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บทคัดย่ อ
บทความชิ ้นนี ้มีจดุ มุง่ หมายเพื่อศึกษาประเด็นเกี่ยวกับความอ้ วนในบริ บทของสังคมทุนนิยมและบริ โภคนิยม
ตะวันตกที่มีผลต่อการนําเสนอภาพตัวละครหญิงอ้ วน โดยอาศัยการวิเคราะห์จากตัวบทนวนิยายชิคลิตเรื่ อง How To
Cook A Tart (2002) ซึง่ ตัวละครเอกเป็ นผู้หญิงอ้ วนและมีเนื ้อหาจัดอยู่ในแนวสืบสวนฆาตกรรม ผู้แต่งใช้ ตวั ละคร
“ผู้หญิงอ้ วน” ในการสะท้ อนภาพมายาคติความงามภายใต้ ระบอบปิ ตาธิปไตยที่สร้ างทัศนคติด้านลบให้ กบั ความอ้ วน
ในขณะที่การเลือกใช้ รูปแบบนวนิยายแนวฆาตกรรมนัน้
เป็ นการวิพากษ์ เสียดสีและตีแผ่ให้ เห็นความรุ นแรงและ
เหี ้ยมโหดในสังคมปั จจุบนั การนําเสนอภาพ “การฆ่าอย่างโหดเหี ้ยม” และ “การกินเนื ้อมนุษย์ด้วยกันเอง” นันถู
้ กใช้
ในเชิงอุปมาเปรี ยบเทียบให้ เห็นถึงระบอบทุนนิยมและบริ โภคนิยมที่มงุ่ ให้ มนุษย์เข่นฆ่า กดขี่ข่มเหง เอารัดเอาเปรี ยบ
และแสวงหาผลประโยชน์จากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเอง

ABSTRACT

The purpose of this paper is to study the fatness issues in the western consumer society that
affects the representations of fat female characters through the analysis of Mystery Chick lit, How To
Cook A Tart (2002). The fat female characters reflect the process of beauty myth under the control
of patriarchal society that constructs the negative ideology about fatness. The text, classified as a
mystery genre, is used to show the extreme violence and cruelty in society nowadays. In representing the
brutal crime scene and the trope of cannibalism found in the text reflect the capitalism and consumerism
that lead to murderous, oppression, and greed to take advantage from others.
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คํานํา
ตัวบทที่คดั เลือกมาทําการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้อยู่ในกลุม่ นวนิยายชิคลิต (Chick lit) ซึง่ มีที่มาจากคําว่า
“Chick” ซึง่ เป็ นคําแสลงในภาษาอังกฤษ หมายถึง “หญิงสาว” รวมกับคําว่า “lit” ซึง่ เป็ นคําแสลงที่ย่อมาจาก
“literature” หมายถึง “วรรณกรรม” ในปั จจุบนั นวนิยายชิคลิต (Chick lit) ถือเป็ นงานเขียนรู ปแบบใหม่ที่ได้ รับความ
