า ทีเ่หน็ได้ชดัคอืวอลโพลเป็นผูท้ี่เขยีนจดหมายโต้ตอบกบัญาติและมติร

สหายเป็นจ านวนมาก ในจดหมายเหล่านี้วอลโพลไดส้อดแทรกเกรด็เลก็ๆ น้อยๆ 

ในสงัคมในช่วงทีเ่ขามชีวีติอยู่ จนนักวชิาการรุ่นหลงัไดร้วบรวมจดหมายต่างๆ ที่

เขาเขยีนและน ามาตพีมิพ ์ทีโ่ด่งดงัทีสุ่ดเหน็จะเป็นหนังสอืชุดจดหมายของฮอเรซ 

วอลโพล (Horace Walpole’s Correspondence) รวมถงึบนัทกึความทรงจ าสมยั

พระเจา้จอรจ์ที ่2 และ 3 (Memoirs of King George II, Memoirs of the Reign of 

King George III) ทีต่พีมิพโ์ดยส านักพมิพข์องมหาวทิยาลยัเยลในสหรฐัอเมรกิา 

ท าให้จดหมายของวอลโพล กลายเป็นหลักฐานส าคัญทางประวัติศาสตร์ของ

องักฤษในช่วงกลางถงึปลายศตวรรษที ่18 

 นอกจากการเขยีนจดหมายแลว้ วอลโพลยงัเขยีนงานอกีหลายประเภทที่

แสดงใหเ้หน็ว่าเขามคีวามสนใจในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะประวตัศิาสตร ์ศลิปะและ

วรรณคดี งานเขียนเหล่านี้แม้จะได้รับการตีพิมพ์ออกสู่สายตาประชาชนใน

ภายหลงัแต่กม็คีวามเป็นสว่นตวัสงู เพราะโดยแรกเริม่วอลโพลดูจะตัง้ใจเขยีนเพื่อ

หมุนเวยีนแลกเปลีย่นกนัอ่านในหมู่ญาตแิละมติรสหาย ตวัอย่างงานเขยีนของวอลโพล 

เช่น เอดสี วอลโพลอิาเน (Aedes Walpolianae [1743]) เป็นการรวบรวมรายชื่อ

และค าอธบิายรปูภาพอนัมคี่าซึง่รวมถงึภาพวาดโดยจติรกรเอกของโลกทีเ่ซอรโ์รเบริต์ 

วอลโพลสะสมและแสดงไวท้ีฮ่อตนั ฮอล (Haughton Hall) คฤหาสน์ประจ าตระกูล

ในเมอืงนอรฟ์อลค์ มวีตัถุประสงคเ์พื่อยกย่องรสนิยมทีส่งูส่งอนัแสดงถงึความเป็น 

“ผูด้”ี อย่างแทจ้รงิของบดิาของเขา ในลกัษณะเดยีวกนั วอลโพลไดร้วบรวมรายชื่อ

และรายละเอยีดเกีย่วกบันักประพนัธช์าวองักฤษทีส่บืเชือ้สายราชวงศแ์ละมาจาก

ชนชัน้สูงโดยตีพมิพ์เป็นหนังสอื แคตตาล็อก ออฟ เดอะ รอยลั แอนด์ โนเบิล      

ออเตอร์สออฟ องิแลนด์ (Catalogue of the Royal and Noble Authors of 

England [1758]) หลงัจากนัน้อกีสองปีต่อมา วอลโพลไดเ้ขยีนเกรด็เลก็ๆ น้อยๆ 

เกีย่วกบัความเป็นมาของภาพวาดในสมยัต่างๆ ขององักฤษใน อะเน็กโดตส ์ออฟ 

เพนตงิ อนิ องิแลนด์ (Anecdotes of Painting in England) ซึ่งแมจ้ะไม่ได้มี
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ลกัษณะเป็นงานวชิาการ แต่กใ็หข้อ้มลูดา้นประวตัศิาสตรศ์ลิปะขององักฤษไดเ้ป็น

อย่างด ีเช่นเดยีวกบังานในบัน้ปลายชวีติของเขาอย่าง ความเรยีงว่าด้วยการท า

สวนสมยัใหม่ (Essay on Modern Gardening [1785]) ที่วอลโพลตพีมิพเ์ป็น

บทความสองภาษาคอืภาษาองักฤษและภาษาฝรัง่เศส กแ็สดงใหเ้หน็ถงึความรอบ

รูข้องวอลโพลในดา้นภาษาและวฒันธรรมเช่นกนั จากตวัอย่างงานเขยีนทีก่ล่าวมา 

ผูอ้่านจะเหน็ได้ว่าวอลโพลค่อนขา้งจะค านึงถึงหน้าตาและสถานะทางสงัคมของ

ตนเอง โดยเขาเลอืกทีจ่ะน าเสนองานเขยีนของตนในลกัษณะงานอดเิรกของชาย  

ผูม้กีารศกึษาและรสนิยมสงู จงึไม่น่าแปลกใจเลยว่าเมื่อวอลโพลคดิจะเขยีนบทความ

ให้กบัสื่อสิง่พิมพ์ขององักฤษแล้ว ก็เลือกที่จะเขยีนให้กบันิตยสารชื่อดงัเกี่ยวกับ

แฟชัน่และวถิชีวีติของชาวลอนดอนอย่างนิตยสาร เดอะ เวลิด ์(The World) ดว้ย 

 ทีส่ าคญัคอืวอลโพลมชีื่อเสยีงโด่งดงัจากการเป็นเจา้ของ “ปราสาทกอทกิ” 

ชื่อสตรอเบอรร์ี ่ฮลิล ์(Strawberry Hill) ในขณะทีเ่ซอรโ์รเบริต์ วอลโพล ผูเ้ป็นบดิา

มชีื่อเสยีงจากการสร้างฮอตนั ฮอล คฤหาสน์ชนบทประจ าตระกูลตามสถาปัตยกรรม

แนวคลาสสกิแบบพาลเลเดยีน (Palladian architecture) ซึ่งกลบัมาไดร้บัความ

นิยมอกีครัง้เมื่อศลิปะแนวคตินิยมคลาสสกิใหม่ก าลงัรุ่งเรอืงในต้นศตวรรษที่ 18 

วอลโพลผู้เป็นบุตรเลือกที่จะสร้างคฤหาสน์ของตนเองตามสถาปัตยกรรมแบบ

กอทกิซึง่ก าลงัเป็นที่นิยมแพร่หลายในองักฤษในช่วงกลางศตวรรษ วอลโพลเริม่

แผนการสรา้งสตรอเบอรร์ี ่ฮลิลต์ัง้แต่ประมาณปี ค.ศ. 1747 หลงัจากทีบ่ดิาหมด

อ านาจในรฐัสภาและถึงแก่กรรม ในช่วงเวลาดงักล่าว วอลโพลเอ่ยกบัญาติและ

เพื่อนของเขาในจดหมายหลายฉบบัถงึความเบื่อหน่ายในรฐัสภาองักฤษและความ

ต้องการทีจ่ะหนัเหความสนใจออกจากเรื่องการเมอืง โดยแรกเริม่วอลโพลขอเช่า

ทีด่นิและบา้นหลงัเลก็ๆทีต่ัง้อยู่ในเขตทวคิแนม (Twickenham) ชานกรุงลอนดอน

ทางตะวนัตกเฉียงใตจ้ากหญงิชื่อเอลซิาเบธ เชเนอว ี(Elizabeth Chenevix) ผูเ้ป็น

เจ้าของร้านของเล่นในลอนดอน ต่อมาวอลโพลได้ขอซื้อบ้านและที่ดินดงักล่าว 

รวมถงึทีด่นิในบรเิวณโดยรอบเพื่อพฒันาใหเ้ป็นคฤหาสน์นอกเมอืงซึง่ออกแบบใน

ลกัษณะของ “ปราสาทกอทกิ” ที่ใชเ้วลาสรา้งและต่อเติมตัง้แต่ปี ค.ศ. 1749 ถึง 
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1776 ในจดหมายทีเ่ขาเขยีนถงึญาตสินิทชื่อ เฮนร ีซมีอร ์คอนเวย ์(Henry Seymour 

Conway) เมื่อวนัที ่8 มถุินายน 1747 วอลโพลกล่าวถงึคฤหาสน์ทีเ่ขาจะสรา้งว่าเป็น

เพยีง “บา้นของเล่นหลงัเลก็ๆ” (“a little play-thing-house”) เท่านัน้2 และเขายงับอก

เพื่อนสนิทชื่อ ฮอเรซ มานน์ (Horace Mann) ว่าสถาปัตยกรรมแนวคลาสสกิอย่าง

สถาปัตยกรรมแบบพาลเลเดยีนนัน้เหมาะกบัอาคารหรอืที่ท าการที่ดูโอ่อ่า แต่หาก

น ามาใช้เป็นแบบเพื่อสร้างบ้านขนาดย่อมเช่นสตรอเบอร์รี่ ฮลิล์แล้วกจ็ะท าให้บ้าน

แลดูตลกเพราะไม่มีความหลากหลายและไม่เอื้อให้ท าอะไรเกินเลยจากแบบแผน3 

ด้วยเหตุนี้ เองวอลโพลจึงไม่คิดจะสร้างบ้านโดยใช้สถาปัตยกรรมแนวคตินิยม

คลาสสกิใหม่ สว่นหนึ่งเป็นเพราะในช่วงราวๆ ปี ค.ศ. 1750 ศลิปะและสถาปัตยกรรม

แบบกอทกิก าลงัไดร้บัความนิยมอย่างมากในองักฤษ ทีเ่หน็ไดช้ดัคอืในการสรา้งบา้น

ทีส่ตรอเบอรร์ี่ ฮลิล ์วอลโพลไดช้กัชวนเพื่อนนักออกแบบและสถาปนิกมอืสมคัรเล่น

อกีสองคน ไดแ้ก่ จอหน์ ชูต (John Chute) และรชิารด์ เบนทล์ยี ์(Richard Bentley) 

มาร่วมงานกนัเป็นกลุ่ม “คณะกรรมการดา้นรสนิยม” (The Committee of Taste) โดย

วอลโพลและชูตเดินทางไปตามที่ต่างๆ เพื่อคดัลอกลวดลายและแบบจากปราสาท 

โบสถ์ คฤหาสน์และซากปรกัหกัพงัของสิง่ก่อสร้างในยุคกลาง ในขณะที่โครงสร้าง

ภายนอกของบา้นมลีกัษณะเหมอืนปราสาทแบบกอทกิ ภายในวอลโพลไดใ้ชล้วดลาย

กอทกิต่างๆ ทีไ่ปคดัลอกมาเพื่อเป็นแบบตกแต่งสว่นต่างๆ ของบา้น เช่น เพดานลาย

พดั (fan vaulted ceiling) ซึง่ไดแ้บบมาจากภายในโบสถ์พระเจา้เฮนรี่ที ่7 (Henry 

VII’s Chapel) ของวหิารเวสต์มนิสเตอร ์(Westminster Abbey) หรอืราวบนัไดที่

คดัลอกแบบมาจากมหาวหิารรอูอ็ง (Rouen Cathedral) ในฝรัง่เศส 

 เป็นที่ น่ าสังเกตว่ าแม้วอลโพลจะเป็นผู้ที่สนใจและมีความรู้ด้าน

ประวตัศิาสตรแ์ละประวตัศิาสตรศ์ลิปะเป็นอย่างด ีแต่เขากพ็ยายามรกัษาภาพลกัษณ์

ของตนเองไม่ใหผู้้อื่นมองว่าเป็นนักวชิาการคร ่าครหึรอืชายผู้ล้าสมยัและไร้รสนิยม 

แมว้อลโพลจะนิยมชมชอบศลิปะแบบกอทกิ กล่าวคอืไดอ้อกแบบและตกแต่งภายใน

บา้นทีส่ตรอเบอรร์ี ่ฮลิลต์ามสถาปัตยกรรมแบบกอทกิ แต่ในขณะเดยีวกนัเขากไ็ม่ได้

มองข้ามเรื่องของความทันสมัยและความสะดวกสบายของที่อยู่ ทัง้นี้ “ปราสาท
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กอทกิ” ของวอลโพลไม่ไดเ้ป็นงานลอกเลยีนแบบชนิดเบด็เสรจ็เพราะเขาไดท้ดลองใช้

วสัดุทีแ่ตกต่างกนัในการตกแต่งภายใน เช่น ไม ้กระดาษและปนูปลาสเตอร ์แทนทีจ่ะ

เป็นหนิอย่างในยุคกลาง และยงัมกีารใชเ้ทคนิคสมยัใหม่อย่างการท าปาปิเอร ์มารเ์ช่ 

(papier mârché) ในการตกแต่งก าแพงและเพดานบางส่วนของบา้นดว้ย ต่อมา

วอลโพลสรา้งอาคารหลงัเลก็ๆ ในบรเิวณใกลเ้คยีงกนัเพื่อเป็นส านักพมิพส์ตรอเบอรร์ี ่

ฮลิล ์(Strawberry Hill Press) ไว้ส าหรบัตพีมิพผ์ลงานของตนเองและของคนสนิท  

จงึเหน็ไดว้่าบา้นสตรอเบอรร์ี ่ฮลิลน์ัน้เป็นพืน้ทีส่่วนบุคคล ซึง่แมภ้ายหลงัวอลโพลจะ

เปิดบา้นใหผู้ท้ีส่นใจภายนอกเขา้เยีย่มชมพรอ้มกบัออกตัว๋และหนังสอืแนะน าสถานที ่

แต่ไม่ว่าใครกต็ามทีไ่ดม้าสมัผสัสตรอเบอรร์ี ่ฮลิลด์ว้ยตนเองแลว้ กต็้องประหลาดใจ

กบัความพสิดารของบา้นทีผ่สมผสานสถาปัตยกรรมแบบเก่ากบัเทคนิคการสรา้งและ

ตกแต่งแบบใหม่เขา้ดว้ยกนั นกัวชิาการดา้นประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรมหลายคนจดั

ให้สถาปัตยกรรมแบบกอทกิที่มลีกัษณะเฉพาะตวัของวอลโพลเป็นสถาปัตยกรรม

แนวโรโกโก กอทกิ (Rococo Gothic) ทีเ่น้นการประดบัประดา ความวจิติรและความ

หลากหลายในรายละเอยีดมากกว่าโครงสร้างโดยรวม แม้แต่วอลโพลเองกย็อมรบั

กบัแมร ีเบอรร์ ี(Mary Berry) หลานสาวคนสนิท ว่าหากพวกกอธไดม้าเหน็หอ้งต่างๆ 

ในสตรอเบอรร์ี่ ฮลิลแ์ล้ว กจ็ะรูโ้ดยทนัทวี่าหอ้งเหล่านี้เป็น “งานทีเ่กดิจากความเพ้อ

ฝันของผูส้รา้งมากกว่างานลอกเลยีนแบบ” (“[E]very true Goth must perceive that 

they are more the works of fancy than imitation.”)4 

 หากผูอ้่านไดพ้จิารณาจดหมายทัง้หลายทีว่อลโพลเขยีนถงึญาตแิละเพื่อน

สนิทเกีย่วกบัสถาปัตยกรรมแบบกอทกิแลว้กจ็ะเหน็ไดว้่าแทจ้รงิแลว้ความสมัพนัธ์

ของวอลโพลต่อศลิปะและสถาปัตยกรรมแบบกอทกิค่อนขา้งจะผวิเผนิและแตกต่าง

จากนักวิชาการและนักเขียนคนอื่นๆ ในสมยัเดียวกันที่อยู่ในกระแสการรื้อฟ้ืน

ศลิปวฒันธรรมยุคกลาง ในขณะที่นักวชิาการส่วนใหญ่ที่นิยมศลิปวฒันธรรมยุค

กลางจะต่อต้านขนบแบบคลาสสกิและคตนิิยมคลาสสกิใหม่ วอลโพลกลบัไม่เคย

มองศลิปวฒันธรรมทัง้สองรปูแบบในลกัษณะของคู่ตรงขา้ม เป็นทีท่ราบกนัดวี่าแม้

วอลโพลจะสร้างบ้านแบบกอทิก แต่เขาก็ชื่นชอบสถาปัตยกรรมแบบคตินิยม
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คลาสสกิใหม่อยู่ไม่น้อย ดงัจะเหน็ไดจ้ากการสรรเสรญิคฤหาสน์ฮอตนั ฮอลในงาน 

เอดสี วอลโพลอิาเน นอกจากนี้ในทางวรรณคด ีวอลโพลยงัเคยกล่าวกบัสหายชื่อ 

จอหน์ พงิเคอรต์นั (John Pinkerton) ในจดหมายว่าตวัเขาเองกไ็ม่ไดช้ื่นชมวรรณคดี

คลาสสกิหรือวรรณคดียุคกลางเท่าใดนัก และถ้าจะให้เลือกก็จะเลือกอ่านงานของ

นักเขยีนในศตวรรษที่ 17 และ 18 อย่าง จอห์น ดรายเดน (John Dryden) และ    

อเลก็ซานเดอร ์โปบ (Alexander Pope) มากกว่าชอเซอร์5 ทีม่ากไปกว่านัน้วอลโพล

ยงัปฏิเสธงานของนักวิชาการอย่างทอมสั วาร์ตัน และริชาร์ด เฮอร์ด ที่มุ่งศึกษา

วิวัฒนาการของวรรณคดีอังกฤษโดยเฉพาะประวตัิความเป็นมาของวรรณคดี

ประเภทวรีคติ โดยกล่าวว่ามคีวามเป็นวชิาการมากเกนิไป รวมถงึกวนีิพนธข์อง 

เอดมนัด์ สเปนเซอร์ที่นักวิชาการเหล่านี้ให้ความส าคญักเ็ป็นงานเขยีนที่น่าเบื่อ 

ยุคกลางในความคดิของวอลโพลกค็อืยุคมดืทีเ่ต็มไปด้วยความล้าหลงัและความ 

ป่าเถื่อน ไม่ใช่ยุคที่สวยงามราวเทพนิยายของอัศวินผู้กล้าอย่างที่นักวิชาการ

บรรยายภาพไว ้ทัง้นี้ แมเ้ขาจะเชื่อถอืในศลิปะและวรรณคดแีนวคตนิิยมคลาสสกิ

ใหม่ แต่กลบัเลอืกทีจ่ะสรา้งสรรคผ์ลงานในแนวกอทกิเพราะมองว่ากอทกิเป็นพืน้ที่

ของอิสระทางความคิดและจินตนาการ ดังที่เขากล่าวในจดหมายถึงสหายชื่อ       

วลิเลียม โคล (William Cole) ว่าที่เขาชอบ “โบสถ์หรือคอนแวนต์แบบกอทิก       

กเ็พราะเป็นสถานทีท่ีจุ่ดประกายแห่งจนิตนาการและความเพอ้ฝัน” (“A Gothic church 

or convent fills one with romantic dreams.”)6 แน่นอนว่าโลกของความฝันและ

จนิตนาการที่มากบัค าว่ากอทิกที่วอลโพลกล่าวถึงนัน้เป็นคนละเรื่องกบัมิติทาง

วชิาการ การค้นหารากเหงา้และการรื้อฟ้ืนศลิปวฒันธรรมยุคกลางที่ชาวองักฤษ

ร่วมสมยัก าลงัคลัง่ไคลอ้ยู่ ทีเ่หน็ไดช้ดัคอืวอลโพลค่อนขา้งจะเคลอืบแคลงในทีม่า

ทางประวตัศิาสตรข์องงานแปลมหากาพยโ์บราณของโอเซยีน โดยเจมส ์แมคเฟอรส์นั 

และเมื่อกวหีนุ่มผูย้ากไรอ้ย่างทอมสั แชตเตอรต์นัมาขอให้ วอลโพลเป็นผูอุ้ปถมัภ ์

(patron) ผลงานรวบรวมบทกวขีองทอมสั โรวล์ยี ์เขากลบัปฎเิสธเพราะไม่เชื่อว่า

เป็นงานที่ประพนัธ์โดยพระในสมัยศตวรรษที่ 15 จริงๆ อันเป็นที่มาของเสยีง
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วพิากษ์วจิารณ์ในสงัคมต่อการกระท าของวอลโพลว่าไร้มนุษยธรรม โดยเฉพาะ

อย่างยิง่หลงัจากทีแ่ชตเตอรต์นัปลดิชพีตนเองดว้ยความสิน้หวงั 

 

3. ปราสาทออทรานโต  

 จากชวีประวตัขิองวอลโพล ผูอ้่านจะเหน็ไดว้่าเขามคีวามผูกพนักบัศลิปะ

และสถาปัตยกรรมกอทกิค่อนขา้งมาก อย่างไรกด็คี าว่ากอทิกดูจะมคีวามหมาย

เฉพาะตัวเมื่อวอลโพลน าไปใช้สร้างสรรค์ผลงานของตัวเอง เช่น ในการสร้าง 

“ปราสาทกอทกิ” สตรอเบอรร์ี ่ฮลิล ์ของเขาทีผ่สมผสานรปูแบบศลิปสถาปัตยกรรม

แบบเก่ากบัการใช้วสัดุและการตกแต่งสมยัใหม่ที่สร้างความประหลาดใจให้กบั       

ผูเ้ยีย่มชมเป็นจ านวนมาก ผลงานแบบกอทกิของวอลโพลนัน้มไิดม้เีพยีงการสรา้ง

สตรอเบอรร์ี ่ฮลิล ์ในปี ค.ศ. 1764 เขายงัตพีมิพน์วนิยายชื่อ ปราสาทออทรานโต ที่

ต่อมาในการตพีมิพค์รัง้ทีส่อง วอลโพลขยายชื่อเรื่องโดยใหช้ื่อรอง (subtitle) ว่า 

“เรื่องแบบกอทกิ” ดว้ย แมน้วนิยายจะไดร้บัความนิยมแต่ความแปลกพสิดารและ

ความแตกต่างจากนวนิยายเรื่องอื่นในสมยัเดยีวกนักเ็ป็นทีเ่ลื่องลอืในหมู่นักอ่าน

และนักวิจารณ์ร่วมสมยั ลกัษณะความเป็นกอทิกที่ไม่ผูกมดักบัรายละเอยีดและ

ความแม่นย าทางประวตัศิาสตรข์องนวนิยายเรื่องนี้จงึเป็นสิง่ทีช่วนใหค้น้หาต่อไป

เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจ ปราสาทออทรานโต ในฐานะต้นก าเนิดนวนิยายกอทิกได้

ชดัเจนยิง่ขึน้  

 ปราสาทออทรานโต เป็นนวนิยายทีเ่ล่าเรื่องราวทีเ่กดิขึน้ในปราสาทเก่ายุค

กลางในเมอืงออทรานโต (Otranto) ของประเทศอติาล ีเจา้ของผูค้รอบครองปราสาทมี

ชื่อว่าแมนเฟรด (Manfred) สมรสกบัฮปิโปลติา (Hippolita) ทัง้คู่มทีายาทดว้ยกนัสอง

คนคอื คอนราด (Conrad) และมาทลิดา (Matilda) นวนิยายเปิดเรื่องด้วยฉากวนั

สมรสของคอนราดและอซิาเบลลา (Isabella) ธดิาของเฟรเดอรคิ (Frederic) ผู้เป็น

มารค์วสิแห่งแควน้วเิซนซา (Vicenza) ในพธิสีมรสนี้เองทีจู่่ๆ หมวกนักรบหรอืหมวก

อศัวนิทีท่ าดว้ยเหลก็และประดบัดว้ยขนนกขนาดมหมึาซึ่งไม่มใีครทราบว่ามาจากที่

ใดก็หล่นลงมาทับร่างของคอนราดถึงแก่ชีวิตและท าให้งานมงคลต้องกลายเป็น
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โศกนาฏกรรม ด้วยความกลวัว่าจะไม่มทีายาทสบืสกุล แมนเฟรดจงึตดัสนิใจทนัใด

นัน้ว่าจะสมรสกบัอซิาเบลลาเสยีเองโดยพยายามใชอ้ านาจของตนบงัคบัใหบ้าทหลวง  

เจอโรม (Jerome) แห่งออทรานโตยอมใหต้นหย่าขาดจากฮปิโปลติาและเขา้พธิสีมรส

ใหม่กบัอซิาเบลลาใหไ้ด ้ดว้ยความหวาดกลวั อซิาเบลลาจงึหนีแมนเฟรดเขา้ไปหลบ

อยู่ภายในปราสาทออทรานโต อันเป็นที่มาของฉากการติดตามไล่ล่าในเรื่องที่          

อิซาเบลลาหนีไปตามทางเดินใต้ดินมืดๆ แล้วบังเอิญหลงเข้าไปอยู่ในห้องหรือ

บริเวณลึกลับของปราสาท ส่วนแมนเฟรดเองในขณะที่ตามหาอิซาเบลลาก็ถูก

ขดัขวางโดยวญิญาณปู่ ของเขาเองที่สงิสถติอยู่ในภาพวาดในปราสาท ตลอดเวลาที่

แมนเฟรดตามหาอซิาเบลลา เขายงัไดร้บัฟังค าบอกเล่าจากบรรดาคนรบัใชว้่าไดพ้บ

เห็นขาและเท้าขนาดมหึมาที่ดูละม้ายคล้ายคลึงกบัขาและเท้าของอศัวนิอยู่ตามที่

ต่างๆ ในปราสาทดว้ย 

 เมื่อนวนิยายด าเนินไปไดร้ะยะหนึ่ง ความจรงิกค็่อยๆ ปรากฏว่าแมนเฟรด

นัน้ไม่ใช่ทายาททีแ่ทจ้รงิของออทรานโต ปู่ ของแมนเฟรดชื่อรคิารโ์ด (Ricardo) เคย

เป็นบ่าวรับใช้แต่กลับคิดคดลอบวางยาพิษแล้วสังหารอัลฟองโซ (Alfonso) 

เจา้ของปราสาท และครอบครองปราสาทออทรานโตตัง้แต่นัน้เป็นต้นมาจนถงึรุ่น

ลกูหลานอย่างแมนเฟรด นอกจากน้ีในปราสาทเองยงัมคี าท านายว่า “ปราสาทและ

อ านาจการครอบครองปราสาทออทรานโตของตระกูลปัจจุบนัจะสิน้ไปเมื่อ ใดก็

ตามที่เจ้าของที่แท้จรงิจะขยายจนมขีนาดใหญ่โตเกนิกว่าที่จะอยู่ในปราสาทได้” 

(“That the Castle and Lordship of Otranto should pass from the present 

family, whenever the real owner should be grown too large to inhabit it.”) 

(Walpole: 73) แมนเฟรดจดจ าค าท านายนี้ไดข้ึน้ใจ เขาทราบดวี่าหมวกอศัวนิที่

ทบัคอนราดจนเสียชีวิต รวมทัง้ขาและเท้าของอศัวินขนาดยักษ์ที่มีคนเห็นใน

ปราสาทนัน้มาจากรูปปั้นของอลัฟองโซทีอ่ยู่ในโบสถ์เซนต์นิโคลสัของออทรานโต 

แมนเฟรดตระหนักว่าเวลาในการครอบครองปราสาทของตนนัน้เหลอืน้อยเต็มท ี

จึงพยายามท าทุกวิถีทางที่จะฝืนค าท านายดังกล่าวและท าให้ตระกูลของตนมี

อ านาจปกครองอยู่ต่อไปได ้
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 ตัวละครที่ส าคัญอีกคนหนึ่ งในเรื่ องคือหนุ่มชาวบ้านชื่ อทีโอดอร ์

(Theodore) ซึง่เป็นผูท้ี่ชี้ให้แมนเฟรดเหน็ตัง้แต่ตอนแรกว่าหมวกอศัวนิยกัษ์นัน้มี

ลกัษณะที่เหมือนกบัหมวกที่อยู่บนรูปปั้นของอลัฟองโซในโบสถ์ ด้วยความโมโห 

แมนเฟรดจงึสัง่ให้ขงัทโีอดอร์อยู่ในปราสาท ท าให้ชายหนุ่มได้พบและตกหลุมรกั 

มาทลิดา ธดิาของแมนเฟรด ในขณะทีอ่ยู่ในปราสาท ทโีอดอรย์งัไดพ้บกบัอซิาเบลลา

และพยายามช่วยนางให้หนีออกจากปราสาท ในตอนท้ายของเรื่อง แมนเฟรด

บงัเอญิเหน็ทโีอดอร์คุยกบัหญิงสาวในปราสาทจงึเกดิความรษิยาคิดว่าหญิงสาว   

ผูน้ัน้คอื อซิาเบลลาและบนัดาลโทสะใชก้รชิแทงนางจนถงึแก่ความตาย เมื่อไดส้ติ

แมนเฟรดพบว่าหญงิสาวทีถู่กแทงนัน้หาใช่อซิาเบลลาไม่ แต่เป็นธดิาของเขาเอง 

และในขณะที่แมนเฟรดก าลังเศร้าโศกเสียใจกับการกระท าของตนนัน้ รูปปั้น

ของอัลฟองโซที่ค่อยๆ โตขึ้นอยู่ในปราสาทจนกลายเป็นอัศวินขนาดมหึมาก็

ท าลายปราสาทใหพ้งัทลายลงเพื่อทวงอ านาจจากแมนเฟรดใหก้ลบัคนืสู่ทายาทที่

แทจ้รงิของออทรานโต ซึง่ผูเ้ขยีนเผยในตอนท้ายเรื่องว่าคอืทโีอดอร์ ผูเ้ป็นเหลน

ของอลัฟองโซนัน่เอง 

นวนิยายที่มีแก่นเรื่องเกี่ยวกบัทรราชย์ในระบบศักดินาและการตามหา     

ผู้สบืเชื้อสายที่แท้จริงที่สูญหายไปของวงศ์ตระกูลนัน้ที่จริงแล้วเป็นที่คุ้นเคยของ

ผูอ้่านสมยัปลายศตวรรษที ่18 ด ีในปี ค. ศ. 1762 ก่อนทีว่อลโพลจะตพีมิพ ์ปราสาท

ออทรานโต เพยีงแค่สองปี ทอมสั ลแีลนด ์(Thomas Leland) ไดเ้ขยีน นวนิยาย          

อิงประวัติศาสตร์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันชื่อ ลองซอร์ด เอิร์ล ออฟ ซาลสเบอรี 

(Longsword, Earl of Salisbury) โดยใชภู้มหิลงัทางประวตัศิาสตรข์ององักฤษในช่วง

ศตวรรษที่ 12 และ 13 เล่าเรื่องราวของลอร์ดวิลเลียม เอิร์ลแห่งซาลสเบอรี (Lord 

William, Earl of Salisbury) พระโอรสนอกสมรสในพระเจา้เฮนรทีี ่2 ผูจ้งรกัภกัดต่ีอ  

รชิารด์พระเชษฐา (รูจ้กักนัในนามรชิารด์ใจสงิหห์รอืพระเจา้รชิารด์ที่ 1 ขององักฤษ) 

เขาเป็นนักรบผู้กล้าที่ได้รับสมญานามจากอาวุธดาบยาวที่ใช้ว่า “ลองซอร์ด” 

(Longsword) แต่ต้องระเหด็เร่ร่อนอยู่ในฝรัง่เศสหลงัจากการสูร้บและท้ายที่สุดก็

สามารถกลบัมายงัประเทศองักฤษและทวงอ านาจอนัชอบธรรมคนืจาก ลอรด์ เรยม์อน 
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เดอ เบริก์ (Lord Raymond de Burgh) ทีส่รา้งเรื่องว่าวลิเลยีมเสยีชวีติในสงคราม 

จากนัน้จงึเขา้มาครอบครองปราสาทซาลสเบอรแีละบงัคบัใหเ้อลา (Ela) ผูเ้ป็นภรรยา

ของวิลเลียมสมรสกับตน แม้รายละเอียดของเรื่องจะเป็นสิ่งที่ลีแลนด์แต่งขึ้นเอง 

แต่นวนิยายของเขาก็ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้อ่านและนักวิจารณ์ในสมัย

เดยีวกนั เพราะนอกจากจะใช้ภาษาที่สละสลวยแลว้ยงัมเีนื้อเรื่องทีเ่ชดิชูวรีบุรุษของ

องักฤษในประวตัศิาสตรอ์กีดว้ย 

 อย่างไรกด็ ีนวนิยายทีด่เูหมอืนจะองิประวตัศิาสตรข์องวอลโพลนัน้ แมจ้ะ

ใหอ้รรถรสและความสนุกน่าตดิตามแก่ผู้อ่าน แต่กก็่อใหเ้กดิปัญหาในการอ่านอยู่

ไม่น้อย เพราะนอกจากตวัเรื่องจะมคีวามคลุมเครอืในเรื่องบรบิททางประวตัศิาสตร์

ว่าเป็นช่วงใดในยุคกลางแลว้ ยงัมอีงคป์ระกอบของปรากฏการณ์เหนือธรรมชาตทิี่

สุดโต่งจนอาจท าใหผู้้อ่านขบขนัมากกว่าตื่นเต้นหรอืสะพรงึกลวั ยกตวัอย่างเช่น

หมวกอศัวนิทีห่ล่นลงมาทบัคอนราดตอนต้นเรื่อง ผูอ้่านจะเหน็ไดจ้ากบทบรรยาย

ของวอลโพลว่าความใหญ่มหมึาท าใหส้ายตาของแมนเฟรดจบัจอ้งทีห่มวกปรศินา

แทนทีจ่ะเป็นคอนราดทีเ่สยีชวีติอยู่ตรงหน้า  

 

But what a sight for a father’s eyes! – He beheld his child 

dashed to pieces, and almost buried under an enormous 

helmet, an hundred times more large than any casque 

ever made for human being, and shaded with a 

proportionable quantity of black feathers. (Walpole: 74)   

 

ช่างเป็นภาพที่เหลอืทนในสายตาของผูเ้ป็นบดิาเสยีนี่กระไร ที่

เห็นโอรสร่างกายแหลกออกเป็นชิ้นๆ และแทบจะถูกฝังอยู่ใต้

หมวกอศัวนิขนาดมหมึาทีใ่หญ่กว่าหมวกใดๆ ทีม่นุษยไ์ดเ้คยท า

ขึ้นเป็นร้อยเท่าและถูกบดบังโดยขนนกสีด าที่มีปริมาณที่ได้

สดัสว่นกบัหมวก   
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สิง่ที่น่าประหลาดใจคือแมนเฟรดมองขา้มความใหญ่พสิดารของหมวก

ดงักล่าวและมองดูมนัราวกบัเป็นของธรรมดาทีเ่หน็ได้ในชวีติประจ าวนั ทัง้นี้อาจ

เป็นเพราะแมนเฟรดยดึมัน่กบัค าท านายของปราสาทออทรานโตมากจนมองขา้ม

ความเป็นเหตุเป็นผล เมื่อทโีอดอรต์ัง้ขอ้สงัเกตว่าหมวกยกัษ์นี้เหมอืนกบัหมวกบน

รปูปัน้อลัฟองโซทีห่ลุมฝังศพในโบสถอ์อทรานโตและเมื่อชาวบา้นบอกว่าหมวกนัน้

หายไปจากรูปปั้นแล้ว แมนเฟรดจงึกล่าวโทษทโีอดอรใ์นทนัใดว่าขโมยหมวกไป

จากหลุมฝังศพอลัฟองโซและเป็นฆาตกรผู้พรากชีวิตคอนราดไปจากเขา ส่วน

ชาวบา้นกห็ลงเชื่อ ดงัทีว่อลโพลบรรยายว่า 

 

[The mob] –never reflecting, how enormous the 

disproportion was between the marble helmet that had 

been in the church, and that of steel before their eyes; nor 

how impossible it was for a youth, seemingly not twenty, to 

wield a piece of armour of so prodigious a weight. 

(Walpole: 77)  

  

พวกชาวบา้นต่างไม่เคยคดิวเิคราะห์ถงึขนาดทีแ่ตกต่างกนัโดย

สิน้เชงิระหว่างหมวกหนิอ่อนของอลัฟองโซทีเ่คยอยู่ในโบสถ์กบั

หมวกเหลก็ยกัษ์ทีอ่ยู่ตรงหน้า รวมถงึความเป็นไปไม่ไดท้ีว่่าเดก็

หนุ่มทีอ่ายุยงัไม่ถงึ 20 ปีจะสามารถยกหมวกทีห่นักขนาดนี้ได้

อย่างไร  

 

ในขณะที่วอลโพลพยายามใช้องค์ประกอบของความลึกลับและ

ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติตามแบบวรรณคดีวีรคติในยุคกลาง การบรรยาย

เรื่องราวในลกัษณะที่เกินจริงท าให้เกิดความขดัแย้งในตัวบท โดยเฉพาะความ

พยายามที่จะใช้เค้าโครงเรื่อง ภาพพจน์และสญัลกัษณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกบัอศัวิน    
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อลัฟองโซเพื่อเชื่อมโยงตัวละครที่หลากหลาย เมื่อวอลโพลได้เปิดประเดน็เรื่อง

ขนาดของรปูปัน้อลัฟองโซในตอนแรกแลว้กท็ าใหเ้ขาต้องสานต่อประเดน็ดงักล่าว

ในการด าเนินเรื่องราวในตอนต่อๆ มาในนวนิยายดว้ย อย่างเช่น ก่อนทีอ่ซิาเบลลา

จะเดนิทางมายงัออทรานโตเพื่อแต่งงานกบัคอนราดนัน้ เฟรเดอรคิซึ่งถูกขา้ศกึจบั

ตวัไประหว่างรบในสงครามครเูสดไดฝั้นเป็นลางรา้ยเกีย่วกบัอซิาเบลลาและเรยีนรู้

โชคชะตาจากดาบทีเ่ขาขุดพบในป่า ซึง่เป็น “ดาบขนาดมหมึา” (“an enormous 

sabre”) ทีส่ลกัค าท านายไวว้่า เมื่อใดกต็ามทีพ่บหมวกอศัวนิทีเ่ขา้คู่กบัดาบและ

เมื่อธดิาของเฟรเดอรคิตกอยู่ในอนัตรายแลว้ ผูเ้ป็นเลอืดเนื้อเชือ้ไขของอลัฟองโซ

เท่านัน้จะสามารถช่วยอิซาเบลลาให้ผ่านพ้นภัยได้ การใช้วตัถุโบราณและการ

จารกึค าท านายปรศินาเช่นน้ีเป็นองคป์ระกอบทีพ่บบ่อยในวรรณคดวีรีคตยิุคกลาง 

แต่ทว่าการบรรยายของวอลโพลที่เน้นย ้าแต่เรื่องขนาดที่พสิดารของหมวกอศัวนิ

ของอลัฟองโซกลบัท าให้นวนิยายที่ควรจะเป็นเรื่องศกัดิส์ทิธิแ์ละมีมนต์ขลงัใน

สายตาของผูอ้่านกลายเป็นเรื่องพลิกึขบขนัหรอืมลีกัษณะทางวรรณศลิป์ทีเ่รยีกว่า

วลิกัษณ์ (grotesque) ปนอยู่ดว้ย ความประหลาดมหศัจรรยท์ีว่่านี้เหน็ไดช้ดัทีสุ่ด

ในตอนจบของนวนิยายทีอ่ลัฟองโซปรากฏกายเป็นครัง้แรกในเรื่องทีไ่ม่เพยีงจะมา

พรอ้มกบัประกาศติเกีย่วกบัทายาททีแ่ทจ้รงิของออทรานโตแลว้ยงัเตม็ไปดว้ยพลงั

ของการท าลายลา้งจากร่างกายทีข่ยายใหญ่จนท าใหป้ราสาทออทรานโตพงัทลาย

เหลอืแต่เศษซาก และยงัมพีลงัจากปรากฏการณ์ธรรมชาตอิย่างฟ้าผ่าทีก่ลายเป็น

เรื่องเหนือธรรมชาตเิมื่ออลัฟองโซทะยานขึน้สู่สวรรคท์่ามกลางเมฆหมอกบนฟ้าที่

เปิดทางใหน้กับุญเซนตน์ิโคลสัมารบัร่างของอลัฟองโซไป 

 

The moment Theodore appeared, the walls of the castle 

behind Manfred were thrown down with a mighty force, 

and the form of Alfonso, dilated to an immense 

magnitude, appeared in the centre of the ruins. Behold in 

Theodore, the true heir of Alfonso! Said the vision: and 
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having pronounced those words, accompanied by a clap 

of thunder, it ascended solemnly towards heaven, where 

the clouds parting asunder, the form of saint Nicholas 

was seen; and receiving Alfonso’s shade they were soon 

wrapt from mortal eyes in a blaze of glory. (Walpole: 

162) 

 

ทนัททีีท่โีอดอรป์รากฏตวั ก าแพงของปราสาททีอ่ยู่ดา้นหลงัของ

แมนเฟรดกถ็ูกโค่นลงดว้ยพลงับางอย่างทีท่รงอานุภาพ และร่าง

ของอลัฟองโซที่ขยายออกจนมขีนาดใหญ่มหมึาก็ปรากฏอยู่ที่

ตรงกลางซากปรักหักพงันัน้เอง “จงมองดูทีโอดอร์ ทายาทที่

แท้จริงของ อลัฟองโซ!” เมื่อพูดจบ อศัวินก็ทะยานขึ้นบนฟ้า

อย่างเคร่งขรมึพร้อมกบัเสยีงฟ้าผ่ากกึก้องและกลุ่มก้อนเมฆที่

แยกออกจากกันเป็นทางท าให้มองเห็นร่างของนักบุญเซนต์     

นิโคลสัที่มารบัร่างของอลัฟองโซสู่สวรรค์ และในไม่ช้าร่างทัง้

สองก็ถูกห่อหุ้มในแสงสว่างอันโชติช่วงที่ท าให้ตาของมนุษย์

ธรรมดาไม่อาจมองเหน็ได ้ 

 

ผูอ้่านจะสงัเกตไดว้่าใน ปราสาทออทรานโต วอลโพลใชอ้งคป์ระกอบต่างๆ

ทีเ่กีย่วกบัยุคกลางอย่างค่อนขา้งฉาบฉวย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอศัวนิผูก้ลา้ ปราสาท

โบราณหรอืปรศินาค าพยากรณ์ ในช่วงกลางๆ ของนวนิยาย วอลโพลดูเหมอืนจะใส่

ใจกบัรายละเอยีดต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัยุคกลางมากขึน้ โดยเฉพาะตอนทีเ่ฟรเดอรคิขีม่้า

น าขบวนทหารมายงัออทรานโตเพื่อขอตวัอซิาเบลลาคนืจากแมนเฟรด วอลโพลได้

บรรยายถงึ “อศัวนิแปลกหน้าและขบวนผูต้ดิตาม” (“the stranger knight and his 

train”) ไวอ้ย่างวจิติรตระการตาว่าเป็นพลทหารราบกว่าสองรอ้ยนายแต่งกายในชุดสี

แดงด าซึ่งบ่งบอกสถานะความเป็นอศัวนิ รวมไปถงึทหารผู้ส่งสารและทหารผูถ้ือธง
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ประจ าตระกูลที่มีทัง้ตราสญัลกัษณ์ของวเิซนซาและออทรานโตอนัแสดงให้เหน็ว่า

ตระกลูวเิซนซาเป็นเชือ้สายทีใ่กลท้ีส่ดุของออทรานโต ส่วนอศัวนิแปลกหน้าผูข้ ีม่า้น า

ขบวนและอศัวนิผู้ติดตามใกล้ชิดต่างก็สวมชุดเกราะอศัวนิเต็มยศ นอกจากนี้ยงัมี

ขบวนมา้และขบวนทหารอกีกว่ารอ้ยนายช่วยกนัแบกดาบขนาดยกัษ์ทีเ่ฟรเดอรคิขุด

พบในป่าเมื่อครัง้ไปรบในสงครามครูเสดดว้ย ภาพของความสง่างามของขบวนทหาร

แห่งวเิซนซาและศกัดิศ์รขีองเฟรเดอริคผู้เป็นวรีบุรุษจากสงครามอนัศกัดิส์ทิธิแ์ละ

เป็นเลอืดเนื้อเชือ้ไขโดยตรงของอลัฟองโซดูเหมอืนจะบอกผูอ้่านเป็นนัยว่าแมนเฟรด

ก าลงัจะพ่ายแพต่้ออ านาจอนัชอบธรรมทีจ่ะน าสนัตสิุขมาสู่ออทรานโต อย่างไรกต็าม

ภาพความงดงามของอศัวนิยุคกลางทีว่่านี้กลบัถูกบัน่ทอนโดยรายละเอยีดปลกีย่อยที่

ประหลาดมหศัจรรยแ์ละน่าขนัอนัก่อใหเ้กดิวลิกัษณ์เสยีมากกว่า เช่น ดาบยกัษ์ของ  

อลัฟองโซที่ในทนัใดกด็ดีตวัออกมาจากพลทหารร้อยนายแล้วตกลงตรงหน้าหมวก

อศัวนิมหมึาทีพ่ืน้สนามหน้าปราสาทออทรานโต หรอืเมื่อเฟรเดอรคิไดพ้บกบัแมนเฟรด

แลว้กลบัไม่สนทนาใดๆ ไดแ้ต่พยกัและส่ายหน้าโต้ตอบระหว่างทีแ่มนเฟรดพูดซึง่ท า

ให้ภาพลกัษณ์ของอศัวนิยุคกลางผู้กล้าเปลี่ยนไปเป็นเพยีงแค่ภาพล้อเลยีนหรอืหุ่น

กระบอกทีไ่รช้วีติจติใจ 

ในขณะที่วรรณคดปีระเภทวรีคติในยุคกลางหรอืงานลอกเลยีนแบบในยุค

หลงัอย่าง ลองซอรด์ เอริล์ ออฟ ซาลสเบอร ีมกัจะน าเสนออุดมคตขิองการเป็นอศัวนิ 

(chivalry) และแยกแยะตวัละครทีด่แีละชัว่ให้เหน็อย่างชดัเจน ในเรื่อง ปราสาทออ 

ทรานโต กลบัไม่มตีวัละครใดเลยที่เป็นแบบอย่างที่ดใีห้กบัผู้อ่าน และการน าเสนอ

ประเดน็เรื่องความดคีวามชัว่หรอืธรรมะและอธรรมกย็งัก ากวมอกีดว้ย ตวัละครอย่าง

เฟรเดอรคิซึง่น่าจะเป็นตวัแทนของความเป็นพ่อ (father figure) ทีย่ดึมัน่ในความดี

และความถูกตอ้ง เมื่อมาอยู่ทีป่ราสาทออทรานโตกห็ลงใหลในความงามของมาทลิดา

และกลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคดิกบัแมนเฟรดโดยตกลงอย่างง่ายดายทีจ่ะยกอซิาเบลลา

ใหก้บัแมนเฟรดเพื่อแลกกบัการทีต่นจะได้แต่งงานกบัมาทลิดา ส่วนทโีอดอรซ์ึง่เป็น

ทายาททีแ่ทจ้รงิของอลัฟองโซทีด่จูะสวมบทบาทวรีบุรุษของเรื่องทีจ่ะช่วยอซิาเบลลา

ให้พ้นภยัและสมหวงัในความรกักบัมาทลิดาในท้ายที่สุดนัน้กลบักลายเป็นผู้ที่ต้อง
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พึ่งพาความช่วยเหลือจากสตรีคอืทัง้อซิาเบลลาและมาทลิดาที่ช่วยกนัหาทางออก 

จากปราสาทใหท้โีอดอร ์เมื่อเฟรเดอรคิก าลงัเดนิหาอซิาเบลลา อยู่ภายในปราสาท

ทีโอดอร์ยังเข้าใจผิดคิดว่าอัศวินแปลกหน้าเป็นคนของแมนเฟรด จึงรีบเข้ามา

ขวางทางและต่อสูเ้พื่อปกป้องอซิาเบลลาจนท าใหอ้ศัวนิบาดเจบ็โดยมารูค้วามจรงิที

หลงัว่าคู่ต่อสูข้องตนนัน้ที่แท้คอืบดิาของอซิาเบลลานัน่เอง ในฉากนี้แม้ทโีอดอร์จะ

แสดงความกล้าหาญเยีย่งวรีบุรุษแต่กเ็ป็นการแสดงความเป็นวรีบุรุษที่ผดิที่ผดิทาง 

(misplaced heroism) ที่ท าใหเ้หน็อารมณ์วู่วามมากกว่าการใช้เหตุผลพจิารณา

ไตร่ตรอง นอกจากนี้บาทหลวงเจอโรมผูเ้ป็นสญัลกัษณ์ของคุณธรรมความดใีนเรื่องก็

เปิดเผยความจรงิในตอนสดุทา้ยว่าเขาคอืหลานแท้ๆ  ของอลัฟองโซและเป็นบดิาของ

ทโีอดอรท์ีถ่อืก าเนิดบนเกาะซซิลีแีต่ต้องพลดัพรากจากครอบครวัตัง้แต่ยงัเลก็เพราะ

ถูกพวกโจรสลัดจบัตัวไป เมื่อเขากลับมายังเกาะอังกฤษและพบว่าปราสาทของ

ตระกูลถูกครอบครองโดยผู้อื่นเสยีแล้วจึงตัดสนิใจบวชเป็นพระอยู่ในโบสถ์เซนต์     

นิโคลสัของออทรานโต ฉะนัน้เหตุผลในการครองสมณเพศของเจอโรมจงึเป็นเหตุผล

ทางการเมืองที่ใช้ศาสนาเป็นเครื่องต่อรองอ านาจกับแมนเฟรดและเป็นสถานะ

ปลอดภัยให้เขารอคอยจงัหวะที่จะเปิดเผยตัวตนที่แท้จรงิและทวงคืนสทิธิอันชอบ

ธรรมในการครอบครองเป็นเจา้ของออทรานโต  

นอกเหนือจากความพสิดารมหศัจรรยข์ององคป์ระกอบทีเ่หนือธรรมชาตใิน

เรื่องแลว้ ปัญหาในการอ่าน ปราสาทออทรานโต ยงัเกดิจากการทีน่วนิยายขาดความ

ชัดเจนในเรื่องของหลักศีลธรรมอย่างที่นิยายวีรคติและวรรณกรรมร่วมสมัยใน

ศตวรรษที ่18 มกัจะน าเสนอ เหน็ไดจ้ากตวัละครทีเ่ป็นผูห้ญงิในเรื่องอย่างอซิาเบลลา 

ฮปิโปลติาและมาทลิดาที่แม้จะเป็นกุลสตรทีี่ดแีละเพยีบพร้อมแต่กลบัไม่ได้รบัการ

ปกป้องคุม้ครองจากตวัละครชายทีม่บีทบาทเป็นพ่อหรอืสาม ีนัน่กค็อืเฟรเดอรคิและ

แมนเฟรด โดยเฉพาะอย่างยิง่มาทลิดาซึง่เป็นบุตรทีีอ่ยู่ในโอวาททุกประการกลบัถูก 

ผูเ้ป็นบดิาแทงจนถงึแต่ความตายในตอนทา้ยของเรื่อง ซึง่แมแ้มนเฟรดจะกระท าโดย

มไิดต้ัง้ใจแต่การฆ่าหรอืท ารา้ยผูท้ี่เป็นเลอืดเนื้อเชื้อไขของตนนัน้เป็นสิง่ที่อยู่เหนือ

จนิตนาการและความคาดหวงัของผูอ้่านในแง่ศลีธรรมจรรยาเป็นอย่างยิง่ นอกจากนี้
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แมแ้ต่หลกัค าสอนง่ายๆอย่างท าดไีด้ดที าชัว่ได้ชัว่กย็งัมคีวามคลุมเครอืในนวนิยาย

ของวอลโพล ดูจากค าท านายตอนต้นเรื่องที่ว่า “ปราสาทและอ านาจการครอบครอง

ปราสาทออทรานโตของตระกูลปัจจุบนัจะสิ้นไปเมื่อใดกต็ามที่เจ้าของที่แท้จริงจะ

ขยายจนมขีนาดใหญ่โตเกนิกว่าทีจ่ะอยู่ในปราสาทได”้ นัน้ ผูอ้่านจะเหน็ว่านวนิยาย

ก าลงัน าเสนอประเดน็เรื่องอ านาจอนัชอบธรรมและไม่ชอบธรรม และถงึแมอ้ านาจอนั

ไม่ชอบธรรมดูเหมอืนจะถูกขจดัไปในที่สุด แต่เหตุหรอืปัจจยัทีก่่อใหเ้กดิเหตุการณ์

ดงักล่าว (“เมื่อเจ้าของที่แท้จรงิจะเตบิโตจนมขีนาดใหญ่เกนิกว่าที่จะอยู่ในปราสาท

ได้”) กฟั็งดูไร้สาระและไม่มเีหตุผล ที่น่าสงัเกตคอืตวัละครอย่างทโีอดอร์ซึ่งเป็นตวั

ละครเอกของเรื่องกลบัไม่มบีทบาทส าคญัใดๆ เขาอาจเป็นตวัละครที่มเีจตนาดแีต่

การกระท าไม่ไดแ้สดงออกเยีย่งวรีบุรุษ ดงัทีผู่เ้ขยีนไดก้ล่าวถงึก่อนหน้านี้ว่าการท าดี

ของทโีอดอรก์ลบักลายเป็นความผดิพลาดและการกระท าทีข่าดการตรกึตรอง การที่

เขาไดค้รอบครองปราสาทในท้ายที่สุดกด็ว้ยเหตุผลเกี่ยวกบัชาติตระกูลที่ว่าเขาสบื

เชือ้สายโดยตรงมาจากอลัฟองโซซึง่เป็นทีป่ระจกัษ์แก่ตวัละครอื่นโดยการแทรกแซง

ของหุ่นอศัวนิอลัฟองโซยกัษ์อนัเป็นกลวธิกีารประพนัธท์ีม่กัพบในบทละครทีเ่รยีกว่า 

“เทวดามาโปรด” (deus ex machina) ทีช่่วยคลีค่ลายสถานการณ์ทีวุ่่นวายไรท้างออก

และท าให้เรื่องจบลงด้วยดี ฉะนัน้การที่ทีโอดอร์ “ได้ด”ี หรือกลายเป็นทายาทของ

ตระกลูออทรานโตกด็ว้ยปัจจยัภายนอกมากกว่าการกระท าของตวัเขาเอง  

ในทางกลับกัน แมนเฟรดนัน้อาจจะเป็นตัวละครที่น่าเห็นอกเห็นใจ

มากกว่าทโีอดอร ์เขาเองกถ็ูกจ ากดัดว้ยเรื่องของชาตกิ าเนิด เขาไม่ไดเ้ป็นคนรเิริม่

ยึดครองปราสาทออทรานโตโดยตรง แต่เนื่องจากเกิดมาอยู่ในรุ่นลูกหลานที่มี

อ านาจปกครองออทรานโตโดยเบ็ดเสร็จแล้วจึงพยายามท าทุกทางเพื่อรักษา

อ านาจดงักล่าวของตระกลูไว ้หากผูอ้่านพจิารณาเปรยีบเทยีบระหว่างทโีอดอรก์บั

แมนเฟรดให้ดีแล้ว จะพบว่าตัวละครที่มีความมุ่งมัน่ พยายามใช้เหตุผลและ

ตดัสนิใจกระท าการต่างๆ ไดม้ากกว่าคอืแมนเฟรด แมใ้นฉากสุดทา้ยแมนเฟรดจะ

เขา้ใจผดิคดิว่ามาทลิดาคอือซิาเบลลาและตดัสนิใจผดิพลาดที่แทงมาทลิดาถงึแก่

ความตาย แต่ก่อนหน้านี้ตัง้แต่ในฉากแรกของนวนิยายจะเหน็ว่าแมนเฟรดแทบจะ
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เป็นตวัละครเดยีวในเรื่องที่ใช้ความคดิและพยายามหาทางออกให้กบัปัญหาของ

ตนอย่างแยบยล อย่างทีไ่ดก้ล่าวไวค้อืแมนเฟรดรูค้ าท านายของออทรานโตด ีและ

แม้ในพนิัยกรรมของอลัฟองโซจะยกปราสาทและเมอืงใหก้บัรคิาร์โด แต่เชื้อสาย

ของอลัฟองโซก็อาจมีหลงเหลืออยู่ แมนเฟรดจึงพยายามหาวิธีที่จะรักษาวงศ์

ตระกลูของตนและอ านาจแห่งการปกครองออทรานโตดว้ยการใหค้อนราดแต่งงาน

กบัอซิาเบลลา ทายาทของเฟรเดอริคที่เป็นเครอืญาติสุดท้ายที่ยงัมีชวีิตอยู่ของ  

อลัฟองโซ เหน็ไดช้ดัว่าแมนเฟรดพยายามหาช่องทางแทรกใหต้ระกูลของตนเขา้

ไปเป็นหนึ่งเดียวกบัเชื้อสายของอลัฟองโซ และด้วยเหตุนี้จงึท าให้อ านาจอนัไม่

ชอบธรรมแห่งออทรานโตของเขานัน้กลายเป็นอ านาจอนัชอบธรรมได ้อย่างไรกด็ ี

เมื่อคอนราดตายและแมนเฟรดตดัสนิใจจะสมรสกบัอซิาเบลลาเสยีเอง ประกอบกบั

ความหึงหวงอิซาเบลลาที่แมนเฟรดแสดงออกในตอนหลังท าให้ผู้อ่านและนัก

วจิารณ์หลายคนมองว่าการกระท าผดิของแมนเฟรดนัน้เป็นการกระท าผดิทางเพศ  

กระนัน้กต็าม หากพจิารณาใหด้จีะเหน็ว่าแมนเฟรดไม่เคยอธบิายเรื่องการแต่งงาน

กบัอิซาเบลลาโดยให้เหตุผลเกี่ยวกบัความต้องการทางเพศของเขาเลย แต่เป็น

เหตุผลทางดา้นการเมอืง ดงัทีเ่ขาไดก้ล่าวกบับาทหลวงเจอโรมว่าเนื่องจากฮปิโปลติา

ไม่สามารถใหบุ้ตรแก่เขาได้อกี เขาจงึมคีวามจ าเป็นต้องแต่งงานกบัอซิาเบลลาเสยี

เองเพื่อให้มีทายาท อันเป็นความจ าเป็นที่ “เร่งด่วนที่สุด” เพื่อบ้านเมืองและ

ประชาชนของเขา (“Reasons of state, most urgent reasons, my own and the 

safety of my people, demand that I should have a son.”) (Walpole: 103) 

ภายหลงัเมื่อแมนเฟรดได้พบและสนทนากบั “อศัวนิแปลกหน้า” (เฟรเดอรคิ) กไ็ด้

เน้นย ้าเหตุผลเดยีวกนันี้อกี อนัเป็นการบอกเป็นนัยว่าเขาเป็นห่วงประชาชนและเป็น

ผูป้กครองทีด่ ี(“for, sirs, I love my people, and thank heaven, am beloved by 

them”) (Walpole: 122) การสรา้งตวัละครทีไ่ม่ “ขาว” หรอื “ด า” เช่นนี้จงึตรงขา้ม

กบัลกัษณะของวรรณคดีวรีคติยุคกลางที่มกัจะเน้นการเชดิชูวรีบุรุษและลงโทษ

ผูก้ระท าผดิ 
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4. วอลโพลในบริบทของกำรตีพิมพ ์ปราสาทออทรานโต  

 นวนิยายเรื่อง ปราสาทออทรานโต ตพีมิพเ์ป็นครัง้แรกในปี ค.ศ. 1764 

โดยทีป่กในระบุไวใ้ตช้ื่อนวนิยายว่าเป็น “เรื่องแต่ง” (A story) ทีแ่ปลโดย “วลิเลยีม 

มารแ์ชล” (William Marshal) จากตน้ฉบบัทีเ่ขยีนเป็นภาษาอติาเลยีนโดย ”โอนูฟริ

โอ มูราลโต” (Onuphrio Muralto) เป็น “หนังสอือนัศกัดิส์ทิธิข์องโบสถ์เซนต ์      

นิโคลสัในเมอืงออทรานโต” (Canon of the Church of St. Nicholas at Otranto) 

ก่อนถงึตวัเรื่องวอลโพลซึง่สวมบทบาทเป็นวลิเลยีม มารแ์ชล ยงัไดเ้ขยีนค าน าไว้

ซึ่งโดยภาพรวมเป็นการอธบิายที่มาของหนังสอืว่าผู้แปลได้พบหนังสอืเล่มนี้ใน

ห้องสมุดของครอบครัวชาวคาทอลิกเก่าแก่ครอบครัวหนึ่งทางตอนเหนือของ

องักฤษ หนงัสอืเล่มนี้พมิพโ์ดยใชต้วัอกัษรแบบกอทกิในปี ค.ศ. 1529 ทีเ่มอืงเนเปิลส ์

ประเทศอติาล ีแต่จากเรื่องราวทีเ่กดิขึน้ในนวนิยายน่าจะพอคาดเดาไดว้่าเขยีนขึ้น

ในช่วงระหว่างสงครามครูเสดครัง้ที ่1 และ 2 (ค.ศ. 1095 และ 1243) นอกจากนี้

ชื่อของตวัละครที่เป็นบ่าวรบัใช้ในปราสาทออทรานโตที่มาจากภาษาสเปนยงับ่ง

บอกดว้ยว่าเรื่องนี้น่าจะเขยีนขึน้หลงัจากทีพ่วกกษตัรยิเ์ชือ้สายสเปนหรอืพวกทีม่า

จากอาณาจกัรอารากอน (Aragon) เขา้มาปกครองเมอืงเนเปิลส ์(Naples) ซึง่บาง

ต ารากว็่าเป็นในช่วงปลายศตวรรษที ่13 และบางต ารากว็่าต้นศตวรรษที ่15 ทัง้นี้

วอลโพล (วลิเลยีม มารแ์ชล) กล่าวว่าแมก้ารเขยีนและพมิพห์นังสอืจะเฟ่ืองฟูเป็น

อย่างมากในช่วงปลายศตวรรษที ่15 ก่อนทีอ่ติาลจีะเขา้สู่ยุคฟ้ืนฟูศลิปวทิยาการที่

บรรดานักปฏริูป (reformers) ต่างกป็ฏเิสธความงมงายลา้สมยัของคนในยุคกลาง

นัน้ กอ็าจยงัมพีระทีม่ฝีีมอืในการเขยีนบางรปูทีเ่ขยีนเรื่องเหนือธรรมชาตทิ านองนี้

ใหช้าวบา้นซึง่เป็นกลุ่มคนทีย่งัเสพวรรณคดวีรีคตทิีเ่ตม็ไปดว้ยปรากฏการณ์เหนือ

ธรรมชาตแิละเรื่องราวมหศัจรรย์พนัลกึ ฉะนัน้การทีน่ักเขยีนคนหนึ่งจะเขยีนเรื่อง

เช่นนี้จึงไม่แปลกอะไรในสมัยนัน้เพราะถือว่าซื่อสัตย์ต่อกาลสมัย หากผู้อ่าน

สมยัใหม่จะเหน็ว่าเรื่องราวไม่ไดต้ัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นจรงิ แต่ผูแ้ปลมอง

ว่านวนิยายนี้ก็ให้คุณค่าทางวรรณคดแีละเหมาะที่จะถูกน าเสนอในรูปแบบของ

ละครเพราะเป็นงานทีม่เีอกภาพในแง่ของกาลเวลา สถานทีแ่ละการกระท าของตวั
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ละคร ตามที่อรสิโตเติลได้ก าหนดไว้ให้เป็นกฎของการเขยีนและแสดงละคร แม้

เรื่องราวจะไม่ได้ใหค้ติสอนใจอะไรมากไปกว่าขอ้คดิในย่อหน้าสุดท้ายของค าน า

ทีว่่า “บาปกรรมใดทีบ่รรพบุรุษไดก้ระท าไว้จะหวนกลบัมาตกแก่ทายาทรุ่นหลาน

และเหลน” (“the sins of fathers are visited on their children to the third and 

fourth generation”) (Walpole: 61)7 ผูแ้ปลตัง้ขอ้สงัเกตทิง้ทา้ยไวว้่าฉากของการ

ด าเนินเรื่องทัง้หมดนัน้น่าจะมาจากปราสาททีม่อียู่จรงิในอติาลซีึง่น่าจะเป็นที่สนใจ

ของผูอ้่านทีช่อบคน้ควา้เกีย่วกบัสถานทีใ่นประวตัศิาสตรอ์ยู่ไม่น้อย 

หลงัจากการตีพิมพ์เป็นครัง้แรก นวนิยายของวอลโพลได้รบัการตอบรบั

ค่อนข้างดีจากผู้อ่านและนักวิจารณ์ร่วมสมัย แม้เรื่องราวจะแปลกพิสดารและ

เหลอืเชื่อส าหรบัผูอ้่านในศตวรรษที ่18 แต่บรรดานักวจิารณ์ต่างกม็องขา้มประเดน็

ดงักล่าวเพราะเชื่อว่าการเล่าเรื่องนัน้ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความงมงายของคนในยุค

กลางจริงๆ และยงักล่าวชื่นชมตัวบทในด้านความงามของภาษาและการสร้างตัว

ละครที่สะท้อนความซบัซ้อนทางอารมณ์ของมนุษย์ได้เป็นอย่างด ีนอกจากน้ีการที่

วอลโพลสอดแทรกค าน าไวก้่อนหน้าตวับทยงัท าใหห้นงัสอืเป็นทีส่นใจส าหรบันักอ่าน

สมยัศตวรรษที ่18 ทีก่ าลงัอยู่ในกระแสความคลัง่ไคลศ้ลิปวฒันธรรมยุคกลาง ดงัจะ

เห็นได้ทัว่ไปจากหนังสือประวัติศาสตร์ สงัคม วฒันธรรม รวมถึงถึงวรรณกรรม

เก่าแก่ทีผู่เ้ขยีนมกัใหข้อ้มลูทีเ่ป็นบรบิทเชงิวชิาการควบคู่ในค าน าและเชงิอรรถ โดย

ผู้ที่มีความรู้ทางประวัติศาสตร์อิตาลีอาจจะคาดเดาว่า ปราสาทออทรานโต            

อิงประวัติศาสตร์จริงๆ เพราะชื่อแมนเฟรดนัน้เป็นชื่อของกษัตริย์องค์สุดท้ายที่

ปกครองเมอืงเนเปิลสก์่อนที่เมอืงนี้จะตกอยู่ใต้อ านาจของพวกกษัตรยิอ์ารากอนใน  

ปี ค.ศ. 1266 อย่างไรกต็ามค าน าของวอลโพลไม่ไดใ้หค้ าตอบชดัเจนเกีย่วกบัปีหรอื

ช่วงเวลาทีม่กีารเขยีนนวนิยายเล่มนี้ขึน้ แต่กลบัใหท้างเลอืกไวอ้ย่างกว้างๆ ว่าอาจ

เป็นช่วงใดกไ็ด้ระหว่างศตวรรษที่ 11 และศตวรรษที่ 15 และถ้าแมนเฟรดเป็นตวั

ละครทีส่รา้งจากบุคคลส าคญัทีเ่ป็นกษตัรยิข์องของเนเปิลสใ์นประวตัศิาสตรจ์รงิ การ

ให้ชื่อตวัละครอกีกลุ่มที่มาจากภาษาสเปนกด็ูผดิยุคผดิสมยัเพราะในความเป็นจรงิ

น่าจะมกีารใชช้ื่อเหล่านี้หลงัจากสมยัการปกครองของกษตัรยิแ์มนเฟรด ส่วนสถานที่
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จรงิทีใ่ชเ้ป็นฉากของการด าเนินเรื่องกเ็ป็นเพยีงขอ้สงัเกตของผูแ้ปลที่ไม่มหีลกัฐาน

ใดๆ มารองรับ อีกทัง้ข้อคิดที่ผู้แปลดึงออกมาจากตัวบทก็น่าฉงนพอๆ กับค า

พยากรณ์ในปราสาทออทรานโต และการที่นวนิยายในภาพรวมดูจะให้ความส าคญั

กบัชาตกิ าเนิดและการล าดบัเครอืญาตมิากกว่าคุณงามความดขีองตวัละคร 

ในศตวรรษที ่20 และ 21 ทีม่กีารเขยีนและตพีมิพช์วีประวตัิของวอลโพล 

รวมถึงการเผยแพร่จดหมายส่วนตวัที่วอลโพลเขยีนถึงญาติและมติรสหายทัง้ใน

รปูแบบของหนงัสอืและขอ้มลูดจิติอล เป็นเรื่องทีไ่ม่ยากเลยทีผู่อ้่านในยุคปัจจุบนัที่

