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บทคัดย่อ
พระราชนิ พ นธ์ แ ปลวรรณกรรมจี น ในสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วย หมู่บ้านเล็กตระกูลเป้า รอยยิ้มและน�้ำตาของหัวใจ
นารีนครา และตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน ได้แสดงให้เห็นพระวิริยภาพในการศึกษา
ภาษาจีนและจีนวิทยา พระอัจฉริยภาพด้านการประพันธ์และการแปลเพื่อเผยแพร่
เรื่องราวและวรรณกรรมจีนที่ทรงคุณค่าให้นักอ่านชาวไทยได้รับอรรถรสและความ
จรรโลงปัญญา พระราชนิพนธ์แปลทัง้ 4 เล่ม (รวม 7 เรือ่ ง) ได้แสดงให้เห็นลักษณะร่วม
ของวรรณกรรมทั้งในด้านผู้ประพันธ์ ซึ่งล้วนเป็นนักประพันธ์หญิงที่มีชื่อเสียงของจีน
ด้ า นเนื้ อ หาและองค์ ป ระกอบ ในส่ ว นแก่ น เรื่ อ ง ตั ว ละคร ฉากและบรรยากาศ
ภาพประกอบเรือ่ ง มีสว่ นช่วยท�ำให้ผอู้ า่ นเข้าใจชีวติ บริบททางสังคมและวัฒนธรรมจีน
*บทความนี้ปรับปรุงจากการน�ำเสนอผลงานทางวิชาการ “โครงการบรูพาภาษาไทย : ภาษาและวรรณกรรม
ในอาเซียน” เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558
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ทั้ ง ช่ ว งก่ อ นและหลั ง การปฏิ วั ติ วั ฒ นธรรม แสดงให้ เ ห็ น เรื่ อ งราวของผู ้ ห ญิ ง
แต่ละวัยที่มีภูมิหลัง ความเป็นไปในชีวิตที่หลากหลาย ด้านคุณค่าและความดีงาม
ของเรื่อง นอกจากเป็นเครื่องมือสร้างความบันเทิง ยังได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับจีน
ธรรมชาติของมนุษย์ คุณธรรมและความดี บทบาทและอ�ำนาจระหว่างชายหญิง
นอกจากนี้ในพระราชนิพนธ์แปลยังได้สะท้อนให้เห็นความงดงามของความเป็น
หญิงในแต่ละช่วงวัย แต่ละสถานภาพ บทบาท และสถานการณ์ ผ่านความคิด ค�ำพูด
การกระท�ำของตัวละครฝ่ายหญิง อันแสดงให้เห็นถึงความอ่อนโยน ความกตัญญู
กตเวที ความเมตตากรุณา ความมีน�้ำใจ ความรักความซือ่ สัตย์ ความขยัน ความมุง่ มัน่
ความอดทน ความเข้ ม แข็ ง ฯลฯ ของผู ้ เ ป็ น หญิ ง ไว้ อ ย่ า งงดงาม น่ า ประทั บ ใจ
อนึง่ ลักษณะร่วมและความงดงามของความเป็นหญิงทีป่ รากฏในพระราชนิพนธ์แปลนี้
ท�ำให้ได้ตระหนักในคุณค่าของวรรณกรรมแต่ละเชื้อชาติว่ามิได้เป็นเพียงเครื่องมือ
สร้างความบันเทิงเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือที่ท�ำให้ได้เรียนรู้ ท�ำความเข้าใจมิตร
ประเทศโดยไม่จ�ำกัดพรมแดนได้เป็นอย่างดี
ค�ำส�ำคัญ : ลักษณะร่วม, ความงดงามของความเป็นหญิง, พระราชนิพนธ์แปล,
วรรณกรรมแปล
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Abstract
Chinese’s Literature Translated royal in Princess Sirindhorn supplement
with a Moobannlektrakulpao, Royyimlaenumtakhonghuajai, Nareenakara and
Talordkalnanankaenhai are perform an assiduity to learn Chinese language and
Chinese Studies, Genius in Author Royal and Translated Royal in case to propagated
worth Chinese literal to Thai’s Reader with flavor and knowledge. The four books
(seven stories) of Translated Royal shown a literally The Common Characteristics of
literature in several field, In the author field is all of them are most famous author
women in China. In content and component field, theme, character, Setting and
Atmosphere, and illustration participate to make the reader to understand life,
China’s social and culture context both before and after the culture revolution of
China. Perform each woman’s life that has background and a various way of life.
In worth and merit field unless a delight instrument, also pass on knowledge of
China, human nature, virtue and goodness, role and power between man and
woman, furthermore in royal work also reflect a beautiful of woman in each ages,
status, role and situation through a thought, speech, and execution of woman
character that shown mildness, gratefulness, mercy, generous, love and honest,
hardworking, engross, endure and vigorous, etc., of woman with a beautiful and
impress. In addition to correlates and beautiful of femininity that appear in royal
work cause to realize in value of literature in each nation that it not be merely an
entertainment but also a good instrument to learning and understand with companion
friend due to no frontier.
Keywords : The Common Characteristics, Femininity Aesthetic, Translated Royal,
Translated Literature
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บทนำ�
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นขัตติยะนารี
ที่เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงาม ทรงพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพ
หลายด้าน อาทิ ด้านอักษรศาสตร์ การศึกษา พุทธศาสนาโบราณคดี ประวัติศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาชนบท ฯลฯ พระองค์โปรดการอ่าน ทรงสนพระราชหฤทัย
ศึกษาความรู้วิทยาการแขนงต่างๆ แล้วน�ำมาประยุกต์ใช้ในการทรงงาน การบ�ำเพ็ญ
พระราชกรณียกิจทีท่ รงได้รบั มอบหมายจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รวมถึงพระราชกรณียกิจส่วนพระองค์นานัปการ
ด้วยพระวิรยิ อุตสาหะ เพือ่ ประโยชน์สขุ ของพสกนิกรไทย จนเป็นทีป่ ระจักษ์โดยทัว่ กัน
ส�ำหรับในด้านอักษรศาสตร์พระองค์ทรงเชี่ยวชาญ ทรงพระปรีชาสามารถทั้งในด้าน
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศหลายภาษา เช่น ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษาฝรัง่ เศส
ภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเขมร พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ผลงาน
ฉบับภาษาไทยทั้งประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง รวมถึงทรงพระราชนิพนธ์แปลจาก
ต้นฉบับภาษาต่างประเทศอย่างหลากหลาย อาทิ พระราชนิพนธ์ประเภทร้อยกรอง
เรื่อง กษัตริยานุสรณ์ ค�ำฉันท์ดุษฎีสังเวยและกาพย์ขับไม้ ดังดวงแก้ว ดุจดวงตะวัน
พุทธศาสนสุภาษิตค�ำโคลง บทสักวา ฯลฯ รวมถึงพระราชนิพนธ์แปลร้อยกรองจาก
ต้นฉบับภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศสอีกหลายเรื่อง พระราชนิพนธ์ประเภทร้อยแก้ว
ประกอบด้วย พระราชนิพนธ์งานวิชาการ(บทความวิชาการ รายงานการวิจัย เอกสาร
ค�ำบรรยาย) สารคดี ปกิณกคดี วรรณกรรมส�ำหรับเด็ก เช่น แก้วจอมแก่น แก้วจอมซน
หนังสือและวรรณกรรมแปล ทั้งที่ทรงแปลจากต้นฉบับภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน เป็นต้น พระราชนิพนธ์แต่ละเรื่องล้วนเปี่ยมด้วยความงามทางวรรณศิลป์
คุณค่าทางปัญญา คุณค่าต่อชีวิตและสังคม
เมื่อกล่าวถึงพระราชนิพนธ์แปล ในส่วนของพระราชนิพนธ์วรรณกรรมที่ทรง
แปลจากต้นฉบับภาษาจีน เป็นทีป่ ระจักษ์ชดั ว่าพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยและทรง
มุง่ มัน่ ในการศึกษาภาษาจีนตัง้ แต่ชว่ งปี พ.ศ. 2523 รวมถึงทรงศึกษาจีนวิทยามาอย่าง
ต่อเนือ่ งและยาวนาน จึงทรงเป็นผูร้ อบรูเ้ กีย่ วกับภาษาจีนและจีนวิทยา พระองค์ทรงได้
รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลหลายรางวัลจากประเทศจีนในฐานะ “ทูตสันถวไมตรี”
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การทรงงานพระราชนิพนธ์แปล ทรงเริม่ แปลบทกวีจนี ตัง้ แต่เมือ่ ครัง้ ทรงเรียนภาษาจีน
ซึ่งต่อมาได้จัดพิมพ์รวมเล่มบทกวีดังกล่าวในชื่อ “หยกใสร่ายค�ำ” ในเวลาต่อมา
พระองค์ได้ทรงแปลนวนิยายจีนหลายเรื่อง เช่น ผีเสื้อ ผลงานของหวังเหมิง เมฆเหิน
น�ำ้ ไหล ผลงานของฟังฟัง เป็นต้น ปัจจุบนั (นับตัง้ แต่ พ.ศ. 2555 - 2558) มีพระราชนิพนธ์
ที่ทรงแปลจากต้นฉบับวรรณกรรมจีนร่วมสมัยหลายเรื่อง และได้รับการตีพิมพ์โดย
ส�ำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ เพื่อให้นักอ่านคนไทยได้รับความเพลิดเพลิน
พร้อมทั้งได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรมจีน ได้รับข้อคิดที่ดีๆ
อาทิ นวนิยายเรื่อง “หมู่บ้านเล็กตระกูลเป้า” ซึ่งเขียนโดย หวังอันอี้ นวนิยายเรื่อง
“นารีนครา” ผลงานของ ฉือลี่ นวนิยายเรือ่ ง “ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน” ผลงานของ
เถี่ ย หนิ ง และพระราชนิ พ นธ์ แ ปล “รอยยิ้ ม และน�้ ำ ตาของหั ว ใจ” ซึ่ ง ในเล่ ม นี้
ประกอบด้วยวรรณกรรม 4 เรือ่ ง จ�ำแนกเป็นวรรณกรรมเด็กขนาดสัน้ 2 เรือ่ ง ได้แก่
“โคมส้มดวงน้อย” และ “หมิงจือ่ กับเหมียวน้อยมีจอื่ ” ผลงานประเภทนวนิยายขนาด
สั้นสมัยใหม่ ของปิงซิน อีก 2 เรื่อง เป็น ได้แก่ เรื่อง “สาวน้อยเสี่ยวหยูว” ผลงานของ
เหยียนเกอหลิง และเรื่อง “ต�ำนานกับข้าวคู่” บทประพันธ์ของซูเฉี้ยว (นอกจากนี้
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 ทางส�ำนักพิมพ์ได้จัดพิมพ์พระราชนิพนธ์แปลจาก
ต้นฉบับภาษาจีน “ร้านน�ำ้ ชา” ซึง่ เป็นบทละครพูด 3 องก์) พระราชนิพนธ์แปลทีต่ พี มิ พ์
ในช่วงนี้ โดยเฉพาะวรรณกรรมทั้ง 4 เล่ม ตามที่กล่าวมา ถือเป็นตัวบทวรรณกรรม
ที่สร้างสุนทรียรส ช่วยจรรโลงจิตใจ ท�ำให้ผู้อ่านได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สาธารณรัฐประชาชนจีนในแง่มุมต่างๆ ทั้งช่วงก่อนและหลังการปฏิวัติวัฒนธรรมจีน
ควบคูไ่ ปด้วย (การปฏิวตั วิ ฒ
ั นธรรมในจีนเริม่ ตัง้ แต่ ค.ศ. 1966 - 1976 หรือประมาณ
พ.ศ. 2509 - 2519) นี้จึงเป็นสิ่งแสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงยังคุณ
ประโยชน์ต่อวงวรรณกรรม วงการศึกษา สังคมวิทยา อันเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนจะได้
ส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ตลอดไป
ประเด็นต่อมา คือ เมื่อได้ศึกษาเนื้อหาพระราชนิพนธ์วรรณกรรมแปลจาก
ต้นฉบับภาษาจีนทั้ง 7 เรื่อง ท�ำให้เห็นลักษณะเด่น ลักษณะร่วม และความน่าสนใจ
หลายประการ อาทิ วรรณกรรมเหล่านีล้ ว้ นเป็นผลงานทีป่ ระพันธ์โดยนักเขียนหญิงชาวจีน
ที่มีชื่อเสียงในการสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าจนเป็นที่ยอมรับในวงวรรณกรรม
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ทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศ วรรณกรรมทั้ง 7 เรื่อง ถือเป็นวรรณกรรมร่วมสมัย
ทีท่ ำ� ให้ผอู้ า่ นได้รบั ทัง้ ความบันเทิง ได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจในบริบท การเปลีย่ นแปลง
ทางสังคม และวัฒนธรรมจีน โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง ซึ่งบางเรื่อง
มีส่วนสะท้อนให้เห็นความเป็นไปทางสังคมในช่วงก่อนการปฏิวัติวัฒนธรรมจีน
บางเรื่องมีส่วนแสดงให้เห็นผลกระทบระหว่างการปฏิวัติ หลายเรื่องสะท้อนให้เห็น
ความเปลีย่ นแปลงทางสังคมในระหว่างและภายหลังการปฏิวตั วิ ฒ
ั นธรรมทัง้ ในด้านบวก
และด้านลบ ทีส่ ำ� คัญเมือ่ ได้ศกึ ษาเนือ้ หาของวรรณกรรมแต่ละเรือ่ งอย่างละเอียด ท�ำให้
เห็นถึงความงดงาม คุณค่าของงานประพันธ์ที่มีส่วนท�ำให้เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
ทัง้ ด้านจิตใจ อารมณ์ การแสดงออกถึงความต้องการ การยอมรับเรือ่ งคุณธรรม ความ
