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บทคัดยอ 

บทความเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคําสั่งสอนของบีทริกซ พ็อตเตอร ในนิทานภาพเรื่อง เดอะ เทล 
ออฟ เจไมมา พัดเดิล-ดั๊ก โดยการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวบทและภาพประกอบ จากการศึกษาพบวา 
เดอะ เทล ออฟ เจไมมา พัดเดิล-ดั๊ก เปนหนังสือภาพที่มีจุดมุงหมายสั่งสอนเด็กผูหญิงใหรักนวลสงวนตัว พรอมทั้ง
สะทอนความขัดแยงระหวางเด็กผูหญิงกับครอบครัวในประเทศอังกฤษชวงตนคริสตศตวรรษที่ 20 และเสนอ
ทางออกของความขัดแยง 
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Abstract 
The purpose of this article is to analyze the relationship between text and pictures in order to 

examine the moral in Beatrix Potter’s The Tale of Jemima Puddle-Duck. The result from the study shows 
that The Tale of Jemima Puddle-Duck aims to teach girls to preserve their purity. It also represents the 
conflict between the girls and the families in the early twentieth-century Britain and provides the solution 
for this situation. 
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คํานํา 

วรรณกรรมเด็ก (Children’s Literature) เปนงานเขียนสําหรับเด็กตั้งแตแรกเกิดจนถึงวัยรุน ครอบคลุม
หลากหลายหัวขอความสนใจ ผานงานเขียนประเภท (genre) ตางๆ (Brown and Tomlinson, 2002) สวนใหญ
เขียนโดยผูใหญ ทําใหมักมีการสอดแทรกคําสั่งสอน ไมเพียงเทานั้น วรรณกรรมเด็กยังสะทอนใหเห็นถึง
แนวความคิดของผูเขียน ตลอดจนสังคมรวมสมัยกับผลงาน ในบทความนี้ ประเภทของวรรณกรรมเด็กที่ผูวิจัยจะ
นํามาศึกษา คือ หนังสือภาพ (picturebook2) ซึ่งเปนวรรณกรรมที่ผูเขียนเสนอเรื่องราวผานตัวบท (text) และภาพ 
(image) หรือภาพประกอบ (illustration) โดยผูวิจัยจะศึกษาคําสั่งสอนของผูเขียนและภาพสะทอนของสังคมรวม
สมัยกับงานเขียนเรื่อง The Tale of Jemima Puddle-Duck ผานการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวบทและ
ภาพประกอบ 
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อุปกรณและวิธีการ 
เรื่อง The Tale of Jemima Puddle-Duck เปนผลงานของบีทริกซ พ็อตเตอร (Beatrix Potter) ตีพิมพใน

ค.ศ. 1908 (Kutzer, 2003) เปนเรื่องของแมเปดชื่อ เจไมมา พัดเดิล-ดั๊ก (Jemima Puddle-duck) ตั้งแตอยูในไร 
ออกเดินทางหาที่วางและกกไข ถูกสุนัขจิ้งจอกลอลวงจนแทบเสียชีวิต ตลอดจนสุนัขเฝาปศุสัตวเขามาชวยเหลือแต
ไขถูกเหยียบแตกจนหมด โดยนําเสนอผานรูปแบบของหนังสือภาพ เนื่องจากหนังสือภาพจะตองอานตัวบทและ
ภาพประกอบควบคูกัน ผูวิจัยจึงศึกษา The Tale of Jemima Puddle-Duck โดยใชทฤษฎีวรรณกรรมเด็กและ
ทฤษฎีหนังสือภาพ ไดแก การวิเคราะหตัวบทจาก The Narrative Symbol in Chilhood Literature: Explorations 
in the Construction of Text ของ Joanne M. Golden การวิเคราะหภาพประกอบจาก Ways of the Illustrator: 
Visual Communication in Children’s Literature ของ Joseph H. Schwarcz และ Words about Pictures: The 
Narrative Art of Children's Picture Books ของ Perry Nodelman และลักษณะของความสัมพันธระหวางตัวบท
กับภาพจาก Reading Contemporary Picturebooks: Picturing Text ของ David Lewis และ How 
Picturebooks Work ของ Maria Nikolajeva และ Carole Scott ทําใหแบงความสัมพันธของตัวบทและภาพ The 
Tale of Jemima Puddle-Duck ออกเปน 3 ลักษณะ ไดแก ภาพประกอบใหขอมูลเทากับตัวบท ภาพประกอบ/ตัว
บทใหขอมูลมากกวาตัวบท/ภาพประกอบ และภาพประกอบกับตัวบทใหขอมูลแตกตางกัน พรอมกันนั้น ผูวิจัยได
เปรียบเทียบคําสอนของพ็อตเตอรกับคําสอนใน Little Red Riding Hood และศึกษาสังคมอังกฤษปลาย
คริสตศตวรรษที่ 19 ถึงตนคริสตศตวรรษที่ 20 ในงานเขียน โดยอางอิงกับหนังสือ ดังนี้ เรื่องครอบครัวใน
คริสตศตวรรษที ่19 จาก The Nineteenth-Century English Novel: Family Ideology and Narrative Form ของ 
James F. Kilroy เรื่องสถานภาพของผูหญิงและการแตงงาน จาก Marriage, a History: How Love Conquered 
Marriage ของ Stephanie Coontz และ Victorian Women's Fiction: Marriage, Freedom and the Individual 
ของ Shirley Foster 