สนใจงานเขยีนของวอลโพลอย่าง ปราสาทออทรานโต จะทราบถึงความเป็นมา

และบรบิททีแ่วดลอ้มการเขยีนนวนิยาย ซึ่งผูอ้่านทีศ่กึษาเพิม่เตมิจากแหล่งขอ้มูล

ขา้งต้นจะทราบทนัทีว่าการที่วอลโพลสมมุติตวัเองเป็นผู้แปลและบรรณาธิการ        

(วลิเลยีม มาร์แชล) นัน้ไม่ได้เกดิจากความไม่มัน่ใจที่จะน าเสนอตนเองในฐานะ

นักเขยีนเสยีทเีดยีว แต่มาจากอารมณ์ขนัและความขีเ้ล่นของวอลโพลที่อยากจะ

ลอ้เลยีนกระแสความนิยมศลิปวฒันธรรมยุคกลางดว้ยการตบตาคนอ่านว่าผลงาน

ของตนเป็นงานเขยีนเก่าแก่ที่มบีรบิททางประวตัศิาสตร ์หากผู้อ่านเปรยีบเทยีบ  

ปราสาทออทรานโต กบัผลงานอื่นๆ ของวอลโพล ไม่ว่าจะเป็นงานเขยีนหรอืสตรอ

เบอรร์ี ่ฮลิล ์จะเหน็ว่างานเหล่าน้ีมคีวามคลา้ยคลงึกนัอย่างหนึ่งคอืมตี้นก าเนิดจาก

พืน้ทีห่รอืบรบิทความเป็นสว่นตวัของวอลโพล สิง่ทีส่ าคญัประการแรกคอื ปราสาท

ออทรานโต นัน้ตีพมิพ์โดยส านักพิมพ์สตรอเบอร์รี่  ฮลิล์ของวอลโพลเองเป็น

จ านวนหา้รอ้ยเล่ม โดยทีป่กในระบุว่า “พมิพ์ให ้กบัทอมสั โลนดส์ บนถนนฟลตี” 

ของลอนดอน (“Printed for Tho[mas] Lownds in Fleet Street”) ในขณะทีผู่อ้่าน

ทัว่ไปอาจจะยงัจบัต้นชนปลายเกี่ยวกบัทีม่าทีไ่ปของนวนิยายไม่ถูก ผู้อ่านที่เป็น

คน “วงใน” ซึง่หมายถงึญาตแิละคนสนิทของวอลโพลต่างกอ็่านและพดูถงึนวนิยาย

เล่มนี้ในอกีลกัษณะหนึ่ง ในการน าเสนอนวนิยายให้กบัประชาชนทัว่ไป วอลโพล

อาจดูจริงจงัหรือใส่ใจกบับริบททางประวตัิศาสตร์ของนวนิยาย แต่ในจดหมาย

ส่วนตัวที่วอลโพลเขยีนถึงญาติและสหายเช่น วลิเลยีม โคล และโจเซฟ วาร์ตัน 

เขากล่าวถงึนวนิยายของตนว่าเป็นเพยีงเรื่องเล่าเลก็ๆ น้อยๆ ทีไ่ม่ไดส้ลกัส าคญั
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อะไร (“a little story-book”, “a trifle”)8 ยิง่ไปกว่านัน้วอลโพลยงับอกกบัวลิเลยีม 

เมสนัว่าเขาเขยีนนวนิยายเล่มนี้โดยปราศจากการวางแผนล่วงหน้าใดๆ ทัง้สิน้9 ใน

จดหมายถงึโคล เขาเผยว่าแทจ้รงิแลว้ นวนิยายนี้มทีีม่าจากความฝันครัง้หนึ่งทีเ่ขา

เห็นมือขนาดยักษ์ของอัศวินในชุดเกราะอยู่บนหัวของราวบันไดขัน้บนสุดใน 

“ปราสาทกอทกิ” สตรอเบอรร์ี ่ฮลิลข์องเขาเอง และเมื่อตื่นขึน้มาจงึเริม่จบัปากกา

เขยีนนวนิยาย ซึง่ใชเ้วลาเพยีงไม่ถงึสองเดอืนกส็ามารถเขยีนไดเ้สรจ็10 ดว้ยเหตุนี้

สตรอเบอร์รี่ ฮิลล์จึงกลายเป็นฉากส าคัญในการด าเนินเรื่อง อย่างในฉากที่

วญิญาณของรคิารโ์ดเดนิออกมาจากภาพวาด วอลโพลกจ็นิตนาการจากภาพวาด

ของเซอรเ์ฮนร ีแคร ีไวสเ์คาทน์ฟอลค์แลนดท์ี ่1 (Henry Cary, 1st Viscount Falkland) 

ผู้น าฝ่ายบริหารของไอร์แลนด์ในต้นศตวรรษที่ 17 ที่อยู่ในห้องแสดงภาพของ       

สตรอเบอรร์ี ่ฮลิล ์ 

ในจดหมายโต้ตอบกับวอลโพล บรรดาคนสนิทของเขาซึ่งทราบดีว่า 

ปราสาทออทรานโต เป็นเพยีงงานลอกเลยีนแบบวรรณกรรมยุคกลางต่างกส็นุกไปกบั

ความแปลกพิสดารของเรื่องที่วอลโพลแต่งขึ้นและต่างก็ได้รับความบันเทิงจาก      

นวนิยายในลกัษณะต่างๆ กนั ยกตวัอย่างเช่น ทอมสั เกรย ์(Thomas Gray) เพื่อน

สนิทของวอลโพล และกวผีู้โด่งดงัในช่วงกลางศตวรรษที่ 18 เมื่ออ่านนวนิยายเป็น

ครัง้แรกก็รู้ทันทีว่าเป็นฝีมือการแต่งของวอลโพล และยังหยอกล้อวอลโพลใน

จดหมายดว้ยว่าเพื่อนของเขาหลายคนทีอ่่าน ปราสาทออทรานโต “บ้างกร็อ้งไหไ้ป

กบันวนิยาย และส่วนใหญ่กก็ลวัที่จะเขา้นอนคนเดยีวตอนกลางคนื และกค็งคดิว่า

เรื่องทีอ่่านเป็นเรื่องแปลมาจากเรื่องจรงิแล้วถ้าไม่ใช่เพราะเซนต์ นิโคลสั” ทีใ่นฉาก

เหนือจรงิฉากสดุทา้ยปรากฏกายท่ามกลางเมฆหมอกและเสยีงฟ้ารอ้งกกึกอ้งเพื่อมา

รบัร่างของอลัฟองโซขึน้สู่สวรรค ์(“[It] makes some of us cry a little, and all in 

general afraid to go to bed o’ nights. We take it for a translation, and 

should believe it to be a true story, if it were not for St. Nicholas.”)11 จอรจ์ 

เจมส ์วลิเลยีม (George James William) รูด้วี่าวอลโพลหนัมาแต่งนวนิยายเพื่อ

บรรเทาความเบื่อหน่ายจากเหตุทางการเมอืงทีท่ าใหญ้าตสินิทของเขาคอืเฮนร ีซมีอร ์
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คอนเวย์ ถูกปลดออกจากต าแหน่งในราชส านัก ในจดหมายถึงจอร์จ เซลวิน 

(George Selwyn) วลิเลยีมจงึกล่าวถงึ ปราสาทออทรานโต ว่าเกดิจากความเดอืด

ดาลเรื่องการเมอืง (“political frenzy”) ทีท่ าใหว้อลโพลเขยีนนวนิยายแสนพสิดารที่

มทีัง้ “ผแีละเวทมนตร ์วญิญาณทีเ่ดนิออกมาจากกรอบรูป” รวมไปถงึ “หมวกยกัษ์

ทีห่ล่นจากโลกพระจนัทร์ลงมาครอบตระกูลไปกว่าครึง่” (“It consists of ghosts 

and enchantments; pictures walk out of their frames…helmets drop from 

the moon; and cover half a family.”)12 ส่วนวลิเลยีม เมสนั ทีห่ลงเชื่อว่า 

ปราสาทออทรานโต เป็นงานเขยีนโบราณ แต่เมื่อได้ทราบเบื้องหลงัการแต่งนว

นิยายจากจดหมายของวอลโพลแล้วกช็อบใจเป็นอย่างมากจนถึงกบัเอ่ยปากว่า

ยนิดจีะใหว้อลโพลเขยีนนวนิยายหลอกอกีทุก ๆ ปีไป (“[T]hough it proves me 

your dupe, I should be glad to be duped again every year of my life.”)13  

อย่างไรก็ตาม หลงัจากที่นวนิยายได้รบัการตอบรบัอย่างดีจากผู้อ่าน 

วอลโพลตดัสนิใจตพีมิพ ์ปราสาทออทรานโต เป็นครัง้ที ่2 ในปี ค.ศ. 1765 โดยตดั

ชื่อผู้เขยีน “โอนูฟรโิอ มูราลโต” และผู้แปล “วลิเลยีม มาร์แชล” ออกจากปกในและ

พมิพใ์ตช้ื่อนวนิยายว่าเป็น “เรื่องแบบกอทกิ” (A Gothic Story) พรอ้มกบัเขยีนค าน า

ใหม่และใส่ชื่อย่อของตนเองคอื “เอช.ดบัเบลิยู.” (H.W.) ไวข้า้งล่างบทรอ้ยกรองซอน

เนตทีเ่ขาอุทศิใหเ้ลดแีมร ีโคก้ (Lady Mary Coke) การตพีมิพค์รัง้ที ่2 นี้จงึเป็นการ

เปิดเผยต่อผู้อ่านว่า ปราสาทออทรานโต เป็นเพยีงเรื่องแต่งและผู้แต่งกค็อืฮอเรซ 

วอลโพล ในขณะทีค่ าน าของการตพีมิพค์รัง้ที ่1 มนี ้าเสยีงความเป็นวชิาการทีแ่ฝงไว้

ด้วยอารมณ์ขนัของวอลโพลดงัที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นในบทความ ค าน าของการ

ตีพิมพ์ครัง้ที่ 2 วอลโพลกลบัมีน ้าเสยีงที่ดูจริงจงัมากขึ้นเพื่อรบัมอืกบัค าวิพากษ์ 

วิจารณ์ที่อาจจะตามมาจากการอ่านเรื่องแต่งแบบกอทิกของเขา เหตุผลหลักที่     

วอลโพลใชอ้ธบิายการสวมบทบาทเป็นวลิเลยีม มารแ์ชลในครัง้แรกคอื “ความไม่

มัน่ใจในฝีมอืการเขยีน” ของเขา (“diffidence of his own abilities”) และ “ความ

พยายามที่จะน าเสนองานเขยีนรูปแบบใหม่” ให้กบัผูอ้่าน (“the novelty of the 

attempt”) (Walpole: 65) ซึง่ “ความพยายาม” ทีว่่านี้ วอลโพลกล่าวในค าน าว่า 
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“เป็นความพยายามทีจ่ะผสมผสานวรรณกรรมแบบเก่ากบัแบบใหม่เขา้ด้วยกนั” (“It 

was an attempt to blend the two kinds of romance, the ancient and the 

modern.”) (Walpole: 65) ทัง้นี้ในสมยัของวอลโพลเป็นทีเ่ขา้ใจกนัว่าวรรณกรรมแบบ

เก่าหมายถงึวรรณคดวีรีคตยิุคกลางที่มอีงคป์ระกอบของตวัละครและปรากฏการณ์

เหนือธรรมชาติ ส่วนวรรณกรรมแบบใหม่หมายถึงนวนิยายทีใ่ช้ฉาก เหตุการณ์และ

ตวัละครร่วมสมยั (novel) ซึง่ถอืก าเนิดในตน้ศตวรรษที ่18 และเป็นทีน่ิยมแพร่หลาย

เรื่อยมา14  ในการผสมผสานวรรณกรรมทัง้สองแบบนี้ วอลโพลอ้างว่าเขายดึ “หลกั

ของความเป็นไปได”้ (“rules of probability”) ทีใ่หต้วัละคร “คดิ พูดและท าอย่างทีค่น

ธรรมดาพงึจะกระท าเมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์ทีแ่ปลกประหลาด” (“to make them 

think, speak, and act, as it might be supposed mere men and women would do 

in extraordinary positions.”) (Walpole: 65) นอกจากนี้ในค าน าวอลโพลยงักล่าว

สรรเสรญิวลิเลยีม เชกสเปียร ์ผูเ้ป็นต้นแบบของการผสมผสานองคป์ระกอบทีแ่ตกต่าง

กนัในงานเขยีนโดยยึดหลกัของความเป็นไปได้ ส าหรบัวอลโพลแล้วเชกสเปียร์คือ   

นักประพันธ์ชาวอังกฤษที่ยิ่งใหญ่ผู้เป็นตัวแทนของพลงัแห่งการสร้างสรรค์และ

อสิรภาพของจินตนาการและความคิด ตรงกนัข้ามกบันักคดินักเขยีนชาวฝรัง่เศส

อย่างวอลแตร ์(Voltaire) ทีว่จิารณ์งานของเชกสเปียรว์่าหยาบกระดา้ง แต่ในงานของ

เขาก็ยึดกฎการเขียนที่ตายตัวจนเกินไปจนไม่เป็นธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้นวนิยาย 

“กอทกิ” ของวอลโพล (ซึ่งตีพิมพ์เพยีงแค่หนึ่งปีหลงัจากสงครามเจด็ปีกบัฝรัง่เศส

สิ้นสุด) จึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระแสความรักชาติของคนในสมัยนัน้ที่เชิดชู

รากเหงา้ทางวฒันธรรมของชาวองักฤษ  

อย่างไรกด็ ีเป็นทีน่่าสงัเกตว่าการใช้ค าว่ากอทกิของวอลโพลนัน้ไม่ได้ยดึ

ตดิกบับรบิททีถู่กต้องแม่นย าทางประวตัศิาสตร์เหมอืนนักวชิาการคนอื่น ๆ ในสมยั

เดยีวกนั แต่มนีัยของเสรภีาพแห่งการสรา้งสรรคผ์ลงานศลิปะเช่นเดยีวกบัการสรา้ง 

“ปราสาทกอทกิ” ของเขาทีผ่สมผสานสถาปัตยกรรมแบบเก่าและแบบใหม่ นอกจากนี้

ความพยายามของวอลโพลทีจ่ะใชอ้งคป์ระกอบจากเรื่องแต่งสองแบบโดยยดึหลกัของ

ความเป็นไปได้กเ็ป็นที่น่ากงัขา ดงัที่ได้กล่าวไว้แล้วในบทความนี้ วอลโพลเองก็มี
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ความเคลอืบแคลงวรรณคดวีรีคตแิบบเก่าทีน่ าเสนอภาพยุคกลางทีส่วยงามและเป็น

อุดมคติเกินไป ในนวนิยาย ปราสาทออทรานโต จึงเหน็ได้ว่าเขาใช้ฉากที่เป็นยุค

กลางอย่างผวิเผนิและยงัดูเหมอืนจะลอ้เลยีนองคป์ระกอบต่าง ๆ ของวรรณคดวีรีคติ

ยุคกลางในหลาย ๆ ตอนในเรื่อง เช่น การใช้ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาตทิี่สุดโต่ง 

การวาดภาพอศัวนิที่เหมอืนกบัหุ่นกระบอกและการสร้างตัวละครเอกที่ต้องพึ่งพา

คุณสมบตัิเรื่องชาติตระกูลมากกว่าความดี ส าหรบัวรรณกรรมร่วมสมยัที่เน้นการ

บรรยายภาพทีใ่กล้เคยีงความเป็นจรงิ การใชเ้หตุผลและการสัง่สอนศลีธรรมจรรยา

ให้แก่ผู้อ่านนัน้ วอลโพลเองก็ดูจะไม่ได้ชื่นชอบเท่าใดนัก ด้วยความที่เขามาจาก

สงัคมชัน้สงู จงึค่อนขา้งจะดูถูกนักเขยีนนวนิยายร่วมสมยัซึง่ส่วนใหญ่มาจากชนชัน้

กลางที่ต้องหารายได้หลกัจากการเขยีน15 ในจดหมายถึงวิลเลียม เมสนั วอลโพล 

วจิารณ์งานของแซมมวล จอห์นสนั (Samuel Johnson) ว่า “ไร้รสนิยม” และ 

“หลกัเกณฑ์ใด ๆ ในการใช้วจิารณญาณ” (“neither taste nor…criterion of 

judgement”)16 ในลกัษณะเดยีวกนั เขาพูดถึงนวนิยายของแซมมวล รชิาร์ดสนั 

(Samuel Richardson) กบั ฮอเรซ มานน์ว่าน่าเบื่อเพราะเน้นการสอนศลีธรรม

มากเกนิไปราวกบัเล่าจากปากของ “ครูสอนศาสนาพวกเมธตอดสิท์” (Methodist 

teacher)17 แมว้อลโพลจะอา้งว่าไดล้อกเลยีนลกัษณะส าคญัของวรรณกรรมแบบ

ใหม่ แต่ในการเขยีน ปราสาทออทรานโต เขากลบัไม่ใส่ใจเรื่องของหลกัค าสอน

และค่านิยมในสงัคมอย่างที่นวนิยายร่วมสมยัมุ่งเน้น โดยสรา้งตวัละครที่มคีวาม

คลุมเครอืในแง่ศลีธรรม ยิง่ไปกว่านัน้ยงัน าเสนอประเดน็ทีแ่ฝงไวด้ว้ยลกัษณะของ

การบ่อนท าลายค่านิยมเรื่องครอบครัวที่ดีเช่น การคลุมถุงชน การสมรสที่ผิด

ประเพณี และการฆา่บุตรธดิาในสายเลอืด 

นวนิยาย ปราสาทออทรานโต จงึเป็นผลงานที่สร้างความพศิวงงงงวยไม่

น้อยใหก้บัผูอ้่าน หลงัจากที่วอลโพลเปิดเผยตวัตนว่าเป็นคนเขยีนนวนิยาย บรรดา

นกัวจิารณ์ทีเ่คยชื่นชม ปราสาทออทรานโต เมื่อตพีมิพค์รัง้แรกต่างกห็นัมาโจมตงีาน

ดงักล่าว ในยุคสมยัทีก่ารเขยีนวรรณกรรมตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นจรงิและการ

สอนศีลธรรม งานเขียนที่เต็มไปด้วยสิ่งอัศจรรย์และขาดหลักค าสอนอาจเป็นที่
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ยอมรบัได้ด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นงานเขยีนยุคโบราณที่คนยงัไม่มคีวามเจริญทัง้ทาง

สตปัิญญาและศลีธรรม แต่เมื่อใดกต็ามทีง่านเขยีนนัน้เป็นผลงานยุคปัจจุบนักอ็าจถูก

กล่าวหาไดท้นัทวี่าหลอกลวงประชาชนใหห้ลงผดิ ดงัเช่นจอหน์ แลงฮอรน์ (John 

Langhorne) ที่เขยีนบทวิจารณ์หนังสอืลงในวารสาร เดอะ มนัท์ลีย์ รีววิ (The 

Monthly Review) ทีป่ระนาม ปราสาทออทรานโต ว่าสรา้งรสนิยมทีผ่ดิๆ ในยุคทีม่ี

ความก้าวหน้าทางการศกึษาอย่างศตวรรษที ่18 ด้วยการ “ท าใหค้นอ่านเกดิความ

เชื่องมงายบชูาภูตผปีีศาจแบบสมยัยุคกลางอนัป่าเถื่อนขึน้อกีครัง้” (“re-establishing 

the barbarous superstitions of Gothic devilism!”) (Sabor, 1987: 71-72) แมใ้น

ต้นศตวรรษที ่19 จอหน์ ดนัลอ็บ (John Dunlop) ผูเ้ขยีนหนังสอืเกีย่วกบัประวตัิ

วรรณกรรมคอื ฮสิตร ีออฟ ฟิกชนั (History of Fiction [1814]) กย็งักล่าวถึง 

ปราสาทออทรานโต ว่าน าเสนอภาพของ “กะโหลก โครงกระดูก ผนังปราสาททีเ่ลื่อน

ได้ หลังคาห้องใต้ดินที่เปียกชื้น ประตูลบัที่พื้น และห้องสภาพน่าหดหู่ ” อนัเป็น

องค์ประกอบที่ไม่เกี่ยวกบัการเป็นอศัวินหรือภาพที่สวยงามของยุคกลาง (“What 

analogy have skulls or skeletons—sliding panels—damp vaults—trap doors—

and dismal apartments, to the tented fields of chivalry and its airy 

enchantments?”) (Sabor, 1987:  99) ในขณะทีน่ักวจิารณ์พยายามมองหาลกัษณะ

ของยุคกลางตามอุดมคติ วอลโพลกลบัใช้ค าว่ากอทกิเพื่อน าเสนอด้านมดืของสมยั 

ค าว่ากอทกิทีก่ลายเป็นสว่นหนึ่งของชื่อนวนิยายตัง้แต่การตพีมิพค์รัง้ที ่2 เป็นต้นมา

จงึสื่อถึงทัง้การส่งเสริมความเป็นชาตินิยมตามที่วอลโพลเขยีนในค าน า และความ

ตอ้งการสว่นตวัของวอลโพลทีจ่ะสรา้งสรรคผ์ลงานทีอ่ยู่นอกกรอบของขนบธรรมเนียม

และแบบแผน  

ไม่ว่าวอลโพลจะมคีวามรูส้กึรบัผดิชอบต่อสงัคมมากน้อยเพยีงใดในการ

ใชค้ าว่ากอทกิ และค าน าในการตพีมิพค์รัง้ที ่2 จะเป็นเพยีงเหตุผลหรอืขอ้อา้งให้    

วอลโพลผลติผลงานทีน่อกรตีหรอืไม่ ผูอ้่านทีศ่กึษาวรรณกรรมกอทกิควรตระหนัก

ถงึความสมัพนัธ์ทีซ่บัซอ้นระหว่างความเป็นสาธารณะและความเป็นส่วนตวัของ  

ปราสาทออทรานโต รวมถงึส่วนหนึ่งของทีม่าของนวนิยายจากกจิกรรมยามว่าง
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และการเล่นสนุก (playfulness) ของผู้เขยีนทีต่้องการรกัษาภาพลกัษณ์ของตนใน

ฐานะคนชนชัน้สงูมากกว่านักวชิาการหรอืนักเขยีนมอือาชพีดงัทีบ่ทความนี้ชีใ้หเ้หน็ 

อย่างไรกด็ ีปัจจยัทีส่รา้งความลกึลบัและสยองขวญัอย่าง “กะโหลก โครงกระดูก ผนัง

ปราสาทที่เลื่อนได้ หลงัคาห้องใต้ดินที่เปียกชื้น ประตูลบัที่พื้น และห้องสภาพน่า  

หดหู่” ทีน่ักวชิาการอย่างจอหน์ ดนัลอบปฏเิสธ รวมถงึแก่นเรื่องเกีย่วกบัความลบัที่

ซ่อนเร้นในวงศ์ตระกูล การฆาตกรรมและความตาย กลบักลายเป็นองค์ประกอบที่

นักเขยีนรายต่อๆ มาน ามาประยุกต์ใช้ ไม่ว่าจะเป็นคลารา รีฟ (Clara Reeve) 

ผูเ้ขยีนเรื่อง ด ิโอลด ์องิลชิ บารอน: อะ กอทกิ สตอร ี(The Old English Baron: A 

Gothic Story [1778]) หรอืแอนน์ แรดคลฟิฟ์ (Ann Radcliffe) ทีโ่ด่งดงัจากการ

เขียนนวนิยายกอทิกหลายเรื่อง อาทิเช่น เดอะ คาสเซิลส์ ออฟ แอทลิน แอนด ์       

ดนัเบยน์ (The Castles of Athlin and Dunbayne [1789]) อะ ซซิเิลยีน โรมานซ ์(A 

Sicilian Romance [1790]) และ เดอะ มสิทรสี ์ออฟ ยูดอลโฟ (The Mysteries of 

Udolpho [1794]) ที่ใช้ฉากในยุคกลางและ/หรอืประเทศที่ประชาชนนับถือศาสนา

ครสิตน์ิกายคาทอลกิดงัเช่นอติาลแีละสเปน (ทีค่นองักฤษมองว่าลา้หลงักว่าทางความ

เชื่อและความคดิ) แต่แยกแยะตัวละครดีและชัว่ให้ชดัเจนขึน้ อกีทัง้ยงัอธิบายว่าผ ี

วญิญาณและปรากฏการณ์เหนือธรรมชาตนิัน้แทจ้รงิแลว้เป็นเพยีงจนิตนาการของตวั

ละครและไม่มอียู่จรงิ ซึง่ท าใหน้วนิยายกอทกิเป็นทีย่อมรบัมากขึน้ในหมู่นักวจิารณ์

วรรณกรรมในสมยันัน้ หรอืแมตทวิ ลูวอ์สิ (Matthew Lewis) ผูเ้ขยีนเรื่อง เดอะ มงัค ์

(The Monk [1796]) ทีเ่ป็นทีว่พิากษ์วจิารณ์อย่างมากในสงัคมเพราะนวนิยายของเขา

มคีวามล่อแหลมทัง้ในประเดน็เรื่องการใชอ้งคป์ระกอบเหนือธรรมชาตทิีสุ่ดโต่งและใน

เนื้อหาที่เกีย่วกบัฆาตกรรม ความโหดร้ายและความสมัพนัธข์องตวัละครที่ผดิจารตี

ประเพณี แม้องค์ประกอบอย่างฉากในยุคกลาง ปราสาทหรือโบสถ์เก่าแก่ และ

ประเทศที่ประชาชนผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลกิจะค่อยๆ เลือนหายไปใน   

นวนิยายศตวรรษที ่19 ทีผู่เ้ขยีนหนัมาใชฉ้ากทีร่่วมสมยัมากขึน้และใหค้วามส าคญั

กบัการบรรยายและวเิคราะหต์วัละครในเชงิจติวทิยา ดงัเช่นในงานของแมรี เชลลยี ์

(Mary Shelley) ผูเ้ขยีน แฟรงเกนสไตน์ (Frankenstein [1818]) และนักเขยีนชาว
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อเมรกินัอย่างเอดการ ์แอลลนั โพ (Edgar Allan Poe) แต่องคป์ระกอบอกีหลายอย่าง

ที่วอลโพลใช้ยงัคงอยู่หรอืถูกดดัแปลงให้เขา้กบัยุคสมยัและพฒันามาเป็นลกัษณะ

ส าคญัของวรรณกรรมทีค่นยุคหลงัใหช้ื่อว่าวรรณกรรมกอทกิ     
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เชิงอรรถ 

 

1. การใช้ค าว่ากอทิกในศตวรรษที่ 18 จึงผิดยุคสมัย (anachronistic) 

เพราะหมายรวมถงึผลงานศลิปะและวรรณกรรมหลงัยุคของกษตัรยิว์ลิเลยีมแห่งนอร์

มงัดแีละผลงานของศลิปินบางคนในยุคฟ้ืนฟูศลิปวทิยาการดว้ย 

2. จดหมายของวอลโพลทุกฉบบัที่บทความนี้อ้างอิงมาจากฐานข้อมูล

จดหมายของฮอเรซ วอลโพลทีจ่ดัท าโดยมหาวทิยาลยัเยล (The Yale Edition of 

Horace Walpole’s Correspondence) ซึง่รวบรวมและตพีมิพจ์ดหมายของวอลโพล

ทัง้ 48 เล่ม ในปี ค.ศ. 1937-83 และน ามาจัดเก็บในรูปแบบฐานข้อมูลออนไลน์ 

<http://images.library.yale.edu/ hwcorrespondence/> ในฐานขอ้มูลหอ้งสมุดลูวอ์สิ 

วอลโพล ของมหาวทิยาลยัเยล (Lewis Walpole Library) <http://www.library. 

yale.edu/ Walpole/index.htm> โดยผูอ้่านสามารถคน้หาจดหมายไดโ้ดยการพมิพ์

วนัทีแ่ละชื่อผูเ้ขยีนจดหมายโตต้อบกบัวอลโพลในช่องคน้หา 

3. จดหมายจากวอลโพลถึงฮอเรซ มานน์ ฉบับวันที่ 25 กุมภาพันธ ์

17500 (จากเล่มที ่20 หน้า 127) 

4. จดหมายจากวอลโพลถงึแมร ีเบอรร์ ีฉบบัวนัที ่17 ตุลาคม 1794 (จาก

เล่มที ่12 หน้า 137) 

5. จดหมายจากวอลโพลถึงจอห์น พงิเคอร์ตนั ฉบบัวนัที่ 26 มถุินายน 

1785 (จากเล่มที ่16 หน้า 272) 

6. จดหมายจากวอลโพลถงึวลิเลยีม โคล ฉบบัวนัที่ 12 กรกฎาคม 1778 

(จากเล่มที ่2 หน้า 100) 

7. มาจาก หนังสอือพยพ (Exodus) ในคมัภีรไ์บเบลิภาคพนัธสญัญาเดมิ 

บทที ่34 ประโยคที ่6-7. 

8. จดหมายจากวอลโพลถงึวลิเลยีม โคล ฉบบัวนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์1765 

(จากเล่มที ่1 หน้า 85) และจากวอลโพลถงึโจเซฟ  วารต์นั ฉบบัวนัที ่16 มนีาคม 

1765 (จากเล่มที ่40 หน้า 376) 
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9. จดหมายจากวอลโพลถงึวลิเลยีม เมสนั ฉบบัวนัที ่17 เมษายน 1765 

(จากเล่มที ่28 หน้า 6) 

10. จดหมายจากวอลโพลถงึวลิเลยีม โคล ฉบบัวนัที่ 9 มนีาคม 1765 (จาก

เล่มที ่1 หน้า 88) 

11. จดหมายจากทอมสั เกรย์ถึงวอลโพลฉบบัวนัที่ 30 ธนัวาคม 1764 

(จากเล่มที ่14 หน้า 137) 

12. จดหมายจากจอร์จ เจมส์ วิลเลียมถึงจอร์จ เซลวิน ฉบับวันที่ 19 

มนีาคม 1765 

13. จดหมายจากวลิเลยีม เมสนัถงึวอลโพล ฉบบัวนัที ่14 เมษายน 1765 

(จากเล่มที ่28 หน้า 5-6) 

14. อทิธพิลของแนวคดิเรื่องการแบ่งเรื่องแต่งเป็นสองประเภทนี้เหน็ไดช้ดั
ในบทความของแซมมวล จอหน์สนั (Samuel Johnson) ในนิตยสาร เดอะ แรมเบลอร ์

(The Rambler) ฉบบัที ่4 ปี ค.ศ. 1750 ทีก่ล่าวว่านวนิยายร่วมสมยัว่าควรค่าแก่การ

อ่านมากกว่านิยายวรีคตเินื่องจากมเีนื้อหาใกลเ้คยีงความเป็นจรงิ ฉะนัน้จงึใหค้วามรู้

และบทเรียนสอนใจเรื่องการด าเนินชีวิตได้ดีกว่านิยายวีรคติที่ถือก าเนิดจาก

จนิตนาการและเตม็ไปดว้ยเรื่องราวทีเ่ป็นไปไม่ได ้

15. เนื่องจากเป็นงานเขยีนของนักเขยีนชนชัน้กลางเพื่อผูอ้่านชนชัน้กลาง
เป็นหลกั นวนิยายร่วมสมยัจงึมกัจะมตีวัละครเอกทีม่าจากชนชัน้กลางหรอืชนชัน้ล่าง 

และเชิดชูคุณธรรมความดีของชนชัน้นี้เหนือการยึดติดกับชาติตระกูลหรือยศถา

บรรดา ศกัดิข์องชนชัน้สูง ส่วนมากจึงเป็นงานเขยีนเชิงสัง่สอนศีลธรรม (didactic 

works) นกัเขยีนทีม่อีทิธพิลในการส่งเสรมิแนวคดิดงักล่าวในช่วงกลางศตวรรษที ่18 

ไดแ้ก่แซมมวล รชิาร์ดสนั ผูเ้ขยีนเรื่อง พาเมลา (Pamela: Or, Virtue Rewarded 

[1740]) คลารสิสา (Clarissa: Or the History of a Young Lady [1748]) เดอะ ฮสิตร ี

ออฟ เซอร ์ชารล์ส แกรนดสินั (The History of Sir Charles Grandison [1753]) และ

แซมมวล จอหน์สนั ผูก้่อตัง้และเขยีนบทความรวมถงึเรื่องสัน้เชงิศลีธรรมลงนิตยสาร 

เดอะ แรมเบลอร ์ 



หนงัสอืหลากรสหลายลลีาในวรรณกรรมภาษาองักฤษ 106 

16. จดหมายจากวอลโพลถงึวลิเลยีม เมสนั ฉบบัวนัที ่19 กุมภาพนัธ ์1781 

(จากเล่มที ่29 หน้า 111) 

17. จดหมายจากวอลโพลถงึฮอเรซ มานน์ ฉบบัวนัที่ 20 ธนัวาคม 1764 

(จากเล่มที ่22 หน้า 271) 
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หนังสือน่ำสนใจ 

 

 เป็นทีน่่าสงัเกตว่าแมว้อลโพลจะเขยีนงานทีม่ากมายและหลากหลาย แต่

ผลงานในเชงิวรรณกรรมของเขานัน้มอียู่เพยีงไม่กีช่ ิน้ ผูท้ีช่ ื่นชอบและสนใจศกึษา 

ปราสาทออทรานโต ซึง่เป็นนวนิยายแนวกอทกิเพยีงเล่มเดยีวของวอลโพลกม็กัจะ

อ่านบทละครเรื่อง เดอะ มสิตเีรยีส มาเตอร์ (The Mysterious Mother) ดว้ย ซึ่ง

เป็นงานทีว่อลโพลเขยีนและตพีมิพ์ทีโ่รงพมิพส์่วนตวัทีส่ตรอเบอรร์ี ่ฮลิลเ์พยีงห้า

สบิชุดในปี ค.ศ. 1768 และไดร้บัการยกย่องจากนกัวชิาการรุ่นหลงัใหเ้ป็นบทละคร

กอทกิเรื่องแรกทีเ่ขยีนเป็นภาษาองักฤษ เรื่องราวเป็นโศกนาฏกรรมในครวัเรอืน

เฉกเช่น ปราสาทออทรานโต มตีวัละครเป็นชนชัน้สูงในยุโรปยุคกลาง แต่เนื้อหา

เกีย่วขอ้งกบัการสมสู่ร่วมสายโลหติ (incest) บทละครเรื่องนี้จงึได้รบัค าวพิากษ์ 

วจิารณ์อย่างหนกัจากนกัอ่านร่วมสมยัและไมเ่คยมผีูใ้ดน าไปแสดงเป็นละครเวทต่ีอ

สาธารณชนเลยในช่วงทีว่อลโพลมชีวีติอยู่ 

 ผูอ้่านทีส่นใจศกึษาชวีประวตัขิองวอลโพลสามารถอ่านไดจ้ากฐานขอ้มูล

ปฐมภูมคิอืจดหมายของวอลโพลที่มหาวทิยาลบัเยลรวบรวมและน ามาจดัเกบ็ใน

รูปแบบฐานข้อมูลออนไลน์ชื่อ The Yale Edition of Horace Walpole’s 

Correspondence <http://images.library.yale.edu/hwcorrespondence/> (กรุณา

ดูเชิงอรรถหมายเลข 2 ในบทความ) แหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการศึกษา

คน้คว้าอกีแหล่งที่รวบรวมบทความ บทวจิารณ์และงานเขยีนร่วมสมยัที่เกี่ยวกบั

วอลโพลและผลงานของเขาคอื Horace Walpole: The Critical Heritage (1987) 

ซึง่มปีีเตอร ์ซาบอร ์(Peter Sabor) เป็นบรรณาธกิาร 

 ส าหรับผู้อ่านที่ต้องการจะค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกบัวรรณกรรมกอทิก 

ปัจจุบนัมผีลงานเชงิวชิาการอยู่มากมายทีอ่ธบิายลกัษณะของวรรณกรรมกอทกิทัง้

ในเชิงกว้างและเชิงลึก รวมถึงการแบ่งเนื้อหาตามยุค กลวิธีการประพันธ์และ

ประเด็นส าคญัต่างๆ ที่น่าสนใจ อย่างไรก็ดี หนังสอืที่ได้รับการยอมรับในหมู่

นกัวชิาการว่าใหข้อ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบัวรรณกรรมกอทกิไดด้สี าหรบัผูท้ีเ่ริม่ศกึษา 
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เช่น Gothic (1996) โดย เฟรด บอตตงิ (Fred Botting) และ The Literature of 

Terror: The Gothic Tradition (1996) โดย เดวดิ พนัเตอร ์(David Punter) ส่วน

หนงัสอืทีอ่า้งองิแนวคดิและบรบิททางประวตัศิาสตร ์สงัคมและวฒันธรรมเกีย่วกบั

ค าว่ากอทกิในศตวรรษที่ 18 และ 19 คอื Gothic Documents: A Sourcebook 

1700-1820 (2000) ซึง่ม ีอ.ี เจ. เคลอลยี ์(E. J. Clery) และโรเบริต์ ไมลส์ (Robert 

Miles) เป็นบรรณาธกิาร 

 
 
 



ธรรมชาตินัน้ส าคญัไฉน: ต้นธารแห่งกระแสอนุรกัษ์ธรรมชาติและ

การแสวงหาทางจิตวิญญาณของปัจเจกชน 

ใน วอลเดน ของ เฮนรี เดวิด ทอโร 
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 “ถา้หากบุคคลหนึ่งมไิดก้า้วกบัคนอื่นๆ บางทนีัน่อาจเป็นเพราะว่าเขาได้

ยนิเสยีงคนตีกลองทีต่่างออกไป ปล่อยให้เขาก้าวยงัดนตรซีึง่เขาไดย้นิเถดิ ไม่ว่า

จงัหวะจะเป็นอย่างไร หรอือยู่ไกลแค่ไหน” (421)1 (“If a man does not keep 

pace with his companions, perhaps it is because he hears a different 

drummer.  Let him step to the music which he hears, however measured or 

far away.”) (217)  เป็นขอ้ความซึง่ เฮนร ีเดวดิ ทอโร (Henry David Thoreau) 

(1817-1862) นกัเขยีนชาวอเมรกินั รจนาไวใ้นหนังสอืชื่อ วอลเดน (Walden) ในปี 

ค.ศ.1854 อนัเป็นขอ้ความทีม่กัไดร้บัการยกมากล่าวถงึ เพื่อเป็นแรงบนัดาลใจให้

ปัจเจกชนที่มจีติวิญญาณเสรเีลอืกเสน้ทางชีวติที่มาจากเสยีงเพรยีกจากภายใน 

มากกว่าจะยอมศิโรราบให้กบัเสยีงของสงัคม ที่ผลกัดนัให้ผู้คนก้มหน้าเดนิทาง

ชวีติไปในแบบเดยีวกนั และพรอ้มทีจ่ะลงทณัฑผ์ูใ้ดกต็ามทีห่าญคดิหรอืกระท าใน

สิง่ทีแ่ตกต่างออกไป ทอโรและงานประพนัธข์องเขาไดร้บัการกล่าวขวญัถงึในฐานะ

ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็วญิญาณแห่งปัจเจกชนทีข่บถต่อค่านิยมของสงัคมกระแสหลกัซึง่

มุ่งเน้นความส าเรจ็ทางวตัถุ  

            จงึไม่น่าแปลกใจที ่วอลเดนไดก้ลายเป็นคมัภรีเ์ล่มส าคญัของหนุ่มสาวบุปผา

ชนในทศวรรษที ่1960 ทีแ่สวงหาชวีติทางเลอืก โดยปฏเิสธค่านิยมของชนชัน้กลาง 

และต่อตา้นการกดขีท่างความคดิของรฐับาลอเมรกินัในยุคสงครามเยน็ ยิง่กว่านัน้ ยงั

มกีารน าชื่อของทอโรไปโยงกบัการกระท าทีเ่รยีกว่า “อารยะขดัขนื” ใน วอลเดน และ

ความเรยีงเรื่อง “Resistance to Civil Government” หรอื “Civil Disobedience” 

(“ต้านอ านาจรฐั”) ทอโรเล่าถงึประสบการณ์การถูกจบักุมและคุมขงัเป็นเวลาหนึ่งคนื 
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อนัเป็นผลมาจากการทีต่นไม่จ่ายภาษี poll tax ใหก้บัรฐับาลเป็นเวลา 6 ปี ดว้ย

เหตุผลที่ว่ารัฐบาลอเมริกันสนับสนุนการค้าทาสและล่วงละเมิดอธิปไตยของ

เมก็ซโิก ซึง่น าไปสู่สงครามเมก็ซกินั การกระท าของทอโรนับเป็นตวัอย่างอารยะ

ขดัขนืของปัจเจกชนทีเ่คารพเสยีงเพรยีกจากมโนธรรม และลุกขึน้มาต่อต้านอ านาจ

รฐัที่มไิด้ธ ารงความยุติธรรมไว้ หากแต่น าพาประชาชนให้เข้าไปมสี่วนร่วมในการ

กระท าที่ไม่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม ภายหลงั งานเขยีนทีบ่นัทกึอารยะขดัขนื

ด้วยวธิอีหงิสาของทอโรนี้ได้กลายเป็นแรงบนัดาลใจให้นักคดิและนักต่อสูม้ากมาย 

อาท ิมหาตมะ คานธ ี (Mahatma Gandhi) ผู้น าอนิเดยีผู้ต่อสูเ้รยีกร้องเอกราชจาก

จกัรวรรดอิงักฤษดว้ยสนัตวิธิ ีในช่วงตน้ของครสิต์ศตวรรษที ่20 หรอื มารต์นิ ลูเธอร ์

คงิ จูเนียร์ (Martin Luther King, Jr.) นักต่อสูเ้พื่อสทิธมินุษยชนชาวแอฟรกินั-

อเมรกินั ทีต่่อตา้นการเหยยีดสผีวิในทศวรรษที ่1950-1960 

 จติวญิญาณเสรขีองทอโรทีแ่สวงหาสจัธรรมทีแ่ทจ้รงิของชวีติปรากฏใหเ้หน็

อย่างเด่นชดัตัง้แต่วยัหนุ่ม ทอโรถือก าเนิดในครอบครวัธรรมดาที่ไม่ร ่ารวยนัก ใน

เมอืงคองคอรด์ มลรฐัแมสซาชูเซต็ส ์(Massachusetts) บดิาของเขามธีุรกจิท าดนิสอ

เลก็ๆ น้อยๆ ดว้ยขอ้จ ากดัทางฐานะของครอบครวั ทอโรจงึเป็นลูกเพยีงคนเดยีวใน

บรรดาพี่น้อง 4 คนที่มโีอกาสศกึษาในมหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด (Harvard College) 

ระหว่างที่ศกึษาอยู่ที่นัน่ ทอโรผู้ใฝ่รู้และรกัการอ่านได้ศึกษาค้นคว้าหนังสอืต่างๆ 

มากมาย ทัง้ในหลกัสตูรและดว้ยความสนใจของตนเอง อย่างไรกต็าม ทอโรไม่พอใจ

ระบบการศกึษา ซึง่ในเวลานัน้เน้นการเรยีนแบบท่องจ า และการบงัคบัให้นักศกึษา

อยู่ในกฎเกณฑข์องมหาวทิยาลยัอย่างเคร่งครดั (Richardson 13) ครัง้หนึ่ง เขาเคย

กล่าวกบั ราลฟ์ วลัโด เอเมอรส์นั (Ralph Waldo Emerson) นักปรชัญาผูเ้ป็นครูและ

กลัยาณมติร ทีแ่สดงความเหน็ว่ามหาวทิยาลยันี้เปิดสอนวชิาหลากหลายสาขา โดย

ต าหนิไวว้่า “ใช่ครบั มกีิง่กา้นสาขามากมายจรงิๆ แต่ไม่มรีากเหงา้ใดๆ เลย” (“yes, 

indeed, all the branches and none of the roots”) (อา้งใน Richardson 13) 

 เอเมอรส์นัเป็นบุคคลส าคญัทีเ่ปิดโลกความคดิของทอโรใหก้วา้งขึน้  เขา

เป็นนกัปรชัญาและผูน้ าทางวฒันธรรมคนส าคญัของสหรฐัอเมรกิาในศตวรรษที ่19  
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ถอืเป็นผูน้ ากลุ่มนกัคดิทีเ่รยีกว่า ทรานเซน็เดน็ทลัลสิต์ (Transcendentalists) และ

ไดใ้ชห้อ้งสมุดในบา้นของตนเป็นทีพ่บปะสงัสรรคข์องบรรดานักคดิทัง้หลาย โดย

นกัคดิในกลุ่มนี้เชื่อว่าปัจเจกชนสามารถแสวงหาความจรงิทางจติวญิญาณไดโ้ดยมิ

ต้องพึ่งพาสถาบนัศาสนาหรอืพระครสิต์ธรรมคมัภีร์ ดงัที่ครสิต์ศาสนาได้สอนไว ้ 

แต่ในทางตรงกนัขา้ม ปัจเจกบุคคลเหล่านี้เชื่อว่า นอกจากความสามารถในการใช้

ตรรกะแลว้ ปัจเจกชนยงัมญีาณทศันะ (intuition) ทีจ่ะน าไปสู่การเขา้ถงึสจัธรรม

หรอืพระเจา้ได ้ทัง้นี้ เพราะพระเจา้ทรงสถติอยู่ในทุกสิง่ ทัง้ในโลกธรรมชาตแิละจติ

วญิญาณของมนุษยเ์อง ดงันัน้ หากปัจเจกชนขดัเกลาจติของตนใหพ้สิุทธิ ์หนัมา

พจิารณาชวีติดา้นในอย่างลกึซึง้ และซ่องเสพกบัธรรมชาตอิย่างสนัโดษ กย็่อมจะ

ประจกัษ์ถงึการด ารงอยู่ของพระเจา้ภายในตนเองและโลกธรรมชาตไิด ้ เอเมอรส์นั

ประพนัธห์นงัสอืรอ้ยแกว้เล่มเลก็ๆ ชื่อ ธรรมชาต ิ(Nature) ในปี ค.ศ.1836 หนงัสอื

เล่มนี้ถอืเป็นหวัใจส าคญัของปรชัญาแนวทรานเซน็เดน็ทลัลสิต์  โดยเอเมอรส์นัให้

อรรถาธบิายว่า โลกธรรมชาติยงัประโยชน์ให้แก่มนุษยใ์นรูปแบบต่างๆ กนั เช่น 

เป็นสิง่ของใชส้อยในเชงิกายภาพ หรอืเป็นรากเหงา้ของภาษาของมนุษย ์เป็นต้น 

แต่ที่ส าคญัที่สุดคือ พระเจ้าได้สร้างสรรค์โลกธรรมชาติขึน้เพื่อเป็นเครื่องมือน า

มนุษย์ให้สมัผัสถึงสจัธรรมสูงสุด หากมนุษย์สร้างความสมัพันธ์อันจริงแท้กับ

ธรรมชาตแิลว้ ย่อมจะสามารถเขา้ถงึพระเจา้หรอืสจัธรรมสงูสดุไดใ้นทีส่ดุ 

 ทอโรขอยมืหนังสอืส าคญัเล่มนี้จากห้องสมุดมหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด ในปี 

ค.ศ.1837 และในปีเดยีวกนันัน้เองทอโรกส็ าเรจ็การศกึษาและกลบัไปพ านักที่บ้าน

เกดิในเมอืงคองคอรด์ โดยมโีอกาสไดรู้จ้กั เอเมอรส์นั ซึง่ยา้ยไปอยู่ทีเ่มอืงนัน้ตัง้แต่ปี 

ค.ศ.1834 ขณะนัน้ทอโรมอีายุเพยีง 20 ปี ในขณะทีเ่อเมอรส์นัอายุมากกว่าถงึ 14 ปี 

ความสมัพนัธ์ของนักคิดทัง้สองที่ด าเนินไปด้วยมิตรภาพฉันเพื่อน เปิดโอกาสให้   

ทอโรได้ร่วมพบปะสงัสรรค์กบันักปรชัญาในกลุ่มทรานเซน็เดน็ทลัลสิต์ ตลอดจนได้

ค้นพบขุมทรัพย์ความรู้อันมหาศาลจากโลกตะวันตกและโลกตะวันออก ทัง้จาก

หนังสือในห้องสมุดของเอเมอร์สนัและความคิดเห็นที่นักปรัชญาในกลุ่มนี้น ามา

สนทนาแลกเปลีย่นกนั ทีส่ าคญั เอเมอรส์นัยงัสนับสนุนใหท้อโรแสวงหาเสน้ทางชวีติ



ดารนิทร ์ ประดษิฐทศันีย ์

 
113 

ของตนเอง และแนะน าใหช้ายหนุ่มผูม้ศีกัยภาพจดบนัทกึประสบการณ์ทางความคดิ

และการรบัรู้โลกทัง้จากการอ่าน การคิดค านึง การเดนิทาง และการเฝ้าศกึษาโลก

ธรรมชาติ ในรูปของบนัทกึส่วนตัว (journals) ซึ่งทอโรได้ปฏบิตัิมาอย่างต่อเน่ือง

ตลอดชวีติ 

 ทัง้นี้  ทอโร ชายหนุ่มผู้ตัง้ค าถามกับสิ่งที่ตนพบเห็นในสังคม และ

กระตือรือร้นที่จะค้นหาความหมายที่แท้จรงิของชีวติ ขุมทรพัย์แห่งความรู้และ

ความคดิแต่อย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการแสวงหาของตน โดยทอโรกล่าวไว้ใน   

วอลเดน ว่า “การเป็นนักปรชัญานัน้มใิช่เพยีงแต่เป็นผูม้คีวามคดิละเอยีดประณีต 

หรอืแมแ้ต่ตัง้ส านักหนึ่งขึน้มา แต่ต้องมคีวามรกัในภูมปัิญญาขนาดทีด่ าเนินชวีติ

ไปตามครรลองของมนั ชวีิตที่เรียบง่าย อิสระ มีจติใจสูงส่ง และทรงสตัย์” (81) 

(“To be a philosopher is not merely to have subtle thoughts, not even to 

found a school, but so to love wisdom as to live according to its dictates, a 

life of simplicity, independence, magnanimity, and trust.”) (9) ซึง่ขอ้ความนี้

สอดคลอ้งกบัค าวพิากษ์วจิารณ์ทีท่อโรมต่ีอระบบการศกึษาในมหาวทิยาลยัฮารว์ารด์

ที่มุ่งเน้นแต่การเรียนวชิาในต ารา โดยที่ทอโรเห็นว่าความคิดอนัลุ่มลกึควรจะต้อง

ผ่านการทดสอบด้วยการน ามาลองประยุกต์ใช้กบัชีวิตจริงอย่างสอดประสานเป็น

อนัหนึ่งอนัเดยีวกนักบัแนวทางการด าเนินชวีติ  โดยทอโรให้ความส าคญักบัความ

เป็นปัจเจกชนทีม่เีสรภีาพทางความคดิ และไม่ปล่อยใหต้นเองถูกความคดิของสงัคม

ครอบง า ทอโรมองว่าชวีติ คอื “การทดลอง[ทีเ่ขา]ยงัมไิด[้เริม่ลงมอืทดสอบเท่าใดนัก]”  

(75) (“an experiment to a great extent untried by me”) (5) โลกทศัน์ของทอโรอาจ

เปิดกวา้งออกไปดว้ยการเปิดรบัความคดิจากเอเมอรส์นัและนักคดิท่านอื่นๆ แต่ทอโร

จะต้องเป็นผูส้ ารวจโลก ทดลองใชช้วีติในมรรคาทีต่นเลอืก และแสวงหาความหมาย

ของชวีติดว้ยตนเอง 

 วอลเดน เป็นงานเขยีนร้อยแก้วซึ่งเป็นอตัชวีประวตัิที่ทอโรรงัสรรค์ขึ้น

จากประสบการณ์ทีต่นทดลองใชช้วีติทีส่มถะเรยีบง่ายและสนัโดษในกระท่อมรมิบงึ

วอลเดน บนทีด่นิของเอเมอรส์นัในเมอืงคองคอรด์เป็นเวลา 2 ปี 2 เดอืนกบั 2 วนั 
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โดยนับตัง้แต่วนัที่ย้ายเขา้ไปอยู่ที่นัน่ในวนัที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ.1845 ซึ่งเป็นวนั

คลา้ยวนัประกาศอสิรภาพ (Independence Day) ของสหรฐัอเมรกิา ทอโรประกาศ

จุดมุ่งหมายของการไปใชช้วีติอยู่ในป่ารมิบงึว่า ตนต้องการทีจ่ะ “[มชีวีติ]อยู่อย่าง

[ตัง้อกตัง้ใจดว้ยความมสีตริูต้วั]” (154) (“to live deliberately”) (61) และ “เผชญิ

แต่ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นแก่นสารของชวีติเท่านัน้” (“to front only the essential facts 

of life”)  ความมุ่งมัน่ทีจ่ะด าเนินชวีติทีม่คีวามหมายอย่างแทจ้รงิมปีรากฏในค า

กล่าวของทอโรทีว่่า ตนปรารถนาทีจ่ะ “ดซูวิ่าสามารถจะเรยีนรูใ้นสิง่ที ่[ชวีติ] สอน

ใหไ้ดห้รอืไม่ เพื่อทีว่่าเวลาจะตาย ฉันจะไดไ้ม่พบว่าตวัเองยงัไม่ไดม้ชีวีติอยู่เลย” 

(154) (“See if I could not learn what it had to teach, and not, when I came 

to die, discover that I have not lived”) (61) เสน้ทางการทดลองของทอโรคอื

การใช ้“ชวีติแบบดัง้เดมิและห่างไกล ถึงแม้ว่าจะต้องอยู่[...]ท่ามกลางอารยธรรม

[...]กต็าม” (78) (“to live a primitive and frontier life, though in the midst of an 

outward civilization”) (7) 

 อาจจะอดถามไม่ไดว้่า นอกจากวญิญาณเสรขีองทอโรเองแลว้ เกดิอะไรขึน้

ในสงัคมทีผ่ลกัดนัใหช้ายหนุ่มวยั 28 ปี ลูกชายเจา้ของกจิการท าดนิสอทีเ่พิง่จบจาก

มหาวทิยาลยัชัน้ด ีเลอืกทีจ่ะเดนิสวนกระแสสงัคมทีผู่ค้นต่างมุ่งหาความกา้วหน้าและ

ความส าเร็จทางวตัถุ ประเทศสหรฐัอเมริกาในคริสต์ศตวรรษที่ 19 เผชิญกับการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิอย่างใหญ่หลวงจากการปฏวิตัิอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนวิธี

และรูปแบบการผลิตจากการท าเกษตรกรรมขนาดเล็ก โดยใช้แรงงานคนและสตัว ์  

มาเป็นการผลติขนาดใหญ่ทีใ่ชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ เช่น เครื่องจกัรไอน ้า มอีุตสาหกรรม

ทีใ่ช้เหลก็กล้าและถ่านหนิ อกีทัง้การคมนาคมขนส่งที่รวดเรว็ เช่น รถจกัรไอน ้า 

เป็นตน้  การผลติทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้สง่ผลใหเ้กดิการแข่งขนัทางการคา้ รวมถงึ

การเปลีย่นแปลงดา้นความสมัพนัธข์องผูค้นทีเ่น้นเงนิตราหรอืผลประโยชน์ทางวตัถุ

มากยิง่ขึน้ นอกจากนัน้ อเมรกิาในขณะนัน้เป็นประเทศทีย่งัมรีะบบทาส แรงงานทาส   

ผวิด าถือเป็นความจ าเป็นของสงัคมเกษตรกรรมในรฐัทางใต้ ในขณะที่รฐัทางเหนือ

เป็นสงัคมอุตสาหกรรมทีไ่ม่ต้องพึง่พาแรงงานทาสแต่เริม่ใชเ้ครื่องจกัรกลในการผลติ 
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จงึต่อต้านระบบทาส ก่อให้เกดิความขดัแยง้อย่างรุนแรงระหว่างรฐัทางเหนือกบัรฐั

ทางใต ้ซึง่น าไปสูส่งครามกลางเมอืงในปี ค.ศ. 1861-1865 

 ในขณะที่เศรษฐกิจเคลื่อนตัวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว วิถีชีวิตของชาว

อเมริกนัในยุคนัน้ค่อยๆ ถอยห่างออกจากศาสนาหรอืความเชื่อในพระเจ้ามากขึ้น  

ทุกท ีและเมื่อชนบทถูกแปรเปลีย่นเป็นเมอืงอุตสาหกรรม ผู้คนกค็่อยๆ แปลกแยก

กบัโลกธรรมชาต ิการด าเนินชวีติของผูค้นส่วนใหญ่เป็นไปอย่างเร่งรบี ต่างมุ่งหมาย

ทีจ่ะสรา้งความส าเรจ็ทางวตัถุ ในสถานการณ์เช่นนี้ นักคดิจ านวนไม่น้อยต่างหนัไป

ทดลองใชช้วีติทางเลอืกในรูปของชุมชนในอุดมคต ิ(Utopian communes) ซึง่มุ่งทีจ่ะ

สร้างสงัคมของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของสมาชิกที่เลือกจะใช้ชีวิตที่เรียบง่าย 

ใกลช้ดิธรรมชาต ิพึง่พาตนเองไดด้ว้ยการท าเกษตรกรรมทัง้นี้ถอืเป็นแนวทางทีส่วน

กระแสวตัถุนิยมในสงัคมอเมรกินัหลงัการปฏวิตัอิุตสาหกรรม ตวัอย่างชุมชนดงักล่าว

ได้แก่ ชุมชนบรุก ฟาร์ม (Brook Farm) โฮปเดล (Hopedale) หรอืฟรุตแลนด์ส 

(Fruitlands) เป็นตน้ 

 เมื่อพจิารณาบรบิททางเศรษฐกจิและสงัคมแลว้ จะเหน็ไดว้่า การทดลอง

ของทอโรเป็นความพยายามในระดบัปัจเจกชนทีจ่ะแสวงหารปูแบบการด าเนินชวีติ

ทีไ่ม่ถูกครอบง าดว้ยเศรษฐกจิทุนนิยมและต่อต้านการปกครองทีไ่ม่ชอบธรรมของ

รฐับาลอเมรกินั ทอโรตัง้ขอ้สงัเกตว่า “The mass of men lead lives of quiet 

desperation.” (5) (“มนุษยส์่วนใหญ่ใชช้วีติแห่งความสิน้หวงัอย่างเงยีบงนั”) (74) 

จงึกลายเป็น “เครื่องจกัร” (73) (“machine”) (3) ทีห่มกมุ่นอยู่กบังานทีเ่ขามไิดเ้หน็

คุณค่า ประเมนิราคางานในรูปของเงนิตราทีน่ าสิง่อ านวยความสะดวกสบายมาให ้ 

ซึง่สดุทา้ย งานกลบักลายเป็นนายทาสครอบง าชวีติของบุคคลเหล่านัน้อย่างไม่จบ

สิน้ ทอโรประกาศกอ้งอย่างมอีารมณ์ขนัว่าตน “จะคุยโวอย่างแขง็ขนัเยีย่งไก่ตวัผู้

บนคอนในยามเชา้ หากเพยีงเพื่อจะปลุกเพื่อนบา้น [...] ใหต้ื่นขึน้” (148) (“to brag 

as lustily as chanticleer in the morning, standing on his roost, if only to 

wake my neighbors up”) (57)  
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            ดว้ยความเคารพความเป็นปัจเจกชนของผู้อื่น ทอโรต้องการใหเ้พื่อนบา้น

ของตนตื่นจากความหลบัไหลและลุกขึน้มาแสวงหาเสน้ทางของตน  โดยเฉพาะทอโร

เอง การทดลองใชช้วีติรมิบงึวอลเดนท าใหต้นประจกัษ์ว่า “การทีจ่ะยงัตนอยู่ในโลกนี้

มิใช่เรื่องยากล าเค็ญ แต่เป็นการหย่อนใจ หากเราจะอยู่อย่ างเรียบง่าย และชาญ

ฉลาด” (133) (“[T]o maintain one’s self on this earth is not a hardship but a 

pastime, if we will live simply and wisely.”) (48) ทอโรใหค้วามส าคญัต่อการ

ลดทอนความต้องการทางวตัถุ เพราะเชื่อว่า หากบุคคลผนัเวลาและพลงัชวีติไปใน

การแสวงหาทางจิตวิญญาณแทน ก็จะสามารถสมัผสัถึงพระผู้เป็นเจ้าและค้นพบ

คุณค่าทีแ่ทจ้รงิของชวีติได ้ และในกระบวนการพฒันาศกัยภาพภายในนี้ ธรรมชาตมิี

บทบาทอนัส าคญัอย่างยิง่ยวด ทอโรกล่าวไวว้่า “หากพวกเขาจะรูส้กึถึงอทิธพิลของ

ฤดูใบไม้ผลแิห่งฤดูใบไม้ผลทิัง้หลายมาปลุกเร้าตน พวกเขากจ็ะโลดขึน้สู่วถิีชวีติที่

สงูส่งและผ่องพสิุทธิก์ว่าน้ีอย่างแน่นอน” (107) (“[I]f they feel the influence of the 

spring of springs arousing them, they would of necessity rise to a higher and 

more ethereal life.”) (28)  

 ความน่าสนใจของการหาสจัธรรมในโลกธรรมชาติของทอโรอยู่ที่ความ

เป็นปัจเจกชนของเขาทีเ่ลอืกเสน้ทางของตนมากกว่าทีจ่ะยอมกม้หน้าเดนิตามทาง

ทีผู่อ้ ื่นขดีเสน้ไวใ้ห ้ จะเหน็ไดว้่าทอโรไดร้บัอทิธพิลจากปรชัญาทรานเซน็เดล็ทลั

ลิสต์ของเอเมอร์สัน โดยเฉพาะความคิดที่ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมี

ความส าคญัทัง้ในทางกายภาพและจติวญิญาณ โดยมติทิัง้สองนี้สอดคล้องกบักฎ

ของพระผูเ้ป็นเจา้ อย่างไรกต็าม ทอโรไม่ไดม้องธรรมชาตวิ่าเป็นเพยีง “เครื่องมอื” 

ทีน่ าตน “โลดขึน้” (“rise”) ไปสูจ่ติวญิญาณทีห่ลุดพน้ไปจากกายภาพตามทีเ่อเมอร์

สนัสอนไว้แต่อย่างเดยีว  ดงัที่ลอเรนซ์ บวิเอลล์ (Lawrence Buell) อธบิายไว ้  

ทอโรเริม่หนัมาศกึษาธรรมชาติด้วยวธิปีระจกัษ์นิยม (empiricism) อย่างเป็น

วทิยาศาสตร์มากขึน้ ตัง้แต่ ค.ศ. 1850 เป็นต้นมา แม้ว่าเขาจะวพิากษ์ความคบั

แคบของวทิยาศาสตรว์่ามคีวามเป็นภววสิยั (objectivism) มากเกนิไปจนละเลย

แง่มุมของความรูส้กึและจนิตนาการ แต่การศึกษาธรรมชาตดิ้วยการสงัเกตอย่าง
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ละเอยีดรอบคอบเพื่อใหไ้ด้ขอ้มูลเชงิประจกัษ์ทีแ่ม่นย าท าใหท้อโรสนใจธรรมชาต ิ

ทัง้ในมติทิางจติวญิญาณและมติทิางกายภาพ โดยเหน็ว่าธรรมชาตมิคีวามส าคญั

ในตัวของมนัเอง (1995:117) มากกว่าที่จะมองว่าธรรมชาติด ารงอยู่เพื่อให้

ประโยชน์ทางจติวญิญาณแก่มนุษยต์ามแนวคดิของเอเมอรส์นั 

 ตวับท วอลเดน นอกจากจะเป็นบนัทกึประสบการณ์การใชช้วีติรมิบงึแลว้ 

ยงัถอืเป็นงานเขยีนบรรยายธรรมชาตชิิน้ส าคญัชิน้หนึ่งในศตวรรษที่ 19 ทอโรใช้

เวลาเกอืบ 1 ทศวรรษในการแกไ้ขขดัเกลาฉบบัร่างถงึ 7 ฉบบัจนไดต้พีมิพใ์น ค.ศ.

