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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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บทท ี1 

บทนํา 

 

1.1  ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 

มนษุย์มีเพศชายและเพศหญิงซึงถูกกําหนดด้วยสรีระมาตงัแต่กําเนิด  ส่วนความเป็นชาย
และความเป็นหญิง พฤติกรรมของเพศชายและเพศหญิงไม่ได้มีมาแตกํ่าเนิด แต่เป็นคณุสมบตัิที
ถูกกําหนดขึนโดยสังคม ดงัคํากล่าวของนกัสตรีนิยม ซีโมน เดอ โบววัร์ กล่าวไว้ว่า “ผู้หญิงไม่ได้
เกิดมาเป็นผู้หญิง แตถ่กูทําให้เป็นผู้หญิง” กระบวนการขดัเกลาทางสงัคมเป็นปัจจยัหล่อหลอมให้
มนุษย์ทีเกิดมาต้องมีพฤติกรรมทีสังคมพึงประสงค์และสอดคล้องกับเพศสรีระของมนุษย์ผู้นัน  
ความเป็นชายและความเป็นหญิงถกูแบง่ตามฐานความคดิแบบสารัตถนิยม(essentialism) ซงึเชือ
วา่ธรรมชาตกํิาหนดให้หญิงชายแสดงพฤติกรรมทีแตกตา่งกนัตามเพศสรีระ  แยกผู้หญิงผู้ชายให้มี
หน้าทีและบทบาทแตกตา่งกนั อาจมีการเปลียนแปลงไปตามเงือนไข บรรทดัฐาน และคา่นิยมของ
สังคมทีแตกต่างกัน มีสิทธิ อํานาจ ความรับผิดชอบและความคาดหวังตามทีสังคมกําหนดให้ 
(ภสัสร ลิมานนท์, 2544:  5-6)  

นกัปรัชญาตะวนัตกได้แสดงความคิดเห็นเกียวกับเรืองความเป็นชาย ความเป็นหญิงทีมี
อิทธิพลต่อระบบคิดทางการเมืองและวัฒนธรรมกระแสหลักเป็นอย่างมาก เช่น อริสโตเติล 
(Aristotle)กล่าวไว้ว่า ผู้หญิงกับผู้ชายมีความแตกต่างกันโดยธรรมชาติ ผู้ชายเหนือกว่าและเป็น
ผู้ปกครอง ส่วนผู้หญิงนนัด้อยกว่าและเป็นผู้ ถูกปกครอง  ผู้หญิงมีความนุ่มนวลกว่าผู้ ชายในการ
จัดการเรืองต่างๆ มีความตังใจในการดูแลเด็กมากกว่า ส่วนผู้ ชายมีความองอาจกล้าหาญ
เพราะฉะนนัจึงเหมาะทีจะเป็นผู้บงัคบับญัชาผู้หญิง ความเป็นชายถูกจดัให้อยู่ในปริมณฑลของ
ความเป็นเหตผุล ชีวิตสาธารณะ การผลิต ชีวิตทางสงัคมและวฒันธรรม ต่างจากความเป็นหญิง
อยู่ในปริมณฑลของธรรมชาติ ชีวิตส่วนตวัปัจเจกบุคคล ชีวิตในบ้าน (อ้างใน วารุณี ภูริสินสิทธิ,  
2545: 6-7) คูเ่ปรียบตา่งดงักล่าวทําให้ตระหนกัถึงความไม่เทา่เทียมกนัระหวา่งชายหญิง  ผู้หญิงมี
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สถานภาพทางสังคมด้อยกว่าผู้ ชายเนืองจากถูกนําไปเปรียบกับอัตลักษณ์และความหมายที
เหนือกวา่ของผู้ชาย (วิลาสินี พิพิธกลุ,  2543:  101) 

เมือพิจารณาเพศสภาพในสงัคมไทย ความเป็นชายและความเป็นหญิงมีส่วนทีสอดคล้อง
กบัแนวคิดปรัชญาตะวนัตก และมีบางส่วนทีแตกต่างเป็นลกัษณะเฉพาะของสงัคมไทย กล่าวคือ 
ความเป็นชายในสังคมไทย สามารถลําดับโดยแบ่งยุคสมัยตามบริบทสังคมไทยได้เป็น  3 ยุค
ด้วยกนั (กําจร หลยุยะพงศ์, 2539) คือ  

ยุคแรก ความเป็นชายในสังคมไทยได้รับอิทธิพลของศาสนาพุทธและพราหมณ์ รวมถึง
การเมืองการปกครอง กล่าวคือ คติความเชือของศาสนาพุทธและพราหมณ์ให้ความสําคญักับ
ผู้ชาย ยกยอ่ง เชิดชแูละให้ผู้ชายมีโอกาสได้เป็นผู้ สืบทอดศาสนา สามารถบวชเรียน โดยเฉพาะชน
ชนัปกครองมีอํานาจ มีความเป็นผู้ นํา แตใ่นระดบัชาวบ้านอํานาจของความเป็นชายยงัถกูจํากดัอยู่
เพราะอยู่ภายใต้เงือนไขของการแต่งงานแบบมาตุพงศ์  (matrilocal residence) คือการแต่งงาน
เข้าบ้านฝ่ายหญิง เป็นการชว่ยลดทอนอํานาจของผู้ชายลงบ้าง 

ยุคทีสอง ความเป็นชายทีได้รับอิทธิพลจากตะวันตก ชนชนัปกครองหรือชนชนัสูงได้รับ
การศกึษาทงัในและตา่งประเทศรับเอาความเป็นสากลเข้ามาปรับเปลียนวฒันธรรมคา่นิยมตา่ง ๆ 
อิทธิพลจากชาตติะวนัตกซงึเป็นสงัคมแบบชายเป็นใหญ่ รับแนวคิดเรืองอํานาจของผู้ชายถ่ายทอด
มาจากชนชนัปกครองมายงัประชาชนโดยผ่านการให้การศึกษา ทําให้ยอมรับแนวคิดเรืองความมี
อํานาจเหนือกว่าผู้หญิงทุกด้าน สามารถทําประโยชน์แก่ประเทศชาติ นอกจากนียังมีการปฏิรูป
สงัคมการเกษตรให้เป็นระบบอตุสาหกรรม เกิดความต้องการแรงงานชายมากขนึ และการขยายตวั
ของเมืองมีการอพยพครอบครัวมาทํางานในเมือง ด้วยเหตนีุทําให้ผู้หญิงต้องทํางานในบ้าน ไม่ได้
อยู่ภายใต้การดแูลของบ้านฝ่ายหญิง เกิดการแยกครอบครัวเป็นครอบครัวเดียวมากขนึ ผู้ชายจึงมี
อํานาจอย่างเต็มทีในฐานะเป็นผู้หาเลียงครอบครัว  แนวคิดจากตะวนัตกทีสําคญัอีกประการคือ
แนวคิดของปัจเจกบุคคลในยุคสังคมทุนนิยมอุตสาหกรรม  จากเดิมทีผู้ ชายต้องทําทุกอย่างเพือ
ประเทศชาติ เริมเปลียนเป็นการทําเพือประโยชน์ส่วนตวัมาก่อนส่วนรวม  ผู้ชายเริมให้ความสนใจ
ตวัเองมากขนึทงัเรืองการดแูลรูปร่างหน้าตา เครืองแตง่กาย 



3 

 

ยคุทีสาม ความเป็นชายแบบใหม่ในปัจจบุนั ในราวทศวรรษ 1960 เริมมีการเรียกร้องสิทธิ
ของสตรี อิทธิพลจากต่างประเทศทําให้ผู้หญิงรับแนวคิดเรืองความไม่เท่าเทียมกันระหว่างชาย
หญิง จากความเป็นชายทีเน้นเรืองอํานาจทีมีต่อผู้หญิงจึงเปลียนมาเป็นการให้ความสําคญัเรือง
ความเสมอภาคเท่าเทียมกันของทังสองเพศทําให้เกิดความเป็นชายในรูปแบบใหม่ขึนมา  แต่
อยา่งไรก็ตามก็ยงัคงต้องตอ่สู้อคตทิางเพศทีหล่อหลอมฝังรากลกึอยูใ่นสงัคมมาช้านาน  

ในสังคมไทย ความแตกต่างระหว่างความเป็นชายหญิงในสมัยโบราณด้านรูปลักษณ์
ภายนอกผา่นสายตาชาวตา่งชาตแิทบจะแยกกนัไมอ่อกตามที เซอร์ จอห์น เบาว์ริง  (2547 : 13)ได้
กล่าวถึงการแต่งกายของหญิงชายสยามว่า “มีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยในระหว่างเครือง
แตง่กายของเพศ” การแบง่เพศตามความแตกตา่งทางกายภาพของหญิงชายสมยัโบราณ หากจะดู
จากลกัษณะภายนอก การแสดงออกและการตบแต่งร่างกาย เช่น ดจูากผมสนัหรือยาวนนัทําได้
ยาก เพราะลาลูแบร์ได้บนัทึกไว้ว่า ทงัชายหญิงต่างไว้ผมสนัมาก (ชลิดาภรณ์ ส่งสมัพนัธ์, 2551 : 

41) “ชาวยุโรปทีเคยเห็นคนไทยมกักล่าวถึงความลําบากใจทีจะแยกคนไทยว่าเป็นชายหรือหญิง 
เมือมองจากทางด้านหลัง แทบจะไม่มีทางบอกได้เลย” (รูธ เบเนดิคต , 2524: 94) ทังนีอาจ
เนืองจากสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ทําให้การนุ่งห่มมีเพียงน้อยชิน ชายหญิงนุ่งโจงกระเบน 
ไมไ่ด้แตง่กายแบง่แยกเพศสภาพตามการตกแตง่ร่างกายแบบชาวยโุรป 

ส่วนสถานภาพความเป็นหญิงในสังคมไทยนนัไม่ได้ถูกกําหนดอย่างตายตวัแต่มีความ
ยืดหยุ่นโดยจําเป็นต้องพิจารณาควบคู่ไปกับความแตกต่างด้านชนชัน  ความแตกต่างระหว่าง
บทบาทและฐานะของผู้หญิงชนชนัสูงกับผู้หญิงชาวบ้าน   ซึงเป็นผลสืบเนืองจากการเมืองการ
ปกครองแบบเจ้าขนุมลูนาย การเข้ารับราชการของผู้ชาย การอบรมเลียงดใูนแตล่ะสภาพแวดล้อม 
ค่านิยมทียกย่องเพศชายและอคติในแง่ลบทีมีต่อผู้หญิงด้วยกันเอง  รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ชายมี
ภรรยาได้หลายคน ปัจจัยต่างๆเหล่านีทําให้สถานภาพและบทบาทของผู้ หญิงในสังคมไทย
แตกตา่งกนัไป  กลา่วคือ  

ในสมยัโบราณผู้หญิงในชนชนัสงูไม่ทําการผลิตและไม่ทํางานนอกบ้าน ผู้หญิงในชนชนัสงู
จะได้รับการฝึกหดัอบรมให้มีความรู้ในวิชาเฉพาะตามแนวทางของกุลสตรี  ได้แก่ การปรุงอาหาร 
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การประดิษฐ์ดอกไม้แห้ง ดอกไม้สด การเย็บปักถักร้อย ซึงล้วนแต่เป็นงานในครัวเรือน โดยทวัไป
แล้วผู้ หญิงชนชนัสูงจะมีโอกาสได้รําเรียนหนังสือน้อยกว่าผู้ชาย  (บุญยงค์ เกศเทศ, 2517: 543) 
ชีวิตจึงถกูจํากดัให้อยู่แต่ในบ้านหรือวงัเท่านนั ในขณะทีหญิงชาวบ้านจะมีบทบาทสงูในการผลิต 
โดยเฉพาะเวลาสามีถกูเกณฑ์ไปใช้แรงงานให้หลวงเป็นเวลา 3-6 เดือน และเมือสามีกลบัจากการ
ถกูเกณฑ์แรงงานจะใช้เวลาในการพกัผ่อน (กรวิภา บญุซือ, 2548: 125-127) ผู้หญิงชาวบ้านจึงมี
บทบาททางเศรษฐกิจในแง่ทีเป็นกําลังสําคัญในการทํางานบ้านและออกไปทํางานนอกบ้าน  
สถานภาพของหญิงชาวบ้านจึงทดัเทียมหรืออาจเหนือผู้ชายซึงแตกต่างอย่างมากกับผู้หญิงในชน
ชนัสงู อย่างไรก็ตามผู้หญิงก็มิได้มีอิสระเสมอไป หากพ่อแม่ขดัสนอาจนําลูกสาวไปฝากเป็นข้ารับ
ใช้ในบ้านเจ้านาย ผู้ หญิงชาวบ้านจึงมีฐานะเหมือนเป็นสมบัติของผู้ ชายทีสามารถซือขายได้ 
ในขณะทีการแตง่งานของหญิงชนชนัสูงเป็นการร่วมทนุทรัพย์และอํานาจทางการเมือง  เพราะขุน
นางและพ่อค้าซึงสัมพันธ์กับขุนนางอย่างใกล้ชิด สะสมทุนและอํานาจทางการเมืองผ่านสาย
ตระกูลของตน การแต่งงานจึงเป็นเครืองมือในการแลกเปลียนเพือสร้างฐานอํานาจผูกขาดทาง
เศรษฐกิจและการเมือง (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2540: 17) 

ในสมยัก่อนการเปลียนแปลงการปกครอง เริมตงัแต่รัชกาลที 4และ 5 เป็นต้นมา เป็นช่วง
ทีเริมมีการเปลียนแปลงเรืองบทบาทและสถานภาพของสตรีอย่างเป็นรูปธรรม  การเรียกร้องความ
เป็นธรรมให้สตรี เป็นต้นวา่ มีการยกเลิกข้อกําหนดและกฎหมายตา่งๆ ห้ามขนุนางบงัคบัผู้หญิงให้
เป็นเมีย ห้ามคลมุถงุชน ให้นางสนมในราชสํานกัออกไปใช้ชีวิตอย่างสามญัชนได้ โดยเฉพาะการ
เลิกทาส ทําให้ราษฎรชนัสามญัชนมีสถานภาพเท่าเทียมกนัหมด ผู้หญิงไม่ต้องถูกขายเป็นสินค้า
อีกต่อไป ยิงไปกว่านันพระราชบัญญัติการศึกษาทีเปิดโอกาสให้ผู้ หญิงได้รับการศึกษา  และ
อิทธิพลจากตะวันตกทําให้เกิดการเปลียนแปลงวัฒนธรรมไทย  รัชกาลที6 ทรงเห็นว่าการกดขี
ผู้หญิงเป็นความล้าหลงั ระบบการมีภรรยาหลายคน (polygamy) สะท้อนให้เห็นถึงความไม่ศวิิไลซ์ 
(civilization)ของสังคม  ซึงในเวลาต่อมา   รัชกาลที7 ทรงออกกฎหมายผัวเดียวเมียเดียว 
(monogamy law) และการมีภรรยาหลายคนเป็นเรืองผิดกฎหมาย(กรวิภา บญุซือ, 2548: 131) จะ
เห็นได้ว่าในช่วงเวลาดงักล่าวสถานภาพของผู้หญิงเปลียนแปลงไปในทางทีดีขนึนําไปสู่การพฒันา
ชาตใิห้ก้าวหน้าทดัเทียมอารยประเทศ 
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เมือมีการเปลียนแปลงการปกครอง และระบบเศรษฐกิจทุนนิยมส่งผลให้ความแตกต่าง
ของผู้หญิงสองชนชนัสลายลง ภาระการมีครอบครัวสมยัใหมทํ่าให้ทงัผู้ชายและผู้หญิงต้องออกไป
ทํางานนอกบ้ าน (ปรานี  วงษ์ เทศ , 2544: 349) น โยบายพัฒ นาประ เทศไปสู่ ก ารผ ลิต
ภาคอุตสาหกรรม  ส่งผลให้แรงงานจากชนบทหลังไหลเข้าสู่ เมืองหลวง  รัฐเริมมีการจัดทํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ  ในระยะแรกยังไม่มีนโยบายเกียวกับสตรีชัดเจน  จนเมือช่วงปี 
2518-2527 เป็นช่วงทีมีกระแสของทศวรรษสตรีสากล ซงึตรงกบัช่วงของแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที 4  เนือหาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ  จึงเน้นมาทีการพัฒนาสตรี
โดยเฉพาะ 3 ประเด็น คือ ด้านการศกึษา อาชีพ และกฎหมาย แตน่กัวิชาการด้านสงัคมได้ชีให้เห็น
ว่า การพฒันาสตรีในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัดงักล่าว  ส่วนใหญ่ยงัเป็นการ
อบรมวิชาชีพ ทีตอกยําบทบาทของสตรีในสถานะของการเป็นแม่บ้าน และยงัคงอยู่ในกรอบการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งในบทบาทการเป็นแม่ศรีเรือนให้แก่สตรี (กรวิภา บญุซือ, 2548: 140-141) 
แตก็่ถือวา่เป็นจดุเริมต้นในการให้ความสําคญักบัผู้หญิงในสงัคมไทยตอ่ไป 

 แนวคดิเรืองเพศสภาพในยคุสมยัตา่งๆ ดงักล่าวสะท้อนให้เห็นในงานวรรณกรรมได้อีกทาง
หนึงซึงผู้ อ่านรับเข้ามาโดยทีอาจไม่รู้ตัวว่ากําลังตกอยู่ภายใต้แนวคิดเรืองเพศสภาพเนืองจาก
เรืองราวแฝงมากบัเรืองรักๆใคร่ๆ ระหว่างชายหญิงซึงเป็นทีนิยมของผู้อ่านในวงกว้าง กล่อมเกลา
ความคิดเรืองเพศสภาพมาอยา่งแนบเนียน จนรู้สึกว่าแนวคดิเรืองเพศสภาพเป็นเรืองธรรมชาติ อยู่
ในความคุ้นเคย หล่อหลอมจนกลายเป็นชุดอุดมคติของสงัคมทีมีต่อแนวคิดเรืองเพศสภาพ เรือง
ความเป็นชายความเป็นหญิงในสงัคมไทย กลา่วคือ วรรณกรรมประเภทนิยายเข้ามาสู่ประเทศไทย
พร้อมกับอารยธรรมตะวนัตกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พัฒนาการการ
ประพนัธ์เปลียนแปลงอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไปเมือประชาชนเริมมีการศกึษาพร้อมๆกบัความก้าวหน้า
ด้านการพิมพ์ มีวารสารลงเรืองอ่านเล่นแบบใหม่ทีรับอิทธิพลจากตะวนัตกประเภทร้อยแก้วเข้ามา
แทนทีวรรณกรรมประเภทร้อยกรองและเรืองจกัรๆวงศ์ๆ  เช่น ลกัวิทยา วารสารรายเดือนทีลงเรือง
แปลขนาดยาวเรือง “ความพยาบาท” แปลจาก นวนิยายภาษาองักฤษชือ แวนเดตตา (Vandetta) 
บทประพันธ์ของของแมรี คอเรลรี เป็นนวนิยายภาษาไทยเรืองแรกและเป็นนวนิยายในแบบแผน
ตะวนัตกเรืองแรกของไทย เป็นต้น บนัเทิงคดีประเภทเรืองสนัและนวนิยายของตะวันตก รวมถึง
เรืองแปลจากภาษาตา่งประเทศมีอิทธิพลอยา่งมาก ในระยะแรกแนวเรืองเป็น   นวนิยายรัก อาชญ
นิยาย และนวนิยายผจญภัย (สุพรรณี วราทร, 2519: 58-79) เน้นเรืองราวความรักระหว่างตัว
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ละครชายหญิง ชิงรักหกัสวาท รักระหว่างชนชนั กลา่วได้วา่เรืองแนวโรมานซ์ระยะแรกทีรับอิทธิพล
จากตะวนัตกนี  แม้ว่าจะเป็นเรืองเรืองราวผจญภัยหรือทีเรียกว่า “นวนิยายโรมานซ์แนวจกัรวรรดิ
นิยม” (Imperialist romance) (นัทธนัย ประสานนาม, 2555: 29) นวนิยายอาชญากรรม ก็ยงัคง
ดําเนินเรืองควบคู่ไปกับเรืองราวความรักของชายหญิงแต่มีเหตกุารณ์ในเรืองแปรไปตามรูปแบบ
แนวเรืองของนวนิยาย 

นวนิยายมีพฒันาการด้านการประพนัธ์ให้เป็นแบบไทยในยคุถดัมา เช่น เรืองลกูผู้ชายของ          
ศรีบูรพา นวนิยายมีนยัทีบอกถึงคณุสมบตัิของสภุาพบรุุษ และเนือหาของนวนิยายก็แสดงให้เห็น
ถึงคณุสมบตัิตา่งๆ ทีรวมกนัเป็นบุคลิกภาพของสภุาพบุรุษในอดุมคติของผู้แตง่ (วิภา กงกะนนัท์ , 
2540: 296-332) การสร้างสรรค์ผลงานเป็นของผู้ มีความรู้ทีได้รับการศึกษา การสืบทอดแนวคิด
เรืองเพศทีเป็นโลกทศัน์ของนกัเขียนจึงได้รับอิทธิพลจากตะวนัตกมาโดยปริยาย นวนิยายโรมานซ์
จึงมิใช่รับมาเฉพาะรูปแบบเท่านนั แต่ความคิดเรืองเพศสภาพก็ได้ถูกปลูกฝังเป็นค่านิยมให้แก่
ผู้อา่นทีจะเห็นได้จากตวัละครในนวนิยาย 

กรอบความคิดเกียวกับเรืองเพศทีรับมาก็สอดรับกับสภาพสังคมแบบชายเป็นใหญ่ 
(Patriarchy) ซึงปรากฏในการสร้างตวัละคร โครงเรือง ฉาก สถานการณ์ต่างๆ  เน้นเรืองราว“รักๆ
ใคร่ๆ” (love affairs) อนัถือเป็นปรากฏการณ์ไหลเวียนอยู่รอบตวัและอยู่ในวิถีแห่งชีวิตประจําวนั 
นอกจากนี โลกในนวนิยายโรมานซ์เป็นโลกทีใกล้ชิดอย่างมากกบัชีวิตคนร่วมสมยั (กําจร  หลยุยะ
พงศ์และสมสขุ  หินวิมาน, 2552: 128-131) เพราะเห็นวา่เป็นเรืองธรรมชาติ เหมาะสมตามบรรทดั
ฐานของสงัคม (norm) แม้นวนิยายโรมานซ์จะผูกโยงอยู่กับขนบแนวคิดเรืองความรักแบบรักต่าง
เพศ (heterosexual) แต่การเล่นกับประเด็นเรืองเพศแสดงให้เห็นถึงความพยายามทีจะทําให้เกิด
การตงัคําถามเรืองความไมเ่ทา่เทียมกนัของชายหญิง หรือความเป็นหญิงชายทีถกูสงัคมกําหนดว่า
เป็นสิงทีแน่นอนตายตวั เป็นความจริงแท้ คําถามเหล่านีถูกนําเสนอขึนมาให้ชดัเป็นรูปธรรมเมือ
ปรากฏตวัละครในลกัษณะ “ตวัละครสวมบทบาทเพศตรงข้าม”  

ตวัละครสวมบทบาทเพศตรงข้ามพบมากและเป็นลักษณะเฉพาะของนวนิยายโรมานซ์ 
ทงันีอาจสืบทอดขนบการสร้างตวัละครดงักล่าวมาตงัแตเ่รืองจกัรๆวงศ์ๆ ทีเป็นเรืองเลา่อีกประเภท
หนึงซึงสงัคมไทยคุ้นเคย การปลอมแปลงตวัในเรืองจกัรๆวงศ์ๆใช้เพือปฏิบตัิภารกิจ เช่น นางเอก
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ปลอมตัวเป็นชายเพือออกรบแทนพระเอกอย่างในเรืองแก้วหน้าม้า หรือนางบุษบาปลอมเป็น
พราหมณ์อณุากรรณออกตามหาอิเหนา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ตวัละครสวมบทบาทเพศตรงข้าม
ในนวนิยายโรมานซ์ปัจจุบนันนัมีความน่าสนใจในเรืองของการนําเสนอแนวคิด บริบทสงัคมและ
วฒันธรรมทีมีความซับซ้อนมากขึน เรืองเพศถูกหยิบยกขึนมาเป็นประเด็นทางสังคมเนืองจาก
สงัคมเปิดรับความหลากหลายทางเพศมากขนึ  มีการตงัคําถามถึงนิยามการจดัประเภทความเป็น
ชายหรือความเป็นหญิง  การเรียกร้องสิทธิทางเพศชดัเจนขนึ นวนิยายโรมานซ์น่าจะเป็นทางออก
หนึงทีกล่าวถึงความซับซ้อนในประเด็นเรืองเพศในปัจจุบันได้ โดยพิจารณาจากตัวละครสวม
บทบาทเพศตรงข้ามทีมีความพิเศษ   มีศิลปะในการนําเสนอ  และใช้จินตนาการสร้างความ
แตกต่างในรูปแบบทีหลากหลายให้แก่ตวัละครทีอยู่ภายใต้เงือนไขรักต่างเพศ  ทงันีการเล่นกับ
จินตนาการในการสร้างบคุลิกลกัษณะตวัละครก็จะแตกตา่งไปจากนวนิยายทีกลา่วถึงตวัละครทีมี
ความหลากหลายทางเพศหรือรักเพศเดียวกนัด้วย    

ตัวละครสวมบทบาทเพศตรงข้ามในทีนีเป็นลักษณะเฉพาะของนวนิยายโรมานซ์ที
กําหนดให้ตวัละครสามารถสวมบทบาทเพศตรงข้ามได้โดยทีตวัละครในเรืองเชือและเข้าใจว่าตวั
ละครเป็นแบบนนั กลา่วคือตวัละครเป็นชายจริงหญิงแท้ มีรสนิยมทางเพศเป็นแบบรักตา่งเพศตาม
ขนบของนวนิยายโรมานซ์  ไม่ได้อยู่ในประเภทของบุคคลทีมีความหลากหลายทางเพศ เช่น เกย์ 
กะเทย (ชายรักชาย) หรือ ทอม ดี (หญิงรักหญิง) แต่ตวัละครใช้การสวมบทบาทประหนึงว่าเป็น
เพศตรงข้าม เชน่ ตวัละครหญิงปลอมตวัเป็นชายโดยการตดิหนวด รัดหน้าอก ตดัผมสนั หรือแสดง
อุปนิสัยบุคลิกอย่างผู้ ชาย  หรือตัวละครชายปลอมตัวโดยการสวมวิกผม เสริมหน้าอก สวม
บคุลิกลกัษณะแบบผู้หญิง  หรือการใช้แฟนตาซีสลบัร่างให้ไปอยู่ในร่างกายของเพศตรงข้าม  เป็น
ต้น ตวัอย่างตวัละครสวมบทบาทเพศตรงข้ามเช่น นายทดั  ในเรืองทดัดาว บุษยา เจ้าจ้อยในเรือง
โสมส่องแสง ธันวาในเรืองคณุแม่จําแลง รมิดาในเรืองคณุพ่อหวานแหวว ใบไผ่ในเรืองแม่ค้าขนม
หวาน ชวาในเรืองแม่ดอกสวะ เพรียวในเรืองพิมมาลา เป็นต้น  ตวัละครเหล่านีจดัเป็นแฟนตาซี
ของเรืองแนวโรมานซ์ อย่างไรก็ตาม ผู้ วิจัยไม่รวมการสวมบทบาทเพศตรงข้ามของตวัละครทีมี
พฤติกรรมทางเพศแบบรักเพศเดียวกันไว้ในนวนิยายกลุ่มนี เนืองจากนวนิยายทีกล่าวถึงตวัละคร
รักเพศเดียวกันนนัน่าจะอยู่ในประเภทสะท้อนสังคมทีกล่าวถึงความหลากหลายทางเพศอย่าง
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ชดัเจน  เหตทีุผู้วิจยัสนใจประเด็นการสวมบทบาทเพศตรงข้ามโดยเลือกศกึษาในนวนิยายโรมานซ์
เพราะนวนิยายประเภทนีมีเป็นทีนิยมในวงกว้างในหมู่นักอ่าน และถูกนํามาผลิตซําเป็นละคร
โทรทศัน์อย่างตอ่เนือง ความเป็นประชานิยมดงัทีกล่าวมานีจงึทําให้นวนิยายโรมานซ์น่าจะมีความ
ใกล้ชิดและเข้าถึงระบบความคดิเกียวกบัเรืองเพศในสงัคมได้อย่างนา่สนใจ 

เมือสงัคมนิยามเรืองเพศให้เป็นชายหรือหญิง เมือบคุคลเข้าไปเป็นสมาชิกของสงัคมก็ต้อง
ทําตามกฎเกณฑ์ทีสังคมกําหนดให้   บทบาททางเพศจึงเป็นสิงทีต้องสวมบทบาทตามสังคม
เช่นเดียวกนั หากมีการปรับเปลียนบทบาททางเพศซึงไม่สอดคล้องกบัสงัคมอาจถูกมองว่าเป็นผู้ มี
พฤติกรรมข้ามเพศ การสวมบทบาทจากหญิงเป็นชาย หรือชายเป็นหญิงเป็นการสวมบทบาท
เลียนแบบตัวต้นแบบชายจริงหญิงแท้  ซึงเป็นกระบวนการเลียนแบบความเป็นชายหญิงตามที
สงัคมกําหนดให้ มิใช่การเกิดขึนเองตามธรรมชาติ ตวัละครทีสวมบทบาทเพศตรงข้ามจะยงัคงมี
ความกํากึงโดยเป็นชายก็ไม่ใช่หญิงก็ไม่เชิง ความเป็นหญิงหรือชายทีสวมบทบาทนนัจึงเป็นการ
ประดษิฐ์สร้างขนึ ไมว่า่จะเป็นการสวมเสือผ้าเพศตรงข้าม หรือสวมบคุลิกเพศตรงข้ามก็ตาม 

การสวมบทบาทเพศตรงข้ามด้วยการสวมเสือผ้าเพศตรงข้ามไม่ใชก่ารสนองความต้องการ
สว่นบคุคลเพียงประการเดียว แตเ่ป็นการกลบัไปตงัคําถามถึงกบับรรทดัฐานของสงัคมทีจํากดัให้มี
เพศเพียงสองเพศเท่านัน เบลล์ ฮุกส์ (bell hooks) นักวิชาการสายเฟมินิสต์ได้กล่าวถึงการสวม
เสือผ้าเพศตรงข้ามไว้วา่ 

Cross-dressing, appearing in drag, transvestism, and transsexualism 

emerge in a context where the notion of subjectivity is challenged, where identity 

is always perceived as capable of construction, invention, change. Long before 

there was ever a contemporary feminist moment, the sites of these experiences 

were subversive places where gender norms were questioned and challenged.       

                                                                (bell  hook, 1996:  215) 

กล่าวได้ว่า การสวมเสือผ้าเพศตรงข้ามเป็นการแสดงออกทีนําไปสู่การตงัคําถามกับ
ข้อกําหนดของสังคม การแสดงออกดังกล่าวสามารถประกอบสร้าง ประดิษฐ์ขึน หรือเป็นการ
เปลียนแปลงความคิดทีเป็นบรรทดัฐาน (norms) เรืองเพศของสงัคมได้  เมือตวัละครสวมบทบาท
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เพศตรงข้ามด้วยการปลอมตวั ปิดบงั อําพราง ซ่อนเร้น ซึงจดัวา่เป็นศลิปะของการแสดงอย่างหนึง 
การแสดง (acting) หรือการสวมบทบาท (performing) นนั ทําให้เห็นว่าความเป็นชายหรือความ
เป็นหญิงแท้จริงแล้วเป็นการแสดงบทบาทตามทีสงัคมกําหนด ดงันนัเรืองเพศจึงไม่ใช่สิงทีเกิดขึน
ตามปกติห รือธรรมชาติ  (Babuscio, 2004:  122-127) ตัวอย่ างเช่น  เค รืองแต่งกายเป็น
เครืองหมายของสถานภาพ เพศสภาพและวยัของผู้สวมใส่ การสวมบทบาทเพศตรงข้ามโดยอาศยั
การสวมเสือผ้าเพศตรงข้ามจึงเป็นการละเมิดกฎเกณฑ์ได้ เป็นต้นว่า เรืองโสมส่องแสง เจ้าจ้อย
หรือเจ้านางรอยคําใช้การสวมเสือผ้าเพศตรงข้ามและหยิบยืมบทบาทความเป็นชายแสดงออกมา 

ผู้วิจยัจะแสดงให้เห็นการวิเคราะห์ประเดน็ดงักลา่วในเบืองต้น ดงันี 

เรืองโสมส่องแสง เจ้านางน้อยแห่งเวียงสรองปลอมตวัเป็นเด็กชาย อาศยัการหยิบยืม
ลกัษณะความเป็นชายผา่นเสือผ้า อําพรางความเป็นหญิงด้วยการใช้ผ้าพนัศีรษะปิดบงัเส้นผมยาว
สลวยทีมุน่ม้วนเก็บไว้ เมือถกูล้มล้างราชวงศ์เจ้านางน้อยหนีออกจากวงั จําต้องพรางตวัด้วยเครือง
แต่งกายแบบเด็กชายเร่ร่อน สถานภาพความเป็นหญิงสูงศกัดิถูกเก็บงําเอาไว้ภายใต้เครืองแต่ง
กายมอมแมมอย่างเด็กผู้ชาย ด้านหนึงทําให้เจ้าจ้อยสามารถอําพรางเพศและสถานภาพทีแท้จริง
ได้ชวัคราว เป็นการละเมิดกรอบกฎเกณฑ์ทีเจ้าจ้อยถูกกําหนดให้เป็นกุลสตรีชนัสูงและทําให้เจ้า
จ้อยสามารถพ้นออกมาจากกฎเกณฑ์นนั อีกด้านหนึงเสือผ้าช่วยสลายความเข้มงวดในเรืองเส้น
แบง่ระหว่างชนชนัให้พร่าเลือนลง ทําให้ตวัละครได้สมัผสัความเป็นชนชนัล่างของสงัคม รวมไปถึง
การอาศัยคราบของเด็กชายเปิดโอกาสให้เจ้าจ้อยได้เรียนรู้โลกภายนอกวัง ยิงไปกว่านัน เรือง
การเมืองถกูจดัวางให้เป็นเรืองของผู้ชาย การอยู่ในสถานภาพของผู้ชายทําให้เจ้าจ้อยได้เข้าไปรับรู้
เรืองการเมืองและมีสว่นร่วมกบัขบวนการกู้ชาตไิด้  

อย่างไรก็ตามแม้ว่าการละเมิดกรอบของเจ้าจ้อยด้วยการสวมบทบาทเป็นเด็กผู้ชายจะทํา
ให้ดเูหมือนเปิดโอกาสในหลายๆ ด้าน แตใ่นขณะเดียวกันตวัละคร cross-dressing ยงัมีข้อจํากัด
ในนวนิยายโรมานซ์คือ มีความเป็นชายแบบครึงๆกลางๆ สืบเนืองจากข้อจํากดัด้านสรีระ เป็นต้น
วา่ มีร่างเล็ก หรือมีหน้าตากระจุ๋มกระจิม ลกัษณะทีเป็นผู้ชายไมส่มชายทําให้ตวัละครมกัจะถกูล้อ 
เย้ยหยนัจากตวัละครทีเป็นชายจริงหญิงแท้ การจะทําให้ผู้ อืนยอมรับนนัจงึต้องใช้การพิสจูน์ตวัเอง 

ลกัษณะดงักล่าวยิงขบัเน้นความหมายทีว่าความเป็นชายเป็นเพียงการสวมบทบาททีถูกหยิบยก
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มาใช้ในยามคบัขนัชวัระยะเวลาหนงึ ยิงเลียนแบบความเป็นชายได้สมกบัชายแท้มากขนึเท่าไหร่ ก็
ยิงเน้นยําว่าความเป็นชายนนัไม่ได้เกิดขนึเองตามธรรมชาติ แตเ่ป็นการประดิษฐ์ขนึให้สอดคล้อง
กบัความเป็นชายทีสงัคมกําหนดให้เป็นนนัเอง 

นอกจากการสวมเสือผ้าเพศตรงข้ามจะทําให้ตวัละครสามารถละเมิดออกไปจากข้อจํากดั
ของเพศสรีระได้ชวัคราวแล้ว ยงัมีการสวมบทบาทเพศตรงข้ามอีกรูปแบบหนึงทีตวัละครพยายาม
ก้าวข้ามกฎเกณฑ์ทางเพศสภาพ (cross-gender role) โดยทีตวัละครนนัไม่ได้เปลียนแปลงเพศ 
ยังคงอยู่ในเพศสรีระดังเดิม แต่เป็นการสวมบทบาท (perform) แสดง (acting) จนมีลักษณะ
เหมือนเพศตรงข้าม อย่างไรก็ตาม  การสวมบุคลิกลกัษณะ พฤติกรรม กิจวตัร อุปนิสยัทีขดัแย้ง
ตรงข้ามกับเพศสรีระดังกล่าวไม่ได้หมายรวมถึงรสนิยมรักเพศเดียวกัน นวนิยายจํานวนหนึง
นําเสนอตวัละครทีพยายามก้าวข้ามกฎเกณฑ์ของเพศสภาพ  ทําให้เกิดการตงัคําถามในประเด็น
ทีว่าเพศชายและเพศหญิงได้ถูกกําหนดด้วยสรีระมาตงัแต่กําเนิดจริงหรือ  แต่ผลการศึกษาของ
นกัวิชาการด้านสตรีนิยมหลายท่านเสนอว่า ความเป็นชายและความเป็นหญิง พฤติกรรมของเพศ
ชายและเพศหญิงไม่ได้มีมาแตกํ่าเนิด แตเ่ป็นคณุสมบตัทีิถกูกําหนดขนึโดยสงัคมทีถกูครอบงําดงัที 
ซีโมน เดอ โบบัวร์ กล่าวไว้ว่า ผู้ หญิงไม่ได้เกิดมาเป็นผู้ หญิง “แต่ถูกทําให้เป็นผู้ หญิง” โดยมี
ข้อกําหนดกฎเกณฑ์ทางสงัคมมาบง่ชีให้เป็น  

One is not born, but rather becomes a woman. No biological,  

psychological,  or economic fate determines the figure that the human female 

present in society; it is civilization as a whole that produces this creature, 

intermediate between male and eunuch, which is described as feminine  

(Simone de Beauvoir, 1993: 281)   

กล่าวได้ว่าความเป็นหญิงถูกสร้างขนึโดยข้อกําหนดของสงัคมเป็นทีตงั อย่างไรก็ตามคํา
กล่าวนีก็ทําให้เกิดการตงัคําถามถึงการสร้างความเป็นชายอีกทางหนึง เมือสงัคมกําหนดให้ความ
เป็นหญิงอยู่ตรงข้ามกับความเป็นชาย ย่อมต้องมีข้อกําหนดทีแบ่งแยกให้มีความแตกต่างกันไป  
ประเด็นดงักล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ Judith Butler (1993) ทีมองว่าการแบ่งแยกความเป็น
ชายหญิงเป็นการบงัคบัจากกฎเกณฑ์ของสงัคมทีเข้ามาควบคมุจดัประเภทตวัตนทางเพศ    การ
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สร้างอตัลกัษณ์ที บทัเลอร์นําเสนอคือเราไม่สามารถหลีกหนีกฎทีสงัคมกําหนดขนึได้ในเมือยงัต้อง
เป็นสมาชิกร่วมกันในสังคม การทําตามกฎหรือยอมเข้าไปอยู่ภายใต้อํานาจกฎเกณฑ์ทีสังคม
กําหนดเอาไว้เป็นเงือนไขทีทําให้เกิดการสร้างอตัลกัษณ์ของตวัเองด้วย  

นวนิยายโรมานซ์เปิดโอกาสให้มีการสวมบทบาทสลบัเพศ การทําให้เป็นหญิงหรือเป็นชาย
โดยให้ผู้หญิงมีคณุลกัษณะของความเป็นชาย และผู้ชายมีคณุลกัษณะของความเป็นหญิงซึงไม่
เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสงัคมจะถูกขยายให้ชดัเจนขึน นวนิยายโรมานซ์มกัจะขบัเน้นการสวม
ลกัษณะทีเป็นคู่ตรงข้ามให้แก่ตวัละครเพือทําให้เห็นความขดัแย้งชดัเจนและเป็นรูปธรรมยิงขึน 
เช่น การทําให้ตวัละครชายมีอุปนิสัยทีดูขดัแย้งกับบรรทดัฐานของสงัคมทีกําหนดให้ผู้ชายต้อง
เป็นผู้ นํา เข้มแข็ง ส่วนผู้ หญิ งเป็นผู้ ตาม  อ่อนหวาน  และอ่อนแอ  แต่นวนิยายกลับสลับ
คณุลกัษณะดงักล่าวให้ไปอยู่ในตวัละครชายคือให้ตวัละครชายเป็นคนอ่อนโยน นุ่มนวลส่วนตวั
ละครหญิงกลบัห้าวหาญ เข้มแข็ง เป็นต้น 

ตวัอย่างการวิเคราะห์กรณีดงักล่าวในเบืองต้นคือเรืองแหวนดอกไม้ ของดวงตะวนั สิงห์
พระเอกของเรืองเป็นชายหนุ่มรูปร่างหน้าตาดีสมชายชาตรีแต่กลับมีอาชีพเป็นนักจัดดอกไม้ 
บุคลิกของสิงห์เป็นคนอ่อนโยน นุ่มนวล ต่างจากนางเอกของเรืองคือ  แหวน คอลัมนิสต์สาว
สมยัใหม่ แกร่งกล้า ห้าวหาญ และพดูจาโผงผาง คณุลกัษณะทีดขูดัแย้งกบัมายาคติเรืองเพศของ
สงัคมทําให้ตวัละครมีลกัษณะทีแตกตา่งจากสมาชิกคนอืนๆ ในครอบครัวของทงัคู ่กล่าวคือ ทงัคู่
อยู่ในครอบครัวแบบอนรัุกษ์นิยม มีพ่อเป็นหวัหน้าครอบครัว  พีน้องมีครอบครัวอยู่กนัพร้อมหน้า
แต่ก็มีปัญหาเกิดขึนในครอบครัวอยู่เป็นประจํา ตวัละครเอกทงัคู่ครองตวัเป็นโสดไม่มีวีแววจะ
แต่งงานหรือสร้างครอบครัว  ทําให้บุคคลรอบข้างคลางแคลงใจในพฤติกรรมทีขัดแย้งกับเพศ
สรีระและเห็นว่าทังคู่ผิดปกติ ความกังวลลุกลามไปถึงระดับทีตัวละครทังสองทําให้สถาบัน
ครอบครัวไม่มันคง สมาชิกในครอบครัวจึงพยายามเข้ามาจัดแจงให้ตัวละครกลับเข้าสู่ระบบ
กฎเกณฑ์ทางสังคม ครอบครัวเข้ามามีผลต่อสถานภาพตัวละครทังสองโดยการบีบคันและ
พยายามจดัระเบียบให้สิงห์และแหวนซึงเป็นตวัละครเอกกลบัคืนสู่ความเป็นธรรมชาติและความ
เหมาะสมตามบรรทดัฐานทางสงัคม  โดยเฉพาะเรืองการสร้างครอบครัวทีสมบรูณ์ ซึงประกอบไป
ด้วย สามี ภรรยาและให้กําเนิดบุตร ทงันีนวนิยายแสดงให้เห็นถึงปฏิกิริยาของตวัละครเอกเองที
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จะจดัการกบัตวัเองและตอ่บคุคลแวดล้อม รวมถึงแสดงให้เห็นปฏิกิริยาของสงัคมทีมีตอ่ตวัละคร
ทีสวมบทบาทเพศตรงข้าม นวนิยายแสดงให้เห็นว่าความแปลกแยกแตกตา่งระหวา่งตวัละครเอก
กบัสมาชิกในครอบครัวไม่ได้ทําให้เกิดปัญหา แตปั่ญหาทีเกิดขนึในครอบครัวกลบักลายเป็นเรือง
ของสมาชิกในครอบครัวทีมีทิฐิ ถือว่าสามีมีอํานาจเหนือภรรยา ในทีสุดตัวละครเอกทังสองที
แปลกแยกจากคนในครอบครัวกลบัเป็นคนกลางคลีคลายปัญหาได้อย่างดี 

นอกจากสองประเด็นทีกล่าวมาข้างต้นแล้ว จินตนาการเรืองการสวมบทบาทเพศตรงข้าม 
ในนวนิยายโรมานซ์ยังตงัประเด็นคําถามเรืองการแบ่งเพศตามสรีระภายนอกกับจิตวิญญาณ
ภายในวา่ จําเป็นหรือไม่ทีจะต้องสอดคล้องกนั  นวนิยายขยายประเด็นนีให้เห็นวา่ร่างกายเป็นเพศ
ใดก็ไม่จําเป็นว่าตัวตนภายในจะเป็นเพศนันเสมอไป โดยใช้จินตนาการเหนือจริง เวทมนตร์  
ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาตมิาทําให้เห็นว่าหากเกิดการสลบัเพศสลบัร่างโดยจิตวิญญาณของคน
เพศหนึงเข้าไปอยู่ใน ร่างของเพศตรงข้าม  การสวมบทบาทนนัจะมีความสําคญักบัการอยู่ร่วมกับ
คนในสงัคมได้อย่างไร ความขดัแย้งของสรีระกับสํานึกภายในไม่ต่างอะไรกับบุคคลทีถูกเรียกว่า
เป็นเพศทีสาม  การสวมบทบาทเพศตรงข้ามประเภทนีเป็นการกําหนดลักษณะภายนอกภายใน  
เกิดขนึจากการทีคนในสงัคมต้องทําตามกฎเกณฑ์ข้อปฏิบตัิของสงัคมทีใช้ในการควบคมุคนให้อยู่
ร่วมกนั 

การสวมบทบาท (Performing) เป็นสิงทีแยกไม่ออกระหว่างการกระทํา (acting) กับการ
สวมบทบาท (performing)ในชีวิตประจําวัน   ตราบใดทียังอยู่ในสังคม  สงัคมจะเข้ามากําหนด
บทบาทในการแสดงออกว่าผู้หญิงต้องทําตวัอย่างไร ผู้ชายต้องทําตวัอย่างไร และควรมีพฤติกรรม
อย่างไรในสงัคมทีอยู่นนั  ตราบใดทียงัเป็นส่วนหนึงในสงัคม (social subject)  การแสดง(acting) 
ก็คือการสวมบทบาท (performing) เพราะเป็นการทําตามตวับททีสงัคมกําหนดไว้แล้วว่าจะต้อง
เล่นบทอย่างไร  จะต้องแสดงพฤติกรรมอย่างไร  ซึงการแสดงพฤติกรรมในแต่ละครังก็อาจ
แปรเปลียนไปตามตวัแปรต่างๆ เช่น ตอนทีอยู่ในทีสาธารณะ กฎเกณฑ์ทางสังคมจะกําหนดให้
แสดงพฤติกรรมอยา่งหนึง แตเ่มือกลบัเข้าสู่พืนทีสว่นตวัซงึปราศจากกฎเกณฑ์ทางสงัคมทีควบคมุ
พฤติกรรม ตวัตนอีกลกัษณะหนงึก็จะปรากฏออกมา(James C. Scott, 1990: 34-35) 
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ตวัอย่างการวิเคราะห์ประเด็นนีในเบืองต้นคือนวนิยายเรืองพิมมาลา นวนิยายเรืองนีใช้
ประเดน็เรืองการสลบัเพศจากชายให้กลายร่างเป็นหญิง เพือใช้เป็นบทลงโทษผู้ชายเจ้าชู้ ให้ได้รับรู้
ถึงความลําบากของผู้หญิงซึงมีมากมาย อีกทงัผู้หญิงมักถูกเอาเปรียบจากผู้ชาย เพรียวพระเอก
ของเรืองถูกนางฟ้ารัมภาสาปให้เป็นร่างเป็นหญิงชือพิมมาลาและต้องเผชิญชะตากรรมที
ยากลําบากทําให้เพรียวได้รับรู้และเข้าใจถึงความเป็นหญิงมากขึนเป็นลําดบั การแสดงออกของ
เพรียวในระยะแรกจะมีลกัษณะของความขดัแย้งระหวา่งเพศสภาพกบัเพศสรีระอยา่งชดัเจน ทําให้
บคุลิกทีแสดงออกไปเหมือนกบักะเทย ร่างเป็นหญิงแตมี่จิตใจเป็นชาย ตวัละครในเรืองตา่งรู้สึกถึง
ความผิดปกตินีแต่สามารถยอมรับได้  พิมมาลาก็สัมผัสได้ถึงความประดักประเดิดของการ
แสดงออกของตวัเอง จนในทีสดุนําไปสู่การปรับเปลียนพฤติกรรมการแสดงออกในทีสาธารณะให้
เป็นหญิงให้สมกับร่างทีอาศยัอยู่แม้จิตวิญญาณจะเป็นชายก็ตาม แต่เมือกลบัเข้าสู่พืนทีส่วนตวั
เพรียวก็สามารถแสดงความเป็นตวัตนหรือความเป็นชายได้ การเปลียนร่างและสวมบทบาทเป็น
หญิงของเพรียวในร่างพิมมาลา  ทําให้เพรียวสามารถใช้ประโยชน์จากร่างพิมมาลาโดยสามารถ
กระชากหน้ากากนกับวชปลอมทีเข้ามาปอกลอกครอบครัวของนํานวลให้รอบพ้นความเดือดร้อน
ไปได้ด้วยดี ลักษณะดงักล่าวสอดคล้องกับแนวคิดเรืองเพศทีว่า การแสดงออกเรืองเพศนนัเป็น
พฤติกรรมทีสงัคมกําหนดขนึ จะแสดงออกอย่างไรก็อยู่ทีสงัคมกําหนดให้และสามารถใช้ประโยชน์
จากการสวมบทบาทให้สอดคล้องนนัได้หรือไม่ ตอ่เมืออยู่ในพืนทีส่วนตวัก็แสดงออกก็จะสามารถ
เปิดเผยตวัตนทีจริงแท้ออกมาได้อยา่งอิสระ  

ผู้วิจยัเห็นวา่การปรากฏตวัละครสวมบทบาทเพศตรงข้ามในนวนิยายทีมีความหลากหลาย 
อีกทังรูปแบบของการสวมบทบาทเพศตรงข้ามนันมีผลต่อเรืองแนวโรมานซ์ ซึงจัดได้ว่าเป็น
ลักษณะเฉพาะของนวนิยายประเภทนี  และการสวมบทบาทเพศตรงข้ามในนวนิยายมีความ
สืบเนืองนบัตงัแตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนัจงึนา่สนใจวา่ในสภาวะของโลกสมยัใหม่ เรืองเพศเป็นประเด็น
ทีมีความหลากหลายและสงัคมให้ความสนใจ การสวมบทบาทเพศตรงข้ามทีปรากฏในนวนิยาย 
เชือมโยงกบับริบทเรืองเพศ สงัคมและวฒันธรรมไทยอย่างไร จึงยงัมีการสร้างสรรค์และผลิตซําใน
รูปแบบนวนิยายตลอดจนละครโทรทศัน์ทีได้รับความนิยมอยา่งตอ่เนือง 
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1.2  ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. ศกึษารูปแบบของตวัละครสวมบทบาทเพศตรงข้ามในนวนิยายโรมานซ์ 

 2. ศึกษาความหมายและความสําคญัของการสวมบทบาทเพศตรงข้ามทีปรากฏในนว
นิยาย เชือมโยงกบับริบทเรืองเพศ สงัคมและวฒันธรรมไทย 

 

1.3  สมมตฐิานของการศึกษา 

นวนิยายโรมานซ์ใช้การสวมบทบาทเพศตรงข้ามทําให้ตวัละครมีลกัษณะโดดเดน่ตา่งจาก
ตวัละครอืน ในลกัษณะชายก็ไม่ใชห่ญิงก็ไม่เชิง ความคลมุเครือทางเพศนนันําไปสู่การละเมิดและ
การตอกยํากฎเกณฑ์ทีกําหนดในเรืองเพศ กล่าวคือ นอกจากเปิดโอกาสให้ตวัละครแสดงบทบาท
นอกกรอบทีสงัคมกําหนดแล้ว ยงัเป็นการตอกยําให้วา่การสวมบทบาทเพศตรงข้ามก็ยงัไมส่ามารถ
ก้าวข้ามกรอบแนวคิดแบบปิตาธิปไตยทียังคงดํารงอยู่อย่างเข้มแข็งในสังคมไทยไปพร้อมกัน 
อยา่งไรก็ตาม   นวนิยายก็เป็นชอ่งทางทีแสดงให้เห็นวิธีการปรับตวัและทําความเข้าใจเรืองเพศ ชน
ชนั เชือชาต ิเพือเผยให้เห็นมายาคตแิละสลายความขดัแย้งเรืองเพศในสงัคมได้อีกทางหนงึ  

 

1.4  นิยามศัพท์ 

การข้ามเพศ (cross-gender) หมายถึง การพยายามก้าวข้ามกฎเกณฑ์ทางเพศสภาพ 
จากเพศหนงึไปเป็นอีกเพศหนงึ จากชายเป็นหญิง หรือหญิงเป็นชาย  

การสวมบทบาท (performing) หมายถึง การสวมบุคลิกลักษณะ พฤติกรรม การ
แสดงออก กิจวตัร อปุนิสยัภายนอกว่าเป็นเพศใดเพศหนึง ทงันีในการศกึษาครังนีการสวมบทบาท
เพศตรงข้าม จึงเป็นการสวมบุคลิกลักษณะ พฤติกรรม กิจวัตร อุปนิสัยการแสดงออกทีขัดแย้ง   
ตรงข้ามกบัเพศสรีระภายนอกเทา่นนั เมือตวัละครสวมบทบาทแสดงออกเป็นเพศตรงข้ามแล้ว  ตวั
ละครยงัคงมีรสนิยมทางเพศเป็นแบบรักตา่งเพศอยู่ ไมไ่ด้หมายรวมถึงบคุคลทีมีความหลากหลาย
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ทางเพศ เช่น กะเทย ทอม ดี เกย์ รสนิยมทางเพศแบบรักเพศเดียวกนั ไม่ได้เกียวข้องกบัความรู้สึก
ภายใน ตวัละครไมไ่ด้เปลียนรสนิยมทางเพศไปตามเพศทีสวมบทบาทนนัเอง 

 

1.5  ขอบเขตของการศึกษา 

อิราวดี ไตรลงัคะ(2546 : 18-19) อ้างถึงเดวิด ลอดจ์ ได้กล่าวถึงลกัษณะเรืองแนวโรมานซ์
ไว้ว่าจะต้องมีโครงสร้างหลักคือเรืองการเลือนความสมความปรารถนาในความรักของตัวเอก
ออกไปโดยการสร้างอุปสรรคลักษณะต่างๆ ผลก็คือทําให้ตัวเอกเกิดความกังวลใจและความ
อ่อนไหวของอารมณ์  ความน่าสนใจของเรืองจึงอยู่ทีการนําเสนออารมณ์  ความกังวลใจและ
ทางเลือกของตวัเอก ลกัษณะเลือนความสมปรารถนาของตวัเอกทําได้หลายอยา่ง คือ 

1. สร้างความเข้าใจผิดระหวา่งพระเอกและนางเอกเกิดจาก 

ก. แผนร้ายหรือเลห์่กลของตวัละครอืน 

ข. อปุสรรคอนัเนืองมาจากทรัพย์สมบตัิ 

ค. อปุสรรคเนืองมาจากอคตขิองครอบครัว 

2. ความยุง่เหยิงเกียวกบักองมรดก การค้นหาทายาททีหายไป 

3. พระเอกและนางเอกไมถ่กูชะตากนั เนืองจาก 

ก. ลกัษณะ ทา่ที ทศันคตขิองฝ่ายหนงึทําให้อีกฝ่ายหนงึไมพ่อใจ 

ข. ตวัเอกฝ่ายใดฝ่ายหนงึเข้ามาสอดแทรกขดัขวางทําให้เกิดอปุสรรค 

ค. การประพฤติผิดทํานองคลองธรรม 

จากลกัษณะโครงสร้างเรืองแนวโรมานซ์ดงักล่าวจะเห็นได้ว่าแนวเรืองจะเกียวพนักบัการ
จัดการปัญหาและอุปสรรคเรืองความรักของตัวละครเอกให้สมปรารถนาเป็นสําคัญ ผู้ วิจัยได้
คัดเลือกนวนิยายโรมานซ์ทีปรากฏตัวละครสวมบทบาทเพศตรงข้าม ซึงมีลักษณะสอดคล้อง
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ลกัษณะโครงสร้างเรืองแนวโรมานซ์ดงักล่าวมาเป็นเกณฑ์ในการคดัเลือกเรืองทีจดัอยู่ในลกัษณะ
เรืองแนวโรมานซ์ ในการศกึษาทงัหมด 17  เรือง ดงัตอ่ไปนี 

1. กุ้งนาง    กาญจนา นาคนนัทน์   ปีพิมพ์ครังแรก 2519 

2. ทดัดาว บษุยา ชอุม่ ปัญจพรรค์  ปีพิมพ์ครังแรก 2519 

3. วิหคเหินฟ้า  วลยั นวาระ  ปีพิมพ์ครังแรก 2521 

4. โสมสอ่งแสง  โรสลาเรน  ปีพิมพ์ครังแรก 2532 

5. คณุพอ่จอมซา่ส์ กนัยมาส  ปีพิมพ์ครังแรก 2536 

6. เจ้าสวัน้อย  โสภี พรรณราย  ปีพิมพ์ครังแรก 2543 

7. ผู้ ดีอีสาน  วรางค์   ปีพิมพ์ครังแรก 2546 

8. สมปองน้องสมชาย วตัตรา   ปีพิมพ์ครังแรก 2546 

9.   คณุแมจํ่าแลง สีชาต ิ   ปีพิมพ์ครังแรก 2550 

10. คณุพอ่หวานแหวว โสภี พรรณราย  ปีพิมพ์ครังแรก 2551 

11. ดาวเรือง  ทมยนัตี   ปีพิมพ์ครังแรก 2521 

12. เจ้าบา่วก้นครัว อาริตา   ปีพิมพ์ครังแรก 2547 

13. แหวนดอกไม้ ดวงตะวนั  ปีพิมพ์ครังแรก 2547 

14. แมค้่าขนมหวาน ฬีฬา   ปีพิมพ์ครังแรก 2549 

15. มงักรแก้มแดง วตัตรา   ปีพิมพ์ครังแรก 2550 

16. เลห์่ลบัสลบัร่าง นรอินทร์-พรรณวดี ปีพิมพ์ครังแรก 2545 

17. พิมมาลา  แก้วเก้า   ปีพิมพ์ครังแรก 2546 
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1.6  วิธีการศึกษา 

 1.6.1 รวบรวมข้อมลูจากนวนิยายตามขอบเขตการศกึษา 

 1.6.2 ศกึษากรอบแนวคดิเกียวกบัเรืองเพศ เพศสภาพ เพศวิถี 

 1.6.3 วิเคราะห์ข้อมลู 

  1.6.3.1 ศึกษาเนือหาของวรรณกรรมทีจดัประเภท จดัระบบเนือหาแยกแยะตาม
ประเดน็ทีกําหนดไว้ 

  1.6.3.2 นําผลการวิเคราะห์เนือหาเรืองเพศในนวนิยายเชือมโยงกับบริบท
เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรมของไทย 

 1.6.4 สรุปผลการศกึษา 

 

1.7  เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง 

 ผู้วิจยัจําแนกงานวิจยัทีเกียวข้องกบัประเด็นทีจะศกึษาในวิทยานิพนธ์ออกเป็น 3 ประเด็น
คือ 

1.7.1. การศึกษาเกียวกับเรืองรูปลักษณ์ในวรรณกรรม 

ผู้ วิจัยพิจารณาบทความเกียวกับเรืองรูปลักษณ์ในงานวรรณกรรมพบว่า รูปลักษณ์ที
ปรากฏต่อสายตาสังคมมีความสําคัญ  ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต นําเสนอบทความเกียวกับเรือง
รูปลกัษณ์ในวรรณคดีไทยไว้ถึง 3 เรืองด้วยกันคือ ในปี 2527 เสนอบทความเรือง “รูปนนัสําคญั
ไฉน : ศกึษาจากตวัละครเอกฝ่ายชายในวรรณคดีไทย” แสดงให้เห็นถึงความสําคญัของขนบของ
การแต่งวรรณคดีไทยรูปลักษณ์ของตัวเอกจะต้องมีความงดงาม  แม้จะสร้างให้ตัวละครเอกมี
รูปลกัษณ์ทีอปัลกัษณ์ เป็นทีน่ารังเกียจ  แตต่อนท้ายตวัละครเอกนนัจะได้เปลียนรูปโฉมให้มีความ
งาม สะท้อนให้เห็นความผูกพันเรืองรูปลักษณ์งดงามกับความสามารถเป็นของคู่กัน  และเป็น
คุณสมบัติอันพึงมีของตัวละครเอกตามแบบฉบับ  ปี 2548 เสนอบทความเรือง “คําศัพท์ใน
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วรรณคดีไทย : กรณีศึกษา กลุ่มคํา “จําแลงอินทรีย์” “จําแลงแปลงกาย” “จําแลงกาย” “จําแลง
ร่าง” และคําอืน ๆ ทีมีความหมายคล้ายกัน” อธิบายการใช้คําศัพท์เกียวกับการเปลียนแปลง
รูปลักษณ์ การแปลงกายกินความหมายกว้าง  กลุ่มคําเหล่านีมีความหมายแตกต่างกันเป็น2  
ความหมาย คือ  ปลอมตัวด้วยการแต่งกายให้ผิดไปจากเดิมเพือเป็นการอําพรางตนเอง  
“disguise” หรือเพือลวงให้คนอืนเข้าใจผิดคิดว่าตนคือคนในร่างแปลงอีกความหมายหนึง
“transform” และปีเดียวกันนนัเองก็นําเสนอบทความเรือง “ความหมายและบทบาทของหน้าม้า
ของนางแก้วหน้าม้า” แสดงให้เห็นความหมายของหน้าม้าทีสะท้อนให้เห็นความคิดความเชือของ
คนไทยเกียวกับม้า คือการไม่ได้รับการฝึกหัดขดัเกลา การปิดบงัซ่อนเร้นตวัตน ความอปัลกัษณ์
และความผิดแปลก การปอ้งกนัภยัอนัตราย   การมีพละกําลงั การมีบคุลิกภาพและนิสยัของผู้ชาย
อยูใ่นตวั อีกทงัการทีกวีให้ความสําคญัของภาพลกัษณ์ภายนอกเป็นสิงทีคูไ่ปกบัคณุความดีภายใน 

นอกจากวรรณคดีไทยแล้ว การกลา่วถึงความสําคญัของรูปลกัษณ์ภายนอกนนัยงัมีในงาน
ต่างประเทศคล้ายคลึงกับวรรณคดีไทย ในบทความของ พจี ยุวชิต (2551) เสนอบทความเรือง 
“การแปลงโฉมระหว่างการเดินทางของนางเอกของเช็คสเปียร์”  ตวัละครหญิงออกเดินทางแทนที
จะอยู่กบับ้านทําหน้าทีตามกรอบทีสงัคมปิตาธิปไตย แตต่วัละครหญิงแปลงโฉมแต่งกายเป็นชาย 
ซงึเป็นสิงทีไม่เป็นทียอมรับของสงัคมเพราะถือว่าผู้หญิงเหล่านนักระทําในสิงทีผิดธรรมชาติและมี
เจตนาไม่บริสุทธิ แตน่างเอกของเช็คสเปียร์ทีแปลงโฉมพิสจูน์ให้เห็นความสามารถของนางทีจะรู้
รักษาตนเองให้รอดพ้นจากอนัตรายในระหวา่งเดินทาง  

จะเห็นได้ว่าบทความทีเกียวข้องกับเรืองรูปลักษณ์ภายนอกนันให้ความสําคัญกับการ
แสดงตวัตนให้เป็นทีประจกัษ์ในสงัคม ตวัละครสามารถแสดงศกัยภาพทีมีอยู่ภายในให้แก่สงัคม
ได้รับรู้ แม้วา่ตวัละครละเมิดข้อจํากดัของตวัเองไปบ้าง โดยอาจผา่นการปลอมแปลงตวั แตห่ากได้
อาศยัอยู่ในรูปลกัษณ์ภายใต้กรอบของสงัคมก็สามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึงทีจะสามารถนําเสนอ
ความสามารถได้ ดงันนัความสําคญัของรูปลกัษณ์ภายนอกนนันอกจากจะมีความสําคญัแล้วยงัมี
ความหมายต่อการต่อรองกับความไม่ เท่าเทียมกันในสังคมได้อีกทางหนึง แนวคิดเรือง
ความสพคญัของรูปลกัษณ์ในวรรณคดีไทยหรือของตา่งประเทศก็มีความสอดคล้องกนั น่าสนใจที
จะนํามาศกึษาวรรณกรรมปัจจบุนัวา่แนวคดิดงักลา่วยงัคงดํารงอยู ่และอยูไ่ด้ในลกัษณะใด  



19 

 

1.7.2 การศึกษาเกียวกับเรืองเพศสถานะกับวรรณกรรม  

ในงานวรรณกรรมการนําเสนอเกียวกับเรืองเพศสภาพนนัยงัคงวนเวียนกล่าวถึงบทบาท
หน้าทีตามทีสงัคมกําหนดให้ สถานภาพความเป็นหญิงยงัคงต้องยึดโยงอยู่กับหน้าทีแม่และเมีย 
การเป็นแม่บ้านแม่เรือน นวนิยายส่วนใหญ่จึงนําเสนอให้เห็นถึงปัญหาความไม่เท่าเทียมกันของ
เพศสภาพ ความเป็นหญิงถกูจดัให้เป็นรองเพศชาย จนทําให้เกิดเป็นปัญหาความขดัแย้งทีในเรือง 
การหาทางออกหรือเรียกร้องสิทธิทางเพศเมือนําเสนอในรูปแบบนวนิยาย ในงานวิจยัของ วีรวรรณ 
ศรีสําราญ (2533) เสนอวิทยานิพนธ์เรือง “สถานภาพสตรีไทยในนวนิยายของกฤษณา อโศกสิน 
ตงัแต่ พ.ศ.2497-2530”  วีรวัฒน์ อินทรพร เสนอวิทยานิพนธ์เรือง“การศึกษาแนวคิดสิทธิสตรี
ในนวนิยายของโบตนั” และพรสวรรค์ สุวรรณธาดา (2552) เสนอวิทยานิพนธ์เรือง “นักเขียนนว
นิยายสตรีกบัการนําเสนอมโนทศัน์สตรีนิยมในนวนิยายไทยร่วมสมยั” ตอกยําให้เห็นวา่ผู้หญิงด้อย
กวา่ผู้ชายในทกุด้าน แม้นกัเขียนจะพยายามสะท้อนความทกุข์ยากของผู้หญิง แตก็่ไม่สามารถก้าว
ข้ามความไม่เทา่เทียมกนัระหว่างหญิงชายในสงัคมปิตาธิปไตยไปได้ ในนวนิยายทีมีเนือหาสะท้อน
สงัคมมกัเป็นเชน่นนั  

ส่วนสถานภาพความเป็นชายในสังคมไทยในนวนิยาย จะเน้นบทบาทความเป็นผู้ นํา
ผู้ปกครองและความเป็นพ่อ ในงานวิจัยของ จุรีรัตน์ กิจเกษตรกุล (2543)เสนอวิทยานิพนธ์เรือง 
“บทบาทพ่อในนวนิยายของกฤษณา อโศกสิน”  กล่าวถึงบทบาทของพ่อในฐานะผู้ ให้การอบรม
เลียงดมีูผลตอ่พฤติกรรมของลกูทงัด้านบวกและลบ ตวัละครพ่อในนวนิยายของกฤษณา อโศกสิน
แสดงความเป็นพ่อในรูปแบบตา่งๆ เชน่ การเลียงดแูบบประชาธิปไตย แบบปล่อยปละละเลย แบบ
ตามใจ หรือแบบเข้มงวด แสดงถึงความสัมพันธ์เชิงอํานาจของผู้ นําครอบครัวกับสมาชิกใน
ครอบครัว ส่วนงานของ สหะโรจน์  กิตติมหาเจริญ (2551) เสนอวิทยานิพนธ์เรือง “ ‘สุภาพบุรุษ’ 

ในพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับวรรณกรรมศรีบูรพา” เป็น
การศกึษาการประกอบสร้างความเป็นชายแบบสภุาพบรุุษทีรับอิทธิพลมาจากแนวคดิทางตะวนัตก
ยุควิคตอเรียน เมือมาอยู่ในบริบทสังคมและวัฒนธรรมของไทยในยุคสมัยของผู้ แต่ง ทําให้เห็น
ความแตกต่างของความหมายของคําว่าสภุาพบรุุษในยคุแรกหมายถึงความเป็นชายของชนัสูง มี
ชาติกําเนิดดี เสียสละและมีสํานึกต่อบทบาทหน้าทีของตนเองต่อครอบครัวไปถึงประเทศชาติ
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สอดคล้องกับยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทีมีแนวคิดชาตินิยมนําไปสู่
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ต่อมาความเป็นชายแบบ สุภาพบุ รุษในยุคของศรี
บรูพานนั ไม่จําเป็นต้องอยู่ในชนชนัสงู เคารพเกียรติและศกัดศิรีของผู้ อืน สอดรับกบับริบทสงัคมที
มีการเปลียนแปลงการปกครอง แตต้่องยงัคงมีความเสียสละ ยตุธิรรมเชน่เดมิ  

จะเห็นว่าการนําเสนอบทบาทความเป็นชาย ความเป็นหญิงในสังคมไทยถูกจํากัด
แตกต่างกนัอย่างชดัเจน ในนวนิยายสะท้อนสงัคมใช้เป็นภาพแทนแนวคิดทางสงัคมเรืองปิตาธิป
ไตยได้อย่างชัดเจน เมือผู้ วิจัยพิจารณาดูในนวนิยายโรมานซ์การนําเสนอเรืองราวแม้จะยังคง
วนเวียนอยู่กับประเด็นนีอยู่เช่นกัน แต่แตกต่างตรงทีนวนิยายสามารถใส่จินตนาการให้ตวัละคร
สามารถละเมิดกรอบทางสงัคมออกไปได้ แม้จะเป็นเพียงแคช่วัระยะเวลาหนึงก็สามารถทําให้เห็น
ชอ่งวา่งของเส้นแบง่เรืองเพศพร่าเลือน ตวัละครมีโอกาสทีจะทําในสิงทีคาดไม่ถึง แตอ่ย่างไรก็ตาม
ในท้ายทีสุด ตวัละครเป็นสมาชิกในสงัคมก็ต้องกลบัเข้ามาสู่การอยู่ร่วมกันในสงัคม การกลบัเข้า
มาสู่กรอบของสงัคมก็เป็นบทสรุปทีดีของตวัละครทีละเมิดกรอบออกไปและกลบัเข้ามาได้ใหม่ใน
ตอนท้าย  จะเห็นวา่นวนิยายโรมานซ์มีความยืดหยุน่ เลือนไหลในเรืองเพศสภาพมากกวา่ 

1.7.3. การศึกษาเกียวกับเรืองเพศสถานะกับศาสตร์แขนงอืน 

ผู้วิจยัสํารวจเอกสารงานวิจยัทีศกึษาเกียวกบัศาสตร์แขนงอืน จะเห็นวา่มีผู้ ทีใช้ทฤษฎีทาง
สงัคมมาอธิบายปรากฏการณ์เรืองเพศทีเกิดขนึในสือประเภทตา่งๆ นอกเหนือไปจากนวนิยายแล้ว
ยงัสามารถศึกษาได้จากภาพยนตร์หรือโฆษณา ซึงสิงทีถูกนําเสนอในสือต่างๆ จะเป็นภาพแทน
ของยคุสมยันนัๆ ดงัที กําจร หลยุยะพงศ์ (2539) เสนอวิทยานิพนธ์เรือง “การวิเคราะห์เนือหาการ
นําเสนอภาพของความเป็นชายในโฆษณาเบียร์สิงห์” นําเสนอความเป็นชายแบ่งออกเป็น 3 
รูปแบบ คือชายในสังคมเกษตรกรรม ชายในสังคมทุนนิยมอุตสาหกรรม  และชายรูปแบบใหม ่
ความแตกตา่งทีเชือมโยงกบัแนวคิดหลกั คือแนวคิดเกียวกบัความเป็นไทย วิถีลกูผู้ชาย ธรรมชาต ิ
และสงัคม อย่างไรก็ตามรูปแบบความเป็นชายดงักล่าวยงัคงวางอยู่บนรากฐาน  “อํานาจและการ
เป็นผู้ นํา” เพือสนบัสนนุภาพลกัษณ์ของสินค้าในแง่การตลาด ด้วยข้อจํากดัของสินค้าทีเป็นของมึน
เมาจะไม่นําเสนอภาพด้านลบของผู้ ชาย การคัดเลือกภาพแทนความเป็นชายมานําเสนอของ
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ผลิตภณัฑ์จําเป็นทีจะต้องนําเสนอแง่มมุด้านบวกเพือและสนบัสนนุตวัสินค้าเจาะกลุ่มเปา้หมายที
เป็นผู้บริโภคกลุม่หลกัไปพร้อมกนัด้วย  

ภาพแทนความเป็นชายทีกําจรแบ่งรูปแบบการนําเสนอความเป็นชายทําให้เห็นภาพรวม
ของยุคสมัยทีเปลียนไป มีปัจจัยทางสังคมทีมีผลต่อรูปแบบความเป็นชาย ผู้ วิจัยเห็นว่ามีความ
สอดคล้องกบัรูปแบบการนําเสนอความเป็นชายในนวนิยายด้วยเช่นกนั 

ภาพยนตร์ก็เป็นสืออีกประเภททีนําเสนอเรืองเพศสภาพ งานวิจัยของ  วิชชา สันทนา
ประสิทธิ (2543)เสนอวิทยานิพนธ์เรือง “การนําเสนอความเป็นชายในภาพยนตร์ไทยระหว่างปี 
พ .ศ. 2541-2542” ใช้แนวคิดเกียวกับภาพทีปรากฏผ่านสือของชายและหญิง (portrayal of 

gender) แนวคิดบทบาททางเพศ สตรีศึกษา และทฤษฎีสญัวิทยา (simiology) ภาพยนตร์ในช่วง
เวลาดงักล่าวนําเสนอภาพผู้ ชายเป็นสองลกัษณะ คือลักษณะแบบตายตวั (stereotypic Traits) 
แบบวีรบุรุษ รักการต่อสู้  เข้มแข็ง กล้าหาญมีความเป็นผู้ นําสอดคล้องกับสังคมไทยทียึดค่านิยม
แบบชายเป็นใหญ่ กบัอีกลกัษณะคือภาพของชายแบบใหม่ทีพร้อมเข้าใจสถานะของตนเอง มีทงั
ด้านทีออ่นไหว ออ่นแอ ความเป็นชายในภาพยนตร์ถกูนํามาเปรียบตา่งกบัตวัละครหญิงทําให้เห็น
ความไม่เท่าเทียมทางเพศ กล่าวได้ว่าการเสนอภาพความเป็นชายในภาพยนตร์เป็นการผลิตซํา
ตอกยําแนวคิดทางสงัคมเรืองชายเป็นใหญ่ (patriarchal) ทียงัคงดํารงอยูใ่นสงัคมไทยอย่างเหนียว
แน่น การศึกษาของวิชชา ทําให้เห็นถึงเรืองเพศยงัคงยึดติดอยู่กบัแนวคิดทางสงัคมชายเป็นใหญ่ 
แม้ว่าสงัคมจะเปลียนแปลงไป แต่แนวคิดนียงัคงฝังแน่นอยู่กบัคนในสงัคม อีกทงัยงัผลิตซํามาใน
สือประเภทตา่งๆ ทงัทีเป็นนวนิยายหรือแม้จะถูกแปรรูปออกมาเป็นภาพยนตร์ก็ตาม ผู้วิจยัเห็นว่า 
ประเด็นเรืองแนวคิดชายเป็นใหญ่สามารถนํามาอธิบายงานทางด้านวรรณกรรมและสือประเภท
อืนๆ ของไทยได้เป็นอยา่งดี 

นอกจากนีการศึกษาปรากฏการณ์ทีเกิดขนึจริงในสงัคมยงัปรากฏในสือประเภทนิตยสาร 
ความเปลียนแปลงของเพศสภาพปรากฏได้ชดัในงานทีเป็นแฟชนั หรือวฒันธรรมกระแสนิยมในยคุ
สมยันนัๆ  งานของประภาพร ชินวงศแ์ละ วรรณาภรณ์ สขุมาก   
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ประภาพร ชินวงศ์ (2546)เสนอวิทยานิพนธ์เรือง “Pretty boy : ปรากฏการณ์ความเป็น
ชายอีกรูปแบบหนึงในสงัคมไทย” กรอบแนวคิดในการศกึษาคือ ความเป็นเพศทางสงัคม(gender) 
โดยเน้นสาย social construction รวมกับการอธิบายอัตลักษณ์ในแนวคิดแบบหลังสมัยใหม่ 
(identity in post-modernity) และกรอบแนวคิดเรืองการบริโภคเชิงสัญญะ (consumption) ทงันี
ในการอธิบาย Pretty Boy ได้เสนอจากกรณีศึกษาจากนิตยสารเป็นอิทธิพลหนึงทีทําให้เกิดการ
เปลียนแปลงทางความหมายหรือการให้คุณค่าในเรืองความเป็นชายในสังคมไทยทีมีการ
เปลียนแปลงไปจากชายกลุ่มอืนๆ ในสงัคมไทย คือการให้ความสําคญักับความสมส่วน สวยงาม
ของร่างกาย มีการใช้เครืองสําอาง แต่คนเหล่านนัยงัคงให้ความหมายกับตนเองว่าเป็นชายแท้ มี
ความรักตา่งเพศ ยิงไปกวา่นนัคนในสงัคมยอมรับในฐานะของผู้ชายแท้อีกด้วย ทําให้เห็นพรมแดน
ทีเป็นเส้นแบง่ระหวา่งความเป็นชายหรือความเป็นหญิงกําลงัถกูสร้างความหมายใหม ่

ส่วน วรรณาภรณ์ สขุมาก (2547)เสนอวิทยานิพนธ์เรือง “นิตยสารผู้ชายกับกระบวนการ
สร้างความเป็นชายแบบ ‘เมโทเซ็กส์ชวล’” นําเสนอการว่าความเป็นชายในยุคสมัยใหม่มีความ
เปลียนแปลงไปจากความเป็นชายในสมยัโบราณ โดยนําเสนอผ่านภาพตวัแทนความเป็นชายแบบ
เมโทรเซ็กส์ชวลในนิตยสารผู้ชาย สอดคล้องกบัแนวคิดภาพตวัแทน คือมีการคดัเลือกลกัษณะเดน่
เพียงบางอย่างมาเป็นตวักําหนดกรอบรับรู้ของสังคมให้เข้าใจว่าผู้ ชายสมัยใหม่เริมหันมาดูแล
ตวัเอง และใช้เครืองสําอางเป็นเรืองธรรมดา ทงันีความเป็นชายในลกัษณะนีถกูประกอบสร้างจาก
บริบทสงัคม แนวคดิโลกาภิวตัน์ แนวคดิเรืองอตัลกัษณ์และแนวคดิการบริโภคเชิงสญัญะ  

งานวิจัยของทงัประภาพร และ วรรณาภรณ์ ทําให้เห็นได้ว่าเรืองเพศไม่ใช่เรืองทีหยุดนิง
ตายตวั ความเป็นชายมีความเลือนไหลเปลียนแปลงไปตามบริบททางสังคม และวิถีชีวิตคนที
เปลียนไปจากเดิม ความเป็นชายลกัษณะเมโทรเซ็กส์ชวลหรือพริตตีบอย ก็ได้ปรากฏในนวนิยายที
ตวัละครสวมบทบาทเพศตรงข้าม มกัจะมีลกัษณะคล้ายคลึงกนั อาจไม่ใช่การเปลียนรสนิยมทาง
เพศ แต่เป็นการสร้างความหมายใหม่ให้กับความเป็นชายรูปแบบหนึง เป็นการสร้างตวัตนและ
รูปแบบความเป็นชายอีกรูปแบบหนงึในสงัคมสมยัใหม่   
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จากการสํารวจและพิจารณางานวิจัยพบว่ามีการนําเสนอการวิ เคราะห์เรืองรูปลักษณ์
ภายนอกอย่างหลากหลาย รูปลักษณ์จําเป็นต้องสอดคล้องกับบทบาทและความคาดหวังของ
สงัคมและประเด็นดงักล่าวยงัปรากฏในวรรณคดี นิทานพืนบ้านโบราณ และน่าจะยงัสืบเนืองมา
จนถึงปัจจบุนั ผู้วิจยัจึงมีความสนใจทีจะศกึษาเรืองของการสวมบทบาทโดยเน้นการสวมบทบาท
เป็นเพศตรงข้ามในนวนิยายโรมานซ์ ซึงขณะนียงัไมมี่งานวิจยัชินใดทีกลา่วถึงการสวมบทบาททาง
เพศในชวัระยะเวลาหนึง  บทบาททางเพศทีหญิงหรือชายแสดงออกไม่ใช่สิงทีเป็นโดยกําเนิดและ
ไม่ได้เป็นเรืองธรรมชาติ ปรากฏการณ์การสวมบทบาทเพศตรงข้ามของตวัละครในนวนิยายโร
มานซ์ทําให้เห็นการตงัคําถาม การละเมิดหรือการตอกยําความคิดทีมีตอ่เรืองเพศในโลกความเป็น
จริง ทงันีบริบททางสงัคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมอาจเป็นตวัแปรให้เรืองเพศมีการเลือนไหลไปได้ 

 

1.   ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 

1.7.1 ทําให้ได้รู้ถึงรูปแบบของตวัละครสวมบทบาทเพศตรงข้ามในนวนิยายโรมานซ์ 

 1. .2  ทําให้รู้ถึงความหมายและความสําคญัของการสวมบทบาทเพศตรงข้ามทีปรากฏ
ในนวนิยาย เชือมโยงกบับริบทเรืองเพศ สงัคมและวฒันธรรมไทย 

1. .3 เพือเป็นแนวทางในการศกึษาประเดน็เรืองเพศในเรืองเลา่ประเภทอืนๆ ตอ่ไป 

 

 



 

บทที 2 

กรอบแนวคิดและภาพรวมของกลุ่มนวนิยายโรมานซ์ทมีีตัวละครสวมบทบาทเพศตรงข้าม 

  

ในบทนีผู้ วิจยันําเสนอให้เห็นถึงภาพรวมของนวนิยายประเภทโรมานซ์ ในแง่ของการให้
นิยามความเป็นโรมานซ์  มีตรรกะในการเลา่เรือง ลกัษณะความเป็นนวนิยายโรมานซ์ ซงึมีรากฐาน
มาจากทางตะวนัตก รวมถึงนวนิยายโรมานซ์ในสงัคมไทยมีการให้นิยามหรือการเรียกนวนิยายโร
มานซ์อย่างหลากหลาย อีกทงัมโนทศัน์ของนกัวิชาการทีมีต่อนวนิยายโรมานซ์ในสงัคมไทย และ
ความสมัพนัธ์ของนวนิยายโรมานซ์กบัวฒันธรรมกระแสนิยม (pop culture)  

ทงันีผู้ วิจยัมีความสนใจกลุ่มนวนิยายโรมานซ์ทีมีตวัละครสวมบทบาทเพศตรงข้าม ซึงตวั
ละครนีเมือปรากฏในนวนิยายมีความนา่สนใจตรงทีเมือนําแนวคิดเรืองการสวมเสือผ้าเพศตรงข้าม 
(cross-dressing) และการสวมบทบาท (perform) มาศึกษาจะทําให้เห็นถึงประเด็นเรืองเพศ
สภาพทีสามารถเลือนไหลได้ เรืองเพศไม่ใช่เรืองทีกําหนดโดยธรรมชาติอีกต่อไป การมีเพศสรีระ
เป็นอย่างไรก็จําเป็นต้องมีเพศสภาพสอดคล้องกนัไป แต่เมือมีการสวมใส่เสือผ้าเพศตรงข้ามหรือ
สวมบทบาทเพศตรงข้าม ตวัละครสามารถละเมิดข้อจํากดัทีมีต่อเรืองเพศออกไปได้ชวัระยะเวลา
หนึงก็สามารถทําได้  และ /หรือจะกลับมาสู่กรอบเรื องเพศก็สามารถทําได้ เช่น เดียวกัน 
ปรากฏการณ์ดังกล่าวทําให้เห็นถึงการตังคําถามเกียวกับเรืองเพศว่าไม่หยุดนิงหรือตายตัว          
นวนิยายเป็นพืนทีทีจะทําให้สามารถแสดงออกถึงประเด็นเหล่านนีได้ชดัเจน โดยเฉพาะนวนิยาย  
โรมานซ์ซึงเปิดพืนทีให้ผู้ แต่งและผู้ อ่านมุถูกจํากัดอยู่แต่ในโลกความเป็นจริง สามารถเปิด
จินตนาการตามไปได้อยา่งกว้างไกลกวา่นวนิยายประเภทอืน 

นอกจากนีผู้ วิจยัจะนําเสนอภาพรวมของนวนิยายโรมานซ์ทีปรากฏตวัละครสวมบทบาท
เพศตรงข้ามว่าในกลุ่มข้อมลูทีผู้วิจยัได้คดัเลือกมาใช้ในการศกึษานนัสามารถจําแนกประเภทของ

24 
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ตวัละครสวมบทบาทเพศตรงข้ามได้เป็น 3 ลกัษณะด้วยกนัดงัทีจะกล่าวถึงตอ่ไป อีกทงัจะกลา่วถึง
เรืองยอ่ของแตล่ะเรืองในกลุม่ข้อมลูเป็นพืนฐานความเข้าใจของนวนิยายในแตล่ะประเภทด้วย   

 

2.1  แนวคิดเกียวกับนวนิยายโรมานซ์ (romance) 

ในการแบ่งประเภทวรรณกรรม  (genre) ตามวัตถุประสงค์การอ่านวรรณกรรม    
วรรณกรรมหลีกหนี (escape literature) มีจดุมุ่งหมายหลกัในด้านให้ผู้อ่านได้รับความสนกุสนาน
เพลิดเพลิน ลืมสภาพอนัไม่พงึพอใจในชีวิตหรือระบายความตงึเครียด ความกงัวลตา่งๆ ผู้อา่นจะมี
ความรู้สึกว่ากําลงัอยู่ในโลกของผู้ อืนมากกว่าโลกของตนเอง  เป็นเพราะวรรณกรรมประเภทนีใช้
จินตนาการเพ้อฝัน (fantasy) เป็นทางออกในการหลีกหนีจากความจริงของชีวิตและสังคม เช่น 
เรืองเขย่าขวญั(herror tales) นวนิยายวิทยาศาสตร์ (science fiction) นวนิยายนกัสืบ (detective 

stories) รวมถึงเรืองพาฝัน (romance) (ภิญโญ กองทอง, 2528: 23) โดยเฉพาะเรืองโรมานซ์มี
ปริมาณสูงสุดของสัดส่วนนวนิยายไทยทีได้รับความนิยมครองตลาดมายาวนานจนถึงปัจจุบัน  
(สนัต ิทองประเสริฐ, 2519: 125) 

 นวนิยายโรมานซ์จดัได้ว่าเป็นส่วนหนึงของวรรณกรรมประเภทวรรณกรรมหลีกหนี เนือหา
เน้นเรืองราวความรักระหว่างหนุ่มสาว ตัวละครมีลักษณะในอุดมคติ  กล่าวคือ ตัวละครชาย
รูปลกัษณ์หล่อเหลา เก่ง กล้าหาญ ส่วนตวัละครหญิงก็ต้องงดงาม จิตใจดี เรืองราวมักเกิดจาก
ความเข้าใจผิด เหตุบังเอิญ และมักมีสถานการณ์ชิงรักหักสวาท หรือความขัดแย้งกับตัวละคร
ปรปักษ์ ตวัละครเอกต้องตอ่สู้ผ่าฟันอปุสรรคจนสดุท้ายเรืองราวคลีคลายนํามาสู่ความเข้าอกเข้าใจ
กนั ศตัรูพ่ายแพ้ไป จบลงด้วยความสขุ นวนิยายโรมานซ์จงึประกอบขนึจากจินตนาการถึงเรืองราว
สวยงาม สนุกสนาน ปัญหาและอปุสรรคตา่งๆ ทีตวัละครได้ประสบ และต้องคลีคลายปัญหานนัมี
ทางออกคลีคลายไปในทางทีดีซึงในชีวิตจริงอาจไม่เป็นเช่นนนั เนือหาของนวนิยายโรมานซ์จึงเป็น
เหมือนทางออกให้ผู้อ่านได้ใช้ตวัเองแทนตวัละครเอกเข้าไปในโลกแห่งจินตนาการ ได้ผจญภยัฝ่า
ฟันอปุสรรค และได้ผลทีพงึประสงค์ สขุสมปรารถนา ซงึเหตกุารณ์จําลองนนัทําให้ผู้อา่นได้หลดุพ้น
ไปจากความตงึเครียดจากสภาวะในโลกของความเป็นจริง  
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2.1.1  นิยามของนวนิยายโรมานซ์ 

ความหมายตามพจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมอังกฤษ -ไทยฉบับราชบัณฑิตยสถานให้
ความหมายคําว่า โรมานซ์ (romance) ว่านิทานวีรบุรุษ เดิมคํานีใช้เรียกวรรณกรรมทีเขียนเป็น
ภาษาฝรังเศสเก่า ส่วนใหญ่เป็นเรืองเกียวกบัอศัวินและวีรกรรมของอศัวิน ตอ่มาเริมมีความหมาย
พิเศษว่าหมายถึงบนัเทิงคดีชนิดหนึงนบัตงัแต่มีนวนิยายเกิดขึน นวนิยาย โรมานซ์ต่างจากนิยาย  
วีรคตคืิอ นวนิยายเป็นภาพชีวิตและกิริยาอาการจริงๆ ของสมยัทีผู้ประพนัธ์แตง่เรืองนนัขนึมา สว่น
นิยายวีรคติใช้ภาษาสูง สง่าและภาคภูมิ จะกล่าวถึงสิงทีไม่เคยเกิดขึนหรือไม่น่าเกิดขึนได้ 
(ราชบณัฑิตยสถาน,  2545: 371)  

แนวเรืองนวนิยายพาฝันในยคุกลาง (Medieval Romance) ระยะแรกจะเป็นเรืองราวการ
แสดงความเก่งกล้าของอศัวินหรือนักบุญทีเน้นความสําคญักับพระเอกทีเป็นวีรบุรุษ ตวัเอกออก
ผจญภัยและแสวงหาตามความต้องการ (Barbara  Fuchs,  2004 : 59) ต่อมานวนิยายพาฝัน
แพร่หลายอย่างรวดเร็วโดยจําหนา่ยเป็นหนงัสือราคาถกูทีสามารถซือหามาอา่นได้ทวัไป ทําให้เรือง
เป็นทีนิยมเป็นอย่างมาก แนวเรืองเริมมีความสมจริงมากขนึนําเอาเรืองใกล้ตวัและตวัละครมีความ
เป็นปถุชุน ตวัเอกอาจอยู่ในชนชนักรรมาชีพ เน้นเรืองราวรักๆใคร่ๆ และเรืองมุ่งให้ความสําคญักบั
นางเอกทีเป็นปรปักษ์กับพระเอก และจบเรืองอย่างมีความสุขโดยตัวละครเอกได้ครองคู่กัน  
(Barbara  Fuchs,  2004 : 124-126) สรุปเป็นตรรกะของการดําเนินเรืองแนวโรมานซ์  The 

Narrative Logic of the Romance ได้เป็น 13 ขนัตอนดงันี 
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This explanatory 
link is revealed 
only later. 

