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บทคัดย่อ
บทความวิจัยเรื่องนีม้ ุ่งศึกษาวิเคราะห์ตัวละครนางแก้วหน้าม้าในบทละครนอกเรื่อง แก้วหน้าม้า พระนิพนธ์
ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1. เพื่อศึกษาสถานภาพเอกภรรยา
ชนชั้นไพร่ที่เหนือกว่าภรรยาจ้าวคนอื่นๆ ของนางแก้วหน้าม้า และ 2. เพื่อศึกษาลักษณะของนางแก้วหน้าม้าที่คู่ควร
ได้รับการยกย่องเป็นเอกภรรยา ผลการศึกษาพบว่า สามีและครอบครัวของสามีรักและยกย่องนางแก้วหน้าม้ามากกว่า
ภรรยาจ้าวคนอื่นๆ อีกทั้งการมีอานาจเหนืออนุภรรยา แสดงให้เห็นสถานภาพของนางแก้วหน้าม้าเป็นเอกภรรยา ชน
ชั้นไพร่ทเี่ หนือกว่าภรรยาชนชั้นจ้าว นางแก้วหน้าม้ามีลักษณะที่คู่ควรได้รับการยกย่องให้เป็น เอกภรรยา คือ 1) มีรูป
โฉมงดงามกว่าภรรยาคนอื่นๆ ของสามี 2) รักและซื่อสัตย์ต่อสามี 3) ปรนนิบัติดูแลสามีและให้กาเนิดบุตรชายเพื่อสืบ
เชื้อสายได้ 4) ดูแลตนเองได้และเป็นผู้ช่วยเหลือสามี และ 5) ให้ความเมตตาต่อภรรยาคนอื่นๆ ของสามี และบริวาร
บทละครนอกเรื่องแก้วหน้าม้า พระนิพนธ์ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์ แสดงถึงการเรียกร้อง
ความเท่าเทียมของชนชั้นในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ การสะท้อนปัญหาครอบครัวและทางออกที่เกิดจากผู้ชายมี
ภรรยาหลายคน และความคาดหวังต่อผู้หญิงในการเป็นภรรยาที่ดีของสังคมไทย
คาสาคัญ: บทละครนอกเรื่องแก้วหน้าม้าพระนิพนธ์ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงภูวเนตร นรินทรฤทธิ์
นางแก้วหน้าม้า ภรรยาชนชั้นไพร่

Abstract
This article aims to analyze Kaew Na Ma character in Kaew Na Ma Play written by Prince
Phuwanatenarinrit. There are 2 objectives: 1. to study Keaw Na Ma's status of commoner wife over other master
wifes, and 2. to study characteristic of Kaew Na Ma as a master wife. The fact that the master and his family
put Kaew Na Ma’s status superior to other wives and more powerful than other matyrs indicates that Kaew Na
Ma's commoner status is higher than master wife status. Kaew Na Ma superior characteristics as a master wife
includes 1) her beauty over other wives, 2) her love and loyalty for the master, 3) her care for the master and
giving birth to a son, 4) self-care and support to the master 5) merciness to the servants and other wives. Kaew
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Na Ma Play by Prince Phuwanatenarinrit exhibits the claim for equality in Thai society in Rattanakosin era,
reflection of family problems caused by polygamy and their solutions, and Thai society’s expectation for the
good wife.
Keywords: Kaew Na Ma’s Lakhonnok by Prince Phuwanatenarinrit, Kaew Na Ma, commoner wife.
