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This article is extracted from the thesis titled “Genders
and Sexualities in Uthis Haemamool’s Works”. It aims at
studying the relationship between women and patriarchy
in three novels: ‘Lap Lae, Kaeng Khoi’ , ‘Lak Alai’ , and
‘Juti’. Through gender critical lens, it is found that women
and patriarchy interact within 2 dimensions: 1) women under
patriarchy and 2) women resisting patriarchy.
Under the patriarchal power, there is violence against
women. Women’s dependence is rooted in the inferior
educational and family background. Women’s resistance
is found in: 1) language politics, 2) mediation of repressed
feelings, 3) economic independence, 4) supernatural power,
and 5) the manipulation of sexual desire. In the light of
women’s liberation from patriarchy, the analysis implies that
the power of father figures can be inherited to obstruct
women’s pursuit of their liberation.
Keywords:

Uthis Haemamool, patriarchy, women,
gender criticism

วารสารวิชาการ

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง “เพศสถานะ
และเพศวิถีในวรรณกรรมของ อุทิศ เหมะมูล” มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงกับปิตาธิปไตย โดยศึกษา
จากนวนิยาย 3 เรื่อง ได้แก่ ลับแล, แก่งคอย ลักษณ์อาลัย และ
จุติ การศึกษาครั้งนี้อาศัยการวิจารณ์แนวเพศสถานะ จากการ
ศึกษาพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงกับระบบปิตาธิปไตย
ปรากฏ 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) ผู้หญิงภายใต้อ�ำนาจปิตาธิปไตย
และ 2) ผู้หญิงกับการขัดขืนอ�ำนาจปิตาธิปไตย
ผลการศึกษาพบว่า ผูห้ ญิงภายใต้ปติ าธิปไตยถูกปฏิบตั ดิ ว้ ย
ความรุนแรงจากผู้ชาย ต้องยินยอมอยู่ภายใต้อ�ำนาจของผู้ชาย
เพราะไม่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ ซึ่งมีสาเหตุหลัก 2 ประการ
ได้แก่ การศึกษาและชาติกำ� เนิดทีต่ ำ�่ กว่า ในขณะทีผ่ หู้ ญิงกับการ
ขัดขืนอ�ำนาจปิตาธิปไตย ปรากฏวิธีการขัดขืนต่อการใช้อ�ำนาจ
ของผู้ชาย 5 วิธี ได้แก่ 1) การขัดขืนโดยอ�ำนาจของภาษา
2) การขัดขืนโดยผ่านตัวแทนของอารมณ์ทถี่ กู เก็บกด 3) การขัดขืน
โดยอ�ำนาจทางเศรษฐกิจ 4) การขัดขืนโดยอ้างอ�ำนาจเหนือ
ธรรมชาติ และ 5) การขัดขืนโดยอาศัยความปรารถนาทางเพศ
และเมื่อพิจารณาในด้านการหลุดพ้นจากอ�ำนาจปิตาธิปไตย
พบว่าอ�ำนาจดังกล่าวสามารถสืบทอดผ่านตัวแทนซึ่งขัดขวาง
การปลดปล่อยของผู้หญิง
ค�ำส�ำคัญ:

อุทิศ เหมะมูล ปิตาธิปไตย ผู้หญิง การวิจารณ์
แนวเพศสถานะ
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ปิตาธิปไตย (patriarchy) แต่เดิมหมายถึง “อ�ำนาจของบิดา” แต่ใน
ปัจจุบนั หมายถึง “ระบบชายเป็นใหญ่” โดยอาศัยอ�ำนาจของบิดาเป็นรากฐาน
ของเพศชายโดยรวม ปิตาธิปไตยเป็นอ�ำนาจที่แฝงเร้นอยู่กับสิ่งอื่น ๆ เช่น
การเมือง เศรษฐกิจ หรือกฎหมาย มีอ�ำนาจครอบคลุมบทบาท พฤติกรรม
วิธีคิดทั้งของเพศหญิงเพศชาย และเพศอื่น ๆ (เสนาะ เจริญพร, 2548, หน้า
298-299) ดังนั้นปิตาธิปไตยจึงมีบทบาทส�ำคัญในการเขียนวรรณกรรมที่
ด�ำเนินเรื่องด้วยชีวิตของตัวละครหญิงชายและเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม
ในการวิเคราะห์ปติ าธิปไตยในวรรณกรรม นักวิชาการพัฒนาการวิจารณ์แนว
เพศสถานะ (gender criticism) ขึน้ มา โดยให้ความสนใจวรรณกรรมในฐานะ
เครื่องมือถ่ายทอดระบบความคิดเรื่องความแตกต่างทางเพศในสังคม
(Ryan, 2012) การกระท�ำของตัวละครในวรรณกรรมของนักเขียนชายจะ
สะท้อนให้เห็นแนวคิดที่ผู้ชายมีต่อผู้หญิง การใช้อ�ำนาจที่สามารถก�ำหนด
บทบาทของผู้หญิงได้ตามที่ตัวเองปรารถนา
นักเขียนไทยที่น�ำเสนอเรื่องราวของผู้หญิงกับปิตาธิปไตยได้อย่าง
น่าสนใจคือ อุทิศ เหมะมูล นักเขียนที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์
ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจ�ำปี 2552 จากนวนิยายเรื่อง ลับแล,
แก่งคอย นวนิยายของอุทิศ เหมะมูล มีความโดดเด่นในน�ำเสนอปิตาธิปไตย
ผ่านภาพชีวิตของกลุ่มคนชนชั้นกลางถึงชนชั้นล่างซึ่งเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่
ภายในประเทศ มุ่งเน้นประเด็นความขัดแย้งระหว่างตัวละครที่เกิดขึ้นจาก
การใช้อ�ำนาจของผู้ชายภายในครอบครัว และความคาดหวังต่อบทบาท
ความเป็นชายและความเป็นหญิงของตัวละคร ซึ่งเป็นประเด็นความขัดแย้ง
ที่เกิดขึ้นมาจากแนวคิดแบบปิตาธิปไตยที่ให้อ�ำนาจกับผู้ชายและเข้าไป
ก�ำหนดบทบาทชายหญิงของคนในสังคม
การศึกษาครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั เลือกนวนิยายของอุทศิ เหมะมูล จ�ำนวน 3 เรือ่ ง
ได้แก่ ลับแล, แก่งคอย ลักษณ์อาลัย และจุติ เพราะนวนิยายทั้ง 3 เรื่อง
ได้นำ� เสนอเรือ่ งราวของผูห้ ญิงทีอ่ าศัยอยูก่ บั ครอบครัวในชนบททีจ่ งั หวัดสระบุรี
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ภายในครอบครัวประกอบด้วยสามีที่เป็นผู้มีอำ� นาจมากที่สุด ขณะที่ภรรยา
เป็นแม่บ้านมีหน้าที่ท�ำงานบ้านและเลี้ยงดูบุตร และมีบุตรชาย 2-3 คน
นวนิยายทั้ง 3 เรื่องจึงด�ำเนินเรื่องภายใต้สภาพแวดล้อมที่คล้ายคลึงกัน และ
ยังมีขดั ขืนและแสดงออกถึงความไม่พอใจต่ออ�ำนาจปิตาธิปไตยของผูช้ ายใน
ครอบครัว โดยบทความนี้จะมุ่งเน้นความสัมพันธ์ในด้านการต่อสู้ระหว่าง
ผู้หญิงกับปิตาธิปไตยเป็นส�ำคัญ ดังนั้นการศึกษานวนิยายทั้ง 3 เรื่องย่อม
แสดงให้เห็นภาพสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างผูห้ ญิงและปิตาธิปไตยภายใต้
สภาพแวดล้อมแบบเดียวกันที่ชัดเจน

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงกับปิตาธิปไตยในนวนิยายของ
อุทิศ เหมะมูล จ�ำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ ลับแล, แก่งคอย ลักษณ์อาลัย และ
จุติ
การศึกษานี้เป็นการวิจัยเอกสาร (documentary research) โดยมีขั้น
ตอน ดังนี้
1. ขั้นรวบรวมข้อมูล
1.1 รวบรวมข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ดังนี้
1.1.1 รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับปิตาธิปไตย
1.1.2 รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงและ
สังคม
2. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงกับ
ปิ ต าธิ ป ไตยในนวนิ ย ายของอุ ทิ ศ เหมะมู ล ด้ ว ยวิ ธี พ รรณนาวิ เ คราะห์
(descriptive analysis)
3. ขั้นสรุปผล อภิปรายผล ให้ข้อเสนอแนะ
4. ขั้นเสนอผลการวิจัย
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การศึ ก ษานวนิ ย ายของอุ ทิ ศ เหมะมู ล ทั้ ง 3 เรื่ อ ง ได้ แ ก่
ลับแล,แก่งคอย ลักษณ์อาลัย และจุติ พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างผูห้ ญิงกับปิตา
ธิปไตย 2 ลักษณะ ได้แก่ 1. ผู้หญิงภายใต้อ�ำนาจปิตาธิปไตย และ 2. ผู้หญิง
กับ การขัดขืนอ�ำนาจปิตาธิปไตย ในหัวข้อผู้หญิงกับการขัดขืนอ�ำนาจปิตา
ธิปไตยปรากฏวิธีการขัดขืนอ�ำนาจปิตาธิปไตย 5 วิธี ได้แก่ 1) การขัดขืนโดย
อ�ำนาจของภาษา 2) การขัดขืนโดยตัวแทนของอารมณ์ที่ถูกเก็บกด 3) การ
ขัดขืนโดยอ�ำนาจทางเศรษฐกิจ 4) การขัดขืนโดยอ้างอ�ำนาจเหนือธรรมชาติ
และ 5) การขัดขืนโดยอาศัยความปรารถนาทางเพศ
1. ผู้หญิงภายใต้อ�ำนาจปิตาธิปไตย
อ�ำนาจปิตาธิปไตย หรือชายเป็นใหญ่ มองว่าสถานะภาพของผูห้ ญิง
ถูกควบคุมโดยผู้ชายที่มีอ�ำนาจในการปกครองดินแดนว่าผู้หญิงควรเป็น
อย่างไร ผูห้ ญิงต้องมีสถานะเป็นแม่และเมียทีด่ ี ผูห้ ญิงต้องมีลกั ษณะทีอ่ อ่ นหวาน
อ่อนโยน และเก่งในเรื่องงานดูแลบ้าน ความคิดเรื่องอ�ำนาจของผู้ชายเกิด
จากแนวคิดสตรีนิยม (feminism) ที่พยายามเรียกร้องให้เกิดความเท่าเทียม
ระหว่างชายและหญิง นักสตรีนิยมมองว่าความแตกต่างระหว่างเพศเป็น
สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นผ่านการขัดเกลาทางสังคม
เคท มิลเล็ต (Kete Millet) (อ้างถึงใน วารุณี ภูรสิ นิ สิทธิ,์ 2545, 13)
ได้เขียนไว้ใน Sexual Politics (1970) ว่าอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ได้ก่อให้เกิด
ความเชื่อที่ว่าความแตกต่างทางร่างกายท�ำให้เกิดความแตกต่างในบทบาท
ทางเพศ ผู้ชายมีความเหนือกว่า ผู้หญิงมีความด้อยกว่า
ระบบชายเป็นใหญ่ให้อำ� นาจแก่ผชู้ ายในการปกครองในขณะทีผ่ หู้ ญิง
มีบทบาทของผู้ตามที่ดีและเชื่อฟังผู้ชาย แนวคิดนี้ด�ำรงอยู่ในทุกสถาบันของ
สังคม ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเมือง สถาบันศาสนา และสถาบันครอบครัว
ที่พ่อมีอ�ำนาจมากที่สุดในบ้าน

