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ความสนใจในเรื่องความรัก การเลือกคู่ และผูช้ ายทีด่ นี นั ้ สัมพันธ์กบั 2 มิติ
ทีผ่ ูห้ ญิงต้องเผชิญในชีวติ ประจาวัน มิตแิ รกคือ การเลือกคู่ดว้ ยตนเอง
เข้ามาแทนการตัดสินใจโดยผูใ้ หญ่ มิตทิ ส่ี องได้แก่ การฆ่าตัวตายเพราะ
ผิดหวังในความรัก ซึ่งเป็ นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์บ่อยครัง้ ทัง้ สองมิติ
ส่งผลให้ผหู้ ญิงอภิปรายเรื่องความรักและการเลือกคู่ครองมากเป็ นพิเศษ
อย่างไรก็ตาม ประเด็นทีผ่ หู้ ญิงถกเถียงกันเองมากทีส่ ุด ได้แก่ ผูห้ ญิงควร
ลุกขึน้ ต่อสูเ้ พือ่ ความเสมอภาคหญิงชาย 11 : 4 เสียง, ผูห้ ญิงควรวิพากษ์
กรอบคิดเก่าและความเป็ นไทย 6 : 9 เสียง, ผูห้ ญิงควรเลิกกับสามีทท่ี ุบตี
และมีหญิงอื่น 4 : 6 เสียง, และผูห้ ญิงควรออกไปทางานนอกบ้าน 4 : 3 เสียง
การถกเถียงนี้สอดรับกับกระแสสิทธิสตรีในทศวรรษ 2490

บทความนี้เป็ นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาประวัตศิ าสตร์ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรือ่ ง “ความรักกับความสัมพันธ์ในสือ่ สิง่ พิมพ์ของผูห้ ญิงช่วงทศวรรษ 2490”
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Abstract
Based on an analysis of the column titled “Women’s Perspectives”
in the magazine Satrisarn between 1947 and 1967, it was found that
women addressed love-related matters in 38 issues, education,
occupation, and women’s rights in 27 issues, “good men” in 27 issues,
dating decisions in 22 issues, “good husbands” in 21 issues, and so
forth. Women regarded love as superior to and more important than
sex. In their views love transcended differences in age and religious
practices. They preferred being single to being married because
marriage involved risk. Good men were characterized by being of
a gentleman type, faithful, and caring towards their family.
Their interests in love, dating decisions, and “good men” were
associated with two trends which women confronted in their daily
lives. They now made their own dating decisions instead of doing so
upon suggestions by their elders. Women also committed suicide as
a result of disappointments in love, as often found in newspapers.
These two phenomena led women to discuss love and dating
decisions to a particularly great degree. However, based on a comparison
of contrasting stances on what women should be or how they should
act in relevant magazine issues where the issues were classified into
either the PRO and ANTI issues, the most debated stances were
as follows: “Women should stand up and fight for equal rights of
women and men” (11 PRO issues to 4 ANTI issues); “Women should
criticize the traditional frame of thinking and “Thainess” (6 PRO
issues to 9 ANTI issues); “Women should leave physically abusive
or unfaithful husbands” (4 PRO issues to 6 ANTI issues); and
“Women should work outside the home” (4 PRO issues to 3 ANTI
issues). These debates were consistent with themes in the women’s
rights movement in that particular decade.
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1. บทนา
“ยุค ต้น รัต นโกสิน ทร์นัน้ ความรัก เป็ น ความรู้ส ึก ใหม่ข องปั จ เจก โดยข้อ
ผูกมัดทางสังคมมีบทบาทน้อยลง ไม่วา่ จะเป็ นครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจ
หรือสถานะในระบบศักดินา ในเรือ่ ง ขุนช้างขุนแผน ความรักของขุนแผนทีม่ ี
ต่อนางวันทองนัน้ ขัดแย้งกับข้อกาหนดของสังคมอย่างชัดเจน เพราะนางวัน
ทองได้ตกเป็ นเมียของขุนช้างแล้ว ตัวละครพบและรักกันโดยไม่เกี่ยวกับ
ฐานะทางสังคม และยังอธิบายความรูส้ กึ ของตัวละครที่ม ีต่อกันไม่ได้ จึงใช้
ลมมหาละลวยหรือเวทมนตร์ของตัวเอกเป็ นเครื่องมือในการอธิบาย ขณะที่
ความรักแบบสากลในตอนท้ายเรื่องของ ขุนช้างขุนแผน อาจแต่งในช่วง
รัชกาลที่ 3 หรือรัชกาลที่ 4 ซึง่ พอจะอธิบายความรักกันเป็ นแล้ว”2
คากล่าวของนิธิ เอียวศรีวงศ์ สือ่ ว่าความรักแบบสมัยใหม่เป็ นสิง่ แปลกปลอม และเพิง่ เริม่
ก่อตัวในสังคมไทยช่วงต้นรัตนโกสินทร์ กระทังไม่
่ รจู้ ะบรรยายเรื่องรักออกมาอย่างไร ความรัก
จึงเป็ นอารมณ์ความรูส้ กึ ทีถ่ ูกผลิตสร้างขึน้ มาและปรับเปลีย่ นตามแต่ละยุคสมัย อย่างไรก็ตาม
บทความชิน้ นี้มงุ่ ศึกษาว่าในทศวรรษ 2490 ผูห้ ญิงมองเรื่องความรักอย่างไร โดยวิเคราะห์จาก
คอลัม น์ “ทัศนะหญิงชาย” ในนิ ตยสาร สตรีสาร ทัง้ นี้ การเลือก สตรีสาร เป็ นตัวแทนของ
นิ ต ยสารผู้ห ญิง ในทศวรรษ 2490 เพราะเป็ น นิ ต ยสารฉบับ เดีย วที่ค รอบคลุ ม ช่ว งทศวรรษ
ดังกล่าวมากที่สุด นัน่ คือ เริม่ ตีพมิ พ์ตงั ้ แต่ปี 2491 เป็ นต้นมา ขณะที่ การเน้นเฉพาะคอลัมน์
“ทัศนะหญิงชาย” เพราะมีขอ้ เขียนตีพมิ พ์อย่างต่อเนื่อง และสามารถแยกความคิดเห็นของ
ฝ่ ายหญิงกับฝ่ ายชายได้อย่างชัดเจน ทาให้สะดวกต่อการวิเคราะห์ทงั ้ ในเชิงเนื้อหาและปริมาณ
ต่างกับคอลัมน์ตอบปั ญหาชีวติ ของผูอ้ ่านซึ่งมีขอ้ จากัดหลายด้าน เช่น บางช่ วงมีผตู้ อบปั ญหา
เป็ นเพศชาย หรือเนื้อความของจดหมายมักถูกตัดแต่งเพือ่ ประหยัดพืน้ ทีข่ องการพิมพ์
บทความชิ้นนี้เริม่ ต้นด้วยการย้อนกลับไปสารวจว่านิตยสารสตรีฉบับแรกของไทยมี
ความเป็ นมาอย่างไร จากนัน้ จึงพิจารณานิตยสารสตรียคุ แรกเริม่ ในรัชกาลที่ 5 กับปลายรัชกาล
ที่ 6 ว่านาเสนอความเป็ นหญิงแตกต่างกันอย่างไร นอกจากนี้ ยังเปรียบเทียบนิตยสารผูห้ ญิง
ของอังกฤษและอเมริกาว่ามุ่งสร้างความเป็ นหญิงที่คล้ายกับของไทยในมิตใิ ดบ้าง ทัง้ หมดนี้
เพื่อปูทางให้เห็นพัฒนาการและกรอบการวิเคราะห์นิตยสารผู้หญิงก่อนเข้าสู่ทศวรรษ 2490
ของนิตยสาร สตรีสาร อันเป็ นประเด็นหลักของข้อเขียนนี้

2

นิธ ิ เอียวศรีวงศ์, ปากไก่และใบเรือ, พิมพ์ครัง้ ที่ 4 (นนทบุร:ี ฟ้ าเดียวกัน, 2555), 167-168.
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2. นิ ตยสารสตรียคุ แรกเริ่ ม
นิ ตยสารผู้หญิงในฐานะนิ ตยสารเฉพาะกลุ่ม ในสังคมไทยนัน้ เกิดขึ้นก่อนนิตยสาร
ผูช้ ายหลายสิบปี เพียงไม่นานทีน่ ิตยสารอุบตั ขิ น้ึ ในสังคมไทย นิตยสารผูห้ ญิงก็ถอื กาเนิดขึน้ มา
ไล่เลีย่ กัน หากถือว่า บางกอกรีคอร์เดอร์ ฉบับภาษาไทยของหมอบรัดเลย์ ซึง่ เผยแพร่ครัง้ แรก
ปี 2388 เป็ นนิตยสารภาษาไทยเล่มแรกในสังคมไทย ไม่ถึงห้าสิบปี หลังจากนัน้ ก็มนี ิตยสาร
ผูห้ ญิงออกเผยแพร่แล้ว นันคื
่ อในปี 2431 นิตยสารรายปั กษ์ช่อื นารีรมย์ ออกจาหน่าย และอีก
ไม่ถงึ ยีส่ บิ ปี ต่อมาก็มนี ิตยสารรายเดือนชื่อ กุลสัตรี ออกเผยแพร่ ขณะทีน่ ิตยสารสาหรับผูช้ าย
โดยเฉพาะนัน้ เกิดขึน้ ในยุคหลังกว่านี้มากนัก3
งานวิจยั เกี่ยวกับนิตยสารผูห้ ญิงในสังคมไทยทีไ่ ด้รบั การอ้างถึงอยู่เป็ นประจา เพราะ
ทาหน้าทีป่ ูพน้ื ฐานประวัตคิ วามเป็ นมา ตลอดจนสร้างเกณฑ์และกรอบในการแบ่งยุคสมัยของ
นิ ต ยสารผู้ห ญิง ในสัง คมไทย ที่ง านวิจ ัย รุ่น หลัง ต่ า งรับ มาเป็ น บรรทัด ฐาน คือ 100 ปี ของ
นิตยสารสตรีไทย (พ.ศ. 2431 - 2531) ของอุบลวรรณ ปิ ติพฒ
ั นะโฆษิต และ อวยพร พานิช
งานวิจ ยั ชิ้น นี้ สารวจภาพรวมของนิต ยสารผูห้ ญิง ในวาระครบรอบ 100 ปี นิต ยสารผู้ห ญิง
โดยถือให้นิตยสาร นารีรมย์ เผยแพร่ครัง้ แรกปี 2431 เป็ นนิตยสารผูห้ ญิงเล่มแรกของไทย ทัง้ นี้
งานวิจยั ได้ให้คานิยามนิตยสารผูห้ ญิงไว้อย่างกว้าง ๆ ว่าเป็ น “นิตยสารทีม่ เี นื้อหาเกี่ยวข้อง
กับสตรีในด้านต่าง ๆ ทุกด้าน ให้ทงั ้ ความรู้และความบันเทิง โดยมีกลุ่มผู้อ่านส่วนใหญ่เป็ น
ผูห้ ญิง”4 และได้แบ่งยุคต่าง ๆ ของนิตยสารผูห้ ญิง ที่งานวิจยั ยุคหลัง ๆ ล้วนยึดเป็ นแนวทาง
การศึกษาไว้ดงั นี้
1. ยุค การปลุ ก สานึ ก ในด้า นการใฝ่ หาความรู้แ ละสิท ธิข องสตรีไ ทย พ.ศ. 2431 มิถุนายน 2475
2. ยุคมืดของนิตยสารสตรี (พ.ศ. 2475 - 2489)
3. ยุคตื่นตัวของนิตยสารสตรี (พ.ศ. 2490 - 2500)
3

นิตยสาร สุภาพบุรษุ (2472 - 2473) ทีม่ กี ุหลาบ สายประดิษฐ์ เป็ นบรรณาธิการและผูก้ ่อตัง้ แม้จะ
มีชอ่ื ว่า “สุภาพบุรษุ ” แต่เนื้อหาของนิตยสารนัน้ เน้นหนักไปทีเ่ รือ่ งอ่านเล่นหรืองานเขียนประเภทบันเทิงคดีเป็ น
สาคัญ จึง ไม่ส ามารถเรีย กได้ว่า เป็ น นิ ต ยสารผู้ช ายที่มุ่ง นาเสนอเรื่อ งราวเกี่ย วกับ ผู้ช ายเป็ น การเฉพาะ
ในทานองเดียวกัน นิตยสาร บางกอก (2501 - 2557) อันโด่งดังก็ไม่อาจนับเป็ นนิตยสารผูช้ ายได้เช่นกัน เพราะ
เน้นหนักเฉพาะตีพมิ พ์นวนิยายแนวบู๊ ผจญภัย และอาชญากรรม หากจะยึดตามนิยามนิตยสารเฉพาะกลุ่มเป็ น
เกณฑ์ นิตยสารเฉพาะสาหรับผูช้ ายเล่มแรกของไทยน่ า จะคือ นิตยสาร GM เผยแพร่ค รัง้ แรกในปี 2528
ห่างจากนิตยสาร กุลสัตรี ถึง 80 ปี
4 อุบลวรรณ ปิ ตพ
ิ ฒ
ั นะโฆษิต และ อวยพร พานิช, 100 ปีของนิตยสารสตรีไทย (พ.ศ. 2431 - 2531)
(กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532), 2.
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4. ยุคนวนิยายพาฝั น (พ.ศ. 2501 - 2516)
5. ยุคข่าวสารและความหลากหลายของนิตยสารสตรี (พ.ศ. 2516-2531)5
อย่างไรก็ตาม นิยามความเป็ นนิตยสารผูห้ ญิงและข้อเสนอให้ นารีรมย์ เป็ นนิตยสาร
ผูห้ ญิงเล่มแรกของไทยนัน้ หาได้เป็ นทีย่ อมรับจากวงวิชาการทัง้ หมด จะว่าไปแล้วหากยึดตาม
นิยามทีง่ านวิจยั ชิน้ นี้เสนอไว้อย่างเคร่งครัดว่า นิตยสารผูห้ ญิงต้องมีเนื้อหาเกีย่ วกับผูห้ ญิงและ
ผูอ้ ่านส่วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิง นารีรมย์ ก็จะไม่เข้าข่ายว่าเป็ นนิตยสารผูห้ ญิง เพระจากข้อมูลที่ม ี
การศึกษากันมานัน้ พบว่า นิตยสาร นารีรมย์ หรือ กลอนนารีรมย์ มิได้มเี นื้อหาสาหรับผูห้ ญิง
โดยเฉพาะแต่อย่างใด ยังเป็ นเรือ่ งทัว่ ๆ ไป เช่น นิทาน นิทานสุภาษิต หรือบทกวี6 ยังไม่นบั ว่า
นิตยสารเล่มนี้ ซึง่ วางตลาดครัง้ แรกเมื่อวันขึน้ 15 ค่า เดือน 12 ปี ชวด จุลศักราช 1250 ราว ๆ
ต้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2431 จัดทาโดยผูช้ าย กล่าวคือผู้จดั การของ นารีรมย์ คือ “นายธูป”
อันเป็ นนามปากกาของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย หรือพระองค์เจ้าชาย
ไชยันตมงคล พระโอรสองค์เล็กสุดในรัชกาลที่ 4 กับเจ้าจอมมารดาห่วง7 การกาหนดให้ นารีรมย์
เป็ นนิตยสารผูห้ ญิงเล่มแรกของไทยจึงน่าจะมาจากชื่อนิตยสารทีบ่ ่งบอกว่าเป็ นนิตยสารสาหรับ
ผูห้ ญิง
ถ้ายึดตามนิยามนิตยสารผูห้ ญิงทีง่ านวิจยั ของอุบลวรรณและอวยพรเสนอไว้ นิตยสาร
กุลสัตรี เผยแพร่ครัง้ แรกปี 2249 น่ าจะถือว่าเป็ นนิตยสารผูห้ ญิงฉบับแรกของสังคมไทย ดังที่
นิตยสารได้ประกาศเป้ าหมายของผูจ้ ดั ทาไว้อย่างชัดเจนในเล่มที่ 1 ว่า “นอกจากช่วยเขย่าให้
ความเจริญในการเล่าเรียนถีบขึน้ และให้หญิงไทยได้สติว่า การเล่าเรียนก็จาเป็ นแก่พวกหญิง
เหมือนกัน ในเวลาภายหน้ าไม่เ ฉพาะแต่ชายส่ว นเดีย ว” 8 ยิ่งไปกว่านัน้ ยังเคยเชื่อ กัน ว่า
เจ้าของและผูด้ าเนินการนิตยสาร กุลสัตรี เป็ นหญิง เพราะเข้าใจไปว่า “จันทรามาตย์” ผูเ้ ป็ น

5

เรือ่ งเดียวกัน, 9.
ถุงเงิน พุทธสรณ์, แรกเริม่ เดิมทีในสยาม (นนทบุร:ี ดอกหญ้า, 2556), 257-259.
7 ลาวัณย์ โชตามระ, อุบต
ั กิ ารณ์หนังสือพิมพ์ (กรุงเทพฯ: พาสิโก, 2522), 153-163. และ อุบลวรรณ
ปิ ตพิ ฒ
ั นะโฆษิต และ อวยพร พานิช, 100 ปี ของนิตยสารสตรีไทย (พ.ศ. 2431-2531) (กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532), 13.
8 คณะทางานประวัตก
ิ ารพิมพ์ในประเทศไทย, สยามพิมพการ: ประวัตศิ าสตร์การพิมพ์ในประเทศ
ไทย (กรุงเทพฯ: มติชน, 2549), 215. งานวิชาการหลายชิน้ เห็นคล้อยไปทางเดียวกันว่า กุลสัตรี คือนิตยสาร
สาหรับผูห้ ญิงฉบับแรกของไทย ดูเพิม่ เติมใน พิมพ์ฤทัย ชูแสงศรี , “ความคิดของผูห้ ญิงในนิตยสารผูห้ ญิง
พ.ศ. 2500-2516,” (วิท ยานิ พ นธ์ ป ริญ ญามหาบัณ ฑิต สาขาวิช าประวัติ ศ าส ตร์ คณะศิ ล ปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534), 35. และ ปรีดา อัครจันทโชติ และ ทรงพร ศรีช่วย, คุณนิลวรรณ ปิ น่ ทอง:
อัญมณีแห่งโลกนิตยสาร (กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554), 13-14.
6
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บรรณาธิการของนิตยสารเล่มนี้เป็ นผูห้ ญิงและมีอาชีพรับราชการ9 อย่างไรก็ตาม ในภายหลังมี
ผูท้ ว้ งติงว่าหลวงจันทรามาตย์ มิได้เป็ นสตรีแต่อย่างใด เพราะในฉบับเดือนกุมภาพันธ์ เล่ม 2
ตอนที่ 11 ปี 2449 ได้ลงรูปหลวงจันทรามาตย์ พร้อมข้อความว่า “ในทีส่ ดุ นี้ขา้ พเจ้าขอฝากรูปเก่า
ซึง่ ได้ฉายไว้หลายปี แล้ว”10 นอกจากนี้ ในแจ้งความฉบับเดือนเมษายน เล่ม 3 ปี 2450 ระบุไว้
ชัดเจนว่าผูด้ าเนินงานเป็ นผูช้ าย11
ภาพที่ 1 รูปบรรณาธิการ กุลสัตรี ปรากฏในคอลัมน์ “แจ้งความ”
ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ เล่ม 2 ตอนที่ 11 ปี 2449

อย่างไรก็ตาม นักวิชาการบางส่วนมองว่า ทัง้ นารีรมย์ และ กุลสัตรี แม้จะมีเนื้อหา
เกี่ยวกับผู้หญิง แต่ผู้จดั ทาและผู้เขียนล้วนเป็ นผู้ชายทัง้ สิ้น หากถือเกณฑ์ว่านิตยสารผู้หญิง
อย่างแท้จริงควรจะต้อ งมีผู้หญิง เป็ นผู้จดั ทาและผู้เขีย น รวมทัง้ นาเสนอเนื้ อหาเพื่อ ผู้ห ญิง
นิตยสาร สตรีศพั ท์ คือนิตยสารผูห้ ญิงเล่มแรกของไทย เริม่ เผยแพร่ในปี 2465 โดยมี น.ส. ผอบ
พงศ์ศรีจนั ทร์ เป็ นบรรณาธิการ ในช่วงเวลาไล่เลีย่ กันนี้ยงั มีนิตยสารผูห้ ญิงเกิดใหม่อกี หลายเล่ม
9

ระวีว รรณ ประกอบผล, นิตยสารไทย (โครงการเผยแพร่ผ ลงานวิจ ยั ฝ่ ายวิจ ยั จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2530), 173.
10 “แจ้งความ,” กุลสัตรี, กุ มภาพันธ์ ร.ศ.125, 710. ผูว
้ จิ ยั ขอขอบคุณไอดา อรุณวงศ์ ที่เอื้อเฟื้ อให้
เข้าถึงต้นฉบับบางส่วนของนิตยสาร กุลสัตรี
11 อุบลวรรณ ปิ ตพ
ิ ฒ
ั นะโฆษิต และ อวยพร พานิช, 13.
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วารสารประวัตศิ าสตร์ ธรรมศาสตร์ ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564)

ไม่ว่าจะเป็ น สตรีไทย (2468) นารีเขษม (2469) นารีนิเทศ (2469) สยามยุพดี (2472) สุภาพนารี
(2473) และ นารีนาถ (2473) ล้วนมีคณะผู้จดั ทาหรือกองบรรณาธิการเป็ นผู้หญิงทัง้ สิ้น แต่
นิตยสารเหล่านี้กม็ อี ายุไม่ยนื ยาวนัก เนื่องจากมีปัญหาเรือ่ งการจัดการทางธุรกิจ12
ระหว่างปี พ.ศ. 2475 - พ.ศ. 2489 อยู่ในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่าจนส่งผลให้กระดาษมีราคาแพง และมีการเปลีย่ นแปลงการใช้ตวั อักษรในสมัยจอมพล ป.
พิบลู สงคราม เหล่านี้ลว้ นทาให้มนี ิตยสารเกิดใหม่เพียง 57 ฉบับ และมีเพียง 3 ฉบับทีอ่ าจเรียก
ได้ว่าเป็ นนิ ตยสารผู้หญิง นัน่ คือ หญิงไทย (2475) ประมวญมารค (2477) และ สวนอักษร
(2485) โดยอาจเรียกยุคนี้ตามที่อุบ ลวรรณและอวยพรเสนอไว้ว่า “ยุคมืดของนิตยสารผูห้ ญิง”
ก่อนจะเข้าสู่ “ยุคตื่นตัวของนิตยสารผู้หญิง ” ในทศวรรษ 2490 ซึ่งมีนิตยสารผู้หญิงเกิดขึน้
ไม่น้อยกว่า 25 ฉบับ เช่น ปิ ยะมิตรวันอาทิตย์ เพลินจิตต์ เดลิเมล์วนั จันทร์ สกุลไทย กุลสตรี
นารีนาถ แม่บ้านการเรือน แม่ศรีเ รือน ศรีสปั ดาห์ และ เรวดี13 โดยมี สตรีสาร เป็ นหนึ่ งใน
ทัง้ หมดนี้
3. จาก กุลสัตรี สู่ สตรีไทย ถึง สตรีสาร
งานวิจยั ทีศ่ กึ ษาความสาคัญและบทบาทของนิตยสารผูห้ ญิงในยุคแรกเริม่ ส่วนใหญ่
จะชี้ให้เห็นถึงคุณูปการของนิตยสารเหล่านี้ในด้านการเรียกร้องสิทธิและความยุตธิ รรมให้กบั
ผู้หญิง รวมทัง้ ในด้านการเผยแพร่ให้ความรู้ เป็ นต้นว่า อุบลวรรณและอวยพร แบ่งนิตยสาร
ผูห้ ญิงยุคแรกเริม่ เป็ นสองช่วงคือนิตยสารที่ออกในสมัยรัชกาลที่ 5 ประกอบด้วย นารีรมย์
บารุงนารี และ กุลสัตรี และนิตยสารทีอ่ อกในช่วงปลายสมัยรัชกาลที่ 6 จนถึงก่อนเปลีย่ นแปลง
การปกครอง 2475 อาทิเช่น สตรีศพั ท์ สตรีไทย นารีเขษม สยามยุพดี นารีเขษม ฯลฯ จาก
การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา อุบลวรรณและอวยพร เสนอว่านิตยสารช่วงแรกเน้น “การปลุกสานึก
ในด้านการใฝ่ หาความรูข้ องสตรี เพื่อให้มคี วามรอบรูใ้ นเรื่องต่าง ๆ มากขึน้ ในช่วงต่อไปจึงจะ
เกีย่ วข้องกับด้านเนื้อหาทีเ่ กีย่ วกับสิทธิของสตรี”14 ส่วน อรชุมา เก่งชน ทีม่ งุ่ ศึกษาแนวคิดเรื่อง
สตรีนิยมผ่านการวิเคราะห์เนื้อหาและวาทกรรมทีป่ รากฏในนิตยสารเหล่านี้ มิได้แบ่งนิตยสาร
เป็ นสองช่วงเหมือนของอุบลวรรณและอวยพร แต่สรุปเป็ นภาพรวมของนิตยสารในกลุ่มนี้วา่
12

