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บทความเรื่องการประกอบสรางความเปนสตรีในวรรณกรรมพื้นบานชาวหุย
สาธารณรัฐประชาชนจีน นี้ มีวัตถุประสงค เพื่อสังเคราะหการประกอบสรางความเปน
สตรีที่ปรากฏในวรรณกรรมพื้นบานชาวหุย ในมุมมองการประกอบสรางความเปนสตรี
5 ประเด็นหลัก ไดแก การประกอบสรางความเปนสตรีในฐานะแมการประกอบสราง
ความเปนสตรีในฐานะลูกสาวของพอ การประกอบสรางความเปนสตรีในฐานะภรรยา
การประกอบสรางความเปนสตรีในฐานะลูกสะใภอกตัญู และการประกอบสรางความ
เปนสตรีในฐานะความเปนผูน าํ ครอบครัว ผลการวิเคราะห พบวา การประกอบสรางความ
เปนสตรีในวรรณกรรมพืน้ บานชาวหุย มีความหลากหลาย แนวคิดการประกอบสรางความ
เปนสตรี ไดรบั อิทธิพลจากวัฒนธรรมจีน (วัฒนธรรมฮัน่ ) และวัฒนธรรมอิสลาม ความเปน
สตรีในวรรณกรรมพื้นบานชาวหุย นําเสนอการชื่นชมผูหญิงที่มีปญญาฉลาดหลักแหลม
และยกยองสตรีวามีอํานาจเหนือกวาชายในบางเรื่อง
คําสําคัญ: การประกอบสรางความเปนสตรี วรรณกรรมพื้นบานชาวหุย
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Abstract
The article on the composition of women in folk literature of the
Hui people of the People’s Republic of China. The purpose is to synthesize
the composition of the female as it appears in folk literature. In view of the
creation of women as the five main issues are the creation of women as
mothers. The creation of a woman as a daughter. The creation of a woman
as wife. The creation of a woman as a ungrateful daughter-in-law. Creating a
woman as a leader All these analyzes show that the composition of women
in Hui folk literature is diverse. The concept of female empowerment is
influenced by the Han and Islamic cultures. A woman in Hui folk literature
offers an admiration for intelligent women. Praise women for dominating
men in certain matters.
Keywords: Femininity Construction, Folk literature of Hui
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บทนํา
ชาวหุยเปนชนกลุมนอยกลุมหนึ่ง ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน กลุมชน
ชาวหุยนี้เริ่มกอตั้งแตปลายราชวงศหยวน (ค.ศ.1271-1368) กระจัดกระจายเปนกลุม
ใหญที่สุดในประเทศ นับถือศาสนาอิสลาม อาศัยอยูรวมกับชาวฮั่นมาเปนเวลาชานาน
มีประชาชนประมาณ 10 ลานกวาคน ปจจุบันชาวหุยใชภาษาฮั่น (ภาษาจีน) เปนภาษา
ทีใ่ ชตดิ ตอสือ่ สาร สวนบางกลุม อาศัยอยูใ นชุมชนเผาอืน่ ก็จะเรียนรูภ าษาของเผาทีอ่ าศัย
อยูไปดวย (สํานักงานกิจการชาติพันธุแหงชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน, 2561)
ชาวหุยไมเพียงแตอาศัยอยูในประเทศจีน ดังที่เคยเปนมาในอดีต แตยังอพยพมาอาศัย
อยูในประเทศใกลเคียง เชน เมียนมา และไทย ในประเทศไทยชาวหุยอาศัยอยูใน
บริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศ ชาวไทยสวนใหญเรียกกลุมชนเผานี้วา “จีนฮอ3”
(โหยจี่เตอ, 2546: 36-46)
จากการศึกษาวรรณกรรมพื้นบานของชาวหุย พบวาชาวหุยมีวรรณกรรม
พื้นบานอยางสมบูรณ ดวยปจจัย 2 อยางคือ 1) ภูมิประเทศการอยูอาศัย เพราะเปน
ชาวกลุ ม น อ ยที่ ก ระจายอยู ม ากที่ สุ ด ในประเทศ แต ล ะชุ ม ชนจะมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
ชาวฮั่นและชนชาติอื่นๆ 2) ชาวหุยจะนับถือศาสนาอิสลามและใชภาษาฮั่น (ภาษาจีน)
ในการสื่อสาร จากปจจัยทั้งสองนี้จึงทําใหชาวหุย ไดรับอิทธิพลจากศาสนาอิสลามและ
วัฒนธรรมฮัน่ มาเกีย่ วโยงกับวรรณกรรมพืน้ บาน ทัง้ นีว้ รรณกรรมพืน้ บานเปนสิง่ สะทอน
ความคิด คานิยม ของสามัญชน และการเลาถึงสังคมของชาวหุย จากการวิเคราะห
วรรณกรรมพื้นบานชาวหุย จะเห็นวาเรื่องเลาของชาวหุย มีการประกอบสรางความเปน
สตรีที่มีบทบาทตางกัน กลาวคือความเปนสตรีในบทบาทแม ความเปนสตรีในบทบาท
ลูกสาว ความเปนสตรีในบทบาทภรรยา ความเปนสตรีในบทบาทลูกสะใภและความเปน
สตรีในบทบาทผูนํา
จากประเด็นการประกอบสรางความเปนสตรีดังกลาวในวรรณกรรมพื้นบาน
ชาวหุย ผูศึกษาจึงสนใจศึกษาความเปนสตรีที่ปรากฏในวรรณกรรมชาวหุย เพื่อตองการ
สรุปวาในวรรณกรรม มีการประกอบสรางความเปนสตรีชาวหุย ผานเรื่องเลาที่เปน
วรรณกรรมพื้นบานอยางไรบาง และลักษณะใด การที่ชาวหุยนับถือศาสนาอิสลามและ
คนที่อพยพจากมณฑลยูนนานจีนมาอาศัยอยูภาคเหนือไทยมีทั้งชาวหุยและชาวฮั่น ชาวไทยทองถิ่น
เรียกชาวกลุมนี้วา “จีนฮอ”(Cin-Ho/Chin-Ho)
3