The Narrative Logic of the Romance (Janice A. Radway, 1991: 150.) 

1. The heroine’s social identity is thrown into question. 

2. The heroine reacts antagonistically to an aristocratic 

male. 

3. The aristocratic male responds ambiguously to the 

heroine. 

4. The heroine interprets the hero’s behavior as 

evidence of a purely sexual interest in her. 

5. The heroine responds to the hero’s behavior with 

angry or coldness. 

6. The hero retaliates by punishing the heroine. 

7. The heroine and hero are physically and/or 

emotionally separated. 

8. The hero treats the heroine tenderly. 

9. The heroine responds warmly to the hero’s act of 

tenderness. 

10. The heroine reinterprets the hero’s ambiguous as 

the product of previous hurt. 

11. The hero proposes/openly declares his love 

for/demonstrates his unwavering commitment to the 

heroine with a supreme act of tenderness. 

12. The heroine responds sexually and emotionally to 

the hero. 

13. The heroine’s identity is restored. 
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ตรรกะเรืองเล่าประเภทนิยายโรมานซ์ (Janice A. Radway, 1991: 150) มีโครงสร้างเรือง
ดงัตอ่ไปนี 

1. เกิดคําถามหรือปัญหาทีในสงัคมตอ่ตวันางเอก 

2. นางเอกแสดงเป็นปฏิปักษ์กบัผู้ปกครองชาย 

3. ผู้ปกครองชายนนัตอบสนองตอ่นางเอกอยา่งคลมุเครือ 

4. นางเอกตีความว่าพฤติกรรมนันเป็นการแสดงให้เห็นว่าเขาให้ความสนใจเกียวกับ
ความบริสทุธิของเธอ 

5. นางเอกตอบสนองพฤตกิรรมนนัอย่างโกรธเกรียวหรือเย็นชา 

6. พระเอกแก้แค้นลงโทษโดยการทารุณลงโทษนางเอก 

7. นางเอกและพระเอกมีอะไรกนัทางกาย และ/หรือมีความรู้สกึบางอยา่งตอ่กนั 

8. พระเอกปฏิบตัติอ่นางเอกอยา่งอ่อนโยน 

9. นางเอกตอบสนองความอบอุน่ทีพระเอกปฏิบตัติอ่เธออยา่งอ่อนโยน 

10. นางเอกเข้าใจกวา่ทีพระเอกไมช่ดัเจนเหมือนกบัตอนแรกทีทําให้เจ็บชํา 

11. พระเอกแสดงเปิดเผยและพิสูจน์ความมุ่งมันทีไม่เปลียนแปลงด้วยการกระทําอัน
ยิงใหญ่ให้นางเอกได้รับรู้อยา่งออ่นโยน 

12. นางเอกตอบสนองทางเพศและอารมณ์ให้แก่พระเอก 

13. นางเอกได้ตวัตนของตวัเองกลบัคืน* 

                                                           
* ถอดความโดยผู้วิจยั ดแูผนผงัการเชือมโยงเหตกุารณ์เพิมเตมิตรรกะของเรืองเลา่แนวโรมานซ์

ภาษาองักฤษที The Narrative Logic of the Romance 
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โครงสร้างดงักลา่วแสดงความสมัพนัธ์ของเรืองและตวัละครถกูนําเสนอภายใต้แนวคดิทีให้
นางเอกเป็นปรปักษ์กบัพระเอกในตอนแรกด้วยความไม่เข้าใจกนั จนเกิดมีความสมัพนัธ์กนัขนึจึง
ได้รับรู้ความรู้สึกของตนเองทีมีตอ่อีกฝ่ายและรับรู้ถึงความรู้สึกของฝ่ายตรงข้าม เรืองราวดําเนินมา
จนต้องทําให้ต้องมีการพิสจูน์ตนเองก่อนทีจะเข้าใจกนัในตอนท้าย ความไม่เข้าใจในตอนแรก แล้ว
สามารถก็คลีคลายจบได้แก้ปัญหาหรือได้เป็นตวัของตวัเองอีกครัง 

ลกัษณะของ Romance ตามความหมายของตะวนัตก หมายถึงนิยายสมัยกลางซึงแต่ง
เป็นกวีนิพนธ์ กล่าวถึงเรืองของอัศวินซึงเป็นเรืองราวทีวิจิตรพิสดารไปจากชีวิตของสามัญชน 
บคุคลในเรืองมีลกัษณะพิเศษกว่าบคุคลธรรมดา ถ้าเป็นผู้ชายก็มีพละกําลงัอย่างยิงยวด มีความ
กล้าหาญ ถ้าเป็นผู้หญิงก็สวยงามอย่างไม่มีทีติ ส่วนผู้ ร้ายก็คดในข้องอในกระดูก เป็นต้น ต่อมา
ความหมายก็ขยายกว้างออกไปถึงเรืองราวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรอง พวกโรแมน
ติกเป็นพวกอยากหนีให้พ้นจากชีวิตธรรมดาสามญั เบือความเป็นอยู่อนัซําซากไม่มีอะไรใหม่ หรือ
อยากหนีจากสงัคมทีเป็นอยู่ แต่หากไม่มีอํานาจทีจะก่อให้เกิดความเปลียนแปลง  จึงหนีไปแต่ใน
ความคิดเห็นและความรู้สึกเท่านนั (วิทย์ ศิวะศริยานนท์ , 2531: 83-84) ต่อมานวนิยายโรมานซ์
แพร่หลายอย่างรวดเร็วโดยจําหนา่ยเป็นหนงัสือราคาถกูทีสามารถซือหามาอา่นได้ทวัไป ทําให้เรือง
เป็นทีนิยมเป็นอย่างมาก แนวเรืองเริมมีความสมจริงมากขนึนําเอาเรืองใกล้ตวัและตวัละครมีความ
เป็นปถุชุน ตวัเอกอาจอยู่ในชนชนักรรมาชีพ เน้นเรืองราวรักๆใคร่ๆ และเรืองมุ่งให้ความสําคญักบั
นางเอกทีเป็นปรปักษ์กับพระเอก และจบเรืองอย่างมีความสุขโดยตัวละครเอกได้ครองคู่กัน 
(Barbara Fuchs,  2004: 124-126)  

ในสงัคมตะวนัตกนวนิยายโรมานซ์ก็เคยถกูตราหน้าวา่เป็นเรืองทีซําซากตดิอยูก่บัเรืองการ
หาคู่ครอง จบลงด้วยการแต่งงานระหว่างพระเอกนางเอกเช่นเดียวกัน จนกระทังในระยะหลัง
ประมาณในศตวรรษที 20 นกัวิชาการตะวนัตกทีศึกษานวนิยายโรมานซ์ได้อธิบายถึงนวนิยายโร
มานซ์ในมมุมองทีกว้างขนึ มองว่าเป็นนวนิยายทีมีคณุคา่ เต็มไปด้วยพลงัแหง่จินตนาการทีจบัต้อง
ได้ในโลกของความเป็นจริง ไม่ใช่เรืองไกลตวัอีกตอ่ไป เรืองราวความรักเป็นเรืองราวทีไหลเวียนใน
ชีวิตประจําวนัแฝงด้วยอุดมการณ์ทีอยู่ในเนือหา ล้วนเป็นสิงปรารถนาของคนในสังคม เช่น กิล
เลียน เบียร์ กลา่ววา่  
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Romance has become a quality, an imaginative power immanent in the 

‘real’ world for those who are able to apprehend it…Romance,  being absorbed 

with the ideal, always has an element of prophecy. It makes the world in the 

image of desire. 

(Gillian Beer, 1977: 76-79) 

ส่วน พาเมล่า รีกิส (Pamela Regis, 2007: preface xiii) กล่าวถึงนิยายโรมานซ์โดยให้
ความสําคญัวา่มีความผกูพนักบันกัอา่นผู้หญิงทีเป็นกลุ่มเปา้หมายหลกั การอ่านนวนิยายโรมานซ์
ไม่ใช่เรืองไร้สาระอย่างทีสังคมเข้าใจ  นวนิยายโรมานซ์ทําให้เห็นว่าไม่ใช่การผูกมัดพันธนาการ
ผู้หญิง แต่ช่วยการผ่อนคลาย สร้างความหวงั ทางออกเชิงจินตนาการจากชีวิตประจําวนัทีขมขืน
แก่ผู้หญิงได้  

The genre is not silly and empty-head, as mainstream literary culture 

would have it.  Quite the contrary-the romance novel contains serious ideas. The 

genre is not about woman bondage, as the literary critics would have it. The 

romance novel is, to the contrary, about woman’s freedom. The genre is popular 

because it conveys the pain, uplift, and joy that freedom brings.  

(Pamela Regis, 2007:  preface xiii) 

ความสมัพนัธ์ระหว่างนวนิยายโรมานซ์กบัจินตนาการ (fantasy) จึงไม่ใช่การหลีกหนี แต่
เป็นการทําในสิงตรงข้ามหรืออาจเกิดขนึไมไ่ด้ในความจริง ซึงสามารถได้รับอนญุาตให้เกิดขนึได้ใน
จินตนาการหรือความเป็นแฟนตาซี เพือกลบัมาตงัคําถามกบัโลกความเป็นจริงหรืออดุมการณ์โดย
ฉายภาพผ่านจินตนาการหรือสญัลกัษณ์แทนสิงทีกล่าวถึงสิงนนัอย่างตรงไปตรงมา เพือลดทอน
ความขัดแย้ง ความรุนแรง ให้สิงทีกล่าวถึงสามารถเลือนไหลไปได้แล้วแต่การตีความ ตามที        
โรสแมรี แจ๊คสนักลา่วไว้ 

A fantastic text tells of an indomitable desire, a longing for that which 

does not yet  exist, or which has not been allowed  exist, the unheard of, the 

unseen, the imaginary, as opposed to what already exists and is permitted as 
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“really” visible. Unlike the symbolic, the imaginary is inhabited by an infinite 

number of selves preceding socialization, before the ego is produced within a 

social frame… Each fantastic text function differently, depending upon its 

particular historical placing, and its different ideological, political and economic 

determinants, but the most subversive fantasies are those which attempt to 

transform the relations of the imaginary and the symbolic. They try to set up 

possibilities for radical cultural transformation by making fluid the relations 

between these realms, suggesting, or projecting, the dissolution of the symbolic 

through violent reversal or rejection of the process of the subject’s formation.  

(Rosemary  Jackson,  1981: 91) 

ความเห็นเหล่านีสอดคล้องกบัความคิดของนกัสงัคมวิทยา โดยเฉพาะ แอนโธนี กิดเด็นส์ 
(Anthony Giddens) ทีกล่าวว่าสมบัติตามธรรมชาติของมนุษย์กับความรักเป็นผลผลิตมาจาก
กระบวนการเปลียนแปลงของสงัคม ความรักโรแมนตกิ เป็นความรักทีมีนยัทางวาทกรรมสมยัใหม่
ทีผูกโยงความเป็นปัจเจกภาพและตวัตนของบุคคล เข้ากับความผูกพันระหว่างกันของคู่รัก เป็น
ปัจจยัสําคญัทีนําไปสู่การตดัสินใจครองคู ่ความรักโรแมนติกเป็นปรากฏการณ์สมยัใหม่ทีเกียวข้อง
โดยตรงกับการเปลียนแปลงเงือนไขทางสงัคม เศรษฐกิจ การเติบโตของชนชนักลางในสงัคมทุน
นิยม และการผลิตสร้างอุดมการณ์โรมานซ์ในอุตสาหกรรมสือ เป็นส่วนทีขาดไม่ได้ในชีวิตยุค
ทนัสมยั (ปินแก้ว เหลืองอร่ามศรี, 2554: 20-21) 

ต้นทางนวนิยายโรมานซ์จากทางฝังตะวนัตกจากทีเป็นสือบนัเทิงทีได้รับความนิยม เนือหา
เกียวกับความรักๆใคร่ๆของตวัละครในอุดมคติ ผสมผสานจินตนาการทีนําพาผู้อ่านให้ออกจาก
ความเครียดในโลกความเป็นจริง จากทีเคยถกูมองว่าไม่ได้ให้สาระอะไรนอกไปจากเรืองชิงรักหกั
สวาท แก่งแย่งชิงดีชิงเดน่นนั เมือพิจารณาตามทีนกัวิชาการได้มองในมมุทีนวนิยายเป็นพืนทีทีจะ
ทําให้สามารถแสดงออกในสิงทีคบัข้องในใจของคนในสงัคม ให้ออกมาผ่านตวับทวรรณกรรมที
สามารถแต่งเติมจินตนาการ กระตุ้นให้ผู้อ่านได้ฉุกคิดถึงประเด็นทีอาจถูกละเลย หรือกลับไปตงั
คําถามกบัอดุมการณ์สิงทีไหลเวียนอยูใ่นชีวิตประจําวนั การมองนวนิยายโรมานซ์ของชาวตะวนัตก
จึงไม่ได้หยุดอยู่แค่ใช้เป็นสือบันเทิงเพียงอย่างเดียว เมือมุมมองต่างออกไปนวนิยายเป็นสือทีใช้
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สือสารกับคนในสงัคมในแง่การถ่ายทอดความคิด อุดมการณ์ โดยทีผู้อ่านอาจจะรับไปโดยไม่ทนั
รู้ตวั 

 

2.1.2  นวนิยายโรมานซ์ในสังคมไทย 

นักวิชาการไทยได้ให้คําเรียกนวนิยายโรมานซ์เอาไว้หลากหลาย เช่น นวนิยายพาฝัน     
นวนิยายเพ้อฝัน นวนิยายรัก นวนิยายจินตนิยม ตลอดไปจนถึงนวนิยายนําเนา่ กลา่วคือ บญุเหลือ 
เทพยสุวรรณ  (2518: 23-24) เรียกวรรณกรรมโรมานซ์ว่าเป็นประเภทพาฝัน  คือ นวนิยายที
ผู้ประพันธ์พอใจระบายภาพงดงามมากกว่าภาพทีดูสกปรกของชีวิต เนือเรืองมักจะดําเนินไป
ในทางทีตวัละครเอกได้รับความทุกข์ในตอนต้น ในบนัปลายมักจะได้รับความสุข สมปรารถนา      
ผู้ประพนัธ์นวนิยายชนิดนีพอใจทีจะให้ผู้อ่านเห็นส่วนทีงดงามบางประการเกินกว่าทีเป็นจริง มกัมี
ตวัละครทีมีความดีเดน่ เห็นชดัให้ผู้อ่านชืนชม และมีตวัละครทีเห็นชดัว่าเป็นตวัละครตวัร้ายของ
เรือง และตวัร้ายนีบางคราวก็กลบักลายเป็นคนดี บางคราวก็ได้รับโทษสมควรแก่ความชวัร้ายของ
ตน    

ชลธิรา สัตยาวัฒนา(2522: 51) วิพากษ์นวนิยายประเภทนีว่านวนิยายประเภทเพ้อฝัน 
เนือหาของเรืองเป็นแบบนางเอกสวยแต่ยากจน พระเอกหล่อรวย รักกันแล้วก็มีอุปสรรค เช่น
อปุสรรคทีเกิดจากพ่อแม่ฝ่ายชายบ้าง หรืออปุสรรคทีเกิดจากความไม่เข้าใจกนัเอง งอนกนัไปงอน
กนัมาบ้าง หรือมีบุคคลภายนอกเข้ามาแทรกแซง  เช่นมีพระรองหรือนางรอง นางอิจฉาทีมีความ
เลวร้าย เจ้าเล่ห์แสนกลเป็นอย่างยิงบ้าง แตใ่นทีสดุก็ลงเอยได้อย่างมีความสขุ โครงเรืองพวกนีไม่
น่าจะมีพิษมีภัยค่อนข้างไร้สาระ แต่เมือพิจารณาว่าโครงเรืองประเภท “หนี”จากความเป็นจริง
เชน่นี มีผลมอมเมาจิตใจของผู้อ่านให้ชอบ”หนี”ทกุสิงทกุอย่างในชีวิตของตนเองด้วย ถ้าประชาชน
ทวัไปซงึเป็นหนว่ยใหญ่ของสงัคมพากนั “หนี”ปัญหาอาจสง่ผลเสียแก่บ้านเมืองในอนาคตได้   

อิลยา เอห์เร็นเบิร์ก (2518: 37-38) กล่าวถึงโครงเรืองแนวเพ้อฝันว่ามีความซําซากวนไป
วนเวียนไปมาดงันี บทที 1 พระเอกพบนางเอก บทที2 พระเอกสงสยัในนางเอก บทที3 พระเอกพบ
นางเอกแล้วก็ไม่สงสยัในเธออีก บทที4 นางเอกสงสยัในพระเอก บทที5 นางเอกกับพระเอกพบกัน
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แล้วเลิกทีจะสงสยักันต่อไป บทที6 พระเอกเกิดสงสยัในนางเอกอีก  บทที7นางเอกก็เกิดมีความ
สงสยัในพระเอกขนึมาอีกบ้างเหมือนกัน บทที8  ทงัสองได้พบกนัแล้วก็สงสยัในกันและกัน แล้วก็
สลบักนัไปเชน่นีเรือยๆไป  

ตรีศิลป์ บุญขจร (2547: 139) อธิบายลกัษณะของนวนิยายโรมานซ์ว่าเป็นนวนิยายแนว
รัก โดยเฉพาะรักกระจุ๋มกระจิม ประเภทชายหยิงหญิงงอนทีเกียวกับชีวิตของชนชนัสูงชายหรือ
หญิงเป็นเชือพระวงศ์ได้พบรัก แตมี่อปุสรรคในตอนต้น เพราะความหยิงถือดีของฝ่ายใดฝ่ายหนึง 
หลงัจากนนัจึงเข้าใจกัน จบลงด้วยความสุขสมหวงั ลกัษณะเด่นของนวนิยายคือการมุ่งใ ห้ความ
สนุกสนานเริงรมย์ กล่าวถึงชีวิตทีมีความสุขสมหวังกว่าสภาพความเป็นจริง ชีวิตของชนชนัสูง 
พวกเจ้านายถูกนํามากล่าวถึงแตใ่นลกัษณะทีโอ่อ่า สงูศกัดิ สขุสบาย  เนือหานวนิยายมีการผลิต
ซํา ทําให้เกิดความซําซาก ไม่ได้พัฒนาไปสู่ความแปลกใหม่ด้านโครงเรืองและแนวคิด  นวนิยาย
ลกัษณะนีจึงเป็นเพียงนวนิยายขายดีทีอ่านกนัได้ทุกระดบั ตงัแต่ผู้ ได้รับการศึกษาจนถึงชาวบ้าน
ร้านตลาดแตไ่มมี่บทบาทเดน่ตอ่พฒันาการนวนิยายไทยนกั  

ดนยา  วง ศ์ ธนะชัย  (2542: 116) เ รียกนว นิ ยายพ า ฝันว่ า นิ ยายแนวจินต นิยม 
(romanticism) เป็นนวนิยายทีมุ่งแสดงให้เห็นความสําคัญของอารมณ์  ความรู้สึก และญาณ
สงัหรณ์ นวนิยายประเภทนีมุ่งให้ผู้อ่านเกิดความสะเทือนอารมณ์อย่างรุนแรงด้วยความประทบัใจ 
ตืนเต้น หรือสยดสยอง นกัเขียนมุ่งเน้นทีอารมณ์ความรู้สกึเป็นสําคญั เนือหาจึงพวัพนัอยูก่บัความ
รัก โลภ โกรธ หลง อนัเป็นกิเลสตนัหาของมนษุย์ ผู้ เขียนปลอ่ยให้ตวัละครแสดงออกทาง “อารมณ์” 
อย่างเต็มที ดังนันจึงไม่ได้ให้ความสําคัญกับเหตุผลหรือกฎเกณฑ์ สิงทีผู้ อ่านได้รับจึงเป็นการ
ประเทืองอารมณ์มากกวา่ประเทืองปัญญา  

ประทีป เหมือนนิล (2523: 80) กล่าวว่าลกัษณะของนวนิยายโรมานซ์วนเวียนซําซากอยู่
กับเรืองเพ้อฝันยาวนาน เรียกวรรณกรรมลักษณะนีว่า “นวนิยายนําเน่า” ส่วน ทัศนะ แสงนาม
(2524: 111-123) ขยายความลกัษณะวรรณกรรมประเภทนําเนา่ไว้ 5 ลกัษณะคือ  

1. ลักษณะแสดงกิจกรรมส่วนตัว หรือพิเศษเฉพาะ  กล่าวถึงกิจกรรมส่วนตัวเป็นหลัก 
ได้แก่ กิจกรรมทางเพศ ความรัก ทรัพย์สินมรดก อารมณ์ความรู้สึกหรือความพึงพอใจส่วนตัว 
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เนือหาจึงซําซากอยู่แต่เรืองชิงรักหกัสวาท ชิงมรดกแก้แค้นกัน หรือพรําเพ้อถึงอารมณ์ปรารถนา
สว่นทีเป็นกิจกรรมสงัคมไมนํ่ามากลา่วถึงหรือกลา่วถึงแบบฉาบฉวย 

2. ปกปิดหรือบิดเบือนความเป็นจริง ทงัทางธรรมชาติและสงัคม เช่นเรืองเกียวกับภูตผี 
ทรงเจ้า ไสยศาสตร์ เวทมนตร์ หรือเรืองแบบสร้างวิมานบิดเบือนสงัคมให้เห็นแต่สิงทีสวยงามไม่
สะท้อนความเป็นจริงอยา่งตรงไปตรงมา 

3. สะท้อนความเป็นจริงแต่เปลือก ไม่ได้เข้าถึงแก่นแท้ของความเป็นจริงอย่างลึกซึงว่า
เกิดขนึอย่างไร และมีสภาพอย่างไร เช่นนวนิยายกล่าวถึงชีวิตครอบครัวก็เสนอเพียงแคเ่รืองชิงรัก
หกัสวาท ความขดัแย้งเมียน้อยเมียหลวง สะท้อนว่าสภาพเป็นอย่างไร แตไ่ม่สะท้อนให้เห็นความ
ขดัแย้งภายในว่าสภาพเมียน้อยเมียหลวงไมไ่ด้เกิดจากตณัหาเพียงอย่างเดียว ทวา่เกิดจากการกด
ขีทางเพศและการเอารัดเอาเปรียบเป็นสําคญั เป็นต้น 

4. คัดค้านการเปลียนแปลง มอมเมาให้เห็นแต่สิงสวยงาม พูดถึงความหรูหราฟุ้งเฟ้อ
ฟุ่ มเฟือย เลียงไปสู่ความเพ้อฝัน หรือถ้ามีความลําบากยากเข็นก็อ้างว่าเป็นเรืองของชะตากรรม 
เห็นวา่โลกต้องเป็นเชน่นีไมมี่ทางแก้ไขทําให้ผู้อา่นปลงตกไมค่ิดจะตอ่สู้   

5. เชิดชคู่านิยม ความเชือและความคิดเก่า เช่น คา่นิยมทีมีผู้หญิงดี ต้องรักนวลสงวนตวั 

สงบเสงียม มีหน้าทีดแูลลูกและสามี ส่วนผู้ชายมีคา่นิยมเรืองความเจ้าชู้  หรือมีความเข้มแข็งแบบ
นกัเลง เป็นต้น  

ในแวดวงวรรณกรรมไทยแต่เดิมให้ความสําคัญกับการอ่านนวนิยายโรมานซ์เป็นเพียง
หนังสืออ่านเล่น ผู้อ่านวรรณกรรมต้องยอมรับกติกาในการอ่าน เมืออ่านนวนิยายประเภทนีต้อง
เตรียมใจว่าจะพบสิงทีเป็นอุดมคติ สิงสวยงาม (บุญเหลือ เทพยสุวรรณ2543: 168) นวนิยายโร
มานซ์เป็นงานเขียนทีถกูมองวา่ “เร้าอารมณ์ แตไ่มเ่ร้าสมอง” แตก็่ยงัคงจะมีอยูต่อ่ไปเพราะนกัอา่น
มีหลายระดบัหลายประเภท และนกัเขียนบางคนก็พอใจจะยําเท้าอยู่กับที เขียนเรือง “เบาสมอง” 
ตอ่ไปเรือยๆ เพราะไม่มีความสามารถหรือประสบการณ์ทีจะเขียนให้ดีไปกว่านีหรือมิฉะนนัก็เป็น
เพราะความจําเป็นทางเศรษฐกิจ (นิตยา มาศะวิสทุธิ, 2540: 14-15)  
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เมือมีปัญหาความขดัแย้งทางการเมืองการปกครอง ในยคุเมืองไทยในสมยัจอมพลสฤษด ิ
ธนะรัชต์ วรรณกรรมอยู่ในฐานะครอบงําคือวรรณกรรมเพ้อฝัน หลีกหนีความจริง เบือเมาให้
ประชาชนเหห่างจากการเมืองและความจริงจงัตอ่ชีวิต (เสถียร จนัทิมาธร, 2525:  326) ถือเป็นยคุ
มืดของแวดวงวรรณกรรมไทย นกัเขียนวรรณกรรมแนวสจันิยมได้รับผลกระทบทางการเมืองทําให้
ช่วงเวลานนันวนิยายแนวสจันิยมซบเซา แต่ทางด้านนวนิยายโรมานซ์กลบัมีความเฟืองฟูอย่าง
มาก เพราะนักเขียนทีอยู่ได้ก็จะเป็นแนวหลีกหนี จนนักเขียนในช่วงนันอย่าง สุชาติ สวัสดิศรี 
(2518:  29) ได้สรุปลกัษณะวรรณกรรมชว่งจอมพลสฤษด ิธนะรัชต์ไว้ 6 ประการดงันี 

1. รกไปด้วยเรืองผีไร้สาระ 

2. นองไปด้วยเรืองสปัดน 

3.  ความไปด้วยเรืองโลกีย์วิสยัทีตา่งแขง่ขนักนัวา่ผู้ใดจะวิจิตรพิสดารกวา่กนั 

4. จดัจ้านไปด้วยเรืองรักบนฟองสบู่  ปลูกสร้างความฝันบนวิมานในอากาศ กระทบกระ
เทียบเปรียบเปรยในทางอิจฉาริษยา  

5. มากไปด้วยเรืองบู๊ ล้างผลาญและเรืองการเมืองประเภท “ปลุกผี” ซึงไร้รากฐานทาง
ความคดิและความถกูต้องทางการเมือง  

6. มีบ้างเล็กน้อยทีนกัเขียนเริมเป็นขบถกบัตวัเองและสงัคมทีเขาเองมีชีวิตอยู่ 

มโนทัศน์เกียวกับนวนิยายโรมานซ์ในสายตาของนักวิชาการด้านวรรณกรรมของไทย 
ดงักล่าวทําให้ต้องกลบัมาดวู่าแท้จริงแล้วการมองวรรณกรรมโรมานซ์นนัเป็นการประเมินค่าของ
นกัวรรณกรรมศึกษาเพียงด้านเดียวทีเปรียบเทียบนวนิยายโรมานซ์กับนวนิยายแนวสัจนิยมทีมี
เนือหาเคร่งเครียดกว่า ชีปัญหาและให้แง่มุมทีเป็นจริงมากกว่า การเปรียบเทียบดังกล่าวอาจ
ก่อให้เกิดทัศนคติด้านลบต่อนวนิยายโรมานซ์ ทําให้นวนิยายโรมานซ์ถูกจํากัดให้เป็นเพียงสิง
บนัเทิงของแม่บ้าน แมค้่า บคุคลทวัไปทีหลีกหนีความจริงจงัในชีวิต สว่นนวนิยายสจันิยม นวนิยาย
แนวสร้างสรรค์เป็นความสนใจของนกัวิชาการ ปัญญาชนผู้ มีการศกึษา ชนชนักลางไปถึงระดบัสงู  
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อย่างไรก็ตามแม้ในแวดวงการศกึษาวรรณกรรมทีเดิมมองนวนิยายโรมานซ์เป็นเพียงเรือง
ทีมุ่งให้ความสําคญัความบนัเทิงจากเรืองราวความรักของตวัละครพระเอกนางเอก ทีต้องฟันฝ่า
อปุสรรคก่อนทีจะได้ครองคูก่นัในตอนจบเรือง เมือพิจารณาแล้วจะพบว่าจินตนาการของนวนิยาย
โรมานซ์ผูกพันกับเรืองราวความรักระหว่างชายหญิง ทงันีเรืองแนวโรมานซ์ดเูหมือนถูกสร้างขึน
อย่างหลวมๆไม่ยึดติดกับความหมายใดความหมายหนึง หรือมิได้มีอํานาจในการยึดกุม
ความหมายทีแนน่อนตายตวั จงึชว่ยเปิดพืนทีให้มีการตีความทีหลากหลาย ผู้อา่นสามารถเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการสร้างสรรค์จินตนาการในการอ่านตีความ เปิดพืนทีในการสํารวจตวัตนเมือตนได้
หลดุพ้นไปอยู่ในห้วงแห่งจินตนาการ (ปินแก้ว เหลืองอร่ามศรี, 2554: 43) ดงันนัจะเห็นว่านวนิยาย
แนวนีกลับได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก สวนทางกับความสนใจของนักวิชาการ ด้วยเหตุทีเป็น
เรืองทีเปียมไปด้วยจินตนาการทีอยู่บนพืนฐานประสบการณ์ อารมณ์ ความรู้สึกใกล้ตวัของปถุชุน 
สอดคล้องกับนักวิชาการด้านวรรณกรรม เจตนา นาควัชระ (2542 : 36-37) กล่าวถึง การใช้
วรรณกรรมเป็นเครืองมือทางการเมืองจึงเป็นสิงทีเป็นไปได้ ส่วนจะได้ผลมากน้อยเพียงใดนนัก็สุด
แท้แตก่รณี การทีผู้ประพนัธ์จะสร้างสภาวะ “มายาอนัสมบูรณ์” ได้นนั ก็หมายความว่า เขาจะใช้
วตัถดุิบทีอยูน่อกเหนือประสบการณ์ของผู้อา่นมาหล่อหลอมวรรณกรรมไม่ได้ วตัถดุิบทีกล่าวถึงใน
ทีนี บางครังนกัประพนัธ์ก็จะดงึมาจากชีวิตจริง จากสงัคมร่วมสมยั หรือจากเหตกุารณ์ทีเกิดขนึจริง 
หรือจากถินทีรู้จกักนัในชีวิตจริงโดยถือว่าปัจจยัเหล่านีคือสิงทีเสริมสร้าง “ความสมจริง” และทําให้
ผู้อ่านเข้าถึงวรรณกรรมได้ แต่วรรณกรรมมิใช่กระจกทีส่องชีวิตจริงไปหมดทุกแง่มุม ผู้ประพันธ์
จะต้องเลือกเฟ้น กลนักรองประสบการณ์หล่อหลอมรวมกับจินตนาการสร้างสรรค์เป็นผลงานขึน
ใหม่ ด้วยเหตุนีเรืองแนวโรมานซ์จึงยังคงดํารงอยู่ในสังคมนักอ่านและถูกผลิตซําเป็นละครและ
ภาพยนตร์มาอยา่งตอ่เนือง 

2.1.3  นวนิยายโรมานซ์กับวัฒนธรรมกระแสนิยม (pop culture)  

วฒันธรรมกระแสนิยม (pop culture) ไม่ว่าจะเข้ามาในรูปแบบ สินค้าอปุโภคบริโภคจาก
ตา่งชาติ เสือผ้าแฟชนั เครืองสําอางตลอดจนสิงบนัเทิงอิทธิพลของภาพยนตร์ฮอลิวดู แนวดนตรี 
ละครโทรทศัน์หรือนวนิยาย จดัว่าเป็นส่วนหนึงของกระแสวฒันธรรมโลกาภิวตัน์ซึงได้สร้างความ
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เปลียนแปลงทงัในเรืองของวิธีคิด วิธีการมองความจริง แบบแผนในการดําเนินชีวิตและแบบแผน
ขนบธรรมเนียมประเพณีของคนในชมุชน 

 นวนิยายแนวโรมานซ์จดัอยู่ในวฒันธรรมกระแสนิยมด้วยเช่นเดียวกัน เนืองจากเป็นสิงที
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในวงกว้าง ผู้อ่านนวนิยายแนวโรมานซ์มีทกุเพศทกุวยั ยิงไป
กว่านนัเมือมีสือโทรทศัน์มาขยายโอกาสในการนําเสนอ นวนิยายเหล่านีได้ถกูนําไปผลิตเป็นละคร
โทรทัศน์ให้ผู้ ชมได้มีโอกาสชมทุกครัวเรือน ไม่ใช่จํากัดไว้เพียงแค่การอ่านเพียงอย่างเดียว และ
เหตุผลสําคัญทีทําให้นวนิยายแนวโรมานซ์เป็นทีนิยมก็เพราะผู้ เสพต้องการความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน  เรืองเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน  และเพือเป็นการผ่อนคลายจากความตึงเครียดใน
ชีวิตประจําวนั หรือเพือฆ่าเวลา นอกจากนีอาจยงัช่วยเติมเต็มความปรารถนาในจินตนาการ โดย
สมมุติตัวเองว่าเป็นตัวละครพระเอกนางเอกในนวนิยาย(กาญจนา  แก้วเทพ , 2537: 21-22) 
เนือหาของนวนิยายรานซ์ทําให้ผู้ อ่านหลีกหนีไปจากความโลกแห่งความเป็นจริง เรืองราวเป็น
แบบจําลองชีวิตของบคุคลในจินตนาการทีตงัอยู่บนพืนฐานของโลกเสมือนจริง จนบางครังทําให้ผู้
อาจเคลิบเคลิมหลงใหลไปคดิวา่เป็นโลกแหง่ความจริง 

ลักษณะ วิธีการเสพและสร้างสรรค์วรรณกรรมโรมานซ์ทําให้วรรณกรรมโรมานซ์เป็น
วรรณกรรมแนวหลีกหนี (escape literature)  ซึงผู้อ่านมกัอ่านในเวลาว่างต่างจากวรรณกรรมอืน 
นิยายโรมานซ์มกันําเสนอการสร้างภาพเหมารวมของชายหญิงในอดุมคติ แตต้่องดํารงอยู่ในกรอบ
ปิตาธิปไตยและมักจบลงด้วยความสมหวัง  ความรักของคู่พระนางมีผลต่อการเสนอนวนิยาย 
ลกัษณะดงักล่าวเป็นส่วนหนึงของการปลูกฝังอุดมการณ์บางประการทีไหลเวียนอยู่ในสังคมให้
ยงัคงอยู่อย่างเหนียวแน่น ผ่านทัศนะของนกัเขียนทีเป็นชนชนักลางถ่ายทอดเรืองราวรักๆ ใคร่ๆ 
หรือ เรืองครอบครัว เรืองราวทีนําเสนอในนวนิยายโรมานซ์เป็นเรืองใกล้ตวัของคนในสงัคม  ได้รับ
การนําเสนอโดยทีนกัเขียนอาจไม่รู้สึกตวัและ ผู้อ่านเองอาจได้รับรู้และซึมซบัอดุมการณ์บางอย่าง
ไปโดยไม่ทนัรู้สึกตวัเช่นเดียวกนั ยิงไปกว่านนัการถ่ายทอดยงัถกูผลิตซําออกไปในวงกว้างโดยการ
ถกูถ่ายทอดไปในละครโทรทศัน์  
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ด้วยเหตทีุนวนิยายโรมานซ์มีเนือหาทีหลากหลาย ผู้วิจยัมีสนใจนวนิยายโรมานซ์ทีปรากฏ
ตัวละครเอกสวมบทบาทเป็นเพศตรงข้ามซึงมีความโดดเด่นเป็นลักษณะเฉพาะของนวนิยาย        
โรมานซ์ กล่าวคือตวัละครมิได้มีรสนิยมรักเพศเดียวกัน แต่ตวัละครเพียงแค่สวมบทบาทเป็นเพศ
ตรงข้าม จินตนาการของผู้แตง่สร้างสรรค์บคุลิกและลักษณะตวัละครให้ก้าวข้ามข้อจํากดัเรืองเพศ
สภาพไปเท่านนั ตวัละครลกัษณะดงักล่าวมีปรากฏในรูปแบบการนําเสนอเรืองราวทีแตกต่างกัน 
นวนิยาย  โรมานซ์กลุ่มทีผู้ วิจัยนํามาศึกษาสามารถนําแนวคิดเรืองการสวมเสือผ้าเพศตรงข้าม 
(cross-dressing) และการสวมบทบาท (perform) ซึงจะนําไปสูก่ารตงัคําถามประเด็นเรืองเพศใน
สงัคมได้อยา่งมีมิตทีินา่สนใจ 

 

2.2  แนวคิดเรืองการสวมเสือผ้าเพศตรงข้าม (cross-dressing) และการสวมบทบาท 
(perform) 

แนวคิดเกียวกับเรืองการสวมเสือผ้าเครืองแต่งกายเป็นสิงทีเข้ามาพร้อมกับวัฒนธรรม
ตะวนัตกทีเกียวข้องกับการเปลียนแปลงภาพลักษณ์ของประชาชน ในสมัยของจอมพลป. พิบูล
สงคราม จอมพลป .ประกาศนโยบายนําชาติไปสู่ความทันสมัยโดยใช้อํานาจแบบรัฐนิยม
เปลียนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตของประชาชนเป็นต้นว่าข้อกําหนดเรืองเครืองแตง่กายผู้ชายทีต้อง
สวมเสือเชิตกางเกงขายาว ผู้ หญิงต้องใส่เสือและกระโปรง ส่วนเสือผ้าแบบดงัเดิมไม่ได้รับการ
สนับสนุนและยอมรับ ข้อกําหนดดังกล่าวกลายมาเป็นจุดก่อตัวของเพศสภาพเป็นครังแรกใน
ประวตัิศาสตร์ของไทย เครืองแต่งกายเป็นวิธีกําหนดการแบ่งแยกอตัลกัษณ์ของเพศสภาพแบบ
แบง่ขวั คือการแบง่คนออกเป็นเพศหญิงและเพศชายโดยใช้เสือผ้าเป็นตวักําหนดและการแตง่กาย
เลียนแบบเพศตรงข้ามกลายเป็นเรืองผิดกฎหมาย (Rosalind C.  Morris,  2547:  123-124) แม้
ข้อกําหนดดังกล่าวจะไม่มีผลบังคับใช้แล้ว แต่ก็ทําให้มองเห็นจุดเปลียนของการแบ่งแยกเพศ
สภาพจากการแตง่กาย  และเห็นผลสืบเนืองจากนโยบายดงักลา่วมาถงึปัจจบุนั เช่น การสวมใสช่ดุ
เครืองแบบทางราชการ เป็นต้น ทงันีการแตง่กายแบบเพศตรงข้ามอาจไม่มีผลตอ่ผู้หญิงในปัจจบุนั
เพราะสามารถใสก่างเกงหรือเสือผ้าทีคล้ายคลึงกบัผู้ชายได้ ประเดน็เรืองของการแตง่กายตามเพศ
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สรีระดังกล่าวอาจมีความสอดคล้องกับแนวเรืองของนวนิยายโรมานซ์ในแง่ของการเล่นกับ
จินตนาการของผู้ประพนัธ์นวนิยายทีจะสร้างให้ตวัละครได้ละเมิดกฎเกณฑ์ทีสงัคมกําหนด  

การแต่งกายแบบเพศตรงข้ามกลับมีผลต่อเนือหาของนวนิยายโรมานซ์  Judith 

Halberstam ได้อภิปรายเรืองการแตง่กายแบบเพศตรงข้ามโดยเทียบจากภาพยนตร์เอาไว้ว่า 

The cross-dressing woman has been forced into male costume by 

social restrictions on her gender or by need for mobility. In others, cross-

dressing produces an image of essential androgyny and constructs the 

transvested woman as a meeting of the sexes. In others still, the male drag has 

become more than a costume, and the butch inside it has an erotic relation to 

her clothes and uses masculine clothing to complete her gender presentation... 

woman dressed as men are attempts to reconcile the masculine woman to her 

role in society. Accordingly, these films have to represent the allure of cross-

dressed woman but also the limited nature of her transgression. She may revel 

momentarily in the uncertainty of gender and gender role, but ultimately order 

must be restored in term of full heterosexual womanhood. 

                                                                 (Judith Halberstam,  1998:  206-207) 

การสวมใส่เสือผ้าเพศตรงข้ามของผู้หญิงไปเป็นผู้ชาย  ไม่ว่าจะโดยบริบททางสงัคมบีบ
บงัคบัหรือด้วยความจําเป็นในการเดินทางโยกย้าย ล้วนเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงสามารถก้าว
ผ่านข้อจํากัดเส้นแบ่งเรืองเพศ เสือผ้าของเพศตรงข้ามมีความหมายมากกว่าเครืองแต่งกายแต่
แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทีเปลียนไปด้วย ดังนันเรืองการสลับเพศนีจะแสดงเสน่ห์ของผู้ หญิง
ภายใต้การสวมใส่เสือผ้าของผู้ ชายทีเป็นข้อจํากัดสถานภาพให้เป็นไปตามลักษณะภายนอกที
ผู้หญิงใช้เสือผ้าผู้ชายมาละเมิดชวัครังชวัคราว ผู้หญิงในร่างจําแลงอาจมีความสุขกับการเปลียน
สถานภาพเพียงชวัครู่แตก็่มีความไม่มนัคงเกียวกบับทบาททางเพศทีเป็นอยู่ อย่างไรก็ตามในทีสดุ
หญิงในร่างจําแลงก็จะต้องกลบัไปสู่ข้อกําหนดความเป็นหญิงในบริบทของสงัคมแบบรักต่างเพศ
อยูเ่ชน่เดมิ 

การ์เบอร์ได้กล่าวว่าเรืองเล่าทีมีการสวมใส่เสือผ้าเพศตรงข้ามเป็นลกัษณะหนึงของเรือง
แนวสุขนาฏกรรม (comedy)ทีใช้โครงเรืองการปลอมตวัข้ามเพศเพือปฏิบตัิภารกิจ หนีจากการ
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ปราบปรามให้ได้รับอิสระ รูปแบบการจําแลงกายโดยการสวมเสือของเพศตรงข้ามนอกจะสร้าง
ความสนกุให้แก่เรืองแล้วยงัมีผลต่อการแสดงบทบาทตวัละคร การปลอมตวัข้ามเพศนนัทําให้เขา
หรือเธอก้าวข้ามประสบการณ์เดิมไป ได้ใช้ชีวิตในรูปแบบตรงข้ามจากทีเป็นอยู่ ได้เรียนรู้และ
สัมผัสถึงความรู้สึกของความเป็นเพศตรงข้ามนอกเหนือจากประสบการณ์ตามเพศสรีระของ
ตนเอง อยูใ่นสถานภาพกํากึง (liminal)ไมแ่นน่อนในชวัระยะเวลาหนงึ 

A transvestite progress narrative is a plot that requires one or more of its 

characters to disguise their gender ‘in order to get a job, escape repression, or 

gain artistic or political “freedom”’ …The ideological patterns of this implication 

are clear: cross-dressing can be ‘fun’ or ‘functional’ so long as it occupies a 

liminal  space and  a temporary time period, however the cross-dresser is 

expected to resume life as he or she was, having, presumably, recognized the 

touch of ‘femininity’ or ‘masculinity’ in her or his otherwise ‘male’ or ‘female’ self.   

(Garber,  1992:  70)  

สงัคมเป็นผู้นิยามบทบาททางเพศให้กับชายหรือหญิง เมือบุคคลเข้าไปเป็นสมาชิกของ
สงัคม ก็ต้องทําตามกฎเกณฑ์ทีสงัคมกําหนดให้รวมถึงบทบาททางเพศก็เป็นสิงทีต้องสวมบทบาท
ตามทีสังคมกําหนดด้วย หากมีการปรับเปลียนบทบาททางเพศซึงไม่สอดคล้องกับสังคมอาจถูก
มองว่าเป็นผู้ มีพฤติกรรมข้ามเพศ การสวมบทบาทจากหญิงเป็นชาย หรือชายเป็นหญิงเป็นการ
สวมบทบาทเลียนแบบตวัต้นแบบชายจริงหญิงแท้ ซึงเป็นกระบวนการเลียนแบบความเป็นชาย
หญิงตามทีสงัคมกําหนดให้ มิใช่การเกิดขนึเองตามธรรมชาติ ตวัละครทีสวมบทบาทเพศตรงข้าม
จะยงัคงมีความกํากึง ความเป็นหญิงหรือชายทีสวมบทบาทนนัจึงเป็นการประดิษฐ์สร้างขนึ  ไม่ว่า
จะเป็นการสวมเสือผ้าเพศตรงข้าม หรือสวมบคุลิกเพศตรงข้ามก็ตาม 

การสวมบทบาทต่างเพศด้วยการสวมเสือผ้าเพศตรงข้ามไม่ใช่การสนองความต้องการ
สว่นบคุคลเพียงวตัถปุระสงค์เดียวแตเ่ป็นการกลบัไปตงัคําถามถึงกบับรรทดัฐานของสงัคมทีจํากดั
ให้มีเพศเพียงสองเพศเท่านัน เบลล์ ฮุกส์ (bell hooks) นักวิชาการสายเฟมินิสต์ได้กล่าวถึงการ
สวมเสือผ้าเพศตรงข้ามไว้วา่ 
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Cross-dressing, appearing in drag, transvestism, and transsexualism 

emerge in a context where the notion of subjectivity is challenged, where identity 

is always perceived as capable of construction, invention, change. Long before 

there was ever a contemporary feminist moment, the sites of these experiences 

were subversive places where gender norms were questioned and challenged.  

(bell,  hook, 1996:  215) 

 การละเมิดออกนอกกรอบของตวัละครในนวนิยายโรมานซ์นอกจากจะสร้างให้เรืองราวมี
สีสันแล้ว ในฐานะผู้ อ่านอาจเห็นการเปิดโปงมายาคติเกียวกับเรืองเพศ การกดทับของอํานาจ
อดุมการณ์ทีไหลเวียนในสงัคม หรือการเลือนไหลของอตัลกัษณ์ทางเพศทีไม่ได้มีแคช่ายและหญิง
อีกตอ่ไป ฯลฯ สาระสําคญัทีได้อาจช่วยรือถอนความคบัข้องใจเรืองเพศ หรืออาจเป็นการตอกยํา
ให้ชุดความคิดอุดมการณ์ทีหล่อเลียงอํานาจแบบชายเป็นใหญ่ยังคงดํารงอยู่อย่างเข้มแข็ง 
ผู้ประพนัธ์เปิดโปงให้ผู้อา่นได้ฉกุคดิโดยทีอาจจะรู้ตวัหรือไมรู้่ตวัก็ได้  

 

2.3  ภาพรวมของกลุ่มนวนิยายโรมานซ์ทมีีตัวละครสวมบทบาทเพศตรงข้าม 

จากกลุ่มข้อมูลทีผู้ วิจยัคดัเลือกมานนัจะแบ่งการสวมบาทบาทเพศตรงข้ามของตวัละคร
ออกเป็น 3 ประเภทคือ นวนิยายกลุ่มตัวละครปลอมตัวสวมเสือผ้าเป็นเพศตรงข้าม (Cross-

dressing) นวนิยายกลุ่มตัวละครสวมบุคลิกลักษณะเพศตรงข้าม (performing) และ นวนิยาย
กลุ่มตวัละครสลบัร่างเป็นเพศตรงข้าม (switching) กลุ่มนวนิยายแตล่ะประเภทไม่ได้เปลียนแปลง
รสนิยมทางเพศ แต่เป็นการสวมบทบาทเพศตรงช้ามเพียงชวัคราวเท่านนั ซึงแต่ละประเภทจะมี
ความใกล้เคียงกนั แตจ่ะแตกตา่งในรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี 

2.3.1. นวนิยายกลุ่มตัวละครปลอมตัวสวมเสือผ้าเป็นเพศตรงข้าม (Cross-

dressing)  

ผู้วิจยัคดัเลือกจากนวนิยายทีมีเรืองการปลอมตวัเป็นเพศตรงข้ามเพียงชวัคราวทีมีผลต่อ
การดําเนินเรือง ไม่รวมถึงบุคคลรักเพศเดียวกันทีสวมเสือผ้าเพศตรงข้าม ตวัละครเป็นชายจริง
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หญิงแท้ มีรสนิยมทางเพศเป็นแบบรักตา่งเพศ ไม่ได้อยูใ่นประเภทของบคุคลทีมีความหลากหลาย
ทางเพศ อาศยัการปลอมตวัด้วยเครืองแตง่กายภายนอกเป็นสําคญั กล่าวคือ ตวัละครหญิงปลอม
ตวัเป็นชายโดยการใส่เสือผ้าไม่เน้นสรีระ ติดหนวด รัดหน้าอก ตดัผมสนั หรือแสดงอปุนิสยับุคลิก
อย่างผู้ ชาย หรือตัวละครชายปลอมตัวโดยการใส่กระโปรง สวมวิกผม เสริมหน้าอก สวม
บคุลิกลกัษณะแบบผู้หญิง  จํานวน 10 เรือง ดงัทีผู้วิจยัจะแนะนําให้เห็นภาพรวมและเรืองยอ่ดงันี  

1.  กุ้งนาง  ผู้ แต่ง กาญจนา นาคนนัทน์  ปีพิมพ์ครังแรก 2519 ตาอ้นผิดหวงัทีมีลูกสาว
แล้วไปหลงรักกบัผู้ชายหนีไปด้วยกนัแต่ก็ไปกนัไม่รอด จึงกลบัมาอยู่กบัตาอ้น มีลกูเป็นกุ้ งนาง แม่
ของกุ้ งนางก็เสียไปตงัแตกุ่้ งนางยงัเด็ก ตาอ้นคิดวา่ถ้าเลียงหลานให้เป็นเดก็ผู้หญิงก็จะมีภยัรอบตวั 
จงึเลียงกุ้งนางมาอย่างเด็กผู้ชายแตง่ตวั ทํางาน หรือเลน่แบบเด็กผู้ชาย อ้นเลียงดใูห้เป็นเดก็ผู้ชาย
มาตงัแตย่งัเล็ก โดยพากนัไปอาศยัอยู่บนเกาะทีไม่คอ่ยมีใครไปถึง ตาอ้นหลอกกุ้ งนางให้เข้าใจว่า
ตวัเองเป็นเด็กผู้ชาย โดยไม่ให้พบผู้หญิงเลย กุ้ งนางก็เชือตามนนัว่าตนเองเป็นผู้ชายมาตลอดจน
โต  

วนัหนึงมีเรือพลดัหลงเข้าไปติดเกาะทีตาอ้นและกุ้ งนางอยู่ บนเรือมีชายหนุ่ม หญิงสาวมา
บนเรือ พอพบกบักุ้งนาง ทําให้กุ้งนางรู้สึกสบัสนวา่มนษุย์ผู้หญิงเป็นอยา่งไร ผู้ชายเป็นอยา่งไร เมือ
กุ้งนางกลบัมาเทียบกบัตนเอง กุ้ งนางชว่ยเหลือให้คนบนเรือกลบัไปได้ หมอนิรันดร์เป็นคนทีพดูจา
อัธยาศรัยดีกับกุ้ งนางทําให้กุ้ งนางรู้สึกหวันไหว เมือกลับไปแล้ว เกิดเหตุการณ์ทีตาอ้นโรคชรา
กําเริบทําให้กุ้ งนางต้องพาตาอ้นไปในเมือง ซึงก็ได้รับความช่วยเหลือจากหมอนิรันดร์ในการรักษา 
พร้อมกบให้ทีพกัแก่กุ้ งนางในขณะทีตาอ้นรักษาตวัอยู่ทีโรงพยาบาล กุ้ งนางได้มาอยู่ในเมือง พบ
กับผู้หญิงหลายคนก็ยิงสบัสนความเป็นชายของตนเอง นบัวนัความรู้สึกดีต่อหมอนิรันดร์ยิงเพิม
ทวีคณูเป็นความผูกพนัและเกิดเป็นความรักโดยทีกุ้ งนางไม่รู้ตวั แต่ก็ต้องหกัห้ามใจเพราะหมอนิ
รันดร์อยูกิ่นกบัคณุดาวประกาย  

แตแ่ล้วเกิดเหตกุารณ์ทีทําให้กุ้ งนางรู้ตวัว่าเป็นหญิง เนืองจากถกูโจรสลดัชือมนั จบัตวัไป 
กุ้ งนางถกูจบัขงั โจรสลดัผู้ นีเกลียดผู้หญิง ชอบสมสู่กบัผู้ชาย และคิดว่ากุ้ งนางเป็นผู้ชายจึงจบัตวั
มา กุ้งนางมีโอกาสได้เจอกบัแม้นน้องสาวของมนั แม้นตงัท้องจากทีเคยหนีตามผู้ชายไปก่อนจะถกู
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จบักลบัมาและได้มาพบกุ้ งนาง กุ้ งนางจึงแกล้งทําทีว่าจะขอเป็นสามีของแม้นเพือหาทางรอด พอ
รอดออกมาได้กุ้ งแน่ใจตวัเองว่าไม่ได้เป็นผู้ชายอย่างทีตาอ้นกะเกณฑ์ให้กุ้ งนางเป็น กุ้ งนางจึงแก้
เผ็ดตาอ้นบอกวา่ได้แม้นเป็นภรรยา ทําให้ตาอ้นพดูไมอ่อก กุ้งนางดแูลแม้นและลกูในครรภ์และคิด
จะรับไว้เป็นลกูบญุธรรม ตาอ้นเสียใจทีต้องโกหกกุ้ งนางมาตงัแตเ่ล็ก กุ้ งนางไม่ดกระเพราะเข้าใจ
ตาอ้นดี จึงขออยู่แบบนี จนเมือพบหมอนิรันดร์อีกครังเกิดเหตกุารณ์ทีกุ้ งเข้าช่วยชีวิตหมอนิรันดร์
โดยรับกระสุนปืนหมอนิรันดร์ทราบความจริงว่ากุ้ งนางเป็นหญิงจากการผ่าตัดนันเอง  กุ้ งนาง
ยอมรับว่าตนเองเป็นหญิง ส่วนหมอนิรันดร์ก็มีความรู้สึกทีดีต่อกุ้ งนาง สุดท้ายเรืองของทงัสองก็
เป็นไปได้ไมต้่องประดกัประเดดิอยา่งทีเคยเป็นมาอีกตอ่ไป 

       2.  ทัดดาว บุษยา ผู้แตง่ ชอุม่ ปัญจพรรค์ ปีพิมพ์ครังแรก 2519 นายเด่น บุษยา เศรษฐี
ใหญ่เมืองนนท์แต่งงานอยู่กินกับ จิตรี อดีตนางงามผู้ รักสวยรักงาม รักความสะดวกสบายจนติด
เป็นนิสยั ทําให้ขาดคณุสมบตัิของภรรยาและสะใภ้ทีดี คณุหญิงบุษย์ แม่สามี เกลียดชงัจิตรีมาก 
จงึวางแผนกําจดัจิตรีและหาภรรยาใหมใ่ห้คณุเดน่คือ คณุเดือนซงึหลอกคณุหญิงวา่ลกูติดท้องของ
เธอ กับ นายเฉิด สามีเก่า เป็นลูกของเธอกับคณุเด่น คณุหญิงหลงเชือ ประกาศว่าลูกในท้องคณุ
เดือนคือทายาทแท้ ๆ ทีมีสิทธิในพินยักรรม 

จิตรีหนีออกจากบ้านบุษยาทัง ๆ ทีกําลังตงัท้อง โดยไม่บอกให้คุณเด่นรู้ เธอหนีมาอยู่
เชียงใหม่และคลอดลูกสาวชือว่า ทดัดาว จิตรีพรําสอนทดัดาวให้เกลียดพ่อและทุกคนในบ้านบุษ
ยา โดยหารู้ไม่ว่าคณุเดน่ได้สืบรู้ทีอยู่และแอบไปมาหาสู่ทดัดาวอยูบ่อ่ย ๆ จนทดัดาวรักและผกูพนั
กบัคณุเดน่มากกวา่จิตรี เมือจิตรีจบัได้ก็สงัห้ามไมใ่ห้พอ่ลกูได้พบกนั 

จิตรีมีหนีสินจากการเล่นการพนนั ได้ส่งทดัดาวเข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่และชนะได้
เงินรางวัล เธอได้พบกับ เจ้ายอดขวัญ หรือ เจ้าน้อย มาช่วยเธอจากพวกอันธพาล แต่กลับถูก
ลกูหลง เจ้าพฒันา หลงรักทดัดาวเมือมีโอกาสทีจิตรีมาขอความช่วยเหลือเนืองจากตดิหนีการพนนั 
จึงยอมช่วยแต่มีข้อแลกเปลียนต้องการแต่งงานกับทดัดาว ทําให้เจ้าน้อยโกรธมากมีปากเสียงกัน 
ส่วนทัดดาวก็ไม่ยอมเช่นกัน ทัดดาวหนีออกจากบ้านเมือรู้ข่าวการตายของพ่อ และเพือไปทวง
กรรมสิทธิของบ้านบุษยาคืนโดยมี เทียงตามไปและให้ปลอมตวัเป็นผู้ชายชือสุทศัน์ ส่วนเจ้ายอด
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ขวญัก็หนีออกจากบ้านไป สทุศัน์ไปด้วยโดยเจ้าน้อยไม่รู้ว่าคือทดัดาว ส่วนเจ้าพฒันาเมือทดัดาว
หนีไปจึงให้จิตรีมาแต่งงานแทน เธอคิดได้และปรับปรุงตวัใหม่ เพือให้สมเป็นภรรยาทีดีของเจ้า
พฒันา 

เจ้าน้อยและสทุศัน์สนิทกนัมากขนึ สทุศัน์ขอร้องให้เจ้าน้อยพาไปบ้านบษุยาเจ้าน้อยสงสยั 
แต่สุทศัน์บอกว่าจะจะไปทวงสิทธิแต่บอกเพียงว่าเธอเป็นลูกคณุเด่น ในทีสุดเจ้าน้อยก็พาสุทศัน์
เข้าบ้านบษุยาในฐานะคนรับใช้ส่วนตวั คณุเดือนไม่ถกูชะตากบัสุทศัน์ตงัแตแ่รกเห็น เจ้าน้อยเริม
สบัสนตวัเองวา่จะตกหลมุรักสทุศัน์จงึหาทางออกโดยประกาศหมนักบัเจ้าแสงคํา ความลบัก็เริมจะ
เปิดเผยขนึทีละน้อย สทุศัน์ได้พบกบัตาพว่ง ซงึเป็นกญุแจไขความลบัทงัหมด เมือคณุเดือนรู้ความ
จริงทงัหมดจงึหาทางทําร้ายสทุศัน์และคณุยา่ของเธอ วิธูรกบัเต็มดวงมาชว่ยไว้ทนั ทําให้ความจริง
ถกูเปิดเผย 

3. วิหคเหนิฟ้า ผู้แตง่ วลยั นวาระ  ปีพิมพ์ครังแรก 2521 กานดา และ เสนีย์ สองพีน้องฝา
แฝดหญิงชาย เดนิทางเข้ากรุงเทพ ตามคําสงัของ ชาย พงึโชค ผู้ เป็นบิดา ฝาแฝดชายหญิงทีวา่นนั 
แสดงเป็นแฝดสลบัเพศกนัแฝดคนพี กานดา เป็นหญิงสาวร่างสงูใหญ่อายรุาว  ปี ทีปลอมตวั
เป็น ภารดา ชายหนุม่วยั  ภารดาเป็นชายหนุม่หุน่สงูเพรียว หน้าขาวๆ ดวงตากลม ใหญ่ ฉาย
แววทา่ทางใจเย็น สว่น เสนีย์ แฝดคนน้อง ชายหนุม่ร่างเล็กทีได้เชือพอ่มาต้องแสดงบทบาทเป็น 
ภคนีิ สาวสงัคมแตง่ตวัเปรียว  ชอบชม้ายชายตา เป็นสาวสงัคมทีจริตหญิงเตม็ตวั 

ภราดา และ ภคินี ได้ชว่ยเหลือ เพ็ญลําเพา จากกศุะ ซึงชวนเธอหนีมาด้วยเล่นๆ แตค่ดิจะ
รวบรัดเธอ ทําให้ได้รู้จักกับภาคิไนย  ญาติผู้ พีซึงมารับเพ็ญลําเพากลับ  สองพีน้องมาพักกับ
คณุหญิงนนทลีผู้ เป็นเพือนรักของพอ่ พอ่ของทงัสองคนเป็นผู้ชายทีใช้ชีวิตแบบออกคล้ายๆสิบแปด
มงกฎุ ใช้ชีวิตเผชิญโชค ปลอมตวั ย้ายทีอยูเ่ร่ร่อนไปเรือยๆ ระหวา่งรอว่าพ่อมีแผนอะไรตอ่ กานดา
( ภราดา)ก็ได้ไปเข้างานสังคมระดบัสูงบ่อยๆกับภาคิไนย และ เสนีย์(ภคินี) ก็สนิทสนมกับเพ็ญ
ลําเพาและในงานแซยิดของท่านหญิงพรรณราย พ่อของทงัสองคนปรากฏตวัพร้อมกับบุตรชาย
ท่านหญิง ในฐานะ มรว.จุมพลดําเกิง อภินันท์ ทายาทคนสุดท้ายทีหนีหายไปนานของตระกูล
อภินนัท์ และ กลบัมาเพือรับมรดกมหาศาลของตระกูลนี เช้าวนัรุ่งขึนพ่อของสองพีน้อง มาหาที
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บ้านของคณุหญิงนนทลี และบอกว่าหลงัจากเรืองพิสูจน์ตวัเองเรียบร้อย แล้วทงัสองคนก็จะเป็น 
มล.หญิงสิริกานดา และ มล.จลาเสนีย์ อภินนัท์  อยู่แล้วเช่น จามร ซึงเป็นหลานห่างๆ ผู้ ทีเกือบจะ
ได้รับมรดกย่อมไม่มีทางยอมรับอย่างง่ายดาย  ท่านชายต้องพิสูจน์ว่าท่านคือ ตัวจริง รวมทัง
วางแผนตามแก้ปมตา่งๆทีก่อไว้ให้สําเร็จลลุ่วง รวมไปทงัความรักระหว่างกานดากบัภาคิไนย และ 
เสนีย์กบัเพ็ญลําเพาทา่มกลางปมอนัยุง่เหยิง ก็ลงเอยด้วยความสขุในทีสดุ 

4. โสมส่องแสง ผู้แตง่ โรสลาเรน  ปีพิมพ์ครังแรก 2532  “เวียงสรอง”เมืองที เคยมีแต่
ความสงบสขุ แตห่ลงัจากเพือนบ้านใกล้เคียงได้เปลียนแปลงการปกครองไป ความสงบสขุทีเคยมีก็
หายไป เมือคนใกล้ชิดของเจ้าหลวงได้ร่วมมือกับต่างชาติ เพือโค่นล้มระบบการปกครอง และยก
ตวัเองขึนเป็นใหญ่ ไฟสงครามได้ปะทุขึน แล้วได้จบัเจ้าหลวงไปกักขงัไว้ในคกุมืดโดยมี “เจ้านาง
น้อย” (เจ้านางรอยคํา/เจ้าจ้อย) พยายามจะพาพ่อหนีไปสมทบกบัพีชาย(รอยอินทร์)ทีชายแดน แต่
พ่อของเธอไม่ยอมหนีแล้วให้เจ้านางน้อยปลอมตัวเป็นผู้ ชายเพือหนีไปสมทบกับรอยอินทร์ที
ชายแดน ตอ่มาไม่นานเจ้านางน้อยได้รับข่าวว่าเจ้าหลวงสนิแล้ว หลงัจากนนัเจ้านางน้อยได้พบกบั 
“ภูริต” ทีหนีการตามล่าของฝ่ายตรงข้ามมาพบเธอเข้า เจ้านางน้อยได้ช่วยเหลือและเดินทางไป
ชายแดนด้วยกนั โดยเจ้านางน้อยเป็นคนนําทาง แตไ่ปไม่ได้ไกลภูริตทีได้รับบาดเจ็บได้ล้มป่วยลง
โดยมีเจ้านางน้อยเป็นคนดแูล จนกระทงัเดินทางได้ ภูริตได้ถามเจ้านางน้อยว่าชืออะไร เธอบอกว่า
ชือ “เลอทรวง” ภูริตเลยคิดว่าเป็นผู้ชาย ภูริตเลยเรียกเจ้านางน้อยว่า “เจ้าจ้อย”นบัแต่นนัมาเจ้า
จ้อย ภริูต และหมาอีกหนงึตวัเดนิทางไปชายแดนด้วยกนั  

จนมาถึงชายแดนทีรอยอินทร์อยู่ ภูริตได้ถกูแยกไปผ่าตดั ส่วนเจ้าจ้อยได้พบกบัรอยอินทร์
พีชายของเธอ ภูริตไม่ได้เจอหน้าเจ้าจ้อยอีกเลย  จนกระทังภู ริตได้รับคําสังให้ไปรายงาน
สถานการณ์ทีฝังไทย จนเช้าวนัทีไปรายงานตวัภูริตเจอกบัเจ้าจ้อย เจ้าจ้อยได้ขอให้ภูริตพาไปด้วย 
หลงัจากนนัภูริตได้พาเจ้าจ้อยมากรุงเทพฯ เพือเยียมแม่ของเขา จนวนัทีสองเขาก็ได้รับรายงานว่า 
รอยอินทร์โดนฝ่ายตรงข้ามล้อม ภูริตและเจ้าจ้อยเลยต้องกลบัไปช่วยรอยอินทร์กัน ภูริตได้ไปช่วย
รอยอินทร์จนสําเร็จโดยเจ้าจ้อยได้แอบไปช่วยด้วย การไปช่วยรอยอินทร์ในครังนีได้ทําให้ภูริตได้รู้
ว่าเขานนัได้เป็นห่วงเจ้าจ้อยของเขามาก หลงัจากเดินทางมาถึงทีพกัแล้ว รอยอินทร์ได้แนะนําให้
ภูริตได้รู้จกัน้องสาวเขา เขาถึงรู้ว่าเจ้าจ้อยของเขาก็คือเจ้านางน้อยของเวียงสรองนนัเอง เมือภูริต
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ได้รู้ความจริงก็พยายามหลบเลียงทีจะพบกบัเจ้าจ้อย เพราะเห็นวา่ไมส่มควรทงัสถานภาพและเจ้า
จ้อยเป็นเจ้านาง การเข้าใกล้เป็นการไม่สมควร แต่ยงัคงช่วยรบอยู่ ได้สนิทสนมมาขึนความรู้สึก
ของภูริตทีมีตอ่เจ้าจ้อยเปลียนแปลงไปเป็นความรักระหวา่งชายหญิง อยากจะปกปอ้งคุ้มครองเจ้า
จ้อยจนยดึเวียงสรองกลบัคืนมาได้ในทีสดุ 

5. คุณพ่อจอมซ่าส์ ผู้แต่ง กนัยมาส ปีพิมพ์ครังแรก 2536เรืองราวของหนุ่มหล่อ พ่อรวย 
เพลย์บอยขนาดแท้ ทีจู ่ๆ ก็มี แสน ลกูชายโตเป็นหนุ่มมาหาถึงบ้าน แตค่วามวุน่วายก็บงัเกิดเพราะ
คณุพ่อยงัหนุ่มคนนีโดนลกูชายทําป่วนตา่ง ๆ นานา ทีสําคญัคณุพ่อนนัไม่รู้เลยว่าลูกชายทีเข้ามา
ในชีวิต ทีแท้จริงแล้วคือ แสนแก้ว ลกูสาว ทีเกิดจากความผิดพลาดในวยัเยาว์ทีผ่านมาได้เพราะมี
ครอบครัวคอยประคบัประคองไว้ คือ รุ่นพ่อแม่ทีเป็นเสาหลักให้รุ่นลูกทีผิดพลาด และรุ่นหลานที
ต้องการให้พ่อแม่กลับอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัว แต่คนเป็นแม่ทีเจ็บแล้วจํา ย่อมทําให้คุณลูก
พยายามทีจะวางแผนการต่าง ๆ นานา เพือให้ความตงัใจพ่อแม่กลบัมาคืนดีกัน จึงการปลอมตวั
เป็นเด็กผู้ชายมาหลอกพ่อ เพราะกลวัว่าถ้ามาในเพศทีแท้จริง จะคมุพ่อไม่อยู่ นีคือ ความคิดแบบ
เด็ก ๆ ของคณุลกูในเรือง แตสํ่าหรับความคิดของคนทีอายมุากกว่า 16 ก็อาจจะคิดว่าเป็นลกูสาว
เข้ามาจะดีกวา่ คมุพอ่ได้มากกวา่เดก็ผู้ชาย 

6. เจ้าสัวน้อย ผู้แต่ง โสภี พรรณราย ปีพิมพ์ครังแรก  2543 เรืองราวของครอบครัวชาว
จีนทีอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทย เจ้าสวักิมซวัไม่ยอมรับมรกตลูกสะใภ้คนไทย แต่เจ้าสวัสนิท
ลกูชายขอให้ยอมรับเพราะมรกตกําลงัจะมีลูกด้วยกัน เจ้าสวักิมซวัจึงตงัเงือนไขว่าถ้าหลานทีเกิด
มาเป็นชายก็จะอนโุลมให้แตห่ากเป็นหญิงจะต้องออกไปจากครอบครัวทงัแม่และลกู และแล้วเมือ
เด็กเกิดเป็นหญิง เจ้าสวัสนิทตงัชือว่าพิมพ์ชนก หรือตีน้อย เจ้าสวัสนิทตดัสินใจบอกกบัเจ้าสวักิม
ซวัวา่ลูกเกิดมาเป็นชาย และเลียงดใูห้เป็นชาย ก่อนทีจะส่งให้ไปเรียนตอ่ตา่งประเทศ เมือกลบัมา
เจ้าสวัน้อยเข้ามารับดแูลธุรกิจของครอบครัว เจ้าสวักิมซวัภูมิใจในตวัหลานชายมากจึงอยากจะให้
แต่งงานมีครอบครัว เจ้าสัวน้อยบ่ายเบียง จนทําให้เจ้าสัวกิมซัวสงสัยว่าเป็นหลานชายจะเป็น
เบียงเบนทางเพศ เพราะไม่สนใจผู้หญิงทีแนะนําให้ จนกระทงัเจ้าสวักิมซวัถกูลกัพาตวั เจ้าสวัน้อย
รีบนําเงินไปไถ่ตวัแตก่ลบัถกูโจรจบัตวัไว้อีกคน ความลบัเรืองปลอมตวัเป็นหญิงถกูเปิดเผย เจ้าสวั
กิมซวัยอมรับวา่มีหลานกตญั จูะเป็นเพศใดก็ได้ 
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7. ผู้ดีอีสาน ผู้แตง่ วรางค์ ปีพิมพ์ครังแรก 2546 นายอําภอเกริก  ข้าราชการทีซือสัตย์
สจุริตต้องมีมลทินมวัหมองเมือถกูจบัด้วยข้อหารับสินบนช่วยเหลือคนตา่งด้าวให้หลบหนีเข้าเมือง 
ทุกคนในอําเภอท่าพนมไพรต่างรู้ดีว่านายอําเภอเกริกถูกใส่ร้ายแต่ไม่มีใครกล้ายืนมือเข้ามา
ชว่ยเหลือและเป็นพยานให้เพราะเกรงกลวัตอ่อิทธิพลของพ่อใหญ่ลอยเจ้าพ่อผู้ มีอิทธิพลทีต้องการ
กําจดันายอําเภอเกริกเพราะเข้ามาขดัขวางผลประโยชน์ธุรกิจเถือนทงัค้ายาเสพตดิ ค้าแรงงานตา่ง
ด้าว จนเมือนายอําเภอเจต นายอําเภอคนใหม่ทีถูกส่งมาทําหน้าทีแทนนายอําเภอเกริกซึงได้รับ
คําสงัจากหวัหน้าให้มาตรวจสอบหาความยตุิธรรมให้กบันายอําเภอเกริกอย่างเงียบๆ และทําลาย
อิทธิพลเถือนของพ่อใหญ่ลอย เจตเข้ามาพักทีบ้านพักโดยมีลุงชดัซึงเป็นภารโรงของอําเภอและ
แตงอ่อนลูกสาวจอมแก่แดดเป็นผู้ดแูลเรืองอาหารและทําความสะอาดบ้านทีจะคอยยวัยวนเจต
เพราะอยากเป็นคณุนายของนายอําเภอ จนลงุชดัให้ไอ้หยงัเด็กหนุ่มพเนจรทีกําลงัหางานทํามารับ
ใช้เจตแทนแตงออ่นเพือตดัปัญหา หยงัเคยเจอกบัเจตทีกระทรวงจงึกลวัว่าเจตจะจําได้วา่ตวัเองคือ
เด็กสาวทีชือสลิลดาลกูสาวนายอําเภอเกริกทีปลอมตวัมาเพือสืบหาความยตุิธรรมให้กับผู้ เป็นพ่อ 
เจตรู้สึกคุ้นหน้าหยงัเหมือนเคยเจอมาก่อน หยงัรีบปฏิเสธว่าเป็นไปไม่ได้เพราะบ้านอยู่กาฬสินธุ์
และพูดภาษาอีสานเพือไม่ให้เจตสงสยั เมือเจตเข้ามาทํางานก็ได้รู้ว่าเพ็ญศรี สมใจ และชยัยนัต์
เจ้าหน้าทีของอําเภอรับสินบนจากพ่อใหญ่ลอยทุกคน เจตจึงทําให้ทุกคนเห็นว่าเขาไม่สนใจ
อิทธิพลของพ่อใหญ่ลอยด้วยการปรับระบบการทํางานใหม่ทําให้ทุกคนไม่พอใจ และลงโทษทาง
วินยักบัชยัยนัต์ทีขาดงานและมาทํางานสายเป็นประจําเพราะเอาเวลาไปรับใช้พ่อใหญ่ลอย ทําให้
ชยัยนัต์ โกรธมากแตไ่ม่สามารถทําอะไรได้เพราะเจตเป็นผู้บงัคบับญัชาจึงได้แต่เก็บความแค้นไว้
ในใจเจตเริมสืบเรืองคดีของนายอําเภอเกริกอย่างเงียบๆ โดยมีสุขุมเพือนเก่ าทีเป็นนักข่าว 
หนงัสือพิมพ์อยู่ทีนีให้ความช่วยเหลือ หยงัแอบได้ยินเจตคยุกบัสุขมุเรืองพ่อจึงดีใจมากทีได้รู้ว่ามี
คนจะช่วยเหลือพ่อ หยงัแนะนําให้เจตไปพบกบัพงษ์ซึงเป็นน้องชายของสาลีเมียน้อยพ่อใหญ่ลอย 
เพราะพงษ์เป็นพยานสําคัญ เพียงคนเดียวที รู้ว่านายอําเภอเกริก ไม่ได้ ทําผิดอย่างทีถูก
กล่าวหา  เจตแปลกใจทีหยงัรู้เรืองของนายอําเภอเกริก หยงัจึงโกหกว่าตวัเองเป็นลูกของเมียเก็บ
นายอําเภอเกริกและขอร้องไม่ให้เจตบอกเรืองนีกับใครเพราะไม่อยากให้พ่อต้องเสียชือเสียง แต่
ทว่าพงษ์กลบัถูกคนของพ่อใหญ่ลอยฆ่าตดัตอนเสียก่อน หยงัถึงกับหมดกําลงัใจเพราะพงษ์เป็น
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ความหวงัเดียวทีจะช่วยพ่อได้ เจตมองหยงัด้วยความสงสารและเห็นใจพร้อมกับให้สญัญาว่าจะ
จบัพอ่ใหญ่ลอยเข้าคกุให้ได้เพือชว่ยนายอําเภอเกริกให้พ้นจากมลทิน 

เจตหาทางสืบหาข่าวเกียวกบัธุรกิจเถือนของพ่อใหญ่ลอยจากยอดหญิงซึงเป็นลกูสาวคน
เดียวของพ่อใหญ่ลอย ด้วยการมาหายอดหญิงทีบ้านบ่อยๆ เพือหาทางเข้าใกล้ตัวพ่อใหญ่
ลอย  พ่อใหญ่ลอยซาบซงึทีเจตชว่ยชีวิตยอดหญิงไว้และเชือสนิทใจวา่เจตรักลกูสาวของเขาจริง จึง
ยกยอดหญิงให้กับเจต เมือโอกาสทีเขาจะเข้าถึงตัวพ่อใหญ่ลอยมาถึงเจตจึงตอบตกลงทีจะ
แตง่งานกบัยอดหญิง จนมีโอกาสจบัผิดและกําลงัเข้าล้อมจบัแตพ่อ่ใหญ่ลอยขดัขืนจงึถกูยิงตาย  

ตลอดระยะเวลาความใกล้ชิดระหว่างเจตกับหยังทําให้ทังคู่รู้สึกหวันไหว แต่เจตเก็บ
ความรู้สึกไว้ไม่กล้าบอกใครเพราะกลวัจะถูกมองว่าเป็นพวกรักเพศเดียวกัน จนในทีสุดเจตก็สาร
ภพรักกบัหยงัเพราะไม่สามารถหกัห้ามใจตวัเองได้ เมือเรืองราวพ่อใหญ่ลอยจดัการได้ลงตวั นาง
อําเภอเกริกพ้นผิด และได้แนะนําให้เจตได้รู้จกักบัลกูสาว ซงึก็คือหยงันนัเอง 

8. สมปองน้องสมชาย  ผู้ แต่ง วัตตรา ปีพิมพ์ครังแรก 2546 เรืองราวของนักร้องหนุ่ม
ลูกทุ่งกับสองสาวในร่างชายทีต้องกําความลับเพือให้งานทีได้รับมอบหมายสําเร็จลุล่วง ลินดา
และพณัณิณ เพือนรักทีต้องมาตกงานพร้อมกนั และยงัถกูตํารวจจบัข้อหาโสเภณีจรจดั ทงัสองถกู
เสนอให้ทํางานเป็นสายลับแลกกับอิสรภาพ เพือสืบหาผู้ มีส่วนเกียวข้องกับการตายของนักร้อง
ลูกทุ่งคนใหม่ของค่ายเพลงดงั โดยสองสาวต้องปลอมตวัเป็นแดนเซอร์หนุ่ม โดยทีลินดามีชือว่า 
สมชาย ส่วนพณัณิณใช้ชือว่า สมปอง ทงัสองเข้าไปเป็นหางเครืองของเทวา ราชเทวญั นกัร้องดาว
รุ่งพุ่งแรง ซึงทําเอาหางเครืองสาวๆแทบจะตบตีกนัวงแตก จนกลายเป็นทีเหม็นขีหน้าของ กันต์ธร 
นครพรหม นักร้องทีเคยติดอันดับของค่ายทูเอมิวสิก ชีวิตหางเครืองของสองสาวเป็นไปอย่าง
ทุลักทุเล เนืองจากต้องคอยระวังตัวจากบรรดาหางเครืองสาว รวมถึงแอนนี ลูกสาวเสียอุทัย
เจ้าของคา่ยทีหมายตาสมปองอยู่ สร้างความขุ่นใจให้กนัต์ธรทีหลงรักแอนนี กนัต์ธรยิงเจ็บใจขนึไป
อีกเมือสมปองและสมชายสร้างความอบัอายให้ในคอนเสิร์ตงานอภิอมตะมหาลกูทุง่ไทย ความเจ็บ
แค้นยิงรุนแรงขนึไปอีกเมือกนัต์ธรรู้วา่ผู้ ทีอยูเ่บืองหลงัการเปลียนทีมแดนเซอร์ของเขาคือ เทวา เป็น
ต้นเหตใุห้เสียอทุยัไม่ผลิตอลับมัชดุทีสามของเขาออกมา เทวาไม่อยากมีปัญหากบักนัต์ธร จงึยอม
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คืนทีมแดนเซอร์ให้และฝืนใจรับสมปองและสมชายเข้ามาในทีม ทําให้ลินดาและพัณณิณหมด
โอกาสใกล้ชิดกบักนัต์ธร ผู้ ต้องสงสยัคนสําคญัในคดีฆาตกรรมนกัร้องดงั มงกฎุ เพชรอทุยั เมืออยู่
ในทีมแดนเซอร์ของเทวา คดีฆาตกรรมทีลินดาและพณัณิณเข้ามาสืบเริมมีความคืบหน้า เมือทงั
สองแอบได้ยินกันต์ธรและสบโชคสมุนของเสียพิมานทีมาทวงสญัญาทีกันต์ธรจะออกจากค่ายทู
เอมิวสิกเพือเป็นนกัร้องเบอร์ของคา่ยเดอะฟิวเจอร์ สองสาวจึงนําเรืองไปบอกกบัหมวดยทุธิยง เมือ
สารวัตรเชียวชาญทราบเรืองของกันต์ธรจึงวางแผนส่งสายลับเฉพาะกิจเข้าไปสืบ เพราะเชือว่า
มงกุฎน่าจะเป็นต้นเหตใุห้กันต์ธรไม่ได้ออกอลับมัชดุทีสาม ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบูรณัสและ
สมปองก็เริมดีขนึ สมปองถกูพิสมรหวัหน้าหางเครืองกลา่วหาวา่เขาปลกุปลํา แม้สมปองจะปฏิเสธ
แตก็่ไม่มีใครเชือ บรูณสัเองก็ผิดหวงักบัการกระทําของสมปอง ยิงเห็นสมปองไปคบหากบักนัต์ธรก็
ยิงหงุดหงิด ถึงขนัไปปรึกษากับจิตแพทย์ บูรณัสเข้าพบจิตแพทย์อีกหลายหนจึงตดัสินใจบอกรัก
สมปอง เมือพ่อแม่ของเขารู้เข้าจึงขอร้องให้ลินดาเลิกคบกับบูรณัส ลินดาจึงหนัมาทําหน้าทีเป็น
สายลบัตอ่ โดยยอมเป็นสายส่งยาให้กนัต์ธร แล้วคอยส่งข่าวให้สารวตัรเชียวชาญ พิสมรลกุขนึมา
โวยวายว่าท้องกบัสมปอง สมปองปฏิเสธข้อกล่าวหา ทําให้คนในคา่ยมองวา่สมปองไม่มีความเป็น
สภุาพบรุุษ บรูณสัหลดุปาก ตอ่ว่าสมปองอยา่งรุนแรง ทําให้สมปองหมดความอดทน และประกาศ
ให้ทกุคนรู้วา่ตนเป็นผู้หญิง บรูณสัโกรธมากทีถกูหลอกมาตงัแตต้่น จงึพยายามตดัใจจากสมปอง 

9. คุณแม่จาํแลง ผู้แตง่  สีชาต ิปีพิมพ์ครังแรก 2550   ธนัวา แยกทางกบั แอนนา หรือ เอ
มิกา หลังจากลูกชายลืมตาดูโลกได้ไม่นานด้วยเหตุผลทีว่าทัศนคติไม่ตรงกัน ธันวาจึงตดัสินใจ
เดินทางกลบัเมืองไทย ในขณะทีแอนนาเลือกใช้ชีวิตนกัแสดงละครบรอดเวย์อยู่ทีนิวยอร์คต่อไป 
เกือบ 8 ปีเต็ม ธันวา เลียงดลูกูชายตวัน้อยด้วยหนงัสือคูมื่อเลียงเด็ก พร้อมทงัทําธุรกิจเปิดร้านพิซ
ซา่เล็กๆ 

          ปอโต้ เติบโตมาท่ามกลางความรักความเอาใจใส่ของพ่อ และลูกจ้างในร้านทีคอยเอาอก
เอาใจอย่าง โก๋เทียม และ แม๊กกี ทําให้ปอโต้นนัค่อนข้างซุกซน เอาแต่ใจ และไม่ค่อยยอมคน แต่
ปอโต้ก็ยงับน่ถึงแม่เป็นประจํา ดงันนัในวนัเกิดของลกูชายทกุๆปีธันวาจะเลียนเสียงเป็นภรรยาโทร
ทางไกลมาอวยพร พร้อมกบัสง่ของขวญัมาให้ เพือทีปอโต้จะได้รู้สึกวา่มารดายงัห่วงใยเขาอยูเ่สมอ 
และทกุครังทีลกูชายเขียนการ์ดขอบคณุตอบกลบัไปหาผู้ เป็นแม่ ธนัวาก็จะอาสาเก็บจดหมายและ
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ข้อความต่างๆ เหล่านนัไปอ่านเองด้วยความปลืมใจ จนวนัหนึงความสมัพนัธ์ของสองพ่อลูกต้อง
เจอปัญหา เมือธันวาได้พบกับ รัญนรี แดนซ์เซอร์สาวซึงแวะเวียนมาทีร้านจนเกิดความสนิทสนม  

         ธันวาพยายามทําทุกวิถีทางเพือจะให้ลูกชายหายโกรธ เหตุการณ์ ต่างๆ ทําให้ปอโต้
ต้องการเจอแม่ ธันวาจําเป็นต้องติดต่อภรรยาเก่าเพือให้มาหาลูกชายในวันเกิด แต่เอมิกากลับ
ปฏิเสธเพราะกําลงัยุง่อยูก่บัการเตรียมตวัเช้าพิธีแตง่งานครังทีสาม ธนัวาจงึคดิหาทางทีจะให้ปอโต้ 
ได้เจอแม่ให้ได้ในวนัเกิด โดยการย ุพิษณุ เพือนสนิทสมยัอยู่ทีนิวยอร์คซึงปัจจบุนัผนัตวัเองมาเป็น
ผู้ กํากับละครเวทีหาทางจัดการปลอมตวัธันวา ให้เหมือนแอนนาผู้ เป็นแม่ ปอโต้ไม่เคยเห็นหน้า
มารดามาก่อน รู้แตเ่พียงวา่เป็นนกัแสดงละครบรอดเวย์อยู่เมืองนอก เมือพบบดิาปลอมตวัมาก็คิด
วา่เป็นแมจ่ริงๆ ถึงแม้ว่าหน้าตารูปร่าง รวมทงับุคลิกทีเปรียวจีดนนัตรงข้ามกบัจินตนาการไปมากก็
ตาม แต่ก็ทําให้ปอโต้มีความสุขมาก ธันวายงัคงต้องจําใจปลอมเป็นแอนนา เพราะปอโต้ต้องการ
ให้แม่ไปร่วมงานวนัแม่ซึงทางโรงเรียนจดัขนึ ทําให้ธันวาต้องวุ่ยวายกบัเรืองปลอมตวั และยงัเรือง
งานของตวัเองทีต้องนําไปเสนอชชัชาด้วย 

          ในงานวนัแม ่ธนัวาปรากฏตวัในฐานะผู้ เป็นแม่แตง่ตวัเป็นหญิง ครังแรกรู้สึกเขินและอายแต่
ไม่มีใครจบัได้จึงมนัใจขึนเรือยๆ แต่แล้วเหตกุารณ์ไม่คาดฝันเกิดขึนเมือโจรวิงราวกระเป๋า เขาไม่
ทนัระวงัตวัด้วยสญัชาตญาณความเป็นผู้ชาย ชชัชารู้สกึถกูชะตากบัแอนนาเหมือนเพือนร่วมชมรม
คนอืนๆ ทําให้ธันวา(แอนนา)ได้โอกาสพยายามเชียร์โครงการของตวัเองให้หญิงสาวสนใจ ยิงทํา
ให้ชชัชานบัถือนําใจของแอนนา ซึงถึงแม้จะลาร้างกบัคนไมเ่อาไหนอย่างธันวาแตก็่ยงัห่วงใยความ
เป็นไปของอดีตสามีอยู่เสมอ ชชัชาจึงคิดหยิบเรืองโครงการร้านพิซซ่ามาทบทวนใหม่ และสงัการ
ให้เลขานดัธนัวาเพือเข้ามาปรึกษาเรืองธุรกิจตอ่ไป 