1854  โดยจดบนัทกึธรรมชาตอิย่างละเอยีดในสมุดบนัทกึและดว้ยความเป็นผูใ้ฝ่รู ้

ทอโรอ่านหนงัสอืต่างๆ อย่างหลากหลายตัง้แต่วยัหนุ่ม ทัง้ปรชัญาศาสนาของโลก

ตะวนัตกและตะวนัออก วรรณคด ีศลิปะ และวทิยาศาสตร ์ ในปี ค.ศ.1850 เป็นต้นมา 

ทอโรหนัมาสนใจธรรมชาติวทิยาเป็นพเิศษ  มุ่งอ่านบนัทกึการเดนิทางและโลก

ธรรมชาติของนักธรรมชาติวทิยาคนส าคญั และสนใจงานประพนัธ์ของ ชาร์ลส ์  

ดารว์นิ (Charles Darwin) เรื่อง การเดนิทางของเรอืบเีกลิ (The Voyage of the 

Beagle) ทีต่นเคยอ่านในปี ค.ศ.1851 หนงัสอือกีเล่มทีม่อีทิธพิลต่อการรบัรูธ้รรมชาติ

ของทอโร คอื ปรชัญาแห่งพฤกษศาสตร์ (Philosophia Botanica) ของ ชาร์ลส ์  

ลนิแนส (Charles Linnaeus) ซึง่ตนไดอ้่านในปีถดัมา และในปีเดยีวกนัน้ีเอง ทอโร 

ยงัได้อ่านงานเขียนที่ว่าด้วยสุนทรียศาสตร์แห่งการพินิจภูมิทศัน์ที่เป็นป่าเขา

ล าเนาไพรของ วลิเลยีม กลิพนิ (William Gilpin) ศลิปิน นักทฤษฎีศลิปะ และ

นักเขยีนบนัทึกการเดินทางชาวองักฤษที่มีชื่อเสยีง (ดู Richardson 235-276; 

Stewart 34-50) ความคดิจากศาสตร์และศิลป์เหล่านี้กลายเป็นขอ้มูลที่ทอโร

เลอืกสรร กลัน่กรอง และหลอมรวมจนตกผลกึเป็นวธิกีารรบัรู ้การเขา้ใจ และการ

น าเสนอโลกธรรมชาต ิซึง่เป็นสิง่ทีต่นพยายามศกึษาและพฒันามาโดยตลอด  

 ด้วยความที่ทอโรตัง้ใจศึกษาเรื่องของการรับรู้และการน าเสนอโลก

ธรรมชาตผิ่านภาษาวรรณศลิป์ และความสมัพนัธข์องมนุษยก์บัโลกธรรมชาต ิท า

ใหง้านเขยีนของเขาไดร้บัความสนใจอย่างมากจากนักวชิาการทีส่นใจการวจิารณ์

วรรณกรรมแนวนิเวศส านึก (ecocriticism) การศกึษาวรรณกรรมในแนวนี้เริม่ต้น
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ขึน้ในประเทศสหรฐัอเมรกิา ในทศวรรษที ่1990 ซึง่เป็นช่วงเวลาทีม่นุษยชาตเิริม่

ตระหนักถึงวิกฤติทางสิ่งแวดล้อม นักวรรณคดีศึกษาและนักวิชาการในสาขา

มนุษยศาสตร์ตัง้ค าถามว่า ความรู้ในศาสตร์ของตนจะช่วยอธิบายปัญหา

สิง่แวดลอ้ม หรอืท าความเขา้ใจเกีย่วกบัความเชื่อมโยงของมนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้ม

ไดอ้ย่างไรบา้ง (Glotfelty and Fromm xxi) นักวชิาการกลุ่มนี้มบีทบาทส าคญัใน

การน าสิง่ที่เรยีกว่า “วรรณกรรมสิง่แวดล้อม” เขา้มาสู่การรบัรู้ในวงวชิาการและ

ผูอ้่านทัว่ไป ลอเรนซ์ บวิเอลล์ นักวชิาการคนส าคัญในสาขานี้อธบิายถงึลกัษณะ

เด่นของ “วรรณกรรมสิง่แวดลอ้ม” (environmental literature) ไวว้่า ในงานเขยีน

ลกัษณะนี้สิง่แวดล้อมไม่ได้รบัการน าเสนอในฐานะที่เป็นเพยีงเวทหีรอืฉากหลงั

ให้กบัชวีิตของมนุษย์ แต่เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่มอีิทธิพลเชื่อมโยงกบั

ชวีติมนุษย ์งานเขยีนลกัษณะน้ีไม่มองว่ามนุษยเ์ป็นศนูยก์ลางเพยีงอย่างเดยีว แต่

ใหค้วามส าคญักบัสิง่แวดลอ้ม สิง่มชีวีติทีไ่ม่ใช่มนุษยห์รอืระบบนิเวศ รวมทัง้มุ่งที่

จะสรา้งความรูส้กึรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มใหแ้ก่ผูอ้่านดว้ย (1995: 7-8) 

 งานเขียนประเภทหนึ่งในกลุ่มวรรณกรรมสิ่งแวดล้อมที่นักวิชาการ

วรรณกรรมแนวนิเวศส านึกน ามาศกึษาอย่างจริงจงั คือ วรรณกรรมร้อยแก้วที่

บรรยายธรรมชาต ิ(nature writing) ทอมสั เจ. ลอีอน (Thomas J. Lyon) อธบิาย

ว่า งานเขยีนประเภทนี้มหีลากหลายชนิด เช่น งานเขยีนทางวชิาการที่บรรยาย

โลกธรรมชาติ หนังสอืน าเที่ยวธรรมชาติ (field guides) บทความที่ว่าด้วย

ประวตัศิาสตรธ์รรมชาต ิหรอืงานเขยีนทีบ่รรยายประสบการณ์ของผูเ้ขยีนในโลก

ธรรมชาติ มงีานบนัทกึการท่องเที่ยวเดนิทางและงานบนัทกึประสบการณ์การใช้

ชวีติในธรรมชาต ิเป็นตน้ ขึน้อยู่กบัน ้าหนกัทีผู่เ้ขยีนใหก้บัองคป์ระกอบ 3 ประการ 

คอื 1) ขอ้มลูเกีย่วกบัธรรมชาต ิ2) การตอบสนองของผูเ้ขยีนต่อโลกธรรมชาต ิและ 

3) การตคีวามโลกธรรมชาตใินเชงิปรชัญา (20-25) สว่น ดอน ชสี (Don Scheese) 

นกัวชิาการอกีท่านหนึ่ง อธบิายว่า งานเขยีนบรรยายธรรมชาตทิีพ่บไดท้ัว่ไปเป็น

งานเขยีนร้อยแก้วที่ผู้เขยีนใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 เล่าประสบการณ์การออกจาก

สงัคมอารยะมาใช้ชีวิตในโลกธรรมชาติในระยะเวลาหนึ่ง  โดยน าเสนอทัง้การ
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คน้พบโลกภายนอก และโลกภายในใจตนเอง งานเขยีนประเภทนี้ได้รบัอทิธพิล

จากงานเขยีนธรรมชาติวทิยา อตัชวีประวตัใินมติิทางจติวญิญาณ และงานเขยีน

บนัทกึการท่องเทีย่ว ชสีตัง้ขอ้สงัเกตอกีว่า วรรณกรรมประเภทนี้ถอืก าเนิดขึน้จาก

การคุมคามของการปฏวิตัิอุตสาหกรรมที่เริม่ขึน้ในปลายศตวรรษที่ 18 และเป็น

รปูแบบหนึ่งของกระแสชนบทนิยม (pastoralism) (6)  

 เนื้อหาในตัวบทวอลเดน ประกอบด้วย 18 บท หลังจากที่ประกาศ

จุดมุ่งหมายในการใชช้วีติรมิบงึและในการประพนัธห์นังสอืเล่มนี้ใน 2 บทแรกคอื 

“Economy” (“ความมธัยสัถ”์) และ “Where I Lived, and What I Lived For” (“ฉัน

อยู่ทีไ่หนและอยู่เพื่ออะไร”) ทอโรเล่าถงึกจิกรรมต่างๆ ทีต่นท าระหว่างทีใ่ชช้วีติอยู่

ทีน่ัน่ ได้แก่ การอ่านหนังสอื การปลูกถัว่ การท าให้บา้นอุ่นในฤดูหนาว การแวะ

เขา้ไปในหมู่บ้านเป็นครัง้คราว และที่ส าคญัที่สุดคอื การเฝ้าศกึษาปรากฏการณ์

ต่างๆ ในโลกธรรมชาติด้วยประสาทสมัผสัทัง้ห้า เช่น การส ารวจลกัษณะทาง

กายภาพของบงึวอลเดน และการเฝ้าดูการเปลีย่นแปลงตามฤดูกาล การฟังเสยีง

ต่างๆ ที่เขา้มาสมัผสัโสต  การสงัเกตและการปฏิสมัพนัธ์กบัสตัว์ทัง้หลายในป่า 

และการตรติรกึถงึความหมายของธรรมชาตทิีต่นไดส้ าเหนียก เป็นต้น ในวอลเดน 

ทอโรจดัเรยีงเนื้อหาโดยใชโ้ครงสร้างของการเดนิทางที่เรยีกว่า “excursion” คอื 

การออกจากเมอืงไปสู่ชนบท แลว้ย้อนกลบัมาสู่เมอืงในทีสุ่ด ทอโรย่นระยะเวลา

การเล่าเรื่องในตวับทให้จบใน 1 ปี  โดยเริม่ต้นและจบลงที่ฤดูใบไม้ผล ิประเดน็

ส าคญัอกีประการคอื วอลเดนไม่ไดเ้ป็นเพยีงบนัทกึประสบการณ์ในระยะเวลา 2 ปี

กว่าเท่านัน้ แต่เป็นงานวรรณศลิป์ที่ทอโรตัง้ใจร้อยเรยีงขึน้มาจากประสบการณ์

ดงักล่าว โดยผนวกเขา้กบัความรูท้ีไ่ดจ้ากการคน้ควา้หนังสอืในศาสตรส์าขาต่างๆ 

อกีทัง้ประสบการณ์การสงัเกตโลกธรรมชาตแิละการตคีวามหาความหมายของสิง่ที่

ตนไดส้มัผสัในช่วงเวลากว่า 1 ทศวรรษ 

 ชสีชีใ้หเ้หน็ว่า วอลเดน เป็นตวัอย่างงานบรรยายธรรมชาตทิีส่ะทอ้นใหเ้หน็

ถงึการปะทะกนัของธรรมชาตกิบัวฒันธรรม ในทศวรรษที่ 1830 เมอืงคองคอร์ดซึ่ง

เป็นที่ตัง้ของบึงวอลเดนอันเป็นเมืองเล็กๆ ที่มีประชากรสองพันคน ก าลัง
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เปลี่ยนแปลงจากเมอืงทีท่ ากสกิรรม ค่อยๆ มกีารตัง้โรงงานขึน้จนเมอืงนี้กลายเป็น

ศูนย์กลางการผลติสนิค้าต่างๆ และเป็นจุดรวมการคมนาคมขนส่งที่ขวกัไขว่ ส่วน

พืน้ทีร่อบนอกเมอืงยงัคงเป็นชนบทอยู่  (Richardson 14-16)  ความเปลี่ยนแปลง

ส าคญัที่เกดิขึน้คอืการสร้างทางรถไฟตดัผ่านเมอืงในช่วงต้นทศวรรษที่ 1840 โดย

ทางรถไฟอยู่ใกลก้บับงึวอลเดนมากจนสามารถเหน็บงึไดจ้ากทุกมุมมอง (Richardson 

137-139)  

              ดงันัน้ ป่าทีท่อโรเขา้ไปพ านกัจงึไม่ใช่ทีร่กชฏัห่างไกลความเจรญิ หากแต่

เป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงกบัสงัคมอารยะอยู่มาก และก าลงัเปลี่ยนแปลงไปเพราะโลก

การคา้และอุตสาหกรรม ในบททีช่ื่อ “Sounds” (“เสยีง”) ทอโรบรรยายถงึ “เสยีงระรวั

ของขบวนรถไฟทีเ่หมอืนจะเคลื่อนไปแลว้แว่วขึน้มาอกี” (183) ในบ่ายฤดูรอ้นวนัหนึ่ง

ทีต่นก าลงัชื่นชมธรรมชาตอิยู่  (“The rattle of railroad cars now dying away and 

then  reviving”) (77) เสยีงนี้เตอืนใหร้ะลกึไดว้่า ตนมไิดต้ดัขาดจากสงัคมเสยีทเีดยีว 

เพราะยงัสามารถเดนิตามทางรถไฟกลบัสู่หมู่บา้นได ้ทีส่ าคญั ทอโรตระหนักว่าโลก

ธรรมชาติก าลงัเปลี่ยนแปลงไป โดยกล่าวย ้าอกีครัง้ว่า “เสยีงหวีดแหลมของหวัรถ

จกัรเสยีดแทรกเขา้มาในไพรพฤกษ์ของฉันทัง้ยามฤดูร้อนและฤดูหนาว ฟังละม้าย

เสยีงแผดร้องของเหยี่ยวสกัตวัหนึ่งที่ร่อนลมอยู่เหนือลานบ้านของชาวไร่” (183) 

(“The whistle of the locomotive penetrates my woods summer and winter, 

sounding like the scream of a hawk sailing over some farmer’s yard.”) (78) เป็น

ทีน่่าสนใจว่าทอโรใชภ้าพพจน์ธรรมชาตมิาเปรยีบเทยีบกบัเสยีงหวดีแหลมรบกวนของ

หวัรถจกัร ฉากนี้สะทอ้นถงึความพยายามของทอโรทีจ่ะใชจ้นิตนาการในการรบัมอืกบั

ความเปลีย่นแปลงอนัไม่น่าพงึใจจากโลกอารยะ ชสีตคีวามว่า ทอโรพยายามผสานโลก

เทคโนโลยทีีรุ่กเขา้มาใหเ้ขา้กบัโลกธรรมชาต ิโดยใชโ้ลกธรรมชาตเิป็นกรอบการรบัรู้

หลกั (44)  

             ในท านองเดยีวกนั เมื่อทอโรนึกถงึกจิกรรมการขนส่งและการคา้ทีเ่กดิขึน้ 

ค าบรรยายชี้ให้เห็นถึงความเสื่อมโทรมลงของสิง่แวดล้อมในชนบท แต่ทอโรก็ยงั

พยายามน าเสนอขอ้ดขีองรถไฟและการคา้ โดยใชโ้ลกธรรมชาตแิละมติทิางจรยิธรรม
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เป็นตวัตัง้ ดงัตวัอย่างทีบ่รรยายว่า “เนินเขาสะพรัง่พุ่มฮคัเกิล้เบอรีอ่นิเดยีน ทุกเทอืก

เนินถูกปอกเปลอืย ทอ้งทุ่งแครนเบอรีทุ่กแห่งถูกคราดไถเอาเขา้ไปนคร” (184) (“All 

the Indian huckleberry hills are stripped, all the cranberry meadows are raked 

into the city.”) (78)  หรอืจากบงึวอลเดนเขามองขึน้ไปเหน็ “ต้นสนสงูจ านวนหนึ่งถูก

โค่นบนเทอืกเขาห่างไกลทางเหนือ” (82) (“some tall pine, hewn on far northern 

hills”) (82) ซึง่ลว้นเป็นภาพทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มอนัเกดิจากการ

ตดัไมท้ าลายป่าและการใชป้ระโยชน์จากผลติผลทางธรรมชาตเิพื่อการคา้ อย่างไรก็

ตาม ทอโรยังมองด้วยว่ารถไฟเป็นเครื่องจักรที่มีพลัง เป็นสญัลกัษณ์แห่งความ

อุตสาหะและกล้าหาญที่ปฏบิตัิหน้าที่ด้วยความเที่ยงตรงแม่นย า โดยกล่าวว่า “ฉัน

เฝ้ามองขบวนรถไฟเขา้ดว้ยความรูส้กึเดยีวกนักบัทีเ่ฝ้ามองตะวนัขึน้ ซึง่ [กต็รงเวลา

ไม่มากกว่ารถไฟสกัเท่าใดนัก]” (185) (“I watch the passage of the morning cars 

with the same feeling that I do the rising of the sun, which is hardly more 

regular.”) (79) ดงันัน้ จะเหน็ว่า ทอโรรบัรูน้วตักรรมทางเทคโนโลยนีี้ดว้ยมุมมองทีม่ี

รากฐานจากโลกธรรมชาติ และเมื่อขบวนรถไฟแล่นผ่านไป ทอโรกลับคืนสู่โลก

ธรรมชาติที่สงบและรื่นรมย์กบัการขบักล่อมด้วยดนตรีที่มาจากสรรพเสยีงของนก

นานาชนิดในป่านัน้ 

 บิวเอลล์ตัง้ข้อสังเกตว่า เสียงของทอโรที่วิพากษ์การคุกคามโลก

ธรรมชาตอิาจฟังดไูม่หนกัแน่นเท่าใดนกั อกีทัง้ยงัมแีนวโน้มทีจ่ะใชจ้นิตนาการพา

ตนเองกลบัไปสู่โลกแห่งธรรมชาติอนับรสิุทธิต์ามแนวชนบทนิยม อย่างไรกต็าม 

อาจเป็นการไม่ยุตธิรรมนกัหากผูอ้่านในครสิต์ศตวรรษที ่21 คาดหวงัทีจ่ะใหท้อโร

สวมวญิญาณนักอนุรกัษ์ธรรมชาตติวัยง เพราะสิง่ที่ทอโรเผชญิในศตวรรษที่ 19 

ไม่ใช่วิกฤติสิง่แวดล้อม แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงของสงัคมที่ท าให้ผู้คนหลงลืม

ความส าคัญของโลกธรรมชาติและมิติทางจิตวิญญาณไป บิวเอลล์อธิบายว่า 

ความสามารถในการเชื่อว่าบงึวอลเดนเป็นโลกทีบ่รสิทุธิ ์ปราศจากมลทนิใดๆ และ

ให้ที่พักใจแก่ผู้แสวงหามีความส าคัญกับทอโร ด้วยเหตุผลส่วนตัวและในเชิง

วาทศลิป์  แมท้อโรจะเหน็ว่าโลกธรรมชาตกิ าลงัเปลีย่นแปลง แต่ตนกย็งัสามารถ
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ยดึมัน่อยู่กบัความเชื่อน้ีได ้เน่ืองจากมายาคตทิีว่่า ธรรมชาตนิัน้ยิง่ใหญ่เกนิกว่าจะ

ถูกท าลายหรอืลดทอนลงไปได้ ซึ่งเป็นความคดิที่มอีทิธพิลต่อผูค้นในศตวรรษที ่

19 (120) ฉะนัน้ ความสนใจหลกัของทอโรจงึมใิช่การพทิกัษ์สิง่แวดลอ้มในลกัษณะ

ทีผู่อ้่านในศตวรรษที่ 21 คุน้เคย หากแต่เป็นการปลุกผูค้นในสงัคมของตนใหต้ื่น

ขึน้มาสมัผสัความลุ่มลกึของธรรมชาต ิ

 อย่างไรก็ดี นักวรรณคดีให้ความส าคัญกับทอโรในฐานะที่ เป็นนัก

สิง่แวดล้อม  บวิเอลลย์กย่องทอโรให้เป็น “เทพผูพ้ทิกัษ์งานเขยีนบรรยายธรรมชาติ

ของอเมรกิา” (115) วอลเดน เปิดมติทิีน่่าสนใจเกีย่วกบัการใชภ้าษาวรรณศลิป์ในการ

น าเสนอภาพธรรมชาตทิีก่ระตุน้ใหผู้อ้่านเกดินิเวศส านึก ตระหนักถงึความส าคญัของ

สิง่แวดลอ้ม และต าแหน่งแห่งทีข่องมนุษยใ์นโลกธรรมชาต ิหรอืเช่นทีช่สีกล่าวไวว้่า 

เป็นการเคลื่อนจากมโนทศัน์ทีใ่ชม้นุษยเ์ป็นศูนยก์ลางไปสู่มโนทศัน์ที่ใชส้ิง่แวดลอ้ม

เป็นศูนยก์ลาง (“move from egocentrism to ecocentrism”) (43) บวิเอลลเ์หน็ว่า   

วอลเดนในฐานะงานเขียนบรรยายธรรมชาติมีบทบาทส าคัญในการสื่อวิธีคิดใน

ลกัษณะหลงั ซึง่เป็นหวัใจส าคญัของการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม (143) 

 ตวับทวอลเดนมเีนื้อหาและกลวธิกีารประพนัธใ์ดบา้งทีส่ื่อถงึมโนทศัน์ที่มี

สิง่แวดล้อมเป็นศูนย์กลางและเอื้อต่อการปลูกฝังส านึกทางนิเวศ ตามที่บิลเอลล์

วเิคราะห์ไว้ ปัจจยัประการแรกคือ สิง่ที่เรยีกว่า “aesthetics of relinquishment” 

(สุนทรยีศาสตรแ์ห่งการละวาง) ซึง่แบ่งเป็น 2 ประเภทคอื การละวางวตัถุสิง่อ านวย

ความสะดวกในชีวติ และการละวางอ านาจการควบคุมของปัจเจกชน รวมถึงมายา

ภาพที่มนุษย์เห็นว่าตนมีกายและจติแยกออกจากสิง่แวดล้อม (143-145) ขอ้เสนอ

ของทอโรใหล้ดความตอ้งการทางวตัถุลง โดยหนัมาใชช้วีติทีส่มถะนับเป็นปฏบิตักิาร

ขัน้พืน้ฐานทีจ่ะใชช้วีติแบบทีไ่ม่เอามนุษยเ์ป็นศูนยก์ลาง (Buell 145-156) หากมอง

ต่อไปถงึวธิกีารเพาะปลูกของทอโรในบท “The Bean-field” (“ไร่ถัว่”) กจ็ะพบอกีว่า 

สนุทรยีศาสตรแ์ห่งการละวางทางวตัถุเพื่อแสวงหาสจัธรรมทางจติวญิญาณมบีทบาท

ส าคัญที่ท าให้ต้องปลูกถัว่ด้วยวิถีแห่งความพอเพียง โดยพยายามจะใช้วิธีแบบ
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ธรรมชาติให้มากที่สุด ไม่ใส่ปุ๋ ยเร่งให้ต้นถัว่โตเรว็ๆ ทอโรอ้างถึงกวนีิพนธ์และเทพ

ปกรณมัโบราณทีส่อนว่ากสกิรรมเป็นกจิกรรมทางจติวญิญาณ ดว้ยการกล่าวว่า 

 

 By avarice and selfishness, and a groveling habit, from which 

none of us is free, of regarding the soil as property, or the means 

of acquiring property chiefly, the landscape is deformed, 

husbandry is degraded with us, and the farmer leads the meanest 

of lives. He knows Nature but as a robber. (111) 

 

 โดยความละโมบและเหน็แก่ตวั และนิสยัที่เลวทราม ซึง่ไม่มใีครในพวก

เราเป็นอสิระจากมนั แห่งการถอืเอาว่าเนื้อดนิเป็นทรพัยส์มบตั ิหรอืเป็น

หนทางแห่งการได้มาซึ่งทรพัย ์ทวิทศัน์กถ็ูกท าให้วกิลวกิารไป การกสิ

กรรมไดถู้กเราท าใหต้ ่าชัน้ลง และชาวไร่ชาวนากใ็ชช้วีติทีต่ ่าทีส่ดุเขารูจ้กั

ธรรมชาตทิว่าในฐานะทีต่นเป็นผูป้ลน้ชงิ (237-238) 

 

ขอ้ความดงักล่าวสะทอ้นใหเ้หน็ถงึนิเวศส านึกของทอโรเกีย่วกบัการพทิกัษ์รกัษา

โลกธรรมชาติสอดประสานไปกับการหล่อเลี้ยงจริยธรรมและจิตวิญญาณของ

มนุษย ์

 การละวางอกีประเภทหนึ่งทีป่รากฏในวอลเดน คอื การละวางตวัตนและ

ความสามารถของตวัตนในการควบคุมหรอืเขา้ใจสิง่ต่างๆ ซึง่ช่วยลดทอนความ

อหงัการของมนุษย ์ตลอดจนชีใ้หเ้หน็ถงึความลกึลบัของโลกธรรมชาตทิีอ่ยู่เหนือ

การบงการของมนุษย ์ ในบท “The Village” (“หมู่บา้น”) ทอโรเล่าว่าตนกลบัไปใน

เมืองเป็นครัง้คราวและชอบเดินกลับที่พักผ่านป่าในยามค ่ า  โดยบรรยาย

ประสบการณ์อันน่าอภิรมย์ของการ “ปล่อยตัวเองให้เดินทางเข้าสู่ร ัตติกาล 

โดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อมนัมดืสนิทและมพีายุ” (245) (“launch myself into the 

night, especially if it was dark and tempestuous”) (114) ทอโรใชม้อืสมัผสั
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ต้นไม้ด้วยความคุ้นเคย และใช้เท้าคล าทางกลับบ้าน  ความแปลกของ

ประสบการณ์นี้คอืบางครัง้ตนกลบัมาถึงบ้าน แต่ “[…]ไม่สามารถจะจ าการเดนิที่

ผ่านมาของตนไดแ้มแ้ต่ก้าวเดยีว และคดิไปว่าร่างกายของ [ตน]คงจะหาทางกลบั

บา้นไดเ้องหากนายของมนัละทิง้[มนัไป] เหมอืนกบัมอืยกขึน้ถงึปากไดเ้องโดยไม่

ต้องมใีครช่วย” (246)  (“I have not been able to recall a single step of my 

walk and I have thought that perhaps my body would find its way home if 

its master should forsake it, as the hand finds its way to the mouth without 

assistance.”) (114)  จะเหน็ไดว้่าในเบือ้งแรกนี้ กายของทอโรทีส่มัผสักายของ

โลกธรรมชาติเป็นผู้น าทอโรกลับบ้านโดยสัญชาตญาณหรือความเคยชินใน

ลกัษณะที่จติหรอืสมองมไิด้ท าหน้าที่ส ัง่การ  ประสบการณ์ในป่ายามรตัติกาลยัง

สอนให้ทอโรละวางมเิพยีงแต่สมองหรอืใจที่ควบคุมกายเท่านัน้ แต่ยงัท าให้เหน็

คุณค่าของการยอมละวางตวัตนไปอย่างสิน้เชงิ  ในยามหลงป่า ทอโรพบว่าตน

เรียนรู้ที่จะชื่นชม “ความไพศาลและประหลาดล ้าแห่งธรรมชาติ” (247) (“the 

vastness and strangeness of nature”) (115) นอกจากนัน้ การยอมละ

วางอ านาจในการควบคุมยงัช่วยใหเ้ขา้ใจตนเองไดล้กึซึง้ยิง่ขึน้ดว้ย  โดยกล่าวว่า 

“จนกว่าเราจะหลงทาง หรอือกีนยัหนึ่ง จนกว่าเราจะสญูเสยีโลกไป นัน่แหละเราจงึ

เริม่คน้หาตนเอง และตระหนักว่า เรานัน้อยู่ตรงไหน รวมทัง้คน้หาถึงขอบเขตอนั

ไม่จ ากดัแห่งสมัพนัธภาพนานัปการของเราดว้ย” (247) (“Not till we are lost, in 

other words, not till we have lost the world, do we begin to find ourselves, 

and realize where we are and the infinite extent of our relations.”) (115)  

 นอกจากสุนทรยีศาสตรแ์ห่งการละวาง  ปัจจยัอกีประการหนึ่งในวอลเดนที่

มีส่วนช่วยให้ผู้อ่านตระหนักถึงสันติสุขของการซ่องเสพกับธรรมชาติและ

สมัพนัธภาพระหว่างมนุษยก์บัสรรพสิง่ คอื กลวธิทีี่ทอโรใชใ้นการน าเสนอภาพของ

โลกธรรมชาติ ตวัอย่างเช่น ทอโรใชภ้าษาแห่งจนิตนาการสรา้งภาพของบงึวอลเดน

ใหเ้ป็นพืน้ทีท่ีบ่รสิุทธิอ์นัศกัดิส์ทิธิ ์(Buell: 18-120, 320-321, 323-314; ดู Hildebidle 

ดว้ย) ในบท “The Ponds” (“บงึ”) ทอโรบรรยายภูมทิศัน์และลกัษณะทางกายภาพ
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ต่างๆ ของบงึวอลเดนอย่างละเอยีด เช่น สแีละอุณหภูมขิองน ้าในบงึ เสน้รอบวงและ

ขนาดของบึงชายฝัง่ รวมทัง้ป่าโดยรอบ และปลาที่พบได้ในบึง เป็นต้น ทอโรใช้

ลกัษณะเด่นของบึงคือความลึกและน ้าที่ใสบริสุทธิม์าสร้างภาพของบึงที่มมีิติทาง

จรยิธรรมและจติวญิญาณ ตวัอย่างเช่น เปรยีบบงึกบั “นัยน์ตาของแผ่นดนิ มองเขา้

ไปในที่ซึง่ผูม้องนัน้หยัง่วดัความลกึแห่งธรรมชาติของตวัเอง” (263) (“earth’s eye; 

looking into which the beholder measures the depth of his own nature”) (125) 

เป็นตน้ 

              อกีทัง้บงึวอลเดนยงัเป็นพืน้ทีพ่เิศษทีธ่ ารงความพสิทุธิไ์วไ้ม่ว่าจะเกดิอะไร

ขึน้ ทอโรเรยีก  วอลเดนว่าเป็น “กระจกใสแห่งไพรพฤกษ์โดยสมบูรณ์แบบ” (265) ที่

ไม่มสีิง่ใดจะท าใหแ้ปดเป้ือนได้ (“a perfect forest mirror”) (127) ดว้ยความทีม่นัเป็น 

“นทฟ้ีา” (265) (“Sky water”) (127) บงึวอลเดนจงึเป็น  “กระจกทีค่วามไม่บรสิุทธิท์ ัง้

ปวงซึ่งเกิดแก่มนัจ่อมจมลง ถูกกวาดและปัดฝุ่ นด้วยแปรงมวัสลวัแห่งดวงตะวนั” 

(265) (“a mirror in which all impurity presented to it sinks, swept and dusted by 

the sun’s hazy brush”) (127) ในจนิตนาการของทอโร บงึวอลเดนอาจด ารงอยู่ตัง้แต่

บรรพกาลทีอ่ะดมัและอวีาถูกเนรเทศออกจากสวนสวรรคอ์เีดน และ“ไดร้บัสทิธบิตัร

แห่งสวรรค์ให้เป็นบงึวอลเดน [...] แห่งเดยีวในโลก และเป็นผู้กลัน่ซึ่งหยาดน ้าค้าง

แห่งสรวง” (257)  (“obtained a patent of heaven to be the only Walden Pond in 

the world and distiller of celestial dews”) (121) บงึวอลเดนจงึเป็นสญัลกัษณ์ของ

ความบริสุทธิจ์ากสรวงสวรรค์บนพิภพที่อยู่เหนือมิติของกาลเวลาและสามารถคง

ความเดยีงสานัน้ไวช้ัว่นิรนัดร ์การเสนอภาพธรรมชาตใินมตินิี้อาจดไูม่สมจรงิ แต่อาจ

ถอืเป็นสว่นหนึ่งของความพยายามของทอโรทีจ่ะโน้มน้าวใหผู้อ้่านสมัผสัถงึความงาม

และความมหศัจรรยข์องโลกธรรมชาตทิีพ่ระเจา้ทรงสรรคส์รา้งขึน้ 

 นอกจากการสร้างภาพของบงึวอลเดนให้เป็นที่พกัพิงใจอนัพสิุทธิแ์ล้ว    

ยังเป็นที่น่าสงัเกตว่าทอโรมักจะน าคุณลักษณะของมนุษย์ไปใช้บรรยายโลก

ธรรมชาตทิีต่นสมัผสั ในนยัหนึ่ง ดว้ยกลวธินีี้แสดงใหเ้หน็ว่าทอโรรบัรูส้รรพสตัวใ์น

ฐานะที่ไม่แตกต่างกบัเพื่อนมนุษยข์องตน ทีส่ าคญั กลวธินีี้ยงัช่วยให้ตนน าเสนอ
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ประสบการณ์จากญาณทศันะทีท่ าใหส้ามารถสมัผสัถงึความลกึลบัของ “ความเกีย่ว

ดองกนั” (231) (“kindredship”) (107) ในธรรมชาตไิด ้และยงัท าใหไ้ดต้ระหนักว่า 

คุณสมบตัิที่ตนเห็นในสตัว์ก็เป็นสิง่ที่มีอยู่ในตนเองเช่นกนั ตัวอย่างเช่น ในบท 

“The Bean-Field” ทอโรบรรยายภาพของเหยี่ยวที่บนิร่อนอยู่บรเิวณบงึและ

เชื่อมโยงสตัวเ์หล่าน้ีกบัตนเอง 

 

 The hawk is aerial brother of the wave which he sails over and 

surveys, those his perfect air-inflated wings answering to the 

elemental unfledged pinions of the sea.  Or sometimes I watched 

a pair of hen-hawks circling high in the sky, alternately soaring and 

descending, approaching and leaving one another, as if they were 

the imbodiment of my own thought. (107) 

 

 เหยี่ยวคอืภราดรทางอากาศของเกลยีวคลื่น ผูล่้องลอยอยู่เบื้องบนและ

ส ารวจเรื่อยไป ปีกทีอุ่ม้อากาศเตม็ทีอ่ย่างสมบูรณ์แบบนัน้ตอบต่อปีกไร้

ขนตามธาตุดัง้เดมิแห่งทอ้งทะเล หรอืบางครัง้ฉนักเ็ฝ้ามองเหยีย่วแม่ไก่คู่

หนึ่งร่อนเป็นวงอยู่สงูลบิบนฟ้า ทะยานขึน้และดิง่ลงสลบักนัไปโฉบเขา้

ใกลแ้ลว้กผ็ละจากไป ประหนึ่งว่าพวกมนัคอืความคดิของฉันเองทีก่่อรูป

ขึน้ (231) 

 

ในค าบรรยายขา้งตน้น้ี จะเหน็ไดว้่าทอโรสมัผสัถงึความเป็นภราดรภาพของสรรพ

สิง่ในโลกธรรมชาติ ในที่นี้คอืเหยี่ยวทีม่อีากปักริยิาการเคลื่อนไหวเหมอืนเกลยีว

คลื่นกบัทอ้งทะเล  ทอโรเองใส่ใจเฝ้ามองเหยีย่วแม่ไก่จนเหน็ความคดิของตนเอง

เป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกบักบัสตัวเ์หล่านัน้ 

 อกีตวัอย่างหนึ่งคอืฉากทีท่อโรไล่จบันกน ้าตวัหนึ่ง (loon) ในบงึวอลเดน

ซึ่งอยู่ในบท “Brute Neighbors” (“เพื่อนบ้านเถื่อน”)  ในบทนี้ ทอโรบรรยาย
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ลกัษณะและกิจกรรมของสตัว์ต่างๆ ที่ตนเฝ้าสงัเกต ซึ่ง สก็อตต์ สโลวกิ (Scott 

Slovic) วเิคราะห์ไวว้่า ประสบการณ์การสมัผสัธรรมชาติในงานเขยีนของทอโร 

ประกอบด้วยการเคลื่อนไหวอย่างมีชีวิตชีวา และการสงบนิ่งรับรู้และสงัเกต

ธรรมชาตผิ่านประสาทสมัผสั ซึง่อาจรวมถงึการตรติรกึตคีวามใหค้วามหมายกบัสิง่

ทีเ่หน็อย่างสุขุม (53) ส่วน เอช. แดเนียล เพก็ (H. Daniel Peck) มคีวามเหน็

คลา้ยคลงึกนัโดยอรรถาธบิายไวว้่า ในการรบัรูโ้ลกธรรมชาตขิองทอโรในวอลเดน

นัน้ ตวัตนของทอโรเขา้ไปมปีฏสิมัพนัธก์บัโลกธรรมชาตใิน 2 รูปแบบ คอื 1) การ

เฝ้ามองสงัเกตด้วยความเอาใจใส่ ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์ด้วยสายตาของนัก

ธรรมชาติวทิยาหรอืนักวทิยาศาสตร์ และการพนิิจพจิารณาสิง่ที่เหน็อย่างลุ่มลกึ 

กบั 2) การเขา้ไปมสีว่นรวมในการเรงิเล่นกบัสตัวใ์นโลกธรรมชาต ิรูปแบบทัง้สอง

นี้แม้จะแตกต่างกนั แต่ก็เชื่อมโยงกนัตรงที่การรบัรู้ คือ การที่ตัวตนของผู้รบัรู้

ขยายพน้จากขอบขา่ยของความเป็นมนุษยไ์ปสู่การสมัผสัและสมัพนัธก์บัสิง่มชีวีติ

อื่นๆ ที่ไม่ใช่มนุษย์ การรับรู้ในลักษณะนี้มีบทบาทส าคัญในการลดทอนการ

หมกมุ่นอยู่กบัตนเองของมนุษยจ์นท าใหต้นเองเป็นศูนยก์ลางของสรรพสิง่ อกีทัง้

ยงัท าหน้าทีเ่สมอืนสะพานเชื่อมประสบการณ์ทางประสาทสมัผสัเขา้กบัการสมัผสั

ทางจติวญิญาณถึงความเป็นภราดรภาพหรอืความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัของ

สรรพชวีติ ตวัอย่างของการรบัรูใ้นแบบแรกคอืฉากทีท่อโรเฝ้ามองการต่อสูก้นัของ

ฝงูมดแดงกบัมดด า และหยบิเอาเศษไมท้ีม่มีดสามตวัเผชญิหน้ากนัอย่างดุเดอืดมา

วางไวใ้ต้ถ้วยแกว้บนหน้าต่างและเฝ้าสงัเกตดูดว้ยแว่นขยาย ในลกัษณะนี้จะเหน็

ว่าผูม้องอยู่ในสถานภาพทีส่ามารถควบคุมสิง่ทีต่นรบัรูไ้ด ้ ในทางตรงกนัขา้ม ใน

การรบัรูแ้บบทีส่อง โลกธรรมชาตไิม่ใช่สิง่ทีม่นุษยจ์ะเขา้ไปรบัรู ้สงัเกต หรอืศกึษา

ได้อย่างง่ายดาย แต่เป็นความลึกลบัที่สติปัญญามนุษย์ไม่สามารถคาดคะเนให้

เข้าใจได้  มนุษย์และสัตว์กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่โลดเล่นอยู่ในธรรมชาติเฉก

เช่นเดยีวกนั ตวัอย่างของการรบัรูใ้นลกัษณะนี้คอืฉากที่ทอโรไล่เล่นกบันกน ้าเจ้า

เล่หท์ีห่ลอกล่อใหท้อโรหลงทศิหลงทาง (Peck 117-133) 
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 เมื่อย้อนกลบัมาวิเคราะห์ฉากนี้ จะเห็นได้ว่า ทอโรน าคุณลกัษณะของ

มนุษยท์ีช่าญฉลาดสขุมุมาใสใ่หก้บันกน ้าตวันัน้ มนัสามารถ “หลบหลกีอย่างเป่ียม

เล่ห์เสยีจนฉันไม่อาจเขา้ใกล้ในระยะหกร็อดได้เลย” (318) (“manoeuvred so 

cunningly that I could not get within half a dozen rods of him”) (157) และ 

“แต่ละครัง้ทีม่นัโผล่ขึน้สูผ่วิน ้า [...] มนัจะส ารวจทัง้ทอ้งน ้า และแผ่นดนิอย่างเยอืก

เยน็” (318) (“when he came to the surface, […] he coolly surveyed the 

water and the land”) (157) คุณสมบตัเิฉกเช่นมนุษยท์ีท่อโรพบในนกน ้าตวันี้อาจ

ดงึดูดให้ตนพายเรอืติดตามมนั นอกจากนัน้ ทอโรยงัพบว่าในนกน ้าตวันัน้มทีัง้

ความดบิเถื่อนใน “เสยีงหวัเราะเหมอืนปีศาจ” (319) (“this demoniac laughter”) 

(158) และความสามารถในการสื่อสารกบัธรรมชาตอิย่างลีล้บั เพราะทนัททีีน่กน ้า

เปล่งเสยีงอย่างโหยหวน ก็เกิดกระแสลมจากทิศตะวนัออกพดัผิวน ้าและท าให้

อากาศเป็นหมอกฝน ในขณะที ่เพก็ตคีวามว่าทอโรไดค้น้พบความเถื่อนดบิทีอ่ยู่ใน

ตวัของตนเองจากนกน ้าตวันัน้ (122) ซึ่งอาจวเิคราะห์ต่อไปได้อกีว่า ทอโรสนใจ

คุณสมบัติพิเศษในตัวนกน ้าที่ตนปรารถนาที่จะบ่มเพาะในตัวเอง นัน่คือ ความ 

สามารถทีจ่ะสมานความเถื่อนดบิเขา้กบัจติวญิญาณทีท่ าใหไ้ดส้มัผสักบัความลกึลบั

ของธรรมชาต ิ

 ลกัษณะส าคญัอกีประการหนึ่งในการน าเสนอภาพธรรมชาตขิองทอโรที่

สอดประสานไปกบัเนื้อหาและกลวธิทีี่ได้อธบิายไปแล้วขา้งต้นคอืความพยายาม

หลอมรวมมติต่ิางๆ ทัง้ทางวทิยาศาสตร ์ศลิปะ และจติวญิญาณเขา้ไวด้ว้ยกนัเพื่อ

เปิดเผยใหเ้หน็ความซบัซอ้นของโลกธรรมชาต ิและความสมัพนัธอ์นัลุ่มลกึทีต่นมี

ต่อธรรมชาต ิการรบัรูโ้ลกดว้ยวธิทีางวทิยาศาสตรท์ีเ่น้นภววสิยัเพยีงอย่างเดยีวไม่

สามารถตอบโจทยข์องทอโรได ้ ส าหรบัทอโรแล้ว ป่าบรเิวณบงึวอลเดนมไิดเ้ป็น

เพยีงหอ้งทดลองทีใ่หต้นส ารวจและศกึษาปรากฏการณ์ธรรมชาตเิท่านัน้ หากแต่

เป็นสถานทีท่ีต่นรูส้กึผกูพนัมาแต่เยาวว์ยั ทอโรเล่าว่าตอนอายุ 4 ขวบ ตนเดนิทาง

กลบัจากบอสตนัมายงัเมอืงคองคอรด์บา้นเกดิซึง่ผ่านป่าและทอ้งทุง่แหง่นี้ ประโยค

ที่ว่า “มนัเป็นหนึ่งในบรรดาฉากอนัเก่าแก่ที่ประทบัอยู่ในความทรงจ าของฉัน ” 
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(228) (“It is one of the oldest scenes stamped on my memory.”) (104) 

สะท้อนใหเ้หน็ว่าป่าและทอ้งทุ่งในเมอืงนัน้ไดก้ลายเป็นส่วนหนึ่งของชวีติของตน  

ยามทีต่นมองหมู่สน มกัรูส้กึว่าตน้สนเป็นเสมอืนเพื่อนในวยัเดก็ทีใ่หต้นพึง่พงิและ

จะยงัสบืทอดชวีติต่อไปเพื่อหล่อเลีย้งชวีติจติใจของชนรุ่นหลงั “หมู่สนทีส่งูวยักว่า

ฉนัยงัคงยนืตน้อยู่ทีน่ี่ หรอืหากมบีางตน้ถูกโค่นไปแลว้ ฉนักย็งัไดอ้าศยัตอของมนั

เป็นทีท่ าอาหาร และทีง่อกงามใหม่ กผ็ุดโผล่ขึน้โดยรอบ ตระเตรยีมอกีแง่มุมหนึ่ง

ส าหรบันัยน์ตาทารกคนใหม่” (228)  (“The pines still stand here older than I; 

or, if some have fallen, I have cooked my supper with their stumps, and a 

new growth is rising all around, preparing another aspect for new infant 

eyes.”) (104)  

ยิง่ไปกว่านัน้ ความผูกพนัของทอโรกบัธรรมชาตใินคองคอร์ดลกึซึง้จน

ตนรู้สกึว่า “ฉันไปและมาพร้อมกบัเสรภีาพประหลาดชนิดหนึ่งในธรรมชาติ เป็น

ส่วนหนึ่งของธรรมชาตเิอง” (199) (“I go and come with a strange liberty in 

Nature, a part of herself.”) (87) ทอโรรูส้กึมหศัจรรยท์ี่ “สรรพธาตุช่างเขา้กนัได้

กบัตวัฉันอย่างผดิธรรมดา” (199) (“[A]ll the elements are unusually congenial 

to me.”) (87) ค าว่า “congenial” ทีท่อโรเลอืกใชซ้ึง่มาจากรากศพัทภ์าษาละตนิ 

“gen” (ก่อก าเนิด) และ “con” (ร่วมกนั) บ่งบอกว่า สรรพธาตุในธรรมชาตแิละใน

ตัวทอโรก าเนิดขึ้นจากแหล่งเดียวกนั ด้วยเหตุนี้เอง ทอโรจึงรู้สกึถึงความเป็น

อนัหนึ่งอนัเดยีวกนัของสรรพสิง่จนสามารถขยายกายและจติของตนเขา้ไปรบัรูแ้ละ

เหน็อกเหน็ใจชวีติในธรรมชาตไิด้ ดงัทีท่อโรกล่าวไว้ว่า “ความหวัน่ไหวไปกบัใบ   

อัลเดอร์และปอปลาร์ที่พลิ้วระเนนเกือบท าให้ลมหายใจฉันขาดห้วง ” (199)  

(“Sympathy with the fluttering alder and poplar leaves almost takes away 

my breath.”) (87)  นอกจากนัน้ ทอโรผูศ้รทัธาต่อพระเจา้ตามแนวทางปรชัญา 

ทรานเซน็เดน็ทลัลสิต์สามารถสมัผสัได้ถึงพระผู้สร้างและกฎระเบยีบทัง้ปวงของ

จกัรวาลในโลกธรรมชาตนิัน้เอง ดงักล่าวว่า “ทีใ่กลช้ดิทีสุ่ดกบัสรรพสิง่กค็อือ านาจ

ทีบ่นัดาลสภาวะของพวกมนัขึน้ ถดัจากเราไปกฎเกณฑย์ิง่ยงทีสุ่ดก าลงัด าเนินไป
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อย่างต่อเนื่อง ถดัจากเรา [...] เป็นคนงานซึ่งงานของเขาคอืเรานัน่เอง” (204) 

(“Nearest to all things is that power which fashions their being. Next to us 

the grandest laws are continually being executed. Next to us is […] the 

workman whose work we are.”) (90)  โลกธรรมชาตทิีท่อโรรบัรูก้อปรไปดว้ย

กายสภาพและปรมตัถสจัจะ  ดงันัน้  การรบัรูข้องทอโรจงึต้องอาศยัทัง้วธิกีารทาง

วทิยาศาสตร์ สุนทรยีะแห่งศลิปะ ความทรงจ า ประสบการณ์ส่วนตวัทัง้ที่มาจาก

กายผสัสะ จนิตนาการ และญาณทศันะ  แฟรงค ์สจ๊วต สรุปไวว้่า “วทิยาศาสตรใ์ห้

ระเบยีบวธิกีารและศพัทเ์ฉพาะต่างๆ แก่ทอโร ทศันะแห่งความเป็นกวใีหเ้สรภีาพ

ในทางความคดิ รวมทัง้เปิดเผยให้เหน็การอุปมาในโครงสร้างและความสมัพนัธ ์ 

การรบัรูท้างจติวญิญาณใหค้วามมัน่คงหนกัแน่นตลอดจนความเขา้ใจทางศลีธรรม

และจริยธรรมอย่างลึกซึ้ง คุณสมบัติทัง้หมดนี้ล้วนช่วยให้ทอโรสามารถรับรู้

ธรรมชาตไิดอ้ย่างลุ่มลกึรอบดา้น” (36)  

 ดงัทีก่ล่าวไวข้า้งต้นแลว้ ปฏเิสธไม่ได้ว่าปรชัญาทรานเซ็นเดน็ทลัลสิต์มี

อิทธิพลส าคัญต่อทอโร เมื่อการสดับรับรู้ธรรมชาติน าไปสู่การพินิจถึงกฎของ

จกัรวาลที่สถิตอยู่ในทุกมติขิองการด ารงอยู่ จนกระทัง่โยงต่อไปถึงพระผู้เป็นเจ้า 

อย่างไรกต็าม ทอโรมไิด้เหน็คล้อยไปกบัเอเมอร์สนัทีม่องว่าธรรมชาติเป็นเพยีง

เครื่องมอืที่พระเจ้าใช้น้อมน าให้มนุษย์กลบัคนืสู่พระองค์ ทอโรไม่ต้องการละทิ้ง

ธรรมชาตใินโลกกายภาพเพื่อหลุดลอยออกไปเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกบัพระผู้เป็น

เจา้ ในวอลเดน ทอโรใหค้วามส าคญัอย่างเอกอุกบัสิง่แวดลอ้มทางธรรมชาต ิซึง่ตน

น าเสนอใหเ้ป็นตวัละครส าคญัในชวีติ บวิเอลลต์ัง้ขอ้สงัเกตไวว้่าทอโรท าใหก้ารชื่น

ชมธรรมชาติเป็นเงื่อนไขส าคัญต่อการฟ้ืนตื่นทางจิตวิญญาณอันขาดเสียมิได้ 

(121)  

นอกจากนัน้แลว้ ทอโรยงัใชว้ธิกีารแบบประจกัษ์นิยม คอื การใชป้ระสาท

สมัผสัรบัรูโ้ลกใหเ้กดิประสบการณ์โดยตรง ทัง้ในการสมัผสัโลกทางกายภาพ และ

ในการน าเสนอปรมตัถสจัจะทีก่อปรดว้ยความเชื่อมโยงกนัของมนุษยก์บัสรรพสิง่

และการด ารงอยู่ของพระผูส้รา้งในโลกธรรมชาต ิในทางกลบักนั หากพจิารณาการ
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น าเสนอความสมัพนัธข์องมนุษย ์สรรพสิง่ และพระเจา้ของทอโร ย่อมจะเหน็ไดว้่า

มโนทศัน์ของทอโรเป็นรากฐานส าคญัของนิเวศวทิยาเชงิจติวญิญาณ ซึง่สอดคลอ้ง

กบัแนวคิดของนักอนุรกัษ์ธรรมชาติสมยัใหม่ในแนวนิเวศวิทยาเชิงลึก (Deep 

Ecology) ทีม่คีวามเหน็ว่าการพทิกัษ์สิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนืมไิด้เกดิจากการจดัการ

ทางกายภาพ เป็นต้นว่า วิทยาศาสตร์ สงัคม หรือนโยบายของรฐั หากแต่ต้อง

เริม่ต้นจากการเปลีย่นแปลงมโนทศัน์อย่างสิน้เชงิของปัจเจกชนทีต่ื่นรูถ้ึงตวัตนที่

แทข้องมนุษย์ในฐานะสมาชกิเลก็ๆ ทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตแิละจกัรวาลอนั

ไพศาล (Naess 3-9, 13-30; ด ูBuell 367, 369 ดว้ย) 

 ในทีน่ี้ ขอน าฉากทีส่ าคญัฉากหนึ่งในบท “Spring” (“ฤดูใบไมผ้ล”ิ) มาขยาย

ความประเดน็ข้างต้น ฉากนี้เป็นฉากที่ทอโรบรรยายภาพของหมิะผสมทรายและดิน

เหนียวทีค่่อยๆ ละลายไหลลงมาตามเนินลาดทีเ่กดิจากรอยตดับรเิวณทางรถไฟในต้น

ฤดูใบไม้ผลิ ฉากนี้สะท้อนให้เห็นว่าทอโรใช้วิธีการแบบประจักษ์นิยมในการรับรู้

ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ในเบื้องแรกทอโรวเิคราะห์ปรากฏการณ์นี้ในฐานะนักธรรม

ชาตวิทิยา โดยศกึษารปูทรงทีเ่กดิจากการไหลลงมาของทราย บรรยายถงึองคป์ระกอบ

ของทราย เนื้อทราย และสสีนัของทราย อกีทัง้ลกัษณะการไหลลงมาของทรายอย่าง

ละเอยีด จากนัน้ ทอโรผสมผสานจนิตนาการเขา้กบัการสงัเกตทางวทิยาศาสตร์ด้วย

การเปรยีบเทยีบรูปทรงที่ปรากฏขึน้จากการไหลของทรายที่อยู่เบื้องหน้ากับสิง่อื่นๆ 

ในโลกธรรมชาต ิตวัอย่างเช่น  เปรยีบรูปทรงทีเ่หน็กบัพชืพนัธุต่์างๆ เป็นต้นว่า ใบไม้

และเถาองุ่น (203) หรอืโยงกบัโลกทางชวีวทิยา ไดแ้ก่ ปะการงั อุง้เลบ็เสอืดาว ตนีนก 

สมอง ปอด และเครื่องใน (203) ด้วยพลงัของจนิตนาการ ทอโรยงัเหน็ความเชื่อมโยง

ของรูปทรงนี้กบัภูมปิระเทศในระดบัทีใ่หญ่กว่า อาท ิถ ้าที่มหีนิย้อยเปิดรบัแสงสว่าง 

(203) ปรากฏการณ์นี้สรา้งความประทบัใจและความรูส้กึอศัจรรยใ์จใหแ้ก่ทอโรเป็นอนั

มาก ความมหศัจรรยข์องธรรมชาตทิีป่รากฏใหท้อโรประจกัษ์แก่สายตาท าใหไ้ดร้บัรูถ้งึ

การด ารงอยู่ของพระเจ้า ซึ่งไม่ใช่พระเจ้าที่ให้ก าเนิดโลกตามต านานของครสิต์ธรรม

คัมภีร์ แต่เป็นพระเจ้าที่ก าลังสรรค์สร้างโลกอยู่ในปัจจุบันขณะอยู่ ต่อหน้าตน

ตลอดเวลา 
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 What makes this sand foliage remarkable is its springing into 

existence thus suddenly.  When I see on the one side the inert 

bank, – for the sun acts on one side first, – and on the other this 

luxuriant foliage, the creation of an hour, I am affected as if in a 

peculiar sense I stood in the laboratory of the Artist who made the 

world and me, – had come to where he was still at work, sporting 

on this bank, and with excess of energy strewing his fresh designs 

about. (204)  

 

 สิง่ทีท่ าใหใ้บไมท้รายนี้โดดเด่นกค็อืการผลขิึน้มาเป็นรปูนัน้อย่างฉับพลนั 

เมื่อฉนัมองดฝัูง่ดา้นหนึ่งซึง่ปราศจากชวีติ เพราะตะวนัจะกระท าต่อดา้น

หนึ่งก่อนในเบือ้งแรก และกระท าต่ออกีดา้นหนึ่งซึง่กอปรด้วยใบพฤกษ์

อนัเฟ่ืองฟูนี้ เป็นการเนรมติในช่วงหนึ่งชัว่โมง ฉันรูส้กึจบัใจประหนึ่งอยู่

ในส านึกอันประหลาดว่า ตัวเองยืนอยู่ในห้องทดลองขององค์ศิลปิน

ผูส้รา้งโลกนี้และตวัฉันเองขึน้มา ประหนึ่งว่าได้มายงัแห่งหนที่พระองค์

ยงัคงท างานอยู่ เล่นสนุกกบัฝัง่ทรายนี้ และดว้ยพลงังานอนัลน้เหลอื ได้

หว่านโปรยลวดลายใหม่ๆ ไปทัว่ (399) 

 

ค าบรรยายขา้งต้นชี้ให้เหน็ว่าการรบัรู้โลกของทอโรในฐานะนักธรรมชาติวทิยา 

ศลิปิน และนกัปรชัญาทรานเซน็เดน็ทลัลสิต ์องิอยู่กบักายภาพของโลกธรรมชาตทิี่

ตนประจกัษ์ไดอ้ยู่เบือ้งหน้า กล่าวอกีนัยหนึ่ง โลกทศัน์ของทอโรโอบรบัทัง้มติทิาง

กายภาพ จนิตนาการ และจติวญิญาณ 

 จนิตนาการและประสบการณ์ทางจติวญิญาณของทอโรมไิดห้ยุดอยู่เพยีง

เท่านี้ เมื่อตนเหน็ว่าสรรพสิง่ในโลกธรรมชาติมรีูปลกัษณ์ของใบไม้เป็นต้นแบบ

ดัง้เดมิเดียวกนั ทอโรมองฝัง่ทรายทัง้หลายที่ก าลงัไหลต่อไป และเริ่มเชื่อมโยง
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ปรากฏการณ์นี้กบัร่างกายของมนุษยท์ีถู่กรงัสรรคข์ึน้มาจากดนิและมอีวยัวะต่างๆ 

ทีม่ตีน้แบบเดยีวกนักบัทุกชวีติในปฐพนีี้ 

 

 What is man but a mass of clay? The ball of the human finger is 

but a drop congealed.  The finger and toes flow to their extent 

from the thawing mass of the body […].  Is not the hand a 

spreading palm leaf with its lobes and veins?  The ear may be 

regarded, fancifully, as a lichen, umbilicaria, on the side of the 

head, with its lobe or drop […].  The nose is a manifest congealed 

drop or stalactite.  The chin is a still larger drop, the confluent 

dripping of the face. (205) 

 

 ก็มนุษย์คืออะไรเล่า นอกจากดินเหนียวละลายก้อนหนึ่ง? อุ้งนิ้วของ

มนุษย์ก็คอืหยดดินเหนียวขน้แขง็หยดหนึ่ง  นิ้วมือนิ้วเท้าไหลยื่นยาว

ออกไปจากมวลทีล่ะลายของร่างกาย [...]  มอืมใิช่ใบปาลม์ทีแ่ผ่กางพรอ้ม

ดว้ยกลบีและเสน้เลอืดของมนัหรอกรึ? หูนัน้อาจจะอา้งไดอ้ย่างเพอ้ฝัน

อยู่สกัหน่อยว่าเป็นตะไคร่พนัธุห์นึ่ง umbilicaria เกาะอยู่บนดา้นขา้งของ

ศรีษะ พร้อมด้วยติง่หรอืหยดของมนั [...] จมูกคอืการประจกัษ์แจ้งแห่ง

หยดที่ขน้แขง็ หรอืหนิย้อย คางเป็นหยดที่ใหญ่กว่าอกี เป็นจุดบรรจบ

แห่งการหยดของใบหน้า (401) 

 

หากผู้อ่านลองหลบัตาจนิตนาการตนเองไปตามขอ้ความข้างต้นน้ี จะเหน็ได้ว่าค า

บรรยายนี้แปรเปลีย่นการรบัรูต้วัเองไดอ้ย่างทรงพลงั ความแตกต่างระหว่างมนุษย ์

พืช กบัดิน ดูจะเลือนรางไป ตัวตนความเป็นมนุษย์ก็ดูจะสูญเสียความเสถียรไป

ชัว่ขณะ และซ้อนทบัเสมอืนเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกบัสรรพสิง่ อาจกล่าวได้ว่านี้เป็น
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จนิตนาการทางสิง่แวดลอ้มที่ทอโรสร้างขึน้เพื่อให้ผู้อ่านไดส้มัผสัถึงความเชื่อมโยง

สมัพนัธก์นัของกายมนุษยแ์ละกายโลกธรรมชาตอิย่างเป็นรปูธรรม 

 นอกจากนัน้ ปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ทอโรได้เห็นนี้ท าให้ตน

ประจกัษ์แจง้ว่า “พภิพ...ไม่ใช่พภิพทีเ่ป็นซากฟอสซลิ แต่เป็นพภิพทีม่ชีวีติ ซึง่เมื่อ

เทยีบกบัชวีติศูนย์กลางอนัยิง่ใหญ่ของมนัแล้ว สตัว์และพชืกเ็ป็นเสมอืนเพยีงชวีติ

ปรสติเท่านัน้” (402) (“The earth … [is] … not a fossil earth, but a living earth; 

compared with whose great central life all animal and vegetable life is merely 

parasitic.”) (206)  โรเบริต์ ด.ี รชิารด์สนั จูเนียร ์(Robert D. Richardson Jr.) อธบิาย

ไว้อย่างน่าสนใจว่า การรบัรู้ว่าโลกธรรมชาติมชีวีติ เติบโต ผลบิาน และผนัแปรอยู่

ตลอดเวลานี้ เป็น “ความคดิส าคญัของตวับทวอลเดน” และเป็น “หมุดหมายส าคญั

ของจรยิศาสตรท์างสิง่แวดลอ้มสมยัใหม่” (256) ในเวลาเดยีวกนั ขอ้ความนี้แสดงให้

เหน็ถงึความเขา้ใจทีท่อโรมต่ีอต าแหน่งแห่งทีข่องมนุษยใ์นโลก  การทีท่อโรตระหนัก

ว่าชวีติสตัวแ์ละพชืทัง้มวล (ซึง่รวมถงึชวีติมนุษย์) เป็นเพยีง “ชวีติปรสติ” เมื่อเทยีบ

กบัความยิง่ใหญ่ของพภิพนี้ นับเป็นตัวอย่างหนึ่งของการลดทอนความส าคญัของ

มนุษยแ์ละการปลกูสรา้งมโนทศัน์ทีใ่หโ้ลกสิง่แวดลอ้มเป็นศนูยก์ลางแทนมนุษย์ 

 ทอโรเหน็ว่าโลกธรรมชาตเิป็นอาหารหล่อเลีย้งจติใจของมนุษย ์ ดงัทีก่ล่าว

ว่า “เราต้องการยาบ ารุงแห่งไพรเถื่อน” (410) (“We need the tonic of Wildness.”) 

(211) ในฉากปรากฏการณ์ทรายไหลลงมาตามเนินเขาข้างต้น ทอโรได้สมัผัส

ธรรมชาต ิคน้พบความเชื่อมโยงของสรรพชวีติ และการด ารงอยู่ในทุกขณะของพระ

เจา้ผูร้งัสรรค ์แต่ในเวลาเดยีวกนั ทอโรกล่าวไวด้ว้ยว่าธรรมชาตเิป็นสิง่ทีล่กึลบัเหนือ

ความสามารถของมนุษยท์ีจ่ะหยัง่ถงึไดอ้ย่างถ่องแท ้ “เรา...ต้องการใหป้วงสรรพสิง่

เรน้ลบัและมอิาจส ารวจได ้ใหแ้ผ่นดนิและทอ้งทะเลเถื่อนรา้งเป็นอนันต์ไม่อาจส ารวจ

และหยัง่ไดโ้ดยตวัเรา เพราะว่ามนัไม่อาจจะหยัง่คะเนได”้ (410) (“[W]e require that 

all things be mysterious and unexplorable, that land and sea be infinitely wild, 

unsurveyed and unfathomed by us because unfathomable.”) (212) ค ากล่าวนี้
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อาจตคีวามไดว้่าสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความต้องการของทอโรทีจ่ะอนุรกัษ์ความเถื่อนดบิ

ของโลกธรรมชาตใิหพ้น้จากการคุกคามของโลกอารยะ 

 ทอโรได้กลายเป็นแรงบนัดาลใจใหแ้ก่นักอนุรกัษ์ธรรมชาติคนส าคญัใน

อเมรกิา เช่น จอหน์ มุอรี ์(John Muir) (1838-1914) ซึง่เป็นผูก้่อตัง้ The Sierra 

Club ซึง่เป็นองคก์รเพื่อการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม ในปี ค.ศ. 1892 และเรยีกรอ้งให้

รฐับาลออกกฎหมายคุม้ครองอุทยานแหง่ชาต ิโดยเฉพาะอย่างยิง่ อุทยานแห่งชาติ

โยเซมติ ิ(Yosemite National Park) ในมลรฐัแคลฟิอรเ์นีย บวิเอลลก์ล่าวไวว้่า 

ส าหรบันกัอนุรกัษ์ธรรมชาตทิัง้สอง “สนุทรยีะเชื่อมโยงกบัการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม” 

(137) ดงัที ่ซซูาน เอม็. ลคูสั (Susan M. Lucas) ศกึษาไว ้ตัง้แต่ทศวรรษที ่1960 

เป็นต้นมา ที่เกดิกระแสการอนุรกัษ์ธรรมชาติอย่างเป็นรูปธรรมมากขึน้ มกีารน า

ภาพของทอโรไปใช้ในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนให้มกีารพทิกัษ์ธรรมชาติ ค ากล่าว

ของทอโรทีว่่า “In Wildness is the preservation of the world.” (ในความเถื่อน

ดบิคอืการพทิกัษ์รกัษาโลก) ทีม่าจากความเรยีงชื่อ “Walking” (“การเดนิ”)ไดก้ลาย

มาเป็นถอ้ยค าทีใ่ชใ้นการรณรงคก์ารอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มอย่างกวา้งขวาง (269)  

นอกจากนี้แล้ว วอลเดนยังกลายเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้แก่

นักเขยีนงานบรรยายธรรมชาตแิละอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มในปัจจุบนัอกีหลายท่าน เช่น 

แอนนี ดลิลารด์ (Annie Dillard) เอด็วาร์ด แอบบยี์ (Edward Abbey) เวนเดลล ์    

เบรร์ยี ์(Wendell Berry) และแบรร์ยี ์โลเปซ (Barry Lopez) เป็นต้น (ดู Slovic) อกี

ประการหนึ่ง หากได้ตามรอยทอโรไปเยี่ยมพื้นทีร่มิบงึวอลเดนในศตวรรษที่ 21 จะ

พบว่าบรเิวณนัน้ยงัเป็นป่าทีม่คีวามเป็นธรรมชาตอิยู่มาก แมจ้ะมกีารพฒันาและการ

ขยายตวัของเมอืงอย่างมาก โรเบริต์  แซตเทลิเมเยอร ์(Robert Sattelmeyer) กล่าว

ไวว้่า “ดว้ยทัง้การปลูกป่า และพลงัวาทศลิป์ของวอลเดน เมื่อเทยีบกบับงึที่ทอโรได้

เขา้ไปพ านกัในปี ค.ศ.1845 บงึวอลเดนในวนันี้จะละมา้ยคลา้ยกบับงึทีท่อโรบรรยาย

ภาพไว้ในหนังสอืมากเสยียิง่กว่า” (242) ทัง้หมดน้ีคงเป็นประจกัษ์พยานให้เหน็ถึง

พลงัของจนิตนาการและภาษาวรรณศลิป์ในการรงัสรรคโ์ลก ดงันัน้ อาจมองไดว้่า ทัง้

ทอโรและผลงานเขยีนเป็นประหนึ่งต้นธารแห่งกระแสอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มทีห่ล่อเลีย้ง
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ใหค้วามชุ่มฉ ่าแก่นักคดิ นักเขยีน และนักต่อสู ้ผูม้ปีณิธานทีจ่ะพทิกัษ์โลกธรรมชาติ

ในรุ่นต่อๆ ไป 
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เชิงอรรถ 

 

1. ค าแปลตัวบท วอลเดน ที่ใช้ในบทนี้ ผู้เขยีนน ามาจากบทแปลของ    

สรุยิฉัตร ชยัมงคล ทัง้นี้ ผูเ้ขียนขอตดัเครื่องหมายวรรคตอน เช่น มหพัภาค หรอื

จุลภาค ที่ปรากฏในตัวบทแปลออก และหากผู้เขียนปรบัเปลี่ยนค าในบทแปล 

ผูเ้ขยีนจะใสไ่วใ้นเครื่องหมาย [     ]  
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ศาสนาอนิดู ศาสนาพุทธ และศาสนาของจีน  นอกจากนัน้แล้ว หนังสอืเล่มนี้ยงั

น าเสนอภูมหิลงัของการถกเถยีงทีก่ าลงัเกดิขึน้ในประเดน็ศาสนาและนิเวศวทิยาใน

อเมรกิาเหนือ ว่าดว้ยเรื่องบทบาทของครสิต์ศาสนาและครสิต์ธรรมคมัภีร์ที่มต่ีอ

ทศันคตขิองมนุษยต่์อสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนทศันะทีว่่าดว้ยโลกธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้

ในยุโรปตะวนัตกและอเมรกิาในช่วงครสิตวรรษที ่16 ถงึ 18  ส่วนประเดน็สุดทา้ย  

หนังสอืเล่มนี้น าเสนอแนวคดิร่วมสมยัต่างๆ เกี่ยวกบันิเวศวทิยาและศาสนา เช่น 

เทววทิยาเชงินิเวศ จรยิธรรมทีว่่าดว้ยสทิธสิตัว ์นิเวศวทิยาเชงิลกึ สตรนีิเวศนิยม 

และการเคลื่อนไหวดา้นนิเวศของกลุ่มกรนีพซี (Greenpeace) และ เอริ์ธเฟิรส์ต์! 

(Earth First!) 
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กรุงเทพ: มลูนิธโิกมล คมีทอง, 2536.   

           หนังสอืเล่มนี้รวมบทแปลความเรยีง 4 เรื่องของทอโร ได้แก่ “ต้านอ านาจ

รฐั” (“Resistance to Civil Government”) “ชวีติทีข่าดหลกัการ” (“Life without 

Principle”) “สสีนัแห่งฤดใูบไมร้่วง” (“Autumnal Tints”) และ “การเดนิ” (“Walking”) 

 

 

  



ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัแนวคิดโมเดิรน์นิสม ์(Modernism): 

ชีวประวติั “ฉบบัพิสดาร” และความเป็นสมยัใหม่อนัมหศัจรรย ์ 

ใน ออรล์นัโด ของ เวอรจิ์เนีย วลูฟ์ 

 

วริตตา  ศรีรตันา 

 

แนวคิดโมเดิรน์นิสม ์(Modernism) คืออะไร 

 สว่นแรกของบทความนี้เปิดฉากดว้ยปัญหาและความยากล าบากทีใกกลเ้คยีง

กบัปัญหาและความยากล าบากทีใหล่อหลอมและหล่อเลี้ยงแนวคิดโมเดิรน์นิสม ์

(Modernism) อันเป็นแนวคิดทีใมิเพียงนิยมหากยังวิพากษ์และท้าทายความ

ทนัสมยั (Modern) แห่งวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละความก้าวหน้าทางภูมปัิญญากน

โลกสมยักหม่ อนัมจีุดผนัเปลีใยนทีใโดดเด่นในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 ถึงกลาง

ศตวรรษท่ี 201  

ปัญหานัน้มอียู่ว่า ค ำถำมทีว่่ำ “แนวคดิโมเดริน์นิสมค์อือะไร” เป็นค ำถำมที ่

ไม่มคี ำตอบทีต่ำยตวั เหตุเพราะค าว่า “โมโด” (“Modo”) อนัเป็นรากศพัทภ์าษาละตนิ

ของ ค าว่า “โมเดริ์น” (“Modern”) ซึใงแปลว่า “กนบดัดล” (“just now”) นี้ มไิดก้ช้กน

ขอบเขตความหมายและบรบิททางประวตัศิาสตรส์มยัศตวรรษทีใ 20 เท่านัน้ ดว้ยค าว่า 

“โมเดิร์น” มิได้บัญญัติขึ้น ในบดัดล สมชืใอ หากมีทีใมาตัง้แต่สมัยศตวรรษทีใ 10 

ประเดน็นี้ ไมเคลิ อลัเลน กลิเลสปี (Michael Allen Gillespie) ผูเ้ขยีนหนังสอืเรืใอง 

The Theological Origins of Modernity (ต้นก ำเนิดเชงิเทววทิยำแห่งควำมเป็น

สมยัใหม่) อธบิายไวด้งันี้ 

 

      The idea of modernity, as we understand it, is closely 

tied to the idea of antiquity. The distinction of ‘ancient’ and 

‘modern’ derives from the tenth-century distinction of a via 
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antique and a via moderna. Originally, this was not a 

historical but a philosophical distinction between two 

different positions on universals, connected to two different 

ways of reading Aristotle. The via antique was the older 

realist path that saw universals as ultimately real, while the 

via moderna was the newer nominalist path that saw 

individual things as real and universals as mere names. 

