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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เพื่อเปรียบเทียบลักษณะตัวละครนวสตรีกับตัวละครหญิงตามขนบ และเปรียบเทียบนวสตรีในเรื่อง ปริศนา ของ
ว. ณ ประมวญมารคกับนวสตรีในนวนิยายอังกฤษเรื่อง The Heavenly Twins และ The Beth Book ของ Sarah Grand
ในบริบทดานการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ผลปรากฏวาตัวละครปริศนาแตกตางกับสตรีตามขนบอยางชัดเจน
ดวยความฉลาดและการศึกษาในตางประเทศทําใหปริศนาเชื่อมั่ นในตนเองรวมทั้งมีความสามารถพิ เศษหลายดาน ลักษณะ
เหลานี้ เข ากั บตัว ละครนวสตรีอังกฤษ จากการเปรียบเทียบพบวา ตัวละครปริศนา อี ว าดนี แองเจลิ กา และเบ็ ธมี ลั กษณะ
เหมือ นกั นคือ ฉลาด มี ความสามารถพิ เศษไมว าจะไดรับ การศึ กษาในระบบหรื อ ไม ก็ตาม ตั้ งใจพั ฒ นาตนเองและต องการ
ปกครองตนเองเนื่องจากมีความสามารถเทาเทียมผูชายในสังคม ประกอบอาชีพเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ รวมถึงประพฤติ
ตนอยูในกรอบวัฒนธรรมอันดี สิ่งที่แตกตางกันคือปริศนาใหความสําคัญตอการสมรสกับบุคคลที่เหมาะสม โดยนวนิยายจบ
ดวยการที่ปริศนาไดแตงงานกับชายที่ดีพรอม ขณะที่นวนิยายอังกฤษนําเสนอทั้งดานบวกและลบของชีวิตสมรสของนวสตรี
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Abstract
This research compares the characteristics of the New Woman with traditional female characters in
educational, economic, social, and cultural contexts. The eponymous New Woman in Prissana by V. Na
Pramuanmarg is compared with the New Women, Evadne, Angelica and Beth, in two English novels: The
Heavenly Twins and The Beth Book by Sarah Grand. The research has found that Prissana’s character is
completely different from traditional female characters because of her intelligence and education
abroad, which cultivated her self-confidence and personal aptitudes. These qualities coincide with those
of the English New Woman characters. The comparison shows that Prissana, Evadne, Angelica, and Beth
are similarly intelligent and apt whether or not they have been formally educated. Socially, they aim for
self-improvement and autonomy since they are as capable as men. On the economic level, they have
either careers or other means of support resulting in financial stability. Meanwhile, they do not break
cultural boundaries. The difference is that Prissana values marriage to a suitable partner, which explains
why the novel concludes with Prissana marrying a perfect man whereas the English novels present both
positive and negative sides of the New Woman’s marriage.
Keywords: The New Woman, Prissana, V. Na Pramuanmarg, the English novel, Sarah Grand

3 This

article is part of “An Analysis of the New Woman Figure in a Thai Novel Prissana,” a research project funded by
Chulalongkorn University’s Grants for Development of New Faculty Staff, Ratchadaphiseksomphot Endowment Fund, 2015
B.E.
4 Affiliation: Department of English, Faculty of Arts, Chulalongkorn University, E-mail: Tapanat.K@chula.ac.th
วารสารอักษรศาสตร์ ปี ที 9 ฉบับที 1 (2563): 1-33
Journal of Letters Volume 49 Number 1 (2020): 1-33

การศึกษาเปรียบเทียบนวสตรีในนวนิยายไทยเรื่อง ปริศนา ของ ว. ณ ประมวญมารค กับนวสตรีในนวนิยายอังกฤษยุคปลายคริสตศตวรรษที่ 19 | 3

1. บทนํา
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญ
เมื่อปคริสตศักราช 1894 (พ.ศ. 2437) มีบทความโตตอบของนักเขียนสตรีชาวอังกฤษชื่อดังสองคนตีพิมพในนิตยสาร
วรรณคดีฉบับ สําคัญของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ทําใหผูอานทั้งชาวอังกฤษและชาวอเมริกันได รูจักคําวา “New Woman”
หรือ ผู ห ญิ งยุ คใหม ซึ่ งในงานวิจัย นี้ใชคํา วา “นวสตรี” เพราะผู วิจัยสั งเกตเห็ นความสั ม พั นธ ระหวา งคํ าอั งกฤษ บาลีและ
สันสกฤตที่มีรากภาษาอินโดยูโรเปยนเหมือนกันดังจะเห็นได จากความหมายและเสียงที่ใกลเคียงกันมากระหวางคําวา new
กับ คําวา “นว” ที่ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๕๔ นิยามวาเปนคําวิเศษณ และใหคําจํากัดความวา
“ใหม (ใชเปนคําหนาสมาส). (ป., ส.)” (The Royal Institute 2013, 608) สวนคําที่ มีความหมายวาผู หญิ งนั้นก็มีหลายคํา
ดังนั้ น ผูเขี ยนจึงเลือ กคําวา “สตรี” ซึ่งนับ วา มีเสียงที่ ไพเราะและความหมายที่ดีม ากเป นภาคภาษาไทยของคํ าว า “New
Woman”
“นวสตรี” เป นประเด็นศึ กษาที่ไดรับ ความนิ ยมจากนั กวิ ชาการชาวตะวั นตกตั้งแตช วงป ค.ศ. 1990 ทั้ งในสาขา
วรรณคดี สังคมศึกษา หรือแมกระทั่งในดานกฎหมาย การเมือง และการปกครอง เนื่องจากนวสตรีเปนประหนึ่งตัวชี้วัดใหเห็น
ถึงความพยายามและพัฒนาการของผูหญิงที่ในอดีตเคยมีฐานะและสถานภาพดอยกวาผูชายในทุกดาน แตกลับตระหนักรูถึง
ความจําเปนของการตอสูอันจะนําไปสูความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ซึ่งกอใหเกิดการยกระดับผูหญิงใหสูงขึ้นกวาเดิมจนอาจ
นํ าไปสูความทัดเทียมกับผูชายไดในที่สุด นอกจากนี้ อิทธิพ ลของแนวคิ ดเกี่ ยวกับ นวสตรีซึ่งถื อกํ าเนิ ดขึ้ นในช วงทศวรรษที่
1890 ก็ยังแผขยายเป นวงกวาง นับจากประเทศอังกฤษเองไปจนกระทั่งถึงประเทศตาง ๆ ทั้งในทวีปยุโรปและทวีปอเมริกา
ดังที่สามารถพบไดในงานประพันธทั้งรอยแกวและรอยกรอง รวมไปถึงวารสารและสื่อรวมสมัยอื่น ๆ ในสองทวีปดังกลาว
กอนที่จะเขาสูประเด็นความเชื่อมโยงระหวางวรรณกรรมที่มีตัวละครเอกหญิงในลักษณะนวสตรีของผูแตงชาวอังกฤษ
และชาวไทยในการศึกษาครั้งนี้ จําเปนจะตองกลาวยอนไปถึงสัมพันธไมตรีระหวางประเทศไทยกับอังกฤษ ดวยอาจมีอิทธิพลที่
สงผลสืบเนื่องตอความเปนมาของการสรางตัวละครลักษณะนวสตรีของผูแตงนวนิยายไทย โดยในสมัยที่ไทยเผชิญภัยคุกคาม
จากจักรวรรดินิยมตะวันตกทั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 (พ.ศ. 2394 - 2411) และตอมา
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411 - 2453) พระองคมีพ ระราชกุศโลบายตาง ๆ
เพื่อรักษาเอกราชของชาติ รวมถึงพระราชวิเทโศบายทางการทูตสรางความสัมพันธกับราชสํานักตางชาติเมื่อเผชิญกับความ
ขัดแยงกับชาติตะวันตก โดยพระองคไดเสด็จประพาสยุโรปเพื่อทรงผูกมิตรกับชาติมหาอํานาจถึง 2 ครั้งคือในป พ.ศ. 2440
(ค.ศ. 1897) และ พ.ศ. 2450 (ค.ศ. 1907) การเสด็จประพาสยุโรปทั้ง 2 ครั้งนั้นแมจะไมใชทั้งหมดแตก็นับเปนปจจัยที่สําคัญ
ที่สุดประการหนึ่งที่นําไปสูการปรับและปฏิรูปประเทศสยามใหเปนอยางชาติตะวันตกในแทบทุกดาน โดยเฉพาะเปนจุดเริ่มตน
ของการสรางสัมพันธไมตรีทางการทูตอยางเปนทางการและแนนแฟนกับประเทศยุโรปหลายประเทศ ที่นอกจากจะไดรับรูถึง
พระปรีชาญาณดานการเมือง การทูต และการตางประเทศของรัชกาลที่ 5 แลว ยังได ตระหนักถึงความสนพระทั ยในศิลปะ
ยุโรป วัฒนธรรม ภาษา การใชชีวิตและการเมืองยุโรปดวย (Pornsan 2008, 3, 14)
ผลสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ของบานเมืองที่ไดรับอิทธิพลจากตะวันตกดังกลาว ยอมมีผลกระทบตอ
แนวคิ ดของผู แต งวรรณกรรมอย างหลี กเลี่ยงไม ได เพราะการที่ นั กเขียนอยู ในสั งคมย อมได รับ อิ ท ธิพ ลจากสั งคมทั้ งด า น
วัฒนธรรม ขนบประเพณี ศาสนา ปรัชญา และการเมือง สภาพการณของปจจัยเหลานี้ยอมเปนสิ่งกําหนดโลกทัศนและชีวทัศน
ของเขา (Trisilpa 1978, 6) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมีการดําเนินแบบคอยเปนคอยไป การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
สถานภาพของสตรีนั้นยิ่งใชเวลายาวนาน ซึ่งเมื่อพิจารณางานวรรณกรรมจะพบวากวาที่การเปลี่ยนแปลงทางสถานภาพและ
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บทบาทของตัวละครเอกหญิงในนวนิยายไทยจะปรากฏใหผูอานไดเห็นก็ใชระยะเวลานานหลายทศวรรษ ถึงแมจะเริ่มมีการ
พั ฒ นาสถานภาพสตรีต้ังแตรัช สมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 เรื่อยมากระทั่ งถึงรั ชสมั ยพระบาทสมเด็ จพระมงกุฎ เกล า
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 (พ.ศ. 2453 - 2468) ที่ทรงเนนเกี่ยวกั บการพั ฒนาสถานภาพสตรีเพื่ อแสดงถึงความศิวิไลซ ของชาติ
จนถึงยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 บานเมืองกาวหนาไปสูกระแสใหม มีการสะทอนปญหาชนชั้นมากขึ้น
ปญหาความเหลื่อมล้ําทางเพศก็ยังคงอยู ตัวละครเอกหญิงเริ่มแหวกกรอบประเพณีและคานิยมเดิมเชนนวนิยายเรื่อง ผูดี ของ
ดอกไมสด (พ.ศ. 2480) หญิงคนชั่ว ของ ก.สุรางคนางค (พ.ศ. 2480) รวมไปถึง ขา งหลั งภาพ ของศรีบู รพา (พ.ศ. 2480)
ตอมาภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2482 - 2488) ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
รัชกาลที่ 8 (พ.ศ. 2478 - 2489) วงการนวนิยายไดพลิกฟนขึ้นอีกครั้งพรอมทั้งพัฒนากาวไกลไปเป นอันมาก สืบ เนื่ องจาก
อุปกรณการพิมพที่เคยขาดแคลนระหวางสงครามเริ่มมีพอเพียงกับความตองการ และการยกเลิกนโยบายรัฐนิยมทําใหภาวะ
บีบคั้นและการจํากัดเสรีภ าพทางการเขียนคอยคลายลง ประกอบกั บสภาพจิตใจของคนที่ระส่ําระสาย ต องการผอนคลาย
ความเครงเครียดภายในจิตใจ ตองการชีวิตที่สนุกสนานราเริง แมวา จะฉาบฉวย ลักษณะดังกลาวมีผลกระทบตอ วงการนว
นิยาย ทําใหเกิดนวนิยายเนื้อหาทํานองพาฝนขึ้นมากมาย และหนึ่งในนวนิยายที่ไดรับความนิยมแพรหลายนั้นคือเรื่อง ปริศนา
โดยผูแตง ว. ณ ประมวญมารค (Trisilpa 1978, 141; Trisilpa 1999, 44-47; Boonwadee 2016, 32-33)
ผูแตงนวนิยายไทยเหลานั้นมีการบรรยายตัวละครที่คลายคลึงกับตัวละครผูหญิงยุคใหม (New Woman) หรือ “นวสตรี”
อันเปนลักษณะของวรรณกรรม ตัวละคร หรือทัศนคติและคานิยมของนักเขียนอังกฤษ ปรากฏทั้งที่เปนบทรอยกรอง บทความ
นวนิยาย และบทวิจารณ แม กระทั่ งภาพลอ ซี่งผลงานเหลานี้ ตีพิม พ เผยแพรในวารสารหรื อหนั งสื อ พิ มพ โดยมุงเป าไปที่
ลักษณะเดนของผูหญิงยุคใหมที่ไขวควาหาความเป นอิสระและความเทาเทียมกันระหวางเพศหญิ งกั บเพศชาย ทั้ งทางดา น
สังคม เศรษฐกิจ กฎหมาย และการเมือง ทั้งนี้ แนวคิดเกี่ยวกับนวสตรีไดรับความสนใจจากแวดวงผูอานและโดงดังมากในชวง
กลางทศวรรษสุดทายของคริสตศตวรรษที่ 19 ที่ประเทศอังกฤษ สําหรับนวนิยายที่มีชื่อเสียงที่ปรากฏตัวละครนวสตรีระหวาง
ป ค.ศ. 1890 - 1900 (พ.ศ. 2433 - 2443) ไดแก คาจา งของความบาป (The Wages of Sin, 1890) ของลู คั ส มาเล็ ต
(Lucas Malet) เดอะ เฮเวนลี ทวินส (The Heavenly Twins, 1893) และ เดอะ เบ็ธ บุค (The Beth Book, 1897) ของซาราห
แกรนด (Sarah Grand) รวมทั้ง มารเซลลา (Marcella, 1894) ของแมรี วอรด (Mary Ward) เปนตน
สําหรับ นวนิยายไทยที่ผูวิจัยคัดเลือกมาศึ กษาครั้งนี้ คือ ปริศนา ของ ว. ณ ประมวญมารคซึ่ งเป นนามปากกาของ
พระเจาวรวงศเธอ พระองค เจาวิภ าวดีรังสิต ประพันธเมื่ อป พ.ศ. 2484 (ตีพิมพในป พ.ศ. 2494) เนื่ องจากนวนิยายเรื่องนี้
บรรยายถึงตัวละครเอกหญิงที่นาจะมีความเปนนวสตรี แตกระนั้นก็ยังดํารงความเปนกุลสตรีตามจารีตประเพณีไวเปนอยางดี
และครบถวนแมวาสังคมกําลังเขาสูการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ ไมวาจะดวยเหตุผลทางความสัมพันธที่สยามประเทศมีตอ
อารยประเทศทางตะวันตกมากขึ้น หรือการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่นําไปสูการปฏิรูปทางสังคมอันสงผลตอความเชื่อและ
คตินิยมของประชาชนและกอใหเกิดผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงทางอุ ดมคติ จนนําไปสูข อสรุป เกี่ ยวกั บความแตกตา ง
ของนวสตรีเมื่อเปรียบเทียบกับนางเอกในนวนิยายไทยทั่วไปในที่สุด โดยเปนที่นาสังเกตวานวนิยายเรื่องนี้มีชื่อเสียงเปนที่รูจัก
ในหมูนักอานและประชาชนที่ติดตามชมเมื่อนําไปดัดแปลงเปนภาพยนตรหรือละครโทรทัศน เนื่องจากมีเนื้อหาซาบซึ้งกินใจ
และมีการบรรยายที่สมจริงควรคาแกการศึกษาและอนุรักษ
สวนนวนิยายอังกฤษที่ผูวิจัยนํามาศึกษาเทียบเคียงกันระหวางตัวละครเอกหญิงไทยที่มีลักษณะนวสตรีนั้นคือ เดอะ
เฮเวนลี ทวินส (The Heavenly Twins, 1893) และ เดอะ เบ็ธ บุค (The Beth Book, 1897) ของซาราห แกรนด (Sarah
Grand) เนื่องจาก เดอะ เฮเวนลี ทวินส เปนวรรณกรรมนวสตรีอันเลื่องชื่อ สรางกระแสตอบรับที่รุนแรงไมเฉพาะในประเทศ
อังกฤษเทานั้น หากแตยังสงอิทธิพลไปถึงผูอานทั่วยุโรปและอเมริกา นับเปนนวนิยายนวสตรีตนแบบ โดยแกรนดไดรับยกยอง
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ในฐานะผู บุกเบิ กงานเขี ยนแนวนวสตรีในประเทศอังกฤษ เนื่อ งจากมีมุมมองใหมเกี่ ยวกั บ บทบาทของเพศหญิ งในสั งคมที่
นําไปสูการสรางสรรคภาพบวกของนวสตรี
การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบตัวละครเอกหญิงใน ปริศนา กับตัวละครหญิงไทยตามขนบ
พรอมกับเปรียบเทียบกับตัวละครนวสตรีในนวนิยายอังกฤษยุคปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ซึ่งผลที่ไดจากการศึกษายอมนาจะ
นํามาซึ่งการเพิ่มพูนความเขาใจในเชิงประวัติศาสตร เนื่องจากโครงเรื่องและเหตุการณใน ปริศนา นั้น นอกจากอยูในชวงการ
เปลี่ยนผา นดานสังคมและวัฒ นธรรมที่ไดรับอิท ธิพ ลจากตะวันตกอย างมากนับ ตั้งแตรัชสมัยรัช กาลที่ 5 แลว ยั งอยู ในช วง
ทศวรรษแรกหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองและอยูระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 ดวย จึงนาสนใจที่จะนํามาพิจารณาถึงการ
เริ่มกาวสูความเปนนวสตรีของไทยทั้งในสวนที่คลายคลึงและแตกตางกันระหวางสังคมไทยกับอังกฤษ อันเปนการสรางองค
ความรูใหมในการเสนอมุมมองเกี่ยวกับตัวละครนวสตรีซึ่งมีความสําคัญตอผูสนใจศึกษาวรรณคดี สังคม และวัฒนธรรมอังกฤษ
ยุคปลายคริสตศตวรรษที่ 19 โดยงานวิจัยนี้เพิ่มขอสังเกตวาแมในนวนิยายไทยก็สามารถพบตัวละครนวสตรีไดเชนกัน
1.2 วัตถุประสงค
1) เพื่อเปรียบเทียบระหวางลักษณะตัวละครเอกนวสตรีกับตัวละครหญิงตามขนบในนวนิยายไทยเรื่อง ปริศนา และ