          ในโอกาสครบรอบ 40 ปีของโรงเรียนทางชมรมผู้ปกครองจึงคิดจดังานใหญ่ ศศิวิภา ซึงเป็น
ประธานชมรมผู้ปกครองตงัใจจะโชว์ร้องเพลงประกอบจินตลีลา แตก่ลบัถกู จอมขวญั อดีตเพือน
เก่าหกัหน้าไม่ยอมรับเอาดือๆ แถมยงัเสนอให้ธันวาเต้นละครบรอดเวย์โชว์แทน ทําเอาธันวาซึงฟัง
อยู่อย่างงงๆ ถึงกบัพูดอะไรไม่ออก เมือมติออกมาอย่างเป็นเอกฉันท์ ให้เลือกการแสดงบรอดเวย์
โชว์ในงานปีนี 
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          ธันวาต้องเลิกทําตวัโวยวายและพยายามปรับตวัให้เข้ากลุ่มกับบรรดาคุณแม่ๆ ทงัหลาย
ตามคําแนะนําของพิษณุ อย่างน้อยก็เพือเก็บเกียวข้อมลูจากสาวใหญ่เหล่านนัมาเป็นประโยชน์ใน
การเลียงดลููกชาย และก็จะได้เรียนรู้ชชัชาว่าเป็นคนอย่างไรเพือทีจะได้สร้างความสมัพนัธ์อนัดีปู
ทางไว้สําหรับอนาคตธุรกิจพิซซา่ของตน ธนัวาสงสยัว่าเขตอรัญไมบ่ริสทุธิใจในการกลบัมาขอคืนดี
กบัชชัชา จึงชกัชวนพิษณุปลอมตวัสะกดรอยตามเขตอรัญจนล่วงรู้ว่าอีกฝ่ายกําลงัถกูเจ้าหนีพนนั
ตามทวงหนี ธันวาจึงคิดช่วยชัชชาแก้เผ็ดเขตอรัญจึงปลอมตัวเป็นแอนนานัดหมายเกรียงชัย
ออกมาพบเพือเตือนเรืองเขตอรัญก่อนทีจะถกูโกง จนทําให้เกรียงชยัหตูาสว่าง แตศ่ศิวิภาซึงกําลงั
สงสัยพฤติกรรมของสามีว่ากําลังจะปันใจไปมีเมียน้อยแอบสะกดรอยตามมาเห็น จึงเกิดความ
เข้าใจผิดวา่ผู้หญิงทีสามีคบหาอยูเ่ป็นแอนนาจงึเกิดความไมพ่อใจ 

ในทีสุดงานวนัเกิดโรงเรียนก็มาถึงการแสดงร้องเพลงประสานเสียงของเด็กๆ เรียกเสียง
ปรบมือได้อย่างท่วมท้น ธันวาต้องขึนเวทีทงัทีไม่มีใครรู้ว่าเขายงัเจ็บแผลอยู่ การแสดงได้รับเสียง
ฮือฮาและชืนชมไม่น้อย แตใ่นขณะทีการแสดงดําเนินไปอย่างสนุกสนานนนัเอง ศศิวิภาซึงแค้นใจ
คดิว่าแอนนามีความสมัพนัธ์กบัสามีจงใจนอกบทกระชากผมธันวาจนหลดุทําให้ทกุคนตกใจเมือรู้
ความจริงวา่แอนนาทีทกุคนชืนชมนนัคือธนัวานนัเอง 

          ปอโต้หน้าเสียเมือถูกเพือนๆ หัวเราะเยาะว่าพ่อเป็นพวกผิดเพศ ธันวาได้แต่อธิบายให้ลูก
ชายและทุกคนเข้าใจว่าสิงทีเขาทําไปนนัเพราะความรักบริสทุธิทีมีตอ่ลกูจริงๆ ไม่ได้มีจุดประสงค์
ร้ายอยา่งทีเข้าใจ และด้วยความดีทีเขาทํามา อีกทงัคําปรึกษาซงึทําให้ชีวิตครอบครัวของใครหลาย
คนในชมรมแห่งนีกลับมีชีวิตชีวาขึนใหม่อีกครัง ทําให้จอมขวัญและเหล่าคุณแม่คนอืนๆ พลอย
ซาบซึงในความรักทีเขามีต่อลูกชายด้วยใจจริง จนศศิวิภารู้สึกเสียหน้าและยิงเสียหน้าหนกัขึนไป
อีกเมือจอมขวญัเอาเรืองทีสามีไปเห็นเกรียงชยัซือบ้านให้รัญนรีอยูม่าแฉกลางงาน           

ระหว่างทีเหตุการณ์ทุกอย่างกําลังตึงเครียด เอมิกาได้เดินทางกลับมาเมืองไทยเพือมา
เยียมปอโต้พร้อมกับ เดวิด สามีใหม่ และได้รับรู้ปัญหาทีเกิดขนัทงัหมดจากปากของอดีตสามี จึง
ชว่ยกล่อมลกูชายให้เริมมองและเข้าใจความหวงัดีของบดิามากกว่าทีเป็นอยู่ ปอโต้แอบเข้าไปอา่น
จดหมายและข้อความทกุอย่างทีตนส่งให้มารดาตลอดเวลาทีผ่านมาภายในห้องของบิดาก็ยิงรู้สึก
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ซาบซึงในความรักของผู้ เป็นพ่อมีต่อตน สุดท้ายจึงยอมพูดดีและเข้าไปขอโทษบิดาสําหรับเรืองที
เกิดขนึทงัหมด 

10. คุณพ่อหวานแหวว ผู้แตง่ โสภี พรรณราย ปีพิมพ์ครังแรก 2551 รมิดา สาวสวยหน้า
หวานมารอรับ แมนยู ลูกชายวัย 5 ขวบทีโรงเรียนอนุบาล เธอเห็นลูกชายตัวน้อยกําลังผลักอก
เดก็ชายวยัเดียวกนัเซล้มลง รมิดาจําได้ว่าเด็กคนนนัชือน้องบอย เป็นเดก็ทีมีเรืองทะเลาะกับแมนยู
บอ่ย ๆ เมือกลบัมาถึงบ้านรมิดาดงึตวัลกูน้อยมาซกัถามเรืองราว ได้ความว่าถกูเพือนล้อว่าเป็นลกู
ไมมี่พอ่ ทีจริงแล้วแมนยเูป็นลกูชายของ ชาญศกัดิ กบั สีดา แตแ่มข่องแกหยา่กบัชาญศกัดิ แล้วไป
อยู่อเมริกาตงัแต่คลอดแมนยไูด้ไม่กีเดือน ไม่นานชาญศกัดิก็เสียไปอีกคนเพราะประสบอุบตัิเหต ุ 
รมิดานนัรักแมนยูมาก เธอดแูลตงัใจเลียงดเูด็กน้อยราวกบัเป็นลูกของเธอเอง หญิงสาวทําหน้าที
แม่ได้เป็นอย่างดี เธอไปรับไปส่งแมนยูทีโรงเรียนทุกวัน อาหารการกินก็ทําเอง วิถีชีวิตราบรืน 
อบอุ่น มีความสุข แตเ่หตกุารณ์ทีโรงเรียนวนันีก็ทําให้รมิดาไม่สบายใจ  เด็กน้อยเล่าว่าโดนเพือน
ล้ออีกแล้ว วนันีอายมากเพราะโดนล้อตอ่หน้า กําไล เดก็หญิงเพือนสนิทวยัเดียวกนั รมิดาปลอบว่า
เธอสามารถเป็นได้ทงัพ่อและแม่ของแมนยู เด็กชายฟังอย่างไม่แน่ใจ ความคิดแวบหนึงเข้ามาใน
สมองเธอทนัที วนัตอ่มามีผู้ชายคนหนงึเดินเข้ามา แมนยจู้องเขานิงเพราะไมเ่คยรู้จกัมาก่อน เสียง
หวาน ๆ แมนยจํูาได้ว่าคือ แม่ดา รมิดารับปากจะเป็นทงัพ่อและแม่ให้แมนย ูศลัย์น้าชายของแมน
ยู มาเฝ้าตอแยรมิดาทุกวัน เขาชอบยัวเธอว่าขาดคุณสมบัติในการดูแลแมนยู เธอบกพร่องใน
หน้าทีของ พ่อ เพือทีจะเป็นข้ออ้างพาตวัแมนยไูปเลียงแทนสีดา รมิดาย้อนว่าเธอสามารถเป็นทงั
พอ่และแมใ่ห้แมนยไูด้ ศลัย์มองอยา่งขํา ๆ และล้อเธอวา่ เอวบางร่างน้อยก็เป็นได้แค ่คณุพ่อหวาน
แหวว เทา่นนั รมิดาโกรธจนพดูไมอ่อก 

วลัลภและดสุิตวางแผนโปรโมทโรงแรมเจสเตอร์  โดยจดัให้มีการแขง่ขนัเชฟมือทอง ผู้ชนะ
ทีหนึงจะได้รับเงินรางวัลสูงถึงหนึงล้านบาท และจะได้ทํางานเป็นเชฟประจําเงินเดือนสูงของ
โรงแรมอีกด้วย ซึงงานแข่งขันนีจะจัดในงานฉลองวันเกิดครบรอบ 75 ปี ของคุณทรงยศ รมิดา
สนใจตําแหน่งเชฟมือทองและเงินรางวลัมาก เธออยากพิสจูน์ให้ศลัย์เห็นว่าเธอมีความสามารถหา
เงินเลียงแมนยูได้ด้วยตวัเอง แต่เงือนไขการสมัครก็ทําให้รมิดาหนกัใจ เพราะรับแต่เฉพาะผู้ชาย
เท่านนั   วนัสดุท้ายของการรับสมคัร รมิดาตดัสินใจปลอมตวัเป็นชายไปสมคัรเป็นคนสดุท้าย โดย
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ใช้ชือปลอมวา่ นายดาบ แล้วเธอก็สามารถผา่นเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศ 5 คนได้สําเร็จ คนทีรู้เรือง
นีมีเพียงแมนยแูละสริุยนเทา่นนั เธอขอให้ทงัสองช่วยกนัปิดเป็นความลบั อีกไม่กีวนัก็จะถึงวนังาน
แล้ว  

งานการแข่งขนัเริมขึน รมิดาตงัใจทําอาหารอย่างสุดฝีมือ ระหว่างทีเธออยู่บนเวที ศัลย์
จ้องเชฟดาบอย่างจริง ๆ จงั ๆ ก็จําได้ ทีแท้ก็คือรมิดา   ศลัย์บ่นกับสุริยนว่ารมิดาเหลวไหลทําตวั
เป็นเดก็ไม่ตา่งจากแมนย ูแล้วจะเลียงดกูนัอย่างไร สริุยนบอกวา่เหตทีุรมิดาต้องทําแบบนี ก็เพราะ
ศลัย์ เธอต้องการพิสจูน์ให้ศลัย์เห็นว่าเธอมีความสามารถหาเลียงแมนยไูด้  รมิดาเสียใจทีตวัเองได้
ทีสาม ทรงยศ บอกว่าอาหารฝีมือถูกใจมาก แต่ท่านให้รางวลัทีหนึงไม่ได้ เพราะเธอทําผิดกติกา 
เธอเป็นผู้หญิง รมิดาทงัดีใจและเสียใจในเวลาเดียวกนั สดุท้ายศลัย์ก็ยอมรับตวัเธอ 

 

2.3.2. นวนิยายกลุ่มตัวละครสวมบุคลิกลักษณะเพศตรงข้าม (performing)  

ผู้ วิจยัคดัเลือกจากตวัละครทีไม่ได้มีรสนิยมรักเพศเดียวกัน แต่มีการสวมบุคลิกลักษณะ 
พฤติกรรม กิจวตัร อุปนิสยัทีขดัแย้งตรงข้ามกับเพศสรีระ การทําให้เป็นหญิงหรือเป็นชายโดยให้
ผู้หญิงมีคณุลกัษณะของความเป็นชาย และผู้ชายมีคณุลกัษณะของความเป็นหญิงซึงไม่เป็นไป
ตามกฎเกณฑ์ของสงัคม กล่าวคือ การทําให้ตวัละครชายมีอุปนิสยัทีดขูดัแย้งกับบรรทดัฐานของ
สงัคมทีกําหนดให้ผู้ชายต้องเป็นผู้ นํา เข้มแข็ง ส่วนผู้หญิงเป็นผู้ตาม อ่อนหวาน และอ่อนแอ แตน่ว
นิยายกลับสลบัคณุลกัษณะดงักล่าวให้ไปอยู่ในตวัละครชายคือให้ตวัละครชายเป็นคนอ่อนโยน 
นุ่มนวลส่วนตัวละครหญิงกลับห้าวหาญ เข้มแข็ง  จํานวน 5 เรือง ดังทีผู้ วิจัยจะแนะนําให้เห็น
ภาพรวมและเรืองยอ่ดงันี 

1. ดาวเรือง ผู้ แต่ง ทมยันตี  ปีพิมพ์ครังแรก  2521  จินตวัฒน์ หรือ จิน ปลัดหนุ่มไฟ
แรง  ถูกส่งตัวไปเป็นปลัดทีต่างจังหวัด  ด้วยความทีเรียนจบใหม่จึงไฟแรง  ได้มาพบกับ
ดาวเรือง  หรือ  ไอ้เรือง หากินสารพัดเพือเลียงดู  บานชืน  ผู้ เป็นแม่  และส่งเสียพีชายคน
เดียว พฤกษ์ รําเรียนจนใกล้จบผู้พิพากษาในเร็ววนันี เมือนายกําจรพาจินตวฒัน์มาร้านกาแฟและ
ได้พบหน้าตาของไอ้เรืองก็ถึงกบังง กิตติศพัท์ทีวา่มนัชอบต้มเหล้าเถือน จนถกู จ่าแมน่ เก่งหมดุ ไล่
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ตามจบัเสียหลายครัง จนไอ้เรืองเรียกว่าจ่าแม่น เก่งมุด ซึงมนัก็หนีรอดไปได้ทกุที ไหนจะเรืองการ
พนนั ทงัไพ ่ไฮโล ถงัโป สารพดั รวมอยูใ่นตวัของเดก็สาวตวัเล็ก ๆ  

          อิทธิพลของไอ้เรืองแผ่ไปทวัหมู่บ้าน เพราะนอกจากมนัจะเก่งกล้า ฉลาด มีไหวพริบสารพดั 
ทีสําคญัมนัยงัเป็นขวญัใจของไอ้วรรณ ลกูผู้ใหญ่ผนั ถึงขนาดไอ้วรรณประกาศห้ามใครแตะต้องไอ้
เรืองเด็ดขาด เพราะมนัหลงรักไอ้เรืองตงัแตเ่รียนประถม แตจ่นบดันีขาออ่นไอ้เรืองสกันิด ไอ้วรรณก็
ไม่เคยได้เห็น ซําร้ายไอ้เรืองกบัไอ้วรรณ ยงัเป็นคูแ่ข่งเรืองขายเหล้าเถือนกนัอีกตา่งหาก จินตวฒัน์
หาทางจบัไอ้เรืองต้มเหล้าเถือนให้ได้           

จินตวฒัน์ เริมกิจกรรมพฒันาหมู่บ้าน จินตวฒัน์ทึงไม่น้อยในความคิดความอ่านของไอ้
เรือง ว่าความเฉลียวฉลาดนนัไม่มีใครเกิน ไอ้เรืองเริมแวะเวียนมาหาปลดับอ่ยขนึ ทงัทีทํางานและ
ทีบ้าน เสมือนปลดัเป็นเพือนเล่นคนหนึง ไอ้เรืองกระซิบบอกปลดัอีกวา่ พวกตดัไม้ทําลายป่า กําลงั
เลือยไม้อยู่ในป่าทงัวนัทงัคืน แต่ตนไม่สามารถเป็นกําลงัให้ปลดัได้ในงานนี เหตเุพราะว่าไอ้เรือง
รู้จกัดีอยู่กบัพวกคนขบัรถลากซุง จึงแนะให้ปลดัไปขอความช่วยเหลือจากไอ้วรรณ ผลสดุท้ายก็คือ
มีการปะทะกนัในป่าอย่างดเุดือด จนข่าวหนงัสือพิมพ์ลงกนัให้ครึกโครม พวกคนร้ายถกูตํารวจจบั
ได้ในทีสดุ จินตวฒัน์ถกูยิงแคเ่ฉียดไป  

พฤกษ์ เรียนจบกลับมาบ้าน บานชืนกับไอ้เรืองดีใจไม่น้อย แต่พฤกษ์เองกลับเสียใจที
ปลอ่ยให้ไอ้เรืองต้องกลายเป็นนกัเลงหวัไม้ ทําเรืองผิดกฎหมายอยู่หลายประเภท เพือหาเงินส่งเสีย
เขาจนเรียนจบ พฤกษ์จงึขอร้องให้ไอ้เรืองเลิกทําตวัแบบนีแล้วไปเรียนตอ่สกัที ดาวเรืองนนัเป็นสาย
ของตํารวจ เหตทีุจ่าแม่น เก่งมุด แกล้งทําเป็นจบัไอ้เรืองขึนโรงพกันนั ก็เพือต้องการนําตวัไอ้เรือง
มาทีโรงพัก แล้วคุยเรืองงานสายลับ จินตวัฒน์ยิงสนใจในตวัดาวเรือง อยากได้ดาวเรืองมาเป็น
คูชี่วิต เพราะได้ฝ่าฟันผจยภยักบัดาวเรืองหลายครังหลายคราและได้เห็นความเก่ง ฉลาดเอาตวัรด
ของดาวเรืองยิงทําให้จินตวฒัน์อยากพิชิตใจดาวเรืองให้ได้  

2. เจ้าบ่าวก้นครัว ผู้แตง่ อาริตา ปีพิมพ์ครังแรก  2547  ปู่ จารึกต้องการให้ ดร.แทนขวญั 
หลานสาวแตง่งานกบั เขม พ่อครัวปริญญาตรีจากคณะคหกรรม หลานของ สจัจะ เพือนรักของปู่  
และ สหชาติ พ่อของเธอก็เห็นด้วยกับปู่ จารึก แทนขวญัตดัสินใจทาจะสืบหาข้อบกพร่องของเขม



55 

 

เพือมาหกัล้างกบัปู่  เธอจึงไปหา ปลาบู่ เพือนสนิททีคอนโด ปลาบู่พยายามโน้มน้าวให้ทําตามทีปู่
ต้องการ แต่แทนขวญัไม่ยอมและลากปลาบู่ไปดเูขมทีร้านอาหารของเขา เมือแทนขวญักับปลาบู่
เข้าไปในร้านก็เห็นเขมอยู่ท่ามกลางเพือนผู้หญิงและกะเทย และบริกรในร้านก็มีแตห่นุ่มลําทงันนั 
แทนขวญักลบัไปหลงัจากมนัใจวา่ได้ข้อมลูเดด็ เขมมองพฤติกรรมของแทนขวญัอยา่งขําๆทีเธอคิด
วา่เขาไม่รู้เรืองการมาสืบครังนี ดร.พลาย เพือนของเขมเห็นใจทีเขมถกูคลมุถงุชน แตเ่ขมกลบัไมค่ิด
มากเพราะมนัใจวา่จะตกลงกบัแทนขวญัได้ พลายบอกเขมว่าเรืองนีไม่ง่ายอยา่งทีคดิ เพราะเขาดดู
วงชะตาของทงัคู่แล้วซึงทงัคู่เป็นเนือคู่กัน แทนขวญัรีบพาปู่ จารึกมาดูพฤติกรรมเกย์ของเขม แต่
กลบัพบสาวๆ กําลงัโต้เถียงกนัเพราะแยง่ทีจะคยุกบัเขม  

พลายหมอดูทํานายว่าแทนขวัญจะต้องแต่งงานภายใน 3 เดือน ไม่เช่นนันครอบครัว
จะต้องมีอันเป็นไป พลายบอกรูปร่างหน้าตาและอาชีพของคู่แท้ของเธอซึงตรงกับเขมทุกอย่าง 
ยกเว้นเรืองเดียวทีแทนขวญัคิดว่าไม่ใช่ก็คือ เธอเคยพบกับคู่แท้มาก่อนและได้กลบัมาพบกันอีก
ครัง เธอยืนยนัว่าไม่เคยไม่เคยพบกบัเขมมาก่อน แม้ว่าปู่ จารึกจะยืนยนัวา่เคยเล่นด้วยกนัสองครัง
ทีบ้าน แทนขวญัคิดว่าปู่ แต่งเรืองหลอกเลยไม่สนใจคําทํานายของพลายอีก แทนขวญัเริมเจอกับ
แผนการของปู่ จารึกสารพดัจนเริมเชือ และจําใจต้องเข้าพิธีแตง่งานกับเขม แทนขวญับอกกับเขม
ว่าต้องการหย่าทันทีเมือมีโอกาส โดยต้องไม่ทําให้ปู่ โกรธเธอ แต่ระหว่างนันเขมก็ทําหน้าทีเป็น
พ่อบ้านทีดีให้แทนขวญั แต่เธอทําเป็นไม่สนใจ แทนขวัญควงเขมมางานบริษัทด้วย เพือจะให้เขา
รู้สกึตําต้อยว่าเข้าสงัคมระดบัเธอไม่ได้ แตเ่ขมก็เข้ากบัคนในบริษัทได้อยา่งดีโดยเฉพาะกบัเจ้านาย
ของเธอ พลายและปลาบูเ่ตือนแทนขวญัเรืองทีเธอคิดจะหย่า เพราะการฝืนดวงจะทําให้ชะตาชีวิต
ด้านอืนๆ ถกูกระทบไปด้วย แตแ่ทนขวญัไมเ่ชือ เธอยืนใบหยา่ทีเซ็นชือเรียบร้อยแล้วให้กบัเขม และ
เรืองเหลือเชือก็เกิดขนึเมือเธอได้รู้ข่าวร้ายตา่งๆ ทีเกิดขนึกบัคนในครอบครัวของเธอ แทนขวญัเริม
คิดถึงเรืองทีพลายทํานายไว้ เขมรีบเดินทางไปเข้าแคมป์เพือแข่งขนัสุดยอดพ่อครัวอาเซียน และ
ได้รับชยัชนะ พิสจูน์ตนเองว่ามีความเป็นเลิศในด้านอาหาร แทนขวญัเรือมใจอ่อนกบัความดีและ
สิงทีเขมปฏิบตัิตอ่เธอ รวมถึงเขมสามารถคุ้มครองเธอให้พ้นจากการคกุคามของเพือนในทีทํางาน
ได้อยา่งปลอดภยั แทนขวญัจงึยอมใจออ่นให้เขมในทีสดุ 
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3. แหวนดอกไม้ ผู้แตง่ ดวงตะวนั ปีพิมพ์ครังแรก 2547 ลายสิงห์ หนุ่มวัย 31 ปีเจ้าของ
ร้านดอกไม้ชือ "สิงห์ดอกไม้" ลายสิงห์มีพีน้องด้วยกัน 4 คนคือ เครือเถา พีสาวคนโตผู้ เสียชีวิตใน
อบุตัเิหตพุร้อมสามีเมือหลายปีมาแล้วทงิ ตุ้งตงิ ลกูสาววยั 17 ปีให้คณุตาและน้าๆ ดแูล สว่นพีชาย
คนรองคือ ข้าวบิณฑ์ มีภรรยาชือ สายฟ้า มีลกู 2 คน และน้องสาวคนสดุท้องชือ ดาวจงกล มีสามี
ชือ สาธุการ มีลกูน้อยวยั 5 เดือน ทกุครอบครัวของเป็นครอบครัวทีอบอุ่นและตามแบบที พดัยศ ผู้
เป็นพ่อ หวงัไว้ แตท่กุคนในครอบครัวกลบัเป็นห่วงลายสิงห์มาก เพราะเป็นคนเดียวทียงัไม่มีวีแวว
จะแต่งงานทงัๆ ทีอายุก็สมควรจะมีครอบครัวได้แล้ว บ้านของลายสิงห์เปิดเป็นร้านดอกไม้ โดย
ตุ้ งติงหลานสาวมักจะมาช่วยงานทีร้านเป็นประจํา ลายสิงห์ยังมีผู้ ช่วยชือ นวลลออ และ เปียก 
หนุ่มนกัศึกษาภาคคํารับหน้าทีคนส่งดอกไม้ และเปียกยงัแอบชอบตุ้งติงด้วย ในละแวกใกล้เคียง
กบัร้านสิงห์ดอกไม้ เป็นสํานกังานของนิตยสาร "Lovely Family" มี สายฝน พีสาวของสายฟ้าเป็น
บรรณาธิการ สายฝนมีสามีชือ ภาส เป็นนักดืมตวัยงแต่เรืองนีมิได้ทําให้ความเชือมันในสถาบนั
ครอบครัวลดลง นิตยสารของสายฝนกําลงัขยายตวั เธอจึงดงึตวั แหวนเพชร หญิงมนัวยัใกล้เลข 3 

ผู้ศรัทธาชีวิตโสดเป็นชีวิตจิตใจมาเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการอีกคน ถึงแม้สายฝนจะมี ถมทอง ผู้ ทีมี
ปากเป็นอาวธุเป็นผู้ช่วยอยูแ่ล้วก็ตาม นิสยัของถมทองทําให้แหวนเพชรต้องคอยลบัฝีปากและฝีมือ
กับเธออยู่เป็นประจํา แต่แหวนเพชรก็มี ดงัใจ เพือนหนุ่มคนสนิทร่วมแก๊งกันมาตงัแต่สมัยเรียน
มหาวิทยาลยัเป็นคู่ห ูดงัใจเป็นชายหนุ่มผู้ รักสะอาดและเปิดเผยตวัตนทีแท้จริงว่าเขาเป็นผู้ชายที
ชอบผู้ชายด้วยกัน แต่ก็ไม่ถึงขนัวีดว้ายกระตู้วู้  ซึงเหมาะกับอาชีพงานด้านโฆษณาทีดงัใจทําเป็น
เป็นอย่างมาก วนัหนึงแหวนเพชรไปร่วมงานแต่งงานของเพือน ในงานแต่งงานนนัลายสิงห์เป็น
ผู้ รับผิดชอบเรืองการจดัดอกไม้ เมือถึงเวลาสําคญัทีเจ้าสาวต้องโยนช่อดอกไม้ให้แขกภายในงาน 
สาวโสดทุกคนตา่งอยากจะเป็นผู้ โชคดีได้รับช่อดอกไม้ ด้วยความบงัเอิญช่อดอกไม้กลบัตกไปอยู่
ในมือของลายสิงห์และแหวนเพชรทียืนอยู่ใกล้กัน ทงั 2 คนต่างเกียงกันรับช่อดอกไม้เพราะต่างก็
หวงความโสด และเมือแหวนเพชรรู้ว่าลายสิงห์เป็นคนจดัดอกไม้ช่อนีเองกบัมือ ก็ทําให้แหวนเพชร
ทกึทกัเอาเองว่าลายสิงห์ต้องเป็นแบบเดียวกบัดงัใจแน่นอน ถึงแหวนเพชรจะไม่ชอบหน้าลายสิงห์
สกัเทา่ไหร่ก็ต้องจําใจร่วมมือกบัลายสิงห์ เพราะดาวจงกลกบัสาธุการซึงเป็นรุ่นพีร่วมแก๊งสมยัเรียน
ของแหวนเพชร เกิดผิดใจกันถึงขันเลิกราทําให้ทัง 2 คนต้องรวมกันหาทางแก้ปัญหาทีเกิดขึน 
ปัญหาของดาวจงกลกับสาธุการยงัไม่ทนัจบ ก็เกิดเรืองกับตุ้งติงเนืองจากตุ้งตงิหลานสาวสดุสวย
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ไปตกหลมุรัก ฐาปนา ช่างภาพเสือผู้หญิงทีทําให้ตุ้งติงหลงรักจนเสียผู้ เสียคน แหวนเพชรกับลาย
สิงห์จึงช่วยกันสืบประวตัิของฐาปนาจนไปถึงบ้านเกิดของแหวนเพชร ทําให้ครอบครัวของแหวน
เพชรเกือบเข้าใจผิดวา่ลายสิงห์เป็นแฟนของแหวนเพชร แหวนเพชรจึงหนัไปพึง ศีล รุ่นพีในวยัเด็ก
ให้มาช่วยเบียงเบนความสนใจของครอบครัว แต่กลบัทําให้ศีลตกหลุมรักแหวนเพชรอย่างจริงจงั 
จากเหตกุารณ์ทีเกิดขนึทงัลายสิงห์และแหวนเพชรต่างเริมมีความรู้สึกแปลกๆ เกิดขนึในใจโดยไม่
รู้ตวั ด้านฐาปนาเมือรู้วา่แหวนเพชรเป็นตวัทําลายความสมัพนัธ์ของเขากบัตุ้งตงิ จงึเอาคืนด้วยการ
ปล่อยข่าวใส่ร้ายแหวนเพชรทําให้เป็นทีนินทาของชาวบ้าน แหวนเพชรถกูทางบ้านยืนคําขาดเพือ
แก้ข้อครหาคือแตง่งานกบัศีล หรือถ้าแหวนเพชรมีคูรั่กก็ให้พามายืนยนั แหวนเพชรรู้ว่าตนไม่ได้รัก
ศีล แตมี่ความรู้สกึพิเศษกบัลายสิงห์ สว่นลายสิงห์ก็รู้แล้ววา่ความรู้สกึทีเกิดขนึในใจนนัคือความรัก 
ท่ามกลางสถานการณ์คบัขันลายสิงห์ประกาศให้ทุกคนทราบว่ากําลงัคบอยู่กับแหวนเพชร ทําให้
เรืองทงัหมดคลีคลายลง แหวนเพชรขอบคณุลายสิงห์ทียอมชว่ยเหลือ แตล่ายสิงห์กบับอกว่าความ
รักทีเกิดขนึนนัเป็นความรักจริงๆ และได้มอบแหวนดอกไม้แทนใจให้กบัแหวนเพชร  

4. แม่ค้าขนมหวาน ผู้แต่ง ฬีฬา ปีพิมพ์ครังแรก 2549  ใบไผ่ วิศวกรสาวหน้าหวาน แต่
พิศมยัการแต่งตวัเหมือนชาย จนมีหลายคนเข้าใจผิดเสมอว่าเป็นหนุ่มหน้าสวย เธอลาออกจาก
งานและตงัปณิธานว่าจะทําความฝันแตว่ยัเยาว์ให้เป็นความจริงด้วยการเปิดร้านขนมหวานแบบ
ไทยแท้แต่โบราณทีไม่เหมือนใคร ความตงัใจของใบไผ่ทําเอาหลายคนแทบตกเก้าอีเพราะมนัขดั
กบับคุลิกของเธอ เธอได้วิชาการทําขนมไทยมาจากปา้อบุลทีมีเสนห์่ปลายจวกัเลิศลํา สว่นเรืองบู๊ ดี
เดือดและศิลปะการตอ่สู้ เธอก็ได้มาจากการพรําสอนของ ลงุกริช อดีตกํานนัแหนบทอง พ่วงแชมป์
จากเวทีราชดําเนินอีกหลายสมยั ใบไผ่จงึเปรียบเหมือนขนมไทยทีมีรสชาติครบเครืองทงัหวานและ
มนัส์  ในงานแฟชนัใบไผ่มาพบกบั วชรวรรษ วชิรธาน เจ้าพ่อหนุ่มหน้าหล่อ มาเฟียเจ้าของธุรกิจ
บนัเทิงยามคําคืน ทงัสองคนมีเรืองได้เถียงกนัอย่างรุนแรง วชรวรรษคิดว่าใบไผ่เป็นกะเทยเลยแก้
เผ็ดด้วยการจบู ซงึเป็นการทิงรอยแค้นไว้ให้ใบไผเ่พราะเสียจบูแรกของชีวิต 

เกิดความเข้าใจผิดขณะทีฝนไปเทียวกับธราทิตย์และใบไผ่ เพราะวชรวรรษคิดว่าใบไผ่
สนับสนุนให้ฝนน้องสาวตวัเองคบกับนายแบบทีกําลงัเป็นข่าวในแง่ลบ วชรวรรษพาตวัน้องสาว
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ออกมาซํายังชกหน้าธราทิตย์เข้าให้อีก มหกรรมชิงรักเฉือนคมระหว่างแม่ค้าขนมหวานทีไม่
ธรรมดา กบัเจ้าพอ่หนุม่มาเฟียจงึเริมขนึ   

ระหว่างนนัวชรวรรษมีปัญหากับเสียทํานุอย่างรุนแรงวชรวรรษต้องเอาเวลาไปแก้ปัญหา
ให้กบัลกูน้อง เลยทําให้ความรักของเขากบันรารี ลกูสาวของ พยทุธ์ นกัธุรกิจใหญ่เริมระหองระแหง 
จนในทีสุดนรารีก็บอกเลิกวชรวรรษเนืองจากเขาหลงรัก ทองเอก คนทีใบไผ่ปลอมตัวเพือกลัน
แกล้งวชรวรรษให้วชรวรรษเสียใจ  วชรวรรษเปิดศกึจริงจงักับเสียทําน ุเสียทํานใุช้แผนสกปรกโดย
การลกัพาตวัฝนไปเป็นตวัประกนัเพือตอ่รองกบัวชรวรรษ ธราทิตย์ใบไผ่และวชรวรรษก็ติดตามไป
ชว่ยฝน จนช่วยฝนออกมาได้ลกูน้องเสียทํานจุะยิงวชรวรรษแตใ่บไผ่เอาตวับงัไว้ จากเหตกุารณ์นนั
ทําให้วชรวรรษซงึในนําใจของใบไผ่ วชรวรรษเมือรู้ใจตวัเองว่ารักใบไผ่จึงตดัสินใจยกเลิกงานแต่ง
กบันรารี ทําให้พยุทธ์ไม่พอใจ จึงร่วมมือกับเสียทํานุจดัการกับวชรวรรษจนในทีสุด วชรวรรษต้อง
ยอมขายกิจการให้พยทุธ์  วชรวรรษตดัสินใจวางมือทกุอย่างมาสมคัรเป็นพนกังานทีร้านใบไผ่ คอย
ชว่ยใบไผทํ่าขนมขาย  ธราทิตย์ได้บอกวชรวรรษวา่ใบไผ่กบัทองเอกคือคนๆ เดียวกนั เมือวชรวรรษ
ได้รู้ความจริงจึงช่วยใบไผ่จัดการกับเสียทํานุและพยุทธ์ หลงัจากทีใบไผ่และวชรวรรษจดัการกับ
เสียทํานแุละพยทุธ์เรียบร้อยก็ตามไปช่วยนรารีทีถกูลกูน้องเสียทํานจุบัตวัไป ขณะทีใบไผ่จะถกูยิง 
วชรวรรษก็เอาตวัเข้าไปบงัลกูกระสนุแทนทําให้บาดเจ็บสาหสั วชรวรรษขอใบไผ่แตง่งานก่อนทีจะ
หมดสตไิป ในทีสดุหมอก็ชว่ยชีวิตวชรวรรษเอาไว้ได้ 

5. มังกรแก้มแดง ผู้แต่ง วตัตรา ปีพิมพ์ครังแรก 2550 วาทินชายหนุ่มนกัเรียนนอกทีไป
เรียนวิชาการแสดง แทนทีจะเป็นบริหารตามทีบิดาตงัความหวงัให้เขากลบัมารับช่วงกิจการบริษัท
เครืองสําอางว่านฟ้าคอสเมติก เขาถูกตามตวัให้กลับมาบ้านเพือจะให้แต่งงานกับเฉิดโฉมหญิง
สาวทีถูกเตรียมไว้ให้เข้าพิธีแต่งงาน แต่เมือเขากลบัมากลบัถกูลกัพาตวัเรียกค่าไถ่ พ่อของเขาจึง
ไหว้วานนายหาญเพือนเก่าเจ้าของคา่ยมวยให้ชว่ยนําเงินไปไถ่ตวั นายหาญจึงให้ยศวรรณหรือคน
อืนๆเรียกว่า เฮียโย ลกูสาวจอมห้าวเก่งวิชาศิลปะป้องกันตวัทกุชนิดรับหน้าทีไปพาตวัวาทินกลบั 
วาทินสวมบทบาทเป็นเกย์หลอกคนร้ายทีจบัตวัไปเพราะคนร้ายรังเกียจเกย์ไม่กล้าเข้าใกล้ จนเขา
ได้รับการช่วยเหลือก็ยงัต้องสวมบทบาทเป็นเกย์ชือ ทินนี ตอ่ไปเพราะจะเลียงการแต่งงาน เจ้าสวั
ทนเห็นลูกชายมีจริตเป็นเกย์ไม่ไหว จึงส่งตัวให้ไปฝึกมวยเพือหวังให้ลูกกลับใจมาเป็นชายที
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เข้มแข็ง วาทินเข้าไปอยู่ในค่ายมวยถูกยศวรรณแกล้งให้ฝึกอย่างหนกัจนมีโอกาสได้ต่อยมวยใน
งานประจําปี ทินนีมีท่าไหว้ครูคือท่าสาวน้อยประแป้ง และขนึชกโดยใช้ชือ “มงักรแก้มแดงศิษย์ครู
หาญ” และตอนขนึชกก็แตง่หน้าทาตาเป็นแบบนางโชว์ขนึสงัเวียน ชกได้รับชยัชนะ เมือเขากลบัมา
อยู่ทีบ้านก็ประสบปัญหาเรืองธุรกิจภายในครอบครัว จนเกิดเหตกุารณ์คนในครอบครัวทจุริตจบัตวั
เจ้าสวัและยศวรรณไป ทินกรตามไปช่วยไว้ได้โดยใช้การชกมวยเข้าตอ่สู้กบัคนร้าย เจ้าสวัจึงเข้าใจ
ว่าแท้จริงแล้วทินกรทําไปเพราะไม่อยากถูกคลุมถุงชน ไม่ได้เป็นเกย์อย่างทีเห็นและเขาก็มีใจกับ
ยศวรรณ เจ้าสวัจงึยอมรับและเปิดโอกาสให้เขาได้เลือกคูค่รองด้วยตวัเอง  

2.3.3. นวนิยายกลุ่มตัวละครสลับร่างเป็นเพศตรงข้าม (switching)  

ผู้วิจยัคดัเลือกเรืองทีมีตวัละครชายหญิงทีมีมีเหตกุารณ์ทําให้จิตวิญญาณเข้าไปอยู่ในร่าง
ของเพศตรงข้าม โดยสภาพจิตใจยังเป็นตัวละครเดิมอยู่แต่เข้าไปอยู่ในร่างของเพศตรงข้าม  
กล่าวคือ การแบ่งเพศตามสรีระภายนอกกับจิตวิญญาณภายในว่า จําเป็นหรือไม่ทีจะต้อง
สอดคล้องร่างกายเป็นเพศใดก็ไม่จําเป็นวา่ตวัตนภายในจะเป็นเพศนนัเสมอไป โดยใช้จินตนาการ
เหนือจริง เวทมนตร์  ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติมาทําให้เห็นว่าหากเกิดการสลบัเพศสลบัร่าง
โดยจิตวิญญาณของคนเพศหนงึเข้าไปอยูใ่น ร่างของเพศตรงข้าม  จํานวน 2 เรือง ได้แก่ 

1. เล่ห์ลับสลับร่าง ผู้แตง่ นรอินทร์-พรรณวดี ปีพิมพ์ครังแรก 2545 ผู้กองรามิล มือปราบ
ฉายาว่า " ผู้กองมือเหล็ก "ช่วยคนตกตึกและผู้ประสบอบุตัิเหตอืุน ๆ   ด้วยมืออนัแข็งแกร่งของตน 
รามิลหยิงผยองในความเป็นชายของตนเอง  และทึกทกัว่าเพศชายเหนือกว่าเพศหญิงจงึมีสิทธิอนั
ชอบธรรมทีจะนอกใจนกยงู แฟนสาวแสนดี  

เภตรา ภาวดี นางเองนางแบบทีกําลังก้าวสู่ชือเสียงอันดับโลกได้ฉายาว่า " ไข่มุกแห่ง
เอเชีย"  ด้วยความงามและความสามารถล้นตวัเภตราเช่นเดียวกบัรามิล เธอหยียดเพศชายและคน
รอบด้าน ไว้แทบเท้า เพีอสอนบทเรียนในความหลงเพศของตนเอง จึงเกิดการสลบัวิญญาณกนัขนึ 
ในงานโชว์เครืองเพชรทีเภตราเป็นนางแบบและมีรามิลเป็นผู้คมุกนัระหว่างที ช่วย เภตราจากโจน
ปล้นเพชร ทงัคู่ตกลงมาจากดาดฟ้าตึก แต่รอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์ หมอนักกษัตร  ( มอริเค )
หมอดชืูอดงัคนเดียวทีเห็นวิญญาณทงัสองออกจากร่างและสลบักนัเมือฟืน รามิลและเภตราไปขอ
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ความชว่ยเหลือจากมอนกักษัตร หมอจนปัญญาให้ทงัสองเรียนรู้รายละเอียดในชีวิตของกนัและกนั
และรับบทบาทตาม สภาพกายของตนไปก่อน เภตราในร่างรามิลต้องรับบทเนผู้ กองนักบู๊          
ส่วนรามิลต้องรับบทเป็นดาราสาวและเข้าฉากละครทีค้างอยู่ทงัคู่ ล้มเหลวในบทบาททีได้รับ ร่าง
ของรามิลแสดงความเป็นหญิงออกมาจนอาคมและนกยูงไม่ไว้วางใจ ส่วนร่างเภตราก็ก่อเรืองชก
ตอ่ยแทน  ดนตู้องแก้ไขบทให้นางเอกลดฉากโรแมนตกิ เปลียนเป็นฉากบู๊แทน  

ขณะเดียวกันเภตราในร่างของรามิลจะต้องทําการกู้ ระเบิดซีโฟร์ทีคนร้ายนํามา วางหน้า
พรรคการเมืองพรรคหนึงทัง ๆ ทีตนไม่มีความรู้เรืองระเบิดเลย โชคดีทีได้อาคมมาช่วยแก้
สถานการณ์ได้ทนั รามิลเป็นลมพบัไปข่าวลือเรืองรามิลผู้กองแต๋วระบือไกลอาคมเข้าใจว่าผู้กอง  
รามิลแกล้งทําเป็นแตว๋เพือเบียงการแตง่งานกบันกยงู นกยงูทรุดเข้าโรงพยาบาล อาคมขาดความ
นบัถือกบัรามิลอาคมดแูลนกยงู และทงัสองก็เห็นอกเห็นใจกนั เภตราในร่างรามิล เริมเข้าใจความ
เป็นผู้ เสียสละของนกยงูทียอมทําทกุอย่างได้เพือรัก แตต่วัไม่เคยเสียสละให้ใครเลย มีแต่กอบโกย
จากความงามและชือเสียงของตน เภตราเริมคดิได้ 

รามิลในร่างของเภตรา ได้ระแคะระคายเรืองมงกฏุเทียร่าทีถกูขโมยไป และพบว่าดนเูป็น
ตวัการอยูเ่บืองหลงั เภตราและรามิลทงัสองร่วมมือกนัทลายซ่องโจร และนํามงกฎุเทียร่ากลบัมาได้ 
เภตราในร่างรามิล ต้องใช้พละกําลงัของร่างกายเข้าปกปอ้ง รามิลในร่างเภตราทีบอบบางและช่วย
ตวัเองไม่ได้จนเภตราบาดเจ็บ รามิลซงึในนําใจของเภตราส่วนเภตราไดสมัผสักับการเสียสละเป็น
ครังแรก ทงัคูเ่ริมเห็นใจกนัและกนัและเป็นของกนัและกนัในเวลาตอ่มา 

รามิลในร่างเภตราเริมเข้าใจภาวะร่างกายของผู้ หญิง ทีละเอียดอ่อน บอบบางและ
อ่อนไหว รามิลเรียนรู้เรืองการมีประจําเดือน อาการหงุดหงิดและหวัเสียและความอ่อนเพลียของ
ร่างกาย เขาเริมเข้าใจ สดุท้ายเภตราตงัท้องและคลอดลกู รามิลในร่างเภตรารับรู้ถึงความเจ็บปวด
ของเพศแม่ทําให้เขาไม่คิดดูถูกผู้หญิงอีกต่อไป ทงัคู่ได้กลบัเข้าร่างทีแท้จริงของตนในเวลาต่อมา 
หมอนกักษัตรดหูมอ และเกิดเห็นทางในว่าอดีตทงัสองเป็นคนรักกนัมาหลายชาตหิลายสมยั แตไ่ม่
เคยสมรักกนัเพราะต่างคนตา่งว่าตนวิเศษ ชาตินีกรรมมาบนัดาลให้ทงัคูม่าเรียนรู้ชีวิตของกนัและ
กนันนัเอง  
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2. พิมมาลา ผู้แต่ง แก้วเก้า ปีพิมพ์ครังแรก 2546  เพรียว ชายหนุ่มหน้าตาดี เชือมนัใน
ตวัเองและทํางานเก่ง เขามีความสามารถเรืองการดจูิตใจของคนอืน รู้ในสิงทีคนอืนต้องการและ
เมือเขาให้ในสิงทีคนอืนต้องการเขาก็จะได้รับในสิงทีเขาอยากได้กลบัคืนมาเสมอ พ่อของเขาเปิด
กิจการผ้าทอ โดยมีพีสาวสองคนคือ สายพร กับ ยุพินซึงเป็นคนดแูลกิจการทอผ้าของครอบครัว
เป็นหลกัแตพ่อ่แมไ่มเ่คยเห็นความสําคญั 

          เพรียวเรียนเก่งแต่ไม่ได้เก่งแบบอจัฉริยะ เป็นเพราะเขารู้ในนิสัยของอาจารย์แต่ละคนว่า
ชอบอะไรแล้วทําในสิงทีอาจารย์ชอบ ผลก็คือผลการเรียนทีได้รับมากกวา่คนอืน เมือเรียนจบเขาได้
ทํางานที ห้างเซนซูยา เพราะรู้จกัับ ทศกร  ญาติห่าง ๆ ของ ศรสิทธิ และ ฟ้างาม  น้องสาวของศร
สิทธิ เจ้าของห้างเซนซูยา โดยมี ดล และ นาง เป็นเพือนร่วมงาน ซึงนางนนัเกลียดผู้หญิงสวยและ
แกล้งผู้ หญิงสวยทุกคนทีมาทํางานด้วย สมัยเรียนมหาวิทยาลัย เพรียว คบ ข่ายแก้ว เป็นแฟน
เพราะชว่ยเรืองการเรียนแตพ่อเรียนจบก็หา่งกนัไปเพราะเธอไปเรียนตอ่ตา่งประเทศ 

         ในเรืองความรัก เพรียว มกัคบผู้หญิงคราวละ 2 คน เรียกว่าคอยสบัหลีก ฟ้างามพาลูกสาว
คือ นํานวล มาฝึกงานและให้เพรียวดแูล นํานวลมกัจะฝันถึง สาวสวยแสนงามคนหนึง ในฝันนํา
นวลรู้สึกคุ้นเคยกบัหญิงสาวคนนีเป็นอย่างดี เธอถามผู้หญิงคนนนัว่าชืออะไรหญิงสาวตอบว่าชือ 
รัมภา นํานวลจําภาพรัมภาได้ชดัเจนและคดิวา่รัมภาเป็นนางฟ้า 

          เมลานี  ลูกสาวของ ศรศิลป์ และ มานิดา มาฝึกงานทีแผนกประชาสมัพนัธ์ เธออาละวาด
จน เต็มตา แฟนของเพรียวต้องกระเด็นออกไป นํานวลเริมมีใจกับเพรียว แต่เพรียวก็ได้มาพบกับ 
อินทพุร สาวนกัเรียนนอกจงึเริมสานสมัพนัธ์ แถมเซนซูยามีพนกังานใหม่คือ ดารณี เข้ามาเพรียวก็
ผิดคําพูดตวัเอง เขาคบทงั เต็มตา ดารณี อินทุพร แต่แล้วเขาก็ ได้เจอสาวงามคนหนึงเธอชือว่า 
รัมภา 

วนัหนึง นํานวลพบเพรียวกับเมลานีกําลงักอดจูบกัน ทําให้นํานวลผิดหวงัและเสียใจจึง
ตดัสินใจไปเรียนตอ่ตา่งประเทศ และกลบัมาเมืองไทยพร้อมรูปลกัษณ์ทีทนัสมยัพร้อมคู่หมนัหนุ่ม 
แวน จิตตวิฒัน์ สกักะบตุร ลกูชายคนเดียวของนกัการเมืองชือดงั 



62 

 

          ด้าน ดารณีจบัได้ว่าเพรียวคบอินทุพร จึงคิดจะกระโดดตึกเพรียวต้องกล่อมจนเธอใจอ่อน 
เพรียวถกูฟ้างามเรียกเข้าไปตกัเตือน เขาจึงตดัสินใจลาออกจากเซนซูยา เพรียวได้พบกบัรัมภาอีก
ครังและเธอก็ชือสาปเขากลายเป็นหญิงในชือ พิมมาลา เพือให้เขาได้รู้ถึงความรู้สกึของผู้หญิง และ
ต้องทําภารกิจตามทีนางฟ้ารําภาให้ ตงัแต่ทําให้ดารณีตาสว่างเรืองความรัก ตอ่มาคือให้ข่ายแก้ว
ตดัอกตดัใจจากเพรียว และต้องให้อินทพุรยกโทษให้เขาให้ได้ 

         ในขณะทีเพรียวอยู่ในร่างของพิมมาลาก็พบกบัเหตกุารณ์ทีเป็นอนัตรายตอ่ผู้หญิงหลายครัง 
เช่นถูกชายฉกรรจ์ฉุดลากขึนรถตู้ ไป พิมมาลารู้ทนัทีว่าเป็นฝีมือของนนัท์ทีต้องการให้ชายฉกรรจ์
ข่มขืนแล้วนันท์จะคลิปไว้แบล็คเมล์ แต่เธอรอดมาได้แถมยังมีหลักฐานมัดตัวนันท์อีกด้วย 
นอกจากนีพิมมาลาช่วยให้ฟ้างามให้เลิกงมงายกับการหาประโยชน์ของ ทวิชาทีตงัสํานกัปฏิบตัิ
ธรรมหลอกลวงคนอีกด้วย โดยยังเอาตวัเข้าหลอกล่อให้ทวิชาเผยธาตุแท้ของตวัเองออกมา จน
เกือบเสียทา่ให้แก่ทวิชา แตก็่รอดมาได้จากการชว่ยเหลือของแวนเรียกตํารวจมาได้ทนั 

         พิมมาลาได้กลบัมาเป็นเพรียวและบอกรักนํานวลแต่เธอไม่สามารถยกเลิกการแต่งงานกับ
แวนได้ เพราะแวนรักนํานวลมากทําให้เพรียวปวดร้าว ตอ่มานํานวลตงัท้องและคลอดลกูเป็นหญิง
และตงัชือว่า พิมมาลา ตอ่มาเกิดเหตกุารณ์ร้ายก็เกิดขนึเมือรถของอนศุรประสบอบุตัิเหตแุละแวน
จากทีเคยประสบอุบตัิเหตเุครืองบินตกมาก่อนก็ได้รับบาดเจ็บด้วย ครังนีทําให้แวนไม่สามารถอยู่
ตอ่ไปได้ แวนรู้ว่าเพรียวคิดอย่างไรกับนํานวล จึงฝากให้เพรียวดแูลนํานวลกบัลกูแทนตนก่อนจะ
เสียชีวิตไป เพรียวจงึได้เข้ามาในชีวิตของนํานวลและดแูลนํานวลกบัลกูตอ่ไป 

 

2.4  สรุป 

 กรอบความคดิเกียวกบันวนิยายโรมานซ์เป็นหนงึในรูปแบบนวนิยายหลีกหนี แนวเรืองรักๆ
ใคร่ๆ ได้รับความนิยมมากทีสดุตงัแตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั ผู้อ่านได้ใช้ตวัเองแทนตวัละครเอกเข้าไป
ในโลกแห่งจินตนาการ ซึงเหตุการณ์จําลองนนัทําให้ผู้อ่านได้หลุดพ้นไปจากความตึงเครียดจาก
สภาวะในโลกของความเป็นจริง 
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ในสงัคมตะวนัตกนวนิยายโรมานซ์ก็เคยถกูตราหน้าวา่เป็นเรืองทีซําซากตดิอยูก่บัเรืองการ
หาคู่ครอง จบลงด้วยการแต่งงานระหว่างพระเอกนางเอกเช่นเดียวกัน จนกระทังในระยะหลัง
ประมาณในศตวรรษที 20 นกัวิชาการตะวนัตกทีศึกษานวนิยายโรมานซ์ได้อธิบายถึงนวนิยายโร
มานซ์ในมมุมองทีกว้างขนึ มองว่าเป็นนวนิยายทีมีคณุคา่ เต็มไปด้วยพลงัแหง่จินตนาการทีจบัต้อง
ได้ในโลกของความเป็นจริง ส่วนในสงัคมไทยนกัวิชาการส่วนใหญ่ยงัคงมองนวนิยายโรมานซ์ในแง่
ทีเป็นนวนิยายทีมุ่งเน้นคมบนัเทิงเริงรมย์ เรืองราวรักๆใคร่ๆ เนือหาซําซากวนเวียน ซึงมีคําเรียกนว
นิยายประเภทนีหลากหลายคําล้วนให้ค่าไปในเชิงลบ เช่น นวนิยายเพ้อฝัน นวนิยายนําเน่า หรือ 
นวนิยายพาฝัน เป็นต้น  

เมือพิจารณาแล้วจะพบว่าจินตนาการของนวนิยายโรมานซ์ผูกพันกับเรืองราวความรัก
ระหว่างชายหญิง ทงันีเรืองแนวโรมานซ์ดเูหมือนถกูสร้างขนึอย่างหลวมๆไม่ยึดติดกบัความหมาย
ใดความหมายหนึง หรือมิได้มีอํานาจในการยดึกมุความหมายทีแน่นอนตายตวั จึงช่วยเปิดพืนทีให้
มีการตีความทีหลากหลาย ความรักของคูพ่ระนางมีผลตอ่การเสนอนวนิยาย ลกัษณะดงักล่าวเป็น
ส่วนหนึงของการปลูกฝังอุดมการณ์บางประการทีไหลเวียนอยู่ในสังคมให้ยังคงอยู่อย่างเหนียว
แน่น ผ่านทัศนะของนักเขียนทีเป็นชนชนักลางถ่ายทอดเรืองราวรักๆ ใคร่ๆ หรือ เรืองครอบครัว 
เรืองราวทีนําเสนอในนวนิยายโรมานซ์เป็นเรืองใกล้ตวัของคนในสังคม  ได้รับการนําเสนอโดยที
นักเขียนอาจไม่รู้สึกตัวและ ผู้ อ่านเองอาจได้รับรู้และซึมซับอุดมการณ์บางอย่างไปโดยไม่ทัน
รู้สกึตวัเชน่เดียวกนั 

แม้ในด้านวิชาการภาพลกัษณ์ของนวนิยายโรมานซ์อาจไม่ได้รับความสนใจเท่าทีควร แต่
กลบัสวนทางกบัความนิยมของผู้อ่านทียงัคงเลือกทีจะเสพสิงบนัเทิงทีเป็นเรืองโรมานซ์ และมกัถกู
นําไปผลิตซําอยู่อย่างต่อเนือง ทงันีแง่หนึงเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดจากชีวิตประจําวัน
แล้ว อีกแง่หนึงอาจมองได้วา่ ความนิยมตอ่แนวเรืองลกัษณะนีเป็นการตอกยําความคิด ความเชือ 
อุดมการณ์แบบเดิมๆ ไม่ว่าจะเป็นเรืองเพศ เรืองสังคมชายเป็นใหญ่ ผ่านการยอมรับเรืองราว
ของนวนิยายทีหล่อหลอมอุดมการณ์เหล่านีผ่านเหตกุารณ์ในเรือง ตลอดจนพฤติกรรมตวัละครที
ในทีสดุแล้วแม้ว่าตวัละครจะละเมิดกรอบกฎเกณฑ์ตา่งๆ ไป แตใ่นตอนจบ ก็ยงัต้องกลบัมาสู่ขนบ
ของเรืองราวความรักระหวา่งชายหญิงซงึเป็นทียอมรับของคนในสงัคม 
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ประเดน็การละเมิดกฎเกณฑ์ตา่งๆในสงัคมมกัจะถกูนํามาใช้เป็นโครงเรืองทีทําให้ตวัละคร
ได้แสดงบทบาททีแตกต่างไปจากชีวิตประจําวัน นวนิยายโรมานซ์มีประเด็นเรืองการละเมิด
กฎเกณฑ์เรืองเพศเป็นเรืองทีท้าทายน่าสนใจ กลุ่มนวนิยายทีมีตวัละครทีสามารถออกนอกกรอบ
เรืองเพศไปชวัคราว มีวิธีการทีแตกตา่งกัน ดงัทีผู้ วิจยัได้แบ่งประเภทไว้เป็น 3 รูปแบบด้วยกนั คือ
ตัวละครสวมบทบาทเพศตรงข้ามโดยการสวมเสือผ้าเพศตรงข้าม  ตัวละครสวมบทบาท
คณุลกัษณะเพศตรงข้ามและตวัละครสลบัเพศไปอยู่ในร่างของเพศตรงข้าม ทงันีตวัละครทงัหมด
ยงัคงอยู่ภายใต้รสนิยมแบบรักต่างเพศอยู่ การสวมบาทบาทเพศตรงข้ามในนวนิยายโรมานซ์จึง
ไมไ่ด้หมายรวมถึงตวัละครทีมีรสนิยมรักเพศเดียวกนัอยูใ่นกลุม่ข้อมลูนี 

 นวนิยายทงัสามกลุ่มมีความคล้ายคลึงกันในแง่ของตวัละครสวมบทบาทเพศตรงข้าม แต่
มีรายละเอียดของรูปแบบแตกตา่งกนั 

1. ตวัละครสวมบทบาทเพศตรงข้ามโดยการสวมเสือผ้าเพศตรงข้าม ข้อมลูทีคดัเลือกมา
ใช้ในการศกึษา มีทงัหมด 10 เรือง ดงันี กุ้งนาง ทัดดาว บุษยา วิหคเหินฟ้า โสมส่องแสง คุณ

พ่อจอมซ่าส์ เจ้าสัวน้อย ผู้ดีอีสาน สมปองน้องสมชาย คุณแม่จําแลง และคุณพ่อหวาน

แหวว การละเมิดกฎเกณฑ์เรืองเพศสภาพลกัษณะนีมีความโดดเดน่ในเรืองของการใช้อํานวจของ
เสือผ้าเครืองแต่งกายบ่งบอกสถานภาพทางเพศ การสวมลบบาทลกัษณะนีจึงเป็นเพียงการสวม
บทบาทเพียงชวัคราว โดยทีตวัละครจําเป็นต้องแสดงประหนึงว่าเป็นเพศตรงข้ามนนัจริงๆ เพือให้
ตวัละครในเรืองเชือว่าเป็นแบบนนั แต่การสวมบทบาทลกัษณะนีก็เป็นเพียงชัวคราว เมือกลับสู่
เพศสภาพเดมิของตนเองก็ไมจํ่าเป็นต้องอาศยัเสือผ้าในการอําพรางเพศทีแท้จริงอีกตอ่ไป 

2. ตวัละครสวมบทบาทคุณลกัษณะเพศตรงข้าม  ข้อมูลทีคดัเลือกมาใช้ในการศึกษา มี
ทงัหมด 5 เรือง ดงันี ดาวเรือง เจ้าบ่าวก้นครัว แหวนดอกไม้ แม่ค้าขนมหวาน และ มังกร
แก้มแดง การละเมิดกฎเกณฑ์เรืองเพศสภาพในรูปแบบนีอาจคล้ายคลึงกับลกัษณะแรก อาจมี
การสวมเสือผ้าตามบุคลิกทีต้องการสวมบทบาทเป็นแบบเพศตรงข้าม แต่แตกต่างตรงทีไม่ได้
นําเสนอว่าตนเองเป็นเพศตรงข้าม ตวัละครยงัคงอยู่ในเพศสภาพเดิมของตนเองอยู่ เพียงแต่สวม
บคุลิกภาพ และหรือคณุสมบตัิของเพศตรงข้าม การสวมบทบาทลกัษณะนีอาจต้องมีปัจจยัอืนๆมา
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ประกอบ ซึงปัจจัยทงัหลายเหล่านันล้วนเป็นสิงทีเกิดขึนจากกรอบทางสังคมเป็นตัวกําหนดว่า
บคุคลทีมีเพศสภาพชายหรือหญิงนนัน่าจะต้องมีการศกึษาเป็นแบบใด ประกอบอาชีพใด ซึงล้วน
แล้วเป็นสิงทีสงัคมเคยชินกบักรอบเหล่านนั แตเ่มือตวัละครไม่ได้อยูใ่นกรอบทางสงัคมเหล่านนัจึง
เป็นการสวมบทบาทเพศตรงข้ามกับทีสังคมคาดหวังทีจะเห็นจากตัวละคร การสวมบทบาท
ลกัษณะนีจงึไมไ่ด้มีระยะเวลามากําหนดในการสวมบทบาทเพศตรงข้ามเหมือนประเภทแรก 

3. ตวัละครสลบัเพศไปอยู่ในร่างของเพศตรงข้าม  ข้อมูลทีคดัเลือกมาใช้ในการศึกษา มี
ทงัหมด 2 เรือง ดงันี เล่ห์ลับสลับร่าง และ พิมมาลา การละเมิดกฎเกณฑ์เพศสภาพรูปแบบนี
เน้นการใช้จิตนาการเหนือธรรมชาต ิตวัละครได้รับผลจากการกระทํา ทีมนัใจในเพศของตนมากจน
เอาไปเป็นข้อได้เปรียบขม่เพศตรงข้าม จงึทําให้ได้รับการลงโทษให้ได้เข้าไปออยู่ในร่างของเพศตรง
ข้าม เมือคนทีมีความภูมิใจในเพศของตนอย่างสดุโตง่ต้องเข้าไปอยู่ในร่างของเพศตรงข้ามจึงเป็น
ความลําบาก ไม่เคยชินเหมือนกับการได้รับโทษอย่างแสนสาหัส กลายเป็นคนทีมีเพศสรีระไม่
สอดคล้องกบัเพศสภาพ การใช้ชีวิตจึงเปลียนแปลงไปในขณะเดียวกนัก็ทําให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ 
และยอมรับความเป็นเพศตรงข้ามได้ดีขึน สลายอคติทางเพศทีเคยมี ในท้ายทีสุดเมือสํานึกได้ก็
สามารถกลบัเข้าร่างเดิมของตนเองได้ การสวมบทบาทเพศตรงข้ามลกัษณะนีจึงยิงกว่าสวมเสือผ้า
เพราะเน้นการเรียนรู้เพศตรงข้าม ในชวัระยะเวลาหนงึแล้วก็สามารถกลบัเข้าสูก่รอบเพศสภาพเดิม 
โดยอาจจะสลายอคตทิางเพศออกไปได้ในชวัระยะเวลาหนงึ 



 

บทท ี3 

ตัวละครปลอมตัวสวมเสือผ้าเป็นเพศตรงข้าม (cross-dressing) : รูปแบบและความหมาย 

 

 ในบทนีผู้ วิจัยจะกล่าวถึงรูปแบบตวัละครสวมบทบาทเพศตรงข้ามประเภทแรกทีพบใน  
นวนิยายโรมานซ์ คือ ตวัละครสวมบทบาทเพศตรงข้ามด้วยการปลอมตวัสวมเสือผ้าเป็นเพศตรง
ข้าม การสวมบทบาทเพศตรงข้ามลกัษณะนี เน้นการแสดงออกว่าตวัละครพยายามสร้างตวัตนให้
เหมือนเพศตรงข้ามทีสุด โดยอาศัยเสือผ้า การแต่งตัว อุปกรณ์เสริมต่างๆ ปรับเปลียนบุคลิก 
ท่าทาง การแสดงออก พฤติกรรม เพือให้ดสูมจริงว่าตวัละครนนัเป็นเพศตรงข้ามสมบรูณ์แบบ แต่
อย่างไรก็ตามการสวมบทบาทลักษณะนีไม่ได้หมายรวมถึงการเปลียนแปลงเรืองเพศวิถีให้
สอดคล้องกบัเพศสภาพ ดงันนัตวัละครจึงยงัคงเป็นชายจริงหญิงแท้ แตอ่าศยัการสวมเสือผ้าและ
การแสดงออกให้เป็นเพศตรงข้าม ยิงแสดงออกว่าเป็นเหมือนเท่าไรก็ยิงขบัเน้นความแตกตา่งของ
ขวัตรงข้ามเรืองเพศมากขึนเท่านัน การสวมบทบาทลักษณะนีเป็นการเปลียนเพศสภาพแบบ
ชวัคราวเทา่นนั 

สจ๊วต  ฮอลล์  (1990:  21)กล่าวว่า “identity is a structured representation which is 

defined by marking differences” อัตลักษณ์จะมีความหมายก็ต่อเมือได้เปรียบเทียบกับ          
อตัลกัษณ์ทีตา่งกนั หรือตรงข้ามกนั กลา่วคือผู้ ทีเหนือกว่าจะมีความหมายก็ตอ่เมือมีผู้ เปรียบเทียบ 
หรือ จะรับรู้ได้ว่ามีความสว่างก็ต่อเมือมีความมีปรากฏให้เห็นเป็นคู่ตรงข้าม ทังนี ผู้ หญิงมี
สถานภาพทางสังคมด้อยกว่าผู้ ชายเนืองจากถูกนําไปเปรียบกับอัตลักษณ์และความหมายที
เหนือกว่าของผู้ชาย (วิลาสินี พิพิธกลุ, 2543:  101) คูเ่ปรียบตา่งดงักลา่วทําให้ตระหนกัถึงความไม่
เท่าเทียมกนัระหว่างชายหญิง การเรียกร้องความเสมอภาคให้แก่ผู้หญิงจึงปรากฏในรูปแบบตา่งๆ 
งานสร้างสรรค์ทางวรรณกรรมจงึเป็นทางออกในการประกอบสร้างอตัลกัษณ์ให้แก่ผู้หญิง อีกทงัยงั
เป็นพืนทีในการตอ่รองกบัอคตทิางเพศทีไหลเวียนอยูใ่นสงัคมอีกทางหนงึ 
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ในนวนิยายโรมานซ์เลน่กบัประเด็นเรืองความแตกตา่งทางเพศโดยอาศยัการปลอมตวัโดย
การสวมใส่เสือผ้าของเพศตรงข้าม (cross-dressing)ให้มีภาพลกัษณ์ภายนอกเปลียนไปจากเดิม 
ความหมายของเสือผ้าทีสวมใส่บอกถึงการละเมิดออกจากข้อจํากดัหรือกฎเกณฑ์ทีสงัคมมอบให้
แต่ละเพศว่าควรปฏิบตัิตนตามเพศสภาพนนัอย่างไร การ  cross-dressing จึงทําให้ตวัละครเป็น
อิสระได้แสดงศกัยภาพทีมีอยู่ภายในให้สงัคมได้ประจกัษ์ ดงัทีการ์เบอร์ (Garber, 1992:  70) ได้
กล่าวถึงอดุมคติเรืองเพศในเรืองเล่าทีมีการสวมใส่เสือผ้าเพศตรงข้าม โดยใช้โครงเรืองการปลอม
ตวัข้ามเพศเพือปฏิบตัิภารกิจ รูปแบบการปลอมตวัโดยการสวมเสือของเพศตรงข้ามเพศนนัทําให้
เขาหรือเธอก้าวข้ามประสบการณ์เดิมไป ได้ใช้ชีวิตในรู้แบบตรงข้ามจากทีเป็นอยู่ ได้เรียนรู้และ
สัมผัสถึงความรู้สึกของความเป็นเพศตรงข้ามทีนอกเหนือจากประสบการณ์ตามเพศสรีระของ
ตนเองในชวัระยะเวลาหนึงทีอยู่ภายใต้เสือผ้าทีปิดบงัร่างทีแท้จริง อตัลกัษณ์ทีเกิดจากการสวมใส่
เสือผ้าเพศตรงข้ามทําให้ตวัละครเป็นช่องวา่งของความแตกตา่งระหวา่งเพศหญิงแท้และชายแท้ ที
ตวัละครหญิงชายในเรืองจะอยู่ในสภาพกํากึง มีเพศสรีระทีแท้จริงเป็นเพศหนึงแต่ต้องสวมอัต
ลักษณ์อีกเพศหนึงแบบชัวคราว การแสดงออกของตวัละครเหล่านีจึงจําเป็นทีจะต้อง “แสดง” 
(perform) ตามเพศทีต้องการให้สงัคมได้รับรู้ไมใ่ชเ่พียงแคอ่าศยัเสือผ้าเพียงอยา่งเดียวเทา่นนั  

ในนวนิยายวิธีการปลอมตวัเบืองต้นรูปแบบหนึงคือการสวมเสือผ้าของเพศตรงข้ามเช่น 
การสวมเสือเชิต กางเกง กระโปรง ติดหนวด รัดหน้าอก เสริมหน้าอกใส่แว่น  สวมหมวก ใส่วิกผม 
ตดัผมสนั ฯลฯ ผนวกกบัการเลียนแบบบคุลิกลกัษณะเพศตรงข้ามเพือให้ผู้ อืนหลงผิดหรือเข้าใจว่า
เป็นแบบนันจริง เช่น ดัดเสียง ลักษณะการเดิน กิจกรรมทีทํา อาทิ ต่อยมวย สูบบุหรี ยิงปืน 
ทําอาหาร เป็นต้น แม้ในความเป็นจริงแล้วการปลอมตวัลกัษณะดงักล่าวอาจไม่สมเหตผุล ขดักับ
ความรู้สึกตามความเป็นจริง แตใ่นนวนิยายโรมานซ์มกัจะใช้จินตนาการกําหนดให้ตวัละครปลอม
ตวัเป็นไปอย่างแนบเนียน พฤติกรรมของตวัละครจะต้องแสดงออกขยายให้เห็นถึงความเป็นเพศ
ตามชดุทีสวมใส่ให้เด่นชดักว่าปกติ เพือเปิดโอกาสให้ตวัละครปิดบงัเรือนร่างทีแท้จริงดําเนินเรือง
ตอ่ไปไม่ว่าจะเป็นการหลบหนี พรางกาย ลวงตาหรือต้องปฏิบตัิภารกิจทีร่างแท้จริงไม่สะดวกทีจะ
ประกอบกิจกรรมนนัๆ ได้ เช่น สวมบทบาทเป็นพ่อหรือแม่แทนพ่อแม่ทีแท้จริง เป็นต้น การสวม
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บทบาทเพศตรงข้ามแบบ cross-dressing เป็นการปรับเปลียนเพศสภาพทีเป็นข้อจํากัดทางเพศ
สรีระเพียงชวัคราวเพือให้ตวัละครสามารถปฏิบตัภิารกิจให้บรรลวุตัถปุระสงค์  

อย่างไรก็ตามผู้ วิจัยเห็นว่าโครงเรืองนวนิยายโรมานซ์ ทีมีการสวมบทบาทเพศตรงข้าม
แบบ cross-dressing นําไปสู่การตงัคําถามของบทบาทหญิงชายในสังคม หรือขยายให้เห็นถึง
ข้อจํากัด อคติทีมีต่อเรืองเพศ การต่อรองหรือตอกยํามายาคติเรืองเพศ ทําให้เห็นแง่มุมทีอาจถูก
มองข้าม ในประเด็นเรืองบทบาทความเป็นพ่อแม่ทีเลือนไหลไปในสังคมสมัยใหม่  อํานาจของ
เสือผ้าในการแตง่กายข้ามเพศกับกรอบทางวฒันธรรมและสงัคมไทย การหยิบยืมเพศสภาพแบบ
ชวัคราวผ่านการสวมเสือผ้าเพศตรงข้าม ทําให้เกิดสภาวะกํากึงกับการสลายเส้นแบ่งขวัตรงข้าม
(binary opposition)เรืองเพศ รวมไปถึงข้อจํากัดทางสังคมเกียวกับเชือชาติและชนชนัทีมีผลต่อ
การแสดงออกทางเพศ ประเด็นต่างๆ เหล่านีเป็นการตงัคําถามให้เกิดการฉุกคิดในประเด็นเรือง
เพศทีไหลเวียนในสงัคมผ่านการมองจากนวนิยายทีได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานและยังคง
ดํารงอยู ่และถกูผลิตซําตอ่เนืองไมเ่คยขาดหายไปจากวงวรรณกรรม  

 จากข้อมลูทีใช้ในการศึกษาคดัเลือกนวนิยายในกลุ่มนีทงัหมด 10 เรือง ได้แก่ 1.  กุ้งนาง
2.  ทัดดาว บุษยา  3. วิหคเหินฟ้า 4. โสมส่องแสง  5. คุณพ่อจอมซ่าส์  6. เจ้าสัวน้อย    
7. ผู้ดีอีสาน  8. สมปองน้องสมชาย   9. คุณแม่จําแลง  10. คุณพ่อหวานแหวว ศึกษาใน
ประเด็น ทีจะแสดงให้เห็นว่าเสือผ้าเป็นสญัญะเรืองเพศสภาพ เพือนําไปสู่การมองโครงสร้างของ
เรืองแนวทีมีตัวละครสวมบทบาทเพศตรงข้ามโดยการสวมเสือเพศตรงข้ามในนวนิยาย และ
สดุท้ายศกึษาถึงความหมายของการสวมเสือผ้าเพศตรงข้ามทําให้เห็นนยัยะทางสงัคมทีแฝงมากบั
เรืองเลา่ประเภทนวนิยายโรมานซ์ 

 

3.1  เสือผ้า : สัญญะเรืองเพศสภาพในนวนิยายโรมานซ์ 

 เสือผ้าเป็นสิงของอย่างหนึงทีสามารถใช้ระบุเพศสภาพของผู้สวมใส่ได้อย่างกว้างๆ เช่น 
กระโปรง ผ้าซิน บ่งบอกเพศสภาพว่าผู้สวมใส่เป็นสตรี โสร่ง ผ้าขาวม้า หรือกางเกงส่วนใหญ่เป็น
เครืองแตง่งกายทีผู้ชายมกัจะสวมใสม่ากกว่าผู้หญิง แม้ปัจจบุนัความนิยมในการสวมกางเกงจะไม่
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จํากัดว่าเป็นเครืองของเพศใดก็ตาม แต่กางเกงหรือกระโปรงก็ยงัเป็นสญัลักษณ์ทีเป็นภาพแทน
เกียวกับการแยกแยะเรืองเพศได้ จะสังเกตง่ายๆจากสญัลกัษณ์ห้องนําชายหญิงดงัตวัอย่างจาก
ภาพตอ่ไปนี 

                                             
ทีมา : สัญลักษณ์ชายหญิง, เข้าถึงเมือ 14 เมษายน 2557, เข้าถึงได้จาก https://www.google.co.th/search 
&sourceid=chrome&es_sm= &ie=UTF-  [on line] 

ความสําคญัของเสือผ้าจึงไมใ่ชเ่พียงแคเ่ครืองแตง่กาย แตเ่ป็นเครืองหมายทีบง่บอกถึงอตั
ลกัษณ์เพศสภาพได้อีกทางหนึงด้วย ดงันนัการแต่งกายเสือผ้าเพศตรงข้ามในทีนีจึงหมายถึงการ
สวมบทบาทอตัลกัษณ์เพศตรงข้ามเอาไว้ด้วย ความหมายของเสือผ้ามีความลึกซงึรวมถึงบทบาท
หน้าทีในสังคมก็อาจถูกแบ่งแยกไว้ด้วยการสวมเสือผ้าเช่นเดียวกัน อาจเห็นได้ชัดจากการสวม
เครืองแบบ (uniform) เครืองแบบกํากบัการแสดงออกบทบาทหน้าทีของบคุคลในสงัคม เชน่ ทหาร 
ตํารวจ หมอ พยาบาล นักเรียน นักศึกษา ยาม ฯลฯ เครืองแบบต่างมีหน้าทีแตกต่างกันไป 
แบง่แยกบทบาทของคนในสงัคมอีกทงัเครืองแบบยงัอาจแบง่แยกเพศในแตล่ะอาชีพได้อีกด้วย ดงั
ตวัอย่าง อาชีพพยาบาลส่วนใหญ่ผู้สวมใส่เป็นผู้หญิง อาชีพตํารวจ ทหาร  ยาม ส่วนใหญ่เป็น
อาชีพของผู้ชาย  

                                              

ทีมา: เครืองแบบ, เข้าถึงเมือ14 เมษายน 2557, เข้าถึงได้จาก 
https://www.google.co.th/search?q=uniform&oq=uniform&aqs=chrome. [on line] 
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เสือผ้ากํากับบทบาทหน้าทีในการปฏิบตัิหน้าทีของคนในสังคม เมือสวมใส่เสือผ้าก็เป็น
การสวมบทบาทหน้าทีทางสงัคมเข้ามาด้วย ความหมายของเสือผ้าจึงไม่ใช่เพียงเครืองนุ่งห่มอีก
ตอ่ไปแตเ่ป็นสถานภาพทีสงัคมมอบให้ บง่บอกถึงสถานภาพของผู้สวมใส่ อยู่ในเสือผ้าอะไรก็ต้อง
แสดงบทบาทไปตามสิงทีสวมใสอ่ยู ่ 

เสือผ้ามีความหมายในเชิงสญัญะบง่บอกถึงตวัตนของผู้สวมใส ่เมือตวัละครสวมใสเ่สือผ้า
เพศตรงข้ามด้วยเหตผุลต่างๆ การแสดงออกบทบาทของตวัละครจึงจําเป็นต้องเปลียนแปลงไป
ตามเสือผ้าทีสวม ในนวนิยายโรมานซ์ตวัละครส่วนใหญ่ทีใช้การสวมเสือผ้าเพศตรงข้ามนนัเป็น
ฝ่ายหญิง จากข้อมลูทีผู้วิจยัรวมรวมมีเพียงเรืองเดียวเท่านนัทีตวัละครชายปลอมตวัเป็นผู้หญิงคือ 
เรืองคุณแม่จาํแลง นอกเหนือไปจากนีล้วนเป็นการปลอมตวัของฝ่ายหญิงทงัสิน จํานวนเรืองของ
การปรากฏตวัละครลกัษณะนีแสดงให้เห็นถึงนยัยะสําคญับางประการเกียวกับความคิดเรืองเพศ
ในสงัคมไทย กล่าวคือ การทีจํานวนเรืองส่วนใหญ่เป็นการปลอมตวัของฝ่ายหญิงน่าจะมีเหตผุล
หลายประการ 

ประการแรก ผู้ เสพและผู้แตง่เป็นหญิง ความนิยมของผู้สร้างงานและผู้อ่านสอดคล้องกัน 
นวนิยายโรมานซ์เป็นวฒันธรรมประชานิยม ความต้องการเสพของผู้อ่านเป็นปัจจยัสําคญัในการ
สร้างงาน ความนิยมเรืองแสดงออกถึงจินตนาการทีทําให้ผู้หญิงได้หลดุออกนอกกรอบ หลดุไปจาก
ความซําซากจําเจในชีวิตประจําวนั แนวเรืองทีเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้มีอิสรเสรีทางจินตนาการจึง
ถกูผลิตซําอยา่งตอ่เนือง  

ประการทีสอง กรอบทางสงัคม กฎเกณฑ์ บรรทัดฐานทางสังคมทีล้อมกรอบให้บทบาท
ของผู้หญิงไม่ค่อยได้ทําอะไรทีนอกกรอบ นวนิยายเป็นพืนทีทีจะทําให้ผู้หญิงได้เห็นภาพจําลอง
ชีวิตทีละเมิดออกนอกกรอบไปบ้าง โดยการให้ตวัละครสวมบทบาทเพศตรงข้ามแสดงบทบาทแทน 
การทีผู้หญิงถกูจดัให้เป็นรองผู้ชายในสงัคม แตส่ามารถสวมบทบาทผู้ชายออกนอกกรอบไปได้เป็น
ความปรารถนาของผู้หญิงทีจะได้ใช้ความสามารถทีมีอยู่แสดงให้เห็นศกัยภาพของตนเอง เช่นการ
เข้าไปเป็นสายลบั การทําหน้าทีพ่อ หรือ การพิสูจน์ฝีมือในด้านต่างๆ เป็นต้น การปลอมตวัเป็น
ชายจงึเหมือนเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่ผู้หญิง 
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ประการสุดท้ายการปลอมตัวจากชายเป็นหญิงนันอาจไม่ทําให้ผู้ ชายเกิดความภูมิใจ 
เพราะสงัคมจดัวางสถานภาพของผู้ชายไว้สําคญักว่าผู้หญิง การทีตวัละครต้องปลอมตวัมาเป็น
หญิงนันอาจทําให้ดูเหมือนการลดทอนความเป็นชาย ทําให้ดูตําต้อยด้อยค่าลง จะเห็นได้จาก
จํานวนเรืองทีปรากฏการสวมบทบาทจากชายเป็นหญิงนันน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัด ในทีนีมี
กรณีศึกษาจากเรืองคุณแม่จําแลงเพียงเรืองเดียว ในเรืองตวัละครธันวาก็ทําให้เห็นว่ามีความ
กระอกักระอ่วนใจเมือต้องอยู่ในคราบของผู้หญิง และอบัอายอยา่งมากเมือเผยตวัตนทีแท้จริงในที
สาธารณะ ซึงตา่งจากเรืองอืนๆทีตวัละครหญิงปลอมเป็นชาย แม้จะมีความวิตกกงัวลเรืองทีจะถกู
จบัได้ แตค่วามพงึพอใจของตวัละครเมือได้อยู่ในคราบผู้ชายแล้วนนักลบัมีแตค่วามมนัใจ กล้าทีจะ
ออกไปเผชิญกบัโลกภายนอก ตา่งจากเมือตอนทีอยูใ่นร่างผู้หญิงอยา่งสินเชิง 

ข้อสงัเกตจากการสวมบทบาทเพศตรงข้ามโดยการใช้การสวมเสือผ้าปลอมเป็นเพศตรง
ข้ามนัน แม้ว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้นางเอกในนวนิยายโรมานซ์ได้เป็นอิสระและได้แสดง
ศกัยภาพในตวัเอง แต่อย่างไรก็ดีเมือพิจารณาในแต่ละเรือง ตวัละครนางเอกเมือสวมเสือผ้าเพศ
ตรงข้ามเพือสวมบทบาทแล้ว เงือนไขเรืองสรีระทําให้ความเป็นชายทีนางเอกแสดงออกนันไม่
สมชายทีแท้จริง กลายเป็นผู้ชายตวัเล็ก หน้าหวาน หรืออ้อนแอ้น ยิงไปกว่านนัสถานภาพของตวั
ละครหญิงถึงจะอยู่ในคราบผู้ชาย แต่ส่วนใหญ่ก็มกัจะตกอยู่ในสถานภาพทีเป็นรองตวัละครเอก
ฝ่ายชายอยู่ดี เมือปลอมตวัแล้วมกัจะตกอยู่ภายใต้การควบคมุของพระเอก อาจต้องเป็นลูกน้อง 
ลกูมือหรือ เดก็รับใช้  เชน่  

เรืองกุ้งนาง กุ้ งในคราบเด็กผู้ชายพาตามารักษาตวัทีโรงพยาบาลในเมือง ตาต้องใช้เวลา
รักษาอยู่นาน กุ้ งไม่มีทีพกั หมอนิรันดร์จึงให้กุ้ งไปอยู่ทีบ้านพกัของหมอ กุ้ งจึงทําหน้าทีดแูลบ้าน
และทํากับข้าวให้หมอนิรันดร์และเพือน เรืองทัดดาว บุษยา ทัดดาวปลอมเป็นสุทศัน์เด็กรับใช้
ของเจ้าน้อย และเรืองผู้ดีอีสาน สลิลลดาปลอมตวัเป็นเด็กชายชือหยงั มาสืบเรืองของพ่อทีถกูใส่
ร้ายจนถูกดําเนินคดี หยังเข้ามาทํางานเป็นเด็กรับใช้ในบ้านของปลัดเจตน์ซึงกําลังติดตามคดี
ดงักล่าวอยู่ การปลอมตวัของนวนิยายในระยะต้นมกัสร้างให้ตวัละครหญิงเมือสวมบทบาทเป็น
ชายแตก็่ไมค่อ่ยมีอํานาจ มกัจะตกอยูใ่นสถานะเป็นรองตวัละครเอกฝ่ายชายเสมอ  
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เรืองสมปองน้องสมชาย ลินดาและพัณณิณถูกผู้ กองบูรณัสจับเพราะเข้าใจผิดคิดว่า
เป็นโสเภณีจรจดั ผู้กองบูรณัสเสนอให้ทงัสองทํางานเป็นสายลบัแลกกับอิสรภาพ โดยการปลอม
เป็นชายเข้าไปทํางานเป็นแดนเซอร์สืบคดีในวงดนตรีลกูทุง่  

เรืองเจ้าสัวน้อย ดศิเป็นคูค้่ากบับริษัทค้าไม้ทีเจ้าสวัน้อยดําเนินกิจการอยู ่ดิศมีอํานาจใน
การตอ่รองทีจะเลือกใช้สินค้าของทางเจ้าสวัน้อยหรือจะเลือกบริษัทอืนก็ได้  

เรืองโสมส่องแสง เจ้าจ้อยออกเดินทางในป่าช่วยภูริตจากการบาดเจ็บแต่ก็ต้องอาศยั
ภูริตนําทางในป่าเพราะไม่มีความเชียวชาญเท่าทหารทีฝึกตามชายแดนอย่างภูริต จะเห็นได้ว่า
สถานภาพของตวัละครถกูจดัไว้เป็นรองตวัละครพระเอกอยูเ่สมอ 

เรืองคุณพ่อจอมซ่า แสนแก้วปลอมตวัเป็นเด็กผู้ ชายเพือมาพบพ่อเพือสะดวกในการ
ออกไปอยูที่อืนคนเดียว และคดิวา่นา่จะได้รับการยอมรับจากคนอืนได้สะดวกกว่า  

เรืองคุณพ่อหวานแหวว รมิดาไม่อยากให้แมนยถูกูเพือนในโรงเรียนล้อว่าเป็นลกูไม่มีพ่อ
จึงปลอมตวัเป็นนายดาบแกล้งเป็นพ่อให้แมนยูและใช้การปลอมตวัเป็นดาบเข้าสมัครแข่งขนัสุด
ยอดพอ่ครัว เนืองจากในกตกิารบงัคบัวา่จะผู้ เข้าแขง่ขนัต้องเป็นผู้ชายเทา่นนั 

อนงึ เรืองคุณแม่จาํแลงทีเป็นการปลอมตวัของธนัวามาเป็นแอนนากลบัแตกตา่งกนั เมือ
แอนนาเข้ามาปรากฏตัวในโรงเรียนให้ปอโต้ได้ชืนชมว่ามีแม่ เป็นนักแสดงบรอดเวย์ที มี
ความสามารถ แอนนาไม่ได้ถกูจดัให้เป็นรองใคร แต่ถูกผลกัดนัให้เป็นผู้ นําในการทําการแสดงใน
งานโรงเรียน ละยงัมีสิทธิมีเสียงในการประชมุผู้ปกครอง แม้ว่าตวัธันวาเองนนัจะไม่ได้อยากแสดง
ตวัและไม่อยากเป็นผู้ นําทํากิจกรรมแต่ก็ต้องจบัพลดัจบัผลเูป็นผู้ นําทุกครัง จะเห็นได้ว่าในขณะที
ตวัละครชายสวมบทบาทเป็นผู้หญิง ในนวนิยายกลับไม่ได้ทําให้ต้องตกอยู่ในสถานะทีเป็นรอง 
กลบัได้รับการผลกัดนัให้เป็นผู้ นําในด้านตา่งๆ  

จากทีกล่าวมาผู้ วิจยัมองเห็นถึงความสัมพันธ์เชิงอํานาจทีปรากฏในนวนิยายโรมานซ์ที
ยงัคงให้ความสําคญักบัความเป็นชาย ความเป็นหญิงอยา่งเข้มแข็ง แม้วา่การสวมบทบาทเพศตรง
ข้ามโดยอาศัยเสือผ้าเพศตรงข้ามจะดูเหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้แก่ตัวละครหญิง แต่เมือ
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พิจารณาดแูล้ว บทบาททีได้รับกลบัแทบไม่ได้ต่างจากเดิม สถานภาพก็ยงัคงเป็นรองอยู่เพียงแต่
เปลียนให้ดเูหมือนวา่มีโอกาสหรือทางออกทีดีกว่าในการทีจะแสดงศกัยภาพของตนเองหรือพิสจูน์
ตวัเอง ไมไ่ด้ยอมจํานนอยูใ่นร่างของเพศหญิงทีสงัคมให้คา่เป็นรองฝ่ายชายในทกุๆด้าน  

 

  3.2  โครงสร้างของการสวมเสือผ้าเพศตรงข้ามในนวนิยาย 

ตวัละครสวมบทบาทเพศตรงข้ามโดยการสวมใส่เสือผ้าเพศตรงข้ามไม่ได้เพิงปรากฏใน
งานเขียนประเภทนวนิยาย แต่ตวัละครนีมีมาตงัแต่เป็นเรืองราวนิทานพืนบ้าน วรรณคดีในอดีตก็
พบว่าตวัละครประเภทนีสืบทอดขนบมาตงัแต่เรืองจกัรๆวงศ์ๆ ทีเป็นเรืองเล่าอีกประเภทหนึงซึง
เป็นความคุ้นเคยของไทยมาแตโ่บราณ การปลอมแปลงตวัในเรืองจกัรๆวงศ์ๆใช้เพือปฏิบตัิภารกิจ 
เช่น นางแก้วหน้าม้าปลอมตวัเป็นชายเพือออกรบแทนพระปินทอง ในเรืองแก้วหน้าม้า หรือนาง
บษุบาปลอมเป็นพราหมณ์อณุากรรณออกตามหาอิเหนา เป็นต้น คนไทยคุ้นเคยเรืองราวเป็นอย่าง
ดี ผู้วิจยัเห็นวา่โครงเรืองทีมีการลอมแปลงตวัของตวัละครเพศหนงึสวมบทบาทเป็นอีกเพศหนึงโดย
อาศยัการสวมเสือผ้าเพศตรงข้ามมีการปรากฏซําๆ สามารถจัดให้เป็นแนวเรืองย่อยอีกประเภท
หนึง โดยมีโครงเรืองหลกัเกียวกับการผจญภัยหรือปฏิบตัิภารกิจในสถานการณ์บงัคบัให้ตวัละคร
ต้องตดัสินใจสวมบทบาทเพศตรงข้ามด้วยการสวมเสือผ้าเพศตรงข้ามเพือเปิดโอกาสให้ไปจดัการ
หรือเป็นทางออกหนงึให้แก่ตวัละครทีมีขีดจํากดัเมืออยู่ในร่างกายตามเพศสรีระ 

ผู้ วิจัยเห็นว่านวนิยายโรมานซ์เน้นเรืองราวความรักของชายหนุ่มหญิงสาว มีเนือหาที
กว้างขวางมาก นวนิยายทีมีตัวละครสวมบทบาทเพศตรงข้ามโดยการสวมเสือผ้าเพศตรงข้าม 
(cross-dressing) น่าจะจดัเป็นแนวเรืองย่อย (sub-genre) อีกประเภทหนึงของนวนิยายโรมานซ์ 
เมือพิจารณาเนือเรืองแล้ว พบว่าเนือหาของเรืองมีโครงสร้างคล้ายคลึงกัน แตกต่างกันใน
รายละเอียดของแต่ละเรือง ผู้วิจยัแบ่งโครงสร้างของเรืองออกเป็น 3 ขนัตอนคือ 1. สาเหตทีุทําให้
ตวัละครสวมเสือผ้าเพศตรงข้าม 2. ผลทีเกิดขึนหลงัจากตวัละครสวมเสือผ้าเพศตรงข้าม และ 3.

