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บทคัดย่อ

	 บทความน้ีมุ่งวิเคราะห์คุณสมบัติของสตรีที่ได้รับการน�าเสนอในเพลงร�าวง

มาตรฐานทั้ง	๖	เพลงของท่านผู้หญิงละเอียด	พิบูลสงคราม	ผลการศึกษาพบว่าเพลง

ดังกล่าวน�าเสนอคุณสมบัติของสตรีไทยที่พึงปรารถนาท่ามกลางสมัยสงครามโลก

ครั้งที่	๒	รวมทั้งสิ้น	๓	ประการ	ได้แก่	๑)	สตรีไทยพึงงดงามตามขนบ	กล่าวคือ	ใน

บทร้องเพลงร�าวงมาตรฐานปรากฏชัดเจนถึงการชมความงามของสตรีว่างามราวกับ

ดวงเดือนหรือดวงจันทร์	 ซ่ึงเป็นการสืบทอดขนบที่ปรากฏชัดเจนจากวรรณคดีไทย	

นอกจากน้ียงัปรากฏการชมคณุสมบัตด้ิานกริยิา	และวาจาของสตรอีีกด้วย	๒)	สตรไีทย

พงึเป็นดอกไม้ของชาต	ิกล่าวคอื	ท่ามกลางภาวะสงครามทีป่ระเทศต้องการก�าลังพลน้ัน

สตรไีทยพงึมหีน้าทีเ่ฉกเช่นบุรษุ	ซ่ึงต้องมคีวามกล้าหาญ	และท�าหน้าทีป่กป้องขณัฑสีมา	

สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในสมัยน้ันที่มีการจัดตั้งโรงเรียนสอนทหารหญิงข้ึน

ครั้งแรกของประเทศ	๓)	สตรีไทยพึงรักบุรุษที่รักชาติ	 กล่าวคือ	แม้ว่าผู้แต่งจะชื่นชม

คุณสมบัติความงามทางกายภาพของสตรี	 แต่ในส่วนของบุรุษน้ัน	 ผู้แต่งเลือกช่ืนชม

เฉพาะคุณสมบัติด้านความจงรักภักดีต่อชาติ	 อีกทั้งปรากฏว่าสตรีควรเลือกรักบุรุษ

ที่มีลักษณะดังกล่าวน้ีเป็นส�าคัญ	 อย่างไรก็ดีการใช้เพลงในฐานะส่ือบันเทิงคดีทาง

วัฒนธรรมเพือ่ประโยชน์ทางการเมอืงน้ัน	ปรากฏชัดเจนผ่านท�าเนียบภาษาทีผู้่ประพนัธ์
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ใช้ในบทร้อง	กล่าวคอื	ผู้แต่งเจตนาใช้ท�าเนียบภาษาด้านการเมอืงการปกครองในบทร้อง

เพลงทั้ง	๖	เพลง	กล่าวได้ว่าท่านผู้หญิงละเอียด	พิบูลสงคราม	สามารถใช้เพลงซึ่งเป็น

สื่อบันเทิงคดีเพื่อชี้น�าสังคมได้อย่างแยบคาย	

ค�ำส�ำคัญ:	การส่ือสาร,	 ท่านผู้หญิงละเอียด	 พิบูลสงคราม,	 เพลงร�าวงมาตรฐาน,	

	 สตรีศึกษา,	สื่อบันเทิงคดี



สตรีในเพลงร�ำวงมำตรฐำนของท่ำนผู้หญิงละเอียด พิบูลสงครำม 195

 
๓
 Lecturer,	Department	of	Speech	Communication	and	Performing	Arts,	Faculty	

of	Communication	Arts,	Chulalongkorn	University

Women in Thanphuying La-iad Phibunsongkhram’s 

Rumwong Songs
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๓

Abstract

	 This	article	aims	to	detail	an	analysis	of	women’s	qualifications	in	

the	lyrics	of	six	rumwong	songs’	that	were	composed	by	Thanphuying	La-iad	

Phibunsongkhram.	 The	 results	 found	 that	 these	 songs	 represent	 three

desired	qualifications	of	Thai	women	during	the	World	War	II	era.	1)	Thai	

women	 should	 carry	 on	 Thai	 conventional	 of	 beauty.	 The	 lyrics	 disclose	

clear	metaphorical	comparisons	from	Thai	literature	convention	that	typically	

compares	 the	 beauty	 of	 women	 to	 the	 beauty	 of	 the	 moon.	 Moreover,

good	manners	and	good	rhetoric	are	needed.	2)	Thai	women	should	be	a	

flower	of	the	nation.	In	accordance	with	the	war	situation,	Thailand	could	not	

deny	women	power	since	everyone	in	the	nation,	whether	man	or	woman,	

had	a	vital	duty	to	protect	the	nation.	This	was	related	to	the	government’s	

policy	 to	 establish	 a	 female	 military	 school.	 3)	 Thai	 women	 should	 love	

only	patriotic	men.	While	the	lyrics	admired	the	beauty	of	women,	for	men,	

faithfulness	and	patriotism	to	the	nation	were	required.	These	qualifications	

are	important	and	significant	for	women	to	consider	before	they	chose	their	

lover.	Nevertheless,	the	composer	intended	to	use	the	six	rumwong	songs	as	

cultural	entertainment	to	lead	the	society	by	harmoniously	transmitting	some	

political	messages	through	the	lyrics.

Keywords:	Communication,	Thanphuying	La-iad	Phibunsongkhram,	rumwong	

	 songs,	women	studies,	entertainment	media
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บทน�ำ

  “ร�าวงมาตรฐาน”	 เป็นค�าที่เกิดขึ้นใหม่ในสังคมไทยราวพุทธศักราช	 ๒๔๘๗

หรือกล่าวอีกอย่างหน่ึงได้ว่าเกิดข้ึนท่ามกลางสมัยสงครามโลกครั้งที่	 ๒	 เริ่มปรากฏ

แพร่หลายครัง้แรกในกรมศลิปากร	ทีม่าของค�าดงักล่าวสัมพนัธ์กบัลักษณะทีธ่นิต	อยูโ่พธิ	์

สันนิษฐานว่า	 “ผู้เล่นย่อมร่วมวงกันเล่น	 หรือ	 ร�าเล่นเคล่ือนย้ายเวียนไปเป็นวง”

(Anuson nai Ngan Sadet Phraratchadamnoen Phraratchathan Phloeng Sop,	

1984,	 p.	 159)	 ร�าวงมาตรฐาน	 พัฒนาขึ้นจากการร�าโทนซ่ึงสัมพันธ์กับสภาวการณ์

ระหว่างสงครามโลกครั้งที่	 ๒	 ประเทศไทยจ�าต้องยอมให้ทหารญี่ปุ่นตั้งฐานทัพใน

ประเทศ	 เกิดความตึงเครียดจากการถูกฝ่ายสัมพันธมิตรรุกราน	 การโจมตีน้ี

สร้างความสูญเสียทั้งชีวิต	 และทรัพย์สินบ้านเรือนของประชาชนจ�านวนมาก	

ราษฎรที่อยู่ละแวกฐานทัพญี่ปุ่นก็ดี	หรือในอาณาบริเวณอื่น	ๆ	ก็ดี	ล้วนตระหนกตกใจ	

และหวาดกลัว	 “จึงได้ชวนกันเล่นเพลงพื้นเมืองที่ซบเซาไปนาน	 คือ	 การร�าโทน	

เพื่อผ่อนคลายอารมณ์ที่ตึงเครียดให้เพลิดเพลินสนุกสนานข้ึนบ้าง”	 (Kosinanondha,	

2002,	p.	132)

	 รัฐบาลจอมพลแปลก	 พิบูลสงคราม	 ได้พิจารณาถึงสถานการณ์ที่เกิดข้ึน

และได้ส่งเสริมให้การละเล่นดังกล่าวแพร่หลาย	และเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น	 โดยรัฐบาล

มีจุดประสงค์ส�าคัญ	 ๓	 ประการ	 ได้แก่	 ๑)	 เพื่อลดทอนความหวาดกลัว	 และความ

ตึงเครียดของคนในชาติ	 ดังที่มีนักวิชาการระบุว่า	 “เมื่อการร�าวงเป็นที่นิยมก็เท่ากับ

กุศโลบายในการบ�ารุงขวัญราษฎรประสบความส�าเร็จ	 ซ่ึงหน่วยงานที่สนองนโยบาย

เป็นอันดบัแรก	กค็อืหน่วยงานรฐั	(กรมศลิปากร,	ผู้เขียน)	ถงึกบัก�าหนดให้วันพธุครึง่วัน	

หยุดราชการมาร�าวงกันเลยทีเดียว”	(Khrueathong,	2000,	p.	96-97)	๒)	เพื่อพัฒนา

แบบแผนการละเล่นของชาติให้มีอารยะเป็นที่ประจักษ์สู่สายตาประชาคม	 ดังที่มี

เจตจ�านงว่า	 “ชาวต่างชาติที่ได้พบเห็น	 (การร�าโทน,	 ผู้เขียน)	 จะเข้าใจว่าศิลปะ

การฟ้อนร�าของไทยมไิด้ประณีตงดงาม	มไิด้แสดงออกว่าเป็นชาตทิีม่วัีฒนธรรม	ท่านจึง

ได้ให้มกีารพฒันาการร�าโทนขึน้อย่างมแีบบแผน	ประณตีงดงามทัง้ท่าร�า	ค�าร้อง	ท�านอง

เพลง	เครื่องดนตรีที่ใช้	ตลอดจนการแต่งกาย”	(Kosinanondha,	2002,	p.	132)	และ	

๓)	เพือ่เป็นยทุธวิธทีางสงคราม	กล่าวคอื	การใช้ร�าวงมาตรฐานเป็นสัญลักษณ์อันแสดง

บรรยากาศในประเทศไทยให้เสมือนยามปกติ	 และไม่ได้เดือดร้อนจากภัยสงคราม
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ดังที่มีนักวิชาการสันนิษฐานว่า	“ท่านผู้น�าจอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	อาศัยแนวคิดที่ว่า	

