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บทคัดยอ
บทความนี้ผูเขีย นไดเรียบเรีย งและวิเคราะหจากการศึก ษาคนควาเอกสาร
วรรณคดีลาวโดยคัดเลือกวรรณคดีที่มีความโดดเดนของตัวนางในวรรณคดี ซึ่งผูเ ขียนได
แบงประเภทของการศึกษาภาพลักษณความงามของผูหญิงลาวในวรรณคดีลาวออกเปน
3 ลักษณะ คือ 1) ภาพลักษณความงามของผูหญิงลาวในวรรณคดีนิยาย 2) ภาพลักษณ
ความงามของผูหญิงลาวตามโฉลก และ 3) ภาพลักษณความงามของผูหญิงลาวในตาม
ฮีตคลอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่ออธิบายถึงภาพลักษณความงามของผูหญิงลาวในรูปแบบ
ของคตินิยมในวรรณคดีลาว ซึ่งจะทําใหเกิดความเขาใจภูมิหลังของแนวความคิดเรื่อง
งามของผู ห ญิ ง ลาวในอดี ต ได ชั ด เจนขึ้ น ผ านกรอบแนวคิ ด เรื่ อ งความงาม (Beauty
Concept) และแนวคิด เรื่อ งภาพตัว แทน (Representation) โดยพบวา ภาพลั ก ษณ
ความงามของผูหญิงลาวในวรรณคดีนิยายมีลักษณะเปนความงามในอุดมคติ ที่ผูหญิง
งามตองมีผิวพรรณที่ขาวผุดผอง ดังเปรียบเทียบวา “ผุดผองดังทองคํา” มีผมดํา คอกลม
คิ้วโกง แขนเรียว เอวบาง สวนภาพลัก ษณ ความงามของผูหญิ งลาวตามโฉลกนั้นเปน
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 ซึ่งการกํ าหนด
ความงามโดยกฎเกณฑทางสังคมและวัฒนธรรมเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่ง
ตอการมีตัวตนและคุณ คาของผูหญิ ง Erving Goffman อธิบ ายวา “ความงามเป นดั่ง
ระบบ (Beauty System) ที่ ถูก ทํ าให มี ค วามเป น ธรรมชาติโ ดยอุ ดมการณ ข องความ
แตกต า งระหว า งเพศ (Sexual Differences) และถู ก ทํ า ให รู สึ ก ว า เป น สิ่ ง จํ า เป น
(Essential) ผูหญิ งถูก ทําใหรูสึก วาเมื่อตนไมเป นไปตามที่สังคมคาดหวัง ในเพศสภาพ
(Gender) ของตน รางกายที่ไมไดรับการปรับปรุงก็จะไมนาชื่นชมและกลายเปนความ
นาละอายและความรูสึก เชิงลบตางๆ ซึ่งอุดมการณ ความแตกตางระหวางเพศนี้เป น
ปฏิ บั ติก ารทางวัฒ นธรรมซึ่ งถู ก ผลิ ตจากโครงสรางความสัม พัน ธเชิง อํานาจและการ
ยอมรับในมายาคติ (Internalized Mythologies)” (Goffman as cited in Tseëlon,
1995) การที่ผูหญิงจะถูกมองวา “งาม” และเปนที่ยอมรับในสังคมนั้น จะตองมีลักษณะ
อยางที่สังคมกําหนดมาใหงาม โดยผูหญิงจะถูกกําหนดใหเรียนรูบทบาทของตนเองผาน
กระบวนการขัดเกลาทางสังคม และถูกทําใหเชื่อวาความงามเปนสิ่งที่สามารถจัดการได
จนกลายเปนแรงกระตุนใหเกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปลักษณของตนเอง และเลือก
หาวิธีการปฏิบัติตางๆ เพื่อใหไดมาซึ่งความงามตามอุดมคติที่พึงพอใจ ทําใหความงาม
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กลายเปนความตองการและความจําเปนของผูหญิ ง (Essential) (Freedman, 1986)
ดังเชนความงามของผูหญิงลาวที่นําเสนอความหมายผานการใชภาษาเปนภาพตัวแทน
ในการสื่อสารกับบุคคลอื่น เนื่องจากมีการสงผานความคิดจากรุนสูรุน จากแมสูลูกสาว
การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเพื่อน ทั้งโดยการบอกเลา แนะนํา การสั่งสอนโดยตรง
หรือการปฏิบัติใหเห็นเปนแบบอยางในชีวิตประจําวัน หรือการถายทอดผานวรรณคดี
สุภาษิต คําพังเพย และคําสอนตางๆ ภาษาจึงเปนสื่ออยางหนึ่งที่สงผานความคิดทัศนะ
ความรูสึกที่ถูกนําเสนอในวัฒนธรรม
ในยุคสมัยปจจุบันถึงแมวาประเทศลาวจะมีพัฒนาการทางเทคโนโลยีไปมาก
เพียงใด แตสิ่งสําคัญที่เรามักพบเห็นและเปนเอกลักษณของผูหญิงลาว คือ “นุงซิ่น เบี่ยง
แพ เกลาผม” ซึ่งถือวาเปนการแตงกาย (นุงถือ) ที่ถูกตองตามแบบจารีตประเพณีและ
วัฒนธรรมของประเทศดั้งเดิมที่ยังมีการสืบสานมาจนถึงทุกวันนี้ อันเปนการปฏิบัติตน
ตามจารีต คําสอน คตินิย ม ประเพณี ที่ดีง าม โดยมุงหวังวาการปฏิบั ติตามแบบแผน
อันเปนกฎเกณฑนี้ เปนภาพแทนของความงาม การยกยองเชิดชู และการยอมรับนับถือ
ในสังคม ซึ่งวาทกรรมเหลานี้ลวนถูก สั่งสมโดยประวัติศาสตรชนชาติแ ละศาสนาผาน
วรรณคดีในลักษณะของพุทธสุภาษิตและนิทานพื้นบานของชนชาติลาวในยุคสมัยตางๆ
ดังเห็นไดจากวรรณคดีลาวหลายเรื่องที่แฝงไวดวยคติธรรม คําสอน และจารีตประเพณีที่
ใชเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตและการครองตนในสังคม
วรรณคดีลาวโดยสวนใหญ เริ่ม ขึ้นจากวรรณกรรมพื้ น บานที่ มีก ารเลาสืบ ๆ
กันมาปากตอปากหรือมุขปาฐะ แตก็มีอยูสวนมากที่บันทึก เปนลายลักษณ อักษรไวใน
ใบลาน มีการแตงเปนทั้งรอยแกวและรอยกรอง โดยเนื้อเรื่องและรูปแบบมีทั้งวรรณคดี
ประวัติศาสตร เชน ทาวฮุงทาวเจือง ขุนบรม ตํานานเมืองพวน พื้นพระแกว พื้นพระบาง
ฯลฯ วรรณคดีชาดกในพระพุทธศาสนา เชน พระเวสสันดร คันธนาม ทาวสีทน ฯลฯ
วรรณคดี คํ า สอนคติ ธ รรม เช น อิ น ทิ ญ าสอนหลาน นิ ท านท า วคํ า สอน ลั ด สี โ สม
สอนลูก หญิ ง คัมภีรโลกนิ ติ นิท านเสีย วสวาด ฯลฯ และวรรณคดีนิ ยาย เชน พื้ นนาง
แตงอ อ น พื้ น นางผมหอม พื้ น นางอรพิ ม ท าวนกระบาเผื อ ก ขุ น ลู น างอั้ ว ฯลฯ โดย
วรรณคดีเหลานี้ยังคงติดพันสนิทแนบแนนและมีอิทธิพลไมนอยตอการดํารงชีวิตและ
ยั ง นํ า ส ง ความรู แนวคิ ด และสุ น ทรี ย ศาสตร ใ ห แ ก ค นในสั ง คมป จ จุ บั น ได อ ย า งมี
ประสิทธิผลสูง โดยเฉพาะเรื่องความงามของผูหญิงที่ยังมักใหความสําคัญแฝงไวดวย
เสมอ
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บทความนี้ผูเขีย นไดเรีย บเรีย งและวิเคราะหจากการศึก ษาคนควาเอกสาร
วรรณคดีลาวโดยคัดเลือกวรรณคดีที่มีความโดดเดนของตัวนางในวรรณคดี โดยแบง
ประเภทของการศึกษาวรรณคดีลาวออกเปน 3 ลักษณะ คือ 1) ภาพลักษณ ความงาม
ของผูหญิงลาวในวรรณคดีนิยาย 2) ภาพลักษณความงามของผูหญิงลาวตามโฉลก และ
3) ภาพลักษณความงามของผูหญิงลาวในตามฮีตคลอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่ออธิบายถึง
ภาพลักษณความงามของผูหญิงลาวในรูปแบบของคตินิยมในวรรณคดีลาว ซึ่งจะทําให
เกิดความเขาใจภูมิหลังของแนวความคิดเรื่องงามของผูหญิงลาวในอดีตไดชัดเจนขึ้น
ภาพลักษณความงามของผูหญิงลาวในวรรณคดีนิยาย
วรรณคดีลาวในแตละเรื่องราวไดสรางวาทกรรมความงามใหกับผูหญิงลาว
ในรูปแบบของคตินิยมโดยมีการกําหนดกรอบหรืออัตลักษณความงามของผูหญิงลาวไว
มากมาย ดังจะพบวาวรรณคดีลาวสวนใหญมีก ารถายทอดคานิยมเรื่องความงามของ
ผูหญิงในฐานะเปนรูปสมบัติ โดยจะใหความสําคัญกับความงามกอนเสมอ ดังไดมีการ
พรรณนาบทชมโฉมหรื อ เสาวรจนี เพื่ อ พร่ํ า พรรณนาและบรรยายถึ ง ความงามใน
รูปสมบัติแหงนาง โดยการจินตนาการถึงรูปลักษณ ความงามและตัวตนของนางแตละ
นาง เพื่อใหผูอานไดเขาถึงความงามและสิ่งที่เปนเอกลักษณในตัวนางแตละนาง
การชมความงดงามของนางในวรรณคดี สามารถจํ าแนกไดเปน 2 ประเภท
คือ การกลาวชมแบบรวม เปนการพิจารณาความงามทั้งหมดของนางหรือตัวละครนั้น
และการกลาวชมแบบแยกสวนจําแนก เปนการชมความงามเฉพาะใบหนาและผิวพรรณ
ซึ่งเปนสวนที่เห็นไดชัดเจนที่สุด และการชมความงามสวนอื่นๆ ของรางกาย ดังเห็นได
จากท อ งเรื่ อ งในวรรณคดี ล าวหลายๆ เรื่อ งได กํ าหนดคุ ณ ค ารูป สมบั ติ ข องนางไวใน
ลัก ษณะต างๆ อย างละเอี ย ด และค อ นข างใช ถ อ ยคํ าอย างตรงไปตรงมา เมื่ อ มี ก าร
เปรียบเทียบก็มักจะเปรียบเทียบความงามกับสิ่งที่มีคุณคา เชน ทองคํา หรือสิ่งที่อยูสูง
เชน พระอินทร พระพรหม สรวงสวรรค เปนตน (พิชัย ศรีภูไฟ, 2532) เพื่อใชแสดงถึง
ความงามในอุดมคติ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงคานิยมความงามในยุคสมัยนั้น ที่ผูหญิงงามตองมี
ผิวพรรณที่ขาวผุดผอง ดังเปรีย บเทีย บวา “ผุดผองดังทองคํา” และยังมีก ารกลาวถึง
ความงามแบบแยกสวนจําแนก เชน ผมดํา คอกลม คิ้วโกง แขนเรียว เอวบาง เปนตน
ซึ่งเปนความงามตามธรรมชาติ การชมนางในลักษณะเหลานี้เปนการชมในลักษณะรวมที่
เห็นไดชัดเจน โดยผูเขียนไดคัดเลือกวรรณคดีที่มีความโดดเดนของตัวนางและเปนที่
คุนเคยของสังคมลาว ดังนี้
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บทชมโฉมนางอั้วเคี่ยม นางอั้วเคี่ยมเปนธิดาเจาเมืองกายนครและเปนคูรัก
ของขุนลู โอรสเจาเมืองกาสี นางอั้วเคี่ยมเปนผูที่มีความงดงามมาก มีผิวพรรณผุดผองดั่ง
ทองคํา แมผูใดไดพบเห็นก็ลืมตัวจําตองเบิ่งตามอง
พระพอ
พระจิ่ง
ชื่อวา