ลักษณะของนวสตรีในเรื่อง ปริศนา กับนวสตรีในนวนิยายอังกฤษ
2) เพื่อเปรียบเทียบระหวางตัวละครเอกนวสตรีกับตัวละครหญิงตามขนบในนวนิยายไทยเรื่อง ปริศนา และตัวละคร
นวสตรีไทยกับนวสตรีอังกฤษ โดยพิจารณาในบริบทดานการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
เพื่ อ สรา งองค ค วามรู ใหม เกี่ ย วกั บ ตั ว ละครนวสตรีซึ่ งมี ความสํ า คั ญ ต อ ผู ท่ี ส นใจศึ ก ษานวนิ ย ายอั งกฤษยุ คปลาย
คริสตศตวรรษที่ 19 เปรียบเทียบกับตัวละครนวสตรีไทยในบริบทดานการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งงานวิจัย
ฉบับ นี้ตั้งขอสั งเกตวาแมในนวนิยายไทยก็สามารถพบตัวละครนวสตรีไดเชนกัน นอกจากนี้ ยังเปนการแสดงความเชื่อมโยง
ระหวางอิทธิพลตะวันตกกับการสรางตัวละครที่มีลักษณะเปนนวสตรีดังที่สามารถศึกษาไดจากนวนิยายไทย รวมถึงนําความรูที่
ไดรับไปทําการวิจัยตอยอดเพื่อนําไปสูการเพิ่มพูนและเผยแพรความรูทางวิชาการเกี่ยวกับนวสตรีใหเปนวงกวางยิ่งขึ้น
1.4 กรอบความคิดในการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดขอบเขตในการวิเคราะหไว 5 ดานดวยกัน กลาวคือ นอกจากพิจารณาลักษณะของตัว
ละครเอกหญิงในนวนิยายเรื่อง ปริศนา โดยการเปรียบเทียบความคลายคลึงและความแตกตางกับตัวละครหญิงไทยตามขนบ
แลว ยังพิจารณาในบริบทดานการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งไทยไดรับอิทธิพลจากตะวันตกอยางมากในสมัย
นั้น รวมทั้งเปรียบเทียบกับลักษณะตัวละครนวสตรีอังกฤษในนวนิยายเรื่อง เดอะ เฮเวนลี ทวินส (The Heavenly Twins)
กับ เดอะ เบ็ธ บุค (The Beth Book) ของซาราห แกรนด (Sarah Grand) และเปรียบเทียบในบริบททั้ง 4 ดานเชนเดียวกัน
เพื่อพิจารณาความเปนนวสตรีของตัวละครเอกหญิงวามีสวนคลายคลึงและแตกตางกับนวสตรีในนวนิยายอังกฤษอยางไรและ
เพราะเหตุใด ทั้งนี้ จากการศึกษาของฐาปนัจฉร ขุนภักดี (Khunpakdee 2013) เกี่ยวกับ “ปจเจกนิยม นวสตรี และการสมรส
ในนวนิ ยายของแมรี วอรด (Mary Ward) ซาราห แกรนด (Sarah Grand) และลูคัส มาเล็ ต (Lucas Malet)” ในยุ คปลาย
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คริสตศตวรรษที่ 19 ทําใหพอจะสรุปลักษณะนวสตรีในนวนิยายของผูแตงดังกลาวในมิติที่เกี่ยวของ ไดแก ดานการศึกษา ดาน
เศรษฐกิจ ดานสังคม และดานวัฒนธรรม เพื่อเปนกรอบวิเคราะหนวสตรีในการศึกษาครั้งนี้ ดังนี้
ดวยเหตุ ที่นวสตรีนั้นมีลักษณะแปลกใหมไมซ้ํากับ ตั วละครตามขนบ จึงเป นที่ สนใจของสาธารณชนจนนํ าไปสูการ
วิพากษวิจารณ โดยเฉพาะเกี่ยวกับประเด็นที่ถกเถียงกันในสังคมมากอนหนาเปนวงกวาง ซึ่งนักเขียนนวสตรีไดแสดงออกถึง
ความคิดเห็นสวนตัวผานตัวละครเอกนวสตรีที่สะทอนทัศนะและความเชื่อของแตละคน เห็นไดจากประเด็นหลักในนวนิยายที่
สะท อนถึงการศึกษาของนวสตรี ที่ถึงแมในเบื้องตนตัวละครนวสตรีไมไดรับโอกาสทางการศึ กษาที่ดีพ อเพราะสังคมมองวา
ความรูไมใชสิ่งจําเปนของผูหญิง แตนวสตรีใหความสําคัญกับการศึกษาดวยตระหนักวาเปนประสบการณที่ดี ชวยเปดโลกทัศน
ใหกวางขึ้น ทําใหสามารถปกครองตนเองไดโดยไมตกเปนเบี้ยลางของผูชายเหมือนในอดีต และเมื่อนวสตรีมีความรู ไดพัฒนา
ความสามารถ จึงเพิ่มศักยภาพในการเลี้ยงดู สงเสีย รับผิดชอบตนเองได ทําใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ไมตองทนตอการถูก
สังคมดูแคลนหรือใชชีวิตอยางยากลําบากเพราะไรอาชีพ อันนําไปสูความแตกตางกับภาพของสตรีในอุดมคติเพราะนวสตรีเริ่ม
เล็งเห็นวาการสมรสนํามาซึ่งปญหาทางสังคมและความตกต่ําจากการกระทําที่ปราศจากศีลธรรมของเพศชาย จึงทําทุกวิถีทาง
เพื่อปกปองความปลอดภัยทั้งทางรางกายและจิตใจของตนเองมากกวาจะเอาใจใสตอบทบาทและหนาที่ของสตรีตามที่สังคม
กําหนด รวมถึงพยายามตอตานบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมที่จํากัดใหสตรีอยูแตในบานดวยมองวาเปนความอยุติธรรมอันเกิด
จากบทบาททางเพศ เพราะนวสตรีเห็นวาเพศหญิงควรไดรับอิสรภาพ เสรีภาพ และความเทาเทียมกับเพศชายในทุกดาน เชน
การมีอาชีพ มีสวนรวมทางการเมือง ไดรับความคุมครองทางกฎหมายทั้งในดานทรัพยสิน สุขอนามัย และการเลือกตั้ง รวมทั้ง
เรียกรองใหแกปญหาสองมาตรฐานทางศีลธรรมและทางเพศ ลักษณะดังกลาวนี้สงผลใหนวสตรีมีลักษณะแยงกับบทบาทของ
นางเอกตามขนบที่แสดงความเปนผูหญิงในอุดมคติ เนนความเปนสตรีเพศ ออนแอ และอยูในโอวาทของสามี ในขณะที่นวสตรี
เชื่อมั่นในการเปนตัวของตัวเอง กลาหาญที่จะตอสูเพื่อความถูกตอง แตในขณะเดียวก็ยึดมั่นในศีลธรรมอยางเครงครัด
จากลักษณะแตละดานของนวสตรีในนวนิยายอังกฤษดังที่ไดกลาวมา เมื่อพิจารณาถึงสตรีไทยที่มีวิวัฒนาการมาจาก
การรับอิทธิพลตะวันตกเขามาหลายดานเริ่มตั้งแตในรัชสมัยรัชกาลที่ 4 จนกระทั่งมาถึงการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศครั้ง
สําคัญในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 ที่สงผลดีตอสถานภาพของสตรี มีการสะทอนใหเห็นในวรรณกรรมที่ไดรับอิทธิพล
ตะวันตกที่สงผลกระทบและสรางความเปลี่ยนแปลงใหกับผูประพันธในสมัยนั้น ดังจะเห็นไดจากนวนิยายที่เนนความโดดเดน
ของสตรีเชน ปริศนา ซึ่งนับวาเปนผลงานชิ้นบุกเบิกที่ตัวละครมีลักษณะเปนนวสตรี ดวยเหตุที่ปริศนามีความเชื่อมั่นในตนเอง
มีความรูในภาษาและวัฒนธรรมตะวันตกเปนอยางดี นอกจากนี้ ยังกระตือรือรนในการหางานทําเพื่อมีรายไดจุนเจือครอบครัว
รวมถึงรูจักวางตัวใหเปนที่เกรงใจของเพศตรงขาม มีความสามารถที่ผูหญิงอื่นไมมี เชน ขับรถได ขี่มาและวายน้ําเกง มีฝมือใน
การวาดรูป ที่สําคัญปริศนามีวิธีคิดที่ไมเหมือนและแตงกายแตกตางกับสตรีตามขนบ จึงนาสนใจนํามาเปรียบเทียบกับนวสตรี
ของอังกฤษด วยการพิจารณาจากประเด็นทั้ง 5 ดานดังกลาวเพื่อให เกิ ดความเขาใจลักษณะของนวสตรีในนวนิ ยายไทยกับ
อังกฤษมากยิ่งขึ้น
1.5 วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีวิจัยเอกสารในการศึกษา โดยศึกษาเอกสารและงานวิ จัยที่ เกี่ ยวของกับนวนิยายและลั กษณะ
ตัวละครสตรีในนวนิยายไทยและนวนิยายเรื่อง ปริศนา ผนวกกับเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับนวสตรีในนวนิยายอังกฤษ
ยุคปลายคริสตศตวรรษที่ 19 จากนั้นดําเนินการวิเคราะหขอมูลใน 2 ประเด็นดวยกันคือ ประเด็นแรกเปนการศึกษาเปรียบเทียบ
ลักษณะตัวละครเอกนวสตรีกับตัวละครหญิงตามขนบในนวนิยายไทยเรื่อง ปริศนา และลักษณะของนวสตรีใน ปริศนา กั บ
นวสตรีในนวนิ ยายอังกฤษ ประเด็นที่สองเป นการวิเคราะหเปรียบเทียบตั วละครเอกนวสตรี กับตัวละครหญิ งตามขนบใน
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นวนิยายไทยเรื่อง ปริศนา และตัวละครนวสตรีไทยกับตัวละครนวสตรีอังกฤษในบริบทดานการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม โดยนําเสนอผลการศึกษาคนควาในลักษณะพรรณนาวิเคราะห (Analytic Description)

2. วรรณกรรมและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับนวนิยายและลักษณะตัวละครสตรีในนวนิยายไทยและนวนิยายเรื่อง ปริศนา
ภายหลังการเขามาของชาวตะวันตกซึ่งไดเห็นประเพณีอันเขมงวดของชาวสยามที่ทํ าใหสตรีขาดอิสระในการออกสู
สังคมภายนอก ทําใหเกิดการวิพากษวิจารณถึงสถานภาพของสตรีสยามที่ถูกกดขี่ ชาวตะวันตกที่เดินทางเขามาในระยะเวลา
ดังกลาวจึงตองการใหเกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทของสตรีสยามใหเปนไปตามแบบธรรมเนียมสังคมที่ตนปฏิบัติ ซึ่งในขณะนั้น
สังคมตะวันตกเรียกมาตรฐานรูป แบบการดํา เนินชี วิ ตแบบนี้ว า “มาตรฐานสังคมแบบวิ กตอเรีย น” (Victorianism) หรื อ
เรียกวา “คานิยมวิกตอเรียน” ที่เนนถึงการใหความสําคัญในกระบวนการขัดเกลาพฤติกรรมของมนุษย โดยเฉพาะพฤติกรรม
ของผูหญิงและประเพณีนิยมที่ตองปฏิบัติตอผูหญิงในทัศนะของมนุษยที่ปราศจาก “ความปาเถื่อน” โดยเฉพาะกลุมมิชชันนารี
ที่มองวาวิถีชีวิตความเปนอยูข องสังคมไทยนั้นเปนเรื่ องของ “ความลา หลัง” และไมมี “อารยธรรม” (Chakrit 1988, 2;
Pechsupa 1999, 19)
ในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 พระองคจึงทรงพัฒนาดานการศึกษาและฝกคนเขารับราชการ รวมทั้งสงคนไปศึกษาตางประเทศ
และนําความรูกลับมาปรับปรุงกิจการดานตาง ๆ ภายในประเทศ เชน ดานการทหาร ดานการแพทย และยังลมเลิกประเพณี
บางอยางที่ลาสมัย เชน ทรงใหมีการเลิกทาส เพราะทรงเห็นวาทาสเปนเครื่องแสดงถึงความปาเถื่อนลาสมัย ทําใหฐานะของ
คนในสังคมมีความเสมอภาคกัน ไมมีการแบงชั้นวรรณะในสังคมตอไป ฐานะของผูหญิงไมตองตกเปนนางบําเรอของเจานาย
ชั้นสูง และเปนสินค าที่จะซื้อขายหรือใหแกกันอีกตอไป (Phuangpet 1982, 10) ทั้งนี้ การเขาสูระบบการบริหารประเทศ
สมัยใหม จําเปนตองพัฒนาคนใหมีความรู การปฏิรูปการศึกษาจึงสงผลใหสตรีชั้นสูงและสตรีสามัญชนมีโอกาสไดรับการศึกษา
แบบใหม ความคาดหวังหรือมุมมองของสถานภาพสตรีไทยไดเปลี่ยนจากเมียที่เปนเพียงแมบานแมเรือนกลายเปนภรรยาที่เปน
เพื่อนคูคิด แมในฐานะครูคนแรกและแมเรือนผูรอบรู (Unjai 2006, 7) การที่สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมากและ
รวดเร็วในสมัยรัชกาลที่ 5 กลาวไดวาเปนผลจากอารยธรรมตะวันตกซึ่งเริ่มแพรเขามาตั้งแตรัชกาลกอนแลว รวมทั้งนักเรียน
นอกที่ไปเลาเรียนวิชาการตาง ๆ จากยุโรปตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 เดินทางกลับมาพรอมกับความรู ความคิด และคานิยมที่สั่งสม
มาจากดินแดนเหลานั้น ความเปลี่ยนแปลงเหลานี้เห็นไดชัดเจนในดานตาง ๆ เชน ดานการปกครองประเทศ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี การสาธารณสุข การศึกษา และวรรณกรรม สําหรับเครื่องสะทอนใหเห็นความเปลี่ยนแปลงดานวัฒนธรรมไทยมาก
ที่สุดในระยะนี้คือวรรณกรรม โดยมีหนังสือพิมพและวารสารตาง ๆ ออกจําหนายตั้งแต พ.ศ. 2440 เปนตนมา อันเปนสนาม
สําคัญในการเผยแพรความรู ความคิด คานิยมใหมของสังคม (Ruenruthai 1994, 1; Supannee 1976, 24)
การประพันธนวนิยายนับวารุงเรืองขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 และเจริญสูงสุดในสมัยรัชกาลที่ 7 (พ.ศ. 2469 - 2478) โดย
ในสมัยรัชกาลที่ 6 มีการออกหนังสือพิมพ วารสาร และนิตยสารตาง ๆ มากขึ้น ประกอบกับการศึกษาขยายวงกวางออกไป
วรรณกรรมประเภทเรื่ อ งสั้ น และนวนิ ย ายจึ ง ได รั บ ความนิ ย มสู ง ขึ้ น นวนิ ย ายในสมั ย นี้ ส ว นใหญ เป น เรื่ อ งแปลจาก
ภาษาตางประเทศ ไดแก อังกฤษ ฝรั่งเศส อเมริกัน และจีน ตามลําดับ เรื่องที่แตงขึ้นใหมก็มักเปนการเลียนแบบหรือ อาศั ย
เคาโครงจากนวนิ ยายต างประเทศ ที่แตงใหมอยา งแทจริงนั้นมีนอ ย อยางไรก็ตามรั ชสมัยรัช กาลที่ 5 และที่ 6 บั นเทิ งคดี
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รอยแกวประเภทนวนิ ยายของไทยยังมีนอยมาก เพิ่งเริ่มรุงเรืองขึ้นในสมัยรั ชกาลที่ 7 เป นตน มา (Supannee 1976, 23)
ถึงแมในสมัยรัชกาลที่ 7 สภาพการปกครองและเศรษฐกิจของประเทศจะวุนวายตกต่ํา แตวรรณกรรมในสมัยนี้กลับไมไดเสื่อม
ลง ในทางตรงกันขามกลับ มีบทประพั นธเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะประเภทรอยแก ว ซึ่งเป นสื่อ แสดงความคิดเห็ นที่เหมาะสมที่ สุด
กิจการหนังสื อพิมพและการประพันธในสมัยนี้จึงรุงเรือ ง นักประพั นธมีจํานวนเพิ่ มขึ้ นกวาสมั ยกอน ๆ โดยมี แนวการเขี ยน
ตา งกัน และเริ่มมีนักประพันธอาชีพ นักเขียนหนุมสาวสวนหนึ่งเสนอนวนิยายที่มีเนื้ อหาสะทอนความเป นไปในสังคมและ
ปญหาขัดแยงเกี่ยวกับคานิยมในสมัยนั้น ทําใหนวนิยายไทยเริ่มมีลักษณะแตกตางกับนวนิยายที่มีมาแตเดิม คือมีลักษณะเปน
ตัวของตัวเองมากกวาเดิมและเปนการนํานวนิยายไทยกาวสูยุคสมจริงตั้งแตนั้นมา เนื่องจากการเริ่มตนเสนอปญหาขอขัดแยง
ซึ่ งเป นป ญหาของสั งคมไทย ไม ใช การลอกเลี ยนจากตะวั นตกอี กต อไป (Trisilpa 1978, 22, 26-27; Supannee 1976, 232, 285)
ทั้งนี้ การที่นวนิ ยายเปนผลผลิตทางวรรณกรรมของสังคมยอมมีความสัมพันธเกี่ยวของกับสั งคมอย างใกล ชิด เพราะผู เขียน
วรรณกรรมกระทําบทบาทพรอม ๆ กันอยูสองอยาง อยางหนึ่งในฐานะผูผลิตวรรณกรรม อยางที่สองในฐานะหนวยหนึ่งของ
สังคม ฉะนั้น นวนิยายยอมมีเนื้อหาสาระและความคิดอันดูดซับมาจากสังคม แมวานวนิยายจะเกิดขึ้นมาจากจินตนาการของผูเขียน
โครงเรื่องและพฤติกรรมของตัวละครเป นเรื่อ งที่ผูเขี ยนสมมติ คิดแตงขึ้ นก็ ตาม แตผู เขี ยนก็ได ถา ยแบบมาจากบุ คคลและ
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงในสังคมตามชวงเวลาที่เขียน (Ruenruthai 1994, 51-52)
เมื่อกลาวถึงสตรีไทยในวรรณกรรมโดยพิ จารณาจากภาพลักษณของ “ตัวละครหญิ ง” เกี่ยวกับ สถานภาพ บทบาท
บุคลิกภาพ พฤติกรรม อุปนิสัยใจคอ ทัศนคติ โลกทัศน รวมทั้งความสัมพันธของตัวละครหญิงกับตัวละครอื่น ๆ ในเรื่อง ถือได
วาเป นอี กแนวทางหนึ่งที่ สะทอนทัศนะ มุมมอง ตลอดจนกระบวนทั ศนของนั กเขี ยนที่ ถายทอดโดยใช ศิลปะทางภาษา ซึ่ง
นักเขียนสามารถนําเสนอเนื้อหา ขอคิด ภาพสะทอนสังคมที่รวมสมัยกับนักเขียนออกมาไดอยางสอดคลองและลงตัวผานตัว
ละครที่มีความสําคัญชวยในการดําเนินเรื่องราวใหเปนไปตามโครงเรื่องที่ผูเขียนกําหนดไว โดยเฉพาะอยางยิ่งตัวละครสําคัญใน
เรื่องที่มีบทบาทโดดเดน (Ornjira 2017, 140) เมื่อเปรียบเทียบงานเขียนของนักเขียนหญิงและนักเขียนชายในประเด็นความ
เปนหญิ งและอิสระในการดํ าเนินชีวิต อาทิตยา จารุจินดา (Arthitaya 2012, 172) พบวา นักเขีย นหญิ งจํ านวนหนึ่ ง ไดแก
นิตยา ก.สุรางคนางค กาญจนา และ ว. ณ ประมวญมารค ไดสรางตัวละครใหมีอิสระในการกําหนดชีวิต มีความเปนตัวของ
ตัวเอง เชนเดียวกับตัวละครของนักเขียนชาย โดย ว. ณ ประมวญมารคเปนนักเขียนหญิงผูหนึ่งที่มีผลงานนวนิยายหลายเรื่อง
การสรางตัวละครใหมีอิสระในการกําหนดชีวิต มีความเป นตัวของตั วเองนั้ นปรากฏชั ดในนวนิยายที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดคื อ
ปริศนา ที่อ ยู ในใจของผูอานมาหลายยุคหลายสมั ย ที่สํา คัญ ยั งเป นการประพั น ธในลักษณะตัวละครต อเนื่ อ งด วย เพราะ
นอกจาก ปริศนา แล วยังปรากฏนวนิยายอีกสองเรื่องที่ มีความตอ เนื่ องกัน ไดแก เจา สาวของอานนท และ รัตนาวดี รวม
เรียกว า เรื่องชุดปริศนา ทั้งนี้ ป จจั ยสําคัญ ของความสํา เร็จของกลวิธีการสรางตั วละครตอเนื่ องในนวนิ ยายคื อปฏิ สัมพันธ
ระหวางตัวละครกับผูอานที่ทําใหเกิดการสรางตัวละครตอเนื่อง (Watinee 2014, 40)