ความเป็นมาของปัญหา
แก้วหน้าม้า เป็นวรรณกรรมพื้นบ้านภาคกลาง
ที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์เกิด
การสร้ างวรรณกรรมลายลั กษณ์ เรื่ องแก้ วหน้ าม้ าขึ้ น
หลายสานวนทั้งสานวนร้อยแก้วและร้อยกรอง (อัควิทย์
เรืองรอง, 2548) วรรณกรรมเรื่องนี้ กล่าวถึงนางแก้ว
หน้ า ม้ า หญิ ง ชาวบ้ า นป่ า ที่ เ กิ ด มามี รู ป ร่ า งหน้ า ตา
อั ป ลั ก ษณ์ เ หมื อ นม้ า นางเก็ บ ว่ าวของพระราชโอรส
พิ น ทองได้ จึ ง ขอถวายตั ว เป็ นมเหสี เ พื่ อ แลกกั บว่ า ว
แต่ไม่ได้รับการยอมรับจากสามีและครอบครัวของสามี
นางแก้วหน้าม้าในร่างอีก 2 ร่าง คือ นางมณีผู้มีรูปโฉม
งดงามและมานพผู้ มี ฤ ทธิ์ ม าก ต้ อ งใช้ ทั้ ง ปั ญ ญา
ความสามารถ ความกล้าหาญ ความมุ่งมั่น ความสวย
และรักแท้ พิสูจน์ตนเองจนเอาชนะใจสามีได้สาเร็จ
วรรณคดี ไทยสมั ยรั ตนโกสิ นทร์ ตอนต้ นเรื่ อง
บทละครนอกเรื่ องแก้ วหน้ าม้ า พระนิ พนธ์ ในพระเจ้ า
บรมวงศ์ เธอ กรมหลวงภู วเนตรนริ นทรฤทธิ์ เป็ นเรื่ อง
แก้วหน้าม้าสานวนที่น่าสนใจ เพราะสร้างตัวละครนาง
แก้ ว หน้ า ม้ า ให้ มี ห น้ า ตาคล้ า ยม้ า และสามารถถอด
หน้าม้าออกได้ ซึ่งมีอิทธิพลต่อเรื่องแก้วหน้าม้าสานวน
อื่นๆ (ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต, 2548) นักวิชาการสนใจ
ศึ ก ษาตั ว ละครนางแก้ ว หน้ า ม้ า ซึ่ ง มี บ ทบาทและ
บุคลิกลักษณะแตกต่างไปจากตัวละครเอกฝ่ายหญิงใน
วรรณคดี ไทย คื อ มี ห น้ าตาอั ปลั กษณ์ ฐานะต่ าต้ อ ย
กิริยาไม่งาม มีลักษณะและความสามารถเท่าเทียมหรือ
เหนื อ กว่ า ผู้ ช าย เช่ น จตุ พ ร มี ส กุ ล (2540) เขี ย น

วิทยานิพนธ์เรื่อง ‚การศึกษาเชิงวิเคราะห์บทละครนอก
พระนิ พนธ์ ในพระเจ้ า บรมวงศ์ เธอ กรมหลวงภู วเนตร
นรินทรฤทธิ์‛ ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต (2548) เขียนบทความ
วิ จั ยเรื่ อง ‚แก้ วหน้ าม้ า: ความหมายของหน้ าม้ าและ
นางเอกแบบใหม่ ‛ อั ค วิ ท ย์ เรื อ งรอง (2548) เขี ย น
บทความวิจัยเรื่อง ‚เมื่อ ‘หญิง’ ประกาศชัยเหนือ ‘ชาย’:
บทบาทหน้ าที่ ของวรรณกรรมเรื่ อง ‘แก้ วหน้ าม้ า ’ ใน
สั ง คมไทย‛ และปรมิ น ทร์ เครื อ แดง (2558) เขี ย น
บทความเรื่อง ‚อ่านแก้วหน้าม้า : สงสัย ‘วีรสตรี’ ต้องคู่
กับ ‘กษัตริย์อ่อนแอ’ จริงหรือ?”
การศึกษาวิเคราะห์ตั วละครนางแก้วหน้าม้ า
ยังไม่ มี ผู้ใดสนใจศึกษาวิ เคราะห์ ว่า นางแก้ วหน้ าม้ ามี
สถานภาพเป็นเพียงภรรยาชนชั้นไพร่ของพระพินทอง แต่
กลับได้รับการยกย่องมากกว่าภรรยา คนอื่นๆ ที่เป็นชน
ชั้นจ้าว และนางแก้วหน้าม้ามีคุณลักษณะอย่างไรที่ทา
ให้นางเป็นเอกภรรยาได้
ผู้วิจัยเห็นว่า ภายใต้สีสันและความสนุกสนาน
ของบทละครนอกเรื่องนี้ผ่านความขัดแย้งระหว่างภรรยา
น้อยกับภรรยาหลวงตามขนบนิยมของวรรณกรรมแนว
จักรๆ วงศ์ๆ ซึ่งจะกล่าวถึง การหึงหวง ทะเลาะวิวาท และ
