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ข้าวของ เครื่องใช้ ครัว
และตัวตนของผู้หญิง:

ภาพร่างประวัติศาสตร์จาก ‘สิ่งของ’

ในพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ชนิดา ชิตบัณฑิตย์



ที่มาและภูมิหลังของ ‘สิ่งของ’ ผู้บริจาค 

‘สิง่ของ’ ของผูห้ญงิทีจ่ะนำ�ม�ศกึษ�และอภปิร�ยโดยยอ่

ในทีน่ี ้เปน็ของท่ีพิพธิภัณฑ์ธรรมศ�สตรเ์ฉลิมพระเกยีรต ิ

ไดร้บับรจิ�คม�จ�ก ดร. วนิิจ วนิิจนัยภ�ค และภรรย� 

คุณหญิงพรรณี วินิจนัยภ�ค (น�มสกุลเดิมคือ ‘สุขุม

ม�ลจันทร์’) 

ดร. วินิจ วินิจนัยภ�ค (พ.ศ. 2471-2534) เป็นอดีต 

ผู้พิพ�กษ� รองเลข�ธิก�รพระร�ชวัง ฝ่�ยท่ีประทับ และ

สมุหร�ชมณเฑียร ผู้ดูแลง�นเก่ียวกับด้�นกฎหม�ย 

ถว�ยแด่พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

ในก�รดำ�เนินก�รจัดทำ�โครงก�รอันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 

ส่วนคุณหญิงพรรณี วินิจนัยภ�ค เป็นน�งสนองพระโอษฐ์ใน 

สมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิต์ิ พระบรมร�ชินีน�ถ ท้ังสองส�ม 

ภรรย� เสียชีวิตพร้อมบุตรส�วคนรอง น�งนิจพร จันทร 

ภรรย�น�ยทำ�เนียบ จันทร โดยประสบอุบัติเหตุเคร่ืองบินตก 

ท่ีอำ�เภอด่�นช้�ง จังหวัดสุพรรณบุรี เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิก�ยน 

พ.ศ. 2534 ยังคว�มโศกเศร้�เสียใจแก่ญ�ติมิตรเป็น

อย่�งย่ิง (ไม่ระบุน�ม, 2534) ท้ังสองเป็นผู้นิยมสะสม 

ของเก่� และได้บริจ�ควัตถุเหล่�น้ันให้กับสถ�บัน

ก�รศึกษ�ต่�ง ๆ อ�ทิเช่น จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย 

มห�วิทย�ลัยมหิดล และมห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ เป็นต้น

ในส่วนของมห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ ส่ิงของดังกล่�ว

ได้รับมอบในปี พ.ศ. 2530 ซ่ึงปัจจุบันเก็บรักษ�และจัด

แสดงอยู่ท่ีพิพิธภัณฑ์ธรรมศ�สตร์เฉลิมพระเกียรติ (ต้ัง

อยู่ท่ี มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ ศูนย์รังสิต) ในจำ�นวน

ร�ยก�รส่ิงของท่ีบริจ�คให้แก่มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

น้ี มีของท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองทำ�ครัว อุปกรณ์ก�รทำ�ง�น

ของแม่บ้�น และข้�วของเคร่ืองใช้อ่ืนๆ จิป�ถะท่ีเก่ียวกับ

ผู้หญิงอยู่เป็นจำ�นวนม�ก 

‘ผู้หญิง’ กับบทบาทในโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดำาริ 

ในก�รดำ�เนินโครงก�รอันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริใน

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีบุคคล

หล�ยฝ่�ยเก่ียวข้อง ท้ังในหน่วยง�นรัฐและภ�คเอกชน ต้ังแต่

ระดับปัญญ�ชนช้ันนำ� ไปจนถึงช�วบ้�นธรรมด� กลุ่มสตรี

ถือเป็นผู้มีบทบ�ทอย่�งต่อเน่ือง ม�ต้ังแต่แรกเร่ิมดำ�เนิน

โครงก�ร โดยมีอุดมก�รณ์กษัตริย์นิยม (royalism) เป็น

ตัวขับเคล่ือนอยู่เบ้ืองหลังคว�มสำ�เร็จ อุดมก�รณ์ดังกล่�ว

ได้ผลักดันให้ผู้คนหล�กหล�ยอุทิศตนเพ่ือพระร�ชภ�รกิจ 

โดยไม่เห็นแก่คว�มเหน็ดเหน่ือย

กลุ่มสตรีในโครงก�รพระร�ชดำ�ริ มีท้ังสตรีชนช้ันสูง

ระดับคุณหญิงคุณน�ย และระดับช�วบ้�นส�มัญชน 

ส่วนใหญ่เป็นสตรีท่ีไม่ได้มีช่ือปร�กฏ หรือเป็นท่ีรับรู้ในสังคม 

วงกว้�งม�กนัก ตัวอย่�งเช่น ป้�ข�วและแม่ก๋องแก้ว 

ผู้เข้�ร่วมโครงก�รอันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริท่ี 

ศูนย์ก�รพัฒน�ห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ (ดูร�ยละเอียด

ใน ชนิด� ชิตบัณฑิตย์, 2554)

อย่�งไรก็ต�ม แม้ว่�จะไม่ปร�กฏช่ือ แต่ปฏิเสธไม่ได้ถึง

บทบ�ทคว�มสำ�คัญของผู้หญิงเหล่�น้ันท่ีมีต่อโครงก�ร ท่ี

ดำ�เนินก�รครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ และเก่ียวข้องกับผู้คน

เป็นจำ�นวนม�ก จ�กโครงก�รอันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 

เร่ืองร�วของคุณหญิงพรรณี วินิจนัยภ�ค กับเร่ืองของป้�ข�ว

และแม่ก๋องแก้ว เม่ือนำ�ม�ศึกษ�เปรียบเทียบกัน จะได้ภ�พ

สองด้�นระหว่�งสตรีสองกลุ่มชนช้ัน ท่ีมีบทบ�ทเก่ียวข้อง

กับโครงก�รอันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริได้เป็นอย่�งดี 

