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สถานภาพและบทบาทของตัวละครและวัฒนธรรมอินเดียในนวนิยาย เรื่อง สิ เน่ หาส่ าหรี
ROLES AND STATUS OF CHARACTERS AND INDIAN CULTURE
IN THE SINEHASARI NOVEL
ธีรพล เรื องทองดี1และ สายวรุ ณ สุ นทโรทก2
Theeraphon Ruengthongdee and Saiwaroon Soontherotoke

บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสถานภาพและบทบาทของตัวละครในนวนิ ยายเรื่ องสิ เน่หา
ส่ าหรี (2) เพื่อศึกษาวัฒนธรรมอินเดี ยในนวนิ ยายเรื่ องสิ เน่ หาส่ าหรี โดยวิเคราะห์จากนวนิยายของพงศกร
เรื่ องสิ เน่หาส่ าหรี
ผลการวิจยั พบว่า สถานภาพและบทบาทของตัวละครในนวนิ ยายเรื่ องสิ เน่หาส่ าหรี ที่ปรากฏเด่นชัด
คือ สถานภาพและบทบาทในสังคม และสถานภาพและบทบาทในครอบครัวซึ่ งสถานภาพและบทบาทใน
สังคมของตัวละครในนวนิ ยายเรื่ องสิ เน่ หาส่ าหรี ที่ปรากฏในนวนิ ยาย คือ สถานภาพและบทบาทในสังคม
ด้านเชื้ อชาติ และสถานภาพและบทบาทในสังคมด้านการประกอบอาชี พส่ วนสถานภาพและบทบาทใน
ครอบครัวของตัวละครในนวนิยายเรื่ องสิ เน่หาส่ าหรี ที่ปรากฏในนวนิยาย คือ สถานภาพและบทบาทของลูก
สถานภาพและบทบาทของสามี ภรรยา และสถานภาพและบทบาทของพ่อแม่
โดยทั้งหมดนั้น ตัวละครสามารถปฏิบตั ิตามสถานภาพและบทบาทของตนตามที่ได้รับมอบหมาย
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และนอกจากการศึกษาสถานภาพและบทบาทของตัวละครแล้ว ผูว้ ิจยั ยังได้ศึกษา
วัฒนธรรมอินเดียที่ปรากฏในนวนิยายเรื่ องสิ เน่หาส่ าหรี อีกด้วย
ผลการวิจยั พบว่า ประเทศอินเดี ยมีวฒั นธรรมอันยาวนานที่ปฏิ บตั ิสืบต่อกันมา แม้บางวัฒนธรรม
อาจจะเลื อนหายไปบ้าง แต่บางวัฒนธรรมก็ยงั เห็ นการปฏิ บตั ิต่อกันอยู่เสมอเรื่ อยมา โดยในนวนิ ยายเรื่ อง
สิ เน่ หาส่ าหรี มีการดาเนิ นเรื่ องโดยให้ตวั ละครได้เข้าไปเรี ยนรู ้ วฒั นธรรมของอินเดี ย เช่ น การแต่งกายด้วย
ชุ ดส่ าหรี การแต้มชาด พิธีสตี และพิธีสยุมพร เป็ นต้น วัฒนธรรมเหล่ า นี้ เป็ นเอกลักษณ์ อนั โดดเด่ นของ
อินเดี ยที่ชาวอินเดี ยยังรักษาและปฏิ บตั ิสืบกันมาช้านาน นับว่ามีประโยชน์ มีคุณค่า เป็ นคุ ณสมบัติที่หาได้
ไม่ง่ายนักในนวนิยายทัว่ ไป
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Abstract
The purpose of this research was to study the roles and the status of the characters and Indian
culture from SINEHASARI novel, which is Pongsakorn's novel.
The finding indicated that the roles and the status of the characters in society as well as family are
obvious in the SINEHASARI novel. In society, it presents the roles and the status of ethnicity and
occupation of the characters. In family, it shows the roles and the status of children, husband, wife and
also parents. Moreover, all of the characters can effectively perform not only their role but also their
status.
Results indicated that India has a long tradition,some culture has been lost but, some is still well
preserved. In SINEHASARI, We have learn a lot of Indian culture ,for example,dressing in the saree, a
Bindi decoration(a colored dot worn on the center of the forehead), Sati or Suttee (a woman who
performed the act of immolating herself after her husband’s death.)and Swayamvara (In ancient India, was
a practice of choosing a husband, from among a list of suitors, by a girl of marriageable age.) These are
unique and fascinating culture and customs which is valuable for novel.
Keywords : Roles, Status, Indian culture
บทนา
นวนิ ยายเป็ นวรรณกรรมประเภทหนึ่ งที่ ได้รับความนิ ยมอย่างแพร่ หลายจากผูอ้ ่าน เป็ นเรื่ องยาวที่
แต่ ง ขึ้ นเป็ นแบบร้ อยแก้วจากชี วิต จริ ง นิ ท านพื้ นบ้า นพื้ นเมื อง จิ นตนาการ หรื อประสบการณ์ เป็ นต้น
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, หน้า 429) นวนิ ยายเป็ นบทประพันธ์ที่แต่งขึ้นเพื่อความบันเทิง โดยมีการสมมติ
ตัวละคร โครงเรื่ องและสถานที่ เพื่อให้เกิ ดความสมจริ ง นวนิ ยายจึงเป็ นบันเทิงคดี ที่ได้รับความนิ ยมอย่างสู ง
จิตรลดา สุ วตั ถิกุล (2530, หน้า 67-68) กล่าวว่า นวนิ ยายเป็ นเรื่ องที่สมมติข้ ึนโดยอาศัยพฤติกรรมของ
มนุษย์ในสังคมเป็ นพื้นฐาน แล้วนามาปรับปรุ งให้สมจริ งยิ่งขึ้น ด้วยพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ตวั ละครแสดงออกมา
สะท้อนมาจากพฤติกรรมของมนุ ษย์ แล้วยังเป็ นเครื่ องมือในการเสนอแนวความคิดของผูเ้ ขียน ทั้งในด้าน
