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ความเป็นชายในมัทนะพาธา

พรรณราย ชาญหิรัญ
๑

บทคัดย่อ

	 มัทนะพาธา	 เป็นเรื่องราวความรักสามเส้าของชาย	 ๒	 คนกับหญิง	 ๑	 คน	

มัทนา	ตัวละครเอกฝ่ายหญิงมีชีวิตที่ต้องผกผันไปอันเนื่องมาจากเหตุแห่งรัก	ตัวละคร

หลัก	๓	ตัว	ได้แก่	สุเทษณ์	ชัยเสน	และมัทนาแสดงความเป็นชายผ่านความมีอ�านาจซึ่ง

ส่งผลต่อชวิีตของมทันาตลอดเรือ่ง	สุเทษณ์และชัยเสนแสดงอ�านาจในการครอบครอง

มัทนา	 กล่าวคือ	 สุเทษณ์ไม่พอใจเมื่อมิได้ความรักจากมัทนาจึงสาปมัทนาให้กลายเป็น

ดอกกุหลาบถึงสองครั้งและชัยเสนเช่ือค�าใส่ความว่ามัทนามีชู้จึงส่ังประหารชีวิตนาง	

ส่วนมัทนาน้ันแสดงอ�านาจในการเลือกที่จะรัก	 กล่าวคือ	 มัทนาเลือกที่จะซ่ือสัตย์ต่อ

ความรักของตนจึงไม่ยอมรับรักสุเทษณ์	 ส่งผลให้ตนถูกสาปให้กลายเป็นดอกกุหลาบ

ไปตลอดกาล	 มัทนะพาธา	 ด�าเนินเรื่องภายใต้การแสดงความเป็นชายหรือการถูก

ส่ันคลอนความเป็นชายของตัวละครหลัก	 ที่น่าสนใจคือแม้มัทนาซ่ึงเป็นหญิงก็มีความ

เป็นชายซึ่งเป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้เรื่องราวในมัทนะพาธา	ด�าเนินไปอย่างต่อเนื่อง
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Abstract

 Matthanaphatha is the story of a love triangle between a male deity,

a female angel and a man. The life of Matthana, the female protagonist,

critically changes because of masculine traits of the characters, Suthet,

Chayasen, and herself. Suthet and Chayasen manifest their power in order to 

possess Matthana. Dissatisfied with being rejected, Suthet curses and

transforms the angel into a rose twice: first temporarily, then eternally.

Chayasen believes rumors that Matthana has a secret lover. Furious, he orders 

that she be killed. As for Matthana, she confirms that she has power over her 

life and chooses to love Chayasen whom she desires. Consequently, due to 

her display of masculine traits in her decision, Matthana has to suffer being 

imprisoned as a rose for life. The plot is driven by the expression of masculine 

traits of the characters and their being challenged.
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บทน�า

	 มทันะพาธา	หรอื	ต�านานแห่งดอกกหุลาบ	เป็นพระราชนิพนธ์ละครพดูค�าฉันท์

ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	ที่ได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสรให้เป็น

ยอดแห่งบทละครพูดค�าฉันท์	 อันเน่ืองมาจากเน้ือหาและค�าประพันธ์ที่แต่งได้ไพเราะ

และประทับใจยิ่ง

	 มทันะพาธา	เป็นเรือ่งราวความรกัทีเ่จ็บปวดและทกุข์ทรมานของชายสองคน

กบัหญงิหน่ึงคน	ซ่ึงเป็นความรกัทีต่ราตรงึอยูใ่นจิตใจของผู้อ่านทกุยคุทกุสมยั	ตวัละคร

ส�าคัญของเรื่องคือสุเทษณ์	ชัยเสน	และมัทนา	สุเทษณ์เป็นเทพบุตรผู้ก�าหนดชะตาชีวิต

ของมทันา	เทพธดิาแห่งสรวงสวรรค์ซ่ึงไม่ยอมรบัรกั	สุเทษณ์	อันเป็นเหตใุห้นางถกูสาป

กลายร่างเป็นดอกกุหลาบบนโลกมนุษย์	 ฤาษีกาละทรรศินเป็นผู้รับเล้ียงดูต้นกุหลาบ

มัทนานั้น	แต่ไม่นานท้าวชัยเสนก็พบรักกับมัทนาในวันเพ็ญและพาหล่อนกลับวัง	มัทนา

ถูกพระนางจัณฑีมเหสีของท้าวชัยเสนใส่ร้ายจนต้องกลับมาอยู่กับฤาษีกาละทรรศิน

อีกครัง้	ด้วยความทีม่ทันาไม่สามารถทนทกุข์ทรมานจากความรกัได้อีกต่อไป	จึงอ้อนวอน

ให้สุเทษณ์มาช่วยนาง	 แต่เน่ืองจากมัทนายังไม่ยอมรับรักตน	 สุเทษณ์จึงสาปให้มัทนา

กลายเป็นดอกกุหลาบไปตลอดกาล

	 จากเรื่องราวที่กล่าวมาข้างต้นท�าให้เห็นว่า	 ชีวิตของมัทนาน้ันผูกติดอยู่กับ

การกระท�าของตัวละครชายตั้งแต่ต้นจนจบ	 อาจกล่าวได้ว่าชีวิตของมัทนาได้รับ

ผลกระทบจากความเป็นชายของตัวละครชายที่ต้องการแสดงอ�านาจครอบง�าเธอ

อยู่ตลอด	 แต่ส่ิงหน่ึงที่เราสังเกตเห็นได้ก็คือเหตุที่ความเป็นชายมากระทบมัทนาน้ัน	

เน่ืองมาจากความเป็นชายในตัวมัทนาได้ไปส่ันคลอนความเป็นชายของตัวละครชาย

นั่นเอง

	 บทความน้ีจึงมุ ่งศึกษาความเป็นชายในมัทนะพาธา	 รวมทั้งบทบาทของ

ความเป็นชายที่มีต่อมัทนาและการด�าเนินเรื่อง	 โดยมีสมมติฐานการวิจัยว่าความเป็น

ชายในเรื่องมัทนะพาธาได้รื้อสร้างกรอบความเป็นชายและความเป็นหญิงของผู้คนใน

สมัยน้ัน	 วรรณคดีเรื่องน้ีแสดงให้เห็นว่าความเป็นชายและความเป็นหญิงไม่ได้ข้ึนอยู่

กบัเพศสรรีะเสมอไป	ซ่ึงความเป็นชายของตวัละครในเรือ่งมบีทบาทส�าคญัต่อชวิีตของ

มัทนาและการด�าเนินเรื่องทั้งหมด	
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	 ผู้วิจัยใช้ข้อมูลเรื่อง	 มัทนะพาธา	 โดยมุ่งศึกษาเฉพาะคุณลักษณะทางเพศ

แบบความเป็นชายในตัวละครหลัก	๓	ตัว	ได้แก่	สุเทษณ์	ชัยเสนและมัทนา

ความเป็นชาย (Masculinity) และความเป็นหญิง (Femininity) 

	 การพจิารณาความเป็นชายและความเป็นหญงิสืบเน่ืองมาจากบทบาททางเพศ

สภาวะ	 (Gender	 Role)	 คือ	 การแสดงบทบาทหน้าที่ของผู้หญิง-ผู้ชายตามที่สังคม

คาดหวัง
๓
	 บทบาททางเพศสภาวะจึงเป็นตัวแบ่งแยกความเป็นชายและความเป็นหญิง

ตามที่สังคมก�าหนด	ดังจะเห็นรายละเอียดได้จากข้อความต่อไปนี้	 	

 Although the terms “sex roles” and “gender roles” are 

often used interchangeably, there is an important difference 

between them. The term “sex roles” has come to mean 

behaviors determined by biological sex, such as menstruation, 

erection, and seminal ejaculation. The term “gender roles” 

has come to mean entirely socially created expectations of 

masculine and feminine behavior. These expectations are 

initiated and perpetuated by the institutions and values of a 

particular society. Thus, bearing and nursing children

may be a feminine sex role, but raising children is a gender 

role.
๔
 

	 ใจความข้างต้นกล่าวถึงการพิจารณาถึงความแตกต่างระหว่างเพศชายและ

เพศหญิงไว้	๒	ประการ	คือ บทบาททางเพศ และบทบาททางเพศสภาวะ	ซึ่งมักใช้

สลบักนั	ความแตกต่างส�าคญัของบทบาท	๒	ประการน้ีคอื	บทบาททางเพศ (sex roles) 

 
๓	

นฤพนธ์	 ด้วงวิเศษและปีเตอร์	 เอ.	 แจ็คสัน	 (บรรณาธิการ),	 เพศ หลากเฉดสี:

พหุวฒันธรรมทางเพศในสงัคมไทย: Cultural Pluralism and Sex/Gender Diversity in Thailand, 

(กรุงเทพฯ:	ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร	(องค์การมหาชน),	๒๕๕๖),	หน้า	๑๐.

 
๔	

Richmond-Abbott,	Marie,	Masculine and Feminine: gender roles over the

life cycle, 2
nd
	ed.	(New	York:	McGraw-Hill,	Inc.,1992),	4.	
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หมายถึงการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์จากลักษณะทางชีววิทยา	 เช่น	 การมีประจ�าเดือน

ในเพศหญิง	 การแข็งตัวของอวัยวะเพศชายและการหลั่งอสุจิในเพศชาย	 [แบ่งได้เป็น

เพศชาย	(Male)	และเพศหญงิ	(Female)]	ส่วน	บทบาททางเพศสภาวะ (gender roles) 

หมายถึง	 การศึกษาลักษณะและพฤติกรรม	 อันเป็นผลมาจากกระบวนการขัดเกลา

ทางสังคมของความเป็นชาย	 (Masculinity)	 และความเป็นหญิง	 (Femininity)

ความคาดหวังเหล่าน้ีฝังรากลึกมาอย่างยาวนานและมักน�ามาประเมินคุณค่าในสังคม	

ดังน้ันการให้ก�าเนิดและการให้นมบุตรจึงเป็นบทบาททางเพศ	 แต่การเล้ียงดูเด็กเป็น

บทบาททางเพศสภาวะ

	 จะเห็นได้ว่าบทบาททางเพศสภาวะ	 (Gender	 Role)	 น้ีคือ	 ความมุ่งหวัง

ของสังคมว่าเพศชายและเพศหญิงจะต้องประพฤติปฏิบัติตนเช่นใด	 ดังปรากฏใน

ข้อความที่ว่า

 While the specific content of gender roles is defined 

differently in every culture, gender roles usually contain 

certain general characteristics. These characteristics include

the expectation of certain personality traits (women are 

nurturant and dependent; men are assertive and 

independent)
๕

	 ข้อความข้างต้นกล่าวว่าแม้บทบาทของเพศสภาวะจะแตกต่างกันในทุกๆ	

วัฒนธรรม	 แต่ก็ยังคงมีลักษณะเฉพาะทั่วๆ	 ไป	 ลักษณะเหล่าน้ีประกอบด้วยความ

คาดหวังถึงคุณสมบัติของบุคลิกลักษณะที่แน่นอน	 อย่างเช่นความคาดหวังว่าผู้หญิง

จะต้องมีหน้าที่เลี้ยงดูบุตรและชอบพึ่งพาอาศัยผู้อ่ืนหรือไม่มีอิสระ	 ส่วนผู้ชายจะ

กล้าแสดงออกและชอบพึ่งตนเองหรือมีอิสระ

	 ความเป็นชายสืบเน่ืองมาจากการนิยามลักษณะของผู้ชาย	 (Masculine)	

 
๕	

Richmond-Abbott,	Marie,	Masculine and Feminine: gender roles over the 

life cycle, 5.

