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Abstract

This article intended to analyze the female characters in the novel ‘Phloeng 

Phrang Thian’ of Hassawee. The results of the study indicated that this novel presents a 

time travel storyline of a female character. It had implications for space and femininity in 

three areas: 1) Time Travel: Space and women’s power 2) Women’s spiritual connections  

3) Time travel and rebellion to patriarchal power. The study revealed that the time-travel-

ing representations of female characters with limitations implied control over the powers 

of women who acted or behaved outside of the norms of society which was difficult to 

control. It was a threat that threatened the rules of society. But the female characters 

tried to usurp the area to change their status to the action state by using sexual desire 

as the power to control men to act on women’s desires.
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บทคัดย่อ

 บทความนี้มุ่งวิเคราะห์ตัวละครหญิงในนวนิยายเรื่อง เพลิงพรางเทียน ของหัสวีร์  ผลการศึกษา

พบว่านวนยิายเรือ่งนีน้ำาเสนอโครงเรือ่งการเดนิทางขา้มเวลาของตวัละครหญิง  ซึง่มนียัยะเกีย่วกบัประเดน็

พื้นที่และความเป็นหญิงใน  3 ประเด็นที่ ได้แก่  1) การเดินทางข้ามเวลา: พื้นที่และอำานาจของผู้หญิง   

2) การเชื่อมโยงจิตวิญญาณของผู้หญิง  3) การเดินทางข้ามเวลากับนัยยะการขัดขืนอำานาจปิตาธิปไตย  

ผลการศึกษาพบว่าการนำาเสนอการข้ามเวลามายังอดีตของตัวละครผู้หญิงที่มีข้อจำากัด  สื่อนัยยะของการ

ควบคมุอำานาจของผูห้ญงิทีป่ฏบิตัหิรอืมพีฤตกิรรมท่ีอยูน่อกกฎเกณฑ์ของสังคม  ซึง่ควบคุมไดย้าก เปน็ภัย

ร้ายที่เข้ามาคุกคามกฎเกณฑ์ของสังคม  แต่ตัวละครผู้หญิงก็พยายามช่วงชิงพื้นที่เพื่อเปลี่ยนสถานะให้อยู่

ในสถานะผูก้ระทำา  โดยการใช้ความปรารถนาทางเพศเปน็อำานาจในการควบคมุใหผู้ช้ายกระทำาตามความ

ปรารถนาของผู้หญิง 

คำาสำาคัญ:  พื้นที่  ปิตาธิปไตย  ความเป็นหญิง

บทนำา

 ในนวนิยายไทยหลายเร่ืองพบว่าผู้เขียนมีการนำาเสนอการเดินทางข้ามเวลา โดยที่ตัวละคร

เอกหญิงจะสามารถเดินทางข้ามเวลาไปยังอดีตโดยวัตถุประสงค์ต่างกันไป ดังเช่น นวนิยายเรื่องทวิภพ   

ผลงานของทมยันตี  ซึ่งเป็นนวนิยายที่นำาเสนอการเดินทางข้ามเวลาในวรรณกรรมไทยเป็นที่รู้จักและได้

รับความนิยมจากผู้อ่านที่นำาเสนอให้ตัวละครเอกหญิงของเรื่องเดินเข้าไปในจุดเชื่อมของมิติเวลา โดยผ่าน 

กระจกเงา ซึ่งการเดินทางข้ามเวลาทำาให้ตัวละครมณีจันทร์ ได้ย้อนเวลากลับสู่อดีตใน ร.ศ. 112 ณ บ้าน

คุณหลวงอัครเทพวรากร ขุนนางหนุ่มนักเรียนนอกสมัยรัชกาลที่ 5 ผ่านกระจกเงาโบราณ และได้ช่วย 

คุณหลวงแก้ปัญหาเมื่อครั้งไทยต้องเสียดินแดนให้แก่ฝรั่งเศส มณีจันทร์เดินทางย้อนกลับไปมาระหว่าง

อดีตและปัจจุบันอยู่หลายครั้ง จนกระจกเกิดรอยร้าว แต่เกิดด้วยความรักและความผูกพันกับคุณหลวง

ทำาให้มณีจันทร์เกิดความขัดแย้งภายในจิตใจที่ต้องเลือกระหว่างคนรักในอดีตกับครอบครัวในปัจจุบัน  

แต่สุดท้ายมณีจันทร์ก็เลือกแต่งงานกับคุณหลวงและไม่ได้กลับสู่ปัจจุบันใน พ.ศ. 2529 นวนิยายเรื่องบ่วง

บรรจถรณ ์ ตวัละครแพรนวลไดน้อนบนเตยีงไมโ้บราณซึง่นำาพาเธอยอ้นเวลาทีเ่ชยีงตงุใน พ.ศ. 2487  แพร

นวลไดพ้บรักกบัหลาวเปงิ  การเดนิทางขา้มเวลาดงักลา่วทำาให้แพรนวลไดร้บัรูแ้ละเข้าไปเกีย่วข้องกบังาน

แตง่งานของเจ้านางตองร้ิว ซึง่งานแตง่งานดงักลา่วแพรนวลไดร้บัรูจ้ากกาลเวลาของตนว่าจะต้องมคีนเสยี

ชีวิตและเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้น แพรนวลจึงพยายามหาวิถีทางเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรง  แพรนวล

เดินทางข้ามเวลากลับไปกลับมาระหว่างอดีตกับปัจจุบันด้วยความว้าวุ่นใจ  แต่สุดท้ายแพรนวลตัดสินใจ

กระโจนเข้ากองเพลิงที่กำาลังลุกไหม้เตียงไม้้โบราณ เพื่อจะได้กลับไปใช้ชีวิตร่วมกับหลาวเปิงชายคนรักใน

อดีต  จะเห็นว่าตัวละครหญิงเดินทางข้ามเวลาจากมิติเวลาหน่ึงสู่อีกมิติเวลาหนึ่งเพื่อพยายามแก้ปมปัญ

หาในอดีตนั้นให้คลี่คลายลง  และการเดินทางข้ามเวลาของตัวละครเอกจะยุติลง ที่น่าสนใจคือมีวัตถุสิง
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ของที่เป็นสื่อกลางหรือเป็นประตูมิติเวลาที่นำาพาตัวละครเอกหญิงเดินทางข้ามเวลา เช่น  กระจกโบราณ

ในนวนิยายเรื่องทวิภพ เตียงไม้โบราณในเรื่องบ่วงบรรจถรณ์  ซึ่งตัวละครเอกหญิงเป็นเจ้าของวัตถุสิ่งของ

นั้น  สิ่งที่น่าสนใจคือ การย้อนเวลาของตัวละครเอกหญิงในเรื่องไม่ได้เป็นเพียงจินตนิยายเท่านั้น  แต่ยัง

แฝงนัยเกี่ยวกับนัยยะเชิงอำานาจของผู้หญิงเอาไว้

 เช่นเดียวกับนวนิยายเรื่อง เพลิงพรางเทียน เป็นผลงานของ Hassawee (2014)  นวนิยาย

เรือ่งนีถ้กูนำามาดดัแปลงเปน็ละครโทรทศันอ์อกกาศทางสถานโีทรทศันไ์ทยทวีช่ีอง 3 ในป ี2562  นวนยิาย

