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Bad Images of Women in Spanish Proverbs
อาทิตย์ จิตรโท 1

บทคัดย่อ

ส�ำนวนสุภาษิตถือเป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ลักษณะเฉพาะของแต่ละสังคม
เนื่องจากการเกิดขึ้นของแต่ละส�ำนวนล้วนมีที่มาจากการใช้ภาษาในการสื่อสาร
ในวิ ถี ชี วิ ต จริ ง ของผู ้ ค นในทุ ก ๆ สั ง คมโดยมี ก ารใช้ สื บ ทอดมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
จนกลายเป็นหนึ่งในมรดกทางภาษา“ผู้หญิง” เป็นเพศที่ถูกกล่าวถึงในส�ำนวน
สุภาษิตสเปนเป็นจ�ำนวนมากมีหลายส�ำว่นวนที
าง ส่ ะท้อนถึงภาพลักษณ์ในเชิงลบของ
ผู้หญิงในสังคมของประเทศสเปน ความมุ่งหมายของบทความนี้คือการน�ำเสนอ
ภาพลักษณ์ในเชิงลบของผู้หญิงในสังคมของประเทศสเปนผ่านส�ำนวนสุภาษิต
สเปนซึ่งสามารถช่วยให้เข้าใจลักษณะแนวคิดทางสังคมและวัฒนธรรม
ค�ำส�ำคัญ: ส�ำนวนสุภาษิต  ภาษาสเปน  ภาพลักษณ์ของผู้หญิง

Abstract

Proverbs can be regarded as one of the indicators of social and
cultural characteristics of each society.Every proverb has been created
by language usingin everyday-life humancommunication. Finally, proverbs
have been nominated as one of linguistic heritages.“Women” are frequently
referred to in Spanish proverbs. In Spain, there are a lot of proverbs, which
reflectbad images of women.The objective of this article is to present bad
images of women through Spanish proverbs in Spanish society, which
could explain the social and cultural thoughts.
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บทน�ำ

“สํานวน” คือค�ำหรือกลุ่มคําที่มีการนํามาใช้ในความหมายที่แตกต่าง
จากความหมายดั้งเดิมของค�ำหรือกลุ่มคํานั้นๆ โดยทั่วไปจะให้ความหมายโดยมี
นัยหรือเชิงการเปรียบเทียบซึ่งทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารต้องมีความเข้าใจตรงกัน
เกี่ยวกับความหมายของส�ำนวนที่น�ำมาใช้ในการสื่อสารระหว่างกัน ตัวอย่างเช่น
“ควาย” มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556:
243) หมายถึงสัตว์เคี้ยวเอื้องชนิดหนึ่ง ฯลฯ ซึ่งมีความหมายแตกต่างจากส�ำนวน
“ควาย”ทีน่ ำ� มาใช้ในการบรรยายคนทีม่ ลี กั ษณะ เป็นคนโง่ คนเซ่อ หรือคนตัวใหญ่
แต่ไม่ฉลาด เป็นต้น
“สุภาษิต” ความหมายจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554
(2556: 1245) หมายถึง ถ้อยค�ำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว
มีความหมายเป็นคติสอนใจ เช่น รักยาวให้บั่น รักสั้นให้ต่อ น�้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ.
(ส.; ป. สุภาสิต ว่า ถ้อยค�ำที่กล่าวดีแล้ว)
“ส�ำนวนสุภาษิต”ถือเป็นมรดกทางภาษาทีผ่ า่ นการกลัน่ กรองและถูกน�ำ
มาใช้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสามารถสะท้อนให้เห็นสภาพทางสังคมวัฒนธรรม
และความเชื่อของคนในสังคมมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาได้มีการน�ำส�ำนวนสุภาษิต
มาใช้เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้ประสบการณ์รวมถึงการน�ำไปใช้ เพื่อแสดง
ถึงความรู้สึกนึกคิด เวลาเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของส�ำนวนใน
ภาษา ส�ำนวนบางส�ำนวนได้มีการสูญหายไปเพราะไม่ได้มีการน�ำมาใช้เนื่องจาก
ขาดความทันสมัยหรือไม่เข้ากับสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา
ส่วนส�ำนวนที่ยังคงอยู่และมีการน�ำมาใช้จากอดีตจนถึงปัจจุบันถือได้ว่าเป็น
เครือ่ งบ่งชีเ้ กีย่ วกับแนวคิดและความเป็นตัวตนของคนในสังคมได้ สอดคล้องกับที่
สุนันทา โสรัจจ์ (2546: 43) ได้กล่าวไว้ว่า
“ส�ำนวนภาษิตมีอยู่ในภาษาของทุกชนชาติบรรพบุรุษและนักปราชญ์
ของแต่ละชาติแต่ละภาษาต่างได้กลั่นกรองความรู้ความคิดและประสบการณ์
อันหลากหลายจากสภาพความเป็นไปในสังคมของตนยุคนั้นๆ ขึ้นมาเป็นส�ำนวน
ภาษิต เพื่อใช้บอกเล่าเรื่องราวในอดีตและอบรมสั่งสอนลูกหลาน ถ้อยค�ำส�ำนวน
เก่ า ๆ ที่ มี ม าแต่ โ บราณจึ ง เป็ น ค� ำ กล่ า วที่ ล ้ ว นคมคายกะทั ด รั ด น่ า ฟั ง ทั้ ง มี
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ความหมายลึกซึ้งกินใจ การศึกษาส�ำนวนภาษิตจึงมีคุณค่ามากมายทั้งในด้าน
สุนทรียะทางภาษาและข้อคิดอุทาหรณ์ตลอดจนเข้าใจวิถกี ารด�ำเนินชีวติ อุปนิสยั
ใจคอของคนแต่ละชนชาติทตี่ า่ งวัฒนธรรม ประเพณี สภาพสังคม และสิง่ แวดล้อม
ได้เป็นอย่างดี”
แนวคิ ด ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ถื อ ได้ ว ่ า มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ความเชื่ อ
เกี่ยวกับส�ำนวนสุภาษิตในสังคมของประเทศสเปนโดยสามารถพิจารณาได้จาก
ส�ำนวนสุภาษิตสเปนหลายๆ ส�ำนวนที่สามารถอธิบายแนวคิดและความเชื่อ
เกี่ยวกับความเป็นจริงหรือความแม่นย�ำของส�ำนวนสุภาษิตที่ถูกถ่ายทอดจาก
รุ่นสู่รุ่น เช่น ส�ำนวนที่ได้จากวรรณกรรมเอกของ Cervantes Saavedra M.
เรื่อง El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha(1605-1615: 1, cap.
21)ที่ว่าNo hay refrán que no sea verdadero (ไม่มีส�ำนวนใดที่ไม่เป็นความ
จริง) ส�ำนวน Cien refranes, cien verdades(RodríguezMarín 1926: 53) (ร้อย
ส�ำนวนสุภาษิตคือความจริงร้อยสิง่ อย่าง) และส�ำนวน Los refranes no engañan
a nadie (RodríguezMarín 1926: 184) (ส�ำนวนสุภาษิตไม่ลวงหลอกใคร) เป็นต้น
ส�ำนวนสุภาษิตในภาษาสเปนถือได้ว่าเป็นการศึกษาอีกแขนงหนึ่งที่
เรียกว่า paremiología2 โดยเป็นการศึกษาเกี่ยวกับส�ำนวนในรูปแบบที่มีลักษณะ
เป็นรูปประโยค อาจเป็นข้อความสั้นๆ ก็ได้ แต่ต้องประกอบไปด้วยส่วนประธาน
และกริยา โดยส�ำนวนเหล่านีม้ จี ดุ มุง่ หมายในเชิงการสัง่ สอนเพือ่ กระตุน้ ให้เกิดการ
ไตร่ตรองทางปัญญาและการปฏิบัติตามหลักศีลธรรม ส�ำนวนสุภาษิตในภาษา
สเปนสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามลักษณะของแต่ละส�ำนวน เช่น
máxima, sentencia, adagio, pensamiento และอื่นๆ แต่ที่คนทั่วไปนิยมเรียก
และเป็นที่รู้จักคือ proverbio และ refrán
สเปนถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีลักษณะของการเป็นสังคมที่มีการกีดกัน
ทางเพศสูง3 และสามารถอธิบายได้ว่าเป็นสังคมแบบ machismo หมายถึง
2