ปรีด า อัค รจัน ทโชติ และทรงพร ศรีช่ ว ย, คุ ณ นิ ล วรรณ ปิ ่น ทอง: อัญ มณีแ ห่ง โลกนิ ต ยสาร
(กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554), 14.
13 อุบลวรรณ ปิ ตพ
ิ ฒ
ั นะโฆษิต และ อวยพร พานิช , 100 ปีของนิตยสารสตรีไทย (พ.ศ. 2431-2531)
(กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532), 25-47.
14 เรือ
่ งเดียวกัน, 15.
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“กลุ่ม สตรีท่ีออกมาเคลื่อ นไหวหรือจัดทานิ ต ยสารนัน้ มีค วามมุ่งหวัง ที่จ ะ
ยกระดับสถานภาพ และบทบาทของสตรีให้เท่าเทียมกับบุรุษในทุกด้าน และ
ต้องการที่จะปลดปล่อยสตรีจากอานาจ และการกดขีข่ องบุรุษโดยไม่แสดง
ความต้องการทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงโครงสร้างทางสังคมแต่อย่างใด ทัง้ ๆ ทีก่ ารที่
จะทาลายอานาจอุดมการณ์ชายเป็ นใหญ่ได้นนั ้ จะต้องเปลีย่ นแปลงโครงสร้าง
ทางสังคมในระบบชายเป็ นใหญ่ดว้ ย ซึง่ การเคลื่อนไหวของสตรีในยุคบุกเบิกนี้
จะมีแนวคิดคล้าย ๆ กับคลื่นลูกแรกของกระแสสตรีนิยมตามแบบตะวันตกที่
มุ่งพัฒนาและยกระดับสถานภาพของสตรีมากกว่าทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทัง้ พยายามปลดปล่อยสตรีเพศในแบบค่อยเป็ น
ค่อยไปมากกว่าทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงอย่างรุนแรง หรืออย่างทันทีทนั ใด”15
ผู้ศึก ษามีค วามเห็น คล้อ ยตามงานวิจ ยั ของอุ บ ลวรรณและอวยพร ว่า ควรจะแบ่ ง
นิตยสารผูห้ ญิงยุคแรกเริม่ เป็ น 2 ช่วง คือกลุม่ นิตยสารทีจ่ ดั ทาโดยผูช้ ายในสมัยรัชกาลที่ 5 และ
กลุ่มทีจ่ ดั ทาโดยผูห้ ญิงในสมัยรัชกาลที่ 6 จนถึงก่อนเปลีย่ นแปลงการปกครอง นอกเหนือจาก
เหตุผลเรื่องเพศของผูจ้ ดั ทานิตยสารแล้ว เหตุผลที่สาคัญอีกประการหนึ่งในการจัดแบ่งเป็ น
2 ช่วงดังกล่าวคือ ความเป็ นหญิงที่นิตยสารสองกลุ่มนี้พยายามจะสร้ างและสถาปนาขึน้ นัน้ มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ ในทีน่ ้ีจะขอเปรียบเทียบนิตยสาร กุลสัตรี กับนิตยสาร สตรีไทย
ในฐานะตัวแทนของนิตยสารผู้หญิงในสองช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนว่า ความ
เป็ นหญิงทีน่ ิตยสารทัง้ สองเล่มนี้พยายามสร้างขึน้ ต่างกันอย่างไร อันจะเป็ นแนวทางไปสูก่ ารทา
ความเข้าใจนัยยะและความสาคัญของนิตยสาร สตรีสาร ที่มตี ่อการนิยามความเป็ นหญิงผ่าน
ประเด็นเรือ่ งความรักและความสัมพันธ์หญิงชาย
กุ ลสัตรี เป็ น นิ ต ยสารรายเดือ น ขนาด 16 หน้ า ยกหรือ เท่ า กับ หนัง สือ ปกอ่ อ นใน
ปั จจุบนั ความหนาประมาณ 60 หน้า ระบบเลขหน้าใช้เลขหน้าต่อกันไปจากเล่มสูเ่ ล่ม อันเป็ น
ธรรมเนียมทีน่ ิยมใช้กนั ในยุคนัน้ ไม่มกี ารระบุช่อื บรรณาธิการหรือผูจ้ ดั ทาชัดเจนนัก ไม่มหี น้า
โฆษณาสินค้าใด ๆ ยกเว้นประกาศ “ผูใ้ ดต้องการ โปรดถามหลวงจันทรามาตย์” ทีข่ ายบ้านเรือน
และเรือกสวนไร่นา ปรากฏอยู่ในหน้ าถัดจากหน้ าสารบัญ และหน้ า “แจ้งความ” ที่บอกเล่า

15

อรชุ ม า เก่ ง ชน, “การเคลื่ อ นไหวของกระแสสตรีนิ ย มยุ ค บุ ก เบิก ที่ป รากฏในนิ ต ยสาร ”
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ,
2545), 237. ทัง้ นี้ เนื่องจากอรชุมาเข้าใจไปว่าผูจ้ ดั ทานิตยสาร กุลสัตรี เป็ นผูห้ ญิง (หน้า 111) จึงสรุปรวมไป
ทัง้ หมดว่านิตยสารยุคนี้เป็ นผลผลิตของกลุ่มสตรีทต่ี อ้ งการเรียกร้องสิทธิสตรี
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เรื่องราวต่าง ๆ ของผูจ้ ดั ทาปรากฏอยูใ่ นท้ายเล่ม นิตยสารออกเผยแพร่ครัง้ แรกเดือนเมษายน
ร.ศ. 125 (พ.ศ. 2449) ออกได้ประมาณปี กว่า ๆ ก็เลิกกิจการไป
ใน “คานา” ประจาฉบับที่ 1 ได้แถลงจุดมุ่งหมายไว้ว่า “ข้าพเจ้าจึงคิดพิมพ์หนังสือ
สาหรับสัตรีขน้ึ อีกอย่างหนึ่ง โดยความอุดหนุ นของหญิงนักเรียนทัง้ หลาย ให้ช่อื หนังสือนี้ว่า
‘กุลสัตรี’ หมายความว่า หญิงผูด้ ี หรือหญิงผูม้ ตี ระกูลดี คือหญิงสุภาพ”16 และได้ยกพุทธภาษิต
มาเป็ นคติประจาหนังสือทีป่ รากฏอยู่ในหน้าสารบัญของทุกเล่มว่า “สฏ ฐนติ สัจจัง เอตทัค คา
นารี จริงเป็ นสิง่ ประเสริฐทีส่ ดุ หญิงเลิศเพราะจริง”
วัตถุประสงค์และพุทธภาษิตของนิตยสารดูจะบ่งชี้ว่า กุลสัตรี เป็ นนิตยสารที่มุ่งให้
ความรูแ้ ก่ผู้หญิง ซึ่งมีผู้หญิง โดยเฉพาะนักเรียนหญิงเป็ นกลุ่มเป้ าหมายสาคัญของนิตยสาร
กระนัน้ ก็ดจี ะพบว่าเนื้อหาทีป่ รากฏในเล่ม มิได้จากัดอยู่แต่เรื่องเกี่ยวกับผูห้ ญิงอย่างเดียว แต่ม ี
เรือ่ งอื่น ๆ ปะปนอยูเ่ ป็ นส่วนใหญ่
ในแง่ผู้จดั ทานิตยสารนัน้ กุลสัตรี มิได้ระบุชดั เจนว่าเป็ นใครบ้าง ยกเว้นแต่ “หลวง
จันทรามาตย์” ทีเ่ ป็ นชื่อในประกาศแจ้งความ และชื่อสาหรับติดต่อ คาชีแ้ จงของผูจ้ ดั ทาใน
ฉบับที่ 1 ระบุคณะผูเ้ ขียนไว้อย่างน่าสนใจว่า “ผูท้ เ่ี ปนตัวตัง้ หาเรื่องมาลงในหนังสือนี้มหี ลายชนิด
เปนผูช้ ายบ้างผูห้ ญิงบ้าง แต่ยงั ไม่ควรเปิ ดเผยนามในที่น้ี ”17 แต่กน็ ่ าสนใจว่าในช่วงแรก คณะ
ผูจ้ ดั ทายืนยันอย่างหนักแน่นว่ามีผหู้ ญิงอยูใ่ นคณะผูจ้ ดั ทาด้วย ถึงขนาดนาข้อเขีย นจากผูอ้ ่าน/
ผูเ้ ขียนทีล่ งนามว่า “แตงไทย” ซึง่ มีเนื้อหาตาหนิตเิ ตียนคาใส่รา้ ยจากนิตยสารเล่มอื่นว่า กุลสัตรี
ไม่มนี กั เขียนหญิงจริง โดยยืนยันว่าผูห้ ญิงมีความสามารถพอทีจ่ ะเขียนงานเหล่านี้ได้ “เมือ่ ดีฉนั
ได้เห็นหนังสือพิมพ์กุลสัตรีออกใหม่ ซึ่งเป็ นหนังสือสาหรับพวกของดีฉันแล้ว พวกดีฉันจึงมี
ความยินดีท่จี ะพยายามแต่งเรื่องต่าง ๆ มาลง เพื่อประโยชน์จะชักชวนพวกหญิงในประเทศของ
เรามีความฉลาด และจะได้มโี อกาสทีจ่ ะหัดสมองในการแต่งเรือ่ งและเรียงความในเรือ่ งต่าง ๆ”18
อย่างไรก็ดใี นช่วงท้าย ๆ ของนิตยสารฉบับนี้ ปรากฏว่าประเด็นเรื่องผูแ้ ต่งและผูอ้ ่าน
ที่เป็ นหญิงดูจะมิใช่จุดเด่นหรือจุดขายของนิตยสารอีกต่อไป ในทางตรงกันข้ามดูเหมือนว่า
ผูจ้ ดั ทาได้พุ่งเป้ าไปยังผูช้ ายทีก่ ลายเป็ นกลุ่มผูอ้ ่านส่วนใหญ่ของนิตยสารไป ดังข้อความเกริน่ นา
ของเรือ่ งยาวหลายตอนจบ “ทัง้ รักทัง้ แค้น” ทีร่ ะบุวา่ “เรือ่ งต่อไปนี้ ไม่ใช่เรือ่ งคะติของผูห้ ญิง แต่
เปนเรื่องสาหรับผูช้ ายอ่านเล่น เพราะหนังสือพิมพ์ฉบับนี้มพี วกท่านชายบารุงมากกว่าท่านหญิง
จึงบอกมาให้ทราบแต่ในเบื้องต้น ถ้าท่านหญิงไม่ต้องการ ก็จงพลิกเลยไปหาเรื่องที่เปนคะติ
16

“คานา” จาก กุลสัตรี เล่ม 1 อ้างใน อุบลวรรณ ปิ ตพิ ฒ
ั นะโฆษิต และ อวยพร พานิช, 13.
อุบลวรรณ ปิ ตพิ ฒ
ั นะโฆษิต และ อวยพร พานิช , 100 ปี ของนิตยสารสตรีไทย (พ.ศ. 2431-2531)
(กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532), 13.
18 อรชุมา เก่งชน, 259.
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อ่านก็ได้”19 หากนี่มใิ ช่คาแถลงทีม่ ุ่งหวังให้ผูห้ ญิงอยากอ่านเรื่องอ่านเล่นเรื่องนี้โดยอาศัยหลัก
จิตวิทยาย้อนกลับแล้ว ก็ตอ้ งถือว่าเป็ นถ้อยแถลงทีต่ ดั เยื่อใยกับกลุ่มนักอ่านหญิงทีน่ ิตยสารเล่มนี้
เคยประกาศไว้วา่ คือเป้ าหมายหลักของนิตยสาร
ยิง่ ไปกว่านัน้ ใน “แจ้งความ” ของนิตยสารฉบับที่ 12 ได้แจ้งว่า “เราเสียใจด้วยคณะ
กุลสัตรีของเราได้ลาออกและตายไปก็มบี า้ ง เพราะฉะนัน้ ต่อนี้ไปคณะพวกผูห้ ญิงไม่มเี กี่ยวแก่
หนังสือพิมพ์น้ี แต่ช่อื หนังสือเวลานี้จะให้คงอยู่ตามเดิมก่อน จนกว่าจะได้เลือกตัง้ คณะใหม่
เรียบร้อยแล้ว”20 และถัดจากแจ้งความดังกล่าว มีขอ้ ความสัน้ พาดหัวว่า “ข่าวตาย” รายงาน
การเสียชีวติ ด้วยโรค “สติพกิ าร” ของ สมบุตรีหลวงศิรสิ มบัติ ผูซ้ ง่ึ “เป็ นคณะของหนังสือพิมพ์น้ี
ได้แต่งเรื่องต่าง ๆ ลงพิม พ์หลายเรื่อง” นอกเหนือจากหลวงจันทรามาตย์ท่ีเป็ นผู้ชายแล้ว
นี่อาจจะเป็ นตัวตนของนักเขียนสตรีประจานิตยสาร กุลสัตรี เพียงท่านเดียวทีไ่ ด้รบั การเปิ ดเผย
เป็ นการเปิ ดเผยตัวตนอันเนื่องเพราะเจ้าของตัวตนได้หมดลมหายใจแล้ว พร้อม ๆ กับการสิน้ สุด
ของคณะกุลสัตรีประจานิตยสารเล่มนี้
จากข้อมูลเบือ้ งต้นของนิตยสาร กุลสัตรี ดังทีไ่ ด้ประมวลมานี้ จะพบว่า กุลสัตรี อาจไม่
เข้าข่ายตามนิยามที่อุบลวรรณและอวยพรเสนอไว้ว่า นิตยสารผูห้ ญิงคือ “นิตยสารที่มเี นื้อหา
เกี่ยวข้องกับสตรีในด้านต่าง ๆ ทุกด้าน ให้ทงั ้ ความรูแ้ ละความบันเทิง โดยมีกลุ่มผูอ้ ่านส่วนใหญ่
เป็ นผูห้ ญิง” แต่ประเด็นทีน่ ่าสนใจกว่าคือความพยายามในเบือ้ งต้นของผูจ้ ดั ทาและนิตยสารเล่มนี้
ทีต่ งั ้ เป้ าไปยังผูห้ ญิง โดยเฉพาะนักเรียนหญิง ในฐานะกลุ่มผูอ้ ่านหลักของนิตยสาร อีกทัง้ ยังได้
ชักชวนให้ผหู้ ญิงมาเขียน ตลอดจนนาเสนอเนื้อหาบางส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับผูห้ ญิง
ทัง้ หมดนี้ น่ า จะชี้ว่า ผู้ห ญิง กลายเป็ น กลุ่ ม ผู้อ่ า นใหม่ใ นสัง คมไทย ที่ก ลายมาเป็ น
เป้ าหมายให้ส่อื สิง่ พิมพ์มุ่งหวังจะสื่อสารและเสนอขายสินค้าคื อสิง่ พิมพ์ของตน ที่เป็ นเช่นนี้ก็
เพราะว่าในสมัยนี้ผูห้ ญิงได้รบั โอกาสให้เข้าถึงการศึกษามากขึน้ นัน่ เอง ดังจะพบว่าการจัดตัง้
โรงเรียนสาหรับสตรีทงั ้ ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดทีร่ เิ ริม่ โดยคณะมิชชันนารีนิกายโปรแตสแตนท์
และนิกายคาทอลิกตัง้ แต่ในสมัยรัชกาลที่ 4 และต่อเนื่องมาจนถึงรัชกาลที่ 5 ได้เป็ นปั จจัย
สาคัญประการหนึ่งทีส่ ง่ ผลให้เกิดการกระจายการศึกษาแบบทางการสู่สามัญชนของรัฐไทยใน
สมัยรัชกาลที่ 5 และการเกิดขึ้นของโรงเรียนเอกชน แม้ว่าจานวนโรงเรียนสตรีและปริมาณ
นักเรียนจะมีไม่มากนักเมื่อเทียบกับนักเรียนชาย แต่กน็ ่าจะมีปริม าณมากพอสมควรจนทาให้ม ี
กลุม่ คนคิดจะออกนิตยสารผูห้ ญิงเพือ่ รองรับความต้องการใหม่ทเ่ี กิดขึน้ มานี้

19
20

แตงไทย, “ทัง้ รักทัง้ แค้น,” กุลสัตรี, พฤศจิกายน ร.ศ. 125, 481.
“แจ้งความ,” กุลสตรี, มีนาคม ร.ศ. 125, 775.
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ในทางกลับกัน นิตยสารผูห้ ญิงทีอ่ อกเผยแพร่ในช่วงนี้กม็ บี ทบาทผลักดันเรียกร้องให้
รัฐสนับสนุ นและเพิม่ โอกาสให้ผหู้ ญิงได้เข้าถึงการศึกษามากยิง่ ขึน้ เช่นกัน ดังจะเห็นว่า กุลสัตรี
ชี้แจงถึงเหตุผลหนึ่ งในการทานิตยสารว่า ไม่ได้หวังผลกาไร แต่หวัง “เขย่าให้ความเจริญใน
การเล่าเรียนถีบขึน้ และให้หญิงไทยได้สติวา่ การเล่าเรียนก็เป็ นการจาเป็ นแก่พวกหญิงเหมือนกัน
ในเวลาภายหน้ าไม่เฉพาะแต่ชายส่วนเดียว”21 และเมื่อมีการผลักดันในสมัยรัชกาลที่ 6 ให้ม ี
การศึกษาสาหรับชาติ (National Education) ทีก่ าหนดว่า “เป็ นหน้าทีข่ องราษฎรทุกคนจะต้อง
เรียนให้รไู้ ม่วา่ ชายและหญิง”22 จานวนผูห้ ญิงทีส่ ามารถอ่านออกเขียนได้กย็ งิ่ ทวีมากขึน้ พร้อม
กัน กับ ที่จ านวนนิ ต ยสารผู้ห ญิง ก็ม ีม ากกว่า ในสมัย รัช กาลที่ 5 ความสัม พัน ธ์อ ัน แนบแน่ น
ระหว่างการศึกษาของผูห้ ญิงกับนิตยสารผูห้ ญิงจะเห็นได้แจ่มชัดขึน้ จากถ้อยแถลงของผูจ้ ดั ทา
นิตยสาร สตรีนิพนธ์
“ครัน้ มาในสมัยนี้ การศึกษาของสัตรีค่อยเจริญขึน้ โดยรัฐบาลได้มคี วามกรุณา
จัดตัง้ โรงเรียนสาหรับสัตรีข้นึ ฝ่ ายสัตรีจงึ ได้มโี อกาสเล่าเรียนและสอบไล่
ความรู้ได้ไม่เลวกว่าฝ่ ายบุรุษย์ การนิยมอ่านหนังสือของฝ่ ายสัตรีจึงค่อย
เจริญขึน้ ไม่หลงอ่านแต่เรื่องประโลมโลกอย่างแต่ก่อนมา น่าเสียดายแต่ไม่ม ี
หนังสือสาหรับเป็ นประโยชน์แก่สตั รีอ่านมากนักเท่านัน้ ”23
อาจเป็ นเพราะตัง้ เป้ าหมายว่านักเรียนหญิงคือกลุ่มผูอ้ ่านหลัก กุลสัตรี ในยุคแรกเริม่
จึงมีลกั ษณะเป็ นเหมือนตาราเรียนนอกห้องเรียน ทีม่ งุ่ อบรมให้ความรูแ้ ก่ผอู้ ่านทีเ่ ป็ นนักเรียนหญิง
เมือ่ พิจารณาว่าการศึกษาสาหรับผูห้ ญิงในสมัยรัชกาลที่ 5 ยังจากัดอยูใ่ นหมูช่ นชัน้ สูงเป็ นส่วนใหญ่
โรงเรียนผูห้ ญิงบางโรงเรียนเช่น โรงเรียนสุนันทาลัย (ต่อมาเปลีย่ นชื่อเป็ นโรงเรียนราชินี) รับ
เฉพาะผู้หญิงจากชนชัน้ สูงเท่านัน้ ส่วนโรงเรียนของมิชชันนารีอย่างโรงเรียนกุลสตรีวงั หลัง
(ต่อมาเปลีย่ นชื่อเป็ นโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย) ทีเ่ ปิ ดรับลูกหลานของบุคคลทัวไป
่ ก็ปรากฏว่า

21

อุบลวรรณ ปิ ตพิ ฒ
ั นะโฆษิต และ อวยพร พานิช , 100 ปี ของนิตยสารสตรีไทย (พ.ศ. 2431-2531)
(กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532)14.
22 จิตตมาศ จิระสถิตย์พร, “พัฒนาการทางการศึกษาของผูห
้ ญิงไทย พ.ศ. 2500 - 2540: หลักสูตร
การศึกษากับการพัฒนาผูห้ ญิงสู่ความทันสมัย ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัตศิ าสตร์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560), 31. และดูเพิม่ เติมใน สุนันทา นิตยจินต์, “การศึกษาของ
สตรีระหว่างพุทธศักราช 2411 ถึง 2475” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2530).
23 คณะสตรีนิพนธ์, “คานา,” สตรีนิพนธ์, ตุลาคม 2457, 5. อ้างถึงใน อรชุมา เก่งชน, 264.
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เป็ นทีน่ ิยมในหมู่เจ้านายชนชัน้ สูงทีพ่ ากันส่งลูกหลานไปเรียนกันมาก24 และอาจเป็ นด้วยเหตุ
ดังว่านี้ นิตยสาร กุลสัตรี ได้พูดถึงที่มาของการตัง้ ชื่อนิตยสารว่า “ให้ช่อื หนังสือนี้ว่า ‘กุลสัตรี’
หมายความว่า หญิงผูด้ ี หรือหญิงผูม้ ตี ระกูลดี คือหญิงสุภาพ”25 นัน่ แสดงว่านิตยสารเล่มนี้ได้
ตัง้ เป้ าหมายให้เป็ นหนังสืออ่านสาหรับหญิงผู้ดี และอาจพูดได้เช่นกัน ด้วยว่านิตยสารเล่มนี้
มุ่งหวังให้ผู้อ่านกลายเป็ นหญิงผู้ดี การศึกษาสิง่ ที่นาเสนอในนิตยสาร กุลสัตรี จะก่อให้เกิด
ความเข้าใจความเป็ น “หญิงผูด้ ”ี ทีค่ นในสมัยนัน้ วาดภาพหรือใฝ่ ฝันว่าเป็ นหรือพึงเป็ น
เมื่อพิจารณาจากคอลัมน์ต่าง ๆ และเนื้อหาของแต่ละคอลัมน์ทป่ี รากฏใน กุลสัตรี บน
สมมุตฐิ านว่าเนื้อหาเหล่านี้เหมาะสาหรับหญิงผูด้ อี ่าน หรือพึงจะทาให้ผอู้ ่านกลายเป็ นหญิงผูด้ ี
ข้อทีเ่ ห็นเด่นชัดเป็ นประการแรกสุดคือ นิตยสารไม่มเี นื้อหาเกี่ยวกับเรื่องงานบ้านงานเรือนใด ๆ
ทัง้ สิน้ ไม่ว่าจะเป็ นการทาอาหาร การดูแลรักษาความสะอาด หรืองานฝี มอื ต่าง ๆ ซึ่งล้วนถูก
บรรจุอยู่ในเนื้อหาหลักสูตรของโรงเรียนสตรีในยุคนัน้ 26 ประหนึ่งว่านี่มใิ ช่คุณสมบัตสิ าคัญของ
การเป็ นหญิงผู้ดแี ต่อย่างใด เนื้อหาของ กุลสัตรี ส่วนที่พอ้ งกับหลักสูตรในโรงเรียนผูห้ ญิงคือ
ข้อเขียนว่าด้วย “หน้าที่ของผูห้ ญิง” “ธรรมจริยาหญิง” และ “ความประพฤติอย่างผูด้ ขี องฝรัง”่
นอกจากนี้ ข้อเขียนส่วนใหญ่ในนิตยสารจะเป็ นเรือ่ งทัว่ ๆ ไป เช่น คอลัมน์เกีย่ วกับความรูด้ า้ น
ต่าง ๆ เช่น ยารักษาโรคของหมอไทย ตัวเลขตามตาราโหร คอลัมน์เรื่องอ่านเล่นทีแ่ ต่งขึน้ เอง
หรือแปลมาจากเรื่องสัน้ หรือนวนิยายของต่างชาติ คอลัมน์ การประพันธ์นาเสนอโคลง ฉันท์
กาพย์ กลอน คอลัมน์สภุ าษิต ทีน่ าพุทธภาษิตมาอธิบายขยายความด้วยตัวอย่างร่วมสมัย และ
คอลัมน์สาลิกาของนารี ทีเ่ ป็ นข้อเขียนสัน้ ๆ แนวตลก ขบขัน
ข้อทีน่ ่าสนใจสองประการเกีย่ วกับเนื้อหาทัง้ หมดใน กุลสัตรี คือ 1. การผสมผสานเพื่อ
สร้างความสมดุลระหว่างความรูจ้ ากคลังความรูด้ งั ้ เดิมของไทยกับความรูส้ มัยใหม่ของตะวันตก
และ 2. แม้จะตัง้ เป้ าให้ผหู้ ญิงเป็ นกลุ่มผูอ้ ่านหลัก แต่เนื้อหาทีเ่ น้นเรื่องความรูต้ ่าง ๆ คติสอนใจ
และเรื่องอ่านเล่นเป็ นสาคัญ สะท้อนว่า ผูจ้ ดั ทามิได้จาแนกว่าความเป็ นหญิงและความเป็ นชาย
จะต้องมีความแตกต่างกันแต่อย่างใด ผูอ้ ่านผูห้ ญิงพึงอ่านในสิง่ ที่ใกล้เคียงกับที่ผูช้ ายอ่าน
24