เรื่องเพลิงพรางเทียนนำาเสนอโครงเรื่องการเดินทางข้ามเวลาของตัวละครหญิง ทำาให้ตัวละครเอกได้รับ

รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตและแก้ไขปัญหาในอดีตผ่านตัวละครเอก “กลินท์” นางแบบสาวสวย ในยุค

ปัจจุบันที่ทะลุข้ามเวลากลับไปยังเชียงใหม่ในสมัยรัชกาลท่ี 5 ในขณะที่กลินท์ทำาการแสดงชุดล้านนา ณ 

ประตูเมืองท่าแพในเชียงใหม่  อันเป็นเหตุให้กลินท์ได้รับรู้เรื่องราวของ “เทียนคำา” หญิงสาวผู้น่าสงสาร

ในคุ้มเวียงสวรรค์ เทียนคำา หลงเชื่อในคำารักของเจ้าน้อยเทวาฤทธิ์ บุตรชายของเจ้าเวียงสวรรค์ผู้ครองคุ้ม  

ด้วยความหึงหวงเธอถูกเจ้าวงเดือนทำาร้าย และฆ่าตายในที่สุด ก่อนตายเทียนคำาได้อธิษฐานจิตว่าแม้เกิด

ภพหน้าก็ขอให้จดจำาความแค้นนี้ไว้  ซึ่งต่อมากลินท์ได้รู้ความจริงว่าเธอคือเทียนคำาในอดีตชาติ  กลินท์ได้

รบัรูเ้ร่ืองราวในอดตีชาติของตนผา่นปิน่ปกัผมโบราณ  เธอไดเ้หน็เรือ่งราวความรกัของเทยีนคำาและเจา้นอ้ย

เทวาฤทธิ์  ซึ่งทั้งสองมีหน้าเหมือนเธอและอินทร์  คนรักของเธอในปัจจุบัน  โดยเฉพาะปิ่นปักผมโบราณ

ที่อินทร์มอบให้กับกลินท์นั้นเหมือนกับที่เจ้าน้อยเทวาฤทธิ์เคยให้ปิ่นปักผมกับเทียนคำา  กลินท์จึงต้องการ

เดินทางกลับไปแก้แค้นทุกคนอดีตเพื่อชดเชยให้เทียนคำา เธอจึงกลับไปที่เชียงใหม่เพ่ือหาวิธีที่จะย้อนไป

อดีต  จนได้รู้ว่าเธอสามารถกลับไปยังอดีตได้ด้วยประตูทั้ง 5 ของเมืองเชียงใหม่  โดยมีปิ่นปักผมโบราณ

เป็นสื่อนำาทางกลินท์ย้อนกลับไปในอดีตได้  

 ดังที่กล่าวมา การเดินทางข้ามเวลาของตัวละครเอกหญิงในเรื่องไม่ได้เป็นเพียงจินตนิยาย

เทา่นัน้  เนือ่งจากตวัละครเอกเปน็ผูห้ญงิทีม่คีวามเปน็ผู้หญงิสมยัใหม ่ มแีนวคิดแบบยคุสมยัใหม ่ การมอง

เห็นคุณค่าของตัวเอง  การนำาเสนอการเดินทางข้ามเวลาของตัวละครหญิงนี้จึงมีนัยยะมากกว่าเรื่องความ

รัก ความแค้นในอดีตชาติ  เพราะอาจแฝงนัยเกี่ยวกับเรื่องเพศสถานะ หรือความเป็นหญิงไว้  โดยเฉพาะ

ลกัษณะของผูห้ญงิทีพ่งึปรารถนาทีเ่กดิจากการการปะทะกนัของยคุสมยัอนัเกิดจากการเดนิทางขา้มเวลา

ของตัวละครหญิงในเรื่องนี้ด้วย  

วัตถุประสงค์การวิจัย

 เพื่อวิเคราะห์ความเป็นหญิงผ่านการนำาเสนอการเดินทางข้ามเวลาในนวนิยายเรื่อง 

เพลิงพรางเทียน ของ หัสวีร์
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1. การเดินทางข้ามเวลา: พื้นที่และอำานาจของผู้หญิง

 หากพจิารณาการเดนิทางยอ้นเวลากลบัไปในอดตีของกลินท ์ ตวัละครเอกในเรือ่งเพลิงพราง

เทียนในมิติเชิงพื้นที่ และสถานที่  มีนัยยะการเชื่อมโยงกับพื้นที่อย่างน่าสนใจ  Chotudomphan (2019, 

p. 124) กล่าวว่า การสร้างเรื่องเล่าจะต้องพึ่งพาทั้งมิติสถานที่และมิติพื้นที่  อีกทั้งยังเกิดมิติทั้งสองสลับ

ไปมาก็ได้  ดังนั้น  จะเห็นบางเรื่องที่ตัวละครเอกที่ละเมิดกฎบางอย่าง  ฟูโกลต์อธิบายว่าตัวอย่างจากงาน

ของบอร์เกสแสดงใหเ้หน็ถึงการเชือ่มโยงสิง่ทีไ่มเ่ขา้กนัมาจดัระเบยีบไวด้ว้ยกนั  ทำาให้ระบบระเบยีบในการ

จำาแนกสิ่งต่างๆ ผิดเพี้ยนไปจากปกติ  และพื้นที่ทางความคิดนั้นกลายเป็นพื้นที่พิเศษ (heterotipia)  เมื่อ

ฟโูกลตศ์กึษาพืน้ทีใ่นเชงิความสมัพนัธก์บัอำานาจ  เขาพบวา่ความสัมพนัธร์ะหวา่งพืน้ทีก่บัอำานาจกอ่ใหเ้กดิ

พื้นที่พิเศษ  ซึ่งพื้นที่พิเศษนี้  ทำาหน้าที่เชื่อมโยงพื้นที่อื่นๆ เข้าไว้ด้วยกันในขณะที่ขัดแย้งกับพื้นที่เหล่านั้น

ไปในตัว ก่อให้เกิดพ้ืนท่ีท่ีกระตุ้นความสงสัยและก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง  จนอาจนำาไปสู่การสลาย

ความสัมพันธ์ที่มีอยู่เดิมระหว่างกัน (Khamyang, 2008, p.  104)

 จากนวนิยายเรื่องเพลิงพรางเทียน ของหัสวีร์  เห็นได้ว่ามีการนำาเสนอการเดินทางข้ามเวลา

ของตวัละครเอกเพือ่วตัถปุระสงคส์องประการ  ประการแรกเพือ่ตามหาความจรงิบางอยา่ง ประการทีส่อง

เพือ่แก้ไขเหตกุารณใ์นอดีต  ซึง่ในนวนยิายเรือ่งนี ้ “กลนิท”์ ตวัละครเอก  ได้เดนิทางขา้มเวลาจากปจัจบุนั 

สู่เชียงใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยมีปิ่นปักผมโบราณเป็นสื่อในการเดินทางข้ามอดีต  ซึ่งการเดินทางข้าม