การกลบัคืนสูเ่พศสภาพเดมิ 
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 3.2.1  สาเหตุททีาํให้ตัวละครสวมเสือผ้าเพศตรงข้าม 

 3.2.1.1 การเลียงดูให้เป็นเพศตรงข้าม 

การเลียงดใูห้ตวัละครเอกต้องอยูเ่ป็นเพศตรงข้าม สืบเนืองมาจากเหตผุลเรืองของ
การทีผู้ปกครอง พ่อ แม่ ญาติผู้ ใหญ่เห็นวา่การอยู่ในเพศสรีระต้นกําเนิดนนัอาจทําให้เกิดอนัตราย 
หรืออาจติดเงือนไขทีจําเป็นบางประการทําให้ตวัละครทีเป็นผู้ ปกครองนนัตดัสินใจทีจะเลียงดใูห้
ตวัละครเอกนนัเติบโตมาในเพศสภาพทีขดักับเพศสรีระ จากกลุ่มข้อมูล ส่วนใหญ่เกิดขึนกับตวั
ละครหญิงทีต้องถกูเลียงดใูห้เป็นชาย มีทงัหมด 3 เรืองคือ เรืองกุ้งนาง  เรืองวิหคเหินฟ้า และ 

เรืองเจ้าสัวน้อย 

เรืองกุ้งนาง กุ้ งนางอยูก่บัตามาตงัแตเ่ดก็ ตามีประสบการณ์จากแม่ของกุ้งนางที
ถูกผู้ ชายหลอกเห็นว่าการเป็นผู้ หญิงจะมีภัยรอบด้าน จึงเลียงดูกุ้ งให้เป็นเด็กผู้ ชายเพือความ
ปลอดภัยและการดํารงชีวิตในเกาะจะได้สะดวกพร้อมกับฝึกปรือให้กุ้ งรู้จกั ทํางานหนกัเพือเตรียม
ตวักุ้งให้พร้อมเมือตาไม่มีชีวิตอยูกุ่้ งจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอดทนเข้มแข็ง  

เรืองวิหคเหินฟ้า คูแ่ฝดกานดากบัเสนีย์  แฝดคนพี กานดา เป็นหญิงสาวร่างสงู
ใหญ่ปลอมตัวเป็น ภารดา ส่วนแฝดคนน้อง เสนีย์ ชายหนุ่มร่างเล็กทีได้ต้องแสดงบทบาทเป็น 
ภคินี สาวสงัคมแตง่ตวัเปรียว ทงัสองถกูเลียงให้สลบักนัด้วยสรีระทีเอืออํานวยกับอาชีพนกัต้มตุ๋น
จงึไมส่ะดวกทีจะแสดงตวัให้ใครรู้ตวัจริงของตนได้ 

เรืองเจ้าสัวน้อย ตวัละครพิมพ์ชนกเกิดในครอบครัวคนจีน ก๋งคาดหวงักบัหลาน
สืบตระกลูคนแรกมากต้องการให้เป็นเดก็ชาย พอ่แม่ของจงึต้องโกหกและเลียงดใูห้เจ้าสวัน้อยจาก
หญิงให้เป็นผู้ชาย  

3.2.1.2 เงือนไขหรือสถานการณ์ทบีีบคัน 

เกิดเหตกุารณ์ทีมีเงือนไข หรือสถานการณ์ทีบีบคนัทําให้ตวัละครหาทางออกด้วย
การสวมเสือผ้าเพศตรงข้ามสวมบทบาทเป็นเพศตรงข้ามเพือแก้ไขสถานการณ์ทีบีบคนันนัๆ การ
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เปิดเรืองลักษณะนีพบมากทีสุด และพบว่าตัวละครหญิงมักจะเป็นผู้ สวมบทบาทเพศตรงข้าม
ลกัษณะนีอีกเชน่เดียวกนั ด้วยเหตผุลอปุสรรคหรือภารกิจทีแตกตา่งกนั  

3.2.1.2.1 เพือการพรางตัว 

ในการหลบหนี หรือแฝงตวัเข้าไปในสถานทีอนัตราย ตวัละครหญิงออก
จากบ้านเพียงลําพงั การอยู่ในคราบของเด็กผู้ชายทําให้ตวัละครรู้สึกปลอดภัยมากกว่า เพราะไม่
สามารถคาดได้ว่า โลกภายนอกบ้านจะมีอันตรายมุ่งจะเกิดกับตัวผู้ หญิง การปรากฏตัวในที
สาธารณะ อยู่ในคราบของเด็กชายจะทําให้มองข้ามความเสียงจากภัยทีจะเกิดกับผู้ หญิง การ
ปลอมตวัตามเงือนไขนีปรากฏในนวนิยาย 2 เรือง คือ 

เรืองทัดดาว บุษยา ทัดดาวปลอมตวัเป็นสุทัศน์เพือหนีออกจากบ้าน
และเข้าไปเป็นเด็กรับใช้ให้เจ้าน้อยเพือจะได้มีโอกาสสืบหาความจริงเรืองสมบตัิของตนทีพ่อทิงไว้
ให้ในบ้านบษุยา 

เรืองโสมส่องแสง เจ้าจ้อยปลอมตวัเป็นเด็กชายหลบหนีออกจากวงัใน
ตอนทีเกิดเหตกุารณ์รัฐประหาร ออกเดินทางรอนแรมในป่าเดินทางไปหาเจ้ารอยอินทร์ทีเป็นตงั
กองกําลงักู้ชาตทีิชายแดนของเวียงสรอง    

3.2.1.2.2 เพือปฏิบัตภิารกิจ 

การสวมบทบาทให้เหมาะกบัสถานการณ์ ในการปฏิบตัิภารกิจบางอย่าง
ทีอาจต้องเข้าไปในพืนทีเฉพาะ การปลอมตวัตามเงือนไขนีปรากฏในนวนิยาย 3 เรือง คือ 

เรืองสมปองน้องสมชาย การปลอมตวัของลินดาและพณัณิณเป็นนาย
สมปองและสมชายเพือเข้าไปเป็นสายสืบให้กบัทางตํารวจเพือสืบหาผู้ มีส่วนเกียวข้องกบัการตาย
ของนกัร้องลูกทุ่งคนใหม่ของคา่ยเพลงดงั โดยสองสาวต้องปลอมตวัเป็นแดนเซอร์หนุ่ม  เข้าไปอยู่
ในวงดนตรีลกูทุง่  
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เรืองผู้ดีอีสาน สลิลลดาปลอมตวัเป็นเด็กผู้ชายไปรับใช้ปลดัเจตน์พร้อม
กับติดตามรับใช้ใกล้ชิดปลดัเจตน์ เพือหาโอกาสติดตามปลัดเจตน์ไปสืบเรืองทีพ่อของเธอถูกใส่
ร้ายจากผู้ มีอิทธิพลในพืนทีจนถกูออกจากราชการ  

เรืองคุณพ่อจอมซ่าส์ แสนแก้วปลอมตัวเป็นเด็กผู้ ชายมาหลอกพ่อ 
เพราะกลวัวา่ถ้ามาในเพศทีแท้จริง จะคมุพอ่ทีมีนิสยัเจ้าชู้ ไมอ่ยู ่ 

3.2.1.2.3 เพือเปิดโอกาสพสูิจน์ตนเอง 

การปลอมตวัเป็นเพศตรงข้ามเพือพิสจูน์ตนเอง เงือนไขบางอย่างอาจถกู
จํากัดให้แก่เพศใดเพศหนึงโดยเฉพาะเป็นการกีดกันไม่ให้โอกาสกับตวัละครทีอยู่ในเพศสรีระที
ไมไ่ด้อยูใ่นเงือนไข การปลอมตวัตามเงือนไขนีปรากฏในนวนิยายเรืองเดียว คือ 

เรืองคุณพ่อหวานแหวว รมิดาปลอมตวัเป็นชายเข้าแขง่ขนัสดุยอดเชฟ
ทีมีเงือนไขรับผู้ เข้าแข่งขนัเฉพาะเชฟผู้ชายเท่านนั อาหารของรมิดาได้รับการยอมรับว่าทําได้เยียม
ยอดแตส่ดุท้ายประธานการตดัสินจบัได้วา่รมิดาปลอมตัวมาจึงไมส่ามารถให้รางวลัทีหนึงได้ จึงให้
รางวลัรองชนะเลิศแก่รมิดา เนืองจากผิดเงือนไขในการประกวด 

3.2.1.2.4 เพือแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

การปลอมตวัเป็นเพศตรงข้ามเพือแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า บางครัง
ตวัละครอยูใ่นสถานการณ์ทีบีบบงัคบั ทําให้ต้องหาทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพือเอาตวัรอดเป็น
ทางเลือกทีดไูม่สมเหตสุมผล แตต่วัละครจําเป็นต้องทํา แทนทีจะอธิบายให้ชดัเจน แตก่ลบัเลือกที
จะใช้การปลอมตวั ซึงการปลอมตวัลกัษณะนีนบัเป็นลกัษณะเฉพาะของนวนิยายโรมานซ์ทีไม่คอ่ย
คํานึงถึงความสมเหตสุมผลหรือความเป็นจริงของเหตกุารณ์แตเ่รืองเน้นไปในทางการให้ตวัละคร
ได้แสดงอารมณ์ความรู้สึก เพือความบนัเทิงของผู้อ่านเป็นหลกั การปลอมตวัลกัษณะนีจึงเป็นปม
ปัญหาหลักของเรืองทีสร้างเงือนไขให้ตวัละครต้องแก้สถานการณ์แบบขายผ้าเอาหน้ารอด การ
ปลอมตวัตามเงือนไขนีปรากฏในนวนิยาย 2 เรือง คือ 
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เรืองคุณแม่จําแลง  ธันวาต้องปลอมเป็นแอนนาภรรยาของเขาเพือให้
ปอโต้ลกูชายทีรําร้องอยากพบหน้าแม่ เพราะไม่เคยได้อยูก่บัแม่เลยตงัแตเ่ล็ก เหตเุพราะธันวาแยก
ทางกบัแอนนาหลงัจากทีปอโต้เกิด  

เรืองคุณพ่อหวานแหวว รมิดาปลอมเป็นชายชือดาบแสร้งว่าเป็นพ่อ
ของเด็กชายแมนยู เพือทําให้แมนยูรู้สึกไม่ขาดความรักความอบอุ่นและจะได้ไม่ถูกเพือนๆที
โรงเรียนล้อวา่เป็นลกูไมมี่พอ่ 

เงือนไขหรือสถานการณ์ทีบีบคนันําไปสู่การปลอมตวัด้วยเสือผ้าเพศตรง
ข้ามเป็นทางออกให้แก่ตวัละครได้ละเมิดกรอบของเพศสภาพเดิมของตน และสวมบทบาทใหม ่
ประเด็นทีน่าสนใจคือเงือนไขตา่งๆส่วนใหญ่ตวัละครฝ่ายหญิงเป็นผู้สวมบทบาทเพศตรงข้าม ทํา
ให้เห็นว่าความเป็นหญิงถูกสังคมจํากัดให้อยู่ภายใต้เงือนไขหลายประการ การทีจะลุกขึนมา
ปฏิบัติภารกิจสักอย่างต้องอาศัยคราบความเป็นชายเบิกทางออกไป  รวมถึงสถานการณ์ 
สิงแวดล้อมทีอาจบีบคนัจะเป็นภัยแก่ผู้หญิงมากกว่าผู้ ชาย ในสังคมยังไม่เปิดโอกาสให้ผู้หญิง 
ข้อจํากดัเงือนไขตา่งๆทําให้ผู้หญิงไมส่ามารถแสดงศกัยภาพของตนเองได้อยา่งอิสรเสรี  

3.2.2  ผลทเีกิดขนึหลังจากตัวละครสวมเสือผ้าเพศตรงข้าม 

การออกนอกกรอบเพศสภาพด้วยเสือผ้าเพศตรงข้ามเป็นสญัลกัษณ์อย่างหนึงทีทําให้เห็น
วา่ตวัละครพยายามทีจะก้าวข้ามข้อจํากดัทางสรีระออกไปเพือเปิดโอกาสให้แก่ตนเอง ได้ทําในสิง
ทีเมืออยู่ในร่างเดิมของตนแล้วสามารถแสดงหรือปฏิบตัไิด้เช่นนี กรณีของ กุ้งนางจากเรืองกุ้งนาง
ทดัดาวจากเรืองทัดดาวบุษยา เจ้าจ้อยในเรืองโสมส่องแสง สลิลลดาจากเรืองผู้ดีอีสาน ลินดา
และพณัณิณจากเรืองสมปองน้องสมชาย และแสนแก้วจากเรืองคุณพ่อจอมซ่าส์ 

อีกด้านหนึงเป็นการทําให้ตวัละครได้เรียนรู้ถึงบทบาทของเพศตรงข้ามว่ามีความแตกตา่ง
และทําความเข้าใจความแตกต่างนนัด้วยประสบการณ์การอยู่ในเสือผ้าเพศตรงข้าม กรณี ธันวา 
จากเรืองคุณแม่จําแลง และ รมิดาจากเรืองคุณพ่อหวานแหวว ต่างได้รับรู้ว่าการสวมบทบาท
พ่อและแม่นันแตกต่างกันและเรียนรู้ประสบการณ์ทีแปลกใหม่ นําไปสู่การทําความเข้าใจและ
ปรับปรุงพฤตกิรรมให้เหมาะสมกบัการเลียงลกูของแตล่ะคนในฐานะพอ่แมเ่ลียงเดียว 
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 การเปลียนเสือผ้าจึงไม่ใช่เพียงแค่ภาพลักษณ์ภายนอกเท่านันแต่รวมไปถึงการแสดง 
(acting) และสวมบทบาท (performing) ให้สอดคล้องกบัทีสงัคมกําหนดเอาไว้ด้วย ทงันีเพือความ
สมจริงและพรางร่างทีแท้จริงเอาไว้อยา่งแนบเนียน 

การผจญภัยหรือการตอ่สู้กับความเข้าใจผิดจดัเป็นภารกิจหลงัจากทีสวมเสือผ้าเพศตรง
ข้ามแล้ว สิงทีตวัละครจะต้องเข้าไปจดัการหรือปฏิบตัิภารกิจให้สําเร็จ ตวัละครในร่างจําแลงต้อง
เข้าไปมีสว่นร่วมและอาจเป็นส่วนหนึงของการคลีคลายปัญหา การเข้าไปผจญภยัอาจต้องใช้ความ
คล่องตวั และความกลมกลืน เพือทีจะแฝงตวัเข้าไปในสถานทีทีอันตราย เช่น ใน เรืองโสมส่อง
แสง เจ้าจ้อยต้องลีภยัการเมืองเข้าป่าไปสมทบกบัเจ้ารอยอินทร์ในป่า เรืองสมปองน้องสมชาย 
ลินดาและพัณณิณปลอมตัวเป็นชายเข้าไปสมัครเป็นแดนซ์เซอร์ในวงดนตรีลูกทุ่งเพือสืบคดี
ฆาตกรรม 

 ตวัละครในร่างจําแลงอาจสร้างความปันป่วนหรือความเข้าใจผิดให้แก่ตวัละครอืนๆใน
เรือง แตที่มีผลมากคือตวัละครพระเอกมกัคอยจ้องจบัผิด หรือมีความรู้สึกปันป่วนกระอกักระอ่วน
ใจต่อความเป็นชายทีตวัละครหญิงสวมบทบาทมาเป็นชายเหมือนกัน อาจทําให้เกิดเหตุการณ์
เข้าใจผิดหรือเข้าใจวา่ตนเองมีใจให้กบัเพศเดียวกนั เชน่ 

เรืองผู้ดีอีสาน ปลัดเจตน์รู้สึกแปลกๆเวลาเข้าใกล้หยังอยากจะกอดจูบจนต้องหาทาง
พิสจูน์ว่าตนเองสบัสนทางเพศหรือไม่ แต่ก็ยงัสงสยัในตวัหยงัว่าน่าจะไม่ใช่ผู้ชายจริงจึงพยายาม
จ้องจบัผิดพฤติกรรมของหยงัอยา่งใกล้ชิด  

เรืองเจ้าสัวน้อย ดิศก็มีความคลางแคลงใจในตวัเจ้าสวัน้อยทีมกัจะทําท่าทางคล้ายกับ
ผู้หญิงจนเขาจบัได้ เขาแกล้งทําเป็นไม่รู้และทําตวัใกล้ชิดแบบถึงเนือถึงตวัแบบทีผู้ชายไม่ถือสา 
เข้าประชิดตัวกอดคอ โอบเข้ามาใกล้ เพือยัวให้เจ้าสัวน้อยแสดงอาการขัดขืนซึงเป็นกิริยาของ
ผู้หญิงทีหวงเนือหวงตวัออกมา  

เรืองทัดดาว บุษยา เจ้ายอดขวัญรู้สึกหวงสุทัศน์ทีทําตัวสนิทสนมกับวิทูรอย่างไม่มี
สาเหต ุรู้สึกสบัสนในตวัเองจึงพยายามเรียกความมนัใจของตงัเองกลบัมาโดยขอหมนักับเจ้าแสง
คําเพือแสดงให้เห็นวา่ตนไมไ่ด้หวนัไหวไขว้เขว ยงัคงรักผู้หญิงและต้องการแตง่งานกบัผู้หญิงอยู ่  
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3.2.3  การกลับคืนสู่เพศสภาพเดมิ 

การกลบัคืนสู่สภาพเดิมของตวัละครมกัมีจุดวิกฤตของเรืองเกิดขึนเป็นทางออกของเรือง 
ทําให้ต้องเผยตวัตนทีแท้จริง การสวมบทบาทเป็นเพศตรงข้ามเป็นเพียงระยะเวลาชวัคราวทีตวั
ละครเมือได้ก้าวออกไปมีโอกาสออกนอกกรอบเพศสภาพชวัระยะเวลาหนึง ซึงในท้ายทีสดุแล้วตวั
ละครก้จะต้องกลับคืนสู่เพศสภาพเดิมของตน จุดวิกฤติมักเป็นจุดหักเหของเรืองทีตวัละครต้อง
เฉลยความจริง อาจเกิดเหตกุารณ์รุนแรงทําให้ตวัละครไม่สามารถจะตบตาตอ่ไปได้ ซึงจะเกิดจาก
ตวัละครเอกเองหรือตวัละครอืนมาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้ต้องเข้าสู่ภาวะคบัขันต้องเผยตวัตนที
แท้จริงให้ได้รู้  

เรืองกุ้งนาง กุ้ งถกูทํายิงได้รับบาดเจ็บภายใน จําเป็นต้องทําการรักษาผ่าตดักระสนุออก 
หมอนิรันดร์พระเอกของเรืองจะผ่าตดัให้ กุ้ งปฏิเสธ ในทีสดุก็จําเป็นต้องบอกความจริงว่าตนไม่ได้
เป็นเดก็ผู้ชายไมส่ะดวกจะให้หมอเห็นเรือนร่างได้  

เรืองโสมส่องแสง การเผยตวัของเจ้าจ้อยคือตอนทีเมือมาถึงค่ายกองกําลงัแล้วเจ้ารอย
อินร์ตกอยู่ในอนัตราย เจ้าจ้อยตามภูริตออกไปช่วยเจ้ารอยอินทร์กลบัมาได้ เจ้ารอยอินทร์พบเจ้า
จ้อยก็แนะนําให้ภริูตรู้วา่เจ้าจ้อยเป็นน้องสาว 

เรืองเจ้าสัวน้อย ในตอนทีก๋งถูกจบัตวัเรียกค่าไถ่ เจ้าสวัน้อยตามไปช่วยแต่ก็โดนจบัได้
เสียก่อน ในระหว่างการตอ่สู้ ก็ถกูประชากตวัไว้ เสือเกิดขาด ก๋งกิมซวัจึงได้รู้ความจริงในตอนนนัว่า
เธอเป็นหลานสาวไมใ่ชห่ลานชาย 

เรืองคุณแม่จาํแลง ธันวาแสดงละครเวทีในคราบของแอนนาแตก็่เกิดอบุตัิเหตวุิกผมหลดุ
ทําให้ปอโต้และคนทงัโรงเรียนเห็นวา่แท้จริงแล้วแมข่องปอโต้บนเวทีคือธันวาปลอมตวัมาเพือให้ปอ
โต้มีแมที่มีความสามารถในการแสดงละครเวที 

 จุดวิกฤตของเรืองเป็นการเปิดโอกาสให้ตวัละครสามารถกลบัเข้าสู่กรอบของเพศสภาพ
เดิม อาจเป็นวิถีทีจะนําพาให้ตวัละครต้องคลีคลายเรืองให้กลบัเข้าสู่กรอบทางเพศสภาพตามเดิม 
เพือสร้างความชอบธรรมให้แก่ตวัละครวา่การปลอมตวัมีเหตใุห้ต้องปลอมและเมือจะเผยความจริง
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แล้วนนัก็มีเหตอุนัสมควรแก่การให้อภยัและเข้าใจได้วา่การปลอมตวันนัมีความจําเป็นกํากบัเอาไว้ 
ไมใ่ชเ่รืองของความผิดปกติทางเพศแตอ่ย่างใด 

จดุจบของนวนิยายทุกเรืองจะคลีคลายโดยการตวัละครกลับเข้าสู่เพศสภาพให้สอดคล้อง
กบัเพศสรีระทีแท้จริงของตนเอง นวนิยายทุกเรืองจบเรืองแบบรักสุข (happy ending) ทงันีเพือให้
ตวัละครพระเอกนางเอกได้อยู่เคียงคู่กันในตอนท้าย จบแบบสขุสมหวงั แตอี่กนยัหนึงอาจมองได้
ว่าแม้เรืองราวจะสามารถเปิดโอกาสให้ตัวละครละเมิดกรอบออกไปได้ แต่ก็จะเป็นเพียงแค่ชัว
ระยะเวลาหนึงเท่านนั ความเป็นนวนิยายโรมานซ์ทีเป็นความรักระหว่างชายหญิงจะจดัวางให้ตวั
ละครย้อนกลบัมาเข้ากรอบสงัคมรักตา่งเพศ เพือดํารงสถาบนัครอบครัวให้คงอยู่ ทงันีเป็นการตอก
ยํามายาคตเิรืองความรักและครอบครัวทีสมบรูณ์อยา่งชดัเจน 

 ผู้ วิจัยเห็นว่าโครงสร้างของนวนิยายค่อนข้างมีโครงสร้างทีซําๆกันอย่างมีนัยยะสําคัญ 
เรืองราวแม้จะไม่ได้เหมือนกนัในรายละเอียดแตเ่มือปรากฏเป็นโครงสร้างแล้วทําให้เห็นได้ว่าเรือง
นวนิยายโรมานซ์มีการสืบตอ่ขนบในการสร้างสรรค์เรืองราวแนวเรืองเกียวกบัการสวมบทบาทเพศ
ตรงข้ามมาอย่างตอ่เนืองและยาวนาน ประเดน็การพยายามละเมิดกรอบความเป็นหญิงความเป็น
ชายมีมาตงัแตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั และถกูผลิตซําอยู่เสมอแม้วา่ระยะเวลาจะเปลียนแปลงไป โครง
เรืองยงัคงเดมิ ความเปลียนแปลงอยู่ทีรายละเอียด เชน่เหตผุล สถานการณ์ และภารกิจทีตวัละคร
เอกจะต้องใช้ร่างจําแลงในการแก้ไขปัญหา ทําให้เห็นว่าแท้จริงแล้ว สังคมไทยทีนิยมการเสพ      
นวนิยายแนวนีนนั ยงัรู้สึกว่าสงัคมในโลกแห่งความจริงทีอ้างว่าเปิดโอกาสให้แก่ผู้หญิงผู้ชายได้มี
สิทธิเท่าเทียมกัน ทุกคนมีความเสมอภาคในทุกด้าน ทีจริงแล้วอาจไม่เป็นแบบนัน ถึงอย่างไร
สงัคมไทยก็ยงัคงอยู่ในกรอบความคิดความเชือแบบปิตาธิปไตย ยากทีจะรือถอนความคิดความ
เชือนนัออกไปได้ 

 จากนวนิยายโรมานซ์ทําให้เห็นว่าจินตนการเกียวกบัการสวมบทบาทเพศตรงข้ามนนัเป็น
ทางออกทีจะทําให้ช่วยลดความตึงเครียดเรืองความเหลือมลําไม่เท่าเทียมกันเรืองเพศในสังคม 
ทงันีอาศยัให้ตวัละครหญิงได้สามารถแสดงบทบาททีแตกตา่งออกไปจากชีวิตประจําวนั การเข้าไป
มีบทบาทแก้ไขสถานการณ์หรือการพิสจูน์ตวัเอง โดยใช้ความสามารถทีมีอยู่ของตนเอง เป็นด้าน
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หนึงทีกระตุ้นให้ผู้อ่านนวนิยายทีสวนใหญ่เป็นผู้หญิงรู้สึกถึงบทบาททีสามารถเข้าไปแทนทีความ
เป็นชายได้ สามารถละเมิดกรอบทางสงัคมทีจํากัดผู้หญิงให้มีสิทธิเป็นเพียงแม่และเมียทําหน้าที
ภายในบ้าน ให้สามารถออกไปจดัการหรือเข้าไปเป็นฟันเฟืองสําคญัในการขบัเคลือนเปลียนแปลง
ในสงัคมได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามด้านหนึงแม้จะเป็นการปลดปล่อยให้อิสระแก่ผู้หญิง แต่กระนนั 
การออกไปสู่สงัคมทีคิดว่าสามารถละเมิดกรอบออกไปได้นนัก็ยงัต้องอาศยัรูปลกัษณ์ภายนอกที
เป็นเพศตรงข้ามมาเพือสร้างความชอบธรรมและการยอมรับเข้าสู่สงัคมอยู่ดี เหตนีุผู้วิจยัจึงเห็นว่า
แท้จริงแล้วนวนิยายโรมานซ์เป็นพืนทีทีทําหน้าทีทงัเปิดโอกาสแต่ในขณะเดียวกันก็ยงัคงตอกยํา
เรืองเพศแบบเดิมๆในสงัคม ดจูากโครงสร้างในทุกเรืองจะต้องลงเอยด้วยการให้ตวัละครต้องเผย
ตวัตน เรืองจะคลีคลายก็ต่อเมือตวัละครย้อนกลบัเข้าสู่กรอบอุดมคติในสงัคมเรืองการครองคู่กัน 
การเข้าไปสู่ระบบครอบครัว ตวัละครปรับความเข้าใจและอยู่ร่วมกนัตามประสาชายหญิงอย่างมี
ความสขุ การสวมบทบาทเพศตรงข้ามจึงเป็นเพียงการละเมิดกรอบเพียงชวัคราวไม่ได้เป็นการรือ
ถอนชดุความคดิอดุมคติดงัเดมิ  

 ทงันีก็สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของนวนิยายโรมานซ์ทีมุ่งให้ความบนัเทิง ให้ผู้ เสพได้รู้สึก
วา่ได้ปลดปล่อยตนเองจากวิถีชีวิตประจําวนัทีแสนน่าเบือ ผู้ เสพส่วนใหญ่มุ่งไปทีผู้หญิงเป็นหลกัที
ชอบใช้จินตนาการหลดุพ้นไปจากความเคยชิน ด้วยเหตนีุผู้วิจยัจึงเห็นว่าการผลิตซําเรืองแนวสวม
บทบาทเพศตรงข้ามโดยสวมบทบาทเพศตรงข้ามจึงยงัคงดํารงอยู่ไม่ล้าสมยัและยงัคงถูกผลิตซํา
อย่างต่อเนือง ด้านหนึงเป็นเรืองของความนิยม แต่อีกด้านหนึงเป็นการดํารงไว้ของความคิด
อดุมการณ์เรืองเพศทีปรากฏในสงัคมไทยนนัยงัไมส่ามารถก้าวข้ามผา่นไปจากอดุมคติเดมิๆได้ แต่
ก็ยังพอทําให้เห็นว่าเมือมีตัวละครลักษณะนีปรากฏในนวนิยายก็ยังแสดงให้เห็นว่าจ ริงๆแล้ว
ความสมัพนัธ์เชิงอํานาจเกียวกบัเรืองเพศยงัคงอยู่และก็ยงัมีการตอ่รองให้ตวัละครสามารถละเมิด
กฎเกณฑ์ในสังคมทีกํากับเรืองเพศอยู่ แม้จะเป็นช่วงเวลาสนัๆ แต่ก็กระตุ้นให้รับรู้ได้ว่ามีความ
ปรารถนาทีจะมีอิสระ นวนิยายโรมานซ์เป็นพืนทีหนึงทีแสดงให้เห็นได้ชดัเจน และคงได้รับความ
นิยมไมเ่สือมคลาย 
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3.3  ความหมายของการสวมเสือผ้าเพศตรงข้าม 

การสวมบทบาทโดยการสวมเสือผ้าเพศตรงข้าม เสือผ้ามีความหมายในเชิงสัญญะที
หมายถึงบทบาทหน้าทีทางสงัคมทีตวัละครสวมฉาบเอาไว้ ตวัละครละเมิดกรอบก้าวไปสู่บทบาท
หน้าทีทางสงัคมในรูปแบบใหม่ๆได้ชวัคราว ตราบเท่ามีการสวมเสือผ้าเพศตรงข้ามอยู่ การถอด
เสือผ้านนัแล้วกลบัไปสวมเสือผ้าตามเพศสภาพเดิมของตนจึงเปรียบเหมือนการเปลียนบทบาทให้
กลบัเข้าสู่ความเป็นจริง นวนิยายใช้การสวมเสือผ้าเพศตรงข้ามเพือเล่นกบัการลองให้ตวัละครได้
เข้าไปใช้ชีวิตในรูปแบบทีแตกต่างไปอย่างสินเชิง การสวมเสือผ้าสลบัเพศ จึงเหมือนการสลบับท
บาทางสงัคม นวนิยายเล่นกบัการสลบับทบาทของขวัตรงข้าม จากกลุ่มข้อมลูผู้ วิจยัได้ดึงมาจาก
เรืองทีเห็นการสลับบทบาท เช่น การสลับบทบาทความเป็นพ่อ ความเป็นแม่ จาก เรืองคุณแม่

จาํแลงและเรืองคุณพ่อหวานแหวว ประเดน็เรืองเชือชาตแิละชนชนัก็เป็นบทบาททางสงัคมทีตวั
ละครสวมให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ทีมีเงือนไขตามเชือชาติและชนชนักํากบัอยู่ ผู้วิจยัจะแสดง
ให้เห็นชนัเจนจากเรืองเจ้าสัวน้อยและเรืองโสมส่องแสง 

3.3.1  ความเป็นพ่อแม่: บทบาททีเลือนไหลในครอบครัวสมัยใหม่ 

ระบบเศรษฐกิจแบบอตุสาหกรรมทุนนิยมในปัจจบุนั ยึดถือหลกัสําคญัคือการ “การแบ่ง
งานกันทํา” ซึงหลกัสําคญันีเป็นสิงทีกดดนัให้เกิดการสร้างอตัลกัษณ์ทางเพศขนึเพือรองรับระบบ
แบง่งานกนัทําดงักล่าว บคุลิกแบบผู้หญิงและแบบผู้ชายถกูแบง่แยกออกจากกัน โดยอาศยัความ
แตกต่างทางชีวภาพและจิตวิทยามาเป็นพืนฐาน การแบ่งแยกนีถูกนํามาใช้กําหนดบทบาท
ลกัษณะงานทีแตกตา่งกนัของผู้หญิงและผู้ชาย ดงันนัจึงมีการบม่เพาะให้เดก็ผู้ชายและเด็กผู้หญิง
มีบคุลิกภาพและบทบาททีตรงข้ามกนั โดยนําเอาเรืองธรรมชาตขิองความแตกตา่งระหวา่งเพศมา
เป็นเงือนไข เพือแบ่งแยกบทบาทผู้ชายผู้หญิงในสังคม (นนัดา วีรวิทยานุกูล , 2544: 284) ความ
คาดหวังของสังคมทีมีต่อผู้ หญิงคือผู้ ทีต้องรับผิดชอบเกียวกับงานช่วยเหลือสนับสนุนใน
ความสัมพันธ์ระหว่างวัย ทังการดูแลเด็กและผู้สูงอายุล้วนเป็นภาระงานของผู้ หญิงทังสิน (อลิ
ซาเบธ เบค-เกอร์นเฮม,  2550:  102) ส่วนผู้ ชายทําหน้าทีเป็นผู้ นําครอบครัวมีอํานาจตัดสินใจ 
และเป็นกําลงัสําคญัในการหาเลียงครอบครัว 



83 

 

บทบาทของชายหญิงในครอบครัวซึงเป็นหน่วยยอ่ยทีเล็กทีสดุในโครงสร้างทางสงัคม  ใน
สงัคมไทยแตเ่ดิมรูปแบบครอบครัวเป็นแบบครอบครัวขยาย (extended family) คือ ครอบครัวทีมี
ญาติเข้ามาอาศยัอยู่ด้วยนอกเหนือจากพ่อ แม่ และลูก  ในลกัษณะครอบครัวชนบท ผู้หญิงและ
ผู้ชายมีการแบง่แยกบทบาทและงานทีรับผิดชอบ ผู้ชายมีหน้าทีทํางานนอกบ้านหาเลียงครอบครัว
เป็นหลกั ส่วนผู้หญิงรับผิดชอบทงังานบ้านและเลียงลกูเป็นหลกั อยา่งไรก็ตามผู้หญิงก็มีสว่นทีจะ
เข้าไปช่วยหารายได้เสริมให้แก่ครอบครัว ทงันีแรงงานเป็นสิงสําคญั ผู้หญิงอาจต้องเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการทําไร่นาของครอบครัว หรือทอผ้า ขายของเพือหารายได้มาเกือหนุนด้านเศรษฐกิจ
ภายในครอบครัวอีกทางหนึง กล่าวได้ว่า ถ้าเป็นงานหนกัใช้กําลังเป็นงานของผู้ชาย ส่วนงานทีไม่
สมบุกสมบนัส่วนใหญ่ ภาระงานบ้านได้แก่การเลียงดูบุตร หุงหาอาหาร ปรนนิบตัิสามีเป็นงาน
หลกัของผู้หญิงทีจะต้องดแูล แม้ไมไ่ด้ก่อให้เกิดรายได้แก่ครอบครัวแตก็่ต้องทําควบคูไ่ปกบัการทํา
ไร่ทํานาด้วย อยา่งไรก็ตามรายได้ทีนํามาจนุเจือส่วนใหญ่ในครอบครัวจะอาศยัจากผู้ชายเป็นหลกั
แตผู่้หญิงก็ยงัคงเป็นฝ่ายสนบัสนนุช่วยเหลือการงานอืนๆทีจะชว่ยจนุเจือเศรษฐกิจในครอบครัวไป
ด้วยกนั 

รูปแบบครอบครัวเปลียนแปลงไปตามสภาพสงัคมสมยัใหมที่มีเศรษฐกิจการเมืองแบบทนุ
นิยม การเปลียนแปลงภาคการเกษตรไปเป็นภาคอตุสาหกรรม ก่อให้เกิดการขยายตวัของการผลิต
เพือการค้า ความต้องการแรงงานมีเพิมมากขนึ ทําให้เกิดการอพยพของแรงงานชนบทเข้าสู่เมือง
หลวง ครอบครัวในชนบทแยกตัวมาเป็นครอบครัวเดียวในเมืองหลวง  ลักษณะของครอบครัว
ครอบครัวเดียว (nuclear family) มีสมาชิกเพียงพ่อ แม่และลูกเท่านนั การอยู่ในครอบครัวขนาด
เล็ก บทบาทของผู้ ชายสังคมเมืองถูกกระตุ้ นให้เข้ามาส่วนร่วมรับผิดชอบภาระงานบ้านและ
กิจกรรมในครัวเรือนมากขึน ต่างจากสงัคมชนบททีมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนมาก สมาชิกคน
อืนๆ อาจเข้ามามีส่วนช่วยแบง่เบาภาระงานบ้านไปจากภรรยาในฐานะ “แม่บ้าน”ไปได้  ครัวเรือน
ในเมืองมีสมาชิกในบ้านน้อยประกอบกับค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ทังสามีและภรรยาจําเป็นต้อง
ออกไปทํางานนอกบ้าน (พนูศริิ วจันะภมูิ, 2548: 217-219) เพือสนบัสนนุสถานภาพทางเศรษฐกิจ
ในครอบครัว บทบาทของพ่อแม่ไม่ได้แยกหน้าทีว่าใครทํางานหาเงินเลียงดคูรอบครัว หรือเ ลียงดู
บตุร ทงันีชายหญิงมีความเป็นปัจเจกในเรืองการงาน ภรรยาสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองมากขึนไม่
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ต้องพึงพาอาศยัรายได้จากสามี เมือตา่งฝ่ายตา่งมีหน้าทีการงานของตนเอง มีผลทําให้ความเป็น
ครอบครัวอาจย่อหย่อนบกพร่องอันจะนําไปสู่ปัญหาการทะเลาะเบาะแว้ง จนทําให้ครอบครัว
แตกแยกหย่าร้างกันไปได้ เข้าสู่สภาวะครอบครัวในความหมายใหม่ทีขาดสมาชิกบางคนไป ใน
ครอบครัวอาจขาดพ่อหรือแม่ไป สมาชิกทีเหลือต้องทําหน้าทีทงัสองอย่างนนัเรียกว่า ครอบครัว
เลียงเดียว (single parent) 

3.3.1.1 ครอบครัวเลียงเดียวอีกโฉมหน้าหนึงของครอบครัวสมัยใหม่ 

ปัญหาสืบเนืองจากการหย่าร้าง หรือขาดสมาชิกในครอบครัวบางคนไป ทําให้
เป็นครอบครัวทีไมส่มบรูณ์ แตกแยก ไมส่ามารถอยู่ร่วมกนัครบองค์ประกอบพ่อแม่ลกูได้นนั มกัถกู
มองว่า เป็นปัญหาสงัคม สงัคมมองว่าเกิดจากความบกพร่องในการทําหน้าทีสามีภรรยาและพ่อ
แม่ ทําให้ไม่สามารถประคบัประคองครอบครัวให้สมบูรณ์ตามอดุมคติของสงัคมเอาไว้ได้ ผลจาก
ปัญหาดังกล่าวอาจมีผลไปยังลูก ทําให้เป็นเด็กมีปมด้อย และปัญหาอืนๆ เช่น ติดยา การ
เบียงเบนพฤติกรรมทางเพศ หรือการมีความสมัพนัธ์ทางเพศก่อนวยัอนัควร เป็นต้น หากการขาด
สมาชิกบางคนในครอบครัวไปจากการหย่าร้าง การตาย หรือการละทิงความรับผิดชอบทําให้
รูปแบบครอบครัวปัจจุบนัเปลียนแปลงไปเป็นแบบครอบครัวเลียงเดียวเกิดขึนในสังคมปัจจุบัน  

การหย่าร้างคอ่ยๆเพิมขนึอย่างช้าๆ มุ่งไปสู่การสนองความปรารถนาของผู้คนมากขนึ เมือไม่ยินดี
ทีจะรักษาสถานภาพแตง่งานเอาไว้ก็พร้อมทีจะหยา่ร้าง โดยยอมรับวา่เกิดจากความจําเป็นภายใต้
สถานการณ์บางอย่าง (อลิซาเบธ, 2550: 38-39) เป็นต้นว่า ไม่พร้อมทีจะมีความสัมพันธ์แบบ
ครอบครัว ทัศนคติไม่ตรงกัน หรือวิถีการดําเนินชีวิตแตกต่างกันมากเกินไป ภายใต้เงือนไขทาง
สงัคมทีสมัพนัธ์กบัความสมยัใหม่ 

สถานการณ์ครอบครัวเลียงเดียวในสังคมไทย ในการวิจัยของบุษกร กาศมณี 
(2552:  77-78) ได้วิเคราะห์ว่าครอบครัวลักษณะนีส่วนใหญ่จะเป็นแบบแม่เลียงเดียว (single 

mom) ในรอบสามทศวรรษ ตังแต่ 2520 จนถึงปัจจุบัน  แบ่งเป็น3 กลุ่มคือ กลุ่มทีหนึง(2520-

2530)ได้แก่ แม่เลียงเดียวในฐานะ “คนทีบกพร่องต้องช่วยเหลือ” ถูกมองว่าเป็นกลุ่มทีอ่อนแอ 
เปราะบางต้องการความช่วยเหลือ และไม่มีศักยภาพในการเลียงลูกเพียงลําพังได้ กลุ่มที 2 
(2530-2540)ได้แก่ แม่เลียงเดียวแบบ “โดดเดียวแตไ่ม่เดียวดาย” ในฐานะปัจเจกมีความสามารถ 
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เข้มแข็ง สามารถรวมตัวกันให้ความช่วยเหลือซึงกันและกัน เน้นการสนบัสนุนทางสงัคมรูปแบบ
เครือข่ายให้แม่เลียงเดียวสามารถดําเนินชีวิตของตนเองและลูกได้  กลุ่มสุดท้าย(2540-ปัจจุบนั) 
คือ แม่เลียงเดียวในฐานะ “นักสู้ผู้ ไม่ยอมจํานน” เข้มแข็งสามารถฝ่าฟันความยากลําบากด้วย
ตนเองเพียงลําพงัได้ สภาวะโครงสร้างทางสงัคมในระดบัครอบครัวทีขาดพร่องนําไปสู่ปัญหาของ
หวัหน้าครอบครัวทีของผู้ ทีประคบัประคองครอบครัวให้สามารถเดินหน้าตอ่ไปได้ หน้าทีและภาระ
นีตกอยูก่บัผู้ ทีต้องดแูลสมาชิกทีเหลือในครอบครัว    

นวนิยายขยายประเด็นเรืองครอบครัวเลียงเดียวทีผู้ นําครอบครัวทีเป็นแม่เลียง
เดียวหรือพ่อเลียงเดียวจะต้องแก้ไขปัญหาของลกูทีเรียกร้องโหยหาความรักความใส่ใจจากทงัพ่อ
และแม่ ทางออกทีตวัละครจดัการปัญหาคือการเข้าไปแทนทีความขาดพร่องนนั เพือเติมเต็มให้แก่
ลกูด้วยตวัเอง การปลอมตวัเป็นพ่อหรือแม่เข้าไปทําหน้าทีแทนสมาชิกทีขาดไปนนัชวัคราว สวม
บทบาทความเป็นพ่อ (fatherhood) ความเป็นแม่(motherhood) ในรูปลกัษณ์ทีตรงข้ามกับตวัตน
ทีแท้จริง ในนวนิยายเรืองคุณแม่จําแลง ของสีชาติ(2550) และคุณพ่อหวานแหวว ของโสภี 
พรรณราย (2551) อยู่ในช่วงครอบครัวเลียงเดียวแบบนักสู้ ผู้ ไม่ยอมจํานน ตัวละครเอกต้อง
ประคบัประคองครอบครัวให้ได้เพียงลําพงั แบกรับภาระทงัการหาเลียงและเลียงดลูกูไปพร้อมกัน 
การสวมบทบาทเพศตรงข้ามเพือทําหน้าทีพ่อแม่ให้แก่ลกู ตอกยําว่าบทบาททางเพศนนัสามารถ
เลือนไหลไม่ได้ถูกกําหนดหยุดนิงตายตวัไว้ทีเพศใดเพศหนึง ตวัละครมีวิธีจัดการกับตวัเองและ
แสดงให้คนอืนได้เห็นในรูปแบบทีแตกต่างกันแต่ผลลัพธ์ออกมาค่อนข้างคล้ายคลึงกันคือการ
สนองความต้องการของลูก ชดเชยสิงทีขาดหายไป และเติมเต็มความรู้สึกให้สมบูรณ์ในชัว
ระยะเวลาหนึง ตอ่เมือเดก็โตขนึและรับรู้ถึงสภาวการณ์ในครอบครัวก็จะได้ทําความเข้าใจถึงความ
จําเป็นของพ่อแม่ และยอมรับการเลียงดูจากพ่อแม่เลียงเดียวทีต้องทําหน้าทีพ่อแม่ในเวลา
เดียวกนัด้วย   

ความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของนักเขียนทงัสองท่านทีฝ่ายหนึงเขียน
เป็นนกัเขียนชายเสนอตวัละครพระเอกต้องสวมบทบาทแม่ในกรณีของธันวา และอีกฝ่ายหนึงเป็น
นักเขียนหญิงทีนําเสนอตัวละครนางเอกสวมบทบาทพ่อในกรณีของรมิดา การนําเสนอของ
นักเขียนหญิงและชายมีรูปแบบการนําเสนอทังเหมือนและมีส่วนต่างกันไปตามมุมมองของ
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นกัเขียน การสลบับทบาทเพือเข้าไปแทนทีความเป็นพ่อแม่ในครอบครัวเลียงเดียวไม่ใช่เป็นเพียง
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของตวัละครอย่างเดียว แตย่งัเป็นการเปิดโปงให้เห็นเรืองมายาคตทีิมีตอ่
ความเป็นพ่อแม่ทีพึงประสงค์ในสงัคม และตงัคําถามถึงการแทนทีบทบาทหน้าทีพ่อแม่นนัจริงๆ
แล้วนนั แม้ตวัละครจะละเมิดกฎเกณฑ์ทีสงัคมกําหนด แต่ยังผูกพันกับอุดมคติเรืองเพศทีอยู่ใน
สงัคม นวนิยายพยายามตอบคําถามว่าการแทนทีหรือการชดเชยบทบาทหน้าทีความเป็นพ่อแม่
นนัมีความสําคญัในการประคบัประคองให้ครอบครัวเลียงเดียวดําเนินตอ่ไปได้  

3.3.1.1.1 ธันวา: สวมบทบาทแม่ในร่างพ่อ 

   นวนิยายเรืองคุณแม่จําแลง บทประพันธ์ของ สีชาติ นักเขียนชาย
ถ่ายทอดเรืองราวของธันวา พ่อทีมีความรักต่อลกูอย่างยิงใหญ่ จึงต้องจดัการกับความปรารถนา
ของลูก ปอโต้ต้องการพบหน้าแม่บังเกิดเกล้า ได้อยู่ร่วมกันในครอบครัวอย่างอบอุ่นเหมือนกับ
ครอบครัวอืนๆ แม้วา่ธนัวาจะให้ความรักและความใส่ใจปอโต้อย่างยิง แตป่อโต้ก็ยงัปรารถนาทีจะ
พบหน้าแม ่อีกทงัปฏิกิริยากระตุ้นจากภายนอกจากเพือนทีโรงเรียนยิงบีบคนัให้ปอโต้เห็นวา่การไม่
มีแม่มารับมาส่งเหมือนเพือนคนอืนเป็นปมด้อยทีทําให้เกิดปัญหาชกตอ่ยในของเด็กๆ  ก่อนหน้านี
เด็กชายไม่ได้มีความรู้สึกถึงความขาดพร่องไปในครอบครัวเพราะธันวาพยายามทีจะทําหน้าที
เลียงดเูป็นอย่างดี เป็นตวัแทนชดเชยห่างไกลแม่ของปอโต้โดยการเขียนจดหมาย ส่งของขวญัวนั
เกิดมาให้ลูกชายในนามของแอนนีแม่ทีอยู่ต่างแดน ทําให้ปอโต้ยงัคงรู้สึกว่าแม้จะอยู่ไกลกันแต่ก็
ไมไ่ด้ขาดการติดตอ่  

รูปแบบความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวสังคมสมัยใหม่เป็นแบบ
ปัจเจก ครอบครัวไม่จําเป็นต้องอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันตลอดเวลา แต่ละคนมีหน้าทีการงานที
จะต้องรับผิดชอบ พ่อแม่มีทงัหน้าทีในบ้านและนอกบ้าน ดงันนัเมือธนัวาให้เหตผุลการทํางานของ
แอนนาว่าเป็นนางเอกละครบรอดเวย์ ไม่สามารถจะไปมาสะดวกปอโต้จึงเข้าใจในสถานการณ์ 
หน้าทีการงานของแม ่แตปิ่ดบงัความจริงทีวา่ได้เลิกรากบัแอนนาไปเพราะแอนนาเลือกทีจะทํางาน
เป็นนกัแสดงละครบอรดเวย์ ส่วนธันวาต้องการกลับไปทํางานสร้างครอบครัวทีเมืองไทย ปอโต้
เข้าใจว่าความสมัพนัธ์ของพ่อแม่ยงัคงเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่ ปอโต้ชืนชมในตวัแม่และหน้าที
การงานของแม่ทีเป็นอาชีพทีโก้หรู มีหน้ามีตา มีชือเสียงในระดบัสากล อาชีพนักแสดงไม่เป็นที
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รังเกียจวา่เป็นอาชีพเต้นกินรํากินอีกตอ่ไป นกัแสดงเป็นอาชีพทีมีรายได้สงูและยิงเป็นนกัแสดงใน
เวทีตา่งชาตยิิงตอกยําความสําเร็จว่าต้องมีฝีมือจงึจะได้รับการยอมรับ 

ทว่าปัญหาความขัดแย้งเกิดขึน เด็กชายตระหนักถึงขาดพร่องเมือเห็น
ความแตกตา่งของตนเองกบัเพือนๆ การถกูล้อว่าไมมี่แม่เหมือนคนอืน เพราะเวลาผู้ปกครองมารับ
ปอโต้มีเพียงพ่อมารับ ก็ถูกตงัเป็นประเด็นในการแกล้งล้อให้ได้อบัอาย เด็กชายจึงได้ตระหนกัถึง
ความแตกตา่งในข้อนีนานวนัเข้าความรู้สึกไม่เหมือนคนอืนถกูขมวดขนึเป็นปมด้อยในใจของเดก็ที
เห็นชดัเจนมากขนึว่าตนขาดแม่ ส่งผลให้แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวจดัการกบัปัญหาด้วยตวัเองโดย
ใช้ความรุนแรงกบัเพือน ธันวาได้รับรู้ความขดัแย้งนีในฐานะพ่อ “ไอ้แบงก์ตา่งหากล่ะ มนัล้อปอโต้
เรืองแม่ ปอโต้เลยตอ่ยมนั” (สีชาต,ิ 2550: 34) การแก้ปัญหาของเด็กชายใช้ความรุนแรงในการยตุิ
การล้อเลียนของเพือนเป็นพฤติกรรมทีตวัปอโต้เองไม่ทนัได้คดิ เป็นผลทีอาจจะถกูสะสมและเรียนรู้
มาจากพฤตกิรรมของตวัธนัวาเอง ในสายตาของปอโต้มองพอ่วา่ 

“พอ่เป็นคนขีบน่ ชอบโวยวาย ไมย่อมรับฟังความคิดคนอืน...บางทีพอ่ก็เอาแต่
ใจ แถมพดูไมเ่พราะ แล้วก็...” 

“เดียว...นียงัไมห่มดอีกเหรอ พอ่ของปอโต้แยข่นาดนนัเชียว” 

      (สชีาติ, 2550: 126) 

ความเอาใจใส่ของธันวาทีทําหน้าทีทังพ่อและแม่พร้อมกันนัน ความ
เข้มงวดเผดจ็การโดยทีตวัเองไมรู้่สึกตวั กลายเป็นความห่างเหินจนตวัเขาเข้าไม่ถึงลกูชายทีเขาคิด
ว่าดูแลเลียงดูมาอย่างดีทีสุดไม่มีใครจะทําได้ดีกว่าอีกแล้ว การปรากฏตัวของแอนนาเป็นการ
แก้ปัญหา โดยเป็นสือกลางเข้ามาคลีคลายทงัเรืองความปรารถนาของลกูและการเข้าถึงจิตใจของ
ลกูชาย บทบาทของแม่ในครอบครัวนนัมีความใกล้ชิดกับลกูอยู่แล้ว แม้ในนิยายจะเสนอว่าไม่ได้
เลียงดมูาแตเ่ด็ก แตค่วามเป็นจริงเดก็เล็กจะมีความผกูพนักบัแมม่ากกว่าพ่อ การแก้ไขปัญหาของ
ธนัวาจงึใช้ความสมัพนัธ์ดงักลา่วในการเยียวยาปัญหา แทนทีจะบอกความจริงหรือพดูด้วยเหตผุล
กบัลกู 
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ธันวาตดัสินใจขอความช่วยเหลือจากวิษณุเพือนสนิทของเขาทีเพิงรู้ว่า
ก่อนหน้าไม่นานว่าเพือนชายของเขานนัเป็นชายรักชาย (เกย์) ตามคตพิราหมณ์เป็นพระวิษณุหรือ
พระนารายณ์เป็นเทพเจ้าผู้ช่วยเหลือดแูลรักษาปกปอ้งคุ้มครองทงัสามโลก การช่วยเหลือของพระ
วิษณุ คื อการอวตารเป ลี ยน ร่างกาย เป็ น ร่างต่ า งๆ  เช่ น   มัตสยาวตาร  (อวตาร เป็ น
ปลา)  กูรมาวตาร (อวตารเป็นเต่า)  วราหาวตาร (อวตารเป็นหมูป่า)หรือ  กฤษณาวตาร (อวตาร
เป็นพระกฤษณะ) เป็นต้น เพือมาหน้าทีปฏิบตัิช่วยเหลือปกปอ้งคุ้มครองให้มนษุย์อยู่อย่างเป็นสขุ 
นกัเขียนใช้ชือของตวัละครผู้ช่วยว่า “วิษณุ” จึงเป็นเหมือนผู้ ทีเข้ามาคอยช่วยเหลือธันวาในเรือง
การปลอมตวัให้กลบักลายจากชายเป็นหญิง อีกทงัความเป็นเกย์มีความกํากึงระหว่างความเป็น
ชายและหญิง เขาสามารถเนรมิตให้ธันวาจากผู้ชายกลายเป็นหญิงสาวได้ แม้ว่าธันวาจะกระอกั
กระอ่วนใจแต่ก็ต้องยอมรับว่าตวัของธันวาเองก็ตืนตาตืนใจกับความเปลียนแปลงของตนเองไม่
น้อย 

เครืองประทินโฉมเกือบยีสิบชนิดซึงวางอยู่บนหน้าโต๊ะกระจกบานใหญ่ ก็ให้
รู้สกึเหนียวเหนอะขนึมาทนัที และกว่าจะเสร็จขนัตอนบํารุงผิว ทงัลอกขดั ทงัโปะแปะ 
กว่าผิวทีหยาบจะหลดุลอกออกมาได้ก็ปาเข้าไปหลายชวัโมง แต่ผลทีได้กลบัคุ้มเกินค่า 
ธนัวารู้สกึว่าใบหน้านนัเบา นุ่มมือและเนียนจนคาดไม่ถึงทําเอาธันวาต้องยํากบัตนเอง
บ่อยๆ ว่าตนยงัเป็นผู้ชาย...ยิงได้ลองสวมซิลิโคนเพือเพิมขนาดหน้าอก และสะโพกให้
โดดเด้ง รวมทงัเสือผ้าไซส์ใหญ่สุดเท่าทีจะหาได้ทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์ ทําเอาธันวา
ถึงกบัสะดุ้งด้วยความตกใจเมือเห็นตวัเองในเงากระจก “เฮ้ย...ไอ้ณ ุนีมนัแมฉ่นันีหวา่”  

(สชีาติ, 2550: 52) 

การเปลียนรูปลักษณ์ของธันวานอกจากจะถูกแต่งแต้ม ขัดสีฉวีวรรณ
อย่างประณีตแล้ว วิษณุยังฝึกฝนกิริยาแบบผู้หญิงให้แก่ธันวาอย่างเคร่งครัด การสวมบทบาท
ผู้หญิงของธันวาทําให้เขารู้สึกกระอกักระอ่วนใจในตอนแรก เขารู้สึกอายทีต้องสวมเสือผ้าผู้หญิง 
ต้องทํากิริยามีจริต แต่เมือผลทีเขาได้รับจากปอโต้เขากลบัรู้สึกดีทีลูกชายออดอ้อน เอาอกเอาใจ 
เปิดใจพูดคุยกับแอนนาจําแลงอย่างเปิดเผย การปฏิบตัิทีแตกต่างของลูกทีมีต่อพ่อกับแม่ทําให้
ธนัวารู้สกึอิจฉาแอนนาอยูบ้่าง แตใ่นอีกแง่หนงึแอนนาก็สามารถชดเชยความปรารถนาของลกูได้    



89 

 

“พอ่อยา่อิจฉาแมน่ะ ทีปอโต้พดูถึงแมบ่อ่ยๆ ...” 

“หา...หมายความวา่ยงัไง” 

“ก็ปอโต้เห็นพอ่ทําหน้าเหมือนไมส่บายใจ เวลาทีปอโต้พดูถึงแม.่..” 

 “พ่อไม่ได้คิดอย่างนนั...” ธันวารีบแก้ตวั แต่ก็อดนึกตามไม่ได้ จริงอย่างทีลกู
ชายพูด เวลาทีปอโต้พูดถึงมารดา เขาจะเหมือนรู้สึกน้อยใจ นีเขากลายเป็นคนขีอิจฉา
ตงัแตเ่มือไหร่กนั 

(สชีาติ, 2550: 68) 

จากทีธันวารู้สึกประดกัประเดิดทีจะอยู่ในรูปลกัษณ์ของแอนนา ไม่กล้า
ทีจะเผชิญหน้าผู้คนเพราะคิดว่าการแต่งตัวเป็นหญิงเป็นเรืองน่าอับอาย และยุ่งยากทีจะต้อง
แต่งหน้าแต่งตวั สุดท้ายเมือต้องปลอมตวับ่อยเข้าก็เกิดความเคยชินและเห็นว่าชวัระยะในการ
สวมบทบาทเป็นหญิงนนัสามารถเป็นประโยชน์กับเข้าทีจะพูดคยุกับผู้หญิงด้วยกันอย่างเปิดใจ 
ทําให้ธันวาได้รับรู้ถึงทศันคติของผู้หญิงทีมีต่อการเลียงดูลูกในอีกแง่มุมทีเขามองข้ามไป ชชัชา
เตือนแอนนาให้เข้าใจวา่การเลียงดลูกูแบบธนัวานนัจะทําให้เกิดปัญหา 

“อย่าหาว่าฉันละลาบละล้วงเลยนะคะ ปอโต้จะก้าวร้าวมากขึนถ้าแกอยู่กับ
พอ่ของแก” 

ธนัวาชกัหงดุหงิดมากขนึ เมือฟังดแูล้วชชัชายงัคงโกรธเขา โดยเฉพาะเรืองการ
เลยีงดปูอโต้ เขามนัใจวา่ไมม่ีใครดแูลเลียงดลูกูชายได้ดีเทา่กบัเขาอีกแล้ว 

“อยา่หาว่าฉนัยุง่เรืองครอบครัวคณุเลยนะคะ ทําไมคณุไมอ่ยูด่แูลลกูซกัพกัละ่ 
เผือปอโต้จะได้เข้าใจอะไรมากขนึ” 

(สชีาติ, 2550: 102) 

นกัเขียนพยายามนําเสนอให้เห็นบทบาทพ่อทีธันวามันใจว่าทําอย่างดี
ทีสดุนนั ในทีสดุแล้วก็ยงัมีข้อบกพร่อง ความพยายามเอาใจลกูอย่างผิดๆ เข้าไปจดัการปัญหาของ
ลูกโดยใช้กําลงัความมุทะลุและไม่ยอมรับฟังใครๆ จะยิงทําให้ปอโต้ยิงห่างเหินจากเขาไปทุกทีๆ 
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แทนทีจะแก้ปัญหาได้กลบัยิงทําให้สถานการณ์ยิงเลวร้าย แอนนาเป็นตวัช่วยทีเข้ามาผสานรอย
ร้าวนนัได้เป็นอย่างดี การสวมบทบาทเป็นแม่ทําให้เขาได้เรียนรู้ ปรับเปลียนวิธีการและทําความ
เข้าใจเรืองเลียงดูลูก ผ่านประสบการณ์แบบผู้ หญิงทีมีการปรึกษาเรืองครอบครัวในหมู่คณะ
แม่บ้านในโรงเรียน เป็นอีกแง่มุมหนึงของผู้หญิงทีใช้ความอ่อนโยนเป็นเครืองมือประนีประนอม
สลายความตึงเครียด กลายเป็นประสบการณ์ทีผู้ชายอย่างธันวาได้เรียนรู้ทีจะใช้แก้ไขปัญหาให้
คลีคลายไปได้ “บางทีการอยู่ในสภาพของแอนนานานๆ ก็เปลียนธันวากลายเป็นคนทีคดิถึงคนอืน
มากขึนอาจเป็นเพราะเขาได้รับความไว้ใจจากคนหลายคนทีเข้ามาขอความคิดเห็น ดงันนัก่อน
ตดัสินใจอะไรออกไป จงึไมง่่ายอยา่งทีเคยทํามา” (สีชาต,ิ 2550: 228)  

ครอบครัวสมัยใหม่มีขนาดครอบครัวเล็กลงโดยเฉพาะมีจํานวนลูก
น้อยลงกวา่สมยัก่อน เนืองจากความเจริญก้าวหน้าด้านสาธารณสขุ มีเทคโนโลยีก้าวหน้ารู้จกัการ
ใช้เครืองทุน่แรงทําให้ความต้องการแรงงานน้อยลง การทุ่มเทเอาใจใส่ลกูทีมีอยูน่ันจะทวีความเอา
ใจใส่เป็นอย่างมากเรียกว่า “ถือเอาลูกเป็นสรณะ” (Child-oriented culture) เด็กอยู่ในฐานะ
ศนูย์กลางความสนใจในครอบครัว วยัเดก็เป็นรากฐานของชีวิตผู้ใหญ่ การวางบคุลิกภาพก่อตวัมา
ตังแต่ 5 ช่วงปีแรกของชีวิต ดังนันการทุ่มเทเอาใจใส่เด็กในช่วงแรกจึงเป็นหน้าทีหลักของ
ผู้ปกครองทีจะพยายามขวนขวายแสวงหาความรู้ในการเลียงดใูห้ลูกอย่างดีทีสุด การเติบโตของ
เด็กถูกกําหนดกลนักรองออกมาเป็นคู่มือสําหรับการเลียงดลููก การจดัหาข้าวของเครืองใช้ ระบบ
สาธารณสุขในการดูแลสุขภาวะ การฉีดวัคซีนป้องกันโรค การเข้าใจพัฒนาการด้านอารมณ์ 
สตปัิญญา และจิตใจของเด็กในแตล่ะชว่งวยั (กาญจนา แก้วเทพ, 2544 : 77-78) ล้วนประกอบขนึ
เป็นอดุมการณ์ในการเลียงดบูตุรในสงัคมสมยัใหม่ เพือให้สอดรับกบัอดุมการณ์ครอบครัวสมบรูณ์
จะต้องประกอบด้วยพ่อแม่ลกูทีมีคณุภาพ บทบาทหน้าทีการเลียงดบูตุรนีมกัตกเป็นหน้าทีของแม่
แต่ไหนแตไ่ร แตใ่นสงัคมสมยัใหม่บทบาทการเลียงดไูม่ได้ถูกจํากัดไว้แค่แม่เท่านนั พ่อก็สามารถ
เข้ามามีสว่นร่วมในการเลียงดไูด้แตใ่นทางปฏิบตัิอาจจะยงัคงน้อยกวา่แม่อยูบ้่างก็ตาม   

ในครอบครัวเลียงเดียวทีขาดแม่นนั พ่อทีเข้ามาเลียงดบูุตรเต็มตวัก็ต้อง
อาศยัแนวคิดหลกัการการเลียงดแูบบตามหลกัทฤษฎีการเลียงดบูุตรตามตํารา เนืองจากยงัขาด
ความถนดัและความใกล้ชิดกบัลกูอยู่มาก พ่อเลียงเดียวจึงต้องอาศยัพึงตําราเพือทําความเข้าใจ
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และเรียนรู้ในการเลียงดลูกู ในนวนิยายคณุแม่จําแลง ธันวาก็ยึดหลกัการใช้แนวทางการเลียงลูก
ตามตําราเช่นกนั โดยเห็นว่าเป็นหลกัการทีถกูต้อง  หลงัจากแยกทางกับภรรยาธันวาเลียงลกูชาย
โดย “เขาหาซือตําราเกียวกับเด็กเล็กมาอ่านตลอด เพือนํามาใช้เลียงลูก มีตําราเล่มหนึงบอกว่า
การเป็นพ่อทีต้องเลียงลกูตามลําพงันนั ต้องพยายามเติมเต็มชีวิตให้ลกูไมรู้่จกัคําวา่ขาดและให้ลกู
ระลึกเสมอว่าเขายังมีทงัพ่อและแม่คอยให้ความรัก” (สีชาติ, 2550: 42)  การเลียงลูกของธันวา
แสดงให้เห็นถึงความไม่เชียวชาญชํานาญของเพศชายในการดแูลเลียงดเูด็ก จึงต้องอาศยัความรู้
จากตํารามาเป็นแนวทางในการเลียงดอูบรมสงัสอนลกู ความรู้และทฤษฎีตา่งๆในตําราถกูหยิบยก
เอามาใช้สร้างความน่าเชือถือให้ธันวาดเูป็นคนทีเชียวชาญ ความรู้เรืองการเลียงดลูกูทีได้รับจาก
ตํารานนัทําให้ธนัวามนัใจทีจะเตือนให้ชชัชาเห็นถึงปัญหาในการการเลียงลกู   

กรณีของชชัชา แม่เลียงเดียวทีสวมบทบาทเป็นทงัพ่อและแม่ให้ลูกสาว 
เพราะหยา่ร้างกบัเขตอรัญพอ่ของนําฟ้าทีเป็นผู้ชายปอกลอกเห็นแก่ตวั ชชัชาจงึเข็ดขยาดกบัผู้ชาย 
เมือต้องทําหน้าทีแม่เลียงเดียวก็พยายามผลักดนัให้ตวัเองเข้มแข็งเป็นผู้ นําทงันอกบ้านและใน
บ้าน   ชชัชาเลียงลูกคล้ายกันกบัธันวาในแง่เอาลกูเป็นศนูย์กลางความรักความเอาใจใส่ แต่ด้วย
หน้าทีการงานของชชัชาทีต้องออกทํางานนอกบ้านในฐานะผู้บริหารธุรกิจ ความรับผิดชอบหน้าที
การงานทําให้ชชัชาย่อหย่อนสงัเกตความเป็นไปของลูก ด้านนําฟ้าก็พยายามเป็นเด็กดี ไม่ทําตวั
เป็นปัญหา เป็นลูกทีดีให้แม่วางใจตามแบบทีสงัคมประสงค์ทีจะเห็นเด็กเป็นเช่นนนั จนทําให้นํา
ฟ้าเป็นเด็กเก็บกดขาดความมีชีวิตชีวาในวยัเด็กไป ชชัชาละเลยรายละเอียดส่วนนีไป แต่ธันวา
สงัเกตเห็นและอ้างทฤษฎีตามตําราเลียงเดก็ชีให้เห็นถึงสาเหตทีุนําฟ้าทําตวัเป็นเด็กเงียบขรึม 

“บางทีผู้ ใหญ่อย่างเราก็ชอบประเมินเด็กด้วยความคิดและรสนิยมของตวัเอง
อยากให้เขาเป็นอย่างทีเราคิดว่าดีทีสุด โดยลืมธรรมชาติของเด็กว่าจริงๆ แล้วเขา
ต้องการอะไร...” 

  ธันวายกเอาคําแนะนําในตําราเลียงลูกของต่างประเทศมากล่าวอ้าง
เพือให้ชชัชาเข้าใจตาม มนัคงยากเกินไป อีกฝ่ายถึงชกัสหีน้าเครียดคล้ายกําลงัไมพ่อใจ 

“อยา่พยายามให้เด็กคิดอยา่งผู้ใหญ่เลยครับ มนัยงัไมถ่ึงเวลา...” 
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“ฉนัไมเ่คยทําร้ายลกูอยา่งทีคณุคิด..” 

(สชีาติ, 2550: 154) 

ชัชชาไม่ยอมรับในตอนแรกแต่แล้วในทีสุดก็หันมาสังเกตตามทีได้รับ
คําแนะนําของธันวา ชัชชาตระหนักได้ว่าความพยายามทําตนเองให้เป็นเลิศในทุกด้าน หรือ
พยายามสวมบทบาทผู้ นําครอบครัวมากเกินไป จนทําให้ตนเองย่อหย่อนหน้าทีของแม่ทีต้องการ
ใส่ใจรายละเอียดของลูกสาวก็มีผลต่อประสิทธิภาพในการประคบัประคองครอบครัว  การเปิดใจ
พูดคุยกับลูกทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างนําฟ้ากับชัชชาคลีคลาย ชัชชากลับไปใกล้ชิดลูกมาก
ยิงขนึและยอมทําตามคําขอร้องของนําฟ้าขนึแสดงละครในงานโรงเรียนเพือทําให้นําฟ้ารู้สึกภมูิใจ
ในตวัแม่ นกัเขียนสร้างทัศนคติทีตอ่การเลียงดบูตุรว่าเป็นเรืองทีสําคญัและยิงใหญ่ไม่ยิงหย่อนไป
กว่าการออกทํางานหาเลียงครอบครัว เป็นมโนทศัน์ทีนกัเขียนนําเสนอความเป็นครอบครัวสมยัให้
ทีบทบาทหน้าทีทงัสองอย่างนนัมีความสําคญัควบคูก่นั ไมจํ่าเป็นว่าจะต้องแยกเป็นหน้าทีของใคร
คนใดคนหนึงเท่านันในครอบครัว ผู้ เขียนพยายามขยายประเด็นเรืองเพศทีสังคมคาดหวังกับ
บทบาทพ่อแม่นนัจะต้องมีหน้าทีเฉพาะเท่านนั กรอบความคิดทีว่าพ่อมีหน้าทีอบรมสงัสอน แม่มี
หน้าทีดแูลเลียงดใูห้ลกูเติบโต ในนิยายได้คําตอบทีแตกตา่งออกไป ธนัวาทําหน้าทีแม่เลียงดปูอโต้
ให้เติบโตแตไ่ม่สามารถเข้าใจและสงัสอนปอโต้ให้เป็นอยา่งทีตนต้องการได้ ต้องอาศยัสือกลางคือ
การปลอมตวัเป็นแอนนาเข้ามาอบรมสงัสอนแทนหน้าทีพ่อ จะเห็นว่านิยายมีการสลบับทบาทให้
ตวัละครได้ทําหน้าทีสลบักนัไปด้วย อาจมีความขลกุขลกัติดขดัไปบ้าง แตอ่ย่างน้อยก็เห็นถึงความ
ไม่หยุดนิงแช่แข็งของบทบาททางเพศ สามารถยืดหยุ่นเปลียนไปตามสถานการณ์แล้วแต่ว่าตวั
ละครจะเลือกใช้ อีกทงัยงักระตุ้นให้เห็นถึงความเป็นจริงของบทบาททางเพศในการทําหน้าทีพ่อ
แม่นนัไมไ่ด้ถกูจํากดัไว้ทีใครคนใดคนหนึง ความขาดตกบกพร่องของแตล่ะบทบาทสามารถเรียนรู้ 
ปรับเปลียน จะโดยการอาศยัประสบการณ์หรือยดึหลกัทฤษฎีตามตําราล้วนแตเ่ป็นความพยายาม
ของพอ่แมเ่ลียงเดียวทีจะประคบัประคองให้ครอบครัวสามารถดําเนินไปในสงัคมตอ่ไปได้  
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3.3.1.1.2  รมิดา: สวมบทบาทพ่อในร่างแม่ 

นวนิยายเรืองคุณพ่อหวานแหวว บทประพันธ์ของ โสภี พรรณราย 
นกัเขียนหญิงถ่ายทอดเรืองราวนีในปี 2551 ซึงอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันกับเรืองคณุแม่จําแลง เนือ
เรืองกล่าวถึงความสมัพนัธ์ของรมิดา หญิงสาวทีต้องเข้ามารับเลียงดเูด็กชายแมนยู เพราะชาญ
ศกัดพิ่อของแมนยขูอเธอแตง่งาน เธอต้องการตอบแทนบญุคณุของชาญศกัดทีิชว่ยเหลือเธอแตย่งั
ไม่ทนัได้แต่งงานเกิดอุบตัิเหตุกับชาญศกัดิ รมิดาจึงต้องรับผิดชอบชีวิตเด็กกําพร้าเอาไว้ เธอรับ
เป็นผู้ปกครองแก่เดก็ชายเลียง 

การเลียงดขูองรมิดาดเูหมือนจะราบรืนไม่มีปัญหาเพราะหล่อนใช้ความ
รักและเอาใจใส่แมนยูประดุจว่าเป็นบุตรของเธอเอง  จนกระทังมีเหตุการณ์ทีทําให้เกิดการตงั
คําถามถึงความเป็นครอบครัวทีสมบรูณ์แบบจะต้องประกอบไปด้วยพอ่แม่ลกู หากขาดสมาชิกคน
ใดไปก็จะถือวา่เป็นความขาดพร่องไมส่มบรูณ์ เมือแมนยถูกูเพือนล้อวา่เป็นลกูไม่มีพ่อ ทําให้แมน
ยูฉุกคิดถึงความไม่สมบูรณ์นีว่าเป็นปัญหา แมนยูหาทางออกโดยการใช้ความรุนแรงกับเพือน 
“แมนยูไม่ผิด...บอยว่าแมนยูทําไม...บอกว่าแมนยูไม่มีพ่อ มีแต่แม่อ่อนแอ ” (โสภี พรรณราย, 
2551:  7) เช่นเดียวกบัปอโต้ ทีไม่มีแม่มารับทีโรงเรียนเหมือนเพือนๆ  สภาพจิตใจของเดก็ชายจาก
ทีไม่เคยคิดว่าตนเองขาดความรัก แม้ครอบครัวเลียงเดียวจะทุ่มเทความรักความเอาใจใส่มาก
เพียงใด แต่เมือถกูเปรียบเทียบกับคนอืนๆในสงัคม แล้วทําให้รู้สึกว่าตนเองแปลกแยก ไม่เหมือน
ครอบครัวอืนเป็นปมทีก่อตวัขนึโดยทีเด็กยงัขาดประสบการณ์ ขาดความเข้าใจ จึงไม่ใช่เรืองแปลก
ทีเด็กจะมีความปรารถนาให้ครอบครัวของตนมีพร้อมเหมือนกบัผู้ อืน ด้านหนึงจะได้ไมถ่กูเพือนล้อ
และอีกด้านหนงึคือความต้องการความเพียบพร้อมตามอดุมคตเิรืองครอบครัว 

การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของแม่เลียงเดียวรมิดาเพียงต้องการให้ลกูได้
สมตามความปรารถนา ยังคงยืนหยัดอยู่ในฐานะของแม่เลียงเดียวผู้ ไม่ยอมจํานน  การ
ประคบัประคองครอบครัวให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปด้วยตนเองนนั รมิดาไม่ได้คิดถึงการหาคู่ครอง
เพือให้มาทําหน้าทีพ่อ แตเ่ลือกทีจะจดัการด้วยตนเองคือการ ปลอมตวัเป็นผู้ชาย ในนามของ “พ่อ
ดาบ” เพือสวมบทบาทเป็นพ่อให้ลกูชาย การเปลียนรูปลกัษณ์ภายนอกให้เป็นหญิงหรือชายตามที
ปรารถนาได้นนัจําเป็นจะต้องมีลกัษณะทางกายภาพเอือตอ่การจําแลงกายไปเป็นเพศตรงข้าม ให้
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รายละเอียดลกัษณะของตวัละครหญิงทีปลอมเป็นชายว่า “เขามองหน้าหญิงสาว...ดเูอาสิ เหมือน
ทอมบอย...ผมสนัได้รูป...กบัใบหน้าหวานคม...หาก...กิริยาไม่ได้อ่อนหวานเหมือนใบหน้าท่าทาง
คล่องแคล่วทะมดัทะแมง” (โสภี พรรณราย, 2551:  316-317) เป็นต้น เพือเป็นการสร้างความเชือ
ให้แก่ผู้อ่านยอมรับได้ว่าตวัละครในเรืองจะไม่สามารถแยกแยะเพศได้อย่างชดัเจนต่อเมือความ
จริงทีถกูซอ่นเร้น  

การปลอมตัวของรมิดามีแม้รายละเอียดจะแตกต่างกับธันวาแต่
วตัถุประสงค์เหมือนกันคือการเผยให้เห็นความเป็นเพศตรงข้ามกับเพศสรีระของตนเอง และขจดั 
กลบเกลือนซ่อนเร้นเพศทีแท้จริงของตนให้แนบเนียน  รมิดาอาศยัการสวมเสือผ้าเพศตรงข้าม
ประกอบกบัการแสดงกิริยาทา่ทางแบบผู้ชาย เพือกลบเกลือนความเป็นหญิง เน้นการปกปิดส่วนที
จะแสดงความเป็นหญิงซ่อนเร้นให้ไม่ชัดเจน รวมไปถึงกิจกรรมทีพยายามแสดงออกให้สดุโตง่คือ
การตอ่ยมวย เป็นต้น ส่วนธันวาก็ใช้เสือผ้าเพศตรงข้ามและการแสดงกิริยาท่าทางแบบผู้หญิง แต่
ธนัวาต้องเน้นการเปิดเผยให้เห็นสรีระความเป็นหญิงทีถกูแตง่เตมิเสริมแตง่ขนึมาการเสริมหน้าอก 
แตง่หน้า ขจดัสิงทีแสดงให้เห็นถึงความเป็นชายออกไป เช่น โกนนวดเครา แว๊กซ์ขนหน้าแข้ง เป็น
ต้น  

ผลทีได้รับจากการเปลียนรูปลกัษณ์นีมีผลตอ่การเติมเต็มความปรารถนา
ของลกูทีไม่ได้ขาดความรักความเอาใจใส ่เพียงแตต้่องการความพร้อมแบบครอบครัวคนอืน เมือร
มิดาสวมบทบาทเป็นพ่อไปรับแมนยทีูโรงเรียน เด็กชายรู้สกึภาคภูมิใจทีตนเองไม่ได้เป็นแปลกแยก
ในสายตาเพือนๆ อีกต่อไป รมิดาเองก็ภูมิใจในการสวมบทบาทพ่อให้แก่ลูกชายเพือทดแทนสิงที
ขาดหายไปและเตมิเตม็ความรู้สกึให้แก่ลกูชาย 

แมนยูฟังไม่ค่อยเข้าใจแต่เด็กชายชอบทีแม่ดาแต่งตวัเป็นผู้ชาย..ชอบทีแม่..
กลายเป็นพอ่ 

เด็กชายสนุกมากอยากให้แม่แต่งตวัเป็นผู้ ชายบ่อยๆ เด็กบอกว่าจะได้เป็น
ผู้ชายเหมือนแมนย ู

(โสภี พรรณราย, 2551:  323) 
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ความคลุมเครือในรูปลักษณ์จําแลงกลบัไม่มีความหมายในสายตาของ
เด็ก ปฏิกิริยาของเด็กกลบัมองความคลมุเครือนีโดยปราศจากอคติตา่งจากผู้ ใหญ่ ตวัละครแมนยู
เด็กชายทีรมิดารับเลยมาตงัแตเ่ด็กรู้สึกสนกุกบัการเปลียนรูปลกัษณ์เป็นชายบ้างหญิงบ้างของรมิ
ดา เด็กชายชอบความเป็นแม่ความอ่อนโยนของแม่ ขณะเดียวกันก็ชอบความห้าวหาญ เก่งกล้า
เรืองหมัดมวยของพ่อ ซึงทังสองรวมอยู่ในตัวรมิดาคนเดียวซึงสามารถแทนทีกันได้ อาศัยการ
ผลดัเปลียนเครืองแตง่กายของตา่งเพศเป็นเครืองกําหนดความแตกตา่งทางเพศเท่านนั 

 “ฮะ...ชกกบัแมด่า” 

“แมด่าเป็นผู้หญิงนะ” สริุยนวา่ 

แมนยหูวัเราะ “แมด่าเป็นพอ่...” 

เด็กชายรู้วา่...แมด่าสามารถเป็นผู้ชายได้...เป็นพอ่ก็ได้  

                                                            (โสภี พรรณราย, 2551:  37) 

ปฏิกิริยาของเด็กทียงัไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างทางเพศได้กลบั
มองการสวมเสือผ้าผู้ ชายไม่ใช่ความคลุมเครือแต่เป็นสิงทีอธิบายได้ด้วยทฤษฎีจิตวิเคราะห์
ของฌาคส์    ลาก็อง (1977:  193) ว่าด้วยการพฒันาการทางจิตและการรับรู้ของเด็กอาจแบ่งได้
กว้างๆ เป็น 2 ระยะ ระยะแรกเรียกว่า Presymbolic stage หรือขนัตอนก่อนสญัลกัษณ์ ในช่วงนี
เด็กจะรับรู้ว่าตนเป็นส่วนหนึงของแม่และยงัไม่อาจแยกแยะตวัเองจากแม่ได้ ระยะนีเด็กจะยงัไม่
รับรู้ถึงความหมายของสญัลกัษณ์ตลอดจนกฎเกณฑ์ตา่งๆ เนืองจากมโนทัศน์เกียวกบัการจําแนก
สิงตา่งๆ ออกจากกนัหรือการแบง่แยกตวัเองจากผู้ อืนยงัไม่อยู่ในสญัชาตญาณของเด็ก จนกระทงั
ย่างเข้าสู่ระยะ Symbolic stage หรือขนัสญัลกัษณ์ เด็กจึงเริมรับรู้ “กฎเกณฑ์ของพ่อ” หรือวินัย
ทางสงัคม พร้อมทีจะเริมทําความเข้าใจภาษาทีตงัอยู่บนพืนฐานของการเปรียบต่างระหว่างของ
สองสิง ดงันนักรณีของแมนยูน่าจะอยู่ในช่วงการเปลียนผ่านจากระยะก่อนสญัลกัษณ์ไปสู่ระยะ
สัญลักษณ์ กล่าวคือแมนยูยังไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างวิถีของเพศสภาพของ
หญิงกับชายออกจากกันได้ อาศยัความแตกต่างภายนอกเป็นเครืองตดัสินความเป็นหญิงหรือ
ความเป็นชายเท่านนั แต่อย่างไรก็ตามแมนยก็ูยินดีทีจะเปิดรับและเรียนรู้ความแตกต่างจากการ
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บอกกล่าวหรือสงัสอนจากบคุคลรอบข้าง จงึไมแ่ปลกทีแมนยยูงัคงสนกุกบัการเปลียนรูปลกัษณ์ไป
มาของรมิดาได้ ไม่รู้สึกว่าแม่ดาเป็นกะเทย ตอ่เมือหากมีการเรียนรู้และเติบโตรู้จกัความแตกต่าง
ระหวา่งสองเพศมากขนึทศันะของแมนยทีูมีตอ่แมด่าและพอ่ดาบอาจเปลียนแปลงไป 

ท่าทีของศลัย์เป็นตวัแทนชายแท้ทีมักจะดถููกความเป็นหญิงทีพยายาม
ละเมิดออกนอกกรอบเพศสถานะ ศัลย์มองการสวมบทบาทพ่อของรมิดาเป็นเรืองน่าขํา และ
หวัเราะเยาะใส่ ทําให้รมิดาเสียความมนัใจและอบัอาย ความคลุมเครือทางเพศโดยการปลอมตวั
จําเป็นต้องอําพรางความเป็นหญิงไว้ภายใน หากเมือแสดงตัวตนออกมาจนเป็นทีจับจ้องในที
สาธารณะจะไมเ่กิดประโยชน์แก่รมิดาแล้วยงัอาจทําให้ดปูระหลาดในสายตาผู้ อืน สายตาของศลัย์
ทีเป็นตวัแทนของความเป็นชายแท้จบัจ้องมาอย่างมีอคติทางเพศตอ่เพศหญิง ไม่สามารถต่อรอง
กับความเป็นชายได้ แม้จะพยายามทําให้รูปลักษณ์ภายนอกคล้ายผู้ ชาย แต่ศลัย์ยังคงเห็นว่า
ความเป็นแม่ของรมิดาไม่สามารถทดแทนหน้าทีพ่อได้ กล่าวคือ หน้าทีของแม่เป็นผู้ เลียงดใูห้ลูก
เจริญเตบิใหญ่ขนึเทา่นนั แตห่น้าทีในการสงัสอนจะต้องเป็นหน้าทีของเพศพอ่ 

ปฏิกิริยาการจ้องมองจบัผิด ในกรณีของศลัย์ทราบว่าเจ้าของรูปจําแลง
นนัเป็นรมิดาแตง่ตวัเป็นชายเพือให้แมนยรูู้สึกวา่รมิดาสามารถทดแทนพอ่และแมที่แท้จริงของแมน
ยไูด้ ศลัย์เห็นว่าสิงทีรมิดาทํานนัเป็นเรืองน่าขนั เหมือนเป็นการแสดงตลกจึงล้อเลียนรมิดาว่าเป็น
คณุพ่อหวานแหวว เป็นหญิงก็ไม่ใช่ชายก็ไม่เชิง ดหูมินดแูคลนว่าเหมือนเป็นเพศทีสาม  ตําต้อยใน
สายตาของชายแท้อยา่งเขา  

“ฉนัเป็นทงัพอ่ทงัแม่” 

“พอ่” เขาหวัเราะเยาะ 

“คณุศลัย์ อยา่มาหวัเราะเยาะใสห่น้าฉนันะ” 

“จะเป็นพอ่...เอวบางร่างน้อยจะเป็นพอ่” 

“ฉนัเป็นทงัพอ่และแมไ่ด้” 
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“อยากเป็นคณุพอ่หวานแหวว...” แล้วหวัเราะ   

(โสภี พรรณราย, 2551:  316-317) 

เขาจงึมาทวงสิทธิความเป็นน้าแท้ๆ ของแมนย ูจะรับแมนยไูปเลียงแทนที
จะให้รมิดาทีเขาดแูคลนเลียงหลานชายเขาตอ่ไป ในกระบวนการเลียงดอูบรมสงัสอนของรมิดา ใช้
ความเป็นแมใ่นการเลียงด ูมีความมนัใจในการดแูลเด็กด้วยความรักความอ่อนโยน เป็นคณุสมบตัิ
ของแม่ทีดี ในตอนทีแมนยูประสบอบุตัิเหตใุนโรงเรียน แมนยรู้องไห้เจ็บตามประสาเด็ก รมิดาเห้น
ดงันนัจงึเข้าไปปลอบ แตศ่ลัย์กลบัตําหนิรมิดา 

“ฉนัต้องการให้กําลงัใจเด็กไมใ่ช่ให้เด็กทําใจ” 

ศลัย์แคน่หวัเราะ “คณุก็แบบน.ี..วิธีเลยีงเด็กไมเ่หมือนกนั” 

“ฉนัเป็นผู้หญิง ฉนัดแูลแกได้ดีกวา่ผู้ชาย” 

“เด็กผู้ชายต้องให้ผู้ชายเลยีง” 

“ขืนให้คณุเลยีงคณุเก่งแตพ่ดูขูใ่ห้เด็กตกใจ...แทนทีจะปลอบ...” 

                                                            (โสภี พรรณราย, 2551:  123) 

มมุมองการเลียงดทีูตา่งกนัทําให้เป็นประเด็นทีศลัย์จะใช้ดงึหลานชายให้
มาอยู่ในปกครองของตนเอง เขาต้องการเลียงดแูทนสีดาพีสาวของเขาทีเป็นแม่แท้ๆของเด็กชาย 
ในสายตาของศลัย์กลับมองตรงข้าม พยายามทีจะใส่ความคิดแบบชายเป็นใหญ่ให้แก่เด็ก ไม่
สนใจเรืองความรู้สกึแตจ่ะให้เดก็ยอมรับความจริง คดิวา่การเลียงดแูบบรมิดาจะทําให้เดก็โตขนึมา
ออ่นแอ ไมก่ล้าเผชิญกบัความผิดหวงัเจ็บปวด ฝ่ายรมิดาก็มองวา่ควรเลียงดดู้วยความทนถุนอมให้
เด็ก คอ่ยๆโตอย่างออ่นโยนจะทําให้เด็กเป็นคนดีน่ารัก การเลียงดูแบบของศลัย์นนัจะยิงตอกยําให้
เดก็เจ็บปวดเสียใจยิงขนึ  

รมิดาถกูศลัย์ตอ่ว่าโจมตีเรืองการเลียงดวูา่การเลียงดขูองเธอจะทําให้เด็ก
อ่อนแอ รมิดาหาทางออกตอบโต้การเลียงดูของศลัย์โดยการให้เธอสวมบทบาทเป็นพ่อสอนมวย
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ให้แก่ลูก เพือทีจะทําให้แมนยูแกร่งกล้า  แต่แล้วการสงัสอนของรมิดากลับไม่ได้ผล ซํายังทําให้
ศลัย์ตําหนิเรืองการเลียงดขูองเธออีก 

ไม่ไหว...สอนเด็กก้าวร้าว ...เด็กแค่ห้าขวบสอนชกมวย...ผู้ หญิงคนนัน
ประสาทหรือเปลา่... 