These logical distinctions provided the schema for a new 

understanding of time and being. (2008: xvii) 

 

(แนวคดิเรืใองความเป็นสมยักหม่แบบทีใเราเขา้กจกนันัน้ผูกโยง

อย่างกกลช้ดิกบัแนวคดิเรืใองความเก่าพน้สมยั การแยก “ความ

พ้นสมยั” และ “ความทนัสมยั” มทีีใมาจากการแยก วิถีโบรำณ 

และ วถิใีหม่ กนศตวรรษทีใ 10 โดยแรกเริใมนัน้ การแยกความเก่า

และความกหมม่ไิดเ้ป็นไปกนเชงิประวตัศิาสตร ์หากเป็นไปกนเชงิ

ปรชัญา กล่าวคอืแยกจุดยนืทางความคดิทีใต่างกนัเชงิมโนธรรม

สากลอนัเกีใยวขอ้งกบัวธิกีารอ่านและท าความเขา้กจอรสิโตเติล 

โดย วถิโีบรำณ เป็นวถิสีจันิยมแบบเก่าทีใมองมโนธรรมสากลว่า

เป็นความจรงิอนัตายตวั กนขณะทีใ วถิีใหม่ เป็นวถิีนามนิยมทีใ

ปฏิเสธการมีอยู่ของมโนธรรมสากลทีใตายตัว กล่าวคือมอง

ปัจเจกปัจจยัเฉพาะรายว่าเป็นความจรงิ แต่มองมโนธรรมสากล

ว่าเป็นเพียงนามทีใก าหนดขึ้น ไม่แน่นอนตายตัว การแยก

ประเภททรรศนะดงักล่าวกนเชิงตรรกะได้สร้างโครงสร้างเพืใอ

ความเขา้กจกหม่ๆ เรืใองเวลาและความเป็นตวัตน)2  
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แนวคิดโมเดริ์นนิสม์ก่อก าเนิดและขบัเคลืใอนด้วยระบบความคิดแบบทวิลกัษณ์ 

(dualism) กล่าวคอืเป็นแนวคดิทีใตัง้อยู่บนฐานการต่อรองทางความหมายของขัว้คู่

ตรงขา้ม (binary opposition) ดงันัน้ กล่าวไดว้่าการก าหนดความหมายและการท า

ความเขา้กจเแนวคดิเรืใองความกหม่นัน้ตัง้อยู่บนการก าหนดความหมายและการท า

ความเข้ากจแนวคิดขัว้ปรปักษ์ อันได้แก่ แนวคิดเรืใองความเก่า กนประเด็นนี้ 

ประวตัิศาสตร์ของรากค าและแนวคดิของค าว่า “โมเดริ์น” สมยัศตวรรษทีใ 12 

สะทอ้นกหเ้หน็ทวลิกัษณ์อนัเป็นหวักจของแนวคดิโมเดริน์นิสม์ โดยจะอธบิายพอ

สงัเขปดงันี้ 

สมยัศตวรรษทีใ 12 วล ี“โอปุส โมเดอรนุ์ม” (“opus modernum”) (Crosby, 

et al 1981: 19) ซึใงแปลว่า “งานศลิปะแบบทนัสมยั” กชเ้รยีกศลิปะและสถาปัตยกรรม

แบบกหม่ทีใแหวกขนบกรกี โรมนั และแม้กระทั ใงโรมาเนสก์ (Romanesque) แบบ

อติาลอีนัเป็นรสนิยมหลกัของศลิปะยุโรปตัง้แต่สมยัศตวรรษทีใ 10 ถงึศตวรรษทีใ 12 

แนวศลิปะ “แบบกหม่” ทีใถูกขนานนามกนช่วงเวลานัน้ว่า “โอปุส โมเดอร์นุม” นี้ 

ก่อก าเนิดและพฒันาทีใฝรั ใงเศส โดยเริใมปรากฏกนงานก่อสรา้งต่อเตมิมหาวหิารแซงต์-

เดอนีส ์(Saint-Denis) โดยอธกิารซูว์เฌ (Abbot Suger) (ค.ศ. 1081-1155) อนัมี

รูปแบบและลกัษณะส่วนกหญ่เน้นสร้างหลงัคายอดแหลม เพดานสนั ค ้ายนัแบบปีก 

และเน้นตกแต่งแบบซบัซอ้น ต่างจากศลิปะและสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสกท์ีใส่วน

กหญ่เน้นสร้างซุ้มเพดานโค้ง ผนังหนา และเน้นตกแต่งแบบเรียบง่าย ครัน้เวลา

ล่วงเลยไป กนมุมมองของสมยัศตวรรษทีใ 15 โอปุส โมเดอรนุ์ม ซึใงเคยเป็นแนวศลิปะ

ทีใว่าแปลกกหม่ทนัสมยักนศตวรรษทีใ 12 กลบัถูกเรยีกว่า ศลิปะแบบกอทกิ (Gothic) 

อนัเป็นค าทีใมนีัยเชงิดูแคลนเยย้หยนัว่าป่าเถืใอน (Crosby, et al 1981: 19) ดว้ยนัก

คดิสมยัฟ้ืนฟูศลิปวทิยา (Renaissance) เชืใอว่าชนเผ่าอนารยชนเยอรมนัสายหนึใงคอื

ชนเผ่ากอท (Goth) เป็นตัวการทีใท ากห้อาณาจกัรโรมนัล่มสลาย และเป็นตัวบ่อน

ท าลายศลิปวทิยาการคลาสสกิ นีใคอืทีใมาของชืใอแนวศลิปะแบบกอทกิทีใเรารูจ้กักนักน

ปัจจุบนั กนสมยัของเรา (ศตวรรษทีใ 21) น้อยคนนักทีใจะคาดคดิและจนิตนาการว่า



หนงัสอืหลำกรสหลำยลลีำในวรรณกรรมภำษำองักฤษ 
 

144 

ศลิปะกนศตวรรษทีใ 12 อนัเก่าแก่ และแลดูคลาสสกิอย่างศลิปะแบบกอทกินัน้เคย

เกดิขึน้ ในบดัดล และเคยทนัสมยั กนช่วงเวลาหนึใงของอดตี  

ความก ากวมทางมติเิวลาของรากศพัท์ “โมโด” นี้สะทอ้นความหมายอนั

ก ากวมลืในไหลของ “ความเป็นสมัยกหม่” (“Modernity”) ดังทีใชาร์ลส์ โบเดอแลร ์

(Charles Baudelaire) (ค.ศ. 1821-1867) นักเขยีนและนักวจิารณ์ศลิปะชาวฝรั ใงเศส

คนส าคญั ไดบ้รรยายว่าเป็น “that indefinable something we may be allowed to 

call ‘modernity’ for want of a better term to express the idea in question” (2010: 

16) (“บางสิใงทีในิยามไม่ได้ ทีใเราอาจได้รบัอนุญาตกห้เรยีกว่า ‘ความเป็นสมยักหม่’ 

ดว้ยขาดแคลนศพัทท์ีใดกีว่ากนการถ่ายทอดแนวคดิดงักล่าว”) โบเดอแลรน์ี้ถอืว่าเป็น

คนแรกทีใกช้ค าว่า “ความเป็นสมยักหม่” หรอื ภาษาฝรั ใงเศส คอื “modernité” กนงาน

เขยีน โดยได้พยายามนิยามความหมายของความเป็นสมยักหม่ไว้ว่า “Modernity is 

the transient, the fleeting, the contingent; it is one half of the art, the other 

being the eternal and immoveable” (2010: 17). (“ความเป็นสมยักหม่คอืความ

เปลีใยนแปลงเป็นนิจ ความชั ใวคราว ความไม่แน่นอน; ความสมยักหม่เป็นครึใงหนึใงของ

ศลิปะ อกีครึใงหนึใงคอืความยั ใงยนืถาวรและความแน่นอนตายตวั”)  

เนืใองด้วยความเป็นสมยักหม่นัน้ยงัไม่จบไป พบได้กนทุกยุคสมยั อกีทัง้

มไิดเ้ป็นเพยีงตวัแปรแห่งการเปลีใยนแปลง หากเป็นการเปลีใยนแปลงกนตวัของมนั

เอง จงึยากยิใงนักทีใเราจะประเมนิและก าหนดคุณค่าของกระบวนการเคลืใอนไหว

ทางภูมปัิญญาและสุนทรยีศาสตรท์ีใหมายมัน่จะเป็นขบถต่อความพยายามของ

มวลมนุษย์ทีใจะนิยาม ประเมิน และก าหนดคุณค่าทุกสิใงทุกอย่างทีใประสบ 

แม้กระทั ใงสิใงทีใกกล้ตัวมากทีใสุดคือ ชีวิต อันเป็นปรากฏการณ์ทีใซับซ้อนและ

เปลีใยนแปลงอยู่เป็นนิจ และแลว้ค าถามทีใส าคญัเริใมก่อตวัขึน้ในบดัดล นั ในคอื หาก

ความเป็นสมยักหม่นัน้พบไดก้นทุกยุคสมยัดงัสะทอ้นกนประวตัศิาสตรข์องแนวคดิ

โมเดริน์นิสมก์นสมยัศตวรรษทีใ 10 ถงึศตวรรษทีใ 15 และหากความเป็นสมยักหม่นัน้

ไม่มนีิยามตายตวัจรงิดงัทีใโบเดอแลรบ์รรยาย  แลว้เราจะจบัจติวญิญาณแห่งค าและ

ความหมายทีใยงัไม่ตายตวั ยงัดิน้ไปมากนระบบสญัญะทีใถูกรื้อถอนอยู่ทุกขณะกส่
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ขอ้งจบัปลาแห่งความหมายอนัตายตวัไดอ้ยา่งไร กนเมืใอการนิยามแนวคดิกดๆ ย่อม

จ ากดัแนวคดินัน้จากทีใด ารงกนหว้งปัจจุบนักาล กลายเป็นด ารงกนหว้งอดตีกาลไป 

และแปรสภาพแนวคิดจากทีใเป็นห้องทีใเปิดประตูหน้าต่างอ้ารับทัศนียภาพอัน

หลากหลาย3 กลายเป็นหอ้งมดืทีใรา้งปิดตายไป    

 กระนัน้ อกีค าถามหนึใงเริใมก่อตวัขึน้ในบดัดล นั ในคอื หากแนวคดิโมเดริ์น

นิสมล์ืในไหลและยากทีใจะจบัมานิยามหรอืจดัประเภททางความคดิจรงิ เหตุกดผูเ้ขยีน

จึงก าหนดไว้กนช่วงต้นของบทความว่าแนวคิดนี้มีจุดผนัเปลีใยนทีใโดดเด่นกนช่วง

ปลายศตวรรษทีใ 19 ถงึกลางศตวรรษทีใ 20 ค าตอบของค าถามนี้สะท้อนปฏพิากษ์

หรอืความยอ้นแยง้ทีใหยั ใงรากลกึกนงานแนวโมเดริน์นิสม ์นั ในคอืแมน้ักเขยีนแนวนี้จะ

เป็นขบถต่อความพยายามของมวลมนุษยท์ีใจะนิยาม ประเมนิ และก าหนดคุณค่าทุก

สิใงทุกอย่างบนโลก แต่กต็ระหนักดวี่างานเขยีนคอืการเล่าเรืใอง (narration) ซึใงหนีไม่

พน้กรอบการจดัการและจดัล าดบัทางความคดิแบบสจันิยม (Realism) แต่กระนัน้ 

ความเชืใอมั ในกนพลงัแห่งปลายปากกา การมองโลกกนแง่ด ีและความพยายามทดลอง

เล่าเรืใองกนแบบทีใแปลกกหม่เพืใอผลกัดนักหผู้อ้่านตัง้ค าถามและทา้ทายความเชืใอและ

ความรูค้วามเขา้กจเกีใยวกบัชวีติและสงัคม ลว้นเป็นปัจจยัทีใท ากหแ้นวคดิโมเดริน์นิสม์

แตกต่างจากแนวคดิโพสต์โมเดริน์นิสม ์(Postmodernism) ผูเ้ขยีนบทความเสนอว่า

นักเขยีนแนวโมเดริ์นนิสม์เป็นนักปฏริูปพฒันำ มกิช่ นักปฏวิตัิล้มล้ำงขนบสจันิยม 

ขอ้นี้สะทอ้นอยู่กนนวนิยายเรืใอง Ulysses (ยูลสิซสี) ของเจมส ์จอยซ ์(James Joyce) 

(ค.ศ. 1882-1941) ซึใงตีพมิพ์รวมเล่มเมืใอปี ค.ศ. 1922 และนวนิยายเรืใอง Mrs 

Dalloway (คุณนำยดลัโลเวย)์4 ของ เวอรจ์เินีย วูลฟ์ (Virginia Woolf) (ค.ศ. 1882-

1941) ซึใงตพีมิพเ์มืใอปี ค.ศ. 1925 อนัเป็นผลจากการทีในักเขยีนทัง้สองเสาะแสวงหา

กลวธิกีารน าเสนอเรืใองราว กจิกรรม และห้วงค านึงกนหนึใงวนัของชวีติตวัละครหลกั

คอื เลโอโพลด ์บลมู (Leopold Bloom) และ คลารสิสา ดลัโลเวย ์(Clarissa Dalloway) 

ทีใสมจรงิยิง่กว่ำควำมสมจรงิแห่งขนบสจันิยม แมน้วนิยายทัง้สองเรืใองนี้น าเสนออดตี 

ความทรงจ า และความคดิของตวัละครต่างๆ อย่างไม่เรยีงล าดบัเวลา และแมเ้สน้แบ่ง

ปัจจุบนัและอดตีจะถูกทา้ทายผ่านกลวธิกีารเขยีนแบบตดัภาพ (montage) และแบบ
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ปะตดิปะต่อ (collage) ซึใงลว้นเป็นกลวธิทีีใยมืมาจากทศันศลิป์และภาพยนตร ์แต่เสน้

แบ่งแห่งเวลากนนวนิยายนัน้ยงัคงอยู่ และนักเขยีนทัง้สองตระหนักดวี่าแมง้านของ

ตนจะเป็นงานแนวทดลอง แต่กห็นีไม่พน้กรอบแห่งการจดัเรยีงและจดัล าดบัอนัเป็น

หวักจของเรืใองเล่า (narrative) เช่นเดยีวกนั กนการกะเกณฑ์กรอบเวลาแห่งแนวคดิ

และกระบวนการโมเดริ์นนิสม์ เราจะเหน็ทวลิกัษณ์อนัย้อนแย้งของความพยายาม

หลุดพ้นจากกรอบเวลาสจันิยม และความส านึกตระหนักรู้ว่าไม่มทีางหนีพ้นกรอบ

ของการจดัเรยีงตามล าดบัเวลาแห่งประวตัศิาสตรโ์ลก  

 กนการนี้เอง แทนทีใจะเริใมด้วยการก าหนดและบ่งชี้ปีก าเนิดของแนวคดิ

โมเดริ์นนิสม์ อนัเป็นธรรมเนียมปฏบิตัทิีใเหน็ได้ทั ใวไป โดยเฉพาะกนการเล่าเรืใอง

แนว สจันิยม ผู้เขยีนบทความจะเริใมดว้ยปีทีใเรยีกไดว้่าเป็น “จุดจบบบีบงัคบั” อนั

สะท้อนความพยายามของอ านาจสองขัว้ทีใจะบีบคัน้และปิดตายกระบวนการ

เคลืใอนไหวทางภูมปัิญญาและสุนทรยีศาสตรแ์นวโมเดริ์นนิสม์ นั ในคอื ปี ค.ศ. 1934 

กนสหภาพโซเวยีต และปี ค.ศ. 1937 กนนาซเียอรมนี โดยจะขออธบิายตามล าดบัดงันี้ 

ปี ค.ศ. 1934 เป็นปีทีใองัเดร ชดานอฟ (Andrei Zhdanov) ผูเ้ป็นโฆษกและ

ผูอ้ านวยการดา้นวฒันธรรมของโจเซฟ สตาลนิ (Joseph Stalin) ประกาศกนทีใประชุม

สภานักเขยีนโซเวยีตครัง้ทีใ 1 (The First All-Union Congress of Soviet Writers) กน

มอสโก กห้งานศลิปะแนวสจัสงัคมนิยม (Social Realism) เป็นงานศลิปะประเภท

เดียวทีใสหภาพโซเวียตยอมรับศิลปินผู้สร้างสรรค์งานศิลปะแนวสัจสังคมนิยม 

โดยเฉพาะนกัเขยีนนัน้จะตอ้งปฏบิตัหิน้าทีใประหนึใงเป็น “an engineer of the human 

soul” (Zhdanov 1950: 16). (“วศิวกรแห่งวญิญาณมนุษย”์) ตามค านิยามของโจเซฟ 

สตาลนิ ซึใงหมายความว่าจะตอ้งรบักชพ้รรคสงัคมนิยมและชนชัน้แรงงานโดยรงัสรรค์

เนื้อหางานทีใไม่ซบัซอ้นเพืใอมวลชนจะไดเ้ขา้กจและเขา้ถงึง่าย ชดานอฟกล่าวว่า 

 

      Comrade Stalin has called our writers, “engineers of 

the human soul”. What does this mean? What obligations 

does such an appellation put upon you?  
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It means, in the first place, that you must know life to 

be able to depict it truthfully in artistic creations, to depict it 

neither “scholastically” nor lifelessly, nor simply as “objective 

reality”, but rather as reality in its revolutionary development. 

The truthfulness and historical exactitude of the artistic image 

must be linked with the task of ideological transformation of 

the education of the working people in the spirit of socialism. 

This method in fiction and literary criticism is what we call the 

method of socialist realism. (1950: 15) 

 

(สหายสตาลินเรียกนักเขียนของเราว่า “เหล่าวิศวกรแห่ง

วญิญาณมนุษย์” ชืใอนี้หมายความว่าอย่างไร หน้าทีใทีใมาพรอ้ม

สมญานามนัน้มอีะไรบา้ง 

ขอ้แรก ท่านจะต้องรู้จกัชวีิต เพืใอจะได้สามารถบรรยาย

ถ่ายทอดชีวิตอย่างสมจริงกนงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ อีกทัง้

เพืใอบรรยายถ่ายทอดชวีติไม่กช่กนแบบทีใ “เป็นวชิาการ” หรอืกน

แบบทีใไร้ชีวิต หรือบรรยายชีวิตว่าเป็นเพียง “ความเป็นจริง

แบบปรวสิยั” แทนทีใจะเป็นความเป็นจรงิกนพฒันาการเชงิปฏวิตั ิ

ความสมจริงและความถูกต้องแม่นย าทางประวตัิศาสตร์ของ

ภาพเชงิศลิป์ตอ้งเชืใอมโยงกบัพนัธกจิแห่งการเปลีใยนแปลงทาง

มโนคติกนด้านการศึกษาของชนชัน้แรงงานกห้เป็นไปตามจิต

วญิญาณแห่งสงัคมนิยม แนวทางปฏบิตัดิงักล่าวกนวรรณกรรม

และงานวจิารณ์วรรณกรรมนี้เราเรยีกว่าแนวทางปฏบิตัแิห่งสจั

สงัคมนิยม) 
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ชดานอฟจดัว่างานศิลปะแนวสจัสงัคมนิยมน้ีเป็นขัว้ปรปักษ์ของศลิปะแนวโมเดิร์น

นิสม ์ซึใงเขานิยามไว้กนสุนทรพจน์เปิดงานประชุมว่าเป็นศลิปะทีใรบักช้ชนชัน้นายทุน 

อนั “ตกต ใาและเสืใอมถอย” (1950: 13) “A riot of mysticism, religious mania and 

pornography is characteristic of the decline and decay of bourgeois culture. 

The ‘celebrities’ of that bourgeois literature which has sold its pen to capital are 

today thieves, detectives, prostitutes, pimps and gangsters” (1950: 13). 

(“มคิสญัญีแห่งลทัธิผสีางเวทมนตร์งมงาย การคลั ใงศาสนา และความลามก เป็น

ลกัษณะเฉพาะของภาวะตกต ใาและความเสืใอมถอยแห่งวฒันธรรมชนชัน้กลาง เหล่า 

‘คนดงั’ แห่งวรรณกรรมชนชัน้กลาง ซึใงไดข้ายปากกากหน้ายทุนไปแลว้ กนวนันี้ถอืว่า

เป็นโจร นกัสบื โสเภณี แมงดา และพวกมจิฉาชพีทัง้สิน้”)  

อะไรคอืแนวคดิทีใก่อกห้เกดิความหวาดกลวัและความเกลยีดชงักนหมู่ผู้น า   

โซเวียตได้ถึงเพยีงนี้ อย่างไรกด็ ีแนวคิดโมเดริ์นนิสม์มิได้เป็นแนวคดิทีใก่อกห้เกิด

ความหวาดกลวัและความเกลยีดชงักนระบอบโซเวยีตฝ่ายเดยีว หากยงัถูกตตีราโดย

ระบอบเผดจ็การนาซวี่าเป็นแนวคดิทีใเสืใอมทราม  (degenerate) ไรอ้ารยธรรมอกีดว้ย 

ดงัจะอธบิายต่อไปนี้ 

ปีค.ศ. 1937 เป็นปีทีใอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ผู้น าระบอบนาซี จัด Entartete 

Kunstausstellung หรอื Degenerate Art Exhibition (นิทรรศการงานศลิปะเสืใอม

ทราม) ซึใงจดัแสดงผลงานศลิปะกนลกัษณะทีใแฟรงค์ วติฟอร์ด (Frank Whitford) 

บรรยายไวก้นบทความทางวชิาการชืใอ “The Triumph of the Banal: Art in Nazi 

Germany” (“ชยัชนะแห่งความธรรมดาสามญั: ศลิปะกนนาซเียอรมนี”) ดงันี้ 

 

[I]t [The Degenerate Art Exhibition] consisted not only of 

badly-hung paintings and sculptures, but also of placards 

on which texts and sensational photographs urged the 

visitor to make comparisons between, for example, the 

works on show and the products of both the mentally 
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deranged and the primitive tribes of Africa and Oceania... 

The treatment of faces and bodies in some of the painting 

and sculpture was similarly compared to the appearance 

of the physically deformed. (1988: 258-259) 

 

(งานนิทรรศการมเิพยีงประกอบดว้ยภาพวาดทีใแขวนไวก้นแบบ

ทีใดไูม่เขา้ทแีละจดัแสดงงานประตมิากรรมต่างๆ แต่ยงัประกอบ 

ดว้ยป้ายประกาศต่างๆ ทีใมเีนื้อหาและรูปถ่ายอนัอือ้ฉาวมุ่งทีใจะ

จงูกจกหแ้ขกผูม้าเยอืนเปรยีบเทยีบงานศลิปะทีใต่างกนัสองแบบ 

ยกตวัอย่างเช่น เทยีบผลงานศลิปะทีใจดัแสดงกนนิทรรศการกบั

ผลงานของคนทีใวกิลจรติและของชนเผ่าพื้นเมอืงแถบแอฟรกิา

และโอเชยีเนีย… การวาดหรอืปั้นเพืใอถ่ายทอดกบหน้าของผูค้น

กนภาพวาดและงานประตมิากรรมบางชิน้นัน้ถูกน ามาเทยีบเคยีง

กบัรปูร่างลกัษณะของผูท้ีใพกิลพกิารทางกายอย่างเหน็ไดช้ดั) 

 

การเทยีบงานศลิปะอนัไม่พงึประสงคก์บังานศลิปะทีใแลด ู“พกิลพกิาร” และ “วปิรติ” 

กนมุมมองของระบอบนาซทีีในิยมและมุ่งยกย่องเชดิชูเชือ้ชาตอิารยนั (Aryan) นัน้ 

เผยกหเ้หน็ถงึกระบวนการสรา้งคุณค่าและก าหนดความหมายของระบอบนาซแีบบ

เบด็เสรจ็ ทวลิกัษณ์ “ความเป็นอารยะ” และ “ความเป็นอนารยะ” อกีทัง้ข ัว้คู่ตรง

ขา้ม “ความปกตสิามญั” และ “ความพกิลพกิารวปิรติ” ลว้นเป็นสิใงสรา้ง หากช่มโน

ธรรมสากลไม่ เช่นเดียวกบักรณีระบอบโซเวียต กลวิธีของระบอบนาซีกนการ

ปกป้องคุณค่าความหมายทีใสร้างขึ้นเพืใอจรรโลงอ านาจเผดจ็การคือการลงโทษ

ศลิปินผูแ้สดงความคดิเหน็ทีใขดัแยง้กบัระบอบ “Artists deemed ‘degenerate’ or, 

in a virtually synonymous phrase, ‘culturally Bolshevik’, had been expelled 

or persuaded to resign from national and regional academies, dismissed 

from teaching posts at art schools and universities, forbidden to exhibit and 
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in some cases to acquire materials and therefore to work” (Whitford 1988: 

260). (“ศลิปินทีใถูกมองว่า ‘เสืใอมทราม’ หรอืหากจะกชว้ลทีีใแทบจะพอ้งความหมาย 

คอื ‘เป็นบอลเชวิกทางวฒันธรรม’ นัน้ถูกไล่ออกหรือถูกโน้มน้าวกห้ลาออกจาก

สถาบนัศลิปะแห่งชาติและสถาบนัศิลปะประจ าท้องถิในต่างๆ นอกจากนัน้ยงัถูกไล่

ออกจากต าแหน่งสอนศิลปะทีใโรงเรียนและมหาวิทยาลัยศิลปะ ถูกสั ใงห้ามแสดง

ผลงานและกนบางกรณีถูกลดิรอนสทิธิกนการครอบครองเครืใองมือและวสัดุกนการ

สร้างสรรค์งานศิลปะ และด้วยเหตุนี้จึงเท่ากบัถูกลิดรอนสทิธิกนการท างานศิลปะ

ดว้ย”) 

เหตุกดโมเดริน์นิสมถ์งึจดัเป็นแนวคดิทีใเป็นภยัต่อระบอบเผดจ็การทีใผดุง

อุดมการณ์ทางการเมืองทัง้ฝ่ายซ้ายคือลัทธิคอมมิวนิสต์ และฝ่ายขวาคือลัทธิ

ฟาสซสิต์ นี้เป็นปรศินาชวนคดิ และยิใงไปกว่านัน้ ทัง้ชดานอฟและฮติเลอร์มไิด้

นิยามหรือบรรยายลกัษณะและประเภทแนวงานศิลปะทีใตนชิงชงัรงัเกียจอย่าง

ชดัเจนและตรงไปตรงมาแต่อย่างกด ผูเ้ขยีนเสนอว่าค าตอบแห่งปรศินาดงักล่าวอยู่

กนความก ากวมอนัเป็นคุณสมบตัแิห่งแนวคดิโมเดริน์นิสมเ์อง ความก ากวมทีใว่านี้

สะทอ้นอยู่กนงานเขยีนของเวอรจ์เินีย วลูฟ์ นกัเขยีนสตรชีาวองักฤษคนส าคญัแห่ง

ศตวรรษทีใ 20 ผู้ทรงอิทธิพลกนการขบัเคลืใอนกระบวนการทางความคิดและ

สนุทรยีศาสตรท์ีใต่อมารูจ้กักนักนนามโมเดริน์นิสม ์โดยวลูฟ์ตัง้กจก าหนดเดอืนและปี

เริใมต้นของการเปลีใยนแปลงครัง้กหญ่แห่งความเป็นสมยักหม่ไวก้นลกัษณะทเีล่นที

จรงิ ดงัต่อไปนี้ 

 

  And now I will hazard a second assertion, which is 

more disputable perhaps, to the effect that on or about 

December 1910, human character changed.  

      I am not saying that one went out, as one might into 

a garden, and there saw that a rose had flowered, or that 

a hen had laid an egg. The change was not sudden and 
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definite like that. But a change there was, nevertheless; 

and, since one must be arbitrary, let us date it about the 

year 1910. (Woolf 1950: 96)  

 

(และตอนนี้ฉันจะลองเสีใยงเสนอข้อคิดเห็นประเด็นทีใสองซึใง

อาจจะโต้แยง้ไดม้ากกว่าประเดน็แรกกระมงั ขอ้นี้คอื เมืใอ หรอื 

ราว เดือนธันวาคม 1910 คุณลกัษณะความเป็นมนุษย์ได้

เปลีใยนไป 

     ฉนัไม่ไดจ้ะบอกว่าเราเดนิออกไปขา้งนอก เหมอืนเดนิเขา้

ไปกนสวน แลว้พบดอกกุหลาบทีใเพิใงออกดอก หรอืเจอแม่ไก่ทีใ

เพิใงออกไข่ การเปลีใยนแปลงทีใว่านี้มไิด้เป็นไปโดยทนัททีนักด

และมไิดแ้น่นอนตายตวัแบบนัน้  แต่กระนัน้ เราปฏเิสธไม่ไดว้่า

การเปลีใยนแปลงได้เกดิขึน้จรงิๆ และกนเมืใอเราจ าเป็นต้องสุ่ม

เลอืกวนัเดอืนปีโดยพลการ ขอเราจงก าหนดช่วงเวลาแห่งการ

เปลีใยนแปลงไวป้ระมาณปี 1910 เถดิ) 

 

แมเ้วอรจ์เินีย วูลฟ์ เขยีนว่าไดสุ้่มเลอืกและก าหนดปี ค.ศ. 1910 กหเ้ป็นปีแห่งความ

เป็นสมัยกหม่โดยพลการ แต่กนบริบทของประวัติศาสตร์สมัยศตวรรษทีใ 20 

โดยเฉพาะบรบิทประวตัิศาสตร์ศิลปะปีนี้เป็นปีทีใส าคญั ด้วยเป็นปีทีใโรเจอร์ ฟราย 

(Roger Fry) (ค.ศ. 1866-1934) ศลิปินและนักวจิารณ์งานศลิปะชาวองักฤษ ไดจ้ดั 

Manet and the Post-Impressionists Exhibition (นิทรรศการมาเนต์และเหล่าศลิปิน

แนวโพสต์อมิเพรส-ชนันิสม)์ ทีใลอนดอนเป็นครัง้แรก งานนี้แสดงผลงานของศลิปิน 

“นอกสถาบนั” กนสมยันัน้ เช่น ปอล เซซาน (Paul Cézanne) (ค.ศ. 1839-1906)  

อองร ีมาตสิ (Henri Matisse) (ค.ศ. 1869-1954) ปอล โกแกง (Paul Gauguin) (ค.ศ. 

1848-1903) และฟินเซนต ์ฟัน โคค (Vincent Van Gogh) (ค.ศ. 1853-1890) เป็นต้น 

ซึใงลว้นรงัสรรคผ์ลงานทีในับว่าแหวกขนบทีใสถาบนัศลิปะต่างๆ กนสมยันัน้ไดก้ าหนด
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และรบัรอง ศลิปินเหล่านี้เป็นขบถต่ออุดมคติความงามเชงิทศันศลิป์ของขบวนการ

อมิเพรสชนันิสม ์(Impressionism) อนัมุ่งเน้นเสนอภาพมุมมองภายนอกมากกว่าลง

ลกึกนรายละเอยีด ภาพทีใจดัแสดงกนนิทรรศการนี้จงึมไิด้เพยีงเปลีใยนนิยามคุณค่า

ความงามจากเดิมก าหนดโดยคุณค่าชนชัน้กลางและรับรองโดยสถาบันศิลปะ

แห่งชาติ หากยงัได้เปลีใยนมุมมองเกีใยวกบัศลิปะและชนชัน้สงัคมอกีด้วย กล่าวคอื 

งานศิลปะแนวโพสต์อิมเพรสชันนิสม์ ซึใงเน้นสืใอสญัชาตญาณดิบและอารมณ์อัน

ละเอยีดอ่อนของมนุษยท์ีใอยู่ภายกตเ้ปลอืกนอกของววิทวิทศัน์5 ไดท้ลายก าแพงทีใกัน้

ระหว่างผู้คนต่างชนชัน้ กนการนี้แนวคิดกหม่จึงก่อตัวในบดัดลนั ในคอื ต่อไปนี้งาน

ศลิปะทีใควรค่าน ามาจดัแสดงกนงานนิทรรศการไม่จ าเป็นจะต้องเป็นงานทีใผลติตาม

กฎเกณฑแ์ละค่านิยมของสงัคมชนชัน้ ศลิปินไม่จ าเป็นต้องสงักดัสถาบนัการศกึษา

ขัน้สงู หรอืสถาบนัศลิปะอนัมเีกยีรต ิกครกส็ามารถรงัสรรคง์านศลิปะได ้ขอเพยีงมกีจ

รกั มคีวามคดิสรา้งสรรค ์และความกลา้ทีใจะแสดงความคดิเหน็ทีใแตกต่างจากค่านิยม

กระแสหลกั จงึไม่น่าแปลกทีใเวอรจ์เินีย วลูฟ์  ผูไ้ปเยีใยมชมนิทรรศการศลิปะดงักล่าว

เมืใอเดอืนพฤศจกิายน ปี ค.ศ. 1910 เลง็เหน็อทิธพิลอนัยิใงกหญ่กนเชงิความคดิของ

นิทรรศการมาเนต์และเหล่าศิลปินแนวโพสต์อิมเพรสชนันิสม์ต่อความเข้ากจเรืใอง 

“คุณลกัษณะความเป็นมนุษย”์ แห่งโลกสมยักหม่  

จรงิทีใความเป็นสมยักหม่นัน้อาจพบไดทุ้กยุคทุกสมยั6 แต่เราปฏเิสธไม่ได้

ว่าศตวรรษทีใ 20 เป็นศตวรรษแห่งการเปลีใยนแปลงชนิดพลกิโลกพลกิแผ่นดนิกน

ระดบัทีใไม่เคยปรากฏมาก่อนกนประวตัศิาสตร ์งานศลิปะและโดยเฉพาะอย่างยิใงงาน

วรรณกรรมแนวโมเดริ์นนิสม์เป็นงานทีใสะท้อน “ภาวะวกิฤต” ทีใเป็นผลและเป็นตวั

แปรของการเปลีใยนแปลงครัง้กหญ่กนแง่มุมและลกัษณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น  ภำวะ

วกิฤตแห่งโลกสมยัใหม่ อนัเป็นผลกระทบของความคดิ เทคโนโลยแีละนวตักรรม

กหม่ๆ ต่อชวีติประจ าวนั ภำวะวกิฤตทำงควำมรู้ ควำมเชือ่และระบบคุณค่ำ อนัเป็น

ผลสบืเนืใองจากการเปลีใยนแปลงฉบัพลนัทีใเกดิขึน้กนเวทกีารเมอืงโลกคอืสงครามและ

การปฏวิตันิบัครัง้ไม่ถว้นทีใเกดิขึน้สมยัศตวรรษทีใ 20 เช่น การปฎวิตับิอลเชวกิ (ค.ศ. 

1917) และสงครามโลกอนัเป็นวนิาศกรรมอนักหญ่หลวง ภำวะวกิฤตทำงภำษำและ
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กำรสือ่สำร อนับงัเกดิเมืใอการเขน่ฆา่กนัอย่างรุนแรงป่าเถืใอนไดบ้ั ในทอนความเชืใอมั ใน

กนภูมปัิญญาและอารยธรรม อกีทัง้ ภำวะวกิฤตทำงแนวคดิเรือ่งอตัลกัษณ์ เพศสภำพ 

(gender) และแก่นสำรแห่งชวีติ อนัเป็นหวักจของแนวคดิโมเดริน์นิสม ์ 

 อารมัภบทนี้เป็นเพยีงประตูหรอืหน้าต่างบานหนึใงทีใจะเปิดรบัทวิทศัน์เพืใอ

ส ารวจค าถามทีใว่า “แนวคิดโมเดิร์นนิสม์คืออะไร” กนบริบทประวัติศาสตร์ทาง

ความคดิของโลกสมยัศตวรรษทีใ 19 ถึง ศตวรรษทีใ 20 โดยมุ่งศกึษาภาวะวกิฤต

ประเดน็เบือ้งต้นทีใกกลต้วัปัจเจกบุคคลนั ในคอื ภำวะวกิฤตทำงแนวคดิเรือ่งอตัลกัษณ์ 

เพศสภำพ7 และแก่นสำรแห่งชวีติ กนงานเขยีนของเวอรจ์เินีย วูลฟ์ เรืใอง Orlando: A 

Biography (1928) หรือ แปลเป็นภาษาไทยคือ ออร์ลนัโด: ชวีประวตัิเรือ่งหนึง่ 

บทความนี้จะวเิคราะห์กลวธิทีีใวูล์ฟกช้กนงานเขยีนเพืใอตัง้ตวัเป็นขบถต่อการนิยาม

และจดัประเภทงานวรรณกรรม (genre) อนัเป็นตวัสะทอ้นของการตัง้ตวัเป็นขบถต่อ

การนิยาม ตดัสนิ และจดัประเภทปัจเจกบุคคลกนเชงิเพศ ชาตพินัธุ ์และประวตัศิาสตร ์

ทีใมกัมองขา้มความซบัซอ้นของชวีติและเสรภีาพแห่งความคดิ 

 

ออรล์นัโด ในฐานะชีวประวติั “ฉบบัพิสดาร”  

 ชวีประวตั ิ(biography) นับเป็นประเภทวรรณกรรมทีใเวอรจ์เินีย วูลฟ์สนกจ

ศกึษามากทีใสุด แต่กนขณะเดียวกนักต็้องการตัง้ค าถาม ท้าทาย และรื้อถอนความ

หมายถึงทีใสุด ผู้ทีใมีอิทธิพลคอยหล่อหลอมและหล่อเลี้ยงความสนกจงานเขียน

ประเภทชวีประวตัแิละงานวพิากษ์ชวีประวตัขิองวูลฟ์คอืนักเขยีนและนักวจิารณ์คน

ส าคญักนสมยัวกิตอเรยี8 นาม เลสล ีสตเีวน (Leslie Stephen) (ค.ศ. 1832-1904)     

ผูเ้ป็นบรรณาธกิารคนแรกของ Dictionary of National Biography (อกัขรำนุกรม

ชวีประวตัิแห่งชำติ) และทีใส าคญัคอื เป็นบดิาบงัเกดิเกล้าของเวอร์จเินีย วูล์ฟ เอง 

อกัขรำนุกรมชีวประวตัิแห่งชำติ ซึใงตีพิมพ์ครัง้แรกเมืใอปี ค.ศ. 1885 เป็นเสมือน

สถาบนัสิใงพมิพท์ีใมเิพยีงรวบรวมและเรยีบเรยีงชวีประวตับิุคคลส าคญัแห่งชาตอิงักฤษ 

หากยงัก าหนดคุณค่าความส าคญัของปัจเจกบุคคลจากชวีประวตัแิละคุณประโยชน์ทีใ

ไดร้บัการบนัทกึไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร อนึใง การก าหนดคุณค่าดงักล่าวมกัตัง้อยู่บน
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ฐานค่านิยมกระแสหลกั ทีใเหน็ไดช้ดัคอืค่านิยมปิตาธปิไตย โดยสตรผีูม้บีทบาทส าคญั

กนทุกแวดวง ไม่ว่าจะเป็นแวดวงการเมอืง การศกึษา หรอืศลิปะ แทบไม่ไดร้บัคดัเลอืก

กห้อยู่กนท าเนียบ อกัขรำนุกรมชวีประวตัแิห่งชำต ิดงักล่าวเลย กนฐานะนักเขยีน

สตร ีเวอร์จิเนีย วูล์ฟ เล็งเห็นภาวะวิกฤตทางคุณค่า ความหมาย และความไม่

เสมอภาคทางเพศนี้กนงานชวีประวตั ิอนัเรยีกไดว้่าเป็นประเภทวรรณกรรมทีใเป็น

กระบอกเสยีงกหค้่านิยมปิตาธปิไตยอย่างวเิศษทีใสดุ  

กนบทความเรืใอง “The Art of Biography” (“ศาสตรแ์ละศลิป์แห่งชวีประวตัิ”) 

ซึใงตพีมิพค์รัง้แรกกนนิตยสาร Atlantic Monthly (แอตแลนตกิรำยเดอืน) เมืใอปี ค.ศ. 

1939 วูล์ฟตัง้ค าถามท้าทายอ านาจเผด็จการแห่งขนบการเขยีนชีวประวตัิทีใมกั

ก าหนดคุณค่าความส าคญักห้เฉพาะคนบางกลุ่มกนประวตัิศาสตร์เท่านัน้พร้อมกนั

นี้วลูฟ์ไดเ้สนอแนวคดิอนัเป็นประชาธปิไตยทีใว่าปัจเจกบุคคลทุกคน ไม่ว่าจะมพีืน้เพ

จากทีใกด ยากดมีจีนอย่างไร ลว้นมชีวีติทีใมคีวามหมายเช่นเดยีวกบัชวีติของมหา

บุรุษทีใไดร้บัจารกึไวก้นงานชวีประวตั ิ 

 

And again, since so much is known that used to be 

unknown, the question now inevitably asks itself, whether the 

lives of great men only should be recorded. Is not anyone 

who has lived a life, and left a record of that life, worthy of 

biography – the failures as well as the successes, the 

humble as well as the illustrious? And what is greatness? 

And what smallness? (1993: 150) 

 

(และอกีนั ในแหละ เนืใองจากสิใงทีใเรารูว้นันี้หลายเรืใองนัน้เคยเป็นสิใง

ทีใเราไม่ล่วงรู้มาก่อน ดงันัน้ ณ ขณะนี้ เราจ าต้องถามค าถามทีใ

เลีใยงไม่ได ้และนั ในคอื ชวีติของมหาบุรุษเท่านัน้ดอกหรอืทีใควรค่า

แก่การบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทุกคนทีใเคยไดก้ชช้วีติและทิง้
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บนัทกึแห่งชวีติไวย้่อมควรค่าทีใจะมคีนเขยีนชวีประวตักิหม้กิช่หรอื 

ไม่ว่าจะเป็นผูท้ีใลม้เหลวหรอืผูท้ีใประสบความส าเรจ็ ผูท้ีใไรช้ืใอเสยีง

เรยีงนามและผูท้ีใมากดว้ยลาภยศสรรเสรญิ ดว้ยอะไรเล่าคอืความ

ยิใงกหญ่? อะไรเล่าคอืความสามญัเลก็น้อย?) 

 

เวอรจ์เินีย วลูฟ์ ยงัวจิารณ์กนบทความเดยีวกนันี้ว่าแมแ้ต่บนัทกึลายลกัษณ์อกัษร

เกีใยวกบัชวีติของบุคคลส าคญัผูว้ายชนมท์ีใผูอ้่านทั ใวไปมองว่าเป็นหลกัฐานทีใเชืใอถอื

ไดอ้ย่างไม่มขีอ้โตแ้ยง้กดๆ นัน้ยงัเชืใอถอืไม่ไดอ้ยู่ด ีแมแ้ต่ค ากหก้ารของผูท้ีใกกลช้ดิ

บุคคลส าคญั เช่น ภรรยาหม้ายของนักเขยีนยอดนิยมผูเ้ปีใ ยมดว้ยอจัฉรยิภาพคน

หนึใง กเ็ป็นสิใงสรา้งหากช่ความจรงิอนัเป็นสรณะไม่ 

 

Suppose, for example, that the man of genius was 

immoral, ill-tempered, and threw the boots at the maid’s 

head. The widow would say, “Still I loved him – he was 

the father of my children; and the public, who love his 

books, must on no account be disillusioned. Cover up; 

omit.” The biographer obeyed. And thus the majority of 

Victorian biographies are like the wax figures now 

preserved in Westminster Abbey, that were carried in 

funeral processions through the street – effigies that have 

only a smooth superficial likeness to the body in the 

coffin. (1993: 145) 

 

(กห้เราสมมติ เพืใอยกตัวอย่าง ว่าบุรุษอัจฉริยะนัน้ไร้ศีลธรรม 

อารมณ์ร้าย และชอบขว้างรองเท้าบูทกส่ศีรษะของหญิงรับกช้

ภรรยาหม้ายของบุรุษผู้นัน้กย็งัคงกล่าวดงันี้ “อย่างไรกด็ ีฉันยงั
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รกัเขาอยู่ เขาเป็นพ่อของลูก และสาธารณชนทีใรกัหนังสอืของเขา

ต้องไม่ผิดหวังเมืใอรู้ว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างทีใคาดคิดไว้ ขอท่าน

ปิดบงัซ่อนเรน้และมองขา้มขอ้เสยีของเขาเถดิ” นักเขยีนชวีประวตัิ

เชืใอฟังและท าตามทีใขอ เพราะฉะนัน้ งานเขียนชีวประวัติสมัย

วกิตอเรยีนส่วนกหญ่จงึเป็นเสมอืนหุ่นขีผ้ึ้งทีใตอนนี้เกบ็รกัษาไว้ทีใ

วหิารเวสต์มนิ สเตอร ์หุ่นขีผ้ึง้ทีใผูค้นช่วยกนัแบกไปรอบทอ้งถนน

กนขบวนแห่ศพ หุ่นจ าลองนี้ละม้ายคล้ายร่างกนโลงศพก็เพียง

เปลอืกนอกเท่านัน้) 

 

จะเหน็ว่าวูล์ฟเน้นย ้าว่างานเขยีนชวีประวตันิัน้เป็นสิใงสรา้ง มไิดต่้างอะไรกบัการ

เขยีนนวนิยาย แนวคดินี้มกิช่ทฤษฎีทีใอา้งขึน้ลอยๆ เพราะเมืใอกว่าสบิปีก่อนทีใจะ

ตพีมิพบ์ทความ “ศาสตรแ์ละศลิป์แห่งชวีประวตัิ” นัน้ วูลฟ์ไดท้ดลองปฏบิตัทิลาย

เสน้กัน้ระหว่างนวนิยาย ซึใงผูค้นทั ใวไปมกัมองว่าเป็นเรืใองแต่งลว้นๆ และชวีประวตั ิ

ซึใงผู้คนทั ใวไปมกัมองว่าเป็นสารคด ีหรอืเรืใองจรงิไม่องินิยาย ผ่านงานชวีประวตั ิ

“ฉบบัพสิดาร” เรืใอง ออรล์นัโด: ชวีประวตัเิรือ่งหนึง่ ผูเ้ขยีนเลอืกกชค้ าว่า “พสิดาร” 

กเ็พราะเหตุผลสองประการ ตามความหมายของค าดงันี้  

ประการแรก พสิดารอนัหมายถึงแปลกประหลาด แม้ชืใอเรืใองจะชี้เฉพาะจดั

ประเภทงานเขียนเรืใอง ออร์ลันโด ว่าเป็นชีวประวัติ แต่ก็เป็นชีวประวัติทีใแปลก

ประหลาดพสิดารของตวัละครทีใแปลกประหลาดพสิดารนาม ออร์ลนัโด ซึใงเกดิกนสมยั

ศตวรรษทีใ 16 และมชีวีติยนืยาวถงึหา้ศตวรรษ โดยหนังสอืปิดฉากกนปีทีใตีพมิพค์อื 

ค.ศ. 1928 กนสมยัศตวรรษทีใ 20 มิเพียงเท่านี้ วูล์ฟได้ทวีความพิสดารและความ

มหศัจรรย์โดยก าหนดกห้ออรล์นัโดซึใงเกดิเป็นชายนัน้นอนหลบัไป และเมืใอตืในขึน้มา

กลางเรืใองพลนักลายร่างเป็นหญงิ “He stretched himself. He rose. He stood 

upright in complete nakedness before us, and while the trumpets pealed Truth! 

Truth! Truth! We have no choice left but confess—he was a woman” (Woolf 

2000: 132). (“เขายดืตวั เขาลุกขึน้ยืน เขายนืตวัตรงเบื้องหน้าพวกเรา เรือนร่าง
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เปลอืยเปล่า และกนขณะทีใแตรประสานเสยีงกอ้งดงั ความจรงิ! ความจรงิ! ความจรงิ! 

เราไม่เหลือหนทางอืในกดนอกจากต้องยอมรบัสารภาพว่า—เขาผู้ชายได้กลายเป็น

ผูห้ญงิ”) การลอ้เลยีนขนบการเขยีนชวีประวตัแิละการลอ้เล่นกบัระบบความคดิแบบทวิ

ลกัษณ์ซึใงมกัแยกเพศชายจากเพศหญิงและความจริงจากนิยายโดยผูกขาดสิ้นเชิง 

(mutually exclusive) เป็นกลวธิแีนวโมเดริ์นนิสม์ทีใมุ่งหมายจะท้าทายและรื้อถอน

ความรู้ความเข้ากจเรืใองความจริง วูล์ฟน าผู้อ่านไปชมเบื้องหลังของการเขียน

ประวตัศิาสตรแ์ละชวีประวตั ิโดยเผยว่าแมน้กัประวตัศิาสตรห์รอืนักเขยีนชวีประวตัจิะ

อา้งองิเอกสารเป็นหลกัฐานความจรงิอนัโต้แย้งไม่ได้ เช่นเดยีวกบัมายาคติเรืใองเพศ

สภาพทีใว่าความเป็นชายและความเป็นหญิงนัน้มแีก่นแท้อนัเสถียร เป็นความจรงิทีใ

โต้แย้งไม่ได ้มกิช่วาทกรรมทีใสงัคมสรา้งขึน้ แท้จรงิแล้วงานประเภททีใตนรงัสรรค์นัน้

เป็นสิใงสร้างเพราะการเขยีนเป็นการผูกโยงเล่าเรืใอง เป็นผลผลติของจนิตนาการของ

ผูเ้ขยีนอย่างปฏเิสธมไิด้ ออร์ลนัโด: ชวีประวตัเิรือ่งหนึง่ จงึมกิช่งานเขยีนชวีประวตัิ

อย่างทีใผูเ้ขยีนคอืเวอรจ์เินีย วูลฟ์อา้ง หากเป็นงานเขยีนชวีประวตัเิชงิเสยีดสลีอ้เลยีน 

(spoof biography) ทีใมีพลังผลักดันกห้ผู้อ่านตัง้ค าถามและวิพากษ์วิจารณ์งาน

ชวีประวตัไิดอ้ย่างวเิศษทีใสดุ   

ประการทีใสอง พสิดารอนัหมายถงึละเอยีดถีใถ้วน กลวธิเีสยีดสลี้อเลยีนทีใ

ส าคัญอันสะท้อนกน ออร์ลันโด: ชีวประวัติเรือ่งหนึง่ คือการส ารวจลึกกปกน

รายละเอยีดทุกอณูของขนบและกลวธิกีารเขยีนงานชวีประวตั ิกนประเดน็นี้จะเหน็

ว่าวลูฟ์ลอ้ขนบการเขยีนกติตกิรรมประกาศ  (Acknowledgements) ของนกัวชิาการ

และนักเขยีนชีวประวตัิ ด้วยการเขยีนกิตติกรรมประกาศเชิงเสยีดสลี้อเลยีนเป็น

อารมัภบท (Preface) ก่อนทีใจะน าผูอ้่านเขา้สูเ่รืใองราวชวีติของออรล์นัโด ดงันี้ 

 

Many friends have helped me in writing this book. Some 

are dead and so illustrious that I scarcely name them, yet 

no one can read or write without being perpetually in the 

debt of Defoe, Sir Thomas Browne, Sterne, Sir Walter 
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Scott, Lord Macaulay, Emily Brontë, De Quincey, and 

Walter Pater, —to name the first that come to mind. Others 

are alive and though perhaps as illustrious in their own 

way, are less formidable for that very reason. (Woolf 2000: 

5) 

 

(เพืใอนหลายคนไดช้่วยเหลอืฉันกนการเขยีนหนังสอืเล่มนี้ บาง

คนเสยีชวีติไปแล้วและมชีืใอเสยีงมากเสยีจนฉันแทบจะไม่อาจ

เอ่ยนามได้ แต่ไม่มผีูก้ดสามารถอ่านหรอืเขยีนงานกดๆ โดยไม่

เป็นหนี้บุญคุณถาวรของเดอโฟ เซอรโ์ธมสั บราวน์ สเตริน์ เซอร์

วอลเตอร์ สกอตต์ ลอร์ดแมคอลยี ์เอมิล ีบรอนเต เดอ ควนิซยี ์

และวอลเตอร ์เพเทอร ์–ทีใกล่าวมานี้คอืชืใอนักเขยีนคนแรกๆ ทีใ

พอนึกขึ้นได้ ส่วนเพืใอนคนอืในๆ นัน้ยังมีชีวิตอยู่ และแม้จะมี

ชืใอเสยีงกนแบบของพวกเขา กย็งันบัว่าน่าเกรงขามน้อยกว่าเพืใอน

กลุ่มแรก ทัง้นี้กด็ว้ยเหตุผลทีใว่ากลุ่มหลงัยงัมชีวีติอยู่นั ในเอง) 

 

กนกิตติกรรมประกาศอนัสุดแสนพิสดาร แพรวพราวด้วยถ้อยค าส านวนชวนหวันี้ 

วูล์ฟไล่รายชืใอของนักเขยีนทีใมีชืใอเสยีงก้องโลกอย่างละเอียด แต่กนขณะเดียวกนั 

ความละเอยีดลอออนัชวนตลกขบขนัของวลูฟ์นัน้สะทอ้นมายาคตเิรืใองความละเอยีดถีใ

ถ้วนเชิงวิชาการทีในักเขยีนงานชีวประวตัิมักกล่าวอ้างเป็นสรรพคุณทีใท ากห้ตนมี

สถานะต่างจาก หรือแม้กระทั ใงเหนือกว่า นักเขยีนนวนิยาย : “Miss M. K. 

Snowdon’s indefatigable researches in the archives of Harrogate and 

Cheltenham were none the less arduous for being vain. Other friends have 

helped me in ways too various to specify (Woolf 2000: 5)”. (“งานวจิยัทีใผ่าน

การค้นคว้าอย่างพากเพยีรของคุณ เอม็.เค. สโนว์ดนั กนหอเอกสารเมอืงแฮร์โรเกต

และเชลต์นัม กลับยอดเยีใยมเพราะไร้สาระประโยชน์นั ในเอง เพืใอนคนอืในๆ ได้
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ช่วยเหลอืฉันมากมายหลากหลายเกนิกว่าจะระบุไว้ ณ ทีในี้”) จะเหน็ได้ว่าปฏิพากษ์

แห่ง “ความยอดเยีใยม” และ “ความไร้สาระประโยชน์” ทีใวูล์ฟกช้กนการบรรยายความ

ละเอยีดถีใถ้วนอนัเป็นคุณสมบตัขิองชวีประวตั ิมแีต่จะเผยกหเ้หน็ว่าชวีประวตักินแบบ

ของวูล์ฟนัน้มิได้ช่วยกห้ผู้อ่านเขา้ถึงความจริงตามทีใคาดหวงัไว้ “but the list 

threatens to grow too long and is already far too distinguished. For while it 

rouses in me memories of the pleasantest kind it will inevitably wake 

expectations in the reader which the book itself can only disappoint” (2000: 6). 

(“แต่แล้วรายชืใอของฉันน่ากลวัว่าจะยดืยาวเกนิไป และแม้แต่ตอนนี้เอง รายชืใอกเ็ต็ม

ไปดว้ยผูท้ีใมเีกยีรตอิย่างเปีใยมลน้ ทัง้นี้ แมว้่ารายชืใอเหล่านี้จะปลุกกระตุ้นความทรงจ า

อนัน่าอภริมยก์นกจฉนั แต่กเ็ลีใยงไม่ไดท้ีใจะปลุกสรา้งความคาดหวงักนกจผูอ้่านทีใเมืใอได้

อ่านหนังสอืเล่มนี้แลว้จะรูส้กึผดิหวงัอย่างทีใสุด”) ความเหลวไหลไรส้าระ (absurdity) 

ของอารมัภบทมาถงึจุดสงูสุดเมืใอนักเขยีนชวีประวตัพิสิดาร หรอืเวอรจ์เินีย วูลฟ์เอง 

เริใมขอบคุณบุรุษนิรนามทีใไม่ไดม้สี่วนเกีใยวขอ้งกบัการเขยีนชวีประวตัขิองออรล์นัโด

แต่อย่างกด “Finally, I would thank, had I not lost his name and address, a 

gentleman in America, who has generously and gratuitously corrected the 

punctuation, the botany, the entomology, the geography, and the chronology of 

previous works of mine and will, I hope, not spare his services on the present 

occasion” (2000: 7). (“สุดทา้ยนี้ หากไม่ไดท้ าชืใอและทีใอยู่ของท่านผูน้ี้หายไปเสยี

แลว้ ฉันขอขอบคุณสุภาพบุรุษท่านหนึใงทีใอเมรกิา     ผู้แกไ้ขเครืใองหมายวรรคตอน 

ชืใอพนัธุ์พชื ชืใอพนัธุ์แมลง ชืใอสถานทีใทางภูมศิาสตร์ และการล าดบัเวลาวนัเดอืนปี 

กนงานเขยีนต่างๆ ทีใแลว้มาของฉันดว้ยกจอารแีละโดยไม่คดิค่าตอบแทนกดๆ หวงักจ

ว่าท่านจะไม่สงวนความช่วยเหลอืกนการเขยีนงานชิน้นี้”) เราจะเหน็ว่าวูลฟ์กชก้ลวธิี

การกล่าวเกินจริง (overstatement) เพืใอรื้อถอนสถานภาพพิเศษของนักเขียน

ชวีประวตักินระบบชนชัน้ (hierarchy) การจดัประเภทนักเขยีนทีใสงัคมมกัก าหนดกห้

นกัเขยีนประวตัศิาสตร ์นกัเขยีนชวีประวตั ิและนักเขยีนสารคด ีมสีถานะทีใเหนือกว่า

กวีหรือนักเขยีนนวนิยาย ด้วยเพียงเหตุผลทีใว่านักเขยีนกลุ่มแรกนัน้สืใอความจริง
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มากกว่ากลุ่มหลงั จากขอ้ความทีใคดัตอนมา นัยแห่งกลวธิกีารกล่าวเกนิจรงิของวูลฟ์

คอื หากนกัเขยีนชวีประวตัอิอรล์นัโดเป็นหน้ีบุญคุณชายนิรนามกนอเมรกิาทีใประสทิธิ ์

ประสาทความรูแ้ทบทุกดา้นจรงิ ไม่ว่ากครกส็ามารถเขยีนงานชวีประวตัไิดท้ัง้นัน้     

 โครงสร้างและส่วนประกอบของชีวประวตัิฉบบัพิสดารของออร์ลนัโดนัน้

กล่าวได้ว่าพิสดารกนความหมายทีใผู้เขียนบทความได้ชี้แจงกนข้างต้นเช่นกัน 

เช่นเดียวกับหนังสือชีวประวัติทั ใวไปทีใมักสอดแทรกภาพถ่ายหรือภาพเขียนของ

บุคคลส าคญัและภาพถ่ายครอบครวัและเพืใอนฝงูของบุคคลส าคญัประกอบเนื้อความ 

กน ออร์ลนัโด: ชีวประวตัิเรือ่งหนึง่ เวอร์จิเนีย วูล์ฟได้สอดแทรกภาพเขยีนและ

ภาพถ่ายทัง้หมด 8 ภาพ ซึใงมชีืใอเรยีกดงันี้ 1) ภาพออร์ลนัโดครัง้เป็นเดก็ชาย 

(ORLANDO AS A BOY) อนัเป็นภาพเขยีนของเดก็ผูช้ายทีใมรีูปร่างหน้าตาละมา้ย

คลา้ยเดก็ผูห้ญงิ 2) ภาพเจา้หญงิรสัเซยีครัง้วยัเยาว์ (THE RUSSIAN PRINCESS 

AS A CHILD) อนัเป็นภาพถ่ายของแอนเจลกิา การเ์นตต์ (Angelica Garnett) (ค.ศ. 

1918-2012) หลานสาวแท้ๆ ของวูล์ฟ ครัง้ยังเยาว์ กนชุดแฟนซีทีใมุ่งกห้ผู้อ่าน

จนิตนาการว่าเป็นเจ้าหญิงน้อยๆ องค์หนึใงแห่งราชวงศ์โรมานอฟ (Romanov) 3) 

ภาพอารช์ดชัเชสแฮเรยีต (THE ARCHDUCHESS HARRIET) อนัเป็นภาพเขยีน

หมายจะสืใอถึงตัวละครชายนามแฮรี (Harry) ทีใปลอมตัวเป็นหญิงภายกต้นาม

อารช์ดชัเชสแฮเรยีตดว้ยหลงรกัออรล์นัโดครัง้ออรล์นัโดยงัคงสถานะเป็นชายหนุ่ม 4) 

ออรล์นัโดครัง้ด ารงต าแหน่งเอกอคัรราชทูต (ORLANDO AS AMBASSADOR) อนั

เป็นภาพเขยีนของขุนนางหนุ่มหนวดบาง แต่ทรงผม รูปร่างและเสือ้ผา้ละม้ายคลา้ย

ผูห้ญงิ 5) ภาพออรล์นัโดครัง้เดนิทางกลบัประเทศองักฤษ (ORLANDO ON HER 

RETURN TO ENGLAND) อนัเป็นภาพถ่ายของวีตา แซกวิลล์-เวสต์ (Vita 

Sackville-West) (ค.ศ. 1892-1962) นักเขยีนสตรชีาวองักฤษผูเ้ป็นทัง้เพืใอนและคน

รกัของวลูฟ์ อกีทัง้เป็นตน้แบบของตวัละครออรล์นัโด ภาพนี้สืใอถงึออรล์นัโดหลงัจาก

ทีใกลายร่างเป็นหญงิแลว้ 6) ภาพออรล์นัโดราวปี 1840 (ORLANDO ABOUT THE 

YEAR 1840) อนัเป็นภาพถ่ายของวีตา แซกวลิล์-เวสต์สวมหมวก สวมชุดลาย

ดอกไม ้7) ภาพมาร์มาดยุค บอนธรอป เชลเมอรด์นี (MARMADUKE BONTHROP 
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SHELMERDINE, ESQUIRE) อนัเป็นภาพเขยีนของชายหนุ่ม สืใอถงึตัวละครผูเ้ป็น

สามขีองออรล์นัโดหลงัจากทีใกลายร่างเป็นหญงิแลว้ และ 8) ภาพออรล์นัโดกนปัจจุบนั 

(ORLANDO AT THE PRESENT TIME) อนัเป็นภาพถ่ายของวตีา แซกวลิล-์เวสต์

ก าลังยืนพิงรัว้ไม้กนสวน จากรายละเอียดของภาพประกอบทัง้หมดนี้ จะเห็นว่า

ชวีประวตัฉิบบัพสิดารของตวัละครทีใไม่มอียู่จรงิ (ดว้ยจะมผีูก้ดเล่าทีใจะมชีวีติยนืยาว

ถงึห้าศตวรรษ หรอืเปลีใยนสรรีะทางเพศโดยไม่พึใงเทคโนโลยกีารแพทยก์นปัจจุบนั) 

กลบัมฐีานบนความจรงิ คอืไดร้บัแรงบนัดาลกจจากเรืใองราวชวีติของวตีา แซกวลิล์-

เวสต ์ผูท้ีใวลูฟ์อุทศิหนงัสอืเล่มนี้กห ้วลูฟ์ชีก้หเ้หน็ว่าแมแ้ต่นวนิยายกต็้ององิความจรงิ

อย่างเลีใยงไม่ได ้เพราะนักเขยีนมชีวีติอยู่กนบรบิทสงัคมโลกทีใด าเนินไปตามครรลอง

แห่งการเปลีใยนแปลง ดงันัน้ ค าถามทีใว่าระหว่างความจรงิทีในักชวีประวตัิน าเสนอ 

และความจริงทีในักเขยีนนวนิยายน าเสนอ แบบไหนจริงแท้แน่นอนกว่ากนั หรือมี

คุณค่ามากกว่ากนั จึงเป็นค าถามทีใไร้ประโยชน์เพราะยงัแต่จะเชิดชูแนวคิดทีใว่า

ประสบการณ์ชวีติของแต่ละคนนัน้เป็นความจรงิสมับูรณ์ (absolute truth) มากกว่า

แนวคิดทีใว่าประสบการณ์ชีวิตและความเข้ากจชีวิตของปัจเจกบุคคลแต่ละคนนัน้

ต่างกนั ส าหรบัวลูฟ์ ความจรงิของแต่ละคนนัน้เป็นความจรงิสมัพทัธ ์(relative truth)  

ตามทีใผู้เขยีนบทความได้อธบิายไวก้นส่วนแรกของบทความ นักเขยีนแนว

โมเดิร์นนิสม์ยงัคงเชืใอมั ในกนพลงัแห่งภาษาและการเล่าเรืใองของตน จงึมุ่งแสวงหา

กลวธิกีารถ่ายทอดชวีติและอารมณ์ความคดิของมนุษยก์นแบบทีใสมจรงิยิง่กว่ำควำม

สมจรงิแห่งขนบสจันิยม ดว้ยเหตุนี้จงึไม่กช่เรืใองแปลกทีในักเขยีนแนวโมเดริน์นิสมย์งั

คงไว้ซึใงทวลิกัษณ์แห่งความจรงิและจนิตนาการ แต่กนขณะเดยีวกนั ดงัทีใเหน็จาก

งานเขยีนของวลูฟ์ ทีใน าทวลิกัษณ์ดงักล่าวมากชเ้ป็นลูกเล่นเพืใอกหเ้สน้กัน้ระหว่างขัว้

คู่ตรงขา้มลางเลอืนไป การต่อรองและสรา้งสมดุลระหว่างความจรงิและจนิตนาการนี้

เป็นจุดประสงคข์องการเขยีนชวีประวตัฉิบบัพสิดารทีใวลูฟ์ตัง้ไวก้นกจตัง้แต่ต้น โดยกน

อนุทนิส่วนตวั วูล์ฟบนัทกึขอ้ความไว้เมืใอวนัทีใ 22 ตุลาคม ค.ศ. 1927 ดงันี้ “I am 

writing Orlando half in a mock style very clear & plain, so that people will 

understand every word. But the balance between truth & fantasy must be 
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careful” (Woolf 1982: 162). (“ฉันก าลงัเขยีนเรืใองออรล์นัโด โดยเขยีนลอ้เลยีนแบบที

เล่นทจีรงิอย่างชดัเจนและไม่ซบัซอ้นอย่างยิใง เพืใอผูอ้่านจะไดเ้ขา้กจทุกถ้อยค าทีใเขยีน 

แต่การสร้างสมดุลระหว่างความจรงิ & จินตนาการต้องเป็นไปอย่างระแวดระวงั”) 

กลวิธีการสร้างสมดุลแห่งความจริงและจินตนาการทีใวูล์ฟกช้คือการผนวกรวม

นวตักรรมและเทคโนโลยีแห่งโลกสมยักหม่เข้าไปกนชีวประวตัิอนัพิสดารด้วยการ

เขยีนบรรยายชวีติและสิใงทีใมนุษย์พบเจอกนชีวติประจ าวนักนแบบทีใท ากหผู้้อ่านรูส้กึ

ว่าเป็นเรืใองแปลกและมหศัจรรย ์ราวกบัเพิใงเคยเหน็และประสบในบดัดล กลวธินีี้เป็น

ตวัอย่างของแนวคดิโมเดริน์นิสมซ์ึใงนิยม และกนขณะเดยีวกนัก ็วิพากษ์ ความเป็น

สมยักหม่  ทีใชดัเจนราวจับต้องได้ ตัวอย่างทีใชัดเจนคือเมืใอออร์ลนัโด ผู้เกิดกน

ศตวรรษทีใ 16 เหน็รถยนต ์ซึใงเป็นนวตักรรมทีใคดิคน้และกชก้นัแพร่หลายกนศตวรรษ

ทีใ 19 เป็นครัง้แรก  กบ็รรยายยานพาหนะทีใแปลกกหม่ผ่านภาษากนบรบิทยุคสมยัทีใ

ตนคุน้เคย “‘Look at that!’ she exclaimed, some days later when an absurd 

truncated carriage without any horses began to glide about of its own accord.  

A carriage without any horse indeed!” (Woolf 2000: 282). (“‘ดูนั ในส!ิ’ เธออุทาน

เมืใอหลายวนัทีใแลว้ ยามเหน็รถมา้ทีใคนัรถถูกตดัเหลอืสัน้นิดเดยีวดูน่าขนัเริใมเคลืใอน

ลอยไปมาดั ใงกจ ไม่มีม้าบังคับ ช่างเป็นรถม้าทีใปราศจากม้าลากเสียจริงเชียว !”) 

นอกจากนี้ ออร์ลันโดยงับรรยายแสงจากไฟฟ้าตามบ้านเรือนราวกับว่าเป็นสิใงทีใ

มหศัจรรยท์ีใสดุ ดงันี้ 

 

Look at the lights in the houses! At a touch, a whole room 

was lit; hundreds of rooms were lit; and one was precisely 

the same as the other. One could see everything in the 

little square-shaped boxes; there was no privacy; none of 

those lingering shadows and odd corners that there used 

to be… At a touch, the whole room was bright. And the 
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sky was bright all night long; and the pavements were 

bright; everything was bright. (Woolf 2000: 283) 

 

ดูแสงไฟกนบา้นเรอืนต่างๆ ส!ิ เพยีงปลายนิ้วสมัผสั ทัง้หอ้งพลนั

สว่างขึน้ทนัท ีหอ้งหลายรอ้ยหอ้งกลบัส่องแสงจา้ และหอ้งหนึใงก็

มลีกัษณะเหมอืนอกีหอ้งหนึใงโดยสิน้เชงิ เราสามารถเหน็ทุกอย่าง

ทีใอยู่กนกล่องสีใเหลีใยมผนืผา้เลก็ๆ เหล่านี้; ความเป็นส่วนตวัไม่มี

เหลอือยู่; เงามดืทีใเคยตดิตามและหลบืมุมตามทีใต่างๆ กนหอ้งนัน้

หายไปหมด… เพยีงปลายนิ้วสมัผสั ห้องทัง้ห้องพลนัสว่างจ้า 

และทอ้งฟ้าพลนัสว่างจา้ไปทัง้คนื; และบาทวถิกีพ็ลนัสว่างจา้; ทุก

อย่างดสูว่างไสวไปหมด 

 

ความเป็นสมัยกหม่เป็นสิใงมหัศจรรย์ทีใสุดส าหรับออร์ลันโด ผู้ตระหนักถึงความ

เปลีใยนแปลงอนัยิใงกหญ่พลกิแผ่นดนิ โดยเฉพาะดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยกีหม่ๆ 

อันมากับยุคสมัยทีใผันเปลีใยน ส าหรับวูล์ฟและส าหรับออร์ลันโด ศตวรรษทีใ 19 

นับเป็นศตวรรษแห่งจุดเปลีใยนผนัอนัส าคญั ดงัจะเห็นไดก้นบทร าพงึของออร์ลนัโด

ดงันี้ “The very fabric of life now, she thought as she rose, is magic. In the 

eighteenth century, we knew how everything was done; but here I rise through 

the air; I listen to voices in America; I see men flying—but how it’s done, I can’t 

even begin to wonder. So my belief in magic returns” (Woolf 2000: 286) 

(“สภาพเนื้อผา้แห่งชวีติ ณ ขณะนี้ เธอคดิเมืใอลุกขึน้ยนื คอื มายากลอนัมหศัจรรย์ กน

สมยัศตวรรษทีใ 18 เรารูว้่าทุกอย่างมกีลไกด าเนินไปอย่างไร แต่ทีในีใฉันลอยบนอากาศ; 

ฉันฟังเสยีงทีใส่งมาจากอเมรกิา; ฉันเหน็มนุษยบ์นิได—้แต่วธิกีารทีใทัง้หมดนี้เกดิขึน้

ไดน้ีใส ิฉนัสดุวสิยัทีใแมแ้ต่จะเริใมหาค าตอบ ดงันัน้ความเชืใอมั ในกนมายากลจงึหวนคนื”) 

ส าหรบัออร์ลนัโด แมศ้ตวรรษทีใ 19 เป็นจุดแยกแตกหกัจากอดตี ดว้ยเป็นศตวรรษ

แห่งการคดิคน้ยานพาหนะและเครืใองมอืเครืใองกชท้ีใผูอ้่านกนศตวรรษทีใ 21 มองว่าเป็น
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เครืใองอ านวยสะดวกทีใธรรมดาสามญั เช่น เครืใองบนิและวทิยุ แต่กระนัน้ ปฏพิากษ์

หรอืความย้อนแย้งแห่งแนวคดิโมเดริ์นนิสมท์ีใตัง้อยู่บนฐานแห่งขัว้คู่ตรงขา้ม ความ

เก่า-ความกหม่ และความพน้สมยั-ความทนัสมยั ยงัสะท้อนอยู่กนขอ้ทีใว่าศตวรรษทีใ 

19 ไดน้ าพากหอ้อรล์นัโดหวนกลบัไปเชืใอมั ในกนมายากลและสิใงมหศัจรรยอ์นัเขา้กจกนั

โดยทั ใวไปว่าเป็นความเชืใอล้าหลงัของคนกนอดีต และเป็นสิใงทีใค่านิยมกระแสหลกั

มกัจะก าหนดกห้เป็นขัว้ตรงขา้มของความก้าวหน้าทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

กนขอ้ความทีใคดัตอนมาขา้งต้น วูลฟ์มเิพยีงทลายเสน้กัน้ระหว่างความเก่าและความ

กหม่ แต่ยงัแสดงกห้ผู้อ่านเหน็และเขา้กจว่าความเป็นสมยักหม่นัน้แยกจากความพ้น

สมัยไม่ได้เด็ดขาดจากกันเสียทีเดียว ด้วยเราจะรู้ว่าอะไรคือความกหม่ ก็ด้วย

เปรยีบเทยีบกบัความรู้เก่า และโลกทีใเรารู้จกัอยู่แต่เดมิ นี้เป็นการตอบค าถามของ

ออรล์นัโดทีใว่า “What’s an ‘age’, indeed? What are ‘we’?” (Woolf 2000: 196). 