วารสารวิชาการ

จากการศึกษานวนิยายทั้ง 3 เรื่องพบว่า ตัวละครหญิงที่ตกอยู่ภาย
ใต้อำ� นาจปิตาธิปไตยนัน้ มีลกั ษณะร่วมกันคือมีสถานะเป็นภรรยาทีต่ อ้ งถูกกด
อยูภ่ ายใต้อำ� นาจของสามี ในเรือ่ ง ลับแล, แก่งคอย ตัวละครทิพย์ เป็นภรรยา
ทีอ่ ยูภ่ ายใต้อำ� นาจของสามีอนั เนือ่ งมาจากเธอเคยด�ำรงสถานะคนรับใช้และ
พี่เลี้ยงของลูกชายคนโตสามีมาก่อน แม้เมื่อได้แต่งงานกันสถานะของทิพย์
แทบไม่ได้เปลีย่ นแปลงไป เธอยังคงต้องท�ำหน้าทีเ่ ช่นเดิมกับทีเ่ คยท�ำในอดีต
อันได้แก่ การท�ำอาหาร ท�ำความสะอาดบ้าน และเลี้ยงลูก ในขณะที่สามี
ออกไปท�ำงาน ต้องรับและปฏิบัติตามค�ำสั่งของสามี ดังปรากฏในตัวอย่าง

ตัวละครดาวในเรือ่ งจุติ ก็ตอ้ งเผชิญหน้ากับชะตากรรมเดียวกัน คือ
เป็นภรรยาที่ไม่มีสิทธิ์เถียงสามี ดาวถูกสั่งสอนจากบิดามารดาว่าภรรยาถูก
สามีดุด่านั้นเป็นเรื่องปกติ ดังนั้นดาวจึงพยายามที่จะอดทนต่อสิ่งที่เกิดขึ้น
ดังปรากฏในตัวอย่าง
“พ่อแม่ของดาวบอกไว้แล้วใช่ไหม ว่านับแต่นคี้ วามรัก การดูแล
เอาใจใส่ ความซือ่ สัตย์ความจริงใจ และการเชือ่ ฟัง ก่อนหน้านีท้ ดี่ าว
เคยมีให้กับพ่อแม่ ตอนนี้ดาวต้องมีให้กับพี่” เขาเงียบไปหน่อยนึง
“มันง่ายนิดเดียวเอง แค่เปลี่ยนบุคคลจะรักและเทิดทูน ตอนยังเด็ก
เรามอบสิง่ นีใ้ ห้กบั พ่อแม่ พอดาวโตขึน้ ก็มอบสิง่ เหล่านีใ้ ห้สามี รูไ้ หม”
(จุติ, 2558, 240)
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ท่านวางแก้วลงข้างตัว ใช้สายตามองแม่เหมือนเป็นส่วนเกินและ
ว่า “แม่มงึ ไปล้างจานไป” แล้วแม่กป็ ฏิบตั ติ ามอย่างว่าง่าย อย่างไม่มี
ปากมีเสียง ผมรู้สึกพึงพอใจอย่างประหลาดทุกครั้งที่พ่อออกค�ำสั่ง
กับแม่
(ลับแล, แก่งคอย, 2558, 38)
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สถานะของดาวอาจเลวร้ายกว่าทิพย์ เนือ่ งจากภาวะจ�ำยอมภายใต้
อ�ำนาจปิตาธิปไตยของดาวไม่ใช่แค่ในฐานะของแม่บ้านที่ต้องท�ำงานบ้าน
เลี้ยงลูก และปฏิบัติทุกอย่างตามความต้องการของสามีเท่านั้น แต่ดาวยัง
ต้องอดทนเมือ่ สามีพาผูห้ ญิงคนอืน่ เข้ามาอาศัยในบ้านและแนะน�ำว่าเป็นคนรัก
อีกคนของเขาโดยไม่มีสิทธิ์โต้เถียง
ในขณะที่ตัวละครนวล ในเรื่องลักษณ์อาลัย แม้ว่าไม่ได้ถูกสามี
เอารัดเอาเปรียบ แต่นวลก็ยงั ถูกกดขีจ่ ากอ�ำนาจของตัวละครชายตัวอืน่ ทีอ่ ยู่
ในสถานะใกล้เคียงกับสามี นั่นคืออุทิศ พี่ชายของสามีที่ครั้งหนึ่งนวลเคยมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดด้วย แม้ว่าภายหลังจะถูกอุทิศทอดทิ้ง นวลก็ไม่อาจ
เรียกร้องอะไรได้เช่นเดียวกัน
การศึกษานี้แสดงให้เห็นลักษณะร่วมที่เป็นสาเหตุท�ำให้ตัวละคร
หญิงทัง้ 3 ตัว อยูใ่ นสภาวะจ�ำยอมให้สามีกดขีว่ า่ มาจากการปัจจัย 2 ประการ
ได้แก่ การศึกษาและชาติก�ำเนิดที่ต�่ำกว่า
1.1 การศึกษา
ตัวละครหญิงในนวนิยายของอุทิศ เหมะมูล มักถูกสามีดูถูก
เนื่องจากมีการศึกษาที่ต�่ำกว่าตัวอย่างเช่น ดาวจากเรื่องจุติ ที่ไม่ได้รับ
การศึกษา ไม่สามารถอ่านเขียนได้ ดาวจึงไม่ได้รบั ความชืน่ ชมจากสามีเพราะ
ถูกมองว่าไร้การศึกษา มีสถานะต�่ำกว่า นอกจากนี้ตัวละครหญิงที่ขาด
การศึกษาหรือไม่ได้ศกึ ษาในระดับสูงส่งผลให้ไม่สามารถท�ำงานหารายได้เพือ่
เลี้ยงดูตัวเอง จึงจ�ำเป็นต้องพึ่งพาสามีที่สามารถออกไปท�ำงานหารายได้เข้า
บ้าน สามีทเี่ ป็นผูห้ ารายได้เข้าบ้านจึงใช้สาเหตุนใี้ นการกดขีภ่ รรยา ดังปรากฏ
ในตัวอย่าง
“ก็ลองดูสิ ที่มีกินมีใช้มีที่ซุกหัวนอนอยู่นี่ไม่ใช่เงินจากกระเป่า
ฉันหรือไง” พ่อหยุดครูห่ นึง่ เหมือนพยายามจะตักข้าวเข้าปาก จากนัน้
ได้ยนิ เสียงช้อนกระทบจานกระเบือ้ งเสียงดัง “ฉันท�ำอะไรแกไม่มสี ทิ ธิ์
บ่น ฉันเป็นหัวหน้าครอบครัว เป็นคนหาเลี้ยงแกกับลูก ๆ แกเคยคิด
บ้างมัย้ ว่าฉันท�ำงานงก ๆ อยูค่ นเดียว เพือ่ ให้พวกเรามีทซี่ กุ หัวนอน”
(ลับแล, แก่งคอย, 2558, 194)