ดีงามของจิตใจ ทีต่ อ้ งมีอยูใ่ นบุคคล ในสังคมตลอดไป ซึง่ สาระส�ำคัญเหล่านีม้ ใิ ช่เพียง
ท�ำให้เข้าใจความรู้สึกนึกคิดของชาวจีนเท่านั้น แต่ผู้อ่านสามารถเชื่อมโยงมาสู่ความ
เข้าใจตนเองและผู้คนในเชื้อชาติอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี ลักษณะร่วมที่ถือเป็นจุดเด่น
และแสดงให้เห็นถึงคุณค่าความดีงามของวรรณกรรมทั้ง 7 เรื่อง ประการต่อมาก็คือ
การถ่ายทอดเรือ่ งราวชีวติ ลักษณะความงดงามของความเป็นหญิง โดยเฉพาะผูห้ ญิงจีน
ทั้งในวัยเด็ก วัยสาว วัยผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ หรือผู้หญิงในแต่ละสถานภาพ บทบาท
แต่ละสถานการณ์ไว้อย่างน่าศึกษา ความงดงามนีไ้ ด้ถา่ ยทอดไว้ในอุปนิสยั ความเป็นไป
ของตัวละครโดยเฉพาะฝ่ายหญิง เหตุการณ์ในเรื่อง ที่ชวนให้พินิจถึงความส�ำคัญ
คุ ณ ค่ า ของผู ้ ห ญิ ง ที่ เ น้ น ความงามอั น ประกอบด้ ว ยคุ ณ ธรรม เช่ น ความกตั ญ ญู
ความมีเมตตา ความซือ่ สัตย์ มีความรับผิดชอบ การรูจ้ กั อดทนอดกลัน้ ต่อสภาวะบีบคัน้
เป็นต้น ความงามเหล่านีส้ ง่ ผลต่อวิถขี องตัวละครและความสัมพันธ์กบั คนรอบข้างให้
เป็นไปด้วยดี สาระส�ำคัญที่กล่าวมาจึงแสดงให้เห็นว่า พระราชนิพนธ์แปลเหล่านี้มิได้
ท�ำให้นักอ่านไทยได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินเท่านั้น หากแต่ทุกลักษณะร่วม
และความดีงามของวรรณกรรมมีสว่ นท�ำให้เข้าใจวรรณกรรม ชีวติ สังคม วัฒนธรรมจีน
ท�ำให้สามารถเชือ่ มโยงความรูเ้ พือ่ น�ำไปสูค่ วามเข้าใจชีวติ สังคมมนุษย์ ความเป็นหญิง
ทั้งในจีน ไทย และประเทศเพื่อนบ้านได้เป็นอย่างดี
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อนึง่ ด้วยโอกาสอันเป็นมงคลยิง่ ทีใ่ นปี พ.ศ. 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงมี พ ระชนมายุ 60 พรรษา ด้ ว ยความส� ำ นึ ก ใน
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระองค์มากพ้นจะร�ำพัน ด้วยความซาบซึง้ ประทับใจในคุณค่า
ของพระราชนิพนธ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ พระราชนิพนธ์แปลจากต้นฉบับวรรณกรรมจีน
ทั้ง 4 เล่ม (7 เรื่อง) คือ “หมู่บ้านเล็กตระกูลเป้า” “นารีนครา” “ตลอดกาลน่ะนาน
แค่ไหน” และ “รอยยิ้มและน�้ำตาของหัวใจ” (ประกอบด้วย “โคมส้มดวงน้อย”
“หมิงจือ่ กับเหมียวน้อยมีจอื่ ”“สาวน้อยเสีย่ วหยูว” และ“ต�ำนานกับข้าวคู”่ ) ทีน่ อกจาก
จะเป็นเครือ่ งมือสร้างความจรรโลงใจให้กบั ผูอ้ า่ นแล้ว ยังมีสว่ นท�ำให้ผอู้ า่ นได้รบั ความรู้
ความคิดที่น�ำไปสู่ความรู้เข้าใจชีวิต สังคม วัฒนธรรมจีนในฐานะมิตรประเทศที่ดี
ของไทยและอาเซียนดังที่กล่าวมาได้อย่างผสานกลมกลืน ดังนั้นในโอกาสส�ำคัญยิ่งนี้
ผนวกกับเหตุผลด้านวรรณกรรม สังคม วัฒนธรรมตามทีก่ ล่าวมา จึงเป็นแรงบันดาลใจ
ให้ ผู ้ เ ขี ย นมี ค วามตั้ ง ใจจะศึ ก ษาวิ เ คราะห์ แ ละน� ำ เสนอบทความวิ ช าการเรื่ อ ง
“ลักษณะร่วมและความงดงามของความเป็นหญิงในพระราชนิพนธ์แปลสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยศึกษาจากตัวบทพระราชนิพนธ์
วรรณกรรมแปลทั้ง 7 เรือ่ งนี้ ด้วยความส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ และด้วยมุง่ หวัง
จะให้ผลการศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษา วงวรรณกรรม และสังคมต่อไป
ส�ำหรับรายละเอียดลักษณะร่วมและความงดงามของความเป็นหญิงมีดังนี้
ลั ก ษณะร่ ว มของพระราชนิ พ นธ์ แ ปลในสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี
ลักษณะร่วม (The Common Characteristics) อันหมายถึงความเหมือนกัน
ความคล้ า ยคลึ ง กั น ความนิ ย มในการสร้ า ง หรื อ ก�ำ หนดให้ มี ให้ เ ป็ น ในผลงาน
กลุม่ เดียวกัน หรือในยุคสมัยเดียวกัน ซึง่ ผลงานวรรณกรรมอาจปรากฏลักษณะร่วมกัน
ในด้ า นความมุ ่ ง หมายของการประพั น ธ์ รู ป แบบ องค์ ป ระกอบเรื่ อ ง กลวิ ธี ก าร
ประพันธ์ แนวเนื้อหา เป็นต้น และลักษณะร่วมเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติ
ลั ก ษณะเด่ น ระหว่ า งผลงานหนึ่ ง ไปสู ่ ผ ลงานเรื่ อ งอื่ น หรื อ หลายเรื่ อ งร่ ว มกั น
จากการศึ ก ษาพระราชนิ พ นธ์ ว รรณกรรมแปลในสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี ทั้ง 7 เรื่อง ประกอบด้วย นวนิยาย 6 เรื่อง ได้แก่ “หมู่บ้านเล็ก
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ลักษณะร่วมและความงดงามของความเป็นหญิงในพระราชนิพนธ์แปล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศิริลักษณ์ บัตรประโคน

ตระกูลเป้า” “นารีนครา” “ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน” “หมิงจื่อกับเหมียวน้อยมีจื่อ”
“สาวน้อยเสีย่ วหยูว” และ “ต�ำนานกับข้าวคู”่ ความเรียง 1 เรือ่ ง คือ เรือ่ ง “โคมส้มดวงน้อย”
ท�ำให้มองเห็นลักษณะร่วมของวรรณกรรมทั้งในด้านผู้ประพันธ์ เนื้อหาและองค์
ประกอบ คุณค่าและความดีงามของเรื่อง กล่าวคือ
1. ผู้ประพันธ์
วรรณกรรมต้นฉบับภาษาจีนทัง้ 7 เรือ่ ง เป็นผลงานประพันธ์ของนักประพันธ์
หญิงชาวจีน 6 คนที่ส่วนใหญ่มีช่วงชีวิตทั้งก่อน ระหว่างการปฏิวัติวัฒนธรรมจีน
และหลังการปฏิวัติวัฒนธรรมสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นนักประพันธ์แต่ละคน
ย่อมได้รับรู้เรื่องราว ความเป็นไปของสังคมทั้งสามช่วงเวลาของการพัฒนาประเทศ
สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นอย่างดี ความเป็นไปในสังคมจีนบางส่วนได้ถูกน�ำมา
ถ่ า ยทอดไว้ ใ นวรรณกรรมแต่ ล ะเรื่ อ งให้ ผู ้ อ ่ า นได้ รั บ ทั้ ง ความเพลิ ด เพลิ น และ
สารประโยชน์ควบคูก่ นั ไป ทีส่ ำ� คัญนักประพันธ์หญิงแต่ละคนล้วนมีประสบการณ์ชวี ติ
การศึกษา การท�ำงานด้านการประพันธ์ทนี่ า่ สนใจ และล้วนเป็นผูท้ ปี่ ระสบความส�ำเร็จ
และมีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.1 หวั ง อั น อี้ ผู ้ ป ระพั น ธ์ น วนิ ย ายเรื่ อ ง “หมู ่ บ ้ า นเล็ ก ตระกู ล เป้ า ”
เกิดเมือ่ ค.ศ. 1954 ณ นครนานกิง มณฑลเจียงซู มารดาเป็นนักเขียน เมือ่ ส�ำเร็จการศึกษา
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ใน ค.ศ. 1969 ซึ่ ง เป็ น ช่ ว งการปฏิ วั ติ วั ฒ นธรรมจี น
เธอได้ถกู ส่งไปท�ำงานและใช้ชวี ติ ในชนบทมณฑลอานฮุยหลายปี เมือ่ อายุ 18 ปี ได้เป็น
นักดนตรีในคณะนักแสดงศิลปวัฒนธรรมของสวีโจว และเป็นช่วงทีเ่ ธอเริม่ แต่งนวนิยาย
ต่อมาก็ได้เป็นบรรณาธิการวารสาร “ยุคสมัยแห่งเยาวชน” หวังอันอี้ มีผลงาน
ประพันธ์ตีพิมพ์ครั้งแรกใน ค.ศ. 1975 ผลงานที่ท�ำให้เธอเริ่มมีชื่อเสียง คือ นวนิยาย
เรื่อง “ฝน ซ่า ซ่า ซ่า” ต่อมาได้สร้างสรรค์ผลงานประเภทนวนิยาย บทความ หนังสือ
ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ วงวรรณกรรมจ�ำนวนมาก นวนิยายหลายเรือ่ งรวมถึง “หมูบ่ า้ นเล็ก
ตระกูลเป้า” ได้รบั รางวัลดีเด่นระดับชาติ บางเรือ่ งได้รบั การแปลเป็นภาษาต่างประเทศ
อาทิ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาดัตช์ ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเช็ก และ
ภาษาเกาหลีความสามารถและผลงานของหวังอันอีเ้ ป็นทีย่ อมรับในสังคมวงกว้าง ท�ำให้
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เธอได้รับเกียรติในฐานะนักประพันธ์หญิงทีม่ บี ทบาทในฐานะเป็นผูส้ บื ทอดวัฒนธรรม
โดยได้รับรางวัล “นักเขียนหญิงผู้รังสรรค์ผลงานจีนร่วมสมัย” และหนังสือพิมพ์
Sin Chew Daily ได้ขนานนามเธอว่า “นักเขียนหญิงผู้รังสรรค์ผลงานภาษาจีนดีเด่น”
(สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2558 : หน้า 255 - 256)
1.2 ฉือลี่ เป็นนักประพันธ์หญิงชาวเหมีย่ นหยัง (เชียนเถาในปัจจุบนั ) มณฑล
หูเป่ย เกิดเมื่อ ค.ศ. 1957 ฉือลี่ ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกภาษาและ
วรรณคดีจีน มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น ได้ท�ำงานอยู่ในวงวรรณกรรม เช่น เป็นบรรณาธิการ
ฝ่ายวรรณกรรมวารสารฟางเฉ่า เป็นนักเขียนอาชีพตั้งแต่ ค.ศ. 2000 จนถึงปัจจุบัน
ฉือลี่ได้รับคัดเลือกให้เป็น “ประธานสมาพันธ์วงวรรณกรรมและศิลปะนครอู่ฮั่น”
ได้สร้างสรรค์วรรณกรรม โดยเฉพาะนวนิยายที่มีคุณภาพเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้ได้รับ
รางวัลหลายสาขา ผลงานหลายเรือ่ งได้รบั การน�ำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์
ละครเวที อุปรากรปักกิ่ง และได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศหลายภาษา ฉือลี่
เป็นนักประพันธ์วรรณกรรมร่วมสมัยที่เน้นสะท้อนวิถีชีวิตผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
กระแสการปฏิรูป การพัฒนาประเทศ เธอมีความผูกพันกับนครอู่ฮั่นมาก นครแห่งนี้
จึงถูกก�ำหนดเป็นฉากในหลายเรื่อง รวมถึงได้สอดแทรกเอกลักษณ์ วัฒนธรรมอู่ฮั่น
ไว้ในเรือ่ งด้วยเสมอ ดังเช่นในนวนิยายเรือ่ ง “นารีนครา” (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี, 2557 : หน้า 158 - 159)
1.3 เถี่ ย หนิ ง เกิ ด เมื่ อ ค.ศ. 1957 บิ ด าเป็ น นั ก วาดภาพ มารดาเป็ น
ศาสตราจารย์ด้าน vocal music เถี่ยหนิงได้สร้างสรรค์ผลงานเขียนและตีพิมพ์เป็น
ครัง้ แรกตัง้ แต่ยงั ศึกษาในระดับมัธยมศึกษา หลังส�ำเร็จการศึกษาได้ทำ� งานในกองทัพ
ใช้ชีวิตในชนบท ท�ำให้เธอได้รับประสบการณ์งานเกษตรกรรม ขณะเดียวกันก็ได้
ประพันธ์นวนิยายขนาดสั้นตีพิมพ์ในนิตยสารต่าง ๆ ต่อมาในปี ค.ศ. 1979 ได้เป็น
บรรณาธิการฝ่ายนวนิยายของวารสารฮวาซาน ต่อมาเป็นนักเขียนอาชีพ เป็นกรรมการ
ในสมาคมแวดวงวรรณกรรมอย่างหลากหลาย นวนิยายเรื่อง “ตลอดกาลน่ะนาน
แค่ไหน” เป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมในหมู่นักอ่านมาก ผลงานเขียนของเธอได้รับ
รางวัลและได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศหลายภาษา นอกจากนี้เถี่ยหนิงยังได้
รับเชิญไปสอนในมหาวิทยาลัยของจีนหลายแห่ง รวมทัง้ เป็นผูบ้ รรยายด้านวรรณกรรม
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ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,
2556 : หน้า 110 - 111)
1.4 ปิงซิน หรือเซี่ยหว่านอิ๋ง เกิดที่เมืองฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน ต่อมาได้ย้าย
ตามครอบครัวไปที่เอียนไถ มณฑลชานตง กล่าวกันว่าความงดงามของทะเลที่นั่น
มีอิทธิพลต่อความรู้สึกที่ท�ำให้เธอได้เริ่มอ่านวรรณคดีคลาสสิกของจีน ปิงซินส�ำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอียนจิง ส�ำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโททีม่ หาวิทยาลัยเวลส์ลยี ์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปิงซินเริม่ เขียนนวนิยาย
เรื่องสั้น ความเรียงและบทกวี ตั้งแต่สมัยศึกษาในระดับปริญญาตรี หนังสือรวม
บทความเรื่อง “ส่งให้ผู้อ่านตัวน้อย” นับเป็นวรรณกรรมส�ำหรับเด็กและเยาวชน
ยุคแรกๆ ของจีน ผลงานของปิงซินจะเน้นคุณค่าของความรัก คุณธรรมจริยธรรม
การมองโลกในแง่ดี งานเขียนของเธอจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นผลงานที่งดงาม
ลุ่มลึก เรื่อง “โคมไฟดวงน้อย” เป็นความเรียงที่มีชื่อเสียงที่สุดเรื่องหนึ่งของปิงซิน
จนได้รับรางวัลเกียรติยศศิลปวรรณกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติใน ค.ศ. 1980