แพงเพี้ยเพียง
พระเนตรเนาวในหนา
หานามนอย
กุมารีลูกมิ่ง
อั้วเคี่ยมเคลา
เงาหนาแขงเขียม
มีพี่เลี้ยง
สนมหมูนางนม
นักสนมในวัง
อั่งผลาญหลายลาน
พอเมื่อ
ดลนามได
เจริญวัยอั่วเคี่ยม
สิบหาขวบเขา
เขียมแตมบปาน
สียิ่งยอย
เหมือนดั่งทองทา
คือดั่ง
เอาทองหลอม
โอบคิงเคียมเนื้อ
ไผเห็นแลว
ลืมตามืนเมื่อย
เพราะวา
เห็นรูปเจา
เซลม
ลือเลิศโสม
หมื่นเมืองมาเตา
(ในเรื่องขุนลูนางอั้ว, กระทรวงศึกษาธิการและหอสมุดแหงชาติ. 1970)

บทชมโฉมนางแตงออน นางแตงออนเปนธิดาของพญากุมพลซึ่งเปนจระเข
และเปนมเหสีของทาวมหาวงศราชบุตรเจาเมืองโกศรี นางเปนผูหญิงมีรูปรางที่งดงาม
มีผิวพรรณผุด ผองดั่งทองคํา คอกลม หางตาแดง คิ้วโก ง แขนเรีย ว ผูใดไดพ บเห็ น ก็
เหมือนราวกับจะสิ้นใจตาย แมทาวมหาวงศจะเห็นนางเพียงในความฝนก็ ยังตองออก
ตามหานาง
ตั้งหาก
อันวา
อันวา
เพราะวา

สอยวอยหนา
คือคําทั้งแทง
ยศ ธ ยิ่งล้ํา
โสมเจาดั่งเขียน
คอกลมปลอง
หางตาแดงคิ้วกอง
แขนศอกสวย
สีเกลี้ยงเกิ่งเหลา
สองขุนเหยี้ยม
เห็นนางใจซิขาดตายแลว
เห็นนาถเนื้อ
งามลนลื่นคน
(ในเรื่องพื้นนางแตงออน, หอสมุดแหงชาติ. 2011)
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บทชมโฉมนางสีดา นางสีดาเปนธิดาของเจาเมืองนครศรี และเปนมารดาของ
นางผม นางมี รูป ลัก ษณ งดงามดั่ งพระอิน ทร มีใบหน าขาว ผิ วพรรณผอ งใส ตากลม
ผมดําออกเขียว นิ้วมือเรียวออนดังคันธนู แอวบาง แขนโกง สองแกวผุดผองดั่งทองคํา
ยังมี
อันวา
เจาก็
ดีแก
ชายก็