 
ผลการทดลองและวิจารณ 

จากการศึกษา ผูวิจัยพบวาเรื่อง The Tale of Jemima Puddle-Duck มีแกนเรื่อง (theme) คลายคลึงกับ 
Little Red Riding Hood หรือที่คนไทยคุนเคยในชื่อ หนูนอยหมวกแดง สังเกตจากฉากเจไมมาเขาไปในปาและถูก
สุนัขจิ้งจอกลอลวง กับฉากสุนัขเฝาปศุสัตวเขามาชวย ซึ่งมีความคลายคลึงกับฉากหนูนอยหมวกแดงเขาไปในปา
และถูกสุนัขปาลอลวง และฉากนายพรานเขามาชวยหนูนอยหมวกแดง เพียงแตพ็อตเตอรนําเสนอโดยอาศัยรูปแบบ
โครงเรื่อง (plot patterns) อุปสรรคและการแกปญหา (problem-solution patterns) (Golden, 1990) เริ่มเรื่องดวย
ตัวเอกพบกับปญหา กอนจะแกไขไดตอนทายของเรื่อง และประเภทแฟนตาซี (fantasy) ซึ่งถือเปนที่นิยมในกลุม
ผูอาน (เด็ก) (Hughes, 2006) โดย The Tale of Jemima Puddle-Duck เปนนิทานสัตว (animal story) หรือแฟน
ตาซีสัตว (animal fantasy) คือ เรื่องราวของสัตวที่ทํามีพฤติกรรมและความสามารถแบบมนุษย แตยังคง
ความสามารถของสัตว (Brown and Tomlinson, 2002) ดังนั้น แมตัวละครเอกของเรื่องจะเปลี่ยนไป แตทั้ง
เด็กหญิงและแมเปดตางเปนภาพจําลองของมนุษย 

เมื่อยอนกลับไปพิจารณาตัวละครเจไมมาวาเปนภาพแทนของคนกลุมใดจากชื่อเรื่องและคํานําหนาชื่อ 
พบวาจากพ็อตเตอรมักใสคํานําหนา มิสซิส (Mrs.) ใหตัวละครที่แตงงานหรือมีลูกแลวและตัวละครหญิงสูงวัย เชน 
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มิสซิส ทาบิธา ทวิตชิต (Mrs. Tabitha Twitchit) จาก The Tale of Tom Kitten มิสซิส ทิกกี-วิงเคิล (Mrs. Tiggy-
winkle) จาก The Tale of Mrs. Tiggy-Winkle ทวาพ็อตเตอรไมไดทําเชนนั้นกับเจไมมา ถึงเธอจะเปนแมเปด 
สามารถออกไขมีลูกได ทําใหสันนิษฐานวาเจไมมาเปนตัวแทนของเด็กสาวอังกฤษชวงตนคริสตศตวรรษที ่20 รวม
สมัยกับผลงาน สงผลใหไขของเธออาจไมไดเปนสัญลักษณของความเปนแมเพียงอยางเดียว หากสามารถตีความได
ในหลายลักษณะ ซึ่งขอสันนิษฐานวาเจไมมาไมไดเปนตัวแทนของแมแตเปนตัวแทนเด็กสาวถูกย้ําชัดตั้งแตเปดเรื่อง 
ซึ่งพ็อตเตอรเปดเรื่องดวยขอความวา 