ส่วนเรือ่ ง “หมิงจือ่ กับเหมียวน้อยมีจอื่ ” นับเป็นเรือ่ งทีส่ ะท้อนความเข้าใจของเธอต่อเด็กๆ
ได้เป็นอย่างดี ปิงซินถือเป็นนักเขียนหญิงที่มีชื่อเสียงที่สุดในศตวรรษที่ 20 นอกจาก
ผลงานวรรณกรรม ปิงซินยังเป็นอาจารย์สอนระดับมหาวิทยาลัยในจีนและในญี่ปุ่น
ปัจจุบนั มีการสร้างพิพธิ ภัณฑ์ชวี ประวัตแิ ละผลงานของปิงซินทีเ่ มืองฉางเล่อ มณฑลฝูเจีย้ น
ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา
1.5 เหยียนเกอหลิง เกิดเมื่อ ค.ศ.1958 ณ นครเซี่ยงไฮ้ ต่อมาได้ย้าย
ไปอาศัยเมืองอื่น เหยียนเกอหลิงส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการเขียน
เชิงวรรณศิลป์ มหาวิทยาโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เคยท�ำงานข่าวทางด้านการทหาร
ช่วงต้น ค.ศ. 1980 เริ่มเขียนวรรณกรรมเผยแพร่ ต่อมาได้เข้าร่วมงานสมาคมนัก
เขียนจีนและตีพิมพ์นวนิยายขนาดยาวเรื่องแรก “เลือดสีเขียว” หรือ “ลวี่เสี่ย”
ต่อมาได้สร้างสรรค์ผลงานนวนิยาย เรื่องสั้น เป็นจ�ำนวนมาก งานเขียนส่วนใหญ่
มีเนื้อหาเกี่ยวกับผูห้ ญิง สะท้อนธรรมชาติของมนุษย์อย่างลึกซึง้ ส�ำหรับนวนิยายเรือ่ ง
“สาวน้ อ ยเสี่ ย วหยู ว ” ได้ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ธรรมชาติ ข องความรั ก อั น ซั บ ซ้ อ น
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โดยเฉพาะเรื่องราวรักต่างวัย ต่างวัฒนธรรมระหว่าง “เสี่ยวหยูว” กับ “ตาแก่”
ทีเ่ กิดจากความเข้าใจ ความเห็นใจซึง่ กันและกัน เหยียนเกอหลิงเป็นอีกนักประพันธ์หญิง
ที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักในหมู่นักอ่าน นักศึกษา นักวิชาการทั้งในประเทศจีนและ
ต่างประเทศ
1.6 ซู เ ฉี้ ย ว เกิ ด เมื่ อ ค.ศ.1980 ณ นครเซี่ ย งไฮ้ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษา
ระดั บ ปริญญาตรีสาขาประวัติศาสตร์ภูมิปัญญา และปริญญาโท สาขาประวัติศาสตร์
ด้านการแพทย์ทมี่ หาวิทยาลัยฟูต่ นั้ นครเซีย่ งไฮ้ ซูเฉีย้ วเกิดในครอบครัวทีม่ ฐี านะดีและ
ให้ความส�ำคัญในเรื่องอาหารการกิน บวกกับประสบการณ์ที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยน
ไปศึกษาในประเทศญีป่ นุ่ ท�ำให้เธอได้เรียนรูเ้ รือ่ งอาหารมากขึน้ งานเขียนของเธอเริม่ จาก
การเขียนบทความเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ด้านการแพทย์เชื่อมโยงกับแฟชั่นและ
ความรู้สึกของปัจเจกบุคคล ต่อมาได้เขียนเรื่องเกี่ยวกับอาหาร จนเป็นที่นิยมในหมู่
นักอ่าน นอกจากงานเขียนประเภทบทความเธอยังได้เขียนนวนิยาย งานแปลอีก
หลายเรือ่ ง ส�ำหรับนวนิยายขนาดสัน้ เรือ่ ง “ต�ำนานกับข้าวคู”่ ได้รบั การน�ำมาสร้างเป็น
ภาพยนตร์ดว้ ย ซูเฉีย้ วถือเป็นนักเขียนหญิงคนรุน่ ใหม่ทใี่ ห้ความส�ำคัญเรือ่ งของอาหาร
ครอบครัว มนุษย์ ประเพณีว่ามีความสัมพันธ์กัน (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี, 2558 : หน้า 111 - 119)
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่านักประพันธ์หญิงของจีนทั้ง 6 คน ถือเป็น
นักประพันธ์วรรณกรรมร่วมสมัยที่มีช่วงชีวิตในยุคสมัยใกล้เคียงกัน (มีอายุระหว่าง
35 - 61 ปี ) นั ก ประพั น ธ์ ส ่ ว นใหญ่ มี ชี วิ ต ตั้ ง แต่ ก ่ อ น ระหว่ า ง หลั ง การปฏิ วั ติ
วัฒนธรรมในจีน และยังคงมีชวี ติ จนถึงปัจจุบนั มีเพียงซูเฉีย้ วทีเ่ ป็นนักประพันธ์รนุ่ ใหม่
ที่เกิดภายหลังการปฏิวัติวัฒนธรรมจีน อนึ่งแม้นักประพันธ์แต่ละคนจะมีภูมิหลังชีวิต
ประสบการณ์การศึกษาทีต่ า่ งกัน แต่กไ็ ด้สะท้อนให้เห็นลักษณะร่วมด้านสถานภาพ บทบาท
ความมุง่ มัน่ ความละเอียดอ่อนทางความรูค้ วามคิด อารมณ์ พลัง ความสามารถของผูห้ ญิง
ในการปฏิบตั หิ น้าที่ ในการรังสรรค์ผลงานวรรณกรรมทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีคณ
ุ ค่าอย่างแท้จริง
ผลงานความส�ำเร็จของนักประพันธ์หญิงทั้งหกคนยังสะท้อนให้เห็นว่า การได้รับสิทธิ
เสรีภาพทางความคิด การศึกษา การประกอบอาชีพ และการมีชีวิตความเป็นอยู่ใน
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ปัจจัยแวดล้อมทีเ่ หมาะสมล้วนเป็นการเปิด หรือขยายโอกาสให้ผหู้ ญิงได้พฒ
ั นาความรู้
ความสามารถ และได้สร้างสรรค์ผลงานทีเ่ ป็นประโยชน์ทงั้ ต่อตนเอง ต่อสังคมวงกว้าง
ได้อย่างสง่างาม
2. เนื้อหาและองค์ประกอบ
พระราชนิพนธ์แปลวรรณกรรมจากต้นฉบับภาษาจีนทัง้ 7 เรือ่ ง ทีน่ ำ� มาศึกษา
วิเคราะห์ในครั้งนี้มีเนื้อหาสาระส�ำคัญดังนี้
นวนิยายเรือ่ ง “หมู่บ้านเล็กตระกูลเป้า” เป็นเรือ่ งทีส่ ะท้อนให้เห็นภาพชีวติ
สั ง คมในหมู ่ บ ้ า นชนบทของจี น แห่ ง หนึ่ ง ในยุ ค ต้ น ทศวรรษ 1960 - 1980
(พ.ศ. 2503 - 2523) ที่คนในหมู่บ้านสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษตระกูลเดียวกัน
คือ “สกุลเป้า” ซึ่งเป็นตระกูลขุนนางมาก่อน ในเรื่องได้ถ่ายทอดให้เห็นสภาพ
ความเป็นอยู่ที่ยากล�ำบากของผู้คนในช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรมจีน สะท้อนความทุกข์
จากผลกระทบทางสังคม ธรรมชาติ สิทธิทางการศึกษา กฎหมาย ประเพณี วัฒนธรรม
ทั้งระหว่างและหลังการปฏิวัติ รวมถึงได้แสดงให้เห็นธรรมชาติของมนุษย์ ความรัก
ความอบอุน่ ในครอบครัว มิตรภาพ น�ำ้ ใจระหว่างเพือ่ นมนุษย์ และความกตัญญูกตเวที
ความกล้าหาญของเด็กน้อยเลาจาที่น่าชื่นชม นวนิยายเรื่อง “นารีนครา” เป็นเรื่องที่
สะท้อนให้เห็นวิถชี วี ติ สังคมจีนยุคใหม่ทเี่ ปลีย่ นแปลงไปตามกระแสการพัฒนาประเทศ
โดยเน้นให้เห็นถึงความเป็นอยู่ ความเจริญทางสังคม วัฒนธรรม ค่านิยมในนครอู่ฮั่น
ผ่านเรื่องราวชีวิตของตัวละครหญิง 3 คน คือ มี่เจี่ย เฝิงชุน และแม่ของซ่งเจียงเทา
(แม่สามีของมี่เจี่ย) ที่แม้ผู้หญิงทั้งสามจะมีอายุ สถานภาพ บทบาทต่างกัน แต่ก็ได้
แสดงให้เห็นถึงมิตรภาพ การเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างน่าประทับใจ นวนิยายเรื่อง
“ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน” เป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต ค่านิยมในสังคม
จีนยุคใหม่ การรักษา การสืบทอดคุณธรรมจริยธรรมอันดีดั้งเดิมให้คงอยู่กับบุคคล
และสังคมยุคใหม่ โดยสาระส�ำคัญนี้ได้ถ่ายทอดผ่านเรื่องราวชีวิตของตัวละครเอก
“ไป๋ตา้ สิง่ ” หญิงผูเ้ ปีย่ มด้วยคุณธรรม มีจติ ใจงดงามทีต่ อ้ งด�ำเนินชีวติ ท่ามกลางค่านิยม
ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมบริโภคนิยม
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ความเรียงเรื่อง “โคมส้มดวงน้อย” ได้ถ่ายทอดบริบทสังคมจีนช่วงกลาง
ทศวรรษที่ 1940 ซึ่งเป็นช่วงก่อนการปฏิวัติวัฒนธรรมจีนผ่านเรื่องราวของเด็ก
หญิงและเด็กสาวที่แสดงน�้ำใจ มิตรภาพอันดีต่อกันทั้งที่ไม่ได้คุ้นเคยกันมาก่อน
ความเข้มแข็งของเด็กหญิงที่ต้องสูญเสียบิดาจากผลกระทบทางการเมือง เธอต้อง
ดูแลมารดาซึ่งก�ำลังเจ็บป่วย แม้จะมีชีวิตที่ยากล�ำบากแต่ก็เธอก็เป็นเด็กที่มีความ
กตัญญูกตเวที มีน้�ำใจต่อผู้อื่น และชื่นชมในการกระท�ำของบิดาที่ท�ำเพื่อส่วนรวม
เรือ่ ง “หมิงจือ่ กับเหมียวน้อยมีจอื่ ” เรือ่ งราวชีวติ ของเด็กชายหมิงจือ่ มารดาและคุณย่า
ได้แสดงให้เห็นความผูกพันระหว่างย่ากับหลาน เด็กกับสัตว์เลีย้ ง (แมว) สะท้อนให้เห็น
การเปลีย่ นแปลงในสังคมจีนช่วงเข้าสูค่ วามทันสมัย โดยได้ถา่ ยทอดวิถชี วี ติ กิจกรรมใน
ครอบครัว การประกอบอาชีพของผู้หญิงที่แสดงให้เห็นถึงการยอมรับความสามารถ
ของผูห้ ญิงในสังคมยุคใหม่ รวมถึงได้แสดงให้เห็นลักษณะความสัมพันธ์ในครอบครัว
ที่ได้รับอิทธิพลจากระบบทุนนิยม บริโภคนิยม นวนิยายเรื่อง “สาวน้อยเสี่ยวหยูว”
ได้ถา่ ยทอดเรือ่ งราวชีวติ ของเด็กสาวชาวจีน “เสีย่ วหยูว” กับเพือ่ นชาย คือ เจียงเหว่ย
ที่เดินทางไปศึกษาต่อในเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เรื่องราวชีวิตในต่างแดน
ของเสีย่ วหยูวสะท้อนให้เห็นอิทธิพลและค่านิยมในสังคมจีน โดยเฉพาะด้านการศึกษา
ในยุ ค ที่ ป ระเทศจี น ก� ำ ลั ง เข้ า สู ่ ค วามทั น สมั ย และมี ก ารพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
นวนิยายเรื่องนี้ได้สะท้อนให้เห็นสังคม วัฒนธรรม และเพศวิถีในสังคมโดยรวมด้วย
ส�ำหรับนวนิยายเรื่อง “ต�ำนานกับข้าวคู่” ได้ถ่ายทอดวัฒนธรรมอาหารในจีนผ่าน
เรื่องราวชีวิต การปรุงอาหารของหญิงทั้งสองให้กับชายคนรักที่ไม่ต้องการผูกมัด
ตนเองกับผูห้ ญิงคนใด ชนิด รสชาติอาหาร และฝีมอื การปรุงอาหารในเรือ่ งจึงเสมือนเป็น
เครือ่ งมือในการอธิบาย สะท้อนมุมมองความรักระหว่างชายหญิง การแทนคุณสมบัติ
บทบาท คุณค่าของผูห้ ญิงทีเ่ สมือนอยูใ่ นการครอบครองของชาย รวมถึงแสดงถึงอ�ำนาจ
ของผู้หญิงในการตอบโต้ ลงโทษชายที่มากรักอย่างแยบยล
จากเนื้ อ หาสาระของพระราชนิ พ นธ์ แ ปลทั้ ง 7 เรื่ อ งผสานกั บ การศึ ก ษา
รายละเอียดด้านองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นแก่นเรื่อง (Theme) โครงเรื่อง (Plot)
ตัวละคร (Characters) บทสนทนา (Dialogue) ฉากและบรรยากาศ (Setting and
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Atmosphere) ที่แสดงให้เห็นลักษณะเด่นเฉพาะในแต่ละเรื่อง แต่ขณะเดียวกันก็ได้
แสดงให้เห็นลักษณะร่วมของวรรณกรรมบางประการที่น่าสนใจ คือ
2.1 แก่นเรื่อง
แก่นเรือ่ งในพระราชนิพนธ์แปลทัง้ 7 เรือ่ ง มีสว่ นแสดงให้เห็นสาระส�ำคัญ
ร่วมกัน ดังนี้
2.1.1 สะท้อนให้เห็นเรื่องราวชีวิต สังคม และวัฒนธรรมของจีน
กล่าวคือ
ด้านชีวิต วรรณกรรมทั้ง 7 เรื่อง ได้สะท้อนให้เห็นความสุข
ความทุกข์ของชีวิตหนึ่งๆ ในแต่ละช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นวัยเด็ก วัยหนุ่มสาว วัยท�ำงาน
ผู ้ สู ง อายุ ที่ ด� ำ รงอยู ่ หรื อ เปลี่ ย นแปลงไปตามปั จ จั ย แวดล้ อ มทั้ ง ภายใน คื อ
ความต้องการความรัก ต้องการความมัน่ คงปลอดภัย ความส�ำเร็จ ความสมหวังในชีวติ
และปัจเจกภายนอก อันมีบุคคลรอบข้าง บริบททางสังคม วัฒนธรรม ค่านิยม เป็นต้น
ซึ่งแต่ละเรื่องได้แสดงให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล
ในประเทศจีน ทัง้ ในมุมทีค่ ล้ายคลึงและแตกต่างกัน เช่น เรือ่ ง “หมูบ่ า้ นเล็กตระกูลเป้า”
ได้แสดงให้เห็นวิถชี วี ติ ของผูค้ นในหมูบ่ า้ น ซึง่ บางครอบครัวมีฐานะยากจน ปัญหาเด็ก
และผูห้ ญิงทีไ่ ม่ได้รบั การดูแลทีด่ ี และผลกระทบจากภัยธรรมชาติ แต่ในขณะเดียวกัน
ก็ได้แสดงให้เห็นการต่อสู้ ความเข้มแข็งและความงดงามทางจิตใจของผูค้ นทีเ่ อือ้ อาทร
ต่อกัน เรื่อง “ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน” ได้สะท้อนให้เห็นชีวิตในวัยหนุ่มสาวกับ
ความรัก ได้แสดงให้เห็นความตั้งใจของ “ไป๋ต้าสิ่ง” ตัวละครเอกของเรื่องที่ปรารถนา
จะได้พบ ได้สมหวังกับความรัก ขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นความงดงามทางจิตใจ
การด�ำเนินชีวติ ทีอ่ ยูใ่ นกรอบศีลธรรม เป็นไปเพือ่ ประโยชน์ของผูอ้ นื่ มากกว่าประโยชน์ตน
และในที่สุดเธอสมหวังในความรัก นอกจากการถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของคนจีนใน
ประเทศจีน เรือ่ ง “สาวน้อยเสีย่ วหยูว” ยังได้สะท้อนชีวติ ของหนุม่ สาวชาวจีนทีไ่ ปศึกษา
ต่อต่างประเทศ ซึ่งต้องใช้ความเข้มแข็ง อดทน และความพยายามให้ตนเองให้ได้รับ