เมื่อแสนยานุภาพสู้ไม่ได้	 ก็ต้องสู้ด้วยวัฒนธรรม...	 ท�าให้ญี่ปุ่นมองเห็นว่าคนไทยไม่ได้

กังวลอะไรนักกับการยึดบ้านยึดเมืองครั้งนี้”	(Khrueathong,	2000,	p.	96-97)

	 กล่าวได้ว่า	 ร�าวงมาตรฐาน	 น้ันไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการแสดงอย่าง

สมบูรณ์แบบ	 หากแต่เป็นการละเล่นของคนในชาติที่ได้รับความพยายามในการจัด

รูปแบบให้มีแบบแผนแตกต่างจากการละเล่นท้องถิ่นที่แพร่กระจายอยู่แล้วในประเทศ	

กระบวนการประกอบสร้างรูปแบบสู่ความเป็นมาตรฐานนั้น	 ล�าดับแรกมีกรมศิลปากร

เป็นผู้รบัผิดชอบหลักทัง้ด้านการประพนัธ์ค�าร้อง	และท�านองเพลง	รวมไปถงึการก�าหนด

ท่าร�า	ดังจะเห็นได้ว่า	“อธิบดีกรมศิลปากรในขณะนั้น	คือ	จมื่นมานิตย์นเรศย์	มีค�าสั่ง

ให้ครมูนตร	ีตราโมท	เป็นผู้ประพนัธ์เพลงประกอบท่าร�าวงมาตรฐานขึน้ใหม่	โดยมเีพลง

งามแสงเดอืน	เป็นเพลงแรก	จากน้ันจึงเกดิเพลงต่อมาอีก	๓	เพลง	ได้แก่	เพลงชาวไทย	

เพลงมาซิมาร�า	และเพลงคืนเดือนหงาย”	(Department	of	Fine	Arts,	2017)	ต่อมา

ท่านผู้หญงิละเอียด	พบิลูสงคราม	ได้แต่งเน้ือร้องเพิม่อีก	๖	เพลง	ส่วนท่าร�าทัง้	๑๐	เพลง

นั้น	มี	“ครูศุภลักษณ์	ภัทรนาวิก	ครูมัลลี	คงประภัสร์”	(Kosinanondha,	2002,	p.	132)

และ	“ครลูมลุ	ยมะคปุต์	จมืน่มานิตย์ณเรศ	(เฉลิม	เศวตนันท์)”	(Iamsakun,	1990,	p.	50)	

ร่วมกนัเป็นผู้ประดษิฐ์ขึน้	และครจิูตรา	ทองแถม	เป็นผู้ออกแบบจังหวะการก้าวเท้า	ทัง้น้ี	

“เมื่อปรับปรุงแบบแผนการเล่นร�าโทนให้มีมาตรฐาน	 และมีความเหมาะสม	 จึงมี

การเปลี่ยนชื่อจากร�าโทน	เป็นร�าวงมาตรฐาน	มีลักษณะการแสดงที่เป็นการร�าร่วมกัน

ระหว่างชาย-หญิง	 เป็นคู่	 ๆ	 เคลื่อนย้ายเวียนไปเป็นวงกลม	มีเพลงร้องที่แต่งท�านอง

ขึ้นใหม่	 มีการใช้ทั้งวงปี่พาทย์บรรเลงประกอบ	 และบางเพลงก็ใช้วงดนตรีสากล

บรรเลงประกอบ”	(Boonchanphet,	2015,	p.	405)	อย่างไรก็ดีแม้สงครามโลกครั้งที่	๒

จะสิ้นสุดลง	ทว่าเพลงร�าวง	ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องกระทั่งปัจจุบัน อีกทั้ง

ธนิต	อยูโ่พธิ	์(อดตีอธบิดกีรมศลิปากร)	ยงัได้ระบุอีกว่า	“แม้สุดส้ินสงครามโลกครัง้ที	่๒

แล้ว	 ศิลปะแห่งการร�าวงก็ยังได้รับความนิยมต่อมาจนบัดน้ี	 ทั้งมีผู้น�าเอาไปเล่นสลับ

เต้นร�าในงานลีลาศ	 และชาวต่างประเทศก็นิยมเล่นร�าวงกันแพร่หลาย	 เลยเป็น

ศลิปทีนิ่ยมกนัไปจนในนานาประเทศ”	(Anuson nai Ngan Sadet Phraratchadamnoen 

Phraratchathan Phloeng Sop,	1984,	p.	159)
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	 ปัจจุบนัแม้ร�าวงมาตรฐานถกูวิพากษ์วิจารณ์ว่า	“ยิง่ร�าวงมาตรฐานทีถ่กูจัดวาง

ระเบยีบแบบแผนไว้ด้วยแล้ว	ยิง่เป็นกรณีตวัอย่างทีส่�าคญัเพราะมนัท�าลายจินตนาการ

สร้างสรรค์แบบชาวบ้านร้านถิ่นที่ร่ายร�ากันตามสบายและไม่คิดอะไรท�าให้ท่าร�าวง

กลายเป็นว่ามีถูกมีผิด	 ทั้ง	 ๆ	 ที่ในความเป็นจริงแล้วการร่ายร�าย่อมสามารถพัฒนา

ต่อยอด	 คิดใหม่ได้ตลอดเวลา”	 (Phatdetphaisan,	 2017,	 p.	 8)	 ทว่าผู้เขียนมีทัศนะ

ว่า	ร�าวงมาตรฐาน	กลับเป็นส่ือบนัเทงิคดทีีเ่ปิดโอกาสให้ผู้คนทีห่ลากหลายความแตกต่าง

ได้มโีอกาสสัมผัสนาฏสุนทรยีศาสตร์ไทย	ควบคูก่บัความบันเทงิเพลิดเพลินใจอันเกดิจาก

การได้เป็นส่วนหน่ึงในวงร�า	ทัง้น้ีเพราะ	รากฐานความคดิของการพฒันาร�าวงมาตรฐาน

น้ัน	แม้ว่าจะมกีารก�าหนดแม่ท่าเอาไว้	หากแต่	“ท่าร�าเหล่าน้ีกเ็ป็นเพยีงแต่ก�าหนดไว้เป็น

แบบมาตรฐานเท่าน้ัน	 ผู้สันทัดทางนาฏศิลป์อาจเปล่ียนแปลงยักย้ายเปล่ียนท่าไปได้

สุดแต่จะเห็นงามด้วยความช�่าชอง	 ส่วนผู้ที่รักสนุกและใคร่จะร่วมเล่นร่วมร�าด้วยบ้าง

แต่มิถนัดทางนาฏศิลป์	 ก็อาจเข้าร่วมร�าเล่นเพื่อความบันเทิงได้”	 (Anuson nai 

Ngan Sadet Phraratchadamnoen Phraratchathan Phloeng Sop,	1984,	p.	159)

สถานการณ์ข้างต้นได้ประจักษ์เป็นรูปธรรมดังที่จะพบได้ว่าปัจจุบันพื้นที่ของร�าวง

มาตรฐานไม่ได้จ�ากัดอยู่ในสถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านนาฏศิลป์	 หรือการสอนใน

ระบบโรงเรียนเท่านั้น	 แต่	 “มักนิยมน�ามาใช้หลังจากจบการแสดง	 หรือจบงานบันเทิง

ต่าง	 ๆ	 เพื่อเชิญชวนผู้ร่วมงานออกมาร�าวงร่วมกัน	 เป็นการแสดงความสามัคคี

กลมเกลียว	 อีกทั้งยังเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติในการออกมาร�าวงเพื่อความ

สนุกสนาน”	 (Boonchanphet,	 2015,	 p.	 405)	 โดยไม่จ�าเป็นต้องค�านึงถึงถูกต้องของ

แม่ท่าเป็นส�าคัญด้วย

ท่ำนผู้หญิงละเอียด พิบูลสงครำม: นักพัฒนำสตรีไทย

	 ท่านผู้หญิงละเอียด	พิบูลสงคราม หรือนางสาวละเอียด	พันธุ์กระวี	นับเป็น

ปูชนียสตรีของประเทศไทยท่านหน่ึงผู้มีคุณูปการต่อการยกระดับสตรีไทย	 ท่านเกิด

เมื่อวันอาทิตย์ที่	 ๒๕	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 ๒๔๔๖	ณ	 จังหวัดนครปฐม	 เป็นธิดาคนโตของ

นายเจริญ	และนางแช่ม	พันธุ์กระวี	เริ่มต้นได้เรียนหนังสือจนอ่านออกเขียนได้กับบิดา	

จากน้ันจึงเข้าศึกษาเป็นนักเรียนประจ�าที่โรงเรียนสตรีวิทยา	 กรุงเทพมหานคร	 อยู่พัก

หน่ึง	 ก่อนที่มารดาจะรับกลับไปเข้าศึกษาในโรงเรียนตัวอย่างพิทยาคม	 และโรงเรียน
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ผดุงนารี	จังหวัดพิษณุโลก	ตามล�าดับ	เมื่อส�าเร็จการศึกษาแล้วได้เป็นครูสอนหนังสือ

อยู่ที่โรงเรียนผดุงนารีด้วย

		 วันที่	 ๑๔	 มกราคม	 พ.ศ.	 ๒๔๕๙	 ร้อยตรีแปลก	 ขีตตะสังคะ	 ได้สมรสกับ

นางสาวละเอียด	 พันธุ์กระวี	 ที่จังหวัดพิษณุโลก	 ตลอดระยะเวลากว่า	 ๖๘	 ปีในฐานะ

ภริยา	 ท่านได้ท�าหน้าที่อย่างสมบูรณ์ในการสนับสนุนและช่วยงานของสามีกระทั่ง

ส�าเร็จลุล่วงหลายประการ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 เมื่อร้อยตรีแปลก	ขีตตะสังคะ	 ได้รับ

การแต่งตั้งเป็นจอมพล	 และด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย	 (พ.ศ.	

