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๑
	บทความน้ีได้รบัทนุสนับสนุนจาก	“โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดไีทย”	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
๒
	ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ประจ�าภาควิชาภาษาไทย	 คณะอักษรศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์
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ธานีรัตน์ จัตุทะศรี
๒

บทคัดย่อ

 บทความน้ีมุ ่งศึกษาลักษณะการน�าเสนอตัวละครหญิงในเรื่องดาหลัง

พระราชนิพนธ์รัชกาลที่	 ๑	 และศึกษาค�าสอนหญิงจากการน�าเสนอตัวละครดังกล่าว	

ผลการศึกษาพบว่า	 เรื่องดาหลังน�าเสนอตัวละครหญิงให้เป็นภาพสะท้อนของผู้หญิง

หลากหลาย	 “แบบ”	 ทั้งที่เป็นไปตามอุดมคติและไม่เป็นไปตามอุดมคติ	 การน�าเสนอ

ดังกล่าวมีบทบาทในการสอนผู้หญิงเรื่องการครองตนอย่างชัดเจน	 โดยแสดงให้เห็น

ลักษณะของผู้หญิงที่พึงเป็นและผู้หญิงที่ไม่พึงเป็น	 ซ่ึงสอดคล้องกับมโนทัศน์

เรื่องผู้หญิงที่ปรากฏในนิทานปันหยีบางส�านวนและวรรณคดีค�าสอนหญิงเรื่องต่าง	 ๆ	

ของไทย	ค�าสอนทีน่�าเสนอผ่านตวัละครหญงิดงักล่าว	จึงช่วยเสรมิคณุค่าและความส�าคญั

ของเรื่องดาหลังในฐานะวรรณคดีค�าสอนหญิงเรื่องหนึ่ง	

ค�าส�าคัญ:	ดาหลัง,	ตัวละครหญิง,	การน�าเสนอ,	ค�าสอนหญิง
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“Once one is born a woman, 

she should be careful to preserve her purity”: 

Representation of Female Characters as Lessons 

for Women in Dalang by King Rama I 

Thaneerat Jatuthasri
1

Abstract

 This paper studies the representation of female characters in Dalang 

by	King	Rama	 I	 and	 examines	 the	 lessons	 for	women,	 reflecting	on	 their

representation. The study finds that the female characters in Dalang represent 

various types of woman in relation to and opposite to the ideal qualities of 

women. Such representation explicitly indicates life lessons for women with 

regard to what a woman should and should not be. Those lessons harmonize 

with the concept of womankind expressed in some Panji stories and Thai 

female didactic literature. Lessons for women expressed through the

representation of female characters enhance the value and significance of Dalang 

as a female didactic literary work.

Keywords: Dalang; female characters; representation; lessons for women
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บทน�า

	 บทบาทที่ส�าคัญประการหนึ่งของวรรณคดี	คือการเผยให้เห็นแง่มุมของชีวิต

ในด้านต่าง	 ๆ	 และชักน�าผู้อ่านให้เข้าใจธรรมชาติของโลกและชีวิต	 ซ่ึงเกิดจากองค์

ประกอบในวรรณคด	ีเช่น	เรือ่งราว	ตวัละคร	และการใช้ภาษา	ดงัที	่วิทย์	ศวิะศรยิานนท์	

(๒๕๔๔,	น.	๒๒๙)	กล่าวถึงคุณค่าของวรรณคดีที่มีต่อชีวิตว่า	“นอกจากจะให้ประโยชน์

เฉพาะหน้าแก่เรา	คือช่วยให้เราขบปัญหาแห่งชีวิตต่าง	ๆ 	ด้วยการสังเกตวิธีด�าเนนิการ

ของตัวละครในเรื่องเมื่ออยู่ในฐานะคล้าย	 ๆ	 กับเรา	 และช่วยให้เรารู้เล่ห์เหล่ียมและ

ความคิดความรู้สึกของบุคคล	ชั้น	วรรณะ	วัย	และชาติต่าง	ๆ 	แล้ว	ยังช่วยให้เราเข้าใจ

ตัวเราเองดีขึ้นด้วย”	

	 องค์ประกอบหน่ึงในวรรณคดทีีม่ส่ีวนส�าคญัในการน�าผู้อ่านให้เข้าใจชวิีตและ

ได้รับคติในการครองตน	 คือตัวละคร	 เพราะตัวละครก็คือแบบจ�าลองชีวิตมนุษย์ที่ผู้

ประพนัธ์สร้างและน�าเสนอจากทศันะอันลึกซ้ึง	การศกึษาตวัละครในวรรณคดจึีงน่าจะ

เผยให้เห็นคติชีวิตด้านต่าง	ๆ	ที่สะท้อนอยู่ในตัวละครนั้น	และท�าให้เข้าใจโลกทัศน์ของ

ผู้ประพันธ์ตลอดจนความคิดของสังคมที่หล่อหลอมผู้ประพันธ์ด้วย

	 ในวรรณคดีไทย	 ตัวละครกลุ่มหน่ึงที่น่าสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

บทบาทกับการแสดงคติชีวิต	คือ	ตัวละครหญิง	เพราะตัวละครหญิงในวรรณคดีหลาย

เรื่องมีบทบาทเด่นชวนติดตามไม่น้อยกว่าตัวละครชายและมีแง่มุมชีวิตที่ให้คติค�าสอน

ด้วย	ดังที่	รื่นฤทัย	สัจจพันธุ์	กล่าวถึงความส�าคัญของตัวละครหญิงในวรรณคดีไทยว่า	

“ตัวละครหญิงมีความส�าคัญและมีความสัมพันธ์กับโครงเรื่องของวรรณคดีนิทานและ

การแสดง”	(รื่นฤทัย	สัจจพันธุ์,	๒๕๕๖,	น.	๒๒๖)	และ	“ตัวละครหญิงเป็นส่วนส�าคัญ

ส่วนหน่ึงที่สร้างสุนทรียภาพและความเป็นอมตะให้แก่วรรณคดี”	 (รื่นฤทัย	 สัจจพันธุ์,	

๒๕๕๖,	น.	๒๒๗)	

	 วรรณคดีไทยเรื่องหน่ึงที่ตัวละครหญิงมีบทบาทหลากหลายและโดดเด่น	

แต่ไม่ค่อยมผู้ีกล่าวถงึมากนัก	คอื	บทละครเรือ่งดาหลัง	พระราชนิพนธ์พระบาทสมเดจ็

พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
๑
	กล่าวคอื	วรรณคดเีรือ่งน้ีไม่เพยีงแต่มตีวัละครหญงิ

 
๑	
บทความนี้จะเรียกบทละครฉบับนี้ว่า	“เรื่องดาหลัง”	
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จ�านวนมากเท่าน้ัน	แต่ยงัน�าเสนอตวัละครเหล่าน้ีให้มลัีกษณะเด่นทีห่ลากหลายแตกต่าง

กนัไปด้วย	ดงัเหน็ได้จากตวัละครเอกฝ่ายหญงิอย่างบุษบาก้าโละและตวัละครหญงิอ่ืน	ๆ 	

ทีเ่ป็นชายาของอิเหนา	นอกจากน้ี	เรือ่งดาหลังยงัแสดงให้เหน็ว่า	บทบาทและพฤตกิรรม

ของตวัละครหญงิล้วนส่งผลต่อความทกุข์และความสุขในชีวิตของตนเองอีกด้วย	การน�า

เสนอตัวละครหญิงให้มีลักษณะหลากหลายและได้รับผลในชีวิตที่ต่างกันไปดังกล่าวน้ี	

ผู้วิจัยเห็นว่าน่าจะมีจุดประสงค์หรือนัยบางประการแฝงอยู่	โดยเฉพาะการสอนผู้หญิง

เกี่ยวกับส่ิงที่พึงกระท�าและไม่พึงกระท�าในชีวิต	 ซ่ึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจศึกษาต่อไป

	 อย่างไรก็ตาม	จากการส�ารวจงานวิชาการที่ศึกษาเรื่องดาหลังพบว่า	ยังไม่มี

การศกึษาตวัละครหญงิในวรรณคดเีรือ่งน้ีโดยเฉพาะ	งานส่วนใหญ่มุง่ศกึษาเปรยีบเทยีบ

เรื่องดาหลังกับนิทานปันหยีของชวามลายู	หรือศึกษาลักษณะเด่นด้านอ่ืน	ๆ	ของเรื่อง

ดาหลัง	เช่น	งานของอโนทัย	จินาพร	(๒๕๑๖)	สุพัชรินทร์	วัฒนพันธุ์	(๒๕๓๗)	โสมรัศมี	

สินธวุณิก	(๒๕๔๗)	และธานีรตัน์	จัตทุะศร	ี(๒๕๕๘)
๒
	ด้วยเหตน้ีุ	บทความน้ีจึงจะมุง่ศกึษา

การน�าเสนอและความส�าคญัของตวัละครหญงิในเรือ่งดาหลังพระราชนิพนธ์รชักาลที	่๑	

โดยมีค�าถามตั้งต้นว่า	ตัวละครหญิงในวรรณคดีเรื่องนี้มีลักษณะเด่นอย่างไร	ลักษณะ

ดังกล่าวสะท้อนแนวคิดหรือค�าสอนเกี่ยวกับผู้หญิงอย่างไร	 เหตุใดจึงน�าเสนอเช่นน้ัน	

และการน�าเสนอตัวละครหญงิในเรื่องนีส้มัพันธ์กับมโนทัศน์เรื่องผู้หญิงในนทิานปันหยี

ส�านวนต่าง	ๆ	และในสังคมไทยมากน้อยเพียงใด	

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

	 บทความน้ีมุง่ศกึษาลักษณะการน�าเสนอตวัละครหญงิในเรือ่งดาหลังพระราช-

นิพนธ์รัชกาลที่	๑	และศึกษาค�าสอนหญิงที่เกิดจากการน�าเสนอตัวละครดังกล่าว

 
๒	
งานของอโนทัย	 จินาพร	 (๒๕๑๖)	 ศึกษาเปรียบเทียบบทละครเรื่องดาหลังกับนิทาน

ปันหยีของชวามลายู	 ๘	 ส�านวน	 งานของสุพัชรินทร์	 วัฒนพันธุ์	 (๒๕๓๗)	 ศึกษาลักษณะค�ายืมชวา

มลายูในบทละครเรื่องดาหลังและบทละครเรื่องอิเหนา	งานของโสมรัศมี	สินธุวณิก	(๒๕๔๗)	ศึกษา

เปรียบเทียบนิทานปันหยีมลายู	 ๔	 ส�านวน	 กับบทละครเรื่องอิเหนาและบทละครเรื่องดาหลัง	 และ

งานของธานีรัตน์	 จัตุทะศรี	 (๒๕๕๘)	ศึกษาการน�าเสนอและความส�าคัญของการแสดงชวามลายูใน

บทละครเรื่องดาหลัง	
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สมมติฐาน

	 ตวัละครหญงิในเรือ่งดาหลังพระราชนิพนธ์รชักาลที	่๑	มลีกัษณะและบทบาท

หลากหลาย	ทั้งที่เป็นไปตามแบบอุดมคติ	และไม่เป็นไปตามแบบอุดมคติ	การน�าเสนอ

ตัวละครหญิงดังกล่าวมีบทบาทในการสอนผู้หญิงเรื่องการครองตน	 ซึ่งสอดคล้องกับ

มโนทัศน์เกี่ยวกับผู้หญิงที่ปรากฏในนิทานปันหยีและวรรณคดีค�าสอนหญิงเรื่องต่าง	 ๆ	

ของไทย

ภูมิหลังของเรื่องดาหลังพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๑

	 ภูมิหลังของเรื่องดาหลังด้านประวัติการแต่งและเนื้อหา	มีดังนี้

 ๑. ประวัติการแต่งเรื่องดาหลัง 

	 ในสมัยอยุธยา	การแพร่หลายเข้ามาของนิทานปันหยีชวามลายูส�านวนต่าง	ๆ

ได้ท�าให้เกิดการแต่งบทละครส�าหรับใช้เล่นละครในข้ึน	 ๒	 เรื่องที่มีต้นเค้าจากนิทาน

ปันหย	ีได้แก่	บทละครเรือ่งดาหลังพระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าหญงิกณุฑล	และบทละครเรือ่ง

อิเหนาพระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าหญงิมงกฎุ	เจ้าฟ้าหญงิทัง้สองพระองค์คงจะทรงน�านิทาน

ปันหยีส�านวนต่าง	 ๆ	 ที่ทรงได้ยินได้ฟังในเวลาน้ันมาทรงพระราชนิพนธ์ข้ึนใหม่จนเกิด

เป็นเรื่องดาหลังและเรื่องอิเหนา	

	 แต่เดิมคนมักเรียกเรื่องดาหลังว่า	 “อิเหนาใหญ่”	 และเรียกเรื่องอิเหนา

ว่า	 “อิเหนาเล็ก”	 เน่ืองจากเจ้าฟ้าหญิงกุณฑลผู้ทรงพระนิพนธ์เรื่องดาหลังเป็น

พระเชษฐภคินี	(พี่สาว)	ของเจ้าฟ้าหญิงมงกุฎผู้ทรงพระนิพนธ์เรื่องอิเหนา	ดังที่สมเด็จ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	 (๒๕๐๘,	 น.	 ๑๐๓)	 ทรงอธิบายว่า	

“เห็นจะหมายความกันในครั้งกรุงเก่าว่าอิเหนาของพระองค์ใหญ่เรื่องหนึ่ง	อิเหนาของ

พระองค์เล็กเรื่องหนึ่ง	จะหาได้หมายความอย่างอื่นไม่”

	 ในสมัยรัตนโกสินทร์	 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

โปรดเกล้าฯ	 ให้ฟื้นฟูบทละครส�าหรับใช้เล่นละครในขึ้นมาอีกครั้ง	 ทั้งเรื่องรามเกียรติ	์

อุณรุท	 อิเหนา	 และดาหลัง	 เพื่อให้มีต้นฉบับส�าหรับพระนคร	 เน่ืองจากบทละคร

ดังกล่าวขาดหายไปหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง	 การฟื ้นฟูดังกล่าว
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พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	“โปรดให้ขอแรงพระราชวงศานุวงศ์	

และข้าราชการที่เป ็นกวีสันทัดทางบทกลอนช่วยกันแต่งถวายทรงตรวจแก้ไข	

แล้วตราเป็นบทพระราชนิพนธ์ไว ้เป ็นต ้นฉบับส�าหรับพระนครครบทุกเรื่อง”	

(สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ,	 ๒๕๐๘,	 น.	 ๑๓๑-๑๓๒)	

ในกรณีของเรื่องดาหลังและเรื่องอิเหนา	 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 กรมพระยา

ด�ารงราชานุภาพ	 (๒๕๐๘,	 น.	 ๑๓๒)	 ทรงวินิจฉัยว่า	 “ดูเหมือนเอาบทครั้งกรุงเก่า

ตั้งเป็นหลัก	ทรงพระราชนิพนธ์ซ่อมแซมแต่ตรงที่บทเดิมขาดไป”	

	 บทละครเรื่องดาหลังฉบับพระราชนิพนธ์รัชกาลที่	๑	ดังกล่าวนี้	นับเป็นเรื่อง

ดาหลังฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดของไทย

 ๒. เนื้อหาของเรื่องดาหลัง

	 เรื่องดาหลังพระราชนิพนธ์รัชกาลที่	๑	มีเนื้อหาเริ่มตั้งแต่ก�าเนิดอิเหนาและ

ตวัละครในวงศ์เทวาจนถงึอิเหนากบับุษบาก้าโละได้พบกนัและจ�ากนัได้หลังจากเดนิทาง

ตามหากันนานหลายปี	 ในที่น้ี	 ผู้วิจัยจะสรุปเรื่องย่อของเรื่องดาหลังโดยปรับจากที	่

ธานีรัตน์	จัตุทะศรี	(๒๕๕๘,	น.	๑๙๗-๑๙๘)	ได้เคยสรุปไว้	ดังนี้

	 เนื้อหาของเรื่องดาหลังเริ่มที่การกล่าวถึงวงศ์เทวาทั้ง	๔	เมือง	ได้แก่	กุเรปัน	

ดาหา	กาหลัง	และสิงหัดส่าหรี	อิเหนาเป็นโอรสของท้าวกุเรปัน	ส่วนบุษบาก้าโละเป็น

ธิดาของท้าวดาหา	 อิเหนาและบุษบาก้าโละหมั้นหมายกันตั้งแต่เยาว์วัยตามจารีตของ

วงศ์เทวา	 ต่อมาอิเหนาไปหลงรักเกนบุษบาส่าหรีลูกสาวชาวไร่ท�าให้ไม่ใส่ใจเรื่อง

การแต่งงานกบับษุบาก้าโละ	ท้าวกเุรปันทราบเรือ่งกก็ริว้	จึงส่งทหารไปลอบฆ่าเกนบษุบา

ส่าหรี	เมื่ออิเหนาทราบเรื่องก็เสียใจมาก	จึงตัดสินใจหนีออกจากเมืองกุเรปันพร้อมกับ

ไพร่พลจ�านวนหน่ึง	โดยปลอมตวัเป็นชาวป่าช่ือปันหย	ีเดนิทางมะงมุมะงาหราไปเรือ่ย	ๆ 	

	 ปันหยรีบตไีด้บ้านเมอืงต่าง	ๆ 	และได้บษุบาส่าหรธีดิาท้าวปันจะรากนักบักตักิา

ธิดาท้าวปักมาหงันเป็นชายา	ต่อมาปันหยีหลงกลอุบายของระตูมะงาดาท�าให้เรือแตก	

หลังจากขึ้นฝั่งได้	 ปันหยีกับประสันตาเดินทางมะงุมมะงาหราไปจนถึงเมืองของนาง

พระยาณุสาตันและได้นางเป็นชายา	ส่วนบุษบาส่าหรี	กัติกา	รวมทั้งไพร่พลซึ่งพลัดกับ

ปันหยีตอนเรือแตก	เมื่อขึ้นฝั่งแล้วก็พากันเดินทางกลับเมืองกุเรปัน	
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	 หลังจากอยู ่เมืองณุสาตันได้ระยะหน่ึง	 ปันหยีกับประสันตาก็พากันหนี

ออกจากเมือง	แล้วเดินทางต่อไปจนถึงเมืองดาหา	ปันหยีเข้าเมืองดาหาโดยปลอมตัว

เป็น	 “ดาหลัง”	 หรือคนเชิดหนัง	 เข้าไปขออาศัยอยู่กับยายบิบี๋หรังดีและหาเล้ียงชีพ

ด้วยการเล่นหนัง	ดาหลังเชิดหนังจนมีชื่อเสียงเลื่องลือ	จึงได้รับเชิญให้เข้าไปเล่นหนัง

ถวายท้าวดาหาในวัง	ท�าให้ได้พบกบับษุบาก้าโละเป็นครัง้แรก	ดาหลังหลงรกับษุบาก้าโละ

และลอบเกี้ยวพาราสีนาง	 ในระหว่างน้ันระตูประตาหนได้ส่งทูตมาสู่ขอบุษบาก้าโละ	

ท้าวดาหาตอบตกลงยกให้เพราะแค้นใจที่อเิหนาทอดทิ้งนาง	ระตูประตาหนจึงเดินทาง

มาที่เมืองดาหาเพื่อเตรียมการอภิเษก	 ก่อนที่จะถึงวันอภิเษก	 ดาหลังได้ลอบฆ่า

ระตูประตาหนตายด้วยคิดว่าจะท�าให้บุษบาก้าโละไม่ต้องเข้าพิธีอภิเษกกับระตู	

แต่การตายของระตูกลับท�าให้บุษบาก้าโละต้องเข้าพิธีแบหลาตามค�าร้องขอ

ของน้องชายระตปูระตาหน	ในระหว่างพธิ	ีองค์ปะตาระกาหลาได้มาช่วยบุษบาก้าโละไว้	

โดยเนรมิตดอกบัวทองมารับนางและพี่เล้ียงขณะโจนเข้ากองไฟ	 แล้วน�าบัวทองน้ัน

ใส่รถแก้วเหาะหายไปโดยไม่มีใครเห็น	ผู้คนจึงคิดว่าบุษบาก้าโละสิ้นชีวิตในกองไฟแล้ว

	 องค์ปะตาระกาหลาพาบุษบาก้าโละและพี่เล้ียงเหาะมาถึงเชิงเขาแห่งหน่ึง	

จากนั้นก็แปลงนางเป็นชายชื่อว่า	มิสาประหมังกุหนิง	แล้วกล่าวว่ามิสาประหมังกุหนิง

จะกลับคืนเป็นหญิงดังเดิมได้	 ก็ต่อเมื่อได้พบกับอิเหนาและจดจ�ากันได้	 มิสาประหมัง

กุหนิงตั้งใจว่าจะเดินทางมะงุมมะงาหราไปเรื่อย	ๆ	จนกว่าจะพบอิเหนาผู้เป็นคู่หมั้นซึ่ง

ได้ข่าวว่าหนีออกจากเมืองกุเรปัน	โดยไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วดาหลังก็คืออิเหนา

	 ฝ่ายดาหลัง	 หลังจากเห็นบุษบาก้าโละโจนเข้ากองไฟหายไป	 ก็เสียใจจน

คลุ้มคลั่งอยู่ระยะหนึ่ง	ระหว่างนั้นดาหลังได้พบกับน้องชายทั้งสอง	คือจินตระวันหนา	

และจะหรงักะหนังโหละ	(ขณะน้ันปลอมตวัเป็นชาวป่าช่ือกดุาวิราหยา)	ซ่ึงต่างเดนิทาง

จากเมืองกุเรปันมาตามหาอิเหนา	 หลังจากได้พบกัน	 ทั้งสามได้ชวนกันไปบวชบ�าเพ็ญ

พรตกับพระฤๅษีบนภูเขา	ดาหลังเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น	หลังหลังหนึ่งหรัด	