ท้ังสองต่�งก็เป็นผู้เสียสละเพ่ือถว�ยพระเกียรติแด่ 

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และ 

สมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิต์ิพระบรมร�ชินีน�ถ 
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‘ครัว’ ‘สิ่งของ’ กับ บทบาท
และความสัมพันธ์ทางสังคม
ของผู้หญิง 

สิ่ งของที่ จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์

ธรรมศ�สตร์เฉลิมพระเกียรติ ที่ได้รับ

บริจ�คม�จ�ก ดร.วินิจ และคุณหญิง

พรรณี วินิจนัยภ�ค ส่วนหนึ่งเป็นสิ่งของ

ของผู้หญิงที่สะท้อนบทบ�ท ตัวตน และ

คว�มสัมพันธ์ท�งสังคมของผู้หญิงใน

ยุคสมัยหนึ่ง สิ่งของเหล่�นี้ถือเป็นของ

ที่ช่วยให้ง�นของผู้หญิงส�ม�รถบรรลุ

ถึงบทบ�ทที่สังคมค�ดหวัง เช่น บทบ�ท

ในฐ�นะแมแ่ละเมยี คนดแูลบ�้น คนทำ�

อ�ห�รและดแูลลกูหล�น ง�นของผูห้ญงิ

แตล่ะประเภท ลว้นแลว้แตต่อ้งก�รคว�ม

ละเอียดประณีต คว�มพิถีพิถัน และ

คว�มใส่ใจ จึงทำ�ให้ง�นของผู้หญิงเป็น

ง�นที่หนัก และมีคว�มสลับซับซ้อนใน

แบบเฉพ�ะของตน ผู้หญิงมักมีบทบ�ท

ผ่�น ‘ครัว’ อันเป็นพื้นที่ที่เธอมีอำ�น�จ

เป็นเจ้�ของ

ดังจะเห็นได้จ�กที่ท�ย�ทของคุณหญิง

พรรณี วินิจนัยภ�ค ได้เล่�ถึง ‘ครัวแม่’ 

เอ�ไว้หล�ยบทหล�ยตอน ตัวอย่�งเช่น:

ครัวของแม่มีบทบาทเริ่มขึ้นอย่างจริงจัง เมื่อแม่

แต่งงานกับพ่อ ใช้ชีวิตในฐานะแม่บ้าน แม่เป็น

เจา้ของครวั จดัทำาอาหารใหก้บัสมาชกิในครอบครวั 

อนัมพีอ่ ตวัแมเ่อง และลกูสาวทัง้สองคน ตลอดจน

คนในบา้นซึง่ถอืเปน็สมาชกิสว่นหนึง่ของครอบครวั

เรา แม่และพ่อดำาเนินชีวิตในบ้านด้วยความรัก 

ความอบอุ่น และมีน้ำาใจเอื้ออาทรต่อกัน ครัวแม่

ได้ทำาหน้าทีเ่ปน็สายใยหนึง่ทีเ่ชื่อมโยงบรรยากาศ

นี้ ให้คงอยู่ตลอดชีวิตของท่านทั้งสอง 

(ไม่ระบุน�ม, 2534: 12) 

อาหารคาวหวานที่แม่เคยปรุงและนำามารวมพิมพ์

ไวค้ราวนี ้จดัแบง่ออกเปน็ 8 หมวด คอื อาหารวา่ง 

ข้าว ขนมจีน ยำา น้ำาพริก แกง ปลาร้า และขนม 

ประกอบด้วยอาหาร 35 รายการ แต่ละรายการ

กำาหนดปรมิาณสตูรอาหารสำาหรบั 4-6 ที ่ทัง้หมด

เป็นอาหารไทยที่แม่ปรุงด้วยรสมือให้ถูกใจคนที่

อยู่รอบข้าง ขณะเดียวกัน ก็ยึดหลักความอร่อย 

สวยงามและสะอาด รวมทัง้ความถกูตอ้งตามหลกั

โภชนาการ ดังจะเห็นได้จากสูตรอาหารทั้งหมด 

แม่ไม่ใช้ผงชูรส แต่ใช้น้ำาตาลเสริมรสแทนเพื่อให้

มีรสชาติกลมกล่อม ทำาให้อาหารจากครัวแม่เป็น

ดังที่พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงสุทธสิริโสภา 

เจ้านายพระองค์หนึ่งที่ครอบครัวเราเคารพนับถือ

ยิ่ง ทรงปรารภไว้ว่า “คุณขาว (แม่) รสมือดี ทำา

อะไรดูน่ากิน” นอกจากนี้ครัวแม่ยังได้นำาเกร็ดที่

น่าสนใจมารวมพิมพ์ไว้ด้วย เพื่อบอกเล่าถึงสิ่ง

ละอันพันละน้อยที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสูตร

อาหารกับครอบครัวของเรา

(ไม่ระบุน�ม, 2534: ไม่ระบุเลขหน้�) 



เนือ่งจ�กง�นครวัเปน็ง�นสำ�คญั ก�รมเีครือ่งไมเ้ครือ่ง

มือช่วย ย่อมจะทำ�ให้ผู้หญิงผ่อนแรง และตัวอุปกรณ์

เครื่องมือเครื่องใช้ไม้สอยเอง เป็นสิ่งสะท้อนคว�ม

ละเอียดอ่อนและประณีตของผู้หญิงในกระบวนก�ร

ผลิต ในแง่นี้ก�รผลิตด้วยเครื่องไม้เครื่องมือหรือ

อุปกรณ์ที่ทำ�จ�กไม้ ย่อมถือเป็นของสำ�คัญ เพร�ะ

คุณภ�พของผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับคุณภ�พฝีมือ ตลอด