 
๖	

นฤพนธ์	 ด้วงวิเศษและปีเตอร์	 เอ.	 แจ็คสัน	 (บรรณาธิการ),	 เพศ หลากเฉดสี: พหุ

วัฒนธรรมทางเพศในสังคมไทย: Cultural Pluralism and Sex/Gender Diversity in Thailand, 

หน้า	๑๑.
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คือ	พฤติกรรม	ท่าทาง	อารมณ์และการแสดงออกแบบผู้ชาย
๖
	ดังนั้น	 ความเป็นชาย	

(Masculinity)	คือ	คุณสมบัติและลักษณะที่บ่งบอกถึงอารมณ์และการแสดงออกแบบ

ผู้ชาย
๗
	ความเป็นชาย	(masculinity)	หมายถงึ	คณุลักษณะต่างๆ	ทีสั่งคมให้คณุค่าและ

มองว่าเป็นตัวแทน	 หรือสัญลักษณ์ของความเป็นลูกผู้ชาย	 ความเป็นชายในที่นี้จึงเป็น

ส่ิงประกอบสร้างทางสังคม	 (socially	 constructed)	 และต้องแสดงออกมา	 และ

ยืนยันผ่านปฏิบัติการทางสังคมต่างๆ	 ในชีวิตประจ�าวัน	 ความเป็นชายมีพลวัต	 มีการ

เปลี่ยนแปลง	หรือถูกปรับเปลี่ยนดัดแปลงได้ในขณะหนึ่งๆ	หรือในช่วงเวลาหนึ่งๆ	ของ

ประวัติศาสตร์	 ในกรณีของสังคมไทยความเป็นชายโดยรากฐานอาจเป็นส่วนหนึ่งหรือ

เป็นตวัแทนของ	“ความเป็นไทย”	ความเป็นชายในสังคมไทยยคุหน่ึงจึงอาจหมายถงึการ

เป็นผู้น�า	 ความสามารถในการควบคุม	 มีอ�านาจก�าหนดชะตากรรมชีวิตทั้งของตนเอง

และของคนอื่นได้
๘
  

	 อย่างไรก็ตามความเป็นชายน้ีเป็นเพียงภาพเหมารวม	 (Stereotype)	 หรือ

ภาพพจน์ซึ่งเป็นทัศนคติทั่วไปผ่านการกล่อมเกลาทางสังคมเท่านั้น	ดังข้อความที่ว่า

 Thus, there are certain culturally defined expectations

of the traits and behaviors of males and females. The 

biological factor of sex (maleness or femaleness) is used 

to construct a social category of gender (masculinity of 

femininity)
๙
.  The cultural expectations associated with gender 

are often expressed as gender-role stereotypes. Stereotypes

are oversimplified descriptions of a group of people.

Gender-role stereotypes thus are beliefs that men possess 

 
๗	

เรื่องเดียวกัน.

 
๘	

วสันต์	ปัญญาแก้ว,	ฟุตบอลไทย ประวัติศาสตร์ อ�านาจ การเมือง และความเป็น

ชาย	(กรุงเทพฯ:	ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน	คณะเศรษฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	๒๕๕๗),	

หน้า	๒๒๐.

 
๙	

Clare	M.	Renzetti	and	Daniel	J.	Curran,	Women, Men and Society	(Boston:	

Allyn	&	Bacon,	1989)	Quoted	in	Richmond-Abbott,	Marie,	Masculine and Feminine: gender 

roles over the life cycle, 5.
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certain traits and should do certain things and that women 

possess other traits and should do other things.
๑๐
 

	 จากข้อความข้างต้นสังคมเป็นตัวขัดเกลาให้ผู้หญิงและผู้ชายเชื่อว่าต้อง

มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นหญิงและความเป็นชายเช่นใดซ่ึงเป็นเพียง

ภาพเหมารวมของบทบาททางเพศสภาวะเท่านั้น	 ภาพเหมารวมเหล่านี้เป็นการอธิบาย

ที่ไม่สนใจความจริงของกลุ่มคน	 ภาพเหมารวมของบทบาททางเพศสภาวะของ

ความเป็นชายเช่ือว่าผู้ชายจะมีคุณสมบัติทางเพศที่แน่นอนและต้องปฏิบัติตนตาม

ที่สังคมคาดหวังไว้	 ส่วนผู้หญิงก็จะมีคุณสมบัติทางเพศและปฏิบัติส่ิงอ่ืนตามที่

สังคมคาดหวังแทน	

	 มีนักวิชาการระบุภาพเหมารวมของผู้ชายแท้ว่าต้องมีบุคลิกลักษณะดัง

ต่อไปนี้

The stereotypical “Real Man” can be described as having 

certain personality traits:

strong tough independent

aggressive achieving unemotional

hardworking physical dominant

competitive heterosexual forceful
๑๑

	 กล่าวคือ	ผู้ชายแท้ต้องมีลักษณะแข็งแรง	อดทน	พึ่งพาตนเองหรือรักอิสระ	

ก้าวร้าว	 ประสบความส�าเร็จ	 ใจเย็นหรือเก็บอารมณ์เก่ง	 ขยันหมั่นเพียร	 มีร่างกาย

แบบผู้ชาย	 มีอ�านาจ	 ชอบการแข่งขัน	 มีความรักแบบต่างเพศ	 เข้มแข็งหรือเด็ดเดี่ยว	

นอกจากน้ียังสามารถอธิบายบทบาทของภาพเหมารวมได้จากสถานภาพของผู้ชาย

ในสังคมดังนี้

 
๑๐	

Richmond-Abbott,	Marie,	Masculine and Feminine: gender roles over the 

life cycle,	5-6.

 
๑๑
 Kilmartin, Christopher T, The masculine self. 2

nd
	 ed.	 (Boston,	 Mass:	

McGraw-Hill	Higher	Education,	2000),	6.
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We can describe him in terms of stereotypical roles:

Athlete professional working man

Father husband buddy

playboy leader
๑๒

 

	 กล่าวคือ	 ผู้ชายมีบทบาทเป็นนักกีฬา	 มีความเป็นมืออาชีพ	 เป็นคนท�างาน

บิดา	สามี	เพื่อนคู่หู	เจ้าชู้	และเป็นผู้น�า

	 ส่วนความเป็นหญิง	 (Femininity)	 คือ	 คุณสมบัติและลักษณะที่บ่งบอกถึง

อารมณ์และการแสดงออกแบบผู้หญิง
๑๓
	 ซ่ึงสืบเน่ืองมาจากลักษณะของผู้หญิง	

(Feminine)	คอื	พฤตกิรรม	ท่าทาง	อารมณ์และการแสดงออกแบบผู้หญงิ
๑๔
	จากเน้ือหา

ส่วนต้นแสดงให้เห็นว่าความเป็นหญิงที่สังคมรับรู ้ต้ังแต่อดีตต้องตรงกันข้ามกับ

ความเป็นชายเท่าน้ัน	 เมื่อพิจารณาลักษณะของเพศหญิงและเพศชายจะพบว่าความ

เป็นชายและความเป็นหญิงนี้ลื่นไหลได้ตลอดเวลา	ผู้ชายและผู้หญิงสามารถมีลักษณะ

ของเพศตรงข้ามได้ไม่มากก็น้อย	ดังข้อความที่ว่า

 People have long been preoccupied with what it means 

to be male and what it means to be female. In all cultures, 

including ours, being a man or a woman is not limited to 

one’s biological sex. Being a man means that one is also 

likely to be “masculine,” and being a woman means that one 

is also likely to be “feminine.” Thus, not only do we have a 

gender or sex (male or female), we also have a gender role 

(masculine or feminine).
๑๕
 

 
๑๒	

Ibid,	7.

 
๑๓	

นฤพนธ์	 ด้วงวิเศษและปีเตอร์	 เอ.	 แจ็คสัน	 (บรรณาธิการ),	 เพศ หลากเฉดสี: 

พหุวัฒนธรรมทางเพศในสังคมไทย: Cultural Pluralism and Sex/Gender Diversity in 

Thailand,	หน้า	๑๑.

 
๑๔	

เรื่องเดียวกัน, หน้า	๑๐.

	 ๑๕	
Richmond-Abbott,	Marie, Masculine and Feminine: gender roles over the 

life cycle, 3.
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	 ข้อความข้างต้นกล่าวว่า	 คนในสังคมถูกครอบง�าว่าท�าอย่างไรถึงจะเป็น

เพศชายและเพศหญิงมาเป็นเวลานาน	 ในทุกๆ	 สังคมการที่จะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง

ไม่ได้จ�ากัดอยู่เฉพาะเพศใดเพศหน่ึงตามลักษณะทางชีววิทยาเท่าน้ัน	 การเป็นผู้ชาย

หมายถึงคนที่มีท่าทางของความเป็นชาย	 และการเป็นผู้หญิงหมายถึงคนที่มีท่าทาง

ของความเป็นหญิงด้วยเช่นกัน	 ดังน้ันจึงมิได้มีแค่เพศสภาวะหรือเพศสรีระที่แบ่งแยก

เพศชายและเพศหญิงเท่าน้ัน	 แต่มีบทบาททางเพศสภาวะคือความเป็นชายและ

ความเป็นหญิงด้วย

	 จากที่ได้พิจารณามาแล้วข้างต้นพบว่าลักษณะที่ส�าคัญของความเป็นชาย	

(Masculinity)	 มักเกี่ยวข้องกับความมีอ�านาจ	 เช่น	 ความเป็นตัวของตัวเอง	 การไม่

พึ่งพาผู้อื่น	ความเป็นอิสระ	ความเป็นผู้น�า	และความก้าวร้าว	เป็นต้น	ในขณะที่ความ

เป็นหญิง	(Femininity)	มักเกี่ยวข้องกับการเป็นรองทางอ�านาจ	เช่น	ความไม่เป็นตัว

ของตวัเอง	การพึง่พาผู้อ่ืน	ความไม่เป็นอิสระ	การเป็นผู้ตาม	และความนุ่มนวล	เป็นต้น	

จะเหน็ได้ว่าความเป็นชายทีเ่ป็นภาพเหมารวมของสังคมน้ันเหนือกว่าและครอบง�าความ

เป็นหญิงอยู่ตลอดเวลา	ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็นแรงขับเคลื่อนให้	มัทนะพาธา	ด�าเนิน

