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Abstract

The Phetchburi regional version of the literature Kritsana Son Nong Kham Klon contains teachings
for unmarried women by presenting “socially expected femininity”: having a beautiful appearance and
mind, having good manners, being a good housewife, displaying proper conduct, having moral principles,
and legally earning a living. It also presents bad characteristics of women; having bad manners, and
engaging in immoral activities, such as, engaging in prostitution. Women’s behaviors in accordance to
social expectations are but for the satisfaction of men. The appropriate functions of women, as expected,
are mechanized for social organization of living together happily.
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อาชีพสุจริต และไดแสดงใหเห็นถึงลักษณะทีไ่ มดขี องสตรี คือ มีมารยาททราม เกีย่ วของกับอบายมุข และเปนหญิง
โสเภณี การที่ผูหญิงปฏิบัติตามบทบาทที่สังคมกําหนดก็เพื่อที่จะใหเปนที่ถูกใจของผูชาย บทบาทที่เหมาะสมของ
ผูหญิงซึ่งกําหนดไวนั้น เพื่อใชเปนกลไกในการจัดระเบียบสังคมใหทุกคนอยูรวมกันอยางเปนสุข

คําสําคัญ: กฤษณาสอนนอง, วรรณกรรมทองถิ่น, เพศ

บทนํา

เพศ (Sex) หมายถึง ลักษณะทางรางกายของ
ผูหญิงและผูชายในทางกายภาพ (วิระดา สมสวัสดิ์,
2549) เปนลักษณะที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได
มีเพียง 2 เพศ คือ เพศหญิงและเพศชาย สวนความ
เปนเพศ (Gender) เปนสิ่งที่สังคมกําหนดในเรื่อง
บทบาทหนาทีข่ องหญิงชาย ภาพลักษณผหู ญิงผูช าย
และความคาดหวั ง ที่ กํ า หนดว า ผู  ห ญิ ง ผู  ช ายควร
เปนอยางไรในสังคม (พิมพวัลย บุญมงคล, นิภรณ
สัณหจริยา และแววรุง นาวาบุญนิยม, 2553) ความ
เปนเพศหญิงหรือชายเปนสวนหนึ่งของโครงสราง
สั ง คมและเป น การจั ด การทางสั ง คมให มี ค วาม
แตกตางระหวางเพศในดานตาง ๆ ความเปนเพศ
เปนพฤติกรรมทีต่ อ งเรียนรูท างสังคมและเปนความ
คาดหวังของสังคมที่สัมพันธกับเพศสองเพศ
ธรรมชาติแบงมนุษยไวเปนเพศชายและ
เพศหญิง สวนหนาที่นั้นธรรมชาติไมไดแยกไว
มนุษยจงึ ตกลงกันเอง แมหนาทีบ่ างอยางทัง้ สองเพศ
สามารถทําไดเหมือนกัน แตมนุษยตองการความ
สะดวกสบายจึงตกลงแบงบทบาทหนาทีก่ นั โดยอาง
ความเหมาะสมดวยพละกําลังของชายหรือความ
ละเอียดประณีตของผูหญิง แตเมื่อมนุษยตองอยู
รวมกันเปนสังคมจึงตองยอมรับกฎกติกาของสังคม
การยอมรับกฎกติกาของสังคมก็คอื การยอมทําตาม
ข น บ ธ ร ร ม เ นี ย ม ป ร ะ เ พ ณี เ ดี ย ว กั น นั่ น เ อ ง
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี นั้ น จะเป น แบบแผนที่
มนุษยยดึ ถือในการปฏิบตั ติ นเพือ่ อยูร ว มกันในสังคม

ซึ่งถือไดวาเปนวิธีการจัดระเบียบสังคมแบบหนึ่ง
สิ่งที่สําคัญในการจัดระเบียบสังคม คือ การขัดเกลา
ทางสังคม (Socialization) ซึ่งทําใหบุคคลมีลักษณะ
ที่เปนไปตามแนวทางที่สังคมตองการ
วรรณกรรมเป น สื่ อ หนึ่ ง ที่ ถู ก ใช ใ นการ
ขั ด เกลาคนในสั ง คมให อ ยู  ใ นขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณีที่สังคมตองการ เมื่อศึกษาวรรณกรรมจะ
ทําใหทราบถึงสิง่ ทีส่ งั คมในระยะเวลาทีร่ ว มสมัยกับ
วรรณกรรมเรื่องนั้น ๆ ตองการหรือเห็นวาเปนสิ่ง
ที่เหมาะสมเปนอยางไร เชน สุภาษิตสอนหญิงของ
สุนทรภูไ ดแสดงใหเห็นมิตคิ วามเปนหญิงและความ
เปนชายในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนวา คาดหวัง
และยกยองผูหญิงที่มั่นคงในความรัก ถาผูหญิง
คนใดจิ ต ใจรวนเรมี ห ลายรั ก จะถู ก สั ง คมตํ า หนิ
เพราะถือวาเปนความประพฤติที่ไมเหมาะสม ใน
ขณะที่ผูชายนั้นสามารถมีคนรักไดหลายคน โดยที่
สังคมไมถือวาเปนความประพฤติที่ไมเหมาะสม
ลักษณะดังกลาวนี้แสดงใหเห็นถึงโอกาสในการ
เลือกคนรักของชายหญิงไมเทากัน ดังนั้น จะเห็น
ไดวา วรรณกรรมเปนสิง่ ทีส่ ะทอนประสบการณชวี ติ
ในยุคสมัย ไมวากวีจะจงใจหรือไมก็ตาม จนกลาว
ว า วรรณกรรมเป น คั น ฉ อ งแห ง ยุ ค สมั ย (วิ ท ย
ศิ ว ะศริยานนท, 2531) เนื่องจากเปนภาพถายชีวิต
ของยุคสมัยนั่นเอง
นอกจากวรรณกรรมเรือ่ งสุภาษิตสอนหญิง
ซึ่งเปนวรรณกรรมราชสํานักไดสะทอนใหเห็นมิติ

มิตคิ วามเป็ นหญิงในกฤษณาสอนน้ องคํากลอนฉบับชาวบ้ านเมืองเพชรบุรี
สุภาวดี เพชรเกตุ

ความเปนหญิงและความเปนชายดังทีก่ ลาวมาขางตน
แลว ยังมีวรรณกรรมทองถิ่นหลายเรื่องที่แสดง
ใหเห็นมิติความเปนหญิงและชาย อีกทั้งยังแสดง
ใหเห็นถึงความคาดหวังของคนในสังคมตอพฤติกรรม
ของหญิงและชาย ดังเชน วรรณกรรมเรื่องกฤษณา
สอนนองคํากลอน ฉบับชาวบานเมืองเพชรบุรี ซึ่งมี
เนือ้ เรือ่ งกลาวถึง กฤษณาซึง่ มีอายุ 19 ป และนองสาว
ชื่อ ศรีสุวรรณ มีอายุ 15 ป ทั้งสองพี่นองมีเชื้อสาย
พราหมณ อาศัยอยูเ มืองเชษฏธานี พอแมของทัง้ สองคน
เสียชีวติ และตองสูญเสียทรัพยสมบัตทิ งั้ หมด กฤษณา
จึงพาศรีสุวรรณระหกระเหินและไดไปอาศัยอยูกับ
ตายายคูหนึ่ง ตายายคูนี้ไมไดมีฐานะรํ่ารวย แตมี
นํ้าใจที่จะอุปการะหญิงสาวทั้งสองคน กฤษณาซึ่ง
เปนพีส่ าวไดรบั การอบรมสัง่ สอนมาอยางดี เนือ่ งจาก
อยู  ใ นสกุ ล พราหมณ ก็ ไ ด สั่ ง สอนน อ งสาวตาม
สถานการณตาง ๆ ทั้งในเรื่องความประพฤติ กิริยา
มารยาท การแตงกาย ฯลฯ เพื่อใหสามารถอาศัยอยู
กับตายายไดอยางมีความสุข วรรณกรรมดังกลาว
แสดงใหเห็นถึงความคาดหวังของคนในสังคมวา
ผู  ห ญิ ง ที่ ดี ค วรมี คุ ณ ลั ก ษณะเช น ใด วรรณกรรม
เรื่องนี้มีลักษณะเดนตรงที่เปนวรรณกรรมที่คนใน
ทองถิ่นเขียนขึ้น จึงเปนมุมมองแบบชาวบานมิใช
มุมมองแบบราชสํานักดังเชนวรรณกรรมสอนหญิง
เรื่องอื่น ๆ อีกทั้งภาษาและสํานวนที่ใชก็เปนแบบ
ชาวบานทีใ่ ชคาํ งายและสือ่ ความชัดเจนตรงไปตรงมา