(“อะไรกนัคือ ‘ยุคสมยั’? อะไรคอื ‘พวกเรา’?”) อนัเป็นค าถามทีใไม่อาจมคี าตอบ

ตายตวั เพราะดงัทีใออรล์นัโดไดพ้สิจูน์กหเ้หน็ ความรูค้วามเขา้กจเกีใยวกบัยุคสมยัของ

แต่ละคนนัน้ต่างกนั เพราะประสบการณ์ชวีติทีใต่างกนัยงักห้เกดิมุมมองทีใต่างกนัไป 

จะเหน็ว่าเทคโนโลยแีละนวตักรรมสมยักหม่มพีลงัผลกัดนักห้ออร์ลนัโดหวนกลบัมา

พนิิจพจิารณาความซบัซอ้นของชวีติและอตัลกัษณ์ของปัจเจกบุคคล ขอ้นี้สะทอ้นกห้

เหน็กนบทบรรยายการขบัรถยนตข์องออรล์นัโดอกีดว้ย ดงัต่อไปนี้ 

 

Nothing could be seen whole or read from start to finish. 

What was seen begun—like two friends starting to meet 

each other across the street—was never seen ended. After 

twenty minutes the body and mind were like scraps of torn 

paper tumbling from a sack and, indeed, the process of 

motoring fast out of London so much resembles the 

chopping up small of identity which precedes 

unconsciousness and perhaps death itself that it is an open 
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question in what sense Orlando can be said to have existed 

at the present moment. (Woolf 2000: 292-293) 

 

(ไม่มอีะไรทีใสามารถมองเหน็ภาพรวมไดส้มบูรณ์หรอือ่านตคีวาม

ได้ตัง้แต่ต้นจนจบ สิใงทีใมอง เหน็นัน้เริใมต้น—ประหนึใงเพืใอนสอง

คนทีใทกัทายกนัจากถนนคนละฟาก—และเราไม่มวีนัเหน็ว่าจะจบ

ลงเช่นไร ผ่านไปยีใสิบนาทีร่างกายและสมองเป็นเหมือนเศษ

กระดาษทีใหลุดลุ่ยร่วงหล่นออกมาจากถุงผ้า และแน่นอน

ประสบการณ์ของการขับรถเร็วออกจากลอนดอนนัน้เปรียบ

ประดุจการสบัชิน้สว่นของความเป็นตวัตนออกเป็นชิน้เลก็ชิน้น้อย

เสียเหลือเกิน ประสบการณ์ดังกล่าวเป็นขัน้ทีใมาก่อนความไม่

รู้สึกตัวและอาจจะเป็นขัน้ทีใมาก่อนความตาย ดังนัน้ค าถาม

ปลายเปิดทีใบงัเกดิคอืกนนัยกดทีใเราจะกล่าวได้ว่าออร์ลนัโดนัน้มี

ตวัตนอยู่กนชั ใวขณะแห่งปัจจุบนักาล) 

 

เมืใอประสบการณ์ชีวิตของเราแต่ละคนนั ้นต่างกัน ประสบการณ์อืในๆ เช่น 

ประสบการณ์การขบัรถยนต์ของเราแต่ละคนนัน้กต่็างกนัและยงักห้เกดิผลทีใต่างกนั

ดว้ย ดว้ยความทีใออรล์นัโดเกดิกนศตวรรษทีใ 16 และมชีวีติยนืยาวอย่างน่าอศัจรรย ์

ความเปลีใยนแปลงและความเป็นสมยักหม่ส าหรบัออร์ลนัโดจงึมหศัจรรยเ์ป็นทวคีูณ 

ส าหรบัผูอ้่านทีใเกดิกนศตวรรษทีใ 20 หรอื 21 ความเป็นสมยักหม่อาจดูเป็นสิใงธรรมดา

สามญั แต่จะกลายเป็นสิใงมหศัจรรยข์ึน้มาทนัททีีใโลกเกดิการเปลีใยนแปลงครัง้ยิใงกหญ่

ครัง้กหม่ ด้วยเรามกัมองโลกผ่านบรบิทสงัคมและกาลเวลาทีใเราคุ้นเคยเสมอ ความ

หลากหลายของประสบการณ์ชวีติเกีใยวโยงกบัแนวคดิทีใว่าตวัตนของเรานัน้มิได้มี

เพยีงตวัตนเดยีว หากประกอบไปด้วยตัวตนหลายตัวตนกนสถานการณ์และสภาพ

กาลทีใต่างกนั 
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[T]hese selves of which we are built up, one on top of 

another, as plates are piled on a waiter’s hand, have 

attachments elsewhere, sympathies, little constitutions and 

rights on their own, call them what you will (and for many 

of these things there is no name) so that one will only 

come if it is raining, another in a room with green curtains, 

another when Mrs Jones is not there, another if you can 

promise it a glass of wine—and so on; for everybody can 

multiply from his own experience the different terms which 

his different selves have made with him—and some are 

too wildly ridiculous to be mentioned in print at all. (Woolf 

2000: 294) 

 

(ตัวตนต่างๆ เหล่านี้ ซึใงหลอมสร้างตัวเรานัน้ ซ้อนทบักนัเป็น

ชัน้ๆ เฉกจานอาหารทีใซ้อนกนับนมือของบรกิร ตัวตนเหล่านี้มี

ภาระความผูกพนัทีใอืใน มคีวามพออกพอกจ มสีงัขารร่างกายและ

สิทธิต่างๆ เป็นของตัวเอง เราจะเรียกตัวตนเหล่านี้อย่างไรก็

ตามกจ (และหลายสิใงทีใกล่าวมานี้ไม่มีชืใอเรียกเสยีด้วย) ดังนัน้

ตัวตนหนึใงจะมาก็ต่อเมืใอฝนตก อีกหนึใงตัวตนอยู่กนห้องทีใมี

ผ้าม่านสเีขยีว อีกหนึใงตัวตนจะมากต่็อเมืใอคุณนายโจนสไ์ม่อยู่ 

อกีหนึใงตวัตนจะมากต่็อเมืใอเราสญัญาว่าจะกหด้ืใมไวน์หนึใงแกว้—

ดงันี้เป็นต้น; ด้วยทุกคนสามารถเพิใมเสรมิพนัธะผูกพนัทีใตวัตน

ต่างๆ ไดส้รา้งขึน้กบัตวัของเรา—และขอ้ตกลงระหว่างตวัตนของ

เราบางข้อนัน้น่าขันเหลือล้นเกินกว่าจะแม้แต่จะกล่าวถึงกน

ผลงานตพีมิพ)์ 
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ส าหรบัวูล์ฟ งานเขยีนประเภทชีวประวตัิมีส่วนท ากห้ผู้อ่านมองขา้มความซบัซ้อน

ของชีวิตและความหลากหลายของอตัลกัษณ์ปัจเจกบุคคล นักชีวประวตัิเพียงแต่

ปะตดิปะต่อเรืใองราวชวีติของคนๆ หนึใงโดยอาศยัขอ้มูลทีใเผยกหเ้หน็ความเป็นตวัตน

ของคนๆ นัน้แต่เพยีงเปลอืกนอก เช่น วนั เดอืน ปี เพศ เมอืงและประเทศบา้นเกดิ 

อายุ ระดบัการศกึษา และสถานทีใท างาน เป็นต้น “some are not yet born though 

they go through the forms of life; others are hundreds of years old though they 

call themselves thirty-six. The true length of a person’s life, whatever the 

Dictionary of National Biography may say, is always a matter of dispute” (Woolf 

2000: 291) (“บางคนยงัไม่ถือก าเนิดบนโลกนี้แม้ว่าพวกเขาได้ฝ่าฟันรูปแบบชวีติ

หลากหลายรูปแบบมาแลว้; บางคนอายุเป็นร้อยๆ ปีแม้พวกเขามองว่าตวัเองอายุ

เพียงสามสิบหกปี ความยาวอันแท้จริงของชีวิตคนๆ หนึใ ง ไม่ว่า อักขรำนุกรม

ชวีประวตัแิห่งชำต ิจะว่าไวอ้ย่างไรกด็นีัน้ย่อมเป็นประเดน็ทีใโต้แยง้ไดเ้สมอ”) ส่วนสิใง

ทีใวูลฟ์บรรยายไวว้่า “that riot and confusion of the passions and emotions which 

every good biographer detests” (Woolf 2000: 16). (“ความวุ่นวายและความสบัสน

ของอารมณ์ความรูส้กึทีในกัเขยีนชวีประวตัทิีใดทีุกคนลว้นเกลยีดชงั”) หรอืกล่าวอกีนัย

หนึใงคอื ความคดิความอ่าน อารมณ์ความรูส้กึ และประสบการณ์เบือ้งลกึเฉพาะของ

คนๆ นัน้ เป็นดนิแดนทีในักชวีประวตัิและผูอ้่านเองไม่สามารถเขา้ถงึ สิใงทีใส าคญัและ

สามารถกระท าได้คอืนักอ่านและนักเขยีนแนวชวีประวตัิจะต้องยอมรบัขอ้เทจ็จริง

ทีใว่างานของตนมไิด้ต่างจากนวนิยายเสยีเท่ากดนัก ด้วยทัง้ชวีประวตัิและนวนิยาย

เป็นการเล่าเรืใองโดยองิทัง้ความจรงิและจนิตนาการของผู้เขยีน งานวรรณกรรมทัง้

สองประเภทมไิด้น าเสนอความจรงิสมับูรณ์ หากเป็นเพยีงแง่มุมหนึใงอนัเผยกห้เหน็

เสีย้วหนึใงของภาพตวัตนทีใหลากหลายของมนุษยน์ั ในเอง  
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บทสรปุ ชยัชนะแห่งโมเดิรน์นิสม ์

 ความแปลกกหม่อันมหัศจรรย์แห่งชีวประวัติฉบับพิสดารทีใเขยีนโดย

เวอร์จเินีย วูล์ฟนี้ดงึดูดกจผู้อ่านนับตัง้แต่ช่วงเวลาทีใตีพมิพ์ครัง้แรก ด้วยภายกน

ระยะเวลาเพยีงสองเดอืนหลงัตีพมิพ์เมืใอเดอืนตุลาคม ปี ค .ศ. 1928 ออร์ลนัโด: 

ชวีประวตัเิรือ่งหนึง่ จ าหน่ายไดก้ว่า 6,000 เล่ม (Light 2007: 176) จดัเป็นหนังสอื

ขายดีกนปีนัน้ แต่ชัยชนะของหนังสอืเล่มนี้มิอาจวัดได้ด้วยตัวเลขยอดขายอัน

สะทอ้นรสนิยมของผูอ้่านเพยีงอย่างเดยีว หากยงัวดัดว้ยขอ้ความจรงิทีใว่า ออรล์นั

โด: ชีวประวตัิเรือ่งหนึง่  ซึใงมีเนื้อหาอันเป็นขบถต่อการนิยามและเหมารวม 

(stereotype) ความเป็นตวัตนของปัจเจกบุคคลโดยเฉพาะเรืใองเพศสภาพ อกีทัง้

เขยีนดว้ยกลวธิทีีใหมายจะเป็นขบถต่อทศันคตกิระแสหลกัของสงัคมต่องานเขยีน

ชวีประวตัิ งานเขยีนเชงิวชิาการ และงานเขยีนเชงิประวตัิศาสตร์นัน้ได้รบัความ

นิยมอย่างท่วมทน้ กนขณะทีในวนิยายเรืใอง The Well of Loneliness (บ่อธำรแห่ง

ควำมเดยีวดำย) โดยนักเขยีนสตรชีาวองักฤษนามแรดคลฟิ ฮอลล์ (Radclyffe 

Hall) (ค.ศ. 1880-1943) ซึใงตพีมิพเ์มืใอเดอืนกรกฎาคมกนปีเดยีวกบัทีใออรล์นัโด

ปรากฏต่อสาธารณชน กลับถูกตัดสินโดยศาลอังกฤษว่ามีเนื้อหาล่อแหลมไม่

เหมาะสมเพราะน าเสนอเรืใองราวความรักและความสมัพันธ์ระหว่างตัวละคร       

เลสเบยีน (Lesbian) ส่งผลกหห้นังสอืถูกท าลายและถูกระงบัการตพีมิพ ์นวนิยาย

เรืใอง บ่อธำรแห่งควำมเดยีวดำย นี้เป็นเรืใองราวความรกัอนัไม่สมหวงัของตวัละคร

เลสเบยีนนามสตเีวน กอรด์อน (Stephen Gordon) ทีใมกีจปฏพิทัธต่์อแมร ีลูเวลลนิ 

(Mary Llewellyn) แต่ทา้ยทีใสดุตอ้งยอมหลกีทางกหแ้มรกีลบัไปแต่งงานและกชช้วีติ

ครอบครวัตามขนบเพราะคดิว่าสถานะทางสงัคมและเพศสภาพของตนจะไม่มวีนั

น ามาซึใงปัจจยัต่างๆ ทีใแมรกีฝ่ฝันหา ซึใงไดแ้ก่ “children, a home that the world 

would respect, ties of affection that the world would hold sacred, the 

blessed security and the peace of being released from the world’s 

persecution” (Hall 1968: 502). (“ลกู ครอบครวัทีใโลกจะยอมรบั สายสมัพนัธแ์ห่ง

รกัทีใโลกจะเคารพว่าล่วงละเมดิมไิด ้ความมั ในคงอนัศกัดิส์ทิธิ ์และสนัตสิุขทีใไดจ้าก
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การปลดแอกแห่งการข่มเหง”) นอกจากนี้ บรรทดัสุดท้ายของบ่อธำรแห่งควำม

เดยีวดำย ทีใว่า “Give us also the right to our existence!” (Hall 1968: 510). 

(“ขอจงมอบสทิธทิีใจะมชีวีติอยู่กห้แก่พวกเราดว้ยเถดิ!”) ถือว่าเป็นค ารอ้งขอความ

เป็นธรรม ขอรอ้งกหส้งัคมมอบพืน้ทีใเลก็ๆ กหก้ลุ่มคนทีใแปลกแยกแตกต่างไดย้นื จะ

เหน็ว่าค าขอดงักล่าวไม่หมายจะเป็นขบถต่อค่านิยมปิตาธปิไตยและทศันคตเิหมา

รวมทีใสงัคมมต่ีอกลุ่มคนรกัเพศเดยีวกนั (homosexuals) เลยแมแ้ต่น้อย ดงันัน้เมืใอ

เปรยีบเทยีบบ่อธำรแห่งควำมเดยีวดำย กบั ออรล์นัโด: ชวีประวตัเิรือ่งหนึง่ ทีใมิ

เพยีงไม่คดิขอรอ้งกหส้งัคมยอมรบัตวัตนอนัแตกต่าง หากยงัเสยีดสลีอ้เลยีนสงัคม

อย่างโจ่งแจ้งและเจบ็แสบแล้ว กนเชงิโครงสร้าง เราจะเหน็ว่าฮอลล์วางเค้าโครง

เรืใอง (plot) และเล่าเรืใองแบบนิยายรกั (romance) ตามขนบสจันิยมอย่างเคร่งครดั

เสยีจนกระทั ใงภายหลงัทีใเวอร์จิเนีย วูล์ฟได้อ่านแล้ว ก็เรียกหนังสอืเล่มนี้อย่าง

แสบๆ คนัๆ ว่า เป็น “meritorious dull book” (Woolf 1982: 193). (“หนังสอืทีใน่า

เบืใออย่างน่าชมเชย”) เราจะเหน็ว่ากนขณะทีใวูลฟ์ทดลองเล่นกบัขนบสจันิยม โดย

เพิใมเสรมิความแปลกพสิดารของตวัละครไม่ว่าจะเป็นเรืใองการกลายร่างทางเพศ 

เรืใองสมัพนัธภาพระหว่างหญงิ/ชายเพศเดยีวกนัผ่านการปลอมตวัอนัสะทอ้นขนบ

ปลอมตวัปลอมเพศกนละครของเชคสเปียร ์และเรืใองการมอีายุยนืยาวเหนือมนุษย ์

ทัง้หมดน้ีกเ็พืใอลอ้เลยีนและวพิากษ์วจิารณ์โครงเรืใองทีใเรยีงตามล าดบัเวลาและการ

เล่าเรืใองแบบนิยายรกักนงานเขยีนชวีประวตัอิย่างถงึรากถงึแก่น ส่วนกนเชงิเนื้อหา 

เราจะเหน็ว่างานเขยีนของวูลฟ์ท้าทายและลม้ลา้งระบบความคดิกนระดบัทีใรุนแรง

และลกึซึง้มากกว่างานเขยีนของแรดคลฟิ ฮอลล ์เพราะเรืใองราวอนัพสิดารของออร์

ลนัโดนัน้มนีัยลอ้เลยีน เสยีดส ีและรือ้ถอนมายาคตพิืน้ฐานทีใสุดอนัไดแ้ก่มายาคติ

เรืใองอัตลักษณ์ (โดยเฉพาะอัตลักษณ์ทางเพศ ) มายาคติเรืใองชีวประวัติและ

ประวตัศิาสตร ์และมายาคตเิรืใองการเขยีนและความจรงิสมับรูณ์อย่างถงึทีใสุด ดงัทีใ

ผูเ้ขยีนไดอ้ธบิายขา้งตน้ หาก ออรล์นัโด: ชวีประวตัเิรือ่งหนึง่ จะต้องถูกตดัสนิโดย

ศาลองักฤษกนขอ้หาลามกอนาจาร (obscenity) ตามหลกักฎหมายองักฤษกนสมยั

นัน้ กค็งสมควรทีใจะต้องโทษระงบัการตพีมิพม์ากกว่า บ่อธำรแห่งควำมเดยีวดำย 
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หลายเท่านกั9 แต่การณ์กลบัเป็นตรงกนัขา้ม ออรล์นัโด มเิพยีงรอดพน้จากการรบั

โทษทณัฑ์ทางกฎหมาย หากยงัด ารงสถานะหนังสอืยอดนิยมอย่างสง่างาม จึง

กล่าวไดว้่าชวีประวตัฉิบบัพสิดารของ วลูฟ์มชียัเหนือกฎหมายทีใตัง้อยู่บนฐานแห่ง

อคตแิละความไม่เสมอภาคทางเพศ ชยัชนะของเวอร์จเินีย วูลฟ์ สะท้อนชยัชนะ

ของแนวคดิโมเดริน์นิสมท์ีใรอดพน้การกดขีใของระบอบเผดจ็การ อกีทัง้เผยกหเ้หน็

อาวุธลบัหรอืคุณลกัษณะของงานศลิปะและวรรณกรรมแนวโมเดริน์นิสมท์ีใทัง้ชดา

นอฟแห่งระบอบคอมมวินิสต์และฮติเลอรแ์ห่งระบอบนาซหีวั ในเกรงถงึขัน้ต้องสรา้ง

มาตรการปราบปรามขัน้เดด็ขาด นั ในคอื ประการแรก ศลิปินและนักเขยีนแนวโมเดริน์

นิสม์กช้ความก ากวมของการเล่นและล้อทวิลักษณ์ความเก่าและความกหม่เป็น

เครืใองมอืกนการปฏริูปและปฏวิตัขินบ ค่านิยม และความเชืใอต่างๆ จากภายกน เช่น 

วลูฟ์ไดก้ชโ้ครงสรา้งการเขยีนชวีประวตัติามขนบสจันิยมกนการลอ้เลยีน เสยีดส ีและ

ทา้ทายโครงสรา้งและขนบดงักล่าว ผลทีใไดค้อืผูอ้่านมองเหน็ความตลกขบขนัและไร้

สาระเหตุผลของมายาคตแิละการก าหนดคุณค่าความหมายแบบเหมารวมทีใแฝงอยู่กน

เนื้อหางานเขยีนอย่างแนบเนียน ท ากหเ้กดิแนวโน้มและแรงบนัดาลกจทีใจะคดิทบทวน

และเปลีใยนทศันคตขิองตนในบดัดล ประการทีใสอง ศลิปินหรอืนักเขยีนแนวโมเดริ์น

นิสมม์ุ่งเสรมิสรา้งความมหศัจรรยก์หส้ิใงธรรมดาสามญัเพืใอกระตุ้นกหผู้้เสพงำนศลิปะ

ไดห้ยุดมองสิใงรอบตวักนโลกแห่งความป็นสมยักหม่และตัง้ค าถามทา้ทายคุณค่ำควำม

เชือ่เสพย์ติดทีใเคยรบัมาโดยไม่คดิวเิคราะห์ เช่น วูล์ฟ  ได้บรรยายเทคโนโลยีและ

นวตักรรมอนัเป็นสิใงแทนความเป็นสมยักหม่ผ่านสายตาของออรล์นัโดผูม้ทีศันคตหิยั ใง

รากลกึอยู่กนโลกสมยัเก่า ผลทีใได้คอืผู้อ่านได้ดวงตาคู่กหม่กนการมองสงัคมปัจจุบนั 

โดยเปรียบเทียบกับสิใงทีใตนรู้เกีใยวกับอดีต และมีแนวโน้มทีใจะสร้างเสริมความ

ตระหนักรูแ้ละส านึกทางประวตัศิาสตรก์นความพยายามทีใจะตอบค าถามทีใว่า “อะไร

กนัคอื ‘ยุคสมยั’? อะไรคอื ‘พวกเรา’?”  

ชยัชนะของวูลฟ์อนัเป็นตวัสะทอ้นชยัชนะของโมเดริน์นิสม ์ยงัเป็นชยัชนะ

ทีใขา้มชาต ิ(transnational) ขา้มภาษาอกีดว้ย ออรล์นัโด: ชวีประวตัเิรือ่งหนึง่ แปล

เป็นภาษาต่างประเทศเป็นครัง้แรกเมืใอปี ค.ศ. 1929 หรอืเพยีงหนึใงปีภายหลงัทีใ
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ตพีมิพ์ครัง้แรกเป็นภาษาองักฤษ โดยแปลเป็นภาษาเชก็เป็นภาษาแรก (Caws & 

Luckhurst 2002: xxi) ออร์ลนัโด ฉบบัแปลภาษาเชก็ได้ปรากฎต่อสาธารณชนกน

สาธารณรฐัเชโกสโลวะเกยีระยะแรก (First Czechoslovak Republic) (ค.ศ. 1918-

1938) อนัเป็นรฐัเดียวกนยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกทีใปกครองด้วยระบอบ

ประชาธปิไตยกนขณะนัน้ ก่อนทีใระบอบนาซจีะเขา้มายดึครองดนิแดนส่วนหนึใงตาม

ขอ้ตกลงมวินิก (The Munich Agreement) สมยัสาธารณรฐัเชโกสโลวะเกยีระยะแรกนี้

นบัเป็นช่วงเวลาแห่งความ กา้วหน้าทางภูมปัิญญาและวฒันธรรมอนัเป็นพืน้ทีใทีใเอือ้ต่อ

การเติบโตของกลุ่มความเคลืใอนไหวทางสทิธมินุษยชนต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มนักสทิธิ

สตรแีละกลุ่มเคลืใอนไหวเพืใอความเสมอภาคทางเพศ นกัวชิาการกนปัจจุบนั (ค.ศ. 2014) 

เช่น ฮานา ฮาเวลโกวา (Hana Havelková) และลโิบรา โอตส-์อนิดรุโควา (Libora 

Oates-Indruchová) ผูเ้ขยีนบทน าของหนังสอืเรืใอง The Politics of Gender Culture 

under State Socialism: An Expropriated Voice (แนวคดิกำรเมอืงเรือ่งวฒันธรรม

แห่งเพศสภำพภำยใตร้ะบอบ รฐัสงัคมนิยม: เสยีงสทิธิท์ีถู่กยดึ) เสนอว่าการแปลเรืใอง 

ออรล์นัโด: ชวีประวตัเิรือ่งหนึง่ เป็นภาษาเชก็นี้เรยีกไดว้่าเป็นดชันีชีว้ดัความกา้วหน้า

ดา้นสทิธเิท่าเทยีมทางเพศกนสาธารณรฐัเชโกสโลวะเกยีระยะแรกเลยทเีดยีว (2014: 

13)  

ฉบบัแปลของชวีประวตัฉิบบัพสิดารของออรล์นัโดทีใผูเ้ขยีนบทความนี้มอง

ว่าเป็นภาพสะทอ้นชยัชนะเหนือระบอบเผดจ็การและระบบการตรวจสอบกลั ในกรอง

สิใงพมิพอ์ย่างชดัเจนทีใสุดคอืฉบบัแปลภาษาอติาเลยีน ซึใงตพีมิพเ์มืใอปี ค .ศ. 1933 

อนัเป็นช่วงเวลาทีใอติาลีปกครองด้วยระบอบฟาสซสิต์ (Fascism) (ค.ศ. 1922-

1943) ภายกต้เบนิโต มุสโสลนิี (Benito Mussolini) ดว้ยกนขณะทีใงานเขยีนส่วน

หนึใงทีใตัดตอนและแปลมาจาก คุณนำยดัลโลเวย์ โดยเฉพาะฉากบรรยาย

สมัพนัธภาพระหว่างตวัละครหญิงคอืคลารสิสา ดลัโลเวย์ และแซลล ีซตีนั (Sally 

Seton) ถูกตดัทอนและเปลีใยนแปลงตามระบบการตรวจสอบกลั ในกรองสิใงพมิพแ์ห่ง

ลัทธิฟาสซิสต์ทีใต้องการขจัดข้อเขียนและข้อความทีใกล่าวถึงความรักและ

สมัพนัธภาพระหว่างเพศเดยีวกนั (Bolchi 2010: 200) ออรล์นัโด: ชวีประวตัเิรือ่ง
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หนึง่ กลบัไม่ถูกระงบัการตีพมิพ์เลยแม้แต่น้อย อารมณ์ขนัและกลวธิีเสยีดสี

ล้อเลียนของวูล์ฟ อกีทัง้การเขยีนงานโดยกช้โครงสร้างและธรรมเนียมของขนบ    

สจันิยมเพืใอก่อการปฏวิตัทิางความคดิอย่างแนบเนียน ล้วนเป็นคุณลกัษณะแนว

โมเดริน์นิสมท์ีใท ากหช้วีประวตัฉิบบัพสิดารนัน้รอดพน้จากเงือ้มมอืของระบอบเผดจ็

การทีใมุ่งจะปราบปรามความคดิเหน็ทีใตัง้ค าถามและท้าทายระบอบอนัได้อ านาจ

ปกครองโดยไม่ชอบธรรมนัน้ๆ 

ออร์ลนัโด ผู้ส ั ใงสมประสบการณ์ชีวิตอนัหลากหลายลุ่มลึกมานานหลาย

ศตวรรษเปรยีบไดก้บัจติวญิญาณแห่งมนุษยชนทีใเผชญิกบัความเปลีใยนแปลง ไม่ว่า

จะเป็นศกึสงคราม การปฏวิตัิทางการเมอืง การปฏวิตัิทางวฒันธรรมและภูมปัิญญา 

การปฏิวัติทางสังคมและสิทธิมนุษยธรรม และการบุกเบิกทางนวัตกรรมและ

เทคโนโลยทีีใมาพร้อมกบัความเป็นสมยักหม่ ด้วยกลวธิกีารเล่าเรืใองชวีติอนัพสิดาร

และประสบการณ์อนัมหศัจรรยข์องออรล์นัโด และดว้ยกลวธิกีารท ากหท้วลิกัษณ์นัน้

ลางเลอืนและก ากวม เวอรจ์เินีย วูล์ฟ ประสบความส าเรจ็กนการผลกัดนักหผู้อ้่านตัง้

ค าถาม ท้าทาย และรื้อถอนเสน้กัน้ระหว่างขัว้คู่ตรงขา้มความเก่า-ความกหม่ ความ

เสถียร-การเปลีใยนแปลง ทัง้หมดนี้แสดงกห้เห็นว่าแนวคิดโมเดิร์นนิสม์เป็นภาพ

สะทอ้นอนักระจ่างแจง้แห่งจติวญิญาณมนุษยท์ีใโหยหาเสรภีาพทางความคดิและการ

มีชีวิตอยู่กนฐานะปัจเจกบุคคลท่ามกลางการเปลีใยนแปลงพลิกแผ่นดินอันชวน

หวาดหวั ใน กนบรรดาการเคลืใอนไหวทางภูมปัิญญาและสุนทรยีศาสตรก์นประวตัศิาสตร ์ 

กระบวนการโมเดริ์นนิสมเ์ป็นกระบวนการทีใมุ่งส ารวจและเขา้กจกำรเปลีย่นแปลงและ

ปัจจุบนักำลแห่งโลกสมยักหม่—อนัมฐีานทีใมั ในกนโลกสมยัเก่า—อย่างถ่องแทผ้่านการ

ทดลองและเสาะแสวงหากลวธิกีารรงัสรรคง์านศลิปะทีใแปลกกหม่โดยทีใไม่ลมือดตีและ

ขนบธรรมเนียมดัง้เดมิ เพราะเราจะเขา้กจการเปลีใยนแปลงกนโลกปัจจุบนัและคาดเดา

สิใงทีใจะเกดิขึน้กนอนาคตได้กต่็อเมืใอเราเขา้กจอดตีและเขา้กจความเป็นตวัตนของเรา

อนัสมัพทัธ์หลากหลาย ขอ้คดิดงักล่าวนี้สะท้อนอยู่กนค าพูดอนัแหลมคมและจบักจ

ของออรล์นัโดทีใว่า “What the future might bring, Heaven only knew. Change 

was incessant, and change perhaps would never cease. High battlements of 
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thoughts, habits that had seemed durable as stone, went down like shadows at 

the touch of another mind and left a naked sky and fresh stars twinkling in it” 

(Woolf 2000: 168). (“สิใงทีใอนาคตจะน าพามากหเ้รา สวรรคเ์ท่านัน้ทีใรูว้่ามนัจะเป็นอะไร 

การเปลีใยนแปลงทีใแลว้มานัน้เป็นไปโดยไม่หยุดยัง้ และการเปลีใยนแปลงกจ็ะไม่มวีนัจบ

สิน้ ครัน้ได้สมัผสักบัความคดิของผู้อืใน ป้อมปราการอนัสงูชนัแห่งความคดิและความ

เคยชนิทีใดจูะคงทนแขง็แกร่งเยีใยงหนิพลนัถล่มลงมาเหมอืนเป็นเพยีงเงา เหลอืไวเ้พยีง

ทอ้งฟ้าอนัเปลอืยเปล่าและดวงดาวอนัพร่างพราว”) 
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เชิงอรรถ 

 

1.  ดว้ยเหตุทีใแนวคดิโมเดริ์นนิสม์มไิด้เพยีงเฉลมิฉลองความน าสมยัแห่ง

โลกสมยักหม่ หากยงัได้แสดงด้านมดืของความน าสมยัเพืใอวพิากษ์วจิารณ์สงัคมกน

ศตวรรษทีใ 19 ถึง 20 ทีใอยู่กนหว้งของการเปลีใยนแปลงอกีด้วย ผูเ้ขยีนจงึเลอืกทีใจะ

ทบัศพัทภ์าษาองักฤษ โดยกชค้ าว่า “โมเดริน์นิสม”์ แทนทีใค าว่า “สมยักหม่นิยม” ซึใง

เป็นค าแปลภาษาไทยของ Modernism ทีใรูจ้กักนัทั ใวไป ยกตวัอย่างเช่น ศาสตราจารย ์

ดร. ไชยรตัน์ เจรญิสนิโอฬาร แปลค าว่า Postmodernism เป็น “หลงัสมยักหม่นิยม” 

(2554: 96) กนหนงัสืใอชืใอ แนะน าสกุลความคดิหลงัโครงสรา้งนิยม แมร้ากศพัทภ์าษา

สนัสกฤตของค าว่า “นิยม” หมายถงึ “การจ ากดั” หรอื “กฎเกณฑ”์ (พจนานุกรมบาล-ี

ไทย-องักฤษ ฉบบัภูมพิโลภิกขุ 2530: 1926) ซีใงมกัสบัสนกบัค าว่า “นิยาม” อนั

หมายถงึ “วธิ,ี ทาง, การปฏบิตั”ิ (2530: 1927) มไิดห้มายถงึ “ชมชอบ, ยอมรบันับถอื, 

ชืในชมยนิด”ี (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน 2556: 636) อย่างทีใคุน้เคยและ

เข้ากจโดยทั ใวไปก็ตาม ผู้เขียนเชืใอว่าค าทบัศัพท์ภาษาอังกฤษจะคงไว้ ซึใงความ

ชดัเจน ของนิยามความหมายส าหรบัผูอ้่านภาษาไทย และกนขณะเดยีวกนัจะคงไวซ้ึใง

ความคลุมเครอือนัเป็นคุณสมบตัิของแนวคดิโมเดิร์นนิสม์ ผู้เขยีนขอขอบพระคุณ

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ประพจน์ อศัววริุฬหการ ทีใกรุณาชีแ้นะกหส้บืคน้รากค าศพัท์

ภาษาบาลสีนัสกฤต ณ ทีในี้  

2. บทแปลภาษาไทยทัง้หมดเป็นของผูเ้ขยีนบทความนี้ 

3. ห้องพกัหรอืห้องท างานกนฐานะพืน้ทีใส่วนตวัทีใปัจเจกบุคคลสรา้งและ

กชเ้ป็นแหล่งอสิรภาพทางความคดิ อกีทัง้กชเ้ป็นคลงัเกบ็รกัษาความทรงจ า มกัเป็น

ภาพและแก่นเรืใองทีใพบกนงานเขยีนแนวโมเดริ์นนิสม์ ยกตวัอย่างเช่น นวนิยาย

เรืใอง A Room with a View (หอ้งพรอ้มทวิทศัน์) ตพีมิพเ์มืใอปี ค.ศ. 1908 ของ

เอดเวริด์ มอรแ์กน ฟอรส์เตอร ์(Edward Morgan “E.M.” Forster) (ค.ศ. 1879-

1970) นวนิยายเรืใอง Jacob’s Room (หอ้งของเจคอบ) ตพีมิพเ์มืใอปี ค.ศ. 1922 

และ A Room of One’s Own (หอ้งของส่วนตน) ตพีมิพเ์มืใอปี ค.ศ. 1929 ของ
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เวอรจ์เินีย วูลฟ์ (Virginia Woolf) (ค.ศ.1882-1941) ผูเ้ขยีนเสนอว่าเหตุผลหนึใงทีใ

เป็นเช่นน้ี กเ็พราะนกัเขยีนแนวโมเดริน์นิสมส์นกจการต่อรองทางความคดิระหว่าง

ขัว้คู่ตรงขา้มกนระบบความคดิทวลิกัษณ์ หอ้งสามารถกชเ้ป็นพื้นทีใสว่นตวัและพืน้ทีใ

แห่งเสรภีาพ แต่กนขณะเดยีวกนั หอ้งเดยีวกนัน้ีกส็ามารถกลายเป็นคุกจองจ ากาย

และจ ากดัความคดิได้เช่นกนั กลวธิกีารเขยีนแนวทดลองแบบโมเดริน์นิสม์ซึใงตัง้

ค าถามโครงเรืใอง (plot) ทีใเล่าตามล าดบัเวลา (chronological order) แบบสจันิยม 

(Realism) เปรยีบไดก้บัการสรา้งและต่อรองพืน้ทีใกน “หอ้ง” แห่งระบบสญัญะทีใปิด

ตายแต่กนขณะเดยีวกนักเ็ปิดกวา้งกหเ้สรภีาพทางความคดิ 

4.  Mrs Dalloway ฉบบัแปลเป็นภาษาไทยตพีมิพค์รัง้แรกเมืใอปี พ.ศ. 2550 

กนชืใอ คุณนายดลัโลเวย ์ผูเ้ขยีนบทความเลอืกทีใจะกล่าวถงึนวนิยายเรืใองนี้โดยกชช้ืใอ

เรืใองทีใแปลเป็นภาษาไทยโดย ดลสทิธิ ์บางคมบาง 

5.  กล่าวได้ว่าศตวรรษทีใ 20 เป็นศตวรรษแห่งการเสาะแสวงหาและ

พยายามท าความเขา้กจความเป็นตวัตนทีใซ่อนอยู่ภายกต้เปลอืกแห่งทุกการกระท า 

ซกิมุนด ์ฟรอยด ์(Sigmund Freud) (ค.ศ. 1856-1939) เองเริใมกชค้ าว่า “จติวเิคราะห”์ 

(“psychoanalysis”) เป็นครัง้แรกกนบทความชืใอ “On the Etiology of Hysteria” (“ว่า

ดว้ยสาเหตุและต้นก าเนิดของฮสิทเีรยี”) ตพีมิพ์เมืใอปี ค.ศ. 1896 กนประเดน็นี้ ทมิ 

อารม์สตรอง (Tim Armstrong) เสนอไว้กนหนังสอืเรืใอง Modernism: A Cultural 

History (แนวคดิโมเดริน์นิสม:์ ประวตัศิาสตรเ์ชงิวฒันธรรม) ว่าสิใงทีใฟรอยดห์ยบิยืใน

กหส้งัคมสมยัศตวรรษทีใ 20 ไดแ้ก่ “a narrativization of the course of desire – a 

detective story,… in which the analyst pieces together evidence and uncovers 

a hidden history” (2005: 72-73). (“การจดัล าดบัและเล่าเรืใองกระแสแห่งความ

ปรารถนา – เรืใองสบืสวนสอบสวน,… โดยนกัจติวเิคราะหน์ัน้คอยปะตดิปะต่อชิน้ส่วน

หลกัฐานต่างๆ เขา้ดว้ยกนั และคน้พบเปิดเผยประวตัศิาสตรท์ีใถูกปกปิดซ่อนเรน้”)  

6.  แมแ้ต่ศลิปินแนวอมิเพรสชนันิสม ์ซึใงเคยเป็นศลิปินนอกสถาบนักนอดตี

และกลบักลายมาเป็นศลิปินทีใมผีลงานจดัแสดงกนพพิธิภณัฑท์ั ใวโลกกนสมยัปัจจุบนั
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นัน้ยงัมองว่าตนคอืความเปลีใยนแปลงครัง้กหม่เพราะหมายเป็นขบถต่อการวาดภาพ

ทวิทศัน์กนทีใร่ม อนัเป็นธรรมเนียมปฏบิตักินสมยันัน้ 

7.  ส าหรบับทวเิคราะห์เรืใองเพศสภาพกน ออร์ลนัโด: ชวีประวตัิเรืใองหนึใง 

ผู้เขยีนขอแนะน ากห้อ่านบทความเรืใอง “การเดินทางข้ามขอบเขต พรมแดน เพศ

สถานะ และหว้งเวลากนนวนิยายเรืใอง Orlando ของเวอรจ์เินีย วูลฟ์ [sic] [สะกดค า

ตามตน้ฉบบั]” โดย ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. คารนิา โชตริว ี

8. สมยัวกิตอเรยีเริใมตัง้แต่ปี ค.ศ. 1837 อนัเป็นปีแห่งการเถลงิถวลัยราช

สมบตัขิองสมเดจ็พระราชนิีวกิตอเรยี (Queen Victoria) แห่งองักฤษ และสิน้สุดกนปี 

ค.ศ. 1901 อนัเป็นปีทีใสมเดจ็พระราชินีวกิตอเรยีสวรรคต ยุคนี้เป็นยุคเฟืใ องฟูแห่ง

การปฏวิตัอิุตสาหกรรม อทิธพลดา้นวฒันธรรม และแสนยานุภาพทางการทหารและ

การคา้แห่งจกัรวรรดอิงักฤษ (British Empire) 

9. ส าหรบับทวเิคราะหเ์ชงิเปรยีบเทยีบของ บ่อธารแห่งความเดยีวดาย และ 

ออร์ลันโด: ชีวประวัติเรืใองหนึใง กนมุมมองเพศสภาพและประวัติศาสตร์การการ

ตรวจสอบกลั ในกรองสิใงพมิพ ์ผูเ้ขยีนแนะน าบทความเรืใอง “Lesbianism, History, and 

Censorship: The Well of Loneliness and the Suppressed Randiness of Virginia 

Woolf’s Orlando” (“ความเป็นเลสเบยีน ประวตัศิาสตร ์และการตรวจสอบกลั ในกรอง

สิใงพมิพ:์ บ่อธารแห่งความเดยีวดาย และความทะลึใงลามกทีใเกบ็กดไวก้น ออรล์นัโด 

โดยเวอรจ์เินีย วลูฟ์”) โดย อดมั พารก์ส ์(Adam Parkes) 
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ศตวรรษทีใ 20 ทีใชดัเจน 
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เอกลักษณ์ของเอริค ฮอบส์บอว์ม ช่วยกห้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพและเข้ากจ

ความหมายของแนวคดิ “ความเป็นสมยักหม่” อนัยากยิใงทีใจะนิยามไดด้ ี
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ของเวอร์จเินีย วูล์ฟ กนบรบิทประวตัิศาสตร์สมยัศตวรรษทีใ 20 และกนบรบิทของ

แนวคิดโมเดิร์นนิสม์ บรรณาธิการและผู้เขียนบทความซึใงล้วนเป็นนักวิชาการ

ผูเ้ชีใยวชาญด้านเวอร์จเินีย วูล์ฟ และดา้นวรรณกรรมแนวโมเดริ์นนิสม์ ได้น าเสนอ

บทวิเคราะห์ชีวิตและผลงานของวูล์ฟผ่านมุมมองและทฤษฎีอนัหลากหลาย เช่น 

เวอรจ์เินีย วลูฟ์กบัแนวคดิสตรนีิยม กระบวนการเคลืใอนไหวทางการเมอืงกนสมยัของ

เวอร์จิเนีย วูล์ฟ และอิทธิพลของงานทัศนศิลป์กนงานเขยีนของเวอร์จิเนีย วูล์ฟ   

เป็นตน้ 

 



ตามล่าอสุรกายในนวนิยายสยองขวญัแนวจิตวิทยา 

รีเบคกา โดย แดฟนี ด ูโมริเยร ์

 

รองรตัน์  ดษุฎีสุรพจน์ และ พราว  เศรษฐบุตร 

    

นวนิยายสยองขวญัจดัเป็นนวนิยายยอดนิยมมาทุกยุคทุกสมยั แรกเริม่เดมิ

ทตีัวละครมกัแบ่งเป็นฝ่ายดีและชัว่ได้ชดัเจน ส่วนโครงเรื่องหลกัแสดงเหตุการณ์

ความขดัแย้งและการกระท าของตัวละครทัง้สองฝ่ายซึ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน การ

ด าเนินเรื่องและการบรรยายตัวละครมุ่งเน้นให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกหวาดกลัว

ขยะแขยงในระดับต่างๆ เมื่อนักอ่านที่ติดตามอ่านนวนิยายประเภทนี้ไต่ถาม

ความเหน็และแนะน าหนังสอืกนักม็กัจะไม่พน้ประเดน็ที่ว่า อะไรคอืต้นตอของความ

สยองขวญัในเรื่อง มคีวามลกึลบัน่ากลวัมากน้อยเพยีงใด การด าเนินเรื่องรวดเรว็หรอื

น่าตื่นเตน้หรอืไม่ และในตอนจบตวัละครฝ่ายดจีะเอาชนะหรอืหนีรอดจากฝ่ายชัว่ซึง่

อาจเป็นอมนุษย์หรือมนุษย์ที่มีพฤติกรรมนอกกรอบศีลธรรมที่สงัคมก าหนดได้

หรอืไม่ จากการแนะน าหนังสอืแนวนี้แบบปากต่อปากดงัทีย่กตวัอย่างมานี้  จะเหน็

ไดว้่าปฏกิริยิาตอบสนองทางอารมณ์ของผูอ้่านเป็นหวัใจของวรรณกรรมสยองขวญัที่

จดัเป็นวรรณกรรมมหาชน (Popular Fiction) ประเภทหนึ่ง นักวิชาการสาขา

วฒันธรรมศกึษาทัง้ในยุโรปและสหรฐัอเมรกิา อาท ิสจ๊วต ฮอลล ์(Stuart Hall) (1932-

2014) ผูบุ้กเบกิ และเขยีนทฤษฎวีฒันธรรมศกึษาในสหราชอาณาจกัร ไดว้เิคราะห์

บทบาทและอทิธพิลของวรรณกรรมมหาชนในสงัคม และไดว้เิคราะหปั์จจยัทางสงัคม

และวฒันธรรม1 อกีทัง้น าทฤษฎวีรรณกรรมวจิกัษ์ต่างๆ2  มาประยุกต์ใชเ้พื่ออธบิาย

ความนิยมนวนิยายมวลชนซึง่ตามปรากฏการณ์ต่อเนื่องในสงัคม มกัมกีารเสนอบท

วเิคราะหอ์งคป์ระกอบทีพ่บบ่อยในเรื่องเล่าแนวสยองขวญั เช่นโครงเรื่องสตูรส าเรจ็ 

(formulaic plot) การใช้ตัวละครผู้เล่าเรื่องที่ไม่น่าเชื่อถือ (unreliable narrator)        

ผูจ้ าตอ้งเผชญิกบัเหตุการณ์สถานทีแ่ปลกประหลาดหรอือสุรกายในรูปแบบต่างๆ จน

รู้สกึหวาดกลวัจนแทบจะเสยีสติไป หรือ การบรรยายฉาก ฯลฯ ที่เป็นเอกลกัษณ์



หนงัสอืหลากรสหลายลลีาในวรรณกรรมภาษาองักฤษ 183 

ของนวนิยายแนวนี้  อีกทัง้ยงัมกีารวเิคราะห์กลุ่มผู้อ่านที่นิยมนวนิยายสยองขวญั

ประเภทต่างๆ แยกย่อยกันออกไป (sub-genres) อาทิตามเพศและวัยเป็นต้น 

นอกจากนัน้ในวงวชิาการผลงานของนกัวจิารณ์วรรณกรรม นักเขยีน และนักวชิาการ

ดา้นวฒันธรรมศกึษามกัวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของนวนิยายสยองขวญัเพื่อไขปรศินา

ทีว่่า เหตุใดนวนิยายสยองขวญัที่ไม่ไดเ้สนอสิง่ที่รื่นรมย์และแตกต่างจากงานเขยีน

เพื่อความบนัเทงิทัว่ๆ ไปอย่างมากจงึเป็นทีน่ิยมของมหาชนมาตลอดสองสามรอ้ยปี

ทีผ่่านมา 

ในบทนี้ผูเ้ขยีนแนะน านวนิยายสยองขวญัแนวจติวทิยา โดยเลอืกนวนิยาย

ทีเ่รื่อง รเีบคกา3 (Rebecca) ทีแ่ต่งโดย แดฟนี ดู โมรเิยร ์(Daphne du Maurier)   

นวนิยายเรื่องนี้เป็นทีน่ิยมอย่างกว้างขวางนับตัง้แต่ตพีมิพ์ครัง้แรกในปี ค.ศ. 1938 

จนถึงปัจจุบัน ได้รับการดัดแปลงเป็นบทละครเวทีโดยนักเขียนเอง  และเป็น

ภาพยนตรใ์นเวลาต่อมา  รเีบคกามกัถูกจดัเป็นนวนิยายโรมานซ์4 เนื่องจากเมื่อมอง

อย่างผิวเผิน เนื้อเรื่องเป็นไปตามขนบของนวนิยายประเภทนี้  กล่าวคือเกี่ยวกับ

ความสมัพนัธร์ะหว่างหญิงชาย ประเภทรกัสามเสา้ ในตอนจบของเรื่องไม่มนีางรา้ย

หรอืผู้ร้ายมาขวางกัน้การใชช้วีติร่วมกนัของนางเอกและพระเอกผูเ้ป็นชายสูงศกัดิ ์
5  

ทว่าแท้จริงแล้วรีเบคกามีองค์ประกอบเฉพาะของนวนิยายสยองขวัญที่ผู้อ่าน

จ าเป็นตอ้งค านึงถงึเนื่องจากมคีวามส าคญัต่อความเขา้ใจแก่นของเรื่อง 

 

ตวัอยา่งขององคป์ระกอบของนวนิยายสยองขวญัท่ีพบบ่อย 

1. โครงเรื่องทีม่คีวามขดัแยง้ระหว่างความดแีละความชัว่ ความเป็นปกติ
และความวิปริต ความเป็นมนุษย์และอมนุษย์ ในนวนิยายแต่ละเรื่อง 

ปมความขดัแย้งนี้อาจคลี่คลายในลกัษณะที่ต่างกนั หรอืส่งผลให้เกิด

ตอนจบของเรื่องทีต่่างกนั   

2. ตวัละครทีเ่ป็นตวัแทนความดแีละความชัว่ กล่าวคอื ทัง้สองฝ่ายมทีัง้ที่
เป็นมนุษยห์รอืเป็นสิง่เหนือธรรมชาต ิ    
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3. เนื้อหาของเรื่องมกัมีการก้าวล่วงกฎเกณฑ์ของสงัคมโดยเฉพาะกฎ

ศลีธรรม เช่นฆาตกรรม การกกัขงั ตลอดจนการใชค้วามรุนแรงทาง

วาจา การกระท าที่ท้าทายโครงสร้างของสงัคมปิตาธิปไตย เช่น

พฤตกิรรมทางเพศทีน่อกจารตี ซึง่เป็นจุดสนใจของผูอ้่านเป็นอย่างมาก 

4. การใช้ฉากเป็นสถานที่ลกึลบั หรอืยิง่ใหญ่น่าทึ่ง บรรยากาศขมุกขมวั 

ห่างไกลจากโลกภายนอก สร้างความรู้สึกไม่ปลอดภัย อึดอัดไร้

อสิรภาพ  ดงัเช่นทีป่รากฎในวรรณกรรมโกทกิ6  

5. อาจมอีงคป์ระกอบเฉพาะของวรรณกรรมโกธิค อาท ิThe sublime 

หรอื The uncanny ทีด่งึผูอ้่านใหเ้ขา้ใกลจ้นเกอืบสมัผสัความวปิรติ 

หรอืสญัชาตญาณดบิเถื่อน 

6. การใช้ตวัละครผู้เล่าเรื่องที่ไม่น่าเชื่อถือ เช่นเดก็ ตวัละครผู้ใหญ่ที่ไม่

ประสาโลกหรือไร้ปัญญาความรู้ คนวิกลจริต ผู้อ่านอาจมีความรู้สึก

หวาดกลัวร่วมกับตัวละคร หรือรู้สึกขัดอกขัดใจที่ตัวละครขาด

วจิารณญาณและเดนิเขา้หาอนัตรายอยู่เสมอๆ 

 

องค์ประกอบทีก่ล่าวมานี้ล้วนเป็นปัจจยัที่โน้มน้าวชกัจูงใหผู้้อ่านมอีารมณ์

ร่วมเป็นส าคัญ ทว่าลักษณะที่ท าให้นวนิยายสยองขวัญแตกต่างจากวรรณกรรม

มหาชนประเภทอื่นก็คอืการสร้างความรู้สกึตื่นเต้นระทกึใจและความหวาดกลวัเป็น

หลกั 

 

ปฏิกิริยาทางอารมณ์ของผูอ่้านกบัองคป์ระกอบท่ีเป็นเอกลกัษณ์

ของนวนิยายสยองขวญั 

มแีนวคดิและทฤษฎีต่างๆ ทัง้เก่าและใหม่ทีค่ลีค่ลายและอธบิายปรศินา

ทีว่่าเหตุใดเล่ามนุษยด์งัเช่นนกัอ่านนวนิยายสยองขวญัจงึนิยมหาความบนัเทงิจาก

การเสพสิง่ทีท่ าใหต้นเองรูส้กึกลวั รงัเกยีจ และขยะแขยง เพื่ออธบิายปฏกิริยิาของ

ผูอ้่านและโยงไปถงึแก่นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกบัโรมานซ์ ในที่นี้จะขอกล่าวถึง แนวคดิ
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ของโนแอล แครอลล ์(Noël Carroll) นักปรชัญา ซึ่งไดว้เิคราะห์นวนิยายสยอง

ขวญัในเชงิโครงสรา้ง ในเชงิจติวทิยา และในเชงิปรชัญาไวอ้ย่างกวา้งขวางและลุ่ม

ลกึในหนงัสอืชื่อ The Philosophy of Horror or Paradoxes of the Heart7 ในทีน่ี้จะ

ขอยกเน้ือหาจากบทวเิคราะหใ์นหนงัสอืเล่มดงักล่าวมาสองประการคอื 

1. ปฏิกริิยาของผู้อ่านนวนิยายสยองขวญั มลีกัษณะที่เป็นปฏิทรรศน์ 

(paradoxical)8 เนื่องจากเป็นการผสมผสานความรูส้กึสองขัว้ตรงกนัขา้ม ผู้อ่าน 

นวนิยายประเภทนี้ไดร้บั “ความบนัเทงิ” จากความรูส้กึตื่นเต้นระทกึใจไปพรอ้มๆ

กบัความรูห้วาดกลวัและไม่ปลอดภยั ดงันัน้การอ่านนวนิยายสยองขวญัเพื่อความ

บนัเทิงจึงดูจะขดักบัความคิดโดยทัว่ไปที่ว่าสิง่ที่ให้ความบนัเทิงน่าจะเป็นสิง่ที่

รื่นรมย์ ไม่ใช่สิง่ที่น่ากลวั แครอลล์กล่าวว่าแท้จรงิแล้วความรู้สกึสยดสยองของ

ผูอ้่านไม่ไดเ้กดิจากความน่าเกลยีดน่ากลวัหรอืน่าย าเกรงของตวัละครฝ่ายชัว่  แต่

เกดิจากกลวธิทีีผู่เ้ขยีนค่อยๆ เปิดเผยลกัษณะของตวัละครฝ่ายชัว่มากกว่า ดงันัน้

อาจกล่าวไดว้่าความบนัเทงิทีผู่อ้่านไดร้บัจากนวนิยายสยองขวญัเกดิแต่โครงเรื่อง

ทีส่รา้งความลกึลบัและความตงึเครยีดน่าตดิตาม (suspense) 

2. นวนิยายอนัเป็นเรื่องแต่งกระตุ้นความรู้สกึกลวัของผู้อ่านทีเ่ป็นเฉก
เช่นเดยีวกบัปฏกิริยิาทีเ่กดิจากสญัชาตญาณของมนุษยท์ีต่กอยู่ในอนัตรายแครอลล์

ได้วิเคราะห์ความรู้สกึหวาดกลวัของผู้อ่านนวนิยายสยองขวญัจากมุมมองของ

ทฤษฎหีลายทฤษฎี รวมทัง้จติวเิคราะห์ของซกิมุนด์ ฟรอยด์9 หลงัจากโต้เถียง

หกัลา้งด้วยเหตุผลจงึไขปรศินาปฎิทรรศน์โดยเฉพาะที่ว่าความรู้สกึกลวัจากการ

อ่านเรื่องแต่งนัน้เป็นของแทไ้ม่ใช่การแสรง้กลวัเรื่องสมมต ิดงัจะเหน็ไดช้ดัจากการ

เปรยีบเทยีบกบัความรูส้กึอื่นๆ หลายอย่างเช่นความใคร่  ความรูส้กึรงัเกยีจ หรอื

ความกลวั ที่ไม่ได้มีส่วนสมัพันธ์กบัความเชื่อที่ว่าสิง่หนึ่งๆ หรือเรื่องหนึ่งๆ ที่

กระตุน้ความรูส้กึขา้งตน้น้ี มอียู่จรงิหรอืเป็นเรื่องจรงิ บ่อยครัง้ความกลวัยงัอาจเกดิ

จากการคาดคะเนสิง่ทีย่งัไม่ไดเ้กดิขึน้เสยีดว้ยซ ้าไป ดงันัน้อาจสรุปไดว้่าความรูส้กึ

เช่นความกลวันัน้เกิดขึ้นจากความคิดของมนุษย์ ซึ่งรวมถึงความคิดเกี่ยวกับ

ประสบการณ์ที่น่ากลวัในงานสร้างสรรค์ของมนุษย์ (art-horror) อาท ินวนิยาย
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สยองขวญัเช่นกนั การทีผู่แ้ต่งตัง้ใจกระตุ้นผูอ้่านใหเ้กดิปฏกิริยิาดงักล่าวเป็นการ

สนองความต้องการของผูอ้่านที่ต้องการทัง้ความตื่นเต้น และหวาดกลวั จากการ

อ่านเรื่องเล่าที่ประหลาดพสิดารและแตกต่างจากชวีติจรงิ เมื่อผู้อ่านมคีวามรู้สกึ

ร่วมไปกบัตัวละครที่ก าลังเผชิญกบัสิ่งเหนือธรรมชาติ หรือตัวละครที่มีอาการ

ประสาทหลอน ก็จะรู้สกึหวาดกลวัตามไปด้วยไม่มากกน้็อย แม้ในกรณีที่ผู้อ่าน

เข้าใจสถานการณ์ที่อนัตรายในเรื่องมากกว่าตัวละครและไม่ได้มีความรู้สกึร่วม

ประดุจตวัเองเป็นตวัละครผูน้ัน้กต็าม 

อย่างไรกด็แีครอลล์ไม่เหน็ดว้ยกบัทฤษฎีจติวทิยาที่ว่าการอ่านและการ

เขยีนนวนิยายสยองขวญัเกิดจากความต้องการที่จะปลดปล่อยสญัชาตญานดิบ

เถื่อนของมนุษยท์ีถู่กเกบ็กดไว ้(แครอลล,์ 174-176) 

เหตุใดเล่าผู้อ่านจึงอ่านเรื่องราวที่น่ากลัวเพื่อความบันเทิง สตีเฟน คิง 

(Stephen King)  นักเขยีนนวนิยายสยองขวญัและแฟนตาซทีีเ่ป็นทีน่ิยมทีสุ่ดตัง้แต่

ช่วงทศวรรษที ่1960 จนถงึปัจจุบนัไดต้อบค าถามนี้ในบทความทีเ่กีย่วกบัภาพยนตร์

สยองขวญัเรื่อง “Why We Crave Horror Movies”10 ซึง่น ามาประยุกต์กบัการ

วเิคราะห ์นวนิยายสยองขวญัได ้ มใีจความว่า 

1.  ผูท้ีเ่สพภาพยนตรส์ยองขวญั เหน็ว่าการเผชญิกบัตวับททีก่ระตุ้นความ

กลวัเป็นการทา้ทายความเขม้แขง็  

2.  เป็นการสรา้งความรูส้กึว่าชวีติของตนนัน้ปกตแิละปลอดภยัดี เมื่อเทยีบ

กบัเรื่องราวสยองขวญัทีก่ าลงัชม[อ่าน]  

3.  เป็นการสงัเกตการณ์การกระท าต้องหา้มทีก่า้วล่วงกฎของสงัคมอย่าง

ใกลช้ดิประดุจผูช้ม[หรอืผูอ้่าน]ไดเ้ขา้ร่วมกระท าสิง่นัน้ดว้ยท าใหเ้กดิความตื่นเต้น เรา้

ใจ เป็นการสนองสญัชาตญาณดบิเถื่อนที่เกบ็กดไว้โดยที่ไม่ถูกประณามและลงโทษ

ในชวีติจรงิ  

4.  และสุดทา้ยคอื ในสภาวะทีรู่ส้กึกลวันัน้ ผูช้ม [ผูอ้่าน] จะไดต้ดัขาดจาก

โลกที่ตนมหีน้าที่ความรบัผดิชอบมากมาย ถือเป็นการเสพสื่อเพื่อการหลกีหนีจาก

ความเป็นผูใ้หญ่และชวีติประจ าวนั 
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 แนวคดิทีเ่กีย่วกบัการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบในนวนิยายทีก่ระตุน้ใหผู้อ้่าน

เกดิความกลวั และการพจิารณาปฏกิริยิาของผูอ้่านดงัทีก่ล่าวมา จะน ามาใชใ้นการ

วเิคราะหน์วนิยายเรื่องรเีบค็คาในล าดบัต่อไป 

 

อสุรกาย ปีศาจ แมม่ด หญิงชัว่ หรอืชายโฉด  

 วรรณกรรมในบรรพกาลมกัเสนอภาพความชัว่เป็นอสุรกายหรอืปีศาจทีน่่า

สะพรงึกลวัและคอยท าลายลา้งสงัคมมนุษย ์ ในประวตัวิรรณกรรมตะวนัตก ภาพของ

ความชัว่ได้มวีิวฒันาการมาเรื่อยๆ แตกต่างกนัออกไปตามประเภท (genre) ของ

วรรณกรรม ในการท าความเขา้ใจนวนิยายเรื่องรเีบคกาผู้เขยีนขอสรุปตอนหนึ่งของ

บทวเิคราะหว์รรณกรรมโกธกิของ เฟรด็ บอททงิ (Fred Botting)11  ทีว่่า ตัง้แต่ในช่วง

ทา้ยของศตวรรษที ่18 นวนิยายสยองขวญั เริม่เสนออสุรกายหรอืความชัว่และฝ่าย

ตรงข้ามคือความดีอย่างคลุมเครือ ไม่แบ่งแยกชดัเจนเป็นด าขาวดงัเช่นนวนิยาย

สยองขวญัก่อนหน้า กล่าวคอือสุรกายในเรื่องเล่าแบบดัง้เดมิมกัเป็นอมนุษย์ซึง่เป็น

ตัวแทนของความชัว่ที่มุ่งท าลายล้างมนุษย์  เปรียบเทียบกนักบัอมนุษย์ แล้วแม้

มนุษย์จะมขีอ้บกพร่องอยู่บ้าง กย็งัถือได้ว่าเป็นฝ่ายดี  เมื่อนักเขยีนเริม่นิยมสร้าง

ความคลุมเครอืเรื่องดชีัว่ ผูอ้่านจะถูกโน้มน้าวใหเ้หน็ว่าไม่ว่าจะเป็นตวัละครทีถู่กมอง

ว่านอกรตีนอกรอย หรอืสงัคมทีเ่คร่งครดักฎเกณฑน์ัน้ กม็คีวามน่าสะพรงึกลวัไปคน

ละแบบ ในภาพรวมแลว้ เมื่อเทยีบกบันวนิยายทีแ่ต่งในศตวรรษที่ 20 นวนิยายสยอง

ขวญัในศตวรรษที ่19 นิยมเสนอสิง่ที่เรา้ความกลวัของผู้อ่านที่แตกต่างกนัอยู่บ้าง 

กล่าวคอืนกัเขยีนนวนิยายสยองขวญัในศตวรรษที ่20 นิยมแสดงใหเ้หน็ว่า ความกลวั 

และความน่ากลวัเกดิจากความแตกต่าง ไม่ใช่ความแตกต่างแบบขัว้ตรงกนัขา้มเช่น

ความดแีละความชัว่ เทวดาและซาตาน  แต่เป็นความเกลยีดชงั ความหวาดกลวั และ

หวาดระแวงที่เกิดจากความแตกต่างในเชื้อชาติ เพศ และชนชัน้วรรณะ12 ในเรื่อง

สยองขวญัตวัละครฝ่ายทีม่อี านาจ คุกคามชวีติและความปลอดภยั  เป็นฝ่ายทีส่รา้ง

ความกลวัประดุจอสรุกาย ในนวนิยายประเภทนี้ อสุรกายเป็นอุปมาของความขดัแยง้ 

ไม่ใช่เพียงการต่อสู้ระหว่างความดีชัว่  แต่เป็นความขัดแย้งระหว่างสังคมที่มี
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กฎเกณฑแ์ละค่านิยมเรื่องความถูกต้องทีช่ดัเจน  และฝ่ายทีไ่ม่เคารพกฎเกณฑข์อง

สงัคม มีพฤติกรรมที่ละเมิดข้อห้าม ก้าวล่วงเส้นที่สงัคมขีดแบ่งศีลธรรมความไร้

ศลีธรรม ในนวนิยายสยองขวญัสมยัใหม่ ไม่ว่าฉากของเรื่องจะย้อนยุคหรืออยู่ใน

ปัจจุบนักต็าม นกัเขยีนอาจไม่ผกูเรื่องความดงีามไวก้บัพระผูเ้ป็นเจา้ในครสิตศาสนา

ดงัทีเ่ป็นมาในยุคก่อนๆ อกีทัง้สิง่ทีน่่ากลวัไม่จ าเป็นต้องถูกนิยามอย่างชดัเจนว่าเป็น

ศตัรขูองพระผูเ้ป็นเจา้ แต่อาจเป็นความชัว่รา้ยทีแ่สดงออกมาในรูปความผดิปกตทิาง

ร่างกาย จติใจ และพฤติกรรม อนัเกดิจากการทีต่วัละครถูกบบีคัน้โดยระบบคุณค่า

ของสงัคม พฤติกรรมของตัวละครที่ก้าวล ้าเสน้ที่ขดีแบ่งความถูกต้องทางศีลธรรม

และพฤตกิรรมตอ้งหา้ม เป็นปมความขดัแยง้ในโครงเรื่อง ดงันัน้จงึกล่าวไดว้่ามนุษย์

นัน้เองเป็นต้นตอของความกลัวซึ่งเป็นความรู้สึกหลักในนวนิยายสยองขวัญ 

แนวความคิดเรื่องความเลวร้ายของมนุษย์ เรื่องจิตใต้ส านึกที่ถูกกดเก็บ และ

พฤตกิรรมทีเ่บีย่งเบนจากค่านิยมของสงัคม ทีป่รากฏในนวนิยายสยองขวญัสมยัใหม่

ชีใ้หเ้หน็ว่า จติวเิคราะห ์ มอีทิธพิลต่อวฒันธรรมมวลชนเช่นนวนิยายสยองขวญัมา

โดยตลอด 

     ในการแนะน านวนิยายสยองขวญัแนวจิตวิทยาในบทนี้ ผู้เขยีนได้เลือก     

นวนิยายทีแ่สดงชวีติและความกลวัของตวัละคร  ไม่ว่าสิง่เหนือธรรมชาตใินทอ้งเรื่อง

จะมอียู่จรงิหรอืจะปรากฏแต่ในจนิตนาการของตวัละครกต็าม ความคดิทีป่รุงแต่งโดย

ความกลวัของตัวละคร และการกระท ารุนแรงที่สบืเน่ืองจากความคดินัน้ได้ก่อร่าง

สรา้งความชัว่รา้ยใหม้ตีวัตนขึน้มา นวนิยายทีแ่ต่งโดยนักเขยีนชาวองักฤษทีค่ดัสรร

มาวเิคราะหค์อื รเีบคกา (Rebecca) โดย แดฟน ีด ูโมรเิยร ์(Daphne du Maurier) ซึง่

ตีพิมพ์ครัง้แรกใน ปี ค.ศ. 1938 แต่มีฉากหลกัเป็นชนบทองักฤษ ในช่วงก่อน

สงครามโลกครัง้ที ่1 ก่อนทีส่งัคมตะวนัตกจะมกีารเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่ในเรื่องเพศ

