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บทคัดย่อ
 บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอผลการวิเคราะห์ความเป็นหญิงในนวนิยาย 
เร่ือง นารนีครา (ทา-เตอ-เฉงิ) ซึง่เป็นวรรณกรรมจนี ประพนัธ์โดยฉือล่ี และเป็นพระราชนพินธ์แปลใน 
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ ตามแนวคดิเรือ่งบทบาทของผูห้ญงิตามแนวคดิสตรนียิมสายวฒันธรรม       
(สกุญัญา  อินต๊ะโดด, 2550) จากบทบรรยายและบทสนทนาของตวัละครเอกหญงิ น�าเสนอในรปูแบบ 
พรรณนาวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประพันธ์น�าเสนอความเป็นหญิงของตัวละครเอก โดยน�า
คุณลักษณะต่าง ๆ มาประกอบสร้างขึ้น แล้วน�าเสนอความเป็นหญิงในบทบาทต่าง ๆ ทั้งบทบาท
ความเป็นมารดาที่เป็นทั้งผู้ให้ก�าเนิดและเลี้ยงดู และบทบาทของภรรยา 
 นอกจากนี้ ยังแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของสตรีที่มีการเปล่ียนแปลงสถานะของตนเอง 
ให้มีความเสมอภาคกับผู้ชาย ยกย่องสตรีในฐานะเพื่อนคู่คิดของสามี ความเสมอภาคนี้ สะท้อนจาก
อาชีพของตัวละครเอกที่มีส่วนช่วยหาเลี้ยงครอบครัว ซึ่งความเป็นหญิงในด้านอาชีพนี้ เกิดจากการ 
ได้รับการศึกษาที่ดี ท�าให้สตรีสามารถพึ่งพาตนเอง และมีอิสระในการด�าเนินชีวิต ทั้งนี้ความเป็น
หญงิยงัถกูเชือ่มโยงกบัค่านยิม ขนบประเพณ ีสะท้อนให้เหน็ถึงค่านยิมแบบเก่าและค่านยิมแบบใหม่ 
ในสงัคมผนวกเข้าด้วยกนั จนกลายเป็นภาพความหญงิทีม่ทีัง้ความอ่อนโยนและเข้มแขง็ทางด้านจติใจ
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Abstract
 The objective of this research article is to analyze femininity in the novel  
“Naree Nakhara” (她的城), a Chinese literature authored by Chi Li (池莉) translated 
by Princess Maha Chakri Sirindhorn according to the concept on women’s roles based 
on cultural feminism (Sukanya Intadot, 2007).  This paper analyzes narratives and 
conversations of the main female characters and presents the results using descriptive  
analysis.  It is found that the author uses characteristics of the main characters to 
construct different roles of their femininity: the roles of a mother to give birth and 
bring up her children, and the roles of a wife.  In addition, the characteristics show 
women’s development in changing their status to be equal to that of men, and 
praising women for their companionship for their husbands.  The equality is reflected 
from the occupations of the main characters who also earn income for their families.  
Femininity seen in the occupations is a result of good education that enables women 
to be self-dependent and to have freedom in living their lives.  Femininity in the 
novel is found to link traditional values and traditions with modern ones that make 
women gentle but mentally strong.