อดตีครัง้แรกเกดิขึน้ในงานเดนิแบบแฟชัน่ชดุลา้นนาทีป่ระตเูมอืงทา่แพ ในเชียงใหม ่ การนำาเสนอการเดนิ

ทางข้ามเวลาของตัวละครเอกมีความผูกโยงกับเรื่องพื้นที่  กล่าวคือ  การเดินทางข้ามเวลาไปกลับระหว่าง

อดตีกบัปจัจุบนัของกลนิทม์ขีอบเขตทีจ่ำากดั  กลนิทใ์ชป้ิน่ปกัผมโบราณเปน็กญุแจมติเิวลาและตอ้งเดนิผา่น

ประตูเมืองเชียงใหม่เพ่ือข้ามเวลาไปกลับระหว่างอดีตกับปัจจุบัน  ซึ่งกลินท์สามารถเดินทางข้ามเวลาไป

กลับระหว่างอดีตกับปัจจุบันได้ผ่านประตูเมืองเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น

จริงด้วย พยาบาลคนนั้นพูดถูก ถ้าเธอเชื่อว่ามันจริง ป่านนี้เธอคงเข้าไปทุกประตู  

และถ้าแต่ละประตูเข้าออกได้เพียงครั้งละหนล่ะ…กลินท์คิด ก่อนจะวิ่งข้ามถนนที่มีรถวิ่ง 

พลุกพล่านอย่างลำาบาก

  เบนจามินจอดรถและวิ่งตามหญิงสาว  เขาเห็นเธอกำาลังจะข้ามถนน

  “กลินท์  คุณจะทำาอะไรน่ะ” เขาตะโกนสุดเสียง  หญิงสาวหันมาและตะโกนตอบ

 “เบน  ขอบคุณนะ  แต่ขอให้คุณเชื่อฉัน  ครั้งนี้ฉันขอพิสูจน์สิ่งที่ฉันเจอด้วยตัวเองที

เถอะ  คุณไม่ต้องห่วง  ฉันจะกลับมา…” หญิงสาวหันไปจ้องประตูตรงหน้า  พร้อมพนมมือและ

อธิษฐานจิต

      (Hassawee, 2014, pp.151-152) 
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 จากตัวบทข้างต้นแสดงให้เห็นการควบคุมการข้ามเวลาไปกลับระหว่างอดีตกับปัจจุบัน   

การข้ามผ่านประตูเมืองแต่ละประตูได้เพียงหนึ่งครั้ง อาจจะมีนัยยะของการควบคุมอำานาจของผู้หญิง  

แมว้า่การขา้มเวลามายงัอดตีของกลนิทน์ำาไปสูก่ารนำาเสนอภาพของผูห้ญงิทีแ่ข็งแกรง่  กลา้หาญ สามารถ

ทำาตามความต้องการขอตนเองได้ แต่ความเป็นหญิงยุคใหม่ และพฤติกรรมที่แปลกไปจากทั่วไปในยุคนั้น

ของกลินท์ ทำาให้เธอถูกมองว่าเหมือนคนบ้า ซ่ึงควบคุมได้ยาก เป็นภัยร้ายที่เข้ามาคุกคามกฎเกณฑ์ของ

สังคม  ดังนั้น  การจำากัดการเข้าออกประตูเมืองแต่ละประตูเพียงหนึ่งครั้งจึงเป็นเสมือนกรอบของกฎ

เกณฑ์ของสังคมให้คงอยู่  

 กลินท์เดินทางย้อนกลับไปมาระหว่างอดีตทำาให้กลินท์รู้เรื่องราวในอดีตชาติของเธอและ

อินทร์  ในอดีตชาติกลินท์คือเทียนคำา หญิงสาวกำาพร้าที่ถูกหนานแก้ว  นายพรานช่วยชีวิตจากการถูกเสือ

ทำาร้ายและรับมาเลี้ยงดูเหมือนลูกสาวอีกคนหนึ่งในคุ้มเวียงเวียงสวรรค์ แต่เทียนคำาปักใจเชื่อว่าเจ้าน้อย 

อดีตชาตขิองอนิทร์ เปน็คนช่วยชีวิต  เจา้นอ้ยเปน็หนุม่รปูงาม มคีารมคมคาย  และยงัเปน็ถงึลกูชายของเจา้ 

ผู้ครองคุ้มเวียงสวรรค์   เทียนคำาจึงทั้งรักและทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับเจ้าน้อย จนยอมมอบกายและหัวใจให้

กบัเจา้นอ้ย  ตอ่มาเจา้นอ้ยแตง่งานกบัเจา้วงเดอืน  สถานะของเทยีนคำาจงึเปน็แค่เมยีบา่ว  ดว้ยความริษยา

ทีเ่จ้านอ้ยมอบความรกัใหเ้ทยีนคำา  เธอจงึถูกเจา้วงเดอืนโกรธแคน้และหาทางทำารา้ยตลอดเวลา  จนกระทัง่

หลอกเทียนคำามาฆ่าที่ประตูเมืองแสนปุง  เทียนคำาถูกเจ้าวงเดือนเอาปิ่นปักผม ของแทนใจที่เจ้าน้อยมอบ

ให้แทงเข้าที่หัวใจจนตาย กลินท์รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเธอในอดีตชาติ  การเดินทางข้ามเวลาของเธอใน

ครั้งที่สองจึงเป็นการเดินทางไปที่เป้าหมาย นั่นคือ การทวงคืนความยุติธรรมให้กับการตายของเทียนคำา   

เมื่อข้ามเวลาสู่อดีตกลินท์ยังคงมีอิสระในการใช้ชีวิต  เธอสามารถแสดงออกตามความคิด และสามารถทำา

ในสิ่งที่เธอปรารถนาโดยปราศจากอำานาจในการควบคุม  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการต่อรองเชิงอำานาจของผู้

หญิงในพื้นที่แห่งนี้  ดังตอนที่เจ้าเวียงสวรรค์ล้มป่วย เหตุการณ์ที่เจ้าวงศ์สวรรค์ป่วยแล้วให้ไพคา สาวรับ

ใช้ของเจ้าวงเดือนมาขอยาไปให้  แต่กลินท์บอกให้เจ้าช่อเอื้องมาขอด้วยตัวเอง  จนในที่สุดเจ้าช่อเอื้อง ผู้

สูงศักดิ์ก็ต้องยอมมาขอยาเพื่อไปรักษาเจ้าวงศ์สวรรค์กับเทียนคำาด้วยตัวเอง  

  “หยดุ ๆ  พอแลว้อีเ่ทยีนคำา ขา้ยอมสูกอ่ได ้ขา้เจา้ชอ่เอือ้ง ชายาของเจา้เวยีง

สวรรค ์ขอยมืยาของสกูำาเตอ๊ะ ขา้ขอละ” แมด้วงตาจะเตม็ไปดว้ยความโกรธ แตส่มองกลบั

สั่งให้ตัวเองรีบเอ่ยประโยคนั้นออกมา 

  เทียนคำาหยุดนิ่งและยิ้มเยาะ 

       (Hassawee, 2014, p.293) 

   จากตวับทจะเหน็ว่าการกระทำาของกลนิท์เปล่ียนไปอย่างสิน้เชงิ แตกต่างไปจากเทยีนคำา  กลินท์