ข้อพึงสังเกตในกรณีของโรงเรียนกุลสตรีวงั หลัง คือโรงเรียนกลายเป็ นทีน่ ิยมในหมูเ่ จ้านายชัน้ สูง
หลังจากยกเลิกการให้นกั เรียนกินนอนอยู่ฟรี เรียนฟรี และหันมาเรียกเก็บค่าอาหารและทีพ่ กั คนละ 5 บาทต่อ
เดือน ในแง่น้ีเท่ากับเป็ นการคัดกรองนักเรียนให้มแี ต่ลูกหลานคนมังมี
่ ที่สามารถจ่ายค่าที่พกั และอาหารใน
ราคาสูงลิบลิว่ ขนาดนัน้ ได้ ดูรายละเอียดเพิม่ เติมใน สุนนั ทา นิตยจินต์, “การศึกษาของสตรีระหว่างพุทธศักราช
2411 ถึง 2475” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530).
25 “คานา,” กุลสัตรี เล่ม 1 อ้างถึงใน อุบลวรรณ ปิ ตพ
ิ ฒ
ั นะโฆษิต และ อวยพร พานิช, 13.
26 ดูรายละเอียดเนื้อหาหลักสูตรของโรงเรียนผูห
้ ญิงในยุคนัน้ ใน สุนนั ทา นิตยจินต์ , “การศึกษาของ
สตรีระหว่างพุทธศักราช 2411 ถึง 2475” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2530).
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การไม่จาแนกความแตกต่างที่ว่านี้อาจจะมาจากสาเหตุหลายประการ เป็ นต้นว่า อาจจะเป็ น
เพียงเพราะผูจ้ ดั ทาเป็ นผูช้ ายและคิดไปเองว่าสิง่ ที่ตนคิดว่าน่ าสนใจก็เป็ นสิง่ ที่ผูห้ ญิงควรอ่าน
เช่นกัน นัน่ คือผูจ้ ดั ทามิไ ด้ต งั ้ ใจจะนาเสนอความเป็ นหญิงที่เสมอหน้ากับผูช้ ายแต่อย่า งใด
อีกเหตุผลหนึ่งทีเ่ ป็ นไปได้เช่นกันคือ ตามทีผ่ ูจ้ ดั ทาประกาศจุดมุ่งหมายว่าจะทานิตยสารเพื่อ
กุลสตรีหรือหญิงผูด้ ี นันหมายความว่
่
าพวกเขามองว่าสิง่ ทีห่ ญิงผูด้ พี งึ อ่านนัน้ ไม่ต่างไปจากผูช้ าย
ลักษณะพิเ ศษสองประการของ กุลสัตรี ดังที่กล่าวมานี้ จะแตกต่ า งโดยสิ้น เชิง กับ
นิ ต ยสารผู้ ห ญิ ง ในยุ ค ถัด มาคือ ช่ ว งก่ อ นเปลี่ย นแปลงการปกครองจนถึง การสิ้น สุ ด ของ
สงครามโลกครัง้ ทีส่ องทีก่ ลุ่มเป้ าหมายหลักของนิตยสารเป็ นผูห้ ญิงชนชัน้ กลางมากกว่าจะเป็ น
ชนชัน้ สูง นิตยสารที่ได้รบั การพูดถึงมากเป็ นพิเศษในยุคนี้คอื สตรีไทย เผยแพร่ครัง้ แรกในปี
2468 เป็ นนิตยสารทีป่ ระกาศตัวอย่างภาคภูมใิ จว่าคณะผูจ้ ดั ทาล้วนเป็ นผูห้ ญิง มี น.ส. แฉล้ม
จีระสุข เป็ นเจ้าของและบรรณาธิการิณี นาเสนอเนื้อหาสาระอันหลากหลายที่เกี่ยวกับสตรีและ
เพือ่ สตรีโดยเฉพาะ
““สตรีไทย” เปนหนังสือพิมพ์สตรีท่อี อกอยู่ฉบับเดียวในกรุงสยาม อุบตั ขิ น้ึ
โดยความพร้อมเพรียงของสตรีชาวไทยคณะหนึ่งในบรรณโลกยุคนี้ กิจการ
ทัง้ หลายแหล่ อ ยู่ใ นอนุ ม ตั ิค วามคุ้ม ครองของสตรีไ ทยโดยตรง ชาวคณะ
(คอนตริบิวเตอร์) ได้รวบรวมกันขึ้นเองในหมู่นักประพันธ์สตรีและเพื่อน
นักเรียน—ครูสตรี (นอกราชการ) ความมุง่ หมายทีอ่ อกเพื่อให้ความรูค้ วามสว่าง
แก่สตรี เปนปากเสียงหูตาของสตรีโดยไม่เลือกชัน้ หรือฐานะ บาเพ็ญตนเป็ น
มิตร์อนั สนิทของสตรีชาวไทยโดยแท้” 27 (สะกดตามต้นฉบับ)
คาแถลงเปิ ดตัวนิตยสาร สตรีไทย ฉบับปฐมฤกษ์ของบรรณาธิการิณี (ตาแหน่ งที่
นิตยสารเล่มนี้ใช้เรียกบรรณาธิการ) ดังทีย่ กมาข้างต้นเน้นยา้ ความเป็ นนิตยสารเฉพาะกลุ่มสตรี
เป็ นพิเศษ ทัง้ ในด้านเนื้อหาและด้านผูจ้ ดั ทาว่าเพื่อผูห้ ญิงและโดยผูห้ ญิงอย่างแท้จริง นิตยสาร
เล่มนี้ได้รบั การยกย่องว่า “เป็ นนิตยสารผู้หญิงที่มเี นื้อหาค่อนข้างหนัก และก้าวหน้ าทีเดียว
คอลัมน์ต่าง ๆ ก็เป็ นแบบฉบับทีด่ แี ละน่าสนใจแก่นิตยสารยุคต่อ ๆ มา จึงนับว่าเป็ นนิตยสารที่
สาคัญมากฉบับหนึ่ ง ” 28 คอลัม น์ ใน สตรีไทย ที่เป็ นแบบฉบับให้นิตยสารรุ่นหลัง อาทิ เช่น

27

บรรณาธิการินี, “เฉลยสาร,” สตรีไทย, 1 มีนาคม 2468, 4-5.
อุบลวรรณ ปิ ตพิ ฒ
ั นะโฆษิต และ อวยพร พานิช , 100 ปี ของนิตยสารสตรีไทย (พ.ศ. 2431-2531)
(กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532), 19.
28
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“ตอบปั ญ หาข้อ งใจและปั ญ หาชีว ติ ” “ให้ค วามรูด้ า้ นกฎหมายแก่ส ตรี” “ชะตาของหล่อ น”
“สตรีการเมือง”29
นิตยสารเล่มนี้ยงั ทาหน้าทีเ่ ป็ นเวทีให้ผหู้ ญิงลุกขึน้ มาแสดงความคิดเห็น เรียกร้องสิทธิ
และความยุตธิ รรม ดังทีบ่ รรณาธิการได้แถลงไว้วา่ “ถ้าเพื่อนสตรีผใู้ ดประสงค์จะแสดงความคิดเห็น
ที่เป็ นประโยชน์ต่อสหายร่วมเพศ_ร่วมชาติ หรือได้รบั ความทุกข์รอ้ นด้วยเรื่องอันมิเป็ นธรรม
อย่างไร โปรดแจ้งความจริงไปยังเราเถิด เรายินดีทจ่ี ะช่วยเหลือเรียกร้องสิทธิ ์ความยุตธิ รรมให้”30
(สะกดตามต้นฉบับ) พร้อมกันนัน้ ยังได้ชกั ชวนให้ฝ่ายผูช้ ายร่วมแสดงความคิดเห็น “เปิ ดโอกาส
แก่ท่านสุภาพบุรุษย์ทงั ้ หลาย เมื่อมีความปราร์ถนาใคร่ท่จี ะเขียนเรื่องราวใด ๆ อันข้องเกี่ยว
ด้วยเรื่องของสตรี เช่น จะเปนความเห็น (ลีดดิ้งอาร์ติเกิ้ล) หรือเกร็ดความรู้ ฯลฯ ซึ่งเปน
สารประโยชน์ แก่ฝ่ายสตรีส่งมาลงเพื่อแนะนา หรือคัดค้านฐานนักเขียนที่สุภาพ เราก็ยนิ ดีจะ
สละน่ ากระดาดนาลงให้เช่นเดียวกัน”31 (สะกดตามต้นฉบับ) การเปิ ดพืน้ ทีใ่ ห้มขี อ้ เขียนของทัง้
หญิงและชายในลักษณะทีเ่ ป็ นการโต้เถียงกันนี้ ต่อมานิตยสาร สตรีสาร ได้ปรับเปลีย่ นให้อยูใ่ น
รูปของคอลัมน์ประจาแสดงทัศนะชายหญิงโต้ตอบกัน ดังจะได้อภิปรายโดยละเอียดในภายหลัง
จากการสารวจเนื้อหาของนิตยสาร สตรีไทย พบว่ามีแนวทางและเนื้อหาโดยกว้าง ๆ
ผิดไปจากนิตยสาร กุลสัตรี ในยุคก่อนหน้ านี้ นัน่ คือ เน้ นให้ขอ้ มูลความรู้เกี่ยวกับหน้ าที่ของ
ผูห้ ญิง ในฐานะแม่บา้ นแม่เรือน คาแนะนาเกี่ยวกับความสัมพันธ์และความรัก รวมทัง้ ความรู้
ทัวไป
่ เช่น คอลัมน์ “เพ็ชร์ของเธอ” นาเสนอตาราทาอาหาร จานวนไม่น้อยเป็ นอาหารฝรัง่ สลับกับ
ข้อเขียนที่เป็ นเกร็ดความรูใ้ นการดูแลรักษาบ้านเรือน และความรูเ้ กี่ยวกับผู้หญิงโดยเฉพาะ
เป็ นต้นว่า การตัง้ ครรภ์ ขณะที่คอลัมน์ “ชตาของหล่อน” รับทานายดวงให้ผูอ้ ่านที่เป็ นผู้หญิง
โดยเฉพาะเป็ นรายบุคคล และไม่รบั ทานายดวงให้ผชู้ าย ดังที่ น.ส. จิตระพันธุ์ เจ้าของคอลัมน์
เขียนไว้ว่า “พลตารวจ ฯ โรงเรียนพล :- ดิฉนั รูส้ กึ เสียใจด้วยท่านมาก เพราะตาหรับพยากรณ์
ของดิฉัน ทานายได้เฉพาะสตรี แม้ท่านสุภาพบุรุษผู้ใด จะแสร้งแปลงปลอมบอกว่าเป็ นสตรี
หากดิฉนั จักทานายต้องคลาดเคลื่อนเปนมันคง”
่ 32
นอกจากนี้ยงั มีคอลัมน์ “ข่าวรอบโลก” เน้นรายงานข่าวเกีย่ วกับบทบาทของผูห้ ญิงใน
ต่างแดน ที่สาคัญคือ สตรีไทย ตีพมิ พ์บทความที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงในประเด็นต่าง ๆ เป็ น
ประจา เช่น บทนาเรื่อง “บุรุษกับสตรี” (ปี ท่ี 1 เล่ม 5, 29 มีนาคม 2468 หน้า 7-8) บทความ
29

สุภาวดี โกมารทัต, ประวัตนิ ิตยสารไทย Now & Then (กรุงเทพฯ: สมาคมนิตยสารแห่งประเทศไทย,

2549), 168.
30

บรรณาธิการินี, “เฉลยสาร,” สตรีไทย, 1 มีนาคม 2468, 7.
เรือ่ งเดียวกัน, 7.
32 จิตระพันธุ,์ “ชตาของหล่อน,” สตรีไทย, 15 มีนาคม 2468, 47.
31
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เรื่อง “เปิ ดอกเปลือยนมเปนอนาจารหรือไม่ ” ของ ศ. ร. อัศวนนท์ (ปี ท่ี 1 เล่ม 6, 5 เมษายน
2469 หน้ า 19-21 ในสมัยนัน้ วันขึ้นปี ใหม่คอื วันที่ 1 เมษายน) พร้อมทัง้ เปิ ดรับข้อเขียนจาก
ผู้อ่านทัง้ ชายและหญิงในรูปของจดหมายแสดงความเห็นเกี่ยวกับผูห้ ญิงอย่างสม่าเสมอ เช่น
“ความสามารถของสตรี เป็ นศรีแก่นคร” โดยนายสมรรถ ณ วาสุกรี (ปี ท่ี 1 เล่ม 5, 29 มีนาคม
2468 หน้า 19-20) “ทางอันตรายของสตรี” โดย ต. บุญกนิษฐ จังหวัดลาปาง (ปี ท่ี 1 เล่ม 8, 19
เมษายน 2469 หน้ า 17-18) ลัก ษณะเด่น ที่น่ า สนใจอีก ประการหนึ่ ง ของ สตรีไทย คือ เป็ น
นิตยสารที่ม ีโฆษณาค่อนข้า งมาก ขณะที่ กุลสัตรี นัน้ ไม่มโี ฆษณาเลย ที่สาคัญคือโฆษณา
จานวนมากเป็ นสินค้าทีเ่ กีย่ วข้องกับผูห้ ญิง ไม่วา่ เป็ นเครือ่ งสาอาง เครือ่ งประดับ เสือ้ ผ้า หมวก
รองเท้า รวมไปถึงร้านหมอแผนไทยและหมอฝรัง่ และห้างขายยาทัง้ ยาไทยยาฝรังและญี
่
ป่ ่ ุน
จะเห็นว่า สตรีไทย เป็ นนิตยสารผูห้ ญิงทีม่ คี วามแตกต่างจาก กุลสัตรี อย่างชัดเจน
ในแง่ทเ่ี นื้อหาส่วนใหญ่มงุ่ นาเสนอเรื่องราวเกีย่ วกับผูห้ ญิงอย่างจริงจังและเข้มข้น อีกทัง้ ยังเปิ ด
พื้น ที่อ ย่ า งเต็ม ที่ใ ห้ผู้อ่ า นหญิง และชายได้แ สดงความคิด เห็น ต่ อ ประเด็น เกี่ย วกับ ผู้ห ญิง
นอกจากนี้ ความเป็ น ผู้ห ญิง ที่น าเสนอใน สตรีไทย ก็ต่ า งโดยสิ้น เชิง กับ ความเป็ นหญิงใน
นิตยสาร กุลสัตรี กล่าวคือ เมื่อพิจารณาจากเนื้อหาในคอลัมน์ต่าง ๆ ร่วมกับโฆษณาทีเ่ ผยแพร่
พบว่า สตรีไทย มุ่งสร้างความเป็ นหญิงตามแบบฉบับของชนชัน้ กลางสมัยใหม่ นัน่ คือเป็ น
แม่บา้ นแม่เรือนทีร่ อบรูเ้ รือ่ งการทาอาหาร การดูแลบ้านเรือน การเลีย้ งดูลกู และการดูแลตนเอง
ให้สาวและสวยอยู่เสมอ ขณะเดียวกันก็เป็ นผู้หญิงที่มคี วามรอบรู้ในเรื่องทัว่ ๆ ไป ทัง้ เรื่อง
ภายในประเทศและต่างประเทศ อันเป็ นแบบฉบับของความเป็ นหญิงทีพ่ บได้เช่นกันในนิตยสาร
ผูห้ ญิงของอังกฤษและอเมริกาในช่วงเวลาไล่เลีย่ กัน
4. นิ ตยสารผูห้ ญิ งของอังกฤษและอเมริ กา
ในงานศึกษาว่าด้วยการสร้างความเป็ นหญิงผ่านนิตยสารผูห้ ญิงในสหราชอาณาจักร
มาร์จอรี เฟอร์กูสนั (Marjorie Ferguson) ตัง้ ข้อสังเกตว่า นิตยสารผูห้ ญิงได้รบั การจัดให้เป็ น
นิตยสารเฉพาะกลุ่ม (specialist magazines) แต่เนื้อ หาของนิตยสารกลับมีลกั ษณะทัวไปที
่
่
ครอบคลุมมิตติ ่าง ๆ ของผูห้ ญิง และเมื่อเทียบกับนิตยสารเฉพาะกลุ่มสาหรับผูช้ าย จะพบว่า
ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่มติ ใิ ดมิตหิ นึ่งในชีวติ ของผูช้ าย เช่น กีฬา ธุรกิจ งานอดิเรก แทบจะไม่ม ี
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นิตยสารเฉพาะกลุ่ม สาหรับผู้ชายที่นาเสนอเนื้ อหาในลักษณะเดียวกันกับที่พบในนิ ตยสาร
ผูห้ ญิง33
“ดูเหมือนว่าการตัง้ เป้ ากลุ่มผู้อ่านที่แตกต่างกัน ตัง้ อยู่บนสมมุตฐิ านที่รบั รู้
ร่วมกันอยู่ในทีระหว่างบรรณาธิการและสานักพิมพ์ว่า เพศผูห้ ญิงซึ่งอย่างดี
ที่สุดก็คือผู้ไร้ความเชื่อมันในตั
่
วเอง และถ้าแย่ท่สี ุดก็คือไร้ความสามารถ
“จาเป็ น” หรือ “ต้องการ” จะได้รบั การสังสอน
่
ฝึกฝน และแนะนาให้รบั รูอ้ ย่าง
ทันท่วงทีถงึ ศิลปะและทักษะของความเป็ นหญิง ขณะทีส่ าหรับเพศผูช้ ายซึ่ง
มีอานาจและความความมันใจมากกว่
่
านัน้ “รู”้ อยูแ่ ล้วในทุก ๆ สิง่ ทีจ่ าต้องรู้
เกีย่ วกับความเป็ นชาย”34
ในที่น้ี เฟอร์กูสนั ชี้ว่าความแปลกประหลาดดังกล่าวสะท้อนให้เห็นสมมุ ติฐานของ
สังคมทีม่ องว่า ความเป็ นหญิงเป็ นสิง่ ทีผ่ หู้ ญิงต้องได้รบั การอบรมสังสอน
่
ขณะทีค่ วามเป็ นชาย
เป็ นเสมือนสิง่ ที่ตดิ ตัวมากับผู้ชาย สามารถรูไ้ ด้โดยไม่ต้องมีคนมาบอก นักสตรีนิยมที่ศกึ ษา
เกีย่ วกับบทบาทของนิตยสารผูห้ ญิงมักจะชีว้ า่ นิตยสารผูห้ ญิงมีบทบาทสาคัญในการหล่อหลอม
และผลิตซ้าแบบฉบับความเป็ นหญิงภายใต้อุดมการณ์ ปิตาธิปไตย อาทิเช่น ในหนังสืออัน
โด่งดังที่ทรงอิทธิพลต่อกระแสสตรีนิยมระลอกสองอย่าง The Feminine Mystique ของเบ็ตตี้
ฟรีเดน (Betty Friedan) ซึ่งชีว้ ่านิตยสารผูห้ ญิงมีบทบาทอย่างยิง่ ทีพ่ ยายามปลูกฝั งให้นักอ่าน
หญิงเชื่อว่าการดูแลบ้านให้เรียบร้อยคือความสาเร็จสูงสุดของความเป็ นหญิง 35 อย่างไรก็ตาม
33

กว่าที่วงการสิง่ พิมพ์จะมีนิตยสารผูช้ ายเช่น Esquire (1933) ในสหรัฐอเมริกา และ Men Only
(1935) ในสหรัฐราชอาณาจักร ซึง่ เจาะจงนาเสนอไลฟ์ สไตล์ของผูช้ ายในลักษณะเดียวกันกับนิตยสารผูห้ ญิง
ก็ล่วงเลยมาจนถึงช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 1 และมาเฟื่ องฟูมากขึน้ ในช่วงทศวรรษ 1980 เมื่อมีนิตยสาร
ผู้ชายออกเพิม่ ขึ้นอีกหลายเล่ มเช่น Arena และ GQ ขณะที่นิตยสารผู้ห ญิง ในอังกฤษนัน้ มีมาตัง้ แต่ป ลาย
ศตวรรษที่ 17 ดูรายละเอียดนิตยสารผูช้ ายทีอ่ ุบตั ขิ น้ึ พร้อมกับการเกิดขึน้ ของ “New Man” ใน Laura CoffeyGlover, Men in Women's Worlds: Constructions of Masculinity in Women's Magazines (London: Palgrave
Macmillan, 2019), 47-49. และใน Kenon Breazeale, “In Spite of Women: Esquire Magazine and the
Construction of the Male Consumer,” Signs 20, no. 1 (Autumn, 1994): 1-22. รวมทัง้ ใน Jill Greenfield, Sean
O'Connell, and Chris Reid, “ Fashioning Masculinity: Men Only, Consumption and the Development of
Marketing in the 1930s,” Twentieth Century British History 10, no. 4 (1999): 457-476.
34 Marjorie Ferguson, Forever Feminine: Women's Magazines and the Cult of Femininity
(London: Heinemann, 1983), 2.
35 Betty Friedan, The Feminine Mystique (New York: Dell, 1974). โดยเฉพาะบทที่ 2 เรือ
่ ง “The
Happy Housewife Heroine”, 28-81
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ข้อพึงตระหนักคือว่าเนื้อหาจานวนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ ของฟรีเดน ได้รบั การเผยแพร่มาก่อน
ในนิ ตยสารผู้หญิงอย่า ง Mademoselle, Ladies’ Home Journal, และ McCall’s ข้อเท็จจริง
ดังกล่าวโดยตัวมันเองก็บ่งบอกว่าบทบาทของนิตยสารผูห้ ญิงมิอาจจะมองแบบขาว-ดาชัดเจน
เมื่อย้อนกลับไปดูข้อสังเกตข้า งต้นของเฟอร์กูสนั ประเด็นที่น่าคิดคือข้อเสนอว่า
ผูห้ ญิงต้องได้รบั การ “สั ่งสอน ฝึ กฝน และ แนะนาให้รบั รูอ้ ย่างทันกาล (brought up to date)
ในเรื่องศิลปะและทักษะของความเป็ นหญิง ” (เน้นความโดยผู้ศกึ ษา) นัน่ ย่อมหมายความว่า
ในด้านหนึ่งความเป็ นหญิงมิใช่สงิ่ ที่หยุดนิ่งอยู่กบั ที่ แต่แปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลาและสภาพ
สังคมทีเ่ ปลีย่ นไป ผูห้ ญิงจึงจาเป็ นจะต้องได้รบั การเรียนรูส้ งสอนให้
ั่
เท่าทันกับความเปลีย่ นแปลง
ของคุ ณสมบัติค วามเป็ นหญิง ในอีกด้านหนึ่ งก็ส ะท้อนความกระวนกระวายใจหรือ กระทัง่
หวาดระแวงของสังคมทีจ่ าต้องพยายาม “สังสอน
่
ฝึกฝน” ผูห้ ญิงให้อยูก่ บั ร่องกับรอยอยูเ่ ป็ นระยะ ๆ
ประหนึ่งว่าผูห้ ญิงเป็ นเพศทีม่ แี นวโน้มออกนอกลูน่ อกทางของความเป็ นหญิงทีก่ ากับพวกเธอไว้
จากงานศึกษานิ ตยสารผู้หญิงในสหรัฐอเมริกาช่วงทศวรรษ 1940 - 1960 แนนซี
วอล์คเกอร์ (Nancy Walker) ชีว้ า่ ท่ามกลางความเปลีย่ นแปลงผันผวนของสังคมอเมริกนั ช่วง
ก่อนและหลังสงครามโลกครัง้ ที่สอง กลับเป็ นยุครุ่งเรืองสูงสุดของนิตยสารผู้หญิง นิ ตยสาร
ผูห้ ญิงชัน้ นาเช่น Good Housekeeping, Women’s Home Companion, McCall’s, และ Redbook
มียอดสมาชิกสูงถึงสองล้านถึงแปดล้านคน 36 บทบาทนิตยสารผูห้ ญิงเหล่านี้ไม่เพียงทาหน้าที่
อบรมสังสอนแนะน
่
าความเป็ นแม่บ้านแม่เรือนดังที่นักวิจารณ์ สายสตรีนิยมวิจารณ์ไว้ แต่ยงั
ต้องตอบสนองกับความเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ นานาทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงเวลาดังกล่าว วอล์กเกอร์ไม่
ปฏิเสธว่านิตยสารผูห้ ญิงทุ่มเทหน้ากระดาษและเนื้อหาให้กบั การร่วมสร้างความเป็ นหญิงใน
ฐานะแม่ ศ รีเ รือ นตามภาพส าเร็จ รู ป ของความเป็ นหญิ ง และเพื่อ โฆษณาสิน ค้ า ต่ า ง ๆ
อันเป็ นแหล่งรายได้สาคัญของนิตยสาร37 แต่กช็ ้วี ่านิตยสารเหล่านี้ยงั ให้พน้ื ที่กบั การนาเสนอ
เรือ่ งราวความสาเร็จนอกบ้านของผูห้ ญิง