Keywords: Femininity, Novel, ta-de-chéng

ที่มาและความส�าคัญ
 ฉือลี่ (池莉) นักประพันธ์วรรณกรรมท้ังนวนิยายและผลงานร้อยแก้วชาวจีน ได้รับรางวัล       
ด้านวรรณกรรมจ�านวนมาก และผลงานวรรณกรรมของเธอได้รบัการสร้างเป็นทัง้ภาพยนตร์ ละครชดุ 
ทางวิทยุโทรทัศน์ ละครเวที ละครวิทยุ อุปรากรปักกิ่ง และผลงานวรรณกรรมของเธอยังได้รับการ
แปลเป็นภาษาต่างประเทศหลายภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน ภาษาญี่ปุ่น 
ภาษาเกาหลี ภาษาเวียดนาม รวมถึงภาษาไทย (อรอนงค์ อรุณเอก, 2556)
 นารีนครา หรือ ทา-เตอ-เฉงิ (她的城) เป็นนวนยิายสญัชาตจินี ประพนัธ์ขึน้โดยฉอืลี ่(池莉) สตรี  
“ผู้เป็นตัวแทนการสร้างสรรค์วรรณกรรมท่ีสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแส      
การปฏิรูปพัฒนาประเทศจีนให้ทันสมัย” (NANMEEBOOKS, ม.ป.ป.) โดยมีนครอู่ฮั่นเป็นฉากของ
นวนยิาย ด้วยประสบการณ์ของผูป้ระพนัธ์ นวนยิายเรือ่งนีจ้งึสะท้อนเหตกุารณ์และค่านยิมของสงัคม
นครอู่ฮั่นผ่านตัวละครต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงตัวละครหญิง 3 ตัว ซึ่งเป็นภาพตัวแทนของสตรี 
รุ่นเก่า ได้แก่ มารดาของสามีของมี่เจี่ย ผู้มีคุณธรรมและปัญญา ใช้ความดีแก้ไขปัญหา ผู้ที่มีความ 
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เป็นหญิงตามวัฒนธรรมแบบเก่า สตรี รุ่นกลาง ได้แก่ มี่เจี่ย สตรีที่มีความเด็ดเดี่ยว เพราะผ่านการ
เป็นทหารมาก่อน แต่กม็จีติใจทีอ่่อนโยนแฝงอยูภ่ายใน ซ่ึงมคีวามเป็นหญงิผสมระหว่างวฒันธรรมเก่า 
และวัฒนธรรมใหม่ และสตรีรุ่นใหม่ ได้แก่ เฝิงชุน ผู้มีความกล้าหาญแบบสตรีตามแบบวัฒนธรรม
ของคนรุ่นใหม่ กล้าออกมาเผชิญโลกภายนอก ตัวละคร ทั้งสามมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในมิติต่าง ๆ   
“ได้เรียนรู้จากกันและกัน ได้สร้างสายสัมพันธ์และมิตรภาพอันจริงใจเอื้ออาทรต่อกัน ซึ่งเป็นการ
สร้างความสุขอันแข็งแกร่งและคุณค่าอันม่ันคงแก่ชีวิต ... สื่อถึงใจหญิงแท้จริงแกร่งดังเหล็กกล้า” 
(อรอนงค์ อรุณเอก, 2556) ทั้งยังแฝงไปด้วยการเชิดชูความเป็นหญิง (Goodreads, 2561)
 นวนยิายเร่ืองนารีนครา หรอื ทา-เตอ-เฉงิ (她的城) ประพนัธ์ขึน้โดยฉอืลี ่(池莉) ซึง่นวนยิาย
เร่ืองน้ีสะท้อนวถิชีวีติของผูค้นทีเ่ปลีย่นแปลงไปหลงัจากการปฏวิตัวิฒันธรรมของประเทศจนี ซึง่ฉอืลี่ 
ผู้ประพันธ์ นวนิยายเรื่องนี้ได้ใช้นครอู่ฮั่น นครท่ีมีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอันยาวนานเป็นฉาก 
ในการด�าเนนิเรือ่ง ผ่านตวัละครหญงิ 3 ตวั ซึง่เป็นตวัแทนของผูห้ญงิแต่ละช่วงวยัทัง้รุน่เก่า รุน่กลาง 
รุน่ใหม่ ได้แก่ แม่สามขีองมีเ่จีย่ มีเ่จีย่ และเฝิงชนุ ทีม่ปีฏสิมัพนัธ์กนัในมติต่ิาง ๆ  ได้เรยีนรูซ่ึ้งกนัและกนั  
ในช่วงที่สังคม มีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม ซึ่งนวนิยายเรื่องน้ีสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมและ
วฒันธรรมทัง้แบบเก่าและ แบบใหม่ผสมผสานผ่านตวัละครหญงิในเรือ่ง จงึท�าให้ตวัละครทัง้ 3 ช่วงวยั 
มีความแตกต่างกันทั้งความคิดและทัศนคติ และในนวนิยายเรื่องน้ีแสดงให้เห็นถึงมิตรภาพและ 
ความเห็นอกเห็นใจในฐานะผู้หญิงด้วยกัน ทั้งยังเชิดชูความเป็นหญิงที่ต้องรับบทบาทที่ยิ่งใหญ่ 
ของความเป็นแม่และเป็นภรรยาและความเป็นเพื่อน 
 ความเป็นหญิงในนวนิยายเรื่องนารีนคราสะท้อนให้เห็นชีวิตและความงดงามด้านอุปนิสัย
ของผู้หญิงจีนทั้งในวัยเด็ก วัยสาว วัยผู้ใหญ่ และวัยชรา หรือสตรีในแต่ละบทบาทและสถานภาพ 
เหตุการณ์ในเรื่อง ท�าให้ผู้อ่านเข้าถึงความส�าคัญและคุณค่าของสตรี ทั้งความกตัญญู ความมีเมตตา 
ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ รวมถึงการอดทนอดกลั้นต่อสภาวะบีบคั้น (ศิริลักษณ์ บัตรประโคน, 
2559) อันส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครเป็นไปด้วยดีท่ามกลางวัฒนธรรมปิตาธิปไตย  
หรือชายเป็นใหญ่ของสังคมจีน ผู้วิจัยได้ศึกษาความเป็นหญิงในนวนิยายเรื่องนารีนคราที่สะท้อน 
ให้เห็นถึงแนวคิดสตรีนิยมสายวัฒนธรรม ซ่ึงแสดงเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมได้อย่าง 
เด่นชัด ในยุคหลังการปฏิวัติวัฒนธรรมท่ีสนับสนุน ให้ผู้หญิงสามรถพึ่งพาและปกครองตนเองได้  
และหันมาให้ความส�าคัญกับระบบมาตาธิปไตย ที่เชื่อว่าผู้หญิงเป็นใหญ่มาก่อนมากยิ่งขึ้น 
 เรือ่งราวพอสงัเขปของนวนยิายเรือ่ง ทา-เตอ-เฉงิ (她的城) เป็นเหตกุารณ์ทีส่ามขีองมีเ่จีย่เสยี
ชวีติ เธอจงึท�าหน้าทีด่แูลมารดาของสาม ีและเปิดกจิการร้านขดัร้องเท้า เฝิงชนุสมคัรเข้าท�างานเป็น
พนักงานขัดรองเท้าที่ร้านขัดรองเท้าของมี่เจี่ย เนื่องจากเฝิงชุนประชดและเรียกร้องความสนใจจาก
สาม ีประสงค์ให้สามตีามหาและพากลบับ้าน แต่สามกีไ็ม่ตามหาเธอ ด้วยเหตทุีเ่ฝิงชนุเป็นเพือ่นบ้าน 
ของมีเ่จีย่ ประกอบกบัเฝิงชนุเป็นคนด ีเคารพทัง้มีเ่จีย่ และมารดาของสามขีองมีเ่จีย่ มีเ่จีย่เข้าใจปัญหา
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ของเฝิงชุน จึงรับเธอเข้าท�างาน แสดงให้เห็นมิตรภาพ ความผูกพันระหว่างสตรีสามช่วงวัย ทั้งยัง
สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมของสังคมนครอู่ฮั่น ทั้งช่วงก่อนการปฏิวัติที่สตรียังไม่ได้รับความเท่าเทียม 
ทางสังคมเสมอผู้ชาย และช่วงหลังปฏิวัติ ที่สตรีมีบทบาทมากขึ้นในสังคมจีน
 ทา-เตอ-เฉงิ (她的城) เป็นนวนยิายทีเ่ป็นทีรู่จ้กัในประเทศไทยในนาม “นารนีครา” ได้เนือ่งจาก 
เป็นพระราชนิพนธ์แปลนวนิยายจีนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2555 ตีพิมพ์เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2556 และจัดงานแนะน�านวนิยายโดยความร่วมมือระหว่าง
สถานเอกอัครราชทูตสารธารณรัฐประชาชนจีนประจ�าประเทศไทยกับบริษัท นานมีบุ๊คส์ จ�ากัด
 ด้วยเหตทุีน่วนยิายเรือ่ง ทา-เตอ-เฉงิ (她的城) หรอื “นารนีครา” ในฉบบัภาษาไทย ได้เสนอ 
บทบาทที่สื่อให้เห็นถึงคุณค่าและความงดงามของสตรี ภาพแทนของสตรีในยุคนั้นจึงเป็นสิ่ง 
ทีส่ะท้อนถงึค่านยิม และความคาดหวงัของสมาชกิในในสงัคมทีม่ต่ีอสตร ีซึง่ไม่เพยีงเป็นภาพสะท้อน
สังคมจีนเท่านั้น แต่ยังเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะร่วมบางประการกับสังคมอื่น ๆ รวมถึง 
สังคมไทยด้วย โดยแสดงให้เห็นถึงความความเป็นหญิงผ่านตัวละครในเรื่องทั้งสามตัวละคร ได้แก่  
แม่สามีของมี่ มี่เจี่ย และเฝิงชุน ซึ่งความเป็นหญิงที่ได้น�าเสนอผ่านนวนิยายเรื่องนี้ แสดงให้เห็นถึง
การปรับเปลี่ยนความเป็นหญิงในแต่ยุคสมัย ผู้วิจัยจึงสนใจวิเคราะห์ความเป็นหญิงในนวนิยายเรื่อง
นารนีคราตามแนวคดิเรือ่งบทบาทของสตรตีามแนวคดิสตรนียิมซึง่นวนยิายเรือ่งนีไ้ด้น�าเสนออกีแง่มมุ 
ของผู้หญิงเพื่อให้สังคมกลับมาเห็นคุณค่าและเชิดชูความผู้หญิงที่เปล่ียนแปลงมาจากวัฒนธรรม 
ชายเป็นใหญ่ มาสู่วัฒนธรรมแบบหญิงเป็นใหญ่มากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
 เพื่อน�าเสนอผลการวิเคราะห์ความเป็นหญิงในนวนิยายเรื่องนารีนครา