กล้าต่อรองกับเจ้าช่อเอื้อง  ซึ่งชายาของเจ้าผู้ครองคุ้ม  ผู้ที่เคยชี้เป็นชี้ตายเทียนคำาให้ยอมทำาตามเงื่อนไข

ของกลินท์ได้  จากเหตุการณ์กลินท์สามารถเปลี่ยนสถานะจากผู้ที่ไร้อำานาจการต่อรองมาเป็นผู้ที่มีอำานาจ

ในการต่อรองที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์ของสังคมและขนบจารีตที่เคร่งครัดได้สำาเร็จ  ในอีกแง่หนึ่งพฤติกรรม 
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ของกลนิท์ทีต่่างไปจากเทยีนคำา ทัง้การพดูจา และความคดิแบบผูห้ญงิสมยัใหม่ แปลกแยกไปจากคนปกติ

ทั่วไปในคุ้มเวียงสวรรค์ ส่งผลให้กลินท์ถูกมองว่าเหมือนคนบ้า การกลับมาของกลินท์ในนามของเทียน

คำาจึงเปรียบเสมือนภัยคุกคามที่เข้ามาสั่นคลอนความเคร่งครัดของกฎเกณฑ์ของสังคม  ทั้งเทียนคำาและ 

กลินท์จึงเป็นตัวละครที่เป็นคู่ความหมายปรากฏอยู่ในเรื่อง

ตารางที่ 1 แสดงตัวละครที่เป็นคู่ความหมาย

เทียนคำา กลินท์

อ่อนแอ กล้าหาญ

ใช้หัวใจ ใช้สมอง

อยู่ในกฎเกณฑ์ของสังคม อยู่นอกกฎเกณฑ์ของสังคม

 กลนิท์เป็นผูห้ญงิทีม่าจากยคุปัจจบุนัทีเ่ดนิทางข้ามเวลามายงัอดตีในเชยีงใหม่  สมยัรชักาล

ที ่5 แม้ว่ากลนิท์จะแต่งกายด้วยชดุไทยล้านนา  แต่บคุลกิของเธอยงัคงความกล้า ฉลาดและมคีวามคิดเป็น

ของตัวเอง  กลินท์ต้องช่วยแม่คำาป้อให้หายจากอาการไข้  เธอจึงลองเดินทางข้ามเวลาจากอดีตมายังยุค

ปัจจุบันผ่านประตูเมืองแสนปุงเพื่อนำายาลดไข้จากยุคปัจจุบันกลับไปช่วยแม่คำาป้อ  ซึ่งกลินท์ทำาได้สำาเร็จ 

ซึ่งนำาเสนอให้เห็นถึงความเป็นหญิงยุคใหม่ ที่กล้าหาญ ฉลาด   

 อกีหนึง่พืน้ทีท่ีม่นียัยะของการช่วงชิงอำานาจกค็อื “ตลาด” เหตกุารณ์ท่ีเกดิขึน้ทีต่ลาดกลาง

เวียงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนซำ้าระหว่างเจ้าวงเดือนและเทียนคำา ซึ่งในอดีตเทียนคำาถูกเจ้าวงเดือนทำาร้าย

ตบตี  ด่าทอว่าแย่งสามีต่อหน้าผู้คนในตลาด  เมื่อกลินท์ข้ามเวลาย้อนกลับมาในอดีตเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

อีกครั้งที่ตลาดกลางเวียง

  เจ้าวงเดือนมองหน้ากลินท์โดยไม่หลุดคำาพูดใดออกมา

  “มึงจำาสิ่งที่มึงทำากับกูวันนี้เน้อ  กูจะเอาคืนให้สาสม”

  “เป็นไงล่ะ  รสชาตินำ้าโคลนข้างถนน”

 “ไม่ต้องฝากหรอก  ถ้าจะเอาคืนก็เอาคืนตอนนี้เลย ข้าไม่รับฝาก” กลินท์ยื่นหน้าไป

เยาะเย้ย  “ความจรงิคำาพดูนัน้น่าจะเป็นคำาพดูของข้าด้วยซำา้ จำาไม่ได้เหรอว่าท่านเองกเ็คยทำาร้าย

ข้ากลางตลาดแบบนีเ้หมอืนกนั” กลนิท์เดนิไปมองผูค้นทีก่ำาลงัเดนิเข้ามารายล้อมมงุดเูธอกบัเจ้า

วงเดือน

       (Hassawee, 2014, p.304) 

 จากตัวบทจะเห็นว่าเหตุการณ์ท้ังสองคร้ังเกิดขึ้นที่ตลาดกลางเวียง ซึ่งมีผู้คนในตลาดมุงดู

เหตุการณ์ หากพิจารณาพ้ืนท่ี “ตลาด” พบว่าเป็นพื้นที่สาธารณะเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่ผู้คนหมุนเวียน

เข้ามาซื้อขายสินค้า การสลับบทบาทเป็นผู้กระทำาระหว่างเจ้าวงเดือนและเทียนคำาในพื้นที่ตลาดแห่งนี้จึง
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เป็นการใช้พืน้ทีส่าธารณะให้กลายเป็นพืน้ท่ีส่วนตวั กล่าวคอื  เหตกุารณ์การทำาร้ายตบตีกลางตลาดครัง้แรก 

เจ้าวงเดือนเป็นผู้กระทำาส่วนเทียนคำาเป็นผู้ถูกกระทำา  แต่เหตุการณ์ครั้งที่สองกลินท์ที่ข้ามเวลามายังอดีต

ในนามของเทียนคำาเปลี่ยนมาอยู่ในสถานะผู้กระทำา  ดังนั้น  หากมองความสัมพันธ์เชิงอำานาจจะเห็นได้ว่า

ตัวละครหญิงทั้งสองพยายามใช้พื้นที่ตลาดแห่งนี้เพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่

2. การเชื่อมโยงจิตวิญญาณของผู้หญิง

 นวนิยายเรื่องเพลิงพรางเทียน  มีการสร้างให้ตัวละครเอกสามารถเดินทางข้ามมิติย้อนเวลา

กลับไปมาระหว่างอดีตและปัจจุบันได้  คือ กลินท์  ตัวละครเอกหญิงที่เป็นตัวละครหลักในการดำาเนิน

เรือ่ง  ซึง่สิง่สำาคญัทีเ่ป็นสือ่กลางในการนำากลนิท์ข้ามมติย้ิอนกลบัไปมาระหว่างอดตีกบัปัจจบุนัได้ก็ได้กค็อื  

“ปิ่นปักผมโบราณ”  เป็นปิ่นรูปดอกไม้ขนาดเล็ก ด้านบนประดับด้วยอัญมณีหลากสี เม่ือกลินท์ใช้ปิ่น

ปักผมโบราณมันนำาพาเธอย้อนกลับไปรับรู้เรื่องของหญิงสาวชื่อ เทียนคำา ซึ่งก็คืออดีตชาติของเธอ ตั้งแต่

เทียนคำาเริ่มเข้ามาอยู่ในคุ้มเวียงสวรรค์จนกระทั่งถูกฆ่าตายด้วยปิ่นปักผมอันนี้  ปิ่นปักผมจึงเป็นสิ่งสำาคัญ

