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ABSTRACT
The purposes of this independent study were to portray Western hegemony in
the aspects of cultural practices, values, lifestyles, entertainment, the English language
and education through Wor Na Pramuanmark’s novels, as well as to demonstrate how
Western hegemony was presented in the main characters through dialogue and the
narration which creates an exclusive taste. In addition, the research aimed to
demonstrate how through literature, Western hegemony had a strong influence on
Thai people’s cultural values and lifestyle.
The results of this study revealed that the main characters; Momchao
Rattanawadee, Momchao Projprecha, Momchao Danai and Prissana portrayed a
strong influence of Western values through their perceptions and lifestyle. Evidently it
was found that Wor Na Pramuanmark presented Western hegemony into two
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concepts: through exposure neocolonialism and direct experience.

Momchao

Rattanawadee is an example of the first category. She perceived Western culture
through textbooks, novels and from her relatives and her brother, Momchao
Projprecha. Thus Western values in Momchao Rattanawadee’s ideology were
transmitted from what she had read, heard and learned from her environments in
Thailand. Meanwhile Momchao Projprecha, Momchao Danai and Prissana represent
the second category hegemony. Thus all spent their childhood in the West, therefore
they were shaped by Western culture through their own experiences. Throughout the
novels, Momchao Projprecha, Momchao Danai and Prissana displayed Western
culture in their practices, behaviors and preferences which were embedded in their
identity and became a significant part of their lifestyles.

iv
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีจุดประสงคในการศึกษาเรื่องการครอบงําของชาติตะวันตกในมุมมองทางดาน
วัฒนธรรม คานิยม วิถีชีวิต ความบันเทิง ภาษาอังกฤษ และ การศึกษา ที่ปรากฏในนวนิยายของ
ว. ณ ประมวญมารค พรอมทั้งแสดงใหเห็นถึงการครอบงําของชาติตะวันตกที่ถูกนําเสนอผานทาง
ตัวละครหลักในลักษณะของบทสนทนาและการบรรยายเพื่อใชเปนตัวบงชี้ถึงความมีรสนิยมที่ดี
นอกจากนี้ยังแสดงใหเห็นถึงการครอบงําของชาติตะวันตกที่มีอิทธิพลอยางมากตอคานิยมทาง
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยที่แสดงผานทางวรรณกรรม
ผลการศึกษาพบวาตัวละครหลัก คือ หมอมเจารัตนาวดี หมอมเจาพจนปรีชา หมอมเจาดนัย
และปริศนาแสดงใหเห็นถึงคานิยมตะวันตกที่มีอิทธิพลตอความรูสกึ นึกคิดและวิถีชีวิตเปนอยาง
มาก ผลการศึกษายังพบอีกวา ว. ณ ประมวญมารคนําเสนอการครอบงําของชาติตะวันตกแบง
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ออกเปน 2 แนวคิด โดยแนวคิดที่หนึ่งเปนการรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกในแบบของลัทธิจักรวรรดิ
นิยมแบบใหม และแนวคิดที่สองเปนการรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกจากประสบการณตรง หมอมเจา
รัตนาวดีกลาวไดวาเปนตัวอยางของแนวคิดแรก กลาวคือหมอมเจารัตนาวดีซึมซับคานิยมตะวันตก
จากตําราเรียน นวนิยาย ญาติพี่นอง และพี่ชาย คือหมอมเจาพจนปรีชา ดังนั้นคานิยมตะวันตกในคติ
นิยมของหมอมเจารัตนาวดีถูกถายทอดจากสิ่งที่หมอมเจารัตนาวดี

อาน

ฟง

และเรียนรูจาก

สภาพแวดลอมรอบตัวที่อยูในประเทศไทย ในขณะที่หมอมเจาพจนปรีชา หมอมเจาดนัย และ
ปริศนา

นับไดวานําเสนอการครอบงําตามแนวคิดที่สองอันเกิดจากการถูกหลอหลอมจาก

ประสบการณการใชชีวติ ในวัฒนธรรมตะวันตกโดยตรง ทั้งนี้ตั้งแตตนจนจบของนวนิยาย จะเห็น
ไดวาหมอมเจาพจนปรีชา หมอมเจาดนัย และปริศนานําเสนอใหเห็นถึงการชื่นชอบและถือใช
วัฒนธรรมตะวันตกเปนธรรมเนียมประพฤติปฏิบัตจิ นกลายเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งในวิถีชีวิต ฝง
แนนเปนอัตลักษณของตน

