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บทคัดยอ 

  งานวิจัยนี้มุงศึกษาการประกอบสราง “ความเปนอื่น” ในนวนิยายเรื่อง ฟากฟาสาละวิน ของหลวงวิจิตรวาทการ 
ผานแนวคิดบูรพคดีนิยมและแนวคิดหลังอาณานิคม ผลการวิจัยพบวาผูประพันธนําเสนอภาพแทนของพมาเปนดินแดน
ที่ไมอารยะ และเสนอสภาพทางภูมิศาสตรที่งดงามนาพิศวงของฉากขนานไปกับเรือนกายของตัวละครเอกหญิง ตัณหา
อาณานิคมแสดงผานเพศวิถีของตัวละคร ตัวละครเอกชายแสดงความเปนชายผานความเปนไทยและคุณธรรมที่มีความ
เปนสุภาพบุรุษ ความแข็งแกรง ความเหนือกวา ขับเนนใหเห็นความออนแอไรอํานาจของความเปนพ้ืนเมืองทั้งของไทย
ใหญและของพมาที่ถูกทําใหเปนหญิงตามวาทกรรมอาณานิคม ความเปนอื่นทั้งมวลสอดรับกับกรอบวาทกรรมของยุค
สมัยและชี้ใหเห็นศักยภาพของวรรณกรรมในฐานะปฏิบัติการทางวาทกรรม 
 

ABSTRACT 
  This research aims at studying construction of “otherness” in Luang Vichit Vadakarn’s Fak Fa 
Salween through the lens of Orientalism and Postcolonialism. The results reveal that the author represents 
Burma as uncivilized territory and geographically portrays exotic setting along with female protagonist’s 
body. Colonial desire is expressed via characters’ sexuality. Male protagonist asserts his masculinity with 
Thainess and virtues: gentleman-ness, strength, superiority. Those underline weakness and 
powerlessness of the indigenous among feminized Thai Yai and Burmese following colonial discourse. All 
otherness enhances contextualized episteme and verifies literary forces as discursive practices.   
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คํานํา 
  หลวงวิจิตรวาทการเปนชนชั้นนําทางการเมืองของไทยในยุคที่จอมพล ป.พิบูลสงครามเรืองอํานาจ กลาวคือ 
ยุคที่รัฐนิยมหรือชาตินิยมเฟองฟู หลวงวิจิตรวาทการทํางานใกลชิดจอมพล ป.พิบูลสงคราม โดยมีหนาที่ทํานโยบาย
หลายประการของ “ทานผูนํา” ใหเกิดผล ประเทศไทยยุคนั้นอยูในยุคปรับประเทศใหทันสมัย หลวงวิจิตรวาทการได
สรรคสรางหลายอยางใหเกิดขึ้นในนามของ “ความศิวิไลซ” และเปนมรดกตกทอดอยูในวิธคิีดของคนไทยจนถึงปจจุบัน 
พลังทางความคิดและผลผลิตของพลังดังกลาวที่ยังคงหลงคางอยูในสถาบันทางสังคมและวัฒนธรรมทั้งหลายนั้น แสดง
ใหเห็นความสําคัญของหลวงวิจิตรวาทการทั้งในฐานะชนชั้นนําทางการเมืองและในฐานะปญญาชนที่ทําหนาที่ชี้นํา 
สังคมหลายดาน  
 “ความศิวิไลซ” “ชาติไทย” และ “ความเปนไทย” เปนวาทกรรม (discourse)2 ที่แผคลุมสังคมไทยในยุครัฐนิยม 
และถูกผลิตซ้ําจนกลายเปนกรอบวาทกรรม (episteme) ที่รองรับการสรางปฏิบัติการทางวาทกรรมตางๆ สืบเนื่องมา
จนถึงปจจุบัน ในแงการผลิตซ้ําวาทกรรม งานเขียนหลากหลายประเภท เปนตนวา สารคดี บันเทิงคดี และบทละครของ
หลวงวิจิตรวาทการถือเปนปฏิบัติการทางวาทกรรมที่สําคัญ ที่นาสังเกตคือ งานเขียนของหลวงวิจิตรวาทการต้ังแตยัง
อยูในราชการจนกระทั่งหันมายึดอาชีพนักประพันธเปนหลักนั้นมิไดละทิ้งหนาที่ในการผลิตซ้ําวาทกรรมที่วาดวยความ
เปนไทย ความเปนไทยในที่นี้จึงเปนสิ่งที่ประกอบสรางทางสังคม (socially constructed) มิใชสิ่งมีอยูหรือเปนไปตาม
ธรรมชาติ  
  นวนิยายจํานวนมากที่หลวงวิจิตรวาทการเขียนขึ้นในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เชน บัลลังกเชียงรุง 
ดอกฟาจําปาศักด์ิ ฟากฟาสาละวิน และ กุหลาบเมาะลําเลิง เปนนวนิยายที่ สุภิญญา (2547) จัดใหเปนนวนิยายเชิง
ประวัติศาสตร งานศึกษาของสุภิญญาแสดงผลวากลวิธีการประพันธงานเขียนกลุมนี้ของหลวงวิจิตรวาทการคือการ
สรางเนื้อเรื่องตรงตามประวัติศาสตร การดัดแปลงเนื้อเรื่องประวัติศาสตร และการสมมติเนื้อเรื่องขึ้นใหม อยางไรก็
ตาม ผลการศึกษาดังกลาวยังไมไดชี้ใหเห็นความซับซอนในการสรางความหมายในงานเขียนของหลวงวิจิตรวาทการ
ในแงที่สัมพันธกับกรอบวาทกรรมของสังคมและยุคสมัย ผูวิจัยจึงเห็นวาควรศึกษานวนิยายกลุมนี้เพ่ือชี้ใหเห็น
ศักยภาพของงานเขียนของหลวงวิจิตรวาทการในฐานะปฏิบัติการทางวาทกรรมเรื่องการสรางความเปนไทยรวมทั้ง
การสราง “ความเปนอื่น” (otherness) หรือ “ความไมเปนไทย” ขึ้นมาเพ่ือขับเนนและธํารงความเปนไทยไว 
 นวนิยายกรณีศึกษาในที่นี้คือนวนิยายเรื่อง ฟากฟาสาละวิน (พิมพครั้งแรก พ.ศ.2493) ที่ผูประพันธกลาววา 
“(ฟากฟาสาละวิน) เปนลูกสาวอีกคนหนึ่งของขาพเจา ซึ่งไดตบแตงประดับประดาอยางประณีตบรรจงเพ่ือใหเปน
ความงามที่ชื่นชูใจ สามารถจะเขายืนเรียงแถวกับพ่ีสาวทั้งสองคนคือ ‘บัลลังกเชียงรุง’ และ ‘ดอกฟาจําปาศักด์ิ’ ” 
(หลวงวิจิตรวาทการ, 2542: (10)) สาเหตุที่ผูวิจัยเลือกศึกษา ฟากฟาสาละวิน เนื่องจากนวนิยายเรื่องนีใ้ชประเทศพมา