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นิยมอย่างกว้ างขวางในกลุม่ นักอ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุม่ นักอ่านผู้หญิง ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะนวนิยายชิคลิตมี
ตัวละครเอกเป็ นผู้หญิง
อีกทังนั
้ กเขียนเองก็เป็ นผู้หญิง
จึงทําให้ สามารถเข้ าถึงกลุม่ นักอ่านผู้หญิงได้ โดยง่าย
ท่ามกลางกระแสการตอบรับอย่างล้ นหลามจากนักอ่านทัว่ ทุกมุมโลก แต่ทว่า ในแวดวงวรรณกรรม นวนิยายชิคลิต
กลับถูกมองว่าเป็ นแค่เพียง “นวนิยายขยะ” (trashy novel) ไม่ได้ ให้ ประโยชน์อื่นใดนอกจากการใช้ อา่ นเพื่อความ
บันเทิง ไม่มีคณ
ุ ค่าเพียงพอที่จะจัดจําแนกอยู่ในหมวดของงานวรรณกรรม ทังนี
้ ้เนื่องจากนวนิยายชิคลิตมักจะให้
ความสําคัญในประเด็นที่สงั คมทัว่ ไปมองเห็นเป็ นสิ่งเล็กน้ อย อาทิเช่น ความรักหรื อการแสวงหาคูค่ รอง ความสวย
ความงาม การจับจ่ายใช้ สอยสิ่งของฟุ่ มเฟื อย เป็ นต้ น (Ferriss and Young, 2006) ทว่า ในเนื ้อเรื่ องหลักที่สงั คม
ทัว่ ไปเห็นเป็ นเรื่ องไร้ สาระเหล่านันกลั
้ บสอดแทรกการวิพากษ์ วิจารณ์แนวคิด ความเชื่อ และวาทกรรมต่างๆในสังคม
ปั จจุบนั ได้ อย่างชัดเจนและน่าสนใจ ซึง่ ในบางประเด็นนันเป็
้ นสิ่งที่สงั คมทัว่ ไปไม่ได้ ให้ ความสําคัญ
นวนิยายชิคลิตส่วนใหญ่นําเสนอภาพชีวิตของผู้หญิงในสังคมเมืองปั จจุบนั อันเป็ นสังคมที่ให้ คา่ ความสําคัญ
กับรู ปลักษณ์และปั จจัยภายนอก สะท้ อนให้ เห็นถึงการสร้ างภาพมายาของความสวยงาม ความสุข และความสําเร็ จ
ในชีวิตอันมีจดุ เริ่ มต้ นจากรู ปร่างหน้ าตา การหยิบยกประเด็นผู้หญิงกับความอ้ วนภายใต้ ระบอบทุนนิยมและบริ โภค
นิยม โดยวิเคราะห์จากตัวละครเอกหญิงอ้ วนในงานเขียนประเภทนี ้มาทําการศึกษาวิจยั ในนัน้
ในแง่หนึง่ เพื่อ
ชี ้ให้ เห็นถึงมายาคติความงามในสังคมที่มองว่า “ความผอมคือความสวย” ผู้หญิงผอมนอกจากจะ “สวย” ในสังคม
ทุนนิยมและบริ โภคนิยมแล้ ว ยังมักจะประสบความสําเร็ จในชีวิต ทังในเรื
้ ่ องอาชีพการงานและความรัก
ซึง่
โดยทัว่ ไป “ผู้หญิงผอม” มักจะมีโอกาสในการเลือกคนรักคูค่ รองได้ ดีและมากกว่า “ผู้หญิงอ้ วน” ที่ถกู สังคมมองว่าไม่
น่าดึงดูดใจ อัปลักษณ์ หมกมุน่ อยู่แต่กบั เรื่ องอาหาร จึงทําให้ มกั จะประสบความล้ มเหลวทังในชี
้ วิตการงานและชีวิต
รัก แต่ทว่า ในขณะเดียวกันนันการสร้
้