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รับวัฒนธรรมจากจีน รวมทั้งชนชาติอื่นจึงนาสนใจวาในเรื่องเลาจะปรากฏอัตลักษณ
ของชาวหุยอยางไรบาง จากการสํารวจวรรณกรรมชาวหุยทีม่ กี ารศึกษาไวในประเทศไทย
พบวายังไมปรากฏผูศ กึ ษาในลักษณะนี้ สวนในประเทศจีนพบวาการศึกษาประเด็นความ
เปนสตรีในวรรณกรรมพื้นบานชาวหุยยังมีนอยมากเชนเดียวกัน
ดังนั้น ผูศึกษาจึงสนใจศึกษาการประกอบสรางความเปนสตรีในวรรณกรรม
พื้นบานชาวหุยสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเปดมุมมองใหชาวไทยไดรูจักวรรณกรรม
พื้นบานชาวหุย รวมทั้งเขาใจวัฒนธรรมชาวหุยหรือที่ประเทศไทยเรียกวา “จีนฮอ” ได
มากขึ้นกวาเดิม อีกทั้งการศึกษาประเด็นการประกอบสรางความเปนสตรีในวรรณกรรม
พื้นบานชาวหุยของสาธารณรัฐประชาชนจีน จะทําใหผูอานไดรับความรู ความเขาใจ
ในเชิงอัตลักษณของชาวหุย วัฒนธรรมและการใชภาษาผานเรือ่ งเลาของชาวหุย นอกจากนี้
หากมีผสู นใจจะวิเคราะหวรรณกรรมพืน้ บานของชาวหุย จะทําใหมขี อ มูลการวิเคราะหใช
เปนพืน้ ฐาน และในฐานะผูศ กึ ษาเปนชาวหุยนับถือศาสนาอิสลาม จึงเห็นวาการวิเคราะห
ในมุมมองการประกอบสรางความเปนสตรีจากการวิเคราะหเรือ่ งเลาชาวหุยในวรรณกรรม
พื้นบาน จะเปนประโยชนตอผูสนใจทั้งดานวรรณกรรม และคติชนไดเปนอยางดี
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อวิเคราะหการประกอบสรางความเปนสตรีที่ปรากฏในวรรณกรรมพื้นบาน
ชาวหุยสาธารณรัฐประชาชนจีน
แนวคิด ทฤษฏี และการทบทวนวรรณกรรม
การวิเคราะหการประกอบสรางความเปนสตรีในวรรณกรรมพื้นบานชาวหุย
สาธารณรัฐประชาชนจีน ทีน่ าํ เสนอบทความครัง้ นี้ ผูศ กึ ษาใชกรอบแนวคิด การวิเคราะห
การประกอบสราง (Construction) ของจูดิท บัตเลอร (Judith Butler) ดังอธิบายไววา
“การจะนิยามสิ่งใดสิ่งหนึ่งมักจะมีการประกอบสรางใหเห็นกระบวนการวาทําอยางไร
ดวยวิธีใด และเปนอยางไร ซึ่งผลมักจะเปนไปตามสังคมกําหนด เปนผลมาจากวาทกรรม
และอุดมการณของสังคมนัน้ เชน เพศสถานะ ถูกประกอบสรางขึน้ ผานวาทกรรมทีผ่ ลิตซาํ
อุดมการณปตาธิปไตย ที่ครอบงําทั้งชายและหญิง (สุรเดช โชติอุดมพันธ, 2559: 216218) ผูศ กึ ษาจะนํามาอธิบายการวิเคราะหการประกอบสรางความเปนสตรีในวรรณกรรม
พื้นบานชาวหุย สาธารณรัฐประชาชนจีนที่นําเสนอวามีการอธิบายความเปนสตรีใน
ลักษณะใด อยางไร และมีวิธีการนําเสนอความเปนสตรีในบทบาทแม บทบาทลูกสาว
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บทบาทลูกสะใภ บทบาทภรรยา และบทบาทการเปนผูน าํ อยางไร รวมทัง้ แฝงอุดมการณ
หรือแสดง ความเปนสตรีชาวหุยผานเรื่องเลาอยางไรบาง
การทบทวนวรรณกรรมเพือ่ เปนแนวทางการวิเคราะห การประกอบสรางความ
เปนสตรีในวรรณกรรมชาวหุย ในบทความครั้งนี้ ผูศึกษาไดทบทวนวรรณกรรม ของ
พรธาดา สุวธั นวนิช (2550) ทีศ่ กึ ษาเรือ่ ง “ผูห ญิงกับบทบาทความเปนแมในนวนิยายไทย
ตัง้ แต พ.ศ. 2510–2546” พบวานวนิยายไทยไดนาํ เสนอความเปนแมวา เปนบทบาทสําคัญ
ที่สังคมกําหนดใหผูหญิงพึงมี โดยสืบทอดและผลิตซําแนวคิดเรื่องความเปนแมในหลาย
มิติ นับแตแมผูใหกําเนิด ผูเลี้ยงดู และผูอบรมบมนิสัย ในนวนิยายเหลานี้ ผูเขียนแสดง
ปญหาและตั้งคําถามเกี่ยวกับความเปนแม โดยแสดงความขัดแยงระหวางอุดมคติของ
แมที่ดีกับผูหญิงในฐานะปจเจก การดิ้นรนแข็งขืนของผูหญิง ที่จะไมเปนแมปรากฏบาง
เพียงเล็กนอย แตสวนใหญแลวในนวนิยายมักจะสรางอารมณใหผูอานเกิดความรูสึก
ซาบซึง้ กินใจในความรักอันยิง่ ใหญ และมีสว นปลูกฝงใหผอู า นเล็งเห็นคุณคาของความรัก
อันยิง่ ใหญของแม สวนในการศึกษาอัตลักษณความเปนสตรีมสุ ลิม ไดมี นารีมา แสงวิมาน
(2557) ทีศ่ กึ ษาเรือ่ ง “อัตลักษณสตรีมาเลยในวรรณกรรมรวมสมัยของนักเขียนสตรีมสุ ลิม
มาเลย” พบวานักเขียนสตรีมุสลิมมาเลยสะทอนใหเห็นอัตลักษณสตรีมุสลิมมาเลยที่
เดนชัดสองประการ คือ อัตลักษณสตรีแมศรีเรือน และอัตลักษณผูหญิงเกง อัตลักษณ
ทั้งสองประการนี้มีความหลากหลายและเลื่อนไหลตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
จากการทบทวนวรรณกรรม ที่ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทความเปนสตรีดังกลาว
ขางตน ผูศ กึ ษาจึงนําแนวทางมาวิเคราะหการประกอบสรางความเปนสตรีในวรรณกรรม
พื้นบานชาวหุย เพื่อเปรียบเทียบวา การประกอบสรางความเปนสตรีในบทบาทแม
บทบาทลูกสาว บทบาทภรรยา บทบาทลูกสะใภ และบทบาทความเปนผูนํา ที่ปรากฏใน
วรรณกรรมที่ศึกษานี้สอดคลองหรือแตกตางจากผลการศึกษาดังกลาวอยางไร
ระเบียบวิธีการวิจัย
งานวิเคราะหครั้งนี้ใชวิธีวิจัยเอกสาร (Documentary research) ดําเนินการ