๒๔๘๑–๒๔๘๗,	 พ.ศ.	 ๒๔๙๐–๒๕๐๐)	 ในฐานะภริยานายกรัฐมนตรีท่านได้อุทิศตนท�า

ประโยชน์แก่บ้านเมอืง	และได้รบัพระราชทานเครือ่งราชอิสรยิาภรณ์ทตุยิจุลจอมเกล้า

วิเศษ	เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๘๒	เป็น	“ท่านผู้หญิง”	และถึงแก่อนิจกรรมเพราะหัวใจวาย	ในวันที่	 

๓	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๒๗	

 ระหว่างที่ท่านผู้หญิงละเอียด	 พิบูลสงคราม	 เป็นภริยานายกรัฐมนตรีน้ัน

“ได้เริ่มกระตุ้นให้สตรีไทยตื่นตัว	 เลิกเก็บตัวท�างานอยู่ในบ้านแล้วออกมาช่วยสังคม...

ผลักดันรัฐบาลไทยแต่งต้ังองค์กรของรัฐ	 เพื่อเป็นเจ้าของเรื่องงานพัฒนาสตรี	 ได้แก	่

คณะกรรมการวัฒนธรรมฝ่ายหญิง...เป็นผู้ริเริ่มจัดงานวันแม่	 และงานสุดท้ายของ

ท่านผู้หญิงที่ส�าคัญและเป็นผลส�าเร็จสืบเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน	 คือ	 การริเริ่มก่อตั้ง

สภาสตรีแห่งชาติ”	 (Sayamanondha,	 1986,	 p.	 21–22)	 ท่านผู้หญิงละเอียด

พิบูลสงคราม	 นับว่าเป็นผู้ที่	 “เล็งเห็นความส�าคัญของสตรีที่จักท�าประโยชน์เอ้ือต่อ

ชาติบ้านเมืองได้”	(Department	of	Fine	Arts,	2004,	p.	271)	ด้วยเหตุนี้ท่านจึงไม่ได้

เพยีงก่อตัง้องค์กรเพือ่สตรอีย่างเป็นรปูธรรมเท่าน้ัน	หากแต่ด�ารงต�าแหน่งผู้น�าองค์กร

เหล่านั้นเพื่อขับเคลื่อนงานต่าง	ๆ	ด้วยตนเองอีกด้วย	ดังที่มีหลักฐานระบุว่า	“รัฐบาล

จอมพล	ป.	พบิลูสงคราม	ได้ก่อตัง้สภาวัฒนธรรมแห่งชาตขิึน้ในปี	พ.ศ.	๒๔๘๕	และมสี�านัก

วัฒนธรรมฝ่ายหญิงเป็นส�านักสุดท้ายในจ�านวน	๕	ส�านัก	มีหน้าที่เกี่ยวกับกิจกรรมของ

สตรีทุกด้าน	 ท่านผู้หญิงละเอียด	 ภริยานายกรัฐมนตรีเป็นประธาน	 ซึ่งท่านได้ริเริ่มให้

มีการศึกษาอบรมด้านสังคมสงเคราะห์	 เพื่อด�าเนินงานสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือ

ราษฎรในนามรัฐบาล”	(Sinthu,	2003,	p.	35–36)	



วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒200

		 เมื่อตรวจสอบหลักฐานทางราชการแล้วพบว่ามีการแต่งตั้งท่านผู้หญิง

ละเอียด	 พิบูลสงคราม	 ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญขององค์กรต่าง	 ๆ	 ที่ก่อตั้ง	 ขึ้นใหม่	

ณ	ขณะนั้นจริง	ซึ่งล้วนสัมพันธ์กับงานด้านพลเรือนทั้งสิ้น	มีรายละเอียดดังนี้

	 ๑)	วันที	่๑๘	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๘๕	แต่งตัง้	นายพนัโทละเอียด	พบูิลสงคราม	

เป็นกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ	(Ratchakitchanubeksa,	1942,	p.	2903–2904)	

	 ๒)	วันที	่๑๔	กมุภาพนัธ์	พ.ศ.	๒๔๘๖	แต่งตัง้	ฯพณฯ	พนัโทหญงิ	ล.พบิลูสงคราม	

เป็นประธานกรรมการสาขาสงเคราะห์หญิงไทย	 ประจ�าส�านักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง	

(Ratchakitchanubeksa,	1943,	p.	1457–1460)	

	 ๓)	วันที่	๑๕	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๙๑	แต่งตั้ง	ท่านผู้หญิงละเอียด	พิบูลสงคราม	

เป็นประธานส�านักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง	(Ratchakitchanubeksa,	1948,	p.	3630)	

	 ในด้านการทหาร	 สืบเนื่องจากระหว่างปี	 พ.ศ.	 ๒๔๘๕–๒๔๘๖	 ประเทศไทย

เผชิญกับสงครามโลกครั้งที่	๒	ดังนั้นจอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	จึงได้ปรารภว่า	“ก�าลัง

อันเข้มแข็งแกร่งกล้าในการป้องกันประเทศชาติน้ัน	 คือ	 ทหาร	 ไม่เลือกว่าชายหญิง	

เหมือนกับบรรพบุรุษของเรา”	 (Anuson nai Ngan Sadet Phraratchadamnoen 

Phraratchathan Phloeng Sop,	1984,	p.	45)	ต่อมาจึงมีการจัดตั้งทหารหญิง	และ

เปิดรับสมัครทหารหญิงเข้าศึกษาในโรงเรียนทหารครั้งแรกเมื่อวันที่	 ๒๒	 สิงหาคม	

พ.ศ.	 ๒๔๘๕	 ซ่ึงท่านผู้หญิงละเอียด	 พิบูลสงคราม	 ได้รับพระราชทานยศนายพันโท	

เมื่อวันที่	 ๑๔	 กรกฎาคม	 ๒๔๘๕	 และได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูฝึกทหารหญิง	 รวมทั้ง

ได้ยินยอมให้บุตรีเข้าสมัครรับราชการเป็นทหารหญิงชุดแรกของกองทัพบกด้วย	

ดงัทีป่รากฏในจดหมายส่วนตวัของท่านผู้หญงิละเอียด	พบูิลสงคราม	ถงึบตุรเีพือ่แสดง

ความยินดีในโอกาสส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรทหารหญิง	 ปีพุทธศักราช	 ๒๔๘๖	 ความ

ตอนหน่ึงว่า	 “ในโอกาสที่ลูกหญิงของแม่จะได้ออกรับราชการเป็นทหารหญิงชุดแรก

ของกองทพับกของประเทศไทย	ท�าให้แม่รูสึ้กตืน้ตนัใจด้วยความปลาบปล้ืมเป็นอย่างยิง่	

ปลื้มใจในการที่ลูก	ๆ	หญิงจะได้มีโอกาสสนองคุณประเทศชาติด้วยเลือดเนื้อและชีวิต	

ซ่ึงเป็นเลือดเน้ือและชีวิตที่เจริญงามมาจากเลือดในอกของแม่	 เจริญงามมาจาก

ความบ�ารงุรกัษาและถนอมยิง่กว่าชวิีตของแม่	เป็นเลอืดเน้ือและชีวิตทีแ่ม่รกั	และถนอม

แต่ได้สละเพื่อเป็นชาติพลี”	 (Anuson nai Ngan Sadet Phraratchadamnoen
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Phraratchathan Phloeng Sop,	1984,	p.	56)

	 ท่านผู้หญิงละเอียด	 พิบูลสงคราม	 ไม่ได้มีความสามารถในฐานะนักบริหาร

ขององค์กรด้านการพัฒนาสตรีของประเทศไทยเพียงเท่าน้ัน	 ทว่าเป็นนักประพันธ์ผู้มี

ผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนอีกด้วย	 พันเอก	 น.	 สารานุประพันธ์	 ซ่ึงเป็นกรรมการ

วรรณคดีสมาคมแห่งประเทศไทย	 และเป็นครูของท่านผู้หญิงละเอียด	 พิบูลสงคราม	

ได้กล่าวช่ืนชมถงึความสามารถด้านการประพนัธ์ของท่านผู้หญงิละเอียด	พบิลูสงคราม	

ความว่า	 “สรุบความแล้วไนประวัติการกวีของท่านผู้หยิงพิบูลสงครามปรากตชัดว่า

ท่านแต่งโคลง,	กลอน,	ฉันท์,	กาพย์	เปนโดยล�าดับ	นับเปนข้อความสังเกตของกวีทั่วไป	

อีกประการหน่ึงหยิงที่มีความรู้ในเชิงการประพันธ์ร้อยแก้วน้ัน	 จัดว่าเปนหยิงที่พิสุทธิ	์

แต่หยิงที่มีความรู้สูงข้ึนไปจนถึงท�าการประพันธ์ร้อยกรองได้ด้วยน้ัน	 ต้องจัดเปนหยิง

ที่ ผุดผ ่อง	 ควนแก ่การสันเสินโดยแท ้จริง”	 (Anuson nai Ngan Sadet 

Phraratchadamnoen Phraratchathan Phloeng Sop,	1984,	p.	148)	ค�าสรรเสริญนี้

สอดคล้องกับค�ายกย่องที่ว่า	 “ผลงานสร้างสรรค์เชิงวรรณศิลป์น้ันเป็นที่ประจักษ์ว่า

ท่านผู้หญิงละเอียด	 พิบูลสงคราม	 ได้สั่งสมสายเลือดสืบทอดจากบรรพบุรุษผู้สืบสาย

สกุล	“พันธุ์กระวี”	เป็นเหตุให้ท่านมีความสามารถ	เชี่ยวชาญ	และสนใจในการประพันธ์

อย่างมาก”	(Department	of	Fine	Arts,	2004,	p.	275–276)	ดงัน้ันคงไม่น่าประหลาดใจ

ที่ว่าท่านผู้หญิงละเอียด	 พิบูลสงคราม	 เป็นผู้ประพันธ์บทร้องเพลงร�าวงมาตรฐานถึง

๖	เพลง	จากทัง้ส้ิน	๑๐	เพลง	ได้แก่	เพลงดวงจันทร์วันเพญ็	เพลงดอกไม้ของชาต	ิเพลง

ดวงจันทร์ขวัญฟ้า	 เพลงหญิงไทยใจงาม	 เพลงบูชานักรบ	 และเพลงยอดชายใจหาญ	

ทั้งนี้เพลงดังกล่าวยังคงใช้ประกอบการร�าวงมาตรฐานกระทั่งปัจจุบัน

สตรีในเพลงร�ำวงมำตรฐำนของท่ำนผู้หญิงละเอียด พิบูลสงครำม

	 เมือ่พจิารณาเน้ือร้องเพลงร�าวงมาตรฐานทีท่่านผู้หญงิละเอียด	พบิลูสงคราม	

ประพันธ์ขึ้น	 สังเกตได้ว่าแม้จะฟังดูเป็นเพลงร้องเล่นที่มีจังหวะสนุกสนาน	 ทว่าเพลง