างตัวละครเอกเป็ นผู้หญิงอ้ วนเปรี ยบเสมือนการโต้ กลับสังคมกระแสหลักและ
มายาคติความงาม
เพราะโดยทัว่ ไปแล้ ว “คนอ้ วน” มักจะไม่ได้ รับการยกย่องเชิดชูจากคนส่วนใหญ่ในสังคม
สังเกตได้ จากตัวละครอ้ วนในวรรณกรรมส่วนใหญ่นนเป็
ั ้ นเพียงตัวประกอบหรื อไม่ก็เป็ นตัวละครร้ าย และมักจะไม่มี
บทบาทสําคัญในตัวบทเลย ดังนันนํ
้ าเสนอภาพตัวละครหญิงอ้ วนในนวนิยายชิคลิต จึงนับเป็ นการแสดงให้ เห็นถึง
แง่มมุ หรื อมิติที่เกี่ยวกับมายาคติความงามอีกด้ านหนึง่ พร้ อมๆไปกับการวิพากษ์ และตอบโต้ มายาคติที่เลื่อนไหลอยู่
ในสังคมทุนนิยมและบริ โภคนิยมแต่มกั ถูกมองข้ าม
ในบทความชิ ้นนี ้ ผู้วิจยั ต้ องการศึกษาการนําเสนอภาพตัวละครเอกหญิงอ้ วนจากตัวบทนวนิยายชิคลิตเรื่ อง
How to Cook a Tart (2002) ของนิน่า คิลแฮม (Nina Killham) ซึง่ เป็ นนวนิยายชิคลิตที่มตี วั ละครเอกเป็ นผู้หญิงอ้ วน
(Bigger Girl Lit) 2 แนวสืบสวนฆาตกรรม โดยมี จัสมิน มาร์ ช ตัวละครเอกหญิงอ้ วน เป็ นนักเขียนตําราอาหาร โดย
อาหารส่วนใหญ่ที่เธอคิดค้ นขึ ้นนันอุ
้ ดมไปด้ วยไขมันและคาร์ โบไฮเดรต ซึง่ ขัดแย้ งกับค่านิยมในปั จจุบนั ที่นิยมบริ โภค
อาหารที่ให้ พลังงานตํ่า ด้ วยเชื่อว่าอาหารกลุม่ ดังกล่าวเป็ นอาหารเพื่อสุขภาพ เพราะไม่ทําให้ “อ้ วน” ด้ วยเหตุนี ้
สํานักพิมพ์จงึ ระงับการตีพิมพ์ตําราอาหารของเธอ ในขณะเดียวกัน สามีและลูกสาวของจัสมินก็ร้ ู สกึ อับอายที่มี
2

จําแนกประเภทโดยอ้ างอิงจาก chicklitbooks.com (July 2012) “Bigger Girl lit” คือหมวดหมูย่ อ่ ยของนวนิยายชิคลิตที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับการ
ดําเนินชีวิตของตัวละครเอกหญิงที่มีรูปร่างใหญ่กว่าเกณฑ์มาตรฐานของผู้หญิงโดยทัว่ ไป เนื ้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับการพยายามลดนํ ้าหนัก หรื อ
ประสบปั ญหาเกี่ยวกับนํ ้าหนัก การจัดการกับชีวิตส่วนตัว รวมไปถึงการแสวงหาคูค่ รอง
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ภรรยาและแม่เป็ นคนอ้ วน อีกทังยั
้ งชอบทําอาหารที่ทําให้ “อ้ วน" ส่งผลให้ ลกู สาวเกลียดแม่และสามีก็แอบไปมี
ความสัมพันธ์ฉนั ชู้สาวกับทีน่า สาวสวยหุ่นดี เมื่อจัสมินจับได้ วา่ สามีแอบไปมีสมั พันธ์กบั หญิงอื่น ความเจ็บปวด
จากการไม่เป็ นที่ยอมรับจากสังคมและคนในครอบครัว ทําให้ เธอลุกขึ ้นมาพิสจู น์ตวั เองให้ คนอื่นเห็นว่าแท้ จริ งแล้ วเธอ
