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“ศึกษิต” ในนวนิยายรักของ ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ 
นทัธนยั ประสานนาม∗ 
 

ม.ล.บุญเหลอื เทพยสุวรรณมคีุณูปการต่อ
ประเทศไทยอย่างยิง่ โดยเฉพาะงานดา้นการศกึษา
และงานดา้นวรรณคดศีกึษา ขอ้คดิขอ้เขยีนของทา่น
ยงัคงถูกอา้งองิในงานศกึษาวจิยัเกี่ยวกบัวรรณคดี
อยู่เสมอ นอกจากบทบาทที่กล่าวมาแล้วนัน้ ม.ล.
บุญเหลือยงัมอีกีบทบาทหน่ึงคือการเป็นนักเขยีน 
ผลงานของท่านมหีลากหลายทัง้ บทละคร สารคด ี
เรือ่งสัน้ และนวนิยาย  

นกัวชิาการวรรณกรรมสว่นใหญ่กล่าวถงึนว
นิยายของท่านในประวัติวรรณกรรมปจัจุบันว่ามี
ความสําคัญในการหยิบยกประเด็นเกี่ยวกับสตรี
ขึน้มาวพิากษ์วจิารณ์ เมื่อกลบัไป “อ่าน” งานเขยีน
ของ ม .ล .บุญเหลือแล้วทําให้พบว่า  ท่านเป็น
นักเขยีนผู้มแีนวคิดก้าวหน้าในบรบิทของยุคสมยั
นัน้ บทบาทของทา่นในฐานะนักเขยีนแทจ้รงิแลว้อาจไม่ต่างกบัฐานะของท่านทีเ่ป็นนักการศกึษา
นัก เพราะม.ล.บุญเหลอืใชน้วนิยายเป็นสื่อเพื่อใหก้ารศกึษาแก่คนในสงัคมในประเดน็ทีห่ลายคน
อาจมองขา้มไป  

นวนิยายทีจ่ะกล่าวถงึในทีน้ี่คอืนวนิยายชื่อยาวเรื่อง ตกหลุมตกรอ่งแลว้ ใดใด กด็ ีตพีมิพ์
เป็นตอนๆในสตรสีาร และรวมเล่มพมิพค์รัง้แรกเมื่อ พ.ศ. 2512 โดยแพรพ่ทิยา นวนิยายเรื่องน้ีมี
องคป์ระกอบของนวนิยายรกัทีเ่ราอาจเรยีกอยา่งลําลองว่า “โรมานซ”์ และมเีน้ือหาทีอ่าจไมส่บกบั
รสนิยมการอ่านของคนรุน่ใหมเ่ท่าใดนัก เพราะบรบิูรณ์ไปดว้ยลกัษณะทีอ่าจถูกตตีราว่า “น้ําเน่า” 
เช่น การตามหาชาตกิําเนิดที่แทจ้รงิของตวัละครเอก หรอืการที่พีน้่องต่างสายเลอืดที่เตบิโตมา
ดว้ยกนัเกดิหลงรกักนัแลว้มอุีปสรรคกัน้ขวาง 

เน้ือหาของ ตกหลุมตกรอ่งแลว้ ใดใด กด็ ีว่าดว้ยเรื่องของลูกหวา้ ทีต่ดัสนิใจออกจากบา้น
อศัวโกวทิไปอย่างมเีงื่อนงํา ลูกหวา้มาอยู่กบับ้านอศัวโกวทิตัง้แต่เล็ก โดยมกีณัฐศัและโนรเีป็น
บดิามารดาบุญธรรมที่เลี้ยงดูเธอมา ในบ้านหลงันัน้ยงัมลีูกๆอกีหลายคน ได้แก่ นล รุ่ง ดุเหว่า               
สาทนิ และการเวก (หรอืจ๋อย) ลกัษณะสาํคญัของนวนิยายเรื่องน้ีคอืผูเ้ขยีนใชป้มการหายไปจาก
บา้นของลูกหวา้เป็นสิง่ทีด่งึความสนใจของผูอ้่านไวก้บัเรื่อง นวนิยายแบ่งพมิพเ์ป็นสองเล่ม กว่า
สาเหตุการจากไปของลกูหวา้จะปรากฏกก็นิเขา้ไปในเน้ือทีข่องเล่มทีส่องแลว้  