จนคว�มชำ�น�ญในก�รใช้อุปกรณ์เหล่�นั้นด้วย ไม่ใช่

ว�่ผูห้ญงิทกุคนจะส�ม�รถทำ�ได ้ก�รศกึษ�ภ�ยในวงศ์

ตระกูลและในระบบโรงเรียนสมัยใหม่ ล้วนมีบทบ�ท

ตอ่ก�รผลติสร�้งคว�มเปน็หญงิ และผูห้ญงิในอดุมคต ิ

จ�กประวัติเรื่องร�วชีวิตที่ปร�กฏในหนังสือง�นศพ 

คุณหญิงพรรณี วินิจนัยภ�ค ได้เรียนรู้วิธีปรุงอ�ห�ร 

ตลอดจนขนบธรรมเนียมต่�ง ๆ จ�กก�รถ่�ยทอด

ของแม่และโรงเรียน ดังที่ลูกส�วของคุณหญิงพรรณี 

วินิจนัยภ�ค ได้เล่�ถึงคุณแม่ไว้ดังนี้: 

ทุกคนที่รู้จักกับแม่ คุณหญิงพรรณี วินิจนัยภาค 

หรือที่ทุกคนต่างเรียกท่านว่า ‘คุณขาว’ คงต้อง

เคยลิ้มรสอาหารที่แม่ปรุงขึ้น หรือเคยได้ยินคำา

กล่าวขวัญถึงอาหารที่แม่ทำา ความสามารถของ

แม่ในด้านนี้ นอกจากพรสวรรค์แล้วแม่ยังสั่งสม

ความรู้ประสบการณ์จากพื้นฐานครอบครัวและ

การศึกษาด้วย

ครอบครัวของแม่ มีคุณยายถนอม ไกรฤกษ์ คุณ

ยายอำาภา สุขุมมาลจันทร์ เป็นผู้เคร่งครัดใน

ขนบธรรมเนียมแบบไทยโบราณ คุณยายทั้งสอง

เลี้ยงดูแม่ ซึ่งคลอดก่อนกำาหนด (7 เดือน) ด้วย

ความรักและทนุถนอมอย่างยิ่ง คุณยายอบรมแม่

ใหม้กีริยิามารยาทอยา่งกลุสตรไีทย เรยีบรอ้ย นุม่

นวล และรู้งานบ้านงานเรือน แม่จึงคุ้นเคยกับการ

เข้าครัวปรุงอาหาร ในฐานะผู้ช่วยคุณยายตั้งแต่

เล็ก แม่เรียนรู้ตำารากับข้าวโบราณไว้ได้มากพอ

กับการซึมซับประเพณีชีวิตแบบเก่า หลายอย่าง

ซึ่งเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต แม่ก็สืบทอดการปฏิบัติ

มาถึงครอบครัวเราด้วย

แม่ฝึกฝนความเป็นแม่บ้านการเรือนเพิ่มขึ้น ตาม

ระบบการศึกษาสมัยใหม่ในโรงเรียนสตรีวิสุทธ

คาม หลังจากจบการศึกษามัธยมต้นที่โรงเรียน

มาแตร์เดอี ที่นี่เป็นโรงเรียนการเรือนโดยตรง แม่

จึงพัฒนาความรู้ความสามารถได้อย่างครบถ้วน 

คือไม่เพียงแต่การปรุงแต่งด้วยรสมือเท่านั้น หาก

แต่ยังเรียนรู้งานฝีมือการจัดแต่งด้วยสีสันสวยงาม 

จนเป็นศิลปะงานครัวโดยแท้ ดังนั้นแม่จึงได้เรียน

รู้ทั้ง ‘ครัวโบราณ’ และ ‘ครัวสมัยใหม่’ 

 (ไม่ระบุน�ม, 2534: 10-11) 

เมื่อคว�มละเอียดประณีตหรือคุณภ�พของผลิตภัณฑ์

ที่ออกม� เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ ‘ฝีมือ’ ของผู้หญิง

แต่ละคน ย่อมมีผลทำ�ให้ผู้บริโภค ซึ่งอ�จเป็นได้

ทั้งคนในครอบครัวและคนภ�ยนอก ระลึกถึง ‘รส

มือ’ ของน�งผู้นั้นด้วย ผู้หญิงในสังคมวัฒนธรรมแบบ

จ�รีตจึงถูกฝึกฝน บ้�งก็เคี่ยวกรำ�ตนเอง เพื่อให้เกิด

ทักษะและคว�มเชี่ยวช�ญในก�รใช้อุปกรณ์เครื่องใช้

ไม้สอยในครัวเรือน เพื่อบรรลุคว�มเป็นผู้หญิงต�ม

อย่�งอุดมคติที่สังคมวัฒนธรรมค�ดหวังต่อเธอ ก�ร

เป็นผู้หญิงไม่ใช่เรื่องง่�ย อย่�งที่ใคร ๆ ชอบคิดและ

จินตน�ก�รกันไปเอง 
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‘รสมือ’ มีคว�มแตกต่�งและละเอียด

ประณีตกว่� ‘รสช�ติ’ เพร�ะ ‘รสช�ติ’ 

