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บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง เงื่อนไขแห่งรัก: รูปแบบของการ
เลือกคู่ครองในสังคมไทยทศวรรษ 2440 จนถึงทศวรรษ 2470

บทคัดย่อ
การขยายตัวของทุนนิยมสิ่ง พิม พ์ใ นช่วงทศวรรษ 2440 ถึง
ทศวรรษ 2480 เอือ้ ให้นกั คิดนักเขียนทัง้ ทีม่ าจากกลุม่ ราชส�ำนักและกลุม่
ราษฎรสามัญเข้ามาสู่บรรณพิภพและแสดงความคิดวิพากษ์วิจารณ์
ประเด็นทางสังคมต่างๆ ซึ่งชี้ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของวิธีคิดและ
อุดมคติทมี่ ตี อ่ “การเลือกคูค่ รอง” อนึง่ วิธคี ดิ และอุดมคติดงั กล่าวเป็นสิง่
ทีม่ พี ลวัตและเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลาควบคูไ่ ปกับความเปลีย่ นแปลง
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วง
ทศวรรษ 2460 จนถึง 2480 เป็นช่วงหัวเลีย้ วหัวต่อของการเปลีย่ นแปลง
ทางการเมือง
บรรยากาศทางสังคมที่เปิดกว้างมากขึ้นทั้งความคิดและพื้นที่
ทางสังคมที่เอื้อให้หนุ่มสาวมีโอกาสพบปะและท�ำความรู้จักกันมากขึ้น
อีกทั้งการเข้าปะทะกับ “ความเป็นสมัยใหม่” อย่างตะวันตก เช่น การ
เข้าสมาคม และประเด็นเกีย่ วกับครอบครัวทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับวิธคี ดิ ผัวเดียว
หลายเมีย ตลอดจนประเพณีการคลุมถุงชนที่ทวีคูณความเข้มข้นของ
การวิพากษ์วจิ ารณ์พร้อมกับเสนอรูปแบบการด�ำเนินชีวติ แบบใหม่ เช่น
การเต้นร�ำ การชมภาพยนตร์ และการเที่ยวงานประจ�ำปีต่างๆ ความ
เปลีย่ นแปลงในสังคมในช่วงเวลาดังกล่าวค่อยๆ กัดกร่อนวิธคี ดิ เกีย่ วกับ
การแต่งงานที่แยกออกจากอารมณ์ความรู้สึกระหว่างคนสองคน และ
ก่อร่างรูปแบบของวิธีคิดและอุดมคติในการเลือกคู่ครองที่แวดล้อมไป
ด้วยเงื่อนไขต่างๆ อย่างที่เรียกว่าวิธีรักกันอย่างสมัยใหม่
ค�ำส�ำคัญ: การเลือกคู่ครอง ความรัก วรรณกรรม คณะสุภาพบุรุษ
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Abstract
The widespread of the printing capitalism between 1890
and 1930 attentively invited several columnists, both the royal
and the people, to the sphere of publication and the criticism of
social issues. Those are pointed as a shift of thoughts and attitudes in mate-selection, becoming dynamic, changeable and
concurrently over a period of time with social, economic, political
and culture evolutions.
Especially, the decades of 1890 – 1930 was a turning point
of political transitions and social climates, broadening the horizon
to make a relationship between couples. A clash of western
modernization, such as socialization, polygamous family and
arranged marriage issues increased in criticism, parallel to the
introduction to new ways of living, such as dancing, cinema and
festival. A societal changes in this period of time has slightly
decayed a thought of marriage without the couple’s feeling; in
the meantime, there is a formation in thoughts and attitudes of
marriage, bounded by several conditions as a modern love.
Keywords: Mate-selection, Love, Literature, Khana Suphapburut
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1. บทน�ำ
“เป็นลูกแม่ อย่านับถืออ้ายวิธีรักกันอย่างสมัยใหม่หน่อยเลย”1
ประโยคข้างต้นตัดตอนมาจากบทสนทนาระหว่างกัญญาและแม่
ของหล่อนในนวนิยายเรือ่ ง ลูกผูห้ ญิง โดย นารา ตีพมิ พ์ในนิตยสารสุภาพ
บุรุษ โดยมีการกล่าวถึง “วิธีรักกันอย่างสมัยใหม่” หากพิจารณาให้
ละเอียดลงไปจะพบว่า “วิธีรักกันอย่างสมัยใหม่” สะท้อนให้เห็นความ
น่าสนใจบางประการ คือ การเลือกคู่ครอง (Mate-selection) ของหนุ่ม
สาวชัน้ กลางทีม่ องว่า “ความรัก” (Love) เป็นเงือ่ นไขส�ำหรับการแต่งงาน
เช่นเดียวกับคุณสมบัติอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นฐานะทางเศรษฐกิจ ลักษณะ
นิสัยส่วนบุคคล เป็นต้น
ทั้งนี้ต้องท�ำความเข้าใจในเบื้องต้นว่า “ความรัก” กับ “การ
แต่ ง งาน” เป็ น สิ่ ง ที่ แ ยกขาดจากการอย่ า งชั ด เจน ข้ อ เขี ย นด้ า น
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาของ สเตฟานี คูนท์ซ (Stephanie Coontz)
เรื่อง Marriage, A History: How Love Conquered Marriage ที่ศึกษา
ประวัติศาสตร์ของการมาบรรจบกันระหว่างสถาบันการแต่งงานกับ
ความรักในยุโรปและอเมริกาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 17 จนถึงคริสต์
ศตวรรษที่ 20 โดยอธิบายภาพของสถาบันการแต่งงานทีม่ หี น้าทีซ่ บั ซ้อน
และไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวของคนสองคน หรือมีหน้าที่ในทางจิตใจและ
อารมณ์เป็นหลัก การแต่งงานมีหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องกับความมัน่ คงของครัว
เรื อ น เช่ น การหลอมรวมหรื อ สร้ า งเครื อ ญาติ เ พื่ อ ขยายก� ำ ลั ง ทาง
1
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เศรษฐกิจ หรือสร้างเครือข่ายการสืบทอดทรัพย์สนิ การแต่งงานระหว่าง
สมาชิกต่างครัวเรือน ดังนั้นหน้าที่ส�ำคัญของการแต่งงานที่มีผลต่อ
สถานะและความมั่นคงของครัวเรือนท�ำให้การแต่งงานไม่ใช่เรื่องของ
ความรักและความสุขระหว่างคนสองคน แต่ถูกก�ำหนดและตัดสินโดย
คนในครัวเรือน
ตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 เรื่อยมา มโนทัศน์เกี่ยวกับการ
แต่งงานและครอบครัวเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั ส�ำคัญ ชาวตะวันตกส่วน
ใหญ่โดยเฉพาะในยุโรปและอเมริกายอมรับและให้ความส�ำคัญวิธคี ดิ ที่
ว่าสามีหมายถึงผู้ที่หาเลี้ยงครอบครัว และภรรยาในฐานะผู้อบรมเลี้ยง
ดู2 จารีตดั้งเดิมของการแต่งงานหรือการคลุมถุงชนถูกแทนที่ด้วยการ
แต่งงานทีเ่ พศชายเป็นผูห้ าเลีย้ งครอบครัว (Love-based male breadwinner marriage) ที่วางอยู่บนวิธีคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ใกล้ชิด
(Intimacy) และคู่ชีวิตเดียว3 (Lifelong monogamy)
อย่างไรก็ดี “ความรัก” ทีแ่ ม้จะดูเป็นสิง่ ทีธ่ รรมชาติทสี่ ดุ ของมนุษย์
แต่กลับไม่ได้ดำ� เนินไปตามธรรมชาติ ภายใต้โครงสร้างทางสังคมทีผ่ ชู้ าย
เป็นใหญ่ (Male-dominated society) ไม่เปิดโอกาสให้ “ความรัก” เกิด
ขึ้นได้อย่างเสรี เนื่องจากการเลือกคู่ครองของหนุ่มสาวอยู่ภายใต้กรอบ
การตัดสินใจของผู้ใหญ่เป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มชนชั้นสูง
ด้วยสถาบันการแต่งงานที่ไม่ได้มีหน้าที่ทางจิตใจและอารมณ์เป็นหลัก
บวกกับประเพณีคลุมถุงชนที่พ่อแม่มีอ�ำนาจในการตัดสินใจมากกว่าคู่
Stephanie Coontz, Marriage, A History: How Love Conquered
Marriage (New York: Penguin Books, 2005), 6.
3
เรื่องเดียวกัน, 11-12.
2
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บ่าวสาวได้ท�ำให้ “การแต่งงาน” ส�ำหรับคนรุ่นใหม่เริ่มมองว่าวิธีคิดดัง
กล่าวเริ่มมีปัญหา โดยเฉพาะกลุ่มลูกหลานเจ้านายที่ซึมซับอิทธิพลวิธี
คิดจากตะวันตกที่เริ่มวิพากษ์วิจารณ์ประเพณีคลุมถุงชน รวมไปถึง
ประเด็น “ผัวเดียวหลายเมีย” อันเป็นประเด็นส�ำคัญทีแ่ สดงให้เห็นความ
เชื่อมโยงระหว่างชนชั้นเจ้านายและคนชั้นกลางที่เริ่มเข้ามาวิพากษ์
วิจารณ์กรอบประเพณีดงั้ เดิมควบคูไ่ ปกับข้อเสนอทีว่ า่ การแต่งงานควร
เกิดจากความรัก ซึ่งแตกต่างกับการ “อยู่ๆ กันไปก็รักกันเอง”
นอกจากนี้ การที่ “ความรัก” กลายเป็นเงือ่ นไขหรือเหตุผลส�ำหรับ
การแต่งงานนั้น ความรักจึงไม่ใช่เพียงแค่อารมณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างชาย
หญิง แต่เป็น “ความมีเหตุผล” (Rational) เพราะตระหนักถึงสิ่งที่จะ
เผชิญในอนาคตเช่นเดียวกันกับเงื่อนไขอื่นๆ ที่มีเหตุผลมารองรับ เช่น
หากไม่ค�ำนึงถึงการงานอาชีพหรือรายได้ก็ไม่อาจแบกรับภาระทาง
เศรษฐกิจของครอบครัวได้ หรือการแต่งงานที่ไม่ได้มี “ความรัก” เป็น
ปัจจัยส�ำคัญ สามีภรรยาก็อาจจะเกิดความขัดแย้งในภายหน้าได้ดังที่
ปรากฏในนิตยสารสุภาพบุรุษและนิตยสารอื่นๆ ในช่วงเวลาเดียวกัน
ตลอดจนข้อเขียนในสิ่งพิมพ์
การเลือกคู่ครองของหนุ่มสาวชั้นกลางเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นใน
สุญญากาศ หากแต่เกิดขึ้นภายใต้บริบททางสังคมที่เอื้อต่อการพบปะ
ของหนุม่ สาว บรรยากาศของการวิพากษ์วจิ ารณ์ประเด็นทางสังคมต่างๆ
โดยเฉพาะประเด็นเรื่อง “ผัวเดียวเมียเดียว” กับ “ผัวเดียวหลายเมีย” ที่
เริ่มก่อตัวขึ้นจากกลุ่มคนที่มีการศึกษาได้กลายเป็นประเด็นที่กินเวลา
หลายทศวรรษ รวมไปถึงการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
และการศึกษา อย่างไรก็ดี การเลือกคู่ครองของคนชั้นกลางที่เกิดขึ้นนี้
ค่อยๆ ก่อตัวขึ้นและเป็นกระบวนการที่กินระยะเวลานาน และไม่ใช่คน
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ชัน้ กลางทุกคนจะมีมโนทัศน์เรือ่ งการเลือกคูค่ รองแบบเดียวกัน หากแต่
เพียงต้องการเสนอว่าในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ได้เกิดปรากฏการณ์ที่นับ
เป็นหมุดหมายส�ำคัญอันหนึ่งในสังคมไทย
ในสังคมไทยช่วงต้นทศวรรษ 2460 จนถึงทศวรรษ 2480 เป็นช่วง
เวลาทีบ่ รรยากาศในสังคมเปลีย่ นแปลงไปอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งบนพื้นที่ของสิ่งพิมพ์ที่เริ่มขยายตัว พื้นที่สิ่งพิมพ์จึงเป็นพื้นที่ที่เอื้อให้
กลุ่มนักหนังสือพิมพ์ตลอดจนนักเขียนกลุ่มต่างๆ เข้ามาวิพากษ์และ
เสนอมโนทัศน์ผ่านงานเขียนของตนเอง การเข้ามาแสดงความคิด
วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ป ระเด็ น ทางสั ง คมต่ า งๆ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น รู ป แบบวิ ธี คิ ด ที่
เปลีย่ นแปลงไปโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรือ่ งอุดมคติและวิธคี ดิ ทีม่ ตี อ่ เรือ่ ง
“การเลือกคูค่ รอง” ซึง่ สะท้อนผ่านงานเขียนในนิตยสารสุภาพบุรษุ ดังจะ
กล่าวต่อไป

