จีน”: จากมุมมองตะวันตกในนวนิยายของเพิรล เอส. บัก

นาย ศรัทธา พูลสวัสดิ์

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวรรณคดีเปรียบเทียบ ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ
คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ
ปการศึกษา 2547
ISBN 974 - 17 – 6845 – 1
ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

“CHINA”: WESTERN PERSPECTIVES IN PEARL S. BUCK’S NOVELS

Mr. Sattha Poolsawas

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
For the Degree of Master of Arts Program in Comparative Literature
Department of Comparative Literature
Chulalongkorn University
Academic Year 2005
ISBN 974-17-6845-1

หัวขอวิทยานิพนธ
โดย
สาขาวิชา
อาจารยที่ปรึกษา

“จีน”: จากมุมมองตะวันตกในนวนิยายของเพิรล เอส. บัก
นายศรัทธา พูลสวัสดิ์
วรรณคดีเปรียบเทียบ
รองศาสตราจารย ดร. อนงคนาฏ เถกิงวิทย

คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อนุมัติใหนับวิทยานิพนธฉบับนี้เปนสวนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
.................................................................. คณบดีคณะอักษรศาสตร
(ศาสตราจารย ดร.ธีระพันธ เหลืองทองคํา)
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
.................................................................. ประธานกรรมการ
(อาจารย ดร. สุรเดช โชติอุดมพันธ)
.................................................................. อาจารยที่ปรึกษา
(รองศาสตราจารย ดร. อนงคนาฏ เถกิงวิทย)
.................................................................. กรรมการ
(อาจารย ดร. ชุติมา ประกาศวุฒิสาร)

ง

ศรัทธา พูลสวัสดิ์ : “จีน”:จากมุมมองตะวันตกในนวนิยายของเพิรล เอส บัก. (“CHINA”: WESTERN
PERSPECTIVES IN PEARL S. BUCK’S NOVELS)อ. ที่ปรึกษา : รศ. ดร. อนงคนาฏ เถกิงวิทย,
207 หนา. ISBN 974-17-6845-1.
วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหการนําเสนอภาพของ “จีน” จากมุมมองของผูประพันธ
ชาวตะวันตกในนวนิยายทั้ง 9 เรื่องไดแก A House Divided, East Wind: West Wind, Dragon Seed,
Pavilion of Women, Sons, The Good Earth, The First Wife, The Mother, The Promise รวมทั้ง
วิเคราะหทัศนคติของผูประพันธที่มีตอ “จีน”
ผลการวิจัยพบวานวนิยายทั้ง 9 เรื่องมีการนําเสนอภาพของ “จีน” ทั้งสิ้น 3 ประเด็น ไดแก
การสะทอนภาพของสังคมจีนในชวงกอนและระหวางเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบคอมมิวนิสต
ภาพของสตรีจนี ในสังคมจีน และมุมมองของผูประพันธชาวตะวันตกที่มีตอความเปนจีน ประการแรก
ผูประพันธไดใหภาพสังคมจีนโดยรวมดังกลาวซึ่งประกอบไปดวยสังคมปตาธิปไตย สังคมชนชั้นลาง
สังคมที่ไดรับความเปลี่ยนแปลงหลังรับวัฒนธรรมตะวันตก และสังคมภายใตสงครามและการฝกใฝอํานาจ
ประการที่สองนวนิยายยังสะทอนใหเห็นภาพของสตรีจีนในฐานะเปนปจเจกชนในสังคมในแงมุมที่ตางกัน
ออกไป ไดแก ภาพของมารดา ภรรยาหลวงและภรรยานอย และปฏิสัมพันธระหวางแมสามีกับลูกสะใภ
ประการสุดทายนวนิยายยังไดสะทอนใหเห็นมุมมองของผูประพันธชาวตะวันตกที่มีตอความเปนจีน ประเด็น
ดังกลาวเปนการทําใหเห็นถึงการใหคาที่ตางกันระหวางความเปนจีนกับความเปนตะวันตก กลาวคือ การ
นําเสนอภาพของประเทศจีนมีเกิดขึ้นภายใตการใหมุมมองทั้งดานบวกและดานลบ ในขณะที่การนําเสนอ
ภาพของตะวันตกถูกนําเสนอดวยมุมมองดานบวกเพียงดานเดียวเทานัน้
การศึกษานวนิยายทั้ง 9 เรื่องซึ่งลวนมีการนําเสนอภาพของความเปนจีนในแงมุมที่แตกตางกัน
ออกไป จึงเปนการทําใหผูอานไดเขาใจถึงความเปนจีนไดเปนอยางดี อีกทั้งการที่ผูประพันธเปนชาวตะวันตก
ที่มีความใกลชิดและผูกพันอยูกับความเปนจีนมาตลอดชีวติ ของเธอ
ทําใหการนําเสนอภาพของจีนใน
นวนิยายจึงลักษณะเปนการผสมผสานระหวางมุมมองเกีย่ วกับจีนทั้งในดานบวกและดานลบ ดวยเหตุนี้การ
นําเสนอภาพของ“จีน”ของ เพิร ล เอส. บักจึงแตกตางจากการนําเสนอภาพของประเทศจีนโดยนัก
ประพันธชาวตะวันตกทั่วไป หรือนักประพันธชาวจีนที่มักมีจุดยืนในการนําเสนอดวยจุดยืนเพียงดานเดียว
ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ
สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ
ปการศึกษา 2547

ลายมือชื่อนิสิต.........................................................
ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษา........................................
ลายมือชื่ออาจารยทีปรึกษารวม
-

จ

# # 4680213122 : MAJOR COMPARATIVE LITERATURE
KEY WORD: PEARL S. BUCK / CHINA / WESTERN PERSPECTIVES
SATTHA POOLSAWAS : “CHINA”: WESTERN PERSPECTIVES IN PEARL S. BUCK’S NOVELS.

THESIS ADVISOR : ASSOC. PROF. ANONGNAT THAKOENGWIT, 207 pp. ISBN 974-176845-1.

The objectives of this thesis are to analyze the presentation of the image of “China” from western
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of Western civilization, and a society suffering from warfare and power struggles. Second, emerging from
the study is the image of women as individuals who play various significant roles such as mothers, wives,
concubines, mothers-in-law, and daughters-in-law. Third, it reveals Western perspectives of a Western
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บทที่ 1
บทนํา
1.1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับผูประพันธเปนสิ่งที่ไมสามารถแยกออกจากกันได เพราะสิ่ง
ตาง ๆ ที่แวดลอมผูประพัน ธมีอิทธิพลในการผลัก ดัน ใหผูประพัน ธนําเสนอสิ่งเหลานั้ น ออกมา หาก
พิจารณาดูลักษณะและการปฏิบัติงานของผูประพันธจะสังเกตไดวาผูประพันธเพียงคนเดียวสามารถเปรียบ
ไดกับคนสามคนคือ นักประพันธ พลเมือง และเปนหนวยหนึ่งของคน ในยุคสมัยที่ผูประพันธมีชีวิตอยู
ดังนั้นนอกจากจะตองสังวรในอาชีพประพันธของตนในฐานะที่เปน นักประพันธแลว ในฐานะที่เปน
พลเมืองและหน ว ยหนึ่ งของสังคม นั ก ประพัน ธต องใสใ จต อเหตุ ก ารณ ต าง ๆ ในสังคม และความ
เคลื่อนไหวของประเทศชาติ ที่เกิด ขึ้ น 1 ด ว ยเหตุ นี้ ผูประพัน ธจึ งตกอยู ภ ายใต พัน ธนาการของสังคม
และมักจะนําเสนอภาพเหตุการณที่เกิดขึ้นในสังคมดวยการตีความจากประสบการณสวนตัวของตนเองไว
ในวรรณกรรมเสมอ วรรณกรรมหลายเรื่องจึงกลายเปนผลผลิตทางความคิดซึ่งสะทอนมิติตาง ๆที่เกิดขึ้น
ในสังคมของผูประพันธ ดังนั้นการนําวรรณกรรมมาศึกษาปรากฏการณทางสังคมที่มีการนําเสนอจาก
ประสบการณและการตีความโดยผูประพันธ จึงนับเปนหัวขอที่นาสนใจและมีความสําคัญตอการศึกษา
วรรณกรรมเปนอยางยิ่ง
เพิร ล เอส. บัก (Pearl S. Buck) เปนหนึ่งในบรรดานั กประพันธที่ได สรางสรรคผลงานทาง
วรรณกรรมโดยเฉพาะนวนิยายไวเปนจํานวนหลายเรื่อง นวนิยายสวนใหญของเธอลวนสะทอนถึงมิติ
ตางๆทางสังคมของจีน ไว มากมาย อาจกลาวได วาจุด มุงหมายหลักในการประพันธงานนวนิ ยายของ
เพิร ล เอส. บัก คือการนําเสนอภาพความเปน จีน โดยตรงเพีย งประเทศเดี ยวเทานั้ น แต การนํ าเสนอ
นวนิยายที่ใชประเทศจีนเพียงประเทศเดียวเปนฉากสําคัญสําหรับวรรณกรรมนั้น เพิรล เอส. บักไดให
ภาพสะทอนมิติที่หลากหลายผานตัวบทวรรณกรรมของเธอทั้งหมด นอกจากนี้เพิรล เอส. บักถูกจัดวาเปน
หนึ่ งในจํ า นวนนั ก เขี ย นชาวตะวั น ตกเพีย งไมกี่ค น ที่ประสบความสําเร็ จ ในการนํ าเสนอผลงานทาง
วรรณกรรม ซึ่งมีก ารอธิบายมิติข องความเปนตะวั นออกใหเปนที่ประจัก ษแกสายตาของชาวตะวั นตก
จนไดรับการยกยองวาเปนนักเขียน ที่สามารถเชื่อมโลกตะวันออกและตะวันตกเขาดวยกัน

วิทย ศิวะศริยานนท, วรรณคดีและวรรณคดีวิจารณ, พิมพครั้งที่5 (กรุงเทพ: สํานักพิมพ
ธรรมชาติ, 2541), หนา 196-197.
1

2
Westerners for centuries have tried to describe the life and
customs of Oriental peoples, but few have been as successful in
bridging the gap in cultures between East and West as Pearl Buck.
[…] Many consider Mrs. Buck’s short stories, biographies, and
novels required reading for Westerners seeking to understand the
Asian mind.2
ดวยความโดดเด นในกลวิธีก ารประพันธ ที่มีก ารนําเสนอภาพความเปนจีน ไวภายในนวนิยาย
เกือบทุก เรื่อง ทําใหผลงานวรรณกรรมของเธอมีเอกลัก ษณ และกลายเปน ที่ยอมรั บจากผูอานทั่ว โลก
ดวยความสามารถในการประพันธที่มีอยูภายในตัวของเพิรล เอส. บัก จึงสงผลใหวรรณกรรมหลายเรื่องที่
เธอเธอประพันธ ไดรับความนิยม ตลอดจนวรรณกรรมบางเรื่องของเธอไดรับการแปลเปนภาษาตางๆ
มากกวา 30 ภาษารวมถึงมีการนําไปสรางเปนภาพยนตร3
หลังจากการอานวรรณกรรมของเพิรล เอส. บัก เรื่ องตาง ๆ ผูวิ จัย เกิดความสนใจในความ
หลากหลายในมิติทางสังคมของประเทศจีน ที่ปรากฏอยูในงานวรรณกรรมและตั้งคําถามวา ภาพสะทอน
สังคมจีนตามทัศนะของเพิรล เอส. บักทําใหผูอานเขาใจความเปนจีนในมิติใดบาง และสิ่งตาง ๆ ที่ถูก
นําเสนอมีความสอดคลองกับความเปนจริงทางประวัติศาสตร สังคม วัฒนธรรมมากนอยเพียงไร ดังนั้น
ที่มาของปญหาในวิทยานิพนธเลมนี้ จึงไดแกการใหภาพสะทอนมิติตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมจีน และเปน
ลัก ษณะเฉพาะของวรรณกรรมในแต ละเรื่ องของเพิร ล เอส. บัก ปญหานี้จึ งมีค วามสําคัญ เพราะไมว า
ผูประพันธจะนําเสนอโครงเรื่องและแกนเรื่องของงานวรรณกรรมแตละเรื่องที่แตกตางกันเพียงใดก็ตาม
วรรณกรรมทั้งหมดของเพิรล เอส. บักลวนมีสวนชวยใหเขาใจภาพของประเทศจีนทั้งสิ้น

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
1.เพื่อวิ เคราะหน วนิ ย ายของเพิร ล เอส. บั ก 9 เรื่ องได แก East Wind: West Wind (1930),
The Good Earth (1931), Sons (1932), The First Wife (1933), The Mother (1934), A House Divided
(1935) , Dragon Seed (1942) , The Promise (1943) และ Pavilion of Women (1946)
2.เพื่อวิเคราะหการนําเสนอภาพและทัศนคติของผูประพันธที่มีตอ “จีน”
2

Bernard Dekle, Profiles of Modern American Authors ( Tokyo: Charles E. Company, 1970 ), p.

131.
3

Merriam-Webster, MerriamWebster’s Dictionary of American Writers (Massachusetts:
Springfield, 2001), p. 61
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1.3 สมมุติฐานของการวิจัย
นวนิย ายของ เพิรล เอส. บักนําเสนอฉากและมีเนื้ อเรื่ องเกี่ยวกับประเทศจีนในชว งกอนและ
ระหว างเปลี่ย นแปลงการปกครองเปน ระบอบคอมมิวนิ สต ซึ่งสะทอนลักษณะสังคมแบบปต าธิปไตย
ความแตกตางของชนชั้น ในสังคม การปฏิวัติและการเขาสูสังคมยุคใหม นวนิยายของเพิรล เอส. บักยั ง
สะทอนทัศนคติของผูประพันธชาวตะวันตกที่มีตอ“จีน”

1.4 ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัยในวิทยานิพนธฉบับนี้คือการวิเคราะหวรรณกรรมของเพิรล เอส. บัก 9 เรื่อง
ที่มีการนําเสนอภาพลักษณของประเทศจีน
1) นวนิยายเรื่อง East Wind: West Wind สํานักพิมพ Methuen พิมพในป ค.ศ 1949
2) นวนิยายเรื่อง The Good Earth สํานักพิมพ John Day พิมพในป ค.ศ 1950
3) นวนิยายเรื่อง Sons สํานักพิมพ Methuen พิมพในป ค.ศ 1951
4) นวนิยายเรื่อง The First Wife สํานักพิมพ Methuen พิมพในป ค.ศ 1966
5) นวนิยายเรื่อง The Mother สํานักพิมพ John Day พิมพในป ค.ศ 1934
6) นวนิยายเรื่อง A House Divided สํานักพิมพ Methuen พิมพในป ค.ศ 1938
7) นวนิยายเรื่อง Dragon Seed สํานักพิมพ John Day พิมพในป ค.ศ 1966
8) นวนิยายเรื่อง The Promise สํานักพิมพ Moyer Bell พิมพในป ค.ศ 1997
9) นวนิยายเรื่อง Pavilion of Women สํานักพิมพ Moyer Bell พิมพในป ค.ศ 1999

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
ทําใหเห็นภาพของ “จีน” ในดานตางๆ ในทัศนะของนักเขียนชาวตะวันตก

1.6 วิธีดําเนินการคนควาวิจัย
1. ศึก ษาคน ควาขอมูลที่เกี่ยวของและรวบรวมงานวรรณกรรมประเภทนวนิย ายเรื่ องตางๆของ
เพิรล เอส. บัก จากสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและขอมูลทางอินเตอรเน็ต
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2. เก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมด
3. ศึกษาและวิเคราะหขอมูล โดยพิจารณาถึงการนําเสนอภาพ“ความเปนจีน”และทัศนคติของ
ผูประพันธที่มีตอประเทศจีน ตลอดจนศึกษาคนควาขอมูลที่เกี่ยวของ
4. สรุปผลการศึกษาและเรียบเรียงวิทยานิพนธ

1.7 ขอตกลงเบื้องตน
1. ผูวิจัยไดจํากัดความหมายของคําวา “ตะวันตก” ใหหมายถึงประเทศสหรัฐอเมริกาเทานั้น
2. การวิเคราะหในแตละประเด็นผูวิจัยจะเลือกเฉพาะบางตอนของนวนิยาย ที่มีเนื้อหาสอดคลอง
กับประเด็นที่ทําการวิเคราะหเทานั้น

บทที่ 2
ภูมิหลังวรรณกรรมของเพิรล เอส. บัก
2.1 ความสัมพันธระหวางผูประพันธกับประเทศจีน
เพิรล เอส. บัก (Pearl Sydenstricker Buck) เปนนักเขียนนวนิยายสตรีชาวอเมริกันที่ได
สรางสรรคผลงานวรรณกรรมไวเปนจํานวนมาก นวนิยายของเธอหลายเรื่องไดกลายเปนหนังสือที่
รูจักในระดับนานาชาติเนื่องจากไดรับการตีพิมพเปนภาษาอังกฤษหลายครั้ง รวมทั้งมีการแปลเปน
ภาษาตาง ๆอีกมากกวา30 ภาษา จนเปนที่สนใจตลอดถึงเปนที่ยอมรับจากผูอานวรรณกรรมทั่วโลก
ดวยความสามารถในการประพันธวรรณกรรมของเธอ สงผลใหเธอมีชื่อเสียงและไดรับรางวัลทาง
วรรณกรรมที่สําคัญหลายรางวัล และในที่สุดเธอไดกลายเปนที่รูจักในฐานะนักเขียนรางวัลโนเบล
(Nobel Prize) สาขาวรรณกรรมในป ค.ศ. 1938 ลัก ษณะเดนของการประพันธวรรณกรรมของ
เพิรล เอส. บักสวนใหญคือการกําหนดใหวรรณกรรมมีการกลาวถึงประเทศจีน ดังนั้นวรรณกรรม
ของเธอเกือบทั้งหมดจึงเปรียบเสมือนการใหภาพประเทศจีน ใหเปนที่ประจักษแกสายตาของผูอาน
จนทําใหเธอไดรับการยกยองวา“เปนผูเปดประตูแหงความเขาใจอันดีระหวางโลกตะวันออกและ
ตะวันตก”1
เพิรล เอส. บักเกิดเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ค.ศ. 1892 ที่เมืองฮิลสบอโร (Hillsboro)
มลรัฐเวอรจิเนียตะวันตก ในประเทศสหรัฐอเมริกา ดวยเหตุที่ครอบครัวของเธอเปนครอบครัวของ
หมอสอนศาสนาแหงนิกายเพรสไบทีเรียน (Presbyterian missionaries) และในขณะนั้นเปน
ชวงเวลาเดียวกันที่บิดามารดาของเธอไปปฏิบัติศาสนกิจเผยแผศาสนาที่ประเทศจีน ทําใหเพิรล เอส.
บักซึ่งเปนเด็กทารกตองติดตามครอบครัวของเธอไปดวย หลังจากระยะเวลาที่เธอเพิ่งเกิดในอเมริกา
ไดไมนาน การเขาไปใชชวี ิตและเติบโตในประเทศจีนของเธอพรอมกับการอยูในครอบครัวอเมริกัน
ในเวลาเดียวกันนี้ ทําใหเธอมีโอกาสไดเรียนรูและสัมผัสทั้งวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกอยาง
ใกลชิด ตลอดจนทําใหเธอไดรับการยอมรับถึงความสามารถจาก Deckle วาเปนบุคคลผูมีพรสวรรค
ในการเขาใจวัฒนธรรมของทั้งสองโลกไดอยางใกลชิด2

1

Dody Weston Thompson, “The American Winners of the Nobel Literary Prize,” in
Appointment on the Moon, Richard S. Lewis( Bombay: G. U. Mehter for Vakils Fetter and Simons
Private, 1969), p. 26.
2
Bernard Dekle, Profiles of Modern American Authors ( Tokyo: Charles E. Company, 1970 ),
p. 131.
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เพิรล เอส. บักไดใชชีวิตในวัยเด็กที่เมืองจินเกียง (Chinkiang) ซึ่งบริเวณบานของเธอตัง้ อยู
ที่บริ เวณจุ ด ที่ แมน้ํ าแยงซี (Yangtze River) มาบรรจบกับคลองใหญ (Grand Canal) ดั งนั้ น
สภาพแวดลอมรอบชุมชนที่เธออาศัยอยู จึงเปนสิ่งที่เอื้ออํานวยใหเธอไดเรียนรูถึง“ความเปนจีน”
อยางใกลชิด เพราะในพื้นที่แถบนั้นเปนพื้นที่ตอนในของประเทศและมีประชากรหนาแนน อีกทั้ง
ยังชวยใหเธอไดมองเห็นคุณคาของความเปนจีนไดเปนอยางดีอีกทางหนึ่ง จากการที่เพิรล เอส. บัก
มีโ อกาสใช ชีวิ ต อยู ท ามกลางวั ฒ นธรรมที่แตกต างกั น คื อวั ฒ นธรรมตะวั น ตกจากสมาชิ ก ใน
ครอบครัวและวัฒนธรรมตะวันออกจากสิ่งแวดลอมภายนอกบาน เธอจึงมีความสามารถในการใช
ภาษาไดถึงสองภาษา3โดยภาษาจีนเปนภาษาแรกที่เธอสามารถพูดไดกอนภาษาอังกฤษ4 ดวยเหตุนี้
จึงกลาวไดว าเพิร ล เอส. บักไดเติ บโตมาพร อมกับการถูก หลอหลอมด วยความเปนจี นมาตั้งแต
วัยเยาว วิถีการดําเนินชีวิตของเธอในวัยเด็กจึงเปนไปในลักษณะที่เหมือนกับเด็กชาวจีนโดยทั่วไป
อีก ทั้ งเธอได มี โ อกาสไปบ า นเพื่ อ นชาวจี น และมี โ อกาสเรี ย นรู ธ รรมเนี ย มประเพณี ข องโลก
ตะวันออก5
การอยูในสังคมจีนของ เพิรล เอส. บัก ในวัยเด็กเปนเวลาหลายปทําใหตัวเธอเกิดความรูสึก
กลมกลื น กั บ การมีชี วิ ต อยู แ บบชาวจี น ทั่ ว ไปและอาจกล า วได ว า เธอแทบจะไม มี ค วามรู สึ ก
แปลกแยก (Alienation) กับการใชชีวิตในชุมชนจีน หรือมีความรูสึกที่แตกตางจากคนอื่นๆ ที่อยู
รวมสังคมเดียวกันแตอยางใด แตแนนอนวาสีผิวของเธอไมสามารถทําใหเธอเติบโตเหมือนเด็กชาว
จีนทั่วไปอยางสมบูรณ แตกระนั้นก็ตามความรูสึกผูกพันของเธอตอประเทศจีน ไดกลายเปนปจจัย
สําคัญในการเชื่อมโยงตัว เธอเขากับความเปนจีนไดอยางแนบแนน จนทําใหดูเหมือนวาเธอกับ
ชาวจีนเกือบจะกลายเปนเอกภาพเดียวกัน ดังที่เธอไดกลาววา “แมวาโดยความเปนจริงแลวฉันจะ
เคยคิด แตก็แทบจะหยุดคิด ถึงตัวฉันเองในความแตกตางนั้น ”6 ความใกลชิดกับสังคมและคนใน
สังคมจี น ยั งคงทําใหเพิร ล เอส. บัก เกิด ความรู สึก ว าตนคือสวนหนึ่ งของสังคม จนไมสามารถ
มองเห็นความแตกตางที่มีระหวางตัวเธอกับคนอื่นได
It is people that have always afforded me my greatest
pleasure and interest, she said, and as I live among the
3

Peter Conn, Pearl S. Buck: A Cultural Biography (Cambridge: Cambridge University
Press, 1996), p. 25.
4
Pitri Liukkonen, 2002, Pearl S. Buck 1892-1973: Original Surname Sydenstricker;
Pseudonym John Sedge[Online], Available from:
http://www.biblion.com/litweb/biogs/buck_pearl_s.html[2003, August 30]
5
Dekle, Profiles of Modern American Authors, p. 132.
6
Ibid.
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Chinese, it has been the Chinese people. When I am asked
what sort of people they are, I cannot answer. They are not
this or that, they are just people. I can no more define them
than I can define my own relatives and kinsmen. I am too near
to them and I have lived too intimately with them for that.7
ชีวิตในวัยเด็กของ เพิรล เอส. บัก ไมเพียงแตจะมีความผูกพันกับการเรียนรู “ความเปนจีน”
จนเธอรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในการอยูรวมกับชาวจีนทั่วไปเทานั้น หากแตเธอยังเปนเด็กที่
สนใจอานหนังสือประเภทตาง ๆ อีกดวย โดยเหตุที่เธออยูในครอบครัวของนักสอนศาสนา เธอจึงมี
โอกาสอานคัมภีรไบเบิล (Bible) นิทานวีรบุรุษ (Saga) ของจีน และตําราทั่วไปมากกวาเด็กคนอื่น ๆ
ในรุ นเดี ยวกันกับเธอ8 สิ่งแวดลอมในครอบครัว ดังกลาวจึงเปน สวนสําคัญ ที่คอยผลักดัน ไปสู
โอกาสทางการเรียนรูและการสรางนิสัยรักการอาน อีกทั้งการไดรับการอบรมจากบิดามารดาและ
อิทธิพลจากสิ่งแวดลอมในครอบครัวสงผลให เพิรล เอส. บักเกงทั้งในดานการศึกษาและรูจักทุมเท
เวลาใหกับการหาความรูโดยเฉพาะการอานวรรณกรรม
She was a bright, inquisitive child and an excellent
student. She grew up on the Bible, Plutarch’s Lives, the
traditional Chinese sagas, and, from about age of seven, the
stories of Charles dickens. She remarked that she read all of
Dicken’s novels over and over for at least ten years. [...]9
นอกจาก เพิรล เอส. บัก จะอุทิศเวลาในวัยเด็กของเธอใหกับการอานวรรณกรรมเปนสวน
ใหญแลว เธอยังมีโอกาสเรียนรูและฝกฝนในการเปนนักเขียนอยูตลอดเวลา การเสริมสรางทักษะ
ในดานการเขียนของเธอไมไดเกิดขึ้นจากการเรียนรูที่โรงเรียนเทานั้น หากแตเธอยังไดรับการดูแล
อยางใกลชิด เกี่ย วกับวิ ธีก ารเขีย นที่ถูก ตองจาก Caroline Sydenstricker มารดาของเธออยูเสมอ
และจากการที่มารดาของเพิรล เอส. บักเปนสตรีที่มาจากครอบครัวของคนมีการศึกษา จึงสามารถ
ใหคําแนะนําที่เปนประโยชนในการเขียนแกเธอได ดวยเหตุนี้มารดาของ เพิรล เอส. บักจึงนับเปน
แรงบันดาลใจและมีสวนสําคัญในการทําใหเธอเรียนรูถึงการเปนนักเขียนที่ดีตั้งแตอายุเพียง 6 ขวบ
7
8

Frenz, Nobel Lectures Literature 1901 – 1967 (Amsterdam: Elsevier, 1969), p.353.

Donal Heiney, and Lenthiel H. Downs, Recent American Literature after 1930 (New York:
Barron’s Educational Series, 1930), p.72-73.
9
Walton, American Writers (New York: Charles Scribner’s Sons, 1981), p.113.
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โดยในครั้งนั้นเธอไดเขียนจดหมายสงไปใหกับบรรณาธิการของสํานักพิมพ Christian Observer
ที่ส หรั ฐ อเมริ ก า จดหมายของเธอจึ ง กลายเป น งานชิ้ น แรกที่ ไ ด รั บ การตี พิ ม พ ล งในคอลั ม น
“จดหมายถึงบรรณาธิการ” (Letters to the Editor)10ภายใตชื่อเรื่องวา “บานที่แทจริงของพวกเรา
ในสวรรค” (Our Real Home in Heaven)11 นอกจากนี้มารดาของ เพิรล เอส. บัก คอยกระตุนให
เธอส ง บทความไปให กั บ สํ า นั ก พิ ม พ ต า งๆเช น The Chinese Recorder และสํ า นั ก พิ ม พ
Shanghai Mercury12 จนบทความหลายเรื่ องของเธอได รั บการตี พิม พสูสายตาของคนทั่ว ไป
ดวยเหตุนี้จึงกลาวไดวามารดาของเพิรล เอส. บักเปนผูหนึ่งที่อยูเบื้องหลังและคอยผลักดันใหเธอ
กาวเขาสูความสําเร็จในการเปนนักเขียนตลอดจนทําใหชื่อเสียงของเพิรล เอส. บักเริ่มเปนที่รูจัก
ของชาวจีนตั้งแตเธอยังอยูในวัยเด็ก
นอกจากนี้แมจะไมมีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจนวา บิดาของเพิรล เอส. บักมีสวนในการชี้แนะ
แนวทางหรื อดู แลเธอเกี่ย วกั บวิ ธี ก ารเขี ย น อย างเชน ที่ม ารดาของเธอทําอยู ก็ ต าม แต ส ามารถ
สันนิษฐานไดวาความใกลชิดระหวางสมาชิกในครอบครัวของเพิร ล เอส. บักชวยใหเธอมีโอกาส
เรียนรูถึงความสามารถและการทํางานของบิดาอยูตลอดเวลา โดยสิ่งสําคัญอันนับเปนแรงบันดาลใจ
จากบิดาที่ผลักดันใหเธอสนใจความเปนนักเขียนคือความสามารถในดานภาษาและวิชาการทั่วไป
ตลอดถึ ง ความมุ ง มั่ น ในการทํ า งานที่ บิ ด าของเธอมี ทั้ ง นี้ ห ากพิ จ ารณาจากประวั ติ ข อง
Absalom Sydenstricker บิดาของเธอจะพบว าเขาเปนหมอสอนศาสนาที่มีค วามรูค วามสามารถ
รวมทั้งมีความสนใจทางดานภาษาและการประพันธเปนอยางมาก จากความสามารถทางดานภาษา
ของเขาทําใหใ ช ร ะยะเวลาเพีย งหกเดื อนในการศึก ษาภาษาจี น หลังจากเขามาอยู ยั งประเทศจี น
จน Absalom สามารถแสดงปาฐกถาบรรยายคริ สต ศาสนธรรมครั้ งแรกของเขาเปนภาษาจี น ได
อีกทั้งเขาไดสงบทความเปนภาษาจีนใหกับวารสาร The Chinese Recorder ซึ่งเปนวารสารที่จัดทํา
โดยหมอสอนศาสนาเพื่อตีพิมพงานของเขาสูสายตาประชาชน ยิ่งไปกวานั้นเขาไดใชความพยายาม
ในการแปลพระคัมภีรไบเบิลจากภาษากรีกเปนภาษาจีน13 ดวยเหตุนี้คุณสมบัติดังกลาวของบิดาจึง
นับเปนแบบอยางใหแกเพิรล เอส. บักในการเดินทางสูแวดวงวรรณกรรมไดเปนอยางดี14

10
11
12
13

Theodore F. Harris, Pearl S. Buck: A Biography (London: Muthen, 1970), p.86.
Conn, Pearl S. Buck: A Cultural Biography, p.1.
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ไมเพียงแตสภาพแวดลอมและสมาชิกภายในครอบครัวของเพิรล เอส. บักมีสวนสําคัญใน
การสรางประสบการณการเรียนรูในความเปนโลกตะวันออก ในชวงเวลาที่อยูในประเทศจีนใหแก
เธอเทานั้น หากแตยังสงผลกระทบทั้งโดยทางตรงและโดยทางออม ในการวางแนวทางสูการเปน
นักเขียนของเธอดวยเชนกัน กลาวคือการอาศัยอยูในประเทศจีนในชวงวัยเด็กของเพิรล เอส. บัก ไม
เพียงแตทําใหเธอไดมีโอกาสเรียนรูและผูกพันกับดานที่ดีงามของโลกตะวันออกเทานั้น แตเธอยังได
มีโอกาสรูจักกับดานที่ไมงดงามอีกดวยเชนกัน ในปค.ศ. 1900 ซึ่งเปนชวงที่เธออายุได 8 ป เธอได
ประสบเหตุ การณค วามรุน แรงภายในประเทศซึ่งนั บเปนเหตุก ารณสําคัญ ทางประวัติ ศาสตร ของ
ประเทศจีน กลาวคือในชวงปลายสมัยคริสตศตวรรษที่ 19 และตนคริสตศตวรรษที่ 20 ไดมีการ
กอ เหตุ ก ารณ ค วามวุ น วายที่ รุ น แรงของกลุ ม กบฏนั ก มวย (Boxer Rebellion) 15 ขึ้ น ในประเทศ
โดยกลุมกบฏกลุมนี้เกิดขึ้นจากการรวมตัวของประชาชนที่ตองการกําจัดชาวตางชาติเนื่องจากไม
พอใจที่ชาวตางชาติโดยเฉพาะนักบวชในคริสตศาสนา ไดรับอภิสิทธิ์อยางเต็มที่เหนือประชาชนจีน
ทั่วไป16ในขณะเดียวกันอภิสิทธิ์ตาง ๆ ที่พวกชาวตางชาติไดรับสรางผลกระทบในดานลบใหแก
ประชาชนชาวจีนในสมัยนั้นเปนอยางยิ่ง กลุมประชาชนซึ่งมีชาวนาเปนสวนใหญ จึงรวมตัวกันขึ้น
เพื่อสรางความเปนธรรมใหเกิดขึ้นกับประชาชนจีน
Boxer Rebellion (1900), officially supported peasant
uprising that attempted to drive all foreigners from China.
[…] Their original aim was the destruction of the dynasty and
also of the Westerners who had a privileged position in
China.17

15

กบฏพวกหนึ่งซึ่งมีการรวมตัวกันในรูปแบบสมาคมลับเพื่อตอตานชาวตางชาติ โดยมีคําเรียกมาแต
ดั้งเดิมในภาษาจีนวา “Yi-ho Quan” (Righteous and Harmonious Fists หรือ กําปนเพื่ อสามัคคีและยุติธรรม)
สมาชิกของกบฏพวกนี้มีบทบาทสําคัญในการกอความไมสงบ โดยเฉพาะการทํารายและเขนฆาหมอสอนศาสนา
ชาวตะวันตก ยิ่งไปกวานั้นกบฏกลุมนี้ไดฝกฝนศิลปะมวยจีน ภายใตความเชื่อในหลักการที่วา ทาทางและการใช
กํา ลังออกไป มี ผลมาจากการทํา ให จิต ใจและร างกายเป นอั นหนึ่งอัน เดี ยวกัน อี กทั้ งหลัก การของพวกเขายั ง
เกี่ยวของกั บความเชื่อ ในไสยศาสตร สงผลใหเ กิดความเชื่ อมั่นว าจะสามารถอยู ยงคงกระพั น โดยจะรอดพ น
อั น ตรายจากกระสุ น ป น ของต า งชาติ ไ ด แ ละจากการใช ศิ ล ปะมวยจี น นี้ เ องทํ า ให ชาวต า งชาติ พ ากั น เรี ย กว า
“นักมวย” (Boxers)
16

Conrad Schirokauer, A Brief history of Chinese Civilization (New York: Harcourt Brace
Jovanovich, 1911), p.302.
17
Robert McHenry and Peter B. Norton, The New Encyclopaedia Britannika, Volume 2,
15 th ed. (Illinois: Chicago Press,1980), p.442.
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กลุมกบฏนั ก มวยที่มารวมตั ว กัน เพื่อปฏิบัติ ก ารต อต านชาวต างชาติ (Anti-foreigner)
พยายามทํารายคนผิวขาวและคนที่เปลี่ย นไปนั บถือศาสนาคริ สต 18 นอกจากนั้ นยั งทําลายศาสน
สถานของชาวคริสต (โบสถ) รวมถึงสิ่งตางๆที่เปนสัญลักษณแสดงถึงอิทธิพลของชาติตะวันตก เชน
รางรถไฟ โรงเรี ยนที่มีการสอนแบบตะวัน ตก เปน ตน โดยไมมีการปราบปรามจากเจ าหนาที่ใ น
ทองถิ่น19 ดวยเหตุนี้ชาวตางชาติและบุคคลอื่น หรือสิ่งที่ถูกมองวามีความสัมพันธเกี่ยวของในการ
แสดงออกถึงความยิ่งใหญของตะวันตก จึงไดรับความเดือดรอนเสียหายเปนอยางยิ่ง ดังที่ Salisbuly
ไดบรรยายความรุนแรงไวดังนี้
The boxers ravaged the land, killing Christian Chinese
where they found, spiking their heads on sticks, beating women
and children to death, burning huts and houses, tearing
western missionaries limb to limb, sacking churches,
destroying mission. [...]20
เหตุ ก ารณ ค วามวุ น วายในครั้ งนั้ น สงผลกระทบต อสวั สดิ ภ าพในด านความเปน อยู ข อง
ครอบครัวชาวตางชาติที่อยูในประเทศจีนเปนอันมาก ซึ่งรวมถึงครอบครัวของหมอสอนศาสนาอยาง
ครอบครัวของเพิรล เอส. บักดวย เหตุการณความรุนแรงในครั้งนั้นทําใหบิดาของเธอถูกทํารายจาก
การทุบตีและขวางปาดวยกอนหินหลายครั้ง หรือแมแตถูกจับผูกกับเสาเพื่อบังคับใหดูการทรมาน
หญิ งชาวจี น ที่เปลี่ย นไปนั บถือศาสนาคริ สต จ นเสีย ชีวิ ต 21 แมเหตุ ก ารณ ใ นครั้ งนั้ น ไมได ทําให
ครอบครัวของเธอตองสูญเสียสมาชิกในครอบครัวไปก็ตามแตก็ตองตกอยูในภาวะอันตรายจนทําให
ตองลี้ภัยออกจากพื้นที่โดยทันที
In the midst of this educational development there
always lurked the menace of danger. In 1900, Buck, he sister,
and her mother had to flee for their lives during the Boxer
Rebellion. Numerous white families were murdered during the

18

Jack Gray, Rebellions and Revolutions: China From the 1800s to the 1980s (London:
Oxford University Press, 1990), p.137.
19
Dun J. Li, The Ageless Chinese (London: Charles Scribner’s Sons, 1968), p.429.
20
Harrison E. Salisbury, China 100 Years of Revolution (London: Andre Deutsch, 1983),
p.35-36.
21
Conn, Pearl S. Buck: A Cultural Biography, p.28 – 29.
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period, and even small children were not spared. Buck spent a
year in Shanghai as a refugee.22
การลี้ภัย ไปยังเซียงไฮ (Shanghai) เพื่อหลีกหนีจ ากเหตุก ารณรุ นแรงในครั้ งนั้ น ทําให
เพิรล เอส. บัก ตระหนักโดยทันทีวาตัวเธอคือคนตางชาติและหาไดเปนพวกเดียวกับชาวจีนดังที่
เคยคิดไวแตอยางใด จึงอาจกลาวไดวาเหตุการณกบฏนักมวยทําใหเธอไดรูจักความจริงเกี่ยวกับ
ตัวเองมากขึ้น โดยเธอคนพบวาเปนความเขาใจผิดสําหรับเธอที่คิดวาเธอเปนสวนหนึ่งของทั้งโลก
ตะวันตกและตะวันออก23 เมื่อเหตุการณความวุนวายไดสิ้นสุดลง เพิรล เอส. บักและครอบครัวจึง
กลับมาอยูที่จินเกียงอยางเดิม
ในป ค.ศ. 1909 เมื่อเพิรล เอส. บักอายุได 17 ป เธอไดกลับไปประเทศอเมริกา นับเปนครั้ง
แรกของการกลับไปอยางเปนทางการหลังจากที่เธอไดตามครอบครัวไปอยูที่ประเทศจีนตั้งแตใน
สมัยที่ยังเปนเด็กทารก การกลับมาอเมริกาในครั้งนั้นทําใหเธอไดมีโอกาสเรียนหนังสือที่วิทยาลัย
สตรี Randolph-Macon ในมลรั ฐ เวอร จิ เ นี ย และในช ว งเวลาที่ เ รี ย นอยู ที่ นั่ น เพิ ร ล เอส. บั ก
ไมเพียงแตจะสนใจในการเรียน จนถูกจัดวาเปนนักเรียนเรียนดีเพียงเทานั้น หากแตเธอยังคงให
ความสนใจและมีความมุงมั่นในเรื่องของการประพันธอยางตอเนื่อง เชนเดียวกับที่เคยเปนในวัย
เด็ ก จนทํ าใหเธอได รั บรางวั ลทางวรรณกรรมหลายรางวั ล แมใ นเวลานั้ น เธอจะไมได อยู กั บ
ครอบครัวก็ตาม24
เมื่อเพิร ล เอส. บัก สําเร็ จ การศึก ษาในป ค.ศ. 1914 เธอยั งคงอยู ใ นอเมริ ก าเพื่อสอน
หนังสือที่นั่น แตการสอนในครั้งนั้นเปนระยะเวลาเพียงแค 1 ภาคการศึกษา เนื่องจากเธอไดขาววา
มารดาของเธอปวยหนัก จึงทําใหตองเดินทางกลับมาประเทศจีนเพื่อดูแลมารดาของเธอ การที่
เพิรล เอส. บัก อยูในประเทศอเมริกาในชวงระยะเวลา 5 ปในครั้งนั้น จึงถือเปนชวงเวลาอันสั้น
หากเปรียบเทียบกับการใชชีวิตในประเทศจีนของเธอตลอดเวลาที่ผานมา
หลังจากการกลับคืนสูประเทศจีนเพื่อดูแลมารดาแลว เพิรล เอส. บัก ยังคงยึดอาชีพเปนครู
สอนหนังสือในโรงเรียนระดับประถมศึกษา และตอจากนั้นในป 1917 เธอไดสมรสกับ ดร.จอหน
ลอสซิง บัก (John Lossing Buck) หมอสอนศาสนาผูเชี่ยวชาญดานเกษตรกรรมซึ่งทํางานใหกับ
คณะกรรมการกิจ การการตางประเทศแหงนิก ายเพรสไบทีเรีย น (The Presbyterian Board of
22
23
24

Walton, American Writers, p.113.
Dekle, Profiles of Modern American Authors, p.132.
Walton, American Writers, p.114.
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Foreign Missions) โดยทั้งคูไดไปใชชีวิตอยูทางตอนเหนือของจีนเปนระยะเวลา 5 ป อีกทั้งดวย
เหตุที่อาชีพของสามีเกี่ยวของกับการเกษตรกรรม เธอจึงมีโอกาสใชชีวิตและศึกษาวัฒนธรรมของ
ชาวนาในชนบทอย า งใกล ชิ ด รวมทั้ ง สร า งความคุ น เคยกั บ วิ ถี ช าวบ า นแก เ ธออี ก ครั้ ง หนึ่ ง
ตอจากนั้นในป ค.ศ. 1921 สามีเธอไดยายไปเปนอาจารยอยูที่ Nanking University เธอจึงยายตาม
สามีไปโดยยังคงทําหนาที่เปนอาจารยสอนวรรณคดีอังกฤษในมหาวิทยาลัยเดียวกับสามีจนถึงป
ค.ศ. 192425 นอกจากนี้เพิรล เอส. บักยังคงมีความสนใจในงานดานการเขียน เธอจึงแบงเวลากับ
การเขียนบทความเพื่อสงไปตีพิมพควบคูไปกับการสอนหนังสือ บทความที่เธอเขียนในครั้งนั้นได
กลายเปนผลงานที่ยอมรับของวารสาร The Atlantic Monthly ซึ่งเปนวารสารที่รูจักเปนอยางดีใน
สหรัฐอเมริกา ชีวิตของเธอในชวงนี้นับไดวาเปนชวงเริ่มตนของการเปนนักเขียนเต็มตัว26
เหตุการณตางๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเพิรล เอส. บักตลอดชวงเวลาที่ผานมาตั้งแตวัยเด็กจนถึง
ชีวิตชวงการสมรส ตางแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธอันแนนแฟนระหวางเธอกับประเทศจีน และ
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการประพันธ แมว าชว งการเริ่มตนของการกาวเขาสูความเปน นักเขียนจะเปน
ชวงเวลาเดียวกับที่เธอตองเปนอาจารยสอนอยูใ นมหาวิทยาลัย แตบทความของเธอยังคงมีปรากฏ
ตีพิมพอยูในวารสารตาง ๆ ในอเมริกาเปนจํานวนมาก โดยวารสารที่ตีพิมพงานของเธอลวนแตเปนที่
รูจักแพรหลายในขณะนั้น อยางเชน Trans-Pacific, Living Age และ The Nation27
ในชว งป ค.ศ. 1925 ในขณะที่ เพิร ล เอส. บัก เปน อาจารย อยู ที่ National Southeastern
University เธอไดประสบปญหาการทํางานทั้งในดานการสอนหนังสือ การเขียนบทความ รวมไปถึง
การรับผิดชอบภาระภายในบาน เมื่อเธอทราบวาแครอล (Carol) บุตรสาวของเธอปวยดวยโรคเซื่อง
ซึมทางจิต ในชวงระยะเวลาเดียวกันนี้เปนเวลาที่สามีของเธอลาพักราชการแลวกลับไปที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เธอจึงตัดสินใจเดินทางไปอเมริกาเพื่อพาบุตรสาวไปรักษาอาการปวย นับเปนครั้งที่
สองที่ เ พิ ร ล เอส. บั ก ต อ งเดิ น ทางออกจากประเทศจี น และการมาอเมริ ก าในครั้ ง นั้ น ทํ า ให
เพิร ล เอส. บัก ได ตั ด สิน ใจสมัค รเรี ย นต อในระดั บปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิต ทางด านอัก ษรศาสตร ที่
Cornell University และเธอยังคงใหเวลากับการเขียนบทความเพื่อสงไปตีพิมพดวยอีกเชนกัน
She acquired the degree in 1926 and write and
additional essay that was awarded the Laura Messenger Prize

25
26
27

Frank M. Magill, Cyclopedia of World Authors (New Jersey: Salem Press, 1974), p.265.
Dekle, Profiles of Modern American Authors, p.133.
Walton , American Writers, p.114.
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in history, the largest financial prize offered by the university.
She had deliberately sought this lucrative award.28
การไปอยูอเมริกาในครั้งที่สองของเพิรล เอส. บักในครั้งนั้นจึงเปนเพียงชวงระยะเวลาอันสัน้
กวาการไปในครั้งแรก เมื่อเธอรับปริญญาในป ค.ศ. 1926 เธอไดกลับมายังประเทศจีน ตอมาในป
1927 ไดเกิดเหตุการณความรุนแรงภายในประเทศขึ้นและนับเปนเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตร
ของประเทศจีน รวมทั้งมีความสําคัญต อครอบครัวของเธอดว ย กลาวคือมีการกอเหตุการณความ
วุนวายทางการเมือง (การจลาจลในฤดูใบไมรวง) เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ เหตุการณนี้เปน
การต อ สู กั น ระหว า งพรรคกั๋ ว หมิ น ตั๋ ง (Kuomintang) ภายใต ก ารนํ า ของเจี ย งไคเชค
(Chiang Kai-Shek) กับพรรคคอมมิวนิสตซึ่งมีกลุมชาวนาเปนสมาชิกสวนใหญของพรรคภายใตการ
นําของเหมา เจอตุ ง (Mao Tse-Tung) โดยสมาชิก พรรคคอมมิว นิ สต มีค วามตองการที่จะกําจั ด
ระบอบศักดินาและอภิสิทธิ์ตางๆใหหมดไปจากประเทศจีน ดวยเหตุผลนี้ชาวตางชาติในประเทศจีน
ที่ถูกมองวาเปนอภิสิทธิชนจึงกลายเปนเปาหมายของการกําจัดไปโดยปริยาย 29
เหตุก ารณก ารต อสูกัน ในครั้งนั้น เปน ไปอย างรุ นแรง เนื่ องจากฝายคอมมิว นิ สต สามารถ
รวบรวมสมาชิกเพื่อทําการตอสูกับรัฐบาลไดเปนจํานวนมาก30ชาวตางชาติที่อยูในประเทศจีนยังคง
ไดรับผลกระทบจากเหตุการณที่เกิดขึ้นเชนเดียวกับประชาชนจีนทั่ว ๆ ไป ดวยเหตุนี้จึงสงผลให
ชาวตางชาติจํานวนมากตองเสียชีวิตจากเหตุการณความวุนวายในครั้งนั้น เหตุการณความไมสงบ
ภายในประเทศจีนที่เกิดขึ้นทําใหเพิรล เอส. บักและครอบครัวตองตกอยูในภาวะที่เสี่ยงอันตรายอีก
ครั้ง และเมื่อกองทัพแหงคณะปฏิวัติไดเขามายังบริเวณพื้นที่ที่เธออาศัยอยู คนเหลานั้นไดเผาบาน
ของเธอ จนเปนเหตุใหตนฉบับนวนิยายชิ้นแรกที่เธอแตงไวถูกเผาไปดวย31หากแตเธอและครอบครัว
สามารถผานเหตุการณความเลวรายนั้นมาได โดยการชวยเหลือของทหารอเมริกันที่นําพาเธอและ
ครอบครั ว ออกไปยั งตางประเทศ เมื่อเหตุ การณ ตางๆกลับคืนสูภาวะปกติ เธอและครอบครัว จึ ง
กลับมายังเมืองจีนอีกครั้ง32

28
29

Ibid.
Li, The Ageless Chinese: A History, p.477.

30

เขียน ธีระวิทย, การเมืองและการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน (กรุงเทพ: กราฟคอารต,
2519), หนา 31.
31
32
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การอยูในประเทศจีนเปนระยะเวลานานทําใหเพิรล เอส. บักไดเรียนรูปรากฏการณตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นในสังคมจีนอยางใกลชิด ความสัมพันธระหวางเธอกับประเทศจีนจึงไมไดทําใหเธอรูสึกเพียง
วาประเทศจีนเปนดินแดนที่นาพอใจสําหรับเธอเพียงอยางเดียวเทานั้น หากแตเหตุการณความวุนวาย
ที่เกิดขึ้นนี้ทําใหภาพรวมของประเทศจีนที่งดงามตองกลายเปนสิ่งไมนาพอใจสําหรับเธอในบางครั้ง
ดังที่เธอเคยกลาวไว
Thus I grew up in a double world, the small white clean
Presbyterian American world of my parents and the big loving
merry not-too-clean Chinese world. […]33
เมื่อการเผชิญ กับเหตุ ก ารณ ความรุ น แรงภายในประเทศจีน เปน ครั้งที่สองของสิ้น สุด ลง
เพิรล เอส. บักไดใชเวลาสรางสรรคนวนิยายมากมาย ในจํานวนนวนิยายทั้งหมดของเธอ นวนิยาย
เรื่อง The Good Earth ซึ่งแตงเสร็จในป ค.ศ. 1931 เปนนวนิยายที่ทําใหเธอมีชื่อเสียงมากที่สุดและ
สงผลใหเธอไดรับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมในป ค.ศ 1938 นวนิยายเรื่องนี้แสดงใหเห็นถึงการ
ตอสูดิ้นรนของชาวนาจีนผูหนึ่งกับภรรยาของเขาจนทําใหประสบความสําเร็จในชีวิต นวนิยายเรือ่ งนี้
ได รั บ การแปลมากกว า 30 ภาษา และอ า นกั น อย างกว างขวางในประเทศจี น 34 หลั งจากนั้ น
เพิรล เอส. บักยังคงแตงนวนิยายที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับประเทศจีนมาตลอด ในป ค.ศ. 1934 เปน
ชว งเวลาแหงการเปลี่ย นแปลงที่สําคัญ สําหรั บเพิร ล เอส. บัก เปนอย างยิ่ ง เพราะเปน ปที่เธอได
ตัดสินใจออกจากประเทศจีนและไปอยูที่อเมริกาเปนการถาวร อีกทั้งในปเดียวกันนี้ เพิรล เอส. บัก
ไดหยารางกับสามี และแตงงานใหมอีกครั้งกับ Richard J. Walsh ซึ่งเปนประธานบริษัทสํานักพิมพ
John Day โดยชีวิ ต คูข องการแตงงานครั้ งที่สองยังคงเปด โอกาสใหเธอได ทํางานอยู ใ นแวดวง
วรรณกรรมเชนกัน35
ชื่อเสียงของเพิรล เอส. บักไมเพียงจะเปนที่รูจั กและยอมรับในฐานะนักประพันธเทานั้ น
แตเธอยังไดรับการยกยองวาเปนนักสังคมสงเคราะหที่มีความเสียสละอีกเชนกัน เนื่องจากในป ค.ศ.
1949 ซึ่งเปนชวงบั้นปลายของชีวิต เธอไดกอตั้งองคกรการกุศลชื่อวา Welcome House สําหรับเลี้ยงดู
เด็ ก กํ า พร าเชื้ อสายเอเชี ย ที่ เ กิด ในอเมริ ก าขึ้น ในมลรั ฐ เพนซิล วาเนี ย (Pennsylvania) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เด็กที่อยูภายใตการดูแลขององคกรจํานวนมากเปนเด็กที่มีเชื้อสายจีน เกาหลี และญีป่ นุ
33
34

Pearl S. Buck, My Several Worlds: A personal Record (New York: John Day,1954), p.10.

Martin S. Day, History of American Literature from 1910 to the Present (New Jersey:
Doubleday & Company, 1971), p.97.
35
Stephen Veo Huntley, The Good Earth: Notes (Lincoln: Nebraska, 2000), p.8.
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เปนสวนใหญ โดยเด็กเหลานั้นจะอยูที่ Welcome House จนกวาจะมีพอแมบุญธรรมนําไปเลี้ยงตอ36
สําหรับการจัดตั้งองคกรการกุศลนี้เพิรล เอส. บัก ไดนําเงินรายไดสวนใหญมอบใหกับมูลนิธิของเธอ
เพื่อนําไปบริหารกิจการภายในองคกรเปนจํานวนมาก37
การจัดตั้งมูลนิธิเพื่อชวยเหลือเด็กกําพราเชื้อสายเอเชียที่เกิดในอเมริกาของเพิรล เอส. บักทํา
ใหเห็นถึงความพยายามและความเสียสละของเธอไดเปนอยางดี การกระทําดังกลาวไมเพียงจะบง
บอกถึงความมีมนุษยธรรมของเธอเทานั้น หากแตยังชวยยืนยันถึงความผูกพันระหวางตัวเธอกับโลก
ตะวันออกไดอีกเชนกัน ตลอดเสนทางการดําเนินชีวิตที่ผูกพันกับประเทศจีนของเพิรล เอส. บัก
จึงกอใหเกิดสายสัมพันธอันเหนียวแนนที่รอยรัดตัวเธอเขากับประเทศจีน นอกจากนี้หากเปรียบเทียบ
สถานะของความสัมพันธระหวางเธอกับประเทศจีนแลวจะพบวา ประเทศจีน จะอยูในฐานะเปน
ดินแดนที่มอบทุกสิ่งทุกอยางใหกับเธอ ตั้งแตการเปนสถานที่อาศัยเปนโลกแหงการเรียนรูที่กวาง
ใหญตลอดจนเปนสถานที่ที่มีสวนสําคัญในการทําใหเธอประสบความสําเร็จในชีวิตของการเปนนัก
ประพันธจนกาวเขาสูการเปนนักเขียนรางวัลโนเบล สาขาวรรณกรรมไดในที่สุด ประเทศจีนจึงมี
ความสําคัญ สําหรั บเธอ ไมน อยไปกวาประเทศสหรั ฐอเมริกาซึ่งเปน ดินแดนมาตุ ภูมิของเธอ ดว ย
เหตุผลตาง ๆ เหลานี้ในคํากลาวสุนทรพจนสว นหนึ่งของเธอเมื่อรั บรางวัลโนเบลในป ค.ศ.1938
จึงแสดงใหเห็นถึงความรูสึกผูกพันที่เธอมีตอประเทศจีน ดังคํากลาวตอนหนึ่งของเธอวา
[…] But it is the Chinese and not the American novel

which has shaped my own efforts in writing. My earliest
knowledge of story, of how to tell and write stories, came to
me in China. It would be ingratitude on my part not to
recognize this today. […]38
เพิ ร ล เอส. บั ก ถึ ง แก ก รรมเมื่ อ วั น ที่ 26 มี น าคม ค.ศ. 1973 ที่ เ มื อ งแดนบี (Danby)
รั ฐ เวอร มอนต (Vermont) ประเทศสหรั ฐอเมริ ก า แมว าเธอจะเสีย ชีวิ ต ไปแล ว ก็ ต ามแต ผ ลงาน
วรรณกรรมของเธอที่มีอยูจํานวนมากยังปรากฏใหผูอานไดประจักษในความสามารถอันยิ่งใหญของ
เธอที่สามารถเปดโลกแหงความเปนจีนสูสายตาผูอานทั่วโลก

36
37
38

Dekle, Profiles of Modern American Authors, p.134.
McHenry, The New Encyclopaedia Britannika, volume two, p.597.
Frenz, Nobel Lectures Literature 1901 – 1967, p. 362.
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2.2 ภูมิหลังทางวรรณกรรม
เปนที่ยอมรับกันวาเพิรล เอส. บัก เปนนักประพันธที่ไดสรางสรรคผลงานทางวรรณกรรมไว
เปนจํานวนมาก โดยเฉพาะงานประเภทนวนิยายซึ่งมีสวนสําคัญที่ทําใหชื่อเสียงของเธอกลายเปนที่
รูจักในฐานะนักเขียนระดับโลกคนหนึ่ง การประพันธงานนวนิยายของเพิรล เอส. บัก สวนใหญจะ
มุงเนนไปที่การนําเสนอภาพของประเทศจีนในมิติที่แตกตางกัน สืบเนื่องมาจากการที่ผูประพันธมวี ถิ ี
ชีวิตผูกพันอยูกับประเทศจีนมาโดยตลอด จนอาจกลาวไดวาไมมีชวงใดในชีวิตของเธอที่ไมเกี่ยวของ
อยูกับประเทศจีน ดังนั้นความสําคัญระหวางเธอกับประเทศจีนอยางใกลชิดนี้ ทําใหเธอไดถายทอด
ประสบการณชีวิตซึ่งเกิดจากการเรียนรูสภาพเหตุการณทางสังคม วัฒนธรรมประเพณี และทัศนคติ
ของประชาชนมาเปนเนื้อหาสาระในนวนิยายเรื่องตางๆของเธอได ไมนาแปลกใจที่นวนิยายของ
เพิรล เอส. บักไดรับความนิยมนั้น นับวาเปนเรื่องที่ผูอานทั่วไปสามารถยอมรับไดโดยงาย เพราะหาก
คํานึงถึงเนื้อหาที่มีความแปลกใหมจากแดนไกลของเธอ (ในสายตาชาวตะวันตก) พรสวรรคในการ
เลาเรื่ อ งและความสามารถ ที่จ ะแสดงอย างเข าอกเขา ใจใหผู อานเห็น ประเด็ น ทั้งตะวั น ตกและ
ตะวันออกและความรักความผูกพัน โดยเฉพาะที่มีตอชาวจีน อันเปนที่รัก ของเธอซึ่งแสดงใหเห็น
อยางชัดเจนในงานวรรณกรรมของเธอ39 หากพิจารณาถึงนวนิยายที่เพิรล เอส. บักไดประพันธไวโดย
มีการกลาวถึงประเทศจีนนั้น จะพบไดวาการนําเสนอโครงเรื่องของนวนิยายสามารถแบงไดเปน 2
ลักษณะไดแกนวนิยายที่เปนการถายทอดประสบการณจริงอันเกี่ยวของกับชีวิตของเธอหรือคนทีร่ จู กั
กับนวนิยายที่ประพันธขึ้นโดยการตีความจากประสบการณที่เธอเรียนรูมาตลอดระยะเวลาที่อยูใน
ประเทศจีน ดังนั้นนวนิยายเรื่องตาง ๆ ของเธอจึงมีเนื้อหาที่แตกตางไปตามโครงเรื่องของผูประพันธ
และยังสงผลไปถึงความนิยมจากผูอานวรรณกรรมอีกดวย
เพิรล เอส. บักเปนนักประพันธที่มีพรสวรรคในดานการประพันธมาตั้งแตเด็ก ดวยความ
สนใจเปนการสวนตั วและสภาพแวดลอมภายในครอบครั ว ทําใหเธอมีโ อกาสเขียนและนําเสนอ
บทความที่ ไ ด แ ต ง ขึ้ น ให เ ป น ที่ ป ระจั ก ษ แ ก ส ายตาของคนทั่ ว ไปจนได รั บ รางวั ล ที่ ยื น ยั น ถึ ง
ความสามารถของเธอมาโดยตลอด แมในชวงวัยเด็ก เพิรล เอส. บักจะไมมีโอกาสผลิตงานประเภท
นวนิ ย ายก็ ต าม แต ก็ อ าจกล า วได ว า กิ จ กรรมต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การเขี ย นและการเรี ย นรู
ประสบการณตลอดระยะเวลาชวงวัยเด็กลวนมีสวนผลักดันใหเธอเขาสูการเปนนักเขียนนวนิยายที่มี
คุณภาพจนเปน ที่ยอมรับจากผูอานทั้งสิ้น หากพิจารณาถึงประวัติผลงานดานวรรณกรรมประเภท
นวนิ ย ายของเธอจะพบว า เพิ ร ล เอส. บั ก เริ่ ม เขี ย นนวนิ ย ายเรื่ อ งแรกของเธอคื อ เรื่ อ ง

39
Thompson, “The American Winners of the Nobel Literary Prize,” in Appointment on the
Moon, p. 26.
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East Wind: West Wind40 ในป ค.ศ. 1930 นวนิยายมีลักษณะไปทางเรื่องรักโศกสะเทือนอารมณ
และมีสองนัย แกนเรื่องวาดวยความขัดแยงระหวางรุนและขอขัดแยงระหวางแนวทางแบบตะวันออก
โบราณ และความคิดใหมที่เขามาในประเทศจีน นวนิยายเรื่องนี้มีลักษณะเดนของกลวิธีการนําเสนอ
เรื่องราวคือการนําเสนอเรื่องสั้นสองเรื่องไวภายในนวนิยายเรื่องเดียว หากแตเรื่องสั้นทั้งสองยังคง
นําเสนอภายใต แนวคิด ที่ค ลายกัน (แนวคิด เรื่ องความขัด แย ง)โดยในเรื่ องสั้น เรื่ องแรกเปน การ
สะทอนใหเห็นถึงความขัดแยงทางโลกทัศนและการใชชีวิตระหวางคนในโลกตะวันออกกับโลก
ตะวันตกของสามีภรรยาชาวจีนที่เติบโตมาภายใตการหลอหลอมทางวัฒนธรรมตางๆที่แตกตางกัน
โดยสิ้นเชิง41
ในสวนของเรื่องสั้นที่สองในนวนิยาย East wind: West Wind ผูประพันธไดชี้ใหผูอานเห็น
ถึงความขัดแยงระหวางรุน (generation conflict) ของสมาชิกในครอบครัว โดยกําหนดใหตัวละคร
เปน ชายหนุมชาวจี น ซึ่งหมั้น กับหญิ งสาวจีน โดยได รั บความเห็น ชอบและการจั ด การจากพอแม
กอนที่จะเดินทางไปเรียนที่อเมริกาและพบรักกับภรรยาชาวอเมริกัน เมื่อเขาพาภรรยามายังบานที่
ประเทศจีน ภรรยาของเขาจึ งถูก ปฏิเสธสถานะที่ควรจะได รับในฐานะเปนสะใภ ของตระกูลจาก
ครอบครัวสามี ยิ่งไปกวานั้นบุตรที่กําลังจะเกิดขึ้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการรับมรดกจากตระกูลเชนกัน
ประเด็นสําคัญที่ผูประพันธนําเสนอคือการใหเด็กทารกที่เกิดมาทําหนาที่เปนสะพานเชื่อมโยงโลก
ตะวันออกและตะวันตกเขาดวยกัน แมวาในบางครั้งนวนิยายเรื่อง East Wind: West Wind ซึ่งเปน
นวนิยายเรื่องแรกของเพิรล เอส. บัก จะถูกวิพากษวิจารณถึงกลวิธีการประพันธวามีความบกพรอง
หลายอย าง แตใ นโดยภาพรวมแลวนวนิ ยายเรื่องนี้ไดรับการยอมรับวาเปนผลงานวรรณกรรมที่มี
คุณภาพซึ่งได ใหภาพของมิติตาง ๆ ในการแสดงออกถึงความเปนจีนผานพฤติกรรมของตัวละคร
ภายในเรื่องไดเปนอยางดี
East Wind: West Wind possesses some of the defects of
many first words of fiction. It is verbose, uneven, dotted with
“purple passages”, and rather loosely organized. Yet the
characterizations are exceedingly well drawn and convincing. The
parents’ attitude and veneration of traditional customs and patterns
of behavior give many insights into the China of the past. [...]42
40
41
42

Pearl S. Buck, My Several World: A Personal Record, p.249.
Walton, American Writers, p.114.
Ibid., p.115.
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หลังจากที่นวนิยายเรื่อง East Wind: West Wind ไดรับการตีพิมพและวางจําหนายสูสายตา
ของผู อ า นแล ว ชื่ อ เสี ย งของเธอจึ ง เริ่ ม เป น ที่ รู จั ก ในฐานะนั ก เขี ย นนวนิ ย ายอาชี พ คนหนึ่ ง
อย างไรก็ตามการตอบรั บนวนิ ย ายเรื่ องแรกของเธอจากผูอานในครั้งนั้น ยั งไมถือวาได ทําใหเธอ
กลายเปนนักเขียนที่ประสบความสําเร็จสูงสุดหากเปรียบเทียบกับนวนิยายเรื่อง The Good Earth
ที่เธอประพัน ธขึ้นหลังจากนั้น นวนิย ายเรื่องนี้ ประพัน ธเสร็ จ เมื่อป ค.ศ. 1931 เนื้ อเรื่ องเปนการ
บรรยายถึงชีวิตของหวางหลุง (Wang Lung) ชาวนาจีนที่มุมานะทํางานดว ยความยากลําบากและ
โอลัน (Olan) ภรรยาของเขา ตัวละครทั้งสองมีความผูกพันในผืนดินและพยายามที่จะยกฐานะของ
ตนจากการทํานาบนผืนดินจนประสบความสําเร็จในชีวิตของพวกเขา ดวยเหตุที่ The Good Earth
ไดอธิบายชีวิตอันเต็มไปดวยการตอสูและพัฒนาการในการกาวไปสูความสําเร็จของชาวนาจีนไวโดย
ละเอียดจนเกิดการยอมรับจากผูอานอยางมากมาย นวนิยายเรื่องนี้จึงไดรับยกยองวาเปน “มหากาพย
แหงชาวนาที่ทําใหเพิรล เอส. บัก ไดกลายเปนที่รูจักไปทั่วโลก” 43
นวนิยายเรื่อง The Good Earth ยังทําใหผูประพันธไดรับรางวัลทางวรรณกรรมที่สําคัญเชน
Pulitzer Prize ในป ค.ศ. 1931 และ The William Dean Howells Medal ในป ค.ศ. 1935 เพื่อเปน
เครื่องยืนยันถึงคุณภาพและความสําเร็จของนวนิยายเรื่องนี้ The Good Earth ยังคงไดรับการยอมรับ
วาเปน งานที่เขาถึงกลุมผูอานอย างแพรหลาย โดยมีก ารแปลเปน ภาษาต าง ๆ มากกว า 30 ภาษา
ตลอดถึงมีการนําไปสรางเปนภาพยนตรเมื่อป 1932 หลังจากที่มีการนําไปสรางเปนภาพยนตรและ
ประสบความสําเร็จอยางยิ่งใหญ เพิรล เอส. บัก จึงไดรับเชิญไปบรรยายและแสดงความคิดเห็นยัง
สถานที่ตาง ๆ มากมาย44
นอกจากนี้ The Good Earth ยังไดรับคํายกยองจาก Will Roger นักสรางสรรคงานบันเทิง
ยอดนิยมในยุคนั้นที่กลาวแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ The Good Earth วานวนิยายเรื่องนี้ไมใชเปน
เพียงหนังสือเกี่ยวกับประชาชนที่ยิ่งใหญที่สุดกวานวนิยายเรื่องใด ๆ ที่ไดเขียนมาแลวเทานั้น หากแต
เปนหนังสือที่ดีที่สุดที่หาไมไดในชั่วชีวิตของพวกเราอีกเชนกัน45 จึงทําใหเกิดปฏิกิริยาการตอบรับ
จากผูอานในหลายพื้นที่ทั่วโลกสงผลใหนวนิยายเลมนี้กลายเปนหนังสือที่มียอดจําหนายมากที่สุดใน
หลายพื้นที่ในชวงเวลานั้น
The Good Earth was an exceptionally popular novel.
With its American sales alone approximating a million copies,
43
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and translations made into twenty or more other languages,
the novel stood at the top of the best-seller lists in the United
States for more than two years. […]46
นวนิ ย ายเรื่ อง The Good Earth นั บได ว าเป น นวนิ ย ายที่ทํ าให เพิ ร ล เอส. บัก ประสบ
ความสําเร็จ ในชีวิ ตแหงการเปน นัก เขีย นมากกว านวนิ ย ายเรื่องใดๆที่เธอได ประพันธไว ทั้งหมด
เพราะนวนิ ยายเรื่ องนี้ สงผลใหเธอได รั บรางวั ลโนเบลสาขาวรรณกรรมในป ค.ศ. 1938 ภายใต
ความเห็นจากคณะกรรมการตัดสินรางวัลที่วา นวนิยายมีความโดดเดนตามลักษณะของมหากาพยที่
แทจริงและมีความรุมรวยในดานการแสดงถึงภาพของชาวนาในประเทศจีน47 และดวยเพิรล เอส. บัก
มีทัศนคติ และงานที่มีแนวโน มไปทางนิย มเสรี ภาพ และคุณคาทางมนุ ษยธรรมซึ่งเขาไดดี ยิ่งกับ
บัญญัติ ของ อัลเฟรด โนเบล (Alfred Nobel) ที่วา รางวั ลของเขาจะมอบใหแกผลงานที่ดีที่สุดที่มี
ลักษณะเปนอุดมคติจึงทําใหเธอไดรางวัลในครั้งนั้น
By awarding this year’s Prize to Pearl Buck for the
notable works which pave the way to a human sympathy
passing over widely separated racial boundaries and for the
studies of human ideals which are great and living art of
portraiture, the Swedish Academy feels that it acts in harmony
and accord with the aim of Alfred Nobel’s dreams for the
future.48
ดวยการนําเสนอเนื้อหาสาระซึ่งมีลักษณะสอดคลองกับแนวคิดของอัลเฟรด โนเบลที่มุงหวัง
ให ง านวรรณกรรมเป น เครื่ อ งสร า งสมานฉั น ท ใ ห แ ก ม นุ ษ ย ช าติ จึ ง ทํ า ให น วนิ ย ายเรื่ อ ง
The Good Earth มีลักษณะของความเปนเปนนวนิยายแนวอุดมคติอีกเชนกัน ดังนั้นนวนิยายเรือ่ งนีจ้ งึ
ไมเพียงแตจะมีลักษณะที่โดดเดนในการสะทอนภาพชีวิตอันเต็มไปดวยการตอสูที่ยากลําบากของ
ชาวนาจีนเทานั้น หากแตยังเปนนวนิยายที่สรางความหวังและกําลังใจใหแกผูอานในเวลาเดียวกัน
ดังที่มีการกลาวยกยองนวนิยายเรื่องนี้
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[…] How comforting, in the midst of devastating