เป็นเรื่องทั่วไป ขณะที่ ‘รสมือ’ เป็นเรื่อง

ที่มีนัยยะเฉพ�ะม�กไปกว่�นั้นอีก แต่ผู้

หญิงที่ทำ�กับข้�วอร่อย จะโดยรู้ตัวหรือ

ไม่ก็ต�ม เธอจะต้องมีทั้ง ‘รสช�ติ’ คือ

รสอ�ห�รทั่วไป กับ ‘รสมือ’ ซึ่งเป็นรส

เฉพ�ะ นอกจ�ก ‘รสมือ’ เกิดจ�กฝึกฝน

คว�มชำ�น�ญในก�รทำ�อ�ห�รแล้ว ‘รส

มือ’ ในบ�งกรณี ยังเกิดจ�กคว�มรู้ที่ม�

จ�กก�รสังเกต ว่�คนในครอบครัวที่

เธอต้องดูแลเรื่องป�กท้องนั้น แต่ละ

คนชื่นชอบรสอ�ห�ร เปรี้ยว หว�น มัน 

เค็ม อย่�งไร และจะปรุงอ�ห�รให้มีรส 

‘ถูกป�ก’ แต่ละคนได้อย่�งไร เป็นเรื่อง

ทกัษะเฉพ�ะทีเ่กดิจ�กคว�มใสใ่จในร�ย

ละเอียดของผู้หญิงแต่ละคน

 

บทบ�ทและตัวตนของผู้หญิง มิใช่มีแต่

ภ�ระหน้�ที่ต่อคนในครอบครัวในฐ�นะ

แม่และเมียเท่�นั้น แต่ยังมีบทบ�ทและ

ตัวตนในพื้นที่ส�ธ�รณะ อย่�งเช่น ก�ร

ทำ�อ�ห�ร ของกิน ทั้งค�วและหว�น ยัง

เป็นเรือ่งทีม่นียัยะท�งวัฒนธรรม (ชตุิม� 

ประก�ศวุฒิส�ร, 2554) ขนมของกิน มี

ทั้งของกินปกติในชีวิตประจำ�วัน ของกิน

เพื่อต้อนรับแขก เพื่อก�รค้�ข�ย และ

ของกินต�มเทศก�ลง�นบุญ ซึ่งในง�น

บุญประเพณีนั้นมักจะจัดกันที่วัดประจำ�

ชุมชน และมักจะมีก�รทำ�อ�ห�ร ขนม 

ของกิน ไปถว�ยพระที่วัด แต่พระไม่ใช่

ผู้ที่จะฉันอ�ห�รทั้งหมด เพร�ะเมื่อพระ

ฉันอ�ห�รเสร็จเรียบร้อย ผู้ที่ม�ร่วมง�น

นัน้แหละซึง่เปน็คนสว่นใหญท่ีจ่ะไดร้บัประท�นอ�ห�ร

เหล่�นั้น ของกินบ้�นไหนเรือนไหน อร่อยถูกป�ก

หรือไม่ถูกป�กอย่�งไร จะเป็นประเด็นที่พูดถึงกัน 

บ้�นไหนทำ�กับข้�ว ทำ�ขนม มีรสช�ติเอร็ดอร่อย ก็

เป็นเครื่องบ่งบอกที่เข้�ใจได้โดยนัยว่� บ้�นนั้นมีผู้

หญิงที่เพียบพร้อม ผ่�นก�รอบรมฝึกฝนตนเองม�

เป็นอย่�งดี พร้อมที่จะม�เป็น ‘แม่บ้�น แม่เรือน’ ใน

ครอบครัวของตนเอง

ง�นเลี้ยงต้อนรับแขก เป็นเหมือนสิ่งอันเชื่อมร้อย

ระหว่�งครอบครัวหนึ่งไปสู่อีกครอบครัวหนึ่ง ก่อเกิด

เป็นโครงข่�ยท�งสังคม เพร�ะครอบครัวถือเป็นหน่วย

ย่อยที่สำ�คัญของสังคม และในแต่ละครอบครัวจะมี

พื้นที่ย่อย ที่มีบทบ�ทอยู่ในแต่ละบ้�นคือ ‘พื้นที่ครัว’ 

ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถูกกำ�หนดโดยสังคมวัฒนธรรมให้เป็น

