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ความเปนชายที่เปล่ียนไป สังคมไทยท่ีเปล่ียนแปลง๑ 
สหะโรจน กิตติมหาเจริญ* 

 
 

บทคัดยอ 
 
 บทความนี้มีวัตถุประสงคที่จะพัฒนาการภาพของความเปนชายที่เร่ิมเปล่ียนแปลงตามวัฒนธรรม

ตะวันตกต้ังแตสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว จนมาถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัวที่กระแสความเปนชายแบบ “สุภาพบุรุษ” มีความเปนรูปธรรมมากข้ึน  ตอมาเมื่อมาถึงยุคที่

ปญญาชนมีบทบาทในสังคมโดยเฉพาะ “สุภาพบุรุษ” ยุคศรีบูรพา ความเปนชายแบบ “สุภาพบุรุษ” ถูก

นํามาเปนเคร่ืองมือในการสรางความชอบธรรมแกสามัญชน  รวมทั้งวรรณกรรมในระยะเวลานั้นโดยเฉพาะ

วรรณกรรมศรีบูรพาก็ไดนําเสนอกระแสความคิดดังกลาวอยูหลายเร่ือง 
 
Abstract 
  

This research article aims to study the development of the image of how to be a “man” 

that was changed from the period of King Rama IV to the period of King Rama VI that the idea of 

being a man as a gentleman was more tangible in the latter’s reign.  Later, in the reign of King 

Rama VI I (after the democratic revolution) when highly educated ordinary people had more 

roles in Thai society especially in the period of Sriburapa (a well known writer), being a 

gentleman was used as a tool to denote ordinary people of high class and high education 

including some of the writers of that time especially Sriburapa whose written work reflected the 

trend of these ideas. 
 
 

                                                 
 ๑บทความนี้ตัดทอนมาจากวิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ เร่ือง 

“สุภาพบุรุษ” ในพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวกับวรรณกรรมศรีบูรพา และใช

ประกอบการบรรยายในหัวขอ “พัฒนาการความเปนชายในวรรณกรรมไทยสมัยใหม” ซึ่งจะกลาวถึงกระแสความเปน

ชายแบบเกาและแบบใหมในวรรณกรรมไทยโบราณจนถึงวรรณกรรมไทยปจจุบันประเภทบทละคร นวนิยาย ในชวงสมัย

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวและศรีบูรพาเปนตัวอยางศึกษา 
*

 อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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บทนํา 
 ภายหลังจากที่สังคมไทยตองเผชิญกับการเปล่ียนแปลงทางการเมืองและการปกครองตลอดจนการ

เปล่ียนแปลงทางสังคมนับต้ังแตหลังเสียกรุงศรีอยุธยาคร้ังที่ ๒ เปนตนมาจนมาถึงปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จ

พระน่ังเกลาเจาอยูหัวนั้น∗ อาจกลาวไดวาเปนยุคที่วัฒนธรรมสมัยอยุธยาหรือวัฒนธรรมที่มาจากความคิด

ความเช่ือของสังคมตะวันออกไดเจริญถึงขีดสุด กอนที่การรับรูของชนช้ันผูนําจะตระหนักถึงกระแสการ

เปล่ียนแปลงทางดานสังคมและวัฒนธรรมจากตะวันตกที่กําลังแผขยายอิทธิพลเขามานั้นก็เมื่อถึงปลาย

รัชกาลที่ ๓ ตอยุคตนรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวที่ตองเผชิญกับการเปล่ียนแปลงทาง

สังคมข้ึนจากยุคลัทธิจักรวรรดินิยมอาณานิคมตะวันตก การเปล่ียนแปลงของสังคมไทยในคร้ังนี้นับเปนการ

เปล่ียนแปลงคร้ังที่ยิ่งใหญ เพราะเปนการปรับเปล่ียนโฉมหนาของสังคมไทยเพื่อความเปนศิวิไลซหรือความ

ทันสมัยของชาติบานเมืองในเวลานั้นดวย  

 กลาวคือจากการศึกษาบริบททางสังคมและวัฒนธรรมกอนรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัวพบวาสังคมไทยไดตอสูกับลัทธิจักรวรรดินิยมอาณานิคมตะวันตก โดยมีการปรับปรุงและปรับเปล่ียน

ประเทศใหมีความทันสมัย มีการยกระดับสิทธิมนุษยชนของพลเมืองในประเทศซึ่งความคิดของชนชั้นผูนํา

ดังกลาวนี้มีวัตถุประสงคก็คือตองการใหรอดพนจากการลาอาณานิคมตะวันตกหรือการครอบงําของอาณา

นิคมตะวันตกที่กําลังมีบทบาทตอสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใตในเวลานั้นเปนอยางมาก∗  เพราะจะเปน

                                                 
 ∗ มีหลักฐานกลาวไววาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเปนพระมหากษัตริยไทยพระองคแรกที่ไดทรงศึกษา

วิชาการโดยเฉพาะภาษาอังกฤษจากมิชชันนารีที่เขามาในสยามเพื่อหวังจะเผยแผคริสตศาสนาพรอม ๆ กับพระอนุชาของ

พระองคหรือพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหวัซ่ึงเปนที่รูจักกันเปนอยางดีในหมูชาวตางชาติวาทรงเปน “The second  

King” ก็ไดทรงศึกษาวิชาการทางตะวันตกอยางเชนวิชาการเดินเรือและตอเรือ    ทั้งนี้ทั้งสองพระองคมีความสนพระราช

หฤทัยวิชาการทางตะวันตกดวยพระราชดําริที่ตางกันคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวมีพระราชดําริมาต้ังแตเม่ือ

คร้ังที่ทรงผนวชเปนพระภิกษุและทรงเปนผูตรวจหนังสือไทยโตตอบที่ เซอร เจมส บรุค มีเขามาถึงไทยเมื่อคร้ังที่ไดเดิน

ทางเขามาเจรจาเพื่อทําหนังสือสัญญาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว โดยพระองคทรงเห็นวาประเทศ

อังกฤษจะตองเขามามีความสัมพันธกับไทยอยางแนนอน เหตุการณในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวก็มี

พระราชดําริเดียวกับพระอนุชาที่ทรงผนวช  แตทรงเห็นวาถาทําหนังสือสัญญากับอังกฤษสยามจะถึงกาลวิบัติ  อีกทั้งยังทรง

เช่ือคําของชาวจีนที่เตือนใหรักษาปากน้ําอยาใหเรือรบของประเทศอังกฤษก็จะรอดพนจากอันตราย  จึงทําใหเซอร เจมส 

บรุคไมสามารถเจรจากับสยามเพือ่ทําหนังสือสัญญาการคาระหวางประเทศไดสําเร็จและตองกลับไปน้ัน  พระบาทสมเด็จพระ

จอมเกลาเจาอยูหัวเม่ือคร้ังยังทรงผนวชจึงมีพระราชดําริวาทางเดียวที่สยามจะปลอดภัยจากการลาอาณานิคมจะตองทําให

ชาวตางชาตินับถือชาวสยาม 

 ดูสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ความทรงจํา (กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๔๖), หนา ๖๘-๖๙. 

 ∗ ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่ตองตกอยูภายใตการลาอาณานิคมของตางประเทศในเวลาน้ัน ดังเชน พมา 

ญวน เปนตน และประเทศที่มีบทบาทในการลาอาณานิคมก็คือประเทศอังกฤษ 

 ดู Abbot Low Moffat, Mongkut the King of Siam (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1961), pp.101-103. 
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หลักฐานแสดงใหชาวตางชาติไดเห็นวาสยามมีความเจริญแลว ไมใชชาติที่ยังมีความปาเถื่อนที่

ชาวตะวันตกจะตองเขามาชวยเหลือโดยผานการเขามาปกครองเสียเอง๒ โดยถือวาเปนหนาที่หรือภาระของ

คนขาวที่จะตองมาเขามาจัดการควบคุมระเบียบทางสังคมของกลุมคนที่ยังคงมีความลาหลังทางวัฒนธรรม 

ซึ่งนับวาเปนการตอสูปะทะกันระหวางลัทธิจักรวรรดินิยมกับโลกทัศนของชนชั้นผูนํา และนับแตนั้นเปนตน

มาความรุงเรืองของดินแดนตะวันออกอยางเขมร อินเดีย ตลอดจนการนับถือความยิ่งใหญในจีนใน

ความรูสึกของสยามก็ลดลง  กลับกลายเปนการยอมรับนับถือในวิทยาการตะวันตกมากยิ่งข้ึนในเวลาตอมา 

 
จุดเริ่มตนการเปลี่ยนแปลงความเปนชายในสังคมไทยสมัยรัชกาลที่ ๔ จนถึงรัชกาลที่ ๕ 
 สังคมไทยยุคตนรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวจัดวาเปนยุคหัวเล้ียวหัวตอของวัฒนธรรม

ที่ไทยไดรับจากตะวันออกคือเขมรและอินเดียไดคลายความศักดิ์สิทธิ์ลงกับความตื่นตัวของวัฒนธรรม

ตะวันตกจากปฏิกิริยาของชนช้ันผูนํากําลังเพิ่มข้ึนเปนลําดับ กลาวคือภายหลังจากที่ไทยมีสัมพันธไมตรีกับ

นานาประเทศโดยเฉพาะประเทศมหาอํานาจทางตะวันตกอยางเชนอังกฤษ  ฝร่ังเศสแลวนั้น  สังคมไทยก็ได

มีการปรับเปล่ียนคานิยมตลอดจนวิถีการดําเนินชีวิตใหมีลักษณะเหมือนกับประเทศมหาอํานาจทางตะวันตก

ที่กําลังจะเขามามีความสําคัญตอไทยในกาลขางหนาทั้งนี้การที่ไทยไดเริ่มมีสัมพันธไมตรีกับประเทศทาง

ตะวันตกนี้ไมไดเพิ่งเกิดข้ึนในตนรัตนโกสินทรหรือถาจํากัดยุคสมัยใหแคบลงมาคือในรัชกาลพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกลาเจาอยูหัว  หากมีมาต้ังแตสมัยอยุธยาแลวดังในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช แตการที่

ไทยมีสัมพันธไมตรีกับตางประเทศนี้อาจกลาวไดวาไมมีคร้ังใดที่จะเปล่ียนแปลงสังคมไทยไปสูโฉมหนาใหม

ไดเทากับสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเพราะเปนการเปล่ียนแปลงโลกทัศนและวิธีคิดของชน

ชั้นผูนํา อีกทั้งยังเปนการกอรางสรางความคิดเร่ืองความกาวหนาใหเกิดข้ึนในสังคมไทย  ดังที่ปรากฏวามี

การใชคําที่มีนัยยะแสดงถึงความกาวหนาของสังคมไทยในเวลานั้นอยูหลายคํา เชน ความเจริญของ       

พระราชอาณาจักร  ความมีอารยธรรม  ความศิวิไลซ๓  โดยเฉพาะคําสุดทายนี้มักจะพบในระยะเวลา

ดังกลาวจนมาถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวและมาพบอีกคร้ังในรัชกาลพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว∗   

 

                                                 
 ๒ ประสิทธิ์ รุงเรืองรัตนกุล, ผลกระทบของแนวคิดตะวันตกที่มีตอแนวคิดทางการเมืองไทยชวงพ.ศ.๒๓๖๙-

๒๔๕๔ (กรุงเทพฯ: พาสิโก, ๒๕๒๒), หนา ๕๓. 

 
๓ อรรถจักร สัตยานุรักษ, การเปล่ียนแปลงโลกทัศนของชนช้ันผูนําไทยตั้งแตรัชกาลที่ ๔ ถึงพุทธศักราช 

๒๔๗๕  พิมพคร้ังที่ ๒ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หนา ๙. 