material and spiritual flux, to glimpse stability, to be
convincingly reminded of life’s perpetual self-renewal, the
ever returning spring after winter in the changeless cycle of
the earth’s turning. […]49
การไดรับรางวัลของเพิรล เอส. บักในครั้งนั้นนับเปนสิ่งที่สรางความประหลาดใจใหแกเธอ
เปนอยางยิ่ง เพราะเธอไมเคยคิดวานวนิยายที่เธอประพันธขึ้นจะไดรับการตัดสินใหไดรับรางวัลอัน
ทรงเกีย รติ นี้ หากมองไปในครั้งที่เธอเริ่มนํ าเสนอนวนิยายของเธอไปยั งสํานัก พิมพตาง ๆ มักจะ
ไดรับการปฏิเสธวาผูอานมักไมสนใจเรื่องเกี่ยวกับเมืองจีน ความสําเร็จในครั้งนั้นจึงเปนความสําเร็จ
ที่อยูเหนือความคาดหมาย50
ในชวงที่นวนิยาย The Good Earth กําลังเปนที่รูจักและยอมรับจากผูอานสวนใหญอยูนั้น
มีกลุมนักวิจารณบางคนที่ไดออกมาเคลื่อนไหวแสดงทัศนะเพื่อวิจารณงานนวนิยายของเพิรล เอส.
บักและโดยเฉพาะ The Good Earth ไดกลายเปนเปาหมายสําคัญในการวิจารณของบรรดานักวิจารณ
ในครั้งนั้น ประเด็นที่มีการกลาวถึงมากที่สุดเกี่ยวกับนวนิยายเรื่อง The Good Earth คือกลวิธีการ
นําเสนอพฤติกรรมของตัวละครและเหตุการณในนวนิยายวามีบางสวนไมสอดคลองกับขอเท็จจริงที่
ปรากฏอยูในหลักฐานทางประวัติศาสตรของชาติและบริบททางสังคมดานตางๆ
[…] One critic claimed that no woman in China ever
had premarital intercourse; another insisted that Chinese
robber gangs no longer existed, and even faulted the way
making tea was described. […]51
จากกระแสวิพากษวิจารณที่เกิดขึ้นนี้สงผลใหงานนวนิยายของเพิรล เอส. บักไมไดรับการ
ยอมรับในหมูนักวิชาการในชวงป ค.ศ. 1936 ตลอดจนเกิดการคัดคานอยางรุนแรงในการประกาศ
มอบรางวัลโนเบลแกเธอ โดยมีตัวแทนจากองคกรที่ทํางานดานงานวรรณกรรมบางองคกรไดออกมา
แสดงขอคิดเห็นในเชิงคัดคานวา รางวัลโนเบลควรจะประกาศใหแกนักเขียนคนอื่นที่มีคุณสมบัติ
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เหมาะสมกว า เพิ ร ล เอส. บั ก เช น Theodore Dreiser, Willa Cather, Carl Sandburg,
Ernest Hemingway และ T. S. Eliot เนื่องจากนักวิจารณที่ออกมาคัดคานการใหรางวัลโนเบลแก
เพิรล เอส. บัก มีความเห็นวาเธอเปนเพียงนักเขียนนวนิยายที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งเทานั้น แตก็ไมไดอยู
ในแวดวงวรรณคดีของนักศึกษาวรรณคดีหรือไดรับความสนใจเทากับ T. S. Eliot แตอยางใด52
ไมวากระแสวิพากษวิจารณถึงกลวิธีการประพันธนวนิยายเรื่อง The Good Earth จะมีมาก
เพีย งใดก็ต าม แตค วามนิ ย มจากผูอานทั่วไปยั งคงเพิ่มจํ านวนมากขึ้น มาโดยตลอด และถึงแมว า
นวนิยายเรื่องนี้จะถูกมองวามีความไมสอดคลองระหวางเนื้อหาบางตอนในนวนิยายกับขอเท็จจริง
จากหลักฐานทางประวัติศาสตรของชาติจีนในยุคสมัยที่นวนิยายกลาวถึงก็ตาม หากแตภาพรวมของ
กลวิธีการประพันธเรื่อง The Good Earth ยังคงทําใหเพิรล เอส. บัก ไดรับการยอมรับจากผูอานวา
สามารถใชกลวิธีในการประพันธนวนิยายไดอยางมีคุณภาพ กลาวคือผูประพันธมีการเลือกใชคําและ
รูปแบบประโยคอยางงายๆ ไมซับซอนจนเกินไป ทําใหเกิดผลดีตอผูอานที่จะเขาใจถึงองคประกอบ
ต า งๆของนวนิ ย ายที่ผู ประพัน ธ ได นํ า เสนอเป น อย างดี นอกจากนี้ ก ารประพั น ธ น วนิ ย ายเรื่ อ ง
The Good Earth ยังถูกมองวาเปนการผสมผสานระหวางการใชสํานวนทางภาษาแบบพระคัมภี ร
ไบเบิลกับนิยายเกี่ยวกับวีรบุรุษของจีนโบราณที่มีวิธีการประพันธที่เรียบงาย โดยสํานวนทางภาษา
ทั้งสองลวนเปนสิ่งที่ผูอานคุนเคยเปนอยางดี ทําใหนวนิยายของเธอมีเอกลักษณเฉพาะที่ทรงคุณคา
ดังที่ Walton ไดกลาวยกยองถึงกลวิธีการประพันธและการใชถอยคําที่เหมาะสมลงตัว
The style of The Good Earth is one of its most
appealing qualities. It derives from the mellifluous prose of
the King James Version of the Bible intermingled with the
technique of the traditional Chinese sagas. In many respects
the two style of sources are similar. The choice of words is
clear, simple, and vivid, and features considerable use of
parallelism and balanced sentence structure. […]53
นวนิย ายเรื่ อง The Good Earth ยั งคงเปนนวนิย ายที่สร างความสําเร็จ อัน ยิ่ งใหญ ใหแก
เพิรล เอส. บัก และกลายเปนนวนิยายที่รูจักในระดับนานาชาติมากกวานวนิยายเรื่องใด ๆ ในชวง
ระยะเวลาที่นวนิยายเรื่องนี้มีการตีพิมพออกมา การนําเสนอเรื่องราวผานตัวละครตาง ๆ ยังเกิดขึ้น
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ภายใตกลวิธีการประพันธที่บรรจงในการเลือกใชคําเปนอยางดี และชวยใหผูอานรับรูถึงความรูสึก
พื้นฐานของ ตัวละครซึ่งอยูในสภาพสังคมที่แตกตางกันไดเปนอยางดี
[…] There is The Good Earth, too, the world novel of
Pearl Buck, a universal book of our own time, which conveys,
in characters with whom words have their full weight, a sense
of the basic integrities on which societies are built. […]54
หลังจากที่เพิรล เอส. บักประสบความสําเร็จจากการประพันธนวนิยายเรื่อง The Good Earth
เธอก็ได ตัด สินใจเขียนนวนิ ยายที่มีเนื้อหาตอเนื่องจากเรื่ องเดิม โดยประสงคจะอธิบายใหเห็นถึง
ปรากฏการณความเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับตระกูลของหวางหลุง โดยเฉพาะกับบุตรทั้งสามคนของเขา
และจากความตั้งใจของเพิรล เอส. บักที่ตองการจะนําเสนอเรื่องราวของบรรดาบุตรของหวางหลุง
เธอจึงตั้งชื่อนวนิยายที่เธอแตงขึ้นใหมนี้วา Sons ซึ่งประพันธเสร็จเมื่อป ค.ศ. 1932 แมวาภาพรวม
ของนวนิยายเรื่องนี้จ ะเปนการแสดงใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงภายในครอบครัว ของหวางหลุง
หลังจากที่เขาเสีย ชี วิ ต แล ว โดยกลาวถึงการดํ าเนิ น ชีวิ ต ของบรรดาบุ ต รทั้ง สาม ที่ แตกต างจาก
หวางหลุ ง โดยสิ้ น เชิ ง แต ผู ป ระพั น ธ ไ ด มุ ง เน น ที่ จ ะนํ า เสนอภาพของตั ว ละครพยั ค ฆ ห วาง
(Wang the Tiger) บุตรคนที่สามของหวางหลุงมากที่สุด พยัคฆหวางไดกลายเปนหัวหนาของกอง
กําลังที่มีอํานาจและมีความพยายามที่จะควบคุมพื้นที่ในมลฑลทางใตไว เพื่อตนจะไดกลายเปนผูทรง
อํานาจ หากแตเขาไมสามารถทําในสิ่งที่ตองการไดสําเร็จ อยางไรก็ตามพยัคฆหวางไดฝากความหวัง
ไว ที่ ห วางหยวน (Wang Yuan) ผู เ ป น บุ ต รชายในการเป น ผู สื บ ทอดเจตนารมณ ต อ จากเขา
แตหวางหยวนมิไดมีใจฝกใฝในชีวิตทหารเชนบิดาจึงทําใหพยัคฆหวางผูเปนบิดาผิดหวังในตัวเขา
เปนอยางมาก จากเรื่องราวทั้งหมดจึงสามารถกลาวไดวา เนื้ อหาของนวนิยายเรื่อง Sons เปนการ
บรรยายถึงชีวิต ของพยัคฆหวางเปน สวนใหญ ดังนั้น พยัค ฆหวางจึงเปนตั วละครที่เพิรล เอส. บัก
กําหนดใหมีบทบาทในการดําเนินเรื่องมากที่สุด55
นวนิยายเรื่อง Sons จึงนับไดวาเปนภาคที่สองตอจากเรื่อง The Good Earth โดยภาพรวม
ของนวนิ ย ายทั้งสองเรื่องนี้จ ะมีความแตกต างกันทั้งในด านชว งระยะเวลาและมิติทางสังคมที่
เกี่ยวของกับการใชชีวิตของตัวละคร อยางไรก็ตามนวนิยายทั้งสองเรื่องนี้ยังคงสะทอนใหเห็นถึง
มิติของความเปนจีนไวอยางมากมายเชนเดียวกัน หากเปรียบเทียบถึงความแตกตางในการนําเสนอ
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ภาพของความเปนจีนของนวนิยายทั้งสองเรื่องนี้จะพบวานวนิยายเรื่อง Sons มีลักษณะของการ
มุงเนนการใหภาพที่เปนปจเจกชนมากกวานวนิยายเรื่อง The Good Earth หรือบางทีอาจจะกลาว
ไดวา The Good Earth เปนการใหภาพทางสังคมจีนที่มุงเนนภาพรวมของความเปนจีนแบบกวาง ๆ
ในขณะที่ Sons มุงเนนภาพของปจเจกชนที่ชัดกวา แมวานวนิยายเรื่อง Sons จะมีชื่อเสียงไมเทากับ
เรื่อง The Good Earth แตเพราะเปนงานที่ประพันธขึ้นภายหลัง ทําใหนวนิยายเรื่องนี้มีขอไดเปรียบ
ในกลวิธีการการประพันธที่สามารถใหมุมมองที่กวางกวา
The characters are much more sharply individualized in
Sons than in The Good Earth or perhaps they are merely
rounded out. […] There is more power in the new book, and a
wider scope. […]56
นอกจากนี้ นวนิยายเรื่อง Sons ยังมีประเด็นที่นาสนใจในการกําหนดบุคลิกของตัวละคร
เอก กลา วคือพยั ค ฆ หวางมีส ว นประกอบในภาพรวมสว นใหญ ที่สอดคลองกับตั ว ละครแบบ
โศกนาฏกรรมของกรีก (Tragic hero) ซึ่งมีความยิ่งใหญภายในตัวเองทุกประการ เพียงแตเปนขุน
ศึกชั้นรองๆ ที่ไมใชผูยิ่งใหญโดยชาติกําเนิดตามแบบตัวละครกรีกแตประการใด พยัคฆหวางเปน
ผูที่มุงจะฉวยอํานาจและทรั พยต ามวิ ถีโ บราณของจี น แตก ลับขาดความเด็ ดขาดแบบเผด็ จการ
ซึ่งถือเปนสิ่งที่สําคัญในการกาวไปสูความยิ่งใหญ จึงกลาวไดวาขอเสียเพียงขอเดียวของตัวละคร
คือความใจออนของเขา ทําใหเขาตองจมติดอยูกับความวางเปลา57การเปนคนที่มีจิตใจออนโยน
เกินไปของพยัคฆหวาง จึงเปนขอบกพรองที่สําคัญเพียงอยางเดียวซึ่งกอใหเกิดความสูญเสีย ในสิ่ง
ที่ตนปรารถนาของตัวละคร อยางไรก็ตามการกําหนดเนื้อหาของนวนิยายโดยใหตัวละครที่ตอ งพบ
กับความว างเปลาและความผิดหวังในตอนจบจึงทําใหตั วละครมีลักษณะสอดคลองกับกฎของ
อริสโตเติล (Aristotle) ที่กลาวไวเกี่ยวกับลักษณะของละครแบบโศกนาฏกรรมที่สามารถสราง
ความรูสึกกลัว (Fear) และสงสาร (Pity) ในชะตากรรมของตัวละครใหแกผูอาน
Since, therefore, it is the business of the tragic poet to
give that pleasure which with arises from pity and terror,
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through imitation, it is evident that effect by the circumstances
of the action itself.58
นวนิยายเรื่อง Sons จึงเปนนวนิยายที่ยาวที่สุดเรื่องหนึ่งของเพิรล เอส. บักและมีคุณคาทาง
วรรณกรรมในด านต าง ๆ ไมนอยไปกว านวนิย ายเรื่ องอื่น ๆ ที่เธอได ประพัน ธไว หลังจากที่
ประพันธเรื่อง Sons เสร็จแลว ตอมาในปค.ศ. 1935 เพิรล เอส. บักไดประพันธนวนิยายเรื่องใหม
ขึ้นมาคือ A House Divided เพื่อแสดงใหผูอานเห็นความเปน ไปในชวงสุดทายของตระกูลของ
หวางหลุง นวนิย ายเรื่องนี้จึงเปน ภาคจบที่สรุปเหตุ การณความเปนไปในตระกูลของหวางหลุง
ทั้งหมด โดยเนื้อหาของนวนิยายยังคงตอเนื่องจากเรื่อง Sons กลาวคือมีการกลาวถึงตัวละครเอก
ของเรื่องคือ หวางหยวนบุตรชายคนเดียวของพยัค ฆหวาง ซึ่งมีค วามคิด ที่แตกต างจากบิดาและ
พยายามหาทิศทางการดํ า เนิ น ชีวิ ต ใหกับตนเอง ครั้ งหนึ่ งในชว งชี วิ ต ของหวางหยวนซึ่งเป น
ระยะเวลาอัน สั้น เขาไดก ลับไปยั งผืนดิ น ของหวางหลุงผูเปน ปู และมองเห็น ว าไมสามารถจะ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมนั้นไดจึงตัดสินใจเดินทางไปยังเซี่ยงไฮ โดยเขาไปปะปนอยูกับกลุมคนมี
ฐานะภายใตการแนะนําจากญาติของเขา หลังจากนั้นหวางหยวนไดไปอเมริกาและสําเร็จการศึกษา
ที่นั่น อยางไรก็ตามหวางหยวนพบวาอเมริกาไมใชบานของตน เขาจึงตัดสินใจกลับมายังประเทศ
จีนพรอมกับไดเผชิญเหตุการณการปฏิวัติรัฐบาลใหมที่เกิดขึ้น ในที่สุดการกลับมาของหวางหยวน
ทําใหเขามีโอกาสใชความรูมาชวยประเทศชาติและประชาชนโดยไดสอนนักศึกษาของเขาเกี่ยวกับ
ระบบเกษตรกรรมสมัยใหมตามแนวทางของตะวันตก เหตุการณในชวงสุดทายของนวนิยายจึงมี
นัยบงชี้ถึงการเริ่มสิ้นสุดของวิถีชีวิตชาวนาในยุคสมัยเกา ซึ่งถูกแทนที่ดวยความเจริญกาวหนาทาง
วิทยาการสมัยใหม นวนิยายเรื่อง A House Divided ไดรับการวิพากษวิจารณถึงการวางโครงเรื่องที่
ขาดเอกภาพ และการขาดเหตุ ผ ลสอดรั บ ในการจั ด วางลํ า ดั บ ชุด เหตุ ก ารณ ภ ายในนวนิ ย าย
จนถู ก มองว า ความบกพร องที่เกิ ด ขึ้ น นี้ อาจส งผลกระทบต อ ความนิ ย มในงาน นวนิ ย ายของ
เพิรล เอส. บักเรื่องตอไป ตัวอยางหนึ่งคือ
The novel moves from the farm to the city. And from
China to the United States and back to China. There is almost
no cohesiveness as the book constantly scatters its impact.
Here begins a defect that was to grow in Buck’s fiction and
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that would damage many of her post- 1930’s novels: an
obsession with overplotting. […]59
นวนิยายชุดทั้งสามเรื่อง (Trilogy) ที่ไดแสดงเรื่องราวอันตอเนื่องกันเกี่ยวกับครอบครัว
ของหวางหลุงตั้งแตยุคเริ่มตนจนถึงการสิ้นสุดที่รุนหลานถูกนําเสนอภายใตชื่อเรียกนวนิยายชุดนี้
วา The House of Earth อยางไรก็ตามการประพันธนวนิยายใหมีเนื้อหาติดตอกันไปทั้งสามเรื่องนี้
ไมไดทําใหเนื้อหาของนวนิย ายขยายออกไปไกลจากนวนิย ายเรื่ องแรกเพีย งอย างเดี ยวเทานั้ น
หากแตผูประพันธไดทําการขมวดปมในนวนิยายเรื่องสุดทาย เพื่อใหผูอานเห็นถึงพัฒนาการของ
ตัวละครในรุนที่สาม กับการกลับไปสูผืนดินอันเปนสมบัติของบรรพบุรุษของเขา
The trilogy does not carry us so far, however: it concludes
with a soft of reconciliation between the third generation and the
Good earth. One of Wang Lung’s grandsons, a man educated in the
West, returns to the family estate and applies the knowledge he has
acquired to the improvement of the conditions of work and life
among the peasants.60
แมว า การประพั น ธน วนิ ย ายชุด The House of Earth จะเกิ ด ขึ้น ด ว ยความตั้ งใจของ
เพิรล เอส. บัก ในการนําเสนอใหเห็นพัฒนาการของตัวละครที่สืบเนื่องกันในนวนิยายทั้งสามเรื่อง
แต ภ ายในระยะเวลา 5 ป (1930 – 1935) ที่ผู ประพั น ธ ได ร วบรวมนวนิ ย ายชุด นี้ เ สร็ จ สมบู ร ณ
เพิรล เอส. บักก็ไมไดใชเวลาทั้งหมดกับการประพันธนวนิยายเพียงแคสามเรื่องเทานั้น หากแตยังได
ผลิตนวนิยายขนาดยาวอีกสองเรื่องคือ The First Wife and Other Stories และ The Mother ดวยเหตุนี้
จึงกลาวไดวาภายในระยะเวลา 5 ป เพิรล เอส. บักไดประพันธงานวรรณกรรมเลมใหญติดตอกันได
ถึง 5 เลม
สําหรับนวนิยายเรื่อง The First Wife ซึ่งประพันธเสร็จในป ค.ศ. 1933 เปนการเสนอภาพ
ของการปะทะกัน ระหวางคานิ ย มโบราณกับคานิ ย มสมัยใหมที่เกิดขึ้น ในยุ คสมัยแหงการปฏิวั ติ
เนื้อหาของนวนิยายเปนการกลาวถึงตัวละครหลี หยวน (Li Yuan) หนุมชาวจีนซึ่งเดินทางไปเรียนที่
อเมริก าเปนเวลา 7 ป ได เดิ นทางกลับมาหาภรรยาและครอบครัวของเขาที่ประเทศจีน การอยูใ น
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อเมริกาเปนเวลานานทําใหหลี หยวนไดนําความคิดแบบเสรีภาพแบบชาวอเมริกันรวมถึงแนวคิดการ
ปลดปลอยผูหญิงใหเปนอิสระติดตัวมาดวย แตในทางกลับกัน หลี หยวน (ซึ่งมีความคิดแบบใหมใน
การปลดปลอยสตรีสูเสรีภาพ) กลับเกิดรูสึกไมพอใจภรรยาของเขา เพราะเขาเห็นวาเธอเปนคนไร
การศึกษาและมีลักษณะของผูหญิงที่ตองทํางานอยางตรากตรํา รวมถึงการมีฝาเทาใหญโดยลักษณะ
ตางๆที่มีอยูในภรรยาลวนแตเปนสิ่งที่ไมนาพึงพอใจสําหรับเขา ดวยเหตุนี้หลี หยวนจึงทิ้งภรรยาและ
ครอบครัวไปอยูยังเมืองทางชายฝงทะเล และหลังจากนั้นไมนาน เขาไดสงขาวใหทางบานทราบวาจะ
แต งงานใหม ดังนั้น ภรรยาของหลี หยวน จึ งเกิด ความอับอายและเสีย ใจจนตองตั ดสินใจกระทํา
อัตวินิบาตกรรมดวยการผูกคอตาย นวนิยายเรื่อง The First Wife ยังเปนวรรณกรรมที่มีความโดดเดน
ในการแสดงมุมมองของสตรี ภรรยาของหลี หยวนไดสะทอนถึงสถานะของสตรีจี นที่อยู ภายใต
คานิยมแบบดั้งเดิมจนตองเลือกความตายเปนทางออกสุดทายสําหรับชีวิต
นวนิยายเรื่อง The First Wife นับเปนนวนิยายที่ทําใหเพิรล เอส. บักไดรับการยกยองวาเปน
นัก ประพัน ธที่มีการรั บรู อยางฉับไวตอความรู สึกต อการมองเห็น ความเจริ ญ กาวหนาของสังคม
สมัยใหมซึ่งสงผลกระทบตอผูหญิงที่ยึดถือแนวทางการดําเนินชีวิตแบบโบราณ61 นอกจากนวนิยาย
เรื่อง The First Wife แลว เรื่องสั้นเรื่องอื่น ๆ ที่เพิรล เอส. บัก ไดประพันธและจัดพิมพลงภายใน
หนั งสือเลมเดี ย วกั น นั้ น ยั งคงใหภ าพความเปน จี น สูสายตาของผูอานอีก เช น กัน แมว าเรื่ องสั้ น
เหลานั้นจะมีความยาวนอยกวาและไมเปนที่รูจักมากเทากับ The First Wife ก็ตาม
If any further proof were needed that Mrs. Buck writes with
a realist’s eye of the China which she loves, this collection of her
short stories and sketches supplies it. She is vibrantly alive to the
beauty which belongs to China’s ancient way of life. […]62
หลังจากที่เพิรล เอส. บักประพัน ธนวนิยายเรื่อง The First Wife and Other Stories เปน ที่
เรี ย บร อยแลว และกอนที่จ ะประพัน ธเรื่ อง A House Divided ใหเปน ภาคจบของนวนิ ย ายชุ ด
The House of Earth นั้น เธอไดประพันธนวนิยายเรื่อง The Mother ซึ่งเสร็จในป ค.ศ. 1934 เนื้อเรื่อง
เปนการกลาวถึงชีวิต ของหญิ งชาวนาที่ตองรั บผิด ชอบงานทุก อยางภายในบานรวมถึงการทํานา
หลังจากที่สามีซึ่งเปนคนรักการทองเที่ยวและมีนิสัยเกียจครานไดทิ้งเธอไปนั้น ทําใหเธอตองทํางาน
หนักมากขึ้นเพียงลําพัง ยิ่งไปกวานั้นลูกสาวของเธอเกือบจะตาบอดสนิท ทําใหเธอแบกรับภาระมาก
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ขึ้น จนกระทั่งลูกสาวเสียชีวิต ไป ต อมาลูกชายของเธอได เขาไปยุ งเกี่ย วกับกิจกรรมทางการเมือง
และถูกประหารชีวิตในที่สุด ความทุกขตัวละครในฐานะแมที่ตองสูญเสียลูกของตนจึงมากขึ้นเปน
ทวี คูณ ความโศกเศร าในจิ ต ใจของตั ว ละครซึ่งเปน แมได บรรเทาลงไปเมื่อมีหลานชายสืบสกุล
นวนิยายเรื่องนี้เปนผลงานวรรณกรรมของเพิรล เอส. บัก ที่มีลักษณะโดดเดนในการสะทอนถึงความ
รักความผูกพันและความเสียสละที่แมมีตอลูกไดเปนอยางดี
ไมเพียงแตการนําเสนอภาพของ “แม” ในนวนิยายเรื่องนี้จะมีลักษณะที่สอดคลองกับความเปน
แมตามแบบฉบับสากลที่สามารถพบไดทั่ว ไปเทานั้น หากแตตั วละครแมยังสะทอนสัจธรรมแหง
ความเปนมนุษยไดอยางสมบูรณอีกเชนกัน เนื่องจากผูประพันธไดผสมผสานการเรียนรูปรากฏการณ
ที่หลากหลายใหกับตัวละครเอกของเรื่อง ดังนั้นปรากฏการณตางๆที่เกิดขึ้นนี้จึงสรางลักษณะเฉพาะ
ในการสะทอนภาพของมนุษยชาติที่ชัดเจนใหแกนวนิยายมากยิ่งขึ้น
In attempting to draw a portrait of the eternal, universal
mother, a saga mingling joy and sorrow, birth and death,
despair and hope, Buck has written a book with many effective
scenes and many poignantly realized emotions. […]63
นวนิ ย ายเรื่ อ ง The Mother เปน วรรณกรรมที่มี ก ลวิ ธีใ นการนํ าเสนอเรื่ อ งราวคลายกั บ
นวนิยายเรื่อง The Good Earth เนื่องจากนวนิยายทั้งสองเรื่องนี้ตางถูกประพันธขึ้นโดยการสมมุติให
ตัวละครเอกของเรื่องเปนชาวนาจีน ดังนั้นนวนิยายทั้งสองเรื่องจึงมุงเนนที่จะนําเสนอวิถีชีวิตของ
ชาวนาเปนสําคัญ และนอกจากความใกลเคียงกันในประเด็น ของการกําหนดตั วละครเปนชาวนา
เชนเดียวกันแลว นวนิยายทั้งสองเรื่องนี้ยังไดรับการวิจารณถึงขอแตกตางในเชิงเปรียบเทียบระหวาง
การนําเสนอภาพโดยรวมจากนักวิจารณบางทานอยาง Florence Ayscough ที่ไดกลาวยกยองนวนิยาย
เรื่อง The Mother ถึงกลวิธีในการประพันธที่มีความสมจริงมากวานวนิยายเรื่อง The Good Earth
Amazing, I can find no more fitting word. In many ways
The Mother is finer than The Good Earth. […] I do not think
there is anything you could say in regard to it which would be
an exaggeration.64
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นวนิยายเรื่อง The Mother ยังเปนงานวรรณกรรมที่ผูประพันธมุงเนนภาพของความเปนแม
ในลักษณะสากลโดยไมไดเปนลักษณะของปจเจกชน ดังนั้นเพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
การประพันธ เพิร ล เอส. บักจึงไมไดสมมุติชื่อตัวละครไว ภายในนวนิย ายเรื่ องนี้ ในป ค.ศ. 1936
เพิรล เอส บัก ไดประพัน ธงานนวนิ ยายประเภทชีวประวั ติขึ้น อีก 2 เรื่ องโดยเนื้อหาของนวนิยาย
กลาวถึงประวัติข องสมาชิกภายในครอบครั วของเธอ ไดแก The Exile ซึ่งนําเสนอชีวประวัติของ
มารดา และ Fighting Angel ซึ่งนําเสนอชีวประวัติของบิดา65 โดยงานประพันธทั้งสองเรื่องตางมีการ
กลาวถึงการเผชิญ กับประสบการณชีวิต ที่เต็มไปดว ยอันตรายในประเทศจี นชวงเหตุก ารณค วาม
วุนวายของบุคคลทั้งสองไวเชนเดียวกัน
ในป ค.ศ. 1941 เพิรล เอส. บัก ไดประพันธน วนิยายเรื่อง Dragon Seed โดยเธอตองการ
นําเสนอภาพชาวจีนกับการเผชิญหนาจากการรุกรานของกองทัพญี่ปุน ผูประพันธไดกลาวถึงชีวิต
ของหลิงตัน (Ling Tan) และครอบครัวตลอดจนเพื่อนบานของเขาที่เคยใชชีวิตกันอยางสงบสุขกอน
เกิดสงคราม ทวาเมื่อทหารญี่ปุนเขามารุกรานความสงบสุขที่เคยมีไดหมดไปจากหมูบานโดยมีสิ่ง
เลวรายจากสงครามในรูปแบบตางๆเกิดขึ้นแทนที่ นวนิยายไดสะทอนภาพความเปนอยูที่เปลี่ยนไป
ของคนในหมูบานจากที่ไมเคยไดรูจักหรือสัมผัสกับโทษภัยของสงครามใหกลายเปนผูที่ตองเผชิญ
กับความเลวร า ยจากสงครามและเริ่ มชิ น ชาต อความตายที่ เกิด ขึ้ น ยิ่ งไปกว านั้ น Dragon Seed
ไดนําเสนอถึงปฏิกิริยาและการเคลื่อนไหวเพื่อทําสงครามของหลิงตันและครอบครัวตลอดจนเพื่อน
บานของเขาเพื่อตอตานทหารญี่ปุน
นวนิยายเรื่อง Dragon Seed นับเปนนวนิยายที่ใชเคาโครงเหตุการณจริงในประวัติศาสตรมา
เปนสวนสําคัญในการนําเสนอโครงเรื่อง และนวนิยายเรื่องนี้นับเปนความสําเร็จอยางยิ่งใหญอีกเรื่อง
หนึ่ งของเธอเนื่ องจากนวนิ ย ายเรื่ องนี้ได ตี พิมพใ นชว งเวลาที่ประเทศสหรั ฐอเมริ ก ากําลังเริ่ มทํา
สงครามกับญี่ปุน กอปรกับการที่ชาวอเมริกันอยูในภาวะตองการอานนวนิยาย ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ชาติพันธมิตรในเอเชีย สงผลใหยอดขายหนังสือเรื่องนี้เพิ่มสูงขึ้น ตลอดจนมีบางบริษัทซื้อลิขสิทธิ์
เพื่อนําไปสรางเปนภาพยนตร
Dragon Seed is Pearl Buck’s fictional response to the
calamities that Japanese aggression visited upon China’s rural
population. Pearl’s timing was political and commercially
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lucky: the novel was published just a month after the United
States entered the war, when Americans were eager for
encountering stories about their new Asian allies. Sale were
strong (the Book-of-the-Month-Club printed 290,000 copies)
and MGM paid a rumored $105,000 for movie rights.66
หลังจากนั้นในป ค.ศ. 1943 เพิรล เอส. บัก ไดประพันธนวนิยายเรื่อง The Promise: A Novel
of China and Burma โดยนวนิยายเรื่องนี้เปนการนําเสนอเหตุการณทางประวัติศาสตรที่เกิดกับ
ประเทศจีนในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเปนองคประกอบสําคัญในการนําเสนอโครงเรื่อง เนื้อหา
ของ The Promise มีลักษณะเปน นวนิ ยายแนวโศกนาฏกรรมที่ก ลาวถึงความร วมมือที่ลมเหลว
ระหวางจีนกับอังกฤษในการตอสูกับกองกําลังทหารญี่ปุนที่ประเทศพมา ตัวละครเอกของเรื่องคือ
เลา ซาน (Lao San) เปนทหารที่ถูกสงไปพรอมกับกองกําลังของจีนภายใตภารกิจในการชวยเหลือ
ทหารอังกฤษที่กําลังลาถอยจากการสูรบกับทหารญี่ปุน การเขาไปปฏิบัติภารกิจทางการทหารของ
เลา ซานในประเทศพมาทําใหเขาได พบกับความเกลีย ดชังทางเชื้อชาติข องชาวพมาที่มีตอทหาร
อังกฤษและทหารจีนในฐานะพันธมิตรของอังกฤษเชนกัน
ลักษณะเดนของนวนิยายเรื่อง The Promise คือการสะทอนภาพเหตุการณทางประวัติศาสตร
จี น ในสมัย สงครามโลกครั้ ง ที่ สอง หากพิจ ารณาในประเด็ น การตั้ งชื่ อนวนิ ย ายจะพบว า คํา ว า
“Promise” (คําสัญญา) เปนการอางถึงเหตุการณความสัมพันธทางการทหารระหวางจีนกับอังกฤษใน
สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง เนื่องจากในครั้งนั้นอังกฤษไดใหสัญญากับจีนวาจะจัดสงยุทโธปกรณ
โดยเฉพาะเครื่องบินใหเพื่อปองกันประชาชนจากการทิ้งระเบิดของทหารญี่ปุน67แตในที่สุดคําสัญญา
ของอังกฤษก็เปนเพียงคําพูดเทานั้น ดวยเหตุนี้จึงกลาวไดวาเพิรล เอส. บักไมไดประพันธนวนิยาย
เรื่องนี้เพียงเพื่อการนําเสนอภาพของประเทศจี นในสมัย สงครามโลกครั้ งที่สองเทานั้น หากแตยั ง
วิพากษวิจารณถึงลัทธิลาอาณานิค ม (Colonialism) และความหลงใหลอํานาจของประเทศอังกฤษ
ในครั้งนั้นอีกดวย เหตุการณตางๆในนวนิยายที่กลาวถึงความพายแพของกองกําลังฝายอังกฤษจึงเปน
การตอกย้ําถึงความพายแพที่มีสาเหตุมาจากความลุมหลงอํานาจของอังกฤษ
The British never reach beyond their instinct for
domination; even those who are personally decent or brave
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are possessed by dreams of empire and tainted by an
inexpressible assumption of racial superiority. The British
can’t even tell the difference between Chinese, Burmese, and
Japanese; their defeat is history’s mocking reply to
generations of bigotry.68
แมวานวนิยายเรื่ อง The Promise อาจจะเปน วรรณกรรมที่ไมไดรับการยอมรับจากผูอาน
มากเทากับวรรณกรรมเรื่องอื่นๆของเพิรล เอส. บักก็ตาม แตนับวาเปนงานประพันธที่มีการนําเสนอ
ภาพเหตุการณทางประวัติศาสตรไดอยางมีชีวิตชีวา และกลายเปนคุณคาอันยิ่งใหญของนวนิยายเรื่อง
นี้ตอไป
The Promise can in no way be considered a successful
novel, it is living history and its thesis remains long after all
other aspects of the book are forgotten.69
ในป ค.ศ. 1946 เพิรล เอส. บักไดประพันธนวนิยายเรื่อง Pavilion of Women เสร็จเปนที่
เรียบรอย นับเปนครั้งแรกที่เธอไดสรางตัวละครเอกและตัวละครสําคัญของนวนิยายใหเปนชนชั้นสูง
เพื่อนํ าเสนอใหเห็น วิ ถีชีวิ ต ความเปนอยู ข องชนชั้น สูงของสังคม เนื้ อเรื่ องของนวนิ ย ายเปน การ
กลาวถึง มาดามวู (Madame Wu) สตรีมีอายุที่คิดวาชีวิตของผูหญิงไมไดสิ้นสุดลงที่การหยุดใหกาํ เนิด
บุตร หากแตยังมีทางเลือกที่สามารถเดินไปไดดวยตนเอง ดังนั้นในการจัดงานวันครบรอบวันเกิดปที่
40 ของเธอ มาดามวูไดประกาศที่จะเลิกปรนนิบัติสามีในฐานะภรรยาและจะขอปลีกตัวเพื่อใชชีวิต
โดยลําพังตามความตองการของเธอ มาดามวูยังเห็นวาเธอไดปฏิบัติตอสามีในฐานะภรรยาที่ดีมาโดย
ตลอดและเปนเวลาที่สมควรแลวที่เธอจะหาภรรยาอีกคน เพื่อมาทําหนาที่ปรนนิบัติสามีแทนเธอ
นอกจากนี้เนื้อเรื่องในสวนตอไปของนวนิยายเปนการกลาวถึงความสับสนในวิถีชีวิตที่มาดามวูได
ตัดสินใจเลือกในชวงเวลาหลายปตอจากนั้น แมในเบื้องตนสิ่งที่เธอตัดสินใจเลือกกระทํากลายเปน
เรื่องที่มีการโจษจันทจากคนทั่วไปเพราะพวกเขามองวาการกระทําของเธอเปนเรื่องที่ผิดธรรมชาติ
แต ใ นที่ สุ ด แล ว มาดามวู ก็ ไ ด พ บกั บ ความสุ ข ในชี วิ ต หลั ง จากที่ เ ธอได รู จั ก กั บ อั ง เดร (Andre)
นักมนุษยธรรมชาวตะวันตกซึ่งเปนกัลยาณมิตรและคอยใหคําแนะนําในการใชชีวิตใหแกเธอ
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นวนิยายเรื่อง Pavilion of Women นับเปนงานประพันธที่มีลักษณะเดนแตกตางจากนวนิยาย
ทั่วไปของเธอ กลาวคือเปนนวนิยายที่มีเนื้อหาโนมเอียงไปในทางเรื่องลึกลับ ยิ่งไปกวานั้นนวนิยาย
เรื่องนี้ยังแสดงใหเห็นวามิตรภาพ (ของมาดามวูและบราเดอรอังเดร) เกิดขึ้นมาจากความรักและความ
เขาใจและเปนสิ่งที่อยูเหนือพรหมแดนทางวัฒนธรรม เผาพันธุ และเพศสภาพ70 ดังนั้นนวนิยายเรื่อง
นี้จึงมีค วามโดดเด นในการนําเสนอประเด็น เรื่ องมนุ ษยธรรมและความกรุณ าที่มีต อเพื่อนมนุษ ย
ดวยกันอีกดวย
[…] Madame Wu, the leading character, and Brother
Andre, the totally unselfish, dedicated scholar, combine to create
what is probably Buck’s strongest statement of benevolence and
humanitarianism within the pages of a novel. […]71
นวนิยายเรื่อง Pavilion of Women จึงเปนหนึ่งในจํานวนผลงานนวนิยายของเพิรล เอส. บัก
ที่ประสบความสําเร็จโดยเปนที่ยอมรับจากผูอานวรรณกรรมทั่วโลก ดังนั้นนวนิยายเรื่องนี้ยังไดรับ
ความสนใจจากกลุมผูประกอบการธุรกิจบันเทิงและถูกนําไปจัดทําเปนละครภาพยนตร ดังนั้นจึงเปน
ขอพิสูจนใหเห็นถึงความสําเร็จของนวนิยายเรื่องนี้ที่ไดรับการตอบรับจากผูอาน
Her next novel, Pavilion of Women, Published in late
1946, returned in Chinese material. The book did well, selling
over 200,000 copies as a Literary Guide selection and briefly
attracting Hollywood’s interest; Otto Preminger asked Darryl
Zenuck to buy the movie rights. […]72
หลังจากที่เพิรล เอส. บักประพันธนวนิยายเรื่อง Pavilion of Women เสร็จเปนที่เรียบรอย
แลว เธอยังคงทุมเทชีวิตใหกับการสรางสรรคงานวรรณกรรมทั้งนวนิยายทั่วไปและนวนิยายแนว
สารคดีอยูเรื่อยมา ผลงานวรรณกรรมของเธอที่ประพันธขึ้นในระยะหลังหลายเลมไดกลายเปนที่รูจกั
และยอมรับจากผูอานเชน My Several Worlds นวนิยายเชิงอัตชีวประวัติของเธอซึ่งประพันธเสร็จใน
ป ค.ศ. 1956 และ All Men are Brothers นวนิย ายที่เพิรล เอส. บักแปลมาจากนวนิยายจีน เรื่อง
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Shui-hu Chuan นวนิยายในยุคราชวงศหมิง (Ming period)73 ประพันธเสร็จในป ค.ศ. 1963 เปนตน
งานวรรณกรรมเหลานี้ ได รั บ การกลาวถึงและอางอิงเมื่ อมีก ารกล าวถึง ประวั ติ และผลงานของ
เพิรล เอส. บัก ยิ่งไปกวานั้นงานวรรณกรรมของเธอสวนใหญไมวาจะเปนชวงใดในชีวิตนักประพันธ
ของเธอลว นยั งคงมีก ารกลาวถึงประเทศจี น ทั้ง สิ้น ความมุ งมั่น ในการสร างสรรคผลงานของ
เพิ ร ล เอส. บั ก ทํ า ให เ ธอได รั บ การยอมรั บ ว า เป น นั ก ประพั น ธ ที่ มี จิ ต วิ ญ ญาณแห ง ความเป น
นั ก ประพั น ธ โ ดยแทจ ริ ง แมใ นวาระสุด ท ายของชีวิ ต ซึ่งเปน เวลาที่เ ธอปว ยหนั ก เธอก็ ยั งแสดง
เจตนารมณอันแนวแนในการเปนนักประพันธโดยไมยอทอตออุปสรรคที่เกิดขึ้น
In failing health, Miss Buck continued to write until her
death. Her last book, All Under Heaven, was published less
than a week before her death on March 6, 1973.74
แมว างานประพัน ธข องเพิรล เอส. บัก จะไดรั บความนิ ย มจากผูอานที่แตกต างกัน แต ก็
อาจจะกลาวไดวาผลงานที่เกิดขึ้นทั้งหมดลวนแตเปนงานประพันธที่ทรงคุณคาซึ่งเกิดจากจิตวิญาณ
แหงความเปนนักเขียนที่แทจริงและความรักความผูกพันระหวางเธอกับแผนดิน (ประเทศจีน) ที่เธอ
อยูอาศัย ดวยเหตุนี้จึงสามารถกลาวไดวาเพิรล เอส. บักเปนนักประพันธที่มีคุณสมบัติของความเปน
นักประพันธอยางแทจริงไมดอยไปกวานักประพันธคนใดๆในโลก
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บทที่ 3
ภาพของประเทศจีนในนวนิยายของเพิรล เอส. บัก
ประเทศจีนเปนประเทศที่มีประวัติศาสตรของชาติยาวนานที่สุดแหงหนึ่งของโลก ดวยเหตุ
นี้ จึ ง ทํ า ให โ ครงสร า งทางสั ง คมของจี น มี ค วามสลั บ ซั บ ซ อ นเป น อย า งมาก ยิ่ ง ไปกว า นั้ น
ลักษณะเฉพาะของปรากฏการณในสังคมหลายประการไดกลายเปนเอกลักษณ ที่บงบอกถึงความ
เปน จีน ใหค นทั่ว โลกรั บรู ปรากฏการณ อัน หลากหลายทางสังคมจี น ไดถูก สะทอนออกมาจาก
ผลงานวรรณกรรมประเภทตาง ๆ ของนักประพันธตั้งแตอดีตจนปจจุบัน เชนเดียวกับเพิรล เอส. บัก
นักประพันธที่บันทึกปรากฏการณทางสังคมของประเทศจีนไวในนวนิยายของเธอ ในบทนี้ผูวิจัย
มุงเนนที่จะศึกษาประเด็นภาพของประเทศจีนในนวนิยายของเพิรล เอส. บักซึ่งจัดแบงออกเปน 5
ประเด็นไดแก สังคมปตาธิปไตย วิถีชีวิตของชนชั้นลาง ความเปนอยูของชนชั้นสูง สังคมที่เริ่ม
เปลี่ยนแปลงโดยรับวัฒนธรรมตะวันตกและสังคมที่ไดรับผลกระทบจากสงคราม

3.1 สังคมปตาธิปไตย
การมีอํานาจครอบงําของบุรุษเพศเหนือสตรีในแบบเด็ดขาดเปนลักษณะเฉพาะอยางหนึ่ง
ของสังคมจีนในอดีตที่ปรากฏสืบตอกันมาเปนระยะเวลายาวนานกวา 4000 ป1 ดวยเหตุนี้จึงกลาวได
วาสังคมจี น เปน สังคมที่ยึ ด ถือแนวความคิดแบบปต าธิปไตย (Patriarchy) อย างเหนี ย วแน น ซึ่ง
ยกยองเชิดชูเพศชายมากกวาเพศหญิง แนวความคิดดังกลาวนี้ไดกลายเปนปจจัยสําคัญ ที่กําหนด
บทบาทของคนในสังคมโดยเฉพาะผูชายกับผูหญิงใหมีความแตกตางกัน ไปอยางสิ้น เชิง เปน ที่
ยอมรั บ กั น โดยทั่ ว ไปว า ว า ป จ เจกชนในสั ง คมจี น ในอดี ต ล ว นมี ส ถานภาพ ความปลอดภั ย
และ สวัสดิภาพความเปนอยูจากสังคมที่ยกยองเชิดชูผูชายทั้งสิ้น ดังนั้นจึงเห็นไดวาภาพวิถีชีวิตของ
ครอบครัวชาวจีนในสมัยกอนไดแสดงใหเห็นถึงแนวความคิดยกยองเชิดชูผูชายและการครอบงํา
สตรีเพศอยูต ลอดเวลา2 ดังนั้น สถานภาพของผูหญิงในสังคมจีน จึ งเปน สิ่งที่ต่ํ าตอยเมื่อเทียบกับ
ผูชาย และอาจกลาวไดวาสังคมจีนเปนสังคม ที่มีความเหลื่อมล้ําทางเพศมากที่สุดสังคมหนึ่งในโลก

1
2

Pamela Tan, Women in Society: China (Kuala Lumpur: Kim Hup Lee, 1993), p.4.

Joyce Lebra and Joy Paulson, Chinese Women in Southeast Asia (Singapore: Kok Wah
Press, 1980), p. 10.
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3.1.1 บุรุษเพศกับการมีอํานาจสังคมจีน
นวนิ ย ายหลายเรื่ องของเพิร ล เอส. บักได สะทอนใหเห็น ถึงอํานาจของผูชาย ซึ่งได รั บ
อิทธิพลจากการยึดถือคานิยมของคนในสังคมภายใตแนวคิดแบบปตาธิปไตยจนกลายเปนความ
เหนือกวาทางเพศสภาพเมื่อเทียบกับผูหญิง ดังนั้นตัวละครชายสวนใหญจึงถูกสรางใหมีลักษณะ
เปนผูนําที่มีอํานาจเด็ดขาดในครอบครัวของตนและแมวาจะมีนวนิยายบางเรื่องซึ่งไมไดกําหนดให
ตัวละครชายมีพฤติกรรมดังกลาวไวอยางชัดเจนก็ตาม แตผูประพันธก็มักจะสรางตัวละครฝายหญิง
ใหมีลัก ษณะที่พร อมจะอยู ภ ายใต อํานาจและการดูแลของผูชายรวมถึงพยายามทําทุก อย างเพื่อ
เรียกรองความสนใจจากผูชายโดยหวังจะใหตนเองเปนที่ยอมรับสําหรับผูชาย ดวยเหตุนี้อาจกลาว
ไดวานวนิยายของเพิรล เอส. บักเปนการนําเสนอภาพสังคมจีนในฐานะเปนสังคมที่มีแนวคิดยกยอง
เชิดชูผูชายและสงผลใหตัวละครฝายชายของเพิรล เอส. บัก สวนใหญมีพฤติกรรมอันสอดคลองกับ
คานิยมของประชาชนในสังคม
นวนิ ย ายหลายเรื่ อ งของเพิ ร ล เอส. บัก ได ชี้ ใ ห เห็ น ค านิ ย มภายใต ก ารมีแ นวคิด แบบ
ปตาธิปไตยของชาวจี นในสมัยกอน เหตุ การณ ตางๆในนวนิ ยายจึ งแฝงไปด วยคานิย มแหงอคติ
ทางเพศ (sexual bias) อยูเสมอ เชนการคลอดบุตรซึ่งเปนตัวอยางสําคัญสําหรับแสดงถึงอคติทาง
เพศในสังคมจีนสมัยกอนไดอยางชัดเจน เพิรล เอส. บักไดสะทอนคานิยมของชาวจีนที่ปรารถนาจะ
มีบุตรชายมากกวาบุตรสาว ทัศนคติและพฤติก รรมของตัว ละครในฐานะสมาชิกในครอบครัว ที่
แสดงออกตอทารกแรกเกิดแสดงคานิยมดังกลาวไดเปนอยางดี ดังเชนที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง
East Wind: West Wind ที่ผูประพันธไดบรรยายความรูสึกของกุยหลาน ตัวละครเอกของเรื่องเมื่อ
เธอใหกําเนิดบุตรชาย วาเปนความเมตตาจากเทพเจาซึ่งชวยใหเธอมีสามีผูสามารถใหบุตรชายแก
เธอได คําพูด ของกุยหลานจึงมีนั ยแสดงใหเห็นความเชื่อของเธอที่ว าบุตรชายเปนสิ่งที่เทพเจ า
ประทานมาให การใชถอยคําแสดงความซาบซึ้งในบุญคุณของสามีที่ทําใหเธอมีบุตรชาย โดยที่ทั้ง
ชีวิตของเธอไมสามารถตอบแทนบุญคุณดังกลาวไดหมด จึงเปนการชี้ถึงความรูสึกปลาบปลื้มของ
มารดาตอการใหกําเนิด บุตรชายไดเปนอยางดี ยิ่งไปกวานั้ นการเชื่อมโยงเหตุการณในชีวิตของ
ตัวละครกับสิ่งศักดิ์ สิทธิ์จึงเปน กลวิธีข องผูประพันธที่ชว ยแสดงความรู สึกของการมีโ ชคดี ของ
ตัวละครใหชัดเจนยิ่งขึ้น
Now has my husband recompensed me for everything. I
thank the gods that I am married to a modern man. He gives me
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my son for my own. All my life is not enough to repay my
gratitude.3
ความคิดของกุยหลานที่เพิรล เอส. บัก อธิบายวาเธอไมสามารถตอบแทนบุญคุณของสามีที่
มอบบุตรชายใหแกตนเปนการชี้ถึงคุณคาของทารกชายแรกเกิดวามีคุณคาสูงกวาเมื่อเทียบกับชีวิต
ของมารดา จนมารดาไมสามารถหาสิ่งใดมาเทียบเพื่อตอบแทนสามีของตนได ในขอความเดียวกัน
นี้ยังแสดงใหเห็นวาบิดาอยูในฐานะเปนเจาของบุตรเหนือกวามารดา ความคิดดังกลาวเห็นไดชัด
จากคําพูดของกุยหลานที่กลาวกับสามีหลังการคลอดบุตรวาใหมองดูบุตรชายและรับไว เธอขอมอบ
บุตรนี้ใหแกเขาผูเปนสามี4 เหตุการณดังกลาวจึงเปนตัวอยางสําคัญในการสะทอนใหเห็นวาสําหรับ
ชาวจี น แลว เพศชายคือ เพศที่มีคุ ณ ค าและอํา นาจเหนื อกว า สตรี เช น เดี ย วกับในนวนิ ย ายเรื่ อ ง
The Good Earth ผูประพันธไดนําเสนอถึงความยินดีของหวางหลุงและบิดาของเขาหลังจากที่ทราบ
วาโอลันภรรยาของหวางหลุงไดใหกําเนิดบุตรคนแรกเปนผูชาย
“It is a man child!” he called triumphantly. “You are
grandfather and I am father!”
The old man woke suddenly and began to laugh as he had
been laughing when he fell asleep.
“Yes-yes-of course,” he cackled, “a grandfather-a
grandfather-” and he rose and went to his bed, still laughing.5
การที่ภรรยาไดใหกําเนิดบุตรคนแรกเปนผูชายเปนสิ่งที่ยังความยินดีใหกับหวางหลุงเปน
ลนพน จนเขาถึงกับกลาวอยางภูมิใจวาเขาคิดวา จะไมมีเวลาใดที่จะมีความสงบสุขเทากับตอนนี้อีก
แลว6บุตรชายจึงเปนเสมือนเครื่องหมายแหงความดีงามและความสุขสําหรับสมาชิกในครอบครัว
นอกจากนี้ในคราวที่หวางหลุงมีบุตรชายคนที่สอง ผูประพันธไดบรรยายถึงความปลื้มปติทบี่ ดิ าของ
หวางหลุงไดมีหลานชาย และปรารถนาจะนําทารกแรกเกิดไปนอนรวมกับตนดวยความเชื่อวาเพื่อ
ทําใหกระดู กและเลือดกลับสูค วามเปนหนุมอีก ครั้ง7 ยิ่งไปกว านั้น การที่บิด าของหวางหลุงได
พรรณาความรูสึกของตนดวยถอยคําดังกลาวยังมีนัยแสดงถึงการยอมรับในความเปนอันหนึ่งอัน
3
4
5
6
7

Pearl S. Buck, East Wind: West Wind (London: Methuen, 1949), p.71.
Ibid.
Pearl S. Buck, The Good Earth (New York: John Day, 1950), p.38.
Ibid.
Ibid., p.55-56.
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เดียวกันระหวางตนเองกับทารกแรกเกิดอีกดวย เนื่องจากความรูสึกของตัวละครทําใหเห็นวาทารก
เปนเสมือนตัว ตนเดี ยวกัน ซึ่งสามารถสัมผัสเขาถึงสวนในของร างกายของเขาไดร วมถึงเปนสิ่ง
สําคัญที่หลอเลี้ย งและตอชีวิตของเขาอีก ทางหนึ่ ง ทั้งหมดนี้จึงเปนการแสดงใหเห็นวา นอกจาก
บุตรชายจะเปนที่ปรารถนาของสมาชิกในครอบครัวแลว ภาวะแหงบุรุษเพศยังมีอํานาจในทางบวก
ตอจิต ใจของสมาชิก ในครอบครัวอีก ดวย เชน เดีย วกับเรื่อง East Wind: West Wind ที่หลังจาก
กุยหลานไดใหกําเนิดบุตรชายแลวและเธอคิดวาเธอจะตองเสียชีวิตเพราะทนความเจ็บปวดไมไหว
แตในที่สุดก็สามารถกลับมามีกําลังอีกครั้งเมื่อเห็นบุตรชายของตน8 ในขณะที่เพิรล เอส. บักได
สะทอนภาพคานิยมการยอมรับเด็กผูชายของตัวละครนั้น ในนวนิยายเรื่องเดียวกันนี้เธอยังไดแสดง
ใหเห็นถึงคานิยมในการปฏิเสธผูหญิงของคนจีนในสมัยกอนเชนกัน โดยเพิรล เอส. บักนําเสนอ
คานิยมดังกลาวผานพฤติกรรมและความรูสึกผิดหวังของหวางหลุงที่มีตอบุตรสาวคนที่สามของตน
โดยไดสรุปวา บุตรสาวคือที่มาของความยุงยากแกครอบครัว
Wang Lung stood still. A sense of evil struck him. A girl! A
girl was causing all this trouble in his uncle’s house. Now a girl
had been born in to his house as well.9
ความรูสึกของหวางหลุงเปนการนําเสนอภาพของผูหญิงโดยผูกติดกับสิ่งชั่วราย ทัศนคติ
ของตั ว ละครดั ง กลาวนี้ จึ งเปน การแสดงใหเห็ น สาเหตุ ข องการปฏิเสธบุต รสาวของคนจี น ใน
สมัย กอน อคติทางเพศตามแนวความคิด แบบปต าธิปไตยยั งเปน ปจ จั ยที่กําหนดความเปน อยู ที่
แตกต างระหว างผูหญิ งกับผูชาย กลาวคือผูชายจะไดรั บโอกาสที่ดี มากกว าผูหญิ งในทุก ๆด าน
เชน โอกาสในการศึกษา การเลือกคูครอง การดูแลจัดการผลประโยชนภายในครอบครัว รวมทั้ง
การถายโอนอํานาจจากบิดาของตน10 ดังนั้นเพิรล เอส. บักจึงแสดงใหเห็นวาตัวละครบิดาสวนใหญ
มักจะคาดหวังใหบุตรชายของตนเปนผูดูแลทรัพยสมบัติและกิจการของตระกูลตลอดถึงสืบทอด
เจตนารมณ ของตนต อไป ในนวนิ ย ายเรื่ อง Sons เพิร ล เอส. บัก ได พรรณาความรู สึก ดีใ จของ
พยัคฆหวางที่มีบุตรชายและการตั้งความหวังใหบุตรชายเปนผูสืบทอดอุดมการณ การเปนนักรบที่
ยิ่งใหญตอจากเขา

8
9
10

Buck, East Wind: West Wind, p.71.
Buck, The Good Earth, p.62.

Leon Hellerman and Alan L. Stein, China: Readings on the Middle Kingdom (New York:
Washinton Square Press, 1971), p.91.
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It seemed to him that destiny favoured him at every point,
and so favoured there was nothing to which he could now attain.
Now that he had a son his ambition took on meaning and what he
did, he did for a purpose. […]11
ความมั่นใจที่พยัคฆหวางมีตอบุตรชายของตนวาจะเปนผูทําใหความตั้งใจของตนสําเร็จนัน้
ทําใหเห็นวาบุตรชายคือความหวังเพียงอยางเดียวของบิดาที่สามารถสืบทอดเจตนารมณของตนให
สําเร็จได นอกจากนี้ความคิดของพยัคฆหวางดังกลาวยังทําใหเห็นบทบาทของบุต รชายวาเปน
ตัวแทนของบิดาอยางแทจริง ดังนั้นบุตรชายจึงมักเปนผูผูกขาดการรับอํานาจภายในครอบครัวเสมอ
มา ในขณะที่สังคมจีนกําหนดใหบุตรผูชายไดรับความไววางใจและโอกาสจากครอบครัว ผูหญิงจะ
ไมมีสิทธิ์ไดรับโอกาสที่ดีในชีวิตเทากับผูชาย ความรูสึกแบงแยกผูหญิงกับสมาชิกในครอบครัวนี้
เพิรล เอส. บักไดนําเสนอผานความคิดของหวางหลุงในเรื่อง The Good Earth ที่ปฏิเสธการยอมรับ
บุตรสาวของตนเพราะเห็นวา บุตรสาวไมใชสมบัติของตระกูลโดยแทจริง
[…] And he thought of that new mouth come that day into
his house and it struck him. […] daughters who do not belong to
their parents, but are born and reared for other families. […]12
นอกจากนี้คําอธิบายของ Pamela Tan ที่ก ลาวถึงความเชื่อของชาวจีน ในสมัย กอนว า
“ผูหญิงเกิดมาและถูกเลี้ยงเพื่อครอบครัวอื่น” จึงมีนัยแสดงถึงการตีความหมายของบุตรสาววาเปน
ภาระของครอบครัวมากกวาจะกลายเปนสวนหนึ่งของครอบครัว จากแนวคิดดังกลาวยังสามารถ
อธิบายถึงสาเหตุของการเลี้ยงดูบุตรสาวที่แตกตางจากบุตรชายไดอีกเชนกัน อีกทั้งดวยเหตุที่ชาวจีน
ในสมัยกอนถือวามีเพียงบุตรชายเทานั้นที่สามารถสืบสกุลของบิดาไวไดเพราะเมื่อแตงงานแลว เธอ
จะตองอุทิศตนเองในการดูแลสามีและญาติของเขา13ดังนั้นกฎเกณฑทางสังคมจึงเปนสิ่งที่แยกเธอ
ออกจากครอบครัวเดิม ดวยเหตุนี้บุตรสาวจึงถูกมองวาเปนคนนอกสําหรับครอบครัวของเธอและ
สงผลใหบุตรชายมีสิทธิ์ในการสืบทอดอํานาจจากบิดาไดอยางสมบูรณ ดังที่ Evelyn Lip ไดอธิบาย
ปรากฏการณทางสังคมจีนดังกลาวไว
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Pearl S. Buck, Sons (London: Methuen, 1951), p.336.
Buck, The Good Earth, p.63.
Tan, Women in Society: China, p.14.
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The father’s property was inherited by his sons because
only males could perpetuate the family name. Once a girl had
grown up and married she had to take her husband’s surname
and would immediately be regarded as the outsider. […]14
นอกจากการที่ผูชายไดรับการดูแลเอาใจใสและโอกาสในชีวิตจากครอบครัวมากกวาผูห ญิง
แลว บุต รชายยั งมีสว นชว ยยกฐานะของบิด ามารดาใหสูงขึ้นได อีก เชน กัน ดั งที่เพิรล เอส. บัก
ไดแสดงใหเห็นความคิดของกุยหลานที่วา หากเธอคลอดบุตรเปนเพศชายจะสงผลใหสามีซึ่งเปนลูก
คนที่หกของตระกูลมีตําแหนงเทียบเทาพี่ชายคนรอง และมีสิทธิ์รับมรดกจากตระกูลไดโดยทันที15
เพราะบรรดาพี่ชายของสามีต างก็ลว นไมมีบุตรชายดวยกัน ทั้งสิ้น เชน เดี ยวกันกับนวนิย ายเรื่อง
The Good Earth ที่แสดงใหเห็น วาบุต รชายมีสว นยกฐานะของมารดา ดั งที่เพิร ล เอส. บัก ได
นําเสนอเหตุการณในครั้งที่ลูกชายของอาหวางหลุงกลับมายังบานตระกูลหวางและมีความสัมพันธ
กับสาวใชในบานจนมีบุตรสาวขึ้น และหลังจากหวางหลุงทราบวาเด็กที่เกิดมาเปนผูหญิงทําใหเขา
รูสึกโลงใจที่สาวใชผูนั้นไมสามารถยกฐานะของเธอขึ้นมาเทียบเทาสมาชิกในครอบครัวของตนได
เหตุการณนี้ทําใหเห็นวาแมมารดาซึ่งเปนคนรับใชจะมีสถานะที่ต่ํากวาก็ตาม แตถาหากไดใหกําเนิด
บุตรชายก็จะเปนโอกาสในการยกฐานะของเธอใหเปนที่ยอมรับขึ้นมาไดเชนกัน
[…] And it was a matter for joy to Wang Lung that this slave
gave birth only to a girl, for if it had been a boy she would have
been proud and have claimed a place in the family, but being a girl
it was only slave bearing slave, and she was no more than before.16
พฤติ ก รรมต าง ๆ ที่ตั ว ละครของเพิร ล เอส. บัก ได แสดงใหเห็น จึ งเปน เครื่ องสะทอ น
คานิยมทางสังคมจีนที่ยกยองเชิดชูผูชายไดเปนอยางดี เพศชายจึงเปนเพศที่มีอํานาจเหนือกวาสตรี
ในทุก ๆดาน ตั้ งแต ก ารได รั บการยอมรับตั้ งแต แรกเกิดมาตลอดถึงการมีโ อกาสในชีวิต ที่ดี ก ว า
อยางไรก็ตามคานิยมของชาวจีนที่สรางอํานาจใหแกผูชายไดถูกสะทอนออกมาโดยการนําเสนอให
เห็นว าบิด าจะเปน ผูมีอํานาจตั ดสิน ชี้ข าดเรื่องตางๆในครอบครัว เสมอ สรุปไดว าความคิดแบบ
ปตาธิปไตยของชาวจีนมีผลตอการกําหนดพฤติกรรมของคนในสังคมอีกทั้งตัวละครที่ถูกสรางขึ้น
ในนวนิยายเปนการสะทอนอํานาจแหงบุรุษเพศอยางแทจริง
14
15
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Evelyn Lip, Out of China: Culture and Tradition (Singapore: Wesley, 1993), p.4.
Buck, East Wind: West Wind, p.58.
Buck, The Good Earth, p.318.
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3.1.2 ผูหญิงกับการถูกกดขี่ทางเพศสภาพ
ปรากฏการณ ก ารกดขี่ท างเพศสภาพนั บ ได ว าได เ ป น สิ่ งที่ ปรากฏอยู ใ นนวนิ ย ายของ
เพิรล เอส. บักหลายครั้ง ผูประพันธไดชี้ใหเห็นวาคานิยมของชาวจีนสมัยกอนมักมองผูหญิงวาเปน
ลักษณะดานลบของธรรมชาติและจะไมยอมรับหรือใหโอกาสที่ดีใหแกบุตรสาวของตน โดยเฉพาะ
ในครอบครั ว ที่ ย ากจน บุ ต รสาวมั ก จะถู ก ทอดทิ้ง หลั ง การคลอด หรื อถู ก ขายไปในคราวเกิ ด
ทุพภิกขภัย17 คานิยมนี้จึงสงผลใหเด็กผูหญิงเปนสิ่งไมพึงปรารถนาสําหรับครอบครัว อยางไรก็ตาม
ตัวละครสวนใหญมักแสดงความไมพอใจที่รูวาภรรยาของตนไดใหกําเนิ ดบุตรสาว ดวยเหตุผล
ดังกลาวตัวละครผูหญิงสวนใหญจึงเติบโตภายใตการเลี้ยงดูที่ไมสูดีนัก ดังเชนเหตุการณตอนหนึ่ง
ในเรื่อง The Good Earth ซึ่งกลาวถึงหวางหลุงและครอบครัวในครั้งที่เดินทางไปทํางานในเมืองทาง
ใต คํากลาวของตัว ละครเพื่อนของหวางหลุงไดสะทอนใหเห็น คานิยมการขายบุตรสาวและการ
ทอดทิ้งทารกเพศหญิงของคนจนในสังคมจีน
[…] Last winter we sold two girls and endured, and this
winter, if this one my woman bears is a girl, we will sell again.
One slave I have kept-the first. The others it is better to sell than
to kill, although there are those who prefer to kill them before
they draw breath. This is one of the ways when the poor are too
poor. […]18
การกลาวถึงบุตรสาวโดยใชคําเรียกแทนวา “ทาส” (slave) เปนนัยที่บอกถึงวาสมาชิกใน
ครอบครัวตีคาบุตรสาววาเปนสิ่งต่ําตอยอีกทั้งยังเปนการผูกติดระหวางเพศสภาพกับภาระหนาที่
ใหแกบุตรสาวอีกดวย นอกจากนี้การที่เพื่อนของหวางหลุงกลาววาเขาเลือกที่ขายมากกวาฆาใน
ขณะที่คนอื่นหลายคน “เลือกฆาบุตรสาวของตน” เปนการเนนย้ําความดอยคาของบุตรสาวซึ่งพอ
แมมองว าเปน ความยุงยากและเสียเวลาเปลาในการนําไปขายเนื่องจากจะได ราคาเพียงเล็กน อย
เทานั้น เชนเดียวกับในนวนิยายเรื่อง East Wind: West Wind เพิรล เอส. บักไดชี้ใหเห็นถึงคานิยม
ของคนจีนที่มักไมใหความสําคัญกับบุตรสาวโดยมักเลี้ยงดูดวยความไมเอาใจใสดูแลมากนัก ดัง
ที่กุย หลานไดก ลาวถึงภรรยาน อยคนที่สองของบิด าของเธอ ที่ละเลยบุต รสาวของตนจนทําให
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1961), p.74.
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Sripita Chandra-sekhar, Red China: An Asian View (New York: Frederick A. Praeger,
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ความเปน อยู ของบุตรสาวไมแตกต างไปจากทาส เหตุ การณ ดังกลาวจึงชี้ใหเห็นว าอิทธิพลจาก
แนวคิดแบบปตาธิปไตยมีสวนในทําลายความสัมพันธระหวางมารดาและบุตรสาวเชนกัน
[…] She had five children, all girls except the youngest;
and this had weakened her spirit and made her disconsolate. For
the girls she cared nothing. They were neglected and held little
higher than the slaves we bought for service. […]19
การบรรยายถึงการปฏิบัติตอบุตรสาวของตัวละครจึงเปนการเนนย้ําใหเห็นถึงอคติทางเพศ
ที่ครอบงําคนในสังคมจีนสมัยกอนไวอยางเหนียวแนนจนบางครั้งทําใหบุตรสาวกลายเปนสวนเกิน
ของครอบครั ว แมวาในสังคมจี น จะมีผูหญิ งที่ไมได ถูกขายใหกับครอบครัว อื่น ก็ต าม แตค วาม
เปนอยูของพวกเธอก็มักถูกจํากัดอยูในขนบอันเปนกรอบที่สังคมกําหนดและคาดหวังใหเธอเปนไป
ตามกรอบดังกลาว เพิรล เอส. บักไดนําเสนอชีวิตของตัวละครเพื่อใหเห็นวาผูหญิงชาวจีนมักขาด
อิสรภาพในการตั ดสิน ใจในเรื่ องที่เกี่ยวของกับตนเอง ดังเชน ในกรณี การแตงงานของกุยหลาน
ที่บิด ามารดาเปน ผูจัด การใหโ ดยตลอด เธอไมมีสิทธิ์แตงงานด วยความรัก หรือเลือกคูค รองดว ย
ตนเองหากแตตองเปนไปตามความพอใจของบิดามารดาเทานั้น ดังที่มารดาของกุยหลานไดกลาว
แกเธอ
“Kwei-lan, my daughter,” she said, “you are about to
marry the man to whom you were betrothed before you were
born. Your father and his were brother-friends. They swore to
unite themselves through their children. […] Thus you were
destined. You have been reared for this end.20
คําพูดของตัวละครดังกลาวทําใหเห็นวาการแตงงานของผูหญิงจีนสมัยกอนมักไมไดเกิด
จากความรักระหวางเจาบาวและเจาสาวเนื่องจากการแตงงานมักมาจากความพอใจของบิดามารดาที่
ตองการจะสรางการรวมสายตระกูล (Union of line family) ระหวางตระกูลของตนกับตระกูลที่ตน
รูจักเทานั้น21 และบอยครั้งที่การแตงงานซึ่งไมไดเกิดจากความรักทําใหผูหญิงจีนหลายคนตองฆาตัว
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Buck, East Wind: West Wind, p.13.
Ibid., p.4-5.
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ตายเพื่อหลีกเลี่ยงการแตงงานกับเจาบาวที่ตนไมไดรัก22 นอกจากนี้ยังพบวาผูหญิงมักถูกสั่งสอนให
รูจักและยอมรับในสถานะที่ต่ํากวาของตนกอนจะแตงงานทั้งนี้เพื่อเธอจะสามารถเขาไปอยูรวมกับ
สามีไดอยางไมมีปญหา บุตรสาวจะถูกสอนใหมีความเคารพยําเกรงในสามีของตน พฤติกรรม
ดังกลาวนี้ จึ งเปนการแสดงใหเห็นอิทธิพลของสังคมซึ่งมีแนวคิด แบบปต าธิปไตยที่มัก ควบคุม
พฤติกรรมของผูหญิงใหอยูใตอํานาจการดูแลของผูชาย ดังที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง The First Wife
ภรรยาของหยวนไดสอนบุตรสาวของตนวาผูหญิงจะตองเรียนรูที่จะเชื่อฟงโดยไมตองถามวาเพราะ
เหตุใด23 คําพูดดังกลาวเปนการชี้ใหเห็นวาคนในสังคมจีนมักมองเพศหญิงวาเปนเพศที่ตองตกอยู
ภายอํานาจของผูชายและเปนสิ่งที่ตองยอมรับโดยปราศจากเงื่อนไข นอกจากนี้เพิรล เอส. บักยังได
นําเสนอพฤติกรรมของคนในสังคมจีนผานคําพูดที่มารดาไดสอนกุยหลานถึงขอพึงปฏิบัติตอสามี
กอนที่เธอจะแตงงานวาผูหญิงเมื่ออยูตอหนาชายจะตองสงบเสงี่ยมเหมือนดอกไม และจะตองปลีก
ตัวเลี่ยงไปใหเร็วที่สุดเทาที่จะเปนได24คําสอนของมารดาจึงมีสวนทําใหพฤติกรรมของกุยหลาน
เปนไปในลักษณะที่คลายกับพฤติกรรมของบาวที่มีตอนายของตน
I remembered what she said, therefore, when I stood before
my husband. I bowed my head and placed my two hands before
me. I answered him nothing when he spoke to me. But, oh, I fear
he finds my silence dull!25
การบรรยายถึงการกมศีรษะและเก็บมือของเธอไวหรือแมแตการไมกลาตอบคําถามของ
สามีจึงมีนัยที่แสดงใหเห็นวา เมื่อภรรยาอยูกับสามีแลวมักจะตองเก็บงําความคิดและการกระทําหรือ
แมแตคําพูดทั้งหมดใหอยูภายในตัวเธอเพียงอยางเดียว ดังนั้นพฤติกรรมของตัวละครจึงเปนการเนน
ย้ําถึงสถานะที่เปนฝายถูกกระทําของผูหญิงไดเปนอยางดี อยางไรก็ตามแมวาสามีของเธอจะไมได
ปรารถนาใหเปนเชนนั้น แตสิ่งที่เกิดขึ้นเปนการยืนยันถึงคานิยมที่สืบทอดแนวคิดจากคําสอนของ
ขงจื๊อที่กลาววา“ผูชายคือตัวแทนแหงสวรรค มีอํานาจสูงสุดเหนือสิ่งใด” (Man is the representative
of Heaven and is supreme over all things)26แนวคิดดังกลาวของปรัชญาเมธีขงจื๊อผูทรงอิทธิพลตอ
ความคิดของชาวจีนมานับพันปจึงเปนเครื่องมือสงเสริมการกดขี่ทางเพศสภาพของสตรีอีกทางหนึ่ง
22

Lieh Nu Chuan, “The Biographies of Chinese Women,” in The Position of Woman in
Early China, ed. Albert O. Hara (Taipei: Mei Ya, 1978), p.265.
23
Pearl S. Buck, The Fist Wife and Other Stories (London: Muthen, 1950), p.40.
24
Buck, East Wind: West Wind, p.2.
25
Ibid.
26
Graham Brash, The Saying of Confucius (Singapore: Loi Printers, 1983), p.70.
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นอกจากนี้เพิรล เอส. บัก ไดชี้ใหเห็นวาการถูกกดขี่ทางเพศสภาพมีสวนกําหนดพฤติกรรม
ของผูหญิงจีนในการเรียกรองความสนใจจากผูชาย โดยเธอแสดงใหเห็นผานตัวละครของเธอวา
เมื่อผูหญิงกลายเปนเพศที่ปราศจากอํานาจในตัวเองแลว พวกเธอจึงพยายามที่จะอาศัยอํานาจของ
ผูชายโดยการทําใหผูชายยอมรับตนดวยวิธีการตาง ๆ ดังนั้นการรัดเทา (foot binding) จึงเปนวิธีการ
หนึ่งซึ่งตัวละครฝายหญิงมักนิยมกระทําใหแกบุตรสาวของตน โดยประเพณีดังกลาวนับวามีความ
สอดคลองกับหลักปฏิบัติของชาวจีนในสมัยโบราณที่จะทําการรัดเทาใหแกบุตรสาวของตนเมื่อ
บุตรสาวมีอายุประมาณหาถึงสิบป ซึ่งการรัดเทาจะทําไปจนอายุของบุตรสาวลวงเขาสูวัยสาวตอน
ปลาย (late teen)27 และแมวาการกระทําดังกลาวจะเปนสิ่งที่ทรมานดังภาษิตจีนที่กลาววา“เทาเล็ก
หนึ่งคูมีคาเทากับน้ําตาหนึ่งอาง” (Every pair of small feet costs a bath (kang) of tears)28ก็ตาม
ตัวละครมักจะทําการรัดเทาเพราะเชื่อวา เทาที่เล็กเหมือนดอกบัว (Lily foot) จะชวยสรางเสน ห
ยั่วยวนทางเพศและความพึงพอใจตอผูชายได ดังที่ปรากฏในการเลาเรื่องของกุยหลานที่กลาววาเมื่อ
เธอรองดวยความเจ็บปวด แมจะบอกวา สักวันสามีจะสรรเสริญเทาอันงามของเธอ29 หากพิจารณา
จากพฤติกรรมของมารดาของกุยหลานที่ทําการรัดเทาบุตรสาวของตนจะพบวา แมมีสวนสําคัญใน
การอบรมสั่งสอนคานิยมดังกลาว พฤติกรรมของตัวละครชี้ใหเห็นบทบาทของสตรีในการสืบสาน
คานิยมดังกลาวใหอยูกับสังคมจีนในอดีต จากเหตุการณดังกลาวจึงอาจกลาวไดวา นอกจากความ
ตองการของบุรุษ ที่ปรารถนาจะไดรับความพึงพอใจจากการเห็นเทาอันเรียวเล็กของสตรี จะเปน
ปจจัยในการสืบสานประเพณีดังกลาวแลว สตรีเพศก็มีสวนในการสืบทอดประเพณีนี้ใหปรากฏอยู
ในสังคมเชนกัน
การรัดเทาจึงเปนเงื่อนไขสําคัญที่ตัวละครตองกระทําเพราะหากเด็กสาวชาวจีนคนใดไม
รัดเทาแลว เธอจะกลายเปนผูที่สามีไมพึงปรารถนา เชนเดียวกับที่ตัวละครบุตรสาวของหวางหลุง
ได บอกเขาถึงสาเหตุที่โอลันผูเปนมารดาไดรัดเทาใหตนวา หากไมยอมรัดเทาแลวสามีจะไมรักเธอ
เหมือนที่ หวางหลุงไมรักโอลัน30ดังนั้นการทนตอความเจ็บปวดเพื่อแลกกับการทําใหสามียอมรับจึง
นับเปนขอตอรองที่คุมคาสําหรับหญิงสาว แมในบางครั้งจะทรมานจนถึงกับไมสามารถนอนหลับ
ในตอนกลางคืนไดเลยก็ตาม31 เพิรล เอส. บัก ยังไดชี้ใหเห็นวาสําหรับหญิงสาวบางคนแลวคิดวา
การรัดเทาเปนวิธีสําคัญเพียงวิธีการเดียวเทานั้นที่จะทําใหสามีพึงพอใจ จนบางครั้งภรรยาอาจจะ
27

Nicholas D. Kristof and Sheryl Wudunn, China Wakes: The Struggle for the Soul of a
Rising Power (New York: Times Books, 1995), p.213.
28
James A. Crite, 1998, Chinese Foot Binding[Online], Available from:
http://www.angelfire.com/ca/beekeeper/foot.html[2003, May 18]
29
Buck, East Wind: West Wind, p.33.
30
Buck, The Good Earth, p.239.
31
Ibid., p.238.
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รูสึกวาหมดหนทางในการทําใหสามียอมรับเธอไดอีกแลวถาหากเขาไมสนใจเทาที่รัดของเธอ ดังที่
ผูประพันธไดบรรยายถึงความคิดของกุยหลาน ที่รูสึกผิดหวังเมื่อสามีของเธอไมไดเกิดความพอใจ
หลังจากไดเห็นเทาอันรัดแนนของเธอ
It was not that I cared over-much about my feet. But if
even my feet in their cunningly embroidered shoes did not find
favour in his sight, how could I hope to win his love?32
การตั้งคําถามกับตัวเองของกุยหลานที่วา “แลวฉันจะไปหวังวาจะทําใหเขารักไดอยางไร”
จึงมีนัยชี้ใหเห็นวาสตรีจีนสมัยกอนมองวาการรัดเทาเปนวิธีการสําคัญที่สุดเพียงอยางเดียวในการ
ผูกมัดใจสามี และคําถามดังกลาวเปนการแสดงถึงความรูสึกสิ้นหวังของตัวละครในการสรางความ
พึงพอใจใหแกสามีของตนได อยางไรก็ตามการพรรณนาถึงความรูสึกของกุยหลานยังเปนการเปด
มุ ม มองให เ ห็ น ว า การรั ด เท า ไม ไ ด เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ เอื้ อ ประโยชน ใ ห แ ก ผู ช ายเพี ย งอย า งเดี ย ว
ในขณะเดียวกันผูหญิงก็เชื่อวาการกรัดเทาจะสามารถเพิ่มคาใหกับพวกเธอเชนกัน สงผลใหพวกเธอ
ยินยอมทําการรัดเทาโดยปราศจากการบังคับจากผูชาย
ความนิยมในการรัดเทาของตัวละครยังชวยชี้ใหเห็นถึงการผูกติดระหวางผูหญิงกับความ
เจ็บปวดเพื่อเปนเงื่อนไขแหงการอยู รอดในสังคมอยางหลีกเลี่ยงไมได ยิ่งไปกว านั้น การรั ดเทา
ไมไดเพีย งแตทําใหผูหญิ งถูกมองวาเปนสิ่งสรางความสําราญแกผูชายเทานั้น แตยั งเปน วิธีการ
ลิดรอนเสรีภาพของสตรีมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการรัดเทาทําใหผูหญิงไมสามารถไปไกลจากบานของ
ตนได33 ในนวนิยายเรื่อง Dragon Seed ผูประพันธไดนําเสนอใหเห็นถึงวัตถุประสงคของการรัดเทา
เพื่อเปนการจํากัดใหผูหญิงอยูภายในบานของตนเทานั้นโดยที่ไมสามารถออกไปนอกบานของสามี
ของตนได ตัวละครหลิงเสา (Ling Sao) กลาวกับเหลาเออ (Lao Er) บุตรชายในครั้งที่เขาตามหา
ภรรยาของเขาวา สาเหตุสําคัญที่ภรรยาไมอยูในบานเกิดจากการที่เธอไมไดรัดเทาของเธอเชนสตรี
สมัยกอน34 คําพูดของตัวละครทําใหเห็นวาการรัดเทาสามารถเปรียบไดกับการจํากัดอิสรภาพของ
สตรีใหตองอยูภายในครอบครัวเทานั้น อีกทั้งการกระทําดังกลาวยังทําใหผูหญิงไมสามารถทํางาน
หนักไดอีกเชนกัน การรัดเทาจึงนับเปนเครื่องมือที่ทําใหผูหญิงตองพึ่งพาอาศัยสามีของตนโดยไมมี
เงื่อนไข และหากผูหญิ งโดยเฉพาะผูหญิงสมัยใหมไมไดรัด เทาเชนดังลูก สะใภข องหลิงเสายอม
32
33

Buck, East Wind: West Wind, p.34.
Peggy Ferroa, Culture of the World: China (New York: Time Books International, 1991),

p.57.
34

Pearl S. Buck, Dragon Seed (New York: John Day, 1966), p.8.
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หมายถึงการเปนอยูอยางอิสระโดยที่เธอไมตองพึ่งสามีมากเทากับผูหญิงสมัยโบราณ จากเหตุผล
ดังกลาวจึงแสดงใหเห็นวาการรัดเทาเปนการเสริมอํานาจของผูชายใหมีเหนือภรรยาของตนมาก
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผูประพันธยังนําเสนอใหเห็นถึงความคิดของตัวละครซึ่งสะทอนการถูกกดขี่ทาง
เพศภายใตความเชื่อวาผูหญิงจะตองยอมรับอํานาจของผูชายในฐานะเปนประกาศิตของสวรรค ดังที่
ปรากฏในนวนิยายเรื่อง Pavilion of Woman มาดามวูมีความคิดวาสวรรคไดกําหนดใหผูชายเปน
เมล็ดพันธุ โดยที่ใหผูหญิงเปนพื้นดินโดยพื้นดินจะหาประโยชนใด ๆ ไมไดหากปราศจากเมล็ด
พันธุคือบุรุษเพศ
[...] Could anyone change what heaven had decreed?
Heaven, valuing only life, had given seed to men, and earth to
women. […] Therefore must the very last seed in a man’s loin be
planted, and that this last seed might bear strong fruit, as a man
grew old the seed must be planted in better and stronger soil. For
any woman, therefore, to cling to a man beyond the time of her
fertility was to defy Heaven’s decree.35
ความคิดของตัวละครดังกลาวจึงเปนการเนนย้ําถึงสภาพผูถูกกระทํา (passive) ของผูหญิง
และเปนการสงเสริมใหเห็นฐานะของผูชายเปนฝายผูกระทํา (active) ไดเปนอยางดี เนื่องจากบุรุษ
เพศถูกเปรียบเทียบกับเมล็ดพันธุที่สามารถเจริญงอกงามและมีอิสระในการเลือกที่จะเกิดขึ้นและ
เติบโตในพื้นดินสวนใดก็ได หากแตสตรีเพศถูกเปรียบเทียบไวกับพื้นดินจึงมีนัยของการเปนสิ่ง
รองรับเมล็ดพันธุ โดยปราศจากทางเลือกหรือมีพัฒนาการในตนเองแตอยางใด ความคิดดังกลาวจึง
เปนการชี้ใหเห็นวาคุณคาของผูหญิงจะเกิดขึ้นไดจะตองอาศัยผูชายเปนหลัก นอกจากนี้ในนวนิยาย
เรื่อง Pavilion of Women ยังแสดงใหเห็นถึงความไมเทาเทียมกันระหวางเพศสภาพผานคํากลาวของ
พอสามีของมาดามวูที่ไดก ลาวยกย องสติปญ ญาของเธอ หากแตคําชมของพอสามีไดชี้ใ หเห็น
ความคิดที่วาสรีระของผูหญิงไมมีความเหมาะสมพอที่จะรองรับกับความมีสติปญญาไดสงผลให
ผูหญิงถูกจํากัดการแสดงศักยภาพของตนมาโดยตลอด
“I would ever say, my daughter, that had your brains been
inside your skull of a man, you could have sat for the Imperial
Examinations and passed them with honor and became thereby an
35

Pearl S. Buck, Pavilion of Women (Wakefield: Moyer Bell, 1999), p.34.
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official in the land. But your brain is not in a man’s skull. It is in a
women’s skull. A woman’s blood infuses it, a woman’s heart beats
through it, and it is circumscribed by what must be a women’s life.
In a women it is not well for the brain to grow beyond the body.36
คํากลาวของพอสามีที่กลาวกับมาดามวูจึงสะทอนใหเห็นวาสถานะของสตรีในสังคมจีนซึ่ง
ยกยองเชิดชูผูชาย และยอมรับในอํานาจของผูชายไดถูกจํากัดเปน อยางมาก จะเห็น ไดวาวิธีการ
จํากัดสถานภาพของสตรีในสังคมจีนสมัยกอนเกิดขึ้นไดหลายลักษณะตั้งแตการปลูกฝงความความ
เชื่อโดยเชื่อมโยงกับอํานาจเหนือธรรมชาติตลอดจนการอธิบายความหมายของสตรีเพศโดยหลัก
สรีระวิทยา วิ ธีการทั้งหมดลวนสื่อถึงปรากฏการณของสังคมแบบปตาธิปไตย ซึ่งมัก มีภาพของ
กระบวนการการครอบงําทางความคิดผานคําสอนเพื่อสรางความชอบธรรมใหกับผูชายอยูเสมอ
ยิ่งไปกวานั้นจากตัวอยางเหตุการณการรัดเทาของตัวละครทําใหเห็นวา การรัดเทายังมีสวนในการ
สร างความหมายใหกับ สตรี เพศ ใหเป น เพศที่ ออนแอและไมส ามารถพึ่งตนเองได เพี ย งลําพั ง
ตลอดจนตองอยูภายใตการดูแลจากผูชาย
เหตุ การณ ตางๆที่เพิร ล เอส. บักนํ าเสนอผานตัว ละครของเธอจึงเปนตั วอยางอันดี ในการ
แสดงสถานะของสตรีจีนซึ่งถูกอํานาจของผูชายกดขี่ไว การสะทอนคานิยมอันประกอบไปดวยอคติ
ทางเพศของคนในสังคมจีนของผูประพันธ จึงทําใหเห็นวาสถานะของผูหญิงจีนมีความลําบาก และ
ถูกกําหนดเงื่อนไขใหอยูภายใต การดู แลของผูชายมาตลอด ผูหญิงจึงไมสามารถใชชีวิตได เพีย ง
ลําพังหากปราศจากการดู แลชวยเหลือจากผูชาย ตั ว ละครของ เพิร ล เอส. บัก จึงสอดคลองกับ
แนวคิดของชาวจีนที่วาผูหญิงตองตามผูชายโดยตลอด กลาวคือ ในวัยเด็กตองพวกเธอตองเชื่อฟง
พอและพี่ชาย เมื่อถึงคราวแตงงานก็ตองเชื่อฟงสามีและเมื่อสามีตายตองเชื่อฟงบุตรชาย37 ดวยเหตุนี้
จึงเห็นไดอยางชัดเจนวาสังคมจีนในสมัยกอนนั้น เพศหญิงเปนเพศที่เปราะบางและตองพึ่งผูชายอยู
เสมอ ดังนั้นนวนิยายของเพิรล เอส. บักที่ใหมุมมองเกี่ยวกับสังคมจีนวาเปนสังคมปตาธิปไตยจึง
เปนการในการนําเสนอใหผูอานเห็นทั้งภาพการกดขี่ทางเพศสภาพในสังคมจีนสมัยกอนพรอมกับ
การสอดแทรกภาพของการเลือกที่จะยอมอยูใตอํานาจของผูชาย เพื่อความอยูรอดของสตรีไดเปน
อยางดี

36
37

Ibid., p.60.
Lieh Nu Chuan, The Position of Woman in Early China, p.263.
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3.2 คนชั้นลางกับชะตากรรมที่ทุกขยาก
ตัวละครชนชั้นลางของสังคมนับเปนตัวละครที่มีบทบาทสําคัญในนวนิยายทุกเรื่องของ
เพิรล เอส. บัก และแมวาในนวนิยายบางเรื่องจะถูกสรางขึ้นดวยความมุงหมายในการใหภาพของ
ตัวละครชนชั้นสูง แตตัวละครชนชั้นลางในนวนิยายเหลานั้นยังคงมีสวนรวมและบทบาทสําคัญใน
การบอกเล า เรื่ อ งราวและความสั ม พั น ธ กั บ ชนชั้ น สู ง จากการศึ ก ษางานวรรณกรรมของ
เพิรล เอส. บักพบวาในเบื้องตนผูประพันธไดวาดภาพใหตัวละครชนชั้นลางสวนใหญตองดําเนิน
ชีวิตอยางยากลําบากเปนสวนใหญในรูปแบบที่แตกตางกันไป อยางไรก็ตามแมบางครั้งผูอานจะ
พบวายังคงมีตัวละครชนชั้นลางที่ถูกนําเสนอภาพกับความสําเร็จในชีวิตหรือมีความเปนอยูที่ดีกวา
คนชั้นลางทั่วไปก็ตาม แตการนําเสนอภาพของบรรดาชนชั้นลางที่มีจํานวนนอยเหลานั้นก็ยังถูก
นํ าเสนอใหเห็น ว าพวกเขาต อ งเผชิญ กับประสบการณ อัน เลวร ายในชีวิ ต มาอย างสาหัสทั้งสิ้ น
สํ า หรั บ การวิ เ คราะห ใ นประเด็ น คนชั้ น ล า งมี ก ารแบ ง ออกเป น ประเด็ น ย อ ยสองประเด็ น
ไดแก ชาวนา และ คนรับใช

3.2.1 ชาวนาจีนกับการตอสูบนผืนนา
ประเทศจีนเปนหนึ่งในประเทศที่มีการทําเกษตรกรรมเปนอันดับแรกของโลก หลักฐานที่
นั ก โบราณคดี ไ ด ค น พบร องรอยของเครื่ อ งมื อ และผลผลิต ในการทํ านา เป น การยื น ยั น ได ว า
บรรพบุ รุ ษ ของชาวจี น เมื่ อ ประมาณ 4,000 – 7,000 ป กอ น มี ค วามชํ านาญในการปลู ก ข า ว38
ในปจจุ บัน ชาวนามีจํานวนถึง 80 เปอรเซนตเมื่อเทียบกับจํานวนประชากรทั้งหมดและเฉพาะ
ชาวนาในประเทศจี น เพีย งประเทศเดีย วมีจํ านวนเปน หนึ่ งในสามของชาวนาทั้งหมดในโลก39
ดวยเหตุนี้จึงกลาวไดวาสังคมจีนเปนสังคมแหงการทํานาและมีประวัติศาสตรในการทํานามาเปน
ระยะเวลายาวนาน40 เมื่อมีการกลาวถึงประเทศจีนจึงมักมีการอางถึงเรื่องราวของการทํานาและวิถี
ชีวิตของชาวนาจีนอยูดวยเสมอ การนําเสนอเนื้อหาในนวนิยายของเพิรล เอส. บัก ที่ไดใชประเทศ
จีนเปนฉากสําคัญในการดําเนินเรื่อง จึงทําใหมีการนําเสนอเรื่องราวของชาวนาซึ่งเปนชนชั้นลางใน
สังคมในงานวรรณกรรมของเธออยูเสมอ และผูประพันธไดแสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตอันยากลําบาก
ของชาวนาเปนสวนใหญ แมในนวนิยายบางเรื่องของเธอจะมุงเนนแสดงถึงความสําเร็จของชาวนา
38
39
40

Qi Wen, China: A General Survey (Beijing: Foreign Language Press, 1979), p.81.
Ferroa, Culture of the World: China , p.39.