การใช้ภาษาด่าทอแฝงนัยทางเพศที่สร้างสีสันและความ
สนุกสนาน ยังมีนัยแสดงถึงการต่อสู้เรื่องชนชั้นระหว่าง
ชนชั้นไพร่กับชนชั้นจ้าวจากการที่นางแก้วหน้าม้า ซึ่งเป็น
เพี ย งชนชั้ น ไพร่ แต่ ไ ด้ รั บ ยกย่ อ งเป็ น พระมเหสี ข อง
พระพินทองเหนือชายาคนอื่นๆ ของพระพินทอง ซึ่งเป็น
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ชนชั้นจ้าว บทละครนอกเรื่องแก้วหน้าม้าน่าจะเรียกร้อง
ความเท่ า เที ย มของคนชั้ น ล่ า งในสั ง คมไทยสมั ย
รัตนโกสินทร์ผ่านสถานภาพของนางแก้วหน้าม้าเพราะ
ความคับข้องใจต่อความแตกต่างของชนชั้น รวมถึงความ
คับข้องใจของเอกภรรยาเมื่อสามีมีภรรยาหลายคน ทาให้
เอกภรรยาและอนุ ภรรยามั กมี ปั ญหาขั ดแย้ งกั น การ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะทาให้เข้าใจบทบาทของบทละครนอก
เรื่ องแก้ วหน้ าม้ า พระนิ พนธ์ ในพระเจ้ าบรมวงศ์ เธอ
กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์ต่อการแสดงออกถึงความ
เท่ า เที ย มเรื่ อ งชนชั้ น ในสั ง คม การสะท้ อ นปั ญ หา
ครอบครัวและทางออกที่เกิดจากผู้ชายมีภรรยาหลายคน
และความคาดหวังต่อผู้หญิ งในการเป็นภรรยาที่ดีของ
สังคมไทย

2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกั บ
บทละครนอกเรื่องแก้วหน้าม้า พระนิพนธ์ในพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์
3. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
บทบาทของวรรณกรรมนิ ทาน ลั กษณะของภรรยาที่ ดี
แนวคิ ด ชายเป็ น ใหญ่ และชนชั้ น ในสั ง คมไทยสมั ย
รัตนโกสินทร์
4. ศึกษาวิเคราะห์สถานภาพของนางแก้วหน้า
ม้าซึ่งเป็นเอกภรรยาชนชั้นไพร่ที่เหนือกว่าภรรยาชนชั้น
จ้าวคนอื่นๆ
5. ศึกษาวิเคราะห์ ลักษณะของนางแก้วหน้ า
ม้าทีค่ ู่ควรได้รับยกย่องเป็นเอกภรรยา
6. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ผลการวิจัย

1. เพื่อศึกษาสถานภาพเอกภรรยาชนชั้นไพร่
ที่เหนือกว่าภรรยาจ้าวคนอื่นๆ ของนางแก้วหน้าม้า
2. เพื่อศึกษาลักษณะของนางแก้วหน้าม้า ที่
คู่ควรได้รับยกย่องเป็นเอกภรรยา

การศึกษาวิเคราะห์บทละครนอกเรื่องแก้วหน้าม้า
พระนิพนธ์ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง ภู วเนตร
นรินทรฤทธิ์ ปรากฏผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. สถานภาพเอกภรรยาชนชั้นไพร่ที่เหนือกว่า
ภรรยาชนชั้นจ้าวของนางแก้วหน้าม้า
นางแก้วหน้าม้ามีกาเนิดเป็นชนชั้นไพร่ เป็นลูก
สาวของตายายบ้ านป่ า แต่ ได้ รั บการยกย่ องเป็ น พระ
มเหสีหรือเอกภรรยาทีเ่ หนือกว่าภรรยาชนชั้นจ้าวคนอื่นๆ
ของพระพินทองผู้เป็นสามี ในขณะที่นางทัศมาลี พระราชธิดา
ของกษัตริย์เมืองโรมวิถี นางสร้อยสุวรรณ และนางจันทร
ซึ่งเป็ นพระราชธิดาของท้าวพาลราช ล้ วนมี ฐานะเป็ น
อนุภรรยาทั้งสิ้น ดังทีน่ างแก้วหน้าม้ากล่าวกับนางสร้อยสุวรรณ