ที่สะท้อนให้เห็นเรื่องราวชีวิตของผู้หญิง

 ปิ่นปักผมโบราณไม่เพียงแต่ทำาให้กลินท์และผู้อ่านรู้จักเรื่องราวของเทียนคำาเท่านั้น แต ่

ปิ่นปักผมโบราณยังเป็นสิ่งท่ีช่วยเรียงร้อยเรื่องราวในอดีตระหว่างผู้หญิงเข้าด้วยกัน  ในเรื่องเพลิงพราง

เทยีน เป็นเรือ่งราวชีวติของเทยีนคำา หรอืกลนิท์ในอดตีชาต ิ ซ่ึงผูเ้ขยีนได้ถ่ายทอดเรือ่งราวในอดตีชาตโิดย

มีปิ่นปักผมเป็นสื่อกลาง  ดังตอนที่กลินท์ได้ลองสวมชุดล้านนาและปักปิ่นปักผมทองคำาครั้งแรกและเผลอ

หลับ  รู้สึกตัวอีกทีกลินท์เหมือนอยู่ในท่ีสถานท่ีท่ีไม่รู้จัก สวมสไบและผ้าซ่ินมอมแมม ถูกล่ามโซ่ราวกับ

นักโทษและร้องขอความช่วยเหลือ แต่การย้อนไปรับรู้เรื่องราวในอดีตชาติครั้งนี้กลินท์ยังคงสับสนและไม่

เข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้น  

“เจ้าน้อย…ช่วยข้าเจ้าด้วย…เจ้าน้อยช่วยด้วย”  เสียงของตัวเองดังชัดเต็มสองหู   

แต่กลินท์กลับไม่เข้าใจสิ่งที่ตัวเองตะโกน

เธอพูดภาษาเหนือ  เจ้าน้อยคือใคร…ในสมองสับสนและตื้อตันไปหมด เธอกำาลังอยู่

ในที่ที่ไม่รู้จัก แม้กระทั่งตัวเอง

         (Hassawee, 2014, p. 17)

 ถึงแม้ว่าการย้อนไปรับรู้เรื่องราวในอดีตชาติในครั้งน้ีกลินท์ยังคงสับสนและไม่เข้าใจเรื่อง

ราวที่เกิดข้ึน  แต่ก็เป็นการย้อนเวลาท่ีทำาให้อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเทียนคำา การย้อนเวลาไปรับรู้เรื่อง

ราวในอดตีชาตเิกดิขึน้หลายครัง้ ซึง่กลนิทร์ูเ้รือ่งราวและถงึสาเหตกุารตายอยา่งนา่เวทนา ทำาใหเ้ธอตดัสนิ

ใจใช้ปิ่นปักผมโบราณเป็นกุญแจในการข้ามเวลากลับไปยังอดีตเพื่อทวงความยุติธรรมให้เทียนคำา ดังนั้น   

การการย้อนไปรับรู้เรื่องราวในอดีตชาติโดยมีปิ่นปักผมเป็นส่ือจึงเป็นการนำาเรื่องราวชีวิตของเทียนคำามา

ปะติดปะต่อเข้าด้วยกันจนเป็นเรื่องราว ปิ่นปักผมโบราณ  จึงมีบทบาทสำาคัญในการรื้อฟื้นเรื่องราว  
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 ป่ินปักผมยงัเป็นสิง่ทีเ่ชือ่มโยงจติวญิญาณของผูห้ญงิเข้าด้วยกนั  กลินท์ได้รบัรูเ้รือ่งราวชวีติ

ของเทียนคำาตอนมีความรักและตาย ล้วนมีปิ่นปักผมเป็นสัญญะสำาคัญทั้งสิ้น  ปิ่นปักผมนี้  ในอดีตชาติเจ้า

น้อยเทวาฤทธิ์มอบให้เทียนคำาเพื่อเป็นพยานรัก  ในชาติปัจจุบันอินทร์ (อดีตชาติคือเจ้าน้อยเทวาฤทธิ์) ก็

มอบปิ่นปักผมโบราณให้กลินท์เช่นกัน  และปิ่นปักผมอันเดียวกันนี้ก็ถูกเจ้าวงเดือนปักลงกลางอกจนตาย  

แต่ก่อนตายเทียนคำาได้อธิฐานจิตให้เป็นคนใหม่ที่ยิ่งใหญ่ และจำาความแค้นนี้ไปตลอด 

 คำาอธิษฐานนั้นคือบ่วงพันธนาการให้จิตของเธอย้อนมายังอดีตภพ  บัดนี้นางแบบสาวได้รู้

แล้วว่า  ความแค้นครั้งนี้เหมือนเป็นประตูแห่งกาลเวลาที่เปิดรอเธอกลับมา 

       (Hassawee, 2014, p. 235)

 ป่ินปักผมจงึเป็นสือ่ท่ีร้อยรดัความสมัพนัธ์ระหว่างเทยีนคำากบักลินท์เข้าด้วยกนั  นอกจากนี้

จะเหน็ว่าป่ินปักผมยังตอกยำา้สถานะของความเป็นรองทีเ่ทยีนคำาและกลนิท์ล้วนได้รบัเช่นเดยีวกนั ในอดตี

ชาตเิทยีนคำาอยูใ่นสถานะเมยีบ่าว  แม้เจ้าน้อยเทวาฤทธิม์อบป่ินปักผมให้เทยีนคำาเพือ่แทนความรกั แต่ใน

ขณะเดยีวกนักม็อบสร้อยคอให้เจ้าวงเดอืนผูเ้ป็นชายาเช่นกนั  เช่นเดยีวกบักลนิท์ทีต้่องตกอยูใ่นสถานะรอง 

การเดนิทางย้อนอดตีของกลนิท์เช่ือมโยงเรือ่งราวในอดตีชาตขิองเธอผ่านเทยีนคำา กลินท์ได้รบัรูค้วามทกุข์

ทรมานของเทยีนคำาจากการถกูเจ้าวงเดือน เกลยีดชัง  ทำาร้ายและด่าทอให้ได้รบัความอบัอายต่อหน้าผูค้น  

จนกระทัง่เหตกุารณ์ทีเ่จ้าวงเดอืนหลอกเทยีนคำาไปทีป่ระตแูสนปงุแล้วใช้ป่ินทองปักทีห่วัใจของเทยีนคำาจน

ตาย  การรับรู้เหตุการณ์ของกลินท์ทำาให้เห็นความรุนแรงการกดขี่ที่กดทับผู้หญิงด้วยกัน  ในขณะเดียวกัน

กท็ำาให้กลนิท์ปรับเปลีย่นสถานการณ์การกดข่ีให้กลายเป็นสิง่ทีส่ร้างพลงัให้แก่เธอ  การรบัรู้ถงึเรือ่งราวของ

เทียนคำา หรือกลินท์ในอดีตชาติจึงสื่อให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณของผู้ร่วมชะตากรรมเดียวกัน  