เรื่องไปอย่างต่อเนื่อง

	 หากพิจารณาจากเน้ือหาจะพบว่าตัวละครชายและตัวละครหญิงในเรื่อง

มีความเป็นชายและความเป็นหญิงอยู่ในตัวเองทั้งส้ิน	 ตัวละครชายอย่างสุเทษณ์

และชัยเสนน้ันกม็คีวามเป็นหญงิอย่างเช่น	ภาวะพึง่พาผู้อ่ืน	(สุเทษณ์ร้องขอให้มายาวิน

ช่วยใช้เวทมนตร์ตามมัทนามาพบ)	 และความไม่เป็นตัวของตัวเอง	 (สุเทษณ์สับสน

ในใจเน่ืองจากไม่มัน่ใจว่ามทันาจะรบัรกัหรอืไม่	และชยัเสนว้าวุ่นใจเมือ่ตกหลุมรกัมทันา

เน่ืองจากไม่มั่นใจว่ามัทนาจะรักตอบหรือไม่เช่นกัน)	 เป็นต้น	 ส่วนตัวละครหญิงอย่าง

มทันากม็คีวามเป็นชายทีไ่ปส่ันคลอนความเป็นชายของตวัละครชายเช่นกนั	กรอบความ

คดิเรือ่งความเป็นชายหรอืความเป็นหญงิของตวัละครจึงมไิด้เฉพาะเจาะจงอยูแ่ค่เพยีง

เพศสรรีะเพยีงอย่างเดยีว	หากแต่อยูท่ีก่ารกระท�าของตวัละครน้ันๆ	มทันะพาธา	จึงรือ้

สร้างกรอบความคิดเดิมเกี่ยวกับเรื่องเพศในสังคมไทยว่าเพศชายและเพศหญิงต้องมี

ลักษณะความเป็นชายหรือความเป็นหญิงตามเพศสรีระเท่านั้น
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	 ในหัวข้อถัดไปจะขอกล่าวถึงเฉพาะความเป็นชายที่ส่งผลต่อการด�าเนินเรื่อง

เท่าน้ันเน่ืองจากการด�าเนินเรื่องเกิดจากการขับเคล่ือนของความเป็นชายเสียเป็น

ส่วนใหญ่	 เน้ือเรื่องจะเน้นที่ความมีอ�านาจของตัวละครชายและตัวละครหญิงตาม

ภาพเหมารวมของความเป็นชายและความเป็นหญิง	

เมื่อตัวละครชายแสดงอ�านาจในการครอบครองหญิง: ความเป็นชายของ

สุเทษณ์และชัยเสน

	 เน้ือเรือ่งของมทันะพาธาส่วนใหญ่เกีย่วข้องกบัการใช้อ�านาจของตวัละครชาย

แทบทั้งสิ้น	ตัวละครหลักคือ	สุเทษณ์และชัยเสนแสดงความมีอ�านาจครอบง�ามัทนาอยู่

ตลอดเวลา	ลักษณะดงักล่าวน้ีเองคอืความเป็นชายทีส่่งผลให้เรือ่งมทันะพาธาด�าเนินไป

อย่างต่อเน่ือง	การแสดงความมอี�านาจน้ีคอืลักษณะส�าคญัของการแบ่งแยกการแสดง

ความเป็นชายและความเป็นหญิง	ดังที่มีผู้กล่าวไว้ว่า

 A different model of gender roles attempts to emphasize 

the extent to which gender relations are based on power. 

… If men are socialized to be masculine, they will have 

traits (independence, aggressiveness, and competitiveness) 

that make them successful and keep males in positions of 

power. If women are socialized to be feminine (passive and 

dependent), it will be difficult for them to achieve power 

and change institutions and the value structure.
๑๖
 

	 ข้อความข้างต้นสนับสนุนว่าพื้นฐานของความมีอ�านาจเป็นตัวก�าหนดความ

เป็นชายและความเป็นหญิงในสังคมกล่าวคือ	 ความแตกต่างของบทบาททางเพศ

สภาวะจะพยายามให้ความส�าคัญกับขอบเขตความสัมพันธ์ระหว่างเพศซ่ึงมีพื้นฐาน

มาจากอ�านาจ	 ถ้าผู้ชายถูกสังคมขัดเกลาให้มีความเป็นชาย	 พวกเขาจะมีคุณสมบัติ

ของความมีอิสระ	 ความก้าวร้าว	 ความสามารถในการแข่งขัน	 ซ่ึงส่งผลให้พวกเขา

 
๑๖	

Ibid,	5.
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ประสบความส�าเร็จและสนับสนุนให้ผู้ชายอยู่ในต�าแหน่งของความมีอ�านาจ	 ถ้าผู้หญิง

ถูกสังคมขัดเกลาให้มีความเป็นหญิงก็จะมีคุณสมบัติเป็นผู้ถูกกระท�าและพึ่งพาผู้อ่ืน

จงึเป็นการยากส�าหรับพวกเธอทีจ่ะมีอ�านาจและเปลีย่นธรรมเนียมรวมทัง้การประเมิน

คุณค่าในสังคม	

	 สุเทษณ์เป็นตัวละครที่แสดงความเป็นชายไว้อย่างชัดเจน	 แต่กลับถูก

ความเชื่อมั่นของมัทนาสั่นคลอน	จนต้องเรียกความเชื่อมั่นของตนกลับมา	 โดยการใช้

อ�านาจก�าหนดชีวิตของมัทนา	ความมีอ�านาจของสุเทษณ์แสดงผ่านค�าประพันธ์ที่เหล่า

เทพบุตรเทพธิดาทั้งหลายต่างให้ความเคารพนับถือ	 เมื่อจอมเทพสุเทษณ์เกิดความ

ลุ่มหลงในตัวเทพธิดามัทนาแม้แต่จิตระเสน	 คนสนิทของสุเทษณ์ก็ยังไม่เชื่อว่าสุเทษณ์

จะไม่ได้รับรักจากมัทนา	เห็นได้จากค�าประพันธ์ต่อไปนี้

 จิตระเสน ................... ......................

  ข้าเชื่อว่าพระองค์ ประสงค์นางสอางชม

  คงได้สัมฤทธิ์สม หทัยแท้ทุกนงคราญ

 สุเทษณ์ .................... ......................

  เว้นเดียวก็แต่โฉม มะทะนาวิสุทธิศรี

  ผู้เลิดสุรางค์มี วรรูปวิเลฃวิไลย
๑๗

	 จากตอนน้ีเป็นจุดเริ่มต้นของความส่ันคลอนในความเป็นชายในตัวสุเทษณ์	

น่ันคือความมีอ�านาจของสุเทษณ์เริ่มถูกส่ันคลอนด้วยเรื่องความรัก	 เพราะสุเทษณ์

คลางแคลงใจว่านางมัทนาจะรับรักตนหรือไม่	 ดังน้ันสุเทษณ์จึงใช้อ�านาจที่ตนมีส่ังให้

มายาวิน	 วิทยาธรผู้มีเวทมนตร์อาคม	 เรียกตัวมัทนามาพบทันทีเพื่อเสริมความมั่นใจ

ให้ตัวเองว่ามีอ�านาจในการสั่งการได้	นอกจากนี้สุเทษณ์ก็มีความหวังว่ามัทนาคงจะรับ

รักตน	 หรือแม้หากนางไม่รับรักก็ขอเพียงแค่ได้เห็นหน้าก็เพียงพอแล้ว	 ถึงแม้สุเทษณ์

จะทราบเรื่องกรรมเก่าของตนกับมัทนาซ่ึงท�าให้ไม่อาจที่จะครองคู่กันได้	 แต่สุเทษณ์ก็

ยังต้องการมีอ�านาจเหนือมัทนาและต้องการแสดงความเป็นเจ้าของมัทนา	เห็นได้จาก

 
๑๗	 	

สมเดจ็พระรามาธบิดศีรสิีนทรมหาวชริาวุธ,	มัทนะพาธา หรอื ต�านานแห่งดอกกุหลาบ, 

พิมพ์ครั้งที่	๒๖	(กรุงเทพฯ:	องค์การค้าของคุรุสภา,	๒๕๔๕),	หน้า	๗.
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การขอให้มายาวินช่วยเผื่อตนเองจะมีโชค	เมื่อเรียกตัวนางมัทนามาด้วยเวทมนตร์แล้ว	

สุเทษณ์กย็งัใช้อ�านาจของตนบงัคบัให้มทันาพดูด้วย	ผ่านการถามมายาวิน	มทันาจึงเป็น

ผู้ถูกกระท�าอยู่ตลอด	 เมื่อสุเทษณ์ทราบว่ามัทนาไม่ยอมรับรักตน	 ก็ใช้ความเป็นชาย

ของตนอีกครั้งนั่นคือ	การใช้อ�านาจสาปให้มัทนาลงไปอยู่ในโลกมนุษย์	ดังนี้

 สุเทษณ์. มะทะนาชะเจ้าเล่ห์ ชิชิช่างจ�านรรจา.

  ตะละค�าอุวาทา ฤกระบิดกระบวนความ.

  .................. ......................

  บ่มิยอมจะร่วมรัก และสมัคสมรไซร้,

  ก็ดะนูจะยอมให้ วนิดานิวาศสฺวรรค์,

  ผิวะนางพะเอินชอบ มรุอื่นก็ฃ้าพลัน

  จะทุรนทุรายศัล- ยะบ่อยากจะยินยล;
๑๘

	 จะเหน็ได้ว่ามทันามาส่ันคลอนความเป็นชายในตวัสุเทษณ์เน่ืองจากไม่ยอมรบั

รัก	 จึงใช้อ�านาจควบคุมมัทนาโดยสาปให้นางลงไปอยู่ยังโลกมนุษย์ซ่ึงไม่สุขสบาย

เหมือนดั่งสรวงสวรรค์	 ถึงกระน้ันสุเทษณ์ยังให้โอกาสมัทนาได้เลือกว่าจะไปเกิดเป็น

สิ่งใดยังโลกมนุษย์	ดังความที่ว่า

 สุเทษณ์. ....................... ........................

  เพราะฉนั้นจะให้นาง จุติสู่ณแดนคน,

  มะทะนาประสงค์ตน จะก�าเนิดณรูปใด?

  ทวิบทจะตูร์บาท ฤจะเปนอะไรไซร้,

  วธุเลือกจะตามใจ  และจะสาปประดุจสรร;

  จะสถิตฉนั้นกว่า จะส�านึกณโทษทัณฑ์,

  และผิวอนดนูพลัน จะประสาทพระพรให้

  วนิดาจรัลกลับ ณประเทศสุราลัย;

  ก็จะชอบสะฐานใด วธุตอบดนูมา.
๑๙
 

 
๑๘	

เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๒๙-๓๐.