36

Nancy A. Walker, Women's Magazines, 1940-1960: Gender Roles and the Popular Press
(Boston: Bedford/St. Martin's, 1998), 2.
37 โดยเฉพาะโฆษณาเกีย
่ วกับผลิตภัณฑ์ในบ้าน และผลิตภัณฑ์ความงาม เป็ นแหล่งรายได้หลักของ
นิตยสารผูห้ ญิงในยุคนี้ นิตยสาร Harper’s Bazaar บางฉบับ ผูอ้ ่านต้องพลิกหน้าโฆษณาแฟชันผู
่ ห้ ญิงมากกว่า
ร้อยหน้าจึงจะถึงหน้าสารบัญประจาเล่ม ดูใน เรือ่ งเดียวกัน, 2.
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“แต่ว่านิ ตยสารเหล่านี้ ยงั เชิดชูผู้หญิงที่ประสบความสาเร็จนอกบ้านด้วย
อย่างสม่ าเสมอ ที่เห็นได้ง่ายสุดคือการเผยแพร่ประวัติและบทสัม ภาษณ์
ผู้หญิงที่ม ีช่ือเสียง ไม่ว่าจะเป็ นดาราภาพยนตร์ และคนโด่งดังในแวดวง
สังคม รวมถึงผูห้ ญิงทีส่ ร้างชื่อให้ตนเองในโลกธุรกิจ การเมือง และกิจกรรม
อาสาสมัครต่าง ๆ”38
ยิง่ กว่านัน้ ภายใต้แรงผลักดันของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ ในช่วงสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง
นิตยสารเหล่านี้ไ ด้ทาหน้ าที่เรียกร้องให้ผู้ หญิงร่วมมืออย่างแข็งขันในการสนับสนุ นภารกิจ
สงครามของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็ นการปรับตัวรับมือกับภาวะขาดแคลนและการจัดสรรปั นส่วน
อาหาร การทางานอาสาสมัคร รวมไปถึงการออกมาทางานนอกบ้านทดแทนแรงงานชายทีถ่ ูก
เกณฑ์ไปรบ39 วอล์กเกอร์ เสนอต่อด้วยว่า ในยุคสงครามเย็น นิตยสารผู้หญิ งอีกเช่นกันที่ม ี
บทบาทสาคัญในการนาเสนอและให้คาแนะนาเกี่ยวกับหน้าที่ของผูห้ ญิงในฐานะแม่บ้านตาม
ภาพแบบฉบับครอบครัวเดี่ยวในฝั นแบบชนชัน้ กลางชานเมือง อันเป็ นภาพอุดมคติท่ถี ูกสร้าง
ขึน้ มาเพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของการเชิดชูความสาเร็จของระบบประชาธิปไตยและระบบทุนนิยม
ของค่ายโลกเสรีประชาธิปไตย ทีด่ กี ว่าระบบเผด็จการและระบบคอมมิวนิสต์ของค่ายโซเวียต40
วอล์กเกอร์ช้วี ่าเมื่อสารวจข้อเขียนต่าง ๆ ในนิตยสารผู้หญิงยุคนี้ ยังพบอีกด้วยว่า
นิ ต ยสารเหล่ า นี้ ใ ห้ค วามสาคัญ กับ โลกนอกบ้า นของผู้ห ญิง พอสมควร ในรูป ของบทความ
ปริทศั น์ บทสัมภาษณ์ผู้มชี ่อื เสียง สารคดีพเิ ศษในหัวข้ออันน่ าสนใจทีห่ ลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ น
นโยบายต่างประเทศ ชีวติ ในต่างแดน จิตวิเคราะห์ ฯลฯ และด้วยค่าตอบแทนที่ค่อนข้างสูง
ทาให้นิตยสารสามารถตีพมิ พ์ขอ้ เขียนของนักเขียนและนักคิดทีม่ ชี ่อื เสียง ไม่วา่ จะเป็ นข้อเขียน
ของนักมานุ ษยวิทยาชื่อดังอย่าง Margaret Meads นักเขียนอย่าง Thomas Mann และ Pearl
S. Buck, John Steinbeck เป็ นต้น41
วอล์กเกอร์สรุปไว้อย่างน่าสนใจว่า “ไม่วา่ เราจะมองว่านิตยสารเหล่านี้พยายามกะเกณฑ์
กาหนดวิถแี ละแนวปฏิบตั ทิ ผ่ี หู้ ญิงพึงเป็ นและพึงกระทา หรือทาหน้าทีเ่ ป็ นภาพสะท้อนของสิง่ ที่
ผูห้ ญิงเหล่านี้ให้ความสาคัญ แต่นิตยสารก็เป็ นแหล่งข้อมูลที่ดสี าหรับทาความเข้าใจช่วงเวลา
อันสาคัญยิง่ ของสังคมอเมริกนั ในศตวรรษที่ 20”42
38

เรือ่ งเดียวกัน, 8.
เรือ่ งเดียวกัน, 15-16.
40 เรือ
่ งเดียวกัน, 17-18.
41 เรือ
่ งเดียวกัน, 18-19.
42 เรือ
่ งเดียวกัน, 19.
39
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วารสารประวัตศิ าสตร์ ธรรมศาสตร์ ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564)

เราอาจจะกล่าวได้ในทานองเดียวกัน กับวอล์กเกอร์ว่า นิตยสารผู้หญิงในสังคมไทย
โดยเฉพาะนิตยสารผูห้ ญิงในยุคแห่งความผันผวนของสังคมภายหลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ องหรือ
ในทศวรรษ 2490 อันถือว่าเป็ นหนึ่ งในยุคเฟื่ องฟู ของนิ ตยสารผู้หญิงเช่นเดียวกันนัน้ เป็ น
แหล่ ง ข้ อ มู ล ชัน้ เลิ ศ ให้ ก ับ การท าความเข้ า ใจกระบวน การนิ ย ามความเป็ นหญิ ง และ
ความสัมพันธ์หญิงชายโดยเฉพาะในเรือ่ งความรัก ทีก่ าลังเปลีย่ นแปลงไปในสังคมไทย
5. สตรีสาร
สตรีสาร ปี ท่ี 1 ฉบับที่ 1 เริม่ ต้นในเดือนมีนาคม 2491 ในฉบับแรกนัน้ คณะทางาน
ทัง้ หมดล้วนเป็ นผูห้ ญิง กล่าวคือ กรรมทีป่ รึกษาทางวิชาการ 6 คน ได้แก่ นางวรรณี ไชยโรจน์,
น.ส. นิลวรรณ ปิ่ นทอง, น.ส. วิบลู ลักษณ์ วสุวตั , นางสิรเิ พิม่ วิสณฑ์ดรุณการ, นายแพทย์ หญิง
บุ ญ พอ เหราบัต ย์, และนางนาฎน้ อ ย กุ ล ดิล ก ผู้จ ัด การคือ นางนวรัต น์ สามนกฤษณะ
บรรณาธิก าร ผู้พิม พ์แ ละโฆษณาคือ น.ส. จรวยพร พัฒ นางกู ร ผู้ช่ ว ยบรรณาธิก ารคือ
น.ส. พาณี วรรธนะประทีป ทัง้ นี้ บรรณาธิการแถลงเปิ ดตัวในฉบับแรกว่า “สตรีสาร ทีท่ ่านถือ
อยู่น้ี คืองานของสตรีท่อี ุบตั ขิ น้ึ ด้วยความร่วมแรงร่วมใจในอันที่จะเชิดชูพ้นื ฟูเกียรติแห่งสตรี
และหาวิถีท างโน้ ม น าจิต ต์ข องบรรดามิต รสตรีท งั ้ หลาย ให้ต ัง้ อยู่ใ นแบบฉบับ อัน มีร ะดับ
เดียวกัน ”43 กระทัง่ น.ส. นิลวรรณ ปิ่ นทอง มาเป็ นบรรณาธิการในปี ท่ี 2 ฉบับที่ 31 ปลาย
กรกฎาคม 2492
น.ส. จรวยพร พัฒนางกูร เป็ นอดีตลูกศิษย์ของคุณนิลวรรณ ปิ่ นทอง ที่วทิ ยาลัยครู
สวนสุนันทา เธอขอคาปรึกษาเรื่องการจัดทานิตยสารผู้หญิง โดยได้รบั ทุนสนับสนุ นเบื้องต้น
จาก เรวดี เทียนประภาส และ เนาวรัตน์ จุลกมล คุณนิลวรรณและคุณจานง รังสิกุล ซึง่ ทางาน
ร่วมกันที่กรมโฆษณาการได้ให้คาแนะนาและวางกรอบนิตยสารให้ ล่วงเข้าปี ท่สี อง นิตยสาร
เปลีย่ นรูปแบบการบริหาร คุณนิลวรรณเป็ นบรรณาธิการและออกทุนเพิม่ เติมส่วนหนึ่ง ร่วมกับ
กลุ่มผูถ้ อื หุ้นก่อตัง้ บริษทั การพิมพ์สตรีสารจากัด ผ่านยุคเริม่ ต้น ยุคเฟื่ องฟู ยุคการแข่งขัน
จนนิตยสารยืนหยัดอยู่ได้ 48 ปี เต็ม โดยปิ ดตัวลงเมื่อ พ.ศ. 2539 ด้วยเหตุผลด้านสุขภาพของ
บรรณาธิการ การขาดทุน และแนวโน้มเรือ่ งการเปลีย่ นแปลงสัญญาเช่าสานักงาน44

43

ดูใน สตรีสาร, ต้นมีนาคม 2491, 3.
พรธาดา สุวธั นวนิช, “เกียรติประวัติ คุณนิลวรรณ ปิ่ นทอง,” วารสารภาษาและหนังสือ ฉบับ 100
ปี คุณนิลวรรณ ปิ น่ ทอง บนเส้นทางชีวติ บรรณาธิการของ ‘คุณย่า บ.ก., 45 (สมาคมภาษาและหนังสือแห่ง
ประเทศไทย, 2557): 11-12.
44
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สตรีสาร ได้แนวทางการจัดทานิตยสารมาจากนิตยสาร Woman’s Own ของอังกฤษ
กับ Woman’s Home Companion ของอเมริกา45 ทางด้านเนื้อหาของ สตรีสาร ในยุคแรกนัน้
นิ ตยสาร ถนนหนังสือ ได้แสดงความคิด เห็น ว่ามีลกั ษณะคล้า ยกับนิ ต ยสาร Lady’s Home
Journal กับ Women’s Home Companion ของอเมริกา และ Women’s Own ของอังกฤษ คือ
เน้นทางด้านความรูม้ ากกว่าความบันเทิง46
คุณนิลวรรณ เล่าว่า ขณะที่ สตรีสาร แรกออกสูต่ ลาด ไม่มนี ิตยสารผูห้ ญิงอื่นเลย จะมี
ฉบับหนึ่งเป็ นรายสัปดาห์ท่เี รียกชื่อราวกับเป็ นสตรีว่า โฉมงาม ซึ่งเป็ นหนังสือที่ผู้ชายทาให้
ผูช้ ายด้วยกันอ่าน และ “ดู” ภาพผูห้ ญิง ส่วนผูห้ ญิงไม่กล้าอ่านหรือต้องแอบอ่าน หนังสือผูห้ ญิง
ทีผ่ หู้ ญิงทาเพือ่ ผูห้ ญิงด้วยกัน ซึง่ ออกอยูก่ ่อนหน้าคือ สตรีไทย โดยพิมพ์ได้ไม่กฉ่ี บับก็ตอ้ งเลิกไป
ผูร้ ่วมทางานกับ สตรีไทย ได้ปรึกษาในบรรดาเพื่อนกัน แล้วแสวงหาทุนพิมพ์หนังสือใหม่เป็ น
รายปั กษ์ใช้ช่อื ว่า สตรีสาร แล้วเปลีย่ นเป็ นรายสัปดาห์เมือ่ วันที่ 25 เมษายน 250847
นอกจากจัดทานิตยสารแล้ว คณะทางานยังมีบทบาทในการก่อตัง้ สมาคมสตรีต่าง ๆ
อีกด้วย เริม่ จากกลุม่ สตรีผสู้ าเร็จการศึกษาได้รบั ปริญญาจานวน 47 ท่าน มาประชุมกันครัง้ แรก
ทีโ่ รงเรียนสตรีวทิ ยา และเห็นควรให้มสี มาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย โดยจดทะเบียน
ตัง้ สมาคมเมือ่ 19 มกราคม พ.ศ. 2491 คณะกรรมการชุดแรก มีนางสาวนิลวรรณ ปิ่ นทอง เป็ น
เลขานุ การ และนางสาวจรวยพร พัฒนางกูร เป็ นหนึ่งในกรรมการชุดนี้ อีกทัง้ ที่ทาการของ
สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย และสานักงานแห่งแรกของนิตยสาร สตรีสาร ก็อยู่ท่ี
เดียวกัน นันคื
่ อ สานักงานพวงร้อย อาคาร 1 ถนนราชดาเนินกลาง48
นับ จากการก่ อ ตัง้ สมาคมสตรีอุ ด มศึก ษาแห่ง ประเทศไทย ก็ม ีส มาคมสตรีต่ า ง ๆ
เกิดขึน้ ตามมาอีกหลายสมาคม เช่น สมาคมผูบ้ าเพ็ญประโยชน์ สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศ
ไทย สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมาย สภาสตรีแห่งชาติ สมาคมนักธุรกิจสตรี ฯลฯ โดยเฉพาะ
2 สมาคมแรกนัน้ สมาคมสตรีอุดมศึกษามีสว่ นสนับสนุ นอย่างมากทัง้ ในการริเริม่ กิจกรรมและ
การตัง้ เป็ นสมาคม กิจกรรมต่าง ๆ ที่สมาคมสตรีอุดมศึกษาจัดทาขึน้ มีมากมายหลากหลาย
45

อุบลรัตน์ ศิรยิ ุวศักดิ ์, “คานา,” ใน คุณนิลวรรณ ปิ น่ ทอง : อัญมณีแห่งโลกนิตยสาร (กรุงเทพฯ:
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554), 8.
46 อรอนงค์ สวัสดิ ์บุร,ี “คอลัมน์ ตอบปั ญหาชีวต
ิ ในนิตยสารในการสะท้อนบทบาท และสถานภาพ
ของสตรีไทย,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2533), 186.
47 สัญชัย สุวงั บุตร และอนันต์ชย
ั เลาหะพันธุ , “ถ้อยแถลง บทบรรณาธิการทีไ่ ม่ธรรมดา,” ใน ราลึก
ร้อย ถ้อยแถลง ( กรุงเทพฯ: คมบาง, 2560), 72-73.
48 สุกญ
ั ญา หาญตระกูล, ปั ญญาแห่งยุคสมัย : คุณนิลวรรณ ปิน่ ทอง (เชียงใหม่: ซิลค์เวอร์ม, 2558),
42-43.
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เช่น สอนหนังสือ ให้ทุนการศึกษา การวิจยั จัดค่ายพักกลางวันแก่เยาวสตรี จัดงานวันเด็ก
จัด กิจ กรรมเสริม สติปั ญ ญาและคุ ณ ภาพชีวิต แก่ ป ระชาชนทัว่ ไป และการพิม พ์ ว ารสาร
วิทยาศาสตร์กบั แม่บา้ น เป็ นต้น49
กล่าวได้วา่ ทัง้ นิตยสาร สตรีสาร และกองบรรณาธิการ ล้วนมีสว่ นสาคัญในการขับเคลื่อน
ความคิดและกิจกรรมทางสังคม ซึง่ ผูท้ ม่ี บี ทบาทสาคัญก็คอื คุณนิลวรรณ ปิ่ นทอง
คุณนิลวรรณ ปิ่ นทอง เกิดวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2458 ริมคลองบางกอกน้อย เป็ น
บุตรนายเวธ ชาวชุมพรซึ่งมาบวชเรียนที่วดั โพธิ ์ แล้วทางานสารบรรณที่กระทรวงกลาโหม
ส่ว นมารดาเสีย ชีวิต ตัง้ แต่ เ ธออายุไ ด้ส ามขวบ หลัง จบชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ท่ี 6 จากโรงเรียน
เบญจมราชาลัย คุณนิลวรรณศึกษาต่อที่โรงเรียนฝึ กหัดครูเพชรบุรวี ทิ ยาลงกรณ์ จนสอบได้
ประโยคครู ป ระถมศึก ษาในปี พ.ศ. 2476 จากนั ้น จึง เข้า เรีย นคณะอัก ษรศาสตร์ แ ละ
วิทยาศาสตร์ ทีจ่ ุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิสติ รุน่ เดียวกันมี 81 คน เป็ นชายราว 60 คน ทีเ่ หลือ
เป็ นหญิง นิสติ ชายเน้นศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ส่วนนิสติ หญิงเน้นด้านอักษรศาสตร์ ใน พ.ศ.
2480 คุณนิลวรรณสาเร็จการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์ เป็ นบัณฑิตรุ่นที่ 3 ของคณะ แล้ว
เข้าทางานเป็ นครูโรงเรียนวังสมเด็จฯ บูรพาประมาณ 6 เดือน จึงย้ายไปสอนทีว่ ทิ ยาลัยครูสวน
สุนนั ทาราวปี เศษ ต่อมา ย้ายไปรับราชการทีก่ รมโฆษณาการ สานักงานโฆษณาการ ในแผนก
เอกสาร กองเผยแพร่ความรูใ้ นปี พ.ศ. 2482 กระทังออกมาท
่
านิตยสารปี 249250
เมอร์ส ิเ ยอร์ม าร์เ ซล วิญ าล อาจารย์ค นหนึ่ ง แห่ง คณะอัก ษรศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มองว่าคุณนิลวรรณมีลกั ษณะเป็ นคนสองบุคลิก กล่าวคือ “เป็ นคนอนุ รกั ษ์ท่คี ดิ
ปฏิวตั เิ ปลีย่ นแปลง”51 ดังนัน้ คุณนิลวรรณจึงปรารถนาให้ผหู้ ญิงต้องรูเ้ รือ่ งราวต่าง ๆ ทางสังคม
ที่กาลังเปลี่ยนแปลง ควบคู่ไปกับเรื่องบันเทิงและเรื่องอาหารบ้านเรือน 52 โดยความคิดนี้ถูก
ผลัก ดัน ให้ เ กิ ด ขึ้น ท่ า มกลางเพื่อ นร่ ว มงานของคุ ณ นิ ล วรรณซึ่ ง เป็ นเพศชายหลายคน
เช่น นายจานง รังสิกุล, นายเชื่อม ชื่นประสิทธิ ์, และนายเสงี่ยม เผ่าทองสุข อย่างไรก็ตาม
บรรณาธิก ารหญิง คนหนึ่ ง ได้ท าสาเร็จ มาแล้ว นัน่ คือ มาร์ก าเร็ต แอนเดอร์ส นั (Margaret
Anderson) บรรณาธิการนิตยสารวรรณกรรมชื่อ The Little Review ซึง่ ตกอยูภ่ ายใต้รม่ เงาและ
อิทธิพลของนักเขียนชายผูย้ งิ่ ใหญ่อย่าง เอซรา เพาน์ด (Ezra Pound), ที.เอส. อีเลียต (T.S.
Eliot) และเจมส์ จอยซ์ (James Joyce) แต่เธอใช้เทคนิคต่าง ๆ ทัง้ การจัดวางเคียงข้างกัน
49

เรือ่ งเดียวกัน, 44-46.
ปรีด า อัค รจัน ทโชติ และทรงพร ศรีช่ ว ย, คุ ณ นิล วรรณ ปิ ่นทอง : อัญมณีแห่ง โลกนิต ยสาร
(กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554), 17-21.
51 สุกญ
ั ญา หาญตระกูล, ปั ญญาแห่งยุคสมัย : คุณนิลวรรณ ปิน่ ทอง, 26.
52 เรือ
่ งเดียวกัน, 146.
50
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การจัดวางให้เผชิญหน้ากัน หรือการลงโฆษณาอันมีนัยยะบางอย่าง กระทังนิ
่ ตยสารของเธอมี
ลักษณะอันก้าวหน้าและมีสว่ นต่อการเคลื่อนไหวแนวสตรีนิยมในช่วงทศวรรษ 1910 - 192053
ความเป็ นคนสองบุคลิกอันเป็ นตัวตนของบรรณาธิการหญิง ได้สง่ ผลต่อความเป็ น
สตรีสารอย่างชัดเจน เพราะด้านหนึ่งก็ปรารถนาให้ผหู้ ญิงเป็ นแม่บา้ นแม่เรือนทีม่ คี วามสามารถ
อีกด้านหนึ่งก็ผลักดันให้ผู้หญิงก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลก และกล้านาเสนอความคิด
ถกเถียงกับผูช้ าย ซึง่ เห็นได้จากคอลัมน์คแู่ ย้งทีช่ ่อื ว่า “ทัศนะหญิง-ชาย”
6. ทัศนะหญิ งชาย
ในช่วงแรก สตรีสาร ประกอบไปด้วย 7 หมวดหมูใ่ หญ่ ได้แก่ บันเทิง บทความพิเศษ
สตรีกบั การเรือน สตรีกบั ความงาม กระวีพจน์ ท่านกับเรา และปกิณกะ ฉบับที่ 204 ปลายธันวาคม
2499 พบว่ามี 9 หมวดหมู่ โดยยังมีเนื้อหาใกล้เคียงกับช่วงแรก นันคื
่ อ เรือ่ งสัน้ นวนิยาย ภาพข่าว-บทความ-สารคดี อาหาร-บ้านเรือน-การฝีมอื -แบบเสือ้ งานเพลินยามว่าง ทัศนะหญิง-ชาย
จดหมายสมาชิก เรียนอังกฤษจากไดอะรี และกวี-ปกิณกะ
ในทีน่ ้ี จะมีอย่างน้อย 2 คอลัมน์ทเ่ี ป็ นความเห็นของฝ่ ายชายกับฝ่ ายหญิง ซึ่งมีช่อื ว่า
“แด่ เ พื่อ นสตรี” กับ “คิด ตามประสาหญิง ” โดยบางฉบับ จัด ให้ 2 คอลัม น์ น้ี ไ ปอยู่ใ นหมวด
บทความพิเศษ บางฉบับก็อยูใ่ นหมวดปกิณกะ กระทัง่ ฉบับที่ 15 ปลายตุลาคม 2491 จึงตัง้ ชื่อ
หมวดใหม่ขน้ึ มาว่า คารมหญิง - ชาย โดยมี “แด่เพื่อนสตรี” กับ “คิดตามประสาหญิง” อยู่ใน
หมวดนี้เพียง 2 คอลัมน์เท่านัน้ ต่อมา ในฉบับที่ 29 ต้นมิถุนายน 2492 ก็เปลีย่ นชื่อหมวด
คารมหญิง-ชาย กลายเป็ นชื่อ ทัศนะหญิง-ชาย และใช้ช่อื นี้เรือ่ ยมา
สรุปก็คอื ในหน้าสารบัญของนิตยสารมีหมวดใหญ่ช่อื ว่า ทัศนะหญิง -ชาย ในหมวด
ใหญ่น้ีประกอบไปด้วย 2 คอลัมน์คอื “ทัศนะของหญิง” กับ “ทัศนะของชาย” โดยในทัศนะของ
หญิงและชายต่างก็มชี ่อื เฉพาะเจาะจงของแต่ละฉบับ เช่น ทัศนะของหญิงในฉบับที่ 1 มีช่อื ว่า
“ความอาภัพของลูกผูห้ ญิง” เขียนโดยผูใ้ ช้นามแฝงว่า “สันตี”
ทัศ นะหญิ ง -ชาย ได้ ร ับ ความสนใจจากผู้อ่ า นจ านวนมาก คุ ณ นิ ล วรรณเคยให้
สัมภาษณ์ นิตยสาร Horizons ในปี 2512 ว่า สตรีสาร มียอดจาหน่ ายมากกว่า 20,000 ฉบับ
หนึ่ งในคอลัม น์ ยอดนิ ยม คือ การแสดงความคิดเห็นโต้ตอบกันระหว่าง ทรรศนะหญิง กับ
ทรรศนะชาย ทีม่ ที งั ้ ผูเ้ ขียนประจาและเปิ ดรับจากผูอ้ ่านเพือ่ นามาพิจารณาตีพมิ พ์54
53