นอกจากนี้ ยังมี ผูกล าวถึ งนวนิยายเรื่อง ปริ ศนา ในดานอื่ น ๆ อี กเชน สมิท ธ ถนอมศาสนะ (Smith 2015, 192)
วิเคราะหไววานวนิยายเรื่อง ปริศนา เต็มไปดวยบรรทัดฐานทางจริยธรรมของชนชั้นกลางและวิพากษชนชั้นสูงที่อยูนอกกรอบนี้
โดยวิพากษ ความเจายศเจาอยางและความถือดีของชนชั้นสูงแบบเดียวกับที่วรรณกรรมของชนชั้นกลางยุคกอ นหนากระทํา
คุณสมบัติของตัวละครเอกชนชั้นกลางในชวงปลายทศวรรษ 2460 เปนตนมาไดถูกนํามาผลิตซ้ําในฐานะของชนชั้นสูง “ที่ดี”
เชนกั น ขณะที่ตรีศิลป บุญ ขจร (Trisilpa 1978, 233) กลาวถึ งนวนิยายเรื่อง ปริศนา วาลั กษณะเด นคือนางเอกมีลักษณะ
“ซน” สามารถขี่มา เลนกีฬา แตไมเปนแมบานแมเรือนที่ดี สวนพระเอกมักเครงขรึม หยิ่ง ชอบดูถูกคน ฉากโดยทั่วไปเกี่ยวกับ
แวดวงชนชั้นสูงตามความคุนเคยของผูแตง นวนิยายชุดนี้เป นนวนิยายที่ นิยมแพรหลาย แต ก็ไมไดมีบทบาทต อพั ฒ นาการ
นวนิยายไทยอยางเดนชัด
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จากการศึกษาลักษณะตัวละครหญิงในนวนิยายไทยและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับนวนิยายเรื่อง ปริศนา พบวายังไมมี
การวิเคราะหในเชิงลึกถึงลักษณะของตัวละครเอกหญิงที่สะทอนถึงความเปนนวสตรีในสังคมสมัยนั้นซึ่งเปนยุคที่ประเทศไทยมี
การเปลี่ยนแปลงอยางมากทั้งในดานการเมืองการปกครอง สังคม และวัฒนธรรม จึงนาสนใจวาลักษณะของตัวละครเอกหญิง
ใน ปริศนา สามารถสะทอ นถึงอิทธิพ ลตะวันตกเกี่ยวกับนวสตรีท่ีมีตอผู ป ระพั นธห รือ ไม และความเปนนวสตรี นั้นมี ความ
คลายคลึงหรือแตกตางกับนวสตรีในตะวันตกอยางไร อันเปนการสรางองคความรูใหมที่จะไดรับจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้
2.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับนวสตรีในนวนิยายอังกฤษยุคปลายคริสตศตวรรษที่ 19
ในสมัยโบราณจนถึงยุคคริสตศตวรรษที่ 19 สตรีมีฐานะดอยกวาชาย เห็นไดจากความดอยโอกาสทางสังคมในดานตาง ๆ
ไมวาจะเปนทางการศึกษา การทํางาน การเมือง และทางเศรษฐกิจ อันเปนผลจากนักคิด นักเขียน หรือกระทั่งบุคคลสําคัญ
แหงยุคจํานวนหนึ่งมีแนวทางที่สอดคลองกันในการที่จะสนับสนุนใหผูชายเปนเพศที่เหนือกวา จนทําใหเกิดความคิดรวบยอด
ในการมองเพศหญิงวาเปนเพศที่ออนแอและตองการการปกป องจากเพศชาย จากทั ศนะของสังคมนี้เองทําใหการประเมิ น
คุณคาของสตรีมุงไปสูแงมุมของคุณธรรมและความดีงามมากกวาการประเมินคุณคาจากความสามารถ โดยกําหนดเปนบรรทัด
ฐานทางสังคมวาผูหญิงจะตองรักษาความบริสุทธิ์ทางจริยธรรมอยางเครงครัดยิ่งกวาผู ชาย ดังจะเห็นได จากการที่ สังคมใช
มาตรฐานในการตัดสินลงโทษความประพฤติที่แตกตางกันระหวางเพศ (Kolnai 2005, 252) กลาวคือ เมื่อกําเนิดมาเด็กผูหญิง
ตองเชื่อฟงคําสั่งสอนของบิดาทุกประการอยางไมมีเงื่อนไข เมื่อโตขึ้นตองประพฤติตนใหอยูในกรอบประเพณีอันดีงาม ไมทํา
สิ่งใดที่จะเปนการทําใหบิดามารดาไมสบายใจ เมื่อถึงเวลาแตงงาน ชายที่เหมาะสมคือผูผานการพิ จารณาจากบิดาแลววามี
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมดีพอที่จะเลี้ยงดูเธอได (Varavadi 1992, 32) หลังจากแตงงานแลวสตรีก็จะเปลี่ยนมาเคารพและ
เชื่อฟงสามีแทน ตองดูแลบานชองใหสวยงามและอบอุน หนาที่ของภรรยาที่ดีคือต องไม เข าไปยุ งกับ กิ จการใด ๆ ของสามี
หากแตตองคอยยกยองสามีรวมทั้งใหความเชื่อมั่นในตัวเขาอยางสม่ําเสมอ เมื่อมีบุตรสตรีที่ดีจะตองพรอมที่จะเสียสละทุกสิ่ง
ทุกอยางใหกับเขาโดยไมคาํ นึงถึงความสุขสวนตัว หากสตรีใดปฏิบัติไดอยางครบถวนไมบกพรองจะไดชื่อวาเปนนางฟาในเรือน
(angel in the house) หรือสตรีในอุดมคติที่เปนแบบประเพณีนิยมแหงศตวรรษที่ 19 นั่นเอง (Foster 1985, 5)
ในครึ่งแรกของศตวรรษที่ 19 ขณะที่สตรีสวนใหญกลัวการเปนโสดและยอมแตงงานกับชายใดก็ตามที่สามารถเลี้ยงดู
เธอได แตกลับมีสตรีประมาณรอยละ 11 - 14 ที่ไมยอมแตงงานแตเลือกสละความเปนกุลสตรีแมจะตองโดนดูถูกจากสังคม
เพื่อที่จะทํางานเลี้ยงตนเองโดยไมตองพึ่งใคร เพราะอยางนอยที่สุดก็ยังมีสิทธิในความเปนตัวเองไดโดยสมบูรณและยังมีรายได
ซึ่งแมจะเล็กนอยแตก็ยังคงเปนสิทธิของตนโดยชอบธรรม ตอมาในครึ่งหลังของศตวรรษ ประมาณ 3 ใน 4 ของสตรีท่ีมีอายุ
ระหวาง 20 - 24 ปซึ่งเปนวัยที่กําลังเหมาะสําหรับการแตงงานในสมัยนั้นกลับยังคงดํารงสถานภาพโสด (Williams 1984, 24)
โดยสตรีทั้งชนชั้นกลางและชนชั้นสูงที่มีการศึกษาเริ่มหันมาพิจารณาปญ หาที่เกิดขึ้นกับเพศหญิงอย างจริงจังมากขึ้น มีการ
แสดงความคิดเห็นและถายทอดทัศนะออกมาในรูปของงานวรรณกรรมหลายรูปแบบจนกระทั่งทําใหคริสตศตวรรษที่ 19 ไม
เพียงแตกลายเปนยุคทองของนวนิยาย แตยังเปนยุคทองแหงนักประพันธสตรีอีกดวย (Gilbert and Gubar 1985, 175-176)
ตางสะทอนภาพและโจมตีความไมถูกตองของการแตงงานแบบประเพณีนิยมในสมัยนั้น รวมถึงกฎหมายตาง ๆ ที่มุงกดขี่ให
สตรีตองตกอยูภายใตการปกครองของเพศชายอยางไมมีทางหลีกเลี่ยง (Varavadi 1992, 40) ทั้งนี้ ชวงสองทศวรรษสุดทาย
ของยุควิกตอเรียนเปนจุดที่สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติเกี่ยวกับความสัมพันธทางเพศ แนวคิดการปกครองโดยชาย
เปนใหญเริ่มเสื่อมความนิยม มีการผลักดันแนวคิดทันสมัยในเรื่องความเทาเทียมทางเพศและมีการอภิปรายกันอยางจริงจังใน
ประเด็นกฎหมายการสมรสและการหยาราง สิทธิในทรัพยสิน สิทธิในการเลี้ยงดูบุตร โอกาสทางการศึกษาและการจางงาน
สําหรับสตรีและสิทธิในการเลือกตั้งของสตรี รวมทั้งปจจัยทางสังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตรสมัยใหม เทคโนโลยีสมัยใหม
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การศึกษาสมัยใหม และแนวโนมสูการเปดเสรี สิ่งตาง ๆ เหลานี้ไดนําไปสูการเกิดขึ้นของ “นวสตรี” ในนวนิยาย (Mahajan
and Randhawa 2016, 2)
คําวานวสตรีเกิดขึ้นโดยนักเขียนนามปากกามาดามซาราห แกรนด (Madame Sarah Grand) เจาของบทความเรื่อง
“มุ ม มองใหม ต อ ป ญ หาเกี่ ย วกั บ ผู ห ญิ ง ” (“The New Aspect of the Woman Question”) ที่ ตี พิ ม พ ใน เดอะ นอร ธ
อเมริกัน รีวิว (The North American Review) เมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 1894 โดยผูมีสวนรวมอีกคนหนึ่งคือมารี หลุยส เดอ
ลา ราเม (Marie Louise de la Ramée) ที่ ใช น ามปากกาวี ด า (Ouida) เขี ย นโตต อบเป น ทํ า นองเสี ย ดสี ในบทความชื่ อ
“นวสตรี” (“The New Woman”) ซึ่งตีพิมพในเดือนพฤษภาคมปเดียวกันอันเปนจุดกําเนิดของคําวานวสตรีในวงวรรณกรรม
นับแตนั้นเปนตนมา และในป ค.ศ. 1880 - 1890 ภาพลักษณของนวสตรีมีความเดนชัดจนกระทั่งบรรณาธิการชื่อดัง ดับบลิว.
ที. สเต็ ด (W. T. Stead, 1849 - 1912) กลาววา นวนิยายยุควิกตอเรียน “เขียนโดยผูหญิ งเกี่ ยวกับ ผู หญิ งจากมุ ม มองของ
ผูหญิง” (Mahajan and Randhawa 2016, 3) โดยผูป ระพันธเสนอภาพของผูหญิงที่ไม ใชแบบประเพณี นิยมตามทัศนะที่
แตกตางกันไปของแตละคน การเสนอภาพดังกลาวเปนไปอยางเขมขนและแหลมคมขึ้นกวาที่ผานมา รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
ของอุดมคติเกี่ยวกับเพศหญิงจากการเสียสละตนเองมาเปนการพัฒนาตนเองแทน ทั้งนี้ สาเหตุที่ทําใหแกรนดไดรับยกยองเปน
ผูบุกเบิกงานเขียนแนวนวสตรีในประเทศอังกฤษนั้นเนื่องมาจากผลงานที่โดงดังที่สุดทั้งสองชิ้นในยุคปลายคริสตศตวรรษที่ 19
ไดแก เดอะ เฮเวนลี ทวินส (The Heavenly Twins, 1893) และบทความที่กลาวถึงแลวขางตนที่ตางนําเสนอมุมมองใหม
เกี่ยวกับบทบาทของเพศหญิงในสังคมอันนําไปสูการสรางสรรคภาพบวกของนวสตรี เพื่อนําเสนอแกสังคมและนักวิจารณรวม
สมัยให ตระหนักถึงความพยายามของสตรีในการรณรงคตอ ต า นความเป นสองมาตรฐานทางเพศและศี ลธรรมอย างไดผล
(Tapanat 2017)
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของพอจะสรุปไดจากประวัติศาสตรสถานภาพของสตรีทั้งไทยและอังกฤษวาตางก็
ตกอยูในฐานะที่ดอยกวาบุรุษเหมือนกัน แตการพัฒนาสถานภาพของสตรีในอังกฤษเกิดกอนหนาไทยนานนับศตวรรษ โดยการ
พัฒ นาสถานภาพของสตรีไทยไดรับ อิ ทธิพ ลจากตะวันตกโดยเฉพาะอั งกฤษเพื่อ แสดงถึ งความศิ วิ ไลซข องคนในชาติในยุ ค
จักรวรรดินิยม ขณะที่การพัฒนาสถานภาพของสตรีในอังกฤษเริ่มจากการกระตุนของนักเขียนหญิงโดยใชตัวละครนวสตรีใน
วรรณกรรมเปนเครื่องมือ ดังนั้นจึงนาสนใจวานวสตรีในนวนิยายไทยมีลักษณะเชนไร เหมือนหรือแตกตางกับนวสตรีอังกฤษ
อยางไรโดยพิจารณาจากบริบทที่เกี่ยวของกับนวสตรีในดานตาง ๆ ที่นอกเหนือจากลักษณะเดนของตัวละครเอกหญิง ไดแก
ดานการศึกษา ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานวัฒนธรรม ดังจะไดกลาวถึงผลการศึกษาในลําดับตอไป

3. เปรียบเทียบลักษณะตัวละครปริศนากับตัวละครหญิงตามขนบ และลักษณะตัวละคร
ปริศนากับนวสตรีในนวนิยายอังกฤษ
3.1 เปรียบเทียบลักษณะตัวละครปริศนากับตัวละครหญิงตามขนบ
ปริศนาเปนสาวนอยนักเรียนนอกวัย 19 ปที่เรียนจบเลขานุการจากอเมริกา มีรูปรางสูงโปรงไดสัดสวน รูปหนางดงาม
แกมเป นสีชมพู ดวงตากลมโตใสแจวมี เสน ห ผมหยิกสลวยตามธรรมชาติ สวยทั้งผาดและพิ ศโดยไม ตอ งเติ มแต ง ท า ทาง
แคลวคลองวองไว คุยเกง ราเริงแจมใส นาเอ็นดูสมอายุ เฉลียวฉลาด มีอารมณขัน มีเหตุผลและปฏิภาณไหวพริบ มีทักษะใน
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การเขาสมาคม กลาดําเนินชีวิตในแบบที่ตองการ รวมถึงเชื่อมั่นในการตัดสินใจของตนเอง ซึ่งลักษณะสองสามประการหลังนี้
เองที่ทําใหปริศนาแผกไปจากขนบของนางเอกในนวนิยายไทย
ทั้งนี้ ว. ณ ประมวญมารคสรางตัวละครใหมีลักษณะที่สมจริงและมีบทสนทนาที่ดําเนินไปอยางเหมาะสมกับฐานะทาง
สังคมและอารมณของตัวละคร ทําใหนวนิยายเรื่องนี้เปนที่ชื่นชอบแกผูอานและชวนใหติดตาม จึงไดรับการตีพิมพซํา้ รวมทั้ง
สรางเป นภาพยนตรและละครโทรทัศน หลายครั้งดว ยกั นแมเวลาจะล วงเลยยุ คนั้ นมานานแลวก็ ตาม โดยผูป ระพั นธ สราง
ความรูสึกใหผูอานคลอยตามในพัฒนาการของนางเอกตั้งแตวัยเด็กจนกระทั่งเปนสาวโดยไดรับการเลี้ยงดูจากอาวิรัชหรือหลวง
วิรัชชราชกิจ นองชายของพระวินิจมนตรีบิดาของปริศนาที่เสียชีวิตไปตั้งแตปริศนายังไมเกิด อันเปนที่มาของชื่อ “ปริศนา”
อาวิรัชจบการศึกษาจากประเทศอังกฤษ และทํางานอยูที่สถานทูตไทยในอเมริกา อาไดเลี้ยงดูใหปริศนามีความรอบรูและเกง
ในหลาย ๆ ดานอยางที่ผูอานไมรูสึกขัดแยง เพราะมีความเปนไปไดที่ศักยภาพของผูเลี้ยงดูและสภาพแวดลอมในตางประเทศ
นั้ นสามารถขัดเกลาใหนางเอกมีความสามารถพิ เศษกวาสตรีไทยทั่วไป เวนแต คุณลักษณะภายนอกเท านั้นที่ คงอยู ทํานอง
เดียวกับ นวนิยายไทยทั่ วไปคือ ตั วละครเอกหญิ งต อ งเป น “คนสวย น า รัก หุน ดี พ ร อ ม” เสมอ นอกจากนี้ ยั งสอดแทรก
ความคิดเชิงปจเจกนิยมโดยใหความสําคัญกับความตองการของตนเองยิ่งกวาความเหมาะสมใด ๆ เชน ความตองการเอาชนะ
คําทาทายของเพศตรงขามดวยการไปดูหนังกับชายหนุมสองตอสองในชุดแตงกายที่ไมเหมาะสมจนเปนที่วิพากษในสังคม
แมปริศนามีการแตงกายสบาย ๆ ดวยกางเกงขาสั้นแบบสตรีในสังคมตะวันตก แตผูประพันธชี้ใหเห็นจุดอื่นที่โดดเดน
และนาสนใจยิ่งกวาจากคํากลาวของเพื่อนชาย นพ ลูกพระยาพลรามวิทยาธรซึ่งอยูบานติดกัน ที่เล็งเห็นคุณลักษณะสําคัญใน
ตัวปริศนา อันไดแกความฉลาดและไหวพริบ
นพไมเคยรูจักคุนเคยกับผูหญิงใดมากอน ครั้นรูจักปริศนา เมื่อแรกเห็นวาเธอเปรี้ยวและโป ตอมาเห็นวาเธอ
แปลก ตอนหลังเห็นวาเธอนาสนใจที่สุด และไมไดตั้งใจจะทํา “เปรี้ยว” หรือ “โป” เลย เธอเปนคนที่หัวไวและฉลาด
นพนั้นใคร ๆ ก็วาเขาฉลาด แตเขา “หัวไว” สูปริศนาไมยักได (V. Na Pramuanmarg 2011, 449)
กลาวไดวาการแตงกายของปริศนานั้นล้ํายุคนําหนาตัวละครเอกหญิงทันสมัยในยุคเดียวกัน ยกตัวอยางเชน นวนิยาย
เรื่อง นี่แหละโลก (พ.ศ. 2488) ของดอกไมสด ที่นําเสนอจินตนา ตัวละครตัวหนึ่งในเรื่องที่มีบุคลิกเปนหญิงทันสมัยในขณะนั้น
ตัดกางเกงสปอรตขาสั้ นแคเขาเพื่อใชในการเลนกีฬา ซึ่งเปนการแตงกายแบบใหมที่รับวัฒนธรรมตะวันตกเขามา แตรูสึกไม
สบายใจในการสวมใสดวยมองเห็นหนาแขงของตนปรากฏอยูนอกกางเกง โดยดอกไมสดสะทอนใหเห็นวาสตรีบางคนอยากทํา
ตัวทันสมัยแตไมกลาจริง เปนความขัดแยงกันเองในการรับวัฒนธรรมเขามา (Kanitha 2006, 91) แตการนุงกางเกงขาสั้นของ
ปริศนานั้นเปนไปตามปรกติ มิใชเพื่อความทันสมัย ซึ่งเขากับลักษณะของนวสตรีที่ชื่นชอบการแตงกายที่สวมใสสบายอันเปน
สัญลักษณความทัดเทียมระหวางเพศดวยเชนกัน (Davidoff and Hall 1991, 414; Khunpakdee 2013, 272-273)
ลั ก ษณะเด น ที่ สํ า คั ญ ของปริศ นาคื อ การเป น นั ก อ า นและความสามารถในการวาดภาพและการตู น นอกจากนี้
ผูประพันธยังสรางความสามารถพิเศษอีกหลายดานดวยกัน ทั้งการขับรถ ขี่มา เตนรํา เลนเทนนิส และวายน้ํา โดยปริศนาเปน
แชมเปยนเทนนิสและนักวายน้ําของโรงเรียน ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวพบไดในนวสตรีในนวนิยายอังกฤษเชนกัน อยางไร
ก็ตาม ในทัศนะของผูประพันธเกี่ยวกับการเปนสตรีที่ดี เปนที่ตองการของเพศตรงขามนั้น ยังคงอยูในรูปแบบของขนบเดิมดัง
ปรากฏในความคิดเห็นที่ปริศนามีตออนงคพี่สาวซึ่งมีลักษณะของสตรีตามขนบที่มีความสามารถในการบานการเรือน
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“... ความรูของปริศนาลวนแตบา ๆ ทั้งนั้น เขียนการตูน เลนเทนนิส วายน้ํา ขับรถ อาบอกวาไมมีประโยชน
อะไรเลย เสียเวลา อยางอนงคซีดี รูการบานการเรือน เย็บ ป กถักรอย ปริศนาเปนผูชายหาเลือกผูหญิงชนิ ดอยา ง
ปริศนาไม เลือกผูหญิงอยางอนงคทุกทีเทียว ...” (V. Na Pramuanmarg 2011, 71)
ความแตกตางระหวางนวสตรีและสตรีตามขนบนั้นสวนหนึ่งอยูที่การเลี้ยงดู ดังที่ผูประพันธใหเหตุ ผลในคําตอบของ
อนงคเมื่อประวิชชวนไปขี่จักรยาน แสดงถึงสภาพแวดลอมการเลี้ยงดูที่ตางกันระหวางสังคมตะวันตกและไทย
“อนงคขี่เปนเมื่อไหรละคะไมใชปริศนาสักที”
“แลวทําไมปริศนาถึงเปนละ ขับรถก็เปน ขี่มาก็เปน เลนเทนนิสก็เปน วายน้ํางี้ยังกับปลาเทียว คุณสูเขาไมได
เลย”
“ก็ไดรับการอบรมมาคนละอยางนี่คะ อนงคเย็บปกถักรอยเขาครัวเปนมาตั้งแตเด็ก ทําอะไรโลดโผนไมเปน
เลย ถึงเปนก็ไมชอบ กลัว แตปริศนานะอยางกับเด็กผูชาย ก็อาผูชายเลี้ยงมาแตเด็กนี่คะ นิสัยเลยเปนเด็กผูชาย กลา
เปนที่สุด สวนเย็บปกถักรอยเปนเมื่อไหรคะ ตั้งแตเกิดมายังไมเคยเห็นปริศนาถือเข็มสักหนเดียว” (V. Na Pramuanmarg