และนางจันทรว่า ‚แล้วว่าข้านี้ที่เมียหลวง‛ ส่วนนางทั้งสอง
คือ ‚เจ้าเป็นเมียน้อยอย่าคอยที ‛ (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์ , 2544) สถานภาพเอก
ภรรยาชนชั้ นไพร่ ที่เหนื อกว่ าภรรยาชนชั้นจ้าวคนอื่ นๆ
ของนางแก้วหน้าม้าแสดงให้เห็นได้ ดังนี้

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์
จากเอกสาร (Documentary research) จะแสดงผลการ
ศึ ก ษาวิ จั ย ที่ มี ก ารวิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ ต าม
วัตถุประสงค์การศึกษา และในการรายงานผลการวิจัย
ใช้แบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive analysis) มี
วิธีดาเนินการวิจัย ดังนี้
1. ศึกษาและเก็บข้อมูลจากวรรณคดีไทยเรื่อง
บทละครนอกเรื่องแก้วหน้าม้า พระนิพนธ์ในพระเจ้าบรม
วงศ์ เธอ กรมหลวงภู วเนตรนริ นทรฤทธิ์ ใช้ ต้ นฉบั บ ที่
ตี พิ ม พ์ เ มื่ อ ปี พ.ศ. 2544 โดยกองวรรณกรรมและ
ประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร จานวน 200 หน้า
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1) สามี แ ละครอบครั ว สามี ย กย่ อ งมากกว่ า
ภรรยาจ้าวคนอื่นๆ เมื่อพระพินทองทรงทราบว่า นาง
แก้ ว หน้ า ม้ า เป็ น คนเดี ย วกั บ นางมณี แ ละมานพ
ซึ่งช่วยชีวิตพระองค์จากยักษ์พาลราชที่หวังจะจับกินให้
สิ้นพระชนม์ พระพินทองทรงยอมรับนางเป็นพระมเหสี
อย่างสนิทพระทัย ดังที่พระพินทองกล่าวว่า ‚นางอะไร
หมื่ น แสนแดนสกล ไม่ เ หมื อ นมิ่ ง นฤมลอย่ า เจรจา‛
(พระเจ้ าบรมวงศ์ เธอ กรมหลวงภู วเนตรนริ นทรฤทธิ์ ,
2544) นางแก้วหน้าม้าจึงมีฐานะสูงสุดกว่าภรรยาคน
อื่นๆ
นอกจากนี้ แม้ ในตอนแรกนางแก้ วหน้ าม้ ามี
หน้าตาอัปลักษณ์ ทาให้ท้าวมงคลราชพระราชบิดาของ
พระพินทองไม่ยอมรับ ด่าว่า ดูถูก และกลั่นแกล้งนาง แต่
เมื่อทรงทราบว่านางเป็นคนช่วยชีวิตพระพินทองก็ทรง
ยอมรับนาง ดังที่ท้าวมงคลราชกล่าวขอโทษนางแก้วหน้า
ม้ าเพราะเคยดู ถู กนางไว้ ทรงให้ มี การจั ด พิ ธี อ ภิ เษก
ระหว่ างพระพินทองกับนางแก้ วหน้าม้า เป็นพระมเหสี
ส่วนนางสร้ อยสุ วรรณและนางจันทรเป็ นพระสนมเอก
ท้าวมงคลราชและพระนางมณฑายังกล่าวอีกว่า แม้จะมี
สะใภ้คนอื่นอีกเป็นหมื่นเป็นแสนคน ก็ไม่ ทรงปรารถนา
สะใภ้เพียงคนเดียวที่ทั้งสองพระองค์ยอมรับด้วยความ
ยินดีและเต็มพระทัยอย่างยิ่ง คือ นางแก้วหน้าม้า
2) การมีอานาจเหนืออนุภรรยา นางสร้อยสุวรรณ
และนางจั นทร ซึ่ งเป็ นพระสนมของพระพิ นทอง เป็ น
พระราชธิดาของกษัตริย์ อีกทั้งเป็นตัวละครยักษ์ที่ย่อมมี
พละกาลังมาก แต่กลับตกอยู่ใต้อานาจของนางแก้วหน้าม้า
ซึ่งเป็นเพียงมนุษย์ที่มีชาติกาเนิดเป็นไพร่ ดังที่ เมื่อนาง
ทั้งสองเห็นนางแก้วหน้าม้าต่างก็กราบไหว้ กลัวจนตัวสั่น
ขวั ญหนี เชื่ อ ฟั ง นางแก้ ว หน้ าม้ าเป็ น อย่ างดี ยิ่ งกว่ า