พื้นที่ของผู้หญิง ซึ่งผู้หญิงจะมีอำ�น�จแสดงบทบ�ท

ของตนได้ ท�งหนึ่งโดยผ่�น ‘ครัว’ นี้แหละ เพร�ะ 

‘ครัว’ เป็นสถ�นที่ประกอบอ�ห�รอันเป็นปัจจัยพื้น

ฐ�นในก�รดำ�รงชีวิตของแต่ละบุคคล ‘ก�รจัดก�รใน

พื้นที่ครัว’ จึงเป็นก�รจัดก�รชีวิตและก�รดำ�รงอยู่ใน

ระดับพื้นฐ�น ในยุคที่วัฒนธรรมก�รกินข้�วนอกบ้�น

ยังไม่แพร่หล�ย หรือต่อให้แพร่หล�ย เร�ยังพบคว�ม

สำ�คัญและก�รให้เกียรติแก่พื้นที่ครัว ในฐ�นะพื้นที่

ที่มีบทบ�ทต่อครอบครัวและต่อสังคมส�ธ�รณะ ใน

หนังสือง�นศพของคุณหญิงพรรณี วินิจนัยภ�คและ

ครอบครัว ได้กล่�วสะท้อนถึงบทบ�ท ‘ครัวแม่’ ใน

ลักษณะนี้เช่นเดียวกัน



อาหารจากครัวแม่ ไม่ได้จัดทำาขึ้นเฉพาะผู้คนใน

บ้าน แม่ยังมีน้ำาใจเผื่อแผ่ไปถึงญาติมิตรสหาย 

ที่ไม่ใช่แต่เพื่อนของพ่อหรือแม่ หากยังรวมไปถึง

เพื่อนของลูกสาวทั้งคู่ด้วย เนื่องจากทุกคนทราบ

กนัดอียูว่า่ ครอบครวัเราไมน่ยิมออกไปรบัประทาน

อาหารนอกบา้น ทีบ่า้นจงึเปน็ทีช่มุนมุบรรดาเพือ่น

ทั้งของพ่อ แม่ และลูก ๆ ครัวแม่จึงทำาหน้าที่จัด

งานเลี้ยงย่อยในบ้านอยู่เสมอ

นอกจากการทำาอาหารเลี้ยงกันในบ้านแล้ว แม่ยัง

จัดทำาอาหารสำาหรับญาติสนิท คนใกล้ชิดและผู้มี

พระคุณ เนื่องในวาระต่าง ๆ ด้วย เป็นต้นว่าการ

ทำาอาหารไปรบัประทานรว่มกนัในกลุม่เพือ่น หรอื

ในเทศกาลสำาคัญตามประเพณีไทย เพื่อเป็นการ

ตอบแทนพระคุณและน้ำาใจ แม่มักทำาอาหารตาม

เทศกาลนำาไปเยี่ยมคารวะท่านผู้ใหญ่ที่แม่และ

ครอบครัวเคารพรักเสมอ

ครัวแม่ยังได้มีบทบาทในการ ‘รับแขก’ ในสังคม

วงกว้างในฐานะภรรยาผู้พิพากษาศาลจังหวัด 

โดยเฉพาะเมื่อครั้งที่พ่อย้ายไปประจำาที่เชียงใหม ่

ซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่มักมีการจัดงานพิธีการสำาคัญ

ระดับชาติอยู่เสมอ ครัวแม่จึงมีส่วนร่วมในการจัด

อาหารสำารับกับข้าวคาวหวาน และจัดแต่งโต๊ะ

อาหารอยู่เกือบทุกครั้ง 

และหลายครั้ง ครัวแม่ก็ได้มีโอกาสร่วมงานการ

กุศล โดยเฉพาะกิจการของมูลนิธิสายใจไทยที่

พวกเราไม่เคยลืมเลย คือการจัดทำาอาหารเลี้ยง

ผู้มาช่วยงานและทหารตำารวจ และ ‘ออกร้าน’ 

ขายอาหารแก่ผู้มาเที่ยวงาน หรือในคราวหาราย

ได้สร้างสวนหลวง ร.9 ฯลฯ เป็นต้น

และความปลาบปลื้มเหนือสิ่งอื่นใดสำาหรับ

ครอบครัวเรา คือครัวแม่ได้มีโอกาสถวายการรับ

ใช้เบื้องพระยุคลบาท ด้วยการจัดทำาแกงเผ็ดเป็ด

ย่าง เข้าไปจัดเลี้ยงถวายเมื่อมีงานพระราชทาน

เลี้ยงเสมอ

เนื่องจากครัวแม่มีบทบาทเริ่มจากสมาชิกในบ้าน 

ญาติสนิทมิตรสหาย คนใกล้ชิด ด้วยความรักและ

มีน้ำาใจอาทรต่อผู้คนรอบข้าง แม่จึงต้องการทำา

อาหารให้เป็นที่ถูกปากและมีคุณค่าต่อร่างกาย 

โดยวางหลกัการทำาอาหารไวว้า่ตอ้งอรอ่ย สะอาด 

ถกูตอ้งตามหลกัโภชนาการ ใหม้คีณุคา่สารอาหาร

ทีม่ปีระโยชนต์อ่รา่งกาย สตูรอาหารของแมจ่งึเปน็

สตูรทีม่กีารปรบัเปลีย่นตามรสมอืและความรูเ้รือ่ง

การบริโภค และยังมีการปรับใช้เครื่องปรุงบาง

อย่างให้เข้ากับ ‘ความถูกปากและความพอใจ’ 

ของบุคคลที่แม่ตั้งใจทำาอาหารให้เป็นการเฉพาะ

อีกด้วย...

อาหารหลายอย่าง แม่ได้คิดสร้างสรรค์ขึ้นจาก

ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในยาม

เดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งหาเครื่องปรุงบางชนิด

ไม่ได้ แม่ก็เลือกใช้จากสิ่งที่มีอยู่ในเมืองนั้นแทน 

ทำาให้ได้สูตรอาหารในอีกรสหนึ่ง

 (ไม่ระบุน�ม, 2534: 13-15) 
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ก�รทำ�อ�ห�รและขนมของกิน จึงเป็น

สิ่งที่ถูกทำ�ให้มีคว�มหม�ยท�งสังคม ที่

สื่อถึงบทบ�ทและตัวตนของผู้หญิง โดย

เฉพ�ะทีม่ตีอ่กจิกรรมท�งศ�สน� ผูห้ญงิ

เป็นผู้อุปถัมภ์วัดว�อ�ร�ม นอกจ�ก

ก�รเป็นผู้บริจ�คเงินทุนในก�รก่อสร้�ง

สถ�ปัตยกรรมและศิลปวัตถุม�กม�ย

หล�ยแห่งแล้ว ยังเป็นผู้ทำ�อ�ห�รใส่

บ�ตรทำ�บญุเลีย้งพระ (ผูช้�ย) อยู่ตลอด 

พุทธศ�สน�เองสร้�งภ�พลักษณ์ผู้หญิง

ที่ดี คือผู้หญิงที่มีบทบ�ทต่อก�รจรรโลง

พุทธศ�สน� โดยก�รใช้ตำ�น�นเรื่อง

เล่�ทั้งในช�ดกและพุทธประวัติ ม�สอน

เรื่องบทบ�ทผู้หญิง อ�ทิเช่น เรื่องของ

น�งมัทรี ผู้อุทิศตนเพื่อให้ส�มีได้บรรลุ

ธรรมชั้นสูง เรื่องของน�งวิส�ข�ผู้ทำ�ข้�ว

มธุป�ย�สถว�ยพระพุทธเจ�้ ในวันที่จะ

ทรงตรัสรู้ เรื่องของพระแม่ธรณี ที่ม�ช่วย

พระพุทธเจ้�ปร�บพญ�ม�รผจญในคืน

วันที่จะตรัสรู้ ดังเช่นที่ง�นของ นภัทร 

ศิริสัมพันธ์ และ อเลค กอร์ดอน (Alec 

Gordon) ได้ศึกษ�ไว้ (Sirisambhand 

& Gordon, 2004:253-286) 