ขอบเขตของการวิจัย
 วิเคราะห์ความเป็นหญิงในนวนิยายเรื่องนารีนครา ซึ่งเป็นวรรณกรรมจีน ประพันธ์โดยฉือลี่  
และเป็นพระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จ�านวน 1 เล่ม พิมพ์ครั้งที่ 8 เม่ือ 
ปี พ.ศ. 2557 จ�านวน 160 หน้า ตามแนวคดิเรือ่งบทบาทของสตรตีามแนวคิดสตรนียิมสายวฒันธรรม 
(สุกัญญา อินต๊ะโดด, 2550) ตัวละครที่น�ามาวิเคราะห์ล้วนเป็นตัวละครหญิง จ�านวนทั้งสิ้น 3 ตัว 
ได้แก่ มารดาของสามีของมี่เจี่ย มี่เจี่ย และเฝิงชุน ซึ่งมีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันแต่กลับท�าให้ผู้วิจัย
เห็นถึงความเป็นหญิงที่คล้ายคลึงกัน และระบอบมาตาธิปไตยที่ปรากฏในเรื่องในช่วงที่มีการปฏิวัติ
วัฒนธรรมจากตัวละครดังกล่าว
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แนวคิดและทฤษฎ ี
 ผูว้จิยัวเิคราะห์ความเป็นหญงิในนวนยิายเรือ่งนารนีคราตามแนวคิดสตรนียิมสายวฒันธรรม        
(สุกัญญา อินต๊ะโดด, 2550) ที่ว่า
 “ความเป็นหญงิในนวนยิาย หมายถงึ ภาพลกัษณ์ทีผู่เ้ขยีนสร้างขึน้มาในนวนยิาย โดยผู้เขยีน 
 ได้เลือกน�าเอาคุณลักษณะต่าง ๆ ของผู้หญิงมาประกอบสร้างขึ้นเป็นภาพผู้หญิงที่ต้องการ 
 น�าเสนอในแง่มุมต่าง ๆ จึงท�าให้ความเป็นหญิงท่ีปรากฏในตัวละครแต่ละตัวนั้น ลักษณะ 
 มากกว่า 1 ลกัษณะ  ซึง่เป็นน�าไปสูก่ารน�าเสนอความหมาย ลกัษณะพฤตกิรรมตวัละครและ 
 ทัศนคตขิองตวัละครของผูห้ญงิผ่านความเป็นหญงิในด้านต่าง ๆ  และชีใ้ห้เหน็คณุค่าบางประการ 
 ของผูห้ญงิในทศันะของผูส้ร้างหรอืผูเ้ขยีนผ่านตวัอกัษรไปยงัการรบัรูข้องผู้คนและสังคม และ 
 ท�าให้ผู้คนในสังคมเข้าใจผู้หญิงมากยิ่งขึ้น” (สุกัญญา อินต๊ะโดด, 2550) 
 กล่าวคือ ใช้แนวคิดสตรีนิยมสายวัฒนธรรมร่วมสมัยวิเคราะห์ลักษณะของสตรีที่เสนอผ่าน
บทบาทของความเป็นมารดา ความเป็นข้าราชการหญงิ และค่านยิมความเป็นหญงิตามขนบประเพณี
ของตัวละคร ซึ่งเป็นเรื่องราวในยุคก่อนการปฏิวัติวัฒนธรรม และยุคหลังการปฏิวัติวัฒนธรรม  
แสดงให้เห็นถึงความเป็นหญิงที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งแต่เดิมระบอบปิตาธิปไตยอันเกิดจากค่านิยม
ของยุคก่อนการปฏิวัติวัฒนธรรม ในสังคมที่มีผู้ชายเป็นผู้น�าและมีอ�านาจในการตัดสินมากกว่าสตร ี
ที่จะเป็นฝ่ายเสียเปรียบและถูกลดทอนโอกาสในการก้าวหน้าและการพัฒนาความสามารถ เพราะ
ถูกก�าหนดให้สนองความต้องการของผู้ชาย โอกาสในการจะยกระดับสถานภาพของสตรีในยุค 
ก่อนการปฏิวัติวัฒนธรรมจึงเป็นเรื่องที่ยากในสังคมที่มีระบอบปิตาธิปไตย ดังนั้น สตรีในยุคหลัง 
การปฏิวัติวัฒนธรรมจึงได้เรียกร้องต่อความไม่เท่าเทียมกันทางเพศและอคติทางเพศที่มองว่าสตรี
ด้อยค่ากว่าผู้ชายมากยิ่งขึ้นนั่นเอง 
 ทฤษฎสีตรนียิมมุง่เน้นทีจ่ะท�าความเข้าใจกบัธรรมชาตขิองความไม่เท่าเทยีมกนัระหว่างชายหญงิ 
ระบบคดิและขบวนการทางสงัคมทีพ่ยายามจะเปลีย่นแปลงสภาพทางเศรษฐกจิและสงัคม ซึง่ตัง้อยู่ 
บนการวิเคราะห์ว่าผู้ชายอยู่ในฐานะท่ีได้เปรียบ และสตรีอยู่ในสถานภาพที่เป็นรอง จุดร่วมหลัก 
ของทฤษฎีนี้คือ การพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างเพศหญิงและเพศชาย ซ่ึงมีลักษณะของ 
ความไม่เท่าเทยีมระหว่างเพศมาตัง้แต่สงัคมในอดตีจนถงึปัจจบุนั ไม่ว่าสังคมจะเปลีย่นแปลงอย่างไร
ความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศก็ยังดูเป็นปัญหา แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและเน้ือหาไปบ้าง 
แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือการเอารัดเอาเปรียบระหว่างเพศนั่นเอง 
 ดังนั้น เรื่องราวที่สะท้อนผ่านนวนิยายเรื่องนารีนคราจึงสอดคล้องกับแนวคิดสตรีนิยม 
สายวฒันธรรม (Cultural Feminism) ทีส่ตรเีน้นความเป็นตวัตนของตวัเองและสนใจทีจ่ะเปลีย่นแปลง 
ตัวเองมากกว่า กล่าวคือ เป็นการน�าเอาลักษณะท่ีด้อยมาให้คุณค่าใหม่ เสนอถึงธาตุแท้ของสตร ี
ตามธรรมชาต ิเน้นคณุค่าของความเป็นมารดาของสตร ีเช่น ความเมตา ความมนี�า้ใจ ความเอือ้อาทร 
(กมลชนก ข�าสุวรรณ และบุรเทพ โชคธนานุกูล, 2555)
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 ครอบครวัแบบมารดาเลีย้งเดีย่วไม่ใช่ปรากฏการณ์ใหม่ในสงัคม สตรทีีม่บีตุรและไม่สามารถ
ครองคูก่บัสามไีด้มทีกุยคุสมยั อย่างไรกต็าม ผลกระทบจากความเป็นมารดาแบบเล้ียงเดีย่วทีแ่ตกต่าง 
สาเหตุย่อมได้รับการกระท�าจากสังคมแตกต่างกัน เน่ืองจากฐานค่านิยมและบริบททางสังคมเดิม  
ส่งผลต่อความคิดของสมาชิกในสังคม ในกรณีท่ีสังคมไม่ยอมรับ มักเป็นเพราะค่านิยมที่เชื่อว่า 
การเป็นมารดาแบบเลี้ยงเดี่ยวเป็นลักษณะเบ่ียงเบน (deviant) ทั้งยังส่งผลให้ผู้ที่เป็นมารดา 
แบบเลี้ยงเดี่ยวเชื่อว่าตนมีลักษณะตามที่สังคมเชื่อ (self-image) จึงสะท้อนผ่านสภาพร่ายกาย  
จิตใจ อารมณ์ และพฤติกรรม ซึ่งมีส่วนส�าคัญต่อการขับเคลื่อนชีวิตครอบครัวให้ด�าเนินต่อไปได ้
อย่างปกติสุขในสังคมต่างระดับกัน (อารียา จีนมหันต์, 2551 อ้างถึงใน กมลชนก ข�าสุวรรณ และ
บุรเทพ โชคธนานุกูล, 2555)
 โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวนิยายเรื่องนารีนคราผู้ประพันธ์ได้ใช้เมืองอู่ฮั่นเป็นฉากของเรื่องเหตุ
เพราะเมืองอู่ฮั่น เป็นเมืองที่มีประวัติที่ยาวนานที่สุดของจีนเมืองหน่ึง เป็นแหล่งก�าเนิดทางภาคใต้ 
ของอารยธรรมจีน เมื่อ 5,000 ปีก่อน และเมืองอู่ฮั่นก็ถือเป็นเมืองส�าคัญทางการทหารและการค้า 
ในภาคใต้ของจนีมาโดยตลอด (Chaina Rodio International CRI, 2556) นอกจากนี ้ยงัเป็นเรือ่งราว
การเริม่ต้นของการก่อตัง้พรรคคอมมวินสิต์ และร่องรอยประวตัศิาสตร์ในยคุแห่งการปฏวิตัปิระชาชน
ของจนี แม้ว่าตามประวตัศิาสตร์   การปฏวิตัขิองจนี กระแสการต่อต้านการปกครองในระบอบศกัดนิา
จะเริม่ต้นทีก่รงุปักกิง่ เมอืงหลวงอนัเป็นศนูย์กลางของอ�านาจการบรหิารอนักดขี ่แต่สถานทีท่ีถ่อืเป็น
จุดเริ่มต้นการปฏิวัติอย่างแท้จริงก็คือนครฮู่ฮั่น เมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย โดยแกนน�านักศึกษา 
ในอูฮ่ัน่ ทีร่บักระแสต่อต้านศกัดินามาจากปักกิง่ จนเกดิความคดิก่อตัง้พรรคคอมมวินสิต์แห่งประเทศจนี 
ขึ้นเป็นครั้งแรกซึ่งถือเป็นการปฏิวัติวัฒนธรรมครั้งส�าคัญของประเทศจีนนั้นเอง (voicetv, 2555)