3

มาจากภาษากรีก paroimia (สุภาษิต) และ logía (ศาสตร์) หมายถึงการศึกษาเกี่ยวกบั
สุภาษิต (Estudio de refranes) Clave. Diccionario de uso del español actual.
J.A. Aunión (2006, November 28). La violencia machista cuesta 2.400 millones
de euros al año en España. Retreived from http://elpais.com/diario/2006/11/28/
sociedad/1164668406_850215.html
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การมีแนวคิดที่ถือว่าเพศชายมีอ�ำนาจหรือเป็นใหญ่เหนือเพศหญิง4 ความเหลื่อมล�้ำ
ทางเพศทีบ่ ง่ บอกถึงแนวคิดนีม้ ปี รากฏในหลายๆ ด้านหนึง่ ในนัน้ รวมถึงมิตทิ างด้าน
ภาษาด้วย เช่น หลักไวยากรณ์ของภาษาสเปนที่เกี่ยวกับค�ำนามและค�ำคุณศัพท์
เป็นที่เข้าใจว่าค�ำนามและค�ำคุณศัพท์ในภาษาสเปนโดยทั่วไปจะมีการระบุเพศ
และพจน์อยู่ในตัวเอง ยกตัวอย่างกรณีต่อไปนี้
เด็กผู้ชาย
หนึ่งคน
Un niño

เด็กผู้ชาย
กลุ่มหนึ่ง
Unos niños

เด็กผู้หญิง
หนึ่งคน
Una niña

เด็กผู้หญิง
กลุ่มหนึ่ง
Unas niñas

เด็กผู้ชายและเด็ก
ผู้หญิงกลุ่มหนึ่ง
Unos niños

จากการเปรียบเทียบหลักไวยากรณ์เกี่ยวกับระบบเพศและพจน์ของ
ค�ำนามดังตัวอย่างข้างต้นสามารถสังเกตได้ว่า เมื่อใดที่ค�ำนามอยู่ในรูปแบบ
พหูพจน์และมีทงั้ สองเพศให้ยดึ ถือเอาเกณฑ์เพศชายพหูพจน์มาใช้ หากพิจารณา
ในมิติด้านภาษาที่นอกเหนือจากประเด็นด้านหลักไวยากรณ์แล้ว สามารถเห็นได้
ว่าแนวคิดเกีย่ วกับการถือว่าเพศชายเป็นใหญ่เหนือเพศหญิงได้ถกู ถ่ายทอดเข้าไป
ในส�ำนวนสุภาษิตในภาษาสเปนอีกด้วย
ภาพลักษณ์ผู้หญิงในสังคมของประเทศสเปน
ภาพลักษณ์ของผู้หญิงในสังคมของประเทศสเปน คือภาพที่ถูกน�ำเสนอ
โดยการใช้ความเชื่อและแนวคิดที่มีต่อผู้หญิงในสังคมของประเทศสเปน จาก
ลักษณะทางสังคมที่มีแนวคิดว่าผู้ชายเหนือกว่าผู้หญิงสามารถอนุมานได้ว่า
ผูห้ ญิงเป็นเพศทีไ่ ม่สามารถทัดเทียมผูช้ ายและต้องอยูภ่ ายใต้อำ� นาจการปกครอง
ของผูช้ ายมาโดยตลอด มีหน้าทีห่ ลักในการดูแลบ้านมีสำ� นวนสุภาษิตภาษาสเปน
จ�ำนวนมากทีเ่ ชือ่ มโยงผูห้ ญิงกับบ้านหรือทีพ่ กั อาศัยไว้ดว้ ยกันจนบางครัง้ ท�ำให้เกิด
มุมมองต่อผู้หญิงในแบบ“แม่บ้าน” ยกตัวอย่างส�ำนวนดังต่อไปนี้