 
๑๙	

เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๓๐.
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	 สุเทษณ์ให้มัทนาเลือกว่าจะเกิดเป็นรูปใดบนโลกมนุษย์	 และจะต้องอยู	่

ณ	 ที่น้ันจนกว่าจะส�านึกโทษของตน	 หลังจากอ้อนวอนสุเทษณ์แล้วจึงจะประสาทพร

ให้มัทนากลับมายังสรวงสวรรค์ได้อีกครั้ง	 ความข้างต้นแสดงให้เห็นว่าสุเทษณ์แสดง

ความเป็นชายผ่านการใช้อ�านาจอันเน่ืองมาจากความต้องการครอบครองมทันา	เมือ่นาง

ไม่รับรักจึงจะส่งนางลงไปยังโลกมนุษย์เพื่อให้หลาบจ�าว่าความทุกข์ทรมานเป็นเช่นใด	

แล้วคงจะส�านึกกลับมาอ้อนวอนสุเทษณ์อีกครัง้	ความเป็นชายของ	สุเทษณ์น้ีเองทีเ่ป็น

จุดส�าคัญท�าให้เรื่องราวใน	มัทนะพาธา	ด�าเนินต่อไปอย่างเข้มข้น	หลังจากมัทนาเลือก

แล้วสุเทษณ์ก็สาปมัทนาให้กลายเป็นดอกกุหลาบและไปเกิดยังโลกมนุษย์	ดังต่อไปนี้

 สุเทษณ์. ด้วยอ�านาจอิทธิ์ฤทธี อันประมวญมี

  ณ ตัวกูผู้แรงหาญ,

  กูสาปมัทนานงคราญ ให้จุติผ่าน

  ไปจากสุราลัยเลิด,

  สู่แดนมนุษและเกิด เปนมาลีเลิด

  อันเรียกว่ากุพฺชะกะ,

  ให้เปนเช่นนั้นกว่าจะ รู้สึกอุระ

  ระอุเพราะรักรึงเข็ญ.

  ......................... .........................

  หากรักชายแล้วมัทนา บมีสุฃา-

  ภิรมย์เพราะเริดร้างรัก,

  และนางเปนทุกข์ยิ่งหนัก จนเหลือที่จัก

  อดทนอยู่อีกต่อไป,

  เมื่อนั้นผิว่าอรไทย กล่าววอนเราไซร้

  เราจึ่งจะงดโทษทัณฑ์.
๒๐

	 จากค�าประพันธ์ข้างต้นสุเทษณ์ใช้อ�านาจของตนสาปมัทนาให้ลงไปเกิดเป็น

ดอกกุหลาบบนโลกมนุษย์จนกว่านางจะรู้สึกเจ็บปวดด้วยความรัก	 และยังสาปอีกว่า

หากมัทนารักชายใดแล้วจะไม่มีความสุขแต่จะต้องพลัดพรากห่างไกลกัน	 นางจะต้อง

 
๒๐	

เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๓๒-๓๓.
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เป็นทุกข์หนักจนเกินกว่าจะอดทนได้ แล้วจะต้องอ้อนวอนสุเทษณ์จึงจะยกโทษให้นาง 

แสดงให้เห็นว่าสุเทษณ์แสดงความเป็นชายครอบง�ามัทนาตั้งแต่ต้น กล่าวคือ การใช้

อ�านาจสาปมัทนาให้กลายเป็นกุหลาบ ต้องทนทุกข์ทรมานเพราะความรัก และจะต้อง

ยอมอ้อนวอนสุเทษณ์อีกครั้ง การกระท�าของ สุเทษณ์ข้างต้นก็ด้วยหวังว่าจะส่ังสอน

ให้นางหลาบจ�าจากการทีไ่ม่ยอมรบัรกัสเุทษณ์ แล้วคงจะได้ครอบครองนางในภายหลงั 

 ในตอนท้ายเม่ือมัทนาต้องทนทุกข์ทรมานจากความรักที่มีต่อชัยเสนแล้ว

นางจึงอ้อนวอนให้สุเทษณ์กลับมาช่วยตนตามที่ถูกสาปไว้ ซึ่งส่งเสริมความเป็นชาย

ของสุเทษณ์ให้เด่นชัดยิ่งขึ้น ความมีอ�านาจของสุเทษณ์ในข้อนี้เป็นสิ่งท่ีมัทนามิอาจ

ปฏิเสธได้ ส่วนสุเทษณ์ก็แสดงความต้องการเป็นเจ้าของในตัวมัทนาอีกครั้ง จาก

ค�าประพันธ์ต่อไปนี้

 สุเทษณ์. ........................... .........................

	 	 เชอญนะรีระตะนะมิ่ง	 มณิยิ่งแก้ว

	 	 ไปกะฃ้าละก็จะแคล้ว	 ภยะด้วยพลัน.

	 	 เชอญนะรีสิริส�ารวย	 จระด้วยกัน,

	 	 สู่พิภพอะมระสรรค์	 เถอะจะว่าไร?
๒๑

 จะเห็นได้ว่าสุเทษณ์ยังคงต้องการครอบครองมัทนาอยู่เพื่อเสริมความเป็น

ชายของตนทางด้านความรักให้ม่ันคงยิ่งขึ้น แต่เม่ือมัทนาไม่ยินดีสุเทษณ์ก็ใช้อ�านาจ

ของตนกระท�าการครอบง�ามัทนาอีกครั้ง ดังค�าประพันธ์ต่อไปนี้

 สุเทษณ์. ................................ ...........................

	 	 ฃ้าจะมีฤดิประนอม	 ฤจะยอมให้

	 	 หล่อนนะรักบุรุษใด	 นะฤอย่าคิด.

	 	 เมื่อดนูจะบมิสม	 อภิรมจิต,

	 	 จักมิยอมบุรษะชิด	 มะทะนาแล้ว.

  ............................... .............................

	 	 แต่ณกาละทิวะนี้	 วนิดาภา

 
๒๑ 

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๔๔.
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  เปนสุกุพฺชะกะผะกา บมิเปลี่ยนเลย,

  เพื่อประกันบุรุษะอื่น บมิชื่นเชย.

  โฉมอนงค์ดรุณิเอย, วจะฃ้าขลัง,

  ............................ ..............................

  กลายเถอะร่างสุมะทะนา ดุจะมาลี,

  เปนสุกุพฺชะกะฉนี้ เถอะนิรันดร!
๒๒

	 สุเทษณ์กล่าวว่าเมื่อมัทนามิรับรักก็จะมิยอมให้นางรักกับชายใดอีกเลย

แล้วจึงสาปให้นางกลายเป็นดอกกุหลาบไปตลอดกาล	 เพื่อป้องกันมิให้ชายใดมาชื่นชม

นางได้อีก	 จะเห็นได้ว่าการใช้ความเป็นชายของสุเทษณ์ในครั้งน้ี	 เป็นการใช้อ�านาจ

ที่มีอยู่เหนือมัทนาอย่างเบ็ดเสร็จ	 กล่าวคือ	 สุเทษณ์ไม่ให้โอกาสมัทนาในการเลือก

อีกต่อไป	 เน่ืองมาจากมัทนาไม่ยอมกระท�าในส่ิงที่สุเทษณ์ปรารถนาถึงสองครั้งสอง

ครา	สุเทษณ์ผู้ที่ต้องการได้มาซึ่งอ�านาจและความเป็นเจ้าของในตัวมัทนา	จึงตัดสินใจ

สาปมัทนาให้กลายเป็นดอกกุหลาบเพื่อป้องกันมิให้นางสามารถมีความรักกับชายใด

ได้อีกตลอดกาล	 การกระท�าของสุเทษณ์ในครั้งน้ีจึงเป็นทั้งการเรียกความเช่ือมั่นของ

ตนกลับคืนมาและการลงโทษนางมิให้มีความรักกับผู้ใดได้อีก

	 จะเห็นได้ว่าความเป็นชายทั้งหมดของสุเทษณ์	 มีส่วนส�าคัญที่ท�าให้ชีวิตของ

มัทนาต้องพลกิผนัไป	อาจกล่าวได้ว่า	สเุทษณ์มีส่วนส�าคัญในการก�าหนดชีวติของมัทนา

ก็ว่าได้	 เห็นได้จากการก�าหนดชีวิตของมัทนาในช่วงแรกและช่วงหลัง	 ชีวิตของมัทนา

ส่วนหน่ึงจึงถูกก�าหนดโดยความเป็นชายหรือการกระท�าของสุเทษณ์	 การกระท�าของ

สุเทษณ์น้ีมีความเกี่ยวพันกับการต้ังช่ือตัวละคร	 กล่าวคือ	 สุเทษณ์	 หมายถึงการให้ที่

ยิ่งใหญ่หรือการให้ที่น่ายินดี	สุเทษณ์เป็นเทวดาที่ยิ่งใหญ่เหนอืเทวดาทั้งหลาย	มีอ�านาจ

บารมีมาก	 สามารถบัญชาให้เทวดาและนางฟ้าทั้งหลายท�าตามที่ตนต้องการได้...

บทบาททีส่�าคญัของสุเทษณ์คอื	การท�าให้มทันากลายเป็นต้นกหุลาบต้นแรกของโลกจน

เป็นที่มาของต�านานแห่งดอกกุหลาบ	เป็นการให้ของขวัญที่มีค่ายิ่งแก่โลก
๒๓
 

 
๒๒	

เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๑๔๗.