2. จาก “คลุมถุงชน” สู่
“การเลือกคู่ให้เหมาะแก่ตน”
การเลือกคู่ครองของกลุ่มเจ้านายนับเป็นฐานส�ำคัญของการ
ศึกษาและท�ำความเข้าใจสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเรื่องการเลือกคู่
ครองและการแต่งงาน นอกจากจะเป็นกลุ่มที่ยังมีหลักฐานปรากฏให้
เห็นอยูบ่ า้ ง ยังเป็นกลุม่ ทีส่ มั พันธ์ใกล้ชดิ กับวัฒนธรรมตะวันตกมากทีส่ ดุ
อย่างไรก็ดี ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมทีเ่ ข้มข้นขึน้ ทุกขณะได้กอ่ ให้เกิดกลุม่ คนกลุม่ ใหม่ขนึ้ ในสังคม
คือ กลุ่มคนชั้นกลาง ตลอดจนกลุ่มคนที่เติบโตภายใต้โครงสร้างทาง
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม ความสัมพันธ์ใกล้ชดิ กับวัฒนธรรมตะวันตกของ
กลุ่มเจ้านายที่เคยเป็นหน้าด่านของการสัมผัสวัฒนธรรมตะวันตกถูก
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ถ่ายมือมาเป็นหน้าที่ของกลุ่มคนชั้นกลาง การซึมซับของกลุ่มเจ้านาย
เหล่านี้นี่เองที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงมากมายในสังคมไทย ไม่
เฉพาะประเด็นทางเศรษฐกิจการเมืองเท่านั้น แต่ยังรวมถึงลักษณะ
ครอบครัว วิธีการเลือกคู่ครองและประเด็นเรื่อง “ผัวเดียวหลายเมีย” ใน
สังคมไทยอีกด้วย
บริบททางสังคมในสังคมไทยช่วงก่อนทศวรรษ 2470 อันเป็นยุค
ที่การจับคู่หนุ่มสาวแต่งงานหรือที่เรียกว่าคลุมถุงชนยังเป็นสิ่งที่ยึดถือ
กันทั่วไป พ่อแม่ผู้ปกครองในกลุ่มเจ้านายยังมองว่าการจัดหาคัดเลือก
คู่ครองให้ลูกเป็นหน้าที่หนึ่งที่พึงกระท�ำ การเลือกคู่ครองอย่างเสรีของ
หนุ่มสาวแทบจะไม่มีความเป็นไปได้เลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกหลาน
ของกลุ่มเจ้านายที่เป็นผู้หญิง เนื่องจากการให้คุณค่ากับ “ผู้ชาย”
มากกว่า “ผูห้ ญิง” ลูกสาวของกลุม่ เจ้านายเหล่านีจ้ งึ แทบจะไม่สามารถ
ที่จะเลือกคู่ครองได้ด้วยตนเอง ตลอดจนไม่สามารถแต่งงานหรือคบค้า
สมาคมกับผูท้ อี่ ยูต่ ำ�่ ศักดิก์ ว่าตนเอง ในขณะทีล่ กู หลานเจ้านายฝ่ายชาย
ยังสามารถเลือกคูค่ รองได้ดว้ ยตนเองและปรึกษาเรือ่ งการสูข่ อกับพ่อแม่
ได้
การเลือกคูค่ รองด้วยตนเองหรืออ�ำนาจอิสระในการเลือกคูค่ รอง
โดยเฉพาะของผูห้ ญิงยังอยูใ่ ต้อำ� นาจของพ่อแม่ แม้วา่ ในรัชกาลที่ 5 จะ
โปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชบัญญัตลิ กั พา พ.ศ. 2408 และ พ.ศ. 2411
โดยมีสาระส�ำคัญคือให้ผหู้ ญิงทีม่ อี ายุ 20 ปีขนึ้ ไปมีสทิ ธิเ์ ลือกคูค่ รองด้วย
ตนเอง ดังข้อความว่า
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“ในการมีผัว หญิงอายุไม่ถึง 20 ปี ซึ่งยังอยู่ใต้
อ�ำนาจอิศระของบิดามารดานั้น จะเลือกคู่ตามชอบ โดย
บิดามารดาไม่ยนิ ยอมด้วยไม่ได้ แต่ถา้ หญิงอายุครบหรือ
กว่า 20 ปี หญิงอาจเลือกคู่ตามชอบใจได้”4
อย่างไรก็ดี การแต่งงานไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นการถูกบังคับ
หรือคลุมถุงชนทัง้ หมด การประนีประนอมระหว่างพ่อแม่และบุตรสาวก็
ปรากฏให้เห็นดังเรือ่ งของหม่อมเจ้าหญิงฤดีวรวรรณซึง่ เกิดขึน้ ในปี พ.ศ.
2471 เมื่อเธอได้ยินว่าญาติผู้ใหญ่ต้องการให้เธอแต่งงานกับญาติของ
เธอ เธอได้บอกพ่อว่าไม่เห็นด้วยกับงานแต่งงานนี้5 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
อย่างน้อยในช่วงเวลาดังกล่าว พ่อแม่กย็ อมรับทางเลือกของลูก
ในหัวข้อนี้จึงจะร่างให้เห็นบริบทการขยายตัวอย่างเข้มข้นของ
พืน้ ทีส่ งิ่ พิมพ์ทเี่ อือ้ ให้กลุม่ ชนชัน้ เจ้านายและกลุม่ นักเขียนปัญญาชนได้
เข้ามาแสดงข้อคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ ตลอดจนเรื่องสั้นที่สะท้อนให้
เห็นรูปแบบและมโนทัศน์เรื่องความรักและการเลือกคู่ครอง โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่มคนหลักๆ ที่เข้ามามีบทบาทในบรรณพิภพ คือ กลุ่มเจ้า
นายและกลุ่มคนชั้นกลาง

เซี้ยง, กฎหมายผัวเมีย ด�ำเนินความตามกฎหมายลักษณะผัวเมียและ
ลักษณ์อื่นๆ ในกฎหมายราชบุรี ประกาศ พ.ร.บ.รัชกาลที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 และค�ำ
พิพากษาศาลฎีกาศก 117 ถึง 131 (พระนคร: โรงพิมพ์พานิชศุภผล, 2456), 72.
5
หม่อมเจ้าหญิงฤดีวรวรรณ, บันทึกท่านหญิง ม.จ. หญิงฤดีวรวรรณ, 92.
4

333

วารสารประวัตศิ าสตร์ ธรรมศาสตร์ ปีท่ี 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถนุ ายน 2560)