สิทธิพลเมือง (บัตรประจ�ำตัว) เพื่อประโยชน์ในการเรียน การท�ำงาน การครองชีพ
ในเรือ่ งยังได้แสดงให้เห็นมิตรภาพ ความมีนำ�้ ใจของผูค้ น แม้จะต่างวัย ต่างสถานภาพ
หรือต่างเชื้อชาติที่ท�ำให้รู้สึกทั้งสะเทือนใจและประทับใจ
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ด้านสังคม วัฒนธรรม พระราชนิพนธ์แปลทัง้ 7 เรือ่ งนี้ มีเนือ้ หาสาระทีแ่ สดงให้เห็น
สภาพสังคม วัฒนธรรมในประเทศจีน ซึ่งสาระเหล่านี้จะถ่ายทอดแบบผสานไปกับ
เรือ่ งราวชีวติ ความเป็นไปของตัวละคร และการให้ขอ้ มูลด้านฉาก บรรยากาศของเรือ่ ง
ซึง่ บางเรือ่ งได้กล่าวถึงความเป็นไปในสังคมช่วงก่อน หรือระหว่างการปฏิวตั วิ ฒ
ั นธรรม
เช่น เรื่อง “โคมส้มดวงน้อย” โดยได้กล่าวถึงผลกระทบส่วนหนึ่งทางการเมือง
ทีท่ ำ� ให้ครอบครัวของเด็กหญิงต้องสูญเสียบิดาไป และเรือ่ ง “หมูบ่ า้ นเล็กตระกูลเป้า”
เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ท�ำให้เข้าใจสังคมและค่านิยมในจีนทั้งก่อน ระหว่างและหลังการ
ปฏิวัติวัฒนธรรม โดยช่วงก่อนการปฏิวัติและระหว่างการปฏิวัติสะท้อนถึงปัญหา
ความยากจน ปัญหาการเมือง การศึกษา และปัญหาบทบาท สิทธิสตรีท่ีไม่เป็นธรรม
ฯลฯ แต่ ใ นขณะเดี ย วกั น ก็ ไ ด้ ถ ่ า ยทอดให้ เ ห็ น วั ฒ นธรรมอั น ดี ท างจิ ต ใจ เช่ น
เรื่องความกตัญญูกตเวที ความมีเมตตา ซึ่งในสังคมจีนมีการปลูกฝัง สืบทอดกันมา
อย่างต่อเนื่อง เนื้อหาในวรรณกรรมอีก 5 เรื่อง เน้นสะท้อนให้เห็นความเป็นอยู่
สังคม วัฒนธรรมในช่วงหลังการปฏิวัติวัฒนธรรม โดยได้แสดงให้เห็นถึงผลดีและ
ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลง ซึง่ ในส่วนของการพัฒนาทีด่ ี ได้แก่ บ้านเมือง เทคโนโลยี
การคมนาคมเจริญขึ้น สิทธิทางการศึกษา การประกอบอาชีพ วิถีชีวิตโดยเฉพาะของ
ผู้หญิงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ส่วนผลกระทบด้านลบจากการเปลี่ยนแปลงก็คือ
ปัญหาความใกล้ชิดผูกพันในครอบครัวลดลง ค่านิยมที่ดีงามบางอย่าง โดยเฉพาะ
คุณธรรมที่ควรมีในบุคคลบางอย่างลดลง
2.1.2 มุ่งถ่ายทอดเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง
สาระส�ำคัญในพระราชนิพนธ์แปลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผู ้ ห ญิ ง ถื อ เป็ น ประเด็ น ส� ำ คั ญ อี ก เรื่ อ งหนึ่ ง
ที่ปรากฏร่วมกันในวรรณกรรมทั้ง 7 เรื่อง สาระส�ำคัญที่ถ่ายทอดจะเป็นเรื่องราวชีวิต
ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อชีวติ ความนึกคิดของผูห้ ญิง ค่านิยมทางสังคมทีม่ ผี ลต่อสถานภาพ
บทบาท และสิทธิของผู้หญิง รวมถึงมุ่งแสดงให้เห็นคุณธรรม ความดีงามของผู้หญิง
แก่นเรื่องลักษณะนี้มีทั้งที่ก�ำหนดเป็นแก่นเรื่องหลัก เช่น นวนิยายเรื่อง “นารีนครา”
“ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน”และ“สาวน้อยเสีย่ วหยูว” ทีต่ า่ งก็ลว้ นแสดงให้เห็นถึงความ
เข้มแข็ง ความงดงามในจิตใจ แข็งของผูห้ ญิงทีน่ ยิ มถ่ายทอดผ่านตัวละครเอกฝ่ายหญิง
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บางเรื่องได้น�ำเสนอสาระนี้ไว้เป็นแก่นเรื่องย่อย แต่ก็แสดงให้เห็นความส�ำคัญของ
ผูห้ ญิงอย่างน่าสนใจ ดังเช่นในเรือ่ ง “หมูบ่ า้ นเล็กตระกูลเป้า” เรือ่ ง “โคมส้มดวงน้อย”
ซึง่ ทัง้ สองเรือ่ งได้สะท้อนให้เห็นถึงชีวติ ความเป็นอยูข่ องผูห้ ญิงในช่วงก่อนและระหว่าง
การปฏิวัติวัฒนธรรมจีนว่าต้องประสบกับความล�ำบาก ได้รับการประเมินคุณค่า
ในลักษณะที่ด้อยกว่าชาย หรือในเรื่อง “หมิงจื่อกับเหมียวน้อยมีจื่อ” ได้แสดงให้เห็น
วิถีชีวิต หน้าที่การงานของผู้หญิงยุคใหม่ที่ก้าวหน้า แต่ขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็น
ผลกระทบเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัว หญิงสูงอายุที่ต้องอยู่ตามล�ำพัง
นวนิ ย ายเรื่ อ ง “ต� ำ นานกั บ ข้ า วคู ่ ” นอกจากสาระส� ำ คั ญ ของเรื่ อ งจะได้
แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมอาหาร ครอบครัว ค่านิยมและความรักแล้ว
ส่วนหนึ่งได้น�ำเรื่องรสชาติ ฝีมือการปรุงอาหารของผู้หญิงมาเป็นเครื่องหมายแสดง
บทบาท อ� ำ นาจของหญิ ง ในการลงโทษชายที่ เ จ้ า ชู ้ ไม่ ป ระสงค์ ผู ก มั ด ตนเองกั บ
หญิงใดอย่างแยบยล เช่น การใส่สารหนูปนเปื้อนลงในอาหารจนฝ่ายชายเจ็บป่วย
เมื่อฝ่ายชายตัดสินใจแต่งงานกับผู้หญิงที่คิดว่าเธอท�ำอาหารไม่เป็น เพื่อป้องกันภัย
จากอาหาร แต่แท้จริงแล้วภรรยาของเขาท�ำอาหารเป็น เธอได้เปิดร้านอาหารและ
ท�ำอาหารให้กบั ชายอืน่ ทีแ่ อบมีความสัมพันธ์ดว้ ยรับประทาน เป็นต้น ลักษณะร่วมของ
สาระส�ำคัญในส่วนนี้มีส่วนท�ำให้เข้าใจผู้หญิงได้เป็นอย่างดี
2.1.3 สะท้อนให้เห็นความงดงามของจิตใจที่เอื้อเฟื้อ เสียสละและ
ผูกพันกัน
แก่นเรือ่ งลักษณะนีป้ รากฏในนวนิยายเรือ่ ง “หมูบ่ า้ นเล็กตระกูลเป้า”
ที่ ผู ้ ค นทั้ ง ในระดั บ ครอบครั ว หมู ่ บ ้ า นต่ า งมี ค วามรั ก ความผู ก พั น เสี ย สละ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งในยามปกติและในยามมีภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตใจ
และการกระท�ำของเด็กน้อยเลาจาที่คอยดูแล ช่วยเหลือคุณปู่เป้าห้า แม้ในยาม
เกิดภัยธรรมชาติเด็กน้อยได้พยายามช่วยคุณปู่จนตนเองเสียชีวิต แสดงให้เห็นถึง
คุณธรรม ความผูกพันและการเสียสละอันยิ่งใหญ่ยากที่บุคคลทั่วไปจะท�ำได้ ในเรื่อง
“ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน” ได้แสดงให้เห็นสายสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง ที่ผู้เป็นพี่ คือ
ไป๋ตา้ สิง่ ยอมเสียสละความสุข หรือสิทธิของตนเพือ่ น้องชาย และชายทีต่ นเองรักเสมอมา
เรื่อง “หมิงจื่อกับเหมียวน้อยมีจื่อ” สาระส�ำคัญเรื่องนี้ได้แสดงให้เห็นความรัก
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ความผูกพันระหว่างคุณยายและหลานชาย (หมิงจือ่ ) รวมถึงความรักของหมิงจือ่ ต่อแมว
ในเรือ่ ง “นารีนครา” ความรักความผูกพันระหว่างสตรีตา่ งวัยสามคนทีม่ สี ว่ นเกือ้ กูลกัน
มีผลท�ำให้ปัญหาบางอย่างคลี่คลายลง และก่อให้เกิดมิตรภาพอันอบอุ่น เป็นเรื่อง
ที่แสดงให้เห็นพลังของผู้หญิง หรือในเรื่อง “สาวน้อยเสี่ยวหยูว” ได้แสดงให้เห็นว่า
การเสียสละความสุขส่วนตน การรู้จักอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่มากระทบ การมีน�้ำใจ
ต่อเพื่อนมนุษย์ ดังที่เสี่ยวหยูวปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้อง แสดงให้เห็นดวงใจอันบริสุทธิ์
ของผู้หญิงที่น่ายกย่อง และเรื่อง “โคมส้มดวงน้อย” ได้แสดงสาระส�ำคัญให้เห็นถึง
มิตรภาพอันอบอุ่น บริสุทธิ์ของผู้หญิงที่มีน�้ำใจช่วยเหลือ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
อย่างน่าประทับใจ
2.2 ตัวละคร
ลักษณะร่วมด้านตัวละครในพระราชนิพนธ์แปลทัง้ 7 เรือ่ ง ประกอบด้วย
ลักษณะร่วมในส่วนของประเภท บทบาท ลักษณะนิสัย และบุคลิกภาพของตัวละคร
กล่าวคือ ด้านประเภทและบทบาทของตัวละคร ตัวละครเอกโดยส่วนใหญ่เป็นผูห้ ญิง
ซึง่ บางเรือ่ งตัวละครเอกเป็น “เด็กหญิง” (ในโคมส้มดวงน้อย) บางเรือ่ งเป็นหญิงสาว
และผู้หญิงวัยท�ำงาน เช่น “เสี่ยวหยูว” ในสาวน้อยเสี่ยวหยูว “มี่เจื่อ” “เฝิงชุน”
ในนารีนครา “ไป๋ตา้ สิง่ ” ในตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน “เหมียนเหมีย่ น” และ “ปิงปิง่ ”
ในต�ำนานกับข้าวคู่ (ในเรื่อง หมู่บ้านเล็กตระกูลเป้าและหมิงจื่อกับเหมียวน้อยมีจื่อ
แม้ตัวละครเอกจะเป็นเด็กชาย “เลาจา” และ “หมิงจื่อ” แต่ผู้ประพันธ์ก็ได้ให้ความ
ส�ำคัญในการน�ำเสนอบทบาท เรือ่ งราวของตัวละครหญิง ไม่วา่ จะในฐานะมารดา คุณย่า
คุณอา ฯลฯ ในฐานะตัวละครส�ำคัญของเรื่องด้วยเช่นกัน) ส�ำหรับบทบาทในเรื่อง
ตัวละครเอกเหล่านี้ถือเป็นผู้ด�ำเนินเรื่องหลัก แต่หากพิจารณาบทบาทตามสถานภาพ
ทางสังคม บางตัวละครก็มีสถานภาพเป็นมารดา เป็นบุตร เป็นคนรัก เป็นภรรยา
เป็นเพื่อน เป็นผู้บังคับบัญชาและเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา ที่ส�ำคัญตัวละครเอกเหล่านี้
ยังมีลักษณะร่วมด้านบุคลิกลักษณะที่แสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างบุคคล และ
เผยให้เห็นความดีของผู้หญิงที่แตกต่างกันออกไป เช่น บางคนเป็นผู้มีน�้ำใจ อ่อนโยน
หรือมีความเข้มแข็ง เป็นต้น
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ลักษณะร่วมและความงดงามของความเป็นหญิงในพระราชนิพนธ์แปล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศิริลักษณ์ บัตรประโคน

ไม่เพียงเท่านั้นหากพิจารณาในส่วนของตัวละครประกอบฝ่ายหญิง อาทิ
“ริต้า” ในสาวน้อยเสี่ยวหยูว “เธอ” ในต�ำนานกับข้าวคู่ “เสี่ยวลิ่ว” “เสี่ยวเฟิน” และ
“มี มี ” ในตลอดกาลน่ ะ นานแค่ ไ หน จะพบว่ า ตั ว ละครหญิ ง เหล่ า นี้ จ ะมี ลั ก ษณะ
บุคลิกภาพ ความเป็นไปในแบบที่ตรงข้ามกับตัวละครเอกฝ่ายหญิงที่กล่าวมา คือ
มีความมัน่ ใจในตนเองมากเกินไป กล้าท�ำในสิง่ ทีผ่ อู้ นื่ หรือสังคมมองว่าไม่ใช่สงิ่ ดีงาม
เช่น แต่งกายไม่เรียบร้อย มีความสัมพันธ์กบั ชายโดยไม่คำ� นึงถึงจารีตประเพณี บางครัง้
แม้ผู้หญิงลักษณะนี้จะเหมือนมีอ�ำนาจเหนือฝ่ายชาย แต่มิได้ครองตนอยู่ในศีลธรรม
มีความเห็นแก่ตัว เป็นต้น ลักษณะเช่นนี้เสมือนเป็นภาพแทนของผู้หญิงสมัยใหม่
หรื อ เป็ น ตั ว แทนสตรี นิ ย มปั จ จุ บั น ที่ ไ ด้ รั บ การประเมิ น ค่ า ทั้ ง ในแง่ บ วกและลบ
ตามทัศนคติ ค่านิยมของสังคมนั้นๆ
อนึ่ ง จากการศึ ก ษาตั ว ละครฝ่ า ยหญิ ง ในพระราชนิ พ นธ์ แ ปลทั้ ง 7 เรื่ อ ง
โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัย สถานภาพ บทบาท ที่ได้รับจากสังคมยังพบว่า
ตัวละครหญิงเหล่านีท้ ำ� หน้าทีเ่ สมือนเป็นภาพแทนผูห้ ญิงในสังคมจริงทีม่ คี วามเป็นอยู่
มีความคิดความเข้าใจต่อตนเองและผู้อื่น มีประสบการณ์ชีวิต และการแสดงออกใน
ฐานะเพศหญิงที่เหมาะสม งดงาม หรือเป็นข้อบกพร่องแตกต่างกันออกไป
2.3 ฉากและบรรยากาศ
พระราชนิพนธ์แปลทั้ง 7 เรื่อ ง มุ่ง แสดงรายละเอี ย ดของฉากและ
บรรยากาศของวรรณกรรมโดยรวมที่เกี่ยวข้องในประเทศจีน โดยเฉพาะเมืองหลวง
ส�ำคัญๆ เช่น “หูท่ง” ชุมชนดั้งเดิมของกรุงปักกิ่ง โดยได้ถ่ายทอดไว้ในนวนิยาย
เรื่องตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน “นครอู่ฮั่น” เมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย ซึ่งนับเป็น
มณฑลที่มีความเจริญก้าวหน้าในล�ำดับต้นๆ ตามนโยบายการปฏิรูปประเทศจีน
นครแห่งนีน้ กั ประพันธ์หญิงฉือลี่ ได้กำ� หนดเป็นฉากหลังในนวนิยายเรือ่ ง “นารีนครา”
นอกจากสองนครใหญ่ๆ นี้ ยังมีการใช้สถานที่ในระดับชุมชน หรือหมู่บ้าน เช่นใน
“หมู่บ้านเล็กตระกูลเป้า” และ บริเวณชานเมืองในนครฉงชิ่ง ซึ่งเป็นฉากในเรื่อง
“โคมส้มดวงน้อย” ให้ผอู้ า่ นได้เข้าใจวิถชี มุ ชน หมูบ่ า้ นในชนบท และชานเมืองของจีน
ได้เป็นอย่างดี ในเรื่อง “หมิงจื่อกับเหมียวน้อยมีจื่อ” และเรื่อง “ต�ำนานกับข้าวคู่”
แม้มไิ ด้ระบุชอื่ ฉาก หรือสถานทีใ่ นเรือ่ งไว้อย่างชัดเจน แต่ดว้ ยบริบทของเรือ่ งท�ำให้ผอู้ า่ น
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สามารถทราบได้ว่าเป็นบ้านเรือนในประเทศจีน ส�ำหรับนวนิยายเรื่อง “สาวน้อย
เสี่ยวหยูว” แม้ฉากส่วนใหญ่ในเรื่องจะเป็น เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย แต่ก็มี
