
(3) 

 

ช่ือเรื่อง : ความสัมพันธเชิงอำนาจของสตรีท่ีปรากฏในวรรณกรรมของ ฟลิปปา เกรเกอรี่: 

กรณีศึกษา นวนิยายอิงประวัติศาสตรแปลเรื่อง สงคราม อำนาจ ราชบัลลังก 

 

ผูวิจัย : ณัฐวิโรจน มหายศ 
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     บทคัดยอ 

 

การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธเชิงอำนาจของสตรท่ีีปรากฏ

ในนวนิยายอิงประวัติศาสตรเรื่อง สงครามรัก อำนาจ ราชบัลลังก (The Other Boleyn Girl) ผลงาน

ประพันธของ ฟลิปปา เกรเกอรี่ ผานแนวคิดการครองความเปนเจา (Hegemony) ของ Antonio 

Gramsci ผลการวิจัยพบวา ในนวนิยายอิงประวิติศาสตรเรื่อง สงครามรัก อำนาจ ราชบัลลังก ปรากฏ

การความสัมพันธเชิงอำนาจของสตรีสามารถพบไดใน 5 มิติ ไดแก มิติแรก คือ โครงสรางสวนบน  

(Super Structure) ของผู ท่ีมีอำนาจในการสรางความสัมพันธเชิงอำนาจเพ่ือครอบงำโครงสราง

สวนลาง (Base Structure) กับกลุมประวัติศาสตร (Historic Bloc) เพ่ือสรางความสัมพันธเชิงอำนาจ

ท่ีสมบูรณโดยเขายึดโครงสรางทางสังคมท้ังสอง มิติท่ีสอง คือ ประชาสังคมและสังคมการเมือง 

(Civil and Political Society) ซ่ึงความสำเร็จของการครองความเปนเจาเกิดข้ึนเม่ือมีการควบคุมสอง

ดานของโครงสรางสวนบน มิติท่ีสาม คือ สงครามขับเคลื่อนยึดพ้ืนท่ีและสงครามยึดพ้ืนท่ีทางความคิด 

(War of Movement and War of Position) หมายถึงการบีบบังคับและการตอสูทางกายภาพเพ่ือ

ยึดครองสถานะสูงสุดสำหรับผูหญิงและสงครามแหงตำแหนงเปนวิธีการสรางความสัมพันธทางอำนาจ

โดยวิธีการแทนท่ีคานิยมเกาอยางชาๆกับสถาบันทางเลือกวิธีการเรียนรูใหมและชนชั้นใหม มิติท่ีสี่ คือ 

กลไกการครองความเปนเจา (Hegemonic Apparatuses) ซ่ึงกลไกการครองความเปนเจาเปนกลไก

ท่ีสำคัญสำหรับความสำเร็จของการครองความเปนเจา และมิติสุดทาย คือ การโตตอบตอการครอง

ความเปนเจา (Counter Hegemony) เปนการตอตานการครองความเปนเจานั้นไมประสบ

ความสำเร็จอยางสมบูรณ 

 ผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถเปนขอมูลท่ีทำใหทราบถึงจุดมุงหมายในการสรางสรรค

วรรณกรรมอิงประวัติศาสตรเรื่อง สงครามรัก อำนาจ ราชบัลลังก ท่ีสรางความสัมพันธเชิงอำนาจ

ใหแกอิสสตรีเพศดวยรางกาย เสนห การยั่วยวนใหเกิดความหลงใหลเพ่ือไดมาซ่ึงความเปนเจา อำนาจ 

ตำแหนง บารมี ศักดิ์ศรีแตทายท่ีสุดแลวนั้นอำนาจท่ีไดรับของสตรีนั้นก็ถูกลิดรอนและยดึคืนจากบุรุษ
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เพศ ผูท่ีมีอำนาจสูงสุดตลอดกาล และสามารถใชเปนแนวทางในการศึกษาวรรณกรรมการเมืองดาน

การใชอำนาจระหวางชายและหญิงตอไป 

 

คำสำคัญ : สงครามรัก อำนาจ ราชบัลลังก, การครองความเปนเจา, ความสัมพันธเชิงอำนาจ

ของสตรี, วรรณกรรม 
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Title : Female Power Relations in Philippa Gregory’s Novel: A Case 