                                                 
  ∗ อาจารยป์ระจาํภาควชิาวรรณคด ีคณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
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 หลงัจากเรยีนจบปรญิญาดา้นอกัษรศาสตรแ์ละครุศาสตร ์ลูกหวา้จากบา้นไปเป็นครอูยู่ที่
จงัหวดัฉะเชงิเทราระยะหน่ึง จากนัน้จงึไดไ้ปบรรจุเป็นครูโรงเรยีนระดบัประถมศกึษาที่จงัหวดั
แม่ฮ่องสอนทีท่ีเ่ธอคดิว่าน่าจะพน้จากการตดิตามของคนในบา้นอศัวโกวทิได ้เธอเปลี่ยนชื่อจาก
ยหิวาเป็นหยดพลอย และเปลีย่นนามสกุล ณ ทีน่ัน้มขีา้ราชการหนุ่มมาตดิพนัลูกหวา้หลายคน ทัง้
ตํารวจ ผูพ้พิากษา และแพทย ์จนกระทัง่รุง่ไดต้ามมาพบลกูหวา้โดยบงัเอญิ แต่ลกูหวา้กไ็มไ่ดต้าม
กลบับา้นไปจนกระทัง่ปลายเรือ่ง 
 ทัง้ก่อนหน้าและหลงัจากทีพ่บลูกหวา้แลว้ บา้นอศัวโกวทิกเ็กดิความขดัแยง้ขึน้ ดว้ยเหตุ
ที่กณัฐศัไม่พอใจโนรทีี่ไม่ยอมบอกว่าเหตุใดลูกหว้าจงึออกจากบ้านไปทัง้ที่เธอน่าจะเป็นผูท้ี่รู้ดี
ทีสุ่ด โนรอีอกจากบา้นไปอยูบ่า้นเดมิของตน กณัฐศัหาโอกาสเดนิทางไปต่างประเทศบ่อยมากขึน้ 
รุง่ทาํงานเป็นแพทยอ์ยูอ่ยุธยา ส่วนนลทาํงานดา้นโลหกจิอยูท่างภาคใต ้ดุเหว่ามหีน้าทีด่แูลกจิใน
บา้น ส่วนสาทนิและการเวกเป็นน้องเลก็ในวยัหวัเลีย้วหวัต่อทีก่ําลงัส่อเคา้ว่าจะมปีญัหาตามช่วง
วยัของการเปลีย่นผา่นจากเดก็ไปเป็นวยัรุน่  

ระหวา่งนัน้นลประสบอุบตัเิหตุทางรถยนต ์หลงัจากหายเจบ็เขาหมัน้กบัชวนถวลิซึง่เป็นคู่
หมายกันมาก่อน โนรีสมใจกับงานหมัน้ของนลแต่ก็ยงัไม่อาจสมานรอยร้าวของตนกับสาม ี
จนกระทัง่วนัหน่ึงนลขีจ่กัรยานลม้จนสลบ หลงัจากฟ้ืนขึน้มาการณ์กลบักลายว่านลจําเหตุการณ์
หลงัจากประสบอุบตัิเหตุทางรถยนต์ไม่ได้ ลูกหว้าถูกนลตามไปกระตุ้นความรู้สกึลึกซึ้งที่เธอ
พยายามกลบฝงั ดุเหว่าพาโนรีเดินทางท่องเที่ยวไปแถบปกัษ์ใต้ ฝ่ายรุ่งพยายามประสาน
ประโยชน์ใหทุ้กอย่างลงเอยดว้ยด ีรวมไปถงึการฟ้ืนฟูความสมัพนัธใ์นหมู่พีน้่องโดยเฉพาะสาทนิ
และการเวกทีม่กักนัตวัเองออกจากตวัเขาและแวดวงของพีน้่อง  

ตามขนบของนวนิยายรกั นวนิยายเรื่องน้ีใช ้“การเลื่อนความสมปรารถนา” ของตวัละคร
เป็นส่วนสําคญัของโครงเรื่องและจบลงอย่างมคีวามสุข ชวนถวลิขอถอนหมัน้กบันล เขาจงึได้
แต่งงานกบัลกูหวา้ผูไ้ดพ้บญาตทิีเ่คยรบัราชการทหารระดบัด ีโนรกีบักณัฐศักลบัมาคนืดกีนัโดยได้
คุณลุงใหญ่ของรุ่งเป็นผูไ้กล่เกลี่ย สาทนิและการเวกพรอ้มที่จะเติบโตเป็นผูใ้หญ่ที่ดแีละมคีวาม
มัน่คงทางอารมณ์มากขึน้ตามลาํดบั  