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพือ่ วิเคราะหมติ คิ วามเปนหญิงในกฤษณา
สอนนองคํากลอน ฉบับชาวบานเมืองเพชรบุรีกับ
กลไกในการจัดระเบียบสังคม

วิธีการวิจัย

วิจยั ชิน้ นีเ้ ปนการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยผูว จิ ยั
ไดศกึ ษาเอกสารและงานวิจยั เกีย่ วกับมิตชิ ายหญิงใน
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วรรณกรรม และศึกษาวรรณกรรมเรือ่ งกฤษณาสอน
น อ งคํ า กลอน ฉบั บ ชาวบ า นเมื อ งเพชรบุ รี อ ย า ง
ละเอียดแลวนําขอมูลมาวิเคราะหมติ คิ วามเปนหญิง
ทีป่ รากฏในวรรณกรรมเรือ่ งกฤษณาสอนนองคํากลอน
ฉบับชาวบานเมืองเพชรบุรี

ผลการวิจัย

เมื่ อ กล า วถึ ง เรื่ อ งกฤษณาสอนน อ ง คน
ส ว นใหญ มั ก จะนึ ก ถึ ง กฤษณาสอนน อ งคํ า ฉั น ท
พระนิพนธสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมา
นุ ชิ ต ชิ โ นรส ที่ ไ พเราะงดงามด ว ยชั้ น เชิ ง ทาง
วรรณศิลป แตยงั มีวรรณกรรมเรือ่ งกฤษณาสอนนอง
ฉบับชาวบานที่นาสนใจอีกฉบับหนึ่ง คือ กฤษณา
สอนนองคํากลอน ฉบับชาวบานเมืองเพชรบุรี
วรรณกรรมเรือ่ งกฤษณาสอนนองคํากลอน
ฉบับชาวบานเมืองเพชรบุรเี ปนเอกสารสมุดไทยขาว
เขียนดวยหมึกดํา อยูในความครอบครองของนาง
ประจวบ สุทธิวนิช ชาวจังหวัดเพชรบุรี สมุดไทย
เล ม นี้ “คุ ณ น อ ย” ซึ่ ง เป น ภิ ก ษุ เ ป น ผู  ส ร า ง (ธนู
บุณยรัตพันธุ, 2523) ธนู บุณยรัตพันธุ ไดตนฉบับ
แลวนํามาปริวรรตเผยแพรดวยเห็นวายังไมมีผูใด
ปริวรรตและพิมพเผยแพรมากอน เนื่องดวยพบ
ตนฉบับที่จังหวัดเพชรบุรีและเปนวรรณกรรมที่ใช
ถอยคําเขาใจงายแบบชาวบานจึงตอทายชื่อเรื่องวา
“ฉบับชาวบานเมืองเพชรบุรี”
วรรณกรรมเรื่ อ งนี้ มี ค วามโดดเด น
เนื่องจากมีเนื้อหามุงสอนผูหญิงที่ยังไมไดแตงงาน
แตกตางกับวรรณกรรมเรื่องกฤษณาสอนนองฉบับ
อืน่ ๆ ทีม่ งุ สัง่ สอนผูห ญิงทีแ่ ตงงานมีครอบครัวแลว
ผลการศึ ก ษาวรรณกรรมเรื่ อ งกฤษณาสอนน อ ง
คํากลอน ฉบับชาวบานเมืองเพชรบุรี พบผลการศึกษา
2 ประเด็น คือ มิตคิ วามเปนหญิงในกฤษณาสอนนอง
คํากลอน ฉบับชาวบานเมืองเพชรบุรี และกลไกการ
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ควบคุมสังคมผานกฤษณาสอนนองคํากลอน ฉบับ
ชาวบานเมืองเพชรบุรี รายละเอียดดังนี้
1. มิติความเปนหญิงในกฤษณาสอนนอง
คํากลอน ฉบับชาวบานเมืองเพชรบุรี
จากการศึ ก ษาวรรณกรรมคํ า สอนเรื่ อ ง
กฤษณาสอนน อ งคํ า กลอน ฉบั บ ชาวบ า นเมื อ ง
เพชรบุรี แสดงใหเห็นถึงความเปนหญิง โดยใชเพศ
กําเนิดเปนเครือ่ งกําหนดบทบาทและหนาทีไ่ ดอยาง
ชัดเจน ในวรรณกรรมเรื่องนี้ไดแสดงใหเห็นถึง
บทบาทและหน า ที่ ข องความเป น หญิ ง ที่ สั ง คม
ยอมรับและไมยอมรับ ดังรายละเอียดที่จะกลาว
ตอไปนี้
อันเชษฐานารีศรีโสภา
ชันษาอายุสิบเกาป
ชางงามรูปงามโฉมสมกริยา
งามทั้งจิตเจียมสงวนไมลวนลาม
ขนิษฐานารีอันมีศักดิ์
จําเริญตาแกมหาประชาชน
...
ถึงเงินทองขาไทใชติดตาม
ยังไมเทากิริยาและพาที
...
จงเสงี่ยมเตรียมใจแมโฉมศรี
ถึงงามรูปงามทรัพยไมนับงาม

1.1 บทบาทและหนาที่ของความเปนหญิง
ทีส่ งั คมยอมรับ กฤษณาสอนนองคํากลอน ฉบับชาว
บานเมืองเพชรบุรี แสดงใหเห็นวาสังคมไดกําหนด
บรรทัดฐานใหผูหญิงประพฤติปฏิบัติในดานตาง ๆ
เพื่ อ แสดงความเป น หญิ ง ตามบทบาทที่ สั ง คม
ตองการไวทั้งหมด 6 ประการ ไดแก รูปลักษณ
งดงาม มารยาทงดงาม การเปนแมบา นทีด่ ี การวางตัว
เหมาะสม การเปนผูมีคุณธรรม และการเลี้ยงชีพ
สุจริต ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1.1.1 รูปลักษณงดงาม กฤษณาสอนนอง
คํากลอน ฉบับชาวบานเมืองเพชรบุรี กลาวถึงความ
งามของนางกฤษณาและศรีสุวรรณไววา
ชื่อกฤษณาทรงโฉมประโลมศรี
สวัสดีโสภาสงางาม
งามวาจาไพเราะไมหยาบหยาม
บุญงามตามวงศแหงพงศตน
นรลักษณลือทั่วทุกแหงหน
ทุกตัวคนมิไดเวนสวาทวาย
ถึงไมงามก็คงงามนะโฉมศรี
สวัสดีงามจริงทุกสิ่งอัน
กิริยาพาทีสิ่งทั้งสาม
สุจริตทั้งสามนั้นงามจริง
(ธนู บุณยรัตพันธุ, 2523)

กฤษณาสอนนองคํากลอน ฉบับชาวบาน งดงาม แสดงใหเห็นวาสังคมชวยกันหลอหลอมให
เมืองเพชรบุรี ไดกลาวถึงความเปนหญิงที่เดนชัด ผูห ญิงนิยมชมชอบความงามของรูปลักษณภายนอก
ตั้งแตตนเรื่องประการหนึ่ง คือ การมีรูปลักษณที่ แตอยางไรก็ตามสังคมก็ยังเห็นวาความงามดาน