 
๒๓	

สุมาลี	 ล้ิมประเสริฐ,	 “ความสัมพันธ์ของชื่อและบทบาทตัวละครในมัทนะพาธา,”	 ใน	

ภาษาและวรรณกรรมสารฉบับภาษาและวรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว: 

ปราชญ์แห่งสยามประเทศ	(นครปฐม:	ภาควิชาภาษาไทย	คณะอักษรศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร,	

๒๕๔๘),	หน้า	๙๑-๙๔.
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	 ในตอนกลางเรื่องความเป็นชายของชัยเสนก็เป็นสาเหตุหน่ึงที่ท�าให้ชีวิตของ

มัทนาต้องพลิกผันไป	เมื่อพิจารณาจากการตั้งชื่อตัวละครพบว่า	ชัยเสน	หมายถึง	ผู้มี

กองทพัทีม่ชัียชนะหรอืช่ือของบคุคลหลายคนในวรรณคดสัีนสกฤต	เช่น	ช่ือของกษัตรย์ิ

เมืองมคธ	 ในเรื่องมหาภารตะ	 เป็นต้น	 ชัยเสนเป็นกษัตริย์แห่งจันทรวงศ์ครองนคร

หัสตินาปุระ	มีความสามารถทางการรบ
๒๔
	ซึ่งสอดคล้องกับความเป็นชายของตัวละคร	

ทั้งจากลักษณะของชัยเสนที่ชื่นชอบการล่าสัตว์ซึ่งเป็นกีฬาแบบผู้ชาย	ดังที่มีผู้กล่าวถึง

ภาพเหมารวมของผู้ชายแท้ว่าสามารถพิจารณาได้จากกิจกรรมหรือกิจวัตรประจ�าวัน	

ดังนี้

We could also describe him in term of activities or behaviors, 

that is, what a man does: 

earns money initiates sex 

solves problems gets the job done 

takes control  takes action

enjoys “masculine” activities (e.g., hunting, sports, 

drinking) 

takes physical risks 

supports his family financially
๒๕

	 กล่าวคือผู้ชายต้องหารายได้	 เป็นฝ่ายเริ่มรุกในการมีเพศสัมพันธ์	 แก้ปัญหา	

ท�างานส�าเร็จลุล่วง	 ชอบควบคุม	 ชอบกระท�า	 ชื่นชอบกิจกรรมที่มีความเป็นชาย	 เช่น	

ล่าสัตว์	 กีฬา	 ดื่มสังสรรค	์ เป็นต้น	 ชอบความเส่ียงท้าทายและสนับสนุนทางด้านการ

เงินแก่ครอบครัว	

	 การล่าสัตว์ซ่ึงเป็นกีฬาของกษัตริย์ในวรรณคดีหลายเรื่องท�าให้ชัยเสนได้มา

พบรกักบัมทันาระหว่างพกัทีอ่าศรมของพระกาละทรรศนิ	ชัยเสนเริม่ใช้อ�านาจความเป็น

ชายของตนเกีย้วมทันาเพือ่ให้ได้ครอบครองนางถงึกบักล่าวถงึหญงิอ่ืนว่ามค่ีาน้อยกว่า

มัทนา	ดังค�าประพันธ์ต่อไปนี้

 
๒๔	

สมเดจ็พระรามาธบิดศีรสิีนทรมหาวชิราวุธ,	มัทนะพาธา หรือ ต�านานแห่งดอกกุหลาบ, 

พิมพ์ครั้งที่	๒๖,	หน้า	๙๖-๙๗.

 
๒๕	

Kilmartin, Christopher T, The masculine self. 2
nd
	ed.,	6-7.
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 ชัยเสน. ................................ ..............................

  เพราะนารี ณ วังใน บมีใครจะงามพักตร์

  ฤงามรูปวิไลยลักษณ์ เสมอเจ้าบพึงมี.

  คณานางสนมเปรียบ ประหนึ่งกาและถ่อยที,

  วธูยอดฤดีพี่ ประหนึ่งหงส์สุพรรณ์พรรณ,

  ก็พี่นี้สิเคยชม วิหคหงสะเลอสรร,

  จะกลับชมอิกานั้น บได้แล้วนะแก้วตา!
๒๖

	 จะเหน็ได้ว่าเมือ่ชายและหญงิมคีวามรกักย่็อมต้องการแสดงความเป็นเจ้าของ

ซ่ึงกันและกัน	 แต่ในตอนน้ีแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของเพศชายซ่ึงเมื่อหลงรักหญิง

แล้วก็มักพูดจาไพเราะอ่อนหวาน	 สรรหาส่ิงดีๆ	 มาพูดโอ้โลมเพื่อให้ได้หญิงน้ันมา

ครอบครอง	 โดยเมื่อเวลาผ่านไปกลับไม่ได้ปฏิบัติเหมือนที่เคยพูดไว้	 ซ่ึงมัทนาเอง

ก็เหมือนจะล่วงรู้ถึงข้อนี้ดี	ดังค�าประพันธ์ต่อไปนี้

 มัทนา. กระหม่อมฉันก็เคยทราบ สุภาษิตบุราณว่า,

  บุรุษยามสิเนหา ก็พูดได้ละหลายลิ้น,

  ประจบนางและพลางกอด พนอพลอดและปลอดปลิ้น,

  และหลอกเยาวะนาริน.
๒๗

	 แม้ว่ามัทนาจะรู้ดีแก่ใจอย่างไร	 แต่ความรักในใจของตนท�าให้ต่างต้องการ

เป็นเจ้าของซ่ึงกันและกัน	 โดยเฉพาะชัยเสนที่ต้องการจะเป็นเจ้าของในตัวมัทนา

เป็นอย่างมาก	ถึงกับขอให้ฤาษีกาละทรรศินท�าพิธีอภิเษกให้	ดังนี้

 
๒๖	

สมเดจ็พระรามาธบิดศีรสิีนทรมหาวชิราวุธ,	มัทนะพาธา หรือ ต�านานแห่งดอกกุหลาบ, 

พิมพ์ครั้งที่	๒๖,	หน้า	๖๗.

 
๒๗	

เรื่องเดียวกัน.
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 ชัยเสน. .............................. ...............................

  บัดนี้ประนอมกะมละมา อภิวาทะจอมชี,

  ขอให้กระท�าวรพิธี อภิเษกะสมรส.

  เพื่อเปนสุวตถิสิริมง- คะละการะปรากฏ

  สมศักดิ์และสมสุวรยศ มะทะนาและฃ้านี้.
๒๘

	 แม้ว่าชัยเสนจะได้รับความรักจากมัทนาแล้วก็ยังมีอีกส่ิงหน่ึงที่เขาต้องการ

น่ันคือ	 การพามัทนากลับเมืองไปด้วย	 เน่ืองจากความต้องการมีอ�านาจครอบครอง

มัทนาอย่างเบ็ดเสร็จ	 ในตอนที่จัณฑีมเหสีของชัยเสนเข้ามาดุด่ามัทนา	 ชัยเสนก็แสดง

ความเป็นผู้ปกป้องมัทนาอย่างแรงกล้า	ดังนี้

 จัณฑี. ............................... ..............................

  ฉนั้นบขัดขืน และประจบสิผัวรัก;

  ดะนูสิเปนลูก วระราชะทรงศักดิ์,

  ถือยศบรู้จัก จะประจบประแจงดี,

  ที่ไหนจะสู้เยา- วสุดาพระโยคี

 ชัยเสน. อ๊ะ!อย่านะจัณฑี; วจะเธอนะเกินไป!

  ..............................

 ชัยเสน. ........................... .............................

  ฉันขอบอกให้ เธอจงเฃ้าใจ ว่ามะทะนา,

  ก็เปนนารี ศรีสุชาดา ไม่หย่อนไปกว่า ลูกท้าวมคธ.
๒๙

	 จะเห็นได้ว่าชัยเสนแสดงความเป็นผู้มีอ�านาจครอบครองและปกป้อง

มัทนาจากจัณฑีทั้งว่ากล่าวจัณฑีและระบุคุณสมบัติของนางมัทนาว่าสูงส่งไม่แพ้ใคร	

ซึ่งการแสดงความเป็นชายของชัยเสนในข้อนี้	ที่เป็นสาเหตุท�าให้จัณฑีคิดอุบายแก้แค้น

มทันา	จนหล่อนต้องระหกระเหนิออกไป	ซ่ึงผู้ทีก่ระท�าการใส่ความจนมทันาถกูลงอาญา

ก็เป็นเพศชายอีกเช่นเดียวกัน	นั่นคือวิทูร	พราหมณ์หมอเสน่ห์	ดังค�าประพันธ์ที่ว่า

 
๒๘	

เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๘๔.

 
๒๙	

เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๑๐๖.
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 วิฑูร. .............................. ................................

  ให้ช่วยและกระท�า พิธีกอบอะถรรพ์ดี;

  หนึ่งเพื่อมะละชี- วิตะแห่งสุภรรดา,

  สองเพื่อจะประพันธ์ ฤดิชู้สิเนหา;

  นางพาดะนุมา บมินานณสวนขวัญ.
๓๐

	 เมื่อวิฑูรใส่ความมัทนาว่าเป็นชู้กับศุภางค์	 ทหารเอกของท้าวชัยเสนแล้ว

นางก็ถูกชัยเสนลงโทษประหารชีวิตอย่างไม่เหลือความใยดีแม้แต่น้อย	 เน่ืองจาก

เหตุการณ์นี้ได้ไปสั่นคลอนความเป็นชายของชัยเสน	ดังค�าประพันธ์ที่ว่า

 ชัยเสน. ................. ................... ......................

  เหวยนันทิวรรธน์  จับศุภางค์มัด เอาไปทันที,

  แล้วฆ่ามันให้ บรรลัยคืนนี้ คนคดอัปรีย์

  มิควรอยู่นาน.

  ส่วนมะทะนา ก็อหังการ์  ริเริ่มเหิมหาญ,

  ขืนจะเอาไว้ ต่อไปไม่นาน ก็คงคิดการ

  ประหารกูตาย.

  จงเอาโฉมตรู ไปพร้อมกับชู้  ของนางโฉมฉาย,

  ฆ่าเสียด้วยไซร้ จะได้สมหมาย พร้อมๆ กันตาย

  ไปคู่เคียงกัน,
๓๑

	 จะเห็นได้ว่าชัยเสนแสดงความเป็นชายผ่านการใช้ความรุนแรงตัดสินปัญหา

ด้วยอารมณ์ช่ัววูบ	มไิด้คดิไตร่ตรองถงึเหตแุละผลอย่างถีถ้่วนส่งผลให้ต้องสูญเสยีนาย

ทหารคนสนิทอย่างศภุางค์	ซ่ึงถงึแม้ภายหลังจะไม่ได้ถกูประหารชีวิตแต่กย็อมเสยีชีวิต

ในสนามรบแลกกับความจงรักภักดีที่มีต่อชัยเสน	

	 เมื่อพิจารณาความเป็นชายในสังคมไทยปัจจุบันพบว่า	 “ความเป็นชาย”	 เป็น

ส่ิงสร้างทางสังคม	 จึงอาจประกอบไปด้วยคุณลักษณะและระบบคุณค่าที่หลากหลาย

 
๓๐	

เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๑๑๗.