ตาม 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเลือกกลุมตัวอยาง
การวิเคราะหครั้งนี้ ผูศึกษาไดเลือกกลุมตัวอยางวรรณกรรมพื้นบานชาวหุย
ของหลีสูเจียงและหวังเจิ้งเหวย (Li Shujiang, Wang Zhengwei, 2552) การเลือก
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วรรณกรรมชุดนี้ เพราะวาเปนวรรณกรรมพื้นบานชาวหุยที่มีเนื้อหาสมบูรณและมีการ
พิมพเผยแพร เนือ่ งจากผูเ ขียนวรรณกรรมชุดนีม้ ปี ระสบการณและมีความเชีย่ วชาญเฉพาะ
ในการศึกษาเกี่ยวกับคติของชาวหุย รวมทั้งศาสตราจารยหลีสูเจียง ผูเขียนวรรณกรรม
ชุดนีเ้ ปนนักวิชาการและสอนในมหาวิทยาลัยหนิงเซีย่ มณฑลหนิงเซีย่ สาธารณรัฐประชาชน
จีน วรรณกรรมชุดนี้มีจํานวนทั้งสิ้น 150 เรื่อง เนื้อหาสวนใหญเรียบเรียงจากเรื่องเลาใน
พื้นที่หลากหลายและปรากฏผูเลาอยางชัดเจน ในการเลือกกลุมตัวอยางเพื่อวิเคราะห
ในบทความนี้ ผูศึกษาใชวิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบสุมอยางงาย (Simple random
sampling) โดยเลือกเรือ่ งทีม่ เี นือ้ หาครอบคลุมประเด็นการประกอบสรางสตรีในบทบาท
ความเปนแม ความเปนภรรยา ความเปนลูกสาวของพอ ความเปนสะใภอกตัญู และ
jiao zi hu
ความเปนผูนํา โดยสุมเลือกไดจํานวน 5 เรื่อง ไดแก ตรอกเจี้ยวจึ (
tong) ขอโขฮวน(
yao kou huan) การตอบอยางชาญฉลาด (
qiao da)
ฮวยตวนจิน (
huai duan jin) และนายหญิง (
nv zhang gui) เพื่อนํามา
วิเคราะหประเด็นการประกอบสรางความเปนสตรีทปี่ รากฏในวรรณกรรมพืน้ บานชาวหุย
ขั้นตอนที่ 2 การแปลขอความในตัวบทฉบับภาษาจีนเปนภาษาไทย
ผูศึกษาไดแปลตัวบทวรรณกรรมที่นํามาวิเคราะห โดยแปลจากตนฉบับภาษา
จีนเปนภาษาไทยลักษณะแปลเอาความ กลาวคือแปลใหไดเนื้อหาสาระทั้งหมด แตอาจ
มีการปรับเปลี่ยนสํานวนภาษาเพื่อใหเหมาะสมสอดคลองกับวัฒนธรรมการใชภาษาของ
ไทยในการสังเคราะหและนําเสนอในบทความ
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูล
การวิ เ คราะห ข อ มู ล ตั ว บท ประเด็ น การประกอบสร า งความเป น สตรี ใ น
วรรณกรรมพื้นบานชาวหุยสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งนี้ ผูศึกษาจะวิเคราะหประเด็น
การประกอบสรางความเปนสตรี 5 ดาน ไดแก การประกอบสรางความเปนสตรีในฐานะ
ความเปนแม การประกอบสรางความเปนสตรีในฐานะความเปนภรรยา การประกอบ
สรางความเปนสตรีในฐานะความเปนลูกสาวของพอ การประกอบสรางความเปนสตรีใน
ฐานะความเปนลูกสะใภอกตัญู การประกอบสรางความเปนสตรีในฐานะความเปนผูน าํ
โดยใชแนวคิดของจูดิท บัตเลอร (Judith Butler) กับเจ.แอล.ออสติน (J.L.Austin) เปน
แนวคิดของสตรีนิยมคลื่นลูกที่สาม (Third-wave feminism) ซึ่งบัตเลอร และออสติน
ไดรับอิทธิพลมาจากแนวคิดของมิเชล ฟูโกต (Michel Foucault) ที่อธิบายวา “...สังคม
จะกําหนดและสรางกรอบทิศทางระหวางเพศชายเพศหญิง หากใครไมเดินตามกรอบ
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ก็จะมีบทลงโทษและตําหนิ” ในการนําแนวคิดของบัตเลอร และออสตินมาวิเคราะห
ครัง้ นี้ เพือ่ ใชและตีความขอมูลในเรือ่ งเลาประเด็นการประกอบสรางความเปนสตรีดงั กลาว
ที่ปรากฏในวรรณกรรมในลักษณะพรรณนาวิเคราะห
ขั้นตอนที่ 4 การนําเสนอผลการวิเคราะห
ผูศึกษาจะนําเสนอการวิเคราะห เกี่ยวกับการประกอบสรางความเปนสตรี
ทีป่ รากฏในวรรณกรรมพืน้ บานชาวหุย สาธารณรัฐประชาชนจีน แบบพรรณนาวิเคราะห
(Descriptive Analysis) และยกตัวอยางประกอบใหเห็นลักษณะการนําเสนอความเปน
สตรีในลักษณะดังกลาวมาในขั้นตอนที่ 3 ตามลําดับ
ผลการวิเคราะห
การประกอบสรางความเปนสตรี : ในฐานะความเปนแม
ความหมายของคําวาแม ตามพจนานุกรม คือความเปนสตรีที่ใหกําเนิดหรือ
เลี้ยงดูลูก (พจนานุกรมฉบับบัณฑิตสถาน พ.ศ.2544: 922) เมื่อวิเคราะหการประกอบ
สรางความเปนสตรี ที่ปรากฏในวรรณกรรมพื้นบานชาวหุย ประเด็นความเปนแม พบวา
ความเปนแมทปี่ รากฏในวรรณกรรม สะทอนพฤติกรรมความเปนสตรี ทีม่ ที งั้ ความเหมือน
และความแตกตางในพจนานุกรม คือ ผูที่เลี้ยงดูลูก สั่งสอนลูก ปกครองลูก ลงโทษลูก
ดูแลลูกอยางเหี้ยมโหด เปนตน ผูศึกษาจะนําเสนอประเด็น ดานการประคบประหงมลูก
ที่ปรากฏในเรื่อง “ตรอกเจี้ยวจึ” ดังขอความตอไปนี้

...ใครจะคิดเลาวาแมที่ประคบประหงมลูกมาจนโต จะกลายเปน
การบมเพาะนิสยั เสียใหแกลกู ขึน้ มา เด็กอายุเพียง 4-5 ขวบ อยากไดอะไร
ก็ตองได หากไมไดดั่งใจก็จะรองลั่นครวญครางดิ้นไมหยุด ขาวไมถูกปาก
ก็ทิ้งตะเกียบ เสื้อผาไมถูกใจก็ขวางทิ้ง หนําซํายังเอาเทาเหยียบเสียดวย
แตทวาคนเปนแมก็ยังคงตามใจลูก หยิบของที่โดนลูกทิ้งขวางนั้นขึ้นมา
และออนวอนลูกใหลูกใสใหลูกใช...