2011, 555)
รวมไปถึงคําพูดของประวิชเปนการเนนย้ําถึงสตรีตามขนบวายังเปนที่ปรารถนาของชายอยู อันสะทอนคานิยมเกี่ยวกับ
การเลือกคูครองที่มีลักษณะเปนสตรีตามขนบซึ่งยังฝงลึกอยูในสังคมไทยแมจะไดรับอิทธิพลจากตะวันตกแลวก็ตาม
ประวิชมองดู อนงคเขม็งอยูสักครูก็วา “แปลกนะคุณ ประวิ ชเคยนึ กจะชอบผูหญิ งที่ เก งกลา เลนอะไรเก ง
นิสัยเปนเด็กผูชาย หรือไมก็ผูหญิงที่ยั่วยวนและเปรี้ยว แตเอาเขาจริงกลับชอบผูหญิงที่เปนผูหญิงแท ตรงกันขามกับ
ที่นึกไวทุกอยาง” (V. Na Pramuanmarg 2011, 555)
จากลักษณะของปริศนาขางตนพบวาแตกตางกับตัวละครสตรีตามขนบโดยสิ้นเชิง สวนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการศึกษา
และความเฉลียวฉลาดอันสงผลใหปริศนามีความเชื่อมั่นในตนเองและยึดมั่นในความดี อีกสวนหนึ่งมาจากการเลี้ยงดูโดยอาที่
เปนผูช ายและประสบการณ การใชชีวิตอยูตางประเทศ จึงเปนที่ นาสนใจวาลักษณะเหล านี้มีความเหมื อนหรือแตกตางกับ
นวสตรีในนวนิยายอังกฤษอยางไร
3.2 เปรียบเทียบลักษณะตัวละครปริศนากับนวสตรีในนวนิยายอังกฤษ
เมื่อพิจารณานวนิยายเรื่อง ปริศนา พบวาตัวละครปริศนามีความโดดเดนตั้งแตชื่อ ภูมิหลัง มุมมอง และอุปนิสัยที่ลวน
สะทอนถึงลักษณะนวสตรีที่สามารถพบไดในเรื่อง เดอะ เฮเวนลี ทวินส (The Heavenly Twins, 1893) และ เดอะ เบ็ธ บุค
(The Beth Book, 1897) ของซาราห แกรนด (Sarah Grand) เชนกัน ดังปรากฏในตัวละครเอกนวสตรี 3 ตัว ไดแก อีวาดนี
เฟรย ลิ ง (Evadne Frayling) แองเจลิ ก า แฮมิ ล ตั น -เวลส (Angelica Hamilton-Wells) และเบ็ ธ คาลด เ วลล (Beth
Caldwell) ผลการเปรียบเที ยบนวนิยายเรื่อง ปริศนา กับนวนิยายอังกฤษทั้ง 2 เรื่อ งพบวามี การสร างตั วละครนวสตรีที่ มี
ลักษณะรวมกันหลายประการ เริ่มตั้งแตตัวละครเอกที่มีความโดดเดนกระทั่งนําไปเปนชื่อเรื่องซึ่งเปนจุดแรกที่เราความสนใจ
ผูอาน ทั้งโดยตรงในกรณีของ ปริศนา และ เดอะ เบ็ธ บุค และโดยออมคือแองเจลิกาซึ่งเปนแฝดพี่ในชื่อเรื่อง เดอะ เฮเวนลี
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ทวินส ประการสําคัญคือตัวละครนวสตรีท้ังปริศนา อีวาดนี แองเจลิกา และเบ็ธมีลักษณะที่ เหมือนกัน กลาวคือ ไมเพียงแต
ฉลาดเฉลียว มีความสามารถพิเศษหรือมีความรูที่ไดนํามาใชประโยชนไมวาจะมีโอกาสไดรับการศึกษาในระบบหรือไมก็ตาม
เอาใจใสตอการพัฒนาตน มีความเชื่อมั่น ใชเหตุผลเหนืออารมณ ปรารถนาที่จะปกครองตัวเอง มีอาชีพและรายไดเพื่อความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ มีสิทธิหรือสวนรวมในพื้นที่สาธารณะ ประสบความสําเร็จในการงาน ในขณะเดียวกันก็ประพฤติตัวอยูใน
กรอบศีลธรรมอันดี และมีมุมมองตอตานการปฏิบัติตอสตรีประหนึ่งเปนทาสในบานหรือทาสทางเพศ ตัวละครนวสตรีดังกลาว
ยังแสดงถึงความแตกตางกับตัวละครหญิงตามขนบดวยการปฏิเสธบทบาททางเพศที่กําหนดโดยสังคมซึ่งเพศชายเปนใหญใน
ขณะที่สตรีทั่วไปเห็นพองและปฏิบัติตามอยางไมมีเงื่อนไข อันนําไปสูขอสรุปวานวสตรีไมประสงคจะเปนกุลสตรีตามแบบแผน
ดั้งเดิม แตเลือกที่จะรักษาคุณคา ความสามารถ และคุณงามความดีของตนเองเอาไวโดยไมไดเนนการสมรสเปนเปาหมายหลัก
ของชีวิต บงชี้ใหเห็นการเขาสูยุคสมัยใหมดวยการนําเสนอตัวละครเอกนวสตรีที่แปลกใหมไมซ้ําแบบใครสูผอู าน ทําใหนวนิยาย
ทั้ง 3 เรื่องนี้ไดรับความสนใจจากสาธารณชน เปนที่วิพากษวิจารณหรือชื่นชอบในวงกวาง
อย า งไรก็ดี นอกจากความเหมือนแลวยังพบว านวสตรีไทยมีลักษณะบางประการที่ แตกต างกั บนวสตรี อังกฤษ ดั ง
ปรากฏในเรื่อง ปริศนา ที่ใหคุณคาและความสําคัญตอการสมรสกับบุคคลที่เหมาะสม โดยนวนิยายจบลงดวยความสุขสมหวัง
ของนวสตรีที่กําลังจะแตงงานกับชายที่รักอันเปนผูดีพรอม ในขณะที่เรื่อง เดอะ เฮเวนลี ทวินส และ เดอะ เบ็ธ บุค นําเสนอ
ชีวิตสมรสทั้งในดานบวกและดานลบ โดยโครงเรื่องเนนรายละเอียดเกี่ยวกับตัวละครนวสตรีที่ประสบปญหาจากการสมรสทํา
ใหอีวาดนี แองเจลิกา และเบ็ธรูสึกสั่นคลอนเพราะไมไดรับการเติมเต็มจากสามีทั้งในดานสังคมและดานเศรษฐกิจ ไมมีโอกาส
นําความสามารถหรือสิ่งที่สนใจมาประกอบอาชีพ แตในขณะเดียวกันก็ไดเรียนรูและแกไขปญหา เปนที่นาสังเกตวาตัวละคร
นวสตรีทั้งไทยและอังกฤษตางมีลักษณะที่ตรงกันขามกับสตรีตามขนบซึ่งใหความสําคัญ ตอบทบาทของศรีภริยาและมารดา
และถึ งแมความเปน นวสตรีข องตัวละครเหลา นี้มีความเชื่อ มโยงกับการสมรส แต ก็เปน ไปในแงมุ มที่ แตกตางกั น กลาวคื อ
ปริศนาปรากฏความเปนนวสตรีต้งั แตแรกเริ่มที่ประสงคจะมีงานทําและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยไมไดใหความสําคัญ
กับการสมรส จนกระทั่งตัดสินใจแตงงานกับผูที่มีความเหมาะสมในตอนจบของนวนิยาย ซึ่งตรงกับขนบการประพั นธที่เน น
ความสุขในชีวิตสมรส ในทางกลับกัน การสมรสสงผลกระทบโดยตรงตอความเปนนวสตรีของอีวาดนี แองเจลิกา และเบ็ธ โดย
เนนวาความเปนนวสตรีนั้นมีความสําคัญยิ่งกวาการเปนภรรยาและแมในกรณีที่ชีวิตสมรสลมเหลวหรือวางเปลา ดังจะเห็นได
วาอีวาดนีเลือกรักษาชีวิตและความเปนตัวของตัวเองมากกวาจะยอมตามคําเรียกรองจากสามีและความคาดหวังของสังคมที่
ไมไดมารวมเสี่ยงดวย หรือแองเจลิกาที่แมจะมีความสุขดีกับชีวิตสมรสที่ตนเองเปนผูวางเงื่อนไขทุกอยางแตชีวิตกลับวางเปลา
เนื่ องจากความเปนชนชั้นสูงกําหนดกรอบมากเกินไป ทํ าใหตองปกป องอิ สรภาพด วยการแต งกายเป นชายเพื่ อแสวงหาผูมี
รสนิยมทางดนตรีเหมือนกันมารวมขับรองบรรเลงเพลงสรางความสําราญแมวาการกระทําเหลานี้จะขัดกับบรรทัดฐานทาง
สังคมและวัฒนธรรม และเบ็ธที่แมจะเริ่มจากการเปนสตรีตามขนบเพราะประพฤติตนเปนลูกที่ดีของมารดาและภรรยาที่ดีของ
สามี แตเมื่อชีวิตสมรสลมเหลว เบ็ธก็สามารถประสบความสําเร็จ รับผิดชอบตัวเองไดเปนอยางดีโดยไมจําเปนตองพึ่งพาสามี
หรือยึดติดกับการมีสถานภาพเปนแมหรือภรรยาของใคร ทําใหความเปนนวสตรีของเบ็ธโดดเดนเห็นไดชัด เปนตน

4. เปรียบเทียบตัวละครปริศนากับตัวละครหญิงตามขนบ และตัวละครปริศนากับนวสตรีใน
นวนิยายอังกฤษในบริบทดานการศึกษาและดานเศรษฐกิจ
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4.1 เปรียบเทียบตัวละครปริศนากับตัวละครหญิงตามขนบ และตัวละครปริศนากับนวสตรีในนวนิยายอังกฤษ ในบริบท
ดานการศึกษา
โดยทั่วไปแลว ลักษณะตัวละครเอกหญิงนวสตรีในนวนิยายอังกฤษยุคปลายคริสตศตวรรษที่ 19 นั้นมักเปนคนฉลาด
ชอบใชเหตุผลเหนืออารมณ มีการพัฒนาตนเอง และมีความพยายามที่จะปฏิรูปสังคมเพื่อสรางความดีงามไรมลทินใหเกิดขึ้น
รวมทั้งมุ งเน นที่ ศีลธรรมจรรยาและการศึกษา ตลอดจนแสวงหาหนทางในการประกอบอาชี พ สุ จริตเพื่ อเลี้ ยงตนเองและ
ครอบครัวไดโดยไมตองพึ่งพาผูอื่น ซึ่งคุณลักษณะบางประการไดปรากฏในตัวละครปริศนาดวยเชนกัน
ในนวนิยายเรื่อง ปริศนา นั้น ผูป ระพันธสรางสรรคตัวละครเอกหญิงใหมีความพิเศษกวาสตรีทั่วไป ทั้งในดานความ
ฉลาด ความรู และความสามารถ โดยปริศนาไดรับใบประกาศความรูพิเศษดานเลขานุการจากประเทศอเมริกาซึ่งมิไดมีการ
ระบุ วาระดั บวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย หากดวยวัยเพียง 19 ป ท่ีเพิ่ งจบและเดิ นทางกลับประเทศไทย จึงน าจะเปนระดั บ
อนุปริญญา แตตองนับเปนการศึกษาระดับสูงสําหรับสตรีสมัยนั้น นอกจากนี้ ปริศนายังมีความสามารถทั้งภาษาอังกฤษและ
ฝรั่งเศส เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาของสตรีไทยคนอื่น ๆ เชนพี่สาวของปริศนาที่มารดาสงเสียใหเรียนจบชั้นมัธยม 8 ทุกคน
หรือตัวละครหญิงคูแขง รตี หลังจากจบมัธยม 8 แลวไดไปเรียนเย็บผาตอที่ประเทศฟลิปปนส 2 ป ถึงแมปริศนาจบเลขานุการ
แต ได ป ระกอบอาชีพ ครูในการหาเลี้ยงชี พซึ่งเปน หนึ่งในอาชี พ นิ ยมของสตรี สมั ยนั้ น และยังเป นเลขานุ ก ารของทา นชาย
พจนปรีชาภายหลังแตงงานแลวในตอนทายของเรื่องโดยไมไดละทิ้งงานสอนหนังสือเสียเลยทีเดียว
การศึกษาของไทยสมัยนั้น นวนิยายแสดงใหเห็นถึงความนิยมของสังคมโดยเฉพาะชนชั้นสูงที่มักสงบุตรชายไปศึกษายัง
ตางประเทศ ทั้งประเทศตะวันตก เชน อังกฤษ อเมริกา ที่เปนที่ยอมรับ แตสําหรับประเทศเพื่อนบานฟลิปปนสนั้นยังไมเปนที่
ยอมรับนัก โดยตัวละครเอกชาย ทานชายพจนปรีชาเรียนจบแพทยจากประเทศอังกฤษ และตัวละครชายอื่น ๆ ตางก็เรียนจบ
จากตางประเทศหรือมีแนวโนมที่จะศึกษาตอตางประเทศดังเชน นพ เพื่อนบานปริศนา ขณะที่ตัวละครหญิงนั้น ทุกคนลวนจบ
การศึกษาเพี ยงชั้นมัธยม 8 สําหรับ รตี ตัวละครคูแขงของปริศนาไดศึกษาการตัดเย็บเพิ่มเติมจากฟ ลิปปนสอีก 2 ป ขณะที่
ปริศนาจบเลขานุ การจากอเมริกาซึ่งพิ เศษกวาตัวละครหญิ งทุกคนในเรื่อง สะทอ นถึ งระบบการศึ กษาไทยในยุคนั้ น ที่ เน น
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยแกเพศชายเปนหลักมากกวาเพศหญิง ขณะที่หลักสูตรของเพศหญิงยังเปนเรื่องการบานการเรือน
งานฝมือ การฝกภาษา การเขาสมาคม เปนตน นวนิยายเรื่องนี้ เปนการบุกเบิกการสรางตั วละครเอกหญิ งที่ มีความรู ดีจาก
ตางประเทศเฉกเชนสตรีทางตะวันตก แลวไดนํากลับมาใชประโยชนในประเทศบานเกิดของตน โดยสามารถทํางานสอนภาษา
ที่โรงเรียนสิกขาลัยแทนครูสตรีฝรั่งที่ลาออกไปไดในทันที ทั้งนี้ รูปแบบการศึกษาในนวนิยายนาจะมาจากประสบการณของ
ผูประพันธ โดย ว. ณ ประมวญมารคจบการศึกษาชั้นมัธยม 8 ที่โรงเรียนมาแตรเดอี และศึกษาหลักสูตรพิเศษฟ นิช ชิงคอรส
(Finishing Course) ที่ โรงเรียนเดียวกันตอไปอีก 3 ป จนแตกฉานในภาษาศาสตรทั้งไทยและอั งกฤษดั งปรากฏในหนั งสื อ
อนุ สรณ งานพระราชทานเพลิงพระศพ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาวิภาวดีรังสิต (Anusorn Ngan Prarajatanplerng
Phrasop 1977, 1)
สืบ เนื่องจากรัชกาลที่ 6 ทรงเห็นวาผูหญิงควรไดรับ ความเสมอภาคและมีศักดิ์ ศรีเท าเทียมกับ ผู ชาย ป พ.ศ. 2464
กระทรวงธรรมการประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษาแหงชาติ ที่บังคับใหเด็กหญิงและเด็กชายจะตองเขารับการศึกษา
ในระบบโรงเรียน จึงทําใหสตรีมีโอกาสไดรับการศึกษาในโรงเรียนมากขึ้น อยางไรก็ตาม เนื้อหาวิชาและหลักสูตรการศึกษาก็
ยังคงมีความแตกตางกันระหวา งเด็กหญิ งและเด็ กชาย โดยกระทรวงธรรมการไดจัดหลั กสูตรของเด็ กหญิ งให เรียนในวิชาที่
เตรียมตั วเปนแมบานแมเรือน (Manot 2012, 80, 85) ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 7 คณะราษฎรไดประกาศใหหญิ งชายมีสิทธิ
เสมอภาคกันในทางกฎหมาย และประกาศแผนการศึกษา พุทธศักราช 2475 ขึ้นเปนฉบับแรก ใหหญิงไดรับความเสมอภาค
กับ ชายในการศึกษา (Suwadee 1984, 31) ในยุคนี้ วิ ชาภาษาอังกฤษเขามามีบ ทบาทกับ นั กเรียนไทยมาก แสดงถึงความ
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เจริญทางการศึกษาวาประชาชนมีความรูในระดับ สูงขึ้นและกวางขวางมากขึ้น (Kanitha 2006, 50) เห็นได จากนวนิยายที่
อนงค สตรีตามขนบจบการศึกษาชั้นมัธยม 8 แมไมคอยเจนการเขาสมาคมเทาใดนัก แตก็สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได บาง
เชนกัน
สําหรับการศึกษาของตัวละครหญิงไทยในนวนิยายเรื่อง ปริศนา ยกเวนตัวละครเอกหญิงปริศนาที่จบการศึกษาจาก
ตางประเทศ พบวามีความสอดคลองกับการศึกษาของตัวละครหญิงในนวนิยายยุคนั้น โดยในชวง พ.ศ. 2470 - 2475 เปนชวง
ที่เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวละครเอกฝายหญิงในนวนิยายบางเรื่องแลว โดยเฉพาะนวนิยายรักที่ปรากฏวามีนางเอก
ซึ่งเปนหญิ งสาวทันสมัย มีการศึกษาดีทัดเทียมชาย มีความสนใจเรื่องสิท ธิเสรีภาพของสตรี และประพฤติตนตามแบบสตรี
ตะวันตกซึ่งตางก็ไดรับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ดังเชนนวนิยายของดอกไมสด นักประพันธที่มีชื่อเสียงในยุคนั้น
ซึ่ งเป นผูบุ กเบิ กนวนิ ยายชี วิตครอบครัว และไดรับ การยกยอ งวา สามารถใชสํานวนภาษาไพเราะสละสลวยเป น เลิศในยุ ค
(Supannee 1976, 243, 266) เปนผูสรางพัฒนาการที่สําคัญใหกับนวนิยายไทย ที่ใหความสําคัญกับตัวละครฝายหญิ งซึ่งมี
ลักษณะแตกตางไปจากคานิยมเกี่ยวกับผูหญิงที่มีมาแตเดิม โดยเฉพาะตัวเอกมักเปนหญิงที่ไดรับการศึกษาอบรมแบบสมัยใหม
อาจเปน ผูได รับการศึ กษาจาก “คอนแวนต ” หรือ เคยใช ชีวิ ตวัยเด็ กในตางประเทศ ทํ า ให รูจักการสมาคม มั่น ใจในตั วเอง
พอสมควร (Trisilpa 1978, 53-63) อยางไรก็ตาม ปรากฏความตางในบทบาทหนาที่ตัวละครเอกหญิงระหวางผูแตงนวนิยาย
ทั้งสอง กลาวคือ ถึงแมผูหญิงของดอกไมสดมีความรู ไดรับการศึกษาแบบตะวันตก จากอิทธิพลของยุคที่คนชั้นสูงนิยมสงบุตร
หลานไปเรียนที่โรงเรียนคอนแวนต แตการเรียนเหลานี้เปนไปเพื่อประดับความรูและเพิ่มคุณคาใหแกผูหญิงในการเปนมารดา
และภรรยาที่ ดี เท า นั้ น หน า ที่ ข องผู หญิ งในนวนิ ย ายของดอกไม สดยั ง คงเป นเช น ที่ ผ า นมา ขณะที่ ตั ว ละครปริ ศ นาของ
ว. ณ ประมวญมารคไดนําประสบการณและความรูจากตะวันตกมาใชในการประกอบอาชีพ เพื่ อกอประโยชนตอสังคมและ
สรางรายไดใหกับตนเอง ยิ่งไปกวานั้นคือมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอเห็นไดจากนิสัยรักการอานของปริศนา
แมการศึกษาชวยยืนยันไดวาผูหญิงมีความสามารถทางสติปญ ญาไมแตกต างไปจากผูชาย อย างไรก็ตาม การศึกษา
สมัยใหมในยุคนั้นยังไมอาจลบลางความเชื่อที่ฝงรากลึกในวัฒนธรรมไทยและความคาดหวังในบทบาทของผูหญิงวาหนาที่หลัก
คือ การดูแลครอบครัว ปรนนิบัติสามี เลี้ยงลูก ดูแลบาน ดั งปรากฏในหลักสูตรที่ผูหญิงเรียนก็ยังแตกต างจากหลักสูตรของ
ผูชาย และถึงแมผูหญิงจะไดรับการศึกษาหรือมีความสามารถมากขึ้นเพียงใด การมีกิริยามารยาทที่เรียบรอยออนหวานยังคง
เปนคานิยมที่ผูหญิงยังยึดถือปฏิบัติ เพื่อใหไดรับการยอมรับจากสังคมที่มีสวนสําคัญในการกําหนดความคาดหวังที่มีตอผูหญิง
(Pavinee 2011, 36) สําหรับในนวนิยายเรื่อง ปริศนา นั้น ตัวละครเอกหญิงไดรับการกลาวถึงวามีนิสัยคลายเด็กผูชาย แตใน
การเขาสมาคมหรือแมแตการเขาเฝาเสด็จอาของทานชาย ปริศนาก็สามารถวางตัวเปนสตรีไดโดยไมเคอะเขิน แสดงถึงการรู
กาลเทศะและความเหมาะสมของตัวละคร โดยไมจําเปนตองยึดถือปฏิบัติตามคานิยมหลักสตรีตลอดเวลา
เปนที่นาสนใจวาประเด็นดานการศึกษา การประกอบอาชีพ และอิสรภาพของสตรีในการพั ฒนาความสามารถของ
ตนเองที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง ปริศนา นั้น แทจริงแลวครั้งหนึ่งเคยเปนสาระสําคัญที่มีการโตเถียงกันในยุคคริสตศตวรรษที่