แม้เน้ือหาโดยรวมของ ตกหลุมตกร่องแล้ว ใดใด ก็ดี จะจํากดัวงอยู่กบัปญัหาภายใน
ครอบครวั และปญัหาความรกัที่ไม่ลงตัวของตัวละคร แต่สิ่งที่อดพิจารณาไม่ได้ก็คือแนวคิด
เกีย่วกบัการศกึษาและจติวทิยาทีผู่เ้ขยีนสอดแทรกเอาไวใ้นเรือ่งอยา่งมนียัสาํคญั 

ระหว่างที่ลูกหวา้ทํางานอยู่ที่แม่ฮ่องสอนแมเ้ธอจะพยายามปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความเหงา
เพราะตอ้งอยูล่าํพงัแลว้ เธอยงัตอ้งพยายามปรบัตวัใหเ้ขา้กบั “ความเหงาปญัญา” อกีดว้ย ผูเ้ขยีน
แสดงใหเ้หน็ว่าลูกหวา้เตบิโตมาในครอบครวัทีม่วีฒันธรรมเรื่องการใชค้วามคดิทีเ่ขม้แขง็ การใช้
ชวีติของลกูหวา้จงึปรากฏในลกัษณะที ่“หล่อนมเีวลาอยูก่บัตวัเองแต่ผูเ้ดยีวมาก จะอ่านหนงัสอืทัง้
วนั จกัษุประสาทกเ็พลยี และสมองกไ็มอ่าจรบัขอ้ความจากหนงัสอืมากนกั ในเมือ่ตอ้งทาํหน้าทีร่บั
ทางเดียว ไม่มีทางออก เพราะไม่มีผู้ใดสนใจตรงกบัหล่อนพอทีห่ล่อนจะนําไปถกเถียงด้วย”                    
(น.562-563) 
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ในดา้นหน้าทีก่ารงาน ลูกหวา้มคีวามคาดหวงักบัอาชพีทีต่นเองเลอืกเอาไวว้่าน่าจะเป็น
อาชพีทีม่โีอกาสไดเ้จรญิสตปิญัญามากทีสุ่ด แต่ดว้ยวธิปีฏบิตัตินของคนในทอ้งถิน่ซึง่เป็นสงัคมที่
เรยีบงา่ย ไม่มคีวามวุ่นวาย แทบไมม่อีาชญากรรม และไมต่อ้งต่อสูด้ิน้รนเพื่ออะไร การใชป้ญัญา
ของเพื่อนครูของลูกหวา้จงึไม่อยู่ในระดบัที่ทําใหเ้ธอพอใจ “เมือ่ผูใ้หญ่ในการศกึษาไปจากเมอืง
แม่ฮ่องสอนแล้ว หยดพลอยกอ็ยู่กบัเพือ่นครูทีไ่ม่เอาใจใส่ในการแลกเปลีย่นความคดิทีจ่ะต้องใช้
สมองต่อไป” (น.236-237) 

เพื่อขจดัความเหงาปญัญา “ครูน้อย” อย่างลูกหว้าจงึพยายามสร้างโอกาสให้ตนได้ใช้
วสิยัทศัน์และศกัยภาพของตนเองไดจ้นอยู่ในระดบัทีใ่กลเ้คยีงกบัผูบ้รหิารสถานศกึษา “หล่อนจงึ
เป็นคนช่วยครูใหญ่ขบปญัหาทีเ่กิดแก่ครูใหม่จรงิๆ และแก่นักเรยีนบางคนได้ ซึง่ครูบางคนขบ
ไม่ไดห้รอืไม่คดิจะขบ หรอืไม่เหน็เป็นปญัหาเลย หล่อนกบัครูใหญ่จงึกลายเป็นคู่ปรกึษาเป็นเพือ่
ต่างวนัทีแ่ลกเปลีย่นความคดิกนัไดใ้นทางหน้าทีร่าชการ” (น.748-749) ซึง่ทาํใหเ้ธอเป็นทีอ่จิฉา
ของเพือ่นครมูากขึน้ไปอกี 

การมาเยอืนแม่ฮ่องสอนของนลหลงัจากที่เขาฟ้ืนจากอุบตัิเหตุจกัรยานล้มแสดงใหเ้หน็
รสนิยมในการดําเนินชวีิตของคนในบ้านอศัวโกวิท แม้ลูกหว้าจะหวัน่ไหวไปกบัการอยู่ได้พบ
กบันลอกีครัง้ แต่เธอกไ็ดเ้สนอแผนกจิกรรมทีเ่ธอกบันลจะทํารว่มกนัระหว่างทีน่ลพาํนกัในเมอืงน้ี
วา่ “เราพดูคุยกนัเรือ่งอะไรต่ออะไร ไปเทีย่วกนัเท่าทีจ่ะไปได ้อ่านหนงัสอืแลว้คุยกนั น้องไมไ่ดคุ้ย
กบัใครมานานแลว้” (น.777)  