กล่�วในแง่นี้แล้ว บทบ�ทของผู้หญิงใน

สงัคมวฒันธรรม จงึมใิชบ่ทบ�ทในฐ�นะที่

เปน็ ‘ผูถ้กูกระทำ�’ เสมอไป ห�กยงัมนียั

ยะถงึบทบ�ทในฐ�นะ ‘ผูก้ระทำ�ก�ร’ อยู่

ดว้ย คอืเปน็ผูก้ระทำ�ต�มภ�พลกัษณท์ีม่ี

ในอุดมคติ และในท�งตรงข้�ม เป็นก�ร

สร้�งรอยต่อให้ภ�พลักษณ์ในอุดมคติ

เหล่�นั้น ให้คงอยู่และสืบส�นต่อไป 

สืบเนื่องจ�กสังคมวัฒนธรรมจ�รีตแบบไทยและเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีก�รแบ่งแยกพื้นที่ ‘บ้�น’ กับ 

‘เมอืง’ ทีถ่อืว�่ ‘บ�้น’ อยูใ่นคว�มดแูลของผูห้ญงิ และ 

‘เมอืง’ อยูใ่นคว�มดแูลของผูช้�ย เพร�ะประวตัศิ�สตร์

ของไทยและเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้มรีะบบไพรท่ีแ่บง่

แยกแรงง�นพื้นฐ�น โดยอ�ศัยเพศเป็นเครื่องกำ�หนด 

ผู้ช�ยถูกเกณฑ์เป็นแรงง�นรับใช้รัฐหรือเมือง ในขณะ

ที่ผู้หญิงอยู่กับบ้�น ดูแลบ้�นช่องเรือนช�น ลูกหล�น 

คนเฒ่�คนแก่ รวมทั้งมีบทบ�ทต่อง�นในท้องไร่ท้อง

น�ด้วย ห�กได้พืชผลดี ส�ม�รถนำ�เอ�ไปจ่�ยเป็นค่�

ส่วย ทดแทนก�รถูกเกณฑ์แรงง�นของผู้ช�ย (สุวดี ธน

ประสิทธิ์พัฒน�, 2542) 

แม้ว่�ในสังคมสมัยใหม่ ระบบไพร่และก�รเกณฑ์

แรงง�นได้ถูกยกเลิกไปแล้ว ตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 คือ

หลังจ�กที่ลัทธิอ�ณ�นิคม ได้เข้�ม�สถ�ปน�คว�ม

เป็นเจ้�เหนือชนชั้นนำ�พื้นเมือง แต่ก�รแบ่งแยกพื้นที่

คว�มรับผิดชอบระหว่�ง ‘บ้�น’ (ผู้หญิง) กับ ‘เมือง’ 

(ผูช้�ย) ยงัคงเปน็พืน้ฐ�นคว�มคดิคว�มเชือ่ท�งสงัคม

และวัฒนธรรม ให้กับสังคมไทยและเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้อยู่ต่อม� ง�นบ้�นง�นครัวจึงยังคงถือเป็น

บทบ�ทหลักของผู้หญิง ก�รทำ�อ�ห�รของกินซึ่งถือ

เปน็ง�นสำ�คญัภ�ยในบ�้น ถกูกำ�หนดใหเ้ปน็บทบ�ท

ของผู้หญิงเช่นเดียวกัน ที่ง�นบ้�นง�นครัวกล�ยเป็น

สื่อสัญลักษณ์ บ่งบอกถึงตัวตนและคุณลักษณะของ 

‘หญิงดี’ หรือ ‘หญิงเก่ง’ ผู้มี ‘เสน่ห์ปล�ยจวัก’ และ

เป็น ‘แม่ศรีเรือน’ หรือ ‘แม่บ้�นแม่เรือน’ เป็นต้น 

เครื่องใช้ไม้สอยในครัวเรือน หรือที่เรียกโดยย่อว่� 

‘เครื่องครัว’ จึงเป็นสื่อสัญลักษณ์ท�งวัตถุที่สะท้อน

ถึงคว�มเชื่อมโยง เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมคว�มเชื่อ

แบบไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีต่อผู้หญิง 



นอกจ�กอุปกรณ์เครื่องครัว หลักฐ�นที่สะท้อนถึง

วฒันธรรมของผูห้ญงิ ยงัมเีครือ่งใชส้ำ�หรบัก�รประกอบ

อ�ชีพก�รทำ�ง�นของผู้หญิงด้วย ก�รเย็บปักถักร้อย 

ซึ่งเดิมถือเป็นง�นของผู้หญิง เพร�ะเดิมทีง�นแบบ

นี้จะต้องทำ�กันที่บ้�น เมื่อมีจักรเย็บผ้�นำ�เข้�ม�ใช้

ในสังคมไทย ผู้หญิงจึงเป็นกลุ่มแรงง�นแรก ๆ ที่ให้

คว�มสนใจกับอุปกรณ์ประเภทนี้ ก�รผลิตในระบบ

โรงง�นอุตส�หกรรม ที่นำ�ผู้หญิงออกไปทำ�ง�นนอก

บ้�น ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมตรงนี้ด้วยเหมือนกัน 

แรงง�นในครัวเรือน ง�นหัตถกรรมฝีมือ ไม่เพียงพอที่

จะตอบสนองต่อระบบก�รผลิต ที่ต้องผลิตคร�วละ

ม�ก ๆ และให้ได้คุณภ�พเดียวกัน ตลอดจนปริม�ณ

คว�มต้องก�รที่มีในตล�ด อีกทั้งระบบก�รผลิต

อุตส�หกรรม ยังต้องก�รให้ผู้หญิงมีบทบ�ทหลักใน

ก�รผลิตเพื่อสังคม ไม่ใช่เพื่อเฉพ�ะแต่ละครอบครัว

อีกต่อไป (ชลิต� บัณฑุวงศ์, 2556:39-68) 