สังคม การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ที่สาคัญ โดยถ่ายทอดผ่านทางพฤติกรรมและ
บทบาทของตัวละคร ดังนั้น การศึกษาตัวละครในนวนิ ยายจึงเป็ นการศึกษาสภาพชี วิตของคนในยุคสมัยนั้น
นวนิยายยุคใหม่ที่ผอู ้ ่านให้ความนิ ยม และได้รับคัดเลือกให้แปรรู ปไปสู่ ละครโทรทัศน์มีหลายเรื่ อง
ที่ เป็ นบทประพันธ์ ข องพงศกร ซึ่ ง เป็ นนามปากกาของนายแพทย์พ งศกร จิ นดาวัฒ นะ เป็ นนายแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัว ประจาโรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี
สาหรับนามปากกา “พงศกร” นั้นในอดีตได้ใช้สาหรับนวนิยายทุกประเภท แต่ ปั จจุบนั จะเจาะจงใช้
นามปากกานี้ เฉพาะแนวเหนื อธรรมชาติ เท่านั้น ส่ วนนามปากกาที่ ใช้เขียนนวนิ ยายแนวชี วิต ตลกขบขัน
เสี ยดสี สังคมจะใช้วา่ “ดารกาประกาย” จิณณะ รุ จิเสนีย ์ (2554, หน้า 5) ผูว้ ิจยั สนใจนวนิยาย ของพงศกร ที่มี
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การนาหลัก วิท ยาศาสตร์ การแพทย์ ประวัติศ าสตร์ ที่ ตนเองสนใจนามาผสมผสานกับ จิ นตนาการอย่า ง
กลมกลืน ทาให้เนื้อเรื่ องชวนติดตามตั้งแต่ตน้ จนจบอย่างต่อเนื่อง
สิ เน่หาส่ าหรี เป็ นนวนิ ยายแนวเหนื อธรรมชาติ โรแมนติก สื บสวนสอบสวนที่กล่าวถึงตัวเอกของ
เรื่ อง คือนวลเนื้ อแก้ว สาวไทยทายาทนักการทูต เจ้าของร้ านเสื้ อซึ่ งมีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั แพร่ หลายในสังคม
เธอจาเป็ นต้องเดินทางไปประเทศอินเดียอย่างเร่ งด่วน เพื่อไปช่วยงาน นิ ลปั ทม์ น้องสาวที่กาลังจะแต่งงาน
กับ เจ้าชายชัยทัศน์ วิเรนทรา มันตรา เจ้าชายหนุ่มรู ปงามแห่ งแคว้นมันตราปุระ ทางตอนเหนื อของอินเดี ย
เมื่ อเธอไปถึ งมันตราปุ ระ เธอได้พ บกับท่ าที ที่ไ ม่ ยินดี ข องครอบครั วเจ้า ชายชัยทัศน์ เธอจึ งต้อง
อดทนต่อสู ้ ไม่ยอมพ่ายแพ้ต่ออุปสรรคและโชคชะตาง่าย ๆ เธอเผชิ ญกับความไม่เป็ นธรรมและไม่ชอบมา
พากลในมันตราปุระ เมื่อน้องสาวของเธอถูกรังแก นวลเนื้ อแก้วจึงต้องหาทางช่วยน้อง และแสวงหาความ
ยุติธรรมกลับคืนมาให้ได้
เนื้ อเรื่ องโดยย่อ ของนวนิ ย ายเรื่ อ งสิ เ น่ ห าส่ า หรี ข ้า งต้น นี้ ท าให้ เห็ นบทบาทของนวลเนื้ อแก้ว
ตัวละครเอกและตัวละครต่าง ๆในเรื่ อง ซึ่ งพงศกรมักสร้างตัวละครในเรื่ องให้มีสถานภาพและบทบาทตามที่
ได้รับ รวมทั้งแสดงออกถึงความเป็ นตัวตนของตัวละครนั้น ๆ อย่างเด่นชัดอีกด้วย สถานภาพจะบ่งบอกถึง
ฐานะ ตาแหน่ งของบุ คคลในกลุ่ มหรื อสังคม ที่ มีค่านิ ยมทางสังคมและวัฒนธรรมเป็ นตัวกาหนดบทบาท
พฤติกรรม สิ ทธิ และหน้าที่ของแต่ละบุคคล ให้ดาเนินไปตามทิศทางที่สังคมนิยมหรื อบรรทัดฐานของสังคม
กาหนด
ศรี จนั ทร์ พันธ์พานิช (2534, หน้า 2) ได้ให้ความหมายของคาว่า "สถานภาพ" และ "บทบาท" ไว้วา่
สถานภาพ คือสิ่ งที่บุคคลถูกกาหนดขึ้นทางสังคม เพื่อบอกหน้าที่ และความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบตั ิ ส่ วน
คาว่า บทบาท หมายถึง การประพฤติปฏิบตั ิตามสิ ทธิ และหน้าที่ของสถานภาพ เมื่อนาความหมายนี้ มา
ศึกษานวนิยายเรื่ องสิ เน่หาส่ าหรี ผูว้ จิ ยั พบว่า มีหลายตัวละครที่แสดงบทบาทหน้าที่ได้ตามสถานภาพ ซึ่ งทา
ให้เห็ นว่าสถานภาพและบทบาทมีความสัมพันธ์กนั และแสดงถึงสิ่ งที่สังคมอินเดี ย ซึ่ งเป็ นฉากในเรื่ องได้
กาหนดขึ้น
ในจานวนนวนิ ยายของพงศกร ผูว้ ิจยั ให้ค วามสนใจนวนิ ยายเรื่ อง สิ เน่ หาส่ าหรี โดยเฉพาะการ
วิเคราะห์สถานภาพและบทบาทของตัวละครให้ปรากฏเด่นชัดมากขึ้น ซึ่ งสร้างความสนุ กสนานและความ
บันเทิงได้เป็ นอย่างดี ไม่เพียงเท่านั้น ในนวนิ ยายเรื่ องนี้ ยังให้รายละเอียดเกี่ยวกับวัฒนธรรมอินเดี ย ซึ่ งตัวละคร
ในเรื่ องเป็ นผูท้ ี่ได้เข้าไปเรี ยนรู ้การใช้ชีวติ ในประเทศอินเดียจนเกิดการเรี ยนรู ้ทางวัฒนธรรมที่ดีงามเพื่อนามา
ปฏิ บตั ิต่อตนเองและผูอ้ ื่ น โดยเฉพาะวัฒนธรรมการห่ มส่ าหรี ของผูห้ ญิ งอินเดี ย ทั้งนี้ ในเรื่ องได้กล่าวถึ ง
พิธีกรรมที่น่าสนใจของคนอินเดียไว้ดว้ ย เช่นพิธีแต่งงาน พิธีสตี เป็ นต้น
จากการสารวจงานวิจยั พบว่า ยังไม่มีผใู ้ ดศึกษาสถานภาพและบทบาทของตัวละครในนวนิยายเรื่ อง
สิ เน่ หาส่ าหรี ซึ่ งเรื่ องนี้ มี ต ัวละครที่ ใช้ในการด าเนิ นเรื่ องมากมาย มี หน้าที่ และบทบาทที่ แตกต่ างกันไป
อีกทั้งนวนิ ยายเรื่ องนี้ ยงั เป็ นเหตุ การณ์ ที่เกิ ดขึ้ นในประเทศอิ นเดี ยที่ ผเู ้ ขี ยนตั้งใจสอดแทรกไว้ในเนื้ อเรื่ อง
ทาให้ผอู ้ ่านได้เรี ยนรู ้ ประเพณี วฒั นธรรมที่หลากหลายของอินเดียผ่านตัวละครและเนื้ อหาในเรื่ อง ผูว้ ิจยั จึง