มิตคิ วามเป็ นหญิงในกฤษณาสอนน้ องคํากลอนฉบับชาวบ้ านเมืองเพชรบุรี
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รู ป ลักษณไมเที่ยงแทเปนเพียงสิ่งที่ลวงตา ดังนั้น
ความงามที่ผูหญิงจําเปนตองมีอีกประการหนึ่ง คือ
กิริยา วาจา และจิตใจที่งดงาม หรือที่เรียกวา สุจริต
3 หมายถึง ความประพฤติชอบ 3 ประการ ไดแก กาย
สุจริต หมายถึง ความประพฤติชอบทางกาย วจีสจุ ริต
หมายถึง ความประพฤติชอบทางวาจา และมโน
สุจริต หมายถึง ความประพฤติชอบทางใจ (กมล
จ้างามสรรพจงระงับสําเนียงเล่า
อย่าเปิบใหญ่ใส่หมดหัวนิ้วมือ
อย่าหงายหน้าอ้าปากรับคําเข้า
นิ้วมือเล่าเปิบข้าวอย่ากรีดกราย
...
อย่าดัดจริตกรีดเดินเกินระเบียบ
ไม่ดีแท้เจ้าแม่อย่าแสทํา
อย่าทําย่างกางเท้าก้าวให้หนัก
อย่านาดแขนแอ่นเอวให้อกตึง
...
อย่านอนหงายเท้าซ้ายก่ายเท้าขวา
อย่าแยกขาท่าอสภไม่จํารูญ
...
อย่านั่งตั้งเข่าเข้าทับถัน
จะเสียฐานยานย้อยคล้อยระกํา

จากตัวอยางบทรอยกรองที่ยกมาขางตน
แสดงให เ ห็ น ว า สั ง คมให ค วามสํ า คั ญ กั บ กิ ริ ย า
มารยาทของผูห ญิง ตองการใหผหู ญิงมีกริ ยิ ามารยาท
ที่เรียบรอยทั้งตอหนาผูอื่น เชน ในการรับประทาน
อาหาร การเดิน การนั่ง และในที่สวนตัว เชน การ
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ตันจินวัฒนกุล, 2555)
1.1.2 มารยาทงดงาม กฤษณาสอนนองคํา
กลอน ฉบับชาวบานเมืองเพชรบุรี กลาวถึงความเปน
หญิ ง ว า จะต อ งเป น ผู  ที่ มี ม ารยาทงดงามทั้ ง ในที่
สาธารณะและทีส่ ว นตัว ทัง้ กิรยิ าการกิน การเดิน การ
นั่ง การนอน ดังตัวอยางตอไปนี้
เมื่อกินข้าวอย่าพูดกันหาหือ
เขาจะลือไยไพให้ได้อาย
ทั้งลิ้นเล่าอย่าแลบให้ยืดสาย
อย่าเปื้อนป้ายไปทั่วเหมือนถั่วงา
แม่จะเหยียบข้าวของเขาหกคว่ํา
จะงามล้ําเกินสาวชวดฉาวอึง
เสียงประจักษ์ตึงตังดังผางผึง
อย่าทะลึ่งลนลานเป็นคนดง
เอามือซ้ายก่ายหน้าราศีสูญ
จงอนุกูลฟังที่พี่รําพัน
ของสําคัญจงสงวนแม่งามขํา
เป็นรอยช้ําราคีไม่มีนวล
(ธนู บุณยรัตพันธุ์, 2523)
นอน เปนตน
1.1.3 การเปนแมบา นทีด่ ี กฤษณาสอนนอง
คํากลอน ฉบับชาวบานเมืองเพชรบุรี ไดกลาวเนนยํา้
ถึงคุณสมบัตคิ วามเปนแมบา นแมเรือนของผูห ญิงไว
เปนอยางมาก โดยกลาวเนนยํ้าวาผูหญิงจะตองเปน
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ผูด แู ลบานเรือนตัง้ แตในบาน ในครัว รวมทัง้ บริเวณ รอบ ๆ บานอีกดวย ดังคําประพันธตอไปนี้
หมอขาวตมแกงที่แลวการ
อยาวางทิ้งกลิ้งเกลื่อนบนเตาไฟ
จงปดเปาเถาฝุนที่ราคิน
...
....................................
จงดูแลนํ้าทากระยาหาร
กวาดแผวแลวเจาจึงคอยไป
...
เจาอยูเรือนดูแลเปนแมเรือน
ของสิ่งใดวางไวเห็นไมดี
...
อยาเกียจครานการทรชนเห็นแกนอน
...
..............................
ทั้งเฟองฝากาลวงไมเปนอัน
ทั้งขันนํ้าก็ดําเหมือนกระบวย
...
หยากเยื่อเฝอฝอยใตถุนมี
ทั้งแฝกคาหญาปกออกรกชัฏ
แตหนทางทางเทากาวขึ้นเรือน
แมยอดหญิงจริงจําคําของพี่

อยานิ่งนานลางรดหมดมลทิน
จงควํ่าไวใหเปนที่แมโฉมฉิน
เสียใหสิ้นเกลี่ยกวาดสะอาดตา
กินแลวอยาดวนวิ่งแรไป
คอยจัดการเก็บงําอยาไถล
ประตูมิดปดไวใหมั่นคง
อยาแชเชือนเที่ยวไปนะโฉมศรี
จงเก็บไวในที่ที่ควรการ
จงผันผอนจัดแจงแตงเหยาเรือน
หลังคาสิ้นเปนชองมองสวรรค
เสาเซเหหันเปนรังกา
ดูไมสวยเสียหญิงทุกสิ่งสา
รกเต็มทีแทบจะถึงซึ่งพื้นเรือน
ขึ้นแออันเหลือดีไมมีเหมือน
ทั้งแฝกคาหญาเกลื่อนไมมีทาง
แตลวนดีจงตรองอยามองหมาง
(ธนู บุณยรัตพันธุ, 2523)

จากคํ า ประพั น ธ เ รื่ อ งกฤษณาสอนน อ ง แมเรือน กลาวคือจะตองไมนิยมชมชอบในการ
คํากลอน ฉบับชาวบานเมืองเพชรบุรี แสดงใหเห็น เที่ยวเตรไปบานผูอื่น จะตองอยูบานคอยดูแลบาน
วาสังคมตองการใหผูหญิงมีคุณสมบัติเปนแมบาน โดยเฉพาะเรื่องการหุงหาอาหารและการทําความ
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สะอาดบาน กลาวไดวา จะตองมีความสามารถในการ
ดูแลและจัดการงานบานทุกอยางไดอยางสมบูรณ
การสอนใหผูหญิงมีคุณสมบัติเปนแมบานแมเรือน
นั้น เพราะหวังวาในอนาคตเมื่อแตงงานออกเรือน
ไปแล ว จะเป น ผู  ห ญิ ง ที่ ดี ส ามารถดู แ ลบ า นเรื อ น
..................................
จงเคารพนบนอบมธุรส
อยายืนงํ้าทําทาเปนลาวเวียง
ผูใหญพูดแลวอยาแขงแตงคารม
จงฟงหูไวหูคอยดูไป
...
รูเคารพนบถอยสุนทรวอน
ทั้งยายยาตาปูทานผูใหญ
...
พี่จะสอนออนละมุนเพิ่งรุนสาว
ฮานักมักไดคูอยูประคอง
ตื่นนักมักเกอละเมอเปลา
แมงภูพานรานกลีบใหอัปรา
...
เมื่อเจาเรือนไมอยูไปสูหา
ทานไมอยูอยาจูขึ้นไปนั่ง
...
ถาของหายแลวสิยับจะอับปาง
บางทีพอแมเจาบานพาลพาโล
เราไมอยูของหายไปหลายสิ่ง
...
โบราณวาพรหมจารีย
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พรอมทั้งดูแลลูกและสามีได
1.1.4 การวางตัวเหมาะสม กฤษณาสอนนองคํากลอน ฉบับชาวบานเมืองเพชรบุรี ไดสอน
ใหผหู ญิงรูจ กั วางตัวตอผูอ นื่ ใหเหมาะสม ไมวา จะเปน
ตอผูอาวุโส เพศตรงขาม และเพื่อนบาน ดังตอไปนี้
เห็นผูใหญแลวอยาแสนั่งแคเคียง
อยายกยศลอยหนาเขาวาเถียง
จะผิดเยี่ยงเขาจะโหวิ่งโรไป
เขาไมชมหรอกหนาอยาสงสัย
เจาอยาไดสื่อแสรงแขงวาจา
ทั้งบิดามารดรก็กลัวเกรง
ทานวาไรมิไดโกงทําโฉงเฉง
สนุกนักมักฉาวขึ้นเปนสอง
เฮนักมักมีทองนะนองอา
งามนักมักเศราเหมือนบุปผา
กานดาแมจงตรึกนึกคนึง
จะพูดจาตรงตรองของหนาหลัง
จงหยุดยั้งเสียกอนคอยผอนปรน
อนงคนางแมจงตรองใหเห็นจริง
ทําเฉโกโจทวาหาผูหญิง
เพราะผูหญิงเขาบานก็พาลเอา
คือหญิงดีบริสุทธิ์ทุกสิ่งสรรพ
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สงวนนามตามจริตพรหมจรรย
...
นิสัยสาวเจาอยาเดินคนเดียวดาย
มีเพื่อนสองนองนางจึงคอยไป
หนุมกับสาวพลเขาเขาทักหา
อยาพูดจาปราศรัยใหพนคน
อยากลาวคําทําเนียบเปนคํานัย
อยาหยุดยั้งนั่งนานใหเนิ่นชา

