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บทคัดยอ 
บทความนี้ผูเขียนไดเรียบเรียงและวิเคราะหจากการศึกษาคนควาเอกสาร

วรรณคดีลาวโดยคัดเลือกวรรณคดีที่มีความโดดเดนของตัวนางในวรรณคดี ซึ่งผูเขียนได
แบงประเภทของการศึกษาภาพลักษณความงามของผูหญิงลาวในวรรณคดีลาวออกเปน 
3 ลักษณะ คือ 1) ภาพลักษณความงามของผูหญิงลาวในวรรณคดีนิยาย 2) ภาพลักษณ
ความงามของผูหญิงลาวตามโฉลก และ 3) ภาพลักษณความงามของผูหญิงลาวในตาม       
ฮีตคลอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่ออธิบายถึงภาพลักษณความงามของผูหญิงลาวในรูปแบบ
ของคตินิยมในวรรณคดีลาว ซึ่งจะทําใหเกิดความเขาใจภูมิหลังของแนวความคิดเรื่อง
งามของผูหญิงลาวในอดีตไดชัดเจนขึ้น ผานกรอบแนวคิดเรื่องความงาม (Beauty 
Concept) และแนวคิดเรื่องภาพตัวแทน (Representation) โดยพบวา ภาพลักษณ
ความงามของผูหญิงลาวในวรรณคดีนิยายมีลักษณะเปนความงามในอุดมคติ ที่ผูหญิง
งามตองมีผิวพรรณที่ขาวผุดผอง ดังเปรียบเทียบวา “ผุดผองดังทองคํา” มีผมดํา คอกลม 
คิ้วโกง แขนเรียว เอวบาง สวนภาพลักษณความงามของผูหญิงลาวตามโฉลกนั้นเปน
ความงามมีลักษณะผูกโยงกับนิสัยและความเปนผูดี แตสําหรับภาพลักษณความงามของ
ผูหญิงลาวตามฮีตคลองกลับมีลักษณะมุงเนนความงามภายในจิตใจ ที่ควรยึดถือปฏิบัติ
สําหรับการครองตนและการครองเรือน 
 

คําสําคัญ : ภาพลักษณความงาม  ผูหญิงลาว  วรรณคดีลาว 
 

Abstract 
This article is a documentary study based on the Lao literally 

works that have found expression of distinguished heroines. The author 
has classified those writings into 3 categories: 1) the beauty image of Laos 
women in romantic sagas 2) the beauty image of Laos women according 
to physiognomy texts 3) the beauty image of Laos women according to 
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their traditional teachings. The purpose of this study is to describe the 
aesthetic ideal beauty of Laos women from the Laos literature. This will 
help more clearly to understand the background beauty concept of Laos 
women in the past. The theoretical frameworks adopted are those 
Beauty Concept and Representation Concept. The study indicated that a 
beauty image of Laos women in romantic sagas is an ideal aesthetic. A 
beautiful woman should have light skin “as bright as gold”, black hairs, 
round neck, arched eyebrows, tapered arms and slender waist. According 
to the physiognomy texts, a beauty associated with the habit and 
nobility. Instead of Lao traditional teachings emphasized internal beauty 
which should be upheld in both personal and public life. 
 

Key words : Beauty Image; Laos women; Literature of Laos 
 
บทนํา 

ความงามเปนวัฒนธรรมหนึ่งของสังคมที่มีการสืบทอดตอกันมาอยางตอเนื่อง 
และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของคานิยมทางสังคมและวัฒนธรรมที่มนุษยสรางขึ้น       
ตามมุมมอง สถานที่ เวลา และบริบทของการกลาวถึงความงามนั้นๆ ซึ่งการกําหนด
ความงามโดยกฎเกณฑทางสังคมและวัฒนธรรมเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่ง
ตอการมีตัวตนและคุณคาของผูหญิง Erving Goffman อธิบายวา “ความงามเปนดั่ง
ระบบ (Beauty System) ที่ถูกทําใหมีความเปนธรรมชาติโดยอุดมการณของความ
แตกตางระหวางเพศ (Sexual Differences) และถูกทําใหรูสึกวาเปนสิ่ งจําเปน 
(Essential) ผูหญิงถูกทําใหรูสึกวาเมื่อตนไมเปนไปตามที่สังคมคาดหวังในเพศสภาพ 
(Gender) ของตน รางกายที่ไมไดรับการปรับปรุงก็จะไมนาชื่นชมและกลายเปนความ       
นาละอายและความรูสึกเชิงลบตางๆ ซึ่งอุดมการณความแตกตางระหวางเพศนี้เปน
ปฏิบัติการทางวัฒนธรรมซึ่งถูกผลิตจากโครงสรางความสัมพันธเชิงอํานาจและการ
ยอมรับในมายาคติ (Internalized Mythologies)” (Goffman as cited in Tseëlon, 
1995) การที่ผูหญิงจะถูกมองวา “งาม” และเปนท่ียอมรับในสังคมนั้น จะตองมีลักษณะ
อยางที่สังคมกําหนดมาใหงาม โดยผูหญิงจะถูกกําหนดใหเรียนรูบทบาทของตนเองผาน
กระบวนการขัดเกลาทางสังคม และถูกทําใหเชื่อวาความงามเปนสิ่งที่สามารถจัดการได 
จนกลายเปนแรงกระตุนใหเกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปลักษณของตนเอง และเลือก
หาวิธีการปฏิบัติตางๆ เพื่อใหไดมาซึ่งความงามตามอุดมคติที่พึงพอใจ ทําใหความงาม
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กลายเปนความตองการและความจําเปนของผูหญิง (Essential) (Freedman, 1986) 
ดังเชนความงามของผูหญิงลาวที่นําเสนอความหมายผานการใชภาษาเปนภาพตัวแทน
ในการสื่อสารกับบุคคลอื่น เนื่องจากมีการสงผานความคิดจากรุนสูรุน จากแมสูลูกสาว 
การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเพื่อน ทั้งโดยการบอกเลา แนะนํา การสั่งสอนโดยตรง 
หรือการปฏิบัติใหเห็นเปนแบบอยางในชีวิตประจําวัน หรือการถายทอดผานวรรณคดี 
สุภาษิต คําพังเพย และคําสอนตางๆ ภาษาจึงเปนสื่ออยางหนึ่งที่สงผานความคิดทัศนะ
ความรูสึกที่ถูกนําเสนอในวัฒนธรรม 

ในยุคสมัยปจจุบันถึงแมวาประเทศลาวจะมีพัฒนาการทางเทคโนโลยีไปมาก
เพียงใด แตสิ่งสําคัญท่ีเรามักพบเห็นและเปนเอกลักษณของผูหญิงลาว คือ “นุงซ่ิน เบี่ยง
แพ เกลาผม” ซึ่งถือวาเปนการแตงกาย (นุงถือ) ที่ถูกตองตามแบบจารีตประเพณีและ
วัฒนธรรมของประเทศดั้งเดิมที่ยังมีการสืบสานมาจนถึงทุกวันนี้ อันเปนการปฏิบัติตน
ตามจารีต คําสอน คตินิยม ประเพณีที่ดีงาม โดยมุงหวังวาการปฏิบัติตามแบบแผน            
อันเปนกฎเกณฑนี้ เปนภาพแทนของความงาม การยกยองเชิดชู และการยอมรับนับถือ
ในสังคม ซึ่งวาทกรรมเหลานี้ลวนถูกสั่งสมโดยประวัติศาสตรชนชาติและศาสนาผาน
วรรณคดีในลักษณะของพุทธสุภาษิตและนิทานพื้นบานของชนชาติลาวในยุคสมัยตางๆ 
ดังเห็นไดจากวรรณคดีลาวหลายเรื่องที่แฝงไวดวยคติธรรม คําสอน และจารีตประเพณีที่
ใชเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตและการครองตนในสังคม 