‘ผู้หญิง’ กับ ‘สิ่งของ’ (VS) ‘สิ่งของ’ ของ 
‘ผู้หญิง’: รายการสิ่งของที่จัดแสดงใน
พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

ส�ม�รถจำ�แนกของเหล�่นีอ้อกต�มประเภทดงัตอ่ไปนี้

	 	 อุปกรณ์เครื่องครัวสำ�หรับก�ร

	 	 ประกอบอ�ห�ร	และทำ�ขนม

ได้แก่ กระทะทองเหลือง, ไม้ต�กข้�วเหนียว, เครื่อง

ทำ�ขนมจีน, กระต่�ยขูดมะพร้�ว, เครื่องบดถั่วเน่� 

(ภ�คเหนือ), พิมพ์ข้�วตู, พิมพ์ครองแครง, พิมพ์ขนม

ไหว้พระจันทร์, ที่แกะเม็ดข้�วโพด, ลูกหีบอ้อย (ใช้

น้ำ�อ้อย แทนน้ำ�ต�ล), เครื่องสีข้�วด้วยมือ เป็นต้น

 

  อุปกรณ์เกี่ยวกับง�นบ้�น

ได้แก่ เต�รีด จักรเย็บผ้�ยี่ห้อซิงเกอร์ พร้อมกระสวย 

และชุดทอผ้� เครื่องอัดกลีบสไบ เป็นต้น

	 	 ง�นจักส�น

ไดแ้ก ่ง�นจกัส�นทำ�ดว้ยกระจดูฝมีอืช�วบ�้น และง�น

จักส�นย่�นลิเพ� (กระเป๋� ตระกร้�มีดีไซน์) ซึ่งเป็น

ง�นศิลป�ชีพที่ส่งเสริมร�ษฎรในยุคแรก อันเป็นง�น

สำ�คัญที่สมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์ พระบรมร�ชินีน�ถ 

ทรงใหค้ว�มสำ�คญั จนนำ�ไปสูก่�รกอ่ตัง้ศนูยศ์ลิป�ชพี

ขึ้นที่ อำ�เภอบ�งไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธย� และ

มูลนิธิส�ยใจไทยในพระบรมร�ชูปถัมภ์

	 	 เครื่องมือประกอบอ�ชีพของผู้หญิง

ได้แก่ อุปกรณ์ข�ยอ้อยควั่น (มีดควั่นอ้อย ตู้โชว์

อ้อย) เป็นต้น 

	 	 เครื่องสุขภัณฑ์

ได้แก่ โต๊ะกระจก พร้อมอ่�งล้�งหน้� และเครื่อง

ประดับตกแต่ง 

	 	 หนังสือส่วนตัว

ได้แก่ ตำ�ร�อ�ห�รตำ�รับคุณหญิง (ประจำ�ครอบครัว) 

หนังสือแม่บ้�น นิตยส�รเกี่ยวกับผู้หญิง1 ที่สะท้อน

ก�รแสวงห�คว�มรู้ในแบบของผู้หญิง 

อนึ่ง เป็นที่น่�สังเกตว่� ถึงแม้ว่�สิ่งของเหล่�นี้ผู้เป็น

เจ้�ของคือ คุณหญิงพรรณี วินิจนัยภ�ค และ ดร.วินิจ 

วนิจินยัภ�ค เปน็ผูห้ญงิทีม่ตีอ่บทบ�ทในโครงก�รพระ

ร�ชดำ�ร ิและอ�จรวมถงึบทบ�ทด�้นอืน่ ๆ ท่ีเกีย่วขอ้ง

1
 คุณหญิงพิมพ์ใจ คุปตะวินิจ บุตรีคนโต ของ ดร. วินิจ และคุณหญิงพรรณี วินิจนัยภ�ค มอบให้พิพิธภัณฑ์ธรรมศ�สตร์เฉลิมพระเกียรติ เมื่อเดือนสิงห�คม 2559

1

2

3

4

6

5
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กับแวดวงเจ้�น�ยชั้นสูง แตส่ิ่งของที่เก็บ

สะสมไวแ้ละไดบ้รจิ�คให้กบัมห�วทิย�ลยั

ธรรมศ�สตร์ มีเป็นจำ�นวนม�กทีเดียว 

(ดงัจะเหน็ไดจ้�กร�ยก�รทีแ่สดงข้�งตน้) 

ทีเ่ปน็สิง่ของเครือ่งใชข้องผูห้ญงิช�วบ�้น

ส�มัญชน และเป็นข้�วของเครื่องใช้ที่

มีอ�ยุก�รใช้ง�นอยู่ในช่วงร�วประม�ณ

รชัก�ลท่ี 5 จนถึงชว่งทศวรรษ 2520 อัน

เป็นยุคที่มีบริบทคว�มเปลี่ยนแปลงท�ง

ประวัติศ�สตร์ม�กม�ยหล�ยอย่�งใน

สงัคมสย�ม-ไทย โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่ ใน

ชว่งหลงัจ�กก�รเข�้ม�ของลทัธอิ�ณ�นคิม

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ส่งผลกระ

ตุ้นทำ�ให้เกิดคว�มต่ืนตัวในเรื่องสังคม

วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมของแต่ละท้องถิ่น 

แม้จะเป็นที่รู้กันว่�ผู้หญิงมีบทบ�ทใน

ประวัติศ�สตร์ แต่ตลอดช่วงที่ผ่�นม� 

บทบ�ทของผูห้ญงิกลบัไมเ่ปน็ทีก่ล�่วถงึ

ในง�นเขยีนท�งประวตัศิ�สตรเ์ท่�ใดนกั 

โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่ผูห้ญงิช�วบ�้นส�มญั

ชน ทีไ่มไ่ดร้บัก�รยกยอ่งเปน็ ‘วรีสตรขีอง

ช�ติ’ (จิร�นุช โสภ�, 2546:199-240) 

