บทความวิชาการ
--> พิเชฐ แสงทอง

การเขียนแบบผู้หญิง
และ “เพศ” ของวรรณกรรม

กนกพงศ์ สงสมพันธุ์ นักเขียนรางวัลซีไรต์
ประจ�ำปี 2539 จากรวมเรือ่ งสัน้ “แผ่นดินอืน่ ” ซึง่ ได้
ชื่อว่าเป็นรวมเรื่องสั้นแบบ “เพื่อชีวิตสมัยใหม่”
เล่มส�ำคัญ เคยตัง้ ข้อสังเกตถึงปริมาณของนักเขียนชาย
ทีม่ มี ากกว่านักเขียนหญิงไว้ในคอลัมน์ “จากหุบเขา
ฝนโปรยไพร” นิตยสารไรเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม
2540 ว่า อาชีพนักเขียนนั้นเป็นอาชีพที่ต้องการ
ความทุม่ เทและท้าทายเป็นอย่างมาก มันต้องแลกมา
ด้วยความรู้สึกไม่มั่นคงในชีวิต เขาบอกว่า
“เหตุน่าจะเป็นเพราะผู้หญิงนั้นใจไม่ถึงพอที่
จะกระโจนลงสู่ความไม่มั่นคงในวิถีแห่งนักเขียน
กนกพงศ์ขยายความว่า “ในเมื่อการเลือกที่จะเป็น
นักเขียนเปรียบได้กับการกระโจนลงสู่หุบเหวอันมืด
ซึ่งไม่รู้ด้วยซ�้ำว่าก้นของมันลึกแค่ไหน หรือจะเหว
อันไร้ก้น ภาวะเยี่ยงนี้น่าหวาดหวั่นเกินไป ท้าทาย
ต่อความล้มเหลว...นักเขียนคือผูส้ ร้างศิลปะทุกแขนง
ต้องอาศัยดวงใจอันแข็งแกร่งเพื่อจะสืบเท้าเข้ า ไป