วิธีการศึกษา
 วิเคราะห์ความเป็นหญิงในนวนิยายเรื่องนารีนครา ซึ่งเป็นวรรณกรรมจีน ประพันธ์โดยฉือลี่  
และเป็นพระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จ�านวน 1 เล่ม พิมพ์ครั้งที่ 8 เม่ือ 
ปี พ.ศ. 2557 เป็นการวจิยัเชงิคณุภาพ โดยวเิคราะห์ข้อมลูจากบทบรรยายและบทสนทนาทีต่วัละครเอก 
มีเ่จีย่มปีฏสิมัพันธ์กบัตวัละครอืน่ ใช้การวเิคราะห์ตวับท ตามแนวคดิเรือ่งบทบาทของสตรตีามแนวคดิ
สตรีนิยมสายวัฒนธรรม (สุกัญญา อินต๊ะโดด, 2550) จากนั้นน�าเสนอในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์

ผลการศึกษา
 การวเิคราะห์ความเป็นหญงิในนวนยิายเรือ่งนารนีครา ผูว้จิยัพบบทบาทของสตรตีามแนวคดิ    
สตรีนิยม ทั้งสิ้น 3 มิติ ได้แก่ 1. ความเป็นหญิงในฐานะมารดา 2. ความเป็นหญิงกับอาชีพ และ  
3. ความเป็นหญิงกับค่านิยมและขนบประเพณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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1. ความเป็นหญิงในฐานะมารดา
 บทบาทของสตรใีนฐานะมารดาเป็นผูใ้ห้ก�าเนดิและเลีย้งดผูกูพนักบับตุร อบรบสัง่สอนให้บตุร
เตบิโตเป็นคนดขีองสงัคม ซึง่ในปัจจบุนัสงัคมมกีารเปลีย่นแปลง สตรทีีส่มรสและตดัสินใจมคีรอบครวั     
ต่างต้องการมชีวีติครอบครวัทีส่มบรูณ์แบบ แต่ความเป็นจรงิมไิด้เป็นเช่นนัน้ ทัง้สงัคมจนีและสังคมไทย 
สตรีที่ต้องเลี้ยงบุตรเพียงล�าพัง อาจมีหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะสามีเสียชีวิต หรือหย่าร้างเพื่อยุติ 
ความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยา สตรีหลายคนกลายเป็นมารดาเลี้ยงเดี่ยว จึงแตกต่างกับการมีสามี 
ช่วยดูแลลูกและครอบครัว ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายและส่งผลกระทบต่อชีวิตในทุกด้าน ความรักที่มารดา
มีต่อบุตรนั้น ย่อมท�าให้สตรีกระท�าหลายสิ่งได้มากมายเพื่อให้บุตรมีชีวิตที่สุขสบาย ส่งเสียให้บุตร 
มีการศึกษาที่ดี รักและเอาใจใส่ เป็นความรักท่ีมีแต่การให้โดยไม่หวังผลตอบแทน แม้ว่าบุตร 
ขาดบดิากต็าม นวนยิายเร่ืองนี ้สะท้อนให้เหน็ว่าสตรสีามารถเลีย้งบตุรด้วยตนเองล�าพงั และยงัเป็นทัง้ 
บดิาและมารดาทีด่ใีห้กบับตุรอกีด้วย ดงับทบรรยายทีก่ล่าวถงึตวัละครคุณย่าซึง่กคื็อมารดาของสามี
ของมี่เจี่ยตามตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 1

 “... ในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรม พ่อของซ่งเจียงเทากระโดดตึกตาย นางปล่อยให้ทุกอย่าง 
เป็นไปตามกรรม ไม่ร้องไห้ตโีพยตพีายเป็นบ้าเป็นหลงั ไม่ท�าท่าโศกเศร้า ไม่ขาดสต ินางเป็นแม่ม่าย 
ทีด่แูลลกูชายก�าพร้าเพยีงคนเดยีวด้วยกายใจทีส่งบเข้มแขง็ เหมอืนกบัว่ายงัมผู้ีชายอยูใ่นครอบครวั 
ไม่กลัวอะไร เลี้ยงลูกชายอย่างมีเกียรติ ลูกเติบโตมาเป็นคนใจกว้าง ภูมิฐาน สง่าผ่าเผย ...”  
(ฉื่อลี่, 2556)