มิตคิ วามเปนหญิงในเรือ่ งกฤษณาสอนนอง
คํากลอน ฉบับชาวบานเมืองเพชรบุรี ไดสอนให
ผูหญิงรูจักวางตัวตอผูอื่นใหเหมาะสม โดยจะตอง
เคารพผูอาวุโส ไมแสดงกิริยาอันไมเหมาะไมควร
ตอทาน เชน ไมนั่งเสมอผูอาวุโส ไมยืนคํ้าศีรษะ
ผู  อาวุโส ไมพูดจาแขงหรือโตเถียงผูอาวุโสกวา
สําหรับการวางตัวตอผูอื่นโดยเฉพาะเพศตรงขาม
รวมทั้งเพื่อนบาน ไดสอนวาผูหญิงไมควรที่จะไป
ที่ใดตามลําพังควรมีเพือ่ นไปดวย และไมไปทีใ่ ดกับ
ผูช ายโดยลําพังสองตอสอง อีกทัง้ ไมควรอยูก บั ผูช าย
ในทีล่ บั ตาคน รวมไปถึงไมแสดงกิรยิ าทีไ่ มเหมาะสม
โดยเฉพาะการส ง สายตายั่ ว ยวนและการพู ด จา
สองแง สองงามใหสามารถตีความไปในแงลบได
นอกจากนีแ้ ลวไมควรขึน้ ไปบนบานผูอ นื่ โดยทีไ่ มมี
เจาของบานไมวาจะเปนบานของเพื่อนชายหรือ
เพือ่ นหญิงก็ตาม ควรจะไปมาหาสูใ นเวลาทีม่ พี อ แม
หรือญาติของเขาอยูท บี่ า น อีกทัง้ เมือ่ ไปแลวก็ไมควร
จะนั่งอยูเปนเวลานาน เมื่อเสร็จธุระของตนแลวก็
ควรกลับมาบานของตนเอง กลาวโดยสรุปคือ ผูห ญิง
ตองมีกิริยาที่พอเหมาะพองามไมทําหนาตาบูดบึ้ง
ตึงตัง แตก็ไมเฮฮายิ้มหัวมากจนเกินไป

บุรุษนั้นมิไดตองประคองกร
ราคีคายเพื่อนบานทานสงสัย
ไดกันภัยนินทาประชาชน
อยาซุบซิบขยิบตาไมเปนผล
พูดกันใหพนคนนินทา
พูดสิ่งใดอยาใหเปนปญหา
ครหาราคีจะมีคาว
(ธนู บุณยรัตพันธุ, 2523)
วิธกี ารปฏิบตั ติ นของผูห ญิงดังทีก่ ลาวมานี้
เปนการสอนเพื่อใหผูหญิงรูจักวางตัวใหเหมาะสม
และเพื่ อ ป อ งกั น เหตุ ร  า ยที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ได ไ ม ว  า จะ
เปนการดูหมิ่นเหยียดหยามหรือเหตุรายอันเกิดจาก
การถูกลวงละเมิด กลาวคือ เมื่อผูหญิงปฏิบัติตน
ดังกลาวแลวจะไมถูกกลาวหาวาเปนผูประพฤติ
ไมเหมาะสมตอผูอ าวุโส และมีกริ ยิ าในการเชิญชวน
ผูชายใหมาหาตนเอง ที่สําคัญที่สุด คือ การไมเปด
ชองวางใหอยูสองตอสองกับผูชายหรือใกลชิดกัน
มากเกินไป ซึ่งเปนการตัดไฟตั้งแตตนลม ถือไดวา
เปนการปองกันตนเองที่ดีที่สุด เพราะสังคมเห็นวา
พรหมจรรยของผูห ญิงเปนสิง่ สําคัญทีผ่ หู ญิงจะตอง
รักษาไว
1.1.5 การเปนผูมีคุณธรรม คุณธรรมที่
ปรากฏในวรรณกรรมเรือ่ งกฤษณาสอนนองคํากลอน
ฉบับชาวบานเมืองเพชรบุรี คือ ความกตัญูและ
ความซื่อสัตย ในวรรณกรรมเรื่องนี้เนนใหเห็นวา
คุณธรรมที่ผูหญิงจะตองมี คือ ความกตัญู เพราะ
ในเรื่องนี้กฤษณาและศรีสุวรรณเปนกําพรา ตองมา
ขออาศัยตายายคูห นึง่ จึงตองรูจ กั กตัญูตอ ผูใ หอาศัย
โดยกฤษณาสอนนองสาวของตน ดังนี้
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เราตกยากจากบานเที่ยวซานซน
เห็นแตทานผูอื่นเหมือนมารดา
การงานทานทําถาตนเห็น
ดูแลจับตองของสิ่งใด
...
การสิ่งไรในเรือนและนอกเรือน
ควรจะแลวก็ใหแลวเสียเถิดนอง
ของเขาเหมือนของเราเจาพี่อา
...
.....................................
ควรจะขอก็จงขอทานเอออวย
อยูที่ไหนอยาทําลายซึ่งที่อยู

จากคํ า สอนในเรื่ อ งกฤษณาสอนน อ ง
คํ า กลอน ฉบับชาวบานเมืองเพชรบุรี ขางตนแสดง
ใหเห็นวาสังคมนิยมชมชอบผูที่มีความกตัญูรูคุณ
โดยกฤษณาสอนศรีสวุ รรณใหเคารพตายายประหนึง่
แมผูใหกําเนิด แสดงใหเห็นวาสังคมเห็นวาผูที่
ใหการอุปการะเลี้ยงดูผูที่ไรที่พักพิงนั้นมีพระคุณ
เท า กั บ ผู  ใ ห กํ า เนิ ด เพราะเห็ น ว า ผู  นั้ น เป น ผู  ใ ห
ชีวิตใหมและตอลมหายใจใหแกผูที่ตกยากไดกลับ
มามีชีวิตงดงามอีกครั้งหนึ่ง
จะหยิบยืมขาวของทานมาใช
จงแลดูแมกรองใหนองเนือง
จงบอกเลาเจาของใหจงหนัก
ถึงราคาคาของใหตองตาม
...
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ความยากจนอยูอาศัยในเคหา
ขนิษฐาแมจงแจงประจักษใจ
อยานั่งเลนพึงชวยทานแกไข
จงชวยใหจริงจริงอยานิ่งนาน
อยาแชเชือนทิ้งเรี่ยใหเสียของ
อยาวาของเอ็งกูไมสูดี
เหตุเพราะมาอาศัยอยูที่นี่
ของสิ่งใดแมนรักอยาลักฉวย
อยาฉกฉวยจับตองจะหมองใจ
...........................................
(ธนู บุณยรัตพันธุ, 2523)
เมื่อทานเมตตาอุปการะเลี้ยงดูแลวก็ตอง
รูจ กั ตอบแทนพระคุณ โดยการชวยเหลือทํางานของ
ทานเหมือนประหนึง่ เปนงานของตนและจะตองไม
เนรคุณทานโดยการขโมยขาวของของทาน ถือวา
เปนอีกคุณธรรมหนึง่ ทีต่ อ งมี เพราะการขโมยสิง่ ของ
ผู  อื่ น ไปก็ เ หมื อ นการฉ อ โกงทรั พ ย สิ น ของเขา
นอกจากไม ข โมยหรื อ ฉ อ โกงทรั พ ย สิ น ของผู  มี
พระคุณแลวก็ตอ งไมฉอ โกงทรัพยสนิ ของผูอ นื่ ดวย
ดังคําประพันธดังนี้
จงกําหนดจดไวแมเนื้อเหลือง
จะขาดเคืองรางบิ่นใหสิ้นความ
จงซอมซักดูแลแลวไตถาม
อยาลวนลามดูแลใหแนนอน
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ถาเงินทองของแกวของตัวมี
ศักราชปเดือนและคืนวัน
ผูเขียนผูประกันสําคัญนัก
ชื่อผูกูใหรูเปนมั่นคง
ใหขีดแกงไดในบรรทัด
ทั้งตนเงินดอกเบี้ยเสียกันมา