	 ๓๑	
เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๑๒๔.
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ในกลุ่มสังคม	ชนชัน้ทีแ่ตกต่างกนั	เช่น	ในกลุ่มชนชัน้ล่าง	ความเป็นชายยงัอาจเกีย่วข้อง

กับอ�านาจ	 (ที่มักแสดงออกผ่านการใช้ความรุนแรง)	และความสามารถในการก�าหนด

ชะตาชวิีตของตนเองและคนอ่ืน	(ส่วนใหญ่หมายถงึเครอืญาตแิละสมาชกิในครอบครวั)	

ทว่าในกลุ่มชนช้ันกลาง	 ความเป็นชายอาจวัดได้หรือแสดงออกผ่านความรับผิดชอบ	

ความกตัญญูรู้คุณ	 (การบวชจึงกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นลูกผู้ชายไทย)	

และการมีฐานะ	 หน้าที่การงานที่มั่นคง
๓๒
	 แสดงให้เห็นว่าการใช้อ�านาจครอบง�าผู้อ่ืน

ในปัจจุบันถูกผลักให้เข้ากับลักษณะของความเป็นชายในกลุ่มชนชั้นล่าง	 หากพิจารณา

จากวรรณคดีหลายเรื่องจะพบว่าการใช้อ�านาจครอบง�าผู้อ่ืนก็ปรากฏในกลุ่มตัวละคร

ชายซ่ึงเป็นกษัตริย์ปกครองบ้านเมืองเช่นกัน	 เน่ืองจากความทับซ้อนของการเป็น

ผู้น�าจึงต้องใช้อ�านาจในการปกครองบ้านเมือง	 ดังปรากฏในตัวละครชายในเรื่อง

มัทนะพาธา	คือ	สุเทษณ์และชัยเสน

	 หลังจากการถูกชัยเสนสั่งประหารชีวิต	นันทิวรรธนะมิได้ประหารนาง	แต่ได้

ส่งนางใหก้ับโสมะทัต	ศิษย์ของพระกาละทรรศิน	ในตอนนีจ้ะเห็นไดว่้านางมีชวีติผกผนั

ไปจากการกระท�าของเพศชายทั้งส้ิน	 กล่าวคือ	 ท้าวชัยเสนส่ังประหารชีวิตมัทนา	 แต่

นันทิวรรธนะก็ช่วยชีวิตนางไว้	 โดยส่งตัวให้กับโสมะทัต	 มัทนาจึงกลับมาอยู่กับฤาษีกา

ละทรรศินอีกครั้ง	 ซ่ึงในครั้งน้ีมัทนาต้องทนทุกข์ทรมานจากความรักเป็นอย่างมาก

จนเมื่อเรื่องด�าเนินไปถึงตอนจบก็มีเหตุให้สุเทษณ์กระท�าการเปล่ียนแปลงชีวิตของ

มัทนาไปตลอดกาล

	 จะเห็นได้ว่าความเป็นชายของชัยเสน	 เป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้ชีวิตของมัทนา

ในช่วงกลางเรื่องพลิกผันและต้องทนทุกข์ทรมานอย่างถึงที่สุด	ชีวิตของมัทนาพลิกผัน

ไปจากจุดสูงสุดที่นางได้พบรักกับชัยเสนและแต่งงานอยู่กินกันด้วยความรัก	 แต่ด้วย

ความรักที่ชัยเสนมีต่อเธอมากที่ท�าให้มัทนาถูกใส่ความว่ามีชู้	 และถูกลงอาญาประหาร

ชีวิต	 จนต้องระหกระเหินกลับมาอยู่ในป่าอีกครั้ง	 ดังน้ันการกระท�าของชัยเสนผ่าน

ความเป็นชายจึงเป็นสิ่งส�าคัญที่ผลักดันให้ชีวิตของมัทนาด�าเนินต่อไปอย่างพลิกผัน

 
๓๒
	 วสันต์	 ปัญญาแก้ว,	 ฟุตบอลไทย ประวัติศาสตร์ อ�านาจ การเมือง และความ

เป็นชาย, หน้า	๒๒๑.	
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	 สรุปได้ว่าความเป็นชายของสุเทษณ์เป็นสาเหตุส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อ

ชีวิตของมัทนา	 กล่าวคือ	 สุเทษณ์ใช้ความเป็นชายสาปมัทนาให้ใช้ชีวิตอย่างเจ็บปวด

เพราะไม่สมหวังในความรักเพื่อลงโทษนาง	 และชายที่มาเสริมความต้องการของ

สุเทษณ์ให้ส�าเร็จก็คือ	 ชัยเสนที่พยายามแสดงความเป็นชายครอบง�ามัทนาตั้งแต่

แรกพบ	เมื่อมีเหตุการณ์ที่เข้ามาสั่นคลอนความเป็นชายของชัยเสน	ชัยเสนก็ใช้อ�านาจ

ลงอาญาประหารชีวิตมัทนาทันที	 ในตอนท้ายชีวิตของมัทนาด�าเนินมาถึงจุดเปล่ียน

ที่ส�าคัญอีกครั้งน่ันคือ	 สุเทษณ์สาปให้นางกลายเป็นดอกกุหลาบไปตลอดกาล	 ไม่มี

โอกาสมีความรักกับชายใดได้อีก	 แม้แต่ตอนท้ายเรื่องมัทนาก็ยังถูกความเป็นชายของ

ชัยเสนครอบง�า	 เน่ืองจากชัยเสนขอร้องให้ฤาษีกาละทรรศินใช้อ�านาจเสกมัทนาให้

หมดอายขุยัไปพร้อมกบัตน	แสดงให้เหน็ว่าชีวิตของมทันาถกูความเป็นชายของตวัละคร

ชายในเรื่องผลักดันให้มีชีวิตตามความต้องการของชายอย่างไม่รู้จบ	แต่เหนือสิ่งอื่นใด

ความเป็นชายของมัทนาน้ันได้ไปส่ันคลอนความเป็นชายของตัวละครชายในเรื่อง

ดังจะได้กล่าวถึงในหัวข้อต่อไป

เม่ือตัวละครหญิงแสดงอ�านาจในการเลือกท่ีจะรัก: ความเป็นชายของ

มัทนา

	 แม้ว่าความเป็นชายเป็นส่ิงที่นักวิชาการแต่เดิมกล่าวกันว่าเกิดแต่เฉพาะใน

เพศชายเท่าน้ัน	 แต่ในปัจจุบันก็ยอมรับกันว่าคุณลักษณะทางเพศน้ันสามารถมีได้ใน

ทั้งสองเพศ	 ต่างแต่เพียงว่าบุคคลน้ันจะมีคุณลักษณะทางเพศแบบใดมากกว่ากัน

เมือ่พจิารณาจากช่ือของตวัละครพบว่ามทันา	มาจากค�าว่า	มทน	หมายถงึ	ความลุ่มหลง

หรือความรัก	 เป็นตัวละครที่ได้รับความเจ็บปวดและเดือดร้อนจากความรักมากที่สุด	

เพราะมัทนาเป็นทั้ง	 “ผู้รัก”	และ	“ผู้ถูกรัก”	แต่ไม่สมหวังใน	“ความรัก”
๓๓
	นางจึงเป็น

ตัวแทนของผู้ที่เจ็บปวดจากความรักได้เป็นอย่างดี	 ทั้งยังส่ือให้เห็นอีกว่าความเป็น

ชายของมัทนาน้ันได้ไปส่ันคลอนความเป็นชายของสุเทษณ์และชัยเสนทางด้าน

ความรัก	จนมัทนาเองต้องทุกข์ทรมานจากความรักอย่างไม่รู้จักจบสิ้น	ผู้อ่านจะพบว่า

 
๓๓	

สุมาลี	 ล้ิมประเสริฐ,	 “ความสัมพันธ์ของชื่อและบทบาทตัวละครในมัทนะพาธา,”	 ใน	

ภาษาและวรรณกรรมสารฉบับภาษาและวรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว: 

ปราชญ์แห่งสยามประเทศ,	หน้า	๙๔.
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แม้ว่ามัทนาจะเป็นเพศหญิง	 แต่ก็แฝงไว้ด้วยความเป็นชายเช่นกัน	 เห็นได้จากความ

เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเมื่อต้องเจรจากับสุเทษณ์	 ความมีอ�านาจในการเลือกที่จะรักของ

มัทนา	 และความต้องการเป็นอิสระจากความเจ็บปวดอันเน่ืองมาจากความรักของ

มัทนา	ดังต่อไปนี้

ความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเมื่อต้องเจรจากับสุเทษณ์ 

	 ความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวของมัทนาเมื่อต้องเจรจากับสุเทษณ์เป็นลักษณะ

ของความเป็นชายที่จะไม่ยอมจ�านนเมื่อต้องเผชิญหน้า	ดังที่มีผู้กล่าวไว้ว่า

We can describe him in terms of prohibited activities, that 

is, what a man does not do: 

cry express feeling other than anger perform “women’s work” 

(e.g., wash dishes, change diapers)

back down from a confrontation

get emotionally close to other men

ask for help behave in “feminine” ways
๓๔

	 ข้อความข้างต้นอธิบายภาพเหมารวมของความเป็นชายยังพิจารณาได้จาก

ส่ิงที่ผู้ชายไม่ควรกระท�า	 ส่ิงที่ผู้ชายไม่พึงกระท�า	 ได้แก่	 ร้องไห้	 แสดงอารมณ์อ่ืน

นอกจากโกรธ	 ท�างานของผู้หญิง	 เช่น	 ล้างจาน	 เปล่ียนผ้าอ้อม	 เป็นต้น	 ยอมจ�านน

ต่อการเผชิญหน้า	 มีความผูกพันทางใจกับชายอื่น	 ขอความช่วยเหลือและประพฤติตัว

ในแบบของผู้หญงิ	มทันามคีวามเป็นชายข้อหน่ึงคอื	การไม่ยอมจ�านนเมือ่ต้องเผชญิหน้า

กับสุเทษณ์	 ดังจะเห็นได้จากตอนที่มัทนาถูกเวทมนตร์ของมายาวินควบคุมน้ัน	 แม้ว่า

จะอยู่ในภวังค์	 แต่เธอก็ตอบค�าถามของสุเทษณ์ด้วยลักษณะของผู้ที่มีความเข้มแข็ง

เด็ดเดี่ยว	ไม่ยอมจ�านนต่อความรักที่สุเทษณ์หยิบยื่นมาให้โดยง่าย	ดังต่อไปนี้

 สุเทษณ์. พี่รักและหวังวธุจะรัก และบทอดบทิ้งไป.

 มัทนา. พระรักสมัคณพระหทัย ฤจะทอดจะทิ้งเสีย?

 
๓๔	

Kilmartin, Christopher T, The masculine self. 2
nd
	ed.,	7.
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 สุแทษณ์. ความรักละเหี่ยอุระระทด  เพราะมิอาจจะคลอเคลีย

 มัทนา. ความรักระทดอุระละเหี่ย ฤจะหายเพราะเคลยีคลอ?

 สุเทษณ์. โอ้โอ๋กระไรนะมะทะนา บมิตอบพะจีพอ?

 มัทนา. โอ้โอ๋กระไรอะมระง้อ มะทะนาบเปรมปรีย์.

 สุเทษณ์. เสียแรงสุเทษณ์นะประดิพันธ์ มะทะนาบเปรมปรีย์.

 มัทนา. แม้ฃ้าบเปรมปฺริยะฉะนี้ ผิจะโปรดก็เสียแรง.