เหล่าน้ีล้วนมีเน้ือหาสอดแทรกคุณลักษณะ	 และบทบาทหน้าที่ของสตรีไทยอันพึง

ปรารถนาส�าหรบัสังคมสมยัน้ัน	เมือ่ได้ยนิบ่อย	ๆ 	และต้องร้องซ�า้ไปซ�า้มาประกอบการร�า

แล้ว	ย่อมท�าให้ผู้รับสารสามารถจดจ�าค�าร้องนั้น	ๆ	ได้
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	 อีกประการหน่ึงได้แก่	ความเป็นเพลง	ซ่ึงมจัีงหวะและเสียงดนตรอัีนเกดิจาก

เครื่องดนตรีนานาชนิดเป็นส่วนประกอบ	 นับว่ามีความส�าคัญอย่างยิ่งที่ช่วยบรรเทา

เน้ือหาเพลงที่จริงจัง	 ส่งผลให้ผู้ส่งสารสามารถใช้เพลงเป็นเครื่องมือ	 หรือกลวิธี

สอดแทรกสาระทางการเมืองที่พึงปรารถนาสู่ผู้รับสารได้อย่างไม่เป็นทางการ	 และ

ผู้รับสารเองก็อาจไม่รู ้ตัวว่าขณะที่ตนร้องเล่นเพลงดังกล่าวอย่างสนุกสนานตาม

ท่วงท�านองของดนตร	ีตนเองกไ็ด้รบัการปลูกฝังสารน้ันสู่กระแสส�านึกควบคูก่นัไปด้วย

	 บทร้องเพลงร�าวงมาตรฐานของท่านผู้หญิงละเอียด	พิบูลสงคราม	ได้ชี้น�าให้

เหน็ถงึคณุสมบตั	ิและบทบาทหน้าทีข่องสตรอัีนพงึปรารถนาของสังคมไทย	ณ	ขณะน้ัน	

ทั้งสิ้น	๓	ประการ	ได้แก่

 ๑) สตรีไทยพึงงดงำมตำมขนบ 

	 บรรทัดฐานความงดงามของสตรีไทยล้วนมีพลวัตตามอิทธิพลต่างชาติ	 และ

ค่านิยมของสังคมในแต่ละยุคแต่ละสมัย	 ทว่าความงดงามอันเป็น	 “แบบแผน”	 หรือ	

“ขนบ”	ก็ยังคงอยู่ในการรับรู้ของคนในสังคมไทยอย่างน้อย	ๆ 	ก็ร่วมสมัยกับผู้ประพันธ์	

ทั้งน้ีในวรรณคดีไทยมักปรากฏบทชมโฉม	 หรือบทชมความงามของนางในวรรณคดี

ในลักษณะการชมว่างามโดยน�าไปเปรียบกับสิ่งต่าง	ๆ 	อาทิ	“การชมว่างามกว่าหญิงอื่น	

การชมว่างามยิ่งกว่าเทพนิมิต	การชมว่างามราวกับดวงเดือนหรือดวงจันทร์	การชมว่า

งามราวกับดอกบัว”	(Rueangraklikhit,	2006,	p.	3)	

	 การชมความงามของนางในวรรณคดีว่างามราวกับดวงเดือนหรือดวงจันทร์

นั้น	ปรากฏในวรรณคดีไทยหลายเรื่อง	อาทิ	ลิลิตพระลอ	ความว่า

	 พิศไท้ไท้ว่าไท้	 ทินกร 

พิศอ่อนคือศศิธร แจ่มฟ้ำ 

พิศดูอิ่มอกอร	 ใดดั่ง	นี้นา 

เดือนยแย้มแย้มหน้า	 ออกรื้อฉันใด	

(Chumnum Rueang Phra lor,	1970,	p.	91)	

	 บทประพันธ์ข้างต้นเป็นตอนที่นางรื่นและนางโรยกล่าวชมความงามของ

พระลอ	และพระเพือ่นพระแพง	ซ่ึงถอดค�าประพนัธ์ได้ว่า	“มองพระลอแล้วเปรยีบได้กบั
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ดวงอาทิตย์	ครั้นมองพระธิดาก็เปรียบได้กับดวงจันทร์ที่ส่องสว่างอยู่ในท้องฟ้า	มองดู

แล้วช่างอ่ิมใจได้ถงึปานน้ี	ดวงจันทร์หรอืจะกล้าแย้มหน้าออกมาสู้ความงามของกษตัรย์ิ

ทั้งสามได้”	(Rueangraklikhit,	2002,	p.	444)	

	 นอกจากน้ีในวรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทร์	 ก็ยังปรากฏการชมโฉมโดยใช้

ความเปรียบว่างามราวกับดวงเดือนหรือดวงจันทร์เช่นกัน	 อาทิ	 เสภาเรื่องขุนช้าง

ขุนแผน	ความว่า

	 คนนี้แลแน่แล้วที่เราฝัน	 รูปโฉมโนมพรรณหาผิดไม่ 

	น้องเอ๋ยรูปร่างช่างกระไร	 ถึงนางในกรุงศรีไม่มีเทียม 

 ดังพระจันทร์วันเพ็ญเมื่อผุดผ่อง บริสุทธิ์โอภำสสะอำดเอี่ยม 

	สองแก้มแย้มเหมือนจะยั่วเรียม	 งามเสงี่ยมราศีผู้ดีจริง 

	ทั้งจริตกิริยามารยาท	 ก็ฉลาดไว้วางอย่างผู้หญิง 

	อ่อนฉะอ้อนเหมือนจะวอนให้ประวิง	 จะยิ้มพรายก็พริ้งยิ่งเพราตา

(Sepha Rueang Khun Chang Khun Phaen,	2002,	p.	635–636)	

	 ตัวอย่างข้างต้นเป็นบทที่พลายงามเกี้ยวนางศรีมาลา	 จากเสภาเรื่องขุนช้าง

ขุนแผน	 ตอนที่	 ๒๘	 พลายงามได้นางศรีมาลา	 จะเห็นว่ากวีได้บรรยายความงามของ

นางศรีมาลาว่าประหน่ึงดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญอันหมดจดงดงามไร้ราคี	 ดังศัพท์กวีที่

สรรค�ามาใช้ว่า	“ผุดผ่อง”	“บรสุิทธิ”์	“โอภาส”	“สะอาด”	ซ่ึงช่วยให้ผู้รบัสารเกดิจินตภาพ

ถึงความงามดังกล่าวได้เป็นรูปธรรม	นอกจากนี้หากสังเกตให้ดีจะเห็นว่ากวีไม่ได้เพียง

ชมความงามของรปูกายเท่าน้ัน	ทว่าได้ชม	“จรติกริยิามารยาท”	ของนางศรมีาลาควบคู่

กันด้วย	

	 นอกจากความงามในเรือ่งของรปูโฉมแล้ว	สตรใีนวรรณคดไีทยจ�าต้องมคีวาม

งามด้านอื่น	ๆ 	ประกอบเพิ่มเติมด้วย	เช่น	งามจริตกิริยา	งามวาจา	เป็นต้น	ดังที่ปรากฏ

ในสุภาษิตสอนสตรี	 ของพระสุนทรโวหาร	 (ภู่)	 ซ่ึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 กรม

พระยาด�ารงราชานุภาพ	ทรงสันนิษฐานว่า	“สุนทรภู่แต่งเรื่องนี้ระหว่าง	พ.ศ.	๒๓๘๐–	

๒๓๘๓”	(Department	of	Fine	Arts,	1991,	p.	363)	อย่างไรก็ดีปรากฏความตอนหนึ่ง

จากเรื่องว่า
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	 	 	 ประการหนึ่งซึ่งจะเดินด�าเนินนาด

	 	 ค่อยเยื้องยาตรยกย่างไปกลางสนาม

	 	 อย่าไกวแขนสุดแขนเขาห้ามปราม

	 	 เสงี่ยมงามสงวนไว้แต่ในที

	 	 อย่าเดินกรายย้ายอกยกผ้าห่ม

	 	 อย่าเสยผมกลางทางหว่างวิถี	 

	 	 อย่างพูดเพ้อเจ้อไปไม่สู้ดี

	 	 เหย้าเรือนมีค่อยกลับมาจึ่งหารือ

		 (Department	of	Fine	Arts,	1991,	p.	364)

	 จากตัวอย่างที่ยกมาน้ีเป็นประจักษ์พยานที่แสดงให้เห็นว่าสตรีไทยที่งดงาม

ตามขนบซ่ึงสืบต่อกนัมาตัง้แต่อดตีกาลประกอบด้วย	๒	ลักษณะ	ได้แก่	๑)	ต้องมรีปูโฉม

อันงดงาม	 ซ่ึงขนบความเปรียบถึงความงดงามประการหน่ึง	 คือ	 การชมว่างามราว

กับดวงเดือนหรือเดือนจันทร์	และ	๒)	ต้องมีกิริยา	และรู้จักการใช้วาจา	ทั้งนี้ในเพลง

ร�าวงมาตรฐานของท่านผู้หญิงละเอียด	พิบูลสงคราม	ก็ปรากฏการสืบทอดขนบความ

งามของสตรดีงัทีก่ล่าวมาข้างต้นเช่นเดยีวกนั	ซ่ึงปรากฏผ่านบทร้องในเพลงดวงจันทร์

วันเพ็ญ	เพลงหญิงไทยใจงาม	และเพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า	ทั้งนี้สามารถจ�าแนกได้ออก