 
∗

 มีหลักฐานจากการใชคําในพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ดังเชน บทละครพูดบางเร่ือง เชน 

หมายนํ้าบอหนา บทความเร่ือง “เคร่ืองหมายแหงความรุงเรืองคือสภาพแหงสตรี” บทความในโคลนติดลอ เร่ือง “ถือ

เกียรติยศไมมีมูล”  “ความหยุมหยิม” เปนตน  
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 นอกจากความทันสมัยจะเขามาทําใหสภาพบานเมืองมีการเปลี่ยนแปลงโดยสอดรับกับนโยบายการ

เปดประเทศที่เกิดข้ึนในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวแลวนั้น ในอีกดานหนึ่งของความ

ทันสมัยที่เกิดข้ึนกับสังคมไทยในเวลานั้นก็คือกําเนิดความคิดเร่ืองสิทธิมนุษยชนรวมทั้งการใหสิทธิเสรีภาพ

แกผูหญิงต้ังแตชนชั้นราชสํานักสูชนชั้นชาวบาน ความคิดเร่ืองสิทธิมนุษยชนที่เปดกวางสําหรับหญิงในราช

สํานักสามารถจะถวายบังคมลาไดมีปรากฏในประกาศในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวัหลาย

ฉบับ๔ ทั้งนี้รวมไปถึงประกาศเกี่ยวกับการไมใหเอารัดเอาเปรียบผูหญิงชนชั้นชาวบานกรณีของอําแดง

เหมือน๕และอําแดงจ่ัน๖ และประกาศเกี่ยวกับการนําผูหญิงเขามาถวายเปนพนักงานในวัง๗ ซึ่งนั่นแสดงให

เห็นวาสภาพทางสังคมไทยในเวลานั้นยังคงผลิตซ้ําวาทกรรมกระแสหลักของสังคมแบบสังคมปตาธิปไตยหรือ

ผูชายเปนใหญโดยที่ผูชายมีอํานาจในการครอบครองเรือนรางและจิตใจของผูหญิงนับตั้งแตบิดาจนมาถึง

สามี ซึ่งนับวาเปนการไมใหความยุติธรรมและความชอบธรรมแกผูหญิงอยางเห็นไดชัดเจน  อํานาจของ

ระบบปตาธิปไตยในสังคมไทยนั้นมีลักษณะที่แสดงถึงการกดขี่และกดทับผูหญิงนอกจากสถานภาพแลว  

“ความเปนมนุษย” ของผูหญิงในสังคมไทยก็ยังถูกระบบปตาธิปไตยเขาควบคุมและกํากับดังที่มีความคิด

เร่ือง “ผูหญิงเปนควาย ผูชายเปนคน” ที่ผลิตซ้ําออกมาผานทางกฎหมาย  จนพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัวมีพระราชดําริวา “...เมื่อพิเคราะหดูเหมือนผูหญิงเปนควาย ผูชายเปนคน หาเปนยุติธรรมไม ให

ยกเสีย” ๘ ทั้งนี้พระราชดํารัสดังกลาวนี้ไดชี้ใหเห็นถึงกระบวนการจัดการและควบคุมผูหญิงที่ผูกโยงกับการ

ใหมูลคาความสําคัญของสถานภาพผูหญิงไมผิดอะไรไปจากสัตวที่ไวใชแรงงาน  ซึ่งการประกาศยกเลิก

ความไมเปนธรรมแกผูหญิงนับตั้งแตราชสํานักมาสูชาวบานนอกจากจะเปนเครื่องหมายแสดงถึงประเทศ

สยามมีความทันสมัยหรือ   อีกนัยหนึ่งคือมีการใหสิทธิแกประชาชนเกิดข้ึนเปนคร้ังแรกตามลักษณะของการ

                                                 
 ๔ ดู “ประกาศทรงอนุญาตขาราชการฝายในทูลลาออก,” ในประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔ เลม ๑ พิมพคร้ังที่ ๒ 

(กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๒๘), หนา ๘๕-๘๘.  

 ดู “ประกาศพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหเจาจอมอยูงานกราบถวายบังคมลาออกไดแลวาดวยเจาจอม

มารดาแลหมอมหามที่มีหมอมเจามีผัว,” ในประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔ เลม ๒ พิมพคร้ังที่ ๒ (กรุงเทพฯ: องคการคาของ

คุรุสภา, ๒๕๒๘), หนา ๗๔-๗๗.  

 ดู “ประกาศพระราชทานพระบรมราชานุญาตขาราชการฝายในกราบถวายบังคมลาออก ๑๒ คน,” ในประชุม

ประกาศรัชกาลที่ ๔ เลม ๒ พิมพคร้ังที่ ๒ (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๒๘), หนา ๗๗-๗๙. 

 ๕ ดู “ประกาศพระราชบัญญัติลักษณะลักพา,” ในประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔ เลม ๓ พิมพคร้ังที่ ๒ (กรุงเทพฯ: 

องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๓๔), หนา ๒๗๖-๒๘๗. 

 ๖ ดู “ประกาศพระราชบัญญัติเร่ืองผัวขายเมีย บิดามารดาขายบุตร,” ในประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔ เลม ๔ 

(กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๐๔), หนา ๗๖-๘๑. 

 ๗ ดู “ประกาศเร่ืองพระยาพิพิธฤทธิเดชผูสําเร็จราชการเมืองตราดสงหญิงเขามาถวาย ๓ คน,” ในประชุมประกาศ

รัชกาลที่ ๔ เลม ๒ พิมพคร้ังที่ ๒ (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๒๘), หนา ๙๔-๙๙. 

 ๘ “ประกาศพระราชบัญญัติเร่ืองผัวขายเมีย บิดามารดาขายบุตร,” ในประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔ เลม ๔ หนา ๗๗. 
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กาวเขาสูความเปนสมัยใหมของสังคม∗ อีกดานหนึ่งการมีประกาศเหลานี้ออกมาแสดงใหเห็นถึงความคิด

เร่ืองการใหเกียรติผูหญิงในการตัดสินใจเลือกคูครอง แมวาสิทธิดังกลาวจะยังเปนขอหามสําหรับผูหญิงชน

ชั้นสูง เนื่องจากเกียรติยศของผูหญิงชนช้ันสูงรวมไปถึงครอบครัวจะลดลงทันทีที่มีการสมรสกับชนช้ันที่อยู

ตํ่ากวาก็ตาม๙  

 ทั้งนี้ความเปนสังคมแบบชายเปนใหญในลักษณะดังกลาวก็ยังคงสืบทอดมาจนถึงในสมยัพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  ซึ่งบริบทความคิดที่เกี่ยวของกับความเปนชายในเวลาน้ันมีลักษณะไมแตกตาง

จากสังคมไทยในชวงกอนหนานี้  หลักฐานหนึ่งที่ชี้ใหเห็นถึงความเปนสังคมแบบปตาธปิไตยของไทยในเวลา

นั้นก็คือการที่ผูชายยังคงมีภรรยาไดหลายคน  รวมไปถึงการกลาวถึงพฤติกรรมความเปนชายของชายไทย 

โดยเฉพาะชนช้ันสูงหรือที่เรียกกันวา “ผูดี” ดังนั้นเมื่อกระแสความคิดจากวัฒนธรรมตะวันตกที่สงเสริม

คานิยมเกี่ยวกับ “ผัวเดียวเมียเดียว” เขามาต้ังแตสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  ซึ่งก็มีทัศนะ

ของปญญาชนขุนนางผูใหญในสมัยนั้นอยางเจาพระยาทิพากรวงศ (ขํา บุนนาค) ไดโตแยงระบบ “ผัวเดียว

เมียเดียว” ที่มาจากความคิดทางตะวันตกกลับไปวาเปนเพราะธรรมชาติของชายและหญิงตางกัน ผูหญิงมี

ราคะจริตสามารถกระทําการใดใดไดโดยไมยั้งคิด ขณะท่ีผูชายมีความอดกล้ันมากกวา ผูหญิงจึงตองอยู

ภายใตการควบคุมของผูชาย จึงทําใหผูชายสามารถมีเมียไดหลายคน เพราะมีความอดกล้ันไมทํารายฝาย

ใดฝายหน่ึง๑๐  และเร่ิมมารุนแรงในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ดังที่มีเทียนวรรณ

ปญญาชนในสมัยนั้นมุงชี้ใหเห็นถึงการเร่ิมตอตานระบบความคิดผัวเดียวหลายเมียผานขอเขียนของตน๑๑ก็

มีสวนสนับสนุนความคิดเร่ือง “ผัวเดียวเมียเดียว” ใหมาเดนชัดในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัว โดยจะเห็นไดจากพระองคไมทรงเห็นดวยกับการที่ผูชายสยามจะมีภรรยาหลายคนเปนเร่ืองที่ควร

                                                 
 ∗กอนหนาที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวจะมีพระราชดําริใหมีการแกไขกฎหมายลักพากรณีของอําแดง

เหมือนโดยใหผูหญิงที่มีอายุยี่สิบปเศษสามารถเลือกคูครองไดเองนั้น ในรัชกาลพระบาทสมเด็จ  พระพุทธยอดฟาจุฬา

โลกมหาราชไดเกิดกรณีของอําแดงปอมที่เรียกรองสิทธิขอหยาจากสามีเพราะสามีมีความบกพรองในหนาที่ จึงทําใหตองมี

การชําระกฎหมายเกาขึ้นใหมเปนกฎหมายตราสามดวง ซึ่งเปนการเรียกรองสิทธิของหญิงผูมีสามีแลว 

 ๙ สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา, “สถานภาพทางสังคมของสตรีไทยในสมัยปฏิรูปประเทศ,” ในวารสารอักษรศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ๒๓ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๓๔), หนา ๖. หรือดูจาก “ประกาศพระราชทานพระบรมรา

ชานุญาตใหเจาจอมอยูงานกราบถวายบังคมลาออกไดแลวาดวยเจาจอมมารดาแลหมอมหามที่มีหมอมเจามีผัว,” ใน

ประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔ เลม ๒, หนา ๗๕-๗๖.  

 
๑๐ Craig J.Reynolds, A Nineteenth Century Thai Buddhist Defense of Polygamy and Some Remarks on 

the Social hitory of Women in Thailand, p. 

 
๑๑ ดารารัตน เมตตาริกานนท, “ระบบผัวเดียวหลายเมียในสังคมไทย,” ในศิลปวัฒนธรรม ๖: ๕ (มีนาคม ๒๕๒๘), 

หนา ๒๘. 
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ปฏิบัติ๑๒ แมวาในทายที่สุดพระองคก็ไมไดทรงปฏิบัติตามพระราชดําริเกี่ยวกับ “ผัวเดียวเมียเดียว” เพราะ

ตองทรงอภิเษกสมรสกับผูหญิงหลายคนเพื่อการมีพระราชโอรสสืบราชสมบัติอันเปนแบบแผนตามขัตติยะ

โบราณ๑๓   

 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงมีกระแสพระราชดําริเกี่ยวกับความคิดเร่ืองชายเปนใหญ

นี้วาเปนธรรมเนียมที่ไมมีความทันสมัย  ดังนั้นจะเห็นวาในสมัยของพระองคนอกจากจะมีการสงเสริม

สถานะของสตรีในดานตางๆ เชน การใหผูหญิงโดยเฉพาะผูหญิงในราชสํานักไดออกงานสมาคม  การ

แบงแยกความแตกตางระหวางผูชายและผูหญิงที่ไมเคยปรากฏมากอนในสังคมไทย  กลาวคือสังคมไทยแต

เดิมมามีความคิดเกี่ยวกับชายและหญิงประเด็นหนึ่งที่นาสนใจวา ผูชายและผูหญิงมีความแตกตางกันคือมี

เคร่ืองหมายทางเพศที่บงบอกวาเปนเพศใดในทางชีววิทยา แตจากรูปลักษณภายนอกกลับไมสามารถ

จําแนกออกไดวาใครคือชายและใครคือหญิงได  เนื่องจากทั้งผูชายและผูหญิงตางก็มีรูปลักษณภายนอกที่มี

ลักษณะคลายคลึงกันอยางเห็นไดชัดเจน  โดยเฉพาะทรงผม∗ 

 สังคมไทยกําหนดรูปลักษณของผูหญิงใหมีลักษณะที่คลายกันกับผูชายก็เพราะความคิดที่มาจากการ

ประกอบสรางของสังคมที่วาเมื่อถึงคราวเกิดสงคราม ผูหญิงจําเปนที่จะตองอําพรางกายใหเหมือนผูชาย

เพื่อปองกันการถูกขมเหงรังแกจากขาศึกศัตรู และเพื่อความสะดวกตอการเคล่ือนไหวของรางกายผูหญิงใน

                                                 
 

๑๒ Malcolm Smith, A Physician at the Court of Siam (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1982), 

pp.113-114. 

 
๑๓

 Thamora V.Fishel, “Romances of the Sixth Reign: Gender, Sexuality, and Siamese Nationalism,” in 

Genders & Sexualities in Modern Thailand, eds Peter A.Jackson and Nerida M.Cook (Chiangmai: Silkworm 

Books, 1999), p. 159.  

 ∗ความจริงแลวยังมีสวนอื่นของรางกายผูหญิงที่ถูกกํากับจากความคิดกระแสหลักแบบสังคมปตาธิปไตย เชน การมี

ฟนดํา นับต้ังแตสมัยอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร สังคมไทยนิยมความงามของผูหญิงที่วาถามีฟนดําแลวถือวางาม ดังเชน 

สมัยอยุธยาตอนปลายมีวรรณคดีไทยที่กลาวถึงลักษณะของหญิงงามที่ตองมีฟนดําอยางกาพยหอโคลงนิราศธารโศก พระ

นิพนธใน เจาฟาธรรมธิเบศร  ตัวบทกลาววา  

                                      ๏ พิศฟนฟนเรียงเรียบ     เปนระเบียบเปรียบแสงนิล 

                                พาทีพี่ไดยิน                         ล้ินบกระดางชางเจรจาฯ 

                                      ๏ ชมทันตรันเรียบร้ิว       เรียมถวิล 

                                 ระเบียบเรียบแสงนิล          ยองยอย 

                                 พาทีพี่ฟงยิน                       พจนาดถ    

                                 ล้ินเลหเสนาะเพราะถอย      กลาวเกล้ียงเสียงใสฯ 

 นิลหมายถึงอัญมณีชนิดหนึ่งที่มีความงามและมีสีดําขลับ  เม่ืออธิบายความหมายโคลงบทน้ีแลว  กวีตองการสื่อถึง

ความงามของฟนที่มีสีดําขลับคลายกับนิล หากเม่ือพิจารณาถึงความหมายที่ซอนอยูในตัวบทแลว จะพบวาเปนวิธีการกํากับ

ความงามของผูหญิงภายใตการตอบสนองทางเพศวิถีของผูชายไทยสมัยโบราณอยางแยบยล 
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ยามศึกสงคราม๑๔ แตในความเปนจริงแลวความคิดดังกลาวอาจเปนมายาคติที่เขามาสรางความชอบธรรม

ใหกับความคิดกระแสหลักของสังคมไทยนั่นก็คือความคิดแบบปตาธิปไตยก็เปนได  กลาวคือการที่ผูหญิง

ตองมีรูปลักษณดังกลาวก็เพื่อปองกันไมใหผูหญิงประพฤติตนไมดี จึงตองมีการบังคับใหผูหญิงตัดผมส้ัน

และมีฟนที่ดํา๑๕ ทั้งนี้การที่ผูชายไทยเช่ือวาถาผูหญิงมีรูปลักษณดังกลาวนอกจากจะเปนเคร่ืองปองกันไมให