	 ฝ่ายมิสาประหมังกุหนิงเดินทางรบตีได้เมืองต่าง	 ๆ	 และได้ข้ึนครองเมือง

ประตาหน	 ระหว่างที่พักอยู ่ที่เมืองน้ี	 องค์ปะตาระกาหลาได้มาเข้าฝันบอกมิสา

ประหมงักหุนิงว่า	แท้จรงิแล้วดาหลังกค็อือิเหนาและขณะน้ีอิเหนากก็�าลังโศกเศร้าอยูใ่น

ป่าเพราะคดิถงึนาง	ท�าให้มสิาประหมงักหุนิงดใีจมากทีด่าหลังกบัอิเหนาเป็นคนเดยีวกนั	

จึงเร่งยกพลออกเดินทางตามหาอิเหนาต่อไป
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	 ฝ่ายหลังหลังหน่ึงหรดั	(อิเหนา)	หลังจากบ�าเพญ็พรตอยูร่ะยะหน่ึง	กเ็กดิเหตุ

ท�าให้ต้องลาพรตกลับมาเป็นปันหยีและได้จินตะหราวาตีธิดาของระตูปัตหร�าเป็นชายา	

หลังจากครองคู่อยู่กับจินตะหราวาตีระยะหน่ึง	 ปันหยีก็คิดหนีออกจากเมืองปัตหร�า

เพื่อตามหาน้องชายทั้งสองที่เคยบวชบ�าเพ็ญพรตอยู่ด้วยกัน	 คือจินตระวันหนาและ

จะหรงักะหนังโหละ	เน่ืองจากตอนทีเ่กดิเหตใุห้ปันหยพีบกบัจินตะหราวาตแีละลาพรตน้ัน	

ปันหยีได้พรากจากน้องชายทั้งสองมาโดยไม่ทันลา	

	 หลังจากปันหยีหนีออกจากเมืองปัตหร�า	ก็ปลอมตัวเป็นดาหลังอีกครั้ง	 แล้ว

เดินทางเข้าเมืองหมันหยาปาเอ็ด	 ดาหลังเชิดหนังจนมีช่ือเสียงเล่ืองลืออยู่ที่เมืองน้ี	

วันหน่ึงเกดิเหตจุลาจลท�าให้ระตหูมนัหยาปาเอ็ดรวมทัง้โอรสถกูสังหารส้ินชวิีต	ชาวเมอืง

จึงพร้อมใจกันเชิญดาหลังให้ขึ้นครองเมืองด้วยมีเหตุที่แสดงให้เห็นว่าดาหลังเป็นผู้มี

บุญญาธกิาร	ดาหลังตอบรบัค�าเชิญและได้หยงัหยงัส่าหรธีดิาของระตอูงค์ก่อนเป็นชายา	

	 ฝ่ายบุษบาส่าหรีและกัติกาซึ่งพรากจากปันหยี	 (อิเหนา)	 ตั้งแต่ตอนเรือแตก

และเดินทางไปอยู่ที่เมืองกุเรปัน	 คิดถึงปันหยีและอยากจะออกติดตามหา	 จึงชวนกัน

หนีออกจากเมืองกุเรปันแล้วปลอมตัวเป็นชายนักร�าออกเดินทางแสดง	 “อ้าโมะ”
๓
	 ไป

เรือ่ย	ๆ 	เพือ่สบืข่าวปันหย	ีจนกระทัง่ได้พบกบัปันหยหีรอืดาหลังทีเ่มอืงหมนัหยาปาเอ็ด

ซ่ึงขณะน้ันได้ขึน้ครองเมอืงแล้ว	เมือ่ได้พบกนั	บษุบาส่าหรแีละกตักิากย็ตุกิารปลอมตวั

เป็นอ้าโมะ
๔	
กลับมาเป็นหญิงดังเดิม	และอยู่กับปันหยีที่เมืองนี้

	 ต่อมาปันหยีได้ข่าวว่าแท้จริงบุษบาก้าโละมิได้ส้ินชีวิตในกองไฟตอนแบหลา	

แต่แปลงตัวเป็นชายเดินทางมะงุมมะงาหราอยู่	 จึงออกเดินทางตามหานาง	ท้ายที่สุด

ป ันหยีและมิสาประหมังกุหนิงก็ได ้พบกันและจ�ากันได ้ที่ เมืองกาหลัง	 ท�าให ้

มิสาประหมังกุหนิงสิ้นสาป	 กลับคืนมาเป็นหญิงดังเดิม	 จากนั้นปันหยีก็ให้เขียนสารไป

แจ้งข่าวแก่กษัตริย์วงศ์เทวา

 
๓	
เรื่องดาหลังกล่าวว่า	 อ้าโมะเป็นละครร�าประเภทหน่ึงที่ใช้ผู้ชายแสดง	 ธานีรัตน	์

จัตุทะศรี	(๒๕๕๘,	น.	๒๐๗)	สันนิษฐานว่าน่าจะหมายถึงละครของชวาที่เรียกว่า	“กัมบุห์”	(Gambuh)	

 
๔	
เรื่องดาหลังใช้ค�าว่า	“อ้าโมะ”	เรียกผู้แสดงอ้าโมะด้วย	เช่น	“สองอ้าโมะร�า”	หมายถึง	

ผู้แสดงอ้าโมะ	๒	คน	(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก,	๒๔๙๙,	น.	๖๒๔)
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การน�าเสนอตัวละครหญิงในเร่ืองดาหลัง: “แบบ” อันหลากหลายของ

ผู้หญิง

	 ผลการศึกษาการน�าเสนอตัวละครหญิงในเรื่องดาหลังพบว่า	 ตัวละครหญิง

ในเรือ่งน้ีมลัีกษณะและบทบาทหลากหลายแตกต่างกนัไป	อันแสดงให้เหน็ลกัษณะของ

ผู้หญิง	“แบบ”	ต่าง	ๆ	ซึ่งสามารถจ�าแนกได้	๒	กลุ่ม	ได้แก่	ตัวละครหญิงที่มีลักษณะ

เด่นตามแบบอุดมคต	ิและตวัละครหญงิทีม่ลัีกษณะเด่นไม่เป็นไปตามแบบอุดมคต	ิดงัน้ี

 ๑. ตัวละครหญิงท่ีมีลักษณะเด่นตามแบบอุดมคติ: บุษบาก้าโละในฐานะ

ผู้หญิงที่ดีงามเพียบพร้อม

	 ตัวละครหญิงในเรื่องดาหลังที่เพียบพร้อมทั้ง	 “ความงาม”	 และ	 “ความดี”	

ตามแบบฉบับของผู้หญงิในอุดมคตมิอียูห่ลายตวั	เช่น	บษุบาก้าโละธดิาท้าวดาหา	บุษบา

ส่าหรีธิดาท้าวปันจะรากัน	 กัติกาธิดาท้าวปักมาหงัน	 และหยังหยังส่าหรีธิดาระตูหมัน

หยาปาเอ็ด	ซึ่งต่างเป็นชายาของอิเหนา

	 ในบรรดาตัวละครหญิงดังกล่าวน้ี	 ตัวละครที่มีลักษณะตามแบบอุดมคติ

เด่นชัดมากทีสุ่ดและมบีทบาทส�าคญัทีส่ดุในเรือ่ง	คอื	บุษบาก้าโละ	ในหวัข้อน้ีจึงจะเลือก

บุษบาก้าโละมาอธิบายในฐานะตัวแทนของตัวละครหญิงกลุ่มนี้	

	 บุษบาก้าโละ	 เป็นธิดาของท้าวดาหากับประไหมสุหรี	 หมั้นหมายกับอิเหนา

ตั้งแต่เยาว์วัยตามจารีตของวงศ์เทวา	 แม้บุษบาก้าโละจะเกิดมาเพียบพร้อมทั้งในด้าน

วงศ์ตระกูล	 ฐานันดรศักดิ์	 และรูปลักษณ์ที่งดงาม	 แต่ชะตาชีวิตของนางกลับมิได้

ราบรืน่หรอืมคีวามสุขโดยตลอด	หากแต่ต้องเผชิญกบัความผันผวนและอุปสรรคต่าง	ๆ

ในชีวิต	 ความผกผันในชีวิตของนางเริ่มต้นตั้งแต่อิเหนาไปหลงรักหญิงอ่ืนและไม่ใส่ใจ

ทีจ่ะอภเิษกกบันาง	ท�าให้ท้าวดาหายกนางให้แก่ระตปูระตาหนซ่ึงมาสู่ขอนาง	แต่ก่อนถงึ

วันอภิเษกไม่กี่วัน	 ดาหลัง	 (อิเหนา)	 ซ่ึงเพิ่งได้มาพบและหลงรักนาง	 ก็ตัดสินใจฆ่า

ระตูประตาหนตายด้วยคิดว่าจะท�าให้นางไม่ต้องแต่งงานกับระตู	 แต่น่ันกลับท�าให้

ชีวิตบุษบาก้าโละต้องประสบเคราะห์กรรม	 คือต้องแบหลาตายตามระตูคู ่หมั้น

แม้องค์ปะตาระกาหลาจะมาช่วยชีวิตนางไว้	 แต่ก็ท�าให้ชีวิตของนางหลังจากน้ันต้อง

ผกผันไปอย่างส้ินเชิง	 เพราะนางต้องถูกแปลงเป็นชายและใช้ชีวิตเดินทางผจญภัยไป
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เรื่อย	 ๆ	 รวมทั้งต้องสวมบทบาทนักรบและจอมทัพในระหว่างนั้นด้วย	 อาจกล่าวได้ว่า	

กว่าที่ชีวิตของบุษบาก้าโละจะได้พบกับความสุขแท้จริง	 นางต้องผ่านบททดสอบและ

ความทุกข์ต่าง	 ๆ	 อย่างยาวนาน	 และเกิดความผันผวนเปลี่ยนแปลงในชีวิตหลายครั้ง	

ซึ่งล้วนเกิดจากการกระท�าหรือการก�าหนดของผู้อื่นทั้งสิ้น

	 ภาพรวมของชีวิตบุษบาก้าโละดังที่สรุปข้างต้นนี้	จึงแบ่งได้เป็น	๒	ช่วงหลัก	

คือ	 ช่วงชีวิตในวังในฐานะเจ้าหญิงแห่งเมืองดาหา	 และช่วงชีวิตนอกวังในฐานะชาย

นักรบที่ใช้ชื่อว่า	 มิสาประหมังกุหนิง	 ทั้งนี้	 แม้ตอนเป็นมิสาประหมังกุหนิง	 นางจะถูก

องค์ปะตาระกาหลาแปลงให้แต่งกายอย่างชายและหน้าอกหายไป	 แต่จิตใจของมิสา

ประหมังกุหนิงก็ยังคงเป็นหญิงอยู่	 ดังที่มิสาประหมังกุหนิงครวญถึงชีวิตตนเองตอน

หนึ่งว่า	 “เป็นหญิงอยู่เดียวเปลี่ยวองค์	 หวังประสงค์จะใคร่พบพระเชษฐา”	 (พระบาท

สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก,	๒๔๙๙,	น.	๕๒๘)	ดังนั้น	ชีวิตของมิสาประหมังกุหนิง

ในช่วงนี้จึงถือว่าเป็นชีวิตของบุษบาก้าโละเช่นกัน	มิได้เปลี่ยนตัวตนไป

	 ปัญหาและอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตของบุษบาก้าโละทั้ง	 ๒	 ช่วงดังกล่าว	

นับเป็นส่ิงที่ท ้าทายนางอย่างยิ่งว ่าจะสามารถด�ารงและแสดง	 “ความดีงาม”

ของผู้หญิงได้อย่างสมบูรณ์หรือไม่	ซึ่งบุษบาก้าโละก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า	นางมีครบ

ทั้ง	“ความงาม”	ของรูปลักษณ์	และ	“ความดี”	ของจิตใจและความประพฤติ	นางจึง

เป็นตัวละครหญิงตามแบบอุดมคติที่โดดเด่นในเรื่องนี้	“ความดีงาม”	ของบุษบาก้าโละ	

สรุปได้ดังนี้

 ในด้านความงาม บุษบาก้าโละมีรูปงามล�้าเลิศตามแบบอุดมคติ	 ดังเห็นได้

จากบทชมโฉมและบทพรรณนาปฏิกิริยาของผู้ที่ได้เห็นความงามของนาง	 เช่น	 ตอนที่

ดาหลังเห็นนางเป็นครั้งแรกระหว่างเชิดหนัง	 ดาหลังถึงกับตกตะลึงในความงามจน

เคล้ิมหลงพากย์หนังเป็นบทชมนาง	 หรือตอนที่ดาหลังครวญถึงบุษบาก้าโละหลังจาก

ได้เห็นนางครั้งแรก	 ก็ปรากฏบทชมโฉมนางอย่างละเอียด	 หรือตอนที่ดาหลังลอบ

เข้าหานางในต�าหนัก	 ก็ปรากฏบทชมโฉมนางผ่านสายตาของดาหลังเช่นกัน	 ในที่น้ี

จะยกตัวอย่างบทชมโฉมบุษบาก้าโละที่ปรากฏในบทที่ดาหลังครวญกับประสันตา

หลังเสรจ็ส้ินการเชิดหนัง	ซ่ึงชมโดยใช้ความเปรยีบตามขนบของบทชมโฉมในวรรณคดี

ไทย	ดังนี้
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	 เมื่อแสงเพลิงจ�ารัสชัชวาล	 พี่เห็นองค์เยาวมาลย์ฤๅไฉน

	 พักตร์น้องต้องจับกับแสงไฟ	 ยังติดใจน้องอยู่ตรึงตรา

	 ทรงโฉมประโลมลานสวาท	 นลาฏเลิศล�้าเลขา

	 องค์เอี่ยมเลียมลานโสภา	 กิริยาแช่มช้อยละมุนละไม

	 อันนางในแว่นแคว้นแดนชวา		 แต่ได้เห็นมาไม่เปรียบได้

	 พริ้งพร้อมดังจะกล่อมกลืนไว้		 ใต้ฟ้าจะหาไหนมาเทียมทัน

	 ดั่งเอกองค์อัปสรกัลยา	 ยาตรฟ้ามาแต่กระยาหงัน

	 ท�าไฉนจะได้ดั่งส�าคัญ	 ให้รัญจวนใจน้องไปมา

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก,	๒๔๙๙,	น.	๒๗๗)

 ในด้านความดี บุษบาก้าโละได้แสดงให้เห็นตลอดทั้งเรื่องว่า	 นางมี

ความประพฤตแิละลักษณะนิสัยตามแบบผู้หญงิในอุดมคตอิย่างชดัเจน	ทีเ่หน็ได้เด่นชัด

คือ	 เคารพเช่ือฟังผู้ใหญ่	 รักนวลสงวนตัว	 รักเดียวใจเดียว	 รวมทั้งมุ่งมั่นและอดทน

ในยามที่ประสบความทุกข์ยากต่าง	ๆ	ดังจะยกตัวอย่างต่อไปนี้

 ความเคารพเช่ือฟังผู้ใหญ่ของบุษบาก้าโละ	 เห็นได้จากการที่นางเช่ือฟัง	

ยอมรับ	และประพฤติตามค�าสั่งของผู้ใหญ่ทุกครั้ง	 โดยไม่เคยโต้แย้งหรือปฏิเสธ	 เช่น	

เมื่อท้าวดาหายกนางให้แต่งงานกับระตูประตาหนเพื่อประชดอิเหนาที่ไม่ยอมแต่งงาน

กับนาง	นางก็ยินยอมแต่โดยดี	แม้จะไม่เต็มใจ	หรือในตอนที่น้องชายของระตูประตา-

หนทลูท้าวดาหาขอให้บุษบาก้าโละแบหลาเพือ่แสดงความบรสุิทธิใ์จว่ามไิด้เกีย่วข้องกบั

การตายของระตู	นางก็ยินยอมแต่โดยดีเช่นกัน	ทั้งนี้ก็เพื่อรักษาค�าพูดของท้าวดาหาที่

รับปากกับน้องชายของระตู	 และเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ของตนเองให้เป็นที่ประจักษ์	

ดังที่นางกล่าวว่า	“จะขอม้วยด้วยความสัจจา	ให้ประจักษ์แก่เทวาน้อยใหญ่”	(พระบาท-

สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก,	 ๒๔๙๙,	 น.	 ๓๗๖)	 ความเคารพเช่ือฟังผู้ใหญ่ของ

บุษบาก้าโละ	 ยังเห็นได้จากตอนที่นางยอมรับชีวิตที่องค์ปะตาระกาหลาก�าหนดให้แต่

โดยดี	 คือการถูกแปลงเป็นชายและถูกสาปว่าจะกลับเป็นหญิงได้ก็ต่อเมื่อได้พบกับ

อิเหนา	ดังที่นางกล่าวแก่องค์ปะตาระกาหลาว่า	 “ตามแต่สมเด็จพระอัยกา	ชีวาอยู่ใต้

บาทบงสุ์”	(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก,	๒๔๙๙,	น.	๓๙๕)
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 ความรักนวลสงวนตัวของบุษบาก้าโละ	 เห็นได้เด่นชัดในตอนที่ดาหลัง

ลอบเข้าไปพบนางที่ต�าหนัก	กล่าวคือ	หลังจากดาหลังได้เห็นบุษบาก้าโละเป็นครั้งแรก

ระหว่างเชิดหนังและหลงรักนาง	 ก็ได้ท�าอุบายลอบเข้าไปหานางที่ห้องบรรทมถึง

๓	ครัง้	ทกุครัง้ทีด่าหลังลอบเข้ามาพบนาง	ไม่ว่าดาหลังจะเกีย้วพาราสีหรอืโลมเล้าเอาใจ

อย่างไร	บุษบาก้าโละก็จะป้องปัดขัดขืนทุกครั้ง	และไม่ยอมมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับ

ดาหลัง	 ตอนที่ดาหลังลอบเข้าหาบุษบาก้าโละทั้ง	 ๓	 ครั้งน้ี	 จึงเป็นช่วงที่แสดงให้เห็น

ความรักนวลสงวนตัวและจิตใจอันเข้มแข็งของบุษบาก้าโละที่พยายามรักษาตนมิให้

ดาหลังล่วงเกนิ	ขณะเดยีวกนักเ็ป็นช่วงชีวิตทีน่่าเหน็ใจนางอย่างยิง่	เพราะนางไม่สามารถ

หลีกเล่ียงการถกูดาหลังแตะเน้ือต้องตวัและสัมผัสกายได้	และกไ็ม่อาจร้องเรยีกให้ใคร

มาช่วยได้ด้วยนางเกรงว่าผู้คนจะล่วงรู้และนางจะต้องอับอาย	 นางจึงต้องยอมจ�านน

ต่อโชคชะตาและป้องปัดขัดขืนเท่าที่จะท�าได้	 ความรู้สึกของบุษบาก้าโละในตอนน้ี

จึงมีทั้งโกรธ	 แค้น	 อับอาย	 เสียดายตนเอง	 และเสียใจที่ไม่อาจหลีกเล่ียงจากการถูก

ดาหลังแตะต้องตวัได้	ในทีน้ี่	จะยกบทพรรณนาภาพของบุษบาก้าโละตอนดาหลังเข้าหา

นางครั้งแรก	 มาเป็นตัวอย่างให้เห็นว่านางพยายามรักษาตนให้รอดพ้นจากการถูก

ล่วงเกิน	 โดยตั้งใจมั่นว่า	 “สุดแต่ไม่ปลดปลงลงใจด้วย	 ถึงชีวิตจะม้วยสังขาร์”	 และ

“เป็นความสัจจาไม่ปลงใจ”	ดังนี้

	 	 เมื่อนั้น	 ระเด่นบุตรีดาหา

	 สะดุ้งตื่นฟื้นกายกายา	 เห็นดาหลังเข้ามาประคององค์

	 นางตระหนกตกใจไม่มีขวัญ	 เพียงชีวันจะท�าลายเป็นผุยผง

	 จึ่งผลักไสมิให้มาต้ององค์	 โฉมยงลุกขึ้นจะไคลคลา

	 ดาหลังเกี้ยวกระหวัดรัดไว้	 นางกลัดกลุ้มใจเป็นหนักหนา

	 จึ่งหยิกข่วนป้องปัดด้วยโกรธา		 มิให้ต้องกายาเยาวมาลย์

	 แล้วนางตริตรึกนึกใน	 ว่าดาหลังนี้ใจอาจหาญ

	 มิได้คิดชีวิตจะวายปราณ	 กล้าหาญเข้ามาถึงปรางค์ใน	

	 กูจะเรียกพี่เลี้ยงสาวศรี	 ให้ไปทูลพระชนนีเป็นใหญ่

	 จับดาหลังฆ่าเสียให้บรรลัย	 กิติศัพท์ฦๅไปทั่วโลกา

	 ถึงดาหลังจะม้วยชีวี	 ความอายก็จะมีไปภายหน้า

	 เมื่อได้มาถูกต้องกายา	 ใครจะเห็นสัจจาที่ในใจ
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	 เขาจะค่อนติฉินนินทา	 จะเอาหน้าไปไว้ที่หนไหน

	 จ�ากูจะหยุดยั้งชั่งใจ	 ใช้กรรมไปตามเวรา

	 สุดแต่ไม่ปลดปลงลงใจด้วย	 ถึงชีวิตจะม้วยสังขาร์

	 อันคนต�่าศักดิ์ชาติช้า	 เป็นความสัจจาไม่ปลงใจ

	 นางมิได้ชายเนตรดูพักตรา	 จะกล่าววาจาก็หาไม่

	 แต่นิ่งขึงขัดกลัดใจ	 คอยป้องปัดมิให้ต้ององค์

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก,	๒๔๙๙,	น.	๒๙๑)