Zhao Songqiao, Geography of China: Environment, Resources, Population, and
Development (New York: John Wiley & Sons, 1994), p.94.
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เชนในเรื่อง The Good Earth แตความสําเร็จของตัวละครหวางหลุงเกิดขึ้นภายใตเงื่อนไขการตอสู
ที่ยากลําบากอยางแสนสาหัส การกลาวถึงชาวนาจีนโดยสวนใหญของเพิรล เอส. บักจึงเปนการให
ภาพที่มีการผูกติดระหวางชีวิตความเปนอยูของชาวนากับความอัตคัดขัดสนทั้งดานการอุปโภคและ
บริโภค นวนิยายเรื่อง The Good Earth ไดกลาวถึงเหตุการณในคราวที่หวางหลุงไดชงน้ําชาใหแก
บิดาของตนและเมื่อบิดาของเขาเห็นวาเขาใชใบชาเพียงเล็กนอย จึงถึงกับบน ออกมาว าเปนการ
สิ้น เปลื อง กิน ชาก็เหมือนกับ การกิน เงิน 41 หรื อแม แต เมื่อ กลาวถึ งความเปน อยู ใ นการใชชีวิ ต
โดยทั่วไปของหวางหลุง เพิรล เอส. บักไดแสดงใหเห็นวาชาวนายังคงมีความอัตคัดในความเปนอยู
อยางยิ่ง แมแตในการอาบน้ําของตัวละครหวางหลุงผูประพันธไดนําเสนอใหเห็นวาเขามองเห็นการ
อาบน้ําในแตละครั้งเปนเรื่องที่ตองระวังในการใชน้ําอยางที่สุด ดังที่เขากลาวกับบิดาวาเขายังไมเคย
อาบน้ําทั่วตัวเลยตั้งแตวัน ปใหม42 การบรรยายถึงพฤติกรรมในการอาบน้ําของตัวละครดังกลาว
ไมเพี ย งแต จ ะทํ าให เห็น ถึงเงื่ อนไขในการใชสิ่ง ของต างๆที่ตั ว ละครหวางหลุ งต องกระเบีย ด
กระเสียรอยางที่สุดเทานั้น แตพฤติกรรมของตัวละครในลักษณะดังกลาวนั้น ยังเปนการสะทอน
ความเปนอยูโดยทั่วไปของชาวนาผูยากจนที่อยูทางตอนเหนือของจีนซึ่งมีชีวิตอยางยากลําบากไม
ตางไปจากตัวละครแตอยางใด ดังที่ Belden ไดกลาวถึงความเปนอยูอันยากลําบากของชาวนาทาง
ตอนเหนือของจีน
Have you ever considered what it means to be a Chinese
peasant in the interior of North China? […] He had never owned a
pair of leather shoes, nor toothbrush and seldom a piece of soap.
And if he was a mountain man, he perhaps bathed twice in his life –
once when he was married and once when he died – not because he
so much enjoyed wallowing in the dirt, but because water was
scarce and could be spared only for drinking. 43
จากขอความดังกลาวของนักวิชาการที่นําเสนอใหเห็นถึงความเปนอยูอันแทจริงของชาวนา
ทางเหนือ ที่อาจจะได อาบน้ําเพียงสองถึงสามครั้งเทานั้น ในชีวิ ตเพราะต องเก็บน้ําไว เพื่อใชดื่ ม
ทําใหเห็นความยากลําบากของตัวละครชาวนาอยางหวางหลุงวาไมไดเปนเพียงการสมมุติเหตุการณ
จากจินตนาการของผูประพันธเพียงเทานั้น หากแตเปนการนําปรากฏการณจริงในสังคมชาวนาจีน
มานําเสนอผานชีวิตตัวละครในนวนิยายของเธอเชนกัน ยิ่งไปกวานั้น เพิรล เอส. บักยังไดบรรยาย
41
42
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Buck, The Good Earth, p.6.
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ถึงความเปน อยู อัน แร นแคนในครอบครัว ของหวางหลุงรวมถึงเพื่อนบานของเขาในครั้ งที่เกิด
ทุพภิกขภัยจากความแหงแลงขึ้นในหมูบานโดยนําเสนอวาชาวนาตองเผชิญกับความอดอยากอยาง
สาหัสเปนเหตุใ หถึงกับตองกินเปลือกไม และซังขาวโพดเพื่อประทังชีวิต ใหอยู รอด หรือแมแต
เลือกที่จะนอนหลับเพื่อระงับความหิว
They scarcely rose at all now, any of them. There was
no need, and fitful sleep took the place, for a while, at least, of
the food they had not. The cobs of the corn they had dried and
eaten and they stripped the bark from trees and all over the
countryside people were eating what grass they could find upon
the wintry hills. […]44
ภาพความเปนอยูของชาวนาที่เพิรล เอส. บัก นําเสนอผานตัวละครเปนการแสดงถึงความ
เปน อยู ที่แ ตกต างจากคนโดยทั่ ว ไปและพฤติ ก รรมของตั ว ละครต างๆดั ง กล าวชี้ใ ห เห็ น ได ว า
ผูประพันธพยายามเนนย้ําถึงความยากลําบากของชาวนาใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผูประพันธ
ยังนําเสนอถึงการเผชิญกับปญหาน้ําทวม ที่สรางความเสียหายใหแกชาวนาเปนอยางมากเชนกัน
ในนวนิยายเรื่อง The Good Earth เพิรล เอส. บักไดนําเสนอใหเห็นความเดือดรอนของชาวนาผาน
การกลาวถึงพฤติกรรมของชาวบานหลังจากประสบกับอุทกภัย จนตองอพยพตนเองออกจากนาอัน
เปนที่รักไปทางใต เพื่อไปเสี่ยงโชคยังเมืองอื่นหรือชาวนาบางคนตองไปเปนโจร เพื่อความอยูรอด
ของชีวิต อีกทั้งผูที่ไปไมไหวก็ตองอดอยากจนถึงกับตองกินหญาหรือใบไม เพี่อประทังความหิว
และผูคนเปนจํานวนมากตองถึงแกชีวิตจากการเผชิญเหตุการณความยากลําบากนั้น
There were no harvests of any kind that year and everywhere
people starved and were hungry and were angry at what had
befallen them yet again. Some went south, and some who were bold
and angry and cared nothing for what they did joined the robber
bands that flourished everywhere in the countryside. […] And
besides those who robbed and those who went south to work and to
beg. […] there were others who were old and tired and timid, and
who has no sons, like Ching, and these stayed and starved and ate
44

Buck, The Good Earth, p.73.
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grass and what leaves they could find on high places and many
died upon the land and water.45
เหตุ ก ารณ น้ํ าทว มในครั้ งนั้ น นั บ เปน ภั ย ธรรมชาติ ที่ยิ่ งใหญ ที่แม แต หวางหลุงก็ไมเคย
ประสบมากอน และเหตุการณดังกลาวยังเปนสาเหตุใหรอบบานของเขาเต็มไปดวยชาวนาผูหิวโหย
นั้นผูประพันธไดชี้ใหเห็นถึงความสูญเสียของชาวนาที่ตองกลายเปนคนสิ้นเนื้อประดาตัวอยางทั่ว
หนาหลังจากที่น้ําไดลดลงในฤดูรอนและชาวนาตางกลับมายังผืนนาของตน ปญหาที่เกิดหลังจาก
การประสบอุทกภัยของชาวนาคือการที่พวกเขาไมเหลือสิ่งใดไวใหทํานาเลยดวยเหตุนี้จึงทําใหพวก
เขาตองขายที่ดินเพื่อนําเงินไปซื้ออุปกรณและเมล็ดพันธุเพื่อมาทํานา ในขณะที่ชาวนาบางคนที่ไม
ยอมขายที่ก็ตองตัดสินใจขายบุตรสาวของตนเพื่อซื้อสิ่งที่จําเปนสําหรับการทํานาเชนกัน เหตุการณ
ในนวนิยายที่แสดงใหเห็นถึงการเผชิญกับภัยทางธรรมชาติของชาวนาตรงกับสภาพความเปนจริงที่
บรรดาชาวนาทั้งหลายตองฝากชีวิตและความอยูรอดของตนไวกับอํานาจของธรรมชาติที่สามารถ
บันดาลคุณและโทษแกพวกเขาอยางไมมีทางเลือก
[...] The Chinese farmer is almost entirely at the mercy of
nature. Too little rainfall holds the threat of drought. Excessive
rainfall causes rivers to overflow their bank, turning the fields into
lakes. Both destroy crops and bring famine to millions. […]46
นอกจากการกล า วถึ ง การเผชิ ญ ภั ย จากธรรมชาติ ด า นทุ พ ภิ ก ขภั ย และอุ ท กภั ย แล ว
เพิรล เอส. บักยังไดนําเสนอถึงการประสบกับภัยธรรมชาติที่เกิดจากการรุกรานของตั๊กแตนซึ่งเปน
สาเหตุในการสรางความเสียหายแกตนขาวอยางหนัก ผูประพันธบรรยายถึงเหตุการณการรุกราน
ของแมลงดังกลาวในหมูบานของหวางหลุง ซึ่งไดสรางความเสียหายอยางหนักใหกับตนขาวในนา
ของ หวางหลุงและเพื่อนชาวนาในหมูบาน หวางหลุงโกรธแคนจนเขาตองเอาไมไลตีตั๊กแตนดวย
ความโมโหเหตุการณดังกลาวจึงไมเพียงแตทําใหเห็นความทุกขยากของชาวนา ที่ตองประสบกับ
ปญหาดังกลาวแลวหากแตยังคงสะทอนใหเห็นความรักของหวางหลุงที่มีตอผืนนาของตน จนทํา
ใหตนเองตองปกปองผืนนาอยางสุดความสามารถ และนับวาเปนความสําเร็จของตัวละครที่แมวา
ความเสียหายจะเกิดขึ้นกับนาของเขาเชนเดียวกับเพื่อนบานทั่วไป แตเขาสามารถรักษาผืนนาที่ดี
ที่สุดของเขาไวได ยิ่งไปกวานั้นเพิรล เอส. บักยังเนนย้ําถึงความรักและความผูกพันของหวางหลุง
45
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ที่มีตอนาของตนดวยการอธิบายถึงความแนวแนของหวางหลุงซึ่งไมยอมกินตักแตนเชนสมาชิกใน
บานคนอื่นๆรวมถึงเพื่อนบานทั่วไปเพราะเขารูสึกวามันเปนสิ่งที่สกปรกและเปนเหตุใหนาของเขา
เสียหาย47
นอกจากการใหภาพวิถีชีวิตด านความเปนอยูโดยทั่วไปวาเปน ชีวิต อันเต็ มไปดวยความ
ลําบากอันเกิดจากภัยธรรมชาติแลว ผูประพันธยังแสดงใหเห็นภาพของชาวนาในการเผชิญหนากับ
การตอสูกับปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผืนนาที่ตนทํานา เพิรล เอส. บักไดใชตัวละครชาวนาสะทอน
ปญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบจากเจาของที่นา โดยชี้ใหเห็นวาชาวนาสวนใหญมักไมมีที่ดินทํานา
เปนของตนเอง หากแตตองเชาที่นาจากผูอื่นและมักถูกเอารัดเอาเปรียบเสมอ ในนวนิยายเรื่อง Sons
เพิรล เอส. บักไดใชคําสนทนาของตัวละครลูกชายคนโตและคนรองของหวางหลุงเปนการสื่อให
เห็ น ความคิ ด เอารั ด เอาเปรี ย บของเจ า ของที่ ดิ น โดยแสดงให เห็ น ว า แมพ วกเขาจะรู ถึ ง ชีวิ ต ที่
ยากลําบากของชาวนาเพีย งใดก็ต าม แต เจ าของที่ดิ นก็ไมมีความรูสึก เห็นใจแตอย างใด ในทาง
กลับกันเจาของที่ดินกลับมีความตั้งใจแนวแนที่จะตักตวงผลประโยชนดวยการรีดนาทาเรนจาก
ชาวนาใหมากที่สุดเทาที่สามารถจะทําได
‘Well, and the farming folk always cry out and make such
an ado because they live so hard and have so little. But any of us
would be willing to gain silver like this man has been able to do,
and it has not been hard for him, I dare say! If they can heap it up
like this from the land, I swear I shall press harder upon my tenants
after this!’48
การแสดงพฤติก รรมของตั วละครในฐานะเปนเจ าของที่น าจึ งเปนการสะทอนถึงความ
ยากลําบากของของชาวนาในการยกฐานะใหดีขึ้น การทํานาเปนเพียงการสรางผลประโยชนใหแก
เจ า ของที่น ามากกว าตั ว ชาวนาเอง ด ว ยเหตุ นี้ จึ งอาจกลา วได ว าความทุก ขย ากของชาวนากั บ
ผลประโยชนของเจ าของที่นาเปนสิ่งที่ไมสามารถแยกออกจากกันได เชนเดี ยวกับนวนิ ยายเรื่อง
The Mother แสดงใหเห็นถึงตัวอยางของชาวนาที่ไรที่ดินทํานาและตองเชาผูอื่น ในนวนิยายมีการ
กลาวถึงบทบาทของผูรักษาผลประโยชนของเจาของผืนนาที่มาตรวจสอบผลผลิตที่ผูเชานาทําได
แมนวนิยายเรื่องนี้จะไมไดกลาวถึงการเอารัดเอาเปรียบของเจาของที่นาก็ตาม แตเหตุการณที่เกิดขึน้
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ในนวนิยายเปนการสะทอนใหเห็นวาชาวนาจีนมักจะไมมีที่นาเปนของตนเองและตองไปเชาที่นา
ของผูอื่น จนกลายเปนที่มาของการสูญเสียจากน้ําพักน้ําแรงของตนใหกับเจาของที่นา ภาพตาง ๆ
เหลานี้จึงเปน การแสดงมิติ ทางสังคมซึ่งเกี่ยวของกับชาวนาได อยางสอดคลองกับขอเท็จจริงใน
สังคมจีน
[…] The landless and land-poor peasants were burdened by
ruinous rents and taxes. Rent which was paid in kind generally
amounted to about half what they harvested and in some place was
as high as 70 to 80 per cent. […]49
การที่ชาวนาตองเผชิญกับการจายคาเชาและภาษีอยางไมเปนธรรมเปนการชี้ใหเห็นถึงการ
ตกอยูภายในวงจรแหงความยากจนซึ่งยากที่จะฝาใหพนออกไปได เพิรล เอส. บัก จึงไดชี้ใหเห็นวา
การทํานาไมใชวิธีสรางฐานะใหแกชาวนา หากแตเปนเพียงทางที่จะประทังชีวิตใหอยูคูกับความ
ยากลําบากตอไปเทานั้น ยิ่งไปกวานั้น เพิรล เอส. บัก ไดแสดงใหเห็น ปฏิกิริยาอันเกิดจากความ
กดดั น ของชาวนาที่มีต อเจาของที่ดิ น เชน ในเรื่ อง Sons ที่ก ลาวถึงความพยายามของชาวนาผู
ตองการจะแกแคน เจ าของที่นาด วยการแอบนํ ากอนหินไปในไวใ นกระบุง กอนจะทําการตวง
และแอบเอาเทากดขางภาชนะที่ตวง หรือแมแตการมีปากมีเสียงดวยถอยคํารุนแรงกับเจาของที่นา
ดังที่ชาวนาคนหนึ่งไดกลาวเปรียบลูกชายคนโตของหวางหลุงกับปศาจที่ออกหากิน50 การนําเสนอ
พฤติกรรมในลักษณะดังกลาวไดทําใหเห็นวิธีการตางๆของชาวนา ที่พยายามแสดงออกมาในเชิง
ตอตานเจาของที่นา พฤติกรรมของชาวนาในลักษณะดังกลาวจึงมีนัยสะทอนใหเห็นวา ชาวนาเปน
อาชีพที่ตองทนตอสูอยางยากลําบากตั้งแตการเริ่มหวานกลาลงผืนนา ตลอดจนถึงชวงเวลาเก็บเกี่ยว
ตัวอยางการกระทําของชาวนาในนวนิยายเปนการสื่อถึงกนบึ้งของหัวใจ ที่เต็มไปดวยความบอบช้ํา
จากความทุ ก ข ย ากและการถู ก เอารั ด เอาเปรี ย บได เ ป น อย า งดี อย า งไรก็ ต ามเพิ ร ล เอส. บั ก
ไดนําเสนอใหเห็นวาแมชาวนาจะมีปฏิกิริยาตอตานตอการเอารัดเอาเปรียบของเจาของที่นาเพียงใด
ก็ตาม แตเจาของที่นาก็หาไดสนใจในความทุกขยากของชาวนาแตอยางใด ดังเชนลูกชายคนรอง
ของหวางหลุงที่เมินเฉยตอความทุกขยากของผูอื่น
But Wang the Merchant only smiled and went his way. It
was nothing to him what any said or did, so long as he had his
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full profits. His was the power and he feared nothing, for he felt
himself secure in his riches.51
การบรรยายลักษณะนิสัยลูกชายคนรองของหวางหลุงเปนการสะทอนถึงการไรความรูสึก
เห็นอกเห็นใจผูอื่นซึ่งเปนสาเหตุของความคิดเอารัดเอาเปรียบชาวนาที่ยากจน นอกจากเพิรล เอส.
บักจะสะทอนปญหาการไรที่ทํานาของชาวนาแลวเธอยังแสดงใหเห็นวา การมีที่ดินทํานาเปนของ
ตนเองเปนความปรารถนาสําหรับชาวนาทั้งหลาย ดวยเหตุนี้เพิรล เอส. บักจึงแสดงใหเห็นถึงความ
ตั้ งใจของตั ว ละครชาวนาซึ่งพยายามจะแสวงหาผื น นาใหแก ต นเองดั ง ที่ปรากฏในคําพูด ของ
หวางหลุงที่ก ลาวว า“หากฉั น มีเงิน และทอง ฉัน จะซื้ อที่ดิ น ”52 เชน เดี ย วกับนวนิ ย ายเรื่ อง Sons
ไดกลาวถึงเหตุการณในครั้งที่มีชาวนาคนหนึ่งไดติดตอซื้อที่ดินจากบุตรชายคนรองของหวางหลุง
การอธิบายถึงลัก ษณะของชาวนาในขณะทําการจ ายเงิน ทําใหเห็นถึงความปรารถนาและความ
พยายามอันยิ่งใหญที่ชาวนาตองการครอบครองกรรมสิทธิ์ผืนดินเปนของตนเองแมตองอดออมดวย
ความยากลําบาก
[…] Each time he took the silver out slowly and his face drew
together as though he were in some pain and he put the silver down
on the table hardly, as though he did it with sorrow, and so he did, for
into his silver had gone so many years of his life, so many pounds of
his flesh, so much of the strength of his sorrow. […]53
การบรรยายการแสดงออกของชาวนาผูมาซื้อที่น าจากบุต รชายของหวางหลุงในขณะ
จายเงินใหแกเจาของที่ดินดวยอาการดังกลาว จึงเปนการชี้ชัดถึงความยากลําบากในการไดมาซึ่ง
ที่ดินในแตละครั้งของชาวนาผูยากจน ยิ่งไปกวานั้นการที่ผูประพันธบรรยายถึงเงินของชาวนาวา
“ไดมาจากเลือดเนื้อของเขา” และ “เปนความทุกขยากของเขา” ทําใหเห็นถึงความแตกตางระหวาง
ชาวนากับเจาของที่ดินในการครอบครองที่ดินแตละครั้ง ชาวนาตองเผชิญกับความทุกขยากอยาง
สาหัสเพื่อใหไดมาซึ่งที่ดินเพียงเล็กนอย ในขณะที่บรรดาเศรษฐีที่ดินสามารถหาซื้อที่ดินไดดว ย
ราคาถูกในคราวที่ชาวนาเผชิญกับปญหาทางการเงิน
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นอกจากปญหาของการไรที่ทํานาจนกลายเปนที่มาของการถูกเอารัดเอาเปรียบจากเจาของ
ที่ดิ น แล ว ป ญ หาอื่ น ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในการทํ า นาเป น สิ่ ง ที่ เ พิ ร ล เอส. บั ก สะทอ นให เ ห็ น ความ
ยากลําบากของชาวนาในการประกอบอาชีพของเขาเชนปญหาจากทุพภิกขภัยอันเปนปญหาสําคัญ
ดังที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง The Good Earth เหตุการณความแหงแลงที่เกิดขึ้นในหมูบานของ
หวางหลุงไดทําใหประชาชนโดยเฉพาะชาวนาไดรับความเดือดรอนกัน ทั่วหนา เพิรล เอส. บัก
ไดยกตัวอยางนี้แสดงความทุกขยากของชาวนาผานพฤติกรรมของหวางหลุงที่ตองตักน้ําแบกรดตน
ขาวจน“ไหลมีขนาดใหญเทาชาม”54 ภาพการตอสูกับปญหาความแหงแลงของหวางหลุงจึงเปนการ
แสดงความมุงมั่น ของชาวนา ที่จ ะรัก ษาผลผลิต ในนาของตนใหอยูร อดต อไปได ดังนั้ นความ
พยายามดังกลาวของหวางหลุงจึงไดสะทอนทัศนคติของชาวนา ที่ใหความสําคัญกับตนขาวที่พวก
เขาปลูกวามีคาไมนอยไปกวาชีวิตของผูปลูก ดังที่หวางหลุงกลาววา“ถาตนไมอดตาย คนก็อดตาย
เชนกัน”55 คํากลาวนี้จึงมีนัยที่ชี้วาชาวนาไดผูกชีวิตของตนไวกับผืนดินและตนขาวไวอยางเหนียว
แนน
แมวาการทํานาจะเปนอาชีพที่ยากลําบากเพียงใดก็ตาม แตในนวนิยายของเพิรล เอส. บัก
ไดแสดงความรูสึกผูกพันระหวางชาวนากับผืนนาของเขาไวเสมอ ผูประพันธไดแสดงความรูสึก
ผูกพันนี้ผานความคิดของหวางหลุงที่มองผืนนาวาเปนสิ่งใหความสุขสําหรับชีวิตของชาวนาเชน
เขา ดังที่ผูประพันธไดบรรยายเกี่ยวกับตัวเขาไววา “ตัวเขาเปนของผืนแผนดิน และเขาไมสามารถมี
ชีวิตอยูไดอยางสมบูรณจนกวาเทาของเขาจะไดเหยียบย่ําบนผืนดินและไถในฤดูฝนและถือเคียวไว
ในมือในหนาเก็บเกี่ยว”56นอกจากนี้ความรักในผืนดินของหวางหลุงถูกแสดงออกมาเปนคําพูดของ
เขาเมื่อครั้งที่มีคนมาติดตอซื้อที่นาในคราวเกิดทุพภิกขภัยโดยหวางหลุงไดปฏิเสธที่จะขายและบอก
ผูตองการซื้อที่ดินวาเขา“ยอมขุดดินเพื่อมาปอนใหลูกกิน” 57 ดีกวาที่จะขายนาใหแกผูอื่น คํากลาว
ของหวางหลุงแสดงถึง เจตนารมณ อัน แน ว แน ที่ จ ะเลือกเผชิญ กับความตายจากความอดอยาก
มากกวาการมีชีวิตอยูโดยปราศจากผืนนาของตน และผูประพันธยังแสดงถึงความหวงแหนที่ดิน
ของชาวนา ที่ ต องการเก็ บรั ก ษาให อยู ภ ายใต ก รรมสิท ธิ์ข องอนุ ช นของตระกู ลสื บไปโดยให
หวางหลุงกลาวคําสาปแชง เมื่อไดยินวาบุตรของตนกําลังจะขายที่ดินวา“ถาพวกเจาขายที่ดินมันจะ
เปนวาระสุดทายของพวกเจา”58 คําพูดของหวางหลุงทําใหเห็นวาผูประพันธไดใหเชื่อมโยงผืนนา
ของหวางหลุงไว กับความอยู ร อดของวงษต ระกูลของเขา บทบาทของผืน นาจึ งไมไดเปนเพีย ง
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สถานที่สําหรับสรางความมั่งคั่งใหกับครอบครัวของตัวละครเทานั้น หากแตเปนสิ่งกําหนดความ
เปนไปใหกับวงศตระกูลอีกเชนกัน นอกจากนี้ความรักความผูกพันระหวางชาวนากับผืนนายังคง
ปรากฏกับตั ว ละครโอลัน ที่ไมย อมใหสามีข องเธอขายที่น าเพื่อมารั ก ษาการเจ็บปว ยใหแกเธอ
การกระทําของตัวละครทั้งหมดจึงเปนการย้ําถึงความรูสึกผูกพันของชาวนา ที่มองเห็นคุณคาของที่
นามากกวาชีวิตของตน จากตัวอยางทั้งหลายนี้แสดงใหเห็นวาการนําเสนอภาพตัวละครชาวนาของ
เพิรล เอส. บักจึงเปนการใหภาพชาวนาจีนกับการตอสูอยางยากลําบากในอาชีพการทํานาอยางไม
สามารถแยกออกจากกัน ได ตั ว ละครชาวนาของเพิร ล เอส. บัก จึ งไมใ ชเปน เพีย งการนํ าเสนอ
ลัก ษณะที่ป รากฏภายนอกของชาวนาเพีย งเทา นั้ น หากแต เปน การแสดงถึ งความรู สึก และจิ ต
วิญญาณของชาวนาไดอยางสมบูรณอีกดวย

3.2.2 คนรับใช: ชีวิตที่อยูภายใตการกําหนดของผูอื่น
ตัวละครคนรับใชเปนตัวละครที่ปรากฏใหเห็นอยูบอยครั้งในนวนิยายของเพิรล เอส. บัก
และมักจะถูกนําเสนอไปพรอมกับตัวละครชนชั้นสูงอยูเสมอ ดวยเหตุนี้ตัวละครทั้งสองประเภท
ดังกลาวจึงกลายเปนตัวละครที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกันและมีบทบาทสําคัญตอการนําเสนอให
เห็ น ถึ ง ความเหลื่ อ มล้ํ า ทางสั ง คมของจี น ในอดี ต ได เ ป น อย า งดี จากการศึ ก ษานวนิ ย ายของ
เพิรล เอส. บักที่มีการกลาวถึงชีวิตของตัวละครคนรับใชนั้น ในเบื้องตนพบวาบทบาทของตัวละคร
คนรับใชถูกนํ าเสนอใหเห็นในฐานะเปน สัญ ลักษณแสดงออกถึงความมั่งคั่งของครอบครัว ชน
ชั้นสูงของสังคม ดังที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง The Good Earth เพิรล เอส. บักไดแสดงใหเห็นถึง
ความเปลี่ย นแปลงด านฐานะทางการเงิน ของหวางหลุงจากที่เคยเป น เพีย งชาวนายากจนและ
ภายหลังไดกลายมาเปนเศรษฐีที่ดิน โดยการนําเสนอศักยภาพทางการเงินของหวางหลุงที่สามารถ
ตัดสินใจซื้อคนรับใชมาเปนบริวารของตนไดโดยทันที
And he, thinking constantly of the child to come and of
others from his sons when there were all wed, bought five slaves.
[…] And the five he bought in one day, for he was a man rich
enough to do quickly what he decided upon.59
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Ibid., p.272.
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การกลาวว า “เขาเปน ผูที่ร วยพอ” ต อการตั ด สิน ใจซื้อคนใชได โ ดยทัน ทีและซื้อได ใ น
จํานวนถึงหาคนในคราวเดี ย วกัน จึงเปน การสะทอนใหเห็นถึงเงื่อนไขในการใชทรั พย สินของ
หวางหลุงวามีมากพอจนไมตองลังเลตอการใชจายแตอยางใด ตัวละครคนรับใชยังมีบทบาทมากตอ
การชี้ใหเห็นความมั่งคั่งของหวางหลุงมากขึ้นเมื่อเพิรล เอส. บักนําเสนอใหเห็นวาสมาชิกทุกคนใน
ครอบครัว ของหวางหลุงตางก็มีคนรั บใชสวนตัวหมดทุก คน60นอกจากนี้ การนําเสนอใหเห็นถึง
บทบาทของคนรับใชในฐานะเปนสัญลักษณแหงความมั่งคั่งทางการเงินยังคงปรากฏใหเห็นอยู
ในนวนิ ย ายเรื่ อ งอื่ น ๆที่ มี ก ารกล า วถึ ง ตั ว ละครชนชั้ น สู ง ของเพิ ร ล เอส. บั ก อี ก เช น
Pavilion of Women ที่ผูประพันธกลาววาในครอบครัวของมาดามวูมีคนรับใชและลูกจางมากถึงหก
สิบคนเชนเดียวกันกับเรื่อง East Wind: West Wind กลาวถึงครอบครัวของกุยหลานซึ่งเปนชนชัน้ สูง
ของสังคมวามีคนรับใชอยูมากมายภายในบาน ดังที่กุยหลานไดเลาถึงการมีคนรับใชภายในบาน
ของเธอโดยยกยองคุณสมบัติของมารดาวาเปนผูที่มีความฉลาดและรูเทาทันคนอื่นรวมทั้งคนรับใช
การกลาวถึงครอบครัวชนชั้นสูงในนวนิ ยายเรื่องตางๆวามีคนรั บใชจึงเปนการบงชี้วาโดยนัยว า
ครอบครัวเหลานั้นลวนเปนครอบครัวที่มีฐานะดีทั้งสิ้น
บทบาทของตัวละครคนรับใชยังสามารถชี้ใหเห็นความตกต่ําในฐานะทางการเงินของบาง
ครอบครัวที่เคยมีฐานะดีและกําลังเขาสูภาวะเปลี่ยนแปลงในทางลบ ดังที่ปรากฏใหเห็นไดในเรื่อง
The Good Earth ผูประพันธไดกลาวถึงชวงเวลาที่บานตระกูลฮวง (The Great House of Hwang)
เขาสูความตกต่ําเนื่องจากมีการใชจ ายอยางฟุมเฟอยตลอดจนการติดฝนของเจาของบาน สาเหตุ
ดังกลาวทําใหเจาของบานตองขายที่ดินใหแกหวางหลุง เพิรล เอส. บักไดเชื่อมโยงการเขาสูภาวะที่
ตกต่ําดังกลาวกับการเหลืออยูของคนรับใชที่มีจํานวนเพียงแค “สองถึงสาม” คนในคราวที่ถูกโจร
ปลนบาน61จากเดิ มซึ่งเคยมีค นใชอยู เปน จํ านวนมากในอดี ต เหตุ ก ารณ ที่เกิดกับครอบครั วของ
ตระกูลฮวงทําใหเจ าของบานไมสามารถจางคนรับใชได ตอไป เหตุ การณดังกลาวจึ งเปนเครื่อง
ชี้ใหเห็นถึงความตกต่ําของฐานะทางการเงินของตระกูลฮวงไดเปนอยางดี คนรับใชกลายเปนสิ่ง
สําคัญที่บงบอกถึงฐานะของครอบครัวอยางปฏิเสธไมได
ตามความเปนจริงของสภาพสังคมจีนในสมัยนั้น สาเหตุของการเปนคนรับใชเกิดจากการที่
พอแมนํ าบุตรสาวมาขายใหแกค รอบครั ว ที่มีฐานะ โดยเฉพาะในชวงเวลาที่ประสบปญ หาทาง
การเงิน62จนถึงขั้นที่วาหากไมขายบุตรสาวแลวอาจเปนสาเหตุทําใหสมาชิกในครอบครัวไมสามารถ
60

Ibid.
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Ibid., p.149.
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Raymond Dawson, Imperial China (London: Hutchison, 1972), p.171.
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อยูรอดได ในนวนิยายเรื่อง The Good Earth เพิรล เอส. บักไดแสดงใหเห็นถึงสาเหตุของการขาย
บุต รสาวจากเหตุ การณ ในครั้งที่ชาวนาเพื่อนบานของหวางหลุงได นํ าบุต รสาวนํามาขายใหแก
หวางหลุงหลังจากที่พวกเขาประสบกับปญหาจากอุทกภัยจนเปนเหตุใหใหสิ้นเนื้อประดาตัว
But there were some who would not sell their land, and
when they had nothing wherewith to buy seed and plow and oxen,
they sold their daughters, and there were those who came to
Wang Lung to sell, because it was known he was rich and
powerful and a man of good heart.63
การนําเสนอใหเห็น ถึงพฤติ กรรมของตัว ละครดังกลาวจึงเปนการสะทอนภาพสังคมใน
สมัย กอนที่ชาวนานิ ยมขายบุตรสาวของตนเมื่อเผชิญกับปญหาทุพภิกขภัย64 นอกจากนี้ การขาย
บุตรสาวในลักษณะดังกลาว ผูอานจะพบในคราวที่โอลันแนะนําใหหวางหลุงขายลูกสาวของตน
ใหแกคนรวย ในครั้งที่เดินทางไปยังเมืองทางใตและตองการจะนําครอบครัวกลับคืนยังบานเดิม
ของตนเนื่องจากโอลันคิดวา“ไมมีอะไรจะขายอีกแลวนอกจากลูกสาวคนเล็ก”65 จากสาเหตุที่ตั ว
ละครตางๆได ทําการขายบุต รสาวในครั้ งที่ประสบปญ หาทางการเงิน จึ งสะทอนใหเห็นว าการ
กระทําดังกลาวกลายเปนทางออก ที่หลายครอบครัวเลือกกระทําเมื่อตองเผชิญกับความฝดเคืองทาง
การเงิน ความนิยมในการขายบุตรสาวใหเปนคนใชในบานของคนมีฐานะยังสามารถเชื่อมโยงกับ
คานิยมของคนในสังคมแบบปตาธิปไตยไดอีกเชนกัน กลาวคือนวนิยายทั้งหมดจะแสดงใหเห็นวา
บุตรสาวเทานั้ นจะเปนผูที่ถูก ขายไป ในขณะที่ไมมีครอบครัวใดในนวนิ ยายคิด หรือทําการขาย
บุตรชายของตน แมวาครอบครัวจะตกอยูในฐานะที่ลําบากเพียงใดก็ตาม
นอกจากนี้ผูประพันธยังสะทอนใหเห็นถึงความเปนอยูอันยากลําบากของการเปนคนรับใช
ที่ไมสามารถกําหนดทางเลือกในชีวิตใหแกตนเองไดหากแตความเปนไปในการดําเนินชีวิตของ
พวกเธอลวนขึ้นอยูกับการจัดสรรของผูเปนนายเทานั้น เหตุการณในลักษณะดังกลาวนี้ถูกนําเสนอ
ใหเห็นในนวนิยายเรื่อง The Good Earth ที่เพิรล เอส. บักนําเสนอผานการสนทนาระหวางโอลัน
กับหวางหลุงในครั้งที่ตัวละครทั้งสองไดคุยกันเกี่ยวกับการตัดสินใจขายบุตรสาว โดยคําพูดของ
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Buck, The Good Earth, p.271-272.

Jean Chesneaux, China: The People’s Republic, 19491976, trans. Paul Auster and Lydia
Davis (New York: Pantheon Books, 1977), p.39.
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โอลันไดกลาวถึงความเลวรายอันเกิดจากการถูกทรมานอยูทุกวันในครั้งที่เปนคนรับใชอยูในบาน
ตระกูลฮวง
“Tell me, and were you beaten in that great house?”
And she answer him flatly and somberly,
“Every day was I beaten.”
And he cried again,
“But was it just with a girdle of cloth or was it with
bamboo or rope?”
And she answered in the same dead way,
“I was beaten with a leather thong which had been halter for
one of the mules, and it hung upon the kitchen wall.”66
การเลาเหตุการณอันเลวรายซึ่งเกิดขึ้นกับตนเองของโอลันจึงเปนการสะทอนความเปนอยู
ของคนรับใชที่ไดรับการทารุณจากนายจางโดยไมตางอะไรไปจากการเลี้ยงสัตว ดังนั้นชีวิตของ
โอลั น จึ งนั บได ว ามี คา เพี ย งวั ต ถุ ที่ผู มีฐ านะพึ งแสวงหาไว เ พื่อ ประโยชน ข องพวกเขาเท านั้ น
เพิรล เอส. บักยังไดสรางเหตุการณในนวนิยายเรื่องเดียวกันนี้เพื่อเนนย้ําถึงการถูกลดคาความเปน
มนุษยจากการกระทําทารุณจากนายจางดวยเรื่องราวเกี่ยวกับบรรดาเพื่อนคนรับใชของโอลันซึ่งมี
รูปรางหนาตาดี ที่ตองกลายเปนเครื่องรองรับอารมณทางเพศของลูกหลานเจาของบาน ดวยเหตุนี้
เธอจึงกลาววาบรรดาคนรับใชในบานตระกูลฮวงนั้น ตางก็ตองประสบชะตากรรมอันเลวรายไมผิด
ไปจากเธอแตอยางใดหากแตเปนการไดรับความทารุณในรูปแบบที่ตางกันเทานั้น
“Aye, beaten or carried to a man’s bed, as the whim was,
and not to one man’s only but to any that might desire her that
night, and the young lords bickered and bartered with each other
for this slave or that and said, “Then if you tonight, I tomorrow,’
and when they were all alike wearied of a slave the man servants
bickered and bartered for what the young lord left, and this
before a slave was out of childhood-if she were pretty.”67
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การอธิบายถึงการทารุณทางเพศที่เกิดขึ้นกับสาวใชบางคนวา “ถูกกระทํากอนที่พวกเธอจะ
พนวัยเด็ก” เปนการเนนย้ําถึงความเลวรายที่เกิดจากการกระทําของนายจางที่กระทําตอสาวใชอยาง
ปราศจากความปราณี การกระทําทารุณกรรมทางเพศดังกลาวจึงสะทอนถึงการไรความปลอดภัย
ในการมีชีวิตอยูในบานของนายจางซึ่งคนรับใชไมสามารถเรียกรองสิทธิในความเปนคนของตนได
แตอยางใด นอกจากการเลาเรื่องที่เกิดกับบรรดาคนรับใชในบานตระกูลฮวงจะแสดงใหเห็นถึง
สถานะที่ต่ําตอยของคนรับใชที่ตองตกอยูในฐานะ “เครื่องบําบัดความใคร” ใหกับลูกหลานของ
เจาของบานและตลอดจนผูชายที่อาศัยอยูภายในบานแลว ในนวนิยายเรื่องเดียวกันนี้ ผูประพันธได
แสดงใหเห็นถึงการเปนคนรับใชวาพวกเธอตองทําทุกสิ่งทุกอยางที่ผูเปนนายสั่งใหทําโดยปราศจาก
ขอตอรองใดๆทั้งสิ้น ดังที่ปรากฏในเหตุการณครั้งที่บุตรของอาของหวางหลุงไดนําทหารเขามาใน
บานของหวางหลุงและตองการที่จะเอาคนรับใชในบานเปนเครื่องบําบัดความใคร เหตุการณในครัง้
นั้นทําใหโลตัสตองแนะนําใหหวางหลุงสงเพียร บลอสซัมผูเปนสาวใชใหไปสนองความตองการ
ทางเพศแกบุตรชายของอา และเมื่อเพียร บลอสซัมรูเรื่องถึงกับรองดวยความตกใจพรอมกับขอรอง
โดยการเอาศีรษะโขกลงกับกระเบื้องตอหนาโลตัสเพื่อไมใหสงเธอไป68 คําพูดของตัวละครทั้งสอง
แสดงใหเห็นความเกรงกลัวตอคําสั่งของผูเปนนาย และความไมสนใจของนายที่มีตอความรูสึกของ
คนรับใชโดยเห็นวาเปนเรื่องเล็กนอย69
“Oh, my mistress, not I-not I-I am afraid of him for my life-”
And Lotus was displeased with her and she answered
pettishly,
“Now he is only a man and a man is no more than man with
a maid and they are all alike, and what is this ado?” And she
turned to Cuckoo and said, “Take this slave and give her to him.”
Then the young maid put her hands together piteously and
cried as though she would die of weeping and fear and her little
body was all trembling with her fear, and she looked from this face
to that, beseeching with her weeping. 70
คําสนทนาของตัวละครเปนการสะทอนใหเห็นถึงอํานาจของเจานายที่อยูเหนือชีวิตคนรับ
ใชอยางชัดเจน คําพูดของโลตัสทําใหเห็นวาเธอสามารถกําหนดความเปนและความตายในชีวิต
68

Ibid., p.314.
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Ibid., p.315.
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Ibid., p.134-135.
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ใหแกเพียร บลอสซัมโดยที่เพียร บลอสซัมไมสามารถปฏิเสธคําสั่งของเธอได นอกจากเพียงการ
รองขอชีวิตเทานั้น แตนับเปนโชคดีสําหรับเพียร บลอสซัมเนื่องจากหวางหลุงผูเปนเจาของและมี
อํานาจสูงสุดภายในบานไดยื่นมือใหความชวยเหลือจนเธอรอดพนจากเหตุการณอันเลวรายนั้นมา
ได อยางไรก็ตามแมวาเหตุการณที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นจะไมทําใหเพียร บลอสซัมได รับอันตรายก็
ตามแตก็นับไดวาเปนตัวอยางที่ชี้ใหเห็นถึงอํานาจที่เจานายมีตอความเปนไปในชีวิตของคนรับใช
ในฐานะผูกุมชีวิตคนรับใชไวในมือตน นอกจากนี้แมการนําเสนอภาพตัวละครคนรับใชผา นการเลา
เรื่ องของโอลัน จะทําใหผูอานเห็น ว าการเปน คนรั บใชทําใหตั ว ละครตองเผชิญ กับเหตุ การณ ที่
เลวรายในชีวิตจากการกระทําอันทารุณของนายจางในรูปแบบที่แตกตางกันไปโดยที่พวกเธอไม
สามารถหลีกเลี่ยงได
ทวาตัวละครคนรับใชในนวนิยายทั้งหมดของเพิรล เอส. บักไมไดถูกนําเสนอใหเห็นความ
เปนอยูของพวกเธอในดานลบเพียงอยางเดียวเนื่องจากยังคงมีตัวละครคนรับใชบางคนที่มีความ
เปนอยูอยางสุขสบายภายใตการดูแลเปนอยางดีจากเจานายของตน ผูประพันธไดชี้ใหเห็นวาความ
เปน อยู ข องคนรับใชใ นด านบวกดั งกลาวเกิด จากพฤติ ก รรมและลัก ษณะนิ สัย ของเจ านายและ
ปฏิ สั ม พั น ธ อั น ใกล ชิ ด ระหว า งคนรั บ ใช กั บ เจ า นาย ในนวนิ ย ายเรื่ อ ง Pavilion of Women
เพิ ร ล เอส. บั ก ได ใ ห ภ าพแสดงความเป น อยู ที่ สุ ข สบายของคนรั บ ใช ใ นบ า นของมาดามวู
ดวยความรูสึกของคนรับใชในบานของเธอที่กลาววาสมาชิกในบานทุกคน (รวมทั้งคนใช) ตางรัก
มาดามวูเพราะเปนคนใจดี71 อีกทั้งในนวนิยายเรื่องเดียวกันผูประพันธยังกลาวเนนใหเห็นถึงความ
เป น อยู ที่ สุ ข สบายของยิ น คนรั บ ใช ข องมาดามวู ที่ ใ กล ชิ ด สนิ ท สนมกั บ เจ า นายเป น อย า งดี
เชนเดียวกับคุคกู (Cuckoo) คนรับใชสวนตัวของโลตัส ในนวนิยายเรื่อง The Good Earth ดวยความ
ใกลชิดกับผูเปนนายนี่เองสงผลใหเธอมีความเปนอยูที่สุขสบายกวาคนรับใชทั่วไป ผูประพันธได
อธิบายสาเหตุของความเปนอยูของตัวละครดังกลาว วาเกิดจากการที่คุคกูมีบทบาทสําคัญในการ
จัดการเรื่องตางๆใหแกโลตัสตลอดเวลา72 ยิ่งไปกวานั้นความสนิทสนมระหวางคุคกูมีตอโลตัสทํา
ใหเธอไดอยูร วมหองเดียวกันกับเจาของบาน73แมวาจะเปนเพียงคนรั บใชก็ตาม ด วยเหตุ นี้ความ
เปน อยู ที่สุข สบายของ คุค กูจึ งเปน การแสดงใหเห็น ถึงผลลั พธจ ากมีปฏิสัมพัน ธอย างใกลชิ ด
ระหวางเธอกับโลตัสผูเปนนายไดเปนอยางดี นอกจากนี้เพิรล เอส. บักยังเนนย้ําใหเห็นความเปนอยู
ของคุคกูที่แตกตางจากคนรับใชทั่วไปเปนอยางมาก โดยนําเสนอใหเห็นวาการที่เธอมีความสนิท
สนมกับโลตั สผูเปน นาย ทําใหหวางหลุงผูมีอํานาจสูงสุ ด ในบานไมก ลาแม แต จ ะว ากลาวเธอ
เมื่อเธอทําในสิ่งที่ไมถูกใจเขา ดังที่ผูประพันธไดบรรยายถึงความรูสึกของหวางหลุง ที่มีตอการใช
71
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Buck, Pavilion of Women, p.8.
Buck, The Good Earth, p.191.
Ibid., p.193.
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เงินอยางฟุมเฟอยของโลตัสภาย ใตการจัดการของคุคกูที่แมวาจะสรางความเจ็บใจใหแกเขามาก
เพียงใดก็ตาม แตหวางหลุงไมสามารถวากลาวคุคกูแตอยางใดได
But after all this matter of new kitchen became a thorn in his
body, Cuckoo went to the town every day and she bought this and
that of expensive foods that are imported from the southern cities
[…] And these all cost money more than he liked to give out, but
still not so much, he was sure, as Cuckoo told him, and yet he was
afraid to say, “You are eating my flesh,” for fear she would be
offended and angry at him, and it would displeased Lotus. […]74
การที่หวางหลุงตองยอมทนเก็บความรูสึกตอการกระทําของคุคกูทําใหผูอานสามารถเห็น
ไดถึงอํานาจซอนเรน อันเกิดจากการมีปฏิสัมพันธที่ใกลชิดระหวางคนรับใชกับนายวา มีผลตอการ
ปองกันเธอจากการวากลาวของหวางหลุงได นอกจากนี้เพิรล เอส. บักยังนําเสนอใหเห็นโอกาสที่
คนรับใชอาจสามารถยกฐานะของตนเองใหสูงขึ้นได โดยการเปนภรรยาของเจาของบานหรือญาติ
ของเจาของบาน ในนวนิยายเรื่องเดียวกันนี้เพิรล เอส. บักไดนําเสนอถึงการยกระดับตนเองของ
เพีย ร บลอสซัม จากคนรั บใชม าสูก ารเปน ภรรยาน อยของหวางหลุง การเปน ภรรยาน อ ยของ
เพียร บลอสซัมมีความแตกตางจากคนรับใชทั่วไปซึ่งมักจะโดนกระทําทารุณจากเจานายอยูเสมอ
ในกรณีของเพียร บลอสซัมผูประพันธไดแสดงใหเห็นพัฒนาการทางความรูสึกที่หวางหลุงมีตอเธอ
วาเปนความเอ็นดูมากกวาความใครคลายกับความเอ็นดูที่บิดามีตอบุตรสาว
With the passing of the flame out of him he was suddenly
cold with an age and he was an old man. Nevertheless, he was
fond of her, and it was a comfort to him that she was in his court
and she served him faithfully and with a patience beyond her
years, and he was always kind to her with a perfect kindness, and
more and more his love for her was a love of father for
daughter.75
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การที่เพียร บลอสซัมไดรั บการยกฐานะยังคงเห็นไดชัด ในนวนิย ายเรื่อง Sons จากการ
กลาวถึงเหตุการณการแบงสมบัติที่บรรดาบุตรของหวางหลุงกระทํา หลังจากที่หวางหลุงสิ้นไปแลว
โดยในการแบงสมบัติมีการกลาวถึงเพียร บลอสซัมวาเปนบุคคลที่มีสวนไดรับการดูแล ในฐานะ
เปนภรรยานอยคนที่สองของหวางหลุง76 นอกจากนี้ผูประพันธไดแสดงใหเห็นโอกาสสําหรับการ
ยกฐานะของคนรับใชวาอาจจะเกิดขึ้นได หากเธอเปนภรรยาของญาติเจาของบานและมีบุตรชายกับ
เขา ดังที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง The Good Earth เมื่อครั้งที่หลานชายของหวางหลุงพาพวกทหาร
มาที่บานตระกูลหวางและมีความสัมพันธกับสาวใชภายในบาน ตราบจนเมื่อสาวใชผูนั้นคลอดบุตร
ออกมาเปนผูหญิงทําใหหวางหลุงถึงกับโลงใจที่ไมตองยกฐานะใหกับสาวใชคนนั้นในฐานะเปน
สมาชิกในครอบครัวของเขา
จากการวิเคราะหและนําเสนอตัวอยางชีวิตของตัวละครคนรับใชสวนใหญที่ตองใชชีวิต
อยางทุกขยากในบานของนายจางทําใหเห็นวาเพิรล เอส. บักไดสะทอนวิถีชีวิตและความเปนอยู
ของคนรับใชวามีความเปนไปจากการกําหนดของผูเปนนาย โดยที่พวกเธอไมสามารถกําหนดความ
เปนไปในการดําเนินชีวิตของพวกเธอไดโดยลําพัง ยิ่งไปกวานั้นแมวาเหตุการณที่เกี่ยวของกับตัว
ละครคนรับใชในนวนิยายบางเรื่องอาจจะมีการกลาวถึงความเปนอยูอันสุขสบายที่เหนือกวาคนรับ
ใชโดยทั่วไปหรือการไดรับความปลอดภัยในความเปนอยูในบานของเจานายก็ตาม แตสิ่งที่เกิดขึ้น
เหลานี้ลวนชี้ใหเห็นถึงการขาดอิสรภาพในการกําหนดทางเดินใหแกชีวิตของตนเองเพราะทุกอยาง
ลวนขึ้นอยูกับความพอใจของนายจางทั้งสิ้น นอกจากนี้แมวาตัวละครคนรับใชจะแสดงใหเห็นถึง
การมีโอกาสในการยกฐานะของตนเองใหสูงกวาการเปนคนรับใชทั่วไป โดยการมีความสัมพันธ
กับเจาของบานหรือญาติข องเขาก็ตาม แต ก็นับวามีจํานวนน อยที่สามารถกระทําได อีกทั้งการมี
ความสัมพันธกับเจาของบานหรือญาติของเขานั้นนั้น จะตองเกิดจากความรักหรือเกิดขึ้นภายใต
เงื่อนไขที่จํากัด เชนการมีบุตรชายเทานั้น และสิ่งดังกลาวมักเกิดขึ้นไดยาก การยกฐานะของเธอจึง
เปนเรื่องที่ไมสามารถคาดหวังสิ่งใดไดเลย ดวยเหตุนี้การนําเสนอใหเห็นชีวิตคนรับใชจึงเปนการ
ทําใหเห็นถึงชีวิตที่ขาดอิสรภาพในการเลือกทางเดินใหกับตนเองและเปนชีวิตที่เสี่ยงตอการตกเปน
ผูถูกกระทําจากผูเปนนายอยูเสมอ
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Buck, Sons, p.28.
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3.3 ชนชั้นสูง: ภาพที่แตกตางจากชนชั้นลาง
ประชาชนชาวจี น ในสมั ย เก า ถู ก แบ ง ออกเป น สองกลุ ม กลุ ม หนึ่ ง คื อ ชนชั้ น สู ง
(The Upper Class / Gentry) ซึ่งอาศัยอยูในตัวเมืองหรือเมืองใหญ และอีกกลุมหนึ่งคือชนชั้นลาง
(The Lower Class) ซึ่งเปนชาวบานเสียสวนใหญ โดยขุนนาง นักปราชญและเจาของที่ดินจัดเปน
ชนชั้นสูง ในขณะที่ชาวนาและชางผีมือผูใชแรงงานจัดอยูในกลุมชนชั้นลาง77 แมวาการสรางตัว
ละครในฐานะเปน ชั้ น สูง ของสั ง คมในนวนิ ย ายของเพิ ร ล เอส. บั ก จะมี จํ านวนไม ม าก หาก
เปรี ย บเทีย บกับตั ว ละครชนชั้น ลางที่ผูประพัน ธได สร างขึ้น ก็ต าม แต น วนิ ย ายทุก เรื่ องที่มีก าร
กลาวถึงตัวละครชนชั้นสูง ตางเปนการใหมุมมองสะทอนภาพความแตกตางของคนในสังคมได
เปน อย างดี อีก ทางหนึ่ ง ทั้งนี้ ตั ว ละครประเภทดั งกลาวเปน การใหภ าพความเหลื่อมล้ํา ในการ
ไดรับสวัสดิ ภาพและโอกาสทางสังคมที่แตกตางของประชาชนชาวจี นในสมัยกอน อีกทั้งยังคง
ปรากฏแงมุมบางอยางซึ่งเกี่ยวของกับการมีปฏิสัมพันธกับคนระดับลางของสังคมอยางไมสามารถ
จะแยกออกจากกันได อยางไรก็ตามแมวาตัวละครชนชั้นสูงในนวนิยายของเพิรล เอส. บักจะถูก
นําเสนอใหอยูในฐานะอภิสิทธิ์ชนในสังคมภายใตความเปนอยูที่สุขสบาย แตในขณะเดียวกันการ
สะทอ นภาพความเปน อยู ข องชนชั้น สูง ก็แ ฝงไปด ว ยปญ หาต างๆที่ เกิ ด ขึ้ น พร อมกับ การเป น
ครอบครัวใหญ สําหรับการวิเคราะหถึงความเปนอยูของชนชั้นสูงในหัวขอนี้มีการแบงออกเปน
สองประเด็นไดแก ชนชั้นสูงกับการนําเสนอภาพโดยผูประพันธและปญหาภายในครอบครัวชน
ชั้นสูง

3.3.1 ชนชั้นสูงในฐานะอภิสิทธิ์ชน
การนําเสนอภาพตัวละครชนชั้นสูงของเพิรล เอส. บัก สวนใหญเปนการชี้ใหเห็นถึงความ
เปน อยู อย างสุขสบายและการไดรั บสวัสดิภาพในการดํ าเนิน ชีวิต ที่แตกตางจากชนชั้นลางของ
สังคมตั้งแตการอุปโภคบริโภคตลอดถึงการไดรับโอกาสอันดีตางๆ ดวยเหตุนี้อาจกลาวไดวาการ
นําเสนอภาพตัวละครชนชั้นสูงของเพิรล เอส. บักเปนการสะทอนภาพความเหลื่อมล้ําทางสังคมได
เปนอยางดี ในนวนิยายเรื่องตางๆที่มีการกลาวถึงตัวละครชนชั้นสูงพบวา ในเบื้องตนแลวตัวละคร
ทั้งฝายชายและหญิงสวนใหญมักจะถูกนําเสนอใหเห็นวาเปนผูที่มีความถึงพรอมดวยรูปลักษณอัน
งดงาม ซึ่ ง เกิ ด จากการเลี้ ย งดู ที่ ดี ต ามฐานะของครอบครั ว ของตน ในนวนิ ย ายเรื่ อ ง
Pavilion of Women ผูประพันธไดนําเสนอใหเห็นภาพของตัวละครมาดามวูโดยกําหนดใหเธอมี
77
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ความพรอมในรูปสมบัติโดยการพรรณาถึงองคประกอบบนใบหนาของตั วละครวา มีลักษณะที่
งดงามตามแบบฉบับของสตรี โดยทั่วไปกลาวคือ การมีดวงตาอันยาวเรี ยว จมูก โด ง ปากสีแดง
รวมถึงแกมและคางที่มีลักษณะเปนรูปไข และผูประพันธไดอธิบายวาความงามที่ปรากฏอยูในตัว
เธอ ยังคงความสดใสราวกับเปนใบหนาของผูที่เพิ่งผานวัยเด็กมาไมนานโดยที่ความเปนจริงเธอมี
อายุถึงสี่สิบแลวก็ตาม78
การอธิบายถึงลักษณะของตัวละครมาดามวูดังกลาวทําใหผูอานเห็นวาเธอเปนคนชั้นสูงที่มี
ความงามเปนอยางยิ่ง นอกจากนี้ผูประพันธยังเนนย้ําใหเห็นถึงความงามของมาดามวูผานคําพูดของ
จินผูเปนสาวใชซึ่งชมเธอวามีความงามที่ไมเปลี่ยนแปลงเลยตลอดเวลายี่สิบป79 การนําเสนอใหเห็น
ถึงการมีรูปลักษณที่งดงามของตัวละครชนชั้นสูงยังคงปรากฏอยูในนวนิ ยายเรื่องอื่นๆ นวนิยาย
เรื่อง East Wind: West Wind ที่เพิรล เอส. บัก ไดนําเสนอถึงความงามของกุยหลานผานการเลาเรื่อง
ของเธอ ซึ่งเลาถึงความงามของตนเองที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ ดวยความเชื่อมั่นในความงามของ
ตน การเลาเรื่องราวโดยเชื่อมโยงถึงถึงบรรพบุรุษของตัวละครเปนการสะทอนใหเห็นวา คนใน
ตระกูลชนชั้นสูงเชนกุยหลานมักมักเกิดขึ้นมาพรอมกับการมีรูปลักษณที่งดงาม ที่เหนือกวาบุคคล
ทั่วไปอยูเสมอ จนดูเหมือนวาการมีลักษณะอันงดงามไดถูกผูกขาดอยูในครอบครัวของชนชั้นสูง
เปนสวนใหญ
[…] Do I not come of many generations of women who
found favour in the eyes of their lords? There have been none
lacking in beauty for a hundred years save only one […] And my
ancestress Yang Kwei-fei-she who bore upon her wrist a white
bird-held the very empire in the scented palms of her hands, since
the emperor, the Son of Heaven, was mad with her beauty. I,
therefore, the least of these honourable ones, must yet have their
blood in my blood, and their bones are my bones.80
ตัวอยางเหตุการณในนวนิยายซึ่งมีการพรรณาถึงรูปลักษณภายนอกของตัวละครเอกในนว
นิยายทั้งสองเรื่องใหเปนสตรีผูถึงพรอมดวยความงามโดยนําเสนอใหเห็นคุณสมบัติดังกลาวปรากฏ
ในชวงแรกของนวนิยาย ทําใหสามารถสันนิษฐานไดวาเพิรล เอส. บัก ตองการเนนย้ําถึงความงาม
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ของตั ว ละครเพื่ อ แสดงให เ ห็ น ว า ตั ว ละครชนชั้ น สู ง มั ก ถู ก นํ าเสนอให มี รู ป ลั ก ษณ อั น งดงาม
นอกจากนี้เพิรล เอส. บักยังสรางตัวละครอื่นๆที่มีความเกี่ยวพันใกลชิดกับตัวละครเอกและเปนผูที่
เกิดในตระกูลชนชั้นสูงใหมีลักษณะผูถึงพรอมดวยรูปลักษณอันงดงามเชนเดียวกัน ดังที่ปรากฏ
ในนวนิยายเรื่อง Pavilion of Women ผูประพันธไดกลาวถึงลักษณะของเมิ่ง (Meng) ผูเปนบุตร
สะใภของมาดามวู ผานความรูสึกของเหลียงโหม (Liangmo) บุตรชายของเธอ โดยกลาวใหเห็นวา
เหลียงโหมมีความพึงพอใจที่ได อยูกับเมิ่งภรรยารูปงามของเขา81 รวมถึงการนํ าเสนอใหเห็นถึง
ลักษณะของภรรยานอยที่มาดามวูหาใหแกสามีข องเธอวาเปนภรรยานอยที่มีรูปรางสวยโดยการ
พรรณาถึงการมีลักษณะเดนบนใบหนาอันเปนสิ่งแสดงถึงความงดงามหลายประการของสตรีเชน
ดวงตาที่กลมโต ผมสีดํา แกมแดงเรื่อ82 เปนตน เชนเดียวกับนวนิยายเรื่อง East Wind: West Wind
ที่กุย หลานได เลาถึงเรื่ องราวเกี่ย วกับภรรยาน อยคนที่สามของบิด าว าเปน ผูที่ผูค นต าง ๆ ลว น
“สรรเสริญความงามของเธอ” 83 ตัวอยางของการนําเสนอตัวละครในนวนิยายเรื่องตาง ๆ จึงสื่อให
เห็นว าครอบครัว ชนชั้นสูง มัก จะถูก ผูประพัน ธกําหนดใหมีคุณ สมบัติทางรู ปลัก ษณ อัน งดงาม
อยางไรก็ตามหากเปรียบเทียบรูปลักษณของตัวละครชนชั้นสูงกับตัวละครในสังคมชนชั้นลางจะทํา
ให เ ห็ น ถึ ง ความแตกต า งที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ตั ว ละครได อ ย า งชั ด เจนดั ง เช น ในนวนิ ย ายเรื่ อ ง
The Good Earth ที่ผูประพันธกลาวถึงตัวละครโอลันในฐานะเปนภรรยาของชาวนาที่ยากจนอยาง
หวางหลุงวา เธอเปนภรรยาที่ปราศจากความงามจนสามีถึงกับไมมีความรักในตัวเธอเลย แตใ น
ขณะเดียวกันผูประพันธไดสรางตัวละครโลตัส ภรรยานอยซึ่งเขามาอยูภายในบานของหวางหลุงใน
ครั้งที่เขามีฐานะมั่งคั่งแลว โลตัสกลับเปนภรรยาผูมีความงามจนหวางหลุงหลงในความงามของ
เธอจนคิดวา “หากโลตัสปรารถนาสิ่งใดแลว แมจะตองสละชีวิตเขาก็ยอมได”84 ดวยเหตุนี้จึงเห็น
ไดชัดวาการมีภรรยาของหวางหลุงในชวงเวลาที่ฐานะของครอบครัวตางกันมีสวนกําหนดลักษณะ
ของภรรยาใหแตกตางกันไปดวย จากเหตุผลนี้จึงเปนการยืนยันวาผูประพันธไดใชสถานภาพทาง
ครอบครัวของตัวละครใหมีสวนสําคัญตอการกําหนดรูปลักษณของตัวละคร
นอกจากนี้เพิรล เอส. บักไดแสดงใหเห็นภาพของชนชั้นสูงดวยการสะทอนรูปแบบวิถีการ
ดําเนิ นชีวิต โดยแสดงใหเห็นวาความเปน อยูข องกลุมบุคคลดังกลาวลวนมีความสุข สบายทั้งสิ้น
เชนนวนิย ายเรื่อง Pavilion of Women ผูประพัน ธได แสดงใหเห็น ถึงการใชชีวิ ตของมาดามวู
ที่เพียบพรอมดวยความสุขสบายไวในตัวบทวรรณกรรมหลายครั้ง เชนการบรรยายถึงวิธีการอาบน้าํ
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ของตัวละครซึ่งมีสวนชวยใหผูอานเห็นวา มาดามวูแทบไมตองจัดการกับสิ่งใด ๆในแตละวันของ
เธอเลย แมวาสิ่งนั้นจะเปนเรื่องสวนตัวของเธอก็ตาม
In silence Ying finished combing the long hair and
scenting it and braiding it. She would sit into a coil for Madame
Wu’s bath, and then she supervised the pouring of the water in
the bathroom. There stood a deep round jar of green-line pottery,
and two water carriers brought in great wooden buckets of hot
and cold water through an outer door and poured it in and went
away again. Ying tried the water with her hand and dropped in
scent from a bottle and then, holding fresh soap and silken
towels, she went into the other room.85
การบรรยายถึงพฤติกรรมการอาบน้ําของมาดามวูซึ่งเปนสิ่งที่ตัวละครกระทําโดยปกติยังมี
นัยแสดงใหเห็นถึงการใหคาความสําคัญของชีวิตตัวละครในฐานะสตรีชั้นสูงที่มีคาเหนือกวาคน
ระดั บลางทั่ว ไป กลาวคือแมว าเหตุก ารณ ก ารอาบน้ํ าจะเปน เหตุ ก ารณ เล็ก น อยของเธอ แต ใ น
ขณะเดี ย วกั น เหตุ ก ารณ ดั ง กล า วมี ค วามหมายถึ งการรั บ ผิด ชอบในหน า ที่ ข องคนถึง สามคน
ยิ่งไปกวานั้นภาพของตัวละครมาดามวูกับความเปนอยูที่สุขสบายของเธอ ยังคงเห็นไดชัดยิ่งขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับตัวละครชนชั้นลางของสังคมเชนหวางหลุง เมื่อครั้งที่ยังเปนชาวนาผูยากจน วิธีการ
อาบน้ําของหวางหลุงจึงแตกตางจากการอาบน้ําของมาดามวูโดยสิ้นเชิง เพราะหวางหลุงไมเคย
อาบน้ํ าทั่วตั วสักครั้งเดี ย วนอกจากในวั นแตงงานของเขาและเขาจะเอาน้ําไปรดตน ไมหลังจาก
อาบน้ําเสร็จเพื่อไมใหเปนการสิ้นเปลือง86 จากการเปรียบเทียบตัวอยางการอาบน้ําของตัวละครทั้ง
สองที่มีฐานะทางสังคมแตกตางกันโดยสิ้นเชิงทําใหเห็นวาหวางหลุงผูมีความเปนอยูที่ขัดสนจะใช
น้ําอยางคุมคาที่สุด ในขณะที่การอาบน้ําของมาดามวูกลายเปนกิจกรรมที่สรางความสําราญใหเธอ
ไดอยางเต็มที่
นอกจากการนําเสนอภาพการใชชีวิตของชนชั้นสูงที่แตกตางจากชนชั้นลางแลวเพิรล เอส.
บักยังนําเสนอใหเห็นพฤติกรรมการบริโภคของตัวละครชนชั้นสูงในฐานะภาพสะทอนการใชชีวิต
ที่ฟุมเฟอยได เปนอย างดี ดังเชนนวนิ ยายเรื่ อง The Good Earth ผูประพันธไดบรรยายถึง
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พฤติกรรมในการบริโภคของโลตัส หลังจากเขามาอยูในบานของหวางหลุงในยามที่เขามั่งคั่ง โดย
ชี้ใหเห็นวาอาหารที่โลตัสกินอยูเปนปกติ “เปนอาหารที่มีราคาแพง ซึ่งสงมาจากเมืองทางใต และ
อาหารหลายอยางเปนของที่หวางหลุงไมเคยรูจักมากอน”87 โดยการจัดหาของคุคคูผูเปนคนรับใช
เหตุการณที่เกิดขึ้นจึงยังเปนการสะทอนใหเห็นอีกวา สําหรับบุคคลผูมีอันจะกินซึ่งเคยผานความ
ทุกขยากมากอน จนกระทั่งประสบความสําเร็จในชีวิตภายหลัง เชนหวางหลุงมักจะยังคงดํารงชีวิต
อย างเรี ยบงาย ดังที่เพิร ล เอส. บักอธิบายวาอาหารต าง ๆ ของโลตัสเปนอาหารที่เขาไมเคยรู จั ก
รวมถึงการอธิบายความรูสึกของหวางหลุง ที่ตองยอมจายเงินใหกับคุคกูอยางไมเต็มใจ จนสิ่งที่
เกิดขึ้นกลายเปน“หนามยอกอกเขาอยูตลอดเวลา” 88 นับไดวาพฤติกรรมการบริโภคของโลตัสได
สื่อใหเห็นวา อาหารในครอบครัวของคนมีฐานะมิไดถูกมองวาเปนเพียงสิ่งหลอเลี้ยงรางกายเทานั้น
หากแต เ ป น สั ญ ลั ก ษณ ข องการมี ชี วิ ต ที่ ห รู ห ราฟุ ง เฟ อ เหนื อ คนทั่ ว ไปในสั ง คมอี ก ด ว ย เช น
เดียวกับนวนิยายเรื่อง Pavilion of Women ที่เพิรล เอส. บัก ไดใชเหตุการณในงานจัดเลี้ยงงาน
ครบรอบวันเกิดปที่สี่สิบของมาดามวู โดยใหตัวละครที่ไปรวมในงานตางมีความ“พอใจเมื่อไดเห็น
อาหารอันโอชะ”89 ดวยเหตุนี้บทบาทของอาหารจึงถูกคาดหวังและกลายเปนสิ่งสรางความสําราญ
ใหมากกวาเปนเครื่องยังชีพ ดังที่ผูประพันธไดบรรยายถึงการเลี้ยงอาหารที่ใชเวลานานและอาหาร
จํานวนมากมาย
The feast went on its long pleasant course. The sweet was
followed by meats, and then at last by the six bowls. Instead of rice
the cook had made long fine noodles, because a birthday feast and
the long noodles were a symbol of long life. […]90
เหตุการณดังกลาวจึงเปนการแสดงถึงบทบาทของ “อาหาร” ในครอบครัวชนชั้นสูงวาเปนสิ่ง
แสดงออกถึงคานิ ย ม ความเชื่ออัน มีผลต อการกําหนดพฤติ ก รรมต อการบริ โ ภคได เปน อย างดี
นอกจากนี้การแสดงใหเห็นวิ ธีก ารทําอาหารและการกิน อาหารของตัวละครตางชี้ใ หเห็นวา ตั ว
ละครไม ไ ด คํ านึ ง ถึง บทบาทของอาหาร ในฐานะเป น เครื่ อ งทํ าให ชีวิ ต อยู ร อดได แ ต อย างใด
นอกจากนี้การนําเสนอภาพการตอสูชีวิตอยางยากลําบากของตัวละครชนชั้นลาง ซึ่งตองเผชิญกับ
ความอดอยากในคราวเกิด ทุพภิ กขภัยยั งคงเปนการใหภาพตรงกัน ขาม ที่สามารถสนับสนุ นให
ผูอานเห็นถึงความเปนอยูอันสุขสบายของชนชั้นสูงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการอธิบายถึงพฤติกรรม
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การบริโภคอาหารของชาวนาในยามอดอยากดังที่ปรากฏในเรื่อง The Good Earth วาชาวนายอม
กินทุกอย างเพื่อใหตนเองมีชีวิต รอด แมสิ่งที่พวกเขากินจะไมใชอาหารที่เคยกินตามปกติก็ตาม
หากแตเปนซังขาวโพด เปลือกไม หรือแมแตหญา91
ความอดอยากที่เกิดขึ้นจนเปนสาเหตุ ใหบรรดาลูกของหวางหลุงซึ่งเคยมีรางกายสมบูร ณ
“กลายเปนผอมเหลือแตกระดูกเหมือนกระดูกของนก”92 และไมเพียงแตครอบครัวของหวางหลุง
เทานั้นที่ตองเผชิญกับความทุกขยากอยางแสนสาหัสนี้ หากแตคนในหมูบานตางก็ประสบกับชะตา
กรรมอั น เลวร า ยร ว มกั น จนทํ า ให พ วกเขาต อ งกิ น เนื้ อ สุ นั ข และบางรายถึ ง กั บ กิ น เนื้ อ คน
ดวยความหวังเพียงเพื่อใหเกิดเรี่ยวแรงไปไหนมาไหนได93 อยางไรก็ตามแมวาการนําเสนอภาพ
เหตุ ก ารณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ของตั ว ละครจะไม ไ ด เ กิ ด จากจุ ด ประสงค ข องผู ป ระพั น ธ ที่ ต อ งการจะ
เปรียบเทียบความเปนอยูร ะหวางชนชั้นลางกับชนชั้นสูงก็ตาม แตนั บไดวาเหตุก ารณดังกลาวมี
สวนชวยเนนย้ําถึงบทบาทของอาหารที่ตางกันระหวางคนทั้งสองชนชั้นไดเปนอยางดี
นอกจากนี้เพิรล เอส. บัก ยังไดนําเสนอใหเห็นวาคนในสังคมชั้นสูงเปนผูไดรับโอกาสตาง ๆ
เหนือจากคนสวนใหญซึ่งอยูในระดับรากหญา และโอกาสสําคัญที่พวกเขาไดรับซึ่งปรากฏอยูใน
นวนิยายหลายเรื่องคือโอกาสทางการศึกษา ดังจะเห็นไดวาตัวละครชนชั้นสูงสวนใหญจะเปนคนที่
มีความรูดังเชนในนวนิยายเรื่อง East Wind: West Wind ที่กุยหลานไดเลาถึงพี่ชายของตนวามี
โอกาส ไปเรียนตอที่อเมริกา94และการเลาเรื่องของกุยหลานยังคงสะทอนใหเห็นคานิยมของคนใน
สังคมชั้นสูง ที่มักสงบุตรหลานไปเรียนตอยังตางประเทศ ดังที่เธอไดเลาวา“ดูจะเปนธรรมเนียมไป
เสี ย แล ว ที่ ค นมี ฐ านะจะต อ งส ง บุ ต รหลานไปเรี ย นต อ ต า งประเทศ”95 นอกจากนี้ ใ นเรื่ อ ง
The Good Earth ผูประพัน ธได นํ าเสนอถึงความคิด ของหวางหลุงในคราวที่เปน เศรษฐีแลว
ซึ่งเขาก็มีความคิดที่จะสงบุตรชายเขาไปเรียนหนังสือในเมือง96
นอกจากโอกาสทางการศึก ษาที่มัก จะเกิด ขึ้น กับครอบครั ว ชนชั้น สูงโดยสว นใหญ แล ว
เพิรล เอส. บัก ยังคงสะทอนใหเห็นวา สตรีในชนชั้นสูงยังมีโอกาสสรางปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น
ที่อยูนอกครอบครัวของตน หรืออาจกลาวไดวาสตรีในครอบครัวชนชั้นสูง มักไมถูกจํากัดพื้นที่
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เชนสตรีในชนชั้นลาง ในนวนิยายเรื่อง Pavilion of Women ผูประพันธไดนําเสนอใหเห็นถึง
โอกาสในการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นของมาดามวู ในงานจัดเลี้ยงวันครบรอบวันเกิดของเธอ ซึ่งมีการ
ชุมนุมผูคนเปนจํานวนมาก97 การบรรยายเหตุการณดังกลาวไมเพียงแตจะชี้ใหเห็นวา นอกจากมา
ดามวู จ ะเป น ผู มีโ อกาสในการมี ปฏิสั มพั น ธกั บผู อื่น แลว แต ผูป ระพัน ธ ยั ง นํ าเสนอให เห็ น ถึ ง
ประโยชนที่เกิดจากการการมีปฏิสัมพันธกับคนทั่วไปวาสถานะอันสูงสง ที่ไดรับการยอมรับจาก
สังคมของเธอ มีสวนชวยใหไดรับการยกยองจากผูอื่น ดวยเหตุนี้การมีชีวิตของมาดามวูจึงเปน
การสรางคุณคาใหกับตนเองมากยิ่งขึ้นเนื่องจากเธอคิดวา “อายุขัยเปนสิ่งที่นําเกียรติยศมาสูเธอ”98
เหตุการณทั้งหมดที่เกี่ยวของกับชีวิตของตัวละครชนชั้นสูง เปนการชี้ใหเห็นวาชนชั้นสูงของสังคม
เปน ผูที่ได รั บโอกาสและสวั สดิ ภ าพในการดํ าเนิ น ชีวิ ต ที่เหนื อกว าคนในระดั บลางของสังคม
ยิ่งไปกวานั้นอาจกลาวไดวาตัวละครชนชั้นสูงในนวนิยายของเพิรล เอส. บักไดชวยใหเห็นภาพ
ความเหลื่อมล้ําทางสังคมที่เกิดขึ้นกับสังคมจีนในสมัยกอนไดเปนอยางดี

3.2.2 ปญหาภายในครอบครัวชนชั้นสูง
นวนิ ย ายของเพิ ร ล เอส. บั ก ไม เ พี ย งแต จ ะทํ า ให ผู อ า นได เ ห็ น ถึ ง ภาพของชนชั้ น สู ง
ในฐานะเปนกลุมคนที่ถูกกําหนดดวยภาพของการมีคุณภาพชีวิตที่เหนือกวาคนในสังคมระดับราก
หญาเทานั้น หากแตเหตุการณในชีวิตของตัวละครหลายตอนในนวนิยายหลายเรื่อง ไดสะทอนให
เห็นวาการเกิดเปนชนชั้นสูงทําใหตัวละครตองเผชิญหนากับปญหาในรูปแบบตาง ๆ กันโดยสวน
ใหญ มั ก จะเป น ปญ หาที่ เกิ ด ขึ้น เฉพาะกั บชนชั้ น สูง เทา นั้ น ในเบื้ องต น พบว า เพิ ร ล เอส. บั ก
ไดนําเสนอใหเห็นถึงขอบกพรองของการเกิดเปนชนชั้นสูงของสังคม เชนปญหาความสัมพันธที่
หา งเหิ น ของสมาชิ ก ในครอบครั ว โดยป ญ หาดั ง กลา วได เ กิ ด ขึ้ น กั บ ตั ว ละครหลายประเภท
ภายใตปจจัยที่แตกตาง เชนปญหาความสัมพันธหางเหินระหวางตัวละครแมและลูก โดยผูประพันธ
ไดบรรยายถึงวิธีการเลี้ยงลูกของตัวละครแมบางคน ซึ่งเลือกซึ่งจะไมเลี้ยงลูกดวยตนเอง หากแตให
ผูอื่นเปนผูกระทําหนาที่แทนตน เพื่อหลีกเลี่ยงความลําบากกับการเลี้ยงบุตรและสามารถรักษาความ
งามของตนใหเปนที่ตองการของสามีไดตอไป ดังที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง Pavilion of Women
เพิรล เอส. บัก ไดกลาวถึงความตองการของเมิ่ง ลูกสะใภของมาดามวู วาเธอไมตองการใหตนเอง
สูญเสียความงามจากการใหนมบุตร ดังนั้นเธอจึงตองจางคนอื่นมาเปนแมนมใหกับบุตรชายของ
เธอ99 เชนเดียวกับนวนิยายเรื่อง East Wind: West Wind ที่กุยหลานไดเลาถึงพฤติกรรมของภรรยา
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คนที่สี่ของบิดาวาไมยอมเลี้ยงลูกดวยตนเอง หากแตใหคนรับใชเปนผูเลี้ยง โดยเธอหวังวาการที่ไม
ตองเลี้ยงลูกจะทําใหเธอสามารถไปที่ตาง ๆ กับสามีได
After her baby was born, the Fourth Lady thought that of
course my father would take her about with him again. She did not
nurse the child herself lest she spoil her beauty. Instead she gave
him to a sturdy slave-woman. […] His own mother paid little
attention to him, except to dress him in red on a gala day and put
little cat-faced shoes upon his feet, and play with him a brief while.
When he cried she thrust him impatiently back into the slave’s
arms. 100
การที่กุยหลานบรรยายถึงพฤติกรรมของภรรยาคนที่สี่ของบิดาดังกลาวจึงสะทอนใหเห็นถึง
การขาดความเอาใจใสใ นบุต รของตนซึ่งเกิดขึ้นกับสตรีในสังคมชั้นสูงบางคน ปรากฏการณ ที่
เกิดขึ้นจึงเปนการใหมุมมองเกี่ยวกับสายสัมพันธระหวางแมกับลูกที่หางเหินกัน ยิ่งไปกวานั้นการ
ที่ผูประพันธไดบรรยายพฤติกรรมของตัวละครวา “หลอนจะผลักไสลูกใหกับคนใชทันทีที่ลูกรอง”
เปนการเนนย้ําถึงความไมเอาใจใสในบุตรซึ่งมีผลมาจากการขาดความสายสัมพันธอันดีระหวาง
มารดากับบุตร
นอกจากการชี้ใหเห็นความสัมพันธเหินหางระหวางมารดากับบุตร อันเกิดจากความตั้งใจ
ของมารดาที่ต องการจะใหต นเปน ที่พอใจแกสามีอยูต ลอดเวลาแลว เหตุ การณดั งกลาวจึ งมีนั ย
สะทอนใหเห็นวา การมีทางเลือกอันเกิดจากอํานาจเงินของคนชั้นสูงวาไมไดหมายถึงผลดีสําหรับ
พวกเขาเพีย งอย า งเดี ย วเทา นั้ น หากแต สามารถสร างผลลัพธ ใ นด า นลบใหเกิด ขึ้น ได เชน กั น
เพิรล เอส. บักยังไดนําเสนอใหเห็นความหางเหินระหวางพี่กับนอง อันเกิดจากการถูกจํากัดพื้นที่
การอยู อ าศั ย ภายในบ า น เนื่ อ งจากรู ป แบบความเป น อยู แ บบครอบครั ว ขยายของคนชั้ น สู ง
มักมีจํานวนสมาชิกอยูรวมกันเปนจํานวนมาก การจัดแบงพื้นที่ในการอยูอาศัยโดยใชเงื่อนไขทาง
เพศสภาพเปนเกณฑ จึงเปนสิ่งจําเปนที่จะตองมี เพื่อสรางความเปนระเบียบและงายตอการดูแล
ดวยเหตุนี้การแบงพื้นที่อาศัยจึงกลายเปนการจํากัดพื้นที่ ในการสรางปฏิสัมพันธระหวางกันและ
กันของสมาชิกในครอบครัว และกีดกั้นพวกเขาไปโดยปริยาย ผูประพันธไดชี้วาผลจากการกระทํา
ดังกลาววาสงผลใหเกิดความรูสึกหางเหินกับสมาชิกในครอบครัว ดังที่ปรากฏในนวนิย ายเรื่อง
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East Wind: West Wind กุยหลานไดเลาเรื่องที่เธอและพี่ชายถูกแยกออกจากกัน จนกระทั่งพี่ชาย
ของเธอเกิดความรูสึกละอายในการอยูรวมกับผูหญิง แมจะเปนสมาชิกในบานก็ตาม
[…] But he was a boy and I only a girl, and when he was
nine and I six years of age, he was taken out of the women’s
apartments into those where my father lived. We seldom met then,
for as he grew older he considered it shameful to visit among the
women; moreover, my mother did not encourage it.101
การเลาถึงความรู สึกละอายของพี่ชายในชวงเวลาที่เขาตองอยู กับผูหญิง แมจะเปนสมาชิก
ภายในบานของเขาก็ต าม สะทอนใหเห็น ถึงผลลัพธจากการถูก จํากัดพื้นที่ข องคนในครอบครั ว
ตระกูลชั้นสูงวา เปนการทําลายความใกลชิดที่สมาชิกในครอบครัวพึงมีตอกัน ยิ่งไปกวานั้นคําพูด
ของตัวละครที่กลาววา “เขาเปนเด็กผูชายและฉันเปนเพียงเด็กผูหญิงคนหนึ่ง” ทําใหเห็นวาธรรม
เนียมปฏิบัติในครอบครัวของกุยหลาน ทําใหเธอเริ่มรับรูถึงการถูกแบงแยกระหวางเธอกับพี่ชาย
ตั้งแตอายุเพียง 6 ป นอกจากนี้เพิรล เอส. บักยังไดกลาวถึงความรูสึกของกุยหลานที่มีตอการที่ตน
ถูกแยกจากพี่ชายวาเธอมีความคิดถึงพี่ชายของเธอเปนอยางมากจนถึงกับตองแอบเขาไปในเขตซึ่ง
เปนสถานที่เฉพาะสําหรับผูชายโดยหวังวาจะไดพบพี่ชายของเธอที่นั่น102 หากแตเธอก็ไมสามารถ
พบพี่ชายของเธอไดบอยครั้ง103 เรื่องเลาของกุยหลานจึงเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งในการบงชี้ผลลัพธ
ดานลบจากการเกิดในตระกูลชนชั้นสูงวาทําใหปฏิสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวมีความหาง
เหินกัน
การนําเสนอใหเห็นปญหาจากความวุนวายอันเกิดจากการอยูรวมกันของสมาชิกหลายคน
ภายในครอบครั ว ยั ง คงปรากฏในนวนิ ย ายหลายเรื่ อ งโดยมี ก ารชี้ ใ หเ ห็น ว า ความวุ น วายของ
ครอบครัวชนชั้นสูงเกิดจากการอาศัยอยูรวมกันเปนจํานวนมากจนบอยครั้งสมาชิกในครอบครัวมัก
ทะเลาะหรือมีความเปนอยูที่ขัดแยงกันภายใตสาเหตุที่แตกตางกันไป ปญหาเรื่องการทะเลาะกัน
ระหวางภรรยานอยนับเปนสิ่งที่เห็นไดบอยครั้ง นวนิยายเรื่อง East Wind: West Wind กุยหลานได
เลาถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นภายในบานของเธอ ซึ่งมีภรรยานอยของบิดาอยูรวมกันเปนจํานวนมากวา
พวกภรรยานอย“มักจะทะเลาะกันอยางเอาเปนเอาตายเพื่อใหเปนที่พอใจของบิดา”104 ของเธอ เชน
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เดียวกับนวนิยายเรื่อง Pavilion of Women ที่เพิรล เอส. บักใชคําพูดของมาดามคัง
(Madam
Kang) ที่เลาเรื่องครอบครัวของเธอในวัยเด็กใหแกมาดามวูฟง เปนการแสดงถึงความวุนวายอันเกิด
จากการมีภรรยานอยของบิดาของเธอ โดยมาดามคังไดกลาววาการมีเมียนอยแตละครั้งของบิด า
หมายถึงความวุนวายภายในครอบครัว
[…] when my father took a concubine my mother cried and
tried to hang herself, and we had to watch her night and day, and
when he took a second concubine the first one swallowed her
earrings, and so it went until he had the five he end with. They all
hated one another and contend for him. […]105
นอกจากการชี้ใหเห็นวาการอยูรวมกันของภรรยานอยเปนจํานวนมาก จะเปนสาเหตุใหเกิด
ความวุนวายภายในครอบครัวของชนชั้นสูงแลว เพิรล เอส. บักยังคงชี้ใหเห็นวาการอยูรวมกันของ
สมาชิกจํานวนมาก ยอมเปนเรื่องยากที่ผูนําครอบครัวจะสามารถยับยั้งความไมลงรอยอันเกิดขึ้นได
ในนวนิยายเรื่อง The Good Earth ผูประพันธไดบรรยายถึงปฏิสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว
ของหวางหลุงที่ไมลงรอยกัน โดยมีสาเหตุสําคัญลวนเกี่ย วของกับผลประโยชน ในทรัพยสมบัติ
ทั้งสิ้น จนหวางหลุงผูเปนผูนําครอบครัวเกิดความหนักใจ
So the two women hated each other increasingly, and the
thing was the more bitter because the two brothers did not love
each other well. […] So when the two wives hated each other,
their hatred spread to the man also and the courts of the twos
were full of anger and Wang Lung groaned because there was no
peace in his house.106
การบรรยายถึงการทะเลาะกัน ของสมาชิก ในครอบครั ว ของหวางหลุงดั งกลาว เปน การ
สะทอนภาพความวุนวาย ที่มีลักษณะเกี่ยวเนื่องกันแบบปญหาลูกโซ โดยการทะเลาะกันดังกลาว
ไมไดสงผลลัพธแตเพียงความสัมพันธกับคูกรณีเทานั้น หากแตยังสงผลตอความสัมพันธของบุคคล
ที่เกี่ยวของดวยอีกเชนกัน การกลาวถึงพฤติกรรมของลูกชายของหวางหลุงทั้งสองคน ซึ่งมีความกิน
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แหนงแคลงใจตอกันตามภรรยาของตน จึงยังเปนการชี้ถึงขอเสียในการเปนครอบครัวใหญ ที่ผูนํา
ครอบครัวตองรับมือกับเรื่องวุนวายที่จะเกิดขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได ยิ่งไปกวานั้นการที่ผูประพันธ
ไดกลาววา “ไมมีความสงบสุขในบานของหวางหลุง” จึงมีนัยชี้ใหเห็นวา ยิ่งครอบครัวชนชั้นสูงมี
สมาชิกมากเพียงใด ยอมหมายถึงความวุนวายที่เกิดขึ้นมากเพียงเทานั้น ทั้งนี้หากเปรียบเทียบใน
คราวที่หวางหลุงเปน ชาวนาที่ยากจนและมีสมาชิก ในครอบครัวอยูน อย ปญ หาความบาดหมาง
ระหวางสมาชิกในครัวหาไดปรากฏแตอยางใด
นอกจากนี้ในบางครั้งผูนําครอบครัวตองเผชิญหนากับการยอมใหผูที่ตนไมพึงใหอาศัยเขามา
อยูในบานในฐานะที่พักพิง ในนวนิยายเรื่อง The Good Earth ผูประพันธไดนําเสนอเหตุการณที่
หวางหลุงตองเผชิญหนากับการมาอยูอาศัยของอาและครอบครัว ซึ่งเกิดขึ้นภายในบานของตน ทัง้ นี้
อาของหวางหลุงเปนบุคคลที่เคยสรางความโกรธเคืองใหแกเขาไวในอดีตอยางมาก การมาอยูของ
อาและครอบครัวไดสรางความหนักใจใหเกิดแกเขา ดวยการสรางปญหาตางๆของอาอยูตลอดเวลา
เชนการใชชีวิตอยางเกียจครานและฟุมเฟอย ตลอดจนปญหาใหญนอยตางๆที่สรางความเสียหาย
ใหแกครอบครัวของเขา
[…] he remembered in the crowed space of time all that he
had endured because of his uncle; how of old his uncle had tried
to force him to selling of his land, and how they lived here, these
three, eating and drinking and idle, and how his uncle’s wife ate
of the expensive foods Cuckoo brought for Lotus, and now how
his uncle’s son had spoiled his own fair lad. […]107
แมวาการมาอยูของอาและครอบครัวจะสรางความหนักใจใหแกหวางหลุงมากเพียงใดก็ตาม
แตเขาก็ไมสามารถไลบุคคลเหลานั้นออกจากบานไปได เนื่องจากเขาทราบวาอาเปนสมาชิกของ
กองโจรที่ปล น ชาวบา น ดั งนั้ น การให ที่อาศัย แกอาของเขาจึ ง เปน หลัก ประกัน ใหแก เขาและ
ครอบครัว และจากการที่หวางหลุงตองยอมเลือกกระทําสิ่งดังกลาวทําใหเขาถึงกับ “ตกอยูในฐานะ
ลําบากดังที่ไมเคยมีมากอน”108 ดวยเหตุนี้เหตุการณที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของหวางหลุงจึงเปนการ
สะทอนใหเห็นถึงปญหาของครอบครัวชนชั้นสูงวาอาจเกิดจากการที่ครอบครัวกลายเปนทีพ่ กั พิงแก
คนกลุมตางๆ โดยเฉพาะกลุมคนที่สมาชิกในครอบครัวไมปรารถนาจะรับเขามาอยูดวย
107
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แมวาเหตุการณที่เกิดขึ้นกับชีวิตของตัวละครชนชั้นสูงของสังคมจะเปนการแสดงใหเห็นวา
พวกเขาได รั บ อภิ สิ ท ธิ์ ต า งที่ เ หนื อ จากชนชั้ น ล า งของสั ง คมมากมายเพี ย งใดก็ ต าม แต ใ น
ขณะเดียวกันเหตุการณที่เกิดขึ้นในนวนิยายหลายตอนก็ชวยสะทอนภาพในมุมกลับ ซึ่งชี้ใหเห็นวา
วิถีชีวิตของคนชั้นสูงถูกจํ ากัดอิสรภาพ ทั้งจากการถูกเพงเล็งจากคนทั่ว ไปในสังคมและจากการ
สรางกรอบของประเพณีมาผูกมัดดวยตัวของพวกเขาเอง ในเบื้องตนพบวาครอบครัวชนชั้นสูงได
กลายเปนที่สนใจจากบุคคลทั่วไปเปนอยางมาก จนบางครั้งการใชชีวิตหรือการตัดสินใจกระทําบาง
สิ่ง บางอย าง กลายเป น การสร า งเสี ย งวิ พ ากษ วิ จ ารณ อ ย า งหลีก เลี่ ย งไมไ ด ในนวนิ ย ายเรื่ อ ง
Pavilion of Women เพิรล เอส. บักไดแสดงใหเห็นปฏิกิริยาของสมาชิกในครอบครัวของมาดามวูที่
มีตอเธอหลังจากตัดสินใจที่จะหาภรรยานอยใหกับสามีผานคําพูดของหรูหลาน (Rulan) ผูเปนสะใภ
ของเธอซึ่งกลาวเปนเชิงทวงติงตอมาดามวู ดวยเกรงวาการตัดสินใจของเธออาจจะเปนสาเหตุให
“คนทั่วไปพากันหัวเราะเยาะ”109 ในขณะเดียวกันผูประพันธยังเนนย้ําใหเห็นถึงความรูสึกของหรู
หลาน ที่ตระหนักถึงการตกอยูภายใตการวิพากษวิจารณจากคนทั่วไปผานคําพูดของเธอ ซึ่งกลาว
เปนเชิงผิดหวังกับมาดามวู หลังจากทราบวามาดามวูกําลังหาภรรยานอยใหกับนายวูผูเปนพอสามี
ของเธอ โดยหรูหลานไดกลาวเปนเชิงตัดพอวาในขณะที่เธอเดินขบวนเรียกรองการตอตานการมี
เมียนอยแตสิ่งดังกลาวกลับเกิดขึ้นกับแมสามีของเธอเอง
“Many of us worked hard to abolish concubinage,” she
declared…We carried banners insisting on the one-wife system of
marriage as they have it in the West. I myself carried a blue banner
that bore in white letters the words, ‘Down with concubines.’ Now
when someone in my own family, my own husband’s mother, does a
thing so old-fashioned, so-so wicked-for it is wicked, Mother, to
return to the old cruel ways. 110
ความรูสึกที่วา “มาบัดนี้กลับเปนครอบครัวฉันเสียเอง ที่ยังคงกระทําในสิ่งลาสมัย” เปนการ
แสดงออกถึงความอับอายของหรูหลาน ซึ่งเกิดจากการเกรงกลัวตอการตกเปนที่วิพากษวิจารณของ
ผูอื่น การบรรยายถึงความรูสึกของหรูหลานในลักษณะดังกลาวนี้เปนการแสดงใหเห็นวาคนชั้นสูง
มักจะมีความหวาดระแวง จากการตกเปนเปาสําหรับการวิพากษวิจารณจากคนทั่วไปเปนอยางมาก
จากเหตุ ก ารณ เ ดี ย วกั น สามารถเข า ใจได ว า แม ช นชั้ น สู ง จะอยู ใ นฐานะอภิ สิ ท ธิ์ ช นก็ ต าม
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แตสถานภาพดังกลาวมีความเปราะบางซึ่งพวกเขาตองคอยระวังตนเองจากการเฝามองโดยผูอื่นดวย
เชนกัน นอกจากการชี้ใหเห็นการขาดอิสรภาพของคนชั้นสูงซึ่งพวกเขาตองใหความสนใจกับการ
ถูกจองมองโดยผูอื่นแลวเพิรล เอส. บักยังไดสรางเหตุการณในนวนิยายบางเรื่องเพื่อชี้ใหเห็นการ
ขาดอิสรภาพที่เกิดจากการผูกติดวิถีชีวิตของตนเองกับขนบธรรมเนียมมากเกินไปจนเปนสาเหตุให
สิ่งตางๆมีอํานาจตอการกําหนดแนวทางและผูกมัดชีวิตของตัวละคร ดังที่เพิรล เอส. บักไดแสดง
ภาพการขาดอิสรภาพทางจิตใจของคนชั้นสูงซึ่งเกิดจากการสรางกรอบใหกับตนเองดวยการยึดถือ
ขนบธรรมเนีย มแบบเกาอย างเหนี ยวแน น จนกลายเปนการสร างความความทุก ขใ หเกิด ขึ้น กับ
ตนเองและคนรอบขาง ดังที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง East Wind: West Wind ผูประพันธไดนําเสนอ
ใหเห็น ถึงผลลัพธจ ากการยึ ด ติ ด ในคานิ ย มเกา ที่มารดาของกุย หลานมี อยู อย างเหนี ย วแน น จน
กลายเปนปญ หาภายในครอบครัว อยางหลีกเลี่ยงไมได ในเบื้องต นเพิรล เอส. บักไดบรรยายถึง
ลักษณะของมารดาของกุยหลาน ในฐานะเปนตัวละครมารดา“ที่มีความคิดแบบอนุรักษนิยม”111
เพื่ อ ให ผู อ านเห็ น ถึ ง การมี วิ ถีชี วิ ต ที่เ คร งครั ด ต อ ขนบธรรมเนี ย มโบราณ กุย หลานได เล า ถึ ง
พฤติกรรมการสืบทอดและยึดถือในขนบธรรมเนียม ที่บรรพบุรุษของเธอสืบทอดตอกันมาอยาง
เครงครัด ตลอดจนในสมัยของบิดาและมารดาของเธอ
You know that for five hundred years my revered ancestors
have lived in this age-old city of the Middle Kingdom. Not one of
the august ones was modern; nor did he have a desire to change
himself. They all lived in the quietness and dignity, confident of
their rectitude. Thus did my parents rear me in all the honoured
tradition. […]112
การบรรยายถึงพฤติกรรมของบรรพบุรุษซึ่งปฏิบัติสืบทอดกันมาวาไมมีใครปฏิบัติตนเปนคน
ทัน สมัย หรื อต องการที่จ ะเปลี่ย นแปลงตนเอง จึงทําใหแกผูอานได ทราบว ากุยหลานเติ บโตมา
ทามกลางกระแสความเปนนักอนุรักษนิยมที่รุนแรงของครอบครัว ยิ่งไปกวานั้นคํากลาวเดียวกันนี้
ยังทําใหเห็นการสืบทอดพฤติกรรมที่เครงครัด และการเลี้ยงลูกใหอยูภายในกรอบของขนบโบราณ
ของมารดาของกุยหลาน ตลอดทั้งเปนการสรางความเขาใจในตัวละครใหแกผูอานวาตัวละครไดให
ความสําคัญตอคานิยมดังกลาวเชนไร หลังจากนั้นเพิรล เอส. บักไดสรางเหตุการณใหบุตรชายของ
มารดากุยหลานไปเรียนหนังสือยังตางประเทศและเมื่อเขากลับมายังบานที่ประเทศจีน เขานําภรรยา
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ชาวตางประเทศกลับมาดวย พรอมทั้งมีความตั้งใจที่จะแตงงานกับเธอ113 การกระทําดังกลาวจึงเปน
สิ่งที่สรางความเสียใจใหแกมารดาเปนอยางมาก เนื่องจากมารดาไดจัดหาคูหมั้นใหเขาแลว อีกทั้ง
เหตุการณดังกลาวยังสงผลใหมารดาลมปวยถึงกับนอนติดอยูกับที่114พรอมกับอยูในภาวะนอนรอ
ความตายในที่สุด
I sat alone with her at midnight. She lay as she has lain
these ten days, a thing of bronze-immovable. She had not spoken
or eaten. Her spirit had already heard the call of the higher
voices, and only her strong heart was left to beat itself out into
feebleness and silence.115
การบรรยายถึงสภาพของมารดากุยหลานวาเปนเหมือน “สําริดที่เคลื่อนไหวไมได” และการ
กลาววา “วิญญาณของทานไดยินเสียงเรียกมาจากเบื้องบน” จึงเปนการเนนย้ําใหผูอานเห็นถึงสภาพ
ของตัวละครวาไมตางอะไรไปจากซากศพ การที่ผูประพันธไดพรรณาถึงสภาพของมารดาของ
กุยหลานกอนเสียชีวิตดังกลาวจึงเปนการสะทอนถึงความพายแพของคนชั้นสูง ผูกักขังตนเองอยูใน
กรอบของพันธนาการแหงขนบโบราณวา ไมสามารถตานทานกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก
สมัยใหมได สงผลใหตนเองตองเผชิญกับชะตากรรมอันเลวรายในที่สุด เหตุการณที่เกิดขึ้นจึงเปน
การสะท อนถึ งผลจากการขาดอิ สรภาพทางจิ ต ใจ ซึ่ งสื บเนื่ อ งมาจากการผูก ติ ด ตนเองไว กั บ
ขนบธรรมเนียมแบบเกา วาเปนการสรางความทุกขใหกับชีวิต จากตัวอยางเหตุการณในชีวิตของ
ตัวละครชนชั้นสูงที่นํ าเสนอใหเห็น ปญหาภายในครอบครัว จึงเปน การสะทอนความเปนอยูอัน
แตกต างจากความเขาใจของคนทั่ว ไป ซึ่งมัก จะมองชนชั้น ดั งกลาวด วยมุมมองเพีย งดานเดี ย ว
ดวยเหตุนี้จึงเห็นไดวาตัวละครที่สะทอนภาพการใชชีวิตแบบชนชั้นสูงจึงไมไดเปนเพียงกลุมคน
ซึ่งมีความเปนอยูอยางสุขสบายเทานั้น หากแตสถานภาพของความเปนชนชั้นสูงยังมีสวนทําใหตัว
ละครตองประสบกับปญหาที่แตกตางจากคนทั่วไปไดอีกทางหนึ่งเชนกัน
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3.4 สังคมในยุคของความเปลี่ยนแปลง
แมวานวนิยายทุกเรื่องของเพิรล เอส. บักจะไมไดสรางขึ้นดวยวัตถุประสงค เพื่อนําเสนอให
ผูอานเห็นถึงภาพของประเทศจีนกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หลังจากการรับอิทธิพลทางแนวคิด
และวัฒนธรรมจากตะวันตกหรือเปนการนําเสนอใหเห็นชวงเวลาดังกลาวโดยตรงก็ตาม แตการ
สะท อ นภาพของประเทศจี น ในช ว ง ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงปรากฏการณ ท างสั ง คมดั ง กล า ว
ไดถูกนําเสนอไวผานเนื้อหาของนวนิยายหลายเรื่องของเธอ ดังนั้นเหตุการณที่ปรากฏในนวนิยาย
หลายเรื่องซึ่งมีการนําเสนอภาพประเทศจีนกับการเขาสูความเปนจีนยุคสมัยใหม ไดทําใหผูอาน
เห็นถึงสภาพความเปลี่ยนแปลงอันเกิดขึ้นกับปจเจกชนชาวจีนและสังคมจีนเปนอยางดี