ผูหญิงประพฤติตนในทางท่ีไมสมควรแลว ยังเปนเครื่องหมายแสดงถึง “ความสุภาพแหงหญิง”๑๖ อีกดวย 

การไวผมยาวของผูหญิงเร่ิมตนมาต้ังแตสมัยรัชกาลที่ ๕ แตมาปรากฏอยางชัดเจนคือในสมัยรัชกาลที่ ๖ 

เนื่องจากในเวลานั้นกระแสความคิดเกี่ยวกับการควบคุมรางกายของผูหญิงเริ่มปรากฏอยางเดนชัดมาก 

นับต้ังแตพฤติกรรม ทรงผมจนมาถึงเคร่ืองแตงกายของผูหญิง๑๗อีกทั้งยังเปนพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวอีกประการหนึ่งดวยที่โปรดใหผูหญิงโดยเฉพาะผูหญิงในราชสํานักไวผมยาว เพราะ

นอกจากจะเปนเคร่ืองหมายแหงความรุงเรืองของบานเมืองโดยผานสภาพของผูหญิงที่แสดงถึงการไมถูกกด

ข่ีจากผูชายที่ไมใหผูหญิงมีความงามตามแบบธรรมชาติแลว ยังเปนเคร่ืองมือสําหรับการสรางชาติโดยการ

ชักจูงใจใหเห็นวาชาติที่มีความเจริญแลวยอมสงเสริมการแสดงออกทั้งการแตงกาย  การสมาคมของสตรี๑๘ 

เปนตน  อาจจะกลาวไดวาในชวงเวลานั้นคงจะมีลักษณะของความพยายามที่จะใหมีการเปลี่ยนแปลง

เกี่ยวกับความคิดเร่ืองชายหญิงเกิดข้ึนบางแลว  

 จากหลักฐานขางตนแมเปนเพียงขอมูลสังเขปเกี่ยวกับการใหภาพของความเปนชายจนมาถึงในสมัย

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว แตก็พอมองเห็นวาสังคมไทยกอนหนานี้ความคิดกระแสหลัก

เกี่ยวกับพฤติกรรมของผูชายก็คือการที่ผูชายมักแสดงความเปนชายโดยผานอํานาจทางการควบคุมครัวเรือน  

                                                 
 ๑๔ Malcolm Smith, A Physician at the Court of Siam, p.80. 

 ๑๕พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, “เคร่ืองหมายแหงความรุงเรืองคือสภาพแหงสตรี,” ในประมวลบทพระ

ราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (กรุงเทพฯ: โรงพิมพพระจันทร, ๒๔๙๔), หนา ๑๐๔.   

 ๑๖ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๐๓. 

  ในที่นี้ “ความสุภาพแหงหญิง” คืออะไร ตามความเห็นของผูเขียนเขาใจวานาจะหมายถึงการที่ผูหญิงประพฤติตาม

ครรลองของศีลธรรมอันเปนมาตรฐานของสังคม เชน การไมคบชายอื่นนอกจากสามี เพราะถือวาไมประพฤติผิดมาตรฐาน

และศีลธรรมทางสังคม จึงจะไดชื่อวาความสุภาพแหงหญิงก็เปนได อยางไรก็ตามมีนักวิชาการชาวตะวันตกอยาง Craig J. 

Reynolds แสดงความคิดเห็นวาในสมัยรัชกาลที่ ๖ เกิดการเรียกรองสิทธิสตรีกันตางๆ มากขึ้นแลว     

 ดู Craig J. Reynolds, “Predicaments of Modern Thai History,” South East Asia Research 2 No.1 (March 

1994): 64-90. 

 ๑๗ Craig J. Reynolds, “On The Gender of Nationalist and Postnationalist selves in twentieth-century 

Thailand,” in Genders & Sexualities in Modern Thailand, eds Peter A.Jackson and Nerida M.Cook (Chiangmai: 

Silkworm Books, 1999), p. 268. 

 ๑๘พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, “เคร่ืองหมายแหงความรุงเรืองคือสภาพแหงสตรี,” ในประมวลบทพระ

ราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, หนา ๑๐๓.  
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รวมทั้งควบคุมผูหญิงโดยผานพฤติกรรม จิตใจและเรือนราง  เพื่อแสดงถึงความเปนใหญของผูชายในสังคม 

ซึ่งนับวาเปนความคิดกระแสหลักเกี่ยวกับความเปนชายในสังคมไทยที่ผลิตซ้ํามาโดยตลอดจนมาถึงในสมัย

ดังกลาว กระแสความคิดเร่ืองชายเปนใหญนี้แมจะยังเปนความคิดกระแสหลักที่ผลิตซ้ําผานปฏิบัติการทาง

สังคมจนมาถึงชวงที่ความเปนชายแบบ “สุภาพบุรุษ” เขามามีอิทธิพลตอสังคมไทย    

 สังคมไทยรูจักภาพของสุภาพบุรุษมาตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวแลว ซึ่งเปน

ระยะเวลาที่ชนชั้นผูนําเร่ิมตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงทางดานสังคมและวัฒนธรรมจากตะวันตกที่เขามา

ในสังคมสยาม ในทัศนะของชนช้ันผูนํายุคแรกๆ มักจะเขาใจวาสุภาพบุรุษคือการแสดงพฤติกรรมของผูชาย

ที่มีคุณธรรมและมีหลักในการดําเนินชีวิตเชนเดียวกับชาวตะวันตก* รวมไปถึงการแสดงมารยาททางสังคม

ของผูชายในเวลาเขาสมาคม ดังเชน การเดินคลองแขน การเดินเคียงคู เพื่อเปนการใหเกียรติแกผูหญิง การ

ลุกข้ึนโคงคํานับและจับมือเพื่อแสดงความสุภาพแกเพศเดียวกันและเพศตรงขาม๑๙  ซึ่งการแสดงพฤติกรรม

ตางๆ เหลานี้แมจะเปนส่ิงที่แปลกในสายตาของชนชั้นผูนํารวมถึงผูที่ไดพบเห็น แตชนชั้นผูนํากลับเห็นวา

นาจะเปนธรรมเนียมของชาติที่มีความทันสมัยแลวที่นิยมปฏิบัติกัน รวมทั้งเปนวิธีการแสดงมารยาทที่ผูชาย

ตะวันตกตองปฏิบัติตอผูหญิงตะวันตก ทั้งนี้ในการรับรูของชนช้ันผูนําตอธรรมเนียมปฏิบัติเหลานี้อาจจะ

เขาใจวาเปนวิธีการแสดงมารยาทอยางใหมที่ผูชายจะตองปฏิบัติตนตอผูหญิง ซึ่งเกิดข้ึนในระยะท่ี

กระบวนการของความทันสมัยซ่ึงเปนบรรทัดฐานวัดคุณสมบัติของชาติและเผาพันธุตางๆ ในเวลานัน้กาํลังมี

อิทธิพลตอโลกทัศนตลอดจนการปรับอัตลักษณของชนช้ันผูนําไทยเปนอยางยิ่ง๒๐    

 การแสดงความเปนชายแบบใหมที่ผูวิจัยไดกลาวไวขางตน   อาจจะกลาวไดวาเปนคร้ังแรกที่ชนชั้น

ผูนําในสังคมไทยเวลานั้นไดเห็นถึงภาพของการท่ีผูชายรูจักใหเกียรติผูหญิง  รวมไปถึงการแสดงออกถึง

มารยาททางสังคมของผูชายในการเขาสมาคม  การสัมผัสภาพดังกลาวจึงทําใหชนช้ันผูนําเกิดการ

ปรับเปลี่ยนลักษณะพฤติกรรมบางอยางตามกระแสวัฒนธรรมทางตะวันตกท่ีเขามาสูสังคมไทย ทั้งนี้

                                                 
 

* พิจารณาจากพระราชจริยวัตรในพระอนุชาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวหรือพระบาทสมเด็จพระปนเกลา

เจาอยูหัวที่ทรงศึกษาวิชาการทางตะวันตกนอกจากภาษาอังกฤษ เชนวิชาการเดินเรือและตอเรือ รวมไปถึงทรงชื่นชมการ

ปฏิบัติพระองคแบบอังกฤษ ดังจะเห็นไดจากพระองคมีที่ประทับที่สรางตามแบบอังกฤษตลอดจนเปนชนชั้นผูนําคนแรกท่ีมี

นามบัตรไวแนะนําพระองค อันเปนธรรมเนียมที่ “สุภาพบุรุษ" นิยมกระทํากัน รวมไปถึงพระองคโปรดการรบราฆาฟน การ

ลาสัตว การกีฬาทกุประเภทเหมือน “สุภาพบุรุษ” ของอังกฤษทุกประการ นอกจากนี้พระองคยังทรงมีพระอุปนิสัยที่สุภาพตอ

ผูหญิง จนเปนที่ไดรับการยกยองจากชาวตะวันตกวาทรงเปน “สุภาพบุรุษ”  นั่นแสดงใหเห็นวาในยุคแรกชนชั้นผูนํารับรู

ลักษณะการแสดงลักษณะ “สุภาพบุรุษ”  โดยผานหลักในการดําเนินชีวิตของชาวตะวันตกที่เขามาในสังคมไทย 

 ๑๙William L.Bradley, Siam Then: The Foreign Colony in Bangkok Before and After Anna (Pasadena, 

Calif: William Carey Library, 1981), pp.28-31. 

 ๒๐ธงชัย วินิจจะกูล, “ภาวะอยางไรหนอที่เรียกวาศิวิไลซเม่ือชนชั้นนําสยามสมัยรัชกาลที่ 5 แสวงหาสถานะของ

ตนเอง ผานการเดินทางและพิพิธภัณฑทั้งในและนอกประเทศ,” ใน รัฐศาสตรสาร 24: 2 (พ.ศ. 2546) หนา 4.  



 9 

หลักฐานทางประวัติศาสตรชิ้นแรกที่กลาวถึงลักษณะความเปนชายแบบใหมของผูชายในสังคมไทยก็

คือประกาศในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว โดยสาระของขอความนั้นกลาวถึงกรณีขาราชการ

ฝายในที่กราบบังคมลาและไปเปนนางหามหรือภรรยาในขุนนางคนใด พระองคก็ “...ไมทรงหวงแหนทาน

ผูใดผูหนึ่งไวในราชการดวยการขมเหงกักขังดอก” และ“...จะทรงยินดีโดยสุจริตไมกระดากกระเด่ืองเคืองขัด

อะไรเลยเพราะมีพระราชประสงคจะใหผูที่จะใครไดภรรยาไดภรรยา และใหผูที่ออกไดชื่นชมสมประสงค

ดวย คร้ันจะยกพระราชทานมาตามทรงพระราชดําริ ก็กลัวชายแลหญิงจะไมตองใจกัน...” ประการหนึ่ง 

“ผูหญิงที่เปนเมียขาพเจาอยูกอนลาออกไปมีผัวอยูขางนอกก็หลายคน ผัวของหญิงเหลานั้นกับขาพเจาก็ดี

กันหมด ไมไดขัดเคืองกระดากกระเด่ืองกับใคร คนที่เปนเมียขาพเจาอยูกอนบางคนมีผัวใหมแลวกลับมาหา

ขาพเจาก็พูดจาดวยดีอยู” ประการหน่ึง หรือ “บัดนี้ทานทั้งปวงก็ทําราชการมานานแลว ใครๆ ไมสบาย จะ

ใครกราบถวายบังคมลาออกนอกราชการ ไมอยูวังเจาบานขุนนางบานบิดามารดาจะมีลูกมีผัวใหสบาย

ประการใด ก็อยาใหกลัวความผิดเลย ใหกราบทูลถวายบังคมลาโดยตรงแลวก็จะโปรดใหไปตามปรารถนา

โดยสะดวกไมกักขังไว แลไมใหมีความผิดแกผูนั้นแลผูที่จะเปนผัวนั้นเลย” เปนตน โดยเฉพาะขอความ

ดังกลาวที่วา “ผูหญิงที่เปนเมียขาพเจาอยูกอนลาออกไปมีผัวอยูขางนอกก็หลายคน ผัวของหญิงเหลานั้น

กับขาพเจาก็ดีกันหมด ไมไดขัดเคืองกระดากกระเด่ืองกับใคร” ซึ่งเปนการผิดธรรมเนียมของผูชายใน

สังคมไทยเวลานั้นที่ยอมรับตอความสัมพันธของชายอ่ืนที่เขามาเกี่ยวของกับภรรยา อีกทั้งลักษณะการ

เสียสละดวยความเต็มใจและสุจริตใจนั้นไมใชพฤติกรรมความเปนชายของชายไทยในสมัยนั้น เพราะการ

แสดงพฤติกรรมชายไทยในขณะนั้นมักจะเปนการแสดงภาพความเปนชายแบบเกาหรือสังคมชายเปนใหญ 

 การแสดงความพระราชหฤทัยกวางในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวที่ทรงมองวาไมควร

กักขังหนวงเหนี่ยวผูหญิงกับผูชายท่ีไมไดมีความผูกพัน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการพยายามสรางความสํานึกให

ผูชายรูจักคําวา “เสียสละ” มากกวาการที่ตองมีตัวบทกฎหมายมาบังคับดังที่พระองคก็ทรงปฏิบัติใหเห็นดัง

ในประกาศที่มีสารัตถะเกี่ยวกับการอนุญาตขาราชการฝายใน ขณะเดียวกันก็อาจมีขอโตแยงไดวานาจะเปน

การสงเสริมภาพลักษณของพระมหากษัตริยในเวลานั้นมากกวา  โดยอาจเปนการสงเสริมภาพลักษณของ