Sean Latham, “The Mess and Muddle of Modernism: The Modernist Journals Project and
Modern Periodical Studies,” Tulsa Studies in Woman’s Literature, Vol. 30, No.2 (Fall 2011), 407-428.
54 สุกญ
ั ญา หาญตระกูล, ปั ญญาแห่งยุคสมัย : คุณนิลวรรณ ปิน่ ทอง, 90.
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เนื่องจากเป็ นคอลัมน์ทไ่ี ด้รบั ความนิยมแพร่หลายและมีความต่อเนื่องยาวนาน มันจึง
สะท้อนความคิดของหญิงและชายในทศวรรษ 2490 ได้เป็ นอย่างดี ซึ่งในที่น้ี จะค้นคว้าจาก
สตรีสาร ปี ท่ี 1 ฉบับที่ 1 ต้นมีนาคม 2491 ถึง ปี ท่ี 9 ฉบับที่ 204 ปลายธันวาคม 2499 รวม
ทัง้ หมด 204 ฉบับ
จากนิตยสารทีต่ พี มิ พ์ทงั ้ หมด 204 ฉบับ ค้นพบจานวน 156 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 76.5
ในทีน่ ้ี จาก 156 ฉบับ ไม่ปรากฏคอลัมน์ “ทัศนะหญิงชาย” จานวน 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 68 และ
ฉบับ ที่ 148 การศึก ษาคอลัม น์ ท ัศ นะหญิง ชายจ านวน 154 ฉบับ พบว่า เนื้ อ หาส่ว นใหญ่
เกีย่ วกับความรักและความสัมพันธ์หญิงชาย มีเพียง 5 ฉบับ ที่ “ทัศนะของหญิง” นาเสนอเรื่อง
อื่น ๆ ได้แ ก่ ในวาระปี ใ หม่ อยากให้โ ลกน่ า อยู่ข้นึ และทุ ก คนคิด ถึง ส่ว นรวม (ฉบับ ที่ 20),
เราควรอ่านหนังสือทุกชนิด (ฉบับที่ 97), มดมีประโยชน์มากมาย (ฉบับที่ 115), ความเป็ นผูด้ ี
ควรดูกนั ทีจ่ ติ ใจ (ฉบับที่ 181), ชีวติ อยูไ่ ด้ดว้ ยความหวัง (ฉบับที่ 201) ขณะที่ “ทัศนะของชาย”
มีเนื้อหาอื่น ๆ จานวน 6 ฉบับ นัน่ คือ บุญคุณของบิดา (ฉบับที่ 18), โหราศาสตร์สูงส่งกว่า
ไสยศาสตร์หรือหมอดู (ฉบับที่ 96), มดเป็ นสัตว์ท่ีเลวร้าย (ฉบับที่ 117), อย่าเป็ นคนขี้บ่น
(ฉบับที่ 119), พ่อแม่ไม่ควรสอนลูกให้อยากเป็ นเจ้าคนนายคน หรือให้รกั ชาติโดยเกลียดคน
ต่างด้าว (ฉบับที่ 150), ควรเห็นใจและเข้าใจการกระทาของคนอื่น อย่าด่วนตัดสินคนเพียงผิว
เผิน (ฉบับที่ 162) ดังนัน้ เราจึงศึกษาทัศนะของหญิงจานวน 149 ฉบับ เทียบเคียงกับทัศนะ
ของชายจานวน 148 ฉบับ กล่าวคือ
เมื่อพิจารณาเนื้อหาเกีย่ วกับความรักและความสัมพันธ์หญิงชายในคอลัมน์ทศั นะของ
หญิงจานวน 149 ฉบับ สามารถจาแนกหมวดหมูไ่ ด้ดงั นี้
- ความรัก
จานวน 38
ฉบับ
- การศึกษา อาชีพ และสิทธิสตรี
จานวน 27
ฉบับ
- ผูช้ ายดีและผูช้ ายไม่ดี
จานวน 27
ฉบับ
- การเลือกคู่
จานวน 22
ฉบับ
- สามีดแี ละสามีไม่ดี
จานวน 21
ฉบับ
- ผูห้ ญิงดีและผูห้ ญิงไม่ดี
จานวน 21
ฉบับ
- ชูไทย ด่าเทศ
จานวน 15
ฉบับ
- ภรรยาดีและภรรยาไม่ดี
จานวน 12
ฉบับ
- ความเป็ นหญิง
จานวน 11
ฉบับ
- ความสวย
จานวน 5
ฉบับ
- ความใคร่
จานวน 0
ฉบับ
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อย่างไรก็ตาม เนื้อหาเกี่ยวกับความรักและความสัมพันธ์หญิงชายในคอลัมน์ ทศั นะ
ของชายจานวน 148 ฉบับ มีรายละเอียดดังนี้
- ผูห้ ญิงดีและผูห้ ญิงไม่ดี
จานวน 51
ฉบับ
- ภรรยาดีและภรรยาไม่ดี
จานวน 30
ฉบับ
- การศึกษา อาชีพ และสิทธิสตรี
จานวน 25
ฉบับ
- ความรัก
จานวน 24
ฉบับ
- การเลือกคู่
จานวน 22
ฉบับ
- ผูช้ ายดีและผูช้ ายไม่ดี
จานวน 18
ฉบับ
- ชูไทย ด่าเทศ
จานวน 16
ฉบับ
- สามีดแี ละสามีไม่ดี
จานวน 13
ฉบับ
- ความเป็ นหญิง
จานวน 13
ฉบับ
- ความใคร่
จานวน 12
ฉบับ
- ความสวย
จานวน 10
ฉบับ
ทัง้ 11 ประเด็นนี้ มีข้อน่ าสังเกตในเบื้ องต้นว่า ผู้หญิงและผู้ชายให้ค วามสนใจใน
ปริมาณที่ต่างกัน เช่น ผู้ชายเน้ นหนักไปที่เรื่องคุณสมบัติท่ดี หี รือไม่ดขี องผู้หญิงและภรรยา
ส่วนผูห้ ญิงให้ความสาคัญกับเรือ่ งความรักและความเสมอภาค ควบคูไ่ ปกับเรือ่ งคุณลักษณะทีด่ ี
ของผูช้ ายและสามี นอกจากนัน้ ในกรณีเรื่องความใคร่ซง่ึ ฝ่ ายชายกล่าวถึงจานวน 12 ฉบับ แต่
ฝ่ ายหญิ ง ไม่ ม ี ก ารกล่ า วถึ ง เรื่ อ งเซ็ ก ส์ เ ลย อย่ า งไรก็ ต าม สิ่ง ที่ น่ า สนใจมากกว่ า ก็ คื อ
ในแต่ละเนื้อหาทีก่ ล่าวถึงนัน้ แต่ละฝ่ ายอธิบายมันอย่างไร แตกต่างกันหรือไม่เช่นไร ซึ่งในทีน่ ้ี
จะเรียงลาดับจากสิง่ ที่ผูห้ ญิงให้ความสนใจมากที่สุดเป็ นลาดับแรก แล้วไล่เรียงจนครบทัง้ 11
เนื้อหา
6.1 ความรัก
ความรักเป็ นเนื้อหาที่ผู้เขียนฝ่ ายหญิงนาเสนอถึง 38 ฉบับ จากจานวนทัง้ สิ้น 149
ฉบับ โดยมีม ิติข องความรัก ที่ห ลากหลาย ซึ่ง จ าแนกได้ 5 มิติด้ว ยกัน นัน่ คือ รัก นัน้ สูง ส่ง
เหนือกว่าความใคร่ ก้าวข้ามความต่ าง ระวังความรัก หญิงรักเดียวมันคงแต่
่
ชายรักหลายโลเล
และอานาจหญิงชายกับความรัก
ความรัก - รักนั น้ สูงส่ งเหนื อกว่าความใคร่ จากทัศนะของหญิงจานวน 9 ฉบับ
ส่วนใหญ่มองว่าความรักเป็ นเรื่องของหัวใจหรืออารมณ์ความรูส้ กึ มากกว่าเรื่องของเหตุผล
ดังความว่า “ความรักมีอานาจประหลาด ไม่ตอ้ งการเหตุผล ผูห้ ญิงทีม่ กี ารศึกษาหรือไม่มกี ต็ าม
อาจมีเหตุผลกับทุกอย่าง แต่กบั ความรักอาจไม่จาเป็ น รูท้ งั ้ รู้ แต่หวั ใจมันเรียกร้องให้รกั เขา
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คิดถึงเขา สงสารเขา และจากเขาไปไม่ได้”55 นอกจากนัน้ ผูห้ ญิงยังมองว่าความรักงดงามและ
ละเอียดอ่อนกว่าความใคร่ “ที่คดิ ว่าเป็ นความรักนี้ แท้ท่จี ริงเป็ นความใคร่มากกว่า สมองและ
จิตใจไม่ได้มสี ว่ นด้วยเลย กายเท่านัน้ ทีท่ าพิษ ทีร่ สู้ กึ ว่าชายผูน้ ้ีน่ารัก หลายครัง้ เมือ่ ท่านกับเขา
ขัดใจกัน เขาก็จะทาให้ทา่ นคืนดีได้ดว้ ยเพียงวิธจี บู ของเขา”56
ไม่เพียงเท่านี้ ความรักยังมีคุณค่าเหนือกว่าเงินทอง เห็นได้จาก “แท้ทจ่ี ริงจะเรียกกัน
ว่าเป็ นความรักยังมิได้ ความรักเป็ นความรู้สกึ ละเอียดอ่อนลึกซึ้งแห่งจิตใจโดยแท้ ควรจะ
เรียกว่าสิง่ นัน้ เป็ นความพึงพอใจ...ความใหลหลงในสมบัตนิ อกกายจะมันเหมาะกว่
่
า ”57 อย่างไร
ก็ตาม มีผูห้ ญิงทีเ่ ห็นแย้งเรื่องนี้ 2 ท่าน โดยมองว่าเงินทองและปากท้องสาคัญกว่าความรัก
นัน่ คือ “ผูใ้ ดไม่กนิ เป็ นไม่ม ี มัวแต่นงั ่ ฝั นถึงความรักก็อมิ่ มีความสุข แต่พอไม่นึกก็ตอ้ งหิวทันที
ไม่มใี ครแน่ทห่ี ายใจเข้าก็รกั หายใจออกก็รกั เห็นหน้าคนทีค่ ุณรักก็อมิ่ ดิฉนั ว่า ไม่ชา้ ความรัก
ก็คงทาให้คุณตาย”58
ผูห้ ญิงส่วนใหญ่มองว่าความรักเป็ นเรื่องของหัวใจ มีคุณค่าเหนือกว่าความใคร่ และ
สาคัญกว่าเงินทอง โดยมีผูห้ ญิงส่วนน้อยที่แย้งว่าปากท้องและเงินทองก็สาคัญ กล่าวได้ว่า
นี่เป็ นส่วนหนึ่งของการสถาปนาให้ความรักเหนือกว่าความใคร่ มองว่าความรักบริสุทธิ ์สูงส่ง
เรือ่ งเซ็กส์เป็ นสิง่ ไม่ดี
ความรัก - ก้ าวข้ามความต่ าง ผู้หญิงไม่เพียงแต่จะเห็นว่าความรักเป็ นสิง่ สูงส่ง
ดีงาม ยังมองว่าความรักมีพลังนาพาให้กา้ วข้ามอุปสรรคและความแตกต่างระหว่างกันอีกด้วย
ในทีน่ ้ี มีทศั นะของหญิงจานวน 5 ฉบับ ซึ่งอธิบายเรื่องดังกล่าว บางฉบับเอ่ยถึงความต่างทาง
ศาสนา “ถ้าท่านรักกันดูดดื่มพอ ท่านย่อมไม่แคร์ในเรื่องศาสนา ท่านย่อมไม่เอาสองสิง่ นี้มาขึน้
ตราชูคกู่ นั เพราะท่านจะอยูร่ ว่ มกันด้วยหลักยึดมันอั
่ นเดียว คือ ความรูส้ กึ ผิดชอบชัวดี
่ ”59 อีกทัง้
บางฉบับก็กล่าวถึงความต่างทางวัย “ผูห้ ญิงกับผูช้ ายจะรักกันได้นนั ้ ย่อมหมายความว่า ระดับ
แห่งความคิดและความรูส้ กึ ของเขาทัง้ คู่ ได้มาบรรจบพบกัน ณ ทีจ่ ุด ๆ หนึ่งแล้วนันเอง
่
ทีจ่ ุดนี้
60
ไม่มอี ายุ ไม่มที งั ้ อาวุโสและความเยาว์” นอกจากนี้ บางฉบับยังนาเสนอเรือ่ งความรักของหญิง
ผู้พกิ ารทางกาย โดยกล่าวว่า “คนที่มคี วามรักแล้วจะไม่พะวงถึงสิง่ บกพร่ องเล็ก ๆ น้ อย ๆ

55

น้าผึง้ รวง, “จะทาจริงนัน้ แสนลาบาก,” สตรีสาร, ปลายกรกฎาคม 2498, 105.
รุง่ ทิวา, “หน้าเนื้อใจเสือ,” สตรีสาร, ต้นกันยายน 2494, 65.
57 ทิพวารี จีระพันธุ,์ “เนื่องมาจาก รักแท้แน่ จริงหรือ,” สตรีสาร, ปลายมีนาคม 2499, 97.
58 ระริน, “ถูกแล้ว รักกินไม่ได้,” สตรีสาร, ปลายกันยายน 2499, 110.
59 ยุพดี มงคลวัจน์, “อย่างไหนสาคัญกว่า ศาสนาหรือความรัก,” สตรีสาร, ต้นตุลาคม 2494, 69.
60 รัชนีฉายา, “ไม่สาคัญทีอ
่ ายุ,” สตรีสาร, ต้นมีนาคม 2499, 25.
56
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เหล่านี้เลย ด้วยเหตุท่คี วามรักเป็ นความงามในตัวของมันเองแล้ว จนไม่ต้องอาศัยความงาม
ของรูปวัตถุมาประกอบอีก”61
เป็ นทีน่ ่าสังเกตในเบือ้ งต้นว่า การก้าวข้ามความแตกต่างในทัศนะของหญิงนัน้ จากัด
เพียงเรือ่ งศาสนา วัย และความพิการ มิได้มมี ติ ขิ องเชือ้ ชาติ ชาติพนั ธุ์ และชนชัน้ แต่อย่างใด
ความรัก - ระวังความรัก นอกเหนือจากการนาเสนอความรักในด้านดีงามแล้ว ยังมี
ทัศนะของหญิงทีค่ อยตักเตือนให้เห็นว่าความรักมีทงั ้ ด้านทีห่ วานชื่นและขื่นขม เมื่อมีรกั ก็
หมดรักกันได้ ต้องระวังความรักให้ดี และหากผิดหวังแล้วก็ควรลุกขึน้ มาเริม่ ใหม่ เพราะความรัก
มิได้มเี พียงครัง้ เดียว โดยพบว่ามีทศั นะของหญิงเช่นนี้จานวน 11 ฉบับ เช่น “ข้าพเจ้าคิดว่ารัก
นัน้ เป็ นความสุขสาหรับคนทีช่ ่างคิด และเป็ นทุกข์ของคนทีเ่ พียงแต่รสู้ กึ ”62 หรือในลักษณะทีว่ ่า
“ความรักจึงเกิดได้หลายครัง้ แต่ละครัง้ เราก็นึกไว้แ ต่ต้ นว่า เป็ น รักแท้ท งั ้ นัน้ เพราะฉะนัน้
ถ้านับคร่าว ๆ แต่ละคนก็เห็นจะมีรกั แท้กนั ไม่ต่ากว่า 2-3 หนกว่าจะตายไปจากโลกนี้”63 รวมทัง้
เรื่องทีว่ า่ ความรักทาให้คนตาบอด “เวลาทีร่ กั กัน ต่างฝ่ ายต่างก็มองไม่เห็นข้อบกพร่องกัน เมื่อ
ได้ร่วมชีวติ กันด้วยการแต่งงานแล้ว ต่างฝ่ ายจะมองเห็นอุปนิสยั ทีแ่ ท้จริง ย่อมเป็ นบ่อเกิดของ
ความไม่สงบในครอบครัว”64
เห็นได้วา่ ผูห้ ญิงเข้าใจในเรือ่ งความรัก มิได้มองเพียงแต่ดา้ นดีงามเท่านัน้ ยังตักเตือน
ฝ่ ายหญิงด้วยกันให้ระมัดระวังด้านร้ายของความรัก และชีใ้ ห้เห็นวงจรของความรัก ว่าช่วงรัก
กันใหม่ ๆ ล้วนมองเห็นแต่ดา้ นดีของกันและกัน รวมทัง้ แนะนามิให้ยดึ ติดกับความรักมากนัก
หากต้องเลิกรากันก็ควรมีชวี ติ ใหม่ต่อไป
ความรัก - หญิ งรักเดียวมันคงแต่
่
ชายรักหลายโลเล กล่าวได้ว่า เรื่องรักนัน้ สูงส่ง
ก้าวข้ามความต่าง และระวังความรัก ล้วนเกี่ยวกับความรักในลักษณะทัว่ ๆ ไป ขณะที่เรื่อง
หญิงรักเดียวมันคงแต่
่
ชายรักหลายโลเลนัน้ เกีย่ วโยงกับความสัมพันธ์หญิงชายโดยตรง ในทีน่ ้ี
ทัศนะของหญิงจานวน 11 ฉบับ ต่างนาเสนอในทิศทางเดียวกัน นันคื
่ อ ผูห้ ญิงรักแท้มนคง
ั ่ แต่
ผูช้ ายรักง่ายหน่ายเร็ว เห็นได้จาก “อุทาหรณ์มมี ากเหลือเกินทีผ่ ชู้ ายซึง่ เคยออดฉะอ้อนสารพัน
เมื่อครัง้ ยังเป็ นคู่รกั นัน้ พอกาลเวลาล่วงไปได้สกั ปี สองปี ทช่ี กั จะเดินล้าหน้าเร็วจีจ๋ นภรรยาวิง่ ตาม
แทบไม่ทนั ทีเดียว”65 ดังนัน้ ผูห้ ญิงจึงต้องระวังคาลวงจากฝ่ ายชาย “ก่อนที่ท่านหญิงจะเชื่อใจ
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รัชนีฉายา, “ในความรักไม่มปี มด้อย,” สตรีสาร, ต้นเมษายน 2495, 67.
นิราส ณ นาวิน, “รักนัน้ ฉันใด,” สตรีสาร, ปลายกรกฎาคม 2497, 18.
63 รัชนีฉายา, “รักกันทีต
่ รงไหน,” สตรีสาร, ต้นกุมภาพันธ์ 2499, 89.
64 แก้วตา, “ความรักกับการแต่งงาน,” สตรีสาร, ปลายสิงหาคม 2499, 23.
65 รัชนีฉายา, “จนกว่าจะสิน
้ ลมปราณ,” สตรีสาร, ปลายพฤษภาคม 2495, 21.
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และมันใจในค
่
ารักของเขา จงอย่าได้หลงแต่เพียงลมปากทีใ่ คร ๆ ก็พูดได้ดว้ ยกันทัง้ นัน้ แต่ทว่า
จะมีความจริงใจประการใดและเพียงใดนัน้ เป็ นเรือ่ งทีค่ วรไตร่ตรองเสียก่อน”66
ทัศนะของหญิงดังกล่าวนี้ เท่ากับยอมรับว่าเพศหญิงเป็ นฝ่ ายรักเดียวใจเดียว ส่วน
เพศชายเป็ นฝ่ ายเจ้าชูห้ ลายใจ
ความรัก - อานาจหญิ งชายกับความรัก จากทัศนะของหญิงจานวน 10 ฉบับ ที่
กล่าวถึงเรื่องนี้ ปรากฏว่ามี 6 ฉบับ ซึ่งยอมรับว่าผู้ชายเป็ นฝ่ ายกระทาการในความรัก และ
ผู้หญิงต้องจายอมทุกอย่าง แม้จะถูกทาร้ายก็ตาม เห็นได้จาก “ผู้ชายอยู่เพื่อรัก เท่า ๆ กับที่
ผูห้ ญิงอยูเ่ พื่อถูกรัก ผูช้ ายจะรักหญิงกีค่ นก็ได้ เพราะเขาอยูเ่ พื่อประสาทพลังให้แก่หญิงทีไ่ ด้รบั
รักนัน้ และการทีจ่ ะติผชู้ ายเพราะเหตุทร่ี กั มากครัง้ ก็ไม่ถูกทีเดียว เพราะมันอยูท่ ผ่ี หู้ ญิงต่างหาก
ในการทีจ่ ะยอมให้เขารักหรือไม่”67 หรือในกรณีทว่ี ่า “ความจริงเธอเห็นความชัวของสามี
่
ทุกอย่าง
68
แต่เพราะความรักความสงสาร และความผูกพันทาให้เธอจากเขาไปไม่ได้”
ในทางตรงกันข้าม มีจานวน 4 ฉบับ ทีเ่ สนอให้ผหู้ ญิงแยกทางกับสามี อย่ายอมทนให้
เขาทุบตี ความว่า “ในกรณีท่ถี ูกสามีทุบตีอยู่เป็ นนิจนัน้ หาควรอดทนไม่ ผลร้ายไม่ได้เกิดกับ
ภรรยาคนเดียว สะท้อนไปถึงลูกด้วย ลูกเห็นแม่ถูกพ่อทารุณเสมอ ทาให้จติ ใจเศร้าหมองหดหู่”69
รวมทัง้ เสนอให้เข้าใจผู้หญิงด้วยกัน อย่ามีอคติกนั เอง เช่นกรณีท่ผี ู้หญิงตัดสินใจฆ่าตัวตาย
“ความรักเป็ นของมีค่า แต่จะมีค่ามากน้อยเพียงไร ต้องขึน้ อยู่แต่ละบุคคล . . . ตราบใดที่เธอ
ขาดรักซึง่ เป็ นความสุขทางใจแล้ว เธอก็ไม่ปรารถนาสิง่ ใด ทุกอย่างจะไม่ช่วยให้ชวี ิ ตเธอแจ่มใส
เมือ่ หัวใจต้องห่อเหีย่ วเช่นนี้นานวัน เธอทนไม่ได้ และก็ตดั ใจลาโลกไป”70
กล่ า วได้ว่า ในด้า นหนึ่ ง นัน้ ผู้ห ญิง ก็ส ยบยอมต่ อ การจัด วางให้ต นเองเป็ น ฝ่ ายถูก
กระทาการ แต่อกี ด้านหนึ่งก็พยายามปลดปล่อยตนเองจากกรอบของผูช้ ายเช่นกัน
ในมิตขิ องความรักนัน้ ผูห้ ญิงมองว่าความรักเป็ นสิง่ สูงส่ง สาคัญกว่าความใคร่และเงิน
ทอง ความรักช่วยให้ก้าวข้ามความต่างด้านวัยและศาสนา แต่ผู้หญิงก็ต้องเท่าทันความรัก
เพราะมันมีทงั ้ ด้านทีห่ วานและขม นอกจากนี้ ฝ่ ายหญิงยังมองว่าผูช้ ายเจ้าชู้ แต่ตนเองรักเดียว
ใจเดียว รวมทัง้ จัดวางให้ฝายชายเป็ นผูก้ ระทาการในความรัก นันคื
่ อ “ชายรัก หญิงถูกรัก” ทัง้ นี้
มีผหู้ ญิงบางส่วนเสนอให้แยกทางกับสามีทท่ี าร้ายทุบตีหรือมีหญิงอื่น
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ทิพวารี จีระพันธุ,์ “อย่าแน่ใจอะไรกับรัก,” สตรีสาร, ปลายธันวาคม 2498, 106.
ยุพยงค์, “ผูห้ ญิงรักเพือ่ อยู่ แต่ผชู้ ายอยูเ่ พือ่ รัก,” สตรีสาร, ต้นสิงหาคม 2491, 33.
68 น้ าผึง้ รวง, “จะทาจริงนัน
้ แสนลาบาก,” สตรีสาร, ปลายกรกฎาคม 2498, 105.
69 บัวขาว, “ธรรมะกับผูค
้ รองเรือน,” สตรีสาร, ปลายสิงหาคม 2498, 109.
70 วลัยมิตร ณ อักษร, “นานาคติของรัก,” สตรีสาร, ปลายกันยายน 2498, 34.
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อย่างไรก็ตาม ในทัศนะของชายกล่าวถึงเรื่องความรักจานวนทัง้ หมด 24 ฉบับ โดย
มองว่าความรักเป็ นสิง่ สูงส่งจานวน 8 ฉบับ และให้ระวังพิษสงของความรักจานวน 8 ฉบับ
รวมทัง้ เรื่อ งความรัก ก้า วข้า มความต่ า งทางชนชัน้ ศาสนา และเชื้อ ชาติ จ านวน 3 ฉบับ
นอกจากนี้ ยังนาเสนอความรักรูปแบบใหม่ทเ่ี รียกว่า รักแบบมิตรภาพหรือพลาทอนิค (Platonic
Love) จานวน 3 ฉบับ เป็ นที่น่าสังเกตว่า ไม่มกี ารกล่าวถึงความเจ้าชูห้ ลายใจและการทาร้า ย
ร่างกายภรรยาในทัศนะของชาย แม้เพียงสักฉบับ
6.2 การศึกษา อาชีพ และสิ ทธิ สตรี
ในทัศนะของหญิงกล่าวถึงเรื่องคุณค่าของเพศหญิง การศึกษา การประกอบอาชีพ
การทางานบ้าน และสิทธิสตรี จานวนทัง้ หมด 27 ฉบับ โดยจาแนกเป็ น 3 มิติ คือ การศึกษา
อาชีพและงานบ้าน รวมทัง้ สิทธิสตรี
เรื่องการศึกษานัน้ ปรากฏในทัศนะของหญิงจานวน 5 ฉบับ โดยทัง้ หมดเห็นควรให้
ผูห้ ญิงได้มกี ารศึกษาทีเ่ ท่าเทียมกับผูช้ าย เห็นได้จาก “ผูห้ ญิงควรได้รบั การสนับสนุ นให้ได้รบั
การศึกษาไม่น้อยไปกว่าผูช้ ายนัน้ มีเหตุผลหลายประการด้วยกัน ทีเ่ ห็นได้งา่ ย ๆ ก็คอื ประการแรก
ในฐานะมนุ ษย์หรือพลเมืองโลกคนหนึ่ง เธอมีหน้าที่จะต้องทาตนให้เป็ นมนุ ษย์ท่มี คี วามรูพ้ อ
ครองตัวอยู่ได้ในโลกอันทวีความคับขันยิง่ ขึน้ นี้ ”71 แม้แต่สาขาแพทยศาสตร์กไ็ ม่ควรกีดกัน
เพศหญิง “ปรากฏว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีกอ็ ุตส่าห์มกี ารเสนอให้ลดิ รอนสิทธิของผูห้ ญิง
มิให้ศกึ ษาวิชาการแพทย์!! ซึง่ ข้อนี้กย็ งิ่ จะทาให้เราสลดใจมากขึน้ อีก”72
เรื่องอาชีพและงานบ้านนัน้ มีในทัศนะของหญิงจานวน 7 ฉบับ โดยมี 3 ฉบับทีเ่ สนอ
ว่าผูห้ ญิงควรภูมใิ จในหน้าที่แม่บา้ น ไม่ควรออกไปทางานหาเงินนอกบ้าน “ภัยทะมึนกาลังรอ
อยูเ่ บือ้ งหน้าความดิน้ รนของมารดาทีล่ ะทิง้ หน้าทีแ่ ม่ของโลก ออกแสวงหาสิทธิเท่าเทียมชาย”73
ตรงกันข้าม ทัศนะของหญิงจานวน 4 ฉบับ แย้งว่าผู้หญิงควรประกอบอาชีพนอกบ้าน “โลก
ปั จจุบนั มิใช่โลกเดียวกับสมัยที่ผู้ชายมีหน้ าที่ทางานแต่ฝ่ายเดียว และผู้หญิงพึงใฝ่ ใจแต่ ใ น
ธุรการบ้าน การหุงหาอาหาร และการเลีย้ งลูกเท่านัน้ หากเป็ นสมัยทีท่ งั ้ หญิงและชายต้องทางาน
ร่วมกัน เดินเคียงบ่าเคียงไหล่กนั ไป”74 และภรรยาคาดหวังให้สามีช่วยทางานบ้าน ดังคากล่าวที่ว่า
“ผมกวาดบ้านแทบทุกวันแหละครับ บางวันก็ถูด้วย ไม่ใช่งานของผู้หญิงหรือของผู้ชายอะไร
หรอกครับ ในเมือ่ มันเป็ นงานใต้หลังคาเรือนของเราเอง”75
71