What a funny sight it is to see a brood of ducklings with a hen! 
—Listen to the story of Jemima Puddle-duck, who was annoyed because the farmer's 
wife would not let her hatch her own eggs. (Potter, 2006) 

พ็อตเตอรกระตุนความสนใจดวยการแสดงถึงเรื่องผิดธรรมชาติจากการที่ฝูงลูกเปดรายลอมรอบแมไก กอนเฉลยใน
ยอหนาตอมาวา เกิดจากการที่ภรรยาชาวไรไมยอมใหเปดกกไขเอง การไมยอมใหเจไมมากกไข คือ วิธีการควบคุมเจ
ไมมา การควบคุมของภรรยาชาวไรสามารถสังเกตเห็นเมื่อไลสายตาไปยังภาพประกอบบนหนาดานซายของผูอาน 
พ็อตเตอรวาดภาพประกอบใหอยูภายในกรอบสี่เหลี่ยม ลอรับกับเสนตรงอันเกิดจากลักษณะการวางตัวของถังไม
เชื่อมกับทอซึ่งตรงขึ้นไปยังหลังคา กรอบประตู รางของภรรยาชาวไร และโครงรางของบาน โดยมีเสนแนวนอนของ
แนวหลังคา แผนไมบนฝาบาน และวงรอบตัวถังน้ําชวยคานความสูงชะลูดของกรอบประตูที่ขนานกับกรอบภาพทรง
สูง และยับยั้งไมใหสายตามองเลยภาพไปยังพื้นที่ขาวของกระดาษ แตหยุดอยูที่แนวรางน้ําขอบหลังคา ซึ่งชิดติดกับ
สวนศีรษะของภรรยาชาวไร พ็อตเตอรเชื่อมภรรยาชาวไรเขากับกรอบภาพดวยการใหเธอยืนอยูตรงขอบประตูขณะ
ดูแลสัตวและวางมือบนประตูบาน การจัดองคประกอบและย้ํากรอบดวยเสนภายในภาพเปนการเนนกรอบสี่เหลี่ยม
ที่ลอมรอบ อาจสื่อถึงกรอบที่ภรรยาชาวไรตีกรอบสัตวเลี้ยงของเธอเพื่อควบคุมความประพฤติของสัตวตางๆ 
โดยเฉพาะเมื่อตําแหนงของเธออยูก้ํากึ่งระหวางภายนอกและภายในบาน คลายเชื่อมโยงพื้นที่บานและพื้นที่ภายใน
กรอบภาพเขาดวยกัน แสดงวาบริเวณนอกบานที่สัตวยืนอยูเปนพื้นที่แหงการควบคุมเชนเดียวกับพื้นที่ของบานที่
เธอมีอํานาจ บทบาทของเธอจึงเปนเสมือนแมของครอบครัว ทัง้ในแงของแมผูคอยควบคุมความประพฤติลูกๆ (สัตว
ในปศุสัตว) เพียงแตการใชอํานาจควบคุมของแมถูกอําพรางดวยความนุมนวล เชนเดียวกับสวนมุมของกรอบที่มี
ลักษณะโคงมน เสริมความรูสึกนุมนวลใหกับฉากในไรที่วาดดวยสีน้ําดูอบอุน และลดความแข็งกระดางของกรอบลง 