4

Machismo: Actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres.
(Real Academia Española, 2001, 22º ed.).
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ส�ำนวนสุภาษิตสเปน
A hilar y coser gana su vida la mujer.
Casa sin mujer y barca sin timón,
lo mismo son.
A la mujer muy casera, el marido
bien la quiera.
El hombre, en la plaza, y la mujer,
en la casa.
La mujer debe gobernar la casa,
y el marido la caja.

ความหมาย
เย็บปักถักร้อยคือการหาเลี้ยงชีพของผู้หญิง
บ้านทีข่ าดภรรยาไม่ตา่ งไปจากเรือทีข่ าดหางเสือ
ผู้หญิงที่รักบ้านมักเป็นที่รักของสามี
ผู้ชายท�ำงานนอกบ้าน ส่วนผู้หญิงต้องดูแลบ้าน
ภรรยาต้องบริหารงานบ้าน ส่วนสามีบริหาร
การเงิน

ส�ำนวนสุภาษิตสเปนข้างต้นสะท้อนให้เห็นแนวคิดที่สังคมมีต่อผู้หญิง
ว่าเป็นเพศที่ต้องอยู่กับบ้าน งานหลักๆ ส�ำหรับผู้หญิงคือการเย็บปักถักร้อยการ
ดูแลบ้านรวมถึงต้องพยายามท�ำตัวให้เป็นแม่ศรีเรือนดูแลสามีที่ทำ� งานนอกบ้าน
ซึง่ ต้องรับผิดชอบเรือ่ งหลักๆ ภายในครอบครัว ภาพลักษณ์ทางสังคมในลักษณะนี้
สามารถบ่งชี้ถึงความไม่เท่าเทียมกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน
ผู้หญิงจะเริ่มมีบทบาทหน้าที่ในสังคมมากขึ้น เนื่องจากสามารถท�ำงานนอกบ้าน
ได้เหมือนกับผูช้ ายจนท�ำให้ภาพลักษณ์การอยูก่ บั เหย้าเฝ้ากับเรือนของผูห้ ญิงเริม่
เลือนหายไปเรื่อยๆ แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มคนในเพศนี้ยังคงต้องประสบปัญหาใน
การท�ำงานหรือการประกอบอาชีพอยู่เสมอ
Víctor Martín (2011) ได้อา้ งผลการศึกษาของ randstad บริษทั ด้านการ
บริการจัดหาบุคลากรที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก พบว่าร้อยละ 80 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามชาวสเปนที่ท�ำงานแล้วจ�ำนวน 900 คนมีความคิดเห็นว่าผู้หญิง
ยังคงเผชิญกับปัญหาในด้านการประกอบอาชีพ ที่เกิดจากภาพลักษณ์หรือมุมมอง
ทีม่ ตี อ่ ผูห้ ญิง เช่น การมีสภาวะการเป็นมารดาหรือการตัง้ ครรภ์ของผูห้ ญิงมีหลาย
บริษัทถือว่าเรื่องนี้เป็นปัจจัยด้านลบที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท�ำงาน
มีกรณีศึกษาที่น่าสนใจในเรื่องการเมืองการปกครองโดยพิจารณาจาก
ค�ำกล่าวของ Roberto Novoa Santos ที่อ้างโดย Juliá Santos (2009: 242-243)
ทีไ่ ด้กล่าวในการอภิปรายโต้แย้งเรือ่ งการให้สทิ ธิผ์ หู้ ญิงในการลงสมัครรับเลือกตัง้
ดังข้อความดังต่อไปนี้
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“ท�ำไมเราต้องให้ต�ำแหน่งและสิทธิ์ทางการเมืองแก่ผู้หญิงให้เหมือน
กับผู้ชายหรือเพียงเพราะความสุขที่เท่ากันเช่นนั้นหรือพวกเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่มี
ความสามารถเหมือนกันหรือ... ทุกอย่างที่เกี่ยวกับอารมณ์นั่นคือผู้หญิงตัวแทน
ทั้งหมดของอารมณ์เป็นทุกอย่างของความอ่อนไหวในทางกลับกันผู้หญิงไม่มี
ความสามารถในการไตร่ตรองไม่มจี ติ วิญญาณในการวิจารณ์ไม่มคี วามรอบคอบ...
ฉันมั่นใจและมันก็เป็นไปได้ว่าวันนี้ผู้หญิงสเปนไม่ว่าจะเป็นชาวนาหรือชาวเมือง
ก็ตาม ต่างก็อยู่ภายใต้ความกดดันเรื่องหลักธรรมเนียมปฏิบัติทางศาสนา... และ
ฉันขอถามว่า อะไรคือทิศทางของการเมืองประเทศเรา ถ้าในอนาคตอันใกล้นี้ พวก
เราได้ให้สิทธิ์การลงเลือกตั้งแก่ผู้หญิง มั่นใจได้เลยว่ามันเป็นการเปลี่ยนทิศทาง
ซึ่งเป็นการกระโดดถอยหลัง5 ”
ส�ำนวนสุภาษิตภาษาสเปนที่เกี่ยวกับผู้หญิงในภาพลักษณ์แห่ง
ความชั่วร้ายหรือสิ่งไม่ดี
สังคมประเทศสเปนถือเป็นหนึ่งในสังคมที่มีการใช้ส�ำนวนสุภาษิตใน
ภาษาอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งส�ำนวนที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง จากผล
การศึกษาของ Calero Fernández (1999) พบว่ามีส�ำนวนสุภาษิตทั้งสิ้นจ�ำนวน
10,884 ส�ำนวนที่มีการกล่าวอ้างถึงผู้หญิง“ผู้หญิง” ในส�ำนวนสุภาษิตสเปนได้ถูก
น�ำเสนอในภาพลักษณ์ที่หลากหลายและแตกต่างกันโดยมีทั้งด้านดีและด้านที่
ไม่ดี มีส�ำนวนสุภาษิตจ�ำนวนมากที่มีการน�ำเสนอภาพลักษณ์ของผู้หญิงเสมือน
เป็นตัวแทนแห่งความไม่ดี ความน่ากลัว ความอันตรายและความชั่วร้าย ซึ่งร้าย
จนกระทั่งสามารถน�ำไปเปรียบเทียบกับปีศาจหรือบางครั้งก็เลวร้ายกว่าปีศาจ
เพราะผู้หญิงถูกมองว่ามีเล่ห์เหลี่ยมไหวพริบที่เหนือกว่าปีศาจ (Fernández
5