พระพินทองผู้เป็นสามี คอยทาตามคาสั่งทุกอย่าง อีกทั้ง
ยังจงรักภักดีและเทิดทูนนางแก้วหน้าม้า ขอเป็นข้ารับใช้
จนกว่าตัวจะตาย มอบสิทธิ์ขาดในชีวิตให้ และขอพึ่งบุญ

ของนางแก้วหน้าม้า ดังทีน่ างสร้อยสุวรรณและนางจันทร
กล่าวว่า ‚ขอเป็นข้าไทใต้บาท สิทธิ์ขาดสุดแต่แม่อยู่หัว
ทั้ งรั กทั้ งย าเยงเกรงกลั ว ฝากตั วเป็ นข้ ากว่ าจะตาย‛
(พระเจ้ าบรมวงศ์ เธอ กรมหลวงภู วเนตรนริ นทรฤทธิ์ ,
2544)
คาพูดของพระพินทองตอนที่นางสร้อยสุวรรณ
และนางจั น ทรเกรงกลั ว นางแก้ ว หน้ า ม้ า แม้ จ ะมี
เกียรติยศมากกว่าว่า ‚เจ้าเป็นสุริยวงศ์พงศ์พันธุ์ ตัวมัน
ต่าช้าหน้าไพร่‛ (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง ภูวเนตร
นรินทรฤทธิ์, 2544) ยังเน้นย้าว่า นางแก้วหน้าม้าเป็น
เอกภรรยาชนชั้นไพร่ที่มีอานาจเหนือภรรยาชนชั้นจ้าว
2. ลั กษณะที่ คู่ ควรแก่ การยกย่ องเป็ นเอก
ภรรยาของนางแก้วหน้าม้า
นางแก้ วหน้าม้ ามี ลักษณะที่ คู่ ควรยกย่ องให้
เป็ นเอกภรรยาหลายประการ ซึ่ ง ทดแทนชาติ ก าเนิ ด
ชนชั้ นไพร่ นางแก้วหน้าม้ าจึ งคู่ควรเป็นพระมเหสี ของ
พระพินทองอย่างยิ่ง ดังนี้
1) มีรูปโฉมงดงามกว่าภรรยาคนอื่นๆ ของสามี
นางแก้วหน้าม้าในร่างของนางมณีมีความสวยอย่างยิ่ง
จนท าให้ พระพิ นทองหลงใหล กระทั่ งมี พระราชโอรส
ด้วยกัน ความสวยของนางมณี มีมากกว่าภรรยาทุกคน
ของพระพินทอง ดังตัวบทว่า ‚งามกว่านิ่มนุชพระบุตรี ‛
(พระเจ้ าบรมวงศ์ เธอ กรมหลวงภู วเนตรนริ นทรฤทธิ์ ,
2544) และไม่อาจมีสตรีใดในแผ่นดินที่เทียบกับนางมณี
ได้ ดั งตั วบทว่ า ‚พิ ศโฉมนางทรามวั ย นางในแผ่ นภพ
ไม่เทียมทัน‛ (เรื่องเดียวกัน) เหตุการณ์พระพินทองวาง
อุบายกับนางสร้อยสุวรรณและนางจันทรเผาหน้าม้าของ
นางแก้ วหน้าม้ าเพื่อให้เป็ นนางมณีตลอดไป แสดงว่ า
สามีปรารถนาเอกภรรยาที่มีรูปโฉมงดงาม ไม่มีลักษณะ
แปลกประหลาด น่ าอั บอายอย่ างนางแก้ วหน้ าม้ าใน
ตอนที่ ยังไม่ ถอดหน้ าม้ า เพื่ อให้เป็นหน้าเป็ นตา เสริ ม
บารมี นามาซึ่งความภาคภูมิใจและศักดิ์ศรี อย่างสูงสุด
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ให้แก่สามี อนึ่ง ความสวยอันยิ่งยวดของนางมณี ไม่มี
สตรีใดในแผ่นดินเทียบเท่าเป็นสิ่งทีแ่ สดงถึงการเป็นผู้ที่มี
บุญคู่ควรเป็ นพระมเหสี ของ พระพิ นทอง ดั งตั วบทว่ า
‚เจ้าประคุณบุญสร้างไว้อย่างไร จึงเฉิดโฉมวิไลดังเลขา
สมควรเป็ น เจ้ า ชาวพารา ใต้ ฟ้ า ไม่ เ อี่ ย มเที ย มทรง‛
(พระเจ้ าบรมวงศ์ เธอ กรมหลวงภู วเนตรนริ นทรฤทธิ์ ,
2544) การถอดหน้าม้าเป็นนางมณีจึงเพื่อแสดงถึงความ
สวยที่หาได้ยากและเหนือกว่าสตรีคนอื่นๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทา
ให้ พระพิ นทองผู้ เป็ นตัวแทนของสามีทั้ งหลายยอมรั บ
และยกย่องให้เป็นเอกภรรยา
2) รักและซื่อสัตย์ต่อสามี นางแก้วหน้าม้ามี
รักเดียวใจเดียวซึ่งเป็นลักษณะของเอกภรรยาที่สามีทุก