พระมหากษัตริยอยูสองประการคือ ประการที่หนึ่งพระองคทรงเปนเจาชีวิตสามารถยกเลิกกฎหมายหรือ

ปรับเปล่ียนบทบัญญัติใดใดก็ได  และประการที่สองอาจเปนการนําเสนอใหชาวตะวันตกเห็นวาสังคมไทยมี

ความทันสมัย ดังจะเห็นไดจากพระมหากษัตริยทรงใหสิทธิแกผูหญิง  ซึ่งเปนความพยายามของชนช้ันผูนํา

ที่จะสรางภาพลักษณที่ทันสมัยตามแบบตะวันตก  ลักษณะหนึ่งที่นาสนใจก็คือการที่ชนชั้นผูนําแสดง

ลักษณะความเปนชายแบบใหมดังกลาวนี้อาจจะสอดคลองกับแนวทางที่จะปกปองสยามใหรอดพนจาก

การถูกปกครองโดยลัทธิอาณานิคม ซึ่งชนช้ันผูนําจะตองแสดงพฤติกรรมความเปนชายของชนช้ันสูงที่แสดง

ถึงผูชายที่มีความเครงครัดตอการวางตัว มีวินัยเปนเคร่ืองควบคุมพฤติกรรม มีมาตรฐานทางคุณธรรม 

ศีลธรรม อันจะเปนการแสดงภาพลักษณของผูชายที่มีความทันสมัย  ไมไดมีลักษณะที่ปาเถื่อนหรือมี

ลักษณะของคนพื้นเมืองที่ถูกเจาอาณานิคมอยางอังกฤษเขามาปกครองและมองวาเปนพวกที่เต็มไปดวย
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กิเลสทางเพศ  โดยมีแตกิจกรรมทางเพศเทานั้นแลว๒๑ ซึ่งกรณีของการออกประกาศเก่ียวกับการใหสิทธิของ

ผูหญิงรวมไปถึงการแสดงความ “เสียสละ” และ “พระราชหฤทัยกวาง” ของพระมหากษัตริยจึงอาจจะดู

ขัดแยงกับภาพของพระมหากษัตริยที่มีมาแตเดิมในสังคมสมัยอยุธยาถึงตนรัตนโกสินทรในประเด็นที่วาเปน

การ “ผิดธรรมเนียม” กษัตริยกอนหนานั้นเปนอยางมาก เพราะพระมหากษัตริยต้ังแตสมัยอยุธยาจนถึง

รัตนโกสินทรมักจะมีบาทบริจาริกาเปนจํานวนมาก  โดยอาจจะมาจากการที่เจาเมืองประเทศราช เจา

เมืองข้ึนไดสงธิดามาถวาย  ดังมีหลักฐานจากวรรณคดีโบราณของไทยมักนําเสนอใหเห็นวาเมืองใดที่ตก

เปนเมืองข้ึนจะตองมีการสงลูกสาวมาเปนบาทบริจาริกาของเจาเมืองนั้นๆ∗ การรับธิดาตางเมืองเปนบาท

บริจาริการวมทั้งพระราชชายาที่มีอยูแตเดิมนั้นเปนการแสดงถึงพระราชอํานาจของกษัตริยที่สามารถแผ

แสนยานุภาพ   

 จากการที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงแสดงพฤติกรรม “ความเปนชาย” แบบใหม

เชนนี้อาจมองไดวาเปนการสงเสริมภาพของพระมหากษัตริยที่ปรับเปล่ียนตามสภาพทางสังคมไทยท่ีกําลัง

กาวเขาสูยุคแหงสิทธิมนุษยชน๒๒ รวมทั้งอาจเปนนโยบายหนึ่งของรัฐที่จะเขามาจัดการและควบคุมเพื่อให

ความคิดเกี่ยวกับ “เพศวิถี” ที่ยึดติดอยูกับความคุนเคยที่จะปฏิบัติของคนในอดีต มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การดําเนินชีวิตเพื่อตอบสนองหรือตอบโตอํานาจจากรัฐภายนอกประเทศ ดังที่ชนชั้นผูนําเห็นวา “เพศวิถี” ที่

ดีงามของประชาชนในประเทศจะนําไปสูความเปนอารยะของ “ชาติ” ได๒๓  วิถีการดําเนินชีวิตหลายอยางที่

มองวาลาหลังไมทันสมัยจึงมีการยกเลิกไปในสมัยดังกลาว ในอีกดานหนึ่งก็อาจจะมองไดวาทรงสราง

กระแส “ความเปนชาย” แบบใหมตามที่พระองคทรงสัมผัสและไดรับอิทธิพลมาจากชาวตะวันตกที่เขามา

สยามในเวลานั้นก็เปนได ซึ่งตรงนี้อาจจะเปนตนเคาของการแสดงลักษณะความเปนชายแบบ “สุภาพบุรุษ” 

                                                 
 ๒๑ธเนศ วงศยานนาวา, “การสรางความเปนชายและวิกฤติการณของความเปนผูชาย: จาก “สุภาพบุรุษ” ของ

จักรวรรดินิยมสูภาพยนตรแบบ “ขามาคนเดียว”,” ใน เอกสารประกอบคําบรรยายโครงการสตรีศึกษา วิชาบุรษุศึกษา, 

หนา ๓.  

 ในความคิดเห็นของผูวิจัย กรณีนี้จะเห็นไดจากประเพณีการมีภรรยาหลายคนของผูชายในสังคมไทย  โดยเฉพาะชน

ชั้นสูงหรือขุนนางซึ่งเปนชนชั้นที่จะนําความเจริญกาวหนามาสูประเทศ  แตกลับมีความรูสึกหมกมุนกับการมีภรรยาหลาย

คน  ทําใหตองมีการหยิบยืมภาพของสุภาพบุรุษมาสวมเขากับบทบาทและสถานะทางสังคม  เพื่ออาจจะกลบเกล่ือนความ

เปนชายในลักษณะดังกลาวคือความเจาชูลงไปซอนอยูภายใตพฤติกรรมความเปนชายก็เปนได 

 ∗ มีหลักฐานจากวรรณคดีไทยตนรัตนโกสินทรอยาง เสภาเรื่องขุนชางขุนแผน ที่กลาวถึงเมืองเชียงใหม เม่ือตอง

กลายเปนเมืองขึ้นของอยุธยา  พระเจาเชียงใหมตองยอมถวายเมือง  พระมเหสีและพระราชธิดาคือนางสรอยฟาใหกับ

สมเด็จพระพันวษาแหงกรุงศรีอยุธยา     

 ๒๒ ธเนศ อาภรณสุวรรณ, กําเนิดและความเปนมาของสิทธิมนุษยชน (กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพคบไฟ, 

๒๕๔๙), หนา ๙๙.  

 ๒๓ ชลิดาภรณ สงสัมพันธ, ประวัติศาสตรของเพศวิถี: ประวัติศาสตรเรื่องเพศ/เรื่องเพศในประวัติศาสตรไทย 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพเดือนตุลา, ๒๕๕๑), หนา ๘๒. 
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ในสังคมไทยในรูปแบบของการปรับตัวของชนชั้นผูนําใหเขากับวัฒนธรรมตะวันตก  จนกระทั่งความเปน

ชายแบบ “สุภาพบุรุษ” เขามามีอิทธิพลตอสังคมไทยอยางเห็นไดชัดเจนโดยเฉพาะอยางยิ่งในสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  แมวาในสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวคานิยมเกี่ยวกับความเปนชายแบบชายเปนใหญจะยังคงมีอยู  ซึ่ง

จะเห็นไดจากการที่ผูชายยังคงมีภรรยามาก  แตวัฒนธรรมการดําเนินชีวิตของผูชายเร่ิมมีการเปล่ียนแปลง

ไป พิจารณาจากวัฒนธรรมการสรางวรรณคดีในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวนั้นมีการ

นําเสนอภาพความเปนชายในวรรณคดีไทยประเภทเร่ืองเลาที่แตกตางไปจากกอนหนานั้น นั่นก็คือกลาวถึง

การแสดงความเปนชายแบบใหมของตัวละครอยางซมพลาและฮเนาในพระราชนิพนธเร่ืองเงาะปา ซึ่งเปน

บทพระราชนิพนธที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวพระราชนิพนธจากจินตนาการของพระองค

เอง ในเงาะปาตอนหนึ่งซึ่งเปนตอนที่ฮเนาไดจับตัวซมพลา  ซมพลาตอวาฮเนาวาเปนวิธีการของ “อายชาติ

ชั่วลอบกัดเหมือนสัตวราย”๒๔ และยังสบประมาทฮเนาดวยอีกวา “นี่ฤาคนกลาหนาไมอาย”๒๕ เมื่อผูชายฝาย

หนึ่งไดรับคําสบประมาทจากอีกฝายหน่ึงก็เปนเสมือนการดูถูกดูหมิ่นหมิ่นศักด์ิศรี  ทั้งนี้การนับถือหนาตา 

เกียรติยศ ศักด์ิศรี โดยเฉพาะผูชายน้ันเปนคานิยมที่สําคัญอยางยิ่งในสังคมไทยสมัยอยุธยาจนถึงตน

รัตนโกสินทร  ดังจะเห็นไดจากวรรณคดีโบราณของไทยมีการกลาวถึงความคิดเร่ืองศักด์ิศรีและการนับหนา

ถือตาโดยวัดจากคุณสมบัติตางๆ นั้นอยูอยางมาก๒๖ แทนท่ีฮเนาจะแสดงอาการของผูชายที่ใชความรุนแรง

ซึ่งเปนวิสัยของผูชายที่ชื่นชอบการใชกําลังเขามาตัดสินตอซมพลาเมื่อไดรับคําสบประมาทถึงการเปนคน 

“หนาไมอาย” แตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวกลับทรงใหฮเนาแสดงอาการดังภาพนี้แทนวา 

“ไดสติตริตรึกนึกอาย” ๒๗ และแสดงอาการวา “เรามาเจรจาวากัน อยาเพอหุนหันดันด้ือ” ๒๘ ทั้งนี้นับวาไมใช

วิสัยของการแสดงความเปนชายของผูชายในเวลานั้น  ความนาสนใจก็คือการนําเสนอภาพความเปนชาย

แบบใหมดังนี้เหตุใดจึงปรากฏอยูในภาพของตัวละครที่มีสถานะของ “คนชายขอบ” หรือที่รูจักกันดีวาเปน

ชนเผาหนึ่งมีชื่อเรียกกลุมชนกลุมนี้วา  “เงาะปา” สิ่งที่ทําใหคิดคือนาจะเปนกลวิธีอันแยบคายท่ี

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจะทรงใชสถานะของ “คนชายขอบ” เปรียบเทียบใหเห็นวาแมแต 

“คนชายขอบ” ก็ยังมีความศิวิไลซ  สามารถใชหลักการแหงความเปน “สุภาพบุรุษ” ซึ่งเปนกระแสของความ

เปนชายแบบใหมในสังคมตะวันตกมาเปนแบบแผนการดําเนินชีวิต  การนําเสนอภาพของ ฮเนาและซมพลา

                                                 
 ๒๔พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, บทละครเรื่องเงาะปาและประชุมโคลงสุภาษิต, พิมพคร้ังที่ ๘ 

(กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๓๙), หนา ๑๑๓.  

 ๒๕เร่ืองเดียวกัน, หนาเดียวกัน.  

 ๒๖ดูเพิ่มเติมกุสุมา รักษมณีและคณะ, ศักดิ์ศรีและความอับอายในวรรณกรรมไทย, หนา ๒๗-๕๒.  

 ๒๗เร่ืองเดียวกัน, หนาเดียวกัน.  

 ๒๘เร่ืองเดียวกัน, หนาเดียวกัน.  
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นี้จึงอาจจะกลาวไดวาเปนการสรางกระแส (Movement) แบบใหมของความเปนชายของชายไทยที่สอดรับ

การเปล่ียนแปลงทางสังคมไทยที่กําลังเดินทางเขาสูกระแสวัฒนธรรมตะวันตกอยางเปนรูปธรรม   

 นอกจากนี้ประเด็นหนึ่งที่นาสนใจที่เกิดภาพนําเสนอของวรรณคดีในสมัยนี้ก็คือการรับเอาคานิยมแบบ

วิคตอเรียนซึ่งเปนคานิยมที่เกิดข้ึนในสังคมอังกฤษเขามาเปนกรอบกําหนดพฤติกรรมของความเปนหญิงใหแก

ผูหญิงไทยในสมัยดังกลาวดวย คานิยมแบบวิคตอเรียนนี้นอกจากจะกลาวถึงความคิดที่เกี่ยวของกับเร่ือง

เพศวาเปนเร่ืองที่ตองปกปดไมเปดเผยแลว๒๙  ยังรวมไปถึงคานิยมเกี่ยวกับความคาดหวังในบทบาทของผูหญิง

ซึ่งคานิยมเกี่ยวกับการคาดหวังในบทบาทของผูหญิงจะมาปรากฏเดนชัดอีกคร้ังในสมัยพระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกลาเจาอยูหัว แตในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวคานิยมเก่ียวกับเร่ืองเพศวิถีของ

ผูหญิงที่ไดรับอิทธิพลความคิดจากคานิยมวิคตอเรียนก็คือการรูจักรักนวลสงวนตัวเพราะเปนกฎเกณฑ

มาตรฐานทางศีลธรรมทางเพศ* ภาพดังกลาวนี้ไดนําเสนอผานตัวละครหญิงที่ชื ่อลําหับในเงาะปา

เชนเดียวกัน  โดยกลาวถึงลําหับจะตองแตงงานกับฮเนาซ่ึงไดมาสูขอนางไวแลว วันหนึ่งลําหับไดไปเก็บ

ดอกไมในปาและถูกงูรัด  แตไดซมพลามาชวยชีวิตของนางไวได  ทําใหลําหับเกิดมาตรฐานทางศีลธรรมทาง

เพศข้ึนมาในใจวา  ชายท่ีไดแตะตองเนื้อตัวของนางแลวคือซมพลานั้นควรที่จะคูกับนาง  ถานางยังไปลวง

ตอฮเนาวานางไมเคยถูกชายอ่ืนสัมผัสตัวนางมากอนในคืนแตงงานเทากับวานางเปนหญิงคนช่ัว  จะเห็นได

วาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดมีการนําเสนอกระแสความคิดเกี่ยวกับลักษณะ

ความเปนชายและความเปนหญิงแบบใหมโดยผานวรรณกรรมบางแลว  แมวาจะยังเปนวรรณกรรมบาง

เร่ืองก็ตาม  แตพอเปนหลักฐานที่ชี้ใหเห็นวาสังคมไทยในเวลานั้นกําลังเร่ิมสรางกระแสความเปนชายแบบ

ใหมเพื่อใหสอดรับกับคานิยมของผูชายชนช้ันสูงที่กําลังสรางคานิยมใหมในหมูชนชั้นสูงเกี่ยวกับการวางตัว

และการแสดงพฤติกรรมแบบสุภาพบุรุษของสังคมตะวันตก  เพราะแมแตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัวพระองคทรงปฏิบัติเหมือนกับสุภาพบุรุษทางตะวันตก  กลาวคือทรงวางทาและบุคลิกภาพทั้งสูบ

                                                 
 ๒๙

 Michael Mason, The making of Victorian sexuality (Oxford; New York: Oxford University Press, 1995), 

pp.37-48. 