3.4.1 สังคมที่รับวัฒนธรรมจากตะวันตก
หากพิจารณาจากประวัติศาสตรของจีนจะพบวาประเทศจีนในสมัยโบราณเปนประเทศที่มี
แนวคิดอนุรักษนิยมเปนอยางมากประเทศหนึ่ง โดยลักษณะดังกลาวเกิดจากอิทธิพลในการรับคํา
สอนของลัทธิขงจื๊ อ116 และในชวงเริ่มตนของคริสตศตวรรษที่ 20 ที่ผูนําของจี นหลายคนรับเอา
แนวความคิดจากตางชาติ (ตะวันตก) เขามาสูประเทศจีนอยางเปนระบบ117 ปรากฏการณทางสังคม
ดังกลาวจึงนับเปนปจจัยสําคัญ ซึ่งผลักดันใหจีนเขาสูความเปลี่ยนทางสังคมจนมีความแตกตางไป
จากอดีต ตลอดถึงนําพาจีนเขาสูความเปนสังคมสมัยใหมอยางชัดเจน เพิรล เอส. บัก ไดใชนวนิยาย
ของเธอสะทอนใหเห็นถึงพัฒนาการของการเปลี่ย นแปลงทางความคิด ของปจเจกชน หลังจาก
วัฒนธรรมของตะวันตกเขามาแพรหลายในประเทศจีน โดยชี้ใหเห็นถึงการมีพฤติกรรมบางอยางที่
ขัดตอขนบประเพณีดั้งเดิมหลายประการของตัวละครในฐานะเปนปจเจกชนในสังคม
ในเบื้องตนผูประพันธไดนําเสนอใหเห็นจุดกําเนิดการเปลี่ยนแปลงดังกลาววามาจากกลุม
คนที่ไปใชชีวิตยังตางประเทศ โดยสวนใหญเปนนักศึกษาซึ่งมีบทบาทในการนําแนวความคิดอยาง
ตะวันตกเขามาสูประเทศจีน หลังจากที่พวกเขาไดเรียนจบและกลับมายังประเทศจีน เพิรล เอส. บัก
ไดชี้ใหเห็นวาการใชชีวิตในตางประเทศของตัวละครเปนปจจัยสําคัญในการการหลอหลอมคานิยม
116
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และวัฒนธรรมใหม โดยเฉพาะแนวคิดที่นิยมความเทาเทียมกันในเรื่องสิทธิและเสรีภาพของปจเจก
ชนจน ทําใหเกิดความขัดแยงกับขนบธรรมเนียมเดิมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาเปนเวลานาน ตัวละคร
ในนวนิย ายหลายเรื่ องจึงเปนการสะทอนภาพของปจ เจกชน ที่มีค วามคิดแตกตางจากขนบเดิ ม
จนในบางครั้งความคิดดังกลาวเปนสิ่งนําตัวละครเขาสูความขัดแยงในการดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่น
ดังที่ปรากฏในนวนิย ายเรื่อง East Wind: West Wind เพิรล เอส. บัก ไดนําเสนอตัวละครพี่ชาย
ของกุย หลานที่มีค วามคิด ตามแบบตะวั น ตกหลังจากไปศึก ษายั งต างประเทศเปน เวลาหลายป
โดยตัวละครถูกกําหนดใหเปนชาวจีนผูนิยมในเสรีภาพของปจเจกชน จนทําใหเขากลายเปนผูมี
ความมุงมั่นในการตัดสินใจตาง ๆ เกี่ยวกับชีวิตของตนเอง โดยไมยอมใหใครมาบงการชีวิตของเขา
ดวยเหตุนี้ เขาจึ งเลือกหาคูครองโดยไมใสใ จกับการตั ดสิน ใจของมารดาแตอย างใด การกระทํา
ดังกลาวเปนการกระทําที่ขัดตอหลักธรรมเนียมเดิมของชาวจีนอยางมาก รวมทั้งสรางความไมพอใจ
ใหกับมารดาของเขาเปนอยางยิ่ง พฤติกรรมที่พี่ชายของกุยหลานกระทําไปดังกลาวจึงเปนการแสดง
ถึงผลลัพธจากการรับเอาอิทธิพลทางความคิดจากตะวันตกและความพยายามผลักดันตนเองใหออก
จากกรอบของขนบธรรมเนีย มอยางชัดเจน ยิ่งไปกวานั้ นนอกจากเพิร ล เอส. บัก จะชี้ใหเห็นถึง
ความขัดแยงระหวางความคิดของคนรุนเกากับคนรุนใหมที่แตกตางกันโดยสิ้นเชิงแลว ผูประพันธ
ยังใชเหตุการณการเผชิญหนากันทางความคิด นําเสนอใหเห็นถึงความพายแพของตัวละครมารดา
ในฐานะเปนบุคคลที่ยึดติดในกรอบความคิดแบบเกาจนเปนเหตุใหเกิดโศกนาฏกรรมในชีวิตของ
ตนขึ้น
นอกจากนี้ เ พิร ล เอส. บัก ได นํ า เสนอใหเ ห็น ถึง ความเปลี่ ย นแปลงทางคา นิ ย มของ
ประชาชนชาวจีน ในชวงหลังการรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตกวา มีทัศนคติดานความรักและ
พฤติกรรมในการใชชีวิตหลังการสมรส ซึ่งเปลี่ยนไปจากโบราณในเบื้องตนเพิรล เอส. บัก ไดชี้วา
คนจีนสมัยใหมไดมองเรื่องความรักและการแตงงานวาเปนเรื่องเฉพาะของปจเจกชน สงผลใหการ
ตัดสินใจในสิ่งดังกลาวเกิดจากการตัดสินใจของตัวละครเอง โดยปราศจากการแทรกแซงจากผูใ หญ
ดังที่เคยเปนมาในสมัยอดีต พฤติก รรมของตั วละครที่เลือกแตงงานกับคนซึ่งตนรัก จึงเปนการ
สะทอนถึงการปฏิวัติระบบการแตงงานในสมัยเกา ที่ชาวจีนยังคงยึดถือในระบบศักดินาโดยการ
แตงงานจะถูกจัดการโดยพอแม118 ในนวนิยายเรื่อง A House Divided เพิรล เอส. บัก ไดแสดงให
เห็นทัศนคติดานความรักของอายหลานซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของสังคม ดวยการนําเสนอ
ใหเห็น ว าตั ว ละครใหค วามสําคัญ กั บความรั ก ด ว ยตั ว เธอเอง โดยที่ เธอไมไ ด ใ หมารดามีสว น
เกี่ยวของตอการตัดสินใจแตอยางใด เพิรล เอส. บักไดอธิบายถึงความนิยมในเสรีภาพซึ่งปจเจกชน
พึงมีของตัวละคร โดยการนําเสนอใหเห็นวาคูครองของอายหลานเปนบุคคล ที่มารดาของเธอไม
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เคยชอบหน าก็ตาม ยิ่งไปกวานั้นผูประพัน ธยังเนนย้ํ าถึงการยึ ดติดในแนวคิดดั้งเดิมที่ลดลงของ
ประชาชน ดวยการกําหนดใหผูเปนมารดาตองยอมรับการตัดสินใจของอายหลานอยางเสียไมได
ดั งที่ผูประพัน ธได นํ าเสนอถึงคํ าพูด ของมารดาของอายหลานพูด กับหวางหยวน เกี่ย วกับการ
แตงงานของอายหลานวา เธอตองยอมรับสิ่งดังกลาวอยางขมขื่น
At this the lady sighed and answered, ‘I knew you would
wonder. I have been through such a trouble with Ai-lan Yuan, she
would have him and he would have her, and there was nothing to be
said—no way to persuade her to anything. That was the reason why I
took this greater house, because I thought if they must meet it might
be here—since meet they would, and all that I could do was to fend
off more until he could divorce his old wife and be free. [. . .]119
การตัดสินใจของอายหลานที่ไมสนใจในความรูสึกของมารดา จึงเปนการเนนย้ําถึงความ
เชื่อมั่นในเสรีภาพของปจเจกชน ซึ่งมีอยูในความคิดของชาวจีนสมัยใหมอยางแทจริง นอกจาก
นี้นวนิยายเรื่อง A House Divided ยังสะทอนใหเห็นถึงทัศนคติเกี่ยวกับความรักที่เปลี่ยนไป โดย
การชี้ใหเห็นวาในความคิดของคนสมัยใหมแลว การแสดงออกซึ่งความรักไมไดเปนเรื่องนาละอาย
ซึ่งจะตองปกปดตอบุคคลอื่นอีกตอไป ในขณะเดียวกันการแสดงออกซึ่งความรักระหวางชายหญิง
ไดกลายเปนสิ่งที่สามารถกระทําได อยางเปดเผยมากขึ้น และโดยเฉพาะอยางยิ่งสภาพสังคมจี น
สมัยใหม มีสวนสําคัญในการผลักดันใหผูหญิงกลายเปนฝายบอกรักกับผูชายอีกดวย
ดัง
ที่เพิรล เอส. บัก ไดกลาวถึงพฤติกรรมที่เพื่อนนักเรียนหญิงของหวางหยวน ไดแสดงความรักตอเขา
ดวยการเขียนจดหมายบอกความในใจที่มีตอเขา และแมวาเหตุการณนี้จะเปนเหตุการณเล็กนอย ที่
เกิด ขึ้น กับตั ว ละคร ที่ เปน เพี ย งปจ เจกชนในสังคม แต นั บได ว า เหตุ ก ารณ ดั งกลาวได สะทอ น
ปรากฏการณทางสังคมที่แปลกใหมไดเปนอยางดี
Then one day, some three days after that, he had a letter
written in a small square writing that he did not know. […] a
single page, very short, and saying these words clearly, ‘Have I
done something to make you angry with me? I do not ask or care
for marriage. Marriage is an ancient bondage. […]120
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คําพูดของตัวละครที่กลาววา “การแตงงานคือพันธนาการของคนสมัยโบราณ” เปนการ
แสดงใหเห็นวา ผูประพันธมองการแตงงานตามประเพณีของชาวจีนในสมัยกอน วาเปนสัญลักษณ
แหงการทําลายอิสรภาพของปจเจกชนอยางหนึ่ ง การแตงงานแบบโบราณจึงมีลัก ษณะของการ
ผูกมัดระหวางคูสมรสมากกวาจะเปนเรื่องของความพอใจระหวางชายหญิง นอกจากนี้พฤติกรรม
ของตัว ละครหญิ งที่บอกรั ก หวางหยวน พรอมกับการประกาศตนเองวาเปน “นัก ปฏิวั ติ ” และ
“ผูหญิ งสมัย ใหม ” จึ งนั บเปน กลวิ ธีสํ าคัญ ของผูประพัน ธ ที่ทําให ผูอานเขาใจถึงความสําคั ญ
ระหวางความเปนคนจีนสมัยใหมกับความเปลี่ยนแปลงทางความคิดและพฤติกรรมของประชาชน
ซึ่งแตกตางไปจากขนบเดิมอยางแทจริง นอกจากนี้เพิรล เอส. บักยังสะทอนถึงปจจัยสําคัญที่ชวย
สรางความเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมและทัศนคติดานความรักและการใชชีวิตหลังการแตงงาน
ของตัวละคร โดยนําเสนอใหเห็นวาการปฏิวัติโ ครงสรางทางสังคมของจีน เกิดจากการออกบท
บังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการแตงงาน ( Marriage Law) ในป ค.ศ 1950121 เพื่อใหประชาชนได
แต งงานในลัก ษณะของการมีสามีหรือภรรยาเพีย งคนเดีย ว (Monogamy) และหามการแต งงาน
มากกวาสองคนขึ้นไป (Bigamy) รวมถึงการมีภรรยานอย (Concubinage)122โดยการแตงงานจะตอง
อยูบนพื้นฐานความพอใจของคูสมรสเทานั้น123 ดวยเหตุนี้การนําเสนอใหเห็นคานิยมที่เปลี่ยนไป
อันเกิดจากการบังคับใชกฎหมายดังกลาว จึงยังคงปรากฏอยูในนวนิยายของเพิรล เอส. บักอีกดวย
เชนกัน ในนวนิยายเรื่อง A House Divided เพิรล เอส. บักไดสะทอนใหเห็นความคิดดังกลาวผาน
คํ า พู ด ของอ า ยหลานที่ ก ล า วกั บ หวางหยวนว า “ผู ห ญิ ง สมั ย ใหม จ ะไม ย อมเป น ภรรยาน อ ย
เด็ดขาด”124 ยิ่งไปกวานั้นการที่ประเทศจีนเปลี่ยนแปลงการปกครองและไดออกกฎหมายควบคุม
สิทธิของคูสมรสหลังการแตงงานดังกลาวไดสรางกระแสการหยารางใหเกิดขึ้นในประเทศจีน125
ในนวนิยายเรื่อง The First Wife เพิรล เอส. บัก ไดนําเสนอถึงความตองการที่จะหยารางกับภรรยา
เพื่อแต งงานใหม ข องหลีหยวน ดั ง นั้ น หลี หยวนจึ งตั ด สิน ใจขอหย าขาดกับภรรยาเกาของเขา
เพื่อที่จ ะไดมี “ภรรยาใหมเพียงคนเดีย ว”126 จากตัว อย างทั้งหมดนี้ จึ งทําใหผูอานเห็น ได ว าการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมของจีน โดยการรับอิทธิพลแนวคิดเรื่องเสรีภาพของปจเจกชนจากตะวันตก
และการออกกฎหมายบังคับใช หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบคอมมิวนิสตมีสวน
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สําคัญในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมในดานความรักและการใชชีวิตหลังการแตงงาน
ของตัวละครไดเปนอยางยิ่ง
นวนิยายของเพิรล เอส. บักยังสะทอนถึงการรับอิทธิพลจากตะวันตก วาไดสรางกระแส
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมจีน สูการเปนสังคมสมัยใหมตามแบบตะวันตก ที่นิยมการมีเสรีภาพ
ของปจเจกชนเชนการนําเสนอใหเห็นทาทีของตัวละครที่มีตอประเพณีการรัดเทา ในเบื้องตนพบวา
ผูประพันธไดแสดงใหเห็นวากระแสความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมจีน เริ่มมีมุมมองตอผูหญิง
แตกตางไปจากอดีต กลาวคือการใหคาผูหญิงในฐานะเปนปจเจกชนที่ (ควร) มีเสรีภาพเทาเทียม
ผูชาย ดวยเหตุนี้มุมมองเกี่ยวกับฐานะของสตรีจึงเริ่มสูงขึ้น และมุมมองที่เริ่มแตกตางจากคนกระแส
หลัก ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมที่แตกตางจากคนกระแสหลัก เชนการปฏิเสธการ
การรัดเทาของภรรยา ในนวนิยายเรื่อง East Wind: West Wind แสดงใหเห็นการเปลี่ยนแปลงทาง
ความคิดของปจ เจกชน หลังจากรับวัฒ นธรรมของตะวั นตกผานการกลาวถึงสามีของกุยหลาน
ซึ่งมี ค วามคิด แตกต างจากความเชื่อ ของชาวจี น โดยทั่ ว ไป ผู ประพั น ธ นํ า เสนอว า ตั ว ละครมี
ความรู สึก ขัดแยงกับคานิยมเรื่ องการรัด เทา ซึ่งเขามองเห็นว าเปน สิ่งไมถูกต อง ดั งนั้น เขาจึ งได
ขอรองใหกุยหลานหยุดการกระทําดังกลาว พรอมกับการใหเหตุผลตามแนวคิดที่ไดรับมาจากศึกษา
วิชาการตะวันตก วาการรัดเทาเปนเปนกระบวนการสรางความเจ็บปวดอยางสาหัสใหแกผูหญิง127
อีกทั้งยังเปนสิ่งที่ไมสวยงาม ลาสมัย และสงผลเสียตอสุขภาพ128
‘Because I am a doctor trained in the West,’ he replied.
‘And then, I wish you to unbind them because they are not
beautiful. Besides, foot-binding is no longer in fashion. Does
that move you?’ He smiled slightly and looked at me not
unkindly.129
การนําเสนอใหเห็นถึงความคิดที่สามีของกุยหลานมีตอการรัดเทา โดยการกลาววาเขาเปน
“หมอที่ไดรับการอบรมแนวคิด มาจากตะวั นตก” ทําใหผูอานเห็นไดวาชาวจีน ที่ได รับการหลอ
หลอมวัฒนธรรมทางความคิดจากชาติตะวันตกมักจะมีความคิดที่แตกตางจากกรอบของวัฒนธรรม
เดิมของจีนอยางชัดเจน อีกทั้งคําพูดของตัวละครที่กลาววา “การรัดเทาไมไดเปนสิ่งที่ทันสมัยอีก
ตอไปแลว” นับเปนเสียงที่ชัดเจนของผูประพันธ ที่ทําใหผูอานไดรูวาผูประพันธไดวิพากษวิจารณ
127
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Kristof and Wudunn, China Wakes: The Struggle for the Soul of a Rising Power, p.213.
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ถึงชาวจีน ในสมัยนั้ นวามีความคิด ที่ลาสมัย คําพูดของสามีของกุยหลานจึงเปนเครื่องมือในการ
นํ า เสนอภาพความด อ ยกว า ของจี น ตามความคิ ด ของคนตะวั น ตก ยิ่ ง ไปกว า นั้ น นอกจาก
เพิรล เอส. บักจะชี้วาการรัดเทาจะเริ่มหมดความนิยมลงไป หลังจากการรับแนวคิดจากตะวันตก
แลว ผูประพันธยังไดแสดงใหเห็นวาปจจัยสําคัญอีกประการ ที่ชวยสงเสริมใหการรัดเทาไดหายไป
จากสังคมจีนอยางจริงจัง คือการออกกฎหมายจากรัฐบาลยุคสาธารณรัฐ ที่หามไมใหประชาชนทํา
การรัดเทาโดยเด็ดขาดในป ค.ศ. 1949130 ในนวนิยายเรื่อง Dragon Seed ผูประพันธไดนําเสนอให
เห็ น ถึ ง ผลกระทบที่ เ กิ ด จากความเปลี่ ย นแปลงของพฤติ ก รรมที่ เ ปลี่ ย นไปของคนในสั ง คม
ผานคําพูดที่ภรรยาของหลิงตันกลาวถึงออรคิด (Orchid) บุตรสะใภของตนวาเปนหญิงที่ไมไดรัด
เทา เนื่องจากการออกกฎบังคับใชของรัฐบาลหลังการปฏิวัติ
[…] Orchid, her elder son’s wife, had feet bound in
childhood, but the revolution had come before the work had been
finished and her father had commanded her feet to be unbound,
even and Ling Tan had refused to allow his own two daughters to
have their feet bound. 131
แมว าขอความดังกลาวจะเปนการนําเสนอพฤติก รรมที่เปลี่ยนแปลงไปของตัว ละครใน
ฐานะเปนปจเจกชนก็ตาม แตการกลาวถึงสาเหตุของการเลิกรัดเทา วามีสวนสําคัญมาจากการออก
กฎหมายบังคับใชข องรั ฐบาลสาธารณรัฐ จึงมีนัย ของการใหภ าพความเปลี่ยนแปลงของสังคม
โดยรวมไดดวยเชนกัน หากพิจารณาจากเหตุผลดังกลาวจะพบวาปจจัยทั้งสอง ที่ทําใหการรัดเทา
หมดไปจากสังคมจีนทั้งสองมีความสัมพันธในเชิงสงเสริมกันเปนอยางดี กลาวคือ การรับอิทธิพล
ทางความคิดจากตะวันตกนับเปนการจุดประกายทางความคิดใหกับปจเจกชนบางกลุม ไดเห็นถึง
ความถูกตอง ดังนั้นการแพรกระจายทางความคิดในลักษณะดังกลาวจึงเปนการแผวถางทางเพื่อ
สร างความเข าใจให กับ ประชาชน ในขณะที่ก ารออกกฎหมายของรั ฐบาลเปน การสร า งการ
เปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนและไดผลมากกวา เนื่องจากมีบทลงโทษจนสงผลใหประชาชนอยูในภาวะ
ตองยอมรับแนวการปฏิบัติมากกวา (การรับวัฒนธรรมทางความคิดจากตะวันตก)
การรับอิทธิพลจากชาติตะวันตกยังคงสงผลตอการกําหนดรูปแบบในการดําเนินชีวิตใหกบั
ปจเจกชนอีกทางหนึ่งดวย เพิรล เอส. บักไดชี้ใหเห็นวาการถูกหลอหลอมดวยแนวคิดตะวันตก เปน
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สาเหตุใหปจเจกชนมีความคิดปฏิเสธรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบเดิมบางอยางเชน การอยูอาศัย
รวมกันในครอบครัว ซึ่งมีสมาชิกอยูรวมกันเปนจํานวนมากหรือครอบครัวขยาย (extended family)
ซึ่งในบางครั้งอาจมีสมาชิกอยูรวมกันถึงหาอายุคน132 หากพิจารณาถึงความเปนอยูทางครอบครัว
ของชาวจีนสวนใหญในนวนิยายของเพิรล เอส. บักจะพบวา นวนิยายที่มีการนําเสนอวิถีชีวิตของ
ประชาชนกอนการรั บเอาวัฒ นธรรมจากตะวั นตกนั้ น ครอบครั วของตั ว ละครสว นใหญ เปน มี
ลัก ษณะครอบครั ว ขยาย ตามวิ ถีข องชาวจี น สมัย โบราณที่สามารถพบได ทั่ว ไป ดั งที่ Ferroa
ไดอธิบายถึงลักษณะของครอบครัวขยายวาเปนลักษณะของครอบครัวใหญ ที่มีสมาชิกหลายรุนอายุ
อาศัยอยูรวมกันในบานหลังเดียว
In China, life revolves around the family. It is often
common to find three generations living together under one roof
in the city, while in the countryside it can extend to include
uncles, aunts, numerous cousins and in-laws.133
หลังจากมีการรับเอาวัฒนธรรมจากตะวันตกเขามาสูสังคมจีนแลว จะพบวาการดําเนินชีวิต
ของตัวละครไดเริ่มเปลี่ยนแปลงไป ผูวิจัยพบวาพบวาตัวละครที่รับเอาวัฒนธรรมทางความคิดจาก
ตะวั น ตกส ว นใหญ จ ะให ค วามสํ า คั ญ ต อ การมี ชี วิ ต อยู กั บ ครอบครั ว เดี่ ย ว (nucleus family)
หรือพรอมที่จะเลือกออกจากครอบครัวใหญของตน เมื่อเกิดปญหามากกวาการยอมทนอยูอยางอึด
อัดใจ ดังที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง East Wind: West Wind กุยหลานไดเลาถึงเหตุการณที่เกิดกับ
พี่ชายของตน หลังจากนําภรรยาชาวตางประเทศกลับมายังบานเกิดที่เมืองจีน เหตุการณดังกลาว
สรางความโกรธเคืองแกมารดาของเขาเปนอยางมาก จนถึงกับทําการคว่ําบาตรภรรยาของพี่ชาย
และเมื่อพี่ชายของกุยหลานตระหนักวาการอยูรวมกันในครอบครัวใหญ เปนการสรางความหนักใจ
ใหแกตนและภรรยา ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจเลือกที่จะออกจากบานและใชชีวิตอยูกับภรรยาตาม
ลําพัง จนกระทั่งมารดาของเขาตองเขีย นจดหมายใหเขากลับมายั งบานเชน เดิ ม อย างไรก็ต าม
ความคิดในการแยกตนเองออกจากครอบครั วยั งคงปรากฏอยูใ นนวนิ ยายเรื่อง The First Wife
เพิรล เอส. บัก ไดนําเสนอใหเห็นถึงความคิดและพฤติกรรมของหลีหยวนที่เปลี่ยนไปหลังจากไป
ศึกษาในประเทศอเมริกาโดยหลังจากการกลับมายังประเทศจีนของหลีหยวน เขามีความคิดที่จะ
แยกตนเองออกจากครอบครัวเขาไปอยูในเมืองหลวง ในขณะเดียวกันก็คิดที่จะหยาขาดกับภรรยา
เพื่อที่จะแตงงานใหมกับผูหญิงซึ่งมีความคิดเทาเทียมกับตน โดยไมสนใจคําคัดคานจากบิดาของเขา
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แตอยางใด เหตุการณนี้ทําใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทางความคิดของปจเจกชน หลังจากถูกหลอ
หลอมด ว ยความคิด แบบตะวั น ตก ทําใหปจเจกชนเลือกตั ด สิน ใจสิ่งต าง ๆ ด ว ยตนเองมากขึ้น
ในขณะเดียวกันบทบาทของครอบครัวขยายจะถูกมองขามมากขึ้นโดยลําดับ เพราะคนจะเริ่มให
ความสนใจในเสรีภาพของตนเอง เหตุการณดังกลาวยังชี้ใหเห็นถึงการใหความสําคัญกับครอบครัว
ของปจเจกชน ที่ลดนอยลงไปจากอดีต ดังนั้นระบบครอบครัวของชาวจีนที่เคยแข็งแกรงในอดีต134
จึงมีสถานภาพที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กลาวคือจากการที่เคยเปนสถานที่ซึ่งหลอหลอมความคิด
และพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัว ไดกลายเปนสถานที่สําหรับอยูอาศัยเทานั้น ดวยเหตุผลนี้
จึงกลาวไดวาการรับเอาอิทธิพลทางความคิดจากตะวันตกไดเปลี่ยนแปลงรูปโฉมของสังคมจีนไป
โดยปริยาย
นอกจากนี้นวนิยายของเพิรล เอส. บักไมเพียงแตจะสะทอนใหเห็นวานอกจากการรับเอา
อิทธิพลจากชาติ ตะวันตกจะสรางความเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นกับการดํ าเนินชีวิ ตของปจเจกชน
เทานั้น หากแตยั งไดสะทอนภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสังคมโดยรวมอีกเชน เดีย วกัน
ในนวนิยายเรื่อง A House Divided มีการสะทอนภาพผานการดําเนินชีวิตของตัวละครในเซียงไฮ
(Shanghai) ซึ่งเปนจุดศูนยกลางทางการคาและอุตสาหกรรมที่ใหญของจีน135รวมถึงเปนเมืองซึ่งรับ
วัฒนธรรมจากตะวันตกจนไดรับการขนานนามวาเปน “ปารีสแหงตะวันออก” ทําใหวิถีการดําเนิน
ชีวิตของประชาชนในเซียงไฮเปลี่ยนไปตามรูปแบบของตะวันตกมากขึ้น ในขณะที่ความเปนจีนได
ลดนอยลงไปโดยลําดับ
In the mid-19th century, after the Opium Wars, it became
an international concession and opened its doors to the West.
[…] Shanghainese were exposed to the more western lifestyle and
thought themselves more sophisticated than their fellow Chinese
elsewhere. Shanghai was once called the “Paris of the East” and
shadows of that racy era still loom in the old buildings.136
ผูประพันธไดพรรณาภาพการใชชีวิตของคนในเซียงไฮ เพื่อสะทอนภาพของชาวจีนที่กาว
เขาสูสังคมสมัยใหม กับรูปแบบการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป ในขณะเดียวกันการเขาไปใชชีวิตใน
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เซียงไฮในชวงแรกของหวางหยวนเปนสาเหตุใหเขาตองปรับตัวเอง ใหใชชีวิตอยูอยางกลมกลืนกับ
ผูคนในสังคมสมัยใหม ซึ่งแตกตางจากความเปนอยูเดิมของตัวละคร ในนวนิยายมีการบรรยายถึง
การปรั บตัวของหวางหยวนสูการเปนคนในสังคมสมัยใหม เชนการปรับตัว ในการแตงกายของ
หวางหยวน ที่อายหลานเปนผูจัดการใหแกเขาดวยความตั้งใจ ที่จะปรับเปลี่ยนการดําเนินชีวิตของ
หวางหยวน ใหสอดคลองกับสมัยนิยมของจีนในสมัยนั้น ดวยเหตุนี้พฤติกรรมของหวางหยวนจึง
เปนเสมือนตัวแทนของชาวจีนในอดีต ที่เริ่มเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต จากการเปนสังคมชนบทเขาสูการ
เปนสังคมเมืองไดเปนอยางดี
So began Yuan’s new life, first this lady went out to great
shop of silks and woolen stuffs sent from foreign countries, and she
called tailors to the house and they cut and measured all the stuffs
and made robes for Yuan according to the city fashions. […] And
Yuan was glad she did. […] he could not but know, as he stared
into the mirror on the wall in his own room. [...]137
ความพยายามของอ า ยหลานที่ ต อ งการเปลี่ ย นแปลงบุ ค ลิ ก ลั ก ษณะของหวางหยวน
ให สอดคล อ งสมัย นิ ย มจนหวางหยวน “มี ค วามรู สึก กระดากอาย”138เป น การสะทอ นความ
เปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมในการเรียนรูวัฒนธรรมใหมของคนในสังคมซึ่งกําลังเขาสูความเปนจีน
ในสังคมสมัยใหม อีกทั้งการกลาววาหวางหยวน “เกือบจะจําตัวเองไมได” ยังทําใหเห็นพัฒนาการ
ทางความรู สึก ของปจ เจกชนที่มีต อการเขาสูก ารเปน สว นหนึ่ งของจี น สังคมใหมไดเปน อยางดี
หากพิจารณาจากขอความเดียวกันดังกลาวจะพบวา การที่ผูประพันธไดนําเสนอใหเห็นวาอายหลาน
ซึ่งเปนผูหญิง แต กลับมีบทบาทในการแนะนําและจัด การเรื่ องการปรั บตัว ใหเขากับสังคมของ
หวางหยวน จึ งเปนการชี้ใ หเห็นว าสังคมสมัยใหมไดสรางผลกระทบใหกับสถานภาพของสตรี
กลาวคือผูหญิ งโดยเฉพาะที่เกิดในสังคมชนชั้นสูงมีโอกาสในการขยายพื้น ที่ทางสังคมมากขึ้น
ผูหญิงสามารถเขาสมาคมและมีโอกาสเรียนรูสิ่งตางๆในสังคมไมตางไปจากผูชาย จนในบางครั้ง
เธอมีโอกาสใหคําแนะนําแกผูชายได พฤติกรรมของอายหลานจึงเปนการสะทอนปรากฏการณใหม
ทางสังคมไดอยางแทจริง
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นอกจากนี้เพิรล เอส. บักยังใชตัวละครนําเสนอใหเห็นถึงการใชชีวิตอยางฟุงเฟอของคน
ในสังคมจีนสมัยใหมในเซียงไฮ โดยเฉพาะสตรีที่มักใชเวลากับการเขาสมาคมและทํากิจกรรมตางๆ
นอกบานของตนโดยพฤติกรรมดังกลาวเปนสิ่งที่แตกตางจากหลักการปฏิบัติของผูหญิงในอดี ต
สวนใหญซึ่งมักถูกกําหนดพื้นที่ใหอยูเฉพาะในบานของตน โดยที่ผูหญิงมักไมมีโอกาสในการเขา
กลุมพบปะกันหรือเห็นไดตามสถานที่ตางๆในตอนกลางคืน139 ผูประพันธไดนําเสนอปรากฏการณ
ของคนในสังคมที่เปลี่ยนไป ผานการกลาวเปรียบเทียบการใชชีวิตที่มารดาของอายหลานเปนอยู
ซึ่งแตกตางจากผูหญิงสวนใหญในสังคม
For the lady was full of quiet good works, and did not give
herself completely to gaming or feasting or going to see running
horses and dogs, as many ladies did in this city. These were not
pleasures to her, although if Ai-lan wished it, she went with her
and sat and watched it all, apart and elegant, and as though it
was a duty and nothing to be done for its own sakes. […]140
ผู วิ จั ย พบว า การทํ า กิ จ กรรมต า งๆของคนในสั ง คม จากที่ เ คยยึ ด ถื อ แนวทางของ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ไดเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต กลาวคือคนเริ่มใหความสําคัญกับวัตถุมาก
ขึ้น อีกทั้งการอธิบายถึงลักษณะและพฤติกรรมของมารดาของอายหลาน ซึ่งนอกจากจะสะทอนถึง
พฤติกรรมของผูหญิงทั่วไปในสังคมจีนยุคใหมแลว การบรรยายลักษณะของตัวละครดังกลาวยัง
เปนการชี้ใหเห็นบทบาทที่ลดลงของครอบครัวของคนในสังคมสมัยใหม โดยเฉพาะสตรีซึ่งใน
อดีตเคยเปนกลุมบุคคลซึ่งเคยถูกจํากัดพื้นที่ ใหอยูแตเพียงภายในครอบครัวของตนเองเทานั้น141
โดยพวกเธอจะมีโอกาสออกจากบานของตนเพียงนอยครั้ง142 หากแตในยุคสมัยใหมสตรีมีโอกาส
ขยายพื้นที่ในการดําเนินชีวิตใหกับตนเองมากกวาแตกอน
การรับเอาวัฒนธรรมจากตะวันตกยังไดเปลี่ยนแปลงสังคมจีนยุคใหมใหกลายเปนสังคม
แหงวัตถุนิยมมากขึ้นตามอยางตะวันตก ในนวนิยายเรื่อง A House Divided ผูประพันธไดสะทอน
ถึงคานิยมของประชาชนในสังคมยุคใหมที่มีแนวโนมเอนเอียงไปทางวัตถุนิยมผานตัวละครของเธอ
139
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ปรากฏการณ ดั งกลาวถูก นํ าเสนอผ านการกลาวถึง เหตุ ก ารณ งานแต งงานของอายหลาน โดย
ผูประพันธชี้ใหเห็นวาวิธีการแตงงานแตกตางไปจากการจัดพิธีการแตงงานอดีต ซึ่งเปนวิธีที่เรียบ
งายเขาสูการจัดงานอยางฟุงเฟอตามกระแสของคนในสังคมยุคใหม ที่มีความเชื่อมโยงกับการรับเอา
วัฒนธรรมจากชาติตะวันตก
This marriage was according to a new fashion, and very
different from the simple way in which her grand-father Wang
Lung had taken his wives, and very different too from the old
formal weddings of his sons in ways set and appointed by the
forefathers. In these days the city people wed their sons and
daughters in many ways, in some more old and in some more
new, but be sure Ai-Lan and her lover must have the very newest.
Therefore there was much music from foreign instruments hired
for the day and there were flowers set everywhere, and these
alone cost many hundreds of silver pieces. The guests came in all
the various garb of their races. […]143
การบรรยายถึงการจัดการแต งงานของอายหลาน ที่มีการกลาวนําถึงรูปแบบการจัดงาน
แตงงานของคนในเมืองวาเปนไปในหลายลักษณะ จึงเปนการแสดงใหเห็นความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมที่เกิดขึ้นกับสังคมจีนสมัยใหม กลาวคือการที่ประชาชนเริ่มเขาสูกระแสการใหความสําคัญ
กับคานิยมสมัยใหม ในขณะเดียวกันพวกเขาเริ่มมองขามความสําคัญของประเพณี ที่เคยปฏิบัติกัน
มาตั้งแตโบราณ จนกลายเปนการผสมวัฒนธรรมที่หลากหลายในสังคม ยิ่งไปกวานั้นการบรรยาย
ถึงพิธีการแตงงานที่ยุงยากและมีการใชรูปแบบอยางชาวตะวันตกของอายหลาน จึงเปนการนําเสนอ
ใหเห็น ถึงการครอบงําทางวัฒ นธรรมของตะวั นตก ที่เริ่มแพรกระจายสูสังคมจี นไดเปน อย างดี
นอกจากนี้เหตุก ารณดั งกลาวจึงมีนั ย ชี้ใ หเห็น ถึงความออนแอของวัฒ นธรรมดั้งเดิ ม ที่กําลังถูก
แทนที่โดยวัฒนธรรมใหม และการที่ผูประพันธกลาวถึงแขกที่มารวมงานแตงงานของอายหลานวา
มีหลายเชื้อชาติยังคงเปนการชี้ใหผูอานเห็นวา สังคมจีนสมัยใหมไมไดเปนสังคมเฉพาะของชาวจีน
เพีย งลําพังเชนดังที่เคยเปน มาในอดีต แลว หากแต ความเปลี่ยนแปลงในยุค สมัย ทําใหสังคมจี น
กลายเปนสังคมที่มีชาวตางชาติอยูอาศัยมากขึ้น จนประเทศจีน เขาสูค วามเปน ประเทศที่มีค วาม
หลากหลายทางวัฒนธรรมอีกเชนกัน
143
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จากตัวอยางเหตุการณในนวนิยายเรื่องตางๆที่นําเสนอมาทั้งหมดจึงสามารถสรุปไดวา การ
รับอิทธิพลจากชาติตะวันตกของประชาชนในประเทศจีน ไดสรางกระแสความเปลี่ยนแปลงใหเกิด
ขึ้ น กั บ การดํ า เนิ น ชี วิ ต ของป จ เจกชนในสั ง คม ส ง ผลให ภ าพรวมของประเทศเริ่ ม มี ค วาม
เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตและเปนที่ปรากฏใหเห็นอยูบอยครั้งวา การรับเอาวัฒนธรรมใหมเขามาทํา
ใหเกิดการปะทะกันระหวางตัวละครที่มีความคิดแบบใหมกับตัวละครที่ยังคงยึดติดคานิยมเกาอยาง
เหนียวแนน นอกจากนี้เหตุการณในนวนิยายของเพิรล เอส. บักที่มีการนําเสนอใหเห็นภาพประเทศ
จีนในชวงเวลาดังกลาวยังคงแสดงใหเห็นถึงปฏิกิริยาในการยอมหรือไมยอมรับและการปรับตัวของ
ปจเจกชน สูการกาวเขาสูความเปนสังคมสมัยใหมอยางชัดเจน

3.4.3 สังคมทามกลางสงครามกับการฝกใฝอํานาจ
หากพิจารณาจากนวนิยายของเพิรล เอส. บักที่มีการกลาวถึงประเทศจีนในชวงเผชิญกับ
ภาวะแหงสงครามจะพบวา เหตุการณที่เกี่ยวของกับสงครามในนวนิยายสามารถแบงไดเปนสอง
ประเภทได แก สงครามภายในประเทศอันเกิด จากการแย งชิงอํานาจของบรรดานายพลขุน ศึก
(Warlord) กลุมตางๆ และสงครามจากการรุกรานของญี่ปุน อยางไรก็ตามสงครามที่เกิดขึ้นทั้งสอง
ประเภทดังกลาวลวนสรางปญหาใหเกิดขึ้น กับคนในสังคมทั้งสิ้น อีกทั้งสงครามดังกลาวยังได
สร างความเปลี่ย นแปลงในวิ ถี ก ารดํ าเนิ น ชีวิ ต ของประชาชน จนทําให ภ าพรวมของสังคมจี น
เปลี่ยนไปจากชวงเวลาที่ปราศจากสงครามโดยสิ้นเชิง หลังจากการอานงานวรรณกรรมของเพิรล
เอส. บักที่มีการกลาวถึงเหตุการณความไมสงบภายในประเทศ ซึ่งเกิดจากการแสวงหาอํานาจของ
บรรดานายพลกลุ ม ต า งๆพบว า ผู ป ระพั น ธ มุ ง เน น ในการนํ า เสนอถึ ง ผลกระทบและความ
เปลี่ยนแปลงของประชาชนเปนประการสําคัญ
ในเบื้องตนเพิรล เอส. บักไดบรรยายลักษณะของตัวละครนายพลขุนศึกในนวนิยายของ
เธอใหมีความสอดคลองกับลักษณะของผูนํากองกําลังทหารในสมัยกอนซึ่งมีความคลั่งไคลในการ
แสวงหาอํานาจและพยายามสรางผลประโยชน(ใหเกิดขึ้น)กับตนเองมากที่สุด กระบวนการสราง
อํานาจของบรรดานายพลไมเพีย งเกิด จากการรวบรวมกําลัง เพื่อทําการสูรบกับกลุมอํานาจอื่น
เทานั้ น หากแต เกิด จากการแสวงหาผลประโยชน จ ากความทุก ขย ากของประชาชนเชน กัน144
ผูประพันธไดชี้ใหเห็นวาการกระทําของบรรดานายพลตางๆนั้น ลวนเปนการกระทําที่ไมแตกตาง
144
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ไปจากการปลนชาวบานของโจรแตอยางใด หากแตพวกเขามักสรางความชอบธรรมใหกับพวก
ตนเองวาเปน กองกําลัง ที่พยายามสร างความเทาเทียมกันใหแกสังคมและต องการเปน ขบถต อ
ระบอบการปกครองที่เลวทราม145โดยการนําเสนอพฤติ ก รรมดั งกลาวผานตั ว ละครจึงเปน การ
สะทอนถึงวิธีการปฏิบัติของนายพลขุนศึกทั้งหลาย ที่มักปลูกฝงความคิดใหกับผูใตบังคับบัญชาให
เชื่อฟงตนเอง ดวยการสอนเรื่องระเบียบวินัยของทหารและความรักชาติเปนตน146แตความเปนจริง
นั้น การกระทําของพวกเขาเปนสิ่งที่ขัดแยงตออุดมการณซึ่งไดประกาศไวทั้งสิ้น
ในนวนิยายเรื่อง Sons เพิรล เอส. บักไดใชความรูสึกของตัวละครพยัคฆหวางที่มีตอนาย
พลผูนําของเขาเพื่อชี้ใหเห็นถึงความไมจริงใจตออุดมการณของนายพลขุนศึกที่มักอางความชอบ
ธรรมใหกับตนเอง หากแต ในที่สุดการพยายามสรางฐานอํานาจก็เปนเพีย งการสร างประโยชน
ใหกับตนเองทั้งสิ้น ดังที่ผูประพันธไดบรรยายถึงความรูสึกพยัคฆหวางวาในเบื้องตนตัวละครมี
ความศรัทธาในอุดมการณอันสูงสงของนายพลผูนําของเขา ผูประพันธไดชี้ใหเห็นวาในระยะแรก
ของการเขาไปเปนทหารในสังกัด ของนายพลผูนํากองกําลังนั้น พยัค ฆหวางเห็นว านายพลเปน
บุคคลผูซึ่งพยายามตอตานการปกครองที่เลวทรามและมักจะกลาวถึงการปฏิบัติและคุณงามความดี
ที่วีรชนตองกระทําตอการตอสูเพื่อความเรียบรอยของประเทศ147 คําพูดของนายพลจึงทําใหพยัคฆ
หวางคลอยตามไปอยางไมรูตัว หลังจากนั้นผูประพันธไดแสดงใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทาง
ความรูสึกของพยั คฆหวางที่มีตอนายพลผูนําของตน หลังจากที่เขาสังเกตุเห็น วานายพลเริ่มหา
ความสุ ข สบายใหกับ ตนเอง โดยการยึ ด เอาลุมน้ํ า ที่สมบูร ณ เปน แหลง พัก พิงอย างสุ ข สบาย148
ยิ่งไปกวานั้นเพิรล เอส. บักยังไดบรรยายถึงลักษณะและพฤติกรรมของนายพล เพื่อเนนย้ําถึงความ
เปนผูที่หมกมุนอยูแตในการแสวงหาผลประโยชนใหกับตนเองอยางชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังที่ปรากฏ
ในคําบรรยายของผูประพันธ
For in these years power had passed out of the old general
and he grew idle and he lived off the land and went no more out to
any wars. He let himself grow huge in flesh and he ate the richest
meats every day and drank wines from foreign countries that do eat
out a man’s belly they are so fiery, and he talked no more of war
145
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but all his talk was of how this cook had made such a sauce upon a
fish caught out of the sea, and of how that cook could pepper a dish
to suit a king, and when he had eaten all he could eat then the only
other game he knew was women, and he had fifty wives and more
and it was his humour to have women of every sort. […]149
การบรรยายถึงพฤติกรรมของนายพลที่มักปลีกตัวหาความสําราญโดยลําพัง ตลอดถึงการ
เปนผูมักมากในกามดังกลาว เปนการวิพากษวิจารณถึงวัตถุประสงคที่แทจริงของการเปนผูนํากอง
กําลังทําการตอสูวา เปนเพียงการสรางฐานอํานาจและผลประโยชนใหกับตนเองเทานั้น โดยหาใช
เปนอุดมการณอันสูงสงแตอยางใด ยิ่งไปกวานั้นการกลาวถึงพฤติกรรมของนายพลที่วา “ไมกลาว
เรื่องการทําสงคราม” “การบริโภคอาหารจากตางประเทศที่มีราคาแพง” และ “การมีรูปรางที่อวน
ทวนสมบูรณ” ลวนเปนการเนนย้ําใหผูอานเห็นถึงการไรคุณสมบัติของการเปนนักรบที่แทจริงของ
นายพลทั้งสิ้น อีกทั้งการบรรยายลักษณะดังกลาวทั้งหมดยังเปนการเนนย้ําใหเห็นวาแทจริงแลว
นายพลก็เปนเพียงผูนําที่มีความเห็นแกตัวคนหนึ่งเทานั้น และจากการที่นายพลผูนําของพยัคฆหวาง
มีพฤติกรรมดังกลาว จึงเปนสาเหตุใหพยัคฆหวางเกิดความรังเกียจและตองการจะแยกตนเองออก
จากผูนําของเขา150 การที่พยัคฆหวางปลีกตนเองออกจากนายพลผูนําของเขาพร อมกับลูก นอง
จํานวนหนึ่งจึงยังเปนการแสดงใหเห็นถึงความบกพรอง ในคุณสมบัติแหงการเปนนายพลขุนศึก
ที่ผูเปนนายของพยัคฆหวางมี เนื่องจากคุณสมบัติที่สําคัญของการเปนนายพลขุนศึกคือการทําให
ผูใตบังคับบัญชาเชื่อฟงตนเองเพียงผูเดียวเทานั้น151
หลังจากที่เพิรล เอส. บักไดชี้ใหเห็นพฤติกรรมของนายพล ซึ่งมีความตองการที่จะสราง
อํานาจและประโยชนใหแกตนเอง รวมถึงความคิดในทางลบที่ผูใตบังคับบัญชาของเขาอยางพยัคฆ
หวางมีตอตัวเขาแลวนั้นจึงมีนัยชี้ใหเห็นวาแทจริงแลวบรรดานายพลตางๆก็คือโจรในเครื่องแบบ
ที่พยายามสรางอํานาจใหกับตนบนความเดือดรอนของประชาชนเทานั้น และการอธิบายถึงลักษณะ
ของนายพลดังกลาวจึงมีนัยเชื่อมโยงถึงผลกระทบซึ่งกําลังจะเกิดขึ้นกับประชาชน ที่ตองกลายเปน
เหยื่อจากการฝกใฝในอํานาจของบรรดานายพลทั้งหลายอยางหลีกเลี่ยงไมได ในนวนิยายเรื่อง
The Good Earth ผูประพันธไดนําเสนอใหเห็นถึงผลลัพธที่เกิดจากการแสวงหาอํานาจของกลุมนาย
พลและทหารใตบังคับบัญชาวาไดสรางปญหาความวุนวายใหกับชาวบานทั่วไปตามความพอใจ
149
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ของพวกเขา เพิรล เอส. บักไดชี้ใหเห็นวาการที่บรรดานายพลตางมีพฤติกรรมที่ไมแตกตางไปจาก
หัว หน ากองโจรเปน สาเหตุ สํา คัญ ที่ทํา ใหบรรดาทหารผูใ ต บั งคับบัญ ชามีค วามประพฤติ ที่ไ ร
ระเบียบและกอความวุนวายใหชาวบานเสมอเชนเดียวกับครอบครัวของหวางหลุงหลังจากลูกชาย
ของอาเขาไปเปนทหารในกองกําลังของนายพลและนําเพื่อนทหารมาพักอยูที่บานของหวางหลุง
ในชว งระยะหนึ่ งได สร างความเดื อดร อนวุ น วายใหกับ คนในบานตระกูลหวางเปน อย างมาก
ในเบื้องตนเพิรล เอส. บักไดบรรยายลักษณะของคนกลุมดังกลาวเพื่อสื่อใหเห็นถึงความโหดราย
ผานการพรรณาถึงรูปรางหนาตาของพวกเขาที่ดูปาเถื่อนดุรายและเหี้ยมเกรียม แมวาบางคนจะเด็ก
อยูมากแตก็มีหนาตาที่เปนไปในทางเดียวกัน152และในขณะที่พวกทหารเหลานั้นเขามาพักในบาน
ของหวางหลุง ตางก็มีปฏิบัติตนอยางกักขฬะ จนทําใหหวางหลุงแทบหมดสติจากการกระทํากระทํา
ของพวกเขา153
Before Wang Lung could move in his horror, the horde was
pouring past him into his own gates and he was powerless in
their midst. Into his courts they poured like evil filthy water,
filling every corner and crack, and they laid themselves down on
the floors and they dipped with their hands in the pools and
drank, and they clattered their knives down upon carven tables
and they spat where they would and shouted at each other.154
แมเหตุการณดังกลาวจะเปนเพียงการกลาวถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นลําพังกับครอบครัวของ
หวางหลุงเทานั้น ก็ต าม แต ก ารที่สมาชิกในครอบครั ว ของหวางหลุงต องทนตอการกระทําอัน
กัก ขฬะต างๆของทหาร ซึ่งเขามาพัก ในบานของหวางหลุงจึ งเปน การสะทอนใหเห็น ถึงความ
เปลี่ยนแปลงในการดําเนินชีวิตของประชาชน ที่ตองแบกรับปญหาจากการกระทําของพวกทหาร
โดยตองทนยอมรับอยางกลืนไมเขาคายไมออกและแมวาเหตุการณดังกลาวจะถูกนําเสนอใหเห็น
ผานประสบการณของคนภายในครอบครัวของหวางหลุงเพียงเทานั้น แตก็นับไดวาเหตุการณ ที่
เกิดขึ้นดังกลาวสามารถสะทอนภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสังคมโดยรวม หลังจากการถูก
ครอบงําโดยการแสวงหาอํานาจของบรรดานายพลตางๆไดเปนอยางดี นอกจากนี้ผูประพันธยังได
แสดงใหเห็นความเสียหายที่เกิดขึ้น หลังจากการเขามาอยูของบรรดาทหารดวยการบรรยายถึงการ
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ทําการฟน ฟูบานของหวางหลุง หลังจากพวกทหารได ออกไปจากบานของเขาแลว โดยความ
เสีย หายที่เกิดขึ้น กับบานทําใหหวางหลุงตองใชเวลาถึงหนึ่ งเดื อนในการปรั บปรุ งบานของตน
การอธิบายเหตุการณดังกลาวจึงเปนการผูกติดภาพความเลวรายใหกับทหารที่เปนสมุนของนายพล
ที่แสวงหาอํานาจวา พวกทหารของนายพลทั้งหลายนับเปน สัญลักษณ แหงความเสื่อมทรามของ
สังคมไดเปนอยางดี
When the soldiers were gone Wang Lung and his two elder
sons for once agreed and it was that all traced of what had just
passed must be wiped away, and they called in carpenters and
masons again, and the men servants cleaned the courts, and the
carpenters mended cunningly the broken carvings and tables, and
the pools were emptied of their filth and clean fresh water put
in.[…] And within a year the place was fresh and flowering again
and each son had moved again into his own court and there was
order once more everywhere.155
การบรรยายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นทําใหผูอานเห็นถึงความขมขื่น ที่ตัวละครในฐานะเปนตัวแทน
ของประชาชนตองประสบ หลังจากการที่พวกทหารเขามามีสว นเกี่ยวของในชีวิ ตของพวกเขา
ดังนั้ นบทบาทของบรรดาทหารนัก รบเหลานั้ นจะเปนสิ่งใดไปไมได นอกจากเปนผูสรางความ
เดือดรอนอยางมากมายใหประชาชน ดังที่ผูประพันธไดใหคําเปรียบการมาพักของพวกทหารซึ่งมา
พักในบานของหวางหลุงวา “เปนเหมือนการมาตอมของผึ้งที่เมื่อจากไปแลวก็จะทิ้งเหล็กในเทาที่
ทําได”156 การสรางปญหาที่กองกําลังของนายพลกระทําตอชาวบานยังคงปรากฏใหเห็นในนวนิยาย
เรื่อง Sons โดยผูประพัน ธได นําเสนอเหตุ การณ ดังกลาวผานการเลาเรื่องของเจาของรานน้ํ าชา
ที่เลาใหพยัคฆหวางฟงถึงพฤติกรรมอันชั่วรายของบรรดานายพลขุนศึกและทหารของตนที่เขามา
ในบานของประชาชนพรอมกับการกดขี่ขมเหง และฉุดคราผูหญิง โดยการกระทําทั้งหมดถูกมอง
วาเปนการกระทําที่เลวรายยิ่งกวาการกระทําของโจร157
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เพิ ร ล เอส. บัก ได นํ า เสนอให เ ห็ น ถึ ง ความเปลี่ ย นแปลงของประชาชน จากการขาด
สวัสดิภาพและความปลอดภัยในความเปนอยู เนื่องจากการที่พวกเขาถูกบังคับใหไปมีสวนรวมใน
การทําสงครามของพวกทหารอยางหลีกเลี่ยงไมได เชนการแบกหามเครื่องนอนและยุทธภัณฑ158
เพื่อเปนการสรางฐานอํานาจใหกับกลุมนายพล ผูฝกใฝในอํานาจกลุมตางๆ เหตุการณในลักษณะ
ดังกลาวนี้ผูประพันธไดนําเสนอผานการบรรยายถึงประสบการณของหวางหลุง ซึ่งไดพบในขณะที่
เขาไปทํางานยังเมืองทางใต
[…] He saw one day, when he pulled his riksha empty down
a street looking for an customer, a man, seized as he stood by a
small band of armed soldiers, and when the man protested, the
soldiers brandished knives in his face, and while Wang Lung
watched in amazement, another was seized and another, and it
came to Wang Lung that those who were seized were all common
fellows who worked with their hands, and while he stared, yet
another man was seized, and this one a man who lived in the hut
nearest his own against the wall.159
การสร า งฐานอํ า นาจของบรรดานายพลขุ น ศึ ก กลุ ม ต า ง ๆ ไม เ พี ย งแต จ ะก อ ให เ กิ ด
ผลกระทบตอปจเจกชน ที่ตองกลายเปนเหยื่อจากการกระทําอันชั่วชาของพวกเขาเทานั้น หากแต
เพิรล เอส. บักไดนําเสนอใหเห็นถึงผลกระทบที่เกิด กับสังคมโดยรวม ซึ่งเกิดจากการเอารั ดเอา
เปรียบของคนกลุมดังกลาวอีกเชนกัน ผูประพันธไดใชนวนิยายสะทอนถึงปรากฏการณทางสังคม
ดังกลาวเพื่อแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมทั่วไปของนายพลขุน ศึก ซึ่งมักจะสรางฐานอํานาจใหกับ
ตนเองบนความทุกขยากของประชาชน ดวยการเรียกเก็บภาษีอยางหนักเทาที่ประชาชนจะจายให
ได160ดังที่ปรากฏใน นวนิยายเรื่อง Sons เจาของรานน้ําชาไดเลาใหพยัคฆหวางฟงเกี่ยวกับถึงความ
เดือดรอน อันมีสาเหตุมาจากการขูดรีดภาษีของนายพลขุนศึก ภายใตการใหเหตุผลวาเปนวิธีการ
คุมครองความปลอดภั ย ใหกับชาวบาน แต โดยความเปน จริ งแลว ชาวบานต างรู วาการเก็บภาษี
ดั งกลาวถูก นํ าไปบํารุ งความสุข สว นตั ว ใหกับ นายพลขุน ศึก เทานั้ น 161 จากตั ว อย างเหตุ ก ารณ
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ดังกลาวทําใหเห็นวาการกระทําของบรรดานายพลขุนศึกและผูใตบังคับบัญชาไดสรางความทุกข
ยากและความรูสึกเกลียดชังใหกับประชาชนเปนอยางยิ่ง ในนวนิยายเรื่อง Sons เพิรล เอส. บักได
แสดงใหเห็นถึงปฏิกิริยาในทางลบของชาวบานที่มีตอนายพลขุนศึกและผูใตบังคับบัญชาของเขา
ผานการบรรยายถึงความรูสึกของชาวบาน หลังจากที่เห็นกองกําลังของพยัคฆหวางเดินทางมาสู
หมูบานของตนวา ทุกคนตางมีความกังวลกับการกระทําของทหารเหลานั้น เหตุการณดังกลาวจึง
เปนเครื่องชี้ถึงการมีประสบการณอันเลวราย จากการตกเปนเหยื่อในการแสวงหาผลประโยชนของ
นายพลขุน ศึ ก จนกลายเปน ทัศนคติ ใ นด านลบที่ย ากต อการเปลี่ย นแปลงหรื อ หายไปจาก
ความรูสึก
At every village, though, the people set up a mighty
lamentation when they saw them coming, not knowing how long
such wandering soldiers would stay or what they would eat or what
women they might desire. But Wang the Tiger in these first days
had very high purposes and he held the leash tightly over his men,
and the more tightly because he had so strange a coldness in his
own heart against women that he was the more impatient if other
men were full of their heat. […]162
แมวาพยัคฆหวางจะเปน นายพลที่มีคุณธรรมในจิ ตใจ 163และไดแสดงกิริย าออนโยนต อ
พวกหัวหนาหมูบานก็ตาม แตในเบื้องตนเขาก็ยังไมเปนที่ไววางใจสําหรับพวกเขา เพราะมีบรรดา
นายพลหลายกลุมไดแสดงอาการในลักษณะเชนนี้ โดยไดใหสัญญาเปนมั่นเปนเหมาะในการที่จะ
ไมเบีย ดเบีย นชาวบาน หากแต ไมมีใครเลยที่ปฏิบัติ ต ามสัญญาดั งกลาว164 ด วยเหตุนี้ เหตุก ารณ
ดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงความรูสึกฝงอยูในใจของชาวบาน จึงชี้ใหเห็นวาการตกอยูภายใตการ
ควบคุมของนายพลขุนศึกทั้งหลายไดสรางความทุกขยากใหกับชาวบานอยางแทจริง
นอกจากเพิรล เอส. บักจะชี้ใหเห็นความเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการฝกใฝในอํานาจของ
กลุมนายพล ที่พยายามสรางฐานอํานาจจนกลายเปนความเดือดรอนของประชาชนแลว ผูประพันธ
ยังนําเสนอใหเห็นความเปลี่ยนแปลงของปจเจกชนและสังคม ที่เกิดสงครามจากการรุกรานของ
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ญี่ ปุน ในช ว งป ค.ศ. 1937165 ในนวนิ ย ายเรื่ อง Dragon Seed เพิร ล เอส. บัก ได นํ าเสนอความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่เมืองนานกิง (Nanking) ซึ่งตั้งอยูทางตอนเหนือของจีนและเปนสถานที่ที่มี
จํานวนชาวจีนไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงถึงสองแสนหาหมื่นคน166 ในเบื้องตนผูประพันธได
บรรยายถึงการเผชิญหนาจากการรุกรานจากขาศึกที่จีนไมสามารถตานทานกองทัพอันยิ่งใหญของ
ขาศึกไวไดผานคําพูดของหวู เหลียน (Wu Lien) วาทหารจีนไมมีกําลังพอในการตอตานขาศึก167
คําพูดดังกลาวของตัวละคร จึงเปนการสะทอนใหเห็นถึงความแตกตางดานศักยภาพทางการทหาร
และยุทโธปกรณระหวางกองทัพจีนกับขาศึกผูรุกราน วาเปนการตอสูที่ไมสามารถเปรียบเทียบกัน
ได 168
The Japanese wanted a quick victory. Their superior
forces had to strike hard while China was still militarily the
weaker power. The Chinese, on the other hand, saw that they
had no chance of defeating Japan in a battle. Their armies still
had no heavy guns or modern equipment, and there were no
industries to manufacture them. There were not enough trained
officers. […]169
นอกจากนี้เพิรล เอส.บักยังไดบรรยายถึงความรูสึกเกลียดชังที่ประชาชนมีตอขาศึกที่เขามา
รุกรานประเทศ โดยที่กองกําลังของจีนไมสามารถตานไวได ดวยการกลาวถึงคําเรียกบรรดาขาศึก
ของตั ว ละครว าเปน “ป ศาจ” 170และ “คนแคระจากมหาสมุ ทรฝ งตะวั น ออกผู ชอบการรบ”171
ที่สามารถฆาคนไดทุกเพศทุกวัย172 อยางไรความปราณี นวนิยายเรื่อง Dragon Seed เพิรล เอส. บัก
ไดบรรยายใหเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับประชาชนโดยเฉพาะผูที่อาศัยอยูในเมืองอันเปน
เปาหมายสําคัญในการโจมตีจากทหารญี่ปุนวาตองเผชิญกับความสูญเสียจากการโจมตีทางอากาศ
165
166

Pamela Youde, China (New York: W.W. Norton, 1982), p.116.
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จนทําใหเกิดความเสียหาย ตลอดจนประชาชนหลายคนกลายเปนผูไรที่อยูไปโดยปริยาย อีกทั้งการ
รุกรานจากขาศึกและการโจมตีทางอากาศ ซึ่งสรางความนาสะพรึงกลัวใหกลับประชาชนทําใหพวก
เขาตองเลือกที่จะอพยพตนเองออกจากเมืองไปยังทิศตะวันตก173 โดยพวกเขาตางไมรูวาสถานที่ที่
กําลังเดินทางอพยพไปนั้นเปนอยางไร หากแตชาวจีนผูลี้ภัยในขณะนั้นคิดเพียงวาการไปยอมดีกวา
การอยูรอความตาย
These people poured like a flooding river out from the city
over the countryside. And the stream of people from the city was
joined by a greater stream from the east. For as the enemy toward
the east took the land foot by foot people fell back from before them
and joined themselves to others like them and the great river of
moving people began to flow inland toward the west, not knowing
where they went and sure only of death if they stayed 174
การบรรยายเหตุ ก ารณ ดั ง กลา วจึ ง เป น การทํ า ให เ ห็ น ถึ ง ผลของสงคราม ที่ ส ร า งความ
เปลี่ยนแปลงใหกับประชาชนโดยทําใหพวกเขาตองเรรอนและกลายเปนคนพลัดถิ่นไปโดยปริยาย
นอกจากนี้การรุก รานประเทศจีน ของกองทัพญี่ ปุน จนทําใหพวกเขาสามารถครอบครองดิน แดน
บางสวน นับวาไดสรางความเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนจีน ใหแตกตางจากอดีต
อยางแทจ ริงเนื่องจากขาศึกที่เขามายึด พื้นที่ไดใ ชอํานาจของตนกดขี่ขมเหงประชาชนชาวจี นดว ย
วิธีการอันโหดรายนานาประการ โดยกองทัพญี่ปุนไดสังหารผูบริสุทธิ์หลายหมื่นคนและทําใหคนทั้ง
โลกตกตะลึงในความโหดรายจากการกระทํานั้น175 ในเบื้องตนเพิรล เอส. บักไดนําเสนอใหเห็นถึง
ความเลวร า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ประชาชนผ า นประสบการณ ข องตั ว ละครต า งๆในนวนิ ย ายเรื่ อ ง
Dragon Seed ดังที่ปรากฏในเรื่องของหญิงสาวผูหนึ่ง ที่ไดเลาใหกับหลิงเสาภรรยาของหลิงตันฟง
เกี่ยวกับการที่เธอไดพบเห็นการทารุณประชาชนของทหารญี่ปุน โดยตัวละครได เลาถึงการฆาคน
อย า งเลื อ ดเย็ น คราวละเป น จํ า นวนมากถึ ง หลายพั น คนภายในช ว งระยะเวลาเพี ย งหนึ่ ง วั น
โดยผูที่เสียชีวิตทั้งหมดเปนผูไมมีสวนเกี่ยวของกับการทําสงครามหรือปรารถนาใหเกิดสงครามแต
อยางใด
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Many were the innocent and unknowing men who died, for
these women told Ling Sao what they had seen with their own eyes,
that if a man turned and ran when he saw the enemy he was shot
where he ran and there fell thousands like that in one day. And if a
man seemed at all a soldier or as though he had been a soldier, he
was killed, and there fell more thousands like that in one day. And
if any man was slow to move when he was given a piece of work, or
if he was too young and strong enough for a great burden on his
back, or if he were an old man or a scholar who had never done
hard work, then he too, was killed, and so fell yet more thousands
in a day.176
เรื่องราวของตัวละครดังกลาวจึงไมเพียงแตเปนการชี้ใหเห็นความโหดรายที่ขาศึกผูกระหาย
สงครามสามารถฆาคนไดอยางเลือดเย็น โดยเฉพาะในเมืองนานกิงที่มีการประหารผูคนถึงหนึ่งแสน
คน177 ของผูประพันธเทานั้น แตยังเปนการแสดงใหเห็นถึงการไรซึ่งความปลอดภัยในการดําเนินชีวิต
ของประชาชน รวมถึงการที่ประชาชนถูกบีบบังคับใหมีสวนรวมในการทําสงครามอยางหลีกเลี่ยง
ไมไดอีกดวยเชนกัน ดวยเหตุนี้จึงเปนการสะทอนใหเห็นวา ขาศึกกลายเปนผูมีบทบาทสําคัญตอการ
กําหนดชะตาชีวิตความเปนและความตายของชาวจีนไว โดยที่ชาวจีนไมสามารถสรางขอตอรองหรือ
เรียกรองสิทธิใดๆเพื่อตนเองทั้งสิ้น
เปนที่เห็นไดชัดโดยบอยครั้งวานวนิยายมีการนําเสนอการกระทําทารุณกับกลุมคน ซึ่งขาศึก
เห็นวาไมสามารถนําไปใชประโยชนในการทําสงครามได เชนคนแกหรือเด็กโดยพวกขาศึกจะสังหาร
หรือทรมานพวกเขาเหลานั้น ดังที่บุตรชายของหลิงตันไดเลาถึงการทารุณเด็กของทหารญี่ปุนในเมือง
วา “เด็ กจะถูกกระทําทารุ ณเหมือนเปน ของเลน”178 สําหรับพวกทหารของขาศึก เพิรล เอส. บักไม
เพียงแตจะนําเสนอใหเห็นถึงความบาคลั่งในสงครามของญี่ปุน ที่สรางผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิตของประชาชน ใหเขาไปมีสวนในการทําสงครามหรือประสบเคราะหกรรมโดยตรงจากภัย
สงครามเทานั้น ผูประพันธยังคงนําเสนอใหเห็นถึงความปาเถื่อนของทหารญี่ปุน ที่สามารถฆาคนได
ทุกเพศทุกวัยอยางไรมนุษยธรรม
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[…] yet when that enemy did come it was with such
madness, such cruelty, so fiercely and savagely, that all were
dazed put out of their minds. This was what she heard, that into
this great rich city which was the center of the nation, the enemy
had come like wild beasts, no, and worse, for beasts would have
eaten men and women, and these killed only the men and took the
women. Whether a woman was old or young was nothing. Young
were taken first and then old. 179
การกระทําดังกลาวไมเพีย งแต จะทําใหเห็นความปาเถื่อน ที่ทหารญี่ ปุนกระทําต อชาวจี น
เทานั้นหากแตการใชคํากลาวเปรียบเทียบของตัวละครวา “เลวยิ่งกวาสัตว” ซึ่งไมไดฆาคนเพื่อความ
อยูรอดแตยังนําผูหญิงไปทําทารุณกรรมทางเพศเปนการเปนการเนนย้ําถึงความบาคลั่งตัณหา ที่เกิด
ควบคูกับความบาคลั่งในการทําสงครามอีกดวยเชนกัน ดวยเหตุนี้การรุ กรานแผนดินจีน และการ
กระทําทารุณของกองทัพขาศึกจึงถูกมองวา “การเดินทางมาพรอมกับแรงกําหนัด” (Travel on Its
Libido)180 ในนวนิยายเรื่อง Dragon Seed มีเหตุการณหลายตอนที่สะทอนใหเห็นถึงความบาคลั่งใน
ตัณหาของทหารญี่ปุน ที่สามารถกระทําการทารุณทางเพศไดทุกเวลาไมเวนแมแตขางถนนหรือใน
ตอนกลางวั น181 ดั งเชน การนํ าเสนอเหตุก ารณ การกระทําทารุ ณทางเพศที่บรรดาขาศึกร วมกัน รุ ม
ขมขืน ออรคิดบุตรสาวของหวูเหลียนจนถึงแกความตาย
Orchid was one of those women who live long when they are
loved and cared for, but in trouble they die soon. Now as she
looked in to the back faces of these lust-filled men she was weak
already. When one after another those men took their will on her,
and no passer-by there to come into that public place to save her
when once they had stared in and seen five soldiers with their gun
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against the wall, then she was like rabbit fallen upon by wolfish
dogs. […] 182
นอกจากเหตุ การณที่เกิดขึ้นกับออรคิด ซึ่งเปนตั วอย างแสดงใหเห็น ถึงความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม ที่กําลังนําพาประชาชนเขาสูภัยพิบัติแหงสงคราม โดยคนในสังคมขาดความปลอดภัยในความ
เปนอยูและไมมีใครสามารถชวยใหรอดพนจากอันตรายซึ่งเกิดขึ้นกับตนไดแลว เหตุการณดังกลาวจึง
เปนการเน น ย้ําใหเห็นว าพฤติก รรมที่ขาศึกกระทําต อออร คิด มีค วามคลายคลึงกับสัต วที่สามารถ
กระทําการลวงละเมิดทางเพศ โดยไมสนใจกับสายตาของคนทั่วไป ดังนั้นการกระทําของขาศึกจึงมี
ความสอดคลองกับคําพูด ของหลิงตั นที่กลาววา “มนุ ษย เมื่อทําสงครามแลวย อมไมเปน มนุ ษย อีก
ตอไป” 183 ยิ่งไปกวานั้นเพิรล เอส. บักไดแสดงใหเห็นผลลัพธของการกระทําทารุณกรรมทางเพศของ
ขาศึกวามีสวนสําคัญในการสรางความเปลี่ยนแปลงตอวิถีชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะผูหญิงวาตอง
ขาดอิสระและตองจํากัดพื้นที่ของตนเองอยูภายในบาน เพราะหากพวกเธอออกไปจากบริเวณบาน
อาจทําใหถู ก พวกขาศึก นํ าไปรุ มขม ขืน ในลัก ษณะของการสังสรรคสัง วาสอย างหื่ น กระหาย 184
นอกจากนี้ในบางครั้งที่ทหารญี่ปุนเขามาในบานพวกเธอก็ตองหาสถานที่หลบซอนอยางหวาดกลัว
ดังเหตุการณที่เกิดกับครอบครัวของหลิงตัน ในครั้งที่ทหารญี่ปุนเขามาหาผูหญิงภายในบานและเมื่อ
ทหารไมพบหญิงสาวนอกจากคนแก พวกทหารจึงทําการขมขืนคนแกดังที่ไดกระทํากับหญิงสาวและ
ฆาใหตายในที่สุด185
ตัวอยางเหตุการณที่เกิดขึ้นชี้ใหเห็นวาการรุกรานประเทศจีนของกองทัพญี่ปุนไมเพียงแตจะ
คราชีวิตหรือทําใหประชาชนจํานวนมากไดรับบาดเจ็บเทานั้น หากแตการทํารายทางเพศกับสตรียงั คง
เกิดขึ้นดวยอยูเสมอ186 นวนิยายของเพิรล เอส. บักไมเพียงแตจะนําเสนอใหเห็นถึงความคลั่งตัณหา ที่
ทหารญี่ปุนบางคนสามารถกระทําทารุณทางเพศกับคนแกเทานั้น หากแตในบางครั้งผูชายก็สามารถ
กลายเปนเหยื่อแหงความบาคลั่งในตัณหาของทหารญี่ปุนบางคนไดเชนกัน เพิรล เอส. บักไดนําเสนอ
ใหเห็นเหตุการณในครั้งที่เหลาซานบุตรชายของ หลิงตันโดนพวกทหารญี่ปุนทําทารุณทางเพศอยาง
หื่นกระหายหลังจากเขามาในบานและไมพบผูหญิง
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Then those furious soldiers saw that indeed there was no
woman their lust knew no bounds. It burst from them like wicked
flames and now Ling Tan saw that he had never dreamed of seeing.
He saw them lay hold upon his youngest son, that lad who had always
been too beautiful for his own good, and now his beauty was his grief,
for they took this boy and used him as a woman. […]187
ในนวนิยายเรื่อง Dragon Seed ยังไดปรากฏเหตุการณที่ประชาชนตองเผชิญตอการใชกําลัง
อํา นาจในการกดขี่ ข มเหงจากขา ศึก โดยการที่ พวกเขาถู ก ข า ศึก บัง คับ ใหข ายขา วในราคาถู ก
ตามขอกําหนดของขาศึกและบรรดาชาวนาทั้งหลายจําตองยอมขายใหโดยดุษณี เนื่องจากหากไม
ยอมทําตามคําสั่งของขาศึกแลว พวกขาศึกจะใชเรื่ องดังกลาวเปนสาเหตุในการฆาพวกเขาได188
ยิ่งไปกว านั้น เพิร ล เอส. บัก ยั งคงนํ าเสนอใหเห็น การเอาเปรีย บประชาชนในลัก ษณะดั งกลาว
ผานการพรรณาถึงความรูสึกขมขื่นของหลิงตัน ตอการเอารัดเอาเปรียบประชาชนของขาศึก ทีไ่ ดนาํ
ขาวที่บังคับซื้อจากประชาชนกลับมาขายคืนแกประชาชนในราคาที่สูงกวาเดิมสองถึงสามเทา
Then what could the enemy do? If they believed the farmers
lied and killed them who would till the land next year? They could
only take the rice that was left. What made Ling Tan’s gall come up
in his throat bitter and hard to swallow was that the enemy not only
took their rice at the price set, but they sold it again in the city at
their own price after they had what they wanted for themselves, and
the price they sold it for then was three and four times what they
had paid the farmers, and in this way, too, did the enemy pillage
the land and the people.189
ความรูสึกของหลิงตันดังกลาวจึงเปนการสะทอนถึงความทุกขยาก ที่ชาวจีนไดรับและตองทน
ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นอยางกล้ํากลืน พฤติกรรมของขาศึกดังกลาวจึงเปนพฤติกรรมซึ่งไมแตกตางไป
จากการกระทําของโจร ที่ปลนชาวบานแตอยางใด นอกจากนี้ผูประพันธไดเนนย้ําใหเห็นถึงความ
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ขมขื่นของประชาชนที่มีตอการกระทําของขาศึก โดยการนําเสนอใหเห็นผานการตัดสินใจของตัว
ละครญาติคนที่แปด ( The Eighth Cousin) ของหลิงตันที่เลือกกระทําอัตวินิบาตกรรม เนื่องจาก
แคนใจจึงไมสามารถทนตอการบีบคั้นจากขาศึกได 190 ดวยเหตุนี้การกระทําที่สรางความเดือดรอน
ใหแกประชาชนและมีความเลวรายแตกตางจากกระทําสงครามโดยทั่วไป ซึ่งมุงหวังเพียงการทําให
ฝายตรงขามพายแพและยอมปลดอาวุธ191 หากแตเปนการสรางผลกระทบที่เลวรายกับประชาชน
โดยตรง ดังนั้นการทําสงครามของขาศึกจึงถูกผูประพันธบรรยายวาผานคําพูดของตัวละครวาเปน
สงครามที่สรางความเลวรายใหมากกวาสงครามใดๆ192 ยิ่งไปกวานั้นผูประพันธไดแสดงใหเห็น
เหตุการณความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหมูบานของหลิงตันเปนการสรุปถึงภาพความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นกับสังคมจีน ซึ่งจากเดิมที่ประชาชนอยูกันอยางมีความสุข แตหลังจากที่ความเลวรายแหง
สงครามเขามาครอบงําจึงทําใหสิ่งที่ดีงามไดสูญสิ้นไป
Under such cruelty the temper of the people could not but
change. In the old days when men had been free, the very faces of
men and women had been open and free and laughter was ready and
quick and voices were merry and there was loud cheerful talking and
cursing in every house, and none had need to hide anything from
anyone. But now the villages were silent, and the faces of the people
in countryside grew grim and hard, because of the hardships of their
life under this enemy and the bitterness of their hatred which they
could not vent except by secret killing. [...]193
เพิรล เอส. บักไมเพียงแตจะใชนวนิยายเพื่อนําเสนอใหเห็นถึงการเปนอยูที่เปลี่ยนไปของ
ประชาชน ภายใตการทารุณและบีบคั้นจากของทหารญี่ปุนเทานั้น การนําเสนอภาพของประเทศจีน
ในภาวะสงครามยั งคงชี้ใหเห็นถึงพฤติก รรมที่เปลี่ย นไป ภายใต จิต สํานึก ของความรั กชาติ ของ
ประชาชนที่มีตอผูรุกรานอีกดวยเชนกัน ในเบื้องตนผูประพันธไดนําเสนอใหเห็นถึงปฏิกิริยาของ
ประชาชน ที่มีความรังเกียจทหารญี่ปุนจึงทําใหพวกเขาพยายามทําทุกอยาง เพื่อระบายความรูสึก
เคียดแคน เมื่อรูวาทหารญี่ปุนไดเริ่มบุกขึ้นมาบนผืนแผนดินของพวกเขา เพิรล เอส. บักไดนําเสนอ
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เหตุก ารณ ก ารเคลื่อนไหวของประชาชน โดยเฉพาะกลุมนัก ศึกษาที่พยายามทําลายร านคาของ
หวูเหลียน ซึ่งขายสินคาที่ผลิตจากประเทศญี่ ปุนในฐานะเปนชาติของศัตรูผูรุกรานจนเกิดความ
เสียหายอยางหนัก
He put his hands and lifted out watches and pens and trinkets
and threw them into the street , and the moment he did this all the
young men rushed in and began to break the cases and throw out
the goods, and the great groan went up from the customers at such
waste of good stuff, though there were some who seized what they
could get and made off with it, and as fast as the stuff was thrown
into the street, the people there fell upon it . […]194
การเคลื่อนไหวของประชาชนในลักษณะดังกลาวจึงเปนการแสดงออกถึงความเปนน้ําหนึ่ง
ใจเดียวกันของคนจีนหลังจากที่ตองเผชิญกับชะตากรรมอันโหดรายรวมกัน นอกจากนีก้ ารรวมพลัง
ในการตอตานกับขาศึกผูรุกรานยังคงปรากฏใหเห็นไดบอยครั้งในนวนิยายเรื่องเดียวกันนี้ ดังเชนที่
ผูประพันธนําเสนอใหเห็นถึงความเคลื่อนไหวของกลุมคนซึ่งมีความรักชาติ ที่ทําการตอตานขาศึก
อยางเปดเผยในดินแดน“ทางทิศตะวันออกซึ่งอยูหางไกลออกไปนับพันไมล”195ที่เหลาเออบุตรชาย
ของหลิงตันไปอยู โดยบรรดาพวกรักชาติไดทําการการตอตานขาศึกดวยวิธีการที่แตกตางจากการ
ทําสงครามโดยปกติ กลาวคือเปนการใชยุทธวิธีการรบแบบกองโจร เชนการระเบิดสะพาน การเผา
ปอมขาศึก
While the Nationalists were holding out against the
Japanese in South China, the Communists were doing the same in
North China. The Communists did not attack Japanese troops in
regular battle. Instead, the used a fighting method called guerrilla
warfare. They would dynamite a bridge here, blow up a fort there,
and then scatter into the countryside to hide among the farmers.196

194

Ibid., p.28.

195

Ibid., p.190.

196

Greenblatt, The Story of China, p.83.