คนย่อมปรารถนาทั้งสิ้น ดังเมื่อนางแก้วหน้าม้าเข้ามาอยู่
ในพระราชวัง แม้พระพินทองรังเกียจและไม่ยอมรับนาง
แต่นางกลับพยายามท าทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะใจสามี
เมื่อนางทราบว่าพระพินทองตกอยู่ในอันตรายจากการที่
ยักษ์พาลราชจับตัวหมายจะจับกินให้สินพระชนม์ นาง
รี บเดิ นทางไปช่ วยชี วิ ตพระพิ นทองจากยั กษ์ พาลราช
อย่ างกล้าหาญ ไม่ ลังเล จนฆ่ ายั กษ์ พาลราชได้ สาเร็ จ
สะท้อนให้เห็นความรักที่ยิ่งใหญ่ที่นางมีต่อพระพินทอง
การกล้าเสี่ยงและฟันฝ่าอันตรายเพื่อช่วยพระพินทองให้
พ้นภัย มีลักษณะเป็นรั กแท้ที่ ให้ได้แม้ กระทั่ งชีวิ ตของ
ตนเอง
3) ปรนนิบัติดูแลสามีและให้กาเนิดบุตรชาย
เพื่อสืบเชื้อสายได้ เมื่อนางแก้วหน้าม้าถอดหน้าม้าเป็น
นางมณี นางปรนนิบัติพระพินทองได้เป็นอย่างดี ทาให้
สามีมีความสุข ขณะเดียวกันนางยังให้กาเนิดพระราช
โอรสผู้สืบเชื้อสายของสามีได้ พระราชโอรสเป็นผู้ที่มีบุญ
ดังที่นางแก้วหน้าม้าตั้งครรภ์เป็นระยะเวลาถึง 10 เดือน
พระราชโอรสมีลักษณะรูปร่างที่งดงาม ผิวพรรณผุดผ่อง
ดั่ ง ทอง และมี ลั ก ษณะเหมื อ นกั บ พระพิ น ทองผู้ เ ป็ น
พระราชบิดา ดังตัวบทว่า ‚เหมื อนพระบิ ตุเรศดังเลขา

บริ สุ ท ธิ์ ผุ ด ผ่ อ งดั่ ง ทองทา‛ (พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ
กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์, 2544) แสดงว่า ผู้ชายใน
สั ง คมไทยปรารถนาภรรยาที่ ใ ห้ ก าเนิ ด บุ ต รชายที่ มี
ลักษณะดีและเป็นเชื้อสายของตนเองอย่างแท้จริง
4) ดู แ ลตนเองได้ แ ละเป็ น ผู้ ช่ ว ยเหลื อ สามี
ในสมั ย รั ต นโกสิ น ทร์ ต อนต้ น ภาระหน้ า ที่ ก ารดู แ ล
ครอบครัวเป็นของสามีซึ่งเป็นภาระที่หนัก ดังนั้น ภรรยา
ที่ สามารถช่ วยเหลื อสามี ดู แลครอบครั วได้ ย่ อมเป็ นที่
ปรารถนา นางแก้วหน้าม้ามีศักยภาพดูแลตนเองได้ นาง
มีพละกาลัง มีปัญญา ความสามารถ ความอดทน มี
ความพยายาม ไม่ ยอมแพ้ ต่ ออุ ปสรรคปั ญหา และมี
ความเป็นผู้นาในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า อีกทั้งยังมี
ผู้วิเศษและของวิเศษคอยช่วยเหลือ นางแก้วหน้าม้ายัง
สามารถช่วยเหลื อสามีให้พ้นภัยจากยักษ์พาลราชและ
พระองค์ได้ครองเมืองของยักษ์พาลราช ซึ่งเสริมอานาจ
ของพระพิ นทองให้ มั่ น คงยิ่ ง ขึ้ น ภรรยาคนอื่ น ๆ ของ
พระพินทองล้วนไม่มีลักษณะเช่นนี้ นางแก้วหน้าม้าจึง
คู่ควรยกย่องเป็นเอกภรรยา เพราะมีศักยภาพอย่างเต็ม
เปี่ยมทีจ่ ะช่วยสามีดแู ลครอบครัวได้
5) ให้ความเมตตาต่อภรรยาคนอื่นๆ ของสามี
และบริวาร นางแก้วหน้าม้าเป็นผู้ที่ให้ความเมตตาต่อ
นางสร้อยสุวรรณและนางจันทรซึ่งมีฐานะเป็นพระสนม
ของพระพิ นทอง ดั งเหตุ การณ์ พระพิ นทองไม่ ทรงพอ
พระทั ย ที่ น างสร้ อ ยสุ ว รรณและนางจั น ทรกราบไหว้
นางแก้ ว หน้ า ม้ า พระองค์ ท รงให้ ทั้ ง สองนางโต้ ก ลั บ