2.1 กลุ่มเจ้านายกับบทบาทในพื้นที่สิ่งพิมพ์
ภายในช่วงเวลาที่สยามพยายามจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็น
สมัยใหม่ตามแบบตะวันตกจากการที่อิทธิพลของมหาอ�ำนาจตะวันตก
แพร่ขยายเข้ามา ความสัมพันธ์ระหว่าง “สามีภรรยา” เป็นสิง่ หนึง่ ทีก่ ลุม่
เจ้านายพยายามรักษาไว้ให้เปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด กฎหมายครอบครัว
สมัยใหม่อันเป็นตัวจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาที่มีความ
ทันสมัยแบบตะวันตกต้องใช้เวลาในการร่างและแก้ไขอยูห่ ลายทศวรรษ
ซึง่ กลุม่ เจ้านาย เช่น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั กรมหมืน่
พิทยาลงกรณ์ แสดงออกอย่างชัดเจนด้วยการออกมาวิพากษ์วิจารณ์
มโนทัศน์ผัวเดียวหลายเมียลงในสิ่งพิมพ์ และเนื่องด้วยระยะเวลาที่
ยาวนานในการแก้ไขและการประกาศใช้กฎหมายดังกล่าว ผนวกกับ
บรรยากาศทางสังคมที่เอื้อให้กลุ่มคนชั้นกลางเข้ามามีส่วนในการ
วิพากษ์วิจารณ์จึงท�ำให้มโนทัศน์และปัญหาต่างๆ แพร่กระจายเป็นวง
กว้างในสังคมโดยไม่จ�ำกัดเฉพาะกลุ่มเจ้านายเท่านั้น
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นผู้ที่สะท้อน
วัฒนธรรมตกออกมาอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะทรงโปรดการละคร การจัด
ตั้งสโมสร และการออกหนังสือพิมพ์6 ครั้งหนึ่งพระองค์ทรงตรัสว่า “...
พอหมดเวลาราชการแล้วมีอะไรให้ทำ� น้อยเหลือเกิน ไม่มโี รงละครให้ไป
ดูอย่างที่อังกฤษ สโมสรที่นี่ก็ไม่เหมือนที่โน่น จริงอยู่ที่ฉันเพิ่งจะจัดตั้ง
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์กล่าวถึงการ “เล่น” ที่รัชกาลที่ 6 ทรงโปรดไว้ใน
ส่วนค�ำน�ำในฉบับที่พิมพ์จดหมายจางวางหร�่ำเป็นฉบับรวมเล่มในปี พ.ศ.2478 ดู
เพิ่มเติมใน กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์, จดหมายจางวางหร�่ำ (พระนคร: คลังวิทยา,
2503), 1.
6
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สโมสรที่ฉันเองเปนประธาน7 และมีสมาชิกจ�ำนวนมากพอสมควรขึ้น
มา...”8
กิ จ กรรมต่ า งๆ จากหลั ก ฐานที่ ป รากฏของพระบาทสมเด็ จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั สะท้อนให้เห็นอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก
อย่างชัดเจน รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับเรื่อง “ความรัก” และการคัดค้าน
ประเพณีคลุมถุงชนอีกด้วย การมองประเพณีคลุมถุงชนในฐานะของ
ปัญหาครอบครัวที่ส�ำคัญ ดังจะเห็นได้จากความตอนหนึ่งในข้อเขียน
เรื่อง คุณและโทษแห่งการมีคู่ จากหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ ที่ประพันธ์
โดยรัชกาลที่ 6 ว่า
“เหตุอีกอย่าง ๑ แห่งความเดือนร้อนของผัวเมีย
คื อ การแต่ ง งานกั น ด้ ว ยความมุ ่ ง หมายอั น ใดอั น ๑
นอกจากความรักใคร่กันอย่างธรรมดาโลก เช่น แต่งงาน
กันเพราะปรารถนาทรัพย์หรือยศบรรดาศักดิ์เปนต้น ผู้ที่
แต่งงานกันด้วยความมุ่งหมายเช่นกล่าวมานี้ ถ้าอยู่ด้วย
กันไปได้ยืดก็นับว่าเปนบุญนักหนาอยู่ และมักจะเปน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งทวีปัญญาสโมสรขึ้น
แต่เนื่องด้วยมีพระราชกิจจ�ำนวนมาก จึงแต่งตั้งให้กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์และ
เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีร่วมกันเป็นบรรณาธิการ ทวีปัญญาสโมสรจัดตั้งขึ้นที่
พระราชวังสราญรมย์ กอปรด้วยห้องหับตามต�ำรา Club ในอังกฤษ คือ มีหอ้ งหนังสือ
ห้องพัก ห้องบิลเลียด ที่เล่นเกมต่างๆ ทั้งกลางแจ้งและในร่ม
8
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั (มาลิทตั พรหมทัตตเวที แปล),
พระราชากับคหบดีชนบท, พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้า
อยู่หัว รัชกาลที่ 6 ถึง นายเมย์นาร์ด วิลโลบี คอลเชสเตอร์-วีมซ คหบดี (กรุงเทพฯ:
วชิราวุธวิทยาลัย, 2552), 14-15. อ้างถึงใน วรชาติ มีชูบท, “เมื่อรัชกาลที่ 6 ทรง
“ถูกเกณฑ์ให้เลือกคู่,” ศิลปวัฒนธรรม 37, ฉ. 1 (พฤศจิกายน 2558): 82.
7
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เพราะทั้งสองฝ่ายเกรงใจบิดามารดาบ้าง สงสารลูกบ้าง
หรือเปนเพราะได้เกิดรักกันขึ้นเมื่อได้เห็นอกใจกันแล้ว
บ้าง ถ้าเปนเพราะได้เกิดรักขึน้ ภายหลังเช่นว่านัน้ แล้ว นับ
ว่าเปนโชคลาภอันประเสริฐ แต่โดยมากผู้ที่แต่งงานกัน
โดยหวังประโยชน์อย่างใดอย่างหนึง่ ไม่ได้รกั ใคร่กนั ก่อน
แล้ว ถึงแม้จะคงอยู่ไปด้วยกันก็ไม่มีความสุขเลยเปน
แน่นอน และฝ่ายหญิงเดือนร้อนกว่าฝ่ายชายเปนแน่นอน
เพราะชายมีเมียอืน่ อีกกีค่ นก็ได้ แต่ฝา่ ยหยิงต้องทนระก�ำ
ละบาก ต้องทนดูผัวกอดหญิงอีกคน ๑ ด้วยความรักซึ่ง
ตนมีเคยได้รับเลย”9
นอกจากการออกมาวิพากษ์วิจารณ์การแต่งงานที่ไม่ได้เกิดขึ้น
จากความรักอันน�ำไปสู่ปัญหาครอบครัวและความทุกข์ของสตรีผู้เป็น
แม่แล้ว บุคลิกลักษณะของรัชกาลที่ 6 เองก็สอดคล้องกับสิ่งที่ปรากฏ
ในงานเขียนเช่นเดียวกัน กล่าวคือ “...ทรงมีพระนิสสัยที่ชอบมีเมียคน
เดียว จึงไม่โปรดที่จะอยู่พร้อมๆ กันหลายๆ คน...”10
นอกจากนี้ บทประพันธ์ในรัชกาลที่ 6 เรื่อง โคลนติดล้อ ที่ตีพิมพ์
ครัง้ แรกลงใน หนังสือไทย ในปี พ.ศ.2458 ได้กล่าวถึง “การแต่งงานโดย
ธรรมดาโลก” โดยวิพากษ์การแต่งงานที่ไม่มีสถานะทางกฎหมายอย่าง
เป็นรูปธรรม “การแต่งงานโดยธรรมดาโลก” ในความหมายของรัชกาล
รัชกาลที่ 6, “คุณและโทษแห่งการมีคู่,” ดุสิตสมิต เล่มที่ 9, ฉ. 98 (20
พฤศจิกายน พ.ศ.2463): 99-100.
10
หม่อมเจ้าพูนพิศมัย ดิศกุล, พระราชวงศ์จักรี ตอน พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 6, 272. อ้างใน วรชาติ มีชบู ท, “เมือ่ รัชกาลที่ 6 ทรงถูกเกณฑ์
ให้เลือกคู่,” ศิลปวัฒนธรรม 37, ฉ. 1 (พฤศจิกายน 2558), 89.
9
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ที่ 6 หมายถึงการแต่งงานที่วางอยู่บนความยินยอมที่จะแต่งงานและ
หย่าร้างของทัง้ สามีภรรยา ซึง่ แม้วา่ จะดูมคี วามเป็นเสรี แต่กต็ ามมาด้วย
ปัญหามากมาย โดยเฉพาะผลกระทบที่มีต่อ “ลูก” กล่าวคือ รัชกาลที่ 6
มองว่าแม้จะแต่งงานกันด้วยความยินยอมพร้อมใจกันทัง้ 2 ฝ่าย แต่ตวั
บทกฎหมายไม่ได้ให้สถานภาพระหว่างสามีภรรยา อย่างน้อยที่สุดคือ
ให้พ่อแม่ผู้ปกครองของทั้ง 2 ฝ่าย เป็นพยานรักด้วยการจัดงานวิวาห์
เล็กๆ อีกทัง้ ยังมองว่าการปล่อยให้แต่งงานโดยธรรมดาโลกนีด้ ำ� เนินต่อ
ไปก็เหมือนกับการส่งเสริมการผสมอย่างสัตว์ ดังความตอนหนึ่งว่า
“…ถ้า (การแต่งงานโดยธรรมดาโลก) เป็นการ
ปรกติซงึ่ เกิดขึน้ เนืองๆ ตามทีด่ เู หมือนจะเป็นอยูใ่ นหมูเ่ รา
มีในกรุงเทพฯ เป็นอาทิฉะนีแ้ ล้ว ก็ไม่เป็นเครือ่ งทีจ่ ะท�ำให้
จรรยาแห่งชาติเราดีขนึ้ เลย การทีจ่ ะส่งเสริมการ “แต่งงาน
โดยธรรมดาโลก” นัน้ ก็เท่ากับส่งเสริมการผสมอย่างสัตว์
ซึง่ ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นของชัว่ ร้ายกว่าการมีเมียหลายคน...
ที่จริงข้าพเจ้าจะใคร่ยืนยันว่า เพื่อความสะดวกแห่งการ
มีเมียหลายคนนี้เอง คนจ�ำพวกที่ชอบ “แต่งงานโดย
ธรรมดาโลก” จึงคงได้รับความอุดหนุนของคนไทยสมัย
ใหม่ชั้นสูงๆ อยู่”11
อย่างไรก็ดี ภายใต้บริบทสังคมช่วงรัชสมัยของรัชกาลที่ 6 นั้น
ประเพณีการคลุมถุงชนและการมีเมียหลายคนยังคงยึดถือกันทั่วไปใน
สังคม การออกมาวิพากษ์วิจารณ์ของกลุ่มเจ้านายเองจึงมีความหมาย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, “โคลนติดล้อ,” ประมวลบท
พระราชนิพนธ์ (ภาคปกิณกะ) (พระนคร: กรุงเทพการพิมพ์, 2504), 95.
11
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อย่างมีนัยส�ำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่อง “ผัวเดียวหลายเมีย”
ซึ่งรัชกาลที่ 6 ทรงแสดงพระราชทัศนะผ่านข้อเขียนเรื่อง เครื่องหมาย
แห่งความรุง่ เรือง คือ สถานภาพแห่งสตรี ใน วิทยาจารย์ เมือ่ พ.ศ. 2461
โดยเสนอว่าการยอมให้สตรีมคี วามเสมอภาคทัดเทียมกับบุรษุ จะสะท้อน
ให้เห็นว่าสยามประเทศได้เข้าสู่ความศิวิไลซ์แล้ว ทั้งนี้ รัชกาลที่ 6 ทรง
ยกตัวอย่างให้เห็นจากตัวบทกฎหมายทีบ่ รุ ษุ มักเอาเปรียบและยกตนให้
มีสถานภาพทีส่ งู กว่าสตรีเสมอ นอกจากนีย้ งั กล่าวถึงประเด็น “ผัวเดียว
หลายเมีย” ไว้ว่า
“…ไม่ตอ้ งไปดูไกลถึงเมืองฝรัง่ มังค่าอะไรดอก ขอ
เชิญคุณๆ ผู้ดีไทยออกไปตามบ้านนอกในเมืองไทยนี้เอง
ก็จะได้เห็นตัวอย่างแห่งครอบครัวที่เป็นคู่ผัวตัวเมียกัน
และจะได้เห็นไม่ใช่แต่ครัวเรือนเดียวสองครัวเรือน จะได้
เห็นมากๆ ทีเดียว ท่านจะได้เห็นหญิงชายที่เป็นคู่ผัวตัว
เมียเป็นสหายกัน ต่างคนต่างเกรงใจกัน ไม่มีใครตั้งตน
เป็นนายใคร ท�ำงานช่วยเหลือกันและกันแบ่งกันท�ำงาน
ตามที่เหมาะและถนัด เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ทรัพย์ใดที่หา
มาได้ด้วยน�้ำพักน�้ำแรงรวมกันก็เป็นการสมควรอย่างยิ่ง
ที่จะต้องถือเป็นทรัพย์สมบัติรวมกัน เพราะหญิงกับชาย
เป็นผู้ร่วมทุกร่วมสุขกันจริงๆ และมีความเสมอหน้ากัน
โดยแท้ ดังนี้ข้าพเจ้าจึ่งเห็นว่าชาวชนบทไทยเรานี้แท้จริง
ใกล้ข้าง “ศิวิไลซ์” มากกว่าคนในกรุงเทพฯ หรือในเมือง
ใหญ่ๆ เสียด้วยซ�้ำ!”12
12
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จากสิ่งที่กล่าวไปข้างต้นจะเห็นได้ว่าภายในกลุ่มเจ้านายเองก็
มองว่าประเด็นเรือ่ งความรัก การแต่งงาน และมโนทัศน์ “ผัวเดียวหลาย
เมีย” ได้สร้างปัญหาอื่นๆ มากมาย โดยกลุ่มเจ้านายเหล่านี้ล้วนได้รับ
อิทธิพลจากตะวันตกจากการไปซึมซับระหว่างศึกษาต่อในต่างประเทศ
ทั้งสิ้น แม้ว่าความพยายามในการแก้กฎหมายลักษณะผัวเมียหรือ
กฎหมายครอบครัวสมัยใหม่จะมีความล่าช้าในกระบวนการ ด้วยเหตุผล
ของการตระหนักถึงปัญหาเรือ่ งมรดก ลูกและเมียน้อยทีจ่ ะตามมาก็ตาม
แต่อย่างน้อยที่สุดก็สะท้อนให้เห็นว่าประเด็นดังกล่าวมาถึงจุดที่ต้อง
เปลี่ยนแปลงและกลุ่มเจ้านายไม่สามารถรั้งความเปลี่ยนแปลงได้
2.2 บทบาทของคนชัน้ กลางบนพืน้ ทีส่ งิ่ พิมพ์ในฐานะความ
ส�ำคัญของการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงอย่างเข้มข้นของโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เอื้อ
ให้เกิดทัง้ อาชีพใหม่ๆ รวมไปถึงโอกาสในการมีงานท�ำทีเ่ พิม่ มากขึน้ การ
ขยายตัวของระบบการศึกษาสมัยใหม่ท่ีผลิตและหล่อหลอมให้คนชั้น
กลางที่ผ่านระบบการศึกษาเหล่านี้มีชุดความคิดที่ยืนอยู่บนฐานของ
ความมีเหตุผลมากขึน้ การมีคนรุน่ ใหม่ๆ ทีม่ คี วามรูส้ กึ นึกคิดแบบคนชัน้
กลางถือก�ำเนิดขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการหนังสือพิมพ์และ
วงการนักประพันธ์ในทศวรรษ 2470 แสดงออกได้อย่างมีพลังเกี่ยวกับ
ความรู้สึกต่อต้านขนบธรรมเนียมประเพณีของคนชั้นสูง เช่น การมี
ภรรยาหลายคน ประเพณีการแต่งงานแบบคลุมถุงชน กลุ่มคนเหล่านี้
เช่น กุหลาบ สายประดิษฐ์ (ศรีบูรพา) มาลัย ชูพินิจ โชติแพร่พันธุ์
สนิ ท เจริ ญ รั ฐ หม่ อ มหลวงบุ ป ผา กุ ญ ชร (ดอกไม้ ส ด) รวมไปถึ ง
หม่อมเจ้าอากาศด�ำเกิง รพีพัฒน์ สะท้อนลักษณะของความเป็นคนชั้น
กลางที่มีสถานะทางการเงินในระดับที่ดี เป็นคนมีกิริยามารยาท มีการ
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ศึกษา และต้องการเสรีภาพในการตัดสินใจ อีกทั้งในงานของกุหลาบ
สายประดิษฐ์ก็ใช้ค�ำว่า “คนชั้นกลาง” เรียกคนกลุ่มใหม่นี้ด้วย13
นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ เสนอว่าโครงสร้างสังคมสยามตัง้ แต่ปลาย
ทศวรรษ 2440 ประกอบด้วย 5 กลุ่มสังคมตามสถานภาพและอาชีพที่
ท�ำให้สงั คมสยามมีพลวัต ซึง่ ล้วนแต่มสี ว่ นในการเปลีย่ นแปลงความคิด
วัฒนธรรมในภาพรวม ได้แก่ กลุ่มเจ้านาย กลุ่มข้าราชการ กลุ่มคนชั้น
กลางนอกระบบราชการ กลุ่มราษฎรสามัญชน และกลุ่มปัญญาชน14
ในขณะที่สก็อต บาร์เม่ (Scot Barmé) แบ่งในระดับที่หยาบกว่า
กล่าวคือ มี 3 กลุ่ม ได้แก่ ชนชั้นปกครอง ชนชั้นกลาง และชนชั้นล่าง
เขามองว่าการแบ่งโดยละเอียดแบบนครินทร์จะท�ำให้ยากต่อการ
วิเคราะห์ความตึงเครียด (tension) ความขัดแย้ง (conflict) และพลวัต
ทางสังคม15 อย่างไรก็ดี ไม่วา่ ค�ำอธิบายของนครินทร์หรือบาร์เม่กไ็ ด้ชใี้ ห้
เห็นว่ามีคนกลุ่มใหม่ถือก�ำเนิดขึ้นในสังคมแล้ว นอกจากนี้ บาร์เม่ยังชี้
ให้เห็นว่าคนชั้นกลางสยามในทศวรรษท้ายๆ ของสมัยสมบูรณาญา
สิทธิราชย์พยายามนิยามระบบความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงให้เป็น
ไปตามความเหมาะสมในความรูส้ กึ นึกคิดของเขา กล่าวคือ คนชัน้ กลาง
เหล่านี้ล้วนเชื่อมั่นในความเสมอภาคของมนุษย์ (human equality)
เสรีภาพของปัจเจกบุคคล (individual freedom) และการปลดเปลื้อง
กุหลาบ สายประดิษฐ์, ปราบพยศ (พระนคร: ผดุงศึกษา, 2510), 34.
นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 (กรุงเทพฯ:
ฟ้าเดียวกัน, 2553), 14-20.
15
Scot Barmé, Woman, Man, Bangkok: Love, Sex, and Popular
Culture in Thailand (United State of America: Rowman & Littlefield, 2002),
7-9.
13