¿Por qué hemos de conceder a la mujer los mismos títulos y los mismos derechos
políticos que al hombre? ¿Son por ventura ecuación? ¿Son acaso organismos
iguales? ¿Son organismos igualmente capacitados? (…) La mujer es toda es toda
pasión, toda figura de emoción, es todo sensibilidad; no es, en cambio, reflexión,
no es espíritu crítico, no es ponderación. (…) Es posible o seguro que hoy la
mujer española, lo mismo la mujer campesina que la mujer urbana, está bajo la
presión de las Instituciones religiosas; (…) Y yo pregunto: ¿Cuál sería el destino
de la República si en un futuro próximo, muy próximo, hubiésemos de conceder
el voto a las mujeres? Seguramente una reversión, un salto atrás.
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Poncela2002: 49) ส�ำนวนสุภาษิตต่อไปนีค้ อื ตัวอย่างส�ำนวนทีก่ ล่าวอ้างถึงผูห้ ญิง
ในภาพลักษณ์ของการเป็นตัวแทนความน่ากลัวและสิ่งที่ไม่ดี
ส�ำนวนสุภาษิตสเปน
1. Lo que el diablo no puede, lógranlo
las mujeres.
2. Tres grandes males has de temer:
el fuego, el mar y la mujer.
3. La mujer es buena por ventura y
mala de natura.
4. Mujer buena, la que está bajo tierra.
5. Sin tachaninguna, no hay mujer ni
mula.

ความหมาย
สิ่งที่ปีศาจท�ำไม่ได้ ผู้หญิงสามารถท�ำได้
สิ่งที่น่ากลัวสามสิ่งที่คุณควรต้องกลัวคือ
ไฟ ทะเลและผู้หญิง
ผู้หญิงนั้นเลวโดยธรรมชาติจะดีได้ต้องอาศัย
โชคช่วย
หญิงที่ดี คือหญิงที่(ถูกฝัง)อยู่ใต้ดิน
ปราศจากซึง่ ข้อเสียไม่ใช่ทงั้ ผูห้ ญิงไม่ใช่ทงั้ ล่อ

จากการพิจารณาความหมายของส�ำนวนทีห่ นึง่ และส�ำนวนทีส่ องพบว่า
ภาพลั ก ษณ์ ข องผู ้ ห ญิ ง ในส� ำ นวนเหล่ า นี้ บ ่ ง บอกว่ า ผู ้ ห ญิ ง มี ค วามร้ า ยกาจ
ความน่ า กลั ว โดยเฉพาะส� ำนวนที่หนึ่งที่น� ำ ภาพลั ก ษณ์ ที่ ไ ม่ ดี ข องผู ้ ห ญิ ง ไป
เปรียบเทียบกับปีศาจโดยการกล่าวว่า“ผู้หญิงมีความสามารถท�ำในสิ่งที่ปีศาจไม่
สามารถท�ำได้” ในส�ำนวนสุภาษิตภาษาสเปนมักเปรียบเทียบผู้หญิงกับปีศาจใน
เรื่องที่ไม่ดี เช่นส�ำนวน En lo que el diablo no sabe hacer, pide consejo a la
mujer (Emanuel Strauss 1998: 591) (ในสิ่งที่ปีศาจท�ำไม่เป็นก็จะขอค�ำแนะน�ำ
จากผูห้ ญิง) และส�ำนวนDonde hay mujeres, hay diablo también(Fernández
Poncela2002: 49)(ทีไ่ หนมีผหู้ ญิงทีน่ นั้ ก็มปี ศี าจด้วย)เป็นต้น ส�ำนวนทีส่ องแสดง
ให้เห็นถึงความน่ากลัวของผูห้ ญิงว่าเป็นหนึง่ ในสามสิง่ ทีค่ วรหลีกไกลโดยการน�ำไฟ
และทะเลมาเปรียบเทียบ ส�ำนวนที่สามถึงส�ำนวนที่ห้าแสดงให้เห็นถึงแนวคิดที่มี
ต่อผูห้ ญิงว่าเป็นเพศทีไ่ ม่ดหี รือมีขอ้ เสียมาตัง้ แต่แรก โดยส�ำนวนสีส่ อื่ ความหมาย
ว่าผู้หญิงที่ดีไม่มีเหลืออยู่บนโลกแล้ว นั่นหมายความว่าได้ตายไปหมดแล้วและ
ถูกฝังอยู่ใต้ดิน และส�ำนวนสุดท้ายเป็นส�ำนวนที่น�ำผู้หญิงมาเปรียบเปรยกับล่อที่
ถือว่าเป็นสัตว์ที่ดื้อรั้นและมีข้อเสียหรือข้อต�ำหนิ
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ส�ำนวนสุภาษิตทีเ่ กีย่ วข้องกับผูห้ ญิงกับความไม่เท่าเทียมในสังคม
เมื่อเทียบกับผู้ชาย
ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศหญิงและเพศชายเป็นสิง่ ทีเ่ ห็นได้อย่าง
ชัดเจนในส�ำนวนสุภาษิตสเปน มีหลายส�ำนวนที่มีการแสดงความหมายในเชิงที่
ว่าการกระท�ำอย่างใดอย่างหนึง่ ทีผ่ ชู้ ายท�ำถือเป็นเรือ่ งปกติ แต่จะเป็นภาพลักษณ์
ในด้านลบทันทีหากเป็นการกระท�ำของผู้หญิง
ส�ำนวนสุภาษิตสเปน
1. La soledad del hombre es una
aventura, pero la de la mujer es una
maldición.
2. La primera mujer, escoba,
la segunda, señora.
3. Tú eres mi catedral, las otras mis
capillitas.
4. No te cases con mujer que te gane
en el saber
5. Gallina que al gallo espanta, córtale
la garganta.