 สุเทษณ์. โอ้รูปวิไลยะศุภะเลิด บมิควรจะใจแขง

 มัทนา. โอ้รูปวิไลยะมละแรง ละก็จ�าจะแขงใจ
๓๕

	 ค�าประพันธ์ข้างต้นแสดงให้เห็นถึงแบบความเป็นชายในตัวมัทนา	 น่ันคือ

ความเข็มแข็งเด็ดเดี่ยว	 ไม่ยอมจ�านนเมื่อต้องเผชิญหน้ากับเพศตรงข้าม	 ไม่ละทิ้ง

ความสัตย์ของตนที่จะไม่รับรักใครหากมิได้รัก	 การแสดงความเป็นตัวของตัวเองน้ี

แสดงให้เหน็ว่ามทันามคีวามเป็นชายอยูแ่ม้ในยามทีต้่องมนตร์	ซ่ึงการกระท�าเช่นน้ีได้ไป

สั่นคลอนความเป็นชายของสุเทษณ์มิใช่น้อย

ความมีอ�านาจในการเลือกที่จะรักของมัทนา 

	 เมือ่มทันาคลายจากเวทมนตร์แล้วมทันากไ็ด้แสดงความเป็นชายในตวัอีกครัง้	

ความมอี�านาจในการเลือกทีจ่ะรกัของมทันาฉายแสงแรงกล้ามากขึน้ผ่านค�าพดูของนาง	

การที่มัทนาแสดงความเป็นชายในการโต้ตอบสุเทษณ์น้ีกระทบกระเทือนจิตใจของ

สุเทษณ์เป็นอย่างมาก	ดังค�าประพันธ์ต่อไปนี้

 มัทนา. ................... .....................

   อันชายประกาศวะระประทาน ประดิพัทธะแด่หญิง,

  หญิงควรจะเปรมกะมะละยิ่ง ผิวะจิตตะตอบรัก;

  แต่หากฤดีบอะภิรม จะเฉลยฉะนั้นจัก

  เปนปดและลวงบุรุษะรัก ก็จะหลงละเลิงไป.

  ตูฃ้าพระบาทสิสุจริต บมิคิดจะปดใคร,

 
๓๕	

สมเดจ็พระรามาธบิดศีรสิีนทรมหาวชิราวุธ,	มัทนะพาธา หรือ ต�านานแห่งดอกกุหลาบ, 

พิมพ์ครั้งที่	๒๖,	หน้า	๒๑.
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  จึ่งหวังและมุ่งมะนะสะใน วรเมตตะธรรมา.
๓๖

	 มัทนากล่าวตอบอย่างเด็ดเดี่ยวว่าหล่อนมิอาจโกหกสุเทษณ์ว ่ารักได	้

เนื่องจากหล่อนมิได้รักในตัวของสุเทษณ์	 สุเทษณ์ได้ยินดังนั้นก็นึกว่ามัทนาคงจะมีคู่รัก

แล้ว	 แต่มัทนากลับตอบในส่ิงที่ท�าให้ความเป็นชายของสุเทษณ์ส่ันสะเทือน	 เน่ืองจาก

มทันาไม่ได้มคีูร่กั	แต่กย็งัไม่ยอมรกัสุเทษณ์	ผู้มอี�านาจแห่งสรวงสวรรค์	ดงัค�าประพนัธ์

ต่อไปนี้

 สุเทษณ์. ที่หล่อนมิยินยอม มะนะรักสมัคสมาน.

  มีคู่สะมรมาน อภิรมฤเปนไฉน?

 มัทนา. หม่อนฉันบมีบุรุษะผู้ ประดิพัทธะใดใด,

  เปนโสดบมีมะนะสะใฝ่ อภิรมฤสมรส
๓๗

	 มัทนาแสดงความมีอ�านาจในการเลือกที่จะรักไว้อย่างเด็ดเดี่ยวอีกครั้งใน

ตอนที่ปฏิเสธสุเทษณ์ความว่า

 มัทนา. หม่อนฉันเคารพเทพไท ทูลอย่างจริงใจ

  ก็บมิทรงเชื่อเลย,

  กลับทรงด�ารัสเฉลย ชวนชักชมเชย 

  และชิดสนิธเสนหา.

  ........................ ........................

  หม่อนฉันนี้เปนผู้ถือ สัจจาหนึ่งคือ

  ว่าแม้มิรักจริงใจ,

  ถึงแม้จะเปนชายใด ขอสมพาศไซร้

  ก็จะมิยอมพร้อมจิต.

  ดังนี้ขอเทพเรืองฤทธิ์ โปรดฃ้าน้อยนิด,

  ฃ้าบาทขอบังคมลา.
๓๘
 

 
๓๖	

เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๒๖.

 
๓๗	

เรื่องเดียวกัน.

 
๓๘	

เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๒๘-๒๙.



ความเป็นชายในมัทนะพาธา 179

	 มัทนากล่าวว่าตนพูดความจริงเท่าใด	 สุเทษณ์ก็ไม่ฟังนาง	 กลับจะยื้อตัว

นางไปอีก	ดังนั้นนางจึงได้บอกสัจจะข้อหนึ่งของตัวนางว่า	หากไม่รักด้วยใจจริงก็จะไม่

ยอมแต่งงานกับชายใด	 แต่ถึงมัทนาจะมีความเป็นชายสักเพียงใดก็คงเป็นเพียงการ

ส่ันคลอนความเป็นชายของตัวละครชายอ่ืนๆ	 เพื่อให้ตัวละครชายใช้ความเป็นชาย

กับมัทนาต่อไป	 เน่ืองจากในตอนท้าย	 มัทนาต้องกลับมาอ้อนวอนขอความเมตตาจาก

สุเทษณ์เพื่อให้นางพ้นทุกข์	 จึงท�าให้เห็นถึงอ�านาจและความเหนือกว่าของผู้ชาย

อันเป็นเหตุให้เกิดเรื่องราวต่างๆ	ต่อไป	

ความต้องการเป็นอิสระจากความเจ็บปวดอันเน่ืองมาจากความรักของ

มัทนา 

	 ความเป็นชายอีกประการหน่ึงที่แฝงอยู่ในตัวของมัทนาก็คือ	 ความต้องการ

อิสระจากพันธะทั้งปวง	 มัทนาเลือกที่จะเป็นอิสระจากความเจ็บปวดหากต้องรับรัก

สุเทษณ์	จึงเลือกที่จะไปจุติเป็นต้นกุหลาบยังโลกมนุษย์	ดังนี้

 มัทนา. ............................... ................................

  อันโปรดให้เลือกตาม ฤดิฃ้าณบัดนี้,

  ขอเปนซึ่งมาลี รุจิเรกวิไลยวรรณ,

  สุดแท้แต่จอมสรวง จะประสิทธิ์ประสาทพันธุ์,

  ขอเพียงให้มีคัน- ธะระรื่นระรวยหอม.

  ด้วยกลิ่นของฃ้าบาท ก็จะได้ประณตน้อม

  ใจนิตย์บูชาจอม สุระบ่มบ�าเพ็ญบุญ.

  ฃ้าขอแต่เพียงให้ มรุทรงพระการุญ,

  ให้ฃ้าได้ท�าคุณ และประโยชน์บ่อยู่หมัน.
๓๙

	 จะเห็นได้ว่ามัทนาแสดงความต้องการเป็นอิสระจากความเจ็บปวดหากต้อง

รับรักสุเทษณ์	 โดยเลือกที่จะเป็นอิสระจากการถูกพันธนาการเรื่องความรักกับสุเทษณ์

และเลือกไปเกิดเป็นดอกไม้ที่มีกล่ินหอม	 ให้ผู้คนบูชา	 เพื่อเป็นประโยชน์แก่คนอ่ืน	

 
๓๙	

เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๓๐-๓๑.
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อย่างไรก็ดีแม้มัทนาจะมีสิทธิเลือกแต่ก็ต้องตกอยู่ภายใต้ความมีอ�านาจของสุเทษณ์

ที่สาปให้มัทนาเป็นต้นกุหลาบไปจุติยังโลกมนุษย์	

	 เหตกุารณ์อีกตอนหน่ึงเมือ่นางถกูชัยเสนส่ังประหารชีวิตจึงต้องกลับมาอาศยั

อยู่กับพระกาละทรรศินอีกครั้ง	 นางได้ท�าพิธีอัญเชิญสุเทษณ์ให้มาช่วยนางเพื่อให้

หลุดพ้นจากความทุกข์	ความว่า

 มัทนา. .............................. ...............................

  อยากจะใคร่ชิวะมลาย บ่ทนละทุกข์,

  อยู่ก็โศกะจะทวี บมีสนุก,

  สามิทิ้งฤวะจะสุข ฤมีเจริญ
๔๐

	 สุเทษณ์เสนอว่าหากนางยอมเป็นมเหสีของเขาก็จะมีแต่ความสุข	 ไม่มี

ความทุกข์อีกเลย	 แต่มัทนากลับตอบไปว่ามิอาจมีสามี	 ๒	 คนได้	 สุเทษณ์จึงถามว่า

นางต้องการสิง่ใด	มัทนาตอบว่าต้องการใหช้ยัเสนมารบัตนไปอยูด้่วย	ส่งผลใหส้เุทษณ์

โกรธเคืองนางเป็นอย่างมาก	 เน่ืองจากมัทนาได้ท�าลายความมีอ�านาจของสุเทษณ์

ลงหมดสิ้น	สุเทษณ์จึงสาปนางให้กลายเป็นกุหลาบไปตลอดกาล

	 การแสดงความเป็นชายของมัทนาที่ยืนยันจะให้ตนเองเป็นอิสระปลอดจาก

ความเจ็บปวดอันเน่ืองมาจากความรักในครั้งน้ี	 ส่งผลให้มัทนาต้องกลายเป็นกุหลาบ

ไปตลอดกาล	 สุเทษณ์กล่าวว่าตนใช้อ�านาจสาปมัทนาไปชั่วนิรันดร์เพื่อป้องกันชาย

อ่ืนเข้าใกล้นาง	 แสดงว่าสุเทษณ์แสดงความมีอ�านาจจากการครอบครองมัทนามิให้

ได้รับอิสระจากการรักชายใดอีกเลย	 เน่ืองจากมัทนาได้ท�าลายความมีอ�านาจของ

สุเทษณ์ไปเสียหมดส้ิน	 ความต้องการอิสระของมัทนาน้ีส่งผลให้ชีวิตของเธอจึงถูก

พันธนาการด้วยฝีมือของเพศชายอีกครั้ง

	 อาจกล่าวได้ว่าเหตผุลหน่ึงทีท่�าให้ชีวิตของมทันาต้องผกผันและเปลีย่นแปลง

ไปน้ัน	 ก็เน่ืองมาจากความเป็นชายในตัวของมัทนาเองในตอนต้นเรื่อง	 ที่ไปกระทบ

กระเทือนหรือส่ันคลอนความเช่ือมั่นของสุเทษณ์	 จึงเป็นเหตุให้สุเทษณ์ใช้ความเป็น

	 ๔๐	
เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๑๔๓.