วรรณคดีลาวโดยสวนใหญเริ่มขึ้นจากวรรณกรรมพื้นบานที่มีการเลาสืบๆ         
กันมาปากตอปากหรือมุขปาฐะ แตก็มีอยูสวนมากที่บันทึกเปนลายลักษณอักษรไวใน       
ใบลาน มีการแตงเปนทั้งรอยแกวและรอยกรอง โดยเนื้อเรื่องและรูปแบบมีทั้งวรรณคดี
ประวัติศาสตร เชน ทาวฮุงทาวเจือง ขุนบรม ตํานานเมืองพวน พื้นพระแกว พื้นพระบาง 
ฯลฯ วรรณคดีชาดกในพระพุทธศาสนา เชน พระเวสสันดร คันธนาม ทาวสีทน ฯลฯ 
วรรณคดีคําสอนคติธรรม เชน อินทิญาสอนหลาน นิทานทาวคําสอน ลัดสีโสม            
สอนลูกหญิง คัมภีรโลกนิติ นิทานเสียวสวาด ฯลฯ และวรรณคดีนิยาย เชน พื้นนาง       
แตงออน พื้นนางผมหอม พื้นนางอรพิม ทาวนกระบาเผือก ขุนลูนางอั้ว ฯลฯ โดย
วรรณคดีเหลานี้ยังคงติดพันสนิทแนบแนนและมีอิทธิพลไมนอยตอการดํารงชีวิตและ          
ยังนําสงความรู  แนวคิด และสุนทรียศาสตรใหแกคนในสังคมปจจุบันไดอยางมี
ประสิทธิผลสูง โดยเฉพาะเรื่องความงามของผูหญิงที่ยังมักใหความสําคัญแฝงไวดวย
เสมอ 
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บทความนี้ผูเขียนไดเรียบเรียงและวิเคราะหจากการศึกษาคนควาเอกสาร
วรรณคดีลาวโดยคัดเลือกวรรณคดีที่มีความโดดเดนของตัวนางในวรรณคดี โดยแบง
ประเภทของการศึกษาวรรณคดีลาวออกเปน 3 ลักษณะ คือ 1) ภาพลักษณความงาม
ของผูหญิงลาวในวรรณคดีนิยาย 2) ภาพลักษณความงามของผูหญิงลาวตามโฉลก และ 
3) ภาพลักษณความงามของผูหญิงลาวในตามฮีตคลอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่ออธิบายถึง
ภาพลักษณความงามของผูหญิงลาวในรูปแบบของคตินิยมในวรรณคดีลาว ซึ่งจะทําให
เกิดความเขาใจภูมิหลังของแนวความคิดเรื่องงามของผูหญิงลาวในอดีตไดชัดเจนขึ้น 
 
ภาพลักษณความงามของผูหญิงลาวในวรรณคดีนิยาย 

วรรณคดีลาวในแตละเรื่องราวไดสรางวาทกรรมความงามใหกับผูหญิงลาว             
ในรูปแบบของคตินิยมโดยมีการกําหนดกรอบหรืออัตลักษณความงามของผูหญิงลาวไว
มากมาย ดังจะพบวาวรรณคดีลาวสวนใหญมีการถายทอดคานิยมเรื่องความงามของ
ผูหญิงในฐานะเปนรูปสมบัติ โดยจะใหความสําคัญกับความงามกอนเสมอ ดังไดมีการ
พรรณนาบทชมโฉมหรือเสาวรจนี เพื่อพร่ําพรรณนาและบรรยายถึงความงามใน              
รูปสมบัติแหงนาง โดยการจินตนาการถึงรูปลักษณความงามและตัวตนของนางแตละ
นาง เพื่อใหผูอานไดเขาถึงความงามและสิ่งที่เปนเอกลักษณในตัวนางแตละนาง 

การชมความงดงามของนางในวรรณคดี สามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภท 
คือ การกลาวชมแบบรวม เปนการพิจารณาความงามทั้งหมดของนางหรือตัวละครนั้น 
และการกลาวชมแบบแยกสวนจําแนก เปนการชมความงามเฉพาะใบหนาและผิวพรรณ 
ซึ่งเปนสวนที่เห็นไดชัดเจนที่สุด และการชมความงามสวนอื่นๆ ของรางกาย ดังเห็นได
จากทองเรื่องในวรรณคดีลาวหลายๆ เรื่องไดกําหนดคุณคารูปสมบัติของนางไวใน
ลักษณะตางๆ อยางละเอียด และคอนขางใชถอยคําอยางตรงไปตรงมา เมื่อมีการ
เปรียบเทียบก็มักจะเปรียบเทียบความงามกับสิ่งที่มีคุณคา เชน ทองคํา หรือสิ่งที่อยูสูง 
เชน พระอินทร พระพรหม สรวงสวรรค เปนตน (พิชัย ศรีภูไฟ, 2532) เพื่อใชแสดงถึง
ความงามในอุดมคติ ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงคานิยมความงามในยุคสมัยนั้น ที่ผูหญิงงามตองมี
ผิวพรรณที่ขาวผุดผอง ดังเปรียบเทียบวา “ผุดผองดังทองคํา” และยังมีการกลาวถึง
ความงามแบบแยกสวนจําแนก เชน ผมดํา คอกลม คิ้วโกง แขนเรียว เอวบาง เปนตน 
ซึ่งเปนความงามตามธรรมชาติ การชมนางในลักษณะเหลานี้เปนการชมในลักษณะรวมที่
เห็นไดชัดเจน โดยผูเขียนไดคัดเลือกวรรณคดีที่มีความโดดเดนของตัวนางและเปนที่
คุนเคยของสังคมลาว ดังนี ้
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บทชมโฉมนางอั้วเคี่ยม นางอั้วเคี่ยมเปนธิดาเจาเมืองกายนครและเปนคูรัก
ของขุนลู โอรสเจาเมืองกาสี นางอั้วเคี่ยมเปนผูที่มีความงดงามมาก มีผิวพรรณผุดผองดั่ง
ทองคํา แมผูใดไดพบเห็นก็ลืมตัวจําตองเบิ่งตามอง 
 

พระพอ แพงเพี้ยเพียง พระเนตรเนาวในหนา 
พระจิ่ง หานามนอย กุมารีลูกมิ่ง 
ชื่อวา อั้วเคี่ยมเคลา เงาหนาแขงเขียม 

มีพี่เล้ียง  สนมหมูนางนม 
นักสนมในวัง อั่งผลาญหลายลาน 

พอเมื่อ ดลนามได  เจริญวัยอั่วเคี่ยม 
สิบหาขวบเขา เขียมแตมบปาน 
สียิ่งยอย  เหมือนด่ังทองทา 

คือดั่ง เอาทองหลอม โอบคิงเคียมเนื้อ 
ไผเห็นแลว ลืมตามืนเมื่อย 

เพราะวา เห็นรูปเจา  เซลม 
ลือเลิศโสม  หมื่นเมืองมาเตา 

(ในเรื่องขุนลูนางอั้ว, กระทรวงศึกษาธิการและหอสมุดแหงชาติ. 1970) 
 

บทชมโฉมนางแตงออน นางแตงออนเปนธิดาของพญากุมพลซึ่งเปนจระเข 
และเปนมเหสีของทาวมหาวงศราชบุตรเจาเมืองโกศรี นางเปนผูหญิงมีรูปรางที่งดงาม         
มีผิวพรรณผุดผองดั่งทองคํา คอกลม หางตาแดง คิ้วโกง แขนเรียว ผูใดไดพบเห็นก็
เหมือนราวกับจะสิ้นใจตาย แมทาวมหาวงศจะเห็นนางเพียงในความฝนก็ยังตองออก
ตามหานาง 

 