19 เกี่ยวกับ สถานภาพและบทบาทของสตรี (the nineteenth-century Woman Question) นอกจากนี้ การศึ กษายั งมี
บทบาทสําคัญในฐานะแกนเรื่อง (theme) รวมถึงในการสรางตัวละครนวสตรีดวย อีกทั้งยังเปนการกระตุนเตือนสาธารณชน
กับคนอานใหตื่นตัววาสถาบันการศึกษาควรไดรับการปฏิรูปใหขยายตัวครอบคลุมเพศหญิงดวยเชนกัน และดวยขอจํากัดทาง
สังคมในยุคนั้นสงผลใหการศึกษาและโอกาสในการประกอบอาชีพของสตรีแทบไมมีเลย ทําใหวิลเลียม เลิฟเว็ตต (William
Lovett, 1800 - 1877) ผูไดรับยกยองจากสังคมยุคนั้นใหเปนนักปฏิรูปการศึกษา เลิฟเว็ตตเรียกรองดวยเหตุผลและความ
เชื่อมั่นอยางแรงกลาเมื่อป ค.ศ. 1876 วาการศึกษานั้น “ถือเปนกุญ แจสําคัญ ที่ทําให ชีวิตสมบู รณ และชวยเพิ่ มโอกาสที่จ ะ
ประสบความสํา เร็จ” (Harrison, 1990) ซึ่งวัตถุป ระสงคข องเลิฟเว็ตต คือการที่ ทุกคนมี โอกาสเข าถึงการศึ กษา และด ว ย
แนวความคิดเชนนี้เองที่นักเขียนนวสตรีอังกฤษไดนํามาใชเปนแกนของเรื่องในดานการศึกษาเพื่อชี้วาเด็กหญิงและสตรีควร
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ไดรับการศึกษาที่ดีเชนเดียวกับบุรุษ ดังปรากฏในนวนิยายของซาราห แกรนดที่สะทอนวาสตรียังขาดการศึกษา จึงไมมีโอกาส
พัฒ นาชี วิตให สมบู รณ แบบได ดังปรากฏใน เดอะ เฮเวนลี ทวินส ที่ ทั้งอี ว าดนี และแองเจลิกาไมมี โอกาสไดรับ การศึกษา
เนื่องจากครอบครัวไดรับอิทธิพลของสังคมที่มองวาสตรีไมมีความจําเปนตองแสวงหาความรูเนื่องจากไมตองประกอบอาชีพ
ประเด็นการศึกษาของสตรียังปรากฏใน เดอะ เบ็ธ บุค อยางนาสนใจ เบ็ธเริ่มตนไดรับการอบรมสั่งสอนตั้งแตที่บาน
โดยมารดาคอยปลูกฝงคานิยมเกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ของสตรีวาตองอยูในโอวาทและเชื่อฟงสามี แมเมื่อเบ็ธถูกสงไปเขา
โรงเรียนประจําแลวก็ยังไดรับคําสอนแบบเดียวกันจากทุกโรงเรียน นอกจากนี้ ทั้งมารดาและครูไมเคยสอนใหเบ็ธพึ่งพาตนเอง
แตกลับเนนใหตระหนักถึงหนาที่ที่ผูหญิงตองปฏิบัติตอผูชาย การที่นวนิยายแสดงใหเห็นวาแทนที่โรงเรียนจะสงเสริมศักยภาพ
และความสามารถของนักเรียนที่มีพรสวรรคเชนเบ็ธ กลับจํากัดโอกาสในการพัฒนาทักษะ บั่นทอนกําลังใจ ไมมีกิจกรรมที่ชวย
กระตุนความคิดสรางสรรค และจํากัดอิสรภาพในทุกดาน ไมตางกับ ที่เบ็ ธรองไหหลังจากตระหนั กวารั้วของโรงเรียนป ดกั้น
ตนเองจากโลกภายนอก ดังนั้น แมเบ็ธจะประสบความสําเร็จในภายหลัง ก็นับเปนผลมาจากพรสวรรค ความสามารถ และการ
ขวนขวายของเบ็ธเอง (Mangum 2001, 150-151) แมโรงเรียนและมารดาจะไมไดชวยใหสามารถเตรียมตัวเผชิญกับปญหา
ที่มาจากการสมรส แตนวสตรีเชนเบ็ธก็ยังรูจักใชสติปญญาขามผานอุปสรรคตาง ๆ ไปได
ดวยความเชื่อวาการศึกษามีสวนอยางมากในการอบรมบมนิสัยและชวยใหสตรีมีแนวทางการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง และ
ดวยความคิดที่วาระบบการศึกษาที่ดีพึงใหความใสใจเด็กผูหญิงเปนรายบุคคลวาสนใจเกี่ยวกับอะไรบางดังที่ปรากฏในนวนิยาย
ทําใหสามารถกลาวไดวาแกรนดเปนนักประพันธที่มีวิสัยทัศนจึงสรางผลงานที่มีสวนในการเรียกรองใหมีการปฏิรูปการศึกษา
เนื่องจากตระหนักวาเปนปจจัยสําคัญในการสรางอนาคตใหเด็กผูหญิง ซึ่งทายที่สุดก็เปนสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตรเมื่อป
ค.ศ. 1899 ที่ปรากฏมีบันทึกเปนลายลักษณอักษรเรื่องการปฏิรูปการศึกษา ในการประชุมคณะกรรมการสหพันธเสรีนิยมสตรี
ประจํ าป (Women’s Liberal Federation Annual Council Meeting) ว ามีการกอตั้งโรงเรียนมั ธยมสํ า หรั บ เด็กหญิ งขึ้ น
แลวเกือบทั่วประเทศ (Goodman & Harrop, 2000) ซึ่งนับไดวานวสตรีเปนสวนหนึ่งของความพยายามสรางความตระหนัก
ในความสําคัญของการศึกษาสําหรับสตรีในหมูผอู านดวยเชนกัน
4.2 เปรียบเทียบตัวละครปริศนากับตัวละครหญิงตามขนบ และตัวละครปริศนากับนวสตรีในนวนิยายอังกฤษในบริบท
ดานเศรษฐกิจ
ในบริบ ทด านเศรษฐกิจนั้น ผูป ระพัน ธได แสดงถึงการประกอบอาชีพ ของสตรี ในยุคนั้นจากครอบครั วคุณ นายสมร
เพราะภายหลังที่พระวินิจมนตรีบิดาของปริศนาถึงแกกรรม คุณนายตองดูแลลูกสาวทั้ งสี่คนตามลําพั งโดยพักอาศัยรวมกั บ
มารดาของคุณนายเนื่องจากบิดามารดาของฝายพระวินิจมนตรีไมยอมรับสะใภคนนี้ดวยฐานะชนชั้นตางกัน หากพิจารณาถึง
ยุคสมัยโดยเที ยบเคียงจากอายุ ของตัวละครกับ ป พ.ศ. ในนวนิ ยายแลวน าจะตรงกั บ รัช สมั ยรั ชกาลที่ 6 ที่ สถานภาพและ
บทบาทผูหญิงไทยไดรับการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่ง โดยพระองคทรงตองการใหผูหญิงไทยเพียบพรอมดวยคุณสมบัติของสตรีไทย
ตามคติโบราณคือ มีกิริยามารยาทเรียบรอย ระมัดระวังรักษาชื่อเสียงเกียรติยศของตน ดูแลกิจการบานเรือนไม ใหบกพรอง
เกงการครัว รูจักแตงกายแตพองามไมมากเกินไป แตในขณะเดียวกันสตรีตองมีการศึกษาดี รูหนังสือพอสมควร พัฒนาตนเอง
ขวนขวายหาความรูรอบตัวใหเปนคนทันโลกทันเหตุการณ ฝกตนใหรูจักมีสติปญ ญา ไหวพริบดี พัฒ นาบุคลิกภาพตนเองให
วองไว เปนตัวของตัวเอง รูจักรับผิดชอบตอหนาที่ ทําตัวใหเปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ เพราะทรงถือวาสตรีเปน
หนวยหนึ่งของสังคม เปนกําลังสําคัญของชาติเชนบุรุษ ฉะนั้นควรไดรับการยกยองใหมีสิทธิ์และศักดิ์ศรีเสมอภาคกับบุรุษ ทั้งนี้
เนื่องจากสภาพความเปนจริงของสังคมไทยในสมัยนั้น สตรีไทยในสังคมยังไมมีลักษณะที่พระองคทรงตองการใหเปน ฐานะ
ของสตรีไทยยังตกต่ําและลาหลังอารยประเทศ (Kanpirom 1981, 173) ดังนั้น คุณนายสมรผูที่อยูในยุคนี้ แมจะเปนสตรีมาย
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แต ก็ทํ า หน า ที่ มารดาเลี้ ย งดูบุ ต รี ได เป นอย า งดี ทั้ งยั งมี คุ ณ ลั กษณะที่ ดํา รงไว ซึ่ งความเป น สตรี ที่ ดีต ามขนบนิ ย ม เสมื อ น
ผูประพันธเสนอแนวคิดใหสตรีรับผิดชอบในบทบาทหนาที่ รวมทั้งมีความอดทนและจิตใจที่มั่นคงเมื่อตองเผชิญอุปสรรค
สําหรับนวสตรีในนวนิยายอังกฤษยุคปลายคริสตศตวรรษที่ 19 นั้นมักเปนผูตองการความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการ
เลี้ยงดูสงเสียรับผิดชอบตนเอง ในทํานองเดียวกัน นวนิยายเรื่อง ปริศนา ปรากฏชัดเจนวาตัวละครนวสตรีใหความสําคัญกับ
การแสวงหาความรู ต อ งการความมั่ นคง และการดํ า รงชีพ ด ว ยตนเอง ตลอดจนการทํ า คุ ณ ประโยชน ให กั บ สั งคมและ
ประเทศชาติ ดังแสดงออกทางจดหมายที่ปริศนาสงถึงอาวิรัช
“พริสเขาใจดีวาพริสเปนของแมและพี่ ๆ ไมใชของอา อาไดเลี้ยงพริสมาจนโตแลวจึงหมดหนาที่ เดี๋ยวนี้พริส
ตองกลับมาเปนของแมและอยูในเมืองไทยนี้จนตายไป ความจริงพริสก็พอใจบานและครอบครัวของพริสแลว ถึงเรา
จะจนเราก็มีความสุขมาก ตั้งแตมาอยูกรุงเทพเปนนานแลว พริสยังไมไดใชเงินจน cent เดียว พริสไมมีและไมอยาก
ขอใคร พริสอยากไดงานทําเหลือเกิน มีงานอะไรวาง พริสจะยอมทําทั้งนั้น” (V. Na Pramuanmarg 2011, 46)
ครอบครัวปริศนามีฐานะระดับปานกลางคอนไปทางจนตามที่ตัวละครมักกลาวเชนนั้น อันเปนตัวกระตุนใหปริศนา
ตองการสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจใหกับตนเองและครอบครัว อันเปนลักษณะหนึ่งของนวสตรีที่ไมหวังพึ่งความร่ํารวยจาก
การสมรส หยิ่งในศักดิ์ศรี และเนนที่ความดีมากกวา เงิน การมีโอกาสทํางานนอกบ านและหาเลี้ยงตนเองทําใหมุมมองของ
ผูหญิงที่ มีตอโลกเปลี่ยนไปอยางสิ้นเชิง ประสบการณ ที่ผูหญิงไดเรียนรู มีสวนรวม และพบเห็นทํ าใหผูหญิ งไมจําเปนตองมี
เปาหมายเพียงแคการเปนภรรยาหรือเปนมารดาอีกตอไป แตยังสามารถเลือกบทบาทอื่นตามที่ตนตองการได ดังที่ปริศนาคิด
ชวยเหลือครอบครัวดวยการหางานทํานอกบานตามแบบวิถีของนวสตรี ในขณะที่อนงคผูมีลักษณะผูหญิ งตามขนบเลือกทํ า
หนาที่ชวยเหลือมารดาอยูในบานอันเปนไปตามจารีตประเพณีดั้งเดิม โดยเหตุผลนั้ นเชื่อมโยงไปถึ งฐานะทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวดวยเชนกันดวยการหารายไดเพิ่มจากฝมือการเย็บผาเปนครั้งคราว
นอกจากปริศนามีทัศนคติเชิงบวกตอการเลี้ยงดูตนเองและทําตนเปนประโยชนแลว เธอยังคาดหวังใหผูอื่นมีทัศนคติที่
ถูกที่ควรเชนเดียวกัน มิฉะนั้นยอมถูกตําหนิ ดังที่ปริศนาเคยติเตียนประวิชอยางรุนแรงถึงขั้นปริศนาจะเลิกคบ เมื่อประวิชคิด
ลาออกจากงานเพราะเงินเดือนที่ไดรับนอยไมคุมกับความเหนื่อย พักอาศัยที่วังทานชายก็สบายดีอยูแลวโดยไมตอ งทํางาน โดย
ปริศนาเปรียบเทียบใหเห็นวาประวิชมีการศึกษาดี จบจากตางประเทศ แตกลับละทิ้งโอกาส ในขณะที่ปริศนาสูทํางานเพราะไม
อยากเอาเงิ น ของมารดามาใช และยั ง ต อ งการทํ า ประโยชน ให คนอื่ น หาความรู ความเจริ ญ และความดี ม าใส ต นเอง
การกระตุนเตือนใหเห็นความสําคัญของการพัฒนาตนเองและการทําตนใหเปนประโยชนตอสังคมที่ปรากฏในนวนิยาย อาจ
สะทอนไดถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมในชวงที่ ว. ณ ประมวญมารคประพันธนวนิยายเรื่อง ปริศนา ในป พ.ศ. 2481 - 2484
เปนชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2482 - 2488) ตรงกั บ รัชสมั ยรัชกาลที่ 8 ซึ่ งเป นช วงที่ เศรษฐกิ จตกต่ํ า ประเพณี และ
วัฒนธรรมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก ดวยนโยบายรัฐนิยมที่นําโดยจอมพล ป. พิบูลสงคราม (พ.ศ. 2481 - 2487) ที่เห็น
วาผูหญิงไทยมีสวนสําคัญในการสรางชาติและวัฒนธรรม จึงเปลี่ยนแปลงฐานะทางสังคมใหหญิงมีฐานะเทาเทียมกับชาย
โดยความเปนหญิงกับการสรางชาติในยุค จอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดถูกนําไปเชื่อมโยงเขาดวยกัน ดวยการสรางเปน
วาทกรรมของผูนําซึ่งอาทิตยา จารุจินดา (Arthitaya 2012, 191) พบว าวาทกรรมของผู นํารวมกับ ภาพความเป นหญิ งใน
นวนิยายมีความสัมพั นธกันเปนสว นใหญในเรื่องการแบงงาน ความเขมแข็ง ความออนหวานของผูหญิ ง การศึกษาที่ทํา ให
ผูหญิงมีอารยะ ทันโลก ทันสังคม และพึ่งพาตนเองได ตลอดจนการสรางจิตสํ านึกในฐานะพลเมื องที่ควรมีตอ ประเทศชาติ
สังคม ตั้งแตยุคปฏิรูป เปนตนมานโยบายของชนชั้นผูนําทําใหผูหญิ งกับ ผูชายตางมี หนาที่ ของตนเองทั้ งสิ้น ที่ สําคัญ ที่สุดคือ
หนาที่ตอชาติ นั่นเอง ทั้งนี้ ผูหญิงไดรับการสนับสนุนใหออกนอกบานมาทํางานทัดเที ยมกั บผูชายมากขึ้น แมในตอนแรกจะ
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จํากัดอยูในอาชีพที่ผูหญิงมีทักษะมากอน เชน ครู พยาบาล ชางตัดเสื้อ ซึ่งเปนงานในลักษณะเดียวกันกับหนาที่ของแมบาน
แมเรือน แตตอมาก็ไดเริ่มขยายอาชีพออกไปมากขึ้น การเป ดโอกาสใหสตรีออกมาประกอบอาชีพทํางานนอกบ าน ทําใหสตรี
กลุมนี้มีรายไดเลี้ยงตัวเองได โดยอาศัยความรูอันไดมาจากการศึกษาเลาเรียน และประสบการณที่ไดรับในการประกอบอาชีพ
โดยตรง สงผลใหสตรีเปลี่ยนทัศนคติตอตัวเองวาตนมีความรูความสามารถ เกิดความมั่นใจและกลาที่จะแสดงความสามารถใน
การศึกษาเลาเรียนและการประกอบอาชีพใหเปนที่ปรากฏ (Suwadee 1991, 3-19) สําหรับอาชีพที่ทํางานนอกบานของสตรี
ที่ปรากฏในเรื่อง ปริศนา ก็คือครูและชางตัดเสื้อ ดังตัวละคร สิรี พี่สาวปริศนาที่มีอาชีพนอกบานเปนชางตัดเสื้อ แตก็เปนสาว
ทันสมัยที่มีความมั่นใจในตนเอง แสดงใหเห็นวาการทํางานใหคุณประโยชนแกผูหญิงหลายประการ นอกจากพึ่งพาตนเองได
แลว ยังชวยเปดโลกทัศนของผูหญิงใหอีกดวย แตขณะเดียวกันคานิยมหรือความเปนหญิงที่ ยังถูกยึดติดไวกับบานก็ยังคงอยู
ดังนั้น ผูหญิงแมจะมีงานอาชีพนอกบาน แตผูหญิงก็ไมสามารถละทิ้งงานบานงานเรือนได (Arthitaya 2012, 186)
ผลการวิ เคราะห ในด านเศรษฐกิ จที่ เกี่ยวเนื่อ งกั บ ตั ว ละครปริศ นา พบวาปริศนามี ความคิ ดพึ่ งพาตนเองด วยการ
ประกอบอาชี พ โดยไม ห วั ง ความร่ํ า รวยอั น เกิ ด จากการสมรส ซึ่ งคล า ยกั บ ลั ก ษณะนวสตรี ในนวนิ ย ายอั งกฤษยุ ค ปลาย
คริสตศตวรรษที่ 19 ตัวละครนวสตรีของซาราห แกรนดสะทอนบริบทดานเศรษฐกิจที่แตกตางกัน กลาวคือ ใน เดอะ เฮเวนลี
ทวินส เมื่ ออีวาดนีซ่ึงมาจากชนชั้นกลางตัดสินใจแตงงานกับ นายพลจอร จ โคฮูน ทํ าให มีฐานะมั่ นคง ชี วิตสะดวกสบาย ไม
จําเปนตองประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงดูสงเสียตัวเอง แมกระทั่งหลังจากโคฮูนเสียชีวิต และอีวาดนีแต งงานใหมกับ นายแพทย
เซอรจอรจ กัลเบร็ธ ดวยอาชีพและยศถาบรรดาศักดิ์ของสามีคนที่ 2 ทําใหอีวาดนีไมมีปญหาทางการเงิน เชนเดียวกับแองเจลิกา
ที่ เป นบุ ตรีข องคุณ หญิ งอาเดไลน (Lady Adeline) และมีดยุ คแห งมอรนิ งเควสต (Duke of Morningquest) เป น ตา เมื่ อ
แตงงานกับคิลรอยผูมีตําแหนงเปนสมาชิกผูแทนรัฐสภา แองเจลิกาจึงไมมีภาระหรือสภาพบีบคั้นใหดิ้นรนหาเลี้ยงชีพ การที่ตัว
ละครนวสตรีอยูในแวดวงชนชั้นสูง มีชีวิตหรูหราสะดวกสบาย ก็มีปรากฏใหเห็นในนวนิยายเรื่อง ปริศนา ที่ตัวละครนวสตรี
สนิทสนมคุนเคยกับตัวละครที่มียศถาบรรดาศักดิ์ เชนที่ปริศนาสนิทกับทานชายพจนซึ่งเสด็จมาบานบอย ๆ หรือการที่ปริศนา
เปนครูที่ทานหญิงรัตนรัก เคารพ ศรัทธาอยางแทจริง โดยที่แมนวสตรีมักย้ําเตือนถึงฐานะทางเศรษฐกิจของตนเองวาไมไดมั่งมี
แตก็ ไม ได รูสึกถึงชอ งวา งระหวางชนชั้ นเพราะปริศนาสามารถเข า กั บ ชนชั้ นเจ า นายได อย า งกลมกลื น ในภายหลั งปริ ศนา
แตงงานกับทานชายพจนไมใชเพราะความร่ํารวยหากแตเปนรักแทเชนเดียวกับอีวาดนีท่แี ตงงานกับโคฮูน นอกจากนี้ เมื่อทาน
ชายอนุญาตใหปริศนายังคงเปนครูพิเศษไปสอนหนังสือที่โรงเรียนสิกขาลัยพรอม ๆ กับที่ทําหนาที่เลขานุการของทาน เปรียบ
ไดกับที่คิลรอยยอมใหแองเจลิกาชวยรางสุนทรพจนที่จะกลาวในรัฐสภา นั่นคือแกรนดแสดงใหเห็นวานวสตรีมีอิสรภาพในการ
เลือกทํางานที่ตองการหรือที่ถนัด โดยไมไดมีความจําเปนหรือความขาดแคลนมาเปนตัวบังคับ
อย า งไรก็ ต าม เดอะ เบ็ธ บุ ค นํ าเสนอภาพที่ ตรงกั นข ามกับ อี ว าดนีและแองเจลิ กาโดยสิ้ น เชิ ง กลา วคื อ นวนิ ยาย
บรรยายใหเห็นวาเบ็ธยอมตกลงแตงงานกับแดน แม็คเคลอรเพียงเพราะตองการทําหนาที่ลูกที่ดีดวยการเชื่อฟงมารดาเทานั้น
ทั้งที่ในความเปนจริงเบ็ธประสงคจะทําความรูจักกันใหมากกวานี้กอน ภายหลังปรากฏวาแม็คเคลอรซึ่งเปนคนโลภเห็นวาถาได
แตงงานกับเบ็ธชีวิตจะสุขสบายจึงแสรงทําดีใหเบ็ธตายใจ แตหลังแตงงานธาตุแทของแม็คเคลอรเผยออกมา เมื่อเบ็ธขอความ
คิดเห็นหรือกําลังใจยามทํางานประพันธ สิ่งที่ไดรับคือคําดูถูกเสียดสี แม็คเคลอรไมเคยสนับสนุนสงเสริมภรรยา มีแตกอหนี้สิน
แลวมารอ งไหโอดครวญขอใหเบ็ธชวยหาเงินชําระหนี้ให อันเปนเรื่องที่ไมควรอยางยิ่งด วยสั งคมกําหนดบทบาทไววา ผูชาย