102

เรื่องเลาของเหลาเออยังคงเปนการชี้ใหเห็นความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันของชาวจีนที่พยายาม
กระทําเพื่อการต อต านขาศึก197เชนดี ย วกับหมูบานของหลิงตั น ที่ผูประพัน ธแสดงใหเห็นความ
เคลื่อนไหวของคนในหมูบาน ที่พยายามทําการตอตานขาศึกอยางลับๆ โดยมีหลิงตันเปนหัวหนา
และมีหนาที่“ใหสัญญาณแหงความตายใหแกขาศึก”198และการตอตานขาศึกของบรรดาชาวบานที่
เปนไปในลักษณะการทําสงครามแบบกองโจรยังคงเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ที่ถูกขาศึกรุกรานและวิธีการ
ดังกลาวถูกมองวาเปนวิธีที่อาจจะทําใหขาศึกพายแพไปในที่สุด199
Now secret war is not open war, and of the two secret wars is
the harder to wage. […] for in the spring there began to be so many
of the enemy found dead that a great anger rose among the enemy
rulers. Guards were found shot upon the city wall. […]200
การกระทําที่เกิดจากการรวมพลังของชาวบานในการต อตานขาศึกดั งกลาวไดสรางความ
เสียหายและความโกรธแคนใหแกขาศึกเปนอยางมาก จนถึงกับเผาบานของชาวบาน อยางไรก็ตาม
ในการที่เพิรล เอส. บักไดนําเสนอใหเห็นความเคลื่อนไหวของประชาชน ที่มีตอการตอตานขาศึกนี้
ผูประพันธยังไดนําเสนอใหเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับจิตใจของประชาชนจากการกระทํา
การตอตานขาศึก เพื่อเปนการชี้ใหเห็นวาความเลวรายจากสงครามสามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจของ
คนผู เ ป น เหยื่ อ ของสงครามมี ค วามกระด า งขึ้ น ได ผู ป ระพั น ธ ไ ด นํ า เสนอให เ ห็ น ถึ ง ความ
เปลี่ย นแปลงดั งกลาวผานการนํ าเสนอถึงความรู สึก ของหลิง ตั น ที่เปลี่ย นไปจากอดี ต กลาวคื อ
จากการที่เขา“มีจิตใจออนโยนถึงขนาดที่ไมกลาฆาแมแตไก”201 ใหกลายเปนคนที่สามารถฆาคน
(ขาศึก) ซึ่งรองขอชีวิตจากเขา โดยเพิรล เอส. บักไดบรรยายใหเห็นถึงสาเหตุของความรูสึกของตัว
ละครวามาจากความเคียดแคนในการกระทําของขาศึกและเขาไมสามารถทนไดหากความเคียดแคน
ของเขาไมสามารถระบายออกมาดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง202 เชนเดียวกับการนําเสนอถึงความเปลี่ยนไป
ของเหลาต า บุต รชายคนโตของหลิง ตั น ซึ่ง ได เ ปลี่ย นแปลงไปจากคนที่ มีจิ ต ใจออนโยนและ
สนุกสนาน สูความเปนคนเงียบขรึมและสามารถฆาขาศึกไดงายดายเชนเดียวกับบิดาของเขา
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Thus it was with Ling Tan’s eldest son. He had been a
simple tender-hearted man, and at first when he had to kill he went
against his nature, and then when he did kill his nature was
changed. Now Ling Tan seeing his eldest son come and go from his
house to the hills saw a man who had been laughing and child-like
even when he had children of his own, grow into a man who laugh
no more, but went about his daily work of death as easily as once
he had tilled the land. 203
ยิ่งไปกวานั้นเพิรล เอส. บักยังแสดงใหเห็นจิตใจและพฤติกรรม ที่เปลี่ยนไปของเหลาซาน
บุตรชายคนสุดทองของหลิงตัน โดยความเปลี่ยนแปลงดังกลาวเกิดจากการรับรูและสัมผัสถึงความ
เลวรายของสงคราม ผูประพันธไดชี้ใหเห็นวาผลจากสงครามไดเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในตัวเขาไป
โดยสิ้นเชิง กลาวคือเหลาซานไดกลายเปนบุคคลซึ่งมีความคิดแตกตางจากชายหนุมทั่วไป ที่มักจะ
คิดเรื่องความรั ก ในขณะที่เขาต องการเพีย งแตจะฆาขาศึกและมีความสุขอยู แต กับการฆาขาศึก
เทานั้น204 ผูประพันธไมเพียงแตใชเหตุการณในนวนิยายสะทอนใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทาง
พฤติกรรมและจิตใจของคนในรอบครัวของหลิงตันเทานั้น หากแตผูประพันธยังคงแสดงใหเห็นวา
ความเปลี่ยนแปลงดังกลาวไดเกิดขึ้นกับคนในหมูบาน ที่ตางก็เคียดแคนในการกระทําของขาศึก
ทั้งสิ้นโดยเพิรล เอส. บักไดชี้ใหเห็นถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของคนในหมูบานซึ่งแตกอนไมเคยมี
การฆากัน แตหลังจากที่โดนรุกรานจากทหารญี่ปุนซึ่งถูกมองวาเปนคนปาเถื่อนที่ปราศจากความ
เมตตาแลว คนในหมูบานจึงกลายเปนนักสังหารขาศึกเหมือนกันทั้งหมด205
[…] They were all changed. Before the enemy came it was
never heard of that anyone was killed in this village, except
perhaps a girl child too many and then only when it was new born
and had not drawn the breath of life. Now they killed the enemy like
lice in the winter coats and thought no more of it. 206
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จากการนําเสนอใหเห็นถึงภาพการเผชิญหนากับสงครามและการมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป
ในทางลบของประชาชน ที่เกิดขึ้นในนวนิยายทั้งหมดทําใหผูวิจัยพบวาผูประพันธมีความไมเห็น
ดวยเปนอยางยิ่งตอการกระทําสงคราม นอกจากนี้ผูประพันธยังเสียดสีถึงความบาคลั่งของผูกระทํา
สงครามวาเปนสาเหตุใหเกิดความเสียหายแกประชาชนโดยประการทั้งปวง อีกทั้งสงครามยังสราง
ความเปลี่ยนแปลงในทางลบตอจิตใจใหเกิดขึ้นกับทั้งปจเจกชนและสังคม ดวยเหตุนี้สงครามใน
ทัศนะของผูป ระพัน ธจึ งเปน อย างอื่น ไปไม ได น อกจากการกระทํา ที่ส งผลร ายต อ มนุ ษ ยชาติ
ซึ่งอันเกิดจากความบาคลั่งในความเปนใหญของผูกระทําสงครามเทานั้น การที่เพิรล เอส. บักได
นําเสนอใหเห็นภาพของประเทศจี น ในชว งเวลาที่ตกอยู ใ นภาวะของสงครามและการแสวงหา
อํานาจ จึงเปนการสะทอนใหเห็นถึงผลลัพธอันเลวราย ที่มนุษยชาติไดรับจากการกระทําของมนุษย
ดวยกันเองอยางแทจริง

บทที่ 4
ภาพสตรีจีนในนวนิยาย
เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวานวนิยายสวนใหญของเพิรล เอส. บักมีการนําเสนอภาพของสตรี
จีนในมิติที่แตกตางกันไป ทั้งนี้หากพิจารณาจากชื่อนวนิยายของเธอ จะพบวามีนวนิยายหลายเรือ่ งที่
ผูประพัน ธตั้ งชื่อของนวนิย ายใหมีค วามเกี่ยวของกับสตรี เชน The Mother, The First Wife,
Pavilion of Women ฯลฯ จากเหตุผลดังกลาวจึงนับไดวาผูประพันธพยายามสรางความเขาใจใน
เบื้องต นใหผูอานไดทราบถึงบทบาทของตั วละครฝายหญิ ง ว ามีความสําคัญ ตอการดําเนิ นเรื่อง
และแมวาจะมีนวนิยายบางเรื่อง ซึ่งผูประพันธไมไดกําหนดใหตัวละครฝายหญิงเปนตัวละครเอก
ในการดําเนินเรื่อง เชนเดียวกับตัวละครฝายชายก็ตาม แตนวนิยายจํานวนไมนอยเหลานั้นถูกสราง
ขึ้น โดยใหตัว ละครฝายหญิ งเปน ตั วละครประกอบ ที่มีบทบาทสําคัญ ในการนํ าเสนอเนื้ อเรื่ อง
ของนวนิยายไมตางไปจากตัวละครฝายชายแตอยางใด ดวยเหตุนี้จึงสามารถกลาวไดวาตัวละคร
ฝา ยหญิ ง ใน นวนิ ย ายของเพิร ล เอส. บั ก มี ค วามสํ าคั ญ ต อการสะท อ นปรากฏการณ ต า ง ๆ
ซึ่งเกี่ยวของกับชีวิตของปจเจกชนและสังคมในประเทศจีน อีกทั้งการนําเสนอใหเห็นตัวละครฝาย
หญิงภายใตสถานะและบทบาทที่แตกตางกันออกไปจึงเปนเหตุใหภาพของสตรีในนวนิยายมีความ
หลากหลายแตกตางกันไปตามบริบทของนวนิยายแตละเรื่องอยางชัดเจน อยางไรก็ตามสําหรับการ
วิ เ คราะห ภ าพของสตรี จี น ในบทนี้ มี ก ารแบ ง ออกเป น 3 ประเด็ น ได แ ก ม ารดา ภรรยา
และแมสามีกับลูกสะใภ

4.1 มารดา
ตัว ละครแมนั บเปนตั ว ละครสําคัญ และปรากฏอยู ทั่ว ไปในนวนิย ายของเพิร ล เอส. บัก
ผูป ระพั น ธ ไ ด นํ า เสนอให เห็ น ถึ ง ลั ก ษณะของตั ว ละครประเภทดั ง กล า วไว โ ดยกํ า หนดให มี
พฤติกรรมและการดําเนินชีวิต ที่แตกตางกันไปตามสภาพแวดลอมของตัวละครในนวนิยายแตละ
เรื่อง จากการศึกษาถึงตัวละครมารดาในนวนิยายทั้งหมดพบวาปจจัยแวดลอมตัวละครมีสวนสําคัญ
ในการกํ า หนดพฤติ ก รรม ที่ แ สดงออกต อ บุ ต รของตนแตกต า งกั น ไปอย า งชั ด เจน หากแต
ปรากฏการณทางพฤติกรรมของตัวละครสวนใหญทั้งหมด ยังคงอยูภายใตกรอบของความเปนแมที่
มีความรักและความปรารถนาดีตอลูกของตนเสมอ ยิ่งไปกวานั้นนวนิยายหลายเรื่องไดนําเสนอให
เห็นวาการเลี้ยงลูกของแม ทามกลางการยึดมั่นในแนวคิดแบบปตาธิปไตยที่รุนแรงของคนในสังคม
ทําใหแมตองเผชิญกับการตัดสินใจที่สรางขมขื่นใหแกตนเองหลายครั้ง สําหรับการวิเคราะหใน
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หัวขอเกี่ยวกับมารดานี้ ผูวิจัยไดแยกออกเปนสองประเด็นไดแก มารดาผูเขมแข็งและมารดาผูมี
ความรักและความเสียสละตอบุตร

4.1.1 มารดาผูเขมแข็ง
การสะทอนใหเห็นภาพมารดาผูเขมแข็งในนวนิยายของเพิรล เอส. บัก นับเปนประเด็นที่
นาสนใจและสามารถสะทอนถึงภาพของปจเจกชนในสังคมจีนไดเปนอยางดี การสรางตัวละครใน
ฐานะเปนมารดาผูเขมแข็งไมเพียงแต จะสะทอนใหเห็นถึงการดําเนิน ชีวิตอันยากลําบากของตั ว
ละครมารดา โดยเฉพาะตั ว ละครชนที่อยู ใ นสังคมของชั้น ล างแล ว หากแต ยั งชว ยสะท อนถึ ง
สัจธรรมในการดําเนินชีวิตของมนุษยบางประการที่เกิดขึ้นระหวางมารดากับบุตร ตลอดจนสงผล
ใหเ กิด อารมณ ส ะเทื อนใจกั บผู อานงานวรรณกรรมได อีก เชน กัน จากการอา นนวนิ ย ายเรื่ อ ง
The Good Earth พบวาโอลัน ภรรยาของหวางหลุงเปน ตั ว ละครที่สามารถสะทอนความเปน
“มารดาผูเขมแข็ง” ไดอยางชัดเจน ในเบื้องตน ผูประพันธไดสรางความเขาใจใหผูอานเกี่ยวกับ
ภูมิหลังของตัวละคร เพื่อใหไดเห็น ถึงการดําเนิน ชีวิตอันยากลําบากของโอลันว าเคยเปน คนใช
ซึ่งถูกพอแมขายใหกับบานสกุลฮวงตั้งแตอยูในวัยเด็ก1 ยิ่งไปกวานั้นการที่โอลันเปนคนใชผูขาด
ความพรอมในรูปสมบัติมากพอตอการเปนภรรยาของลูกหลานเจาของบานได2 จึงทําใหเธอตองถูก
ขายกับหวางหลุงชาวนาผูยากจนเพื่อไปเปนภรรยาของเขาในที่สุด การบรรยายถึงภู มิหลังของ
โอลันดังกลาวจึงเปนการชี้ใหเห็นชะตาชีวิตอันยากลําบากของตัวละคร ตั้งแตเด็กตราบจนถึงชวงที่
เธอแต ง งาน รวมทั้ ง การกล า วถึ ง การแต ง งานของโอลั น กั บ ชาวนาผู ย ากจนอย า งหวางหลุ ง
จึงนับเปนกลวิธีของผูประพันธ ที่วางแนวทางใหผูอานไดเขาใจถึงสาเหตุและพัฒนาการสูการเปน
แมผูเขมแข็งของตัวละครไดเปนอยางดี
เพิรส เอส. บักไมเพียงแตนําเสนอถึงความเปนอยูที่แสนอัตคัตในครอบครัวของโอลันเพื่อ
เปนนัยชี้ถึงการที่ตัวละครจะตองเผชิญกับปญหาในการเลี้ยงลูกดวยความยากลําบากตามฐานะของ
เธอเทานั้น หากแตภาวการณเปนแมผูเขมแข็งของตัวละคร ไดถูกนําเสนอตั้งแตในคราวที่เธอตั้ง
ทองและคลอดบุตร หากพิจารณาจากฐานะของโอลันจะพบวา ลักษณะสังคมแบบปตาธิปไตยของ
ประเทศจีนในสมัยกอน ทําใหเธอตองตกอยูในฐานะ “ทาสภรรยา” อยางหลีกเลี่ยงไมได กอปรดวย
เธอเปนภรรยาของชาวนาผูยากจน ทําใหเธอตองทํางานเคียงขางสามี โดยไมสามารถหาโอกาสดูแล
1
2

Pearl S. Buck, The Good Earth, 25th Edition (New York: John Day, 1950), p.111.
Ibid., p.20.
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ครรภของเธอไดอยางเหมาะสมในชวงเวลาที่ใกลคลอด ผูประพันธไดใชเหตุการณการคลอดบุตร
คนแรกของโอลันชี้ใหเห็นถึงความทุกขยากของตัวละคร ที่แมแตเธอจะรูวาตนเองอยูในภาวะทีใ่ กล
จะคลอดก็ตาม แตเธอก็ยังคงฝนบังคับตนเองใหไปทํานารวมกับสามี ตราบจนกระทั่งไมสามารถ
ทนตอความเจ็บปวด เนื่องจากถึงเวลาที่จะตองคลอดบุตรได เธอจึงหยุดการทํานาในตอนนั้น
She would have no one with her when the hour came. It
came one night, early, when the sun was scarcely set. She was
working beside him in the harvest field. […] Together they cut
the sheaves all day. […] She began to cut more and more slowly
as noon wore on to afternoon and evening, and he turned to look
at her with impatience. She stopped and stood up then, her scythe
dripped. On her face was a new sweat, the sweat of a new agony.3
การบรรยายเหตุการณที่เกิดขึ้นกับโอลันดังกลาวจึงทําใหผูอานเห็นวา สภาวะเบื้องตนแหง
การเปนแมของโอลันไดถูกผูประพันธกําหนดไว กับการมีชีวิตอย างยากลําบาก อีกทั้งเหตุการณ
เดียวกันนี้ยังแสดงถึงภาวะเริ่มตน แหงความเปน แม (motherhood) ของโอลันวาแตกตางจากแม
โดยทั่วไป ซึ่งมัก จะได รับการเอาใจใสและทะนุถนอมเปนอย างดี จากสามีในชวงตั้ งครรภ4หรื อ
คลอดบุตรรวมถึงการไดรับอาหารบํารุงรางกายที่ดีเพียงพอ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่สุดสําหรั บสตรี มี
ครรภโดยทั่วไป5 หากแตโอลันกลับตองมีความเปนอยูอยางยากลําบากและตองทํางานหนักตราบ
จนนาทีสุด ทาย ดวยเหตุนี้ จึงสามารถกลาวไดวาโอลัน ไดถูก กําหนดใหอยูใ นภาวะแมผูเขมแข็ง
ตั้งแตในคราวที่เธอยังไมไดใหกําเนิดบุตร การนําเสนอเหตุการณในชีวิตของตัวละครดังกลาวจึง
เปน การทําใหเห็นว าบทบาทของเพศสภาพและการมีชีวิต อยู ในชนชั้นลางของตัว ละคร มีสว น
สําคัญในการกําหนดชะตาชีวิตอันยากลําบากใหกับเธอไดเปนอยางดี การบรรยายเหตุการณใน
ชีวิตของตัว ละครดังกลาวจึงชี้ใหเห็นวาการตั้ งครรภอันเปนเหตุการณสําคัญในชีวิตของผูหญิ ง6
ของโอลันเต็มไปดวยความยากลําบากอยางแทจริง

3
4

Ibid., p.36.
Peggy Ferroa, Culture of the World: China (New York: Time Books International, 1991),

p.59.
5

Arlene Fenlon, Ellen Oakes, and Lovell Dorchak, Getting Ready for Children: A Guide for
Expectant Parents (Eaglewood Cliffs: Prentice-Hall, 1979), p.8.
6
Robert E. Kime, Pregnancy, Childbirth, & Parenting (Guilford: The Dushkin Publishing
Group, 1992), p.81.
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ความเปน แมผูมีค วามอดทนและแข็งแกร ง ทั้งด านร างกายและจิ ต ใจของโอลัน ยั งถู ก
นําเสนอผานคําพูดของเธอ ที่กลาวกับหวางหลุงในขณะทํานาและตัดสินใจกลับมาบานเพื่อคลอด
บุตรวา “เธอจะตองกลับบานและขอใหหวางหลุงอยาเขาไปในหองจนกวาเธอจะเรียก พรอมทั้งสั่ง
ใหหวางหลุงชวยนําเอาตนออไปใหเธอเพื่อใชตัดรกเด็กทารก”7 จึงเปนการยืนยันใหเห็นความเด็ด
เดี่ ยวของตั วละครที่กลาเผชิญกับอัน ตรายจากการคลอดบุต รคนแรกด วยตนเองเพีย งลําพังโดย
ปราศจากความหวาดกลัว ตอสิ่งใด ๆ การบรรยายถึงขั้น ตอนการทําคลอดบุตรดว ยตนเองของ
โอลันจึงเปนกลวิธีสําคัญของผูประพันธที่สามารถทําใหผูอานเห็นถึงสายสัมพันธของโอลันซึ่งมี
ตอบุตรของตนเปนอยางดี ภาพของโอลันจึงกลายเปนเปนภาพของมารดาผูใหกําเนิดลูกดวยความ
ยากลําบากเพียงลําพังอยางแทจริง นอกจากนี้ผูประพันธยังนําเสนอใหเห็นถึงความเปนแมผูเขมแข็ง
ของโอลัน ในชว งใหกําเนิ ด บุตรคนแรกของตน ผานการบรรยายถึงความรู สึก ของหวางหลุง
ที่ตกใจกับการคลอดบุตรของภรรยา เพื่อเปรียบเทียบใหเห็นความแตกตางจากความรูสึกของโอลัน
และเนนย้ําถึงความอดทนอันยิ่งใหญของโอลัน ที่สามารถกลั้นความเจ็บปวดของตนจากการคลอด
บุตรได
But Wang Lung stood listening at the door to those heavy
animal pants. A smell of hot blood came through the crack, a
sickening smell that frightened him. The panting of the woman
within became quick and loud, like whispered screams, but she
made no sound aloud. When he could bear no more and was about
to break into the room, a thin, fierce cry came out and he forgot
everything.8
การผูกติดภาพของโอลันกับการเปนแมผูเขมแข็งยังถูกนําเสนอใหเห็นถึงพฤติกรรมของ
เธอในวั นรุงขึ้น หลังจากการคลอดบุตรแลวว าโอลัน หาไดปลอยเวลาไปกับการพักฟน จากการ
คลอดบุตรเพียงอยางเดียวแตอยางใด หากแตเธอยังคงจัดหาอาหารใหหวางหลุงและบิดาของเขา
ตามปกติโดยที่ไมไดไปทํานาเหมือนเชนเคยเทานั้น9 การนําเสนอใหเห็นถึงเหตุการณในชวงเวลา
กอนและหลังการคลอดบุตรจึงลวนแตเปนการนําเสนอภาพของมารดาผูเขมแข็งของโอลันซึ่งตองมี
ความอดทนต อ ความทุก ขย ากต างๆในการดํ า เนิ น ชี วิ ต ทั้ง สิ้น นอกจากนี้ ผู ประพั น ธ ยั ง คงใช
เหตุการณการคลอดบุตรคนที่สองของตัว ละคร เพื่อสะทอนใหเห็นความเปนมารดาผูเขมแข็งที่
7
8
9

Buck, The Good Earth, p.36.
Ibid., p.37.
Ibid., p.39.
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ยังคงตองทํางานหนัก จนไมมีเวลามากพอสําหรับการดูแลตนเองและบุตรในครรภ สําหรับการ
คลอดบุตรคนที่สองของโอลัน เพิรล เอส. บักยังคงนําเสนอใหเห็นวาตัวละครยังคงตองทํานาจนถึง
นาที สุ ด ท า ยและเมื่ อ รู ว า ตนเองจะต อ งคลอดแล ว เธอจึ ง ตั ด สิ น ใจกลั บ บ า นไปคลอดบุ ต ร
เชนเดียวกับในคราวคลอดบุตรคนแรก ผูประพันธไดบรรยายถึงรายละเอียดของการคลอดบุตรครั้ง
ที่สองของโอลันที่มองวาการคลอดครั้งนี้ไมลําบากเทาครั้งแรก10 เพื่อเนนย้ําใหเห็นถึงการเปนแมผู
ยากลําบาก ซึ่งในการคลอดบุตรครั้งที่สองนี้มีความแตกตางจากครั้งแรกที่หลังจากโอลันคลอดบุตร
แลวเธอยังคงกลับมาทํานากับสามีตามปกติราวกับไมมีอะไรเกิดขึ้น
Beyond this nothing was said of the second child from the
time he noticed its growth swelling her body until the day came in
autumn when she laid down her hoe one morning and crept into
the house. He did not go back that day even for his noon meal,
for the sky was heavy with thunder clouds and his rice lay dead
ripe for gathering into sheaves. Later before the sun set she was
back beside him, her body flattened, spent, but her faced silent
and undaunted. […] 11
เหตุก ารณก ารคลอดบุตรในครั้งที่สองของโอลัน จึ งเปน เครื่องบงชี้ว าชีวิต ของแมอย าง
โอลันไมไดมีโอกาสใชเวลาเพื่อตนเองแตประการใด โดยการมีชีวิตอยูอยางลําบากทุกขณะของเธอ
เปนไปเพื่อความอยูรอดของครอบครัวทั้งสิ้น ความเปนแมผูเขมแข็งของโอลันไมเพียงแตจะถูก
นําเสนอใหเห็นจากการคลอดบุตรที่ตองทําการคลอดดวยตัวเองเพียงลําพัง พรอมกับการไมมีเวลา
พักฟนหลังจากการคลอดเทานั้น หากแตเพิรล เอส. บัก ยังเนนใหเห็นถึงความเปนแมผูเขมแข็งของ
ตัวละคร ผานการคลอดบุตรสาวคนที่สี่ของเธอ ซึ่งในการคลอดครั้งดังกลาวเธอตองตัดสินใจฆาลูก
สาวทิ้งทามกลางสถานการณอันเลวรายจากทุพภิกขภัย ผูประพันธไดนํ าเสนอใหเห็นเหตุการณ
ความแหงแลงดังกลาววาเปนสาเหตุใหน้ําในบอแหงจนกลายเปนโคลน รวมถึงดินที่เคยปลูกพืชได
อยางงอกงามกลับสภาพเปนดินที่แข็งกระดาง ไมอํานวยผลใหเหมือนดังแตกอน ทุพภิกขภัยจาก
ความแหงแลงดังกลาวไดสรางความอดอยากใหกับชาวบานทุกคนรวมถึงหวางหลุงและครอบครัว
อยางแทจริง โดยความอดอยากดังกลาวไดทําใหสมาชิกในครอบครัวของหวางหลุงทุกคนถึงกับลุก
ไมไหวเพราะหมดเรี่ยวแรง12 อีกทั้งยังเปนสาเหตุใหน้ํานมของโอลันแหงเหือดไป สงผลใหลูกตอง
10
11
12

Ibid., p.64.
Ibid., p.54-55.
Ibid., p.73.
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รองอยางไมหยุดเพราะความหิว13 การเผชิญหนากับความแหงแลงดังกลาวไดปรากฏไปยาวนาน
ตลอดจนถึงเวลาที่โอลันคลอดบุตรสาวคนที่สี่ เพิรล เอส. บักได เนน ย้ําใหเห็นถึงการเผชิญกับ
ภาวะความอดอยากครั้งยิ่งใหญของครอบครัวหวางหลุง ที่เปนเหตุใหเขาถึงกับไมรูสึกตื่นเตนกับ
การคลอดบุตรของโอลันเหมือนทุกครั้ง ในทางกลับกันเขากลับคิดวา“จะถือวาเปนความกรุณาจาก
ฟาถาหากทารกไมมีลมหายใจ”14 ดวยเหตุนี้การคลอดบุตรทามกลางการเผชิญความทุกขยากของ
ครอบครัวทําใหผูเปนแมอยางโอลันตองตัดสินใจที่จะฆาบุตรสาวของตนดวยเห็นวาเปนทางออกที่
ดีที่สุดสําหรับทารกแรกเกิดซึ่งทุกคนตางรูวาไมมีใครสามารถกําหนดอนาคตของเธอทามกลาง
สถานการณอันเลวรายที่เกิดขึ้นได
การฆ า ลู ก ของโอลั น นั บ เป น การตั ด สิ น ใจที่ เ ด็ ด เดี่ ย วและเป น ทางออกที่ ดี ที่ สุ ด
(ตามความคิดของเธอ) ที่จะทําใหครอบครัวไมตองแบกรับความกังวลจากการเลี้ยงดูทารก ซึ่งตางก็
ประจักษวาทารกยอมไมสามารถมีชีวิตอยูไดนาน แตเมื่อพิจารณาถึงบริบททางวัฒนธรรมของชาว
จีนในสมัยโบราณจะพบวา การฆาทารกเพศหญิง (ภายใตเงื่อนไขเชนเดียวกับตัวละคร)ไดปรากฏ
อยูในประวัติศาสตรจีนมาเปนระยะเวลานานและการกระทําดังกลาวสวนใหญนั้นเปนสิ่งทีไ่ มมใี คร
ที่ไมเห็นดวย15 เนื่องจากชาวจีนในสมัยกอนถูกครอบงําดวยความคิดแบบปตาธิปไตย ซึ่งไดรับ
อิทธิพลมาจากคําสอนของขงจื๊อโดยคําสอนดังกลาวมีอิทธิพลตอการกําหนดแนวคิดและพฤติกรรม
ของประชาชนเปนอยางมาก16 โดยเฉพาะแนวคิดที่แฝงดวยความอคติทางเพศ ซึ่งใหความสําคัญกับ
เพศชายมากกวาเพศหญิง จนทําใหเกิดความเชื่ออีกอยางหนึ่งวาผูหญิงไมสามารถทําหนาที่บูชา
บรรพบุรุษได สงผลใหเด็กผูหญิงมักถูกพอแมของพวกเธอฆา17 ดังนั้นการที่ประชาชนถูกครอบงํา
ด ว ย หลั ก คว า มคิ ด ดั ง ก ล า ว จึ ง ทํ าใ ห ค า นิ ย มข องค น ใน สั งค ม จี น ม อง ก าร ฆ าท า ร ก
(โดยเฉพาะเพศหญิง)วาเปนความผิดเล็กนอยเทานั้น
[…] there was a vague sense that one ought not to kill
infants, but infanticide was just one minor sin among many. For
example, a popular moral text that was distributed widely during
the sixteenth and seventeenth centuries orders people not to kill
13
14
15

Ibid., p.68.
Ibid., p.78.
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Arising Power (New York: Times Books, 1995), p.227.
16
Jean Chesneaux, China: The People’s Republic,19491976 trans. Paul Auster and Lydia
Davis (New York: Pentheon Books, 1977), p.12.
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Jack Belden, China Shakes the World (Middlesex: Penguin, 1973), p.414.
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babies. But the injunction against infanticide is simply one of a
long list of things that people should not do, such as leaping over
food served on the floor. […] The text does not indicate that
infanticide is any worse than, for example, urination when facing
north 18
ความเชื่อของชาวจีนสมัยกอนที่มองวาการฆาทารกเปนความผิดเพียงเล็กนอย เพราะเด็ก
ทารกถูกมองวาไมไดเปนมนุษยที่สมบูรณ และการที่เด็กจะถูกมองวาเปนคนที่สมบูรณไดตอเมื่อมี
อายุ ได หนึ่ งปห รื อมีฟ น ขึ้น เต็ มปาก 19 ดั งนั้ น เมื่อพิจ ารณาจากบริ บททางสังคมและวั ฒ นธรรม
ดั งกลาวแลว ผูอานสามารถเข าใจถึงการตั ด สิน ใจฆาบุต รของโอลัน ว าไมได เกิด จากความไร
ศีลธรรมในตั วเธอ หากแตตั วละครเลือกที่จ ะทําสิ่งที่สังคมสมัย นั้น เชื่อกันว าเปนความผิดเพีย ง
เล็กนอย เพื่อไมใหลูกที่เกิดมาตองมีชีวิตอยางทรมานกับความอดอยากและตายในที่สุด
ผูประพันธไดบรรยายใหเห็นเหตุการณในครั้งที่หวางหลุงสังเกตเห็นลักษณะของโอลัน
ในวันที่คลอดบุตรคนที่สี่ เพื่อใหผูอานเขาใจและเห็นใจกับการตัดสินใจกระทําการฆาบุตรของ
โอลัน ที่เธอไมสามารถเลี่ยงไดดวยการกลาวถึงใบหนาของตัวละคร ที่แสดงออกถึงความทุกขใจ
และปวดราวอยางแสนสาหัส
He stooped and examined the handful of its body—a wisp of
bone and skin—a girl. He was about to say, “But I heard it
crying—alive---“and then he looked at the woman’s face. Her eyes
were closed and the color of her flesh was the color of ashes and
her bones stuck up under the skin—a poor silent face that lay there,
having endured to the utmost, and there was nothing he could say.
After all, during these months he had had only his own body to
drag about. What agony of starvation this woman had endured,
with the starved creature gnawing at her from within, desperate for
its own life!20

18
19
20

Nicholas and Sheryl, China Wakes: The Struggle for The Soul of Arising Power, p.227.
Ibid.
Ibid., p.78-79.
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การบรรยายถึงพฤติกรรมของหวางหลุงซึ่งไมแสดงอาการใด ๆ ออกมา รวมทั้งการมีความ
เขาใจในความรูสึกของโอลัน ที่ตองทนทรมานกับความอดอยากในขณะตั้งครรภ ทําใหเห็นวาการ
ตัดสินใจฆาบุตรสาวของตัวละคร มีสาเหตุมาจากความทุกขยากที่บีบคั้นเธออยางที่สุดและแมแตผู
เปนสามีก็ไมสามารถวากลาวในการกระทําของภรรยาไดแตอยางใด นอกจากนําศพทารกหอไวกับ
เสื่อแลวนําไปทิ้งใหไกลบานเทาที่จ ะไกลไดเทานั้น21 เหตุ การณดั งกลาวจึงเปน การสะทอนถึง
ความเปนแมผูเขมแข็งเด็ดเดี่ยวที่กลาเลือกทําลายชีวิตบุตรสาว ดวยหวังใหทารกพนจากการเปนอยู
อยางทุกขทรมาน มากกวาที่จะกระทําไปเพราะความอคติทางเพศหรือดวยเหตุผลอื่นใด การฆา
บุตรของโอลันจึงไมเพียงแตจะแสดงใหเห็นวาการกระทําดังกลาวไดกลายเปนทางออก ที่จะทําให
ทารกแรกเกิดและสมาชิกในครอบครัวไมตองเผชิญกับความยากลําบากมากขึ้นเทานั้น หากแตยัง
สามารถสะทอนถึงภาวะความเปนผูนําครอบครั วของโอลัน ที่กลาตัดสินใจกระทําในสิ่งที่สราง
ความรูสึกเจ็บปวดใหแกตนเองเพื่อประโยชนของสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆไดโดยตัวของเธอ
เอง ผูวิจัยยังพบวาเหตุการณดังกลาว ยังเปนการลดบทบาทความเปนผูนําครอบครัวของหวางหลุง
ใหนอยลงไปกวาภรรยาของตนอีกเชนกัน อยางไรก็ตามการที่ผูประพันธกําหนดใหโอลันเปนผู
ตัดสินใจฆาลูกสาวของตนดวยเหตุผลดังกลาวอาจสรางความสะเทือนใจใหกับผูอานตลอดถึงมอง
โอลันวาเปนแมที่โหดรายซึ่งกระทําในสิ่งซึ่งไมควรอยางยิ่งโดยประการทั้งปวง
ยิ่งไปกวานั้นนวนิยายเรื่อง The Good Earth ไมเพียงแตนําเสนอใหเห็นถึงความเปนแม
ผูเขมแข็งเด็ดเดี่ยวของโอลัน ผานการบรรยายเหตุการณในการคลอดบุตรอยางยากลําบาก ตลอดถึง
การตัดสินใจฆาบุตรของเธอ เพื่อใหบุตรสาวไมตองเผชิญกับชีวิตที่ทุกขทรมานแลว ผูประพันธยัง
ไดนําเสนอถึงเหตุการณในครั้งที่โอลันตองอพยพไปยังเมืองทางใต เพราะตองการหนีภัยจากความ
แหงแลงที่เกิดขึ้นในหมูบานของตน การยายถิ่นฐานของตัวละครเพื่อไปเสี่ยงโชคยังเมืองทางใตจึง
เปน การสะทอนถึงเหตุ การณ การเลี้ย งลูก อย างยากลําบากของโอลัน ได เปนอย างดี ในเบื้องต น
เพิรล เอส. บักไดบรรยายถึงความเปนอยูหลังจากหวางหลุงและครอบครัวไดอพยพไปอยูยังเมือง
ทางใตวาเต็มไปดวยความยากลําบากจนทําใหโอลันเกิดความคิดที่จะนําลูกพรอมกับพอสามีไปเปน
ขอทานเพื่อหาเงินซื้ออาหาร22 และภาพของโอลันที่ถูกนําเสนอไวในตัวบทวรรณกรรมจึงเปนภาพ
ของแมผูทุกขยากซึ่งตองอดทนขอทานอยางนาเวทนา
[...] the four of them went out on the road to beg. The woman
began to call out and to shake her bowl at every passerby. She had
21
22

Ibid., p.79.
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thrust the girl child into her naked bosom, and the child slept and
its head bobbed this way and that as she moved, running hither and
thither with her bowl out-stretched before her. She pointed to the
child as she begged and she cried loudly.23
การนําเสนอถึงพฤติกรรมของโอลันที่นําลูกสาวแนบไวกับอก ในขณะขอทานพรอมทั้งชี้
ใหคนทั่วไปดูลูกของตน จึงไมเพีย งแตจะแสดงใหเห็น ถึงความยากลําบากในการเลี้ยงดู ลูกของ
ตัวละครเทานั้น หากแตยังแสดงใหเห็นถึงความผูกพันระหวางแมกับลูก ที่ไมสามารถแยกออกจาก
กันได กลาวคือไมวาตัวละครจะยากลําบากเพียงใด แตโอลันไมเคยปลอยลูกใหพนจากการดูแล
ของเธอ ยิ่งไปกวานั้นเพิรล เอส. บักไดแสดงใหเห็นถึงความขมขื่นกับชะตาชีวิตอันทุกขยากของ
โอลันซึ่งตองตบหนาลูกอยางหนักหลายครั้งจนน้ําตาของลูกไหลพราก เมื่อเธอเห็นวาลูกชายทั้ง
สองคนที่เธอนําไปชวยขอทานนําเรื่องการขอทานมาลอเลน24 การที่โอลันซึ่งเปนแมผูมีความรักลูก
มากจนถึงกับ “มักจะขวางลูก ไว เมื่อถูกหวางหลุงตี ” ต องจําใจตบลูก ของตนทําใหเห็นว าความ
ลําบากที่แมอยางโอลันเผชิญอยูนั้นนับเปนเรื่องสาหัสสําหรับเธอไดเปนอยางดี การกระทําดังกลาว
ยังมีนัยชี้ใหเห็นวาตัวละครไดละทิ้งความเปนแมผูมีความรักตอบุตรจนตองเลือกใชวิธีการทําโทษ
บุตรอยางขมขื่น นอกจากนี้ความเปนแมผูเขมแข็งเด็ดเดี่ยวของโอลันกับการเผชิญกับความลําบาก
ซึ่งมาบีบคั้นใหเธอตองกระทําในสิ่งซึ่งขัดกับความรูสึกของตนเองยังถูกนําเสนอใหเห็นในคราวที่
เธอแนะนําใหขายลูกสาวของเธอ25 หลังจากที่หวางหลุงตองการพาครอบครัวกลับไปยังผืนนาบาน
เกิดของเขา อยางไรก็ตามแมวาโอลันจะแนะนําใหขายลูกเพื่อเปนทางออกใหกับหวางหลุงไดทําใน
สิ่งที่เขาตองการและเกิดผลดีกับครอบครัวโดยรวมก็ตาม แตผูประพันธไดแสดงใหเห็นถึงความคิด
ของโอลั น ดั งกลา ว ผา นคํ าพู ด ของเธอว าเป น ความคิ ด ที่ ปรารถนาใหค นในครอบครั ว ได รั บ
ประโยชน มากกวาจะคํานึงถึงตนเองหรือความอคติทางเพศที่มีตอบุตรสาวของตนแตอยางใด
“If it were only I, she would be killed before she was sold.
[…] the slave of slaves was I! But a dead girl brings nothing. I
would sell this girl for you-to take you back to the land.”26

23
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คําพูดของโอลันที่กลาวในเชิงวา “ยอมใหลูกตายดีกวาที่จะขายใหไปเปนทาสของผูอื่น”
จึงเปนการยืนยันถึงความรักและความหวงใยในตัวลูกของเธอโดยแทจริง และจากขอความดังกลาว
ทําใหเห็นไดวาตัวละครเลือกที่จะยอมเห็นลูกของตนตาย มากกวาจะยอมใหลูกตองเผชิญกับการมี
ชีวิ ต อย างทรมานดั งที่เธอเคยเปน มา เหตุ ก ารณ ใ นชีวิ ต ของตัว ละครโอลัน ทั้งหมดจึ งเปน การ
ชี้ใหเห็นถึงความเปนแมผูเขมแข็งเด็ดเดี่ยวซึ่งถูกสถานการณอันเลวรายตาง ๆ บีบคั้นใหเธอตองลง
มือและเลือกกระทําในสิ่งที่ฝนตอธรรมชาติแหงความเปนแมซึ่งมีความรักตอบุตรอยางหลีกเลี่ยง
ไมได
การนํ าเสนอภาพของตั วละครในฐานะแมผูเขมแข็งที่ต องเผชิญ กับชีวิ ต อัน ทุกขย ากยั ง
ปรากฏใหเห็นในนวนิยายเรื่อง The Mother ที่ผูประพันธนําเสนอใหเห็นความเปนอยูของตัวละคร
แม ซึ่ ง เป น ตั ว ละครเอกของเรื่ อ งให เ ป น ชาวนาผู ย ากจนที่ เ ป น กํ า ลั ง สํ า คั ญ ให กั บ ครอบครั ว
ในเบื้องต น เพิร ล เอส. บัก ได ชี้ใ หเห็น ถึงความยากจนของตั ว ละครแม ผานเหตุ การณ ในครั้ งที่
ตัว ละครแมมีค วามต องการที่จะซื้อผา เพื่อตัด ใหกับบุต รแรกเกิดของเธอ หากแตเพราะฐานะที่
ยากจนของตัวละคร จึงทําใหเธอสามารถซื้อไดเพียงเศษผาราคาถูก ดังที่ผูประพันธไดนําเสนอผาน
คําพูดของตัวละครแมที่ไดกลาวกับพอคาผา
[…] “We have no money to buy, unless it be a foot of some
common cheap stuff for the new son of mine. We be but poor
farmer folk and not able to buy new clothes nor much of any
stuffs except such as must be have to keep us from bareness!” 27
การที่ผูประพันธบรรยายใหเห็นความตั้งใจของตัวละครแม ที่ตองการซื้อผาใหแกบุตรชาย
ของตนวาเปนไปเพื่อการ “ทําใหพนจากความเปลือยเปลา” จึงสะทอนใหเห็นถึงความลําบากในการ
ใชจายแตละครั้งของตัวละคร ที่จะตองกระทําอยางระมัดระวังอยางถึงที่สุด เหตุการณดังกลาวนี้จึง
ทําใหเห็นความเปนแมที่ทุกขยากของตัวละครซึ่งมีค วามเปน อยูอยางอัตคัดจนไมสามารถจัดหา
สิ่งของตางๆใหกับบุตรชายของตนไดเชนแมคนอื่นๆ ทั้งนี้หากพิจารณาจากบริบททางสังคมจีนจะ
พบวา การใหกําเนิดบุตรชายนับเปนเหตุการณสําคัญอยางหนึ่งในชีวิตของมารดา และดวยเหตุที่
คานิยมของสังคมแบบปตาธิปไตย ไดทําใหชาวจีนมองวาการตัดเสื้อผาใหแกทารกแรกเกิดเพศชาย
เปนสิ่งสําคัญที่มารดาจะตองกระทํา ดังนั้นเหตุการณดังกลาวจึงแสดงใหเห็นวาการที่ตัวละครเปน
ชนชั้นลางที่ยากจน เธอจึงไมสามารถปฏิบัติตามกรอบของประเพณีได
27
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นอกจากการที่ตัวละครแมจะถูกนําเสนอถึงความเปนแมผูทุกขยากเนื่องจากการมีชีวิตอยู
อยางอัตคัดแลว ผูประพันธยังคงนําเสนอความทุกขยากของแมที่ตองเปนกําลังสําคัญในการเลี้ยงดู
ครอบครัวอยางยากลําบากเพียงลําพังเนื่องจากสามีหนีจากเธอไป จนสงผลใหรางกายทรุดโทรม
หลังจากเผชิญกับการตรากตรําจากการแบกรับภาระหนักเพียงลําพัง
She was bone-thin now with her labor and with being too
often weary, and every ounce of flesh was gone from her, and her
skin was burnt a dark brown except the red of cheeks and lips.28
การพรรณาถึงลักษณะทางกายภาพของของตัว ละครว า “ผอมเหลือแต ก ระดู ก จากการ
ทํางาน” “เนื้อไดหายไป” และ “มีผิวที่ไหมเกรียม” จึงเปนกลวิธีของผูประพันธในการเนนย้ําถึงการ
ที่ตัวละครตองเหน็ดเหนื่อยกับการแบกรับภาระครอบครัวเปนอยางมากเพียงลําพัง โดยปราศจาก
การรวมรับผิดชอบในการดูแลครอบครัวของสามี สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวละครจึงนับเปนกระบวนการ
ในการสรางความรูสึกเห็นใจความเปนแมผูเขมแข็งซึ่งตองเผชิญกับความทุกขยากของตัวละครได
เปนอยางดี ยิ่งไปกวานั้นความเปนแมผูทุกขยากของตัวละครยังเกิดขึ้นจากการนําเสนอใหเห็นถึง
ความทุกขยากทางจิตใจกลาวคือ การเผชิญกับความอับอายจากคํานินทาในเรื่องที่สามีของเธอได
หนีจากเธอไป29 เพิรล เอส. บักไดบรรยายถึงความทุกขยากของตัวละครซึ่งตองตอสูกับความรูสึก
เจ็บปวดและอับอายจากการกระทําที่สามีเปนผูกอ ว าไดทําใหเธอตองร องไหเปนเวลาหลายคืน
เนื่องจากมีความอาลัยในสามี30 นับไดวาตัวละครแมถูกนําเสนอภายใตการใหภาพการมีชีวิตอยาง
อัตคัตหรือการที่เธอตองทนลําบากทํางานหนักเพื่อเลี้ยงลูกเพียงลําพัง นอกจากนี้ความเปนแมผู
ทุกขยากของตัวละครยังคงถูกนําเสนอใหเห็นผานเหตุการณที่ตัวละครรับรูวาบุตรสาวของตนตอง
กลายเปนคนตาบอดโดยไมสามารถรักษาได31 เพิรล เอส. บักไดบรรยายใหเห็นถึงความหวงใยที่ตัว
ละครแมมีตอบุตรสาวของเธอ ผานการบรรยายถึงพฤติกรรมของแมในคราวนําทองไปขายยังราน
ในเมืองวา เธอหาไดสนใจในการชั่งทองของเจาของรานแตอยางใด นอกจากคิดถึงบุตรสาวของตน
เทานั้น32

28
29
30
31
32

Ibid., p.83.
Ibid., p.90.
Ibid., p.92.
Ibid., p.179.
Ibid., p.181.
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ยิ่งไปกวานั้นเพิรล เอส. บักไดแสดงใหเห็นความทุกขของผูเปนแมโดยการสรางเหตุการณ
ในนวนิยาย ใหตัวละครตองเผชิญกับการสูญเสียบุตรอันเปนที่รั กของตนถึงสองคน ในเบื้องต น
ผูประพันธไดสรางเหตุการณความสูญเสียบุตรสาว หลังจากที่เธอไดจัดการแตงงานใหตามประเพณี
ผูประพันธไดเริ่มแสดงใหเห็นความรักและเปนหวงบุตรสาวของตน ดวยการบรรยายวาตัวละครแม
“ไดใชนิ้วมือนับวันที่แกจากลูกสาวและไดนับแลวนับอีกจนเลอะเลือนเต็มทน”33 ตอจากนั้นตั ว
ละครไดตัดสินใจเดินทางไปเยี่ยมบุตรสาวของตนจนไดทราบความจริงวาบุตรสาวไดเสียชีวิตไป
แลว ผูประพันธไดสะทอนใหเห็นถึงความเสียใจจากการสูญเสียบุตรสาวของตัวละคร โดยนําเสนอ
ใหเห็น ผานการเดิน ทางกลับมายั งบานของเธอวาเธอไดเดินร องไหมาตลอดทาง34 นอกจากการ
สูญเสียบุตรสาวแลวตัวละครยังคงตองเผชิญกับความทุกขทางใจอีกครั้ง เมื่อบุตรชายคนสุดทองเขา
ไปยุงกับกิจกรรมทางการเมืองจนถูกจับประหารชีวิต ผูประพันธยังคงแสดงใหเห็นความทุกขของ
ตัวละคร ผานคําพูดของเธอที่กลาวกับบุตรชายคนโตวา หากเธอไมไดรองไหเธอตองตายเปนแน35
คําพูดของตัวละครดังกลาวจึงเปนการยืนยันถึงความทุกขอันยิ่งใหญ ที่เกิดขึ้นจากกการสูญเสียลูก
ของตัว ละครไดเปนอยางดี ด วยเหตุนี้การนําเสนอใหเห็นถึงความทุกขตางๆของตั วละครแมใ น
นวนิยายเรื่อง The Mother จึงเปนการสะทอนใหเห็นความเปนแมผูเขมแข็งเด็ดเดี่ยว ที่ตองเผชิญกับ
ความทุ ก ข โ ดยเฉพาะทางจิ ต ใจ ซึ่ ง เข า มารุ ม เร า อย า งต อ เนื่ อ ง อย า งไรก็ ต ามหากพิ จ ารณา
เปรียบเทียบจากตัวอยางเหตุการณที่เกิดขึ้นกับตัวละครโอลันในนวนิยายเรื่อง The Good Earth
จะพบวาตัวละครทั้งสองยังคงมีลักษณะรวมกันในการสะทอนภาพความเปนแมผูเขมแข็งไดอยาง
ชัดเจน แมวารายละเอียดในเหตุการณเลวรายบางอยางของตัวละครจะมีความแตกตางกัน สงผลให
ตัวละครตองเผชิญกับปญหาในรูปแบบที่ตางกันก็ตาม แตการสรางเหตุการณความทุกขยากใหกับ
ตัวละครทั้งสองของผูประพันธ นับเปนกลวิธีในการนําเสนอใหเห็นถึงความเปนแมผูเขมแข็งได
เปนอยางดี

4.1.2 มารดาผูเปยมดวยความรักและความเสียสละ
ตัวละครแมเปนตัวละครที่มีบทบาทสําคัญอยูในนวนิยายหลายเรื่องโดยการนําเสนอภาพ
ตัวละครแมในนวนิย ายแตละเรื่องจะมีลักษณะเดนชัดของตัว ละครแตกตางกันไป ตามความมุง
หมายในการนําเสนอของผูประพันธ แมวาภาพของตัวละครผูเปนแมในนวนิยายเรื่องตางๆจะมี
ลักษณะเฉพาะของปจเจกชน ซึ่งมีพฤติกรรมและความเปนอยูแตกตางกันไป แตการสรางตัวละคร
33
34
35

Ibid., p.240.
Ibid., p.253.
Ibid., p.299.
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แมในวรรณกรรมของเพิรล เอส. บักยังคงถูกนําเสนอใหเห็นถึงลักษณะของความเปนแมผูมีความ
รักและความเสียสละตอบุตร ดังนั้นภาพของตัวละครในฐานะแมที่ปรากฏในนวนิยายจึงยังคงเปน
ภาพของแมผูมีความรักและความเสียสละตอลูกของตนอยูเสมอ แมวาในบางครั้งจะมีการแสดง
ความรั ก และพฤติ ก รรมต อ บุ ต รแตกต า งกั น ไปบ า ง ตามค า นิ ย มของสั ง คมแบบป ต าธิ ป ไตย
โดยเฉพาะการใหคาที่แตกตางระหวางบุตรชายและบุตรสาวก็ตาม
ในนวนิยายเรื่อง The Mother เพิรล เอส. บักไดแสดงใหเห็นความผูกพันที่มารดามีตอบุตร
ผานพฤติกรรมของแมโดยชี้ใหเห็นวาในเบื้องตนแลวมารดาจะมีความรักและผูกพันตอบุตรตั้งแต
ยังไมไดใหกําเนิดบุตร และดวยความรูสึกดังกลาวของมารดาทําใหบุตรกลายเปนสิ่งสําคัญและมี
พลังอํานาจเหนือจิตใจของมารดา ผูประพันธบรรยายถึงความรูสึกของตัวละครแมในครั้งที่เธอได
คิดถึงการคลอดบุตรซึ่งกําลังจะเกิดขึ้นอีกในระยะเวลาอันใกลโดยการนําเสนอใหเห็นวาความคิด
ดังกลาวเปนการนําความยินดีมาสูแม
She sighed again. Well, here was this new one coming in a
month or two, and it was enough to think about. But she was glad
and best content when she was big with child and when she was
full with life. […]36
ความคิด ของตั ว ละครแมดั งกลาวได สะทอนใหเห็น ถึงสัญ ชาตญาณแหงความเปน แม
ซึ่งมองวาการใหกําเนิดบุตรคือเหตุการณแหงความสุขครั้งสําคัญในชีวิต การอธิบายความรูสึกของ
ตัวละครที่วาการที่เธอรูสึกดีใจจากการตั้งครรภเกิดขึ้นพรอมกับความรูสึกที่วาชีวิตของเธอมีความ
เต็มเปยมยังเปนการแสดงใหเห็นถึงการที่ผูประพันธไดเชื่อมโยงชีวิตแมกับหนาที่ในการใหกําเนิด
บุตรไวเปนสิ่งเดียวกัน กลาวคือแมจะมีความสุขและจะกลายเปนชีวิตที่สมบูรณไดนั้นขึ้นอยูกับการ
ใหกําเนิดบุตรเทานั้น เหตุการณดังกลาวจึงเปนการชี้ใหเห็นถึงความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ระหวางมารดากับบุตรไดอีกทางหนึ่งดวย ยิ่งไปกวานั้นผูเปนแมมักจะไมใสใจในความยากลําบาก
และความเจ็บปวด ที่จะตองเผชิญในขณะและหลังการคลอดบุตร รวมถึงอันตรายอันอาจตองแลก
ดวยชีวิตของตนในการคลอดบุตร ทั้งนี้เพราะสัญชาติญาณในความเปนแมของตัวละครทําใหเธอ
วางเฉยตออันตรายที่จะเกิดขึ้น หากแตจิตใจของเธอจะจดจออยูเพียงชีวิตของบุตรในครรภเทานั้น
การนําเสนอใหเห็นความคิดของตัวละครจึงแสดงใหเห็นสัญชาติญาณแหงความเปนแม ที่มีพลัง
ผลักดันใหผูหญิงเขาสูความปรารถนาในความเปนแมเมื่อรูวาตนกําลังตั้งครรภ
36

Ibid., p.18.
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[…] The sanctification of motherhood was somewhat
replaced by the advancement of the belief that women had an
inborn, biological maternal instinct that drove them to desire to
motherhood. […]37
นอกจากนี้ เ พิร ล เอส. บั ก ยั งแสดงใหเ ห็ น ว าความรั ก ที่ มารดามี ต อ บุต รทํ าใหม ารดา
กลายเปนผูมีความเสียสละตอบุตรของตนโดยปราศจากเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นนวนิยายหลาย
เรื่องจึงมีการบรรยายถึงตัวละครเปนแมที่ตองอดทนตอความความเปนอยูอันยากลําบากเพื่อใหลูก
ไดรับความสุขสบาย ผูประพันธบรรยายถึงตัวละครแมในนวนิยายเรื่อง The Mother โดยการผูกติด
ระหวางการใชชีวิตของตัวละครกับการทําหนาที่ของแมดวยความอดทน ภายใตความตั้งใจที่จะ
สรางความสุขสบายใหแกสมาชิกภายในครอบครัวโดยเฉพาะบุตรของตน โดยการนําเสนอภาพของ
แมผูเสีย สละดังกลาวผูประพัน ธได กลาวถึงพฤติก รรมในการใชชีวิ ตประจํ าวั น ของตั ว ละครว า
เธอตองตื่นกอนและนอนทีหลังสมาชิกในครอบครัวทุกคน และแมแตในเวลาเขานอนตัวละครแมก็
ไมไดนอนหลับอยางสุขสบายแตประการใด หากแตเปนการนอนซึ่งพรอมสําหรับการตื่นขึ้นเสมอ
หากรูสึกถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้น
But soon they all slept. Heavily and deeply they all slept,
and if the dog bark in the night they all slept on except the
mother. […] Only the mother woke to listen and take heed and if
she needed not to rise, she slept again, too.38
การบรรยายถึงพฤติกรรมของตัวละครแมดังกลาวจึงแสดงใหเห็นวาแมไมมีโอกาสในการ
ใชเ วลาเพื่ อความสุข ของตนเอง หากแต ใ นทางกลับ กัน ทุก ลมหายใจของแมล ว นเปน ไปเพื่ อ
ประโยชนของสมาชิกในครอบครัวทั้งสิ้น และการบรรยายถึงพฤติกรรมของแมดังกลาวยังทําให
เห็นถึงบทบาทของแม วาเปนผูที่ใหการคุมครองดูแลลูกอยูตลอดเวลา ดังนั้นจึงสามารถกลาวไดวา
ลักษณะดังกลาวเปนสวนสําคัญในการชี้ใหเห็นถึงความเสียสละอันยิ่งใหญของตัวละครแมไดเปน
อยางดี นอกจากการนําเสนอใหเห็นการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของตัวละครแลว การเลี้ยงดูบุตร
ของตัวละครยังแสดงใหเห็นความรักและความเสียสละของแม ที่แมวาตนจะมีฐานะยากจนหรือ
ลําบาก สักเพียงใดก็ตาม แตดวยความรักและความเสียสละอันยิ่งใหญทําใหแมมีความพยายามทํา
37

James Lesile McCary, Freedom and Growth in Marriage (New York: John Wiley & Sons,
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ใหลูก มีค วามเปน อยู อย างสุข สบาย โดยไมเคยคํานึ งถึงความสุขสว นตัว จนในที่สุดการกระทํา
ดังกลาวสงผลใหแมไดรับการยอมรับจากคนในหมูบานในการเอาใจใสบุตรของเธอไดเปนอยางดี
[…] Of the six or seven houses which made up the hamlet
there was not one, she thought suddenly, in which the mother did
better for her children than did she for hers. […] Well, even so,
she had lifer than see her own spare silver go into the good flesh
the children were upon their bones. […]39
นอกจากตั ว ละครแม จ ะถู ก นํ า เสนอให เ ห็น ถึ งความเอาใจใส ต อ บุ ต รเปน อย า งดี แ ล ว
เพิรล เอส. บักยังแสดงถึงความรักและความผูกพันระหวางมารดากับบุตร โดยไดสรางภาพตัวละคร
แมในเรื่อง The Mother ใหเปนผูมีพลังอันยิ่งใหญ ซึ่งสามารถสรางความรูสึกอบอุนใหแกบุคคล
หรือสิ่งตางๆที่อยูรอบขางเธอ จากการกําหนดลักษณะของตัวละครแมดังกลาวทําใหบรรดาลูกของ
เธอล ว นต อ งการอยู ใ กล ชิ ด กั บ เธอ เพื่ อ สั ม ผั ส ความรู สึ ก อบอุ น จากเธออยู ต ลอดเวลา
ดังที่ เพิรล เอส. บักไดนําเสนอเหตุการณในครั้งที่ตัวละครแมปอนขาวใหลูกของตน ซึ่งแมวาลูกจะ
อิ่ ม มากแล ว ก็ ต ามแต ลู ก ก็ ยั ง ต อ งการกิ น อาหารจากการป อ นของแม อ ย า งไม รู จั ก พอ
เพราะมีค วามรูสึก คลายกับวา “อาหารที่อยู ในชามของแมจ ะดี กว าอาหารที่ตนได กินไปแลว ”40
นอกจากนี้ ผูประพันธยังเน นย้ําใหผูอานเห็น ถึงพลังอันอบอุน ในตัว ของแมใหชัด เจนมากยิ่ งขึ้น
โดยนําเสนอใหเห็นวาไมเพียงแตบรรดาลูกของแมเทานั้น ที่สามารถสัมผัสถึงความอบอุนจากการ
ไดอยูใกลชิดแม หากแตพลังแหงความอบอุนภายในตัวแมยังสามารถสงผานไปถึงการรับรูของ
สัตวเลี้ยงภายในบานไดอีกเชนกัน
[…] Even the yellow farmyard dog came near with
confidence. He had been sitting in hope under the table, but man
kicked him, and he slunk out and caught deftly the bits of rice the
mother threw him once or twice.41
การบรรยายถึงพฤติกรรมของสุนัขที่มักจะมานอนใกลๆแมเปนการเนนย้ําใหเห็นถึงความ
รักอันยิ่งใหญของแม วาไมได จํากัดอยู ในการรับรูของลูกซึ่งเปนคนเทานั้น หากแตสัต วเลี้ยงยั ง
39
40
41

Ibid., p.17.
Ibid., p.4.
Ibid., p.21.
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สามารถรับรูถึงความรักของแมไดเปนอยางดี ดวยเหตุนี้ภาพของตัวละครแมจึงกลายเปนภาพของ
แมที่เปยมไปดวยความรั กที่ไรพรหมแดน นับไดวาเหตุการณในนวนิย ายดังกลาวไดสะทอนถึง
สภาวะพื้นฐานเกี่ยวกับความรักของแม ที่มีตอบุตรและทําใหผูอานไดประจักษถึงความจริงที่กลาว
วาแมสวนใหญมักดูแลและแสดงความรักความผูกพันตอบุตรไดอยางแทจริง42
จากพฤติกรรมของตัวละครแมสามารถทําใหเขาใจไดวา ผูเปนแมสรางความรูสึกอบอุน
ใหแกลูกไดเปนอยางดี จนกลายเปนสายใยแหงความผูกพันระหวางมารดากับบุตรที่แนบแนนและ
อาจทําใหมารดามีค วามใกลชิดกับบุตรมากกวาบิดา นวนิย ายหลายเรื่ องของเพิรล เอส. บัก ได
นําเสนอใหเห็นวาตัวละครแมมีบทบาทสําคัญในการสั่งสอนบุตรของตนมากกวาสามีของเธอแมวา
สามีจะมีอํานาจสูงสุดภายในบานก็ตาม เพิรล เอส. บักไดกําหนดใหตัวละครแมใน นวนิยายหลาย
เรื่องใหทําหนาที่แนะนําสั่งสอนบุตร โดยเฉพาะบุตรสาวซึ่งมักไมคอยไดรับความเอาใจใสจาก
ครอบครัวมากนักและสิ่งสําคัญซึ่งตัวละครแมสวนใหญไดสอนใหแกบุตรสาวของตน มักเกี่ยวของ
กับการใชชีวิตหลังแตงงาน เชนแมของกุยหลานในนวนิยายเรื่อง East Wind:West Wind ที่สอน
ขอปฏิบัติ สําหรั บ การเปน สะใภ จ นกุย หลานมีค วามเพีย บพร อ มในหน าที่แมบ านแมเรื อนโดย
สมบูร ณ43 เชนเดี ยวกับนวนิย ายเรื่อง The Good Earth โอลันสอนใหบุตรสาวอดทนตอความ
เจ็ บปวดในขณะรั ดเทาเพื่อจะไดเปนที่รัก ของสามีในภายหน า จากตัว อยางเหตุก ารณ ดังกลาว
ทั้งหมดจึงเปนการเนนย้ํ าใหเห็นว า สําหรับสังคมจีนสมัยกอนแลว แมมีบทบาทในการสืบทอด
ความเปนจีนสูบุตรไดเปนอยางดี และโดยเฉพาะเหตุการณในการรัดเทาของตัวละคร ผูอานสามารถ
เห็นไดวาแมมีสวนสําคัญในการคานิยมแบบปตาธิปไตยเชนกัน
นอกจากนี้เปนที่ทราบกันวานวนิยายเรื่องตางๆของเพิรล เอส. บักลวนมีการนําเสนอภาพ
ประเทศจีนในสมัยที่ประชาชนมีความคิดแบบปตาธิปไตยอยางเหนียวแนนและสถาบันครอบครัว
ของตั ว ละครถื อ เป น สิ่ ง สํ า คั ญ ซึ่ ง สามารถสะท อ นค า นิ ย มดั ง กล า วได เ ป น อย า งดี ดั ง นั้ น
เพิรล เอส. บักจึงมักใชพฤติกรรมของตัวละครนําเสนอใหเห็นผลกระทบจากคานิยมดังกลาวแต
ความคิด อคติ ทางเพศ โดยเฉพาะความคิด ที่สมาชิก ในครอบครั ว มีต อบุต รมัก ถูก นํ าเสนอผาน
ตัวละครในฐานะบิดามากกวาตัวละครมารดา ในขณะเดียวกันตัวละครแมสวนใหญกลับมีความคิด
ที่อยูเหนือความอคติทางเพศนั้น จึงเปนเหตุใหความคิดและพฤติกรรมที่มีตอบุตรระหวางบิดากับ
มารดาจึงแตกตางกัน กลาวคือพฤติกรรมของบิดาที่มีตอบุตรสวนใหญมักจะแสดงใหเห็นความ
ลําเอีย งทางเพศสภาพโดยมัก จะไมใ หความสนใจในบุต รสาว ในขณะที่ตั วละครมารดาจะถูก
42

William M. Kephart, The Family, Society and the Individual (Boston: Houghton Miffin,
1972), p.44.
43
Buck, East Wind: West Wind, Twelfth Edition (London: Methuen,1949), p.5.
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นําเสนอใหเปนภาพของแมผูมีความรักและดูแลบุตรอยางยุติธรรม พฤติกรรมที่แตกตางระหวางตัว
ละครทั้งสองประเภทนี้ มักปรากฏในนวนิยายอยูบอยครั้ง ดังที่เพิรล เอส. บักไดนําเสนอเหตุการณ
ตอนหนึ่งในนวนิยายเรื่อง The Mother โดยผูประพันธชี้ใหเห็นวาตัวละครแมตองการจัดซือ้ ยารักษา
ตาใหแกบุตรสาวของตน หากแตสามีของแมกลับคัดคานโดยมองเห็นวาเปนเรื่องที่สิ้นเปลืองโดย
ไมจําเปน
[…] “Any why should we use our scanty money for sore
eyes when she can never die of it? I had sore eyes when I was a
child, and my father never spent his money on me, though I was
his only son who lived, too.”44
จากตัวอยางเหตุการณในนวนิยายดังกลาว ทําใหเห็นวาตัวละครบิดามีความใกลชิดและ
เห็นอกเห็นใจตอบุตรของตนนอยกวามารดา นอกจากนี้ผูวิจัยยังพบอีกวาการสรางเหตุการณใน
นวนิยายดังกลาวไมเพียงแตเปนการเนนย้ําภาพความผูกพันของแม ที่มีตอบุตรมากกวาพอเทานั้น
หากแตยังมีนัยในการวิพากษวิจารณคานิยมของคนสังคมปตาธิปไตย วามักใหอํานาจสูงสุดในบาน
แกบิดา แตบิดากลับไมมีความรับผิดชอบในบุตรไดเทากับผูเปนมารดา นอกจากการที่เพิรล เอส.
บักไดแสดงพฤติกรรมของบิดา ซึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจตอบุตรของตนแลวเหตุการณบางตอน
จะชี้ใหเห็นวาบิดามักจะมีความอคติทางเพศ สงผลใหตัวละครมีความบกพรองในการทําหนาที่ใน
ฐานะบิดา โดยเฉพาะการเลือกปฏิบัติตอบุตรชายและบุตรหญิง ที่มีความแตกตางกันอยางเห็นได
ชัด เนื่ องจากตั วละครพอสวนใหญถูกกําหนดใหมีลักษณะที่สอดคลองกับแนวคิดของชาวจี น
ซึ่งยกยองใหบิดาวาเปนผูนํ าที่มีอํานาจสูงสุดในครอบครัวและสมาชิกทุกคนตองเคารพและเชื่อ
ฟง45 พฤติก รรมดั งกลาวจึ งสงผลใหเกิด ระยะหางระหวางบิดากับบุต ร ด วยเหตุนี้ นวนิย ายของ
เพิรล เอส. บักจึงปรากฏใหเห็นภาพของความความสัมพันธที่เหินหางหรือความขัดแยงที่เกิดขึ้น
ระหวางตัวละครบิดากับบุตรอยูเสมอ ในนวนิยายเรื่อง Sons ไดกลาวถึงหวางหยวนบุตรชายของ
พยัคฆหวาง ที่มักถูกบิดากําหนดแนวทางชีวิตใหแกเขาอยูเสมอ โดยเฉพาะการใหเขาศึกษาวิชาการ
ทหารเพื่อสามารถสืบทอดเจตนารมณของบิดาได และดวยความเกรงกลัวบิดาทําใหหวางหยวน
ตองปฏิตามคําสั่งอยางไมเต็มใจ จนทําใหการฝกหัดแตละครั้ง “เปนไปเหมือนกับวาเขาไมพอใจใน
สิ่งนั้ น คลา ยกั บถู ก บัง คับ ใหทํ างาน”46เพิร ล เอส. บัก ยั งเน น ย้ํ า ถึงพฤติ ก รรมของหวางหยวน
44
45

Buck, The Mother, p.26-27.

Leon Hellerman and Alan L. Stein, China: Readings on the Middle Kingdom, (New York:
Washinton Square Press,1971), p.4.
46
Buck, Sons (London: Methuen, 1951), p.397.
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ที่แสดงออกถึงความกลัว บิด าของตนอยู เสมอดั งที่ปรากฏในนวนิ ย ายเรื่ อง A House Divided
ซึ่งนําเสนอผานความคิดของหวางหยวนที่มีตอบิดาของเขาโดยรูสึกวาแมแทที่จริงแลวบิดามีความ
รักตอเขาเปนอยางมาก หากแตพฤติกรรมการแสดงออกและความเหินหางของบิดาไดรัดตรึงตัวเขา
ใหมีความเกรงกลัวควบคูกับการมีความรักในบิดาของเขา
[…] He was held him imprisoned and his mind and spirit
were fettered often by this fear of his father and the knowledge of
his father’s only, centered love.47
ความรูสึกที่หวางหยวนมีตอบิดาจึงเปนสิ่งสะทอนความสัมพันธระหวางเขากับบิดาไดเปน
อยางดี แมในความเปนจริงแลวพยัคฆหวางจะมีความรักตอหวางหยวนและพยายามทําทุกสิ่งทุก
อยางเพื่อเขาก็ตาม แตพฤติกรรมของบิดาที่รับอิทธิพลจากแนวคิดแบบปตาธิปไตย กลายเปนปจจัย
ที่สรางความหางเหินใหแกตัวละครทั้งสอง ดวยเหตุนี้การบรรยายถึงความรูสึกที่หวางหยวนมีตอ
บิดาทําใหเห็นวา ปฏิสัมพันธระหวางพอกับลูกของตัวละครทั้งสองเปนความใกลชิด อันเกิดจาก
การมีพันธะตอกันตามคานิยมของสังคมจีนที่บิดาจะเปนผูดูแลบุตร ในขณะที่บุตรชายจะตองให
ความเคารพตอบิดาเทานั้น48 ดังนั้นความใกลชิดระหวางพยัคฆหวางกับบิดาจึงแตกตางจากความรัก
ที่เขามีตอมารดาโดยสิ้นเชิง ยิ่งไปกวานั้นการกําหนดถึงความสัมพันธระหวางบุตรกับบิดาใหมี
ลักษณะเชนนี้จึงเปนสิ่งสําคัญในการสงเสริมภาพของมารดาใหมีความผูกพันตอบุตรชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น
นอกจากเพิรล เอส. บักจะนําเสนอใหเห็นถึงพฤติกรรมโดยทั่วไปของตัวละครแมที่มีตอ
บุตรอันเปนการแสดงใหเห็นถึงความรักและความเสียสละของแมแลว เพิรล เอส. บักยังไดนําเสนอ
ใหเห็นวาความใกลชิดระหวางแมกับบุตร กอใหเกิดสายสัมพันธที่เชื่อมโยงใหรวมเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันไดเปนอยางดี นวนิยายหลายเรื่องของเพิรล เอส. บักไดสะทอนใหเห็นถึงความรูสึกของแม
ที่ตองทุกขใจเมื่อเห็นความเจ็บปวดของลูก ดังนั้นจึงปรากฏพฤติกรรมของตัวละครแมที่พยายาม
ปกปองบุตรของตน เพื่อไมใหไดรับความเจ็บปวดดังเชนนวนิยาย The Good Earth ซึ่งกลาวถึงการ
กระทําของโอลันซึ่งมักพยายามเขาไปขัดขวางหวางหลุง เพื่อไมใหตีลูกจนตนเองตองเปนฝายรับ
ความเจ็บปวดแทนลูกเสมอ

47
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And his hunger he fell upon the boy with a bamboo and
beat him until O-lan, the boy’s mother, heard it and rushed in
from the kitchen and stood between her son and his father so that
he blows rained upon her in spite of Wang Lung’s turning this
way and that to get at the boy. […]49
การกระทําของโอลัน ดังกลาวนั้ น จึ งเปน การชี้ใ หเห็นถึงความผูก พันของแมที่มีต อลูก
จนทําใหแมไมสามารถทนเห็นความเจ็บปวดของลูกได การนําเสนอเหตุการณเชนนี้เปนการแสดง
ใหเห็นวาแมไดผูกชีวิตตนเองเขากับชีวิตของลูก เปนเหตุใหแมตองคอยระวังสิ่งตางๆซึ่งมากระทบ
กับลูก เพราะหากลูกไดรับความทุกขจากสิ่งใดก็ตาม ยอมหมายถึงความเจ็บปวดที่แมจะตองไดรับ
ดวยเชนกัน ดวยเหตุนี้ภาพระหวางมารดากับบุตรจึงกลายเปนเอกภาพ ที่ไมสามารถแยกออกจาก
กันได เชนเดียวกับในครั้งที่ลูกสาวของแมไดแตงงานและไปอยูกับครอบครัวสามี จนเปนเหตุให
เธอตองเสีย ชีวิตในที่สุด และหลังจากที่ตัวละครแมไดทราบเรื่องราวทั้งหมด สงผลใหเธอก็เกิด
ความเสียใจเปนอยางหนัก อยางไรก็ตามทาทีของตัวละครแมที่มีตอเหตุการณดังกลาวเปนเพียงการ
ปลอยใหอดีตผานไปอยางเงียบๆ โดยเก็บเรื่องราวที่เกิดขึ้นไวภายในใจ50 การกําหนดพฤติกรรม
ของตัวละครแมดังกลาวจึงมีนัยสะทอนใหตัวละครแมเปนมารดาผูมีความเสียสละอยางยิ่งใหญ
ที่พรอมจะเก็บความทุกขไวกับตัวเองเพียงลําพัง โดยไมตองการใหผูอื่นมารวมแบกรับความทุกข
เชนเดียวกับตน
เพิร ล เอส. บัก ภาวะผูนํ าในตั ว ของแม อีก เช น กัน โดยเธอได นํ าเสนอให เห็น ว าแมว า
ตัวละครในฐานะบิดาในนวนิยายทุกเรื่องจะถูกยกยองใหเปนผูนําของครอบครัวตามแนวความคิด
ของสังคมปตาธิปไตยที่บิดาจะเปนผูมีอํานาจสูงสุดในครอบครัวก็ตาม51 แตก็ปรากฏอยูบอยครั้งที่
ตั ว ละครในฐานะมารดากลับ เป น กํ าลั ง สํา คัญ ในการดู แ ลรั บผิ ด ชอบครอบครั ว มากกว าบิ ด า
ดังที่ เพิร ล เอส. บักได กําหนดใหตั วละครแมในนวนิย ายบางเรื่องทํางานหนัก นอกบาน หรือมี
บทบาทในการตัดสินใจที่เด็ดขาดไมนอยไปกวาบิดา เชนโอลันที่กลาตัดสินใจฆาลูก ดวยเหตุนี้จึง
กลาวไดวาเพิรล เอส. บักไดสรางภาวะผูนําใหแกตัวละครแม ควบคูไปกับการเปนผูตามที่ดีของ
สามีอยูเสมอ เชนการนําเสนอเหตุการณในนวนิยายเรื่อง The Mother ที่ตัวละครแมไมเพียงแตจะ
รับผิดชอบภาระตางๆภายในบานแลว แมยังตองทํางานหนักนอกบานและทําดวยความมุมานะอยาง
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ไมยอทอในขณะที่สามีกลับมีนิสัยเกียจครานและรักการทองเที่ยว52 การบรรยายถึงเหตุการณการทํา
นาของตั ว ละครแมและสามีใ นนวนิ ย ายเรื่ องเดี ย วกัน นี้ จึ งเป น การใหภ าพเปรี ย บลัก ษณะและ
พฤติกรรมของตัวละครทั้งสองไดเปนอยางดีและจะพบวาโดยความเปนจริงแลวพอกลับมีบทบาท
ในการทํานานอยกวาแมดังนั้นแมซึ่งเปนกําลังสําคัญในการทํานาจึงมีภาวะผูนําที่เหนือกวาพอ
[…] She was used now to working on in her steady way
while he flung down his hoe and laid himself upon the grass that
grew on the footpath between this field and the next and slept an
hour or two. […]53
การนําเสนอพฤติกรรมของตัวละครพอใหเปนผูไมจริงจังกับการทํางานดังกลาว เปนกลวิธี
ในการยกระดั บ บทบาทและความสํ า คั ญ ของแม ที่ มี ต อ ครอบครั ว ให ป รากฏชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น
เชนเดี ยวกับการกลาวถึงตั วละครโอลันที่เพิร ล เอส. บัก นําเสนอใหเห็น ภาวะของการเปนผูนํ า
ซึ่งกลาตัดสินใจกระทําในสิ่งที่แมแตหวางหลุงผูเปนสามี ยังไมมีความกลาพอตอการกระทําเชนนั้น
ดังเชนเหตุการณในครั้งที่ครอบครัวประสบความเดือดรอนจากทุพภิกขภัย โอลันไดตัดสินใจฆาวัว
ซึ่งเปนสัตวที่ครอบครัวชาวนาอยางพวกเขามีความรักและผูกพันเปนอยางมาก เพื่อมาประทังชีวิต
คนในครอบครัวใหอยูรอด เพิรล เอส. บักไดบรรยายถึงการกระทําที่เด็ดเดี่ยวของโอลัน ในขณะที่
หวางหลุงมีพฤติ กรรมที่เต็มไปด วยความกลัว จนถึงกับต องเขาในหองแลว ลมตั วนอนบนเตี ย ง
เอาผาหมคลุมศีรษะเพื่อปองกันการไดยินเสียงวัวรอง54 ในขณะที่โอลันทําการฆา จากตัวอยางที่มี
การนําเสนอพฤติก รรมของตั วละครแมทั้งหลายนี้จึ งสามารถกลาวได วาเพิรล เอส. บักไดสราง
ลั ก ษณะที่ แ ข็ ง แกร ง ไว ภ ายในตั ว ละครแม ทํ า ให ก ารนํ า เสนอภาพของแม มี ก ารผู ก ติ ด กั บ
ความสามารถในการรับภาระเลี้ยงดูบุตรได ยิ่งไปกวานั้นเพิรล เอส. บักไดแสดงใหเห็นจิตวิญญาณ
แหงความเปนแมซึ่งพรอมจะทําหนาที่แมตราบจนวาระสุดทายของชีวิตดังที่ผูประพันธไดกลาวถึง
ตัวละครโอลัน ที่แมรูวาตนเองจะตองสิ้นชีวิตภายในระยะเวลาอันใกลแลวก็ตาม แตเธอก็ยังมีความ
พยายามทําหนาที่ของแมใหสมบูรณ ดวยการจัดหาภรรยาใหแกบุตรชายคนโต
“Die I must, for I feel it in my vitals waiting, but I will not
die before my eldest son comes and before he weds this good
maid who is my daughter-in-law. […] Now I want my son to
52
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come home, because I must die, and I want him to wed this maid
first, so that I may die easily. […]55
คําพูดของโอลันที่กลาวกับหวางหลุงเปนสิ่งยืนยันถึงความตั้งใจอันแนวแน ในการมอบสิ่ง
ที่ดีใหแกลูกตามหนาที่แมของเธอ โดยไมคํานึงถึงความตายอันจะเกิดขึ้นแกตน และคําพูดดังกลาว
ยังแสดงใหเห็นวาผูเปนแมยอมมีความสุข เมื่อไดทําหนาที่ของตนอยางสมบูรณ ดวยเหตุนี้แมอยาง
โอลัน จึ งถูกผูก ติ ด ไว กับบทบาทในการดู แลลูก ตั้ งแต เธอได ใ หกําเนิ ดบุต รตราบจนลมหายใจ
สุดทาย การนําเสนอภาพตัวละครแมในนวนิยายเรื่อง The Mother และ The Good Earth จึงเปนการ
สะท อ นถึ ง ความรั ก ความผู ก พั น และความเสี ย สละอั น ยิ่ ง ใหญ ที่ แ ม มี ต อ บุ ต รได เ ป น อย า งดี
ภาพของแมในนวนิยายจึงไมใชเพียงแคการนําเสนอพฤติกรรมในภายนอกเทานั้น แตเปนการแสดง
ให เ ห็ น จิ ต วิ ญ ญาณแห ง ความเปน แม พร อ มทั้ ง สั จ ธรรมแห ง ความเป น มนุ ษ ย ไ ด อ ย า งลงตั ว
อยางไรก็ตามการนําเสนอภาพของแมในนวนิยายของเพิรล เอส. บักยังไวซึ่งลักษณะเฉพาะของ
ความเปนแมแบบจีนไวเชนกัน กลาวคือพฤติกรรมของตัวละครแมที่มีตอบุตร ยังเกี่ยวของกับการ
รับอิทธิพลทางความคิดจากสังคมแบบปตาธิไตย สงผลใหปฏิสัมพันธระหวางแมกับบุตรชายและ
บุตรสาวปรากฏในลักษณะที่แตกตางกันไปเชนกัน