14
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พันธนาการแห่งสตรี16 (female emancipation) ความคิดนี้ทำ� ให้พวก
เขาแสดงความคิดเกี่ยวกับ “ความก้าวหน้า” ของสยาม ทั้งในเรื่อง
ระเบียบทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง รวมไปถึงเรื่องสถานะของผู้
หญิงและความสัมพันธ์ระหว่างเพศด้วย โดยเฉพาะในเรื่องสถานะของ
ผู้หญิง อีกทั้งเขายังชี้ให้เห็นว่ามีอย่างน้อย 3 ปัญหาที่คนชั้นกลาง
ตระหนักได้โดยทั้งหมดวางอยู่บนวิธีคิดเรื่องความเท่าเทียมทางสังคม
(social equality) และความเท่าเทียมระหว่างเพศ คือ การศึกษา
การงาน และผัวเดียวหลายเมีย17
ปัจจัยส�ำคัญอย่างหนึ่งที่ท�ำให้คนชั้นกลางมีบทบาทในมิติต่างๆ
ในสังคมคือการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจแบบเงินตรา นครินทร์
เมฆไตรรัตน์ได้ชี้ให้เห็นว่ามีหลายกลุ่มคนที่ก�ำเนิดภายใต้โครงสร้าง
สังคมแบบใหม่ ที่ส�ำคัญคือกลุ่มข้าราชการที่เป็นผลมาจากการปฏิรูป
ระบบราชการ กลุม่ คนชัน้ กลางนอกระบบราชการทีป่ ระกอบอาชีพอิสระ
และผู้น�ำราษฎรที่มีความคิดอ่านทางการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยมาก
ขึ้น18 นอกจากนี้ บาร์เม่ยังชี้ให้เห็นปัจจัยส�ำคัญ 2 ประการ คือ สื่อ
สิ่งพิมพ์และภาพยนตร์ กับ การศึกษา ดังนั้น กลุ่มคนที่สัมพันธ์อยู่กับ
มโนทัศน์ความรักรูปแบบใหม่จากค�ำอธิบายข้างต้นก็ไม่อาจเป็นอื่นได้
นอกจากกลุม่ คนชัน้ กลาง และรูปแบบของ “ความรัก” ก็ได้ขยายตัวออก
ไปตามความเข้มข้นของการขยายตัวของกลุ่มคนชั้นกลาง ซึ่งการขยาย
ตัวของระบบเศรษฐกิจแบบเงินตรานีเ้ องทีส่ ง่ ผลให้คนชัน้ กลางกลายเป็น
Ibid., 10.
ดูเพิ่มเติมในบทที่ 5-6, Ibid.
18
นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 (กรุงเทพฯ:
ฟ้าเดียวกัน, 2553), บทที่ 3-5.
16
17
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บุคคลที่มีอิสรภาพทางเศรษฐกิจ (financial independent people) ซึ่ง
สามารถทีจ่ ะบริโภคความบันเทิงหรือกิจกรรมสันทนาการทีเ่ ริม่ ขยายตัว
ในสังคมเข้มข้นขึ้นทุกขณะ
สิ่ ง ที่ ต ามมาหลั ง จากการกลายเป็ น บุ ค คลที่ มี อิ ส รภาพทาง
เศรษฐกิจภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบเงินตราก็คือ รูปแบบการด�ำเนิน
ชีวติ (lifestyle) คนชัน้ กลางทีห่ นั มาประกอบอาชีพอิสระมากขึน้ ล้วนแล้ว
แต่มีรูปแบบการด�ำเนินชีวิตที่เป็นสมัยใหม่ ซึ่งรูปแบบการด�ำเนินชีวิต
แบบใหม่ที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลมาจากการเกิดขึ้นของพื้นที่สันทนาการใน
สังคมที่เพิ่มมากขึ้นและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นร้าน
อาหารภัตตาคารทีเ่ ชือ้ เชิญให้คนออกไปกินข้าวนอกบ้าน โรงภาพยนตร์
ทีเ่ พิม่ จ�ำนวนขึน้ อย่างรวดเร็ว โดยรัชกาลที่ 6 ทรงแสดงทัศนะวิจารณ์รปู
แบบการด�ำเนินชีวิตของพนักงานออฟฟิศเหล่านี้ไว้ใน โคลนติดล้อ ว่า
“ข้าพเจ้าเองได้เคยพบเห็นพวกหนุม่ ๆ ชนิดนีห้ ลาย
คนเป็นคนฉลาดและว่องไว และถ้าหากเขาทั้งหลายนั้น
ไม่มีความกระหายจะท�ำงานอย่างที่พวกเขาเรียกกันว่า
“งานออฟฟิ ศ ” มากี ด ขวางอยู ่ แ ล้ ว เขาก็ อ าจจะท� ำ
ประโยชน์ ไ ด้ ม าก...พวกเขาสู ้ ส มั ค รอดหยากอยู ่ ใ น
กรุงเทพฯ ได้เงินเดือนเพียงเดือนละ 15 บาท หรือ 20
บาท...ในเงิ น เดื อ น 15 บาทนี้ พ ่ อ เสมี ย นยั ง อุ ต ส่ า ห์
จ�ำหน่ายจ่ายทรัพย์ได้ต่างๆ เช่น นุ่งผ้าม่วงสีใส่เสื้อขาว
สวมหมวกสักหลาด และในเวลาที่กลับจากออฟฟิศแล้ว
ก็ต้องสวมกางเกงแพรจีนด้วย และจะต้องไปดูหนังอีก
อาทิตย์ละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อย ต้องไปกินข้าวตามกุ๊ก
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ช๊อป...”19
ทั้งนี้ การออกมาสู่พื้นที่นอกบ้านเพื่อท�ำงานที่มากขึ้นของผู้
หญิงก็ไม่ได้ท�ำให้เสื่อมเสียเกียรติเหมือนแต่เดิม ดังที่พระยาอานุภาพ
ไตรภพได้ให้ความเห็นไว้ว่า
“แต่ก่อนแต่ไร เราไม่เคยได้พบได้เห็นสุภาพสตรี
ประกอบอาชีพนอกบ้าน เคยเห็นแต่มีผู้คอยหามาบ�ำรุง
บ�ำเรอ ในสมัยนีเ้ หตุการณ์ได้เปลีย่ นแปลงไปแล้ว คือสตรี
นิยมการท�ำตนให้เป็นประโยชน์สำ� หรับผูอ้ นื่ และประกอบ
การอาชีพเสมอบ่าเสมอไหล่กบั ผูช้ าย เพราะถือกันว่าการ
ประกอบอาชีพ มิใช่เป็นเหตุให้เสือ่ มศรีเสือ่ มศักดิข์ องสตรี
ดังเราเห็นอยู่ในเวลานี้หนาตามากแล้วว่า สตรีท�ำหน้าที่
นางพยาบาล นางโทรศัพท์ ฯลฯ เป็นต้น”20
นอกจากนี้ นักหนังสือพิมพ์ยงั มีบทบาทส�ำคัญในการเป็น “พืน้ ที”่
ของการแสดงออกในการต่อต้านมโนทัศน์ผัวเดียวหลายเมียรวมถึงข้อ
วิพากษ์วิจารณ์ประเด็นสังคมอื่นๆ อาทิ ประเด็นเรื่องการศึกษาของผู้
หญิง ของ “ศัลยาคม” เขียนเรื่อง สตรีกับการเรียน ลง สุภาพนารี โดยชี้
ว่าการที่ผู้หญิงถูกสังคมกดสิทธิมากไปท�ำให้ผู้หญิงตั้งแต่สมัยโบราณ
มาไม่ได้เล่าเรียน กระทั่งเมื่อ “เงาแห่งความเจริญของเมืองฝรั่งได้
ปกคลุมมาถึงประเทศของเราบ้างแล้วจึงท�ำให้สิทธิ์ของสตรีไทยค่อยดี
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, “โคลนติดล้อ,” ประมวลบท
พระราชนิพนธ์ (ภาคปกิณกะ) (พระนคร: กรุงเทพการพิมพ์, 2504), 23-24.
20
พระยาอานุภาพไตรภพ, การสมาคม (พระนคร: ประมวลสาส์น, 2507),
54.
19

343

วารสารประวัตศิ าสตร์ ธรรมศาสตร์ ปีท่ี 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถนุ ายน 2560)

ขึ้นเป็นล�ำดับ” เพราะได้รับการศึกษาขึ้นบ้าง21 และกระแสการกดดันที่
ปรากฏในสังคมต่างๆ ก็มกั มีจดุ เริม่ ต้นมาจากสิง่ พิมพ์เหล่านีน้ เี่ อง กอปร
กั บ การศึ ก ษาที่ ข ยายตั ว เข้ ม ข้ น ขึ้ น เป็ น ล� ำ ดั บ ท� ำ ให้ วิ ธี คิ ด ของนั ก
หนังสือพิมพ์ที่เป็นคนชั้นกลางเหล่านี้จึงขยายตัวควบคู่ไปพร้อมๆ กัน
ในแง่ของการศึกษา การขยายตัวของระบบการศึกษาทีส่ ง่ ผลให้
จ�ำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวนั้นเกิดจากการศึกษาภาคบังคับที่
ดึงเอาสามัญชนเข้ามาในระบบเพื่อที่จะสามารถอ่านออกเขียนได้ การ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษาในปี พ.ศ. 2464 ได้บังคับให้
เด็กทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปี เรียนหนังสืออยู่ในโรงเรียนจนอายุ 14 ปี
โดยไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน การประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้จึง
สะท้อนให้เห็นความพยายามทีจ่ ะขยายการศึกษาให้กระจายออกไปทุก
ที่ รวมทัง้ ขยายการศึกษาในระดับทีส่ งู กว่าประถมศึกษาตลอดจนเร่งรัด
คุณภาพของการศึกษาให้เพิ่มมากขึ้นด้วย22
จากการส�ำรวจจ�ำนวนนักเรียนตัง้ แต่ พ.ศ.2451 จนถึง พ.ศ.2477
ในสมุดสถิตริ ายปีประจ�ำปี พ.ศ.2476-2477 พบว่ามีจำ� นวนนักเรียนเพิม่
ขึน้ หลายเท่าตัวเนือ่ งจากการขยายตัวของโรงเรียนอันเป็นผลมาจากการ
ที่รัฐต้องการพัฒนาระดับการศึกษาของประชาชนให้มีความรู้ทัดเทียม
ศัลยาคม, “สตรีกับการเรียน,” สุภาพนารี 1, เล่มที่ 15: 20-24. อ้างใน
สุรเชษ์ฐ สุขลาภกิจ, “ผัวเดียวเมียเดียว” ในสังคมไทยสมัยใหม่จากทศวรรษ 2410
ถึงทศวรรษ 2480, 65. https://www.academia.edu/7131584/_ผัวเดียวเมีย
เดียว_ในสังคมไทยสมัยใหม_จากทศวรรษ_2410_ถึงทศวรรษ_2480_MONOGAMY_IN_MODERN_THAI_SOCIETY_1870s-1940s_ (สืบค้นเมื่อวันที่ 30
กันยายน 2559)
22
กระทรวงศึกษาธิการ 2526: 80.
21
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ชาติตะวันตก โดยในปี พ.ศ. 2451 มีจำ� นวนนักเรียนทัง้ หมด 13,325 คน
แบ่งเป็นเพศชาย 12,435 คน เพศหญิง 890 คน ขณะที่ในปี พ.ศ. 2477
มีจำ� นวนนักเรียนทัง้ หมด 1,114,072 คน โดยแบ่งเป็นเพศชาย 666,363
คน และเพศหญิง 447,709 คน ดังจะเห็นได้จากตารางที่ 1
ปีพุทธศักราช เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน)

รวม (คน)

2451
2460
2470
2477

13,325
147,251
583,356
1,114,072

12,435
140,528
363,687
666,363

890
6,723
219,669
447,709

ตารางที่ 1 จ�ำนวนนักเรียนในประเทศไทย23

แม้ว่าการขยายตัวของการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาส�ำหรับ
สตรี จ ะเปิ ด กว้ า งและผลั ก ดั น ให้ ผู ้ ห ญิ ง กลายเป็ น ก� ำ ลั ง ขั บ เคลื่ อ น
เศรษฐกิจของประเทศ ผูใ้ หญ่บางกลุม่ ในสังคมยังคงมีกรอบวิธคี ดิ ทีค่ อ่ น
ข้างล้าหลังโดยเฉพาะจากมุมมองของผู้ที่ได้รับการศึกษาอย่างกลุ่มนัก
หนังสือพิมพ์หรือกลุ่มที่พ่อแม่สามารถส่งเข้าเรียน คือการมองว่าสิ่ง
จ�ำเป็นส�ำหรับผู้หญิงที่ควรเรียนรู้ก็คือเรื่องงานบ้านงานเรือนมากกว่าที่
จะออกไปเรียนหนังสือและหางานท�ำนอกบ้าน ดังปรากฏในความตอน
หนึ่งจากบันทึกของคุณหญิงผะอบที่ได้เขียนบันทึกไว้และถูกน�ำมาตี
พิมพ์ในหนังสืออนุสรณ์ในการพระราชทานเพลิงศพว่า

Department of Secretary General of the Council, Statistical Year
Book of the Kingdom of Siam B.E. 2476-77, 28-29.
23
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“บางคนที่หัวโบราณหน่อยก็ให้ลูกเลิกเรียน บอก
ว่าอ่านออกเขียนได้พอแล้ว ต่อไปก็ฝกึ งานบ้านเพือ่ เตรียม
เป็นแม่บ้านต่อไป สมัยนั้นลูกขุนนางมักจะได้เรียนเพียง
ม.๑ ม.๒ แล้วก็น�ำไปถวายตัวเป็นข้าหลวงในเจ้านาย
พระองค์ใดพระองค์หนึ่งเพื่อหัดกิริยามารยาท และวิชา
ความรู้การบ้านการเรือน ถ้าเป็นลูกชาวบ้านก็หัดที่บ้าน
ถ้าอัตคัดหน่อยก็ไปฝึกวิชาชีพ”24
แม้วา่ ความคาดหวังเกีย่ วกับผูห้ ญิงของชนชัน้ สูงและคนชัน้ กลาง
บางกลุ่มยังจ�ำกัดอยู่เฉพาะขอบเขตของงานในบ้าน เช่น การเป็นเมีย
แม่ และแม่เรือน แต่แนวคิดใหม่อันได้รับอิทธิพลมาจากความคิดแบบ
ตะวั น ตกเริ่ ม ท� ำ ให้ สั ง คมมี ค วามคาดหวั ง ต่ อ บทบาทดั ง กล่ า วที่ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เทียนวรรณ ปัญญาชนในสมัยรัชกาลที่ 5 แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังในลักษณะนี้ต่อผู้หญิงให้บทบาท
ของภรรยาในฐานะ “เมียคู่คิด” ของผู้เป็นสามี ไม่ใช่เพียงแต่ปรนนิบัติ
ทางกายตามความนิยมในสมัยจารีต แต่เทียนวรรณอธิบายว่าเมียที่มี
ประสิทธิภาพจะช่วยแบ่งเบาภาระของสามี เช่น การเป็นเลขานุการส่วน
ตัวของสามี25 นอกจากนี้สังคมยังได้แสดงความคาดหวังต่อสตรีที่ได้
เรียนหนังสือในการเป็นแม่ที่มีประสิทธิภาพด้วยการเป็นครูคนแรกของ

ผะอบ โปษะกฤษณะ, ฐะปะนีย์ นาครทรรพ และ ธีรยุทธ์ พนมยงค์,
บรรณาธิการ, อนุสรณ์ในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ พันตรีหญิง
คุณหญิงผะอบ โปษะกฤษณะ, (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2537), 47.
25
สุวดี ธนประสิทธิพ์ ฒ
ั นา, “สถานภาพทางสังคมของสตรีไทยในสมัยปฏิรปู
ประเทศ,” วารสารอักษรศาสตร์ (กรกฎาคม-ธันวาคม 2535): 9.
24
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ลูก26 และยังต้องเป็นแม่เรือนผู้รอบรู้ในการต้อนรับแขกเรื่องสุขอนามัย
ตลอดจนการควบคุมรายรับรายจ่ายของครอบครัว27