(ตรอกเจี้ยวจึ, 2552: 156)
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จากขอความ จะเห็นวาเนื้อเรื่องใน ตรอกเจี้ยวจึ ประกอบสรางความเปนสตรี
ในฐานะความเปนแม โดยสรางลักษณะของแม ตองมีหนาทีเ่ ลีย้ งดูลกู แตถา แมไมสงั่ สอน
ลูกใหมีพฤติกรรมที่พึงเหมาะสม แตตามใจและประคบประหงมลูก ในเรื่องนี้ ลูกชายจึง
กลายเปนคนนิสัยเสียหรือมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม การนําเสนอคําวา “ทิ้ง” “เหยียบ”
ดังที่ปรากฏ ในเนื้อเรื่อง จึงสื่อนัยตรงกับลูกชายที่มีนิสัยเสีย ไมรูจักบุญคุณแม เพราะวา
แม เปนแมที่ “ตามใจ” ลูก คําทีพ่ บอีกคําคือ คําวา “ออนวอน” สือ่ วาแมประคบประหงม
ลูก ถึงขนาดตองออนวอนลูก ดังปรากฏในขอความตอไปนี้

...แมหมายเดินเขามาใกลลูกชาย ลูกชายมองไปยังแมของเขา
และบอกใหแมเขาเอาหูมาใกลๆ จากนั้นพูดดวยนําเสียงอันแผวเบา
แตเคียดแคนวา “แม...ขาเสียใจถึงที่สุด รูไหม! ทําไมเจามีหูไมรูจักฟง
อีกอยางที่ขาตองกลายเปนสภาพแบบนี้ก็เพราะแมนั่นแหละ”
...พูดเสร็จก็กดั หูแมขาดออกมา และสะบัดหนาหันกลับไปยังเครือ่ ง
ประหาร
....แมหมายเห็นลูกชายโดนโทษประหารชีวิตตายไปตอหนาตอตา
เธอทั้งเสียใจและแคนเคืองตัวเอง นางเห็นกอนหินใหญอยูริมทาง จึงวิ่ง
เขาไปเอาศีรษะโขกกับกอนหินอยางแรง คนรอบขางรีบเขาไปดึงรั้งไว
แตนางก็สิ้นลมไปแลว
(ตรอกเจี้ยวจึ, 2552: 157)
ใน “ตรอกเจี้ยวจึ” จบลงอยางเศรา จากขอความขางตน การประกอบสราง
ความเปนสตรีในฐานะ เปนแมในเรื่องนี้ ทําใหเราเห็นวาบิดามารดาหรือพอแมไดชื่อวา
เปนพรหมหรือเปนครูคนแรก เปนบุคคลที่ควรเคารพบูชาหรือเปนพระอรหันตของลูก
การดําเนินชีวิตที่ดีงามตามฐานะของบิดามารดา นอกจากการเปนผูใหกําเนิด เลี้ยงดู
และดูแลใหบุตรธิดามีความเจริญเติบโตสมบูรณทางดานรางกายแลว สาระสําคัญยังตอง
มีหนาที่อบรมสั่งสอน และสงเสริมใหบุตรธิดาประสบความสําเร็จในชีวิตดวย ผูเปนบิดา
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มารดาจึงถือเปนบุคคลสําคัญอยางยิ่ง เพราะเปนฐานรากสําคัญ ในการสรางคนใหเปน
คนดีของสังคม ดวยเหตุนี้จึงจะตองตระหนักในหนาที่ ของตนโดยอนุเคราะหบุตรธิดา
(วรากรณ พูลสวัสดิ์ 2558: 105) แตแมหมายที่ปรากฏในเรื่องนี้ มีพฤติกรรมที่ไมไดทํา
บทบาทหนาที่ อบรมสัง่ สอนลูก ตามสิง่ ทีค่ วรจะทํา จึงถูกลูกแสดงพฤติกรรมไมเคารพแม
ซึ่งเปนบุพการีโดยลูกชายยังแสดงความโกรธเคืองแมและกัดหูของแม สื่อนัยวาความ
เปนแมเมื่อสังคมหรือความตองการ ของทองถิ่นตองใหผูมีบทบาทสั่งสอนลูก ปฏิบัติตาม
กฎจารีต เพื่อจะไดใหบุตรธิดาเปนคนดีของสังคม แตผูเปนบุพการีขาดการเอาใจใส
จึงทําใหบุตรธิดาไมสามารถเปนคนดีตามที่สังคมตองการแลว ยังกลับทํารายแม ผูซึ่ง
มีบทบาทหนาทีส่ อนบุตรธิดาโดยตรง ตัวบทนีจ้ งึ สือ่ ใหผเู ปนบิดามารดาตองเขาใจบทบาท
หนาที่ของตนเอง ในการสั่งสอนลูกเพื่อใหเปนคนดีของสังคม เรื่องตรอกเจี้ยวจึจึงมีนัย
ตองการตักเตือนผูเปนบิดามารดาใหตระหนักหนาที่ของตนเองใหดี
การประกอบสรางความเปนสตรี : ในฐานะความเปนลูกสาวของพอ
ความหมายของลูกโดยทัว่ ไป คือเกิดจากบิดามารดา หนาทีข่ องลูกทีด่ ตี อ งดูแล
เชื่อฟงบิดามารดา ในเรื่อง “ขอโขฮวน” ไดประกอบสรางความเปนสตรีในฐานะลูกสาว
ของพอ ตามคานิยมพื้นบานชาวหุยที่ตองขยัน เชื่อฟง และดูแลบิดามารดาของตน
ดังขอความที่วา ความเปนลูกสาวไดสะทอนพฤติกรรมขยัน มีหนาที่ชวยบิดามารดา
ทํางานหลายดาน ผูศ กึ ษาจึงนําเสนอประเด็นลูกสาวทีเ่ ชือ่ บิดามารดาในเรือ่ ง “ขอโขฮวน”
ดังขอความตอไปนี้
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“ใชแลว! ขาเปนลูกสาวคนเดียวของเขา” เจาสาวตอบอยางอายๆ
“แลวทําไมพอเจาวา เจาเปนคน ตาบอด เปนใบ ไมมีผม แลวก็
ไมมีเทาดวยละ เขาโกหกทําไม ละ”
ลู ก สาวตอบว า “พ อ ไม ไ ด โ กหกแค อ ยากพิ สู จ น ว า เจ า เป น คนที่
ไววางใจไดหรือเปลา ดังนั้นจึงใชประโยคอันชาญฉลาด”
ฮาซานเออถามอีก วา:“และคําพูดที่ทานพูดถึงอะไร”
เจ า สาวได คํ า ถามฮาซานเอ อ ก็ อ ธิ บ ายว า :“พ อ ว า ข า ตาบอด
ดวยเหตุขาไมเคยเห็นสิ่งชั่วราย พอวาขาใบ ดวยเหตุที่ขาไมเคยยุใหรํา
ตําใหรวั่ พอวาขาไมมเี ทา ดวยเหตุทขี่ า ไมเคยไปสถานที่ ไมสมควร พอวา