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สนใจที่ จะศึ ก ษาวัฒนธรรมของอิ นเดี ย ที่ ป รากฏในนวนิ ยายเรื่ องนี้ เพิ่ มเติ ม ควบคู่ ไ ปกับ สถานภาพและ
บทบาทของตัวละคร โดยกาหนดประเด็นที่จะศึกษา คือการศึกษาสถานภาพและบทบาทของตัวละคร และ
วัฒนธรรมของอินเดียในนวนิยายเรื่ องสิ เน่หาส่ าหรี
ผลการศึกษา
การศึกษาสถานภาพและบทบาทของตัวละครและวัฒนธรรมของอินเดี ยในนวนิ ยาย เรื่ อง สิ เน่ หา
ส่ าหรี โดยศึกษาสถานภาพและบทบาทของตัวละคร กับวัฒนธรรมในนวนิ ยายเรื่ องสิ เน่หาส่ าหรี ผลปรากฏ
ดังนี้
ตัวละครหลักอย่างนวลเนื้ อแก้วที่มีสถานภาพเป็ นลูกได้แสดงบทบาทของลูกที่ดีดว้ ยการเชื่ อฟั งพ่อ
แม่ แสดงความกตัญญู ทาทุกอย่างให้ครอบครัวมีความสุ ข บทบาทของตัวละครกลุ่มนี้ จึงมีความผูกพันกับ
พ่อแม่เป็ นอย่างมาก
นวลเนื้อแก้วลูกสาวคนโตของคุณนคราและคุณมัทนี เธอให้ความเคารพเชื่ อฟั งพ่อแม่ แสดงออกถึง
ความห่วงใยพ่อแม่อยูเ่ สมอ ดังจะเห็นได้จากตอนที่เธอมาถึงประเทศอินเดียเป็ นครั้งแรก เมื่อเห็นบรรยากาศ
ที่งดงาม สดชื่ นด้วยดอกแมกโนเลีย สิ่ งแรกที่เธอนึ กถึงคือพ่อและแม่ของเธอ “แม่ มาเห็นคงชอบใจ...นวล
เนือ้ แก้ วนึก...แม่ ชอบดอกไม้ ที่มีกลิ่นหอม โดยเฉพาะดอกมณฑา จาปี ยี่หุบ ...เหล่ านั้นล้ วนเป็ นไม้ ในตระกูล
ดอกแมกโนเลี ยทั้งสิ ้น... แม่ ชอบทาสวน ครั้ งหนึ่ งแม่ เคยเล่ าถึงเรื่ องราวของดอกแมกโนเลี ย และความฝั น
ของแม่ ...นวลเนือ้ แก้ วหวังว่ าฝั นของแม่ จะเป็ นจริ งสักวัน (พงศกร จินดาวัฒนะ, 2554, หน้า 141)
สิ่ งที่ตวั ละครรู ้สึกได้และแสดงออกทางความคิดอย่างชัดเจนแสดงให้เห็นว่า ถ้าเธอมีความสุ ขเมื่อใด
เธอจะนึกถึงคนในครอบครัวเสมอ หรื อแม้บางครั้งการที่นวลเนื้ อแก้วจากพ่อแม่มาอยูไ่ กลถึงอินเดียเธอก็จะ
คิดถึ งเรื่ องราวเก่า ๆ ที่ได้ทาร่ วมกันของเธอและแม่ เช่น นึ กถึงเมื่อครั้งที่เธอกับแม่นงั่ ดูหนังอินเดี ยด้วยกัน
และเธอก็อยากให้แม่มาอยูใ่ กล้ ๆ ด้วยกันอีกครั้ง “หนังอิ นเดียหรื อบอลลีวูด หลายๆเรื่ องมักจาลองเรื่ องราว
มาจากชี วิตจริ ง คุณเคยดูไหม” เมื่อเจ้ าชายกี ริชพูดทาให้ นวลเนื อ้ แก้ วนึ กถึงเรื่ องราวของเธอกับแม่ ของตน
“แม่ ของฉั นชอบดูหนังอิ นเดียค่ ะ บางครั้ งฉั นก็นั่งดูเป็ นเพื่ อแม่ ค่ะ ” (พงศกร จินดาวัฒนะ, 2554,หน้า 184)
บทบาทของลูกที่มีหน้าที่แสดงความรัก ความกตัญญูต่อพ่อแม่ไม่วา่ จะเป็ นการกระทาหรื อความคิด
แสดงให้เห็นว่าควรนามาเป็ นแบบอย่าง ซึ่ งนอกจากความคิดที่ดีของนวลเนื้อแก้วแล้วนั้น การกระทาของเธอ
ยัง บ่ง บอกถึ ง ความกตัญญู ดัง จะเห็ นได้จากตอนที่ พ่อและแม่ ของนวลเนื้ อแก้วเดิ นทางมาถึ งอิ นเดี ยเพื่ อ
ร่ วมงานแต่งของนิ ลปั ทม์ นวลเนื้ อแก้วพยายามสอบถามจากเจ้าชายกี ริชว่า ควรนาสิ่ งใดไปต้อนรับท่าน
เจ้าชายได้แนะนาให้ใช้ดอกบัว เพราะดอกบัวหมายถึงความรักความศรัทธาและชื่นชม “คุณพ่ อคุณแม่ ของ
ฉันกาลังเดินทางมาถึงเย็นนี ้ สนใจจะไปรั บคุณพ่ อคุณแม่ กับฉั นด้ วยกันไหม” “ไปสิ ครั บ” เจ้ าชายกีริชตอบ
“ฉั นควรนาอะไรไปต้ อนรั บท่ านดี คะ” “ดอกบัวครั บ” เจ้ าชายเอ่ ย “สั ตตบงกชหมายถึงความรั ก...รั กด้ วย
ความศรั ทธาและชื่ นชม” เขาพูดด้ วยนา้ เสี ยงเรี ยบเรื่ อย เก็บอาการดีใจ (พงศกร จินดาวัฒนะ, 2554, หน้า 302)
บทบาทของลูกนอกจากแสดงความรักและความกตัญญูแล้ว ยังต้องปกป้ องครอบครัวหรื อพ่อแม่
ของตนเองอี กด้วย ดังจะเห็ นได้จากตอนที่นวลเนื้ อแก้วพยายามปกป้ องพ่อแม่ของตนให้พน้ จากการดูถูก
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เหยียดหยามของมหารานีศศิประไพ “เสี ยแรงมีพ่อเป็ นถึงข้ าหลวงใหญ่ ประจาสหประชาชาติคงจะทาแต่ งาน
จนไม่ มีเวลาอบรมมารยาท ลูกสาวถึงมีกิริยาน่ ารั งเกียจเช่ นนี ้” มหารานียังไม่ หยุดเล่ นงาน “ถึงพระองค์ จะ
เป็ นมหารานี แต่ ดิฉันก็จะไม่ เกรงใจ ถ้ าหากลาเอียงเข้ าข้ างคนผิดเช่ นนี ้ และขอบอกไว้ เลยนะคะ...พวกคุณจะ
เล่ นงานฉั นอย่ างไรก็ทาไป แต่ อย่ าแตะต้ องคุณพ่ อคุณแม่ ของฉั นเป็ นอันขาดเพราะท่ านทั้งสองไม่ ได้ มีส่วน
รู้ เห็นใดๆ ด้ วยทั้งสิ ้น”(พงศกร จินดาวัฒนะ, 2554, หน้า 425)
นวลเนื้ อแก้วแสดงออกถึงบทบาทของลูกที่ดีมีความเคารพ เชื่ อฟั ง คิดถึงพ่อแม่อยูเ่ สมอ และเธอจะ
ไม่ยอมให้ใครมาดูถูกเหยียดหยามคนในครอบครัวของเธอเด็ดขาด
นอกจากนวลเนื้ อแก้วจะแสดงบทบาทของการเป็ นลู กที่ ดีได้แล้วนั้น ในด้านการประกอบอาชี พ
นวลเนื้ อแก้วก็แสดงบทบาทของตนเองได้เป็ นอย่างดี อีกด้วยเช่ นกัน ซึ่ งอาชี พที่ นวลเนื้ อแก้วได้ประกอบ
ธุ รกิจนั้นคือ อาชีพดีไซน์เนอร์
อาชี พดี ไซน์เนอร์ อย่างนวลเนื้ อแก้วจากประเทศไทยที่กาลังจะเจริ ญในหน้าที่การงานจาเป็ นต้อง