ความหมาย
การอยู่โดดเดี่ยว (ไม่ได้แต่งงาน) ของผู้ชาย
เป็นเรื่องผจญภัยแต่ส�ำหรับผู้หญิงมันคือ
ค�ำสาป
เมียคนที่หนึ่งได้จับไม้กวาด เมียคนที่สอง
เป็นคุณหญิง
คุณคือมหาวิหารของผมส่วนหญิงคนอื่นๆ
เป็นแค่โบสถ์เล็กๆ
อย่าแต่งงานกับผู้หญิงที่เก่งกว่าในด้าน
ความรู้
แม่ไก่(ผู้หญิง)ที่ท�ำให้ไก่ตัวผู้(ผู้ชาย)ตกใจให้
เอาไปตัดคอ

ส�ำนวนที่หนึ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันระหว่างผู้หญิงกับ
ผู้ชายโดยมีมุมมองว่า ผู้หญิงโสดถือเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีหรือเป็นผู้หญิงที่มีต�ำหนิ
แต่มุมมองส�ำหรับผู้ชายคือภาพลักษณ์ของหนุ่มเจ้าส�ำราญรักการผจญภัยและ
ไม่ชอบการผูกมัด ส�ำนวนที่สองเป็นแนวคิดที่อ้างว่า ผู้ชายส่วนใหญ่จะรักภรรยา
น้อยมากกว่าภรรยาหลวงซึง่ เป็นส�ำนวนทีแ่ สดงให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมในเรือ่ ง
ค่านิยม ที่ผู้ชายสามารถมีผู้หญิงอื่นได้นอกจากภรรยาของตนเอง ส�ำนวนที่สาม
เป็นส�ำนวนทีม่ ลี กั ษณะเป็นการถอดค�ำพูดของผูช้ ายออกมาโดยเปรียบเปรยภรรยา
ของตนเสมือนมหาวิหาร และเปรียบเปรยผู้หญิงอื่นที่ตัวเองมีความสัมพันธ์ด้วย
เสมือนโบสถ์เล็กๆ ส�ำนวนที่สี่แสดงให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมในด้านการศึกษา
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หรือความรู้ ในสังคมสเปนเป็นสังคมทีไ่ ม่นยิ มให้ผหู้ ญิงมีความรูห้ รือมีความเฉลียว
ฉลาดกว่าผูช้ าย และส�ำนวนสุดท้ายเป็นการกล่าวถึงผูห้ ญิงทีม่ คี วามสามารถมาก
โดยมีความเชื่อว่า ผู้หญิงที่เก่งจนท�ำให้ผู้ชายกลัวควรจะต้องถูกก�ำจัดออกไป
ในส�ำนวนนี้เปรียบเปรยผู้หญิงเสมือนแม่ไก่และสะท้อนถึงความพยายามในการ
ปิดกัน้ เพือ่ ไม่ให้ผหู้ ญิงทีม่ คี วามสามารถได้มโี อกาสแสดงความสามารถถือว่าเป็น
ความคิดทีส่ ะท้อนความกลัวของผูช้ าย ทีก่ ลัวว่า ผูห้ ญิงจะมีอำ� นาจมากกว่าตนเอง
ส�ำนวนสุภาษิตเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิงและการกดขี่ทางเพศ
จากลักษณะทางสังคมที่มีแนวคิดและความเชื่อว่าผู้ชายมีอำ� นาจและ
เป็นใหญ่กว่าผูห้ ญิงจึงส่งผลให้มสี ำ� นวนสุภาษิตสเปนหลายส�ำนวนทีม่ คี วามหมาย
เกี่ยวข้องกับการกระท�ำความรุนแรงจากผู้ชายต่อผู้หญิง รวมถึงส�ำนวนที่บ่งบอก
ถึงการกดขีท่ างเพศโดยเปรียบเทียบผูห้ ญิงเสมือนสิง่ ระบายความต้องการทางเพศ
ดังส�ำนวนดังต่อไปนี้
ส�ำนวนสุภาษิตสเปน
1. La mujer y el asno se enderezan a
palos.
2. A la mujer y a la burra, cada día una
zurra.
3. La nuez y la mujer, a golpes se han
de vencer.
4. Una mujer es como un puro, hay que
encenderla a menudo.
5. Para tener gustos y placeres montar
en buenos caballos y enamorar
bonitas mujeres.