ในวิ ถี แ ห่ ง ความบ้า เมื่อมองความเป็นมาทาง
วัฒนธรรมซึ่งมีส่วนในการก�ำหนดชีวทรรศน์และ
โลกทรรศน์แล้ว...เพศหญิงมีข้อจ�ำกัดเรื่องดังกล่าว
อยู่จริง...(หน้า 54)
เหตุผลสนับสนุนข้อสังเกตนี้จะเป็นจริงหรือไม่
เราอาจต้องเรียกหาผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยา แต่
ความจริงที่เห็นได้ข้อหนึ่งก็คือ ข้อจ�ำกัดในนิยาม
ว่านักเขียนซึ่ง กนกพงศ์ สงสมพันธุ์ หมายถึงเพียง
ในหมู่วรรณกรรมสร้างสรรค์เท่านั้น
การใจไม่ถงึ พอในนิยามของกนกพงศ์ นัยหนึง่ ก็คอื
ความหวั่นไหวต่อความไม่มั่นคง ไม่ปลอดภัย หรือ
ความไม่กล้านัน่ เอง ประเด็นท�ำนองนีเ้ ป็นสิง่ ทีน่ กั เขียน
นักสิทธิสตรีพยายามขุดคุ้ยว่าแท้จริงแล้วมันคือ
มายาคติที่สังคมสร้างให้เพศหญิง ผ่านการตอกย�้ำ
โดยกฎเกณฑ์ขนบประเพณีวัฒนธรรม ฯลฯ จนใน
ที่สุดผู้หญิงเองก็รู้สึกว่าตัวเองคือเพศที่อ่อนแอ
ดังว่าจริงๆ ตามธรรมชาติในประวัติวรรณกรรม
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ร่วมสมัยของไทย เราพบนักเขียนหญิงหลายคน
เคลื่อนย้ายตัวเองจากการเขียนงานแนวสัจนิยมไป
สู่งานพาฝันซึ่งจะประสบความส�ำเร็จทางรายได้
และชื่อเสียงมากกว่า หรือมีความมั่นคงมากกว่า
นั่นเอง
ทุกวันนี้ โดยไม่ตอ้ งส�ำรวจออกมาเป็นสถิตติ วั เลข
เราก็คงพอกล่าวได้วา่ ขณะทีว่ รรณกรรมได้ถกู แบ่งออก
เป็น 2 ขัว้ ใหญ่ คือวรรณกรรมแนวครอบครัว (หรือเดิม
เรียกว่าวรรณกรรมพาฝัน) และวรรณกรรมสร้างสรรค์
ภาพลักษณ์ของการแบ่งแยกนัน้ ได้มคี วามเป็นเพศหญิง
และเพศชายติดพันมาด้วย โดยพื้นฐานที่สุดเรา
พบว่า วรรณกรรมสร้างสรรค์นั้นมีผู้เขียนส่วนใหญ่
เป็นชาย ขณะทีว่ รรณกรรมพาฝันนักเขียนส่วนใหญ่
เป็นนักเขียนหญิง
การแบ่งแยกนีพ้ จิ ารณากันถึงทีส่ ดุ แล้ว จะพบว่า
มีมายาคติเฉพาะเพศที่ไหลเวียนอยู่ในสังคมและ
วัฒนธรรมเป็นฐาน กล่าวคือ ความเป็นชายนัน้ คือ
ภาพลักษณ์ของผูเ้ ข้มแข็ง ขรึมขลัง มีเหตุผลน�ำ มีความ
เอาจริงเอาจัง มุง่ มัน่ ทุม่ เท สร้างสรรค์และมีอำ� นาจ
ซึ่งวรรณกรรมฝ่ายสร้างสรรค์ดจู ะเปีย่ มด้วยคุณสมบัติ
เหล่านี้ ขณะทีค่ วามเป็นเพศหญิงคือภาพลักษณ์ของ
ผูอ้ อ่ นแอ อารมณ์ความรูส้ กึ น�ำ เรียบง่ายรูปแบบซ�ำ้
(เช่นเดียวกับงานทีเ่ ธอท�ำ เช่น งานบ้าน งานในแผนก
แยกย่อยของอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรมซึง่ วรรณกรรม
แนวครอบครัวก็อดุ มสมบูรณ์ดว้ ยคุณสมบัตดิ งั กล่าวนี้
ทั้งหมด
มายาคติของสองเพศทีต่ รงข้ามกันอย่างสิน้ เชิง
น�ำไปสู่รูปแบบ กลวิธีการใช้ภาษา ตลอดจนการ
วาง-จัดองค์ประกอบอื่นๆ ในวรรณกรรมที่แตกต่าง
กันด้วย
เราทราบกันอยู่ว ่า ตลาดอันใหญ่โ ตของ
วรรณกรรมแนวครอบครัวนั้นก็คือผู้หญิง แม่บ้าน
ความอ่อนแอของวรรณกรรมขั้วนี้จึงถูกมองว่าอยู่ที่
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ความยินยอมให้ตลาดเข้ามาก�ำหนดเนือ้ หาและรูปแบบ
จนหมดสิน้ ความทะเยอทะยานในการจัดองค์ประกอบ
เชิงศิลป์ และการน�ำเสนอความคิดก้าวหน้า (เช่น
ว.วินจิ ฉัยกุล เคยพูดถึงนวนิยายทีไ่ ม่โด่งดังเรือ่ งหนึง่
ของเธอว่าเป็นเรือ่ งทีเ่ สนอทัศนะทีไ่ ม่เป็นทีส่ มใจของ
คนอ่านซึ่งต้องการตอนจบในแนวเดียวกับนวนิยาย
รักสุขสมหวัง) ขณะที่วรรณกรรมสร้างสรรค์ขึงขัง
เชื่อมั่นตามประสาเพศชายก็ไม่ยินยอมให้ตลาด
กระแสหลัก หรือวัฒนธรรมมวลชนเข้ามาครอบง�ำ
กระบวนการท�ำงาน อ�ำนาจในการท�ำงาน อ�ำนาจ
ในการท�ำในสิ่งที่เชื่อมั่นแปรารถนาจึงมีมากกว่า
(แม้ว่าจะท�ำตลาดได้น้อยกว่ามากก็ตาม)