เมือ่ ไม่สามารถหางานท�ำ ก็ไม่มรี ายได้มาเลีย้ งดูตวั เอง จ�ำเป็นต้อง
พึ่งพาสามีและกลายเป็นหนี้บุญคุณที่ไม่สามารถหลีกหนีได้แม้ว่าจะตกอยู่
ภายใต้สถานะที่จ�ำทนเพียงใดก็ตาม
1.2 ชาติก�ำเนิด
เพศ ชนชัน้ และเชือ้ ชาติ เป็นสิง่ ทีไ่ ม่สามารถแยกออกจากกันได้
เพศแบ่งแยกชายหญิงออกจากกัน ชนชั้นมอบทางเลือกที่ดีกว่าให้คนที่อยู่ใน
ชนชัน้ สูงกว่า เช่น ผูห้ ญิงทีม่ กี ารฐานะดีกว่ามีสทิ ธิท์ จี่ ะได้รบั การศึกษา มีงาน
ที่ดีท�ำและสามารถหาเลี้ยงตัวเองได้ ในขณะที่ผู้หญิงในชนชั้นที่มีฐานะต�่ำ
กว่าย่อมมีการศึกษาที่น้อยกว่า การประกอบอาชีพถูกจ�ำกัดให้อยู่ในชนชั้น
แรงงาน หรือไม่สามารถท�ำงานเพื่อหาเลี้ยงตัวเองได้
เชื้อชาติก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความเชื่อมโยงกับการถูกกดขี่
ของผู้หญิง ทฤษฎีสตรีนิยมผิวด�ำ และสตรีโลกที่สาม (Black feminism and
Third world feminism) เชื่อว่าการกดขี่ผู้หญิงนั้นเกิดขึ้นในทุกสังคม
แต่ผู้หญิงผิวด�ำจะถูกกดขี่มากกว่าหลายเท่า เพราะมีสถานะเป็นทาส
เช่นเดียวกับสตรีในประเทศโลกที่สามซึ่งถูกกดขี่จากระบบปิตาธิปไตยและ
ถูกกดขี่จากประเทศที่พัฒนาแล้ว (วัทนีย์ วาสิกะสิน, 2543, 49-51) ประเทศ
ทีเ่ จริญกว่ามักดูถกู ประเทศทีพ่ ฒั นาตามหลัง ผูค้ นในประเทศโลกทีส่ ามจึงมี
สถานะเป็นเพียงชนชั้นแรงงานที่ต�่ำต้อยกว่า เช่นเดียวกับที่ตัวละครหญิงใน
วรรณกรรมของอุทิศ เหมะมูล ได้เผชิญอยู่การถูกสามีมองว่ามีชาติก�ำเนิดที่
ต�่ำต้อย เป็นอีกหนึ่งปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้ผู้หญิงได้รับการปฏิบัติที่ไม่ดีจาก
สามี จากการศึกษาพบว่าชาติก�ำเนิดที่ถูกมองว่าต�่ำกว่ามี 2 ลักษณะ ได้แก่
ชาติก�ำเนิดเป็นคนอีสาน และชาติก�ำเนิดเป็นคนต่างด้าว
จากการศึกษาพบตัวละครหญิง 2 ตัว ได้แก่ ทิพย์จาก เรื่องลับแล,
แก่งคอย และดาวจากเรื่องจุติ เป็นคนภาคอีสาน ในขณะที่นวลจากเรื่อง
ลักษณ์อาลัยเป็นหญิงสาวต่างด้าวที่มาอาศัยในเมืองไทยตั้งแต่ยังเด็ก ความ
แตกต่างทางชาติกำ� เนิดเป็นปัจจัยส�ำคัญท�ำให้ตวั ละครทัง้ 3 ถูกกดขีจ่ ากสามี
หรือผู้ชายที่มีความสัมพันธ์ด้วย
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ตัวละครทิพย์จากเรื่องลับแล, แก่งคอย และตัวละครดาวจากเรื่อง
จุติ เผชิญหน้ากับการดูถูกเรื่องชาติก�ำเนิดจากสามี เพราะทั้งคู่เป็นหญิงสาว
อีสานที่แต่งงานกับสามีที่เป็นคนภาคกลาง ในเรื่อง ลับแล, แก่งคอย ทิพย์
ถูกสามีตอ่ ว่าและมองเรือ่ งชาติกำ� เนิดแบบเหมารวมว่าเป็น “ลาว” ภาพลักษณ์
คนลาวส�ำหรับสามีของทิพย์คือคนขี้เกียจ และไร้ระเบียบ ดังนั้นจึงพบว่า
หลายครั้งที่สามีระบายความโกรธต่อทิพย์ด้วยค�ำด่าว่าทิพย์เป็นลาว ทั้งยัง
ส่งต่อทัศนคติเหล่านี้ให้กับลับแล,ซึ่งเป็นบุตรชายอีกด้วย ดังปรากฏใน
ตัวอย่าง
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ท�ำอย่างพวกมักง่ายท�ำ “ท�ำอย่างลาว”
พ่อว่ากระทบ แบบยิงปืนนัดเดียวได้นกถึงสองตัว เรือ่ งทีว่ า่ ใคร
เอาไม้กระดานมาปิดขัดไว้ไม่ใช่ประเด็นอีกต่อไป
“เอะอะอะไรก็ลาว แกว่าฉันด้วยรึไง” แม่เสียงแข็ง
“เอ้า แกไม่เกีย่ วจะร้อนตัวท�ำไม” ว่าพลางพ่อเดินปึงปังเข้าบ้าน
ไปเปลี่ยนชุดท�ำงาน
แม่บอกว่า แม่รตู้ วั เองผิดทัง้ นัน้ แต่เรือ่ งความมัว่ ซัว่ โทษลาวจน
ติดเป็นนิสัย แม่อยากให้พ่อส�ำเหนียกรู้ไว้ ว่าพ่อก็อยู่กับเมียคนลาว
อยู่ทุกวัน
(ลับแล, แก่งคอย, 2558, 124)
ตัวอย่างข้างต้นแสดงถึงทัศนคติเชิงลบที่ตัวละครชายในเรื่องมีต่อ
เชื้อชาติลาว ค�ำพูดที่ว่า “ท�ำอย่างลาว” ถูกน�ำมาใช้เพื่อแสดงถึงการกระท�ำ
ที่มักง่าย ไม่เรียบร้อย ตัวละครชายจึงมักด่าทิพย์ว่าเป็นคนลาวเมื่อท�ำให้
ไม่พอใจ เป็นลักษณะการด่าแบบเหมารวมว่าการเป็นคนลาวคือสิ่งที่ไม่ดี
การดูถกู คนอีสานว่าเป็นคนลาวยังปรากฏซ�ำ้ กับตัวละครดาวในเรือ่ ง
จุติก็ที่ถูกสามีดูถูกว่าเป็นลาว ความเป็นคนอีสานของดาวถูกเหยียดหยาม
จากสามีอย่างหนัก โดยเฉพาะการกล่าวว่าภาษาอีสานหรือภาษาลาวไม่ใช่
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ภาษาของผูม้ สี กุลรุนชาติ พยายามทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงภรรยาของตัวเองให้เป็น
คนภาคกลางและมองความเป็นคนอีสานว่าเป็นคนลาวในแง่ร้าย ดังปรากฏ
ในตัวอย่าง

นอกจากการดูถูกคนอีสานด้วยการเหยียดหยามว่าเป็นลาวแล้ว
ชาติก�ำเนิดที่ถูกมองว่าต�่ำต้อยกว่าอีกลักษณะหนึ่งคือ คนต่างด้าว ดังที่
ปรากฏในเรื่องลักษณ์อาลัย ตัวละครนวล เป็นเด็กสาวต่างด้าวที่เข้ามาขอ
อาศัยอยูใ่ นสวนของบิดาอุทศิ พร้อมกับมารดาของเธอ แม้นวลจะเป็นคนขยัน
และมีรูปร่างหน้าตาค่อนข้างดี แต่นวลก็ไม่ได้รับการยอมรับจากคนใน
ครอบครัวของอุทิศ เมื่ออุทิศเข้าสู่วัยหนุ่มได้มีความสัมพันธ์กับนวล แต่อุทิศ
ก็ไม่ได้รบั ผิดชอบนวลหลังจากทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั ภายหลังนวลได้แต่งงาน
กับน้องชายของอุทิศ ท�ำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างอุทิศและน้องชาย
อุทิศกล่าวโทษว่านวลเป็นสาเหตุและนวลน่ารังเกียจเพราะเป็นคนต่างด้าว
ดังปรากฏในตัวอย่าง
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เขาตบหน้าดิฉนั ฉาดใหญ่จนผละหงายหลังก้นกระแทกพืน้ ด้วย
ความตกใจ
“กูเหลือทนแล้ว พอกันที!” อย่ามาพูดข้อย พูดข้าในบ้านหลัง
นี้ ดิฉัน ต้องพูดว่าดิฉันเท่านั้น เข้าใจไหม”
“ค่ะ” ดิฉันขานรับ น�้ำตากบตา “ดิฉันเข้าใจ
“คุณพ่อคุณแม่ สามีภรรยา แกไปหาทางเรียนรู้เอาเอง ทีวีก็มี
หัดถ่างตาดู เรียนรู้ศึกษาเอาเสียบ้าง นับจากนี้ไม่มีภาษาลาว ต้อง
ใช้ภาษาสุภาพ สีสกุลรุนชาติ เข้าใจไหม”
(จุติ, 2558, 251)
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สรยา รอดเพชร ทัศนีย์ ทานตวาณิช และนัทธนัย ประสานนาม