หยุดงานทุกอย่างเพื่อมาจัดเตรี ยมงานแต่งงานและดูแลน้องสาวที่กาลังจะเข้าพิธีแต่งงานที่ประเทศอินเดี ย
การมาประเทศอินเดียในครั้งนี้ สาหรับนวลเนื้อแก้วถือเป็ นการมาพักผ่อนจากการทางานที่แสนเหน็ดเหนื่ อย
แต่เมื่อเธอมาถึงที่มนั ตราปุระ ประเทศอินเดียนั้นแทนที่เธอจะได้พกั ผ่อน เธอกลับต้องใช้ความสามารถด้าน
การตัดเย็บเสื้ อผ้าซ่ อมแซมชุ ดส่ าหรี ที่จะใช้ในพิธีแต่งงานของน้องสาวเธอ ดังในตอนที่เธอช่ วยอธิ บายให้
สาวใช้อย่างสุ ระษาฟังถึงการเย็บผ้าส่ าหรี ซึ่ งเป็ นการแสดงถึงความเชี่ ยวชาญในด้านการประกอบอาชี พของ
เธอ "ทาเช่ นนั้นไม่ ได้ หรอก" นวลเนือ้ แก้ วว่ า “ผ้ าโบราณมีคุณค่ าขนาดนีท้ าลวกๆ แบบนั้นเสี ยดายแย่ ยังไงก็
ต้ องพยายามซ่ อมให้ ได้ ใกล้ เคี ยงของเก่ าที่ สุด อี กอย่ างรอยขาดเป็ นทางยาว ขื นใช้ เส้ นไหมที่ สีแตกต่ างกัน
มองมาจากที่ ไกลก็ต้องเห็นอยู่ดี ”เป็ นงานที่ ดูเหมือนไม่ ยากนัก หากทว่ าเมื่อลงมือทาแล้ วกลับใช้ เวลานาน
ไม่ ใช่ น้อย ด้ วยส่ าหรี ทั้งหมดเป็ นผ้ าโบราณอายุเกือบร้ อยปี เส้ นไหมจึงมีความเปื่ อยอยู่เป็ นบางส่ วน ตอนแรก
ที่ ยังไม่ ชิน สุ ระษากับลูกน้ องของเธอจึ งทาไหมขาดไปหลายเส้ น แต่ ต่อมาพอเริ่ มคุ้นเมื อ เส้ นไหมที่ สาว
ออกมาได้ จึงมีความยาว และสภาพสมบูรณ์ (พงศกร จินดาวัฒนะ, 2554, หน้า 324)
ความสามารถของนวลเนื้อแก้วเหมาะสมที่จะเป็ นดีไซน์เนอร์ เพราะเธอให้ความสาคัญกับผ้าทุกชิ้น
ที่เธอลงมือทาเอง เธอสามารถทาหน้าที่ของตนเองได้อย่างดี แม้แต่ชาวอินเดียแท้ ๆ หลายคน ยังไม่สามารถ
เย็บส่ าหรี ได้ละเอียดเท่าเธอ สังเกตได้จากกคาชมที่ได้รับการยืนยันจากคนรอบข้างของนวลเนื้อแก้วที่การันตี
ฝี มือเธอได้เป็ นอย่างดีเหมาะสมกับอาชี พนี้ และสมควรได้รับหน้าที่ดา้ นดูแลเสื้ อผ้าได้ดีที่สุด“อู๊ย” คุณมัทนี
โบกไม้ โบกมือ รี บตอบแทนเจ้ าชายหนุ่ม “ไม่ ต้องห่ วงหรอกค่ ะเจ้ าชาย เรื่ องผ้ าๆ น่ ะ ยัยนวลถนัดนักละ ก่ อน
มาเปิ ดร้ านเสื ้อผ้ าที่ กรุ งเทพ ก็เคยไปขลุกอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ ในยุโรปเป็ นปี ๆ ร่าเรี ยนทั้ งเรื่ องการออกแบบ การ
ซ่ อมแซมเสื ้อผ้ าโบราณจากผู้เชี่ ยวชาญทั้งหลาย ให้ เวลาสั กหน่ อยรั บรองว่ ายัยนวลจะซ่ อมส่ าหรี โบราณให้
ออกมางามเหมือนของใหม่ ได้ เลยละค่ ะ" (พงศกร จินดาวัฒนะ, 2554, หน้า 325)
นวลเนื้ อแก้วเป็ นนักออกแบบเสื้ อผ้าที่มีความเชี่ ยวชาญ ดังที่คุณมัทนี ภาคภูมิใจในตัวลูกสาวของ
เธอ เธอมีความสามารถเรื่ องการออกแบบและซ่ อมแซมเสื้ อผ้าอย่างมาก การที่เธอได้มาช่ วยเหลื อเจ้าชาย
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ซ่อมแซมชุดส่ าหรี โบราณแสดงให้เห็นว่าเธอทาหน้าที่ตามบทบาทของเธอได้เป็ นอย่างดี
นอกจากสถานภาพและบทบาทของนวลเนื้ อแก้วที่แสดงออกมาอย่างชัดเจนแล้วนั้น ตัวละครยังมี
การผูกพันธ์กบั วัฒนธรรมของประเทศอินเดีย เนื่ องจากตัวละครต้องได้เข้าไปเรี ยนรู ้วฒั นธรรมของประเทศ
อินเดียซึ่ งเป็ นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของนวนิยายเรื่ องสิ เน่หาส่ าหรี
สิ เน่ หาส่ าหรี กล่าวถึ งวัฒนธรรมสาคัญต่างๆในเนื้ อเรื่ อง ผ่านการเล่าเรื่ องของตัวละครชาวอินเดีย
โดยมี นวลเนื้ อแก้วผูเ้ ป็ นตัวละครสาคัญเป็ นตัวดาเนิ นเรื่ อง เธอได้เข้า มาสั มผัสเรี ยนรู ้ วฒั นธรรมอิ นเดี ย
มากมายทั้งโดยตั้งใจและไม่ต้ งั ใจ แม้วา่ นวลเนื้อแก้วจะได้เดินทางไปยังหลายประเทศ แต่การมาอินเดียครั้งนี้
ถือเป็ นครั้งแรกของเธอ เธอไม่เคยคิดจะมาประเทศอินเดียเลยสักครั้ง ด้วยเหตุผลเสี ยงเล่าลือเรื่ องขอทานและ
ความสกปรก อี ก ทั้ง ความยากล าบากในอิ นเดี ย แต่ เมื่ อเธอจาเป็ นต้องมาร่ วมงานแต่ ง งานของนิ ล ปั ท ม์
น้องสาวของเธอ สิ่ งแรกที่เธอนึกขึ้นได้เกี่ยวกับประเทศอินเดียคือ เคยเป็ นแหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่ของโลก
วัฒนธรรมที่ น่าสนใจ และการแต่งกายด้วยชุ ดส่ าหรี อนั งดงามแปลกไปจากประเทศอื่ นใดในโลกเมื่ อได้
ศึกษาวัฒนธรรมที่ปรากฏในเรื่ องสิ เน่หาส่ าหรี ตามที่นวลเนื้อแก้วได้รับรู ้มานั้น พบว่ามีหลายสิ่ งที่สาคัญ และ
น่าสนใจ ได้แก่ การห่มผ้าส่ าหรี การแต้มชาด เป็ นต้น ดังจะได้กล่าวเป็ นลาดับ ดังต่อไปนี้
การห่ มผ้าส่ าหรี
ส่ าหรี คือเครื่ องแต่งกายชุ ดประจาชาติของชาวอินเดียและชาวมันตราปุระในนวนิ ยายสิ เน่ หาส่ าหรี
ถือเป็ นเอกลักษณ์ วฒั นธรรมที่สาคัญในการดาเนิ นเรื่ อง ซึ่ งตลอดทั้งเรื่ อง ตัวละครจะแต่งกายด้วยชุ ดส่ าหรี
ไม่เว้นแม้แต่นวลเนื้อแก้ว
ชาวอินเดี ยให้ความสาคัญกับการนุ่ งห่ มส่ าหรี เป็ นอย่างมาก แม้ ทุกคนก็ตอ้ งสวมใส่ ชุดส่ าหรี เพื่อ