	 ต่อมาเมือ่บษุบาก้าโละรูว่้าท้าวดาหาได้ตอบตกลงยกนางให้แก่ระตปูระตาหน

ที่มาสู่ขอ	ความทุกข์ของนางก็ยิ่งทวีคูณมากยิ่งขึ้น	จากเดิมที่ทุกข์ใจจากการถูกดาหลัง

แตะเน้ือต้องตัวให้มีมลทินอยู่แล้ว	 ก็ยิ่งทุกข์หนักขึ้นจากการที่จะต้องแต่งงานกับระตู

ประตาหน	เพราะเท่ากบัว่านางจะต้องมมีลทนิกบัชายถงึสองคน	ด้วยเหตน้ีุ	นางจึงตัง้ใจว่า	

“แม้นม้วยชีวีจะดกีว่า”	และ	“จะสูต้ายมใิห้ชมชดิ”	คอืหากต้องครองคูก่บัระตปูระตาหน	

นางก็ขอยอมตาย	ดังบทครวญที่ว่า

	 ทอดองค์ลงอ่อนนอนนิ่ง	 อาวรณ์ร้อนยิ่งกว่าเพลิงจี่

	 อกเอ๋ยเกิดมาเป็นสตรี	 มีแต่เดือดร้อนทุกเวลา

	 จะคิดฉันใดก็ใช่ที่	 แม้นม้วยชีวีจะดีกว่า

	 เสียแรงสงวนศักดิ์รักกายา	 ทีนี้จะมาเป็นด้วยสามานย์

	 โอ้อนิจจาอกเอ๋ย	 ที่ไหนเลยจะเป็นแก่นสาร

	 จะอยู่ไปก็ไม่จิรังกาล	 ดั่งหญิงสาธารณ์ที่โหดไร้

	 มาเสียวงศ์เสียพงศ์เทวา	 จะดูหน้าวงศากระไรได้

	 เป็นราคีปนก็จนใจ	 จะผ่อนผันฉันใดก็สุดคิด

	 อันจะครองกับท้าวประตาหน	 ถึงความสุขจะล้นเท่าดุสิต

	 จะสู้ตายมิให้ชมชิด	 จะรับความผิดทั้งปวงไป

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก,	๒๔๙๙,	น.	๓๓๗-๓๓๘)
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	 ความทุกข์ที่ไร้ทางออกของบุษบาก้าโละดังกล่าวน้ี	 ท�าให้นาง	 “จนใจ”	 และ

จ�าใจขอให้ดาหลังพาหนี	ทั้งนี้มิใช่เพราะนางรักใคร่ดาหลัง	แต่เพราะดาหลังคือชายคน

แรกที่แตะต้องกายนาง	ดังที่นางกล่าวว่า

	 เมื่อเกิดมาเป็นสตรี	 จะสงวนประเวณีให้แจ่มใส

	 มาท�าผิดระคนก็จนใจ	 เกิดมาก็ใช้เวรา

	 อันจะมามีกรรมซ�้าเป็นสอง	 ไม่ยอมใจให้ครองเสน่หา

	 มิให้ชายสองต้องกายา	 ฤๅจะพาหนีไปจากเวียงชัย

	 	 (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก,	๒๔๙๙,	น.	๓๔๔)

	 หากพิจารณาในมุมของผู้อ่าน	 การที่บุษบาก้าโละถูกดาหลังเข้าหาและ

แตะเน้ือต้องตัวดังกล่าวน้ี	 มิได้ผิดขนบของตัวละครหญิงในวรรณคดีไทยแต่อย่างใด	

เน่ืองจากผู้อ่านทราบอยูแ่ล้วว่าดาหลังคอือิเหนา	แต่หากพจิารณาในมมุของบุษบาก้าโละ	

ก็ถือว่าเป็นช่วงที่นางถูกท้าทายและทดสอบความรักนวลสงวนตัวอย่างชัดเจนเพราะ

นางไม่ทราบว่าดาหลังคืออิเหนา	ซึ่งบุษบาก้าโละก็ได้แสดงให้เห็นว่า	แม้นางมิอาจห้าม

การกระท�าของดาหลังได้	 แต่นางก็พยายามรักษาตนอย่างสุดความสามารถเพื่อมิให้มี

ความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับดาหลัง	ซึ่งนางก็ท�าได้ส�าเร็จ	แต่กระนั้น	นางก็อยู่ด้วยความทุกข์

ทรมานใจเพราะถือว่าตนมีราคีจากการถูกชายแตะเนื้อต้องตัวไปแล้ว	 จนภายหลังเมื่อ

นางทราบความจรงิว่าดาหลังคอือิเหนาผู้เป็นคูห่มัน้	ความทกุข์ดงักล่าวจึงปลดเปล้ืองไป

	 ส่วนคุณสมบัติด้านความรักเดียวใจเดียว	ความรักของบุษบาก้าโละค่อนข้าง

แปลกไปจากตัวละครหญิงในเรื่องอ่ืน	 ๆ	 ตรงที่นางพบกับตัวละครเอกฝ่ายชายตอน

ปลอมตัวก่อน	 แล้วจึงมาทราบความจริงภายหลังว่าตัวละครน้ันคือใคร	 กล่าวคือ	

นางได้พบกบัอิเหนาตอนปลอมตวัเป็นดาหลังก่อน	แล้วต่อมาจึงทราบว่าดาหลังคอือิเหนา	

ด้วยเหตน้ีุ	ความรกัทีน่างมต่ีอตวัละครเอกฝ่ายชาย	จึงเริม่จากความปักใจในตวัดาหลัง

ก่อน	เน่ืองจากเป็นชายคนแรกทีเ่กีย้วพาราสีและแตะต้องกายนาง	ซ่ึงเท่ากบัว่านางตก

เป็นสมบัติของดาหลังแล้ว	 นางจึงตั้งใจมั่นว่าจะไม่มีชายอ่ืนอีกเป็นคนที่สอง	 ดังที่

นางกล่าวแก่ดาหลังตอนขอให้พาหนีจากเมอืงดาหาก่อนถงึวันแต่งงานกบัระตปูระตาหน

ว่า	 “มิให้ชายสองต้องกายา	 ฤๅจะพาหนีไปจากเวียงชัย”	 (พระบาทสมเด็จพระพุทธ-

ยอดฟ้าจุฬาโลก,	 ๒๔๙๙,	 น.	 ๓๔๔)	 แต่ดาหลังก็มิได้พานางหนี	 หรือตอนที่นางเป็น
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มิสาประหมังกุหนิง	 ก็ร�าพันถึงดาหลังในท�านองเดียวกันว่า	 ดาหลังเป็นชายคนแรกที่	

“ได้ถูกต้องกายา”	ของนาง	ท�าให้นางไม่คิดที่จะมีชายอื่นอีก	ดังนี้	

	 แล้วคิดคะนึงถึงดาหา	 ตั้งความสัจไว้หนักหนา

	 แล้วได้ถูกต้องกายา	 ไม่คิดชีวาด้วยอาลัย

	 อันเกิดมาเป็นตัวสตรี		 อันจะมีผัวสองอย่าสงสัย	

	 แม้นมิพบพระพี่จะบรรลัย		 อยู่ไปก็จะทนเวทนา	

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก,	๒๔๙๙,	น.	๔๓๒)

	 ความปักใจทีบ่ษุบาก้าโละมต่ีอดาหลังในช่วงแรก	จึงยงัมไิด้เช่ือมโยงกบัอิเหนา	

เน่ืองจากนางยงัไม่ทราบว่าดาหลังคอือิเหนา	จนกระทัง่องค์ปะตาระกาหลาได้มาเข้าฝัน

บอกนางตอนเป็นมิสาประหมังกุหนิงว่า	 ดาหลังคืออิเหนา	 จึงท�าให้ความรักและ

ความภักดีที่นางมีต่อดาหลังเชื่อมโยงกับอิเหนาผู้เป็นคู่หมั้นที่แท้จริง	 บทประพันธ์

ที่แสดงให้เห็นความรักและความห่วงหาที่บุษบาก้าโละมีต่อดาหลังหรืออิเหนา

มอียูห่ลายช่วงดงัจะยกตวัอย่างบทครวญในตอนทีเ่ดนิทางตามหาอิเหนามาแสดง	ดงัน้ี

	 เอนองค์ลงยังปัจถรณ์	 ให้อาวรณ์ค�านึงถึงพระเชษฐา

	 โอ้ว่ากะกังของน้องยา	 จะสัญจรเที่ยวอยู่พาราใด

	 ด้วยพรากพลัดก�าจัดจากเอองค์	 จะมีพลจตุรงค์ก็หาไม่

	 จะทรกรรมแสนยากล�าบากใจ	 เหลือบยุงริ้นไรจะราวี

	 ทั้งไม่มีที่ลาดอาสน์รอง	 พระวรกายจะเศร้าหมองศรี

	 จะอดอยากโภชนาสาลี	 พระอินทรีย์จะเศร้าโรยรา

	 ไหนจะทุกข์ถึงน้องที่จากกัน	 ส�าคัญว่าม้วยสังขาร์

	 ท�าไฉนพระจะแจ้งกิจจา	 ว่าองค์ขนิษฐาไม่บรรลัย

	 ยกพลมาตามพระทรงเดช	 ในประเทศกรุงชวาน้อยใหญ่

	 ต่างองค์ต่างไม่แจ้งประจักษ์ใจ	 ท�าไฉนจะได้พบพาน

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก,	๒๔๙๙,	น.	๗๐๙)
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	 คุณสมบัติเด่นอีกประการหน่ึงของบุษบาก้าโละ	 คือ	 ความมุ่งมั่นอดทนและ

ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่าง ๆ	 ดังเห็นได้เด่นชัดตอนสวมบทบาทเป็นมิสาประหมังกุหนิง	

เน่ืองจากเป็นช่วงที่นางต้องประสบกับความทุกข์ยากและความผกผันในชีวิตหลาย

ประการ	 เช่น	 ต้องพรากจากครอบครัวและบ้านเมือง	 ต้องถูกแปลงเป็นชาย	 ต้อง

เดนิทางมะงุมมะงาหราไปเรือ่ย	ๆ 	ต้องเป็นผู้ปกครองและจอมทพั	และต้องตามหาคนรกั

ที่พรากจากกันโดยไม่รู้ว่าจะได้พบกันหรือไม่	 ในช่วงดังกล่าว	 นางได้แสดงให้เห็นว่า

แม้ชีวิตต้องประสบความทุกข์ยากและเป็น	 “เหยื่อ”	 ของชะตากรรม	 ซ่ึงเกิดจาก

การกระท�าของคนอ่ืน	 ๆ	 แต่นางก็มิได้ท้อถอยหรือต�าหนิผู้ใด	 หากแต่มีจิตใจที่มุ่งมั่น

อดทน	 และกล้าหาญในการต่อสู้กับปัญหาต่าง	 ๆ	 ดังเห็นได้จากการที่นางยกพลเที่ยว

ตามหาอิเหนาอย่างไม่ย่อท้อเป็นเวลาหลายปี	ควบคูก่บัการเรยีนรูโ้ลกกว้างและท�าหน้าที่

ของผู้น�าและจอมทัพอย่างดียิ่ง	 จนสามารถรบตีได้บ้านเมืองต่าง	 ๆ	 กว่าจะได้พบกับ

อิเหนาในท้ายที่สุด	

	 บทประพันธ์ที่แสดงให้เห็นความมุ่งมั่นอดทนและไม่ย่อท้อของมิสาประหมัง

กุหนิงมีอยู่หลายช่วง	 เช่น	 ตอนมิสาประหมังกุหนิงเดินทางไปเมืองบาหลีเพื่อตามหา

อิเหนา	 ระหว่างทางนางได้ครวญถึงอิเหนาด้วยความโศกเศร้า	 แต่สุดท้ายก็สามารถ

หักใจข่มความเศร้าได้	อันแสดงให้เห็นจิตใจที่เข้มแข็งของนาง	ดังนี้	

	 พระชมไม้ให้คิดพิศวง	 ตะลึงหลงทอดถอนฤทัยใหญ่

	 คิดถึงพระเชษฐายาใจ	 ชลนัยน์คลอคลองนัยนา

	 นิจจาเอ๋ยไฉนเลยจะแจ้งความ	 ว่าน้องนี้มาติดตามหา

	 พระจะอยู่บุรีใดนะอกอา	 ฤๅจะเที่ยวอยู่ป่าพนาลัย

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

	 พระตรึกพลางทางเร่งรถชัย	 ถึงปากพงดงใหญ่คีรีศรี

	 พระหักจิตคิดฝืนสมประดี	 จะให้หายคลายที่อาวรณ์

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก,	๒๔๙๙,	น.	๖๑๐)

	 หรือตอนที่มิสาประหมังกุหนิงให้ยกทัพออกจากเมืองมะลาหราเพื่อตามหา

อิเหนาต่อไป	นางกต็ัง้ใจมัน่ว่าจะตามหาอิเหนาไปจนกว่าจะพบ	ดงัทีก่ล่าวว่า	“จะเสาะหา

ไปกว่าจะพบพาน”	(พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก,	๒๔๙๙,	น.	๘๔๔)	เช่นเดยีว
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กับตอนที่มิสาประหมังกุหนิงให้ยกทัพออกจากเมืองมรกัดสุหรูเพื่อตามหาอิเหนาต่อไป

ก็แสดงให้เห็นความมุ่งมั่นของนาง	 ดังที่นางกล่าวกับพี่เล้ียงว่า	 “จะขอรบรุกทุกนิเวศ

ไปกว่าจะแจ้งเหตุพระเชษฐา”	 (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก,	 ๒๔๙๙,	

น.	๘๖๓)	

 ๒. ตัวละครหญิงที่มีลักษณะเด่นไม่เป็นไปตามแบบอุดมคติ

	 ตัวละครหญิงในเรื่องดาหลังที่มีลักษณะเด่นไม่เป็นไปตามอุดมคติมีอยู ่

หลายตวั	ตวัละครเหล่าน้ีสะท้อนให้เหน็ภาพของผู้หญงิ	“แบบ”	ต่าง	ๆ 	อย่างหลากหลาย	

ได้แก่	 ผู้หญิงที่มีรักสูงเกินศักดิ์	 ผู้หญิงที่ฝักใฝ่ในกามารมณ์	 ผู้หญิงที่ใฝ่หาสามีและ

ชักชวนชายให้เข้าหา	ผู้หญิงที่แสดงความรักต่อชายก่อน	และผู้หญิงที่นอกใจสามี	ดังนี้

  ๒.๑ ผู้หญิงที่มีรักสูงเกินศักดิ์: เกนบุษบาส่าหรี 

	 	 เรื่องดาหลังกล่าวว่า	 เดิมเกนบุษบาส่าหรีเป็นนางฟ้า	 แต่ต้อง	 “จุติมา

ใช้กรรม”	เป็นลูกสาวของชาวไร่เมอืงกเุรปัน	(พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก,	

๒๔๙๙,	น.	๑๗)	อิเหนาบังเอิญได้พบเกนบุษบาส่าหรีตอนไปเที่ยวป่า	ความงามของนาง

ท�าให้อิเหนาหลงรักทันทีเมื่อแรกเห็น	 ดังที่อิเหนาชมความงามของนางตอนหน่ึงว่า

นางมีความงามยิ่งกว่า	 “บุหลันที่แจ่ม”	 และงามมาก	 “ดั่งจะหายละลายไปกับตา”

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก,	๒๔๙๙,	น.	๒๙)

	 	 อิเหนาเกี้ยวนางเกนบุษบาส ่าหรีและได ้นางเป ็นชายา	 ความรัก

ความลุ่มหลงทีม่ต่ีอนาง	ท�าให้อิเหนาไม่ใส่ใจทีจ่ะแต่งงานกบับษุบาก้าโละ	เมือ่ท้าวกเุรปัน

ทราบว่าอิเหนาหลงรักนางชาวไร่จนท�าให้ไม่สนใจเรื่องการแต่งงานกับบุษบาก้าโละ

ก็โกรธมาก	 ด้วยเห็นว่านางน้ันต�่าศักด์ิไม่คู่ควรเป็นชายาของอิเหนา	 ดังที่กล่าวว่า

“มนัชาวไร่ไม่ควรทีม่าเป็นเหล่า”	(พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก,	๒๔๙๙,	น.	๔๐)	

ด้วยเหตุนี้	ท้าวกุเรปันจึงสั่งให้ต�ามะหงงไปลวงเกนบุษบาส่าหรี	“มาพิฆาตเสียที่ในป่า”	

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก,	 ๒๔๙๙,	 น.	 ๔๔)	 โดยท้าวกุเรปันท�าอุบาย

ส่ังให้อิเหนาไปล่าเน้ือ	แล้วให้ต�ามะหงงอาศยัช่วงทีอิ่เหนาไม่อยู	่ไปลวงเกนบุษบาส่าหรี

ออกมาฆ่าที่กลางป่า	 เมื่ออิเหนากลับมาพบว่าเกนบุษบาส่าหรีถูกต�ามะหงงฆ่าตาย

ก็เสียใจมาก	 จึงหนีออกจากเมืองกุเรปันและเดินทางมะงุมมะงาหราไปเรื่อย	 ๆ	 จนได้
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ไปพบบุษบาก้าโละที่เมืองดาหา

	 	 ลักษณะและบทบาทของเกนบุษบาส่าหรดีงัทีก่ล่าวมาข้างต้นน้ี	สะท้อนให้

เห็นว่า	ผู้หญิงที่รักกับผู้ชายที่มีศักดิ์สูงกว่าและไม่คู่ควรกันนั้น	ไม่อาจมีความสุขราบรื่น

ได้โดยตลอด	 แม้ว่าผู้หญิงน้ันจะงามล�้าเลิศหรือผู้ชายจะรักผู้หญิงน้ันเพียงใดก็ตาม

ซ่ึงเกนบุษบาส่าหรกีต็ระหนักถงึความจรงิข้อน้ี	นางจึงได้กล่าวเตอืนอิเหนาว่า	นางน้ันมี	

“ศักดิ์ต�่า”	และเป็นเพียง	 “ชาวป่าพนาลัย”	จึงไม่คู่ควรกับอิเหนาผู้สูงส่ง	การที่อิเหนา

มารักนาง	จะท�าให้ผู้คนต�าหนินางได้ว่า	 “เข็ญใจใฝ่ใหญ่ไม่เจียมตัว”	 (พระบาทสมเด็จ-

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก,	๒๔๙๙,	น.	๒๕)	และหากท้าวกุเรปันทราบเรื่องก็จะไม่พอใจ	

	 	 กระน้ัน	อิเหนากม็ไิด้ฟังค�าทดัทานของนาง	ยงัคงดงึดนัทีจ่ะครองรกักบันาง

ต่อไป	 เพราะอิเหนาคิดแต่เพียงว่า	 “เอาแต่ความรักเป็นประธาน	 จะต้องการอะไรกับ

ข้อนี้”	 (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก,	๒๔๙๙,	น.	๒๕)	และด้วยเหตุนี้	 จึง

ท�าให้เกนบุษบาส่าหรีต้องพบกับเคราะห์กรรม	คือรับโทษตายจากท้าวกุเรปัน	ซึ่งก็เป็น

ไปตามค�าพูดที่นางกล่าวแก่อิเหนาตั้งแต่แรกว่า	 “แม้นทราบถึงศรีปัตหรา	ก็น่าที่แลข้า

จะตักษัย”	และ	“อันความผิดก็จะอยู่กับผู้ยาก	แต่พระหากจะได้เกษมศรี”	 (พระบาท-

สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก,	๒๔๙๙,	น.	๒๖)

	 	 เกนบุษบาส่าหรี	 จึงเป็นภาพสะท้อนของผู้หญิงที่มีรักสูงเกินศักดิ์	 อันน�า

ไปสู่จุดจบของชีวิตที่น่าเศร้าและน่าเห็นใจอย่างยิ่ง

  ๒.๒ ผู้หญิงที่ฝักใฝ่ในกามารมณ์: นางพระยาณุสาตันและบริวาร

	 	 นางพระยาณุสาตัน	 เป็นราชินีปกครองเมืองณุสาตัน	 ซึ่งเสนาทหารและ

ชาวเมืองทั้งหมดในเมืองน้ีต่างเป็นผู้หญิง	 ด้วยเหตุน้ี	 เมื่อปันหยีกับมิสามะงาหรัด	

(ประสันตา)	เดินทางพลัดหลงเข้าเมืองมา	ชาวเมืองจึงตื่นเต้นมาก	เพราะ	“แต่เกิดมา

ไม่เคยเห็นพบชาย” (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก,	๒๔๙๙,	น.	๑๙๑)	

	 	 ลักษณะและบทบาทของตัวละครหญิงในเมืองณุสาตัน	 ทั้งนางพระยา

ณุสาตันและเสนาชาวเมือง	 สะท้อนภาพของผู้หญิงที่ฝักใฝ่หรือมักมากในกามารมณ์

อย่างชัดเจน	ดังนี้
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	 	 ความฝักใฝ่ในกามารมณ์ของนางพระยาณุสาตัน	 เห็นได้ตั้งแต่ก่อนที่นาง

จะได้พบกับปันหยี	 กล่าวคือ	 ก่อนหน้าวันที่จะพบกับปันหยี	 นางฝันว่าพระนารายณ	์

“แบ่งภาคจากเกษียรสาคร”	 มาร่วมสังวาสกับนาง	 ครั้นนางตื่นขึ้นและนึกถึงความฝัน

ก็เกิดความรู้สึก	 “ป่วนปั่นถึงความพิสมัย”	 และเฝ้าคิดถึงแต่	 “ความก�าหนัดสวัสดี”

หรอืความสุขทางกามารมณ์	(พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก,	๒๔๙๙,	น.	๑๙๑)	