3. คณะสุภาพบุรุษ
กับการเลือกคู่ครองของคนชั้นกลาง
จ�ำนวนคนที่มีการศึกษาเพิ่มมากขึ้นทั้งชายและหญิง กอปรกับ
การเกิดขึ้นของทุนนิยมสิ่งพิมพ์ (printing capitalism) ได้ส่งผลให้เกิด
กลุ่มอาชีพที่ส�ำคัญกลุ่มหนึ่ง คือ นักหนังสือพิมพ์ นักหนังสือพิมพ์กลาย
เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ส�ำคัญของคนชั้นกลางเนื่องจากส�ำนึกเชิง
ปัจเจกชนและความเชื่อที่ว่าตนเองสามารถพัฒนาศักยภาพและความ
สามารถของตนเองได้ การตระหนั ก ถึ ง การพั ฒ นาศั ก ยภาพความ
สามารถของตนเอง หลวงวิจติ รวาทการได้กล่าวให้เห็นว่า “หนังสือพิมพ์
เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุด คนที่มีหนังสือพิมพ์อ่านก็เหมือนพระเจ้า
แผ่นดิน พอตื่นเช้าก็ได้รับรายงานเหตุการณ์ต่างๆ ทั่วประเทศ”28 นัก
หนังสือพิมพ์กลุ่มส�ำคัญในช่วงทศวรรษ 2470 ก็คือกลุ่ม “คณะสุภาพ
บุรษุ ” ทีจ่ ะพยายามสร้างความหมายของ “ความเป็นสุภาพบุรษุ ” ซึง่ แตก
ต่างจาก “ผู้ดี” การจะเป็นสุภาพบุรุษได้นั้นไม่ได้อยู่ที่ “ชาติก�ำเนิด ดัง
นั้นคนทุกคนแม้ว่าจะเกิดมาในชนชั้นใดก็ตาม กล่าวคือ ‘สุภาพบุรุษ’
เป็นสมญานามหรือออนเน่อร์ (Honor) อย่างสูงอันหนึง่ ซึง่ คนทุกชัน้ ทุก
ชาติ ไม่เลือกว่าไพร่หรือผู้ดีย่อมมีสิทธิ์ที่จะได้รับทั่วกันทั้งสิ้น สุดแต่ว่า
เรื่องเดียวกัน, 9-10.
เรื่องเดียวกัน, 10.
28
หลวงวิจิตรวาทการ, “ก�ำเนิดหนังสือพิมพ์,” ปาฐกถาและค�ำบรรยาย.
อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 216.
26
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ใครด�ำเนิรไปตามคลองหรือกฎเกณฑ์ของ ‘สุภาพบุรุษ’ ก็มีโอกาสได้รับ
สมญานามอันนี้เสมอกัน”29 การเสนอภาพของตัวเองโดยตั้งใจหรือไม่
ตั้ ง ใจของคณะสุ ภ าพบุ รุ ษ ในแง่ ข องการเป็ น คนสมั ย ใหม่ ที่ มี หั ว คิ ด
ก้าวหน้า ได้กลายเป็นภาพแทนของความเป็นคนชั้นกลางในสมัยนั้น
เช่น การแต่งตัว รวมถึงวิธคี ดิ ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรือ่ งวิธคี ดิ เกีย่ ว
กับความรัก การเลือกคู่ครอง ทั้งจากคอลัมน์บทความทั่วไปและเรื่อง
แต่ง (fictions)
คณะสุภาพบุรุษเป็นกลุ่มนักเขียนกลุ่มหนึ่งที่รวมตัวกันออก
นิตยสารชื่อว่า “สุภาพบุรุษ” เป็นนิตยสารรายเดือนตีพิมพ์ครั้งแรกในปี
พ.ศ. 2472 จากบันทึกความทรงจ�ำของ ร.วุธาทิตย์ ที่นับว่าเป็นประวัติ
ของคณะสุภาพบุรุษที่ค่อนข้างเป็นรูปธรรมมากที่สุดได้ไล่เรียงให้เห็น
ที่ ม าและการเกิ ด ขึ้ น ของคณะสุ ภ าพบุ รุ ษ โดยมี ตั ว หลั ก คื อ กุ ห ลาบ
สายประดิษฐ์ มาลัย ชูพินิจ และจรัญ วุธาทิตย์ (ร.วุธาทิตย์) ที่เป็นครูใน
“โรงเรียนรวมการสอน” โดยสอนภาษาไทยในตอนกลางวันและสอน
ภาษาอังกฤษในตอนค�่ำ แต่ก็ต้องปิดตัวลงเนื่องจากจ�ำนวนพระภิกษุ
และสามเณรที่มาเรียนมากเกินไป (พระและเณรไม่เสียค่าเรียน)30 ส่วน
บุคคลในคณะสุภาพบุรษุ คนอืน่ ๆ คือเพือ่ นทีเ่ คยร่วมงานและรูจ้ กั มักคุน้
กันมาตั้งแต่สมัยเขียนข่าวลงในหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆ โดยเฉพาะ
นักประพันธ์และนักหนังสือพิมพ์จากส�ำนักเทพศิรนิ ทร์ เช่น ม.จ. อากาศ
ด�ำเกิง รพีพัฒน์ ยาขอบ ม.ล. ต้อย ชุมสาย มาลัย ชูพินิจ รวมไปถึง อบ
ไชยวสุ ที่เป็นครูโรงเรียนวัดเทพศิรินทร์ด้วย หรือนักเขียนนักประพันธ์ที่
ศศิรังศี(นามปากกา), “สุภาพบุรุษ,” สุภาพบุรุษ 1, เล่มที่ 7: 1063.
ประกาศ วัช ราภรณ์, สุภาพบุรุษนักประพันธ์ (กรุงเทพฯ: ดับเบิ้ลนายน์
พริ้นติ้ง, 2543), 68.
29
30
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เคยวาดฝีไม้ลายมือไว้ใน เสนาศึกษาและแผ่วิทยาศาสตร์ รายเดือน
นิตยสารที่ซึ่ งกุหลาบ สายประดิษฐ์เคยท�ำงานก่อนที่จะลาออกเพราะ
เหตุผลบางประการ อย่างไรก็ตาม กุหลาบ ก็ได้รู้จักมักคุ้นกับนักเขียน
บางคนซึ่งดึงมาร่วมงานในคณะสุภาพบุรุษเช่นเดียวกัน อาทิ ร.ท.ขจร
สหัสรจินดา ที่เป็นเพื่อนร่วมโรงเรียนนายร้อยรุ่นเดียวกับ ร.ท.ทองอิน
บุณยเสนา หรือที่รู้จักกันในนามปากกา เวทางค์31
นักเขียนในกลุม่ นีม้ หี ลายคนทีส่ ร้างชือ่ ในบรรณพิภพมาก่อนแล้ว
หรือท�ำงานในสา ยหนังสือพิมพ์มาเป็นเวลานาน เช่น กุหลาบ สาย
ประดิษฐ์ สนิท เจริญรัฐ และมาลัย ชูพินิจ เป็นต้น คณะสุภาพบุรุษให้
คุณค่าทางอารมณ์ (romanticized) กับความรักอย่างมากจนเป็นหัวใจ
หลักของนิตยสาร กล่าวคือ แม้ว่าเรื่องรักๆ ใคร่ๆ จะเป็นขนบส�ำคัญใน
การสร้างสรรค์เ รื่องแต่ง แต่จากจ�ำนวนข้อเขียนในนิตยสารสุภาพบุรุษ
ปรากฏให้เห็นคอ ลัมน์จ�ำพวกนี้กว่าครึ่งหนึ่งต่อฉบับ นอกเหนือจาก
คอลัมน์ประเภทรักๆ ใคร่ๆ ก็จะเป็นคอลัมน์เบ็ดเตล็ดและคอลัมน์ให้
ข้อคิดด้านธรรมะหรือเพือ่ พัฒนาศักยภาพของตน และคอลัมน์ทสี่ ำ� คัญ
อย่างมากคือคอลัมน์ ลีลาศาสตร์ ของ สนิท เจริญรัฐ ที่มีลักษณะเป็น
ซีรีย์ยาว เนื้ อหาของลีลาศาสตร์จะเน้นการอธิบายวิธีและเกร็ดความรู้
เกี่ยวกับความรัก การเลือกคู่ครองและการครองคู่ หรืออาจกล่าวอีกนัย
หนึง่ ได้วา่ เป็นแบบเรียนส�ำหรับหนุม่ สาวหรือคนทีต่ อ้ งการศึกษา “ความ
รัก”

วรรณา สวัสดิ์ศรี และ สุชาติ สวัสดิ์ศรี, บรรณาธิการ, เพื่อนพ้องแห่งวัน
วาร เรือ่ งสัน้ ‘สุภาพบุรษุ ’: นักเขียน นักประพันธ์ นักหนังสือพิมพ์ คณะ ‘สุภาพบุรษุ ’
(พ.ศ.2472-2473) (กรุงเทพฯ: กองทุนสุภาพบุรุษ, 2553), 431.
31
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อีกทัง้ ภาพลักษณ์ของคณะสุภาพบุรษุ ยังมีนยั ของความเป็นสมัย
ใหม่ดังสอดแทรกอยู่ภายในเนื้อหาตลอดทั้งเล่มจากทั้งที่เป็นเรื่องแต่ง
และความเรียง งานเขียนในนิตยสารของคณะสุภาพบุรษุ นีล้ ว้ นสะท้อน
ขนบ วิธีคิดและวิธีเขียนที่มีความทันสมัย ก้าวหน้า และฉีกออกจาก
กรอบเดิมๆ อีกทั้งตัวคณะสุภาพบุรุษยังวางตนอยู่ในสถานะของคณะ
หนึง่ ทีเ่ ป็นเพียงคนธรรมดาสามัญในสังคม รวมไปถึงวิพากษ์สงั คมทีแ่ บ่ง
ชนชัน้ อีกด้วย ภาพลักษณ์ของคณะสุภาพบุรษุ บวกกับเนือ้ หา (ทัง้ ทีเ่ ป็น
เรื่องแต่งและความเรียง) ที่แปลกใหม่ในการขยายตัวของทุนนิยมสิ่ง
พิมพ์ ท�ำให้นติ ยสารสุภาพบุรษุ มียอดจ�ำหน่ายสูงมาก โดยมีจำ� นวนยอด
พิมพ์เล่มที่ 1 จ�ำนวน 2,000 เล่ม และเพิ่มเป็น 2,500 เล่ม ในเล่มที่ 332
ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของกลุ่มคนอ่านออกเขียนได้ที่
เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวทางการศึกษา
สิ่งหนึ่งที่สะท้อนจากงานเขียนในนิตยสารสุภาพบุรุษ คือความ
ส�ำคัญของความรักและการแต่งงาน ส�ำหรับคณะสุภาพบุรุษนั้น “การ
เลือกคูส่ เู่ หย้านัน้ เป็นการใหญ่และส�ำคัญยิง่ ”33 โดยมโนทัศน์เรือ่ งความ
รักของคณะสุภาพบุรษุ ถูกเสนอบนฐานของระบบความสัมพันธ์ระหว่าง
ชายหญิงแบบใหม่ภายใต้สำ� นึกเชิงปัจเจกชนทีเ่ น้นความส�ำคัญของการ
ศึกษา “ตัวตน” หรือ “ธรรมชาติ” ของกันและกัน อีกทั้ง ลักษณะและ
บุคลิกของตัวละครในวรรณกรรมทีเ่ ขียนโดยคณะสุภาพบุรษุ เป็นสิง่ ทีถ่ กู
ให้ความส�ำคัญอย่างมาก ตัวละครแต่ละตัวมีลักษณะและนิสัยที่แตก
ต่างกันไปตามบริบทแวดล้อมของตัวละคร มีลักษณะที่เป็นตัวของตัว
เอง เช่น บุคลิกลักษณะของยวนใจที่ศรีบูรพาสร้างให้เป็นผู้หญิงที่ “เกิด
“หมายเหตุเบ็ดเตล็ด โครงการปีที่ 2,” สุภาพบุรุษ 1, เล่มที่ 23: 3752.
33
สนิท เจริญรัฐ, “ลีลาศาสตร์,” สุภาพบุรุษ 1, เล่มที่ 2: 233.
32
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มาส�ำหรับการสมาคม การคบเพื่อนคบฝูงแท้ๆ”34 ในขณะที่ยาใจ น้อง
ของยวนใจ เป็นแบบอย่างของผู้หญิงแท้ ชอบงานฝีมือและงานกระจุก
กระจิกของแม่เรือน นิสสัยเกรียวกราวอย่างพี่สาวไม่มีเลย35
บุคลิกของตัวละครในงานของคณะสุภาพบุรุษมักถูกสร้างขึ้น
ภายใต้ภาพลักษณ์ของผู้ชายที่มี “ความเป็นสุภาพบุรุษ” ตามที่คณะ
สุภาพบุรษุ พยายามเน้นย�ำ้ ให้เห็นว่าเป็นลักษณะทีผ่ ชู้ ายพึงกระท�ำ หาก
พิจารณาในภาพรวมจะพบว่า “ผูช้ าย” ทีป่ รากฏอยูใ่ นงานเขียนของคณะ
สุภาพบุรุษได้ถูกแบ่งประเภทอย่างชัดเจน คือ ผู้ชายที่เป็นสุภาพบุรุษ
กับ ผูช้ ายทีไ่ ม่เป็นสุภาพบุรษุ โดยทีล่ กั ษณะของผูช้ ายทีผ่ หู้ ญิงควรคบหา
นั้นจะต้องเป็นผู้ชายในกลุ่มแรก หรือผู้ชายที่เป็นสุภาพบุรุษนั่นเอง
ค�ำว่า “สุภาพบุรุษ” ที่คณะสุภาพบุรุษพูดถึงนี้ได้หยิบยกมาจาก
ลักษณะของสุภาพบุรุษอังกฤษที่ต้องมีลักษณะ 6 ประการ คือ ชอบการ
กีฬา สุภาพเรียบร้อย ถือตัว (ไม่ยอมประพฤติชวั่ ง่าย) ไม่อกึ ทึกครึกโครม
ชอบอ่านหนังสือพิมพ์ มีนสิ ยั ซือ่ สัตย์36 โดยลักษณะทัง้ หมดนีไ้ ม่ได้องิ อยู่
กับชาติก�ำเนิด
ในเรื่อง เลือกพระเอก37 ของ อบ ไชยวสุ ได้สะท้อนทัศนะข้างต้น
ได้เป็นอย่างดี เรื่องนี้พูดถึงการคัดเลือกตัวละครที่มีบุคลิกที่เหมาะสม
กับบทพระเอกโดยมีพระเอกที่สร้างโดยผู้เขียนคณะสุภาพบุรุษจาก
วรรณกรรมหลายเรื่องมาประชันความคิดกัน เช่น ระเด่นสุรบานัน จาก
กุหลาบ สายประดิษฐ์, “ปราบพยส,” สุภาพบุรุษ 1, เล่ม 2: 202.
เรื่องเดียวกัน, 204.
36
“พูดกันฉันท์เพื่อน,” สุภาพบุรุษ 1, เล่มที่ 1: 91.
37
อบ ไชยวสุ, “เลือกพระเอก,” สุภาพบุรุษ 1, เล่มที่ 3: 395-413.
34
35
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เรื่อง ศึกอนงค์38 นายคีรี สีตะก�ำแหง ที่เพิ่งเป็นตัวโกงในเรื่อง ลูกผู้ชาย
แต่อยากลองบทพระเอกดูบ้าง39 รวมถึงนายโกมล ดุสิตสมิต ที่เป็น
พระเอกจากเรือ่ ง ปราบพยศ ของศรีบรู พาด้วย ตัวละครทุกตัวแสดงออก
ถึงความเป็นสุภาพบุรุษของตนเอง ดังที่ปรากฏในเนื้อความว่า
“ส�ำหรับต�ำแหน่งพระเอกที่ท่านเจ้าของเรื่องจะ
เลือกในเวลานี้ ผมเห็นว่าควรตกอยู่แก่ผู้มีนิสสัย สุภาพ
อ่อนโยนไม่ใช่อ่อนแอ ไม่เอะอะตึงตัง สะกดใจได้อย่าง
เก่ง มีแววสุภาพบุรษุ ทุกย่างก้าว ชอบสงบเงียบ ผูม้ นี สิ สัย
เช่นนี้ไม่จ�ำเป็นจะต้องควรแต่ผมผู้เดียว ใครๆ ที่คล้ายๆ
หรือเหมือนๆ ผมก็ควรได้ทั้งนั้น เช่น คุณชวลิตและคุณ
พิณ เป็นต้น”40
อบ ไชยวสุ เขียนเรือ่ งนีข้ นึ้ เพือ่ ล้อเลียนเชิงขบขันกับศรีบรู พาโดย
ในท้ายที่สุดนายโกมล ดุสิตสมิต ก็ได้ต�ำแหน่งพระเอกไปในที่สุด และ
เป็นพระเอกในเรือ่ ง ปราบพยศ ซึง่ ก็เป็นอยูแ่ ล้ว อย่างไรก็ดี ลักษณะและ
บุคลิกของผู้ชายที่น่าคบหาถูกเน้นย�้ำว่าต้องมีความเป็นสุภาพบุรุษ
แม้วา่ จะด้วยความตัง้ ใจหรือไม่กต็ าม แต่บคุ ลิกของตัวละครเหล่านีก้ ไ็ ด้
สร้างมาตรฐานในการคบหาไม่ใช่แค่การเป็นคูค่ รองดูใจกันเท่านัน้ หาก
แต่รวมถึงมิตรภาพฉันเพื่อนด้วย และภาพของ “ความเป็นสุภาพบุรุษ”
นี้ก็ได้กลายเป็นบรรทัดฐานทางสังคมอย่างหนึ่งดังจะเห็นในงานเขียน