กฤษณาสอนนองคํากลอน ฉบับชาวบาน
เมืองเพชรบุรี สอนไมใหฉอโกงของผูอื่น เมื่อหยิบ
ยืมของเขามาใช หากเกิดความเสียหายตองซอมแซม
ใหอยูใ นสภาพเดิมหรือไมกต็ อ งชดใชคา เสียหายให
แกเขา แตไมควรปลอยปละละเลยทําเฉยเสีย เพราะ
สังคมเห็นวาการละเลยนั้นมีคาเทาการฉอโกงเขา
เมือ่ รูว า ไมควรฉอโกงผูอ นื่ แลวก็ตอ งระวังตนไมให
ผูอื่นมาฉอโกงตนเองได ดังนั้น กฤษณาสอนนอง
คํากลอน ฉบับชาวบานเมืองเพชรบุรี จึงยังไดสอน
วิธีการปองกันการถูกโกงเมื่อมีคนมาหยิบยืมเงิน
จงกมหนาหากินขางหนาเถิด
คอยแคะไดใสปากตามยากเย็น

จากคํ า ประพั น ธ เ รื่ อ งกฤษณาสอนน อ ง
คํากลอน ฉบับชาวบานเมืองเพชรบุรี แสดงใหเห็น
วาสังคมไมไดสงั่ สอนใหผหู ญิงงอมืองอเทา แตสอน
ใหผูหญิงรูจักทํามาหากินเลี้ยงชีพโดยสุจริต แมวา
จะมีรายไดนอ ยก็ตอ งรูจ กั ใชจา ยใหพอเหมาะพอควร
ตามอัตภาพของตน
บทบาทและหนาที่ของความเปนหญิงทั้ง

ใหกูหนี้ยืมสินทุกสิ่งสรรพ
ขึ้นแรมเปนสําคัญเปนมั่นคง
ยึดเปนหลักจริงจังอยาพลั้งหลง
ใหเขียนลงกรมทัณฑนะขวัญตา
ใหแจงจัดจดจําใหแนนหนา
จงจดจารึกไวใหแนนอน
(ธนู บุณยรัตพันธุ, 2523)
ของตน โดยการใหทาํ สัญญาลงชือ่ ผูก ยู มื วันเดือนป
ทีก่ ยู มื รวมทัง้ จํานวนเงินตนและดอกเบีย้ ใหครบถวน
จะเห็นไดวาสังคมสอนใหผูหญิงมีคุณธรรมรูจัก
กตัญู ไมฉอโกงผูอื่น และในขณะเดียวกันก็ตอง
ไมซื่อตรงจนถูกผูอื่นโกงได
1.1.6 การเลี้ยงชีพสุจริต กฤษณาสอนนอง
คํากลอน ฉบับชาวบานเมืองเพชรบุรี ชี้ใหเห็นวา
ผูหญิงตองประกอบอาชีพหาเลีย้ งตนเองใหได ดังคํา
ประพันธวา

ทรัพยประเสริฐเย็นใจไมเกิดเข็ญ
ถาบุญแลวคงเปนไปตามบุญ
(ธนู บุณยรัตพันธุ, 2523)
6 ประการขางตนแสดงใหเห็นวา สังคมคาดหวังให
ผูหญิงมีความงดงามทั้งดานรางกาย วาจา และจิตใจ
เพื่อที่จะอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข อีกทั้ง
ยั ง คาดหวั ง ว า ผู  ห ญิ ง สามารถดู แ ลกิ จ การภายใน
บ า นเรื อ นได และในขณะเดี ย วกั น ก็ ส ามารถ
ประกอบอาชีพเลีย้ งดูตนเองไดอกี ดวย อาจกลาวได
วาความคาดหวังสูงสุดของสังคมที่มีตอผูหญิง คือ
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ตองการใหผูหญิงสามารถพึ่งพาตนเองไดและไม
เปนภาระแกผอู นื่ ในทุกดานทัง้ เรือ่ งความเปนอยูแ ละ
เศรษฐกิจ
1.2 บทบาทและหนาที่ของความเปนหญิง
ที่สังคมไมยอมรับ กฤษณาสอนนองคํากลอน ฉบับ
ชาวบานเมืองเพชรบุรี แสดงใหเห็นวาสังคมกลาว
ตําหนิผูหญิงที่มีพฤติกรรมที่ผิดไปจากบรรทัดฐาน
ทีส่ งั คมกําหนดไว และกลาวหามไมใหผหู ญิงปฏิบตั ิ
อยาทําปากจั๊บจั๊บขยับเคี้ยว
เหมือนสุกรกินรําระยําไพร
...
เมื่ออาบนํ้าเจาจงหันหนามา
อยาเลนโลดโดดเตนเปนกุลี
...
บวนนํ้าลายคายหมากจงแลดู
จะเปรอะเปอนเชือนแชแมจงมอง
อยาทําตํ่าเหมือนหนึ่งการักษาไข
...
จะเรียกวาผูดีมิไดตอง
กิริยามารยาทไมเทียมคน
จะเรียกวาผูดีหามิได
ดูอาการเหมือนอยางนางชะนี
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ตนตามแบบผูห ญิงเหลานัน้ โดยไดกลาวถึงบทบาท
และหนาที่ของความเปนหญิงที่สังคมไมยอมรับ
3 ประการ คือ เปนผูมีมารยาททราม เปนผูเกี่ยวของ
กับอบายมุข และเปนหญิงโสเภณี ดังตอไปนี้
1.2.1 ผูมีมารยาททราม กฤษณาสอนนอง
คํากลอน ฉบับชาวบานเมืองเพชรบุรี กลาวถึงผูห ญิง
ที่มีมารยาททราม ไวดังนี้

ชั่วทีเดียวมัวหมองไมผองใส
จงจําไวนารีศรีสุดา
ดูผืนผาไวที่ฝงวารีศรี
เจาอยาดําเกศีวารีริน
อะไรอยูที่ไหนจะถูกตอง
ถาบานรองแมจงแลใหแนนอน
ดูตํ่าไรเต็มประดาดวงสมร
ผิดทํานองวิบัติใหขัดสน
ทรชนตํ่าชาเปนราคี
เหมือนโจรไพรตํ่าชานาบัดสี
ใชผูดีอยาไดแลแมดวงดา
(ธนู บุณยรัตพันธุ, 2523)