ตั้งหาก สอยวอยหนา คือคําทั้งแทง 
ยศ ธ ยิ่งล้ํา โสมเจาดั่งเขียน 

อันวา คอกลมปลอง หางตาแดงคิ้วกอง 
แขนศอกสวย สีเกลี้ยงเกิ่งเหลา 

อันวา สองขุนเหยี้ยม เห็นนางใจซิขาดตายแลว 
เพราะวา เห็นนาถเนื้อ งามลนลื่นคน 

(ในเรื่องพื้นนางแตงออน, หอสมุดแหงชาติ. 2011) 
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บทชมโฉมนางสีดา นางสีดาเปนธิดาของเจาเมืองนครศรี และเปนมารดาของ
นางผม นางมีรูปลักษณงดงามดั่งพระอินทร มีใบหนาขาว ผิวพรรณผองใส ตากลม          
ผมดําออกเขียว นิ้วมือเรียวออนดังคันธนู แอวบาง แขนโกง สองแกวผุดผองดั่งทองคํา 

 

ยังม ี เมืองหนึ่งนั้น เรียกชื่อนครสี 
สมภารมี  หมื่นเมืองมานอม 

อันวา เทวีแกว  เทียมพระองคภูวะนาถ 
เจาก ็ มีลูกนอย  หญิงแกวยอดนาง   นั้นแลว 

นามกรแกว เรียกชื่อสีดา 
สมเสลางาม เกิ่งอินทรลงแตม 

ดีแก โสมงามเพี้ยง เพิงคลองสิบสี่   นี้แลว 
ชายก ็ มักดั่นด้ิน  ดอมนอยพระยอดนาง   แทแลว 

ขาวๆ หนา ผิวใสเสมอแวน 
ตาเหลียดเหยี้ยม คอยไวก็หากงาม 
ผมดําเพี้ยง เขียวเทาดูออน 
นิ้วแลบสวย ธนูฟาไปปาน 
ก็กลมปอง  แอวบางแขนกอง 
สองฝายแกม คือเพี้ยงดั่งคํา 

ตั้งหาก งามชวดพน นางนาถสีดา 
(ในเรื่องนางผมหอม, Anatole-Roger PELTIER. 1995) 

 

บทชมโฉมนางผมหอม สําหรับนางผมหอมผูเปนธิดา แมเพียงอายุ 13 ป             
นางก็มีความงดงามเสมอดั่งพระอินทรไดแตมขีดเขียนหรือเนรมิตไวให ผิวพรรณเรียบ
เนียนเกลี้ยงเกลาผุดผองดั่งทองคํา ยามใดถาไดแตงเนื้อแตงตัวก็จะงามยิ่งดั่งนางสวรรค 

 
นางก็ เนาสถานหอง เรือนตนล้ีอยู 

หลายขาวเขา ปล้ําใหญมา   ดั่งนั้น 
งามยิ่งแยม เสมอดั่งอินทรเขียน 
คิงกลมงาม เปนที่ชายหลิงเหยี้ยม 
ผิวผางเหลื้อม วรรณคํากานเก็ด 
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ยามเมื่อ ทรงเครื่องหยอง สาวฟาฟากสวรรค 
เนื้อราบเกลี้ยง สมสวนกินรี 
ตาเหลียวแล เลือดชายพอสะบั่น 
(ในเรื่องนางผมหอม, Anatole-Roger PELTIER. 1995) 

 
บทชมโฉมนางอรพิม นางอรพิมเปนธิดาของหญิงหมาย ชื่อ นางบัว ชาวบาน

สัมฤทธิ์ นอกจากจะมีรูปโฉมงดงามผุดผองดั่งทองคําแลว ยังมีความงดงามเสมือนดั่ง         
นางสวรรค ปานดั่งพระอินทร พระพรหมและเทวดาแตงใหหรือเนรมิตลงมาจากฟากฟา 
ผูใดไดประสบพบเห็น ถึงกับตองสลบสิ้นสติ ไมอยากหนีหาจากไปไหน 

 

อันวา ในพระทัยเจา ปตามารดาพอแม 
สองก็รักออนนอย เสมอเพียงดั่งหนวยตา   แทแลว 

โอหนอ มาซะออนนางนอย ออยหอยสาวงาม 
พอประมาณทองทาคิง    สิ่งสวรรควันเกลี้ยง 
พอปานพรหมเทิงฟา     เทวดาลงมาแตง 

อันวา สองฝายแกม แยงแลงแหงใส 
ศรีสําอางนางแพง ใหญมาหนาแหนม 

อันวา แพงแสงแกว แนวอินทรวืนหลอ 
อันวา พอแมตั้ง  แปลงชื่อของนาง 
ชื่อวา อรพิมพรเขียน รูปกายงามพรอม 

ผูใดเหลียวเห็นหนา ซะออนหลายลมทาว 
พวกผูบาวส่ํานอย เห็นแลวบอยากหนี 

(ในเรื่องนางอรพิม. กระทรวงศึกษาธิการและหอสมุดแหงชาติ. 1970) 
 

บทชมโฉมนางศรีไวย นางศรีไวยเปนธิดาที่เกิดจากไคลของพระฤษีชื่อวา             
ลัดสีโสมที่ปนแตงขึ้นมา แลวรายมนตอธิฐานเปาจนเกิดเปนมนุษยเพศขึ้น นางศรีไวย    
นอกจากจะมีรูปรางงดงามดั่งพระอินทรและภาพวาดที่แตงแตมไวงามแลว นางยังมี
ผิวพรรณผุดผองดั่งทองคํา เปนที่ตรึงตาตรึงใจแกผูไดพบเห็น 

 

อันวา ตาปะโสเจา ก็เห็นไคลตกมาก   ฉันน้ัน 
เจาก็ปนเบี่ยงให เปนแทรูปคน 
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แลวเลา รวายมนตแกว อธิฐานเปาใส 
เลยเลามีจิตมา เกิดเปนคนแท 

ก็จิ่ง  เปนนางแกว กุมารีศรีสะอาด 
เหมือนด่ังรูปวาดแตม    งามยอยดั่งพระอินทร 
ปนวี่นหนา นางนาถกุมารี 
ศรีวรรณงาม ดั่งคําซาวเบา 
ลัดสีก็เอาเลี้ยงไว รักยิ่งถนอมแพง 
เปนบุตร ี  ลูกหญิงจริงแท 

แตนั้น ตาปะโสเจา ก็หานามใสชื่อ 
เจาก็หาชื่อให มาแทใสนาง 

ชื่อวา ศรีไวยสวย  โฉมสะเลิศทิพรูป 
เหตุวา งามเลิศล้ํา  ปุนเผี้ยงเปรียบพระอินทร 

ปนวิ่นหนา นางนาถศรีไวย 
ชายใดเห็น  ก็เที่ยวจายลืมเนื้อ 

(ในเรื่องลัดสีโสมสอนลูกหญิง. กระทรวงศึกษาธิการและหอสมุดแหงชาติ. 1969) 
 