 * ในสมัยดังกลาวความคิดเก่ียวกับเร่ืองเพศแบบวิคตอเรียน (Victorian Sexual Attitudes) กําลังมีอิทธิพลตอสังคม 

จะเห็นไดจากการแสดงออกทางศีลธรรมที่เก่ียวของกับ “เพศ” กลายเปนส่ิงที่ตองปกปด  คานิยมเก่ียวกับความบริสุทธิ์ของ

ผูหญิงถูกนํามาเปนเคร่ืองมือกําหนดลักษณะผูหญิงที่ดี การเนนการแตงกายของสตรี  โดยเฉพาะสตรีในราชสํานักจะตองมี

การแตงกายที่ปกปดมิดชิด เพื่อแสดงถึงความมีอารยธรรม รวมไปถึงเร่ิมมีการเผยแพรความคิดเก่ียวกับศีลธรรมทาง “เพศ” 

ผานวรรณกรรมในยุคนั้น 

 ดูวารุณี ภูริสินสิทธิ์, “ความเปนผูหญิงในสังคมไทย,” ในสังคมศาสตร ๑๒: ๒ (๒๕๔๓), หนา ๑๔๘. 
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ซิการ  ถือไมเทา  ซึ่งกําลังเปนกระแสนิยมในวัฒนธรรมอังกฤษแบบวิคตอเรียน๓๐ แมแตในทัศนะของ

ชาวตะวันตกก็ยังเห็นวาพระองค “...มีความโดดเดนเปนสงาและสรางความประทับใจแกผูพบเห็นเสมอ  

ทรงมีกริยามารยาทงดงาม  มีบุคลิกภาพตามแบบฉบับสุภาพบุรุษโดยแท”๓๑   การปรับตัวของชนช้ันผูนําตอ

วัฒนธรรมตะวันตกไดเร่ิมมีการปรับเปล่ียนจากการปฏิบัติตนใหเหมือนกับผูชายตะวันตกมาสูการแสวงหา

ลักษณะสุภาพบุรุษดวยตนเองจากการเรียนรูและการปฏิบัติในระหวางที่ศึกษาในตางประเทศ ดังเชน

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวที่ทรงฝกพระองคใหเปน British Gentlemen ตามแบบอยาง

อังกฤษในระหวางที่ประทับและทรงศึกษาอยูที่ประเทศอังกฤษ๓๒  

   
ลักษณะความเปนชายที่มีมากอนและการสงเสริมความเปนชายแบบใหมในสมัยรัชกาลที่ ๖ 
 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงพยายามนําเสนอลักษณะการแสดงภาพความเปนชาย

แบบใหมหรือที่เรียกกันวาสุภาพบุรุษผานบทพระราชนิพนธเร่ืองตางๆ โดยเฉพาะประเภทบทละครพูดเปน

สําคัญ และโปรดเกลาฯ ใหคณะละครสมัครเลนของพระองคไดแสดงจากพระราชนิพนธเร่ืองใหมๆ ของ

พระองคอยูอยางสมํ่าเสมอ๓๓ ทั้งยังเปนการแสดงพระราชปรีชาญาณดานการละครตะวันตกตามที่พระองค

ไดทอดพระเนตรมาดวยก็ได๓๔ ประเด็นหนึ่งที่นาสนใจคือมีผูที่ไดศึกษาพระราชนิพนธบทละครของพระองค

และจําแนกกลุมไว ๓ กลุม คือ   พระราชนิพนธบทละครแปล พระราชนิพนธบทละครแปลง และพระราช

นิพนธบทละครดวยจินตนาการของพระองค๓๕  โดยเฉพาะพระราชนิพนธบทละครกลุมสุดทายมีความ

                                                 
 

๓๐วารุณี โอสถารมย, “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จประพาสบริติช-อินเดีย พ.ศ.๒๔๑๕,” ใน 

รัชกาลที่ ๕: สยามกับอุษาคเนยและชมพูทวีป, ชาญวิทย เกษตรศิริและอรอนงค ทิพยพิมล, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: 

มูลนิธิโตโยตาประเทศไทยและมูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, ๒๕๔๗), หนา ๓๒๑.  

 ๓๑เอ็ดเวิรด บอสค สลาเดน, เสด็จอินเดีย ๒๔๑๕ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพรีเวอรบุคส จํากัด, ๒๕๔๓), หนา ๕๑.  

 ๓๒ Walter F.Vella, Chaiyo !: King Vajiravudh and the development of Thai Nationalism (Honolulu: The 

University Press of Hawaii, 1978), p.9. 

 ๓๓ จม่ืนอมรดรุณารักษ (แจม สุนทรเวช). พระราชกรณียกิจสําคัญในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัว เลม ๔ เรื่อง พระราชนิพนธในรัชกาลที่ 6 ความรัก มหาศิลปนเอกของไทย (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุ

สภา, ๒๕๑๑), หนา ๓๓. 

 ๓๔Stephen Lyon Wakeman Greene. Absolute Dreams Thai Government Under Rama VΙ,1910-1925 

(Bangkok: White Lotus Press,1999), p.5. 

 ๓๕ดู ทิพยสุเนตร นาคธน, “บทละครพูดรอยแกวพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว,” 

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๑๖), หนา ๔๕-๕๒. 

กัญญรัตน เวชชศาสตร, “ประวัติงานการละครของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว,” ในวชิราวุธรานุสรณสาร ๒:  

๓ (๑ กรกฎาคม ๒๕๒๕), หนา ๒๐-๓๓.         
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นาสนใจตรงที่เปนพระราชนิพนธที่มาจากจินตนาการของพระองคแทๆ* ซึ่งจะทําใหผูอานสามารถเขาใจถึง

แนวพระราชดําริ พระราชวิจารณรวมทั้งพระราชอัธยาศัยของพระองค๓๖ อีกทั้งยังทําใหเห็นภาพสุภาพบุรุษ

ในพระราชดําริพระองคที่ชัดเจนข้ึนวาความคิดเร่ือง “สุภาพบุรุษ” นี้ไดเขามาตอตานความคิดเร่ืองความเปน

ชายแบบเกาหรือสงเสริมลักษณะความเปนชายแบบเกาอยางไรกันแน โดยอาจเพียงแตเปล่ียนบทบาทและ

หนาที่ของผูชายใหมาอยูในฐานะของผูดูแลปกปองแทนดังที่ผูวิจัยไดกลาวไววาแทที่จริงแลวความหมายของ

ความเปนชายแบบสุภาพบุรุษที่สังคมไทยหยิบยืมเขามานั้นอาจจะเปนการสรางมายาคตอํิาพรางภาพความ

เปนชายแบบเกาที่ยังคงมีอยูในสังคม สอดรับกับความคิดของนักวิชาการชาวตะวันตกที่เช่ือกันวาพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวอาจจะทรงสราง “ชาติ” ขึ้นจากการผสมผสานระหวางแบบแผนวัฒนธรรม

ตะวันตกเขามาปรับกับอัตลักษณวัฒนธรรมไทยและความเปนลัทธิชาตินิยม๓๗ กลาวคือวัฒนธรรมที่ปรากฏ

ในสังคมไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวเปนวัฒนธรรมแบบชนช้ันกลางตะวันตกโดย

มีคานิยมยกยองความงามของผูหญิง มีการกําหนดมาตรฐานศีลธรรมทางเพศ แตตองอยูภายใตความคิด

ของสังคมชายเปนใหญ ดังที่ผูวิจัยไดกลาวถึงการจัดการและควบคุมรางกายของผูหญิงในสมัยรัชกาลที่ ๖ 

ขางตนแลวนั้น  

 การรับเอาวัฒนธรรมแบบชนช้ันกลางตะวันตกมาผสมผสานกับความคิดความเช่ือเกี่ยวกับความเปน

ชายในสังคมไทยที่มีมากอนวาตองเช่ือการเปนผูนําของผูชาย กอใหเกิดวัฒนธรรมการผสมผสานข้ึนมาวา

เมื่อมีคานิยมเกี่ยวกับความงาม การมีมาตรฐานศีลธรรมทางเพศ สงเสริมฐานะของผูหญิงเพื่อที่จะนําไปสู

การประชาสัมพันธเร่ือง “ผัวเดียว-เมียเดียว” เวลานั้น จะสามารถนําไปสูการสรางความรักชาติหรือกระแส

ชาตินิยมข้ึนได๓๘  นั่นก็คือความรักของชายหญิงที่ตองการแตงงานและมีครอบครัวเปนหนึ่งเดียวเทียบเทา

ไดกับการแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริยวาจะซ่ือสัตยตอพระองค โดยลักษณะนี้ Fishel 

กลาววาเปนความรักแบบชื่นชมบูชาและเปนกระแสความคิดที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรง

นํามาปรับใชในบริบทสังคมไทยในรัชสมัยของพระองค ดังจะเห็นวาพระองคทรงใชการสรางกระแส

ความรูสึกความซื่อสัตย จงรักภักดีมาผูกโยงกับความสัมพันธของพระสหายชายและขาราชบริพารที่เปน

ชายที่เคยรวมศึกษากับพระองคที่ประเทศอังกฤษโดยผานกิจกรรมทางปญญาและความบันเทิงตางๆ ทั้งนี้

                                                 
 *พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงพระราชนิพนธบทละครขึ้นใหม  โดยมีเกณฑที่นาสนใจอยู ๔ ประการ 

คือความส้ัน ความงาย ความชัดเจนของบทละครและความเขากับความเคยชินของผูชมไทย  

 ๓๖ทิพยสุเนตร อนัมบุตร, วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลาเจาอยูหัว (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย

รามคําแหง, ๒๕๓๔), หนา ๑๘๕. 

 
๓๗

 Thamora V.Fishel, “Romances of the Sixth Reign: Gender, Sexuality, and Siamese Nationalism,” in 

Genders & Sexualities in Modern Thailand, eds Peter A.Jackson and Nerida M.Cook (Chiangmai: Silkworm 

Books, 1999), p. 159.  

