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 งานวิจยันีมีจุดประสงค์เพือนําเสนอให้เห็นถึงตวัละครสวมบทบาทเพศตรงข้ามทีปรากฏในนวนิยายโร
มานซ์เป็นรูปแบบหนึงของการกล่าวถึงแนวคิดเรืองเพศสภาพในสงัคมไทย  จากการรวบรวมนวนิยายโรมานซ์
พบว่ามีตวัละครสวมบทบาทเพศตรงข้ามมากมายหลายเรืองสามารถแบ่งประเภทของตวัละครได้เป็น 3 กลุ่ม
ด้วยกัน  คือ  ตัวละครสวมบทบาทเพศตรงข้ามด้วยการสวมเสือผ้าเพศตรงข้าม ตัวละครสวมบทบาท
บคุลกิลกัษณะเพศตรงข้าม และตวัละครสวมบทบาทเพศตรงข้ามโดยการสลบัร่าง  

พืนฐานความคิด ทศันคติ ความเชือ และบริบททางสงัคมเป็นสว่นสําคญัในการกําหนดกรอบบทบาท
ชายหญิงทีสงัคมพึงประสงค์ เมือตวัละครสวมบทบาทเพศตรงข้ามปรากฏตวัในวรรณกรรมชีให้เห็นโอกาสการ
แสดงออกถึงความเป็นชายและความเป็นหญิงทีละเมิดจากกรอบเพศสภาพ ตวัละครหญิงสวมบทบาทความเป็น
ชาย ตวัละครชายสวมบทบาทเป็นหญิง ทงันีเงือนไขในการสวมบทบาทเพศตรงข้ามมกัเกิดจากการเพือความ
สะดวก ปลอดภยัจากโลกภายนอก และอิสระจากร่างกาย พบว่าตวัละครหญิงมกัสวมบทบาทความเป็นชาย
มากกว่าตวัละครชายสวมบทบาทเป็นหญิง ด้วยเพราะภายใต้สงัคมปิตาธิปไตยทําให้ความเป็นหญิงถกูกดทบั
เอาไว้ การสวมบทบาทความเป็นชายทําให้ได้โอการละเมิดกรอบออกไป ในขณะเดียวกนันวนิยายก็ทําให้เห็นว่า
จริงๆแล้วโอกาสนนัจะได้มาต่อเมือต้องสวมบทบาทเป็นเพศตรงข้ามนนัเอง นวนิยายจึงเป็นพืนทีทีทําให้ได้เลน่
กบัเรืองเพศสภาพและตอกยาํเรืองเพศสภาพไปพร้อมกนั 
 ตวัละครสวมบทบาทเพศตรงข้ามเป็นตวัแทนทีทําให้ผู้อ่านได้กลบัมาทบทวน ตังคําถามกบัความเป็น
หญิงความเป็นชายในโลกความเป็นจริง แท้จริงแล้วกรอบเรืองเพศในสงัคมไทยนันฝังรากลึกหรือมีความ
เปลียนแปลงเลือนไหลไม่หยุดนิง วรรณกรรมทําหน้าทีกระตุ้ นให้ได้ฉุกคิดว่าการละเมิดกรอบออกไปนันมี
ความหมายและความสาํคญัตลอดจนมีผลอยา่งไรทงัตอ่ตวัละครเองและสงัคมแวดล้อมตวัละคร  อยา่งไรก็ตาม
ท้ายทีสดุแล้วการละเมิดจากกรอบนนัในนวนิยายโรมานซ์ก็ไม่ได้รือถอนกรอบความคิดเรืองเพศให้หมดไปหรือ
เปลียนแปลงไปอย่างพลิกผนั แต่เป็นการกระตกุให้ได้ตระหนกัถึงความสําคญัเรืองเพศทีอาจถกูกดทบั มองข้าม
หรือละเลยไปนนั ไมไ่ด้มองวา่เป็นเรืองปกติธรรมชาติอีกตอ่ไป 
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The purpose of this dissertation is to examine gender-crossing characters in Thai romance 

as a way to communicate the concepts of gender in Thai society. The study reveals that there are 3 

groups of the characters in question. They are presented through cross-dressing, performing the 

opposite gender’s personality, and switching body with the opposite sex, respectively.            

Basic concepts, attitudes, beliefs, and social contexts are significant in determining the 

boundaries of socially desirable masculinity and femininity. However, when gender-crossing 

characters appear in the novels, such as female characters taking masculinity’s role or vice versa, 

they signify the chances to violate traditional gender boundaries. These gender-crossings happen for 

the gender-crossing characters’ convenience, prevention of danger from the world outside, and 

freedom beyond their physical limitation. Female characters’ gender-crossing is found much more 

than male characters.’ This is because femininity is suppressed within Thai patriarchal society. To 

take masculinity’s role helps female characters to get chances to go beyond the traditional gender 

boundaries. This emphasizes a considerable message that female characters will gain those 

chances whenever they perform gender-crossing. This result allows us to say that the romance works 

as the arena for playing with and accentuating the traditional concepts of gender, simultaneously.     

The gender-crossing characters urge readers to rethink about and bring into questions the 

masculinity and femininity in the real world and ask a question whether the concepts of gender in 

Thai society has been deeply embedded or is in a state of flux and unstable. Furthermore, the 

romance arouses the readers to suddenly realize how the violation of the traditional gender 

boundaries means and is significant and how this affects gender-crossing characters and their 

societies. Even though, the violation in question in the romance eventually does not entirely destruct 

or conversely change the traditional concepts of gender in Thai society, it, at least, pulls the readers 

to be aware of the significance of gender which has long been suppressed, taken for granted, or 

neglected and to sense that this is not usual and natural. 
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