บางส่วนที่กล่าวถึง ฉาก เรื่องราวในประเทศจีน ซึ่งในเรื่องนี้ใช้ค�ำว่า “แผ่นดินใหญ่”
จึงกล่าวว่าพระราชนิพนธ์แปลทั้ง 7 เรื่อง เน้นการใช้สถานที่ในประเทศจีน ทั้งใน
ระดับชุมชน เมือง เป็นฉากในเรื่อง ฉาก หรือสถานที่เหล่านี้มิได้ท�ำให้องค์ประกอบ
เรื่องสมบูรณ์เท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนที่ท�ำให้ผู้อ่านเข้าใจบรรยากาศ สภาพแวดล้อม
ความเป็นมา หรือความเปลี่ยนแปลงของสถานที่ในจีนในแต่ละช่วงเวลาด้วย
นอกจากเนื้อหา องค์ประกอบด้านแก่นเรื่อง ตัวละคร ฉากและบรรยากาศ
ของเรื่องตามที่น�ำเสนอมาข้างต้น ลักษณะร่วมอีกประการหนึ่งที่พบในส่วนตัวบท
พระราชนิพนธ์แปลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้ง 7 เรื่องนี้
ก็คือ “ภาพประกอบเรื่อง” ซึ่งพบว่าพระองค์ทรงใช้ภาพประกอบเรื่อง 3 ส่วน คือ
ภาพประกอบหน้าปก ภาพประกอบเรื่องในเนื้อหาหลัก ประกอบด้วย ภาพวาด
ดั ง ปรากฏในเรื่ อ ง “ตลอดกาลน่ ะ นานแค่ ไ หน” วาดโดย โกศล ทองด้ ว ง
และภาพวาดประกอบเนื้อหาวรรณกรรม 4 เรื่อง ใน “รอยยิ้มและน�้ำตาของหัวใจ”
ที่ร่างโดย วนนท์ รักศิริพงษ์ และวาดโดย นันทชัย วิวิธศิริ ภาพถ่าย ประกอบด้วย
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์และภาพถ่ายพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ซึง่ ปรากฏในเรือ่ ง “หมูบ่ า้ นเล็กตระกูลเป้า” ภาพถ่ายใน “นารีนครา”
ที่ ถ ่ า ยโดย นิ ติ ก ร กรั ย วิ เ ชี ย ร และส่ ว นหนึ่ ง เป็ น ภาพถ่ า ยจากฝ่ า ยวิ เ ทศสั ม พั น ธ์
นครอู่ฮั่น ภาพประกอบส่วนที่สอง คือ ภาพถ่ายที่ทรงถ่ายทอดไว้ในภาคผนวก
ปรากฏในวรรณกรรมสองเรือ่ งหลัก คือ “นารีนครา” และ “ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน”
ภาพถ่ า ยในส่ วนนี้ จะทรงใช้ในการถ่า ยทอดรายละเอี ยดสถานที่ สถาปั ตยกรรม
บรรยากาศ วั ฒ นธรรม (โดยเฉพาะวั ฒ นธรรมอาหาร) ทั้ ง ใน “มณฑลหู เ ป่ ย
นครอูฮ่ นั่ ” และใน “หูทง่ นครปักกิง่ ” ภาพประกอบในพระราชนิพนธ์แปลทัง้ 7 เรือ่ งนี้
สะท้อนให้เห็นพระวิริยภาพในการทรงงาน เพื่อให้นักอ่านไทยได้รับทั้งความบันเทิง
ความผ่อนคลาย ควบคู่ไปกับการได้รับความรู้เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรมจีนผ่านภาพ
ได้อย่างประสานกลมกลืน
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3. คุณค่าและความดีงามของเรื่อง
พระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทั้ง 7 เรื่อง ได้แสดงให้เห็นลักษณะร่วมอันเป็นคุณค่าและความดีงามของวรรณกรรม
ดังนี้
3.1 เป็นเครื่องมือสร้างความบันเทิงควบคู่ไปกับการถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรมจีน
พระราชนิพนธ์แปลทั้ง 7 เรื่องนี้ มิได้ท�ำหน้าที่ในการสร้างสุนทรียรส
เท่านั้น หากแต่เนื้อหา ฉาก วิถีชีวิต ความเป็นไปของตัวละคร และการเล่าเรื่อง
ในวรรณกรรมแต่ละเรื่องได้ฉายให้เห็นเรื่องราวในจีนทั้งในด้านชีวิต คุณธรรม
การประกอบชีพ บริบททางสังคม ค่านิยม โดยเฉพาะค่านิยมต่อสตรี การทหาร
การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม อาหาร ฯลฯ ไว้ได้อย่างลงตัว ซึ่งบางเรื่องได้ถ่ายทอด
ข้อมูลความรูเ้ หล่านีใ้ นยุคก่อนการปฏิวตั วิ ฒ
ั นธรรมในจีน บางเรือ่ งแสดงให้เห็นความ
เกี่ยวข้องทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการปฏิวัติฯ และหลายเรื่องมีส่วนถ่ายทอดความรู้
เหล่านีภ้ ายหลังจากการปฏิวตั วิ ฒ
ั นธรรมในจีน และมีการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนือ่ ง
โดยเฉพาะการถ่ายทอดให้เห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิต ค่านิยม การคมนาคม ฯลฯ
ในเมืองใหญ่ๆ อย่าง อู่ฮั่นและปักกิ่ง
3.2 สะท้อนให้เห็นธรรมชาติของมนุษย์
พระราชนิพนธ์แปลทั้ง 7 เรื่อง นับเป็นวรรณกรรมที่มีความสมจริง
ทั้งในด้านเนื้อหา เหตุการณ์ ตัวละคร โดยเฉพาะรายละเอียดเกี่ยวกับตัวละคร
ได้สะท้อนให้เห็นธรรมชาติของมนุษย์ปถุ ชุ นว่าย่อมมีอปุ นิสยั อารมณ์ ความรูส้ กึ นึกคิด
ต่อตนเองและผู้อื่นทั้งในด้านบวกและลบแตกต่างกันออกไป มีความต้องการที่
เปลี่ยนแปลงไปตามบริบท สิ่งแวดล้อม มีความมุ่งหมายให้ตนเองสมหวังในสิ่ง
ปรารถนา ซึ่งหลายเรื่องได้แสดงให้เห็นความปรารถนาที่จะให้ตนเองและบุคคลอัน
เป็นที่รักพ้นทุกข์ ดังเช่นในเรื่อง “โคมส้มดวงน้อย” และ “หมู่บ้านเล็กตระกูลเป้า”
เป็นต้น บางเรื่องแสดงให้ความต้องการความรักความเข้าใจทั้งจากคนรัก หมู่ญาติ
หรือคนใกล้ชิด ดังที่ได้ถ่ายทอดผ่านความรู้สึกของไป๋ต้าสิ่ง ใน “ตลอดกาลน่ะ
นานแค่ไหน” เฝิงชุน ใน “นารีนครา” บางเรื่องได้แสดงความปรารถนาให้ตนเอง
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ประสบความส�ำเร็จ ดังเช่นที่เสี่ยวหยูวพยายามอดทนอดกลั้นทุกอย่างเพื่อให้ได้
รั บ บั ต รประจ� ำ ตั ว ไปพร้ อ มๆ กั บ การถนอมน�้ ำ ใจบุ ค คลที่ เ ธอเกี่ ย วข้ อ ง ในเรื่ อ ง
“หมิงจื่อกับเหมียวน้อยมีจื่อ” การทุ่มเทท�ำงานของคุณแม่หมิงจื่อ ส่วนหนึ่งสะท้อน
ให้เห็นความต้องการประสบความส�ำเร็จในงานและชีวิต ฯลฯ ธรรมชาติประการ
ต่อมาก็คือ แสดงให้เห็นความไม่แน่นอนในชีวิตที่บุคคลอาจทั้งประสบความส�ำเร็จ ความล้มเหลว ความสมหวัง - ความผิดหวัง ความสุข - ทุกข์ เป็นต้น
3.3 การปลูกฝังให้เห็นความส�ำคัญในเรื่องคุณธรรมและความดี
พระราชนิพนธ์แปลทั้ง 7 เรื่อง มีส่วนร่วมส�ำคัญในการปลูกจิตส�ำนึก
กระตุ้นเตือนให้ตระหนักว่า ไม่ว่าจะเป็นชีวิต สังคมในจีน หรือประเทศใดๆ ไม่ว่าจะ
ในอดีต ปัจจุบัน หรือในอนาคต คุณธรรมและความดี เป็นสิ่งที่ควรมี ควรเป็นทั้ง
ในระดับบุคคลและสังคมเสมอ เพราะเป็นสิ่งที่จะท�ำให้บุคคลด�ำรงตนอยู่ร่วมกัน
ท�ำหน้าที่ต่างๆ ให้สัมฤทธิ์ผลได้ด้วยดี คุณธรรม ความดี ที่ถ่ายทอดไว้มากที่สุด ได้แก่
ความกตัญญูรคู้ ณ
ุ ในผูม้ พี ระคุณและสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ความซือ่ สัตย์ ความเมตตา การเสียสละ
ความมีน�้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ เป็นต้น การด�ำรงตนอยู่ในคุณธรรม ความดี นอกจาก
ความดีอันเกิดจากการครองตนอยู่อย่างผู้มีคุณธรรมดังที่ “เลาจา” “เสี่ยวหยูว”
“ไป๋ตา้ สิง่ ” “มีเ่ จีย่ ” และ “เฝิงชุน” ได้ยดึ ถือปฏิบตั เิ พือ่ ความสุข ความเจริญในชีวติ แล้ว
วรรณกรรมหลายเรื่องยังแสดงให้เห็นลักษณะและผลของความดีอันเกิดจากกาย
วาจา ใจทีด่ ี เช่น การช่วยเหลือ การเห็นอกเห็นใจผูอ้ นื่ ดังกรณีเด็กหญิงและหญิงสาว
ในเรื่อง “โคมส้มดวงน้อย” ที่เสี่ยวหยูวในเรื่อง “สาวน้อยเสี่ยวหยูว” มีต่อชายชรา
ทีม่ เี่ จีย่ เฝิงชุน และแม่ของซ่งเจียงเทา ในเรื่อง “นารีนครา” มีต่อกัน หรือที่คนใน
หมู่บ้านตระกูลเป้ายึดถือ ดังความว่า “คนในตระกูลเป้านับถือคุณธรรมความดี
มาทุกยุคทุกสมัย ไม่นบั ถือเงินทองความร�ำ่ รวย ไม่เกรงกลัวอิทธิพลของผูม้ อี ำ� นาจ ผูใ้ หญ่
ในหมูบ่ า้ นให้เกียรติเดินไปส่งศพเด็ก...” (หมูบ่ า้ นเล็กตระกูลเป้า, 2558 : หน้า 162)
นีแ้ สดงให้เห็นว่าการด�ำรงอยูใ่ นคุณธรรมความดีจนเป็นปกติของชีวติ ส่งผลให้ทกุ ชีวติ
อยูร่ ว่ มกันอย่างมี อนึง่ แม้คณ
ุ ธรรมความดีเหล่านีจ้ ะสืบทอดต่อเนือ่ งกันมาในสังคมจีน
แต่หากพิจารณาอย่างรอบด้านก็จะพบว่า เป็นสิ่งที่คนทุกชาติ ทุกภาษาต้องมีและเป็น
ด้วยเช่นกัน เพราะหากทุกคนด�ำรงอยู่ในคุณธรรม ความดี ย่อมส่งผลดีทั้งต่อตนเอง
และสังคมโดยรวม
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3.4 สะท้อนให้เห็นบทบาท อ�ำนาจระหว่างหญิง- ชาย
วรรณกรรมต้นฉบับภาษาจีนทัง้ 7 เรือ่ ง ทีส่ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์แปลนี้ ล้วนมีส่วนแสดงให้เห็นบทบาทและ
อ�ำนาจระหว่างหญิงชาย ทั้งในลักษณะที่ยังเป็นไปตามค่านิยมในสังคมจีนแต่เดิม คือ
ผูช้ ายเป็นใหญ่กว่าผูห้ ญิง ขณะเดียวกันก็ได้แสดงให้เห็นบทบาทและอ�ำนาจของผูห้ ญิง
ที่ทัดเทียมกับชายในยุคหลังการพัฒนาประเทศด้วยเช่นกัน วรรณกรรมที่ถ่ายทอด
บทบาท อ�ำนาจในลักษณะแรกจะพบในเรื่องที่มีส่วนถ่ายทอด หรือได้รับอิทธิพลทาง
สังคมในยุคก่อนและระหว่างการปฏิวตั วิ ฒ
ั นธรรมจีน เช่น ในเรือ่ ง “โคมส้มดวงน้อย”
คือ มีส่วนแสดงให้เห็นว่า เมื่อต้องสูญเสียชายผู้เป็นผู้น�ำครอบครัว ภรรยาและลูก
ต้องอยู่อย่างล�ำบาก แต่ขณะเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นความหวังของบลูกที่รอคอย
ผู้เป็นพ่อกลับมา หรือในเรื่อง “หมู่บ้านเล็กตระกูลเป้า” ได้สะท้อนให้เห็นทัศนคติ
ค่านิยมต่อลูกหญิงชายที่แตกต่างกัน คือ รักเด็กชายมากเด็กหญิง การพิจารณาหญิง
ที่จะมาเป็นคู่ครองว่าไม่ควรมีอายุมาก มองภาระหน้าที่ผู้หญิงในฐานะผู้ให้ก�ำเนิด
และเลีย้ งดูลกู มากกว่าสถานภาพอืน่ ทีค่ วรยกย่อง หรือแสดงให้เห็นว่าหญิงหม้ายย่อม
เป็นที่ดูหมิ่น เป็นต้น เหล่านี้แสดงให้เห็นการแทนคุณค่าของผู้หญิงว่าด้อยกว่าผู้ชาย
แต่อีกด้านหนึ่งก็แสดงให้เห็นความพยายามที่จะยกย่องให้ผู้หญิงมีอ�ำนาจเหมือน
หรือเหนือกว่าผู้ชาย ดังกรณีอาสะใภ้สองกับฉือไหล ที่ก�ำหนดให้ฉือไหลเป็นชาย
ที่ด้อยกว่าทั้งในด้านสถานภาพ ฐานะ แต่ท้ายที่สุดก็เสมือนต้องการให้อาสะใภ้สอง
ยอมผ่อนตนเองลงมา เพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างคนทั้งสองในฐานะคู่ชีวิตด�ำเนิน
ไปได้อย่างราบรื่น
การแสดงความทั ด เที ย มระหว่ า งชายหญิ ง ในลั ก ษณะที่ แ ฝงอ� ำ นาจหญิ ง
ทีเ่ หนือกว่าชายแบบทับซ้อนกัน ประหนึง่ เป็นการเรียกร้อง แสดงสิทธิ และอ�ำนาจของ
สตรี ก็ปรากฏให้เห็นเช่นกัน ดังเช่นในเรื่อง สาวน้อยเสี่ยวหยูว “เสี่ยวหยูว” หญิงสาว
ทีม่ คี นรัก คือ เจียงเหว่ย เมือ่ เจียงเหว่ยแนะน�ำให้เธอจ้างชายชราคนหนึง่ ในออสเตรเลีย
มาแต่งงานกับเธอเป็นเวลา 1 ปี เพื่อให้ได้รับบัตรประจ�ำตัวสิทธิพลเมืองที่นั่น
ซึ่งชายชราเองก็มีผู้หญิงอื่น (ริต้า) อยู่ด้วยแล้ว การจ้างชายชราให้แต่งงานด้วย
หรือการทีช่ ายชราต้องปฏิบตั ติ อ่ ริตา้ ผูห้ ญิงทีม่ ไิ ด้มหี วั ใจรักแท้จริงให้ สามารถวิเคราะห์
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ได้ ห ลายแง่ มุ ม ซึ่ ง เหตุ ผ ลหนึ่ ง เป็ น การแสดงอ� ำ นาจของผู ้ ห ญิ ง ร่ ว มอยู ่ ด ้ ว ย
แต่เนื่องจากเสี่ยวหยูวเป็นคนดี เธอและชายชราจึงปฏิบัติต่อกันด้วยมิตรไมตรีที่ดี
หรือใน “ต�ำนานกับข้าวคู”่ ได้แสดงให้เห็นผลจากค่านิยมสมัยใหม่ทผี่ ชู้ ายไม่ปรารถนา
การผูกมัดตนเองกับหญิงใด และเลือกที่จะรักษาความสัมพันธ์ต่อผู้หญิงทั้งสอง คือ
“เหมียนเหมี่ยน” และ “ปิงปิ่ง” ไว้พร้อมๆ กัน แต่แล้วเขาก็ได้รับผลของการเป็น
ผู้มากรัก ด้วยผู้หญิงทั้งสองได้ใช้สารหนูผสมในอาหารให้รับประทานจนต้องป่วย
ต่อมาฝ่ายชายเลือกแต่งงานกับผู้ที่คิดว่าเธอท�ำอาหารไม่เป็น แต่แล้ววันหนึ่งภรรยา
ของเขาก็ขอเปิดร้านอาหาร สามารถท�ำอาหารให้ชายอื่นรับประทาน และแอบมีความ
สัมพันธ์ลึกซึ้งกับชายผู้นั้น เหล่านี้สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของคนยุคใหม่ พร้อมกันนั้น
ก็ได้แสดงให้เห็นบทบาท อ�ำนาจผู้หญิงในการตอบโต้ผู้ชายเช่นกัน ในขณะที่ในเรื่อง
“ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน” และ “นารีนครา” ได้แสดงให้เห็นความทัดเทียมในการ
ท�ำหน้าทีร่ ะหว่างชายหญิง รวมถึงได้แสดงให้เห็นความสามารถของผูห้ ญิงในการพึง่ พา
ตนเอง ช่วยเหลือผู้อื่นอย่างสง่างาม