                                                             
2 วาทกรรม (discourse) ในท่ีน้ีใชตามนัยของมิแชล ฟูโกต (Michel Foucault, 1926-1984) หมายถึงระบบขอความ/ภาษาท่ีสัมพันธอยางแนน
แฟนกับความรูเชิงสังคมและอํานาจ มนุษยรับรูและทําความเขาใจโลกผานวาทกรรม สวนกรอบวาทกรรม (episteme) ท่ีทําหนาท่ีเปนกฎเกณฑท่ี
รองรับใหวาทกรรมน้ันๆ ดํารงอยูไดผานการผลิตซํ้า ยกตัวอยางเชนวาทกรรมทางการแพทย ท่ีคนเขาใจวาการแพทยคือการรักษารางกายท่ีเจ็บปวย 
แตแทจริงแลว การแพทยนําเสนอระบบขอความท่ีวาดวยรางกาย ความเจ็บปวย และโลก ในระบบน้ีมีหลักการของการคัดสรรและคัดท้ิง ส่ิงท่ีพูดได
และส่ิงท่ีพูดไมได โดยท่ีวาทกรรมและกรอบวาทกรรมอาจเปล่ียนแปลงตามยุคสมัย (Ashcroft, Griffith, and Tiffin, 2007: 62-63) 



 

หรือเมียนมาร และรัฐสาละวินอันเปนดินแดนสมมติที่อยูในอาณาเขตของประเทศนี้เปนฉาก การสราง “ความเปนอื่น” 
ใหแกความเปนพมาในงานเขียนเรื่องนี้สอดรับกับกรอบวาทกรรมที่วาดวยพมาในสังคมไทย ซึ่งชนชัน้นําทางการเมือง
ของไทยไดนําประวัติศาสตรไทยที่เก่ียวของกับพมามาสรางสํานึกชาตินิยมและรัฐชาติเรื่อยมาต้ังแตครึ่งหลังของพุทธ
ศตวรรษที่ 24 (Witayasakpan, 1992: 64-65) และยังคงอยูอยางมีพลวัตจนถึงปจจุบันทั้งในรูปแบบวรรณกรรม 
ภาพยนตร และสื่อแขนงตางๆ การศึกษาครั้งนี้จะทําใหเขาใจมุมมองของหลวงวิจิตรวาทการทั้งในฐานะชนชั้นนําทาง
การเมืองและนักประพันธ รวมทั้งความคิดโดยรวมของคนไทยที่เปน “ประชาคมการอาน” ในยุคสมัยนั้นดวย  

 
แนวคิดทฤษฎีท่ีใชในการวิจัย 

 แนวคิดหลักที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือแนวคิดบูรพคดีนิยม (Orientalism) และแนวคิดหลังอาณานิคม 
(postcolonialism) ที่มีความสัมพันธกันอยางชัดเจน 