วรรณกรรมเพศหญิง

วรรณกรรมเพศหญิงในที่นี้ไม่ได้หมายถึง
วรรณกรรมส�ำหรับผูห้ ญิงอ่าน หรือวรรณกรรมทีเ่ ขียน
โดยผู้หญิง แต่หมายถึงวรรณกรรมที่มีลักษณะท่าที
แนวทาง หรือขนบการเขียนแบบผู้หญิง
สัญญะทีส่ อื่ แสดงว่าให้เห็นว่า วรรณกรรมชิน้ ใด
เป็ น แบบผู ้ ห ญิ ง ในฟากวรรณกรรมพาฝั น เรา
อาจจะเริม่ ต้นพิจารณาเป็นกรณีตวั อย่างได้จากงาน
จ�ำนวนหนึ่งของงานวรรณกรรมแนวครอบครัว
ทีม่ ายาคติความเป็นเพศทีต่ อ้ งอยูใ่ นบ้านของผูห้ ญิง
ท�ำให้นกั เขียนวางตัวละคร โดยเฉพาะตัวละครหญิง
ให้มีชีวิตวนเวียนอยู่แต่ในบ้าน และแวดวงเพื่อนฝูง
เพียงไม่กคี่ น หมกมุน่ อยูก่ บั ความสวยงาม การแต่งเนือ้
แต่งตัว และการหาสามี มายาคติท�ำนองนี้ท�ำให้
โครงเรือ่ งของวรรณกรรมเพศหญิงเป็นโครงเรือ่ งทีง่ า่ ยๆ
พฤติกรรมตัวละคร และเรือ่ งราว ตลอดจนการผูกปม
ต่างๆ เกิดจากการที่ตัวละครเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับ
คนรอบข้างไม่กี่คนและไม่กี่ครอบครัวเท่านั้น
ขณะเดียวกันมายาคติของความเป็นเพศที่

ต้องอยู่กับบ้านของผู้หญิงก็ไม่ส่งเสริมให้ผู้หญิง
สามารถแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาได้อย่างที่
มันควรจะเป็นความหวังในชีวิตของผู้หญิง ในงาน
วรรณกรรมพาฝันยุคแรกๆ อย่างของ ก.สุรางคนางค์,
ดอกไม้สด, ศรีฟ้า ลดาวัลย์ ฯลฯ ความหวังหรือ
ศักยภาพของความเป็นหญิงในวรรณกรรมจ�ำนวนหนึง่
จึงหาได้หมายถึงความหวังในความก้าวหน้าด้าน
การงานอาชีพ หรือการแสดงคุณค่าทางด้านความคิด
หากความมุ่งหวังสูงสุดคือการได้เจอกับรักแท้และ
จบลงด้วยการแต่งงานกับเจ้าบ่าวที่แสนดี
ส่วนด้านพระเอกทีน่ างเอกเหล่านีห้ มายปองนัน้
เป็นผูช้ ายทีส่ มบูรณ์แบบด้วยรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ
และคุณสมบัติ ทีส่ ำ� คัญผูช้ ายเหล่านีใ้ ช้ชวี ติ การงาน
อยู่นอกบ้าน มายาคติดังกล่าวนี้ส่งผลต่อการสร้าง
ตัวละครด้วยว่า ตัวเอก พระเอก นางเอกนั้นไม่
อาจเป็นคนวัยกลางคน หรือคนแก่คนเฒ่าได้เลย
ตัวละครหลักที่เป็นหนุ่มสาวเป็นผู้ครอบครองพื้นที
ของวรรณกรรมเพศหญิง

วรรณกรรมเพศหญิงของนักเขียน
สร้างสรรค์

ความแตกต่างระหว่างวรรณกรรมเพศหญิง
ในขั้ววรรณกรรมสร้างสรรค์กับขั้ววรรณกรรมแนว
ครอบครัวหรือแนวพาฝันเดิม ที่เ ห็นได้ชัดเจน
ประการหนึ่งก็คือขณะที่วรรณกรรมเพศหญิงในขั้ว
วรรณกรรมแนวครอบครัวอาจเขียนโดยนักเขียนชาย
ก็ได้เข่นกัน (เช่น พนมเทียน สมชาย อาสนจินดา ฯลฯ)
แต่วรรณกรรมเพศหญิงในขั้ววรรณกรรมสร้างสรรค์
เกือบทั้งหมด มักจะเขียนโดยนักเขียนหญิง ผลงาน
รวมเรือ่ งสัน้ “ภาพลวง” ของ “เสาวรี” นัน้ แม้วา่ จะได้รบั
ค�ำชื่นชมมากว่าเป็นงานที่ให้แง่คิดเชิงสังคมได้
ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2558