ความงดงามของความเป็นหญิงในพระราชนิพนธ์แปลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ความงดงามของความเป็นหญิง เป็นความงามของผู้หญิงที่มีคุณลักษณะ
แห่งความงาม ความดีบางประการปรากฏให้เป็นที่ประจักษ์ ความงดงามที่ว่านี้
อาจเป็นความงดงามทางจิตใจ คือ เป็นหญิงทีม่ จี ติ ใจอ่อนโยน มีเมตตา หรือมีความงาม
ทั้งภายในและภายนอกประกอบกัน เช่น เป็นหญิงที่มีบุคลิกลักษณะอันงาม มีกิริยา
นุ่มนวลอ่อนหวาน รักนวลสงวนตัว เป็นผู้มีสติปัญญาดี มีคุณธรรมจริยธรรม หรือ
อาจเป็นผู้หญิงที่มีความกล้าหาญ ขยันหมั่นเพียร เป็นต้น ในพระราชนิพนธ์แปล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้ง 7 เรื่องนี้ นอกจากจะท�ำให้
ผูอ้ า่ นได้รบั ความเพลิดเพลินตามวัตถุประสงค์หลักของวรรณกรรม ได้เห็นลักษณะเด่น
ลักษณะร่วม และคุณค่าแห่งวรรณกรรมตามทีก่ ล่าวมาแล้วนัน้ เนือ้ หาสาระ เหตุการณ์
องค์ประกอบเรื่องโดยเฉพาะด้านตัวละครที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับผู้หญิง ทั้งในด้านวิถีชีวิต ความรู้สึกนึกคิด ค่านิยมที่สัมพันธ์กับบริบททาง
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สังคมและวัฒนธรรมจีน ไม่วา่ จะเป็นช่วงก่อนการปฏิวตั วิ ฒ
ั นธรรม ระหว่างการปฏิวตั ิ
วัฒนธรรม (ซึ่งสองช่วงเวลานี้ผู้หญิงจีนยังมิได้รับสิทธิ โอกาสทางสังคมเท่าที่ควร)
จนถึงช่วงหลังการปฏิวัติวัฒนธรรม สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ที่ได้แสดงให้เห็น
สถานภาพ บทบาท สิทธิ โอกาส ฯลฯ ของผูห้ ญิงในสังคมจีนทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากเดิม
เช่น ได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา มีบทบาทหน้าที่ในสังคมภายนอก ได้รับการ
ยอมรับในความรู้ความสามารถมากขึ้น
เมือ่ พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลาทีเ่ กีย่ วข้องความเป็นไปในสังคมจีน
แต่ละช่วง กับช่วงเวลาที่นักประพันธ์หญิงร่วมสมัยในปัจจุบันทั้ง 6 คน ประพันธ์
วรรณกรรมเหล่านี้ ประจวบกับช่วงเวลาทีส่ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงพระราชนิพนธ์แปลวรรณกรรมจีนทัง้ 7 เรือ่ ง ล้วนแสดงให้เห็นความสัมพันธ์
ในการถ่ายทอดมุ่งเรื่องราว เหตุการณ์ ความเป็นไปของตัวละครที่แสดงให้เห็นถึง
ความเป็นหญิง (Femininity) ทั้งในฐานะมารดา บุตร ภรรยา พี่ น้อง คนรัก เพื่อน
ที่น�ำไปสู่ความเข้าใจลักษณะร่วมในความงดงามของผูห้ ญิงจีนช่วงทีผ่ า่ นมาจนถึงปัจจุบนั
ว่าเป็นไปในลักษณะเน้นความงามภายในจิตใจ ส่วนลักษณะร่วมของความงดงาม
ภายนอก ก็มิได้ให้ความส�ำคัญเรื่องรูปลักษณ์ หรือความงามตามธรรมชาติของ
ผู้หญิงเท่านั้น แต่มุ่งแสดงให้เห็นคุณค่าความงามตามแบบแนวคิดผู้หญิงยุคใหม่
ที่ มี ค วามกล้ า หาญ มี ค วามขยั น ความมุ ่ ง มั่ น ฯลฯ ผสมผสานกั บ ความงดงาม
ตามลักษณะของผูห้ ญิงทีด่ ี มีคณ
ุ ธรรมตามค่านิยมเดิมได้อย่างลงตัว เช่น มีความอ่อนโยน
นุ่มนวล มีเมตตา มีความซื่อสัตย์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ความงดงามตามธรรมชาติของผู้หญิง
1.1 ความอ่ อ นโยนนุ ่ ม นวล เป็ น ความงดงามตามธรรมชาติ ข อง
เพศหญิ ง ที่ แ สดงออกทั้ง ในด้า นความรู้สึก และการกระท� ำ เช่ น การเห็ น ใจผู ้ อื่ น
ความมีเมตตา ความละเอียดอ่อนทางความคิดความรู้สึกต่อสิ่งที่เกี่ยวข้อง หรือมี
ความเข้าใจในบางเรื่องอย่างลึกซึ้ง ฯลฯ ในพระราชนิพนธ์แปลทั้ง 7 เรื่อง ได้ถ่ายทอด
ความงดงามด้านนีผ้ า่ นตัวละครเอกหญิงทุกตัว เช่น “เสีย่ วหยูว” ในสาวน้อยเสีย่ วหยูว
“แม่ของเลาจา” และ “ป้าใหญ่” ในหมูบ่ า้ นเล็กตระกูลเป้า “ไป๋ตา้ สิง่ ” ในตลอดกาล
น่ะนานแค่ไหน “มี่เจี่ย” และ“แม่ของซ่งเจียงเทา” ในนารีนครา เป็นต้น และเป็นที่
24 วารสารบัณฑิตศึกษา มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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น่าสังเกตว่าความอ่อนโยนนุม่ นวลอันเป็นคุณสมบัตธิ รรมชาติของผูห้ ญิงในวรรณกรรม
ทั้ง 7 เรื่องนี้ จะแสดงให้เห็นเป็นคุณสมบัติภายในจิตใจ ความรู้สึกนึกคิดเป็นหลัก
ในขณะที่การแสดงออกภายนอกของตัวละครหญิงแต่ละตัวจะเป็นไปในลักษณะของ
ความเข้มแข็ง อดทนมากกว่า มีเพียง ตัวละคร “เสี่ยวหยูว” และ “แม่ของเลาจา”
ที่แสดงคุณสมบัติข้อนี้ทั้งภายในและภายนอกที่สัมพันธ์กันอย่างชัดเจน หากพิจารณา
ความอ่อนโยนนุ่มนวลของผู้หญิงในแง่ความเป็นแม่บ้านแม่เรือน เช่น การประกอบ
อาหาร การดูแลความเรียบร้อยในบ้าน พบว่า มักแสดงคุณสมบัติข้อนี้ในผู้หญิงที่
เป็นผู้สูงอายุและวัยผู้ใหญ่ที่มีครอบครัวแล้วมากกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ ดังความในเรื่อง
“ต�ำนานกับข้าวคู”่ “ชาย” คนรักของเหมียนเหมีย่ นและปิงปิง่ ได้กล่าวชืน่ ชมแม่ของตน
ทั้งในด้านความงามและฝีมือการปรุงอาหารว่า
“เขาจ�ำได้รางๆ ว่า แม่ก็สวยเหมือนสาวงามในภาพเขียนจีน แม่ท�ำกับข้าว
อยู่ในครัวไม่ชอบให้ใครไปยุ่ง ทางเดียวที่จะได้เห็นคือ ต้องมองทางหน้าต่างที่ปิด
กระดาษสีขาว จะมองเห็นเงาด้านข้างของแม่รางๆ หลังกระดาษขาวนัน้ เห็นเหมือนแม่
ถอนหายใจเบาๆ เป็นเช่นนี้จนถึงตอนอายุ 8 - 9 ขวบ เขาก็เห็นว่าการท�ำกับข้าว
เป็นงานบ้านที่เงียบ และละเอียดประณีตมาก”
(ต�ำนานกับข้าวคู่ ในรอยยิ้มและน�้ำตาของหัวใจ, 2558 : หน้า 71 - 72)
1.2 การรักสวยรักงาม เป็นธรรมชาติของผู้หญิงอย่างหนึ่งที่มักดูแล
เอาใจใส่ตนเอง ซึ่งอาจเป็นด้านผิวพรรณ รูปร่างหน้าตา การแต่งกาย การให้ความ
ส�ำคัญกับของใช้หรือเครือ่ งประดับตกแต่ง เป็นต้น แม้ในพระราชนิพนธ์แปลทัง้ 7 เรือ่ ง
จะเน้นการถ่ายทอดความงดงามของผูห้ ญิงจากภายในจิตใจสูภ่ ายนอกทีป่ ระกอบด้วย
คุณธรรม มีการครองตน ท�ำหน้าทีอ่ ย่างเข้มแข็งสัมพันธ์กบั ลักษณะของผูห้ ญิงยุคใหม่
แต่ในขณะเดียวกันก็ได้ถ่ายทอดธรรมชาติ ความชอบ การให้ความส�ำคัญเรื่องความ
สวยงามไว้ทงั้ ในส่วนของตัวละครเอกและตัวละครประกอบฝ่ายหญิง เช่น “ไป๋ตา้ สิง่ ”
ในเรือ่ งตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน ทีแ่ ม้เธอจะมิใช่ผหู้ ญิงสวย รูปร่างดีมากนัก แต่หลายครัง้
ได้แสดงให้เห็นความพยายามที่จะดูแลตนเองเพื่อให้ชายที่ตนรักสนใจ ไป๋ต้าสิ่งมัก
จะชื่นชอบผู้หญิงสวย ปราดเปรียว แต่งตัวทันสมัย กล้าแสดงออกเรื่องความรักต่อ
ชายอย่างมั่นใจ ดังกรณีของเสี่ยวหลิวและเสี่ยวเฟิน ตัวละคร “มี่เจี่ย” และ “เฝิงชุน”
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เป็นสองตัวละเอกในเรื่องนารีนครา ที่สะท้อนให้เห็นลักษณะผู้หญิงยุคใหม่ที่มีความ
ทันสมัย แต่งกายตามสมัยนิยม รู้จักดูแลผิวพรรณของตนเองให้ดูงดงามไปพร้อมๆ
กับการรับผิดชอบในหน้าที่การงาน ดังความที่กล่าวถึงทั้งสองว่า
...มี่เจี่ยคิดว่าเฝิงชุนเป็นคนซื่อสัตย์ ที่จริงถึงนางจะซื่อสัตย์ แต่นางก็อยาก
ปกปิดผิวพรรณความงามของตัวเองด้วย ผู้หญิงที่ขัดรองเท้าต้องจมอยู่กับกองฝุ่น
ท�ำงานยันค�ำ่ เฝิงชุนท�ำงานแบบถวายชีวติ แต่กไ็ ม่ยอมใช้มอื และหน้าไปถูกฝุน่ หรือของ
สกปรก...เฝิงชุนนุ่งกางเกงยีน เสื้อแจ็กเกตสั้น มีผ้าพันคอใหญ่ที่กว้างและยาว มี่เจี่ย
ใส่รองเท้าบูต๊ หนัง กระโปรงยาว และใส่สเวตเตอร์คอลึก สวมเสือ้ กันลมคลุม ทัง้ 2 คน
ไปทีถ่ นนใหญ่ เดินคูก่ นั ไป รูส้ กึ อารมณ์ดี สดใส งดงาม เหมือนสาวนางแบบในหนังสือ
แฟชั่น ตามทางมีคนมองนางทั้งสอง พวกนางรู้แต่ท�ำเป็นไม่รู้ ท�ำท่าทางเย่อหยิ่ง...
(นารีนครา, 2557 : หน้า 56 , 97)
2. ความกตัญญูกตเวที
ความกตัญญู เป็นการระลึกถึง การตอบแทนคุณในผู้มีพระคุณหรือ
สิ่งที่มีคุณกับตน ความกตัญญูเป็นหนึ่งในคุณธรรมที่เมื่อบุคคลยึดถือปฏิบัติย่อม
ประสบกับความสุขความเจริญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งในสังคมจีนและสังคมไทย
ได้ปลูกฝังให้บุคคลมีความกตัญญูกตเวทีมาโดยตลอด ในพระราชนิพนธ์แปลฯ
ได้ถา่ ยทอดให้เห็นความงดงามของผูห้ ญิงทีม่ คี วามกตัญญูไว้อย่างน่าประทับใจ เช่น ในเรือ่ ง
“โคมส้มดวงน้อย” ได้ถา่ ยทอดผ่านพฤติกรรมของเด็กหญิงทีพ่ ยายามหาทางช่วยเหลือ
ผู้เป็นแม่ซึ่งก�ำลังเจ็บป่วย คอยดูแลแม่ด้วยดวงใจอันบริสุทธิ์ และเมื่อมีหญิงสาว
ให้ความช่วยเหลือและมาเยี่ยมเธอกับแม่ เธอก็ได้ตอบแทนคุณและได้แสดงความ
มีน�้ำใจด้วยการมอบ “โคมเปลือกส้ม” ให้หญิงสาวถือเป็นไฟส่องน�ำทางกลับบ้าน
เช่นเดียวกับ “ไป๋ตา้ สิง่ ” ในเรือ่ งตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน เธอเป็นหญิงผูม้ จี ติ ใจงดงาม
ความกตั ญ ญู เป็ น คุ ณ สมบั ติ ที่ เ ธอมี ม าตลอดตั้ ง แต่ ใ นวั ย เด็ ก วั ย สาว แม้ จ ะอยู ่
ท่ามกลางความเจริญทางวัตถุ และค่านิยมทางสังคมที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน
แต่เธอก็ยงั คงด�ำรงคุณสมบัตคิ วามงดงามนีไ้ ว้เสมอมา ดังความว่า “ไป๋ตา้ สิง่ เป็นคนที่
“เหรินอี้” จริงๆ ตอนที่เรียนอยู่ชั้นปีที่ 1 คุณย่าจ้าวไปเป็นลมอยู่ที่ส้วมสาธารณะ
26 วารสารบัณฑิตศึกษา มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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เขาแบกท่านกลับบ้าน (หรือถ้าจะพูดให้ถูกต้อง เขาประคองคุณย่าจ้าวกลับบ้าน)
ตอนที่ อ ยู ่ ชั้ น ประถมปี ที่ 2 เขาจะช่ ว ยเทกระโถนให้ คุ ณ ยายของเราทุ ก วั น ”
(ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน, 2557 : หน้า 18)
ความเห็นของ “ฉัน” ผู้เล่าเรื่องและเป็นประดุจพี่สาวของไป๋ต้าสิ่งข้างต้น
ได้แสดงให้เห็นถึงความกตัญญูกตเวทีที่ไป๋ต้าสิ่งมีต่อคุณย่า ซึ่งเธอแสดงออกด้วย
การดูแลท่านด้วยความเต็มใจ ค�ำว่า “เหรินอี้” ในความตอนต้นเรื่องตลอดกาลน่ะ
นานแค่ไหน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2557 : หน้า 15)
ทรงอธิบายให้นักอ่านไทยเข้าใจความหมายของค�ำนี้ไว้อย่างลึกซึ้ง ดังนี้ “ภาษาจีนใช้
ค�ำว่า เหรินอี้ เป็นตัวอักษรจีนสองตัวทีบ่ รรยายถึงคุณสมบัตขิ องไป๋ตา้ สิง่ เช่น รักคนอืน่
เหมือนรักตัวเอง กตัญญู มีขันติธรรม เคารพผู้ใหญ่ ไม่เห็นแก่ตัว”
3. ความเมตตากรุณา
ความเมตตากรุณา เป็นการแสดงออกทางกาย วาจา ใจ ที่ปรารถนา
จะให้ผู้อื่นเป็นสุข หรือพ้นจากทุกข์ เป็นทางแห่งความดีท่ีน�ำสุขมาสู่ผู้ให้และผู้รับ
ลักษณะความงดงามด้านนี้ได้ถ่ายทอดผ่านตัวละครเอกหญิง เช่น “เสี่ยวหยูว”
ในเรื่องสาวน้อยเสี่ยวหยูว ซึ่งเธอมีความรู้สึกนี้ต่อชายชราที่เธอจ้างให้มาแต่งงานด้วย
แม้ชายชราเองก็รสู้ กึ เมตตาเธอเช่นกัน โดยเฉพาะในช่วงท้ายเรือ่ งทีช่ ายชราต้องล้มป่วย
และเสีย่ วหยูวก�ำลังจะจากเขาไป เธอได้พยายามหาวิธกี ารจากไปในแบบทีไ่ ม่ทำ� ให้ชายชรา
เสียใจ ดังความว่า
...ตาแก่ ส ่ ง สายตามองเสี่ ย วหยู ว ที่ เ ดิ น ไปถึ ง หน้ า ประตู เสี่ ย วหยู ว คิ ด จะ
หันมาบอกลา เห็นรองเท้าแตะข้างหนึ่งของตาแก่คว�่ำอยู่ เธอกลับไปหงายรองเท้า
ทั น ใดนั้ น คิ ด ได้ ว ่ า ท� ำ อย่ า งนั้ น อาจจะเป็ น การท� ำ ร้ า ยจิ ต ใจตาแก่ ตาแก่ จ ะไม่ ไ ด้
สวมรองเท้านั้นอีกต่อไปแล้ว และจิตใจเธอเองล่ะ ท�ำอย่างนั้นเป็นการหาข้ออ้าง
เธอจะต้องหาข้ออ้างที่จะอยู่กับตาแก่อีกสักครู่หนึ่ง ท�ำอะไรให้ตาแก่อีกสักหน่อย
“หนูจะกลับมาเยี่ยมคุณอีก... ”
“อย่ากลับมา...” สายตาของเขามองออกไปนอกหน้าต่าง เหมือนกับจะพูดว่า
“ข้างนอกอะไรๆ ก็ดี ไปเถอะจะเข้ามาอีกท�ำไม”...