ในความคิดของศลัย์...เด็กดีควรเรียนดนตรี...เรียนภาษา...และเล่นสนุก...
เขาไมเ่ห็นด้วย...แตข่ณะเดียวกนัเขาก็ไมต้่องการเห็นหลานชายออ่นแอ 

“แมนยจูะไปชกกบับอย!” 

ศลัย์บอกว่า “ทําไมไม่เจรจาอย่างสนัติก่อนละ่...เรืองชกต่อยไว้ทีหลงั น้าไม่
อยากเห็นแมนยอูอ่นแอถกูเพือนรังแก แตต้่องไมก้่าวร้าวชกตอ่ยกบัเพือน...”  

(โสภี พรรณราย, 2551:  316-317) 

นกัเขียนยงัตกอยู่ในกับดกัมายาคติความเป็นชาย รมิดาต้องการแทนที
พ่อโดยการสงัสอนให้แมนยูสู้คน แต่การสงัสอนของรมิดาก็ตกอยู่ในคือเป็นเพศทีต้องใช้กําลังใน
การตดัสิน กล้าหาญ รู้จกัปอ้งกนัตวั รมิดาจึงแตง่ตวัเป็นชายรับหน้าทีพ่อดาบสอนแมนยตูอ่ยมวย 
แมนยูจะได้กล้าเผชิญหน้ากับคนทีมีกลันแกล้งได้ ซึงตรงข้ามกับการสังสอนความเป็นชายแบบ
ของศลัย์ทีเป็นชายแท้จะสอนแมนยใูห้รู้จกัเหตผุลใช้สติในการแก้ปัญหา จะเห็นได้ว่าผู้หญิงในร่าง
จําแลงพยายามจะต่อรองกบัความเป็นชาย แตก็่ไม่สามารถก้าวพ้นออกจากมายาคติทางเพศทีมี
ตอ่เพศชายได้เสียเอง ความย้อนแย้งเกิดขึนแทนทีจะเป็นการตอ่รองให้เกิดความเท่าเทียมกนักลบั
ทําให้ร่างจําแลงนนัดอิูหลกัอิเหลือ กลายเป็นความนา่ขนัสําหรับผู้ ทีอยูใ่นสถานะชายจริงหญิงแท้  

อย่างไรก็ตามการอบรมสงัสอนในฐานะของพ่อทงัรูปแบบของรมิดาหรือ
ศลัย์ก็ตามยงัคงตอกยํา เรืองของความเป็นพ่อทีดี ตามทีสงัคมต้องการ เมือเทียบกับผลงานวิจยั
การศกึษาเรือง พ่อ ในสงัคมไทย แสดงให้เห็นคณุสมบตัิทีสงัคมคาดหวงัในตวัของพ่อ ประกอบไป
ด้วยคณุลกัษณะ 5 ประการคือ เป็นพ่อทีดีให้ความรักความอบอุน่ แนะนํา อบรมและให้การศกึษา
แก่บุตรอย่างดี ข้อสอง เป็นผู้ นําทีดีมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ข้อสาม เป็นตัวอย่างทีดีแก่
สมาชิกในครอบครัวขยนัทํางาน ประกอบอาชีพสจุริต ไม่มวัสมุอบายมขุ ข้อสี เป็นสามีทีดีซือสตัย์
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ตอ่ภรรยา ข้อสดุท้ายเป็นพลเมืองดีของสงัคมเสียสละเพือสงัคม (เฉลียว บรีุภกัดี และคณะ, 2526 : 

78-79) การเลียงดขูองทงัสองฝ่ายก็ยงัคงสอดคล้องตามกรอบอนัพึงประสงค์ของสงัคมในเรืองของ
อดุมคติทีมีตอ่พอ่  

3.3.1.2  การเผยตัวตนกับการยอมรับของสังคม 

ในเรืองคุณแม่จําแลง ธันวาในคราบของแอนนาสร้างความภูมิใจให้แก่ลกูชาย
โดยการยอมแสดงละครในงานโรงเรียนความคาดหวงัของเด็กชายเป็นเงือนไขให้ธันวาไม่กล้า
ปฏิเสธ และแล้วในงานโรงเรียนก็เป็นจดุทีทําให้แอนนาถกูเปิดเผยว่าเป็นธันวาปลอมตวัมา ธนัวา
อบัอายแต่ปอโต้เสียใจยิงกว่าทีถูกหลอก เหตุการณ์ชุลมุนในงานโรงเรียนทําโทษหลอกลวงครัง
ยิงใหญ่นี สงัคมพิพากษาทนัทีว่าสิงทีธันวาทําเป็นสิงทีเลวร้าย ลกูชายเสียใจรับไม่ได้หนีออกจาก
งานไป ธันวาไม่สามารถควบคมุความวุ่นวายนีได้ นกัเขียนสร้างให้ฉากการเผยตวัตนของธันวา
เป็นเหมือนการลงโทษทีสงัคมมีให้แก่ผู้ ทีอยูน่อกรีตนอกกฎทางสงัคม 

อย่างไรก็ตามอีกนยัหนึงการเผยตวัของธันวาเป็นการคลีคลายปัญหาความตึง
เครียด ความคาดหวังของสังคมและทําให้ลูกได้รู้จักการยอมรับความเป็นจริงของครอบครัว 
(coming of age) ปอโตได้รู้ความจริงว่าแมไ่มไ่ด้อยูใ่นครอบครัวเดียวกนัอีกแล้ว ปอโต้ก็ได้รู้จกัแม่
ทีแท้จริง การสวมบทบาทเป็นแม่ของธันวาไม่ได้เป็นการทําเพือตวัเขาเอง ปอโต้ได้รับรู้ว่าพ่อของ
เขารักทุ่มเทและทําทุกอย่างเพือลูกได้ เพียงเพืออยากจะประคองครอบครัวเลียงเดียวของเขาให้
สามารถดําเนินตอ่ไปได้อยา่งเข้มแข็ง  

สงัคมอาจจะยงัยอมรับการสวมบทบาทลกัษณะทีใช้การปลอมตวัไม่ได้ในตอน
แรก แตเ่มือเหตกุารณ์คลีคลายไปแล้วกลบัจะได้เห็นความรักทีซ่อนอยู่เบืองหลงัเป็นความรักของ
พ่อทีมีต่อลูกอย่างยิงใหญ่ ทียอมลงทุนเปลียนแปลงชีวิตของตนเองเพือลูกชายได้ นกัเขียนเปิด
โอกาสให้มีช่องทางในการคิดและตดัสินการกระทําของตวัละคร โดยใช้ข้อแม้ทางสงัคมมากํากับ
หรือใช้ความคณุคา่การกระทําของตวัละครมาตดัสินว่าทงัหมดนนัเป็นความถกูต้องหรือความผิด
กนัแน่ นวนิยายเปิดโปงให้เห็นถึงมายาคติเกียวกบัเรืองครอบครัวทีถวิลหาความพร้อมหน้าพร้อม
ตาของคนในครอบครัว เปิดโปงมายาคติทีสังคมเห็นว่าพ่อแม่ทีดีควรทําตวัอย่างไร จําเป็นต้อง
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เคร่งครัดตามคูมื่อตําราทฤษฎีการเลียงลกูหรือไม่ ธันวาได้ทดลองใช้การเลียงดทูงัสองรูปแบบให้
ได้เห็น และเน้นยําให้เห็นวา่หน้าทีพ่อแม่นนัไม่ได้ถกูจํากดัหยดุนิงไว้ทีเพศใดเพศหนึงเสมอไป แต่
สามารถเลือนไหลไปตามความเหมาะสมของสถานการณ์ 

ในเรืองคุณพ่อหวานแหวว  รมิดา สร้างตวัตนขนึใหม่ให้สอดคล้องกบัคา่นิยม
ของสังคมเรืองการมีครอบครัวทีสมบูรณ์พ่อ แม่ ลูก  ครอบครัวทีสมบูรณ์แบบเติมเต็มความ
ปรารถนาของรูปแบบความรักต่างเพศ แมนยูขาดพ่อต้องการมีพ่อเหมือนคนอืน ด้วยเหตุผลที
แมนยใูห้วา่ “บอยว่าแมนยทํูาไม...บอกว่าแมนยไูม่มีพ่อ มีแตแ่ม่ออ่นแอ สู้พ่อบอยก็ไม่ได้พ่อบอย
เป็นผู้ชายแข็งแรงเป็นนกัมวย...แมนยอูยูก่บัแมผู่้หญิง แมนยตู้องเป็นกะเทยเป็นลกูไม่มีพ่อ” (โสภี 

พรรณราย,  2551:  7) รมิดาจึงต้องการเติมเต็มความปรารถนาของเด็กด้วยการใช้รูปจําแลง
ปิดบงัความเป็นหญิงเอาไว้และแสดงออกว่าเป็นชายโดยการเปลียนเสือผ้าเป็นเพศตรงข้าม การ
จะทําให้ได้รับการยอมรับว่าจะสามารถเลียงดแูมนยูได้ต้องอาศยัหลกัฐานทีจะยืนยนัความเป็น
มืออาชีพอย่างเต็มภาคภูมิคือการสมคัรแข่งขนัเชฟมือทองทีมีกติการับเฉพาะผู้ ชายเท่านนั รมิดา
จึงต้องปลอมเป็นชายแสดงตวัในทีสาธารณะ แม้ว่าคนทวัไปจะเห็นว่าเป็นชายแตค่นทีรู้จกักับรมิ
ดาก็รู้วา่เป็นหญิง การแข่งขนัจึงไม่สามารถให้รมิดาชนะได้เนืองจากละเมิดกตกิา ทงันีการลงโทษ
เช่นนีสะท้อนให้เห็นว่า การละเมิดต่อสังคมหรือคนภายนอกจะได้รับการลงโทษทีเป็นรูปธรรม
มากกว่าคนใกล้ชิด รมิดาทําผิดกติกาทีสงัคมกําหนดให้ แม้ว่าริมกาจะมีความสามารถเพียงใด 
แต่ไม่ถูกต้องไม่เคารพกติกาของสังคม ก็จะไม่ได้รับการยอมรับอยู่ดี อีกทังสังคมยังให้ทีทาง
โอกาสและสิทธิแก่ผู้ชายมากกวา่ผู้หญิง กรณีของรมิดาจงึไม่สามารถให้ได้รับรางวลัตามทีกําหนด
ไว้ได้  

การทําอาหารของผู้หญิงทีไม่ได้ออกไปทํางานนอกบ้านถูกโยงเป็นภาระหน้าที
โดยเฉพาะของผู้หญิงทีผูกโยงกับการเป็นแม่หรือภรรยา เมือสงัคมเปลียนแปลงไปเปิดโอกาสให้
ผู้หญิงต้องออกไปทํางานนอกบ้านไม่จําเป็นต้องอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือนอย่างสมัยก่อน กิจวัตร
ประจําวันกลายเป็นดําเนินชีวิตอยู่นอกบ้านตลอดกิจวัตรในบ้านถูกลดทอนลง อาจเป็นการ
รับประทานอาหารนอกบ้าน การประกอบอาหารในครัวเรือนเป็นเพียงอุ่นอาหารสําเร็จรูป ลด
ขนัตอนการเตรียมและปรุงทียุ่งยากลง อย่างไรก็ตาม การกลบัมาทําอาหารของหญิงทีทํางานนอก
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บ้านไม่ได้มีลกัษณะทีเป็นกิจวตัรประจําวนั แตเ่ป็นการใช้เวลาทีว่างเว้นจากการทํางานเป็นวิธีการ
ทีระบบปิตาธิปไตยใช้ผลกัดนัให้ผู้หญิงกลบัเข้าครัวอย่างแนบเนียน หยิบยืนความหมายใหม่ทาง
วฒันธรรมให้กิจกรรมการเข้าครัวหมายถึงความรักทีมีตอ่ครอบครัวไมใ่ช่ภาระหน้าทีอีกตอ่ไป ส่วน
การปรุงอาหารในทีสาธารณะหรือยึดเป็นอาชีพกลับถูกมอบให้ผู้ ชาย  (ชาตรี ลีศิริวิทย์, 2544:  

163) 

  รมิดาเป็นตวัแทนของหญิงสมัยใหม่ใช้ฝีมือด้านการทําอาหารผลักดนัตวัเองให้
ก้าวออกไปสู่สังคมภายนอก ไม่ใช้พืนทีครัวเพือบุคคลในครอบครัวเท่านันยังยึดอาชีพเชฟใน
ร้านอาหารของตนเองเปลียนกิจวตัรประจําวนัในบ้านออกไปเป็นอาชีพทีหาราย ถึงกระนนัการทีรมิ
ดาสามารถออกไปมีบทบาทเสมอกับผู้ ชายก็ตาม ความสามารถฝีมือของรมิดานนัก็ถ่ายทอดมา
จากเพศชายในเรืองคือพ่อของเธอนันเอง จะเห็นว่าความพยายามในการต่อรองอัตลักษณ์ของ
ผู้หญิง ยงัคงต้องตกเป็นรองผู้ชาย 

การทํางานบ้านจากเดิมทีถูกกําหนดไว้ให้เป็นงานของ “แม่บ้าน” ผู้ชายเป็นผู้ มี
อํานาจควบคมุสงัการและหาเลียงคนในครอบครัว งานบ้านไม่ใช่งานของผู้ชาย  แตใ่นมุมมองสตรี
นิยมหลังสมัยใหม่ปฏิเสธการกําหนดหรือการนิยามความเป็นหญิง ความเป็นแม่ เพราะนิยาม
ความเป็นหญิงถูกกําหนดจากความเป็นชาย จึงลดอํานาจแบบชายเป็นใหญ่ แล้วเน้นให้เห็น
คณุคา่ความเป็นหญิง กําหนดนิยามความเป็นหญิงจากกิจกรรมประสบการณ์และวฒันธรรม  เพ่ง
พิจารณาเชิงสังคมมากกว่าชีวภาพ (นาถฤดี เด่นดวง, 2552 : 30-31) ดังนนั ความคิดดงักล่าว
เปลียนแปลงไปกลายเป็นการทํางานบ้านถกูมองว่าไม่ใช่การถูกกดขี แต่เป็นการแบง่หน้าทีกนัทํา 
เป็นการแบ่งให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมกนั ผู้หญิงออกไปทํางานข้างนอกบ้านได้ ผู้ชายกลบั
เข้ามาทํางานบ้านได้เช่นกัน ไม่จําเป็นต้องแยกหน้าทีตามเพศสรีระออกจากกันอย่างเด็ดขาด 
ในนวนิยายส่วนหนึงก้ได้ทําให้เห็นเชน่นนั และพยายามทําให้เห็นทงัในแง่ดีและแง่ไม่ดี ในด้านทีดี
คือทําให้เห็นความผ่อนคลายในการเปิดพืนทีให้ผู้ ชายผู้ หญิงสามารถสลับบทบาทหน้าทีกันได้ 
สงัคมก็จะมองเห็นความก้าวหน้าของผู้หญิงทีสามารถยืนหยดัได้ด้วยตนเองเป็นภาพลกัษณ์ของ
ผู้หญิงทํางานยคุใหม่ ส่วนผู้ชายเข้ามาช่วยแบง่เบาภาระงานบ้านเป็นภาพลกัษณ์พ่อบ้านทีอบอุ่น 
อย่างไรก็ตามนวนิยายโรมานซ์ก็ยังก้าวไม่พ้นกรอบทีเข้มแข็งของสงัคมทียงัคงตรึงกรอบแนวคิด
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เรืองเพศสภาพแบบเดิมๆ  แม้นวนิยายจะใช้การสวมบทบาทเพศตรงข้ามเข้ามาช่วยให้เห็นชดัเจน
ขนึในเรืองของการปรับเปลียนบทบาททางสงัคม แตก็่ยงัไมส่ามารถนําไปสูอิ่สรภาพของตวัละครได้
อยา่งแท้จริง  

  รมิดาแม้จะพยายามสร้างความน่าเชือถือโดยเข้าประกวดเชฟมือทอง การตดัสิน
ของกรรมการแสดงให้เห็นว่ารมิดาเป็นฝ่ายชนะ เพราะทําอาหารได้ถูกใจกรรมการ อาหารถูกชิม
และเป็นทีพอใจมากทีสุด แต่ผลการตัดสินก็ยังคงให้รมิดาไม่ได้รางวัลชนะเลิศเพราะรมิดาผิด
กติกาในเรืองข้อบงัคบัให้ผู้สมคัรเป็นชายเท่านนั กรรรมการทราบความจริงในข้อนีจึงไม่สามารถ
ให้รมิดาชนะเลิศได้ กติกาในการแข่งขดัเปรียบเสมือนกฎของสงัคมทีถกูกําหนดโดยผู้ชายซึงยงัคง
บงัคบัให้พืนทีเฉพาะผู้ชายเป็นผู้ นํา ไม่ว่าจะอาชีพใดก็ตาม ผู้ชายก็ยงัอยู่ในฐานะของผู้ นํา ผู้ มีสิทธิ
อนัชอบธรรม  แตก็่ถือว่าเป็นการเผยให้เห็นเจตจํานงของผู้หญิงและผู้ชายทีมีการเปลียนแปลงไป 
ถือเป็นการหยังเสียงว่าสังคมยอมรับและพร้อมทีจะเปิดโอกาสให้กับบทบาททางเพศที
เปลียนแปลงไปนนัหรือไม่ แม้ว่าจะไมย่อมรับทงัหมดแตก็่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความปรารถนาที
จะให้มีปรากฏการณ์แบบนีขนึ เพือลดทอนความตงึเครียดในเรืองการกีดกนัทางสงัคมความไม่เท่า
เทียมกนัในเรืองเพศ อคตทิางเพศหรือการกดขีทางเพศให้บรรเทาเบาบาง 

3.3.2  เชือชาติและชนชัน : พันธนาการทางสถานภาพในการควบคุมการ
แสดงออก 

 ตําแหน่งทีทางของผู้ ชายและผู้หญิงถูกกําหนดไว้แตกต่างกัน ในสังคมแบบปิตาธิปไตย
(Patriarchy)ผู้ ชายมีอํานาจในการตัดสินใจ อํานาจตกอยู่ ทีผู้ ชายเป็นผู้ นําครอบครัวเช่นสังคม
ตะวนัตก หรือสงัคมจีน เป็นต้น ต่างจากสงัคมแบบมาตาธิปไตย(Matriarchy)วฒันธรรมและการ
ปกครองทีให้เพศหญิงเป็นศนูย์กลาง เป็นวฒันธรรมทีเกียวพันกับการให้กําเนิด การเลียงดู  และ
ประกอบพิธีกรรม จะเห็นได้จากสงัคมชนเผ่าหรือสงัคมดงัเดิม ทีมีการแต่งงานเอาแรงงานผู้ชาย
เข้าบ้านฝ่ายหญิง ระบบเครือญาติจึงเป็นบริบทสําคญัต่อการกําหนดความสมัพนัธ์ทางเพศในแต่
ละเชือชาตแิละชนชนัด้วย 
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ปราณี วงษ์เทศ (2549: 68-81) กล่าวถึงความสําคญัของระบบสืบสกุลในภูมิภาคเอเชีย
อาคเนย์ไว้ว่ามีความซบัซ้อนเป็นแบบระบบสืบสกุลทงัสองฝ่าย (bilateral system) คือระบบเครือ
ญาติทีใช้กฎการสืบสายทงัฝ่ายพ่อและฝ่ายแม ่อยูบ่นพืนฐานความเชือวา่ทงัสองเพศสนบัสนนุเติม
เตม็กนัและกนั สตรีเพศ มีบทบาทการเป็นแมด่แูลบ้าน บรุุษเพศ เป็นพอ่ผู้หาเลียงครอบครัวทงัสอง
เพศได้รับการให้คุณค่ามีบทบาทสนับสนุนกัน ในสังคมดงัเดิมของอุษาคเนย์เป็นสถานภาพของ
ผู้หญิงทีเท่าเทียมกนักบัผู้ชาย ซึงแตเ่ดมิสงัคมไทยเป็นลกัษณะการสืบสกลุแบบดงักลา่ว แตเ่มือรับ
อดุมการณ์ของระบบชายเป็นใหญ่ของรัฐทีครอบงําโครงสร้างครอบครัวในสงัคมสมยัใหม่ การรือ
ถอนบริบททางวฒันธรรมของผู้หญิงและของผู้ชายให้มีการแบ่งแยกหน้าทีอย่างชดัเจนตงัแตส่มยั
รับเอาวฒันธรรมตะวนัตกเริมจากสมัยรัชกาลที 5 เป็นต้นมา จนถึงการปฏิรูปประเทศให้มีความ
ศิวิไลซ์ทดัเทียมกบัอารยประเทศในสมยัจอมพลป.พิบูลย์สงครามผ่านนโยบายรัฐนิยม ชนชนัสูงที
รับเอาแนวคดิตา่งชาติมาใช้สร้างความทนัสมยัให้แก่ประเทศ อีกทงัความเชือทางศาสนาพทุธทีให้
ความสําคญักับผู้ ชายเป็นผู้ สืบทอดศาสนาเข้ามามีอิทธิพลเหนือศาสนาดงัเดิมการนับถือผีทีใช้
ผู้ หญิงเป็นสือในการประกอบพิธีกรรม ยิงสนับสนุนทําให้ความสําคัญของชายหญิงมีความ
แตกตา่งกนัมากขนึ แม้วา่จะเป็นการสืบสกลุแบบทงัสองฝ่ายก็ตาม การจดัตําแหน่งทีทางของชาย
หญิงในสงัคมไทยภายใต้อุดมการณ์ชายเป็นใหญ่จึงเน้นให้ความสําคญักับผู้ชายมากกว่าผู้หญิง
ยงัคงสืบเนืองมาจนถึงปัจจบุนั 

สงัคมไทยประกอบไปด้วยความหลากหลายของผู้คนทีอพยพเข้ามาตงัรกราก และอาศยั
อยู่ทํามาหากินสร้างเนือสร้างตวัในผืนแผ่นดินไทย แนวความคิดเรืองเชือชาติ(race)และชนชนั
(class)เกียวข้องสมัพนัธ์กนักบับทบาทหน้าทีทางเพศของบคุคลในแตล่ะสงัคม กล่าวคือความคิด
ความเชือในแต่ละเชือชาติ  แต่ละชนชันมีผลต่อการกํากับความเป็นชายความเป็นหญิง 
ความสําคญัของเพศหญิงหรือชายมีความแตกต่างกนั ในบริบทวฒันธรรมทีตา่งกนั ในการศกึษา
เรืองการสวมบทบาทเพศตรงข้ามในนวนิยายโรมานซ์ใช้ประเดน็ข้อจํากดัของเชือชาตแิละชนชนัมา
เป็นเงือนไขในการแสดงบทบาทของตวัละคร ในการศึกษาผู้ วิจัยเลือกนวนิยายเรืองเจ้าสัวน้อย 
(2543) และโสมส่องแสง(2532) มาแสดงให้เห็นถึงความคิดความเชือเรืองเชือชาติชนชนัมีผลต่อ
การแสดงออกเรืองเพศเป็นอยา่งยิง  
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  3.3.2.1 เจ้าสัวน้อย: ความเป็นจีนทีถูกแช่แข็งกับอคตทิางเพศ 

ภาพลกัษณ์คนจีนสยามในนวนิยายถ่ายทอดตวัละครชาวจีนผา่นตวัละครชายจีน
ผู้ มีคณุธรรมทีเข้ามาประสบความสําเร็จทางธุรกิจ คนจีนเข้ามาและยอมรับการอยู่ร่วมกันกบัคน
ไทยในประเทศไทยได้(เพ็ญนภา หมอนสะอาด , 2550) ภายใต้ความคิดเรืองการเข้ามาพึงพระ
บารมีของพระเจ้าอยู่หัว และการเป็นหนีบุญคุณต่อแผ่นดินทีเข้ามาตังรกรากจนประสบ
ความสําเร็จ แต่อย่างไรก็ตามชาวจีนมักถูกคนไทยมองเป็นภาพเหมารวมว่าเป็นกลุ่มคนทีขยัน
ขนัแข็งแตก็่เอาเปรียบคนไทย แสวงหาประโยชน์จากเมืองไทยจนได้ดบิได้ดี และคนจีนก็มองวา่คน
ไทยขีเกียจ รักสนกุรักสบายไมเ่อาการเอางาน  

เรืองเจ้าสัวน้อย นวนิยายของโสภี พรรณรายตีพิมพ์ครังแรกเมือพ.ศ. 2543 และ
ถกูนําไปสร้างเป็นละครโทรทศัน์สถานีโทรทศัน์กองทพับกช่อง 7 เป็นเรืองราวของครอบครัวชาวจีน
ทีอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทย เจ้าสวักิมซวัไม่ยอมรับมรกตลูกสะใภ้คนไทย แตเ่จ้าสวัสนิทลูก
ชายขอให้ยอมรับเพราะมรกตกําลงัจะมีลกูด้วยกนั เจ้าสวักิมซวัจึงตงัเงือนไขว่าถ้าหลานทีเกิดมา
เป็นชายก็จะอนโุลมให้แตห่ากเป็นหญิงจะต้องออกไปจากครอบครัวทงัแม่และลกู และแล้วเมือเด็ก
เกิดเป็นหญิง เจ้าสวัสนิทตงัชือว่าพิมพ์ชนก หรือตีน้อย เจ้าสวัสนิทตดัสินใจบอกกบัเจ้าสวักิมซวัว่า
ลกูเกิดมาเป็นชาย และเลียงดใูห้เป็นชาย ก่อนทีจะส่งให้ไปเรียนตอ่ตา่งประเทศ เมือกลบัมาเจ้าสวั
น้อยเข้ามารับดูแลธุรกิจของครอบครัว เจ้าสัวกิมซัวภูมิใจในตัวหลานชายมากจึงอยากจะให้
แต่งงานมีครอบครัว เจ้าสัวน้อยบ่ายเบียง จนทําให้เจ้าสัวกิมซัวสงสัยว่าเป็นหลานชายจะเป็น
เบียงเบนทางเพศ เพราะไม่สนใจผู้หญิงทีแนะนําให้ จนกระทงัเจ้าสวักิมซวัถกูลกัพาตวั เจ้าสวัน้อย
รีบนําเงินไปไถ่ตวัแตก่ลบัถกูโจรจบัตวัไว้อีกคน ความลบัเรืองปลอมตวัเป็นหญิงถกูเปิดเผย เจ้าสวั
กิมซวัยอมรับวา่มีหลานกตญั จูะเป็นเพศใดก็ได้ 

ความเป็นจีนสยามในนวนิยายเรืองเจ้าสวัน้อยแบง่เป็น 2 มิติ คือความเป็นจีนหวั
เก่า กบัความเป็นจีนหวัสมยัใหม่ จะเห็นได้จากเจ้าสวัสองคนทีเดินทางข้ามนําข้ามทะเลอพยพมา
จากเมืองจีน นวนิยายให้ตวัละครเจ้าสวักิมซวัเป็นตวัแทนของชาวจีนทียงัคงยืนยนัอตัลกัษณ์ความ
เป็นจีนของตนอย่างเหนียวแน่น สงัเกตได้จากการไม่เปลียนชือ ยังคงใช้ชือภาษาจีนและไม่มีชือ
ไทย ทํากิจการค้าไม้ ไม้เป็นสญัลกัษณ์ของความเป็นธรรมชาติทีอยู่ยงยงัยืน แนวอนุรักษ์นิยม มี
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ความคิดความเชือแบบชาวจีนทีเห็นความสําคญัของทายาทผู้ชายสําคญักว่าผู้หญิง ดือรันและคิด
วา่ความคดิของตนเองนนัถกูต้องตามขนบธรรมเนียมโบราณทีไมส่ามรถเปลียนแปลงได้  

ส่วนเจ้าสวัเก้า หรือมีชือไทยว่าเจ้าสวัเสนาะเป็นคนจีนทีเข้ามาอยู่ในไทยแล้วได้
ปรับตวัให้เข้ากบัสถานที พร้อมทีจะรับการเปลียนแปลง สมยัใหม่ ยอมทีจะใช้ชือคนไทยเพือจะได้
กลมกลืน อีกทังชือภาษาจีนของเจ้าสัวเก้า มีความหมายว่า สุนัข จึงเปลียนให้สมกับฐานะที
เจริญรุ่งเรืองขึนมา ความเป็นชาวจีนของเจ้าสัวยังคงใช้ชีวิตแบบชาวจีนอยู่ทังการกินอยู่และ
กิจวัตร แต่สําหรับความคิดความเชือของเจ้าสัวเก้ามีความประนีประนอมยอมรับฟังเหตุผลกับ
สถานการณ์ทีเปลียนแปลงไปได้ดี จึงมกัเป็นทีปรึกษาให้แก่ลกูหลานรุ่นหลงัได้ดี กิจการของเจ้าสวั
เก้าคือทําการค้าเหล็ก เหล็กเป็นสัญลักษณ์ของวัสดุทีใ ช้ในงานอุตสาหกรรมนํามาแปรรูปใช้
ประโยชน์ได้หลากหลาย ปรับเปลียนไปได้ตามการใช้งาน ลกัษณะการประกอบกิจการของเจ้าสวั
ทงัสองแสดงให้เห็นถึงการดํารงอยูข่องอตัลกัษณ์ทีคนหนึงพยามแชแ่ข็งเอาไว้ไม่ยอมเปลียนแปลง 
แตอี่กคนหนงึเป็นอตัลกัษณ์ทีเลือนไหลไปตามสภาพแวดล้อม  

ทัศนคติของเจ้าสัวกิมซัวเห็นว่าคนจีนมีความดีงาม การจะสร้างครอบครัวจึง
จําเป็นต้องเลือกคนจีนด้วยกนัมาคูก่นัถึงจะเหมาะสม จงึมกัเถียงกบัเจ้าสวัเก้าอยูเ่สมอ  

“อาเก้าอีกลายเป็นคนไทยไปแล้ว...แตก่๋งไมย่อม...ตีน้อยต้องแตง่งานกบัคนจีน” 

“ก๋ง...คิดไมถ่กูเลยฮะ...” 

“...คนจีนขยนั..ซือสตัย์...ก๋งอยากให้หลานได้แตง่งานกบัคนจีนดีๆ  ขยนั...ซือสตัย์ 
ช่วยกนัทํามาหากิน” 

(โสภี พรรณราย, 2543: 236-237) 

  อีกทงัมมุมองทีมีตอ่คนไทยกลบัเป็นในแง่ลบ มองว่าคนไทยไม่เอาไหน ขีเกียจไม่
เอาการเอางานไม่เป็นโล้เป็นพาย จึงพยายามจะกีดกนัไม่ให้เจ้าสัวน้อยคบหากบัดิศหรือทําความ
สนิทสนมกับผู้หญิงคนไทยเพราะกลัวจะเป็นคนไม่ดี เหมือนกับทีกิมซวัเคยเห็นคนรอบข้างต้อง
ลําบากทีมีคูค่รองเป็นคนไทย 
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“มา่ยหนอ่...คนไทย...อยา่คบสนิทนกั” 

“โธ่...ก๋ง!” 

“ดอูยา่ผวัอีลงั...เป็นไง...ตายเพราะเหล้า...และเป็นคนไทย” 

“ก๋งเลน่แตย่กตวัอยา่งนี...ตวัอยา่งเลวๆของคนคนเดียว...ก๋งฮะ...คนไทยไมไ่ด้
เป็นแบบนี...ทกุคน” 

(โสภี พรรณราย, 2543: 234-235) 

  นวนิยายใช้ประเด็นอคติเรืองเชือชาติแบ่งแยกเขาแยกเราว่าเป็นคนไทยหรือคน
จีน กิมซวัเป็นตวัละครทีเป็นจีนสยามในรุ่นที1 ผ่านการอพยพมาจากเมืองจีน ความคดิความเชือที
ถูกปลูกฝังมาตงัแต่เกิดทําให้ยงัยึดโยงอยู่กับความเป็นจีนแผ่นดินใหญ่ และการเป็นคนพลดัถิน
โหยหาความทรงจําในสถานทีทีจากมา จึงยงัทําให้กิมซวัพยายามทุกวิถีทางทีจะธํารงอตัลกัษณ์
ความเป็นจีนแท้ของตนเองให้สืบทอดตอ่ไป โดยอาศยัการคดัเลือกแบง่แยกคูค่รองให้แก่ลกูหลาน
ว่าจะต้องมีคู่ครองเป็นคนจีนเท่านนั กิมซวัปิดกันตวัเอง คิดว่าคนไทยมีความด้อยกว่าคนจีนทุก
อย่าง มีแตข้่อเสียทีไม่เป็นผลดีกบัระบบเศรษฐกิจและความรับผิดชอบครอบครัวแตแ่ล้วเมือมาถึง
รุ่นเจ้าสวัสนิท ก็แสดงให้เห็นวา่กิมซวัไมส่ามารถทีจะทดัทานการเลือกคูค่รองของลกูชายตนเองได้ 
ทําได้แค่เพียงคาดหวังว่าหลานทีเกิดมาจะต้องเป็นผู้ สืบสกุลทีได้ดังใจทุกประการ ตังแต่การ
คาดหวงัเรืองเพศของทารกทีจะมาเป็นผู้ สืบสกลุต้องเป็นชายเทา่นนั 

“ก๋งเกลยีดผู้หญิงมากเลยหรือฮะ?” 

“ผู้หญิงแตง่งานไปเป็นของคนอืน...ขาดทนุ...” 

“ก๋งแคร์แคน่ามสกลุ?” 

“สาํคญัตรงสบืทายาท...ต้องมีทายาท...สบืวงศ์ตระกลู...” 

(โสภี พรรณราย, 2543: 99) 
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ชาวจีนมีความเชือทีวา่หน้าทีอนัศกัดิสิทธิสําหรับลกูผู้หญิงคือการมีลกูและเลียงดู
ลกู เพือสืบสายวงศ์ตระกลูให้ฝ่ายสามี หากคิดจะใช้ชีวิตอิสระตดัสินใจอนาคตของตวัเองนนัเป็น
เรืองผิดจรรยาและอกตญั อูย่างมหนัต์(อดลุย์ รัตนมนัเกษม 2548: 446-447) เป็นเหตผุลทีทําให้
เห็นได้ชดัว่าการเกิดเป็นหญิงในความคิดความเชือของคนจีนนนัเป็นหน้าทีทีหนกั เพราะต้องแบก
รับความรับผิดชอบในการผลิตทายาทแล้ว ยงัไม่สามารถมีชีวิตเป็นของตนเองได้  เพราะถูกสงัคม
ควบคมุไว้ด้วยคา่นิยมเรืองความกตญั ูตอ่วงศ์ตระกลู โดยนยันีผู้หญิงมีความสําคญัทีเป็นผู้ผลิต
ทายาทให้สืบวงศ์ตระกูลแต่อีกด้านหนึงผู้ หญิงก็เป็นฝ่ายเสียเปรียบไม่สามารถใช้ชีวิตได้ดังใจ
ปรารถนา กิมซวัจึงเห็นว่าการเป็นผู้หญิงเป็นเรือง “ขาดทนุ” ครอบครัวถ้ามีผู้หญิงเป็นทายาทแล้ว
ไมเ่กิดผลดีตอ่การสืบทอดทายาทดํารงวงศ์ตระกลูและกิจการทีสร้างสมเอาไว้ให้สืบทอดตอ่ไปได้ 

 “คณุก๋งยดึมนักบัความคิดเก่าๆ ..ทีวา่..ผู้ชายเทา่นนัจะเป็นทายาทสบืทอด
กิจการ และวงศ์ตระกลู” 

ทา่พยกัหน้า “แนน่อน...ต้องผู้ชายเทา่นนั” 

“แล้วผู้หญิงในสายตาคณุก๋งละ่ครับ?” 

“ออ่นแอ...เป็นแมบ้่าน...อยูแ่ตใ่นครัว...และปรนนิบตัิลกูผวั” 

ดิศคอยน่...”สมยันไีมเ่หมือนเดิมแล้วครับ” 

“ก็ถกู...เห็นผู้หญิงสมยันแีล้วนา่กลวั...แตง่ตวัโป๊...ก๋ากนั...อวัยิงไมช่อบ” 

(โสภี พรรณราย, 2543: 223) 

ความเป็นจีนรุ่นที3 ของเจ้าสวัน้อยเริมเบาบางลงไม่ได้ยึดติดเหนียวแน่นเท่ากับ
เจ้าสวักิมซวั และพยายามทีจะปรับตวัให้เข้ากับความเปลียนแปลงไปของสงัคมทีอยู่  การเกิดที
เมืองไทยและมีสายเลือดผสมระหว่างพ่อชาวจีนและแม่ชาวไทยทําให้ความเข้มข้นต่ออตัลกัษณ์
ความเป็นจีนของเจ้าสวัน้อยไม่เข้มแข็งเท่าเจ้าสวักิมซวั และพยายามทีจะปรับทศันคติของเจ้าสวั
กิมซวัให้ยอมรับความเป็นหญิงและยอมรับทายาททีเป็นหญิงในครอบครัวคนจีน เพือหวงัว่าเจ้าสวั
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กิมซัวจะโอนอ่อนลดความดือรันลง ความเป็นชายทีเจ้าสัวน้อยสวมบทบาทอยู่นนัจึงมีลกัษณะ
ความกํากึงไมไ่ด้เป็นชายชาตรีอยา่งดิศ แตก็่ไมไ่ด้ก๋ากนัแบบผู้หญิงทวัไปทีกิมซวัเข้าใจ  

ความเป็นจีนทีถกูแช่แข็งความคิดแบบดงัเดิมไม่ยอมเปลียนแปลงเรืองของการมี
ทายาทผู้ชายสืบสกลุบีบบงัคบัให้พิมพ์ชนกต้องปลอมตวัเป็นชายเพือตามใจเจ้าสวักิมซวั นอกจาก
จะปลอมตวัเป็นชายแล้ว การใช้ชีวิต พฤติกรรมก็ถกูควบคมุให้เป็นคนเก่งคนดีเพือให้ชายชรารู้สึก
ภูมิใจ เจ้าสวัน้อยแอบซ่อนความปรารถนาทีจะแสดงความเป็นหญิงของตนตอ่หน้าสงัคม แต่เมือ
อยู่ในทีส่วนตวัก็ปรารถนาทีจะเผยความเป็นหญิง เช่นอยากใส่กระโปรง แตง่หน้า เป็นต้น เมืออยู่
ตอ่หน้าดิศทีรู้ว่าเจ้าสวัน้อยเป็นผู้หญิง ดิศพยายามทีจะดึงความเป็นหญิงของเจ้าสวัน้อยออกมา 
เพือทีเขาจะได้มีความชอบธรรมในการเผยความรู้สกึของเขาทีมีตอ่เจ้าสวัน้อยโดยทีจะได้ไมป่ระดกั
ประเดดิวา่เป็นพวกเบียงเบนทางเพศ 

“หดัพดูคะ...ขา..สคิรับ” 

“อยา่บงัคบัน้อยได้ไหม” 

“ผมหดัคณุ...ให้คณุเป็นผู้หญิง” 

“อยา่หลอกตวัเองส ิคณุไมอ่ยากสวมกระโปรงเรอะ คณุไมอ่ยากแตง่หน้าทาเลบ็ 
ทาปากแดงเรอะครับ” 

(โสภี พรรณราย, 2543: 333) 

ในขณะทีความเป็นตัวตนของเจ้าสัวน้อยถูกกรอบไว้ด้วยกฎเกณฑ์ของคนจีน 
ในนวนิยายก็ทําให้เห็นว่าทายาททีเป็นชายแท้อย่างวรชิตลูกชายของเพ็ญจันท ร์ผู้หญิงทีกิมซัว
หมายมันว่าจะให้เป็นสะใภ้คนจีนแต่งงานกับสนิท แต่ก็มาแคล้วคลาดไปเสียก่อน เพ็ญจันทร์
แตง่งานกบัคนอืนและมีลกูชายคนโตสืบทอดวงศ์ตระกลูคือวรชิต แตว่รชิตกลบัมีพฤตกิรรมเลวร้าย
ไม่รักดีผลาญสมบตั ิเกกมะเหรกเกเร ไมเ่ป็นโล้เป็นพายพึงพาไม่ได้ คบเพือนอันธพาล ไมเ่คยสร้าง
ความภาคภูมิใจให้แก่วงศ์ตระกูลได้เลย ยิงไปกว่านันยังอกตัญ ูจับตัวกิมซัวไปเรียกค่าไถ่ 
เหตกุารณ์ดงักล่าวเป็นจดุวิกฤตทีทําให้กิมซวัได้รู้ซงึถึงความเป็นจริงทีว่าความเป็นชายหรือความ
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เป็นหญิงนนัไม่ได้มีความสําคญัเท่ากบัคณุงามความดีทีอยู่ในตัวบคุคล ไม่ว่าจะเกิดในเชือชาติใด 
เพศอะไร สิงทีสําคญัทีสดุของมนษุย์คือคณุงามความดีภายในจิตใจ การมีทายาทเป็นชายหรือเป็น
หญิงไม่ใช่เรืองสําคญัในการสืบทอดสกุลแต่สําคญัทีความกตญั ูของทายาทผู้นนัจะมีต่อบรรพ
บรุุษมากกวา่ 

 “ตอนนยีอมรับแล้วใช่ไหม...ลอือยูเ่มืองไทย...เป็นคนไทย...” 

ก๋งงกิมซวัยิมเขินๆ “อยา่ซําเติมอวัส.ิ..อาเก้า...เมืองไทยให้อวัร่มเยน็เป็นสขุ...อวั
รู้จกักตญั รูู้คณุ...” 

(โสภี พรรณราย, 2543: 379) 

จินตนาการความเป็นไทยทีสอดคล้องกับโลกสมยัใหม่คือความเป็นไทยทีอยู่บน
พืนฐานทางวฒันธรรม ผสมผสาน แตกตา่ง หลากหลาย เปิดกว้างและยืดหยุ่น ไม่ควรเป็นสิงทียึด
ติดตายตัว ให้ผู้ คนในชาติได้เลือกนิยามตัวเอง แต่ต้องเป็นสิงทีทุกคนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ
ร่วมกนั สามารถรวมความหลากหลายทางวฒันธรรม วิถีชีวิตหล่อหลอมเข้ามาเป็นความเป็นไทย
ได้เข้าใจถึงพหวุฒันธรรมทีเรียกว่าวัฒนธรรมพนัทางหรือลกูผสม (hybrid culture) (กฤตยา อาชว
นิจกลุ และกลุภา วจนสาระ2551: 54-56) การยอมรับและเปิดใจให้กบัความเป็นไทยของกิมซวัใน
ตอนท้ายคือการลดอคติทางเพศและเชือชาติลง ไม่ได้ยึดติดกบัความเป็นจีนแบบสดุโตง่ คนจีนใน
สยามรู้จกัการปรับตวั และรู้สึกว่าตนเองหล่อหลอมเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนักบัคนส่วนใหญ่ในชาติ
ทีตนเข้าไปอาศยัอยู่ อตัลกัษณ์ความเป็นจีนทีแช่แข็งเอาไว้ไม่เป็นผลดีต่อการใช้ชีวิตในต่างแดน 
การเลือนไหลของอตัลกัษณ์เป็นคนจีนในสยามโดยยอมรับว่าตนเข้ามาพึงพาแผ่นดินไทยอยู่และ
อาศยัจนมีทายาทสืบตอ่กนัหลายรุ่นด้วยความสงบร่มเย็นและเจริญก้าวหน้านนัก็ล้วนมาจากการ
เข้ามาพงึพระบรมโพธิสมภารของพระเจ้าอยูห่วัและผืนแผน่ดินไทยทีมีบญุคณุตอ่ครอบครัวชาวจีน
ทีอพยพหนีความลําบากยากแค้นในต่างแดนเข้ามาตงัรกรากอาศยัอยู่ การมีทายาทสืบต่อสกุล
หรือการแตง่งานข้ามเชือชาตไิม่ใช่เรืองทีจะสามารถบงัคบัด้วยกฎเกณฑ์ของชนชาติใดชนชาติหนึง
ได้ เพราะแท้จริงแล้วขนึอยูก่บัความพงึพอใจของแตล่ะบคุคลมากกว่า 
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  นวนิยายเจ้าสัวน้อยใช้ประเด็นเรืองของการยึดมันในเชือชาติ ค่านิยมในการ
สืบสายตระกูลทางฝ่ายพ่อของคนจีน มากํากับการสร้างตวัละครให้ต้องอยู่ในคราบเพศชายโดย
การสวมเสือผ้าผู้ ชายปกปิดความเป็นหญิง การสวมเสือผ้าเพศตรงข้ามนนัเป็นการสวมบทบาท
เพียงชวัคราวได้เท่านนัเพือให้ตวัละครได้ใช้ประโยชน์จากการสวมบทบาทเป็นเพศตรงข้ามเพือ
ดํารงสถานภาพทายาทผู้ชายของตระกูล แต่อีกนยัหนึงเสือผ้าเครืองแต่งกายเพศตรงข้ามในเ รือง
นนักลับเป็นพันทนาการทีผูกมัดให้ตวัละครไม่สามารถเปิดเผยตวัตนทีแท้จริงได้ แทนทีจะเป็น
ประโยชน์กลบักลายเป็นทีคมุขงัของเสรีภาพในการแสดงตวัตนทีแท้จริง ไม่สามารถถอดออกหรือ
ก้าวล่วงออกมาจากกรอบทีถกูกําหนดเอาไว้ได้ การเปิดเผยตวัตนทีแท้จริงจะทําได้ตอ่เมืออคตทิาง
เพศและเชือชาตินนัถกูสลายไป โดยต้องอาศยัความดีงามจากภายในตวัตนทีแท้จริงพิสจูน์ให้เห็น
เสียก่อน จึงจะได้รับการยอมรับและเข้าใจถึงความจริงแท้ของมนษุย์นนัสําคญัทีคณุงามความดีใน
ตวัมากกว่าการเป็นหญิงหรือเป็นชาย หรือการเป็นคนเชือชาติใดก็ตาม คุณงามความดี  ความ
กตญั  ูศีลธรรมเป็นสิงทีใช้วดัคณุคา่ของคน   

  3.3.2.2  โสมส่องแสง: การพรางชนชันด้วยร่างจาํแลง 

เรืองโสมส่องแสง นวนิยายของโรสลาเลน ตีพิมพ์ครังแรกในปีพ.ศ. 2532 และ
ถกูนําไปสร้างเป็นละครโทรทศัน์เชน่เดียวกนั เป็นเรืองราวเกียวกบัเจ้านางรอยคํา เจ้านางน้อยหรือ
เจ้าจ้อยราชธิดาแห่งเวียงสรองปลอมตวัเป็นเด็กผู้ชายหนีภัยการเมืองออกจากวงั ซึงท้าวมหาวนั
ได้รับการสนับสนุนจากต่างชาติทํารัฐประหารยึดอํานาจจากเจ้าหลวงองค์ก่อนโดยการ
ปราบดาภิเษก และตดิตามล่าตวัเจ้าจ้อย ในขณะทีเจ้ารอยอินทร์ราชบตุรตงักองกําลงักู้ชาตอิยู่เขต
ชายแดน มีสหายชือผู้พนัภูริตนายทหารไทยคอยให้ความช่วยเหลือและลอบเข้าไปในเมืองเวียงสร
องเพือสืบข่าว ระหว่างทีภูริตอยู่ในเวียงสรองได้รับบาดเจ็บและได้พบกับเจ้าจ้อยทงัสองจึงร่วม
เดินทางช่วยเหลือกันและกันจนผูกพันกัน เมือกลับมาสมทบกับรอยอินทร์ ภูริตถึงได้ทราบว่า
เด็กชายทีรอนแรมด้วยกันมาในป่าเป็นเจ้านางน้อย ความผูกพันเริมแปรเปลียนเป็นความรัก
ทา่มกลางการทําสงครามกู้ชาต ิภูริตจึงทุ่มเทกายใจและความสามารถทางการทหารเข้าไปจบัท้าว
มหาวนัมาสําเร็จโทษแก้แค้นให้แก่เจ้าจ้อยได้สําเร็จ 
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เสือผ้าเป็นสิงทีใช้ปกปิด ซ่อนเร้นเรือนร่างเอาไว้ภายใน ในขณะเดียวกันเสือผ้าก็
ยงัเป็นมีความหมายในเชิงสญัญะบ่งบอกความเป็นตวัตนทีต้องการแสดงให้ภายนอกได้รับรู้ถึง
ตวัตนทีผู้สวมใส่ต้องการนําเสนอตอ่ทีสาธารณะ การอยูใ่นร่างจําแลงโดยอาศยัเสือผ้าของเพศตรง
ข้ามสามารถทําให้ผู้หญิงมีโอกาสละเมิดมายาคติทีมีต่อผู้หญิง เช่น การเป็นกุลสตรี เรียบร้อย 
อ่อนหวาน อ่อนแอ ต้องพึงผู้ ชาย  การจําแลงกายเป็นการนําเอาตวัตนภายในทีต้องการละเมิด
ออกมา การแต่งกายของเพศตรงข้ามทําให้เห็นชดัว่าไม่ได้เป็นหญิงทีอยู่ในกรอบทีสงัคมคาดหวงั 
ใช้เสือผ้าเป็นเปลือกนอกในการแฝงเร้นร่างกายความเป็นหญิงเอาไว้ภายในและแสดงความเป็น
ชายผ่านเสือผ้าเครืองแตง่กาย นอกจากจะเป็นเครืองมืออําพรางแล้วยงัเป็นการแสดงออกถึงการ
ขบถต่อเพศสภาพอีกด้วย “ถ้ามวัวนเวียนเข้า-ออกอย่างนี ต่อให้ช่วยกันปกปิดสกัเท่าไหร่มนัก็ไม่
ปลอดภัย แต่งเป็นเด็กผู้ ชายเสียดีกว่า มุ่นผมเสียใหม่ แต่งตวัใหม่ คงไม่มีใครคิดว่าเจ้าเป็นเจ้า
นาง” (โรสลาเรน , 2537:  8) การใส่เสือผ้าของเพศตรงข้ามในการปลอมตัวเป็นการสร้าง
ภาพลกัษณ์ความคลมุเครือทางเพศ กล่าวได้วา่เป็นการปลดปลอ่ยความกดดนัทางเพศไปสูอิ่สระที
จะคิดและแสดงออก ได้ละเมิดออกจากกรอบทีถูกสังคมตีกรอบเอาไว้ให้แก่สตรีชันสูง ให้ได้
กลายเป็นหนุ่มน้อยพร้อมทีจะออกพเนจรไปยังโลกภายนอกได้โดยลําพัง ด้านหนึงเพือความ
ปลอดภัยจากภัยภายนอกทีคกุคามผู้หญิง ด้านหนึงเพือความคล่องตวั และอีกด้านหนึงเพือหลุด
ออกไปจากกรอบชนชนัสงูทีกกัขงัให้ผู้หญิงขาดอิสรภาพทงัร่างกายและความคิด 

เรืองโสมส่องแสง เครืองแต่งกายเป็นสญัญะของสถานภาพ เพศสภาพและวยั
ของตัวละคร เกียวข้องกับการเผยตนของเจ้าจ้อย กล่าวคือ กําไลทองทีข้อเท้าเป็นสัญลักษณ์
พนัธนาการแห่งชนชนั บง่บอกสถานภาพชนชนัสงูพระบรมวงศานวุงศ์ทีมีพระชนัษาอยู่ในวยัเยาว์ 
แต่เมือถูกล้มล้างราชวงศ์การพรางตวัด้วยเครืองแต่งกายแบบเด็กชายเร่ร่อน ห่วงถูกพันทบัด้วย
ผ้าขีริวเพือไมใ่ห้เห็นเนือทองภายในเปรียบได้กบัอตัลกัษณ์ความเป็นหญิงสงูศกัดอิยา่งเจ้านางรอย
คําต้องถูกเก็บงําเอาไว้เบืองหลังรูปลักษณ์เด็กชายเร่ร่อน แต่กระนันเจ้าจ้อยก็ยินดีทีจะสวมใส่
เสือผ้าแบบผู้ชายมากกว่าสวมชดุแบบเจ้านาง เนืองจากการอยู่ภายใต้ชดุแบบผู้ชายทําให้ได้อิสระ
ในการเผยตวัตนและเข้าร่วมกับกองทัพกู้ เอกราชได้ไม่แพ้ชายชาติทหาร หากแต่เมืออยู่ภายใน
คราบของเจ้านางกลบัต้องเก็บงําความรู้สึก สงวนท่าทีให้งามสง่าสมกับเป็นขตัติยนารี ทงันีเ จ้า
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จ้อยมีปมเรืองความไม่เท่าเทียมกนัทางเพศอยู่ก่อนหน้าแล้ว ในตอนทีมีการแขง่เรือเจ้านางน้อยจะ
ตามเจ้ารอยอินทร์ออกไปดงูาน แตถ่กูห้ามไว้ด้วยสาเหตวุา่ยงัเด็กและเป็นหญิงไมค่วรทีจะออกเผย
ตวัในทีสาธารณะ  

“เจ้ายงัน้อยนกั...” 

“แล้วทําไมเจ้าพีรอยอินทร์ไปได้” 

“รอยอินทร์ใหญ่แล้วและเป็นเจ้าหนอ่หอหน้า ควรได้รู้ได้เห็นมากกวา่เจ้า” 

“ทําไมเจ้าไมเ่ป็นผู้ชายละ่?” เจ้าพีล้อเลยีน  

“เจ้าจะได้กินตําแหนง่เจ้าหนอ่หอหลงั ตามหลงัพีไปทกุที”  

(โรสลาเรน, 2537:  26) 

  ด้วยเหตนีุการทีเจ้านางน้อยต้องออกจากวงัลีภยัทางการเมือง จึงจําเป็นต้องออก
จากสถานภาพและรูปลักษณ์ทีถูกกําหนดให้เป็นผู้ตามและถูกเก็บอยู่ฝ่ายใน(closeted life) มา
ตลอด การออกสู่โลกภายนอกจึงไม่สะดวกทีจะเผยตวัตนทีแท้จริงต้องไปโดยใช้รูปลกัษณ์ความ
เป็นชายนําไป การเผยตัวตนในทีสาธารณะ (coming out)ของเจ้าจ้อยอยู่ในทิศทางระดับ
สาธารณะ(public) ระดบัความสัมพันธ์ของภูริตนนัไม่รู้จกักับเจ้าจ้อยก่อนหน้านีจึงเข้าใจว่าเป็น
เด็กผู้ชายจริง ภาพทีเห็นแม้ภูริตสามารถยอมรับได้ง่าย แต่ก็มีการตงัคําถามต่อบคุลิกเจ้าจ้อยอยู่
บ้างแตก็่ไม่ได้ให้ความสําคญัเนืองมาจากความใกล้ชิดยงัไม่มีเทา่ทีควร ตอ่เมือได้รู้จกัสนิทสนมกนั
มากขนึ เมือเจ้าจ้อยเผยความจริงวา่เป็นหญิงกลบัทําให้ภริูตขดัเคืองใจรู้สึกเสียหน้า และปฏิบตัิตวั
กบัเจ้าจ้อยตา่งไปจากเดิม การยอมรับของคนในครอบครัวอย่างเจ้ารอยอินทร์มีความใกล้ชิดสนิท
สนมจงึเข้าใจถึงเหตผุลของการพรางกายและเผยร่างเมือถึงเวลาอนัควร 

ในเรืองโสมส่องแสง ภูริตได้รู้จกักับเจ้านางน้อยในคราบของเจ้าจ้อย เข้าใจว่า
เป็นเด็กผู้ชายตงัแตต้่นประกอบกบัตกอยูใ่นสถานการณ์อนัตรายทา่มกลางศกึสงคราม เจ้าจ้อยเข้า
มาช่วยชีวิตเขาและตกระกําลําบากมาด้วยกัน แม้ว่าตามเรืองจะมีบางครังทีภูริตเอะใจในรูปร่าง
หน้าตาทีงามเกินกวา่ผู้ชายด้วยกนั “มนัสวยเหมือนเดก็ผู้หญิง ปาก คอ คิว คางไมมี่ทีติ ถ้ามนัมอม
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น้อยกว่านีคงน่าดูขึน ดวงตาสวยล้อมด้วยขนตาเป็นแพ...”(โรสลาเรน, 2537:  57) อีกทังขณะ
เดินทางเจ้าจ้อยเก็บเจ้าดําสุนขัพลดัถินมาเลียง ทงัสามชีวิตรอนแรมเดินทางในป่า ในสายตาของ
ภริูตก็ไมไ่ด้เห็นว่าเจ้าจ้อยเป็นภาระกลบัเห็นเป็นเพือนเดนิทางทีคอยชว่ยเหลือเขา อยา่งทีภริูตบอก
กบัทกุคนวา่เจ้าจ้อยคือ “เพือนตาย” ของเขา  

“เอามาทําไมคะนี เป็นภาระ” 

“จ้อยเป็นเพือนผม!” เสยีงห้าวเข้มงวดขนึทนัที 

“ทีผมรอดตายมานีก็เพราะเขา” 

(โรสลาเรน, 2537:  26) 

ในทางกลบักนัหากการเดินทางภูริตจะต้องเดนิทางไปพร้อมกบัเดก็ผู้หญิงเขาอาจ
เห็นเป็นภาระทีเขาจําต้องคอยดแูล ด้วยเพราะการเดนิทางกบับคุคลตา่งเพศก่อให้เกิดข้อจํากดัใน
การเดินทาง ด้วยมายาคติของผู้ชายทีมีตอ่ผู้หญิงว่าเป็นเพศทีอ่อนแอช่วยเหลือตวัเองไม่ได้ ดังนนั
การเดนิทางโดยใช้ร่างจําแลงทําให้ไมเ่กิดอคตทิางเพศ ซงึเจ้าจ้อยก็ได้พิสจูน์ให้เห็นวา่แม้ร่างกายที
แท้จริงจะเป็นหญิงแตก็่ไมไ่ด้เป็นอปุสรรค อีกทงัยงัสามารถชว่ยเหลือผู้ชายทีเป็นทหาร มีพละกําลงั
เหนือกว่าให้รอดพ้นอนัตรายได้ ความสมัพนัธ์เชิงอํานาจในระหว่างอาศัยในร่างจําแลงจึงเป็นไป
อยา่งเทา่เทียมกนั อาจกลา่วได้วา่ร่างจําแลงเป็นเพียงเปลือกนอกทีฉาบไว้เพือปอ้งกนัอคตทิางเพศ 
ให้ผู้หญิงมีพืนทีสร้างตวัตนหักล้างความคิดนนั หากผู้ ชายมองข้ามมายาคติทางเพศทีมีต่อเพศ
หญิงไป  

อย่างไรก็ตามเมือความจริงปรากฏ ร่างจําแลงถกูเปิดเผย การแบง่แยกเรืองความ
ตา่งเรืองเพศสถานะและชนชนัทางสงัคมก็กลบัเข้ามาทําหน้าทีแยกความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัละคร
ออกจากกัน การปฏิบตัิตวัก็กลับเป็นไปตามขนบเดิม เมือภูริตได้ทราบความจริงว่าเจ้าจ้อยเป็น
ผู้หญิงอีกทงัมีสถานภาพเป็นเจ้านางแห่งเวียงสรองอคติทางเพศและการแบ่งแยกชนชนัเข้ามาทํา
ให้เขาผิดหวงั และปฏิบตัติวัตอ่เจ้าจ้อยตา่งจากก่อนหน้านีอยา่งสินเชิง 
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ก็จริงของมัน ตังแต่แรกเห็น เขาไม่คิดแม้แต่น้อยว่ามัน..เป็นเด็กผู้ หญิง..
นอกจากบางครังบางคราวจะประหลาดใจในเรืองการหวงตัว และเรืองทีมันถือหวั มิ
ยอมให้ใครแตะต้องง่ายๆ  บดันีเขาซาบซงึแก่ใจแล้ว มนัน่าน่าขดัเขินอยูเ่บาหรือ จู่ๆ ไอ้
จ้อยทีเขาเริมรักมนัสนิทใจดนักลายเป็น...ผู้หญิง..เสยีนี 

 “พงษ์พดูถกู เจ้านางต้องอยูบ่นเรือนเจ้ารอยอินทร์ จะลงมาเพน่พา่นไมเ่หมาะ 
ไปไป๊..เด็จทางโน้น อยา่มาทางนี..” 

“ไม่เอา” คราวนีเจ้าตวัเก่งเสียงเครือ “เราไม่ชอบเป็นเจ้านาง เราชอบเป็นเจ้า
จ้อย...” หน้านวลละอองแหงนมอง ตาสวยมีหยดนําใสๆ คลอเต็ม ภริูตมองเมินเสยีต้อง
ทําใจแข็ง เพราะขืนออ่นให้ก็คงต้องออ่นกนัตลอดชาติ ดแูต่เจ้ารอยอินทร์ แคฟั่งพดูไม่กี
ประโยคก็รู้แล้ววา่ ไมม่ีทางเอาชนะพระน้องนางได้เลย “เจ้าพีจะเป็นหว่ง กลบัไปเสยีไป” 

เจ้าจ้อยทําท่าคอแข็งอยู่ชวัครู่ หากแล้วก็ยอมกระทืบบาทโครมๆ ลงจากเรือน
พกัไป เจ้าพงษ์มีแก่ใจชะเง้อมองตาม “คงเหงา...” 

“เฮ่ย! จะไปเหงาอะไร พวกเมียทหารอยู่ตงัเยอะ ผู้หญิงต้องกลบัไปอยู่กับ
ผู้หญิง”  

(โรสลาเรน, 2537:  110-112) 

ยิงไปกว่านัน เมือร่างจําแลงหมดหน้าทีลง สถานภาพความเป็นหญิงเปิดเผย 
พฤติกรรมทีเจ้าจ้อยแสดงออกก็ย้อนกลบัเข้าสู่ความเป็นหญิงตามมายาคติอีกครัง คือ กลายเป็น
เพศทีถืออารมณ์เป็นใหญ่ อ่อนไหวง่าย เอาแต่ใจตวัเอง ความสมัพนัธ์เชิงอํานาจเป็นไปอย่างไม่
เท่าเทียมกนั มีการแยกเพศ และชนชนัออกจากกนัเป็นคู่ตรงข้าม การจําแลงกายโดยอาศยัเสือผ้า
ผู้ชายประกอบกับการเลียนแบบบุคลิกลักษณะแบบผู้ ชายทําให้เกิดความคลุมเครือในเรืองเพศ
สภาพ ชายไม่ใช่หญิงไม่เชิงทําให้การจ้องมองทีมีอคติทางเพศต่อเพศหญิงไม่ชัดเจน หรืออาจ
ละเลยรายละเอียดไปได้ พอกลับเข้าสู่ร่างทีแท้จริงก็เผยความเป็นหญิงทีเต็มไปด้วยอารมณ์และ
ความเอาแตใ่จ 

อํานาจจากการจ้องมองถกูใช้ในการตดัสินความเท่าเทียมกนัทางเพศสภาพ เพศ
หญิงเป็นวตัถุทีถูกจ้องมองด้วยสายตาของเพศชาย การจดัวางพืนทีของผู้หญิงกบัผู้ชายแยกออก
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จากกนั นวนิยายโรมานซ์ยงัคงเล่นกับคูต่รงข้ามและอคติทางเพศอย่างเหนียวแน่น แม้การตอ่รอง
ของเพศหญิงจะมีปรากฏอยู่บ้างแต่ก็จําเป็นต้องอยู่ในเงือนไขการใช้รูปลกัษณ์ของความเป็นชาย
เป็นใบเบิกทาง อีกทังการต่อรองอัตลักษณ์ของผู้ หญิงนันเกิดขึนภายใต้เงือนไขของนวนิยาย         
โรมานซ์จึงทําให้การตอ่รองไม่ชดัเจนหรือเด็ดขาดเพียงพอ ยงัคงวนเวียนอยูภ่ายใต้มายาคตเิดิมอยู่
ยากทีจะก้าวพ้นไปได้ ผู้หญิงเพียงอาศยัสถานการณ์เฉพาะพลิกการสร้างอตัลกัษณ์ขึนมาต่อรอง
กบัการกดขีนนั 

บทบาทของตวัละครพยายามเผยร่างพรางกายต่อรองอัตลักษณ์ของเพศหญิง
เพียงใด แตใ่นทีสดุก็ต้องย้อนกลับเข้าสู่ความคาดหวงัของสงัคมทีมีตอ่ผู้หญิงคือผู้ ทีต้องรับผิดชอบ
เกียวกบังานช่วยเหลือสนบัสนุนในความสมัพนัธ์ระหว่างวยั ทงัการดแูลเด็กและผู้สูงอายุล้วนเป็น
ภาระงานของผู้หญิงทงัสิน (อลิซาเบธ เบค-เกอร์นเฮม, 2550:  102) เป็นการตอกยําอตัลกัษณ์ของ
เพศหญิง เมือเจ้าจ้อยเข้าไปอยู่ในคา่ยกองกําลงักู้ชาติก็ต้องเข้าไปอยู่ในหน่วยรักษาพยาบาลและ
ดแูลคนแก่ เด็กและคนบาดเจ็บในค่าย ด้วยเพราะสรีระของความเป็นหญิงไม่บกึบึนไม่เหมาะสม
กบัการออกรบเป็นทหาร ข้อจํากดัด้านสรีระถกูจํากดัให้แม้ว่าจะอยู่ในรูปลกัษณ์ความเป็นชายแตก็่
ไมส่ามารถออกรบเป็นแนวหน้าได้  

ร่างจําแลงในนวนิยายโรมานซ์เป็นทางออกของการสร้างสถานการณ์ของตวัละคร
ทีมีภารกิจหรือเหตุการณ์จําเป็นทําให้ไม่สามารถปรากฏกายทีแท้จริงสู่สาธารณะ การเปลียน
รูปลกัษณ์โดยใช้การสวมใส่เสือผ้าของเพศตรงข้ามเพือปลอมตวัเป็นเพศตรงข้ามเอือประโยชน์แก่
ผู้ ทีอยู่ร่างจําแลง นอกจากนียงัต้องเลียนแบบบคุลิกลกัษณะของเพศตรงข้ามเพือความสมจริง จึง
จะสามารถเผยตวัสูส่าธารณะได้อยา่งมีประสิทธิภาพ การอยูใ่นรูปลกัษณ์จําแลงเป็นวิธีการทีจะทํา
ให้ผู้หญิงได้ละเมิดขนบทางสงัคมได้ ถึงกระนนั ก็ไม่จําเป็นต้องเปลียนเพศวิถีไปอย่างสินเชิง ไม่ได้
หมายรวมถึงการเปลียนแปลงรสนิยมทางเพศ ความปรารถนาจากรักต่างเพศ(heterosexual)ไป
เป็นรักเพศเดียวกัน (homosexual) เพราะเมือกลับมาอยู่ในร่างเดิมแล้วก็มีความเป็นหญิง-ชาย
ตามปกติ ทงันีสมัพนัธ์กบัแนวเรืองโรมานซ์ทียงัคงเป็นเรืองราวรักตา่งเพศชาย-หญิง  
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  ส่วนท่าทีของสงัคมทีมีต่อการจําแลงกายโดยอาศยัการสวมเสือผ้าของเพศตรง
ข้ามเป็นความคลุมเครือทีสังคมมีความกังวลไม่แน่ใจ จึงแสดงออกมาในเชิงไม่ยอมรับความ
คลุมเครือเพราะอาจเห็นว่าจะเป็นภัยทีเข้ามาคกุคามความสงบของคนในสังคม การต่อรองของ
ผู้ หญิงในนวนิยายมีเงือนไขขนบเรืองโรมานซ์ทียังคงเป็นแบบชายเป็นใหญ่  ผู้ หญิงมักเป็น
ผู้ถกูกระทํา การต่อรองปรากฏได้ก็ตอ่เมือผู้หญิงอยู่ในรูปจําแลงเพือขจดัอคติของเพศชายออกไป 
ผู้หญิงจึงจะสามารถแสดงศกัยภาพของตวัตนความเป็นหญิงทีถูกกดทบัออกมาได้ แต่อย่างไรก็
ตามก็ยังไม่สามารถหลุดออกจากกรอบและวงัวนของมายาคติเรืองเพศไปได้ การแสดงตวัตนที
แท้จริงในตอนท้ายเป็นการคลีคลายให้ความคลุมเครือทีสังคมกังวลนนักลับเข้าทีเข้าทางเป็นไป
ตามสงัคมต้องการ 

  นวนิยายทงัสองเรืองแสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าทีเรืองเพศถกูจํากดัยึดโยงไว้กับ
เชือชาติและชนชนั ข้อจํากัดทางสงัคมทงัสองประการมีผลตอ่การจดัวางหน้าทีของความเป็นหญิง 
ความเป็นชายในสงัคมแตล่ะสงัคม การให้ความสําคญัตอ่เพศหนึง แตอี่กเพศหนงึถกูละเลยเอารัด
เอาเปรียบขนึอยู่กับสงัคมนนัๆให้ความสําคญักับเพศใด ในสงัคมส่วนใหญ่มกัให้ความสําคญักับ
ความเป็นชาย การอยู่ในร่างจําแลงทําให้ผู้หญิงได้ละเมิดข้อจํากดัหรือกฎเกณฑ์ออกไปได้ในกรณี
ของเจ้าจ้อย แตบ่างครังในสถานการณ์ทีแตกตา่ง การอยูใ่นร่างจําแลงกลบักลายเป็นพนัธนาการที
ยดึติดกบัความคิดความเชือคา่นิยมของสงัคม การปลอมตวัโดยการสวมเสือผ้าเพศตรงข้ามเป็นวิถี
ทีทําให้ข้อจํากัดเรืองเพศกลายเป็นความคลุมเครือ ความไม่แน่ใจ เป็นช่องว่างให้ตวัละครได้มี
ประสบการณ์ทีหลากหลาย ได้เลน่กบักฎระเบียบทางสงัคม ทางหนึงเป็นการละเมิดแตอี่กทางหนึง
กลบัเป็นการตอกยําความคิดอุดมคติของสงัคมนนัๆไว้อย่างเหนียวแน่น จึงกล่าวได้ว่านวนิยายโร
มานซ์เป็นพืนทีแห่งจินตนาการทีจะเปิดโอกาสให้ตวัละครได้เล่นกับกฎ ได้ละเมิด ได้ต่อรอง แต่
ท้ายทีสดุแล้วเมือกลบัเข้าสูร่่างทีแท้จริงตวัละครก็จะกลบัเข้าสูก่รอบและกฎทีสงัคมพงึประสงค์   

3.4  สรุป 

 การปรากฏตวัละครสวมบทบาทเพศตรงข้ามโดยการสวมเสือผ้าเพศตรงข้ามนนั เป็นมิติ
หนงึของนวนิยายโรมานซ์ทีเน้นเรืองราวความรักแบบรักตา่งเพศ ตวัละครละเมิดกฎเกณฑ์เรืองเพศ
สภาพ ความเป็นชาย ความเป็นหญิงโดยเปิดพืนทีให้ตวัละครได้ออกนอกกรอบเรืองเพศไปแบบ
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ชัวคราว โอกาสหรือทางออกทีตัวละครเลือกสวมเสือผ้าเพศตรงข้ามใช้หลังจากการปลอมตัว 
สามารถช่วยแก้ไขสถานการณ์ในทางหนึง ในด้านวรรณกรรม เป็นการสร้างอรรถรสให้แก่เรืองราว
ให้มีความสนุกสนาน ไม่ยึดติดกับข้อจํากัดเดิมๆ แม้การปลอมแปลงตวันนัในโลกความเป็นจริง
อาจไมแ่นบเนียน แตใ่นโลกวรรณกรรมกลบัได้ผลเป็นทางออกให้แก่ตวัละคร  

 เมือพิจารณาถึงมิติทางด้านสงัคมตวัละครดงักล่าวเป็นตวัแทนในการนําเสนอความคิดที
คนในสังคมไม่เคยตงัคําถามกับเรืองเพศทีเห็นว่าเป็นเรืองปกติธรรมดา เป็นธรรมชาตินนัไม่จริง
เสมอไป ความคิดความเชือเรืองบทบาทหน้าทีของคนในสงัคม ในสถาบนัครอบครัว ความเป็นพ่อ
แม่ ความคดิเกียวกบัเชือชาต ิชนชนัมีส่วนเกียวข้องกบัเรืองเพศทงัสิน ผู้อา่นอาจไม่เคยรู้สึกหรือตงั
คําถามถึงเรืองเพศนนัมีความสําคญัและผกูพนักบัวิถีชีวิตประจําวนัอยา่งแยกไมอ่อก จนคิดวา่เป็น
เรืองปกติธรรมดา บทบาทตวัละครทีปรากฏทําให้ตระหนกัได้ว่าความเป็นหญิงและความเป็นชาย
ในสงัคมมีความเหลือมลํากันอยู่มาก เมือตวัละครสวมเสือผ้าเพศตรงข้ามนําเสนอกรณีตวัอย่าง
ของความไมเ่ท่าเทียมกนัหรืออคติทางเพศนนัออกมา ทําให้ผู้อา่นได้ฉกุใจเห็นถึงปัญหานนัๆ แม้จะ
ไม่ได้เป็นการรือถอนให้เกิดการเปลียนแปลง แต่อย่างน้อยนวนิยายก็ได้ทําหน้าทีเป็นพืนทีทีบอก
เลา่เรืองราวให้ผู้อา่นได้ตระหนกัอยา่งรู้เทา่ทนั  

 นวนิยายพยายามเล่นกบัการสร้างโอกาสของตวัละครโดยอาศยัการปลอมตวัสวมเสือผ้า
เพศตรงข้าม  ทําให้เห็นถึงศักยภาพของตัวละครโดยเฉพาะเพศหญิงว่าแท้จริงแล้วนันมี
ความสามารถไม่ได้ยิงหย่อนไปกว่าผู้ชายขอเพียงเปิดโอกาสให้ได้ลงมือทํา แต่อย่างไรก็ตาม นว
นิยายก็ยงัก้าวไม่ข้ามกบัดกัเรืองเพศไปอยู่ดี เพราะการก้าวออกมาละเมินกฎเกณฑ์ของตวัละคร
หญิงนนัก็ยงัต้องอาศยัรูปลกัษณ์ภายนอกของผู้ ชายอยู่ดี ด้านหนึงจะเห็นถึงศกัยภาพของแต่ละ
เพศว่ามีความเท่าเทียมกนั แตถ่ึงอย่างไรเมือพิจารณาแล้วถึงอย่างไรสงัคมก็ยงัคงหยิบยืนโอกาส
ให้แก่เพศชายมากกว่าอยู่ดี ด้วยเหตนีุการสวมบทบาทเพศตรงข้ามโดยอาศยัเสือผ้าน่าจะเป็นส่วน
ทีกระตุ้นให้เห็นความสําคญัในตวัเองของแตล่ะเพศ แตอี่กด้านหนงึก็ยงัคงเป็นการกดทบัความเป็น
หญิงเอาไว้วา่ถ้าจะออกมาได้นนัก็ยงัต้องมีเงือนไขคือต้องอยูใ่นคราบความเป็นชายถึงจะได้รับการ
ยอมรับจากสังคมทียึดโยงกับกรอบความคิดแบบปิตาธิปไตยทียังคงฝังรากลึกในสังคมไทยอยู่
นนัเอง   



 
 

 

บทที 4 

ตัวละครสวมบุคลิกลักษณะเพศตรงข้าม : รูปแบบและความหมาย 

 

 ในบทนีผู้ วิจยัจะกล่าวถึงการสวมบทบาทเพศตรงข้าม โดยตวัละครสวมลักษณะบุคลิกแบบเพศ
ตรงข้าม ไม่ได้มีการทําให้เป็นเพศตรงข้ามโดยสมบูรณ์เพียงแต่ดึงลักษณะของเพศตรงข้ามมาใช้สร้าง
ตวัตน ตวัละครดงักลา่วมีรูปแบบและการสร้างความหมายดงัตอ่ไปนี 

 

4.1 รูปแบบของตัวละครสวมบุคลิกลักษณะเพศตรงข้าม 

 จากข้อมูลนวนิยายโรมานซ์ทีเลือกมาทัง 5 เรืองได้แก่เรือง 1. ดาวเรือง 2. เจ้าบ่าวก้นครัว        

3. แหวนดอกไม้ 4. แม่ค้าขนมหวาน และ 5. มังกรแก้มแดง ตัวละครเอกในแต่ละเรืองมีการสวม
ลกัษณะเพศตรงข้ามแบง่เป็น 3 ลกัษณะดงันีคือ 

4.1.1 การสวมบทบาทความเป็นชายของตัวละครหญิง 

รูปแบบตัวละครทีตวัละครหญิงสวมบุคลิกความเป็นชายพบในทุกเรืองทีนํามาใช้ศึกษา ได้แก่  
ดาวเรืองจากเรืองดาวเรือง แทนขวญัจากเรืองเจ้าบ่าวก้นครัว   แหวนเพชรจากเรืองแหวนดอกไม้  

ใบไผจ่ากเรืองแม่ค้าขนมหวาน และ ยศวรรณจากเรืองมังกรแก้มแดง  

จะเห็นได้ว่านวนิยายเป็นพืนทีทีจะเปิดโอกาสให้ตัวละครหญิงได้ก้าวออกจากกรอบทีสังคม
คาดหวงัอยากให้เป็น บคุลิกของตวัละครทงัหมดมีลกัษณะของเก่ง มีความสามารถเฉพาะตวั ในด้านตา่งๆ 
และทีสําคญัคือการออกไปเป็นผู้ นําในทีสาธารณะ 

4.1.2 การสวมบทบาทความเป็นหญิงของตัวละครชาย 

รูปแบบตวัละครชายสวมบุคลิกความเป็นหญิงทีแสดงออกอย่างชดัเจนปรากฏในตวัละครต่อไปนี 
เขมจากเรืองเจ้าบ่าวก้นครัว ลายสิงห์จากเรืองแหวนดอกไม้ ตวัละครทงัแสดงออกถึงบุคลิกลกัษณะ
ความเป็นหญิงอยา่งชดัเจน จากอปุนิสยัใจคอทีนวนิยายนําเสนอให้เห็นตลอดทงัเรืองวา่เป็นผู้ชายทีมีความ

118 



119 
 

ละเมียดละไมในการใช้ชีวิต ประกอบกับอาชีพหรือการศกึษาของทงัสองทีคนหนึงจบคหกรรมศาสตร์เป็น
พ่อครัวและอีกคนทําร้านจดัดอกไม้ ซงึเป็นวิถีทีสงัคมไม่เคยคาดหวงัว่าจะเป็นอาชีพหรือการศกึษาทีผู้ชาย
เลือกทํา ดเูป็นคูเ่ปรียบตา่งของตวัละครหญิงแบบขวัตรงข้ามอยา่งชดัเจน 

ส่วนตวัละครอีกสองเรืองคือ จิณตวฒัน์จากเรืองดาวเรือง และ วชัรวรรธ์จากเรืองแม่ค้าขนม
หวาน ทงัสองแม้จะไม่ได้แสดงออกวา่ได้สวมบคุลิกลกัษณะความเป็นหญิงชดัเจนแตต่วัละครทงัสองก็เป็น
สว่นทีขบัเน้นให้ความโดดเดน่ความเป็นผู้ นําของตวัละครในเรืองนนัยิงมีความพิเศษโดดเดน่กว่าเรืองอืน 

4.1.3 การสวมบทบาทเป็นเพศทสีาม 

ตัวละครรูปแบบพิเศษกว่าตัวละครอืนๆ  ในกลุ่มคือตัวละคร ทินกร หรือทินนีจากเรืองมังกร
แก้มแดง เนืองจากตวัละครทินกรนนัเป็นชายแท้แตก่ลบัสวมบทบาทเป็นบุคคลทีมีความหลากหลายทาง
เพศ ในเรืองระบุว่าชือนทินนีแสดงอากัปกิริยาเป็นแบบกะเทยแต่ในเรืองจะยําเสมอว่าเขาทําตวัเป็นเกย์ 
การสวมบทบาทเพศตรงข้ามของทินนีมีความซบัซ้อนทีจะไม่แสดงให้เห็นว่าเป็นหญิงแบบทีกล่าวมา การ
สวมบทบาทเพศทีสามเป็นการขบัเน้นถึงการแสดงออกทางเพศนนัเป็นแบบสดุโตง่ 

การยิงทําให้เกินกว่าความเป็นจริงหรือมากกว่าความเป็นจริงนนัเป็นลกัษณะการสร้างตวัตนของ
เพศทีสามทีสงัคมเห็นจนชินตา และจดัเป็นภาพเหมารวมว่าเพศทีสามนนัจะต้องเป็นคนไม่เอาไหน ตลก 
และหมกมุ่นทางเพศ การใช้ลกัษณะทีเป็นมายาคติทีเป็นภาพเหมารวมทางสงัคมทีมีตอ่เพศทีสามในเรือง
นนัถือว่าเป็นการสร้างทางออกให้แก่สถานการณ์ทีคบัขนัของตวัละคร ทีต้องหลบหนีจากการตามล่าตวัตน
จริงๆของทินนีนนัเอง 

4.2  ความหมายและบทบาทของตัวละครสวมบุคลิกลักษณะเพศตรงข้าม  

 พืนฐานแนวคิดเรืองการแบ่งเพศสภาพเป็นแบบขวัตรงข้าม เรืองเพศเป็นเรืองของชายกับหญิง 
ตามเพศสรีระทีถูกกําหนดมาตังแต่กําเนิด  แนวคิดดังกล่าวถูกยึดโยงไว้กับวาทกรรมการแพทย์ 
วิทยาศาสตร์และศาสนาทีจะอธิบายว่าเพศสรีระเป็นข้อบ่งชีเพศสภาพของบุคคล การเลียงดูอบรมตาม
กระบวนการขัดเกลาทางสังคม (socialization) มีผลทําให้บุคคลมีบุคลิกภาพตามแนวทางทีสังคม 
ต้องการ เด็กทีเกิดมาจะต้องได้รับการอบรมสังสอนให้เป็นสมาชิกทีสมบูรณ์ของสังคม สามารถอยู่  
ร่วมและมีความสัมพันธ์กับคนอืนได้อย่างราบรืน ความเป็นชายความเป็นหญิงถูกประกอบสร้างมาจาก
เรืองของเพศสรีระมาเป็นตวักําหนดบทบาทหน้าทีทางสงัคมของแตล่ะบคุคล 
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 ความคิดเรืองเพศแบ่งความเป็นชายหญิงแบบขัวตรงข้าม ความเป็นชายคือความแข็งแกร่ง 
แข็งแรง บึกบึน มีเหตผุลเป็นหลัก กล้าหาญ ความเป็นผู้ปกครอง ส่วนความเป็นหญิง คือ ความอ่อนแอ 
ออ่นไหว ออ่นโยน ใช้อารมณ์เป็นใหญ่ เป็นผู้ถกูปกครอง ชวัตรงข้ามชายหญิงถกูให้คา่ให้แก่ข้างใดข้างหนึง
เหนือกว่าอีกข้างหนึง แนวความคิดนีสนบัสนุนแนวคิดแบบปิตาธิปไตยทีสงัคมให้ค่าความเป็นชายสําคญั
กวา่ความเป็นหญิง นกัวิชาการสตรีนิยม จดูิธ บทัเลอร์ เห็นว่าความเป็นหญิงความเป็นชายไม่ได้เป็นเรืองที
เป็นธรรมชาติ อย่างทีกล่าวมาข้างต้น แตเ่รืองเพศสภาพเกิดจากการกําหนดทางวฒันธรรม ความเป็นชาย
หญิงไม่จําเป็นวา่จะต้องเป็นไปตามเพศสรีระ บคุคลทีมีเพศสรีระไม่สอดคล้องกบัเพศสภาพ ผู้ชายทีมีความ
เป็นหญิง หรือหญิงทีมีความเป็นชายในตวั เป็นเรืองทีขดัแย้งกับแนวคิดเ รืองเพศแบบคู่ตรงข้ามเรืองอัต
ลกัษณ์ทางเพศจงึเป็นการสวมบทบาทไมใ่ชส่ิงทีเกิดจากธรรมชาต ิ(Butler, 1990: 137)  

 การสวมบทบาท (perform) คือการเลียน แบบ ผู้ หญิงทีเลียนแบบความเป็นชาย หรือ ผู้ ชายที
เลียนแบบความเป็นหญิงเป็นการประดษิฐ์ภายนอกให้เป็นไปตามทีต้องการ ยิงสมจริงมากเทา่ใดก็จะทําให้
เห็นว่าเป็นการเลียนแบบมากขึนเท่านัน เรืองเพศจึงไม่จําเป็นต้องเป็นเรืองของธรรมชาติทีกําหนดให้
สอดคล้องกบัเพศสรีระ แตเ่พศสภาพสามารถสร้างขนึเลียนแบบเพศใดๆก็ได้ไม่จําเป็นวา่จะต้องสอดคล้อง
กันเสมอไป การเลียนแบบยิงแนบเนียนมาเท่าไร สิงนนัจะยิงสะท้อนให้เห็นว่าเรืองเพศเป็นสิงทีประกอบ
สร้างขนึ ไมไ่ด้เป็นเรืองธรรมชาติอีกตอ่ไป 

 นวนิยายโรมานซ์ทีตวัละครสวมบทบาทเพศตรงข้ามแบบสวมบคุลิกลกัษณะเพศตรงข้ามนนัทําให้
เห็นถึงประเดน็เรืองเพศนนัไมไ่ด้เป็นเรืองธรรมชาตหิยดุนิงคงอยูต่ามเพศกําเนิดเสมอไป แตเ่ป็นเรืองเพศนนั
เป็นสิงทีสามารถสวมบทบาทเลือนไหลไปได้ ขนึอยู่กับผู้ ทีสวมบทบาทนนัจะเลือกใช้ในสถานการณ์ และ
โอกาสใด อาจขึนอยู่กับตัวแปรต่างๆ ในเรืองของ พืนที เวลา โอกาส สถานการณ์  การศึกษา อาชีพ 
เศรษฐกิจ สงัคมทีจะเข้ามามีบทบาททําให้การแสดงออกของบคุคลแปรเปลียนไปได้ ในการศกึษาประเด็น
ตวัละครสวมบทบาทเพศตรงข้ามโดยใช้การสวมบคุลิกลกัษณะเพศตรงข้ามมาศกึษานนัผู้วิจยัจะวิเคราะห์
ประเดน็ตา่งๆ โดยคดัเลือกจากนวนิยายทีมีลกัษณะดงักลา่วทีเป็นตวัละครชายจริงหญิงแท้ ไมเ่กียวข้องกบั
ตวัละครทีมีความหลากหลายทางเพศ เพือทําให้เห็นว่า นวนิยายโรมานซ์เล่นกับเรืองของความสมัพันธ์
ระหวา่งชายหญิง เมือปรากฏตวัละครทีสวมบทบาทเพศตรงข้ามโดยใช้การสวมบคุลิกลกัษณะเพศตรงข้าม
เข้ามาในเรืองจะทําให้เห็นถึงความจริงทีว่าเรืองเพศนนัไม่ได้เป็นเรืองธรรมชาติอีกต่อไป หากแต่เป็นการ
เลียนแบบและสวมบทบาทเลือนไหลไปได้แล้วแต่สถานการณ์  ซึงปรากฏการณ์เหล่านีจะย้อนกลบัไปตงั
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คําถามเกียวกบัเรืองเพศนนัแท้จริงแล้วการให้คา่แบบขวัตรงข้ามนนักดทบัเพศหนึงและเชิดชอีูกเพศหนงึนนั
อะไรทีทําให้เกิดและมีผลอยา่งไร 

 4.2.1  แสดงความกังวลของสังคม 

ตวัละครสวมบทบาทเพศเพศตรงข้ามอีกรูปแบบหนึงคือตวัละครทีมีลกัษณะนอกกรอบความเป็น
หญิง ความเป็นชายทีสงัคมกําหนดไว้ กลา่วคือเป็นตวัละครทีมีเพศสรีระไมส่อดคล้องกบัเพศสภาพทีสงัคม
กําหนดให้ หรือมีคณุลกัษณะของเพศตรงข้าม เช่น ตวัละครหญิงแต่มีอุปนิสยัแบบผู้ชาย ห้าว โผงผาง ไม่
เรียบร้อย มนัใจแกร่งกล้าเกินกวา่ผู้หญิงทวัไป หญิงมนั หญิงแกร่งผู้หญิงทํางาน (working woman)หรือตวั
ละครชายมีอปุนิสยัเรียบร้อย สภุาพอ่อนโยนอย่างมากหรือมีกิจกรรมทีผู้ชายไม่นิยมทําเช่น เย็บปักถกัร้อย 
งานฝีมือ รักความสวยความงาม ผู้ชายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล (metrosexual) หรือ ผู้ชายน่ารัก (pretty boy) 
อยา่งไรก็ตามในการศกึษานีตวัละครดงักลา่วมิได้หมายรวมถึงตวัละครทีมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกนั  ในทีนี
จะกลา่วถึงตวัละครทีมีลกัษณะดงักลา่วในนวนิยายเรือง “แหวนดอกไม้” เป็นข้อมลูหลกัในการนําเสนอนี 