เรื่องเดียวกัน, 398.
เรื่องเดียวกัน, 399.
40
เรื่องเดียวกัน, 408.
38
39
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ของพระยาอานุภาพไตรภพ41ที่มีการเน้นย�้ำถึง “ความเป็นสุภาพบุรุษ”
ของผู้ชายอยู่บ่อยครั้ง
ความเจ้าชูข้ องจะเด็ดก็เช่นกัน ตัวละครเอกในเรือ่ ง ผูช้ นะสิบทิศ
เขียนโดย ยาขอบ หรือ โชติ แพร่พันธุ์ ซึ่งนิธิ เอียวศรีวงศ์ได้ให้ความเห็น
ไว้อย่างเฉียบคมว่าความเจ้าชู้ของจะเด็ดถูกอธิบายด้วยความคิดแบบ
ใหม่ กล่าวคือ เป็นอารมณ์ที่หลากหลายกว่าการได้ครอบครองผู้หญิง
หลายๆ คน ผู้หญิงแต่ละคนจะมีลักษณะที่ต่างกันออกไป ดังนั้น ความ
รักของจะเด็ดทีม่ ตี อ่ หญิงแต่ละคนจึงเกิดขึน้ จากลักษณะของบุคลิกและ
นิสัยที่แตกต่างกันไปด้วย ดังปรากฏในวลีอมตะอย่าง “ข้าพเจ้ารักน้อง
ท่านนี้ (จันทรา) โดยใจภักดิ์ ส่วนที่รัก ตะละแม่กุสุมาเมืองแปรสิรักด้วย
ใจปอง”42 ซึง่ ยาขอบรอบคอบพอทีจ่ ะสร้างบุคลิกตัวละครผูห้ ญิงเหล่านี้
ให้ต่างกัน43
บุคลิกตัวละครของดอกไม้สดก็เช่นเดียวกัน นวนิยายส่วนใหญ่
ของดอกไม้สดมักมีตัวละครเอกเป็นผู้หญิงอยู่ในวัยระหว่าง 18-26 ปี มี
งานเขียนของพระยาอานุภาพไตรภพเรื่อง การสมาคม ตีพิมพ์ครั้งแรก
ในปี พ.ศ. 2477 ในช่วงที่บรรยากาศทางสังคมค่อนข้างเปิดกว้างและเอื้อต่อการ
พบปะระหว่างเพศ จุดประสงค์หลักของการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้คือเพื่อเป็นแบบ
เรียนในโรงเรียนการเรือน และสร้างบรรทัดฐานทางมารยาทที่มีความทันสมัยและ
เป็นระเบียบ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เพือ่ ตระเตรียมความพร้อมในการอบรมผูใ้ ห้กำ� เนิด
เยาวชนของประเทศในอนาคต อ้างจากค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์ และ ค�ำน�ำโดยเจ้าพระยา
ธรรมศักดิม์ นตรี ใน พระยาอานุภาพไตรภพ, การสมาคม (พระนคร: ประมวลสาส์น,
2507).
42
มาลัย, นางในวรรณคดี (กรุงเทพฯ: บวรสารการพิมพ์, 2536), 259-260.
43
นิธิ เอียวศรีวงศ์, โขน, คาราบาว, น�้ำเน่า และหนังไทย: ว่าด้วยเพลง,
ภาษา และนานามหรสพ (กรุงเทพฯ: มติชน, 2538), 15-16.
41
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ฐานะปานกลาง (ลูกสาวข้าราชการชัน้ ผูน้ อ้ ย) จนถึงขัน้ ผูม้ อี นั จะกิน (พ่อ
เป็นพระยา) มีการศึกษาสูง (จบมัธยม 8 จากโรงเรียนคอนแวนต์ หรือ
จากต่างประเทศ) ซึ่งนอกจากความรู้ทางภาษาไทยและต่างประเทศ
(อังกฤษหรือฝรั่งเศส) แล้ว ยังได้รับการอบรมเรื่องวัฒนธรรม มีกิริยา
มารยาทเข้าสังคมชัน้ สูงได้ เช่น เต้นร�ำได้ สามารถดูแลกิจการบ้านเรือน
(การครัวและเย็บปักถักร้อย) และรู้เรื่องข่าวสารการเมืองด้วย44 เป็นต้น
อีกทั้ง ภายใต้โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ “เงิน” มีความส�ำคัญขึ้น
อย่างเข้มข้นในทุกขณะ เงินจึงกลายเป็นปัจจัยหนึง่ ในการเลือกคู่ แม้วา่
ในหลักการพื้นฐานของการเลือกคู่ครองที่เขียนโดยพระยาอานุภาพ
ไตรภพจะพยายามเน้นว่าไม่ควรเห็นแก่ยศศักดิ์และทรัพย์สมบัติ ต้อง
เลือกเพราะเห็นแก่ตัวเขา และต้องไม่ลืมเอานิสัยและอัธยาศัยมารวม
เข้าเป็นเกณฑ์45 แต่สิ่งหนึ่งที่ส�ำคัญคือ “ทุนรอนที่จะเลี้ยงกันต่อไป” ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นว่าเงินเป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญอย่างยิง่ ในการครองคู่ เพราะการ
เลือกคู่ครองภายโครงสร้างทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่มี “เงิน” เป็น
ปัจจัยที่ส�ำคัญต่อความมั่นคงของครอบครัว การเลือกคู่ครองจึงต้องใช้
เหตุผลในการตัดสินใจเพิม่ มากขึน้ ซึง่ นอกจากความรูส้ กึ รักแล้ว เหตุผล
หรือเงือ่ นไขอย่างน้อยทีส่ ดุ ก็คอื เรือ่ งเงิน ดังทีพ่ ระยาอานุภาพไตรภพให้
ความเห็นในเรื่องเงินไว้ว่า

พรวิภา วัฒรัชนากูล, “ผูห้ ญิงยุค “สยามสมัยใหม่” ในนวนิยายของดอกไม้
สด,” ศิลปวัฒนธรรม 34, ฉ. 8 (มิถุนายน 2556): 148.
45
พระยาอานุภาพไตรภพ, การสมาคม (พระนคร: ประมวลสาส์น, 2507),
234.
44
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“ความทุ ก ข์ ข ้ อ แรกที่ จ ะได้ รั บ มั ก เกิ ด จากขาด
แคลนในทางการเงิน ดังนัน้ ทุนจึงเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญทีจ่ ำ� เป็น
จะต้องระลึกถึงเสมอคือจะต้องคิดก่อนเวลาที่จะช้าเกิน
ไปเสียแล้ว และควรตั้งปัญหาแก่ตนดังนี้ ๑. ฝ่ายหญิงมี
ทางได้อย่างไรบ้าง? ๒. รายได้ของฝ่ายชายเป็นอย่างไร?
๓. ถ้ารวมกันเข้าทั้ง ๒ ฝ่าย เมื่อหักรายจ่ายที่จ�ำเป็นแล้ว
ยังจะมีเหลือพอปะทะปะทังฐานะให้ดีขึ้นได้ หรือทรุดลง
หรือทรงอยู่ ๔. ถ้าเกิดต้องขาดรายได้ประจ�ำไป จะยัง
สามารถหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวในทางใดเป็นพิเศษได้
บ้าง? ๕. ผู้หญิงต้องเก็บหอมออมทรัพย์เป็นส่วนตัวบ้าง
เพื่อแก้ข้อขัดข้องอันอาจประสบได้หลังแต่งงาน”46
อีกทั้งข้อดีและข้อเสียส�ำหรับการเลือกคู่ครองเองหรือการที่
ผูใ้ หญ่เป็นฝ่ายเลือกให้กย็ งั พบว่า เงิน นัน้ เป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญเช่นเดียวกัน
แต่จะเป็นปัญหาน้อยกว่าหากเป็นการแต่งงานที่เกิดจากการตัดสินใจ
ของผู้ใหญ่
ความเป็นที่นิยมของสิ่งพิมพ์ได้ท�ำให้สิ่งพิมพ์กลายเป็นเวที
ประกาศความคิดความอ่านที่คนชั้นกลางใช้ในการโต้ตอบกันในสังคม
พื้ น ที่ ดั ง กล่ า วจึ ง เป็ น พื้ น ที่ ที่ มี พ ลั ง ในการผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด ความ
เปลีย่ นแปลงในสังคม โดยเฉพาะประเด็นทีค่ นชัน้ กลางเหล่านีต้ ระหนัก
ว่าเป็นปัญหา ในช่วงทศวรรษ 2460 ปรากฏสิง่ พิมพ์มากกว่า 10 หัว และ
มีสงิ่ พิมพ์สำ� หรับผูห้ ญิงโดยเฉพาะมากกว่า 10 หัวในช่วงทศวรรษ 2460

46

เรื่องเดียวกัน, 237.
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จนถึงทศวรรษ 247047 ตั้งแต่ทศวรรษ 2440 ก็เริ่มมีการบุกเบิกสิ่งพิมพ์
เพื่อตอบสนองความต้องการอ่านในฐานะเป็นแหล่งความรู้และความ
บันเทิงของคนชั้นกลาง โดยเฉพาะส�ำหรับผู้หญิง เพื่อถกเถียงประเด็น
ปัญหาต่างๆ เป็นต้น
นอกจากคอลัมน์ตา่ งๆ ในสิง่ พิมพ์แล้ว นักหนังสือพิมพ์เหล่านีม้ กั
แสดงออกผ่านการเขียนงานวรรณกรรมสะท้อนสังคมโดยสอดแทรก
ข้ อ คิ ด และวิ ธี คิ ด ตลอดทั้ ง เรื่ อ ง นั ก หนั ง สื อ พิ ม พ์ ท่ี มี อิ ท ธิ พ ลในช่ ว ง
ทศวรรษ 2470 เช่น กุหลาบ สายประดิษฐ์ หม่อมเจ้าอากาศด�ำเกิง และ
หม่อมหลวงบุปผา กุญชร เป็นต้น ความพยายามในทางอาชีพการงาน
ของคนกลุม่ นีไ้ ด้สร้างบรรยากาศของการแสดงความคิดเห็นซึง่ มีอยูแ่ ล้ว
ให้ขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวางผ่านข้อเขียนและงานวรรณกรรม
เสียงวิพากษ์วิจารณ์ขนบการแต่งงานและการเลือกคู่ครองที่แม้จะเริ่ม
มาตั้งแต่ทศวรรษ 2440 ได้คุกรุ่นขึ้นในทศวรรษ 2460 เนื่องจากการ
เติบโตของสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งให้อ�ำนาจในการวิจารณ์กับคนชั้นกลาง