ความหมาย
ผู้หญิงกับลาต้องบังคับให้อยู่ในร่องในรอย
ด้วยแส้
ส�ำหรับผู้หญิงและลาต้องตีทุกวัน
กับมันฮ่อและผู้หญิงต้องทุบตีเพื่อที่
จะ(เอาชนะ)ได้มา
ผู้หญิงก็เหมือนบุหรี่ต้องจุดไฟให้เสมอ
การที่จะมีความสุขความส�ำราญต้องขี่ม้าที่ดี
และได้หญิงสวยๆ มาครอบครอง

ส�ำนวนที่หนึ่งถึงส�ำนวนที่สามแสดงให้เห็นถึงแนวคิดเกี่ยวกับความ
รุนแรงที่มีต่อผู้หญิง ซึ่งเชื่อว่าการกระท�ำความรุนแรงต่อผู้หญิง ถือเป็นการ
สั่งสอนหรือท�ำให้ปฏิบัติตนตามครรลองครองธรรมรวมถึงการกระท�ำเพื่อให้อยู่
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ภายใต้อ�ำนาจของผู้ชาย สองส�ำนวนแรกใช้ลามาเปรียบเปรยกับผู้หญิงเพราะ
ลาเป็นสัตว์ทดี่ อื้ ซึง่ สมควรต้องตีบา้ งเพือ่ จะได้เชือ่ ฟัง ส�ำนวนทีส่ ามเป็นการเปรียบ
เปรยผู้หญิงกับมันฮ่อ เนื่องจากมันชนิดนี้มีเปลือกแข็งจ�ำเป็นต้องทุบแรงๆ เพื่อที่
จะกินเนื้อที่อยู่ข้างในเปลือก เปรียบเสมือนกับการที่จะเอาชนะผู้หญิงในบางครั้ง
ต้องใช้ก�ำลังหรือใช้ความรุนแรงเพื่อที่จะได้มาครอบครอง ส�ำนวนที่สี่และส�ำนวน
ที่ห้าแสดงให้เห็นถึงการกดขี่หรือการข่มเหงทางเพศต่อผู้หญิงโดยมีแนวคิดที่ว่า
ผู้หญิงเปรียบเสมือนเครื่องสนองกิเลสตัณหาของผู้ชายซึ่งส�ำนวนที่สี่เปรียบเปรย
ให้ผู้หญิงเสมือนบุหรี่ที่ต้องมีการจุดไฟเพื่อสูบเสมอ ส�ำนวนสุดท้ายเปรียบเปรย
ผู้หญิงกับม้าโดยเป็นการน�ำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการแสวงหาความสุขส�ำราญ
ของผู้ชายในสมัยอดีต โดยมีความเชื่อที่ว่าการที่ผู้ชายจะมีความสุขได้ต้องมีม้าดี
มาขี่และมีหญิงงามมาครอบครอง
ส�ำนวนสุภาษิตในแง่ลบทีเ่ กีย่ วข้องกับผูห้ ญิงด้านการปฏิบตั ติ นใน
มุมมองเรื่องการรักนวลสงวนตัว
การปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมส�ำหรับผู้หญิงในสังคมของประเทศ
สเปนเป็นเรื่องส�ำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการดูแลตนเองให้เป็นหญิง
บริสุทธิ์หรือการรักนวลสงวนตัวถือเป็นสิ่งที่ต้องประพฤติปฏิบัติ ด้วยเหตุนี้จึง
ส่งผลให้มีส�ำนวนสุภาษิตที่กล่าวถึงผู้หญิงในแง่ลบเพื่อตักเตือนสั่งสอนรวมถึง
การต�ำหนิผู้หญิงที่มีการปฏิบัติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นกุลสตรีที่ต้องรักนวล
สงวนตัวตลอดเวลา
ส�ำนวนสุภาษิตสเปน
1. Mujer que al andar culea, bien sé yo
lo que desea.
2. Mujer asomada a la ventana, o es
puta o está enamorada.
3. Mujer que ve la luna llena, no es
buena.
4. A la gallina y a la mujer, le sobran
nidos donde poner.
5. Jueves, buen día para las mujeres.