เมื่อภรรยาชาวไรรับบทบาทของแม ทําใหเจไมมาไมไดเปนตัวแทนของแม หากเปนลูกผูถูกแมควบคุม 
ความสัมพันธระหวางภรรยาชาวไร (แม) กับเจไมมา (ลูกสาว) มีลักษณะขัดแยง เมื่อผูอานมองภาพอีกครั้ง และจด
สายตายังกลางภาพ ซึ่งมีภรรยาชาวไรยืนอยู การที่พ็อตเตอรใชสีน้ําตาลเขมกับผม ทําใหสวนศีรษะโดดเดนจาก
บานสีเทาออน ดึงดูดสายตาของผูอานใหจดจองศีรษะ และมองตามใบหนาที่กมหนาลงสายตาทํามุมเฉียงประสาน
เขากับสายตาของแมไกที่เงยหนาขึ้นมาพอดี ลองลากเสนระหวางสายตาระหวางภรรยาชาวไรและแมไกจะได
เสนตรงเชื่อมโยงตอกัน แสดงถึงความสัมพันธอันดีระหวางตัวละครทั้งสอง (แมและลูกสาวที่เชื่อฟง) แมไกตัวนี้เปน
ตัวแทนของผูซึ่งอยูภายใตการควบคุม ประกอบกับตําแหนงใกลกับตัวบาน ยิ่งเนนความสัมพันธอันแนบแนนใกลชิด
กับภรรยาชาวไร มีลูกเปดที่รายลอมสะทอนของการอยูภายใตการควบคุม (แมไกยอมกกไขเปดตามคําสั่งภรรยา
ชาวไร) ตรงกันขามกับเจไมมา เธอไมเพียงหงุดหงิดเทานั้น แตยังมีความเปนปฏิปกษตอภรรยาชาวไรและแมไก 
เพราะเมื่อลากเสนจากแนวลําตัวของเปดบริเวณมุมขวาลางของภาพ ที่ถูกจัดวางในแนวเฉียง หันหนาไปทางตัว
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บาน ซึ่งผูอานสามารถทราบไดวาเปนเจไมมา จากดวงตาเฉียงขึ้นแสดงถึงความไมพอใจ จะไดเสนเฉียงขัดกับเสน
สายตาระหวางภรรยาชาวไรและแมไกพอดี สะทอนใหเห็นความขัดแยงระหวางเด็กผูหญิงกับแมที่เกิดขึ้นในสังคม
อังกฤษ ซึ่งการที่เด็กผูหญิงไดรับการศึกษา ทําใหพวกเธอตองการอิสระ ไมพอใจกับชีวิตในบานอีกตอไป (Coontz, 
2005) (ภาพที่ 1) 

 
ภาพที่ 1 —Listen to the story of Jemima Puddle-duck, who was annoyed because the farmer's 

wife would not let her hatch her own eggs. 
ที่มา: Beatrix Potter (2006: 161) 

 
ความไมพอใจท่ีถูกภรรยาชาวไรควบคุม ทําใหสามารถตีความ “ไข” ชวงตนเรื่องไดวา เปนสัญลักษณของ

การโตเปนผูใหญ เนื่องจากไขเปนตัวแทนของความรับผิดชอบ (รับผิดชอบกกไขจนฟก) ท่ีเจไมมาขาดไป และยิ่งเพิ่ม
มากข้ึนเมื่อไขท่ีเธอแอบซอนเพื่อกกดวยตนเองถูกคนพบและนําไปใหแมไกกกแทนเสมอ ความไมพอใจของเจไมมา
จากการถูกควบคุมและปฏิเสธตนในฐานะเด็กหญิงผูตองการเติบโตเปนหญิงสาวกอใหเกิดความขัดแยงข้ึน เปนเหตุ
ใหเธอลอบออกจากปศุสัตวเพื่อแสวงหาสถานท่ีใหมในการวางไข ภาพเจไมมาออกจากบาน โดยสวมหมวกและคลุม
ผาคลุมไหล จําลองการแตงกลายของผูหญิงตนคริสตศตวรรษท่ี 20 ขณะออกจากบาน เครื่องแตงกายเปนสัญลักษณ
ของการออกเดินทาง และการเดินทางยังถูกเนนย้ําดวยภาพของทางแยกและเนินเขาปกคลุมดวยหญา ท่ีเรียงตัวนับแต
พื้นท่ีเบ้ืองหนาของภาพจรดพื้นท่ีเบ้ืองหลังของภาพ โดยมีแนวตนไมข้ึนเรียงรายบดบังพื้นท่ีของทองฟา สื่อถึงสิ่งท่ี
เธอกําลังจะเรียนรู ในกรณีของเจไมมา จุดประสงคของการเดินทางคือเพื่อแสวงหาท่ีกกไข เปนสัญลักษณแทนการ
เดินทางเพื่อเติบโตเปนผูหญิงโดยสมบูรณ การกกไขสําเร็จเชื่อมโยงกับการเปนแมท่ีด ีถือเปนหนาท่ีความรับผิดชอบ
ของผูหญิงท่ีเปนผูใหญแลว ทวาอีกแงหนึ่ง เครื่องแตงกายกลับขัดแยงกับลักษณะของแมท่ีอยูแตบานไมจําเปนตอง
แตงตัวสวยงาม เพราะนอกจากจะเนนย้ําถึงเพศของเจไมมา (เพศหญิง) ซึ่งผูอานไมสามารถทราบไดหากไมสวม
เสื้อผาแลว ยังเพิ่มลักษณะความนาจับจอง (ภาพท่ี 2) 
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ภาพที่ 2 She was wearing a shawl and a poke bonnet. 
ที่มา: Beatrix Potter (2006: 162) 