 ตวัอย่างที ่1 ข้างต้น สะท้อนเหน็ว่า แม้สามขีองมีเ่จีย่จะเสียชวีติ แต่บทบาทความเป็นมารดา
ของมีเ่จีย่ยงัคงด�าเนนิอยู ่สิง่ทีท่�าได้คอื การท�าบทบาทและหน้าทีเ่ป็นทัง้บดิาและมารดาทีด่ใีห้กบับตุร 
ซึ่งสะท้อนสังคมให้เห็นว่าไม่ว่าจะยุคสมัยใด จะก่อนหรือหลังการปฏิวัติวัฒนธรรม แต่ภาพ 
ที่แสดงออกมาให้เห็นถึงบทบาทความเป็นมารดาของสตรีที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงวัยและยุคสมัย  
ยงัคงแสดงให้เหน็ถงึความรัก ความเสยีสละ และความปรารถนาดขีองมารดาทีม่ต่ีอบตุร ซึง่ผูเ้ป็นมารดา 
ต้องมีทั้งความเข้มแข็งและ ความอดทน จึงจะสามารถฝันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ได้ แม้ว่าต้องเล้ียงดู 
บตุรเพยีงล�าพัง ซึง่ความสามารถของสตรใีนฐานะมารดากท็�าให้สงัคมประจกัษ์แล้วว่าพวกเธอสามารถ 
เลี้ยงบุตรให้เติบโตขึ้นมาได้เป็นอย่างดี
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ตัวอย่างที่ 2 

 “… เฝิงชุนรู ้สึกโชคดีที่มีผ้าปิดจมูกและใส่ถุงมือ นางรู ้ว่ามี่เจี่ยไม่พอใจ คิดว่านาง 
ชอบท�าเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ เฝิงชุนอธิบายว่านางต้องระวังเรื่องสุขภาพขนาดนี้ก็เพื่อลูกชาย 
ลูกยังเล็ก ร่างกายอ่อนแอ แค่ลมพัดหญ้าสั่น อากาศเปลี่ยนหน่อยหนึ่งก็เป็นหวัด ไข้ขึ้น มี่เจี่ยเอง
ก็มีลูกชายเหมือนกัน พอฟังแล้วก็ยอมให้เฝิงชุนท�าตามที่ต้องการ…” (ฉื่อลี่, 2556)

 ตัวอย่างที่ 2 ข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมของสังคมจีนเกี่ยวกับการมีบุตรชาย โดย 
ตัวละครหลักในนวนิยายทั้ง 3 ตัวละคร อย่างมารดาของสามีมี่เจี่ย มี่เจี่ย และเฝิงชุน ต่างก็มีลูกชาย 
ซึ่งผู้ประพันธ์ได้บรรยายไว้ในตัวอย่างท่ี 1 ไว้ว่า “… เลี้ยงลูกชายอย่างมีเกียรติ ลูกเติบโตมา 
เป็นคนใจกว้าง ภูมิฐาน สง่าผ่าเผย …” และบรรยายในตัวอย่างที่ 2 ไว้ว่า “… เฝิงชุนอธิบายว่า 
นางต้องระวังเรื่องสุขภาพขนาดนี้ก็เพื่อลูกชาย ลูกยังเล็ก ร่างกายอ่อนแอ แค่ลมพัดหญ้าส่ัน  
อากาศเปลีย่นหน่อยหนึง่กเ็ป็นหวดั ไข้ขึน้ …” ซึง่สะท้อนให้เหน็ว่าแม้ว่าจะมกีารปฏิวตัวิฒันธรรมแล้ว 
แต่ค่านยิมตามแนวคดิปิตาธปิไตยยงัคงด�ารงอยู ่ผูเ้ป็นมารดาแสดงให้เหน็ถงึความรกั ความเอาใจใส่ลกู 
เป็นอย่างมาก เหตเุพราะสงัคมจนีให้ความส�าคญักบัผูส้บืสกลุ มค่ีานยิมในการชืน่ชมบตุรชายมากกว่า
บุตรธิดา ด้วยมองว่าบุตรชายสามารถสืบสกุลได้ ส่วนบุตรธิดาหากแต่งงานออกไปก็ต้องไปดูแล 
และเปลี่ยนสกุลไปเป็นสมาชิกครอบครัวของสามีนั้นเอง

2. ความเป็นหญิงกับอาชีพ
 ในอดตีสตรสีมรสมคีรอบครวั ชวีติหลงัสมรสจงึเป็นแม่บ้านดแูลสามแีละบตุร ส่วนการหารายได้ 
จึงเป็นหน้าที่ของผู้ชายที่หาเลี้ยงครอบครัว ซึ่งเป็นสิ่งที่คนในสังคมจ�ากัดความว่า งานบ้านเป็นงาน
ของสตรี ทัศนคตินี้จึงเป็นสิ่งท่ีปิดก้ันด้านอาชีพการงานของสตรีในอดีต แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป  
สตรีได้รับการศึกษาจ�านวนมากและระดับสูงขึ้น ท�าให้มีโอกาสในอาชีพการงานที่เพิ่มขึ้น ดังที่ว่า  
“อาชีพหรือการท�างานนอกบ้าน เป็นเงื่อนไขแรกของการที่จะท�าให้บุคคล เป็นอิสระทางเศรษฐกิจ
และด้านอื่น ๆ ตามมา การมีอาชีพและมีรายได้จะท�าให้ผู้หญิงสามารถพึ่งพาตัวเองได้เล้ียงดูลูก 
และรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้ ลักษณะเช่นนี้ถือเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างสังคม (สุกัญญา อินต๊ะโดด,  
2550) ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้สตรีประกอบอาชีพและมีบทบาทในการตัดสินใจเรื่องเศรษฐกิจ 
ในครอบครวัเพิม่มากขึน้ และแสดงให้เหน็ว่าสตรมีบีทบาทใน การบรหิารและจดัการงานด้านต่าง ๆ   
ซึ่งการที่ผู ้หญิงต้องออกมาท�างานนอกบ้านหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวส่วนหน่ึงก็มาจากสามี 
ไม่ช่วยกันท�างานหาเงินมาจุนเจือครอบครัว  
 ดงัทีผู่ป้ระพนัธ์บรรยายถงึความพยายามพึง่พาตนเองของสตรใีนการหาเลีย้งชพี ตวัอย่างที ่3 
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ตัวอย่างที่ 3

 “... ร้านขัดรองเท้าของม่ีเจี่ยมีชื่อเสียงอย่างรวดเร็วจากการบอกเล่าแบบปากต่อปาก 
ถึงร้านจะเล็ก ก็เหมือนศาลเจ้าเล็ก ๆ แต่เทพเจ้าในศาลยิ่งใหญ่ ...” (ฉื่อลี่, 2556)
 “… การขดัรองเท้าเป็นกจิการเลก็ ไม่ต้องเงยหน้ามองลกูค้า เฝิงชุนขดัรองเท้า ขดัอย่างเงยีบ ๆ   
ขัดได้ดี มีประสิทธิภาพ ในอาชีพ 360 อาชีพ ย่อมต้องมีสักคนที่ท�างานเป็นเลิศในอาชีพนั้น 
ในโลกนี้ไม่มีงานที่ต�่าต้อย มีแต่มีแต่คนที่ต�่าต้อย …”  (ฉื่อลี่, 2556)