 แนวคิดหลังอาณานิคมเริ่มตนจากวิธีคิดเรื่องการแบงแยกโลกตะวันตกออกจากโลกตะวันออก โดยมีเอ็ดเวิรด 
ซาอิด (Edward Said, 1935-2003) เปนนักวิชาการผูเปดประเด็นเก่ียวกับแนวคิดนี้เปนคนแรกในหนังสือ Orientalism 
(1978) ของเขาโดยเขาไดประยุกตแนวคิดเรื่องวาทกรรมของฟูโกตมาใช ซาอิดชี้ใหเห็นความสัมพันธระหวางภาษากับ
ความรูที่พัฒนาขึ้นมาเพ่ือการศึกษาประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของลัทธิลาอาณานิคมกับจักรวรรดินิยม (Young, 
1995: 151) บูรพคดีนิยมเปนทั้งวาทกรรมวิชาการและวิธีคิดที่อยูบนฐานของความแตกตางเชิงภววิทยาและญาณวิทยา
ระหวางตะวันออกกับตะวันตก ซาอิดอภิปรายบูรพคดีนิยมในฐานะสถาบัน และทาทีของโลกตะวันตกในการครอบงํา 
ปรับเปลี่ยนโครงสราง และสถาปนาอํานาจเหนือโลกตะวันออก (Ashcroft, Griffith, and Tiffin, 2007: 153) 

 บูรพคดีนิยมคือประเภทของการรูจักความเปนอื่น เปนตัวอยางของการประกอบสรางความเปนอื่นในรูปแบบ
ของอํานาจ ความสัมพันธระหวางโลกตะวันตกกับโลกตะวันออกจึงเปนความสัมพันธของอํานาจ การกําหนดควบคุม 
และการครอบงําเชิงอุดมการณ (hegemony) ในระดับตางๆ (Ashcroft, Griffith, and Tiffin, 2007: 153) ซาอิดกลาวยํ้า
วา บูรพคดีนิยมเปนความตระหนักรูในเชิงภูมิศาสตรการเมืองที่ปรากฏในตัวบทเชิงวิชาการ สุนทรียศาสตร 
เศรษฐศาสตร สังคมวิทยา ประวัติศาสตร และปรัชญา บูรพคดีนิยมเปนอรรถาธิบายไมเพียงเรื่องความแตกตางพ้ืนฐาน
เชิงภูมิศาสตรเทานั้นแตหมายรวมถึงชุดความสนใจทั้งหมดที่สรางและธํารงความตางดังกลาวไว บูรพคดีนิยมเปน
เจตนารมณหรือความมุงหมายเฉพาะเพ่ือทําความเขาใจ บางกรณีคือควบคุม บงการ หรือแมแตควบรวมสิ่งที่แสดง
อยางชัดแจงวาเปนโลกที่ตางออกไป (Said, 1978: 12)  
  ในดานที่เก่ียวของกับวรรณกรรม ซาอิดเสนอวาพาหะที่ดีที่สุดของบูรพคดีนิยมคือตัวบทวรรณกรรม 
วรรณกรรมการเดินทาง (travel writing) บันทึกความทรงจํา (memoir) และงานวิชาการของชาวตะวันตกที่เปน
ภาคปฏิบัติของวาทกรรมอาณานิคม (colonial discourse) (Young, 1995: 151)3 งานเขียนกลุมนี้กลาวถึงโลกอื่น
ที่ไมใชตะวันตก อาณานิคม และชนพ้ืนเมืองเอาไวอยางมีนัยสําคัญ ตัวอยางเชน ภาพแทนของตัวละครหญิงชาย

                                                             
3 วาทกรรมอาณานิคมเปนสวนสําคัญในการสรางความเปนอื่น อัตบุคคลท่ีถูกครอบงําเชิงอาณานิคมจะถูกสรางลักษณะผานวาทกรรม เชน ความ
เปนพ้ืนเมือง และคตินิยมบริโภคเน้ือมนุษย (cannibalism) ในฐานะท่ีเปนการสถาปนาคูตรงขามระหวางเจาอาณานิคมกับคนใตอาณัติ ดวยการ
ยืนยันความเปนธรรมชาติและลําดับความสําคัญท่ีมากอนของวัฒนธรรมและโลกทัศนอาณานิคม (Ashcroft, Griffith, and Tiffin, 2007: 154-155) 



 

ในนวนิยายตะวันตก ที่ตัวละครหญิงถูกนําเสนอวาไมรูจักพูดเพ่ือสิทธิของตน ไมรูจักแสดงอารมณ ไมมีศักยภาพที่
จะเลือกกระทําหรือไมกระทํา ไมมีประวัติศาสตร และเปนนางบําเรอในจินตนาการทางเพศของผูชาย ฝายตัวละคร
ชายจะมีลักษณะเจาเลห มีความคลั่งไคลลุมหลง ใจอํามหิต และมีทาทีกดขี่ (Barker, 2008: 266) ซาอิดยังกลาว
ดวยวาตะวันตกสรางภาพแทนของตะวันออกใหเปนผูหญิง สวนตะวันตกเองเปนผูชาย เพราะตะวันออกเปนหญิง 
จึงออนแอ ชวยเหลือตนเองไมได เม่ือเปนเชนนี้ตะวันออกจึงสมควรมีตะวันตกเปนผูนํา (McLeod, 2000: 45)  
 งานวิจัยนี้ประยุกตแนวคิดบูรพคดีนิยมและหลังอาณานิคมมาใช โดยผูวิจัยขอเสนอวา หลวงวิจิตรวาทการ
ประกอบสรางความเปนไทยบนฐานของความเจริญและอํานาจที่เหนือกวาภูมิภาคอื่นตามตรรกของตะวันตก โดยรัฐที่
อยูแวดลอมและมิไดปรับประเทศใหทันสมัยเทียมเทากับไทยถูกทําใหกลายเปนตะวันออก (orientalized) หรือถูกทํา
ใหเปนอื่น (othered) โดยขนานไปกับวาทกรรมของหลวงวิจิตรวาทการในงานเขียนเรื่องอื่นดวย  
 