 
๓๘Ibid, p.159. 
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ความสัมพันธลักษณะเชนนี้กอใหเกิดความสนิทสนมคุนเคยจนนําไปสูการจงรักภักดีและทายที่สุดก็แปรรูป

มาสูการสรางความสํานึกในชาตินิยม๓๙  อยางไรก็ดีจะเห็นวาการสรางความเปนชายแบบสุภาพบุรุษใน

พระราชดําริพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวอาจจะไมจบลงเพียงแคการสรางความเปนชายแบบ

ใหมในสังคมไทย แตการเนนถึงความเปนชายแบบ “สุภาพบุรุษ” ที่แสดงตอความซ่ือสัตยจงรักภักดีตอหญิง

ที่ตนรักและนําไปสูการมีรักเดียวใจเดียว มีการสมรสเปนครอบครัวหนึ่งเดียว  แทที่จริงอาจเปนการหยิบยืม

คติสุภาพบุรุษมาสราง “ชาติ” ในอีกแงมุมหนึ่งดวย   

 แมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวนี้จะมุงเสนอภาพสุภาพบุรุษในพระราชนพินธโดยสอดคลองกบั

พระราชนิยมของพระองค  หากบริบททางสังคมในขณะนั้นยังคงเปนกระแสความเปนชายแบบชายเปน

ใหญ การรับเอาภาพความเปนชายแบบสุภาพบุรุษสอดแทรกไวในพระราชนิพนธนั้นเปนพระราชดําริของ

พระองคทานที่ทรงมุงโตตอบความเปนชายแบบเกา  ความนาสนใจในกลวิธีที่พระองคทรงโตตอบกระแส

ความเปนชายแบบเกาคือการที่ทรงพระราชนิพนธขอเขียนวิพากษความคิดเร่ืองชายเปนใหญอยางเชน 

เคร่ืองหมายแหงความรุงเรืองคือสภาพแหงสตรี แลว ทั้งยังทรงมีประกาศและพระราชนิพนธบางเร่ืองที่

วิพากษความประพฤติของผูชายในสมัยของพระองคอยางนาสนใจคือ ประกาศกระแสพระดําริหในเร่ืองเป

นลูกผูชาย กับพระราชนิพนธเร่ือง สักระวานาหนาว  พระราชนิพนธที่ผูวิจัยกลาวมานี้อาจกลาวไดวาเพียง

เปนพระราชนิพนธบางสวนที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงโตกลับความเปนชายแบบเกาที่

ยังปรากฏในเวลานั้น  ในประกาศกระแสพระดําริหในเร่ืองเปนลูกผูชายเปนประกาศที่เกิดข้ึนในชวงระหวาง

ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวยังทรงดํารงพระอิสริยยศเปนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  เจาฟา

มหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร  สาระสําคัญของประกาศนั้นกลาวถึงการประพฤติของชายไทยที่เปนลูก

ผูดีใหละเวนพฤติกรรม ๓ ประการ คือ การประพฤติเปนนักเลงสุรายาเมา การเปนนักเลงเลนการพนันตางๆ 

การเปนนักเลงผูหญิง  พฤติกรรมทั้งสามประการนี้พระองคมีกระแสพระราชดําริวา “มักจะนําใหเกิดความ

เสียหายแกตัวผูประพฤติฐาน ๑ เสียหายถึงบิดามารดาฐาน ๑ เสียหายถึงเจาขุนมูลนายผูปกครองฐาน ๑”๔๐  

อยางไรก็ดีพฤติกรรมทั้งสามประการนี้เปนที่นาสังเกตวาพระองคทรงนําพฤติกรรม “การเปนนักเลงผูหญิง” 

ข้ึนมาเปนประเด็นหลัก  โดยพระองคทรงช้ีใหเห็นวาการเปนนักเลงผูหญิงนอกจะสรางความเส่ือมเสียใหกับ

วงศตระกูลแลว  ยังกอใหเกิดโรคภัยไขเจ็บตามมา   

 ความนาสนใจอยูตรงที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงสรางใหภาพความเปนชายแบบ

เกาผูกโยงเขากับความแข็งแรงของรางกาย กลาวคือภาพของผูชายเจาชูหรือคติที่นิยมมีภรรยามากเพื่อ

แสดงถึงการมีบารมีปกครองหรือแสดงถึงอํานาจที่ไดครอบครองผูหญิงนั้นมักจะพบในพฤติกรรมของผูชาย

                                                 
 ๓๙Ibid, pp.159-160. 

 ๔๐พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, “ประกาศกระแสพระดําริหในเร่ืองเปนลูกผูชาย,” ใน  วชิราวุธานุสรณ

สาร  ๔: ๒ (๖ เมษายน ๒๕๒๗) หนา ๑๓.  
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ในสังคมไทย  แมแตในสมัยของพระองคพฤติกรรมนี้ก็ยังปรากฏใหเห็นอยูในพฤติกรรมของกลุมชนชั้นขุน

นางที่นิยมการมีภรรยามากๆ ดังนั้นการแสดงความเปนชายท่ีส่ือใหเห็นถึงพฤติกรรมดังกลาวนี้  พระองค

ทรงตองการที่จะชี้ใหเห็นถึงโทษของการมีภรรยามากอาจจะมีผลตอสุขภาพ  อยางไรก็ตามในประเด็นนี้แม

พระองคจะไมทรงชี้ชัดวาหมายถึงการที่ผูชายมีภรรยามากอาจจะกอใหเกิด “โรค” ตามมาเหมือนกับการ

เปนนักเลงผูหญิงที่มีความสัมพันธกับหญิงโสเภณี เพราะกลุมบุคคลที่พระองคทรงมุงหมายในประกาศนั้น

คือ “ลูกผูดี” ซึ่งเมื่อถึงวัยๆ หนึ่งมักจะมีความสนใจในพฤติกรรมเกี่ยวกับ “เพศ” ดังที่ในบทละครพูดเร่ือง

หัวใจนักรบไดกลาวถึงนายสวายซ่ึงเปนลูกของพระภิรมยวรากรไดใหนางแกนสอนเกี่ยวกับ “เพศ” พฤติกรรม

นี้นายสวัสด์ิซึ่งเปนนองชายกลาววาไมสมกับ “การฝกหัดใหเปนลูกผูชาย” เพราะ“การฝกหัดใหเปนลูกผูชาย” 

ควรจะเนนไปในทางการฝกลูกเสือหรือทหารหรือการออกกําลังกายเพื่อใหรางกายแข็งแรงมากกวา  แตจะ

เห็นไดวาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงชี้ใหเห็นวาความเปนชายแบบเกาที่แสดงออกถึงเพศ

วิถีของผูชายในสังคมไทยแบบเกาหรือการนิยมมีภรรยามาก รวมทั้งการเปนนักเลงผูหญิงนั้นเปนการแสดง

ถึงความเปนชายที่ยังคงกดข่ีสถานภาพผูหญิงเพราะมองวาผูหญิงคือแรงงานหรือวัตถุทางเพศเทานั้น  รวมทั้ง

ยังมีผลตอสุขภาพรางกาย  ดังนั้นผูชายแบบใหมหรือ สุภาพบุรุษจึงเปนภาพนําเสนอความเปนชายแบบ

ใหมที่จะแสดงออกถึงการเปนผูรักเดียวใจเดียวซ่ือสัตยกับภรรยา ใหเกียรติผูหญิง  มีสุขภาพรางกายแข็งแรง

เพราะออกกําลังกาย ปราศจากโรค นับวาเปนกระแสความเปนชายแบบใหมที่พระองคทรงพยายามท่ีจะ

นํามาตอบโตกับกระแสความเปนชายแบบเกาอยางเห็นไดชัดเจน   โดยผานพระราชดําริที่นําเสนอไวใน

ขอเขียนหรือบทพระราชนิพนธบทละคร นอกจากประกาศฉบับดังกลาวที่มีมาต้ังแตสมัยที่พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวยังทรงดํารงพระอิศริยยศเปนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารแลว 

ภายหลังจากที่เสด็จข้ึนเถลิงถวัลยราชสมบัติก็มีขอเขียนพระราชนิพนธอีกเร่ืองหนึ่งที่แสดงถึงพระราชดําริที่

ไมทรงเห็นดวยกับความเปนชายแบบเกานั่นก็คือขอเขียนพระราชนิพนธเร่ือง เคร่ืองหมายแหงความรุงเรือง

คือสภาพแหงสตรี  ขอเขียนพระราชนิพนธเร่ืองนี้ไมเพียงแตเปนการตอบโตถึงความเปนชายแบบเกาในสังคมไทย  

หากยังชวนใหฉุกคิดถึงความเปนชายแบบเกานี้อาจเปนภาพนําเสนอของสังคมที่ไมมีความศิวิไลซดวย   

 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงใชขอเขียนชุดนี้อธิบายถึงความแตกตางระหวางความ

เปนชายแบบเกาที่นําเสนอถึงภาพการกดข่ีผูหญิง ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงใหภูมิ

หลังกระแสความเปนชายแบบเกาที่ปรากฏในสังคมกอนหนานั้นวา “...สตรีเปนวิญญาณกะทรัพยของบุรุษ

โดยแท และผูชายประพฤติตอผูหญิงเหมือนประพฤติตอปศุสัตว คือใชใหทํางานตางๆ ทุกอยาง มีทําการ

เพาะปลูก แบกขน และทําการงานในบานทุกอยาง...” ๔๑ กอนที่พระองคจะทรงมีกระแสพระราชดําริถึง

ตัวอยางหลายๆ ตัวอยางที่ชี้ใหเห็นถึงความเปนชายแบบเกาหรือชายเปนใหญในสังคมไทย โดยเฉพาะ

                                                 
 ๔๑พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, “เคร่ืองหมายแหงความรุงเรืองคือสภาพแหงสตรี,” ในประมวลบท  

พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, หนา ๙๕.  
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ปญหาเกี่ยวกับ “ผัวเดียว-เมียเดียว” ดังเชน กรณีที่ชายมีภรรยามากนั้นนับวาเปนการแสดงใหเห็นบทบาท

ของผูชายที่ยังไมศิวิไลซเพราะแสดงถึงการไมรูธรรมเนียมผูชายตะวันตกที่นิยมมีภรรยาเพียงคนเดียว โดย

ทรงเปรียบชายไทยในกรุงเทพฯ กับชายไทยที่อยูทางชนบทดวยภาพตรงขามวา “ชาวชนบทไทยเรานี้แทจริง

ใกลขาง “ศิวิไลซ” มากกวาคนกรุงเทพฯ หรือในเมืองใหญๆ เสียดวยซํ้า”๔๒  ความนัยนี้ตองการแสดงใหเห็น

วาในชนบทยังมีความศิวิไลซมากกวากรุงเทพฯ การใหภาพตรงขามจึงเปนการสรางใหชายชาวกรุงเทพฯ กบั

ชายชนบทดูแตกตางดวยพฤติกรรมและเพื่อเปนเหตุใหชักจูงใจใหชายชาวกรุงเทพฯ ประพฤติความเปนชาย

แบบใหม นอกจากนี้ยังทรงกลาวถึงความเปนชายแบบเกาของชายไทยโดยเฉพาะการควบคุมรางกายของ

ผูหญิงตามที่ผูวิจัยกลาวไปบางแลว คือการไมใหไวผมยาว การทําใหฟนดําซ่ึงนับวาเปนความเห็นแกตัวของ

ผูชายในสังคมแบบเกาที่ตองการเก็บผูหญิงไวอยูแตในเรือน รวมไปถึงการกดข่ีผูหญิงไมใหเขาสมาคม  

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงมีกระแสพระราชดําริวาการสงเสริมใหผูหญิงเปลี่ยนแปลงทั้ง

ในการดําเนินชีวิตและสงเสริมใหมีบทบาทสถานภาพเทาเทียมผูชายยอมจะทําให “ชาติ” มีความรุงเรือง  

ประเด็นนี้พระองคทรงแสดงใหเห็นวาบทบาทของผูหญิงยอมสราง “ชาติ” ได แตจะตองใหผูชายยกเลิกการ

แสดงความเปนชายแบบชายเปนใหญและเรียนรูลักษณะความเปนชายแบบใหมเหมือนพระองคที่พระราช

นิพนธถึงความเปนชายแบบใหมในพระราชจริยวัตรสวนพระองคตามที่ทรงไดรับมาจากวัฒนธรรมตะวันตก

วา “ขาพเจาเองเปนชายก็จริง แตเมื่อไรขาพเจาคํานึงถึงความกดข่ีที่หญิงตองรับจากมือชาย ก็เวนเสียมิได

เลยที่จะนึกขัดเคืองแทนหญิง ทั้งนึกสรรเสริญหญิงวาเขาชางดีจริงๆ ที่มีขันตีอดกล้ันไดมาก ทั้งนี้เปนเพราะ

น้ําใจของสตรียอมจะเต็มไปดวยความรักอันลึกซึ้งหาที่เปรียบมิได” ๔๓ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัวทรงแสดงใหเห็นถึงความเปนชายแบบใหมในการยอมรับสิทธิและบทบาทของผูหญิงมากกวาการ

กดข่ีผูหญิงตามเดิม  อันจะเปนตนแบบใหชายไทยในขณะนั้น แมแตพระราชนิพนธของพระองคซึ่งจะกลาว

ในบทที่ ๔ ก็ชี้ใหเห็นถึงกระแสพระราชดําริดังกลาวดวย 

 ขณะที่พระราชนิพนธเร่ือง สักระวานาหนาว นั้นเปนการนําเสนอภาพความเปนชายแบบหนุมเสเพล 

พระราชนิพนธเร่ืองนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงพระราชนิพนธดวยรูปแบบของวรรณกรรม

แบบด้ังเดิมคือสักวา โดยทรงปรับเนื้อหาวรรณกรรมใหเขากับสภาพความเปนอยูรอบตัว๔๔พระองคทรงสราง

ใหนายสวัสด์ิเปนชายไทยมีพฤติกรรมเจาชูและเปนหนุมนักเรียนโรงเรียนมหาดเล็กที่ไมเอาใจใสในการเรียน

และการทํางานหลังจากที่สวัสด์ิเรียนจบ ความนาสนใจอยูที่การนําเสนอภาพความเปนชายแบบเกาที่แสดง

ถึงสังคมชายเปนใหญดังที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงสรางภาพสวัสด์ิตามลักษณะความ

เปนชายแบบเกาที่แสดงใหเห็นถึงภาพของนักเลงผูหญิง นับต้ังแตการสวมใส “เส้ือแพรร้ิวงามเด็ดเมล็ด

                                                 
 ๔๒เร่ืองเดียวกัน, หนา ๙๗. 

 ๔๓เร่ืองเดียวกัน, หนา ๙๕. 