กฤษณาสอนนองคํากลอน ฉบับชาวบาน ไมชอบผูหญิงที่มีมารยาทไมงดงาม จึงไดนําไป
เมืองเพชรบุรี กลาวเปรียบผูมีมารยาททรามวามี เปรียบกับลักษณะของสัตวและคนไมดีตาง ๆ เพื่อ
ลักษณะเหมือนสัตวหรือผูที่มีฐานะทางสังคมตํ่า ไมใหปฏิบัติตามแบบนั้น
ไดแก หมู กา ชะนี กุลี และโจร แสดงใหเห็นวาสังคม
1.2.2 ผู  เ กี่ ย วข อ งกั บ อบายมุ ข กฤษณา
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สอนนองคํากลอน ฉบับชาวบานเมืองเพชรบุรี ได เดือดเนือ้ รอนใจ ดังนัน้ ผูห ญิงทีด่ ไี มควรยุง เกีย่ วกับ
แสดงใหเห็นวาสังคมทีม่ อี บายมุขจะเปนสังคมทีไ่ ม อบายมุ ข ต า ง ๆ ทั้ ง การพนั น และสิ่ ง เสพติ ด ดั ง
สงบสุ ข ผู  ที่ ยุ  ง เกี่ ย วกั บ อบายมุ ข จะได รั บ ความ ความวา
ขวัญเอยอยาไปเลยเลนพนัน
ตั้งแตนี้พี่จะหามแมทรามเชย
ผาจะหมองของจะหายระคายเคือง
เสียทั้งทรัพยยับทั้งรูปนะนวลนอง
เปรียบเหมือนหงสทรงสัตยสวัสดี
...
อยาทําตัวอยางหญิงชั่วที่มัวเมิน
เอาเมรัยใสปากความยากหาย
บางก็เที่ยวสูบฝนกินกัญชา
...
ใจกระดางอยางสารถูกเหลาวาง
ดูตํ่าชาสาระยําชั่วซํ้าสาม
...
สาวแสแกเฒาเหลาสตรี
ไมรักตัวอยากชั่วจงทําตาม
ถารักงามแลวอยาพานใหจานเจือ
นวลละอองทองทิพยชมพูนุช
อยาเอาพิมเสนไประคนปนปะเกลือ

กฤษณาสอนนองคํากลอน ฉบับชาวบาน
เมืองเพชรบุรี ชีใ้ หเห็นโทษของอบายมุข ไดแก การ
เลนการพนัน รวมทั้งการเสพสิ่งเสพติดทั้งสุรา ฝน
และกัญชา อีกทัง้ แสดงใหเห็นลักษณะของผูท ลี่ มุ หลง
ในอบายมุขนัน้ วาเปนผูห มองเศราหมดสงาราศี ผูแ ตง

บอนสะแกมันจะกันเอาขวัญเมือง
อยาไปเลยนวลจะราหนาจะเหลือง
ยับทั้งเรื่องเคืองทั้งใจไมไยดี
เสียขมิ้นดินสอพองแมโฉมศรี
ไปลงที่บอบานจัณฑาลเมือง
กินแตเหลาเฝาแตเพลินทุกเวลา
จิตสบายเกิดโสมนัสสา
ขมิ้นแปงแตงออกราตาเปนมัน
อยาเอาอยางนะนองจะหมองนวล
ดูหยาบหยามทุจริตทําผิดผวน
อยาดูเยี่ยงนางนารีที่หยาบหยาม

บริสุทธิ์ดวงแลงไมแฝงเฝอ
อยาลงเรือนํ้าครําไปตามกัน
(ธนู บุณยรัตพันธุ, 2523)
ใชความเปรียบ เปนตนวาเปรียบผูหญิงเปนเหมือน
หงสซึ่งเปนสัตวที่สงางาม แตเมื่อผูหญิงไปยุงเกี่ยว
กั บ อบายมุ ข ก็ เ ปรี ย บได กั บ หงส ซึ่ ง ตกลงในบ อ
จัณฑาล หมายถึง สระนํ้าที่ตํ่าชาสกปรก ซึ่งเปนสิ่ง
ที่ไมคูควรกัน ดังนั้น ผูหญิงจึงไมควรเขาไปยุงเกี่ยว

มิตคิ วามเป็ นหญิงในกฤษณาสอนน้ องคํากลอนฉบับชาวบ้ านเมืองเพชรบุรี
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กับอบายมุข
ฉบับชาวบานเมืองเพชรบุรี ไดกลาวถึงผูหญิงที่
1.2.3 หญิงโสเภณี กฤษณาสอนนองคํากลอน ประกอบอาชีพโสเภณี ไวดังนี้
แตกอนนั้นเรามีเปนศรีเมือง
หาใสปากเชาเย็นไมเวนวาง
สอยผมสมหนามาลารอย
รอยมาลัยใสกรใหเปรมปรีดิ์
ขมิ้นแปงแตงผัดสะอาดเอี่ยม
เที่ยวเรรายขายรูปแหงอาตมา
อยาเอาอยางนางสาวฉบับนี้
อยาเอาทองคํานํ้าแปดไปปนลง
...
แพศยาอาธรรมจําพวกนี้
คนออกชื่อลือนามอยูเกรียวกราว
หญิงนักเลงโปแปะและสกา
ปากหวานขมเพราะทุกคํามี
หญิงสามชื่อเจาอยาถือเปนตัวอยาง
แปะโปโรงบอนนี้หลายกระบวน

จากคํ า ประพั น ธ เ รื่ อ งกฤษณาสอนน อ ง
คํากลอน ฉบับชาวบานเมืองเพชรบุรี ขางตนแสดง
ใหเห็นวาสังคมเห็นวาผูหญิงที่หาเลี้ยงตนเองดวย
การประกอบอาชี พ โสเภณี นั้ น เป น ผู  ห ญิ ง ที่ ไ ม ดี
ไมควรเอาเปนเยีย่ งอยาง เพราะผูห ญิงเหลานีใ้ ชเวลา
สวนใหญแตงหนาแตงตัวตนเองใหดงู ดงาม เนือ่ งจาก
ตองใชเรือนรางในการทํามาหากิน ผูหญิงเหลานี้จึง
ไมไดใสใจดูแลบานเรือนหรือกระทําสิ่งตาง ๆ ตาม
บทบาทของผูห ญิงทีส่ งั คมกําหนดไว ผูแ ตงใชความ