ผลการวิจัย 
  นวนิยายเรื่อง ฟากฟาสาละวิน เปนเรื่องของ “ขาพเจา” ชายหนุมชาวไทยที่เดินทางไปทองเที่ยวประเทศพมา 
และไดพบรักกับมิยาวดี สาวงามผูเปนพระธิดาเจาฟาไทยใหญจากรัฐสาละวินอันลึกลับหางไกลความเจริญ ชีวิตของ
มิยาวดีเปนปริศนาที่นาคนหาในสายตาของ “ขาพเจา” ความสัมพันธของตัวละครเอกทั้งสองพัฒนาผานการคนหา
ความจริงเก่ียวกับชาติกําเนิดของมิยาวดีผูซึ่งพลัดพรากจากถ่ินเกิดต้ังแตอายุราว 3-4 ป “ขาพเจา” ชวยเหลือมิยาวดี
จากที่คุมขังของเจาแสงฉายผูซึ่งหมายปองราชบัลลังกของรัฐสาละวินและพ้ืนที่ปาไมจํานวนมหาศาลที่เปนกรรมสิทธิ
ของมิยาวดี เจาแสงฉายฆาหญิงสาวที่มีลักษณะคลายมิยาวดีและทิ้งศพในทะเลสาบอินยา เพ่ือใหศุภยาเพ่ือนของ  
มิยาวดียอมปลอมตัวเปนมิยาวดีลวงเจาฟาสาละวินวาพระธิดาคืนเมืองแลว มิยาวดีกับ ”ขาพเจา” และบิดาของหญิง
ที่ถูกสังหารรวมเดินทางไปยังเมืองตางๆ และรัฐสาละวินเพ่ือทวงความยุติธรรมพรอมพิสูจนความจริง ตัวละครเอกได
รวมรักกันระหวางการเดินทาง ในที่สุด มิยาวดีไดคืนสูฐานันดรที่แทจริง และเจาแสงฉายถูกลงโทษโดยอํานาจรัฐ ตอน
ปลายเรื่อง “ขาพเจา” ถูกผูเปนบิดาเรียกกลับประเทศไทย ทั้งสองจึงตองพรากจากกัน ทิ้งใหความรักและการผจญภัย
ที่ผานมาเปนเพียงความทรงจํา  
  ฟากฟาสาละวิน เกิดจากจินตนาการของหลวงวิจิตรวาทการเม่ือครั้งเดินทางโดยเครื่องบินผานประเทศ
พมา ภูมิภาพของประเทศพมาในความคิดนึกของหลวงวิจิตรวาทการเปนการทําใหแปลกประหลาดหรือนาพิศวง 
(exoticized) แบบทีต่ะวันตกมองตะวันออก อันนําเชื่อมโยงกับลักษณะตายตัว (stereotype) ของตะวันออกที่ดอย
กวา หากลักษณะของตะวันตกคือความเปนเหตุเปนผลและความคุนเคย/ใกลตัวแลว ความเปนตะวันออกจึงเปน
ความไรเหตุผล ความผิดธรรมดา และความวิปริต (McLeod, 2000: 44) ความเปนปาอันนาพิศวง (ที่ตรงขามกับ
ความเปนอารยะ) ปรากฏในคํานําผูเขียนตอนหนึ่งวา 

 

  ขาพเจาไมเคยเห็นถิ่นท่ีใด เต็มไปดวยภูเขาและดงทึบ เปนปาเปลี่ยวรกชัฏ [...] มองจากเคร่ืองบินลงไป
ขางลาง แลเห็นแตสีเขียว สีเขียวของรุกชาติท่ีหนาแนน จนไมนาคิดวาจะมีมนุษยดํารงชีวิตอยูได จะหาท่ีโลงราบ
เปนไรนา หรือจะพบสายนํ้าปรากฏแกตาก็ไมมีเลย เปนปาทึบท่ีแทจริง ความเปลี่ยนแปลงในภูมิภาพน้ันจะมีอยู
บางก็แตเพียงความสูงความต่ํา ความสูงอันเกิดจากภูเขาบางลูกสูงมาก แตแมจะสูงสักเพียงใดก็ยังปกคลุมดวย



 

ตนไมเขียวสดอยูน่ันเอง ไมมีภูเขาหินเกลี้ยงใหแลเห็นเลย สวนท่ีซึ่งเห็นเปนท่ีราบน้ันเลา ก็มองเห็นเปนแตปาสูงดง
ทึบ ไมมีทุงนาปาโปรง หรือลํานํ้าอยูแหงใด รวมความวาลุมนํ้าสาละวิน คือดงทึบท่ีซอนความลึกลับอยู ภายใน 
(หลวงวิจิตรวาทการ, 2542: (9) ) 