ดิฉนั เอง, “ผูห้ ญิงไม่ควรเรียนมาก?,” สตรีสาร, ต้นมีนาคม 2495, 71.
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เรือ่ งสิทธิสตรีหรือความเสมอภาคระหว่างหญิงชายนัน้ มีในทัศนะของหญิงจานวน 15
ฉบับ โดยเข้าข้างฝ่ ายหญิง จานวน 11 ฉบับ ทัง้ การตัง้ คาถามต่ อ สังคมที่ให้คุ ณ ค่า ลูก ชาย
มากกว่าลูกสาว “อนิจจาลูกหญิงเอ๋ย แม้แต่ยงั มิทนั เยีย่ มหน้ามามองโลก ก็ยงั ไม่อยูใ่ นข่ายแห่ง
ความต้องการในจุดแรกเสียแล้ว แม้ว่าคุณสมบัตขิ องเจ้า ทัง้ ความต้องการของโลกในผูห้ ญิงมี
ไม่น้อยกว่าผูช้ ายเลย”76 หรือการประณามหญิงโสดมากกว่าชายโสด “ความจริงก็มชี ายโสด
มากต่อมาก แต่ก็เป็ นเพียงความทึ่งหรือสนเท่ห์แก่ใจเท่านัน้ ไม่ถึงขัน้ เสียดสีต่างต่างนานา
เช่น หญิงโสดทัง้ หลาย และแน่ ละ สาหรับผูม้ จี ติ ใจไหวหวันหรื
่ อไม่หนักแน่ นพอ ก็อาจสะเทือนใจ
มิใช่น้อยในคากล่าวทีว่ า่ เป็ น ‘สาวทึมทึก’ บ้าง ‘สาวแก่’ บ้าง”77
นอกจากนี้ ผูห้ ญิงยังเปิ ดเผยว่าภรรยามีสถานะเหมือนกับทาสหรือคนรับใช้ “เพราะ
ภรรยาของเขา จะเป็ นทัง้ คูช่ วี ติ มิตรแท้ แม่ครัว พีเ่ ลีย้ ง และคนรับใช้พร้อมเสร็จ”78 โดยเสนอว่า
การเป็ นโสดก็คอื ทางเลือกทีด่ สี าหรับฝ่ ายหญิง “หญิงบางคนมีตาแหน่ งหน้าที่สงู จนผูช้ ายต้อง
อิจฉา ผู้หญิงที่อยู่ในสภาพเช่นนี้ ถ้าเพื่อเหตุ ผ ลอย่างแต่ก่อน เธออาจไม่ต้องแต่งงานก็ได้
เพราะเธอมีพร้อมแล้ว เธอไม่ตอ้ งคอยง้อผูช้ าย”79
ไม่เพียงเท่านี้ ฝ่ ายหญิงยังเสนอให้เข้าใจผูห้ ญิงทีต่ อ้ งทาแท้ง และเรียกร้องให้ฝ่ายชาย
ต้องร่วมรับผิดชอบ “ผูห้ ญิงท้องได้ตามลาพังตนเองหรือ หญิงกาลังเคราะห์รา้ ยเพราะการท้อง
แต่ชายผูท้ าให้หญิงเกิดท้องไม่ตอ้ งได้รบั เคราะห์กรรมอย่างใดเลย บางคราวกับยกย่องระหว่าง
กันเองว่า เป็ นเจ้าชู้ดี ได้หญิงเป็ นเมียแล้วไม่ต้องเลี้ยง” 80 อีกทัง้ ยังตีแผ่ให้เห็นว่าผู้ชายไม่
ยอมรับความเท่าเทียมกันทางเพศ “และกล่าวว่าหญิงก็คอยแต่อวดวิเศษร่าไป นี่กเ็ ป็ นการกด
หญิงไว้ไม่ให้หญิงแสดงความสามารถวิธหี นึ่งเหมือนกัน คล้ายกับว่าไม่เห็นด้วยในการทีห่ ญิง
ได้สทิ ธิเท่าเทียมชาย”81 อย่างไรก็ตาม มีผหู้ ญิงทีเ่ ห็นต่างจานวน 4 ฉบับ โดยมองว่าผูห้ ญิงเป็ น
เพศทีอ่ ่อนแอและต้องพึง่ พิงผูช้ าย “ธรรมชาติสร้างให้ผหู้ ญิงเป็ นเพศอ่อนแออย่างอ่อนโยน และ
สังคมก็กาหนดให้เป็ นช้างเท้าหลัง ผูห้ ญิงจึงเป็ นฝ่ ายจะได้รบั การพิทกั ษ์คุม้ ครอง และการเลีย้ งดู
จากชาย เพศแข็งแรงและเพศทามาหากิน”82
ในทัศนะของชายนัน้ มีเรื่องการศึกษา อาชีพ และสิทธิสตรี ทัง้ หมด 25 ฉบับ โดยมี
ความเห็นเชิดชูความเสมอภาคหญิงชายจานวน 12 ฉบับ ทัง้ เรื่องเห็นด้วยกับการศึกษาทีเ่ ท่าเทียม
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การยอมรับ ความสามารถของผู้ห ญิง อยากให้ผู้ห ญิง ลุ ก ขึ้น ต่ อ สู้ท งั ้ ในเรื่อ งครอบครัว และ
การเมือง รวมทัง้ ให้ผชู้ ายร่วมรับผิดชอบกรณีผหู้ ญิงทาแท้ง อย่างไรก็ดี ทัศนะของชายอีก 13
ฉบับ มองว่าผู้หญิงอ่อนแอ เสื่อมเสียง่าย ควรทางานบ้านเป็ นแม่ศรีเรือนต่อไป อย่ากินเหล้า
และหลายใจแบบผูช้ าย รวมทัง้ อย่ามาเป็ นนักการเมืองเพราะชอบแข่งขันและอิจฉากัน
6.3 ผูช้ ายดีและผูช้ ายไม่ดี
ในทัศนะของหญิง กล่าวถึงเรื่องผูช้ ายดีและผูช้ ายไม่ดี หรือผูช้ ายที่ผูห้ ญิงปรารถนา
จานวนทัง้ หมด 27 ฉบับ โดยมีถึง 10 ฉบับ ที่เน้ นว่าต้องเป็ นสุภาพบุรุษ ด้วยการให้เกียรติ
ผูห้ ญิง ไม่ปากโป้ ง และไม่สบู บุหรีใ่ นโรงหนัง “ผูช้ ายสมัยก่อนดวลดาบกันเพื่อรักษาเกียรติของ
สตรีไว้ ผูช้ ายสมัยนี้จบั มือสร้างมิตรภาพกันเมื่อได้ร่วมกล่าวร้ายต่อสตรี ดังนี้เราคงจะเห็น ได้
แล้ว กระมัง ว่า เพศอ่ อ นแอของสมัย นี้ คือ ใคร” 83 และมีจ านวน 8 ฉบับ ที่ไ ม่ช อบผู้ช ายเจ้าชู้
อีกทัง้ มีจานวน 2 ฉบับ ทีร่ งั เกียจผูช้ ายติดสุราและการพนัน นอกจากนัน้ ก็เป็ นประเด็นปลีกย่อย
ต่าง ๆ เช่น ต้องรักเด็ก ไม่งก ไม่เป็ นแมงดา ฯลฯ
ในอีกด้านหนึ่งนัน้ ทัศนะของชายเอ่ยถึงเรื่องผูช้ ายดีและผูช้ ายไม่ดี จานวน 18 ฉบับ โดย
นาเสนอว่าผูช้ ายทีด่ ตี อ้ งไม่เจ้าชูจ้ านวน 6 ฉบับ รองลงมาคือต้องเป็ นสุภาพบุรุษ ด้วยการเสียสละ
ทีน่ งให้
ั ่ กบั สตรี ซึง่ มีจานวน 3 ฉบับ อย่างไรก็ตาม ยังมีทศั นะของชาย 1 ฉบับ ทีเ่ สนอว่าผูช้ ายทีด่ ี
ต้องเจ้าชู้ เพราะจะรูว้ ธิ ที าให้ผหู้ ญิงมีความสุขทางเพศ รวมทัง้ อีก 1 ฉบับ ที่มองว่าเมื่อได้เสีย
กับหญิงใดแล้ว ต้องเปิ ดเผยเพือ่ มิให้หญิงนัน้ เปลีย่ นคูน่ อนไปเรือ่ ย ๆ
6.4 การเลือกคู่
ในทัศนะของหญิง มีเกีย่ วกับการเลือกคู่ครองจานวน 22 ฉบับ โดยมีถงึ 5 ฉบับทีม่ องว่า
การแต่งงานเป็ นความเสี่ยง ควรอยูเ่ ป็ นโสดดีกว่า “คนหนุ่ม ๆ สาว ๆ มักจะลืมนึกถึงความจริง
เมื่อมีรกั ก็นึกถึงแต่จะเข้าสูป่ ระตูววิ าห์และฝั นว่าจะพบแต่ความหวานสดชื่นตลอดไป แต่ผูท้ ่ี
เข้าประตูนนั ้ แล้วหลายร้อยคนอยากกระโจนออกมา”84 และมีจานวน 4 ฉบับทีใ่ ห้ผหู้ ญิงตัดสินใจ
อย่างรอบคอบก่อนแต่งงาน “อย่าคิดว่าการสมรสคือการปั ดเป่ าปั ญหาต่าง ๆ ต้องคิดให้รอบคอบ
สารวจตนเองให้มนใจว่
ั ่ าพร้อมหรือไม่สาหรับเรื่องยุ่งยากทีจ่ ะตามมา เช่น การเงิน ญาติพน่ี ้อง
อดีต และความเข้าใจในตัวว่าที่สามี”85 นอกจากนี้ มีจานวน 4 ฉบับซึ่งเสนอเรื่องพื้นที่และ
วิธกี ารแบบใหม่ของการพบปะหรือเลือกคูค่ รอง ขณะที่ มีจานวน 3 ฉบับซึง่ ยังถกเถียงกันไม่ลงตัว
ว่า หนุ่มสาวควรเลือกคูก่ นั เอง หรือให้ผใู้ หญ่เป็ นฝ่ ายจัดการ
83
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ในทัศนะของชาย มีเรื่องการเลือกคู่ครองจานวน 22 ฉบับ โดยมี 5 ฉบับทีไ่ ม่เห็นด้วย
กับพื้นที่และวิธกี ารแบบใหม่ในการจีบกัน เช่น การบอกรักในวันวาเลนไทน์ หรือสมาคมสื่อ
สมรส เป็ นต้น และมีจานวน 4 ฉบับที่มองว่าผู้หญิงไม่แต่งงาน เท่ากับโง่และฝื นธรรมชาติ
นอกจากนี้ มี 3 ฉบับที่ไม่อยากให้จดั พิธแี ต่งงานอย่างใหญ่โตเพราะเปลืองเงินทอง อีกทัง้
มี 3 ฉบับทีย่ งั หาข้อสรุปไม่ได้วา่ ควรเลือกคูก่ นั เองหรือให้ผใู้ หญ่เลือกให้
6.5 สามีดีและสามีไม่ดี
สามีดแี ละสามีไม่ดี หรือสามีท่ผี ูห้ ญิงปรารถนา ปรากฏอยู่ในทัศนะของหญิงจานวน
21 ฉบับ โดยมีถงึ 8 ฉบับทีเ่ น้นว่าต้องเอาใจใส่ภรรยาและลูก “ผูห้ ญิงแต่งงานเพื่อให้เป็ น ที่รกั
ไม่ใช่เพื่อเป็ นเครื่องอานวยความสะดวกแก่ท่าน อนึ่งภาระอันหนักของแม่บา้ นจะดูเบาบางลง
ถ้าเพียงแต่สามีจะให้ความรักแก่ภริยาอย่างเสมอต้นเสมอปลายเท่านัน้ ความรักทาให้งานเบา”86
และมี 7 ฉบับที่ต้องไม่เจ้าชู้ไม่นอกใจภรรยา “ถ้าสามีทุกคน ลองหลับตานึกถึงว่า ภริยาที่รกั
สุดสวาทของตนไปทานอกใจกับชายอื่น เรามีความรูส้ กึ อย่างไร บางทีจะเป็ นเครือ่ งทาให้เห็นใจ
และกระทาให้ชีวิตวิวาห์ของทุก ๆ ครอบครัวมีค วามสุขมากขึ้น ” 87 นอกจากนี้ ยังต้องช่วย
ภรรยาทางานบ้านอีกจานวน 4 ฉบับ “ภรรยาคนหนึ่ง ไม่ได้ทางานนอกบ้าน แต่ตอ้ งทาหน้าที่
ทัง้ เมียและแม่อย่างหนัก อยากให้ชายไทยเป็ นเหมือนชายอเมริกนั ทีช่ ว่ ยภรรยาทางานบ้าน”88
ในทัศนะของชายมีประเด็นสามีทด่ี จี านวน 13 ฉบับ เน้นเรื่องต้องเอาใจใส่ภรรยาและ
ช่วยทางานบ้านจานวน 6 ฉบับ และยังถกเถียงกันไม่จบว่าควรเจ้าชู้หรือไม่ควรเจ้าชูจ้ านวน
5 ฉบับ รวมทัง้ ต้องไม่ตดิ เหล้าอีก 2 ฉบับ
6.6 ผูห้ ญิ งดีและผูห้ ญิ งไม่ดี
ในทัศนะของหญิง นาเสนอเรื่องผู้หญิงดีและไม่ดจี านวน 21 ฉบับ โดยมี 6 ฉบับซึ่ง
เน้นว่าผูห้ ญิงทีด่ นี นั ้ ไม่ควรผ่านมือชายมาก่อน ต้องเป็ นกุลสตรี และรักนวลสงวนตัว “ครัง้ แรกที่
หญิงมอบความรักไว้ให้ชายใดนัน้ หมายถึงหัวใจของเธอมีมลทินแล้วเป็ นครัง้ แรก มันเป็ นรอย
จารึกไว้ในหัวใจชัวชี
่ วติ ”89 รวมทัง้ มี 3 ฉบับว่าหญิงดีต้องไม่เป็ นเมียน้อยหรือยุ่งเกี่ยวกับสามี
คนอื่น “เขาจะต้องแนะนาให้เธอหยุดยัง้ การดาเนินความรักกับชายนี้เสีย อันเป็ นคาแนะนาทีถ่ ูก
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แต่ยอ่ มไม่เป็ นทีพ่ งึ ปรารถนาแก่เธออย่างแน่นอน เพราะเธอได้ ‘ลุ่มหลงเขาเต็มชีวติ จิตใจ’ เสียแล้ว”90
นอกจากนัน้ ก็แยกย่อยว่าหญิงดีตอ้ งอ่อนหวานจานวน 2 ฉบับ ต้องเห็นความรักดีกว่าเงินทอง
จานวน 2 ฉบับ และต้องเป็ นแม่บา้ นแม่เรือนอีก 2 ฉบับ
ในทัศ นะของชาย มีเ รื่อ งผู้ห ญิง ดีแ ละไม่ด มี ากถึง 51 ฉบับ โดยเน้ น เรื่อ งกุล สตรี
รักนวลสงวนตัว และแม่ศรีเรือน จานวน 24 ฉบับ อีกทัง้ นาเสนอว่าไม่ควรหลายใจ เห็นแก่เงิน
และแต่งตัวโป๊ จานวน 16 ฉบับ เป็ นที่น่าสังเกตว่า ใน 16 ฉบับนี้ มีเรื่องการให้คุณค่าของ
พรหมจรรย์อยูด่ ว้ ย 1 ฉบับ นันคื
่ อ “น่าสงสารเพียงไร เธอเอาพรหมจารียเ์ ป็ นเดิมพัน เพื่อแลก
กับความหรูหราและความสบาย”91 นับเป็ นการใช้คาว่า “พรหมจรรย์” ครัง้ แรกบนพืน้ ทีแ่ ห่งนี้ก็
เป็ นได้
6.7 ชูไทย ด่าเทศ
ในทัศนะของหญิง มีเรือ่ งชูไทย ด่าเทศ จานวน 15 ฉบับ ซึง่ ถกเถียงกันเรือ่ งความเป็ น
ไทยกับความเป็ นตะวันตก โดยผูกโยงสิง่ เก่าเข้ากับความเป็ นไทย และสิง่ ใหม่เข้ากับความเป็ น
ตะวันตก ทัง้ นี้ มี 6 ฉบับทีเ่ ห็นว่าของเก่าและความเป็ นไทยเป็ นสิง่ ไม่ดี ของใหม่และความเป็ น
ตะวันตกเป็ นสิง่ ทีด่ ี โดยเฉพาะอยากให้สามีไทยช่วยทางานบ้านเหมือนชายอเมริกนั “ท่านคง
จะไม่ทราบหรอกว่า การที่สามีจะสละเวลาอันมีค่ามาช่วยทางานนิด ๆ หน่ อย ๆ ในบ้านนัน้
นาความชื่นใจมาให้ภรรยาของท่านมากมายเพียงไร . . . ไม่มพี อ่ บ้านไทยคนไหนดอกทีจ่ ะช่วย
ภรรยาล้างชามเหมือนพ่อบ้านอเมริกนั ”92 ในด้านตรงกันข้าม มี 9 ฉบับทีว่ พิ ากษ์ตะวันตกและ
ของใหม่ อยากให้หญิงไทยเป็ นกุลสตรีแบบเก่า ไม่เร่าร้อน และไม่เห็นแก่เงินทองมากกว่า
ความรัก “การทาตัวฟรีและอิสระอย่างหญิงอเมริกนั เป็ นสิง่ เหมาะและสมกับชนชาติของเขา
เท่านัน้ แต่อาจไม่เป็ นการน่ าดูเลยที่หญิงไทยเรา ซึ่งเคยสงบเสงีย่ มจะลุกขึน้ กระโดดโลดเต้น
โจนทะยานตามอย่างเขาเพือ่ แสดงว่าเราเจริญ”93
ในทัศนะของชาย มีเรื่อง ชูไทย ด่าเทศ จานวน 16 ฉบับ โดยมีเพียง 3 ฉบับทีช่ ่นื ชม
ตะวันตก ทีเ่ หลืออีก 13 ฉบับ ล้วนตาหนิของใหม่และความเป็ นตะวันตก ไม่วา่ จะเป็ นการแต่งกาย
การเต้นลีลาศ เนื้อหาในภาพยนตร์ และวันวาเลนไทน์ เพราะสิง่ เหล่านี้ทาให้หญิงไทยไม่เรียบร้อย
อ่อนหวานเหมือนในอดีต
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6.8 ภรรยาดีและภรรยาไม่ดี
ในทัศนะของหญิง มีเรื่องภรรยาดีและไม่ดีจานวน 12 ฉบับ จาแนกเป็ นเรื่องต้ อง
ทางานบ้าน 4 ฉบับ ต้องเอาอกเอาใจสามี 3 ฉบับ และยอมทนเมื่อสามีมหี ญิงอื่น 2 ฉบับ เช่น
“ปล่อยให้เขามีความลับของเขาบ้าง (หรือปล่อยให้เขาคิดว่าเขามี) เพราะความรักนัน้ จะยืดเยือ้
อยูน่ านกว่า ถ้าท่านไม่ขยันพรรณนารายละเอียดของมันบ่อยเกินไป”94 รวมทัง้ ห้ามเก่งเกินหน้า
เกินตาสามีจานวน 2 ฉบับ เช่นภรรยาคนหนึ่งซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ าได้ทุกอย่าง แต่เธอต้องแสร้ง
ว่า ท าไม่เ ป็ น “ด้ว ยธรรมดาผู้ช ายย่อ มไม่ช อบผู้ห ญิง ที่ส ามารถท าอะไรได้ไ ปเสีย ทุ ก อย่า ง
โดยเฉพาะในสิง่ ทีค่ วรจะเป็ นหน้าทีข่ องเขา”95
ในทัศนะของชาย มีเรื่องภรรยาดีและไม่ดจี านวน 30 ฉบับ โดยต้องเป็ นแม่ศรีเรือน
จานวน 15 ฉบับ และต้องให้สามีเป็ นผูน้ า ไม่หงึ หวง จานวน 11 ฉบับ นอกจากนัน้ ก็เป็ นเรื่อง
อื่น ๆ เช่น ไม่งมงายกับโชคลาง ไม่ตดิ พนัน ฯลฯ
6.9 ความเป็ นหญิ ง
ในทัศนะของหญิง นาเสนอเรื่องความเป็ นหญิงจานวน 11 ฉบับ โดยมี 9 ฉบับ ที่
เปรียบผู้หญิงเหมือนกับดอกไม้ เป็ นเพศที่อ่อนแอ และชอบให้อารมณ์ “สรุปได้ว่า ผู้หญิงพึง
ปฏิบตั ติ นให้เหมือนดอกไม้ ดอกไม้เป็ นทีน่ ่าชมเพราะความงามบอบบางฉันใด ผูห้ ญิงพึงเป็ นที่
ชื่นใจเพราะความนุ่มนวล”96 ฉบับอื่นทีเ่ หลือเป็ นเรือ่ งการรักสวยรักงาม และชอบการแต่งตัว
ในทัศนะของชาย นาเสนอเรื่องความเป็ นหญิงจานวน 13 ฉบับ โดยทัง้ หมด 13 ฉบับ
มองว่าผูห้ ญิงเหมือนดอกไม้ของชาติ อ่อนแอ ชอบใช้อารมณ์ และเชื่อในโชคลาง
6.10 ความสวย
ในทัศนะของหญิง มีเรื่องความสวยจานวน 5 ฉบับ โดยทัง้ 4 ฉบับเน้นว่าความสวย
ขึ้น อยู่ก ับ จิต ใจมากกว่าหน้ า ตา “เพราะความสวยควรจะมาจากใจอัน สบาย ผ่อ งใสชุ่ม ชื่น
มากกว่าจิตต์ใจทีข่ นุ่ หมองกลัดกลุม้ แม้ภายใต้ใบหน้างาม มิใช่หรือ ”97 อีกหนึ่งฉบับเสนอว่าควร
สวยด้วยธรรมชาติ มิใช่เพราะเครือ่ งสาอาง
ในทัศนะของชาย มีเรื่องความสวยจานวน 10 ฉบับ โดยมี 5 ฉบับที่ไล่เรียงลักษณะ
ของความงามไปทีละส่วนของร่างกาย นั บตัง้ แต่ ผม ดวงตา ใบหน้า อก หรือเอว เป็ นต้น ซึ่ง
ตรงกับขนบชมโฉมสตรีในวรรณคดีไทย นอกจากนัน้ มี 4 ฉบับที่เน้นว่าความสวยต้องควบคู่
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กับความดีความอ่อนหวาน และอีก 2 ฉบับที่มองว่าเครื่องสาอางและวิทยาศาสตร์มาช่วยให้
ผูห้ ญิงสวยงามขึน้
6.11 ความใคร่
ในทัศนะของหญิง ไม่ปรากฏเรือ่ งความใคร่อย่างชัดเจนในฉบับใดฉบับหนึ่ง
ในทัศนะของชาย มีเรื่องความใคร่จานวน 12 ฉบับ โดยมี 5 ฉบับที่มองว่าความใคร่
เป็ นสิง่ เลวร้าย ต้องควบคุมให้ดี ต่างจากความรักทีเ่ ป็ นสิง่ งดงาม นอกจากนัน้ มี 4 ฉบับทีเ่ อ่ย
ถึงความบริสทุ ธิ ์และพรหมจรรย์ของหญิงสาว ขณะทีอ่ กี 3 ฉบับเน้นว่าผูช้ ายต้องเชีย่ วชาญเรื่อง
เซ็กส์ ต้องเป็ นผูก้ ระทาการ เพราะผูห้ ญิงมีอารมณ์ทางเพศน้อยกว่าชาย และมี 1 ฉบับทีค่ ดิ ว่า
ไม่ควรมีอะไรกันก่อนแต่งงาน
7. นัยยะเชิ งเนื้ อหาของทัศนะหญิ งชาย
การพิจารณาทัศนะหญิงชายในเชิงปริมาณและเชิงเนื้อหา พบว่า ผูห้ ญิงให้ความสนใจ
ในเรื่องความรักมากทีส่ ดุ โดยมองว่าความรักนัน้ สูงส่ง เป็ นเรื่องของหัวใจ และอยูเ่ หนือความต้องการ
ทางกายหรือความใคร่ ความรักยังมีพลังช่วยให้กา้ วข้ามความแตกต่างระหว่างกัน ทัง้ ในเรื่อง
ศาสนาและวัย ขณะทีฝ่ ่ ายชายก็มคี วามเห็นไปในทิศทางเดียวกับฝ่ ายหญิง กล่าวได้วา่ ลักษณะ
เช่นนี้เป็ นส่วนหนึ่งของความรักแบบชนชัน้ กลาง ที่เรียกว่า “รักแบบโรแมนติก” (romantic love)
หรือเป็ นความรักสมัยใหม่ทเ่ี พิง่ เริม่ ต้นขึน้ ช่วงต้นรัตนโกสินทร์
ผู้หญิงยังมองว่าตนเองเป็ นฝ่ ายรักเดียวใจเดียว แต่ผู้ชายเป็ นพวกหลายใจ รักง่าย
หน่ ายเร็ว ผูห้ ญิงจึงต้องระมัดระวังความรักของผูช้ ายให้ดี ดูเหมือนสิง่ นี้คอื การประณามความ
เจ้าชู้ของผู้ชาย แต่ในอีกด้านหนึ่งนัน้ มันคือการสร้าง “ภาพเหมารวม” (stereotype) ว่าโดย
ปกติหรือตามธรรมชาติแล้ว ผู้หญิงต้องรักเดียวใจเดียว ผู้ชายต้องหลายใจ ภาพเหมารวม
ดังกล่าวกลายเป็ นกรอบในการตัดสินว่าผูห้ ญิงที่ดตี ้องไม่ผ่านมือชายมาหลายคน เห็นได้จาก
ในหัวข้อผูห้ ญิงดีและผูห้ ญิงไม่ดี
สิง่ ทีน่ ่าสนใจก็คอื ผูห้ ญิงโยงเรือ่ งความรักกับอานาจ โดยในด้านหนึ่งเสนอให้สงบยอม
กับอานาจของสามี แม้เขาจะทาร้ายทุบตีหรือมีผหู้ ญิงอื่นก็ตาม แต่ในอีกด้านหนึ่งก็ปลุก กระแส
ให้ฝ่ายหญิงลุกขึน้ สู้ อย่ายอมให้ผชู้ ายใช้ความรุนแรงกับตนต่อไป
ไม่เพียงเท่านี้ ในกรณีของสิทธิสตรียงั พบว่า ผูห้ ญิงส่วนใหญ่วพิ ากษ์อคติทางสังคมที่
มีต่อลูกสาวและหญิงโสด เรียกร้องการศึกษาทีเ่ ท่าเทียมกัน อยากให้ผหู้ ญิงปลดแอกจากงานบ้าน
หรือทาสในครอบครัว และเห็นด้วยกับการมีนักการเมืองหญิง อย่างไรก็ตาม มีผหู้ ญิงส่วนน้อย
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ทีเ่ ห็นแย้ง ไม่อยากให้ออกมาทางานนอกบ้าน อยากให้เป็ นแม่บา้ นแม่เรือนต่อไป ขณะทีผ่ ชู้ าย
มีความเห็นแบ่งเป็ น 2 ฝ่ าย โดยเข้าข้างเพศหญิงครึง่ หนึ่ง และประณามเพศหญิงอีกครึง่ หนึ่ง
ในเรื่องผูช้ ายที่ดแี ละสามีท่ีดนี ัน้ ผูห้ ญิงมองว่าต้องเป็ นสุภาพบุรุษ ไม่เจ้าชู้ เอาใจใส่
ภรรยาและลูก รวมทัง้ ควรช่ว ยภรรยาท างานบ้าน ขณะที่ผู้ช ายก็ม ีค วามเห็น ในลัก ษณะที่
ใกล้เคียงกัน เพียงแต่ฝ่ายชายบางคนยังมองว่าการเจ้าชูเ้ ป็ นสิง่ ทีด่ ี
ส่วนเรื่องผู้หญิงที่ดแี ละภรรยาที่ดี ผู้หญิงมีความคิดว่ าต้องเป็ นกุลสตรี ไม่ผ่านชาย
หลายคน ไม่เป็ นเมียน้อย ทางานบ้าน เอาใจสามี และไม่เก่งเกินหน้าเกินตาสามี ขณะทีผ่ ชู้ าย
อยากให้ผหู้ ญิงและภรรยาเป็ นแม่ศรีเรือน ไม่หลายใจ ไม่หงึ หวงสามี และยอมให้สามีเป็ นผูน้ า
ในประเด็นการเลือกคู่ครองนัน้ ผู้หญิงคิดว่าการแต่งงานมีความเสี่ ยงสูง ต้องเลือก
อย่างระมัดระวัง ดังนัน้ การเป็ นโสดจึงเป็ นทางเลือกหนึ่งทีด่ ี ผูห้ ญิงยังปรารถนาให้มพี น้ื ทีแ่ ละ
วิธกี ารแบบใหม่สาหรับการพบปะสมาคม หรือการดูใจกันระหว่างหนุ่ มสาว ตรงกันข้าม ผูช้ าย
เสนอว่า ผูห้ ญิง ควรต้อ งแต่ง งาน ไม่เ ห็น ด้ว ยกับ พื้น ที่แ ละวิธ กี ารแบบใหม่ ที่เ ปิ ด โอกาสให้
หนุ่มสาวใกล้ชดิ กัน เป็ นทีน่ ่าสังเกตว่า มีการถกเถียงจานวนน้อย เรือ่ งใครควรเป็ นฝ่ ายตัดสินใจ
เลือกเนื้อคู่ ระหว่างหนุ่ มสาวเลือกกันเองหรือผูใ้ หญ่จดั หาให้ อาจเป็ นเพราะสังคมก้าวข้ามเรื่องนี้
ไปเกือบจะสิน้ เชิงแล้ว โดยปล่อยให้การชีข้ าดอยูท่ ห่ี นุ่มสาวนั น่ เอง ปรากฏการณ์เช่นนี้สง่ ผลให้
ผูห้ ญิงต้องคิดหนักว่าความรักคืออะไร จะแต่งงานดีหรือไม่ หรือควรเลือกคูค่ รองอย่างไร
กรณีชไู ทย ด่าเทศ บ่งชีว้ า่ ผูห้ ญิงจานวนไม่น้อยเห็นด้วยกับกรอบคิดแบบใหม่ทไ่ี ด้รบั
อิทธิพลจากตะวันตก โดยเฉพาะการช่วยภรรยาทางานบ้านแบบผูช้ ายตะวันตก แต่ผหู้ ญิงส่วนใหญ่
ยังชื่นชมวัฒนธรรมไทยแบบเก่า ปรารถนาให้ผหู้ ญิงเรียบร้อยเป็ นกุลสตรี เช่นเดียวกับความคิด
ของผูช้ ายส่วนใหญ่ท่รี ุมด่าการแต่งตัวโป๊ การเต้นลีลาศ การชมภาพยนตร์ และวันวาเลนไทน์
ว่าเป็ นของตะวันตก ทาให้ผหู้ ญิงไทยใจแตก
นอกจากนี้ ผูห้ ญิงยังมองว่าตนเองเหมือนกับดอกไม้ ทีน่ ุ่มนวลอ่อนหวาน และชอบใช้
อารมณ์มากกว่าเหตุผล ขณะทีผ่ ชู้ ายก็คดิ เห็นเช่นเดียวกัน
เป็ นทีน่ ่าสนใจอีกด้วยว่า ผูห้ ญิงไม่นาเสนอเรื่องความใคร่อย่างชัดเจน ส่วนผูช้ ายเน้นว่า
ความใคร่เป็ นสิง่ เลวร้าย ความรักเป็ นสิง่ ทีด่ ี และผูช้ ายมองว่าความบริสทุ ธิ ์หรือพรหมจรรย์ของ
ผูห้ ญิงเป็ นสิง่ มีคา่
สรุปได้ว่า ประเด็นทีผ่ หู้ ญิงถกเถียงกันเองมากทีส่ ุด ได้แก่ ผูห้ ญิงควรลุกขึน้ ต่อสูเ้ พื่อ
ความเสมอภาคหญิงชายในมิติต่าง ๆ หรือไม่ โดยเห็นควรต่อสู้ 11 เสียง เห็นแย้ง 4 เสียง,
ผูห้ ญิงควรชื่นชมแนวความคิดใหม่และความเป็ นตะวันตกหรือไม่ โดยเห็นควรกับสิง่ ใหม่ 6 เสียง
เห็นแย้ง 9 เสียง, ผูห้ ญิงควรเลิกกับสามีท่ที ุบตีและมีหญิงอื่นหรือไม่ โดยเห็นควรให้เลิกรา
4 เสียง เห็นแย้ง 6 เสียง, ผูห้ ญิงควรออกไปทางานนอกบ้านหรือไม่ โดยเห็นควรออกไปทางาน
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4 เสียง เห็นแย้ง 3 เสียง, และการแต่งงานมีความเสี่ยง ผูห้ ญิงควรอยูเ่ ป็ นโสดหรือไม่ โดยเห็น
ควรเป็ นโสด 5 เสียง เห็นแย้ง 1 เสียง
อย่างไรก็ตาม ในทัศนะของชายนัน้ เห็นควรให้ผหู้ ญิงลุกขึน้ ต่อสูเ้ พื่อความเสมอภาค
หญิงชาย 11 เสียง เห็นแย้ง 11 เสียง, เห็นควรให้ผหู้ ญิงชื่นชมแนวความคิดใหม่และความเป็ น
ตะวันตก 3 เสียง เห็นแย้ง 13 เสียง, เห็นควรให้ผหู้ ญิงออกไปทางานนอกบ้าน 0 เสียง เห็นแย้ง
2 เสียง, เห็นควรให้ผหู้ ญิงอยู่เป็ นโสด 1 เสียง เห็นแย้ง 4, และไม่มคี วามเห็นในกรณีให้ผหู้ ญิง
เลิกกับสามีทท่ี ุบตีและมีหญิงอื่น
กล่าวอย่างรวบรัดก็คอื ผูห้ ญิงส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการลุกขึน้ มาเรี ยกร้องเพื่อความ
เท่าเทียมกับเพศชาย ทัง้ ในเรื่องการศึกษาและการทางานหาเลี้ยงชีพ ผู้หญิงจานวนไม่น้อย
ต้องการก้าวข้ามจากความคิดเก่าและความเป็ นไทย ไปสูก่ รอบคิดใหม่และความเป็ นตะวันตก
โดยเฉพาะการช่วยกันทางานบ้าน ผู้หญิงยังตระหนักว่าการแต่งงานมีความเสีย่ ง อาจถูกทา
ร้ายทุบตีจากสามี ดังนัน้ จึงเห็นว่าการเป็ นโสดก็คอื ทางเลือกหนึ่งทีน่ ่าสนใจ
8. นัยยะเชิ งรูปแบบของทัศนะหญิ งชาย
ทัศนะหญิงชายไม่เพียงจะสะท้อนความคิดของผู้หญิงและผู้ชายในทศวรรษ 2490
คอลัมน์ คู่แย้งเช่นนี้ ยงั เป็ นสิง่ ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในหน้ านิตยสารฉบับใด จนส่งผลให้ม ี
กระแสตอบรับจากผูอ้ ่านจานวนมาก เห็นได้จากยอดพิมพ์ครัง้ ละ 20,000 เล่ม อย่างไรก็ตาม
รูปแบบของการจัดวางให้เกิดการอภิปรายถกเถียงกันระหว่างหญิงชายในสังคมไทย มิใช่เป็ น
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ในยุคนี้เท่านัน้ เห็นได้จากเพลงปฏิพากษ์นนเอง
ั่
เพลงปฏิพากย์หรือเพลงโต้ตอบ (dialogue songs) เป็ นเพลงพื้นบ้านประเภทหนึ่งที่ม ี
ปรากฏอยูใ่ นทุกภาคของประเทศไทย เป็ นเพลงทีช่ ายหญิงใช้รอ้ งโต้ตอบกันในเชิงเกีย้ วพาราสีและ
เชิงสังวาส มีโวหารพาดพิงไปถึงเรื่องทางเพศ จนเป็ นทีน่ ิยมแพร่หลายมากทีส่ ุด เช่น ในภาคกลาง
จะมีเพลงฉ่อย เพลงเรือ เพลงอีแซว ภาคเหนือมีซอ หรือภาคอีสานมีลากลอน ลาชิงชู้ เป็ นต้น98
เรื่องเพศเป็ นแก่นสาคัญของเพลงปฏิพากย์ จนยอมรับกันว่าสามารถกล่าวถึงเรื่อง
เพศได้อย่างอิสระ ไม่ถอื ทัง้ คนร้องและคนฟั ง คนร้องจะใช้ถอ้ ยคาตรง ๆ หรือใช้ภาษาสัญลักษณ์
คนฟั ง ก็จ ะหัว เราะขบขัน เพลงปฏิพ ากย์ท าให้ผู้ห ญิง แหวกกรอบออกมายืน อยู่ใ นสถานะ
เดียวกับชาย คนที่เป็ นแม่เ พลงสามารถปฏิบ ตั ใิ นสิง่ ซึ่ง ผู้หญิง ทั ่วไปยากจะปฏิบ ตั ไิ ด้ เช่น
การต่อปากต่อคา การด่าว่าชาย พ่อเพลงซึ่งเป็ นตัวแทนของเพศชายก็ไม่พงึ พอใจในความ
98