ตั้งหาก

เมืองหนึ่งนั้น
เรียกชื่อนครสี
สมภารมี
หมื่นเมืองมานอม
เทวีแกว
เทียมพระองคภูวะนาถ
มีลูกนอย
หญิงแกวยอดนาง นั้นแลว
นามกรแกว
เรียกชื่อสีดา
สมเสลางาม
เกิ่งอินทรลงแตม
โสมงามเพี้ยง
เพิงคลองสิบสี่ นี้แลว
มักดั่นดิ้น
ดอมนอยพระยอดนาง แทแลว
ขาวๆ หนา
ผิวใสเสมอแวน
ตาเหลียดเหยี้ยม คอยไวก็หากงาม
ผมดําเพี้ยง
เขียวเทาดูออน
นิ้วแลบสวย
ธนูฟาไปปาน
ก็กลมปอง
แอวบางแขนกอง
สองฝายแกม
คือเพี้ยงดั่งคํา
งามชวดพน
นางนาถสีดา
(ในเรื่องนางผมหอม, Anatole-Roger PELTIER. 1995)

บทชมโฉมนางผมหอม สํ าหรับ นางผมหอมผูเป น ธิ ดา แม เพี ย งอายุ 13 ป
นางก็มีความงดงามเสมอดั่งพระอินทรไดแตมขีดเขียนหรือเนรมิตไวให ผิวพรรณเรียบ
เนียนเกลี้ยงเกลาผุดผองดั่งทองคํา ยามใดถาไดแตงเนื้อแตงตัวก็จะงามยิ่งดั่งนางสวรรค
นางก็

เนาสถานหอง
หลายขาวเขา
งามยิ่งแยม
คิงกลมงาม
ผิวผางเหลื้อม
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ยามเมื่อ

ทรงเครื่องหยอง สาวฟาฟากสวรรค
เนื้อราบเกลี้ยง
สมสวนกินรี
ตาเหลียวแล
เลือดชายพอสะบั่น
(ในเรื่องนางผมหอม, Anatole-Roger PELTIER. 1995)

บทชมโฉมนางอรพิม นางอรพิมเปนธิดาของหญิงหมาย ชื่อ นางบัว ชาวบาน
สัมฤทธิ์ นอกจากจะมีรูปโฉมงดงามผุดผองดั่งทองคําแลว ยั งมีความงดงามเสมือนดั่ง
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 นางศรีไวยเป น ธิด าที่ เกิ ด จากไคลของพระฤษี ชื่ อว า
ลัดสีโสมที่ปนแตงขึ้นมา แลวรายมนตอธิฐานเปาจนเกิดเปนมนุษยเพศขึ้น นางศรีไวย
นอกจากจะมีรูป รางงดงามดั่งพระอินทรแ ละภาพวาดที่แ ตงแตมไวง ามแลว นางยัง มี
ผิวพรรณผุดผองดั่งทองคํา เปนที่ตรึงตาตรึงใจแกผูไดพบเห็น
อันวา

ตาปะโสเจา
เจาก็ปนเบี่ยงให
- 208 -

ก็เห็นไคลตกมาก ฉันนั้น
เปนแทรูปคน

วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561
แลวเลา

รวายมนตแกว
อธิฐานเปาใส
เลยเลามีจิตมา
เกิดเปนคนแท
ก็จิ่ง
เปนนางแกว
กุมารีศรีสะอาด
เหมือนดั่งรูปวาดแตม งามยอยดั่งพระอินทร
ปนวี่นหนา
นางนาถกุมารี
ศรีวรรณงาม
ดั่งคําซาวเบา
ลัดสีก็เอาเลี้ยงไว รักยิ่งถนอมแพง
เปนบุตรี
ลูกหญิงจริงแท
แตนั้น
ตาปะโสเจา
ก็หานามใสชื่อ
เจาก็หาชื่อให
มาแทใสนาง
ชื่อวา
ศรีไวยสวย
โฉมสะเลิศทิพรูป
เหตุวา
งามเลิศล้ํา
ปุนเผี้ยงเปรียบพระอินทร
ปนวิ่นหนา
นางนาถศรีไวย
ชายใดเห็น
ก็เที่ยวจายลืมเนื้อ
(ในเรื่องลัดสีโสมสอนลูกหญิง. กระทรวงศึกษาธิการและหอสมุดแหงชาติ. 1969)
วรรณคดีลาวในแตละเรื่องราวไดสรางวาทกรรมความงามใหกับผูหญิงลาวใน
รูปแบบของคตินิย มมากกวาความเปนจริง โดยที่ความงามมักถูก ประเมินตามเกณฑ
อุดมคติ เปนการชี้ใหเห็นถึงรูปแบบ วิธีการในการสรางความหมาย ความจริงขึ้นมา โดย
ที่ไมสนใจวาสิ่งที่สรางขึ้นมานั้นจะเปนขอเท็จจริงมากนอยเพียงใด แตจะใหความสําคัญ
กับชุดของกฎเกณฑ หรือสิ่งที่กําหนดการสรางความหมาย ความจริง ใหเปนไปไดใน
บริบ ทหนึ่ ง ๆ ของสั ง คม (ณฐพงศ จิ ต รนิ รัต น , 2545) ความงามในลัก ษณะนี้ จึ งเป น
เสมื อ นสิ่ ง ประกอบสร า งทางสั ง คม (Social Artifact) ที่ ไม ใช ค วามเป น จริ ง แต เป น
ขอเท็จจริง (Fact) และยังเปรียบเสมือนกระบวนการทางวัฒนธรรมที่สรางอัตลักษณของ
ปจเจกและอัตลักษณรวมเพื่อจะตอบคําถามที่วาเราเปนใคร เราสามารถเปนอะไร และ
เราตองการเปนใคร (Woodward, 1997) ดังมีการกํ าหนดกรอบความงามของผูหญิ ง
ลาวไวในวรรณคดีลาว ซึ่งสวนใหญพบวามีการถายทอดคานิยมเรื่องความงามของผูหญิง
ในฐานะเป น รู ป สมบั ติ โดยจะให ค วามสํ า คั ญ กั บ ความงามก อ นเสมอ ดั ง เช น การ
พรรณนาบทชมโฉมหรือเสาวรจนี เพื่ อพร่ําพรรณนาและบรรยายถึงความงามในรูป
สมบัติแหงนาง โดยการจินตนาการถึงรูปลักษณความงามและตัวตนของนางแตละนาง
เพื่ อ ให ผู อ า นได เ ข า ถึ ง ความงามและสิ่ ง ที่ เ ป น เอกลั ก ษณ ในตั ว นางแต ล ะนาง
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ซึ่งภาพลักษณความงามของตัวนางในวรรณคดีเหลานี้ก็ยังคงติดพันสนิทแนบแนนและมี
อิทธิพลไมนอยตอการดํารงชีวิต และนําสงความรู แนวคิด และสุนทรียศาสตรใหแกคน
ในสังคมปจจุบันไดอยางมีประสิทธิผลสูง ดังเห็นไดจากการกลาวถึงผูหญิงในวรรณคดี
ลาวที่กวีหรือผูประพันธยั งคงใหความสําคัญแฝงไวดวยเสมอ และยังทําใหมองเห็นถึง
ความสัมพันธเชิงอํานาจในมิติเพศสภาพ ที่ความงามเกิดมาจากผลบุญที่ไดทํามาแตชาติ
ปางกอน อันเปนการวางแบบอยางในผูหญิงไดรับรูถึงคุณ คาของตัวเอง เพราะการจะ
ไดมาซึ่งรูปสมบัติสวนหนึ่งนั้นตองมาจากตัวของผูหญิงเองดวยเชนกัน
ภาพลักษณความงามของผูหญิงลาวตามโฉลก
ความงามนอกจากจะถู ก สรา งให เป น รูป สมบั ติ ข องผู ห ญิ ง แล ว งามยั ง ถู ก
เชื่อมโยงเขากับความเชื่อเรื่อง “โฉลก” หรือนรลักษณ อีกดวย ผูหญิงที่มีรูปงามตองมี
โฉลกหรือนรลักษณที่ดีดวย บนพื้นฐานที่เชื่อวาผูหญิงมีคุณสมบัติหรือความดีงามประจํา
เพศแตกตางจากเพศชาย นอกเหนือไปจากรูปสมบัติและกิริยาทาทางหรือมารยาทที่
สามารถสัง เกตเพื่อเป นแนวทางเบื้องตนในการพิ จารณาความดีงามของผูหญิ งก็ตาม
โฉลกผูหญิงถือเปนอีกสิ่งหนึ่งที่ไมไดเปนเพียงสิ่งที่บงบอกความดีความงามของผูหญิง
เทานั้น แตยังไดสะทอนใหเห็นถึงความงามที่อยูภายในจิตใจของผูหญิงดวยการแสดง
ออกมาผานอากั ปกิ ริย าตางๆ อีกดวย เพราะฉะนั้น ผูหญิ งที่ดีแ มรูปจะไมงดงามแตมี
โฉลกหรื อ นรลั ก ษณ ที่ ดี ต รงตามคติ นิ ย มหรื อ ความเชื่ อ ของท อ งถิ่ น ก็ ถื อ ได ว า เป น
คุณสมบัติที่ดี เปนที่นายอมรับและควรแกการยกยองไดเชนกัน
ผูเขียนไดเลือกโฉลกผูหญิงในนิทานทาวคําสอน เนื่องจากมีเนื้อความกลาวถึง
โฉลกผูหญิงลาวที่ละเอียดและชัดเจน นิทานทาวคําสอนเปนวรรณคดีลาวที่ไมปรากฏผู
แตง ทองเรื่องกลาวถึงโฉลกหรือลักษณะที่ดีของผูหญิงที่ควรจะเอาเปนคูครอง และการ
เคารพนับถือซึ่งกันและกันในครอบครัวตามครรลองฆราวาสวิสัย ที่ควรประพฤติปฏิบัติ
ใหเปนคุณ สมบัติที่ดีติดตัว เพื่อเปนคุณธรรม จริยธรรมแหงชีวิตและแบบแผนชีวิตอัน
ดีงาม
หญิงใด
หญิงนั้น