4.2 ภรรยา
การศึก ษาถึงลักษณะและบทบาทของตัว ละครภรรยานับเปน ประเด็ นที่น าสนใจและมี
ความสําคัญตอการเขาใจถึงภาพของประเทศจีนในสายตาของเพิรล เอส. บักไดเปนอยางดี เนื่องจาก
ตัวละครประเภทดังกลาวไมเพียงแตจะสะทอนใหเห็นถึงโครงสรางทางครอบครัวของชาวจีนใน
สมัยกอนเพียงเทานั้น หากแตยังสะทอนมุมมองของจีนในดานที่เปนสังคมแบบปตาธิปไตยไดอีก
เชนกัน สําหรับการวิเคราะหประเด็นภรรยา ผูวิจัยไดแบงออกเปนประเด็นยอยสองประเด็นไดแก
ภรรยาหลวงและภรรยานอย
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4.2.1 ภรรยาหลวง
ตัวละครภรรยาหลวงนับเปนตัวละครที่ปรากฏอยูทั่วไปในนวนิยายของเพิรล เอส. บักอีก
ทั้งเปนตัวละครที่มีบทบาทสําคัญในการการสะทอนภาพสตรีจีนในมิติตางๆ ทั้งในดานความเปน
ปจเจกชนและภาพรวมของสังคมไดเปนอย างดี แมว าการนําเสนอภาพตัว ละครภรรยาหลวงใน
นวนิย ายเรื่องตางๆจะมีความแตกต างกันไป ตามปจจั ยและบริ บทซึ่งอยู แวดลอมตัวละครก็ตาม
แตการนําเสนอวิถีชีวิตของตัวละครทั้งหมด ลวนมีสวนในการนําเสนอใหผูอานเห็นถึงภาพที่ถูกผูก
ติดกับตั วละครและปฏิสัมพันธ ที่ตัวละครมีตอสามีของพวกเธอทั้งสิ้น นวนิย ายหลายเรื่ องของ
เพิรล เอส. บักไดแสดงใหเห็นถึงเงื่อนไขในการเปนภรรยาหลวงของสตรีจีนโดยชี้ใหเห็นวาการ
แตงงานของภรรยาหลวงเกิดจากการตัดสินใจและความเห็นชอบจากบิดามารดาของฝายเจาบาว
และเจาสาวโดยพิจารณาถึงปจจัยดานความมั่งคั่งและชื่อเสียงของอีกฝายหนึ่งเปนสําคัญ ทั้งนี้เพื่อ
ความเหมาะสมกับฐานะของตนเอง56 คานิยมของตัวละครจึงมีความสอดคลองกับการปฏิบัติของ
ชาวจีนสวนใหญใ นสมัยกอนที่วาการแตงงานไมไดเกิดจากความรักระหวางเจาบาวและเจาสาว
ดวยเหตุนี้ การแตงงานของภรรยาหลวงในนวนิ ยายหลายเรื่ องจึงเปนการที่เห็นไดชัดเจนวา ใน
เบื้องตนแลวสามีจะมักไมไดแตงงานกับภรรยาหลวงซึ่งบิดามารดาจัดหามาใหดวยความรักอีกทัง้ ยัง
เปนที่ปรากฏใหเห็นอยูบอยครั้งวาภรรยาหลวงโดยเฉพาะสตรีซึ่งมาจากครอบครัวชนชั้นลางของ
สังคมมักมีรู ปลักษณ ซึ่งไมสามารถสร างความพึงพอใจใหกับสามีข องตนได ในนวนิ ยายเรื่ อง
The Good Earth เพิรล เอส. บักไดนําเสนอภาพของโอลันอดีตสาวใชในบานตระกูลฮวง ผานการ
อธิบายถึงความรูสึกของหวางหลุงสามีของเธอ หลังจากที่เขาไดพบกับเธอเปนครั้งแรก โดยลักษณะ
ภายนอกของโอลันลวนเปนลักษณะดอย ซึ่งสรางความไมพึงปรารถนาใหมีกับสามีของตนทั้งสิ้น
[…] He saw the first time that her hair was rough and brown
and unoiled and that her face was large and flat and coarse
skinned, and her features too large altogether and without any sort
of beauty or light. Her eyebrow were scattered and the hairs too
few, and her lip were too wide, and her hands and feet were large
and spreading. […]57
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การพบกับโอลันเปนครั้งแรกทําใหหวางหลุงถึงกับมีความคิดวาโอลันไมมีความสวยงาม
ใดๆบนใบหนาของเธอเลย58 นอกจากโอลันจะเปนหญิงที่ปราศจากความสวยแลว เธอยังเปนหญิงทีม่ ี
เทาใหญ ซึ่งเปนลักษณะดอยของสตรีและขัดตอคานิยมของชาวจีนในสมัยกอน ที่ยกยองการมีเทาที่
เล็กวาเปนเครื่องวัดความงามของผูหญิง59 ดวยเหตุนี้จึงทําใหหวางหลุงเกิดความรูสึกไมพอใจเมื่อ
เห็นเทาของเธอ เพราะเขาคิด วาสิ่งนั้ นคือสิ่งที่นาเกลียดที่สุดในตัวเธอ60 การมีเทาใหญของภรรยา
หลวงยั งคงเปนปมด อยภายในตั ว ที่ถูก ผูก ติ ดกับชนชั้น ลางและยั งคงปรากฏอยู ใ นนวนิ ย ายเรื่ อง
The First Wife เหตุการณในนวนิยายนี้ทําใหเห็นวาภรรยาหลวงที่มีสามีเปนชนชั้นลางของสังคมมัก
ถูกผูกติดอยูกับภาพความบกพรองในรูปสมบัติและไมสามารถทําใหสามีพึงพอใจในตนเองมากนัก
ทั้งนี้เนื่องจากภรรยาหลวงในครอบครัวชนชั้นลางมักเลี้ยงดูมาอยางไมดีและสภาพความเปนอยูที่ตอง
ตรากตรําตามฐานะของตน ดังเชนคําพูดที่โอลันกลาวแกหวางหลุงถึงสาเหตุในการมีเทาใหญของ
เธอวาเปนเพราะตั้งแตเล็กๆ แมไมไดรัดเทาใหเธอเลย เพราะขายเธอมาตั้งแตเด็ก61 หรือในความคิด
ของหวางหลุงที่เห็นสภาพรางกายอันทรุดโทรมของโอลัน ซึ่งตองตรากตรําในการเลี้ยงดูบุตรจนทํา
ใหเวลานี้นมทั้งสองขางของนางก็หยอนยาน เพราะการมีบุตรหลายคน จะหาความสวยไมไดอกี แลว62
นอกจากการแสดงใหเห็นถึงความไมพอใจในความทรุดโทรมทางรางกายอันเกิดจากการตรากตรํา
ทํางานหนั ก ของภรรยาหลวงในครอบครั ว ชนชั้น ลางเหตุ ก ารณ ใ นลัก ษณะนี้ ยั งคงปรากฏอยู ใ น
นวนิยายเรื่อง The Mother ที่ตัวละครแมตองแบกรับภาระการทํางานทั้งในและนอกบานประกอบกับ
การที่เธอไดใหกําเนิดและตองเลี้ยงดูบุตรถึงสี่คนยิ่งไปกวานั้นเธอยังตองเผชิญกับความทุกขทางจิตใจ
กับการทาทีอันเฉื่อยชาของสามี ที่ไมเคยมีความสนุกสนานตอนอยูตอหนาเธอ63
ในขณะที่เพิรล เอส. บักนําเสนอภาพของภรรยาหลวงในครอบครัวของชนชั้นลางกับการผูก
ติดดวยความไมสวยงาม ผูประพันธยังไดชี้ใหเห็นวาภรรยาหลวงในตระกูลของคนชั้นสูงซึ่งมีความ
เปนอยูอยางสุขสบายกลับมีการผูกติดกับรูปลักษณที่สามารถสรางความพึงพอใจกับสามีไดเปนอยาง
ดี เชนตัวละครมาดามวู ในนวนิยายเรื่อง Pavilion of Women ที่เพิรล เอส. บักบรรยายใหเห็นถึงความ
งามของเธอ ผานคําพูดของสาวใชซึ่งกลาวชมมาดามวูวาแมเธอจะมีอายุถึง 40 ป โดยผานชีวิตการ
แตงงานมาเปนเวลา 24 ปก็ตาม แตก็ยังคงดูเหมือนวาไมมีความเปลี่ยนแปลงในความงามของเธอ
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ตลอดเวลายี่สิบสี่ปนี้64 และจากการที่มาดามวูมีความถึงพรอมในรูปสมบัติดังกลาว จึงทําใหสามีของ
เธอใหความรักแกเธอเพียงคนเดียวเสมอมา จากตัวอยางดังกลาวที่ไดเปรียบเทียบถึงภรรยาหลวง
ที่อยูในครอบครัวซึ่งมีสภาพที่แตกตางกัน ทําใหเห็นไดวาการผูกติดภาพของภรรยาทั้งสองประเภทมี
ความแตกตางกันโดยสิ้นเชิง
นอกจากการนําเสนอถึงการผูกติดภาพที่ตางกันของภรรยาหลวงดังกลาวแลว แตนวนิยาย
ของเพิรล เอส. บักไดนําเสนอใหเห็นคุณสมบัติรวมกันที่มีอยูในภรรยาหลวงสวนใหญเชนเดียวกัน
กลาวคือคุณสมบัติในการเปนแมบานที่ดี เนื่องจากการแตงงานระหวางสามีกับภรรยาหลวงภรรยา
หลวงสวนใหญมาจากความเห็นชอบและการตัดสินใจของบิดามารดาของทั้งสองฝาย ทําใหสตรีจีนที่
จะแตงงานจะถูกสอนถึงคุณสมบัติในการเปนแมบาน โดยเฉพาะการทํางานเพื่อแบงเบาภาระใหแก
สามีดังนั้นการนําเสนอภาพของตัวละครภรรยาหลวง ทั้งในตระกูลของชนชั้นสูงและชนชั้นลางจึง
มักจะผูกติดกับกับความสามารถในการทําหนาภายในบาน ตลอดถึงการเปนกําลังสําคัญใหแกสามี
ไดเปนอยางดีเสมอ เพิรล เอส. บักไดแสดงใหเห็นถึงความเพียบพรอมดวยคุณสมบัติแหงการเปน
ภรรยาที่ดี ข องภรรยาหลวงในครอบครั ว ของชนชั้น ลางเชน ตั ว ละครโอลัน ซึ่งแมจ ะเปน หญิ งที่
ปราศจากความสวยแตเธอก็มีความสามารถในการทํางานบานและงานหนักนอกบานไดเปนอยางดี
โดยเพิร ล เอส. บักได นํ าเสนอถึงความสามารถในการทํางานของโอลัน ผานคําพูด ของนายหญิ ง
ตระกูลฮวงผูเปนนายของโอลันซึ่งกลาวแกหวางหลุงถึงความสามารถในการทํางานอันเปนคุณสมบัติ
ของโอลันในวันที่เขาไปรับตัวโอลันมาอยูที่บาน
[…] You see she has the strong body and the square cheeks
of her kind. She will work well for you in the field and drawing
water and all else that you wish. […] Take her and use her well.
She is a good slave. […]65
การกลาวยืนยันถึงความสามารถของโอลันวาสามารถทํางานหนักรวมกับสามีไดเปนอยาง
ดี จึงมีนัยแสดงใหเห็นวาภรรยาหลวงเปนเพียงผูเดียว ที่สามารถทํางานตางๆเพื่อแบงเบาภาระสามี
ไดอยางสมบูรณที่สุด การใชคําวา “ทาสที่ดี” (good slave)ในการเปรียบเทียบกับโอลันทําใหเห็นถึง
การทํางานของภรรยา ซึ่งสามารถทํางานใหกับสามีไดโดยปราศจากเงื่อนไขและยังเปนการทํางาน
ที่เปนไปดว ยความสมัครใจ เพราะภรรยาหลวงสวนใหญจ ะอุทิศชีวิตเพื่อครอบครัว อยางเต็มที่
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ดังนั้นการบรรยายถึงลักษณะของโอลันดังกลาวทําใหเห็นถึงบทบาทของโอลัน วาไมสามารถเปน
อย า งอื่ น ไปได นอกจากการเป น ทาสที่ ต อ งคอยสนองความต อ งการของสามี อ ย า งดี ที่ สุ ด
เชนเดียวกับการกลาวบรรยายถึงความรูสึกของตัวละครแมในเรื่อง The Mother เปนการเนนย้ําถึง
ความสามารถของภรรยาหลวง ที่แมว าจะมีความยุงยากทั้งจากการทํางานและปญหาต างๆ แต ก็
สามารถทําใจยอมรับกับการทําหนาที่ของการเปนภรรยาในการแบกรับภาระตางๆดวยความเต็มใจ
[…] She relished all her life: giving birth, the labor on the
land, eating and drinking and sleeping, sweeping and setting in
rude order her house. […] even quarreling with the man was
good and set some edge upon their passion for each order. So
therefore she rose to every day with zest66.
การบรรยายถึงพฤติกรรมของตัวละครแมที่สามารถระงับความรูสึกโกรธลงไดหลังจาก
ทะเลาะกับสามี จึ งนับเปนความตั้งใจของผูประพันธ ที่จะผูกติดภาพของภรรยาหลวงเขาไวกับ
ความสามารถในการควบคุมอารมณของตนเองไดเปนอยางดี และยังสงผลไปถึงการแสดงใหเห็น
วาตัวละครภรรยาหลวงเปนผูที่มีจิตใจหนักแนน การสรางลักษณะของตัวละครดังกลาวจึงเปนการ
ปฏิวัติกระแสความคิดหลักของชาวจีนในสมัยกอน ที่มองวาสตรีเพศเปนเพศของความออนแอและ
หวั่น ไหวงาย 67 นอกจากนี้ค วามมีจิต ใจหนักแนนของตั วละครของภรรยาหลวงยั งปรากฏอยูใ น
นวนิยายเรื่องอื่นๆเชนเรื่อง Pavilion of Women ที่มาดามวูตัวละครเอกของเรื่องมีจิตใจหนักแนน
ดังที่มีการบรรยายถึงลักษณะของเธอวาเปนผูที่ไมเคยรูจักวาความหึงหวงเปนอยางไร68และมีจิตใจ
กวางมากจนถึงกับตองการหาภรรยานอยใหแกสามี69เพื่อทําหนาที่ปรนนิบัติสามีแทนเธอตอไปดวย
เหตุที่เธอตระหนักวาเธอไมไดอยูในวัยอันเหมาะสม สําหรับการปรนนิบัติสามีอีกตอไป
นอกจากการนําเสนอภาพความสามารถในการเปนรับผิดชอบงานภายในบานไดเปนอยาง
ดีรวมถึงการมีจิตใจหนักแนนแลวเพิรล เอส. บักยังเสนอภาพของภรรยาหลวงใหเปนผูมีสวนรับรู
ถึงปญ หาและเปน ตั วแทนในการจั ด การงานด านต างๆใหแกสามี ดว ยเหตุนี้ ภ รรยาหลวงทั้งใน
ครอบครัว ของชนชั้น ลางและครอบครัว มีฐานะมัก มีสวนแบงเบาภาระของสามีทั้งสิ้น หากแต
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พื้นฐานทางครอบครัวจะเปนปจจัยสําคัญในการจําแนกใหภรรยาหลวงของแตละครอบครัวใหมี
คุณ สมบัติ เฉพาะและพฤติ ก รรมที่แสดงออกถึงการเปน กําลังใหแกสามีข องตนแตกต างกัน ไป
กลาวคือภรรยาหลวงในครอบครัว ที่มีฐานะมักจะถูก กําหนดใหมีลักษณะเปน ผูที่มีความรู และ
สติปญญา เพื่อที่จะสามารถดูแลเรื่องตางๆภายในบานและกิจการของสามี โดยเฉพาะคนใชซึ่งอยู
ภายใตการปกครอง ในเรื่อง East Wind: West Wind มีการกลาวถึงมารดาของกุยหลานที่มีความ
ฉลาดและรูเทาทันคน จนกลายเปนที่ยําเกรงแกผูคนในบาน
There was none like her in my childhood. She understood
many things and moved with an habitual, quiet dignity which kept
the concubines and their children all fearful in her presence. […]70
การที่ผูประพันธไดบรรยายใหเห็น ปฏิกิริยาของคนรอบขางมารดาของกุยหลานวามัก มี
ทาทียํ าเกรงต อเธอ ย อมหมายความว าคุณสมบัติ ที่มารดาของกุยหลานมีอยูมีสว นสําคัญในการ
สงเสริมภาพในการเปนผูดูแลความสงบเรียบรอยภายในบานแทนสามี นับไดวาเหตุการณดังกลาว
ยังเปนการแสดงใหเห็นถึงอํานาจและความสามารถของภรรยาหลวง ที่สามารถทํางานแทนสามีได
เปนอยางดี เชนเดีย วกับนวนิย ายเรื่อง Pavilion of Women ตัวละครมาดามวูถูกนําเสนอใหเปน
ภรรยาที่มีสติปญญาและมีความเมตตาตอทุกคนภายในบานของเธอ จนเปนที่ทราบกันดีสําหรับทุก
คนในบ านว า ในบรรดาผูค นจํ านวนหกสิ บเศษอยู ภ ายใต ร ม ชายคานี้ ทุ ก คนลว นรั ก มาดามวู
นับตั้งแตคุณนายผูเฒาตลอดไปจนถึงหลานเล็กๆ และพวกคนใช71 การอธิบายถึงความรูสึกของ
ผูคนที่อยูรอบขางมาดามวูแสดงใหเห็นวาตัวละครกลายเปนศูนยรวมจิตใจของสมาชิกภายในบาน
ทั้งหมด ดังนั้นจึงเปนการแสดงนัยใหเห็นถึงการมีอํานาจของตัวละคร ที่สามารถควบคุมพฤติกรรม
ของทุกคนได โดยไมตางไปจากสามีของเธอซึ่งเปนเจาของบาน
นอกจากนี้เพิรล เอส. บักยังไดเนนย้ําถึงความสําคัญของภรรยาหลวงโดยชี้ใหเห็นวาการ
ขาดภรรยาหลวงยอมสรางความลําบากใหแกสามีและครอบครัว ดังที่เพิรล เอส. บักไดนําเสนอ
ตัวอยางเหตุการณที่เกิดขึ้นภายในบานของหวางหลุง เมื่อคราวที่โอลันเจ็บหนักและใกลเสียชีวิตวา
ไมมีผูใดสามารถรับผิดชอบงานแทนโอลันได โดยเฉพาะงานภายในครัวที่โอลันเปนผูที่รับผิดชอบ
โดยลําพังจนเปนเหตุใหเกิดความยุงยากแกสมาชิกในครอบครัว
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It seemed now that none knew how to light the grass and
keep it burning in the oven, and none knew how to turn a fish in
the cauldron without breaking it or burning one side black before
the other side was cooked, and none knew whether sesame oil or
bean were right for frying this vegetable or that. […]72
การยกตั วอย างเหตุก ารณภายในครัว ที่แสดงใหเห็นว าไมมีใครสามารถทํางานนี้แทนที่
โอลันไดเปนการเนน ย้ําถึงบทบาทความสําคัญของโอลันใหเดน ชัดมากยิ่งขึ้น ยิ่งไปกวานั้นการ
บรรยายถึงเหตุ ก ารณ ดั งกลาวยั งเปน การผูก ติ ด ระหว างโอลัน กับความสามารถในการทําครั ว
ซึ่งมีนัย แสดงถึงปากทองและความอยู รอดของสมาชิกในครอบครัว ดังนั้นการที่ค รอบครัวขาด
โอลั น ย อ มมี ผ ลกระทบต อ ความเป น อยู ข องสมาชิ ก ในครอบครั ว อย า งหลี ก เลี่ ย งไม ไ ด
ตลอดจนสงผลใหผูนําครอบครัวเชนหวางหลุงตองแบกรับภาระหนักขึ้น
หากพิจารณาจากสถานะของตัวละครภรรยาหลวงจะพบวาสถานะของตัวละครประเภท
ดั งกล าวอยู ใ นสภาพที่ ค ลุมเครื อ โดยไมสามารถกําหนดความเปน อยู และบทบาทของตนได
ยิ่งไปกวานั้นตามสถานะภาพทางความเปนอยูของภรรยาหลวง ที่อยูภายใตการกําหนดจากสามีจึง
กลายเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดพฤติกรรม ใหเปนไปเพื่อการยอมรับจากสามี ดวยเหตุผลนีก้ าร
ทํา งานและแบกรั บ ภาระร ว มกับ สามีจึ ง เป น วิ ธีก ารที่ ภ รรยาหลวงสว นใหญ ต อ งปฏิ บัติ อย า ง
หลีกเลี่ยงไมได ดังนั้นภาพความเปนอยูของตัวละครภรรยาหลวงบางคน ซึ่งแมจะอยูในตระกูลสูง
เชนตัวละครมาดามวูในนวนิยายเรื่อง Pavilion of Women จึงไมไดถูกนําเสนอใหเห็นถึงความ
เปน อยู ที่สุข สบายตามฐานะของคนชั้น สูงเพีย งเทานั้ น หากแต พวกเธอต องกลายเปน ผูที่แบก
รับภาระรับผิดชอบงานและดูแลความเปนอยูของสมาชิกภายในครอบครัวไมนอยไปกวาสามีของ
เธอแตอยางใด ในขณะเดียวกันพฤติกรรมดังกลาวนี้สงผลใหบทบาทและความสําคัญของเธอมี
มากขึ้น จนในบางครั้งอาจทําใหเธอซึ่งไดทํางานรวมกันกับสามีไดรับการถายโอนอํานาจจากสามี
จนเธอกลายเปนที่ยอมรับจากสมาชิกในบานวาเธอเปนผูตัดสินใจทุกอยางภายในบานของเธอ73และ
กลายเปนบุคคลที่ไดรับการเคารพและยอมรับจากสมาชิกคนอื่นในครอบครัว ตลอดทั้งสามีของตน
จากการที่เพิรล เอส บัก ไดนําเสนอตั วอยางเหตุ การณที่สะทอนความเปนอยูของภรรยา
หลวงในตระกูลของชนชั้นสูงผานตัวละครมาดามวูโดยการชี้ใหเห็นวาการที่ภรรยาหลวงมีโอกาส
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รับผิดชอบงานแทนสามีเปนสวนชวยผลักดันใหเธอมีอํานาจ จนกลายเปนผูที่ไดรับการเคารพจาก
สมาชิกทุกคนภายในบาน และยิ่งไปกวานั้นเธอยังคงมีอํานาจในการตัดสินใจแทนสามี ดวยเหตุนี้
จึงอาจกลาวไดวาแมวาตัวละครภรรยาหลวงของเพิรล เอส. บัก จะถูกกําหนดใหอยูภายใตกรอบ
ของการควบคุม ดู แล โดยสามี ต ามเงื่ อ นไขของสั งคมแบบปต าธิป ไตย แต ใ นขณะเดี ย วกั น
แนวความคิดดังกลาวทําใหสตรี โดยเฉพาะผูเปนภรรยาหลวงมีโอกาสสรางอํานาจใหตัวเธอเอง
ผานกระบวนการการถายโอนอํานาจจากสามี
นอกจากนี้นวนิยายของเพิรล เอส. บักยังคงสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธในการใชชีวิต
หลังการสมรสระหวางภรรยากับสามี วาเปน เพียงสิ่งที่เกิดขึ้น จากการยอมรับในการมีพันธกิจ
รวมกัน กลาวคือตั้งแตการแตงงานที่ตองเปนไปตามการตัดสินใจและการยอมรับจากบิดามารดา
ของทั้งสองฝาย ตลอดจนการมีบุตรเพื่อสืบสกุล ดังนั้นการอยูรวมกันในเบื้องตนระหวางสามีกับ
ภรรยาหลวงโดยสวนใหญ จึงไมไดมีสาเหตุมาจากความรักใครชอบพอซึ่งกันและกัน หากแตเปน
เรื่องของความรับผิดชอบในหนาที่ ซึ่งแตละฝายมีตอกันเทานั้น ดังนั้นการที่ภรรยาหลวงซึ่งตอง
แตงงานกับสามีที่ไมมีความรักใหกับตนและการอยูภายใตสังคมแบบปตาธิปไตยทําใหภรรยาหลวง
ตองตกอยูในภาวะเสี่ยงตอการไดรับความบอบช้ําทางจิ ตใจ จากการกระทําของสามีใ นรูปแบบ
ตางๆเชน การอยูรวมกันโดยไมไดรับความสนใจจากสามี การทารุณของสามี การมีภรรยานอยและ
โดยเฉพาะอย างยิ่ งการนํ าภรรยาน อยเขามาอยู ร ว มกับภรรยาหลวงภายในบานของตนเปน ต น
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในนวนิยายลวนเปนสิ่งที่พบเห็นไดบอยในครอบครัวชาวจีนในสมัยกอน
ที่เมื่อภรรยากลายเปนหญิงที่สูงอายุมากขึ้นและไมเปนที่สนใจของสามีแลวสามีก็จะนําภรรยานอย
เขามาอยู ภ ายในบานโดยที่ภ รรยาหลวงไมมีสิ ทธิเรี ย กร อ งสิ่งใดทั้งสิ้ น ดั งที่ Chandra-sekhar
ไดอธิบายสถานภาพของสตรีหลังจากที่เธอแตงงานและเขาไปอยูในบานสามี โดยตองยอมรับกับ
การมีภรรยานอยของสามี
[...] When a wife became old or unattractive, her husband
usually took a concubine-not a secret mistress whom he visited
occasionally but one who moved into the home as the new wife.
But a wife has no right to divorce her husband on any account.74
ในนวนิยายเรื่อง The Good Earth เพิรล เอส. บักไดสะทอนภาพความเปนอยูของโอลัน
ภรรยาหลวงของหวางหลุง ที่ใชชีวิตอยูกับสามีอยางไมมีความสุข เพราะสามีไมมีความรักใครใน
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ตัวเธอ ดวยเหตุที่เขาไมพอใจที่เธอมีความดอยในรูปลักษณภายนอก จนทําใหเขามักไมสนใจใน
ความรูสึกของเธอวาจะมีตอการกระทําของเขาอยางใดและ โดยเฉพาะอยางยิ่งหวางหลุงมักจะเกิด
ความโมโหเธอไดงาย75 เพิรล เอส. บักยังไดนําเสนอใหเห็นวานอกจากภรรยาหลวงบางคนจะตอง
กลายเปนที่รองรับอารมณของสามีแลว เธออาจจะตองทุกขใจมากยิ่งขึ้นเมื่อสามีของตนมีภรรยา
นอย ในนวนิยายเรื่องเดียวกันนี้ไดนําเสนอเหตุการณที่หวางหลุงใหความสนใจกับผูหญิงอื่นจน
ภรรยาหลวงตองกลายเปนผูรับผลกระทบจากการกระทําของสามี ซึ่งมาบีบบังคับเอาหยกมีคาที่เธอ
เก็บรักษาไวเพื่อไปมอบใหกับภรรยานอย เหตุการณดังกลาวไดสรางความสะเทือนใจใหแกโอลัน
เปนอยางยิ่ง จนเธอไมสามารถกลั้นน้ําตาของเธอจากความเสียใจในเหตุการณในครั้งนั้นได
But O-lan returned to the beating of his clothes and when
tears dropped slowly and heavily from her eyes she did not put
up her hand to wipe them away; only she beat steadily with her
wooden stick upon the cloths spread over the stone.76
การบรรยายถึงการรองไหของโอลันพรอมกับการซักผาใหหวางหลุงตอไปโดยไมสนใจที่
จะเช็ดน้ําตา เปนการเนนย้ําใหเห็นถึงการที่เธอตองทนยอมรับตอพฤติกรรมของสามี โดยไมมีขอ
ตอรองใดๆทั้งสิ้น ความทุกขของภรรยาหลวงที่เกิดจากการที่สามีอยูกับตนเองอยางไมมีความสุข
และต อ งการทิ้ ง ตนเองไปมี ภ รรยาใหม ยั ง คงปรากฏอยู ใ นนวนิ ย ายเรื่ อ ง The First Wife
โดยเพิรล เอส. บักนําเสนอผานพฤติกรรมของหยวน ซึ่งมีความตั้งใจอันแนวแนในการหยาขาดกับ
ภรรยาของเขาและจะนําลูกที่ภรรยารักไปอยูกับเขาดวย เมื่อภรรยาหลวงทราบถึงเรื่องราวทั้งหมด
จึงทําใหเธอถึงกับไมสามารถทนฟงต อไปได77ทําใหเธอตองหลบเขาไปในหองเพียงลําพังและ
ตัดสินใจกระทําอัตวินิบาตกรรม ดวยการผูกคอตายเพื่อหนีจากความทุกขใจนั้น
ภาพโดยรวมของตัวละครภรรยาหลวงในนวนิยายสวนใหญจะถูกนําเสนอใหเห็นถึงการมี
ปฏิสัมพันธกับสามีในดานลบ โดยภรรยาหลวงจะเปนฝายที่ถูกกระทําจากสามีอยูเสมอ นอกจากนี้
เพิรล เอส. บักยังชี้ถึงมุมมองดานความรักที่สามีมีตอภรรยาหลวงวาเกิดจากพื้นฐานของความเขาใจ
และเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ความรักที่สามีมีตอภรรยาหลวงจึงมีความแตกตางจากความรัก
ของชายหญิงโดยทั่วไป และเปนความรักที่มีพัฒนาการจนกลายเปนความผูกพันอันเหนียวแนน
มากกวาจะเปนความรักที่มากมายแตขาดความมั่นคง ดังที่สามีสวนใหญมีตอภรรยานอย โดยทั่วไป
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แลวเพิรล เอส. บักจะชี้ใหเห็นวาตัวละครภรรยาหลวงมักไมไดรับความรักจากสามีเปนเบื้องตน
โดยพฤติกรรมที่สามีมีตอภรรยาหลวงโดยสวนใหญมักไมไดมีการแสดงออกถึงความรักแตอยางใด
หากแตการอยูรวมกันของบุคคลทั้งสองเปนการใชชีวิตตามหนาที่ของตนเพียงเทานั้น โดยหลังจาก
การแตงงานแลวสามีจะทําหนาที่ในฐานะผูนําครอบครัวในขณะเดียวกันภรรยาจะทํางานภายใน
บานและคลอดบุตรเพื่อสืบสกุลเทานั้น จึงเปนที่เห็นไดชัดเจนวาภรรยาหลวงมักไมมีโอกาสไดรับ
การแสดงความรักจากสามีของตน ในทางกลับกันพวกเธออาจจะตองรับความทุกขจากการกระทํา
ของสามี ซึ่งกระทํากับเธอ แมในเบื้องตนตัวละครภรรยาหลวงสวนใหญมักจะไมไดใชชีวิตอยูกับ
สามีดวยความรักแตเพิรล เอส. บักไดแสดงใหเห็นพัฒนาการของความรักที่เกิดขึ้นระหวางภรรยา
หลวงกับสามี ที่เกิดจากการใชชีวิตรวมกันจนกลายเปนความผูกพันที่เหนียวแนน ในนวนิยายเรื่อง
The Good Earth เพิรล เอส. บักไดสรางเหตุการณเพื่อสะทอนใหเห็นพัฒนาการของความรัก ที่
หวางหลุงมีตอโอลันผูเปนภรรยาที่เขาไมเคยมีความพึงพอใจในรูปลักษณภายนอกของตัวเธอเลย
แตในที่สุดการที่บุคคลทั้งสองได ใชชีวิต ผานความยากลําบากมาดวยกันและความดี ของภรรยา
หลวงทําใหหวางหลุงได ตระหนั กถึงความดีของเธอ โดยในคราวที่โอลันปวยหนักใกลเสียชีวิ ต
หวางหลุงถึงกับยอมละทิ้งการดูแลผืนนาอันเปนที่รักเพื่อเฝาดูแลโอลัน
All during the dark winter months when O-lan lay dying
Wang Lung paid no heed to the land. He turned over the winter’s
work and the men to the government of Ching, and Ching
labored faithfully, and night and morning he came to the door of
the room where O-lan lay and he asked twice each day thus in
his piping whisper how she did. […]78
การอธิบายถึงพฤติกรรมของหวางหลุงที่ยอมละทิ้งผืนนาและใชเวลากับการเฝาดูแลโอลัน
ดวยตัวของเขาเอง ทําใหเห็นวาความดีที่ภรรยาหลวงกระทําตอสามีสามารถสรางความผูกพันให
เกิดขึ้นไดในที่สุด ยิ่งไปกวานั้นการที่หวางหลุงเลือกจะที่ใหโอลันหายจากความเจ็บปวย โดยยอม
ยอมขายที่ดินดังที่กลาวแกโอลันวา“ฉันจะยอมขายที่ดินเพื่อรักษาเธอใหหาย”79 นั้นเปนการแสดง
ความรูสึกของหวางหลุงวาเขาไดใหความสําคัญแกชีวิต ของโอลันมากกวาผืนดินซึ่งเปนเสมือน
ชีวิตของเขา เหตุการณดังกลาวนี้จึงเปนการชี้ใหเห็นถึงพัฒนาการในดานความรัก ที่สามีมตี อ ภรรยา
หลวงว า แมความรัก ของตั วละครทั้งสองอาจจะตองอาศัยเวลาและมัก ไมมีก ารแสดงออกอยาง
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มากมาย ในขณะที่ใ ชชีวิ ต ร ว มกัน แต ค วามรั ก ดังกลาวเปน ความรั ก ที่เหนี ย วแน น และคงอยู ได
ยาวนาน นอกจากนี้ผูวิจัยไดพบวาการนําเสนอใหเห็นถึงเหตุการณดังกลาวเปนการสะทอนใหเห็น
ถึงอํานาจความดี ของภรรยาวาสามารถเปลี่ย นแปลงพฤติ กรรม ตลอดจนจิ ตใจใหเปลี่ยนไปใน
ทางบวกอีกเชนกัน จากการนําเสนอภาพตัวละครภรรยาหลวงทั้งหมดทําใหเห็นวาตัวละครภรรยา
หลวงที่เพิรล เอส. บักไดนําเสนอเปนการชี้ใหเห็นวาตัวละครสวนใหญถูกกําหนดใหเปนบุคคลที่มี
ความสําคัญสําหรับสามีและสมาชิกภายในครอบครัว อยางไรก็ตามแมวานวนิยายสวนใหญจะเปน
การนําเสนอใหเห็นภาพของประเทศจีนซึ่งประชาชนมีความนิยมแนวคิดแบบปตาธิปไตยที่ยกยอง
เชิดชูผูชายตลอดมา แตภรรยาหลวงก็ยังคงแฝงไวซึ่งความดีงามอันยิ่งใหญอยูเสมอ

4.2.2 ภรรยานอย
ตัวละครภรรยานอยนับเปนตัวละครที่มีบทบาทสําคัญตอการนําเสนอภาพประเทศจีนไม
นอยไปกวาตัวละครประเภทอื่นๆในนวนิยายของเพิรล เอส. บัก ยิ่งไปกวานั้นตัวละครภรรยานอย
ยังทําหนาที่นําเสนอใหเห็นถึงบทบาทของตนเองในฐานะผลผลิตจากสังคมปตาธิปไตย ซึ่งสืบทอด
กันมาเปนระยะเวลานานในสังคมจีน การสะทอนภาพตัวละครภรรยานอยในงานนวนิยายปรากฏ
ทั้งจุดรวมและจุดตางกัน ภายใตสภาพแวดลอมของตัวละครซึ่งมีอยูแตกตางกันไป สําหรับประเด็น
ของการวิเคราะหเกี่ยวกับตัวละครภรรยานอยมีการแบงออกเปนสองประเด็นไดแกภรรยานอยกับ
การนําเสนอภาพโดยผูประพันธ และความเปนอยูของภรรยานอย
ในเบื้องตนพบวาการนําเสนอถึงตัวละครภรรยานอยในนวนิยายแตละเรื่อง มักมีการแสดง
ใหเห็นถึงเงื่อนไขของการเปนภรรยานอยที่แตกตางจากภรรยาหลวง กลาวคือการเปนเมียนอยมัก
เกิด จากความพอใจและการตั ด สิ น ใจจากสามีเป น ส ว นใหญ ดั งนั้ น ตั ว ละครภรรยาน อยจึ ง มี
ความหมายแทนความพอใจและเปนที่ตองการแกสามีอยูเสมอ แมตัวละครทั้งหมดจะอยูภายใต
เงื่อนไขของยุคสมัยและบริบททางสังคมที่แตกตางกันก็ตาม เปนที่เห็นไดอยางชัดเจนวาตัวละคร
ภรรยานอยสวนใหญจะถูกนําเสนอภาพควบคูไปกับการมีคุณสมบัติ ซึ่งสามารถสรางความพอใจ
ใหแกสามีไดมากกวาตัวละครภรรยาหลวง เชนความเพียบพรอมดวยรูปลักษณอันงดงามอันเปน
คุณสมบัติที่มีอยูในตนเอง ในนวนิยายเรื่อง The Good Earth เพิรล เอส. บักไดนําเสนอใหเห็นถึง
ความงามของตั วละครโลตั ส ภรรยาน อยคนแรกของหวางหลุงผานคํากลาวชมของหวางหลุง
โดยในครั้งที่เขาได เห็นรูปวาดของเธอเปนครั้งแรก โดยความงามของเธอทําใหหวางหลุงถึงกับ
อุทานวา“ฉันคิดวาเปนรูปสตรีในฝนหรือเทพธิดาในเขาคุนหลุน (Kwen Lwen) ที่คนเลากันเสีย

136

อีก ”80และในการพบกัน ครั้ งแรกของตั ว ละครทั้งสองที่ร านน้ําชา เพิร ล เอส. บัก ได บรรยายถึง
องคประกอบทางรูปลักษณของโลตัส ที่สามารถทําใหหวางหลุงถึงกับตะลึงในความงามของเธอ
ตลอดจนจินตนาการไปวาเธอมีความงามประดุจดังภาพจิตรกรรม
He looked her as he had looked at the picture and he saw
the figure slender as bamboo in its thigh short upper coat; he saw
the small pointed face set in its pointed prettiness above the high
collar line with white fur; he saw the round eyes, the shape of
apricots, so that now at last he understood what the story-tellers
meant when they sang of the apricot eyes of the beauties of old.
And for him she was not flesh and blood but the painted picture of
a woman.81
การพรรณาถึงรูปลักษณของตัวละครโลตัสวาสามารถทําใหหวางหลุงรูสึกราวกับวาตัวเธอ
“ไมใชมนุษยหากแตเปนเพียงภาพวาด” เปนการเนนย้ําถึงความรูสึกของหวางหลุง ซึ่งมีตอความ
งามของโลตัสวาเปนสิ่งที่มีพลังอํานาจแกเขาอยางมากจนทําใหเขาถึงกับเคลิบเคลิ้มในความงาม
จากรูปลักษณของเธอ อีกทั้งการบรรยายถึงจินตนาการของหวางหลุง ที่มองโลตัสวาเกิดจากการ
บรรจงสร า งอย า งประณี ต ของจิ ต รกร จึ ง ทํ าให เ ห็ น ถึ ง การมี ลั ก ษณะอั น น า พึ ง พอใจและไร
ขอบกพรองของเธอไดเปนอยางดี การบรรยายถึงอาการของหวางหลุงจึงเปนการชี้ใหเห็นถึงอํานาจ
แหงเรือนรางของสตรี ที่มีตอการกําหนดพฤติกรรมของบุรุษไดอยางแทจริง จากความคิดของตัว
ละครในขอความเดียวกันนี้ทําใหเห็นวา รูปลักษณอันงดงามของโลตัสสามารถทําใหหวางหลุงเห็น
เธอโดเดนกวาผูหญิงโดยทั่วไป ซึ่งการนําเสนอความคิดในเชิงยกยองของตัวละครเชนนี้มีนัยแสดง
ใหเห็นวาความงามของโลตัสที่มีผลตอจิตใจของเขา จนทําใหเขาไมสามารถควบคุมตัวเองใหอยูใน
โลกของความเป น จริ ง ได ยิ่ ง ไปกว านั้ น โลตั ส ยั ง เปน สตรี ผู มี เท า ที่เ ล็ ก เรี ย วอั น เป น ลัก ษณะ
อันงดงามของสตรีตามอุดมคติของผูชายชาวจีนในสมัยนั้นที่เห็นวาการรัดเทาสามารถการยั่วยวน
ทางกามารมณ (erotic attraction) ใหกับผูชายไดอยางยิ่ง82จนทําใหหวางหลุงถึงกับคิดวาไมมีสิ่งใด
ในโลกนี้ที่จะสวยเทากับเทาที่เล็กเรียวของเธอ83 นอกจากนี้การกําหนดลักษณะของตัวละครภรรยา
นอยใหเปนผูมีความงามจนกลายเปนที่ตองการของสามียังคงปรากฏในนวนิยายเรื่องอื่นอีกเชนกัน
80
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ในนวนิยายเรื่อง East Wind: West Wind เพิรล เอส. บักไดผูกติดภาพของภรรยานอยกับความงาม
ผานการเลาเรื่องของกุยหลาน โดยตัวละครไดกลาวถึงภรรยานอยคนที่สี่ของบิดาของเธอวาเปน
ผูหญิงที่มีความสวยงามเปนอยางยิ่ง จนบิดาใหความสนใจแกเธอเปนพิเศษและมักจะพาเธอไปอยู
กับเขาดวยเสมอ
The concubine I liked best was the third, a little dancing
from Soochow. Her birth name was La-may, and she was as
pretty as the la-may flower itself, which puts on its pale gold
blossoms from leafless branches in early spring. She was like
them, dainty and pale and golden. […] for my father was proud
of her beauty and took her with him everywhere.84
การบรรยายถึงความรูสึกและพฤติกรรมของบิดาของกุยหลานวา มีความภูมิใจในความงาม
ของภรรยานอยและมักนําเธอไปดวยทุกที่ จึงเปนการชี้ถึงอํานาจของรางกายของสตรีที่ไมเพียงมีผล
ตอความรูสึกของสามีเทานั้น หากแตยังสามารถควบคุมพฤติกรรมของสามีใหตองการอยูใกลชิด
กับเธอตลอดเวลา เชนเดี ย วกับในนวนิย ายเรื่ อง The Good Earth เพิรล เอส. บัก ไดก ลาวถึง
เพีย ร บลอสซัมภรรยาน อยคนที่สองของหวางหลุง ซึ่งแมว าหวางหลุงไมได รั ก ใคร ใ นตั ว เธอ
เพราะความงามและความสาวของเธอ เหมือนกับที่เขามีใหกับโลตัสภรรยานอยคนแรกก็ต าม
หากแตในทางกลับกันเพิรล เอส. บักไดแสดงใหเห็นวาความรักของหวางหลุงที่มีตอเธอ เปนความ
รัก แบบที่บิด ามีตอบุต ร85 อยางไรก็ตามผูประพันธยังคงวาดภาพเพียร บลอสซัมไว กับความมี
รูปลักษณที่สามารถสรางความพึงพอใจใหกับสามีของเธอไดดังที่ผูประพันธไดกลาวถึงสาเหตุที่
หวางหลุงไดซื้อเธอจากบิดาเพราะวา“เขาเวทนาเพราะเธอเปนเด็กที่นาเอ็นดู” รวมถึงการกลาวถึง
เหตุ ก ารณ ใ นครั้ ง ที่ห ลานชายของหวางหลุง ได พ าพวกทหารเข ามายั ง บ านตระกูล หวางโดย
เพียร บลอสซัมเปนสาวใชเพียงคนเดียว ที่พวกทหารตองการใหไปบําเรอตน จนหวางหลุงถึงกับ
ตองใชกลอุบายหลอกพวกทหารวาเพียร บลอสซัมมีโรครายที่รักษาไมหาย86และทําใหเธอรอดพน
จากเหตุการณอันเลวรายในครั้งนั้นได ตัวอยางการบรรยายถึงลักษณะของภรรยานอยในนวนิยาย
เรื่องตางๆ จึงเปน การชี้ใหเห็นวาตัว ละครภรรยานอยมักจะถูกผูกติดกับการมีลักษณะที่สามารถ
สรางความพอใจใหกับสามีของเธอไดเปนอยางดี
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นอกจากการนําเสนอภาพของตัวละครภรรยานอยไวกับความสวยงามแลวเพิรล เอส. บัก
ยังคงแสดงใหเห็นวา การเปนภรรยานอยสวนใหญยังคงถูกผูกติดอยูกับความเปนอยูที่สุขสบายกวา
ภรรยาหลวง เนื่องจากนวนิยายสวนใหญไดสะทอนใหเห็นวา ผูชายชาวจีนจะมีภรรยานอยในเวลา
ที่ฐานะของครอบครัวดีพอหรือมีความสามารถมากพอที่จะเลี้ยงดูภรรยานอยของตนไดอยางไมมี
ขาดตกบกพรอง ปรากฏการณที่เกิดขึ้นดังกลาวจึงเปนการสะทอนถึงคานิยมในการปฏิบัติทางชน
ชั้น ของคนในสังคมจี น โดยผูอานจะเห็น ได ชัดว าการนิ ย มมีภ รรยาในคราวเดี ย วกัน หลายคน
(ภรรยานอย) มักแพรกระจายอยูทามกลางหมูชนชั้นสูง87 ดวยเหตุนี้ตัวละครภรรยานอยจึงมักไม
ตองใชชีวิตอยางยากลําบาก และจากเหตุผลดังกลาวจึงอาจจะกลาวไดวา ภรรยานอยไดกลายเปน
เครื่ อ งบ ง ชี้ ถึ ง ฐานะทางเศรษฐกิ จ ของครอบครั ว ไปโดยปริ ย าย ดั ง เช น นวนิ ย ายเรื่ อ ง
East Wind: West Wind ที่เพิรล เอส. บักไดกําหนดใหบิดาของกุยหลานซึ่งเปนผูที่มีอันจะกินคน
หนึ่งมีภรรยาถึงหกคนและในเรื่อง Pavilion of Women ที่แมวาภรรยานอยของสามีจะเกิดจากการ
ตัด สิน ใจและการจั ด หาจากภรรยาหลวงก็ตาม แต การตัด สินใจก็เกิดขึ้น ภายใต ก ารมองเห็น ว า
ครอบครัวของเธอเปนครอบครัวที่ร่ํารวยที่สุดในเมือง88 ยิ่งไปกวานั้นเพิรล เอส. บักยังแสดงให
เห็น ว าภรรยาน อยยั ง คงมี บทบาทในการบ งชี้ถึ งฐานะทางการเงิน ของครอบครั ว เชน ในเรื่ อ ง
The Good Earth ที่หวางหลุงตัดสินใจมีภรรยานอยเมื่อเขาเห็นวาตัวของเขาร่ํารวยเปนเจาของที่ดิน
ใหญโต89
ตัวละครภรรยานอยถูกสรางขึ้นพรอมกับการนําเสนอถึงความเปนอยูที่สุขสบาย ตามฐานะ
ของสามีมากกวาภรรยาหลวง โดยที่เธอไมตองแบกรับภาระรับผิดชอบอันใดของสามี ดวยเหตุนี้
ภาพรวมของภรรยานอยในนวนิยายสวนใหญจึงเปนภาพของสตรี ที่มีความเปนอยูอยางสุขสบาย
และการใชจายที่ฟุมเฟอยเปนประการสําคัญ เชนในเรื่อง East Wind: West Wind เพิรล เอส. บัก
ไดกลาวถึงภรรยานอยคนที่สี่ของบิดาของกุยหลานวาเธอตองการที่จะรักษาความสวยของเธอไว
จนถึงกับไมยอมเลี้ยงลูกดวยตัวเธอเอง ดวยความคิดที่วาการการเลี้ยงลูกจะทําลายความสวยของ
เธอ90 การบรรยายถึงเหตุการณดังกลาวเปนการชี้ใหเห็นวา ตัวละครภรรยานอยมักถูกกําหนดภาพ
ใหเกิดขึ้นเคียงคูกับความงามโดยตลอด จนในบางครั้งเธอเลือกที่จะยอมลดสายสัมพันธของความ
เปนแมลูกออกไป เพื่อคงความสวยของเธอไวและในเรื่อง The Good Earth มีการกลาวถึงการใช
ชีวิตที่ฟุมเฟอยของโลตัส โดยมีคุคคูหญิงรับใชของเธอเปนผูจัดการให ทําใหความเปนอยูของเธอ
87
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โดยเฉพาะดานการอุปโภคบริโภคซึ่งแตกตางจากที่สมาชิกในครอบครัวของหวางหลุงเคยมีมาใน
อดีต ดังนั้นพฤติกรรมความเปนอยูของโลตัสดังกลาวไดสรางความหนักใจแกหวางหลุงเปนอยาง
ยิ่ง จนเขาถึงกับตองการตอวาคุคคูวา นั่นเปนการกินเลือดกินเนื้อของเขาเลยทีเดียว91หากแตดวย
ความเกรงใจโลตัสเขาจึงตองทนเก็บความรูสึกดังกลาวไวเพียงลําพัง และสําหรับการใชชีวิตของ
โลตั สยั งคงเป น การสะทอนใหเห็น ความสุ ข สบายที่ภ รรยาน อยในครอบครั ว ชนชั้น สู งได รั บ
โดยที่เธอไมตองมีสวนรวมในการชวยงานของสามี หากแตเธอจะไดรับการดูแลจากสามีโดยเธอจะ
มีหนาที่เฉพาะในการปรนนิบัติสามีเพียงเทานั้น
All day the girl lay in the cool darkness of her room, nibbling
sweetmeats and fruits, and wearing nothing but single garments of
green summer silk, a little tight coat cut to her waist and wide
trousers beneath, and thus Wang Lung found her when he came to
her and he ate and drank of his love.92
การบรรยายถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารของโลตัสวาเปนการกัดเล็ม ตลอดจนการใช
เครื่องใชตางๆเชน ชุดผาไหม นับเปนการเนนย้ําถึงภาพความเปนอยูที่สุขสบายของตัวละคร วาเธอ
ไมต องทําสิ่งใดในบานของสามี นอกจากการหาความสุขใหแกตนเองใหเต็ มที่และการทําให
หวางหลุงมีความสุขเทานั้น อย างไรก็ตามแมว าตัวละครภรรยานอยในนวนิ ยายสวนใหญของ
เพิรล เอส. บักจะถูกนําเสนอในดานลบ แตอาจกลาวไดวาตัวละครภรรยานอยทั้งหมดไมไดเปน
ตัวแทนความไมดีเพียงอยางเดียวเทานั้น เนื่องจากยังคงมีนวนิยายบางเรื่องที่เพิรล เอส. บักนําเสนอ
ใหเห็นวาตัวละครภรรยานอยเปนภรรยาที่ดีของสามี หรือแมแตในนวนิยายบางเรื่องซึ่งกลาวถึงการ
กระทําที่ผิดพลาดของภรรยานอย แต ผูประพัน ธยั งคงใหเหตุผลของการกระทําเหลานั้ นเพื่อให
ผูอานเกิดความเห็นใจตัวละคร โดยไมมองการกระทําของเธอเปนการกระทําที่เปนลบเพียงอยาง
เดียว ดังเชนในนวนิยายเรื่อง The Good Earth เพิรล เอส. บักไดนําเสนอใหเห็นถึงภาพของภรรยา
นอยผูมีความรักและความซื่อสัตยตอสามีผานตัวละครเพียร บลอสซัมที่แมจะตองใชชีวิตรวมกับ
หวางหลุ งสามีผูมี อายุ ค ราวเดี ย วกั บบิด า แต เธอก็ยั งรั ก และยั งคงซื่อ สัต ย ต อเขาเสมอโดยเธอ
ตระหนักอยูตลอดเวลาวาหวางหลุงเปนผูที่มีความกรุณาตอเธอและกรุณามากกวาบุคคลอื่นๆใน
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ชีวิ ต ของเธอ93 และด ว ยความดี ที่เพีย ร บลอสซัมมีต อหวางหลุงเชน นี้ เองทําใหหวางหลุงถึงกับ
ประจักษแกตนเองวาชีวิตในบั้นปลายของเขานั้นไดพบกับความสงบสุขแลว94
นอกจากนี้เพิรล เอส. บักยั งชี้ใ หเห็น ถึงความรู สึก ที่หวางหลุงมีต อเพีย ร บลอสซัมโดย
พิจารณาไดจากความไววางใจซึ่งเขามีตอเธออยางมาก จนถึงกับเห็นวาเธอเปนเพียงบุคคลเดียวที่
สามารถฝากฝง หลังจากที่เขาสิ้น ชีวิ ต ไปแลว ดั งที่เขาได ก ลาวแกเธอว า“ฉัน ไมมีใ ครอีก แลว
นอกจากเธอที่ จ ะได ฝ ากฝ ง เมื่ อ ฉั น ตายไปแล ว ลู ก คนนี้ จ ะได มี ชี วิ ต อยู ต อ ไป” 95นอกจากนี้
เพิรล เอส. บักยังไดเนนย้ําถึงความผูกพันของเพียร บลอสซัมทีมีตอหวางหลุงไวในนวนิยายเรื่อง
Sons โดยชี้ใหเห็นวาแมเพียร บลอสซัมจะเปนภรรยานอยแตก็ผูกพันกับสามีไมนอยไปกวาภรรยา
หลวง เธอไดมีความใกลชิดกับสามี ทั้งในขณะที่เขามีชีวิตอยูและในขณะที่เสียชีวิตไปแลวก็ตาม
เธอก็ยังคงอยูเฝารางที่ไรวิญญาณ โดยปราศจากความกลัวแตอยางใด
Only Pearl Blossom was not afraid, and she lived alone
with Wang Lung now as she had when he was living. Only when
she saw the yellow-robed priests did she rise and go to her room,
and there she sat and listened to their mournful chanting and to
slow beating of their drums.96
การนําเสนอใหผูอานเห็นถึงพฤติกรรมของเพียร บลอสซัม จึงนับเปนกลวิธีที่ผูประพันธ
ใชเนนย้ําถึงความผูกพันที่ตัวเธอมีตอสามีเปนอยางดี เพราะการกระทําดังกลาวเปนการชี้ใหเห็นวา
ความรักที่เธอมีตอสามีเปนสิ่งที่บริสุทธิ์และไมไดเปนเพียงความรักใครทางดานรางกายเพียงอยาง
เดี ย วเทานั้ น ดั งนั้ น ความตายของหวางหลุงจึ งไมสามารถตั ด ความผูก พัน ของเพีย ร บลอสซั ม
กับหวางหลุงผูเปนสามีใ หขาดออกจากกันได นอกจากนี้การที่เพิรล เอส. บักบรรยายใหเห็นว า
บานที่หวางหลุงเคยอาศัยในครั้งยังมีชีวิตอยูไดเงียบเหงาลงไป เพราะไมมีใครกลาเขามา และแมแต
ลูก ๆของหวางหลุ งก็ไ มย อมย า งกลายเขามา เว น แต จ ะมีธุ ร ะจํ าเป น เท านั้ น 97 เนื่ องจากทุ ก คน
หวาดกลัววิญญาณของผูตาย การอธิบายเหตุการณดังกลาวเปนการแสดงใหเห็นความแตกตางทาง
พฤติ ก รรมของตั ว ละคร ที่ มีส ว นช ว ยเน น ย้ํ าความผูก พั น ของเพีย ร บลอสซัม มี ต อ หวางหลุ ง
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ซึ่งมากกวาคนอื่นๆแมแตผูเปนเลือดเนื้อเชื้อไขของหวางหลุงเอง ภาพความรักที่เพียร บลอสซัมตอ
สามียังถูกนําเสนอผานการบรรยายเปรียบเทียบระหวางตัวเธอกับโลตัส ซึ่งมีศักดิ์เปนภรรยาหลวง
ของหวางหลุง (เนื่องจากโอลัน เสีย ชีวิต ไปแลว) เพิร ล เอส. บัก ไดบรรยายถึงความเสแสร งของ
โลตัส ที่มักจะแสดงความเสียใจจนเกินเลยตอหนาสาธารณชน เพื่อสรางภาพใหผูอื่นเห็นวาตนมี
ความอาลัยตอสามีหากแตเพียร บลอสซัมกลับมีพฤติกรรมในทางตรงกันขามกัน กลาวคือแมวาเธอ
จะมีความเสียใจตอการจากไปของหวางหลุงมากเพียงใดก็ตาม แตเธอยังคงเก็บความรูสึกทั้งหมด
ในขณะเดียวกันเธอมักจะแอบไปที่หลุมฝงศพสามีอยูบอยครั้งโดยที่ไมใหใครรู
Yes, thereafter she was the only one who went often to Wang
Lung, for if Lotus came it was only a such few seasons as a widow
must in decency go to her husband’s place of burial, and she took
care to go at such hours as people were about to see how dutiful
she was. But Pear Blossom went secretly and often, whenever her
heart grew too full and lonely, and took care to go when no one
was near, at times when people were secure in their houses and
asleep in the night, or if they were busy and away in their fields. At
such lonely times she took her fool and went to Wang Lung’s
grave.98
คํากลาวขางต น เน น ย้ํ าถึ งความผู ก พัน ทางจิ ต วิ ญ ญาณ ที่ภ รรยาน อ ยมีต อสามีข องตน
เหตุก ารณ ดั งกลาว จึงทําใหเห็น วาอํานาจความรั กและความผูกพัน ระหวางเพีย ร บลอสซัมกับ
หวางหลุงเปนสิ่งที่อยูเหนือจากความตายอยางแทจริง ตัวอยางเหตุการณในนวนิยายทั้งหมดทําให
เห็นไดวาการนําเสนอภาพตัวละครภรรยานอยของเพิรล เอส. บัก ไมใชการนําเสนอใหเห็นวาตัว
ละครภรรยานอยมีลักษณที่เอนเอียงไปในดานใดดานหนึ่งเพียงเทานั้น แตพฤติกรรมของภรรยา
นอยทั้งหมดขึ้นอยูกับปจจัยแวดลอมภายในครอบครัวที่แตกตางกัน โดยเฉพาะปจจัยจากสามีของ
เธอในฐานะเปนตัวแปรสําคัญ ที่คอยกําหนดพฤติกรรมของเธอใหเปนไปในรูปแบบตางๆ ดังนั้น
ภาพของตัวละครภรรยานอยในนวนิยายจึงมีความเกี่ยวของกับสามีของพวกเธออยางไมสามารถ
แยกออกจากกันไดและอาจกลาวไดวาบทบาทของภรรยานอยเกิดขึ้นและสิ้นสุดลงตามสามีของเธอ
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การนําเสนอภาพตัวละครภรรยานอยของเพิรล เอส. บักเกิดขึ้นภายใตการชี้ใหเห็นวาความ
เปนอยูและปฏิสัมพันธของเธอที่มีตอสามีมีความแตกตางจากภรรยาหลวงอยางชัดเจน ในเบื้องตน
จะพบวาเพิรล เอส. บักสะทอนใหเห็นบทบาทของภรรยานอยวาเปนสิ่งที่สรางความพึงพอใจใหแก
สามี ตามคานิยมของคนในสังคมแบบปตาธิปไตย ดวยเหตุนี้ตัวละครภรรยานอยจึงมักจะไดรับ
ความรักและการดูแลเปนพิเศษ ในชวงแรกๆที่เขามาอยูภายในบานของสามี ในนวนิยายบางเรือ่ งได
มีการระบุชัดถึงอํานาจ อันเกิดจากความงามในรูปลักษณภายนอก ที่ภรรยานอยมีผลกระทบต อ
ความรูสึกและพฤติกรรมของสามีดังเชนนวนิยายเรื่อง The Good Earth ที่เพิรล เอส. บักไดแสดง
ใหเห็นถึงอํานาจของโลตัส ที่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของหวางหลุง โดยการชี้ใหเห็นถึง
การที่หวางหลุงพยายามเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกินการอยูของตน เพื่อที่จะใหเปนที่ยอมรับของ
โลตัส จนถึงกับเลิกทําในสิ่งที่สร างความไมพอใจ แมว าสิ่งนั้ นจะเปน สิ่งที่ตนเคยปฏิบัติมาเปน
เวลานาน โดยเพิรล เอส. บักไดนําเสนอใหเห็นวาหวางหลุงไดเปลี่ยนแปลงตนเองใหกลายเปนคน
ที่รักความสะอาดมากขึ้น ตลอดทั้งการไมบริโภคกระเทียมซึ่งเปนอาหารโปรดของเขา เพื่อไมให
ตนเปนที่รังเกียจของโลตัส
He bought sweet-smelling soap, a peace of red scented
stuff from foreign parts, and he rubbed it on his flesh, and not for
any piece would he have eaten at stalk of garlic, although it was
a thing he had loved before, lest he stink before her.99
การบรรยายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของหวางหลุงทําใหเห็นวาอํานาจความรัก ที่เขา
มีต อ โลตั สทํา ใหเ ขา ไมส ามารถเปน ตั ว ของตั ว เองได อ ย างที่เคยเป น มา ด ว ยเหตุ นี้ ค วามรั ก ที่
หวางหลุงมี ต อ โลตั สในเบื้อ งต น จึ งทํา ให เขาตกอยู ใ ต อาณั ติ ข องเธอโดยสิ้น เชิ ง นอกจากนี้
เพิรล เอส. บักเนนย้ําถึงพฤติกรรมซึ่งเปลี่ยนไปของหวางหลุง ที่ยอมใหตนเองถูกกําหนดดวยคําพูด
ของโลตัส ที่กลาวลอการไวเปยผมอันเปนสิ่งที่หวางหลุงหวง จนเขาถึงกับยอมตัดเปยผมนั้นออก
อยางไมพูด ไมจา โดยถึงแมวาใครๆทั้งพูด ทั้งหัวเราะก็ยังไมทําใหเขาตัดเปยได100 อย างไรก็ตาม
แมวาความรักที่สามีจะมีตอภรรยาจะมีมากเพียงไรก็ตามแตเพิรล เอส. บักไดแสดงใหเห็นวาการมี
ความรักที่เกิดจากความพอใจในรูปลักษณภายนอกเพียงอยางเดียว จะไมสามารถทําใหความรักนั้น
มั่นคงถาวรและจะคอยๆลดลงในที่สุดเชนในนวนิยายเรื่อง East Wind: West Wind ที่ความรักซึ่ง
บิดาของกุยหลานมีตอภรรยานอยของเขาเปนเรื่องที่ไมแนนอน
99
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[…] They had caught my father’s fancy at first through a
prettiness which faded like flowers plucked in spring, and my
father’s favour ceased when their brief beauty was gone. […]101
การใชคําเปรียบเทียบระหวางความงามของภรรยานอยของบิดา กับดอกไมที่ถูกเด็ดในฤดู
ใบไมผลินับเปนกลวิธีที่ใชเปรียบความสวย วาเปนสิ่งที่ไมสามารถสรางความพอใจใหกับผูพบเห็น
ไดนาน อีกทั้งเปนสิ่งที่รอคอยความเหี่ยวแหงและถูกทอดทิ้งในที่สุด นอกจากนี้ในนวนิยายเรื่อง
The Good Earth มีการสะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงความรักของตัวละครสามีกับภรรยานอยอยาง
ชัดเจนโดยมีการชี้ใหเห็นวาแมความรักที่สามีจะมีตอภรรยานอยจะมีมากในเบื้องตน แตในที่สุดก็
ตองลดนอยลงไป เชนความรักที่หวางหลุงมีตอโลตัส ภายใตการสรางความหนักใจใหแกเขามาโดย
ตลอด จนในที่สุดแมเขาจะยังคงรักภรรยาอยูก็ตาม แตก็ไมสมบูรณเต็มที่เหมือนแตกอน และจะไม
เหมือนกับที่เขารักมาแลวเปนอันขาด102 ยิ่งไปกวานั้นเพิรล เอส. บักไดสรางเหตุการณในนวนิยาย
สะทอนถึงพฤติกรรมที่ของหวางหลุงมีตอภรรยาของเขาซึ่งเปลี่ยนไปอยางชัดเจน โดยการนําเสนอ
ใหเห็นวาสุดทายเมื่อความรักจืดจางลง หวางหลุงก็ไมสามารถฝนธรรมชาติของตนเองได จนใน
ที่สุดเขาก็ตองกลับมาเปนตัวของตัวเองอีกครั้ง เชนการกลับมาบริโภคกระเทียม ซึ่งครั้งหนึ่งเขาเคย
หยุดไปเพราะตองการทําใหโลตัสพอใจ
[…] When Lotus held her small nose under her at his
coming and cried out at his reek, he laughed and caring and he
breathed out his stout breath at her and she must bear it as she
could for he would eat of what he liked. And now that he was full
of health again and free of the sickness of his love he could go to
her and be finished with her and turned himself to other things.103
การบรรยายใหเห็นความเปลี่ยนแปลงของสามีที่มีตอภรรยานอยในที่สุด นับเปนการชี้ให
ผูอานเห็น วาความสวยของภรรยานอย ที่มีอํานาจต อสามีแทจริงเปน เพียงสิ่งลวงตา ซึ่งสามารถ
หลอกลอสามีไดเพียงชั่วขณะ และเมื่อสามีสามารถหลุดออกจากอํานาจของภรรยานอยไดเมื่อใด
ยอมหมายถึงการเปลี่ย นแปลงสถานะในทางลบของภรรยานอยเชนกัน พฤติ กรรมที่เกิด ขึ้นกับ
ตัวละครเปนการสะทอนใหเห็นวาตัวละครภรรยานอยสวนใหญ ที่มีเพียงรูปลักษณภายนอกเปนสิ่ง
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ดึงดูดสามี เชนตัวละครเพียร บลอสซัมนั้น ในที่สุดจะกลายเปนเพียง ของเลนสําหรับสรางความ
สําราญใหแกสามีเทานั้น104 เชนเดียวกับในนวนิยายเรื่อง East Wind: West Wind เพิรล เอส. บัก
นําเสนอใหเห็นถึงตัวละครภรรยานอยคนที่สี่ของบิดาของกุยหลานที่แมวาครั้งหนึ่งความสวยของ
เธอจะเปนที่สนใจของสามีมากที่สุดในจํานวนบรรดาภรรยานอยดวยกันก็ตามแตเมื่อเธอคลอดบุตร
แลวทําใหสามีเห็นวาเธอไมสวยเทากับครั้งที่ไมมีบุตร105 ความรูสึกดังกลาวที่สามีมีตอเธอจึงเปนสิ่ง
ที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเธอใหแตกตางไปจากอดีต กลาวคือการกลายเปนคนซึ่งจมติดอยูกับ
ความซึมเศราจนถึงขั้นเคยคิดฆาตัวตาย
From that day the Fourth Lady brooded. She became
discontented, with fits of irritability and profound weariness of
the humdrum existence in a women’s courtyard. She had been
used to the feasting and the admiration of men. She became
very melancholy, and later even tried to throw away her own
life. […]106
เพิรล เอส. บักไมเพียงแตแสดงใหเห็นปฏิสัมพันธ ที่ภรรยานอยมีตอสามีโดยชี้ใหเห็นวา
ภรรยานอย ซึ่งมีเพียงความสวยงามเพียงอยางเดียว ยอมไมสามารถทําใหสามีรักตนไปไดโดยตลอด
นอกากนี้เธอยังคงชี้ใหเห็นวาการเปนภรรยานอยมีความเสี่ยงตอการเผชิญกับปญหาความวุนวาย
ตางๆ โดยปญ หาแรกที่ภ รรยาน อยมักจะต องเผชิญ คือการไมย อมรั บจากญาติ ผูใ หญ ข องสามี
โดยเฉพาะบิดามารดาของสามี เนื่องจากการมีภรรยานอยมักเกิดจากความพอใจของสามี โดยทีญ
่ าติ
ผูใหญไมมีสวนในการตัดสินใจดวยเหตุนี้ภรรยานอยจึงมักไมเปนที่ยอมรับจากคนกลุมดังกลาว
อีกทั้งภรรยานอยมักจะกําหนดหนาที่ของตน ไวเพียงเพื่อการปรนนิบัติสามีเพียงอยางเดียวเทานั้น
จึงเปนสาเหตุ ใ หเกิด ระยะหางจากญาติ ผูใหญข องสามี โดยเฉพาะในครอบครั ว ที่สามียังมีญ าติ
ผูใหญอยูภ ายในบาน จนอาจกลายเปนสาเหตุ ของความไมลงรอยกัน ไดใ นที่สุด นวนิ ยายเรื่อง
The Good Earth ได สะทอนใหเห็น เหตุก ารณ ที่ภ รรยาน อยไมไดรั บการยอมรับ ในฐานะเปน
สมาชิกภายในบานจากบิดาของสามีดังเชนในครั้งที่บิดาของหวางหลุงเห็นโลตัสในครั้งแรก ก็ถึง
กลับกลาวออกมาดว ยถอยคําที่รุน แรงว า“มีผูหญิงแพศยาเขามาอยู ในบาน”107 เพิรล เอส. บักยั ง
ไดชี้ใหเห็นการที่ภรรยานอยตองเผชิญกับปญหาการไมยอมรับจากภรรยาหลวง ดังที่ผูประพันธได
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กลาวผานความคิดของตัวละครหวางหลุงที่มีความคิดวา “ผูหญิงบางคนผูกคอตาย ดีกวาที่จะเห็น
สามีของตนนําภรรยานอยมาอยูดวยในบาน” 108 ยิ่งไปกวานั้นแมภรรยานอยจะสามารถหลีกเลี่ยง
จากปญหา ที่จะพึงเกิดขึ้นจากบุค คลทั้งสองนี้ได ก็ตามแตเพิรล เอส. บักยังคงชี้ใหเห็นวาปญหา
สําคัญที่ภรรยานอยสวนใหญมักจะตองเผชิญ คือการถูกอิจฉาริษยาจากภรรยานอยดวยกัน ดังเชน
ในนวนิยายเรื่อง East Wind: West Wind ที่ตัวละครกุยหลานไดเลาถึงความวุนวายที่เกิดขึ้นภายใน
กลุมของภรรยานอยของบิด าของเธอ โดยแสดงใหเห็น ว าภรรยานอยสว นใหญ มัก จะไมพอใจ
ที่ภรรยานอยคนใดคนหนึ่งไดรับความสนใจจากบิดาของเธอมากเปนพิเศษ
As for the concubines, they were at heart only ignorant
women, always quarreling and mortally jealous of one another’s
place in the affections of my father. […]109
ความอิ จ ฉาริ ษ ยากั น ในหมู ภ รรยาน อ ยยั ง คงปรากฏอยู บ อ ยครั้ ง ในนวนิ ย ายของ
เพิร ล เอส. บักและผูประพันธยังชี้ใ หเห็น ถึงธรรมชาติ ของภรรยานอย ที่มัก จะมีพฤติ กรรมการ
แสดงออกถึงความอิจฉาริษยาตอผูหญิง ที่สามีใหความสําคัญเปนพิเศษ โดยเฉพาะสาวใชภายใน
บานที่มีรูปรางหนาตาดี เพิรล เอส. บักไดนําเสนอเหตุการณดังกลาว ผานพฤติกรรมของโลตัสที่มี
ตอเพีย ร บลอสซัมสาวใชใ นบานของหวางหลุง หลังจากสาวใชผูนี้ ได รั บความชว ยเหลือจาก
หวางหลุงจนเธอพนจากการถูกลวนลามจากทหาร เหตุการณที่เกิดขึ้นในนวนิยายเปนการสะทอน
ถึงอุปนิสัยอันเต็มไปดวยความอิจฉา ซึ่งตัวละครภรรยานอยสวนใหญมีตอผูหญิงที่มีโอกาสใกลชิด
และไดรับความสนใจจากสามี แมว าผูหญิงคนนั้ นจะดีตอเธอเพียงไรก็ต าม ดังทีเพียร บลอสซัม
ปฏิบัติตอโลตัสแตความดีของเพียร บลอสซัมก็ไมสามารถเอาชนะความอิจฉาในใจของโลตัสได
[…] Ever since that day the young maid had been in
disfavor with Lotus, and although the girl waited on her silently
and slavishly, and stood by her side all day filling her pipe and
fetching this and that, and rising in the that her complaint that
she was sleepless and rubbing her legs and her body to soothe
her, still Lotus was not satisfied.110
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นอกจากการนําเสนอใหเห็นถึงภาพการใชชีวิตอยูภายในบานของสามี ที่ภรรยานอยหลาย
คนตองถูกปฏิเสธจากสมาชิกภายในครอบครัวของสามีแลว เพิรล เอส. บักยังใชตัวละครภรรยา
นอยในนวนิยายสะทอนใหเห็นปฏิสัมพันธ ที่สามีมีตอพวกเธอในฐานะเปน“ผูค้ําจุนชีวิต”ใหกับ
พวกเธอและภรรยานอยไมสามารถมีชีวิตไดอยางสะดวกสบายหากปราศจากสามี ดังเหตุการณที่
ปรากฏในนวนิยายเรื่อง Sons เพิรล เอส. บักไดแสดงใหเห็นความเปนอยูที่เปลี่ยนไปของโลตั ส
หลังจากที่สิ้นหวางหลุงผูเปนสามีแลว ดังนั้นการมีชีวิตอยูโดยปราศจากสามีทําใหโลตัส ซึ่งอดีต
เคยเปนเครื่องหมายและสัญลักษณของคนที่ใชชีวิตอยางไมตองคํานึงถึงความหมดเปลืองตองตกอยู
ในสภาพไรที่พึ่งพิง 111 จนถึงกับตองออนวอนใหบรรดาบุตรของหวางหลุงชวยเลี้ยงดูตนอยางนา
เวทนา ดังที่เพิรล เอส. บักไดนําเสนอใหเห็นคํากลาวของเธอในนวนิยาย
Ah, he that fed me is gone, and how can I think of
another and where can I go? I am in my age now, and I need but
a little to feed me and to clothe me and to give me a little wine
and tobacco to lighten my sad heart, and the sons of my lord are
generous!’112
การใชคําเรี ยกหวางหลุงว าเปน “ผูยิ่ งใหญ ” (Lord) จึ งมีนั ย สื่อถึงการที่หวางหลุงมีอํานาจ
กําหนดความเปนไปในชีวิตของเธอไดเปนอยางดี คํากลาวของโลตัสจึงทําใหเห็นสถานะระหวาง
สามีกับตัวเธออยางชัดเจน การสูญเสียหวางหลุงผูเปนที่พึ่งของเธอทําใหเธอถึงกับรองไหออกมา
อยางจริงจังโดยปราศจากการเสแสรงแตอยางใด113 ยิ่งไปกวานั้นผูวิจัยพบวาเพิรล เอส. บักไดใช
คําพูด ของตัวละคร ที่เต็ มไปดวยความสิ้นหวังดั งกลาว เนนย้ํ าใหเห็นถึงภาพของภรรยาน อยใน
ฐานะเปนภาระที่สามีตองแบกรับและดูแลอยางแทจริง ดวยเหตุนี้พฤติกรรมของตัวละครโลตัสจึง
เปนการสะทอนใหเห็นวา ภรรยานอยสวนใหญไมสามารถแยกตัวออกจากสามีของตนได เพราะ
หากไรสามีใหการเลี้ยงดูแลว ฐานะความเปนอยูของเธอตองอยูในฐานะลําบากอยางหลีกเลี่ยงไมได
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4.3 สัมพันธภาพระหวางแมสามีกับลูกสะใภ
ความสัม พัน ธ ร ะหว างแมส ามี กับ ลูก สะใภ นั บเป น ประเด็ น สํ า คัญ และมี ก ารกล าวถึ ง
บอยครั้ ง เมื่อมีการนํ าเสนอถึงภาพความสัมพัน ธภายในครอบครัว ของชาวจีน เพราะนอกจาก
ประเด็ น ดั ง กล า วมี ค วามเกี่ ย วข อ งกั บ พฤติ ก รรมของป จ เจกชนในสั ง คมแล ว การกล า วถึ ง
ความสัมพันธระหวางแมสามีกับลูกสะใภยังเกี่ยวของกับคานิยมและขนบธรรมเนียมของชาวจีน ที่
ปฏิบัติ สืบทอดกัน มาเปน เวลายาวนาน นอกจากนี้ ก ารศึก ษาความสัมพัน ธร ะหวางแมสามีกับ
ลูกสะใภ จึงมีความสําคัญ เพราะทําใหผูอานเห็น ความสัมพัน ธระหว างผูหญิงกับผูหญิ ง ภายใต
สังคมแบบปตาธิปไตยอีกดวย เมื่อพิจารณาถึงนวนิยายของเพิรล เอส. บัก พบวานวนิยายทุกเรื่องมี
การนําเสนอใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางสมาชิกภายในครอบครัวของตัวละคร และมีนวนิยาย
หลายเรื่องที่ผูประพันธไดนําเสนอใหเห็นถึงความสัมพันธ ที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวระหวางแม
สามีกับลูกสะใภที่แตกตางกันไป โดยความสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางตัวละครดังกลาวซึ่งมีความ
แตกตางกันไปตามปจจัย แวดลอมที่เกี่ยวของ ดวยเหตุนี้ความสัมพันธของตัวละครในนวนิยาย
ตาง ๆ จึ งไมไดเปนไปในทิศทางเดี ยวกัน ทั้งหมด หากแตสามารถแบงได เปน 2 ประเภท ไดแก
ปฏิสัมพันธเชิงบวกและปฏิสัมพันธเชิงลบ

4.3.1 ปฏิสัมพันธเชิงบวก
นวนิ ย ายหลายเรื่ องของเพิร ล เอส. บัก มีก ารนํ าเสนอใหเห็น ถึงความสัมพัน ธเชิงบวก
ระหว างตั ว ละครแมสามีกับลูก สะใภ ซึ่งอยู ใ นฐานะภรรยาหลวง ผูวิ จัย ได พบว าความสัมพัน ธ
ดังกลาวเกิดขึ้นหรือมีพัฒนาการจากปจจัยแวดลอมอันสืบเนื่องมาจากพฤติกรรมของสมาชิกภายใน
ครอบครั วทั้งสิ้น ยิ่ งไปกวานั้น แมทิศทางของความสัมพัน ธจ ะเกิด ขึ้น จากปจจั ยหลายประการ
แตเพิรล เอส. บักไดแสดงใหเห็นวาในเบื้องตนแลว สิ่งที่มีความสําคัญที่สุดในการกําหนดทิศทาง
ความสัมพันธของบุคคลทั้งสองคือพฤติกรรมของลูกสะใภ เพิรล เอส. บักไดใชตัวละครสะทอน
ใหเห็นวา พฤติกรรมของตัวละครลูกสะใภมีสวนสําคัญที่สุดในการสรางความรูสึกอันดีใหกับแม
ของสามี รวมถึงญาติฝายสามีคนอื่น ๆ เชนในนวนิยายเรื่อง The Mother ที่ เพิรล เอส. บัก ไดสราง
พฤติกรรมของตัวละครแมใหเปนลูกสะใภผูมีความดีเพียบพรอม โดยเปนบุคคลที่มีความขยันตอ
การงาน และมีความอารีอารอบตอแมสามีเปนอยางดี114 เปนเหตุใหแมสามีมีความรูสึกที่ดีกับตัวเธอ
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และยอมรับเธอในฐานะเปนลูกสะใภซึ่งแมสามีรักมาก115 นอกจากการแสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติ
ตอหนาที่อยางสมบูรณในฐานะเปนลูกสะใภของตัวละครแม จนทําใหแมสามีเกิดความรักในตัว
เธอแลว เพิรล เอส. บักยังชี้ใหเห็นวาในบางครั้งลูกสะใภยังสามารถเขาใจถึงสภาวะจิตใจของแม
สามีที่ตองการการดูแลเอาใจใสเปนพิเศษ สงผลใหตัวละครแมสามารถเอาชนะใจของแมสามีได
ดังที่เพิรล เอส. บักไดนําเสนอใหเห็นพฤติกรรมของแมสามี ที่มักจะกลาววาตนเองไดกลายเปนคน
แกที่ไรประโยชนเสียแลว116และในขณะที่แมสามีมีความรูสึกดังกลาวเพิรล เอส. บักไดใชคําพูด
ของเธอใหเห็น ถึงความเปน ผูที่เขาใจสภาพจิ ต ใจของแมสามีได เปน อยางดี ด ว ยการอธิบายถึง
พฤติกรรมเธอที่มักกลาวเปนเชิงยกยองแมสามี วาเปนผูมีคุณประโยชนสําหรับลูกหลานเสมอ
[...] “Do not say it, old mother! What would we do if we
had not you to watch the door while we are in the field and see
that the little ones do not fall into the pond?”117
คําพูดของตัวละครดังกลาวเปนการแสดงใหเห็นถึงความเขาใจในความรูสึกของแมสามีได
เป น อย า งดี จากคํ า พู ด ของตั ว ละครอย า งเดี ย วกั น นี้ ทํ า ให เ ห็ น ถึ ง บทบาทของลู ก สะใภ ว า
เธอสามารถใหคําแนะนําตอแมสามีได และเหตุการณดังกลาวทําใหเห็นถึงอํานาจความดีของเธอ
ที่มีตอแมสามีไดเปนอยางดี ดังนั้นคําพูดนี้จึงสามารถอธิบายถึงความสัมพันธของบุคคลทั้งสองที่มี
ตอกันไดอยางชัดเจน ดวยเหตุนี้บทบาทของตัวละครแมในฐานะลูกสะใภ จึงมีนัยที่แสดงใหเห็นวา
ตัวละครแมมีความสัมพันธตอการมีชีวิตอยูของแมสามีโดยแทจริง ตัวอยางดังกลาวถึงทําใหเห็น
ความสํ าคั ญ ของลูก สะใภ ที่มี ค วามสํ าคั ญ ไมน อยไปกว าบุ ต รผูสืบ สายโลหิ ต แต อ ย า งใด เช น
เดียวกับนวนิยายเรื่อง The First Wife ที่ผูประพันธไดกําหนดภาพภรรยาของหลีหยวนเปนลูกสะใภ
ซึ่งรับผิดชอบงานดวยความขยันโดยเฉพาะการดูแลบุตรและพอแมของสามีตลอดเวลาที่สามีไปอยู
ตางประเทศเปนเวลาถึงเจ็ดป ดวยเหตุนี้พอสามีจึงยกยองเธอวาเปน “หญิงที่ดีที่สุด” และถึงพรอม
ดวยคุณสมบัติของความเปนภรรยา มารดาและบุตรสะใภที่ดี
‘My son will be pleased with you, my daughter, for such a
son as this you have for him, and be sure we shall tell him
everything of what you have been to us, the best and the kindest
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daughter and the carefulness of mothers, and everything the
daughter-in-law should be in the house. […]118
คํากลาวชมของบิดาสามีซึ่งมีอํานาจสูงสุดในบานทําใหเห็นไดวา ความดีของลูกสะใภเปน
สิ่งที่สรางการยอมรั บใหกับพอแมสามี อยางไรก็ตามแมวาคําพูด ดังกลาวจะไมไดนําเสนอผาน
ตัวละครแมสามีโดยตรงก็ตาม แตหากพิจารณาถึงบริบททางสังคมจีนในสมัยกอน ซึ่งประชาชน
ยึดมั่นในความคิดแบบปตาธิปไตยสามารถสันนิษฐานไดวา แมของสามีซึ่งมีอํานาจในครอบครัว
เปนรองจากพอของสามี ยอมตองมีความคิดที่คลอยตามสามีโดยไมผิดเพี้ยน ดังนั้นคําพูดของบิดา
ของสามีย อมเปน การชี้ถึงปฏิสั มพัน ธอัน ดี ข องบุค คลทั้งสองได อย างชัด เจน นอกจากนี้ ค วาม
รับผิด ชอบในการทํางานอย างขยันของลูก สะใภ ซึ่งเปนเหตุใหเกิดการยอมรั บจากแมสามียังคง
ปรากฏอยูใ นครอบครัว ของชนชั้นสูง เชนนวนิ ยายเรื่อง Pavilion of Women ที่เพิรล เอส. บัก
กําหนดใหตัวละครมาดามวูเปนลูกสะใภที่มีความขยัน ในการรับผิดชอบกิจการตางๆภายในบาน
โดยนําเสนอผาน คํากลาวของยินสาวใชภายในบานที่กลาวกับมาดามวูเปนเชิงแนะนําใหเธอลด
การแบกรับภาระรับผิดชอบการงานตางภายในบานลง
[...] And now, Lady, you are forty and beginning another
kind of life, and I think you ought not to work so hard. You should
give over the government of the house and the shops to your eldest
son, and you should let your son’s wife direct the kitchen, and even
your second son’s wife could attend to the supervision of the
servants. […]119
การที่ยินสาวใชไดกลาวเตือนถึงอายุของมาดามวูเปนการเนนย้ําถึงความขยันของมาดามวู
ที่แมจะอยูในวัยที่คอนขางมีอายุก็ตาม แตก็ยังคงเปนผูที่มุงมั่นในการทํางานอยางไมมีเหน็ดเหนื่อย
และคําพูดของยินที่แนะนําใหเธอแบงหนาที่ในการดูแลกิจการรานคา ครัวและความเปนอยูของ
บรรดาคนใช จึงเปนการแสดงใหเห็นถึงบทบาทของมาดามวู ที่ในอยูภายในบานวาเธอเปนผูแบง
เบาภาระที่ยิ่งใหญของสามี พฤติกรรมของตัวละครมาดามวูดังกลาวทําใหแมสามีถึงกับมีความรูสึก
ชอบมาดามวูซึ่งเปนสะใภของเธอเปนอยางมาก120
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เพิรล เอส. บักยังคงแสดงใหเห็นวานอกจากพฤติกรรมของตัวละครลูกสะใภแตละคนจะ
เปน ปจ จั ย สําคั ญ ที่ค วบคุมทิศ ทางความสัม พัน ธร ะหว างเธอกับ แมสามี แลว ผู ประพัน ธยั งได
นําเสนอใหเห็นอีกวาตั วละครลูก สะใภ ที่ไดใ หกําเนิดบุต รโดยเฉพาะบุต รชายแกสามีแลว มักจะ
กลายเปนที่รักของแมสามีทั้งสิ้น กลาวคือ ในนวนิยายเรื่อง The Mother ผูประพันธกําหนดใหตัว
ละครแมมีบุตรกับสามีสองคน เชนเดียวกับนวนิยายเรื่อง The First Wife ที่ภรรยาของหลีหยวนได
ใหกําเนิดบุตรชายและบุตรสาวใหแกสามี จนบิดาของสามีถึงกับกลาวกับเธออยางดีวา“มีคนไมมาก
นักหรอกที่จะมีความสุขเชนพวกเรา”121หรือแมแตมาดามวูผูเปนลูกสะใภที่แมสามีรักมากก็ไดให
กําเนิดบุตรถึงสี่คน ดวยเหตุนี้จึงอาจสรุปไดวาการมีบุตรใหกับสามีของลูกสะใภ มีความเกี่ยวของ
กับความสัมพันธระหวางเธอกับแมสามี อีกทั้งการใหกําเนิดบุตรชายเปนสิ่งสําคัญตอการกระชับ
ความสัมพันธของลูกสะใภกับแมสามี ตลอดถึงเปนการยกฐานะของสะใภใหสูงขึ้นไดอีกทางหนึ่ง
[…] On marriage a woman left her own family and entered
her husband’s, where her position was extremely insecure until she
fulfilled her primary function as wife, which was the bearing of the
male heir to carry on the patrilineal line and ancestor worship.122
นอกจากการชี้ใ หเห็น ว าพฤติ กรรมการแสดงออกและการใหกําเนิด บุต รของลูก สะใภ
สามารถสรางความสัมพันธอันดี ระหวางตัวเธอกับแมสามีไดแลวเหตุการณที่เกิดขึ้นในนวนิยาย
ยังแสดงใหเห็นวาพฤติกรรมของสามี ยังคงมีสวนสําคัญในการกําหนดทิศทางความสัมพันธของคน
ทั้งสองเชนกัน ในนวนิยายเรื่อง The Mother เพิรล เอส. บักไดกําหนดใหสามีของตัวละครแมมี
ลักษณะรักการใชชีวิตดวยความสําราญ ไมจริงจังกับการทํางานและชอบเลนการพนัน ดวยเหตุนี้
เขาจึงทิ้งครอบครัวไปภายใตความคิดที่วา ถาอยูตัวคนเดียวและหาเลี้ยงปากทองเพียงลําพัง เขาจะ
ไมตองทํางานหนัก123โดยปลอยใหภรรยาเปนผูรับผิดชอบครอบครัวเพียงลําพัง พฤติกรรมของสามี
สงผลใหตัว ละครแมมีบทบาทสูงสุดตอความเปนอยูข องสมาชิก ทุกคนในครอบครัว โดยเฉพาะ
อยางยิ่งแมของสามีซึ่งตองอยูภายใตการเลี้ยงดูจากเธอมาโดยตลอด การกําหนดบุคลิกลักษณะของ
ตัวละครสามีดังกลาว จึงเปนเหมือนการเปดโอกาสใหตัวละครภรรยาไดใกลชิดกับแมสามี สงผล
ใหเธอไดเขามามีอํานาจเหนือจิตใจของแมสามีโดยสิ้นเชิง ยิ่งไปกวานั้นนวนิยายของเพิรล เอส. บัก
ยังทําใหเห็นวาพฤติกรรมของสามียังคงมีสวนชวยสรางความผูกพันระหวางตัวละครทั้งสองไดเปน
อย างดี อีก เชน กัน เชน นวนิย ายเรื่ อง The First Wife ที่เพิร ล เอส. บัก ได กําหนดเหตุ ก ารณ ใ ห
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หลีหยวนเดินทางไปเรียนที่ตางประเทศเปนเวลาถึงเจ็ดป โดยใหภรรยาของเขาเปนผูดูแลครอบครัว
รวมทั้งพอแมของเขา การปลอยภาระของตนใหภรรยาเปนผูรับผิดชอบ จึงเปนเหมือนการถายโอน
อํานาจใหแกภรรยา สงผลใหภรรยาในฐานะสะใภอยูในภาวะผูนําครอบครัว ที่พอแมสามีตองพึ่งพา
อาศัย แมในนวนิยายจะไมไดแสดงถึงการที่พอแมของสามีอยูภายใตอํานาจของลูกสะใภโดยตรงก็
ตาม แตการที่ผูประพันธกลาวถึงการยกยองชมเชยลูกสะใภของพอแมสามี ซึ่งกระทําอยูบอยครั้ง
ลวนเปนการแสดงถึงอํานาจของการกระทําของลูกสะใภ ที่ทําใหเธอสามารถเขาไปนั่งอยูในจิตใจ
ของพอแมสามีได คํากลาวชมดังกลาวจึงเปนสิ่งที่ชี้ใหเห็นทิศทางของความสัมพันธของบุคคลทั้ง
สองไดเปนอยางดี
ตัวอยางเหตุการณในนวนิยายทั้งหมด จึงเปนการชี้ใหเห็นวาความสัมพันธระหวางตัวละคร
แมสามีกับลูกสะใภในดานบวกลวนมีปจจัยหลายอยางเปนตัวกําหนดและสงเสริมใหเกิดพัฒนาการ
ทางความสัมพันธทั้งสิ้น แมวาทิศทางทางความสัมพัน ธของตัว ละครทั้งสอง จะถูกกําหนดโดย
พฤติกรรมของตัวละครลูกสะใภเปนสวนใหญก็ตาม แตก็ไมสามารถปฏิเสธไดถึงความสําคัญของ
ปจจัยที่เกิดจากสามี วามีสวนในการกําหนดทิศทางเชนกัน

4.3.2ปฏิสัมพันธเชิงลบ
นอกจากเพิรล เอส. บัก จะนําเสนอถึงความสัมพันธระหวางตัวละครแมสามีกับลูกสะใภ
ภายใต ก ารอยู ร ว มกั น อย า งเป น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น แล ว นวนิ ย ายหลายเรื่ อ งยั ง คงให ภ าพ
ความสัมพันธของบุคคลทั้งสองประเภทดังกลาวในทางตรงกันขามกันอีกดวย กลาวคือความไมลง
รอยกั น ซึ่ งนั บเปน สิ่ งสํ าคั ญ ที่ส ามารถสะทอ นถึ งความเป น อยู ภ ายในครอบครั ว ของชาวจี น
โดยเฉพาะในครอบครัวขยายที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวอยูรวมกันเปนจํานวนมาก นวนิยาย
หลายเรื่องของเพิรล เอส. บัก ไดแสดงใหเห็นถึงความไมลงรอยกันของตัวละครทั้งสองประเภท
ภายใตเหตุผลที่แตกตางกันไป
ในเบื้องตน เพิรล เอส. บัก ไดชี้ใหเห็นวาความขัดแย งกันของตัว ละครเกิดจากความไม
พอใจในการถูกลดบทบาทภายในครอบครัวของแมสามีหลังจากที่ลูกสะใภเขามาอยูในครอบครัว
ดังเชนนวนิ ยายเรื่อง The Mother ที่ผูประพัน ธไดแสดงใหเห็น ถึงความรูสึกของตัว ละครแม
ซึ่งกํ าลัง จะเปลี่ย นสถานะของตนเปน แมข องสามี เมื่อ บุต รชายแต งงานโดยความรู สึก แรกที่
ผูประพันธไดบรรยายถึงความรูสึกของตัวละครแม ในวันที่บุตรชายของเธอแตงงานวา เธอมีความ
ประหลาดใจอย างยิ่ง ที่จะตองรับเอาสะใภเขามาอยูใ นบานและดวยเหตุผลที่วา“ที่แลว มาแกคน
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เดียวเทานั้นเปนผูมีอํานาจสิทธิ์ขาดภายในบาน”124 การเขามาอยูภายในบานของลูกสะใภจึงทําใหผู
ที่เปนแมสามีมีความรูสึกวาตนกําลังจะสูญเสียอํานาจที่เคยมีไปโดยปริยายและโดยเฉพาะอยางยิ่ง
แมสามีจะเกิดความรูสึกวาสายใยความสัมพันธระหวางแมกับลูกถูกแบงออกไปดังที่ตัวละครแมคิด
วาบุตรชายของแกจะไมเปนบุตรชายของแกแตอยางเดียวเทานั้นแตเขาจะเปนสามีของหญิงอีกคน
หนึ่งดวย125การนําเสนอความคิดของตัวละครดังกลาวเปนการสะทอนใหเห็นวาแมสามีมีความรูสึก
สูญเสียในความรักจากบุตรชายของตนและดวยความคิดเดียวกันนี้ทําลูกสะใภมักจะถูกมองวาเปนผู
ที่มีสวนสําคัญในการแยงความรักและแยกแมสามีออกจากบุตรชายของเธอ แมวาลูกสะใภจะไมมี
เจตนาใหแมสามีเกิดความรูสึกดังกลาว แตอาจกลาวไดวากฎเกณฑทางสังคมไดลดบทบาทของแม
สามีลงไป เมื่อบุต รชายได แต งงานกับลูก สะใภดั งนั้ น สิ่งที่เกิด ขึ้น จึ งสร างความกดดั น ภายใน
ความรู สึ ก รวมถึ ง การเปลี่ ย นแปลงวิ ถี ชี วิ ต ของแม ส ามี ให แตกต า งจากเดิ ม ในหลาย ๆ ด า น
เพิรล เอส. บักยังไดใชเหตุการณในนวนิยายอธิบายถึงความรูสึกของตัวละครแมสามี ที่จะตองอยู
ในภาวะจํ ายอมลดบทบาทในครอบครั ว ของตนเองหลายอย าง พร อมทั้งสงมอบอํานาจใหแก
บุตรชายและลูกสะใภจนแมสามีตองมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป
It was not easy either for the mother to give up to this new
pair that place which had been hers and her man’s, and it made her
seem old to herself at night to lie on the old woman’s pallet.
Through the day she could be usual, busy everywhere, commanding
all, her tongue quick to correct and command, but at night she was
old. Oftentimes she woke and it seemed to her it could not be she
who lay there and the other pair upon the bed. […]126
การที่ลูกสะใภเขามาอยูภายในบานสามีทําใหแมสามีซึ่งตองยอมรับสถานภาพที่เปลี่ยนไป
ของตน มีความรูสึกวาตนถูกลดบทบาทลงและถูกแบงแยกตนเองออกจากบุตรชายอยางชัดเจน
นอกจากนี้เพิรล เอส. บักยังชี้ใหเห็นวาความคิดดังกลาวมีสวนสําคัญในการกําหนดพฤติกรรมการ
แสดงออกของแมสามีในเชิงแสดงอํานาจที่เหนือกวาตอลูกสะใภของตน ตามประเพณีความเชื่อ
ที่วาเมื่อหญิงสาวแตงงานแลวเธอตองอยูใตกฎของแมสามี127 ดังนั้นแมสามีมักจะมีพฤติกรรมที่เปน
ทางออกของเธอโดยการพยายามหาขอบกพรองในตัวลูกสะใภเสมอ แมวาลูกสะใภจะปฏิบัติหนาที่
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ไดอยางสมบูรณไมมีขอบกพรองก็ตามดังที่เพิรล เอส. บักไดบรรยายถึงลักษณะของลูกสะใภวา
เปนคนที่“ไมเคยแสดงกิริยาอาการแข็งกระดาง ขยันขันแข็ง เรียบรอย และทํางานไดอยางวองไวก็
ตาม”128 แตความรูสึกที่แมสามีมีตอลูกสะใภอยางมีอคติ จึงทําใหพฤติกรรมของแมสามีเปนไปใน
ลักษณะชอบกอการวิวาทใหเกิดความวุนวายภายในบานอยูเสมอ ดังที่เพิรล เอส. บักไดบรรยายถึง
พฤติกรรมของตัวละครแมสามี ที่มักจับผิดลูกสะใภ โดยความผิดทั้งหมดเกิดจากความพยายามของ
แมสามี ที่จ ะหยิ บยื่ น ให กับลูก สะใภ ทั้ง สิ้น ดั งที่ได บรรยายผ านพฤติ ก รรมและความคิด ของ
ตัวละครแมในนวนิยายเรื่องเดียวกันนี้ ที่มักวางกรอบใหกับลูกสะใภของตนโดยการเอาตนเองเปน
ที่ตั้งอยูเสมอ
Now there are not two women in this world who do the
same task alike, and this the mother had not known, thinking all
did as she did. But no, this son’s wife had her own way of doing
all.When she cooked the rice she put too much water in, or so the
mother thought, and the rice came out softer than the mother was
used or liked to have it. […]129
การอธิบายลักษณะและพฤติกรรมของตัวละครแมสามี จึงเปนการนําเสนอใหเห็นถึงความ
เปน คนเจาระเบียบเปนอยางยิ่ง เพิรล เอส. บัก ไดชี้ว าปฏิสัมพันธร ะหว างตั วละครทั้งสองจะมี
ความรุนแรงมากหรือนอย มักขึ้นอยูกับสถานภาพของแมสามีที่มีอยูในครอบครัว กลาวคือหากแม
สามีเปนผูที่มีบทบาทและอํานาจภายในครอบครัวมาก โอกาสที่จะเกิดการทะเลาะกับลูกสะใภยอม
เกิดขึ้นมากเชนกัน ในนวนิยายเรื่อง The Mother ตัว ละครแมอยูในฐานะเปน แมสามีผูมีอํานาจ
สิทธิ์ ข าดและเปน ที่เคารพของลู ก ทุ ก คน ดั ง นั้ น แมจึ งมี พฤติ ก รรมที่แ สดงออกในทางลบต อ
ลูกสะใภดวยคําพูดรุนแรง อันสะทอนความรูสึกสูญเสียของตนไดอยางชัดเจน ทั้งนี้การกระทํา
ของแมสามีในลักษณะดังกลาวนับไดวาเปนสิ่งที่เกิดขึ้นอยูบอยครั้งในสังคมจีนสมัยกอน เพราะแม
สามีมีสิทธิที่จะวากลาวสะใภไดอยางอิสระแมวาเธอจะไมมีความผิดก็ตาม130 ในขณะเดียวกันหาก
เปนครอบครัวที่แมสามีไมไดเปนผูมีสิทธิ์ขาดภายในบาน ปญหาเรื่องการทะเลาะกันระหวางแม
สามีกับลูกสะใภมักไมเกิดขึ้นหรืออาจไมรุนแรงนัก
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นอกจากการที่เ พิร ล เอส. บั ก ได นํ าเสนอให เห็น ถึงความรู สึก สูญ เสีย ในอํา นาจที่เคย
ครอบครองและการถูกแบงแยกสายใยแหงความผูกพันระหวางแมกับลูก หลังจากที่ลูกสะใภเขามา
อยูภายในบาน จนนํามาซึ่งปฏิสัมพันธในดานลบของบุคคลทั้งสองแลว ผูประพันธยังคงชี้ใหเห็น
วาสามีมีสวนสําคัญในการสรางความสัมพันธในดานลบระหวางบุคคลทั้งสองดวยเชนกัน นวนิยาย
บางเรื่ องของเพิรล เอส. บัก นํ าเสนอพฤติก รรมของสามีที่แสดงออกต อภรรยาของตน เปน สิ่ง
กระตุ น ให ผู เ ป น แม เ กิ ด ความรู สึ ก ว า ขาดความสํ า คั ญ สํ า หรั บ บุ ต ร เช น ในนวนิ ย ายเรื่ อ ง
East Wind: West Wind พี่ชายของกุยหลานนําภรรยาชาวตางประเทศกลับมาบานหลังจากที่ตน
เรียนจบ ทั้งๆที่ตนไดทําการหมั้นกับหญิงสาวชาวจีน โดยญาติผูใหญของทั้งสองฝายจัดการกอน
หนานี้แลวก็ต าม เมื่อตัว ละครเลือกที่จะทําตามความปรารถนาของตนเอง ซึ่งเปนสิ่งที่มารดาไม
สามารถยอมรั บ ได จึ งก อ ให เ กิด การไมย อมรั บ ลูก สะใภ ใ นที่ สุด ในเบื้อ งต น เพิร ล เอส. บั ก
ไดนําเสนอภาพตัวละครมารดาของกุยหลาน ผานการสังเกตเห็นของกุยหลานที่พบวาแมของเธอมี
ความเปลี่ยนแปลงไปทั้งทางดานรางกายและพฤติกรรม หลังจากที่ทราบวาบุตรชายมีความตั้งใจ
อยางแนวแนในการไมปฏิบัติตามความตองการของตน
But I knew her well, and I scanned her face closely to see
how she really was in health, and my heart dropped in fear. The
black of her garments but emphasized the transparent thinness of
her face. So thin had she become that her lips had taken on the
set curves almost of death itself, and her eyes had enlarged
themselves, so that they were the sick and sunken eyes of the
desperately ill. […]131
เพิ ร ล เอส. บั ก ยั ง คงนํ า เสนอให เ ห็ น ถึ ง การปฏิ เ สธลู ก สะใภ ที่ ม ารดาของกุ ย หลาน
แสดงออกตอภรรยาของพี่ชายของเธอในครั้งแรกที่ทั้งสองไดพบกัน โดยผูประพันธไดบรรยายถึง
ทาทีของแมสามีที่มีตอลูกสะใภวา มีลักษณะของการประกาศความเปนศัตรูตอกัน132 นอกจากนี้
เพิรล เอส. บักยังคงแสดงใหเห็นถึงความรูสึกเกลียดชังอยางรุนแรงที่แมสามีมีตอลูกสะใภ โดยที่
แมวาลูกสะใภจะยอมประนีประนอมถึงขนาดกมศีรษะทําความเคารพอยางไมถือตน จนหนาผาก
จรดแทบเทาแมสามีก็ต าม133 ภายใต เหตุ ก ารณ เดี ย วกัน นี้ เพิร ล เอส. บัก ได เสนอใหเห็น ความ
ประนีประนอมของลูกสะใภ ซึ่งยอมกระทําการดังกลาวทั้งที่ตนเห็นวา“เปนเรื่องโงเงาที่จะตองไป
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กราบใครเชนนั้น”134 ยิ่งไปกวานั้นตามความเกลียดชังที่แมสามีมีตอลูกสะใภ ยังถูกนําเสนอผาน
เหตุก ารณใ นครั้งที่พี่ชายของกุย หลานพาภรรยาของตนไปอาศัย อยู ที่อื่น เพื่อเปน การยุ ติปญหา
จนกระทั่งผูเปนมารดาตองขอใหเขากลับมา เมื่อเขากลับมาแลวมารดาก็หาไดลดทิฐิและอคติที่มี
ตอลูกสะใภแตอยางใด ดังที่กุยหลานไดเลาถึงการที่พี่สะใภชาวตางชาติตองมีความเปนอยูแบบถูก
คว่ําบาตรโดยสมาชิกภายในบานของเธอ
To-day my brother and his wife have removed themselves to
his ancestral home. They will live in the old apartments where my
brother spent his youth. She will not be allowed to sleep or eat or
linger in the women’s apartment. Thus my mother still refuses to
recognize her.135
การบรรยายถึงตั ว ละครลูก สะใภ ชาวตางประเทศภรรยาของหยวนที่ตองเผชิญหนากับ
ปญหาการถูกแบงแยกระหวางตนเองกับสมาชิกในครอบครัวของสามี ตั้งแตในดานการกินการอยู
ตลอดจนการจํากัดบริเวณเปนการชี้ใหเห็นถึงความเกลียดชังอยางรุนแรงของแมสามีไดเปนอยางดี
เนื่องจากการกระทําดังกลาวเปนการแสดงใหเห็นถึงการไมยอมรับในฐานะสะใภ ที่เธอพึงจะไดรับ
จากบานของสามี การแสดงออกถึงการไมยอมรับในความเปนลูกสะใภยังคงสะทอนใหเห็นคานิยม
ของคน ที่ยึดมั่นถึงหลักธรรมเนียมปฏิบัติของชาวจีนสมัยโบราณ ซึ่งจะยอมใหพิธีแตงงานเกิดจาก
การตัดสินใจจากพอแมของเจาบาวเจาสาวเทานั้น136 ดวยเหตุนี้การนําเสนอเหตุการณความขัดแยงที่
เกิดขึ้นภายในบานของกุยหลานจึงเปนตัวอยางสําคัญในการสะทอนถึงปญหาของคูสามีภรรยา ผูยึด
มั่นในความรัก มากกวาจะปฏิบัติตามธรรมเนียมวา พวกเขาทั้งสองจะตองเผชิญกับปญหา อันเกิด
จากกฎเกณฑทางสังคมอยางหลีกเลี่ยงไมได การที่ผูประพันธไดนําเสนอเหตุการณที่เกิดขึ้นกับ
พี่ชายของกุยหลานจึงนับเปนสิ่งที่มีความสอดคลองกับหลักการปฏิบัติของชาวจีนในสมัยกอนซึ่ง
ตองยอมทําตามความประสงคของพอแมมากกวาที่จะเอาความพอใจของตนเปนที่ตั้ง
This rite established the authority of parents over their
children. If parents were not pleased their daughter-in-law, their
son had to cast her out, even if he love her. If parents were pleased
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with the daughter-in-law and their son did not love her, he could
not break the marriage. Love has nothing to do with marriage.137
ตัว อย างเหตุ การณ ที่เกิด ขึ้น ในนวนิ ยายทั้งหมดสามารถสรุปได ว า ปฏิสัมพัน ธใ นเชิงลบ
ระหวางตัวละครแมสามีกับลูกสะใภยังคงเกิดขึ้นจากปจจัยหลายประการ เชนเดียวกับปฏิสัมพันธ
ในเชิงบวก กลาวคือตั้งแตพฤติ กรรมของลูกสะใภ ตลอดถึงพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครั ว
โดยเฉพาะผูเปนสามี ดวยเหตุนี้จีงกลาวไดวานวนิยายมีการสะทอนใหเห็นความสัมพันธของแม
สามีและลูก สะใภ ผานการนํ าเสนอถึงโครงสร างความสั มพัน ธที่เกิด จากปจ จั ย ต างๆและการ
ชี้ใหเห็นพัฒนาการทางปฏิสัมพันธของตัวละครตาง ๆ อยางชัดเจน
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บทที่ 5
มุมมองของผูป ระพันธที่มตี อ “ความเปนจีน”
นวนิยายของเพิรล เอส. บักสวนใหญถูกสรางขึ้นใหมีเนื้อหาเกี่ยวของกับประเทศจีน การ
สัมผัสกับปรากฏการณทางวรรณกรรมของผูอานไมเพีย งแตจ ะทําใหทราบถึงมุมมองดานตางๆ
เกี่ยวกับจีน ซึ่งสอดคลองกับขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรในนวนิยายเทานั้น หากแตผูอานสามารถ
สัมผัสถึงความเปนจีน ผานสายตาของผูประพันธ ซึ่งเปนชาวตะวันตกวาเธอมีความเห็นตอ “ความ
เปน จี น ” อย างไร ด ว ยเหตุ นี้ ก ารศึก ษาทัศนคติ ข องผูประพัน ธจึงเปน สิ่งสําคัญ เพราะผูอานจะ
สามารถเข าใจจุ ด ยื น และความมุง หมายของผูป ระพัน ธ ว า แท จ ริ ง แล ว ผู ป ระพัน ธ ไ ด อ ธิ บ าย
ความหมายของความเปนจีนไวในลักษณะใด ตลอดจนทราบถึงมุมมองเกี่ยวกับตะวันตก ในฐานะ
เปน เครื่ องเปรี ยบเทียบกับภาพความเปน จี นอีก เชน กัน ในบทนี้ แบงประเด็ นการศึก ษาไว สอง
ประเด็นไดแก ทัศนคติตอจีน และทัศนคติตอตะวันตก

5.1 ภาพของจีน
เพิรล เอส. บัก เปนนักประพันธชาวอเมริกันที่มีความผูกพันกับประเทศจีนมาโดยตลอด
นับตั้ งแต การเติ บโตและใชชีวิ ต อยู ใ นประเทศจีน รวมถึงการใชประเทศจีน เปน ฉากสําคัญ ใน
นวนิยายของเธอ จนทําใหเธอกลายเปนนักประพันธซึ่งเปนที่รูจักไปทั่วโลก แมวาผูประพันธจะ
เปน ชาวตะวั น ตกผู มีค วามผูก พัน อย างใกลชิด กับประเทศจี น จนสามารถเขาใจวั ฒ นธรรมทั้ ง
ตะวันตกและตะวันออกไดอยางชัดเจน1 จนทําใหเธอแทบจะคิดวาเธอไมใชชาวตางชาติ เมื่อครั้งที่
อาศัย อยู ใ นประเทศจี น ก็ต าม แต จ ากการเผชิญ กับเหตุ ก ารณ ค วามรุ น แรงในขณะอาศัย อยู ใ น
ประเทศจี นทําใหเพิรล เอส. บักตระหนั กได วา แทจริ งแลวเธอคือชาวตะวัน ตกที่อาศัยอยู ในจี น
เทานั้น ด วยเหตุ นี้ก ารประพัน ธนวนิย ายที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับความเปน จีนของเพิรล เอส. บัก
จึงเปนการสรางเรื่องราวเกี่ยวกับจีน ดวยทัศนคติแบบตะวันตก ยิ่งไปกวานั้นจากการอานนวนิยาย
ของเพิรล เอส. บักพบวา ตัวบทวรรณกรรมบางตอนไดแฝงไวซึ่งการวิพากษวิจารณสังคมจีนไวอีก
ดวยเชนกัน การวิพากษวิจารณสังคมจีนดังกลาวสามารถแบงไดเปนสองประเด็น คือสังคมจีนเปน
สังคมที่งมงายทางความเชื่อ และเปนสังคมที่ยึดติดในขนบดั้งเดิม

1

p.131.