 แหวนดอกไม้ นวนิยายของ ขวัญใจ เอมใจ หรือนามปากกา “ดวงตะวัน” ตีพิมพ์เป็นตอนๆใน
นิตยสารสกุลไทยเมือปี 2547 และได้รับการตีพิมพ์รวมเล่มมาแล้วถึง3 ครัง รวมถึงได้นําไปสร้างเป็นละคร
ออกอากาศทีสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง3 เมือปีพ.ศ. 2550 เรืองราว นวนิยายกล่าวถึงคนโสดสองคือลาย
สิงห์และแหวนเพชรซึงไม่มีความประสงค์จะแตง่งานใช้ชีวิตครอบครัว แม้ว่าจะอยู่ในครอบครัวทีสนบัสนุน
การมีคูค่รองอยา่งจริงจงั โดยเฉพาะ ลายสิงห์ หนุม่วยั 31 ปีเจ้าของร้านดอกไม้ชือ “สิงห์ดอกไม้” ครอบครัว
ประกอบไปด้วยผู้ เป็นพ่อคือ พดัยศ ข้าราชการวยเกษียน ลายสิงห์มีพีน้องด้วยกัน 5 คน คือ เครือเถา ข้าว
บณิฑ์ แก้วกดุนั และดาวจงกล ทงัหมดมีคูค่รองทงัทีแตง่งานและหมนัหมายกนัไว้แล้ว แตล่ะครอบครัวแยก
ไปอยู่มีชีวิตครอบครัวของตนเองแตอ่ยู่ในรัวเดียวกนั ทกุครอบครัวดเูหมือนจะอบอุน่และตามแบบที พดัยศ 
ผู้ เป็นพอ่หวงัไว้ สว่นลายสิงห์เป็นลกูคนกลางทีทกุคนในครอบครัวกลบัเป็นหว่งลายสิงห์เพราะเป็นคนเดียว
ทียงัไมมี่วีแววจะแตง่งานทงั ๆ ทีอายก็ุสมควรจะมีครอบครัวได้แล้ว  

แหวนเพชร หญิงมันวยัใกล้สามสิบผู้ศรัทธาชีวิตโสดเป็นชีวิตจิตใจเป็นผู้ ช่วยบรรณาธิการ ของ
นิตยสาร Lovely Family  และมีดงัใจเพือนเกย์คนสนิทร่วมกลุ่มกนัมาตงัแตส่มยัเรียนมหาวิทยาลยัทํางาน
อยู่ด้วยกัน แหวนเพชรกับลายสิงห์ต้องได้รู้จักกันและเข้ามาเป็นส่วนหนึงในการคลีคลายปัญหาคนใน
ครอบครัวของลายสิงห์ ในกรณีน้องสาวระหองระแหงกับสามี หลานสาวมีผู้ชายมาติดพันจนเกือบจะถูก
หลอกให้เสียคน รวมถึงพีชายคนโตนอกใจภรรยา ครอบครัวของลายสิงห์เห็นแหวนเพชรสนิทสนมกับลาย
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สิงห์เข้าใจว่าทงัสองน่าจะมีความสัมพนัธ์ลึกซึงกันจึงบงัคบัให้แต่งงานกัน แม้ว่าทงัคู่เริมจะมีใจให้กันแต่
เมือถกูบงัคบัให้แตง่งานกนัก็รู้สึกว่าจะต้องสญูเสียอิสรภาพไปแหวนเพชรพยายามปฏิเสธ จนในท้ายทีสดุก็
ตกลงกนัได้วา่จะไมมี่การแตง่งานแตจ่ะใช้ชีวิตดแูลกนัและกนัอยู่ด้วยกนัไปเรือยๆตลอดไป   

ลายสิงห์และแหวนเพชรเป็นตัวแทนของการท้าทายกฎทีสังคมพยายามใช้จัดระเบียบภายใต้
เงือนไขของสงัคมอนัพงึประสงค์ เป็นเรืองของความปกต ิความเป็นธรรมชาต ิตวัละครสวมบทบาทเพศตรง
ข้ามเป็นโฉมหน้าของชายหญิงในสงัคมสมยัใหม่ทีปรากฏขนึในนวนิยายโรมานซ์ทีกําลงัตงัคําถามกบัอดุม
คติทีไหลเวียนอยู่ในสังคมแห่งความเป็นจริงเกียวกับเรืองความโสด ความรักและครอบครัว ว่าวิถีชีวิต
ดงักล่าวทีเห็นเป็นเรืองธรรมชาติปกตินนัแท้จริงแล้วเคลือบแฝงไปด้วยความรุนแรงทีซ่อนเร้นอยู่ภายใต้ชุด
อดุมการณ์นนัๆ  

4.2.1.1  ลายสิงห์ : ความกังวลเรืองกฎเกณฑ์เพศสภาพ 

 กรอบแนวคิดเรืองเพศสภาพความเป็นหญิง ความเป็นชายถูกกําหนดอย่างชัดเจนด้วย
เพศสรีระทีมีประจํากายกนัมาตงัแตเ่กิด การแบง่แยกตามเพศคือการแบง่แยกความสําคญัทางสรีระให้เห็น
ว่า ผู้ หญิงกับผู้ ชายมีความแตกต่างกันโดยธรรมชาติ เพศชายแข็งแรง เพศหญิงอ่อนแอต้องการความ
คุ้มครอง ดงันนัความเป็นชายจึงถูกจดัวางให้มีสถานะอยู่เหนือกว่าความเป็นหญิง รวมถึงกระบวนการขดั
เกลาทางสังคม  (socialization) เกิดขึนทังทางตรงและทางอ้อม  เริม ต้นจากสถาบั นครอบครัว 
สถาบนัการศึกษา และสถาบนัอืนๆ ในสงัคมทีจะอบรมกล่อมเกลา ถ่ายทอดทงัองค์ความรู้ทกัษะค่านิยม
อดุมคติความเชือเรืองเพศจงึมีการสืบตอ่ โดยการถ่ายทอดตอ่ไป  

สงัคมปิตาธิปไตยการแบ่งขวัสถานภาพชายหญิงนนัถูกจําแนกอกจากกัน บทบาทหน้าที
ของผู้หญิงถกูจํากดัไว้ในฐานะของแม่และเมีย ผู้ชายเป็นผู้ปกครองส่วนผู้หญิงเป็นผู้ถกูปกครอง ความเป็น
ชายถูกจดัให้อยู่ในปริมณฑลของความเป็นเหตผุล ชีวิตสาธารณะ การผลิต ชีวิตทางสงัคมและวฒันธรรม 
ตา่งจากความเป็นหญิงอยู่ในปริมณฑลของธรรมชาติ ชีวิตส่วนตวัปัจเจกบคุคล ชีวิตในบ้าน (วารุณี ภูริสิ น
สิทธิ,  2545:  6-11) ดงันนัพืนทีของผู้หญิงจึงถกูจํากดัให้อยู่ในบ้าน ส่วนผู้ชายมีบทบาทหน้าทีเป็นผู้ นํา มี
อํานาจในการตดัสินใจ อีกทงัเป็นแรงงานมีความสําคญัในการขบัเคลือนเศรษฐกิจ อาจกล่าวได้ว่ากรอบ
ความคิดดงักล่าวแม้ระยะเวลาจะเปลียนแปลงไปก็ยงัคงดํารงอยู่ในสงัคมยู่ แต่ความเคร่งครัดอาจแปรผนั
ไปตามแตล่ะสงัคม  
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กรอบความคิดเรืองเพศสถานในนวนิยายก็ยังคงมีปรากฏ และยิงจะขับเน้นให้เห็นเป็น
รูปธรรมชดัเจน โดยเฉพาะในนวนิยายแนวโรมานซ์ทีเป็นเรืองรักๆใคร่ๆ ระหว่างรักต่างเพศ การปรากฏตวั
ละครสวมบทบาทเพศตรงข้ามเป็นตวัแทนทีแสดงให้เห็นถึงการเปลียนแปลงของเรืองเพศสภาพ การตงั
คําถามกับความเป็นหญิงความเป็นชายตามทีสังคมคาดหวัง ลายสิงห์และแหวนเพชรเป็นตวัละครทีมี
จดุยืนและออกมาท้าทายเรืองเพศสภาพทีไมไ่ด้ดําเนินตามทีสงัคมให้ความหมายไว้  

ลายสิงห์ชายหนุ่มอายุ 31 ปีเจ้าของร้านดอกไม้ มีลกัษณะความเป็นชายแบบทีในยคุสมยั
ทุนนิยมเรียกว่า ผู้ ชายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล(วรรณาภรณ์ สุขมาก , 2547) หรือ pretty boy (ประภาพร ชิน
วงศ์, 2546) มีลักษณะร่วมกันคือมีความประณีตใส่ใจในการดูแลตนเองเป็นพิเศษสนใจเรืองแฟชัน รัก
ความสวยงาม พิถีพิถันกับเรืองรสนิยมในการใช้ชีวิตทุกๆเรือง ไม่ว่าจะเป็นเรืองการกิน ดืม หรือการเข้า
สงัคม อย่างทีแหวนเพชรพดูล้อพฤติกรรมของเขาไว้วา่ “ไม่ดืมเหล้า ไม่สบูบหุรี ไม่เทียว ชอบอยู่กบับ้านจดั
บ้านเป็นคณุนายละเอียด ชอบจดัดอกไม้ ชอบกินไอศกรีมสตรอว์เบอรี แล้วก็นําแตงโมปัน เฮ้อ...เพือนเกย์
บางคนของฉันยังไม่ทําตวั ‘สาว’ เท่าคณุเลยนะคณุสิงห์ ยอมรับมาเสียดีๆเถอะว่าจริงๆแล้วคณุถักนิตติง
เป็นงานอดเิรกด้วย”(แหวนดอกไม้, 2554: 259) แม้กระทงัแหวนเพชรก็ยงันําไปเทียบ “ความสาว” ของลาย
สิงห์กบัเพือนของหล่อน  แตอ่ย่างไรก็ตามผู้ชายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล หรือ pretty boy ยงัคงให้ความหมาย
กับตัวเอง ว่าเป็นผู้ ชายแท้ ๆ ทีมีความรักใคร่ในเพศตรงข้าม อีกทังคนในสังคมก็ยังคงยอมรับพวกเขา
เหล่านนัในฐานะของผู้ชายแท้ในสงัคม ลกัษณะความเป็นชายแบบดงักล่าวเป็นการประกอบสร้างตวัตนใน
อีกรูปแบบหนึง โดยให้ความหมายกับความเป็นชายเสียใหม่ไม่จําเป็นต้องยึดติดกับความแข็งแกร่ง ห้าว
หาญอีกตอ่ไป  

ลายสิงห์ตงัคําถามกบัความเป็นชายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลและถกูประเมินคา่เรืองลกูผู้ชาย
ทีดีนนัควรจะต้องดํารงตนอยูใ่นโครงสร้างสถาบนัครอบครัวทีเพียบพร้อม ถ้ายงัอยูใ่นสถานภาพโสดก็ยิงทํา
ให้เกิดความกงัวลตอ่สถานภาพความเป็นชาย ความเป็นชายทีสมบรูณ์จึงต้องมีเกณฑ์ของการมีครอบครัว
ทีสมบูรณ์มาเป็นตัวชีวัดความเป็นชายแท้และชายทีดีพร้อม  เมือพ่อพยายามหว่านล้อมให้เขารีบมี
ครอบครัว เงือนไขดงักล่าวถกูหยิบยกมาใช้ว่า “เกิดเป็นลูกผู้ชายน่ะนายสิงห์มนัต้องให้ดีพร้อมทงัเรืองงาน
เรืองครอบครัว มันถึงจะนับว่าเป็นยอดคน เป็นยอดชาย เป็นชายเต็มชายนะ ” ลายสิงห์หัวเราะเพิงรู้
เหมือนกันแหล่ะว่าทุกวันนีเขาเป็นแค่ “ครึงชาย” เท่านัน (แหวนดอกไม้, 2554: 48) กฎเกณฑ์ทีสังคม
กําหนดนันเป็นการให้ค่าบุคคลอย่างมีอคติ การทีลายสิงห์รู้สึกฉงนต่อกรอบความคิดดังกล่าวเป็นการ
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กระตุ้นให้เกิดการตงัคําถามวา่แท้จริงแล้วบคุคลทีสวมบทบาทอย่างเพศตรงข้ามนนัถือว่าเป็นศกัดิศรีความ
เป็นมนุษย์นนัได้ถูกลดทอนลง การดํารงสถานะอย่างเขาไม่เพียงพอทีจะเป็นทียอมรับในสังคมหรือ?ใน
สถาบนัครอบครัวได้หรืออย่างไร ? ในเมือเขาอยู่ในครอบครัวอย่างปกติสุขไม่มีปัญหากับใครในครอบครัว 
แตปั่ญหาทีถกูยดัเยียดให้เขามีเพียงอยา่งเดียวคือการครองสถานะโสดเท่านนั   

ความเป็นชายแบบลายสิงห์ถกูนําไปเปรียบกบับคุลิกลกัษณะของบคุคลทีมีรสนิยมรักเพศ
เดียวกัน หากจะดํารงตนโดยใช้ชีวิตโสดก็จะถูกเหมารวมว่าเป็นพวกเดียวกัน “ชายอายุขนาดนี ทียงัเป็น
โสด เขาว่าให้ตงัข้อสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่า ไม่เป็นตุ๊ด ก็มีปัญหาบางอย่างจนไม่มีใครเขาอยากคบหา 
สร้างครอบครัวด้วย” (แหวนดอกไม้, 2554: 306) ความเป็นชายและสถานภาพโสดของลายสิงห์ถูกจดัให้
เป็นความแปลกประหลาดภายในบ้าน  “ทําเป็นหวัเราะดีไปนะนายสิงห์ แกไมก่ลวัถกูมองเป็นตวัประหลาด
หรือไง” (แหวนดอกไม้, 2554: 48) เมือมีคูเ่ปรียบตา่งกบัสมาชิกในครอบครัว อคตเิรืองเพศทําให้มองคณุคา่
ของคนเป็นไปอยา่งไมเ่ทา่เทียม ในทํานองดถูกูเหยียดหยาม และถกูแปลกแยกออกมาในทีสดุ  

ในสงัคมปิตาธิปไตยปฎิเสธการให้โอกาสและไมย่อมรับบคุคลทีมีพฤติกรรมทีไมส่อดคล้อง
กบัทีสงัคมกําหนดเอาไว้ และมีความวิตกกังวลว่าความแตกต่างนีจะสร้างปัญหาให้แก่สถาบนัครอบครัว 
รวมไปจนถึงอาจลกุลามทําให้เกิดปัญหาในสงัคมตามมา ซึงในแท้ทีเป็นจริงแล้วปัญหาในครอบครัวมกัจะ
เกิดจากความไม่เข้าใจกนัของคนในครอบครัว การนอกใจ สมัพนัธภาพของคูส่มรส การแยกทางกนั เป็นต้น 
ซงึปัญหาเหล่านีส่วนใหญ่เกิดขนึหลงัการสมรส คูส่มรสทีละเมิดกฎของการครองเรือนก็จะทําให้เกิดปัญหา
ครอบครัวได้มากกว่าคนโสด อาจมองอีกนยัหนึงได้ว่าความโสดนนัสามารถดํารงอยู่ภายใต้กฎของการอยู่
ร่วมกนัในครอบครัว โอกาสในการละเมิดกฎชีวิตสมรสอนัจะทําให้เกิดปัญหาครอบครัวนนัก็ถกูขจดัออกไป
โดยปริยาย  

 อย่างไรก็ตาม ความเป็นชายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลก็ถูกตงัคําถามถึงเช่นเดียวกันว่าความ
เป็นชายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลนนัเป็นชายแท้หรือไม่ เมือมีการเปรียบเทียบกบัความเป็นชายตามแบบอดุม
คติ คือ ความเป็นชายเต็มร้อยทีเป็นผู้ นํา ห้าวหาญ เข้มแข็ง เปรียบเทียบกบัความเป็นชายแบบเมโทรเซ็กส์
ชวลทีมีลกัษณะของเพศตรงข้าม เช่น มีความสภุาพเรียบร้อย อ่อนโยน รักสวยรักงาม ลายสิงห์เริมไม่มนัใจ
เมือเปรียบเทียบตวัเองกบัครองศีลชายหนุม่ทียืนมือเข้ามาปกปอ้งแหวนเพชรในตอนทีถกูคกุคาม  

ลายสิงห์เองก็ตระหนกัถึง “พลงั” นนัได้ดีเช่นกนั พลงัอยา่งทีผู้ชายธรรมดาๆ เช่นเขาเองไม่
มี! ...ทีผ่านมาลายสงิห์เคยมนัใจในความเป็นผู้ชายในแบบของเขา ผู้ชายทีเป็นเจ้าของร้านดอกไม้มี
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งานอดิเรกอย่างทีผู้ชายคนอืนๆ คงไม่ทํากัน  แต่มาถึงวนันีเหตุการณ์ทีเกิดขึนทําให้ลายสิงห์รู้สึก
คลอนแคลนไม่มนัใจและหวนัไหว หรือว่าผู้ชายทีเป็นเจ้าของร้านดอกไม้อย่างเขาคงจะไม่สามารถ
ปกป้องผู้หญิงคนไหนได้ทงันนั ... ครองศีลหนักลบัมาบอกลายสงิห์วา่ “กลบัไปจดัดอกไม้ตอ่ให้สนกุ
นะครับคณุสงิห์ หวงัวา่เรืองราวทีเกิดขนึคงไมท่ําให้คณุตกอกตกใจจนเกินไปนกั”   

(แหวนดอกไม้, 2554: 406-407) 

 ลายสิงห์ให้ความหมายตวัของเขาว่าเป็นผู้ชายธรรมดา แต่ผู้ชายทีเข้มแข็งบึกบึนนนัเป็น
ชายทีสมชาย การแบง่แยกจดัลําดบัขนัความเป็นชายว่าใครมีมากมีน้อยกว่า หรือมีลกัษณะทีตรงกบัความ
เป็นชายตามกรอบถือว่าเป็นชายแท้ หากมีลกัษณะทีแตกตา่งไปจากถกูจดัให้เป็นอืน เช่นเดียวกบัอคติทาง
เพศทีมีต่อความเป็นหญิงและเพศทีสาม อคติทางเพศแบบนีจะถูกเผยแพร่และสืบทอดอยู่ในสงัคมอย่าง
หยดุนิงตายตวั เนืองจากอคตดิงักลา่วได้แปรเปลียนไปเป็นทศันคตขิองคนในสงัคม ทศันคติทงักล่าวนีจะมี
การสังสมและแก้ไขได้ยาก แม้ว่าสภาพเป็นจริงจะเปลียนไปก็ตาม (กาญจนา แก้วเทพ , 2535: 86) 
สถานภาพดงักล่าวก็จะถูกลดทอนคณุคา่ลง เป็นความไม่เท่าเทียมกัน และมกัถกูดถูกูดแูคลนให้ดตํูาต้อย
กว่า อย่างทีปรากฏในนําเสียงของครองศีลพดูกับลายสิงห์ แสดงให้เห็นว่าแม้แตผู่้ชายด้วยกนัก็ยงัมีการดู
ถกูกนัเอง หยิบยกความเป็นชายขนึมาขม่ความเป็นชายทีตา่งไปจากกรอบแนวคิดเดมิ  

อคติทางเพศเรืองการแบง่ลําดบัขนัความเป็นชาย ตวัละครหญิงกลบัไม่ได้มองวา่เป็นเรือง
น่าดหูมินดแูคลน อีกทงัยงัยินดีทีจะเปิดรับอย่างเต็มใจ “พอแก่ตวัลง ฉันกลบัอยากได้ผู้ชายทีจูงมือฉันวิง
หนีได้ก็พอแล้ว ไม่ต้องมาแอ่นอกทําตวัเป็นลกูผู้ชายหวัใจเกินร้อยให้เห็นหรอก”(แหวนดอกไม้, 2554: 589) 
ทงันีความเป็นชายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลนนัในสายตาของผู้หญิงแล้วอาจเป็นการให้ความหมายกับผู้ชาย
รูปแบบทีตา่งออกไป เส้นแบง่ความสมัพนัธ์เชิงอํานาจระหว่างหญิงชายพร่าเลือนลง จากทีผู้หญิงถกูกดให้
มีสถานภาพด้อยกว่าผู้ชายในทกุด้าน เปลียนมาเป็นผู้ชายทีมีความเข้าใจ ลดความเป็นชายแบบสดุโตง่ลง
เป็นรูปแบบของผู้ชายทีผู้หญิงปรารถนาและยินดีทีจะยอมรับได้   

4.2.1.2  แหวนเพชร : ความกังวลของสังคมทมีีต่อเพศสภาพ 

ความโสดของแหวนเพชรกับลายสิงห์ประกอบขนึด้วยพืนฐานครอบครัว วิถีในการดําเนิน
ชีวิตทีแตกต่างกันแบบคู่ตรงข้าม แต่คู่ตรงข้ามทีแสดงให้เห็นนนัจะเห็นได้ว่ามีการสลับคุณลักษณะกลับ
ด้านให้ตวัละครทงัสองเพศนนัสวมบทบาทเพศตรงข้ามกนั  
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แหวนเพชร ลายสิงห์ 

ลกูสาวคนเดียว ลกูชายคนกลาง (พีน้อง5คน) 

ครอบครัวผู้หญิงเป็นผู้ นํา ครอบครัวผู้ชายเป็นผู้ นํา 

ตา่งจงัหวดั เมืองหลวง 

อยูค่นเดียว อยูก่บัครอบครัว 

ทํางานบริษัท ธุรกิจสว่นตวั 

ไมทํ่างานบ้าน ดแูลงานบ้าน 

แหวนเพชร เป็นลูกสาวคนเดียวในครอบครัวต่างจากลายสิงห์ทีอยู่ในครอบครัวใหญ่มีพี
น้อง ลายสิงห์เป็นลกูคนกลาง (wednesday child) ทียงัเป็นโสดมีพ่อเป็นผู้ นําครอบครัว สว่นแหวนเพชรถกู
หลอ่หลอมมาจากครอบครัวทีมีผู้ นําคือคณุยา่ทีเป็นผู้หญิงเข้มแข็งสู้ ชีวิตเป็นแบบอยา่งของแหวนเพชร แหว
นพชรออกมาจากครอบครัวตา่งจงัหวดั ใช้ชีวิตอยูด้่วยตวัเองมาตงัแตส่มยัเรียนจนทํางาน อยูลํ่าพงัในเมือง
หลวงมาตลอด สงัคมเมืองหล่อหลอมให้ใช้ชีวิตแบบปัจเจกพึงตนเองเป็นหลกั ในขณะทีลายสิงห์อยู่กับ
ครอบครัวและมีวิถีชีวิตประจําวนัอยู่ในบ้าน อีกทงันิสยัพฤติกรรมและการแสดงออกนนัแตกตา่งกนั ความ
โสดถึงแม้จะมีร่วมกันแต่ถูกประกอบสร้างและให้ความหมายด้วยรูปแบบทีแตกต่างกันโดยสินเชิง การ
ออกมาทํางานข้างนอกมีชีวิตอยู่ในปริมณฑลสาธารณะมากกว่าอยู่บ้าน ย่อหย่อนเรืองการบ้านการเรือน 
เป็นผู้หญิงทํางาน ทนัสมยั ฉลาดมนัใจมีความเป็นตวัของตวัเองไม่สมกบัความเป็นหญิงทีสงัคม ตรงข้าม
กบัผู้หญิงตามขนบทีอยู่ในบ้าน แหวนเพชรไม่ได้ให้ความสําคญัประณีตกบัเรืองการกินอยู่ เมือลายสิงห์มี
โอกาสเข้าไปทีคอนโดของแหวนเพชร ได้มีโอกาสเตรียมอาหารเช้าให้ การสํารวจตู้ เย็น สิงของภายในตู้ เย็น
สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่การดํารงชีพและตวัตนของแหวนเพชรได้ “มีแตก่าแฟนีแหละแหวนทีกินได้ 
ในตู้ เย็นคุณผมเห็นมีแต่ขนมปังขึนรา เนยเหม็นหืน แล้วก็แตงโมผ่าซีก มีช้อนปักอยู่คนั ” ลายสิงห์บอก
หวัเราะๆ ขณะทีเจ้าของห้องรีบแก้ตวั “ก็ฉันอยู่คนเดียว จะมาตะบอยหนัเป็นชินให้เสียเวลาทําไม” (แหวน
ดอกไม้, 2554: 335) แหวนเพชรถกูมองในลกัษณะทีเป็นผู้หญิงทีมีข้อบกพร่องแต่ลายสิงห์ทีเข้าไปจดัการ
กบังานบ้านกลบัดเูป็นผู้ชายทีสงัคมให้การยอมรับและมองไนแง่ดี  
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กรณีทีผู้หญิงออกมาทํางานนอกบ้านตดัสินใจเลือกความสําเร็จในเรืองชีวิตการงานส่วน
ใหญ่มกัจะเป็นโสดไม่เคยผ่านการแตง่งาน หรือไมก็่หย่าร้าง ผู้หญิงกลุ่มนีมกัถกูกําหนดให้รู้สกึผิดวา่ แม้จะ
ได้รับความสําเร็จในหน้าทีการงาน แต่ก็ต้องเสียสละชีวิตครอบครัว ซึงเป็นหวัใจหลกัของหน้าทีลูกผู้หญิง
ออกไป สงัคมจะมองผู้หญิงเหลา่นีด้วยการตราว่าเป็น “สาวทนึทึก” “ขนึคาน” หรือ “แม่มา่ยผวัทิง” ในกรณี
ทีแต่งงานแล้วเลิกรากันไป เป็นความรู้สึกผิดทีสงัคมมอบให้ตามหลอกหลอน เป็นความรู้สึกทีเกาะกินใจ
ผู้หญิงทีออกจากบ้านมาอยู่ในพืนทีสาธารณะ (กาญจนา แก้วเทพ, ใน สํานกังานคณะกรรมการส่งเสริม
และประสานงานสตรีแห่งชาติ, บรรณาธิการ, 2544: 87-88) การเปิดโอกาสให้ผู้ ชายจากอยู่ในพืนที
สาธารณะให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในบ้านมากขึน เข้ามาช่วยเหลืองานบ้านมาเล่นบทพ่อบ้าน เพือเป็นการ
สลายเรืองการผูกเพศไว้กบัพืนทีและยงัมีผลดีต่อการส่งเสริมความสมบูรณ์ให้แก่ชีวิตของผู้ชายเอง (เรือง
เดียวกัน, : 116) จากคําอธิบายดงักล่าวจะเห็นว่าการสลบับทบาทหน้าทีจากพืนทีครัวเรือนกบัพืนทีงานก็
จะมองเห็นความยอกย้อนของการให้คณุคา่เรืองเพศทียงัคงกดทบัความเป็นหญิงให้ตํากวา่ผู้ชายอยูดี่ “การ
เสียสละ” ของทงัสองฝ่ายทีจะออกจากพืนทีทีถูกสังคมจดัวางให้ไปอยู่ในพืนทีทีต่างไปจากเดิม ผลทีได้ก็
ยงัคงตอกยําอดุมการณ์ชายเป็นใหญ่ทีให้คา่ความสงูส่งกบัผู้ชายและผู้หญิงก็เป็นฝ่ายทีถกูกดทบัไว้ภายใต้
แนวคิดนีอยู่เช่นเดิม กล่าวได้ว่าการเรียกร้องความเสมอภาค ความเท่าเทียมกันอาจไม่มีอยู่จริงหรือไม่
สามารถทําให้สมัฤทธิผลได้ในสงัคมปิตาธิปไตย 

ผู้หญิงเมือออกมาทํางานนอกบ้านมีหน้าทีการงานสูงมีอํานาจทางเศรษฐกิจดีมีกําลงัใน
การจบัจ่ายใช้สอย สิงทีเป็นอีกปัจจยัหนึงทีใช้ควบคมุประชากรของรัฐคือการมาตรการในการเก็บภาษีจาก
ผู้ มีรายได้ การจ่ายภาษีให้แก่รัฐเอือประโยชน์ให้แก่คนมีครอบครัวทีจะใช้เป็นคา่ลดหย่อนภาษีเงินได้บคุคล
ธรรมดา ลดหย่อนค่าเลียงดูบิดามารดา สามีหรือภริยาของผู้ มีเงินได้ การหักลดหย่อนบุตรชอบด้วย
กฎหมายหรือบุตรบุญธรรม (กรมสรรพากร, 2012) ในฐานะพลเมืองสถานะโสดจึงเป็นการตงัคําถามต่อ
ความเป็นธรรมของอํานาจรัฐ 

หญิงสาวนังหน้าบึง มองเอกสารภาษีตรงหน้าราวกับจะให้มันมอดไหม้เป็นจุณไปด้วย
สายตาร้อนแรงของหลอ่น ดสูิด ูมนันา่ไปประท้วงหน้าทําเนียบรัฐบาลจริงๆ เชียว แหวนเพชรอยากรู้
จริงๆว่าคนโสดน่ะใช้นําใช้ไฟ ใช้ถนน ทางด่วน ตู้ ไปรษณีย์ สนามบินเปลืองกว่าคนอืนตรงไหน ถึง
ต้องจ่ายภาษีให้รัฐมากกว่าคนแตง่งานแล้ว หรือคนโสดเป็นพลเมืองแคค่รึงขนัของประเทศนีหรือไร 
... “ฉนัอยากรู้จริงๆนะคณุสิงห์ ว่าการอยู่เป็นโสดอย่างเราสองคนเนีย มนัทําให้ข้าวยากหมากแพง 
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โลกร้อน โอโซนรัว นําป่าไหลหลากหรือไง คิดดดูิ ทงัๆทีเราจ่ายภาษีให้รัฐตงัมาก มนัควรมีกฎหมาย
ซกัฉบบัออกมาเพือพิทกัษ์สทิธิและปกปอ้งคนใช้ชีวิตคนเดียวได้แล้ว”  

        (แหวนดอกไม้,  2554: 178-185) 

 ความไมเ่ทา่เทียมกนัในฐานะพลเมืองทีคนโสดได้รับแล้วเป็นความคบัข้องใจทีเกิดจากการ
ทีรัฐเข้ามามีบทบาทให้การให้สิทธิหรือจํากดัสิทธิของคนในสงัคมภายใต้อดุมคติพลเมืองทีดีของรัฐ การตงั
คําถามของผู้หญิงและคนโสดทีพยายามก้าวผ่านกรอบแนวคิดเรืองเพศออกมามีบทบาทในสังคมเมือ
พิจารณาจากการตงัคําถามของตวัละครสวมบทบาทเพศตรงข้ามแล้วกลบัเห็นได้วา่แม้วา่การเรียกร้องสิทธิ
เปิดกว้างมากขนึเท่าไร การปรับเปลียนทศันะทีสืบตอ่กนัมายาวนานฝังรากลึกแช่แข็งเอาไว้นนัยากทีจะรือ
ถอนออกได้ นอกจากทศันคติของคนในสงัคมแล้ว กลไกการควบคมุพลเมืองของรัฐก็มีส่วนจํากัดสิทธิของ
ประชากรให้ต้องดําเนินไปตามระเบียบข้อบงัคบัทางกฎหมาย เสียงของตวัละครในวรรณกรรมจึงเป็นการ
กระตุ้นให้เห็นถึงความจริงด้านหนึงในสงัคม ซึงการนําเสนอก็ยงัคงติดอยูก่บักบัดกัคูต่รงข้ามทีกดทบัความ
เป็นชายความเป็นหญิงอยูเ่ชน่เดมิ  

4.2.1.3  ด้วยรักและหวังดี : ความกังวลเรืองความรุนแรงแฝงเร้นในครอบครัว 

สถานโสดยังเป็นความกังวลของสังคมสมัยใหม่ทีอาจถูกเหมารวมไปกับผู้ มีความ
หลากหลายทางเพศ แหวนเพชรรู้สกึถึงความไมเ่ทา่เทียมถึงกบัระบายให้ดงัในเพือนเกย์คนสนิทฟัง  “ฉันว่า 
เกย์กบัคนโสดก็ชะตากรรมเดียวกนันนัแหล่ะดงั” (แหวนดอกไม้, 2554: 54) ความกงัวลทีสงัคมมีตอ่บคุคล
กลุม่ดงักลา่วเกียวพนักบัเรืองความเป็นปกต ิและความเป็นธรรมชาติทีมนษุย์จะต้องมีการสืบเผา่พนัธุ์ ผลิต
ทายาทเพือเป็นส่วนหนึงของสงัคมตอ่ไป บุคคลทีดํารงสถานภาพโสดกบับุคคลทีรักเพศเดียวกนัตกอยู่ใน
สถานการณ์ไม่ก่อให้เกิดการผลิตเพือดํารงเผา่พนัธุ์ ตดัวงจรการผลิต ความกงัวลของสงัคมแบบรักตา่งเพศ
จึงเห็นว่าการอยู่เป็นโสดหรือบุคคลหลากหลายทางเพศเป็นเรืองผิดปกติ ผิดธรรมชาติ เป็นความเบียงเบน 
ในเรืองแหวนดอกไม้คนในครอบครัวของลายสิงห์ และคนแวดล้อมแหวนเพชรต่างยืนยนัตรงกนั ตวัอย่าง
คําพูดของพ่อลายสิงห์ทีว่า “รักกัน มันก็ต้องแต่งงานกันสิ จะไปฝืนธรรมชาติได้ยังไง” (แหวนดอกไม้, 
2554: 602) หรือตอนทีครองศีลพดูขอแตง่งานกบัแหวนเพชรดงันี 

“โธ่...น้องแหวนครับ” ครองศีลยิมอย่างเอ็นดู “มันเป็นเรืองธรรมชาติออกนะครับที
คนเราเมือถึงเวลานงึก็ต้องแตง่งานมีครอบครัว”  
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ธรรมชาติ? แต่งงานมีครอบครัวน่ะหรือเป็นเรืองธรรมชาติใครกันนะเป็นคนบอกเช่นน ี
แหวนเพชรนกึอยากถามใครคนนนัเหลอืเกินว่าแล้วทีอยูเ่ป็นโสดกนัครึงค่อนโลกน่ะ มนัผิดธรรมชาติ
กนัหมดหรือไง? “งนัแหวนคงผิดธรรมชาติ”  

   (แหวนดอกไม้,  2554: 428) 

 ในสงัคมรักตา่งเพศ ให้ความสําคญักบัเรืองความรักระหวา่งหนุ่มสาว การแตง่งาน ลงท้าย
การสร้างครอบครัว วิถีชีวิตของคนในสงัคมอยู่ในสภาพโสดมีจํานวนมากกว่ามีคูค่รอง ไม่ว่าจะเป็นความ
โสดแบบยงัไม่ได้ผ่านการแตง่งานหรือโสดแบบผ่านการแตง่งาน การตีขลมุว่าคนปกติต้องแตง่งานมีคูค่รอง 
การใช้ชีวิตครอบครัวเป็นเรืองธรรมชาตินนัน่าจะเป็นการไม่ยุติธรรมสําหรับคนอีกเป็นจํานวนมาก เพราะ
หากสงัคมให้ความสําคญักับความปกติและธรรมชาติแล้ว สิงทีอยู่นอกเหนือจากนนัจะถกูเบียดขบัให้เป็น
อืนโดยปริยาย ดงันนั ตรรกะความโสดจึงเท่ากบัความไม่ปกติ ความไม่เป็นธรรมชาติหรือความเบียงเบนไป
ได้ แท้จริงแล้วอดุมการณ์เรืองเพศ ความรัก การแตง่งานหรือครอบครัวถกูประกอบสร้างจากมมุมองสงัคม
แบบรักตา่งเพศ กรอบแนวคดิดงักลา่วอาจนํามาซงึความขดัแย้งและความรุนแรงในสงัคมได้ 

นักวิชาการได้แบ่งประเภทของความรุนแรงได้เป็น 3 ประการคือ 1. ความรุนแรงทาง
กายภาพ คือความรุนแรงทางตรงมีการปะทะกนัทําร้ายร่างกายกนั 2. ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง(structural 
violence) คือลําดบัชนัในสงัคมผกูอยูก่บัระบบอํานาจในสงัคมทีแสดงออกโดยฐานะตําแหนง่ทีไมเ่ท่าเทียม
กัน สะท้อนให้เห็นถึงอํานาจและโอกาสทีไม่เท่าเทียมกันหรือเรียกว่าความอยุติธรรมทางสังคม ( social 
injustice) และ 3. ความรุนแรงเชิงวฒันธรรม (cultural violence) หมายถึงความเชือ ความยึดถือในสงัคม
ทีคอยคําจนุให้สงัคมยอมรับความรุนแรงประเภทอืนๆ  แม้จะเป็นสิงไม่ถกูต้องและทําให้คนรับรู้และเข้าใจ
ว่าหรือเชือว่าเป็นสิงปกติทีดํารงอยู่ในสังคม และเป็นสิงทีมีมาแต่อดีต ดังนันจึงต้องยอมรับกันต่อไป 
(อษุณีย์ ธโนศวรรย์และศรีชยั พรประชาธรรม, 2554: 227-228)  

จากคําอธิบายข้างต้น ความรุนแรงทีจะเกิดขึนกับคนโสดนนัน่าจะคาบเกียวกันในสอง
กรณีคือเป็นทังความรุนแรงเชิงโครงสร้างและความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม กล่าวคือ ความรุนแรงเชิง
โครงสร้างทีเกิดขึนกบัความโสดคือสิงทีสงัคมรักต่างเพศประเมินคา่โดยใช้เกณฑ์ความปกติและความเป็น
ธรรมชาติเข้ามากีดกนัคนทีอยู่นอกกรอบให้เป็นความเบียงเบน ไมป่กติ ไมเ่ป็นธรรมชาตใิห้เป็นคนสว่นน้อย
ของสังคม เป็นความ อยุติธรรมทีเกิดขึนทงัในสังคมจริงและในงานวรรณกรรม ความสมัพันธ์เชิงอํานาจ
ระหว่างคนสองกลุ่มเป็นไปในรูปแบบคนมีคูไ่ด้รับสิทธิ อนุญาตให้ได้รับผลประโยชน์หรือเข้าไปเป็นสมาชิก
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ทางสงัคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ มีทงัสังคมและกฎหมายอีกทงัอํานาจการปกครองของรัฐเข้ามาสนับสนุน
อย่างเป็นรูปธรรม ตา่งจากคนโสดทีไม่มีแรงสนบัสนุนจากภาคส่วนต่างๆ และยงัต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์
ข้อบงัคบัจากสงัคมและรัฐ ตวัอย่างเห็นได้จากกรณีเรืองการเสียภาษีทีได้กล่าวแล้วข้างต้น อีกทงัสงัคมยงั
ตราหน้าความโสดด้วยชดุความคดิทีวา่เป็นความแปลกประหลาด เข้ากบัผู้ อืนไม่ได้ ขนึคาน ทึนทกึ ฯลฯ ทํา
ให้เกิดปัญหาความน้อยเนือตําใจไมเ่ทา่เทียมกนัหรือถกูแปลกแยกให้ได้รับความอบัอาย  

สว่นความรุนแรงเชิงวฒันธรรมทีเกิดขนึกบัคนโสดก็คือเรืองของความคิดความเชือทศันคติ
ของสงัคมทีฝังรากลึกยากทีจะรือถอน จะเห็นได้จากตวัละครในเรืองพยายามตงัคําถามกับความไม่เท่า
เทียมกัน อคติทางเพศ สิงเหล่านียงัไม่ได้รับการแก้ไขในโลกแห่งความเป็นจริง ในวรรณกรรมความรุนแรง
ประเภทนีเกิดขึนในครอบครัวทีใช้เรืองความรัก ความห่วงใยและความหวงัดีของคนในครอบครัวและคน
รอบข้างใช้มาเป็นข้ออ้าง ทงัปลอบ ทงัขู่เพือฉุดรังให้ตวัละครต้องเข้ามาอยู่ในกรอบความคิดแบบรักต่าง
เพศ  

ตวัอยา่งเหตผุลและรูปแบบการให้เหตผุลมาโน้มน้าวใจ 

“โธ่พ่อครับ อยู่อย่างนีผมก็สบายดีแล้ว ทําไมต้องไปหาเหาใส่หัวหาห่วงมาผูกคออีกล่ะ
ครับ”... 

“เหาทีไหน หว่งอะไรกนันายสงิห์ ผู้ชายเรานะ่ถ้าได้เมียดีก็จะช่วยกนัประคองหนนุนําผวัให้
เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ครอบครัวอยูเ่ย็นเป็นสขุนะ”...  

     (แหวนดอกไม้, 2554: 48) 

หรือตอนทีครอบครัวลายสิงห์สงัเกตพฤติกรรมความสนิทสนมกนัมากจนหาทางบีบบงัคบั 
“จับได้คราวนีละ พ่อจะลากตวัมันมาแต่งงานให้ได้ มันจะเลิกคิดอะไรนอกลู่นอกทางเสียที ...บางทีพ่อ
อาจจะจ้องหาวิธีกดดนัผู้หญิงคนนนัด้วยอีกทางหนึงกระมงั” (แหวนดอกไม้, 2554: 527) หรือในตอนทีพ่อ
ของลายสิงห์ป่วยการเห็นลกูหลานเป็นฝังเป็นฝาคือปรารถนาครังสดุท้าย “พ่อขอร้อง แตง่งานกนัเถอะนะ” 
...“นะนายสิงห์ หนูแหวนเพือเห็นแก่พ่อ พ่ออยากเห็นเราสองคนแต่งงานกัน”(แหวนดอกไม้, 2554: 602-
603)หรือ ทางฝังของแหวนเพชรพ่อของแหวนเพชรพดูขู่เร่งรัดให้หาคูแ่ตง่งาน “เห็นไหมไอ้แหวน เพือนฝงูก็
แตง่กนัไปหมดแล้ว แล้วเอ็งล่ะ เมือไหร่จะแตง่เสียที”... “ระวงัเถอะไอ้แหวน เอ็งไม่เคยได้ยินคําโบราณหรือ 
ทีเขาว่า เลือกนักมักได้แร่ อายุอานามก็มากขึนทุกวนั เป็นสาวแก่ทึนทึกไม่มีผู้ ชายดีๆแต่งด้วยอย่ามานัง
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เสียใจทีหลงัแล้วกนั” (แหวนดอกไม้, 2554: 303) ไม่ว่าจะแสดงออกอย่างไร ประเด็นในการกล่าวอ้างงนนั
ล้วนแล้วแต่เป็นการกําหนดกะเกณฑ์วิถีในการดําเนินตามครรลองกรอบความคิดเรืองการสร้างครอบครัว 
โดยทีไม่ได้รับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายทีเป็นเจ้าของชีวิต อีกทงัไม่สนใจว่าจะทําให้เกิดความอึดอดัคบั
ข้องใจ มีผลตอ่การตดัสินใจและโต้กลบัในรูปแบบของการปฏิเสธของแหวนเพชรและการวางเฉยของลาย
สิงห์ จนเกือบทําให้ความสมัพนัธ์อนัดีทีมีขาดสะบนั  

 ความรัก ความห่วงใยและความหวังดีหากมีมากจนเกินพอดีอาจกลับกลายเป็นความ
รุนแรงในการบีบบงัคบัจิตใจ ซึงไม่จําเป็นวา่ความรุนแรงจะต้องปรากฏออกมาในรูปของการทําร้ายร่างกาย
เพียงอย่างเดียว การบีบบงัคบั ทําให้เสียใจหรืออึดอดัใจก็จดัได้ว่าเป็นความรุนแรงทีเกิดขึนในครอบครัว 
ภายใต้ครอบครัวใหญ่อนัอุ่นหนาฝาคงั อบอุน่ไปด้วยรักและห่วงใย การเซ้าซีถามไถ่ด้วยความห่วงใยนนัจะ
ยิงทําให้สถานการณ์เลวร้ายลงกวา่เดิม ความรุนแรงทีถกูเคลือบภายนอกด้วยถ้อยคําทีแสดงความเป็นห่วง
เป็นใยแตแ่ท้ทีจริงแล้วเป็นการบีบคนัให้เกิดปัญหาอืนขนึมาแทน 

4.2.1.4  การจัดการความกังวลทมีีต่อเพศสภาพ 

บทสรุปของคนโสดไม่ได้หมายถึงคนทีอยู่คนเดียวลําพงั ครัวเรือนคนโสดและสถานภาพ
โสดไม่ใช่การไม่มีความสมัพนัธ์กับใคร แต่อาจรวมถึงคนสองคนไม่ได้เลือกรูปแบบชีวิตการแต่งงาน และ
พอใจทีจะใช้ชีวิต ด้วยกนัโดยแยกกนัอยู่ก็ได้ ครอบครัวทกุวนันีขนึอยู่กบัการตดัสินใจของส่วนตวั ทีไม่ได้มี
ชีวิตสอดคล้องกบัต้นแบบทีเรียกว่าครอบครัวปกติ การตดัสินแบบดงัเดิมว่าอะไร ปกติ หรือ เบียงเบน ไม่มี
ความหมายอีกต่อไป (อลิซาเบธ, 2550: 3-23) การอยู่ร่วมกันอาจไม่ใช่ในสถานะครอบครัวแต่เป็นการใช้
ชีวิตอยู่ด้วยตวัของตวัเอง มีอิสระและมีระยะห่างระหว่างกัน อย่างไรก็ตามนวนิยายโรมานซ์ก็มีทางออก
ให้แก่ตวัละครทีรักอิสระและไม่ศรัทธาต่อการแต่งงานผูกมัดกัน ลายสิงห์ใช้ถ้อยคําทีประนีประนอมกึง
ผูกมัดกึงให้อิสระแก่กันและกัน “ผมหมันคุณให้คุณอยู่เป็นโสดอย่างนีกับผมตลอดไป” (แหวนดอกไม้, 
2554: 436) ไม่มีการผูกมัดด้วยพิธีกรรมการแต่งงาน แต่อาจผูกพันกันด้วยสมัพันธภาพแบบเพือนทีเข้า
มาร่วมแบ่งปันกนั ทางออกของคู่รักคนโสดก็คือ “ผมก็ซือบ้านเข้าสกัหลงั แล้วชวนแหวนชวนดงัมาอยู่ด้วย 
มาแชร์ทุกสิงทุกอย่างกัน แล้วก็ค่อยช่วยเหลือดูแลกันยามแก่เฒ่า ไม่อีกที ถ้ารักอิสระ ก็ไม่ต้องอยู่บ้าน
เดียวกนัก็ได้ แตป่ลกูบ้านไว้ใกล้ๆ กนัไปมาหาสูก่นัสะดวก” (แหวนดอกไม้, 2554: 612)  

จากความสัมพันธ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในสังคมสมัยใหม่ รูปแบบการใช้ชีวิต
เปลียนแปลงไป ความคลีคลายของการมีพันธะสัญญาการแสดงความเป็นเจ้าของกันและกัน ผ่าน
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กระบวนการทางกฎหมายทีเป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างทะเบียนสมรส หรือผ่านพิธีกรรมการแต่งงานเพือ
ประกาศให้สงัคมได้รับรู้ถึงความสมัพนัธ์เป็นเพียงเปลือกนอก ความสมัพนัธ์รูปแบบใหม่ดําเนินไปภายใต้
สงัคมแบบริโภคนิยม ความรักแท้อาจต้องผ่านการแสวงหา การคดัสรร คดักรอง เรียนรู้กันจนเป็นทีพอใจ
ก่อน (choose and shop) ถึงจะสรุปความสมัพนัธ์วา่จะเป็นความสมัพนัธ์แบบชวัคราวหรือยงัยืนนนัเอง 

 กรอบแนวคิดของสังคมรักต่างเพศกําหนดบทบาทของผู้ คนในสังคมให้ดําเนินตาม
กฎเกณฑ์ และถกูหล่อหลอมให้กลายเป็นวิถีชีวิต ไหลเวียนอยูใ่นชีวิตประจําวนั เกิดเป็นความเคยชินและรือ
ถอนได้ยาก เมือปรากฏตวัละครทีมีวิถีทีต่างออกไปขึนมาตงัคําถามกับปรากฏการณ์ทีดเูหมือนเป็นเรือง
ปกติธรรมชาตินนั เปิดโปงมายาคติทีประกอบสร้างขนึนนัว่าไม่ได้เกิดขนึอย่างเป็นธรรมชาติ  แตจ่ริงๆแล้ว
เกิดจากการสร้างชดุอดุมการณ์ขนึมาเพือคงเสถียรภาพของกรอบความคดินนัให้ดํารงอยูไ่ด้ตอ่ไป อยา่งไรก็
ตามตวับททีเป็นวรรณกรรมประเภทโรมานซ์ก็ยังกําหนดกรอบให้ตัวละครต้องติดกับดักดําเนินไปตาม
กระแสสงัคม แม้จะไม่ได้รือถอนชุดความคิดเหล่านนัแต่ก็เป็นปรากฏการณ์ทีน่าสนใจให้ได้ฉุกคิดและตงั
คําถามกบัความจริงเหลา่นนั เพือให้รู้เทา่ทนัความเป็นไปในสงัคมทีเปลียนแปลงไป 

4.2.1.5  Camp: สุนทรียะของการสวมบทบาททางเพศ 

“แคมป์” (camp) เป็นคําซงึมีทีมาจากคําฝรังเศสว่า se camper อนัหมายถึง “การเดนิแถว
แบบทหารในท่วงท่าเกินความพอเหมาะ (อ้างจาก ปกครอง บญุ-หลง, 2554: 20) การสวมบทบาทเพศตรง
ข้ามในกลุ่มเกย์ทีเรียกการแสดงนีว่า camp มาสร้างตวัละครทีมีความกํากึงคลมุเครือทางเพศนี camp ไม่
จํากัดเฉพาะกลุ่มเกย์เท่านนั แต่เป็นวิธีการมองโลก วิธีการทําความเข้าใจโลกทีใครเอามาใช้ก็ได้ ดงันนั 
Camp ให้ความสําคญักับรูปแบบการแสดงตวัตน (style) เป็นอย่างยิง เป็นรูปแบบเน้นการประดิษฐ์ เป็น
การแสดง ไมใ่ช่สิงทีตวัตนเป็นจริงๆ style จงึให้ความสําคญักบัการแสดงออก (performance) รูปแบบ หรือ 
style เป็นวิถีทางแสดงตนในสังคม การแสดงออกมากกว่าคนธรรมดา (over too much) การใช้สุนทรียะ
แคมป์ (camp) เป็นกระบวนการทางศิลปะที “เล่น” กบัรสนิยมมวลชนจงใจขยายใหญ่ให้ดไูร้รสนิยม  ทงันี 
เพือวิพากษ์สงัคมเพือเยาะหยนัเรืองจริงจงัอย่างทีเล่นทีจริง สะท้อนความบนัเทิงแบบหลีกหนีของสงัคม
กระแสหลกั “แคมป์” อันเป็นสุนทรียะตามแนวคิดเควียร์ (queer) ชุติมา ประกาศวุฒิสาร (2553: 22) ให้
อธิบายถึงความเป็นเควียร์ ไว้ว่าเควียร์เป็นคําทีสงัคมใช้เรียกกลุม่คนทีอยู่นอกกฎเกณฑ์บรรทดัฐานทีสงัคม
วางไว้ กลุม่เควียร์จึงไม่จํากดัอยูเ่ฉพาะกลุ่มคนรักเพศเดียวกนัเท่านนั แตห่มายรวมถึงคนกลุ่มอืน เช่น กลุ่ม
ผู้พิการ กลุ่มผู้ ติดเชือเอชไอวี  กลุ่มผู้ สูงอายุ กลุ่มคนทีมีรูปแบบชีวิตต่างจากขนบสังคมก็ได้ เกิดจาก
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ความรู้สึกแปลกแยกต่อกระแสหลกั รวมถึงการหลีกหนีไปอยู่ในโลกเทพนิยายอุดมคติ (ดงักมล ณ ป้อม
เพชร ใน ดงกมล ณ ป้อมเพชร,  หวัหน้าโครงการ, 2551:  60-64) ลกัษณะดงักล่าวสอดคล้องกับนวนิยาย
ในกลุ่มทีตวัละครสวมบทเป็นเพศตรงข้าม ในนวนิยายโรมานซ์ทีตวัละครในเรืองจะเชือว่าตวัละครนนัสวม
บทบาทอย่างสนิทใจ การแสดงออกจะดมูากเกินกว่าชายจริงหญิงแท้ เชน่ ตวัละครหญิงปลอมเป็นชายก็จะ
แสดงออกโดยการกระทําอย่างการชกตอ่ย ท่วงทํานองการพูดจาโผงผาง ไม่เรียบร้อย หรือใช้เสือผ้าผู้ชาย
ในการอําพรางเรือนร่าง ติดหนวด หรือตดัผมสนั เป็นต้น จดัว่าเป็น styleทีแสดงออกให้เห็น แม้ว่าขณะที
ผู้อ่านอาจรู้สึกวา่การสวมบทบาทแคนี่ทําไมถึงยอมรับหรือดไูมอ่อกว่าเป็นเพศอะไร style ทีปรากฏเป็นการ
ขยายให้เห็นการวิพากย์เรืองเพศชายหญิงทีไม่แน่นอนมีความซับซ้อนสามารถเลือนไหลไปได้ขึนอยู่กับ
สถานการณ์ (Babuscio, 2004:  122-127) 

สุนทรียะแบบ แคมป์ (Camp) อนัเป็นสุนทรียะตามแนวคิดเควียร์ (queer)  จะสามารถ
อธิบายนวนิยายทีมีตวัละครสวมบทบาทเพศตรงข้ามจากความกํากึงของตวัละครทีอยูใ่นภาวะของการสวม
บทบาท การแสดงออกของตวัละครจะมีการพยายามขบัเน้นความเป็นเพศตรงข้ามออกมา จนบางครังมาก
เกินกวา่บคุคลทีเป็นเพศนนัจริงๆ ความนา่สนใจอยูที่ปฏิกิริยาของผู้อ่านจะได้รับความสนกุของสถานการณ์
ทีตวัละครต้องเผชิญในขณะทีมีการสวมบทบาทเพศตรงข้ามนนัอยู่ ความสนกุสนานนนักลบัมาตงัคําถาม
เกียวกบัความเป็นชายจริงหญิงแท้ว่ามีอยูจ่ริงหรือเป็นการสร้างขนึ เมือตวัละครทีสวมบทบาทเพศตรงข้าม
แล้ว ด้วยการการปลอมตวั ปิดบงั อําพราง ซ่อนเร้นทีเป็นศิลปะของการแสดงอย่างหนึง การแสดงหรือการ
สวมบทบาทนนั(acting or performing) ทําให้ย้อนกลับมาดูว่าความเป็นชายความเป็นหญิงแท้จริงแล้ว
เป็นการแสดงบทบาท (acting) ไมใ่ชส่ิงทีเป็นปกตหิรือธรรมชาต ิ 

นวนิยายเรือง มังกรแก้มแดง ของวัตตรา ตีพิมพ์ครังแรกเมือพ.ศ. 2550 ตัวละครสวม
บทบาทเพศตรงข้ามในลักษณะทีแตกต่างไป คือตัวละครเอกเป็นชายแท้ทีต้องสวมบทบาทเป็นเกย์ 
เรืองราวของวาทินชายหนุ่มนักเรียนนอกทีไปเรียนวิชาการแสดง แทนทีจะเป็นบริหารตามทีบิดาตัง
ความหวงัให้เขากลบัมารับช่วงกิจการบริษัทเครืองสําอางว่านฟ้าคอสเมติก เขาถูกตามตวัให้กลบัมาบ้าน
เพือจะให้แตง่งานกบัเฉิดโฉมหญิงสาวทีถกูเตรียมไว้ให้เข้าพิธีแตง่งาน แตเ่มือเขากลบัมากลบัถกูลกัพาตวั
เรียกคา่ไถ่ พ่อของเขาจึงไหว้วานนายหาญเพือนเก่าเจ้าของคา่ยมวยให้ช่วยนําเงินไปไถ่ตวั นายหาญจึงให้
ยศวรรณหรือคนอืนๆเรียกว่า เฮียโย ลูกสาวจอมห้าวเก่งวิชาศิลปะป้องกันตัวทุกชนิดรับหน้าทีไปพาตัว
วาทินกลบั วาทินสวมบทบาทเป็นเกย์หลอกคนร้ายทีจบัตวัไปเพราะคนร้ายรังเกียจเกย์ไม่กล้าเข้าใกล้ จน
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เขาได้รับการช่วยเหลือก็ยังต้องสวมบทบาทเป็นเกย์ชือ ทินนี ต่อไปเพราะจะเลียงการแต่งงาน เจ้าสวัทน
เห็นลกูชายมีจริตเป็นเกย์ไม่ไหว จึงส่งตวัให้ไปฝึกมวยเพือหวงัให้ลกูกลบัใจมาเป็นชายทีเข้มแข็ง วาทินเข้า
ไปอยูใ่นคา่ยมวยถกูยศวรรณแกล้งให้ฝึกอยา่งหนกัจนมีโอกาสได้ตอ่ยมวยในงานประจําปี ทินนีมีทา่ไหว้ครู
คือท่าสาวน้อยประแปง้ และขนึชกโดยใช้ชือ “มงักรแก้มแดงศิษย์ครูหาญ” และตอนขนึชกก็แตง่หน้าทาตา
เป็นแบบนางโชว์ขึนสงัเวียน ชกได้รับชัยชนะ เมือเขากลับมาอยู่ทีบ้านก็ประสบปัญหาเรืองธุรกิจภายใน
ครอบครัว จนเกิดเหตกุารณ์คนในครอบครัวทจุริตจบัตวัเจ้าสวัและยศวรรณไป ทินกรตามไปช่วยไว้ได้โดย
ใช้การชกมวยเข้าต่อสู้ กับคนร้าย เจ้าสัวจึงเข้าใจว่าแท้จริงแล้วทินกรทําไปเพราะไม่อยากถูกคลุมถุงชน 
ไม่ได้เป็นเกย์อย่างทีเห็นและเขาก็มีใจกับยศวรรณ เจ้าสวัจึงยอมรับและเปิดโอกาสให้เขาได้เลือกคู่ครอง
ด้วยตวัเอง  

4.2.1.5.1  ทนินี : การสร้างตัวตนทสัีงคมไม่พงึประสงค์  

ความเป็นเกย์เป็นสิงทีสงัคมมองเห็นว่าเป็นความผิดปกติ แปลกแยกไปจากเพศ
ปกติทีมีเพียงชายหรือหญิงเท่านนั ภาพลกัษณ์ของเกย์ทีสงัคมมองเห็นคือพวกผู้ชายทีมีจริตเหมือนผู้หญิง 
แต่อาจจะมากเกินกว่าผู้ หญิงทัวไป จะเป็นลักษณะของการเลียนแบบทีสุดโต่ง การแสดงพฤติกรรมจะ
ปรากฏชัดเจนด้วยการแต่งกาย การแต่งหน้า พฤติกรรมกรีดกรายกิริยาอาการการวางท่าทาง และการ
พดูจา  

การแสดงออกทีมากเกินพอดี เลียนแบบความเป็นหญิงจนดลู้นออกไปจัดได้ว่า
เป็นการสร้างสุนทรียะแบบแคมป์ทีเป็นการแสดงการสวมบทบาท (theatricality) การแสดงตลอดเวลา art 
is life; life is art  ในชีวิตจริงไม่ตา่งจากละครทีต้องเผยภาพลกัษณ์ให้สงัคมได้เห็น การแสดงของวาทินแม้
จะเป็นการเลียนแบบความเป็นหญิงแต่ต้องมากกว่าผู้หญิงธรรมดาไปอีกขนัหนึง ซึงการแสดงออกว่าเป็น
เกย์นนัทําให้เกิดความน่าขนัทีตวัละครจงใจทีจะแสดงให้ผู้ อืนเข้าใจว่าเขาเป็นแบบนนั อีกด้านหนึงก็ทําให้
บิดาและวงศาคณาญาติรู้สึกอับอายและผิดหวงัทีลูกชายทีจะรับสืบทอดกิจการนันกลายเป็นเกย์ ไม่มี
โอกาสทีจะสืบทายาทให้แก่ตระกลู 

“อาตี...อวัมีลกูชายคนเดียวก็ตงัความหวงัวา่ลกูชายจะเป็นคนทีสบืทอดธุรกิจและสบืสกุล 
โดยแต่งงานกับผู้หญิงดีๆ ทีเหมาะสมและคู่ควร แต่ลือกลบัทําให้อวัผิดหวงัมาก ลือไปเรียนอะไร
กลบัมาอวัก็ยงัไม่รู้ แต่เห็นลอืผิดเพศไปแบบนีอวัก็โกรธลอืมากแล้ว ...ลือรู้ตวัหรือเปลา่ว่าลอืทําตวั
ให้ผู้ใหญ่สองฝ่ายแคลงใจกนั เกิดมาเสยีชาติเกิด” 
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(วตัตรา, 2550: 88-89) 

การแสดงทีวาทินตงัใจจะสร้างให้ผู้ อืนได้รับรู้นนั เป็นสิงทีสงัคมมองว่าเป็นเรืองน่า
อบัอายทีผู้ชายแสดงกิริยาเป็นหญิง หรือมากนนั เป็นทําให้ย้อนกลบัมาดวู่าความเป็นชายความเป็นหญิง
แท้จริงแล้วเป็นการแสดงบทบาท (acting) ไม่ใช่สิงทีเป็นปกติหรือธรรมชาติ เรืองเพศจึงไม่ใช่เรืองหยุดนิง
ตายตวั แตเ่ป็นเป็นการแสดงออกมาให้เห็นได้ 

วิถีชีวิตของบุคคลทีมีความหลากหลายทางเพศไม่ใช่เกิดขึนมาจากจินตนาการ
เพียงอย่างเดียวแต่เป็นศิลปะทีมีรากเหง้าอยู่ในวิถีชีวิตประจําวนั พบเห็นได้ในชีวิตประจําวนัทีบุคคลทีมี
ความหลากหลายทางเพศดึงเอามาเป็นสุนทรียศาสตร์ (aestheticism) ในชีวิตจริงคนทีมีเพศสรีระ (sex) 
กับเพศสภาพ (gender)และเพศวิถี (sexuality)ไม่สอดคล้องกัน แต่คนกลุ่มนีจะสามารถเรียนรู้ว่าเพศคือ
การสวมบทบาทสงัคมยดัเยียดให้ ไมใ่ช่การเกิดมาเป็น (being) แตเ่ป็นกฎกตกิาในการแสดง(role playing) 
บทบาททางเพศนนั  

วาทินสวมบทบาทเป็นคนทีมีควาหลายหลายทางเพศโดยอาศัยหลักเกณฑ์นี
เพราะเข้าใจถึงอคติของสงัคมทีมีต่อบุคคลเหล่านี ว่าจะต้องดถูกู รังเกียจเห็นเป็นความผิดปกติ บกพร่อง 
เบียงเบน วาทินใช้ความคิดเหลา่นีสงัคมยดัเยียดให้ทําให้เกิดประโยชน์แก่ตวัเขาเองหลายตอ่หลายครัง ไม่
ว่าจะเป็นตอนทีถูกจบัไปเรียกคา่ไถ่ เขาสมัผสัได้ว่ากลุ่มโจรไม่ชอบเกย์ เขาจึงยิงแสดงอาการเล่นหู เล่นตา
ให้กลุ่มโจรเห็นวา่เขาเป็นแบบนนั “ต๊าย...พีกล้ามใหญ่ กระท่อมคบัแคบ จะพงัมิพงัแหล่ยงัจะพาใครมาอีก
ล่ะเนีย วุ้ยอึดอดั...พาทินนีออกไปสูดอากาศยามเช้าหน่อยซี...นะ...นะ” (วัตตรา, 2550: 54) พวกโจรยิง
รังเกียจไมอ่ยากเข้าใกล้ตวัเขา เขายิงปลอดภยัมากขนึเท่านนั 

4.2.1.5.2 การยอมรับตัวตนความหลากหลายทางเพศในนวนิยายโรมานซ์ 

การอยู่ในสถานะบุคคลทีมีความหลากหลายทางเพศ สังคมในนวนิยายกับโลก
ของความเป็นจริงมีความเห็นเดียวกัน แม้ว่าจะมีการกล่าวถึงเรืองของสิทธิมนุษยชน การเรียกร้องความ
เป็นธรรม ลดความเหลือมลําในการปฏิบตัิกบับคุคลเหลา่นี จะเห็นได้จากการเคลือนไหวของสมาคมฟ้าสีรุ้ง
แห่งประเทศไทย กลุ่มอญัจารี ฯลฯ องค์กรของบุคคลตอ่สู้ เคลือนไหวเกียวกับบุคคลทีมีความหลากหลาย
ทางเพศปรากฏในประเทศไทยมาอย่างตอ่เนือง สงัคมไทยมองเห็นและตระหนกัว่ามีบคุคลเหล่านีอยูจ่ริงใน
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สงัคม และมีการเปิดเผยตวัตนมากขนึ จนมองได้วา่สงัคมไทยเปิดรับความหลากหลายทางเพศได้เปิดกว้าง
ขนึ  

อย่างไรก็ตามการเปิดรับของสังคมไทยก็ยังเป็นแบบปากว่าตาขยิบ เพราะการ
ยอมรับนันจะต้องมีเงือนไข ไม่ได้ยอมรับทีความหลากหลายทางเพศอย่างแท้จริง บุคคลทีมีความ
หลากหลายทางเพศจึงต้องมีข้อพิสจูน์ตวัตนเป็นปัจจยัทีจะใช้มาตอ่รอง ไม่วา่จะด้วยความสามารถ ความรู้ 
คณุงามความดี การประสบความสําเร็จในอาชีพการงาน สิงเหลา่นีเป็นปัจจยัทีจะทําให้สงัคมยอมรับความ
หลากหลายทางเพศได้ โดยอาจไม่ได้คํานึงถึงว่าบุคคลเหล่านีก็มีสิทธิความเป็นมนุษย์เท่ากันกับชายจริง
หญิงแท้ แต่จริงๆแล้วสังคมยอมรับปัจจัยด้านอืนๆทีพึงประสงค์มากกว่าตัวตนทีจริงแท้ ในนวนิยายก็
สะท้อนความคิดนีออกมาอย่างชดัเจน ในเรืองมงักรแก้มแดง วาทินแสดงตนว่าเป็นเกย์ในตอนแรกทําให้ที
บ้านไม่ยอมรับตอ่เมือได้เข้ามาทํางานหรือต่อยมวยพิสจูน์ความสามารถให้คนอืนได้รู้ว่าความหลากหลาย
ทางเพศไม่ได้เป็นอปุสรรคในการใช้ชีวิต เจ้าสวัยอมรับได้ในข้อนี แตก็่ต้องมีเงือนไขปัจจยัตา่งๆ มาประกอบ
เพือจะทําให้ยอมรับได้  

“อวัรู้ แต่ยงัไงทุกอย่างต้องเป็นไปตามทีอวักับอาซ้งตกลงกันไว้... อวัยอมรับลือทีเป็นอย่างนี
แล้ว...เพราะ ลือสามารถทํางานได้ดี ลือไม่ใช่พวกกรีดกร๊าดรักสวยรักงามไปวนัๆ หนึง แต่...ถ้าจะให้อวั
ยอมตามใจลอื ไม่ต้องแต่งงานกบัลกูสาวเสืยซ้งน่ะไม่ได้หรอกนะ...เว้นแต่ว่าผู้หญิงปฏิเสธลอื หรือทาง
อาซ้งปฏิเสธเอง” 

(วตัตรา, 2550: 382) 

 ถึงอย่างไรเจ้าสวัก็ยงัเป็นเหมือนความคิดความเชือแบบดงัเดิมของสงัคมทีจะลบ
ล้างนนัก็ทําได้ยาก สดุท้ายแล้วก็ยงัคงต้องให้วาทินกลบัเข้ามาสู่กรอบกติกาของสงัคมส่วนใหญ่อยู่ดี วาทิน
จําเป็นต้องแตง่งาน มีลกูสืบทายาทตอ่ไปให้แก่ตระกลู เพือดํารงเผ่าพนัธุ์ ผลิตประชากรทีเป็นกําลงัในการ
ขบัเคลือนสงัคมต่อไป นวนิยายรับความจริงในข้อนีจึงให้ทางออกของเรืองคือวาทินเฉลยความจริงว่า“ผม
ต้องขอโทษอาป๊า ทีทําให้อาป๊าเสียใจและผิดหวงัทีเห็นผมกลายเป็นเกย์เป็นสาว แทนทีจะเป็นชายชาตรี 
ความจริงผมเป็นผู้ ชายเต็มตวั แต่ทีต้องหลอกทุกคนก็เพราะมีเหตุสําคญั ” (วัตตรา, 2550: 388) ในทีสุด
วาทินก็ไม่ได้ทําให้ผิดหวงั เขาเปิดเผยว่าเขาเป็นชายจริงเรืองดําเนินเข้าสู่วิถีกรอบทางสงัคม เขาได้ครองคู่
กับยศวรรณในตอนจบเรือง สินสุดการสวมบทบาทเป็นเกย์กลับเป็นชาย เห็นได้ว่าเรืองเพศไม่ใช่เรือง
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ธรรมชาติอีกตอ่ไป แตเ่ป็นสนุทรียะของการแสดงบทบาทให้สงัคมได้เห็นและรับรู้ ไม่ได้หยดุนิงแช่แข็งตาม
เพศกําเนิดนนัเอง 

 

 4.2.2  แสดงให้เหน็การตอบโต้ของนวนิยายทมีีต่อสังคม 

จากทีกล่าวมาแล้วว่าเรืองของเพศสภาพนนัถูกกําหนดด้วยวฒันธรรม สิงแวดล้อม การเลียงด ูไม่
เกียวกับเพศสรีระทีจะมาเป็นตวักําหนดตายตวั ตัวละครทีสวมบุคลิกลักษณะเพศตรงข้ามหยิบยืมเอา
คณุลกัษณะของเพศตรงข้ามเข้ามาอยูใ่นตวัละครนอกจากจะเป็นแบบลกัษณะทีกล่าวมาแล้ววา่เป็นผู้หญิง
ทํางาน หรือผู้ชายอ่อนโยนแบบแหวนเพชรกบัลายสิงห์ในเรืองแหวนดอกไม้แล้ว ตวัละครสวมบทบาทเพศ
ตรงข้ามอีกประเภทจะเป็นหญิงทีเป็นสาวห้าว หัวโจก กระโดกกระเดก มีความเป็นผู้ นํา ส่วนผู้ชายจะเป็น
แบบเรียบร้อยอยู่ในกรอบ ตวัละครลกัษณะดงักล่าวพบนวนิยายโรมานซ์หลายเรืองเช่น ดาวเรือง แม่ดอก
สวะ แม่ค้าขนมหวาน วงัพญาพราย ฯลฯ มีตวัละครแบบนีใกล้เคียงกนั ในการศกึษาประเด็นเรืองเพศไม่นิง 
มีการหยิบยืมความเป็นหญิงความเป็นชายมาใช้ชวัคราวนีผู้วิจยัจงึเลือกนําเสนอตวัละครจากเรืองดาวเรือง 
เพราะเป็นนวนิยายใยยุคแรกๆทีมีตวัละครลักษณะนีและอาจเป็นต้นแบบของลกัษณะตวัละครให้แก่นว
นิยายแนวนีในเวลาตอ่มา 

 ดาวเรือง นวนิยายของทมยันตี ตีพิมพ์ครังแรกเมือ พ.ศ. 2521 ได้รับความนิยมมากจนได้มีการ
นํามาสร้างเป็นภาพยนตร์และละครโทรทัศน์หลายครัง ด้วยเพราะตวัละครมีบุคลิกทีเป็นเอกลกัษณ์ทีน่า
จดจํา จนมีคําติดปากทีคุ้นหูทําให้จดจําตวัละครได้ดีคือ “เชือหวัไอ้เรืองเถอะน่า!” ดาวเรืองหรือไอ้เรืองหา
กินสารพดัเพือดแูลบานชืนผู้ เป็นแม่ และส่งเสียพีชายคนเดียวคือพฤกษ์ ด้วยการทําอาชีพผิดกฎหมายเช่น 
ต้มเหล้าเถือน ตงัวงพนนั ปลกูกญัชา ความเก่งกล้า ฉลาด มีไหวพริบสารพดัทําให้ดาวเรืองรอดตวัจากการ
จบักมุ และตงัตวัเป็นหวัโจกของหมู่บ้าน ชาวบ้านตา่งยอมให้กบัความแก่นแก้วของดาวเรือง แทบจะลืมไป
ว่าดาวเรืองเป็นเด็กผู้ หญิง ส่วนปลดัจินตวฒัน์หนุ่มไฟแรงถกูส่งมาประจําหมู่บ้านแห่งนี เขาได้ยินกิติศพัท์
ของไอ้เรืองก็คิดว่าเป็นผู้ชายหวัโจกของหมู่บ้านแต่กลบัไม่ใช่ ดาวเรืองมีคู่ปรับคนสําคญัคือไอ้วรรณ ชาย
หนุ่มทีหลงรักดาวเรือง แต่ก็ไม่สามารถทีจะครองใจดาวเรืองได้ และต้องคอยเป็นลูกไล่ดาวเรืองตลอด 
จินตวฒัน์พยายามทีจะจบัดาวเรืองแตก็่เอาผิดไมไ่ด้คาหนงัคาเขา และแล้วเขาก็มาทราบภายหลงัว่าแท้จริง
แล้วภายใต้การเบืองหน้าเป็นหวัโจกทําเรืองผิดกฎหมายนนัแท้จริงแล้วดาวเรืองคอยสอดส่องเป็นสายสืบ
เรืองการทําผิดกฎหมายตดัไม้เถือนในหมู่บ้าน การถูกจบัตัวด้วยคดีเล็กน้อยเป็นการลวงให้คนเข้าใจว่าขึน
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โรงพกับอ่ยๆทีจริงเป็นการไปแจ้งขา่วให้แก่ตํารวจได้ไปจบักมุผู้กระทําผิดรายใหญ่ จินตวฒัน์จงึต้องเปลียน
ความคดิและได้ดาวเรืองเป็นผู้ชว่ยให้ปฏิบตัิการจบักมุพวกลกัลอบตดัไม้ได้สําเร็จ 

 การหยิบยืมความเป็นหญิงความเป็นชายชัวคราวปรากฏให้เห็นชัดเจนจากตัวละครเอกคือ 
ดาวเรือง จินตวฒัน์ การสวมบทบาทเพศตรงข้ามโดยสวมคณุลกัษณะเพศตรงข้ามนนัถูกใช้โดยยงัยึดอยู่
กบัการเลน่ความคดิเรืองคูต่รงข้าม กลา่วคือ 

  4.2.2.1  ดาวเรือง : พลังการตอบโต้เรืองเพศสภาพ 

  ดาวเรือง ตวัละครเอกของเรืองเด็กสาวทีละเมิดกรอบของเพศสภาพในทุกเรืองจนทําให้
บุคลิกทีปรากฏนนัเป็นเหมือนเด็กผู้ชาย ผู้แต่งใช้บุคลิกของเพศชายทําให้ดาวเรืองเป็นเด็กทีมีความห้าว
หาญ กล้าได้กล้าเสีย พูดจาไม่ไพเราะ โผงผาง เข้มแข็งเด็ดเดียว คุณลักษณะดงักล่าวนีทําให้ดาวเรือง
นอกจากจะมีพฤติกรรมไม่สมกับเป็นสุภาพสตรี แต่อีกด้านหนึงกลับสร้างภาวะผู้ นําให้แก่ตัวดาวเรือง 
คณุลกัษณะความเป็นชายในตวัของดาวเรืองกลบัให้ประโยชน์แก่ตวัของดาวเรืองและครอบครัว กล่าวคือ 
ดาวเรืองสามารถอยู่ในสงัคมได้อย่างเข้มแข็ง สามารถทําให้คนในชมุชนยอมรับและไม่กล้าถือโทษเอาผิด
ดาวเรือง ทงันีเพราะการทีเด็กผู้หญิงมีหน้าทีดแูลครอบครัวอีกทงัยงัต้องหาเงินส่งเสียพีชายเรียนหนงัสือใน
กรุงเทพฯ เป็นภาระอันยิงใหญ่เกินกว่าทีเด็กผู้หญิงจะรับผิดชอบได้ การหยิบยืมความเป็นชายมาใส่ให้
ดาวเรืองแข็งแกร่ง ฉลาดแกมโกงมีไหวพริบในการเอาตวัรอด ทําให้ดาวเรืองรอดพ้นจากอนัตรายรอบด้าน 
และเป็นทียอมรับของคนในหมู่บ้านอีกด้วย “ไอ้เรือง...ซิครับ นงัจวนเลยสบายไป...ตงัตะนนัใครๆเลยกลวั
มนันีขนาดพีมนัเรียนผู้พิพากษานะครับ ถ้ามนัเรียนเสียเองคงสนกุกว่านี พีมนัน่ะเรียบร้อยเฉยๆ น่าจะเป็น
ผู้หญิง สว่นไอ้เรืองนา่จะเป็นผู้ชาย ทําไมมนักลบักนัเสียก็ไมรู้่” (ทมยนัตี, 2553: 132) 

  การสวมบทบาทเพศตรงข้ามของดาวเรืองนอกจากเป็นทีประจกัษ์ของคนในหมู่บ้านแล้ว 
การทําให้ปลัดจินตวัฒน์ยอมรับในตัวดาวเรืองเป็นอย่างยิงคือตอนทีดาวเรืองยืนมือเข้าไปช่วยเหลือ
จินตวฒัน์ให้รอดจากการคกุคามของมิจฉาชีพลอบเข้ามาตดัไม้ มีความขดัแย้งจนถึงขนัส่งคนมาลอบยิง
ปลดัถึงทีบ้านพกั ดาวเรืองใช้ปืนของปลดัยิงคุ้มกนัให้เขาปลอดภยัก่อนจะเอาปืนส่งคืนใสมื่อจินตวฒัน์แล้ว
หนีไปก่อนทีตํารวจจะมาพบ หากจะตีความโดยนยันี ปืน เปรียบเสมือนสญัลกัษณ์ของความเป็นชาย การที
ดาวเรืองใช้ปืนของจินตวฒัน์ปกปอ้งจินตวฒัน์ให้รอดพ้นจากอนัตรายนนั ปืนสญัลกัษณ์แห่งความเป็นชาย
ถกูเด็กผู้หญิงหยิบยืมมาใช้ ความเป็นชายทีดาวเรืองนํามาใช้นนัก็เพือปกปอ้งคุ้มครองให้จินตวฒัน์ผู้ ทีไม่รู้
ถึงอนัตรายทีเข้ามาถึงตวั จินตวฒัน์ในขณะนนัไมส่ามารถปกปอ้งตวัเองได้ เหมือนสญูเสียความเป็นชายไป
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ชวัขณะ แตค่วามเป็นชายนนักลบัอยู่ในมือของดาวเรือง ทําหน้าทีคุ้มครองปกปอ้งรักษาชีวิตของจินตวฒัน์
เอาไว้ได้ ก่อนทีดาวเรืองจะหนีไปก็นําปืนมาใส่มือจินตวัฒน์ เปรียบได้กับการคืนความเป็นชายให้แก่
จินตวัฒน์ในขณะนนัเอง เมือตํารวจเข้ามาช่วยก็เข้าใจสถานการณ์และบอกยําจินตวฒัน์ถึงเรืองปืนให้
ปกป้องดาวเรืองพ้นจากความผิดโดยเน้นยําให้จินตวฒัน์ระลึกถึงความเป็นชายทีดาวเรืองหยิบยืนใส่มือ
เอาไว้ให้  

“ปืนกระบอกนนัอยูท่ีไหน” 

“ปืนของผม” 

“ถ้าปืนของคุณก็ต้องฝีมือคุณ คุณรู้ไหม...” 

     (ทมยนัตี,  2553: 538) 

หลงัจากเหตุการณ์นนัจินตวัฒน์จึงได้รู้ว่าการทีดาวเรืองต้องสวมบทบาทเป็นหัวโจกทํา
เรืองผิดกฎหมายอยูเ่สมอนนัไม่ใช่ไม่มีความหมายแตเ่ป็นหน้าทีทีผู้หญิงทวัไปไมมี่ใครกล้าทํา ผู้ กํากบัเฉลย
ให้จินตวฒัน์ได้ฟังทําให้เขารู้สกึทงึในตวัของดาวเรืองเป็นอยา่งยิง 

“ไอ้เรืองนะ่มนัสายสบืของเรา...” 

จินตวฒัน์รู้สกึเหมือนก้อนนําลายกลายเป็นก้อนแข็งๆ ติดคอขนึมาทนัที 

“เวลาเราจะเอาข่าวจากมนัที ก็ให้จ่าแมน่ไปจบัไพ่ จบัเหล้าเถือน เดียวมนัก็มาโรงพกั ใคร
จะขนไม้เถือน ใครจะตงัแก๊งค์ลกัรถ โจรคา่ไถ่ หลบเข้าเขตเราไมเ่ทา่ไหร่ก็รวบได้หมด”  

(ทมยนัตี, 2553: 538) 

โรงพกัก็เป็นสถานทีหนึงทีเป็นสญัลกัษณ์ของความเป็นชายเพราะเป็นสถานทีทีเป็นภาพ
แทนของความเป็นชาย ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เป็นภาพลักษณ์ทีควบคู่ไปกับการดูแลปกป้องและลงโทษ
ผู้กระทําความผิด การทีดาวเรืองจะล่วงละเมิดเข้าไปสู่ดินแดนทีเป็นตัวแทนของความเป็นชาย จึงต้อง
อาศยัการสวมบทบาทเพศตรงข้ามละเมิดกฎเกณฑ์ทางสังคม โดยการทําตวัเป็นนักเลง ทําผิดกฎหมาย
เพือทีจะได้เปิดโอกาสให้สามารถเข้าไปได้โดยไมเ่ป็นทีสงสยั  



140 
 

จะเห็นได้วา่ ดาวเรืองอาศยัการหยิบยืมความเป็นชายชวัครังชวัคราวสวมบทบาทให้ตวัเอง
ได้สามารถเข้าไปประกอบกิจกรรมหรือเข้าไปในพืนทีทีแทบจะสงวนไว้ให้แก่ผู้ชายได้อย่างสะดวกสบายอีก
ทงัยงัทําให้เกอดประโยชน์แก่ตนเองและสว่นรวมได้ด้วย 

ในทีสดุแล้วเมือเรืองราวคลีคลายตามขนบเรืองราวแนวโรมานซ์ก็ยงัคงต้องดํารงเรืองความ
รักตา่งเพศยู่ บทบาทของดาวเรืองทีสวมบทบาทเป็นชายเพือดแูลครอบครัวนนัคลีคลายลงเมือพฤกษ์พีชาย
ของดาวเรืองเรียนจบกลบัมาดูแลครอบครัวได้ ดาวเรืองไม่จําเป็นต้องสวมบทบาทความเป็นชายในการ
ปกปอ้งดแูลครอบครัวอีกตอ่ไป เพราะหน้าทีนีถูกแทนทีด้วยพีชาย ในตอนท้ายดาวเรืองถูกคะยนัคะยอให้
กลับเข้าสู่สถานภาพบทบาทความเป็นหญิงตามเพศสรีระ พฤกษ์เข้ามาจัดการดาวเรืองคือพยายามให้
ดาวเรืองแตง่ตวัและวางกิริยาให้สมกบัเป็นผู้หญิง 

“ไป... เข้าไปผลดัผ้า ตอนนเีลกินุง่กางเกงถ้าไมนุ่ง่ผ้านุง่ก็ต้องนุง่กระโปรง” 

... 

“ให้นุง่ผ้าถงุ เราแก้ผ้าดีกวา่” 

“แก้เป็นแก้! เรามนัเป็นทโมนไพรมานานแล้วจะทําตวัยงังีตลอดไปงนัหรือ” 

... 

“เรืองความประพฤติจะไปเอาอย่างเขาทําไม  เราเอาอย่างเขาทีการแต่เนือแต่งตัว 
กิริยามารยาทให้มนัเป็นผู้หญิง...” 

(ทมยนัตี, 2553: 544-545) 

เมือดาวเรืองถูกพฤกษ์จดัการให้กลบัไปสวมบทบาทให้สอดคล้องตามเพศสภาพของตน 
ส่วนจินตวัฒน์อาศยัความรักและการต้องการสร้างครอบครัวโดยให้ดาวเรืองมาเป็นภรรยา เพือบทสรุป
ตอนท้ายคือการสร้างครอบครัวและมีทายาทให้แก่สามี ซึงก็ทําให้เห็นได้ว่า บทบาททางเพศสําหรับตัว
ละครดาวเรืองนนัไม่ใช่การทีเกิดขนึจากธรรมชาติแตเ่ป็นการสวมบทบาทให้มีโอกาสได้ใช้ความเป็นชายใน
บางครังบางคราวเพือประโยชน์แก่ตนเองและสงัคม การละเมิดกรอบเพศสภาพ ทําให้ดาวเรืองมีภาวะของ
ผู้ นํา อย่างไรก็ตามเมือทุกอย่างคลีคลายการสวมบทบาทไม่จําเป็นต้องคงอยู่ถาวร ดาวเรืองวางบทบาท



141 
 

ความเป็นชายลงหรือหยิบยืนคืนให้แก่จินตวฒัน์แล้ว ไม่จําเป็นต้องทําหน้าทีผู้ นําแล้วก็กลบัเข้าสู่การเป็น
ภรรยาและแมข่องลกูตอ่ไป  

บทบาทของ จินตวัฒน์ ปลัดหนุ่มไฟแรงตัวแทนของรัฐถูกส่งตวัมาประจําอยู่ทีหมู่บ้าน
ชนบทห่างไกลความเจริญ จินตวฒัน์เป็นเหมือนตวัแทนของกฎระเบียบ และความถูกต้อง แม้เขาจะไม่ได้
สวมบทบาทเพศตรงข้ามชดัเจนแบบดาวเรือง ด้วยเพราะการศึกษาและการเลียงดแูบบคนเมือง แตทํ่าให้
เขามีบุคลิกทีสุขุมเยือกเย็น สุภาพเรียบร้อย อ่อนโยน ทําให้ดูเหมือนบุคลิกภาพมีลักษณะตรงข้ามกับ
ดาวเรือง บทบาทความเป็นชายของเขาถูกทําให้พร่าเลือน กลายเป็นคู่เปรียบต่างซึงจะขบัเน้นให้เห็นถึง
ความเป็นชายทีดาวเรืองสวมบทบาทนนัมีความโดดเดน่ขนึมา ปลดัหนุม่จึงมกัถกูดาวเรืองลองภมูิอยู่เสมอ 
ในตอนทีดาวเรืองพาจินตวฒัน์ออกเดินทางไปรอบๆพืนทีของหมู่บ้าน ดาวเรืองอาศยัความชํานาญพืนที 
และความรู้แบบภูมิปัญญาชาวบ้าน แกล้งถามและให้ปลดัทําเรืองแปลกๆ เช่น ให้ปลดัร่วมกนัขโมยทบัทิม
จนถกูงจูงอางไลต่ามฉกจนต้องวิงหนีกนั หรือพาปลดัไปสํารวจพืนทีป่า เป็นต้น  

สิงเหล่านีแม้จะดเูหมือนจินตวตัน์กลายเป็นลกูไล่ของดาวเรือง ความเป็นผู้ นําถูกจํากดัไว้
ในพืนทีทีเขาไม่คุ้นเคย เขาต้องยอมทําตามเพือเก็บเกียวข้อมูล ประสบการณ์จากการลงพืนที แต่อีกด้าน
หนึงอาจมองได้ว่าการให้ข้อมลูทางอ้อมแก่ปลดัเป็นการคอ่ยๆมอบความเป็นผู้ นําให้ปลดัได้เรียนรู้เรืองราว
ของพืนทีอย่างรอบด้าน เพือทีจะได้ทําหน้าทีปลดัทีต้องเป็นทีพึงของชาวบ้าน และคอยแก้ไขปัญหาในพืนที
โดยอาศยับทบาทหน้าทีของรัฐ กฎหมายเข้ามาจดัการมากกวา่การใช้อิทธิพลนอกกฎหมายแบบดาวเรือง 

  หรือในกรณีทีปลัดเข้าไปมีส่วนร่วมทําการจับกุม ปลัดทราบภายหลังจากผู้ กํากับว่า
แท้จริงแล้วเขาต้องเข้าไปพวัพนัจนเกือบถกูปองร้ายนนัเป็นฝีมือของดาวเรืองทีหยิบยืนหน้าทีจดัการเอาผิด
คนร้ายด้วยกฎหมายทีปลดัมีอยู่ในมือ การใช้ระเบียบกฎเกณฑ์เข้ามาจดัการเป็นผลดีกว่าทีจะให้ดาวเรือง
ซึงเป็นชาวบ้านไปงดัข้อกบัอิทธิพลมืดทีอาจคกุคามความสงบครอบครัวของดาวเรือง จินตวฒัน์จึงเหมือน
ถูกจัดการรับความเป็นชายในรูปแบบของอํานาจผู้ปกครองจากดาวเรือง ให้ใช้ความเป็นเจ้าหน้าทีดูแล
ความสงบของบ้านเมืองมารับชว่ง  

“เธอเป็นคนกําหนดให้ฉนัทําเรืองนใีช่ไหม?” 