ลักษณะทอง
เอเลทอง
ปูมหลวงอุมบาตร
ลอนทอโฉมรูปราย บุญเจาหากมี ทาวเฮย
ชายใดไดเขาซอน เสนหรวมเรียงสอง ดั่งนั้น
อันวาสมบัติมี
พร่ําเพ็งเต็มหยาว
- 210 -

วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561

หญิงใด
หญิงนั้น
หญิงใด
หญิงนั้น
หญิงใด
อันวา
หญิงใด
หญิงนั้น
หญิงใด
หญิงใด
หญิงนั้น
หญิงใด
แมนวา
หญิงใด
หญิงใด
หญิงนัน้
หญิงใด
หญิงนั้น

ลักษณะคอ
คอกลมปอง
หางตาแดงจักสะหนอย
สุขรื่นลน
คําไรบมี แทแลว
คอกลมปอง
กอยหวาเอิกกอง
มีลูกเตา
เหลือลนมากหลาย
ลักษณะหนาผาก
หนาผากนอย
ขมับหนีบแวนถนัด
การสงสาร
ก็วามันแวนจอย
(ไผหอนทันเทียมได กามคุณคลองโลก
ชั้นถี่ถวน
เปนตนแมนมัน เจาเฮย)
หนาผากกวาง
ดังใหญโขโม
เปนคนขวาง
ใหเอาใจเวน
ลักษณะผม
เกสาสั้น
ดกดําเลิงแลบ ทั้งเลา
ผิวบเสา
งามลวนอยูเลิง
ผมเปนสรอย
ยอยหูเปนหมิด
เงินบคาง
พอรอยอยูถง ทาวเฮย
ผมเขินหวน
แกนแกเกลาอยู
โฉมหากงามยิ่งลน มันนั้นก็บดี
ผมถอยขึ้น
เมือเทิงลานแง
มันนั้นทุกขเทาเฒา ผองเทาชั่วชีวัง
ผมยาวดั้ว
วาปลายคืบหนึ่ง
แสนคาลาน
ก็ควรใหแตงเอา
ผมดําเหลื้อม
เขียวนิลแมงภู
ไผผูไดอยูซอน
เปนเจาเศษรฐี เจาเฮย
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หญิงใด
หญิงนั้น
แมนวา

หญิงใด
หญิงนั้น
หญิงใด
หญิงนั้น
หญิงใด
หญิงนั้น
หญิงใด
หญิงนั้น
หญิงใด
หญิงนั้น
หญิงใด
หญิงนั้น

หญิงใด
หญิงนั้น

ลักษณะขนตา
ขนตาสั้น
งอนปลายยาวยิ่ง
รูขี้คราน
เข็มฝายมักนอน แทแลว
งามยิ่งยอย
ทาวอยาจาเอา แทเนอ
เถิงวาเปนเมียไผ ก็บเปนเรือนหยาว
ลักษณะมือ
ปลายมือดวน
ทั้งสองฝาใหญ
ทุกขบมัว
บาทาวอยาเอา แทเนอ
มือปมขอ
แขนยาวกกกิ่ว
ทุกขรอดเฒา
ผองเทาชั่วชีวัง แทแลว
ตีนมือสั้น
ขาวเหลืองต่ําเกิ่ง
รูแตงตั้ง
การหยาวแมผัว
ทันตาแขว
สุขแตนอย
ทันตาแขว
เลี้ยงลูกเตา

ลักษณะฟน
ขาวงามปานหยวก
เถิงเฒาอยูเลิง
แงนเจิงพนเพิ่น
บมีไดใหญสูง แทแลว

ลักษณะฝาเทา
ฝาตีนกวาง
กกขาทึมแขงใหญ
แมนวาเปนขอยขา สอนไดก็บฟง
มันทอคึดโลภเลี้ยว ลวงโลกกามเสนห
อันแตการสงสาร บอาจเทียมมันได
ลักษณะหลังเทา
หลังตีนตั้ง
คือหลังอองเตา ดั่งนั้น
ใจซื่อแท
ประสงคตั้งตอผัว ทาวเฮย
มันบมักหลิ้นชู
ชายอื่นมาชม
รูทอจมใจรัก
แหงผัวคีคอย
มันจักทําการสราง อันใดก็ยังรุงเรืองแลว
แมนวาตกลุมพื้น สมุทรแลวก็เลาฟู แทดาย
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หญิงใด
หญิงใด
หญิงนั้น
หญิงใด