ไม่ให้เกิดเส้นแบ่งระหว่างเชื้อชาติ และไม่เป็ นการดูถูกวัฒนธรรม ดังจะเห็นได้จากตอนที่นวลเนื้ อแก้วคิดได้
ว่าตนเองควรใส่ ชุดส่ าหรี ตามวัฒนธรรมของอินเดีย “ฉั นต้ องห่ มด้ วยหรื อ ” นวลเนือ้ แก้ วตอบ “แต่ ฉันไม่ ใช่
...” หล่ อนเกื อบหลุดปากออกไปแล้ วว่ า ... แต่ ฉันไม่ ใช่ ชาวมันตราปุ ระ...หากนวลเนื ้อแก้ วมาคิ ดได้ ว่า
ไม่ ควรพูดเช่ นนั้นให้ คนฟั งรู้ สึ กว่ า สาวที่ แต่งงานแล้วจนในที่สุดอิ ลลาและนิ ลปั ทม์น้องสาวของเธอก็ได้
อธิ บายให้เข้าใจอย่างชัดเจน“ไหนๆหล่ อนกาลังขี ดเส้ นแบ่ งเชื ้อชาติ ศาสนา (พงศกร จินดาวัฒนะ,2554,
หน้า 43)
อย่างไรก็ดีการแต่งกายด้วยชุ ดส่ าหรี ในเรื่ องสิ เน่ หาส่ าหรี นอกจากสะท้อนถึ งวิถีชีวิตความเป็ นอยู่
ของหญิ งสาวชาวอินเดี ยแล้ว ยังแสดงให้เห็ นถึ งการแต่งกายเพื่อความเหมาะสมกับสภาพอากาศในแต่ละ
ภูมิภาคหรื อกิจวัตรประจาวันอีกด้วย “ส่ าหรี มีวิธีห่มมากกว่ า 20 วิธีแตกต่ างกันไปในแต่ ละแคว้ น ถ้ ามาจาก
แคว้ น โอริ สสาส่ าหรี จะจี บ อยู่ ด้ า นหน้ า ระหว่ า งขาของผู้ส วมใส่ แคว้ น พิ ห ารประชาชนส่ วนใหญ่ ท า
การเกษตร ส่ าหรี ของพิ หารเลยห่ มพั นรั ดร่ างจนแน่ นเพื่ อ สะดวกส าหรั บการออกไปท างานในไร่ นา ”
(พงศกร จินดาวัฒนะ, 2554, หน้า 44-45)
ตัวอย่างข้างต้นพบว่านวนิ ยายเรื่ องสิ เน่ หาส่ าหรี กล่ าวถึ งเครื่ องแต่งกายของตัวละครซึ่ งถื อว่าเป็ น
ส่ วนสาคัญของเรื่ อง โดยผูเ้ ขี ยนเลื อกชุ ดส่ าหรี มาเป็ นเครื่ องแต่งกายให้กบั ตัวละครที่เป็ นผูห้ ญิงทุกตัว ซึ่ ง
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ตลอดการดาเนิ นเรื่ องนั้นผูอ้ ่านจะได้เห็นภาพจากผูเ้ ขียนที่ได้จินตนาการไว้ถึงเครื่ องแต่งกายของตัวละครที่
แต่งกายด้วยชุ ดส่ าหรี หลากสี สัน แต่ละวันจะไม่ซ้ ากัน ประกอบกับฉากหลังที่เป็ นประเทศอินเดียทาให้เกิ ด
ความสอดคล้องกับวัฒนธรรมการแต่งกายของประเทศนี้
จากการศึ ก ษาพบว่า ในนวนิ ย ายเรื่ องสิ เน่ หาส่ า หรี ได้นาเสนอให้ผูอ้ ่า นเห็ นว่า ประเทศอิ นเดี ย มี
วัฒนธรรมการแต่งกายที่เป็ นเอกลักษณ์ มาอย่างยาวนาน การนุ่ งห่ มเครื่ องแต่งกายด้วยผ้าส่ าหรี อนั เป็ นชุ ด
ประจาชาติอินเดี ยที่สวยงามแปลกตาต่างจากชาติอื่นใดในโลกจะมีความแตกต่างกันไปตามภูมิภาคเพื่อให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และอาชี พ ซึ่ งนับเป็ นความสาคัญของการห่ มส่ าหรี ที่ได้รับรู ้ ผ่านการเล่าของ
ตัวละคร ทาให้เห็นวัฒนธรรมการแต่งกายแต่โบราณที่ปฏิบตั ิสืบต่อกันมาอย่างเคร่ งครัด ดังเห็นได้จากนวล
เนื้อแก้วซึ่ งเป็ นสาวชาวไทยที่กา้ วเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่งของประเทศอินเดีย เธอก็ตอ้ งแต่งกายด้วยชุ ดส่ าหรี เพื่อ
เป็ นการเคารพในสถานที่และปฏิบตั ิตามวัฒนธรรมของอินเดี ยอย่างหลี กเลี่ ยงไม่ได้ การห่ มส่ าหรี ในเรื่ อง
สิ เน่หาส่ าหรี น้ ี นอกจากจะทาให้ผอู ้ ่านเกิดความคิดว่า “นึ กถึ งสิ เน่ หาส่ าหรี นึ กถึ งประเทศอินเดี ย” แล้วนั้น
ยังนับ เป็ นจุ ดเริ่ มต้นความสนุ กในการเรี ยนรู ้ วฒั นธรรมอิ นเดี ย และดึ งดู ดความสนใจผูท้ ี่ จะศึ ก ษาเรี ยนรู ้
วัฒนธรรมอินเดียด้านอื่น ๆ ต่อไป
การแต้ มชาด
การแต้ มชาด หรื อบินดิ เป็ นวัฒนธรรมอย่ างหนึ่งที่เป็ นเอกลักษณ์ ของประเทศอินเดีย ในอินเดีย
ตอนเหนือนั้นจะเป็ นที่เข้ าใจตรงกันว่ า บินดิ เป็ นสั ญลักษณ์ ที่แสดงถึงสถานะทางสั งคมว่ าหญิงผู้นี้ได้ ผ่าน
พิธีมงคลสมรสแล้ ว แต่ สาหรั บทางอินเดียตอนใต้ น้ ัน ผู้หญิงทุกคนไม่ ว่าจะแต่ งงานแล้ วหรื อยังไม่ แต่ งงาน ไม่
ว่ าเด็กหรื อผู้ใหญ่ จะแต้ มบินดิท้ ังหมด ในระยะหลังการทาสั ญลักษณ์ บินดิ กลายเป็ นแฟชั่ น มีรูปแบบและ
สี สันหลากหลายขึน้ วิสุทธ์ บุษยกุล (2540 , หน้า 17) การแต้มชาดบนหน้าผากเป็ นอีกหนึ่งวัฒนธรรมสาคัญ
ที่ปรากฏในเรื่ องสิ เน่ หาส่ าหรี แสดงถึ งสถานภาพของหญิ งสาวที่ แต่งงานแล้ว ดังในตอนที่ นวลเนื้ อแก้ว
พยายามจะให้อิลลาสาวใช้ประจาตัวแต้มชาดบนหน้าผากแบบสาวชาวอินเดีย แต่เธอไม่รู้วา่ การแต้มชาดนั้น
จะเป็ นการบ่งบอกว่าเธอเป็ นหญิง ก็ไหนๆแล้ ว เรี ยกเอาสี แดงมาแต้ มหน้ าผากให้ เต็มรู ปแบบไปเลย”“ว้ าย”
อิลลาฟั งแล้ วก็ร้องเสี ยงหลง “แต้ มไม่ ได้ ค่ะ คุณยังไม่ ได้ แต่ งงาน” “เฉพาะผู้หญิงที่ แต่ งงานแล้ วเท่ านั้นค่ ะพี่
นวล ที่จะแต้ มติกะ(Tika) บนหน้ าผาก”นิลปั ทม์ รีบอธิ บายแทนอินลา (พงศกร จินดาวัฒนะ, 2554, หน้า 158)
ความเข้าใจผิดของนวลเนื้ อแก้วทาให้นิลปั ทม์ ต้องอธิ บายเรื่ องราวของการแต้มชาดให้เธอฟั งอย่าง