สถานะและระบบชนชัน้  นวนิยายเรื่องนี้มเีคหาสน์รมิทะเลทีม่ปีระวตัยิาวนานชื่อ มนั

เดอร์ลยี์ (Manderley) เป็นฉากและจุดหมุนของเรื่อง เคหาสน์นี้เป็นสญัลกัษณ์ของ

อ านาจและสถานะของบุรุษผู้เป็นเจ้าของ เป็นทัง้สถานที่ที่ลึกลบั น่าค้นหา และน่า

หวาดหวัน่ในคราวเดยีวกนั  และเคหาสน์แห่งนี้ยงัเป็นสญัลกัษณ์ของหญงิงามทรง
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เสน่หท์ีน่่ารษิยาและน่าย าเกรงนามว่ารเีบคกาผูป้รบัปรุงเปลีย่นโฉมมรดกตกทอด

ทีท่รุดโทรมของแมก็ซมิผู้สามใีห้กลายเป็นสถานทีส่วยงามเลื่องชื่อทัง้ตวัคฤหาสน์

และสวนสวยในอาณาบรเิวณ 

 นวนิยายเรื่อง รเีบคกามีองค์ประกอบหลายประการโดยเฉพาะโครงเรื่อง

และตวัละครทีห่ากอ่านอย่างผวิเผนิจะท าให้เหน็เพยีงว่าเป็นนวนิยายโรมานซ์ ทีใ่น

ตอนจบของเรื่อง นางเอกและพระเอกซึ่งเป็นตัวละครฝ่ายดี เอาชนะอุปสรรคและ

ความชัว่รา้ยไดส้ าเรจ็ ไดล้งเอยร่วมชวีติรกักนัอย่างสงบสุข แต่หากอ่านเรื่องรเีบคกา

อย่างพินิจพิเคราะห์ จะเข้าใจว่านวนิยายเรื่องนี้เสนอความดีและความชัว่อย่าง

ก ากวมเกินกว่าที่ผู้อ่านจะเห็นเป็นนวนิยายโรมานซ์ตามขนบได้  สิง่ชัว่ร้าย หรือ

อสรุกายไดถู้กปราบ และพระเอกนางเอกไดร้่วมชวีติกนัอย่างสุขสงบจรงิหรอื หรอืว่า

ตวัละครชายหญงิต่างคนต่างยงัถูก “อสรุกาย” หลอกหลอนอย่างไม่จบสิน้กนัแน่ 

ลกัษณะของวรรณกรรมสตรทีีโ่ดดเด่นทีน่วนิยายเรื่องนี้น ามาใช้ คอืกลวธิี

เล่าเรื่องผ่านมุมมองของตวัละครเอกซึ่งเป็นสตรทีี่ปราศจากสทิธิแ์ละเสยีง มเีพศ

สถานะและอตัลักษณ์ที่ก าหนดโดยสามี และสงัคมที่มีค่านิยมแบบปิตาธิปไตย     

ทีท่ าใหผู้อ้่านเขา้ถงึเบือ้งลกึของจติใจ ความคดิ และความรูส้กึโดยเฉพาะอย่างยิง่

ความกลวั ความ รู้สกึโดดเดี่ยวไร้ค่าและความริษยาของตัวละครผู้เล่าเรื่องคือ      

มสิซสิเดอวนิเตอรค์นทีส่อง ซึง่จดัเป็นตวัละครผูเ้ล่าเรื่องทีไ่ม่น่าเชื่อถอื (unreliable 

character- narrator) ความรู้สกึของตวัละครว่าเธอไดส้มัผสักบัคนหรอืสิง่ลกึลบั 

ทัง้น่าคน้หาและน่าหวาดหวัน่เกดิขึน้เมื่อเธอไดรู้จ้กั แมก็ซ ์เดอวนิเตอร ์     

โดยปกติแล้ว เพื่อสร้างความลึกลับ และความตึงเครียดน่าติดตาม 

(suspense) ผูแ้ต่งนวนิยายสยองขวญัเช่นเดยีวกบัผูแ้ต่งนวนิยายโรแมนซจ์ะด าเนิน

เรื่องโดยเรยีงล าดบัเหตุการณ์ตามทีเ่กดิก่อนหลงั (chronological order) กล่าวคอื ไม่

เปิดฉากนวนิยายดว้ยเหตุการณ์หลงัจากทีต่วัละครเอกผ่านพน้อนัตรายหรอือุปสรรค

ปัญหาไปแล้ว ทัง้นี้  เพื่อสร้างความเร้าใจ และเพิ่มความพึงใจหลังการรอคอย 

(delayed gratification) ซึ่งเป็นปฏกิริยิาที่ผู้อ่านนวนิยายโรมานซ์ต้องการ13 ทว่า

ส าหรบันวนิยายเรื่องรเีบคกานี้ ในบทที ่1 และ 2 ผูเ้ล่าไดเ้ขา้สู่วยักลางคนแลว้ ใช้
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ชวีิตคู่กบัสามีของเธอตามสถานตากอากาศต่างๆ ในทวปียุโรปอย่างสงบ สนัโดษ 

และเรยีบง่าย  ดเูหมอืนทัง้คู่ไดผ้่านเหตุการณ์วกิฤตต่างๆในเรื่องมาแลว้ดว้ยกนั และ

มคีวามเป็นน ้าหนึ่งใจเดยีวกนั ในบทที ่1 ตวัละครผู้เล่าเรื่องเอ่ยว่า เธอนอนฝันถึง

เคหาสน์อนัเป็นเรอืนหอ และสมบตัปิระจ าตระกูลของสาม ีซึ่งเป็นสถานที่ๆ ทัง้คู่จะ

ไม่กลบัไปอกี ในฝันนัน้เคหาสน์ที่เคยมีชีวติจติใจถูกปล่อยทิ้งให้รกร้าง ทรุดโทรม

อย่างน่าเสยีดายยิง่14 เธอเริม่เล่ายอ้นอดตี ผูอ้่านเริม่เหน็ว่าความรูส้กึทรมานในอดตี

ทีไ่ม่มวีนัหวนกลบัมานัน้พรัง่พรอูอกมาอยา่งไมห่ยดุยัง้ แมว้่าผูเ้ล่าจะพยายามออก

ตวัว่า ขณะนี้เธอและสามีมีความสุขตามอตัภาพและไม่หวงัอะไรอีกแล้ว แม้ว่า

บางครัง้เธอจะรูส้กึเบื่อหน่ายเธอกไ็ม่เดอืดรอ้น เธอกล่าวอย่างเป็นปรศินาฟ้องว่า

เธอยงัไม่อาจรู้สกึปลอดโปร่งโล่งใจ และความรู้สกึหวาดกลวัของเธอยงัไม่หมดไป 

และอนัตรายนัน้เล่ากย็งัมอียู่ น ้าหนักทีต่วัละครผู้เล่าเรื่องให้กบัความรูส้กึวงัเวงของ

สถานที ่ซึง่หลอกหลอนเธอแมใ้นยามหลบัไหล สะทอ้นใหเ้หน็ตวัละครผูเ้ล่าเรื่องเองก็

หาได้เห็นว่าเรื่องเล่าของตนเป็นเรื่องการแสวงหาและการค้นพบคนรกัตามขนบ     

โรมานซไ์ม่ ให้ผูอ้่านอยากรูว้่าในอดตีทีน่่ากลวั ณ เคหาสน์มนัเดอรล์ยี ์ ทีเ่ธอฝันถึง

นัน้คอือะไร สิง่ทีห่ลอกหลอนผูเ้ล่าเรื่องกบัสามขีองเธอนัน้เป็นสิง่เดยีวกนัหรอืไม่  

 

“. . . [W]ell, boredom is a pleasing antidote to fear.” (Du Maurier, 6) 

 

“แต่นัน่แหละ ความเบื่อหน่ายนัน่คอืยารกัษาความกลวั”   

พมิพา จนัทพมิพะ (6)15 

 

ดูเผินๆ แล้วชีวติวยัสาวของเธอหกัเหไปในทางที่ดีขึ้นประดุจเทพนิยาย 

หลงัจากทีค่บหากนัช่วงสัน้ๆ ทีส่ถานตากอากาศแถบทะเลเมดเิตอเรเนียน ตวัละคร

เปลีย่นสถานภาพจากหญิงสาวโสดทีร่บัจา้งเป็นผูดู้แลหญงิอเมรกินัวยัชราผูเ้หน็แก่

ตวัและหยาบคายและรบัผดิชอบแต่เพยีงเรื่องเบด็เตลด็ในชวีติของนายจ้าง มาเป็น

ภรรยาของบุรุษผูส้งูศกัดิแ์ละมัง่คัง่ และนายหญงิของเคหาสน์มนัเดอรล์ยี ์เธอเล่าว่า
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เมื่อเธอตดัสนิใจละชวีติลกูจา้งทีต่ ่าตอ้ยอย่างกระทนัหนั ตามความฝันตามประสาเดก็

สาวทีจ่ะพบความสุขนิรนัดรใ์นชวีติรกัโรแมนตกิเยีย่งเทพนิยายที่มี “เจา้ชาย” เป็น 

พ่อหมา้ยวยักลางคนผู้เงยีบขรมึ  เธอกลบัรูส้กึว้าเหว่โดดเดีย่วไรคู้่คดิและที่ปรกึษา 

เธอยงัจดจ าความรูส้กึดอ้ยค่าอย่างไม่มวีนัลมื เมื่อแรกเธอถูกดูแคลนในฐานะลูกจา้ง

ผูร้บัใชห้ญงิชรา และต่อมาในฐานะนายหญงิของมนัเดอรล์ยี ์ทีอ่่อนประสบการณ์ แม้

ในวยักลางคน เธอยงัจดจ าความรูส้กึฝังใจของหญิงสาวก าพรา้ทีไ่ม่ประสาเรื่องทาง

โลก ไรป้ระสบการณ์ทีจ่ะดแูลความเป็นอยู่และการบา้นการเรอืนของชนชัน้สงูไดแ้จ่ม

ชดั ผู้อ่านสงัเกตไดว้่า แมว้่าผู้เล่าจะกล่าวย ้าเป็นระยะว่าสิง่ร้ายๆ ทีท่ าให้ทัง้คู่รู้สกึ

หวาดกลวัและไม่ปลอดภยัไดผ้่านพน้ไปแลว้ และเธอและคู่ชวีติ “ไม่ไดไ้ม่มคีวามสุข” 

ทว่าทัง้สองเลอืกทีจ่ะมชีวีติทีไ่รส้สีนัและชวีติชวีาเร่ร่อนไปตามสถานตากอากาศ และ

ตัง้ใจจะไม่กลบัไปเหยยีบบา้นเกดิเมอืงนอนอกี แม้ว่าจะคดิถึงกลิน่อายดินของเกาะ

องักฤษเพยีงใดกต็ามนัน้ฟ้องว่าตวัละครทัง้สองไม่ใช่พระเอกนางเอก และรเีบคกาก็

ไม่ใช่นางอจิฉาของนวนิยายโรมานซ ์อย่างแน่นอน  

ความรูส้กึอมึครมึไม่โล่งใจทีผู่อ้่านรูส้กึมาจากสาเหตุใดกนัเล่า หากตวัละคร

ทัง้คู่หลกีเลีย่งไม่พดูถงึบา้นเกดิเมอืงนอน ไม่พดูถงึมนัเดอรล์ยี ์และไม่พูดถงึรเีบคกา

อะไรคอืสิง่ทีย่งัหลอกหลอนท าให้เธอหวาดกลวั สิง่นี้เป็นส่วนของอดตีที่ผ่านไปแล้ว 

หรอืว่าเป็นสิง่ที่สบืเนื่องมาถึงปัจจุบนัขณะเล่าเรื่องกนัแน่ การที่ตวัละครผู้เล่าเรื่อง

กล่าวแสดงความโล่งใจหลายครัง้ในบทที ่2 ของเรื่อง ขดัแยง้กบัค าพูดแฝงนัยว่าตวั

เธอและสามรีูส้กึไม่ปลอดภยัในบางครัง้ และการกลบัไปประเทศองักฤษอนัเป็นบา้น

เกิดเมืองนอนที่รกันัน้จะเป็นการท าลายชีวิตโดยเฉพาะของแม็กซิม สามีของเธอ 

ค าตอบง่ายๆ ทีว่่าทัง้คู่กลวัว่าสกัวนัจะมผีูร้ือ้ฟ้ืนเรื่องทีแ่มก็ซมิสงัหารรเีบคกาขึน้มา 

และความกลวันัน้เป็นเพยีงความรูส้กึหวาดระแวงการจบักุม ดูจะไม่สมเหตุสมผลนัก

หรือไม่มีน ้ าหนักพอ การตามล่าหาต้นตอของความกลัว หรือที่อาจเรียกได้ว่า 

“อสุรกาย” ที่ยงัไม่ไดถู้กปราบนี้ สะท้อนใหเ้หน็ถงึความกลวัของผู้อ่านเองทีต่ิดตาม

เอาใจช่วยตวัละครผู้เล่าเรื่อง และสะท้อนให้เหน็ความพยายามของผู้อ่านที่จะขจดั

ความก ากวมเรื่องความดีความชัว่ ความผิดถูกทางศีลธรรม เพื่อจะพบและปราบ 



รองรตัน์  ดุษฎสีรุพจน์ และ พราว  เศรษฐบุตร 192 

“อสรุกาย”  ในนวนิยายเรื่องนี้ การวเิคราะหต์วัละครผูเ้ล่าอาจท าใหผู้อ้่านเหน็แจง้แทง

ตลอด และเขา้ใจว่าแทจ้รงิแลว้อะไรคอืต้นตอของความกลวัทีต่วัละครผูเ้ล่าเรื่องตัง้ใจ

มองขา้มและเวน้ไวไ้ม่กล่าวถงึ 

นอกจากนี้ ความรูส้กึผดิหวงัในตวัเอง ทีเ่ฝ้ากงัวลอย่างไม่รูจ้บ และทีช่่าง

ต ่าตอ้ยดอ้ยทัง้ความสามารถ รปูสมบตั ิและทกัษะทางสงัคม เมื่อเทยีบกบัรเีบคกา

ภรรยาคนแรกของนายเดอวนิเทอรท์ีผู่ค้นลว้นยงัอาลยัและยกย่อง จนดูประดุจว่า

เธอสามารถเอาชนะความตายได้และยงัมีชีวติอยู่อย่างเหนือธรรมชาติในเคหาสน์  

มนัเดอร์ลยี์ แม้ว่าผูเ้ล่ายอ้นเวลาสลบัไปมาระหว่างปัจจุบนัอนัเป็นเวลาที่เล่า และ

อดตีเมื่อครัง้เธอแรกเขา้อาศยัในเคหาสน์แห่งนี้ ในความรูส้กึของเธอ ไม่ว่าจะในอดตี

หรือปัจจุบนั รีเบคกาที่เธอริษยาไม่มีวนัตายไปจากชีวิตของเธอและสามี แม้เมื่อ

ฆาตกรรมอ าพรางจะไม่ใช่ปรศินาอกีต่อไป และแม้ว่าเคหาสน์มนัเดอร์ลยี์ รวมทัง้

อาณาบรเิวณทีเ่ป็นพืน้ทีข่องรเีบคกาจะมอดไหมไ้ปหมดแลว้กต็าม ดงันัน้ทีน่ักเขยีน 

แดฟนี ดู โมรเิยร์ใช้ชื่อของตวัละครรเีบคกาเป็นชื่อนวนิยายเรื่องนี้นัน้จงึเหมาะสม

อย่างยิง่  

การใชมุ้มมองของนางเดอวนิเทอรค์นทีส่อง ซึง่รูส้กึดอ้ยความสามารถและ

ขาดรูปสมบตัิดงัที่เล่ามาแล้วนัน้ ท าให้ผู้อ่านเขา้ใจความหวาดกลวัของหญิงสาวที่

รู้สึกว่าตนด้อยค่าและอ่อนแอ เธอพยายามที่จะเผชิญและเอาชนะความกลัวที่ไร้

เหตุผล และคล าทางสบืหาต้นตอของความกลวันัน้ ในทีน่ี้จงึอยากเรยีกการร าลกึถึง

วนัคนืและการฟันฝ่าฝันร้ายที่เคหาสน์มนัเดอร์ลยี์ ของผูเ้ล่าว่า การตามล่าหา

อสุรกาย  

 ในบทนี้เพื่อ “ตามล่าหาอสรุกาย” ทีแ่อบแฝงอยู่ในนวนิยายสยองขวญัเชงิ

จติวทิยา ผูเ้ขยีนไดใ้ชว้ธิกีารวเิคราะหม์ุมมองการเล่าเรื่อง และโครงเรื่องของนวนิยาย

สยองขวญัอนัจดัเป็นนวนิยายมวลชน โครงเรื่องมกัเป็นไปตามสตูร โนแอล แครอลล ์

เรยีกโครงเรื่องของนวนิยายประเภทนี้ว่า โครงเรื่องซบัซอ้นแห่งการคน้พบ/โครงเรื่อง

การคน้พบทีซ่บัซอ้น (The Complex Discovery Plot) ซึง่แบ่งออกเป็นหา้ส่วนใน

แต่ละสว่นกจ็ะมสีถานการณ์ทีไ่ม่แน่นอน ความลกึลบั ทีส่รา้งความตื่นเต้นสะเทอืน
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ขวญัแก่ทัง้ตวัละครและผู้อ่าน เรื่องเริ่มต้นที่การเกริน่สถานการณ์ที่มีความเป็น

ปกตเิรยีบรอ้ยทว่ามลีางสงัหรณ์หรอืลางร้าย (onset) ล าดบัต่อมา ตวัละครส่วน

หนึ่ งค้นพบอสุรกายหรือปีศาจ  และสัมผัสอ านาจการท าลายล้างของมัน 

(discovery) ในล าดบันี้ ตวัละครไดเ้พยีรพยายามแจง้ใหผู้ท้ีส่ามารถสกดักัน้ความ

ชัว่รา้ยไดร้บัรู้ แต่ไม่มผีูใ้ดรบัฟัง  ล าดบัต่อมาคอืการท าลายลา้งทีเ่กดิขึน้ซ ้าๆ จน

ท าใหผู้ท้ีส่ามารถจดัการปีศาจและควบคุมสถานการณ์ไดจ้ าตอ้งยอมรบัว่ามปีีศาจอยู่

จรงิ  (confirmation) ล าดบัต่อมาคอืการเผชญิหน้ากนั (confrontation) ระหว่างฝ่ายดี

และฝ่ายชัว่ และท้ายสุดคือตอนจบของเรื่อง ซึ่งเป็นส่วนส าคญัที่จะเพิ่มหรอืสลาย

ความรูส้กึความสยดสยองของผูอ้่าน 

 เนื่องจากล าดบัของเวลาตามการเล่าเรื่อง (narrative time) ของ รเีบคกาไม่

เป็นไปตามเวลาที่เกดิขึน้จรงิ และเรื่องเล่านี้เป็นการเล่าย้อนหลงั จงึท าให้ดูเผนิๆ 

แล้วการที่ตัวละครผู้เล่าและสามไีด้อยู่ร่วมกนัอย่างสงบสุขน่าจะเป็นการปิดฉากที่

สมบรูณ์แบบทีค่วามชัว่รา้ยหรอือุปสรรคปัญหาถูกขจดัไป ไม่ว่าจะมองว่าเป็นตอนจบ

แบบนวนิยายโรมานซ์ ตอนจบแบบนวนิยายที่ไขปริศนาฆาตกรรม หรือตอนจบ

แบบนวนิยายสยองขวญักต็าม ทว่ามุมมองของผูเ้ล่าเรื่องผูเ้ป็นภรรยาของฆาตกรและ

เนื้อหาที่มีความก ากวมเรื่องความถูกต้องยุติธรรมท าให้ผู้เขียนบทความเห็นว่า

จ าเป็นทีจ่ะตอ้งวเิคราะหต์อนจบของเรื่องตามแนวคดิของโนแอล แครอลล ์เพื่อใหไ้ด้

ขอ้สรุปว่าแทท้ี่จรงิแลว้อสุรกายที่ว่านี้ถูกก าจดัไปแลว้หรอืไม่ อกีทัง้เกณฑก์ารระบุ

ลกัษณะของตอนจบดงัต่อไปนี้ยงัช่วยใหส้ามารถวเิคราะห์อารมณ์ร่วมและความกลวั

ของผูอ้่านเรื่องสยองขวญัไดช้ดัเจนกว่า การระบุเพยีงว่าตอนทา้ยของเรื่องมกีารปิด

ฉาก (narrative closure) หรอืไม่ม ีแครอลลไ์ดจ้ าแนกตอนจบของเรื่องสยองขวญัซึง่

เป็นส่วนสุดท้ายของเรื่องเล่าประเภททีห่ยอดค าถามโดยตลอด (erotetic narrative) 

และมกีระตุ้นความระทกึใจใคร่รูข้องผู้อ่าน (suspense) ไว ้4 ประเภท คอื จบดว้ย

ความดชีนะตามคาด จบดว้ยความชัว่ชนะตามคาด จบดว้ยความดชีนะอย่างผดิคาด 

และจบดว้ยความชัว่ชนะอย่างผดิคาด16 (แครอลล ์138-144)   
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การตามล่าหาอสรุกายในนวนิยายรเีบคกาโดยตวัละครเอกผูเ้ล่าเรื่องทีแ่ต่

เริม่แรกทีส่ามรีบัมาอยู่ทีเ่คหาสน์รมิทะเลในฐานะนายหญงิของบา้น ทว่าทัง้ตวับา้น 

หอ้งหบั สวนสวย และบรวิารทัง้คนและสตัว์ ท าใหเ้ธอรูส้กึว่าเธอเป็นเพยีงผูม้าขอ

อาศยั ส่วนนายหญิงและเจ้าของบ้านตวัจรงิยงัเป็นรเีบคกาภรรยาคนก่อนหน้าที่

จมน ้าเสยีชวีติไป ความรูส้กึโดดเดีย่ว อ่อนดอ้ยในประสบการณ์ วยัวุฒ ิและความ

ไม่เชื่อมัน่ในตวัเอง ท าใหเ้ธอรูส้กึว่าเธอก าลงัสมัผสักบัพลงัของบา้นทีพ่ดูกบัเธอว่า

เธอเป็นคนนอกที่แปลกปลอมมาสวมรอยนายหญิงที่แท้จริง  เธอใช้เวลาท า

ความคุน้เคยกบัตวับา้น สวน และกจิกรรมประจ าวนัของผูค้นในบา้นนี้ซึง่นอกจาก

จะประกอบไปด้วยสามทีี่เงยีบขรมึเกบ็ความรู้สกึ ปิดกัน้ไม่ใหเ้ธอรู้จกัตวัตนของ

เขา เอาใจยาก และปฏบิตัิต่อเธอราวกบัเธอเป็นบุตรสาวที่ต้องเชื่อฟังโดยไม่ตัง้

ค าถาม 

   

“ ‘Well, then. A husband is not so very different from a 

father after all. There is a certain type of knowledge I prefer you 

not to have. It’s better kept under lock and key. [. . . ], and don’t 

ask me any more questions or I shall put you in the corner.’ 

‘I wish you would not treat me as if I was six,’ I said. 

‘How do you want to be treated?’ 

‘Like other men treat their wives.’ 

‘Knock you about, do you mean?’ ” (Du Maurier, 205) 

 

  “ดแีลว้ สามกีไ็ม่ไดต่้างกบัพ่อเท่าใดนัก มเีรื่องอะไรบางอย่างที่

ผมไม่ต้องการใหคุ้ณทราบ ควรจะเกบ็ใส่หอ้งลัน่กุญแจไวด้กีว่า เรื่องมนั

เป็นอย่างนัน้แหละ กนิลูกพชีเสยีส ิแลว้อย่าถามอะไรผมอกี มฉิะนัน้ผม

จะจบัคุณเขา้มุม” 
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  “ดฉินัไม่อยากใหคุ้ณท ากบัฉนัเหมอืนเดก็หกขวบ”  

  “แลว้คุณตอ้งการใหผ้มท าอย่างไร” 

  “เหมอืนกบัทีผู่ช้ายคนอื่นเขาปฏบิตัต่ิอเมยี” 

  “เช่นซอ้มคุณน่ะเรอะ”      

พมิพา จนัทพมิพะ (217) 

 

นอกจากสาม ียงัมตีน้หอ้งของรเีบคกาชื่อว่ามสิซสิแดนเวอรส์ผูม้หีน้าตาและวธิกีาร

แต่งกายทีน่่าเกรงขาม มคี าพูดและการแสดงออกที่ไม่เป็นมติร มสิซสิแดนเวอร์ส

รกัและบชูานายหญงิทีล่่วงลบั และไม่ตอ้งการเหน็หญงิคนใดมาแทนที่รเีบคกาเธอ

รูส้กึรษิยาหวงแหนคุณผูช้ายของเธอ และแอบกลัน่แกลง้ผูเ้ล่า เมื่อทัง้สองอยู่ตาม

ล าพงัมสิซสิแดนเวอร์สกแ็สดงอาการเย้ยหยนัผู้เล่าอย่างเปิดเผย  ตัวละครผู้เล่า

เรื่องรเีบคกาในอดตีมแีต่ความกงัวลหวาดกลวั ส่วนมสิซสิแดนเวอรส์กไ็ม่สามารถ

ยอมรบัความตายของนายหญงิทีเ่ธอบชูา เธอสรา้งเรื่องราวทีบ่ดิเบีย้วสบัสนในเชงิ

ความจรงิและจนิตนาการหรอืจติหลอน 

หากประมวลความกลวัทีน่ าเสนอในนวนิยายเรื่องรเีบคกาอาจกล่าวไดว้่า

ความรู้สกึหวาดระแวงจนถึงขัน้จิตหลอนของทัง้ตัวละครผู้เล่าเรื่องและแม็กซิม 

สะท้อนภาพและแสดงปัญหาที่เกิดจากเพศสถานะของทัง้ชายและหญิง  ความ

พยายามของสตรทีี่จะก้าวล่วงขอบเขตของเพศสถานะ กฎเกณฑ์และศลีธรรมที่

สงัคมก าหนด  และเกดิจากการทีผู่ช้ายต่อตา้นการกระท าดงักล่าวดว้ยการใชค้วาม

รุนแรงดบิเถื่อน เพราะเหน็ว่าพฤตกิรรมของภรรยาคุกคามอ านาจและแย่งชงิพืน้ที่

ของตนในบา้นและในสงัคม 

 ในฐานะผู้มาใหม่ที่ต้องสวมบทบาทที่สงัคมก าหนด ตัวละครผู้เล่าเรื่อง

พยายามทีจ่ะปรบัตวัเขา้กบัวถิชีวีติทีเ่คหาสน์แห่งนี้ เธอทราบดวี่าภรรยาทีม่รีูปร่าง

หน้าตาสวยงาม มีรสนิยมและมนุษย์สมัพนัธ์ดีนัน้ถือเป็นหน้าเป็นตาของสามีใน

สงัคมเพื่อนฝงูและเครอืญาติ  แต่ไม่ว่าเธอจะพยายามอย่างไรกต็ามกม็อีนัให้เกดิ

เหตุการณ์ทีท่ าใหเ้ธอรูส้กึลม้เหลวอยู่เป็นประจ า บรวิารว่านเครอืส่วนใหญ่ของสามี
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ลว้นยงักล่าวขานถงึเสน่ห ์และความสามารถของรเีบคกาและบ่อยครัง้เมื่อมกีารเอ่ย

นามมสิซสิเดอวนิเตอร ์ ผูพ้ดูไม่ว่าจะเป็นญาตผิูใ้หญ่หรอืบรวิารมกัหมายถงึรเีบคกา

ซึง่เสยีชวีติไปแล้ว หาได้เรยีกขานภรรยาคนทีส่องไม่ ผู้เล่าเขา้ใจนัยยะของค าพูด

เหล่านี้ดีว่าตวัตนใหม่เของเธอในฐานะมสิซิสเดอวินเตอร์ยงัไม่ได้รบัการยอมรบั 

สามีเธอนัน้เล่าก็ไม่ได้ให้ก าลังใจเธอเลย ซ ้าบ่อยครัง้ยงัมึนตึงอย่างไม่มีเหตุผล  

ความหวงัทีเ่ธอมตีัง้แต่เมื่อเกีย้วพาราสกีนั ว่าสกัวนัเธอจะเขา้ใจชายลกึลบัผูน้ี้ ดูจะ

ไม่มวีี่แววว่าจะกลายเป็นจรงิ เธอยงัอ่านไม่ออกว่าแม็กซมิเป็นคนอย่างไร เขายงั

เป็นเหมอืนภาพเขยีนของขนุนางทีเ่ยน็ชาทีเ่ธอเหน็ในอดตี และดูเหมอืนว่าแมก็ซมิ

จะไม่มทีางเปลีย่นไปเป็นสามทีีอ่บอุ่นและเปิดเผยไดเ้ลย 

หญิงสาวเจ้าทุกข์ผู้นี้ ได้แต่สงัเกตความเป็นไปในบ้าน สงัเกตพฤติกรรม

ของคนในบา้น เพื่อจะหาค าตอบว่ารเีบคกาสตรทีีส่มบูรณ์แบบ ผูท้ีท่ าใหเ้ธอเป็นที่ดู

แคลนและแมแ้ต่เกลยีดชงันัน้ (ในเชงิโครงสร้างการคน้พบตามแนวคดิของแครอลล์) 

เป็นคนอย่างไร เมื่อแมก็ซมิเขา้กรุงลอนดอนเพื่อไปท าธุระ เธอถอืโอกาสทีเ่ขาไม่อยู่

ส ารวจเคหาสน์ในสว่นทีปิ่ดตาย โครงเรื่องในสว่นนี้เป็นไปตามสตูรนิทานสยองขวญัที่

ภรรยาสาวของชายเคราน ้าเงนิ17 ไดก้้าวล่วงเขา้ไปในหอ้งลบัต้องห้าม และพบศพ

ของภรรยาคนก่อนๆ ที่ถูกขุนนางอัปลักษณ์ผู้นี้ส ังหาร ในนิทานเรื่องนี้และใน

วรรณกรรมตะวนัตกที่มแีก่นเรื่องเกีย่วกบัความโหดรา้ยของบดิาหรอืสามทีีใ่ชค้วาม

รุนแรงกบัภรรยาหรอืลกูสาวทีไ่ม่มทีางหนีและไม่มทีางสู ้สามจีะถอืสทิธิล์งโทษภรรยา

ที่ขดัค าสัง่และก้าวล่วงเขา้ไปในห้องต้องห้ามและรู้ความลบั อสุรกายในวรรณกรรม

ดงักล่าวกค็อืสามเีจา้ของคฤหาสน์ผูม้นีิสยัโหดรา้ยนัน่เอง แต่ในเรื่อง รเีบคกา18 เมื่อผู้

เล่าดว้ยความอยากรูอ้ยากเหน็ เขา้ไปในหอ้งนอนใหญ่ของบา้นซึง่เป็นหอ้งส่วนตวัของ

รเีบคกาและแมก็ซมิเมื่อครัง้ทีเ่ธอยงัมชีวีติอยู่ แมผู้เ้ล่าจะไม่พบภาพเหมอืนของรเีบค

กาแม้แต่ภาพเดียว แต่เธอได้เห็นและสัมผัสลักษณะมีเสน่ห์ยวนใจของหญิงที่

เสยีชวีติไปแลว้จากของใชส้่วนตวัของรเีบคกาทีว่างอยู่  ราวกบัว่าเจา้ของหอ้งไม่อยู่

ชัว่คราว และจะกลบัมาทวงต าแหน่งศรภีรรยาเจา้ของบา้นคนืจากผูเ้ล่าก่อนหน้านี้ ผู้

เล่าก็เคยตกตะลึงกับความสวยงามของห้องที่รีเบคกาใช้สัง่งานแม่บ้าน ปฏิบัติ
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กจิวตัรในตอนเชา้ เช่นการเขยีนจดหมาย ฯลฯ ดว้ยเป็นหอ้งทีแ่ตกต่างจากหอ้งอื่น

ในบา้น ตกแต่งอย่างประณีตสวยงามแสดงบุคลกิและรสนิยมเยีย่งสตรขีองเจา้ของ

หอ้ง ปฏกิริยิาของเธอทีรู่ส้กึดอ้ยประสบการณ์ในตอนนัน้ เทยีบไม่ไดก้บัความรูส้กึ

ในหอ้งนอนน้ี ทีผ่สมผสานระหว่างความทึง่และความสะพรงึกลวัทีก่ลายเป็นความ

สิน้หวงัทีจ่ะพฒันาตนเองใหเ้ป็นทีร่กัของสามใีหไ้ดอ้ย่างที่รเีบคกาเคยท าหอ้งนอน

ของรเีบคกาทีแ่มก็ซมิปิดไวไ้ม่ใหภ้รรยาคนใหม่เขา้อยู่ ยิง่สวยงามกว่าห้องเขยีน

หนงัสอื ดงัจะเหน็ไดจ้ากบทคดัทีแ่สดงความรูส้กึต ่าตอ้ยและทีส่ าคญัคอืความรษิยา 

 

“It was the most beautiful room in the house.  . . .  all 

were things I would have loved and almost worshipped had they 

been mine. They were not mine, though. They belonged to 

somebody else.” (169) 

“I was aware of a growing sense of horror, of horror 

turning to despair.” (Du Maurier, 169) 

 

“หอ้งนี้สวยมาก […] 

[ขา้วของทัง้หมดน้ี] ลว้นแต่เป็นของทีด่ฉินัคงจะรกัและแทบจะบชูาหาก

ว่าเป็นของดฉินัจรงิๆ แต่มนัไมใ่ช่ของดฉินั มนัเป็นของอกีคนหนึ่ง 

พมิพา จนัทพมิพะ (179)  

 

ในตอนนี้นางแดนเวอร์ส ซึ่งปรากฏกายขึ้นมาราวกบัเป็นภูตผีที่ตามหลอกหลอน   

น าขา้วของทุกอย่างออกมาชี้ชวนดู เช่นชุดนอนที่เบาบางยัว่ยวน เสือ้ผ้าอาภรณ์ที่

สวย งามของสาวสงัคมชัน้สงู หรอืแปรงทีส่ามขีองเธอเคยใชแ้ปรงผมทีง่ดงามยวนใจ

ของภรรยาเก่าดว้ยความรกัและหลงใหล   

ในตอนกลางเรื่องตวัละครผู้เล่าเรื่องเขา้ใจไปเองว่าสามยีงัอาลยัรกัภรรยา

เก่าทีจ่มน ้าเสยีชวีติไปเพราะอุบตัเิหตุเรอืล่มในคนืคลื่นลมแรง ยิง่สามปีฏเิสธทีจ่ะพูด
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ถงึรเีบค็คา เธอยิง่รูส้กึรษิยาเพราะคดิว่าเขายงัรกัและผูกพนักบัรเีบค็คาและไม่อยาก

พดูถงึความทรงจ ากบัผูเ้ล่าซึง่เป็นส่วนเกนิในชวีติสมรสทีแ่ปลกประหลาดน่าผดิหวงั

นี้ ดงับททีค่ดัมาต่อไปนี้  

 

“Rebecca, always Rebecca. Wherever I walked in Manderley, 

wherever I sat, even in my thoughts and in my dreams, I met 

Rebecca. I knew her figure now, the long slim legs, the small and 

narrow feet . . .  I could guess her laughter and her smile” (Du 

Maurier, 237)  

“It seemed to me, as I sat there in bed, staring at the wall, 

at the sunlight coming in at the window, at Maxim’s empty bed, 

that there was nothing quite so shaming, so degrading, as a 

marriage that had failed. Failed after 3 months as mine had done.” 

(Du Maurier, 236) 

 

รเีบคกา! อะไรๆ กร็เีบคกา ไม่ว่าดฉิันจะเดนิไปแห่งใดในมนัเดอลยี ์ 

ไม่ว่าจะนัง่ตรงไหน ทัง้ในความคดินึกและในความฝัน ดฉิันเป็นต้องเผชิญ

กบัเธอ ดฉิันรู้จกัรูปร่างเธอแล้ว ขาเรยีวยาวและเท้าเล็ก ๆ ไหล่กว้างกว่า

ดฉินั มอือนัฉลาดสามารถ มอืซึง่สามารถหมุนพวงมาลยัเรอื บงัคบัมา้ มอืซึง่

สามารถจดัดอกไม ้สรา้งเรอืจ าลองและเป็นผูเ้ขยีน ‘ใหแ้มก็ซมิ จากรเีบคกา’ 

ในหนังสอื ดฉิันรูจ้กัหน้าของเธอดว้ย รูปไข่เลก็ ๆ ผวิขาวเกลีย้งเกลาสดใส 

ผมเป็นกลุ่มด าสนิท ดฉิันรูจ้กักลิน่น ้าหอมที่เธอใช ้เดาอาการหวัเราะและท่า

ยิม้ได ้

พมิพา จนัทพมิพะ  (251) 

 



หนงัสอืหลากรสหลายลลีาในวรรณกรรมภาษาองักฤษ 199 

ผูเ้ล่าพยายามสบืเสาะแกะรอยราวกบัเป็นนักสบืทีห่าพยานหลกัฐานจากที่

เกดิเหตุ  เธอผกูมติรกบัผูจ้ดัการทรพัยส์นิของสาม ีซึง่เป็นคนชนชัน้กลางเหมอืนกบั

เธอเมื่อก่อนที่เธอจะสมรสกบัแม็กซมิ เขามเีมตตาและให้ค าแนะน าแก่เธอตามแต่

โอกาสและสถานะจะอ านวย  เธอเรยีนรู้จากเขาว่ารเีบคกามีเสน่ห์จนบุรุษเพศที่ได้

ใกลช้ดิเธออาจหา้มใจใหท้ าผดิศลีธรรมไม่ได้ นอกจากนัน้เธอพบชายประหลาดสอง

คนทีเ่กีย่วขอ้งกบักระท่อมโรงเกบ็เรอืในบรเิวณของเคหาสน์ ทัง้สองท าใหเ้ธอรูส้กึว่า

ตกอยู่ในอนัตราย ชายคนแรกคอืชายสตไิม่สมประกอบชื่อเบน เขามอีาการหวาดกลวั

และเผยออกมาโดยไม่รูต้วัว่าเขาไม่รูเ้หน็อะไรทัง้สิน้ว่าใครท ารา้ยใคร ผูเ้ล่ารูจ้ากการ

คุยกบัเบนว่ารเีบคกาเป็นหญงิทีเ่กรีย้วกราดและใจรา้ย ชายอกีคนหนึ่งคอืผูท้ีอ่า้งว่า

เป็นลูกพี่ลูกน้องของรเีบคกาและยงัมาเยี่ยมเยยีนมสิซสิแดนเวอร์สยู่เสมอๆ แม้ว่า  

แมก็ซมิผูเ้ป็นเจา้ของบา้นจะไม่ยนิดตีอ้นรบั  ชายผูน้ี้มกีริยิาวาจาหยาบกระดา้งท าให้

ผูเ้ล่ารูส้กึถูกคุกคาม เธอรูส้กึว่าเขาเป็นหนึ่งในชายมากมายทีห่ลงเสน่หข์องรเีบคกา 

ในช่วงหลงัของนวนิยาย สงครามประสาทระหว่างมสิซสิแดนเวอร์สและ   

ผูเ้ล่าในหอ้งนอนใหญ่นี้เกดิขึน้อกี และรุนแรงขึน้ ท าใหผู้้เล่ารู้สกึเหมอืนเสยีสติไป

ชัว่ขณะ ความมตีวัตนทีม่อียู่น้อยนิดในฐานะของมสิซสิเดอวนิเตอร ์ถูกลบลา้งโดย

ค าพดูของ มสิซสิแดนเวอรส์และความทรงจ าของทุก ๆ คนทีย่งัพร ่าชื่นชมรเีบคกา

ตัง้แต่เธอยา้ยเขา้มาอาศยัผูค้นต่างแสดงออกว่าเธอเหมอืนเดก็ชาย ขาดคุณสมบตัิ

ของสตร ีและไม่มเีสน่หท์างเพศตามทีค่่านิยมของสงัคมก าหนด ภรรยาสาวคนใหม่

ผูม้ที ัง้จติวญิญาณและเลอืดเนื้อไม่เคยมคีวามมัน่ใจในสถานะทางสงัคมและความ

เป็นหญิงของตนต้องเผชิญกบัสถานการณ์ที่ว่าภรรยาที่เสยีชีวิตไปแล้วของพ่อ

หมา้ยทีเ่ธอแต่งงานดว้ยคอืรเีบคกานัน้เป็นยิง่กว่าต านาน รเีบคกาเป็นทัง้ต านานที่

ผูค้นยงักล่าวขาน และความทรงจ าทีผู่ค้นยงัมเีกีย่วกบัเธอท าใหเ้ธอมชีวีติและตวัตน

อยู่ในปัจจุบนั ในฉากทีย่กมา เมื่อตวัละครผูเ้ล่าเรื่องไดส้มัผสัเสือ้ผา้และไดก้ลิน่กาย

ของผู้หญงิทีม่เีสน่หท์างเพศ19 ประกอบกบัค าพูดของมสิซสิแดนเวอรส์ในบทที่คดั

มาด้านล่างสื่อว่ารีเบคกายังมีตัวตน ส่วนตัวละครผู้เล่าเรื่องซึ่งไม่สามารถสวม

บทบาทของมสิซสิเดอวนิเตอร ์ไดน้ัน้ เป็นประหนึ่งภูตผิทีีไ่ม่มผีูใ้ดมองเหน็หรอืใส่ใจ 
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ตวัตนของเธอจงึถูกท าลาย วธิทีีแ่ดฟน ีด ูโมรเิยรเ์สนอประสบการณ์ทางอารมณ์ของ

ตัวละครผู้เล่าเรื่อง และของมิสซิสแดนเวอร์สในฉากนี้  โน้มน้าวให้ผู้อ่านเกิด 

ปฏกิริยิาทางอารมณ์เดยีวกนักบัตวัละครผูเ้ล่าเรื่อง เนื้อหาส่วนนี้ของนวนิยายเป็น

ตวัอย่างของตวับททีก่ระตุน้ปฏกิริยิาทางอารมณ์ของผูอ้่านทีเ่รยีกว่า The uncanny20 

เมื่อตวัละครผู้เล่าเรื่อง รู้สกึเสยีหลกัหรอืเสยีศูนย์ ไม่แน่ใจไปชัว่ขณะว่าความเป็น

จรงิคอือะไร และรูส้กึหวาดกลวั ทัง้ตวัละครและผูอ้่านรูส้กึว่าเสน้แบ่งระหว่างความ

เป็นจรงิและความทรงจ าหรอืจนิตนาการไม่ชดัเจน ความรูส้กึในแบบทีใ่ชค้ าเรยีกว่า 

อนัแคนนี เป็นสิง่ทีไ่ม่มนีักวชิาการสายวรรณกรรม วจิกัษ์ผู้ใดสามารถให้ค านิยาม

สัน้ๆ ได ้ภาพอนัแคนนีเป็นกลวธิอีย่างหนึ่งทีผู่แ้ต่งใชใ้นนวนิยายสยองขวญัทีด่งึดูด

นกัอ่านผูน้ิยมเสพเรื่องราวน่ากลวัทีเ่กดิจากเรื่องเหนือธรรมชาตหิรอืความวปิรติของ

จติมนุษย ์ผูแ้ต่งจะเสนอภาพอนัแคนนีซึง่อาจเป็นสิง่ของหรอืสถานทีท่ีดู่เหมอืนคุน้

ตา น่าไวใ้จ เหมอืนเป็นการหลอกล่อใหผู้อ้่านวางใจ ทว่าแทจ้รงิแลว้ภาพดงักล่าว

กลบัเป็นสิง่ทีผ่ดิปกติ ไม่มอียู่ตามธรรมชาตใินโลกนี้ ภาพอนัแคนนีมพีลงัทีท่ าให้

ผู้อ่านเกิดปฏิกิริยาทางอารมณ์ กระตุ้นความกลวั ตามธรรมชาติของมนุษย์ได้

อย่างมากทัง้ๆ ที่ผู้อ่านตระหนักอยู่เสมอว่าเรื่องเล่านี้ เป็นเพยีงเรื่องแต่ง แต่กจ็ะ

รูส้กึประหลาดใจหรอืตกใจและเสยีหลกั ราวกบัว่าโลกทีเ่ป็นเหตุเป็นผลทีต่นรูจ้กัดี

นัน้มลายหายไปในชัว่ขณะ ความรูส้กึเหมอืนเสยีสตเิจยีนจะกระท าอตัวนิิบาตกรรมที่

ผูเ้ขยีนกระตุน้ใหผู้อ้่านสมัผสันี้น่าประหวัน่พรัน่พรงึเสยียิง่กว่าอสรุกายใดๆ   

ในฉากส าคญันี้ ขณะทีต่วัละครผูเ้ล่าเรื่องพาร่างทีไ่รค้วามมตีวัตน เดนิไป

ทีห่น้าต่างราวกบัถูกสะกดจติและเกอืบกระโดดจากหน้าต่างหอ้งปลดิชพีตวัเองให้

พ้นจากความรู้สึกไร้ค่า ความริษยาที่กัดกร่อน และความน้อยอกน้อยใจสาม ี

อสุรกายที่เธอต้องเผชญิในช่วงการเผชญิหน้ากบัอสุรกาย (confrontation) ของ

โครงเรื่องกด็ูจะเป็นมสิซสิแดนเวอร์สและเสือ้ผ้าของใช้ส่วนตวัและกลิน่กายกรุ่น

ของรเีบคกาทีเ่ป็นตวัแทนของเธอประดุจวญิญาณทีส่งิอยู่ในหอ้งลกึลบั 

 



หนงัสอืหลากรสหลายลลีาในวรรณกรรมภาษาองักฤษ 201 

“I watched her, fascinated, horrified; a queer ecstatic smile 

was on her lips making her older than ever, making her skull’s 

face vivid and real.” (Du Maurier, 247-248) 

 

“ดิฉันมองหน้าแกด้วยความสนเท่ห์ใจและสยดสยอง รอยยิ้ม 

ปลาบปลืม้แปลกๆ ปรากฏบนรมิฝีปาก ท าใหแ้กดูแก่กว่าปกติ  และใบหน้า 

[ตอบซดีเหมอืนหวักระโหลก] โดดเด่นเหน็ชดั ‘ไม่มใีครเอาชนะเธอได ้ไม่

เคยม ีไม่เคย’ แกย ้า ‘เธอท าทุกอย่างทีเ่ธอพอใจ และอยู่อย่างทีต่้องการ 

มกี าลงัวงัชาเหมอืนนางสงิหน้์อย” 

พมิพา จนัทพมิพะ (262) 

 

“You’ll never get the better of her. She’s still the mistress 

here, even if she is dead. She’s the real Mrs. de Winter, not you. 

It’s you that’s the shadow and the ghost. It’s you that’s forgotten 

and not wanted and pushed aside.” (Du Maurier, 250) 

 

‘คุณนายไม่มทีางชนะเธอได้ เธอยงัคงเป็นนายผู้หญิงของที่นี่ 

ถึงจะตายไปแล้ว เธอเป็นมิสซิสเดอวินเตอร์ตัวจริง ไม่ใช่คุณนาย ตัว

คุณนายเองนัน่แหละเป็นเพียงเงาและปีศาจ คุณนายเป็นคนซึ่งถูกลืม 

และไม่มใีครตอ้งการและถูกขบัไสไปใหพ้น้ทาง   

    พมิพา จนัทพมิพะ (264) 

 

หากผู้อ่านถือว่ารเีบคกาหรอืความทรงจ าที่เกี่ยวกบัเธอเป็นผรี้ายที่คอย

หลอกหลอนและเป็นอุปสรรคขวางกัน้ความสุขของนางเอกและพระเอก อาจตคีวาม

ได้ว่ าเหตุการณ์ในห้องนอนของรีเบคกาเป็นการเผชิญหน้ากับอสุรกาย 

(confrontation) ของโครงเรื่อง ทว่าเมื่อค านึงถึงความกลวัทีย่งัคงหลอกหลอนทัง้ 
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แมก็ซมิและตวัละครผูเ้ล่าเรื่องในวยักลางคนอยู่ ประกอบกบัฝันรา้ยและบรรยากาศ

อมึครมึในบทที ่1 ผูอ้่านยงัอาจมองไดว้่า ผรีา้ยหรอือสรุกายนัน้แทท้ีจ่รงิคอืชายทีใ่ช้

อ านาจข่มขู่ ควบคุมและฆาตกรรมภรรยาคนแรกต่างหาก จรงิอยู่ทีใ่นห้องส่วนตวั

ของรเีบคกานี้ ผูเ้ล่าเรื่องไม่ไดพ้บร่างไรช้วีติของภรรยาเก่าของแมก็ซมิเหมอืนกบัที่

ภรรยาของชายเคราน ้าเงนิพบศพของภรรยาคนก่อนๆ ทีถู่กสงัหารอย่างโหดเหีย้ม  

แต่เธอไดค้วามรู้ความเขา้ใจในบุคลกิของรเีบคกาจากการสมัผสัขา้วของและฟังค า

บอกเล่าของมสิซสิแดนเวอร์สรู้จกัรเีบคกาตัง้แต่เธอยงัเป็นเดก็หญิงที่แก่นกล้าไม่

กลวัใคร และเตบิโตขึน้มาเป็นสตรทีีร่กัอสิระเสร ีตวัละครผูเ้ล่า จนิตนาการว่าแมก็ซมิ

ทีเ่ยน็ชากบัตวัเธอผูเ้ป็นภรรยาคนที่สองคงจะเคยหลงใหลและหวงแหนรเีบคกาอย่าง

มาก “หอ้งลกึลบั” นี้จงึเป็นสว่นส าคญัทีท่ าใหต่้อมาเธอเขา้ใจมูลเหตุของฆาตกรรมอ า

พรางทีส่ามขีองเธอก่อขึน้ และแมว้่าผูเ้ล่าจะไม่ไดห้วาดกลวัสามทีีเ่ป็นฆาตกรเมื่อเธอ

รูค้วามจรงิ ส าหรบัผูท้ีอ่่านนวนิยายเรื่องนี้อย่างพนิิจพเิคราะหแ์ลว้ แมก็ซมิกไ็ม่ต่าง

จากชายเคราน ้าเงนิทีส่งัหารภรรยาทีไ่ม่ยอมจ านนอยู่ใตอ้าณตัขิองเขา   

ในช่วงท้ายของนวนิยาย เมื่อมีเรือใหญ่เกยตื้นหน้าหาดของมนัเดอร์ลีย ์    

นักประดาน ้าพบว่าในบริเวณนัน้มีเรือเล็กล าหนึ่งจมอยู่ก้นทะเลนานแล้ว  เรือชื่อ    

เฌอ เรอเวียง (Je Reviens) ล านี้เป็นเรือของรเีบคกาที่ยงัไม่มีใครพบหลงัเกิด

อุบตัิเหตุ ในตอนนัน้เมื่อรเีบคกาหายตวัไปพร้อมกบัเรอื และต ารวจได้พบศพหญิง   

ผูห้นึ่งทีล่อยมาตดิฝัง่และแมก็ซมิไดช้ีศ้พว่าเป็นภรรยาของเขาจรงิ สิง่ทีผู่เ้ล่าเรื่องได้

เรยีนรู้ และเป็นสิง่ที่พลกิผนัลกัษณะความสมัพนัธ์ของผู้เล่าและสามีที่ลกึลบั กค็ือ

โครงกระดกูทีน่กัประดาน ้าพบในหอ้งทีล่งกลอนของเรอืเฌอ เรอเวยีง เป็นครัง้แรกใน

เรื่องทีแ่มก็ซมิเปิดเผยความในใจใหเ้ธอรู ้เขาบอกเธอว่าแทท้ีจ่รงิแลว้เขาไม่ไดร้กัและ

อาลยัรเีบคกาในคนืวนัหนึ่งที่กระท่อมเกบ็เรอื รเีบคกาผูเ้ป็นโรครา้ยที่รกัษาไม่หาย 

ไดก้ล่าวเทจ็ทา้ทายสามวี่าเธอตัง้ครรภ์กบัชายชูแ้ละจะเลีย้งดูเดก็คนนี้ในเคหาสน์มนั

เดอร์ลยี์ ผู้คนในสงัคมจะเขา้ใจว่าเดก็คนน้ีคอืลูกของแมก็ซิม และเป็นทายาทสบื

ตระกูลและเคหาสน์ทีเ่ขารกัยิง่กว่าสิง่ใด และถือเป็นสญัลกัษณ์ของอ านาจ บทบาท

และสถานะของชายชัน้สงูในประเทศองักฤษ ค าพูดและสหีน้าท่าทางทีเ่ยย้หยนัของรี
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เบค็คาท าใหแ้มก็ซมิลุแก่โทสะ เขาจงึใชปื้นยงิเธอเสยีชวีติ  ภาพของเลอืดทีเ่จิง่นอง

พืน้กระท่อมยงัแจ่มชดัในความทรงจ าของเขา เขาสารภาพกบัผูเ้ล่าอย่างหมดเปลอืก

ว่าหลงัจากฆาตกรรม เขาไดห้าทางขจดัศพไปกบัเรอืล่มอย่างไร ส าหรบัแมก็ซมิแลว้

รเีบคกาคอือสุรกายในร่างของหญิงที่งามสง่าและทรงเสน่ห์ ความชัว่รา้ยของเธอคอื

ความมกัมากในกามและการคบชูก้บัชายมากหน้าหลายตา ในสว่นนี้จากการวเิคราะห์

การน าเสนอความคดิและสภาพจติใจของตวัละครแมก็ซมิ อาจสรุปได้ว่า อสุรกายที่

สิงอยู่ในร่างของตัวละครชายสูงศักดิผ์ู้น้ีคือความริษยา และความโกรธเกลียด  

เนื่องจากอ านาจและสภาพความเหนือกว่าของเพศชายถูกท้าทายและสัน่คลอนโดย  

รเีบคกาซึ่งปฏเิสธที่จะยอมสยบ และได้กระท าการที่ถือว่าเป็นการขบถต่อปิตาธิป

ไตยในวถิทีางทีส่ตรใีนยุคนัน้จะท าได้ ดูเหมอืนว่าแมก็ซมิไม่รู้สกึว่าตนไดก้ระท าผดิ

แมแ้ต่น้อย ดูเหมอืนว่ารเีบคกาภรรยาทีไ่ม่ยอมอยู่ใต้อาณัตขิองเขานัน้สมควรไดร้บั

การลงโทษอย่างสาสม สว่นตวัละครผูเ้ล่าเรื่องซึง่ยงัจ าไดถ้งึความรูส้กึยนิดแีละโล่งอก 

เมื่อเธอได้ยนิค าสารภาพในครัง้นัน้ เมื่อเธอเรยีนรูจ้ากปากสามวี่า รเีบคกาคนงามที่

หลอกหลอนเธออยู่นัน้ ได้ท าให้แมก็ซมิผดิหวงัและเกลยีดชงั ความว้าเหว่ น้อยอก

น้อยใจ และริษยาของตัวละครผู้เล่าเรื่องที่มีมาแต่เมื่อเริ่มมาอยู่ที่เคหาสน์มลาย

หายไปทนัท ี เรื่องเล่าของเธอดูเหมอืนจะจบลงดว้ยความเขา้ใจกนัของพระเอกและ

นางเองทีแ่สดงความรกัต่อกนัอย่างดดูดื่ม 

 

“ ‘I love you so much,” he whispered. “So much.’ 

‘This is what I have wanted him to say every day and every night, 

I thought now he is saying it at last.’” (Du Maurier, 272) 

 

“ ‘ผมรกัคุณมากนกั’  เขากระซบิ  ‘รกัมากเหลอืเกนิ’ 

ถอ้ยค าเหล่าน้ีคอืสิง่ซึง่ดฉินัตอ้งการจะใหเ้ขาบอกทุกวนัและทุกคนื ใน

ทีส่ดุเขากไ็ดพ้ดูออกมาแลว้” 

พมิพา จนัทพมิพะ (288) 
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เพื่อใหเ้รื่องของเธอลงเอยดว้ยดเีหมอืนนวนิยายโรมานซ ์เธอจ าไดว้่าครัง้กระนัน้

เธอบอกตวัเองว่า 

 

“None of these things that he had told me mattered to me 

at all. I clung to the one thing only, and repeated it to myself, over 

and over again. Maxim did not love Rebecca. He had never loved 

her, never, never. They had never known one moment’s happiness 

together.” (Du Maurier, 277) 

 

“เรื่องที่เขาได้เล่าให้ดิฉันฟังนัน้ [ส าหรบัดิฉันแล้วไม่ได้มีความ 

ส าคญัอะไรเลย]  ดฉินัยงัคงยดึมัน่อยู่ในสิง่เดยีวเท่านัน้ และทบทวนกลบัไป

กลบัมาอยู่คนเดยีว แมก็ซมิไม่ไดร้กัรเีบคกา ไม่เคยรกั ไม่เคย ไม่เคย ทัง้คู่

ไม่เคยมคีวามสขุดว้ยกนัสกัขณะเดยีวเลย”    

พมิพา จนัทพมิพะ (294) 

 

เธอยอมรบัเหตุผลของแมก็ซมิทีว่่าเขาจ าตอ้งขดัขวางทุกวถิทีางไม่ใหห้ญงิที่

บงัอาจแขง็ขอ้กบัเขาไดช้ยัชนะและชงิเคหาสน์ทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของอ านาจผ่านลูกของ

เธอกบัชายชู ้ และในช่วงเวลานัน้ก่อนที่มนัเดอรล์ยี ์จะถูกเผาเป็นเถ้าถ่าน ทัง้สองคน

ต่างคดิว่าจะไม่มเีงามดืใดๆ ของอดตีมาขวางกัน้ความรกัของพวกเขาอกีต่อไป 

ผู้อ่านที่วิเคราะห์ภาพของรีเบคกาผ่านเรื่องเล่าของแม็กซิม อาจเข้าใจ

สาเหตุของความขดัแยง้ระหว่างรเีบคกาและแมก็ซมิไดด้กีว่าตวัละครผูเ้ล่าเรื่อง แม็

กซมิสรา้งภาพรเีบคกาใหเ้ป็นอสรุกายทีจ่ าเป็นต้องถูกปราบเพื่อรกัษาศลีธรรมอนัดี

ของสงัคม และเพื่อป้องกนัไม่ใหม้รดกของตระกลูตกเป็นของลกูชายชูใ้นวนัขา้งหน้า  

ทว่าหากมองว่านวนิยายเรื่องนี้เป็นมากกว่าโกธกิโรมานซ ์และรเีบคกาเป็นมากกว่า

นางอจิฉาทีเ่ป็นอุปสรรคความรกัระหว่างพระเอกและนางเอก ไม่ใช่เรื่องง่ายทีผู่อ้่าน
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จะนิยามตัวตัวละครรีเบคกาและแม็กซิมว่าใครคือฝ่ายดีหรือฝ่ายชัว่ รีเบคกาถูก

ก าจดัเพราะมพีฤตกิรรมทีข่ดัต่อระบบคุณค่าของสงัคมปิตาธปิไตย เธอกา้วล ้าเสน้ที่

แบ่งแยกภรรยาในอุดมคติและหญิงแพศยา เธอเป็นผู้ท าลายชีวิตสมรสและเป็น

เหยื่อของสามผีูเ้ป็นฆาตกร เธอเป็นทัง้บุคคลทีม่คีวามเป็นหญงิอย่างเต็มเป่ียมแต่

ขณะเดยีวกนัมคีวามเป็นตวัของตัวเองและความรุนแรงแขง็กร้างที่สงัคมจดัไว้ว่า

เป็นลกัษณะของชาย ดงันัน้ในมุมมองของแมก็ซมิและตวัละครผู้เล่าเรื่องซึ่งยดึถือ

ระบบคุณค่าของสงัคมปิตาธปิไตย รเีบคกาเป็นผูล้ะเมดิกฎศลีธรรมทีส่งัคมสรา้งขึน้ 

เธอจึงต้องถูกก าจดัโดยสามีที่ต้องรกัษาอ านาจเหนือสตรีและเกียรติซึ่งเป็นสิง่ที่

ส าคัญที่สุดส าหรับเขา ในท านองเดียวกันกับสตรีในโลกแห่งความเป็นจริงยุค

ปัจจุบนั ทีอ่ยู่ในสงัคมทีถ่อืว่าทัง้ร่างกายและจติใจของสตรเีป็นของบุรุษในครอบครวั

ผู้สามารถใช้สทิธิต์ามจารตีประเพณีหรอืความเชื่อทางศาสนาถูกลงโทษพวกเธอ

อย่างรุนแรงไดเ้พื่อรกัษาเกยีรตขิองครอบครวั รเีบคกาถูกสงัหารศพของเธอถูกจอง

จ าไว้ในเรือที่จมอยู่ก้นทะเล ห้องนอนและห้องแต่งตัวของเธอถูกปิดตายและ

กลายเป็นพื้นที่ต้องห้าม ราวกบัว่าเธอเป็นนางเอกหรือเหยื่อของบุรุษผู้ชัว่ร้ายใน  

นวนิยายโกธกิ ดงันัน้อาจกล่าวได้ว่ารเีบคกาเป็นทัง้ผู้กระท าและผู้ถูกกระท า เธอ

เป็นตวัละครทีม่คีวามก ากวมในเรื่องดชีัว่จงึไม่น่าแปลกใจว่าความทรงจ าเกีย่วกบั

เธอท าใหช้ายฆาตกรทีห่นีรอดมอืกฎหมายและภรรยาใหม่ของเขาทีก่ลายเป็นผูส้มรู้

ร่วมคดิรูส้กึไม่สบายใจและหวาดหวัน่อยู่เป็นนิจ 

ตัง้แต่เริม่มวีรรณกรรมมวลชนประเภทนวนิยาย และในสมยัทีน่วนิยายเรื่อง

รเีบคกาตพีมิพค์รัง้แรก โดยทัว่ไปแลว้ตวัละครเอกเพศหญงิทีม่พีฤตกิรรมผดิจารตีจะ

ถูกเขียนให้พบจุดจบที่น่าอนาถโดยนักเขียนนวนิยายทัง้ชายและหญิงในสงัคม

อนุรกัษ์นิยม เป็นประเดน็ที่น่าสนใจว่าหากผู้อ่านปฏเิสธว่ารเีบคกาไม่ใช่นางอจิฉา

หรอืตวัรา้ยในนวนิยายโรมานซ์ เหตุใดแดฟนี ดู โมรเิยร์จงึเขยีนใหเ้ธอถูกประจาน

หลงัจากทีเ่สยี ชวีติไปแลว้ว่าเธอไม่ไดต้ัง้ครรภด์งัทีก่ล่าวเทจ็ต่อสาม ีแต่มมีดลูกทีไ่ม่

สมบรูณ์และเป็นโรครา้ย21  
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หากวเิคราะห์รเีบคกาในฐานะตัวละครในนวนิยายสยองขวญัตามแนวคิด

ของแครอลล ์และจูเลยี ครสิทวีา (Julia Kristeva)22 แล้ว เธอถูกจดัว่าเป็นอสุรกาย

เพราะมพีฤติกรรมทางเพศที่เสื่อมเสยี ถือว่าเป็นผู้มร่ีางกายและจติใจที่ไม่บรสิุทธิ ์

เมื่อเธอแอบมาตรวจร่างกายทีค่ลนิิกนัน้ นายแพทยท์ีเ่ธอไปปรกึษาอย่างลบัๆ ตรวจ

พบว่าเธอมมีดลูกทีพ่กิลพกิารอยู่แต่เดมิ เขาบอกแมก็ซมิและตวัละครอื่นๆ ว่าหญงิที่

จติใจเขม้แขง็และยอมรบัความจรงิผูน้ี้เป็นมะเรง็ในมดลูกขัน้สุดทา้ยและจะมชีวีติอยู่

ไดอ้กีเพยีงไม่กีเ่ดอืน แพทยก์ล่าวถงึเนื้อรา้ยราวกบัว่ามนัเป็นอสุรกายทีเ่ตบิใหญ่อยู่

ในครรภ์ของเธอ  หลงัจากทีน่ าเรื่องส่วนตวัของคนไขม้าตีแผ่แล้ว นายแพทยผ์ู้นี้ยงั

ไดใ้หค้วามเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อฆาตกรว่าเป็นไปได้มากทีร่เีบค็คาฆ่าตวัตายเพื่อ

หนีวาระสุดท้ายของชวีติที่เจบ็ปวดทรมาน  ส่วนชายชู้ของเธอนัน้เล่ากแ็สดงความ

กลวัและขยะแขยงว่าตนอาจตดิโรครา้ยจากการมเีพศสมัพนัธก์บัรเีบคกาจะเหน็ไดว้่า

ในส่วนท้ายของเรื่อง รเีบคกาได้กลายร่างจากหญิงที่ทรงเสน่ห์และสง่างามน่าเกรง

ขามเป็นบุคคลทีม่สีภาพร่างกายที่น่าอเนจอนาถไปต่อหน้าต่อตาตวัละครผู้เล่าเรื่อง  

มดลกูของรเีบคกาเป็นสญัลกัษณ์ของความผดิปกตหิรอืความเป็นอมนุษยท์ีแ่สดงให้

เหน็จากพฤติกรรมที่สงัคมปิตาธปิไตยไม่ยอมรบัเช่น ความแขง็กรา้ว (การสยบม้า

ดว้ยการเฆีย่นตีด้วยแสต้ัง้แต่วยัเดก็ ดงัที่มสิซสิแดนเวอร์สกล่าวถึง) พฤติกรรมส า

ส่อนทัง้ก่อนและหลงัแต่งงาน (ตามค าบอกเล่าของแมก็ซมิ) และอ านาจทีเ่ธอมเีหนือ

บุรุษทัง้ปวง 

อย่างไรกด็ ีผู้อ่านไม่อาจปฏเิสธได้ว่าฆาตกรรมกเ็ป็นการกระท าที่ละเมิด

ศลีธรรมเช่นเดยีวกนั อกีทัง้การกดขีภ่รรยาและความสมัพนัธท์ีม่สีองมาตรฐานเป็น

การละเมิดสทิธิข ัน้พื้นฐานของมนุษย์ ความก ากวมเรื่องดีชัว่ที่เกริ่นไว้ในตอนต้น   

บทนี้ ปรากฏชดัเจนในความคดิและการกระท าของตวัละครผูเ้ล่าเรื่องและแมก็ซมิเอง 

ในแง่ของความสมัพนัธร์ะหว่างแมก็ซมิและภรรยาคนทีส่อง ตลอดเรื่องทีเ่ป็นการเล่า

ยอ้นเหตุการณ์ ผูอ้่านไดเ้หน็ความเป็นชายทีช่อบแสดงความเป็นเจา้เขา้เจา้ของ ชอบ

วางอ านาจกบัภรรยาและมอีารมณ์รุนแรงน่าหวาดหวัน่ของแมก็ซมิหลายครัง้ หาก

วเิคราะห์โดยใช้โครงเรื่องการค้นพบที่ซบัซ้อนของแครอลล์ จะเหน็ได้ว่าความเป็น
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อสรุกายทีแ่มก็ซมิกดไวน้ัน้ปรากฏใหต้วัละครผูเ้ล่าเหน็ตัง้แต่ในช่วงเกริน่สถานการณ์ 

(onset) ผู้เล่าได้กล่าวถึงเหตุการณ์หนึ่งบนหน้าผาในช่วงเกี้ยวพาราสี แมก็ซมิม ี     

สหีน้าเยน็ชา นยัน์ตาล่องลอยเหมอืนคนเสยีสตซิึง่อาจท ารา้ยผูอ้ื่นโดยไม่รูต้วัได้ เธอ

รู้สกึไม่ปลอดภยัและหวาดหวัน่ ผู้เล่ารู้สกึว่าแมก็ซมิเป็นคนแปลกหน้าที่เยน็ชา ไร้

ความอบอุ่น ไม่ต่างจากขนุนางในภาพวาดจากยุคกลาง23 ในตอนนัน้เธอไม่เขา้ใจว่าที่

เขามอีาการผดิปกติเช่นนัน้ไม่ใช่เพราะเขาไม่รกัเธอหรอืยงัอาลยัรกัรเีบคกาเธอมา

เข้าใจในช่วงการเผชิญหน้า (confrontation) ในตอนท้ายของโครงเรื่องที่แม็กซิม

สารภาพว่าเป็นฆาตกร อาการผดิสงัเกตในครัง้กระนัน้ ทีบ่นหน้าผาเปลีย่วที่ทัง้คู่ไป

ในช่วงเกี้ยวพาราส ีเป็นเพราะความทรงจ าความโกรธ เกลียด ผิดหวงั ฯลฯ ความ

เกลียดนัน้เกิดจากความทรงจ าที่ว่าสถานที่นี้เป็นที่ที่เขาเคยมากับรีเบคกาเมื่อ

แต่งงานใหม่ๆ และรีเบคกาได้ท าให้เขาตกใจ ผิดหวังและโกรธเมื่อเธอแสดง

เจตนารมณ์อย่างตรงไปตรงมาทีจ่ะมสีมัพนัธท์างเพศอย่างเสรกีบัชายมากหน้าหลาย

ตาแมว้่าจะแต่งงานกบัเขาแลว้ ณ ขณะนัน้แมก็ซมิผูป้ระสงคจ์ะเริม่ชวีติคู่ใหม่กบัตวั

ละครผู้เล่าเรื่องซึ่งดูจะเป็นหญิงสาวซื่อบรสิุทธิ ์ไม่สามารถเกบ็กดความรู้สกึเหล่านี้ 

และสหีน้าท่าทางที่ท าให้ตัวละครผู้เล่าเรื่องหวาดกลวันัน้ อาจวิเคราะห์ได้ว่าเป็น

ความรู้สกึดิบเถื่อนของสามีที่ไม่แสดงความส านึกผิดหลงัจากฆาตกรรมภรรยาที่

กระท าการอนัเป็นการหลู่เกยีรต ิลบเหลีย่ม ท าใหเ้สยีความเป็นชาย  และจะชงิความ

เป็นใหญ่ในพื้นที่ของสามี อนัได้แก่เคหาสน์มนัเดอร์ลีย์ ดงัที่แม็กซิมเองกล่าว

หลงัจากทีม่ผีูพ้บเรอืและโครงกระดกูของรเีบคกาว่า 

 

 “‘You remember that time when I drove you in the car, to 

the hills above Monte Carlo? I wanted to stand there again, to 

remember. She sat there, laughing, her black hair blowing in the 

wind, she told me about herself, told me things I shall never repeat 

to a living soul. I knew what I had done, what I had married. 