หญิงใด

หญิงใด
หญิงนั้น
หญิงนั้น
หญิงใด
หญิงนั้น
หญิงใด
หญิงนั้น

ลักษณะขี้แมลงวัน
ขี้แมลงวันจับบาง ตีนนมเบื้องลุม ดั่งนั้น
เปนขอยเพิ่นรอยชั้น เมื่อหนาหากซิขวาง เจาเฮย
แมลงวันขี้
จับอยูหางตา
(ซื่อกาลขีณีหลวง ลื่นคลองคนราย
อันวาภายเมื่อหนา อนาทรทวงยิ่ง)
ทุกขบมัว
เปนขอยทานเลิง แทแลว
ลักษณะหนาแคง
โปงแคงนอย
คิ้วกองกลมงาม
เตานมเปนปานแดง ก็หากมีบุญแท
ไผผูโอมเอาได
เปนเมียโชคใหญ
จักไดสุขอยูเลื้อย เมื่อหนาลุขวาง ทาวเฮย
ลักษณะเล็บ
เล็บกลมสวย
มือแดงผิวผอง
เปนขอยทานรอยชั้น ก็ควรใหไถเอา
ลักษณะตา
ตาหลิ่วเบื้อง
หัวแพบสบปอน
ใจจองหอง
มักเตียนชาวบาน
มันมักหาความเวา นินทาสับสอ
ตั้งถอยราย
ควรเวนหลีกไกล
ลักษณะนม
นมยานเทา
ลงเถิงทองหยอน
เลี้ยงลูกเตา
ดูไดมากหลาย
ไผผูโอมเอาได
เปนเมียผูประเสริฐ
แมนวาโฉมรูปราย ก็ควรใหแตงเอา แทเนอ
นมสี่เตา
เชื้อชาตินามหมา
มันนั้นใจพาโล
ถอยคนควรเวน
ทําการสราง
อันใดบมีรุงเรืองแลว
แมนวามีลูกเตา
สอนไดก็บฟง
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หญิงใด
หญิงนั้น

หญิงใด

หญิงใด
หญิงนั้น

ลักษณะไฝ
เปนไฝเบื้อง
มุกขังริมปาก
อยูขางซาย
สมบัติลนมั่งมี
ราศีขึ้น
เงินคํามูลมั่ง
จักไดนั่งจวยกลวย เปนเจาเศรษฐี
มันนั้นมีใจหมั้น
สัจจาจงซื่อ
ก็บรูโลภเลี้ยว
ประสงคตั้งตอผัว แทแลว
ยังคอยเทียระคาหมั้น สนุกอยูยืนยาว
เงินคําของ
หลั่งมาบมีไร
ลักษณะแขน
แขนกลมสวย
ขาวงามผิวผอง
ไผผูไดอยูซอน
ปานกั้งรมแดง
ลักษณะใบหู
ใบหูหวน
ดังแงนจกสะหนอย
เปนแมคา
ก็พอไดสืบทืน
(ในนิทานทาวคําสอน. กรมวรรณคดี. 1966)

ความงามของผูหญิงลาววรรณคดีโฉลกไมไดมีบทบาทเปนเพียงสิ่งที่ใหความ
บั น เทิ ง ในโลกแห ง จิ น ตนาการดั ง ที่ ห ลายคนเข าใจเท านั้ น หากแต เป น สว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการสรางความหมายโดยการใชระบบสัญ ญะผานภาษา เพื่ อสื่อสารอย างมี
ความหมายกับผูอื่น และสามารถใชอางอิงถึงโลกความจริง รวมถึงสิ่งที่เปนจินตนาการ
และความคิดนามธรรมที่ไมปรากฏในโลกวัตถุ (Hall, 1997) โดยชี้ใหเห็นวาในวรรณคดี
โฉลกนี้ยังมีมิติของอุดมการณที่ซับซอนในการใหนิยามความหมายในเรื่องตางๆ ที่นําไปสู
การปรับเปลี่ยนชุดของความรูที่สัมพันธกับอํานาจและชนชั้นในสังคมไดอีกดวย โดยการ
ผูกความหมายของความงามเชื่อมโยงไวกับนิสัย และความเปนผูดี ซึ่งเปนลักษณะของ
การจํากัดและควบคุมวาทกรรมอื่น (Controlling and Delimiting) โดยสรางกลไกใน
การวิจ ารณ เพื่ อให ภาพลัก ษณ ความงามอื่นๆ หมดความชอบธรรมพรอมทั้ งใหสิท ธิ/
อํ า นาจ ในการพู ด /เขี ย น ภายใต ก ารจํ า กั ด และควบคุ ม ของสั ง คมและวั ฒ นธรรม
(ณฐพงศ จิตรนิรัตน, 2545 : 11-12) ดังที่ Naomi Wolf นัก สตรีนิย มสายมารก ซิสต
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(Marxist Feminism) ไดอธิบายวา “ความงามอาจเปนสิ่งที่ขึ้นอยูกับเงื่อนไขและนิยาม
ที่ ห ลากหลาย ทั้ ง ในแง ที่ เกี่ ย วกั บ ชนชั้ น (Class) และความนิ ย มของแต ล ะยุ ค สมั ย
(Trend)” (Wolf, 1991) เพราะจากการศึกษาแลวเห็นวาหลักเกณฑตางๆ ที่ปรากฏอยู
ในวรรณคดีโฉลกนี้ เปนเพียงความพยายามที่จะกําหนดรูปแบบสตรีโดยยึดลักษณะของ
สตรีมาเปนเกณฑในการพิจารณา ซึ่งอาจจะเปนจริงหรือไมก็ได แตถึงกระนั้นความงามที่
ถูก สรางขึ้นผานวรรณคดีโฉลกนั้น ไดสะทอนถึงคานิย มและมุมมองเรื่องความงามใน
สังคมลาว โดยทําใหเชื่อวาสิ่งนี้เปนระบอบแหงความจริง ดวยการสรางวาทกรรมความ
งามและยึ ด โยงกั บ ความคิ ด ในเรื่ อ งความงามให กั บ ตั ว ผู ห ญิ ง ลาว ทํ า ให ค วามงาม
เปนทั้งอัตลักษณ และเปนพันธะใหกับผูหญิงลาวไดรับรูแ ละมีจิตสํานึกรวมกัน ในการ
สรางความหมายและตีความวาความงามกับผูหญิงเปนสิ่งคูกันและดํารงอยูเปนสวนหนึ่ง
ของชีวิต
ภาพลักษณความงามของผูหญิงลาวในตามฮีตคลอง
ความงามของผูหญิงลาว นอกเหนือจากการผูกติดกับรูปลักษณภายนอกหรือ
รูปรางหนาตาแลว ความงามยังถูกเชื่อมโยงเขากับพื้นที่สาธารณะอีกดวย นั่นคือ ผูหญิง
ลาวยังตองสามารถปฏิบัติตามฮีตคลองหรือจารีตประเพณี อันเปนความงามที่ถือปฏิบัติ
กันทั่วไปในวัฒนธรรมหลักหรือวัฒนธรรมชาติ และเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งตอการสราง
สํานึ ก “ความเป น ลาว” ที่ สํ าคัญ ให กั บ ผู ห ญิ งลาว เป น การบ ง บอกถึ ง อัต ลัก ษณ ข อง
ผูหญิงลาว ตอสายตาของคนทั้งหลายในสังคมลาว
ชาวลาวตั้งแตในอดีตมาถึงปจจุบันไดยึดถือ “ฮีตคลอง” เปนแบบแผนในการ
ดําเนินชีวิตของตนเอง อาจกลาวไดวา “ฮีตคลอง” เปนระเบียบแบบแผนหรือกฎหมาย
พื้นฐานของชาวลาวทุก ชาติพั นธุ ซึ่ง แสดงถึงความมีวัฒนธรรม ความเปนชาติเก าแก
และความเจริ ญ รุ ง เรือ ง อาจกล าวได ว า “ฮี ต คลอง” เปรี ย บเสมื อ นจารี ต ประเพณี
แนวทางปฏิบัติที่ผูเฒ าผูแก หรือบรรพบุรุษไดยึ ดถือปฏิบัติ เพราะเห็นวาเปนสิ่ง ดีงาม
จึงวางไวเปนแนวทางปฏิบัติใหลูกหลานรุนหลังประพฤติปฏิบัติสืบตอกันมา เพื่อความ
สงบสุข ความสามั คคี และความปรองดองในหมู เครือญาติแ ละชุมชน (กิ แ ดง พอนกะเสิมสุก. 2006) ความงามจึงเปนเรื่องของจิตวิสัย (Subjectivism) โดยเชื่อวาความ
งามอยูที่จิตใจของเราเปนผูกําหนด (วิรุณ ตั้งเจริญ, 2546)
สํา หรั บ ผู ห ญิ ง ลาวแล ว ความเป น ผู ห ญิ ง ตามจารี ต ประเพณี ห รื อ ฮีต คลอง
ถือเปนความงามภายในจิตใจของผูหญิง เปนคุณคาอันดีงามยิ่งที่ควรยึดถือปฏิบัติสําหรับ
การครองตนและการครองเรือน จนกลายเปนสวนหนึ่งของความเชื่อและวิถีชีวิต ที่สงผล
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และมี อิ ท ธิ พ ลในชี วิ ต ประจํ า วั น บางประการของผู ห ญิ ง ลาวที่ ถู ก ต อ งตรงกั น อย า ง
กวางขวาง ดังคําสอนโบราณของลาวที่นักปราชญสมัยโบราณแตงขึ้นมา เพื่อไวศึกษา
อบรมบมเพาะและเสี่ยมสอนผูห ญิ งลาวใหรูจั ก ฮีตคลองหรือจารีตประเพณี แ บบลาว
สมัยโบราณ ดังคํากลาวถึง “คลองสาว” ไววา
ฟงเนิอ
อันวา