ละเอียดว่าอินเดี ยก็เรี ยกติกะ(Tika) ว่าบินดิ (Bindi) แปลว่าแสกผมอันเป็ นจุดสาหรับเจิมสี แดงหรื อผงวิภูติ
ซึ่ งทามาจากชาด หญิงอินเดียเมื่อแต่งงานแล้วจะแต้มจุดแดงกลางหน้าผากถือเป็ นสัญลักษณ์ของการมีพนั ธะ
ด้านการครองเรื อนในฐานะผูเ้ ป็ นภรรยา ผูเ้ ป็ นแม่ ผูห้ ญิงที่แต่งงานแล้วจะต้องมีติกะอยู่บนหน้าผากเสมอ
ตราบเท่าที่สามียงั มีชีวติ อยูต่ ่อเมื่อสามีเสี ยชีวติ แล้วนัน่ แหละถึงจะลบติกะออกได้
การแต้ม ชาดเป็ นอี กหนึ่ ง วัฒนธรรมที่ น่าสนใจ ควรค่า แก่ ก ารท าความเข้า ใจถึ งความส าคัญและ
สาเหตุที่ตอ้ งแต้มไว้บนหน้าผาก ตามความเชื่อของแต่ละภูมิภาค ดังจะพบได้ในนวนิ ยายเรื่ องสิ เน่หาส่ าหรี ที่
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กล่าวถึงการแต้มชาดของเมืองมันตราปุระที่ผเู ้ ขียนท่านนี้ จินตนาการให้อยูท่ างเหนื อของประเทศอินเดีย ซึ่ ง
สอดคล้องกับวัฒนธรรมที่มีอยูจ่ ริ งของทางอินเดียตอนเหนือที่มีความเชื่ อว่า หญิงสาวที่แต้มชาดหรื อติกะคือ
หญิงสาวที่เข้าพิธีแต่งงานแล้ว
จากการศึกษาวัฒนธรรมอินเดี ยในนวนิ ยายเรื่ องสิ เน่ หาส่ าหรี พบว่า อิ นเดี ยมี การผสมผสานทาง
เชื้ อชาติ และวัฒนธรรมของชนต่างเผ่าพันธุ์ วรรณะ อย่างกว้างขวาง ในขณะที่ชนชาวอินเดี ยต่างก็ดาเนิ น
ชี วิต ความเป็ นอยู่ตามแนวประเพณี วัฒนธรรมที่ตนถื อปฏิ บตั ิ สื บต่อกันมาอย่างนานหลายศตวรรษ ไม่ว่า
จะเป็ นการแต่งกายนุ่งห่ มด้วยส่ าหรี ของแต่ละภาคในประเทศอินเดีย หรื อการแต้มชาดของหญิงสาว เหล่านี้
ทาให้เกิ ดคุ ณค่าทางปั ญญา ได้ความรู ้ เกี่ ยวกับวัฒนธรรมประเพณี ที่เป็ นเอกลักษณ์ อนั โดดเด่นของอินเดี ยที่
ปฏิบตั ิสืบกันมาช้านาน นับเป็ นคุณสมบัติที่หาได้ไม่ง่ายนักในนวนิยายทัว่ ไป
นอกจากตัวละครที่โดดเด่นอย่างนวลเนื้ อแก้วที่ มีสถานภาพและบทบาทด้านครอบครัว และด้าน
การประกอบอาชี พที่โดดเด่นแล้ว ยังมีตวั ละครในเรื่ องอีกหลายหลายตัวละครที่มีสถานภาพและบทบาทที่
เด่นชัดรวมถึงได้มีการเรี ยนรู ้วฒั นธรรมอินเดียจนปรากฏวัฒนธรรมที่เด่นชัดมากขึ้นเช่นเดียวกันกับนวลเนื้ อ
แก้วอีกด้วย ดังจะได้กล่าว ดังนี้
คุณนครา และคุณมัทนี
คุณนครา และคุณมัทนีเป็ นอีกตัวละครที่มีความเด่นชัดทางสถานภาพทางครอบครัวคือเป็ นพ่อ และ
แม่ของนวลเนื้อแก้วตามลาดับ โดยทั้งสองแสดงบทบาทการเป็ นพ่อและแม่ที่ดี ให้การเลี้ยงดู อบรม สั่งสอน
และให้กาลังใจซึ่ งกันและกัน ดังจะเห็นได้จากตอนที่ท้ งั คู่เดินทางมาประเทศอินเดียเพื่อร่ วมงานแต่งงานของ
นิลปั ทม์ และนาค่าสิ นสอดมามอบให้กบั ครอบครัวของเจ้าชายเพื่อให้ลูกสาวสมหวังและมีความสุ ข
บทบาทของผูเ้ ป็ นพ่อแม่ตอ้ งการเห็นลูกมีความสุ ข เมื่อลูกมีความสุ ขพ่อและแม่ก็มีความสุ ขไปด้วย
ดังจะเห็ นได้จากตอนที่ คุณมัทนี หันไปกระซิ บอย่างมีความสุ ขกับคุ ณนคราที่ ลูกสาวของตนจะมีความสุ ข
คุณนคราและคุณมัทนีแสดงออกถึงบทบาทผูเ้ ป็ นพ่อแม่ได้อย่างเหมาะสม ทั้งคู่ให้ความสาคัญกับลูก
ทั้งสามคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยทั้งคู่สามารถแบ่งหน้าที่กนั ได้ดีและเหมาะสม อาทิ คุณนครานั้นเดินทางไป
ให้กาลังใจลูกชายที่อียิปต์ ส่ วนคุณมัทนี อยูใ่ ห้กาลังใจลูกสาวที่อินเดีย ซึ่ งคุ ณมัทนี ก็ทาหน้าที่แม่ได้อย่างไม่
บกพร่ อง ถึ งแม้จะเหลือเพียงตัวคนเดี ยวก็ตาม ดังจะเห็ นได้จากตอนที่นวลเนื้ อแก้วหายเข้าไปในเขาวงกต
แสดงให้เห็ นว่าผูเ้ ป็ นแม่ห่วงเธอมากแค่ไหน เมื่อนวลเนื้ อแก้วกลับออกมาได้ คุ ณมัทนี รีบเข้าสวมกอดลู ก
สาวทั้งน้ าตาด้วยความดีใจ คลายความเป็ นห่วง
คุณนคราและคุ ณมัทนี เป็ นอีกตัวละครที่รับบทบาททางครอบครัวคือเป็ นพ่อแม่และทาหน้าที่ของ
ตนเองได้เป็ นอย่างดี รวมถึงอีกตัวละครที่แสดงบทบาทของพ่อแม่ได้ดีไม่แพ้กบั คุณนคราและคุณมัทนี คือ
มหารานีศศิประไพซึ่งรับบทบาทเป็ นพระมารดาของเจ้าชายชัยทัศน์ โดยมหารานีศศิประไพพยายามปกป้ อง
ลูกชายของตนเองจากหญิ งคนรักที่พระองค์ไม่ถูกชะตา เรี ยกได้ว่าจากมุมมองของคนเป็ นแม่น้ นั พระองค์
พยายามเลือกคู่ครองที่ดีที่สุดไว้ให้แล้ว เพื่อสิ่ งที่ดีที่สุดของลูกชายตนเองนัน่ เอง
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สิ่ งที่มหารานี ศศิประไพกระทานั้นอาจขัดพระทัยของเจ้าชายชัยทัศน์ เพราะเจ้าชายชัยทัศน์มีหญิง
คนรักอยูแ่ ล้วแต่ไม่สามารถขัดใจมหารานี ได้ ซึ่ งการกระทาของมหารานี ศศิประไพนาไปสู่ การเรี ยกสิ นสอด
จากคุณนคราและคุณมัทนี พ่อแม่ของนิลปั ทม์ หญิงคนรักของเจ้าชายชัยทัศน์นนั่ เอง
เหตุ การณ์ ที่เกิ ดขึ้ นทาให้คุณนคราและคุ ณมัทนี ยงั ได้เข้าไปเรี ยนรู ้ วฒั นธรรมของอิ นเดี ย คื อ พิ ธี