การ “คุย” ในความหมายของลูกหว้ามิใช่เพียงการหยิบยกหวัข้อต่างๆมาสนทนากนั
เท่านัน้แต่หมายถงึการร่วมถกเถยีงหรอืแสดงความคดิเหน็ในเรื่องใดเรื่องหน่ึงอนัเป็นวธิกีารหา
ความรูแ้ละการเจรญิสตปิญัญาตามวถิทีีผู่ม้กีารศกึษานิยมทาํ  
  ลกัษณะของลูกหวา้หรอืหยดพลอยที่จรงิจงักบัการใชค้วามคดิของตนเองอยู่เสมอทําให้
สรุปไดว้่า“ความน่าสนใจของหยดพลอยอยูท่ีค่วามคดิและวธิคีดิของเธอซึง่สะทอ้นโลกทรรศน์ของ
อาจารย ์(ม.ล.บุญเหลอื) ในเรือ่งทีว่่า ครทูีม่ปีรญิญาควรจะมคีุณสมบตัทิีเ่รยีกว่า ‘ศกึษติ’ คอืไดร้บั
การศกึษาอยา่งทีฝ่ร ัง่เรยีกว่า ‘educated person’...”  (วภิา กงกะนนัท,์ “สตรใีนบทประพนัธข์อง
หม่อมหลวงบุญเหลอื เทพยสุวรรณ.” วารสารอกัษรศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร. ฉบบัที ่17, 
มถุินายน 2537- พฤษภาคม 2538) 

วภิา กงกะนันท์ (2538) เป็นนักวชิาการที่กล่าวถงึลกัษณะศกึษิตในตวัละครหญงิในบท
ประพนัธข์อง ม.ล.บุญเหลอืหลายเรื่อง ในทีน้ี่จะขอขยายความจากสงัเขปความเหน็ทีว่ภิาไดก้ล่าว
เอาไวโ้ดยพจิารณาจากตวัละครอื่นๆทีป่รากฏในนวนิยายเรือ่งน้ีประกอบกนัไปดว้ย  

ลกัษณะของ “ศกึษติ” หรอื “educated person” ย่อมมไิดก้นิความหมายเพยีงแค่ผูท้ีไ่ด้
ผ่านระบบการศกึษาจนไดร้บัปรญิญาเท่านัน้ พระราชวรวงศเ์ธอ กรมหมื่นพทิยาลงกรณหรอื น.ม.ส. 
ทรงเป็นนักประพนัธ์ที่ใหค้ําจํากดัความคําว่าศกึษิตเอาไวอ้ย่างชดัเจน อาจกล่าวอย่างรวบรดัไดว้่า 
คุณลกัษณะของศกึษิตมอียู่ 6 ประการ ไดแ้ก่ ใชภ้าษาไดด้ ีมจีรรยาด ีมรีสนิยมด ีมคีวามคดิตรกึ
ตรองด ีมปีญัญาเตบิโตด ีแปลงความคดิใหก้ลายเป็นการกระทาํไดด้ ี 
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ลูกหวา้เป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยลกัษณะของศกึษิตซึ่งเธอไดร้บัมาจากการศกึษาอกัษรศาสตร์
และครุศาสตร์ รวมทัง้การหล่อหลอมกล่อมเกลาของบ้านอศัวโกวิท โดยเฉพาะในด้านการใช้
ความคดิตรกึตรองและการเปลีย่นความคดิใหเ้ป็นการกระทาํ ทัง้น้ีคุณสมบตัขิองศกึษติในตวัของ
ลกูหวา้มไิดจ้าํกดัเพยีง 6 ประการดงัพระนิพนธข์อง น.ม.ส.เท่านัน้ สงัเกตไดจ้ากวธิกีารทีต่วัละคร
อื่นกล่าวพาดพงิถึงลูกหว้า ยกตวัอย่างเช่นเวฬุกาผูเ้ป็นเพื่อนสนิทที่กล่าวถึงลูกหว้าว่า “เขามี
ความคดิความเหน็ทีไ่ม่ค่อยไดย้นิจากคนอืน่ เวลาอยู่กบัลูกหวา้ รูส้กึเหมอืนอยู่กบัคนทีรู่จ้กัโลก  
จะว่าเหมอืนอยู่กบัคนแก่กไ็มเ่ชงิ” (น.458) รวมทัง้ทีผู่เ้ล่าเรื่องกล่าวว่า “หยดพลอยไม่รูส้กึว่าเป็น
ความยุ่งยากอย่างทีค่รทู ัง้หลายบ่นกนั หล่อนเตบิโตมากบัการอบรมใหเ้หน็ว่าความเปลีย่นแปลง
เป็นภาวะธรรมดา และความเจรญิกบัการเปลีย่นแปลงจะหลกัหนีจากกนัมไิด”้ (น.204) 