สาวแนวนี้

สีสะเหลาเนื้อ
นงครามสมัยใหม
เจาหากใหญขึ้นแลว ตูมตั้งตึ่งเต็ม
เปนสาวแลว
คลองสาวใหเหลียวเบิ่ง
ใหเปนสาวรีตบาน สาวเขาใสธรรม
อยาไดเปนสาวราง สาวหางบมีศักดิ์
สาวบมีราคา
เพิ่นซินินทาทวง
ใหเปนสาวศรีบาน กินทานเวามวนๆ
ใหชาวบานเพิ่นยอง เมืองบานซิซาลือ
ใหเปนสาวผูรู
สัตยซื่อถือศีล
ใหเปนสาวกินทาน อานคลองเมืองฟา
ใหเจาสาวทางขึ้น เมือสวรรคชั้นสี่ พุนเยอ
ใหเปนสาวสืบหนา สาวค้ําแมเรือน
อยาไดเชือนแชหลิ้น นอนเวนชุมชู
ใหเปนสาวชื่นชอย สาวรูผูงาม
อยาไดเปนสาวเสา สาวเนาแนวเหม็น
ใหเปนสาวชายโรม ชื่นชมเอาซอน
อยาไดเปนสาวเก เกเรโลภลาย
สาวบอายเพื่อนบาน สาวนั้นอยานํา
สาวบคําเบิ่งทอง หาแตความสนุก
เขาซินินทาทัก
กลาวขวัญทั้งคาย
เพิ่นวาสาวขายหนา เปนสาวบสัตยซื่อ
ทางบานเขาหากลือตึ้งๆ อึ่งเทาทั่วแดน
(จันลา ดวงมาลา. 2011)
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คุณคาของความเปนผูหญิงลาวตามฮีตคลองหรือความเปนผูหญิงตามบทบาท
จารีตประเพณี จะถูก วัดดวยมาตรฐานทางสัง คมหลายลัก ษณะ โดยสวนใหญ มุงเน น
มาตรฐานทางดานศีลธรรมในครอบครัว เพราะครอบครัวเปนหนวยยอยสําคัญของสังคม
และประเทศชาติ อีกทั้งยังเปนที่ของผูหญิงที่สามารถแสดงบทบาทในดานตางๆ ของตน
ไดอย างเต็มที่ ซึ่งที่ผานมาสถาบันครอบครัวของชาวลาวก็เคยมีขนบธรรมเนีย ม และ
ระเบียบอันดีของตนเองอยูหลายอยาง ที่เปนประโยชนแกการสรางวัฒนธรรมอันดีของ
ชาติ ดัง เช น “คลองเมี ย ” หรือ หน าที่ ของภรรยา ในคลองที่ 5 ของคลอง 14 ได แ ก
ฮีตผัวคลองเมีย ซึ่งเปนการกลาวถึงคุณ ธรรมขอควรปฏิบัติกันกันระหวางผัว-เมียหรือ
สามี -ภรรยา เพื่ อ นํ า พาให เกิ ด ความสุ ข ในครอบครั ว และเป น แบบอย า งอั น ดี ให แ ก
ลูกหลาน ดังกลาวในคัมภีรโลกนิติที่แสดงใหเห็นวา บทบาทความเปนผูหญิงตามจารีต
ประเพณีไดถูกอธิบายดวยความเปนภรรยาที่ดีของสามี
“เสียงเปนความงามของนกกาเหวา การปฏิบัติผัวดี
เปนความงามของนารีทั้ง หลาย ฤาษีจ อยจิ่ งงาม สัตวสี่ตีน
พีจิ่งงาม ชายมีความรูก็งาม และผูหญิงมีผัวจิ่งงาม”
(ในหนังสือคัมภีรโลกนิติ. สํานักงานวรรณคดี 2508)
“ราตรี ป ราศจากพระจั น ทร ก็ บ ง าม มหาสมุ ท ร
ปราศจากฟอง ก็ บ ง าม สระบั ว ปราศจากหงส ก็ บ ง าม
นางนงครามปราศจากผัว ก็ดูบด”ี
(ในหนังสือคัมภีรโลกนิติ. สํานักงานวรรณคดี 2508)
ใน “คลองเมีย” ไดชี้นําถึงบทบาทและหนาที่ของภรรยาที่ดีตองปฏิบัติตนให
สมศักดิ์ศรีในความเปนลูกผูหญิงที่ดีของวงศตระกูล และภรรยาผูประเสริฐในครอบครัว
นั้นคือ ตองปฏิบัติหนาที่ของตนตามฮีตคลอง ดังนี้
1. เปนผูดุหมั่นจัดเวียกงานในครอบครัวและงานอื่นๆ ดี
2. ปฏิบัติการสงเคราะหชวยเหลือญาติขางเคียงของสามีดี
3. บประพฤตินอกใจสามี
4. รักษาทรัพยสมบัติทสี่ ามีและตนเองหามาไดใหดี
5. มีความขยันหมั่นเพียรบขี้คานมักงายในหนาเวียกทั้งปวง
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เมื่อภรรยาไดปฏิบัติหนาที่ของตนดังกลาวมานี้ ยอมไดรับการที่ยกยองวาเปน
ภรรยาที่มีคุณธรรม มีความประพฤติถูกตองตามครรลองของผูเปนภรรยา ซึง่ ยอมเปนที่
รั ก ของผู เป น สามี (กิ แ ดง พอนกะเสิ ม สุ ก . 2006) ในคํ า สอนโบราณลาวได ก ล า ว
“คลองเมีย” เพิ่มเติมไววา
อันวา

ยามเมื่อ

ยามเมื่อ

คลองเมียแกว
เราซิโอวาทไว
คันไผบคิดรู
อยาไดเสียเลียหนี
มีผัวแลว
ใจอยาไดโกรธหาว
โตนั้นแนวนามเชื้อ
ใหคอยหลิงล่ําจอง
สามีเจา
ใหรีบจัดแจงฟาว
ใหคอยทําสีหนา
อยาไดทําหนาบึ้ง