 

 ในแดนลึกลับนาพิศวงนี้เองที่หลวงวิจิตรวาทการไดรังสรรคนวนิยายรักระหวางมิยาวดีกับ “ขาพเจา” ขึ้นมา 
โดย “ขาพเจา” ในฐานะผู เลาเรื่องไดเปรียบเทียบลักษณะของประเทศพมากับไทยโดยตลอด เชน “ถาพูดถึง
สิ่งกอสราง กรุงเทพฯของเราสวยกวา เพราะวัดวาอารามที่งามย่ิง อยางเชน วัดสุทัศน หรือวัดพระเชตุพน หรือวังของ
พระเจาแผนดิน อยางพระบรมมหาราชวังของเรา หาไมไดในยางกุง” (หลวงวิจิตรวาทการ, 2542: 21) ทั้งยังวิพากษ
ประเทศพมาวายังมิไดปรับประเทศใหทันสมัยทัดเทียมกับประเทศไทย อันเปนลักษณะหนึ่งของการผลักพมาใหกลาย 
“เปนอื่น” นอกเหนือจากภาพแทนของขาศึกศัตรูที่ปรากฏในพงศาวดารยุคกอนหนา  

 

               ขาพเจาเสียใจท่ีจะตองกลาววา เมืองตางๆท่ีผานไปทางลําแมนํ้าน้ัน ไมมีเมืองใดท่ีจะไดรับการบํารุงถึง
ขนาดเลยสักเมืองเดียว เราเคยตําหนิเมืองของเราวาเมืองไทยมีดีอยูอยางเดียว คือ กรุงเทพฯ นอกน้ันไมมีอะไรดี 
แตเม่ือไดมาเห็นพมา ก็ไมเสียใจ เพราะในเร่ืองบํารุงหัวเมืองชนบทน้ันพมาอยูในฐานะท่ีดอยกวาเราเปนอันมาก 
[...] โรงเรือนในรานคาในเทศบาลก็มีเพียงเล็กนอย และดูไมเปนรานคาท่ีมีหลักฐาน [...] ตามถนนหนทางใชไฟฟา
อยางมัธยัสถ ใชแสงริบหร่ี เกือบจะไมมีประโยชนอะไร (หลวงวิจิตรวาทการ, 2542: 34-35) 

 

 ภาพแทนของพมายังเปนเมืองดอยพัฒนา สวนภาพแทนของรัฐสาละวินยังเปนรัฐที่อยูในหุบเขาลําเนาไพร 
การตัดสินใจของตัวละครเอกที่จะติดตามมิยาวดีไปยังรัฐสาละวินนั้น เขาเดินทางไปเพ่ือชวยเหลือและเอาชนะใจฝาย
หญิง พรอมกันนัน้ “ขาพเจา” ก็ไดแสดงบทบาทของนักสํารวจ หรือเจาอาณานิคมที่เดินทางสูดินแดนที่ไมรูจัก และ
พยายามเอาชนะความไมรูนั้นผานแผนที่และอุปกรณสํารวจอันเปนเครื่องมือสําคัญของเจาอาณานิคม “เคราะหดีที่
ขาพเจามีแผนที่และเครื่องมือวัดความสูงติดตัวมาดวย ซึ่งเปนสิ่งที่ขาพเจาชอบทําอยูเสมอในเวลาเดินทางไปที่ตางๆ 
ขาพเจาจึงไดศึกษาแผนที่และวัดความสูงของภูมิประเทศไปพรอมกับการเดินทาง ซึ่งทําใหขาพเจาไดความรูเก่ียวกับ
แมน้ําสาละวินนี้เปนอันมาก” (หลวงวิจิตรวาทการ, 2542: 76)  
  ในการเดินทางสูความลี้ลับของดินแดนสาละวินนั้น สภาพทางภูมิศาสตรที่นาพิศวงถูกสรางขนานไปกับ
ความลึกลับของมิยาวดีผูเปนตัวละครเอกหญิง “รวมความวามิยาวดีรูเรื่องของตัวนอยเต็มที เธอเกิดมาในความลี้ลับ
และถูกเก็บไวในความลี้ลับตลอดมา แตเรื่องเหลานี้ ย่ิงทําใหขาพเจามีความมานะพยายามที่จะคลี่คลายสายเชือกซึ่ง
เปนปมยุงยาก ออกมาหาความสวางใหจงได” (หลวงวิจิตรวาทการ, 2542: 138) การเรียนรูสภาพทางภูมิศาสตรเพ่ือ
เดินทางไปใหถึงจุดหมาย ถือเปนการเอาชนะ “ความเปนอื่น” ของดินแดนสาละวินผานการสรางความรูเก่ียวกับ “โลก
อื่น” ที่ตัวละครเอกไปสํารวจมา สอดคลองกับตรรกของวาทกรรมหรือชุดความรูที่วาดวยอาณานิคม 
   ความลี้ลับของตัวละครเอกหญิงที่ “ขาพเจา” ต้ังใจจะไขใหไดจึงเปนความพยายามที่จะเอาชนะความเปน
อื่นเชนเดียวกัน ทั้งนี้ เม่ือ “ขาพเจา” สามารถเขาใจและเอาชนะความเรนลับของสาละวินได เขาจึงไดครอบครอง
รางกายมิยาวดี เปนที่นาสังเกตวา แมมิยาวดีจะถูกนําเสนอวาเปนสตรีผูอารยะ ทั้งกิริยามารยาทและพ้ืนหลังทาง
การศึกษา แตเธอก็มักแสดงตนวาเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติงดงามนาพิศวง เชน การเปลือยกายอาบน้ํากลางปา ผล
ที่เกิดขึ้นจากการประจักษภาพนั้นคืออารมณปรารถนาของ “ขาพเจา” ถูกปลุกเราขึ้นมา  