ความเป็นคนรูจ้กัโลกและความเขา้ใจทีม่ต่ีอความเปลีย่นแปลงความเป็นไปของโลกน้ีเป็น
คุณสมบตัขิองผูท้ี ่ม.ล.บุญเหลอืเรยีกอกีอย่างหน่ึงว่า “แก่ชวีติ” หรอื “เจนโลก” ในภาษาองักฤษ
เรยีกว่า “sophisticated” คุณสมบตัิขอ้น้ีเป็นสิง่ที่ท่านยํ้าเสมอว่าเป็นพื้นหลงัของกวีที่สามารถ
รงัสรรคง์านอนัอุดมดว้ยความหมายลกึซึง้และทรงคุณค่า ในหนงัสอื แว่นวรรณกรรม ท่านอธบิาย
ความหมายของคนเจนโลกว่า “มคีวามรูจ้กัชวีติ มคีวามเขา้ใจในธรรมชาตขิองมนุษย ์มคีวามรูท้นั
สงัคม รูท้นัโลก อกีทัง้เขา้ใจดว้ยว่าควรมองดูโลกอย่างไม่เอาจรงิเอาจงัเกนิไป” ทัง้น้ีน่าจะรวมไป
ถงึนักอ่านเองทีจ่ะเขา้ใจสารในงานเขยีนของกวไีดอ้ยา่งเตม็ทีก่ต่็อเมื่อมคีวามเจนโลกดุจเดยีวกนั 
หรอืใชว้รรณคดเีป็นเครือ่งมอืในการสรา้งความเจนโลกใหแ้ก่ตนเองได ้ 
  ความเป็นศึกษิตของตวัละครหญิงในนวนิยายเรื่องน้ีมไิด้จํากดัอยู่ที่ตวัลูกหว้าเท่านัน้ 
ดุเหว่าเป็นตัวละครอีกตัวหน่ึงที่มีลักษณะของศึกษิต ดุเหว่าเป็นผลผลิตของวิธีการเลี้ยงดูที ่
(เกอืบ) สมบูรณ์แบบของบ้านอศัวโกวทิ “หล่อนต้องทํางานครํา่เคร่งต้องใช้ทัง้สมองและความ
เพ่งเล็ง ซึง่คุณพ่อสนับสนุนว่าเป็นการฝึกหดัทีด่ใีห้ดุเหว่าได้เป็นผู้แตกฉานในทางความรู้และ
ความคดิ” (น.520) ทีส่าํคญัดุเหวา่เป็นตวัละครทีม่พีฒันาการขนานไปกบัพฒันาการของโครงเรื่อง 
จากเดก็ผูห้ญงิแสนงอนคอ้นเก่ง กลายเป็นผูท้ี่ต้องรบัผดิชอบภาระในบ้านและเป็นศกึษิตสตรทีี่
รูจ้กัโลกมากขึน้ตามลําดบั “ตัง้แต่คุณแมไ่ปอยูบ่า้นทีส่ลีม แกมนัตอ้งเป็นผูห้ลกัผูใ้หญ่ ใครๆเขาก็
แปลก คุณพอ่ยงัวา่เมือ่คราวก่อนวา่ดุเหวา่เป็นผูใ้หญ่บา้นจาํเป็น” (น.654) 
 อนัที่จรงิตวัละครหลายตวัทัง้ชายหญิงในเรื่องน้ีเขา้ข่ายว่าเป็นศึกษิต แต่ผู้เขยีนน่าจะ
ประสงค์ที่จะชูลกัษณะของศึกษิตสตรใีหเ้หน็เด่นชดั ถึงแมจ้ะไม่ถึงขนาดที่เขยีนอตัลกัษณ์ของ
ผูห้ญงิทุกคนขึน้ใหม่ใหก้ลายเป็นศกึษติสตรไีปเสยีหมดกต็าม เพราะในเรื่องยงัมผีูห้ญงิแบบอื่นๆ
อีกมากซึ่งผู้เขียนใช้ตัวละครหญิงที่ไม่มีคุณสมบัติของศึกษิตมาเปรียบต่างเพื่อนําเสนอ
คุณลกัษณะของศกึษติสตรใีหเ้หน็เดน่ชดัมากขึน้ 
 โนรีคือตวัละครสําคญัที่สร้างความขดัแย้งของเรื่อง โนรเีข้าข่ายว่าเป็นผู้ที่มใิช่ศึกษิต
เพราะเธอทําตามอําเภอใจของตนเองทุกเรื่องโดยไม่คํานึงว่าจะกระทบกระเทอืนความรูส้กึของผู้
ใดบา้ง โนรตีําหนิลกูหวา้วา่เป็นสาเหตุทีท่าํใหล้กูชายคนโตและคนรองของเธอไมไ่ดแ้ต่งงานเพราะ
เฝ้าแต่ฝกัใฝใ่นตวัของลูกหวา้ สาเหตุทีโ่นรมีคีวามเขา้ใจโลกน้อยทัง้ทีเ่ธอใชช้วีติในโลกน้ีมานาน
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กวา่ตวัละครอื่นกเ็พราะ “เธอไมเ่คยตอ้งใชค้วามอุตสาหะในการทีจ่ะประพฤตปิฏบิตัใินทางใดทีไ่ม่
มตีวัเธอหรอืความสาํราญของเธอเป็นจุดหมายปลายทาง เธออยู่ในสิง่แวดลอ้มทีเ่จรญิตาเจรญิใจ 
... ถา้มสีิง่ใดตอ้งทนเธอยอ่มสามารถทาํสิง่นัน้ออกไปเสยีจากทางของเธอ” (น.543)  