 ตวัอย่างที ่3 ข้างต้น สะท้อนเหน็ว่ามีเ่จีย่เจ้าของร้านขดัรองเท้าเป็นสตร ีสามารถดแูลกจิการ 
ได้เป็นอย่างดี เปรียบดังเทพเจ้าซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวละครหญิงมีบทบาทในความเป็นผู้น�า สามารถ
ปกครองดแูลกจิการได้ด ีจงึถกูเปรยีบเทยีบให้มบีทบาทเท่าเทยีมกบัผูช้าย นอกจากนี ้ร้านขดัรองเท้า 
ของเธอยังเป็นที่รู ้จัก และมีผู้คนเข้ามาใช้บริการจ�านวนมาก ทั้งนี้นวนิยายเรื่องนี้ยังแฝงไว้ด้วย
แนวคิดเรื่องการประกอบอาชีพต่าง ๆ ว่าไม่ควรดูถูกอาชีพบางอาชีพว่าเป็นอาชีพที่ต�่าต้อย 
อาชีพทุกอาชีพย่อมมีความส�าคัญ เพราะอาชีพเหล่านั้นสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถที่มีอยู ่
ในสตรีผู ้นั้นว่าสามารถท�างานนั้นได้ และมิใช่ทุกคนจะสามารถประกอบอาชีพนั้น ๆ ได้ดี  
แม้จะเป็นอาชพีขดัร้องเท้ารายได้ไม่มากนกั แต่หากประกอบอาชพีด้วยความตัง้ใจ และซือ่สัตย์สุจรติ
ก็จะสามารถท�าได้อย่างมีความสุข
 อย่างไรก็ตาม แม้มี่เจ่ียเป็นเจ้าของกิจการ แต่ไม่ได้หมายถึงความเท่าเทียมกันในเรื่องสิทธิ 
และโอกาสระหว่างชายและสตรใีนการประกอบอาชพี สงัคมเชือ่ว่าสตรมีบีทบาทเพยีงการเป็นมารดา
และภรรยาเท่านั้น ทั้งสตรียังด้อยกว่าผู้ชายด้านความสามารถ จึงเป็นการกีดกันสตรีไม่ให้มีบทบาท
ทางสงัคมในด้วนอืน่ ๆ  และยงัท�าให้สตรถีกูสงัคมเลอืกปฏบิตั ิกล่าวคอื สังคมยนิยอมให้ผู้ชายทีส่มรส
และมบีตุรแล้ว ได้รบัโอกาสสงูในการจ้างงานในระบบ เพราะหน้าทีเ่ลีย้งดบูตุรเป็นหน้าทีข่องภรรยา 
ซึง่ต่างจากสตรีทีส่มรสและมบีตุรแล้ว ต้องมบีทบาทเลีย้งดบูตุรและดแูลความเรยีบร้อยของบ้านเรอืน  
แม้จบการศึกษาระดับสูง แต่โอกาส ในการจ้างงานในระบบท่ีให้ค่าตอบแทนสูงจึงเป็นไปได้ยาก 
ตามไปด้วย สตรีส่วนใหญ่จึงมีรายได้เฉลี่ยจากการท�างานต�่า ทั้งมีโอกาสในการหางานท�าหรือ 
ได้รับการวางจ้างน้อยกว่าผู้ชาย ทั้งหมดนี้ส่งผลต่อฐานะทางเศรษฐกิจของสตรีอีกด้วย

3. ความเป็นหญิงกับค่านิยมและขนบประเพณี
 “เพศหญงิเพศชายเป็นข้อเทจ็จรงิทางสรรีะ  แต่การจะเป็นผูห้ญงิหรอืผูช้ายนัน้เป็นกระบวนการ 
ทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมสร้างความเป็นหญิงเป็นชายในสังคมและเป็นผู้บอกว่าผู้หญิงผู้ชาย 
ควรท�าตัวอย่างไร” (วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2550 อ้างถึงใน อาทิตยา จารุจินดา, 2555) ซึ่งทั้งสังคมจีน 
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และสังคมไทยต่างมีขนบธรรมเนียม ประเพณี ค่านิยม ที่เป็นกรอบของสังคมให้สตรีเป็นในแบบ 
ทีส่งัคมต้องการและยอมรบัได้ การเป็นสตรทีีส่งัคมต้องการเมือ่สมรส ต้องมคีณุสมบตัเิป็นแม่ศรเีรอืน  
ภรรยาต้องเชื่อฟังและซื่อสัตย์ ปรนนิบัติดูแลสามีและบุตร เรียบร้อย อ่อนหวาน เป็นผู้พึ่งสามี และ
ถูกสอนด้วยนิยามของกุลสตรีที่อยู่เพียงในเรือน และให้ความส�าคัญกับหน้าที่มารดาและภรรยา  
ส่วนสตรีที่ไม่ประพฤติตนตามค่านิยมของสังคมหรือตามขนบธรรมเนียมประเพณี ผู้ใหญ่ในสังคม
ต่างก็ไม่ต้องการให้บุตรของตนเข้าไปเกี่ยวข้อง ดังที่ผู้ประพันธ์บรรยายว่า ซ่งเจียงเทาผู้เป็นสามีของ
มี่เจี่ยเฝ้ารอคอยมี่เจี่ยเพื่อที่จะสมรสกับมี่เจี่ย หลังจากที่มี่เจี่ยถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารตามตัวอย่างที่ 4 

ตัวอย่างที่ 4

 “ซ่งเจยีงเทาเป็นผูช้ายอย่างนี ้เขาทนไม่ได้ถ้ามีเ่จีย่ไม่คดิว่าตวัเองเป็นเมยีเขา เพือ่นบ้านที่
ถนนสุยถ่ายอมรับว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนคู่ควรกับซ่งเจียงเทาเท่ามี่เจี่ย ทุกคนมองเห็นว่าครอบครัว
ทั้งสองมีฐานะเท่าเทียมกัน การที่ 2 คนแต่งงานกันเป็นคู่แต่งงานในอุดมคติที่เหมาะสมมาก”  
(ฉื่อลี่, 2556)

 ตวัอย่างที ่4 ข้างต้นสะท้อนให้เหน็ถึงค่านยิมแบบเก่าในสงัคมทีใ่ห้ความส�าคญักบัชาตติระกลู 
ความเหมาะสมด้านฐานะทางการเงินของคู่ครอง และไม่ได้ให้ความส�าคัญในเรื่องของความรักและ
การดแูลเอาใจใส่ซึง่กนัและกนั อจัอาจน�ามาซึง่ความเบือ่หน่ายและนอกใจในทีส่ดุ ทัง้นีน้วนยิายเรือ่งนี้  
ได้สะท้อนให้เห็นอีกแง่มุมหน่ึงของสตรีท่ีเปลี่ยนแปลงไปในบริบทสังคมหลังการปฏิวัติวัฒนธรรม 
โดยชี้ให้เห็นถึงความต้องการของสตรีที่ผู้ประพันธ์บรรยายถึงการนอกใจสามีของตัวละครมี่เจี่ย 
ทีแ่ม้ว่าจะสมรสและมบีตุรอยูแ่ล้ว แต่ยงันอกใจสาม ีซึง่เป็นพฤตกิรรมทีค่นในสังคมไม่อาจยอมรบัได้  
ดังที่ผู้แต่งบรรยายตามตัวอย่างที่ 5