นางแก้วหน้าม้า แต่พวกนางต่างกลัวนางแก้วหน้าม้าจน
ตัวสั่น นางแก้วหน้าม้าก็เกิดความสงสาร นางแก้วหน้าม้า
ยังแสดงความห่วงใยนางสร้อยสุวรรณและจันทร แนะนา
ให้ระมัดระวังในการดูแลรับใช้พระพินทอง และกล่าวว่า
เมื่อตนเองได้ดีจะเป็นที่พึ่งให้นางทั้งสอง ความว่า ‚รัก
เจ้าเราว่าด้วยปรานี กลัวจะเสียชีวีวางวาย‛ และ ‚แม้น
วันใดได้ดีปรีดา จึงจะให้พึ่งพาสืบไป‛ (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
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กรมหลวง ภูวเนตรนรินทรฤทธิ์, 2544) ต่อมาเมื่อนาง
สร้ อยสุ วรรณและนางจั นทรร่ วมมื อกับพระพิ นทองท า
อุบายเผาหน้าม้า นางแก้วหน้าม้าให้อภัย สะท้อนให้เห็น
ว่า นางแก้วหน้าม้าเป็นเอกภรรยาที่ให้ความเมตตาต่อ
อนุภรรยาของสามีอย่างยิ่ง ทั้งการให้ความปรารถนาดี
ความห่วงใย และการเป็นที่พึ่งพิง ลักษณะของเอกภรรยา
เช่ นนี้ จะท าให้ ครอบครั วซึ่ งสามี มี ภรรยาหลายคนอยู่
ร่วมกันได้อย่างไม่มีปัญหาขัดแย้งกัน
นอกจากการให้ความเมตตาต่ออนุภรรยาแล้ว
เอกภรรยาเป็นผู้มีสิทธิ์ขาดปกครองบริวารในเรือน หาก
เอกภรรยาเมตตาต่อบริวาร ย่อมทาให้เรือนสุขสงบ ดังที่
นางแก้ วหน้ าม้ าให้ อภั ยนางสนมและนางกานัลทุ กคน
ซึ่งเคยดูถูกเมื่อยังมีหน้าตาอัปลักษณ์เหมือนม้า ทั้งหมด
ต่ างวิ งวอนขอให้ นางแก้ ว หน้ า ม้ า ปรานี อย่ าถื อ โทษ
นางกล่าวว่า ตนเองไม่ชิงชังขอให้เป็นพี่น้องกันและรักกัน
ต่อไป

ขณะเดี ยวกั น การสร้ างตั วละครนางแก้ วหน้ าม้ าให้ มี
ลั กษณะของการยั่ วล้ อและเน้ นความขลาดเขลาของ
พระพิ นทองโดดเด่ นกว่ าสานวนอื่ นๆ แสดงให้ เห็ นว่ า
ผู้พระราชนิพนธ์ซึ่ งเป็นคนชั้นสู งเริ่ มหันมามองตนเอง
ยอมรับข้อบกพร่อง และยอมรับความเท่าเทียม (อัควิทย์
เรืองรอง, 2548)
นอกจากนี้ สังคมไทยในสมัยก่อนผู้ชายมีภรรยา
ได้ ห ลายคน ซึ่ ง มั ก จะท าให้ เ กิ ด ปั ญ หาความขั ด แย้ ง
ระหว่ าง เอ กภรรยา กั บ อนุ ภ รรยา ชั ยชนะขอ ง
นางแก้ ว หน้ าม้ า เหนื อ อนุ ภรรยาซึ่ ง ในความเป็ น จริ ง
อาจเป็นไปได้ยาก ทาให้เรื่องแก้วหน้าม้าเป็นวรรณกรรม
นิ ท านที่ มี บทบาทระบายความคั บ ข้ องใจของมนุ ษ ย์
ตามที่ ศิ ราพร ณ ถลาง (2552) กล่ าวถึ งบทบาทของ
วรรณกรรมนิทานไว้ว่า คติชนสามารถเสนอ ‚ทางเลือก‛
ที่ชดเชยให้กับสิ่งที่มนุษย์ปรารถนาแต่ทาไม่ได้ในชีวิต
จริง และยังเสนอ ‚ทางออก‛ ให้กับปัญหาอันเกิดจาก
กฎเกณฑ์ทางสังคมที่เคร่งครัดอันทาให้สมาชิกมีความ
คับข้องใจหรืออึดอัดที่ไม่สามารถพูดหรือแสดงออกเมื่อ
เกิดความขัดแย้งในใจได้
สถานภาพของนางแก้วหน้าม้า ยังต้องการบอก
ผู้อ่านผู้ชมว่า แม้ปัญหาครอบครัวเกิดจากการที่ผู้ชาย
มี ภ รรยาหลายคน แต่ ห ากเอกภรรยามี ส ถานภาพ
อยู่เหนืออนุภรรยาได้ย่อมสามารถที่จะควบคุมดูแลให้
ทุกคนในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทาให้สามี