Beauty, brains, and breeding. Oh, My God.’”  
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[ . . . ] 

“ ‘I frightened you, didn’t I.  You thought I was mad. 

Perhaps I was. Perhaps I am. It doesn’t make for sanity, does it, 

living with the devil?’”  (Du Maurier, 276-277) 

 

“ ‘คุณจ าช่วงเวลานัน้ทีผ่มขบัรถพาคุณไปทีภู่เขาในมอนตคิาโล

ไดไ้หม  ผมอยากไปยนืทีน่ัน่อกีครัง้หนึ่ง เพื่อนึกถงึสิง่ซึง่ล่วงแลว้ เธอนัง่

หวัเราะอยู่ตรงนัน้ ผมสดี าปลวิไสวไปตามลม เธอเล่าเรื่องส่วนตวัใหผ้ม

ฟัง  เล่าสิง่ซึง่ผมไม่อาจจะเล่าใหใ้ครฟังอกีได ้ผมรูส้ านึกในตอนนัน้เองว่า

ผมไดท้ าอะไรลงไป ผมไดแ้ต่งงานกบัอะไร ความงาม ความฉลาด และ

การอบรมทีด่ ีพระเจา้ช่วยดว้ยเถดิ!’ 

 […] 

ผมท าใหคุ้ณตกใจมากไม่ใช่หรอื คุณคดิว่าผมเป็นบา้ บางทผีม

อาจเป็นบา้ไปกไ็ด้   การทีอ่ยู่กบัผรีา้ยนัน้ไม่ท าใหเ้ราเป็นคนมสีตสิตงัดี

ไปไดไ้ม่ใช่หรอื’ ” 

พมิพา จนัทพมิพะ (292-293) 

  

ในช่วง การคน้พบอสรุกาย (discovery) ของโครงเรื่อง ทีภ่รรยาสาวแน่ใจ

ว่าสามไีม่ใช่คนมเีมตตาและอบอุ่น แม้ว่าเมื่อแต่งงานแลว้ ผูเ้ล่าได้ทกัทว้งหลาย

ครัง้ว่าเธออยากใหส้ามปีฏบิตัต่ิอเธอเยีย่งผูใ้หญ่ทีเ่ท่าเทยีมกนั แมก็ซมิกย็งัยนืยนั

ทีจ่ะควบคุมและตติงิเธอราวกบัว่าเธอเป็นเดก็หรอืแมแ้ต่สตัวเ์ลีย้ง นอกจากนี้ ยงัมี

ที่ผู้เล่าถูกแมก็ซิมต าหนิอย่างรุนแรงระหว่างที่รบัประทานอาหารกนัตามล าพงั

อย่างเงยีบ ๆ  เหตุเพยีงเพราะในตอนนัน้เธอคดิสรา้งสถานการณ์สมมตวิ่าหากสตรทีี่

มปีระสบการณ์อย่างรเีบคกาต้องจดัการกบัสถานการณ์เช่นทีเ่ธอก าลงัประสบอยู่ สตรี

ที่เขม้แขง็อย่างรเีบคกาจะพูดหรอืจะท าอะไรเพื่อตอบโต้ ไม่ใช่เพื่อเอาชนะ แต่เพื่อ

ศกัดิศ์รขีองความเป็นคนของเธอ ผู้เล่ามสีหีน้าแววตาทีแ่สดงว่าเธอก าลงัใชค้วามคดิ
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และจินตนาการเยี่ยงมนุษย์คนหนึ่งพึงกระท าได้เท่านัน้ เป็นเหตุให้แม็กซิมผู้ชอบ

วางอ านาจรูส้กึขดัหขูดัตายิง่นกั  

ในตอนจบของนวนิยายซึง่เป็นสว่นหนึ่งของความทรงจ าในอดตีของผูเ้ล่า 

มนัเดอรล์ยี์ ถูกไฟไหม้ สนันิษฐานว่ามสิซสิแดนเวอรส์เป็นผูว้างเพลงิหลงัจากที่

ทราบว่ารเีบคกาทีเ่ธอรกัและบชูาตายโดยน ้ามอืของแมก็ซมิ หาใช่ตายในอุบตัเิหตุ

ไม่ กล่าวได้ว่ามสิซสิแดนเวอร์สเป็นผู้แก้แค้นแทนรเีบคกา นางได้ท าลายสิง่ที่มี

ความหมายและส าคญัที่สุดในชวีติของแมก็ซมิ ตามค าของผูเ้ล่าเรื่องที่แดฟนี ด ู 

โมรเิยรจ์ดัไว้ในตอนต้นของนวนิยาย  หลงัจากเหตุการณ์นี้ แมก็ซมิไม่เหลอืเค้า

ของชายที่วางอ านาจชอบออกค าสัง่ภรรยา หรืออสุรกายในร่างของสามีที่ลุแก่

อ านาจและโทสะสงัหารภรรยาทีเ่ป็นขบถแหวกขนบ ไม่ยอมศโิรราบใหก้บัอ านาจที่

สงัคมมอบให้แก่สาม ีสิง่ที่หลงเหลอือยู่หลงัจากทีเ่คหาสน์มนัเดอรล์ยี์ ถูกท าลาย 

คอืร่างและจติวญิญาณของแมก็ซมิทีด่เูหมอืนจะอ่อนแอไรพ้ลงัเกนิกว่าทีจ่ะท ารา้ย

จติใจหรอืร่างกายของใครได้ ทว่าผู้อ่านที่เหน็แจ้งแทงตลอดอาจเหน็แย้งกบัตัว

ละครผู้เล่าเรื่องทีไ่ม่น่าเชื่อถอืนี้ ผูอ้่านอาจยงัเหน็ว่า เนื่องจากแดฟนี ดู โมรเิยร์

เน้นย ้าความรูส้กึไม่รูส้กึปลอดโปร่งโล่งใจเมื่อตวัละครผูเ้ล่าเรื่องอยู่ตามล าพงักบั

สาม ีแต่จะรูส้กึปลอดภยัและเป็นอสิระในช่วงเวลาระหว่างวนัทีเ่ธอออกไปเดนิเล่น

คนเดยีวและวาดรูปทวิทศัน์ดงัทีเ่คยท าประจ าเมื่อครัง้ก่อนแต่งงาน แมว้่าแมก็ซมิ

จะดเูป็นชายสงูวยัที่อ่อนแอแทบจะทุพพลภาพและไม่มพีษิสงใดๆ ในสายตาของ

แขกผูม้าพกัในสถานตากอากาศคนอื่นๆดงัทีบ่รรยายในบทตน้ๆ แต่ผูอ้่านอาจมอง

ไดว้่าภรรยาคนปัจจุบนัของแมก็ซมิ คอืตวัละครผูเ้ล่าเรื่องนี้ไม่เพยีงแต่ไม่มคีวาม

เท่าเทียมกนักบัสามีแต่ยงัไม่มีความปลอดภัยอีกด้วยเนื่องจากเธอยงัใช้ชีวิตคู่

ร่วมกับชายที่กดเก็บอารมณ์รุนแรงและครัง้หนึ่งเคยลุแก่โทสะจนถึงขัน้ ลงมือ

สงัหารภรรยา   

ดงันัน้จงึกล่าวไดว้่า หากดูเผนิๆ ตามโครงเรื่องแลว้ผูอ้่านอาจมคีวามเหน็

ว่านวนิยายเรื่องรเีบคกาจดัเป็นนวนิยายหลกีหนีประเภทโรแมนซท์ีปิ่ดฉากดว้ยการ

ทีพ่ระเอกและนางเอกใชช้วีติร่วมกนั แต่หากผู้อ่านพจิารณาองค์ประกอบต่างๆ ที่
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เป็นลกัษณะเฉพาะของนวนิยายสยองขวญัในนวนิยายเรื่องนี้ทีน่ าเสนอความน่ากลวั 

ทัง้ทีเ่ป็นความรูส้กึ ค าพูดและการกระท าทีรุ่นแรงของตวัละครแลว้ อาจจดัรเีบคกา

เป็นนวนิยายสยองขวญัแนวจติวทิยาทีน่ าเสนอดา้นมดืของมนุษยโ์ดยเฉพาะการกด

ขีแ่ละท าร้ายสตรีในสงัคมที่ชายเป็นใหญ่ อีกทัง้ดูจะมตีอนจบประเภทที่ 2 ตาม

แนวคดิของแครอลล ์คอืความชัว่รา้ยชนะทุกสิง่ตามคาดหมาย 

แม้เมื่อเริ่มตอนต้นนวนิยาย เหตุการณ์เลวร้ายในอดีตจะผ่านพ้นไปแล้ว 

และสองสามภีรรยาได้หนีพ้นเงื้อมมอืกฎหมายไปจนสุดทวปี กระแสความคดิค านึง

ของตวัละครผูเ้ล่าเรื่อง บอกผูอ้่านว่าไม่ว่าตวัละครจะใชช้วีติอยู่ทีใ่ด พวกเขากย็งัถูก

หลอกหลอนทัง้ในยามหลบัและยามตื่น กระแสความคดิค านึงผสมผสานประสบการณ์

ทัง้ในอดตีที่เต็มไปด้วยความทุกขแ์ละความหวาดระแวง ชวีติในปัจจุบนัทีดู่เหมอืน

สงบสุขและเรยีบง่าย ทว่าวนัเวลาผ่านไปอย่างไร้ความหมาย มแีต่ความเงยีบงนัอดึ

อดั และไรอ้ารมณ์รกั ระหว่างสามแีละภรรยา แมว้่าในบางขณะของยามตื่นนางเอกจะ

พยายามหลอกตัวเองว่าได้มีชีวิตคู่ที่เกือบสมบูรณ์ตามสูตรส าเร็จก็ตาม กระแส

ความคดิค านึงของเธอพดัพาผูอ้่านไปพบความฝันทีห่ลอกหลอน วงัเวงและทรงจ าที่

ขมขืน่เกีย่วกบัมนัเดอรล์ยี ์ในอดตีทีท่ ัง้น่าทึง่และน่าหวาดกลวั สถานทีท่ีเ่ป็นทัง้บา้น

เกดิ มรดกตกทอด เคหาสน์ผสีงิ สญัลกัษณ์ของการแย่งชงิอ านาจระหว่างสามแีละ

ภรรยา และทีส่ าคญัสดุคอื รเีบคกา “หญงิแพศยา” ผูท้รนง ทีถู่กฆาตกรรมแต่ไม่มวีนั

ถูกท าลายไปจากความทรงจ าของทุกคนทีไ่ดรู้จ้กัเธอ   

จากบทวิเคราะห์ข้างต้น ส าหรบัผู้อ่านนวนิยายสยองขวญัแนวจิตวิทยา  

ผูต้ดิตามเรื่องเล่าเกี่ยวกบัสถานที่ ตวัละคร และการกระท าทีท่ ัง้แปลกประหลาด น่า

ทึง่ และน่ากลวั  สิง่ทีก่ระทบใจใหม้อีารมณ์หวาดหวัน่ไปตามทุกฉาก ทุกการกระท า

นัน้ อาจไม่ใช่อสุรกาย หรอืการกระท าที่รุนแรงน่ากลวัผดิมนุษย์ หากแต่เป็นชะตา

กรรมของมนุษยท์ุกผูทุ้กนาม ไม่เพยีงแต่ตวัละครเอกผูเ้ล่าเรื่องและแมก็ซมิผูอ้่อนแอ

ทุพพลภาพที่ไม่อาจต้านทานต่อกรกับอานุภาพของความทรงจ าที่ เป็นประดุจ

ร่องรอยแผลลกึทีไ่ม่มวีนัสมานหายสนิทตลอดไป 
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โดยกล่าวว่าความไม่บรสิุทธิ ์(impurity) ที่ท าให้สิง่หรอืบุคคลเป็นทีน่่ารงัเกยีจและ    

น่ากลวันัน้  เกดิจากความขดัแย้งในเชงิวฒันธรรมในสงัคมที่มผีู้ละเมดิกฎเกณฑ์ที่

เป็นทีย่อมรบั (แครอลล,์ 43) 

 13. อา้งองิความคดิในผลงานทางวชิาการในยุคบุกเบกิการศกึษา วเิคราะห์

นวนิยายโรมานซ์ และปฏิกิริยาของกลุ่มผู้อ่านสตรีที่ส าคญัสองเล่มคือ Radway, 

Janice A. Reading the Romance: Women, Patriarchy, and Popular Literature. 
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Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1984. Print. และ Modleski, 

Tania. Loving with a Vengeance: Mass-Produced Fantasies for Women. New 

York: Routledge, 1982. Print. 

 14. ความรูส้กึเศรา้เสยีดายทีไ่ดเ้หน็สิง่ก่อสรา้งทีเ่ป็นสว่นของประวตัศิาสตร์

ของประเทศองักฤษถูกครอบครวัขุนนางผูเ้ป็นเจ้าของปล่อยทิ้งให้ทรุดโทรมเพราะ

ปัจจยัต่างๆของสงัคมและเศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นไปตัง้แต่หลงัสงครามโลกครัง้ที่ 1 เป็น

ความรู้สกึร่วมของนักเขยีนชาวอังกฤษหลายคนที่ร่วมสมัยกบัแดฟนี  ดู โมริเยร์

ผูบ้รรยายความรูส้กึนี้ไวอ้ย่างชดัเจนในความเรยีงชื่อ “The House of Secrets” ที่

ตพีมิพ์ในหนังสอืรวมความเรยีงชื่อ Countryside Character ในปี ค.ศ. 1947 และ

ต่อมา ในหนงัสอื The Rebecca Notebook and Other Memories 

 15.  ด ูโมรเิยร,์ แดฟนี. รเีบคกา. แปลโดย พมิพา จนัทพมิพะ. กรุงเทพฯ: 

แพรวส านกัพมิพ,์  2554. 

 16.  ผลของเรื่องที่เป็นบทสรุปของ ความขัดแย้งที่ผู้เขียนน าเสนอ      

(แครอลล,์ 138) 

 The possible outcomes in terms of combinations of morality/probability 

ratings are as follows: 

I. moral/likely outcome 

II. evil/likely outcome 

III. moral/unlikely outcome 

IV. evil/unlikely outcome 

17. นิทานในคตชินของฝรัง่เศสเรื่อง Le Barbe Bleue ซึง่ ชารลส์ เพอโรท์

ไดบ้นัทกึไวร้วมกบันิทานในคตชินเรื่องอื่นและตพีมิพใ์นปี ค.ศ.1659  

 18. นวนิยายเรื่องรเีบค็คาเป็นหนึ่งในตวับทสมยัใหม่หลายตวับททีอ่า้งถึง

ในลกัษณะสหบทถึงเรื่องชายเคราน ้าเงนิ มตีวับทประเภทวรรณกรรมแนวสตรนีิยม

มากมายที่ใช้สหบท และเล่านิทานหรือเรื่องเล่าคติชนที่ฉบบัดัง้เดมิมีวตัถุประสงค์

ตอกย ้าคุณค่าของปิตาธปิไตย มาเรยี ทาทาร ์(Maria Tatar) ในงานเขยีนชื่อ Secrets 
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beyond the Door: The Story of Bluebeard and His Wives ไดว้เิคราะห ์ตวับท

ต่างๆที่สื่อว่าที่เพศชายใช้ความรุนแรงต่อเพศหญิงนัน้เป็นเรื่องจ าเป็นและถูกต้อง

เนื่องจากเพศหญงิมคีวามเลวรา้ยในตวั 

 19.  ในงานเขยีนชื่อ  “Torso: (The) Sublime Sex, Beautiful Bodies, and 

the Matter of the Text” เอยีน บลัฟูร ์(Ian Balfour) ไดว้เิคราะหป์ระเดน็ขัว้ตรงกนั

ขา้มของ the beautiful และ the sublime ว่าเป็นสิง่ทีม่นุษยส์รา้งขึน้ในวฒันธรรม

แบบปิตาธปิไตย และใหค้วามเหน็ว่า ส่วนใหญ่แลว้เพศหญงิมกัไม่เหน็ความตรงกนั

ขา้มนี้ ทว่าในเรื่องรเีบค็คา เป็นทีน่่าสงัเกตว่า เหตุการณ์ในหอ้งนี้ทีเ่กดิภายหลงัจาก

ที่ตัวละครผู้เล่าเรื่องได้ล่วงรู้ถึงความรู้สึกของชายที่แวดล้อมรีเบ็คคาและนาง

เดนเวอร์ส ผู้รู้สกึทัง้หลงใหลและกลวัเกรงเสน่ห์ทางเพศของรเีบ็คคา เธอเองกเ็กิด

ความรูส้กึเช่นเดยีวกนั  

    20. ยงัไม่มกีารบญัญตัคิ านี้เป็นภาษาไทย เน่ืองจากบทความนี้เน้นเรื่อง

ปฏกิริยิาตอบสนองของผูอ้่าน (Reader’s Response) ผูเ้ขยีนจงึทบัศพัทแ์ละเพิม่ค า

ว่า “ภาพ” หรอื “ความรูส้กึ” น าหน้า 

 21. ในหนังสอืชื่อ A Literature of Their Own: British Women Novelists 

from Brontë to Lessing อเิลน โชวอลเตอร ์(Elaine Showalter) ไดก้ล่าวถงึนักเขยีน

สตรทีีต่อ้งลงโทษตวัละครสตรทีีม่พีฤตกิรรมทีแ่หวกขนบธรรมเนียมเพราะไม่ต้องการ

ขดัแย้งกบัผูอ้่านส่วนใหญ่ในยุคของตนทีม่รีะบบคุณค่าแบบอนุรกัษ์นิยมในบททีช่ื่อ

ว่า “Subverting the Feminine Novel: Sensationalism and Feminine Protest” 

  22. ในหนังสอืชื่อ The Monstrous-Feminine บาร์บารา ครีด (Barbara 

Creed) ได้ประมวลแนวความคิดเรื่องทศันคติที่เป็นปรปักษ์สตรีโดยเฉพาะเรื่อง

ร่างกายของสตรทีีถู่กมองว่าเป็นของสกปรกน่ารงัเกยีจในงานเขยีนชื่อ Powers of 

Horror โดย จเูลยี ครสิตวีา (Julia Kristeva) ในบทที ่4 ชื่อ “The Monstrous Womb” 

 23. ทาเนีย มอดเลสก ี(Tania Modleski) ไดก้ล่าวถงึตวัละครพระเอกที่

นางเอกเหน็ว่าลกึลบัและมพีริุธในตอนต้นแต่ต่อมาคน้พบว่าเป็นคนด ีในสตูรส าเรจ็

ของนวนิยายโกธคิโรมานซท์ีผู่ห้ญงินิยมอ่าน (Modleski, 31) 
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กวีนิพนธร่์วมสมยัและ The World’s Wife 

ของแคโรล แอน ดฟัฟี 

 

ดริณทิพย ์  จนัทรสิ์ทธ์ิ 

 

บทน ำ  

 กวนีิพนธ ์ (poetry) คอืการแสดงออกทางภาษาดว้ยความคดิสรา้งสรรค์

ของมนุษย์และถือเป็นประเภทของวรรณกรรมที่เก่าแก่ที่สุด และมเีอกลกัษณ์

ประจ าตวัอย่างชดัเจน อย่างไรกต็าม ลกัษณะของกวนีิพนธใ์นความคดิของบุคคล

ต่างๆ อาจแตกต่างกนัไป โดยนิยามของค าว่ากวนีิพนธใ์นสายตาของผูร้งัสรรคก์วี

ในยุคสมยัต่างๆ มตีวัอย่างดงัต่อไปนี้  

 แซมมวล จอห์นสนั (Samuel Johnson) นักเขยีนและนักวิจารณ์

วรรณกรรมชาวองักฤษ (1709 - 1784) กล่าวว่า “Poetry is the art of uniting 

pleasure with truth, by calling imagination the help of reason.” (กวนีิพนธ ์คอื

ศลิปะแห่งการผนวกความสขุส าราญเขา้กบัความจรงิ โดยการเรยีกขานจนิตนาการว่า

เป็นเครื่องช่วยของเหตุผล) ดว้ยเหตุนี้ กวนีิพนธค์วรน าเสนอความจรงิบางประการ 

ในขณะเดยีวกนักน็ ามาซึง่ความสขุแก่ผูอ้่าน  

 กวผีูม้ชีื่อเสยีงอกีท่านหนึ่งทีม่ผีลงานโดดเด่นในขบวนการกวยีุคโรแมนตกิ 

(จนิตนิยม) ซึง่มอีทิธพิลอย่างมากในปลายศตวรรษทีส่บิแปด ไดแ้ก่ วลิเลยีม เวริด์ 

สเวริ์ธ (William Wordsworth) (1770 - 1850) กล่าวไว้ว่า “Poetry is the 

spontaneous overflow of powerful feelings; it takes its origin from emotion 

recollected in tranquility.” (กวนีิพนธค์อืความรูส้กึอนัทรงพลงัทีเ่อ่อลน้ขึน้มาโดย

ฉับพลนัทนัท ี โดยมทีี่มาจากอารมณ์ที่หวนระลกึขึน้มาได้ในท่ามกลางความสงบ) 

ความคิดเห็นเช่นนี้แตกต่างจากจุดมุ่งหมายของจอห์นสัน ด้วยเวิร์ดสเวิร์ธ

ตัง้เป้าหมายที่อารมณ์ความรู้สกึที่หวนกลบัมาปรากฏขึน้อกีครัง้ในขณะที่กวอียู่ใน

ภาวะแห่งความสขุสงบ  
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 ทศันคติต่อกวีนิพนธ์ที่แตกต่างออกไปน่าจะได้แก่ทัศนะของเอ็ดการ์     

แอลลนั โพ (Edgar Allan Poe) (1809 - 1849) นักเขยีน บรรณาธกิาร และนัก

วจิารณ์ยุคโรแมนตกิชาวอเมรกินัผูม้ผีลงานทัง้เรื่องสัน้ นิยาย และกวนีิพนธ์ โพให้

ความเหน็ไวว้่า กวนีิพนธค์อื “the Rhythmical Creation of Beauty. Its sole 

arbiter is taste. With the intellect or with conscience it has only collateral 

relations. Unless incidentally, it has no concern whatever either with duty or 

with truth.” (การสรา้งสรรคค์วามงามอย่างมจีงัหวะจะโคน โดยมรีสนิยมเป็นเครื่อง

ตัดสิน กวีนิพนธ์จะเกี่ยวข้องกับสติปัญญาหรือจิตส านึกนัน้ก็เฉพาะในฐานะ

หลกัประกนั  กวนีิพนธไ์ม่มคีวามเกีย่วเนื่องใดๆ เลยกบัภาระหน้าทีห่รอืความจรงิ 

ยกเว้นในกรณีที่ความเกี่ยวพนันัน้เกดิขึ้นโดยบงัเอิญ) ทศันคติของโพที่ว่ากวี

นิพนธค์อือะไรนัน้ แสดงใหเ้หน็ถงึการมุ่งเน้นทีแ่ตกต่างกนั กวนีิพนธส์ าหรบัโพถอื

ว่าเป็นศลิปะทีม่คีวามงามเป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญั ดว้ยเหตุนี้จงึไม่มคีวามจ าเป็น

ทีก่วนีิพนธจ์ะตอ้งน าเสนอบทเรยีน สจัธรรม หรอืประเดน็ทางศลีธรรมใดๆ เลย  

 ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ขา้งต้น กวนีิพนธถ์อืเป็นวรรณกรรมรูปแบบหนึ่งทีม่ ี

มาชา้นาน และดว้ยเหตุนี้จงึผ่านการเปลีย่นแปลงครัง้ส าคญัๆ มากมายหลายครัง้

แลว้ก่อนทีจ่ะกลายมาเป็นกวนีิพนธท์ีม่รีปูแบบทีเ่หน็ในปัจจุบนัได้  

 ถา้เราอ่านบทกวนีิพนธจ์ากยุคโบราณ จะสงัเกตไดถ้งึความเปลีย่นแปลง

ทีเ่กดิขึน้ทัง้ในสว่นของรปูแบบและสารตัถะของบทกว ีโดยกวนีิพนธใ์นยุคแรกๆ มี

กฎเกณฑ์และโครงสร้างที่ชดัเจน ซึ่งเป็นสิง่ที่พบเหน็ได้น้อยลงมากในปัจจุบนั 

จนถงึขนาดทีว่่าไม่ใช่สิง่ทีแ่ปลกอกีต่อไปแลว้ทีจ่ะไดอ้่านบทกวนีิพนธท์ีไ่รซ้ึง่สมัผสั

ใน สมัผสันอก สมัผสัสระ หรอืสมัผสัพยญัชนะ ไม่มคี าศพัทย์าก ภาษาทีส่งูส่ง

งดงามมลงัเมลอืง แต่เรากย็งัคงเรยีกสิง่นัน้ว่า กวนีิพนธ ์เช่นกนั  
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กวีนิพนธร์ว่มสมยั  

 ในทศันะของนกัเขยีนชาวอเมรกินัจอหน์ เออรส์กนี (John Erskine) “เรา

น่าจะคาดการณ์ไดว้่า ผูเ้ป็นกวทีี่แทจ้รงิปรารถนาที่จะพูดกบัผู้คนของเขาในวนั

เวลาของตวัเขาเอง” (“Every true poet, one may suppose, wishes to address 

his own people in his own day”) (174)  

 กวนีิพนธร์่วมสมยัจงึกลายมาเป็นชือ่ทีใ่ชเ้รยีกขานบทกวทีีป่ระพนัธข์ึน้ใน

ยุคที่ร่วมสมยักบัยุคปัจจุบนั ถึงแม้ว่าจุดก าหนดยุคสมยัจะไม่ชดัเจนนัก แต่ก็

สามารถใช้ค าว่ากวนีิพนธ์ร่วมสมยัเป็นเครื่องบ่งบอกถงึกวนีิพนธ์ทีเ่ขยีนขึน้ภาย

หลงัจากสงครามโลกครัง้ทีส่องเป็นตน้มา โดยทีม่าของการก าหนดช่วงเวลาคร่าวๆ 

เช่นนี้ มาจากปัจจยัทางสงัคมและการเมอืงของยุคสมยันัน้ ซึง่เป็นจุดเริม่ต้นของ

กระแส การเคลื่อนไหว และการเปลีย่นแปลงทางสงัคมทีไ่ดเ้จรญิรุ่งเรอืงและปรากฏ

ให้เห็นในยุคปัจจุบนันี้ และปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลอย่างยิ่งยวดต่อวงการ

วรรณกรรม 

 เมื่อสงครามโลกครัง้ทีส่องสิน้สุดลงในปี ค.ศ. 1945 ทศันคตโิดยทัว่ไป

ของสาธารณชนคอืช่วงเวลาแห่งการท าลายลา้งอนัยาวนานและโหดรา้ยไดจ้บลง

แลว้ สถานการณ์ในยุโรปในช่วงทศวรรษที ่1950 มกีารเตบิโตของผลผลติและการ

บริโภค ผลิตภาพ และการลงทุนที่สูงกว่ายุคใดในประวตัิศาสตร์ที่ผ่านมา 

(Maddison อ้างถงึใน Halperin 236) เศรษฐกจิดขีึน้อย่างเหน็ได้ชดั ทัง้นี้ 

นกัวชิาการไดว้เิคราะหส์าเหตุของการเตบิโตนี้ไวอ้ย่างหลากหลาย โดยปัจจยัทีช่ดั

ที่สุดหรือที่ได้รบัการกล่าวถึงมากที่สุดได้แก่การช่วยเหลือของสหรฐัอเมริกาใน

แผนการณ์มารแ์ชล (The Marshall Plan) เป็นจ านวนเงนิสงูถงึเกา้หมื่นสีพ่นัลา้น

เหรยีญสหรฐั การจดัตัง้สถาบนัเพื่อประสานงานการพฒันาภูมภิาค แรงงาน

ต่างชาต ิ และการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยเีป็นต้น อกีสาเหตุหนึ่งทีท่ าใหช้่วง

หลงัสงครามโลกนี้เป็นช่วงเวลาทีส่งบสขุคอืการเปลีย่นแปลงทางสงัคมทีเ่กดิขึน้ใน

ยุคสงครามซึง่ไดล้บลา้งสภาวะทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ซ ้าๆ ในยุโรปมาตัง้แต่สมยั
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ศตวรรษที ่19 จนถงึตอนต้นของศตวรรษที่ 20 ทัง้นี้ การเปลีย่นขัว้มหาอ านาจใน

โลกท าใหบ้รบิทต่างๆ นัน้เปลีย่นไป (ด ูHalperin 245-262)  

 อย่างไรกต็าม ความสงบสขุและการเจรญิเตบิโตนัน้ ไม่ไดค้งอยู่ถาวร ถงึแม้

สงครามโลกจะจบลง แต่ความเจรญิกา้วหน้าของทวปียุโรปและอเมรกิากด็ าเนินไป

โดยมสีงครามเยน็อยู่เบื้องหลงั นอกจากนัน้ ในทวปีเอเชยี ได้เกดิสงครามทาง

อุดมการณ์อย่างสงครามเกาหล ี(Koren War) (1950 - 1953) และสงครามเวยีดนาม 

(Vietnam War) (1955 - 1975) ขึน้ในเวลาไล่เลีย่กนั กล่าวไดว้่าโลกหลงัสงครามโลก

ครัง้ทีส่องนัน้ ไม่ไดส้งบสุขจรงิๆ บทความจ านวนหนึ่งในหนังสอืชื่อ The Social 

Movements Reader: Cases and Concepts โดยเจฟฟ์ กูดวนิ (Jeff Goodwin) และ

เจมส ์ เอม็ แจสเปอร ์ (James M. Jasper) ไดอ้ภปิรายสถานการณ์ทางสงัคมในยุค

ดงักล่าวไว ้ โดยนอกจากสงครามแลว้ สภาพสงัคมโดยทัว่ไปกเ็ริม่ส่งสญัญาณความ

ไม่สงบสขุขึน้เช่นกนั ในสหรฐัอเมรกิาและยุโรป เกดิจลาจลและการประทว้งขึน้เป็นวง

กวา้งภายใต้บรบิทของชาวแอฟรกินั-อเมรกินัและการต่อต้านสงครามเวยีดนาม อกี

ทัง้ยงัเกดิขบวนการทางสงัคมทีไ่ดร้บัแรงบนัดาลใจจากลทัธมิารก์ซ์ เลนิน และเหมา

ขึน้จ านวนมาก (Johnston 36) นักทฤษฎใีนยุคแรกเชื่อว่าขบวนการทางสงัคมนัน้จะ

เกดิขึน้เมื่อมผีูค้นจ านวนหนึ่งถูก ‘ท าใหแ้ปลกแยก’ (alienated) จากสงัคม (Hoffer 

อา้งถงึใน Goodwin and Jasper 9) ดงันัน้ ขบวนการทางสงัคมจงึถูกมองว่ามหีน้าที่

เพื่อจดัการกบัความไม่พอใจในสงัคม (Goodwin and Jasper 9)  

 หนึ่งในขบวนการทางสงัคมทีส่ าคญัที่มกีารเคลื่อนไหวอย่างมนีัยยะส าคญั

ในยุคหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่องนี้ไดแ้ก่ขบวนการเรยีกรอ้งสทิธสิตร ีถงึแมว้่าแนวคดิ

และการเรยีกรอ้งสทิธสิตรไีดเ้ริม่ต้นมาเป็นเวลานานแลว้ แต่ในครึง่หลงัของศตวรรษ

ที ่20 นี้ เป็นช่วงทีเ่กดิเหตุการณ์ส าคญัมากมายทีพ่ฒันามาเป็นแนวคดิสตรนีิยมใน

ปัจจุบนั ในสหรฐัอเมรกิา ขบวนการเรยีกรอ้งสทิธสิตรมีกีารเคลื่อนไหวอย่างจรงิจงั

จากการจดัตัง้กลุ่ม National Organization for Women (NOW) ขึน้ในปี ค.ศ. 1966 

หลงัจากประธานาธบิดเีคนเนด ี (John F. Kennedy) ไดต้ัง้คณะกรรมาธกิารเรื่อง

สถานะของสตร ี(Commission on the Status of Women) ขึน้โดยการสนับสนุนจาก
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ทางภาครฐัในยุคนี้เป็นเหตุใหเ้กดิการท างานร่วมกนัระหว่างสตรผีูม้คีวามรู้และเกดิ

การเปิดเผยขอ้มลูและหลกัฐานจ านวนมากเกีย่วกบัสถานะอนัไม่เป็นธรรมของสตรใีน

สงัคม และความยากล าบากทางกฎหมายและเศรษฐกจิ ทีส่ าคญัทีสุ่ดคอื การพฒันา

เหล่านี้ได้วางรากฐานของสภาวะทางสงัคมที่เกดิการคาดหวงัถึงการเปลี่ยนแปลง 

(Freeman 17) โดยนับจากทศวรรษที ่1960 เป็นต้นมา ขบวนการเรยีกรอ้งสทิธสิตรี

กไ็ด้ประสบความส าเรจ็เป็นอย่างมาก ทัง้ในดา้นการเมอืง กฎหมาย หรอืธุรกจิ 

ผู้หญิงในปัจจุบันมีส่วนร่วมในแทบจะทุกภาคส่วนของสงัคมและสามารถด ารง

ต าแหน่งส าคญัของประเทศได ้เช่นด ารงต าแหน่งนายกรฐัมนตรหีรอืประธานาธบิด ี 

 กระแสทางสงัคมเหล่าน้ีไดส้ง่ผลต่อวงการวรรณกรรมเป็นอย่างมาก งาน

เขยีนจ านวนมากได้รบัการประพนัธ์ขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทาง

สงัคมเหล่าน้ี เน่ืองจากตวันกัเขยีนเอง ไม่ว่าจะเป็นนกัเขยีนนิยาย เรื่องสัน้ หรอืกว ี

กอ็าจมสี่วนร่วมโดยตรงในขบวนการทางสงัคม หรอืมกัจะถอืว่าการผลติผลงาน

ทางวรรณกรรมนัน้เป็นวธิหีนึ่งในการบนัทกึประวตัศิาสตรห์รอืแสดงความรูส้กึของ

ตวัผูเ้ขยีนออกมาในรูปแบบทีแ่ยบยลและสรา้งสรรค์ ในบางครัง้ วรรณกรรมอาจ

เป็นเครื่องมอืในการน าเสนอแนวคดิของขบวนการทางสงัคมเหล่านี้  โดยอาจมี

สาเหตุเพราะภาษานัน้เป็นสือ่ทีใ่ชแ้สดงความคดิทีซ่บัซอ้นไดด้กีว่า (Johnston 78) 

ดงันัน้ จงึไม่น่าแปลกใจทีก่ารเปลีย่นแปลงทางสงัคมตัง้แต่ยุคหลงัสงครามโลกครัง้

ทีส่อง ซึง่ท าใหเ้กดิการทบทวนทศันคตทิีม่ต่ีอเพศ ชนชัน้ อตัลกัษณ์ทางเชือ้ชาติ 

และเพศสภาพนัน้ จะมอีทิธพิลต่อวรรณกรรมอย่างชดัเจนดว้ยเช่นกนั (Padley 54) 

 กวนีิพนธ์กจ็ดัเป็นหนึ่งในรูปแบบงานวรรณกรรมที่ตอบสนองต่อความ

เปลีย่นแปลงทางสงัคม และไดซ้มึซบักระแสการเปลีย่นแปลงต่างๆ เขา้ไว ้ ดว้ย

เหตุนี้เอง กวนีิพนธท์ีป่ระพนัธข์ึน้ในช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่องเป็นต้นมา  จงึ

จดัว่าเป็นกวนีิพนธร์่วมสมยั  

 สิง่หนึ่งทีเ่ป็นที่ประจกัษ์ชดัเจนน่าจะได้แก่การที่กวนีิพนธ์ไดก้ลายมาเป็น

รูปแบบงานประพนัธ์ที่เป็นที่นิยมในวงกว้าง โดยสามารถเขา้ถึงได้และมผีู้สนใจ

จ านวนมากขึน้ โดยเฉพาะผู้อ่านรุ่นเยาวท์ี่พบว่าบทกวนีิพนธส์มยัใหม่นัน้ มกีาร
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พาดพงิถงึวฒันธรรมสมยันิยม1 และเริม่มคีวามคลา้ยคลงึกบัสื่อแนวป๊อป ดว้ยการ

รวมเรื่องราวชวนมหศัจรรยใ์จต่างๆ เขา้ไปด้วย ทัง้นี้ ลกัษณะทีป่รากฏให้เหน็มา

ตัง้แต่ทศวรรษที ่1960 ไดแ้ก่แรงกดดนัทีจ่ะใหก้วนีิพนธเ์ป็นทีน่ิยมในหมู่สาธารณชน

เกดิขึน้เป็นเนืองนิจ โดยเหน็ว่ากวนีิพนธค์วรจะเป็นสิง่ที่ถูกใจผูเ้สพสื่อดงักล่าวได้

โดยฉบัพลนัทนัท ี(Thompson 597) 

 ลกัษณะหนึ่งของกวนีิพนธร์่วมสมยันัน้อยู่ที ่“รปูแบบในกวนีิพนธเ์ป็นสิง่ที่

ไดร้บัการเน้นย ้าอย่างจรงิจงัมากยิง่ๆ ขึน้” (Barksdale 412) ผูท้ีเ่ป็นกวอีาจจะให้

ความสนใจต่อวธิกีารในการบอกเล่าเนื้อหา มากกว่าทีว่่าเนื้อหานัน้คอือะไร ลกัษณะ

ประการทีส่องกค็อื “การเน้นใหค้วามส าคญักบัเรื่องของการคดักรอง การลบทิง้ และ

การละค า (Barksdale 413) สารต่างๆ ทีม่กัปรากฏอยู่ในกวนีิพนธใ์นหว้งเวลาต่างๆ 

ยงัคงไดร้บัการสื่อสารผ่านการเขยีนกวนีิพนธอ์ยู่เรื่อยๆ เพยีงแต่ว่าในปัจจุบนัสาร

ดงักล่าวจะน าเสนอในรูปแบบที่ย่นย่อกว่าเดมิอย่างมาก กวนีิพนธ์ร่วมสมยัยงัคง

น าเสนอความรู้สกึในเชงิที่แสดงออกถึงการทบทวนหรอืส ารวจในเบื้องลึก โดยมี

แนวความคดิที่ว่า “ตวัตนภายในน่ีแหละที่เป็นแหล่งที่มาของความเขา้ใจ...ในสิง่ที่

ทอดยาวออกไปไกลแสนไกลจากตวัของเราในชัว่ขณะนี้” (Williamson 1) 

 สตฟี แพด็ลยี ์(Steve Padley) นกัวจิารณ์วรรณกรรมชาวองักฤษไดอ้ธบิาย

ถงึลกัษณะของกวนีิพนธ์ในยุคสมยัหลงัสงครามโลกครัง้ที่สองสิน้สุดลง โดยเฉพาะ 

กวนีิพนธอ์งักฤษไวว้่ามกีารปลกีตวัออกห่างจากการมสี่วนร่วมทางการเมอืงและทาง

สงัคม (“a sense of withdrawal from public and political engagement”) (56)     

อนัเนื่องมาจากผลพวงของสงครามโลกที่มแีต่ความเสยีหายอย่างใหญ่หลวงทัง้ต่อ

ประเทศผูแ้พแ้ละผูช้นะ อย่างไรกต็าม เมื่อถงึทศวรรษที ่ 1960 ประเดน็เรื่องสงัคม

และการเมอืงกก็ลบัมาเป็นจุดสนใจของวงการวรรณกรรมอีกครัง้ โดยในประชุม    

บทนิพนธ์ (anthology) ของนักเขยีนนวนิยาย นักวจิารณ์ และกวชีาวองักฤษ        

อลั    อลัวาเรซ (Al Alvarez) ชื่อเดอะ นิว โพเอท็ทร ี(The New Poetry) ซึง่ตพีมิพใ์น

ปี ค.ศ. 1962 เขาไดเ้รยีกรอ้งใหก้วนีิพนธแ์สดงออกถงึอารมณ์ร่วมและขอ้งเกีย่วกบั

การเมอืงใหม้ากขึน้ (Padley 56) ประเดน็หนึ่งที่เกีย่วเนื่องกบัการเมอืงและอยู่ใน
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ความสนใจของวงการกวนีิพนธ์ไม่ห่างได้แก่เรื่องของชนชัน้ทางสงัคม (class) 

สาเหตุหนึ่งมาจากจ านวนนกัเขยีนทีม่าจากชนชัน้แรงงานและชนชัน้กลางทีเ่พิม่ขึน้

ตัง้แต่ช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่องเป็นตน้มา (Padley 75)  

 นักเขยีนและกวอีกีกลุ่มหนึ่งทีไ่ดร้บัการยอมรบัมากขึน้คอืกลุ่มสตรี ผู้ที่

ถอืว่ามอีทิธพิลอย่างสูงต่อกวนีิพนธ์สตรีในศตวรรษที่ 20 นี้คอืซลิเวยี แพลธ็ 

(Sylvia Plath) (1932 - 1963) กวชีาวอเมรกินั ผลงานของแพลธ็แสดงใหเ้หน็ถงึ

ชะตาชวีติอนัเลวรา้ยของสตรใีนยุคกลางศตวรรษที่ 20 และเน้นใหเ้หน็ถงึความ 

อยุติธรรมของบทบาทที่เอาเปรียบทางเพศต่อผู้หญิงในสงัคมแบบปิตาธิปไตย 

(“Sylvia Plath”) แนวความคดิเช่นนี้และประเดน็เรื่องเพศสภาพของผูห้ญงิถอืเป็น

ลกัษณะการเขยีนที่กวสีตรีทัง้ในยุคเดยีวกนักบัแพลธ็และยุคต่อมาท าตามในวง

กวา้ง (Padley 58) นอกจากกลุ่มสตรนีัน้ กลุ่มนกัเขยีนรกัร่วมเพศทัง้ชายและหญงิ

กเ็ริม่ผลติผลงานออกมามากขึน้ โดยพวกเขาเหล่าน้ีมกัจะปฏเิสธขนบการประพนัธ์

เพื่อหาวธิกีารประพนัธแ์ละภาษาทีเ่หมาะสมต่อการแสดงออกถงึประสบการณ์ทาง

เพศของพวกเขาทีแ่ตกต่างไปจากประสบการณ์ของนักเขยีนยุคก่อนหน้า (Padley 

88)  

 ดงันัน้ จะเหน็ไดว้่ากวนีิพนธร์่วมสมยันัน้มเีอกลกัษณ์เฉพาะตวัอยู่ทีค่วาม

หลากหลาย ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมส่งผลให้เกดิการกระจายตัวของ

วฒันธรรมการประพนัธ์ และเปิดโอกาสใหเ้กดิการผลติผลงานวรรณกรรมขึน้โดย

คนทีม่ภีูมหิลงัหลากหลายและมปีระสบการณ์ทีล่ว้นแลว้แต่แตกต่างกนั  

 

แคโรล แอน ดฟัฟี (Carol Ann Duffy)  

 หากจะกล่าวถงึกวรี่วมสมยัทีน่่าสนใจและเป็นทีรู่้จกักนัดใีนวงกวา้งแล้ว

นัน้ ชื่อหนึ่งทีม่กัจะปรากฏใหเ้หน็ไดแ้ก่แคโรล แอน ดฟัฟี (Carol Ann Duffy) 

ดฟัฟีได้รบัการยอมรบัและชื่นชมจากหลากหลายสถาบนัในฐานะกวีหญิงผู้มาก

ความสามารถและมแีนวทางการประพนัธผ์ลงานทีโ่ดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ ดฟัฟี

ไดร้บัรางวลัการประกวดกวนีิพนธแ์ห่งชาต ิ(National Poetry Competition) ในปี
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ค.ศ. 1983 และรางวลั Eric Gregory Award ในปีถดัมา หนังสอืรวมบทกวนีิพนธ์

เล่มแรกของเธอทีใ่ชช้ื่อว่า Standing Female Nude (1985) ไดร้บัรางวลัจากสภา

ศลิปะแห่งสกอ็ตแลนด์ (Scottish Arts Council Award) ทัง้นี้ รางวลัทีด่ฟัฟีไดร้บั

เพื่อยกย่องผลงานแต่ละเล่มของเธอยงัมอีกีมากมาย ยกตวัอย่างเช่น ผลงานรวม

บทกวนีิพนธท์ีช่ ื่อว่า Mean Time (1993) ไดร้บัรางวลั Whitbread Poetry Award 

และ Forward Poetry Prize ชุดผลงานชื่อ Selling Manhattan (1987) ไดร้บั

รางวลั Somerset Maugham Award และเธอยงัไดร้บัรางวลั T. S. Eliot Poetry 

Prize ในปีค.ศ. 2005 จากผลงานชื่อ Rapture ซึง่ไดร้บัค าชื่นชมจากรูธ พาเดล 

(Ruth Padel) ผูใ้หน้ิยามผลงานชุดนี้ในหนังสอืพมิพ์ The Independent ว่าเป็น 

“การแสดงพลานุภาพของศลิปการประดษิฐค์ดิคน้ทีน่่าเกรงขามของดฟัฟี  ความ

ทุ่มเทให้กบัทกัษะและขนบแห่งการประพนัธ์กวนีิพนธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกวี

นิพนธเ์กีย่วกบัความรกั” (Padel) นอกจากนี้ ดฟัฟียงัไดเ้ขา้เป็นสมาชกิภาครีาช

บณัฑติดา้นวรรณกรรมแห่งองักฤษ (Fellow of the Royal Society of Literature 

in England) ในปี ค.ศ. 1999 และไดร้บัทุนอุดหนุนเป็นเวลาหา้ปีจากส านักงาน

กองทุนวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและศลิปะแห่งชาติ (National Endowment for 

Science, Technology and the Arts: NESTA) ในปี ค.ศ. 2002  

 ในดา้นประวตัชิวีติส่วนตวันัน้ อาจกล่าวไดว้่า ดฟัฟีมภีูมหิลงัทีค่่อนขา้ง

ธรรมดา ไม่ไดห้วอืหวาหรอืน่าตื่นเต้นใดๆ แคโรล แอน ดฟัฟี เกดิเมื่อวนัที่ 23 

ธนัวาคม ปี ค.ศ. 1955 ในเมอืงกลาสโกว์ แควน้สกอ็ตแลนด์ ครอบครวัของเธอ

เป็นชนชัน้กลาง บดิา แฟรงค์ ดฟัฟี ท างานให้กบับรษิทัการไฟฟ้าองักฤษ 

(English Electric Company Limited) และเป็นผูจ้ดัการสโมสรฟุตบอล สแตฟ็

ฟอรด์ เรนเจอรส์ (Stafford Rangers Football Club) ส่วนมารดา เมย ์ดฟัฟี เป็น

ชาวไอรชิ โดยทัง้คู่ไดย้า้ยไปตัง้รกรากในเมอืงสแตฟ็ฟอรด์ ประเทศองักฤษเมื่อ

ดฟัฟีอายุไดห้กปี ดฟัฟีเตบิโตมาในเมอืงสแตฟ็ฟอรด์นี้ ร่วมกบัน้องชายอกีสีค่น 

โดยเธอไดเ้ขา้เรยีนในโรงเรยีนโรมนั คาทอลกิทัง้ในระดบัประถมและมธัยม ก่อนจะ

ยา้ยไปเรยีนมธัยมปลายทีโ่รงเรยีนมธัยมปลายหญงิเมอืงสแตฟ็ฟอรด์ ดฟัฟีส าเรจ็
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การศกึษาจากมหาวทิยาลยัลเิวอรพ์ูลในสาขาปรชัญาในปี ค.ศ. 1977 และท างาน

ในสายการเขยีนมาตัง้แต่นัน้ นอกจากเขยีนบทกวแีลว้นัน้ ดฟัฟียงัเป็นบรรณาธกิาร

ให้กบันิตยสารกวีนิพนธ์ชื่อแอมบิต (Ambit) เป็นนักวจิารณ์ให้กบันิตยสารและ

วารสารอกีจ านวนมาก รวมถงึเดอะ การเ์ดยีน (The Guardian) และด ารงต าแหน่ง 

Creative Director หรอืผู้อ านวยการฝ่ายศลิป์ในสถาบนัการเขยีนที่มหาวทิยาลยั

แมนเชสเตอร์ เมโทรโพลแิทน (Manchester Metropolitan University Writing 

School)  

 นอกจากความส าเร็จทางการตลาดที่พสิูจน์ได้จากยอดขายและรางวลั

ทางวรรณกรรมจ านวนมากแลว้นัน้ ดฟัฟียงัไดร้บัเกยีรตใิหด้ ารงต าแหน่ง โพเอท็ 

ลอรเีอท (Poet Laureate) ซึ่งถือได้ว่าเป็นต าแหน่งอนัทรงเกยีรติส าหรบักวี      

ในสหราชอาณาจกัร เป็นต าแหน่งกวทีีไ่ด้รบัแต่งตัง้โดยรฐับาล เพื่อท าหน้าที่

ประพนัธผ์ลงานส าหรบัโอกาสพเิศษของราชวงศ์ ทัง้นี้ ประวตัคิวามเป็นมาของ

ต าแหน่งโพเอท็ ลอรเีอทนี้ต้องนับยอ้นไปจนถงึครสิตศตวรรษทีส่บิเจด็ เมื่อพระ

เจ้าชาลสท์ี่สองแห่งประเทศองักฤษทรงแต่งตัง้กวผีู้มชีื่อเสยีง  จอห์น ไดรเดน็ 

(John Dryden) (1631 - 1700) ใหด้ ารงต าแหน่งอนัทรงเกยีรตนิี้  

 เมื่อเวลาผ่านไป บทบาทของโพเอท็ ลอรเีอทกไ็ดเ้ปลีย่นแปลงไปตามยุค

สมยั ในปัจจุบนันี้ ต าแหน่งนี้แทบจะเรยีกไดว้่าเป็นการแต่งตัง้เพื่อเป็นเกยีรตหิรอื

เป็นต าแหน่งกติตมิศกัดิเ์ท่านัน้ กวผีูไ้ดร้บัแต่งตัง้เขา้ด ารงต าแหน่งนี้ในยุคปัจจุบนัไม่

ถูกผูกมดัโดยต าแหน่งใหป้ระพนัธผ์ลงานส าหรบัโอกาสพเิศษต่างๆ ทัง้นี้ ตวัโพเอท็ 

ลอรเีอทมสีทิธิเ์ลอืกทีจ่ะประพนัธบ์ทกวเีพื่อโอกาสต่างๆ นัน้หรอืไม่ ถงึกระนัน้ ไม่ใช่

กวทีุกคนทีเ่หน็ว่าการไดร้บัต าแหน่งนี้ถอืเป็นโอกาสอนัทรงเกยีรติ กวผีูโ้ด่งดงัเช่น 

ฟิลลปิ ลารก์นิ (Philip Larkin) (1922 - 1985) กไ็ดเ้คยปฏเิสธต าแหน่งนี้มาแลว้เมื่อปี 

ค.ศ. 1984  

 นับตัง้แต่ปี ค.ศ. 1790 เป็นต้นมา การคดัเลอืกกวผีูจ้ะมาด ารงต าแหน่ง  

โพเอท็ ลอรเีอทเป็นหน้าทีข่องนายกรฐัมนตรอีงักฤษ โดยนายกรฐัมนตรจีะเสนอ
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ชื่อกวผีูท้ีเ่หมาะสมจะไดร้บัต าแหน่งต่อพระราชนิี เพื่อใหพ้ระองคท์รงอนุมตัิ ก่อน

จะแต่งตัง้กวดีงักล่าวขึน้ด ารงต าแหน่ง  

 อย่างไรกต็าม ประเดน็ความขดัแยง้หรอืปัญหาทีเ่กีย่วกบัโพเอท็ ลอรเีอท

นัน้ กไ็ดป้รากฏใหเ้หน็อกีครัง้ในยุคของนายกรฐัมนตรโีทนี่ แบลร ์ ในปี ค.ศ. 1999 

เมื่อถึงเวลาที่จะต้องพจิารณาหาผู้ที่จะเขา้มารบัต าแหน่งนี้ แบลร์ต้องการกวทีี่จะ

สามารถสะทอ้นภาพลกัษณ์ใหม่ๆ ของประเทศองักฤษได ้ ถงึแมว้่าต าแหน่งโพเอท็ 

ลอรเีอทจะเป็นต าแหน่งอนัทรงเกยีรติ แต่เขาไม่ต้องการกวผีู้เป็นสญัลกัษณ์ของ

สถาบนัหรอืผู้มคีุณลกัษณะตามแบบฉบบัของผู้ดอีงักฤษ เพื่อให้เขา้กบัยุคสมยัที่

เปลีย่นไป แบลรต์อ้งการแต่งตัง้กวทีีท่นัสมยัและแหวกแนวไปจากทีผ่่านๆ มา โดยผู้

ทีไ่ดร้บัการพจิารณาอย่างจรงิจงัส าหรบัต าแหน่งนี้กค็อืแคโรล แอน ดฟัฟี กวสีตรี

ชาวสกอ็ตแลนดผ์ูไ้ม่ปิดบงัเพศสภาวะความเป็นหญงิรกัร่วมเพศของเธอ แบลรเ์หน็

ว่าดฟัฟีนัน้นอกจากจะมคีวามสามารถทางการเขยีนทีเ่หมาะสมกบัต าแหน่งนี้แลว้ ยงั

มชีื่อเสยีงที่ตรงกบัลกัษณะทีก่ าลงัเป็นทีต่้องการในขณะนัน้ แต่ถงึกระนัน้ กระแส

สงัคมองักฤษทีย่งัคงมผีูค้นทีย่ดึถอืขนบธรรมเนียมหรอืค่านิยมแบบดัง้เดมิ เป็นเหตุ

ให้มผีู้ไม่ยอมรบัการทีจ่ะให้กวผีู้เป็นผู้หญิงและเป็นรกัร่วมเพศขึน้มาด ารงต าแหน่ง  

โพเอท็ ลอรเีอท และหากแบลรต์ดัสนิใจแต่งตัง้ดฟัฟีขึน้มาจรงิ กอ็าจท าใหเ้กดิความ

ขดัแยง้มากขึน้ได ้ สุดทา้ยแลว้ในปี ค.ศ. 1999 ต าแหน่งนี้จงึตกไปเป็นของกวชีาว

องักฤษ แอนดรวู ์โมชนั (Andrew Motion) แทน  

 ประเดน็ปัญหาในการคดัเลอืกผูม้ารบัต าแหน่งโพเอท็ ลอรเีอทในครัง้นี้ 

แสดงใหเ้หน็ถึงความขดัแย้งของการพยายามทีจ่ะรกัษาขนบธรรมเนียมประเพณี

ไว้ โดยเราสามารถมองได้ว่าต าแหน่งนี้เป็นตัวแทนของขนบธรรมเนียมอัน

ยาวนานของวงการกวนีิพนธ์ แต่เมื่อเวลาผ่านไป บรบิทต่างๆ ทัง้ทางสงัคมและ

ทางทศันคติของผู้คนกไ็ด้เปลีย่นแปลงตามไปด้วย ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ต าแหน่ง

ดงักล่าวนี้ตอ้งผ่านการเปลีย่นแปลงบา้งไม่ทางใดกท็างหนึ่ง ความตัง้ใจของแบลร์

ทีจ่ะแปลงโฉมต าแหน่งโพเอท็ ลอรเีอทนัน้กไ็ดก้ลายมาเป็นความจรงิในเวลาหนึ่ง

ทศวรรษถดัมา หลงัจากแอนดรูว์ โมชนัตดัสนิใจลาออกจากต าแหน่ง รฐับาล
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องักฤษต้องคดัเลอืกกวทีีจ่ะเขา้มาสบืทอดต าแหน่งนี้ต่อจากเขา ดงันัน้ ในวนัที ่1 

พฤษภาคม ค.ศ. 2009 แคโรล แอน ดฟัฟีไดร้บัเลอืกใหด้ ารงต าแหน่งโพเอท็ ลอรี

เอท ซึ่งถือว่าเป็นกวหีญิงคนแรก ทัง้ยงัเป็นหญิงรกัร่วมเพศคนแรกที่ได้รบั

ต าแหน่งนี้ นบัตัง้แต่ต าแหน่งนี้แต่งตัง้ขึน้มาเป็นเวลา 300 ปี  

 ดว้ยเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของดฟัฟี อาจมองไดว้่านี่คอืการน าความทนัสมยั

เขา้มาผสมผสานกบัขนบธรรมเนียมประเพณีอนัยาวนาน ท่ามกลางค านิยมต่างๆ ที่

เธอไดร้บั ผูอ้่านมกัจะไม่นึกถงึชื่อของดฟัฟีกบัการปฏบิตัติามขนบ บทกวขีองเธอ

ไดร้บัการนิยามว่าเป็น “กวนีิพนธเ์ชงิมโนทศัน์ทีไ่ม่เกรงกลวัต่อนามธรรม สามญัการ 

[และ] วาทกรรม” (“conceptual poetry not afraid of abstractions, generalizations, 

discursive statements”) ที่แตกต่างอย่างสิน้เชิงกบัขนบกวีนิพนธ์ที่เต็มไปด้วย

อารมณ์สมัผสัทีม่ใีหเ้หน็มาตัง้แต่สมยัของวลิเลยีม เชกสเปียร ์(Smith 143) ดงันัน้ จงึ

ไม่น่าแปลกใจว่าผลงานของโพเอท็ ลอรเีอทในสมยัของดฟัฟีจะต้องแตกต่างจากขนบ

เดมิไปบา้งอย่างแน่นอน ตวัอย่างหนึ่งทีเ่หน็ไดช้ดัคอืบทกวชีื่อ “Rings” ทีป่ระพนัธ์

ขึน้ในโอกาสเฉลมิฉลองพธิอีภเิษกสมรสระหว่างเจา้ชายวลิเลยีมและนางสาวเคท มดิ

เดลิตนั ในวนัที ่29 เมษายน ค.ศ. 2011 ซึง่ดฟัฟีไดใ้หเ้หตุผลในการประพนัธไ์วว้่า “It 

seems timely to refresh and renew the unbreakable relationship between love 

and poetry” (ถงึเวลาอนัสมควรแลว้ทีจ่ะฟ้ืนฟูความสมัพนัธร์ะหว่างความรกัและกวี

นิพนธท์ีแ่ยกจากกนัไม่ได)้ (Duffy “Poems for a Wedding”) ทีน่่าสนใจกค็อืแมแ้ต่ใน

การรงัสรรค์ผลงานส าหรบัพิธีอภิเษกสมรสซึ่งถือเป็นการท าตามขนบธรรมเนียม 

ดฟัฟีกส็ามารถสอดแทรกเอกลกัษณ์ของตวัเธอเองลงไปในบทกวซีึง่แตกต่างออกไป

จากบทกวสี าหรบังานแต่งงาน (epithalamium) อื่นๆ ได ้โดยใน “Rings” แทนทีเ่ธอ

จะพูดถึงแหวนแต่งงานซึ่งถือเป็นสิง่ที่ผูกพนัคู่บ่าวสาวเขา้ไว้ด้วยกนั ดฟัฟีกลบั

กล่าวถงึ วงแหวนทีป่รากฏใหเ้หน็ในสิง่ต่างๆ รอบตวั ไม่ว่าจะเป็น วงแหวนของดวง

จนัทร ์วงแหวนของต้นไม ้วงกลมของคู่เต้นร ายามเต้นเพลงชา้ หรอืวงกลมบนน ้าที่

เกดิจากปลา ซึง่บางสิง่นัน้ ไม่ใช่วงแหวนทีผู่อ้่านจะน าไปเกีย่วขอ้งกบัการแต่งงานได้

เลย แต่ดฟัฟีกส็ามารถน าวงแหวนของสิง่ต่างๆ นี้มาถกัทอไวด้ว้ยกนัจนน าไปสู่ตอน
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จบของบทกวทีีว่่า “therefore I give you this ring” (ดงันัน้ ฉันขอมอบแหวนวงนี้

ใหก้บัคุณ) นกัวจิารณ์วรรณกรรม แฟรงค ์เคอรโ์มด (Frank Kermode) ไดก้ล่าวไวว้่า

มบีทกวมีากมายทีป่ระพนัธ์ขึน้เพื่อเฉลมิฉลองโอกาสส าคญัต่างๆ แต่สุดทา้ยแลว้ก็

ถูกลืมไปในที่สุดเฉกเช่นโอกาสส าคัญเหล่านัน้ที่ผ่านพ้นไป แต่บทกวีเกี่ยวกับ

เหตุการณ์ที่ยงัคงอยู่ในความทรงจ าของผู้อ่านนัน้ มกัจะเป็นบทกวทีี่สลบัซบัซ้อน 

คลุมเครอื และแตกต่างไปจากมุมมองเกีย่วเหตุการณ์เหล่านัน้ทีม่ใีหเ้หน็โดยทัว่ไป 

(50) จากบทกวนีี้จะเหน็ไดว้่า ดฟัฟีสามารถสอดแทรกความร่วมสมยัเขา้ไวใ้นขนบ 

และสรา้งสรรคผ์ลงานทีร่วมลกัษณะของทัง้สองขัว้ไวไ้ดอ้ย่างเหมาะสม และเป็นเหตุ

ใหเ้ธอประสบความส าเรจ็ในการรงัสรรคผ์ลงานทีเ่ป็นทีจ่ดจ าของผูอ้่านไวไ้ด ้ 

หนึ่งในลกัษณะผลงานของดฟัฟีที่ท าให้ผู้คนนิยมอ่านงานของเธอและ

อาจเป็นสาเหตุหนึ่งทีท่ าใหเ้ธอไดร้บัการพจิารณาใหร้บัต าแหน่งโพเอท็ ลอรเีอทก็

คอืความเรยีบง่ายที่ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเขา้ถึงผลงานของเธอได้ แคทเธอรีน      

วเีนอร ์(Katherine Viner) ไดใ้หค้ าจ ากดัความบทกวนีิพนธข์องดฟัฟีไวว้่าเป็นบท

กวทีี ่ “คนไม่อ่านบทกวนีิพนธก์ย็งัอ่าน” (“She is read by people who don’t 

really read poetry”) (par. 1) และภาพทีผู่อ้่านทีช่ื่นชอบและตดิตามผลงานของ

เธอจะปรบมอืและส่งเสยีงโห่ร้องยนิดเีมื่อเธอไปปรากฏตวัตามงานอ่านกวนีิพนธ์

ต่างๆ นัน้อาจเรยีกได้ว่าไม่ต่างอะไรจากบรรยากาศตามคอนเสริ์ตเลยทเีดยีว  

(Viner par. 1) นี่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งทีท่ าใหเ้ธอเหมาะสมที่จะเป็นตวัแทนของ

วงการวรรณกรรมในการสือ่สารกบัคนรุ่นใหม่  

แต่สิง่เหล่านี้ไม่ไดห้มายความว่าผลงานของเธอเป็นบทกวทีีเ่รยีบง่ายหรอื

ไร้ซึ่งความช านาญในการใช้เทคนิคต่างๆ แต่อย่างใด ดฟัฟีสามารถประพนัธ์กวี

นิพนธ์ทีเ่ตม็ไปดว้ยความฉลาดหลกัแหลมและไหวพรบิซึ่งท าหน้าทีว่พิากษ์วจิารณ์

สงัคมผ่านทางการใช้การเล่าเรื่องหรอืใช้ตวัละครต่างๆ ซึ่งเป็นลกัษณะที่โดดเด่น

อย่างมากในผลงานยุคแรกๆ ของดฟัฟี การแสดงให้เหน็ถงึมุมมองของกลุ่มคนที่

แปลกแยกจากสงัคมในวถิีทีน่่าสนใจและผ่อนคลายอาจถือเป็นเอกลกัษณ์ของดฟัฟี  

กเ็ป็นได้ โดยเธอได้กล่าวถงึการประพนัธผ์ลงานของเธอไว้ว่าเธอชอบที่จะใช้ค าที่
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ง่ายๆ แต่น าเสนอดว้ยวธิทีีส่ลบัซบัซอ้น (Duffy Bete Noire 76) โดยเธอสามารถ

ปรบัเปลีย่นดดัแปลงขนบทางกวนีิพนธแ์ละภาษาพูดธรรมดาใหเ้ป็นเครื่องมอืในการ

ท้าทายฐานคติเชงิปิตาธปิไตยที่มกัมีขึน้เกี่ยวกบักวีนิพนธ์ วฒันธรรมและสงัคม 

(Padley 58)  

สาเหตุหนึ่งที่ท าให้ผู้อ่านทัว่ไปทัง้ที่ชื่นชอบกวีนิพนธ์อยู่แล้วและไม่ได้

ชอบต่างกส็ามารถมคีวามรูส้กึร่วมหรอืเชื่อมโยงกบักวนีิพนธข์องดฟัฟีไดน้ัน้ อาจ

เป็นไดว้่าเป็นเพราะประเดน็ต่างๆ ทีด่ฟัฟีเลอืกมาน าเสนอในผลงานของเธอ มกั

เป็นเรื่องทีผู่ค้นทัว่ๆ ไปสามารถพบไดใ้นชวีติประจ าวนั เช่นความรกั ความสญูเสยี 

ความไม่มัน่ใจในตนเอง ปัญหาในความสมัพนัธ์ และการร าลกึถงึอดตี โดยเฉพาะ

อย่างยิง่เมื่อเชื่อมโยงกบัประเดน็เรื่องเพศและเพศสภาพ (sexuality) ไม่ว่าเราจะ

พจิารณาสถานะความเป็นหญงิของดฟัฟีว่าเป็นปัจจยัหนึ่งทีส่่งผลต่อแนวคดิในบท

กวขีองเธอหรอืไม่นัน้ เรากค็งไม่สามารถปฏเิสธไดว้่าภาพและเสยีงของเพศหญงิ

นัน้โดดเด่นเป็นอย่างมากในงานของดฟัฟี นักวิจารณ์จ านวนมากได้กล่าวถึง

ผลงานของดัฟฟีในเชิงการน าเสนอภาพลักษณ์และบทบาทของสตรีในสงัคม

ปัจจุบนั ซึง่แน่นอนว่าครอบคลุมถงึและอาจเน้นย ้าถงึการใหน้ิยามและการปฏบิตัิ

ต่อสตรใีนแง่ลบทีม่ใีหเ้หน็อยู่ทัว่ไป (Nichols 87)  

หนึ่งในผลงานของดฟัฟีทีถู่กมองว่า “เป็นสตรนีิยมอย่างเปิดเผยทีสุ่ด” 

ของเธอ (“her most overtly feminist work”) (Viner par. 7) คอืหนังสอืรวมบทกวี

ชุดเดอะ เวริล์ดส์ ไวฟ์ (The World’s Wife) ทีต่พีมิพเ์มื่อปี ค.ศ. 2000 ซึง่เวน้ช่วง

จากผลงานชุดล่าสดุก่อนหน้านัน้นานถงึ 6 ปี โดยผลงานชุดน้ีจดัว่าเป็นส่วนผสมที่

ลงตัวระหว่างขนบธรรมเนียมและการเปลี่ยนแปลงของยุคสมยัดงัที่จะกล่าวถึง

ต่อไปนี้  

 

ผลงำนชุดเดอะ เวิรล์ดส์ ไวฟ์ (The World’s Wife) (2000)  