 กลินท์มีท่าทีเคร่งขรึม เธอจ้องมองประตูตรงหน้าด้วยความเคืองแค้นยิ้มที่มุมปาก แล้ว

หลับตานิ่ง

 “…ประตูแสนปุง  ประตูที่ข้าต้องมาจบชีวิตลงที่นี่  จงเปิดประตูรับข้าเทียนคำาคนนี้  ให้

กลับไปแก้แค้นตามท่ีดวงจิตท่ีได้เคยอธิษฐาน…” สิ้นคำาอธิษฐาน กลินท์ก็หยิบปิ่นทองออกมา  กำาหมัด

แน่น แล้วค่อย ๆ ก้าวเดินไปยังกลางถนน…”

       (Hassawee, 2014, p. 241)

 การฟ้อนเทียนแก้บนต่อพระธาตุศรีจอมทองถือเป็นหนึ่งในการเชื่อมโยงจิตวิญญาณ 

ระหว่างกลนิท์และเทยีนคำา  เนือ่งจากเทยีนคำาทีไ่ม่สามารถฟ้อนแก้บนต่อพระธาตุศรจีอมทองเพ่ือให้หนาน

แก้วพ่อของเธอหายป่วยไข้  แต่ถูกคนในคุ้มเวียงสวรรค์ขัดขวาง  เทียนคำาจึงไม่สามารถฟ้อนได้จบเพลง   

กลินท์รู้ว่าการฟ้อนเทียนแก้บนคือสิ่งที่ยังติดค้างอยู่ในใจของเทียนคำา  
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‘…สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุศรีจอมทองเจ้าขา  ในเมื่อชาติที่ผ่านมาข้าไม่อาจทำาตาม

ที่หมายไว้ได้  จึงมีคนต้องตายเพราะปกป้องข้าเพราะคำาสัตย์ที่ให้ไว้  วันนี้คงไม่สายเกินไป   

หากข้า…เทียนคำาจะขอฟ้อนบูชาพระธาตุศรีจอมทองให้เสร็จสมบูรณ์เสียที…’

(Hassawee, 2014, p. 329)

คนฟ้อนปล่อยหยดนำ้าตาแห่งความอัดอั้นไหลอาบแก้ม  ภาพของความผูกพันต่อ

ครอบครัว  และความเจ็บปวดทำาให้เธอสะอื้นไห้

‘พ่อหนานแก้ว…ข้ามาปลดปล่อยท่านแล้ว  มันอาจจะสายไป  แต่ข้าอยากจะทำาเพื่อ

ท่านจริงๆ’ เธอคิดไว้แค่นั้นก่อนที่ความรู้สึกของตัวเองจะดับวูบไปในขณะที่ยังฟ้อนเทียนอยู่

     (Hassawee, 2014, p. 330)

 จากตวับทจะเหน็ว่ากลนิท์เป็นสือ่กลางในการปลดปล่อยดวงจติของเทยีนคำา จากความรูสึ้ก

ผดิ และแค้นคนในคุม้เวยีงสวรรค์ผ่านการฟ้อนเทยีนแก้บน การฟ้อนเทียนแก้บนจงึไม่ใช่เพยีงแต่กระทำาให้

เทยีนคำาเท่านัน้  หากยงักระทำาเพือ่ตวัของกลนิท์เองอกีด้วย  ดงันัน้ การฟ้อนเทียนแก้บนจงึถอืเป็นพธิกีรรม

หนึ่งที่สื่อให้เห็นถึงการปลดเปลื้องกลินท์ออกจากพันธนาการของอดีต

3. การเดินทางข้ามเวลากับนัยยะการขัดขืนอำานาจปิตาธิปไตย

 การนำาเสนอการเดินทางข้ามเวลาของตัวละครเอกหญิงในเรื่องมีนัยยะความสัมพันธ์

ระหว่างผูห้ญงิกบัปิตาธปิไตย 2 ลกัษณะ  ผูห้ญงิภายใต้อำานาจปิตาธปิไตย และผูห้ญงิกบัการขดัขนือำานาจ 

ปิตาธิปไตยอำานาจปิตาธิปไตย หรือชายเป็นใหญ่ มองว่าสถานภาพของผู้หญิงถูกควบคุมโดยผู้ชายที่มี

อำานาจในการปกครองดนิแดนว่าผูห้ญงิควรเป็นอย่างไร ผู้หญงิต้องมสีถานะเป็นแม่และเมียทีด่ ีผูห้ญงิต้องมี

ลกัษณะทีอ่่อนหวาน  อ่อนโยน และเก่งในเร่ืองงานดแูลบ้าน  ระบบชายเป็นใหญ่ให้อำานาจแก่ผูช้ายในการ

ปกครองในขณะทีผู่ห้ญงิ  มบีทบาทของผูต้ามทีด่แีละเช่ือฟังผู้ชาย แนวคิดนีด้ำารงอยูใ่นทกุสถาบนัของสังคม  

ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเมือง สถาบันศาสนา และสถาบันครอบครัว 

 โดยทัว่ไปแล้วสงัคมแบบปิตาธิปไตย (Patriarchal Society) จะให้อำานาจกบัเพศชาย  ผ่าน

การให้คุณค่ากับบทบาททางเพศแบบดั้งเดิม (Traditional Gender Roles) ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อ

ว่า  โดยธรรมชาติแล้วผู้ชายจะเป็นเพศที่มีเหตุผล  แข็งแกร่ง มีความสามารถในการปกป้องคุ้มครองผู้อื่น  

และกล้าตดัสนิใจ  ซึง่ลกัษณะเหล่านีจ้ะตรงกนัข้ามอย่างส้ินเชงิกับผู้หญงิทีจ่ะเป็นเพศทีม่คีวามอ่อนไหวทาง

อารมณ์  ซึ่งในสังคมปิตาธิปไตย  หมายถึง  การขาดเหตุผล  เป็นเพศที่อ่อนเอ  ชอบดูแลคนอื่น เป็นผู้ตาม

และอยู่ในฐานะท่ีเป็นรอง (Submissive) โดยผู้ชายและผู้หญิงที่ยึดถือระบอบปิตาธิปไตย (patriarchal 

men and women) จะเชื่อว่าใครก็ตามที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตนตามบทบาททางเพศตามขนบดั้งเดิมนี้   
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จะถกูจดัอยูใ่นกลุม่คนทีฝื่นกฎธรรมชาต ิ มปัีญหาทางจิตและอาจจะถงึขัน้ขาดคณุธรรมจรยิธรรม (Piayura, 

2018, p. 65)

 จากตัวบทในนวนิยายเรื่องเพลิงพรางเทียนพบว่า ตัวละครหญิงที่ถูกนำาเสนอภาพแทน

ของผู้หญิงที่สื่อนัยยะเชื่อมโยงกับอำานาจปิตาธิปไตย  ได้แก่  เทียนคำา  และ  กลินท์  เทียนคำาคือตัวละคร

หญิงที่ตกอยู่ภายใต้อำานาจปิตาธิปไตย  กล่าวคือ เทียนคำาตกอยู่ในสถานะเมียที่อยู่ภายใต้อำานาจของสามี   

เนื่องมากจากเทียนคำาเข้าใจผิดคิดว่าเจ้าน้อยเทวาฤทธิ์เป็นผู้ช่วยชีวิตเธอจากการทำาร้ายของเสือเมื่อครั้ง