การได้สิ่งที่ปรารถนามา
โดยง่าย การได้เสพคบกับความ
สาํราญอยู่เนืองนิตยต์ัง้แต่เลก็จนโต
ทําใหโ้นรมีปีระสบการณ์การเรยีนรู้
โลกที่ค่อนขา้งจํากดั รวมไปถงึการ
เ ติ บ โ ต ใ น ค ร อ บ ค รั ว ที่ จ ั ด ว่ า
“อนุรกัษนิยม” โนรเีป็นผลผลติของ
ชนชัน้ผู้ดีและขุนนาง การสร้าง
ลกัษณะของโนรใีหเ้ป็นเช่นน้ีส่อนัย
ให้เห็นว่าผู้เขียนไม่เห็นด้วยกับ
วธิกีารเลีย้งดูแบบคนรุน่ก่อนในบาง
กรณี สงัเกตไดจ้ากลูกๆในบา้นอศัว
โกวทิที่ส่วนใหญ่มคีวามเป็นผูใ้หญ่
มากกว่าลูกหลานในบ้านสีลมของ
โนร ีเน่ืองจากกณัฐศัผู้เป็นหวัหน้า
ครอบครวัเป็นผู้ที่มีลักษณะ “ฝรัง่
จ๋า” ตามความเหน็ของตวัละครอื่น 
จึงเลี้ยงลูกให้เป็นคนรู้จ ักคิดแบบ

ฝรัง่แต่ยงัคงพยายามอบรมพืน้ฐานของจรรยามารยาทแบบไทยควบคูก่นัไปดว้ย  
ลกัษณะบกพรอ่งเอาแต่ใจของโนรถ่ีายทอดมาถงึการเวกลูกสาวคนโปรด การเวกจงึไมเ่ป็น

ทีโ่ปรดปรานของพี่ๆ คนอื่นไปโดยปรยิาย ดงัทีผู่เ้ล่าเรื่องกล่าวถงึความคดิของรุ่งทีม่ต่ีอน้องสาวว่า 
“เขามองเหน็แต่ความเป็นเดก็ ความไม่เอาใจใส่กบัสิง่ทีพ่ีน้่องคนอืน่เอาใจใส่ ดว้ยเหตุทีเ่ป็นลูกรกั
ของคุณแม่” (น.663) โนรแีละการเวกจงึเป็นตวัละครที่ผูเ้ขยีนใช้อ้างองิกนัและกนั ในขณะที่โนรี
ค่อยๆผ่อนคลายทฐิขิองตนและพยายามเรยีนรูค้วามรูส้กึและจติใจของผูท้ี่อยู่แวดล้อม การเวกก็
คอ่ยเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ตามขวบวยัและการดแูลของพี่ๆ ทีห่นัมาเอาใจใสเ่ธออกีครัง้ 