เป็น	 ๒	 กลุ่ม	 ได้แก่	 กลุ่มที่	 ๑	 การสืบทอดขนบการชมโฉมความงามของสตรีโดยใช้

ความเปรยีบในการชมว่างามราวกบัดวงเดอืนหรอืดวงจันทร์	และ	กลุ่มที	่๒	การสืบทอด

การชมความงามของสตรีโดยชื่นชมคุณสมบัติทางกิริยา	และวาจา	

		 กลุ่มที่	 ๑	การสืบทอดขนบการชมโฉมความงามของสตรีโดยใช้ความเปรียบ

ในการชมว่างามราวกับดวงเดือนหรือดวงจันทร์	พบทั้งสิ้น	๓	เพลง	ได้แก่	

	 ๑)	 เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ

	 	 ดวงจันทร์วันเพ็ญ	 ลอยเด่นอยู่ในนภา 

		 ทรงกลดสดสี	 รัศมีทอแสงงามตา 

	 แสงจันทร์อร่าม	 ฉายงามส่องฟ้า 

		 ไม่งามเท่าหน้า	 นวลน้องยองใย

(Department	of	Fine	Arts,	2017)
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	 เพลงดวงจันทร์วันเพญ็	พบว่าท่านผู้หญงิละเอียด	พบิลูสงคราม	เลือกใช้ศพัท์

กวี	อันเป็นท�าเนียบภาษา	(register)	ซึ่งใช้ในการประพันธ์วรรณกรรม	จะสังเกตได้ว่า

ผู้แต่งสรรค�าว่า	 “ทรงกลด”	 “สดสี”	 “รัศมี”	 “ทอแสง”	 “อร่าม”	 ซ่ึงล้วนแล้วแต่เป็น

คณุสมบัตขิองดวงจันทร์ในโลกทศัน์ของกวีทีสื่บทอดต่อมาจากอดตี	ทัง้น้ีแม้ว่าดวงจันทร์

ที่ผู้แต่งกล่าวถึงจะมีคุณสมบัติเพียบพร้อมข้างต้น	ก็ไม่ได้งามกว่าโฉมงามของ	“น้อง”	

แต่อย่างใด

	 ๒)	เพลงหญิงไทยใจงาม

		 	 เดือนพราวดาวแวววาวระยับ

		 แสงดาวประดับส่องให้เดือนงามเด่น

		 ดวงหน้าโสภาเพียงเดือนเพ็ญ	

		 คุณความดีที่เห็นเสริมให้เด่นเลิศงาม

		 	 	 (Department	of	Fine	Arts,	2017)

	 เพลงหญิงไทยใจงาม	 พบว่าผู้แต่งกล่าวเปรียบ	 “ดวงหน้า”	 ของสตรีว่า

งดงาม	 หรือ	 “โสภา”	 ประหน่ึงดวงเดือนในคืนวันเพ็ญเช่นเดียวกับเพลงข้างต้น	 ทว่า

ความงามของ	“เดือนเพ็ญ”	ในที่นี้แตกต่างจากเพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ	เพราะในเพลง

แรกผู้แต่งพรรณนาความงามอันเป็นคณุสมบตัขิอง	“ดวงจันทร์”	เอง	แต่ความงามของ	

“เดือนเพ็ญ”	ในเพลงนี้กลับเป็นความงามอันเกิดจากบริบทในท้องฟ้าที่ช่วยขับให้ความ

งามของดวงจันทร์	 “งามเด่น”	 มากยิ่งขึ้น	 กล่าวคือ	 เป็นความงามของ	 “แสงดาว”

ที่	“แวววาว”	“ระยับ”	ซึ่งช่วย	“ประดับ”	ให้เดือนนั้น	“พราว”	เด่น	อย่างไรก็ดีความงาม

ของเดอืนเพญ็น้ัน	กไ็ด้รบัการน�ามาใช้เป็นความเปรยีบเพือ่ชมโฉมของสตรตีามขนบเดมิ

	 ๓)	เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า

		 	 ดวงจันทร์ขวัญฟ้า	 ชื่นชีวาของพี ่

	 จันทร์ประจ�าราตรี	 แต่ขวัญพี่ประจ�าใจ

	(Department	of	Fine	Arts,	2017)

	 เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า	พบว่าผู้แต่งยังคงใช้	“ดวงจันทร์”	เป็นความเปรียบ

หากแต่แตกต่างจากเพลงอืน่	ๆ 	เนือ่งจากในเพลงนีผู้้แต่งไม่ให้บรรยายคุณสมบัติความ
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งามของดวงจันทร์	หรอืบรบิทแวดล้อมใด	ๆ 	หากแต่เลือกสรรค�าว่า	“ขวัญ”	อันหมายถงึ	

“ส่ิงที่ไม่มีตัวตน	 เช่ือกันว่าอยู่ประจ�าชีวิตของคนตั้งแต่เกิดมา	 ถ้าขวัญอยู่กับตัวก็เป็น

สิริมงคล”	(Office	of	Royal	Society,	2013,	p.	175)	สอดคล้องกับความหมายที่ว่า

“ ส่ิงที่ เ ช่ือกันว ่าอยู ่ประจ�ากับคนตั้งแต ่เกิดมา	 ท�าให ้ สุขสบาย	 จิตใจมั่นคง”

(Phanthumetha,	2007,	p.	31)	ดังนั้น	“ขวัญฟ้า”	ในที่นี้จึงน่าจะหมายถึง	“สิ่งที่อยู่คู่กับ

ฟ้า	 ท�าให้ท้องฟ้างดงาม”	 ทั้งน้ีผู้แต่งได้เปรียบ	 “ดวงจันทร์”	 ในความหมายนัยตรงว่า

เป็น	 “ขวัญฟ้า”	 ที่อยู่	 “ประจ�า”	 ยาม	 “ราตรี”	 และเปรียบดวงจันทร์ในความหมาย

นัยประหวัด	อันหมายถึง	“นางอันเป็นที่รัก”	ว่าเป็น	“ขวัญ”	ที่	 “ประจ�าใจ”	ของ	“พี่”	

ควบคู่กัน

	 ดังนั้นในกลุ่มที่	๑	นี้จะเห็นได้ว่าแม้ท่านผู้หญิงละเอียด	พิบูลสงคราม	จะน�า

ขนบว่าด้วยความงามของสตรีไทย	ซึ่งใช้ความเปรียบกับดวงจันทร์หรือดวงเดือนมาใช้

ประพนัธ์เป็นส่วนหน่ึงของบทร้องเพลงร�าวงมาตรฐาน	แต่ผู้แต่งกไ็ด้แสดงอัจฉรยิภาพ

ผ่านกลวิธีการใช้ความเปรียบน้ันอย่างหลากหลาย	 ทั้งการพรรณนาคุณสมบัติ	 การ

บรรยายบรบิทแวดล้อม	ตลอดจนการเลือกใช้ความหมายนัยตรงและนัยประหวัดของค�า	

ทัง้น้ีผู้รบัสารย่อมสัมผัสถงึจินตภาพความงามของสตรทีีผู้่ประพนัธ์ปรารถนาจะน�าเสนอ

ได้อย่างชัดเจน	 อย่างไรก็ดีน่าสังเกตว่า	 เพราะเหตุใดผู้แต่งจึงเลือกใช้ความเปรียบ

ความงามของสตรีกับดวงจันทร์	 ทั้ง	 ๆ	 ที่ในขนบบทชมโฉมของไทยก็มีรูปแบบความ

เปรยีบอ่ืน	ๆ 	ให้เลือกใช้	กระน้ันเมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบกบับทร้องเพลงร�าวงมาตรฐาน

ของครูมนตรี	ตราโมท	(ศิลปินแห่งชาติ)	พบว่าในบทร้องก็มีการกล่าวถึง	“ดวงเดือน”	

เช่นเดียวกัน	 ในเพลงงามแสงเดือน	 และเพลงคืนเดือนหงาย	 แต่ครูมนตรี	 ตราโมท	

ได้ใช้	 “ดวงเดือน”	 ในความหมายนัยตรงอันหมายถึง	 “ดวงจันทร์”	 เท่านั้น	 ไม่ได้ใช้ใน

ลักษณะความเปรียบเหมือนท่านผู้หญิงละเอียด	พิบูลสงคราม	แต่อย่างใด

	 กลุ่มที่	 ๒	 การสืบทอดขนบการชมความงามของสตรีโดยช่ืนชมคุณสมบัติ

ทางกิริยา	และวาจา

	 ท่านผู้หญิงละเอียด	 พิบูลสงคราม	 นอกจากจะให้คุณค่าความงามของสตรี

โดยพิจารณาจากรูปโฉมแล้ว	 ยังให้คุณค่าความงามของสตรีในด้านของกิริยา	 และ

วาจาควบคู่กันไปด้วย	 กล่าวคือ	 ในเพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ	 แม้ผู้แต่งจะระบุความงาม
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ในลักษณะ	“งามวงพักตร์ยิ่งดวงจันทรา”	ไปแล้ว	แต่ก็ไม่ได้ละเลยความงามส่วนอื่น	ๆ	

ดังที่ปรากฏในบทร้องว่า

	 งามเอยแสนงาม	

งามจริงยอดหญิงชาติไทย

งามวงพักตร์ดั่งดวงจันทรา

จริตกิริยานิ่มนวลละไม 

วาจากังวานอ่อนหวานจับใจ

(Department	of	Fine	Arts,	2017)

	 ตัวอย่างที่ยกมาจะเห็นได้ว่า	 ผู้แต่งระบุว่าความงามของสตรีซ่ึงผู้แต่งยกให้

เป็น	“ยอดหญิงชาติไทย”	นั้น	นอกจากรูปโฉมจะงดงามแล้ว	“จริตกิริยา”	นั้นก็ควรจะ

“น่ิมนวล”	 และ	 “ละไม”	 อันหมายถึง	 “น่ารักน่าเอ็นดู”	 (Office	 of	 Royal	 Society,	

2013,	p.	1046)	ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อพิจารณาความงามด้าน	“วาจา”	ยังประกอบไปด้วย	

๒	คุณลักษณะ	กล่าวคือ	๑)	ต้องเป็นผู้มีน�้าเสียงที่	“กังวาน”	และ	“อ่อนหวาน”	ไพเราะ

น่าฟัง	และ	๒)	ต้องเป็นผู้มีวาทศิลป์	ซึ่งเมื่อเอ่ยวาจาแล้วพึงท�าให้	“จับใจ”	หรือ	เป็นที่