Bernard Dekle, Profiles of Modern American Authors (Tokyo: Charles E. Tuttle, 1970),
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5.1.1 สังคมที่มีความเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติ
การใหภ าพสังคมจี น ในฐานะเปน สังคมที่มี ค วามเชื่อในเรื่ องเหนื อธรรมชาติ นั บเป น
ประเด็นสําคัญในการศึกษานวนิยายของเพิรล เอส. บัก เนื่องจากการศึกษาในประเด็นดังกลาวจะ
สะทอนถึงอิทธิพลจากความเชื่อ ซึ่งมีผลตอการกําหนดพฤติกรรมของคนในสังคมในรูปแบบตางๆ
ควบคูไปกับลักษณะความเชื่อเรื่องอํานาจเทพเจาและพลังธรรมชาติดวยเชนกัน2 ในเบื้องตนผูวิจัย
พบวาผูประพันธไดนําเสนอปรากฏการณทางสังคมผานการบรรยายพฤติกรรมของตัวละคร โดยได
ชี้ใหเห็นวาชาวจีนในอดีตมีความเชื่อในเรื่องเทพเจาและอํานาจศักดิสิทธิ์เปนอยางยิ่ง3 อีกทั้งพวกเขา
ยังเชื่อวาอํานาจของสิ่งทั้งสองอยางนั้น สามารถกําหนดความเปนไปในชีวิตใหแกมนุษยไดเชนกัน
ดวยเหตุนี้ตัวละครสวนใหญจึงมีวิถีชีวิตที่ผูกพันอยูกับอํานาจของสิ่งทั้งสองประการนี้ตลอดเวลา
และมักใหความเคารพยําเกรง ตลอดจนยึดเปนที่พึ่งในคราวซึ่งพวกเขาประสบกับปญหาตางๆใน
ชีวิต ในเรื่อง The Good Earth เพิรล เอส. บักนําเสนอใหเห็นถึงคําพูดของชิงที่กลาวกับหวางหลุง
เกี่ยวกับอํานาจของเทพเจาในคราวประสบกับอุทกภัย คําพูดของชิงมีการแสดงใหเห็นถึงการรอง
ขอความชวยเหลือจากเทพเจาในคราวเกิดอุทกภัย โดยชิงเชื่อวาเทพเจาบนสวรรคสามารถชวยเหลือ
เขาและบรรดาชาวบานได
“Now may Heaven avert it, but it looks as though there
would be such a flood this year as never was, for the water is
swelling up over the land, although it is not summer yet, and too
early for come like this.” 4
คําพูดของชิงที่กลาววา “ขอใหสวรรคชวยปองกันภัยพิบัตินี้ดวยเถิด” จึงนับเปนตัวอยาง
สําคัญในการสะทอนถึงความเชื่อในอํานาจเทพเจาของชาวจีนในสมัยกอนวา มีสวนกําหนดความ
เปนไปตางๆใหกับมนุษย5โดยที่มนุษยจะตองยอมรับสิ่งตางๆอยางปราศจากเงื่อนไข นอกจากนี้
ผูวิจัยยังพบวาผูประพันธไมเพียงสะทอนใหเห็นวา ชาวจีนสวนใหญตางมีความเชื่อมั่นในเทพเจา
อยางเหนียวแนนและเทพเจาไดกลายเปนสิ่งสําคัญซึ่งอยูใกลชิดกับมนุษ ย โดยเฉพาะในคราวที่
มนุ ษ ย ป ระสบกั บ ความเดื อ ดร อ นเท า นั้ น หากแต ผู ป ระพั น ธ ยั ง ได ใ ช เ หตุ ก ารณ ใ นนวนิ ย าย
2
3

Evelyn Lip, Out of China: Culture and Tradition (Singapore: Addison-Wesley, 1993), p.31.
Donald H. Bishop, Chinese Thought: An Introduction (Delhi: Motiral Banarsidass, 1965),

p.4.
4
5

p.168.

Pearl S. Buck, The Good Earth (New York: John Day, 1950), p.259-260.
James T. C. Liu and Wei-ming Tu, Traditional China (London: Eaglewood Cliffs, 1970),
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วิพากษวิจารณถึงผลเสียจากความเชื่อในการนับถือเทพเจาของชาวจีนบางคน วาอาจทําใหสังคมจีน
กลายเปน“สังคมที่ขาดเหตุผล” ไปโดยปริยาย เพิรล เอส. บักไดสะทอนปญหาที่เกิดขึ้นจากความ
เชื่อของคนในสังคมดังกลาว วาไดสรางผลกระทบในดานลบใหแกคนในสังคมกลาวคือ ความเชื่อ
ดังกลาวอาจเปนสิ่งปดกั้นชาวจีนจากการมีความเชื่อมั่นในการตัดสินใจกระทําสิ่งตางๆดวยตนเอง
และทําใหชาวจี น ไมสามารถแกไขปญ หาอย างถูก ต องในยามประสบปญ หา ในนวนิ ย ายเรื่ อ ง
A House Divided เพิรล เอส. บักไดวิพากษวิจารณวาความเชื่อมั่นในอํานาจเทพเจาของชาวนาจีน
เปนสาเหตุใหบรรดาชาวนาทั้งหลายไมกลาแมแตจะคาดหวังกับผลผลิต อันจะพึงไดรับจากความ
พยายามของตนเอง ในขณะเดีย วกันชาวนากลับคาดหวังแตเพียงการกําหนดใหจากเทพเจาเพีย ง
อยางเดียวเทานั้น เหตุการณในลักษณะดังกลาวไดปรากฏชัดในคราวที่หวางหยวนซึ่งเปนตัวแทน
ของคนผูมีแนวคิดอยางตะวันตกไดนําลูกศิษยไปเรียนรูการปลูกพืชดวยวิธีการสมัยใหม การนํา
นักเรียนไปศึกษานอกโรงเรียนในครั้งนั้นเกิดขึ้นทามกลางการเฝามองจากสายตาของบรรดาชาวนา
และเปนสาเหตุใหเกิดการแสดงความเห็นขัดแยงกับบรรดาชาวนาซึ่งมีความคิดแบบเกา กลาวคือ
หลังจากหวางหยวนอธิบายใหบรรดาศิษยของเขาฟงวาวิธีการเพาะปลูกที่ดีกวาจะสามารถนํามาซึ่ง
ผลผลิตที่ดีกวา6 คําอธิบายของหวางหยวนนับเปนสิ่งที่ขัดตอหลักความเชื่อของชาวจีนสมัยกอน
เปนอยางยิ่ง เพราะชาวจีนสวนใหญยังไมเชื่อวามนุษยจะมีอํานาจเหนือการกําหนดของเทพเจา หรือ
มีชีวิ ตอย างอิสระโดยปราศจากการตกอยูภ ายใตอํานาจของเทพเจ าได ดวยเหตุ นี้ก ารอธิบายถึง
กระบวนการสรางผลผลิตตามวิธีการสมัยใหมดวยตัวของมนุษยของหวางหยวนไดทําใหชาวนาเกิด
ความคิดเห็นขัดแยง พรอมกับทักทวงขึ้นมาวาสิ่งที่หวางหยวนกลาวนั้นเปนสิ่งผิด เนื่องจากมนุษย
ไมสามารถกําหนดความสําเร็จใหกับตนเองได หากแตเทพเจ าเทานั้นที่เปน ผูที่จั ดสรรสิ่งตางๆ
ใหกับมนุษยเทานั้น
Now there had gathered about Yuan and these pupils of his a
handfuls of farmers from the village. […] When Yuan said these
words, they felt at ease and one shouted out, ‘You are wrong,
teacher! However man works himself and whatever seed he sows,
the harvests rest with heaven! 7
คําพูดของชาวนาผูมีความเห็นขัดแยงกับการอธิบายของหวางหยวนดังกลาวแสดงใหเห็น
วา ในขณะที่โลกกําลังกาวเขาสูความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร ชาวจีนจํานวนมากกลับยังคง
6
7

Buck, A House Divided (London: Methuen, 1938), p.324.
Ibid.
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ใหความสําคัญกับความเชื่อมั่นในอํานาจเทพเจามากจนเกินไป ความรูสึกดังกลาวจึงเปนสาเหตุ
สําคัญที่ทําลายความเชื่อมั่นในการกระทําและความสามารถของตนเอง นอกจากนี้ผูวิจัยยังพบวา
การที่ผูประพันธนําเสนอภาพการแสดงความคิด ในเชิงขัด แยงของชาวนา ยั งมีนัยบงชี้ถึงการลด
ศักยภาพในตนเองของมนุษ ยใหอยู ใต อํานาจเทพเจ า ดังนั้น ไมวามนุษ ยจ ะมีค วามพยายามมาก
เพียงใดก็ตาม แตในที่สุดแลวพวกเขาก็ไมสามารถตีตนเสมอกับเทพเจาได จากเหตุผลดังกลาวทํา
ใหพบวา นอกจากเหตุการณในนวนิยายจะเปนเครื่องมือวิพากษวิจารณกลุมชาวนาที่มีแนวคิดแบบ
เกาวาไมยอมรับในความเจริญกาวหนาทางวิทยาการและองคความรูของตะวันตกแลว เหตุการณ
เดียวกันนี้ยังสะทอนถึงพฤติกรรมการยึดมั่นในเรื่องเหนือธรรมชาติ ซึ่งยากจะถอนตนเองใหหลุด
ออกจากความคิดดังกลาวของชาวจีนในสมัยกอนอีกเชนกัน
ผูประพัน ธยั งได นํ าเสนอใหเ ห็น ถึงความเชื่อเรื่ องเหนื อธรรมชาติ ข องชาวจี น เพื่อชี้ว า
ความเชื่อนั้นมีสวนทําใหชาวจีนไมสามารถตัดสินใจแกไขปญหาไดอยางถูกตอง ในคราวเผชิญกับ
ปญหา ดังที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง The Good Earth เพิรล เอส. บักไดนําเสนอเหตุการณความทุกข
ยากของชาวนา ในคราวที่มีตั๊กแตนจํานวนมากลงมากินขาวในนา ผูประพันธไดบรรยายวาชาวบาน
สวนใหญออนวอนตอเทพเจา เพื่อใหชวยผืนนาของตนพนจากภัยพิบัติเหลานั้น โดยหาไดจัดการ
รับมือกับสิ่งเหลานั้นโดยคํานึงถึงความเปนจริงแตอยางใด ดังที่ปรากฏในการบรรยายคําพูดและ
พฤติกรรมของชาวบานที่วา พวกเขาตางเชื่อวาทุกอยางลวนเปนลิขิตจากสวรรค โดยพวกเขาไม
สามารถขัดขืนหรือปฏิเสธได นอกจากการออนวอนขอความเมตตาตอสวรรคเทานั้น
“No, and there is no use in anything. Heaven has ordained
that this year we will starve, and why should we waste ourselves
in struggle against it, seeing that in the end we must starve?”
And women went weeping up the town to buy incense to
thrust before the earth gods in the little temple, where the gods of
heaven were, and thus earth and heaven were worshipped.8
จากการบรรยายเหตุการณดังกลาวผูวิจัยพบวา เพิรล เอส. บักใชการบรรยายถึงพฤติกรรม
และคําพูดของตัวละครสะทอนถึงความเปนสังคมที่เชื่อมั่นในอํานาจเหนือธรรมชาติของจีน คําพูด
ของชิงที่กลาววา “ไมมีประโยชนในการกระทําการใดๆ” และ “สวรรคไดบัญชาใหพวกเราตองอด
อยาก” จึงเปนการเนนย้ําถึงภาพพฤติกรรมของคนสวนใหญในสังคม ที่มีตอการจัดการกับปญหา
8

Buck, The Good Earth, p.223.
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ตามความเชื่อของพวกเขา อีกทั้งพฤติกรรมของตัวละครดังกลาวยังมีนัยชี้ใหเห็นวา ยิ่งมนุษยให
ความสําคัญกับอํานาจศักดิ์มากเพียงใด มนุษยก็ใหคาในศักยภาพของตนเพียงนั้น ยิ่งไปกวานั้นการ
ใหภาพของการเบียดเสียดกันเพื่อออนวอนเทพเจาทามกลางการรองไห นับเปนการวิพากษวิจารณ
ถึงผลลัพธจ ากอิทธิพลในความเชื่องมงาย ว าไดสงผลใหชาวจี น หาทางออกในวิ ธีที่ผิด และไม
สามารถแกไขปญหาได
อย างไรก็ต ามแมว าการนําเสนอภาพพฤติ ก รรมของชาวบาน ในการรั บมือกับปญ หาที่
เกิดขึ้นดังกลาว จะมีสวนทําใหภาพของสังคมจีนโดยรวม กลายเปนภาพของสังคมที่ไรเหตุผลก็ตาม
แต ผูป ระพั น ธก็ ยั งให ค วามสํา คัญ กั บการนํ าเสนอภาพความเปน ปจ เจกชนของตั ว ละคร ซึ่ง มี
พฤติกรรมแตกตางไปจากคนสวนใหญเชนกัน ดังที่ไดกําหนดใหหวางหลุงมีทาทีในการแกปญหา
แตกตางไปจากชาวบาน โดยการชี้ใหเห็นวาในขณะที่ชาวบานสวนใหญตางกมหนารับกับภัยพิบัติ
ดังกลาว หรือออนวอนเทพเจาใหชวยเหลือนั้ น หวางหลุงกลับพยายามไลตี ตั๊กแตนจํานวนมาก
เหลานั้นอยางสุดความสามารถของเขา
Then the sky grew black and the air was filled with the deep
still roar of many wings beating against each other. And upon the
land the locusts fell, flying over this field and leaving it whole, and
falling upon that field, and eating it as bare as winter, and men
sighed and said “So Heaven Wills,” but Wang Lung was furious and
he beat the locusts and trampled on them. […] And many millions of
them died, but to those that were left it was nothing. […]9
แมวาในที่สุดการกระทําของหวางหลุงอาจจะไมสามารถทําใหผืนนาของเขาทั้งหมดพน
จากความเสียหายก็ตาม แตเพิรล เอส. บักไดชี้ใหเห็นถึงผลดีจากความพยายามของเขา ซึ่งแตกตาง
จากพฤติ กรรมของชาวบานทั่วไปวา ไดทําใหนาผืน ที่ดีที่สุด ยังคงอยูร อดได 10 การกระทําซึ่ง
แตกตางจากชาวบานของหวางหลุง ที่กระทําลงไปโดยไมคิดยอทอวาตั๊กแตนที่เขาฆาเปนเพียงสวน
นอยมาก หากเทียบกับจํานวนของตั๊กแตนทั้งหมด นับเปนกลวิธีของผูประพันธในการสงสารให
ผูอานเห็นวา หากชาวจีนสามารถละความเชื่อแบบเกาบางอยางไดและพยายามตอสูกับปญหาดวย
ความเชื่อมั่นในตนเองอย างถึงที่สุด ก็จะสามารถปองกันความเสียหายได เปนอยางมาก ดั งเชน
9
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หวางหลุงที่สามารถรั ก ษาผืน นาที่ดี ที่สุ ด ของตนไว ได จากการนํ าเสนอพฤติ ก รรมที่แตกต า ง
ระหวางชาวบานทั่วไปและหวางหลุงดังกลาวจึงอาจสรุปไดวา เพิรล เอส. บักไดใชการกระทําของ
ตัวละครเปนเครื่องมือในการวิพากษวิจารณพฤติกรรมของคนในสังคม โดยชี้ใหเห็นวาการเชื่อเรือ่ ง
อํานาจศักดิ์สิทธิ์โดยปราศจากความเชื่อมั่นในตนเอง อาจทําใหเกิดผลเสียได ในขณะเดียวกันหาก
มนุ ษย มีความเชื่อมั่นในตนเอง และลงมือกระทําสิ่งต างๆอย างดี ที่สุด ก็ยอมได รั บผลดี ใ นที่สุด
เชนกัน
นอกจากนี้ผูวิจัยยังพบวานวนิยายเรื่องเดียวกันนี้ ผูประพันธไดใชเหตุการณในชีวิตของตัว
ละครวิพากษวิจารณถึงความไรอํานาจของเทพเจาดังกลาววา ไมสามารถใหความชวยเหลือชาวบาน
ในคราวประสบปญ หาได จริ ง สงผลใหความศรั ทธาในเทพเจ าที่เคยมีอยู มากมายของชาวบาน
กลายเปน การไมใหความสําคัญ ตลอดถึงการเหยี ยดหยามเทพเจ าในที่สุด เหตุ การณ ในลักษณะ
ดังกลาวถูกนําเสนอใหเห็นผานการบรรยายพฤติกรรมของหวางหลุงที่กระทําตอเทพเจาในคราวเกิด
ทุพภิกขภัยอยางหนัก โดยหวางหลุงไดกลาวบริภาษถึงความโหดรายของเทพเจา11 พรอมทั้งไปถม
น้ําลายรดเทพเจาที่ศาลเจา ในขณะเดียวกันผูประพันธไดบรรยายใหเห็นสภาพของศาลเจา ซึ่งได
กลายสภาพเปนศาลราง เนื่องจากชาวบานเลิกใหความสําคัญกับเทพเจา หลังจากตระหนักวาเทพเจา
ไมไดชวยพวกเขาใหรอดพนจากความทุกขยากแตอยางใด
Once he walked, dragging one foot after another in his
famished weakness, to the temple of the earth, and deliberately he
spat upon the face of the small, imperturbable god who sat there
with his goddess. There were no sticks of incense now before this
pair, nor had there been for many moons, and their paper clothes
were tattered and showed their clay bodies through the rents. […]12
การบรรยายถึงการกระทําของหวางหลุงที่กระทําตอเทพเจาจึงเปนการเสียดสีถึงความไร
อํานาจของเทพเจา ที่ไมเพียงแตไมสามารถคุมครองมนุ ษยไดแลว หากแตเทพเจายั งไมสามารถ
แมแตจะคุมครองตนเอง หรื อมีอํานาจลงโทษมนุษยที่ดูหมิ่นตนเองไดแตอยางใด ยิ่งไปกวานั้ น
เหตุการณดังกลาวยังเปนการเนนย้ําใหเห็นวา ในสายตาของผูประพันธแลวมนุษยเทานั้นที่เปนผู
สามารถกําหนดความเปนไปของเทพเจา ไดมากกวาที่เทพเจาจะสามารถดลบันดาลใหแกมนุษ ย
11
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จากการวิเคราะหตัวอยางเหตุการณในลักษณะดังกลาว ผูวิจัยยังพบวาความเชื่อในอํานาจของเทพ
เจาของตัวละครเกิดขึ้นพรอมกับการคาดหวังใหเทพเจาชวยเหลือตน จึงกลาวไดวาความเชื่อของ
มนุษยมีสวนสําคัญในการกําหนดบทบาทของเทพเจา ใหตองทําหนาที่ในการดูและมนุษยเชนกัน
นอกจากเหตุการณดั งกลาวจะเปนการแสดงถึงลักษณะความเชื่อแบบงมงายของชาวจี น
สมัยกอนแลว ยังเปนการสะทอนใหเห็นความเชื่อในอํานาจเทพเจาของประชาชน วาเปนความเชื่อที่
ไมมั่นคงและเกิดขึ้นจากการคาดหวังผลประโยชนจากสิ่งที่ตนเชื่อทั้งสิ้น ดังที่มีการบรรยายใหเห็น
วาเมื่อชาวบานมองวาเทพเจาไมสามารถชวยเหลือพวกตนได พวกเขาจึงเลิกใหความสนใจตอเทพ
เจ าโดยทัน ที อย างไรก็ต ามเพิรล เอส. บัก ไดนํ าเสนอใหเห็น วาแมในบางครั้งมนุ ษย จะทอดทิ้ง
เทพเจาในยามที่เห็นวาเทพเจาไมสามารถเปน ที่พึ่งใหกับพวกเขาไดก็ต าม หรือแมแตการทาทาย
อํานาจของเทพเจา แตในที่สุดแลวความเชื่อมั่นในอํานาจของเทพเจายังคงหยั่งรากลึกอยูในหัวใจ
ของคนจี น อยางเหนี ย วแน น ดั งที่ผูประพัน ธไดบรรยายถึงพฤติ กรรมของหวางหลุงในคราวที่
กลั บ มาจากเมื อ งทางใต โดยแม ว า ตั ว ละครยั ง คงกล า วโทษเทพเจ า ว า เป น ผู ไ ม ส นใจมนุ ษ ย
และสมควรที่มนุษยจะทอดทิ้งก็ตาม แตครั้นเมื่อหวางหลุงเห็นวาฝนตั้งเคาบนผืนนาของเขาแลว เขา
ก็ยังคงคิดวาเปนความชวยเหลือของเทพเจา จนหวางหลุงถึงกับเอยขึ้นอยางไมสูเต็มใจวา เขาจะตอง
เอาธูปเทีย นไปบูชาเทพเจ า“เพราะถึงอยางไรพวกเขาก็ยั งมีอํานาจครอบงําโลกอยู ”13คําพูดของ
หวางหลุงจึงเปนการสะทอนถึงความเชื่อและความผูกพันในเทพเจาของชาวจีนอยางเหนียวแนน
เปนการใหขอสรุปวาคานิยมความเชื่อของบรรพบุรุษยังคงมีอิทธิพลตอคนรุนหลังอยางยากที่จ ะ
ถอนตัวออกจากสิ่งเหลานั้นได
“I must stick a little incense before those two in the small
temple. After all, they have power over earth.”14
แมวาการสรางเหตุการณในนวนิยายหลายตอนของเพิรล เอส. บัก จะชวนใหผูอานคิดวา
ผูประพันธพยายามวิพากษวิจารณ ถึงพฤติกรรมการนับถือเทพเจาของชาวจีน วาเปนสิ่งงมงายและ
อาจก อใหเ กิด ผลเสี ย ก็ ต าม ในขณะเดี ย วกั น ก็ จ ะสามารถพบได ว า ผู ประพั น ธ ได ชี้ใ หเ ห็น ว า
พฤติกรรมของคนในสังคม(โดยเฉพาะสังคมชนบท)จากการมีความเชื่อดังกลาว ยังคงสงผลกระทบ
ในดานบวกใหแกชาวจีนเชนกัน ในนวนิยายเรื่อง East Wind: West Wind ผูประพันธนําเสนอให
เห็นถึงบทบาทของเทพเจา วามีสวนชวยเปนกําลังใจในการเผชิญหนากับปญหาชีวิต ผูประพันธได
13
14

Ibid., p.138.
Ibid.

164

แสดงใหเห็นถึงบทบาทของเทพเจา โดยบรรยายถึงความรูสึกเปนกังวลของกุยหลาน ในคราวที่เธอ
ตองจากบานของตนเองไปอยูยั งบานสามี หลังจากแต งงานตามประเพณี นิย มของชาวจี นสมัย
โบราณ ในชวงเวลาที่กุยหลานตองเผชิญกับความโดดเดี่ยวอยูนั้น ตัวละครไดนึกถึงเทพเจากวนอิม
(Kuan-yin) เทพเจาแหงความเมตตา (Goddess of Mercy) ที่ชาวจีนใหความศรัทธาเปนอยางมาก15
โดยชาวจีนเชื่อวาเทพเจากวนอิมจะชวยผูที่นับถือใหพนจากภัยพิบัติและปญหาตางๆได16
O Kwan-yin, Goddess of Mercy, pity me- pity me! Such a
child-so young, so terrified in my loneliness! Never had I slept
away from my home before. Now to lie in solitude, knowing at
last that I found no favour in his eyes!17
ขอความขางตน แสดงใหเห็นไดอย างชัด เจนวา ตัวละครมีความเชื่ออยางเหนี ยวแนนว า
อํานาจของเทพเจาจะสามารถคุมครองเธอได โดยเฉพาะในยามที่เธอรูสึกโดดเดี่ยว อีกทั้งตัวอยาง
ขางตนยังสะทอนวาเทพเจา เปนที่พึ่งเพียงอยางเดียวสําหรับชาวจีนและพวกเขามักจะเรียกรองขอ
ความชวยเหลือจากเทพเจา ในยามประสบกับภัยพิบัติและปญหาตางๆ
นอกจากนี้ ผูประพันธยังไดแสดงใหเห็นว า ชาวจีน ยังคงใหความสําคัญในเรื่ องอํานาจ
ความชั่วร ายของวิ ญ ญาณกับการดํ าเนิ นชีวิ ตโดยทั่ว ไป อีก ทั้งความเชื่อดังกลาวยังนํ าไปสูก าร
กําหนดพฤติ ก รรมของชาวจี น อีก เชน กัน ในนวนิ ย ายเรื่ อง The Good Earth เพิร ล เอส. บั ก
ไดสะทอนใหเห็นผลจากความเชื่อในอํานาจความชั่วรายวาเปนสาเหตุใหคนเกิดความหวาดกลัว
อยางไรเหตุผล ดังที่ปรากฏในคําสนทนาและพฤติกรรมของหวางหลุงและโอลันในคราวเดินทาง
กลับมาจากการเยี่ยมบานสกุลฮวงผูเปนนายเกาของโอลัน ผูประพันธบรรยายวาในขณะเดินทาง
ตัวละครทั้งสองมีความหวาดกลัววาวิญญาณชั่วรายจะเอาลูกของตนไป พวกเขาจึงแกลงกลาววา
บุตรชายของตนเปนผูหญิง เพื่อหลอกวิญญาณใหเขาใจผิดและไมพรากบุตรไปจากตน
A slow smile spread over her face and Wang Lung laughed
aloud and he held the child tenderly against him. How well he had
done- how well he had done! And then as he exalted he was smitten
15
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with fear. What foolish thing was he doing, walking like this under
an open sky, with a beautiful man child for any evil spirit passing
by chance through the air to see! He opened his coat hastily and
thrust the child’s head into his bosom and he said in a loud voice,
“ What a pity our child is a female whom no one could want
and covered with small pox as well! Let us pray it may die”
“Yes—yes-” said his wife as quickly as she could,
understanding dimly what a thing they had done.
And being comforted with these precautions they had now
taken, Wang Lung once more urged his wife.18
การบรรยายถึงความเชื่อและพฤติกรรมของตัวละคร นับเปนการเชื่อมโยงถึงอิทธิพลของ
แนวคิดแบบปตาธิปไตย ที่พยายามกดขี่สถานะของผูหญิงใหตกต่ําในรูปแบบตางๆ จากคําอธิบาย
เหตุการณดังกลาวทําใหเห็นถึงความคิดในเชิงอคติทางเพศที่วา บุตรผูหญิงไมไดเปนเพียงสิ่งไมพึง
ตองการสําหรับมนุ ษ ย เทานั้น หากแต ปศาจก็ยั งไมพึงประสงคจ ะเอาไปจากพอแมอีก เชน กัน
จากตัวอยางเหตุการณในนวนิยายดังกลาวทําใหเห็นวา ความคิดแบบปตาธิปไตยไดหยั่งรากลึกอยู
ในสังคมจีน ดังนั้นปรากฏการณที่แสดงถึงความอคติทางเพศ จึงยังคงถูกเชื่อมโยงระหวางความคิด
ความเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติอยางปฏิเสธไมได
แมวาการบรรยายถึงพฤติกรรมของตัวละครในลักษณะดังกลาวอาจทําใหเห็นวาสังคมจีน
คอนขางเปนสังคมที่ไรเหตุผลก็ตาม แตในขณะเดียวกันเพิรล เอส. บักไดชี้ถึงผลดีบางประการจาก
คานิยมทางความเชื่อในอํานาจของวิญญาณ วามีบทบาทสําคัญในการควบคุมพฤติกรรมของคนใน
สังคมไดเปนอยางดีเชนกัน ในนวนิยายเรื่อง Sons ผูประพันธไดอธิบายผลลัพธในเชิงบวกอันเกิด
จากความเชื่อในเรื่องวิญญาณของบรรพบุรุษ วามีสวนทําใหทายาทเกิดความเกรงกลัวจนกลายเปน
อํานาจซึ่งสามารถควบคุมพฤติกรรมของทายาทได ดังที่เพิรล เอส. บักไดบรรยายถึงความรูสึกของ
บุตรชายคนแรกและคนรองของหวางหลุง ที่ตองการจะพนจากอํานาจของบิดา เนื่องจากพวกเขามี
ความรูสึกวาวิญญาณของหวางหลุงในกลองเก็บวิญญาณกําลังจับตาดูเขาอยู จึงทําใหพวกเขาไม
สามารถกระทําสิ่งใดตามอําเภอใจได

18

Ibid., p.49-50.
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So did the other two sons yearn also to be free of their
father. […] it seemed as though Wang Lung were watching these
sons of his. Yes, there his spirit was, seated in the tablet,
watching his sons, and his eldest son longed to be free to live for
his pleasure and to spend his father’s money as he would. But he
could not, so long as that tablet was there. […]19
การบรรยายเหตุการณความเปนไปในบานของหวางหลุง หลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแลววา
ทําใหบุตรชายไมสามารถใชจายทรัพยไดตามอําเภอใจ” จึงเปนการแสดงถึงบทบาทและอํานาจของ
วิญญาณที่สามารถควบคุมพฤติกรรมของคนที่ยังมีชีวิตอยูได เหตุการณที่เกิดขึ้นจึงใหมุมมองใน
ดานบวก อันเกิดจากความเชื่อในเรื่องวิญญาณ โดยเฉพาะวิญญาณของบรรพบุรุษวาทําหนาที่เปน
ทั้งกลไกควบคุมความประพฤติของทายาทได รวมถึงอาจสรางความอุนใจใหกับผูที่มีความผูกพัน
กับผูตายเชนกัน
นอกจากนี้ เ พิ ร ล เอส. บั ก ยั ง ได วิ พ ากษ วิ จ ารณ ถึ ง พฤติ ก รรมของคนในสั ง คมจี น
ที่ยึดติดความเชื่อแบบโบราณอยางเหนี่ยวแนน วาเปนสาเหตุทําใหพวกเขาไมสามารถเปดโลกทัศน
ของตนเองและรั บ รู ถึ ง ความเปลี่ ย นแปลงของโลกได ผู วิ จั ย พบว า ในนวนิ ย ายเรื่ อ ง
East Wind: West Wind มีการนําเสนอใหเห็นถึงความคิดของมารดาของอายหลาน ซึ่งเปนตัวแทน
ของผูที่มีความคิดอยางชาวจีนในสมัยกอน เพื่อวิพากษวิจารณการยึดมั่นในความเชื่อของคนจีนใน
อดี ต ที่ไมย อมเปลี่ย นแปลงแนวคิด เดิ มของตน กลาวคือตั ว ละครยั งเชื่อมั่น ว าประเทศจี น เป น
ศูนยกลางของโลก ดังที่ผูประพันธไดนําเสนอผานคําพูดของมารดากุยหลาน ที่มองเห็นวาชาวจีน
นับเปนชนชาติเดียวที่เปนอารยชน และชาวตางชาติทั้งหมดลวนเปนอนารยชน (barbarian)
‘And what is there that we wish to communicate to these
barbarians? Did not the gods in their wisdom pour out the sea
between us in order to separate us from them? It is impious to unite
what the gods in their wisdom have put apart.’ 20
คําพูดของตัวละครดังกลาวจึงเปนการสะทอนใหเห็นถึงภาพการยึดติดในสังคมดั้งเดิมอยาง
เหนียวแนนของชาวจีน ที่คิดวาประเทศของตนเปนจุดศูนยกลางของโลก แนวคิดดังกลาวจึงนับเปน
19
20

Pearl S.Buck, Sons, (London: Methuen, 1951), p.34.
Buck, East Wind: West Wind, p.84.
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ปจจัยสําคัญ ที่ทําใหชาวจีนแบงแยกตนเองออกจากโลกภายนอก รวมทั้งการปดกั้นตนเองจากการ
รับรูความเปนไปของโลก นอกจากนี้ผูวิจัยพบวาคํากลาวของตัวละครที่วา เทพเจาไดแยกชาวจีน
ออกจากชาวตางชาติผูเปนอนารยชน เปนการชี้ใหเห็นวา ความเชื่อในเทพเจามีบทบาทตอชาวจีน
ในฐานะเปนเครื่องมือสืบตอความคิดของชาวจีน รวมทั้งการสรางสํานึกในชาติพันธุของตนไดเปน
อยางดี ดวยเหตุ นี้หากพิจ ารณาถึงคําพูดของมารดาของกุยหลานที่นําเสนอไว ขางตน จากคําพูด
ดังกลาวมีนัย เนนย้ํ าถึงการขาดความเขาใจ ในความเปนจริ งเกี่ย วกับอารยธรรมอัน เหนือกวาใน
ดิน แดนสว นอื่น ๆของโลก สงผลใหชาวจี น ในสมัย กอนมัก จะเขาใจเพีย งว า ชาติ ข องตนเปน
ดินแดนแหงอารยธรรมที่สูงที่สุด จนทําใหชาวจีนมองวาชาวตางชาติที่เขาไปติดตอกับจีน ลวนเปน
อนารยชนทั้งสิ้น21 ยิ่งไปกวานั้นจะพบวาแทจริงแลวการที่ชาวจีนในสมัยกอนแบงแยกตนเองออก
ผูอื่น เกิดจากการที่ชาวจีนเห็นวาชาวตะวันตกไมไดนับถือเทพเจาเชนเดียวกับพวกเขา
นอกจากนี้ เ พิ ร ล เอส. บั ก ยั ง คงใช เ หตุ ก ารณ ใ นชี วิ ต ของตั ว ละครในนวนิ ย ายเรื่ อ ง
East Wind: West Wind วิพากษวิจารณสังคมจีนในสมัยกอน ในฐานะเปนสังคมที่ขาดความเขาใจใน
องคค วามรู ทางวิ ทยาศาสตร โดยเฉพาะความรู เ กี่ย วกับ โลกและดวงดาว ผูป ระพัน ธ ได สร า ง
เหตุการณในนวนิยายเพื่ออธิบายปรากฏการณทางสังคม ในการปะทะกันทางความคิดระหวางคน
ตางรุนอายุ (generation) ผานการสนทนาระหวางกุยหลานกับคนใชผูสูงอายุ ซึ่งเปนตัวแทนของคน
รุนเกาเกี่ยวกับความกวางของโลก โดยกุยหลานไดพยายามอธิบายใหคนใชฟงวา โลกมีความกวาง
มาก จนกระทั่งพระจัน ทร สองแสงได ไมทั่ว หากแต คนใชได เถีย งตามความเชื่อของตนเพื่อให
กุยหลานยอมรับในความคิดของตนเอง
‘More than that,’ I continued, ‘the earth is so large that it
takes the whole length of a moon to reach the other side, and
when it is dark here the sun is over there giving light.’
‘Now I know you are wrong, my mistress,’ she cried
triumphantly. ‘If it takes a moon of days to get to those other
countries, how can the sun do it in an hour when he spends a
whole day in traveling the short space here between Purple
Mountain and the Western Hills?22

21
22

Michael Gasster, China’s Struggle to Modernize (New York: Alfred A. Knopf, 1972), p.8.
Buck, East Wind: West Wind, p.56.
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การนําเสนอใหเห็นการปะทะกันทางความคิดระหวางตัวละครทั้งสองที่มีวัยตางกัน จึงเปน
การสะทอนใหเห็น ว า ชาวจี น รุ น ใหมมั ก จะมีโ อกาสได เรี ย นรู แนวคิด และวิ ทยาการสมัย ใหม
(ของชาติตะวันตก) มากกวาคนในสมัยกอน ในขณะเดียวกันคนรุนเกามักจะยึดมั่นในแนวความคิด
และเหตุผลที่ตนไดเรียนรูจากการสืบทอดมาเทานั้น เหตุการณดังกลาวจึงเปนการชี้ใหเห็นบทบาท
ของรุนอายุที่มีตอการเรียนรูและยอมรับในความรูใหม นอกจากนี้คําพูดของคนใชสูงอายุที่กลาว
ดว ยความเชื่อมั่น ยั งเปน การเน น ย้ํ าใหเห็น พัฒ นาการในการแผข ยายแนวคิด แบบตะวั น ตกใน
ระยะแรกวาแนวคิดดังกลาวอาจไมเปนที่ยอมรับของคนจีนสวนใหญมากนัก ดังนั้นความคิดเดิม
ของคนจีนซึ่งไดรับการถายทอดมาจากบรรพบุรุษและหยั่งรากลึกลงในความเชื่อของชาวจีนในอดีต
อยางเหนี ยวแน น ยิ่ งไปกวานั้น การบรรยายถึงทาทีข องคนใชจึงเปนตั วอยางที่สําคัญ อย างหนึ่ ง
ซึ่งสามารถสะทอนถึงการปะทะกันระหวางองคความรูของตะวันตกกับความเชื่อของตะวันออก
สิ่งที่เกิด ขึ้นนั บเปนกลวิธีการใหภ าพเปรีย บเทียบที่แยบคายของผูประพันธ เพื่อใหผูอานเห็นถึง
ความแตกตางของโลกตะวันตกและโลกตะวันออก
จากตั วอยางเหตุ การณ ในนวนิ ยายเรื่องต าง ๆ ทั้งหมดจึงสามารถชี้ใหเห็นว าความเปน
สังคมที่ยึดมั่นในเรื่องเหนือธรรมชาติของชาวจีนในสมัยกอน ไดสงผลกระทบตอปจเจกชนทั้งการ
กําหนดแนวคิดและพฤติกรรม โดยผูประพัน ธจ ะใชตัว อย างเหตุก ารณในชีวิ ตของตัว ละครเพื่อ
อธิบายถึงผลลัพธข องการมีค วามคิด ดังกลาวว าสามารถทําสาเหตุ ใหเกิดทั้งผลดี และผลเสีย กับ
ป จ เจกชนได หากมองในด า นลบจะเห็ น ได ว า ความเชื่ อ ในอํ า นาจเหนื อ ธรรมชาติ
(การนับถือเทพเจา) ทําใหชาวจีนมองวาประเทศจีนเปนจุดศูนยกลางของโลก สงผลใหชาวจีนปด
ตนเองจากการรับรูและยอมรับวัฒนธรรมที่ดีกวาบางอยางของตางชาติ รวมทั้งปดกั้นตนเองจากการ
ยอมรับในความเปลี่ยนแปลงของโลก อยางไรก็ตามจะเห็นไดวาเพิรล เอส. บักยังใหมุมมองในดาน
บวกเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในเรื่องเหนือธรรมชาติ(เทพเจา)ของชาวจีน วามีสวนในการสรางกําลังใจ
และเปนที่พึ่งในยามเกิดปญหาได รวมถึงเปนการสรางอัตลักษณและชาติพันธของชาวจีนเชนกัน
ดังนั้นการที่เพิรล เอส. บักใหภาพของสังคมจีนในฐานะเปนสังคมที่มีความเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติ
จึงอาจสรุ ปได วาผูประพัน ธไมได มุงที่จะวิ ธีก ารวิ พากษวิ จ ารณแนวคิดของประชาชนว าสงผล
กระทบในทางลบหรื อด านบวกเพีย งอย างเดีย วเทานั้น จากเหตุ ผลทั้งหมดนี้ ทําใหเขาใจได ว า
เพิรล เอส. บักไมไดปฏิเสธความเชื่อเรื่องเทพเจาของชาวจีนโดยสวนเดียว ในทางกลับกันเธอได
แสดงใหเห็นผลดีบางประการจากการมีความเชื่อดังกลาว หากแตในการนับถือเทพเจาควรเกิดขึ้น
พรอมกับความเชื่อมั่นในตนเองดวยเชนกัน การนําเสนอภาพความเชื่อมั่นในเทพเจา จึงเปนมิติที่
ซับซอนและเปนเหมือนดาบสองคมสําหรับชาวจีน
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5.1.2 สังคมที่ยึดติดในขนบดั้งเดิม
การนําเสนอภาพตัวละครในนวนิยายหลายเรื่องของเพิรล เอส. บักมักสะทอนใหเห็นถึง
ภาพสังคมจีน ในฐานะเปนสังคมที่ยึดติดในขนบดั้งเดิมเปนอยางมาก โดยการใหภาพของสังคมจีน
ในลั ก ษณะดั งกล า ว ผู ป ระพั น ธ ไ ด ใ ช ค วามรู สึ ก และพฤติ ก รรมของตั ว ละครวิ พ ากษ วิ จ ารณ
ปรากฏการณตางที่เกิดขึ้นในสังคมจีนไวอยางชัดเจน ในเบื้องตนพบวาการยึดติดในขนบเดิมมีสว น
สํา คั ญ ในการจํ า กั ด อิ ส รภาพของป จ เจกชนใหเ ป น ไปตามกรอบของสั ง คม ผูป ระพั น ธไ ด ใ ช
เหตุการณการรัดเทาของตัวละคร ซึ่งเปนกิจกรรมที่นิยมกระทํากันมาตั้งแตสมัยโบราณ เพื่อแสดง
ใหเห็นถึงการจํากัดอิสรภาพของสตรีชาวจีนในสมัยกอน ในนวนิยายเรื่อง The Good Earth ไดมกี าร
แสดงใหเห็นเงื่อนไขของการรัดเทาของสตรีซึ่งตองยอมกระทําสิ่งดังกลาวอยางทรมานเพื่อหวังให
สามีของตนเกิดความพอใจกับเทาอันเรียวเล็กของตน ดังที่ปรากฏในการสนทนาของหวางหลุงและ
บุตรสาวของเขา ที่กลาววาเธอตองยอมทรมานจากการรัดเทา เพราะโอลันผูเปนแมกลาววา หากเธอ
ไมรัดเทาจะทําใหสามีไมรักเธอ
“Now why have you wet?”
Then she hung her head and toyed with a button on her
coat and said, shy and half-murmuring,
“Because my mother binds a cloth about my feet more
tightly every day and I cannot sleep at night.”
“Now I have not heard you weep,” he said, wondering.
“No,” she said simply, “and my mother said I was not
weep aloud because you are too kind and weak for pain and you
might say to leave as I am, and then my husband would not love
me even as you do not love her.” 23
การบรรยายความเจ็บปวดผานคําพูดของบุตรสาวที่กลาวกับหวางหลุงวา ความเจ็บปวดจาก
การรัดเทาทําใหเธอไมสามารถนอนหลับได แสดงใหเห็นวิธีการรัดเทาวาเปนการกระทําที่ทารุน
23

Buck, The Good Earth, p.238-239.
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จากการรัดเทาและการใหภาพความทุกขทรมานของตัวละครยังคงปรากฏชัดมากขึ้น เมื่อเธอได
กลาวถึงวิธีการของมารดาที่พยายามรัดเทาของเธอใหแนนขึ้นทุกวัน ยิ่งไปกวานั้นเพิรล เอส. บักได
ใชเหตุการณเดียวกันนี้เนนย้ําถึงความดอยคาของสตรีกับทางออกที่เลี่ยงไมได กลาวคือ การที่พวก
เธอตองยอมกระทําสิ่งที่ทรมานและสงผลตอการเปนอันตรายแกสุขภาพเพื่อใหไดรับการยอมรับ
จากผูชายเทานั้ น จากตัว อย างเหตุ การณ ดังกลาวจึ งอาจสรุ ปไดวาผูประพัน ธไมเห็นด วยกับการ
รัดเทา ซึ่งมีสาเหตุและเปนการแสดงออกถึงอคติทางเพศ นอกจากนี้ความรูสึกทรมานอันเกิดจาก
การรัดเทาของตัวละคร จึงสอดคลองกับขอเสนอของ Coye ที่มองวาการรัดเทาเปนการสรางความ
ทรมานใหแกสตรีเพศ
[…] When a young girl’s feet were bound, the bindings
were pulled so tight that she could not walk, It hurt so much that
she could not stand. But she was forced to get up and walk. [...]
They only wanted what was best for the girl. […]24
นอกจากนี้เพิรล เอส. บักยังอธิบายถึงทาทีของชาวจีนในสมัยกอน ที่เชื่อมั่นในความคิดแบบ
โบราณของตน จนไม ย อมเป ด ใจรั บ ในหลัก การเหตุ ผ ลตามความเป น จริ ง ในนวนิ ย ายเรื่ อ ง
East Wind: West Wind แมวากุยหลานจะอธิบายถึงผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการรัดเทา ตามหลักการทาง
วิ ทยาศาสตร ที่ สามีไ ด อธิบายใหมารดาของเธอฟง แต มารดาของเธอก็ยั ง คงปฏิ เสธคํา อธิบาย
เหลานั้น ทาทีของมารดาจึงมีบทบาทเสมือนเปนการแสดงออกถึงการไมยอมรับในหลักการทาง
วิทยาศาสตรสมัยใหม(ของตะวันตก) ของชาวจีนในอดีตสวนใหญไดเปนอยางดี นอกจากนี้การเลา
เรื่องของกุยหลานซึ่งกลาวถึงความเชื่อของคนสวนใหญ ที่มองวาการกระทําดังกลาว “เปนสิ่งที่ดี
ที่สุด สําหรับลูก สาว” จึ งเปนอีก หนึ่ งหัว อย างที่แสดงใหเห็น จุ ด ยื นที่ขัด แย งกัน ของคนต างอายุ
ซึ่งมีโอกาสในการเรียนรูวิทยาการสมัยใหมที่แตกตางกันไป
นอกจากนี้เพิรล เอส. บักไดใชการบรรยายถึงความรูสึกที่เกิดขึ้นกับกุยหลาน หลังจากเธอได
หยุดทําการรัดเทา เพื่อแสดงใหเห็นถึงอิสรภาพที่ตนไดรับจากการปลอยเทาใหเติบโตตามธรรมชาติ
การบรรยายความรู สึก ของตั ว ละครดั งกลาวจึ งเปน การแสดงใหเห็น ว า เพิร ล เอส. บัก ยกย อ ง
ความคิดแบบตะวันตก วาเปนสิ่งที่นําพาความสุขมาสูชาวจีน หลังจากที่เธอไดปลอยเทาของเธอ
เปนอิสระ ตามคําขอของสามีผูมีความคิดอยางตะวันตก การกระทําดังกลาวจึงทําใหเธอรูสึกวาเธอ
เปนอิสระอยางยิ่ง
24

Molly Joel Coye and Jon Livingston, China: Yesterday and Today (New York: Bantam
Books, 1975), p.270.
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And indeed, as the flesh grew more healthy, I began to
know a new freedom. I was young, and my feet were so sound.
Often in order women bound feet will mortify and sometimes even
drop away. But mine were only numbed. Now I began to walk
more freely, and the stairs were not so difficult. I fell stronger all
over my body. […]25
คําพูดของกุยหลานดังกลาวจึงนับเปนเสียงของผูประพันธ ที่ผูอานสามารถมองเห็นได
ชัดเจนวาเธอไดใชตัวละครเปนกระบอกเสียงวิจารณประเพณีที่โหดรายของจีน ในขณะเดียวกันเธอ
ก็ยกยองแนวคิดตอตานการรัดเทาของตะวันตกไวในเวลาเดียวกัน ยิ่งไปกวานั้นการกลาวถึงการ
ไดรับ “อิสรภาพใหม” และ “รูสึกวารางกายของเธอมีความแข็งแรงมากขึ้น” หลังจากปฏิบัติตาม
คําแนะนําของสามี ผูเปนแพทยที่ไดรับการศึกษาและมีแนวคิดแบบตะวันตก จึงแสดงใหเห็นถึง
บทบาทของแนวคิดแบบตะวันตก วามีสวนสําคัญในการปลดปลอยชาวจีนสูอิสรภาพใหมในการ
ดําเนินชีวิต นอกจากนี้การที่เธอกลาววา “สําหรับฉันเปนเพียงแคความรูสึกชาเทานั้น” ในขณะที่
ผูหญิงบางคนถึงกับพิการ นับเปนการแสดงใหผูอานเห็นถึงความซาบซึ้งในบุญคุณของสามีของ
กุยหลาน ที่สามารถชวยเธอไวไดกอนที่เธอจะต องสูญเสียมากกวานี้ จากคํากลาวของตัวละคร
ทั้งหมดทําใหผูวิ จัยพบวาเพิรล เอส. บัก ยังคงใหบทบาทความสําคัญกับโลกตะวันตกโดยใชตั ว
ละครชาวจีนเปนสื่อในการนําเสนออยูเสมอ
นอกจากเพิ ร ล เอส. บั ก จะนํ า เสนอให เห็ น เหตุ ก ารณ ใ นการรั ด เท า ของสตรี จี น ใน
สมัยกอนเพื่อสะทอนถึงผลกระทบจากการยึดติดกับคานิยมในขนบเดิมวาเปนการสรางกรอบจํากัด
เสรีภาพใหแกปจเจกชนโดยเฉพาะสตรีแลว ผูวิจัยยังพบวาผูประพันธยังคงใชเหตุการณในชีวิตของ
ตัวละครตาง ๆ วิพากษวิจารณการยึดติดกับคานิยมในแนวคิดแบบปตาธิปไตยวามีสวนสําคัญใน
การสรางผลกระทบในทางลบแกครอบครัวเชนกัน ในเบื้องตนพบวาเพิรล เอส. บักไดใชเหตุการณ
ในนวนิยายสะทอนความเปนอยูในครอบครัวของตัวละครวายังคงเปนไปตามขนบดั้งเดิมที่ใหบิดา
เปนผูมีอํานาจสูงสุดในบานโดยที่บุตรตองเชื่อฟงอยางไมมีขอสงสัย26 ดวยเหตุนี้จึงทําใหบุตรมี
ความกลัวบิดา เชนในนวนิยายเรื่อง The Good Earth บรรดาลูกของหวางหลุงตางเกรงกลัวเขา
ในนวนิยายเรื่อง Sons หวางหยวนก็มีความเกรงกลัวตอพยัคฆหวางผูบิดาของตน ตัวอยางดังกลาวนี้
25
26
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ทําใหเห็นวา ไมวาจะเปนยุ คสมัยใดก็ตาม ความเชื่อในระบอบปตาธิปไตยที่เหนีย วแนน ยังคงมี
สวนกําหนดรูปแบบการจัดวางอํานาจของสมาชิกในครอบครัวชาวจีน โดยเฉพาะระหวางบิดากับ
บุตรใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
อยางไรก็ตามแมเพิรล เอส. บักจะสะทอนใหเห็นถึงผลเสียบางประการจากการที่สังคมจีน
เปนสังคมแบบปตาธิปไตย จนสงผลใหเกิดการยกยองบิดาใหมีอํานาจสูงสุดในครอบครัว วาอาจมี
สว นสําคัญ ในการสร างปญ หาตางๆในครอบครั ว แต ใ นขณะเดี ย วกัน ผูประพัน ธก็ได พยายาม
ชี้ใหเห็นผลดี อันเกิดจากการมีคานิยมดังกลาวไวดวยเชนกัน กลาวคือคานิยมของสังคมที่ใหอํานาจ
สูงสุดในครอบครัวแกบิดาไดกอใหเกิดผลดีตอการเปนอยูของสตรี โดยผูประพันธไดสะทอนให
เห็นวาคานิยมมีสวนชวยทําใหผูหญิงไดรับความคุมครองจากผูชาย เชนภรรยาจะไดรับการคุมครอง
ดูแลจากสามีเปน ต น นอกจากนี้ ผูวิ จั ยยั งพบว าคานิ ย มเชิด ชูผูชายใหเปน ใหญยั งมีสวนในการ
กําหนดบทบาทของผูชายให(ตอง)เปนผูนําครอบครัว และปกปองคุมครองผูหญิงอีกเชนกัน ดังนั้น
จึงเห็นไดวาสิ่งดังกลาวจะทําหนาที่เปนกลไกสําคัญ ในการผลักดันผูชายสูการยอมรับในหนาที่ใน
การคุมครองผูหญิงในคราวตางๆ โดยเฉพาะในคราวประสบภัย ดังเชนการกลาวถึงเหตุการณชวง
สงครามในนวนิยายเรื่อง Dragon Seed ภาพของสตรีไดกลายเปนผูที่ไดรับการคุมครองจากผูชาย
ในขณะเดียวกันผูชายตองเปนผูที่เสี่ยงตอความตายในการเผชิญหนากับขาศึก เพื่อปกปองคุมครอง
ภรรยาและบุตรของตน ดังเชนเหตุการณในครั้งที่ทหารญี่ปุนเขามาในบานของหลิงตัน เพื่อจะหา
ผูหญิงไปบําบัดความใคร ในฐานะผูนําครอบครัวหลิงตันจึงสั่งใหผูหญิงหาที่ซอนและเขาเขาไป
เผชิญกับทหารญี่ปุนเพียงลําพัง
“Run-run-hide yourselves-they look for women!” and then
he ran to his own house and every man with him ran to his own
house to save his own. Inside his own gate Ling Tan drew bar cross
and shouted to Ling Sao to get the household together, and he took
down the old broadsward as he spoke and Ling Sao for once said
nothing. She ran and called to her sons and daughters and their
children, while Ling Tan stood and waited by the gate.27
การกระทําของหลิงตันจึงทําใหเห็นวาในสังคมที่ยกยองผูชายเปนใหญนั้น ผูหญิงก็หาได
เปนเพียงเครื่องรองรับอํานาจของผูชายเพียงอยางเดียวแตอยางใด ในทางกลับกันสถานะของผูหญิง
ที่สังคมกําหนดใหเปนเพศที่ออนแอ กลับชวยใหผูหญิงไดรับการดูแลจากผูชาย ในขณะที่ผชู ายกลับ
27
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เปนฝายที่ตองเผชิญหนากับอันตรายที่จะเกิดขึ้นโดยตรง เหตุการณดังกลาวจึงสามารถสรุปไดวา
บทบาทในการเปนผูนําครอบครัวของผูชายเกิดพรอมกับการแบกรับภาระหนาที่ในการคุมครอง
ผูหญิง การแสดงออกของหลิงตันจึงเปนตัวอยางที่ชัดเจนในการชี้ถึงผลกระทบในการแบกรับภาระ
อันหนัก ที่ผูชายไดรับจากคานิยมของคนในสังคมแบบปตาธิไตย จากเหตุผลนี้จึงสามารถสรุปได
วาคานิยมแบบปตาธิไตยได ใหอํานาจกับผูชายพรอมกับตีกรอบใหผูชายตองแบกรับหนาที่ตาม
ความคาดหวังของสังคม ในทางกลับกันหากผูชายไมไดทําหนาที่เปนผูนําครอบครัวอยางเหมาะสม
ตามการคาดหวังของสังคม ดังเชนสามีของตัวละครแมในเรื่อง The Mother ก็จะทําใหเห็นถึงความ
เสียสละและความแข็งแกรงของสตรีเพศไดอยางชัดเจนมากขึ้น
ผูวิ จั ยยั งพบว านอกจากแนวคิด แบบปต าธิปไตย ที่กําหนดใหบิดามีอํานาจเหนื อสุด ใน
ครอบครัว จะมีสว นชวยคุมครองผูหญิ งใหอยูใ นภาวะที่ปลอดภั ยแลว คานิย มดั งกลาวยั งทําให
ผูหญิงสามารถมีความสําคัญตอสมาชิกในครอบครัวเชนกัน กลาวคือเมื่อบิดาเปนผูที่มีอํานาจสูงสุด
ในครอบครัวแลว สมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะบุตรจะตองใหความเคารพยําเกรงตอบิดาของตน
สงผลใหบิดามีความสัมพันธที่หางเหินกับบุตรได ในขณะเดียวกันมารดาจะกลายเปนที่พึ่งทางใจ
ใหแกบุตรจนทําใหมารดามีบทบาทสําคัญตอการครอบงําความคิดและสามารถเขาไปอยูในใจของ
บุตรไดมากกวา
การใหอํานาจสูงสุดภายในบานแกบิด าตามคานิ ยมของสังคมแบบปตาธิปไตย เปนสิ่ง
สําคัญสําหรับการดูแลความเรี ยบรอยในครอบครัวที่มีสมาชิกเปนจํ านวนมาก เนื่องจากการกุม
อํานาจแบบเบ็ดเสร็จของบิดาจะสามารถควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัว ใหเปนไปใน
ทิศทางที่เรียบรอยได ดังนั้นปญหาจากการทะเลาะกันของสมาชิกในครอบครัวจะถูกควบคุมไดจาก
อํานาจของบิดาดังกลาว นวนิยายเรื่อง Dragon Seed ไดแสดงใหเห็นถึงอํานาจของบิดาวามีบทบาท
ตอการควบคุมความเปน อยู ของสมาชิก ในบานได ดังเชนที่เพิรล เอส. บักไดนําเสนอใหเห็นว า
หลิงตันมีบทบาทในการยุติการทะเลาะกันระหวางหลิงเสาภรรยาของเขากับลูกสะใภ โดยที่หาก
หลิงตันยื่นมือเขาไปหามแลว หลิงเสาก็จะหยุดทะเลาะกับลูกสะใภของตนทันที
Time again this quarrel and come between the two women
until the day Ling Tan had taken it upon himself to say Ling Sao.
[…] Ling Sao did her grumbling out of his hearing after he said
this and so he had peace.28
28

p.11.

Pearl S. Buck, The Promise: A Novel of China and Burma (Wakefield: Moyer Bell, 1997),
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การบรรยายถึงพฤติ ก รรมของหลิงเสาที่ต องบน ไมใ หสามีได ยิ น เปน การชี้ใ หเห็น ว า
หลิงตันอยูในฐานะที่ภ รรยาใหความยําเกรงและมีสวนสําคัญ ในการควบคุมการกระทําของเธอ
สงผลใหเธอไมกลาที่จะทะเลาะกับลูกสะใภตอไป เหตุการณดังกลาวจึงเปนการสะทอนใหเห็นถึง
ผลดีบางอยาง ที่เกิดจากการใหอํานาจสูงสุดในครอบครัวใหแกบิดา วาเปนกลไกในการควบคุม
พฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัวไดเปนอยางดี
นอกจากการชี้ใหเห็นวาการยึดติดแนวคิดแบบปตาธิปไตยไดสรางผลดีและผลเสียบางอยาง
ใหเกิดขึ้นกับครอบครัวดังกลาวแลวเพิรล เอส. บักยังแสดงใหเห็นวาการยึดติดในคานิยมดั้งเดิม
เกี่ย วกั บการจั ด วางลํา ดั บ อํา นาจของสมาชิก ในครอบครั ว ยั งคงสร า งป ญ หาให กับ สมาชิ ก ใน
ครอบครัวอีกเชนกัน เพิรล เอส. บักไดสะทอนใหเห็นวาแนวคิดของชาวจีนดังกลาวทําใหบิดาและ
มารดากลายเปนผูมีอํานาจตอการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ของบุตรโดยสิ้นเชิง สงผลใหบุตรตกอยู
ในภาวะที่ขาดอิสรภาพในการเลือกทางเดินใหกับชีวิต ตามความพอใจของตนเอง จากเหตุผลอยาง
เดียวกันพบวาเพิรล เอส. บักไดสรางเหตุการณการแตงงานของตัวละคร เพื่อสะทอนถึงผลกระทบ
จากการยึดมั่นในคานิยมแบบเกา วาเปนสาเหตุใหบุตรตองเขาสูการแตงงาน ตามความประสงคของ
บิดามารดาอยางปฏิเสธไมได พรอมทั้งตองเผชิญกับความทุกขยากในชีวิตหลังการแตงงาน
ในนวนิ ย ายหลายเรื่ องผูประพัน ธไ ด ใ ชเ หตุ ก ารณ ก ารแต งงานของตั ว ละครสะท อนถึ ง
พฤติกรรมอันเกิดจากการรับอิทธิพลจากคานิยมแนวคิดทางสังคมในลักษณะดังกลาวของชาวจีนไว
อยางชัดเจน ดวยเหตุนี้การแตงงานของตัวละครสวนใหญจึงมักจะแตงงานกับคนที่มีฐานะใกลเคียง
หรือเสมอกับตนเทานั้นการแตงงานในแตละครั้งจึงไมไดเปนเพียงเรื่องของคูสมรสเทานั้น แตเปน
การรอยรัดครอบครัวของคนทั้งสองเขาดวยกันเพื่อสรางประโยชนใหเกิดขึ้นแกครอบครัวของแต
ละฝาย29 ในนวนิยายเรื่อง Pavilion of Women มาดามวูไดใหบุตรชายคนโตและคนรองของตน
แตงงานกับบุตรสาวของมาดามคังผูเปนเพื่อนสนิทและมีฐานะของครอบครัวมั่งคั่งใกลเคียงกับตน
ในนวนิยายเรื่อง East Wind: West Wind กุยหลานสตรีผูเกิดในตระกูลชนชั้นสูงและมีฐานะได
แตงงานกับชายผูมีฐานะไมตางไปจากเธอ เพราะสามีของเธอเปนผูที่มีโอกาสไดไปศึกษาวิชาการ
แพทยยังตางประเทศ
นอกจากนี้การแตงงานกับคูครองที่มีฐานะเสมอหรือใกลเคียงกับตน ภายใตการจัดการโดย
บิดาหรือมารดายังคงปรากฏใหเห็นในครอบครัวชนชั้นลางของสังคมอีกเชนกัน ในนวนิยายเรื่อง
29

Miriam Greenblatt and Don-chean Chu, The Story of China (Ohio: McCormick-Mathers,
1968), p.24.
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The Good Earth บิดาของหวางหลุงผูเปนชาวนายากจนไดจัดการแตงงานใหบุตรชายแตงงานกับ
โอลัน หญิงรับใชแหงบานสกุลฮวง ในขณะเดียวกันเมื่อหวางหลุงกลายเปนเศรษฐีที่ดินแลว เขาได
จัดการหาภรรยาใหกับบุตรชาย ดวยความคิดที่วาผูหญิงที่จะมาเปนสะใภของเขาจะตองไมใชหญิง
ธรรมดา30 หากแตตองเปนคนมีฐานะและความคิดของหวางหลุงดังกลาวทําใหเขาไดปฏิเสธที่จะให
บุตรชายของตนแตงงานกับบุตรสาวของชิงผูเปนเพื่อนและลูกจางของเขา โดยหวางหลุงคิดวาแมวา
ชิงจะเปนคนดีก็ตามแตชิงก็เปนเพียงลูกจางผูยากจนเทานั้น
Then Wang Lung thanked him, but he forebore to say what
was in his heart, that for his son there must be one far higher than
the daughter of such a one as Ching, who although a good man
was, besides that, only a common farmer on another’s land.31
ยิ่งไปกวานั้นแนวคิดดังกลาวยังคงเปนสาเหตุใหเกิดปญหาในการใชชีวิตหลังการแตงงาน
ของตัวละครอีกเชนกัน ดังเหตุการณในชีวิตของตัวละครในนวนิยายหลายเรื่อง ยังคงถูกใชเพื่อ
วิพากษวิจารณถึงผลลัพธจากการยึดติดในขนบดั้งเดิม โดยสะทอนภาพปญหาในการใชชีวิตหลัง
การแตงงานของสตรีจีน ซึ่งตองแยกตนเองออกจากครอบครัวเดิมและไปใชชีวิตใหมในครอบครัว
ของสามี ในนวนิยายเรื่อง East Wind: West Wind เพิรล เอส.บัก ไดสะทอนภาพความรูสึกหดหูใจ
ที่ภรรยาไดรับจากการยายตัวเองไปสูครอบครัวของสามีผานการบรรยายถึงความรูสึกของกุยหลาน
ที่มีความรูสึกกลัวตอสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้น อีกทั้งความกลัวดังกลาวยังสงผลใหเธอมีความกังวลใจ
เปนอยางยิ่ง
That night, after the feasting and bantering laughter had
ended, I sat alone upon the couch in the bridal chamber. I was
stifled with my fear. The hour I had imagined and dreaded and
longed for all my life was come-the hour when for the first time my
husband looked on my face, and we were alone together. My cold
hands were pressed against each other in my lap. […]32

30
31
32

Buck, The Good Earth, p.206.
Ibid., p.207.
Buck, East Wind: West Wind, p.20.
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การบรรยายถึงความรูสึกของกุยหลานจึงนับเปนการเนนย้ํ าใหเห็นวาการแตงงานซึ่งถูก
จัดการโดยผูใหญไดกลายเปนความรูสึกสูญสิ้นอิสรภาพสําหรับผูหญิงอยางกุยหลานโดยสิ้นเชิง
ยิ่งไปกวานั้นการที่กุยหลานแตงงานกับสามีโดยปราศจากความพอใจกันในเบื้องตน ทําใหเธอตอง
อดทนต อปฏิกิริ ยาของสามี ที่ปฏิบัติ ต อเธอในชวงระยะแรกของการแต งงาน ด วยเหตุ นี้จึ งเห็น
ไดชัดเจนวาการนําเสนอภาพของกุยหลานจึงเปนกลวิธีในการสะทอนถึงความทุกขยากของสตรีจีน
ที่ตองเผชิญหลังการแตงงานกับคนที่ตนไมไดรัก เพื่อตอบสนองความประสงคของบิดามารดา
แมวาวิธีการแตงงานแบบโบราณจะเปนการจํากัดอิสรภาพของปจเจกชนชาวจีน ตลอดจน
อาจทําใหเกิดปญ หาการใชชีวิ ต หลังการแต งงานก็ต าม แตก ารแตงงานตามขนบโบราณยั งคง
กอใหเกิดผลดีแกคูสมรสเชนกัน ในเบื้องตนพบวาการแตงงานที่พอแมเปนผูจัดหาใหมีสวนสําคัญ
ในการชวยลดปญหาการทะเลาะกันระหวางแมสามีกับลูกสะใภ เนื่องจากวาการแตงงานดวยวิ ธี
ดังกลาวนั้น ญาติผูใหญของทั้งสองฝายจะมีความคุนเคยกันเปนอยางดี และความคุนเคยดังกลาวจึง
เปนหลักประกันใหกับผูเปนสะใภวาจะชวยใหเธอสามารถเขากับแมสามีได หรือไมถูกปฎิบัติอยาง
ทารุณจากแมสามี ตามสิทธิที่แมสามีมีอยูเหนือเธอ เหตุการณในนวนิยายเรื่อง Pavilion of Women
นับเปนตัวอยางสําคัญที่สนับสนุนแนวคิดดังกลาวไดเปนอยางดี กลาวคือผูประพันธไดนําเสนอให
เห็นวาแมมาดามวูจะไมพอใจหรูหลานลูกสะใภคนรองของเธอมากนัก แตเธอก็หาไดโกรธเกลียด
หรูหลานแตอยางใด ดวยเหตุที่วามาดามวูเปนคนใจดีละหรูหลานเปนลูกสาวของมาดามคังเพื่อน
สนิทของเธอ แตหากพิจารณาในทางกลับกันกลาวคือถาการแตงงานไมไดเกิดจากการจัดการโดย
บิดามารดาแลว ความไมพอใจระหวางแมสามีกับลูกสะใภยอมเกิดขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังที่
ปรากฏในนวนิยายเรื่อง East Wind: West Wind ผูประพันธไดนําเสนอใหเห็นถึงผลลัพธจากการ
แตงงานที่ยึดเอาเสรีภาพของปจเจกชนเปนหลักวาทําใหมารดาของกุยหลานไมยอมรับในสะใภซึ่ง
เปนภรรยาของพี่ชายของเธอ
ปรากฏการณ ท างสั ง คมในด า นต า งๆที่ เ กิ ด ขึ้ น ในนวนิ ย ายสามารถทํ า ให เ ห็ น ได ว า
ผูประพันธมีความพยายามในการชี้ถึงกระบวนการการสืบตอความคิดและพฤติกรรมของชาวจีน
บางอยางว า เปนสิ่งที่ไร เหตุผลและอาจกอใหเกิดความทุกขแกผูกระทําหรือบุค คลที่อยูใ กลชิด
ในขณะเดียวกันการยึดติดในขนบดั้งเดิมยังคงปรากฏขอดีบางประการใหกับปจเจกชนในสังคมอีก
เชนกัน ดวยเหตุนี้จึงสามารถกลาวไดวาการสะทอนภาพของสังคมจีนในนวนิยายวาเปนสังคมที่ยึด
ติดในขนบดั้งเดิมอยางเหนียวแนน นับเปนประเด็นหนึ่งที่เพิรล เอส. บัก ไดใชสะทอนถึงมุมมอง
ทั้งดานลบและดานบวกที่เกิดขึ้นในสังคมจีนอยางแทจริง
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5.2 ภาพของตะวันตก
การนําเสนอใหเห็นถึงภาพความเปนอารยประเทศของตะวันตกในนวนิยายของเพิรล เอส.
บัก นับเปนสิ่งที่เห็นไดบอยครั้งควบคูไปกับการนําเสนอภาพของจีน การวิเคราะหในประเด็นการ
นําเสนอภาพของตะวั น ตกยั งคงมีค วามสําคัญต อการศึก ษางานวรรณกรรมของเพิรล เอส. บัก
เนื่องจากการวิเคราะหรายละเอียดในประเด็นดังกลาวสามารถชี้ใหเห็นวาผูประพันธมีทัศนคติตอ
ความเปนตะวันตกอยางไร และเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับภาพของจีนจะทําใหเห็นถึงมุมมองของ
ผูป ระพัน ธ ที่ มีต อ ประเทศจี น มากขึ้ น หากพิ จ ารณาจากกลวิ ธี ก ารนํ า เสนอภาพดั ง กลา วของ
ผูประพันธจะพบวา ผูประพันธไดแสดงใหเห็นความเปนอารยประเทศของตะวันตก ผานความรูสึก
และพฤติ ก รรมของตั ว ละครชาวจี น ที่มีต อ สิ่งต างๆซึ่ งเกี่ย วขอ งกับตะวั น ตก รวมทั้ งการสร า ง
บุคลิกลักษณะของตัวละครชาวตะวันตกเพื่อใหเปนแบบอยางในการดํารงชีวิตแกชาวจีน โดยการ
นําเสนอภาพความเปนอารยประเทศของตะวันตกในนวนิยาย สามารถแบงออกเปนประเด็นยอยได
สองประเด็ น ได แก ความเหนื อกว าด านวิ ทยาการความกาวหน า และ ความเหนื อกว าในด าน
มาตรฐานและคุณภาพชีวิต
5.2.1 สังคมแหงวิทยาการและความกาวหนา
การนํ า เสนอภาพของตะวั น ตกในฐานะเป น สั ง คมที่ ม ากด ว ยวิ ท ยาการและความ
เจริญกาวหนาผานตัวละครในนวนิยาย นับเปนกลวิธีในการสรางภาพความเปนอารยประเทศของ
ชาติ ตะวัน ตกของผูประพัน ธไดเปนอยางดี อีก ทั้งการนําเสนอภาพดังกลาวยังเปน การสรางขอ
เปรียบเทียบระหวางความยิ่งใหญของตะวันตกและความดอยบางประการของจีนอยางหลีกเลี่ยง
ไมได นวนิยายของเพิรล เอส. บัก หลายเรื่องไดใชพฤติกรรมและความรูสึกของตัวละครนําเสนอ
ใหเห็นวาตะวันตกเปนดินแดนที่อุดมไปดวยความกาวหนาและอารยธรรม ดวยเหตุนี้สิ่งดังกลาวจึง
มีนัยชี้ใหเห็นวาจีนควรเจริญรอยตามตะวันตก เพื่อความเจริญเชนสังคมตะวันตก สงผลใหบทบาท
ของสังคมตะวันตกกลายเปนแบบแผนสําคัญในการนําพาความเจริญสูสังคมจีน ในเบื้องตนผูวิจัย
พบวาการนําเสนอภาพของตะวันตกถูกนําเสนอใหเห็นภายใตการมีความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่
เหนือกวาจีน ในนวนิยายเรื่อง The Promise ผูประพันธไดใชคําพูดของเหมยลี่ หญิงสาวชาวจีนที่
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ใชชีวิ ตเกือบทั้งหมดของเธออยู ที่อเมริกา ซึ่งพูดกับเหลาซานถึงความสามารถของชาวตะวันตก
ที่สามารถประดิษฐนวัตกรรมตางๆเชนรถยนต เครื่องบินอันเปนสัญลักษณแหงความเจริญกาวหนา
ทางวิทยาการที่เหนือจากคนในโลกตะวันออก
“No, but there are factories,” she said quickly, “the factories
make ships and automobiles-everybody has automobiles, and they
know all the strength and the secrets of machines. Why, they can
make enough airplanes to cover the earth!”33
คําพูดของเหมยลี่ที่กลาววา “ทุกคนมีรถยนต” จึงเปนการสรางภาพใหเห็นวา ชาวตะวันตก
สวนใหญลวนมีความเปนอยูที่สะดวกสบายและทันสมัยกวาชาวจีนในยุคเดียวกัน นอกจากนี้คําพูด
ที่วา “พวกเขา (ชาวตะวันตก) ลวนรูความลับของเครื่องจักร” และ “พวกเขาสามารถทําเครื่องบิน
มากพอที่จ ะครอบคลุมโลกได ” จึ งมีนั ย ชี้ใ หเห็น ว าผู ประพัน ธได แ สดงถึงความกาวหน าทาง
วิ ท ยาการและความยิ่ ง ใหญ ข องโลกตะวั น ตก อี ก ทั้ ง เป น การแสดงใหเ ห็ น ถึ งความเป น ชาติ
มหาอํานาจอีก เชน กัน ดั งนั้น บทบาทของเหมยลี่จึ งเปนเหมือนกระบอกเสียงของผูประพัน ธที่
ชี้ใหเห็นอํานาจอันยิ่งใหญและการครอบครององคความรูทั้งหลายไวของตะวันตก สงผลใหภาพ
ความเจริญของตะวันตกอยูในฐานะที่เหนือกวาจีน ยิ่งไปกวานั้นเพิรล เอส. บัก ยังนําเสนอใหเห็น
วาความกาวหนาทางวิทยาการตาง ๆ ของตะวันตกไดสรางความอัศจรรยใจใหกับชาวจีน หลังจาก
ได สั ม ผั ส ถึ ง ความก า วหน า ทางวิ ท ยาการของตะวั น ตกได เ ป น อย า งยิ่ ง ในนวนิ ย ายเรื่ อ ง
East Wind: West Wind เรื่องเลาของกุยหลานแสดงใหเห็นถึงความประทับใจซึ่งมีตอความสามารถ
ในการประดิษฐนวัตกรรมของชาวตะวันตกโดยกุยหลานไดกลาววาเธอมีความรูสึกตื่นตาตื่นใจกับ
สิ่งที่สามีไดกลาวถึงเกี่ยวกับโลกตะวันตก
Certainly it was all very novel and interesting, what he had
to say. I never grew weary of hearing about the foreigners, and
especially did I like to hear of all marvelous invention: of turning a
handle and getting hot or cold water out of it, and of a stove with
no fuel that one could see. […] And how amazed was I at his stories
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of machines on the see and of others flying in the air and floating
under the water and many like marvel!34
การบรรยายความรูสึกของกุยหลานผานการใชคําวา “เปน เหมือนนวนิยาย” “เปนสิ่งที่
นาสนใจ” และ “เปน เรื่องอัศจรรย ” จึ งทําใหเห็น วาตั ว ละครมีค วามอัศจรรย ใจ หลังได รับรู ถึง
ความกาวหนาของโลกตะวันตก อีกทั้งผูวิจัยยังพบวาการที่ผูประพันธไดสรางคําพูดของตัวละคร
ที่ว า “ฉัน ไมรู สึ ก เหนื่ อยในการฟง เรื่ อ งราวเหลานั้ น ” จึ งเป น การเน น ย้ํ าใหเห็ น ถึง ความรู สึ ก
ประทับใจของตัวละคร ซึ่งมีตอความสามารถอันยิ่งใหญของชาวตะวันตกใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น
นอกจากการบรรยายใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิทยาการของตะวันตก ในฐานะเปนสิ่งที่
แปลกใหม สํ า หรั บชาวจี น ว า สามารถสร างการยอมรั บ และความอัศ จรรย ใ จต อ ชาวจี น แล ว
ผูประพันธยังไดแสดงวาวิทยาการของชาติตะวันตกยังคงมีความสําคัญตอความเปนอยูของชาติและ
ประชาชนชาวจีนอีกเชนกัน เพิรล เอส. บักไดนําเสนอใหเห็นความเปนอารยะประเทศมหาอํานาจ
โดยเฉพาะอํานาจทางการทหาร ผานการแสดงถึงความเชื่อมั่นของตัวละครชาวจีน ผูที่ไมมีโอกาส
ใชชีวิตใน ในนวนิยายเรื่อง Dragon Seed ผูประพันธไดบรรยายใหเห็นถึงความรูสึกของหลิงตัน
ที่คาดหวังทางรอดจากอํานาจของตะวันตกในการปลดปลอยชาวจีนจากการรุกรานของญี่ปุน
[...] The truth was that Ling Tan, as many did, believed the
men of Ying and Mei to be the strongest and fiercest of all man on
earth, and he and all others in this enemy-ridden land daily hoped
that by some provocation the enemy would overstep themselves and
enrage those foreigners across the sea and force them to come into
the war, and thus bring an end to it. For, evil and strong as the
enemy was, none believed even this enemy could conquer the
foreigners, the hairy man of Ying and Mei.35
การแสดงใหเห็นถึงความคิดของหลิงตัน ผูที่ไมเคยไดใชชีวิตของเขาในโลกตะวันตกเลย
หากแตมีความเชื่อมั่นถึงความสามารถอันยิ่งใหญ ที่ตะวันตกจะสามารถปลดปลอยชาวจีนจากภัย
สงครามได จึงเปนการเนนย้ําใหเห็นถึงความเจริญทางวิทยาการของชาติตะวันตก วาไดกลายเปนที่
ประจักษไปทั่วโลก โดยแมวาชาวนาจีนอยางหลิงตันยังสามารถรับรูและรอคอยความชวยเหลือจาก
34
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ชาติตะวันตก นอกจากนี้เพิรล เอส. บัก ยังคงใหภาพของตะวันตกในฐานะเปนชาติมหาอํานาจโดย
ชี้ใ หเห็น ว า อํานาจดังกลาวไดก ลายเปนเกราะปองกัน ใหกับชาวตะวั น ตก ใหมีค วามเปน อยู ที่
ปลอดภั ย ทามกลางการเผชิญหนากับภาวะสงครามอันเลวราย การการสรางเหตุ การณดั งกลาว
ดังกลาวทําใหเห็นวาตะวันตกไมไดเปนชาติมหาอํานาจเพียงอยางเดียวเทานั้น หากแตยังมีบทบาท
เปนผูคุมครองใหแกจีนเชนกัน ในนวนิยายเรื่อง Dragon Seed ผูประพันธไดใชคําพูดของนางชีผู
ชว ยเหลื อ คนจี น ในยามสงคราม เพื่อ ชี้ ถึ งความเป น มหาอํ า นาจของตะวั น ตกว า เปน สิ่ งเดี ย ว
ที่สามารถยับยั้งพฤติกรรมอันชั่วรายของขาศึกและคุมครองชาวตางประเทศได ในขณะที่ตัวละคร
ไดกลาววาแมแตอํานาจของพระผูเปนเจาก็ยังไมสามารถยับยั้งการกระทําของขาศึกได
“I have bad news,” she said. “The enemy is at the gate.
There are a hundred armed men there, and they say they will
come in and I have no more power to keep them out. I have no
arms, and I have only the power of my God and my country to
hold them back. They do not fear my God, but they do fear a little
my country, which is a great nation. […]36
การบรรยายถึงพฤติกรรมของทหารญี่ปุนที่วา “ไมเกรงกลัวตอพระเจาหากแตเปนการเกรง
กลัวในความเปนชาติ มหาอํานาจเทานั้น” เปนตัวอยางในการเสียดสีถึงความไรมนุษ ยธรรมของ
ตะวันออก การวิจารณในลักษณะดังกลาวจึงเปนการชี้ใหผูอานเห็นถึงความเปนโลกที่ปาเถื่อนของ
ตะวั น ออกที่ไ ม ย อมนั บ ถือ หรื อ เกรงกลั ว ต อ พระเจ า ควบคู ไ ปกับ ความยิ่ งใหญ ข องตะวั น ตก
นอกจากนี้เพิร ล เอส. บักยั งคงใหภ าพที่ต รงขามของชาวจี นในฐานะเปน ผูข าดความรูใ นเรื่ อง
อานุ ภาพของยุทโธปกรณ เพื่อเปน การเนน ย้ํ าภาพความกาวหน าเหนื อกว าจี น ของตะวั นตกให
ชัด เจนมากยิ่ งขึ้น ดั งที่ปรากฏในนวนิ ย ายเรื่ อง Dragon Seed ผูประพัน ธได บรรยายใหเห็น ถึง
ปฏิกิริยาของหลิงตันและเพื่อนบาน หลังจากถูกทหารขาศึกโจมตีทางอากาศดวยการทิ้งระเบิดลง
มายังผืนนาของเพื่อนบานของเขาจนกลายเปนบอกวาง เพิรล เอส. บักไดชี้ใ หเห็นการขาดความ
เขาใจในเรื่องเทคโนโลยีของชาวบาน จนสงผลใหไมไดตระหนักถึงภัยอันจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ
ดังกลาว อีกทั้งสัญญาณแหงความวิบัตินั้นกลับสรางความยินดีแกเจาของที่นาเปนอยางยิ่ง จนถึง
กับหัวเราะเพราะเขาคิดวาเปนความโชคดีสําหรับเขา ที่มีบอน้ําเกิดขึ้นในนาโดยที่ไมตองจัดการขุด
แตอยางใด37 และนอกจากนี้เพิรล เอส. บักยังบรรยายใหเห็นปฏิกิริยาของชาวบาน ที่ไมทราบถึง
36
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มหันตภัยซึ่งกําลังจะเกิด โดยนําเสนอใหเห็นวาพวกเขากลับมีความอิจฉาเจ าของผืนนา ที่ไดรั บ
ความเสียหายจากการทิ้งระเบิดของขาศึก
“I have wanted a pond on my land for ten years and never
had time to dig it and here it is,” he said joyfully, and they decided
together that such was the purpose of these machines, to dig ponds
and wells and waterways where they were wanted. […] and every
man paced it off to make sure and envied the man in whose field it
had fallen.38
การแสดงใหเห็นถึงทาทีของเจาของที่นาซึ่งมีความดีใจจนถึงกับ “กลาวดวยความยินดี ”
นับเปนการแสดงออกถึงความไมประสีประสาของชาวตะวันออก ที่มีตอการรับรูความเปนไปตางๆ
ของโลกไดเปนอยางดี นอกจากการที่เพิรล เอส. บักนําเสนอใหเห็นภาพของโลกตะวันตกวาเปน
ดินแดนแหงความกาวหนาทางวิ ทยาการดังกลาวแลว ผูประพัน ธยังสรางตัว ละครชาวตะวันตก
ในนวนิยายหลายเรื่องใหเปนผูมีความรูความสามารถ เพื่อเปนการแสดงใหเห็นความเปนตัวแทน
แห ง อารยชนของสั ง คมที่ มี ค วามก า วหน า ทางวิ ท ยาการอี ก เช น กั น ในนวนิ ย ายเรื่ อ ง
Pavilion of Women ผูประพันธไดนําเสนอใหเห็นถึงความสามารถของตัวละครบราเดอรอังเดรวา
เปนพระผูมีความรูและแตกฉานในนิรุตติศาสตรจนสามารถพูดไดหลายภาษา39ความสามารถของ
ตัวละครดังกลาวถูกนําเสนอโดยการสนทนาระหวางเขากับมาดามวู ในคราวที่มาดามวูไดเชิญเขา
มาเพื่อสอนหนังสือใหแกบุตรชายของเธอ ผูประพัน ธได ใชคําพูดของตัว ละครบราเดอรอังเดร
ซึ่งกลาวกับมาดามวูเกี่ยวกับคุณสมบัติของภาษาตางๆใหแกมาดามวู และเพื่อใหเธอตัดสินใจเลือก
ใหแกบุตรชายของเธอไดศึกษาเปนการแสดงความสามารถของบราเดอรอังเดร
“Which languages?” he inquired.
“Which is the best?” she asked.
French is the most beautiful,” he said, “and Italian is the
most poetic, and Russian the most powerful, German the most
solid. But more business is done in English than in any other.”40
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ความสามารถในการใชภ าษาไดหลายภาษาของบราเดอร อังเดร จนถึงกับสามารถสอน
ใหแกผูอื่นได จึงเปนกลวิธีอยางหนึ่งที่ชี้ใหผูอานเห็นถึงอัจฉริยภาพของตัวละครชาวตะวันตก ดวย
เหตุ นี้ บราเดอร อังเดร จึ ง มีบทบาทเปน ตั ว แทนของชาวตะวั น ผูมีค วามรู เหนื อ กว า ชาวจี น ตาม
ความรูสึกของผูประพันธ จากเหตุการณดังกลาวจึงทําใหเห็นวาชาวตะวันตกอยูในฐานะผูใหความรู
แกชาวจี น ในขณะเดี ย วกั น ชาวจี น มี บทบาทเปน ผูรั บความรู จ ากชาวตะวั น ตกไปโดยปริ ย าย
นอกจากนี้ผูวิจัยยังพบวาคําแนะนําของบราเดอรอังเดรที่กลาววา “ภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาที่ไพเราะ
ที่สุด” “ภาษาอิตาเลี่ยนเปนภาษาแหงบทกวี” และ “ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่เปนประโยชนตอการ
ทําธุรกิจ” นับเปนกลวิธีของผูประพันธที่ใชคํากลาวของตัวละครแสดงใหเห็นถึงโลกตะวันตกวา
เปนดินแดนแหงสิ่งดีงาม ดังนั้นภาพของตะวันตกจึงถูกนําเสนอใหเห็นถึงความเปนโลกแหงความ
เจริญดานอารยธรรมที่สูงสงอีกเชนกัน นอกจากนี้ภาพความกาวหนาทางวิทยาการของตะวันตก
ยั งคงถูก นํ าเสนอผานการตั ด สิน ใจในการเดิ น ทางไปแสวงหาความรู ยั งดิ น แดนตะวั น ตกของ
ตัวละครชาวจีนหลายคน ภายใตการมองเห็นวาตะวันตกเปนดินแดนแหงวิทยาการ ที่สามารถให
ความเจริญกาวหนาได ในนวนิยายเรื่อง The First Wife ตัวละครหลีหยวนไดเดินทางไปเรียนที่
อเมริกาเปนเวลาถึงเจ็ดป เชนเดียวกับนวนิยายเรื่อง A House Divided ผูประพันธ ไดบรรยายใหเห็น
ถึง ความคิด ของหวางหยวน ในขณะเดิ น ทางกลั บจากการศึ ก ษาในอเมริ ก ามายั ง ประเทศจี น
โดย หวางหยวนไดคิดวาการไปอยูในประเทศอเมริกาทําใหเขาไดรับความรูมาอยางเต็มที่
When once more he went upon the ship and turned to his own
country again, he spent much time in questioning himself what gain
he had from these six years away. He had gained, doubtless in
leaning. His brain was stuffed with useful learning, and he had a
small trunk full of note-books and books of other sorts. […]41
การบรรยายถึ ง ความรู สึก ของหวางหยวนจึ ง มี นั ย ชี้ ใ ห เ ห็ น ว า เพิ ร ล เอส. บั ก ได ใ ห
ความสําคัญกับโลกตะวันตก วามีสวนสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของปจเจกชนและสังคมจีน
สูความกาวหนาและความเปนอารยะไดอยางแทจริง นอกจากนี้การยอมรับในความกาวหนาของ
โลกตะวันตกไมไดถูกจํากัดโดยการนําเสนอผานตัวละครชาวจีน ที่มีโอกาสไปใชชีวิตในดินแดน
ตะวันตกเทานั้น แตผูประพันธยังคงยังชี้ใหเห็นโดยการบรรยายถึงการยอมรับจากชาวจีน ที่ไมมี
โอกาสไปอยูที่ตะวันตกเชนกัน เชนในนวนิยายเรื่อง East Wind West Wind กุยหลานนับเปน
ตัว ละครตั ว ละครที่ถูก สรางมาเพื่อสะทอนกลุมคนประเภทดั งกลาว เนื่ องจากพฤติ ก รรมของ
41