 ๔๔ตรีศิลป บุญขจร, นวนิยายกับสังคมไทย, หนา ๒๑. 
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มะปราง พันคอพลางแกวงไมเทากาวไปเอยฯ”๔๕ จนมาถึงการยุงเกี่ยวกับผูหญิงโสเภณีดังที่วา “อีกมองดู

นารีที่งามเดน หนังเลิกเลนแลวชวนหลอนไปเอยฯ...ปล้ืมประโลมอรไทยที่ในหอง ประทีปสองมรกฎแสนสด

สี อีกสองวันตองไปหามิตานี เออเชนนี้สิสนุกแสนสุขเอยฯ”๔๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรง

สรางใหสวัสด์ิเปนภาพแทนความเปนชายแบบเกาที่ยังแสดงออกถึงความสัมพันธเชิงอํานาจที่มีตอผูหญิง   

รวมทั้งแสดงพฤติกรรมของผูชายที่ยังคงผูกโยงอยูกับคานิยมที่มีภรรยามาก ดังที่ตัวบทกลาวถึงผูหญิงคน

ใหมที่สวัสด์ิมาติดพันนั้นเปนนักเรียนแหมมโคลลชื่อวาสรอยระยา  แมวาสวัสด์ิจะเปน “ลูกผูดี” มีการศึกษา 

แตการศึกษากลับไมไดชวยทําใหสวัสด์ิกลายเปนผูชายภาพลักษณใหมตามพระราชดําริในพระองค  เพราะ

ส่ิงที่สรอยระยาถามกลับมาถึงสวัสด์ิวา “เมื่อแตงงานกับสรอยเรียบรอยแลว อันแมแกวเมียเกาเอาไวไหน” ๔๗ 

ไดนําเสนอใหเห็นวาสวัสด์ิยังคงผลิตซ้ําภาพความเปนชายแบบเกาในสังคมไทย  นั่นก็คือการที่นิยมมีเมีย

มากกวาหนึ่งคนตามคติชายไทยที่มักแสดงอํานาจผานบทบาททางเพศของสามีและพอที่ตองควบคุมสถาบัน

ครอบครัว 

 นอกจากนี้พระราชนิพนธในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวมักจะไมพบภาพของความ

เปนชายแบบเกาที่ผูกโยงกับประเด็นการใหคุณคาแกผูชายหรือการสืบทอดคานิยมชายเปนใหญในตัวละคร

ชาย แตจะเปนการนําเสนอภาพการแสดงความเปนชายแบบ “สุภาพบุรุษ” ทั้งนี้ถาพิจารณาจากพระราช

นิพนธบทละครพูดมีขอสังเกตประการหน่ึงคือโครงเร่ืองหรือแนวเร่ืองที่พระองคทรงนิยมนํามาแตงนั้นไมทรง

อาศัยเคาโครงนิทานนิยายปรัมปรามาพระราชนิพนธ  แตเปนโครงเร่ืองหรือแนวเร่ืองที่มีลักษณะคลายคลึง

กับบทละครทางตะวันตก นั่นก็คือพฤติกรรมของตัวละครแสดงถึงการปฏิบัติตนตอครอบครัวในการเปนสวน

หนึ ่งของครอบคร ัวก ับการ เสนอแนวค ิดการปฏ ิบ ัต ิตนในการ เป นหน วยหนึ ่งของส ังคมและ

ประเทศชาติ๔๘ นอกจากนี้ยังมีลักษณะที่คลายคลึงกับตะวันตกอีกประการหนึ่งคือเร่ืองราวที่มุงเนน

พฤติกรรมของตัวละครที่เปดเผยออกมาถึงความพยายามของบุคคลที่จะใหไดรับการยอมรับจากสังคม การ

เรียนรูขอผิดพลาดของตนเองหรือเรียนรูความขัดแยงกับผูอ่ืน จนในที่สุดก็สามารถปรับตัวใหเขากับสังคมได 

รวมทั้งมีการเสียดสีพฤติกรรมและขอบกพรองบางประการที่แสดงผานทางชนช้ัน๔๙ อีกดวยนั่นเอง 

                                                 
 ๔๕พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, พระบรมราชาธิบายในการประพันธ โคลงศุภลักษณวาดรูป โคลง

นิราศประลองยุทธ สักระวาชายทะเล สักระวานาหนาว นิราศมะเหลเถไถ (กรุงเทพ: องคการคาของคุรุสภา, 

๒๕๑๗), หนา ๗๖. 

 ๔๖เร่ืองเดียวกัน, หนา ๗๖-๗๗. 

 ๔๗เร่ืองเดียวกัน, หนา ๘๑. 

 ๔๘ทิพยสุเนตร อนัมบุตร, วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลาเจาอยูหัว, หนา ๑๐๖. 

 ๔๙นันทกา พลอยแกว “อิทธิพลของการละครตะวันตกในบทละครพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกลาเจาอยูหัว,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๑), หนา ๖๖-๖๗. 
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 อยางไรก็ตามสังคมไทยรับเอาความคิดเร่ืองสุภาพบุรุษจากสังคมตะวันตกเขามา  นอกจากจะเปน

การตอบรับกระแสของการเปล่ียนสังคมไปสูความทันสมัยตามแบบอยางตะวันตกแลว  ก็ไมไดมีผลทําให

ธรรมเนียมการปกครองของสังคมไทยในกอนหนานี้ ซึ่งเปนระบบสังคมศักดินาและเปนสังคมที่ใหคุณคา

ของผูชายอยูแลวไดรับผลกระทบแตอยางใด แตหากยังชวยสงเสริมภาพของผูชายและกลบเกล่ือนภาพ

ลักษณะของความเปนชายที่เนนไปในทางอํานาจลง อํานาจในที่นี้ไดแกอํานาจแบบชายเปนใหญ  ดังมี

หลักฐานหนึ่งที่ชี้ใหเห็นถึงอํานาจแบบชายเปนใหญในสังคมไทยเวลานั้นก็คือการที่ผูชายยังคงมีภรรยาได

หลายคน  แสดงถึงอํานาจของผูชายในฐานะที่สามารถปกครองผูหญิงหมูมากได และเปนคานิยมที่แสดงให

เห็นถึงฐานะทางเศรษฐกิจ  ฐานะทางการเมืองของผูชาย๕๐ การกลบเกล่ือนภาพความเปนชายที่เนนใน

ทางการใชอํานาจ  ไมไดหมายถึงวาจะทําใหภาพชายเปนใหญจะลดลงไปจากสังคม แตอาจจะย่ิงเปนการ

สงเสริมใหคุณคาของผูชายในสังคมไทยมีความสําคัญมากยิ่งข้ึน เพราะความเปนชายในแบบ “สุภาพบุรุษ” 

นี้จะเนนใหผูชายเปนผูดูแล คุมครอง ปกปอง ยกยองผูหญิง  ขณะเดียวกันก็เปล่ียนภาพของผูหญิงทีถ่กูกดข่ี

จากระบบชายเปนใหญในสังคมไทย  กลายมาเปนภาพของผูหญิงที่เคียงคูกับผูชาย  ซึ่งจะทําใหภาพของ

ชายไทยมีความทันสมัยในสายตาชาวตะวันตก  โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมาสอดรับกับคตินิยมเร่ืองการมี  

“ผัวเดียวเมียเดียว” ที่เขามาพรอมกับการเปล่ียนแปลงความคิดเร่ืองความเปนชายในสังคมไทยในสมัย

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวอยางพอดี  

 ความเปน “สุภาพบุรุษ” ที่ปรากฏในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวนั้นมักจะปรากฏ

เปนการนําเสนอภาพของเจานายตลอดจนขุนนางหนุม  มีการศึกษาจากตางประเทศ  มีความคิดที่ทันสมัย

และมักจะจัดวาเปนกลุมหัวกาวหนาเพราะไดรับเอาอิทธิพลทางความคิดและวัฒนธรรมตะวันตก ดังเชน 

ประพันธตัวละครตัวหนึ่งใน หัวใจชายหนุม พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวที่มี

ลักษณะความคิดความอานเปนหนุมตะวันตก และเปนผูรูจักธรรมเนียมของสุภาพบุรุษตะวันตกที่จะตอง

ปฏิบัติตนอยางไรตอผูหญิง การเขาใจมารยาททางสังคมในการออกงานสังคม  ทั้งนี้การแสดงลักษณะ

ความเปน “สุภาพบุรุษ” ในสมัยดังกลาวมักจะใหความสําคัญตอกิริยาทาทาง การพูดจา  เชน  การปฏิบัติ

ตนตอผูหญิงดังที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงปฏิบัติตอพระองคเจาวัลลภาเทวีพระวร

กัญญาปทาน พระคูหมั้นตามแบบอยางสุภาพบุรุษตะวันตกในการทรงออกงานสมาคมคือทรงคลุมฉลอง

พระองคประทานใหพระองคเจาวัลลภาเทวีพระวรกัญญาปทาน เพราะงานที่พระองคไปทรงรวมนั้นจัดวา

เปนงานกลางคืน  พระราชจริยวัตรดังกลาวนี้อาจถือวาเปนภาพแทนการแสดงลักษณะของสุภาพบุรุษของ

                                                 
 

๕๐
 Craig J.Reynolds, A Nineteenth Century Thai Buddhist Defense of Polygamy and Some Remarks on 

the Social hitory of Women in Thailand (Bangkok: International Associaltion of Historians of Asia, 1977), pp.11-

15. 
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ไทยที่ไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมตะวันตกในเวลานั้นที่แสดงถึงการดูแลเอาใจใสตอผูหญิงซึ่งก็เปนมารยาท

ทางสังคมที่เปนแบบแผนปฏิบัติแบบใหมสําหรับผูชายไทยในสมัยนั้น   

 อยางไรก็ดีจะเห็นวาการแสดงมารยาททางสังคมหรือการแสดงออกถึงหลักปฏิบัติของผูชายที่มีตอ

ผูหญิงในระยะแรกๆ ของอิทธิพลความคิดเร่ืองการแสดงความเปนสุภาพบุรุษที่เขามาในสังคมไทยมักเปน

การแสดงออกทางการปฏิบัติมากกวาจะปลูกฝงใหรูจักความหมายของสุภาพบุรุษอยางโดยแทจริง  เนื่องจาก

สังคมไทยในขณะนั้นเปนชวงที่เกิดการเปล่ียนแปลงมาสูสังคมที่ไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมทางตะวันตก  

อันเปนผลสืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงไดรับอิทธิพลมาจากการที่เสด็จ

ประทับที่อยูในสังคมอังกฤษ รวมทั้งเมื่อเสด็จนิวัติกลับมาสูประเทศสยาม มีพระราชดําริเกี่ยวกับการ

สงเสริมใหผูชายและผูหญิงโดยเฉพาะชนช้ันสูงจะตองเขาสมาคมเปนจึงเปนส่ิงที่ทําใหผูชายหลายคนไมได

ฝกความเปนสุภาพบุรุษออกมาจากใจหรือพฤติกรรมที่แทจริง  หากเปนการนําเสนอถึงการรูจักแสดงออก

ทางมารยาททางสังคมมากกวา อีกทั้งยังมีจุดมุงหมายมุงไปที่การพยายามทําตัวใหมีลักษณะเหมือนกับผูที่

มีความศิวิไลซแลวไมไดลาหลังปาเถื่อนเหมือนสังคมไทยกอนหนานั้นอีกดวย ดังนั้นการสงเสริมภาพลักษณ

ที่ดูดีของผูชายไทยโดยเฉพาะชนชั้นสูงและชนชั้นผูมีการศึกษาที่เปนขุนนางจึงถูกนําเสนออกในภาพเชิง

ลักษณะผูรูจักการเขาสมาคม  ประพฤติปฏิบัติตนอยางผูรูธรรมเนียมของสุภาพบุรุษแบบตะวันตกมากกวา

จะมุงแสดงลักษณะความเปนชายแบบสุภาพบุรุษอยางแทจริง    

 
กําเนิด “คณะสุภาพบุรุษ” กับแนวคิดความเปน “สุภาพบุรุษ”ของศรีบูรพา  
 ความหมายของการเปนสุภาพบุรุษไดมีการเปลี่ยนแปลงข้ึนภายหลังจากที่ปญญาชนยุคหัวกาวหนา

พ.ศ.๒๔๗๐ ข้ึนมามีบทบาทในสังคมไทย ในระยะนั้นความหมายของ “สุภาพบุรุษ” แมจะแสดงออกถึง

พฤติกรรมของชนช้ันสูงตลอดจนขุนนาง  แตหลังจากที่ปญญาชนหัวกาวหนาพ.ศ.๒๔๗๐ ข้ึนมามีบทบาท

โดยเฉพาะในวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๒ ไดกอใหเกิดการรวมตัวกันของนักเขียนปญญาชนเพื่อรวมกัน

ออกหนังสือพิมพที่มีชื่อวา “สุภาพบุรุษ” โดยคณะสุภาพบุรุษกลุมนี้บางก็วาเปนหลักเขตที่สําคัญในการแบง

ยุคสมัย ทั้งในการรวมกลุม ทั้งในทางวิชาชีพหนังสือพิมพ  อีกทั้งยังเปนเวทีเพื่อใหนักเขียนหนุมหนาใหมๆ 

ไดมีเวทีแสดงออกในงานเขียน๕๑ บางก็วาทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงตอวงการวรรณกรรมไทยเพราะแสดงถงึ

การชวงชิงอัตลักษณของผูสรางงานวรรณกรรมที่เคยถูกจัดไวอยูเฉพาะชนชั้นศักดินามาสูกระบวนการสราง 

อัตลักษณนักเขียนในฐานะนักเขียนอาชีพอิสระตามความเชื่อของกระฎมพีที่เชื่อกันวาเมื่อวรรณกรรมได

                                                 
 ๕๑เสถียร จันทิมาธร, สายธารวรรณกรรมเพ่ือชีวติของไทย (กรุงเทพฯ: สํานักศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๒๔), หนา ๑๔๖. 
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แปรจากงานท่ีถูกจํากัดในวัดวังมาสูการซื้อขายอยางเสรี∗  เมื่อวรรณกรรมกลายเปนสินคาอยางหนึ่ง จึงตอง

มีการใหความสําคัญตอผูแตงวรรณกรรม   

 ดังนั้นการยกสถานะของวรรณกรรมเปนสินคานี้จึงทําใหมีผลตอเล่ือนสถานะของนักเขียนหรือเจาของ