วรรณคดีลาวในแตละเรื่องราวไดสรางวาทกรรมความงามใหกับผูหญิงลาวใน
รูปแบบของคตินิยมมากกวาความเปนจริง โดยที่ความงามมักถูกประเมินตามเกณฑ        
อุดมคติ เปนการชี้ใหเห็นถึงรูปแบบ วิธีการในการสรางความหมาย ความจริงขึ้นมา โดย
ที่ไมสนใจวาสิ่งที่สรางขึ้นมานั้นจะเปนขอเท็จจริงมากนอยเพียงใด แตจะใหความสําคัญ
กับชุดของกฎเกณฑ หรือสิ่งที่กําหนดการสรางความหมาย ความจริง ใหเปนไปไดใน
บริบทหนึ่งๆ ของสังคม (ณฐพงศ จิตรนิรัตน, 2545) ความงามในลักษณะนี้จึงเปน
เสมือนสิ่งประกอบสรางทางสังคม (Social Artifact) ที่ไมใชความเปนจริง แตเปน
ขอเท็จจริง (Fact) และยังเปรียบเสมือนกระบวนการทางวัฒนธรรมที่สรางอัตลักษณของ
ปจเจกและอัตลักษณรวมเพื่อจะตอบคําถามที่วาเราเปนใคร เราสามารถเปนอะไร และ
เราตองการเปนใคร (Woodward, 1997) ดังมีการกําหนดกรอบความงามของผูหญิง
ลาวไวในวรรณคดีลาว ซึ่งสวนใหญพบวามีการถายทอดคานิยมเรื่องความงามของผูหญิง
ในฐานะเปนรูปสมบัติ โดยจะใหความสําคัญกับความงามกอนเสมอ ดังเชน การ
พรรณนาบทชมโฉมหรือเสาวรจนี เพื่อพร่ําพรรณนาและบรรยายถึงความงามในรูป
สมบัติแหงนาง โดยการจินตนาการถึงรูปลักษณความงามและตัวตนของนางแตละนาง 
เพื่ อ ให ผู อ านได เข าถึ งความงามและสิ่ งที่ เป น เอกลักษณ ในตัวนางแตละนาง                      
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ซึ่งภาพลักษณความงามของตัวนางในวรรณคดีเหลานี้ก็ยังคงติดพันสนิทแนบแนนและมี
อิทธิพลไมนอยตอการดํารงชีวิต และนําสงความรู แนวคิด และสุนทรียศาสตรใหแกคน
ในสังคมปจจุบันไดอยางมีประสิทธิผลสูง ดังเห็นไดจากการกลาวถึงผูหญิงในวรรณคดี
ลาวที่กวีหรือผูประพันธยังคงใหความสําคัญแฝงไวดวยเสมอ และยังทําใหมองเห็นถึง
ความสัมพันธเชิงอํานาจในมิติเพศสภาพ ที่ความงามเกิดมาจากผลบุญที่ไดทํามาแตชาติ
ปางกอน อันเปนการวางแบบอยางในผูหญิงไดรับรูถึงคุณคาของตัวเอง เพราะการจะ
ไดมาซ่ึงรูปสมบัติสวนหนึ่งนั้นตองมาจากตัวของผูหญิงเองดวยเชนกัน 
 
ภาพลักษณความงามของผูหญิงลาวตามโฉลก 

ความงามนอกจากจะถูกสรางใหเปนรูปสมบัติของผูหญิงแลว งามยังถูก
เชื่อมโยงเขากับความเชื่อเรื่อง “โฉลก” หรือนรลักษณอีกดวย ผูหญิงที่มีรูปงามตองมี
โฉลกหรือนรลักษณที่ดีดวย บนพื้นฐานท่ีเชื่อวาผูหญิงมีคุณสมบัติหรือความดีงามประจํา
เพศแตกตางจากเพศชาย นอกเหนือไปจากรูปสมบัติและกิริยาทาทางหรือมารยาทที่
สามารถสังเกตเพื่อเปนแนวทางเบื้องตนในการพิจารณาความดีงามของผูหญิงก็ตาม 
โฉลกผูหญิงถือเปนอีกสิ่งหนึ่งที่ไมไดเปนเพียงสิ่งที่บงบอกความดีความงามของผูหญิง
เทานั้น แตยังไดสะทอนใหเห็นถึงความงามที่อยูภายในจิตใจของผูหญิงดวยการแสดง
ออกมาผานอากัปกิริยาตางๆ อีกดวย เพราะฉะนั้น ผูหญิงที่ดีแมรูปจะไมงดงามแตมี
โฉลกหรือนรลักษณที่ดีตรงตามคตินิยมหรือความเชื่อของทองถิ่นก็ถือไดวาเปน
คุณสมบัติท่ีดี เปนที่นายอมรับและควรแกการยกยองไดเชนกัน 

ผูเขียนไดเลือกโฉลกผูหญิงในนิทานทาวคําสอน เนื่องจากมีเนื้อความกลาวถึง
โฉลกผูหญิงลาวที่ละเอียดและชัดเจน นิทานทาวคําสอนเปนวรรณคดีลาวที่ไมปรากฏผู
แตง ทองเรื่องกลาวถึงโฉลกหรือลักษณะที่ดีของผูหญิงที่ควรจะเอาเปนคูครอง และการ
เคารพนับถือซึ่งกันและกันในครอบครัวตามครรลองฆราวาสวิสัย ที่ควรประพฤติปฏิบัติ
ใหเปนคุณสมบัติที่ดีติดตัว เพื่อเปนคุณธรรม จริยธรรมแหงชีวิตและแบบแผนชีวิตอัน           
ดีงาม 

 

ลักษณะทอง 
หญิงใด เอเลทอง  ปูมหลวงอุมบาตร 
หญิงนั้น ลอนทอโฉมรูปราย บุญเจาหากมี   ทาวเฮย 

ชายใดไดเขาซอน เสนหรวมเรียงสอง ดั่งนั้น 
อันวาสมบัติมี พร่ําเพ็งเต็มหยาว 
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ลักษณะคอ 
หญิงใด คอกลมปอง หางตาแดงจักสะหนอย 
หญิงนั้น สุขรื่นลน  คําไรบมี    แทแลว 
หญิงใด คอกลมปอง กอยหวาเอิกกอง 
หญิงนั้น มีลูกเตา  เหลือลนมากหลาย 

 

ลักษณะหนาผาก 
หญิงใด หนาผากนอย ขมับหนีบแวนถนัด 
อันวา การสงสาร  ก็วามันแวนจอย 

(ไผหอนทันเทียมได กามคุณคลองโลก 
ชั้นถี่ถวน  เปนตนแมนมัน   เจาเฮย) 

หญิงใด หนาผากกวาง ดังใหญโขโม 
หญิงนั้น เปนคนขวาง ใหเอาใจเวน 

 
ลักษณะผม 

หญิงใด เกสาสั้น  ดกดําเลิงแลบ   ทั้งเลา 
ผิวบเสา  งามลวนอยูเลิง 

หญิงใด ผมเปนสรอย ยอยหูเปนหมิด 
หญิงนั้น เงินบคาง  พอรอยอยูถง   ทาวเฮย 
หญิงใด ผมเขินหวน แกนแกเกลาอยู 
แมนวา โฉมหากงามยิ่งลน มันนั้นก็บดี 
หญิงใด ผมถอยขึ้น  เมือเทิงลานแง 

มันนั้นทุกขเทาเฒา ผองเทาชั่วชีวัง 
หญิงใด ผมยาวดั้ว  วาปลายคืบหนึ่ง 
หญิงนัน้ แสนคาลาน ก็ควรใหแตงเอา 
หญิงใด ผมดําเหลื้อม เขียวนิลแมงภู 
หญิงนั้น ไผผูไดอยูซอน เปนเจาเศษรฐี   เจาเฮย 
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ลักษณะขนตา 
หญิงใด ขนตาสั้น  งอนปลายยาวยิ่ง 
หญิงนั้น รูขี้คราน  เข็มฝายมักนอน   แทแลว 
แมนวา งามยิ่งยอย ทาวอยาจาเอา   แทเนอ 

เถิงวาเปนเมียไผ ก็บเปนเรือนหยาว 
 

ลักษณะมือ 
หญิงใด ปลายมือดวน ทั้งสองฝาใหญ 
หญิงนั้น ทุกขบมัว  บาทาวอยาเอา   แทเนอ 
หญิงใด มือปมขอ  แขนยาวกกกิ่ว 
หญิงนั้น ทุกขรอดเฒา ผองเทาชั่วชีวัง   แทแลว 
หญิงใด ตีนมือสั้น  ขาวเหลืองต่ําเกิ่ง 
หญิงนั้น รูแตงตั้ง  การหยาวแมผัว 

 

ลักษณะฟน 
หญิงใด ทันตาแขว  ขาวงามปานหยวก 
หญิงนั้น สุขแตนอย  เถิงเฒาอยูเลิง 
หญิงใด ทันตาแขว  แงนเจิงพนเพ่ิน 
หญิงนั้น เลี้ยงลูกเตา บมีไดใหญสูง   แทแลว 

 

ลักษณะฝาเทา 
หญิงใด ฝาตีนกวาง กกขาทึมแขงใหญ 
หญิงนั้น แมนวาเปนขอยขา สอนไดก็บฟง 

มันทอคึดโลภเลี้ยว ลวงโลกกามเสนห 
อันแตการสงสาร บอาจเทียมมันได 

 