ผู้หญิงไร้หัวนอนปลายตีนคนหนึ่ง ผู้หญิงต่างด้าวคนหนึ่ง
ทุลักษณะทุกประการ ก่อความสัมพันธ์อันร้าวฉานให้กับครอบครัว
ของเขา ครั้งแรกก็พ่อ ต่อมาก็ตัวเขา และตอนนี้ก็น้องชายของเขา
มีอะไรอัปลักษณ์ น�้ำเน่า และน่าสะอิดสะเอียนได้เท่านี้อีกหรือ
(ลักษณ์อาลัย, 2555, 212)
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อุทิศกล่าวถึงชาติก�ำเนิดที่แตกต่างของนวลว่า “ทุลักษณะทุก
ประการ” คือหาลักษณะที่ดีไม่ได้ การที่นวลเป็นคนต่างด้าวก็คือลักษณะ
ที่น่ารังเกียจ การเหยียดหยามด้วยชาติก�ำเนิดว่าต�่ำต้อยกว่าที่นวลเจอเป็น
ลักษณะเดียวกันกับทีท่ พิ ย์ถกู สามีดา่ ว่า ท�ำอย่างพวกมักอย่าง “ท�ำอย่างลาว”
และดาวที่ถูกสามีดูถูกภาษาอีสานว่า “นับจากนี้ไม่มีภาษาลาว ต้องใช้ภาษา
สุภาพ มีสกุลรุนชาติ” ภาษาอีสานกลายเป็นภาษาไร้สกุลรุนชาติ ตัวละคร
หญิงจากนวนิยายทัง้ 3 เรือ่ งจึงถูกสามีดถู กู ว่ามีสถานะทีต่ ำ�่ ต้อยกว่าเนือ่ งจาก
สามีมองว่ามีชาติก�ำเนิดที่ต�่ำต้อยกว่า
ปัจจัยทั้ง 2 ประการ ได้แก่ การศึกษาและชาติก�ำเนิดที่ต�่ำต้อยกว่า
ท�ำให้ตัวละครหญิงในนวนิยายของอุทิศ เหมะมูล จ�ำต้องอยู่ภายใต้อ�ำนาจ
ของปิตาธิปไตยของสามี เมื่อไม่มีความรู้ ไม่สามารถหารายได้เพื่อเลี้ยงดู
ตัวเองได้สถานะของภรรยาจึงกลายเป็นผู้รับ สามีในฐานะผู้ให้จึงถือตนว่ามี
อ�ำนาจเหนือกว่า และการที่สามีดูถูกว่ามีชาติก�ำเนิดที่ต�่ำต้อยกว่าท�ำให้
ตัวละครหญิงไม่ได้รับเกียรติและความชื่นชมจากสามี ปัจจัยทั้ง 2 ประการ
จึงท�ำให้ภรรยาต้องอยูภ่ ายใต้การกดขี่ และยอมรับค�ำสัง่ โดยไม่มปี ากไม่มเี สียง
แม้ว่าจะไม่พอใจแต่ก็ต้องจ�ำทนอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
2. ผู้หญิงกับการขัดขืนอ�ำนาจปิตาธิปไตย
แม้ว่าผู้หญิงจะตกอยู่ภายใต้การกดขี่ของระบบปิตาธิปไตย แต่ใน
ขณะเดียวกันผู้หญิงก็อาจแสดงการต่อต้านขัดขืนอ�ำนาจปิตาธิปไตย หรือ
แสดงบทบาทที่แตกต่างออกไปเพื่อหาทางออกให้กับตัวเองจากอ�ำนาจแบบ
ปิตาธิปไตยหรืออ�ำนาจของผูช้ ายได้เช่นเดียวกัน จากการศึกษานวนิยายของ

อุทิศ เหมะมูล พบการขัดขืนอ�ำนาจปิตาธิปไตย 5 วิธี ได้แก่ การขัดขืนโดย
อ�ำนาจของภาษา การขัดขืนโดยผ่านตัวแทนของอารมณ์ทถี่ กู เก็บกด การขัน
ขืนโดยอ�ำนาจทางเศรษฐกิจ การขัดขืนโดยอ้างอ�ำนาจเหนือธรรมชาติ
และการขัดขืนโดยอาศัยความปรารถนาทางเพศ
2.1 การขัดขืนโดยอ�ำนาจของภาษา
ผู้ชายและผู้หญิงมีลักษณะการใช้ภาษาที่แตกต่างกัน นันดา
วีรวิทยานุกลู (2543, 330) กล่าวถึงการใช้ภาษาของเด็กผูช้ ายว่ามีจดุ ประสงค์
เพื่อเอาชนะ แสดงตัวตนและดึงดูดความสนใจ เนื่องจากเด็กผู้ชายชอบ
การแข่งขัน ในขณะทีผ่ หู้ ญิงจะมีลกั ษณะการใช้ภาษาทีแ่ ตกต่างออกไป Julia
Wood (อ้างถึงใน นันดา วีรวิทยานุกูล, 2543, 331-333) ได้สรุปลักษณะการ
ใช้ภาษาสือ่ สารของผูห้ ญิงเอาไว้วา่ ผูห้ ญิงจะให้ความส�ำคัญกับการสร้างความ
สัมพันธ์ ค�ำนึงถึงจิตใจของผู้อื่น ดังนั้นผู้หญิงจะไม่ใช้ภาษาที่รุนแรง และไม่
วิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่น
จากการศึกษานวนิยายของอุทิศ เหมะมูล พบว่าลักษณะการ
ใช้ภาษาของตัวละครหญิงแตกต่างไปจากการใช้ภาษาสื่อสารของผู้หญิง
3 ลักษณะ ได้แก่ การใช้ภาษาทีร่ นุ แรง การใช้ภาษาวิพากษ์วจิ ารณ์ผอู้ นื่ และ
การใช้ภาษาเพือ่ ให้รา้ ยผูอ้ นื่ ซึง่ ตรงข้ามกับลักษณะการใช้ภาษาของผูห้ ญิงที่
กล่าวมาข้างต้น เนื่องจากภาษาของผู้หญิงจะให้ความส�ำคัญกับจิตใจและ
การรักษาความสัมพันธ์ ในขณะทีผ่ ชู้ ายจะใช้ภาษาทีแ่ สดงออกถึงอ�ำนาจและ
การเอาชนะ การใช้ภาษาของผู้หญิงจึงเป็นลักษณะของการประนีประนอม
เมื่อเกิดปัญหา เมื่อผู้หญิงตัดสินใจที่จะใช้ภาษาที่รุนแรง การนินทา หรือให้
ร้ายผู้อื่น แสดงถึงการต่อต้านและไม่ต้องการที่จะประนีประนอมต่อปัญหาที่
เกิดขึ้น แต่เลือกที่จะระบายความขับข้องใจผ่านภาษาที่ใช้
การใช้ภาษาทีร่ นุ แรง การด่าทอ ปรากฏในนวนิยายเรือ่ งลับแล,
แก่งคอย ตัวละครทิพย์ใช้ภาษาที่รุนแรงในการระบายความไม่พอใจต่อสามี
และชีวติ ครอบครัวทีไ่ ม่มคี วามสุข การแบกรับภาระหน้าทีภ่ ายในบ้านจ�ำนวน
มาก ดังปรากฏในตัวอย่าง
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“โว้ย กูบ่พิศวาสมึงปานนั้นดอก ที่ผ่านมามึงท�ำอะไรให้กูบ้าง
ดีแต่กดหัวใช้เอา ๆ ท�ำงานบ้านเหนื่อยสายตัวแทบขาด ไหนจะ
ลูกเต้าอีก มึงเคยคิดบ้างมั้ยว่าวัน ๆ กูจะต้องเจอกับอะไรบ้าง”
(ลับแล, แก่งคอย, 2558, 363)
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ทิพย์เป็นตัวละครที่โดยปกติไม่ได้ใช้ภาษาหยาบคายแต่เลือกใช้
ภาษาทีห่ ยาบคายต่อว่าสามีเพือ่ ระบายความไม่พอใจทีด่ ใี ห้สามีได้ฟงั แต่วธิ ี
การนี้ไม่ได้ผลมากนัก เพราะสามีของทิพย์มักเลือกที่จะเมินเฉยต่อภาษา
หยาบคายของทิพย์ ดังนั้นทิพย์จึงต้องหาทางเลือกในการระบายความไม่
พอใจนี้กับคนอื่น ได้แก่การใช้ภาษาเพื่อวิพากษ์วิจารณ์ครอบครัวของตัวเอง
กับเพื่อนบ้าน ดังปรากฏในตัวอย่าง
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แม่ชอบเรียกเพื่อนบ้านมากินส้มต�ำที่บ้าน หลังจากอิ่มหน�ำก็
เริ่มต้นเล่าเรื่องราวในครอบครัวสู่คนอื่นฟัง เช่นเดียวกับกลุ่มคนใน
วงล้อมนั้นต่างแบ่งปันเรื่องราวของตัวเองให้เพื่อนบ้านฟัง
(ลับแล, แก่งคอย, 2558, 95)
การชวนเพื่อนบ้านมากินส้มต�ำเป็นเสมือนการรวบรวมเพื่อนบ้าน
เพื่อพูดคุยเรื่องต่าง ๆ หลายครั้งที่ทิพย์ได้พูดระบายความไม่พอใจของตัว
เองให้เพื่อนร่วมวงส้มต�ำเหล่านี้ได้ฟัง ในขณะที่ตัวละครแม่จากเรื่องลักษณ์
อาลัยไม่ได้เพียงเล่าเรือ่ งราวในครอบครัวให้เพือ่ นบ้านฟัง แต่ยงั เลือกใช้ภาษา
เพื่อใส่ร้ายสามีให้บุตรชายและเพื่อนบ้านได้ฟัง ดังปรากฏในตัวอย่าง
“อีกอย่าง” แม่พูดเพิ่มเติม “พอมันฟุ้งซ่านมาก ๆ เจอใครแถว
บ้านแม่ก็เล่าให้เขาฟัง ว่าพ่อมึงเขาท�ำงั้นงี้กับแม่”
(ลักษณ์อาลัย, 2555, 228-229)