สยุมพร ที่วา่ ด้วยการเลือกคู่ครองของหญิงสาวที่ภายในเรื่ องสิ เน่หาส่ าหรี ได้นาเสนอออกมาในรู ปแบบของ
การเรี ยกสิ นสอดจากฝ่ ายหญิง โดยผูท้ ี่เรี ยกสิ นสอดคือแม่ของเจ้าชายชัยทัศน์จากพ่อแม่ของนิลปั ทม์
พิธีสยุมพร คือพิธีการเลือกคู่ของหญิงสาวที่ตอ้ งนาสิ นสอดมาสู่ ขอชายหนุ่ม ดังที่ พงษ์จนั ทร์ คล้าย
สุ บรรณ์ (2524, หน้า 33) กล่าวว่า สยุมพร คือพิธีสยุมพรหรื อพิธีสวยัมวระ(สฺ วยมฺ วร) เป็ นพิ ธีเลื อกคู่ครอง
ประเภทหนึ่ งในวัฒนธรรมของชาวฮินดู โดยสวยัมวระมาจากคาว่า สวยัม แปลว่าด้วยตนเอง และคาว่า วระ
แปลว่าเจ้าบ่าว พิธีสยุมพรจึงแปลว่า พิธีการเลือกเจ้าบ่าวด้วยตนเอง เมื่อเจ้าหญิงถึงวัยควรวิวาห์ บิดาของนาง
ก็จะทรงจัดพิธี สยุมพรในเวลาอันเป็ นมงคล ดังจะเห็ นได้จากตอนที่ มหารานี ศศิ ประไพพระมารดาของ
เจ้าชายชัยทัศน์ได้เรี ยกสิ นสอดจากพ่อแม่ของนิ ลปั ทม์น้องของนวลเนื้ อแก้ว “สิ่ งที่ ฉันต้ องการ...คื อสร้ อย
มรกตเพี ยงเส้ นเดี ยวเท่ านั้น...” นวลเนื อ้ แก้ วเห็นพ่ อแม่ ลอบถอนหายใจก่ อนที่ จะหยิบถุงกามะหยี่สีนา้ เงิ น
ขึน้ มาจากกระเป๋ าใบใหญ่ ที่ถือติดตัวมาด้ วย ภายในถุงกามะหยี่บรรจุกล่ องใส่ เครื่ องประดับรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้ า
(หน้า 330-331)
การเรี ยกสิ นสอดของมหารานีศศิประไพนั้นถือเป็ นสิ ทธิ ของพระองค์ เพราะแม่ของฝ่ ายชายสามารถ
เรี ยกค่าสิ นสอดเท่าใดก็ได้หรื อถ้าแม่ของฝ่ ายชายไม่พึงพอใจในสิ นสอดที่นามาสามารถเรี ยกร้ องเพิ่มหรื อ
เปลี่ยนมูลค่าสิ่ งของได้ตามการตัดสิ นใจเด็ดขาดของทางฝ่ ายชาย
การกระทาของมหารานี ศศิประไพทาให้มหาราชามองว่า มหารานี ยงั ติดอยูก่ บั วิธีการปฏิ บตั ิต่อกัน
เหมื อ นเดิ ม จนมหาราชาต้อ งเตื อ นสติ ม หารานี ใ ห้ ล้ม เลิ ก ความคิ ด การเรี ย กสิ น สอดที่ เ กิ น ความจ าเป็ น
วัฒนธรรมการแต่งงานในเรื่ องสิ เน่ หาส่ าหรี น้ ี แตกต่างจากการแต่งงานของไทยที่ พบในปั จจุ บนั
เพราะทางอินเดียนั้น ฝ่ ายเจ้าสาวจะต้องเป็ นฝ่ ายเตรี ยมสิ นสอดมามอบให้กบั เจ้าบ่าว ตามแต่บิดาของเจ้าบ่าว
จะเรี ยกร้อง ยิง่ เจ้าบ่าวหน้าตาดีมีการศึกษาดีเท่าไร สิ นสอดที่พ่อแม่เจ้าบ่าวเรี ยกก็จะมีมูลค่าสู งเป็ นเงาตามตัว
การแต่งงานเป็ นประเพณี วฒั นธรรมที่พบได้ทุกชนชาติ ทุกประเทศ โดยแต่ละประเทศมีวฒั นธรรม
ที่แตกต่างกันไป เริ่ มจากการสู่ ขอโดยส่ วนใหญ่ฝ่ายชายมักจะเป็ นฝ่ ายสู่ ขอฝ่ ายหญิ ง แต่ประเทศอิ นเดี ยมี
วัฒนธรรมที่แตกต่างออกไปเรี ยกว่า พิธีสยุมพร
จากตัวอย่างในนวนิยายเรื่ องสิ เน่หาส่ าหรี แสดงให้เห็นว่า สยุมพรหมายถึง พิธีหนึ่ งที่ให้หญิงสาวได้
เลื อกคู่ครอง ซึ่ งแม่ของฝ่ ายชายมีสิทธิ์ ที่จะเรี ยกสิ นสอดได้ และถ้าหากฝ่ ายหญิงไม่มีสินสอดเพียงพอ การ
แต่งงานอาจจะไม่เกิดขึ้นเลย ซึ่ งข้อมูลนี้ เป็ นเพียงข้อมูลในนวนิ ยาย พิธีกรรมนี้ ไม่ปรากฏข้อมูลยืนยันว่าใน
สังคมมีพิธีลกั ษณะนี้จริ ง แต่จากการศึกษาค้นคว้าผลงานของผูเ้ ขียนท่านนี้ พอจะอนุ มานได้วา่ ผูเ้ ขียนน่าจะมี
การค้นคว้าเรื่ องราวในประวัติศาสตร์ ซึ่ งนับว่าผูเ้ ขียนมีกลวิธีการประพันธ์ที่น่าสนใจยิ่ง ควรค่าแก่การศึกษา
ต่อไป
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การศึกษาวัฒนธรรมอินเดียในนวนิ ยายเรื่ องสิ เน่หาส่ าหรี นอกจากจะปรากฏวัฒนธรรมอินเดียที่ตวั
ละครในเรื่ องได้เรี ยนรู ้ เช่น การแต่งกายด้วยชุดส่ าหรี พิธีสยุมพร และการแต้มชาดแล้วนั้น ยังมีอีกสิ่ งหนึ่ งที่
พงศกร ผูเ้ ขียนได้กล่าวไว้คือ พิธีสตี
พิธีสตีเป็ นพิธีกรรมที่หญิงสาวแสดงตนว่าเป็ นภรรยาที่ดี กล่าวคือ เมื่อสามีตายไปแล้ว ผูเ้ ป็ นภรรยา
จะต้องตายตาม กาญจนาคพันธุ์ (2514, หน้า 20) ได้เขียนไว้ในคอคิดขอเขียน ชุ ดที่ 3 ว่าพิธีสตีเกิ ดขึ้นใน
อินเดี ย เมื่อ พ.ศ.1300 แล้วก็ทากันต่อๆมากว่าพันปี จนเมื่ ออังกฤษที่ ปกครองอิ นเดี ยทนดู ไม่ไหวจึ งได้
ประกาศห้าม พิธีสตีทาท่าจะหายไปในระยะ 50 ปี ซึ่ งพงศกร ได้เล่าเรื่ องราวของพิธีสตีไว้ในนวนิ ยายเรื่ อง
สิ เน่ หาส่ าหรี ที่มีการพูดถึ งการเผาตนเองของหญิ งสาวอย่างชัดเจน ดังจะเห็นได้จากตอนที่ปรากฏในนว
นิยายเรื่ องสิ เน่หาส่ าหรี พิธีสตีเป็ นพิธีกรรมที่หญิงสาวแสดงตนเองให้ เห็นว่ าตนเป็ นภรรยาที่ ดี ที่ เมื่อสามีตาย
ไปแล้ วตัวเองจะต้ องตายตามโดยการราดนา้ มันบนร่ างกายและจุดไฟเผา ซึ่ งพิธีกรรมเช่ นนีช้ าวอังกฤษที่ อยู่
ช่ วงยุคล่ าอาณานิ คมอิ นเดี ยมองว่ าเป็ นเรื่ องที่ ป่าเถื่ อน สมควรแก่ การยกเลิ กทิ ้งไป (พงศกร จินดาวัฒนะ,
2554, หน้า 569)
การอธิ บายเรื่ องราวของพิธีสตีในนวนิ ยายเรื่ องสิ เน่หาส่ าหรี เกิดขึ้นในอดีต ยุคที่ประเทศอังกฤษเข้า