พอใจแก่ผู้รับสารอีกด้วย	

 ๒) สตรีไทยพึงเป็น “ดอกไม้ของชำติ”

	 ท่ามกลางสภาวะสงครามที่เต็มไปด้วยความตึงเครียด	 และความรุนแรง

อันเป็นภัยต่อพลเมืองของประเทศ	 จอมพล	 ป.	 พิบูลสงคราม	 คงรับรู้ได้เช่นเดียวกับ

บรรดาประชาชนว่าแสนยานุภาพทางการทหารของประเทศไทยน้ัน	 คงไม่เพียงพอต่อ

ยุทธการทางการทหารเพื่อต่อกรกับฝ่ายศัตรู	 อีกทั้งบรรยากาศทางการเมือง	 สังคม	

เศรษฐกจิ	อันซบเซาจากภาวะสงครามย่อมน�าความหดหูม่าสู่ประชาชนในประเทศ	ทว่า	

จอมพล	ป.	พบิลูสงคราม	นายกรฐัมนตรใีนขณะน้ันกลับพลิกวิกฤตเป็นโอกาส	กล่าวคอื	

“คงจะไม่มีช่วงไหนในรัฐบาลและในการปกครองสังคมไทยที่มีการน�าเอาส่ิงที่เรียกว่า

วัฒนธรรมเข้ามาใช้ในทางการเมือง	 ในทางสังคม	 เศรษฐกิจ	 พูดง่าย	 ๆ	 ว่าในทุก	 ๆ	

ด้านทุกมิติ”	(Arpornsuwan,	2006,	p.	229)	
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	 การท�าความเข้าใจกับค�าว่า	“ชาติ”	ในยุคสมัยของจอมพล	ป.	พิบูลสงคราม

นับเป็นพืน้ฐานส�าคญัทีจ่ะช่วยให้สามารถเข้าใจผลผลติทางวัฒนธรรมอันเกดิขึน้ในสมยั

น้ัน	 รวมถึงบทร้องเพลงร�าวงมาตรฐานอันเป็นผลงานการประพันธ์ของท่านผู้หญิง

ละเอียด	 พิบูลสงคราม	 คู่ชีวิตของท่านนายกรัฐมนตรี	 ทั้งน้ีนักวิชาการระบุว่า	 ค�าว่า

“	‘ชาติ’	ของจอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	หมายถึง	‘รัฐชาติ	(Nation-state)’	…	(จอมพล	ป.,

ผู้เขยีน)	ได้ประกาศนโยบายวัฒนธรรมแห่งชาต	ิโดยมุง่ทีจ่ะปรบัเปล่ียนพฤตกิรรมและ

ชีวิตความเป็นอยู ่ของคนไทยให้สอดคล้องกับการสร้างชาติในความหมายใหม่”

(Wiriyasakphan,	2006,	p.	236–316)	ด้วยเหตุนี้ในภาวะสงครามการรักษา	“รัฐชาติ”	

ให้ด�ารงอยู่ได้น้ันจึงไม่ใช่เป็นหน้าที่ของบุรุษเพียงฝ่ายเดียว	 หากแต่จอมพล	 ป.	 พิบูล

สงคราม	ได้เล็งเหน็ว่าสตรกีค็วรมบีทบาทหน้าทีด่งักล่าวด้วยเช่นกนั	ท�าให้	“มคี�าส่ังด่วน

ที่	๒๗๐๓๗/๘๕	ลงวันที่	๒๒	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๘๕	 เรื่องให้เปิดรับสมัครทหารหญิง

เข้าศึกษาวิชาในโรงเรียนทหาร	 โดยให้ผู้บัญชาการทหารบกร่วมกับกรมยุทธศึกษา

ทหารบก	 มีหลักการในท�านองเดียวกับโรงเรียนนายร้อยส�ารองทุกประการ	 เว้นแต่

บางส่ิงทีไ่ม่สะดวกแก่การปฏบัิตขิองหญงิกใ็ห้ผ่อนผันเท่าทีจ่�าเป็น”	(Anuson nai Ngan 

Sadet Phraratchadamnoen Phraratchathan Phloeng Sop,	1984,	p.	46)	ทัง้น้ีนักเรยีน

นายร้อยหญิงรุ่นแรก	ได้เริ่มเปิดการศึกษาเมื่อวันที่	๒๘	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๘๖

	 ท่านผู้หญิงละเอียด	 พิบูลสงคราม	 ซ่ึงได้รับพระราชทานยศเป็นนายพันโท

ก็เป็นส่วนหน่ึงของการจัดการเรียนการสอนทหารหญิงน้ีด้วย	 ปรากฏการณ์ดังกล่าว

ส่งผลให้ท่านเป็นคนแรกทีบ่ญัญตัใิช้ค�าว่า	“ดอกไม้ของชาต”ิ	ขึน้ในปีพทุธศกัราช	๒๔๘๗

ดังมีหลักฐานปรากฏในจดหมายส่วนตัวที่ท่านผู้หญิงเขียนถึงบุตรี	 ความตอนหน่ึงว่า	

“ลูกเรียนส�าเร็จตามหลักสูตรของนายทหารแห่งกองทัพบกไทยแล้ว	 ลูกสามารถผจญ

กับความล�าบากกรากกร�า	 และสามารถที่จะรวมแรงน้อยในตัวลูกให้ท�างานหนักเยี่ยง

ทหารชายชาติกล้าแล้ว	 ลูกสามารถจะแบกปืน	 ล่ันไกปืนไปยังศัตรูที่จะย�่ายีชาติไทย

ได้ทุกขณะแล้ว	ดอกไม้ของชำติ!	 เลือดในอกของแม่!!”	 (Anuson nai Ngan Sadet 

Phraratchadamnoen Phraratchathan Phloeng Sop,	1984,	p.	57)

	 เมือ่กลับมาพจิารณาเพลงร�าวงมาตรฐานของท่านผู้หญงิละเอียด	พบูิลสงคราม

พบว่าเพลงจ�านวน	๒	เพลง	ที่ปรากฏค�าว่า	“ดอกไม้ของชาติ”	อย่างชัดเจน	โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ในบทร้อง	ได้แก่	เพลงดอกไม้ของชาต	ิและเพลงดวงจันทร์วันเพญ็	ดงัค�าร้องทีว่่า
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	 ๑)	เพลงดอกไม้ของชาติ 

		 	 (สร้อย)	ขวัญใจดอกไม้ของชำติ	 งามวิลาศนวยนาดร่ายร�า	(ซ�้า) 

		 	 ...งานทุกสิ่งสามารถ		 สร้างชาติช่วยชาย 

	 	 ด�าเนินตามนโยบาย	 สู้ทนเหนื่อยยากตรากตร�า

		 	 	 	 (Department	of	Fine	Arts,	2017)

	 เพลงนีม้ีข้อความตอนหนึง่หมายถึง	“ผู้หญิงไทยเปรียบไดก้ับดอกไมข้องชาติ	

นอกจากจะมีความสวยงามแล้ว	ด้านการงานก็สามารถท�าได้ทุกอย่าง	ยอมเหนื่อยยาก

ล�าบากเพื่อช่วยชายให้เจริญรุ่งเรืองตามนโยบายของชาติ”	 (Kosinanondha,	 2002,	

p.	136)

	 ๒)	เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ 

	 	 ...งามเอยแสนงาม	 งามจริงยอดหญิงชาติไทย 

		 	 ...รูปทรงสมส่วนยั่วยวนหทัย	 สมเป็นดอกไม้ขวัญใจชำติเอย”	

		 	 	 	 (Department	of	Fine	Arts,	2017)

	 เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ	เป็นอีกเพลงหนึ่งที่กล่าวถึง	“ดอกไม้ของชาติ”	ซึ่งจะ

สังเกตได้ว่า	ค�าว่า	“ดอกไม้ของชาติ”	ในเพลงนี้สามารถปรากฏโดยไม่จ�าเป็นต้องอาศัย

การอรรถาธิบายคุณสมบัติใด	ๆ	อีก	ซึ่งแตกต่างจากเพลงแรกที่ต้องอธิบายว่ากิจการ

หรือบทบาทหน้าที่อันพึงกระท�า	ของสตรีนั้นพึงเป็นอย่างไร	

	 ค�าว่า	 “ดอกไม้ของชาติ”	 ของท่านผู้หญิงละเอียด	 พิบูลสงคราม	 นับว่าได้

เปลี่ยนแปลงระบบสัญลักษณ์ในสังคมไทย	สัญลักษณ์	ในที่นี้หมายถึง	“สิ่งที่ใช้แทนอีก

สิ่งหนึ่งโดยมิต้องใช้กลวิธีการเปรียบเทียบอีก	เช่น	ดอกไม้งามจึงกลายเป็นสัญลักษณ์

ของหญิงงาม”	(Chongstitvatana,	2006,	p.	48)	ด้วยเหตุนี้	“ดอกไม้ของชาติ”	จึงไม่ได้

มีความหมายเหมือนกับ	 “ดอกไม้ของชาย”	 อันกอปรด้วยคุณสมบัติความสวยงาม

อ่อนหวาน	น่ิมนวล	ละมนุละไมอีกต่อไป	หากแต่	“ดอกไม้ของชาต”ิ	เป็นดอกไม้ทีภ่ายนอก

งดงาม	ทว่าภายในน้ันเข้มแขง็	กล้าหาญ	และเป็นส่ิงทีป่ระดบัรัว้	“ชาต”ิ	ให้เกดิประโยชน์

งอกงาม	ไม่ใช่เพียงประดับ	“ใจ”	บุรุษเท่านั้น	
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	 ยิง่ไปกว่าน้ัน	“ดอกไม้ของชาต”ิ	ของท่านผู้หญงิละเอียด	พบูิลสงคราม	มส่ีวน

เปล่ียนแปลงค่านิยมเรือ่งเพศสถานะของคนในสังคมไทยอีกด้วย	จากเดมิทีสั่งคมส่ังสม

ความคาดหวังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบุรุษและสตรีแตกต่างกัน	 กล่าวคือ