บัดนี้เราแคนเคืองใหขัดขวาง
อยาเอาอยางนวลนางโสภิณี
ทัดหูหอยแตงแงหมแพรสี
กระจกหวีมิไดเวนสักเวลา
ดูเลหเหลี่ยมเหมือนจะลอยในเวหา
เลี้ยงชีวากวาชีวิตจะปลิดปลง
สังกะสีดอกนะแมอยาแลหลง
จะเสียพงศเสียเผาเหลาผูดี
นครโสภิณีหญิงสาวหาว
ถึงตัวแกก็เปนสาวสิบหาป
เหมือนหนึ่งเดินแกผาหมแพรสี
เปนผูดีนําแนะอีแปะยวน
ผิดทาทางโฉมงามทรามสงบ
เอาเงินชวนตอเงินใหเรามา
(ธนู บุณยรัตพันธุ, 2523)
เปรียบวาหญิงโสเภณีเปนเพียงสังกะสีซงึ่ คานอย แต
ผูห ญิงทีด่ จี ะมีคา มากเหมือนทองนํา้ แปดซึง่ เปนทอง
บริ สุ ท ธิ์ อี ก ทั้ ง หญิ ง โสเภณี เ ป น ผู  ที่ ยุ  ง เกี่ ย วกั บ
อบายมุขและมีสามีเปนจํานวนมาก ซึ่งเปนสาเหตุ
ทําลายความสงบสุขในสังคมอีกดวย
กฤษณาสอนนองคํากลอน ฉบับชาวบาน
เมืองเพชรบุรี ไดแสดงใหเห็นมิตคิ วามเปนหญิงตาม
ที่สังคมตองการ โดยกําหนดพื้นที่และบทบาทของ
ผูห ญิงไวอยางชัดเจน กวีไดถา ยทอดขนบธรรมเนียม
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ประเพณี ข องสั ง คมที่ กํ า หนดบทบาทหน า ที่ ข อง
ความเปนหญิงใหผูหญิงยึดถือเปนแบบอยางและ
ปฏิบัติตามอยางเครงครัด โดยใชกลวิธีการชื่นชม
ยกยอง กลาวถึงผลดีสําหรับผูปฏิบัติตาม และใช
การตํ า หนิ ก ล า วถึ ง ผลเสี ย ของผู  ไ ม ดํ า เนิ น ตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีดังกลาว โดยผูหญิงที่ไม
ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีตามที่สังคม
กําหนดไวจะไดรับการตําหนิจากคนในสังคมและ
อาจกลายเปนบุคคลทีไ่ มพงึ ปรารถนาในสังคม การ
เปนบุคคลที่ไมพึงปรารถนาในที่นี้ หมายถึง ผูหญิง
คนนั้นจะไมไดรับเลือกใหแตงงานกับผูชาย
2. กลไกการควบคุ ม สั ง คมผ า นกฤษณา
สอนนองคํากลอน ฉบับชาวบานเมืองเพชรบุรี
การจั ด ระเบี ย บทางสั ง คม (Social
Organization) หมายถึ ง การทํ า ให เ กิ ด ความมี
ระเบียบขึ้นในสังคมมนุษย (ศิริรัตน แอดสกุล,
2544) เพื่อใหมนุษยที่มีความตองการแตกตางกัน
สามารถอาศัยอยูใ นสังคมเดียวกันไดอยางมีความสุข
องคประกอบสําคัญในการจัดระเบียบสังคมมี 2
ประการ คือ บรรทัดฐาน (Norm) หมายถึง แนวทาง
ปฏิบัติตนใหถกู ตองเหมาะสม เปนกฎกติกามารยาท
ในการอยูรวมกันในสังคม และสถานภาพ (Status)
หมายถึง หนาทีท่ บี่ คุ คลไดรบั โดยกําเนิด (สุดา ภิรมย
แกว, 2544)
มนุษยสรางบรรทัดฐานขึ้นเพื่อใชควบคุม
และเปนแนวทางการปฏิบตั ติ นในสังคม บรรทัดฐาน
ถือเปนมาตรฐานกําหนดวาการกระทําใดถูกหรือ
ผิด สมควรหรือไมสมควรที่จะไดรับการยอมรับ
นอกจากนี้ มนุษยยงั กําหนดสถานภาพหรือตําแหนง
ตาง ๆ ใหติดตัวคนในสังคมไว เพื่อใหแตละคนรูวา
ตนมีหนาที่ตองเกี่ยวของสัมพันธกับบุคคลอื่นใน
ฐานะใด การที่จะใหมนุษยยอมรับบรรทัดฐานของ
สังคมและสถานภาพของตนเองนั้นยอมเกิดขึ้นเมื่อ

มนุษยเขาสูกระบวนการขัดเกลาทางสังคม
กระบวนการขัดเกลาทางสังคม หมายถึง
กระบวนการในการถ า ยทอดความรู  ความคิ ด
ทัศนคติ อุดมการณ บุคลิกภาพ ของสังคมจากรุน
หนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง นอกจากนี้ การขัดเกลาทาง
สังคมยังมีจดุ มุง หมายเพือ่ ชวยสรางระเบียบวินยั ขัน้
พื้นฐาน สรางแรงบันดาลใจ สอนใหบุคคลรูจัก
บทบาททางสังคม และชวยใหบุคคลมีทักษะดาน
ตาง ๆ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมที่จะเขารวม
กิจกรรมทางสังคม กระบวนการขัดเกลาทางสังคม
สามารถทําได 2 ทาง คือ การขัดเกลาทางสังคม
โดยตรง เชน การสั่งสอนและฝกอบรมโดยพอแม
และครูบาอาจารย ฯลฯ และการขัดเกลาทางสังคม
โดยออม เชน การฟงอภิปราย การอานหนังสือ การ
ชมภาพยนตร ฯลฯ ทําใหเกิดการปรับตัวและพัฒนา
บุคลิกภาพใหเปนไปตามที่สังคมคาดหวัง (จํานงค
อดิ วั ฒ นสิ ท ธิ์ , เฉลี ย ว อดิ วั ฒ นสิ ท ธิ์ , ประพี ร 
วิรยิ ะสมบูรณ, เสาวคนธ สุดสวาสดิ,์ สุดา ภิรมยแกว
และสรุพันธ เพชรราภา, 2540)
การอานวรรณกรรมเปนการขัดเกลาทาง
สั ง คมโดยอ อ ม กล า วคื อ ถ อ ยคํ า หรื อ ภาพของ
ตัวละครในวรรณกรรมมีสวนในการสรางตัวตน
ในอุดมคติ (Ideal-self) หรือภาพแบบอยางใหกับ
บุคคล ทําใหบุคคลมุงที่จะพัฒนาตนเองใหเปนไป
ตามภาพแบบอยางนัน้ ในกฤษณาสอนนองคํากลอน
ฉบับชาวบานเมืองเพชรบุรี ไดสรางภาพแบบอยาง
ของผูหญิงที่ดีวาจะตองมีความงดงามทั้งรางกาย
วาจา และจิตใจ สามารถพึ่งพาตนเองได อีกทั้งไม
ยุงเกี่ยวกับอบายมุขและไมเปนหญิงโสเภณี การที่
ผูหญิงตองปฏิบัติตนใหเปนไปตามภาพแบบอยาง
นัน้ เพือ่ ใหผชู ายเห็นวาผูห ญิงนัน้ มีคณ
ุ สมบัตทิ ดี่ แี ละ
เพียบพรอมทีจ่ ะเปนคูช วี ติ ของผูช ายได ดังความวา

มิตคิ วามเป็ นหญิงในกฤษณาสอนน้ องคํากลอนฉบับชาวบ้ านเมืองเพชรบุรี
สุภาวดี เพชรเกตุ

บุปผาชาติยอมสะอาดดวยกลิ่นสี
รอนลอคลอเคลาจนเมามัว
ถาบุปผาราโรยเปนรอยตอง
ภุมรีมิไดเคลาเสาวคนธ
...
คอยนุงเจียมหมเจียมไวใหดี
อยาเรงรัดมันจะตัดเอาตนทุน
...
เมื่ออยากไดสามีที่ดีลํ้า
ถึงยากจนพนคําเขานินทา

กวีใชคาํ เปรียบผูห ญิงเปนดอกไม ผูช ายเปน
แมลง แสดงใหเห็นทัศนะของสังคมวาเห็นผูหญิง
และผูช ายเปนสิง่ ทีค่ กู นั เหมือนแมลงทีเ่ ฝาคลอเคลา
ดอกไม แตหมูแ มลงหรือผูช ายนัน้ ยอมเลือกดอกไม
ที่ ส ะอาดบริ สุ ท ธิ์ มี ค วามงดงามและหอมหวาน
มวลดอกไม ห รื อ ผู ห ญิ ง จึง จํา เป น ที่ จ ะต อ งรัก ษา
ความสะอาดบริสุทธิ์มีความงดงามและหอมหวาน
เหลานัน้ ใหแกหมูแ มลงหรือผูช ายในเวลาทีเ่ หมาะสม
โดยการปฏิบตั ติ นตามบทบาททีส่ งั คมไดกาํ หนดไว
ผูหญิงจึงจะมีคุณคาคูควรสําหรับผูชาย
ในกฤษณาสอนนองคํากลอน ฉบับชาวบาน
เมืองเพชรบุรี ไดสอนใหผูหญิงเปนคนดี โดยการ
ปฏิบัติตนตามบทบาทและหนาที่ที่สังคมยอมรับ 6
ประการ และไมปฏิบตั สิ งิ่ ทีส่ งั คมไมยอมรับ 3 ประการ
หากปฏิบัติตนดังกลาวจะทําใหเปนที่ชื่นชอบและ
ไดแตงงานกับผูชาย ซึ่งนับเปนการขัดเกลาทาง
สังคมอยางแยบคาย โดยการบอกวาผูหญิงตองเปน
คนเช น ไร ด ว ยวิ ธี ก ารใด และจะได รั บ ผลลั พ ธ
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ภุมรีแลเห็นก็ยิ้มหัว
หมายจะกลั้วคลึงเคลาเสาวคนธ
ดูเศราหมองแลเห็นไมเปนผล
เพราะกลิ่นตนเสียศรีไมมีงาม
ที่สามีคงไดไมเสื่อมสูญ
จะชวดเฝาเอาบุญนะนองอา
จงกระทํารําไพไวเถิดหนา
แมปญญาแลวคงไดดังใจจง
(ธนู บุณยรัตพันธุ, 2523 )
อยางไร การขัดเกลาทางสังคมผานงานวรรณกรรม
เปนการขัดเกลาทางสังคมโดยออม ผูหญิงที่อาน
วรรณกรรมจะคอย ๆ ซึมซับ เห็นดวย และยอม
ปฏิบตั ติ ามกรอบขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม
ที่สอดแทรกไวในวรรณกรรม อันนําไปสูการอยู
รวมกันอยางเปนสุขในสังคม