Study of The Other Boleyn Girl 

 

Researcher : Nattawirot Mahayot 

Academic Year : 2020 

 

ABSTRACT 

 

This qualitative research aims to identify female power relations in the 

historical novel “The Other Boleyn Girl by Philippa Gregory using Antonio Gramsci’s 

concept of hegemony. The study reveals female power relations in various 

dimensions including: the first dimension is superstructure of those who have the 

power to build a power relation for dominate base structure with historic bloc to 

create a complete power relation by taking over the two social structures. The 

second dimension are civil society and political society which hegemonic 

achievement comes into existence when control of two areas of the superstructure. 

The third dimension are a war of movements refers to coercion and physical struggle 

to occupy the highest status for women and war of position is a way to establish 

power relations by means a slow displacement of old values with alternative 

institutions, new methods of learning, and new class. The fourth dimension is 

hegemonic apparatuses which is a hegemonic apparatus is an important instrument 

for hegemonic achievement and the last dimension is counter – hegemony for 

hegemony is not completely achieved. 

reveals women’s struggle for power, position, and status through sex, 

ambition, and intrigue only to meet a tragic fate in which this hard-sought power is 

eventually stripped away by the male supremacy. The study findings from The Other 

Boleyn Girl can be used as guidelines in studying political-historical literary works 

focused on power struggles between men and women. 

 

Keywords : The Other Boleyn Girl, hegemony, power relation of women 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

งานศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธเชิงอำนาจของสตรีท่ีปรากฎ

ในนวนิยายอิงประวัติศาสตร เรื่อง สงครามรัก อำนาจ ราชบัลลังก ซ่ึงปจจุบันมีการขับเคลื่อนในเรื่อง

ของความเทาเทียมกันระหวางเพศตาง ๆ ในโลกใบนี้ ใหเกิดเสมอภาค และเทาเทียมกัน อันเปนผลมา

จากท่ีสตรีนั้นเคยถูกเรียกขานวาเปนเพศท่ีสอง รองจากชาย แตแทท่ีจริงแลวนั้น ความเปนเพศมักจะ

มีจุดเดนและจุดดอยตางกันออกไปตามแตละบริบทของสังคม การเมืองและวัฒนธรรม ดังจะเห็นไดจา

กนวนิยายอิงประวัติศาสตรเรื่อง สงครามรัก อำนาจ ราชบัลลังก อันเปนเรื่องจริงท่ีเคยเกิดข้ึนในรัช

สมัยของพนะเจาเฮนรี่ท่ี 8 ของราชวงศทิวดอร ท่ีสตรีหลายนางดสรางความปนปวนกับราชสำนักอยู

ไมนอย ดังนั้นผูวิจัยจึงอยากจะทราบถึงวิธีกาสรางความสมัพันธเชิงอำนาจของสตรีในสมัยเกากอน อัน

เปนตนแบบของการขับเคลื่อนและสรางความเทาเทียมกันในเรื่องเพศในยุคปจจุบนั 

ผูวิจัยขอขอบคุณ ฟลิปปา เกรเกรี่ ท่ีสรรสรางวรรณกรรมท่ีทรงคุณคาและสำนักพิมพมติชน 

ท่ีไดนำเรื่องดังกลาวมาแปลเปนภาษาไทย เพ่ือใหเขาใจไดงายตอการดำเนินไปของเนื้อหา อีกท้ัง

ขอขอบคุณประวัติศาสตรอังกฤษท่ีทำให เห็นถึงพลังอำนาจของสตรี ท่ีอยู เบื้องหลังของการ

เปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม เพ่ือใหมีความเทาเทียมกัน แมจะไมสมบูรณมากนักแตก็สามารถทำให

เห็ภาพของพลังสตรีท่ีปรากฎในสังคมตะวันตก 

ท้ังนี้ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา งานวิจัยเลมนี้ จะเปนประโยชนและสามารถนำไปใชเพ่ือศึกษา

เก่ียวกับการสื่อสารมวลชน การเมือง วัฒนธรรม และการดำรงอยูของความเทาเทียมกันในสังคมและ

ใหกับนักศึกษารุนตอไป เพ่ือใชเปนแนวทางในการศึกษาและการวิจัยในอนาคต 
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