“ผู้ชายมีหน้าที่ปกป้องตนเองและผู้อ่ืน	 ส่วนผู้หญิงมีหน้าที่ปกป้องตนเองเท่าน้ัน”	

(Raksamanee,	 et.al,	 2007,	 p.	 121)	 ทว่า	 “ดอกไม้ของชาติ”	 ที่ได้รับการน�าเสนอ

สู่ประชาคมกลับท�าให้สตรีมีหน้าที่ไม่ต่างจากบุรุษแม้แต่น้อย	

	 ประจักษ์พยานที่เป็นหลักฐานชี้ชัดว่า	“ดอกไม้ของชาติ”	กลายเป็นสัญลักษณ์

ใหม่แห่งยุคสมัย	และแพร่หลายสู่การรับรู้	และความเข้าใจ	ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของ

สังคม	 เห็นได้จากงานสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นร่วมสมัย	 อาทิ	 “เพลงดอกไม้ของชาติ”	 ซึ่ง

ประพันธ์ค�าร้องโดยคุณชาลี	 อินทรวิจิตร	 (ศิลปินแห่งชาติ)	 และขับร้องโดยคุณสวลี	

ผกาพันธุ์	(ศิลปินแห่งชาติ)	

	 บทเพลงดังกล่าวมีบทร้องตอนหนึ่งความว่า	“ดอกเอยดอกไม้	หาใช่งามแต่สี	

กล่ินหอมหวนมาลีคือสตรีหอมความดีพรมเชิดชูศักดิ์หญิง”	 จะเห็นได้ว่าสัญลักษณ	์

“ดอกไม้ของชาติ”	 ได้กลายเป็นผลผลิตของสังคม	 และได้เปล่ียนแปลงโลกทัศน์ของ

สังคมต่อสตรีที่ช่ืนชม	 และเชิดชูคุณค่าสตรีไม่จ�ากัดเฉพาะความงามเพียงคุณสมบัติ

เดียวเท่าน้ัน	 หากแต่ต้องมีความดี	 หรือคุณสมบัติอ่ืน	 ๆ	 ประกอบด้วยจึงจะสามารถ

เป็น	“ดอกไม้ของชาติ”	ได้อย่างแท้จริง

 ๓) สตรีไทยพึงรักบุรุษที่รักชำต ิ

	 ท่านผู้หญิงละเอียด	 พิบูลสงคราม	 นับว่าประสบความส�าเร็จในการบรรจง

สร้างสรรค์	 “ดอกไม้ของชาติ”	สู่ความรู้สึกนึกคิดของประชาคมไทย	ซึ่งนับเป็นการใช้

ประโยชน์จากเพลงเป็นส่ือในการเปล่ียนแปลงยกระดับมโนทัศน์ของคนในสังคม	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสตรี	กระนั้นท่านผู้หญิงละเอียด	พิบูลสงคราม	

กไ็ม่ได้ละเลยกฎแห่งธรรมชาตอัินเป็นบรรทดัฐานสังคมในสมยัน้ันว่าสตรพีงึคูเ่คยีงกบั

บุรุษ	 ดังจะเห็นได้จากเพลงบูชานักรบ	 และเพลงยอดชายใจหาญ	 จึงมีบทร้องที่มี

น�้าเสียงชื่นชมบุรุษผ่านมุมมองของสตรี	ดังนี้
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	 ๑)	เพลงบูชานักรบ 

		 	 	 น้องรักรักบูชาพี่	 ที่มั่นคงที่มั่นคงกล้าหาญ 

		 	 เป็นนักสู้เชี่ยวชาญ	 สมศักดิ์ชาตินักรบ

		 	 	 น้องรักรักบูชาพี่	 ที่มานะที่มานะอดทน 

		 	 หนักแสนหนักพี่ผจญ	 เกียรติพี่ขจรจบ 

		 		 	 น้องรักรักบูชาพี่	 ที่ขยันที่ขยันกิจการ 

		 	 บากบั่นสร้างหลักฐาน	 ท�าทุกด้านท�าทุกด้านครันครบ

	 	 	 น้องรักรักบูชาพี่	 ที่รักชาติที่รักชาติยิ่งชีวิต 

	 	 เลือดเนื้อพี่พลีอุทิศ	 ชาติยงอยู่ชาติยงอยู่คู่พิภพ

		 	 	 (Department	of	Fine	Arts,	2017)

	 เพลงที่ยกมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าท่านผู้หญิงละเอียด	 พิบูลสงคราม	 เลือกใช้

ค�าซ�้า	(reduplication)	ในบทร้องวรรคที่ว่า	“น้องรักรักบูชาพี่”	การซ�้าค�าว่า	“รัก”	ใน

วรรคน้ีเมือ่ประสมกบัท�านองเพลงแล้วจะท�าให้สอดคล้องกบัลักษณะของการซ�า้ค�าเพือ่

เพิ่มน�้าหนักของความหมายของค�า	 กล่าวคือ	 “การลงน�้าหนักเสียงที่พยางค์แรกของ

ค�าซ�้าและออกเสียงเน้นให้เป็นเสียงวรรณยุกต์ตรีเป็นการเพิ่มน�้าหนักของค�าซ�้าให้มี

ความหมายเน้นมากขึ้น”	 (Anchaleenukul,	 2004,	 p.	 29)	 ดังค�าว่า	 “รัก”	 ในที่นี้จึงมี

ความลึกซ้ึงมากกว่าปกติ	 อีกทั้งยังเป็นความรักที่น�าไปสู่การ	 “บูชา”	 อันแสดงถึงการ

ปราศจากข้อสงสัยใด	 ๆ	 ในตัวบุคคลผู้นั้น	 อีกทั้งยังพบว่าวรรคดังกล่าว	 ได้รับการน�า

มาใช้เป็นวรรคสดบัตัง้ต้นตามฉนัทลักษณ์ทกุบทในเพลงดงักล่าวอีกด้วย	ท�าให้ผู้รบัสาร

สามารถจดจ�า	“ความรัก”	ลักษณะนี้ได้แม่นย�า

	 เมื่อพิจารณาวรรคอื่น	ๆ	จะพบว่าในวรรครับของทุกบท	ผู้แต่งใช้กลวิธีการ

ซ�้าความอย่างสม�่าเสมอ	กล่าวคือ	ในวรรครับของบทที่	๑	ผู้แต่งซ�้าความว่า	“ที่มั่นคงที่

มั่นคง”	วรรครับของบทที่	๒	ผู้แต่งซ�้าความว่า	“ที่มานะที่มานะ”	วรรครับของบทที่	๓

ผู้แต่งซ�้าความว่า	“ที่ขยันที่ขยัน”	และวรรครับของบทที่	๔	ผู้แต่งซ�้าความว่า	“ที่รักชาติ

ทีร่กัชาต”ิ	จะเหน็ได้ว่าลกัษณะวิเศษณ์ทีผู้่ประพนัธ์เลือกมาน้ี	ล้วนเป็นคณุลกัษณะอันพงึ

ประสงค์ของบุรุษที่สตรีควรพิจารณาก่อนที่จะมอบ	“รัก”	และมอบใจ	“บูชา”	ยิ่งไปกว่า

นั้นคุณลักษณะต่าง	ๆ	เหล่านี้	นับเป็นพื้นฐานที่จะท�าให้	 “ชาติยงอยู่ชาติยงอยู่คู่พิภพ”	
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กล่าวได้ว่า	 ชาติไทยจะด�ารงได้	 พลเมืองต้องเสียสละ	 อุทิศตนเพื่อประโยชน์ของชาติ	

ยิ่งไปกว่าน้ันชีวิตจะมีคุณค่าสูงสุดก็ต่อเมื่อพลีเพื่อรักษาชาติให้ยืนยง	 บุรุษผู ้มี

คุณลักษณะเหล่านี้นับเป็นผู้ที่สตรีไทยพึงรัก	และบูชาอย่างยิ่ง

	 ๒)	เพลงยอดชายใจหาญ 

	 	 	 โอ้ยอดชายใจหาญ	 ขอสมานไมตรี 

	 	 น้องขอร่วมชีวี	 กอปรกรณีย์กิจชาติ 

	 	 แม้สุดยากล�าเค็ญ	 ไม่ขอเว้นเดินตาม 

	 	 น้องจักสู่พยายาม	 ท�าเต็มความสามารถ

(Department	of	Fine	Arts,	2017)

	 บทร้องเพลงน้ีจะเห็นได้ชัดเจนว่าบุรุษที่สตรีพึง	 “ขอสมานไมตรี”	 และ

“ขอร่วมชีวี”	นั้น	ควรเป็น	“ยอดชาย”	ที่มีคุณสมบัติ	“ใจหาญ”	และมีความมุ่งมั่นที่จะ

“กอปรกรณีย์กิจชาติ”	 อย่างไรก็ดีแม้คุณลักษณะอันพึงประสงค์เหล่าน้ีอาจน�ามาซ่ึง

ความยากล�าบาก	 แต่สตรีผู้เลือกบุรุษน้ันก็ควรอยู่เคียงข้าง	 “ไม่ขอเว้นเดินตาม”	

สนับสนุนให้	 “จักสู้พยายาม	 ท�าเต็มความสามารถ”	 กระทั่งการท�าความดีความงาม

เพื่อชาติบรรลุผลสัมฤทธิ์	

	 ตัวอย่างข้างต้นสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าบุรุษผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ทีร่กัชาต	ิและมชีาตอิยูใ่นห้วงค�านึงอันน�าไปสู่การเสียสละกระท�ากจิการต่าง	ๆ 	เพือ่ชาต	ิ

จึงนับว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมพึงเลือกเป็นคู่ครองของสตรี	จะเห็นได้ว่าคุณลักษณะต่าง	ๆ	