อยู่ในป่า  ตั้งแต่นั้นมาเธอก็มอบทั้งใจและชีวิตให้แก่เจ้าน้อยเทวาฤทธิ์  แม้ว่าเทียนคำาจะเป็นเมียเจ้าน้อย

เทวาฤทธิ์  แต่ในคุ้มเวียงสวรรค์เทียนคำามีสถานะเหมือนบ่าวรับใช้คนหนึ่งเท่านั้น  เพราะไม่ได้ถูกยกย่อง 

หรือได้รับการยอมรับแต่อย่างใด  ตรงกันข้ามเทียนคำากลับถูกเจ้าน้อยเทวาฤทธิ์ใช้ความรักตามนิสัยผู้ชาย

เจ้าชู้บอกให้เธออดทนอยู่ในสถานะเช่นเดิม  ดังปรากฏในตัวอย่าง

“รออีกหน่อยเน้อเทียนคำา  สูต้องทำาหื้อเจ้าวงเดือนเชื่อใจเจ้าหื้อได้ก่อน  เผื่อวันหนึ่ง

ข้ารับสูเป็นเมียอีกคน  หากเจ้าวงเดือนเปิ้นบ่พอใจ๋  ข้าจะลำาบากใจ๋คนเดียว”

       (Hassawee, 2014, p. 219)

 จะเหน็ว่าเทยีนคำาต้องตกอยูใ่นสถานะจำายอมภายใต้อำานาจปิตาธปิไตย  ไม่ใช่แค่ฐานะเมยี

บ่าวทีต้่องเชือ่ฟังเท่านัน้  แต่ยงัต้องอดทนเมือ่คนรกัอย่างเจ้าน้อยเทวาฤทธิต้์องอยูก่บัเจ้าวงเดอืน ชายาผูม้ี

ฐานะเท่าเทยีมกนัโดยไม่สามารถเรยีกร้องอะไรได้  ซ่ึงแสดงให้เหน็ว่าเทยีนคำาต้องตกอยูใ่นสถานะจำายอมก็

เนือ่งมาจากบุญคุณและฐานะที่ตำ่าต้อยกว่า ในขณะเดียวกนัตัวละครกลินท์  แม้ว่าเธอจะเป็นตัวละครจาก

ปัจจุบันที่ข้ามเวลาไปยังอดีต  แต่กลินท์ก็ข้ามเวลากลับไปยังอดีตในฐานะเทียนคำา  การเดินทางข้ามมายัง

อดตีของกลนิท์มวีตัถปุระสงค์เพือ่ทำาให้คนทีเ่ทยีนคำาต้องเจบ็ชำา้ และต้องตายเพราะความรกัได้รบัความเจบ็

ปวดเช่นเดียวกับเทียนคำา  ดังนั้น  การเดินทางข้ามเวลามายังอดีตของกลินท์ในฐานะของเทียนคำา  จึงถือ

เป็นจุดเริ่มต้นของการท้าทายอำานาจในสังคมชายเป็นใหญ่

 ตัวละครกลินท์  เป็นผู้หญิงในยุคปัจจุบัน  เธอฉลาด การศึกษาดี  กล้าหาญ  เมื่อครั้งที ่

กลนิท์ใช้ป่ินโบราณตัง้จติเพือ่ได้รบัรูเ้รือ่งของเทยีนคำาในอดตีทีย่อมมอบกายมอบใจให้กบัเจ้าน้อยเทวาฤทธิ์  

ตวับทแสดงสะท้อนให้เหน็การผลติซำา้ความคดิแบบผูช้ายเหนอืกว่า  ผูช้ายเป็นฝ่ายนำาและผูห้ญงิต้องยอม

ตามผ่านความคิดของกลินท์

 “…บ้าจรงิ  นางผูห้ญงิหเูบา  นางผูห้ญงิแรดเงยีบ”  กลนิท์คดิในใจแต่ยิง่คดิไปกเ็หมอืน

ตำาหนิตัวเอง  ใช่สิ  หญิงสาวยุคนั้นคงไม่รู้จักคิดหรือทันเล่ห์เหลี่ยมชาย  เสรีภาพที่ถูกกำาหนดไว้ห้ามคิด  

ห้ามฉลาด  เพศหญิงจึงตกเป็นเหยื่อของเพศชายมาตลอด…”  

(Hassawee, 2014, p. 213)

 



Vol.6 No.1 (January - April) 2022   WIWITWANNASAN 261

 ตัวละครชายคนแรกที่กลินท์เริ่มแผนการแก้แค้นให้กับเทียนคำา คือ  นายสิงห์  บ่าวรับใช้

ของเจ้าวงเดอืน เขาเป็นผูช้ายทีต่ดิตามเจ้าวงเดอืนมาจากเมอืงเชยีงจนั  เป็นคนมคีาถาอาคม สามารถช่วย

ปกป้องเจ้าวงเดือนให้ปลอดภัยได้  นายสิงห์คือคนที่ร่วมมือกับเจ้าวงเดือนฆ่าเทียนคำา ดังนั้น  นายสิงห์จึง

เป็นผู้ชายคนแรกในการข้ามเวลามายังอดีตเพ่ือแก้แค้นให้กับเทียนคำา ตามคำาอธิษฐานจิตของตัวเองใน

อดีตชาติ  โดยกลินท์ได้ใช้เสน่ห์หลอกล่อให้นายสิงห์  บ่าวรับใช้ของเจ้าวงเดือนหลงใหลในตัวเธอ จนยอม

ปกป้องเธอจากการคิดทำาร้ายเจ้าวงเดือน ผู้ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนายของสิงห์  เช่น  ช่วยกลินท์ตักนำ้า บอก 

กลินท์ให้ระวังตัวเพราะเจ้าวงเดือนจะบุกไปทำาร้าย  รวมไปถึงสร้างความหึงหวงให้กับเจ้าน้อยเทวาฤทธ์ิ

จนถึงขั้นชกต่อยกันกับนายสิงห์ จนทำาให้นายสิงห์ถูกเจ้าวงเดือนไล่กลับเมืองเชียงจัน ไม่เพียงเท่านั้นยัง

สร้างความเจ็บชำ้าใจให้กับเจ้าวงเดือนเพราะสามีอย่างเจ้าน้อยเทวาฤทธิ์ยังรักและหลงใหลในตัวกลินท์ถึง

ขั้นจะยกเป็นเมียอีกคน 

“ข้าขอบคุณท่านมากท่ีเป็นห่วงข้า  ข้าไม่รู้จะตอบแทนท่านยังไงที่มีนำ้าใจปกป้องข้า

เช่นนี้” เธอเอื้อมไปจับต้นแขนแกร่งของเขา  ก่อนจะลูบไล้ขึ้นมาที่ต้นคอ

สิงห์หน้าแดงกำ่าเมื่อเจอมารยาของกลินท์  หญิงสาวไม่ยอมให้เกมหยุด เธอโน้มตัวเข้า

ใกล้ใบหน้าเข้มของเขา  แววตาเศร้าของเธอกำาลังทำาให้เขาทำาตัวไม่ถูก

สิงห์เองก็หน้าตาดีไม่น้อย  ตาชั้นเดียวคมเข้ม  ใบหน้าเต็มไปด้วยหนวดเครา  กลินท์

ยิ้มกริ่มที่เป็นต่อในการปั่นหัวชายหนุ่ม  ผู้ชายร้อยทั้งร้อยสยบแก่สตรีเพศ

(Hassawee, 2014, p. 254)