(สาวน้อยเสี่ยวหยูว ใน รอยยิ้มและน�้ำตาของหัวใจ, 2558 : หน้า 69)
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“ไป๋ต้าสิ่ง” และ “มี่เจี่ย” ในเรื่องนารีนครา ก็เป็นผู้หญิงที่แสดงออกถึงความ
มีเมตตา รู้จักช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา ความงดงามนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
อุปนิสยั พวกเธอ และเป็นทีย่ อมรับในผูท้ ไี่ ด้เกีย่ วข้องกับพวกเธอ ดังเช่น เมือ่ “กัวหง”
อดีตชายคนรักของไป๋ต้าสิ่งอุ้มลูกที่มีกับภรรยาคนก่อนมาคุกเข่าขอไป๋ต้าสิ่งแต่งงาน
โดยได้ให้เหตุผลทีแ่ สดงให้เห็นถึงความดี ความงดงามในจิตใจของไป๋ตา้ สิง่ ดังความว่า
“เพราะคุณเป็นคนเมตตากรุณา ใจดี คุณเป็นคนบริสุทธิ์ คุณดีเหลือเกิน ผมไม่เคย
เห็นใครดีอย่างนีม้ าก่อน และคงไม่ได้เจอคนอย่างคุณอีกแล้วในอนาคต คุณเข้าใจไหม”
(ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน, 2557 : หน้า 85) หรือในกรณีของมี่เจี่ย เธอเป็นคนที่มี
เมตตาต่อคนรอบข้างเสมอ ซึ่งผู้ที่ได้รับความเมตตาจากมี่เจี่ยมากก็คือเฝิงชุน
4. ความมีน�้ำใจ เสียสละ แบ่งปัน
การมีน�้ำใจ การเสียสละแบ่งปัน เป็นการแสดงถึงไมตรีจิตที่ดีต่อกัน
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ถือเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานที่ส�ำคัญในการอยู่ร่วมกัน
ในพระราชนิพนธ์แปล ได้แสดงให้เห็นคุณสมบัติอันดีงามของผู้หญิงในด้านนี้ไว้มาก
คุ ณ ลั ก ษณะอั น งดงามข้ อ นี้ มี ทั้ ง การแบ่ ง ปั น จากผู ้ อ าวุ โ สกว่ า สู ่ ค นรุ ่ น หลั ง เช่ น
ในเรื่ อ ง “นารี น ครา” กรณี ข องคุ ณ แม่ ซ ่ ง เจี ย งเทาที่ มี ต ่ อ มี่ เ จี ย และลู ก ของเธอ
หรือในกรณีของป้าใหญ่ที่ยอมเสียสละความสุข ความสบายของตนเพื่อฉือไหล
ดังความว่า “ป้าใหญ่รักฉือไหลเหมือนลูกชายตนเอง ฉือไหลกินของดีๆ ป้าใหญ่กิน
แต่น�้ำแกง ฉือไหลนุ่งผ้าใหม่ ป้าใหญ่ใส่เสื้อเก่าๆ ปุปะ” (หมู่บ้านเล็กตระกูลเป้า,
2558 : หน้า 17) การเสียสละแบ่งปันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ดังกรณีของมี่เจี่ย
ที่แสดงออกต่อเฝิงชุน รวมถึงการมีน�้ำใจ เสียสละแบ่งปันระหว่างหญิงที่มิได้รู้จัก
ใกล้ ชิ ด กั น มาก่ อ นในเรื่ อ ง “โคมส้ ม ดวงน้ อ ย” ที่ ห ญิ ง สาวยิ น ดี ใ ห้ เ ด็ ก หญิ ง ยื ม
โทรศัพท์ หรือ เด็กหญิงท�ำโคมเปลือกส้มให้เป็นไฟส่องสว่างแก่เธอ ดังความว่า
...เด็กดึงตัวฉันไว้ หยิบเข็มเล่มใหญ่ที่ร้อยด้วยป่านอยู่มาเย็บเปลือกส้มโยงด้วยเส้น
ด้าย 4 เส้น ท�ำเป็นตะกร้าเล็กๆ อย่างคล่องแคล่ว ใช้ไม้ไผ่เล็กมาคานไว้ทำ� เป็นด้ามจับ
แล้วเอาก้นเทียนทีข่ อบหน้าต่างมาใส่ในโคมเปลือกส้ม จุดเทียนแล้วส่งให้ฉนั “มืดแล้วค่ะ
ทางก็ลื่น โคมส้มน้อยๆ นี้จะส่งทางให้คุณขึ้นเขาไปได้” (โคมส้มดวงน้อย ในรอยยิ้ม
และน�้ำตาของหัวใจ, 2558 : หน้า 14)
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5. ความรัก ความซื่อสัตย์
ความรัก เป็นความรูส้ กึ เป็นสภาพของอารมณ์แห่งความสุขและความพึงพอใจ
มีความปรารถนาดีตอ่ บุคคลและสิง่ อันเป็นทีร่ กั ส่วนความซือ่ สัตย์ เป็นคุณธรรมขัน้ สูงของ
ความเป็นมนุษย์ที่ประกอบด้วยความจริงใจ ความซื่อตรง ความรักและความซื่อสัตย์
จึงเป็นสิ่งที่บุคคลปรารถนาให้มีในบุคคลอันเป็นที่รัก มิตร ระหว่างผู้บังคับบัญชา
กับผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นต้น คุณสมบัตินี้เป็นส่วนส�ำคัญอย่างหนึ่งที่สะท้อนให้เห็น
ความงดงามทางความรู้สึก การกระท�ำของผู้หญิง ในพระราชนิพนธ์แปลสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ถ่ายทอดความรัก ความซื่อสัตย์ของ
หญิงต่อชายผู้เป็นที่รักด้วยหัวใจแท้ ๆ ผ่านความรู้สึก การแสดงออกของ “ไป๋ต้าสิ่ง”
ที่มีแต่ความจริงใจ ทุ่มเท เสมอต้นเสมอปลายกับคนรักมาตลอด และด้วยความรัก
ความซื่อสัตย์ที่เธอมีท�ำให้ท้ายที่สุดเธอก็ได้สมหวังกับความรัก คือ ได้แต่งงานกับ
หนึ่งในชายที่เคยรัก (กัวหง) แม้จะไม่สมบูรณ์แบบที่สุดก็ตาม เช่นเดียวกับ “มี่เจี่ย”
ทีร่ กั และซือ่ ตรงต่อซ่งเจียงเทาผูเ้ ป็นสามีอย่างมัน่ คง แม้ซง่ เจียงเทาจะเสียชีวติ ไปนานแล้ว
แต่เธอก็เต็มใจปรนนิบัติแม่สามีและลูกเป็นอย่างดี ด้วยเห็นว่าเป็นทั้งการท�ำหน้าที่
และการตอบแทนความรักต่อซ่งเจียงเทาไปในตัว ส่วนความรักความซื่อสัตย์ต่อ
นายจ้างและหน้าที่ เป็นคุณธรรม ความงดงามที่ “เฝิงชุน” บอกสอนตนเองให้ปฏิบัติ
ต่อมี่เจี่ยและงาน ดังความว่า “เฝิงชุนจะท�ำเล่นๆ กับมี่เจี่ยไม่ได้...ซ่งเจียงเทาเป็น
มะเร็งตาย นางสูญเสียทั้งเงินสูญเสียทั้งคน มี่เจี่ยต้องกลับไปเปิดร้านขัดรองเท้า
เล็กๆ หน้าบ้าน เฝิงชุนจะต้องซื่อสัตย์ภักดียิ่งขึ้น ทิ้งมี่เจี่ยไม่ได้ ต้องท�ำงานให้มี่เจี่ย
อย่างดี” (นารีนครา, 2557 : หน้า 40) ความรัก ความซื่อสัตย์ระหว่างมี่เจี่ยและ
เฝิ ง ชุ น นอกจากจะเป็ น ไปเพราะงาน หน้ า ที่ แ ล้ ว ยั ง เป็ น ไปในลั ก ษณะความรั ก
ความเข้าใจทีแ่ สดงให้เห็นถึงมิตรภาพระหว่างหญิงทัง้ ในฐานะพีน่ อ้ ง เพือ่ น และผูเ้ ป็น
เพศเดียวกันที่เข้าใจซึ่งกันและกัน
6. ความขยัน ความมุ่งมั่น
ความขยัน ความมุง่ มัน่ เป็นความตัง้ ใจ ความต่อเนือ่ งของการกระท�ำสิง่ ใด
สิ่งหนึ่งเพื่อให้บรรลุผล เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่จะท�ำให้บุคคลประสบความส�ำเร็จ
ความขยัน ความมุ่งมั่น เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นอุปนิสัยที่ดีและโดดเด่นของคนจีน
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แม้ ค นไทยก็ ย อมรั บ ในคุ ณ ลั ก ษณะที่ ดี นี้ ในนวนิ ย ายเรื่ อ ง “นารี น ครา”
“ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน” “หมิงจือ่ กับเหมียวน้อยมีจอื่ ” และ “สาวน้อยเสีย่ วหยูว”
ต่างก็ได้ถ่ายทอดให้เห็นถึงความขยัน ความมุ่งมั่นในการท�ำหน้าที่ตามสถานภาพ
บทบาท รวมถึงการท�ำงานของผู้หญิงที่แม้จะต่างสายงาน เช่น เป็นนายจ้าง เป็น
ลูกจ้าง เป็นนักวิชาการ ฯลฯ แต่กไ็ ด้แสดงให้เห็นความงดงามของผูห้ ญิงทีม่ คี วามขยัน
ความมุง่ มัน่ รับผิดชอบหน้าทีอ่ ย่างไม่ยอ่ ท้อ ดังเช่น “มีเ่ จีย่ ” เป็นผูห้ ญิงทีม่ สี ถานภาพ
บทบาทเป็นทัง้ แม่ ลูกสะใภ้ นักธุรกิจทีเ่ คยมัง่ คัง่ เป็นนายจ้าง เธอจึงเป็นทีพ่ งึ่ ของหลายฝ่าย
มี่เจี่ยเป็นผู้หญิงที่มีภาวะความเป็นผู้น�ำสูง มีหลักการท�ำงานที่ดี คือ รู้จักถนอมน�้ำใจ
ผู้อื่น มิได้เห็นค่าตอบแทนส�ำคัญกว่าการท�ำงานเพื่อคุณภาพ ที่ส�ำคัญคือ มีความขยัน
มุ ่ ง มั่ น ในภาระหน้ า ที่ แ ต่ ล ะอย่ า งด้ ว ยความเต็ ม ใจ เช่ น เดี ย วกั น กั บ “ไป๋ ต ้ า สิ่ ง ”
“คุณแม่ของหมิงจือ่ ” และ “เสีย่ วหยูว” ก็มคี ณ
ุ สมบัตนิ เี้ ช่นกัน ดังความตอนหนึง่ ทีก่ ล่าว
ถึงเสีย่ วหยูวว่า “ในตอนต้นทีใ่ ช้ชวี ติ อยูด่ ว้ ยกัน เจียงเหว่ยรับจ้างตอนเช้า ตอนบ่ายเรียน
หนังสือ เสี่ยวหยูวรับจ้างทั้งวัน เรียนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ สองคนกินข้าวเย็นด้วยกัน
เวลากินข้าวก็เร่งรีบไปหมด...เรื่องคุยก็มีแต่เรื่องบัตรประจ�ำตัว ถ้าได้บัตรแล้ว
พวกเราจะท�ำงานอะไรกันดี เรือ่ งทีค่ ยุ กันก็มแี ต่เรือ่ งบัตรประจ�ำตัว” (สาวน้อยเสีย่ วหยูว
ในรอยยิม้ และน�ำ้ ตาของหัวใจ, 2558 : หน้า 36)
7. ความอดทนเข้มแข็ง ความกล้าหาญ
ความอดทนเข้ ม แข็ ง เป็ น ความรู ้ สึ ก หรื อ การแสดงออกถึ ง การ
ไม่ย่อท้อหวั่นไหวต่อความยากล�ำบาก หรือสภาพอันเป็นทุกข์ การถ่ายทอดความรู้สึก
การแสดงออกถึ ง คุ ณ สมบั ติ ข ้ อ นี้ ป รากฏในเหตุ ก ารณ์ เรื่ อ งราวที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ตัวละครเอกหญิงทุกเรื่องในพระราชนิพนธ์แปลทั้ง 7 เรื่อง ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็น
ความงดงามของผู้หญิงอีกแง่มุมหนึ่งที่ดูขัดแย้งกับสถานภาพและภาพลักษณ์ที่มี
ต่อผู้หญิง ด้วยเพราะผู้หญิงมักถูกมองว่าเป็นเพศอ่อนแอ หรือเป็นฝ่ายที่ต้องได้รับ
การดูแลจากฝ่ายชาย แต่ตัวละครเอกฝ่ายหญิงแต่ละตัวได้แสดงให้เห็นความอดทน
เข้มแข็งทางความรู้สึก การแสดงออก การท�ำหน้าที่ หรือแม้ในยามประสบกับปัญหา
หรืออุปสรรค ดังกรณีตัวละคร “เด็กหญิง” ในเรื่องโคมส้มดวงน้อย ได้ถ่ายทอด
ความเข้มแข็งของเด็กหญิงตัวเล็กๆ ทีต่ อ้ งรับภาระดูแลแม่ซงึ่ ก�ำลังเจ็บป่วยตามล�ำพัง
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ขณะที่ ฐ านะทางบ้ า นมี ฐ านะยากจน ต้ อ งประสบกั บ ความยากล� ำ บากในชี วิ ต
แต่เด็กหญิงก็มไิ ด้แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอ ตรงกับข้ามเธอเป็นผูท้ มี่ คี วามเข้มแข็ง
มองโลกในแง่ ดี และมี ค วามกล้ า หาญในการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ต่ อ ไป ความงดงามนี้
แม้ผู้อยู่ใกล้ก็สามารถรับรู้และเกิดก�ำลังใจได้เช่นกัน ดังความที่หญิงสาวกล่าวว่า
...ฉันถาม “แม่หนูกินอะไรแล้วหรือยัง ในหม้อนั่นมีอะไร” เด็กหญิงหัวเราะเบาๆ
ตอบว่า “ข้าวต้มมันเทศ เป็นอาหารคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับวันตรุษจีนของเรา...หรือ
ในความที่ว่า “ความกล้าหาญ การมองโลกในแง่ดีของเด็กหญิงเป็นก�ำลังใจให้ฉัน
ท�ำให้ฉันรู้สึกว่าเบื้องหน้ามีแสงสว่างไม่รู้จบ” (โคมส้มดวงน้อย ในรอยยิ้มและ
น�้ำตาของหัวใจ, 2558 : หน้า 12, 14) หรือ “เสี่ยวหยูว” ในเรื่องสาวน้อยเสี่ยวหยูว
ได้สะท้อนความรู้สึกของเด็กสาวที่ต้องด�ำเนินชีวิตในต่างแดน เธอมีความอดทนเข้ม
แข็งต่อสิ่ง บุคคล เหตุการณ์ที่มากระทบได้อย่างสุขุมนุ่มนวล ในเรื่อง “นารีนครา”
คุณสมบัติของผู้หญิงด้านนี้ได้ถ่ายทอดผ่านตัวละครเอกหญิงทั้ง 3 ตัว คือ “มี่เจี่ย”
ผู้อดทน เข้มแข็ง กล้าหาญ ทั้งในฐานะทหารหญิง การเป็นผู้นำ� ครอบครัวที่ต้องดูแล
บุตรและแม่สามี ผู้เป็นเจ้าของกิจการ ผู้เป็นมิตร ได้อย่างงดงาม “เฝิงชุน” หญิงสาว
ที่ไม่ประสบความส�ำเร็จในชีวิตคู่ เนื่องจากผู้เป็นสามีมีรสนิยมแบบรักร่วมเพศ
เฝิงชุนต้องอดทนปิดบังเรื่องนี้ไว้เพราะเป็นสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับ เธอจึงหนีออกมา
ท�ำงานนอกบ้าน แต่ในที่สุดก็ได้พบนายจ้างที่ดี คือ มี่เจี่ย ที่มีส่วนท�ำให้เธอกล้าหาญ
มั่นใจในการด�ำเนินชีวิตต่อไป “แม่ของซ่งเจียงเทา” เป็นผู้หญิงที่มีความอดทน
เข้มแข็ง และกล้าหาญในการท�ำหน้าที่ภรรยาและแม่อย่างองอาจแม้ต้องสูญเสียสามี
ไปในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมในจีน แต่ก็สามารถเลี้ยงลูกตามล�ำพังได้อย่างดีดังความว่า
...ในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรม พ่อของซ่งเจียงเทากระโดดตึกตาย นางปล่อยให้
ทุกอย่างเป็นไปตามกรรม ไม่ร้องไห้ตีโพยตีพายเป็นบ้าเป็นหลัง ไม่ท�ำท่าโศกเศร้า
ไม่ขาดสติ นางเป็นแม่หม้ายที่ดูแลลูกชายก�ำพร้าเพียงคนเดียวด้วยกายใจที่สงบ
เข้มแข็ง เหมือนกับว่ายังมีผู้ชายอยู่ในครอบครัว ไม่กลัวอะไร เลี้ยงลูกอย่างมีเกียรติ
ลูกเติบโตมาเป็นคนใจกว้าง ภูมฐิ าน สง่าผ่าเผย ลูกชายนางยกห้องทีแ่ ทบไม่เหลือแล้ว
ให้เพื่อนที่แต่งงาน ของที่ให้ไปก็ไม่มีทางได้กลับคืน นางก็ไม่บ่นโทษโน่นโทษนี่
สิบกว่าปีมานี้มีเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ที่ผู้หญิงคนนี้ต้องเผชิญก็เผชิญด้วยความสงบ
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ไม่เคยเห็นนางบ่นว่าฟ้าดิน มีแต่จัดการแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นตามสมควร ไม่เคยคิดว่า
ฟ้าได้ลงโทษอย่างไม่เป็นธรรม..