ผูเ้ขยีนแสดงใหเ้หน็ว่าคุณค่าของศกึษิตสตรจีะเป็นทีป่ระจกัษ์ในสายตาของคนทีม่คีวาม
เป็นศกึษติเสมอกนัเท่านัน้ ดงัทีดุ่เหว่าเขยีนจดหมายเล่าใหพ้ีช่ายฟงัว่า “คุณหสัไชยแกไมช่อบให้
ผูห้ญงิมคีวามคดิเหน็ เวลาน้องพดูอะไรเถยีงกบัพีน่ล ดูแกขวางๆน้องยงัไงพกิล ออ้ คุยกนัไปมา 
น้องเล่าขึ้นมาถึงทีคุ่ณอาหิรณัย์แนะนํา คนเราควรใช้สมองสัง่หวัใจ ไม่ให้หวัใจสัง่สมอง คุณ
อพัภนัตรแ์กบอกวา่แกรบัไมไ่ด”้ (น.875)  
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ดังนัน้ประโยชน์ประการหน่ึงของการเป็นศึกษิตสตรีคือการดึงดูดตัวละครชายที่มี
สตปิญัญาหรอืมคีุณลกัษณะของศกึษติใหเ้กดิความสนใจในตวัละครฝา่ยหญงิ ดงัคาํพดูของหริณัย์
พ่อของหรศิ เขาเล่าใหดุ้เหว่าผูเ้ป็นลูกสาวของเพื่อนรกัฟงัเรื่องของลูกชายว่า “เขารกัพีบุ่ญธรรม
ของหลานกเ็พราะเป็นคนเอาการเอางาน รูปร่างด ีกริยิาพาทคีล่องแคล่ว แต่ไม่ถงึแก่เปรี้ยวปรู๊ด
ปร๊าด เป็นคนเจา้ความคดิ มอีะไรซึ้งๆในใจ” (น.991) จากความตอนน้ีจะเหน็ไดว้่าผูเ้ขยีนไม่ได้
สรา้งตวัละครหญงิใหสุ้ดโต่งมากเสยีจนละทิ้งคุณสมบตัพิื้นฐานของ “นางเอก” ในนวนิยายรกัที่
จะตอ้งมคีวามงามเป็นเอกลกัษณ์ แต่ “ความคดิลกึซึง้” นัน้เป็นคุณสมบตัทิีช่่วยส่งใหเ้ป็นทีต่อ้งใจ
มากขึน้นอกเหนือไปจากการต้องตาในเบื้องต้น อย่างไรก็ตาม สุดท้ายการตดัสนิในเลอืกคู่ชวีติ
ของตวัละครฝา่ยชายกม็แีนวโน้มวา่มาจากคุณสมบตัมิากกวา่รปูสมบตั ิ

ดุเหว่าเองก็ได้ประโยชน์จากความเป็นศึกษิตของตนเช่นกนั หรศิเกดิสนใจในตวัเธอก็
เพราะความเป็นผูม้ปีญัญาซึง่ต่างฝา่ยเรยีนรูก้นัจากการ “คุย” ในความหมายเฉพาะทีไ่ดก้ล่าวไป
แล้ว “คุยเรือ่งเมอืงยะลา คุยถึงคนทีดุ่เหว่าได้รู้รกัเมือ่ไปเทีย่ว ดุเหว่าก็ซกัถามและเล่าความ
คดิเหน็ตอบโตก้บัเขาเป็นความเพลดิเพลนิทัง้สองฝา่ย” (น.979) เช่นเดยีวกบัรุง่ทีม่ใีจเอนเอยีงมา
ทางเวฬุกาเพือ่นรกัของลกูหวา้ เมือ่ทัง้สองได ้“คุย” กนัแลว้รุง่ถงึกบักล่าววา่ “ผมตอ้งขอยอมรบัว่า 
ผมนับถือคุณมากทีเ่ข้าใจธรรมชาติของมนุษย์อย่างน้ี ผู้หญิงอายุเท่าๆคุณมีไม่มากนักทีใ่ช้
มนัสมองอยา่งคุณ” (น.457) 