การใช้ภาษาเพือ่ ใส่รา้ ยของตัวละครแม่เกิดขึน้ จากความหวาด
กลัวและหวาดระแวงว่าสามีสามารถก�ำลังกระท�ำสิ่งที่ไม่ดีต่อตัวเอง แทนที่
จะเก็บความคิด ความหวาดกลัวเหล่านั้นไว้เพียงล�ำพัง ตัวละครแม่เลือกที่
จะบอกเล่าความหวาดกลัวเหล่านัน้ ให้เพือ่ นบ้านและบุตรชายได้ฟงั เป็นการ
ใส่ร้ายสามีว่าได้กระท�ำในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเพื่อระบายความหวาดกลัวของ
ตัวเอง
การขัดขืนโดยอ�ำนาจของภาษาโดยการใช้ภาษาทีแ่ ตกต่างจาก
ภาษาของผูห้ ญิงโดยทัว่ ไปแสดงถึงความสิน้ สุดความอดทน และความปรารถนา
ที่จะระบายความไม่พอใจหรือความหวาดกลัวที่มีต่อสามีของตัวเองออกไป
2.2 การขัดขืนผ่านตัวแทนของอารมณ์ที่ถูกเก็บกด
การแสดงความไม่พอใจหรืออยากต่อต้านอ�ำนาจของผู้ชาย
ภายในครอบครัวบางครั้งไม่สามารถท�ำได้โดยตรง โดยเฉพาะในกรณีของ
ภรรยาที่หวาดกลัวและตกอยู่ภายใต้อ�ำนาจของสามี ผู้หญิงจึงต้องเลือก
ตัวแทนทีจ่ ะแสดงการต่อต้านอันเกิดจากอารมณ์ทถี่ กู เก็บกดของตัวละครผ่าน
ตัวแทนเหล่านั้น จากการศึกษานวนิยายของอุทิศ เหมะมูล พบว่าตัวละคร
หญิงจากนวนิยายเรื่อง ลับแล, แก่งคอย และจุติ เลือกใช้ตัวแทน ได้แก่
บทเพลงและละครโทรทัศน์ โดยการสมมุติบทบาทของตัวเองแทนตัวละคร
ในบทเพลงหรือบทละครโทรทัศน์ทมี่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกับตัวเองเพือ่ เป็นการ
ขัดขืน และระบายความไม่พอใจที่มีต่อสามีของตน
ลักษณะของการขัดขืนผ่านตัวแทนของอารมณ์ที่ถูกเก็บกด
เป็นการแสดงออกว่าตัวเองไม่พอใจต่อสิง่ ทีถ่ กู กระท�ำ โดยอาศัยการเปรียบเทียบ
หรือด่ากระทบผ่านตัวแทนที่เลือกสรรขึ้นมาเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะ หรือ
ทะเลาะของทั้ ง สองฝ่ า ย การคั ด เลื อ กตั ว แทนนั้ น ต้ อ งจะต้ อ งค� ำ นึ ง ถึ ง
ความคล้ายคลึงกับของตัวละคร ตัวละครทิพย์ในเรือ่ ง ลับแล, แก่งคอย เลือก
บทเพลงสาวอีสานรอรัก เป็นตัวแทน เพลงนี้กล่าวถึงหญิงสาวจากจังหวัด
ขอนแก่น ซึง่ เป็นจังหวัดบ้านเกิดของทิพย์ ปรารถนาจะได้พบรักกับชายหนุม่
ทีไ่ ม่นกึ รังเกียจว่าตัวเธอเป็นเพียงสาวอีสาน ไม่ได้มรี ปู ร่างสวยงาม ชายหนุม่
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ที่ปรารถนาในบทเพลงนี้มีลักษณะตรงข้ามกับปีใหม่สามีของทิพย์ที่รังเกียจ
ทิพย์ที่เป็นคนอีสาน ทิพย์ใช้บทเพลงนี้เป็นตัวแทนระบายความไม่พอใจต่อ
สามี โดยการขับร้องเพลงนี้อยู่ตลอดเวลา ดังที่ปรากฏในข้อความว่า

สรยา รอดเพชร ทัศนีย์ ทานตวาณิช และนัทธนัย ประสานนาม

ผมยังจ�ำได้เลา ๆ แม่ร้องเพลงนี้ขณะซักผ้า ถูบ้าน ล้างจาน
ท�ำกับข้าว แม้แต่ไกวเปล ขับกล่อมให้ผมนอนหลับแม่ก็ร้องเพลงนี้
(ลับแล, แก่งคอย, 2558, 95)
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ในขณะที่ทิพย์ใช้บทเพลงเป็นตัวแทนความปรารถนาและความฝัน
ที่ขัดแย้งต่อความเป็นจริง ตัวละครดาวจากเรื่องจุติ ใช้ละครโทรทัศน์เป็น
ตัวแทนในการระบายความไม่พอใจที่มีต่อสามีซึ่งพาผู้หญิงคนอื่นเข้ามาใน
บ้าน ดังนั้นละครโทรทัศน์ที่ดาวมักกล่าวถึงบ่อยครั้งจะประกอบไปด้วย
นางเอก พระเอก และนางร้าย โดยการเปรียบเทียบตัวละครกับชีวติ ครอบครัว
โดยมีตัวเองเป็นนางเอก สามีเป็นพระเอก และผู้หญิงของสามีเป็นนางร้าย
ดังปรากฏในตัวอย่าง
นายศักดิ์ศรีกระตุ้นให้ดิฉันถามสุดาว่าอาหารมื้อนี้เป็นอย่างไร
บ้าง ถูกปากหรือไม่ ดิฉนั ก็ถามตามเขานางตัวร้ายก็พยักหน้าและยิม้
เจื่อน สรุปได้ว่าตลอดมื้ออาหารนั้น พระเอกเขาสั่งให้นางเอกไถ่ถาม
นางตัวร้าย ซึง่ ก็แปลกทีค่ นทัง้ สองสนทนากันไม่คล่องคอเหมือนก่อน
(จุติ, 2558, 274)
ตัวละครนางเอกเป็นภาพแทนความปรารถนาของดาวทีค่ าดหวังว่า
ในท้ายที่สุดสามีซึ่งเป็นพระเอกจะทอดทิ้งนางร้ายและเลือกที่จะรักนางเอก
เพียงคนเดียวเหมือนบทละครโทรทัศน์ ทิพย์และดาวเลือกใช้ตัวแทนเป็นใน
ระบายความไม่พอใจและความปรารถนาของตัวเองเพราะตัวละครทั้ง 2 ตัว
เป็นภรรยาทีอ่ ยูภ่ ายใต้อำ� นาจควบคุมของสามี ดังนัน้ การใช้ตวั แทนจึงเป็นการ
ขัดขืนอ�ำนาจปิตาธิปไตยทางอ้อมที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง

2.3 การขัดขืนด้วยอ�ำนาจทางเศรษฐกิจ
การที่อ�ำนาจปิตาธิปไตยสามารถด�ำรงอยู่ได้ประการหนึ่งเป็น
เพราะอ�ำนาจในเลี้ยงดูครอบครัว เมื่อสามีเป็นผู้หาเงินมาใช้จ่ายให้กับ
ครอบครัว และภรรยาไม่มรี ายได้จงึ ไม่สามารถเลีย้ งดูตวั เอง จ�ำเป็นต้องพึง่ พา
การเลีย้ งดูจากสามี ไม่สามารถต่อต้านอ�ำนาจของสามีได้ หนทางทีจ่ ะหลุดพ้น
และเพิ่มอ�ำนาจต่อรองภายในครอบครัวก็คือการเข้าไปมีส่วนร่วมในระบบ
เศรษฐกิจของครอบครัว การท�ำงานเพือ่ หารายได้ให้กบั ครอบครัวและตัวเอง
จากการศึกษานวนิยายทั้ง 3 เรื่องของอุทิศ เหมะมูล พบว่าตัวละครทิพย์
จากเรื่อง ลับแล, แก่งคอย คือตัวละครที่พยายามสร้างข้อต่อรองอ�ำนาจ
ภายในบ้านเพราะมีความสามารถในการหารายได้จุนเจือครอบครัวได้เช่น
เดียวกับสามี ในขณะที่นวลจากเรื่องลักษณ์อาลัย ใช้แรงงานท�ำงานเพื่อแลก
กับอาหารที่ได้และค่าจ้างเล็กน้อยเพื่อตอบแทนบุญคุณมากกว่าการยอมรับ
การดูแลแต่เพียงฝ่ายเดียว
เนือ่ งจากไม่มคี วามรูแ้ ละไม่สามารถหารายได้เป็นจ�ำนวนมาก
ตัวละครทิพย์จากเรื่อง ลับแล, แก่งคอย ที่เดิมทีต้องรอคอยเงินเดือนจาก
สามีเท่านัน้ จึงหาโอกาสหารายได้โดยท�ำอาหารขายเพือ่ ให้มรี ายได้เป็นของตัว
เอง ท�ำให้เธอมีอ�ำนาจในการต่อรองในครอบครัวเพิ่มขึ้น ทิพย์มีความภาค
ภูมใิ จกับเงินทีไ่ ด้รบั มาในแต่ละวันเป็นอย่างมาก เงินจ�ำนวนนีถ้ กู น�ำไปเป็นค่า
ใช้จา่ ยในบ้านส่วนหนึง่ และบางส่วนก็นำ� มาจัดซือ้ สิง่ ของทีต่ วั เองต้องการแต่
สามีไม่สามารถซือ้ หาให้ได้ แม้จะถูกสามีหา้ มไม่ได้ทำ� งานแต่ทพิ ย์ยงั แอบท�ำ
อาหารขายเพื่อเงินจ�ำนวนเล็กน้อย เมื่อทะเลาะกับสามีก็สามารถโต้เพียงได้
ว่าตนเองมีส่วนช่วยจ่ายค่าอาหารให้กับครอบครัวเช่นเดียวกัน ดังปรากฏใน
ตัวอย่าง
“มันก็ได้อยู่แหละน่า ได้สบู่ ได้แฟ้บ ได้ยาสีฟัน ได้ของจุกจิก
เข้าบ้าน มันก็เป็นเงินทองคือกันแหละ”
(ลับแล, แก่งคอย, 2558, 194)
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การหารายได้ส�ำหรับซื้อของใช้ในครอบครัวเพียงเล็กน้อย
เป็นการเพิ่มอ�ำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจภายในครอบครัวว่าเป็นผู้หารายได้
เพื่อใช้จ่ายในครอบครัวส่วนหนึ่งไม่ได้รอรับเพียงเงินจากสามีอย่างเดียว ใน
ขณะที่ทิพย์ท�ำงานหารายได้เพื่ออ�ำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจ ตัวละครนวล
จากเรื่อง จุติ สร้างอ�ำนาจต่อรองอ�ำนาจทางเศรษฐกิจในรูปแบบการแลก
เปลีย่ นสิง่ ของกับแรงงาน ด้วยการท�ำงานเพือ่ แลกอาหารและเงินเล็กน้อยมา
จุนเจือครอบครัวเพื่อไม่ให้ถูกกล่าวหาว่าพึ่งพาเจ้าของที่อย่างบิดาของอุทิศ
มากจนเกินไป อ�ำนาจการต่อรองทางเศรษฐกิจของนวลเป็นไปเพื่อป้องกัน
ศักดิ์ศรีจากการ กล่าวหาถูกบิดาของอุทิศเลี้ยงดูในฐานะภรรยาน้อย แต่
เป็นการท�ำงานใช้แรงเพื่อแลกกับอาหารและค่าจ้าง
เนือ่ งจากตัวละครทิพย์และนวลไม่ใช่หญิงสาวทีม่ กี ารศึกษา จึง
ไม่สามารถท�ำงานที่ได้รับรายได้จ�ำนวนมาก ตัวละครหญิงทั้ง 2 คนพยายาม
เพิ่มอ�ำนาจการต่อรองของตัวเองด้วยก�ำลังและความถนัดของตัวเอง แต่ก็
เป็นการเพิ่มอ�ำนาจการต่อรองทางเศรษฐกิจได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ในภาย
หลังยังถูกสั่งห้ามหรือยกเลิกการท�ำงานไปในที่สุด
2.4 การขัดขืนโดยอ้างอ�ำนาจเหนือธรรมชาติ
อ�ำนาจเหนือธรรมชาติไม่สามารถจับต้องได้ในเชิงรูปธรรม และ
สามารถพิสูจน์ได้ยาก แต่ก็มีผู้คนจ�ำนวนมากที่ศรัทธาในสิ่งเหนือธรรมชาติ
ไม่ว่าจะเป็นผี หรือคาถาอาคม ด้วยความเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้สามารถให้ได้ทั้ง
คุณและโทษ ในนวนิยายของอุทิศ เหมะมูล มีเลือกใช้อ�ำนาจเหนือธรรมชาติ
เป็นเครื่องมือในการขัดขืนอ�ำนาจและการกดขี่ของผู้ชาย จากการศึกษาพบ
การขัดขืนโดยอ้างอ�ำนาจเหนือธรรมชาติจ�ำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ ลับแล,
แก่งคอย และจุติ
ในนวนิยายเรือ่ ง ลับแล, แก่งคอย ตัวละครทิพย์มกั กล่าว
อ้างว่าตัวเองมีความสามารถพิเศษในเรื่องการสัมผัสสิ่งลี้ลับอยู่ก่อนแล้ว
ในละแวกบ้านก็มคี วามเชือ่ เกีย่ วกับต้นไม้ศกั ดิส์ ทิ ธิอ์ ยูเ่ ช่นเดียวกัน เมือ่ ตัวละคร
พ่อในเรื่องแสดงอาการต่อต้าน ลบหลู่และไม่เชื่อในเรื่องลึกลับจากต้นไม้