ไม่มีเรื่องราคาญใจ ส่งผลให้ผู้ชายซึ่งเป็นเพศที่มีอานาจ
มากกว่ าผู้ หญิ งในสมั ยก่ อนมี ความเป็ นชายได้ อย่ าง
สมบูรณ์ตามความคิดเรื่องชายเป็นใหญ่
2. ลักษณะที่ท าให้ นางแก้วหน้าม้ าคู่ ควรแก่
การยกย่องเป็นเอกภรรยา ผู้แต่งสอดแทรกการสั่งสอน
และชี้ น าผู้ อ่ า นผู้ ช มว่ า หากผู้ ห ญิ ง ปรารถนาเป็ น
เอกภรรยาที่สามีจะรักและยกย่ องเหนื อกว่า อนุภรรยา
ต้องมีลักษณะเช่นเดียวกับนางแก้วหน้าม้า การมีกาเนิด

อภิปรายผล
1. สถานภาพเอกภรรยาชนชั้นไพร่ที่เหนือกว่า
ภรรยาจ้าวคนอื่นๆ ในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ชนชั้น
ไพร่เป็นชนชั้นล่างในสังคม ไม่อาจมีอานาจเทียบเท่ากับ
ชนชั้นสูง ไพร่จึงต้องตกอยู่ใต้อานาจของชนชั้นสูงหรือผู้มี
อานาจในสังคม นางแก้วหน้าม้าจึงเป็นตัวแทนของชน
ชั้นล่างที่แสดงถึงความเท่าเทียมหรือเหนือกว่าชนชั้นสูง
สอดคล้องกับที่อัควิทย์ เรืองรอง ศึกษาบุคลิกลักษณะ
ของนางแก้วหน้าม้าเปรียบเทียบกับบุคลิกลักษณะของ
พระพิ น ทอง พบว่ า บทบาทของนางแก้ วหน้ าม้ า ที่ มี
คุณลั กษณะที่ดี เหนือกว่าพินทองซึ่ งเป็ นพระราชโอรส
ของกษั ตริ ย์ แสดงถึ งการโต้ กลั บผู้ มี อ านาจในสั งคม
อย่ า งแยบคาย นั่ น คื อ ชาวบ้ า นมองผู้ มี อ านาจหรื อ
ชนชั้นสูงในสังคมว่าไม่ได้ต่างจากตนหรืออาจจะต่าต้อย
กว่าก็เป็นได้ ชนชั้นสูงไม่ใช่ผู้ไร้ความบกพร่องอีกต่อไป
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เป็ น ชนชั้ น ล่ า งไม่ ส าคั ญ เท่ า กั บ คุ ณ ลั ก ษณะที่ ดี ข อง
ผู้หญิงทั้งภายในและภายนอก ซึ่งเป็นความคาดหวังของ
สังคมต่อผู้หญิงในการเป็นภรรยาที่ดี และทางออกของ
ปัญหาครอบครัวที่เกิดจากผู้ชายมีภรรยาหลายคน คือ
เอกภรรยาต้องให้ความเมตตาต่ออนุภรรยา
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สรุปผลการวิจัย
สามีและครอบครัวของสามีรักและยกย่องนาง
แก้ วหน้ าม้ ามากกว่ าภรรยาจ้ าวคนอื่ นๆ อี กทั้ งการมี
อ านาจเหนื ออนุ ภรรยา แสดงให้ เ ห็ น สถานภาพของ
นางแก้ วหน้ าม้ าเป็ นเอกภรรยาชนชั้ นไพร่ ที่ เหนื อกว่ า
ภรรยาชนชั้นจ้าว นางแก้วหน้าม้ามีลักษณะที่คู่ควรได้รับ
การยกย่องให้เป็นเอกภรรยา คือ 1) มีรูปโฉมงดงามกว่า
ภรรยาคนอื่ น ๆ ของสามี 2) รั ก และซื่ อ สั ตย์ ต่ อ สามี
3) ปรนนิบัติดูแลสามีและให้กาเนิดบุตรชายเพื่อสืบเชื้อ
สายได้ 4) ดูแลตนเองได้และเป็นผู้ช่วยเหลือสามี และ
5) ให้ความเมตตาต่อภรรยาคนอื่นๆ ของสามีและบริวาร

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึ กษาบทละครนอกเรื่องแก้ วหน้ าม้ าใน
ฐานะวรรณกรรมค าสอน หรื อ การศึ กษาเปรียบเที ยบ
เรื่องแก้วหน้าม้าสานวนต่างๆ เพื่อให้เห็นถึงคุณค่าและ
ความแพร่หลายของเรื่องแก้วหน้าม้าในสังคมไทย
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