ความเป็นชายในมัทนะพาธา 181

ชายน้ี	 กลับมาท�าร้ายและกระทบกระเทือนต่อชีวิตของมัทนา	 มัทนามีโอกาสเลือก

ให้ตนเองอยู่รอด	 โดยการยอมรับข้อเสนอของสุเทษณ์	 แต่เธอก็ไม่ยอมทรยศต่อ

ความสัจจะของตนเอง	 อันแสดงให้เห็นถึงความเป็นชายของมัทนาที่เลือกจะแสดง

ความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยว	 ความมีอ�านาจในการเลือกที่รัก	 และความต้องการอิสระ

จากความเจ็บปวดอันเน่ืองมาจากความรักที่ส่งผลให้เรื่องราวด�าเนินต่อไปอย่าง

ต่อเนื่อง			

สรุป 

	 จากที่กล่าวมาทั้งหมดท�าให้เห็นว่าความเป็นชายของตัวละครหลัก	 ๓	 ตัว

ได้แก่	 สุเทษณ์	 มัทนา	 และชัยเสน	 มีส่วนส�าคัญที่ท�าให้ชีวิตของมัทนาต้องผกผันไป

ความเป็นชายของมัทนาเป็นจุดเริ่มต้นที่ท�าให้ชีวิตของนางเปลี่ยนแปลง	 เน่ืองมาจาก

ความเป็นชายของมทันาได้ไปกระทบหรอืส่ันคลอนความเป็นชายของสุเทษณ์	กล่าวคอื	

มัทนาไม่ยอมรับรักจอมเทพสุเทษณ์	 เทพผู้ยิ่งใหญ่แห่งสรวงสวรรค์	 อันท�าให้สุเทษณ์

ต้องปกป้องความเป็นชายหรือความเชื่อมั่นในอ�านาจของตนเองไว้	 จึงได้สาปให้มัทนา

ต้องไปผจญกับความทุกข์ทรมานในโลกมนุษย์	

	 เมือ่พจิารณาจากเน้ือเรือ่งตวัละครชายมกัแสดงความมอี�านาจเหนือตวัละคร

หญิงอยู่เสมอซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมเคยชิน	เริ่มจากสุเทษณ์	เทพบุตรแห่งสรวงสวรรค์ที่ใช้

อ�านาจเรียกมัทนาให้มาพบ	 เมื่อมัทนาไม่รับรักก็ใช้อ�านาจสาปให้มัทนากลายเป็น

ดอกกุหลาบไปเกิดยังโลกมนุษย์	 หลังจากมัทนาร้องขอให้สุเทษณ์ช่วยเหลือให้พ้นทุกข์

อันเกิดจากความรักในตอนท้ายเรื่อง	สุเทษณ์ก็ใช้อ�านาจของตนสาปมัทนาให้กลายเป็น

ดอกกหุลาบไปตลอดกาล	การกระท�าของสุเทษณ์ทัง้หมดน้ีเพือ่สนองอารมณ์ของตนเอง

ทีต้่องการครอบครองนาง	เมือ่มไิด้ความรกัจากนางจึงหวงไว้มใิห้ชายใดได้ครอบครอง

นางไปตลอดกาล		

	 ชัยเสนเป็นตัวละครชายที่มาเสริมการใช้ความเป็นชายของสุเทษณ์ให้ส�าเร็จ	

กล่าวคือ	เมื่อชัยเสนพบรักกับมัทนาแล้วก็พานางกลับเมือง	มัทนาถูกจัณฑีใส่ร้ายว่าท�า

พิธีฆ่าสามีและท�าเสน่ห์กับทหารเอกศุภางค์	 ชัยเสนใช้อ�านาจของตนส่ังประหารชีวิต

นางทันที	 มัทนาระหกระเหินกลับไปอาศัยอยู่กับพระ	 กาละทรรศินอีกครั้ง	 นางต้อง
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ทนทกุข์ด้วยความเจบ็ปวดจากความรกัเป็นอย่างยิง่ จนเป็นสาเหตใุห้นางท�าพิธอ้ีอนวอน

ให้สุเทษณ์เทพบุตรกลับมาช่วยเหลือนางให้พ้นทุกข์จากความรักในครั้งนี้ จึงจะเห็นได้

ว่าเรือ่งราวชวีติของมทันาด�าเนนิไปภายใต้การขบัเคลือ่นของความเป็นชายของสเุทษณ์

และชัยเสนทั้งสิ้น 

 แต่ถึงกระนั้นจะพบว่ามัทนาเองก็เลือกใช้ความเป็นชายคือ ความต้องการ

อิสระปลอดจากพันธะทั้งทางร่ายกายและจิตใจจากการรับรักสุเทษณ์ ซึ่งการกระท�า

เช่นนั้นกลับส่งผลให้ตนต้องตกอยู่ภายใต้การบงการของสุเทษณ์และชัยเสนต่อไป

เนื่องจากการเลือกท�าตามใจปรารถนาของมัทนาน้ันได้ไปสั่นคลอนความมีอ�านาจของ

สเุทษณ์และชยัเสน กล่าวคอื การทีม่ทันาไม่รบัรกัสเุทษณ์คอื การสัน่คลอนความมอี�านาจ

ของสุเทษณ์จึงถูกสุเทษณ์สาปให้กลายเป็นต้นกุหลาบยังโลกมนุษย์ หลังจากพบรัก

กับชัยเสนแล้ว การที่มัทนาถูกใส่ร้ายว่ามีชู้น้ันได้ไปส่ันคลอนความมีอ�านาจของชัยเสน 

จงึถกูชยัเสนใช้อ�านาจสัง่การประหารชวีติ จนมทันาต้องทนทกุข์ทรมานอย่างแสนสาหสั

และเลือกที่จะใช้ความเป็นชายอีกคร้ังคือ ความต้องการอิสระจากความทุกข์ทั้งปวง

แต่ก็เป็นการใช้ความเป็นชายภายใต้การใช้อ�านาจของสุเทษณ์ เมื่อมัทนาไม่รับรัก

สุเทษณ์อีกครั้งนางจึงถูกสาปให้กลายเป็นต้นกุหลาบไปตลอดกาล 

 จากที่กล่าวมาทั้งหมดท�าให้เห็นว่า ชีวิตของมัทนาผกผันและเปลี่ยนแปลงไป

เนื่องด้วยแรงผลักดันจากความเป็นชายทั้งสิ้น ทั้งความเป็นชายของมัทนาเอง

รวมทั้งความเป็นชายของสุเทษณ์และชัยเสน เรื่องราวในมัทนะพาธา จึงผูกโยงอยู่กับ

การกระท�าของตัวละครชายที่แสดงความเป็นชายออกมา แต่นอกเหนือจากสาเหตุใด

ความเป็นชายของมัทนาเองเป็นส่วนส�าคัญที่ไปสั่นคลอนความเป็นชายของสุเทษณ์

ผู ้มีอ�านาจ จนกลายมาเป็นสาเหตุของเหตุการณ์อื่นตามมา ดังน้ันจึงน่าสนใจว่า

ความเป็นชายมิได้พบแค่ในเพศชายเท่านั้น เพราะเพศหญิงก็สามารถมีลักษณะนี้ได้

เช่นกัน และสามารถไปสั่นคลอนความเป็นชายให้สั่นสะเทือนได้อีกด้วย

 
๔๑ 

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษและปีเตอร์ เอ. แจ็คสัน (บรรณาธิการ), เพศ หลากเฉดสี: พหุ

วัฒนธรรมทางเพศในสังคมไทย: Cultural Pluralism and Sex/Gender Diversity in Thailand, 

หน้า ๑๑.
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 การศึกษาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงอคติทางเพศ (Sexism) คือ ความคิดท่ี

เชื่อว่ามีเพศหนึ่งดีกว่าหรือเหนือกว่าอีกเพศหนึ่ง หรือมองว่าเพศของตัวเองดีกว่าเพศ

ของคนอืน่
๔๑
 ความคดิเช่นนีฝั้งรากลกึในสงัคมไทยมาเป็นเวลานานว่าเพศชายเหนอืกว่า

เพศหญิง แม้แต่ในเร่ืองยังพบว่าความเป็นชายทั้งของตัวละครชายและตัวละครหญิง

เป็นแรงขับเคลื่อนหลักที่ท�าให้เรื่องด�าเนินต่อไป ที่เห็นได้ชัดคือตัวละครชายต่างใช้

ความมีอ�านาจของตนที่เชื่อว่าโดดเด่นและเหนือกว่ามัทนา คอยผลักดันให้ชีวิตของ

มัทนาด�าเนินต่อไปอย่างไม่รู้ทิศทางและยังควบคุมชีวิตของมัทนามิให้รักชายใดไปจน

ชั่วนิรันดร์ เรื่องจึงแสดงให้เห็นว่าหญิงที่แสดงความเป็นชายนั้นแม้จะมีชีวิตที่มีคุณค่า

แต่ก็ต้องฟันฝ่าอุปสรรคอย่างไม่มีวันจบสิ้น



วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ - มกราคม ๒๕๕๘184

บรรณานุกรม

นฤพนธ์	 ด้วงวิเศษและปีเตอร์	 เอ.	 แจ็คสัน	 (บรรณาธิการ).	 เพศ หลากเฉดสี: พหุ

 วัฒนธรรมทางเพศในสังคมไทย: Cultural Pluralism and Sex/Gender 

 Diversity in Thailand.	 กรุงเทพฯ:	 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร	 (องค์การ

	 มหาชน),	๒๕๕๖.

วสันต์	ปัญญาแก้ว.	ฟุตบอลไทย ประวัติศาสตร์ อ�านาจการเมือง และความเป็นชาย. 

 กรุงเทพฯ:	 ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน	 คณะเศรษฐศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์

	 มหาวิทยาลัย,	๒๕๕๗.

ศรสิีนทรมหาวชิราวุธ,	สมเด็จพระรามาธิบดี. มัทนะพาธาหรือต�านานแห่งดอกกุหลาบ. 

	 พิมพ์ครั้งที่	๒๖.	กรุงเทพฯ:	องค์การค้าของคุรุสภา,	๒๕๔๕.

สุมาลี	 ล้ิมประเสริฐ.	 “ความสัมพันธ์ของชื่อและบทบาทตัวละคร	 ใน	 มัทนะพาธา,”

	 ใน	 ภาษาและวรรณกรรมสารฉบับภาษาและวรรณกรรมพระบาทสมเด็จ

 พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว: ปราชญ์แห่งสยามประเทศ.	๘๗-๑๑๔.	นครปฐม:	

	 ภาควิชาภาษาไทย	คณะอักษรศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร,	๒๕๔๘.	

Kilmartin, Christopher T. The masculine self. 2
nd
	ed.	Boston,	Mass:	McGraw-

	 Hill	Higher	Education,	2000.

Richmond-Abbott,	Marie. Masculine and Feminine: gender roles over the life

 cycle. 2
nd
	ed.	New	York:	McGraw-Hill,	Inc.,	1992.