รวบรวมโดย กอบแก้ว มุดทอง พบว่าระหว่างทศวรรษ 2460 จนถึง
ทศวรรษ 2470 มีสิ่งพิมพ์ส�ำหรับผู้หญิงถึง 14 หัว ได้แก่ สตรีศัพท์ นารีศัพท์ (ราย
ครึง่ สัปดาห์) นารีศพั ท์ (รายสัปดาห์) สตรีไทย นารีเขษม นารีนเิ ทศ หญิงสาว สยาม
ยุพดี สุภาพนารี หญิงสยามรายวัน หญิงสยามรายสัปดาห์ นารีนาถ เนตรนารี และ
สาวสยาม ดูเพิ่มเติมใน กอบแก้ว มุดทอง, การศึกษาสถานภาพและค่านิยมของ
สตรี ไ ทยที่ ป รากฏในหนั ง สื อ พิ ม พ์ ช ่ ว งปี พ.ศ.2431-พ.ศ.2476 (กรุ ง เทพฯ:
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2531), 7.
47
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4. เพราะว่าเราเข้ากันไม่ได้
“ความเข้ากันได้” (compatibility) ดูจะเป็นสิง่ ส�ำคัญในการเลือก
คู่ครองเพื่อการครองคู่อย่างมีความสุข ประเพณีการแต่งงานที่พ่อแม่
เป็นผู้มีอ�ำนาจในการเลือกและตัดสินใจนั้น ท�ำให้ชายหญิงไม่มีเวลา
และโอกาสได้ศึกษา “ธรรมชาติ” ของกันและกัน จนกระทั่งแต่งงานกัน
แล้วจึงพบว่าเข้ากันไม่ได้ ดังนั้นถึงแม้ว่าจะมีคุณสมบัติเพียบพร้อมแค่
ไหนก็อาจจะไม่สามารถท�ำให้ครู่ กั มีความสุขได้48 ดังนัน้ “ในสังคมทีก่ าร
สมาคมระวางหญิงกับชายได้แผ่วงกว้างมากขึน้ แล้ว จึงเป็นโอกาสทีท่ งั้
สองฝ่ายจะใช้ความระแวดระวังสังเกตเอาความจริงซึง่ กันและกันได้บา้ ง
ตามสมควรในขั้นแรก”49
การเลือกคู่ครองที่เคมีตรงกันนั้นเป็นเรื่องยากและต้องอาศัย
พื้นฐานของรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงที่เป็นสมัยใหม่ โดย
มี “เวลา” เป็ น เงื่ อ นไขส� ำ คั ญ ส� ำ หรั บ การศึ ก ษาดู ใ จซึ่ ง กั น และกั น
บุคลิกลักษณะนิสัยส่วนบุคคลกลายเป็นส่วนส�ำคัญอย่างมากไม่เพียง
แค่ที่ปรากฏในนวนิยาย ดังนั้น การเลือกคู่จึงต้องเลือกคนที่มีลักษณะ
นิสยั ทีเ่ ข้ากันได้โดยพิจารณาและใช้เวลาในการศึกษาธรรมชาติของกัน
และกัน เนื่องจากปัญหาส�ำคัญอย่างหนึ่งของการแต่งงานที่ไม่ได้เกิด
จากความรักหรือไม่ได้เกิดจากการตัดสินใจด้วยตนเองของบ่าวสาว มัก
จะมีปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ซึ่งอาจน�ำไปสู่ความทุกข์ต่างๆ ที่จะ
เกิดขึ้นภายหลังจากการแต่งงานเนื่องจากขาดความรอบรู้ในธรรมชาติ

สนิท เจริญรัฐ, “ลีลาศาสตร์,” สุภาพบุรุษ 1, เล่มที่ 1: 146.
49
เรื่องเดียวกัน, 150.
48
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ซึ่งกันและกัน50 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคุณสมบัติส่วนบุคคลต้องส�ำคัญ
กว่าข้ออืน่ 51 แต่ลำ� พังแค่ความแค่การมีครู่ กั ทีซ่ อื่ สัตย์ หรือความสัมพันธ์
ระหว่างชายหญิงทีก่ อปรด้วยความรักอันบริสทุ ธิก์ ไ็ ม่ได้ชว่ ยให้ชวี ติ สมรส
หรือสถาบันครอบครัวด�ำเนินไปอย่างมีความสุข กล่าวคือ จ�ำเป็นต้อง
ประกอบไปด้วยคุณสมบัตหิ รือเงือ่ นไขอืน่ ๆ ด้วย ดังทีส่ นิท เจริญรัฐ กล่าว
ไว้ว่า
“อ�ำนาจแห่งความซือ่ สัตย์ภกั ดีอาจเป็นเครือ่ งหล่อ
เลี้ยงความรักให้ยืนยงคงอยู่ได้โดยแน่นแฟ้น แต่ข้อนี้
เพียงอย่างเดียวยังไม่เป็นหลักประกันอันแน่นอนให้วางใจ
ได้วา่ ความผาสุกในชีวติ สมรสจะไม่มวี นั แตกสลายลงสัก
วันหนึ่ง”52
สิ่งส�ำคัญที่เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงความรักคือการเข้าใจลักษณะ
นิสัยใจคอซึ่งกันและกันระหว่างสามีภรรยาหรือคู่หนุ่มสาว โดยยก
ตัวอย่างว่า แม้ผู้ชายจะมีคุณสมบัติที่ดีพร้อมเพียงใดก็อาจเกิดปัญหา
ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาได้ถ้ายังไม่เข้าใจในธรรมชาติของกัน
และกัน53 ข้อเขียนของสนิท เจริญรัฐ เรื่อง ลีลาศาสตร์ อธิบายว่าการ
ท�ำความรู้จักนิสัยใจคอระหว่างหนุ่มสาวก่อนแต่งงานเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ
อย่างมาก ข้อเขียนชุดลีลาศาสตร์นี้สะท้อนให้เห็นการวิพากษ์วิจารณ์
ขนบการแต่งงานแบบคลุมถุงชนอย่างลุ่มลึกพร้อมกับให้เหตุผลว่าการ
เรื่องเดียวกัน, 145.
สนิท เจริญรัฐ, “ลีลาศาสตร์,” สุภาพบุรุษ 1, เล่มที่ 2: 238.
52
สนิท เจริญรัฐ, “ลีลาศาสตร์,” สุภาพบุรุษ 1, เล่มที่ 1: 146.
53
หน้าเดียวกัน.
50
51
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แต่งงานแบบคลุมถุงชนได้ละลายแก่นส�ำคัญของการแต่งงาน คือ การ
ท�ำความรู้จักซึ่งกันและกัน ดังที่สนิทอธิบายว่า
“เราย่อมจะได้ยินว่าการแต่งงานของคู่หนุ่มสาว
ไทยเกือบเป็นการคลุมถุงชนแทบทั้งนั้น เพราะชายกับ
หญิงไม่ได้มโี อกาสสอบสวนน�ำ้ ใจและอัธยาศัย ตลอดจน
สมบัตใิ นกายประการอืน่ ๆ อันควรถือเป็นแก่นสารส�ำคัญ
ในคุณสมบัติของบุคคลก่อนแต่งงาน”54
อีกทั้งยังอธิบายเพิ่มเติมอีกว่าความเข้ากันได้ที่เกิดจากการ
ท�ำความรู้จักในธรรมชาติของกันและกัน โดยกล่าวว่า
“ข้อปรารถนาในลักษณะร่วมกันตรงกันย่อมมีน�้ำ
หนักที่จะก่อให้เกิดความรักได้สนิทสนมกว่า เช่น สตรีที่
เป็นคนมักตกใจง่ายก็ย่อมชอบเลือกชายขวัญอ่อนเป็น
คูร่ กั เพราะเธอรูส้ กึ ว่าเขาผูม้ ลี กั ษณะใกล้เคียงกับเธอย่อม
จะรู้เท่าถึงความเป็นอยู่ของผู้เป็นโรคเส้นประสาท แต่ถ้า
เธอเลือกชายที่มีลักษณะตรงกันข้าม เขาคงจะไม่พะวง
ในการปลุกปลอบน�ำ้ ใจและบ�ำรุงขวัญของเธอ เพราะเขา
ไม่รวู้ า่ ผูเ้ ป็นโรคเส้นประสาทพิการนัน้ ต้องการวิธพี ยาบาล
อย่างไร”55
การแต่งงานภายใต้สังคมผัวเดียวหลายเมียไม่ได้ให้ความ
ส�ำคัญกับการศึกษาดูใจระหว่างหนุม่ สาวมากนัก ความรักทีห่ วานหยาด
สนิท เจริญรัฐ, “ลีลาศาสตร์,” สุภาพบุรุษ ปีที่ 1, เล่มที่ 2: 238.
55
สนิท เจริญรัฐ, “ลีลาศาสตร์,” สุภาพบุรุษ ปีที่ 1, เล่มที่ 7: 1112.
54
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เยิ้มก่อนการแต่งงานจึงเป็นเพียงโขดหินที่ค่อยๆ ถูกกัดกร่อนด้วยสิ่งที่
เรียกว่าเวลา ภายหลังการแต่งงานเมื่อชีวิตคู่ด�ำเนินไปอย่างไม่ลงรอย
จึงน�ำมาสู่ปัญหาความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ดังที่ปรากฏเป็นข้อ
วิพากษ์วจิ ารณ์ขนบการแต่งงานและการเลือกคูค่ รองมาตัง้ แต่ทศวรรษ
2440 เช่น งานเขียนเรื่อง จดหมายจางวางหร�่ำ56 ของกรมหมื่นพิทยา
ลงกรณ์ ตีพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือพิมพ์รายเดือน ทวีปัญญา ของ
ทวีปญ
ั ญาสโมสร ซึง่ ก่อตัง้ โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
และมี เ จ้ า พระยาธรรมศั ก ดิ์ ม นตรี แ ละกรมหมื่ น พิ ท ยาลงกรณ์ เ ป็ น
บรรณาธิการ แม้วา่ ข้อเขียนดังกล่าวจะฉายภาพวิธคี ดิ ของกลุม่ เจ้านาย
มากกว่าวิธีคิดของกลุ่มคนชั้นกลาง แต่ก็ได้สะท้อนให้เห็นว่าการมอง
ขนบการแต่งงานแบบคลุมถุงชนหรืออิสระในการเลือกคู่ครองนั้นเป็น
ปัญหาที่ค่อยๆ ขยายตัวเป็นวงกว้างในสังคมไทยมากว่า 3 ทศวรรษ
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์อธิบายถึงรูปแบบของความรักโดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท ความรักประเภทแรกเป็นความรักชนิดที่ว่าเป็นไป
เพื่อเมถุนหรือการร่วมเพศเท่านั้น ความรักประเภทถัดมาคือความรัก
อย่างไทย หญิงกับชายทีไ่ ม่ทนั คุน้ เคยกัน ไม่มวี สิ าสะต่อกัน รูจ้ กั กันอย่าง
พอเห็น กล่าวคือเป็นความรักที่เห็นกันก็เพียงแต่รูปร่างหน้าตาเท่านั้น
ไม่ได้ตระหนักถึงเงื่อนไขหรือคุณสมบัติข้ออื่นๆ ส่วนความรักประเภท
สุดท้ายเป็นความรักอย่างทาส จะเกิดขึน้ ได้กต็ อ่ เมือ่ หญิงกับชายคุน้ เคย
รูจ้ กั นิสยั ใจคอกันดี และถูกใจซึง่ กันและกัน57 นอกจากนี้ ความตอนหนึง่
ของจดหมายจางวางหร�่ำได้สะท้อนให้เห็นการวิจารณ์ประเพณีการ
56

กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์, จดหมายจางวางหร�่ำ (พระนคร: คลังวิทยา,

57

เรื่องเดียวกัน, 98-99.

2503).
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แต่งงานที่ผู้ใหญ่มักเลือกคู่ให้หนุ่มสาว ดังว่า
“คนเราโดยมากเคยอบรมมาในความรักไม่ใช่
อย่างทาส ได้เป็นคู่กันก่อนที่ความรักอย่างนั้นมีเวลาจะ
เกิดได้ ตามวิธโี บราณซึง่ ยังเป็นไปมากแม้ในเวลานี้ หญิง
กับชายจะได้รู้จักกันก่อนแต่งงาน ก็เพียงได้เห็นกันห่างๆ
ถ้าเกิดความรักก็เพราะรักหน้า และแต่งงานกันเพราะ
หน้าเป็นนายประกันว่า ความรักอย่างทาสจะเกิดภาย
หลัง...วิวาหะ (วิวาห์) ชนิดนีไ้ ม่ใช่ชนิดทีด่ จี ริง แต่เป็นชนิด
ที่เป็นไปโดยมาก เพราะตามวิธีโบราณนั้น หญิงถูกซ่อน
ชายถูกกัน ไม่ใคร่มีโอกาสที่จะบ�ำเพ็ญให้ความรักอย่าง
ทาสเกิดขึ้นได้...การวิวาหะปราศจากความรักนั้น มีค�ำ
กล่าวว่าเหมือนทองหยิบที่ลืมใส่น�้ำตาล”58
อย่างไรก็ดี ภายในสังคมที่ผู้ชายเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัว อีกทั้ง
ยังมีพน้ื ทีท่ างสังคมมากมายโอบกอดผูช้ ายเอาไว้พร้อมกับกีดกันผูห้ ญิง
ออกห่างอย่างพืน้ ทีใ่ นการท�ำงาน ผูช้ ายในสังคมเช่นนีจ้ งึ แทบไม่จำ� เป็น
ทีจ่ ะต้องดูแลหล่อเลีย้ งความสัมพันธ์ทงั้ ภรรยาหลวงและอนุภรรยาโดย
เท่าเทียมกัน ความไม่เท่าเทียมกันที่เกิดขึ้นนี้ด�ำเนินไปด้วยดีกับสังคม
ผัวเดียวหลายเมีย การเลือกคู่ครองในสังคมผัวเดียวหลายเมียจึงไม่
จ�ำเป็นต้องมีเงื่อนไขใด ๆ มากนัก ในขณะที่การพิจารณาคู่ครองแบบ
ใหม่ (modern speculation) ประกอบไปด้วยเงื่อนไขจ�ำนวนมาก เช่น
การศึกษา สถานภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ59 ตลอดจนการ
เรื่องเดียวกัน, 100-101.
59
Goodwin, Robin, Personal Relationships across Cultures (London:
58
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ศึกษาดูใจระหว่างกันและกัน
นวนิยายและเรื่องสั้นในนิตยสารสุภาพบุรุษสะท้อนให้เห็นการ
เชิดชูความรักโรแมนติก ความรักโรแมนติกแสดงให้เห็นถึงเส้นทางของ
ความรักทีไ่ ม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ความรักในรูปแบบนีจ้ งึ จ�ำเป็นต้อง
ใช้ความอดทน ความจริงใจ และการเรียนรู้เพื่อที่จะเข้ากันได้ ดังที่
ปรากฏในเรื่องสั้นและความเรียง ในนิตยสารสุภาพบุรุษ เช่น ความรัก
ไม่มีขาย60 ของ วรมิตร ที่พูดถึงความรักระหว่างประดิษฐ์และเจียนผะ
จงทีร่ กั ใคร่ซงึ่ กันและกัน แต่หน้าทีก่ ารงานก็ทำ� ให้ทงั้ สองคนต้องไกลกัน
แม่ของเจียนผะจงจึงจับให้แต่งงานกับมานิตย์พอ่ ค้าผูร้ ำ�่ รวย หรือในเรือ่ ง
ไข้ใจ61 ของ ป.บูรณศิลปิน ที่พูดถึงความรักของประสานและกานดาที่
ถูกพรากไปด้วยอ�ำนาจเงินทองของหลวงจ�ำนงค์ ประสานจึงไปสร้างเนือ้
สร้างตัวด้วยความเพียรเป็นระยะเวลา 9 ปีในฐานะพ่อค้าไม้สกั ทีร่ ำ�่ รวย
ประสานกลับมาหากานดาอีกครั้งและจบด้วยความรักดังเดิม หรือใน
เรื่อง ลูกผู้หญิง62 ของ นารา
กัญญา ลูกสาวคนโตที่ได้พบรักกับศักดิ์นักเรียนป่าไม้ที่จ�ำเป็น
ต้องไปเรียนต่อทีพ่ ม่า ทัง้ คูแ่ สดงให้เห็นถึงความจริงใจและความอดทน
รอเวลาเพือ่ พบกับความรักทีท่ งั้ คูใ่ ฝ่ฝนั แม้วา่ แม่ของกัญญาจะพยายาม
จับคู่กัญญาให้แต่งงานกับคนอื่นแต่กัญญาก็ปฏิเสธทุกครั้ง ดังว่า