 

  เห็นรูปทุกสวนของมิยาวดีแลว ก็ทําใหขาพเจาแนใจวากินนรหรือเทพอัปสรชั้นใดถึงแมจะมีจริง ก็ไมมี
ทางจะสวยไปกวามิยาวดี ทําใหขาพเจาคํานึงวาปูเจาองคใด ในเขาเขินเนินไสลแหงใด มาสรางสรรคความงามอัน
น้ีไว ขาพเจาจะหักใจสักเพียงไรก็ไมสามารถจะงดเวนการเขากอดจูบลูบคลําและบีบเคน จนบางคร้ังมิยาวดีรองวา
ขาพเจาโหดรายตอเธอ ไมใชความผิดของขาพเจา เปนความผิดของเธอเองท่ีเกิดมาสวยเกินไป เปนความผิดของ
แมนํ้าสาละวินซึ่งเปนทิพมนตทําเสนหใหขาพเจาหลงใหลจนลืมตัว มิยาวดีอยูในออมแขนของขาพเจา ดวงหนา
ของเธอเงยรับการจูบอยางแนนหนัก ท่ีแกม ท่ีปาก ท่ีคอ ท่ีคาง และทุกๆ แหง (หลวงวิจิตรวาทการ, 2542: 194) 

 

  การรวมรักกันของตัวละครทั้งสองสอดคลองกับแนวคิดของ Young (1995) เรื่อง “ตัณหาอาณานิคม” (colonial 
desire) ซึ่งอยูในกระแสความคิดแบบหลังอาณานิคม ตัณหาอาณานิคมหมายถึงวาทกรรมของเจาอาณานิคมที่                 
สรางผานมุมมองเรื่องเพศวิถี (sexuality) แนวคิดของการลาอาณานิคมเองต้ังอยูบนพ้ืนฐานวาทกรรมการขมขนื การทะลุ
ทะลวง และการสอดใส (อวัยวะเพศชาย) ซึ่งซอนอยูในความสัมพันธระหวางเจาอาณานิคมกับคนใตปกครอง 
นอกจากนั้นวาทกรรมดังกลาวยังแสดงผานอารมณปรารถนาทางเพศอีกดวย ลักษณะดังกลาวนี้จะพบไดในวรรณกรรม
การเดินทาง และบันเทิงคดีของชาวตะวันตก ที่มักมีเนื้อหาวาดวยการเดินทางไปยังดินแดนตกสํารวจ หรือดินแดนที่ยัง
ไมมีผูใดเดินทางไปถึงมากอน (virgin land) จากนั้นชาวตะวันตกที่เปนตัวละครเอกชายก็จะไดแสดงความเปนวีรบุรุษ 
(McLeod, 2000: 42-43) ทั้งในรูปแบบการกระทําหรือเหตุการณที่กระทบตอโครงเรื่องและในเชิงสัญลักษณ การยึด
ครองดินแดนกับการยึดครองรางกายของสตรีที่เปนชนพ้ืนเมืองของดินแดนนั้นยอมอานไดในฐานะอุปมานิทัศน 
(allegory) อันหมายถึงวรรณกรรมที่มีความหมายสองระดับ โดยที่ความหมายทั้งสองระดับที่สื่อสารออกมานั้นเปนเนื้อ
เดียวกัน ดังที่ “ขาพเจา” กลาวไวตอนหนึ่งวา “ฉันย่ิงรักเธอมากเพียงไร ย่ิงรักแมน้ําสาละวินมากเพียงนั้น เม่ือฉันขึ้นเรือ
บินผานลุมแมน้ําสาละวิน ฉันก็ชอบนึกถึงความลึกลับที่ซอนอยูภายใน […] ไมนึกวาแมน้ําสาละวินจะมีเสนหดึงดูดใจ
อยางรุนแรงถึงเพียงนี้ ฉันรักเธอ ฉันรักแมน้ําสาละวิน” (หลวงวิจิตรวาทการ, 2542: 190) 
 ในตอนปลายเรื่องกอนที่จะพลัดพรากกัน มิยาวดีไดแสดงตนในฐานะสมบัติของ “ขาพเจา” ไมตางกับดินแดน
หรือคนในอาณานิคมที่สยบยอมตอเจาอาณานิคมที่เขามายึดครองดินแดนของตน “ฉันไดตกเปนเมียเธอแลว และฉัน
ไดรองขอตอเจาพอวาอยาทรงบังคับใหฉันตองแตงงานกับใครนอกจากเธอ [...] ฉันจึงแนใจวาฉันจะไมตองตกเปนของ
ใครนอกจากของเธอ และฉันก็ตัดสินใจแนวแนวานอกจากเธอคนเดียวแลว ฉันจะไมยอมตกเปนของใครเปนอันขาด” 
(หลวงวิจิตรวาทการ, 2542: 262) ย่ิงไปกวานั้นมิยาวดียังปรารถนาอยางแรงกลาที่จะใหกําเนิดลูกของ “ขาพเจา” นยัวา
เพ่ือสืบทอดสายเลือดไทยที่แข็งแกรงใหคงอยูสืบไปและเปนการ “รวมเผาไทย” ตามอุดมการณของหลวงวิจิตรวาทการ
ที่ผลิตซ้ํามาอยางตอเนื่องนับแตยุคกอนหนานวนิยายกลุมนี้ (สายชล, 2545) มิยาวดีแสดงความหวังของเธอวา 
 