นัน่เปน็เพร�ะว�่ผูห้ญงิทัง้ระดับชนชัน้นำ�

และระดบัล�่งส�มญัชน ต�่งถกูครอบงำ�

จ�กคว�มเชือ่ท�งวฒันธรรมในสังคมดว้ย

เหมือนกัน เพียงแต่ระดับคว�มเข้มข้น

และคว�มตึงเครียดของก�รครอบงำ� มี

คว�มแตกต�่งกันในร�ยละเอยีด รวมถงึ

ศกัยภ�พคว�มส�ม�รถในก�รตอบโตแ้ละ

หรอืตอบสนองตอ่คว�มเชือ่ท�งวัฒนธรรม 

ระหว�่งผูห้ญงิชนชัน้นำ�กบัผูห้ญงิช�วบ�้น

ส�มัญชนก็มีคว�มแตกต่�งกัน

จาก ‘สิ่งของ’ สู่ ความหมายทางสังคม
วัฒนธรรมที่สื่อถึง ‘คน’ (ผู้หญิง) 

คุณค่�ของสิ่งของบ�งชนิด มิได้เป็นแต่เพียงอนุสรณ์

ของอดีตในด้�นประโยชน์ใช้สอย ห�กแต่ยังแฝงคว�ม

หม�ยท�งสงัคมวฒันธรรม และเปน็หลกัฐ�นทีส่ะทอ้น

ถึงบทบ�ทตัวตนของผู้หญิง ที่มักไม่ปร�กฏชื่อหรือ

เรื่องร�วในบันทึกประวัติศ�สตร์ที่เป็นท�งก�ร แม้แต่

เรื่องของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินโครงก�รอัน

เนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ จึงได้ภ�พเปรียบเทียบของ

เรื่องร�วชีวิตบุคคลสำ�คัญในอีกแง่มุมหนึ่ง ที่อ�จมี

ทั้งด้�นที่ขัดแย้งและด้�นที่ลงรอยพอดีกับคว�มเชื่อ

กระแสอื่น ๆ 

ผู้หญิงหล�ยคนมีบทบ�ทและกระทำ� สิ่งที่สังคมยกให้

เป็นหน้�ที่ของพวกเธอ ผ่�นง�น ‘ครัว’ ที่ถือเป็นพื้นที่

ของเธอเหล�่นัน้ว�่เปน็เจ�้ของโดยท�งวฒันธรรม ‘ครวั’ 

จงึเปน็สิง่ทีร่อ้ยรดัเชือ่มโยงคนในครอบครวัเข�้ดว้ยกนั 

อกีทัง้ ‘ครวั’ ยงัเปน็พืน้ทีท่ีม่บีทบ�ทตอ่ส�ธ�รณะหล�ก

หล�ยรูปแบบ อ�ทิเช่น ง�นเลี้ยงต้อนรับแขก ง�นวัด 

หรือง�นก�รกุศล ฯลฯ ในหนังสือง�นศพของคุณหญิง

พรรณี วินิจนัยภ�ค และครอบครัว ได้เล่�ถึงบทบ�ท

ของ ‘ครัวแม่’ (คือคุณหญิงพรรณี วินิจนัยภ�ค ผู้เป็น

เจ้�ของชุดสะสมประเภทเครื่องครัว ที่จัดเก็บรักษ�อยู่

ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมศ�สตร์เฉลิมพระเกียรติ) ไว้หล�ย

บทหล�ยตอน ที่สะท้อนให้เห็นบทบ�ทง�นครัวของ

ผู้หญิงคนหนึ่ง เพื่อบรรลุถึงอุดมคติคว�มเป็นหญิงที่

สังคมวัฒนธรรมค�ดหวัง ในฐ�นะ ‘แม่บ้�นแม่เรือน’ 

ผู้มี ‘เสน่ห์ปล�ยจวัก’ เป็นต้น 

นอกจ�กหนังสือง�นศพแล้ว เอกส�รประเภท ‘ตำ�ร�

กบัข�้ว’ ‘สตูรอ�ห�ร’ ‘วธิทีำ�ขนม’ ต�่ง ๆ เหล�่นี ้ลว้น

แต่เป็นสิ่งสะท้อนถึงองค์คว�มรู้ของผู้หญิง เป็นคว�ม



รู้ที่เกิดจ�กประสบก�รณ์ก�รฝึกฝนตนเอง ก�รเรียนรู้จ�กครอบครัว วงศ์ตระกูล และจ�กระบบโรงเรียน ก�ร

ศึกษ�ทั้งแบบจ�รีตและสมัยใหม่ ผู้หญิงเหล่�นี้มีบทบ�ทต่อสังคมวัฒนธรรมในฐ�นะ ‘ผู้กระทำ�ก�ร’ ม�กกว่� 

‘ผู้ถูกกระทำ�’ และเป็นผู้เลือกในก�รใช้ชีวิตในแบบของเข�/เธอเอง 

‘สิ่งของ’ ของผู้หญิงจึงมีคุณค่ามากกว่าเครื่องทุ่นแรงในการทำางาน เพราะมีประเด็นเกี่ยวข้องกับ 

ความละเอียดอ่อนประณีตในกระบวนการผลิต ความใส่ใจในรายละเอียด บอกเล่าถึงตัวตน

‘ความเป็นคน’ ของผู้หญิง เป็น ‘สิ่งของ’ ที่ใช้ในการผลิตเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้อื่น 

มากกว่าจะเป็นเรื่องเฉพาะของผู้หญิงผู้ผลิตเอง ถือเป็นความพยายามที่จะบรรลุถึงอุดมคติ

ความเป็นหญิง ที่สังคมวัฒนธรรมคาดหวัง ในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยสมัยใหม่ 
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