93

อย่างแหลมคม แต่มนั ก็เข้าข่ายวรรณกรรมเพศหญิง
เพราะมีเสียงสะท้อนว่า ท่วงท�ำนองการเขียนเรียบง่าย
โครงเรื่ อ งไม่ ซั บ ซ้ อ น ขณะที่ ภ าษาเขี ย นก็ เ น้ น
ความเข้าใจที่ง่ายๆ สื่อสารอย่างตรงไปตรงมา
ซึง่ แตกต่างจากนักเขียนหญิงอย่างผลงานหลายเรือ่ ง
ของเดือนวาด พิมวนา หรือวัน ณ จันทร์ธาร บางเรือ่ ง
นักเขียนหญิงในแวดงวงวรรณกรรมสร้างสรรค์
เมื่ อย้ อ นไปในช่ ว งทศวรรษ 2530-2540 นั้นมี
หลายคน ตั้งแต่ แพร จารุ สุจินดา ขันตยาลงกต
กฤตศิลป์ ศักดิ์ศิริ ฯลฯ ภาพลักษณ์ของนักเขียน
เหล่านีด้ เู หมือนจะยืดหยุน่ และมีความเป็นเพศหญิง
มากกว่า
จุดเด่นทีบ่ ง่ ชีค้ วามเป็นเพศหญิงในวรรณกรรม
ของนักเขียนหญิงเหล่านีก้ ค็ อื การด�ำเนินด้วยอารมณ์
ความรูส้ กึ แก่นสารทีต่ อ้ งการน�ำเสนอนัน้ มุง่ อารมณ์
ความรู้สึกมากกว่าที่จะมุ่งส�ำท้อนความลุ่มลึก
ทางปัญญาและความวิตกกังวลทีว่ รรณกรรมเพศชาย
ท�ำและคาดหวัง ขณะที่โครงเรื่องหลวม วรรณกรรม
ของบางคน เช่น แพร จารุ และสุจนิ ดา ขันตยาลงกต
สื่อแสดงออกมาในรูปแบบคล้ายกับความเรียงหรือ
บั นทึ ก ที่ ข ณะที่ ภ าษาก็เน้นความเรียบง่าย เป็น
ภาษาพูดจาสนทนาทั่วๆ ไปนี่เอง
ลักษณะความเป็นวรรณกรรมแบบเพศหญิง
จะเห็นได้ชัดขึ้นหากเราหันไปพิจารณาลักษณะ
วรรณกรรมที่ ได้ ชื่ อ ว่ าเป็นแบบของวรรณกรรม
เพศชาย กล่าวคือถูกเชื่อว่ามี 2 ลักษณะที่ส�ำคัญ
คือ ประการแรก เน้นการแสดงออกที่ซ่อนไว้ด้วย
ความทะเยอทะยานทางศิลปะการประพันธ์จนกระทัง่
สามารถสร้างสรรค์แนวทางในการสร้างวรรณกรรม
แบบใหม่ๆ ได้มากพอกับการท�ำให้ท�ำวรรณกรรม
อุ ดตั น ด้ ว ยการสร้ า งสรรค์ที่ล ้นเกินจนสูญเสีย
ความสามารถในการสื่อสาร ในวงการวรรณกรรม
บ้านเรา มโนทัศน์นำ� ของค�ำว่ามีศลิ ปะนัน้ ก็คอื ศิลปะ
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ของการแสดงออกในการเล่าเรือ่ ง สลับซับซ้อนและ
ไม่เรียบง่าย (จนบางครัง้ การ “ไม่เล่าเรือ่ ง” ก็ถอื ได้วา่
เป็นศิลปะของการเล่าเรือ่ ง) ด้วยเหตุนงี้ านสร้างสรรค์
ที่วรรณกรรมเพศชายเห็นว่าเปี่ยมไปด้วยศิลปะ จึง
มักจะเป็นงานทีส่ อื่ สารกับวงกว้างไม่คอ่ ยจะได้ ดังเช่น
งานจ�ำนวนหนึ่งของแดนอรัญ แสงทอง ซึ่งถูกสร้าง
ขึ้นมาให้เป็นวรรณกรรมที่ไม่ได้มีไว้อ่าน แต่เอาไว้
เพื่อเทิดทูนยกย่องในความสร้างสรรค์ ยิ่งแดนอรัญ
ได้รับรางวัลสร้า งสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน
เมื่ อปี 2557 ด้วยแล้ว ก็ยิ่งเห็นได้ชัดว่าวรรณกรรม
สร้างสรรค์จ�ำนวนหนึ่งนั้นไม่ได้มีไว้อ่านหรือส�ำหรับ
รับรู้เรื่องราวในตัวบท ในกรณีของรวมเรื่องสั้นชุด
“อสรพิษ และเรื่องสั้นอื่นๆ” บทวิจารณ์ที่กล่าวถึง
หนังสือรวมเรือ่ งสัน้ เรือ่ งนีอ้ ย่างจริงจังชิน้ แรกในท่าที
ทางวิชาการเป็นของอาทิตย์ ศรีจนั ทร์ เรือ่ ง “อสรพิษ:
ความง่อนแง่นบนเส้นด้ายของคุณค่าวรรณกรรมซีไรต์”
ตีพมิ พ์ในวารสารออนไลน์ vice versa แต่กไ็ ม่ได้มงุ่ สู่
การวิเคราะห์วจิ ารณ์เรือ่ งสัน้ แต่อย่างใด แต่กลับสนใจ
พิจารณาบทความซึง่ เป็นค�ำตามเรือ่ งสัน้ อย่างตัง้ ใจ
ประการต่อมา ลักษณะวรรณกรรมแบบเพศชาย
ถูกมองว่าการแสดงออกถึงแก่นสารของเรือ่ งนัน้ เน้นที่
ความลุม่ ลึกทางความคิดและเหตุผล มีลกั ษณะของ
ผู้คิดน�ำสังคมดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น วรรณกรรม
เพศชายในยุคหนึง่ จึงถูกเพ่งเล็งจากทางราชการ กระทัง่
กลายเป็นวรรณกรรมต้องห้ามหลายสิบเล่มในยุคหนึง่