ผลงานใหไดรับการยอมรับเปนอาชีพ๕๒  ดังที่ศรีบูรพาไดกลาวกับครูอบ ไชยวสุเกี่ยวกับการจัดทํา

หนังสือพิมพ “สุภาพบุรุษ” วานอกจากจะหลีกเล่ียงการเผชิญกับชนช้ันศักดินาซ่ึงเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหศรี

บูรพาหรือ กุหลาบ สายประดิษฐ ตองลาออกจากตําแหนงผูชวยบรรณาธิการหนังสือ “เสนาศึกษาและแผ

วิทยาศาสตร” แลว  ยังมีจุดมุงหมายเพื่อเล่ือนสถานะนักเขียนจากมือสมัครเลนกลายเปนมืออาชีพ  และส่ิง

ที่สําคัญคือการออกหนังสือพิมพนี้อาจกลาวไดวาเปนการแสดงใหเห็นถึงความเปนสุภาพบุรุษของศรีบูรพา

ดวยเองวาศรีบูรพาทําเพื่อผูอ่ืนมากกวาตนเอง ดังที่ศรีบูรพากลาววา “...แมจะมีอาชีพอ่ืนเปนหลักอยูแลว 

แตเมื่อเปนชาวคณะเรา เขียนหนังสือเอามาใหเราพิมพขาย ก็จะตองไดรับประโยชนตอบแทนจากเรา” ๕๓  

อีกทั้งไมเพียงชาวคณะสุภาพบุรุษจะไดผลการตอบแทน  หากยัง “ตองเปนผลงานข้ันอาชีพ ตองดีที่สุดจะ

พิมพออกวางขายแกสาธารณะ ที่เขาจะพอใจซื้อ...”๕๔  อีกประการหนึ่งการรับซื้อบทประพันธจากนักเขียน

ทานอ่ืนๆ นั้น ศรีบูรพาจะแสดงใหเห็นวาเขาทําเพื่อ “ผูอ่ืน” จริงๆ นั่นก็คือการกอใหเกิดประเพณีการรับซื้อ

บทประพันธหรืองานวรรณกรรมของนักเขียนทานอ่ืนนั้น ศรีบูรพาไดใหโอกาสกับนักเขียนหนาใหมดังจะเห็น

ไดจากที่ครูอบกลาวไววา “...เมื่อคุณกุหลาบรวบรวมสมัครพรรคพวกออกหนังสือรายปกษสุภาพบุรุษ จึงได

เร่ิมประเพณีการรับซื้อบทประพันธโดยประกาศหลักปฏิบัติเปนทางการ ไมงุบงิบเห็นแกหนาเห็นแกเฉพาะ

พวกพอง”๕๕ ไมเพียงแตการใหสิทธิเทาเทียมกันในหมูนักเขียนเทานั้น  หากยังเปด “โอกาสใหผูรักการเขียน

ไดถือเอาการเขียนบทประพันธเปนอาชีพไดอยางมีเกียรติไดต้ังแตนั้นเปนตนมา” ๕๖ และดวยเพราะการ

แสดงใหเห็นวานักเขียนเปนอาชีพแลวไมใชเปนงานที่จํากัดอยูเฉพาะกลุมชนชั้นศักดินาอาจกลาวได

วาหนังสือรายเดือนหัวอ่ืนๆ ในยุคนั้นจึงตองประกาศรับซื้อเร่ืองตามแบบอยางที่หนังสือพิมพ “สุภาพบุรุษ” 

ทําดวย  จึงทําใหนักเขียนจํานวนใหมเกิดข้ึนเปนปริมาณมาก  กลายเปนอาชีพที่สามารถหาเล้ียงตนและ

ครอบครัวไดอยางมั่นคง 

                                                 
 ∗วรรณกรรมที่มีการซื้อขายลิขสิทธิ์เลมแรกในตนรัตนโกสินทรก็คือนิราศลอนดอนของหมอมราโชทัยในสมัย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  โดยมีหมอบรัดเลเปนผูซื้อลิขสิทธิ์ 

 ๕๒ชูศักด์ิ ภัทรกุลวณิชย, “ปริศนาขางหลังภาพ “คณะสุภาพบุรุษ”,” ในอานไมเอาเรื่อง (กรุงเทพฯ: โครงการ

จัดพิมพคบไฟ, ๒๕๔๘), หนา ๗๗. 

 ๕๓อบ ไชยวสุ, สุภาพบุรุษ ‘ฮิวเมอริสต’ (กรุงเทพฯ: ดอกหญา, ๒๕๔๕, ๒๕๔๖), หนา ๑๔๐. 

 ๕๔เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๔๑. 

 ๕๕เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๘๑. 

 ๕๖เร่ืองเดียวกัน, หนาเดียวกัน. 
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 การแสดงใหเห็นถึงจุดมุงหมายของศรีบูรพาหรือ กุหลาบ สายประดิษฐ นี้นอกจากจะแสดงใหเห็นถึง

ปณิธานอันแนวแนในการเปนสุภาพบุรุษเพื่อผูอ่ืนแลว  ในความหมายของสุภาพบุรุษที่ปรากฏเปนหัวของ

หนังสือรวมทั้งหนาปกฉบับแรกนั้นก็ยังส่ือถึงความหมายใหมของสุภาพบุรุษที่สอดรับการเปล่ียนแปลงทาง

สังคมไทย กลาวคือการทําหนาปกของหนังสือสุภาพบุรุษฉบับแรก ในคร้ังแรกนั้นที่ประชุมไดลงความเห็นวา

หนาปกควรจะเปนภาพที่สอความหมายทางเพศ  แตเห็นวามันไมใชเปนการแสดงออกถึงความเปน

สุภาพบุรุษ ทั้งนี้ภาพหนาปกฉบับแรกของสุภาพบุรุษนั้นมีขอกําหนดไววาจะตองมีความหมายไปในทางที่

จะสามารถอธิบายถึงคําวาสุภาพบุรุษวาคือประกอบสรางอะไรหรือดวยเหตุผลอยางไรจึงไดชื่อวาสุภาพบุรุษ  

และภาพหนาปกนั้นก็ไดส่ือความหมายของภาพผูหญิงยืนอยูกลางส่ีแยกคลายกับทําส่ิงใดตกลงพื้น ตรง

ขามกับฝายผูหญิงเปนภาพชายหนุมแตงกายเรียบรอยนุงกางเกงฝร่ังหันหนาไปทางหญิงสาว เพียงภาพน้ี

แตสามารถส่ือความหมายตามความคิดของผูที่ไดสัมผัสหนาปกนั้นไดวา อาจจะเปนภาพที่ผูหญิงกําลังเดิน

อยูริมถนนแลวมีพายุพัดมาพาเอาผาเช็ดหนาปลิวไป แตก็มีสุภาพบุรุษหนุมวิ่งปราดเขามาอยางสุภาพ

พรอมกับยืนผาเช็ดหนานั้นใหหญิงสาวอยางสุภาพ เมื่อยื่นผาเช็ดหนานั้นเสร็จก็ส้ินสุดการทําหนาที่ของ

สุภาพบุรุษแลว สุภาพบุรุษหนุมนั้นก็ลาเธอไป๕๗ เพียงเทานี้ก็สามารถส่ือความหมายจากรูปไดวา 

“สุภาพบุรุษ” ในความหมายของคณะ “สุภาพบุรุษ” โดยมีศรีบูรพาเปนผูกอต้ังคณะนั้นตองการที่จะแสดงให

เห็นวาผูชายคนที่เขามาชวยผูหญิงคนนั้นเขาไดแสดงออกถึงการเปน “คนดี” หรืออีกนัยหนึ่งมีความ

ประพฤติดีเพราะเขาไปชวยเหลือผูอ่ืนไมวาจะเปนผูหญิงหรือผูชายก็ตาม หากในภาพนั้นเปนภาพผูหญิงก็

เพราะตองการสื่อวาเมื่อเอยถึง “สุภาพบุรุษ” แลวก็ยอมตองมี “สุภาพสตรี” ที่ “สุภาพบุรุษ” จะตอง

แสดงออกตอความเปน “สุภาพบุรุษ” ของเขาตอ “สุภาพสตรี” นั่นเอง 

 ดังนั้นความหมายของสุภาพบุรุษที่ศรีบูรพาพรอมคณะไดคิดข้ึนนี้ก็เพื่อแสดงใหเห็นถึงความหมาย

ของความเปนชายแบบ “สุภาพบุรุษ” ที่มาจากการเปนคนดี มีความประพฤติดี   อีกทั้งยังไมไดจํากัดวาตอง

แตงกายดีเหมือนกับชนชั้นสูงที่เนนถึงความโก หรูหรา เพราะในภาพหนาปก “สุภาพบุรุษ” ฉบับแรกที่ อบ 

ไชยวสุ กลาวถึงนั้นก็บงบอกถึงลักษณะการแตงกายของ “สุภาพบุรุษ” ที่ไมจําเปนตองโก หรูหรา  หากแตมี

ความเรียบรอยและเพียงแคเปน “คนดี” ก็พอก็ถือวาเปน “สุภาพบุรุษ” แลว  

 

หนุมคนหนึ่งแตงกายเรียบรอย นุงกางเกงฝร่ัง สวมเส้ือนอกแบบไหนไมปรากฏชัด 

เพราะไมไดยืนหันหนามาทางผูดู จึงไมรูวาจะเปนกระดุมหาเม็ดซึ่งกลัดดุมหมดอยาง

เรียบรอย หรือวาไมไดกลัดดุมเลย หรือวากลัดเพียงส่ีหรือสามหรือสองหรือเม็ดเดียว...แต

เขาเปนสุภาพบุรุษสวมเส้ือนอกเดินอยูตามถนนในนครใหญหรืออาจเปนนครหลวง จึงคง

                                                 
 ๕๗เร่ืองเดียวกัน, หนา ๒๖๐. 
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หรือควรจะไดกลัดดุมไวบาง อยางนอยที่สุด หรืออยางอากาศรอนที่สุดก็ควรจะหนึ่งเม็ด

ลางสุดเพื่อใหไดรับลมเย็นไดบาง โดยไมแบะอกหมดทั้งหาเม็ด๕๘    

 

 ศรีบูรพาก็ไดเคยกลาวถึงการแสดงความเปนสุภาพบุรุษ ในยุคกอนที่ความหมายของ สุภาพบุรุษจะ

เปล่ียนแปลงในยุคปญญาชนหัวกาวหนาเกี่ยวกับการแตงกายวา 

 

...เรามีความเขาใจหลายอยางในคําวา “สุภาพบุรุษ” แตความเขาใจนั้นๆ หาถูกแท

ทั้งหมดหรือไม บางคนยกมือชี้ที่บุรุษแตงกายโอโถง ภาคภูมิ แลวเปลงวาจาวา “นั่นแลคือ

สุภาพบุรุษ” ความจริงเคร่ืองแตงกายไมไดชวยใหคนเปนสุภาพบุรุษที่มากนอย เคร่ืองแตง

กายเปนเพียง “เคร่ืองหมาย” ของสุภาพบุรุษเทานั้น และ “เคร่ืองหมาย” เปนของที่ทําเทียม

หรือปลอมข้ึนไดงาย เพราะฉะนั้นผูที่ติด “เคร่ืองหมาย” ของสุภาพบุรุษ จึงไมจําเปนตอง

เปนสุภาพบุรุษทุกคนไป๕๙ 

 

 จากคํากลาวของศรีบูรพานั้นช้ีใหเห็นวาการแสดงความเปนสุภาพบุรุษในสังคมไทยกอนหนานั้น

นอกจากจะวัดกันที่ชาติกําเนิด การเปนผูดีแลวยังวัดกันที่เคร่ืองแตงกายที่ดูดี โดยเฉพาะเคร่ืองแตงกายนั้น

จะตองตัดหรือวัดขนาดกันที่หางขายเส้ือที่ชาวยุโรปไดเขามาขยายกิจการต้ังแตสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัวเปนตนมา   หาใชวัดกันที่การแสดงความเปนชายไม ดังนั้นความหมายทีเ่ปล่ียนแปลง

ไปของสุภาพบุรุษ นับต้ังแตสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวเปนตนมาที่มุงไปที่การแสดงถึง

ความเปนชายของชนช้ันสูง  อีกทั้งผูกโยงกับสถานะทางชนช้ันดวยนั้น  เมื่อมาถึงในยุคที่ปญญาชนหัว

กาวหนาข้ึนมามีบทบาทในสังคม ดังจะเห็นจากการกอต้ังคณะ “สุภาพบุรุษ” นี้ จุดมุงหมายของการกอต้ัง

คณะนอกจากจะเพื่อลอเลียนความหมายเดิมของสุภาพบุรุษที่ผูกโยงความเปนสุภาพบุรุษที่จํากัดอยูในชน

ชั้นสูงแลว ยังมุงที่จะนําเสนอความหมายใหมวา “สุภาพบุรุษ” คือคนดีหรือผูมีความประพฤติดีอีก

ความหมายหนึ่งดวย  

 

 

 

                                                 
 ๕๘เร่ืองเดียวกัน, หนา ๒๕๙. 

 ๕๙อาง กุหลาบ สายประดิษฐ “พูดกันฉันทเพื่อน,” ในหนังสือสุภาพบุรุษรายปกษ ฉบับปฐมฤกษ ปที่ ๑ ฉบับที่ ๑: ๑ 

มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๒ จากสุชาติ สวัสด์ิศรี, “สุภาพบุรุษ...มนุษยภาพ “ศรีบูรพา” กุหลาบ สายประดิษฐ,” ใน คืออิสสรชน 

คือคนดี คือศรีบูรพา, ตรีศิลป บุญขจร, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพกรุงเทพฯ, ๒๕๔๘), หนา ๙๒.  
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