แนวดีพระเจากลาว มานั้น
เมื่อหนาซิคอยซอม
ใหถามเพิ่นเคย
หลีกทางโคมรั้ว
ใหฟงความผัวกลาว
แข็งเขมบดี
คนหญิงมีบกพอง
มองโตแลวจิ่งคอยจา
กระทําการมาเมื่อย
หาขาวสูกิน
วาจาอันมวน
ผีรายซิกายมา
(จันลา ดวงมาลา. 2011)

นอกจากนี้ ยั ง ปรากฏคํ า กล า วสอนเกี่ ย วกั บ คุ ณ ค า ความเป น ผู ห ญิ ง ตาม
บทบาทจารีตประเพณีแฝงอยูในวรรณคดีลาวตางๆ ที่มีมาแตโบราณ มากบางนอยบาง
ตามแต ท อ งเรื่อ งแต ละเรื่อง ดั งตั วอย างวรรณคดี เรื่องลัด สี โสมสอนลู ก หญิ ง ที่ ซึ่ง ใน
ทอ งเรื่องได พ รรณนาให เห็ น ภาพลั ก ษณ ของผู ห ญิ ง ที่ ตองยึ ด ถือ ฮีตคลองและข อวัต ร
ปฏิบัติตางๆ ที่ภรรยาพึงตอสามีไวอยางละเอียด เพื่อออกแสดงถึงความรัก ความเคารพ
และการใหเกียรติแกผูเปนสามี
อันหนึ่ง

คันวาเจามีผัวแกว
จงใหอดขันติ
ดวยวาเปนหญิงนี้
จงใหมีคําอด
มักวาบุญชายนี้
บุญหญิงมี
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กอสามีรวมพาง นางนั้น
อยาใหมีคําราย
มีบุญอันนอยต่ํา
ลื่นชายเจ็ดชั้น
มีเหลือเจ็ดสวน
สวนเดียวแควนนอย

วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561
บุญหญิง
อันหนึ่ง

อันหนึ่ง
อันหนึ่ง
อันหนึ่ง
อันหนึ่ง
อันหนึ่ง

แมนวา
คันวา
อันวา
ก็จิ่ง

มีสวนเดียวแควนนอย จิ่งวาใหอดยิ่ง เหลือชาย
ดวยวาบุญชายมี ลื่นเหลือหลายชั้น
เถิงเมื่อยามนอนให กอผัวตนนอนกอน
อยาไดเขา
นอนแทกอนผัว
เทาเวนไว
แตเมื่อเจ็บเปน
คันบมีภัยสัง
อยาลวงเกินธรรมแท
เมื่อลุกเชา
จอมพระนางลุกกอน
จิ่งคอยให
ผัวแกวลุกตาม
ยามนอนให
อยาหัวเพียงผัวมิ่ง
ใหเจานอนต่ําถาน เพียงแรบาผัวคอ
ยามเมื่อเชา
การที่นอนใหคอ ยยอง
อยาไดให
นันรายจังไร
ยามเมื่อไปมาให ก็สั่งคอยถามผัว กอนนั้น
อยาไดลักลวงดั้น กอไปแทบดี
จงอยามีคําราย
กอเฝอนผัวผิดแผก กันนั้น
แมนหากเคียดเทาฟา อดซ้ําอยาใจ
หญิงใดมักกลาวกลา กอจาผัวคําหยาบ
กอใหเปนบาปราย ตายแลวจูมจม แทแลว
จงอยาไดกลาวตาน จาผัวคําหยาบ พอเนอ
ก็จักเปนบาปกลา พาเจาจูมจม พอแลว
เจาจงแปลงใจให กอดีงามรักลอผัวนั้น
ปากกลาวตาน
ใหหวานแทออนหู
อยาไดกูมึงแท
ก็เปนคําอันมากเลวนั้น
ใผบอยานบาปราย ตายแลวหากจี่เห็น
ตายไปแลว
ก็ลงไปใตต่ํา
ก็จักมียังกรรมกินแหนง เมื่อภายลุนทาว
ผัวเมียให
ยํากันจิ่งชอบแมน
ใหประกอบได
ของลนมากมูล นั้นแลว
เพราะวาเปนบุญค้ํา อยํากรรมรักลอฉันนั้น
จิ่งใหประกอบได ของลนเพื่อบุญ นั้นแลว
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จงอยา