จะตองเปนคนรับผิดชอบ เลี้ยงดูสงเสียภรรยา แตเนื่องจากเบ็ธเปนคนดีมีความรับผิดชอบ จึงยอมลําบากทํางานฝมือประเภท
เย็บปกถักรอยอยางอดทนอยูถึงหนึ่งปครึ่งเพื่อเก็บเงินใหได 50 ปอนดใชหนี้ของสามี ที่สําคัญคือแม็คเคลอรไมเคยสํานึกในสิ่งที่
เบ็ธชวยเหลือ กลับคิดแตจะแสวงหาเงินทองดวยวิธีมิชอบ ถึงขั้นขอกูจากมารดาของเบ็ ธโดยมีเจตนาไมชดใช ซึ่งเมื่อ เบ็ธได
ทราบก็เสียใจและประกาศวาจะทํางานเก็บเงินเพื่อใชคืนมารดาเอง ความเห็นแกตัวของแม็คเคลอรยังสะทอนใหเห็นจากการ
เบียดบังเบ็ธทุกวิถีทาง ทั้งแอบขโมยเงินคาใชจายสวนตัวของเบ็ธ รวมไปถึงพาภรรยานอยมาอยูดวยกันในบานโดยใหเบ็ธเปน
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คนหาเงินมาใชจาย เมื่อความสัมพันธถูกเปดเผยทําใหเบ็ธตัดสินใจไดวาไมควรตองทนอยูกับคนที่ไรศีลธรรมเชนแม็คเคลอรอีก
ตอไป เพราะนอกจากจะมีอุป นิสัยและความประพฤติท่ีนารังเกียจแลว ในดานอาชีพ การงานแม็คเคลอรยังของเกี่ยวกับการ
รักษาโรคของเหลาโสเภณีและการผาตัดสัตวเปน ๆ อยางทารุณโหดรายซึ่งเปนสิ่งที่ขัดตอความรูสึกผิดชอบชั่วดีของเบ็ธอยาง
รุนแรง เมื่อแยกทางกับแม็คเคลอร เบ็ธไดใหเหตุผลอยางใจเย็น ปราศจากอคติ ชี้แจงใหทราบวาจะไมยอมถูกขูดรีดอยางไร
สํานึกอีกตอไป เพราะเบ็ ธเปนภรรยาที่มีศักดิ์ศรีเหมือนกัน แตหากทนอยูตอไป แมศักดิ์ศรีก็อาจไมมีเหลือ เมื่อหลุดพนจาก
วงจรความเสื่อมที่มีแม็คเคลอรเปนศูนยกลางนั้น เบ็ธรูสึกไดถึงอิสรภาพที่นํามาซึ่งความสงบทางใจและจิตวิญญาณอันสงเสริม
ใหนวสตรีไดพัฒนาพรสวรรคดานภาษาจนกลายเปนนักเขียนและนักพูดในที่สาธารณะที่ประสบความสําเร็จ มีรายได มั่นคง
ทางเศรษฐกิจ ดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุขโดยไมตองพึ่งพาสามี
นอกจากปริศนาคลายกับอีวาดนีและแองเจลิกาในเรื่องความคุนเคยหรือการคลุกคลีกับชนชั้นสูงแลว ยังเหมือนเบ็ธใน
แงความกระตือรือรนที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อใชในการประกอบอาชีพโดยไมตองพึ่งพาอาศัยใครซึ่งเห็นไดจากความ
ตั้ งใจหางานทําตั้งแตเมื่อ แรกที่กลับ มาถึ งเมื อ งไทย ที่สํ า คั ญ คื อทั้ งปริ ศนาและเบ็ ธ ต างมี ทั ศนะตรงกั นในเรื่ อ งของคู สมรส
กลาวคื อ นวสตรีไมจําเปนตองยอมแตงงานหรือทนอยูดวยหากฝายชายขาดความรับผิดชอบเชนในกรณีของเบ็ ธ หรือขาด
ภาวะผูนําดังที่ปริศนาวิจารณประวิช เพราะโดยความรูที่ไดรับมาจากการศึกษาทั้งที่ไดรับตามระบบการศึกษาหรือตองไขวควา
มาเองยอมชวยใหพึ่งพาตนเองได อันเปนแนวความคิดสมัยใหมในยุคปลายคริสตศตวรรษที่ 19 และสะทอนถึงความทันสมัย
ของ ว. ณ ประมวญมารคผูสรางตัวละครนวสตรีที่เห็นคุณคาและศักดิ์ศรีของการยืนหยัดอยูไดดวยตนเอง

5. เปรียบเทียบตัวละครปริศนากับตัวละครหญิงตามขนบ และตัวละครปริศนากับนวสตรีใน
นวนิยายอังกฤษในบริบทดานสังคมและดานวัฒนธรรม
5.1 เปรียบเทียบตัวละครปริศนากับตัวละครหญิงตามขนบ และตัวละครปริศนากับนวสตรีในนวนิยายอังกฤษในบริบท
ดานสังคม
นับตั้งแตสังคมไทยเขาสูสมัยปฏิรูปตามแบบตะวันตก มีผลทําใหสังคมมีความซับซอนและมีการรับเอาวัฒนธรรมจาก
ตะวั นตกมาเปน แบบในการดํา เนินชี วิตโดยเฉพาะกลุม ชนชั้ น สูงและกลุม ชนชั้ นกลางในเมื อ งที่ เกิ ดขึ้ นจากการเติ บ โตทาง
เศรษฐกิ จแบบเงิน ตราและการปฏิ รูป ประเทศให ทัน สมั ย (Pavinee 2011, 27) ผู หญิ งซึ่ งเป น ส ว นหนึ่ งของสั ง คมจึ ง ต อ ง
ปรับเปลี่ยนสถานภาพและบทบาทของตนตามไปดวย เห็นไดชัดเจนในรัชสมัยรัชกาลที่ 7 ที่อิทธิพลตะวันตกสงผลกระทบตอ
สถานภาพและบทบาทผูหญิงในสังคมไทยอยางเดนชัด เพราะหลังจากที่พระองคพระราชทานรัฐธรรมนูญใหแกประชาชนชาว
ไทย คือ วันที่ 10 ธันวาคม พุทธศักราช 2475 นั้น คณะราษฎรไดประกาศใหหญิงชายมีสิทธิเสมอภาคกันในทางกฎหมาย และ
มีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือสมัครลงรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดเทาเทียมกันเปนครั้งแรกดังปรากฏในเอกสาร
ของกระทรวงมหาดไทย (Ministry of Interior Affairs 1967/1972, 107; Wasana 1992, 46) ความเปลี่ยนแปลงสวนหนึ่ง
ปรากฏใหเห็นในนวนิยายเรื่อง ปริศนา ที่ผูประพันธแสดงถึงสภาพสังคมที่เกี่ยวของกับสถานภาพและบทบาทของสตรีสมัยนั้น
ไว สวนใหญ เป นเรื่องราวของชนชั้นกลางและชนชั้นสูงในยุค พ.ศ. 2481 - 2484 ตามเวลาในจดหมายของนวนิยาย โดย
นอกจากสรางใหตัวละครหญิงสวนใหญมีการศึกษาระดับมัธยม 8 และสตรีชนชั้นกลางบางสวนประกอบอาชีพนอกบานเชนสิรี
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และปริศนา บางสวนทํางานอยูในบานเชนอนงคแลว ยังปรากฏถึงสตรีชนชั้นสูงบางสวนที่ประกอบอาชีพนอกบาน ไดแก นงลักษณ
ลูกสาวพระยาพลรามวิทยาธร ยกเวน รตี ลูกสาวพระยาราชพรรลภที่ถึงแมมีความรูแตก็ไมไดประกอบอาชีพใด
ในดานสังคมนี้ นวนิยายบรรยายสถานภาพและบทบาทสตรีในหลายดานดว ยกัน เชนภาวะสมรส ดั งที่ ผูป ระพั นธ
กําหนดใหตัวละครปริศนานอกจากฉลาดและมีความสามารถหลายดานแลว ยังมีอิสระและเสรีภาพในการดํ าเนิ นชีวิ ตของ
ตนเอง ดังเชนการตัดสินใจเลือกคูครอง แมสมัยนั้ นการคลุมถุงชนยั งคงปรากฏอยูโดยเฉพาะในชนชั้นสูงและผู มีฐานะทาง
เศรษฐกิจดี แตคุณนายสมรซึ่งเปนครอบครัวชนชั้นกลางกลับมีความทันสมัย ใหอิสระแกลูกสาวทุกคนในการเลือกคูครองดวย
ตนเอง สําหรับปริศนานั้นเปนผูมีความมั่นใจในตนเองสูงและมีความเปนเหตุเปนผลมากกวาพี่ ๆ ในความคิดคํานึงของมารดา
สะทอนถึงการที่ผูประพันธไดใหแนวคิดแกผูอานเกี่ยวกับการใชวิจารณญาณในการเลือกคูและดําเนินชีวิตดวยความระมัดระวัง
และมีเหตุมีผล ทั้งนี้ ในการสรางความสัมพันธกับเพศตรงขาม นวนิยายแสดงใหเห็นวาตัวละครนวสตรีไมไดใหความสําคัญกับ
การมีชายหนุมโกหรูหราเชนอานนทหนุมนักเรียนนอกที่มาสนใจ เนื่องจากไมมองวาการสมรสเปนสิ่งสําคัญที่สุดของชีวิตและ
ไมคิดที่จะสรางฐานะตนดวยการสมรสโดยแสดงออกถึงการไวตัว หากตอเมื่อมีการไตรตรองดีแลวยอมกอใหเกิดการตัดสินใจที่
แนวแน ดังที่ปริศนาเมื่อ มีความรูสึกตอเพศชายคนใดฉันเพื่อนแลวก็คงไวซึ่งความสัมพั นธนั้นมิอาจกลายเปนอื่น นอกจากนี้
ปริศนายังมีความเปนอิสระและเสรีภาพในการกระทําสิ่งตาง ๆ ไมตางจากเพศชาย ดังมุมมองของทานชายวาปริศนาเกงไมแพ
เด็กผูชาย ไตหินปนเขาคลอง และจากการที่ปริศนาวิเคราะหนิสัยของตนเองและของประวิ ชในการใหเหตุผลแกทานชายวา
เหตุใดจึ งปฏิ เสธการแต งงานกับ ประวิช สะท อ นวา ปริศนาสามารถตั ดสินใจเลื อกคู ครองของตนเองได อ ย า งมีเหตุ ผลและ
ทัดเทียมกับเพศตรงขาม รวมทั้งสามารถวิเคราะหขอเสียของการเลือกคูที่ไมเหมาะสมวาไมเปนผลดีตอชีวิตสมรสอยางไร
สวนในดานฐานะและชนชั้นในสังคมนั้น นวนิยายสะทอนถึงการแบงแยกชนชั้นและฐานะทางเศรษฐกิจซึ่งผูประพันธไม
เห็นดวยโดยไดสะทอนมุมมองดานลบผานตัวละครปริศนา แมแตการที่นายเสมอบอกเลิกแตงงานกับสิรีก็เปนไปดวยป ญหา
เกี่ ยวกั บฐานะและชนชั้นเชนกันซึ่งปริศนาแสดงการตอ ต าน เนื่อ งจากไม เห็ นด วยกับ การคลุมถุ งชนและตํา หนิ การเห็ นแก
ทรัพยสินมากกวาความรัก นอกจากนี้ นวนิยายแสดงปญหาดานความรักที่เกิดขึ้นทั้งในสวนของอนงคและปริศนา โดยแสดงถึง
ความออนแอของอนงค สตรีตามขนบที่มีความเปนผูหญิ งมากจนเกินไปจนทําใหข าดความสามารถในการใชความคิดและ
เหตุผลในการตัดสินใจยามประสบปญหาโดยคิดกังวลจนยากจะหั กหามใจ ในขณะที่ ปริศนามีการหักหามใจ มีความอดทน
เขมแข็ง และมั่นคงตอการเผชิญอุปสรรคไดมากกวา และที่สําคัญ ปริศนายังวิเคราะหถึงความนิยมของเพศชายที่มีตอสตรี โดย
วิจารณการแตงกายของรตีวาเปนการแสดงความสวยงามภายนอกของผูหญิงเทานั้น ไมนาเปนที่สนใจสําหรับผูชายผูมีความคิด
ไดมากเทากับการมี “ดี” ในตนเองของผูหญิง ทั้งนี้ ภาพของรตีในนวนิยายนั้นเปนผูหญิงที่สวยและมีฐานะร่ํารวยมาก แตกลับ
ไดรับการวิจารณจากอานนทในทํานองเดียวกับปริศนาวานอกจากความสวยแลวรตีไมมีสิ่งอื่นใดที่ทําใหนาสนใจ สําหรับจริต
มารยาของผูหญิงมักปรากฏในนวนิยายรักของไทย เมื่อถูกนําไปเชื่อมโยงกับความเปนหญิงก็จะพบวาจริตมารยารวมทั้งความ
เยายวนของสตรีมีขอบเขตจํากัด หากมีมากเกินไปก็จะกลายเปนผลเสียตอตัวละครนั้น และตัวละครที่เต็มไปดวยความเยายวน
มีจริตมารยามากนั้น มักไมใชนางเอกในนวนิยาย (Arthitaya 2012, 89)
เมื่อกลาวถึงยุคสมัยในนวนิยาย สืบเนื่องจากภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง รัฐบาลประกาศความเทาเทียม
ระหวางหญิงชายและการมีภรรยาคนเดียวตามกฎหมาย ทานชายพจนปรีชามีลักษณะสอดรับแนวคิดใหมในเรื่องของความเทา
เทียมรวมถึงการรักและการมีภรรยาเพียงคนเดียว ดังที่ปริศนากับทานชายตางมีสวนรวมในการวางแผนอนาคตดวยกันอยาง
เทาเทียมโดยมีการปรึกษาและรับฟงความคิดเห็นของกันและกัน แมแตอนงคที่เปนภาพของสตรีหัวโบราณ เมื่อแตงงานไปสามี
อยางประวิชก็ยังใหเกียรติ ไมไดใหปรนนิบัติรับใชดุจทาสเหมือนสมัยโบราณ สวนสตรีที่สามีมีภรรยาหลายคนพบวาในครอบครัว
มั กขาดความสุ ข ทั้ งนี้ ระบบผั ว เดี ย วหลายเมี ย (Polygamy) ถื อ เป นสั ญ ลั กษณ สํ า คั ญ ที่ สนั บ สนุ นแนวคิ ด ชายเป น ใหญ
โดยเฉพาะชนชั้นสูงและผูมีฐานะดีที่มีคานิ ยมว าการมี เมียหลายคนเป นเครื่องแสดงถึ งการมี อํานาจบารมี และยังเป นการ
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สงเสริมอํานาจทางการเมืองในหมูชนชั้นเจานาย โดยผูหญิงถูกกําหนดใหเปนสื่อในการสรางเครือญาติ จึงทําใหระบบผัวเดียว
หลายเมียถูกรักษาไวในสังคมไทยจนภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง อยางไรก็ตาม ความเสมอภาคระหวางหญิงชาย
ในทางปฏิบัติก็ยังไมเกิดขึ้นอยางแทจริงในสังคมไทยที่ยังคงยอมรับระบบชายเปนใหญ (Pavinee 2011, 46) เวนแตตัวละคร
ปริศนาที่มีความสามารถและวางตนทัดเทียมกับเพศชายดังนวสตรีในนวนิยายในตะวันตก
เมื่อพิจารณานวสตรีในนวนิยายอังกฤษยุคปลายคริศตศตวรรษที่ 19 พบวาผูหญิ งนั้นไมมีสิทธิในการปกครองตนเอง
เนื่องจากสามีเปนผูรับผิดชอบครอบครัวในดานสังคมและทรัพยสินดังปรากฏวาสามีไดครอบครองสมบัติทุกอยางของภรรยา
ทั้งที่มีมากอนหนาและหลังแตงงาน (Shanley 1993, 103) เปนเหตุใหผูหญิงไมมีปากเสียงดังจะเห็นไดจากกรณี ของอีวาดนี
หรือเบ็ธที่ตองเชื่อฟงหรือไวหนาสามีเสมอแมสามีจะประพฤติตนไมดีก็ตาม ในขณะเดียวกันก็ไมสามารถฟ องหยาไดเพราะมี
คาใชจายสูง กระบวนการยุงยากซับซอน และยังทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียงทุกฝาย ความไมเทาเทียมกันดานสิทธิในการปกครอง
ตนเองนี้นําไปสูความกดดันที่สุดทายแลวทําใหตัวละครนวสตรีใน เดอะ เฮเวนลี ทวินส และ เดอะ เบ็ ธ บุค ต องตอสูกับทั้ง
ครอบครัวและสังคมเพื่อความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
ในนวนิ ยายเรื่อ ง ปริ ศ นา ตั ว ละครนวสตรี แ สดงออกอย า งชั ด เจนวา ประสงค จ ะทํ า งานเพื่ อ ไม ตอ งเป น ภาระกั บ
ครอบครัว ในขณะเดียวกันปริศนาปฏิเสธการแตงงานที่ขึ้นกับเงินหรือความร่ํารวย ซึ่งเปนสาเหตุใหปริศนาผิดหวังอยางรุ นแรง
และโกรธทา นชายที่ใหเหตุผลในการขอปริศนาแตงงานครั้งแรกวามีเงินมากพอโดยไม ไดบ อกวารั ก แสดงให เห็นวาปริศนา
ตองการมีอิสรภาพ ไมตองขึ้นอยูกับผูอื่นไมวามารดาหรือสามีโดยอาศัยความรูสรางความมั่นคงทางอาชีพ จะเห็นไดวาปจจัย
ทั้งสองนี้สงเสริมใหสตรีปกครองตนเองไดแมเมื่อแตงงานไปแลว เพราะปริศนายังคงมี สิทธิและเปนตัวของตัวเองดังเดิมโดย
ไมได ตกอยูในอํานาจของทานชาย รวมทั้งไมไดสรางขอครหาหรือความเดือดรอนให ตนเอง แตกตางกั บ นวสตรีในนวนิ ยาย
อังกฤษที่ตองยอมสละชีวิตสมรส อันเปนการกระทําที่ทําลายชื่อเสียงความนาเคารพในสายตาของสังคม เพื่อแลกกับความเปน
ตัวของตัวเองหรือสิทธิในการปกครองตนเอง
เนื่องจากนวนิยายเรื่อง ปริศนา ไมเห็นดวยกับสังคมที่แบงแยกชนชั้นโดยยึดกับฐานะทางเศรษฐกิจเปนหลัก จึงไดให
อิสรภาพกับนวสตรีในการแสวงหาความเทาเทียมซึ่งปริศนาก็ทําไดสําเร็จ แตนวนิยายเรื่อง เดอะ เฮเวนลี ทวินส และ เดอะ
เบ็ธ บุค ใหภาพที่แตกตางเพราะผูหญิงไมมีโอกาสไดออกไปเผชิญโลกกวางภายนอกเนื่องจากเปนพื้นที่สาํ หรับผูชาย ดังจะเห็น
ไดจากแองเจลิกาวาไดรับอิสรภาพเต็มที่เฉพาะเวลาแตงตัวเปนแฝดชายไดอาโวโล นอกจากนี้ ผูหญิงยังถูกปดกั้นทางความรู
และความคิด ไดรับ การสั่งสอนวาการเปนแมศรีเรือนคือตองปรนนิบัติดูแลสามี ปฏิเสธไมได ทํ าให ผูหญิงอยางอี ดิธตองติ ด
โรคติดตอทางเพศสัมพันธที่รายแรงจนเสียชีวิตอันเปนที่มาของความกลัวและวิตกกังวลของอีวาดนีกับแองเจลิกา และสงผล
กระทบตอการตัดสินใจวาควรวางตัวอยางไรหลังแตงงาน หรือที่เบ็ธไมสามารถทนอาศัยรวมกับภรรยานอยของสามีไดอีกตอไป
หลังจากที่ตองทนกับความผิดดานอื่น ๆ ของสามี ในกรณีการเสียชีวิตของอีดิธและการแยกทางกับสามีของเบ็ธอาจมองในเชิง
สัญลักษณไดวาผูหญิงควรลุกขึ้นมาทวงสิทธิเพื่อตอตานการตกเปนทาสทางเพศ การเปรียบเทียบวาเปนทาสนี้เปนในลักษณะ
อุปมาอุปไมยเพราะทั้งอีวาดนี อีดิธ แองเจลิกา และเบ็ธตางก็มาจากชนชั้นกลางและชั้นสูง ไมไดมีชีวิตอเนจอนาถมากถึงขั้น
เปนทาส แตในทางปฏิบัติตัวละครเหลานี้ยังขาดเสรีภาพอยูนั่นเอง ดังนี้ นวสตรีในนวนิยายไทยนับวาเทาเทียมกับบุรุษ ดวย
ปริศนาวางแผนอนาคตรวมกับทานชายโดยมีการปรึกษาและรับฟงความคิดเห็นของกันและกัน หรือแมกระทั่งอนงคที่เปนภาพ
ของสตรีตามขนบเมื่อปรากฏในนวนิยายนวสตรีที่มีปริศนาเปนตัวละครเอก ประวิชซึ่ งเป นสามีก็ยังใหเกียรติอ นงค ไมไดให
ปรนนิบัตริ ับใชดุจทาสเหมือนในสมัยโบราณ ชี้ใหเห็นถึงความแตกตางกับนวนิยายอังกฤษอยางชัดเจน
เหตุผลประการหนึ่งในการเสนอภาพการสมรสที่ไมเหมือนกันคือนวนิยายอังกฤษมองการสมรสวาเปนสาเหตุตนตอของ
ปญหาสังคมนานัปการเพราะสตรีถูกจํากัดอิสรภาพและความสามารถ เชนที่อีวาดนีมีอาการทางประสาท แองเจลิกาที่หาทาง
ออกดวยการปลอมตัวออกนอกบาน รวมทั้งเบ็ธที่ตองการไปใหพนจากสามี เหลานี้ชี้ใหเห็นวาสัมพันธภาพระหวางสามีภรรยา
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ไมไดเปนไปตามความคาดหวังและขัดกับขนบการเขียนในอดีต แมอีวาดนีที่แตงงานใหมไดสามีที่ดีและมีบุตรที่แข็งแรงสมบูรณ
หากแตก็ไมไดสดใสสดชื่นเหมือนแตกอน ตางกับโครงเรื่องนวนิ ยายรักที่ควรจะเป น ในทางกลับ กั น นวนิ ยายเรื่อง ปริศนา
เสนอภาพความสุขที่นวสตรีกําลังจะมีรวมกับสามีในอนาคตซึ่งไมเพียงแสดงใหเห็นความรักที่สุขสมหวังแตยังใหความสําคัญกับ