ความฝันเชิงสังวาสดังกล่าวน้ี	 นอกจากมีนัยบอกเหตุล่วงหน้าว่านางจะได้ครอง

รักกับปันหยีผู้สืบเช้ือสายจากเทวดาแล้ว	 ยังแสดงให้เห็นความ	 “ป่วนปั่น”	 และ

“ความก�าหนัด”	ในกามของนางด้วย	ซึ่งต่อมาเมื่อนางได้พบกับปันหยี	ความปรารถนา

ดังกล่าวก็ยิ่งเด่นชัดขึ้น	ดังที่กล่าวว่า	เพียงครั้งแรกที่นางได้เห็นปันหยี	ก็	“คิดพิศวาส

เพียงขาดใจ”	 จนถึงกับยอมยกบ้านเมืองและทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้แก่ปันหยี	 และ

เมื่อได้พูดคุยกับปันหยี	นางก็ยิ่งเกิดความ	“พิศวาส”	และ	“ใจจะขาดด้วยความเสน่หา”	

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก,	๒๔๙๙,	น.	๑๙๑-๑๙๒)	

	 	 ส่วนความฝักใฝ่และมักมากในกามารมณ์ของเสนาและชาวเมืองณุสาตัน	

เห็นได้เด่นชัดผ่านความสัมพันธ์ของพวกนางกับมิสามะงาหรัด	 กล่าวคือ	 หลังจากที่

ปันหยีเข้าวังและได้ครองคู่กับนางพระยาณุสาตันแล้ว	 มิสามะงาหรัดได้ถูกพวกเสนา

และชาวเมืองรับไป	“บ�ารุงรัก”	จนครบ	“ทุกบ้านเสนา”	และ	“สิ้นทั้งประชาชนมนตรี”	

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก,	๒๔๙๙,	น.	๑๙๒)	การที่มิสามะงาหรัดต้อง

ตอบสนองความปรารถนาของผู้หญิง	“ทั้งพารา”	โดย	“มิได้ว่างเว้นสักราตรี”	นี้	ท�าให้

มสิามะงาหรดัซูบผอมอ่อนแรงลงและทกุข์ทรมานแทบส้ินชีวิต	จนต้องขอร้องให้ปันหยี

พาหนีออกจาก	“เมืองจังไรกาลกิณี”	นี้	ดังที่กล่าวว่า

	 ได้ความร้อนร่านร�าคาญจิต	 ด้วยเหลือฤทธิ์เหลือก�าลังหนักหนา

	 จนหิวโหยโรยแรงวิญญา	 ด้วยมิได้ว่างเว้นสักราตรี

	 แต่ผลัดเปลี่ยนเวียนไปทั้งพารา	 จนซูบผอมพักตราน่าบัดสี

	 ด้วยเหลือตัวกลัวจะม้วยชีวี	 ก็ร้องไห้วิ่งหนีเข้ามา

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

	 จึ่งค่อยกระซิบทูลมา	 เหลือปัญญาข้าแล้วไม่ทนได้

	 จ้าวข้าเราพากันหนีไป	 ให้พ้นเมืองจังไรกาลกิณี

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก,	๒๔๙๙,	น.	๒๓๗)
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	 	 ปันหยเีหน็ด้วยกบัมสิามะงาหรดัทีจ่ะหนีออกจากเมอืงน้ี	จึงท�าอุบายลานาง

พระยาณุสาตันไปเล่นไพร	 แล้วลอบหนีออกจากเมือง	 เมื่อเสนากลับมาทูลนางพระยา

ณุสาตันว่าปันหยีหนีหายไปแล้ว	 นางก็เสียใจมาก	 บทครวญของนางพระยาณุสาตัน

ในตอนนี้สะท้อนให้เห็นว่านางมีความรู้สึกหลากหลายระคนกัน	 ทั้งโศกเศร้าที่ถูกคนรัก

ทอดทิ้ง	อับอายอดสูใจที่เสียรู้	“กลชาย”	และถูกชาย	“หน่ายหนี”	เสียดายรสรักที่เคย

ได้รับ	และเจ็บช�้าใจที่เคยหลงบ�าเรอคนรักอย่างดียิ่ง	ดังความตอนหนึ่งว่า

	 มาทอดทิ้งน้องไว้ให้เดียวดาย	 ให้ได้อายอัปยศอดสู

	 นิจจาเอ๋ยสุดคิดสุดรู้	 พระโฉมตรูท�าได้ไม่เมตตา

	 อันเป็นหญิงถ้าชายหน่ายหนี	 ย่อมอายแก่สตรีในแหล่งหล้า

	 เป็นที่ติฉินนินทา	 จะเอาหน้าไปไว้ที่แห่งใด

	 อันกลชายนี้มากหลายชั้น	 หญิงใดไม่รู้ทันก็หลงใหล

	 ล้วนค�าหวานให้ละลานละเล็งใจ	 ทั้งเสียตัวแล้วทั้งได้อัประมาณ

	 เสียทีที่บ�าเรอเสนอพักตร์	 เสียดายทั้งรสรักสมัครสมาน

	 น้อยจิตเพียงชีวิตจะวายปราณ	 จะรู้เท่าภูบาลก็ไม่มี

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก,	๒๔๙๙,	น.	๒๔๘)

	 แม้ตัวละครนางพญาณุสาตันจะถูกน�าเสนอให้สะท้อนภาพของผู้หญิงที่ฝักใฝ่

ในกามารมณ์ดังกล่าวข้างต้น	 แต่มิติทางอารมณ์ของนางที่ปรากฏในบทครวญ

ดงักล่าวน้ี	กนั็บว่าได้แสดงให้เหน็แง่มมุทีน่่าเหน็ใจยิง่ในฐานะผู้หญงิคนหน่ึงทีม่คีวามรกั

และทุกข์จากความรัก

  ๒.๓ ผู้หญิงที่ใฝ่หาสามีและชักชวนชายให้เข้าหา: จินตะหราวาตี

	 	 จินตะหราวาตีเป็นธิดาของระตูปัตหร�า	 วันหน่ึงนางฝันว่านักบวชชื่อ

หลังหลังหน่ึงหรดั	(อิเหนา)	ซ่ึงบ�าเพญ็พรตอยูบ่นภเูขาได้มาร่วมสังวาสกบันาง	เมือ่ตืน่ขึน้

นางจึงเฝ้าแต่	 “ก่นกันแสงหา”	 หลังหลังหน่ึงหรัดด้วยปรารถนาอยากได้มาเป็นสามี	

ทั้งที่ยังไม่ทราบว่าหลังหลัดหน่ึงหรัดเป็นใครและมีตัวตนจริงหรือไม่	 ความปรารถนา

และความทุกข์ร้อนใจท�าให้นาง	“ไม่สรงไม่เสวย”	“ไม่เฝ้าบิตุเรศมารดา”	และ	“ไม่เป็น

สมประดี”	(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก,	๒๔๙๙,	น.	๔๕๒)
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	 	 จินตะหราวาตขีอให้ระตปัูตหร�าช่วยพาหลังหลงัหน่ึงหรดัมาให้นาง	โดยยืน่

ค�าขาดว่าหากนาง	“มิได้ดั่งใจคิด”	ชีวิตก็จะ	“ม้วยอวสาน”	(พระบาทสมเด็จพระพุทธ-

ยอดฟ้าจุฬาโลก,	๒๔๙๙,	น.	๔๕๓)	ระตปัูตหร�าต้องการช่วยให้ธดิาสมปรารถนา	แต่กจ็นใจ

ด้วยไม่รู้จักว่าหลังหลังหน่ึงหรัดคือใคร	 ระตูจึงท�าพิธีบวงสรวงขอให้เทวดาช่วยเหลือ	

เทวดารบัเครือ่งพลีกรรมแล้วกร็บัทีจ่ะช่วย	โดยแปลงเป็นเหยีย่วไปบนิล่อหลังหลังหน่ึง

หรัดบนภูเขาให้ว่ิงไล่ตามจนเข้าไปถึงปราสาทของจินตะหราวาตี	 เมื่อได้พบกับนาง

หลังหลังหนึ่งหรัดก็ลาพรตกลับมาเป็นปันหยีและได้นางเป็นชายา	

	 	 หลังจากอยู่กับจินตะหราวาตีมาระยะหน่ึงจนนางตั้งครรภ์ได้	 ๕	 เดือน	

ปันหยกีเ็กดิคดิถงึน้องชายทัง้สอง	(จินตระวันหนาและจะหรงักะหนังโหละ)	ทีพ่รากจาก

กันโดยไม่ทันลา	 รวมทั้งคิดถึงบุษบาก้าโละด้วย	 ปันหยีจึงคิดจะ	 “ยักย้ายหน่ายหนี

จินตะหรา”	 เพื่อออกตามหาน้องชายและบุษบาก้าโละ	 โดยการท�าอุบายขอลานางไป

ล่าเนื้อในป่า	แล้วก็หนีออกจากเมืองไป	 เมื่อจินตะหราวาตีทราบว่าปันหยี	 “พาพลขันธ์

หนีไป”	แล้ว	นางก็เสียใจมาก	ดังที่ครวญว่า

	 นางโหยไห้พิไรอาวรณ์	 สองกรค่อนทรวงเฝ้าจาบัลย์

	 คิดคิดเป็นน่าน้อยใจ	 ไม่รู้เท่าภูวไนยจะบิดผัน

	 ลาน้องจะไปชมไพรวัน	 แล้วพาพลขันธ์หนีไป

	 โอ้พระทูลกระหม่อมของเมียแก้ว	 ไม่เมตตาเมียแล้วฤๅไฉน

	 พระทอดทิ้งไว้ไม่อาลัย	 เมียจะอยู่ไปไยให้อายคน

	 จะสู้ม้วยชีวันบรรลัย	 จะอยู่ไปก็ไม่เป็นผล

	 อดสูแก่หมู่ประชาชน	 จะก่นค่อนกล่าวร้ายทั่วธานี

	 (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก,	๒๔๙๙,	น.	๕๕๖)

	 บทครวญข้างต้นแสดงให้เห็นว่า	 นางไม่เพียงแต่โศกเศร้าเสียใจที่ปันหยีหนี

นางไปเท่านั้น	แต่ยัง	“น้อยใจ	“อดสู”	และ	“อายคน”	อีกด้วย	ที่ถูกชายหน่ายหนีและ

ทอดทิ้ง	

	 การทีจิ่นตะหราวาตแีสดงความปรารถนาหลังหลังหน่ึงหรดัออกมาอย่างเปิด

เผยและหาทางท�าให้หลังหลังหนึ่งหรัดมาเป็นของตนจนส�าเร็จดังกล่าวนี้	 สะท้อนภาพ
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ของผู้หญิงที่ไม่เป็นไปตามแบบอุดมคติอย่างชัดเจน	 คือผู้หญิงที่ใฝ่หาสามีและชักชวน

ชายให้เข้าหาโดยไม่ไว้ตนให้สมกับที่เป็นหญิง	 ภาพดังกล่าวสอดคล้องกับถ้อยค�าของ

พระฤๅษีทีก่ล่าวแก่น้องชายทัง้สองของหลังหลังหน่ึงหรดัว่า	ทีห่ลังหลัดหน่ึงหรดัหายไป

น้ัน	เป็นเพราะมผู้ีหญงิ	“ใช้ให้อารกัษ์มาชักพา”	เพือ่	“ไปสู่สมภริมยาเป็นสาม”ี	(พระบาท-

สมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก,	๒๔๙๙,	น.	๔๖๑)	และสอดคล้องกบัถ้อยค�าของปันหยี

ทีก่ล่าวแก่จินตะหราวาตว่ีา	ทีม่าพบกบันางกเ็พราะ	“ปักษาให้ช่องจึงปองตาม”	(พระบาท-

สมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก,	๒๔๙๙,	น.	๔๕๙)	ซ่ึงนอกจากสือ่ความหมายตรงตวัว่า	

“ปักษา”	 หรือเหยี่ยวชักน�าให้มาพบนางแล้ว	 ยังอาจส่ือนัยว่า	 นางน่ันเองที่เป็นผู้ที	่

“เสนอ”	หรือ	“ให้ช่อง”	จนได้พบกัน	เพราะนางเป็นฝ่ายส่งเหยี่ยวแปลงไปล่อหลังหลัง

หนึ่งหรัดมา	

	 	 มีข้อสังเกตว่า	 ภาพของจินตะหราวาตีดังกล่าวน้ี	 คล้ายกับภาพของ

พระเพื่อนพระแพงในเรื่องลิลิตพระลอ	 ที่หลงรักและปรารถนาพระลอจนกระท�าการ	

“สื่อชักชวนชาย	สู่หย้าว”	เช่นกัน	(ลิลิตพระลอ,	๒๕๑๔,	น.	๑๐)	ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่พระ

เพื่อนพระแพงเองก็ตระหนักดีว่า	ทั้งผิดจารีตและน่าอับอาย	ดังที่นางกล่าวกับพี่เลี้ยง

ว่า	“ความคิดผิดรีตได้	ความอาย	พี่เอย”
๕
	(ลิลิตพระลอ,	๒๕๑๔,	น.	๑๐)

	 	 นอกจากนี้	การที่จินตะหราวาตีปรารถนาหลังหลังหนึ่งหรัดโดยมิได้สนใจ

ว่าหลังหลังหน่ึงหรัดก�าลังบวชบ�าเพ็ญพรตอยู่	 ทั้งยังบ�าบวงเทวดาขอให้ช่วยชักพามา

สู่ตน	 ยังสะท้อนภาพของผู้หญิงที่มุ่งท�าลายพรตนักบวชเพื่อสนองความปรารถนาของ

ตนด้วย	ซึ่งน่าจะสะท้อนพฤติกรรมผิดจารีตที่มีอยู่จริงของผู้หญิงในสังคม

	 	 อย่างไรก็ตาม	เรื่องดาหลังได้แสดงให้เห็นว่า	ความรักของจินตะหราวาตี

ทีเ่กดิจากการ	“ชักชวนชาย	สู่หย้าว”	น้ี	มไิด้มคีวามสุขราบรืน่โดยตลอด	เพราะท้ายทีสุ่ด

ปันหยีก็หนีจากนางไป	ท�าให้นางทุกข์ใจและอับอายมาก	ด้วยเหตุนี้	ต่อมาเมื่อนางได้ฟัง

 
๕	
ตอนที่พระเพื่อนพระแพงเผยความในใจกับพี่เลี้ยงว่าหลงรักพระลอ	พี่เลี้ยงได้อาสาว่า

จะหาทางพาพระลอมาพบกับพระเพื่อนพระแพงให้ได้	ท�าให้พระเพื่อนพระแพงกล่าวตอบว่า

	 	 	 ความคิดผิดรีตได้		 ความอาย	พี่เอย

	 	 หญิงสื่อชักชวนชาย	 สู่หย้าว

	 	 เจ็บเผือว่าแหนงตาย	 ดีกว่า	ไส้นา

	 	 เผือหากรักท้าวท้าว	 ไป่รู้จักเผือ	ฯ	(ลิลิตพระลอ,	๒๕๑๔,	น.	๑๐)
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อ้าโมะขบัร�าเรือ่งราวทีส่ื่อนัยถงึชีวิตรกัของนาง	นางจึงสะเทอืนใจมาก	ซ่ึงอ้าโมะทีว่่าน้ี	

ก็มิใช่ใครอื่น	 แต่คือชายาทั้งสองของอิเหนา	 (บุษบาส่าหรีและกัติกา)	ที่ปลอมตัวออก

ตามหาอิเหนา	 เหตุที่อ้าโมะขับร�าเรื่องราวที่มีนัยเสียดสีจินตะหราวาตี	 ก็เพราะโกรธที่

นางเป็นต้นเหตใุห้ปันหยต้ีองลาพรตและพรากจากน้องชายทีบ่วชอยูด้่วยกนั	จึงหยบิยก

เรือ่งราวดงักล่าวมาขับร�าในตอนทีเ่ข้าวังไปแสดงถวายระตปัูตหร�า	เพือ่ให้จินตะหราวาตี

ฟังแล้วรู้สึกเสียใจและอับอาย	 ซ่ึงอ้าโมะก็ท�าได้ส�าเร็จ	 เพราะเมื่อจินตะหราวาตีได้ฟัง

ค�าขับร�าแล้ว	ก็สะเทือนใจจนร้องไห้ออกมา	

	 	 บทขับร�าของอ้าโมะดังกล่าว	 มีลักษณะเป็นบทพูดโต้ตอบระหว่างตัว

พระกับตัวนางซ่ึงส่ือนัยถึงปันหยีกับจินตะหราวาตี	 เน้ือหาของบทขับเริ่มจากเล่าว่ามี

เทวดาชักน�าชายผู้หน่ึงให้มาร่วมสังวาสกับหญิงนางหน่ึง	 ต่อมาเมื่อนางตั้งครรภ์ได้ห้า

เดือน	 ชายผู้นั้นก็ลาไปเที่ยวป่าแล้วก็หนีหายไป	 ซึ่งสอดคล้องกับชีวิตรักของปันหยีกับ

จินตะหราวาตีอย่างชัดเจน	 นอกจากน้ี	 ในบทขับยังใช้ถ้อยค�าหลายค�าตอกย�้าเรื่อง

การถูกสามีทอดทิ้งด้วย	 เช่น	 “รักฤๅจะทิ้งไว้”	 “ความรักใครจะมีเหมือน”	 “ป่านฉะน้ี

ยังไม่เห็นมา”	 “อันผู้ชายนี้หลายหน้า”	 และ“เจรจาไม่มีจริง”	 ซึ่งเป็นการ	 “สะกิดแผล”	

ในใจของจินตะหราวาตี	ท�าให้นางสะเทือนใจมาก	ดังตัวอย่างบทขับร�าบางช่วง	ดังนี้

	 (บทของตัวพระ)		 บุญพี่ได้สร้างมา	

	 	 เทเวศเมตตา	 พามาสมานสนอง	

	 	 นิ่มนวลควรชม	 ได้ร่วมภิรมย์สมสอง

	 	 แสนสวาทไม่คลาดน้อง	 รักเจ้ามิให้หมองใจเอย	

	 (บทของตัวนาง)	รักฤๅจะทิ้งไว้	 จนท้องน้องได้ห้าเดือน

	 	 ความรักใครจะมีเหมือน	 ไปไล่เนื้อแล้วเชือนหนีเอย	

	 	 	 รักฤๅจะทิ้งไว้	

	 	 อะนะคลอดก็จนใหญ่	 วอนไปมะงุมมะงาหรา

	 	 ตามหาปัจะปะอายี	 ป่านฉะนี้ยังไม่เห็นมา

	 	 อันผู้ชายนี้หลายหน้า	 เจรจาไม่มีจริงเอย
๖

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก,	๒๔๙๙,	น.	๖๔๙-๖๕๐)

 
๖	
บทขับของอ้าโมะดังกล่าว	 จ�าแนกบทและจัดรูปแบบใหม่ตามที่	 ธานีรัตน์	 จัตุทะศร	ี

(๒๕๕๘,	น.	๒๓๓)	ได้ศึกษาไว้	เพื่อให้เห็นเนื้อความที่เป็นการโต้ตอบกันชัดเจนขึ้น
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	 	 ชีวิตของจินตะหราวาตีในเรื่องดาหลังจึงสะท้อนให้เห็นว่า	 การใฝ่หาสามี

และชักชวนชายให้เข้าหาเพือ่สนองความปรารถนาของตนน้ัน	มไิด้ท�าให้ชีวิตคูม่คีวามสุข

ในระยะยาว	ทั้งยังน�าความทุกข์และความอับอายมาสู่ตนอย่างน่าเห็นใจด้วย

  ๒.๔ ผู้หญิงท่ีแสดงความรักต่อชายก่อน: เกนหวันตะหรีและเกนหวัน

ตะระหนา

	 	 เกนหวันตะหรีและเกนหวันตะระหนาปรากฏบทบาทเกี่ยวข้องกับบุษบา

ส่าหรแีละกตักิาตอนปลอมตวัเป็นชาย	กล่าวคอื	หลังจากทีบ่ษุบาส่าหรแีละกตักิาปลอม

ตัวเป็นชายนักร�าอ้าโมะออกเดินทางตามหาอิเหนาได้ระยะหน่ึง	 อ้าโมะทั้งสองก็แวะ

พักที่เมืองประมอตันและจัดการแสดงอยู่ที่เมืองน้ี	 ท�าให้ได้พบกับเกนหวันตะหรีและ

เกนหวันตะระหนาซึ่งเป็นบุตรีพี่น้องของปาเตะเมืองประมอตัน

	 	 ลักษณะและบทบาทของเกนหวันตะหรีและเกนหวันตะระหนาในตอนน้ี	

สะท้อนภาพของผู้หญิงที่แสดงความรักต่อผู้ชายก่อนอย่างชัดเจน	 กล่าวคือ	 หลังจาก

เกนหวันตะหรีและเกนหวันตะระหนาได้เห็นรูปโฉมของอ้าโมะ	 ก็เกิด	 “รักใคร่ในสอง

อ้าโมะร�า”	โดยไม่รู้ว่าแท้จริงอ้าโมะคือผู้หญิงปลอมตัวมา	ความเสน่หาที่มีต่ออ้าโมะท�า

ให้เกนหวันตะหรแีละเกนหวันตะระหนาท�าส่ิงทีผิ่ดไปจากอุดมคตขิองผู้หญงิทีด่	ีคอืเป็น

ฝ่ายเสนอไมตรจิีตแก่ผู้ชายก่อน	โดยใช้ให้บ่าวท�าหน้าทีเ่ป็น	“แม่ส่ือ”	น�าของก�านัลต่าง	ๆ 	