การที่ผูเ้ขยีนนําเสนอผูห้ญงิที่หลากหลายรูปแบบในเรื่องนอกจากจะเน้นคุณสมบตัิของ
ศกึษติสตรแีลว้ยงัตคีวามไดว้า่ผูห้ญงิในนวนิยายเรือ่งน้ีมอีสิระทีจ่ะแสดงตวัตนของตนเอง ไมม่ใีคร
เหมอืนใคร และสลดัตวัออกจากวธิคีดิทีม่องผูห้ญงิหรอืคุณสมบตัขิองผูห้ญงิเป็นแบบ “เหมารวม” 
ตลอดเวลา วธิกีารทีผู่ห้ญงิในเรื่องน้ีใชใ้นการสรา้งอตัลกัษณ์ใหต้นเองคอืการประกอบอาชพี เช่น
ในกรณีของลูกหว้า ส่วนตัวละครอื่นก็พยายามดําเนินชีวิตตามแนวทางของตนเองซึ่งอาจไม่
เป็นไปตามทีส่งัคมกาํหนดให ้เชน่ ชวนถวลิทีเ่ป็นฝา่ยขอนลถอนหมัน้เมื่อทราบว่าเขาไมไ่ดร้กัเธอ 
แนวทางเหล่าน้ีเป็นสิง่ทีผู่ห้ญงิทัว่โลกกระทาํเพือ่สรา้งอตัลกัษณ์ใหแ้ก่ตนเอง  

ม.ล. บุญเหลือกล่าวถึงผลงานเรื่องน้ีของท่านไว้ในหนังสอื นักเขยีนชาวอกัษรศาสตร ์
(2515) ว่า “ในเรือ่ง ตกหลุมตกร่องฯ นัน้ ทดลองใชก้ลวธิคีอื ใหผู้อ้่านตคีวามว่าตวัละครตวัไหน
เป็นคนมอุีปนิสยัหรอืลกัษณะนิสยัอย่างไร จากการสนทนาโต้ตอบของตวัละครเป็นสําคญั บอก
ความคดิคํานึงของตวัละครน้อยทีสุ่ด ปรากฏว่าผูอ้่านไม่ไดส้งัเกตกลวธิ ีผูอ้่านบางคนบอกว่าเน้ือ
เรือ่งจดื ผู้อ่านบางคนก็บอกว่าชอบ บางคนก็ว่าได้คติสอนใจมาก” สิง่ที่ได้วเิคราะห์มาข้างต้น
ทัง้หมดน่าจะทาํใหผู้อ้า่นสงัเกตกลวธิแีละไดค้ตสิอนใจไดบ้า้งไมม่ากกน้็อย 

สิง่ทีส่มควรพจิารณาเพิม่เตมิในตอนทา้ยนี้คอืความผกูพนัอนัลกึซึง้ของผูเ้ขยีนทีม่ตี่อ 
“อกัษรศาสตร”์ ทัง้ในฐานะผูเ้รยีนและผูส้อน สงัเกตจากการทีผู่เ้ขยีนกาํหนดใหลู้กหวา้และดุเหว่า
เรยีนอกัษรศาสตร์ ส่วนเวฬุกาก็เป็นผูท้ี่ใกล้ชดิกบันักเรยีนอกัษรศาสตร์ทัง้สอง อนัที่จรงิ
อกัษรศาสตร์เคยเป็นศาสตร์อนัยิง่ใหญ่สูงค่าของผูช้าย แต่ในบรบิทสงัคมไทยอกัษรศาสตร์
เป็น “วชิาของผูห้ญิง” ตวัละครเหล่าน้ีคอืแบบอย่างของศกึษิตสตรทีี่ผูเ้ขยีนใช้เป็นตวัอย่างว่า
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อกัษรศาสตร์มสี่วนในการหล่อหลอมตวัละครใหเ้ป็นผูท้ี่เขา้ใจโลก รวมไปถึงบทบาทในการ
ชี้นําผูท้ี่ได้มาสมัพนัธ์กบัอกัษรศาสตร์แมใ้นทางอ้อมใหเ้หน็ทัง้แง่งามและแง่ทรามของชวีติได้
อย่างชดัแจ้ง อกัษรศาสตร์จงึอาจเป็นอาวุธที่ผูห้ญิงเอามาใช้สรา้งอาํนาจต่อรองกบัผูช้ายหรอื
ใหอ้นุสติแก่คนรอบขา้งได้ ถ้าเพยีงแต่ผูเ้รยีนเองไม่คดิว่าเสน้ทางของนักอกัษรศาสตร์จะต้อง
เดนิไปด้วยรองเท้าสน้สูงที่กระทบกบัพื้นท่าอากาศยานเท่านัน้  
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