ลักษณะหลังเทา 
หญิงใด หลังตีนตั้ง  คือหลังอองเตา   ดั่งนั้น 
หญิงนั้น ใจซื่อแท  ประสงคต้ังตอผัว   ทาวเฮย 

มันบมักหลิ้นชู ชายอื่นมาชม 
รูทอจมใจรัก แหงผัวคีคอย 
มันจักทําการสราง อันใดก็ยังรุงเรืองแลว 
แมนวาตกลุมพื้น สมุทรแลวก็เลาฟู   แทดาย 



วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561 

- 213 - 

ลักษณะขี้แมลงวัน 
หญิงใด ขี้แมลงวันจับบาง ตีนนมเบื้องลุม   ดั่งนั้น 

เปนขอยเพิ่นรอยชั้น เมื่อหนาหากซิขวาง   เจาเฮย 
หญิงใด แมลงวันขี้  จับอยูหางตา 

(ซื่อกาลขีณีหลวง ลื่นคลองคนราย 
อันวาภายเมื่อหนา อนาทรทวงยิ่ง) 

หญิงนั้น ทุกขบมัว  เปนขอยทานเลิง   แทแลว 
 

ลักษณะหนาแคง 
หญิงใด โปงแคงนอย คิ้วกองกลมงาม 

เตานมเปนปานแดง ก็หากมีบุญแท 
ไผผูโอมเอาได เปนเมียโชคใหญ 
จักไดสุขอยูเลื้อย เมื่อหนาลุขวาง   ทาวเฮย 

 

ลักษณะเล็บ 
หญิงใด เล็บกลมสวย มือแดงผิวผอง 

เปนขอยทานรอยชั้น ก็ควรใหไถเอา 
 

ลักษณะตา 
หญิงใด ตาหล่ิวเบื้อง หัวแพบสบปอน 
หญิงนั้น ใจจองหอง มักเตียนชาวบาน 

มันมักหาความเวา นินทาสับสอ 
หญิงนั้น ตั้งถอยราย ควรเวนหลีกไกล 

 

ลักษณะนม 
หญิงใด นมยานเทา ลงเถิงทองหยอน 
หญิงนั้น เลี้ยงลูกเตา ดูไดมากหลาย 

ไผผูโอมเอาได เปนเมียผูประเสริฐ 
แมนวาโฉมรูปราย ก็ควรใหแตงเอา   แทเนอ 

หญิงใด นมสี่เตา  เชื้อชาตินามหมา 
มันนั้นใจพาโล ถอยคนควรเวน 

หญิงนั้น ทําการสราง อันใดบมีรุงเรืองแลว 
แมนวามีลูกเตา สอนไดก็บฟง 
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ลักษณะไฝ 
หญิงใด เปนไฝเบื้อง มุกขังริมปาก 

อยูขางซาย สมบัติลนมั่งมี 
หญิงนั้น ราศีขึ้น  เงินคํามูลมั่ง 

จักไดนั่งจวยกลวย เปนเจาเศรษฐี 
มันนั้นมีใจหมั้น สัจจาจงซื่อ 
ก็บรูโลภเลี้ยว ประสงคต้ังตอผัว   แทแลว 
ยังคอยเทียระคาหมั้น    สนุกอยูยืนยาว 
เงินคําของ  หลั่งมาบมีไร 

 

ลักษณะแขน 
หญิงใด แขนกลมสวย ขาวงามผิวผอง 

ไผผูไดอยูซอน ปานกั้งรมแดง 
 

ลักษณะใบหู 
หญิงใด ใบหูหวน  ดังแงนจกสะหนอย 
หญิงนั้น เปนแมคา  ก็พอไดสืบทืน 
 

(ในนิทานทาวคําสอน. กรมวรรณคดี. 1966) 
 

ความงามของผูหญิงลาววรรณคดีโฉลกไมไดมีบทบาทเปนเพียงสิ่งที่ใหความ
บันเทิงในโลกแหงจินตนาการดังที่หลายคนเขาใจเทานั้น หากแตเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการสรางความหมายโดยการใชระบบสัญญะผานภาษา เพื่อสื่อสารอยางมี
ความหมายกับผูอื่น และสามารถใชอางอิงถึงโลกความจริง รวมถึงสิ่งที่เปนจินตนาการ 
และความคิดนามธรรมที่ไมปรากฏในโลกวัตถุ (Hall, 1997) โดยชี้ใหเห็นวาในวรรณคดี
โฉลกนี้ยังมีมิติของอุดมการณที่ซับซอนในการใหนิยามความหมายในเรื่องตางๆ ที่นําไปสู
การปรับเปลี่ยนชุดของความรูที่สัมพันธกับอํานาจและชนชั้นในสังคมไดอีกดวย โดยการ
ผูกความหมายของความงามเชื่อมโยงไวกับนิสัย และความเปนผูดี ซึ่งเปนลักษณะของ
การจํากัดและควบคุมวาทกรรมอื่น (Controlling and Delimiting) โดยสรางกลไกใน
การวิจารณเพื่อใหภาพลักษณความงามอื่นๆ หมดความชอบธรรมพรอมทั้งใหสิทธิ/
อํานาจ ในการพูด/เขียน ภายใตการจํากัดและควบคุมของสังคมและวัฒนธรรม                
(ณฐพงศ จิตรนิรัตน, 2545 : 11-12) ดังที่ Naomi Wolf นักสตรีนิยมสายมารกซิสต 
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(Marxist Feminism) ไดอธิบายวา “ความงามอาจเปนสิ่งที่ขึ้นอยูกับเงื่อนไขและนิยาม
ที่หลากหลาย ทั้งในแงที่ เกี่ยวกับชนชั้น (Class) และความนิยมของแตละยุคสมัย 
(Trend)” (Wolf, 1991) เพราะจากการศึกษาแลวเห็นวาหลักเกณฑตางๆ ที่ปรากฏอยู
ในวรรณคดีโฉลกนี้ เปนเพียงความพยายามที่จะกําหนดรูปแบบสตรีโดยยึดลักษณะของ
สตรีมาเปนเกณฑในการพิจารณา ซ่ึงอาจจะเปนจริงหรือไมก็ได แตถึงกระนั้นความงามที่
ถูกสรางขึ้นผานวรรณคดีโฉลกนั้น ไดสะทอนถึงคานิยมและมุมมองเรื่องความงามใน
สังคมลาว โดยทําใหเชื่อวาสิ่งนี้เปนระบอบแหงความจริง ดวยการสรางวาทกรรมความ
งามและยึดโยงกับความคิดในเรื่องความงามใหกับตัวผูหญิงลาว ทําใหความงาม                
เปนทั้งอัตลักษณและเปนพันธะใหกับผูหญิงลาวไดรับรูและมีจิตสํานึกรวมกัน ในการ
สรางความหมายและตีความวาความงามกับผูหญิงเปนสิ่งคูกันและดํารงอยูเปนสวนหนึ่ง
ของชีวิต 
 
ภาพลักษณความงามของผูหญิงลาวในตามฮีตคลอง 

ความงามของผูหญิงลาว นอกเหนือจากการผูกติดกับรูปลักษณภายนอกหรือ
รูปรางหนาตาแลว ความงามยังถูกเชื่อมโยงเขากับพื้นที่สาธารณะอีกดวย น่ันคือ ผูหญิง
ลาวยังตองสามารถปฏิบัติตามฮีตคลองหรือจารีตประเพณี อันเปนความงามที่ถือปฏิบัติ
กันทั่วไปในวัฒนธรรมหลักหรือวัฒนธรรมชาติ และเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งตอการสราง
สํานึก “ความเปนลาว” ที่สําคัญใหกับผูหญิงลาว เปนการบงบอกถึงอัตลักษณของ
ผูหญิงลาว ตอสายตาของคนท้ังหลายในสังคมลาว 