การอภิปราย

ในบรรดาวรรณกรรมเรือ่ งกฤษณาสอนนอง
ทัง้ ในลักษณะวรรณกรรมแปล วรรณกรรมแบบฉบับ
และวรรณกรรมทองถิ่น มีทั้งสิ้น 7 สํานวน (รัชฎา
พุฒิประภาส, 2543) อันไดแก (1) วินิจฉัยเรื่อง
กฤษณาสอนนอง พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (2) กฤษณาสอนนอง
ฉบับธนบุรี (3) กฤษณาสอนนองคําฉันท พระนิพนธ
สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระปรมานุชติ ชิโนรส
(4) กฤษณาสอนนองคํากลอน (5) ปริสนาสอนนอง
ฉบับนายวิน เลขะธรรม (6) กฤษณาสอนนองฉบับ
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ภาคอีสาน และ (7) กฤษณาสอนนองคํากลอน ฉบับ
ชาวบานเมืองเพชรบุรี นั้น มีเพียงกฤษณาสอนนอง
คํากลอน ฉบับชาวบานเมืองเพชรบุรี เพียงเรือ่ งเดียว
เทานั้นที่มุงสอนผูหญิงที่ยังไมไดแตงงาน
เปาหมายในการสอนที่แตกตางกันของ
กฤษณาสอนนองคํากลอน ฉบับชาวบานเมืองเพชรบุรี
ดังกลาวแสดงใหเห็นถึงความคิดที่คมคายของกวี
ทีม่ งุ สอนผูห ญิงทีย่ งั ไมไดแตงงาน เพือ่ ทีจ่ ะเตรียมพรอม
ใหผูหญิงแสดงบทบาทที่เหมาะสมตั้งแตวัยแรกรุน
เมือ่ แตงงานออกเรือนไปแลวจะไดปฏิบตั หิ นาทีน่ นั้
ไดอยางดีโดยไมตองเสียเวลาฝกฝนอีก กวีอาจจะ
เห็นวาควรสอนผูหญิงตั้งแตแรกรุน เพราะเห็นวา
ไมออ นนัน้ ดัดงาย ไมแกดดั ยาก ดังนัน้ การสอนเด็ก
ย อ มง า ยกว า ผู  ใ หญ แ ละเป น การป อ งกั น การเกิ ด
ปญหาผูห ญิงทีแ่ ตงงานไปแลว แตไมสามารถแสดง
บทบาทความเปนผูหญิงตามที่สังคมกําหนดได
จากวรรณกรรมเรื่ อ งกฤษณาสอนน อ ง
คํากลอน ฉบับชาวบานเมืองเพชรบุรี แสดงใหเห็น
วาเปาหมายสูงสุดที่ผูหญิงตองเปนคนดี คือ เพื่อให
ไดแตงงานกับผูชาย สังคมไทยแตเดิมผูหญิงเมื่อ
ยังเล็กจะอยูใ นความปกครองของพอแม หากพอแม
เสียชีวิตก็อาจจะไปอยูในความปกครองของญาติ
ผูใหญอื่น ๆ เมื่อโตพอก็จะมีผูมาสูขอไปเปนภรรยา
หญิงผูนั้นก็จะอยูในความปกครองของสามี ดังเชน
กฤษณาและศรีสุวรรณ เมื่อพอแมเสียชีวิตก็อยูใน
ความดูแลของตายาย เนือ่ งจากในสมัยโบราณเชือ่ วา
ผู  ห ญิ ง ไม ส ามารถอยู  โ ดยลํ า พั ง ได ดั ง นั้ น การ
แตงงานจึงเปนสิ่งจําเปนและทําใหผูหญิงที่ไมได
แตงงานถูกมองในแงลบ ลักษณะดังกลาวแตกตาง
กับปจจุบนั ทีผ่ หู ญิงสามารถดูแลตนเองไดทงั้ ในดาน
ความปลอดภัยและดานเศรษฐกิจ อีกทัง้ เมือ่ พนจาก
การดูแลของพอแมแลว ผูหญิงในปจจุบันสามารถ

ดูแลตนเองไดจงึ เลือกเปนโสด อยางไรก็ตามจากการ
ศึกษาของ กัญญารัตน สุดสอาด (2542) ชี้ใหเห็นวา
แมผูหญิงจะสามารถดูแลตนเองได แตยังมีผูหญิง
โสดบางกลุมรูสึกไรคา กดดัน และรูสึกวาตนเอง
ผิ ด ปกติ ในขณะที่ ผู  ช ายกว า ครึ่ ง เห็ น ว า ผู  ห ญิ ง ที่
เป น โสดเนื่องมาจากมีขอบกพรอง เชน รูปราง
หนาตาไมดงึ ดูดเพศตรงขาม และนิสยั ไมดี แสดงให
เห็ น ว า สั ง คมไทยตั้ ง แต อ ดี ต จนถึ ง ป จ จุ บั น ยั ง คง
สืบทอดความคิดที่วาผูห ญิงตองแตงงานมีสามี มิใช
เพื่อสืบเผาพันธุมนุษยเทานั้น แตเปนการแสดงให
เห็นวาหญิงผูนั้นมีคุณคามากพอที่จะไดรับเลือกให
แตงงานอยูเคียงคูกับผูชาย

บทสรุป

ลักษณะคําสอนและการกําหนดมิติความ
เป น หญิ ง ในวรรณกรรมเรื่ อ งกฤษณาสอนน อ ง
คํ า กลอน ฉบับชาวบานเมืองเพชรบุรี ไดแสดงให
เห็นมิติความเปนหญิงตามที่สังคมตองการ โดย
กําหนดลักษณะของผูหญิงไวอยางชัดเจน กลาวคือ
ผูหญิงที่ดีจะตองมีรูปลักษณ และจิตใจที่งดงาม มี
กิริยามารยาทเรียบรอย มีความเปนแมบานแมเรือน
รู  จั ก วางตั ว ให เ หมาะสม เป น ผู  มี คุ ณ ธรรม และ
ประกอบอาชีพสุจริต สวนผูหญิงที่ไมดีนั้น คือ มี
มารยาททราม เกี่ยวของกับอบายมุข และเปนหญิง
โสเภณี พื้นที่ของผูหญิง คือ บาน หนาที่หลัก คือ
ดูแลบาน จัดเตรียมขาวปลาอาหาร ปรนนิบัติและ
ดูแลทุกขสุขของผูชาย การที่ผูหญิงปฏิบัติตนตาม
บทบาททีส่ งั คมกําหนดก็เพือ่ ทีจ่ ะใหเปนทีถ่ กู ใจของ
ผูชาย บทบาทที่เหมาะสมของผูหญิงกําหนดไวนั้น
เพื่อใชเปนกลไกในการจัดระเบียบสังคมใหทุกคน
อยูรวมกันอยางเปนสุข

มิตคิ วามเป็ นหญิงในกฤษณาสอนน้ องคํากลอนฉบับชาวบ้ านเมืองเพชรบุรี
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