ที่ได้รับการน�าเสนอในเพลงร�าวงมาตรฐานน้ีไม่ได้กล่าวถึงความงดงามด้านรูปลักษณ์

ของบุรุษแม้แต่น้อย	 หากแต่ความสง่างามที่เกิดข้ึนได้รับการจ�ากัดในมิติของการ

กระท�าที่เป็นรูปธรรม	

เพลงร�ำวงมำตรฐำนของท่ำนผู้หญิงละเอียด พิบูลสงครำม: สื่อสร้ำง

ภำพลักษณ์ควำมเป็นหญิง

	 เพลงร�าวงมาตรฐานของท่านผู้หญงิละเอียด	พบูิลสงคราม	นับเป็นนวัตกรรม

การใช้สื่อบันเทิงคดีเพื่อช้ีน�าสังคม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างชุดการรับรู้เกี่ยวกับ
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สตรีไทยขึ้นใหม่ท่ามกลางสภาวการณ์สงครามโลกครั้งที่	 ๒	 อันเป็นภัยต่อความมั่นคง

ของประเทศ	 จะเห็นได้ว่ากระบวนการปรับเปล่ียนภาพความเป็นสตรีผ่านเพลงร�าวง

มาตรฐานอันเป็นวัฒนธรรมของชาติเป็นไปด้วยความราบรื่น	 เน่ืองจากท่านผู้หญิง

ละเอียด	 พิบูลสงคราม	 มี	 “สิทธิเจ้าของวัฒนธรรม”	 กล่าวคือ	 “การจะปรับประยุกต์

เปลี่ยนแปลงอะไรในคุณลักษณะต่าง	ๆ	ของวัฒนธรรมต้องเป็นไปตามความเห็นชอบ

ของเจ้าของวัฒนธรรมว่าในส่วนใดที่สามารถปรับเปล่ียนได้บ้าง	 อะไรปรับไม่ได้”

(Kritsunthon,	2011,	p.	371–372)	ด้วยเหตุนี้ท่านผู้หญิงละเอียด	พิบูลสงคราม	ผู้เป็น

สตรีไทย	เป็นภริยานายกรัฐมนตรี	และเป็นประธานสภาวัฒนธรรมหญิง	จึงนับว่าเป็น

เจ้าของวัฒนธรรมคนหน่ึง	 และมีความชอบธรรมที่จะสร้างสารใหม่ขึ้นเพื่อสื่อสาร

ภาพลักษณ์ของสตรีที่พึงปรารถนาตามบริบทเงื่อนไขของสังคม

		 วิธีการหนึ่งที่ท่านผู้หญิงละเอียด	พิบูลสงคราม	 เลือกใช้	 ได้แก่	การต่อรอง

ทางวัฒนธรรมระหว่างของเก่าและของใหม่	 กล่าวคือ	 ท่านไม่ได้ตัดทอนภาพลักษณ์

ของสตรีที่ต้องงดงามตามขนบ	 อันเป็นคุณสมบัติ	 และภาพจ�าที่ส่ังสมตั้งแต่อดีตกาล

มาหลายศตวรรษในสังคมไทย	ทว่าได้ต่อรองให้คุณสมบัตินั้นยังคงมีพื้นที่อยู่ท่ามกลาง

คุณสมบัติใหม่ที่ต้องการน�าเสนอแม้ว่าอาจจะไม่เห็นด้วยนักก็ตาม	ดังตัวอย่างที่สังเกต

ได้ว่าในบทร้องทีเ่กีย่วข้องกบับรุษุน้ัน	ไม่ปรากฏการชมรปูลักษณ์แต่อย่างใด	ซ่ึงอนุมาน

ได้ว่าเรื่องรูปลักษณ์คงไม่ใช่ประเด็นส�าคัญเท่าใดนักในทัศนะของท่าน	 ยิ่งไปกว่าน้ัน

ท่านผู้หญิงละเอียด	 พิบูลสงครามได้ต่อยอดคุณสมบัติของสตรีอย่างประนีประนอม	

ดังจะเห็นได้จากการรักษา	 “ต้นทุน”	 เดิมอันว่าด้วยเรื่องรูปลักษณ์สตรีตามขนบ	 และ

เพิ่มเติมด้วยคุณลักษณะใหม่ที่พึงปรารถนา	 ได้แก่	 ความเป็น	 “ดอกไม้ของชาติ”	และ	

“ความฉลาดในการเลือกคู่ครองที่รักชาติ”	

	 กลวิธอัีนแยบคายอีกประการหน่ึงทีแ่สดงให้เหน็ถงึอัจฉรยิภาพของท่านผู้หญงิ

ละเอียด	 พิบูลสงคราม	 คือ	 การเลือกใช้ท�าเนียบภาษาด้านการเมืองการปกครอง

สอดแทรกอยู่ในบทร้องเพลงร�าวงมาตรฐานทุกเพลงที่ประพันธ์ขึ้น	 เช่น	 ค�าว่า	 ชาต	ิ

เอกราช	อธปิไตย	วัฒนธรรม	นโยบาย	มัน่คง	ฯลฯ	ท�าเนียบภาษาน้ีเมือ่ปรากฏสม�า่เสมอ

ในทุกเพลงท�าให้ผู้รับสารไม่อาจหลีกเล่ียงที่จะรับรู้	 และซึมซับค�าเหล่าน้ีสู่มโนส�านึก

ยิ่งรูปแบบของการร�าวงมาตรฐานเป็นละเล่นที่มีการร้องประกอบการร�าด้วยแล้ว	

ยิ่งท�าให้สารต่าง	 ๆ	 เหล่าน้ีแพร่กระจายอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	 ที่ส�าคัญในบทร้อง
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เพลงร�าวงมาตรฐานของท่านผู้หญิงละเอียด	 พิบูลสงคราม	 ยังมักให้สตรีมีส่วนใน

การกระท�าอันเกี่ยวข้องกับท�าเนียบภาษาดังกล่าวอีกด้วย	 อาทิ	 “งามทุกส่ิงสามารถ	

สร้างชาติช่วยชาย	ด�าเนินตามนโยบาย	สู้ทนเหนื่อยยากตรากตร�า”	 (Department	of	

Fine	Arts,	2017)	เป็นต้น	อีกทั้งการเลือกพัฒนาร�าวงมาตรฐานเพื่อเป็นสื่อชี้น�าสังคม

โดยมีที่มาจากการร�าโทนนั้น	แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในธรรมชาติของเพลงพื้นบ้าน

ไทยประการหนึ่งอย่างดียิ่ง	กล่าวคือ	“การควบคุมและรักษาปทัสถานของสังคม	การ

ช้ีแนะระเบียบแบบแผนตลอดจนการก�าหนดพฤติกรรมที่เหมาะสมในสังคมน้ัน	 เพลง

พื้นบ้านที่เน้นการแสดงจะมีบทบาทประการน้ีเด่นเป็นพิเศษ”	 (Sujachaya,	 2002,	 

p.	81)

	 อย่างไรกด็คีณุสมบัต	ิหรอืบทบาทหน้าทีส่ตรทีีป่รากฏในเพลงร�าวงมาตรฐาน

ของท่านผู้หญิงละเอียด	พิบูลสงคราม	ล้วนเป็นภาพเหมารวมที่มุ่งหวังให้สตรีทุกคนใน

สังคมมีลักษณะสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดทั้งส้ิน	 โดยมิได้ค�านึงถึง

ความแตกต่างของสตรีในฐานะปัจเจกบุคคล	 ลักษณะเช่นว่าน้ีไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่

อย่างใด	เน่ืองจากในวรรณคดไีทยเองกจ็ะพบลักษณะของบทชมโฉมที	่“การกล่าวชมน้ัน	ๆ 	 

ไม่สามารถท�าให้ผู้อ่านทราบได้ว่าแต่ละนางมีความงามต่างจากนางอ่ืน	 ๆ	 อย่างใด

เพราะกวีได้กล่าวชมไปในแนวเดียวกันทั้งหมด”	 (Rueangraklikhit,	 2006,	 p.	 10)	

กระนั้นความส�าคัญของเพลงร�าวงมาตรฐาน	คือ	การก�าหนดคุณค่า	“ความเป็นสตรี”	

ขึ้นใหม่โดย	 “สตรี”	 ซ่ึงแตกต่างจากในอดีตที่ผ่านมาที่มักถูกก�าหนดขึ้นโดยบุรุษ	 ทั้งน้ี

ผลงานบทร้องเพลงร�าวงมาตรฐานของท่านผู้หญิงละเอียด	พิบูลสงคราม	จึงนับว่าได้

เปล่ียนแปลงบทบาทของสตรีจากผู้รับสาร	 ให้สามารถเป็น	 “ผู้ออกแบบสาร”	 และ

“ผู้ส่งสาร”	ในสังคมไทยสมัยนั้นได้อย่างน่าภาคภูมิ

สรุป

 ท่านผู้หญิงละเอียด	 พิบูลสงคราม	 นับเป็นสตรีช้ันน�าผู้บุกเบิกการใช้ส่ือ

บนัเทงิคดปีระเภทบทเพลง	เพือ่เป็นเครือ่งมอืการเผยแพร่	และปลูกฝังชุดความคดิใหม่

เกีย่วกบัสตรไีทยสู่ประชาคม	อีกทัง้สามารถใช้วัฒนธรรมน�าการเมอืง	ตอบสนองนโยบาย

ของรัฐบาลได้อย่างแนบเนียน	 เพลงร�าวงมาตรฐานจ�านวน	 ๖	 เพลงของท่านผู้หญิง

ละเอียด	 พิบูลสงคราม	 แม้จะมีจ�านวนไม่มากหากเปรียบเทียบกับศิลปินท่านอ่ืน	 และ
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แม้ท่านจะไม่ได้ส�าเรจ็การศกึษาทางด้านนาฏดรุยิางคศลิป์โดยตรง	แต่ส่ิงหน่ึงทีส่ะท้อน

ออกมาอย่างชัดเจน	คือ	ความพยายาม	และความมุ่งมั่นของสตรีไทยที่ไม่ใช่ศิลปิน	ซึ่ง

สามารถสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อสื่อสารชี้น�าสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม	ที่ส�าคัญ	คือ	

เพลงร�าวงมาตรฐานเหล่าน้ีได้ท�าหน้าที่ส่ือสารเรื่องเพศสถานะอย่างทรงพลังในสังคม

ไทยได้อย่างประณีตแยบคายจวบจนปัจจุบัน
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