ชาวลาวตั้งแตในอดีตมาถึงปจจุบันไดยึดถือ “ฮีตคลอง” เปนแบบแผนในการ
ดําเนินชีวิตของตนเอง อาจกลาวไดวา “ฮีตคลอง” เปนระเบียบแบบแผนหรือกฎหมาย
พื้นฐานของชาวลาวทุกชาติพันธุ ซึ่งแสดงถึงความมีวัฒนธรรม ความเปนชาติเกาแก 
และความเจริญรุงเรือง อาจกลาวไดวา “ฮีตคลอง” เปรียบเสมือนจารีตประเพณี 
แนวทางปฏิบัติที่ผูเฒาผูแกหรือบรรพบุรุษไดยึดถือปฏิบัติ เพราะเห็นวาเปนสิ่งดีงาม             
จึงวางไวเปนแนวทางปฏิบัติใหลูกหลานรุนหลังประพฤติปฏิบัติสืบตอกันมา เพื่อความ            
สงบสุข ความสามัคคี และความปรองดองในหมูเครือญาติและชุมชน (กิแดง พอน-
กะเสิมสุก. 2006) ความงามจึงเปนเรื่องของจิตวิสัย (Subjectivism) โดยเชื่อวาความ
งามอยูที่จิตใจของเราเปนผูกําหนด (วิรุณ ตั้งเจริญ, 2546) 

สําหรับผูหญิงลาวแลว ความเปนผูหญิงตามจารีตประเพณีหรือฮีตคลอง            
ถือเปนความงามภายในจิตใจของผูหญิง เปนคุณคาอันดีงามยิ่งที่ควรยึดถือปฏิบัติสําหรับ
การครองตนและการครองเรือน จนกลายเปนสวนหนึ่งของความเชื่อและวิถีชีวิต ที่สงผล
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และมีอิทธิพลในชีวิตประจําวันบางประการของผูหญิงลาวที่ถูกตองตรงกันอยาง
กวางขวาง ดังคําสอนโบราณของลาวที่นักปราชญสมัยโบราณแตงขึ้นมา เพื่อไวศึกษา
อบรมบมเพาะและเสี่ยมสอนผูหญิงลาวใหรูจักฮีตคลองหรือจารีตประเพณีแบบลาว          
สมัยโบราณ ดังคํากลาวถึง “คลองสาว” ไววา 

 
ฟงเนิอ สีสะเหลาเนื้อ นงครามสมัยใหม 

เจาหากใหญขึ้นแลว ตูมต้ังตึ่งเต็ม 
อันวา เปนสาวแลว คลองสาวใหเหลียวเบิ่ง 

ใหเปนสาวรีตบาน สาวเขาใสธรรม 
อยาไดเปนสาวราง สาวหางบมีศักดิ์ 
สาวบมีราคา เพิ่นซินินทาทวง 
ใหเปนสาวศรีบาน กินทานเวามวนๆ 
ใหชาวบานเพิ่นยอง เมืองบานซิซาลือ 
ใหเปนสาวผูรู สัตยซื่อถือศีล 
ใหเปนสาวกินทาน อานคลองเมืองฟา 
ใหเจาสาวทางขึ้น เมือสวรรคชั้นส่ี   พุนเยอ 
ใหเปนสาวสืบหนา สาวคํ้าแมเรือน 
อยาไดเชือนแชหลิ้น นอนเวนชุมชู 
ใหเปนสาวชื่นชอย สาวรูผูงาม 
อยาไดเปนสาวเสา สาวเนาแนวเหม็น 
ใหเปนสาวชายโรม ชื่นชมเอาซอน 
อยาไดเปนสาวเก เกเรโลภลาย 
สาวบอายเพื่อนบาน สาวน้ันอยานํา 
สาวบคําเบิ่งทอง หาแตความสนุก 
เขาซินินทาทัก กลาวขวัญทั้งคาย 

สาวแนวนี้ เพิ่นวาสาวขายหนา เปนสาวบสัตยซื่อ 
ทางบานเขาหากลือตึ้งๆ   อึ่งเทาท่ัวแดน 

(จันลา ดวงมาลา. 2011) 
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คุณคาของความเปนผูหญิงลาวตามฮีตคลองหรือความเปนผูหญิงตามบทบาท
จารีตประเพณี จะถูกวัดดวยมาตรฐานทางสังคมหลายลักษณะ โดยสวนใหญมุงเนน
มาตรฐานทางดานศีลธรรมในครอบครัว เพราะครอบครัวเปนหนวยยอยสําคัญของสังคม
และประเทศชาติ อีกทั้งยังเปนที่ของผูหญิงที่สามารถแสดงบทบาทในดานตางๆ ของตน
ไดอยางเต็มที่ ซึ่งที่ผานมาสถาบันครอบครัวของชาวลาวก็เคยมีขนบธรรมเนียม และ
ระเบียบอันดีของตนเองอยูหลายอยาง ท่ีเปนประโยชนแกการสรางวัฒนธรรมอันดีของ
ชาติ ดังเชน “คลองเมีย” หรือหนาที่ของภรรยา ในคลองที่ 5 ของคลอง 14 ไดแก             
ฮีตผัวคลองเมีย ซึ่งเปนการกลาวถึงคุณธรรมขอควรปฏิบัติกันกันระหวางผัว-เมียหรือ
สามี-ภรรยา เพื่อนําพาใหเกิดความสุขในครอบครัว และเปนแบบอยางอันดีใหแก
ลูกหลาน ดังกลาวในคัมภีรโลกนิติที่แสดงใหเห็นวา บทบาทความเปนผูหญิงตามจารีต
ประเพณีไดถูกอธิบายดวยความเปนภรรยาท่ีดีของสาม ี

 
“เสียงเปนความงามของนกกาเหวา การปฏิบัติผัวดี

เปนความงามของนารีทั้งหลาย ฤาษีจอยจิ่งงาม สัตวสี่ตีน           
พีจิ่งงาม ชายมีความรูก็งาม และผูหญิงมีผัวจิ่งงาม” 

(ในหนังสือคัมภีรโลกนิติ. สํานักงานวรรณคดี 2508) 
 

“ราตรีปราศจากพระจันทร ก็บ งาม มหาสมุทร
ปราศจากฟอง ก็บ งาม สระบัวปราศจากหงส ก็บงาม                
นางนงครามปราศจากผัว ก็ดูบด”ี 

(ในหนังสือคัมภีรโลกนิติ. สํานักงานวรรณคดี 2508) 
 

ใน “คลองเมีย” ไดชี้นําถึงบทบาทและหนาที่ของภรรยาที่ดีตองปฏิบัติตนให
สมศักดิ์ศรีในความเปนลูกผูหญิงที่ดีของวงศตระกูล และภรรยาผูประเสริฐในครอบครัว 
นั้นคือ ตองปฏิบัติหนาท่ีของตนตามฮีตคลอง ดังนี ้

1. เปนผูดุหม่ันจัดเวียกงานในครอบครัวและงานอื่นๆ ดี 
2. ปฏิบัติการสงเคราะหชวยเหลือญาติขางเคียงของสามีดี 
3. บประพฤตินอกใจสามี 
4. รักษาทรัพยสมบัติทีส่ามีและตนเองหามาไดใหดี 
5. มีความขยันหมั่นเพียรบขี้คานมักงายในหนาเวียกทั้งปวง 
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เมื่อภรรยาไดปฏิบัติหนาที่ของตนดังกลาวมานี้ ยอมไดรับการที่ยกยองวาเปน
ภรรยาท่ีมีคุณธรรม มีความประพฤติถูกตองตามครรลองของผูเปนภรรยา ซึง่ยอมเปนที่
รักของผู เปนสามี (กิแดง พอนกะเสิมสุก. 2006) ในคําสอนโบราณลาวไดกลาว            
“คลองเมีย” เพิ่มเติมไววา 

 
อันวา คลองเมียแกว แนวดีพระเจากลาว   มานั้น 

เราซิโอวาทไว เมื่อหนาซิคอยซอม 
คันไผบคิดรู ใหถามเพ่ินเคย 
อยาไดเสียเลียหน ี หลีกทางโคมรั้ว 