Buck, A House Divided, p.229.
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กุยหลานไดแสดงใหเห็น ถึงการยอมรับในเหตุและผลขององคความรูแบบตะวันตก จากเหตุผล
ดังกลาวกุยหลานจึงมีบทบาทในการเปนตัวแทนของกลุมคนรุนใหมเชื่อมโยงโลกยุคเกากับโลก
สมัยใหมของจีนไดเปนอยางดี ดังที่กุยหลานไดเลาถึงความรูสึกของเธอ ซึ่งมีตอวิทยาการสมัยใหม
วาเปน สิ่งที่ทําใหเธอเกิดความประทับใจ รวมถึงทําใหเธอเกิด การเขาใจในความมีใ จฝกใฝใ น
วิทยาศาสตรของพี่ชายอีกเชนกัน
นอกจากนี้ เพิร ล เอส. บัก ยังแสดงใหเห็น ถึงบทบาทของความกาวหน าทางวิ ทยาการ
ตะวันตก วาเปนสิ่งที่ทําใหจีนสามารถเปดตัวเองสูการรับรูความเปนจริงของโลก ในนวนิยายเรื่อง
เดี ย วกัน นี้ ผูประพัน ธไดใ ชก ารเลาเรื่ องของกุย หลาน เพื่อสะทอนใหเห็น บทบาทดั งกลาวของ
ชาวตะวั นตก ผานการกลาวถึงสิ่งที่สามีได สอนใหแกเธอ โดยคําอธิบายของสามีเกี่ยวกับเรื่ อง
วัตถุประสงคของชาวตะวันตก ในการเขามาประเทศจีนมีความขัดแยงกับคําสอน ที่แมของกุย หลาน
ไดสอนใหแกเธอ
‘But I thought they came over here to our country to learn
civilization. My mother said so.’
‘She was mistaken. In fact, I believe they come over here
thinking to teach us civilization. They have a great deal of learn
from us, it is true, but they don’t know it any more than you
realize what we have to learn from them.’42
เปนที่ปรากฏชัดเจนวาไมเพียงแตนวนิยายบางเรื่องจะมีการนําเสนอใหเห็นวา ชาวจีนบาง
คนเริ่มเกิดความพอใจและการยอมรับในความเจริ ญกาวหน าของวิทยาการตะวัน ตกเทานั้ น แต
ผูประพัน ธ ยั งคงชี้ใ หเห็น ว า วิ ทยาการตะวั น ตกเริ่ มมีบ ทบาทต อการดํ ารงชีวิ ต ชาวจี น มากขึ้ น
โดยเฉพาะวิทยาการทางการแพทยสมัยใหม ในนวนิยายเรื่อง Pavilion of Women เพิรล เอส. บักได
นําเสนอใหเห็นวาตัวละครชาวจีนบางคนเริ่มใหความสําคัญกับการแพทยสมัยใหม ในฐานะเปน
ความหวังสุดทายสําหรับการรักษาอาการเจ็บปวย เหตุการณดังกลาวถูกนําเสนอผานการสนทนา
ระหวางมาดามคังและมาดามวู ที่สนทนากันเกี่ยวกับการรั กษาหลานชายของมาดามคัง โดยมา
ดามคังผูที่มีนิสัยไมยอมรับในวิทยาการของตะวันตกกลาววา เธอไดตัดสินใจจะนําหลานชายไป
รัก ษายั งโรงพยาบาล หลังจากที่ได รั ก ษาตามแผนโบราณหากแต อาการไมดี ขึ้น 43 ผูวิ จั ย พบว า
42
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Buck, East Wind: West Wind, p.54.
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เพิรล เอส. บักไดใชคําพูดของตัวละครดังกลาววิพากษวิจารณถึงพฤติกรรมของชาวจีนบางคนที่ไม
ยอมรับในความกาวหนาของตะวันตกในเบื้องต น แต หลังจากไมสามารถพึ่งการรั กษาโรคแผน
โบราณแลว พวกเขาก็ตองเขาไปอาศัยวิธีการรักษาอยางสมัยใหมอยางปฏิเสธไมได คําพูดของตัว
ละครดังกลาวจึงเปนการสะทอนใหเห็นวา ชาวจีนบางคนไดเริ่มใหความสําคัญกับวิทยาการของ
โลกตะวันตกมากขึ้น คําสนทนาของตัวละครทั้งสองดังกลาวจึงเปนการแสดงใหเห็นวาผูประพันธ
ไดยกยองความกาวหนาทางวิทยาการดานการแพทยของชาวตะวันตกวาเปนที่พึ่งสุดทายสําหรับ
ชาวจี น ยิ่งไปกว านั้ นจากคํากลาวของตั วละครที่วา “มีคนกลาววาหมอต างประเทศไมมีค วามรู
พอที่จะบอกไดวาเปนโรคอะไร” จึงเปนการวิพากษถึงความลาหลังของชาวจีนสวนใหญ ที่ยังคงไม
รูจักหรือเขาใจในคุณคาของความกาวหนาทางวิทยาการแหงโลกตะวันตกอยางแทจริง
ยิ่งไปกวานั้น เพิรล เอส. บัก ยังคงวิพากษวิจารณถึงวิธีการทางการแพทยของชาวจีน วาไม
สามารถเปรียบเทียบกับการแพทยแผนของตะวัน ตกไดแตอยางใด ดังที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง
East Wind: West Wind กุยหลานไดเปรียบเทียบการรักษาภรรยาคนที่สี่ของบิดาระหวางหมอชาว
จีนสมัยเกากับหมอชาวตะวันตก โดยวิพากษวิจารณถึงการฝงเข็ม (Acupuncture) ซึ่งเปนวิธีการ
รัก ษาโรคซึ่งสืบทอดมาในหมูชาวจี น ตั้งแต สมัยที่จีน ยังอยู ในยุค ชนเผา (The Clan Commune
Period) 44ภายใต ค วามเชื่อที่วาการฝงเข็มสามารถปรับความสมดุลของหยิ นและหยางหรื อการ
สงผานพลังงาน (Qi) ในรางกายที่ไมสมดุลได45วาไมสามารถรักษาอาการเจ็บปวยของคนไขไดทุก
โรคแตอยางใด หลังจากนั้นเพื่อนบานจึงแนะนําใหใ ชวิธีการรั กษาจากหมอสมัยใหม ทามกลาง
ความอคติของมารดาของเธอที่ยังไมยอมรับการรักษานั้นในเบื้องตนแตอยางใด
The girl was at the point to death, and the old doctor who
was called in could do nothing, although he pierced her wrists and
ankles with needles. A neighbour suggested that the foreign
hospital, but mother did not consider such a thing a possibility. We
knew nothing of foreigners. Besides, how could a foreigner know
what was wrong with a Chinese? [...]46

44

Cheng Xinnong, Chinese Acupuncture and Moxibustion (Beijing: Foreign Languages
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การบรรยายถึงทาทีที่มารดาของกุยหลานมีต อการรัก ษาของหมอชาวตางชาติ จึงเปน การ
สะทอนใหเปน ถึงปฏิกิริย าของชาวจี น ในสมัย กอน ที่มีต อการเปลี่ย นแปลงเขาสูความทัน สมัย
(Modernization) ว าพวกเขายั งคงไมย อมรั บในความกาวหน าของตะวั น ตกทั้งหมดโดยทีเดี ย ว
หากแตยังคิดวาความกาวหนาของตน เปนความกาวหนาเหนือกวาสังคมอื่นใดในโลก ดวยเหตุนจี้ ะ
เห็นไดวาคําพูดของตัวละครดังกลาวยังชวยอธิบายใหเห็นทาทีโดยรวมของชาวจีน ที่มีตอการรับ
วัฒ นธรรมความเจริ ญ จากต างชาติ วา ชาวจี น ไมได ปฏิเสธโดยสิ้น เชิงหรื อยอมรั บทั้งหมดโดย
ปราศจากเงื่อนไข หากแตชาวจีนอยูในฐานะที่จะตัดสินใจเลือกหรือไมเลือกไดอยางเต็มที่
คํากลาวของตั วละครที่วา “ชาวตางประเทศจะมารูอาการเจ็ บปวยของคนจี นไดอยางไร”
แสดงถึง ผลกระทบจากการสืบ ต อทางความคิด ความเชื่อของชาวจี น ที่ ว า ประเทศจี น เป น จุ ด
ศูนยกลางของโลก คําพูดดังกลาวทําใหเห็นวาการสืบตอความเชื่อมีผลใหชาวจีนในสมัยกอนเกิด
ความเขาใจที่ผิด ถึงขั้นมองวาตนมีแตกตางทางดานรางกายกับชาวตางประเทศผูเปนอนารยชนโดย
สิ้นเชิง เหตุการณเดียวกันนี้ยังเปนการสะทอนใหเห็นถึงพฤติกรรมและความเชื่อของชาวจีนสวน
ใหญในสมัยกอน ที่ยังคงรักษารูปแบบการดําเนินชีวิตของตนเองไว โดยไมยอมรับเอาวัฒนธรรม
จากตะวันตก หรืออาจจะเอามาบางอยาง แตพวกเขาก็ไมไดยอมรับในวัฒนธรรมเหลานั้นทั้งหมด
ดังนั้นลักษณะการรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกของตัวละคร จึงมีความสอดคลองกับการอธิบายของ
Michael Gasster ที่วาในชวงที่วัฒนธรรมตะวันตกเขามาสูประเทศจีนในยุคแรก ประชาชนยังสงวน
ทาทีต อการยอมรั บเอาวั ฒ นธรรมเหลานั้ น และแม จ ะมีก ารยอมรั บ วั ฒ นธรรมบางอย างก็ต าม
แตพวกเขามักจะคิดวาตะวันตกไมไดอยูในฐานะที่เจริญกาวหนากวาจีนทุกอยาง
The Chinese were primarily interested in preserving their
own way of life, not in modernization. They remain confident that
their own principles were valid and that Western superiority was
confined to such peripheral matters as the manufacture of ships
and guns, they would borrow nothing that might fundamentally
alter their way of life. […]47
คํา วิ จ ารณ จ ากนั ก วิ ช าการดั งกลา วนั บ เป น สิ่ งสํ า คัญ ที่ส นั บสนุ น ความคิ ด ของผู ประพั น ธ
ตะวั น ตกที่ม องจี น ว าเปน สั งคมที่ยึ ด มั่ น ในประเพณี แ ละวิ ถีชี วิ ต แบบเกา ของตนมากจนเกิ น ไป
การนําเสนอภาพเหตุการณที่เกิดขึ้นในบานของกุยหลาน จนทําใหมารดาของเธอตองยอมเลือกใชการ
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รัก ษาตามวิ ธีก ารแพทย แผนใหม จึ งเปน การเนน ย้ํ าใหเห็น ความนิย มที่ลดลงของการแพทย แผน
โบราณในราวสมัยคริสตศตวรรษที่สิบเกา48 หลังจากมีการปรากฏของการแพทยแบบตะวันตกในจีน
อิทธิพลของตะวันตกยังมีสวนสําคัญในการเปลี่ยนมุมมองและพฤติกรรมในการดําเนินชีวิต
ของประชาชนชาวจีนดานตางๆอีกมากมาย และความนิยมในการมีความคิดดังกลาวเปนผลลัพธ
จากการรับเอาวัฒนธรรมของตะวันตก ดังที่ผูประพันธไดนําเสนอผานตัวละครในนวนิยายของเธอ
ดังที่ปรากฏในนวนิยายเรื่องเดียวกัน ผูประพันธไดนําเสนอใหเห็นความคิดของกุยหลาน หลังจากที่
เธอไดรับการถายทอดความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตรบางอยางจากสามี ดวยการเลาเรื่องเกี่ยวกับพี่ชาย
ของเธอและความรูสึกพึงพอใจของเธอที่มีตอวิทยาศาสตร ในฐานะเปนศาสตรของชาวตะวันตก
จึงเปนการชี้ใหเห็นความเปลี่ยนแปลง หลังจากการไดรับอิทธิพลทางความคิดจากสามีของเธอและ
การเลาเรื่องดังกลาวจึงมีนัยแสดงถึงการริเริ่มในการผลักดันตนเองออกจากการถูกหลอหลอมดวย
ความเชื่อตามขนบเดิมของกุยหลานอีกดวย
Thereafter, every evening he taught me concerning this
science. No wonder my brother became entranced of it so that he
would not heed even his mother’s desires, but would go across the
Peaceful Sea in search of it! I was enchanted of it myself and began
myself growing marvelously wife. […]49
แมว ากุย หลานจะไมได เป น ผูที่มีโ อกาสไปเรี ย นยั งต างประเทศเชน ตั ว ละครอื่ น ๆก็ต าม
แตความพอใจที่มีตอองคความรูทางวิทยาศาสตรของเธอ นับเปนตัวอยางของการเปลี่ยนแปลงทาง
ความคิ ด ของป จ เจกชน หลัง จากได รั บ อิ ทธิ พ ลทางความคิ ด จากชาติ ต ะวั น ตกได เ ปน อย า งดี
นอกจากนี้ผูวิจัยยังพบวาการที่กุยหลานไดเลาเรื่องแสดงความเขาใจถึงความพอใจตอวิทยาศาสตร
ของพี่ชาย เปนการแสดงใหเห็นว าในที่สุดความคิดแบบตะวั นออกย อมถูกแทนที่โ ดยตะวั นตก
พฤติ กรรมของกุย หลานที่มีตอความคิด เกี่ย วกับตะวั น ตก จึงเปน การสะทอนถึงพัฒ นาการทาง
ความคิดของชาวจีนยุค ใหม ที่เริ่มใหความสนใจกับโลกตะวันตกมากขึ้น บทบาทของกุยหลาน
ในตอนนี้จึงเปนตัวละครที่ไมเพียงแตจะสะทอนภาพของกลุมปจเจกชนบางกลุมเทานั้น แตยังเปน
การสะทอนถึงความเคลื่อนไหวของสังคมจีนอีกเชนกัน

48

Arthur Cotterell and David Morgan, China’s Civilization: A Survey of Its History, Arts,
and Technology (New York: Praeger Publishers, 1975), p.305.
49
Ibid., p.55.
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จากตัวอยางเหตุก ารณ ในนวนิ ยายทั้งหมดทําใหเห็น ได วาเพิร ล เอส. บัก ไดนํ าเสนอภาพ
ความเหนือกวาของตะวั นตก ภายใตการชี้ใหเห็นวาโลกตะวันตกเปนโลกที่มีความกาวหนาทาง
วิทยาการอยางแทจริง อยางไรก็ตามแมวาผูประพันธจะสรางเหตุการณในนวนิยายเพื่อชี้ใหเห็น
ปฏิกิริยาของชาวจีนบางกลุม ที่ยังขาดความเชื่อมั่นในการยอมรับในความกาวหนาของตะวันตกก็
ตาม แตการสรางเหตุการณในลักษณะดังกลาวนับเปนการใหภาพในมุมกลับของสังคมจีน เพื่อเนน
ย้ําถึงความเปนสังคมที่แตกตางจากของจีน และในขณะเดียวกันปรากฏการณที่เกิดขึ้นในนวนิยาย
ในลักษณะดังกลาวเปนการสงเสริมภาพความเปนอารยประเทศของตะวันตกใหเห็นเดนชัดมาก
ยิ่งขึ้น
5.2.2 วิถีชีวิตที่มีมาตรฐานและเสรีภาพ
การสะทอนใหเห็นภาพของสังคมตะวันตก ในฐานะเปนสังคมที่มีมาตรฐานและมีเสรีภาพ
ในการดํ าเนินชีวิ ตนั้น เปนสิ่งที่ปรากฏใหเห็นบอยครั้งในนวนิยายเรื่องต างๆของเพิรล เอส. บัก
ทั้งนี้ผูประพันธไดพยายามเสนอใหเห็นภาพของสังคมตะวันตกในลักษณะดังกลาว ผานคําพูดและ
พฤติ ก รรมของตั ว ละคร ซึ่งได แสดงออกถึงความรู สึก ที่ ดี และการยอมรั บในความเปน อารยะ
ประเทศของโลกตะวันตก ในเบื้องตนพบวาเพิรล เอส. บักไดใชตัวละครบรรยายถึงสภาพแวดลอม
โดยทั่วไปของตะวันตกวาเปนดินแดนที่นาอาศัย จนทําใหชาวจีนซึ่งเปนคนตะวันออกที่มโี อกาสได
ใชชีวิ ต ยั งสถานที่ดั งกลาว เกิด ความรู สึก ประทับใจจากการได รั บรู ใ นสิ่งดี งามต างๆของโลก
ตะวันตก เชนในนวนิยายเรื่อง The Promise ผูประพันธไดนําเสนอใหเห็นถึงความรูสึกที่ดีของ
เหมยลี่ ซึ่งเกิด ขึ้นจากการที่เธอได มีโ อกาสอยู และเติ บโตในประเทศอเมริก า การสัมผัสกับโลก
ตะวัน ตกอย างใกลชิด ของเหมยลี่ทําใหเธอเห็น วาโลกตะวันตกเปน สถานที่อันน าอยู สําหรั บเธอ
ดังที่เธอไดกลาวกับเหลาซานถึงสภาพแวดลอมที่สวยงามของอเมริกา
“It is the most beautiful country,” she said. “I do not love
it as my own, and yet I can say that. The great roads go winding
over hills and the mountains and the deserts and the plains. The
villages are so clean, and the people are so clean and fed well.
Upon the land the farmhouses are clean, too, and there are no
beggars with sores and no hungry wolves of dogs. The forests are
deep and the streams are clear-”50
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การนํ า เสนอให เ ห็ น ความชื่ น ชมในโลกตะวั น ตกของเหมยลี่ จึ ง นั บ เป น กลวิ ธี ข อง
ผูประพันธที่ทําใหผูอานไดมองโลกตะวันตกวาเปนอารยประเทศ ซึ่งแตกตางจากการบรรยายถึง
สภาพแวดล อ มของประเทศจี น อย า งแท จ ริ ง นอกจากนี้ ก ารนํ า เสนอให เ ห็ น ถึ ง ความเป น
อารยประเทศที่น าอยูอาศัย ของอเมริก ายั งคงปรากฏใหเห็น ในนวนิ ยายเรื่อง A House Divided
ทีเ่ พิรล เอส. บักนําเสนอผานความรูสึกของหวางหยวน หลังจากที่เขาตัดสินใจเดินทางไปเรียนตอ
ยังตางประเทศ การเดินทางไปอเมริกาครั้งแรกของหวางหยวนทําใหเขาไดพบเห็นในความเจริญ
ของดิ น แดนตะวั น ตก จนเกิด ความประทับ ใจกั บสภาพแวดล อมที่ต นเพิ่ งมี โ อกาสได สัม ผั ส
ยิ่งไปกวานั้ นผูประพัน ธยังคงเน นย้ําถึงความเปนอารยประเทศที่มีค วามเจริญ กาวหน า ด วยการ
เปรียบเทียบสภาพที่ตางกันกับประเทศจีนในความคิดของตัวละคร
And he found everything to please. When first he entered into
the great port city on this new country’s western coast it seemed to
him that all he ever heard was more than true. The houses were
higher than he had heard and the streets were tiled and paved liked
floors of houses and clean enough to sit on or to sleep on and not
be soiled. […] and Yuan was glad because here at least the poor
were not mingle among the rich. Here the rich came and went most
freely on the streets and no beggars plucked at their sleeve and
cried out for mercy and a little silver. […]51
ความรูสึกของหวางหยวนที่วา เขาไดพบวาทุกสิ่งทุกอยางที่ตางประเทศเปนสิ่งที่เจริญหู
เจริญตาไปหมด จึงเปนการชี้ใหเห็นความแตกตางระหวางประเทศจีนกับประเทศอเมริกา กลาวคือ
อเมริกาถูกนําเสนอใหเห็นถึงความเปนประเทศอันนาอยูอาศัย เนื่องจากเปนสถานที่ซึ่งมีความเจริญ
และมีระเบียบ ในขณะเดีย วกันประเทศจีน ในความรูสึก ของตั วละคร กลับกลายเปนประเทศที่
สภาพแวดลอมยังขาดความนาเจริญใจ แมวาจะเปนในเมืองใหญก็ตาม ดวยเหตุนี้จึงกลาวไดวา
เพิรล เอส. บักไดใหภาพความเปนอยูของชาวจีนเพื่อเนนย้ําถึงการใหคาที่แตกตาง ระหวางโลก
ตะวันตกกับโลกตะวันออกอยางชัดเจน สงผลใหภาพของโลกตะวันออกจึงกลายเปนดินแดนที่ยัง
ขาดความเจริญในหลายดาน และไมสามารถนําไปเปรียบเทียบกับโลกตะวันตกไดโดยประการทั้ง
ปวง
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ผูประพัน ธไ ด บรรยายใหเ ห็น ภาพความเปน อยู ที่ข าดมาตรฐานของชาวจี น สมัย กอ น
เพื่อเนนย้ําภาพความมีมาตรฐานในการดํารงชีวิ ตของชาวตะวัน ตก ดังที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง
A House Divided ที่มีการนําเสนอถึงความเปนอยูของผูคนในเซียงไฮ เมืองทาชายฝงทะเลซึ่งมี
ความสําคัญ และมีค วามเจริญมาก52 หากแต ยังปรากฏสภาพอันไมนาอยู ดังที่มีก ารนํ าเสนอผาน
ความรูสึกของหวางหยวนในครั้งเดินทางไปยังอเมริกา โดยเขาไดนึกภาพถึงเมืองเซียงไฮวาเปน
เมือง ซึ่งมีขอทานและคนยากจนอยูกันอยางแออัด โดยบางคนก็หาเศษอาหารอยูตามขางถนนไม
ตางไปจากสุนัข53เชนเดียวกับในนวนิยายเรื่อง The Good Earth ผูประพันธไดบรรยายถึงความ
เปนอยูของชนชั้นชาวนา ซึ่งมีจํานวนมากที่สุดในประเทศวามีความเปนอยูอยางยากลําบาก โดยเลา
ถึงชีวิตของหวางหลุงและบรรดาเพื่อนบานผูยึดอาชีพชาวนาของเขา ความเปนอยูอยางยากลําบาก
ของตัวละครไดถูกนําเสนอใหเห็นบอยครั้ง โดยเฉพาะในคราวเกิดทุพภิกขภัย ตัวละครถูกนําเสนอ
ใหเห็นความเปนอยูอยางแรนแคนจนตองบริโภคเนื้อสุนัขตลอดถึงเนื้อมนุษย54 และความอดอยาก
ดังกลาวยังทําใหเกิดความวุนวายขึ้นภายในหมูบานดังที่เพิรล เอส. บักไดสรางตัวอยางสถานการณ
ใหบรรดาเพื่อนบานของหวางหลุงเขาไปในบานของเขา เพื่อคนหาและยึดสมบัติที่มีอยู55เหตุการณ
ดังกลาว จึงเปนการสะทอนใหเห็นวาประชาชนชาวจีนในสมัยกอนขาดสวัสดิภาพความเปนอยูที่ดี
และแตกตางจากสังคมตะวันตกโดยสิ้นเชิง ยิ่งไปกวานั้นผูประพันธไดนําเสนอใหเห็นถึงสภาพ
ความเปนอยูที่ไรระเบียบและมาตรฐานของประชาชนจากการเผชิญภาวะแหงสงคราม ดังที่ปรากฏ
ในนวนิยายเรื่อง Dragon Seed ผูประพันธไดบรรยายใหเห็นวา หลังจากที่ชาวจีนเผชิญกับสงคราม
จากการรุก รานของญี่ ปุน ประชาชนตกอยู ในภาวะบานแตกสาแหรกขาดโดยนํ าเสนอผานการ
บรรยายถึงประสบการณของหลิงตัน
[...] Never had Ling Tan seen such piteous sights as he now
saw, women and little children and old people with all they could
save tied up in bundles they carried and most of them on foot, for
only a few of the rich could ride these days. He had seen people
come down from the North in times of famine, but they were the
poor and the forming people whom the land had failed for a little
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while, but it could not fail them every year and they always went
back to it.56
การนํ าเสนอภาพวิ ถีชีวิ ต ของประชาชนชาวจี น ทั้ง หมดลว นเปน กลวิ ธีข องผูประพัน ธ
ในการทําใหผูอานเห็นวาภาพของสังคมจีนวาขาดมาตรฐานในการดําเนินชีวิต อีกทั้งการนําเสนอ
ภาพของประเทศจีนในลักษณะดังกลาวยังเปนการเนนย้ําความแตกตางระหวางโลกตะวันตกกับ
โลกตะวั น ออกอย างแทจ ริ ง นอกจากนี้ ผูวิ จั ย พบว านอกจากการให ภ าพของสภาพแวดลอมที่
แตกตางระหวางจีนกับโลกตะวันตกแลว ผูประพันธยังแสดงใหเห็นวาโลกตะวันตกมีศักยภาพมาก
พอ ในการหลอหลอมมาตรฐานในการดํารงชีวิตใหกับชาวจีนบางกลุมได อีกทั้งมีมาตรฐานของ
ชาวตะวัน ตกโดยการนํ าเสนอใหเห็น วา ตั ว ละครประเภทดั งกลาวมีบทบาทสําคัญ ในการเปน
แบบอย างที่ดี สําหรั บการดํ าเนิ น ชีวิ ต ของชาวจี น ในนวนิ ย ายเรื่ อง East Wind: West Wind
ผูประพันธไดนําเสนอใหเห็นถึงความตั้งใจ ที่สามีของกุยหลานตองการพาเธอไปดูความเปนอยูของ
ชาวตะวันตก เพื่อใหกุยหลานไดใชเปนแนวทางปรับปรุงการดําเนินชีวิตของเธอ ดังที่สามีไดกลาว
กับเธอ
‘To-morrow I will take you to a Western home, to see the
family of my old teacher who is an American. I want you to see
how Westerners care for their children, not that you may copy them
slavishly, but that you may enlarge your ideas.’57
คําพูดที่สามีของกุยหลานกลาวกับเธอวา เพื่อใหเธอไดขยายความคิดของเธอไดมากขึ้น จึง
เปนการแสดงใหเห็นวา ผูประพันธไดใหความสําคัญกับบทบาทของชาวตะวันตก วามีสวนทําให
ชาวจี น สามารถเปด โลกทัศน ที่แคบของตนใหกว างขึ้น ตลอดจนนํ าไปสูก ารใชเปน แบบแผน
สําหรับการดําเนินชีวิตเชนเดียวกับชาวตะวันตก ยิ่งไปกวานั้นผูประพันธไดนําเสนอถึงความรูสึก
ประหลาดใจของกุ ย หลาน หลั ง จากได พ บกั บ วิ ธี ก ารการเลี้ ย งบุ ต รที่ แ ตกต า งจากสั ง คมจี น
จนกลายเปนขอสงสัยสําหรับเธอเปนอยางยิ่งแลว ผูประพันธยังคงใชเหตุการณเดียวกันนั้นแสดงให
เห็นวาชาวตะวันตกไดใหความสําคัญตอความใกลชิดระหวางมารดากับบุตรไดเปนอยางดี
ดัง
ที่เพิรล เอส. บักไดบรรยายความรูสึกของกุยหลาน หลังจากที่ตัวละครเห็นการที่ชาวตะวันตกใหนม
บุตรดวยตนเอง โดยวิธีการเลี้ยงบุตรดังกลาวแตกตางจากประสบการณของตัวละครอยางแทจริง
56
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One of the surprising things I discovered was that the
foreign woman nursed her own child at the breast. I had not
thought of nursing mine. It is not customary among women of any
wealth or position, since slaves are abundant for this task.58
การบรรยายถึงความรูสึกของกุยหลานวา มีความประหลาดใจ หลังจากไดเห็นการที่มารดา
ใหนมบุตรดวยตัวเอง จึงนับเปนตัวอยางสําคัญที่สามารถชี้ใหเห็นวาผูประพันธพยายามเนนย้ําให
เห็นพัฒนาการในการเรียนรูทางวัฒนธรรมจากตะวันตกของชาวจีนบางคนวามีจุดเริ่มตนจากความ
สงสัยในสิ่งที่แปลกใหม และการที่กุยหลานไดเลาวาการกระทําของผูหญิงชาวตางประเทศดังกลาว
วาไมใช หลักปฏิบัติสําหรับคนชั้นสูงและมีฐานะอยางเธอจึงเปนตัวอยางในการอธิบายใหเห็นถึง
กระบวนการรับเอาวัฒนธรรมจากตะวันตกวาผูไดเรียนรูและพรอมที่รับเอาแนวคิดแบบตะวันตก
จะตองเผชิญกับความรูสึกขัดแยงกับคานิยมที่ถูกปลูกฝงมาอยางหลีกเลี่ยงไมได
จากเหตุ การณในลัก ษณะเดีย วกัน นี้ ผูวิจั ยยังพบว ากุยหลานมีบทบาทสําคัญในการเปน
ตัวแทนของคนรุนใหม ที่เริ่มมีความคิดในการรับเอาวัฒนธรรมจากตะวันตก อีกทั้งความประหลาด
ใจของกุยหลานที่มีหลังจากเรียนรูวัฒนธรรมตะวันตก ยังชวยอธิบายใหเห็นวาชนชั้นสูงผูมีโอกาส
ในการสรางปฏิสัมพันธกับชาวตางประเทศไดมากกวาชนชั้นลาง ดังนั้นชนชั้นสูงจึงมีโอกาสเรียนรู
และรับเอาวั ฒนธรรมตะวั นตกได มากกวา ในขณะเดีย วกัน เมื่อเปรียบเทีย บในประเด็น ของเพศ
สภาพกับการรับเอาวัฒนธรรมตะวั นตกของตั วละครจะพบอีก วา เพศชายเปนเพศที่มีโอกาสได
เรี ยนรูและรับเอาวั ฒนธรรมตะวัน ตกได มากกวาเพศหญิง เนื่องจากคานิย มของสังคมจีน ได ใ ห
อํานาจแกผูชายในการเลือกทางเดินใหกับชีวิตมากกวาผูหญิง จึงเปนที่สังเกตไดอยางชัดเจนวาผูช าย
จะมีโอกาสไปอยูและเรียนรูวัฒนธรรมตะวันตกไดอยางอิสระเทาที่พวกเขาจะทําได ในขณะที่สตรี
แมจะอยูในตระกูลชนชั้นสูงก็ตาม แตโอกาสในการเรียนรูวัฒนธรรมตะวันตกของพวกเธอก็ยอม
ตองขึ้นอยูกับสามี
นอกจากการสร า งตั ว ละครชาวตะวั น ตกให เ ป น แบบอย า งที่ ดี ข องชาวจี น แล ว
เพิร ล เอส. บักยั งคงแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาและความมีมาตรฐานในการดําเนิ นชีวิต ของ
ชาวตะวันตกผานการนําเสนอชีวิตของชาวจีนที่ไดรับอิทธิพลทางความคิดจากตะวันตกเชนเดียวกัน
หลังจากการอานนวนิยายตาง ๆ ของเพิรล เอส. บัก พบวาตัวละครชาวจีนที่ไดรับอิทธิพลความคิด
58
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จากตะวันตก ซึ่งมีบทบาทในฐานะเปนตัวแทนของชาวตะวันตก มักมีความคิดในเชิงปฏิวัติรูปแบบ
การดําเนินชีวิตแบบโบราณ พรอมทั้งนํารูปแบบการดําเนินชีวิตแบบตะวันตก ซึ่งถูกมองวาเปนสิ่ง
ที่ดีกวาเขามาแทนที่ นวนิยายหลายเรื่องไดแสดงใหเห็นถึงปฏิกิริยาของตัวละครประเภทดังกลาวที่
มีตอการรัดเทา โดยพวกเขามองเห็นวาการกระทําการรัดเทาเปนสิ่งที่ไมถูกตอง เพราะเปนวิธีการที่
ทรมานและเกิด ผลเสีย ตอร างกายและจิตใจของผูถูกกระทํา ในนวนิยายเรื่อง The First Wife
หลีหยวนผูมีโอกาสไปศึกษายังอเมริกาเปนเวลาเจ็ดป มีความตองการที่จะไมใหบุตรสาวของตน
รัดเทาอยางที่ชาวจีนสวนใหญนิยมกระทํากันในสมัยนั้น เขาจึงไดเขียนจดหมายมายังครอบครัวของ
เขาว า “เท า ของบุ ต รสาวของฉั น ห า มรั ด เป น อั น ขาด”59 เช น เดี ย วกั บ นวนิ ย ายเรื่ อ ง
East Wind: West Wind สามีของกุยหลานไดขอใหเธอเลิกรัดเทาภายใตการใหเหตุผลวาการรัดเทา
ทําใหเธอเสียสุขภาพและมีกระดูกเทางอผิดธรรมชาติ60
การนําเสนอถึงความคิดและพฤติกรรมของตัวละครตาง ๆ ดังกลาวยังแสดงใหเห็นวาโลก
ตะวันตกเปน ดินแดนแหงการเรียนรู และเคารพในเสรีภาพของประชาชนทุก คน นอกจากนี้การ
นําเสนอใหเห็นภาพของตะวันตก ในฐานะเปนดินแดนแหงเสรีภาพยังปรากฏอยูในเหตุการณใน
นวนิยายหลายเรื่องเชนเรื่อง The Promise เหมยลี่ไดกลายเปนเครื่องสะทอนถึงภาพของสตรีจีนใน
โลกตะวันตกที่พรอมไปดวยเสรีภาพและโอกาสที่เทาเทียมกับผูชายจนเธอกลายเปนสตรีที่มีโอกาส
ทางการศึกษาตางจากสตรีจีนทั่วไปที่ดอยโอกาสทางการศึกษา ดวยเหตุนี้จึงทําใหเหมยลี่รูสึกวา
“เธอตางจากหญิงทั่วไปเมื่อมาถึงเรื่องการใชสมองของเธอ”61
นอกจากการใหภาพการมีเสรีภาพเทาเทียมกันของโลกตะวันตก ผานการอธิบายถึงการ
ไดรับโอกาสทางการศึก ษาของสตรีจี นบางคนแลว เพิรล เอส. บักยังคงนําเสนอใหเห็นวาสังคม
ตะวันตกเปนสังคมที่ใหเสรีภาพในการเลือกคู โดยตัวละครสามารถตัดสินใจกระทําไดโดยตนเอง
โดยไมตองรอความเห็นหรือการยินยอมจากญาติผูใหญ ดังที่เคยเปนมาในอดีต ในนวนิยายเรื่อง
A House Divided ผูประพันธไดแสดงใหเห็นถึงความคิดและพฤติกรรมของอายหลาน ซึ่งถูกหลอ
หลอมแนวคิดอยางตะวันตกใหเธอตัดสินใจเลือกคูครองดวยตนเอง และคูครองของเธอก็เปนผูชาย
ที่แมของเธอไมคอยชอบนัก ในนวนิยายเรื่อง East Wind: West Wind พี่ชายของกุยหลานเลือกที่จะ
แตงงานกับสตรีชาวตางชาติดวยตนเอง โดยไมสนใจตอการตัดสินใจของมารดาแตอยางใดเปนตน
การกระทําของตัวละครทั้งสองจึงเปนการสะทอนถึงคานิยมของสังคมสมัยใหม ซึ่งมักปฏิเสธการ
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แตงงานโดยที่พอแมจัดการและเลือกที่จะหาคูครองดวยตนเอง62 การที่ผูประพันธไดใหภาพของ
สังคมตะวั นตกผานพฤติก รรมผานตัว ละครของชาวตะวั นตกและชาวจี น ที่ได รั บอิทธิพลทาง
ความคิด จากตะวั น ตกล ว นเปน การสะทอนให เห็น ว า ผูป ระพัน ธมุงเน น ที่จ ะเสนอภาพสังคม
ตะวันตก ในฐานะเปนสังคมที่นิยมสิทธิและเสรีภาพของปจเจกชนที่เหนือกวาสังคมจีน ยิ่งไปกวา
นั้นการตระหนัก ถึงความดีงามของโลกตะวันตกตลอดถึงความต องการในการใชชีวิตตามอยาง
ชาวตะวันตกยังปรากฏในนวนิยายเรื่อง East Wind: West Wind มีการอธิบายถึงความคิดของ
กุย หลานซึ่งมีค วามเห็น คลอยตามชาวตางชาติ หลังจากถูก หลอหลอมความคิด จากสามีข องเธอ
กุยหลานจึงเปนตัวละครที่มีบทบาทสําคัญในการสะทอนภาพของปจเจกชน ผูตองการออกจาก
กรอบแหงขนบเดิมอยางชัดเจน
Oh, I long to keep him to ourselves! I am reconciled to the
little foreign house and the strange ways if we can keep our son
here, just the three of us. But I know the proper traditions of our
people. It is not to be supposed that I may have my first-born for my
own. He belongs to all the family.63
ความคิดของกุยหลานดังกลาวจึงมีนัยชี้ใหเห็นวาคานิยมแบบตะวันตก มีสวนสําคัญในการ
จุดประกายความคิดของปจเจกชนชาวจีนใหปรารถนาจะออกไปจากขนบเกา ซึ่งกักขังเสรีภาพของ
พวกเขาไว ดว ยเหตุ นี้ก ารบรรยายถึงความคิด ของตัว ละครที่ก ลาววา เธอได ตระหนั กถึงความ
เครงครัดในขนบธรรมเนียมของเราอยูเชนกัน จึงนับเปนกลวิธีสําคัญในการใหภาพเชิงเปรียบเทียบ
การถูกจํากัดเสรีภาพของชาวจีน ซึ่งแตกตางจากสังคมตะวันตกอยางแทจริง จากตัวอยางเหตุการณ
ทั้งหมดทําใหผูอานเห็นไดชัดเจนวา การนําเสนอภาพของชาวตะวันตกไดผูกติดอยูกับการมีวิถีชีวิต
ที่เพียบพรอมไปดวยมาตรฐานและเสรีภาพ
เพิรล เอส. บักยังคงนําเสนอใหเห็นวาชาวตะวันตกมักเปนผูมีคุณธรรมซึ่งถือเปนมาตรฐาน
ทางจิตใจอยางสูงสง ตัวละครชาวตะวันตกในนวนิยายหลายเรื่องจึงมีบทบาทในการเปนตัวแทน
แหงความดี งามและแบบอย างที่ดี ใ หแกชาวจี น อยู เสมอ ในนวนิ ยายเรื่ อง Pavilion of Women
เพิร ล เอส. บัก ได สร างตั ว ละครบราเดอร อังเดร ใหเปน พระที่มีจิ ต ใจเมตตาและคอยใหค วาม
ชวยเหลือแกชาวจีนอยูเสมอ ผูประพันธไดเริ่มตนนําเสนอภาพของตัวละครบราเดอรอังเดรใหเปน
บุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตนเพื่อประโยชนของสังคมอยางแทจริง ลักษณะดังกลาวของตัว
62
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ละครถูกนําเสนอใหเห็นผานเหตุการณที่เขาไดเดินทางไปสอนหนังสือใหแกบุตรชายของมาดามวู
ในครั้งนั้นบราเดอรอังเดรไดแจงความประสงคของเขาใหมาดามวูทราบวาเขาไมตองการคาจางแต
อยางใดพรอมกับสอนมาดามวูวาศาสนาจะเปนสิ่งที่ดีกวา หากไมมีความเกี่ยวของกับลาภสักการะ64
ยิ่งไปกวานั้นผูประพันธไดนําเสนอใหเห็นถึงความเสียสละอันยิ่งใหญของบราเดอรอังเดรที่ไดอุทิศ
ตนใหแกสังคมโดยการรับอุปการะเด็กกําพราซึ่งถูกทอดทิ้งตามที่ตาง ๆ65นอกจากนี้เหตุการณใน
วันที่บราเดอรอังเดรเสียชีวิตจากการถูกทําราย ทําใหบรรดาเด็กกําพราภายใตการดูแลของเขาตาง
รองไหเสีย ใจอย างที่สุด การใหภาพเหตุ การณ ดั งกลาวจึ งนั บเปน กลวิธีใ นการเน นย้ํ าถึงความมี
เมตตาของชาวตะวันตกที่สามารถสรางความรักและความผูกพันใหกับชาวจีนไดเปนอยางดี
[…] The children came running into the room and
swarmed about the bed that was now a bier, all crying and
calling, “Father—father!” She saw that they were all girls, the
eldest not more than fifteen, and the older ones were carrying
little ones who could not walk. They leaned on Brother Andre’
and felt him with their little hands, and stroked his beard, and
they took the edges of their coats and wiped the blood from his
face, and they kept on crying.66
พฤติกรรมและความรูสึกของเด็กกําพร าที่มีตอการสูญเสีย บุคคลผูเปนที่รักทําใหเห็นว า
บราเดอรอังเดรไดกลายเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิ ตใจใหกับบรรดาเด็กทั้งหลายเหลานั้ น นอกจากนี้
ในนวนิยายเรื่อง Dragon Seed ผูประพันธไดแสดงใหเห็นถึงความเสียสละของชาวตะวันตกที่ยอม
อุทิศตนเพื่อประโยชนของประชาชนโดยปราศจากเงื่อนไขดังที่ผูประพันธไดนําเสนอเหตุการณใน
ครั้งที่ชาวจีนตกอยูภายใตภาวะสงครามจากการรุกรานของญี่ปุน เหตุการณดังกลาวทําใหชาวจีน
จํานวนมากไดเขาไปอาศัยอยูกับนางชี ในขณะเดียวกันเหตุการณที่เกิดขึ้นไดสะทอนใหเห็นบทบาท
ของนางชี ในฐานะเปนที่พึ่งของประชาชน ยิ่งไปกวานั้นการปฏิบัติหนาที่ของนางชีเกิดขึ้นภายใต
การตระหนั กวาพวกเธอไมมีอํานาจตอรองใด ๆ กับขาศึกผูมารุก ราน67 ด วยเหตุนี้ก ารนําเสนอ
เหตุการณดังกลาวจึงเปนการชี้ใหเห็นถึงความเปนผูมีคุณธรรมอันสูงสงในจิตใจของชาวตะวันตก
อย า งแท จ ริ ง สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ล ว นเป น กลวิ ธี สํ า คั ญ ของผู ป ระพั น ธ ใ นการนํ า เสนอให เ ห็ น ว า
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Buck, Pavilion of Women, p.116.
Ibid., p.209.
Ibid., p.208.
Buck, Dragon Seed, p.128.
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โลกตะวันตกมักถูกนําเสนอไวกับภาพของการมีมาตรฐานและเสรีภาพในการดําเนินชีวิตมากกวา
ชาวจีน โดยมาตรฐานและเสรีภาพดังกลาวไมเพียงแตถูกนําเสนอผานพฤติกรรมของตัวละครเพียง
เทานั้น หากแตเพิรล เอส. บักยังคงแสดงใหเห็นว าชาวตะวั นตกเปนบุค คลที่มีคุณธรรมอัน เปน
มาตรฐานทางจิตใจอีกดวยเชนกัน
จากการวิ เคราะหตั ว อย างเหตุ ก ารณ ทั้งหมดผูวิ จั ย สามารถสรุ ปได ว าการนํ าเสนอภาพ
ระหว างจี น และโลกตะวั น ตกของผูประพัน ธเกิด ขึ้น ภายใต ก ารใหคาของโลกทั้งสองที่ต างกัน
ผูวิจัยยังพบวาการที่ผูประพันธเปนชาวตะวันตกและมีความผูกพันและใกลชิดกับ “ความเปนจีน”
เปนอยางดี กอปรกับการตระหนักในความเปนชาวตะวันตกของผูประพันธทําใหเปนการยากที่จะ
ตัดสินวาเธอมีความเห็นทั้งหมดกับความเปนจีนอยางไร ทั้งนี้เพราะผูประพันธมีจุดยืนตอโลกทั้ง
สองที่คลุมเครือกลาวคือ ผูประพันธไมไดเปนนักประพันธชาวจีนที่นําเสนอเรื่องของประเทศจีน
หรือเปนชาวตะวันตกที่พยายามนําเสนอเรื่องของจีนตามอยางนักเขียนชาวตะวันตก เชนนักเขียน
สวนใหญ เนื่องจากหากพิจารณาจากประวัติของเธอจะพบวา เพิรล เอส. บักมี ความสัมพันธกับ
ประเทศจีนมาโดยตลอด จนทําใหเธอเกิดความผูกพันกับ “ความเปนจีน” แตการที่เธอตระหนักวา
เธอเปนชาวตะวันตกรวมทั้งจากการประสบเหตุการณเลวรายในชีวิตสมัยอยูที่ประเทศจีนถึงสอง
ครั้งทําใหเธอเกิดความคิดวาเธอเปนชาวตางประเทศซึ่งไมไดเปนพวกเดียวกับชาวจีนอยางที่เธอเคย
คิด ในตอนเด็ ก แต อยางใด ด ว ยเหตุ นี้น วนิ ย ายของเพิร ล เอส. บัก จึ งมีลักษณะการตี ค วามโลก
ตะวันออกที่ตางจากนักเขียนชาวตะวันตกและตะวันออกโดยทั่วไป แมภาพระหวางตะวันออกกับ
ตะวันตกจะมีการใหคาที่แตกตางกันบาง แตการใหคาความแตกตางระหวางดินแดนทั้งสองไมใช
ความแตกตางแบบขั้วตรงขามอยางที่นักเขียนตะวันตกสวนใหญนําเสนอเรื่องราวของตะวันออก
ด ว ยการตี ค วามของชาวตะวั น ตก (Orientalism) ซึ่ง ลัก ษณะการเขีย นดั งกลา วตะวั น ตกจะถู ก
นําเสนอดวยภาพของความยิ่งใหญและการครอบครองคุณสมบัติดานดีไว ในขณะที่ตะวันออกจะ
ถู ก มองว า เป น ความด อ ย 68 จากเหตุ ผ ลที่ ก ล า วมาทั้ ง หมดจึ ง ทํ า ให ส รุ ป ว า การเสนอภาพ
“ความเปน จี น ” ในมุม มองของเพิ ร ล เอส. บั ก จึ งเปน การผสมผสานระหว างการยอมรั บ และ
วิพากษวิจารณในสิ่งที่เธอไมเห็นดวยกับความเปนจนบางประการ ทามกลางการสอดแทรกมุมมอง
(ในเชิงยกยอง) ความเปนตะวันตกใหปรากฏอยูในวรรณกรรมของเธออยูเสมอ
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Said Edward, Orientalism (New York: Vintage Books, 1979), p.39-40.

บทที่ 6
บทสรุป
จากการศึกษางานของเพิรล เอส. บักทั้ง 9 เรื่อง สามารถสรุปไดวานวนิยายทั้งหมดลวนถูก
ประพันธขึ้นเพื่อนําเสนอใหผูอานเห็นถึงมุมมองดานตางๆของประเทศจีนทั้งสิ้น เหตุผลดังกลาว
สืบเนื่องมาจากการที่ผูประพันธมีความใกลชิดและผูกพันกับความเปนจีนมาตลอดชีวิต ทําใหเธอ
นําเอาประสบการณที่เรียนรูจากความเปนจีนมานําเสนอในนวนิยายของเธอ นอกจากนี้แมวานว
นิยายของเพิรล เอส. บักแตละเรื่องจะถูกนําเสนอใหมีเนื้อหาแตกตางกันไปตามความประสงคของ
ผูประพันธก็ตาม แตนวนิยายทั้งหมดยังคงมีจุดรวมกันในการนําเสนอภาพของประเทศจีนทั้งสิ้น
โดยผูวิจัยไดวิเคราะหและแยกประเด็นดังกลาวไวเปน 3 ประเด็นดังตอไปนี้
1. ภาพของประเทศจีนในนวนิยาย
2. ภาพของสตรีจีนในนวนิยาย
3. ทัศนคติของผูประพันธที่มีตอ “ความเปนจีน”
จากการวิเคราะหถึงภาพของประเทศจีนในนวนิยายสามารถสรุปไดวา ภาพของประเทศจีน
ที่ปรากฏในนวนิ ย ายสามารถแยกออกเปน ประเด็ น ย อยอีก สี่ป ระเด็ น ได แก สั งคมปต าธิปไตย
สังคมชนชั้นลาง สังคมชนชั้นสูงและสังคมในยุคแหงความเปลี่ยนแปลง สําหรับประเด็นเกี่ยวกับ
ภาพสังคมปตาธิปไตย ผูประพันธไดชี้ใหเห็นวาคานิยมของชาวจีนในอดีต (กอนการเปลี่ยนแปลง
การปกครองเปน ระบอบคอมมิว นิ ส ต ) ที่นิ ย มแนวคิ ด แบบป ต าธิ ไตย ทํ าใหเ กิ ด พฤติ ก รรมที่
แสดงออกถึงอคติทางเพศ กลาวคือการยกยองบุรุษเพศมากกวาสตรีเพศ ในขณะเดียวกันคานิยม
ของสังคมดั งกลาวกอใหเกิด การกดขี่สตรี เพศอย างรุ น แรง ในเบื้องต น ผูอานสามารถพบได ว า
ตัว ละครในนวนิ ย ายหลายเรื่องมีค วามปรารถนาที่จ ะได บุต รชายในฐานะเปน สมาชิก ใหมข อง
ครอบครัว แทบทั้งสิ้น ทั้งนี้หากภรรยาหรื อสะใภ ใ หกําเนิ ด บุต รสาว มัก จะมีก ารแสดงออกถึง
พฤติ ก รรมไมพอใจต อทารกแรกเกิด อย างชัด เจน อีก ทั้งการเลี้ย งดู บุต รชายและบุต รหญิ งของ
ตัวละครมักจะมีความแตกตางกันอยางชัดเจน บุตรชายมักจะไดรับการเลี้ยงดูเปนอยางดีตลอดจน
ไดรับโอกาสที่ดีในชีวิตและมีอภิสิทธิ์ที่เหนือบุตรสาวอยูเสมอ ยิ่งไปกวานั้นผูอานยังสามารถพบอีก
วาสถานภาพของตัวละครหญิงสวนใหญอยูในสภาพที่เปราะบางกวาตัวละครชาย กลาวคือพวกเธอ
มักอยูในภาวะเสี่ยงตอการเผชิญกับเหตุการณอันเลวรายในชีวิตตลอดจนเปนตกเปนฝายถูกกระทํา
โดยผูชาย ตามคานิยมที่สืบทอดตอกันมาเปนเวลานับพันป ผูวิจัยพบวาตัวละครผูหญิงมักถูกปฏิเสธ
จากครอบครัวของเธอ ดังจะเห็นไดจากการที่พวกเธอถูกขายในคราวที่ครอบครัวประสบกับปญหา
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ทางการเงิน หรือการที่พวกเธอไมมีสิทธิในการรับมรดกของตระกูล รวมถึงการที่คานิยมของสังคม
ไดกําหนดใหพวกเธอตองเชื่อฟงและอยูภายใตการดูแลจากผูชายตลอดชีวิต ทั้งจาก บิดาและสามี ยิง่
ไปกวานั้นนวนิยายหลายเรื่องไดสะทอนใหเห็นวาผูหญิงอยูในสภาพที่ไมตางจากการวัตถุที่สังคม
กําหนดใหพวกเธอกลายเปนสิ่งตอบสนองความตองการของผูชาย เพื่อแลกกับการดูแลจากผูชาย
เชนการรัดเทาที่ตัวละครตองทําเพื่อดึงดูดความสนใจจากสามีและใหสามีดูแลตน
ในประเด็นของชนชั้นลางของสังคมผูวิจัยมุงเนนถึงการวิเคราะหภาพของการเผชิญชะตา
กรรมที่ทุกขยากของชั้น ลาง โดยแบงออกเปนประเด็นย อยสองประเด็น ได แก ชาวนาและหญิ ง
รับใช สําหรับการวิเคราะหในประเด็นชีวิตของชาวนา ในเบื้องตนพบวาตัวละครชาวนานับเปน
ตัวอยางสําคัญที่สะทอนถึงความยากลําบากในการดํ ารงชีวิ ตของชาวจีนระดับลางไดเปนอยางดี
ผูอานสามารถเห็นไดวาตัวละครชาวนาสวนใหญตองเผชิญกับปญหาตางๆในการทํานาอยางสาหัส
กลาวคือการเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในลักษณะตางๆ เชน ทุพภิกขภัย อุทกภัย การรุกราน
จากสัตวที่เปนภัยตอพืช นอกเหนือไปจากการที่ชาวนาตองเผชิญกับการเอารัดเอาเปรียบจากเจาของ
ที่นาที่พยายามรีดนาทาเรนพวกเขาอยางถึงที่สุด สงผลใหชาวนาสวนใหญแทบไมมีโอกาสยกฐานะ
ของตนใหดีขึ้นจากเดิม ตลอดจนตองจมอยูในวังวนแหงความยากจนไปชั่วลูกชั่วหลาน นอกจากนี้
ความยากจนยั งมี สว นทํ าใหช าวนาบางคนต อ งตั ด สิ น ใจทํ าในสิ่ง ที่ขั ด ต อหลัก จริ ย ธรรมและ
ความรูสึกของตนเพื่อเปนทางรอดใหกับตนและครอบครัว เชนการฆาบุตรสาวหลังจากใหกําเนิด
การขายบุตรสาวใหเปนคนใชในบานเศรษฐีเปนตน อยางไรก็ตามแมจะมีตัวละครชาวนาบางตัวที่
สามารถประสบความสําเร็จในชีวิตตางจากชาวนาทั่วไป แตความสําเร็จดังกลาวเกิดจากความมีโชค
เฉพาะบุคคลเปน ปจ จั ยสําคัญ โดยหาไดเกิด จากความอุต สาหะของตั วละครเพียงอย างเดี ยวไม
อีกทั้งตัวละครดังกลาวก็ยอมตองผานชะตากรรมอันเลวรายอยางสาหัสกอนจะไดพบกับความสุข
สบายเชนกัน
สําหรับการนําเสนอชะตากรรมที่ทุกขยากของตัวละครหญิงรับใชผูวิจัยพบวาสาเหตุของ
การเปนหญิงรับใชเกิดจากการที่เธอถูกพอแมขายใหกับบานของเศรษฐี ในยามที่ครอบครัวประสบ
ปญหาทางการเงิน และหลังจากการถูกขายแลวชีวิตของพวกเธอไดกลายเปนสมบัติของเจานายโดย
สิ้น เชิง โดยพวกเธอตกอยู ใ นภาวะจํ ายอม ไมสามารถกําหนดทางเดิ น ของชีวิ ต ได แต อย างใด
ยิ่งไปกวานั้นผูอานจะพบวาพวกเธอจะตกอยูในภาวะเสี่ยงตอการถูกทารุณจากเจานายและบรรดา
ญาติดวยวิธีการตางๆ ทั้งการใชงานหนัก การทารุณทางรางกาย การทารุณทางเพศ ตลอดทั้งการถูก
ขายใหกับคนอื่นที่มาชื้อตัวเธอตอไป อยางไรก็ตามแมจะมีตัวละครคนใชบางตัวที่มีความเปนอยู
อยางสบายแตกตางจากคนใชทั่วไป แตนับวาตัวละครประเภทดังกลาวมีจํานวนนอยมากเมื่อเทียบ
กับจํ านวนของตั วละครคนรั บใชทั้งหมด ผูประพัน ธยั งแสดงใหเห็น เงื่อนไขของคนรั บใชที่มี
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จํานวนนอยเหลานั้นวาพวกเธอก็ตองแลกกับการทําใหตนเปนที่พอใจของเจานายดวยวิธีการตางๆ
จึงจะไดมาซึ่งฐานะที่สบายกวาคนใชโดยทั่วไป และแมจะมีความสบายมากกวาคนใชโดยทั่วไป
แลวก็ตามแตพวกเธอก็ยังตองมีชีวิตอยูภายใตการกําหนดจากเจานายอีกเชนกัน โดยที่ไมสามารถ
เลือกทางเดินใหกับตนเองอยางเต็มที่
สําหรับประเด็นของชนชั้นสูง พบวาผูประพันธไดนําเสนอใหเห็นวาชนชั้นสูงมีชีวิตความ
เปนอยูอย างสุขสบายเหนือชนชั้นลางอยางแทจริง และเปนที่ปรากฏอยูบอยครั้งที่เหตุการณใ น
นวนิยายหลายเรื่องแสดงใหเห็นวากิจกรรรมหลายอยางในแตละวันของชนชั้นสูงไมไดเกิดขึ้นเพื่อ
ความอยูรอดของชีวิต เชน เดี ยวกับคนชั้นลาง หากแต เปน การกระทําเพื่อเพิ่มความสุขและความ
สบายใหกับชีวิตมากขึ้นเทานั้น นอกจากนี้ชนชั้นสูงยังเปนกลุมคนที่ไดรับโอกาสที่ดีเหนือจากชน
ชั้นลางอีกเชนกัน เชนโอกาสทางการศึกษา โอกาสในการหาความสะดวกสบายใหกับชีวิต เปนตน
ตัวละครชนชั้นสูงจึงเปนการสะทอนถึงการมีชีวิตอยางสุขสบายและมีความเปนอยูที่ฟุมเฟอยเหนือ
ความจําเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต อยางไรก็ตามแมตัวละครชนชั้นสูงจะถูกนําเสนอใหเห็นวา
เปนกลุมคนที่มีความสุขทางดานรางกายมากกวาชนชั้นลางก็ตาม แตผูประพันธไดแสดงใหเห็นถึง
ผลเสียของการเปนชนชั้นสูงดวยเชนกัน ในเบื้องตนพบวาครอบครัวชนชั้นสูงมักอยูในภาวะเสี่ยง
ตอการเกิดความวุนวายในครอบครัว เนื่องจากครอบครัวชนชั้นสูงสวนใหญเปนครอบครัวขยายทีม่ ี
สมาชิกอยู รว มกัน เปนจํ านวนมาก จากเหตุ ผลดั งกลาวทําใหเกิด การกระทบกระทั่งกัน ระหว าง
สมาชิกในครอบครัวไดงาย เชนปญหาระหวางแมสามีกับลูกสะใภ การทะเลาะกันระหวางบุตรกับ
ภรรยานอย เปนตน นอกจากนี้การมีสมาชิกอยูรวมกันภายในครอบครัวเปนจํานวนมากไดสราง
ปฏิสัมพันธอันเหินหางใหกับสมาชิกในครอบครัวโดยปริยาย
นอกจากนี้ก ารศึกษางานของเพิรล เอส. บัก ทําใหผูอานสามารถเห็นถึงสังคมในยุค ของ
ความเปลี่ยนแปลง ผูวิจัยไดแยกประเด็นดังกลาวออกเปนสองประเด็นไดแก สังคมที่รับวัฒนธรรม
จากตะวัน ตก และสังคมทามกลางสงครามกับการฝกใฝอํานาจ สําหรั บประเด็ นของสังคมที่รั บ
วัฒนธรรมตะวันตกพบวาการรับวัฒนธรรมตะวันตกไดสรางความเปลี่ยนแปลงใหกับคนในสังคม
จีนทั้งดานวิถีชีวิต ความเปนอยู ตลอดจนทัศนคติของปจเจกชนและคานิยมของสังคมใหแตกตางไป
จากอดีต ในเบื้องตนพบวาการรับเอาวัฒนธรรมจากตะวันตกมักเกิดจากกลุมปจเจกชนทีม่ โี อกาสไป
เรี ย นในต างประเทศ แลว ได รั บการหลอหลอมวิ ธีการคิดอย างตะวั น ตก เมื่อพวกเขากลับมายั ง
มาตุภูมิก็ไดนําสิ่งเหลานั้นกลับมาเผยแพรใหกับคนใกลชิดและคนทั่วไป นอกจากนี้สาเหตุของการ
เขามาของวัฒนธรรมตะวันตกในจีนยังเกิดจากจากการที่ชาวจีนมีปฏิสัมพันธกับชาวตะวันตกและ
เรียนรูจากฝายหลัง ซึ่งการรับวัฒนธรรมในลักษณะดังกลาวสามารถพบไดกับตัวละครที่อาศัยอยูใ น
เมืองทาสําคัญของจีนที่ชาวตะวัน ตกอาศัยอยูเปน จํานวนมาก เชน เซียงไฮ เปน ตน ยิ่งไปกวานั้ น
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ผูประพันธไดนําเสนอใหเห็นวาการรับอิทธิพลจากตะวันตกเปนสาเหตุใหเกิดความขัดแยงระหวาง
คนรุนเกาที่มีความคิด แบบอนุรัก ษนิยมกับคนรุนใหมอยางหลีกเลี่ยงไมได นอกจากนี้เหตุการณ
ในนวนิยายเกี่ยวกับประเด็นดังกลาวยังสะทอนใหเห็นถึงพัฒนาการของตัวละครในการปรับตัวเอง
เขาสูความทันสมัยอยางตะวันตกดวย
ในประเด็นของการนําเสนอสังคมทามกลางสงครามกับการฝกใฝอํานาจ ผูวิจัยพบวาสภาพ
สังคมดังกลาวไดสรางความทุกขและการเปลี่ยนแปลงใหกับประชาชนเปนอยางมาก การดํารงชีวิต
ของประชาชนในอดีตเคยมีความเรียบงายและสงบสุข ไดเปลี่ยนไปในทิศทางที่แตกตางจากเดิมโดย
สิ้นเชิง ประชาชนตองกลายเปนผูมีสวนรับรูในประสบการณอันเลวราย รวมทั้งถูกบังคับใหเขารวม
ในการทําสงครามอยางหลีกเลี่ยงไมได ผลลัพธจากสงครามไมเพียงแตทําลายบานเมืองใหไดรั บ
ความเสียหายจนประชาชนตองไรที่อยูและกลายเปนผูอดอยากเทานั้น สงครามยังสงผลตอจิตใจของ
ประชาชนใหเปลี่ยนไปกลาวคือ ประชาชนไดกลายเปนผูที่มีชีวิตอยูดวยความหวาดกลัว ในขณะที่
หลายคนถูกสงครามหลอหลอมใหกลายเปนผูมีจิตใจหยาบกระดางและมักกระหายในการประหาร
ขาศึก อยางไรก็ตามแมผูประพันธจะแสดงใหเห็นถึงผลลัพธดานลบโดยสวนใหญ แตการนําเสนอ
เหตุการณชวงสงครามไดทําใหเห็นถึงความรักชาติและความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันของจีนที่มีตอ
การตอต านการรุ กรานของกองทัพญี่ปุน เชน กัน นอกจากนี้ ในประเด็ นของการนํ าเสนอสังคม
ทามกลางการฝกใฝอํานาจของกลุมนายพลผูมีกําลังทหารยังคงนําเสนอในทิศทางเดียวกับสังคม
ทามกลางสงคราม เนื่องจากการฝกใฝอํานาจของกลุมนายพลไดสรางความเปลี่ยนแปลงใหเกิดกับ
ปจเจกชนและสังคมจีนอยางมากมาย ประชาชนตองใชชีวิตอยูดวยความหวาดกลัวภัยสงครามอัน
เกิดจากการตอสูแยงชิงดินแดนของบรรดานายพลกลุมตางๆ อีกทั้งประชาชนยังมีความหวาดกลัว
ต อ การตกเป น เหยื่ อ ของการฝ ก ใฝ อํ า นาจของบรรดานายพลที่ มั ก ใช กํ า ลั ง ทหารบั ง คั บ เอา
ผลประโยชนจากพวกเขาหรือบังคับใหประชาชนมีสวนรวมในสงครามเพื่อสรางฐานอํานาจของ
นายพลให ยิ่ งใหญ ยิ่ งๆขึ้ น ไป นอกจากนี้ ยั ง พบว า ผูป ระพั น ธ ไ ด ใ ช นํ า เสนอความเปน อยู แ ละ
พฤติก รรมของนายพลเพื่อเน นใหเห็น วาแทที่จริ งพวกเขาตางทําสงครามเพื่อผลประโยชนและ
ความสุขสบายของตนเองทั้งสิ้น
ในบทที่ สี่ ผู วิ จั ย ได วิ เ คราะห ถึ ง ภาพของสตรี จี น ที่ ผู ป ระพั น ธ นํ า เสนอในนวนิ ย าย
และสามารถสรุปไดวา ภาพของสตรีจีนที่ปรากฏในนวนิยายสามารถแยกออกเปนประเด็นยอยอีก
สามประเด็ นได แก มารดา ภรรยาและปฏิสัมพันธร ะหว างแมสามีกับลูกสะใภ สําหรับประเด็ น
เกี่ยวกับภาพของมารดา ผูประพันธไดชี้ใหเห็นวาตัวละครมารดามีลักษณะสอดคลองกับมารดาใน
แบบฉบับสากล กลาวคือการเปนมารดาที่มีความรักและความเสียสละตอบุตรโดยปราศจากเงื่อนไข
หากแตสภาพแวดลอมและการเผชิญ กับสถานการณบางอย างของตัว ละครแม ทําใหตั วละครมี
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ลักษณะของความเปนแมแบบจีนมากยิ่งขึ้น แตเมื่อพิจารณาจากพฤติกรรมของแม ผูอานจะสามารถ
เห็นไดวาตัวละครมารดาสวนใหญมักจะคอยเลี้ยงดูและดูแลบุตรของตนเองเปน อยางดีอยู เสมอ
ในเบื้องตนพบวา การที่ตัวละครมารดามีความรักตอบุตรทําใหพวกเธอสามารถยกจิตใจใหอยูเหนือ
ความหวาดกลัวในการคลอดบุตร อีกทั้งความรักที่มีตอบุตรดังกลาวยังกลายเปนการสรางพลังให
เกิดขึ้นกับตัวเธอหลังการคลอดบุตรไดเชนกัน ยิ่งไปกวานั้นการเลี้ยงดูบุตรของตัวละครมารดาเปน
การเลี้ ย งดู อย างปราศจากอคติ ทางเพศ ซึ่งมั ก จะแตกต างจากบิด าในนวนิ ย ายหลายเรื่ องที่ใ ห
ความสําคัญกับบุตรชายมากกวาบุตรสาว จากการที่มารดาเปนผูใหความรักและความเสียสละแก
บุตร มารดาจึงกลายเปนผูที่บุตรมีความผูกพันมากกวาบิดา กลาวคือสําหรับบุตรแลว บิดาเปนผูมี
อํานาจสูงสุดในครอบครัวที่บุตรตองใหความเคารพ สิ่งที่เกิดขึ้นจึงสงผลใหปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้น
ระหวางมารดากับบุตรมีความแนนแฟนมากยิ่งขึ้น
ในประเด็น เกี่ย วกับการใหภาพของมารดาผูเขมแข็ง ผูอานสามารถพบวาสตรีจีน ที่เปน
มารดาผูเขมแข็งถูกนําเสนอใหเห็นตั้งแตชวงเวลาที่ตัวละครเริ่มตั้งครรภ กลาวคือเธอมักจะไมได
รับการเอาใจใสอยางที่สตรีมีครรภควรจะไดรับจากครอบครัว ในทางกลับกันเธอตองทํางานหนัก
จนกระทั่งนาทีสุดทายที่สามารถทําได และในบางครั้งการคลอดของเธอเปนไปอยางยากลําบากโดย
ที่เธอตองทําการคลอดบุตรดวยตนเองเพียงลําพัง ยิ่งไปกวานั้นหลังจากการคลอดบุตรแลว เธอก็ไม
มีเวลาสําหรับพักฟนรางกายจากความเจ็บปวดออนเพลีย หากแตตองกลับไปทํางานหนักตามปกติ
นอกจากนี้ความเปนแมผูเขมแข็งยังคงเกิดขึ้นในชวงเวลาที่เลี้ยงดูบุตรอยางยากลําบาก โดยเฉพาะใน
คราวเกิดทุพภิกขภัย ตัวละครมารดาไมเพียงแตตองทุกขยากกับการตอสูเพื่อใหบุตรอยูรอดเทานั้น
หากแตในบางครั้งเธอตองตัดสินใจฆาบุตรเพื่อเปนทางออกใหบุตรพนจากความอดอยากและตอง
ตายในที่สุด นอกจากนี้ไมเพียงแต ความทุก ขยากทางรางกายที่เกิด ขึ้นกับตัว ละครมารดาเทานั้ น
หากแตมีนวนิยายหลายเรื่องที่แสดงใหเห็นถึงความเขมแข็งที่ตองเผชิญกับความทุกขยากทางจิตใจ
จากการกระทําของสามีดวยประการตางๆ เชนการอยูกับสามีโดยปราศจากความรัก การมีเมียนอย
ของสามี ต ลอดจนการหนี ไปของสามี แ ละปล อ ยให เ ธอเลี้ ย งบุ ต รเพี ย งลํ า พั ง ท ามกลางความ
ยากลําบากและความอับอาย
ในประเด็นเกี่ยวกับการนําเสนอภาพของภรรยาผูวิจัยไดแยกออกเปนประเด็นในการศึกษา
เปนสามประเด็นไดแก ภรรยาหลวงและ ภรรยานอย สําหรับประเด็นของภรรยาหลวงและภรรยา
นอยพบวาในเบื้องตนตัวละครทั้งสองประเภทดังกลาวถูกนําเสนอใหเห็นวาเงื่อนไขของการเปน
ภรรยาที่แตกตางกัน กลาวคือ การเปนภรรยาหลวงมักเกิดจากการจัดการแตงงานโดยญาติผูใหญ
ของทั้งสองฝาย และการเปน ภรรยาน อยมัก เกิด จากความพอใจของสามีที่ต องการมีภรรยาน อย
ภรรยานอยจึงมักเปนผูมีรูปลักษณงดงามและเปนที่พอใจของสามีในเบื้องตน อยางไรก็ตามการ
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เลือกมีภรรยานอยสวนใหญมักเกิดกับสามีซึ่งเปนชนชั้นสูงของสังคม ทําใหความเปนอยูของภรรยา
นอยมีความเปนอยูที่สุขสบายเปนสวนใหญ อยางไรก็ตามผูอานจะพบวาการแตงงานระหวางสามี
กับภรรยาหลวงมักไมไดเกิดขึ้นจากความรักของคนทั้งสองฝาย หากแตเปนการรับผิดชอบหนาที่
ในฐานะเปนตัวแทนของตระกูลของแตละฝายเทานั้น จากเหตุผลดังกลาวทําใหภรรยาหลวงถูกผูก
ติดไวกับการมีสวนรับผิดชอบภาระในครอบครัวรวมกับสามี ภรรยาหลวงจึงไมไดเปนตัวละครที่มี
ความเปนอยูอยางสุขสบายเพียงอยางเดียวแมวาเธอจะอยูในครอบครัวชนชั้นสูงก็ตาม นอกจากนี้
ผูอานสามารถเห็นไดวาการนําเสนอรูปลักษณของภรรยาหลวงมักขึ้นอยูกับฐานะทางครอบครัวของ
เธอ กลาวคือ หากเปนภรรยาหลวงในครอบครัวมีฐานะ ภรรยาหลวงมักถูกนําเสนอใหเปนผูที่มี
ความงามซึ่งสอดคลองกับการไดรับการเลี้ยงดูเปนอยางดีของเธอ ในทางกลับกันหากเปนภรรยา
หลวงในครอบครัวของชนชั้นลาง ภรรยาหลวงจะมีความบกพรองในรูปสมบัติและไมเปนที่พอใจ
แกสามีมากนัก หากแตพวกเธอจะมีคุณสมบัติของความเปนแมศรีเรือนที่เดนชัด อยางไรก็ตามจาก
การที่ภรรยาหลวงทั้งที่อยูในครอบครัวชนชั้นสูงและชนชั้นลางมีสวนสําคัญในการแบงเบาภาระ
ของสามี ทําใหในที่สุดแลวพวกเธอมีอํานาจเหนือจิตใจสามีหรือสมาชิกในครอบครัวเปนอยางดี
ในขณะที่ภรรยานอยอาจจะถูกมองวาเปนผูสามารถใชอํานาจของเรือนรางควบคุมพฤติกรรมของ
สามีใหเปนไปตามที่เธอตองการในเบื้องตนได ก็ตาม แต ความรูสึก ของสามีที่มีตอเธอมักเปนไป
อยางฉาบฉวยและรอวันหมดไปในที่สุดหากเธอไมใชความดีสรางความผูกพันกับสามี
การวิเคราะหในบทที่หาทําใหเห็นไดชัดเจนวาเพิรล เอส. บักไดใชทัศนคติสวนตัวของเธอ
วิพากษวิจารณสังคมจีนทั้งในดานแนวคิดความเชื่อ และวิธีการดําเนินชีวิต ผูอานสามารถพบวาตัว
ละครชาวจีนสวนใหญเปนเครื่องมือสําคัญของผูประพันธในการการสะทอนภาพของการเปนสังคม
ที่ ต อ ต า นหลั ก การของเหตุ แ ละผล (ตามความคิ ด ของตะวั น ตก) และยึ ด ติ ด ในขนบดั้ ง เดิ ม
จากเหตุผลดังกลาวทําใหภาพรวมของสังคมจีนกลายเปนสังคมของคนที่ไมปฏิเสธความเปนไปของ
โลก สงผลใหไมสามารถปรับตัวสูโลกสมัยใหม (และไมสามารถหาความสุขในการดําเนินชีวิตได
อยางถูกตองเหมาะสมเทากับชาวตะวันตกได) ในขณะเดียวกันผูประพันธไดนําเสนอโลกตะวันตก
ใหเปนดินแดนที่มีความเจริญกาวหนาทางวิทยาการและเทคโนโลยีที่ ผานการยกยองของชาวจีนทีม่ ี
โอกาสใชชีวิต ในตะวั นตก และชาวจี นทั่วไปที่ย อมรับในความเปน อารยประเทศของตะวัน ตก
คุณสมบัติของตะวันตกดังกลาวยังทําใหตะวันตกอยูในฐานะเปนผูนําพาจีนเขาสูสังคมที่เจริญไดอีก
เชนกัน ยิ่งไปกวานั้นสังคมตะวันตกยังเปนสังคมที่ประชาชนมีวิถีชีวิตที่มีมาตรฐานและเสรีภาพ
ภาพดานต างๆของตะวัน ตกจึงกลายเปนแบบแผนสําคัญใหกับจี นไดดํ าเนิน รอยตามเพื่อพัฒนา
สังคมและปจเจกชนสูความเปนอารยะเชนเดียวกับตะวันตก
จากการวิ เคราะหถึงการนําเสนอภาพของประเทศจี นและทัศนคติ ของผูประพันธที่มีต อ
ความเปนจีนดังกลาว ชี้ใหเห็นวาแมผูประพันธจะมีความรักและความผูกพันกับประเทศจีนมาตลอด
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ชีวิตของเธอ แตจากการที่เธอมีความเปนตะวันตกอยูในสายเลือด ทําใหทิศทางในการนําเสนอภาพ
ของโลกตะวันตกกับโลกของตะวันออกในนวนิยายมีความเดนและดอยกวากันอยางเห็นไดชัด แม
ภาพเกี่ยวกับประเทศจีนและโลกตะวันตกที่ผูประพันธนําเสนอจะสอดคลองกับขอเท็จจริงทาง
ประวัติศาสตรก็ตาม แตก็ไมสามารถปฏิเสธไดวาการนําเสนอภาพประเทศจีนของเพิรล เอส. บัก
แฝงไปดวยความอคติในการใหคาดินแดนทั้งสองทั้งสอง นอกจากนี้การที่ผูประพันธอยูในสภานะที่
คลุมเครือกลาวคือ ผูประพันธไมใชชาวจีนที่เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองจีนและแตกตางจากนักเขียน
ชาวตะวันตกทั่วไปที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองจีน ดังนั้นการแสดงทัศนะเกี่ยวกับความเปนจีน
จึ งมี ทั้ง การยอมรั บในสิ่ งที่ เธอเห็ น ด ว ย และการปฏิ เสธในสิ่ งที่เ ธอไม เห็ น ด ว ย พร อมทั้ง การ
สอดแทรกการยกยองตะวันตกในวรรณกรรมของเธออยูเสมอ
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