สุกญ
ั ญา ภัทราชัย, เพลงปฏิพากย์ : บทเพลงแห่งปฏิภาณของชาวบ้านไทย (กรุงเทพฯ: โครงการ
ตาราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540), 1-13.
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เสมอภาคนี้ เท่าไรนัก บ่อยครัง้ ที่ป รากฏว่าพ่อเพลงจะคอยปรามว่าถึงอย่างไรก็สู้ลูกผู้ชาย
ไม่ได้99 เห็นได้จากเพลงอีแซว ความว่า
ชาย
หญิง

เอ็งเป็ นผูห้ ญิงอย่าอวดหยิง่ ไปนัก ถ้าอวดหยิง่ พ้นหยักข้าไปเมือ่ ไร
เอ็งเป็ นผูห้ ญิงอย่าอวดหยิง่ ห้องหย่อง สาหรับไปอยูใ่ ต้ทอ้ งของไอ้พวกผูช้ าย
สาหรับไปอยูใ่ ต้ทอ้ งของไอ้พวกผูช้ าย
เจ้าหัวฉลาเจ้าหน้าเฉลิม ปะลูกคูเ่ ดิมของมึงเป็ นไร
เจ้าหน้าเหียเลียเหียไม่ได้เลียน้าหิน แลของแม่โยพินแล้วก็บา้ นไกล
ให้ไปรักอีกเฒ่าทีเ่ ขาเฝ้ าบ้าน นันแหละเขาค่
่
อยต้องการของมึงเป็ นไร100

การต่อยอดจากขนบของเพลงปฏิพากษ์ พบเห็นผ่านการโต้วาทีในประเด็นต่าง ๆ ซึ่ง
ปรากฏเป็ นข่าวบ่อยครัง้ ใน สตรีสาร เช่น “งานประจาปี ของ ร.ร. ประจาจังหวัดอ่างทอง มีการโต้วาที
ในญัตติว่า ‘มีเมียหลายคน ดีกว่ามีเมียคนเดียว’ ผูเ้ สนอคือ ม.ร.ว. คึกฤทธิ ์ ปราโมช รัฐมนตรี
สังราชการกระทรวงการคลั
่
ง ผู้ค้า นได้แ ก่ ห ลวงอัง คณานุ ร ัก ษ์ อดีต รัฐ มนตรีส งั ่ ราชการ
กระทรวงมหาดไทย ข้าหลวงประจาจังหวัดตัดสินให้เสมอ”101 นิตยสารนี้ ยังประชาสัมพันธ์ว่า
จะจัดงานโต้วาทีเพื่อหารายได้อีกด้วย “ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ศกนี้ เวลา 16.30 น. คณะ
น.บ.ท. และ ธ.บ. หญิง จะได้จดั ให้ม กี ารโต้วาทีที่ม หาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ฯ ในญัตติว่า
‘ควรให้ผหู้ ญิงเข้าช่วยแก้ไขสถานะการเมือง’ ม.ร.ว. หญิงถนอมศรี เทวกุล ธ.บ. เป็ นฝ่ ายเสนอ
นายเงิน อินทรชาติ ศ.ม. เป็ นฝ่ ายค้าน ทัง้ นี้ เพือ่ เก็บเงินสงเคราะห์ผปู้ ระสพอัคคีภยั ”102
กล่าวได้วา่ สตรีสาร ทัง้ จัดโต้วาทีดว้ ยตนเอง และนาเสนอข่าวการโต้วาทีในจังหวัดต่าง ๆ
เพราะต้องการเปิ ดพืน้ ทีใ่ ห้ผหู้ ญิงได้แสดงความคิดโต้ตอบกับเพศชายอย่างจริงจัง เห็นได้จาก
“จังหวัดนครราชสีมามีการโต้วาทีญตั ติว่า ‘แม่บา้ นไม่ควรรับราชการ’ ฝ่ าย
เสนอเป็ นชายล้วน นายสุวาท เชือ้ ปรุง เป็ นผูน้ าฝ่ ายเสนอ ฝ่ ายค้านเป็ นสตรี
สาวโสดล้วน มีนางสาววรณี สัฌชุกร เป็ นหัวหน้า ผลปรากฏว่าเสมอกัน แต่
ผู้ ฟั งส่ ว นมากเห็ น ว่ า ฝ่ ายหญิ ง ควรชนะ. . .เราดี ใ จที่ ส หายสตรี แ ห่ ง
นครราชสีมา มีความกล้าแสดงความคิดเห็นให้ปรากฏเปิ ดเผย นับว่าเป็ น
99

เรือ่ งเดียวกัน, 85-98.
เรือ่ งเดียวกัน, 259.
101 ดูใน สตรีสาร, ต้นเมษายน 2491, 18.
102 ดูใน สตรีสาร, ต้นกุมภาพันธ์ 2492, 6.
100
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ก้า วหนึ่ ง ที่เ ขยิบ เข้า ไปใกล้ค วามสมบูร ณ์ ข องสตรีป ระชาธิป ไตย เราขอ
สนั บ สนุ น ให้ส ตรีใ ช้ดุ ล ยพินิ จ และแสดงความคิด เห็น ให้ป รากฏกัน มาก
ยิง่ ขึน้ 103
ทัง้ เพลงปฏิพากษ์และการโต้วาทีต่างเป็ นรูปแบบที่ผูห้ ญิงสามารถอภิปรายถกเถียง
กับเพศชายอย่างเสมอภาคเท่าเทียม แต่ทงั ้ สองรูปแบบยังเป็ นการโต้ตอบกันผ่านคาพูดหรือ
คาร้อง โดยมีปฏิภาณไหวพริบเป็ นตัวชี้ขาด ขณะทีท่ ศั นะหญิงชายต่างออกไปอย่างชัดเจน
เพราะเป็ นการต่อสูก้ นั ผ่านการเขียนถ้อยคาทีจ่ ริงจัง โดยวัดกันทีเ่ หตุและผล จึงนับเป็ นการทางาน
ทางความคิดอย่างน่าสนใจของนิตยสารฉบับนี้
ตัวอย่างหนึ่งของการถกเถียงที่สาคัญในทัศนะหญิงชาย คือเรื่อง สันติ-วีณา ซึง่ เป็ น
ภาพยนตร์ไทยทีอ่ อกฉายปี 2497 ภาพยนตร์เล่าเรื่อง เด็กชายสันติ ทีต่ าบอด อาศัยอยู่กบั พ่อ
โดยมีเด็กหญิงวีณาซึ่งมีฐานะดีกว่าค่อยช่วยเหลือดูแล และป้ องกันมิให้เด็กทีช่ ่อื ไกร มารังแก
สันติยา้ ยไปอยูใ่ นถ้ากับหลวงตารูปหนึ่ง โดยหวังว่าผลบุญจะช่วยให้มองเห็น เด็กทัง้ สองยังไปมา
หาสู่กนั กระทังโตเป็
่
นหนุ่ มเป็ นสาว และรักใคร่ชอบพอกัน ถึงขนาดหนีตามกันไป แต่ไกรมา
ขัดขวางและได้แต่งงานกับวีณา สันติโศกเศร้าจนไม่ได้ยนิ เสียงหินในถ้าถล่ม หลวงตาเข้า
ช่วยเหลือสันติจนถูกหินทับตาย ปาฏิหาริยช์ ่วยให้ดวงตาของสันติมองเห็น ในงานศพหลวงตา
วีณาพบกับสันติ โดยบอกว่ายังรักสันติอยู่และจะรักตลอดไป สันติตดั ใจและบวชเป็ นพระตาม
คาขอของหลวงตา
ภาพยนตร์เรื่องนี้ นาเสนอว่าความรักเป็ นสิง่ งดงาม แม้ฝ่ายหนึ่งตาบอดหรือฐานะ
ต่างกันก็สามารถรักกันได้ รวมทัง้ จัดวางให้ตวั เอกหญิงเป็ นผูร้ เิ ริม่ ความสัมพันธ์ โดยวีณาเป็ น
ฝ่ ายขอจูบสันติก่อน และยังมันคงในความรั
่
กเสมอ เรื่องเล่าที่มตี วั เอกหญิงเป็ นผู้กระทาการ
อย่างชัดเจนเช่นนี้ ส่งผลให้ผชู้ ายต้องเขียนประณามวีณาผ่านคอลัมน์ทศั นะของชาย ความว่า
“รักของวีณาเป็ นเพียงรักด้วยอารมณ์ซง่ึ น่าหวาดกลัวสาหรับเด็กหญิง หรือหญิงสาววัยเยาว์ทด่ี ู
ภาพยนตร์เรื่องนี้แล้ว อาจเคลิ้มคิดไปว่าความรักของวีณา เป็ นแบบอย่างที่งดงาม แม้วณ
ี า
แต่งงานกับชายที่พ่อแม่เลือกให้แล้ว เธอก็ยงั บอกกับพระสันติว่า เธอยังรักและยังคิดจะได้
กลับมาหาสันติอกี ซึง่ เป็ นความรักทีน่ ่ากลัว”104
ทัศนะของชายข้างต้น ก่อให้เกิดกระแสการถกเถียงในฉบับต่อมา โดยมีผชู้ ายคนหนึ่ง
เห็นแย้งกับชายคนแรก ความว่า

103
104

ดูใน สตรีสาร, ปลายพฤศจิกายน 2492, 12.
คนช่างระแวง, “ความรักของวีณา,” สตรีสาร, ปลายมกราคม 2498, 28, 144.
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“ไปดูหนังเรื่อง สันติ-วีณา สองรอบ เมื่ออ่านงาน ความรักของวีณา ในฉบับ
ที่ 158 แล้วคิดว่า ความรักอย่างที่วณ
ี ามีต่อสันติเป็ นความรักที่หาได้ยาก
จากหญิงสาวสมัยนี้ หรือถ้าจะพูดว่าหาไม่ได้เอาเลย ก็คงจะไม่ผดิ ความจริง
ไปมากนัก เพราะความรักของวีณาเป็ นความรักทีไ่ ม่ตอ้ งการสิง่ ใดตอบแทน
เลย จึงเป็ นรักแท้ทบ่ี ริสทุ ธิ ์ ควรแก่การยกย่อง เมือ่ สิน้ หนทางเธอจึงยอมแต่ง
กับ ไกร คนที่พ่อ แม่บ งั คับ แทนที่จ ะฆ่า ตัว ตายซึ่ง มีแ ทบทุ ก วัน ตามหน้ า
หนังสือพิมพ์”105
ในทัศนะของหญิงฉบับต่อมา นาเสนอความเห็นของผู้หญิง 2 คน ที่ไม่เห็นด้วยกับ
ทัศนะของชาย 2 คนก่อนหน้า กล่าวคือ “ผูช้ ายทีใ่ ช้นามว่า ช่างระแวง ไม่เห็นด้วยทีว่ ณ
ี าพูดกับ
พระสันติวา่ เธอยังรักและจะกลับมาหาสันติอกี โดยผูห้ ญิงทีช่ ่อื ระไว แย้งว่าคาพูดนี้เกิดขึน้ ช่วง
งานศพหลวงตา สันติยงั ไม่ได้บวชและเพิง่ หายจากตาบอด นอกจากนัน้ ผูห้ ญิงทีช่ ่อื พ. ศกุนตะลักษณ์
อยากให้ผชู้ ายทีช่ ่อื อ. อิสสรานุรตั น์ พยายามเข้าใจในสถานการณ์ทว่ี ณ
ี าต้องเผชิญอยู่”106
เห็นได้ว่า ผูช้ ายคนหนึ่งรับไม่ได้ทต่ี วั เอกหญิงยังบอกรักกับตัวเอกชาย ทัง้ ทีแ่ ต่งงาน
ไปแล้ว จนเกิด อคติคิด ไปว่า เหตุ ก ารณ์ น้ี เ กิด ขึ้น ในช่ว งที่ต ัว เอกชายบวชเป็ น พระ ผู้ห ญิง
พยายามโต้แย้งกับทัศนะของชายโดยอิงกับหลักฐานข้อเท็จจริงในภาพยนตร์ และต้องการให้
ผูช้ ายเข้าใจหัวอกของผูห้ ญิงยามต้องเผชิญกับปั ญหาความรัก
ทัศนะหญิงชายจึงเป็ นพืน้ ทีส่ าคัญให้ผหู้ ญิงลุกขึน้ มาถกเถียงกับเพศชายอย่างมีเหตุมผี ล
เหมือนกับการสานต่อสิง่ ทีเ่ พลงปฏิพากษ์เคยทาไว้ และยังเป็ นการต่อยอดจากการโต้ วาทีให้ม ี
ลักษณะอันจริงจังมากขึน้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คอื ทัศนะหญิงชายเป็ นรูปแบบทีช่ ่วยหล่อหลอม
วัฒนธรรมการวิพากษ์ของผูห้ ญิงนันเอง
่
9. สรุป
ผูห้ ญิงใส่ใจอย่างมากในเรื่องความรัก การเลือกคู่ และผูช้ ายทีด่ ี เพราะสัมพันธ์กบั 2 มิติ
ทีผ่ หู้ ญิงต้องเผชิญในชีวติ ประจาวัน มิตแิ รกคือ การเลือกคูด่ ว้ ยตนเองเข้ามาแทนทีก่ ารตัดสินใจ
โดยผูใ้ หญ่ เห็นได้จาก จานวนของทัศนะหญิงชายเรื่องใครควรเป็ นผูเ้ ลือกคู่ครอง ซึง่ มีปริมาณ
น้อยมาก แต่กลับไปอภิปรายกันเรื่องความรักหรือเงินทองสาคัญต่อการเลือกคู่มากกว่ากัน
105

อ. อิสสรานุรตั น์, “ความรักของวีณาน่าระแวง?,” สตรีสาร, ต้นกุมภาพันธ์ 2498, 30.
ระไว และ พ. ศกุ น ตละลัก ษณ์ , “สองทัศ นะเกี่ย วกับ ความรัก ของวีณ า,” สตรีส าร, ปลาย
กุมภาพันธ์ 2498, 31-32.
106

130

Thammasat Journal of History, Vol.8, No.2 (July - December 2021)