ไปฝากอ้าโมะเพื่อสื่อความในใจ	ทั้งดอกไม้ที่นางกรองเอง	อาหารคาวหวาน	หมากพลู	

และแป้งกระแจะจันทน์	ดงัจะยกตวัอย่างตอนทีน่างส่ังบ่าวให้น�าดอกไม้ไปให้อ้าโมะเพือ่

แสดงไมตรีเป็นครั้งแรก	ดังนี้

	 ถ้าตัวน้องมิได้เป็นไมตรี	 เห็นชีวีจะดับสังขาร

	 พี่ช่วยชีวิตไว้ให้ยืนนาน	 จงน�าเอาข่าวสารของน้องไป

	 กับห่อมาลีที่น้องกรอง	 ให้แก่สองอ้าโมะพิสมัย

	 แล้วบอกว่าตัวน้องแสนอาลัย	 สิ่งใดจงได้เมตตา

	 พี่เจรจาว่าวอนตามคิด	 ให้สองศรีมีจิตเสน่หา

	 ถ้าสมอารมณ์น้องจินดา	 ตัวข้าสองราจะถึงใจ

	 (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก,	๒๔๙๙,	น.	๖๒๔)
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	 ตอนทีบ่่าวน�าห่อดอกไม้ไปให้อ้าโมะทัง้สองเป็นครัง้แรก	บ่าวได้บอกแก่อ้าโมะ

ตามตรงว่า	 เกนหวันตะหรีและเกนหวันตะระหนา	 “มีความพิสมัยจึงใช้มา”	 และหาก

อ้าโมะเมตตาตอบ	 นางก็จะ	 “บ�ารุงส่งเสียทุกราตรี”	 ฝ่ายอ้าโมะ	 “มิรู้ที่จะผันผ่อน

ประการใด”	 ก็ได้แต่ฝากขอบคุณนางทั้งสอง	 (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า

จุฬาโลก,	๒๔๙๙,	น.	๖๒๕)

	 หลังจากมอบดอกไม้ให้อ้าโมะแล้ว	 บ่าวได้กลับมาเล่าให้นางทั้งสองฟังว่า

ความปรารถนาของนางน่าจะ	“สมเจตนาที่มุ่งหมาย”	เพราะเมื่ออ้าโมะได้ฟังเรื่องราว

ของนาง	ต่างก็	“ยิ้มละไม”	และ	“สะเทิ้นอาย”	ซึ่งเป็นการเล่าที่แต่งเติมเกินจริง	เมื่อ

เกนหวันตะหรีและเกนหวันตะระหนาได้ฟัง	 ก็หลงดีใจคิดว่าอ้าโมะมีใจให้ตน	 จึงมอบ

แหวนให้บ่าวเป็นรางวัล	 เมื่อบ่าวนั้นได้รับแหวน	 ก็ยิ่ง	 “แกล้งวาทีให้ชอบประกอบจิต”	

มากยิ่งข้ึน	 คือยิ่งพูดปรุงแต่งเรื่องราวให้เกินจริงมากขึ้นไปอีกเพื่อให้นางดีใจ	 เช่น

เล่าว่าทกุครัง้ทีเ่อ่ยช่ือนาง	อ้าโมะจะ	“ชวนกนัยิม้ละไมอยูใ่นหน้า”	และมท่ีาทางทีแ่สดง

ความ	 “ปั่นป่วนคิดถึงคะนึงน้อง”	 ซ่ึงเมื่อเกนหวันตะหรีและเกนหวันตะระหนาได้ฟัง

ก็ยิ่งปลาบปลื้มใจมาก	และ	“ทวีความรักหนักมา”	นางจึงส่งอาหารและสิ่งของต่าง	ๆ	

ให้บ่าวน�าไปให้อ้าโมะทกุคนืมไิด้ขาด	(พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก,	๒๔๙๙,	

น.	๖๒๖-๖๒๗)	

	 หลังจากส่งของก�านัลไปให้อ้าโมะอยู่ระยะหน่ึง	 เกนหวันตะหรีและเกนหวัน

ตะระหนาก็	 “สุดที่จะทนรักหักใจ”	 คือไม่อาจหักห้ามความรักความปรารถนาที่มีต่อ

อ้าโมะได้อีกต่อไป	นางจึงท�าส่ิงทีผิ่ดจารตีเพิม่เตมิอีก	คอืไปหาอ้าโมะถงึเรอืนในเวลาค�า่	

เพื่อให้	 “คลายอาวรณ์ถวิลหา”	 ฝ่ายอ้าโมะแม้จะล�าบากใจ	 แต่ก็ต้อนรับและพูดคุยกับ

นางอย่างมีไมตรีจิต	และท�าทีเป็น	“ยั่วเย้าสัพยอก”	และ	“แอบอิงพิงพันกัลยา”	เพื่อมิ

ให้นางสงสัยว่าเป็นหญงิปลอมตวัมา	(พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก,	๒๔๙๙,	

น.	๖๒๙)	ในตอนนี้	เกนหวันตะหรีและเกนหวันตะระหนาได้เผยความในใจต่ออ้าโมะว่า	

นางรักอ้าโมะมากจนสู้ละความอายมาหาถึงเรือน	 และเอ่ยถามอ้าโมะว่าคิดเช่นไรกับ

นาง	 ฝ่ายอ้าโมะก็ตอบอย่างรักษาน�้าใจว่า	 รักนางเช่นกันแต่ก็เกรงกลัวอ�านาจของ

ปาเตะผู้เป็นบิดาของนางด้วย	ดังความตอนหนึ่งว่า
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	 จึงว่าอันตัวน้องนี้	 ให้มีความแสนสนิทพิสมัย

	 เชษฐาจงเล็งเห็นใจ	 จนละความอายไว้อุตส่าห์มา

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

	 ดูก่อนสองนางสาวสวรรค์	 จะกินแหนงแคลงกันหาควรไม่

	 พี่รักเจ้าดั่งหนึ่งดวงใจ	 แต่เกรงใจในท่านเสนา

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก,	๒๔๙๙,	น.	๖๓๐)

	 การที่เกนหวันตะหรีและเกนหวันตะระหนามาหาอ้าโมะทั้งสองถึงเรือน

ดงักล่าวน้ี	ท�าให้อ้าโมะรูสึ้กล�าบากใจมาก	เพราะกลัวว่าความลับทีต่นเป็นหญงิจะเปิดเผย	

และขณะเดียวกันก็รู้สึกสงสารนางทั้งสองด้วยที่มาหลงรักตนเอง	 อ้าโมะจึงหาทาง

หลบหลีกโดยหลอกนางว่า	 ตนเองยังไม่เคยมีคู่	 จึงอยากจะขอสร้างความคุ้นเคยกับ

นางอย่างค่อยเป็นค่อยไปไปก่อน	 ครั้นเมื่อเกนหวันตะหรีและเกนหวันตะระหนากลับ

เรือนไปแล้ว	อ้าโมะก็ตัดสินใจพากันหนีออกจากเมือง	เพราะกลัวความลับที่ว่า	“ตัวเรา

มิใช่ชาย”	 จะเปิดเผย	 อ้าโมะได้เขียนจดหมายทิ้งไว้เพื่อบอกลานางทั้งสองว่า	 จ�าเป็น

ต้องจากไปเพราะมีธุระด่วน	หากเสร็จธุระแล้วจะรีบกลับมาหานาง	(พระบาทสมเด็จ-

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก,	๒๔๙๙,	น.	๖๓๒)	

	 วันต่อมา	 เมื่อบ่าวของเกนหวันตะหรีและเกนหวันตะระหนามาหาอ้าโมะ

ทีเ่รอืนแล้วพบว่าอ้าโมะหนีไปแล้ว	กร็ูท้นัทว่ีา	“อ้าโมะไม่รกั”	(พระบาทสมเดจ็พระพทุธ-

ยอดฟ้าจุฬาโลก,	๒๔๙๙,	น.๖๓๓)	จึงรีบกลับมาแจ้งข่าวแก่เกนหวันตะหรีและเกนหวัน

ตะระหนา	 ท�าให้นางทั้งสองเสียใจมากและร้องไห้คร�่าครวญจนสลบไป	 ดังบทครวญ

ตอนหนึ่งว่า

	 แต่ตัวน้องแลจะได้ความอาย	 จะทุกข์ทนด้วยชายเอาตัวหนี

	 จะครองชีวิตไว้ไยมี	 น่าที่ฝูงคนจะนินทา

	 ไหนจะช�้าระก�าอกด้วยความรัก	 ไหนจะกรมใจด้วยไกลพักตร์เชษฐา

	 จะทนทุกข์อยู่ทุกเวลา	 โศกากลิ้งเกลือกสลบไป

	(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก,	๒๔๙๙,	น.	๖๓๔)

	 เมื่อเกนหวันตะหรีและเกนหวันตะระหนาฟื้นขึ้น	 ก็ชวนกันฆ่าตัวตายเพื่อหนี

ความทุกข์และความอับอาย	 โดยแอบลักกริชของบิดามาเชือดคอตายพร้อมกัน	 ดังที่
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กล่าวว่า	

	 จึ่งปรับทุกข์ปรึกษากันสองคน		 มาเราจะแทงสกนธ์ให้สังขาร์

	 จะอยู่ไปก็ไม่เข้ายา	 จะได้ความทรมาล�าบากใจ

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

	 ครั้นเสร็จแล้วสองกัลยา	 ก็แทงคอแบหลาเข้าพร้อมกัน

	 โลหิตไหลนองเป็นคลองไป	 ก็ขาดใจมอดม้วยอาสัญ

	 สองศอสลบเรียงเคียงคู่กัน	 นางนั้นก็ไปตามเวรา

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก,	๒๔๙๙,	น.	๖๓๕)

	 ชีวิตของเกนหวันตะหรีและเกนหวันตะระหนาจึงสะท้อนให้เห็นว่า	 การถูก

ปฏิเสธจากผู้ชายที่ตน	 “ทอดสะพาน”	 และ	 เสนอไมตรีให้ก่อนน้ัน	 เป็นส่ิงที่น่าอัปยศ

และน่าอับอายมากจนไม่อาจทนมีชีวิตอยู่ต่อไปได้	นางทั้งสองจึงได้	 “เลือก”	ที่จะตาย

แทนการมีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ทรมาน	 เกนหวันตะหรีและเกนหวันตะระหนาจึงเป็นภาพ

สะท้อนของผู้หญิงอีก	 “แบบ”	หนึ่งในเรื่องดาหลัง	ที่ไม่เป็นไปตามอุดมคติของผู้หญิง

ที่ดีและได้รับจุดจบในชีวิตที่น่าเห็นใจ	

  ๒.๕ ผู้หญิงที่นอกใจสามี: เกนประลาหงู

	 	 เกนประลาหงูเป็นสนมของระตูหมันหยาปาเอ็ด	 นางเกิดความคิด

“บิดผันนอกใจ”	ระตู	เพราะหลงรักดาหลัง	ดังที่พรรณนาว่า	

	 	 เมื่อนั้น	 ฝ่ายเกนประลาหงูศรีใส

	 เป็นสนมของระตูเจ้าเวียงชัย	 นางบิดผันนอกใจพระภูมี

	 ไปแสนพิศวาสข้างดาหลัง	 ให้คลุ้มคลั่งในองค์ส่งศรี

	 เร่าร้อนอ่อนอกเทวี	 แต่โศกีอยู่กับที่นิทรา

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก,	๒๔๙๙,	น.	๕๖๘)

	 ความ	“พิศวาส”	และ	“คลุ้มคลั่ง”	ในตัวดาหลัง	ท�าให้เกนประลาหงู	“สุดที่จะ

ทนรักหักใจ”	ได้	นางจึงตัดสินใจท�าส่ิงที่ผิดทั้งจารีตและอาญาของบ้านเมือง	คือแตระ

ดอกไม้อบร�่าหอมเตรียมไว้ให้ดาหลัง	 ครั้นสบโอกาสขณะน่ังดูดาหลังเชิดหนัง	 ก็หยิบ
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ห่อดอกไม้นั้นทิ้งลงไปต้องกายดาหลัง	 เพื่อหวังจะให้	 “แจ้งประจักษ์”	 ว่า	 นาง	 “มีจิต

ประดิพัทธ์ก�าหนัดใน”	 แต่ดาหลังกลับมิได้สนใจนางและห่อดอกไม้แต่อย่างใด	 ยังคง	

“นิ่งขึงตะบึงพากย์ต่อไป”	(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก,	๒๔๙๙,	น.	๕๖๙)

	 ผู้ทีเ่หน็การกระท�าของเกนประลาหงกูลับเป็น	“เถ้าแก่ผู้คมุ”	ซ่ึงเฝ้าอยูบ่รเิวณ

น้ัน	 เถ้าแก่ต�าหนิเกนประลาหงูว่า	 นางท�าส่ิงที่ทั้งน่าอับอายและผิดราชอาญาอย่าง

ใหญ่หลวง	ดังที่กล่าวว่า

	 ช่างไม่คิดกลัวราชอาญา	 แล้วไม่รักพักตราโฉมศรี

	 ใช่จะได้ดั่งใจของเทวี	 เจ้าท�าดั่งนี้เห็นผิดนัก

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก,	๒๔๙๙,	น.	๕๗๐)

	 โอรสของระตหูมนัหยาปาเอ็ดส่ังให้ลงโทษเกนประลาหงโูดยการคมุขังไว้ก่อน

แล้วค่อยทูลระตูภายหลัง	 แต่ระหว่างน้ันทั้งระตูและโอรสถูกลอบสังหาร	 ท�าให้ชาว

เมืองพร้อมใจกันเชิญดาหลังขึ้นครองเมืองด้วยมีเหตุที่แสดงให้เห็นว่าดาหลังเป็นผู้มี

บุญญาธิการ	

	 หลังจากดาหลังขึ้นครองเมืองและอภิเษกกับหยังหยังส่าหรีธิดาของระตูที่

ส้ินชวิีตไป	ดาหลังกนึ็กได้ว่าเคยมผู้ีหญงิทิง้ห่อดอกไม้ให้ระหว่างพากย์หนัง	จึงสอบถาม

เรื่องราวจากเถ้าแก่	 เมื่อทราบเรื่องแล้ว	ดาหลังจึงสั่งให้ปล่อยตัวเกนประลาหงูจากที่

คุมขัง	และตั้งนางเป็นสนม	อย่างไรก็ตาม	เรื่องดาหลังกล่าวว่า	ดาหลังมิได้สนใจไยดี

เกนประลาหงหูรอืมคีวามสมัพนัธ์กบันางแต่อย่างใด	ดงัจะเหน็ว่า	หลังจากดาหลังสัง่ให้

ตั้งนางเป็นสนมแล้ว	ดาหลังก็	“ไปต�าหนักองค์อัครเทวี”	ทันที	คือไปหาหยังหยังส่าหรี

ผู้เป็นชายาเอกทันที	 โดยมิได้สนใจเกนประลาหงู	 (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า-

จุฬาโลก,	๒๔๙๙,	น.	๕๘๕)

	 พฤตกิรรมทีด่าหลังไม่สนใจไยดเีกนประลาหงไูด้รบัการเน้นย�า้อีกครัง้ในตอน

ทีด่าหลังได้พบกบัชายาทัง้สอง	คอืบุษบาส่าหรแีละกตักิาทีป่ลอมตวัเป็นอ้าโมะ	กล่าวคอื	

หลังจากดาหลังได้พบกับชายาทั้งสอง	 ก็รับนางเข้ามาอยู่ในวังในฐานะชายาเช่นเดียว

กับหยังหยังส่าหรีผู้เป็นชายาเอก	เรื่องดาหลังกล่าวว่า	ดาหลังไปมาหาสู่	“แต่สามองค์

อัคเรศกัลยา”	นี้เท่านั้น	มิได้ไปหาเกนประลาหงูแต่อย่างใด	(พระบาทสมเด็จพระพุทธ-
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ยอดฟ้าจุฬาโลก,	๒๔๙๙,	น.	๖๖๖)	

	 การที่ดาหลังส่ังให้ปล่อยตัวเกนประลาหงูและตั้งนางเป็นสนม	 แต่กลับไม่

เคยเข้าหาหรือมีความสัมพันธ์กับนางแม้แต่ครั้งเดียว	 สะท้อนให้เห็นอย่างเด่นชัดว่า	

ดาหลังมิได้มีใจรักใคร่ปรารถนานาง	และมิได้เห็นค่าหรือให้ค่ากับผู้หญิงที่ครั้งหนึ่งเคย

คดินอกใจสามขีองตน	การทีด่าหลังอภยัโทษนางอาจเป็นเพราะเมตตาว่านางมใีจให้และ

ถูกคุมขังต้องโทษมาระยะหนึ่งแล้ว	

	 การที่เกนประลาหงูถูกปล่อยตัวจากที่คุมขังเพื่อมาเป็นสนม	 “ในนาม”	 ของ

ดาหลัง	 แท้ที่จริงจึงอาจเป็นการเปล่ียนจากบทลงโทษหน่ึงมาสู่อีกบทลงโทษหน่ึง	 คือ

จากการถูกคุมขังจองจ�าในคุก	 มาเป็นการถูกทอดทิ้งในฐานะสนม	 ที่ไม่ได้รับความรัก

ความผูกพันจากผู้เป็นสามีเลย	 เกนประลาหงูจึงเป็นตัวละครหญิงที่ไม่เป็นไปตามแบบ

อุดมคติอีกตัวหนึ่ง	ที่ชีวิตได้รับ	“โทษ”	ไม่แพ้ผู้หญิงนอกจารีต	“แบบ”	อื่น	ๆ	ในเรื่องนี้

ค�าสอนหญิงจากตัวละครหญิงในเรื่องดาหลังพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๑

	 การน�าเสนอตัวละครหญิงหลากหลาย	 “แบบ”	 ในเรื่องดาหลังดังที่ได้ศึกษา

ข้างต้นน้ี	มบีทบาทในการสอนผู้หญงิเรือ่งการครองตนอย่างชัดเจน	โดยค�าสอนดงักล่าว

สอดคล้องกับลักษณะของตัวละครหญิงที่ปรากฏนิทานปันหยีชวามลายูบางส�านวน	

รวมทั้งสอดคล้องกับมโนทัศน์เกี่ยวกับผู้หญิงที่ปรากฏในวรรณคดีค�าสอนหญิงเรื่อง

ต่าง	ๆ	ของไทยด้วย	

	 ในการอภปิรายผลการศกึษาในหวัข้อน้ี	จึงจะแยกเป็น	๓	หวัข้อ	ได้แก่	ค�าสอน

เรือ่งการครองตนของผู้หญงิในเรือ่งดาหลัง	ความสัมพนัธ์ระหว่างค�าสอนหญงิในเรือ่ง

ดาหลังกับนิทานปันหยีส�านวนต่าง	 ๆ และความสัมพันธ์ระหว่างค�าสอนหญิงในเรื่อง

ดาหลังกับวรรณคดีค�าสอนหญิงเรื่องต่าง	ๆ	ดังนี้

 ๑. ค�าสอนเรื่องครองตนของผู้หญิงในเร่ืองดาหลัง: ผู้หญิงท่ีพึงเป็นและ

ผู้หญิงที่ไม่พึงเป็น

	 ในการน�าเสนอตวัละครหญงิให้เป็นตวัแทนของผู้หญงิ	“แบบ”	ต่าง	ๆ 	ดงักล่าว

ข้างต้นน้ี	 เรื่องดาหลังไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นว่า	 ลักษณะของผู ้หญิงแต่ละ
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“แบบ”	 ดังกล่าวเป็นอย่างไรเท่าน้ัน	 แต่ยังแสดงให้เห็นจุดจบหรือผลลัพธ์ของ

การเป็นผู้หญิง	“แบบ”	นั้น	ๆ	ด้วย	ซึ่งมีทั้งผลที่ดีและผลที่ไม่ดี	การน�าเสนอตัวละคร

ในลักษณะดังกล่าว	 จึงมีบทบาทในการสอนผู้หญิงเรื่องการครองตนอย่างชัดเจน	

คือแสดงให้เห็นลักษณะของผู้หญิงที่พึงเป็นและลักษณะของผู้หญิงที่ไม่พึงเป็น	 ดังน้ี

  ๑.๑ ผู้หญิงที่พึงเป็น 

	 	 เรื่องดาหลังน�าเสนอให้เห็นว่า	 ผู้หญิงที่พึงเป็นหรือพึงยึดเป็นแบบอย่าง	

คือผู้หญิงอย่างบุษบาก้าโละ	ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่มีคุณสมบัติดีงามตามอุดมคติ	

ทั้งเคารพเช่ือฟังผู้ใหญ่	 รักนวลสงวนตัว	 รักเดียวใจเดียว	 รวมทั้งมุ่งมั่นและอดทนใน

ช่วงทีช่วิีตต้องต่อสู้กบัอุปสรรคปัญหาต่าง	ๆ 	เรือ่งดาหลังได้แสดงให้เหน็ว่า	หากผู้หญงิ

กอปรด้วยคุณสมบัติดังกล่าวน้ี	 ก็จะได้รับค�ายกย่องและความสุขความส�าเร็จในชีวิต

เป็น	“รางวัล”	ดังเช่นบุษบาก้าโละ	

	 	 ค�ายกย่องช่ืนชมทีบ่ษุบาก้าโละได้รบั	เหน็ได้ชดัในตอนทีน่างพยายามรกัษา

ตนมิให้ดาหลังล่วงเกิน	 ท�าให้ดาหลังช่ืนชมนางอย่างยิ่งว่า	 “สงวนศักดิ์อุตส่าห์รักษา

องค์	มิให้ผิดประยูรวงศ์อสัญหยา”	(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก,	๒๔๙๙,	

น.	๒๙๕)	และ	“เจ้ารู้สงวนศักดิ์รักษายศ	ให้ปรากฏเกียรติไปทุกแหล่งหล้า”	(พระบาท-

สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก,	๒๔๙๙,	น.	๓๐๕)	

	 	 ค�ายกย่องบุษบาก้าโละยังปรากฏอีกครั้งในตอนท้ายเรื่อง	 กล่าวคือ	

หลังจากที่อิเหนาได้พบกับบุษบาก้าโละที่เมืองกาหลังและจดจ�ากันได้	 อิเหนาได้กล่าว

ยกย่องนางและตนเองว่า	 การได้กลับมาพบกันและครองรักกันน้ี	 เป็นเพราะ	 “เดชะ

ความสัตย์เราทั้งสองรา”	(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก,	๒๔๙๙,	น.	๙๘๘)	