ตัวอย่างที่ 5

 “มี่เจี่ยมีใครคนนั้นเป็นชู้รักอยู่ตั้ง 7 ปีเต็ม ไม่ว่าใครคนนั้นจะหลอกล่อมี่เจี่ยอย่างไร 
ใช้ไม่แขง็และไม้นวม วนัเกดิของมีเ่จีย่ เขาเอาดอกกหุลาบแดงวางไว้เตม็เตยีงเหมอืนกบัเพลงยอด
นิยมที่ว่าดอกกุหลาบ 999 ดอก แต่ใน 7 ปีนั้นผู้หญิงคนนี้ท�าให้มี่เจี่ยพูด 2 พยางค์ว่า “ขอหย่า” 
ไม่ได้เลย…” (ฉื่อลี่, 2556)
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 ตัวอย่างที่ 5 ข้างต้น สะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสตรีตามแนวคิดสตรีนิยม       
สายวัฒนธรรม โดยให้ความส�าคัญด้านคุณค่ากับสตรีเป็นหลัก ซึ่งตัวละครมารดาของสามีมี่เจี่ย  
แสดงให้เห็นถึงความมีเมตตา และเห็นอกเห็นใจในฐานะสตรีด้วยกัน เพราะมารดาของสามีม่ีเจ่ีย 
ไม่ได้ขัดขวางมี่เจี่ยที่จะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ หลังจากศูนย์เสียสามีซึ่งก็คือบุตรชายของตนไป  
เพราะมองโลกตามความเป็นจรงิ เช่นเดยีวกบัทีม่ีเ่จีย่เข้าใจการมคีวามรกัครัง้ใหม่ของเฝิงชนุ กล่าวคอื  
มี่เจี่ยไม่ได้ขัด แต่ตักเตือนให้เฝิงชุนอยู่ในกรอบความพฤติท่ีถูกต้องตามขนบธรรมเนียมของสังคม  
เรือ่งราวดงักล่าวสะท้อนให้เห็นว่าแนวคิดระบอบมาตาธิปไตยเข้ามาในสงัคมมากยิง่ขึน้ในช่วงการปฏวิตัิ 
วฒันธรรม ความเท่าเทยีมกนัในสงัคมระหว่างผูช้ายและสตรมีมีากขึน้ แม้ว่าค่านยิมของสงัคมทีม่องว่า 
ผู ้ชายสามารถมีภรรยาหลายคนกลายเป็นเรื่องปกติท่ีสังคมยอมรับได้ยังมีปรากฏได้เห็นอยู ่  
ขณะเดยีวกนัพฤตกิรรมของนอกใจสามขีองสตร ีเป็นสิง่ทีส่งัคมไม่อาจยอมรบัได้ แต่หากปฏบิตัใิห้อยูใ่น 
ธรรมนองครองธรรมก็เป็นสิ่งที่สังคมเปิดโอกาสให้สตรีได้มีความรักครั้งใหม่ได้มากขึ้น

สรุปผลการศึกษา
 แม้นารีนคราเป็นนวนิยายจีน แต่ก็สามารถน�าเสนอแง่มุมของสตรีที่ถูกคาดหวังให้เป็นได้ทั้ง
สงัคมจนีและสงัคมไทย ซึง่ได้ชีใ้ห้เหน็ความเป็นหญงิในบทบาทต่าง ๆ  ทัง้ในฐานะภรรยาและในฐานะ
มารดา ความเป็นหญงิกบัอาชพี และความเป็นหญงิกบัค่านยิม ขนบประเพณ ีและยงัสะท้อนให้เหน็ถงึ 
เป็นการผลิตซ�้าถึงระบอบปิตาธิปไตยที่แฝงอยู่ในเรื่อง ทั้งนี้ก็ยังมีการสร้างความเปล่ียนแปลง 
ทางวัฒนธรรมจากระบอบปิตาธิปไตยมาสู่วัฒนธรรมระบอบมาตาธิปไตย แบบสตรีเป็นใหญ ่
ตามแนวคิดสตรีนิยมสายวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นความเป็นหญิงให้เด่นชัดขึ้น นับได้ว่าเป็นคู่ตรงข้ามกับ 
ระบอบปิตาธิปไตย คือเป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวพันกับการให้ก�าเนิด การเล้ียงดู และความอ่อน
หวาน ย่อมท�าให้สังคมเป็นสังคมที่น่าอยู่ และสงบสุข ดังนั้น ภาพความเป็นหญิงในนวนิยายเรื่องนี ้
จึงสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิวัติวัฒนธรรมจีน ซ่ึงเป็นการผสมผสานระหว่างสตรีที่เป็นสตรีขนบเดิม 
กับสตรียุคสมัยใหม่ ซึ่งเปลี่ยนไปจากภาพความเป็นหญิงในอุดมคติตามที่สังคมคาดหวังและ 
สร้างมาตรฐานขึน้มา แม้ว่าผูป้ระพนัธ์จะน�าเสนอความเป็นหญงิทีแ่ตกต่างออกไป แต่ทัง้นีก้ต็ัง้อยูบ่น
พืน้ฐานของคณุธรรม ศลีธรรม และจรยิธรรมทีด่ ีเพือ่ให้ผูอ่้านตระหนกัถงึคณุค่าของสตรยีิง่ขึน้นัน่เอง
ตวัละครหญงิ 3 ตวั 3 รุน่ ได้แก่ มารดาของสามมีีเ่จีย่ มีเ่จีย่ และเฝิงชนุ สะท้อนให้เหน็ความแขง็แกร่ง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ด้านจติใจ หรอืวธิคีดิทีจ่ะด�ารงชพีอยูไ่ด้โดยไม่ต้องพึง่พาผูช้าย กล่าวคอื มารดาของ 
สามีมี่เจี่ยสะท้อนความเป็นหญิงในฐานะมารดาได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งจบการศึกษาสูง เป็นอดีต 
พนักงานทะเบียนในโรงพยาบาล ที่ต้องเลี้ยงดูลูกชายซ่งเจียงเทาเพียงล�าพัง เพราะสามีเสียชีวิต
จากการกระโดดอาคารลงมา ส่วนมี่เจี่ยสะท้อนความเป็นหญิงกับอาชีพตามค่านิยมสมัยใหม ่
อย่างชดัเจน ซึง่กค็อืทหารหญงิ ทีไ่ด้สมรสกบัซ่งเจยีงเทาซึง่เจ้าชู ้และเสียชวีติด้วยโรคมะเรง็ปอด เธอ



บท
คว

าม
ที่ 

8
214     วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร

จงึท�าธรุกจิร้านขดัร้องเท้า หารายได้ดแูลครอบครวั โดยมเีฝิงชนุซึง่สะท้อนความเป็นหญงิกบัค่านยิม 
และขนบประเพณ ีกล่าวคอื เฝิงชนุเป็นเดก็สาวละแวกแถวบ้านมีเ่จีย่ ซ่ึงมสีามทีีม่พีฤตกิรรมรกัร่วมเพศ  
ท�าให้เธอประชดสามีโดยออกมาเป็นลูกจ้างร้านขัดรองเท้าของม่ีเจ่ีย ตัวละครทั้ง 3 ตัว ดังกล่าว 
จึงแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งด้านจิตใจ ไม่ต้องพึงพาผู้ชาย และตัวละครทั้ง 3 ตัว ยังมี 
ความสัมพันธ์ที่ดี เอื้อเฟื้อดูแลซึ่งกันและกัน โดยที่ตัวละครชายไม่ได้มีอิทธิพลให้ตัวละครหญิง 
ต้องทนทุกข์ทรมานต่อการจากไปของตัวละครชายอีกด้วย