วารสารวิชาการ

ศักดิ์สิทธิ์ ในคืนหนึ่งทิพย์ได้แสดงอาการแปลกประหลาดหลังจากที่สามีได้
กล่าวลบหลู่วิญญาณที่สิงสู่ต้นไม้ดังกล่าว และยังเป็นวันเดียวกับที่ทิพย์และ
สามีทะเลาะกันอย่างรุนแรง ทิพย์กล่าวอ้างว่าเป็นวิญญาณจากต้นไม้เข้าสิง
เพื่อเตือนเกี่ยวกับบาปกรรมที่เขากระท�ำเอาไว้ แม้ว่าสามีของทิพย์จะไม่เชื่อ
เรื่องเหนือธรรมชาติ แต่เนื่องจากมีชาวบ้านมาดูจ�ำนวนมาก สามีของทิพย์
จึงได้แต่รับฟังค�ำด่าจากวิญญาณที่สิงร่างของภรรยา เวลานี้ทิพย์จึงมีอ�ำนาจ
เหนือสามีมากทีส่ ดุ ในเรือ่ งครัง้ หนึง่ กล่าวคือสามารถด่าทอ ระบายความในใจ
ดังปรากฏในตัวอย่าง

เวลาสิบกว่าปีใกล้เคียงกับช่วงเวลาทีท่ งั้ สองอยูก่ นิ ด้วยกันมา ดังนัน้
ประโยคนีอ้ าจไม่ได้หมายถึงการย�ำ่ ยีวญิ ญาณในต้นไม้ แต่หมายถึงการกระท�ำ
ทีส่ ามีกระท�ำต่อภรรยา ทัง้ การสาปแช่งด่าทอนีย้ งั เป็นครัง้ เดียวทีไ่ ม่ได้ถกู สามี
โต้ตอบกลับด้วยความรุนแรง
การขัดขืนโดยอ้างอ�ำนาจเหนือธรรมชาติปรากฏอีกครัง้ ในนวนิยาย
เรือ่ ง จุติ เมือ่ ตัวละครยายเล่าเรือ่ งราวของตัวเองจนกระทัง่ ถึงสามีคนสุดท้าย
ที่เป็นหมอผีมีอาคม ยายเชื่อว่าตัวเองถูกเขาท�ำมนตร์ใส่ท�ำให้ไม่สามารถ
ขัดขืนหรือต่อต้านค�ำสั่งของสามีได้ ในที่สุดจึงตัดสินใจท�ำลายอาคมเพื่อหนี
ไปจากสามี ดังปรากฏในตัวอย่าง
พอไปถึงแล้วยายก็ยนื คร่อมบนร่างของเขา จากนัน้ ก็เดินเอาโยนี
ข้ามหัวของเขาไป และดังนี้เองที่ยายท�ำ น�ำความเสื่อมมาสู่ทุกสิ่งที่
เขายึดถือ กัดกร่อนทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ ขาเพียรสะสมอิทธิฤทธิป์ าฏิหาริย์
ตลอดมาให้ตายด้านใช้การไม่ได้ไปเสียสิ้น
(จุติ, 2558, 101)
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“หน็ อ ย ไอ้ ป ากไม่ มี หู รู ด กู ก็ ม าเพราะมึ ง นั่ น แหละไอ้ ป ี
กูมาเตือนมึงให้ส�ำนึกเอาไว้ มึงดูหมิ่นลบหลู่กู สิบกว่าปีที่มึงอยู่ที่นี่
มึงย�่ำยีกูทุกวี่ทุกวันไอ้ฉิบหาย...”
(ลับแล, แก่งคอย, 2558, 372)
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วิธีการท�ำลายอาคมของหมอผีคือให้อวัยวะเพศหญิงอยู่เหนือ
ศีรษะของผูม้ คี าถาอาคม ซึง่ อวัยวะเพศหญิงถือเป็นของต�ำ่ ท�ำให้คาถาอาคม
เสือ่ มลง หากพิจารณาเรือ่ งเล่าจะพบว่าสิง่ ทีย่ ายกระท�ำเป็นการเหยียดหยาม
ผู้ชาย ไม่ว่าเรื่องเล่าของยายจะเป็นความจริงหรือไม่ แต่การกระท�ำในเรื่อง
เล่าของยายก็เป็นการดูถกู และกดอ�ำนาจของผูช้ ายให้ตกต�ำ่ โดยอาศัยอวัยวะ
เพศของผู้หญิง นับว่าเป็นการตอบโต้ระหว่างเพศโดยแท้จริง
การขัดขืนโดยอ้างอ�ำนาจเหนือธรรมชาติเป็นการใช้ความเชื่อ
และสิ่งที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้เพื่อแสดงการต่อต้านและความไม่พอใจ ทิพย์
ใช้การสิง่ สูข่ องวิญญาณในการแสดงอ�ำนาจเหนือสามีดว้ ยการด่าทอ ในขณะ
ที่ยายใช้ความเชื่อเรื่องคาถาอาคมว่าเป็นการแสดงอ�ำนาจของผู้ชายในการ
ควบคุม และใช้อวัยวะเพศหญิงในการแสดงการต่อต้านท�ำลายอ�ำนาจกดขี่
ของผู้ชายเพื่อให้ได้รับอิสระ
2.5 การขัดขืนโดยอาศัยความปรารถนาทางเพศ
แนวคิดแบบรักต่างเพศ (heterosexuality) มองว่าผู้ชายเป็น
ฝ่ายเริม่ หรือเป็นผูน้ ำ� ในขณะทีผ่ หู้ ญิงต้องเป็นฝ่ายยอมตามในทุกความหมาย
ความเชื่อนี้สะท้อนการผลิตซ�้ำความคิดแบบผู้ชายเหนือกว่าท�ำให้ผู้ชาย
เป็นฝ่ายน�ำและผู้หญิงต้องยอมตาม (ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์, 2547, 15)
ความปรารถนาทางเพศเป็นสัญชาตญาณธรรมชาติของมนุษย์ บทบาทความ
ปรารถนาทางเพศของผูช้ ายคือผูล้ า่ ในขณะทีฝ่ า่ ยหญิงเป็นผูถ้ กู ล่า หลายครัง้
ที่ผู้ชายแสดงอ�ำนาจความปรารถนาทางเพศของตัวเองผ่านการร่วมเพศ
เพราะพละก�ำลังทางร่างกายของผู้ชายที่เหนือกว่าและระบบวัฒนธรรมที่
ท�ำให้ผู้หญิงเขินอายกับเรื่องของเพศสัมพันธ์ ในนวนิยายของอุทิศ เหมะมูล
ตัวละครหญิงหลายตัวไม่ได้เขินอายกับเรื่องเพศสัมพันธ์ แต่กลับใช้มันเพื่อ
ให้มีอ�ำนาจเหนือกว่าผู้ชายที่เป็นคู่นอนของตัวเอง ดังจะเห็นได้จากตัวละคร
หญิงในเรื่องลักษณ์อาลัย และตัวละครหญิงในเรื่องจุติ
ตัวละครหญิงในเรือ่ งลักษณ์อาลัย คือผูห้ ญิงทีเ่ คยเป็นคนรักเก่า
ของอุทศิ ในสมัยเรียน เป็นคนฉลาด ร�ำ่ รวย และมีการศึกษาทีด่ ี แต่มภี าพลักษณ์
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การแสดงความพึงพอใจต่อการมีอ�ำนาจเหนือผู้ชายและแสดง
บทบาทแบบสลับด้าน เรียกแทนตัวเองว่า “ป๋า” โดยไม่ปิดบังสถานะผู้น�ำ
ในเรื่องเพศสัมพันธ์หรือเขินอายต่อการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายจ�ำนวนมาก
เธอใช้ความสัมพันธ์เหล่านั้นเพื่อข่มขู่ผู้ชาย ไม่ได้กระท�ำเพื่อแลกเงินทอง
แต่เป็นไปด้วยความพอใจอย่างแท้จริง
ในขณะทีด่ าว ในเรือ่ งจุติ มีเพศสัมพันธ์กบั สามีเพียงคนเดียว ตลอด
เวลาดาวมักแสดงบทบาทที่ด้อยกว่าและยอมอยู่อยู่ใต้อ�ำนาจของสามีเสมอ
แต่ในเรื่องเพศสัมพันธ์นั้นดาวรู้สึกว่าการได้มีเพศสัมพันธ์คือรางวัลของชีวิต
เมื่อมีความต้องการทางเพศดาวรู้ว่าควรเอาใจสามีเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตัวเอง
ต้องการ สามีกท็ ำ� ตามความต้องการของดาวโดยไม่รตู้ วั ดังปรากฏในตัวอย่าง
ดิฉนั เองก็มคี วามพอใจทีไ่ ด้เป็นทีต่ อ้ งการของเขาเช่นนัน้ ทัง้ ยัง
พอใจในการกระท�ำของตัวเองทั้งวันที่ผ่านมา และมีความสุขที่ว่าวัน
นีช้ า่ งเป็นวันดีจริง ๆ คือท�ำอะไรบังเกิดความพอใจไปทัง้ สองฝ่ายดังนี้
ดิฉนั ก็เลยรุกไล่เขากลับเป็นฝ่ายระดมจูบเขาอย่างหิวกระหายเสียบ้าง
และเราทั้งสองก็มีอะไรกันอย่างดี
(จุติ, 2558, 268)
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เกี่ยวกับเรื่องเพศที่ขัดแย้งกับผู้หญิงโดยทั่วไป กล่าวคือเธอไม่ได้เขินอาย
ต่อการแสดงความต้องการทางเพศของตัวเองให้ผู้อื่นรับรู้ กระทั่งใช้การมี
เพศสัมพันธ์เพื่อแสดงอ�ำนาจของตัวเองเหนือกว่าฝ่ายชาย และแสดงความ
พึงพอใจต่อการอ�ำนาจเหนือกว่าดั่งผู้ชนะด้วยความพึงพอใจ ดังปรากฏใน
ตัวอย่าง
เธอหัวเราะพลางลุกจากตักเขา คราวนี้หนูอยู่นิ่ง ๆ นะ ป๋ามี
อะไรจะท�ำให้หนูแปลกใจ เธอท�ำเสียงใหญ่และเข้ม เมื่อไหร่เธอจะ
เลิกเล่นบทบาทนี้เสียที เขาคิด
(ลักษณ์อาลัย, 2555, 8)
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การมีเพศสัมพันธ์นไี้ ม่ใช่เพียงฝ่ายหญิงทีร่ อคอยให้ฝา่ ยชายเริม่ ต้น