ขาไมมีผม ดวยเหตุที่ขาไมเคยปรากฏตัวในที่สาธารณะ”
คําพูดเหลานี้ของเจาสาวฮาซานเออไดยินแลวดีใจมาก แตก็ยัง
สงสัยอยู เลยเอยปากถามวา:“เปนอยางนี้เองหรือ ทานยกลูกสาวที่สวย
ขนาดนี้ใหแตงงานกับขา เพราะอะไร”
ลูกสาวตอบวา:“คืออยางนีน้ ะ พออดทนและประหยัดมาตลอดชีวติ
จนมีสวนผลไมแหงนี้ ทานตองการยกสวนแหงนี้ใหกับคนที่ขยันที่สุด
จิตใจดีที่สุด มีสัจจะที่สุด และทานก็เชื่อวาเจาคือคนคนนั้น”
(ขอโขฮวน, 2552: 365)
จากข อ ความข า งต น จะเห็ น ว า การประกอบสร า งความเป น สตรี ใ นฐานะ
ความเปนลูกสาวที่มีลักษณะรูใจ เขาใจพอเปนอยางดี มีพฤติกรรมปฏิบัติเชื่อฟงพอ
ยินยอมแตงงานกับผูชายที่ยังไมเคยพบหนากันมากอน สะทอนใหเห็นวาในฐานะความ
เปนลูกสาวของพอ ลูกสาวจะอยูภ ายใตอาํ นาจปตาธิปไตย ตามขนบธรรมเนียมจีนโบราณ
ผูส งู อายุในครอบครัวจึงมีสทิ ธิในการเลือกคูส มรสใหกบั บุตร ธิดาอยางแนนอน โดยเฉพาะ
ผูชายถาหากผูใหญเลือกคูสมรสให บุตร ธิดาจําเปนตองปฏิบัติตามคําสั่งของบิดามารดา
และที่นาสังเกตคือการเลือกคูแตงงานในเรื่องนี้ จะเนนคุณธรรม มีนิสัยขยัน ซื่อสัตย ใจดี
ไมสนใจฐานะคูครองวารํารวยหรือยากจน
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ในเรื่องนี้ ลูกสาวกับชายหนุมไมไดพบหรือรูจักกันมากอน หากพิจารณาวา
ทั้งสองตัดสินใจแตงงาน โดยไมรูเรื่องนี้มากอนหรือไม ซึ่งในเรื่องนี้แสดงชัดเจนวา
ทั้งสองฝายแตงงานโดยรูเรื่องนี้มากอน สอดคลองกับกฏเกณฑการแตงงานของอิสลาม
เมื่อลูกสาวแตงงานกับชายหนุมฮาซานเออแลวมีความสุขตลอดชีวิต แสดงวาการเลือกคู
แตงงานใหกับลูกสาวของพอถูกตองแลว
นอกจากนี้ “เจาสาว‘ตาบอด เปนใบ ไมมีเทา ไมมีผม’” สอดคลองกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณจีน หญิงสาวกอนที่จะมีสามีจําเปนตองเปนผูหญิงที่
บริสทุ ธิ์ ดูแลตัวเองใหดี มีศลี ธรรมอยางดี แมกระทัง่ ปจจุบนั นีแ้ มวา สังคมจะมีววิ ฒ
ั นาการ
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีพัฒนาไปขั้นสูงแลวก็ตาม แตดานวัฒนธรรมบางสิ่งบาง
ประการ จําเปนตองพิจารณาความเชื่อความศรัทธาขนบธรรมเนียมเดิมไวจึงจะเห็นวา
เปนเรื่องที่เหมาะสม
การประกอบสรางความเปนสตรี : ในฐานะความเปนภรรยาที่ดีของสามี
ภรรยาหรือเมีย คือสตรีทเี่ ปนคูค รองของชาย และเมือ่ แตงงานแลว จะมีบทบาท
หนาทีด่ แู ลครอบครัวเปนหลัก ในวรรณกรรมพืน้ บานชาวหุย ประกอบสรางความเปนสตรี
ที่ปรากฏในวรรณกรรมหลายดาน ไดแก การเปนภรรยาที่มีความพฤติกรรมชวยเหลือ
สามี พรอมที่จะฟนฝาอุปสรรคไปดวยกันอยางชาญฉลาด ทํางานเกง แตมีบางเรื่อง
นําเสนอวาภรรยาจะเมินเฉยตอสามี หลอกลวงสามี ไมซอื่ สัตย เปนตน ในประเด็นนีผ้ ศู กึ ษา
จะนําเสนอวรรณกรรม เรื่อง “การตอบอยางชาญฉลาด” ที่ประกอบสรางการตอบอยาง
ชาญฉลาดของภรรยา ดังขอความตอไปนี้
เรื่อง “การตอบอยางชาญฉลาด”
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...สามีของซายหลี่มายตะโกนไปวา: “เปดประตูหนอย”
“ยุงอยู รอกอน”ซายหลี่มายที่อยูขางหลังหวีผมไปดวยพรอมตอบ
ไปดวย
“ยุงอะไรอยู”สามีถามตอ
“สางผมอยู” ซายหลี่มายตอบ
กูปายเอออยูขางๆ ฟง แลวคิดในใจตอวา “อืม..มีความรูจริงๆ ดวย
ชัดเจนวากําลังหวีผม แตกลับพูดวาสางผม ชางทัง้ สงางามและยอดเยีย่ ม”
สักพักเมื่อซายหลี่มายหวีผมเสร็จ ก็เปดประตูแลวเชิญแขกเขาบาน
เมื่อกูปายเออเขามาภายในบานก็มองไปทั่วบานแลวชี้ที่หองรับแขกวา
“หองนี้สรางไดสวยงามมาก”
ซายหลีม่ า ยตอบไปวา: “ทีน่ ส่ี รางมาจากนาํ พักนาํ แรงจากทุกๆ คน”
เมือ่ กูป า ยเออไดยนิ ก็พดู วา “ไอหยา...ชางเปนคําพูดทีน่ า ฟงยิง่ นัก”
เขาไดเดินเขาไปดภายในหอง ลูกของซายหลี่มาย อวนตุยนุยปากก็หวาน
กูปายเออ อุมขึ้นมาแลวพูดวา “ลูกทานชางเชื่อฟงเสียจริง”
ซ า ยหลี่ ม า ย ก็ พู ด ต อ ขึ้ น มาว า “นี่ ล ว นเป น เพราะบรรพบุ รุ ษ
ปลูกฝงมา”
กู ป า ยเอ อ ได ฟ ง แล ว ก็ แ อบชื่ น ชมอยู ใ นใจ “ช า งสมคํ า ลํ า ลื อ ”
ขาตองกลับไปสอนภรรยา ขาเสียแลว
(การตอบอยางชาญฉลาด, 2552: 190-191)
จากข อ ความข า งต น จะเห็ น ว า การประกอบสร า งความเป น สตรี ใ นฐานะ
ความเปนภรรยา ที่มีลักษณะ ฉลาดเฉียบแหลม ทํางานเกง พูดจามีเหตุผล แสดงใหเห็น