“ฉันมีหวังอยูอยางหน่ึง” เจาหญิงรับสั่งแกขาพเจา  
“เปนความหวังอันเดียวท่ีฉันมีอยูในชีวิต” 

  “ทรงหวังอะไร?” ขาพเจาถาม 
“หวังวาความรักอยางชุมชื่นของเราน้ี คงจะกอใหเกิดลูกสักคนหน่ึง ถาไดลูกก็จะแกปญหาหมดทุก
สิ่งทุกอยาง ชีวิตของฉันจะไมเปลาเปลี่ยว ดวยเหตุท่ีเธอทอดท้ิง ฉันจะมีลูกเปนเพื่อน”    

    (หลวงวิจิตรวาทการ, 2542: 267) 
 



 

 หากเราพิเคราะหวาความสัมพันธระหวาง “ขาพเจา” กับมิยาวดีเปนความสัมพันธระหวางเจาอาณานิคมกับ 
คนพ้ืนเมือง “ขาพเจา” ในฐานะ “นักลาอาณานิคม” สามารถทําใหคนพ้ืนเมืองในอาณานิคมยอมรับและซื่อสัตยตอเจา
อาณานิคมเพียงผูเดียว บุตรที่จะมีตอไปภายหนาจะอยูในฐานะหลักฐานหรือตัวแทนของการไดเขามาสํารวจและ
ครอบครองอาณานิคมของ “ขาพเจา” นอกจากนี้บุตรของ “ขาพเจา” ก็ยังเปนผูที่จะไดรับมรดกทรัพยากรปาไมซึ่งมีคา
มหาศาลตอจากมิยาวดี ซึ่งเสมือนกับวา “ขาพเจา” ไดครอบครองเชนกัน  
 ศักยภาพของ “ขาพเจา” ที่ชวยคืนฐานะใหแกมิยาวดีไดนั้นไมตางกับตัวละครในวรรณกรรมแนวผจญภัยของ
ตะวันตกในสมัยศตวรรษที่ 19 ที่นิยมเลาเรื่องการคืนบัลลังกของกษัตริยคนพ้ืนเมือง เชน วรรณกรรมแนวผจญภัยของ
เซอรเฮนรี ไรเดอร แฮกการด (Sir Henry Rider Haggard, 1856-1925) โดยแสดงใหเห็นความเปนสุภาพบุรุษของ      
ตัวละครเอกชาวตะวันตกผูทรงธรรม ทนเห็นความอยุติธรรมไมได และจบเรื่องดวยการคืนสูดินแดนด้ังเดิมของตัวละคร
เอกชาย ใน ฟากฟาสาละวิน กลาวถึงบทบาทของขาพเจาในตอนนี้วา“เม่ือรูวาเธอเปนพระธิดาของเจาฟาสาละวิน และ
เธอกําลังเดินทางไปทวงสิทธิของเธอที่คนอื่นฉกชิงไป ถึงแมวาเธอไมตองการจะย้ือแยง ขาพเจาก็จะย้ือแยงให ขาพเจา
ไมตองการอะไรไปมากกวาที่จะทําความยุติธรรมใหแกคนที่ขาพเจารัก” (หลวงวิจิตรวาทการ, 2542: 193)       
  โครงเรื่องของ ฟากฟาสาละวิน ตอกยํ้าความเจาเลห ใจอํามหิต คดโกง และมัวเมาในกามของเจาแสงฉายใน
ฐานะชนพ้ืนเมืองชาย และความออนแอไรอํานาจของมิยาวดีและศุภยาในฐานะชนพ้ืนเมืองหญิง ที่ตองอาศัยกําลังของ
ชายไทยผูอยูในฐานะเหนือกวามาชวยทวงความยุติธรรม ลักษณะดังกลาวนี้เปนตรรกทีส่อดคลองกันโดยตลอดในโครง
เรื่อง ที่ผูเขียนกําหนดใหตัวละครเอกหญิงชื่นชมความเปนไทย และที่ผูเลาเรื่องกลาวถึงวีรบุรุษในประวัติศาสตรไทยโดย
เทียบกับวีรบุรุษในประวัติศาสตรพมาโดยสรางความหมายดานบวกและลบใหอยางมีนัยสําคัญ  
 ความเปนชาย (masculinity) ของ “ขาพเจา” ปรากฏควบคูกับความเปนไทย และความเปนหญิง 
(femininity) ของมิยาวดีที่ผสมผสานกับความเปนพ้ืนเมืองหรือความเปนอื่นถูกเสนอผานสถานะของผูชวยเหลือและ
ผูรับการชวยเหลือ ความเปนชายของ “ขาพเจา” แสดงผานความเปนสุภาพบุรุษ คุณธรรม ความกลาหาญ และความ
มีใจรักในการผจญภัย เชนในตอนที่เขาชวยเหลือมิยาวดีไดสําเร็จผูเลาเรื่องไดกลาวเองวา “เปนความอิ่มเอิบใจอีกครั้ง
หนึ่งของขาพเจา ที่ผจญภัยไดผลสําเร็จ” (หลวงวิจิตรวาทการ, 2542: 235) สรุปไดวา การสรางความเปนชายและ
ความเหนือกวาใหแกไทย ขณะที่สรางความเปนหญิงใหแกชนพ้ืนเมืองในนวนิยายเรื่องนี้นอกจากเปนการสราง
สถานะของ “อารยประเทศ” ใหแกไทยแลว ยังเปนการตอสูทางความหมายเพ่ือพลิกกลับสถานะของไทยที่เคยเปน
อาณานิคมของพมาที่ยังคงกองสะทอนอยูในประวัติศาสตรอีกดวย  
 