คือเป็นเพราะทั้งอิเหนาและบุษบาก้าโละต่างมีรักอันมั่นคงแท้จริงต่อกัน	 ซ่ึงถือเป็น

ค�ายกย่องคุณสมบัติ	“ความสัตย์”	ของบุษบาก้าโละอย่างชัดเจน	

	 	 ในการน�าเสนอตวัละครบษุบาก้าโละให้เป็นแบบอย่างของผู้หญงิทีด่งีามน้ี	

พบว่าเรื่องดาหลังน�าเสนอได้อย่างมีมิติและสมจริงด้วย	 กล่าวคือ	 น�าเสนอให้เห็น

ความขัดแย้งระหว่างส่ิงทีผู้่หญงิ	“ควรจะเป็น”	กบั	“ความเป็นจรงิ”	ทีผู้่หญงิต้องเผชญิอย่าง

ชัดเจน	 ส่ิงที่ผู้หญิง	 “ควรจะเป็น”	 ดังที่แสดงออกผ่านความคิดและพฤติกรรมของ
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บษุบาก้าโละ	คอืการรกันวลสงวนตวัและการมคีนรกัเพยีงคนเดยีว	ส่วน	“ความเป็นจรงิ”	

ที่ผู้หญิงต้องเผชิญดังเช่นที่บุษบาก้าโละประสบ	 คือการถูกผู้ชายเข้าหาแตะต้องตัว

การต้องหมัน้กบัชายอีกคนหน่ึง	และถกูพรากจากคนรกั	ซ่ึงเป็นสถานการณ์ทีท้่าทายผู้หญงิ

คนน้ันอย่างยิ่งว่าจะสามารถครองตนเป็นผู้หญิงที่ดีอย่างที่	 “ควรจะเป็น”	 ได้หรือไม	่

ความขัดแย้งระหว่างส่ิงที่ผู้หญิง	 “ควรจะเป็น”	 กับ	 “ความเป็นจริง”	 ที่ต้องเผชิญ

ดังกล่าวนี้	เป็นสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้จริงในชีวิตของผู้หญิงทุกคน	สมกับที่บุษบา

ก้าโละร�าพึงไว้ว่า	 “อกเอ๋ยเกิดมาเป็นสตรี	 มีแต่เดือดร้อนทุกเวลา”	 (พระบาทสมเด็จ-

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก,	 ๒๔๙๙,	 น.	 ๓๓๗)	 ซ่ึงบุษบาก้าโละได้แสดงให้เห็นว่า	 ใน

ท่ามกลางสถานการณ์ดงักล่าว	นางได้พยายามอย่างทีสุ่ดทีจ่ะพสูิจน์ตนและครองตนเป็น

ผู้หญิงที่ดีอย่างที่	 “ควรจะเป็น”	 ไม่ว่าจะเป็นการพยายามรักษาตนในตอนที่ถูกดาหลัง

เข้าหา	 การแสดงความบริสุทธิ์ใจในตอนที่ยอมแบหลาตายตามระตูประตาหน	 และ

การเดนิทางตามหาคนรกัด้วยความมุง่มัน่และจงรกัภกัด	ีชีวิตของบุษบาก้าโละจึงสะท้อน

ให้เห็นว่า	 การครองตนเป็นผู้หญิงที่ดีงามตามอุดมคติน้ันมิใช่เรื่องง่าย	 หากแต่เป็น

“บททดสอบ”	ของชีวิต	ที่หากท�าได้ส�าเร็จ	ก็จะได้รับความสุขในบั้นปลาย

  ๑.๒ ผู้หญิงที่ไม่พึงเป็น 

	 	 นอกจากแสดงให้เห็นแบบอย่างของผู้หญิงที่พึงเป็นดังกล่าวแล้ว	 เรื่อง

ดาหลังยังน�าเสนอให้เห็นลักษณะของผู้หญิงที่ไม่พึงเป็นหลากหลาย	“แบบ”	ด้วย	ผ่าน

ตวัละครหญงิต่าง	ๆ 	ดงัทีไ่ด้ศกึษาและอธบิายข้างต้น	ได้แก่	เกนบุษบาส่าหรเีป็นตวัแทน

ผู้หญิงที่มีรักสูงเกินศักดิ์	 นางพระยาณุสาตันและบริวารเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่ฝักใฝ่

ในกามารมณ์	จินตะหราวาตเีป็นตวัแทนของผู้หญงิทีใ่ฝ่หาสามแีละชกัชวนชายให้เข้าหา	

เกนหวันตะหรแีละเกนหวันตะระหนาเป็นตวัแทนของผู้หญงิทีแ่สดงความรกัต่อชายก่อน	

และเกนประลาหงูเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่นอกใจสามี	

	 	 เรือ่งดาหลังแสดงให้เหน็ว่า	ผู้หญงิทัง้	๕	“แบบ”	น้ีเป็นลกัษณะของผู้หญงิ

ที่ไม่พึงเป็น	เพราะตัวละครที่เป็นตัวแทนของผู้หญิงแต่ละ	“แบบ”	ดังกล่าว	ล้วนแต่ได้

รับผลที่ไม่ดีในชีวิต	 ไม่ว่าจะเป็นความตาย	 การถูกหน่ายหนีทอดทิ้ง	 การถูกดูถูก

เหยียดหยาม	และการอยู่อย่างอับอายไร้ค่า	ดังสรุปได้ดังนี้
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	 	 -	ความรักที่	“เข็ญใจใฝ่ใหญ่ไม่เจียมตัว”	ของเกนบุษบาส่าหรี	(พระบาท-

	 	 	 สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก,	 ๒๔๙๙,	 น.๒๕)	 ท�าให้นางต้องรับ

	 	 	 โทษตายจากท้าวกุเรปัน	 ด้วยพระองค์เห็นว่านางต�่าต้อยไม่คู่ควรกับ

	 	 	 อิเหนา	ดังที่กล่าวว่า“มันชาวไร่ไม่ควรที่มาเป็นเหล่า”	(พระบาทสมเด็จ-

	 	 	 พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก,	๒๔๙๙,	น.	๔๐)

	 	 -	ความฝักใฝ่ในกามารมณ์ของนางพระยาณุสาตันและบริวาร	 ท�าให้นาง

	 	 	 ถูกผู้ชายหน่ายหนีและทอดทิ้ง	 รวมทั้งยังถูกมิสามะงาหรัดบริภาษ

	 	 	 ว่า	เป็น	“เมอืงจังไรกาลกณิ”ี	ทีผู้่ชาย	“เข็ดหลาบอยูต่ราบตาย”	(พระบาท-

	 	 	 สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก,	๒๔๙๙,	น.	๒๓๗,	น.	๙๙๙)	

	 	 -	การที่จินตะหราวาตีใฝ่หาสามีและชักชวนชายให้เข้าหาโดยมิได้สนใจ

	 	 	 ว่าชายน้ันก�าลังถือพรต	 แม้นางจะได้ชายผู้น้ันสมปรารถนา	 แต่เรื่อง

	 	 	 ก็แสดงให้เห็นว่า	 เป็นความสมปรารถนาที่ไม่ราบรื่นยั่งยืน	 อีกทั้ง

	 	 	 พฤติกรรมดังกล่าวยังกลายเป็น	“แผล”	ที่ท�าให้นางต้องทุกข์ทรมานใจ

	 	 	 อย่างยิง่จากความอับอายเมือ่ถกูชายน้ันทิง้ไป	ดงัทีจิ่นตะหราวาตคีรวญ

	 	 	 ตอนหน่ึงว่า	 “อันเป็นหญิงยากจริงเพราะส่ิงน้ี	 ส�าหรับที่จะรับแต่

	 	 	 อัประมาณ”	(พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก,	๒๔๙๙,	น.	๗๔๖)	

	 	 -	ความรักของเกนหวันตะหรีและเกนหวันตะระหนา	 ที่	 “ทอดสะพาน”

	 	 	 และเสนอความรักให้ผู้ชายก่อน	ได้น�าความอัปยศอย่างยิ่งมาสู่นางเมื่อ

	 	 	 ถูกชายน้ันปฏิเสธโดยการหนีไป	 ความทุกข์และความอับอายน้ีมีมาก

	 	 	 เสียจนนางเลือกที่จะฆ่าตัวตายแทนการมีชีวิตอยู่อย่าง	 “ทนทุกข์อยู่

	 	 	 ทุกเวลา”	(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก,	๒๔๙๙,	น.	๖๓๔)

	 	 -	การนอกใจสามีของเกนประลาหงู	 ไม่เพียงแต่ท�าให้นางต้องโทษคุมขัง

	 	 	 เท่าน้ัน	 แต่ยังท�าให้นางกลายเป็นผู้หญิงไร้ค่าในสายตาชายอ่ืนด้วย

	 	 	 ดงัจะเหน็ว่า	แม้ดาหลังจะเมตตาให้ปล่อยตวันางจากทีค่มุขังและตัง้เป็น

	 	 	 สนม	แต่ก็ไม่เคยเข้าหาเพื่อแสดงความรักต่อนางเลย	
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	 ชีวิตของตัวละครหญิงข้างต้นน้ี	 จึงมีบทบาทในสอนผู้หญิงอย่างชัดเจนว่า

ไม่ควรรักกับผู้ที่มีศักดิ์สูงเกินตน	 ไม่ควรฝักใฝ่หรือแสดงออกทางกามารมณ์อย่าง

ชัดเจน	 ไม่ควรแสวงหาหรือชักพาผู้ชายให้มาครองรักกับตน	 ไม่ควรแสดงความรักต่อ

ผู้ชายก่อน	และไม่ควรนอกใจหรือไม่ซื่อสัตย์ต่อสามี	เพราะจะน�าโทษภัยและความทุกข์

ต่าง	ๆ	มาสู่ชีวิต	

	 ในการน�าเสนอตัวละครหญิงดังกล่าว	 พบว่าเรื่องดาหลังน�าเสนอได้อย่าง

มีมิติและสมจริงเช่นเดียวกับการน�าเสนอบุษบาก้าโละ	 คือแสดงให้เห็นความรัก

ความปรารถนาตามธรรมชาตมินุษย์ของตวัละครหญงิเหล่าน้ี	และความขัดแย้งระหว่าง	

“ความปรารถนาในจิตใจ”	กับ	“สิ่งที่ควรกระท�า”	ตามกรอบจารีตผู้หญิงที่ดี	โดยเรื่อง

ดาหลังแสดงให้เห็นว่า	 การที่ตัวละครหญิงเหล่าน้ีท�าส่ิงที่ผิดจารีตหรือ	 “นอกกรอบ”

ของผู้หญงิทีด่	ีเป็นเพราะพ่ายแพ้และไม่อาจหกัห้ามความปรารถนาภายในจิตใจได้	เช่น	

ชีวิตของเกนหวันตะหรีและเกนหวันตะระหนา	 สะท้อนให้เห็นความขัดแย้งระหว่าง

ความรักความปรารถนาในจิตใจกับการพยายามประพฤติตนเป็นผู้หญิงที่ดี	 ซ่ึงในที่สุด

นางก	็“สุดทีจ่ะทนรกัหกัใจ”	(พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก,	๒๔๙๙,	น.	๖๒๗)	

จึงท�าส่ิงทีผิ่ดไปจากจารตีของผู้หญงิทีด่	ีคอืการเข้าหาและแสดงความรกัต่อผู้ชายก่อน	

เช่นเดยีวกบัชีวิตของเกนประลาหง	ูกส็ะท้อนให้เหน็ความขัดแย้งระหว่างความปรารถนา

ในจิตใจกับการด�ารงตนเป็นภรรยาที่ดี	 ซึ่งท้ายที่สุดนางก็“สุดที่จะทนรักหักใจ”	 เช่นกัน

จึงท�าส่ิงที่ ผิดจารีตและต้อง	 “ราชอาญา”	 คือส่งดอกไม้ให้ชายอ่ืนเพื่อส่ือถึง

“จิตประดิพัทธ์ก�าหนัดใน”	 ของตนเอง	 ซึ่งเป็นการ	 “บิดผันนอกใจ”	 สามีอย่างชัดเจน	

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก,	๒๔๙๙,	น.	๕๖๘-๕๖๙)	

	 เรื่องดาหลังยังแสดงให้เห็นว่า	 การที่ผู้หญิงคนหน่ึงต้องกลายเป็นผู้หญิง

ไม่ดหีรอืไม่เป็นไปตามแบบอุดมคต	ิบางครัง้มไิด้เกดิจากความตัง้ใจหรอืความปรารถนา

ของตนเอง	 แต่เกิดจากการกระท�าและการก�าหนดของคนอ่ืน	 ชะตาชีวิตของผู้หญิง

คนน้ันจึงน่าเห็นใจอย่างยิ่ง	 เช่น	 การที่เกนบุษบาส่าหรีต้องกลายเป็นผู้หญิงใฝ่สูง

เกินศักดิ์และรับโทษตายน้ัน	 มิได้เกิดจากความปรารถนาของนางตั้งแต่แรก	 แต่เกิด

จากการที่อิเหนามาพบและรักนาง	จนท�าให้ไม่ใส่ใจที่แต่งงานกับคู่หมั้น	ซึ่งไม่ว่านางจะ

ขอร้องวิงวอนอย่างไร	 อิเหนาก็ไม่ยอมแต่งงานกับบุษบาก้าโละ	 ท�าให้ท้าวกุเรปันกริ้ว

และส่งคนมาฆ่านางในที่สุด	
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	 การน�าเสนอตวัละครในลักษณะดงักล่าวน้ี	จึงท�าให้ภาพของผู้หญงิทีไ่ม่พงึเป็น

หรือผู้หญิงที่ไม่เป็นไปตามแบบอุดมคติในเรื่องนี้	มีมิติที่สมจริงและมีแง่มุมที่น่าเห็นใจ

ผสานอยู่ด้วย	มิได้มีแต่แง่มุมที่บกพร่องหรือน่าต�าหนิแต่เพียงอย่างเดียว

	 มีข้อสังเกตว่า	 การประเมินค่าและการมอบทุกข์สุขแก่ชีวิตตัวละครหญิงใน

เรื่องดาหลัง	 มักน�าเสนอผ่านค�าพูดและการกระท�าของตัวละครชายเป็นหลัก	

ทัง้การยกย่องช่ืนชมตวัละครหญงิทีด่งีามตามแบบอุดมคต	ิดงัเช่นทีอิ่เหนายกย่องช่ืนชม

บุษบาก้าโละ	 และการมอบผลที่ไม่ดีแก่ตัวละครหญิงที่ไม่เป็นไปตามแบบอุดมคติ	 เช่น	

ท้าวกุเรปันสั่งฆ่าเกนบุษบาส่าหรี	 อิเหนาหนีจากนางพระยาณุสาตันและจินตะหราวาตี	

ประสันตาบริภาษหญิงชาวเมืองณุสาตัน	 อ้าโมะหนีจากเกนหวันตะหรีและเกนหวันตะ

ระหนา	โอรสระตูหมันหยาปาเอ็ดสั่งคุมขังเกนประลาหงู	บทบาทของตัวละครชายที่มี

ต่อตวัละครหญงิดงักล่าวน้ี	สะท้อนภาพสังคมที	่“ชายเป็นใหญ่”	อย่างชดัเจน	คอืสังคม

ที่ผู้ชายเป็นผู้ก�าหนด	“กรอบ”	และประเมินคุณค่าของผู้หญิง	ทั้งลักษณะของ	“ผู้หญิง

ที่พึงเป็น”	และ	“ผู้หญิงที่ไม่พึงเป็น”	

 ๒. ความสมัพนัธ์ระหว่างค�าสอนหญิงในเรือ่งดาหลงักับนทิานปันหยีส�านวน

ต่าง ๆ 

	 ดังที่ได้กล่าวในหัวข้อภูมิหลังข้างต้นแล้วว่า	 เรื่องดาหลังเป็นนิทานปันหยี

ส�านวนหน่ึงทีไ่ด้รบัการปรบัแต่งข้ึนเป็นวรรณคดไีทยตัง้แต่สมยัอยธุยา	โดยเจ้าฟ้าหญงิ

กุณฑลคงจะทรงน�านิทานปันหยีชวามลายูส�านวนต่าง	 ๆ	 ที่ทรงได้ยินได้ฟังในเวลาน้ัน

มาปรับและเรียบเรียงขึ้นใหม่เป็นเรื่องบทละครเรื่องดาหลัง	

	 จากการเปรียบเทียบตัวละครหญิงในเรื่องดาหลังและนิทานปันหยีส�านวน

ต่าง	ๆ 	พบว่า	นิทานปันหยหีลายส�านวนปรากฏตวัละครหญงิทัง้แบบทีเ่ป็นไปตามอุดมคติ

และไม่เป็นไปตามอุดมคติคล้ายกับที่พบในเรื่องดาหลัง	 และน�าเสนอในลักษณะที่ตัว

ละครตามแบบอุดมคติได้รับผลที่ดีในชีวิต	 ส่วนตัวละครที่ไม่เป็นไปตามแบบอุดมคติ

มักได้รับผลร้ายหรือโทษภัยต่าง	ๆ	อันมีนัยในการสอนผู้หญิงเช่นเดียวกับการน�าเสนอ

ตัวละครหญิงในเรื่องดาหลัง	
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	 ในที่น้ี	 จะศึกษาและยกตัวอย่างตัวละครหญิงจากนิทานปันหยี	 ๕	 ส�านวน
๗

มาแสดง	ได้แก่	เรื่องหิกะยัต	ปันหยี	สะมิหรัง	เรื่องหิกะยัต	ปันหยี	กุดา	สมิรัง	เรื่อง

มาลัต	(Malat)	เรื่องจายาเลิงการา	(Jayalengkara)	และเรื่องปันจี	(อังเรนี)	ปาเลิมบัง	

(Pandji (Angrèni)	Palembang)	ดังนี้

  ๒.๑ แนวคิดเร่ืองผู้หญิงท่ีพึงเป็นในนิทานปันหยีท่ีสอดคล้องกับเร่ือง

ดาหลัง

	 	 ตวัละครหญงิทีม่ลัีกษณะตามแบบอุดมคตโิดดเด่นมากทีสุ่ดในนิทานปันหยี	

ได้แก่	 ตัวละครเอกฝ่ายหญิง	 นิทานปันหยีน�าเสนอตัวละครดังกล่าวให้มีความดีงาม

เพียบพร้อมทุกประการเช่นเดียวกับบุษบาก้าโละในเรื่องดาหลัง	 ทั้งรูปลักษณ์	 กิริยา

มารยาท	จิตใจ	และความประพฤติ	คุณสมบัติที่เด่นชัด	คือ	รักนวลสงวนตัว	รักเดียว

ใจเดียว	 จงรักภักดีต่อตัวละครเอกฝ่ายชาย	 และมีความเข้มแข็ง	 มุ่งมั่น	 ไม่ย่อท้อต่อ

อุปสรรค	 ซ่ึงเห็นได้เด่นชัดในตอนที่นางต้องพลัดพรากจากบ้านเมืองและปลอมตัว

เดินทางมะงุมมะงาหรา	 นิทานปันหยีแสดงให้เห็นว่าช่วงดังกล่าวเป็น	 “บททดสอบ”	

ส�าคญัของชวิีต	ทีเ่ปิดโอกาสให้นางได้พสูิจน์รกัแท้และความซ่ือสัตย์ทีม่ต่ีอตวัละครเอก

ฝ่ายชาย	ซึ่งท้ายที่สุด	 นางก็ผ่าน	 “บททดสอบ”	ดังกล่าวได้อย่างน่ายกย่องและได้รับ

ความสุขความส�าเร็จในชีวิต	 คือได้ครองรักกับตัวละครเอกฝ่ายชายและเป็นที่รักยิ่ง

ของสามี	 คุณสมบัติและชีวิตของตัวละครเอกฝ่ายหญิงในนิทานปันหยีดังกล่าวน้ี

สอดคล้องกับบุษบาก้าโละในเรื่องดาหลังอย่างชัดเจน	 และเป็นตัวละครที่เป็นแบบ

อย่างของผู้หญิงที่พึงเป็นและพึงประพฤติปฏิบัติตามเช่นเดียวกัน

  ๒.๒ แนวคิดเรื่องผู ้หญิงท่ีไม่พึงเป็นในนิทานปันหยีท่ีสอดคล้องกับ

เรื่องดาหลัง

	 	 นิทานปันหยีบางส�านวนปรากฏตัวละครหญิงที่มีลักษณะไม่เป็นไปตาม

อุดมคติเช่นเดียวกับเรื่องดาหลัง	จากการศึกษานิทานปันหยี	๕	ส�านวนข้างต้น	พบตัว

 
๗	
ในการอ้างถงึช่ือเรือ่ง	ช่ือตวัละคร	หรอืค�าศพัท์ชวามลายใูนนิทานปันหย	ีผู้วิจัยจะเขยีน

ทบัศพัท์เป็นภาษาไทยตามหลักการทบัศัพท์ภาษามลายูของราชบณัฑิตยสถาน	(๒๕๓๕,	น.	๖๔-๗๑)	และ

จะวงเล็บศัพท์เดิมของค�าน้ันไว้ในครั้งแรกที่กล่าวถึง	 ในกรณีที่นิทานปันหยีส�านวนน้ันแปลเป็นภาษา

ไทยแล้ว	ก็จะใช้รูปสะกดตามฉบับแปล
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ละครหญิงที่มีลักษณะดังกล่าว	๓	“แบบ”	ได้แก่	ผู้หญิงมีรักสูงเกินศักดิ์	ผู้หญิงที่แสดง