 จะเห็นว่ากลินท์ใช้ความปรารถนาทางเพศของผู้ชายเพื่อชักจูงให้ฝ่ายชายกระทำาตามที่ 

ตัวเองต้องการ  สามารถทำาให้นายสิงห์ หนุ่มจอมคาถาสยบยอมและปกป้องกลินท์จากอันตราย  การใช้

ความปรารถนาทางเพศจงึถอืเป็นอำานาจของผูห้ญงิทีใ่ช้ในการควบคมุให้ผูช้ายกระทำาตามความปรารถนา

ของผู้หญิงได้

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

 จากการศึกษาความเป็นหญิงผ่านการนำาเสนอการเดินทางข้ามเวลาในนวนิยายเรื่องเพลิง

พรางเทียน ของ หัสวีร์  พบว่า  การเดินทางข้ามเวลาของตัวละครเอกหญิงสามารถสร้างพื้นที่และอำานาจ

ของผู้หญงิ  สามารถเปลีย่นสถานะจากผูท้ีไ่ร้อำานาจการตอ่รองมาเปน็ผูท้ีม่อีำานาจในการตอ่รองทีอ่ยูเ่หนอื

กฎเกณฑ์ของสังคมและขนบจารีตท่ีเคร่งครัดได้สำาเร็จ  ในอีกแง่หนึ่งพฤติกรรมของกลินท์ที่ต่างไปจาก

เทยีนคำา  ทัง้การพดูจา และความคดิแบบผูห้ญงิสมยัใหม ่แปลกแยกไปจากคนปกตทิัว่ไปในคุ้มเวยีงสวรรค์   

ส่งผลให้กลินท์ถูกมองว่าเหมือนคนบ้า  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของสังคมเปรียบเสมือน
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ภยัคกุคามทีเ่ขา้มาสัน่คลอนความเครง่ครดัของกฎเกณฑข์องสงัคม การเดนิทางขา้มเวลาของตวัละครเอก

หญิงจะต้องใช้ปิ่นปักผมโบราณเป็นสื่อกลางในการเปิดประตูมิติเวลาเพื่อข้ามไปกลับระหว่างปัจจุบันและ

อดีต  ปิ่นปักผมจึงเปรียบเสมือนสิ่งที่ช่วยการเชื่อมโยงจิตวิญญาณของผู้หญิงและร้อยรัดความสัมพันธ์

ระหว่างผู้หญิงกับผู้หญิงเข้าด้วยกัน  ดังเช่น เทียนคำากับกลินท์  การเดินทางย้อนอดีตของกลินท์เชื่อมโยง

เร่ืองราวในอดตีชาตขิองเธอผ่านเทยีนคำา กลนิทไ์ดร้บัรูค้วามทกุขท์รมานของเทยีนคำาและเรือ่งราวของเทยีน

คำา หรือกลินท์ในอดีตชาติจึงสื่อให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณของผู้หญิงผู้ร่วมชะตากรรมเดียวกัน  

ในขณะเดยีวกนักลนิทก์ส็ามารถปรบัเปลีย่นสถานการณก์ารกดขีใ่หก้ลายเปน็สิง่ทีส่รา้งพลงัผูห้ญงิเหลา่นัน้

ด้วยการปลดเปลื้องกลินท์ออกจากพันธนาการของอดีต

 การสร้างตัวเอกหญิงให้มีลักษณะนิสัย และความคิด พฤติกรรมที่เป็นคู่เปรียบเทียบกัน 

อย่าง เทียนคำา และ กลินท์ ทำาให้เห็นความแตกต่างระหว่างตัวละครเอกได้ชัดเจน และสามารถเน้นความ

คดิของผูห้ญงิในการเลอืกหรอืกำาหนดแนวทางในการดำาเนนิชวีติของตวัเอง   ผูห้ญงิจะต้องประพฤตตัิวอย่าง

ถูกต้องเหมาะสม  กิริยามารยาทงดงาม  อ่อนหวาน  นุ่มนวล  เชื่อฟังสามี ตรงกันข้ามมีพฤติกรรม หรือ

ความคิดผิดแผกไปจากผู้หญิงทั่วไปก็จะถูกมองว่าเป็นผีบ้าหรือสติฟั่นเฟือน  อย่างไรก็ตามแม้ว่าตัวละคร

หญงิจะพยายามต่อต้านหรอืควบคมุเพศชาย  แต่ดเูหมอืนว่าจะต่อต้านอำานาจปิตาธปิไตยได้เพยีงชัว่คราว

เท่านั้น  เพราะในตอนท้ายที่สุดกลินท์ก็ต้องข้ามเวลากลับมาในปัจจุบัน  เนื่องจากกลินท์เปิดโปงเรื่องชั่ว

ร้ายร้ายของเจ้าวงเดือนที่วางยาพิษและใช้คาถาอาคมกับเจ้าวงศ์สวรรค์และเจ้าช่อเอื้องจนทำาให้เจ็บป่วย  

เจ้าวงเดอืนจึงสตแิตกขว้างตะเกยีงนำา้มนัลงพืน้จนไฟไหม้ไปทัง้คุม้เวยีงสวรรค์  กลนิท์จงึใช้เวลาอยูใ่นอดตี

ต่อไปอกีไม่ได้  ถงึแม้ว่าการข้ามเวลากลบัมายงัเวลาปัจจบุนัของกลนิท์ถกูขดัขวางโดยนายสิงห์ ซึง่ได้กลาย

เป็นเสือร้ายที่น่ากลัว  แต่สุดท้ายกลินท์ก็ข้ามกลับมายังเวลาปัจจุบันได้สำาเร็จ  ดังนั้น  การข้ามกลับมายัง

เวลาในปัจจุบันจึงเท่ากับเป็นการปลดปล่อยและเป็นอิสระจากอำานาจเหล่านั้น  



Vol.6 No.1 (January - April) 2022   WIWITWANNASAN 263

References

Chotudomphan, S. (2019). New way of Contemporary Methodology in Literature  

 Studies. Bangkok: Siam Paritas. (In Thai)

Chulawong, S. (2012). Plai Thian’s novel as a space of imagination. In   

 Boonkhachorn, T. (eds.), ASEAN Literature: Relationships and Feminist  

 way (pp.99-112). Bangkok: Mae Kham Phang. (In Thai)

Hassawee. (2014).  Phloeng Phrang Thian (Flame, hidden candle). Bangkok:  

 Phim Dee. (In Thai)

Piayura, O. (2018). Literature and gender (2nd ed.). Khon Kaen: Khon Kaen University  

 Press. (In Thai)

Sangkhaphanthanon, T. (2013). Ordinary woman: Women, nature, power and  

 culture define eco-feminism in Thai literature. Pathum Thani: Nagara.  

 (In Thai)