สรุป 
  สายชล (2545: 165-174) ศึกษาการสรางชาติไทยและความเปนไทยของหลวงวิจิตรวาทการแลวไดขอสรุป
วา การสรางคนอื่น (the others) เปนกระบวนการสําคัญที่ทําให “โครงการ” นี้สําเร็จได กลุมชาติพันธุที่ถูกทําใหเปน
อื่นมีหลากหลายขึ้นอยูกับบริบททางสังคมการเมืองและความสัมพันธระหวางประเทศในขณะนั้น อยางในกรณีพมา 
พมาถูกสรางใหเปนคนอื่นในลักษณะที่หลากหลาย โดยถูกสรางใหเปนคนอื่นในฐานะศัตรูผูรุกรานกดขี่ก็เพ่ือกระตุน
ใหคนไทยเกิดสํานึกกลมเกลียวสามัคคีตามนัยความหมายของชาตินิยม แตเม่ือพิจารณาจากบริบทการเมืองชวง



 

ปลายทศวรรษ 2470 จนกระทั่งสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองนั้นไทยประสงคเปนมิตรกับพมาเพ่ือขับไลอังกฤษผูเปน
เจาอาณานิคมออกไป  
  โดยนัยนี้ ภาพแทนของพมาใน ฟากฟาสาละวิน จึงมีความหลากหลาย เปนทั้งมิตรและศัตรู แตจะสังเกตไดวา
เธียรศิริในฐานะตัวละครชาวพมาคนสําคัญนั้นไดรับการศึกษาจากขั้นตนสูขั้นสูงในประเทศไทย จึงเทากับวาเขาถูกขัด
เกลาทางสังคมใหมีน้ําใจอยางไทย ทั้งยังถูกลดบทบาทในโครงเรื่องชวงหลังเพ่ือเนนให “ขาพเจา” เดนขึ้นมา นวนิยาย
เรื่องนี้ประกอบสรางภาพแทนของพมาในลักษณะที่ดอยพัฒนา ไมสอดคลองกับกระแสการปรับประเทศใหทันสมัยของ
นานาอารยประเทศ นอกจากนั้นความเปนไทยใหญของตัวละครจากรัฐสาละวินยังถูกทําใหแตกตางกับความเปนพมา
ถึงแมดินแดนจะต้ังอยูในพ้ืนที่ของพมาก็ตาม โดยความเปนไทยใหญถูกนํามาโยงสัมพันธเขากับความเปนไทยในนาม
ของความรักที่ถือวายังคงสอดรับกันดีกับกรอบวาทกรรม “รวมเผาไทย” ในบริบททางสังคมของยุคสมัยนัน้ และสอดรับ
กับตรรกความสัมพันธระหวางเจาอาณานิคม/นักลาอาณานิคมกับคนในอาณานิคม อันแสดงใหเห็นความเหนือกวา
และดอยกวาผานคูตรงขามความเปนหญิงกับความเปนชาย นวนิยายเรื่อง ฟากฟาสาละวิน จึงแสดงใหเห็น
ความสําคัญของวรรณกรรมในฐานะปฏิบัติการทางวาทกรรมไดอยางชัดแจง  
 

คํานิยม 
  บทความวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง “ ‘ตะวันออก’ ในนวนิยายของหลวงวิจิตรวาทการ” ที่ไดรับ
ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุนใหม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ผูวิจัยขอขอบคุณแหลงทุน
และขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.สรณัฐ ไตลังคะ ในฐานะนักวิจัยที่ปรึกษา 
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