วาความเปนสตรีในฐานะภรรยา มีบทบาทหนาที่ ตองรักษาเกียรติของสามี เพือ่ ใหคนอืน่
ชื่นชม สะทอนวาภรรยาเปนหนาเปนตาใหแกสามี ในฐานะความเปนภรรยาจะตองอยู
ภายใตขนบธรรมเนียมประเพณีสมัยจีนโบราณ กลาวคือ “ฝายชายดูแลกิจธุระนอกบาน
ฝายสตรีดูแลภารกิจภายบาน” แบงหนาที่รับผิดชอบของแตละคนอยางชัดเจน
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นอกจากนี้คําวา “สามีของซายหลี่มาย” ที่ปรากฏในเรื่องนี้ จะเห็นวามีบทบาท
หนาที่ที่ระบุเนื้อคูของภรรยา แตไมปรากฏชื่อสามีอยางชัดเจน จึงโตกลับนัยวาภรรยา
ตองตกอยูในฐานะตําตอยกวาสามี ในคัมภีร โกหราน กลาววา: “นางทั้งหลายนั้นคือ
เครือ่ งนุง หมของพวกเจา และพวกเจาก็คอื เครือ่ งนุง หมของพวกนาง” (อัล-บะเกาะเราะฮุ,
2: 187) สื่อความหมายชัดเจนวา ผูหญิงกับผูชายนั้นตางเทาเทียมกัน จะเห็นวาแมวา
ในสังคมผูชายเปนใหญที่มีมาตั้งแตสมัยกอนการเปลี่ยนแปลงการปกครองของจีนนั้น
จะปรากฏวรรณกรรมที่ชื่นชมผูหญิงทํางานเกง เฉลียวฉลาด เปนที่นาสังเกตวามีการ
ประกอบสรางใหผูหญิงเปนสตรีเกง และฉลาดเชนเดียวกัน
การประกอบสรางความเปนสตรี : ในฐานะลูกสะใภอกตัญู
ความหมายของลูกสะใภ คือสตรีซึ่งเปนภรรยาของลูกชาย บิดาและมารดา
ของฝายชายจะเรียกวาลูกสะใภ การประกอบสรางความเปนสตรีในฐานะความเปน
ลูกสะใภที่อกตัญู ที่ปรากฏในวรรณกรรมพื้นบานชาวหุย พบวา มีการประกอบสราง
ลูกสะใภชาวหุย ใหมีความเฉลียวฉลาด ทํางานเกง กตัญูตอพอแม แตมีความอกตัญู
ในหลายเรื่อง ประเด็นนี้ผูศึกษาจะนําเสนอการประกอบสรางความเปนสตรีในฐานะ
ลูกสะใภชาวหุย“อกตัญู” ปรากฏในเรื่อง “ฮวยตวนจิน” ดังขอความตอไปนี้
เรื่อง “ฮวยตวนจิน”

...ใตภูเขานกพิราบมีลูกสะใภหนึ่ง ใจชั่วราย ไรคุณธรรม ทําอะไร
ไมดีกับยายตั้งเยอะตั้งแยะ เผาคั่ง4 ( kang) เลี้ยงแกะ ทําขาวลางจาน
งานบานทุกอยางตองใหยายทําหมด
...ดังนั้น ชาวบานเรียกเขา“ฮวยตวนจิน” (huai duanjin ภาษาถิ่น
ความหมายคือคนที่ใจราย)...เขาพลางทํางานไปพลางดาไป โยนจานทิ้ง
ถวยเอาอารมณเสียใสยาย
(ฮวยตวนจิน, 2552: 338)
4

คั่งหมายถึง ที่นอนสี่เหลี่ยมที่คนภาคเหนือของจีนใชอิฐหรือดินกอ.
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...ผูชายเพิ่งจะออกจากบานไป นางก็ถือมีดไปเลมหนึ่ง เดิน
ไปดานหนาของยายแลวพูดวา “ถาวันหลังเจามาพูดไมดีกับขาตอหนา
ลูกชายเจาอีก ขาจะปดปากเจาซะ” พูดพลางก็เอามีด ถูกบั ริมคัง่ หลายครัง้
(ฮวยตวนจิน, 2552: 340)
จากข อ ความข า งต น จะเห็ น ว า การประกอบสร า งความเป น สตรี ใ นฐานะ
ความเปนลูกสะใภชาวหุยในประเด็นการอกตัญู ที่มีบริบทอยูในสังคมผูชายเปนใหญ
เปนคนไรคุณธรรม อกตัญูตอมารดาสามี จะโดนสังคมตัดสินวาเปนคนจิตใจชั่วราย
คําวา “ฮวยตวนจิน” (huai duan jin) เปนภาษาถิ่นของหนิงเซี่ย คําวา huai แปลวา
“ชั่วราย” คําวา “duan” แปลวา “หัก” คําวา “jin” แปลวา “เอ็นหรือกลามเนื้อ”
เมื่อรวมคําทั้งหมดแลว จึงมีความหมายวา “คนที่ใจราย จนเอ็นรางกายขาด” ตรงกับ
การตีความสื่อนัยถึง “ลูกสะใภที่อกตัญูตอพอแมสามีนั้นสังคมจะไมยอมรับ” เพราะ
ส ว นใหญ แ ล ว สั ง คมจะยกย อ งบุ ค คลที่ มี ค วามกตั ญ ู ต อ บิ ด ามารดา การประกอบ
สรางความเปนสตรี ในฐานะความเปนลูกสะใภอกตัญูในเรื่องนี้ จึงเปนบทเรียนสอน
ใจมวลชนวาตองมีความกตัญูตอบิดามารดา จึงจะไดรับการยกยองวาเปนคนดี ดังนั้น
วรรณกรรมพื้นบานชาวหุยจึงเปนฐานะสื่อการจัดระเบียบสังคม เปนการประกอบสราง
วาทกรรมการเคารพมารดาสามี เพื่อใหสตรีมีวิถีปฏิบัติตามที่สังคมตองการ
การประกอบสรางความเปนสตรี : ในฐานะเปนผูนําในครอบครัวชาวหุย
ความหมายของผู นํ า ในภาษาไทย คื อ คนที่ เ ป น ผู ริ เ ริ่ ม ให ผู อื่ น ทํ า ตาม
การประกอบสรางความเปนสตรี ในฐานะเปนผูน าํ ทีป่ รากฏในวรรณกรรมพืน้ บานชาวหุย
พบวาผูหญิงที่ทําหนาที่ผูนําในกองทัพ หรือการเปนผูนําทางการเมือง รวมทั้งเปนผูนํา
ครอบครัว ผูศึกษาจะนําเสนอการประกอบสรางความเปนสตรีในฐานะการเปนผูนํา
ในครอบครัวใน เรื่อง “นายหญิง” ดังตอไปนี้
เรื่อง “นายหญิง”
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.....คนในบานไดยนิ มาพูดกับคุณปูว า “บานใหญขนาดนีซ้ า ยหลี่
มายเปนเจานายจะไดอยางไง?”