(นารีนรา, 2557 : หน้า 108 )
จากเนื้ อ ความ ตั ว อย่ า ง และรายละเอี ย ดที่ ถ ่ า ยทอดไว้ ใ นนวนิ ย ายเรื่ อ ง
“นารี น ครา” ได้ แ สดงให้ เ ห็ น ความงดงามของผู ้ ห ญิ ง ในหลากหลายด้ า น
ความเข้มแข็ง อดทน กล้าหาญถือเป็นหนึง่ ในความงดงามของหญิงทีเ่ ป็นปัจจัยส�ำคัญ
ให้ผหู้ ญิงสามารถครองตน ครองหน้าทีอ่ ยูใ่ นสังคมได้อย่างสง่างาม ซึง่ อาจจะเรียกได้วา่
สังคมของผู้หญิงที่มีความแข็งแกร่ง เป็นที่พึ่งให้ตนเอง ช่วยเหลือผู้อื่น และสามารถ
รับผิดชอบเรือ่ งต่าง ๆ ดังเรือ่ งราวของผูห้ ญิงสามคน สามวัย ในเรือ่ งทีไ่ ด้นำ� เสนอมา
เช่นเดียวกับ “ไป๋ต้าสิ่ง” ในเรื่องตลอดนานน่ะนานแค่ไหน ที่อีกด้านหนึ่งของชีวิต
ต้องใช้ความอดทนต่อกับความทุกข์ ความผิดหวัง จากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในฐานะญาติ
คนรัก ที่ท�ำให้เธอต้องเสียใจบ่อยครั้ง เธอก็ยอมเสียเปรียบทุกคน ขณะเดียวกันก็มี
ความเข้มแข็งในการท�ำหน้าที่ ในการครองตน กล้าหาญที่จะรับผิดชอบตนเองและ
ผู้อื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจ
บทสรุป
พระราชนิพนธ์แปลวรรณกรรมร่วมสมัยจากต้นฉบับภาษาจีนทั้ง 7 เรื่อง
คือ หมู่บ้านเล็กตระกูลเป้า นารีนครา ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน โคมส้มดวงน้อย
หมิงจื่อกับเหมียวน้อยมีจื่อ สาวน้อยเสี่ยวหยูว และต�ำนานกับข้าวคู่ ได้แสดงให้เห็น
คุณค่า ความงดงามของวรรณกรรมทั้งในฐานะเครื่องมือสร้างสุนทรีรส ช่วยจรรโลง
จิตใจและสติปญ
ั ญาผูอ้ า่ นไปพร้อมๆ กัน ด้วยเพราะพระราชนิพนธ์แปลทัง้ 7 เรือ่ งนี้
มี เ นื้ อ หาสาระที่ ดี มี อ งค์ ป ระกอบเรื่ อ งน่ า ติ ด ตาม ทั้ ง ในด้ า นแนวคิ ด โครงเรื่ อ ง
เรือ่ งราวเกีย่ วกับตัวละคร ฉากและบรรยากาศในเรือ่ งทีม่ คี วามสมจริง ไม่เพียงเท่านัน้
แนวความคิด เนือ้ หาสาระของแต่ละเรือ่ งยังท�ำให้ได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจถึงลักษณะร่วม
ของวรรณกรรม ซึ่งจะช่วยท�ำให้เข้าใจอิทธิพลทางวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับชีวิต สังคม
ในแง่มุมต่างๆ รวมถึงเข้าใจปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์งานประพันธ์
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ลักษณะร่วมทีพ่ บมี 3 ด้านหลักๆ คือ ด้านผูป้ ระพันธ์ เนือ้ หาและองค์ประกอบ
คุณค่าและความดีงามของเรื่อง โดยในด้านผู้ประพันธ์ กล่าวได้ว่า นักประพันธ์
ต้นฉบับวรรณกรรมจีนทั้ง 7 เรื่อง รวม 6 คน ล้วนเป็นนักประพันธ์หญิงคนจีนที่มีชีวิต
ร่วมสมัยเดียวกัน คือ มีชว่ งอายุระหว่าง 35 - 61 ปี นักประพันธ์หญิงทัง้ 6 คน ล้วนเป็น
ผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านการประพันธ์ผลงานอันทรงคุณค่า เป็นที่รู้จักทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ส่วนหนึง่ ของความเป็นนักประพันธ์หญิงยังสามารถเชือ่ มโยง
ไปสู่ลักษณะเด่นด้านแนวเรื่อง เนื้อหา การถ่ายทอดมุมมองความคิดความเข้าใจชีวิต
โดยเฉพาะเรือ่ งราวเกีย่ วกับผูห้ ญิง สังคม วัฒนธรรมจีน ทีแ่ ต่ละเรือ่ งล้วนแสดงให้เห็น
ละเมี ย ดละไม ลุ ่ ม ลึ ก ทางความคิ ด ที่ มี ต ่ อ สิ่ ง ต่ า งๆ ด้ า นเนื้ อ หาและแก่ น เรื่ อ ง
พระราชนิพนธ์แปลทั้ง 7 เรื่อง มีลักษณะร่วมกันในการสร้างสุนทีรยภาพผสานกับการ
ถ่ายทอดให้เห็นความเป็นจีนได้อย่างน่าประทับใจ โดยวรรณกรรมแต่ละเรื่องมักจะมี
สาระส�ำคัญเกี่ยวข้องกับเรื่องราวชีวิต สังคม และวัฒนธรรมจีน เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิต
ของผูห้ ญิงจีน แสดงให้เห็นความเสียสละ ความผูกพัน ความงดงามทางจิตใจ โดยเฉพาะ
ด้านคุณธรรมที่ชาวจีนปลูกฝังกันมาอย่างยาวนาน ด้านตัวละคร ได้แสดงให้เห็นว่า
ตัวละครเอกแทบทุกเรื่องล้วนเป็นผู้หญิง และแม้บางเรื่องตัวละครเอกมิใช่ผู้หญิง
แต่ในเนื้อหา เหตุการณ์ล้วนมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับผู้หญิงร่วมอยู่ด้วยทั้งสิ้น ที่ส�ำคัญ
ทั้งตัวละครเอกและตัวละครประกอบฝ่ายหญิงล้วนมีส่วนแสดงให้เห็นความเหมือน
ความแตกต่ า งด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะแห่ ง หญิ ง ที่ มี ข ้ อ ดี แ ละข้ อ บกพร่ อ งให้ พิ จ ารณา
อย่างน่าสนใจ
ด้ า นฉากและบรรยากาศ เน้ น การถ่ า ยทอดฉาก หรื อ สถานที่ ใ น
ประเทศจี น ฉากที่ ป รากฏบางเรื่ อ งมี ทั้ ง ในเมื อ ง หรื อ นครใหญ่ ๆ เช่ น
หูท่ง นครปักกิ่ง นครอู่ฮั่น รวมถึงฉากแถบชานเมืองและในชนบท มีเรื่องนวนิยาย
เรื่องเดียวคือ “สาวน้อยเสี่ยวหยูว” ที่มีก�ำหนดฉากในต่างแดนพร้อมกับน�ำเสนอ
ฉากในจี น บางส่ ว นร่ ว มด้ ว ย ฉากและบรรยากาศในเรื่ อ งสะท้ อ นให้ เ ห็ น วิ ถี ชี วิ ต
ความเป็นอยู่ การเปลีย่ นแปลงในสังคมจีนโดยเฉพาะหลังช่วงหลังการปฏิวตั วิ ฒ
ั นธรรม
ได้เป็นอย่างดี ในด้านองค์ประกอบเล่มยังพบลักษณะร่วมของงานพระราชนิพนธ์แปล
ที่ พ ระองค์ ท รงแสดง “ภาพประกอบเรื่ อ ง” ซึ่ ง ได้ แ ก่ ภาพวาดและภาพถ่ า ยไว้
Vol. 5 No. 1 January - June, 2016

Journal of Graduate Study in Humanities and Social Sciences

33

ลักษณะร่วมและความงดงามของความเป็นหญิงในพระราชนิพนธ์แปล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศิริลักษณ์ บัตรประโคน

ทั้ ง ในส่ ว นเนื้ อ หาหลั ก และในภาคผนวกบางเล่ ม เพื่ อ เป็ น ประโยชน์ แ ก่
นั ก อ่ า นชาวไทย กล่ า วได้ ว ่ า เนื้ อ หา องค์ ป ระกอบเรื่ อ งในพระราชนิ พ นธ์ แ ปล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทัง้ 7 เรือ่ งนี้ ได้แสดงให้เห็นคุณค่า
ความดีงามของวรรณกรรมทั้งในฐานะเครื่องมือสร้างความบันเทิง จรรโลงจิตใจ
และปัญญา ด้วยมีการถ่ายทอดเรือ่ งราวเกีย่ วกับสังคมจีน แสดงให้เห็นธรรมชาติของมนุษย์
มีส่วนปลูกฝังคุณธรรมความดี ขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นสถานภาพ บทบาทของ
ผู้หญิงไว้อย่างน่าสนใจ
ความงดงามของความเป็ น หญิ ง เป็ น อี ก หนึ่ ง ประเด็ น ส� ำ คั ญ ที่ ป รากฏ
อย่างเด่นชัดในพระราชนิพนธ์แปล ทั้ง 7 เรื่อง ความงดงามของผู้หญิงได้ถ่ายทอด
ผ่านเรื่องราวชีวิตของตัวละครฝ่ายหญิงในฐานะตัวแทนผู้หญิงที่มีวัย สถานภาพ
บทบาท แตกต่างกัน ได้แสดงให้เห็นความสัมพันธ์และอิทธิพลทัง้ ภายในและภายนอก
ทีห่ ล่อหลอมให้ผหู้ ญิงแต่ละคนมีความงามทัง้ ตามธรรมชาติแห่งหญิง เช่น ความอ่อนโยน
นุ ่ ม นวล การรั ก สวยรั ก งาม และความงดงามอั น เกิ ด จากคุ ณ ธรรมความดี เช่ น
ความกตั ญ ญู ก ตเวที ต ่ อ ผู ้ มี พ ระคุ ณ และสิ่ ง ที่ มี คุ ณ ความเมตตากรุ ณ าต่ อ ผู ้ อื่ น
ความมีน�้ำใจ เสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความบริสุทธิ์ใจ ความรัก
ความซื่อสัตย์ต่อบุคคล ต่อหน้าที่การงาน ความขยัน ความมุ่งมั่น อดทน เข้มแข็ง
ความกล้าหาญในการท�ำสิง่ ทีด่ ี ทีถ่ กู ต้อง สามารถด�ำเนินชีวติ ในแบบพึง่ พาตนเองและ
สามารถช่วยเหลือผูอ้ นื่ ได้ ฯลฯ ความงดงามของความหญิงทีป่ รากฏในพระราชนิพนธ์แปล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แต่ละเรื่องจึงมีลักษณะมุ่งแสดง
ให้เห็นความงดงามของผู้หญิงที่จิตใจดีงาม มีจิตส�ำนึกที่ดี มีคุณธรรม มากกว่าจะ
เป็นการให้ความส�ำคัญกับรูปลักษณ์ความงามภายนอก ที่ส�ำคัญความงดงามเหล่านี้
ได้สะท้อนให้เห็นลักษณะความงามของผูห้ ญิงทีส่ อดคล้องกับช่วงเวลา กับยุคสมัยแห่งการพัฒนา
เพือ่ เข้าสูค่ วามเจริญแล้วเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามความงดงามของความเป็นหญิงที่
ปรากฏในพระราชนิพนธ์แปลทั้ง 7 เรื่อง ได้แสดงให้เห็นที่ประจักษ์ชัดร่วมกันก็คือ
ไม่ว่าสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ทันสมัยอย่างไร คุณธรรมความดี อันได้แก่
ความกตัญญู ความซื่อสัตย์ ความมีน�้ำใจ ฯลฯ เป็นสิ่งที่เมื่อบุคคลไม่ว่าหญิงหรือชาย
ไม่วา่ จะเป็นในประเทศจีน ประเทศไทย หรือประเทศใดก็นบั เป็นความงดงามทีค่ วรค่า
แก่การรักษาให้คงอยู่คู่มนุษยชาติและสังคมตลอดไป
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