ความหมาย
หญิงที่เดินส่ายก้นฉันรู้ดีว่าเธอคนนั้น
ต้องการอะไร
หญิงที่ชะโงกหน้าออกนอกหน้าต่าง ถ้าไม
ใช่โสเภณีก็ก�ำลังตกอยู่ในความรัก
หญิงที่เห็นดวงจันทร์(อยู่นอกบ้านตอนกลาง
คืน)ไม่ใช่หญิงที่ดี
แม่ไก่และผู้หญิงนั้นมีรัง(ที่)เหลือเฟือที่จะ
วางไข่(นอกใจ)
วันพฤหัสบดีคือวันดีของพวกผู้หญิง
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ส�ำนวนที่หนึ่งถึงส�ำนวนที่สามมีจุดประสงค์เพื่อการว่ากล่าวตักเตือน
โดยมีนัยเป็นการบอกถึงสิ่งที่ไม่ควรพึงกระท�ำส�ำหรับผู้หญิง ส�ำนวนที่หนึ่งกล่าว
ถึงลักษณะการเดินของผู้หญิงที่เรียกร้องความสนใจจากผู้ชายจนเกินงามโดยมี
ความเชือ่ ส�ำหรับผูห้ ญิงทีม่ กี ารเดินในลักษณะนีว้ า่ มีแนวโน้มทีเ่ ป็นไปได้วา่ มีความ
ต้องการร่วมหลับนอนกับผูช้ าย ส�ำนวนทีส่ องเป็นส�ำนวนทีส่ งั่ สอนให้ผหู้ ญิงปฏิบตั ิ
ตนให้เหมาะสม โดยเป็นการตักเตือนว่าไม่ควรชะโงกหน้าออกนอกหน้าต่างเพื่อ
มองดูผู้ชายผ่านไปมา หญิงใดกระท�ำการดังกล่าวจะถูกเปรียบเปรยว่าเป็นหญิง
โสเภณีหรือถูกมองว่าก�ำลังมีความรักกับผู้ชายอยู่ ส�ำนวนที่สามเป็นส�ำนวนที่
ตักเตือนไม่ให้ผู้หญิงออกนอกบ้านตอนกลางคืนเนื่องจากผู้หญิงสมควรต้องอยู่
กับเหย้าเฝ้ากับเรือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางคืน ส�ำนวนที่สี่และส�ำนวน
ที่ห้า สะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์ด้านที่ไม่ดีของผู้หญิงที่มีลักษณะตรงกันข้ามกับ
การเป็นกุลสตรี ในส�ำนวนที่สี่มีการเปรียบเปรยผู้หญิงกับแม่ไก่โดยมีความเชื่อว่า
ไม่ควรไว้วางใจผูห้ ญิงมากเกินไปเพราะสามารถนอกใจสามีของตนได้ทกุ ทีเ่ หมือน
กับแม่ไก่ที่สามารถวางไข่ได้ทุกที่เช่นเดียวกันส�ำนวนสุดท้ายอ้างถึงเหตุการณ์ใน
อดีตที่ทุกๆ วันพฤหัสบดีจะเป็นวันที่มีการเปิดตลาดขายสินค้าในหลายๆ เมือง
ถือเป็นโอกาสส�ำหรับผู้หญิงในการออกจากบ้านเพื่อพบปะกับผู้คนส�ำนวนนี้มอง
ว่าผู้หญิงรอคอยที่จะให้ถึงวันพฤหัสบดีเพื่อจะสามารถออกไปพบเจอผู้ชายหรือ
สร้างความสัมพันธ์กับผู้ชาย
ส�ำนวนสุภาษิตในแง่ลบที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงด้านการพูด
ผู้หญิงกับการพูดเป็นสิ่งที่คู่กัน ในมุมมองของสังคมสเปนที่มีต่อผู้หญิง
โดยทั่วไปจะสะท้อนถึงผู้หญิงที่มีลักษณะนิสัยที่ชอบพูดมาก พูดไม่หยุด จนมี
ส�ำนวนสุภาษิตที่เปรียบเทียบลักษณะของผู้ชายและผู้หญิงสเปนว่า Un hombre
una palabra;una mujer, un diccionario(Mitkova. A. 2007: 92) (ผู้ชายเปรียบ
เสมือนค�ำหนึ่งค�ำ ผู้หญิงเปรียบเสมือนพจนานุกรมหนึ่งเล่ม) จากเหตุผลดังกล่าว
จึงมีส�ำนวนสุภาษิตที่ใช้ในการสอนผู้หญิงเกี่ยวกับการพูดไว้ว่า La doncella,
la boca muda, los ojos bajos y lista la aguja(Mitkova. A. 2007: 92)
(หญิงสาวบริสุทธิ์ที่ดี ปากต้องเงียบ ตาต้องมองต�่ำและฉลาดเรื่องเย็บปักถักร้อย)  
และอี ก หนึ่ ง ส� ำ นวนที่ น อกจากจะมี จุ ด มุ ่ ง หมายในการสอนผู ้ ห ญิ ง ในการพู ด
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ยังสอดแทรกลักษณะแนวคิดทีเ่ ชือ่ ว่าผูช้ ายมีอ�ำนาจเหนือผูห้ ญิงเข้าไปในส�ำนวน
ด้วย คือ La mujer que no ha de ser loca, anden las manos, calle la boca
(Mitkova. A. 2007: 92)(ผู้หญิงที่ไม่บ้าต้องเดินด้วยมือส่วนปากก็ต้องเงียบ)
การเดินด้วยมือในส�ำนวนนี้คือการคลานเข่าเข้าหาผู้ชายเสมือนการยกผู้ชายให้
เป็นนายส่วนผู้หญิงคือคนรับใช้ภาพลักษณ์เชิงลบของผู้หญิงในด้านการพูด
ตามความเชื่อของสังคมสเปนสามารถอธิบายให้เห็นชัดเจนโดยการพิจารณา
ส�ำนวนต่อไปนี้
ส�ำนวนสุภาษิตสเปน
1. Mujer, niño y loco no guardan el
secreto de otro.
2. Secretodicho a mujer, secreto deja
de ser.
3. Mujer que no mienta. ¿Quién la
encuentra?
4. La mujer y la mentira nacieron el
mismo día.
5. A la mujer, ni muerta la has de
creer.

ความหมาย
ผู้หญิง เด็ก และคนบ้าเก็บความลับคนอื่น
ไม่เป็น
ความลับที่บอกกับผู้หญิงจะเลิกเป็นความ
ลับอีกต่อไป
ผู้หญิงที่ไม่โกหก มีใครหาเจอบ้าง
ผู้หญิงและการโกหกเกิดในวันเดียวกัน
กับผู้หญิงแล้วห้ามเชื่อโดยเด็ดขาดแม้จะ
เป็นผู้หญิงที่ตายไปแล้วก็ตาม

ตามความหมายของส� ำ นวนที่ ห นึ่ ง และส� ำ นวนที่ ส องเชื่ อ ว่ า ผู ้ ห ญิ ง
ไม่สามารถเก็บความลับของคนอื่นได้เนื่องจากเหตุผลทางความเชื่อที่มีต่อผู้หญิง
ในสังคมสเปนว่ามีภาพลักษณ์ที่มีลักษณะเป็นคนพูดมากและพูดไม่หยุดในที่สุด
ก็แพร่งพรายความลับของคู่สนทนาของตนเองให้คนอื่นรับรู้ ส�ำนวนที่สามถึง
ส�ำนวนที่ห้าแสดงให้เห็นมุมมองในการเป็นคนพูดโกหกปลิ้นปล้อนของผู้หญิง
โดยสะท้อนให้เห็นว่าผู้หญิงโกหกเป็นโดยธรรมชาติ
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ส�ำนวนสุภาษิตในแง่ลบอื่นๆ เกี่ยวกับผู้หญิง
ลักษณะของภาพลักษณ์
ที่ไม่ดี
ผู้หญิงกับสุราหรืออบายมุข
ผู้หญิงกับการดูแลรักษา
ตัวเอง

ผู้หญิงกับเงิน
ผู้หญิงกับการศึกษา
ผู้หญิงกับการท�ำงาน

ส�ำนวนสุภาษิตสเปน

ความหมาย

1. A la mujer que fuma
y bebe el diablo se la
lleve.
2. A la mujer, búscala
delgada y limpia, que
gorda y sucia ella se
volverá.