ไดประมาทแกว
แกนสามิกา
จงใหมีวาจา
ออนหวานอยําแท
คันบอยําแยงแท ก็ผิดกันบมิดกล่ํา ฉันนั้น
มันยอมรอน
กอถงเปงรั่วชึม พอแลว
มันยอม
ใหเปนทุกขไร
กอเงินคําบอยูแกม
(ในเรื่องลัดสีโสมสอนลูกหญิง. กระทรวงศึกษาธิการและหอสมุดแหงชาติ. 1969)
ดั ง เห็ น ได ว า ความงามของผู ห ญิ ง ลาวจะเน น ถึ ง ลั ก ษณะของผู ห ญิ ง ที่ เป น
สิริมงคล รวมกั บ ความงามของรางกาย และลัก ษณะสําคัญ อีก ประการหนึ่งก็ คือเน น
ผูหญิ งที่มีจิตใจฝก ใฝในบุญกุ ศล ซึ่งสะทอนถึงคานิย มในการเลือกคูครองของผูชายที่
มุงจะไดคูครองที่เปนภรรยาที่ดี คือเปนเมียแกวเมียขวัญ
อย างไรก็ ตาม ไมเพีย งแตวรรคดีคําสอนหรือสุภาษิตที่สรางคตินิยมอันเปน
อัตลักษณของผูหญิงลาวเทานั้น สิ่งสําคัญอยางหนึ่งที่ปรากฏใหเห็นเปนประจักษอยูใน
วิถีชีวิตของผูห ญิ งลาวที่ควรคาแก ก ารยกย องวาเปนความงามตามบทบาทจารีตของ
ผู ห ญิ ง ลาว และเป น คุ ณ สมบั ติ พื้ น ฐานทั่ ว ไปที่ ท รงคุ ณ ค า ยิ่ ง ที่ ผู ห ญิ ง ลาวพึ ง มี แ ละ
ควรยึดถือปฏิบัติ คือตองรูจัก “เฮือนสามน้ําสี”่ ซึ่งถือเปนคําปราชญที่บรรพบุรุษไดใหไว
เพื่อเปนคติสอนใจ ใหรูจักการการครองเรือน โดยที่ผูหญิงลาวจะเรียนรูบทบาทของตน
ผานกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization)
เนื่องจากสังคมลาวแบบอนุรักษนิยมมีคําสอนและสุภาษิตที่สอนใจผูหญิงให
ตระหนักถึงหนาที่การงานของตัวเองภายในบานอยูเสมอนั้นก็คือ “เฮือนสามน้ําสี” ที่ได
ยึดถือและปฏิบัติกันมาอยางยาวนาน ผูหญิงลาวที่นอกจากจะตองเปนเมียหรือภรรยาที่
ดีแลวยังตองเปนแมเรือนที่ดีดวย จึงเปนสิ่งจําเปนที่ผูหญิงตองรูและควรปฏิบัติสําหรับ
การออกเหยาออกเรือนและการเปนกุลสตรีที่ดี ที่สังคมใชเปนตัวกําหนดอัตลักษณและ
ความหมายใหเกิดขึ้น เพื่อนําไปสูการสรางความเห็นชอบไปในทิศทางเดียวกัน (จันทิมา
ปทมธรรมกุล. 2550)
การเป นผู หญิ งลาวที่ ดีตอ งสามารถดู แ ลเรือน 3 ประเภท ไดแ ก เรือ นครัว
เรือนนอน และเรือนผม ซึ่ง เรือนครัว ไดแก สถานที่ทําอาหาร ที่เก็ บรัก ษาภาชนะใส
อาหาร รวมทั้งอาจจะเปนสถานที่รับประทานอาหาร ดังนั้นหลังจากทําอาหารเสร็จแลว
ควรทําความสะอาดเรือนครัว เพื่อไมใหแมลงวันมาไตตอม สวนเรือนนอน ไดแก สถานที่
พักผอนหยอนใจ ไมวาจะเปนหองรับแขก หองรับประทานอาหาร โดยเฉพาะหองนอน
ซึ่งเปนหองตองที่ใชเวลาในการพัก ผอนในแตละวัน ดังนั้นจึ งจําเปนที่สุดในการทําให
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หองนอนมี ความสะอาดและเป นระเบีย บอยู เสมอ เพื่ อชวยในการนอนหลับ พั ก ผอ น
เปนไปอยางสบาย และเรือนผม ไดแก เสนผมที่จะตองทําความสะอาดไมใหมีเหา รังแค
หรือสิ่งสกปรก และจัดแตงทรงผมใหสวยงามดังพูดที่วา “ตีนผมใหล่ําเกลี้ยงตีนซิ่นให
ล่ําเพียง”
สําหรับ น้ํา 4 ประเภท ไดแ ก น้ํ ากิ น น้ํ าใช น้ํ าเต าปู น และน้ํ าใจ ซึ่ง น้ํ ากิ น
ไดแ ก น้ําดื่มที่ตองมีประจําบานไมใหขาด และเมื่อมีแ ขกมาเยี่ ยมเยีย นใหมีน้ําดื่มเพื่อ
แสดงถึงการตอนรับ ความมีน้ําใจของเจาของบาน น้ําใช ไดแก น้ําที่มีไวสําหรับปรุงแตง
อาหาร ใชลาง ใชอาบ ฯลฯ เพราะไมวาจะกิจกรรมใดๆ ภายในครอบครัวตองมีการกิน
การดื่ม การจัดเตรียมน้ําใหพอเพียงและสะอาดนั้น เปนสิ่งที่ควรทําอยางยิ่ง สวนน้ําเตา
ปูน ไดแก น้ําปูนที่มีไวสําหรับเคี้ยวหมากของคนในสมัยกอนไดครับความนิยมอยางมาก
ในชวงเวลาที่มีแขกเขามาบานก็จะนําน้ําดื่ม หมากเคี้ยว กอกยาสูบ (บุหรี่) มาใหแขก แต
ในปจจุบันวัฒนธรรมการเคี้ย วหมากดังกลาวอาจเปลี่ยนแทนดวยของขบเคี้ย ว 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
ความเที ย บเท า ระหว า งหญิ ง ชายแล ว ก็ ต าม ความเป น ผู ห ญิ ง ลาวยั ง ต อ งรั ก ษา
ขนบประเพณี “อันดีงาม” เหลานี้เอาไว ไมสามารถตัดออกจากวิถีชีวิตของผูหญิ งได
ดว ยความเชื่อ มั่ น วา เป น สิ่ ง ที่ ดี ง ามและถูก ต อ ง เป น คุ ณ ธรรมและความงามที่ ผู ห ญิ ง
ต อ งการแสดงออกให เห็ น ถึ ง คุ ณ ค า ที่ อ ยู ภ ายในจิ ต ใจนอกเหนื อ จากความงามทาง
รูปลักษณภายนอก
สรุป
การกํ าหนดความงามโดยกฎเกณฑทางสังคมวัฒ นธรรมเปนป จจั ย หนึ่งที่ มี
ความสําคัญอยางยิ่งตอการมีตัวตนหรืออัตลักษณของผูหญิงลาว ดังปรากฏจากวรรณคดี
ลาวที่เป น ที่ รูจั ก อย างแพรหลาย เชน ขุน ลูน างอั้ ว พื้ นนางแตงออ น พื้น นางผมหอม
พื้นนางอรพิม ลัดสีโสมสอนลูกหญิง เปนตน โดยสรางความเชื่อและคานิยมที่วา ผูหญิงที่
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มีความงดงาม เปนผูหญิงที่มีฐานะสูงสง เปนธิดาหรือเศรษฐี ดวยการเปรียบเทียบความ
งามกั บ สิ่ ง ที่ มี คุ ณ ค า เช น ทองคํ า หรื อ สิ่ ง ที่ อ ยู สู ง เช น พระอิ น ทร พระพรหม
สรวงสวรรค เปนตน เพื่อใชแสดงถึงความงามในอุดมคติ อันเปนคานิยมความงามในยุค
สมัยนัน้ โดยที่ผูหญิงงามจะตองมีผิวพรรณที่ “ผุดผองดังทองคํา”
นอกจากความงามจะถู ก สรา งให เป น รูป สมบั ติ ข องผู ห ญิ ง แล ว งามยั ง ถู ก
เชื่อมโยงเขากับความเชื่อเรื่อง “โฉลก” หรือนรลักษณ อีกดวย ผูหญิงที่มีรูปงามตองมี
โฉลกหรือนรลักษณที่ดีดวย บนพื้นฐานที่เชื่อวาผูหญิงมีคุณสมบัติหรือความดีงามประจํา
เพศแตกตางจากเพศชาย นอกเหนือไปจากรูปสมบัติและกิริยาทาทางหรือมารยาทที่
สามารถสัง เกตเพื่อเป นแนวทางเบื้องตนในการพิ จารณาความดีงามของผูหญิ งก็ตาม
โฉลกผูหญิงถือเปนอีกสิ่งหนึ่งที่ไมไดเปนเพียงสิ่งที่บงบอกความดีความงามของผูหญิง
เทานั้น แตยังไดสะทอนใหเห็นถึงความงามที่อยูภายในจิตใจของผูหญิงดวยการแสดง
ออกมาผานอากั ปกิ ริย าตางๆ อีกดวย เพราะฉะนั้น ผูหญิ งที่ดีแ มรูปจะไมงดงามแตมี
โฉลกหรื อ นรลั ก ษณ ที่ ดี ต รงตามคติ นิ ย มหรื อ ความเชื่ อ ของท อ งถิ่ น ก็ ถื อ ได ว า เป น
คุณสมบัติที่ดี เปนที่นายอมรับและควรแกการยกยองไดเชนกัน ซึ่งปจจุบันวาทกรรมนี้
ถูกเปลี่ยนแปลงมาอยางตอเนื่อง เพื่อใหสอดคลองตอพื้นที่และชวงเวลา
นอกเหนือจากความงามของผูหญิ งลาวที่ผูก ติดกั บรูปลัก ษณ ภายนอกหรือ
รูปรางหนาตาแลว ความงามยังถูกเชื่อมโยงเขากับพื้นที่สาธารณะอีกดวย นั่นคือ ความ
เปนผูหญิงตามจารีตประเพณีหรือฮีตคลอง ซึ่งถือเปนความงามภายในจิตใจของผูหญิง
เป น คุ ณ ค า อั น ดี ง ามยิ่ ง ที่ ค วรยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ สํ า หรั บ การครองตนและการครองเรื อ น
จนกลายเปนสวนหนึ่งของความเชื่อและวิถีชีวิต ที่สงผลและมีอิทธิพลในชีวิตประจําวัน
บางประการของผูหญิงลาวที่ถูกตองตรงกันอยางกวางขวาง และเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง
ตอการสรางสํานึก “ความเปนลาว” ที่สําคัญใหกับผูหญิงลาว จนกลายเปนแบบแผนใน
การประพฤติปฏิบัติมาจนถึงปจจุบัน
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