“ทําไปแล้วยงัจะพดูมาก”มนับน่ 

“เธอต้องการให้ฉนัมีผลงานงนัหรือ?” 
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“จะใครจบัมนัก็ไม้เถือนทําคณุประโยชน์แก่ราชการทงันนั” 

(ทมยนัตี, 2553: 542) 

เช่นเดียวกับกรณีทีดาวเรืองช่วยยิงคนร้ายด้วยปืนของจินตวฒัน์แล้วส่งคืนให้เขา ด้าน
หนึงเป็นการให้จินตวัตน์ออกหน้าก็จะไม่ต้องมีความผิดในคดีอาญา เพราะถือเป็นการป้องกันตัวของ
จินตวฒัน์เอง แตอี่กด้านหนึงมองได้ว่าดาวเรืองพยายามหยิบยืนความเป็นชายกลบัเข้าสู่มือของจินตวฒัน์ 
ให้เขาได้ใช้บทบาทของผู้ปกครองของรัฐได้อย่างเตม็ที   

 การสวมบทบาทเพศตรงข้ามทีสงัเกตได้จากตวัละครทงัสองตวันี ทําให้เห็นได้ว่า 
ความเป็นหญิงหรือความเป็นชายไม่ได้สถิตอยู่ในเพศใดเพศหนึง สามารถหยิบยืมสวมบทบาทให้เป็นเพศ
ตรงข้ามได้ นวนิยายใช้สถานการณ์และสญัลกัษณ์แทนความเป็นชายหญิงทีสามารถเลือนไหลเปลียนแปร
ไปได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามแม้ตวัละครจะสวมบทบาทไปเป็นเพศใด แต่ในทางทีสุด นวนิยายก็จะจัด
วางให้ตวัละครย้อนกลบัมาอยู่ในเพศสภาพทีสอดคล้องกบัเพศสรีระ ตามเงือนไขของนวนิยายโรมานซ์ทีคง
เป็นเรืองราวความรักแบบรักตา่งเพศ ตวัละครหญิงตอ่ให้เป็นนกัเลง ห้าวหายเก่งกล้าเพียงใดก็จะถกูจับมา
ให้เข้ามาอยู่ในทีสถานภาพทางสงัคมเป็นแม่และเมีย ส่วนตวัละครชายก็เข้าไปมีบทบาทในการปราบพยศ 
ครอบครองปกป้องดแูลรับผิดชอบชีวิตของหญิงสาวให้ปลอดภยัไม่ต้องสวมบทบาทเป็นผู้ชายอีกตอ่ไปใน
เมือมีคนทําหน้าทีนนัแล้ว 

4.2.3  ปัจจัยของการทีมีผลต่อการสวมบุคลิกลักษณะเพศตรงข้าม 

  4.2.3.1  อาชีพ การศึกษา เศรษฐกิจ : ปัจจัยเรืองเพศในสังคมสมัยใหม่ 

สงัคมปัจจุบนัปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจยัเรืองการศึกษาและอํานาจทางเศรษฐกิจมีผล
อย่างมากตอ่การใช้ชีวิตของคนในสงัคม มาตรฐานความแตกตา่งเรืองเพศบางครังก็ถกูอธิบายโดยใช้ปัจจยั
ทางเศรษฐกิจและการศกึษา ความสําเร็จของคนในสงัคมมกัใช้มาตรฐานภายนอกเป็นเครืองชีวดั การมอง
ความสําเร็จของแต่ละเพศอาจมีความแตกต่างกันไปด้วย ความสําเร็จของผู้ชายอาจได้มาจากการความ
รํารวย หน้าทีการงานทีดี ส่วนผู้หญิงความสําเร็จในชีวิตคือการมีครอบครัวทีสมบูรณ์ หากสองสิงดงักล่าว
ไมไ่ด้เป็นแบบทีสงัคมวางกรอบเอาไว้แตส่ลบักนัในโลกของนวนิยาย ดเูหมือนความผิดทีผิดทางในเรืองของ
ความคิดทีเป็นกระแสหลกัจะขดัแย้งกบันวนิยาย แตเ่มือถกูนําเสนอมาเป็นภาพจําลองอาจเป็นการเปิดโปง
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มายาคติทีมีต่อความเป็นชาย ความเป็นหญิงทีจริงแล้วนนัสิงทีปรากฏในนวนิยายอาจเป็นการปรากฏตวั
ของความเป็นชายและความเป็นหญิงในอดุมคต ิทีสงัคมต้องการมากกวา่สิงทีปรากฏในโลกความเป็นจริง 

 นวนิยายเรือง เจ้าบา่วก้นครัว ของอาริตา พิมพ์ครังแรกเมือ พ.ศ. 2547 และนําไป
สร้างเป็นละครโทรทัศ น์ เมือปี  2549 เป็น เรืองราวของ  ดร .แทนขวัญ  สําเร็จการศึกษาวิชาเอก
วิศวกรรมศาสตร์สิงแวดล้อมจากเมืองนอก  เมือกลับมาปู่ จารึกบังคับให้แต่งงานกับ เขม พ่อครัวจบ
การศึกษาปริญญาตรีจากคณะคหกรรมศาสตร์เปิดร้านอาหาร ครัวคณุเขม เพราะเห็นว่าเขมเป็นคนดี จึง
อยากให้หลานได้แตง่งานกบัคนทีปู่ เลือกให้ แทนขวญัรู้สึกไม่พอใจการถกูคลมุถงุชนครังนี และปฏิเสธเขมอ
ยา่งรุนแรง เพราะเห็นวา่เขาไมคู่ค่วรกบัเธอ และกลวัสงัคมจะครหาเรืองคูค่รองไมท่ดัเทียมกบัเธอ แทนขวญั
พยายามจบัผิดเขมตลอดเพราะคิดว่าเขาต้องเป็นเกย์ ด้วยเพราะเขามีพฤติกรรมอ่อนโยนและชอบทํางาน
บ้านงานครัว ผิดกบัผู้ชายทวัไป แตแ่ล้วเขาก็พิสจูน์ให้แทนขวญัได้รู้วา่เขาเป็นผู้ชายแท้ เพียงแตเ่ขาสามารถ
ยอมรับการทํากิจกรรมทีควรจะเป็นหน้าทีของผู้หญิงได้ ในทีสดุความอ่อนโยนของเขมก็ชนะใจแทนขวญัได้
สําเร็จ 

    4.2.3.1.1 เขม : ช้างเท้าหลังกับความเป็นชาย 

 แนวคิดเรืองความเป็นชายถูกประกอบสร้างด้วยเรืองของความเป็นผู้ นํา 
ความเข้มแข็ง ความมีพละกําลงั แข็งแรง อดทน ความมีเหตผุล ความรับผิดชอบตอ่สงัคม สิงเหล่านีล้วนทํา
ให้ผู้ชายมีความภาคภูมิใจ และเป็นทียอมรับของสงัคม หากผู้ชายทีขาดคณุสมบตัิต่างๆเหล่านี จึงมกัถูก
สงัคมตราหน้าวา่ไมส่มชายชาตรี เปรียบได้กบัผู้ชายทีถกูตอนขาดคณุสมบตัิความเป็นชาย  

 ตัวละครสวมบทบาทเพศตรงข้ามดึงเอาประเด็นดังกล่าวมาขยายให้
ชดัเจนขนึด้วยการทําให้ตวัละครผู้ชายสวมคณุลกัษณะทีแตกตา่งไปจากกรอบแนวคิดเรืองความเป็นชายที
สงัคมคาดหวงั ในเรืองเจ้าบ่าวก้อนครัว เขม เป็นตวัละครทีรับเอาลกัษณะทีต่างจากผู้ชายทวัไปมาเป็นตวั
ของเขา เริมจากการศึกษา เขมเป็นผู้ชายทีเลือกเรียนวิชาคหกรรมซึงเป็นสาขาทีผู้ ชายน้อยคนทีจะเลือก
เรียน เพราะคนสว่นใหญ่คดิว่าวิชาคหกรรมเป็นเรืองการบ้านการเรือน ซงึนา่จะเป็นเรืองของผู้หญิงมากกว่า 
แทนขวญัถึงขนัรับไม่ได้และอบัอายเป็นอยา่งยิง   “แมค่ะ นีแทนนะคะ...จะต้องแตง่งานกบัผู่ชายทีจบคหกร
รม เวลาแทนไปทางไหนจะบอกกล่าวผู้คนได้อย่างไร โอย...ไม่เอาด้วย...แทนอายเขา...อาย...อาย...อาย...” 
(อาริตา, 2547: 35 )การทีเขาเรียนสาขานีจึงทําให้เขาถกูมองว่าเป็นเกย์ การเลือกศึกษาในสาขาทีไม่เป็นที
นิยมหรือทียอมรับของผู้ชายยิงขบัเน้นความแตกตา่งแปลกแยกให้กบัเขม แทนขวญันกึดถูกูเขาและคิดหลบ
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เลียงการแต่งงานเพราะจากข้ออ้างนี “แต่งงานกับเขา...ทีคงจะหวังผลอยากให้ฉันเป็นหนังหน้าไฟเพือ
ปกปิดสภาพความเป็นเกย์” จากการเลือกเรียนสาขาทีไม่สอดคล้องกับเพศสภาพทําให้ถูกมองลดคณุค่า 
นา่ดแูคลนไปได้ อคตเิกียวกบัเรืองเพศทําให้การมองคนไม่เทา่เทียมกนั ดหูมินดแูคลนความเป็นมนษุย์ด้วย
กนัเอง 

 ในด้านการประกอบอาชีพเขมใช้วิชาความรู้จากการศึกษามาประกอบ
อาชีพทําอาหารเปิดร้านอาหารชือวา่ ครัวคณุเขม กิจการในร้านเป็นไปด้วยดีเพราะคณุลกัษณะทีเขมใช้ใน
การจดัการคือการใส่ใจรายละเอียด ความอ่อนโยน สภุาพ เรียบร้อย ใจเย็นคณุลกัษณะเหลา่นียิงทําให้เขม
เป็นคนเจ้าสําอาง เนียบเจ้าระเบียบซึงก็ทําให้ภาพลักษณ์ความไม่สมชายยิงชัดเจน ดูจากการให้
ความสําคญัในการจดัร้าน  

ทกุสงิทกุอยา่งในร้านเตรียมพร้อม โต๊ะทกุตวัเป็นระเบียบตามทีเขากําหนดเอาไว้ 
โต๊ะเก้าอีเป็นระเบียบ สะอาดทุกโต๊ะ ทุกโต๊ะปูด้วยผ้าสีขาวเนือหนา แจกันดอกไม้กลาง
โต๊ะ เน้นดอกไม้สดทกุวนั ...ภาพประดบัผนงัไม่พร่ามวัเพราะมีฝุ่ นจบั เอามือลบูตามกรอบ
หรือตามพนืทีตรงไหนๆ ของร้านจะต้องปราศจากฝุ่ น อาหารอร่อยไมพ่อบรรยากาศการกิน
ต้องดี...ภาชนะทีใสอ่าหารต้องสะอาดและดดูี จานบินช้อนบบุไม่เอาและเสิร์ฟข้าวมาใน
จาน หากลกุค้ารับข้าวอยา่งเป็นโถก็จะเสิร์ฟมาในชามทีเข้าชดุกบัจานชามทีเสร์ิฟ แต่เป็น
อยา่งมีฝาปิดมิดชิด 

(อาริตา, 2547: 4-5 ) 

 ผู้ประพันธ์ให้ความใส่ใจในการบรรยายถึงรายละเอียดในการประกอบ
อาชีพของเขมอย่างลึกซึง โดยนัยยะนีต้องการให้เห็นว่าเขมมีความเป็นหญิงในการจดัการรายละเอียด
สะท้อนความเป็นตวัละครทีแตกต่างไปจากผู้ ชายทัวไปในสังคม แต่อีกนยัหนึงเป็นการสะท้อนให้เห็นถึง
ผู้ชายทีเป็นแบบนีน่าจะเป็นทีชืนชม เพราะหาได้ยากทีผู้ชายจะมีความเอาใจใส่กบัเรืองเล็กน้อยทีคนทวัไป
มองข้าม ด้านหนึงอาจมองว่าไม่สมชายแต่อีกด้านหนึงเป็นการบอกความปรารถนาของผู้หญิงทีต้องการ
และชืนชมผู้ชายทีเป็นแบบนีอยู่เหมือนกัน ทีมีความเอาใจใส่ทงัพืนทีงานและพืนทีส่วนตวัเท่าเทียมกนั ตวั
ละครสาวๆ ในเรืองล้วนปรารถนาในตวัเขมยกเว้นแทนขวญัทีมีอคติกบัตวัเขมจนพาลเห็นสิงทีเขมทํานนัไม่
สง่เสริมเขาในทางความเป็นชายชาตรี  
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ตราบจนเมือเขาได้เข้าไปดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของแทนขวัญในฐานะ
สามีแต่เขมกลบัทําหน้าทีพ่อบ้านทีทํางานบ้านทกุอย่างตงัแต่เก็บทีนอน ซกัผ้า ทําความสะอาด ทําอาหาร 
จดักระเป๋าเดนิทางให้ภรรยา ตลอดจนเย็บชายกระโปรงทีชํารุดให้ “ไม่ต้องคิดว่าผมเป็นผู้ชายอะไรด้วย ผม
ทําได้ก็ทําให้” (อาริตา, 2547: 599) การถกูปรนนิบตัดิงักลา่วเป็นความปรารถนาอนัแรงกล้าของผู้หญิงทีจะ
มีผู้ชายคอยดแูลใส่ใจทุกเรือง แทนขวญัเริมลงัเลใจ อคติเรืองเพศถูกสลายไปด้วยการทีเพศชายลดความ
ยดึมนัถือมนัในความเป็นชายวา่จะต้องเป็นผู้ นํา หากลดทอนอคตลิงจะทําให้เห็นถึงแง่งามของการใช้ชีวิตคู่
อยูด้่วยความเสมอภาค ไมเ่ห็นวา่ชายเป็นใหญ่ ผู้ชายก็สามารถรับผิดชอบหน้าทีในบ้านได้เช่นกนั ไมจํ่าเป็น
ว่าจะต้องแยกว่าหน้าทีในบ้านผูกขาดเป็นหน้าทีผู้หญิงเท่านนั ผู้ ชายก็สามารถเข้ามาร่วมได้ ผู้ชายอย่าง
เขมจึงเป็นเหมือนชายในอดุมคตขิองผู้หญิงมากกวา่ผู้ชายทีคิดว่าตนเป็นช้างเท้าหน้าเสมอการเป็นช้างเท้า
หลงัไมไ่ด้นา่รังเกียจแตก่ลบัเป็นทีพงึปรารถนาในสงัคมสมยัใหม ่ 

นวนิยายไม่ปล่อยให้เรืองดําเนินไปอย่างเรียบง่าย ภาวะวิกฤต(crisis) ถกู
สอดแทรกเข้ามากระตุ้นให้ตวัละครจําเป็นต้องแสดงความเป็นชายทีแท้จริงในตวัออกมาให้เพือแสดงความ
เป็นชาย การพิสจูน์ความเป็นชายในเรืองใช้การเข้าชว่ยแทนขวญัจากการคกุคามจากระพีเพือนร่วมงานทีมี
ทุกอย่างทดัเทียมกับแทนขวญั แต่ความเป็นชายทีเขาปฏิบตัิต่อแทนขวญักลบักลายเป็นการคุกคามทาง
เพศ จากเหตกุารณ์นีทําให้แทนขวญัตระหนกัได้ว่าคนทีมีหน้าทีการงาน การศึกษาเสมอกนัแต่หากเห็นแก่
ตวัเห็นผู้หญิงเป็นวตัถุทางเพศ ก็จะทําให้ผู้หญิงตกตํา นวนิยายพยายามจะเปิดโปงอคติเรืองเพศนีให้ได้
ตระหนักถึงความเป็นจริงทีว่าไม่ควรมีเพศใดอยู่เหนือกว่าเพศใด ควรเคารพซึงกันและกันก็จะทําให้อยู่
ร่วมกันได้อย่างมีความสุข สถานการณ์วิกฤตจึงเป็นการคืนสถานภาพความเป็นชายให้กับเขมในฐานะผู้
พิทกัษ์ปกปอ้งภรรยา และคืนความเป็นหญิงให้แก่แทนขวญัทีมีความออ่นแอต้องมีคนมาปกปอ้งคุ้มครอง 

ในตอนท้ายทีเขมต้องพิสจูน์ตวัเองว่าไม่ใช่แค่เจ้าบ่าวก้นครัวเท่านนั การ
เข้าประกวดและได้รับรางวลัสดุยอดพ่อครัว เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศในด้านวิชาชีพทีจะเป็น
เครืองรับประกนัว่าไมใ่ชค่นทํากบัข้าวธรรมดา แตเ่ป็นผู้ มีความเชียวชาญตา่งจากผู้หญิงทีทําอาหารเป็นแม่
ครัวเลียงดคูนในบ้านเท่านนั นวนิยายก็ยงัคงตอกยําความเหนือกว่าของผู้ชายว่าหากทําสิงใดแล้วใช้เป็น
กิจวตัรประจําวนัอยา่งเดียวแตส่ามารถนําออกมาเป็นพืนทีงานหารายได้ให้แก่ครอบครัวได้ 
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4.2.3.1.2 แทนขวัญ : ช้างเท้าหน้ากับความเป็นหญิง 

นวนิยายเล่นกับความเป็นขวัตรงข้ามของความเป็นหญิง ความเป็นชาย 
คู่ตรงข้ามความเป็นชายคือความเป็นหญิงทีประกอบไปด้วย ความอ่อนแอ อ่อนไหว อารมณ์เป็นใหญ่ 
ความไมม่นัคง การสร้างตวัละครแทนขวญัให้มีความเป็นผู้ นําโดยปพืูนฐานจากมีฐานะทางเศรษฐกิจทีดี มี
โอกาสได้เรียนเมืองนอก และเลือกทีจะศึกษาในคณะวิชาทีคนเรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย ในเรืองเป็นคณะ
วิศวกรรมศาสตร์สาขาสิงแวดล้อม การศึกษาทําให้เห็นว่าแทนขวญัมีความสามารถในการจัดการพืนที
ภายนอก มีความรู้ความสามารถในทางทฤษฎีทีใช้กบัการจดัการเรืองราวทีเป็นพืนทีนอกครัวเรือน เป็นทียก
ยอ่งเชิดชวู่าเก่ง แตผู่้ประพนัธ์กลบัไม่ได้ให้รายละเอียดเกียวกบัพืนทีงานของแทนขวญั การบอกถึงบทบาท
หน้าทีของแทนขวัญกลับไม่ชัดเจนเหมือนของเขม จะกล่าวถึงเพียงกว้างๆ ว่าแทนขวัญออกไปสํารวจ
สถานที มีประชมุ หรือสงังานจดัการโปรเจ็คแตไ่มไ่ด้ลงลกึถึงรายละเอียดงานของแทนขวญั  

ภาพลักษณ์วิศวกรสาวของแทนขวัญเหมือนว่าจะดีงามก้าวหน้าด้วย
ความสามารถของแทนขวัญหน้าทีการงานแม้ว่าจะดี แต่หลายครังทีแทนขวัญไม่สามารถจัดการกับ
สถานการณ์ต่างๆ ได้ ถึงจะเก่งเพียงไรก็ถูกผู้ ชายเอาเปรียบ ถูกตัดหน้าแย่งความดีความชอบบ้าง ถูก
คกุคามทางเพศในทีทํางานบ้าง ทําให้เห็นว่าพืนทีงานนอกบ้านมีแต่อนัตรายสําหรับผู้หญิง ผู้หญิงออกไป
ทํางานข้างนอกตอ่ให้เก่งเพียงใด ก็ยงัมีอนัตรายทีไม่สามารถควบคมุได้ ดงันนัจงึควรกลบัเข้ามารับผิดชอบ
งานในบ้านให้ได้ดีเสียก่อน คนทีจะเข้าไปจดัการคือผู้ ชาย จะเห็นได้วา่นวนิยายแม้จะสลบัความเป็นผู้ นําไป
ให้แก่ผู้หญิงแล้วก็ตาม แต่ข้อจํากัดทางด้านร่างกาย ความแตกตา่งดานสรีระจะทําให้ผู้หญิงไม่ปลอดภัย 
โลกภายนอกมีอนัตรายสําหรับผู้หญิงมากมาย ตอ่ให้เก่งกล้าเพียงใดก็ยงัต้องพ่ายแพ้ตอ่ความแข็งแรงกว่า
ข้อได้เปรียบของผู้ชายอยูดี่  

โดยนัยยะนีนวนิยายทําให้ผู้หญิงมีโอกาสเป็นช้างเท้าหน้า แต่แท้ทีจริง
แล้วความคิดเรืองชายเป็นใหญ่ยงัคงฝังรากลึกในสงัคม ผู้ชายในอดุมคติแบบเขมหาได้ยากกว่าผู้ชายทีมี
ความเชือมนัในเรืองความเป็นชายทีได้เปรียบกว่าผู้หญิงทกุทางยงัคงอยู่ในวงกว้างของสงัคม  ผู้หญิงยงัคง
ตกเป็นเหยือของผู้ชาย นวนิยายตอกยําความจริงข้อนีอย่างแนบเนียน อีกด้านเพือเรียกร้องให้เห็นวา่ผู้หญิง
มีความสามารถแตก็่อาจแสดงอออกได้ไมเ่ตม็ทีเพราะยงัอยูภ่ายใต้ร่มเงาความคดิแบบปิตาธิปไตยนนัเอง 

อาจกล่าวได้ว่านวนิยายทีมีตวัละครสวมบทบาทเพศตรงข้าม โดยอาศยั
การสลบัขวัของมายาคติเรืองการศกึษา อาชีพหรืออํานาจทางเศรษฐกิจมาเป็นปัจจยักําหนดบทบาทหน้าที
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ทางเพศสงัคมโดยองค์รวมอาจมองด้วยอคติในขนัแรกว่าการกระทําทีไม่สมชายหรือไม่สมหญิงนนัมีจุดที
เป็นทงัด้านบวกและด้านลบ เมือลองพิจารณาในระดบัลึกแล้ว การสลับคุณลักษณะดงักล่าว ผู้ชายทีมี
ความเป็นหญิงในตวักลบัเป็นทีต้องการในสงัคมทีโหยหาความเท่าเทียมกันทางเพศ ผู้ชายทีเป็นช้างเท้า
หลงัได้แบบเขมจึงเป็นชายในอุดมคติทีผู้หญิงปรารถนาต้องการใช้ชีวิตคู่ด้วย ตา่งจากผู้หญิงทีเป็นช้างเท้า
หน้าแบบแทนขวญัในขนัต้นนบัว่าเป็นทีถูกใจของผู้หญิงทีจะมีสิทธิมีโอกาสได้ออกไปเผชิญโลกภายนอก 
แตเ่มือพิจารณาและเห็นตวัอยา่งในนวนิยายจะเห็นว่าโบกภายนอกนนัยงัมีอนัตรายรอบด้านทีพร้อมจะเข้า
มาทําร้ายให้ผู้หญิงต้องยอมรามือและทางออกทีดีทีสดุคือการกลบัเข้าไปทําหน้าทีของตวัเอง โลกในบ้านจึง
เป็นทีทีปลอดภยัและเหมาะสมกบัผู้หญิงทีสดุแล้ว นวนิยายตอกยําให้เห็นถึงความจริงในโลกความเป็นจริง
กับนวนิยายไม่ต่างกัน เพียงแต่ยกมาเป็นกรณีตวัอย่างสามารถทําความเข้าใจถึงความเป็นจริงเกียวกับ
ความสมัพนัธ์เชิงอํานาจระหวา่งสองเพศได้ ให้ผู้อา่นได้เห็นภาพทีชดัเจนเป็นรูปธรรมมากขนึ  

  4.2.3.2  อาํนาจของพืนที : การจัดแบ่งตัวตนของตวัละครสวมบทบาทเพศ
ตรงข้าม  

การแบ่งแยกอาณาบริเวณของชีวิตทางสังคมออกเป็นพืนทีสาธารณะและพืนที
ส่วนตวัซึงมีลักษณะของกิจกรรมและกฎเกณฑ์ทีแตกต่างกัน ทีความสมัพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการจดัสรร
ภาระหน้าทีระหว่างชายหญิง ผู้ หญิงถูกมองว่าไม่เหมาะกับกิจกรรมในพืนทีสาธารณะ เพราะขาด
คณุสมบตัิทีเหมาะสม เช่น ความอ่อนแอ อ่อนไหว ร่างกายไม่แข็งแรง ไม่กล้าตดัสินใจ การแบง่แยกเช่นนี
นําไปสู่การละเว้นผู้หญิงจากแนวคิดเรืองสิทธิ ความเป็นพลเมืองและความเท่าเทียมกัน (ชลิดาภรณ์ ส่ง
สัมพันธ์, 2550: 68) นวนิยายโรมานซ์แลกบทบาทหน้าทีให้ตัวละครมีคุณลักษณะเพศตรงข้ามในการ
จดัการพืนทีของแตล่ะฝ่าย ทําให้เห็นถึงความแตกตา่งของความสําคญัของพืนทีทีผลตอ่ตวัละคร 

แม่ค้าขนมหวาน นวนิยายของฬีฬา พิมพ์ครังแรกเมือปีพ.ศ. 2549 และได้รับการ
นําไปผลิตเป็นละครโทรทศัน์เมือ ปีพ.ศ. 2551 เป็นเรืองราวของใบไผ่ วิศวกรสาวผู้ผิดหวงัจากการออกจาก
บ้านไปทํางานเป็นนายช่างในโรงงาน จึงเกินทางกลบัมาหากิจการส่วนตวั ใช้ความสามารถในการทําขนม
เปิดร้านขายขนมไทยในรูปแบบสมยัใหม่ปรับปรุงให้เหมาะกับวัยรุ่น แต่รสชาติยงัคงต้นตํารับ ทีได้รับสืบ
ทอดมาจากยาย ส่วนวชรวรรษชายหนุ่มมาเฟียเจ้าพ่อสถานบนัเทิง ธุรกิจของวชรวรรษสงัคมภายนอกมอง
วา่เขาทําธุรกิจด้านมืดแตแ่ท้ทีจริงเขาวางมือไปแล้ว ทงัสองมีเรืองให้ต้องพวัพนัและขดัแย้งกนัเสมอ จนเมือ
น้องสาวของ วชรวรรษ ชือว่า วรรษา มีปากเสียไม่เข้าใจกนักับพีชายหนีออกจากบ้านไปอยู่กบัใบไผ่ และติ
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ดอกติดใจขนมและการดแูลของใบไผ่ วชรวรรษจึงมีเหตใุห้ต้องมาพัวพนั และชอบทีจะแกล้งให้ใบไผ่ต้อง
อายบ่อยๆ ด้านธุรกิจของวชรวรรษถูกรบกวนจากเสียทํานุทีมักจะเอาเรืองผิดกฎหมายเข้ามาเกียวข้อง 
ในขณะทีใบไผ่ก็ทําหน้าทีปลอมตวัเป็นทองเอกเข้ามาสืบเรืองราวเรืองของผิดกฎหมาย วชรวรรษจึงยืนมือ
เข้ามาชว่ยหวงัทีจะปอ้งกนัอนัตรายให้ใบไผ ่ทงัสองเกิดความรักกนัอยา่งไมรู้่ตวั  

4.2.3.2.1  ใบไผ่ : ร้านขนมหวานพืนทีแห่งอิสระ 

ความสําคญัของพืนทีเป็นสิงทีสามารถระบใุห้เห็นถึงสถานภาพ บทบาท
หน้าที หรือตวัตนของบคุคลทีอยู่ในตําแหน่งแห่งทีใดๆก็ตาม พืนทีจึงมีความหมายมีความสําคญัมากกว่า
ทีตงัหรือสถานที การสวมบทบาทเพศตรงข้ามของตวัละครมีผลทําให้พืนทีมีมิตทีิน่าสนใจ  

ใบไผ่ ด้วยบุคลิกหน้าตาคมคายและรูปร่างสูงโปร่ง อีกทงัมีความสนใจ
และรําเรียนในคณะวิชาทีผู้หญิงเรียนน้อยกว่าผู้ชาย ดงัทีเคยได้กล่าวไว้ในหวัข้ออาชีพก่อนหน้านีแล้ว การ
เลือกจะเป็นวิศวกรทําให้ใบไผ่ต้องเดินทางออกจากบ้านไปทํางานโรงงาน ซึงในโรงงานพนักงานทีอยู่ใน
ตําแหน่งเดียวกันก็มกัจะเป็นผู้ชาย การทีผู้หญิงเข้าไปอยู่ในสถานทีทีเป็นพืนทีของผู้ ชายด้านหนึงอาจเกิด
อนัตรายจากเพือนร่วมงานทีคิดจะเอาเปรียบความเป็นหญิง อีกด้านหนึงมกัจะโดนดถูกูจากเพือนร่วมงาน
เห็นวา่ไมส่มควรทีจะมาเป็นมีอํานาจในสถานทีแหง่นนั อาจเสียงตอ่การทะเลาะเบาะแว้งกนัได้ ในกรณีของ
ใบไผ่ต่างจากกรณีของแทนขวัญทีถูกคุกคามทางเพศ ใบไผ่สวมบทบาทความเป็นชายไว้อย่างสนิท
แนบเนียนกวา่ กิริยาไมย่อมคน โผงผางเป็นหวัโจกในหมู่บ้านทําให้ใบไผไ่มก่ลวัใคร บคุคลทีไมห่วงัดีจงึคอย
กลนัแกล้งใบไผใ่ห้ต้องตามแก้ปัญหาเรืองงานเพือบีบให้ใบไผ่ทํางานตอ่ไมไ่ด้ และแล้วการสวมบทบาทเพศ
ตรงข้ามของใบไผ่ครังแรกในพืนทีของผู้ ชายจึงไม่ประสบความสําเร็จเหมือนกับกรณีของแทนขวัญ
เชน่เดียวกนั สะท้อนให้เห็นวา่อคติเรืองเพศยงัคงดํารงอยู ่ไม่หายไป และมกัถกูผลิตซําให้เห็นอยูอ่ยา่งเสมอ 
วา่ผู้ชายไม่พยายามเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้แสดงความสามารถในพืนทีงานทีเป็นงานนอกบ้าน ความคิดนี
ยงัคงฝังรากลกึและคอยกีดกนัไมใ่ห้โอกาสผู้หญิงได้เข้าไปทํางานในพืนทีของผู้ชายได้  

ความพลาดหวงัจากพืนทีงานนอกบ้านทําให้ใบไผ่กลบัมาทบทวนตวัเอง
หนักลับมาใช้ความรู้ดงัเดิมความเป็นหญิงในการทําอาหารหวานและเปิดร้านขายขนมหวาน ใบไผ่สร้าง
พืนทีส่วนตวัรวมกับพืนทีงาน คือ ร้านขนมหวาน เป็นกิจการส่วนตัวเหมือนได้อยู่บ้านและได้ทํางานไป
พร้อมกนั อิสระจากงานทีมีข้อจํากดั อีกทงัได้มีพืนทีเฉพาะส่วนตวัมีสไตล์เป็นของตนเอง จากการแตง่ร้าน 
ขนมแบบประยกุต์ ล้วนเกิดจากความคิดของใบไผ่ ใบไผ่จดัการให้สถานทีร้านของตนนนัเป็นพืนทีพิเศษไม่
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เน้นแบง่แยกความเป็นหญิงหรือความเป็นชาย  แตเ่น้นการใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบของความเป็นหญิง
ความเป็นชายในพืนทีกล่าวคือ ใบไผ่ได้ตกึแถวบริเวณใกล้โรงเรียนสตรีหน้าตลาด การบริการในร้านใบไผ่
จดัการใช้ผู้ชายเป็นเด็กเสิร์ฟเท่านนั เพือดงึดดูลกูค้ากลุ่มเปา้หมายทีชอบขนมหวานและการรับบริการจาก
ผู้ชาย ลกูค้าทีเป็นผู้หญิงมีอํานาจในการจบัจ่าย ส่วนลกูน้องผู้หญิงใบไผใ่ช้เป็นฝ่ายผลิตขนมหวานส่งออก
มาขายหน้าร้าน ใบไผ่ใช้คนให้เหมาะกับงาน การบริหารงานของใบไผ่ทีมกัสวมบทบาทเพศตรงข้ามเป็น
ผู้ หญิงทีดูเท่อย่างผู้ ชายแต่การบริการอ่อนหวานแบบผู้ หญิงทําให้พืนทีร้านขนมหวานของใบไผ่มีการ
ผสมผสานให้มีความกํากึงไม่เน้นหนกัไปด้านใดด้านหนึงทําให้ร้านมีเสน่ห์ อีกทงัเปิดขายในเวลากลางวนั
ทําให้บรรยากาศสดใส พืนทีทีใบไผ่สร้างขึนนีทําให้เห็นถึงการปรับตวัให้เหมาะสม มีอิสระและสามารถ
ยืดหยุ่นปรับไปตามตวัตนของใบไผ่ได้ แก้ไขทีตนเองผิดพลาดจากการทีเข้าไปในพืนทีทีไม่เหมาะสมกับ
ตวัตนของใบไผที่เป็นผู้หญิงทีมีความเป็นชายในตวัเอง 

กล่าวได้ว่าพืนทีร้านขนมหวานเป็นสถานทีทีเปิดอิสระให้ใบไผ่ได้แสดง
ตวัตนอย่างเต็มที ความรู้ความสามารถของใบไผ่ถูกนํามาใช้ทงัในการทําขนม และการบริหารจัดการคน 
เป็นการผสมผสานความเป็นหญิงและชายได้อย่างกลมกลืน เหมือนกบัตวัตนของใบไผ่ทีพยายามกลมกลืน
ความเป็นหญิงและชายไว้ในตวัเองใช้จดุนีเป็นเสน่ห์ดึงดดูความสนใจจากทงัเด็กผู้หญิงทวัไปชืนชมความ
เป็นชาย รวมไปจนถงึ  วชรวรรษพยายามค้นหาความเป็นหญิงของใบไผ ่

4.2.3.2.2  วชรวรรษ : บาร์พืนทีทีถูกจาํกัด 

วชรวรรษ มาเฟียหนุ่มผู้ มีบคุลิกลึกลบั วชรวรรษมีนิสยัทีซ่อนเร้นประการ
หนึงคือชอบช้อปปิงเป็นชีวิตจิตใจ เขาชอบเข้าไปอยู่ในศูนย์การค้าจับจ่ายซือของ สถานทีช้อปปิงควร
เหมาะกับความเป็นหญิง    นวนิยายกําหนดให้วชรวรรษเป็นการสวมบทบาทเพศตรงข้ามแตกต่างจาก
ผู้ชายทวัไป เขาใช้การจบัจ่ายซือของเป็นการแก้เครียดจากงานธุรกิจสว่นตวัของเขาทีมีแตค่วามเคร่งเครียด 
ความพึงใจจากการได้ซือของและมอบให้แก่คนอืนทําให้เขารู้สึกผ่อนคลาย จนเมือเขาเลือกซือของกํานัล
ให้แก่ใบไผ ่เขาเลือกซือชดุนอนผู้หญิงแสนเซ็กซีมอบให้แก่ใบไผ ่มองได้วา่เขาต้องการยวัล้อให้ใบไผโ่กรธจะ
ได้หนัมาสนใจตวัเขา แตเ่มือพิจารณาดแูล้วสิงทีเขาพยายามทีจะยดัเยียดความเป็นหญิงคืนให้แก่ใบไผ ่เขา
ไม่ชอบใจทีใบไผ่ชอบวางท่าเป็นผู้ชาย แต่อีกใจเขาก็รู้สึกว่าความกํากึงทางเพศของใบไผ่แสดงออกมานนั
ยิงทําให้เขาสนใจมากขนึ การคืนความเป็นหญิงให้แก่ใบไผถื่อว่าเป็นสิงทีท้าทายความเป็นชายของเขา  



150 
 

พืนทีทีบง่บอกความเป็นตวัตนของวชรวรรษทีแท้จริงคือบาร์สถานบนัเทิง
ยามคําคืนทีเขาเป็นเจ้าของ สถานทีปิดเหมือนกับบุคลิกของเขาทีมักเก็บงําความรู้สึกเอาไว้ บาร์เป็น
สถานทีเฉพาะของผู้ชายจํากัดการเข้าถึงด้วยการควบคมุทีหนาแน่น ผู้หญิงทีเข้ามาเป็นผู้ ให้บริการ แขกที
เข้ามาจงึถกูคดักรองแสดงให้เห็นความลกึลบัซ้อนเร้นของตวัวชรวรรษ  

ถึงกระนันใบไผ่เป็นผู้ ล่วงละเมิดกฎเกณฑ์ของพืนทีเข้าไป ใบไผ่สวม
บทบาทเพศตรงข้ามวางท่าเป็นผู้ ชายเข้าไปอาศยัรูปร่างหน้าตาทีกํากึงมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามและเพศ
เดียวกนัสวมบทบาทเข้าไปในสถานทีของเขา การจดัการให้ใบไผ่ต้องรีบกลบัออกไปเหมือนการขบัออกจาก
เพศสภาพทีสวมบทบาทอยู่ คือการเข้าจู่โจมทําให้ใบไผ่เสียความมนัใจเพราะถกูจบัได้ อีกทงัยงัถกูคกุคาม
ทางเพศ พืนทีบง่บอกตวัตนของวชรวรรษจงึแตกตา่งจากใบไผ่อย่างสินเชิง แทนทีความเป็นชายจะถกูใช้ใน
ทีสาธารณะกลบักลายเป็นพืนทีปิด มีข้อจํากดัในการเข้าถึง เวลาเปิดปิดเป็นเวลาคําคืน ทําให้รู้สึกถึงความ
ลึกลบัซ่อนเร้น ส่วนพืนทีของใบไผ่ทีมีความเป็นหญิงน่าจะถูกเก็บอยู่ในทีส่วนตวักลบัมีการใช้พืนทีส่วนตวั
เปิดเป็นพืนทีงานทีสาธารณะเข้าถึงได้ง่ายกวา่  

การสลบัขวัเกียวกับแนวคิดเรืองพืนทีทําให้เห็นการกลบัหวักลบัหางของ
การเลือกใช้พืนทีในสงัคมปัจจบุนั บง่บอกถึงแรงปรารถนาของแตล่ะเพศ ผู้หญิงไขว่คว้าการออกไปมีชีวิตที
เป็นอิสรเสรี ออกจากพืนทีส่วนตวัไปยงัพืนทีสาธารณะ ออกไปจากบ้านทํางานภายนอก  ในขณะทีความ
เป็นชายกลบัโหยหาความเป็นสว่นตวั การเก็บเนือเก็บตวั อยูใ่นทีทีสามารถควบคมุได้ไมต้่องขนึอยู่กบัผู้ อืน 

 

4.3  สรุป 

จากการศกึษาตวัละครสวมบทบาทเพศตรงข้ามโดยการสวมบคุลิกลกัษณะเพศตรงข้าม ตวัละคร
ยงัคงดํารงอยูใ่นร่างกายและเพศเดมิของตนอยู ่แตที่เปลียนไปคือการวางตวั ทา่ที บคุลิกทีไมส่อดคล้องกบั
ความคาดหวงัของสงัคม ตวัละครไมไ่ด้มีความเบียงเบนหรือมีรสนิยมทางเพศไปเป็นรักเพศเดียวกนั แตก่าร
สวมบทบาทเพศตรงข้ามเป็นการชีให้เห็นว่าคนเราไม่จําเป็นว่าจะเกิดในเพศใด การเลือกทีจะสวมบทบาท
ทางเพศจะเป็นเครืองบอกว่าเรามีตวัตนแบบใด เรืองเพศจึงไม่ใช่เรืองทีหยุดนิงตายตวั หรือต้องขึนอยู่กับ
เพศสรีระเสมอไป การสวมบทบาททางเพศเป็นอะไรขนึอยูก่บับทบาทน้าทีทีเราจะต้องรับผิดชอบ การอยูใ่น
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ตําแหน่งแห่งทีหรือในเวลาใด การวางตวัแบบใดจงึจะมีความเหมาะสม และมีความเป็นตวัตนของบคุคลผู้
นนัเป็นเรืองสําคญักวา่การแบง่ด้วยข้อจํากดัเรืองเพศ 

 การทีจะเลือกเป็นอะไรนนัสงัคมจะคอยกํากับบุคคลนนัอยู่แล้ว หากการละเมิดกฎทําให้เห็นถึง
การเมืองเรืองเพศทียงัคงมีอคติ ความเหลือมลํา ไม่เท่าเทียมกนัอยู่ นวนิยายเป็นพืนทีทีเป็นแบบทดลองให้
เห็นภาพได้ชดัเจนยิงขนึ ด้านหนึงอาจยงัวนเวียนอยูก่บัมายาคติตา่งๆแยกไม่ออก แตอี่กด้านหนึงก็เป็นการ
สะท้อนแง่มมุเรืองเพศในมิติตา่งๆทีอาจจะละเลยไป จนเกิดความชินชา เห็นเป็นเรืองปกติธรรมดา ไมมี่การ
ตงัคําถามเรืองเพศซึงมีผลต่อการดําเนินชีวิตอย่างหลีกเลียงไม่ได้ แต่เมือปรากฏในงานวรรณกรรมกลับ
ฉายให้เห็นปมปัญหาซงึอาจนําไปสูห่นทางในการแก้ไขตอ่ไปในอนาคต  

 

 

   

 

 

  

 

 



  

บทท ี5 

ตัวละครสลับร่างเป็นเพศตรงข้าม : รูปแบบและความหมาย 

 

 ในบทนีผู้วิจยัจะกล่าวถึงตวัละครสวมบทบาทเพศตรงข้ามประเภทสดุท้ายคือ การสลบัร่างเป็นเพศ
ตรงข้าม จากชายเป็นหญิง หญิงเป็นชาย ลกัษณะเหมือนกับการทีบุคคลมีเพศสรีระไม่สอดคล้องกบัเพศ
สภาพ จิตใจเป็นอย่างหนึงแต่รูปกายภายนอกนนัเป็นอีกเพศหนึง อาจดลูกัษณะคล้ายเพศทีสาม ตวัเป็น
ชายใจเป็นหญิง จิตวิญญาณเป็นเพศหนึงแตร่่างกายเป็นอีกเพศหนึง ดงันนัการสวมบทบาทเพศตรงข้าม
ของตัวละครจึงต้องใช้การแสดงทีเกินจากปกติ และมีความขัดแย้งอยู่ภายในเป็นอย่างยิงทีเรือนร่าง
ภายนอกเป็นสิงทีไม่คุ้นเคย การสวมบทบาทจึงพยายามทีจะทําให้สอดคล้องกับเพศสรีระอย่างยิงแต่ก็มี
ความกระอกักระอ่วนใจตอ่การแสดงออกของตนเองอยู่ไม่น้อย นบัว่าเป็นความยากลําบากของตวัละครที
ต้องตกอยู่ในสถานการณ์นี ข้อมลูทีผู้วิจยัเลือกมาใช้ในการศกึษา 2 เรืองคือ เรืองพิมมาลา และเรืองเล่ห์
ลับสลับร่าง 

 

5.1 รูปแบบตัวละครสลับร่างเป็นเพศตรงข้าม 

 รูปแบบการนําเสนอตวัละครสวมบทบาทเพศตรงข้ามแบบสลบัร่าง เป็นการยกสถานการณ์การ
สมบทบาทเพียงชวัระยะเวลาหนงึ ตวัละครรักตา่งเพศชายจริงหญิงแท้ต้องประสบกบัอปุสรรคทีเปลียนความ
เป็นตวัของตวัเองไปอยา่งสินเชิง สามารถแบง่ขนัตอนของการดําเนินเรืองได้ดงันี 

 5.1.1 ความภูมิใจในเพศสรีระของตนเองอย่างยงิยวด 

 ตวัละครเอกทงัชายและหญิงมีความภูมิใจในความเป็นตวัตนของตนเองเป็นอย่างยิง นวนิยาย
กลุ่มนีมักสร้างตวัละครให้มีเรือนร่างทีสมบูรณ์แบบ หากเป็นชายก็เป็นชายสมชายชาตรี รูปหล่อ แข็งแรง 
เป็นทีหมายปองของผู้หญิง สรีระภายนอกและสถานภาพทางสงัคมยิงสร้างความมนัใจในตวัของตวัเองให้แก่
ตวัละครชาย ผลทีได้คือ ตวัละครมีนิสยัเจ้าชู้  บริหารเสนห์่กบัผู้หญิงทวัไป ไม่เห็นคณุคา่หรือความสําคญัของ
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ผู้หญิงทีเกียวข้องด้วย จึงทําให้ผู้หญิงต้องเสียใจตอ่พฤติกรรมทีดเูหมือนจะเป็นด้านบวก แต่แล้วกลบัทําให้
เกิดผลในทางลบ  

 เรืองพมิมาลา เพียวเป็นหนุม่เจ้าเสน่ห์ทีมีผู้หญิงเข้ามาพวัพนัในชีวิตตลอดเวลา ยิงบวกกบันิสยั
ช่างเอาใจของเพรียวยิงทําให้ส่งเสริมเสน่ห์ให้เพรียวเป็นทีหมายปองของผู้ หญิงทุกคนทีเข้ามาในชีวิต จากที
เคยเป็นผู้ ให้ก็กลายเป็นผู้ รับ ผู้หญิงทีหลงเสน่ห์เพรียวก็จะยอมมอบกายมอบใจให้แก่เพรียวอย่างหมดหวัใจ 
โดยทีเพรียวไม่ต้องพยายามไขว่คว้าก็จะได้ทุกสิงทุกอย่างมาอย่างง่ายดาย สิงเหล่านีส่งเสริมให้เพรียวมี
ความภูมิใจต่อความเป็นชายของเขาเป็นอย่างยิง จนทําให้ละเลยถึงความรู้สึกของผู้หญิงทีต้องผิดหวงัจาก
เขา ผู้หญิงบางคนต้องเสียใจอย่างแสนสาหสัจนเกือบฆ่าตวัตาย  หรือหนีออกไปรักษาแผลใจอย่างกรณีของ
นํานวล 

 เรืองเล่ห์ลับสลับร่าง ผู้กองรามิลก็เป็นลกัษณะคล้ายกนั แตค่วามมีเสน่ห์ของผู้กองรามิลได้มา
จากความเป็นชายทีเก่งกาจ เข้มแข็ง แข็งแรง สมชายชาตรี เป็นทีใฝ่ฝันของหญิงสาวทีต้องการผู้ ชายมา
ปกปอ้งคุ้มครอง มีความเป็นผู้ นํา ปัจจยัเหลา่นีทําให้ผู้กองรามิลมีความภูมิใจในความเป็นชายของตนเอง จน
ทําให้มองว่าผู้หญิงเป็นเพศทีอ่อนแอ ต้องพึงผู้ชาย ความมนัใจนีเองทําให้รามิลละเลยความรู้สึกของนกยงูที
เป็นคูห่มนั และทําให้นกยงูเสียใจเสมอ 

 ความเป็นชายสมบรูณ์แบบส่งเสริมให้ตวัละครทงัสองมีความสดุโตง่กบัเพศของตนเอง อย่างไรก็
ตาม สิงทีเป็นขวัตรงข้ามกบัความเป็นชายคือความเป็นหญิงทีมีความภมูิใจในเพศสรีระของตนเองเชน่กัน ตวั
ละครหญิงทีปรากฏในวรรณกรรมกลุ่มนี ตวัละครหญิงมีความภมูิใจในรูปลกัษณ์ของตนเอง ความเป็นหญิงที
สามารถใช้บริหารเสน่ห์ ให้ผู้ชายต้องยอมศิโรราบให้แก่ความงาม ความออ่นโยน อ่อนหวาน น่าชืนชม ยิงทํา
ให้ปลกุความเป็นชายของคนรอบข้างให้มีความต้องการผู้หญิงทีเพียบพร้อม  

 เรืองเล่ห์ลับสลับร่าง เภตรา สดุยอดนางแบบทีถกูยกยอ่งว่าเป็นไข่มกุแหง่เอเชีย ความงามของ
เภตราเป็นทีหมายปองของผู้ชาย ผู้คนแวดล้อมเอาอกเอาใจ  ยิงทําให้เภตราหยิงทระนงในความเป็นหญิงที
สมบรูณ์แบบของตน ผลประโยชน์ทีถงัโถมเข้ามาทําให้เภตราไมเ่ห็นหวัใคร ใช้มารยาหญิงหลอกให้คนหลงรัก
และดอยผลประโยชน์ 
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 นวนิยายเปิดเรืองโดยให้ตวัละครทงัสองฝ่ายมีความมนัใจและภูมิใจในความสมบูรณ์พร้อมของ
ต้นเอง ความภูมิใจนีทําให้มีผลตอ่ผู้ อืนเดือดร้อน และนําไปสู่การต้องถกูลดทอนความมนัใจให้รู้จกัเรียนรู้จาก
คนรอบข้างบ้าง อํานาจทีตวัละครใช้คือการบริหารเสนห์่นนัจะกลบัมาย้อนทําลายตวัละครเอง 

 5.1.2 การถูกลงทัณฑ์จากสิงเหนือธรรมชาต ิ

 การจัดการให้ตวัละครได้เรียนรู้เพือนําไปสู่ความเข้าใจเพศตรงข้ามนนั นวนิยายใช้อํานาจสิง
เหนือธรรมชาติเข้ามาจดัการให้ตวัละครต้องถกูสลบัเพศให้จิตวิญญาณของตนเข้าไปอยู่ในร่างของเพศตรง
ข้าม อํานาจทีถกูใช้นนัเป็นแฟนตาซีทีนวนิยายโรมานซ์มนัจะทําให้เกิดเหตกุารณ์ทีเป็นไปไม่ได้ในโลกความ
เป็นจริง เกิดขนึได้ในจินตนาการ 

 การสลับเพศทีถูกยกมาใช้ในนวนิยายถูกอธิบายด้วยเรืองของกฎแห่งกรรม การเคยทําความ
เลวร้ายไว้ในอดีต ส่งผลให้เรืองกรรมทีตามมาก็จะต้องถูกทําโทษ หรือต้องตกอยู่ในความยากลําบาก เรือง
กรรมถกูนํามาใช้อธิบายปรากฏการณ์ทีเกิดขนึกบัตวัละคร โดยผ่านการเข้าไปอยู่ในสถานการณ์วิกฤต หรือ
อาจอยูใ่นรูปของผู้วิเศษใช้อํานาจเนรมิตให้เกิดขนึ 

 เรืองพิมมาลา เพียวถูกจดัการทําโทษทีเคยทําให้ผู้หญิงเจ็บชํานําใจหลายราย โดยมีนางฟ้า
รัมภาเป็นผู้ เข้ามาจดัการใช้อํานาจสาปให้เพียวต้องกลายร่างเป็นผู้หญิง ใช้ชือวา่พิมมาลา  

 เรืองเล่ห์ลับสลับร่าง รามิลและเภตรา ก็ถูกทําโทษด้วยเหตุทีทําตัวไม่ดีและเกียวเนืองกับ
อดีตชาติเคยทํากรรมต่อกันมา จึงทําให้ในชาตินีต้องมาพบกันและต้องเรียนรู้ซึงกันและกัน นวนิยายใช้
เหตกุารณ์ทีตวัละครเข้าสูภ่าวะวิกฤตใกล้ตายทงัสองคน วิญญาณออกจากร่างแล้วกลบัเข้าร่างสลบักนั 

 การสลบัเพศดงักลา่วถือเป็นการลงทณัฑ์ทีอํานาจเหนือธรรมชาติได้จดัการลดทอนให้ตวัละครได้
สญูเสียความเป็นตวัเอง ผู้ชายทีมีความภูมิใจในเพศของตนเมืออยู่ในร่างผู้หญิงเป็นเรืองน่าอบัอาย เหมือน
ถกูลดศกัดิศรีและความภูมิใจ ส่วนผู้หญิงทีเข้าไปอยู่ในร่างชายก็รู้สึกขยะแขยงกับร่างทีเคยสวยงามแตเ่มือ
อยูใ่นร่างทีใหญ่โตมีกล้ามเนือ ยิงทําให้ขาดความมนัใจ  
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 5.1.3 วิกฤตสร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ 

 เมือสลับร่างแล้วปัญหาทีเกิดขึนตามมาคือเรืองการใช้ชีวิตประจําวนัของต่างเพศก็ต่างกันไป 
ผู้หญิงมีข้อจํากดัเรืองสรีระ การสวมใส่เสือผ้า ชนัใน การมีประจําเดือน อิริยาบถในชีวิตประจําวนัไม่โลดโผน
มากนกั ตา่งจากผู้ชายทีไมต้่องระมดัระวงัตวั การใช้ชีวิตประจําวนัไมต้่องละเมียดละไมใสใ่จรายละเอียด 

 ความแตกต่างทางกายภาพทําให้เมือสลับร่างแล้ว ตวัละครเกิดความไม่เคยชิน ทําตวัประดัก
ประเดิด ร่างผู้ชายแต่ติดใส่ใจตวัเองมาเกินไปคนรอบข้างก็มองว่าไม่สมชายชาตรี จนถึงขนัคิดว่าเป็นเพศที
สาม ซึงทําให้เหมือนถูกดถูกูความเป็นชาย ส่วนร่างผู้หญิงทีใช้ชีวิตไม่ระมดัระวงั อาจถกูมองว่าทําตวัก๋ากัน
ไม่เป็นกุลสตรี กรอบทีสงัคมวางไว้ให้ความเป็นชายและความเป็นหญิงจึงมองความเป็นชายหญิงตามเพศ
สรีระจะต้องดําเนินตามครรลองทางสงัคม เมือตวัละครถกูทําให้กลบัหวักลบัหาง ชายเป็นหญิง หญิงเป็นชาย 
สิงทีสงัคมมองจึงมองว่าเป็นความบกพร่องของบุคคลคนนนั อาจถกูตําหนิติเตียนไปจนถึงถูกมองว่าแปลก
แยก อย่างไรก็ตามการสลบัร่างทําให้ตวัละครได้ประสบกับความลําบากกลบัทําให้ตวัละครได้เรียนรู้ซึงกัน
และกนั 

 เรืองพิมมาลา เพียวได้เข้าใจแล้ววา่ผู้หญิงนนัแวดล้อมไปด้วยอนัตราย ส่วนหนึงเกิดจากการเอา
เปรียบของเพศชาย หลายครังทีอยู่ในร่างของหญิงงามอย่างพิมมาลา เขามกัถูกลวนลามคุกคามทางเพศ 
เรียวแรงกําลงัในการตอ่สู้ ก็ไม่สามรถเทียบได้กบัผู้ชาย ผู้หญิงจึงอยู่ในสภาวะเสียง หากได้เจอหบัผู้ชายทีหา
เศษหาเลยเอาเปรียบผู้หญิง 

 เรืองเล่ห์ลับสลับร่าง รามิลและเภตราก็ได้เข้าใจถึงความยากลําบากของทงัสองเพศ รามิลต้อง
อดทนใช้ชีวิตในร่างทีมีแตข้่อจํากัดของเภตรา ต้องดแูลร่างกาย มีระด ูการวางตวั รวมไปจนถึงการตงัครรภ์ 
รามิลได้เรียนรู้ว่าผู้หญิงเป็นเพศทียิงใหญ่และอดทนสงู ส่วนเภตราในร่างของรามิลก็ได้บทเรียนทีจะต้องรู้จกั
ประนีประนอมผอ่นปรนให้แก่กนัเพือทีจะอยูร่่วมกนัได้ 

 ความยากลําบากในการใช้ชีวิตในแบบทีไม่คุ้นเคย เมือมองในอีกมิติหนึงการสลบัร่างนําไปสู่การ
ได้เข้าใจและเรียนรู้ซึงกนัและกนั ได้เห็นถึงความลําบากของอีกฝ่าย ได้เห็นถึงข้อดีของเพศตรงข้ามได้ชดัเจน
ขนึ สามารถทําความเข้าใจวา่แตล่ะฝ่ายนนัเป็นอยา่งไร รู้จกัตวัตนกนัและกนัมากขนึ 
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 5.1.4 การคลีคลายด้วยความเข้าใจ 

 การคลีคลายเรืองเกิดขนึเมือตวัละครได้ฟันฝ่าวิกฤตมาอย่างยากลําบาก ตวัละครได้รับบทเรียน
จากทีเคยทํามา และเรียนรู้ทีจะปฏิบตัติอ่เพศตรงข้ามอย่างไรให้อยู่อยา่งเสมอภาคเทา่เทียมและเป็นสขุ การ
การกลับเข้าสู่ร่างเดิมเป็นบทสรุปทีตวัละครจะได้รับตอบแทน ต่อเมือนิสัยเสียทีเคยทํามานนัถูกทําความ
เข้าใจใหม ่การให้ความสําคญัแก่เพศตรงข้ามอย่างเท่าเทียมกนันําไปสูค่วามสขุในตอนท้ายเรือง เป็นเหมือน
รางวลัทีตวัละครบรรลวุตัถปุระสงค์การลงทณัฑ์ 

 เรืองพมิมาลา และเรืองเล่ห์ลับสลับร่าง จบแบบมีสขุนาฏกรรม ตวัละครไมว่่าจะเป็น เพียว รา
มิล และเภตรา ต่างได้เรียนรู้เรืองราวของเพศตรงข้าม ได้เข้าใจทีจะอยู่ร่วมกัน และทีสําคญัคือการลดอคติ
ทางเพศทีมีในตอนแรก ซึงอคติดงักล่าวจะนํามาซึงความขดัแย้งและความเดือดร้อน ตวัละครได้ปรับเปลียน
ทศันคติและนิสยัให้เป็นทีพึงประสงค์ของสงัคม เป็นไปในแบบอดุมคติตามแนวเรืองของนวิยายโรมานซ์ทีมุ่ง
สง่เสริมความสมัพนัธ์อนัดีของความรัก ตอกยําอดุมคติเรือความรักระหวา่งชายหยิงทีงดงามเสมอ  

 

5.2 ความหมายของการสลับร่างต่อเรืองเพศสภาพ 

จากข้อมลูการสวมบทบาทเพศตรงข้ามโดยการสลบัร่าง โดยพบในข้อมลูนวนิยายสองเรืองคือ เรือง
พิมมาลา และ เรืองเลห์่ลบัสลบัร่าง ผู้วิจยัจะจําแนกความหมายทีแฝงอยู่ในนวนิยายในประเดน็ตอ่ไปนี 

5.2.1 การใช้อํานาจเหนือธรรมชาติเรืองการสลับร่าง: แฟนตาซีเรียนรู้และแรงปรารถนา
ของสังคมรักต่างเพศ 

จินตนาการในการสร้างสรรค์งานวรรณกรรมเป็นส่วนสําคญัทีผู้ประพนัธ์สร้างความแตกตา่งให้แก่
ตวัละคร การดําเนินเรือง ถ่ายทอดออกมาเพือเสนอความคิดทีมีตอ่เรืองตา่งๆ อย่างแนบเนียนพร้อมๆไปกบั
ความบนัเทิง โดยเฉพาะวรรณกรรมประเภทนวนิยายโรมานซ์ในสายตาของคนทวัไปมักมองว่าเป็นเรือง   
พาฝัน นําเน่า หลีกหนีความจริงอนัโหดร้ายในชีวิตประจําวนั การเดินทางไปกบัจินตนาการของผู้ประพนัธ์
ทําให้ลืมเรืองราวความโหดร้ายทีพบเจอในชีวิตประจําวนั  

ความคิดเช่นนีนกัวิชาการตะวนัตกบางคนกลบัเห็นแตกตา่ง มองว่าวรรณกรรมมีบทบาทตอ่สงัคม
มากกว่านนั  มาร์ธา นุสเบาว์ม (Martha C. Nussbaum,  1995) มองว่าความเชือของคนในสงัคมมกัมอง
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ว่าวรรณกรรมเป็นเรืองเพ้อฝันและไร้ประโยชน์ แต่จริงๆแล้วโลกของวรรณกรรมเป็นสิงทีจินตนาการทีเป็น
แบบอย่างของแนวทางการใช้ชีวิตของผู้ อ่านในโลกของความเป็นจริง มีส่วนการเสริมสร้างสํานึกทาง
จริยธรรม ความคิดดงักล่าวทําให้ผู้ วิจยัเห็นว่าวรรณกรรมโรมานซ์นนัก็เป็นเช่นเดียวกัน แม้ผู้ประพนัธ์จะ
ถ่ายทอดให้เป็นเรืองราวทีสร้างความบนัเทิงเป็นหลกั แตแ่ท้ทีจริงแล้วเมือพิจารณาดจูะเห็นวา่จินตนาการที
ผู้ประพนัธ์สร้างสรรค์ขนึมานนัสามารถทําให้ผู้อ่านสะเทือนใจไปพร้อมๆกบักระตุ้นให้เห็นแง่มมุในโลกของ
ความเป็นจริงทีอาจจะถกูละเลย หรือคดิวา่เป็นเรืองปกตธิรรมดา 

โรสแมรี แจ๊คสัน  (Rosemary  Jackson, 1981) อธิบายเกียวกับจินตนาการหรือ fantasy ใน       
นวนิยาย ไว้ในหนงัสือ Fantasy : the literature of subversion ว่า จินตนาการ (fantasy) ไม่ใช่การหลีกหนี 
แต่เป็นการทําในสิงตรงข้ามหรืออาจเกิดขึนไม่ได้ในความจริง ซึงสามารถได้รับอนุญาตให้เกิดขึนได้ใน
จินตนาการหรือความเป็นแฟนตาซี เพือกลบัมาตงัคําถามกบัโลกความเป็นจริงหรืออดุมการณ์โดยฉายภาพ
ผา่นจินตนาการหรือสญัลกัษณ์แทนสิงทีกล่าวถึงสิงนนัอยา่งตรงไปตรงมา เพือลดทอนความขดัแย้ง ความ
รุนแรง ให้สิงทีกล่าวถึงสามารถเลือนไหลไปได้แล้วแต่การตีความ ดงันนัจินตนาการของผู้ประพันธ์มักจะ
สร้างให้โลกเสมือนในนวนิยายขยายเรืองราวความเป็นจริงอย่างสดุโตง่ เรืองทีไม่น่าเกิดขนึได้ในโลกความ
เป็นจริง เกิดขึนได้และเป็นไปได้ในวรรณกรรม อีกทงัยงัขบัเน้นเรืองทีเป็นนามธรรมเพือเรียกร้องให้มีการ
แสดงออกมาเป็นรูปธรรม เชน่เรืองความยตุธิรรม ความเทา่เทียม หรือความเสมอภาค เป็นต้น  

โดยเฉพาะอยา่งยิงในนวนิยายโรมานซ์ทีเน้นเรืองราวความรักแบบเพศตรงข้าม ความเป็นชายและ
ความเป็นหญิงทีมีความแตกตา่งกนัทําให้ปัญหาในเรืองมกัเกิดขนึจากการยดึโยงความแตกตา่งนีเป็นความ
ขดัแย้ง (conflict)  หลกัทีสําคญั ผู้ประพันธ์ใช้ความเป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริง ทําให้ตวัละครเพศหนึง
ต้องอยู่ในเรือนร่างของเพศตรงข้าม เป็นการสวมบทบาทเพศตรงข้ามอีกประเภทหนึงคือการสลบัร่างเป็น
เพศตรงข้ามของตวัละครจากชายเป็นหญิง และหญิงเป็นชาย กล่าวคือร่างกายภายนอกเป็นชายแต่จิต
วิญญาณเป็นหญิง และร่างกายภายนอกเป็นหญิงแตมี่จิตวิญญาณเป็นชาย ทงันีอาจเรียกได้ว่าตวัละครที
มีเพศสรีระไม่สอดคล้องกับเพศสถาพและเพศวิถี อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงเราอาจเห็นลักษณะ
ดงักลา่วกบับคุคลในโลกความเป็นจริงก็คือ บคุคลทีมีความหลากหลายทางเพศ หรือทีสงัคมมกัให้คําจํากดั
ความกบับคุคลทีมีเพศสรีระไมส่อดคล้องกบัเพศสภาพเหล่านีวา่ “เพศทีสาม”  

 การสวมบาทเป็นเพศตรงข้ามแบบสลบัร่างไม่ได้เกิดขึนอย่างลอยๆ แต่จะเกิดขึนภายใต้เงือนไข
ของผู้ประพนัธ์ทีจะทําให้ตวัละครได้มีโอกาสสลบัเพศไปอยูใ่นร่างเพศตรงข้ามแตมี่จิตใจทียงัคงเป็นเพศเดิม
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ตามสรีระทีมีมาแต่เกิดอยู่ เงือนไขทีว่าหาได้เกิดจากการจงใจหรือสมคัรใจของตวัละคร แต่ตวัละครนนัๆ
สลับร่างไปอยู่ในร่างของเพศตรงข้ามได้ มักเกิดในกรณีผู้ประพันธ์ต้องการชีให้เห็นการกระทําความผิด 
ความบกพร่องของตวัละครทีมีต่อเรืองเพศอาทิ เรืองความเจ้าชู้  ความแตกตา่ง ไม่เท่าเทียมกันเรืองเพศ ที
ตวับทกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ทางสงัคมในโลกความเป็นจริงไม่สามารถเอาผิดอาจไม่มีโอกาสทําให้ได้รู้ซึง
หรือตระหนกัว่าผลเสียจากการกระทํานนัเป็นอย่างไร วรรณกรรมทําหน้าทีจบัประเด็นนีขึนมาขยายความ 
ตวัละครถูกจินตนาการให้ประสบกับปัญหาโดยอาศยัการลงทัณฑ์จากสิงเหนือธรรมชาติ เผชิญหน้ากับ
ความผิดซึงอาจมาในรูปแบบ การถูกคําสาป ตลอดจนอ้างถึงเวรกรรมทีติดตวัมาตงัแตช่าติปางก่อน จนทํา
ให้ตัวละครได้เข้าใจตลอดจนนําไปสู่การแก้ไขปรับเปลียนทัศนคติและพฤติกรรมเพือให้ผู้ อ่านได้ข้อคิด
อุทาหรณ์และกระตุ้นให้ตระหนักถึงสิงทีเรามองข้ามเพราะเห็นว่าเป็นเรืองปกติชินชาไปแล้วในโลกความ
เป็นจริงไม่ใช่เรืองทีควรมองข้ามหรือถกูเพิกเฉยอีกตอ่ไป ผู้วิจยัใช้นวนิยาย 2เรืองในการศกึษาคือ เรืองพิม
มาลา และเรืองเล่ห์ลับสลับร่าง มาใช้ในการศกึษาครังนี 

 เรืองพิมมาลา เป็นเรืองของ “เพรียว” ชายหนุ่มนกัออกแบบผู้ซึงมีความสมบรูณ์พร้อมทงัรูปสมบตัิ
และทรัพย์สมบตัิ มีความภูมิใจในตนเองจึงมกับริหารเสน่ห์ของตนกับผู้หญิงไปเรือย ไม่เคยจริงใจกับใคร 
ไม่คิดและไม่เข้าใจว่าสิงทีกระทําอยู่นนัทําให้ผู้หญิงทกุคนทีอยู่รอบตวัเขาต้องงทกุข์แสนสาหสัเพราะความ
ไมจ่ริงจงัของเขา จนนางฟ้ารัมภาเข้ามาดดันิสยัความเจ้าชู้ของเพรียว โดยการให้เข้าเดนิเข้าไปในสวนขวญั
ทีมีคําสาปวา่ใครเข้ามาบริเวณต้องห้ามนีจะต้องกลายร่างเป็นผู้หญิง เพรียวอยูใ่นร่างของ “พิมมาลา” และ
ต้องทําตามทีนางฟ้ารัมภาตงัเงือนไขปฏิบตัิภารกิจทําให้ผู้หญิงทีผิดหวงัจากเขานนัได้พ้นจากความทุกข์ 
เพือแลกกบัการกลบัมาเป็นชายเหมือนเดิม ภารกิจตา่งๆ ทําให้เพรียวได้เรียนรู้ เข้าใจและตระหนกัถึงความ
แตกต่างของชายหญิง ทงัเรืองความคิด อารมณ์ ความรู้สึกในฐานะทีได้สวมบทบาทเป็นทงัผู้กระทําและ
ผู้ถกูกระทํา  

เรืองเล่ห์ลับสลับร่าง เป็นเรืองของ ผู้กอง “รามิล” นายตํารวจมือปราบฝีมือดี รูปหล่อเป็นทีหมาย
ปองของหญิงสาวทวัไปฉายา ผู้กองมือเหล็ก กบั “เภตรา” ดารานางแบบสาวแสนสวยจนได้รับฉายาว่าเป็น
ไขม่กุแห่งเอเชีย ทงัคูโ่คจรมาพบกนัด้วยบญุกรรมแตช่าติภพทีแล้วเป็นคูก่นัแตไ่มส่มรักมีอปุสรรคมาขดัขวาง
ทําให้พลัดพรากจากกัน แต่ในชาติภพปัจจุบันทังคู่กลับเป็นคู่ปรับกัน เพราะต่างฝ่ายต่างมันใจในความ
สมบูรณ์พร้อมของทงัคู่ทังรูปร่างหน้าตา ความสามารถ และอาชีพการงาน เหนือกว่าอีกฝ่าย แต่แล้วก็มี
เหตกุารณ์อบุตัิเหตอุนัเนืองจากการเป็นคูก่ันมาทําให้ทงัคูส่ลบัร่างกนั วิญญาณเภตราเข้าไปอยู่ในร่างรามิล 



159 
 

วิญญาณของผู้กองรามิลเข้าไปอยูใ่นร่างของเภตรา ทงัคูจ่งึต้องสลบับทบาทสวมบทให้สอดคล้องกบัร่างทีจิต
อาศยัอยู ่ทงัคูต้่องได้ประสบกบัปัญหาของแตล่ะฝ่ายจําเป็นต้องฝ่าฟันไป เมือกลบัเข้าสูร่่างทีแท้จริงทงัคูต่า่ง
เข้าใจกนัและกนัมากขนึเกิดความผกูพนักนัและตกลงจะดําเนินชีวิตร่วมกนัตามครรลองของชีวิตคูสื่บไป 

5.2.2 อาํนาจเรืองเพศ: ข้อได้เปรียบทางสังคม 

บรรทดัฐานความดีงามในสงัคมทีมีตอ่ความเป็นหญิงและความเป็นชายทีพึงประสงค์ของสงัคมนนั
ปรากฏชดันิยายโรมานซ์ขยายให้ผู้อ่านมองเห็นวา่สิงทีสงัคมคาดหวงัความดีงามจากภายนอกจนถึงภายใน
จิตใจ ตงัแตรู่ปร่างหน้าตา บคุลิกลกัษณะ การศกึษา อาชีพการงาน ฐานะ สถานภาพทางสงัคม  ชีวิตความ
เป็นอยู่ วิถีชีวิตแบบคนเมือง มาตรฐานสงัคมสอดคล้องกบัแนวคิดเรืองอํานาจการปกครองจากผู้ มีอํานาจ 
(domination) (James C. Scott, 1990) ในทีนีคือตวับทกฎเกณฑ์ของสังคม (public script) ทีสังคมระบุ
เอาไว้ในการปฏิสมัพันธ์กันระหว่างบุคคลทีอยู่ร่วมกันในสงัคมเรากับผู้ อืน ผู้ มีอํานาจน้อยกว่ากับผู้ มีอาจ
มากกวา่ เป็นกฎระเบียบเป็นสือกลางทีใช้ปฏิสมัพนัธ์กนักบับคุคลอืนในสงัคมภายใต้ความสมัพนัธ์ในสงัคม
ทีไมเ่ทา่เทียมกนัเป็นเชิงอํานาจ สําหรับผู้ มีอํานาจคือการวางตวัตอ่ผู้ อืน  

โครงสร้างของอํานาจ (domination) แบง่ออกได้เป็น 3 ระดบั(James C. Scott, 1990: 21) 

ระดบัแรกคือ อํานาจทีเป็นทางการแสดงออกมาเป็นรูปแบบโครงสร้างทางสงัคม พิธีการแบบแผน 
กฎหมาย  ได้รับการรับรองจากสงัคมเพือสร้างความศกัดสิิทธิให้แก่ชนชนัสงู  

ระดับทีสองคือ อํานาจทีเป็นทางการแสดงออกด้านอุดมการณ์ การนําไปใช้มีการตีความของ
บคุคล ดงันนัจงึมีการละเมิดกฎเกณฑ์ การนําไปใช้บางครังจงึไมต่รงกบัระเบียบแบบแผนทีกําหนดไว้ 

ระดบัทีสาม แม้วา่จะมีการใช้อํานาจแตจ่ริงๆแล้วคนทีอยู่ใต้อํานาจไม่ได้ถกูครอบงําอยา่งเบด็เสร็จ  
แต่จะมีการวิพากษ์ การต่อรองกับอํานาจทีมากดขีอยู่ด้วยโดยมีวิธีการต่างๆ ในการต่อรองทีแตกต่างกัน
ด้วย อํานาจจงึมีการปรับเปลียนเลือนไหลให้ดํารงอยูไ่ด้ตามยคุสมยั  

กล่าวได้ว่าอํานาจนันแม้จะยึดโยงกับกรอบอุดมคติความดีงามทีสังคมพึงประสงค์ โดยอาศัย
บรรทดัฐาน จารีต ประเพณี กฎเกณฑ์ต่างๆ เข้ามาควบคมุ แต่กระนนัก็มีการเลือนไหลของการคงไว้ของ
อํานาจทางสงัคมทีสามารถปรับเปลียนไปให้ยงัคงอยู่ได้ตามความเปลียนแปลง ตราบใดสมาชิกยงัคงอยูใ่น
สงัคมและสงัคมกําหนดให้ว่าจะต้องทําอะไรในบทบาททีแสดงออกนนั ผู้หญิงต้องทําตวัอย่างไร ผู้ชายต้อง
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ทําตวัอย่างไร คนทีอยู่ใต้การปกครองควรจะต้องทําตวัหรือมีบทบาทอย่างไร ควรมีพฤติกรรมอย่างไรใน
สงัคมทีอยู่นนั  ตราบใดทีเรายงั เป็นส่วนหนึงในสงัคม (social subject) เราจึงต้องการแสดง (acting)โดย
การสวมบทบาท (performing) เพราะเป็นการทําตามตวับททีสงัคมกําหนดไว้แล้วว่าจะต้องเล่นบทอย่างไร
ทีจะต้องแสดงพฤติกรรมอยา่งไร 

 นวนิยายแสดงให้เห็นถึงประเด็นนีทีวา่ตวัละครมีความมนัใจและภูมิใจในเพศของตวัเองเป็นอย่าง
ยิง จนทําให้หลงทะนงตนว่าความเป็นเพศของตนนนัมีอํานาจในการควบคมุเพศตรงข้ามได้ กล่าวคือ ฝ่าย
ชายเป็นคนทีมีความรู้ ความสามารถ มีกําลงั มีสติปัญญาแก้ไขสถานการณ์ตา่งๆได้อย่างมีชนัเชิง อีกทงัยงั
มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม อํานาจดังกล่าวยิงถูกขับเน้นเมืออยู่ภายใต้กรอบความคิดแบบชายเป็นใหญ่ 
ความสมัพนัธ์เชิงอํานาจระหว่างชายหญิงในสงัคมลกัษณะดงักล่าวยิงทําให้ฝ่ายชายเห็นความสําคญัของ
ตนเองจนมองข้ามละเลยความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมกนั จนบางครังกลายเป็นการเอาเปรียบเพศ
หญิงโดยทีเห็นว่าเป็นเรืองปกติธรรมชาติ เป็นเรืองสามญัทีสงัคมไม่ได้ท้วงติงหรือตงัคําถามกบัการกระทํา
นนั   

นวนิยายเรืองพิมมาลา ตวัละครเพรียวเกิดและเติบโตในครอบครัวแบบสงัคมไทยชนบททีพ่อเป็น
ผู้ นําในบ้าน การตดัสินใจทุกอย่างอยู่ทีพ่อเป็นผู้ กําหนด โดยมีแม่เป็นฝ่ายสนบัสนุน เพรียวเป็นลูกชาวคน
เดียวในพีน้องสามคน พีสาวและน้องสาวทําหน้าทีช่วยดูแลกิจการโรงทอผ้าให้แก่พ่อแม่ ไม่ค่อยได้ให้
ความสําคญั แต่สําหรับเพรียวเป็นลูกคนโปรดและมกัจะสร้างความภูมิใจให้แก่พ่อแม่เสมอ ความสําคญั
ของลูกผู้ชายอย่างเพรียวนนัมกัจะถูกเน้นยําให้เห็นความพิเศษกว่าพีน้องคนอืนๆ โดยมีคําพูดของคนใน
สงัคมหมู่บ้านมาเป็นสิงยืนยันความสําคญัของเพรียวว่า “ก็ยังดีนะ ยงัมีลูกชายเอาไว้บวชให้พ่อแม่เกาะ
ชายผ้าเหลืองขนึสวรรค์” หรือ “มีลกูชายคนเดียวน้อยไปนา เถ้าแก่นา มนันา่จะมีสกัสีห้าคน รวยๆอย่างเถ้า
แก่มีลูกเจ็ดแปดคนยังเลียงไหว ลูกสาวโตขึนมีผัวไปก็ไปเป็นสะใภ้บ้านอืน ลูกชายยังไงก็ยังลูกเรา ”        
(แก้วเก้า, 2546: 18-19) สังคมรอบด้านครอบครัวของเพรียวนนัได้กําหนดบทบาทของลูกชายเอาไว้แ ล้ว
อย่างแน่นหนา แม้จะไม่ใช่ตวับทกฎหมายแตก็่เป็นวิถีประชาทีประกอบสร้างความเป็นชายในสงัคมชนบท
มีสิทธิ บทบาทและแนวทางในการดําเนินชีวิตของผู้ชายในฐานะผู้ นําถืออภิสิทธิเหนือใคร เพรียวจงใจสวม
บทบาทความเป็นชายสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองได้ แม้บางครังสถานะเป็นรองก็สามารถพลิกวิกฤตให้เป็น
โอกาสได้ อีกทงัยงัดํารงความมีอํานาจในสายตาคนทวัไปได้อย่างดี การกระทําของเพรียวเป็นการแสดง 
(acting) เพือสร้างบทบาทของผู้ มีอํานาจในการควบคมุ 
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อีกทงัความประพฤตทีิอยูใ่นกรอบทีสงัคมพึงประสงค์คือ เป็นลกูทีเอาอกเอาใจพ่อแม ่เรียนหนงัสือ
ดี ก้าวหน้าในหน้าทีการงาน นับว่าเพรียวเป็นอภิชาตบุตรทีพ่อแม่ภูมิใจ และเป็นลูกศิษย์ทีประพฤติตวัดี
เป็นทีรักใคร่ไว้ใจของครูบาอาจารย์ ด้วยคติประจําตวัคือ “รู้จกั ‘ให้’ ในสิงทีอีกฝ่ายอยากได้”  เพราะเมืออีก
ฝ่ายพอใจก็จะยินยอมโอนออ่นผอ่นตามเอือผลประโยชน์ทีมากกว่าให้แก่เพรียวเสมอ อํานาจในการควบคมุ
จึงตกอยู่ในมือของเพรียวมาโดยตลอด เช่น ตอนทีเพรียวต้องการจะซือรถคนัแรก เพรียวซึงเป็นลกูชายคน
เดียวของทางบ้านเรียนสูงกว่าพีสาวอีกสองคน แม้ว่าพีสาวทังสองจะช่วยกิจการครอบครัวมากมายใน
ขณะทีเพรียวไม่เคยช่วยเหลือกิจการทางบ้านแม้แต่อย่างเดียว แต่พ่อแม่เห็นว่าเพรียวเป็นทีเชิดหน้าชตูา
ของวงศ์ตระกลู เพรียวส่งทวัร์เมืองจีนให้พ่อแม่ได้ไปทอ่งเทียวและให้ทิปหวัหน้าทวัร์ให้ดแูลพ่อแม่เป็นกรณี
พิเศษ ทําให้บุพการีทงัสองซาบซึงใจและภูมิใจเป็นอย่างยิงทีลูกชาย  ทําให้พ่อแม่ได้คยุโอ้อวดกับชาวบ้าน
ว่าได้ไปเทียวเมืองนอกอย่างสุขสบาย ผลจากทัวร์เมืองจีนทําให้พ่อวางเงินดาวน์รถให้เพรียวอย่างไม่
เสียดาย อีกทงัได้พาแม่นงัรถให้คนทงัตลาดได้เห็นอีกด้วย เป็นต้น จะเห็นได้ว่าสถานภาพของลูกชายคน
เดียวของครองครัวเป็นคูเ่ปรียบตา่งกบัพีสาวทงัสองความสมัพนัธ์พีน้องเป็นไปอย่างยําแย่ เพรียวมกัจะถกู
ยกให้อยู่เหนือกวา่พีสาวและน้องสาว อีกทงัเพรียวยงัรู้จกัให้ของกํานลัเล็กๆน้อยๆทีสร้างความภูมิใจ แม้จะ
ไม่ได้ช่วยเหลือดูแลครอบครัวก็ไม่เห็นว่าเป็นเรืองเสียหาย สิงทีเพรียวทํายังสร้างอํานาจในการต่อรอง 
สามารถควบคมุคนรอบข้างได้อยา่งแยบยล  

เมือเพรียวเข้ามาทํางานห้างเซ็นซูย่าในฐานะหัวหน้าฝ่ายออกแบบโฆษณา เพรียวใช้ความเป็น
กนัเองกบัลกูน้องให้ความสนิทสนม ทําให้เพือนร่วมงานรักและศรัทธาด้วยคติแบบทีเคยใช้กบัทกุคนมาแล้ว
ได้ผล ทําให้เพรียวเป็นหนุ่มวยัทํางานทีมีแตค่นรัก โดยเฉพาะพนกังานผู้หญิง การทําตวัให้เป็นทีรักของคน
ทกุระดบัทําให้เพรียวสามารถพิชิตใจตงัแตเ่พือนร่วมงานไปจนผู้บริหารตา่งไว้ใจในตวัเพรียว อํานาจในการ
ควบคุมเดินเกมเพรียวสามารถควบคุมได้ จนทําให้เพรียวเกิดความฮึกเหิมลําพองใจ การแสดง(acting) 
ของเพรียวถกูกําหนดขนึมาอยา่งจงใจเพียงใช้โอกาสทีสงัคมเอือและคาดหวงัวา่จะได้เห็น เป็นสิงทีสงัคมพึง
ใจและปรารถนาให้บคุคลเป็นไปอยา่งในอดุมคตทีิสงัคมวางเอาไว้ (public script)เพรียวก็ได้แสดงให้สงัคม
เห็นตามนนั อํานาจในการควบคมุจึงตกอยู่ในมือของเพรียวตลอดมา เอือประโยชน์ทงัทางหน้าทีการงาน
และสงัคม เป็นเสน่ห์ดงึดดูให้มีคนนบัหน้าถือตาและสนใจในตวัเพรียว เสน่ห์ของอํานาจมกัดงึดดูเพศตรง
ข้ามให้หลงใหลได้ปลืม และเพรียวก็รู้จกัการบริหารเสน่ห์ให้สาวๆรอบกายอทุิศตวั อทุิศใจให้แก่เพรียวด้วย
ความยินดี กล่าวอีกนยัหนงึการบริหารเสน่ห์คือการรู้จกับริหารอํานาจทีมีอยูน่นัใช้สอยให้เกิดประโยชน์แก่ผู้
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ควบคมุอํานาจนนัไว้ในมือ บคุคลทีรู้จกัใช้การบริหารเสน่ห์เพือให้เกิดประโยชน์แก่ตวัเองมองอีกนยัหนึงคือ 
“คนเจ้าชู้” ทีรู้จกัจดัการบริหารอํานาจในมือให้เป็นทีรักและยอมรับของผู้ อืน 

เรืองเล่ห์ลบัสลบัร่าง ตวัละครทีสลบัร่างกนัคือผู้ กองรามิลกบัเภตรา ทงัสองฝ่ายต่างมีความภูมิใจ
และมนัใจในความเป็นเพศของตวัเองสูง จนเห็นว่าเหนือกว่าอีกฝ่ายหนึงด้วย สืบเนืองจากผู้กองรามิลมี
สถานภาพเป็นหวัหน้ามือปราบผู้ มีความหล่อเหลา ฉลาด เก่งกล้า เข้มแข็ง แกร่งสมชายชาตรี ด้วยผลงาน
และคุณสมบัติดังกล่าวทําให้ได้รับฉายยาว่า “ผู้ กองมือเหล็ก” นอกจากจะเป็นทียอมรับของลูกน้องใน
หน่วยงานแล้วยงัเป็นทีหมายปองของผู้หญิงทวัไป ทําให้รามิลภูมิใจในความเป็นชายของตน อีกทงัยงัใช้
ความเจ้าเสน่ห์เป็นข้อได้เปรียบเชิญชวนให้ผู้หญิงลุ่มหลง จนเรียกได้ว่าเป็นคนเจ้าชู้  ส่วนฝ่ายเภตรานันก็
เป็นนางแบบ ดารานกัแสดงแสนสวย กิริยางดงาม มีความสามารถทางการแสดงเป็นทีติดตาต้องใจผู้พบ
เห็น มีความสามารถด้านการแสดง ความเพียบพร้อมนีทําให้ได้รับการยอมรับทงัในประเทศและระดับ
สากลตามฉายาในวงการบนัเทิง “ไข่มกุแห่งเอเชีย” ความเป็นนกัแสดงยิงส่งเสริมให้เภตรารู้จกัการบริหาร
ความน่าสนใจให้แก่ตวัเธอ รู้ว่าจะต้องปฏิบตัิตวัอย่างไรให้ได้ผลประโยชน์จากคนทีหลงใหลความงามของ
เธอได้ ศกัยภาพของทงัสองฝ่ายนนัมีอํานาจควบคมุให้คนทวัไปต้องตามเอาอกเอาใจ เต็มใจให้สิทธิพิเศษ
เป็นคนมีหน้ามีตาเป็นทียอมรับของคนหมู่มาก สิงเหล่านีล้วนก่อให้เกิดความทะนงในความได้เปรียบของ
ตวัเอง มากจนกระทงัเห็นว่าอํานาจนีอยู่เหนือเพศตรงข้าม ทงัคูเ่มือเจอกนัจึง มีความถือดีไม่อ่อนข้อให้กัน
ทําให้เกิดความขดัแย้งกนัตลอดเวลา การยึดถือเอากรอบข้อได้เปรียบของทงัสองในลกัษณะความตา่งเพศ
กนั นวนิยายทําให้เห็นวา่การยดึมนัในความสดุโตง่ของทงัสองเพศนนัยอ่มทําให้เกิดปัญหาตามมา 

สังคมไทยเป็นสังคมทีให้เกียรติและยอมรับนับถือคนทีมีความสมบูรณ์พร้อมทังรูปสมบัต ิ
คณุสมบตัิ ความสมบรูณ์พร้อมนีเป็นสิงทีติดตวัมาตามเพศสภาพทีสงัคมพึงประสงค์ บคุคลทีมีรูปลกัษณ์
งดงาม หล่อเหลาจะเป็นทีสนใจของคนทัวไป หากประกอบกับคุณสมบัติทีเพียบพร้อม คือเกิดในชาติ
ตระกลูทีดี มีหน้าทีการงานดี และมีอปุนิสยัใจคอทีแสดงออกให้สงัคมได้รับรู้ข้อดีตามความพงึประสงค์ของ
สงัคมเหมาะสมตามเพศสภาพก็จะยิงเสริมให้บคุคลนนัยิงเป็นทีได้รับการยอมรับ กล่าวคือ หากเป็นชายก็
จะต้องเป็นคนแข็งแรง เข้มแข็ง กล้าหาญ มีความเป็นสุภาพบุรุษ อบอุ่น ส่วนผู้ หญิงจะต้องอ่อนหวาน 
อ่อนโยน เรียบร้อยเป็นกลุสตรี น่าทะนุถนอม คณุสมบตัิเหล่านีล้วนเป็นสิงทีสงัคมให้ค่าว่าเป็นสิงดีงามใน
อดุมคติ ยิงผู้ ทีมีบุคลิกสวมบทบาทตามแบบทีสงัคมต้องการได้มากแคไ่หนก็จะยิงได้รับการยอมรับและให้
เกียรติต่อบุคคลนนัมากขึนเท่านนั สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ (2551) สรุปลกัษณะของสภุาพบุรุษเป็นต้อง
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เป็นคนทีมีความกล้าหาญ ให้เกียรติผู้หญิง มีสํานึกรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติให้
เกียรติและศกัดิศรีของผู้ อืน สะท้อนให้เห็นว่าความเป็นชายในสงัคมทีพึงปรารถนาดํารงอยู่ในสงัคมไทยมา
เนินนานยากทีจะรือถอน อีกทังลักษณะดังกล่าวนีเป็นยังสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นหญิงไทย ทีเป็น
ลกัษณะทีคูข่นานไปกบัความเป็นสภุาพบรุุษคือความเป็นกลุสตรี เรียบร้อย ออ่นโยน ก็เป็นสิงทีสงัคมกํากบั
ให้กบัความเป็นหญิงทีดีเชน่กนั 

แนวความคิดเหล่านีฝังรากลึกในสังคมไทยมายาวนาน และเป็นค่านิยมทีจะใช้วดัว่าบุคคลทีมี
คณุสมบตัิอนัพึงประสงค์ของสังคมนนัควรได้รับเกียรติและการยอมรับทําให้ตวับุคคลนนัจะได้รับโอกาส
ตา่งๆ  การเอาใจใส่ การให้ความสําคญั อีกนยัหนึงคืออํานาจเหนือกว่าคนอืน สามารถใช้สร้างความชอบ
ธรรมเป็นข้อได้เปรียบทีสงัคมยินดีทีจะรับฟังและพร้อมทีจะยอมรับ  

5.2.3 การสลับร่าง: จากบทลงโทษสู่การเรียนรู้เรืองเพศสภาพ 

อํานาจเรืองเพศทีไหลเวียนอยู่ในชีวิตประจําวนัทีแทบจะเป็นเรืองปกตธิรรมดาจนทําให้ละเลยไปว่า
หาการใช้อํานาจนันอย่างไม่เหมาะสมก็จะเป็นโทษทังแก่ตัวผู้ ใช้อํานาจและผู้ ทีอยู่ภายใต้อํานาจนัน        
นวนิยายจบัประเด็นทีดเูหมือนเป็นเรืองสามญัของชีวิตมนุษย์ขึนมาตงัคําถามหรือชีให้เห็นว่าเป็นปัญหา 
โดยอาศยัจินตนาการเหนือธรรมชาต ิการใช้อํานาจเรืองเพศด้านหนงึเป็นผลดีแก่ผู้ใช้อํานาจ ความเจ้าชู้ ทํา
ให้เป็นทีรัก แต่หากมีมากเกินไปกลายเป็นความไม่จริงใจ หลอกลวงจะทําให้บุคคลทีเป็นเหยือเป็นทุกข์ 
หรือคนทียึดมนัหยิงทะนงในข้อได้เปรียบของเพศตนเองแบบสดุโต่งก็จะทําให้ไม่รู้จกัการเรียนรู้หรือเข้าใจ
คนอืนได้ จนอาจเรียกได้วา่กลายเป็นคนเห็นแก่ตวั 