นัน่ แสดงว่าการเลือกคู่อยู่ภ ายใต้การตัดสินใจของหนุ่ มสาวเกือบจะสิ้นเชิง ต่างจากทศวรรษ
ก่อนหน้าอย่างชัดเจน
มิตทิ ส่ี องได้แก่ การฆ่าตัวตายเพราะผิดหวังในความรัก ซึง่ เป็ นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์
บ่อยครัง้ เช่น “มีคนเป็ นจานวนมาก ที่ไม่เข้าใจคานี้อย่างชัดแจ้ง และลึกซึ้งเพียงพอ จึงด่วน
ตัดสินใจลงโทษตัวเองถึงขัน้ มรณะ (ตามที่ น.ส.พ. ลงข่าวไม่เว้นแต่ละวัน)”107 หรือ “ทุกวันนี้
ข่าวการฆ่าตัวตายของหญิงสาวและไม่สาว มักปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์บ่อย ๆ ส่วนมาก
ตาหนิเขาเหล่านัน้ ว่าเป็ นคนโง่ เพียงแต่เรือ่ งรักนิดเดียวก็ทาลายชีวติ ”108
ทัง้ การเลือกคู่ดว้ ยตนเองและความผิดหวังจนฆ่าตัวตาย ล้วนเป็ นปมสาคัญทีส่ ง่ ผลให้
ผูห้ ญิงถกเถียงเรื่อ งความรักมากเป็ น พิเ ศษ โดยสนใจว่าความรักคืออะไร ส่งผลให้ผูห้ ญิง
ต้องจายอมอยูภ่ ายใต้สามีอย่างไร นอกจากเรื่องความรักแล้ว ผูห้ ญิงยังสนใจสิง่ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับ
ความรัก นันคื
่ อ ผูช้ ายทีด่ ี สามีทด่ี ี และการเลือกคู่ครอง เพราะทัง้ หมดนี้เป็ นปั ญหาใหญ่ในชีวติ
ทีผ่ หู้ ญิงต้องเผชิญ
ในฐานะของชนชัน้ กลาง ผูห้ ญิงมองความรักในแบบโรแมนติก ว่าเป็ นเรื่องของหัวใจ
เป็ นสิง่ สูงส่ง และมีพลังช่วยให้ก้าวข้ามความต่างระหว่างกัน ฝ่ ายหญิงรักเดียวใจเดียวและ
แนบแน่นกับความรัก ส่วนฝ่ ายชายยึดโยงกับความใคร่และมีความหมายเชิงลบ เหล่านี้ลว้ นเป็ น
อิทธิพลความคิดจากตะวันตกในยุควิกตอเรียนที่ฝ่ายชายเน้นความใคร่ ฝ่ ายหญิงเน้นความรัก
ซึ่งต่างจากสังคมตะวันตกในคริสต์ศตวรรษที่ 2-4 ทีม่ องว่าฝ่ ายชายเน้นมิตรภาพ แต่ฝ่ายหญิง
เน้นความสุขทางเพศตามแนวคิดกรีกโบราณ109 นอกจากนี้ การทีส่ งั คมตะวันตกมองเรือ่ งเซ็กส์
เป็ นสิง่ เลวร้ายต้องควบคุมนัน้ ต่างจากสังคมตะวันออกทีม่ องเซ็กส์วา่ เป็ นเรือ่ งปกติธรรมดาและ
นามาซึง่ ความหฤหรรษ์ เห็นได้จากวรรณคดีเรือ่ ง ลิลติ พระลอ110
นอกจากนัน้ การฉุ ดรัง้ กันทางความคิด ระหว่างฝ่ ายหญิงกับฝ่ ายชาย และฝ่ ายหญิง
ด้วยกันเองในมิตติ ่าง ๆ นัน้ ล้วนเกิดขึน้ จากปั จจัยภายนอกกับปั จจัยภายใน ปั จจัยภายนอกคือ
การเข้ามาของพลังจากตะวันตกในหลายด้านด้วยกัน กล่าวคือ
การส่งเสริม บทบาทของผู้หญิง โดยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ร่วมกับท่านผู้หญิง
ละเอียด พิบูลสงคราม ผ่านหน่ วยงานที่ช่ือ “สานักวัฒนธรรมฝ่ ายหญิง ” ซึ่งผลักดันให้เกิด
107

อานาจ เรนางกูร, “ว่าด้วยเรือ่ งอกหัก,” สตรีสาร, ต้นกรกฎาคม 2497, 16.
วลัยมิตร ณ อักษร, “นานาคติของรัก,” สตรีสาร, ฉ. 174, ปลายกันยายน 2498, 34.
109 ธเนศ วงศ์ยานนาวา, เพศ จากธรรมชาติ สูจ
่ ริยธรรม จนถึงสุนทรียะ (กรุงเทพฯ: มติชน, 2551),
108

105.
110

นิธ ิ เอียวศรีวงศ์, ว่าด้วยเพศ: ความคิด ตัวตน และอคติทางเพศ ผูห้ ญิง เกย์ เพศศึกษา และ
กามารมณ์ (กรุงเทพฯ: มติชน, 2545), 47.
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ความร่วมมือของผูห้ ญิงในแต่ละจังหวัดเพื่อจัดตัง้ “สโมสรส่งเสริมวัฒนธรรมฝ่ ายหญิง ” ประจา
จังหวัดต่าง ๆ ทัง้ นี้ ผลงานอันโดดเด่นที่สุดคือการประกาศยอมรับ “อนุ สญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิ
ทางการเมืองของสตรี” ปี 2498 ซึง่ สอดรับกับกระแสสิทธิสตรีจากตะวันตก
การส่งอาจารย์ชาวไทยไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาด้านคหกรรมศาสตร์โดยตรงในปี
2498 แล้วเพิม่ วิชาคหกรรมศาสตร์ลงในหลักสูตรโรงเรียนมัธยมสามัญ ซึ่งมีจานวนโรงเรียน
มัธยมเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วในช่วงนัน้ ถึง 681 โรงเรียน ทัง้ หมดเพื่อให้นักเรียนสามารถจัดการ
อาหาร บ้านเรือน และชีวติ ครอบครัว ได้ดกี ว่าการเป็ นกุลสตรีหรือแม่ศรีเรือนตามแบบการเรียน
การเรือนในยุคเก่า111
อิทธิพลทางวัฒนธรรมของอเมริกนั ซึ่งเรียกกันว่า flapper หรือยุคแจ๊ซ ยังคงเหลือ
ร่องรอยอยู่ ยุค แจ๊ซเป็ นการปฏิวตั ิมารยาทและศีลธรรมของคนหนุ่ มสาวในทศวรรษ 1920
(พ.ศ. 2463 - 2472) ยุคนี้ผหู้ ญิงนิยมใส่กระโปรงสัน้ ตัดผมสัน้ สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ชอบเต้นราแล้ว
หลบไปพลอดรักกัน พวกเธอฝ่ าฝื นคาสังสอนที
่
่ว่ากุลสตรีท่ดี ีจะต้องไม่เปิ ดเผยอารมณ์ ของ
ตนเองต่อผูอ้ ่นื จนออกนอกหน้า นอกจากนี้ ความกระตือรือร้ นอยากรูเ้ รื่องเพศสัมพันธ์ยงั เป็ น
ลักษณะเด่นชัดอีกประการหนึ่งของยุค112 สังคมไทยได้รบั อิทธิพลจากยุคแจ๊ซอย่างมาก เห็นได้
จากการแต่งกาย การสูบบุหรี่ และการเที่ยวเต้นรายามค่าคืนของผูห้ ญิง หนุ่ มสาวยุคนี้มกั พา
กันออกไปเดทตามสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ของเมือง ไม่ว่าจะเป็ นร้านกาแฟ โรงภาพยนตร์
หรือภัตตาคาร113 ร่อยรอยสาคัญของยุคแจ๊ซที่ยงั มีอทิ ธิพลอยู่ในทศวรรษ 2490 ก็คอื การสูบ
บุหรี่ และการเต้นราหรือเต้นลีลาศของผูห้ ญิง เห็นได้จากข้อถกเถียงใน สตรีสาร ว่าผูห้ ญิงควร
เต้นลีลาศหรือไม่ การเต้นราและการสูบบุหรีข่ องผูห้ ญิงไทย จึงมีนยั ยะของการขบถต่อแนวคิด
กุลสตรีเช่นเดียวกัน
เป็ นที่น่าสังเกตอีกด้วยว่า ความคิดของตะวันตกที่เข้ามานัน้ มีทงั ้ ด้านที่พยายาม
ส่งเสริมหรือเข้าข้างฝ่ ายหญิง เช่น สิทธิสตรี หรือการขบถต่อแนวคิดกุลสตรี ในขณะทีแ่ นวคิด
เรือ่ ง แม่บา้ นสมัยใหม่ในแบบคหกรรมศาสตร์ กับพรหมจารีของหญิง มีแนวโน้มไปในทางฉุดรัง้
ความก้าวหน้าของฝ่ ายหญิง แต่สงิ่ เหล่านี้ลว้ นเป็ นปั จจัยจากภายนอก
ในส่วนของปั จจัยภายในนัน้ ชนชัน้ กลางเพิม่ จานวนขึน้ อย่างมาก เห็นได้จาก ปี 2499
ประเทศไทยมีประชากร 20.9 ล้านคน จบการศึกษาระดับประถม 3.8 ล้านคน ระดับมัธยม
111

ชาติชาย มุกสง, “จากแม่ศรีเรือนถึงแม่บา้ นทันสมัย: การต่อสูท้ างศีลธรรมผ่านแม่บา้ นหลังปฏิวตั ิ
2475 ถึงทศวรรษ 2500,” ชุมทางอินโดจีน: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปริทศั น์ 4, ฉ. 7 (กรกฎาคม/ธันวาคม
2558): 106.
112 สมร นิตท
ิ ณ
ั ฑ์ประภาศ, ประวัตศิ าสตร์สหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1865-1945 : ยุคหลังสงครามกลาง
เมือง-สงครามโลกครัง้ ที ่ 2 (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553), 261-266.
113 วีระยุทธ ปี สาลี, กรุงเทพฯ ยามราตรี (กรุงเทพฯ: มติชน, 2557), 85-88.
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114,440 คน และระดับมหาวิทยาลัย 28,631 คน114 นอกจากนี้ ยังมีสอ่ื สิง่ พิมพ์เกิดขึน้ มากมาย
ในยุคนี้ โดยเฉพาะนิตยสารของผูห้ ญิง เช่น กุลสตรี นารีนาถ แม่บา้ นการเรือน แม่ศรีเรือน
สกุลไทย ฯลฯ
ทัง้ คนชัน้ กลางและสื่อ สิ่ง พิม พ์ล้ว นมีบ ทบาทส าคัญ ในการตัด สิน ใจรับ หรือ ไม่ร บั
ความคิดจากภายนอก ต่างจากยุคล่าอาณานิคมที่ชนชัน้ นาผูกขาดการตัดสินใจเช่นนี้ สื่อและ
ชนชัน้ กลางยังมีพลังในการขยายความคิดให้แพร่หลายออกไปในวงกว้าง อีกทัง้ มีบทบาท
เสนอแนะหรือ ผลัก ดัน นโยบายต่ า ง ๆ เห็น ได้จ ากการผลัก ดัน ให้แ ก้ไ ขกฎหมายว่ า ด้ว ย
ครอบครัวและมรดก
อย่ า งไรก็ ต าม สื่อ และชนชัน้ กลางยัง อยู่ ภ ายใต้ ก ารก ากับ ของกรอบคิด เก่ า ใน
สังคมไทย นัน่ คือ แนวคิดอนุ รกั ษนิยมที่เข้าข้างระบบปิ ตาธิปไตย เห็นได้จาก การประชุม
คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเรื่อง ขอให้อบรมชี้แจงสตรีได้ระลึกถึงคุณสมบัตขิ องกุล สตรี
ซึ่งปั จจุบนั นี้กาลังจะเป็ นไปในทางเสื่อมลง เช่น การมหรสพก็ดี การแต่งกายก็ดี ล้วนแต่เป็ น
ทางก่อให้เกิดความรูส้ กึ ในด้านกามารมณ์ยงิ่ ขึน้ 115
ปั จจัยภายในสามประการอันได้แก่ คนชัน้ กลาง สื่อ และแนวคิดอนุ รกั ษนิยม ต้อง
ปะทะกับการรุกคืบของปั จจัยภายนอกอย่างพลังจากตะวันตก เหล่านี้ทาให้ผหู้ ญิงจานวนหนึ่ง
สนใจในเรื่องการศึกษา การทางาน และความเสมอภาคทางเพศ ขณะทีผ่ หู้ ญิงอีกจานวนหนึ่ง
และผูช้ ายส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับความคิดดังกล่าว

114

วารุณี โอสถารมย์ , รายงานการวิจยั เรือ่ ง พัฒนาการอุ ดมศึกษาในประเทศไทย: การศึกษา
วิเคราะห์เชิงนโยบายและผลพวงทีม่ ตี ่อการพัฒนาในปั จจุบนั และอนาคต (ทบวงมหาวิทยาลัย, 2533), 73-74.
115 หจช. มท. 0201.2.1.18/36 เรือ
่ ง ขอให้อบรมชีแ้ จงสตรีได้ระลึกถึงคุณสมบัตขิ องกุลสตรี.
133

วารสารประวัตศิ าสตร์ ธรรมศาสตร์ ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564)

รายการอ้างอิ ง
หนังสือและบทความในหนังสือ
คณะท างานประวัติก ารพิม พ์ใ นประเทศไทย. สยามพิม พการ: ประวัติศาสตร์การพิม พ์ใ น
ประเทศไทย. กรุงเทพฯ: มติชน, 2549.
ถุงเงิน พุทธสรณ์. แรกเริม่ เดิมทีในสยาม. นนทบุร:ี ดอกหญ้า, 2556.
นิธิ เอียวศรีวงศ์. ปากไก่และใบเรือ. พิมพ์ครัง้ ที่ 4. นนทบุร:ี ฟ้ าเดียวกัน, 2555.
นิธิ เอียวศรีวงศ์. ว่าด้วยเพศ: ความคิด ตัวตน และอคติทางเพศ ผู้หญิง เกย์ เพศศึกษา และ
กามารมณ์. กรุงเทพฯ: มติชน, 2545.
ปรีดา อัครจันทโชติ, และ ทรงพร ศรีช่วย. คุณนิลวรรณ ปิ น่ ทอง: อัญมณีแห่งโลกนิตยสาร.
กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
ระวีวรรณ ประกอบผล. นิตยสารไทย. กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผ ลงานวิจ ยั ฝ่ ายวิจยั
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530.
ลาวัณย์ โชตามระ. อุบตั กิ ารณ์หนังสือพิมพ์. กรุงเทพฯ: พาสิโก, 2522.
วีระยุทธ ปี สาลี. กรุงเทพฯ ยามราตรี. กรุงเทพฯ: มติชน, 2557.
สมร นิตทิ ณ
ั ฑ์ประภาศ. ประวัตศิ าสตร์สหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1865-1945: ยุคหลังสงครามกลาง
เมือง-สงครามโลกครัง้ ที ่ 2. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553.
สัญชัย สุวงั บุตร, และ อนันต์ชยั เลาหะพันธุ . “ถ้อยแถลง บทบรรณาธิการที่ไม่ธรรมดา.” ใน
ราลึกร้อย ถ้อยแถลง. กรุงเทพฯ: คมบาง, 2560.
สุก ัญ ญา ภัท ราชัย . เพลงปฏิพากย์ : บทเพลงแห่งปฏิภาณของชาวบ้านไทย. กรุ ง เทพฯ:
โครงการตาราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
สุกญ
ั ญา หาญตระกูล . ปั ญญาแห่งยุคสมัย : คุณนิลวรรณ ปิ ่นทอง. เชียงใหม่: ซิลค์เวอร์ม ,
2558.
สุภาวดี โกมารทัต. ประวัตนิ ิตยสารไทย Now & Then. กรุงเทพฯ: สมาคมนิตยสารแห่งประเทศ
ไทย, 2549.
อุบลรัตน์ ศิรยิ ุวศักดิ ์. “คานา.” ใน คุณนิลวรรณ ปิ น่ ทอง: อัญมณีแห่งโลกนิตยสาร. กรุงเทพฯ:
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
อุบลวรรณ ปิ ติพฒ
ั นะโฆษิต , และ อวยพร พานิช . 100 ปี ของนิตยสารสตรีไทย (พ.ศ. 24312531). กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532.

134

Thammasat Journal of History, Vol.8, No.2 (July - December 2021)

Coffey-Glover, Laura. Men in Women's Worlds: Constructions of Masculinity in Women's
Magazines. London: Palgrave Macmillan, 2019.
Ferguson, Marjorie. Forever Feminine: Women's Magazines and the Cult of Femininity.
London: Heinemann, 1983.
Friedan, Betty. The Feminine Mystique. New York: Dell, 1974.
Walker, Nancy A. . Women's Magazines, 1940-1960: Gender Roles and the Popular
Press. Boston: Bedford/St. Martin's, 1998.
บทความวารสาร
ชาติชาย มุกสง. “จากแม่ศรีเรือนถึงแม่บ้านทันสมัย: การต่อสูท้ างศีลธรรมผ่านแม่บ้านหลัง
ปฏิวตั ิ 2475 ถึงทศวรรษ 2500.” ชุมทางอินโดจีน: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปริทศั น์ 4,
ฉ. 7 (กรกฎาคม/ธันวาคม 2558): 106.
พรธาดา สุวธั นวนิช . “เกียรติประวัติ คุณนิลวรรณ ปิ่ นทอง.” วารสารภาษาและหนังสือ ฉบับ
100 ปี คุ ณ นิ ล วรรณ ปิ ่น ทอง บนเส้น ทางชีวิต บรรณาธิก ารของ ‘คุ ณ ย่า บ.ก.’ 45
(สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย 2557): 11-12.
Breazeale, Kenon. “In Spite of Women: Esquire Magazine and the Construction of the
Male Consumer.” Signs 20, no. 1 (Autumn 1994): 1-22.
Greenfield, Jill, O'Connell, Sean, and Reid, Chris. “ Fashioning Masculinity: Men Only,
Consumption and the Development of Marketing in the 1930s. ” Twentieth
Century British History 10, no. 4 (1999): 457-476.
Latham, Sean. “The Mess and Muddle of Modernism: The Modernist Journals Project
and Modern Periodical Studies.” Tulsa Studies in Woman’s Literature 30, no. 2
(Fall 2011): 407-428.
นิ ตยสารและนิ ตยสารออนไลน์
แก้วตา. “ความรักกับการแต่งงาน.” สตรีสาร, ปลายสิงหาคม 2499.
ข. มิตรกูล. “พนันชีวติ .” สตรีสาร, ปลายพฤษภาคม 2498.
คนช่างระแวง. “ความรักของวีณา.” สตรีสาร, ปลายมกราคม 2498.
จิตระพันธุ.์ “ชตาของหล่อน.” สตรีไทย, 15 มีนาคม 2468.
ชลธิชา. “เขาว่ารัก รักนัน้ ประการใด.” สตรีสาร, ปลายกรกฎาคม 2491.
135

วารสารประวัตศิ าสตร์ ธรรมศาสตร์ ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564)

ดิฉนั เอง. “ใครบ้างไม่รกั เงิน?.” สตรีสาร, ปลายกรกฎาคม 2492.
ดิฉนั เอง. “ผูห้ ญิงไม่ควรเรียนมาก?.” สตรีสาร, ต้นมีนาคม 2495.
แตงไทย. “ทัง้ รักทัง้ แค้น.” กุลสัตรี, พฤศจิกายน ร.ศ. 125.
ทิพวารี จีระพันธุ.์ “จะต้องกลัวอะไรกับชีวติ โสด.” สตรีสาร, ปลายกรกฎาคม 2499.
ทิพวารี จีระพันธุ.์ “เนื่องมาจาก รักแท้แน่จริงหรือ.” สตรีสาร, ปลายมีนาคม 2499.
ทิพวารี จีระพันธุ.์ “อย่าแน่ใจอะไรกับรัก.” สตรีสาร, ปลายธันวาคม 2498.
น้าผึง้ รวง. “จะทาจริงนัน้ แสนลาบาก.,” สตรีสาร, ปลายกรกฎาคม 2498.
นิมมานรดี. “รักกินไม่ได้.” สตรีสาร, ปลายสิงหาคม 2499.
นิราส ณ นาวิน. “รักนัน้ ฉันใด.” สตรีสาร, ปลายกรกฎาคม 2497.
บรรณาธิการ. “แจ้งความ.” กุลสตรี, มีนาคม ร.ศ. 125.
บรรณาธิการ. “แจ้งความ.” กุลสัตรี, เล่ม 2 ตอน 11 (กุมภาพันธ์ ร.ศ. 125): 710.
บรรณาธิการินี. “เฉลยสาร.” สตรีไทย, 1 มีนาคม 2468.
บัวขาว. “ธรรมะกับผูค้ รองเรือน.” สตรีสาร, ปลายสิงหาคม 2498.
ป. ชุนแสง. “เนื่องมาจาก หญิงวิเศษกว่าชายจริงหรือ?.” สตรีสาร, ต้นมกราคม 2498.
ประนอม สัชฌุกร. “แด่พอ่ บ้านไทย.” สตรีสาร, ต้นเมษายน 2497.
ประนอม สัชฌุกร. “สาคัญทีก่ ารวางตัว.” สตรีสาร, ปลายเมษายน 2498.
ผูห้ ญิงคนหนึ่ง. “ผูห้ ญิงไม่ควรเรียนรู?้ .” สตรีสาร, ปลายมีนาคม 2494.
มาณศรี. “สิทธิเท่าเทียมชาย.” สตรีสาร, ปลายพฤศจิกายน 2497.
ยุพดี มงคลวัจน์. “มือทีค่ รองโลก.” สตรีสาร, ปลายมีนาคม 2496.
ยุพดี มงคลวัจน์. “อย่างไหนสาคัญกว่า ศาสนาหรือความรัก.” สตรีสาร, ต้นตุลาคม 2494.
ยุพดี มงคลวัจน์. “อาณาจักรของผูห้ ญิง.” สตรีสาร, ต้นมีนาคม 2493.
ยุพยงค์. “ผูห้ ญิงรักเพือ่ อยู่ แต่ผชู้ ายอยูเ่ พือ่ รัก.” สตรีสาร, ต้นสิงหาคม 2491.
ระริน. “ถูกแล้ว รักกินไม่ได้.” สตรีสาร, ปลายกันยายน 2499.
ระไว และ พ. ศกุ น ตละลัก ษณ์ . “สองทัศ นะเกี่ย วกับ ความรัก ของวีณ า.” สตรีสาร, ปลาย
กุมภาพันธ์ 2498.
รัชนีฉายา. “จนกว่าจะสิน้ ลมปราณ.” สตรีสาร, ปลายพฤษภาคม 2495.
รัชนีฉายา. “ในความรักไม่มปี มด้อย.” สตรีสาร, ต้นเมษายน 2495.
รัชนีฉายา. “ผูห้ ญิงสวยตรงไหน?.” สตรีสาร, ปลายธันวาคม 2492.
รัชนีฉายา. “ไม่สาคัญทีอ่ ายุ.” สตรีสาร, ต้นมีนาคม 2499.
รัชนีฉายา. “รักกันทีต่ รงไหน.” สตรีสาร, ต้นกุมภาพันธ์ 2499.
รัชนีฉายา. “สามีไม่ตอ้ งเกีย้ วภริยา?.” สตรีสาร, ต้นสิงหาคม 2492.
136

Thammasat Journal of History, Vol.8, No.2 (July - December 2021)

รัชนีฉายา. “เหตุทผ่ี ชู้ ายแต่งงาน.” สตรีสาร, ต้นมิถุนายน 2496.
รัชนีฉายา. “อะไรเป็ นเสน่ห.์ ” สตรีสาร, ปลายธันวาคม 2494.
รุง่ ทิวา. “หน้าเนื้อใจเสือ.” สตรีสาร, ต้นกันยายน 2494.
ฤชุดา. “ปล่อยให้ผชู้ ายเขางาความลับไปเถิด.” สตรีสาร, ปลายตุลาคม 2497.
วลัยมิตร ณ อักษร “นานาคติของรัก.” สตรีสาร, ปลายกันยายน 2498.
วลีรตั น์ นิธกิ ร. “เธอพร้อมแล้วหรือ?.” สตรีสาร, ต้นสิงหาคม 2497.
สันตี. “ความอาภัพของลูกผูห้ ญิง.” สตรีสาร, ต้นมีนาคม 2491.
สายจิตต์-สิรมิ าส. “เจ้าชูป้ ากเสีย.” สตรีสาร, ปลายมกราคม 2492.
สาวระทม ระรวยรื่น . “ภริยาเป็ นศรีสวัสดิ ์แสดง ศักดิ ์สง่าแก่สามี.” สตรีสาร, ต้นพฤศจิกายน
2494.
สุจริ า อินทะนิยม. “อยูเ่ ป็ นโสดดีกว่า.” สตรีสาร, ปลายมีนาคม 2498.
สุธาศินี. “หลังคาเดียวกัน.” สตรีสาร, ต้นมิถุนายน 2497.
สุภทั ร. “ใครเป็ นคนผิด?.” สตรีสาร, ต้นพฤษภาคม 2491.
อ. อิสสรานุรตั น์. “ความรักของวีณาน่าระแวง?.” สตรีสาร, ต้นกุมภาพันธ์ 2498.
อัศวินี. “เพศไหนอ่อนแอ.” สตรีสาร, ต้นธันวาคม 2494.
อัศวินี. “อย่าเกีย่ วข้องชาย ต้องห้าม.” สตรีสาร, ปลายตุลาคม 2494.
อานาจ เรนางกูร. “ว่าด้วยเรือ่ งอกหัก.” สตรีสาร, ต้นกรกฎาคม 2497.
วิ ทยานิ พนธ์
จิตตมาศ จิระสถิตย์พร. “พัฒนาการทางการศึกษาของผูห้ ญิงไทย พ.ศ. 2500 - 2540: หลักสูตร
การศึกษากับการพัฒนาผู้หญิงสู่ความทันสมัย .” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาประวัตศิ าสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560.
พิมพ์ฤทัย ชูแสงศรี. “ความคิดของผูห้ ญิงในนิตยสารผูห้ ญิง พ.ศ. 2500-2516.” วิทยานิพนธ์
ป ริ ญ ญ า ม ห า บั ณ ฑิ ต ส า ข า วิ ช า ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534.
สุนันทา นิตยจินต์ . “การศึกษาของสตรีระหว่างพุทธศักราช 2411 ถึง 2475.” วิทยานิ พนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530.
อรชุ ม า เก่ ง ชน. “การเคลื่อ นไหวของกระแสสตรีนิ ย มยุ ค บุ ก เบิก ที่ป รากฏในนิ ต ยสาร .”
วิท ยานิ พ นธ์ ป ริญ ญามหาบัณ ฑิต สาขาวิช าวารสารสนเทศ คณะนิ เ ทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
137

วารสารประวัตศิ าสตร์ ธรรมศาสตร์ ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564)

อรอนงค์ สวัสดิ ์บุร.ี “คอลัมน์ตอบปั ญหาชีวติ ในนิตยสารในการสะท้อนบทบาท และสถานภาพ
ของสตรีไทย.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533.
รายงานวิ จยั
วารุณี โอสถารมย์. รายงานการวิจยั เรือ่ ง พัฒนาการอุดมศึกษาในประเทศไทย: การศึกษา
วิ เ คราะห์ เ ชิ ง นโยบายและผลพวงที ม่ ี ต่ อ การพัฒ นาในปั จจุ บ ั น และอนาคต .
ทบวงมหาวิทยาลัย, 2533.

138