เท่านัน้ แต่ดาวได้หลอกล่อให้สามีทำ� ตามสิง่ ทีต่ นปรารถนาโดยไม่รตู้ วั กล่าว
ได้ว่าดาวเป็นผู้น�ำให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ครั้งนี้
นอกจากการมีเพศสัมพันธ์แล้ว ยังปรากฏการใช้ความปรารถนา
ทางเพศของผู ้ ช ายเพื่ อ ชั ก จู ง ให้ ฝ ่ า ยชายกระท� ำ ตามที่ ตั ว เองต้ อ งการ
ในนวนิยายเรื่อง ลับแล, แก่งคอย ตัวละครทิพย์ กระท�ำทุกอย่างเช่นหน้าที่
ของภรรยาพึงกระท�ำแต่ฐานะของทิพย์ในบ้านของปีใหม่กเ็ ป็นเพียงแค่คนรับใช้
เท่านัน้ ดังนัน้ เมือ่ เกิดความไม่พอใจขึน้ มาทิพย์จงึ ตัดสินใจกลับบ้าน ในเวลา
ต่อมาทิพย์อธิบายถึงสาเหตุของการกลับบ้านครัง้ นัน้ ให้ลบั แลซึง่ เป็นบุตรชาย
ฟังว่าทั้งหมดเป็นแผนการของตัวเอง ดังปรากฏในตัวอย่าง
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แม่ยอมรับว่าวางแผนจากไป ให้พ่อรู้สึกเหมือนกับอะไรบาง
อย่างขาดหายไปจากชีวติ แม่ตอ้ งการพิสจู น์วา่ พ่อไม่สามารถขาดแม่
ได้อีกต่อไป
(ลับแล, แก่งคอย, 2558, 106)
ความปรารถนาทางเพศระหว่างชายหญิงนัน้ เกิดขึน้ เป็นธรรมดาเมือ่
ชายหญิงได้มคี วามสัมพันธ์ใกล้ชดิ และอาศัยอยูภ่ ายในบ้านหลังเดียวกัน ดังนัน้
ทิพย์จงึ ใช้สงิ่ เหล่านีเ้ ป็นข้อต่อรองว่าปีใหม่จะต้องเดินทางมาตามตัวเองกลับ
ไปอีกครั้ง
จากการศึกษาพบว่าการขัดขืนอ�ำนาจโดยอาศัยความปรารถนาทาง
เพศทีพ่ บในนวนิยายของอุทศิ เหมะมูล เป็นวิธกี ารขัดขืนอ�ำนาจทีท่ ำ� ให้ผชู้ าย
เสียเปรียบโดยไม่รตู้ วั เพราะเรือ่ งของความปรารถนาทางเพศผูช้ ายได้รบั บท
ผู้ล่าโดยธรรมชาติ ตัวละครหญิงทั้ง 3 ตัวได้ใช้อ�ำนาจความปรารถนาทาง
เพศเข้าควบคุมและกระตุน้ ให้ผชู้ ายกระท�ำตามความปรารถนาของฝ่ายหญิง
โดยไม่รู้ตัว
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นวนิยายของอุทศิ เหมะมูลได้นำ� เสนอวิธกี ารขัดขืนอ�ำนาจปิตาธิปไตย
เอาไว้หลากหลายวิธกี ารด้วยกัน แต่วธิ กี ารเหล่านีเ้ ป็นเพียงการต่อต้านอ�ำนาจ
ปิตาธิปไตยเพียงชั่วคราวเท่านั้น ไม่สามารถท�ำให้ตัวละครหญิงในนวนิยาย
เป็นอิสระจากอ�ำนาจปิตาธิปไตยของสามีหรือครอบครัวได้ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะตัวละครหญิงเหล่านีไ้ ม่สามารถเลีย้ งดูตวั เองได้ เนือ่ งจากไม่มกี ารศึกษา
จึงไม่มีหน้าที่การงานที่ดี แม้ว่าจะแสดงการต่อต้านขัดขืนอย่างไรก็ยังต้อง
พึ่งพาการเลี้ยงดูจากสามี
นวนิยายของอุทิศ เหมะมูลทั้ง 3 เรื่องได้แสดงให้เห็นความสัมพันธ์
ระหว่างผูห้ ญิงและปิตาธิปไตยใน 2 ลักษณะ ได้แก่ ผูห้ ญิงภายใต้อำ� นาจปิตา
ธิปไตย และผู้หญิงกับการขัดขืนอ�ำนาจปิตาธิปไตย ซึ่งพบว่าผู้หญิงที่ไม่
สามารถเลีย้ งดูตวั เองได้ ท�ำให้ตอ้ งพึง่ พาการเลีย้ งดูจากสามี ต้องอดทนต่อการ
ดูถูกของสามี และด้วยชาติก�ำเนิดที่เป็นคนอีสานและคนต่างด้าวถูกมองว่า
ต�ำ่ ต้อยกว่า ท�ำให้ไม่ได้รบั การให้เกียรติจากผูช้ ายในครอบครัว ตัวละครหญิง
เหล่านี้พยายามแสดงการขัดขืนและระบายความไม่พอใจผ่านวิธีการต่าง ๆ
แม้วา่ ตัวละครหญิงในนวนิยายของอุทศิ เหมะมูลได้แสดงความพยายาม
ในการขัดขืนอ�ำนาจปิตาธิปไตยหลากหลายวิธี แต่ก็ไม่สามารถหลุดพ้นออก
จากอ�ำนาจปิตาธิปไตยของสามีได้เพราะยังต้องพึ่งพาการเลี้ยงดูจากสามี
ตัวอย่างเช่น ตัวละครดาวจากเรื่องจุติ เชื่อว่าความตายของสามีท�ำให้ตัวเอง
ได้รบั อิสรภาพ ในขณะทีต่ วั ละครทิพย์ในเรือ่ งลับแล, แก่งคอย ก็เชือ่ ว่าความ
ตายของสามีท�ำให้เธอกลายเป็นผู้น�ำครอบครัว แต่อิสรภาพที่ได้รับนั้นเป็น
อิสรภาพเพียงชั่วคราว เนื่องจากดาวไม่ใช่หญิงสาวที่มีความรู้ แม้ภายหลัง
สามีจะตายไปแล้วเธอก็ตอ้ งหาทีพ่ งึ่ โดยการแต่งงานใหม่อกี ครัง้ เช่นเดียวกับ
ตัวละครทิพย์ที่แม้สามีจะตายไปแล้วแต่อ�ำนาจปิตาธิปไตยของสามีได้
ถ่ายทอดมาสู่ลูกชาย
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สรุปและอภิปรายผล
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การเป็นผูน้ ำ� ครอบครัวไม่ได้ทำ� ให้ทพิ ย์มอี ำ� นาจเหนือลูกชายของตัวเอง
เพราะลับแล,ได้วางตัวเองเอาไว้ในฐานะผู้สืบทอดอ�ำนาจของบิดา นอกจาก
นีท้ พิ ย์ยงั แต่งงานใหม่และพาตัวเองกลับไปอยูใ่ นสถานะผูพ้ งึ่ พิงอ�ำนาจการเลีย้ ง
ดูจากสามีใหม่
ข้อจ�ำกัดอันเกิดขึ้นจากการไม่มีความรู้ ไม่มีอาชีพ และกระบวนการ
สืบทอดแนวคิดชายเป็นใหญ่ในครอบครัวท�ำให้ตระหนักได้ว่าไม่มีอิสรภาพ
ที่แท้จริงภายใต้อ�ำนาจปิตาธิปไตย แม้ความตายจะปลดปล่อยตัวละครจาก
อ�ำนาจของผู้ชายคนหนึ่งแต่ในเวลาไม่นานก็จะมีอ�ำนาจของชายอื่นเข้ามา
แทนที่ เป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกหนีไปได้
ตัวละครหญิงในนวนิยายของอุทิศ เหมะมูล ได้แสดงให้เห็นภาพของ
หญิงสาวในพื้นที่ชนบทที่ไร้การศึกษา ไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ เป็นผู้หญิง
ทีต่ กอยูภ่ ายใต้อำ� นาจปิตาธิปไตยของครอบครัวซึง่ อุทศิ เหมะมูล เคยกล่าว
เอาไว้ว่า ตัวละครพ่อและแม่ในเรื่อง ลับแล, แก่งคอย นั้นมีตัวตนอยู่จริง
(ชมัยภร แสงกระจ่าง, สัมภาษณ์, 2552) ดังนัน้ เหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในนวนิยาย
ของอุทิศ เหมะมูล ย่อมมีเหตุการณ์บางส่วนที่น�ำมาจากประสบการณ์และ
เหตุ ก ารณ์ จ ริ งที่ เ กิด ขึ้นในชีวิตของผู้เ ขียน ภาพของตัวละครหญิงและ
ความสัมพันธ์กบั ปิตาธิปไตยทีเ่ กิดขึน้ ในนวนิยายย่อมสะท้อนให้เห็นภาพชีวติ
จริงบางส่วนของหญิงสาวที่อาศัยอยู่ในชนบทของประเทศไทย
อุทศิ เหมะมูล ได้เขียนให้ตวั ละครหญิงจากนวนิยายทัง้ 3 เรือ่ งมีประวัติ
ความเป็นมาและมีวถิ ชี วี ติ ทีใ่ กล้เคียงกัน นอกจากนีต้ วั ละครหญิงจากนวนิยาย
ทัง้ 3 เรือ่ ง ได้แก่ ทิพย์ จากลับแล, แก่งคอย นวล จากเรือ่ ง ลักษณ์อาลัย และ
ดาว จากเรื่องจุติ มีความเชื่อว่าการถูกกดขี่หรือถูกท�ำร้ายนั้นเป็นเรื่องปกติ
ทีส่ ามีหรือผูช้ ายพึงกระท�ำต่อผูห้ ญิงได้ รวมถึงการยอมรับว่าตัวเองด้อยคุณค่า
แม้ว่าอุทิศ เหมะมูล จะเขียนนวนิยายทั้ง 3 ในยุคสมัยที่มีการรณรงค์ความ
เท่าเทียมทางเพศระหว่างชายหญิง การสนับสนุนให้ผู้หญิงมีบทบาททาง
การเมือง ดังที่ปรากฏในเป้าหมายการผลักดันความเท่าเทียมทางเพศใน
ประเทศไทยของสหประชาชาติ ที่ว่า “มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มสัดส่วน