ความรักต่อชายก่อน	และผู้หญิงที่มีลักษณะเป็น	“นางตลาด”	โดย	๒	“แบบ”	แรกตรง

กับที่พบในเรื่องดาหลัง	

	 	 นิทานปันหยีน�าเสนอให้เห็นว่าตัวละครหญิงที่ไม่เป็นไปตามอุดมคติทั้ง

๓	“แบบ”	ดงักล่าว	ล้วนมจุีดจบทีไ่ม่ดแีละได้รบัโทษภยัต่าง	ๆ 	ในชีวิต	อันเป็นการสะท้อน

แนวคิดเรื่องผู้หญิงที่ไม่พึงเป็นหรือพฤติกรรมของผู้หญิงที่ไม่ควรประพฤติปฏิบัติตาม

เช่นเดียวกับการน�าเสนอตัวละครหญิงในเรื่องดาหลัง	ดังจะยกตัวอย่างทีละแบบ	ดังนี้	

  ตัวละครหญิงที่มีรักสูงเกินศักดิ์	ปรากฏในนิทานปันหยีหลายส�านวน	เช่น	

เรื่องจายาเลิงการา	กล่าวว่า	อีนู	(Inu)	หลงรักอังเรนี	(Angreni)	ลูกสาวของขุนนาง	

จนท�าให้ไม่ยอมแต่งงานกบัคูห่มัน้ซ่ึงเป็นเจ้าหญงิแห่งเมอืงกดรี	ี(Kediri)	ระตเูจิงกาลา

(Jenggala)	 บิดาของอีนูกริ้วมากที่โอรสไปรักนางที่ไม่คู่ควรจนไม่แต่งงานกับคู่หมั้น

จึงส่งคนไปสังหารอังเรนีในช่วงที่อีนูไม่อยู่	 ท�าให้อีนูเสียใจมากจนหนีออกจากเมืองไป	

(Ras,	 1973,	 p.	 421-422)	 เช่นเดียวกับเรื่องปันจี	 (อังเรนี)	 ปาเลิมบัง	 และเรื่อง

หิกะยัต	ปันหยี	กุดา	สมิรัง	ทั้ง	๒	ส�านวนนี้ตัวละครเอกฝ่ายชายต่างก็หลงรักตัวละคร

หญิงที่มีศักดิ์ต�่ากว่าจนท�าให้นางต้องรับโทษตาย	 โดยเรื่อง ปันจี	 (อังเรนี)	 ปาเลิมบัง	

กล่าวเช่นเดยีวกบัเรือ่งจายาเลิงการาว่า	นางน้ันเป็นลูกสาวของขนุนางและถกูบิดาของ

ตัวละครเอกฝ่ายชายส่งคนไปฆ่า	 (Poerbatjaraka,	 1968,	 p.	 178-186)	 ส่วนเรื่อง

หิกะยัต	ปันหยี	กุดา	สมิรัง	กล่าวว่านางเป็นลูกสาวของนายต�าบลและถูกมารดาของ

อินูฆ่าตาย	(พระวรวงศ์เธอ	กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร,	๒๕๒๐,	น.	๑๖-๒๑)

	 	 ตัวละครหญิง	 “แบบ”	ดังกล่าวนี้	ตรงกับเกนบุษบาส่าหรีในเรื่องดาหลัง

อย่างชัดเจน	แสดงให้เหน็ว่าเรือ่งดาหลังคงสืบทอดตวัละครน้ีมาจากนิทานปันหย	ีและ

ยังคงแสดงแนวคิดเกี่ยวกับผู้หญิงตรงกันว่า	 ไม่ควรใฝ่รักให้เกินศักดิ์หรือครองรักกับ

ผู้ที่มีศักดิ์ไม่คู่ควรกัน	

  ตวัละครหญงิทีแ่สดงความรกัต่อชายก่อน ปรากฏในเรือ่งมาลัต	กล่าวคอื	

ธิดาของขุนนางเมืองซิงกาซารี	(Singasari)	ชื่อนาวัง-รุม	(Nawang-rum)	ได้พบปันจี	

(Panji)	 แล้วเกิดหลงรัก	 จึงให้คนน�าหมากและจดหมายรักไปมอบให้ปันจีเพื่อแสดง

ความในใจ	แต่ปันจีปฏเิสธเพราะเหน็ว่านางเป็นหญงิม่ายทีส่ามเีพิง่สิน้ชีวิต	จึงไม่ต้องการ
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ติดต่อหรือมีความสัมพันธ์ด้วย	 ท�าให้นาวัง-รุมเสียใจและอับอายมากจนฆ่าตัวตาย	

(Poerbatjaraka,	1968,	p.	309-310)	

	 	 บทบาทและจุดจบชีวิตของนาวัง-รุมดังกล่าวน้ี	 คล้ายกับเกนหวันตะหรี

และเกนหวันตะระหนาในเรื่องดาหลังอย่างชัดเจน	 แสดงให้เห็นว่าตัวละคร	 “แบบ”	

ดังกล่าว	 น่าจะมีปรากฏอยู่แล้วในนิทานปันหยีส�านวนต่าง	 ๆ	 และเรื่องดาหลังยังคง

สืบทอดไว้	โดยยงัคงเสนอแนวคดิเกีย่วกบัผู้หญงิตรงกนัว่า	การแสดงความรกัต่อผู้ชาย

ก่อนเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระท�า	เพราะอาจน�าความทุกข์และความอับอายมาสู่ตนได้	

  ตัวละครหญิงที่มีลักษณะเป็น “นางตลาด” ได้แก่ ก้าหลุ	อาหยัง	ในเรื่อง

หิกะยัต	 ปันหยี	 สะมิหรัง	 ซ่ึงเป็นธิดาของลิกูเมืองดาหาและมีศักดิ์เป็นน้องสาวต่าง

มารดาของตัวละครเอกฝ่ายหญิงที่ชื่อ	ก้าหลุ	จันตะหรา	กิระหนา	

	 	 ก้าหลุ	 อาหยังเป็นผู้หญิงที่มีกิริยามารยาทไม่เรียบร้อย	 ก้าวร้าว	 เอาแต่

ใจตนเอง	 ไม่ซื่อตรง	 มักอิจฉาริษยาและกลั่นแกล้งก้าหลุ	 จันตะหรา	 กิระหนา	 ผู้เป็น

พี่สาวอยู่เสมอ	อุปนิสัยใจคอและกิริยามารยาทของก้าหลุ	อาหยัง	ได้รับการต�าหนิจาก

ตัวละครอื่น	ๆ	ว่า	เป็นแบบ	“นางตลาด”	ดังที่บรรดาพี่เลี้ยงและนางก�านัลพากันกล่าว

ต�าหนิก้าหลุ	 อาหยัง	 ว่า	 “ราวกับเป็นหญิงชาวตลาด	 กิริยาอัชฌาศรัยก็หยาบคาย

ความประพฤตกิน่็าเกลียดชัง	จะเอาเป็นบทเรยีนหรอืแบบอย่างไม่ได้เสียเลย”	(สมเดจ็-

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต,	๒๔๙๓,	น.	๒๑)	

	 	 ต่อมาเมือ่ก้าหล	ุอาหยงั	ได้พบกบัอินู	พฤตกิรรมของนางกไ็ด้รบัการต�าหนิ

จากอินูเช่นกัน	 กล่าวคือ	 ในตอนที่อินูจ�าต้องเข้าพิธีแต่งงานกับนางแทนก้าหลุ	

จันตะหรา	กิระหนา	ที่หนีออกจากเมือง	อินูแสดงท่าทีรังเกียจนางอย่างเห็นได้ชัดและ

ไม่ยอมมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งด้วย	อินูต�าหนิก้าหลุ	อาหยัง	ว่า	“ไฉนหนอ	ก้าหลุ	อาหยัง

น้ีจึงมีกิริยาอัชฌาศรัยดังหญิงชาวตลาด”	 (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 เจ้าฟ้ากรม-

พระนครสวรรค์วรพินิต,	๒๔๙๓,	น.	๑๑๗)	และอีกตอนหนึ่งต�าหนิว่า	“ก้าหลุ	อาหยังนี้

มิได้มีอัชฌาศรัยตามเยี่ยงอย่างพระบุตรีเสียเลย	 มีกิริยาวาจาดังหญิงชาวตลาดและ

ลูกไพร่	 บัดน้ีสุดที่เราจะทนได้ต่อไปแล้ว”	 (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 เจ้าฟ้ากรม-

พระนครสวรรค์วรพินิต,	 ๒๔๙๓,	 น.	 ๑๑๙)	 หลังจากน้ัน	 อินูก็หนีจากเมืองดาหาเพื่อ

ตามหาก้าหลุ	จันตะหรา	กิระหนา	ผู้เป็นคู่หมั้นต่อไป
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	 แม้ตัวละคร	 “แบบ”	 ก้าหลุ	 อาหยัง	 ไม่ปรากฏในเรื่องดาหลัง	 แต่ลักษณะ

การน�าเสนอคล้ายกับเรื่องดาหลังในแง่ที่แสดงให้เห็นผลร้ายจากการไม่ประพฤติตน

ตามแบบผู้หญิงในอุดมคติ	 ได้แก่การถูกต�าหนิติเตียนและถูกผู้ชายรังเกียจหน่ายหนี	

อันสะท้อนว่า	ผู้หญงิ	“นางตลาด”	อย่างก้าหลุ	อาหยงั	น้ี	เป็นผู้หญงิไม่ดทีีไ่ม่ควรยดึเป็น

แบบอย่าง	 สมกับที่นางก�านัลเมืองดาหาต�าหนิว่า	 “จะเอาเป็นบทเรียนหรือแบบอย่าง

ไม่ได้เสียเลย”	 (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต,	

๒๔๙๓,	น.	๒๑)	

	 อย่างไรก็ตาม	แม้ตัวละครหญิงที่ไม่เป็นไปตามอุดมคติบาง	“แบบ”	ในเรื่อง

ดาหลังจะตรงกับที่พบในนิทานปันหยีดังกล่าวข้างต้น	 แต่เรื่องดาหลังก็มีลักษณะเด่น

ที่ต่างไปจากนิทานปันหยีส�านวนอื่น	 ๆ	 ตรงที่น�าเสนอภาพของผู้หญิงที่ไม่พึงเป็นอย่าง

หลากหลายถึง	๕	“แบบ”	ผ่านบทบาทตัวละครต่าง	ๆ 	ดังที่ได้ศึกษาข้างต้น	ทั้งยังแสดง

รายละเอียดและบทสรุปชีวิตของตัวละครเหล่าน้ันไว้อย่างชัดเจน	 การที่เรื่องดาหลัง

ประมวลภาพของผู้หญิงหลาย	 “แบบ”	 มาน�าเสนอไว้น้ี	 ท�าให้ค�าสอนหญิงในเรื่องน้ี

ค่อนข้างครอบคลุมลักษณะและพฤตกิรรมอันหลากหลายของผู้หญงิทีม่อียูจ่รงิในสังคม	

อันกลายเป็นจุดเด่นประการหนึ่งของเรื่องดาหลังในฐานะนิทานปันหยีฉบับไทย

	 	 ส่วนการที่เรื่องดาหลังยังคงสืบทอดตัวละครหญิงบาง	“แบบ”	จากนิทาน

ปันหยีไว้	 คงเป็นเพราะแนวคิดและค�าสอนจากตัวละคร	 “แบบ”	 น้ัน	 สอดคล้องกับ

มโนทัศน์เรื่องผู้หญิงที่ดีและผู้หญิงที่ไม่ดีในสังคมไทยดังจะอภิปรายในหัวข้อต่อไป

 ๓. ความสัมพันธ์ระหว่างค�าสอนหญิงในเรื่องดาหลังกับวรรณคดีค�าสอน

หญิงเรื่องต่าง ๆ

	 วรรณคดคี�าสอนหญงิ	เป็นวรรณคดไีทยกลุ่มหน่ึงทีส่�าคญัและมอียูห่ลายเรือ่ง	

เช่น	 กฤษณาสอนน้องค�าฉันท์	 แม่สอนลูก	 สุภาษิตสอนสาว	 สุภาษิตสอนสตรี	 โอวาท

กระสัตรี	และพิเภกสอนบุตร	วรรณคดีกลุ่มนี้นอกจากมีบทบาทในการสอนและก�าหนด

หลักประพฤติปฏิบัติของผู้หญิงแล้ว	ยังสะท้อนให้เห็นมโนทัศน์	อุดมคติ	และ	“กรอบ”	

ของคนไทยที่มีต่อผู้หญิงด้วย	โดยเฉพาะมโนทัศน์เกี่ยวกับผู้หญิงที่ดีและผู้หญิงที่ไม่ดี	

	 จากการเปรียบเทียบค�าสอนหญิงในเรื่องดาหลังกับวรรณคดีค�าสอนหญิง

เรือ่งต่าง	ๆ 	พบว่าแนวคดิและอุดมคตเิกีย่วกบัผู้หญงิมคีวามสอดคล้องกนัอย่างชัดเจน	
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กล่าวคือ	 ตัวละครบุษบาก้าโละซ่ึงเป็นแบบอย่างของผู้หญิงที่พึงเป็นในเรื่องดาหลัง

มีคุณสมบัติสอดคล้องกับคุณสมบัติผู้หญิงที่ดีในวรรณคดีค�าสอนหญิงเรื่องต่างๆ	 เช่น

เดียวกับตัวละครหญิงที่เป็นตัวแทนของผู้หญิงที่ไม่พึงเป็น	๕	“แบบ”	จากเรื่องดาหลัง	

ก็มีลักษณะสอดคล้องกับลักษณะผู้หญิงไม่ดีที่ปรากฏในวรรณคดีค�าสอนหญิงเช่นกัน	

ดังจะยกตัวอย่างจากวรรณคดีค�าสอนหญิงบางเรื่องมาแสดง	ดังนี้

  ๓.๑ ตัวอย่างค�าสอนเก่ียวกับผู้หญิงท่ีดีในวรรณคดีค�าสอนหญิงเร่ือง

ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับเรื่องดาหลัง

	 	 วรรณคดคี�าสอนหญงิเรือ่งต่างๆ	สอนตรงกนัว่า	คณุสมบตัหิลกัของผู้หญงิ

ที่ดี	คือ	รักนวลสงวนตัว	รักษาเกียรติของตนเองและวงศ์ตระกูล	เคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่	

รวมทั้งซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อคนรัก	 ซึ่งสอดคล้องกับตัวละครบุษบาก้าโละในเรื่อง

ดาหลังอย่างชัดเจน	 ดังจะยกค�าสอนจากวรรณคดีค�าสอนหญิงบางเรื่องมาแสดงเป็น

ตัวอย่าง	ดังนี้

	 	 เรื่องกฤษณาสอนน้องค�าฉันท์	 ฉบับกรุงธนบุรี	 กฤษณาสอนน้องสาวที่

ชื่อจรับประภา
๘	
ตอนหนึ่งว่า ผู้หญิงที่ดี	คือผู้หญิงที่รักวงศ์ตระกูล	รักตนเอง	รักเกียรติ

ศกัดิศ์ร	ีและรกัความสัตย์	โดยพยายามรกัษาส่ิงเหล่าน้ีมใิห้เส่ือมเสีย	ประหน่ึงจามรรีกั

และหวงแหนขนของตน	ดังนี้

  ประพฤติโดยชอบสบสม	 รักวงศ์อุดม

	 แลรักองค์อาตมา

	 	 รักทั้งเกียรติยศกษัตรา	 รักความสัตยา

	 เอาเยี่ยงอย่างทรายจามรี	

(ศิริรัตน์	ทวีทรัพย์,	๒๕๕๕,	น.	๔๑)

 เช่นเดียวกับเรื่องกฤษณาสอนน้องค�าฉันท์	 พระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหา-

สมณเจ้า	 กรมพระปรมานุชิตชิโนรส	 กฤษณาสอนจิรประภาในท�านองเดียวกันว่า	

ให้จงรักภักดีต่อสามี	และรักนวลสงวนตัวมิให้เสื่อมเสียหรือมัวหมอง	ดังนี้

 
๘	
กฤษณาสอนน้องค�าฉนัท์	ฉบับกรงุธนบุร	ีเรยีกช่ือน้องสาวของกฤษณาว่า	“จรบัประภา”	

ส่วนฉบับพระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า	กรมพระปรมานุชิตชิโนรส	เรียกว่า	“จิรประภา”
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	 	 บริรักษ์ภักดีบาทบงสุ์		 นฤบดิศรทรง

	 คุณะคือองค์	 พระภรรดา

	 	 รักตนสงวนตนกัลยา	 ครหะวจนะทา

	 รุณะโทษา	 จงอย่าพาน	

(ศิริรัตน์	ทวีทรัพย์,	๒๕๕๕,	น.	๑๔๗)

	 เรือ่งสุภาษิตสอนสาว
๙
	กล่าวถงึคณุสมบตัขิองผู้หญงิทีด่ตีอนหน่ึงว่า	มใีจเป็น

กุศล	รักนวลสงวนตัวมิให้มีมลทิน	และระมัดระวังไม่ท�าสิ่งที่เสื่อมเสีย	ดังที่กล่าวว่า

	 มีน�้าใจเลื่อมใสเป็นกุศล	 บ�าเพ็งผลสุจริตเป็นนิจศิล

	 รักษากายมิให้สลายเป็นมลทิน	 ทั้งนั่งนอนก็ประคิ่นระวังองค์

	 งามสุภาพรู้จักรักษาศักดิ์	 สงวนพักตร์มิให้ต้องละอองผง

	 ที่สิ่งชั่วมิให้กรายระคายองค์	 ให้สมวงศ์เหมราชสะอาดตา

(ศิริรัตน์	ทวีทรัพย์,	๒๕๕๕,	น.	๘๘)

	 สุภาษิตสอนสตรี
๑๐
	 กล่าวถึงส่ิงที่ผู้หญิงพึงประพฤติปฏิบัติว่า	 ควรรักนวล

สงวนตวัใหบ้ริสทุธิ	์อย่าลุม่หลงค�าพูดหรืออบุายของผูช้าย	ใหเ้คารพเชือ่ฟงัผูใ้หญ่	และ

ให้ซื่อสัตย์ต่อสามีดังเช่นที่สีดาซื่อสัตย์ต่อพระราม	ดังนี้

	 ผู้ใดเกิดเป็นสตรีอันมีศักดิ์	 บ�ารุงรักกายไว้ให้เป็นผล

	 สงวนงามตามระบอบให้ชอบกล		 จึงจะพ้นภัยพาลการนินทา

 ………………. ……………….

 
๙	

เรื่อง	 สุภาษิตสอนสาว	 ไม่ปรากฏหลักฐานเรื่องสมัยที่แต่งและผู้แต่ง	 ต้นฉบับเขียน

อยู่ในสมุดไทย	 เก็บรักษาอยู่ที่กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก	 ส�านักหอสมุดแห่งชาติ	 (ศิริรัตน์	

ทวีทรัพย์,	๒๕๕๕,	น.	๘๑)

 
๑๐	

เรื่อง	 สุภาษิตสอนสตรี	 เดิมเรียกกันว่า	 สุภาษิตสอนหญิง	 ปรากฏหลักฐานในตัวบท

ว่ากวีชื่อ	“ภู่”	เป็นผู้แต่ง	ท�าให้เกิดข้อสันนิษฐานเรื่องผู้แต่ง	๒	ทาง	ทางแรก	สันนิษฐานว่าผู้แต่งคือ

สุนทรภู่	 ส่วนอีกทางหน่ึง	 สันนิษฐานว่าผู้แต่งคือกวีสมัยรัชกาลที่	 ๕	 ที่ช่ือภู่	 ซ่ึงมีช่ือเสียงจาก

การแต่งนิทานค�ากลอนเรื่องนกกระจาบ	(ศิริรัตน์	ทวีทรัพย์,	๒๕๕๕,	น.	๑๕๙)
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	 จงรักตัวอย่าให้มัวราคีหมอง	 ถือท�านองแบบโบราณท่านขานไข

	 อย่าเอาผิดมาเป็นชอบประกอบใจ	 จงอยู่ในโอวาทญาติวงศ์

	 แม้รู้จักรักร่างเป็นอย่างยิ่ง	 จะเพริศพริ้งสมสวาทเป็นราชหงส์

	 จงก�าหนดอดส่าห์รักษาทรง	 อย่าลุ่มหลงด้วยอุบายของชายพาล

 ………………. ……………….