ผู้หญิงที่สูบบุหรี่และดื่มสุรา
ขอให้ปีศาจพาตัวไป

การเลือกผู้หญิงมาเป็นคู่
ครองให้หาคนที่ผอมเพรียว
และสะอาดเท่านั้นเพราะ
ผู้หญิงจะกลับมาอ้วนและ
สกปรกอยู่ดี
3. El hueso amarra al
สิ่งที่มัดหมาไว้ไม่ให้หลุดคือ
perro y el dinero a la กระดูก สิ่งที่มัดหญิงไว้ไม่ให้
mujer.
ไปไหนคือเงิน
4. Mujeres y libros,
ผู้หญิงกับหนังสือเป็นสิ่งที่
siempre mal avenidos. เข้ากันไม่ได้เสมอ
5. La mujer en el hogar, ผู้หญิงอยู่ที่บ้าน ทั้งไม่ออก
sin salir ni a trabajar. ไปข้างนอกและไม่ท�ำการ
ท�ำงาน

ส�ำนวนทีห่ นึง่ แสดงให้เห็นถึงค่านิยมของคนสเปนในอดีตว่าการสูบบุหรี่
หรือดืม่ เหล้าเป็นสิง่ ทีไ่ ม่เหมาะสมส�ำหรับผูห้ ญิงดังนัน้ ผูห้ ญิงทีส่ บู บุหรีห่ รือดืม่ เหล้า
จึงถูกสังคมมองว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีและมีการเปรียบเปรยการลงโทษต่อผู้หญิง
เหล่านี้โดยให้ปีศาจพาตัวไปส�ำนวนที่สองน�ำมาใช้เพื่อการพูดเสียดสีผู้หญิงโดย
แสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของผู้หญิงก่อนแต่งงานและหลังแต่งงานโดยทั่วไป
ผู้หญิงจะเลิกดูแลตนเองจนอ้วนและสกปรก ส�ำนวนที่สามแสดงให้เห็นความเชื่อ
ในสังคมสเปนว่าผู้หญิงเห็นเงินเป็นสิ่งมีค่ามากและเปรียบเปรยกับสุนัขที่ไม่ยอม
ไปไหนถ้ามีกระดูก ส�ำนวนที่สี่สื่อความหมายว่าผู้หญิงในสังคมสเปนไม่ชอบ
การศึกษาและเรียนรู้ ส�ำนวนที่ห้าคือแนวคิดที่มีต่อผู้หญิงในเรื่องการท�ำงาน
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โดยคิดว่าผูช้ ายต้องออกไปท�ำงานนอกบ้านเพือ่ หาเงินเลีย้ งดูครอบครัวส่วนผูห้ ญิง
ต้องอยูก่ บั บ้านจึงถูกมองว่าไม่มสี ว่ นช่วยในเรือ่ งการงานใดๆ ถึงแม้วา่ จะมีบทบาท
หน้าที่ในการดูแลกิจการต่างๆ ภายในบ้าน

บทสรุป

ภาพลักษณ์ของผูห้ ญิงทีถ่ กู สะท้อนออกมาในรูปแบบของส�ำนวนสุภาษิต
สเปนเปรียบเสมือนเป็นสิ่งบ่งชี้ความเชื่อของสังคมที่มีต่อกลุ่มคนเพศนี้ เป็นที่
ประจักษ์ว่ามีสำ� นวนสุภาษิตจ�ำนวนมากที่มีการกล่าวถึงผู้หญิงในด้านที่ไม่ดีหรือ
ในเชิงลบจนสามารถสรุปได้วา่ ประเทศสเปนเป็นสังคมทีม่ คี วามเชือ่ ทีว่ า่ ผูช้ ายเป็น
ใหญ่หรือมีอำ� นาจกว่าผูห้ ญิงนับตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั อีกนัยหนึง่ ก็สามารถบอก
ได้วา่ ในสังคมของประเทศสเปนมีการมองผูห้ ญิงในภาพลักษณ์เชิงลบหรือไม่ดจี าก
ส�ำนวนสุภาษิตต่างๆ ทีส่ ะท้อนภาพลักษณ์ทไี่ ม่ดขี องผูห้ ญิงท�ำให้สามารถอนุมาน
ภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่ดีตามแนวคิดของสังคมประเทศสเปนได้ว่า ต้องเป็น
ผูห้ ญิงทีอ่ ยูก่ บั เหย้าเฝ้ากับเรือน เชือ่ ฟังและอยูใ่ นโอวาทของผูช้ ายหรือสามี พูดน้อย
ไม่โกหกปลิ้นปล้อนไม่ท�ำตัวเก่งเกินผู้ชายที่ถือว่าเป็นผู้น�ำของครอบครัว ไม่ยุ่ง
เกีย่ วกับอบายมุข รักและซือ่ สัตย์ตอ่ สามีหรือรักนวลสงวนตัว ขยันขันแข็ง ประหยัด
อดออม และต้องรู้จักรักและเอาใจใส่ตนเอง เป็นต้น
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