Routledge, 1999), 9-10.
60
บุญทอง เลขะกุล, “ความรักไม่มีขาย,” สุภาพบุรุษ 1, เล่มที่ 13.
61
ป่วน บูรณศิลปิน, “ไข้ใจ,” สุภาพบุรุษ 1, เล่มที่ 17.
62
นารา (นามปากกา), “ลูกผู้หญิง,” สุภาพบุรุษ 2, เล่มที่ 26.
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“ดิฉันไม่รู้จักใจเขา”
“แล้วก็รู้ไปเอง”
“ไม่รักนี่คุณแม่คะ”
“อยูก่ นั ไปมันก็รกั กันเอง เป็นลูกแม่อย่านับถืออ้าย
วิธีรักกันอย่างสมัยใหม่หน่อยเลย”
“ถ้าเขาไม่ดีอย่างเรานึก ดิฉันก็แย่เท่านั้นเอง”
“นั่นเป็นธุระของแม่ คุณพ่อกับคุณแม่คงดูคนไม่
63
ผิด”
จนเมื่อศักดิ์ส�ำเร็จการศึกษาและกลับมาสู่ขอกัญญา พ่อแม่จึง
ใจอ่อนยอมให้ทั้งคู่แต่งงานกันหลังจากรอมา 5-6 ปี ความสัมพันธ์
ระหว่างศักดิ์และกัญญาไม่ได้ห่างเหินเหมือนระยะทางที่คั่นกลาง ศักดิ์
และกัญญาติดต่อกันผ่านจดหมายมาตลอด และสิ่งส�ำคัญคือความ
พยายามท�ำความเข้าใจซึง่ กันและกัน ดังทีก่ ญ
ั ญาพึมพ�ำในความคิดของ
ตนว่า “ศักดิ์คงรู้ใจดิฉัน และดิฉันก็คิดว่าจะเรียนให้รู้ใจศักดิ์ ดิฉัน
พยายามเสมอที่จะรักษาความเข้าใจระหว่างเรา”64 และไม่บอกแม้
กระทั่งเรื่องที่แม่จับให้แต่งงานกับคนอื่นเพราะ “ข่าวชะนิดนี้จะท�ำให้
ศักดิ์กลุ้มใจ”65
ขณะที่ก้อนแก้ว น้องของกัญญาที่ถูกคลุมถุงชนให้แต่งงานกับ
คุณพระช�ำนาญ การแต่งงานที่ไม่ได้เกิดจากความรัก ความสัมพันธ์ที่
ไม่ได้เรียนรูแ้ ละท�ำความรูจ้ กั ซึง่ กันและกันได้กลายเป็นต้นตอส�ำคัญของ
ปัญหาระหว่างสามีภรรยา ดังที่ก้อนแก้วบ่นเชิงน้อยใจว่า
เรื่องเดียวกัน, 168.
เรื่องเดียวกัน, 176.
65
หน้าเดียวกัน.
63
64
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“โธ่พี่ ฉันก็รกั คุณพระนะพีน่ ะ ไม่รจู้ ะท�ำอย่างไรให้
เขาเห็นใจฉันบ้าง พูดจะหาว่าบ้า เพียงแต่จะนึกเอามือ
ลูบหัวฉันวันละครั้งมันก็ยังน่าชื่นใจ หมาแมวเราเลี้ยงไว้
มันก็ยังอยากให้เจ้าของลูบหัวมันเล่น อะไรๆ คุณพระดี
ทุกอย่าง ตลอดจนเรื่องเงินทองไม่มีหวงแหน แต่คณ
ุ พระ
มักจะลืมฉันเสียนานๆ เสมอ งานสิพี่ งานเป็นเมียรักของ
คุณพระ”66
อีกทัง้ ความแตกต่างระหว่างวัยทีก่ ลายเป็นปัญหาส�ำคัญส�ำหรับ
ก้อนแก้วเช่นเดียวกัน เช่นทีก่ อ้ นแก้วบ่นว่า “ฉันนีค่ ดิ ผิดแท้ๆ เทียวพีญ
่ า
คนแก่นี่ไม่ดีเลย ไม่รู้จะท�ำอย่างไรให้คุณหนุ่มขึ้นอีก” “นี่นะพี่ ถึงบทเรา
นึกรักขึ้นมา ไปเย้าไปหยอกเขาบ้าง เขาว่า ‘พุทโธ่! แม่ก้อน เล่นเป็นเด็ก
ไปได้” หรือ “บางทีนอนอยูด่ ว้ ยกัน ฉันไปลูบผมเขาเข้า เขารีบปัดมือเชียว
‘เล่นอะไรอย่างนี้ก้อน ฉันเป็นผู้ใหญ่กว่า’ โธ่! จะให้ท�ำอย่างไร จะให้ฉัน
รับใช้อย่างทาส ว่างก็นั่งลูบแข้งลูบขา กราบมือกราบเท้าอย่างนั้นรึ?”
และกัญญา พี่สาวของก้อนได้พูดถึงเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ว่า
มันเป็นความผิดของใครแน่ ต่างฝ่ายก็ต่างจะร้อง
ว่าตนถูก ถูกกันไปคนละอย่าง คุณพ่อคุณแม่ว่าพระ
ช�ำนาญดี ดีก็จริง แต่ดีส�ำหรับเมียที่อายุราว 30 หรือกว่า
นัน้ ไม่ใช่สำ� หรับเด็กสาวๆ อายุ 18-19 อย่างก้อน คุณพระ
ขยันในหน้าทีร่ าชการ เป็นผูใ้ หญ่เกินไป จนลืมว่าก้อนแก้ว
เป็ น สาวเด็ ก ๆ เป็ น เมี ย รุ ่ น ที่ ยั ง ต้ อ งการพบเห็ น การ
กะหนุงกะหนิงฉันหนุ่มสาวอยู่ว่า ผู้ชายนี่แปลก! แก่แล้ว
66
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อย่างมีเมียสาวๆ แต่ไม่ยอมผ่อนตามคนสาว บางคน
เท่านั้นที่กะชุ่มกะช่วยไปตามภรรยา อนาถแท้, นี่จะว่า
เป็นความผิดของใครแน่ ว่าไม่ได้ทั้งสิ้น ก้อนแก้วออกจะ
เคราะห์ร้าย67
นอกจากเรือ่ งสัน้ และนวนิยาย ความเรียงในนิตยสารก็มบี ทบาท
ส�ำคัญทีถ่ กู ใช้เป็นพืน้ ทีส่ ำ� หรับการแสดงทัศนะต่อเรือ่ งต่างๆ โดยเฉพาะ
ประเพณีการคลุมถุงชนและความสัมพันธ์ระหว่างเพศ เช่น ความเรียง
แปลของระคน เภกะนันทน์ (นามปากกา กู๊ดบอย) ที่เห็นว่าควรจะให้
หนุม่ สาวได้มโี อกาสเลือกคูก่ นั เองจะดีกว่า68 เนือ่ งจากการตัดสินใจหรือ
ความคิดนั้นไม่สามารถคิดแทนกันได้ ดังพระยาอานุภาพไตรภพกล่าว
ว่า
“แม้ ผู ้ ใ หญ่ จ ะได้ พ ยายามเลื อ กให้ คู ่ ค รองได้
ลักษณะที่สมกัน แต่ก็ย่อมเป็นการต่างจิตต่างใจ อาจดี
ส�ำหรับคน 1 แต่ไม่ดีส�ำหรับอีกคน 1 ก็ได้ คู่สามีภริยาจ�ำ
จะต้องถูกฝาถูกตัว พ่อแม่เลือกลูกเขยลูกสะใภ้ที่ไหนจะ
เหมาะเท่าเมียเลือกผัว หรือผัวเลือกเมีย”69
ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงนั้นค่อนข้างเป็นสิ่ง
ใหม่สำ� หรับสังคมไทยในช่วงทศวรรษนี้ เนือ่ งจากปกติจะแนะน�ำให้รจู้ กั
เรื่องเดียวกัน, 176.
ระคน เภกะนันทน์, “ความเห็นของเซาว์เกรปเรือ่ งหญิงไทย,” สุภาพบุรษุ
1, เล่มที่ 13: 2066.
69
พระยาอานุภาพไตรภพ, การสมาคม (พระนคร: ประมวลสาส์น, 2507),
230.
67
68
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กันขั้นต้นก็ด้วยการบอกให้ผู้น้อยรู้จักผู้ใหญ่ หรือน�ำผู้น้อยไปจักกับ
ผู้ใหญ่ที่ตนเคารพนับถือ70 ในขณะที่การแนะน�ำในระหว่างเพศนับว่า
ไม่มีเลย เว้นแต่จะเป็นคู่หมั้นกันแล้ว อย่างไรก็ดี แม้จะเป็นพี่น้องร่วม
สายโลหิต เมือ่ ต่างฝ่ายต่างโตเป็นหนุม่ สาวก็หา่ งเหินกันออกไปจนแทบ
จะกลายเป็นคนไม่รู้จักกัน เพราะระบบความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง
ในสังคมไทยสมัยก่อนยังค่อนข้างแคบ ความสัมพันธ์ระหว่างเพศจึงเป็น
เรื่องที่ถูกมองว่าไม่สมควร ดังที่พระยาอานุภาพไตรภพแสดงความเห็น
ไว้ว่า
“สมัยโน้นถือ กันนักว่า บุค คลต่างเพศจะสนิท
สนามกันและวิสาสะกันไม่ได้ ในสมัยนี้ผู้ที่ได้รับการ
ศึกษาโดยมากย่อมได้รบั การอบรมให้มมี นุษยธรรม และ
รู ้ จั ก กั น ธรรมดามากกว่ า แต่ ก ่ อ น ความสนิ ท สนมใน
ระหว่ า งคนต่ า งเพศจึ ง ได้ มี แ ละเจริ ญ ทั ด เที ย มกั บ
อารยชาติ ทั้งการแนะน�ำให้รู้จักกันตามแบบของชาว
อัศดงคตก็ได้น�ำมาใช้มากเข้าทุกที”71
อย่างไรก็ตาม ภายใต้ความสัมพันธ์ระหว่างเพศนีไ้ ด้ได้เพิม่ ระดับ
ความเข้มข้นของกรอบอย่างศีลธรรมโดยต้องไม่แนะน�ำในที่ลับตาคน
หรือในที่เปลี่ยว หรือในเวลาที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดยังแต่งกายไม่เรียบร้อย72
ความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงเริ่มเป็นเรื่องปกติมากขึ้นเนื่องจากพื้นที่
สันทนาการที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น โรงภาพยนตร์ สวน
สาธารณะ ห้างสรรพสินค้า งานสมาคมและงานรืน่ รมย์ตา่ งๆ รวมถึงการ
เรื่องเดียวกัน, 28.
เรื่องเดียวกัน, 29.
72
หน้าเดียวกัน.
70
71
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ขยายตัวของการคมนาคมที่ได้สร้างหัวหินให้เป็นสถานที่ยอดนิยม
ส�ำหรับการพักผ่อน
ทัง้ นีจ้ ะเห็นได้วา่ รูปแบบการแต่งงานในอุดมคติของคนชัน้ กลาง
ไทยตัง้ แต่ชว่ งทศวรรษ 2470 เริม่ มีความเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั ส�ำคัญ
การเลือกคู่ครองกลายเป็นปัจจัยส�ำคัญที่เต็มไปด้วยเงื่อนไขต่าง ๆ โดย
เฉพาะ “ความรัก” ในฐานะทีเ่ ป็นเหตุผลของการแต่งงาน อย่างไรก็ดี แค่
เพียงความรักอย่างเดียวไม่สามารถประคองให้ความสัมพันธ์ของหนุ่ม
สาวด�ำเนินไปอย่างราบรื่น การเลือกคู่ครองจึงต้องอาศัยเงื่อนไขอีก
จ�ำนวนมากเช่น ความเข้ากันได้ ซึ่งหมายรวมถึงลักษณะนิสัยส่วนตัว
ความมั่นคงของอาชีพการงาน ความรู้ เป็นต้น

5.สรุป
มโนทัศน์เรื่องการเลือกคู่ครองบนพื้นที่สิ่งพิมพ์ในช่วงทศวรรษ
2460 จนถึงทศวรรษ 2480 เป็นเพียงรูปแบบหนึ่งเท่านั้น มโนทัศน์และ
รูปแบบทีส่ ะท้อนผ่านงานเขียนในนิตยสารสุภาพบุรษุ แม้จะไม่ใช่จดุ เริม่
ต้นของความเปลีย่ นแปลง ดังจะพบว่ามโนทัศน์เรือ่ งความรักโรแมนติก
หรือการแต่งงานบนฐานของความรักเริ่มมีมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 2440
อีกทัง้ ยังมีกลุม่ นักประพันธ์ทนี่ อกเหนือจากกลุม่ ทีส่ มั พันธ์กบั คณะสุภาพ
บุรุษ เช่น ส่ง เทภาสิต ที่เขียนเรื่อง น�้ำใจของนรา ตลอดจนนักเขียนใน
นิตยสารหัวอืน่ ๆ แต่สงิ่ ทีป่ รากฏในนิตยสารสุภาพบุรษุ ก็เป็นหมุดหมาย
ทีแ่ สดงออกมาอย่างชัดเจนในช่วงทศวรรษ 2460 ภายใต้บรรยากาศทาง
สังคมที่สื่อสิ่งพิมพ์ขยายตัวอย่างมาก
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