มาล่าอาณานิคมกับประเทศอินเดีย แล้วชาวอังกฤษได้มาพบเห็นพิธีกรรมที่น่ากลัวทาให้องั กฤษพยายามมอง
ว่าเป็ นเรื่ องที่ป่าเถื่อน
เมื่อประเทศอังกฤษสามารถเข้าครอบครองประเทศอินเดียได้ สิ่ งแรกๆที่องั กฤษทาคือยกเลิกพิธีสตี
ที่ป่าเถื่อนออกไป ดังในจะเห็นได้จากตอนที่ พงศกรได้อธิ บายไว้ใ นนวนิ ยายเรื่ องสิ เน่ หาส่ าหรี พิ ธีสตีเป็ น
พิธีกรรมเก่ าแก่ ของอิ นเดี ย อังกฤษมองเป็ นเรื่ องป่ าเถื่อนและควรยกเลิ ก หลังจากเข้ าครอบครองอิ นเดี ยได้
เสร็ จสรรพ นายพลลอร์ ด วิลเลี ยม เบนทิ งค์ กอ็ อกกฎข้ อบังคับที่ 16 ในปี พ.ศ. 2472 โดยมีใจความว่ า “การ
ประกอบที่สตีหรื อการฝั ง เผาสตรี ชาวฮิ นดูทั้งเป็ นนั้นเป็ นสิ่ งผิดกฎหมาย” (พงศกร จินดาวัฒนะ, 2554, หน้า 570)
จากการศึ กษาวัฒนธรรมอิ นเดี ยในนวนิ ยายเรื่ องสิ เน่ หาส่ าหรี พบว่า อิ นเดี ยมี การผสมผสานทาง
เชื้ อชาติ และวัฒนธรรมของชนต่างเผ่าพันธุ์ วรรณะ อย่างกว้างขวาง ในขณะที่ชนชาวอินเดี ยต่างก็ดาเนิ น
ชีวติ ความเป็ นอยูต่ ามแนวประเพณี วัฒนธรรมที่ตนถือปฏิบตั ิ สื บต่อกันมาอย่างนานหลายศตวรรษ ไม่วา่ จะ
เป็ นการแต่งกายนุ่ งห่ มด้วยส่ าหรี ของแต่ละภาคในประเทศอินเดี ย พิธีต่างๆ เช่ น พิธีสยุมพร การแต้มชาด
และพิธีสตี เหล่ านี้ ทาให้เกิ ดคุ ณค่าทางปั ญญา ได้ความรู ้ เกี่ ยวกับวัฒนธรรมประเพณี ที่เป็ นเอกลักษณ์ อนั
โดดเด่นของอินเดียที่ปฏิบตั ิสืบกันมาช้านาน นับเป็ นคุณสมบัติที่หาได้ไม่ง่ายนักในนวนิยายทัว่ ไป
สรุ ป
จากการศึกษาสถานภาพและบทบาทของตัวละครและวัฒนธรรมอิ นเดี ยในนวนิ ยาย เรื่ อง สิ เน่ หา
ส่ าหรี พบว่า สถานภาพและบทบาทของตัวละครในเรื่ อง ถู กกาหนดขึ้ นทางสังคมให้มีหน้าที่ และปฏิ บตั ิ
หน้า ที่ ตามที่ ไ ด้รับ มอบหมาย ซึ่ ง มี ค วามสอดคล้องกับ ศรี จนั ทร์ พันธ์ พ านิ ช (2534, หน้า 2) ที่ ไ ด้ใ ห้
ความหมายของคาว่า "สถานภาพ" และ "บทบาท" ไว้วา่ สถานภาพ คือสิ่ งที่บุคคลถูกกาหนดขึ้นทางสังคม
เพื่อบอกหน้าที่และความรั บผิดชอบที่จะต้องปฏิ บตั ิ ส่ วนคาว่า บทบาท หมายถึ ง การประพฤติปฏิ บตั ิตาม
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สิ ทธิ และหน้าที่ของสถานภาพ ซึ่ งตัวละครสามารถปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของตนเองได้อย่างดี ตามสถานภาพและ
บทบาทที่ตนเองได้รับอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากซึ่ งในขณะที่ตวั ละครแสดงสถานภาพและบทบาทได้
ตามหน้าที่ เป็ นอย่า งดี น้ นั ในขณะเดี ยวกันบางตัวละครยัง ได้เข้าไปเรี ย นรู ้ วฒั นธรรมของประเทศอิ นเดี ย
อีกด้วย ทาให้เรื่ องราวที่เกิดขึ้นในนวนิยายเรื่ องสิ เน่หาส่ าหรี ได้สร้างองค์ความรู ้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี
ต่าง ๆ ของประเทศอินเดียที่ผเู ้ ขียนได้สอดแทรกเข้าไปในเนื้อเรื่ องผ่านการเรี ยนรู ้ของตัวละคร รวมไปถึงการ
ใช้ชีวิตในประเทศอินเดียทั้งได้ปฏิ บตั ิตามกับตนเองโดยตรงและได้รับการเล่าขานสื บกันนานมา ไม่ว่าจะ
เป็ น พิธีสยุมพร เป็ นพิธีเลื อกคู่ครองประเภทหนึ่ งในวัฒนธรรมของชาวฮิ นดู คื อพิธีการเลื อกเจ้าบ่าวด้วย
ตนเอง วัฒนธรรมการแต้มชาดที่เป็ นสัญลักษณ์ อนั เป็ นมงคล มากกว่าคิดถึ งเรื่ องความสวยความงาม โดย
สัญลักษณ์น้ ี จะแต้มไว้บริ เวณระหว่างคิ้วทั้งสองข้าง แสดงถึงหญิงสาวที่เข้าร่ วมพิธีแต่งงานแล้ว พิธีสตีเป็ น
พิ ธี ก รรมที่ หญิ ง สาวแสดงตนว่า เป็ นภรรยาที่ ดี ที่ เมื่ อสามี ต ายไปแล้วตัวเองจะต้องตายตาม หรื อแม้แ ต่
วัฒนธรรมการแต่งกายด้วยชุดส่ าหรี ที่ยงั คงเป็ นเอกลักษณ์ของชาวอินเดีย ซึ่ งบางวัฒนธรรมได้ถูกยกเลิกไป
แล้วแต่บางวัฒนธรรมยังคงปฏิบตั ิสืบต่อกันมาจนถึงปั จจุบนั
จากการศึ กษาสถานภาพและบทบาทของตัวละครและวัฒนธรรมอิ นเดี ยในนวนิ ยายเรื่ องสิ เน่ หา
ส่ าหรี น้ นั ทาให้ผอู ้ ่านได้ทราบความรู ้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอินเดียผ่านนวนิ ยายเรื่ องสิ เน่หาส่ าหรี เท่านั้น ทาให้
เกิ ดข้อจากัดทางด้านความรอบรู ้ เรื่ องวัฒนธรรมอิ นเดี ยอยู่บา้ ง ซึ่ งในบางพิธีกรรมไม่ปรากฏยืนยันว่าใน
สังคมปั จจุบนั มีพิธีกรรมลักษณะนี้จริ ง แต่จากการศึกษาค้นคว้าผลงานของผูเ้ ขียนท่านนี้ พอจะอนุ มานได้วา่
ผูเ้ ขียนน่ าจะมีการค้นคว้าจากเรื่ องราวในประวัติศาสตร์ ซึ่ งนับว่าผูเ้ ขียนมีกลวิธีการประพันธ์ที่น่าสนใจยิ่ง
เปิ ดประสบการณ์มุมมองใหม่ๆ สาหรับผูอ้ ่านที่ไม่มีความรู ้เรื่ องวัฒนธรรมอินเดียให้หนั มาสนใจวัฒนธรรม
มากขึ้น หรื ออาจเป็ นการเริ่ มต้นศึกษาค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้น ควรค่าแก่การศึกษาต่อไป
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