คุณปูต อบอยางจริงจังวา:“ทําไมไมไดละ ! เมือ่ วานขาตัง้ ใจขวาง
ไมเทากับขาวฟางทีล่ านในบาน ขุดเสาใหแตกเสีย สังเกตวาจะมีคนสนใจ
หรือเปลา สุดทายพวกเจาเหยียบไปกี่ทีไมรู มองเห็นกี่ทีก็ไมทราบ ไมมี
คนเก็บเลย ซายหลี่มายเพิ่งเห็นก็จัดการใหหมด พวกเจาวาใหใครเปน
เจานายบานหรือ”
(นายหญิง, 2552: 195)

...เปนเชนนัน้ จริงๆ คลืน่ ลมหนาวพัดมาเปนระลอก บนหลังคา
มีเสียงดังราวกับเสียงระเบิดหลายครั้ง เนื่องจากมีลูกเห็บขนาดใหญเทา
ไขไกไดตกลงมา ขณะนี้ทุกคนตางจองมองไปที่ซายหลี่มาย แลวกลาววา
“ถาไมมีซายหลี่มาย ปหนาครอบครัวของเราตองกินพายุลมทิศตะวันตก
เฉียงเหนือเปนขาวแน”
...นองเขยสามกับนองเขยสองกลาววา “พี่สะใภ รูไดอยางไรวา
ลูกเห็บจะตก” “ขาก็ไมรูเหมือนกัน”
ซายหลีม่ า ยกลาว “เคยมีคาํ กลาวไววา วันทีอ่ ากาศดีกต็ อ งปอง
แสงแดด วันที่แดดจาตองปองกันฝนตก เก็บเกี่ยวพืชผลก็เหมือนกับการ
แยงอาหารจากปากมังกร ถาหากลาชาหนึง่ ชัว่ โมงก็จะเก็บเกีย่ วพืชผลได
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นอยลงหนึง่ รอยตัน (dan (ตัน้ ) การเรียกหนวยความจุจนี โบราณ) นองเขย
ทั้งสองคนรูสึกชื่นชมพี่สะใภเปนอยางมาก ทุกคนในครอบครัวตางก็ชม
ซายหลี่มายวาเปนหัวหนาครอบครัวที่ดีเยี่ยม มีปญญาฉลาดหลักแหลม
(นายหญิง, 2552: 196)
จากขอความของตน การประกอบสรางความเปนสตรีในฐานะเปนผูหญิง
มีความสามารถเหนือกวาผูชาย ผานการทดสอบความเปนผูนําแลว ก็จะสามารถ
เปนผูนําไดเชนเดียวกัน ความเปนผูนําในเรื่องนี้จะมีลักษณะตั้งใจ จริงจัง ชางสังเกต
เฉลียวฉลาด มีปญญา เปนการโตกลับแนวคิดชายเปนใหญที่วาผูหญิงตองอยูภายใต
การนําของชาย และในบทบาทนั้นผูหญิงตองเปนผูตามอยางชัดเจน จึงเปนบทเรียนวา
เวลาเลือกผูนํา ควรพิจารณาที่ความสามารถ ไมใชตัดสินวาผูนั้นเปนชายเทานั้น และ
ในความเปนชายไมไดหมายความวาเกงกวาสตรีเสมอไป
หากพิจารณา คํากลาวที่วา “อัลลอฮฺ” นับวามีนัยวา ความเปนสตรีในฐานะ
เปนผูนํา เปนสิ่งที่เปนไปได สะทอนถึงความศรัทธาและใหเกียรติสตรีที่ปรากฏในศาสนา
อิสลาม ดังที่คัมภีรโกหราน กลาววา: “แลจงอยาปรารถนาในสิ่งที่อัลลอฮฺไดทรงใหแก
บางคนในหมูพวกเจาเหนือกวาอีกบางคน สําหรับผูชายนั้นมีสวนไดรับจากสิ่งที่พวกเขา
ไดขวนขวายไว และสําหรับสตรีนั้นก็มีสวนไดรับจากสิ่งที่พวกนางไดขวนขวายไว และ
พวกเจาจงขอตออัลลอฮฺเถิด จากความกรุณาของพระองคแทจริงอัลลอฮฺทรงรอบรู
ในทุกสิ่งทุกอยาง” (อัน-นิซาอ, 4:32)
สรุปผลการวิเคราะห
ตามที่ผูศึกษาไดวิเคราะหวรรณกรรมพื้นบานชาวหุยสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในประเด็นการประกอบสรางความเปนสตรีที่ปรากฏในวรรณกรรมพื้นบาน 5 ประเด็น
ไดแก การประกอบสรางความเปนสตรีในฐานะแม การประกอบสรางความเปนสตรี
ในฐานะลูกสาว การประกอบสรางความเปนสตรีในฐานะภรรยา การประกอบสราง
ความเปนสตรีในฐานะลูกสะใภอกตัญู และการประกอบสรางความเปนสตรีในฐานะ
ผูนํา สรุปไดดังนี้
1. การประกอบสรางความเปนสตรี พบวามีทงั้ สตรีทอี่ ยูใ นกรอบขนบธรรมเนียม
จีนโบราณและศาสนาอิสลาม เชนเรื่อง “ขอโขฮวน” “ตรอกเจี้ยวจึ” ที่ประกอบสราง
ความเปนสตรี ในลักษณะตองมีความนุมนวล ออนโยน เปนคนกตัญูตอบิดามารดา
และเป น ผู ต ามที่ ดี แต ยั ง พบว า มี ก ารประกอบสร า งความเป น สตรี ที่ โ ต ก ลั บ ระบอบ
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ชายเปนใหญ ดังปรากฏใน“ฮวยตวนจิน” ทีม่ กี ารประกอบสรางความเปนสตรีทมี่ พี ฤติกรรม
โตกลับกับอํานาจชายเปนใหญของสามี และเปนคนอกตัญูตอมารดาสามี ซึ่งเปนไป
ตามแนวคิดของบัตเลอร และออสติน ที่อธิบายวา “ผูคนในสังคมตางเลนบทบาท
ทางเพศตามที่สังคมกําหนด คนสวนใหญไมไดตั้งคําถามกับบทบาทที่ไดรับ” (สุรเดช
โชติอุดมพันธ, 2559: 218) การที่สังคมนิยามเพศชาย เพศหญิงใหมีบทบาทตางกัน
จึงเปนการนิยามตามที่สังคมกําหนด ทั้งนี้ในเรื่อง “ฮวยตวนจิน” ที่ประกอบสราง
ตัวละครลูกสะใภไมกตัญูตอมารดาของสามี จึงถูกประณามวาอกตัญูเพราะวาสังคม
ใหความสําคัญกับบาทบาทของเพศและสถานะทางสังคม แตความเปนจริงนั้นอาจตอง
พิจารณาในประเด็นความสัมพันธเชิงอํานาจของแตละครอบครัวประกอบดวย เพราะ
เนื้ อ เรื่ อ งนํ าเสนอใหเห็น พฤติก รรมของตัว ละครลูก สะใภที่ ไม กตั ญู ตอ มารดาสามี
นับเปนอุดมการณทางสังคมทีใ่ หความสําคัญกับชายเปนใหญและระบบชนชัน้ ตามทีส่ งั คม
กําหนดใหลูกสะใภตองเคารพ ยกยองบิดา มารดาสามี
2. จากการวิเคราะห ประเด็นการประกอบสรางความเปนสตรีที่ปรากฏใน
วรณกรรมพื้นบานชาวหุย จะเห็นวาวรรณกรรมพื้นบานชาวหุย สะทอนใหเห็นถึงความ
เทาเทียมของชายและสตรี และยกยองความเกง ความฉลาดของสตรี เชน เรือ่ ง “การตอบ
อยางชาญฉลาด” ตามแนวคิดของ จูดิท บัตเลอร (Judith Butler) กับเจ.แอล.ออสติน
(J.L.Austin) ดังคํากลาวที่วา “ผูหญิงตองฉลาดหลักแหลม มีจิตใจดีงาม และพูดจา