 
บทบาทของเครื่องแตงกายในฐานะเครื่องมือในการดึงดูดใจเพศตรงขามนั้น เห็นไดชัดในตัวละครสุนัข

จิ้งจอก คําบรรยายวา “elegantly dressed gentleman” และ “mighty civil and handsome” (Potter, 2006) 
แสดงวาพ็อตเตอรจําลองแบบเขาจากสุภาพบุรุษในวงสังคมชวงปลายคริสตศตวรรษที ่19 ถึงตนคริสตศตวรรษที ่20 
(Kilroy, 2007) และในทัศนะของผูเขียน พวกเขาแฝงความอันตรายภายใตรูปลักษณภายนอกที่ดูสุภาพ ทวาแทนที่
สุนัขจิ้งจอกจะลอลวงหญิงสาวเชนเดียวกับสุนัขปาใน หนูนอยหมวกแดง เขากลับอยูนิ่งเฉย รูปลักษณของเขา
ลอลวงใหเจไมมาสนใจ และเปนฝายเขาไปทักทายกอน แสดงใหเห็นวาเธอไมใชผูหญิงเรียบรอย เก็บตัวอยูในบาน 
ตามคานิยมยุควิคตอเรียน (Kilroy, 2007) แตเธอเปนตัวแทนของผูหญิงคริสตศตวรรษที ่20 ซึ่งกลาออกจากบานคน
เดียวโดยไมมีผูตดิตาม สะทอนใหเห็นถึงคานิยมที่เปลี่ยนไปของผูหญิง (ภาพที่ 3) 

 
ภาพที่ 3 "Ah! Is that so? Indeed!" said the gentleman with sandy whiskers, looking curiously at 

Jemima. He folded up the newspaper, and put it in his coat-tail pocket. 
ที่มา: Beatrix Potter (2006: 164) 
 
จากภาพขางตน พ็อตเตอรแสดงภาพของตัวละครสัตวยืนสองขาเลียนแบบมนุษย และใชรางกายเจไมมาที่เชื่อมตอ
กับลําตนของตนไม และความลําตัวของสุนัขจิ้งจอก ซึ่งตางเปนเสนตรงขนานกับกรอบสี่เหลี่ยมผืนผาแนวตั้ง ขับเนน
ความสูงขององคประกอบในภาพ โดยเฉพาะสุนัขจิ้งจอก สีน้ําตาลอมสมทําใหเขาดูเดนสะดุดตา พวงหางจนถึงใบหู
ของเขาวางตัวนับแตขอบลางจรดขอบบนของภาพ ทําใหรางกายดูใหญโต ลักษณะใบหนาที่กมลงมามองเจไมมา 
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ยิ่งตอกย้ําวาเขาเปนฝายที่อยูเหนือกวาเจไมมาที่เขามาทักทายและขอความชวยเหลือในการหาสถานที่สําหรับกกไข 
โดยมีดวงตาเฉียงขึ้นบงบอกถึงความเจาเลหที่ไมไดกลาวถึงในตัวบท เตือนใหผูอานตระหนักถึงความอันตรายจาก
การเขาหาผูชาย 

ความอันตรายของสุนัขจิ้งจอกยิ่งถูกขับเนนใหเดนชัดขึ้นเมื่อสุนัขจิ้งจอกตกลงชวยเหลือเจไมมา เขาพาเจ
ไมมาไปยังบานเกาๆ สรางจากกิ่งไมกับหญาแหง เพื่อกกไขที่นั่น ในขณะที่ตัวบทบรรยายวา 

"This is my summer residence; you would not find my earth—my winter house—so 
convenient," said the hospitable gentleman. 
There was a tumble-down shed at the back of the house, made of old soap-boxes. The 
gentleman opened the door, and showed Jemima in. (Potter, 2006) 