การแตงงานอีกดวย เปนมุมมองที่ตางกับนวนิยายอังกฤษซึ่งสะทอนกฎเกณฑและความคาดหวังของสังคมวาสตรีไมมีอาชีพจึง
ไมสามารถเลี้ยงดูตนเองได การสมรสกลายเปนหนทางเดียวที่สตรีจะดํารงชีวิตอยูได สามารถสรางฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม ทําใหสตรีตองพึ่งพาเพศชาย ภรรยาสวนใหญขึ้นอยูกับสามี ผูมีอํานาจเหนือทุกประการ ดังนั้ น โดยทางปฏิบัติ สังคม
กําหนดวาผูหญิงที่สมบูรณแบบคือเปนภรรยาและแมที่ดี ดังนั้น สตรีใดไมแตงงานถือวาบกพรอง ไมเปนสตรีในอุดมคติและถูก
ดูถูกดูแคลน นวสตรีเองก็หนีไมพนความคาดหวังจากสังคมเชนนี้ แตพอสมรสแลวก็ไมมีความสุขเพราะโอกาสในการแสดงออก
ถึงความสามารถหรือความตองการสวนตัวถูกจํากัด ครั้นจะไมแตงงานก็ติดขัดเพราะจะกลายเปนคนไรที่พึ่งเนื่องจากเมื่อไมมี
พอแมแลวก็เลี้ยงดูตัวเองไมได จึงเปนธรรมดาที่พอแมของนวสตรีอยางอีวาดนี แองเจลิกา และเบ็ธ หรือแมพอแมของสตรีตาม
ขนบอยางอีดิธพยายามหาผูที่เหมาะสมใหแตงงานกับลูกจนบางครั้งถึงขั้นบีบบังคับแมจะรูวาไมควรเพราะวาสามีของลูกเปน
คนไมดีดังในกรณีอีดิธกับเซอรโมสลีย เมนทีธ และเบ็ธกับแดน แม็คเคลอร
5.2 เปรียบเทียบตัวละครปริศนากับตัวละครหญิงตามขนบ และตัวละครปริศนากับนวสตรีในนวนิยายอังกฤษในบริบท
ดานวัฒนธรรม
เมื่อพิ จารณาถึงบทบาทหญิงและชายในสังคม พบวาการแบงบทบาทหน าที่ข องหญิ งชายให แยกออกจากกันอยาง
เด็ดขาดเกิดขึ้นจากระบบคิดที่แบงสังคมเปน 2 สวน คือ สวนที่เปนสาธารณะ ไดแก เรื่องนอกบานหรือเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
สังคม และการเมือง โดยสังคมกําหนดวาโลกสวนนี้เปนของผูชาย สวนที่สองเปนเรื่องชีวิตสวนตัว ไดแก เรื่องในบานหรือการ
ดู แลบา นเรือนและบุคคลในครอบครัว ซึ่งสังคมถือวาเป นเรื่อ งของผู ห ญิ ง ประกอบกั บความเชื่ อ ทางพระพุ ท ธศาสนาและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่ป ฏิบัติสืบตอกันมาทําใหสถานภาพและหนาที่สตรีไทยแตกต างไปจากบุ รุษ โดยวั ฒนธรรม
ประเพณีและคานิยมดั้งเดิมที่ตองการใหผูหญิงทําหนาที่ภรรยาและมารดาที่ดีของลูก ความคิดดังกลาวถูกผลิตซ้ํากันตอ ๆ มา
จนกลายเปนคานิยม หญิงจึงมีสถานภาพและบทบาทที่ดอยกวาชาย ไมมีสิทธิและอํานาจในการตัดสินใจเทาชาย แมภาครัฐ
พยายามแกไขปญหาดวยการออกกฎหมาย มียุทธศาสตร และมีเปาหมาย แสดงใหเห็นถึงความยุติธรรมที่ชัดเจน แตอิทธิพล
ของวัฒนธรรมที่เปนนามธรรม ไดแก ความคิด ความเชื่อ การสั่งสอนตาง ๆ เปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของคนสวน
ใหญ จึ งไม สามารถเปลี่ยนแปลงทัศ นคติที่มีต อสิ่งตาง ๆ ให เป นไปตามกฎเกณฑ ได รวดเร็ว จนภายหลั งเปลี่ ยนแปลงการ
ปกครองเมื่อผูหญิงมีโอกาสไดรับการศึกษาในวงกวางมากขึ้น ทําใหบทบาทและสถานภาพของหญิงปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ขึ้น (Kanchana 2011, 6; Boonwadee 2016, 36; Manot 2012, 3; Arthitaya 2012, 24)
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวัฒนธรรมที่มีการผสมผสานระหวางไทยและตะวันตกนั้นดําเนินตอมาจนถึงรัชสมัยรัชกาลที่
8 ซึ่ งเป นช ว งเวลาของเหตุการณในเรื่อง ปริศนา ผู ประพั นธมีการสอดแทรกวัฒนธรรมในยุ คนั้ นไวหลายดา นด วยกัน เช น
บทบาทของสตรี การแตงกาย การคบหาเพศตรงขาม และการเขาสมาคม โดยปรากฏทั้งที่เปนรูปแบบไทย รูปแบบผสมผสาน
ระหวางไทยกับตะวันตก และรูปแบบตะวันตกแท ดังครอบครัวของคุณนายสมรที่ลูกสาวโสดทั้งสามคนนั้นมีลกั ษณะที่แตกตาง
กัน โดยปริศนามีบุคลิกแบบสตรีตะวันตกแตก็มีลักษณะเฉพาะของตนเองดวย ในขณะที่สิรีและอนงคที่ถึงแมไดรับการศึกษา
ระดั บ มัธยม 8 เหมือนกันแตก็มีลักษณะนิ สัยตางกั น โดยสิรีเลือกประกอบอาชี พนอกบา น สว นอนงค เลือ กทํา งานในบ า น
ชวยเหลือมารดา เห็นไดวาสิรีมีลักษณะของหญิงไทยทันสมัยกึ่งไดรับอิทธิพลจากตะวันตกและอนงคมีความเปนหญิงไทยตาม
ขนบ สวนปริศนามีลักษณะที่แตกตางไปจากสตรีโดยทั่วไปอยางสิ้นเชิงทั้งดานลักษณะนิสัยและการแตงกาย
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แมวาลูกสาวทั้งสามของคุณนายสมรมีลักษณะนิสัยแตกตางกัน แตนวนิยายไดแสดงถึงคานิยมไทยที่ผูเปนลูกพึงปฏิบัติ
ตอบิดามารดา เปนคตินิยมเรื่องความกตัญูกตเวทีที่เปนแกนหลักของความสัมพันธในครอบครัวที่ถือวาบุญคุณของพอแมมี
เหลือลนจนลูกไมอาจตอบแทนไดหมดสิ้น หนทางที่ลูกชายจะตอบแทนพระคุณของพอแมก็ดวยการบวช ในขณะที่ลูกสาวไมมี
โอกาสเชนเดียวกันนี้ การตอบเเทนคุณบิดามารดาของลูกสาวจึงผูกพันกับการดูเเลพอเเมหรือปฏิบัติตนตามความคาดหวังของ
ครอบครัว เพื่อ ทดเเทนบุ ญ คุณ เเละเป นลูกสาวที่ดี สวนของเด็ กผูช ายในกลุ มชนชั้ นสูงจะถู กคาดหวั งให มีห น าที่การงานที่
สัมพันธกับการเปนขุนนางหรือทหาร (Apiwan 2001, 80) ในนวนิยายปรากฏวาลูกสาวทุกคนเคารพและเชื่อฟงคุณนายสมร
รวมทั้งปริศนาดวยที่ถึงแมจะมีความกลาผิดกับสตรีไทยทั่วไป ไมสนใจสังคม แตก็ไมเคยประพฤติเสียหาย และเชื่อฟงมารดา
เชนเดียวกัน แสดงถึงอารยธรรมตะวันตกที่ถึงแมมีบทบาทในสังคมไทยแตขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่ดีก็ยังดํารงอยู
การที่ปริศนาใชชีวิตแตกตางจากสตรีคนอื่น ๆ ในสังคมสงผลใหถูกมองวาเปนสาวสมัยใหมในสายตาของผูอื่นและสตรี
ชนชั้นสูงอยาง “เสด็จอา” ของทานชายพจนปรีชา เมื่อพิจารณาถึงความทันสมัยของตัวละครหญิงไทย กลาวไดวาสิรีเปนสาว
ทันสมัยในระดับชนชั้นกลาง สวนรตีเปนสาวสมัยใหมในระดับชนชั้นสูง รตีรับรูปแบบตะวันตกเต็มที่ถึงแมจะไมไดศึกษาจาก
ประเทศตะวันตกก็ตาม การมีฐานะที่ร่ํารวยทํ าใหรตีสามารถแตงกายหรูหราแบบตะวันตกได ทุ กเมื่อ รวมถึงชอบการเข า
สมาคมและสูบ บุหรี่อันเปนเรื่องโกในสมัยนั้น สะทอ นถึงวั ฒนธรรมแบบตะวั นตกมี อิท ธิพลมากตอ ชนชั้นสูง อย างไรก็ ตาม
ผูป ระพันธไดนําเสนอปริศนาที่มาจากสังคมตะวันตกโดยตรงแตกลับ ไม ไดมีพ ฤติกรรมเหมือนรตี แสดงถึ งการไมได ยอมรับ
รูปแบบวัฒนธรรมของสังคมตะวันตกทั้งหมดเลยทีเดียว รวมทั้งอนงคที่ใชชีวิตแบบวัฒ นธรรมดั้งเดิมมากกวาแบบตะวันตก
สอดคลองกับคํากลาวของรัชนีกร เศรษโฐ (Ratchaneekorn 1989, 120-128) ที่วาวัฒนธรรมตะวันตกเขามามีบทบาทตอวิถี
ชีวิตของคนในสังคมไทยเปนอยางมากโดยเฉพาะหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ทําใหวิถีชีวิตและความสัมพันธของคนไทย
ถูกกําหนดโดยวัฒนธรรมตางชาติ แตเปนการเสริมสรางวัฒนธรรมไทยดั้งเดิมใหดีขึ้นหรือใหคงอยูโดยไมถูกทําลายอยางสิ้นเชิง
กลาวไดวา ว. ณ ประมวญมารคสรางตัวละครหญิงที่ทันสมัยและแปลกแตกตางขึ้นไปกวาเดิมจากนวนิยายในชวง พ.ศ.
2470 - 2475 ที่เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงของตัวละครเอกฝายหญิงในนวนิยายบางเรื่องแลว โดยปรากฏนางเอกเปนหญิงสาว
ทันสมัย มีการศึกษาดีทัดเทียมชาย มีความสนใจเรื่องสิทธิเสรีภาพของสตรี และประพฤติตนตามแบบสตรีตะวันตก ซึ่งในดาน
ความประพฤตินั้นสตรีสมัยใหมตามที่ปรากฏในนวนิยายสมัยนี้มีโอกาสเที่ยวเตร คบเพื่อนชาย และไปงานรื่นเริงไดอยางเปดเผย
นอกจากนี้ ยังนิยมเลนกี ฬ าต าง ๆ เชน เทนนิส แบดมินตัน และขับรถ เป นตน แตลักษณะต าง ๆ ดั งกล า วมานี้ บางครั้ ง
ผู ป ระพั น ธ แสดงความไม เห็น ดวย เช น ที่ ปรากฏทัศนคติ เรื่อ งสตรีสมั ยใหม ข องดอกไม สดในเรื่อ งเนื้ อคูที่ ผูป ระพั น ธ แสดง
ความเห็นวาสตรีสมัยนี้พากันละเลยคุณสมบัติของกุลสตรีและคุณธรรมอันดีงาม (Supannee 1976, 266-274) นอกจากนี้
ดอกไมสดมักใหภาพเปรียบเทียบระหวางหญิงในสังคมใหมกับหญิงที่รับการอบรมแบบเกาเสมอ ทําใหมองเห็นความแตกตาง
ของหญิงที่ไดรับ การอบรมสองแบบไดชัดเจน และดอกไมสดยกยองหญิงแบบแรกแมวาจะมี ลักษณะที่บกพรองอยูบ างบาง
ลักษณะ (Trisilpa 1978, 63-64) สํา หรับ ปริศนา นั้ นกลาวไดว า นางเอกมีลักษณะของนวสตรี ม ากกว าตัว ละครหญิ งใน
นวนิยายยุคกอนหนา จากการที่มีความสามารถในหลายดาน มีอิสระในตนเอง ไมสนใจสังคม แตไมมีความประพฤติที่เสียหาย
ตัวละครปริศนาจึงไมมีลักษณะใดใหเปนที่ถูกตําหนิ เวนแตเรื่องการบานการเรือนและความสงบเสงี่ยมอันเปนลักษณะของสตรี
ตามขนบ ที่มีความขัดแยงกับบทบาทของปริศนาผูมักใชชีวิตอยูในโลกภายนอกมากกวาโลกในบาน
ดานประเพณีการแตงงาน นวนิยายสะทอนวาหญิงชายมีการรูจักชอบพอกันเองหรือจากการแนะนํา สวนใหญตัดสินใจ
เลือกคูเองโดยมีผูใหญชวยเหลือในเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณี อยางไรก็ตาม นวนิยายยังคงไวซ่งึ คานิยมเดิม เชนการพบปะ
กันระหวางชายหญิง การเกี้ยวพาราสีกัน หรือการอยูกันตามลําพังสองตอสอง หากบอยครั้งเกินไปหรือลวงเลยผิดเวลาก็ยังไม
เปนที่ยอมรับในสังคม แมขณะนั้นสังคมไทยจะรับอารยธรรมตะวันตกมาพอสมควรก็ตาม เชนคุณนายสมรตักเตือนปริศนาที่ไป
เที่ยวกับอานนททุกวัน และตักเตือนสิรีเมื่อคุยอยูกับนายเสมอจนดึกแมจะเปนที่บานก็ตาม นอกจากนี้ ในตอนทายของนวนิยาย
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เมื่อมีการคลายปมชีวิตอันเปนปริศนาของปริศนา ผูประพันธไดสะทอนใหเห็นวาคานิยมของสตรีในการเป นแมที่ดียังคงเป น
วัฒนธรรมที่สืบทอดกันตอไปโดยผานจากมารดาสูบุตรสาว แมแตปริศนาที่มีลักษณะของนวสตรีแบบตะวันตกก็ไมอาจพนไป
จากบทบาทหนาที่ของสตรีในการเปนภรรยาและมารดาที่ดีอันเปนที่คาดหวังของสังคมตอไปเชนที่เคยเปนมาในอดีต
การเปรียบเทียบกันในดานวัฒนธรรม นวสตรีในนวนิยายอังกฤษมีลักษณะตรงกันขามกับสตรีตามขนบเพราะความ
เปนมารดาและเปนศรีภริยาปรากฏมีความสําคัญตอตัวละครเหลานั้นนอยมาก ในขณะที่ปริศนานั้นคงไวซ่ึงความเปนนวสตรี
แตในขณะเดียวกันก็มุงมั่นที่จะเปนภรรยาและแมที่ดีตอไปในอนาคต ความแตกตางระหวางตัวละครนวสตรีไทยและอังกฤษนี้
ปรากฏใหเห็นในหลายกรณี เชน นวนิยายอาศัยการสลับบทบาท (role reversal) โดยกําหนดใหแองเจลิกาเปนผูขอคิลรอย
แตงงาน อันแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงในบทบาททางวัฒนธรรมดวยการตอกย้ําใหตระหนักถึงอํานาจของนวสตรีที่เปนผูนําใน
ขณะที่บุรุษตองยอมเปนผูตาม ตรงกันขามกับบทบาทและหนาที่ของสตรีในอุดมคติอยางสิ้นเชิง ดวยตองการชี้ใหเห็นถึงความ
ชาญฉลาดและความสามารถของตัว ละครนวสตรี ที่ไม ไดดอ ยไปกวา บุรุษ หรือ การที่ เบ็ ธ กลั บ กลายเปน ผู ทํ า งานหาเลี้ ยง
ครอบครัวเพราะสามีกอหนี้สิน โดยเบ็ธประกอบอาชีพนักเขียนและนักพูดในที่สาธารณะจนประสบความสําเร็จนั้นนับไดวาเปน
ภาพที่ตรงกันขามกับสตรีในอุดมคติเกี่ยวกับมุมมองบทบาทและหนาที่ของสตรี แม กระนั้ น ในดานวัฒ นธรรมกลับถือไดวา
ความสามารถและความสําเร็จของตัวละครเหลานี้เปนการเสนอภาพบวกของนวสตรี รวมถึงการที่อีวาดนี แองเจลิกา และเบ็ธ
ลวนแลวแตตัดสินใจใชเหตุผลในการดํารงชีวิตมากกวาที่จะฟงสังคม ยอมชวยใหรอดพนจากชะตาชีวิตแบบโศกนาฏกรรมหรือ
ไรศีลธรรมของอีดิธและภรรยานอยของสามีเบ็ธได อยางไรก็ดี ในนวนิยายเรื่อง ปริศนา แสดงให เห็นวาผูประพันธไมเนนวา
นวสตรีมีลักษณะตรงขามกับอุดมคติ เนื่องจากตัวละครไมได ประพฤติขัดกับศีลธรรมดังที่ปริศนาไมได สนใจวาสังคมจะมอง
อยางไรตราบใดที่มารดาอนุญาต
กลาวไดวาลักษณะของนวสตรีในนวนิยายไทยและอังกฤษเกิดขึ้นจากการผสมผสานกันระหวางแนวความคิดดั้ งเดิ ม
และแนวความคิดล้ํายุค อีกนัยหนึ่ง บทประพันธนวสตรีมีลักษณะกึ่งสมัยใหมกึ่งอนุรักษนิยม (conservative modernity)
โดยอาลิสัน ไลท (Light 1990, 8) นํามาเปรียบกับ เจนัส (Janus) ซึ่งเปนเทพโรมันผูมีสองหนาจึงสามารถมองไปไดทั้งในอดีต
และอนาคตอันมีขอดีคือ ทําใหนักเขียนนวสตรีสามารถปรับตัวใหดํารงอยูในปจจุบันอยางทันสมัยไดโดยที่ยังคงรักษาสิ่งที่ดงี าม
ในอดีตเอาไวในรูปแบบใหม หรือกลาวใหเขาใจงายยิ่งขึ้นคือ การที่นักเขียนอาศัยรูปแบบของนวนิยายซึ่งกลายเปนที่นิยมอยาง
กวางขวางในหมูผูอานยุคปลายคริสตศตวรรษที่ 19 มาบรรจุความคิดแบบอังกฤษที่ผสมผสานกันอยางลงตัวระหวางคุณคาของ
อดีตที่ควรอนุรักษไวกับพัฒนาการของสตรีที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต (Light 1991, 61-62) นั่นเอง

6. บทสรุป
ปริศนา โดย ว. ณ ประมวญมารคเปนนวนิยายเรื่องหนึ่งที่เปนที่นิยมของผูอานนับแตอดีตจนถึงปจจุบัน ตีพิมพเมื่อป
พ.ศ. 2494 หลังจากผูประพันธแตงเสร็จเปนเวลา 10 ปเมื่อประมาณป พ.ศ. 2484 ในรัชสมัยรัชกาลที่ 8 ชวงสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 และหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สืบเนื่องมาตั้งแตยุคปฏิ รูปในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 ที่รับอารยธรรมตะวันตกมา
พัฒนาประเทศ การพัฒนาประการหนึ่งที่สําคัญเนื่องจากแสดงถึงความศิวิไลซของคนในชาติก็คือการพั ฒนาสตรี ทั้งในดาน
การศึกษา สิทธิเสมอภาคระหวางชายหญิง รวมถึงการพัฒนาบทบาทและสถานภาพของสตรีเพื่อแสดงความมีอารยะทัดเทียม
ประเทศตะวันตก นอกจากนี้ ความเปลี่ ยนแปลงในด า นตาง ๆ รวมทั้งที่เกี่ ยวกับ สตรี ยังมี ความสั ม พั น ธ กับ นวนิ ยายด ว ย
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ปรากฏการณทางสังคมสามารถสงผลกระทบตอคนในสังคมซึ่งรวมถึงผูประพันธดวย ขณะเดียวกันผูประพันธที่มีความสามารถ
สูงมักชวยกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไดเชนกัน สําหรับนวนิยายเรื่อง ปริศนา อยูในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมเปนอยางมากดวยภาวะสงครามและเปนทศวรรษแรกของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง สิ่งที่นาสนใจคือลักษณะและ
บทบาทของตัวละครเอกหญิงใน ปริศนา ที่แปลกและแตกตางกับนวนิยายในสมัยนั้น โดยปริศนามี บทบาทและลักษณะใน
ทํานองเดียวกับนวสตรีในนวนิยายอังกฤษยุคปลายคริสตศตวรรษที่ 19 การศึ กษาครั้งนี้ จึงมุงศึกษาเปรียบเทียบลักษณะตัว
ละครนวสตรีกับตัวละครหญิงตามขนบ และเปรียบเทียบนวสตรีในนวนิยายเรื่อง ปริศนา ของ ว. ณ ประมวญมารคกับนวสตรี
ในนวนิ ยายอังกฤษเรื่ องสําคัญ คือ เดอะ เฮเวนลี ทวินส (The Heavenly Twins, 1893) และ เดอะ เบ็ ธ บุ ค (The Beth
Book, 1897) ซึ่งเปนผลงานของผูประพันธที่บุกเบิกงานเขียนแนวนวสตรีคือ ซาราห แกรนด (Sarah Grand)
จากการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของตัวละครนวสตรีไทยกับตัวละครหญิงไทยตามขนบ พบวาปริศนามีความเชื่อมั่น
และเปนตัวของตัวเองสูง มีนิสัยคลายเด็กผูชาย นิยมการแตงกายที่เนนความสบาย นอกจากนี้ ยังมีความคิดเชิงปจเจกนิยมที่