การเขียนแบบผู้หญิง

กาญจนา แก้วเทพ ตั้งข้อสังเกตว่า การเขียน
แบบผู้หญิงมีจุดเด่นอยู่ที่วิธีการประสมประสานสิ่ง
ที่เคยถูกแยกออกจากกันหรือสิ่งที่ไม่น่าจะมาอยู่
ร่วมกันได้ให้เข้ามาเป็นเนื้อเดียวกันอย่างกลมกลืน
กาญจนายกตัวอย่างงานเขียนของกวีหญิงคนหนึง่ ว่า
ทั้งๆ ที่ผู้เขียนเป็นกวีแต่ก็สามารถรายงานการวิจัย
ทีน่ ำ� มาศึกษาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ เราจึง ได้เห็น
บทกวีทไี่ พเราะสอดแทรกอยูก่ บั การอ้างอิงผลการวิจยั
ที่เคร่งขรึมน่าเชื่อถือ นอกจากนั้นในขณะที่ผู้เขียน
ก�ำลังเขียนถึงการวิเคราะห์ต�ำนานเก่าๆ เธอก็เขียน
ในย่อหน้าต่อมาว่าในขณะทีเ่ ธอก�ำลังเขียนถึงตรงนี้ก็
พอดีลูกชายถือรูปภาพเกี่ยวกับต�ำนานบางเรือ่ งมา
ให้เธอดูพอดี และเธอก็จะท�ำการวิเคราะห์ต่อไป
การเขี ย นแบบผู้หญิง จากข้อ สัง เกตนี้ก็คือ
การไม่ แยกระหว่างชีวิตของผู้เขียนกับผลงานของ
ผู้เขียน นี่เป็นจุดเด่นหนึ่ง ข้อสรุปนี้แม้ได้จากการที่
กาญจนา แก้วเทพ ตั้งข้อสังเกตจากหนังสือของกวี
แฟมินิสต์เพียงเล่มเดียว แต่เราก็สามารถน�ำมา
เทียบเคียงให้สามารถอธิบาย “แบบ” ของวรรณกรรม
เพศหญิงได้ในระดับหนึ่ง
ประการแรก การเขียนแบบผูห้ ญิงในวรรณกรรม
เพศหญิงได้ทะลายกรอบขนบวิธีว่าด้วยประเภท
ของงานเขียนลง ในตัวอย่างของกวีแฟมินิสต์ คือ
เธอน�ำบทกวีกับข้อมูลทางวิชาการมาสอดร้อยให้

อยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ดียวกันได้อย่างสอดคล้อง ลักษณะเด่นนี้
ในวรรณกรรมเพศหญิ ง ขั้ ว นั ก เขี ย นสร้ า งสรรค์
เราอาจเห็นได้จากลักษณะการเขียนเรื่องสั้นหรือ
นวนิยายโดยอาศัยท่วงท�ำนองการเขียนบันทึกหรือ
ความเรียงของแพร จารุ และสุจินดา ขันตยาลงกต
นอกจากนั้นผลงานของ 2 คนนี้ ก็ยังสามารถแสดง
ให้เห็นประการทีส่ องอีกนัน่ ก็คอื การไม่แยกระหว่าง
ชีวิตของผู้เขียนกับผลงาน

บทสรุปเบื้องต้น

สิ่งที่น�ำไปสู่ความแตกต่างอย่างสิ้นเชิง
ระหว่างวรรณกรรมเพศหญิงและวรรณกรรมเพศชาย
นั้นอาจกล่าวได้เบื้องต้นว่ามีรากเหง้ามาจากความ
แตกต่างระหว่างความเป็นเพศของผูห้ ญิงและผูช้ าย
ในสังคม สิ่งที่สะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือ
ภาพลักษณ์ของเพศชายปรากฏในสังคมอย่างไร
ลักษณะทีส่ อื่ แสดงว่าเป็นวรรณกรรมเพศชายก็มกั จะ
เป็นอย่างนั้นในทางตรงกันข้าม ภาพลักษณ์ของ
เพศหญิงในสังคมเป็นอยูอ่ ย่างไร ลักษณะทีส่ อื่ แสดง
ว่าเป็นวรรณกรรมเพศหญิงก็ย่อมเป็นเช่นนั้นด้วย
ด้วยเหตุที่วรรณกรรมทั้งสองเพศแตกต่างกัน
เช่นนี้ ในการพิจารณาและวิจักษณ์วิจารณ์จึงน่า
จะต้ อ งค� ำ นึ ง ถึ ง บริ บ ทแห่ ง ความเป็ น จริ ง ของ
วรรณกรรมแต่ละลักษณะนัน้ ด้วย กล่าวคือเราน่าจะ
ต้องมีเครือ่ งมือส�ำหรับวรรณกรรมแบบผูห้ ญิงชุดหนึง่
และส� ำ หรั บ วรรณกรรมแบบผู ้ ช ายอี ก ชุ ด หนึ่ ง
ท�ำนองเดียวกับการที่พิจารณาวรรณกรรมต่างแนว
ก็ตอ้ งมีเครือ่ งมือวัดต่างแนว เพราะถ้าไม่อย่างนัน้ แล้ว
วรรณกรรมสร้างสรรค์กจ็ ะพากันเยาะเย้ยวรรณกรรม
พาฝันและนักเขียนหญิง (ส่วนหนึ่ง) ว่าเบาปัญญา
อยู่ร�่ำไป (ขณะที่อีกฝ่ายก็จะแสยะยิ้มที่วรรณกรรม
สร้างสรรค์เลี้ยงตัวเองไม่รอดอยู่อย่างนั้น)
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