มีเหตุมีผล” สื่อนัยวาการจะเปนภรรยาที่ดีนั้น จําเปนตองฉลาดหลักแหลม ทํางานเกง
และใหเกียรติสามีไมใชเพียงแตทําตามคําสั่งเทานั้น
3. ความเปนสตรีในวรรณกรรมพื้นบานชาวหุยของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ไมเพียงแตชื่นชมสตรีที่มีปญญาฉลาดหลักแหลมเทานั้น ยังพบวาวรรณกรรมพื้นบาน
ไดนําเสนอใหเห็นสตรีในบทบาทการเปนผูนํา เชนเรื่อง “นายหญิง” ที่นําเสนอวาผูหญิง
มีโอกาสที่จะแสดงความเปนผูนําและมีอํานาจเหนือกวาชายได
จึงสรุปไดวา ความเปนสตรีในวรรณกรรมพื้นบานชาวหุย ของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน มีการ ประกอบสรางความเปนสตรี 2 ลักษณะ คือ การประกอบสราง
ความเปนสตรีตามจารีตสังคมชายเปนใหญ ดังประกอบสรางความเปนแมที่ตองมี
ความอดทนตอสามีและลูกชายที่ทํารายรางกาย ใน “ตรอกเจี้ยวจึ” ความเปนลูกสาว
ที่ ต อ งทํ า ตามคํ า สั่ ง ของบิ ด าในการกํ า หนดชะตาชี วิ ต และการเลื อ กคู ค รอง ใน
“ขอโขฮวน” สวน การประกอบสรางความเปนสตรีที่มีภาวะผูนําและโตกลับวัฒนธรรม
ชายเปนใหญ ใน “นายหญิง” ซึ่งมีการประกอบสรางใหตัวละครหญิงมีลักษณะเชื่อมั่น
ตนเอง กลาตัดสินใจ และมีบทบาทสําคัญในครอบครัว ทั้งนี้กระบวนการประกอบสราง
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ความเปนสตรีดังกลาว สวนหนึ่งเพราะไดรับอิทธิพลมาจากจารีตประเพณีจีนโบราณ
และการนับถือศาสนาอิสลามของชาวหุย
อภิปรายผลการศึกษา
ผูศึกษา มีการตั้งขอสังเกตวาวรรณกรรมพื้นบานชาวหุย ที่นํามาวิเคราะห
ประกอบสรางความเปนสตรี ในฐานะเปนแม ในฐานะเปนลูกสาวของพอ ในฐานะเปน
ภรรยาที่ดีของสามี ในฐานะเปนลูกสะใภอกตัญู ในฐานะเปนผูนําครอบครัว เมื่อนํามา
เปรียบเทียบกับผลการศึกษา เรือ่ ง “ผูห ญิงกับบทบาทความเปนแมในนวนิยายไทย ตัง้ แต
พ.ศ.2510-2546” ของ พรธาดา สุวัธนวนิช (2550: 217) พบวามีความคลายคลึงกัน
ในลักษณะความเปนแม แมเปนปจเจกกําเนิดบุตรธิดา มีบทบาทหนาที่เลี้ยงดูอบรมนิสัย
บุตรธิดา การแสดงความรักอันยิ่งใหญของแม และมีความแตกตางกันในลักษณะแมที่
ไมไดทําบทบาทอบรมสั่งสอนบุตรธิดา อนึ่ง ในบทความ เรื่อง“ประวัติศาสตรที่เธอเลา
ในกลางฝู ง แพะหลั ง หั ก ของอุ ม มี ส าลาม กุ ม าร : ผั ส สารมณ แ ห ง ความจริ ง ที่ น า
เคลือบแคลง” ที่ตรีศิลป บุญขจร (2560: 13-17) วิเคราะหไว พบวามีความคลายคลึง
กันในลักษณะสตรีมุสลิม ที่สวนใหญยังอยูในสังคมปตาธิปไตย ผูชายเปนใหญ แตมี
ความแตกตางกันในลักษณะการยกยองสตรีมุสลิมวามีความเฉลียวฉลาด และมีอํานาจ
เหนือกวาชาย นอกจากนีย้ งั สอดคลองกับผลการศึกษาของ นารีมา แสงวิมาร (2559: 64)
ที่วิเคราะหเรื่อง “สตรีมุสลิมมาเลยในบทกวีของซูรีนะฮ ฮัซซัน” สรุปไดวา “บทกวีของ
ซูรนี ะฮ...เปนวรรณกรรมทีส่ รางสรรคขนึ้ โดยสตรีและเปนกระบอกเสียงของสตรีในสังคม
ทีต่ อ งการสงเสียงและสงสารถึงผูค นในสังคมใหตระหนักถึงความสําคัญของเสียงทีเ่ งียบงํา
ของสตรีทั้งในอดีตและปจจุบันผูซ่งึ กลายเปนเหยื่อของจารีตและอํานาจปตาธิปไตย...”
ผูศึกษาจึงสังเกตและสามารถอภิปรายผลการวิเคราะหวรรณกรรมพื้นบาน
ชาวหุย ในประเด็น การประกอบสรางความเปนสตรีวาวรรณกรรมพื้นบานชาวหุย วามี
สัญลักษณรว มความเปนสากล คือมีการ สรางเรือ่ งราวใหเห็นวิถชี วี ติ ของชาวหุย เรือ่ งเลา
เหลานีส้ ะทอนขนบธรรมเนียมประเพณี คุณธรรม การใชชวี ติ การประกอบอาชีพ เปนตน
การศึกษาวรรณกรรมพืน้ บานชาวหุยครัง้ นี้ นับวามีประโยชนใหผศู กึ ษา และผูส นใจศึกษา
ความเปนชาวหุยผานวรรณกรรมพื้นบานของชาวหุย ซึ่งชาวหุยเปนชนชาติหนึ่งของจีน
ที่นับถือศาสนาอิสลาม รวมทั้งยังเปนการเปดมุมมองดานการศึกษาชาติพันธุของแตละ
ชนชาติผา นมิตวิ รรณกรรม อันเปนประโยชนในการเริม่ ศึกษาประเด็นพืน้ ฐานจากผลงาน
เล็กๆ กอนที่จะเขาใจผูอื่นไดอยางถองแท นอกจากนี้ ผูศึกษาเห็นวาวงวิชาการไทยนาจะ
หยิบประเด็นวรรณกรรมพื้นบานชาวหุยไปศึกษาเชื่อมโยงดานอัตลักษณและภูมิปญญา
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อื่นๆ ที่นาสนใจตอไป
นอกจากนี้ ถาอภิปรายในประเด็น “สตรีมุสลิมชาวหุย” สังคมสวนใหญอาจ
สรุปไดวาสตรีมุสลิมชาวหุยตองอยูภายใตอํานาจปตาธิปไตย โดยไมมีสิทธิหรืออิสระ
สวนตัวในการแสดงพฤติกรรมในสังคม และในสังคมมักจะกลาววาชายชาวหุยนั้นชาย
เปนใหญ หากพิจารณาประเด็นที่สังคมกลาวมานี้ สตรีมุสลิมชาวหุยอาจรูสึกวาดอยกวา
ชาย แตเมือ่ ศึกษาในวรรณกรรมพืน้ บานชาวหุยแลวนัน้ จะเห็นวาเนือ้ เรือ่ งมีการประกอบ
สรางความเปนสตรีชาวหุยทีน่ บั ถือศาสนาอิสลามและอาศัยอยูใ นสังคมจีนมีหลายสถานะ
และวรรณกรรมพื้นบานชาวหุย ยังนําเสนอการยกยอง ชื่นชม ความฉลาดของสตรี และ
ประกอบสรางความเปนสตรีในฐานะการเปนผูนําและมีอํานาจเหนือกวาชายไดอยาง
นาสนใจ
เอกสารอางอิง
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