ใหความสําคัญกับความตองการของตนเอง มีสติปญญาฉลาดเฉลียวและไหวพริบดี ที่สําคั ญปริศนาเปนนักอานตัวยงเพราะ
ไดรับการอบรมสั่งสอนและการศึกษาที่ดี มีฝมือในการวาดภาพและการตูน อีกทั้งยังรูจักการวางตัวในฐานะสตรีชนชั้นกลางได
อยางนาชื่นชมเมื่อเขาสมาคมเชนงานเตนรําของชนชั้นสู งหรือเขาเฝาเจานาย ความสามารถเชิงกีฬาของปริศนาไมดอยกวา
ผูชายไมวาจะเปนการเลนเทนนิส ขี่มา หรือวายน้ํา อีกทั้งยังมีอิสรภาพและความคลองตัวสูงดวยปริศนาขับรถและขี่จักรยาน
เปนจึงไมตองพึ่งพาผูอื่นในการเดินทาง ซึ่งลักษณะเหลานี้ไมปรากฏในตัวละครหญิงไทยตามขนบ เมื่อเปรียบเทียบปริศนากับ
ตัวละครนวสตรีอังกฤษ คืออีวาดนี แองเจลิกา และเบ็ธพบวามีความสอดคลองกันทั้งในดานความเป นชนชั้นกลางที่เฉลียว
ฉลาด มีความสามารถพิเศษ ใฝหาความรูเพื่อพัฒนาตนเอง นิยมใชเหตุผลเหนืออารมณ ตอตานบทบาททางสังคมที่สะทอน
ชองวางระหวางเพศ มีความคิดเชิงปจเจกนิยม เชนที่อีวาดนีปกปองตนเองจากโรคติดต อทางเพศสัมพั นธดวยการไมปฏิบั ติ
หนาที่ภรรยา แองเจลิกาแตงกายเปนนองชายฝาแฝดเพื่อความเปนอิสระจากโซตรวนของความเป นสตรีที่ จํากัดให อยูแตใน
บาน หรือเบ็ธแยกทางกับสามีผูไรศีลธรรมเพื่อสุขภาพกายใจที่ดีและฐานะที่มั่นคง ที่สําคัญที่สดุ คือมุมมองตอการสมรสวาไมใช
เป าหมายสํ าคัญ ของชีวิตอีกต อไป แตเป นสิ ทธิในการเป นตั วเองและแสดงออกดา นความคิด ความตอ งการ ความรู หรื อ
ความสามารถ อยางไรก็ดี พบวาลักษณะของปริศนากับนวสตรีอังกฤษแตกตางกันเนื่องจากอีวาดนี แองเจลิกา และเบ็ธไมได
รับ การยอมรับจากสังคมเนื่ องจากการตัดสิ นใจและการกระทํา ขัดแย งกั บภาพของสตรีตามขนบ ในขณะที่ ความแตกตา ง
ระหวางปริศนากับสตรีตามขนบนับเปนความโดดเดนที่นาทึ่ง สะทอนถึงการเขาสูความเปนสมัยใหม ดวยการนําเสนอลักษณะ
ตัวละครนวสตรีของ ว. ณ ประมวญมารคเปนการสอดแทรกภาพบวกของนวสตรีที่แปลกใหมผานความดี ความมุงมั่นในการ
พัฒนาตนเอง ความกระตือรือรนในการประกอบอาชีพ และความปรารถนาที่จะใชความรูความสามารถที่มีในการชวยเหลือ
ผูอื่น เชนเดียวกับ ที่แกรนดพยายามเสนอแนวทางแกไขป ญหาต าง ๆ ในสังคมอังกฤษยุคปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ผานตัว
ละครนวสตรีที่ดําเนินชีวิตดวยเหตุผลอยางนาประทับใจและนาปฏิบัติตาม นวสตรีของแกรนดแสดงถึงศักยภาพของผูหญิงที่
เทาเทียมกับผูชายแตขาดการพัฒนาดวยมีขนบดั้งเดิมคอยกํากับบทบาทอยูอันนําไปสูชองวางระหวางเพศ ทั้งนี้ อาจเนื่องจาก
ประเทศไทยได รับ อิทธิพ ลจากตะวันตกเกี่ยวกับ บทบาทและสถานภาพของสตรี ความเป นนวสตรีข องปริศนาจึ งแสดงถึ ง
ลักษณะและพัฒนาการอันเปนที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล ในขณะที่นวสตรีอังกฤษถือกําเนิดขึ้นในชวงที่ประเทศยังมีแนวคิด
เชิงอนุรักษนิยม การเรียกรองสิทธิและความเทาเทียมระหวางเพศจึงนําไปสูการไมยอมรับเสียเปนสวนใหญ
เมื่อพิจารณาดานการศึกษา พบวาปริศนาฉลาดเฉลียว มีความคิดทันสมัย และมีความรูดีเทียบเทาสตรีตะวันตกดวย
ศึกษาที่ ตางประเทศมาโดยตลอด นอกจากนี้ ยังประสงคจะทําประโยชนตอบ านเกิดเมืองนอนดวยการพัฒนาคนรุนตอไป
ในขณะที่ผูหญิงตามขนบสวนใหญไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เชนอนงคที่มีความรูภาษาอังกฤษสื่อสารไดแมไมเทียบเทาปริศนา
ก็ตาม ส วนตัว ละครนวสตรีอังกฤษไดรับ การศึกษาที่ มุ งแต ขัดเกลาให เติบ โตไปเป นแม บานแม เรื อนตามขนบดั้งเดิ มโดยไม
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พิจารณาความสามารถพิเศษที่ควรไดรับการสนับสนุนใหพัฒ นาสูงขึ้น ดังจะเห็นไดจากที่อีวาดนี ตองศึกษาตํ าราแพทยดวย
ตนเอง หรือที่แองเจลิกาไมไดรับ การสนับสนุนใหไดเรียนในระดับสูงอยางที่นองชายไดรับ หรือที่เบ็ธตองแสวงหาที่สงบเพื่ อ
พัฒนาพรสวรรคดานภาษาดวยตัวเอง จากความแตกตางเหลานี้ เปนที่นาสังเกตวาตัวละครนวสตรีในนวนิยายไทยนั้นสะทอน
ภาพของผูประพันธดวยทั้งปริศนาและ ว. ณ ประมวญมารคตางมีโอกาสทางการศึกษาที่ดี มีความรูภาษาอังกฤษดีเยี่ยม และ
ไดใชความรูทางภาษาใหเกิดประโยชนดังปรากฏในนวนิยาย แสดงถึงความเปนสมัยใหมและสากลของสตรีไทยชนชั้นกลางและ
ชนชั้นสูงในยุคนั้นที่ไดรับอิทธิพลดานการศึกษาจากตะวันตกอยางชัดเจน ในทํานองเดียวกัน การศึกษาของตัวละครนวสตรี
อังกฤษสะทอนภาพของแกรนดผานอีวาดนีที่อานตําราแพทยดวยตนเองเหมือนที่แกรนดทําความเขาใจตําราศัลยศาสตรของ
สามี และนําความรูท่ีไดรับ มาประยุกตเขากับ โครงเรื่อ งของ เดอะ เฮเวนลี ทวินส หรื อ การที่ เบ็ ธต องเป น ทุ กข ในชวงที่ อ ยู
โรงเรียนประจําและระหวางใชชีวิตแตงงานรวมกั บแดน แม็คเคลอรลวนมาจากประสบการณ ชีวิตของแกรนดทั้งที่ โรงเรียน
ประจําและการถูกจํากัดอิสรภาพในการเขียนเพื่อเผยแพรความรูเพราะสามีของแกรนดเกรงว างานเขี ยนแนวนวสตรีของ
ภรรยาจะทําใหตนเองเสียชื่อเสียงไปดวย (Forward 1999, 66-67) แกรนด ถายทอดประสบการณ ชีวิตผานการศึ กษาของ
ตั วละครนวสตรี เพื่ อ รณรงค ให มีก ารพั ฒ นาการศึ ก ษาสํ าหรั บ เด็ ก ผู หญิ งและสตรี ที่ ยั งด อ ยกว า บุ รุ ษ อยู ม ากในยุ ค ปลาย
คริสตศตวรรษที่ 19
จากการเปรียบเทียบในดานเศรษฐกิจ ตัวละครนวสตรีใน ปริศนา มุงสรางความมั่นคง สามารถเลี้ยงดูตนเอง ไมเป น
ภาระของใคร ปริศนาใหความสําคัญกับการพัฒนาตนเพราะประสงคจะพึ่งพาตนเองและทําคุณประโยชนใหแกสังคม โดยเนน
วาไมตองการร่ํารวยดวยการสมรส รวมถึงปริศนายังคาดหวังใหคนอื่นมีทัศนคติเชิงบวกตอการทํางานเพื่อประโยชนของตนเอง
และสังคมเชนเดียวกัน ที่สําคัญ ความสามารถในการหาเลี้ยงตนเองทําใหปริศนากลาเผชิญสังคมนอกบานไดอยางมั่นใจ ซึ่ง
แตกตางกับตัวละครตามขนบอยางอนงคที่สมัครใจอยูกับบาน เปนหูเปนตาแทนมารดาตามประเพณีไทย อยางไรก็ดี นวสตรี
ยังคงมีบทบาทตามแบบแผนดั้งเดิมนี้อยูบางเพราะคานิยมความเปนหญิงยังยึดอยูกับหนาที่ในบาน ดังนั้นแมผูหญิงจะมีอาชีพ
นอกบานแตก็ไมสามารถละทิ้งงานบานไดดังที่ปริศนายังตองชวยพี่ ๆ ทํางานบานทุกวันอาทิตย เห็นไดวานวสตรีไทยมีความ
รับ ผิดชอบทั้งในและนอกบาน ในขณะที่นวสตรีอังกฤษเชนอีวาดนีกับ แองเจลิกาแต งงานกับผูมีฐานะหรือตํ าแหน งสูงจึ งไม
ปรากฏความจําเปนในเรื่องนี้ ตัวละครเบ็ธตองแสวงหางานทําเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ หากเมื่อพิจารณาถึ งสาเหตุจะ
พบวา การประกอบอาชี พ ของปริ ศนานั้ นไม ใช ความจํ า เป นหรื อขาดแคลน แตม าจากความประสงค สว นตั วเพราะ ว. ณ
ประมวญมารคตองการเนนใหเห็นวาเมื่อสตรีมีความรูความสามารถ ยอมทําใหมีอาชีพและอิสรภาพทางการเงินได ในขณะที่
เบ็ธตองเสาะหาสิ่งเหลานี้ดวยความยากลําบากจากการขัดขวางของมารดา สามี และสังคมซึ่งตอตานแนวคิดที่สนับสนุนสตรี
ให สรางฐานะหรือ ความมั่ นคงใหแกตนเอง อุป สรรคที่ เบ็ธ ตองเผชิญ และความสําเร็จในตอนจบมาจากเส น ทางสูการเป น
นักเขียนของแกรนดเอง (Mitchell 2011, 343) ซึ่งการสรางตัวละครหญิ งที่มีพ รสวรรคดานภาษาโดดเดนและมีความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจโดยไมพึ่งพาเพศชายเชนเบ็ธเปนสิ่งแปลกใหมที่แตกตางกับตัวละครตามขนบทําใหถูกวิพากษวิจารณเปนอันมาก
เมื่อพิจารณาในดานสังคม เปนที่สังเกตวาตัวละครปริศนานอกจากจะฉลาดและมีความสามารถหลายดานแลว ยังมี
อิสระในการดําเนินชีวิตดังเชนการตัดสินใจเลือกคู เห็นไดจากความเชื่อมั่นในตนเองและการใชเหตุผลในการคิดตัดสินใจที่ทํา
ใหป ริศนาตางกับ สตรีอื่ น ในขณะที่หญิงสาวทั่วไปมักนิยมการมีชายหนุมโกห รูหรือนั กเรียนนอกมาติดพั น นวสตรีสามารถ
ไตรตรองและปฏิ เสธไมสานสัมพันธกับผูชายที่พิจารณาแลววาเหมาะเปนเพียงเพื่อนดั งเชนปริศนาและประวิ ช นอกจากนี้
ปริศ นายังเกงทั ดเที ยมผู ชายและวางตัวดีทํา ให เปนที่นับ ถื อ แมในยามที่ป ระสบป ญ หาด านความรักปริศนายั งคงเข มแข็ ง
สามารถหักหามใจและพรอมเผชิญอุปสรรคไดในขณะที่ตัวละครตามขนบอยางอนงคแสดงออกถึงความออนแอ ไมสามารถใช
เหตุผลแกปญหาสัมพันธภาพไดเพราะตกเปนทาสของความรัก เมื่อเปรียบเทียบกับตัวละครนวสตรีอังกฤษ พบวาการสมรส
เปนที่มาของปญหามากมาย แมตัวละครเชนอีวาดนีและแองเจลิกาจะเลือกคูครองดวยตนเองเชนเดียวกับปริศนาแตชีวิตสมรส
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ไมไดราบรื่น เชนเดียวกับชีวิตคูที่บั่นทอนความสุขระหวางเบ็ธกับแดน แม็คเคลอร ทั้งนี้ เนื่องจากกฎเกณฑและความคาดหวัง
ของสังคมที่จํากัดบทบาทและหนาที่ของสตรีใหเปนเพียงแคภรรยาและมารดาโดยไมสามารถกาวออกจากกรอบนั้นไดแมจะมี
ความสามารถดานอื่น ๆ มากมายดังปรากฏในความบีบคั้นที่อีวาดนี แองเจลิกา และเบ็ธตองประสบ จะเห็นไดวาถึงแมนวนิยาย
เรื่อง ปริศนา มีลักษณะตามขนบการเขียนคือเปนเรื่องพาฝนและจบลงดวยความสุข แต ว. ณ ประมวญมารคก็ใหความสําคัญ
กับความเทาเทียมกันระหวางหญิงชายผานตัวละครนวสตรี ดังที่ปริศนาตัดสินใจเลือกคูครองโดยใชดุลยพิ นิจและเหตุผลของ
ตนเองอยางรอบคอบ การสมรสจึงนับเปนการจบเรื่องที่งดงามสมบูรณแบบ ในขณะที่แกรนดมองการสมรสเปนสาเหตุของ
ปญหาและใชเปนจุดเริ่มตนเพื่อนําไปสูการตีแผบรรทัดฐานทางสังคมที่เหลื่อมล้ําและเสนอแนวทางแกไขอันหลอมรวมมาจาก
ประสบการณ ความรู และสภาพสังคมในยุคปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ที่แกรนดสื่อสารผานตัวละครนวสตรีทั้งสาม
จากการเปรียบเทียบทางวัฒนธรรม พบวาตัวละครนวสตรีใน ปริศนา ใหความสําคัญกับประเพณีและคานิยมดั้งเดิมซึ่ง
เนนใหผูหญิงทําหนาที่ภรรยาและมารดาที่ดีของลูก อันสะทอนใหเห็นวาในรัชสมัยรัชกาลที่ 8 ซึ่งเปนชวงเวลาของเหตุการณ
ในนวนิยาย มี การเปลี่ ย นแปลงทางสถานภาพและบทบาทของสตรีโดยมาจากการผสมผสานระหว างวัฒ นธรรมไทยกั บ
ตะวันตกที่ผูประพันธสอดแทรกไว เชนที่ลูกสาวของคุณนายสมรทุกคนเคารพเชื่อฟงมารดาดังเป นคานิยมที่ลูกพึงปฏิบัติตอ
บิดามารดา โดยเฉพาะตัวละครสตรีตามขนบเชนอนงคนั้นดูแลปรนนิบัติมารดาอยางไมขาดตกบกพรอง สวนปริศนาเองไมเคย
ประพฤติตนเสียหายหรือฝาฝนคําของมารดา แสดงใหเห็นภาพของอารยธรรมตะวันตกที่แมจะมีอิทธิพ ลตอสั งคมมากทว า
วัฒนธรรมและขนมธรรมเนี ยมประเพณี ไทยอันดีงามก็ ยังคงอยู นอกจากนี้ แม ป ริศนาถู กมองว าเป น สาวสมั ยใหม แต การ
แสดงออกกลับ แตกต างกับรตีที่ทํา ตัวตามคานิยมของตะวัน ตก เชนการเขาสมาคมและสูบบุ หรี่ที่สังคมมองวาโก เก นั บ ว า
ปริศนารูจักกลั่นกรองจึงรับ มาแตส่ิงที่สมควร ในดา นการแต งตัว ปริ ศนาก็ ไมนิ ยมเป ดเผยรางกายมากอยางรตี แม การใส
กางเกงขาสั้นอาจดูแปลกในสายตาคนไทยสมัยนั้ น แตเปนเพราะปริศนาเนนความสบายและใสเปนปรกติโดยไมไดจงใจให ดู
เปรี้ยวหรือโปจนเปนที่ครหาได เมื่อเปรียบเทียบกับนวสตรีอังกฤษพบวาตัวละครอีวาดนี แองเจลิกา และเบ็ธมีลักษณะตรงกัน
ขามกับสตรีตามขนบทั้งที่ไมไดมีเจตนาฝาฝนบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมซึ่งเกี่ยวของสัมพันธกับบทบาทความเปนมารดาและ
เปนศรีภ ริยา แตจะเห็นไดวาเพราะความเปนนวสตรีทําใหอี วาดนี ไม สามารถปลงใจใชชีวิตคูรวมกับโคฮู นผูมีอดีตด างพรอ ย
หรือแองเจลิกาที่รับไมไดกับการถูกจํากัดบทบาทรวมทั้งการแตงกาย ในขณะที่เบ็ธกลาตัดสินใจออกมาใชชีวิตดวยตนเองใน
พื้นที่สาธารณะเมื่อพิ สูจนแลววา สามีปราศจากศีลธรรม ดวยมูลเหตุดังกลาว ตัวละครนวสตรีอังกฤษจึ งไมป รารถนาจะทํ า
หนาที่ภรรยาและมารดาตามขนบ ขณะที่ปริศนารักษาไวทั้งความเปนนวสตรีและความมุงมั่นที่จะเปนภรรยาและแมที่ดีตอไป
ในอนาคต ทั้งนี้ พบวา ว. ณ ประมวญมารคเสนอภาพนวสตรีในทางบวกเพราะนวสตรีไมไดมีมุมมองที่ตอตานสตรีตามขนบ
เกี่ยวกับคุณคาความเปนแมบานแมเรือนดังที่ปริศนาชื่นชมในอุปนิสัยและความสามารถของอนงค ในขณะที่แกรนดชี้ใหเห็นวา
การอยูรอดของตัวละครหญิงขึ้นอยูกับความเปนนวสตรี โดยเฉพาะในยามที่ตองเผชิญปญหาในชีวิตสมรสที่มีความรุนแรงจน
อาจถึงแกชีวิตไดดังกรณีของอีดิธซึ่งเปนตัวละครตามขนบที่เสียชีวิตดวยโรคที่ติดจากสามีเพราะขาดการใชดุลยพินิจไตรตรอง
ในการเลือกคู ดังนั้นทั้งอีวาดนี แองเจลิกา และเบ็ธจึงตองยอมละทิ้งหนาที่ในฐานะภรรยาแมจะตองถูกสังคมติเตียนเพราะ
ความเปนนวสตรีทําใหชีวิตปลอดภัย
กลาวโดยสรุปไดวา การศึกษาเปรียบเทียบครั้งนี้พบความแตกตางที่ชัดเจนระหวางตัวละครนวสตรีกับสตรีตามขนบ
ในนวนิยายไทย ขณะเดี ยวกันตัว ละครนวสตรีไทยก็มี ความสอดคล อ งกั บ ลักษณะนวสตรีในนวนิ ยายอั งกฤษของแกรนด
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานลักษณะเดนของตัวละคร อยางไรก็ดีตัวละครนวสตรีทั้งไทยและอังกฤษยังมีขอแตกตางอยูบาง ดังจะ
เห็นได จากตัวละครปริศนาที่ยังคงอนุรักษความเปนไทยอยู โดยที่นวนิย ายเรื่อง ปริศนา แสดงให เห็ นวาผูประพันธมีความรู
เกี่ยวกับแนวคิ ด วิถีชีวิตและวัฒ นธรรมตะวันตกเป นอย างดี อี กทั้ งยั งเล็งเห็นขอดีห ลายประการจึ งนํา สิ่ งเหล านั้ นมาเสนอ
ผานนวนิยายเพื่อเปนการเผยแพรรวมถึงสรางความนิยมและยอมรับในสังคมใหเปนวงกวางขึ้น การที่ ว. ณ ประมวญมารค
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สรางให ตัว ละครนวสตรียังคงรักษาความเป นไทยอยูถึ งแมจ ะได รับ อิ ท ธิพ ลตะวันตกโดยตรงจากการใช ชี วิตและศึ กษาที่
ตางประเทศอาจมีสาเหตุมาจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในยุคนั้นใหคุณคากับความเปนไทยควบคูไปกับการชื่นชม
ความเปนตะวันตกอันแสดงถึงความศิวิไลซเพื่อยกระดับสูความเปนอารยะทัดเทียมกับนานาประเทศ ที่ สําคั ญ เนื่องจากผล
การศึกษานี้บงชี้วานวนิยายไทยก็มีตัวละครที่เปนนวสตรีเชนเดียวกันกับในนวนิยายอังกฤษ ดังนั้นเพื่อขยายขอบเขตความรู
ดานงานเขียนแนวนวสตรี จึงควรมีการศึกษาวิจัยตอยอดในประเด็นนวสตรีท่ีปรากฏในนวนิยายไทยเรื่องอื่น ๆ ของผูแตงคน
อื่น ๆ ที่มีการเปลี่ ยนแปลงขนบการเขียนเกี่ยวกับลักษณะสตรีที่แตกตา งกับตั วละครสตรีตามขนบอย างชั ดเจน พรอมกั บ
เปรียบเทียบนวสตรีในนวนิยายไทยเหลานั้นกับนวสตรีในนวนิยายอังกฤษชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ของผูแตงคนอื่น ๆ
เพื่อนําไปสูการประมวลผลการศึกษาในภาพรวมโดยพิจารณาเทียบเคียงความคลายคลึงและความแตกตางของลักษณะนวสตรี
ทั้งในดานบวกและดานลบวาเปนอยางไรจึงสงผลกระทบตอแนวคิดอันนําไปสูลัทธิสตรีนิยม (Feminism) ในเวลาตอมา
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