ซึ่งคําวา “hospitable gentleman” ใชเพื่อสื่อแทนความคิดของเจไมมาที่มีตอลักษณะของสุนัขจิ้งจอก หากใน
ภาพประกอบ แทนที่สุนัขจิ้งจอกในภาพจะแสดงถึงอัธยาศัยอันดี พ็อตเตอรกลับวาดใหเขามีสีหนาทาทางเจาเลห 
ขอมูลที่แตกตางกันระหวางภาพประกอบและตัวบทชวยเรียกความสนใจจากผูอาน และชี้ชวนใหตั้งคําถาม ความสูง
เกือบเทาขนาดความสูงของภาพทําใหเดนสะดุดตา และลดที่วางภายในภาพลง ทําใหภายในฉากที่ตัวเพดาน
ขางบนที่มีลักษณะโคงลากยาวจากฝงขวาจนถึงฝงซายของภาพสรางพื้นที่ปดทึบ โดยเฉพาะพื้นที่ดานหลังประตูที่
เจไมมายืนอยู การที่สุนัขจิ้งจอกใชมือวางทาบบนประตู ดวยทาทางพรอมงับบานประตูลงไดทุกเวลา ยังเนนย้ํา
ลักษณะคับแคบอึดอัดเหมือนเปนกับดัก โดยเฉพาะเมื่อไลสายตามายังมุมซายลางของภาพ พื้นที่เบื้องหนานั้น
ปรากฏขนสัตวปกหลนเกลื่อนอยูบนพื้นโลงดูสะดุดตา บอกใบถึงสัตวปกตัวอื่นๆ ที่ถูกเขาลอลวงใหเขาไปภายใน
หองและอาจถูกจับกิน เปนสัญลักษณแทนชะตากรรมของหญิงสาวที่ถูกชายหนุมลอลวง (ภาพที่ 4) 

 
ภาพที่ 4 There was a tumble-down shed at the back of the house, made of old soap-boxes. The 

gentleman opened the door, and showed Jemima in. 
ที่มา: Beatrix Potter (2006: 165) 

 
หลังจากออกไขแลว สุนัขจิ้งจอกไดแสดงความสนใจในไขของเจไมมา เขาตองการ “กิน” ไขและตัวเธอ 

สังเกตจากการที่เขาหลอกลวงเธอใหนําสมุนไพรที่มักใชยัดไสเปดยาง เมื่อโยงการกินเขากับเรื่องทางเพศ ไขในที่นี้
จึงเปนสัญลักษณแทนพรหมจรรยอันเปนสิ่งซึ่งผูหญิงที่ดีจะตองรักษา (Foster, 1985) เจไมมากําลังตกอยูใน
อันตราย การเกือบถูกจับกินแสดงถึงอันตรายที่ผูหญิงซึ่งออกหางจากความเปนสุภาพสตรีและไมรักนวลสงวนตัว
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จะตองพบ แมวาผลสุดทายไขและตัวเจไมมาจะไมถูกกิน เพราะเค็ป (Kep) มาชวยไดทัน ตัวละครเค็ปเปนสุนัขพันธุ
คอลลี (Collie) ที่นิยมใชเฝาปศุสัตว เขาจึงมีหนาที่คอยปองกันไมใหสัตวอื่นเขามารบกวนสัตวในปศุสัตว เปน
ตัวแทนปกปอง (ภาพที่ 5) 

 
ภาพที่ 5 Jemima was rather in awe of the collie; she told him the whole story. 
ที่มา: Beatrix Potter (2006: 168) 
 
ตําแหนงภายในภาพ แมวาทั้งเค็ปและเจไมมาจะอยูในพื้นที่ดานหนาของภาพเหมือนกัน แตจากทาทางของทั้งสอง
ฝาย เจไมมานั้นไมไดยืนเหยียดตัวดังภาพประกอบหลายภาพ ลําตัวของเธออยูในแนวนอน และตองเงยหนาขึ้นเพื่อ
สบตากับเค็ปที่จองมองลงมา คลายเด็กที่เงยหนาขึ้นมองผูปกครองของตน ซึ่งสอดคลองกับความสัมพันธระหวาง
เค็ปกับเจไมมาซึ่งเปนไปในลักษณะของผูปกปองและผูถูกปกปอง เค็ปที่เปนผูปกปองและเปนที่เกรงกลัวของเจไม
มา เมื่อปศุสัตวเปรียบกับครอบครัว ตัวเค็ปจึงเปรียบเสมือน “พอ” ผูปกปองครอบครัวและควบคุมความประพฤติ
ของลูกสาว (Kilroy, 2007) การที่เจไมมารอดชีวิตได เปนเพราะเธอหันกลับไปพึ่งพาความชวยเหลือของเคป็ กลับมา
เปนลูกสาวที่อยูภายใตการควบคุมดูแลของพอ 