มีความสามารถ ไม่ได้ เป็ นเพียงแม่บ้านอ้ วนๆที่มีหน้ าที่ทําอาหาร ดูแลสามีและลูกเพียงเท่านัน้ จนในที่สดุ ก็ประสบ
ความสําเร็ จในอาชีพการงาน มีชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรับในสังคม แต่ทว่า ได้ เกิดเหตุฆาตกรรมปริ ศนาขึ ้นภายในบ้ าน
จัสมินพบศพของทีน่า ชู้รักสาวและเข้ าใจว่าสามีเป็ นคนฆ่า
เธอจึงพยายามช่วยเหลือสามีให้ พ้นโทษด้ วยการ
ชําแหละศพของทีน่าออกเป็ นชิ ้นๆเพื่อนําไปทําสตูเป็ นการอําพรางคดี ส่วนสามีและลูกสาวนันแอบเห็
้
นชิ ้นส่วนที่ถกู
ชําแหละเก็บไว้ ในตู้เย็นจึงเข้ าใจว่าจัสมินเป็ นฆาตกร ความรู้ สกึ ผิดที่ทําไม่ดีกบั ผู้เป็ นภรรยาและแม่ จนทําให้ เธอต้ อง
กลายเป็ นฆาตกรนันส่
้ งผลให้ สามีทําเป็ นไม่ร้ ู ไม่เห็นกับเหตุฆาตกรรมที่เกิดขึ ้น ในขณะที่ลกู สาวก็เอาศีรษะที่แม่แอบ
ไว้ ไปเป็ นอาหารงูหลามที่เลี ้ยงไว้ โดยฆาตกรตัวจริ งก็คือเพื่อนบ้ านหญิงอ้ วนของจัสมินที่โกรธแค้ นทีน่าเพราะแอบ
ไปมีสมั พันธ์กบั สามีของเธอด้ วยนัน้ สํานึกผิดโทรไปแจ้ งตํารวจเพื่อให้ มาจับกุมตัวเอง โดยบอกว่าศพอยู่ที่บ้านจัสมิน
แต่เมื่อตํารวจมาถึงกลับไม่พบศพ คดีฆาตกรรมจึงถูกสรุ ปว่าเป็ นแค่เรื่ องโคมลอย และสตูที่ทําจากศพของชู้รักสาวก็
ถูกยกให้ เป็ นอาหารของตํารวจก่อนที่จะกลับ
นวนิยายเรื่ องนี ้สะท้ อนประเด็นปั ญหาเกี่ยวกับความอ้ วนและค่านิยมความงามในวัฒนธรรมการบริ โภค โดย
นําเสนอภาพตัวละครเอกหญิงอ้ วนที่ชีวิตตอนแรกประสบความล้ มเหลวทังในเรื
้ ่ องอาชีพการงานและความรัก อีกทัง้
ยังเป็ นฝ่ ายถูกกระทําทังจากสั
้
งคมและคนในครอบครัว และตัวละครหญิงผอมที่มีลกั ษณะนิสยั เกลียดชังความอ้ วน
และ “ผู้หญิงอ้ วน” สื่อให้ เห็นถึงค่านิยมความงามในสังคมปั จจุบนั ที่สร้ างอคติตอ่ ความอ้ วน มองว่าความอ้ วนเป็ นสิ่ง
ที่น่ารังเกียจ และนําไปสูค่ วามล้ มเหลวในชีวิต นอกเหนือจากนัน้ การตังชื
้ ่อเรื่ อง How to Cook a Tart ยังสะท้ อน
ให้ เห็นถึงการปลูกฝั งและตอกยํ ้ามายาคติความงามในสังคม ดังเห็นได้ จากคําว่า How To เช่นเดียวกับหนังสือ
จําพวก “How To” ที่บอกว่าเราควรจะดําเนินชีวิตอย่างไร รู ปแบบไหน สังคมยุคทุนนิยมบริ โภคนิยมปลูกฝั งมายาคติ
และสร้ างค่านิยมความงามภายใต้ การกําหนดกรอบวิถีชีวิตและรู ปแบบการบริ โภคให้ ผ้ หู ญิงปฏิบตั ิตาม อนึง่ การ
ที่ผ้ แู ต่งเลือกนําเสนอภาพตัวละครเอก “ผู้หญิงอ้ วน” ที่มีลกั ษณะเป็ นฮีโร่ (heroine) มีความมัน่ ใจในตนเอง ฉลาด