ผู้หญิงในรัฐสภา องค์การบริหารส่วนต�ำบล และต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
ในราชการส่วนกลางเป็น 2 เท่า ในช่วงปีพ.ศ. 2545-2554” (อารีวรรณ
จตุทอง และสุภา พงศ์หล่อพิศิษฐ์, 2555, 30) หรือการต่อต้านความรุนแรง
ต่อสตรี แต่สิ่งที่นวนิยายชุดนี้น�ำเสนอก็คือความเคยชินที่เกิดจากสภาพ
แวดล้อม การกล่อมเกลาของสังคม เช่น ดาวที่ถูกพ่อแม่สอนว่าผู้หญิงไม่
จ�ำเป็นต้องมีการศึกษา เมือ่ แต่งงานก็ตอ้ งเชือ่ ฟังสามีเหมือนบิดามารดา หรือ
การผลิตซ�ำ้ ความเชือ่ ทีผ่ หู้ ญิงต้องยอมผูช้ ายผ่านบทละครโทรทัศน์ ท�ำให้ผคู้ น
ส่วนหนึ่งยังคงยินยอมที่จะปล่อยให้การกดขี่นี้เกิดขึ้น เช่นเดียวกับภาพจริง
ในสังคมที่แม้จะมีการรณรงค์ต่าง ๆ มากมาย แต่การใช้ความรุนแรงต่อ
ผู้หญิงยังคงไม่หมดไป ดังปรากฏในสถิติจ�ำนวนการด�ำเนินคติความผิด
เกีย่ วกับการข่มขืนกระท�ำช�ำเราทีพ่ จิ ารณาในศาลชัน้ ต้นและศาลเยาวชนและ
ครอบครัวทั่วประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยในพ.ศ. 2549 เพิ่มขึ้นจาก
พ.ศ. 2545 มากถึง 4,896 คดี (ส�ำนักงานกิจการสตรีและสถานบันครอบครัว,
2551)
ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าสิ่งที่อุทิศ เหมะมูล พยายามจะน�ำเสนอก็คือ
อ�ำนาจปิตาธิปไตยนั้นยังคงแฝงตัวอยู่ในระบบคิดของสังคม วัฒนธรรม
และสื่อต่าง ๆ ที่ก�ำหนดบทบาทหญิงชายเอาไว้ แม้ว่าจะมีการรณรงค์ หรือ
ความพยายามที่จะท�ำให้ชายหญิงเท่าเทียมกัน แต่การหลุดพ้นจากอ�ำนาจ
ปิตาธิปไตยในสังคมปัจจุบันยังคงเป็นไปได้ยาก

ข้อเสนอแนะ

1. ศึกษานวนิยายของนักเขียนอืน่ ว่าความสัมพันธ์ของผูห้ ญิงกับอ�ำนาจ
ปิตาธิปไตยเป็นอย่างไร เพือ่ ให้ทราบแนวโน้มการต่อต้าน หรือการอยูภ่ ายใต้
อ�ำนาจปิตาธิปไตยของนักเขียนนวนิยายในปัจจุบัน
2. ศึกษานวนิยายของนักเขียนอื่นว่าปรากฏความสัมพันธ์ของผู้ชายกับ
อ�ำนาจปิตาธิปไตยอย่างไร

ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561

วารสารวิชาการ

77

ผู้หญิงกับปิตาธิปไตยในนวนิยายของอุทิศ เหมะมูล

สรยา รอดเพชร ทัศนีย์ ทานตวาณิช และนัทธนัย ประสานนาม

เอกสารอ้างอิง

78

ชมัยภร แสงกระจ่าง. (2552). คุยกับซีไรต์ อุทศิ เหมะมูล ผมจะไม่ถกู ท�ำลาย
ด้ ว ยสิ่ ง นี้ . สื บ ค้ น 29 กุ ม ภาพั น ธ์ 2559, จาก http://www.
komchadluek.net/detail/คุยกับซีไรต์ อุทิศ เหมะมูล ผมจะไม่
ถูกท�ำลายด้วยสิ่งนี้.html.
ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์. (2557). ภาษาเพศ: อ�ำนาจ เรือ่ งทางเพศ กับพหุนยิ ม
ทางจริยศาสตร์. เชียงใหม่: ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
นันดา วีรวิทยานุกูล. (2544). ผู้หญิงกับอัตลักษณ์. สตรีศึกษา 2: ผู้หญิงกับ
ประเด็นต่างๆ. กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและ
ประสานงานสตรีแห่งชาติ ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี.
วัมทนีย์ วาสิกะสิน. (2543). สังคมสงเคราะห์แนวสตรีนิยม ทฤษฎีและ
การปฏิบัติงาน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
วารุณี ภูริสินสิทธิ์. (2545). สตรีนิยม: กระบวนการและแนวคิดในศตวรรษ
ที่ 20. กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ.
ส�ำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว. (2551). (พิมพ์ครัง้ ที่ 2). แผนพัฒนา
สตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2550-2554). กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว.
เสนาะ เจริญพร. (2548). ผู้หญิงกับสังคมในวรรณกรรมไทยยุคฟองสบู่.
กรุงเทพฯ: ศิลปวัฒนธรรม.
อารีวรรณ จตุทอง และสุภา พงศ์หล่อพิศิษฎ์. (2555). กฎหมายที่ท�ำให้ผู้
หญิงไม่ได้รบั สิทธิอย่างเท่าเทียม. กรุงเทพฯ: โครงการสุขภาวะผูห้ ญิง
มูลนิธิผู้หญิง.

วารสารวิชาการ

ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561

อุทิศ เหมะมูล. (2558). ลับแล, แก่งคอย. กรุงเทพฯ: แพรวส�ำนักพิมพ์.
__________. (2554). ลักษณ์อาลัย. กรุงเทพฯ: แพรวส�ำนักพิมพ์.
__________. (2558). จุติ. กรุงเทพฯ: จุติ.
Ryan, Michael. (2012). An Introduction to Criticism: Literature/ Film/
Culture. West Sussex: Wiley - Blackwell.

79