ยามเมื่อ มีผัวแลว  ใหฟงความผัวกลาว 
ใจอยาไดโกรธหาว แข็งเขมบด ี
โตนั้นแนวนามเชื้อ คนหญิงมีบกพอง 
ใหคอยหลิงล่ําจอง มองโตแลวจิ่งคอยจา 

ยามเมื่อ สามีเจา  กระทําการมาเมื่อย 
ใหรีบจัดแจงฟาว หาขาวสูกิน 
ใหคอยทําสีหนา วาจาอันมวน 
อยาไดทําหนาบึ้ง ผีรายซิกายมา 

(จันลา ดวงมาลา. 2011) 
 

นอกจากนี้ ยังปรากฏคํากลาวสอนเกี่ยวกับคุณคาความเปนผูหญิงตาม
บทบาทจารีตประเพณีแฝงอยูในวรรณคดีลาวตางๆ ที่มีมาแตโบราณ มากบางนอยบาง
ตามแตทองเรื่องแตละเรื่อง ดังตัวอยางวรรณคดีเรื่องลัดสีโสมสอนลูกหญิง ที่ซึ่งใน
ทองเรื่องไดพรรณนาใหเห็นภาพลักษณของผูหญิงที่ตองยึดถือฮีตคลองและขอวัตร
ปฏิบัติตางๆ ที่ภรรยาพึงตอสามีไวอยางละเอียด เพื่อออกแสดงถึงความรัก ความเคารพ
และการใหเกียรติแกผูเปนสาม ี

 

อันหน่ึง คันวาเจามีผัวแกว กอสามีรวมพาง   นางนั้น 
จงใหอดขันติ อยาใหมีคําราย 
ดวยวาเปนหญิงนี้ มีบุญอันนอยต่ํา 
จงใหมีคําอด ลื่นชายเจ็ดชั้น 
มักวาบุญชายนี้ มีเหลือเจ็ดสวน 
บุญหญิงมี  สวนเดียวแควนนอย 
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บุญหญิง มีสวนเดียวแควนนอย   จิ่งวาใหอดยิ่ง   เหลือชาย 
ดวยวาบุญชายมี ลื่นเหลือหลายชั้น 

อันหน่ึง เถิงเมื่อยามนอนให กอผัวตนนอนกอน 
อยาไดเขา  นอนแทกอนผัว 
เทาเวนไว  แตเมื่อเจ็บเปน 
คันบมีภัยสัง อยาลวงเกินธรรมแท 

อันหน่ึง เมื่อลุกเชา  จอมพระนางลุกกอน 
จิ่งคอยให  ผัวแกวลุกตาม 

อันหน่ึง ยามนอนให อยาหัวเพียงผัวม่ิง 
ใหเจานอนต่ําถาน เพียงแรบาผัวคอ 

อันหน่ึง ยามเมื่อเชา การที่นอนใหคอยยอง 
อยาไดให  นันรายจังไร 

อันหน่ึง ยามเมื่อไปมาให ก็สั่งคอยถามผัว   กอนน้ัน 
อยาไดลักลวงดั้น กอไปแทบดี 

อันหน่ึง จงอยามีคําราย กอเฝอนผัวผิดแผก   กันนั้น 
แมนหากเคียดเทาฟา   อดซ้ําอยาใจ 
หญิงใดมักกลาวกลา   กอจาผัวคําหยาบ 
กอใหเปนบาปราย   ตายแลวจูมจม   แทแลว 
จงอยาไดกลาวตาน   จาผัวคําหยาบ   พอเนอ 
ก็จักเปนบาปกลา พาเจาจูมจม   พอแลว 
เจาจงแปลงใจให กอดีงามรักลอผัวนั้น 

แมนวา ปากกลาวตาน ใหหวานแทออนหู 
อยาไดกูมึงแท ก็เปนคําอันมากเลวน้ัน 
ใผบอยานบาปราย ตายแลวหากจี่เห็น 

คันวา ตายไปแลว ก็ลงไปใตต่ํา 
ก็จักมียังกรรมกินแหนง   เมื่อภายลุนทาว 

อันวา ผัวเมียให  ยํากันจิ่งชอบแมน 
ก็จิ่ง ใหประกอบได ของลนมากมูล   น้ันแลว 

เพราะวาเปนบุญค้ํา อยํากรรมรักลอฉันน้ัน 
จิ่งใหประกอบได ของลนเพื่อบุญ   นั้นแลว 
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จงอยา ไดประมาทแกว แกนสามิกา 
จงใหมีวาจา ออนหวานอยําแท 
คันบอยําแยงแท ก็ผิดกันบมิดกล่ํา   ฉันน้ัน 
มันยอมรอน กอถงเปงรั่วชึม   พอแลว 

มันยอม ใหเปนทุกขไร กอเงินคําบอยูแกม 
(ในเรื่องลัดสีโสมสอนลูกหญิง. กระทรวงศึกษาธิการและหอสมุดแหงชาติ. 1969) 

 
ดังเห็นไดวา ความงามของผูหญิงลาวจะเนนถึงลักษณะของผูหญิงที่เปน             

สิริมงคล รวมกับความงามของรางกาย และลักษณะสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือเนน
ผูหญิงที่มีจิตใจฝกใฝในบุญกุศล ซึ่งสะทอนถึงคานิยมในการเลือกคูครองของผูชายที ่         
มุงจะไดคูครองที่เปนภรรยาที่ดี คือเปนเมียแกวเมียขวัญ 

อยางไรก็ตาม ไมเพียงแตวรรคดีคําสอนหรือสุภาษิตที่สรางคตินิยมอันเปน        
อัตลักษณของผูหญิงลาวเทานั้น สิ่งสําคัญอยางหนึ่งที่ปรากฏใหเห็นเปนประจักษอยูใน
วิถีชีวิตของผูหญิงลาวที่ควรคาแกการยกยองวาเปนความงามตามบทบาทจารีตของ
ผูหญิงลาว และเปนคุณสมบัติพื้นฐานทั่วไปที่ทรงคุณคายิ่งที่ผูหญิงลาวพึงมีและ              
ควรยึดถือปฏิบัติ คือตองรูจัก “เฮือนสามน้ําสี”่ ซึ่งถือเปนคําปราชญท่ีบรรพบุรุษไดใหไว
เพื่อเปนคติสอนใจ ใหรูจักการการครองเรือน โดยที่ผูหญิงลาวจะเรียนรูบทบาทของตน
ผานกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) 

เนื่องจากสังคมลาวแบบอนุรักษนิยมมีคําสอนและสุภาษิตที่สอนใจผูหญิงให
ตระหนักถึงหนาที่การงานของตัวเองภายในบานอยูเสมอนั้นก็คือ “เฮือนสามน้ําสี” ที่ได
ยึดถือและปฏิบัติกันมาอยางยาวนาน ผูหญิงลาวที่นอกจากจะตองเปนเมียหรือภรรยาที่
ดีแลวยังตองเปนแมเรือนที่ดีดวย จึงเปนสิ่งจําเปนที่ผูหญิงตองรูและควรปฏิบัติสําหรับ
การออกเหยาออกเรือนและการเปนกุลสตรีที่ดี ที่สังคมใชเปนตัวกําหนดอัตลักษณและ
ความหมายใหเกิดขึ้น เพื่อนําไปสูการสรางความเห็นชอบไปในทิศทางเดียวกัน (จันทิมา 
ปทมธรรมกุล. 2550) 