  5.2.3.1 บทลงโทษสู่การเรียนรู้ด้านกายภาพ  

นวนิยายจบัประเด็นเรืองดงักล่าวขึนมาบ่อยครัง หากแต่จินตนาการในการกล่าวถึงไม่ใช่
เพียงแตตี่แผ่ให้เห็นเท่านนั เพราะเป็นเรืองทีใครๆก็รู้เห็นอยู่แล้วในชีวิตประจําวนั แตก่ารกล่าวถึงนนัแสดง
ให้เห็นถึงทัศนคติทีมุ่งจะลงโทษให้ผู้ มีพฤติกรรมดังกล่าวได้รับความทุกข์หรือได้รับบทเรียน เนืองจาก
พฤติกรรมเจ้าชู้หรือเห็นแก่ตวัไม่ได้มีบทลงโทษทางสงัคม ไมมี่กฎหมาย ไม่มีจารีตใดๆทีจะใช้จดัการกบัผู้ ที
ใช้อํานาจทางเพศทีผิด นวนิยายทีมีตวัละครสวมบทบาทเพศตรงข้ามเป็นจินตนาการของผู้ประพนัธ์ทีก้าว
ข้ามข้อจํากดัเรืองเพศ การทําให้ตวัละครได้เข้าไปอยู่ในเรือนร่างของเพศตรงข้าม แตย่งัคงมีจิตใจเป็นเพศ
เดิมของตนเองอยู่ การสลบัเพศเป็นการเปิดโอกาสให้ตวัละครได้เรียนรู้บทบาทใหม่ ตวัละครเข้าไปอยู่ใน
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บริบท สถานการณ์ และตําแหน่งแห่งที(position) ของบุคคลอืน เหตกุารณ์มหศัจรรย์ทีเกิดขนึในนวนิยาย
ชายในร่างหญิง หญิงในร่างชาย ความคิดของตวัละครมีก่อให้เกิดความตระหนกัรู้ในเรืองเพศมากกว่าการ
ตีแผ่ให้เห็นความเลวร้ายของตวัละครทวัไปทีมีพฤติกรรมเดียวกัน นวนิยายสองเรืองมีการสลับร่างให้ตวั
ละครชายเป็นหญิง หญิงเป็นชายโดยเป็นการทําโทษจากสิงเหนือธรรมชาติให้ตัวละครได้รับรู้ถึงความ
แตกตา่งเปลียนแปลงไปไม่ใช่แคเ่ฉพาะร่างกาย ตวัละครจะได้บทเรียน ได้เรียนรู้ถึงความรู้สึกของเพศตรง
ข้ามทีต้องเข้าไปอาศยัเรือนร่างทีแตกตา่งไปจากเดมิ  

เรืองพิมมาลา เพรียวในสถานภาพของหนุ่มวยัทํางาน มีเสน่ห์ตอ่เพศตรงข้าม มีไหวพริบ
ปฏิภาณในการแก้ปัญหาตดัสินใจอยา่งเฉียบขาด แมน่ยํา ทํางานเก่งรู้จกัจดัการบริหารเสน่ห์สามารถฉกชิง
ผลประโยชน์จากฝ่ายตรงข้าม การกระทําทีลืนไหล มีไหวพริบประกอบกบัหน้าตาทีเป็นคณุสมบตัิทีดียิงทํา
ให้เพรียวดูมีเสน่ห์ และนําเสน่ห์ไปใช้ในทางทีผิดไม่เห็นว่าการให้บริหารเสน่ห์ของตนเป็นเรืองเลวร้าย 
เพราะต่างฝ่ายต่างได้รับประโยชน์ ผู้ หญิงชอบการทําดีเอาอกเอาใจของเพรียว เพรียวได้ความสุขจาก
ผู้หญิงเหล่านนั ความเจ้าชู้ ด้วยการแสดงกิริยาหว่านเสน่ห์ของเพรียวทําให้ผู้หญิงทงัหลายในเรืองเข้าใจว่า
เพรียวมีใจให้ แตเ่มือเพรียวไม่ได้จริงใจกบัใครสกัคน โดยเฉพาะเพรียวทํากบัผู้หญิงทีมีจิตใจบริสุทธิอย่าง
นํานวล จึงทําให้เกิดเหตกุารณ์ให้เพรียวต้องกลายเป็นผู้หญิงเพือเรียนรู้ความเจ็บปวดของผู้หญิง ผู้ชายทีมี
เสน่ห์เป็นเรืองทีดีสําหรับตวัเอง แตสํ่าหรับสงัคมแล้วการเป็นคนเจ้าเสนห์่เจ้าชู้ มากรักเป็นความประพฤติที
สงัคมไม่พึงประสงค์ เหตกุารณ์กลายร่างเป็นผู้หญิงโดยฝีมือของนางฟ้ารัมภาเป็นการพลิกกลบัให้เพรียวผู้
มีอํานาจควบคมุจดัการทกุอยา่งได้ต้องกลายมาเป็นคนทีไร้อํานาจ ในสถานภาพของ “พิมมาลา”  

 รัมภานางฟ้าแม่ทูนหวัของนํานวลไม่ชอบใจพฤติกรรมของเพรียวทีหวานเสน่ห์ให้นํานวล
หลงใหลและเสียใจเหมือนกบัผู้หญิงทกุๆ ของเพรียว รัมภาจึงพาเพรียวไปยงัสวนขวญั สถานทีต้องคําสาป 
เมือใครก็ตามเข้ามายงับริเวณนีแล้วจะกลายเพศเป็นผู้หญิงไม่ว่าคนหรือสตัว์ สวนขวญัเป็นสถานทีสมมุติ
โดย    นวนิยายอ้างอิงจากวรรณคดีไทยเรืองอิลราชคําฉันท์ สถานทีแห่งนีเป็นทีส่วนตวัของพระศิวะและ
พระอุมา “องค์พระมหาเทพท่านถือว่าสวนขวญัเป็นทีส่วนตวัของท่านกบัพระชายาห้ามชายใดล่วงละเมิด
แม้แตจ่ะย่างกรายเข้ามาอย่างไม่รู้อีโหน่อีเหน่ขนาดไหนก็ไมพ้่นกลับกลายเพศเป็นหญิง แม้แตส่ตัว์ทวิบาท
จตบุาททงัหลาย คณุเองก็เพิงเห็นกับตาตวัเอง”(แก้วเก้า, 2552: 155) รัมภาทําให้เพรียวกลายเป็นผู้หญิง
เพือจะได้รู้ว่าต้องประสบกบัความลําบากเพียงใด หากยิงต้องมาพบผู้ชายทีร้ายกาจก็จะยิงทําให้ผู้หญิงนนั
ยิงทกุข์ระทม บทลงโทษทีรัมภามอบให้แก่เพรียวนนัเป็นทงัการลงทณัฑ์พฤตกิรรมทีกฎหมายเอาผิดไมไ่ด้  
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 จินตนาการในนวนิยายมอบบทบาทหน้าทีให้แก่นางฟ้ารัมภาเป็นคนมาลงโทษเพรียวด้วย
การใช้อํานาจจากสิงเหนือธรรมชาตินอกเหนือความควบคมุ รัมภาเป็นตวัแทนของความปรารถนาเบืองลึก
ของความคิดความรู้สึกของผู้หญิงอย่างเป็นรูปธรรม ทีกฎหมาย กรอบกฎเกณฑ์ทางสงัคมในโลกความเป็น
จริงเอาผิดลงโทษไม่ได้ รูปแบบของสิงเหนือธรรมชาตถิกูนํามาใช้ตอ่รองกบัความอยตุธิรรมของสงัคมทีมอบ
อภิสิทธิให้แก่ผู้ ชายสามารถทําตัวเจ้าชู้ ได้อย่างไม่เห็นว่าเป็นเรืองผิด  ตัวละครรัมภาจึงเป็นเหมือน
กระบอกเสียงของผู้หญิงทีวิพากษ์วิจารณ์ ตดัพ้อ ชีให้เห็นมุมมองของผู้หญิงทีเพรียวไม่เคยตระหนกัหรือ
รู้สกึวา่สิงทีทําลงไปนนัทําให้เกิดผลอยา่งไรบ้าง  “ฉันเห็นใจความงีเง่าของดารณี ไม่ใช่ความผิดทีใครคนนึง
เกิดมาสติปัญญาความคิดอ่อนด้อยกว่าอีกคน แตจ่ะผิด ทีใครคนหนึงเอาความเหนือกวา่เป็นเครืองมือเอา
เปรียบคนทีด้อยกว่า”(แก้วเก้า, 2552: 216)  ผลของความเจ้าชู้ของผู้ชายนอกจากความเสียใจแล้วยงัเป็น
การกดขีผู้หญิงให้ดตํูาต้อยด้อยคา่ ไมมี่ราคาพอทีจะทําให้ผู้ชายรักได้ 

 ตวัละครสลบัร่างเข้ามาอยู่ในเรือนร่างของเพศตรงข้ามแล้ว ปัญหาด้านสรีระคือบทลงโทษ
อย่างแรกทีได้รับ “ผู้ ชายย่อมไม่ชินกับการสวมชุดชนัในของผู้ หญิงอยู่ดี ส่วนชุดสวมออกไปนอกบ้านก็
ขลกุขลกัไม่น้อยไปกว่ากนัเพราะมีแต่กระโปรงชดุสนัๆ ท่อนบนถ้าไม่ใช่สายเดียวก็เป็นคอกว้างแขนกดุพิม
มาลากระอักกระอ่วนกับความรู้สึกว่าขาและแขนเปล่าโล่ง” (แก้วเก้า, 2552: 160) จากทีเคยเป็นผู้มอง 
เรือนร่างของผู้ หญิง ชอบการแต่งตัวน้อยชิน แต่เมือต้องมาสวมใส่เสียเองกลับกลายเป็นความกระอัก
กระอ่วนใจ ลําบากใจทีต้องสวมใส่ ส่วนหนึงอาจเกิดจากความไม่เคยชินแตจ่ริงๆแล้วนวนิยายพยายามโต้
กลับความคิดของผู้ ชายทีนิยมชมชอบความงามของผู้หญิงนันจริงๆแล้วความสวยงามทีเห็นนนักว่าจะ
ได้มานนัไม่ได้ง่าย อีกทงัเสือผ้าอาภรณ์ชินเล็กชินน้อยทีประดบัตกแต่งนนั ผู้ชายเห็นว่าน่ามองเย้ายวนตา 
แตเ่มือได้มาสวมใสด้่วยตวัเองกลบักระดากอายไม่มนัใจในตวัเอง เมือต้องเผชิญสายตาผู้ อืนมองอย่างแทะ
โลมไม่ให้เกียรติ บทลงโทษทีเพรียวได้รับรู้จากการสวมบทบาทเป็นพิมมาลาคือ  อํานาจการจ้องมองใน
สายตาของผู้ ชาย กับผู้ หญิงถูกทําให้เป็นวัตถุทางเพศ ทําให้ตกอยู่ในสถานภาพทีเป็นรอง (สมเกียรต ิ      
ตงันโม, 2549: 158) สายตาหรือการจ้องมองเป็นการใช้อํานาจอย่างหนึงทีมีอิทธิพลตอ่ผู้ถกูจ้องมอง ทงัใน
แง่การกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาตอบกลบั หากผู้ถกูจ้องมองยินยอมก็จะคล้อยตามและปฏิบตัิตาม หากผู้ถูก
จ้องมองไม่ยินดีทีจะถูกจ้องมองมีผลทําให้ขาดความมนัใจ เขินอายหรืออาจปฏิเสธด้วยท่าทีทีตา่งไป เช่น
โกรธฉุนเฉียว หรือหลบหลีกหลีกเลียงการจ้องมองนนั ไม่ว่าการแสดงออกอย่างไรก็ยังคงตกอยู่ภายใต้
อํานาจการควบคมุจากการจ้องมองนนัอยู่ดี กรณีของเพรียวเมือต้องสวมบทบาทผู้หญิง การสวมใส่เสือผ้า
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ผู้หญิงเป็นสิงทีลดทอนศกัดิศรีของเขา เขาต้องทําใจยอมรับและปฏิบตัิตามข้อแม้ของรัมภาเพือแลกกับ
ความเป็นชายกลบัคืนมา 

สําหรับผู้ ชายทีมีความภูมิใจในเพศของตนอย่างยิงยวด การถูกทําให้เป็นหญิงคือการ
ลงโทษ ความเป็นหญิงคือความอปัยศอดส ูเมือเป็นชายแล้วต้องกลายมาเป็นหญิงเป็นการทําให้ผู้ชายเกิด
ความอบัอาย ตกตํา อปัยศตอ่สงัคม เสียศกัดิศรีความเป็นชาย ไม่มีชายชาตรีต้องการเข้ามาอยู่ในร่างหญิง 
หากใครรู้ก็เกรงจะถกูดถูกูเหยียดหยาม ความเป็นหญิงในสายตาของเพรียวจึงเป็นเหมือนบทลงโทษทีแสน
สาหสั แม้วา่ร่างนนัจะงดงามไมมี่ทีตก็ิตาม  

เพรียวทรงกายขนึ ก้มลงมองตวัเองด้วยความพะอืดพะอม เผลอยกมือขนึแตะทรงอก แล้ว
สะดุ้งหดราวกบัเจอไฟฟา้จีเข้าให้ ความงามสล้างไร้ทีติของทรวดทรงองค์เอวทําให้ชายหนุม่ขนลกุซู ่
พิพกัพิพว่นเหมือนจะหน้ามืดเป็นลมลงไปอีกครัง แนล่ะวา่เรือนกายสวนสดอยา่งนีคือสวรรค์สาํหรับ
เขามาก่อน ถ้าเพียงแตว่า่เจ้าของมนัคือหญิงสาวคนใดคนหนงึ แตม่นัเจ็บปวดรวดร้าวยิงกวา่ถกูกรีด
อก ตรงทีดนักลายมาเป็นร่างกายของเขานีนะ่ส ิ 

(แก้วเก้า, 2552: 216)   

 บทลงโทษดงักล่าวชีให้เห็นว่ามโนทัศน์เรืองเพศในสังคมนนัจริงๆแล้วยังยึดติดกับภาพ
จําเดิมๆว่าความเป็นชายหรือหญิงนันไม่ได้มีความเท่าเทียมกัน แม้ว่าในโลกความเป็นจริงสังคมจะ
พยายามเสนอว่าชายหญิงเท่าเทียมกนั แตอ่คติทางเพศทีแฝงอยู่ภายในจริงๆแล้วนนัยงัคงอยู่ ไม่สามารถ
ก้าวไปให้พ้นได้อย่างสมบูรณ์ได้ ความคิดเหล่านียงัคงอยู่และฉายชัดออกมาผ่านงานวรรณกรรมทียังคง
หยิบยกเอาเรืองอคติทางเพศมาผลิตซําอยู่อย่างเดิม ตัวละครแม้ว่าจะเสนอว่าเป็นคนยุคใหม่ทันสมัย
เพียงไรก็ยงัคงมีความคดิวา่มีเพศทีเหนือกวา่อีกเพศหนงึ การถกูจองจําในเรือนร่างของเพศตรงข้ามทีเห็นว่า
ด้อยกวา่ถือเป็นความอปัยศอดส ู 

 ข้อจํากดัด้านร่างกายอีกประการทีเหมือนเป็นการลงโทษให้ผู้ ทีสลบัร่างเพศตรงข้ามได้รับรู้
ความยากลําบากในการเป็นเพศตรงข้าม เมือผู้ ชายกลายมาอยู่ในสรีระผู้ หญิง ข้อจํากัดเรืองสุขภาวะ
อนามยัเจริญพนัธ์ุ เมือเป็นหญิงก็จะต้องมีประจําเดือนเพือแสดงความสมบูรณ์ในการมีบุตร ในเรืองเล่ห์
ลับสลับร่าง มีบททดสอบนีให้รามิลในร่างของเภตราได้เรียนรู้  

“แล้วพวกคณุอดทนกนัได้ยงัไงนะ” เภตรา(ภายในเป็นรามิล)ถามด้วยความฉงน 
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“พวกเราทนได้ เพราะความอดทนของผู้ หญิงมีมากกว่าผู้ ชาย ร่างกายของผู้ หญิงน่ะ
ละเอียดออ่นกวา่ผู้ชายเยอะ” 

“แล้วเมือไหร่ผมจะหาย” 

“อีกสองสามวนั นีละ่ทีคณุสงสยัว่าทําไมคณุออ่นแอ สู้พวกไอ้ตงไม่ได้ เพราะช่วงนีร่างกาย
ของผู้หญิงจะออ่นแอทีสดุ อารมณ์ปรวนแปรทีสดุ” 

(นรอินทร์-พรรณวดี, 2545: 277) 

รามิลรู้สึกตกใจทีมีเลือดออกมาจากร่างกายจํานวนมากเพราะไม่เคยเป็นมาก่อน รามิลได้
ประสบเข้ากบัตวัก็รู้สกึวา่ตนอ่อนแอกว่าผู้หญิงมากนกั ทีแทบจะทนกบัเรืองธรรมชาติทีสดุของผู้หญิงไม่ได้ 
อาการทางร่างกายทีไม่เคยเป็นมาก่อน เลือดไหล ปวดท้อง ปวดเมือยร่างกาย เขาทงัตกใจ กลวัและกังวล
คิดว่าเลือดจะออกมาหมดตวัแตเ่ภตรากลบัปลอบโยนเขาและอธิบายให้เขาเข้าใจกบัธรรมชาติของผู้หญิง
และบอกวิธีปฏิบตัิทีถูกต้องให้แก่รามิล รามิลค่อยๆเรียนรู้และตระหนกัถึงความเป็นหญิงทีเขาดแูคลนว่า
เป็นเพศทีออ่นแอแท้จริงแล้ว ผู้หญิงมีความอดทนและเข้มแข็งกวา่ทีเขาคดิเอาไว้  

บทลงโทษทางร่างกายทีตวัละครได้รับอีกประการหนึงคือการตงัครรภ์คลอดลกู นอกจาก
จะเป็นความลําบากยากของผู้หญิงแล้ว ยงัเป็นภาระอนัยิงใหญ่ บทลงโทษของเวรกรรมทีรามิลไม่เคยให้
ความสําคญัแก่ผู้หญิง เห็นผู้ หญิงเป็นของเล่น เขาถูกสลบัร่างมาเป็นเภตราอีกครัง ก่อนทีเขารู้ว่าร่างกาย
ของเภตรามีลกูของเขาอยู ่เขาวิตกกงัวล โวยวายทําใจไมไ่ด้ 

“เอาละ...ผู้กอง บอกเหตุผลมาหน่อย ทําไมอุ้มท้องไม่ได้ ก่อนหน้านีคณุอยู่ในร่างของเภ 
คณุก็อดทนมาได้ตลอดไมใ่ช่เหรอ” 

“แต่มนัไม่ใช่แบบนีนีครับ ผมต้องอุ้มทอง ตงักีเดือน แล้วตอนคลอดละ่หมอ โอ๊ย...ผมนึก
ภาพไม่ออกจริงๆ มนัยิงกว่านา่กลวัอีกให้ผมไปออกรบทีไหน ตีรันฟันแทงกบัใคร ก็ไม่น่ากลวัเท่านี” 
สหีน้าเภตรา(ภายในเป็นรามิล)สยดสยอง  

(นรอินทร์-พรรณวดี, 2545: 424) 

 รามิลตกอยู่ในความหวาดกลวัอีกครัง แตค่รังนีหนกักวา่การมีประจําเดือน บทลงโทษของ
เขาครังนีทําให้เขาทุ่มโทษตวัเองวา่เป็นผลจากการกระทําของเขาทีทําไม่ดีกบัผู้หญิงเอาไว้ “ผมรู้แล้วหมอ...
มนัเป็นกรรมของผมเอง ทีผมทํากบัผู้หญิงมามาก ผมคิดแตค่วามสขุของตวัเอง ไม่เคยคิดว่าผู้หญิงต้องมา
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รับผลกรรมอย่างเจ็บปวดขนาดนี ตอนนีกรรมมนัตามทนัผมแล้ว” (นรอินทร์-พรรณวดี, 2545: 439)เขาต้อง
ทําหน้าทีคลอดลกู ยิงรู้ซงึถึงความยากลําบากของเพศแม่มากขนึ เรืองธรรมชาติของผู้หญิงกลายเป็นเรือง
หนกัหนาใหญ่หลวง  

 นวนิยายจดัวางบทลงโทษทางร่างกายโดยนําธรรมชาติของเรืองเพศมาเป็นประเดน็สําคญั
ทีจะทําให้ผู้ ทีสลบัร่างเป็นเพศตรงข้ามได้สมัผสัถึงสภาวะความเปลียนแปลงของร่างกาย เพือนําไปสู่การ
ลดทอนความยึดมนัถือมนัในความเป็นเพศของตน และเรียนรู้ทีจะทําความเข้าใจความแตกตา่งเรืองเพศ 
ปรับเปลียนทัศนคติมองเพศตรงข้าม ให้เกียรติ เคารพความแตกต่างหลากหลายได้ดีขึน น่าสงัเกตว่านว
นิยายไม่ค่อยกล่าวถึงปัญหาในการสลบัเพศจากชายเป็นหญิงเท่าไหร่ อาจเป็นเพราะความเป็นหญิงเมือ
เข้าไปอยู่ในร่างกายของผู้ชายไม่ได้มีข้อจํากดัด้านสรีระมาก และไม่เห็นว่าเป็นการลงโทษ จะมีผลทีความ
เป็นหญิงเมือแสดงออกมาทางร่างผู้ชายจะถูกสงัคมมองว่าเป็นเพศทีสาม เป็นชายกระตุ้งกระติง “อ้อ...อี
แอบกล้ามเป็นมดั ตวัเป็นควายแล้วยงัเป็นอีแอบ อีก้ามปู” (นรอินทร์-พรรณวดี, 2545: 245)แตสํ่าหรับด้าน
ร่างกายแล้วกลบัแข็งแรงขนึกว่าเดมิ “เฮ้อ...ก็แปลกนะคณุสู้พวกมนัไม่ได้ แตฉ่นักลบัแข็งแรงทงัตอ่ยทังเตะ
ไม่รู้ไปเอาเรียวแรงมาจากไหน” (นรอินทร์-พรรณวดี, 2545: 275) ผู้ประพนัธ์นวนิยายไม่ได้แสดงให้เห็นว่า
เป็นปัญหาแต่กลับเป็นข้อดีทีผู้ หญิงได้รับ ตัวนวนิยายมุมหนึงดูเหมือนเป็นการตอบโต้ให้เห็นถึงความ
แตกตา่งและแสดงให้เห็นวา่ตวัละครต้องประสบความยากลําบากในการใช้ชีวิตประจําวนัอยา่งทีไมเ่คยเป็น 
เพือนําไปสู่การเรียนรู้และทําความเข้าใจเพศตรงข้ามได้ดีขึน แต่อีกนัยหนึงนวนิยายก็ตอกยําให้เห็น
ประเด็นอคติทางเพศ ความเหลือมลํา ข้อได้เปรียบเสียเปรียบของแต่ละเพศทียงัคงฝังแน่นอยู่ในสงัคมได้
อยา่งชดัเจน   

5.2.3.2 บทลงโทษสู่การเรียนรู้ด้านจิตใจ 

การลงโทษมีไว้เพือทําให้ผู้ ทีประพฤติผิดได้รับความทกุข์ทรมาน ไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือ
ใจก็ตาม ความผิดทีผู้ชายชอบเอาเปรียบผู้หญิงคือการลว่งละเมิดทางเพศ จะด้วยความเตม็ใจหรือขม่ขืนใจ
ก็ล้วนทําให้ผู้ หญิงเดือดร้อนเสียหาย กรณีของเพรียวทีทํากับผู้ หญิ งคือการเจ้าชู้ หว่านเสน่ห์ให้ผู้ หญิง
หลงใหลได้ปลืม แตเ่พรียวก็ไม่เคยคดิจริงจงักบัใครจนทําให้รัมภาตงัเงือนไขในการลงโทษเพรียวว่าจะต้อง
กลบัไปทําให้ผู้หญิงทกุคนทีเจ็บชํานําใจได้พบกบัทางสว่างหลดุพ้นโดยทีไมต้่องหลงรอคอยเพรียวอีกตอ่ไป 
เพือแลกกับระยะเวลาในการกลับคืนร่างเป็นชาย ในระหว่างทีพิมมาลาปฏิบตัิตามเงือนไขของรัมภา พิม
มาลาก็ได้ประสบกบัความหนกัหนาสาหสัของการทีตนเองในร่างสาวสวยก็มกัจะถกูล่วงละเมิดทางเพศอยู่
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หลายครัง ซึงก็เป็นอีกรูปแบบหนึงของการถูกล่วงละเมิดทางเพศจากผู้ ชายทีมีพละกําลังเหนือกว่า 
พยายามทีจะคกุคามข่มขืนพิมมาลานบัตงัแตด่ล ทศกรทีเป็นเพือนร่วมงาน นนัท์คูป่รับตวัร้ายให้ลกูน้องมา
จบัตวัพิมมาลาไปข่มขืน หรืออาจารย์ทวิชชาทีอ้างตวัว่าเป็นนกับวชแตแ่ท้จริงแล้วใช้ศาสนาบงัหน้าหากิน
กบัหญิงสาวฐานะดี ตวัละครเหล่านีมีความเป็นชายในด้านมืด หลุ่มหลงมวัเมาในความงามของพิมมาลา 
ความเป็นชายของบคุคลเหล่านีมีทงักําลงัทีแข็งแรงกวา่ มีอํานาจทางด้านการเงินทีจะวา่จ้างคนมาทําร้ายผุ้
หญิง มีอํานาจด้านความรู้ทางธรรมทีกลบันํามาใช้ในทางทีผิด เหล่านีสะท้อนให้เห็นว่าความเป็นชายอีกรู้
แบบหนึงทีต่างจากเพรียวเป็นภัยร้ายทีคอยคุกคามสวสัดิภาพของผู้หญิง หากนําความเป็นชายนนัมาใช้
ในทางทีผิด พิมมาลาได้รับรู้ และได้ประสบกบัเหตกุารณ์ด้วยตวัเอง แม้ว่าจะสามารถรอดตวัมาได้ทุกครัง 
แตก็่ทําให้เพรียวได้รับบทเรียนจากการถกูทําโทษให้กลายเป็นสาวงามว่าจะเกิดภยัร้ายได้ทกุเมือ อีกทงัยงั
ทําให้ตระหนกัรู้ถึงความเลวร้ายแบบทีผู้ชายมกัจะกระทําแก่ผู้หญิง ซงึถ้าเพรียวไม่ได้อยูใ่นร่างพิมมาลาเขา
ก็อาจจะไมไ่ด้พบเจอกบัความเลวร้ายเชน่นี  

เหตกุารณ์การถกูคกุคามล่วงละเมิดทางเพศปรากฏใน  เช่นเดียวกนัรามิลเมือเข้ามาอยูใ่น
เรือนร่างของเภตราเขาไมเ่คยต้องถกูตกเป็นเหยือในการถกูไล่ลา่จากผู้ชาย อีกทงัเขามกัทําตวัตามสบายไม่
คอ่ยระมดัระวงัตวัจึงทําให้กิริยาทีแสดงออกมาในร่างของเภตราดกูลายเป็นผู้หญิงรุ่มร่ามไม่สํารวม จึงทํา
ให้ผู้พบเห็นเกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นการให้โอกาส ประกอบกบัเรือนร่างหน้าตาทีงดงามทําให้บรรดาผู้ชาย
ทีหมายปองตวัเภตราอย่างเสียตงพยายามใช้กําลงัข่มเหงเภตรา แต่รามิลก็เข้ามาช่วยไว้ได้ทัน ทงัคู่ต้อง
คอยชว่ยเหลือกนัพฤตกิรรมทีเคยหยิงผยองก็กลายเป็นรู้จกัช่วยเหลือเอือเฟือผู้ อืนได้ 

“แต่ก็จริงนะ...ตอนนีฉนัเป็นห่วง ทงัตวัฉนัและตวัคณุทีอยูใ่นตวัฉนั ฉนัรู้สกึเหมือนกบัว่า...
ฉนัคือผู้ชายทีแข็งแรงกว่า มีหน้าทีทีต้องปกป้องคุณ แปลก เมือก่อนฉนัไม่เคยห่วงใครสกันิด เป็น
หว่งอยูแ่คต่วัเอง จะทําอะไรก็ไมแ่คร์ความรู้สกึของคนอืน เขาจะเจ็บปวดแค่ไหนไมเ่คยสน แตต่อนน ี
ฉนัเป็นหว่งคนรอบๆข้างฉนัหมด...ทําไมความคิดฉนัเปลยีนไปละ่” 

“เพราะเราสลบัร่างกนัมงัครับ ความคิดเราถึงเปลียนไป ตอนนีผมเองเข้าใจผู้หญิงมากขนึ 
แล้วก็รู้สกึเสยีใจทีทํากบัพวกเธอไว้พอๆกบัทีคณุรู้สกึนนัแหละ่” 

    (นรอินทร์-พรรณวดี, 2545: 290-291) 

 บทลงโทษอีกประการคือการถกูอิจฉาริษยา มกัเกิดจากผู้หญิงกนัเองไมช่อบเห็นใครดีเด่น
กว่าตัว สังคมยอมรับและให้ค่ากําหนดให้ความเป็นหญิงมีสถานะรองไปจากผู้ ชาย สิงทีผู้ ชายทําแล้ว



170 
 

เกิดผลดีกบัตวัเองกลบัใช้ไม่ได้เมืออยู่ในสถานภาพของผู้หญิง เชน่ ตอนทีเพรียวทํางานในบริษัทมกับริหาร
เสน่ห์ของตวัเองเมือต้องการสิงใดก็จะใช้การพูดจาออดอ้อนเอาอกเอาใจเพือนร่วมงานหรือให้ความเป็น
กนัเองแบบถึงเนือถึงตวั โดยเฉพาะเพือนร่วมงานผู้หญิงมกัจะได้ผลตอบรับเป็นอยา่งดี แม้แตเ่พือนร่วมงาน
ผู้ชายก็รู้สกึเป็นกนัเองกบัเพรียว ภาพลกัษณ์ของเพรียวจงึเป็นหวัหน้าทีใจดีไมถื่อตวั แตเ่มือพิมมาลาเข้ามา
ทํางานในสถานการณ์เดียวกนัการกระทําตามแบบของเพรียว การแสดงออกเหมือนกนัแตมี่ความแตกตา่ง
ทีตวับุคคลต่างเพศกันทําให้พิมมาลากลับเป็นทีหมันไส้ของเพือนร่วมงาน เพือนร่วมงานผู้ หญิงไม่ชอบ
พฤติกรรมและนึกอิจฉาความงามทีเกินหน้าเกินตาเพือนร่วมงานด้วยกันทําให้พิมมาลาต้องปะทะกันกับ
เพือนร่วมงานหญิงบอ่ยๆ ส่วนเพือร่วมงานผู้ชายกลบัเห็นเป็นการยวัยวนจนพิมมาลาเกือบถกูลว่งเกิน เป็น
ต้น ทําให้พิมมาลาตระหนักได้ว่าการเป็นผู้หญิงจําเป็นต้องอยู่ในกรอบทีสังคมกําหนดไว้ และเรียนรู้ถึง
ความยากลําบากในการดํารงตนให้อยู่ในกรอบของสงัคม (Public transcript)  อปุสรรคความยากลําบาก
ทงัหลายเช่น ปัญหาการข่มขืน ปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบ ปัญหาเรืองอิจฉาริษยา อันจะเกิดขึนแก่
ผู้หญิงล้วนเป็นกฎทีจะทําให้ผู้หญิงทีดีนันต้องดําเนินตามครรลองมิฉะนันจะเกิดปัญหาตามมา ดงันัน
ผู้หญิงทีพงึประสงค์ของสงัคมจงึต้องเรียบร้อย สงบเสงียม เจียมตน  

การสลบัเพศในกรณีของเพรียวเป็นพิมมาลา จากเดิมทีเพรียวพยายามสวมบทบาทเป็น
ผู้ชายทีสมบูรณ์พร้อมเพือดํารงกรอบทีสงัคมมีตอ่ความเป็นชายทีมีอํานาจเหนือกว่า เมือเป็นพิมมาลาทํา
ให้ได้รู้ว่าความเป็นชายทีเคยเป็นไม่ได้ทําให้เกิดประโยชน์อะไรในเรือนร่างผู้หญิง แต่ประโยชน์ ทีพิมมาลา
ได้รับมาจากการปรับตวัให้สอดคล้องกับเพศสภาพ จะเอือประโยชน์ให้แก่เจ้าของเรือนร่างนนัได้มากกว่า  
นวนิยายโรมานซ์ก็ยงัไม่สามารถก้าวข้ามข้อจํากดัเรืองเพศภาพได้จริง แม้ว่าจินตนาการผู้ประพนัธ์จะสลบั
ร่างให้เป็นอีกเพศหนึง ได้เข้าไปเรียนรู้และทําความเข้าใจ ถึงอย่างไรก็ในตอนท้ายก็ยงัคงสรุปให้ดําเนินไป
ตามกรอบของสงัคมกําหนดไว้จะเป็นผลดี สงัคมพึงประสงค์สิงทีสามารถควบคมุจดัการได้ หากละเมิดออก
นอกกรอบก็ควรจะปรับตวัให้เหมาะสมปอ้งกนัความเดือดร้อนทีจะมาสู่ตนเองและผู้ อืน มิเช่นนนัก็อาจจะ
ได้รับบทลงโทษให้ต้องเผชิญกบัปัญหา ความยุง่ยาก ความเจ็บปวดและความทกุข์ 

5.2.4 การสลับร่าง: การต่อรองของผู้ไร้อาํนาจ 

เมือตวัละครสลบัร่างเป็นเพศตรงข้ามแล้ว ใช้การแสดง (acting)เปลียนไปสวมบทบาทเชือมโยงให้
เหมาะสมกบัเพศ (gender) ชนชนั (class) นอกจากนีการแสดงออกไม่ได้เป็นเพียงกฎเกณฑ์ทีต้องทําตาม
เท่านนัแต่ยังเป็นเครืองอําพรางทีทําให้คนทีมีอํานาจไม่สามารถตรวจสอบหรือมองเห็นความประสงค์ที
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แท้จริง บางครังเป็นการปกปิดไม่ให้ผู้ อืนรู้วา่เราคิดอย่างไร หรือต้องการอะไร เป็นการโต้กลบัอีกด้านหนึงที
มองว่าการทําตามกฎทีกําหนดขึนเป็นรูปแบบของการกดขี ให้เป็นการใช้ประโยชน์จากการใช้หน้ากาก
ปกปิดตัวตนทีแท้จริง สังคมบอกให้เราใช้แต่ในขณะเดียวกันการใช้นนัก็จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ ทีทําตาม
กฎเกณฑ์ด้วย เป็นกระบวนการตอบโต้อํานาจในอีกทางหนึง การกระทําบางอย่างทีดเูหมือนยอมจํานนตอ่
อํานาจแตจ่ริงๆแล้วมีเป็นการจงใจใช้อํานาจให้เกิดประโยชน์ตอบโต้อํานาจนนั 

อย่างไรก็ตาม การสวมบทบาทบางครังอาจไม่ประสบผลสําเร็จเสมอไป ผู้ มีอํานาจก็จะตระหนกัว่า
การสวมบทบาทยอมจํานนของผู้ มีอํานาจน้อยเป็นการเสแสร้ง ไม่น่าเชือถือ ในขณะเดียวกนัถ้าหากมองว่า
การยอมจํานนเป็นนิสยัทีทําอย่างเป็นธรรมชาติ ก็จะมองไม่เห็นการต่อรองแต่จะเป็นการตอกยําอุดมคติ
เดิมๆ ไว้นนัเอง ผู้วิจยัจึงมองว่ากลยทุธ์ของผู้อยู่ใต้อํานาจมีการตอ่รองตอ่ผู้ปกครองโดยการสวมหน้ากาก 
สวมบทบาทการแสดงเพือการอยูร่อดในสงัคมทีตนเองไร้อํานาจ ผู้ปกครองอาจตีความว่าปฏิกิริยาของคนที
อยู่ใต้อํานาจแสดงออกเหล่านันเป็นธรรมชาติของคนทีอยู่ใต้อํานาจว่าเป็นคนหน้าไหว้หลังหลอก 
ตลบตะแลง เป็นสนัดานของคนเหลา่นนั แตจ่ริงๆแล้วเป็นวิธีการเอาตวัรอดของคนทีอยูใ่ต้อํานาจ 

การตอบโต้ตอ่รองอํานาจ บางครังอาจเป็นการตอ่รองโดยการสวมบทบาทไปตามกฎของสงัคม ไม่
จําเป็นต้องแสดงออกอย่างแจ้งแต่เป็นการหลบเลียงการปะทะเป็นการตงัใจสวมบทบาทให้สอดคล้องกับ
กติกาสงัคม พยายามอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ใช่นิสยัแต่เป็นการจงใจสวมบทบาทตามทีสงัคมกําหนดให้อยู่
รอดได้ เป็นรูปแบบการต่อรองของผู้ มีอํานาจน้อย (tactic) ใช้จังหวะหรือโอกาสในการต่อรอง เน้นเวลา 
(time) มากกว่าพืนที (space) เพราะไม่ได้มีอํานาจในพืนทีของตวัเอง การกระทําบางอย่างทีดเูหมือนยอม
จํานนตอ่อํานาจแตจ่ริงๆแล้วมีเป็นการจงใจใช้อํานาจให้เกิดประโยชน์ตอบโต้อํานาจนนั 

พิมมาลาเริมทําความเข้าใจแล้วว่าเมืออยู่ในรูปลกัษณ์ของผู้หญิงเป็นผู้ ไร้อํานาจ ก็ควรทําตวัให้
สอดคล้องกบัเพศสภาพ ความเป็นหญิงถกูกฎเกณฑ์ทางสงัคม (Public transcript) มากํากบัให้ต้องเจียม
เนือเจียมตวั สงบเสงียมเรียบร้อย สําหรับผู้ มีอํานาจน้อยคือแนวทางในการปฏิบตัิตวั เช่น เชือฟัง ยิมแย้ม
แจ่มใส อ่อนน้อมถ่อมตน แต่ในขณะเดียวกันไม่ได้เป็นลักษณะของการยอมจํานน แต่เป็นบทบาทที
แสดงออกมาตามทีสงัคมกําหนดเอาไว้เพือดํารงความสมัพนัธ์เชิงอํานาจเอาไว้ให้ราบรืน  

พิมมาลาเรียนรู้การเป็นหญิงพร้อมๆกบัปรับเปลียนพฤตกิรรมให้เหมาะสมกบัเพศสภาพ เมืออยูใ่น
เพศหญิงไม่สามารถแสดงออกได้มากเท่าเพศชายเนืองจากกรอบทางสงัคมกําหนดอยู ่แตอ่ย่างไรก็ตามพิม
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มาลาได้มีการปรับเปลียนพฤติกรรมสวมบทบาทความเป็นหญิงรู้จกัระงบัอารมณ์ไมใ่จร้อน หลีกเลียงปะทะ
กนั ดงัเช่นตอนทีนนัท์พีชายของนํานวลเข้ามาก้าวก่ายงานในบริษัทหาผลประโยชน์ให้ตวัเอง ทําให้มีปาก
เสียงกับคนในหน่วยงานถึงขันพนักงานประกาศลาออกกลางทีประชุม พิมมาลาไม่ออก เสียงแต่กลับดู
เชิงนนัท์วา่ทําไปเพือแสดงอํานาจ ขณะเดียวกนัพิมมาลาก็นกึย้อนกลบัไปว่าถ้าเป็นเพรียวจะไม่ยอมให้เกิด
เหตุการณ์นีขึนต้องหาวิธีการตัดปัญหาด้วยวิธีต่างๆ แต่เมืออยู่ในสถานะพิมมาลาเห็นว่าไม่สามารถ
เอาชนะด้วยการปะทะกนัในทีประชมุไมทํ่าให้เกิดประโยชน์ ปล่อยให้นนัท์ลแุก่อํานาจทําไป พร้อมกบันบัยงั
ห้ามไม่ให้นํานวลปะทะกบันนัท์ด้วย เพือปอ้งกนัอนัตรายทีนนัท์อาจแว้งกลบัมาหาเรืองนํานวลด้วย การใช้
ความเงียบสงบปากสงบคําไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้ แต่เป็นการรอจังหวะเวลาทีจะสบช่องทางในการ
แสดงให้ผู้ บริหารเห็นข้อบกพร่อง วิธีแก้ปัญหาโดยการทําให้คณะกรรมการเห็นว่าอํานาจทีนันท์แสดง
ออกมานนัเป็นข้อเสีย การใช้อํานาจของนนัท์จงใจจะทุจริต คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเป็นข้อบกพร่อง 
ทางผู้บริหารจงึยบัยงัการตดัสินใจไมอ่นมุตังิบตามทีนนัท์เสนอตามกระบวนการทางธุรกิจ  

หรือในตอนทีพิมมาลาจะกระชากหน้ากากอาจารย์สํานกัปฏิบตัิธรรมกํามะลอทีล่อลวงให้ฟ้างาม
น้าสาวของนํานวลหลงทุ่มเททรัพย์สินให้ เพราะเห็นว่าเป็นการบํารุงศาสนา บคุคลภายนอกทีไม่ได้ลุ่มหลง
เห็นว่าฟ้างามกําลงัถูกหลอกจึงพยายามทีจะช่วยเหลือให้ตาสว่าง พิมมาลาร่วมมือกบัแวนและนํานวลให้
จบัผิดอาจารย์ทวิชชา พิมมาลาแสร้งทําเป็นสนใจจะนงัวิปัสสนา เพือจะได้มีโอกาสเข้าไปยงัสํานกัปฏิบตัิ
ธรรม และเก็บข้อมูล พิมมาลาเอาตวัเข้าเสียงอนัตรายโดยอาศยัความเป็นหญิงงามเป็นใบเบิกทางเข้าไป 
อาจารย์ทวิชชามีความพอใจความงามของพิมมาลาเป็นทนุอยู่แล้ว และมีความคิดเลวร้ายคิดจะเอาเปรียบ
ผู้หญิง จึงตกหลุมพรางของพิมมาลาโดยง่าย เปิดโอกาสให้พิมมาลาเข้าไปสํานักปฏิบตัิธรรมและหว่าน
เสน่ห์ให้อาจารย์ทวิชชาเผยความจอมปลอมของตนออกมาตอ่หน้าเจ้าหน้าทีตํารวจและกล้องบนัทึกภาพที
แวนใช้เป็นหลักฐาน ให้ฟ้างามได้เห็นธาตแุท้ของเจ้าสํานักลวงโลก เห็นได้ว่าเป็นการทําตามกฎ (Public 
transcript) ทําให้ผู้ ทีไร้อํานาจเก็บซ่อนความรู้สึกอารมณ์เพือหาจังหวะเวลาในการเป็นต่อ ( hidden 
transcript)เป็นลู่ทางในการตอ่รองกบัอํานาจทีเหนือกว่าได้ การแสดงบทบาทนีเป็นสิงทีสงัคมคาดหวงัหรือ
ต้องการจากปัจเจก ความเป็นปัจเจกจึงถกูปกปิดเอาไว้ (hidden transcript) การสวมบทบาทเป็นคนอ่อน
น้อมถ่อมตนถูกมองว่าเป็นคนหน้าไหว้หลังหลอก เชือถือไม่ได้ แต่ก็เป็นการปกป้องตนเองตามทีสังคม
ต้องการให้เป็น เป็นผลดีตอ่ตนเองและจะได้ประโยชน์ตอบแทนกลบัมา 
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5.2.5  การประนีประนอมเรืองเพศผ่านการสลับร่าง 

การสลบัร่างมีผลตอ่การกระตุ้นให้เกิดการคดิพิจารณาถึงความแตกตา่ง เลือมลําเรืองเพศ ตวัละคร
ในนวนิยายได้สลบัร่างและเรียนรู้สิงทีไม่เคยรู้ หรือละเลยไม่ได้สนใจ ปัญหาต่างๆเหล่านนัมกัเป็นต้นทาง
ของความขัดแย้ง ปัญหาครอบครัว แต่เมือประเด็นเหล่านีถูกหยิบยกขึนมาขยายให้เห็นชัดเจนขึนในนว
นิยายก็จะทําให้เกิดความเข้าอกเข้าใจ เห็นใจและอาจนําไปสูก่ารสลายอคตเิรืองเพศไปได้บ้าง 

เรืองเล่ห์ลับสลับร่าง เป็นตวัอย่างทีทําให้เห็นได้ชดัเจนว่าความแตกต่างกันแบบสุดโต่งของตวั
ละครชาย หญิงในเรืองเป็นปัญหาทําให้เกิดความไม่เข้าใจกนั ถือดี อวดดี ตอ่เมือรามิลและเภตราสลบัร่าง
กนัและมกัตกไปอยู่ในสถานการณ์ทีลําบาก ทงัคูส่ามารถผ่านพ้นวิกฤตนนัไปได้จากการร่วมมือกนั ห่วงใย
กนั ช่วยเหลือกนัและอภัยให้กนั ภายใต้สภาวะการอยู่ในร่างของอีกฝ่ายทงัคู่จึงได้เรียนรู้ความแตกตา่งซึง
กนัและกนั  

“หมอคะ หมออยูใ่นเหตกุารณ์ทงัหมด พอจะบอกเราได้ไหมคะวา่ทําไมถึงเกิดการสลบัร่าง
ขนึ” นกยงูสนใจ 

“มนัเป็นอบุตัิของสวรรค์” 

“นนัซิครับ เพืออะไร” อาคมซกับ้าง 

“เพือให้เขาเรียนรู้ความรักทีแท้ไง เรียนรู้ความเป็นชายเป็นหญิงระหวา่งกนั เข้าใจธาตแุท้
ของกนัและกนั และในทีสดุสวรรค์ลิขิตให้การเรียนรู้สดุท้าย ถือว่าสงูสดุแล้ว นนัคือการเป็นพ่อและ
แม ่และการให้กําเนิด” 

(นรอินทร์-พรรณวดี, 2545: 444-445) 

 อย่างไรก็ตามการสลายขวัตรงข้ามนนัในความเป็นจริงแล้วอาจไม่สามารถทําได้ง่าย หรือสามารถ
รือถอนออกไปได้ พืนทีของนวนิยายเปิดโอกาสให้สามารถมองเห็นความแตกต่างกันข้อนี โดยใช้เรืองราว
ของ “ปาฏิหาริย์” มาเป็นเครืองมือสลายขวัตรงข้ามและประนีประนอมให้ความแตกต่างนนัไม่ขดัแย้งกัน 
พร้อมทีจะเรียนรู้และเข้าใจซึงกันและกัน เพราะในความโลกความเป็นจริงการสลายขัวตรงข้ามยังไม่
สามารถทําได้อยา่งเป็นรูปธรรม อาจเพราะยงัไมส่ามารถทําให้เกิด “ปาฏิหาริย์” อยา่งในนวนิยายได้ 
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ในเรืองพิมมาลา ในสายตาของเพรียวทีมีต่อคู่รักนํานวลและแวนนนั  เป็นแบบคู่ตรงข้ามแบบ
สลับขวักันคือ นํานวลเป็นผู้หญิงแต่มีลักษณะทีมีความเป็นชายอยู่ในตวั ซึงเพรียวรู้สึกชืนชม ดูจากการ
ทํางานของนํานวลเพรียวเห็นว่าแกร่งกว่าทีมองเห็นจากบคุลิกภายนอก นํานวลมีภาวะผู้ นําทีดีไม่เคยมอง
ว่าพิมมาลาเป็นศตัรูคูแ่ข่งเหมือนทีผู้หญิงคนอืนคิด ไม่อิจฉาริษยา อีกทงัยงัมองคนทีความสามารถ ความ
รับผิดชอบ สิงเหลา่นีล้วนเป็นคณุลกัษณะของผู้ นําทีนา่จะเป็นของผู้ชายแตก่ลบัอยูใ่นตวันํานวล  

 ส่วนแวนในสายตาของเพรียวเป็นผู้ ชายทีมีลักษณะความเป็นหญิงในตวั จนทําให้เพรียวเห็นว่า
แวนเป็นคนไม่เอาไหน เชน่ ตอนทีแวนคยุเรืองทํากบัข้าวให้พิมมาลาฟังวา่ “ก็คงจะต้องทําให้เขากินไปเรือย
ล่ะ ตอ่ไปมีลูกกนัผมจองหน้าทีอาบนํา ปอ้นข้าว ทํากบัข้าวเช้าเย็นให้เมียอยู่แล้ว ...” (แก้วเก้า, 2552: 223) 
แต่เพรียวคิดในใจว่า “เพรียวไม่รังเกียจทีจะแสดงฝีมือทํากับข้าวให้ผู้หญิงกิน โดยเฉพาะสาวทีเขากําลัง
หมายปอง แตก็่รู้สึกว่าเป็นเรืองเหลือทนทีจะต้องทําหน้าทีพ่อศรีเรือนไปตลอดชีวิต” (แก้วเก้า, 2552: 223) 
เพรียวรู้สกึดถูกูแวนทีทําตวัเป็นลกูไลภ่รรยา ไมส่มศกัดศิรีความเป็นชาย 

ในทีสุดทัศนะของเพรียวต้องเปลียนไปเมือความต่างกันแบบสุดขัวอยู่ในตัวของชายหญิงใน
ลกัษณะแบบสลบัขวักนั เพรียวมาเข้าใจและยอมรับได้ในตอนท้ายทีได้เรียนรู้ถึงความเป็นหญิง -ชายอย่าง
ชดัเจน สิงทีเขาเข้าใจมาตลอดเกียวกับความคาดหวงัหรือกฎระเบียบของสงัคมทีมีต่อความเป็นชายหรือ
หญิงนนัไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นไปตามนนัอย่างตรงไปตรงมา แต่การสลบัขวันนัทําให้เกิดความลงตวัใน
การประคบัประคองชีวิตครอบครัวได้อย่างราบรืน แม้แวนจะไม่สามารถทําหน้าทีหวัหน้าครอบครัวแตเ่ข้าก็
พร้อมทีจะทําหน้าทีเป็นผู้สนบัสนนุสถาบนัครอบครัวได้เป็นอยา่งดี สว่นนํานวลก็สามารถดําเนินกิจการของ
ครอบครัวและดแูลครอบครัวได้เช่นกนั เหมือนกบัการเติมเต็มให้แก่กนัโดยมองข้ามความแตกต่างของเพศ
สภาพ ไม่ได้เอาอคติมาเป็นกรอบปิดกนัอีกต่อไป เพรียวได้เข้าใจในข้อนีจึงสามารถทําใจได้ไม่ ยือเอานํา
นวลกลบัมาเป็นของตน แตย่ินดีทีจะให้นํานวลอยูกิ่นกบัแวน ตราบชวัชีวิตของแวน  

อย่างไรก็ตามในเรืองพิมมาลาก็ได้ตงัคําถามเกียวกับการปฏิบตัิตนตามกฎของเพศสภาพนนัจะ
ทําให้อยู่รอดได้จริงหรือ จากเรืองกรณีของนํานวลกับแวนถึงจะละเมิดกรอบของเพศสภาพและได้ให้
คําตอบไว้ในระดบัหนึง แม้จะประคบัประคองครอบครัวได้โดยมีนํานวลเป็นผู้ นําครอบครัว แวนยอมเป็นผู้
ตามเพราะรู้ว่าตนเป็นคนไม่เอาไหน แต่สุดท้ายก็ต้องจบลงทีความตายของแวน นวนิยายโรมานซ์ยงัคง
เป็นอยู่บนพืนฐานของความคิดแบบปิตาธิปไตย นวนิยายจึงจําเป็นต้องย้อนกลับมาให้ความสําคญักับ
ความสมัพนัธ์แบบชายเป็นใหญ่ ครอบครัวจะต้องมีผู้ชายเป็นผู้ นําครอบครัว ผู้หญิงเป็นผู้สนบัสนนุ ดงันนั
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เรืองจึงมีบทสรุปให้แก่ความรักระหว่างเพรียวและนํานวลทีจะกลบัมาเคียงคู่กันได้ใหม่โดยไม่ผิดต่อแวน 
เพราะแวนเฉลยตอนท้ายว่าเขารู้ว่านํานวลรู้สึกอย่างไร และเขาก็ไม่สามารถดแูลนํานวลได้อีกตอ่ไป ดงันนั
จึงต้องฝากนํานวลและลูกสาวไว้กับเพรียว เพรียวจึงได้กลบัมาครองคู่กับนํานวลในตอนจบและทําหน้าที
เป็นสามีและพ่อแทนแวน บทสรุปจึงเป็นการกลับมาของอุดมคติครอบครัวแบบเดิมๆ  ผู้ชายเป็นหวัหน้า
ครอบครัว ผู้ หญิงเป็นผู้ ตาม นวนิยายทําหน้าทีทังสองอย่างโดยสมบูรณ์คือการตังคําถามตอบโต้กับ
อดุมการณ์แตใ่นขณะเดียวกนัก็ยงัคงตอกยําอดุมคตเิดมิๆไว้อยา่งเข้มแข็ง 

 

5.3  สรุป 

ชตุิมา ประกาศวฒุิสาร (2552: 189-192)กล่าวถึงบทบาทของวรรณกรรมเผยให้เห็นชีวิตจิตใจของ
มนษุย์ทีซบัซ้อนเกินกวา่ทีจะอธิบายด้วยหลกัการทางวิทยาศาสตร์ วรรณกรรมจึงมีสว่นในการเกือหนนุและ
เป็นเครืองนําทางให้แก่ศาสตร์อืนด้วย ตามทีนสุเบาว์มกล่าวไว้ใน เรืองของความเป็นธรรมทางวรรณศิลป์
(Poetic Justic) อย่างไรก็ตามอาจปฏิเสธไม่ได้ว่าวรรณกรรมก็ถกูนํามาเป็นเครืองมือในการปลกูฝังคา่นิยม
และอดุมการณ์ของกลุ่มทีมีอํานาจในสงัคม วรรณกรรมทําหน้าทีได้ดีกวา่สือชนิดอืน เหตเุพราะการปลกูฝัง
อดุมการณ์ของสงัคมผ่านทางวรรณกรรมไม่ได้เป็นการกระทําแบบบงัคบัยดัเยียด แตแ่ฝงในรูปแบบความ
บนัเทิงจึงทําให้ผู้ เสพสือคล้อยตามได้ง่าย วิถีของการสลบัร่างจึงถูกทําให้เป็นเรืองเหนือจริง แต่แก่นแท้ที
จริงแล้วเป็นการตงัคําถาม กระตุ้นจิตสํานกึให้เห็นถึงอคติเรืองเพศทีไหลเวียนในสงัคมแท้จริงแล้วไม่ใช่เรือง
ทีเป็นธรรมชาตหิรือเป็นเรืองปกตธิรรมดาเสมอไป  

การทีตวัละครได้สลบัเพศและเข้ามาเรียนรู้ความแตกต่างอย่างใกล้ชิด ยิงทําให้มองเห็นมายาคติ
เกียวกบัเรืองเพศ ความเป็นหญิง ความเป็นชายในสงัคม แท้ทีจริงเป็นการถกูกําหนดขนึเพือคงไว้ซึงอํานาจ
ในการควบคมุประชากร ควบคมุสงัคมให้อยู่ในระเบียบแบบแผนเดียวกัน แต่นวนิยายก็มีทางออกให้เปิด
โปงมายาคติ แม้จะไม่ถึงขนัรือถอนออกไปได้ ไม่สามารถก้าวข้ามอคติทางเพศไปได้แต่ก็ทําให้ผู้ อ่านนว
นิยายได้ตระหนกัและรับรู้ควบคูค่วามบนัเทิง ผ่านตวัละครทีสลบัเพศเป็นสะพานเชือมไปให้เห็นความจริง
ข้อนีได้ ส่วนอีกด้านหนึงนวนิยายโรมานซ์ก็ยงัคงทําหน้าทีดํารงความคิดทีเป็นอดุมคติเอาไว้อย่างหนกัแน่น 
การตอกยําความคิดเรืองเพศผ่านวาทกรรมครอบครัวก็จะยังคงอยู่และถูกผลิตซําอย่างสมําเสมอ ตาม
ความนิยมของผู้ เสพงานวรรณกรรมประเภทนวนิยายโรมานซ์ทีให้ความสําคัญกับความบันเทิงสําเริง
อารมณ์มากกวา่การนําไปตอบโต้กระแสความคิดหลกั 



 

บทที 6 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

6.1 รูปแบบของตัวละครสวมบทบาทเพศตรงข้ามในนวนิยายโรมานซ์ 

จากการศึกษาตวัละครสวมบทบาทเพศตรงข้ามในนวนิยายโรมานซ์: ความสมัพนัธ์เรือง
เพศในสงัคมไทยพบว่าการสวมบทบาทเพศตรงข้ามในนวนิยายโรมานซ์มีด้วยกนั 3 ประเภทใหญ่ๆ
คือ การสวมบาทบาทเพศตรงข้ามโดยอาศยัเสือผ้าเพศตรงข้ามในการปลอมตวั(cross-dressing) 
การสวมบาทบาทเพศตรงข้ามโดยการสวมบุคลิกลักษณะของเพศตรงข้าม  (performing or 
acting) และการสวมบทบาทเพศตรงข้ามโดยการสลบัร่าง (switching)  

รูปแบบตวัละครเหล่านีเป็นจินตนาการในนวนิยายแนวโรมานซ์ทีทําให้ผู้อ่านได้ย้อนกลบั
มามองข้อเท็จจริงเรืองเพศทีไหลเวียนอยู่ในสงัคมไทย ในขณะทีนวนิยายนําเสนอเหมือนเป็นเรือง
ปกติธรรมดา แต่แท้ทีจริงแล้วเป็นประเด็นเรืองเพศทีถูกตังคําถามโดยทีไม่มีคําตอบทีชัดเจน
ตายตวั นวนิยายฉายภาพความขดัแย้งประเดน็เรืองเพศ ความไมเ่ท่าเทียมกนั ความเหลือมลําทาง
เพศ อคติทางเพศในสงัคมปิตาธิปไตยผ่านการนําเสนอตวัละครสวมบทบาทเพศตรงข้ามรูปแบบ
ตา่งๆ ดงันี  

6.1.1 การสวมบาทบาทเพศตรงข้ามโดยอาศัยเสือผ้าเพศตรงข้ามในการปลอมตัว
(cross-dressing) 

การสวมบาทบาทโดยการสวมเสือผ้าเพศตรงข้ามจะต้องเป็นการปลอมให้เสมือนกบัว่า
เป็นเพศนนัจริงๆ ใช้การแตง่ตวั แตง่หน้า ทําผม ติดหนวด ใสห่มวก เพืออําพรางรูปลกัษณ์ทีแท้จริง
แต่สิงทีสําคญัคือการวางท่าทางให้สมจริง จากการศึกษาพบว่าสูตรสําเร็จแนวเรืองตวัละครสวม
บทบาทเพศตรงข้ามโดยสวมใส่เสือผ้าเพศตรงข้ามมีรูปแบบค่อนข้างตายตวันบัตงัแต่อดีตจนถึง
ปัจจบุนั ตา่งกนัเพียงรายละเอียดเงือนไขทีใช้ในการปลอมตวั  การดําเนินเรืองเริมต้นจากการเกิด
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เหตจํุาเป็นต้องทําให้ตวัละครไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยสภาวะทีเป็นตวัตนจริงแท้ได้ ต้องอาศยัการ
สวมเสือผ้าเพตรงข้ามปลอมตวัในการแก้ปัญหาหรือออกเผชิญหน้า หรือหลบหนี ตวัละครอาจต้อง
พบความเข้าใจผิดและเกิดวิกฤตทีจะมีผลทําให้ต้องกลับคืนสู่เพศสภาพทีแท้จริงดงัเดิม นําไปสู่
การคลีคลายเรือง และจบอย่างสุขนาฏกรรม นวนิยายถูกผลิตซํามาในลักษณะสูตสําเร็จอย่าง
ตอ่เนือง ความนิยมแนวเรืองการปลอมตวัแบบสวมเสือผ้าเพศตรงข้ามยงัคงอยู่ ด้านหนงึเป็นความ
สนกุสนาน แตอี่กด้านหนึงเป็นการดํารงไว้ของความคิดอดุมการณ์เรืองเพศทีปรากฏในสงัคมไทย
นันยังไม่สามารถก้าวข้ามผ่านไปจากอุดมคติเดิมๆได้ แต่ก็ยังพอทําให้เห็นว่าเมือมีตัวละคร
ลกัษณะนีปรากฏในนวนิยายก็ยงัแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วความสมัพันธ์เชิงอํานาจเกียวกับเรือง
เพศยงัคงอยูแ่ละก็ยงัมีการตอ่รองให้ตวัละครสามารถละเมิดกฎเกณฑ์ในสงัคมทีกํากบัเรืองเพศอยู ่
แม้จะเป็นชว่งเวลาสนัๆ แตก็่กระตุ้นให้รับรู้ได้วา่มีความปรารถนาทีจะมีอิสระ นวนิยายโรมานซ์เป็น
พืนทีหนงึทีแสดงให้เห็นได้ชดัเจน และคงได้รับความนิยมไมเ่สือมคลาย 

ความสําคญัของเสือผ้าจึงไมใ่ชเ่พียงแคเ่ครืองแตง่กาย แตเ่ป็นเครืองหมายทีบง่บอกถึงอตั
ลกัษณ์เพศสภาพได้อีกทางหนึงด้วย ดงันนัการแต่งกายเสือผ้าเพศตรงข้ามในทีนีจึงหมายถึงการ
สวมบทบาทอตัลกัษณ์เพศตรงข้ามเอาไว้ด้วย ความหมายของเสือผ้ามีความลึกซงึรวมถึงบทบาท
หน้าทีในสังคมก็อาจถูกแบ่งแยกไว้ด้วยการสวมเสือผ้าเช่นเดียวกัน เสือผ้ามีความหมายใน
เชิงสญัญะบง่บอกถึงตวัตนของผู้สวมใส่ เมือตวัละครสวมใส่เสือผ้าเพศตรงข้ามด้วยเหตผุลตา่งๆ 
การแสดงออกบทบาทของตวัละครจงึจําเป็นต้องเปลียนแปลงไปตามเสือผ้าทีสวม 

บทบาทหน้าทีของเพศหญิงเพศชายถูกยึดโยงไว้กับ ความเป็นพ่อแม่ครอบครัว เรืองของ
เชือชาติและชนชนั นวนิยายทีมีตวัละครสวมเสือผ้าเพศตรงข้ามเล่นกบัประเด็นใหญ่ๆ ทางสงัคมที
มกัจะผกูติดบทบาทหน้าทีเหล่านีไว้ประจํากับเพศใดเพศหนึง ความเป็นพ่อต้องเป็นผู้ชายเท่านนั 
ความเป็นแม่ต้องเป็นผู้หญิงเท่านนั นวนิยายเรืองคณุแม่จําแลง และเรืองคณุพ่อหวานแหววทําให้
เห็นได้ว่าบทบาทหน้าทีเหล่านนัสามารถเลือนไหลได้ ประเด็นทีน่าสนใจคือสงัคมให้ค่าความเป็น
หญิงเป็นชายทีสิงทีมองเห็นและการแสดงออกภายนอกหรือความรับผิดชอบในการปฏิบตัหิน้าทีใน
ฐานะความเป็นพ่อแม่ นวนิยายขยายให้เห็นว่าแท้ทีจริงแล้วบทบาทหน้าทีเหล่านนัไม่ได้ถกูผกูติด
อยูก่บัเรืองเพศเป็นสําคญั อยูที่การยอมรับและความรับผิดชอบตอ่หน้าทีมากกว่า  
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นอกจากนีนวนิยายยังเล่นกับประเด็นขอเชือชาติและชนชันทีดูเหมือนจะเป็นกรอบ
ระเบียบจารีตของสงัคมทีให้ความสําคญักบัความเป็นชายหญิงในแตล่ะสงัคมแตล่ะวฒันธรรม นว
นิยายหยิบยกเอาค่านิยมของคนจีนทียึดมันการให้ความสําคญักับความเป็นชายมากกว่าความ
เป็นหญิง ในเรืองเจ้าสวัน้อย ได้แสดงให้เห็นว่าค่านิยมดงักล่าวถกูนํามาสร้างเงือนไขให้ตวัละคร
ต้องพลิกผนัชีวิตจากผู้หญิงมาสวมบทบาทเป็นผู้ชาย ความเป็นชายในสงัคมแต่ละสงัคม การให้
ความสําคัญต่อเพศหนึง แต่อีกเพศหนึงถูกละเลยเอารัดเอาเปรียบขึนอยู่กับสังคมนันๆให้
ความสําคญักบัเพศใด ในสงัคมส่วนใหญ่มกัให้ความสําคญักบัความเป็นชาย การอยู่ในร่างจําแลง
ทําให้ผู้หญิงได้ละเมิดข้อจํากดัหรือกฎเกณฑ์ออกไปได้ 

 นวนิยายพยายามเล่นกบัการสร้างโอกาสของตวัละครโดยอาศยัการปลอมตวัสวมเสือผ้า
เพศตรงข้าม  ทําให้เห็นถึงศักยภาพของตัวละครโดยเฉพาะเพศหญิงว่าแท้จริงแล้วนันมี
ความสามารถไม่ได้ยิงหย่อนไปกว่าผู้ชายขอเพียงเปิดโอกาสให้ได้ลงมือทํา แต่อย่างไรก็ตาม นว
นิยายก็ยงัก้าวไม่ข้ามกบัดกัเรืองเพศไปอยู่ดี เพราะการก้าวออกมาละเมินกฎเกณฑ์ของตวัละคร
หญิงนนัก็ยงัต้องอาศยัรูปลกัษณ์ภายนอกของผู้ ชายอยู่ดี ด้านหนึงจะเห็นถึงศกัยภาพของแต่ละ
เพศว่ามีความเท่าเทียมกนั แตถ่ึงอย่างไรเมือพิจารณาแล้วถึงอย่างไรสงัคมก็ยงัคงหยิบ ยืนโอกาส
ให้แก่เพศชายมากกว่า ด้วยเหตนีุการสวมบทบาทเพศตรงข้ามโดยอาศยัเสือผ้าน่าจะเป็นส่วนที
กระตุ้นให้เห็นความสําคญัในตวัเองของแต่ละเพศ แตอี่กด้านหนึงก็ยงัคงเป็นการกดทบัความเป็น
หญิงเอาไว้วา่ถ้าจะออกมาได้นนัก็ยงัต้องมีเงือนไขคือต้องอยูใ่นคราบความเป็นชายถึงจะได้รับการ
ยอมรับจากสังคมทียึดโยงกับกรอบความคิดแบบปิตาธิปไตยทียังคงฝังรากลึกในสังคมไทยอยู่
นนัเอง   

เมือพิจารณาถึงมิติทางด้านสงัคมตวัละครดงักล่าวเป็นตวัแทนในการนําเสนอความคิดที
คนในสังคมไม่เคยตงัคําถามกับเรืองเพศทีเห็นว่าเป็นเรืองปกติธรรมดา เป็นธรรมชาตินนัไม่จริ ง
เสมอไป ความคิดความเชือเรืองบทบาทหน้าทีของคนในสงัคม ในสถาบนัครอบครัว ความเป็นพ่อ
แม่ ความคดิเกียวกบัเชือชาต ิชนชนัมีส่วนเกียวข้องกบัเรืองเพศทงัสิน ผู้อา่นอาจไม่เคยรู้สึกหรือตงั
คําถามถึงเรืองเพศนนัมีความสําคญัและผกูพนักบัวิถีชีวิตประจําวนัอยา่งแยกไมอ่อก จนคิดวา่เป็น
เรืองปกติธรรมดา บทบาทตวัละครทีปรากฏทําให้ตระหนกัได้ว่าความเป็นหญิงและความเป็นชาย
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ในสงัคมมีความเหลือมลํากันอยู่มาก เมือตวัละครสวมเสือผ้าเพศตรงข้ามนําเสนอกรณีตวัอย่าง
ของความไมเ่ท่าเทียมกนัหรืออคติทางเพศนนัออกมา ทําให้ผู้อา่นได้ฉกุใจเห็นถึงปัญหานนัๆ แม้จะ
ไม่ได้เป็นการรือถอนให้เกิดการเปลียนแปลง แต่อย่างน้อยนวนิยายก็ได้ทําหน้าทีเป็นพืนทีทีบอก
เลา่เรืองราวให้ผู้อา่นได้ตระหนกัถึงวามเหลือมลํานนั ไมไ่ด้ถกูละเลยนิงเฉย 

6.1.2 การสวมบาทบาทเพศตรงข้ามโดยการสวมบุคลิกลักษณะของเพศตรงข้าม 
(performing or acting) 

การสวมบทบาทโดยอาศัยบุคลิกลักษณะเพศตรงข้าม ตัวละครไม่ต้องทําให้สมจริง 
เพียงแต่มีแนวทางในการดําเนินชีวิตทีต่างไปจากกรอบแนวคิดเรืองเพศสภาพ หรืออาศัยการ
เลียนแบบให้คล้ายกบัเพศตรงข้ามถือวา่เป็นการสวมบทบาทได้เชน่กนั 

ตวัละครสวมบทบาทเพศตรงข้ามโดยการสวมบุคลิกลกัษณะเพศตรงข้าม ตวัละครยงัคง
ดํารงอยู่ในร่างกายและเพศเดมิของตนอยู ่แตที่เปลียนไปคือการวางตวั ท่าที บคุลิกทีไม่สอดคล้อง
กับความคาดหวงัของสงัคม ตวัละครไม่ได้มีความเบียงเบนหรือมีรสนิยมทางเพศไปเป็นรักเพศ
เดียวกัน แต่การสวมบทบาทเพศตรงข้ามเป็นการชีให้เห็นว่าคนเราไม่จําเป็นว่าจะเกิดในเพศใด 
การเลือกทีจะสวมบทบาททางเพศจะเป็นเครืองบอกว่าเรามีตวัตนแบบใด เรืองเพศจึงไม่ใช่เรืองที
หยุดนิงตายตวั หรือต้องขึนอยู่กับเพศสรีระเสมอไป การสวมบทบาททางเพศเป็นอะไรขึนอยู่กับ
บทบาทหน้าทีทีเราจะต้องรับผิดชอบ การอยู่ในตําแหนง่แหง่ทีหรือในเวลาใด การวางตวัแบบใดจึง
จะมีความเหมาะสม และมีความเป็นตัวตนของบุคคลผู้ นันเป็นเรืองสําคัญกว่าการแบ่งด้วย
ข้อจํากดัเรืองเพศ 

นวนิยายในกลุ่มนีเลือกใช้ประเด็นทีเป็นเรืองราวในชีวิตประจําวนั นํามาแสดงให้เห็นถึง
ความย้อนแย้งของวิถีชีวิตคนทีกําลังเปลียนไปในยุคสมัยใหม่ สังคมพยายามตีกรอบความเป็น
หญิงความเป็นชายไว้กบับทบาทหน้าทีทางสงัคม ความคาดหวงัของคนทวัไปในสงัคมทีเคยชินกบั
การเห็นผู้ชายทําอาชีพทีต้อใช้กําลงั ใช้สมอง ใช้พืนทีสาธารณะเป็นพืนทีงาน ในขณะทีผู้หญิงถูก
มองว่าต้องมีหน้าทีรับผิดชอบเรืองในบ้านเรืองในครอบครัวเป็นหลกั อีกทงัสงัคมยงัคาดหวงัเรือง
ของพฤติกรรมของแต่ละเพศว่าน่าจะมีลักษณะแบบเหมารวมผู้ ชายเป็นตวัแทนของผู้ นําความ
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เข้มแข็ง แข็งแรง ส่วนผู้หญิงเป็นผู้ตาม เรียบร้อย อ่อนโยน ตวัละครสวมบทบาทเพศตรงข้ามจะ
เป็นปรากฏการณ์ของการฉีกกฎดงักล่าวออกไป กล่าวคือผู้ชายสารถเป็นผู้ตามได้ ในขณะทีผู้หญิง
ก้าวขึนมาเป็นผู้ นํา บุคลิกตวัละครเมือเทียบกับสงัคมสมยัใหม่เรียกได้ว่าผู้หญิงลกัษณะดงักล่าว
เป็นผู้หญิงทํางาน (working woman) ส่วนผู้ ชายเป็นผู้ ชายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล (metrosexual) 
หรือผู้ชายทีรู้จกัการดแูลใส่ใจตวัเองมีสไตล์เป็นตวัของตวัเอง  

ตวัละครในกลุ่มนีจากเรืองดาวเรือง เจ้าบ่าวก้นครัว แหวนดอกไม้ แม่ค้าขนมหวานและ
มงักรแก้มแดง เป็นตวัละครทีสลบัขวับคุลิกภาพประจําเพศสรีระทงัสิน จะเห็นว่าตวัละครรูปแบบ
ดงักล่าวละเมิดกรอบทีสงัคมคุ้นชิน ตวัละครมีจดุยืนทีเป็นแนวโน้มของคนสมยัใหม่ เส้นแบง่เรือง
เพศและบทบาททางสงัคมถกูทําให้พร่าเลือน สงัคมสมยัใหม่ไม่ได้ให้ความสําคญักบัเพศสรีระแต่
เน้นเรืองของปัจจยัทีทําให้บุคคลนนัๆ ต้องแสดงออกทางเพศไปในลกัษณะทีเปลียนแปลงไป ทงั
เรืองของอาชีพ  การศึกษา เศรษฐกิจ พืนที และสถานภาพทางสังคม เป็นสิงทีกําหนดการ
แสดงออกทางเพศมากกวา่ให้เรืองเพศกําหนด  

 การสวมบทบาทเพศตรงข้ามเป็นการชีให้เห็นว่าคนเราไม่จําเป็นว่าจะเกิดในเพศใด การ
เลือกทีจะสวมบทบาททางเพศจะเป็นเครืองบอกวา่เรามีตวัตนแบบใด เรืองเพศจงึไม่ใช่เรืองทีหยดุ
นิงตายตวั หรือต้องขนึอยู่กบัเพศสรีระเสมอไป การสวมบทบาททางเพศเป็นอะไรขนึอยูก่บับทบาท
น้าทีทีเราจะต้องรับผิดชอบ การอยู่ในตําแหนง่แหง่ทีหรือในเวลาใด การวางตวัแบบใดจงึจะมีความ
เหมาะสม และมีความเป็นตวัตนของบคุคลผู้นนัเป็นเรืองสําคญักวา่การแบง่ด้วยข้อจํากดัเรืองเพศ
การทีจะเลือกเป็นอะไรนนัสงัคมจะคอยกํากับบุคคลนนัอยู่แล้ว หากการละเมิดกฎทําให้เห็นถึง
การเมืองเรืองเพศทียงัคงมีอคติ ความเหลือมลํา ไม่เท่าเทียมกันอยู่ นวนิยายเป็นพืนทีทีเป็นแบบ
ทดลองให้เห็นภาพได้ชดัเจนยิงขนึ ด้านหนึงอาจยงัวนเวียนอยู่กบัมายาคตติา่งๆแยกไม่ออก แตอี่ก
ด้านหนงึก็เป็นการสะท้อนแง่มมุเรืองเพศในมิตติา่งๆทีอาจจะละเลยไป จนเกิดความชินชา เห็นเป็น
เรืองปกติธรรมดา ไม่มีการตงัคําถามเรืองเพศซึงมีผลต่อการดําเนินชีวิตอย่างหลีกเลียงไม่ได้ แต่
เมือปรากฏในงานวรรณกรรมกลบัฉายให้เห็นปมปัญหาซึงอาจนําไปสูห่นทางในการแก้ไขตอ่ไปใน
อนาคต  
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6.1.3 การสวมบทบาทเพศตรงข้ามโดยการสลับร่าง (switching)  

การสวมบทบาทโดยการสลบัร่างเป็นการใช้จินตนาการของผู้ประพันธ์เอาจิตของบุคคล
หนึงไปไว้ในร่างของเพศตรงข้าม ในลกัษณะตวัเป็นชายใจเป็นหญิง หรือตวัเป็นหญิงใจเป็นชาย 
ลกัษณะดงักล่าวอาจดูคล้ายบุคคลทีมีความหลากหลายทางเพศทีมีความรู้สึกว่าเพศสรีระเพศ
สภาพและเพศวิถีไมส่อดคล้องกนั 

นวนิยายขยายประเด็นนีขึนมาโดยใช้จินตนาการสร้างตวัละครให้ประสบกับปัญหาโดย
อาศยัการลงทณัฑ์จากสิงเหนือธรรมชาติ เผชิญหน้ากับความผิดซึงอาจมาในรูปแบบ การถูกคํา
สาป ตลอดจนอ้างถึงเวรกรรมทีติดตวัมาตงัแต่ชาติปางก่อน จนทําให้ตวัละครได้เข้าใจตลอดจน
นําไปสู่การแก้ไขปรับเปลียนทศันคติและพฤติกรรมเพือให้ผู้อ่านได้ข้อคิดอทุาหรณ์และกระตุ้นให้
ตระหนกัถึงสิงทีเรามองข้ามเพราะเห็นว่าเป็นเรืองปกติชินชาไปแล้วในโลกความเป็นจริงไม่ใช่เรือง
ทีควรมองข้ามหรือถกูเพิกเฉยอีกตอ่ไป 

การสลบัร่างมีผลตอ่การกระตุ้นให้เกิดการคดิพิจารณาถึงความแตกตา่ง เลือมลําเรืองเพศ 
ตวัละครในนวนิยายได้สลบัร่างและเรียนรู้สิงทีไม่เคยรู้ หรือละเลยไมไ่ด้สนใจ ปัญหาตา่งๆเหล่านนั
มกัเป็นต้นทางของความขดัแย้ง ปัญหาครอบครัว แตเ่มือประเดน็เหล่านีถกูหยิบยกขนึมาขยายให้
เห็นชดัเจนขึนในนวนิยายก็จะทําให้เกิดความเข้าอกเข้าใจ เห็นใจและอาจนําไปสู่การสลายอคติ
เรืองเพศไปได้ ในนวนิยายเรืองพิมมาลาและเล่ห์รักสลบัร่าง ตวัละครมีความมนัใจกับความเป็น
ชายและหญิงอยา่งสดุโตง่ เมือต้องได้เข้าไปอยู่ในร่างของฝ่ายตรงข้ามเป็นเหมือนการถกูทําโทษใน
ตอนแรกแตแ่ล้วก็จะมีการเรียนรู้และประนีประนอมได้ในท้ายทีสดุโดยใช้เรืองราวของ “ปาฏิหาริย์” 
มาเป็นเครืองมือสลายขวัตรงข้ามและประนีประนอมให้ความแตกตา่งนนัไม่ขดัแย้งกนั พร้อมทีจะ
เรียนรู้และเข้าใจซงึกนัและกนั เพราะในความโลกความเป็นจริงการสลายขวัตรงข้ามยงัไมส่ามารถ
ทําได้อยา่งเป็นรูปธรรม อาจเพราะยงัไมส่ามารถทําให้เกิด “ปาฏิหาริย์” อยา่งในนวนิยายได้ 

การทีตวัละครได้สลบัเพศและเข้ามาเรียนรู้ความแตกต่างอย่างใกล้ชิด ยิงทําให้มองเห็น
มายาคติเกียวกบัเรืองเพศ ความเป็นหญิง ความเป็นชายในสงัคม แท้ทีจริงเป็นการถกูกําหนดขึน
เพือคงไว้ซงึอํานาจในการควบคมุประชากร ควบคมุสงัคมให้อยู่ในระเบียบแบบแผนเดียวกนั แตน่ว
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นิยายก็มีทางออกให้เปิดโปงมายาคติ แม้จะไม่ถึงขนัรือถอนออกไปได้ ไมส่ามารถก้าวข้ามอคตทิาง
เพศไปได้แตก็่ทําให้ผู้อ่านนวนิยายได้ตระหนกัและรับรู้ควบคูค่วามบนัเทิง ผ่านตวัละครทีสลบัเพศ
เป็นสะพานเชือมไปให้เห็นความจริงข้อนีได้ ส่วนอีกด้านหนึงนวนิยายโรมานซ์ก็ยังคงทําหน้าที
ดํารงความคิดทีเป็นอุดมคติเอาไว้อย่างหนักแน่น การตอกยําความคิดเรืองเพศผ่านวาทกรรม
ครอบครัวก็จะยังคงอยู่และถูกผลิตซําอย่างสมําเสมอ ตามความนิยมของผู้ เสพงานวรรณกรรม
ประเภทนวนิยายโรมานซ์ทีให้ความสําคญักบัความบนัเทิงสําเริงอารมณ์มากกวา่การนําไปตอบโต้
กระแสความคดิหลกั 

6.1.4  ลักษณะร่วมของการสวมบทบาทเพศตรงข้าม 

 ลกัษณะร่วมกันของการสวมบทบาทเพศตรงข้ามทงั 3 ประการคือ การชีให้เห็นประเด็น
เรืองเพศและเพศสภาพเป็นเรืองทีไม่จําเป็นต้องสอดคล้องกัน การมีเพศกําเนิดเป็นเพศใดก็ตาม 
เป็นข้อจํากัดทางกายภาพ ส่วนเรืองเพศสภาพเป็นเรืองเกียวกับการเรียนรู้ทางสงัคม ทีสามารถ
แปรเปลียนไปได้ตามปัจจยัตา่งๆ กนั เป็นต้นกว่าการเลียงด ูการอบรมกล่อมเกลาทางสงัคม เรือง
ความเป็นหญิงความเป็นชายจึงไม่ใช่หยดุนิงแช่แข็งตายตวัตามเพศกําเนิด หากแตว่่าเกิดจากการ
สวมบทบาทไปตามสถานการณ์ ขึนอยู่กับการสร้างตวัตนในสถานการณ์อตัลกัษณ์เรืองเพศจึงมี
ความเลือนไหล ปรับเปลียนไปได้  

 นวนิยายโรมานซ์เป็นทางออกของการปลดปล่อยจินตนาการเรืองเพศทีไม่ใช่เพียงเพือ
ความบนัเทิงเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการย้อนกลบัมาให้ผู้อ่านได้ฉุกใจขบคิดว่าจินตนาการในนว
นิยายขยายภาพโลกความเป็นจริงในแง่มมุทีผู้อา่นอาจละเลยไป เชน่ เรืองของสิทธิทางเพศผู้ชายมี
สิทธิมากกว่าแต่ผู้หญิงก็ไม่ออกมาเรียกร้อง นวนิยายเป็นพืนทีทีจะใช้เป็นกระบอกเสียงให้โดย
สร้างตวัละครสวมบทบาทออกมาแสดงศักยภาพของตนให้ได้ประจกัษ์ แต่อย่างไรก็ดีนวนิยายใน
ขณะทีสร้างโอกาสให้ตวัละคร แตอี่กด้านหนึงก็เป็นการตอกยําความคิดทางสงัคม เมือถึงอย่างไร
ในท้ายทีสุดอิสรภาพภายใต้การสวมบทบาทเพศตรงข้ามนนัก็อยู่ได้เพียงชวัคราว เป็นระยะสนัๆ 
เมือเรืองดําเนินมาจนถึงทีสุด ตวัละครก็จะย้อนกลบัไปสู่วงัวนของเพศสภาพเดิมๆ แต่ก็ยงัพอมีที
ทางให้ได้แสดงออกถึงการผลกัดนักระตุ้นความคิดเรืองเพศในเชิงสร้างสรรค์ มิเชน่นนัก็จะมีแตก่าร
ผลิตซําชดุความคดิเดมิๆจนเห็นเป็นเรืองปกตธิรรมชาตไิป 
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6.2 ความหมายของการสวมบทบาทเพศตรงข้ามทีปรากฏในนวนิยายโรมานซ์ 

   6.2.1 ด้านเพศวิถี 

   ด้านเพศวิถีนนัในนวนิยายโรมานซ์ยังคงดํารงเรืองราวรักต่างเพศอยู่ ความรักระหว่าง
ชายหญิงยังคงอยู่ในกระแสหลกัของสังคม แต่การทีตวัละครทีมีความพยายามฉีกกฎก้าวออกมา   
ท้าทายความแตกต่างในเรืองเพศวิถีนนัยังไม่ค่อยปรากฏให้เห็นชัดเจนในนวนิยายประเภทนี แต่
อยา่งไรก็ตาม นวนิยายทีเป็นแบบเควียร์เลิฟ หรือโรมแมนตกิเควียร์เลิฟก็เริมมีในผู้อ่านบางกลุม่แล้ว 
ในกลุ่มข้อมูลทีนํามาศึกษายังคงมองไม่เห็นความรักเพศเดียวกันมากนัก ยังคงตอกยําอุดมคติ
เกียวกับเรืองความรักแบบรักต่างเพสอยู่แม่ตวัละครจะสวมบทบาทเพศตรงข้ามแต่สุดท้ายก็ต้อง
กลบัไปสูเ่พศสถานเดมิตามเพศสรีระอยูดี่ 

   6.2.2 ด้านเพศสภาพ 

   สิงทีผู้ วิจยัได้รับจากการศึกษาครังนีคือแนวคิดเรืองเพศในปัจจุบนัมีความหลากหลาย
ไม่ได้ถูกจํากัดไว้แค่เพียงผู้ ชายกับผู้ หญิงอีกต่อไป การมองเรืองเพศด้วยกรอบแนวคิดการสวม
บทบาทเป็นอีกแนวคิดหนึง ช่วยเปิดทัศนะให้มองเรืองเพศในมุมมองทีกว้างไกล  มีแง่มุมใน
การศกึษาเรืองเพศทีปัจจบุนัในสงัคมบคุคลหนึงอาจไมไ่ด้มีเพศสภาพเดียวไปตงัแตเ่กิดจนตาย อาจ
มีการปรับเปลียนให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ทีเปลียนแปรไปอย่างรวดเร็ว ดังนนัเรืองเรืองเพศ     
อตัลกัษณ์ทางเพศนนัจึงมีความเลือนไหล อยู่ทีว่าจะอยู่ในตําแหน่งแหง่ทีใด สถานการณ์ใดและการ
ปรับเปลียนนนัเหมาะสมเข้ากบัสงัคมทีอยู่นนัได้อย่างไร เพือทีจะได้อยู่ร่วมกันได้ในสงัคม อาจต้อง
อาศยัการประนีประนอม การตอ่รองเพือให้ดํารงตวัตนอยูไ่ด้ 

   6.2.3 ด้านความสัมพันธ์เชิงอาํนาจ 

   ความสัมพันธ์เชิงอํานาจระหว่างตัวละครและตวัละครอืนๆในเรืองยังคงยึดโยงอยู่กับ
แนวคิดแบบปิตาธิปไตย ชายเป็นใหญ่ แม้ว่าตวัละครจะละเมิดสวมบทบาทเพศตรงข้ามแตต่วัละคร
ก็ไมส่ามารถสลดัการให้ความสําคญักบัผู้ชายในฐานะผู้ นํา ผู้หญิงในเรืองอาจไม่ได้กลบัไปเป็นผู้ตาม
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โดยสมบรูณ์แตก็่มีทีทางให้ได้แสดงความสามารถให้เป็นทีประจกัษ์ สว่นสงัคมจะยอมรับในลกัษณะ
ว่าเป็นผู้หญิงทํางานหรือผู้หญิงแกร่งก็เป็นอีกรูปโฉมหนึงของการแสดงตวัตนของผู้หญิงผ่านทาง
วรรณกรรม แตอ่ยา่งไรก็ตาม  

  6.2.4 ด้านบริบททางสังคม 

นวนิยายมกัจะยดัเยียดให้ผู้หญิงกลบัไปทําหน้าทีแม่และเมียทีดี การออกมาทํางานหรือ
เป็นผู้ นําในทีสาธารณะอาจไม่ประสบความสําเร็จเท่าทีควร ด้วยปัจจยัหลายๆอยา่ง และยิงไปกว่า
นนัหน้าทีหลกัในบ้านอาจย่อหย่อนจะทําให้สงัคมไม่พึงประสงค์กับผู้หญิงลกัษณะนีได้ แตกต่าง
จากผู้ชายทีเมือเข้าไปจกัการพืนทีสว่นตวัก็สามารถทําได้ดี และสงัคมก็ยกย่องว่าเป็นผู้ชายในอดุม
คติสมยัใหม่ทีไมจํ่าเป็นต้องรบเก่งมีกําลงัมา แตส่งัคมต้องการผู้ชายทีสามารถทํางานได้ทงัในบ้าน
และนอกบ้าน 

 

6.3  ข้อเสนอแนะ 

 ประเด็นเรืองเพศ ความหลากหลายทางเพศยงัเป็นทีสนใจของผู้วิจยัทีน่าจะมีการตอ่ยอด
เพือมองกลุ่มของวรรณกรรมทียังมีอีกหลากหลายประเภท วรรณกรรมนิยายทีเกียวข้องกับผู้ ทีมี
ความหลากหลายทางเพศ ตลอดจนสารคดีทีกลา่วถึงประเดน็เรืองเพศทียงัคงไหลเวียนอยูใ่นสงัคม 
นวนิยายโรมานซ์เป็นเพียงประเภทหนึงของวรรณกรรมทียังก้าวไปไม่ถึงการพูดถึงความ
หลากหลายทางเพศ ยังคงมุ่งประเด็นเรืองของเพศสภาพ ความเป็นชายและความเป็นหญิง หา
ลองพิจารณาวรรณกรรมสะท้อนสงัคม เพลงร่วมสมยั เพลงเพือชีวิต หรือเพลงลกูทุ่ง ก็น่าสนใจว่า
การกล่าวถึงเรืองเพศในวรรณกรรมเหล่านันจะมีทิศทางเป็นแบบใด เชือมโยงกับสภาพสังคม 
วฒันธรรมทีเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็วนีได้ในมิตใิดบ้าง 
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