อภิปรายผล
 การวเิคราะห์ภาพความเป็นหญงิในนวนยิายเรือ่งนารนีครา จากบทบรรยายและบทสนทนา 
ตามแนวคดิเรือ่งบทบาทของผูห้ญงิตามแนวคดิสตรนียิมสายวฒันธรรม (สกุญัญา อนิต๊ะโดด, 2550) 
ผลการวเิคราะห์พบเรือ่งราวสะท้อนสงัคมจนีในอดตี กล่าวคอื สงัคมจนีเป็นสงัคมแบบชายเป็นใหญ่ 
จงึให้ความส�าคญักบัการก�าเนดิบตุรชายเพือ่จะได้สบืทอดสกลุ ดงัตอนที ่“เฝิงชนุมลีกูชาย ครอบครวั
โจวหยวนมลีกูชายคนเดยีวมา 3 ชัว่คนแล้ว ผูใ้หญ่ในครอบครวัโจวหยวนอยากได้ทายาทชาย เมือ่ได้
หลานชายปูย่่าดใีจมาก เตรยีมตวัท�าพธิที�าขวญัหลานเมือ่อายคุรบเดอืน เชญิคนทัง้ซอยมาร่วมงาน” 
(ฉื่อลี่, 2556)
 การปฏิวัติวัฒนธรรมของสังคมจีนดังกล่าว คือ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมจากระบอบ 
ปิตาธปิไตยมาสูว่ฒันธรรมระบอบมาตาธปิไตย ซึง่ ฉอืลี ่ผูป้ระพนัธ์นวนยิายจงึได้น�าประเดน็ดงักล่าวมา 
สะท้อนให้เห็นค่านิยมของสังคมจีนยุคใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่านิยมของผู้หญิงที่เปลี่ยนแปลง 
ไปในสงัคมจนี ทีผู่ห้ญงิ มสีถานะและบทบาทแตกต่างไปจากเดมิ ทัง้การศึกษาทีสู่งขึน้ การเป็นเสาหลัก 
ในการหารายได้เพื่อเลี้ยงดูครอบครัว รวมถึงการดูแลตนเอง อันน�ามาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรี ผู้ชาย 
ไม่อาจกดให้ผู้หญิงต้องอยู่ในสถานะที่ต�่าต้อยกว่าอีกต่อไป 
 ผลการวิเคราะห์ด้านความเป็นหญิงในฐานะมารดา ที่พบว่าสตรีทุกช่วงเวลาเมื่อถึงช่วงวัย 
ที่เหมาะสมของการออกเรือน นอกจากมีบทบาทและหน้าที่ภรรยาของสามีแล้ว ยังมีหน้าที่และ
บทบาทการเป็นสะใภ้ของบิดาและมารดาของสามี ทั้งยังมีบทบาทและหน้าที่เป็นมารดาของบุตร 
แม้ว่าสถานการณ์ที่ อาจเปลี่ยนแปลง ท�าให้สตรีสูญเสียสามี จะด้วยความตายพรากไป หรือสามี 
เปลี่ยนเป็นอื่น แต่ความเป็นสะใภ้และความเป็นมารดายังคงเป็นบทบาทและหน้าที่ที่จงคงอยู่และ
ด�าเนนิต่อไปเสมอ สอดคล้องกบับทวจิารณ์หนงัสอืนารนีครา: เมอืงนีเ้ป็นของเธอ (สุวรรณา ตัง้ทฆีะรกัษ์,  
2557) ที่ว่า มี่เจี่ยชื่นชมมารดาของสามีของตนว่าเป็นสตรีที่มีความดีงามประดุจเทพเจ้า มีความรู้ 
มหีน้าทีก่ารงานทีด่ ีเมือ่เกดิเหตกุารณ์ทีม่ากระทบท�าให้ชวีติล�าบากในช่วงปฏวิตัวิฒันธรรมในขณะที่ 
บิดาของซ่งเจียงเทาทนไม่ได้กับชีวิตเปลี่ยนแปลง จึงตัดสินใจฆ่าตัวตาย (ความอ่อนแอของตัวละคร
ฝ่ายชาย) แต่มารดาของสามขีองมีเ่จีย่กลบัเข้มแข็งรบัผดิชอบครอบครวัดแูลเลีย้งดบูตุร “เหมอืนกบัว่า 
ยังมีผู้ชายอยู่ในครอบครัว” (ฉือลี่, 2556, อ้างถึงใน สุวรรณา ตั้งทีฆะรักษ์, 2557)
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ผลการวิเคราะห์ด้านความเป็นหญิงกับอาชีพ ที่พบว่าสตรีประกอบอาชีพมากขึ้นเป็นผลมาจาก 
การเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นพัฒนาการที่ดีในช่วงหลังการปฏิวัติวัฒนธรรม ซ่ึงสอดคล้องกับผล 
การวิเคราะห์แก่นเรือ่งในบทความเรือ่งลกัษณะร่วมและความงดงามของความเป็นหญงิในประราชนพินธ์ 
แปลสมเด็จระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศิริลักษณ์ บัตรประโคน, 2559)
 นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์ด้านความเป็นหญิงกับค่านิยมและขนบประเพณี ที่พบความ 
ไม่เท่าเทยีมระหว่างเพศชายและเพศหญงิตามแบบระบอบปิตาธปิไตยทีช่ายเป็นใหญ่ สอดคล้องกบั 
ผลการศกึษาเร่ืองการสร้างความเป็นหญงิชายทางสงัคม และจรยิธรรมในชมุชนลาหู:่ กรณศึีกษาหญงิ
ลาหู ่(ชลดา มนตรวีตั, 2541) ทีพ่บว่า นอกเหนอืจากงานบ้าน สตรไีม่อาจแสดงตนว่ามคีวามสามารถ 
เหนือผู้ชาย และหากสมรสกับผู้ชายนอกสังคมบางกลุ่มต้องออกจากหมู่บ้าน ขณะที่ผู้ชายสมรส 
กับสตรีใดก็ได้
 การวิเคราะห์ความเป็นหญิงในนวนิยายเรื่องนารีนคราสะท้อนให้เห็นทั้งเหตุการณ์อันเป็น
สภาพสังคมร่วมกับค่านิยมของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นหญิงของสังคมนครอู่ฮ่ัน ซ่ึงมี
ลักษณะร่วมกับวัฒนธรรมไทยอันได้รับอิทธิพลมาจากสังคมจีนอีกด้วย

ข้อเสนอแนะ
 1. ควรศกึษาแนวคดิและกลวธิกีารน�าเสนอแนวคดิของผูป้ระพนัธ์ในนวนยิายเรือ่งนารนีครา 
 2. ควรศึกษาความขัดแย้งภายนอกและความขัดแย้งภายในที่เกิดขึ้นกับตัวละครหญิง 
ในนวนิยายเรื่องนารีนครา
 3. ควรศกึษาความเป็นหญงิจากนวนยิายเรือ่งอืน่ ๆ  ของ ฉอืลี ่หรอืผูป้ระพนัธ์อืน่ในยคุสมยั 
เดียวกัน เพื่อจะได้ข้อค้นพบเชิงมุมมองและมิติทางสังคมแห่งความเป็นหญิงที่หลากหลายยิ่งขึ้น 
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
 4. ควรศึกษาค่านิยมด้านอื่น ๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงค่านิยมจากระบอบปิตาธิปไตย 
มาสู่มาตาธิปไตยในนวนิยายจีน โดยบูรณาการเข้ากับสภาพการณ์จริงที่สะท้อนผ่านแหล่งข้อมูล 
เชิงสังคมประเภทสื่อสารมวลชน
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