	 จงซื่อต่อภัสดาสวามี	 จนชีวีศรีสวัสดิ์เจ้าตัดษัย

	 อย่าให้มีราคิดที่กินใจ	 อุปไมยเหมือนอนงค์องค์สีดา

	 ถึงที่สุดทดลองก็ทองแท้	 ด้วยนางแน่อยู่ในสัจอธิษฐาน์

	 หญิงเดี๋ยวนี้แม้มีสัตยา	 ภัสดาก็ยิ่งรักขึ้นหนักครัน

(ศิริรัตน์	ทวีทรัพย์,	๒๕๕๕,	น.	๑๖๔-๑๗๙)

	 ค�าสอนที่ยกมาข้างต้น	 เน้นย�า้ความดีของสีดาในฐานะแบบอย่างของผู้หญิง

ที่ซ่ือสัตย์ต่อสามีว่า	 นางตั้งมั่นอยู่ในความสัตย์อย่างแน่วแน่และได้พิสูจน์ให้เป็นที่

ประจักษ์ว่านางคือ	 “ทองแท้”	 การยกย่องสีดาว่า	 “แน่อยู่ในสัจอธิษฐาน์”	 ดังกล่าวน้ี	

สอดคล้องกับที่อิเหนากล่าวแก่บุษบาก้าโละในตอนท้ายเรื่องว่า	 เป็นเพราะ	 “เดชะ

ความสัตย์เราทัง้สองรา”	จึงบนัดาลให้ทัง้คูไ่ด้พบกนัอีกครัง้	(พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้า-

จุฬาโลก,	๒๔๙๙,	น.	๙๘๘)	ซึ่งเป็นการสรุปให้เห็นความดีงามของบุษบาก้าโละในฐานะ

ผู้หญิงที่มีรักอันมั่นคงจริงแท้และซ่ือสัตย์ภักดีต่ออิเหนา	 สอดคล้องกับการยกย่อง

ความสัตย์ของผู้หญิงในวรรณคดีค�าสอน

	 การเน้นย�้าเรื่องความซ่ือสัตย์และรักเดียวใจเดียวของผู้หญิงที่ดี	 ยังปรากฏ

ในเรื่องค�ากลอนสอนหญิง
๑๑
	ซึ่งสอนผู้หญิงให้จงรักภักดีต่อสามี	ครองความสัตย์ให้มั่น

ตราบจนส้ินชวิีต	และอย่าได้คดินอกใจสามหีรอืม	ี“ใจสอง”	สอดคล้องกบัทีบุ่ษบาก้าโกะ

ร�าพันอยู่เสมอว่า	นางจะไม่มีวันมี	“ชายสอง”	หรือ	“ผัวสอง”	ตัวอย่างค�าสอนดังกล่าว	

มีดังนี้

 
๑๑	

เรื่อง	ค�ากลอนสอนหญิง	 ไม่ปรากฏหลักฐานเรื่องผู้แต่งและสมัยที่แต่ง	แต่พิจารณา

จากส�านวนกลอนแล้วสันนิษฐานว่าน่าจะแต่งสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น	 ต้นฉบับเขียนอยู่ในสมุดไทย

เก็บรักษาอยู่ที่กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก	 ส�านักหอสมุดแห่งชาติ	 (ศิริรัตน์	 ทวีทรัพย์,	 ๒๕๕๕,

น.	๑๒๕)
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	 กตัญญูให้รู้จักซึ่งคุณผัว	 สงวนตัวไว้ให้สมกับวาสนา

	 จงภักดีสามีของอาตมา	 ทุกทิวาสุจริตอย่าคิดแคลง

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

	 จงห้ามจิตอย่าได้คิดเป็นใจสอง	 ประคองเคยีงแต่ผูเ้ดยีวอย่าหมายไหน

	 จงกอดสัตย์ให้มั่นกว่าบรรลัย	 อย่าท�ายาแฝดมนต์ใส่มันไม่ดี

(ศิริรัตน์	ทวีทรัพย์,	๒๕๕๕,	น.	๑๒๙)

  ๓.๒ ตัวอย่างค�าสอนเก่ียวกับผูห้ญิงท่ีไม่ดีในวรรณคดีค�าสอนหญิงเรือ่ง

ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับเรื่องดาหลัง

	 	 วรรณคดคี�าสอนหญงิไม่เพยีงกล่าวถงึส่ิงทีผู้่หญงิควรประพฤตปิฏบิตัเิพือ่

เป็นผู้หญิงที่ดีเท่าน้ัน	 แต่ยังกล่าวถึงลักษณะของผู้หญิงที่ไม่ดีหรือส่ิงที่ผู้หญิงไม่ควร

ประพฤติปฏิบัติเพราะจะท�าให้กลายเป็น	“หญิงชั่ว”	และน�าโทษภัยต่าง	ๆ	มาสู่ตนด้วย	

	 	 จากการศึกษาพบว่า	 ลักษณะของผู้หญิงที่ไม่พึงเป็นในเรื่องดาหลัง	 ทั้ง

ผู้หญิงที่มีรักสูงเกินศักดิ์อย่างเกนบุษบาส่าหรี	 ผู้หญิงที่ฝักใฝ่ในกามารมณ์อย่างนาง

พระยาณุสาตันและบริวาร	 ผู ้หญิงที่ใฝ ่หาสามีและชักชวนชายให้เข ้าหาอย่าง

จินตะหราวาตี	 ผู ้หญิงที่แสดงความรักต ่อชายก่อนอย่างเกนหวันตะหรีและ

เกนหวันตะระหนา	และผู้หญิงที่นอกใจสามีอย่างเกนประลาหงู	มีความสอดคล้องกับ

ลักษณะผู้หญิงไม่ดีในวรรณคดีค�าสอนหญิงอย่างชัดเจน	ดังจะยกตัวอย่างต่อไปนี้

	 	 การมีรักที่สูงเกินศักดิ์จนต้องรับโทษตายดังเช่นชีวิตของเกนบุษบาส่าหรี

น้ัน	ตรงกบัพฤตกิรรมทีว่รรณคดคี�าสอนหญงิบางเรือ่งห้ามและเตอืนผู้หญงิมใิห้กระท�า	

เช่น	สุภาษิตสอนสตรี	สอนผู้หญิงว่า	หากเกิดมาต�่าศักดิ์	ก็ไม่ควร	“ท�าให้กายสูง”	คือ

อย่าคิดใฝ่สูงเกินตัว	 อันสะท้อนแนวคิดว่า	 ผู้หญิงที่ไม่ดีหรือไม่พึงเป็นคือ	 ผู้หญิงที่ไม่

สงบเสงี่ยมเจียมตน	คิดใฝ่สูงจนเกินไป	ดังนี้	

	 อันตัวต�่าแล้วอย่าท�าให้กายสูง	 ดูเยี่ยงยูงแววยังมีที่วงหาง

	 ค่อยเสงี่ยมเจียมใจจะไว้วาง	 ให้ต้องอย่างกิริยาเป็นนารี	

(ศิริรัตน์	ทวีทรัพย์,	๒๕๕๕,	น.	๑๖๔)
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	 ค�าสอนดังกล่าว	คล้ายกับที่ปรากฏในเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน	ตอนขุนแผน

เข้าห้องแก้วกิริยาด้วยคิดว่าเป็นห้องของวันทอง	 แก้วกิริยาได้กล่าวแก่ขุนแผนว่า

“เต่าเตีย้ดอกอย่าต่อให้ตนีสูง	มใิช่ยงูจะมาย้อมไม่เหน็ขัน”	หมายถงึ	นางมสีถานะต�า่ต้อย

กว่าวันทองมากนัก	ไม่อาจเทยีบกนัได้	จึงไม่ควรทีข่นุแผนจะ	“มาหลงตวัหลงห้องไม่เหน็

สม”	(เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน,	๒๕๔๕,	น.	๓๗๕)

	 การฝักใฝ่มักมากในกามารมณ์จนท�าให้ชายหน่ายหนีดังเช่นนางพระยา

ณสุาตนัและบรวิาร	เป็นลักษณะของผู้หญงิไม่ดทีีป่รากฏในวรรณคดคี�าสอนหญงิหลาย

เรื่อง	เช่น	ค�าฉันท์สอนหญิง
๑๒
	กล่าวว่า	ลักษณะหนึ่งของผู้หญิงที่ไม่ดี	คือ	“โลโภโมหัน”	

เรื่องผู้ชายหรือกามารมณ์	 โดยมีความสัมพันธ์กับผู้ชาย	 “ทั่วทุกคน”	 ผู้หญิงเช่นนี้ท้าย

ที่สุดก็จะต้องอับอายจากการมีลูกที่	 “ไม่รู้จักพ่อ”	 และถูกต�าหนิจากสังคมว่า	 “อัปรีย์

ยิ่งคน”	ดังนี้	

	 ที่ชั่วกว่านั้น	 โลโภโมหัน	 ใจมันกระดางลาง

ศาลาอาศัย	 ปลูกไว้ริมทาง	 มิให้ชายหมาง	 รักทั่วทุกคน

	 มีครรภ์อ้อต้อ	 ไม่รู้จักพ่อ	 เป็นลูกกลางถนน

ผู้หญิงอย่างนี้	 อัปรีย์ยิ่งคน	 เขาเรียกอีป่น	 ชั่วจนมรณา

(ศิริรัตน์	ทวีทรัพย์,	๒๕๕๕,	น.	๑๑๙)

	 การใฝ่หาสามีและท�าอุบายชักชวนชายให้มาหาถึงต�าหนักดังเช่นพฤติกรรม

ของจินตะหราวาตี	 ซ่ึงท้ายที่สุดก็ถูกชายหน่ายหนีน้ัน	 เป็นส่ิงที่วรรณคดีค�าสอนหญิง

กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า	 ผู้หญิงไม่ควรประพฤติปฏิบัติ	 โดยเฉพาะผู้หญิงสูงศักดิ์	 เช่น

ค�าฉันท์สอนหญงิ	สอนว่าผู้หญงิไม่ควรหมกมุน่หรอื	“กงัวงแสวงสวาม”ี	เพราะเน้ือคูเ่ป็น

เรื่องของบุพเพสันนิวาส	เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมก็จะได้พบกันเองตามบุญวาสนา	สิ่งที่

ผู้หญิงควรกระท�าคือ	ไว้ตัวและสงวนตัวให้งดงามเหมือนดัง	“ดวงมณี”	ดังนี้

	 	 เป็นหญิงยศยิ่งเพราพราย	 อย่าจงจิตหมาย

	 เชยชู้เป็นคู่เคียงนาง

 
๑๒	

เรื่อง	ค�าฉันท์สอนหญิง	ไม่ปรากฏหลักฐานเรื่องสมัยที่แต่งและผู้แต่ง	ตีพิมพ์ครั้งแรก

ในหนังสือวชิรญาณ	เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๔๓	(ศิริรัตน์	ทวีทรัพย์,	๒๕๕๕,	น.	๙๓)
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	 	 บุพเพสันนิวาสแต่ปาง	 ก่อนสมชมนาง

	 เสน่ห์สนิทพิสมัย

	 	 ถึงอยู่นัคเรศแรมไพร	 ทางไกลเท่าไกล

	 คงประสบพบสมร

	 	 ตามบุญวาสนาแต่ก่อน	 อย่ามีอาวรณ์

	 กังวลแสวงสวามี

	 	 ปรนนิบัติไว้องค์อินทรีย์	 เสมือนดังดวงมณี

	 มีสีประเสริฐเฉิดโฉม	

(ศิริรัตน์	ทวีทรัพย์,	๒๕๕๕,	น.	๑๑๒)

	 การแสดงความรักต่อผู้ชายก่อนดังเช่นพฤติกรรมของเกนหวันตะหรีและ

เกนหวันตะระหนา	 ซ่ึงท้ายที่สุดเมื่อชายหนีไปก็เสียใจและอับอายจนฆ่าตัวตายน้ัน

เป็นส่ิงทีว่รรณคดคี�าสอนหญงิหลายเรือ่งห้ามผู้หญงิมใิห้กระท�าเพราะเป็นลักษณะของ

ผู้หญิงไม่ดี	 เช่น	 สุภาษิตสอนสตรี	 กล่าวว่าการแสดงความรักความสนใจผู้ชายอย่าง

โจ่งแจ้ง	 ไม่ยับยั้งช่ังใจหรือสงวนความรู้สึก	 เป็นพฤติกรรมที่น่าอายและ	 “เป็นราคี”

ทั้งยังชี้ให้เห็นว่าการส่งสิ่งของก�านัลต่าง	ๆ 	ไปให้ผู้ชายเพื่อ	“บอกอาการเรื่องรัก”	หรือ

การดัน้ด้นไปหาผู้ชายถงึเรอืนเพือ่เสนอความรกัดงัทีเ่กนหวันตะหรแีละเกนหวันตะระหนา

กระท�าน้ัน	 เป็นพฤติกรรมที่	 “ไม่รักงาม”	 อย่างยิ่ง	 ซ่ึงจะน�าความเส่ือมเสียและ

อับอายมาสู่ตน	ดังนี้

	 อันที่จริงหญิงกับชายย่อมหมายรัก	 มิใช่จักตัดทางที่สร้างสม

	 แม้จักรักรักไว้ในอารมณ์	 อย่ารักชมนอกหน้าเป็นราคี

	 ดังพฤกษาต้องวายุพัดโบก	 เขยื้อนโยกก็แต่กิ่งไม่ทิ้งที่

	 จงยับยั้งชั่งใจเสียให้ดี	 เหมือนจามรีรู้จักรักษากาย

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

	 บ้างก็เล่นปริศนาเที่ยวหาของ	 ให้ถกูต้องตามอารมณ์ประสมประสาน

	 ครั้นห่อเสร็จส่งให้กับชายชาญ	 บอกอาการเรื่องรักประจักษ์ความ

	 ครั้นคิดคิดปริศนานั้นช้าเนิ่น	 ชวนกันเดินหลีกออกนอกสนาม

	 ท�าดื้อด้านหาญหักไม่รักงาม	 จนเลยลามลืมบ้านสถานตน

(ศิริรัตน์	ทวีทรัพย์,	๒๕๕๕,	น.	๑๖๕-๑๗๕)
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	 นอกจากนี้	 พฤติกรรมของเกนหวันตะหรีและเกนหวันตะระหนาที่ใช้บ่าวเป็น	

“แม่สื่อ”	 ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ชายและหลงเชื่อค�าพูดปั้นแต่งของ	“แม่สื่อ”	ที่หวัง

ลาภรางวัล	 จนท�าให้ยิ่งหลงรักผู้ชายหนักขึ้นและกล้าไปหาผู้ชายน้ันถึงเรือนน้ัน	 ยัง

สอดคล้องกบัพฤตกิรรมทีว่รรณคดคี�าสอนหญงิเตอืนมใิห้ผู้หญงิกระท�าหรอืหลงกลด้วย	

เช่น	สุภาษิตสอนสตร	ีสอนว่าอย่าคบค้าหรอืเช่ือค�าพดูของ	“แม่ส่ือ”	เพราะมกัพดู	“อวด

อ้าง”	หรอืแต่งเสรมิเรือ่งราวให้ผู้หญงิหลงเช่ือเพือ่จะได้ลาภผล	การคบค้าและหลงเชือ่	

“แม่สื่อ”	นั้น	ท้ายที่สุดผลร้ายหรือความโศกเศร้าอับอายก็จะตกอยู่ที่เฉพาะผู้หญิง	มิได้

ตกอยู่ที่	“แม่สื่อ”	ผู้หญิงจึงควรระมัดระวังตัวและ	“ฟังหูไว้หู”	อย่าเชื่อเรื่องผู้ชายจาก

ถ้อยค�าของผู้อื่นโดยง่าย	ดังนี้

	 อันแม่สื่ออย่าได้ถือเป็นบรรทัด	 สารพัดเขาจะพูดนี้สุดอย่าง

	 แต่ล้วนดีมีบุญลูกขุนนาง	 มาอวดอ้างให้อนงค์หลงอาลัย

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

	 อันแม่สื่อคือปีศาจที่อาจหาญ	 ใครบนบานเข้าสักหน่อยก็พลอยโผง

	 อย่าเชื่อนักมักตับจะดับโครง	 มักชักโยงอยากกินแต่สินบน

	 อันความชั่วอยู่ที่ตัวของเราหมด	 ต้องก�าสรดโศกร้างอยู่กลางหน

	 จงฟังหูไว้หูกับผู้คน	 สืบยุบลเสียให้แน่อย่าแร่ไป

(ศิริรัตน์	ทวีทรัพย์,	๒๕๕๕,	น.	๑๖๖)

	 การไม่ซ่ือสัตย์และนอกใจสามีดังเช่นพฤติกรรมของเกนประลาหงู	 เป็น

พฤตกิรรมไม่ดขีองผู้หญงิทีก่ล่าวอยูใ่นวรรณคดคี�าสอนหญงิแทบทกุเรือ่ง	เช่น	สุภาษติ

สอนสตรี	 กล่าวว่าผู้หญิงที่นอกใจสามีเป็นผู้หญิงที่ไม่ดี	 หากถูกจับได้	 ไม่เพียงแต่ต้อง

อับอายเสื่อมเสีย	แต่ยังต้องรับโทษ	“โศกศัลย์เศร้าใจอยู่ในตรวน”	ด้วย	ดังนี้	

	 บ้างมีผัวตัวอยู่เป็นคู่ชื่น	 ยังหาอื่นเข้าประคองเป็นสองสาม

	 ท�ารักซ้อนซ่อนสนิทปิดเนื้อความ		 จนเลยลามเป็นระฆังดังขึ้นเอง

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

	 ท�าองอาจพลาดพลั้งลงทั้งคู่	 เขาจับได้ชายชู้ดูน่าขัน

	 ไม่แปรดแปร้นแสนสลดเหมือนทศกัณฐ์	 ต้องโศกศัลย์เศร้าใจอยู่ในตรวน

 ....................... ......................
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	 จะมีคู่ก็ให้รู้ปรนนิบัติ	 จงซื่อสัตย์สุจริตจิตถนอม

	 อย่าคิดร้ายย้ายแยกท�าแปลกปลอม	 มโนน้อมเสน่หาต่อสามี

(ศิริรัตน์	ทวีทรัพย์,	๒๕๕๕,	น.	๑๗๖-๑๗๗)

	 ความสอดคล้องต้องกันของแนวคิดผู้หญิงที่ดีและผู้หญิงที่ไม่ดีระหว่าง

เรื่องดาหลังกับวรรณคดีค�าสอนหญิงเรื่องต่างๆ	 ดังกล่าวข้างต้นน้ี	 สะท้อนให้เห็นว่า	

การน�าเสนอตวัละครหญงิในเรือ่งดาหลังเป็นไปตามมโนทศัน์และอุดมคตเิกีย่วกบัผู้หญงิ

ในสังคมไทย	 สอดคล้องกับการศึกษาของรื่นฤทัย	 สัจจพันธุ์	 (๒๕๕๖,	 น.	 ๒๒๕)	 ที่ว่า	

“การสร้างตวัละครหญงิในวรรณคดนิีทานและการแสดงได้รบัอิทธพิลมาจากมาตรฐาน

อุดมคติของตัวละครหญิงในวรรณคดีค�าสอนน่ันเอง”	 และ	 “ไม่ว่าจะเป็นตัวละคร

แบบใดน่าสังเกตว่า	ผู้แต่งมักจะรักษาคุณลักษณะเชิงอุดมคติของสังคมไทยให้คงอยู่”	

บทสรุปและอภิปรายผล

	 คุณค่าที่ส�าคัญประการหน่ึงของเรื่องดาหลังพระราชนิพนธ์รัชกาลที่	 ๑	 คือ

การให้คติค�าสอนเรื่องการครองตนของผู้หญิง	 โดยแสดงให้เห็นลักษณะของผู้หญิง

ที่พึงยึดเป็นแบบอย่างและลักษณะของผู้หญิงที่ไม่พึงประพฤติปฏิบัติตาม	 ค�าสอน

ดังกล่าวเห็นได้จากการน�าเสนอตัวละครหญิงซ่ึงสะท้อนภาพของผู้หญิงหลากหลาย	

“แบบ”	ทัง้แบบทีด่งีามเพยีบพร้อมดงัเช่นบษุบาก้าโละ	และแบบทีไ่ม่เป็นไปตามอุดมคติ	

ได้แก่	ผู้หญิงทีม่รีกัสูงเกนิศกัดิ	์ผู้หญงิทีฝั่กใฝ่ในกามารมณ์	ผู้หญงิทีใ่ฝ่หาสามแีละชกัชวน

ชายให้เข้าหา	ผู้หญิงที่แสดงความรักต่อชายก่อน	และผู้หญิงที่นอกใจสามี	 โดยแสดง

ให้เห็นว่า	ผู้หญิงที่ดีงามตามอดุมคติจะได้รับความสุขและความส�าเร็จ	ส่วนผู้หญิงแบบ

ที่ไม่เป็นไปตามอุดมคติมักได้รับผลร้ายและไม่มีความสุข

	 ค�าสอนเรื่องการครองตนของผู้หญิงที่สะท้อนจากตัวละครหญิงในเรื่อง

ดาหลังดังกล่าวน้ี	 สอดคล้องกับมโนทัศน์เรื่องผู้หญิงในนิทานปันหยีชวามลายูส�านวน

ต่างๆ	และมโนทัศน์เรื่องผู้หญิงในวรรณคดีค�าสอนหญิงของไทยอย่างเด่นชัด	สะท้อน

ให้เห็นว่าสังคมแถบน้ีอันได้แก่ไทยและชวามลายู	 คงมี	 “กรอบ”	 และแนวคิดร่วมกัน

เกี่ยวกับผู้หญิงที่พึงเป็นและผู้หญิงที่ไม่พึงเป็น
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	 นอกจากน้ี	เมือ่พจิารณาตวัละครหญงิทีเ่ป็นตวัแทนของผู้หญงิ	“แบบ”	ต่าง	ๆ 	

ในเรื่องดาหลัง	พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในสถานภาพสูง	เช่น	เจ้าหญิง	นางสนม	และลูกสาว

ขุนนาง	แสดงให้เห็นว่าค�าสอนในเรื่องนี้น่าจะมุ่งสอนผู้หญิงสูงศักดิ์หรือผู้หญิงที่อยู่ใน

ชนช้ันสูงเป็นหลัก	สอดคล้องกบัการทีเ่รือ่งดาหลังเป็นวรรณคดกีารแสดงของราชส�านัก	

คือเป็นบทที่ใช้เล่นละครใน	ซึ่งผู้แสดงและผู้ชมส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงสูงศักดิ์และนางใน	

	 ผลการศกึษาตวัละครหญงิและคตคิ�าสอนหญงิในเรือ่งดาหลังพระราชนิพนธ์

รชักาลที	่๑	ดงัทีอ่ธบิายมาทัง้หมดน้ี	จึงไม่เพยีงแต่เผยให้เหน็คณุค่าของเรือ่งดาหลังใน

ฐานะวรรณคดคี�าสอนหญงิเท่าน้ัน	แต่ยงัเป็นหลักฐานหน่ึงทีย่นืยนัให้เหน็ความสัมพนัธ์

ระหว่างวรรณคดกีบัชีวิต	วรรณคดกีบับทบาทการสอน	และวรรณคดกีบัสังคม	ทัง้สงัคม

ไทยและสังคมอื่นอันเป็นต้นเค้าที่มาของวรรณคดี
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