 นับตัง้แต่เริม่ต้นอาชพีในวงการวรรณกรรมในปี ค.ศ. 1974 ดฟัฟีได้

ตีพมิพ์ผลงานออกมาแล้วเป็นจ านวนมาก รวมทัง้ชุดผลงานกวนีิพนธ์และงาน
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เขยีนในรูปแบบอื่นๆ ทัง้ทีเ่ป็นผลงานเดี่ยวและการร่วมงานกบันักเขยีนคนอื่นๆ 

บางครัง้ ดฟัฟีไดผ้ลติผลงานมากกว่าหนึ่งเล่มในหนึ่งปีเลยทเีดยีว ทัง้นี้ ผลงานชิน้

หนึ่งที่มกัได้รบัการกล่าวถึงอยู่เสมอในฐานะผลงานที่เป็นเอกลกัษณ์หรอืผลงาน

โดดเด่นอนัดบัตน้ๆ ของดฟัฟีได้แก่บทกวใีนชุด The World’s Wife โดยในผลงาน

ชุดน้ี ดฟัฟีไดแ้สดงใหเ้หน็ความสามารถของเธอทัง้ในดา้นเทคนิคการประพนัธแ์ละ

การน าเสนอแนวคดิต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่แนวคดิในเรื่องสตรนีิยมและการลม้

ลา้งแนวคดิในประวตัศิาสตร ์ความเชื่อ และต านานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสตร ี 

 The World’s Wife ประกอบด้วยบทกวนีิพนธ์ทีบ่อกเล่าเรื่องราวผ่านทาง

มุมมองและเสยีงของผูห้ญิงหรอืตวัละครหญงิทีม่ชีื่อเสยีงทัง้ในประวตัศิาสตรแ์ละใน

ต านาน เรื่องเล่าต่างๆ รวมถงึวรรณคด ีหรอืแมแ้ต่สตรบีางคนทีไ่ม่เคยปรากฏทีใ่ดมา

ก่อนเลย อย่างไรกด็ ีผูห้ญงิเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ไดม้ชีื่อเสยีงดว้ยตวัเธอเอง แต่พวก

เธอล้วนแล้วแต่ได้รบัผลจากการมชีื่อเสยีงของผู้เป็นสามี สิง่นี้จึงเป็นที่มาของชื่อ

ผลงานเล่มนี้เนื่องจากนี่เป็นการเล่าเรื่องของเหล่าภรรยาของบุรุษผู้มีชื่อเสยีงใน

ประวตัศิาสตรแ์ละในเทพนิยายต่างๆ แน่นอนว่าพวกเธอไม่เคยไดร้บัโอกาสในการ

แสดงความคดิเหน็ในงานวรรณกรรมอื่นๆ มาก่อน โดยดฟัฟีไดร้วบรวมและสงัเคราะห์

สถานการณ์ทัง้เรื่องที่เป็นเชิงบวกและเชิงลบที่เกิดขึ้นในชีวิตคู่ของตัวละครหญิง

เหล่านี้ และกลัน่กรองออกมาเป็นความในใจที่มคีวามสมจรงิเป็นอย่างยิง่ จากบท

สมัภาษณ์ของดฟัฟีโดยแคทเธอรนี วเีนอร ์เธอกล่าวว่าบทกวต่ีางๆ ทีร่วมอยู่ในผลงาน

เล่มนี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อตามหาความจรงิทีข่าดหายไปหรอืทีไ่ม่เคยไดร้บัการกล่าวถึง

ในเรื่องราวดัง้เดมิเหล่านี้ (Duffy “Metre Maid” par. 8) 

 โดยรวมแล้วนัน้ สิง่ที่ไดร้บัการสื่อสารออกมาจากมุมมองของตวัละคร

หญงิแต่ละตวัในหนังสอืรวมกวนีิพนธช์ุด The World’s Wife นี้ ส่วนใหญ่จะเป็น

ความรูส้กึในทางลบทัง้สิน้ จรงิอยู่ทีใ่นหลายๆ บทกว ีจะแฝงความรกัหรอืการระลกึ

ถงึความทรงจ าทีส่วยงามไว้ แต่ส่วนมาก อารมณ์ในแต่ละบทจะเป็นในเชงิตดัพอ้

ต่อว่า ผูห้ญงิเหล่านี้มกัจะแสดงความผดิหวงัไม่ว่าจะเป็นในตวัสามหีรอืในชวีติคู่ 

ความไม่พอใจ หรอืความเสยีใจเกีย่วกบัสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้กบัพวกเธอ โดยจะ
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เหน็ไดว้่าความสมัพนัธร์ะหว่างชายและหญงิและธรรมชาตขิองเพศชายไดร้บัการ

แสดงออกในลกัษณะที่เป็นเชงิลบเสยีเป็นส่วนมาก ซึง่นี่กเ็ป็นหนึ่งในเอกลกัษณ์

การประพนัธข์องดฟัฟีเองทีม่กัจะแสดงความเหน็อย่างแรงกลา้ต่อการใชภ้าษาหรอื

วาทกรรมในลกัษณะทีค่ ้าชูหรอืเน้นย ้าความแตกต่างระหว่างกลุ่มต่างๆ ในสงัคม 

ดงันัน้ ดฟัฟีจงึมกัตอบโต้พฤตกิรรมทีเ่ธอไม่เหน็ดว้ยเช่นนี้ดว้ยการมอบเสยีงอนั

ชอบธรรมให้กบับุคคลหรอืกลุ่มบุคคลที่ตกอยู่ในสถานะด้อยกว่าหรอืเสยีเปรยีบ 

(Downsona and Entwistle 214)  

 บทกวนีิพนธ์ในชุดนี้ยงัแฝงไปดว้ยอารมณ์ขนัและการประชดประชนัอนั

เป็นจุดเด่นของดฟัฟีดว้ยเช่นกนั การน าเอาเกรด็เลก็ๆ น้อยๆ ในประวตัศิาสตร์

หรอืผลงานตน้ฉบบัมาสรา้งเป็นมุกตลกเสยีดสนีัน้นับว่านอกจากจะท าใหต้วัละคร

เหล่านี้ดมูมีติมิากขึน้แลว้ ยงัท าใหก้วนีิพนธแ์ต่ละบทนัน้สนุกสนานน่าอ่านมากขึน้

ดว้ย ทัง้นี้ ดว้ยเหตุทีต่วัละครหญงิทีไ่ดร้บัการเลอืกมาถ่ายทอดใหม่ในผลงานชุดนี้

นัน้สว่นใหญ่ไม่เคยปรากฏอยู่ในผลงานใดๆ เลย และไม่มบีทบาทใดๆ ในชวีติสามี

ตามทีส่าธารณชนรบัรู ้นอกจากสถานภาพความเป็นภรรยา จงึท าใหผู้อ้่านไม่รูจ้กั

พวกเธอในลกัษณะอื่นใดนอกเหนือไปจากเรื่องราวดัง้เดมิ ดงันัน้ น ้าเสยีงและ

แนวความคดิต่างๆ ทีแ่สดงออกมาจงึแฝงไปดว้ยเสยีงของดฟัฟีเองอย่างหลกีเลีย่ง

ไม่ได ้ 

 เสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของกวีนิพนธ์ในชุดนี้คือเทคนิคการเขียนที่ดัฟฟี

เลอืกใชเ้พื่อน าเสนอเรื่องราวของตวัละครของเธอ โดยเทคนิคหลกัๆ ทีจ่ะพูดถงึใน

บทความนี้ไดแ้ก่การใชบ้ทพูดเดีย่วเชงิละคร หรอื dramatic monologue และการ

น าเทพนิยายและต านานมาตคีวามใหม่ ซึง่เป็นกระแสทีพ่บเหน็ไดม้ากในงานเขยีน

ของกวหีญงิยุคใหม่  

 ผูอ้่านทีคุ่น้เคยกบับทกวขีองดฟัฟีอาจสงัเกตไดว้่าดฟัฟีมกัใชบ้ทพูดเดีย่ว

เชงิละคร ในบทรอ้ยกรองของตนอยู่บ่อยครัง้ ทัง้นี้ บทพดูเดีย่ว (Monologue) ตาม

ค านิยามจากสารานุกรม Encyclopaedia Britannica หมายถงึ บทพูดยาวโดยตวั

ละครเพยีงหนึ่งตวัซึง่พบไดท้ัง้ในงานประพนัธป์ระเภทรอ้ยแกว้ รอ้ยกรอง และบท
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ละคร อย่างไรกต็ามขนบการแต่งกวนีิพนธแ์บบบทพูดเดีย่วเชงิละครซึง่เริม่ไดร้บั

ความนิยมในยุควกิตอเรยีน (1837 - 1901) นัน้มคีวามแตกต่างจากบทพูดเดีย่ว

ทัว่ไป เอม็ เอช เอบรมัส ์ (M.H. Abrams) และเจฟฟร ี ฮารแ์ฟม (Geoffrey 

Harpham) ได้ให้ค าอธบิายเกี่ยวกบัลกัษณะพิเศษสามประการที่พบในบทร้อย

กรองแบบบทพดูเดีย่วเชงิละคร ไวด้งันี้  

 

1. บทพดูรอ้ยกรองมเีน้ือหาเกีย่วกบัสถานการณ์เฉพาะ และต้องพูดโดย

ตวัผูพู้ดหรอืผูเ้ล่าเรื่องเพยีงคนเดยีวตัง้แต่ต้นจนจบ ทัง้นี้ผูพู้ดในบท

พดูเดีย่วเชงิละครกบัตวักวนีัน้ไม่ใช่บุคคลคนเดยีวกนั  

2. บทพูดเดีย่วเชงิละครเป็นการสนทนาระหว่างผูพู้ดและบุคคลอื่น แต่

ผูอ้่านจะไม่ทราบบทสนทนาทัง้หมดเพราะผู้อ่านจะได้อ่านเพยีงบท

พดูของผูพ้ดูหลกัเพยีงคนเดยีวเท่านัน้ ผูอ้่านจะทราบว่าคู่สนทนาของ

ผูพู้ดคอืใครและก าลงัพูดอะไรไดโ้ดยอาศยัการอนุมานจากขอ้มูลที่ผู้

พดูให ้

3. บทพูดเดี่ยวเชงิละครมกัแสดงใหผู้้อ่านเหน็ถึงลกัษณะนิสยัหรอืธาตุ

แทข้องตวัผูพ้ดูซึง่ผูพ้ดูไม่ไดต้ัง้ใจใหผู้อ้่านหรอืคู่สนทนาทราบ  

   (A Glossary of Literary Terms, Ninth Edition 85) 

 

 บทพดูทีเ่ผยใหเ้หน็ธาตุแทข้องตวัผูพู้ดนี้นับเป็นลกัษณะทีส่ าคญัทีสุ่ดใน

บทพดูเดีย่วเชงิละคร การผสมผสานระหว่างขนบงานประพนัธก์วนีิพนธก์บัการเล่า

เรื่องเชงิสนทนาแบบบทละครเปิดโอกาสให้กวีสื่อสารกบัคนอ่านได้ในลกัษณะที่

ต่างจากการเล่าเรื่องผ่านบทกวีทัว่ไปเพราะบทพูดเดี่ยวเชิงละครนัน้ช่วยให้กวี

สามารถตีตนออกห่างจากสิง่ที่ผู้พูดในบทพูดเดี่ยวเชงิละครของตนพูดได้ โดย

ผูอ้่านจะตระหนกัดวี่าเสยีงของผูพ้ดูในบทพดูเดีย่วเชงิละครไม่ใช่เสยีงของกวี สิง่ที่

ตนไดอ้่านเป็นถ้อยค าของบุคคลหรอืตวัละครอื่น เมื่อเสยีงของผู้พูดถูกแยกขาด

ออกจากเสยีงของกวอีย่างชดัเจน ตวักวเีองย่อมมอีสิระในการแสดงออกมากขึน้ 
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กวสีามารถรงัสรรคใ์หผู้พ้ดูในบทพดูเดีย่วเชงิละครแสดงความคดิเหน็ทีอ่าจจะสวน

ทางกบัความคิดกระแสหลกัของสงัคมหรอืภาพลกัษณ์ของตวักวเีองโดยไม่ต้อง

กงัวลว่าตนจะถูกกล่าวหาว่าเป็นผูม้คีวามคดิแปลกแยก ดว้ยเหตุนี้เองกวจีงึมกัใช้

บทพดูเดีย่วเชงิละครเมื่อตนตอ้งการจะวจิารณ์สงัคมหรอืการเมอืง  

 ดฟัฟีเองกเ็ช่นกนั บทพูดเดีย่วเชงิละครซึง่บอกเล่าเรื่องราวของผู้หญิง

จากมุมมองสตรีนิยมช่วยให้กวีน าเสนอปัญหาด้านอตัลกัษณ์ของสตรีเพศที่ถูก

ครอบง าโดยทศันคตทิีค่นในสงัคมมต่ีอเพศหญงิ ตลอดจนแสดงความสมัพนัธอ์นั

ซบัซอ้นระหว่างสตรแีละบุคคลรอบขา้งไดอ้ย่างด ี(Brinton 47) การน าเสนอปัญหา

ดา้นความสมัพนัธข์องผูพู้ดทีเ่ป็นเพศหญงิท าใหบ้ทกวขีองดฟัฟีมคีวามคลา้ยคลงึ

กบับทกวนีิพนธส์ารภาพ (Confessional Poetry) ซึง่เป็นกระแสการประพนัธข์อง

กวสีตรใีนช่วงหลงัศตวรรษทีย่ีส่บิอยู่ไม่น้อย แมว้่าค าบอกเล่าของผูพู้ดในบทรอ้ย

กรองของดฟัฟีจะมลีกัษณะทีเ่อือ้ต่อการอ่านบทกวใีนทีชุ่มนุมชนมากกว่าบทกวคี า

สารภาพ (Thompson 605) ทัง้นี้ เมื่อดฟัฟีไดร้บัเชญิใหอ้่านบทกวขีองเธอให้

ผูอ้่านฟัง เธอไม่ไดเ้พยีงแต่อ่านบทรอ้ยกรองเท่านัน้ เธอยงั “แสดง” บทกวขีองเธอ

ดว้ย การประพนัธบ์ทรอ้ยกรองโดยใช้บทพูดเดี่ยวเชงิละครจงึถือเป็นตวัเลอืกที่

เหมาะสมต่อวธิกีารน าเสนอของตวักวเีอง นอกจากนัน้ บทพูดเดี่ยวเชงิละคร

ของดฟัฟียงัเตม็ไปดว้ยภาษาปาก (colloquialism) ซึง่ขดัแยง้กบัขนบการประพนัธ์

กวนีิพนธท์ัว่ไปทีม่กัใชภ้าษาระดบัสงู (Dowson and Entwistle 212) การเลอืกใช้

ถอ้ยค าทีผู่อ้่านร่วมสมยัคุน้ชนิน้ีเองคอืสาเหตุที่ท าใหบ้ทกวขีองเธอสามารถเขา้ถงึ

ผูอ้่านไดเ้ป็นวงกวา้ง  

 นอกจากการใช้บทพูดเดี่ยวเชิงละครแล้ว ดฟัฟียงัเลอืกใช้เทพนิยาย 

(fairytale) และต านาน (myth) หรอืเรื่องเล่าต่างๆ ในบทกวขีองเธอเพื่อจุดประสงค์

คลา้ยคลงึกนั โดยในการเขยีนกวนีิพนธ์ กวมีกัใชเ้ทพนิยายและต านานในผลงาน

ของตนเพื่อให้เกดิความแตกต่างระหว่างตวักวีกบัผู้พูดในบทกวี อกีทัง้ยงัเกิด

ระยะห่างระหว่างตวัผูอ้่านกบัเนื้อหาในบทกวี ซึง่เป็นการน าผูอ้่านออกจากบรบิท

อนัเป็นปัจจุบนัของตนเอง น าผูอ้่านเขา้สู่สภาพแวดลอ้มทีพ่วกเขาไม่คุน้เคย วธินีี้
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สามารถท าใหผู้อ้่านมใีจจดจ่ออยู่กบัขอ้ความทีก่วตีัง้ใจจะสื่อผ่านทางตวัละครหรอื

เนื้อเรื่องเหล่านี้ และบรบิททีแ่ยกออกจากชวีติของผู้อ่านนี้ยงัสามารถใช้ตอกย ้า

หรอืเพิม่ความส าคญัใหก้บัสิง่ทีส่ามารถพบเหน็ไดเ้ป็นธรรมดาทุกวนั ดงันัน้ ดฟัฟี

สามารถใช้ตัวละครหรือเรื่องราวจากเทพนิยายเพื่อสะท้อนถึงประเด็นที่มกัถูก

มองขา้มไปในชวีติประจ าวนั หรอืยิง่ไปกว่านัน้ สามารถเปลีย่นใหป้ระสบการณ์

ส่วนตัวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบุคคลเปลี่ยนเป็นถ้อยแถลงหรือการแสดง

เจตนารมณ์ทางสงัคมหรอืการเมอืงได ้(Brinton 51)  

 จะเหน็ไดว้่า เทพนิยายต่างๆ นัน้ไม่เพยีงแต่จะน าความสนุกสนานหรอื

เปิดโลกแห่งจนิตนาการใหแ้ก่ผูอ้่านเท่านัน้ แต่ยงัส่งผลทีล่กึซึง้กว่านัน้ไดอ้กีมาก 

นอกจากประเดน็ทีก่ล่าวมาแลว้นัน้ เทพนิยายและต านานต่างๆ ในรปูแบบดัง้เดมิก็

สามารถสง่อทิธพิลต่อการปรบัเปลีย่นรปูแบบความคดิเกีย่วกบับทบาทของสตรใีน

สงัคม และวธิกีารทีส่งัคมปฏบิตัต่ิอสตรใีนยุคต่างๆ โดยการใชเ้ทพนิยายเหล่านี้ใน

กวนีิพนธส์ามารถสะทอ้นใหเ้หน็สภาพจติใจและความรูส้กึของมนุษยใ์นลกัษณะที่

ทรงพลงัยิง่กว่ากวนีิพนธท์ีน่ าเสนอประเดน็ต่างๆ ผ่านทางสภาพแวดลอ้มในยุค

ปัจจุบนั เน่ืองจากการน าเทพนิยายหรอืต านานต่างๆ มาเล่าใหม่นัน้ ใหผ้ลเป็นการ

สอดแทรกเรื่องราวหรือข้อมูลของผู้คนจ านวนมากเขา้ไปในตัวต านานนัน้  จน

หลอมรวมกลายเป็นช่วงชัน้ต่างๆ ของเรื่องราวเดมิ (Sellars อา้งถงึใน Brinton 

49) ซึง่มองไดว้่าเป็นการเพิม่เสยีงใหก้บัเทพนิยายเดมิๆ และใชเ้ทพนิยายเหล่านัน้

เป็นเครื่องมอืในการสือ่สารความหมาย      

 

บทวิเครำะห ์

 ผลงานชุด The World’s Wife นี้ประกอบไปดว้ยกวนีิพนธท์ัง้หมดสามสบิบท  

โดยในบทความฉบบันี้จะยกตวัอย่างมาวเิคราะห์ทัง้หมดสีบ่ทด้วยกนั ได้แก่ “Mrs. 

Icarus” “Mrs. Rip Van Winkle” “Mrs. Aesop” และ “Mrs. Darwin” ทัง้สีบ่ทนี้เขยีนขึน้

ผ่านมุมมองของผูห้ญงิทีแ่ต่งงานกบัชายทีม่ลีกัษณะนิสยัคลา้ยคลงึกนั นัน่คอืฝ่ายสามี

ในบทกวทีัง้สีบ่ทนี้มจีติใจหมกมุ่นอยู่กบับางสิง่และไม่ใหค้วามส าคญักบัภรรยาของตน 
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นอกจากนัน้ บทกวีทัง้สี่บทนี้ยงัเป็นตัวอย่างของการใช้วตัถุดิบที่แตกต่างกนัที่

สามารถพบไดใ้นผลงานเล่มนี้ ไม่ว่าจะเป็นการเขยีนแต่งเตมิ เทวต านาน วรรณคด ี

ประวตัศิาสตรท์ีม่อียู่จรงิและไม่มอียู่จรงิ กวนีิพนธบ์ทหนึ่งทีน่ าเสนอมุมมองเกีย่วกบั

ผูช้ายทีน่่าสนใจในผลงานชุดน้ีใชช้ื่อว่า “Mrs. Icarus”  ซึ่งอ้างองิถงึต านานเทพ

ปกรณัมกรกีเรื่องของอคิารสั บุตรของเดดาลสั (Daedalus) ผูซ้ึง่เป็นนักประดษิฐแ์ละ

ช่างฝีมอืผูโ้ด่งดงัในกรซี และยงัเป็นผูอ้อกแบบและสรา้งเขาวงกต (Labyrinth) ใหแ้ก่

กษตัรยิไ์มนอส (Minos) ผูค้รองเกาะครตี (Crete) อกีดว้ย  เดดาลสัไดร้บัมอบหมาย

ใหส้รา้งเขาวงกตขึน้เพื่อกกัขงัมโินทอร์ (Minotaur) มนุษยค์รึง่กระทงิ บุตรของราชนิี

เพอซฟีิ (Pasiphae) ภรยิาของกษัตรยิไ์มนอสเอง ทีป่ระสตูขิึน้จากการทีน่างได้มี

สมัพนัธก์บักระทงิ กษตัรยิ์ไมนอสไดส้ัง่จองจ าเดดาลสัและอคิารสับุตรชายไวใ้นเขา

วงกตทีต่วัเขาไดอ้อกแบบขึน้ ถงึแมว้่าตวัเขาจะเป็นผูอ้อกแบบและสามารถหาทาง

ออกจากเขาวงกตนี้ได ้เดดาลสักท็ราบดวี่ากษตัรยิไ์มนอสต้องจดัก าลงัทหารรออยู่ที่

ทางออกเป็นจ านวนมากเป็นแน่ เขาจงึคดิหาวธิอีื่นทีจ่ะหลบหนีออกจากเกาะครตีให้

ได ้ โดยเขาไดแ้รงบนัดาลใจมาจากการนัง่มองนกบนิผ่านไปมา จงึไดเ้ริม่น าขนนก

จ านวนมากมายดึติดกนัด้วยขี้ผึ้งเพื่อประดิษฐ์เป็นปีกและบินหนีออกจากที่คุมขงั 

อย่างไรกต็าม เดดาลสัผูเ้ป็นบดิาไดเ้ตอืนบุตรชายว่าหา้มบนิสงูเกนิไปเพราะเมื่อยิง่

สงู ความรอ้นจากดวงอาทติยอ์าจท าใหข้ีผ้ึง้ทีย่ดึปีกอยู่ละลาย อนัจะเป็นเหตุใหข้น

นกหลุดออกจากปีกและตวัอคิารสัจะตกลงมาเสยีชวีติได้ ซึง่แน่นอนว่า อคิารสัไม่เชื่อ

ฟังค าบดิา สุดทา้ยแลว้ อคิารสักฮ็กึเหมิหลงระเรงิและบนิขึน้สงูเกนิไปจนปีกละลาย

และหล่นลงมาเสยีชวีติบนพืน้โลกในทีส่ดุ  

 ใน “Mrs. Icarus” ดฟัฟีน าเสนอขอ้สงัเกตง่ายๆ ผ่านเสยีงของสตรซีึง่ไดร้บั

การสมมติว่าเป็นภรรยาของอคิารสัและได้มองเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ระหว่างการ

หลบหนีของสามขีองเธอและบดิาของเขา แมว้่าตามต านานกรกีนัน้ อคิารสัจะเป็น

เพยีงเดก็กต็าม แต่ดฟัฟีได้สรรคส์รา้งตวัละครคุณนายอคิารสัขึน้มาเพื่อเน้นย ้าให้

เหน็ความหมายโดยนัยของการกระท าของเขา สิง่ที่น่าสนใจคอืในกวีนิพนธ์บทนี้ 
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คุณนายอคิารสัไม่ไดรู้ส้กึโศกเศรา้กบัการตายของสามมีากนัก สิง่ทีเ่ธอไดแ้สดงออก

มากลบัเป็นเช่นนี้  

 

I’m not the first or the last 

to stand on a hillock, 

watching the man she married 

prove to the world 

he’s a total, utter, absolute, Grade A pillock. 

 (ฉนัไม่ใช่คนแรกหรอืคนสดุทา้ยทีย่นืมองผูช้ายทีแ่ต่งงานดว้ย 

 แสดงใหโ้ลกเหน็ว่าเขาเป็นคนโงร่ะดบัสดุยอด)  

 

โดยเธอมองว่าการทีอ่คิารสับนิสงูใกลด้วงอาทติยจ์นความรอ้นจากแสงอาทติยท์ าให้

ปีกละลายและตกลงมาเสยีชวีตินัน้เป็นเพยีงการแสดงความโง่เขลาเท่านัน้ นอกจากนี้ 

เธอยงัตัง้ขอ้สงัเกตอกีว่าการแต่งงานกบัผูช้ายทีน่อกจากจะโง่เขลาแลว้นัน้ยงัพรอ้มที่

จะแสดงความโง่เขลาออกมาให้ทุกคนเห็นได้ นับเป็นเหมือนโชคชะตาที่ผู้หญิง

จ านวนมากต้องเผชญิ ดงันัน้ ประสบการณ์ของเธอจงึไม่ต่างอะไรกบัผูห้ญงิคนอื่นๆ 

ซึง่ในบทกวทีีส่ ัน้และกระชบันี้ ดฟัฟีได้เสยีดสธีรรมชาตขิองผู้ชายจ านวนหนึ่งทีไ่ม่

เพียงแต่จะมีพฤติกรรมที่ไม่ฉลาดแล้วนัน้ แต่ยงัมีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรม

เหล่านัน้ออกมาต่อสาธารณชนอย่างไม่คดิถงึผลทีต่ามมาอกีดว้ย  

 กวนีิพนธอ์กีหนึ่งบททีแ่สดงมุมมองทีค่ลา้ยคลงึกนัเกีย่วกบัผูช้ายนัน้ใชช้ื่อ

ว่า “Mrs. Rip Van Winkle” แมว้่าในกวนีิพนธบ์ทนี้จะไม่ไดก้ล่าวถงึความโง่เขลาของ

ผูช้าย แต่ทศันคตขิองผูเ้ป็นภรรยาทีม่ต่ีอสามนีัน้ใกลเ้คยีงกนัในลกัษณะทีว่่าเธอเบื่อ

หน่ายในตวัสามแีละไม่เสยีดายหรอืเสยีใจหากต้องสญูเสยีสามไีป โดยกวนีิพนธบ์ทนี้

อา้งองิมาจากผลงานเรื่องสัน้ของวอชงิตนั เออรว์งิ (Washington Irving) (1783 - 

1859) นักเขยีนชาวอเมรกินั โดยเรื่องสัน้ชื่อ “Rip Van Winkle” นี้ เล่าเกีย่วกบัรปิ 

แวน วงิเคลิ ชายผูเ้ป็นทีช่ื่นชอบของเดก็ๆ และผูค้นในหมู่บา้นเพราะเขามฝีีมอืในการ
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เล่าเรื่องและสรา้งความบนัเทงิใหแ้ก่ทุกคน แต่ขอ้เสยีของเขาคอืมกัจะไม่ยอมท างาน

บา้นหรอืงานในไร่นาของตน อยู่มาวนัหนึ่งรปิ แวน วงิเคลิไดไ้ปดื่มสงัสรรคก์บักลุ่ม

นักเดนิทางจนหลบัไป เมื่อเขาตื่นมาอกีท ี ปรากฏว่าเวลาผ่านไปแลว้ 25 ปีแล้ว 

นอกจากตวัละครของรปิ แวน วงิเคลิแลว้นัน้ อกีดา้นหนึ่งของเรื่องรปิ แวน วงิเคลิที่

ผูค้นรูจ้กักค็อืภรรยาทีค่อยจ ้าจีจ้ าไชเขาอยู่เสมอเรื่องความเกยีจครา้นไม่ยอมท างาน

ของเขา ดงันัน้ ในเรื่องสัน้ฉบบัดัง้เดมินี้ ภรรยาของเขาหรอืคุณนายรปิ แวน วงิเคลิ

จงึมชีื่อเสยีงในด้านลบไม่แพ้สามเีลยทีเดยีว แม้ว่าสิง่ที่เธอคอยบ่นจะเป็นเรื่องที่

สมควรตามหน้าทีข่องรปิ แวน วงิเคลิกต็าม แต่ภาพลกัษณ์ของเธอทีส่ะทอ้นออกมา

ในเนื้อเรื่องท าใหล้กัษณะการสือ่สารของเธอกลายเป็นการเซา้ซีแ้ละจูจ้ ีจ้นน่าร าคาญ  

 อย่างไรกต็าม เมื่อดฟัฟีไดน้ าเรื่องของคุณนายรปิ แวน วงิเคลิมาเขยีน

เล่าใหม่ในกวีนิพนธ์บทนี้ เธอได้แสดงให้เห็นว่ามุมมองในการเล่าเรื่องนัน้มี

ความส าคญัอย่างมากต่อความรู้สกึของผู้อ่าน เนื่องจากเมื่อเธอได้เล่าเรื่องผ่าน

มุมมองของคุณนายรปิ แวน วงิเคลิแลว้ ผูอ้่านอาจมปีฏกิริยิาทีแ่ตกต่างออกไปจาก

เมื่ออ่านเรื่องสัน้ของเออรว์งิ โดยใน “Mrs. Rip Van Winkle” บุคลกิของคุณนายรปิ 

แวน วงิเคลินัน้ไม่ไดเ้ป็นหญงิวยักลางคนจุกจกิน่าร าคาญทีดู่เหมอืนวนัๆ เอาแต่

บ่นว่าใหส้ามที าสิง่ต่างๆ หากแต่เธอเป็นผูห้ญงิวยักลางคนทีพ่งึพอใจในการใชช้วีติ

ตามวยัของตนและมคีวามสขุเมื่อเป็นอสิระจากชวีติคู่  

 คุณนายรปิ แวน วงิเคลิทีผ่่านการน าเสนอของดฟัฟีนัน้ สามารถยอมรบักบั

วยัทีผ่่านไปไดค้่อนขา้งด ีหลงัจากทีร่ปิ แวน วงิเคลิหายตวัไป ซึง่ในกวนีิพนธบ์ทนี้ 

ดฟัฟีไดเ้ลอืกใชค้ าทีอ่ธบิายถงึสถานการณ์ของรปิ แวน วงิเคลิผูเ้ป็นสามไีดอ้ย่างตรง

ประเดน็ว่า เขาหลบัไป (“while he slept”) ถงึแมคุ้ณนายรปิ แวน วงิเคลิจะพูดถงึชวีติ

ในช่วงอายุของเธอว่าเป็น “deep waters/ of late middle age” ทีเ่ตม็ไปดว้ยอาการ

ปวดเมื่อยไปทัว่ร่างกาย (“Aching from head to foot”) แต่เธอกพ็อใจกบัการทีไ่ด้

รบัประทานอาหารตามทีต่อ้งการและไม่ตอ้งพยายามดูแลรกัษาตวัเองเพื่อใหม้รีูปร่าง

ผอมเพรยีวและสวยเพื่อเอาใจสาม ี(“I took up food/ And gave up exercise”) และ

เธอกไ็ดค้น้พบงานอดเิรกใหม่ใหก้บัตวัเธอเอง นัน่กค็อืการวาดรูปและการท่องเทีย่ว



ดรณิทพิย ์ จนัทรส์ทิธิ ์238 

ไปตามทีต่่างๆ (“I found some hobbies/ for myself./ Painting. Seeing the sights”) 

โดยเธอมองว่านี่เป็นสิง่ทีส่่งผลดต่ีอเธอ ดงัทีไ่ดบ้อกไวอ้ย่างชดัเจนว่า “It did me 

good.”  

 ทัง้นี้ จะเหน็ไดว้่าคุณนายรปิ แวน วงิเคลิไม่ไดอ้าลยัชวีติคู่ทีเ่คยมกีบัสามี

แมแ้ต่น้อย ทีจ่รงิแลว้เธอกลบัมคีวามสขุทีไ่ดใ้ชช้วีติในลกัษณะทีไ่ม่ตอ้งยุ่งเกีย่วกบั

สาม ีขอ้สงัเกตแรกคอืเธอกล่าวถงึสามเีป็นครัง้แรกเพื่อเป็นการสรา้งบรบิทใหก้บั

การเล่าถึงงานอดเิรกใหม่ของเธอ นัน่กค็อืเมื่อเขาหลบัไป เธอถงึสามารถออก

เดนิทางและวาดรปูตามทีเ่ธอใฝ่ฝันไวไ้ด้ สิง่นี้สามารถตคีวามไดว้่าทศันคตทิีเ่ธอมี

ต่อสามีนัน้คือเขาเป็นอุปสรรคที่ขดัขวางท าให้เธอไม่สามารถใช้ชีวิตตามที่เธอ

ตอ้งการได ้แต่ทีย่ิง่ไปกว่านัน้ คอืสิง่ทีเ่ธอมองว่าเป็นสิง่ดทีีสุ่ดทีเ่กดิขึน้กบัเธอกค็อื

การบอกลาการมคีวามสมัพนัธ์ทางเพศกบัสามี (“saying a none-too-fond/ 

farewell to sex.”) จากความคดิเหน็ของเธอในประเดน็น้ี เราอาจสามารถสรุปไดว้่า

ปัญหาในการแต่งงานระหว่างคุณนายรปิ แวน วงิเคลิ และสามนีัน้ไม่ไดม้เีพยีงแค่

เรื่องสามีของเธอมีนิสยัเกียจคร้านไม่ยอมท างานเท่านัน้  แต่ยังรวมไปถึง

องคป์ระกอบอื่นๆ ในชวีติการแต่งงานดว้ยเช่นกนั เมื่อสามไีม่อยู่แลว้ เธอกเ็สมอืน

หลุดพน้จากการท าหน้าทีภ่รรยาทีเ่ธอไม่ไดรู้ส้กึสนุกสนานไปดว้ย  

 อย่างไรกต็าม ดฟัฟีมไิดห้ยุดการวพิากษ์วจิารณ์ชะตาชวีติของผูห้ญงิเช่น

คุณนายรปิ แวน วงิเคลิในการแต่งงานไวเ้พยีงเท่านัน้ แต่ยงัไดก้ล่าวต่อไปถงึสิง่ที่

ตามมาในอนาคตอกีดว้ย ในขณะทีต่วัละครของคุณนายรปิ แวน วงิเคลิในเรื่องสัน้

ของเออรว์งินัน้ถูกกล่าวถงึว่าเสยีชวีติไปแลว้เมื่อรปิ แวน วงิเคลิตื่นขึน้มาหลงัจาก

สลบไสลไปเป็นเวลานานหลายทศวรรษ แต่ในบทกวีนิพนธ์นี้ ดฟัฟีได้แสดง

อารมณ์ตลกรา้ยไวใ้นตอนทา้ย ดว้ยการสรา้งเรื่องใหท้ัง้สามแีละภรรยาไดก้ลบัมา

อยู่ดว้ยกนัอกีครัง้หลงัจากรปิ แวน วงิเคลิตื่น แต่แน่นอนว่าหลงัจากทีผู่อ้่านไดร้บัรู้

ความในใจของคุณนายรปิ แวน วงิเคลิแลว้ กค็งพอจะคาดเดาไดว้่าการกลบัมาอยู่

ดว้ยกนัครัง้นี้คงไม่เป็นที่พงึพอใจของผู้เป็นภรรยาเป็นแน่ ซึ่งดฟัฟีกไ็ดท้ิ้งท้าย 

“Mrs. Rip Van Winkle” ไวเ้ช่นนี้  
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Until the day 

I came home with this 

drawing of Niagara 

And he was sitting up in bed 

rattling Viagra. 

 

การกลบัมาพบกนัอกีครัง้ของสองสามภีรรยารปิ แวน วงิเคลิในมุมมองของแคโรล 

แอน ดฟัฟีนี้ นับว่าเป็นการเน้นย ้าความผดิหวงัทีคุ่ณนายรปิ แวน วงิเคลิต้องเผชญิ 

โดยจะเหน็ไดจ้ากจงัหวะของการด าเนินเรื่องราวในบทกวนีิพนธน์ี้ ดฟัฟีอธบิายช่วง

ขณะทีคุ่ณนายรปิ แวน วงิเคลิตระหนักว่าสามกีลบัมาแลว้และตระหนักถึงผลทีจ่ะ

ตามมาจากการกลบัมาครัง้นี้ต่อจากความในใจของเธอทีก่ล่าวถงึความสุขในระหว่าง

ทีส่ามไีม่อยู่ โดยเฉพาะเมื่อภาพทีเ่ธอกลบัมาเหน็คอืสามกี าลงันัง่เขย่าขวดยาไวอากรา

อยู่บนเตียง สิ่งที่เธอเห็นนี้ถูกน ามาวางเปรียบเทียบกับการที่เธอบอกลาการมี

เพศสมัพนัธก์บัสามแีละการทีเ่ธอถอืภาพวาดน ้าตกไนแอการากลบัมาบา้น ซึ่งอาจ

ตคีวามไดว้่าการกลบัมาของสามคีรัง้นี้นัน้จะเป็นจุดเปลี่ยนอกีครัง้ในชวีติของเธอที่

ท าให้เธอต้องหยุดการใชช้วีติตามความต้องการของตวัเองและอาจต้องถูกบงัคบัให้

สนองต่อความตอ้งการของสามแีมว้่าจะเป็นสิง่ทีเ่ธอไม่ชอบกต็าม  

 นอกจากเป็นภาพสะทอ้นชวีติแต่งงานจากมุมมองภรรยาแล้ว ตอนจบ

ของกวนีิพนธบ์ทนี้ยงัแสดงภาพรปิ แวน วงิเคลิผูเ้ป็นสามใีนลกัษณะทีน่่าสมเพช

อกีดว้ย จากการที่เขาต้องพึ่งยาไวอากราเพื่อกระตุ้นปลุกเรา้ใหส้ามารถเขา้ร่วม

กจิกรรมทางเพศกบัภรรยาได้ ทัง้นี้ ตวัละครเพศชายทีห่มกมุ่นกบัเรื่องเพศไม่ว่า

อายุของตนจะมากแค่ไหนนัน้สามารถพบไดท้ัว่ไป แต่ “Mrs. Rip Van Winkle” 

ขยายความลกัษณะตัวละครเช่นนัน้ด้วยการแทรกรายละเอียดของอาการเสื่อม

สมรรถภาพทางเพศเขา้ไป ผูอ้่านจะเหน็ไดว้่าดฟัฟีน าเสนอภาพของทัง้รปิ แวน วงิ

เคลิ และอคิารสัในลกัษณะคลา้ยคลงึกนั ดว้ยขอ้เสยีทีช่ดัเจนและไรซ้ึง่ลกัษณะอนั

พงึประสงคท์ีจ่ะดงึดดูใจผูเ้ป็นภรรยาของตนได ้ 
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 หากมองว่าชะตากรรมของคุณนายรปิ แวน วงิเคลิเป็นความจรงิอนัน่าเศรา้

ของผูเ้ป็นภรรยาทีไ่ม่สามารถออกความเหน็เกีย่วกบับทบาทของเธอในความสมัพนัธ์

ระหว่างสามภีรรยาได ้ เรื่องราวของคุณนายอสีปกเ็สนอมุมมองอกีด้านหนึ่ง ในกวี

นิพนธช์ื่อ “Mrs. Aesop” นี้ ดฟัฟีไดก้ล่าวถงึชวีติคู่ของสามภีรรยาอกีคู่หนึ่งทีไ่ม่เคย

ได้รบัการกล่าวถึงมาก่อน โดยทศันคติของผู้เป็นภรรยาที่มต่ีอสามนีัน้ ค่อนขา้ง

ใกลเ้คยีงกบัทีไ่ดก้ล่าวไวใ้น “Mrs. Rip Van Winkle” แต่ในทางกลบักนั อาจกล่าวได้

ว่าตวัละครของคุณนายอสีปมวีธิรีบัมอืกบัสาม ีไดด้กีว่าคุณนายรปิ แวน วงิเคลิมาก

ทเีดยีว  

 จากชื่อของกวีนิพนธ์บทนี้ ผู้อ่านสามารถเดาได้ไม่ยากว่าเป็นเรื่อง

เกีย่วกบัสตรคีนใด คนทัว่ไปน่าจะแทบไมม่ใีครทีไ่ม่รูจ้กัชื่อของ Aesop (อสีป) ผูซ้ึง่

เป็นทีม่าของนิทานอสีปจ านวนมากทีไ่ดร้บัการเล่าต่อกนัมาจากรุ่นสู่รุ่น ประวตัทิี่

ผูค้นทัว่ไปทราบกนันัน้กล่าวว่าอสีปเป็นนักเล่านิทานชาวกรกีโบราณซึง่มชีวีติอยู่

ในช่วงเวลาประมาณศตวรรษที ่620 ถงึ 564 ก่อนครสิตกาล อย่างไรกต็าม ขอ้มูล

เกีย่วกบัชวีติของอสีปนัน้หาไดย้ากมาก อนัเป็นเหตุใหเ้กดิความไม่แน่นอนเกีย่วกบั

การมชีวีติอยู่ของเขา เราสามารถพบเรื่องราวเกีย่วกบัอสีปไดจ้ากแหล่งขอ้มูลจ านวน

หนึ่ง ซึง่ลว้นแลว้แต่ไม่สามารถยนืยนัการมตีวัตนของเขาอยู่ได้ ดงันัน้ จงึไม่สามารถ

หาขอ้มูลยนืยนัเกีย่วกบัภรรยาของเขาไดอ้กีเช่นกนั อกีทัง้เนื้อหาจากแต่ละแหล่งก็

อาจแตกต่างกนัไป แต่สิง่หนึ่งทีค่นทัว่ไปในยุคปัจจุบนัรบัรูเ้กีย่วกบัอสีปคอืเขาเป็น

นักเล่านิทาน หรอื fabulist ถ้าเทยีบกบัตวัละครอื่นๆ ทีไ่ดร้บัการพูดถงึในผลงานชุด 

The World’s Wife นี้ อสีปอาจจะถอืว่าอยู่ในสายงานเดยีวกนักบัดฟัฟีทีสุ่ด เพราะตวั

เขากเ็ป็นนกัประพนัธ ์เป็นผูส้รา้งสรรคผ์ลงานดว้ยถ้อยค า ถงึแมว้่าตวัผลงานของทัง้

คู่จะจดัอยู่ในคนละประเภทกนักต็าม ทัง้นี้ หากจะกล่าวถงึลกัษณะการใชช้วีติของ

บุคคลผูอ้ยู่ในสายงานนี้ ดฟัฟีกน่็าจะสามารถเขา้ใจไดด้ ีไม่ว่าจะเป็นการด าเนินชวีติ

หรอืแมแ้ต่อารมณ์ความรูส้กึ โดยในกวนีิพนธช์ื่อ “Mrs. Aesop” นี้ เรยีกไดว้่าดฟัฟีได้

น าเสนอความรู้สกึที่สตรผีู้เป็นภรรยาของอสีปน่าจะมต่ีอการใช้ชวีติในฐานะภรรยา

ของอสีปผูโ้ด่งดงั 
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 ทัง้นี้ ในสายตาของคนภายนอก มกัจะมองว่าอสีปเป็นผูเ้ฉลยีวฉลาดและ

น่าชื่นชม ผูซ้ึง่สามารถน าเสนอบทเรยีนสอนใจออกมาในรูปแบบของนิทานพืน้บา้นที่

ทุกคนสามารถเขา้ถงึได ้ท าใหแ้มแ้ต่เดก็เลก็ๆ กส็ามารถเรยีนรูแ้นวทางการด าเนิน

ชวีติอนัจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาในอนาคตไดอ้ย่างง่ายๆ โดยนิทานอสีปไดม้กีาร

เล่าต่อกนัไปในหลายภาษาทัว่โลกและได้หยัง่รากลกึลงไปในจิตใจของผู้คนหลาย

ประเทศ จนเป็นทีจ่ดจ าไดแ้มใ้นเวลาทีพ่วกเขาเหล่านัน้เตบิโตเป็นผูใ้หญ่หรอืแก่ชรา

ลงแล้ว และลกัษณะอนัน่าจดจ านี้เองที่เป็นสาเหตุให้มกีารเล่านิทานอสีปต่อกนัไป

เรื่อยๆ จากพ่อแม่สูล่กูหลานสบืไป  

 เมื่อมองดูผลงานของอสีปที่เป็นเหมอืนกบัมรดกชิ้นใหญ่ให้แก่ชาวโลก

แลว้นัน้ เราอาจจะรูส้กึว่าสตรผีูเ้ป็นภรรยาของอสีปน่าจะรูส้กึชื่นชมหรอืภาคภูมใิจ

ในตวัสามไีม่มากกน้็อย แต่ใน “Mrs. Aesop” นี้ ทศันคตทิีแ่สดงออกมากลบัไม่

ใกลเ้คยีงสิง่นัน้แมแ้ต่น้อย  

 เริม่ตัง้แต่ในประโยคแรกของกวนีิพนธบ์ทนี้ คุณนายอสีปกล่าวถงึผูเ้ป็น

สามไีวว้่า “By Christ, he could bore me for Purgatory.” ซึง่แสดงถงึความเบื่อ

หน่ายทีเ่ธอมต่ีอสาม ีอกีทัง้เธอยงัวเิคราะหล์กัษณะนิสยัของสามไีวอ้ย่างเจบ็แสบ

ว่า “He was small/ didn’t prepossess.” เขานัน้มรีปูร่างทีเ่ลก็ ซึง่มกัจะถูกมองว่า

ไม่เขม้แขง็ตามลกัษณะบุรุษเพศและไมต่อ้งตาตอ้งใจสตร ีโดยเฉพาะอย่างยิง่ในยคุ

สมยักรกีโบราณทีช่ื่นชมชายผูเ้ป็นนักรบ มรีปูร่างแขง็แรงก าย า แต่ถงึแมว้่าอสีปจะ

มคีวามสามารถในการเล่านิทานซึ่งแสดงปัญญาและไหวพรบิ นัน่กไ็ม่ได้ท าให้

ภรรยาของเขาประทบัใจมากขึน้เลย เธอกลบัมองว่าการเล่านิทานนัน้เป็นวธิทีีเ่ขา

ใชเ้พื่อพยายามชดเชยใหก้บัจุดบกพร่องของเขา จะเหน็ไดจ้ากการทีเ่ธอกล่าวว่า 

“So he tried to impress.” ต่อจากทีเ่ธอกล่าวถงึจุดบกพร่องทางกายภาพของเขา 

ซึง่การใชล้กัษณะไวยากรณ์เป็นเหตุเป็นผลนัน้ แสดงใหเ้หน็ความเชื่อมโยงอย่าง

ชดัเจนระหว่างรูปลกัษณ์ภายนอกและพฤตกิรรม และการเลอืกใชค้ าว่า “tried” ก็

บ่งบอกความรูส้กึของเธอไดอ้ย่างดเีช่นกนั เพราะเธอมองว่าสิง่ทีเ่ขาท านัน้ ไม่ได้

ส าเรจ็ผลตามทีเ่ขาคาดหวงั จงึนบัว่าเป็นไดแ้ค่ความพยายามเท่านัน้ นอกจากเธอ
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จะไม่ประทบัใจกบัเรื่องราวต่างๆ ทีเ่ขาเทีย่วเล่าใหผู้ค้นฟังแลว้นัน้ เธอยงัแสดง

อาการร าคาญเวลาทีเ่ขาแต่งนิทานหรอืหาแรงบนัดาลใจส าหรบันิทานของเขา โดย

จะสงัเกตไดจ้ากค าทีเ่ธอใชใ้นกวนีิพนธบ์ทนี้เช่น “tedious” (น่าเบื่ออย่างยิง่ยวด) 

หรอื “Asshole” (ค าสบถด่าผู้ที่มองว่าเป็นคนโง่หรอืคนเลว) และการแสดง

ความรู้สกึอย่างตรงไปตรงมาของเธอว่าเธอต้องอดทนอย่างมากที่จะไม่ให้เผลอ

หลบัไปในเวลาทีอ่สีปก าลงัเล่าเรื่องของเขาอยู่ (“Some days/ I could barely 

keep awake as the story droned on/ towards the moral of itself.”)  

 องค์ประกอบหนึ่งที่น่าสนใจในกวีนิพนธ์บทนี้คือภาษาที่ดฟัฟีเลือกใช้ 

โดยจะเหน็ไดว้่าดฟัฟีจงใจน าลกัษณะเด่นของนิทานอสีปมาลอ้เลยีนเพื่อทีจ่ะสื่อถงึ

ความหงุดหงดิและไม่พอใจของคุณนายอสีป เริม่จากในบรรทดัทีส่ามและสีข่องบท

กลอนนี้ คุณนายอสีปกล่าวว่า “Well, let me tell you now/ that the bird in his 

hand shat on his sleeve,/ never mind the two worth less in the bush.” 

ประโยคนี้ ดว้ยตวัมนัเองอาจไม่มคีวามหมายอะไร แมจ้ะมองว่านี่คอืสิง่ทีภ่รรยา

บ่นเกีย่วกบัสาม ี การพูดถงึนกทีถ่่ายมูลบนแขนเสือ้กด็ูไม่มเีหตุผลใดๆ แต่เมื่อดู

บริบทว่าสามใีนที่นี้คืออีสปแล้วนัน้ จะเหน็ได้ว่านี่เป็นการเสยีดสทีี่ชาญฉลาด

ทเีดยีว ดฟัฟีเลอืกใชสุ้ภาษิตโบราณทีก่ล่าวว่า ‘A bird in the hand is worth two 

in the bush’ ซึง่หมายความว่าควรยอมรบัสิง่ทีม่อียู่แมว้่าจะไม่ใช่สิง่ทีย่ ิง่ใหญ่ดกีว่า

ทีจ่ะรอคอยสิง่ทีด่กีว่าในอนาคต ซึง่อาจเป็นสิง่ทีไ่ม่แน่นอน โดยทีม่าของสุภาษิตนี้

สามารถยอ้นกลบัไปถงึการฝึกนกเหยีย่วล่าเหยื่อ (falconry) ในยุคกลาง ในกรณีนี้ 

นกเพยีงตวัเดยีวทีอ่ยู่ในมอื (‘a bird in the hand’) หมายถงึนกเหยีย่วทีท่ าหน้าที่

ล่าเหยื่อ เรยีกไดว้่ามคี่ามากกว่าเหยื่อในพุ่มไมแ้ม้ว่าในพุ่มไม้จะมสีองตวักต็าม 

(‘two in the bush’) โดยสนันิษฐานไดว้่าสุภาษิตนี้มกีารใชก้นัมาเป็นเวลานาน

ตัง้แต่สมยัศตวรรษทีส่บิสามในรปูแบบทีแ่ตกต่างจากปัจจุบนัเลก็น้อย แต่หลกัฐาน

ทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของสุภาษิตนี้ในรูปแบบเดยีวกบัทีใ่ชก้นัในปัจจุบนันัน้ ปรากฏขึน้ใน

หนงัสอืชื่อ A Hand-book of Proverbs (1670) ทีเ่ขยีนโดยจอหน์ เรย ์(John Ray) 

(Martin) ส าหรบัการลอ้เลยีนทีด่ฟัฟีน าไปใสไ่วใ้น “Mrs. Aesop” นัน้ กล่าวถงึนกที่
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อยู่ในมอืว่าแทนทีจ่ะเป็นสญัลกัษณ์แสดงถงึสิง่ทีด่หีรอืขอ้ไดเ้ปรยีบกลบักลายเป็น

ไม่มปีระโยชน์ใดๆ เนื่องจากมาถ่ายมูลบนแขนเสือ้ และอกีสองตวัทีอ่ยู่ในพุ่มไมก้็

ยิง่ไรค้่ายิง่ขึน้ไปอกี ทัง้นี้ ถงึแมอ้สีปจะไม่ไดเ้ป็นผูค้ดิคน้สุภาษิตนี้ขึน้มา แต่กม็ี

ลกัษณะเด่นเดยีวกบับทเรียนสอนใจในนิทานอสีปทัง้หลาย นัน่คอืการใชส้ตัวเ์ป็น

ตวักระท าหรอืเป็นตวัละครทีใ่ชส้ื่อความหมาย ซึง่นับว่าเป็นการเริม่ต้นการเสยีดสี

อสีปไดอ้ย่างด ี 

 นอกจากสุภาษิตแรกนัน้ การเลอืกใชค้ าต่อๆ มาในบทกวนีิพนธก์ย็งัคง

ลกัษณะของการลอ้เลยีน โดยดฟัฟีเลอืกน าเอาจุดเด่นในผลงานโด่งดงัของอสีปมา

เป็นจุดใหคุ้ณนายอสีประบายความไม่พอใจ ดงัจะเหน็ไดจ้ากขอ้ความทีว่่า “What 

race? What sour grapes? What silk purse,/ sow’s ear, dog in a manger, 

what big fish?” สิง่เหล่านี้ทีคุ่ณนายอสีปกล่าวถึง ไม่ว่าจะเป็นการวิง่แข่งจาก

นิทานเรื่องกระต่ายกบัเต่า หรอืองุ่นเปรีย้ว ลว้นแลว้แต่เป็นสิง่ทีป่รากฏอยู่ในนิทาน

อสีปทัง้สิน้ โดยก่อนหน้านี้เธอกไ็ดเ้ล่าถงึพฤตกิรรมของอสีปทีม่กัจะใชเ้วลาหมดไป

กับการนัง่สงัเกตสิงสาราสตัว์อย่างจริงจังจนกลายเป็นเหมือนความหมกมุ่น 

(obsession) เช่นการทีเ่ขาจะขดุคุย้ในสถานทีต่่างๆ เพื่อหาสตัวบ์างตวัทีน่่าสนใจ  

 

 scour the hedgerows for a shy mouse, the fields 

 for a sly fox, the sky for one particular swallow 

 that couldn’t make a summer 

 

หรอืแมแ้ต่การทีเ่ขาจะหยุดเพื่อจดขอ้ความเกีย่วกบัสตัวท์ีพ่บเหน็ในชวีติประจ าวนั

เวลาทีอ่อกไปขา้งนอก (“he stopped and made a note”) ซึง่ลว้นแต่เป็นการ

กระท าทีท่ าใหเ้ธอหงุดหงดิใจทัง้สิน้ และจากการทีเ่ธอเลอืกขึน้ตน้แต่ละค าถามของ

เธอดว้ยค าว่า ‘what’ ยงัชีใ้หเ้หน็ว่าเธอมองสิง่เหล่านี้ว่าเป็นสิง่ทีไ่ม่ส าคญัและไม่

น่าสนใจเอาเสยีเลย นี่เป็นการแสดงมุมมองอกีดา้นหนึ่งว่าถงึแมค้นทัว่ไปจะชื่นชม
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และชื่นชอบนิทานอสีป แต่ส าหรบัคนทีใ่ชช้วีติอยู่กบัตวันักเล่านิทานเหล่านี้ มนั

เป็นสิง่ทีไ่ม่น่าอภริมยแ์มแ้ต่น้อย 

 แมว้่าใน “Mrs. Aesop” เราจะไม่ไดเ้หน็การด ารงชวีติของสตรผีูน้ี้ยามที่

ไม่มสีามอียู่ อย่างทีเ่ราไดเ้หน็ใน “Mrs. Rip Van Winkle” แต่จากความในใจของ

เธอเวลาทีอ่ยู่กบัสาม ี เรากพ็อจะเขา้ใจไดว้่าภรรยาทัง้สองคนนี้น่าจะมคีวามคดิที่

เหน็พอ้งต้องกนัเกีย่วกบัความเบื่อหน่ายและไม่พอใจสามี ทัง้นี้ ยงัมอีกีประเดน็

หนึ่งทีเ่ป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างกวนีิพนธส์องบทนี้ได้ นัน่คอืความเหน็ในเรื่องเพศ

ของภรรยาสองคนนี้ ดงัทีไ่ดก้ล่าวไวข้า้งต้นว่าคุณนายรปิ แวน วงิเคลิไดแ้สดง

ความพงึพอใจเมื่อสามขีองเธอหายไปและเธอไม่ต้องมคีวามสมัพนัธท์างเพศกบั

สามอีกีต่อไป ส าหรบัคุณนายอสีปนัน้ เธอแสดงความเหน็เกีย่วกบัเรื่องทางเพศ

ระหว่างเธอกบัสามอีอกมาในลกัษณะที่ใจกล้าและชดัเจนกว่ากนัมาก โดยเธอ

เริม่ตน้อย่างตรงไปตรงมาว่าเพศสมัพนัธร์ะหว่างเธอกบัสามขีองเธอนัน้ช่างเลวรา้ย 

(“the sex/ was diabolical.”)  

 แต่ในขณะทีคุ่ณนายรปิ แวน วงิเคลิต้องทนอยู่กบัชวีติคู่เมื่อสามกีลบัมา 

ซึง่เหน็ไดจ้ากภาพสุดทา้ยทีด่ฟัฟีอธบิายไวใ้น “Mrs. Rip Van Winkle” คอืตอนที่

เธอกลบับา้นมาเจอสามนีัง่เขย่าขวดยาไวอากรา้อยู่ ซึง่บอกเป็นนัยว่าเธอจะต้อง

กลบัไปมคีวามสมัพนัธท์างเพศกบัคู่ชวีติของเธออกีครัง้ ในบทกวขีองคุณนายอสีป 

เธอสามารถรบัมอืกบัสถานการณ์ของเธอได้อย่างชาญฉลาดและได้รบัทางออก

ตอนจบที่น่าจะดกีว่ามาก โดยหลงัจากที่คุณนายอสีปบ่นเรื่องการเล่านิทานของ

สามแีละน าองคป์ระกอบจากนิทานเหล่านัน้มาลอ้เลยีนตวัอสีปเองแลว้นัน้ เธอยงั

ใชว้ธิเีดยีวกนักบัการเผชญิหน้าเขาเกีย่วกบัเรื่องเพศอกีดว้ย  

    

 I gave him a fable one night 

 about a little cock that wouldn’t crow, a razor-sharp axe 

 with a heart blacker than the pot that called the kettle.  

 I’ll cut off your tail, all right, I said, to save my face.  
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จากสีบ่รรทดันี้ จะเหน็ว่าเธอเลอืกทีจ่ะเล่านิทานใหอ้สีปฟังบา้ง แต่สิง่ทีเ่ธอเล่าให้

เขาฟังนัน้เป็นเรื่องทีอ่า้งองิถงึความสมัพนัธท์างเพศทีเ่ลวรา้ยของเธอและเขา นัน่ก็

คอืเรื่องเกีย่วกบันกเขาทีไ่ม่ยอมขนั (ในต้นฉบบับทกวใีชค้ าว่าไก่ตวัผู้ (cock) ซึง่

เป็นค าพอ้งรูปพอ้งเสยีงของอวยัวะเพศชาย) พรอ้มกบัค าขู่ทีว่่าเธอจะตดัหางของ

ไก่ตวันัน้ออกเสยีดว้ยขวานคมเฉียบราวกบัใบมดีโกน ซึง่แฝงเป็นนัยว่าเธอขู่จะท า

เช่นเดยีวกนักบัตวัอสีปด้วย โดยผลที่ได้จากการเล่านิทานเรื่องนี้ของเธอนัน้ก็

เป็นไปอย่างทีเ่ธอคาดหวงัไว้ “That shut him up. I laughed last, longest.” ซึง่

การทีส่ามารถท าใหอ้สีปหยุดพูดได้ นับว่าเป็นสิง่ทีน่่าพอใจส าหรบัเธออย่างมาก

ทเีดยีว  

 กวนีิพนธ์อีกหนึ่งบทที่แสร้งว่าเป็นเสยีงของภรรยาชายผู้มชีื่อเสยีงที่มี

ชวีติอยู่จรงิในประวตัิศาสตร์ คอื “Mrs. Darwin” โดยรูปแบบการเขยีนของกวี

นิพนธบ์ทนี้อยู่ในลกัษณะของบนัทกึประจ าวนัสัน้ๆ โดยภรรยาของชารล์ส ดารว์นิ 

(Charles Darwin) (1809 - 1882) แต่ในขณะทีด่ารว์นิผูเ้ป็นสามมีชีื่อเสยีงในฐานะ

นักวทิยาศาสตร์ผู้คดิ ค้นทฤษฎวีวิฒันาการและเรยีกได้ว่าเปลี่ยนแปลงแนวคดิ

เรื่องตน้ก าเนิดของมนุษยไ์ปเป็นอย่างมาก ภรรยาของเขากลบัไม่ไดแ้สดงท่าทชีื่น

ชมหรอืสนับสนุนดารว์นิเท่าไรนัก โดยใน “Mrs. Darwin” ดฟัฟีไดใ้ชเ้นื้อหาสัน้ๆ 

เพยีงหา้บรรทดัสื่อถงึอารมณ์ขนัทีช่าญฉลาดซึง่ผสมผสานการเสยีดสภีาพลกัษณ์

ของดารว์นิในสายตาของภรรยาเขา้กบัทฤษฎซีึง่เป็นเหมอืนสญัลกัษณ์คู่กบัตวัของ

ดารว์นิไว ้อย่างลงตวั  

 

7 April 1852. 

 

Went to the Zoo. 

I said to Him – 

Something about that Chimpanzee over there reminds me 

           of you. 
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จากเนื้อความในกวนีิพนธบ์ทนี้ จะเหน็ไดว้่าคุณนายดารว์นิ ซึง่ตามประวตัศิาสตรค์อื

เอม็ม่า เวด็จว์ดู (Emma Wedgwood) ผูซ้ึง่เป็นทัง้ภรรยาและลูกพีลู่กน้องของชารล์ส 

ดารว์นิ ลงบนัทกึไวว้่าเธอไดเ้หน็ลงิชมิแปนซทีีส่วนสตัวแ์ละเธอนึกถงึดารว์นิผูเ้ป็น

สาม ี แมว้่าบนัทกึในวนัน้ีจะเป็นขอ้ความสัน้ๆ ทีต่รงไปตรงมาและไม่มลีูกเล่นอะไร

มากมาย แต่ก็นับได้ว่าเป็นการแสดงอารมณ์ขนัที่ชาญฉลาดเนื่องจากดฟัฟีน า

ประเดน็จากทฤษฎวีวิฒันาการของดารว์นิทีก่ล่าวไวว้่ามนุษยน์ัน้ววิฒันาการมาจาก

ลงิมาลอ้ใหเ้หน็ว่าลงินัน้แทจ้รงิแลว้กม็คีวามคลา้ยคลงึกบัดารว์นิจรงิๆ เสยีดว้ย  

ประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับกวีนิพนธ์บทนี้ก็คือวันที่

ทีด่ฟัฟีเลอืกเพื่อจะใชเ้ป็นวนัทีส่ าหรบัไดอารีห่น้านี้ซึง่ไดแ้ก่วนัที่ 7 เดอืนเมษายน 

ปี ค.ศ. 1852 ซึง่ถ้าส าหรบัผูอ้่านทีไ่ม่คดิอะไรแลว้นัน้ วนัทีน่ี้กอ็าจเป็นเพยีงแค่

วนัทีส่มมตวินัทีห่นึ่งทีด่ฟัฟีคดิขึน้มาเพื่อใหร้ปูแบบของไดอารีน่ี้ดสูมจรงิ แต่ถา้มอง

จากประวตัศิาสตรแ์ลว้ จะเหน็ว่าหนังสอืเรื่อง The Origin of Species ทีเ่ผยแพร่

ทฤษฎวีวิฒันาการของดารว์นิไดร้บัการตพีมิพใ์นปี ค.ศ. 1859 นัน่แสดงว่าดฟัฟีจง

ใจใหคุ้ณนายดารว์นิเขยีนบนัทกึทีอ่า้งองิถงึความคลา้ยคลงึระหว่างดารว์นิ ผูเ้ป็น

ตวัแทนของมนุษย์ และลงิไวเ้ป็นเวลาถงึเจด็ปีก่อนทีด่ารว์นิจะตพีมิพห์นังสอืของ

เขาเอง เราสามารถมองไดว้่านี่เป็นวธิทีีด่ฟัฟีสอดแทรกแนวคดิสตรนีิยมเอาไวใ้น

กวนีิพนธ์บทนี้ดว้ยการแสดงให้เหน็ความเฉลยีวฉลาดและช่างสงัเกตของหญิงผู้

เป็นภรรยา อกีทัง้ยงับอกเป็นนัยว่าความคดิของคุณนายดารว์นิอาจจะส่งอทิธพิล

ต่อทฤษฎวีวิฒันาการทีโ่ด่งดงัของดารว์นิอกีดว้ย โดยการสอดแทรกรายละเอยีด

เลก็ๆ เช่นนี้ไว ้ ถอืเป็นการแสดงทศันคตต่ิอพลวตัความสมัพนัธร์ะหว่างเพศชาย

และเพศหญงิอกีครัง้หนึ่ง ว่าฝ่ายหญงิกอ็าจส่งอทิธพิลต่อฝ่ายชายไดไ้ม่เวน้แมแ้ต่

เรื่องทางวชิาการ และผลงานทีม่ชีื่อเสยีงทีท่ ัว่โลกรูจ้กักนัดวี่าเป็นฝีมอืของบุรุษนัน้ 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวชิาการ นวตักรรม ศลิปะ อาจมสีตรทีีเ่ป็นเบือ้งหลงัอยู่กเ็ป็นได้  
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บทสรปุ 

 แมต้วัอย่างบทกวนีิพนธจ์ านวนหนึ่งทีเ่ลอืกมาแนะน าในบทความฉบบันี้

จะมจี านวนไม่มากและบทวเิคราะหไ์ม่ไดล้งลกึถงึรายละเอยีดทัง้หมดหรอืพจิารณา

ทุกแง่มุมของบทกว ีแต่กแ็สดงใหเ้หน็ถงึแนวทางหนึ่งในงานเขยีนของแคโรล แอน 

ดฟัฟี ทีมุ่่งเน้นการเป็นกระบอกเสยีงใหก้บักลุ่มคนทีม่สีว่นน้อยหรอืมกัถูกมองขา้ม

ในสงัคม โดยใน The World’s Wife คนกลุ่มนี้กค็อืสตร ีหรอืภรรยาทัง้หลายนัน่เอง 

จะเหน็ไดว้่าผูเ้ล่าเรื่องในกวนีิพนธแ์ต่ละบทใน The World’s Wife นี้ ไม่ไดถู้กกดขี่

เฉพาะจากความเป็นสตรเีพศเท่านัน้ แต่พวกเธอยงัต้องทนทุกขก์บัการตกอยู่

ภายใต้เงาของความมชีื่อเสยีงของสามหีรือความทุ่มเททีส่ามมีใีหก้บัสิง่อื่นทีส่รา้ง

ชื่อเสยีงใหก้บัพวกเขาอกีดว้ย 

 อย่างไรกด็ ีผลงานชุด The World’s Wife นี้เป็นแค่เพยีงผลงานชุดหนึ่งจาก

งานจ านวนมากของดฟัฟี ซึ่งเช่นเดยีวกบักวผีู้เจนจดัในวงการและมคีวามสามารถ

รอบดา้น ดฟัฟีไม่ไดป้ระพนัธบ์ทกวอีอกมาในลกัษณะเดยีวเท่านัน้ ผูท้ีอ่่านผลงานชุด

อื่นๆ ของดฟัฟีจะพบว่าเธอไดก้ล่าวถงึประเดน็อื่นๆ อกีมากมายทีน่อกเหนือไปจาก

เรื่องของความเป็นผูห้ญงิและความสมัพนัธร์ะหว่างชายหญงิ แต่สิง่หนึ่งทีค่งเดมิใน

งานทุกชิน้นัน้กค็อืรูปแบบการเขยีนทีเ่น้นความเรยีบง่าย แต่แฝงไวด้ว้ยความลกึซึง้

ทัง้ทางภาษาและทางเนื้อหาใจความส าคญั จนอาจพูดได้ว่าดฟัฟีเป็นกวทีีส่ามารถ

สรา้งความประทบัใจใหก้บัทัง้ผู้อ่านสมยัใหม่ทีช่ ื่นชอบบทกวทีีเ่รยีบง่าย และผูอ้่าน

สมยัเก่าทีช่ื่นชอบบทกวทีีม่ชี ัน้เชงิ และดว้ยเหตุนี้ ดฟัฟีจงึถอืว่าเป็นกวผีูเ้ป็นตวัแทน

กวรี่วมสมยัทีเ่หมาะสมอย่างยิง่คนหนึ่ง  
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เชิงอรรถ 

 

   1. วฒันธรรมสมยันิยม หรอืวฒันธรรมแนวป๊อป (Pop culture) หมายถงึ

วฒันธรรมทีแ่สดงออกถงึสิง่ทีเ่ป็นทีน่ิยมของผูค้นในยุคสมยันัน้ๆ รวมทัง้ความคดิ 

มุมมอง ทศันคต ิภาพลกัษณ์ทีไ่ดร้บัการยอมรบัว่าเป็นสว่นหนึ่งของสือ่กระแสหลกั 

โดยสือ่สารออกมาไดทุ้กรปูแบบ เช่นศลิปะ การแต่งกาย วรรณกรรม กฬีา อาหาร 

เป็นตน้ 
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