ถึงกระนั้น เจไมมาจําตองไดรับบทลงโทษจากการหนีจากปศุสัตว (บาน) ดุจเดียวกับเด็กตอตานอํานาจ
ของแม (ภรรยาชาวไร) และไมรักนวลสงวนตัว เขาไปยุงเกี่ยวกับชายแปลกหนา ผลลัพธคือไขของเธอถูกลูกสุนัขลา
สุนัขจิ้งจอกสองตัวที่มากับเค็ปเหยียบแตก การที่พ็อตเตอรเขียนใหสุนัขเฝาปศุสัตวเหยียบไขแตกขณะมาชวย แทน
การใหสุนัขจิ้งจอกไดลิ้มรสไขสมปรารถนา สามารถตีความวา ไขกลายเปนสัญลักษณของการเติบโตเปนหญิงสาว 
การที่ไขถูกทําลาย และเจไมมาตองกลับบาน จึงเปนการลงโทษที่เธอตองการโตเปนผูใหญแตยังปราศจากความ
รับผิดชอบ นัยยะของการทําลายไขคลายคลึงกับการนําไขของเธอไปใหแมไกกก นั่นคือการควบคุมเจไมมาใหหวน
คืนสูครอบครวั ถึงแมพ็อตเตอรจะมอบโอกาสใหกับตัวละครเชนเจไมมา เมื่อเธอไดคนพบสถานที่วางไขและไดกกไข
ดวยตนเองในที่สุด เพียงแตเปนที่ปศุสัตว อันเปรียบไดกับบานของเธอ 

 
ผลสรุปและเสนอแนะ 

เรื่อง The Tale of Jemima Puddle-Duck ของ บีทริกซ พ็อตเตอร สอนใหผูหญิงรูจักรักนวลสงวนตัว
คลายคลึงกับ Little Red Riding Hood แตปรับใหเขากับคริสตศตวรรษที่ 20 ที่ผูหญิงมีอิสระมากขึ้น โดยไมให
เด็กผูหญิงเขาหาผูชายกอน และระวังชายแปลกหนาทีด่เูปนสุภาพบุรุษ มิฉะนั้นจะตองประสบกับผลลัพธอันเลวราย 
เชนเดียวกับเจไมมาที่ตองสูญเสียไขทั้งหมดไป และเกือบถูกสุนัขจิ้งจอกจับกิน พรอมกับยังสอนใหผูหญิงยอมรับ
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สถานะของตนเองที่ตองอยูภายใตการดูแลของครอบครัว ในขณะเดียวกัน ยังสะทอนถึงครอบครัวในปลาย
คริสตศตวรรษที่ 19 ถึงตนคริสตศตวรรษที่ 20 เมื่อครอบครัวในเรื่องไมใชสถานที่อบอุน แตเต็มไปดวยการควบคุม
เพื่อใหลูกอยูในโอวาท ทางออกของความขัดแยงระหวางเด็กผูหญิงกับครอบครัวที่พ็อตเตอรแสดงใหเห็น คือ การ
ประนีประนอม เพราะในตอนทาย เจไมมาจึงกลับไปใชชีวิตในปศุสัตว (ครอบครัว) โดยไดกกไขของตนเองสม
ปรารถนา แมไขของเธอจะฟกไมหมดเพราะกกไขไมทนก็ตาม จากตอนจบของเรื่อง พ็อตเตอรอาจตองการบอก
ผูอานที่เปนผูใหญวา สิ่งที่ควรกระทําตอเด็กมิใชการควบคุมบังคับ หากเปนการเปดโอกาสใหเด็กลองทําสิ่งที่อยาก
กระทํา เพื่อที่เด็กจะไดเรียนรูและเติบโตขึ้น ถึงผลลัพธจะไมสมบูรณแบบดังใจก็ตามท ี
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