การเปนผูหญิงลาวที่ดีตองสามารถดูแลเรือน 3 ประเภท ไดแก เรือนครัว 
เรือนนอน และเรือนผม ซึ่งเรือนครัว ไดแก สถานที่ทําอาหาร ที่เก็บรักษาภาชนะใส
อาหาร รวมทั้งอาจจะเปนสถานที่รับประทานอาหาร ดังนั้นหลังจากทําอาหารเสร็จแลว
ควรทําความสะอาดเรือนครัว เพื่อไมใหแมลงวันมาไตตอม สวนเรือนนอน ไดแก สถานที่
พักผอนหยอนใจ ไมวาจะเปนหองรับแขก หองรับประทานอาหาร โดยเฉพาะหองนอน
ซึ่งเปนหองตองที่ใชเวลาในการพักผอนในแตละวัน ดังนั้นจึงจําเปนที่สุดในการทําให
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หองนอนมีความสะอาดและเปนระเบียบอยูเสมอ เพื่อชวยในการนอนหลับพักผอน
เปนไปอยางสบาย และเรือนผม ไดแก เสนผมที่จะตองทําความสะอาดไมใหมีเหา รังแค 
หรือสิ่งสกปรก และจัดแตงทรงผมใหสวยงามดังพูดที่วา “ตีนผมใหล่ําเกลี้ยงตีนซิ่นให        
ล่ําเพียง” 

สําหรับน้ํา 4 ประเภท ไดแก น้ํากิน น้ําใช น้ําเตาปูน และน้ําใจ ซึ่งน้ํากิน 
ไดแก น้ําดื่มที่ตองมีประจําบานไมใหขาด และเมื่อมีแขกมาเยี่ยมเยียนใหมีน้ําดื่มเพื่อ
แสดงถึงการตอนรับ ความมีน้ําใจของเจาของบาน นํ้าใช ไดแก น้ําท่ีมีไวสําหรับปรุงแตง
อาหาร ใชลาง ใชอาบ ฯลฯ เพราะไมวาจะกิจกรรมใดๆ ภายในครอบครัวตองมีการกิน
การดื่ม การจัดเตรียมน้ําใหพอเพียงและสะอาดนั้น เปนสิ่งที่ควรทําอยางยิ่ง สวนน้ําเตา
ปูน ไดแก นํ้าปูนท่ีมีไวสําหรับเคี้ยวหมากของคนในสมัยกอนไดครับความนิยมอยางมาก 
ในชวงเวลาท่ีมีแขกเขามาบานก็จะนําน้ําดื่ม หมากเค้ียว กอกยาสูบ (บุหรี่) มาใหแขก แต
ในปจจุบันวัฒนธรรมการเคี้ยวหมากดังกลาวอาจเปลี่ยนแทนดวยของขบเคี้ยว ผลไม 
และเครื่องดื่มตางๆ และน้ําใจ หมายถึง ความมีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผมีความรูรักสามัคคี 
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ยิ้มแยมแจมใส สุภาพเรียบรอย ใหความเคารพนับถือตอผูอาวุโส 
ฯลฯ (ลําพอง คันทะลีวัน, 2551) 

การเปนผูหญิงตามบทบาท “เฮือนสามน้ําสี่” เปนการแสดงออกถึงความเห็น
กุลสตรีที่ดี เพราะเปนการรักษาบานเรือนใหนาอยูและเปนประโยชนตอการออกเหยา
ออกเรือน เพื่อใหครอบครัวที่ออกไปใหมมีความเพียบพรอมดวยความนาอยู จึงควรที่
ผูหญิงลาวทุกชาติพันธุยึดถือปฏิบัติใหเปนคุณสมบัติพื้นฐานสําหรับการครองตนและการ
ครองเรือน ถึงแมวาในสังคมปจจุบันจะมีความเจริญกาวหนาทางดานวัตถุ เงินทอง และ
ความเทียบเทาระหวางหญิ งชายแลวก็ตาม ความเปนผูหญิ งลาวยังตองรักษา
ขนบประเพณี “อันดีงาม” เหลานี้เอาไว ไมสามารถตัดออกจากวิถีชีวิตของผูหญิงได 
ดวยความเชื่อมั่นวาเปนสิ่งที่ดีงามและถูกตอง เปนคุณธรรมและความงามที่ผูหญิง
ตองการแสดงออกใหเห็นถึงคุณคาที่อยูภายในจิตใจนอกเหนือจากความงามทาง
รูปลักษณภายนอก 
 
สรุป 

การกําหนดความงามโดยกฎเกณฑทางสังคมวัฒนธรรมเปนปจจัยหนึ่งที่มี
ความสําคัญอยางยิ่งตอการมีตัวตนหรืออัตลักษณของผูหญิงลาว ดังปรากฏจากวรรณคดี
ลาวที่เปนที่รูจักอยางแพรหลาย เชน ขุนลูนางอั้ว พื้นนางแตงออน พื้นนางผมหอม            
พื้นนางอรพิม ลัดสีโสมสอนลูกหญิง เปนตน โดยสรางความเชื่อและคานิยมท่ีวา ผูหญิงที่
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มีความงดงาม เปนผูหญิงที่มีฐานะสูงสง เปนธิดาหรือเศรษฐี ดวยการเปรียบเทียบความ
งามกับสิ่ งที่มีคุณคา เชน ทองคํา หรือสิ่ งที่ อยู สู ง เชน พระอินทร พระพรหม                  
สรวงสวรรค เปนตน เพื่อใชแสดงถึงความงามในอุดมคติ อันเปนคานิยมความงามในยุค
สมัยนัน้ โดยที่ผูหญิงงามจะตองมีผิวพรรณที่ “ผุดผองดังทองคํา”  

นอกจากความงามจะถูกสรางใหเปนรูปสมบัติของผูหญิงแลว งามยังถูก
เชื่อมโยงเขากับความเชื่อเรื่อง “โฉลก” หรือนรลักษณอีกดวย ผูหญิงที่มีรูปงามตองมี
โฉลกหรือนรลักษณที่ดีดวย บนพื้นฐานท่ีเชื่อวาผูหญิงมคีุณสมบัติหรือความดีงามประจํา
เพศแตกตางจากเพศชาย นอกเหนือไปจากรูปสมบัติและกิริยาทาทางหรือมารยาทที่
สามารถสังเกตเพื่อเปนแนวทางเบื้องตนในการพิจารณาความดีงามของผูหญิงก็ตาม 
โฉลกผูหญิงถือเปนอีกสิ่งหนึ่งที่ไมไดเปนเพียงสิ่งที่บงบอกความดีความงามของผูหญิง
เทานั้น แตยังไดสะทอนใหเห็นถึงความงามที่อยูภายในจิตใจของผูหญิงดวยการแสดง
ออกมาผานอากัปกิริยาตางๆ อีกดวย เพราะฉะนั้น ผูหญิงที่ดีแมรูปจะไมงดงามแตมี
โฉลกหรือนรลักษณที่ดีตรงตามคตินิยมหรือความเชื่อของทองถิ่นก็ถือไดวาเปน
คุณสมบัติที่ดี เปนที่นายอมรับและควรแกการยกยองไดเชนกัน ซึ่งปจจุบันวาทกรรมนี้
ถูกเปลี่ยนแปลงมาอยางตอเนื่อง เพื่อใหสอดคลองตอพื้นท่ีและชวงเวลา 

นอกเหนือจากความงามของผูหญิงลาวที่ผูกติดกับรูปลักษณภายนอกหรือ
รูปรางหนาตาแลว ความงามยังถูกเชื่อมโยงเขากับพื้นที่สาธารณะอีกดวย นั่นคือ ความ
เปนผูหญิงตามจารีตประเพณีหรือฮีตคลอง ซึ่งถือเปนความงามภายในจิตใจของผูหญิง 
เปนคุณคาอันดีงามยิ่งที่ควรยึดถือปฏิบัติสําหรับการครองตนและการครองเรือน                
จนกลายเปนสวนหนึ่งของความเชื่อและวิถีชีวิต ที่สงผลและมีอิทธิพลในชีวิตประจําวัน
บางประการของผูหญิงลาวที่ถูกตองตรงกันอยางกวางขวาง และเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง
ตอการสรางสํานึก “ความเปนลาว” ที่สําคัญใหกับผูหญิงลาว จนกลายเปนแบบแผนใน
การประพฤติปฏิบัติมาจนถึงปจจุบัน 
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