หลักแหลม มีความคิดเป็ นของตนเอง ไม่จํานนต่อข้ อกําหนดในทางสังคม รู้ จกั เจรจาต่อรองหรื อตอบโต้ สงั คมเมื่อถูก
กระทําในด้ านลบ จนท้ ายที่สดุ ได้ รับการยอมรับ และประสบความสําเร็ จในชีวิตนัน้ อาจมองได้ วา่ เป็ นการสร้ างพื ้นที่
และอํานาจให้ กบั ความอ้ วน เพื่อตอบโต้ มายาคติความงามของสังคมที่มกั จะมองว่าความอ้ วนเป็ นลักษณะด้ อยของ
บุคคล คนอ้ วนจึงมักไม่ประสบความสําเร็ จในชีวิต นอกจากนัน้ การที่ผ้ แู ต่งเลือกใช้ แนวสืบสวนฆาตกรรมโดยเปิ ด
เรื่ องด้ วยฉากในครัว ศพของชู้รักสาวร่ างบางถูกพบว่านอนจมกองเลือด โดยมีขนมช็อกโกแลตบราวนี่ยดั อยู่ในปาก
การนําเสนอภาพการฆ่าอย่างโหดเหี ้ยม ศพที่มีอาหารอยู่ในปาก อีกทังตั
้ วละครหญิงอ้ วนก็มีอาชีพเกี่ยวกับอาหารนัน้
สื่อให้ เห็นถึงความโหดร้ ายและป่ าเถื่อนที่แฝงอยู่ในระบบทุนนิยมและบริ โภคนิยม
สังคมทุนนิยมและบริ โภคนิยม
ต้ องการให้ คนบริ โภคจํานวนมากๆ แต่กลับมีข้อแม้ ว่าต้ องไม่ทําให้ “อ้ วน” ในขณะเดียวกันก็ประกอบสร้ างมายาคติ
ความงามโดยยัดเยียดทัศนคติด้านลบให้ กบั ความอ้ วน
เพื่อใช้ เป็ นกลวิธีลวงหลอกให้ คนบริ โภคสินค้ าอย่างไม่มีที่
สิ ้นสุด การที่ทนี ่ าถูกฆ่าอย่างโหดเหี ้ยม ศพถูกชําแหละเป็ นชิ ้นๆเพื่อนําไปทําเป็ นอาหาร โดยนํ ้ามือของเพื่อนข้ าง
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บ้ านและจัสมินซึง่ เป็ นตัวละครหญิงอ้ วนทังคู
้ น่ นั ้
สะท้ อนให้ เห็นถึงตอบโต้ มายาคติความงามในสังคมทุนนิยมและ
บริ โภคนิยม การฆ่าและชําแหละศพโดยตัวละครหญิงอ้ วนสื่อให้ เห็นถึงอารมณ์ความรู้ สกึ อัดอัน้ และเก็บกดของ
ผู้หญิงที่ต้องตกอยู่ภายใต้ คา่ นิยมความผอมบาง อีกทังยั
้ งเป็ นการตีแผ่ความจอมปลอมของความผอม ตัวละคร
หญิงผอมที่ถกู มองว่าสวยและดีงามนัน้ แท้ ที่จริ งซ่อนเร้ นเรื่ องผิดศีลธรรมจรรยาไว้ และในที่สดุ ต้ องถูกกําจัดออกไป
ในขณะที่การฆ่าและนําศพไปชําแหละทําเป็ นอาหารให้ ตํารวจนันนํ
้ าเสนอความสัมพันธ์ระหว่างอํานาจรัฐ (authority)
กับคนในสังคม ตํารวจและการกินเนื ้อมนุษย์ (Cannibalism) เป็ นอุปมาใช้ วิพากษ์ เสียดสีประชดประชันระบอบทุน
นิยมและบริ โภคนิยมที่รัฐมุง่ เอารัดเอาเปรี ยบ มุง่ แต่ผลประโยชน์และกําไร แก่งแย่งชิงดี ขูดรี ดและท้ ายที่สดุ ส่งผลให้
คนเข่นฆ่าคนด้ วยกันเอง
ผลการศึกษาและวิจารณ์
“ผู้หญิงอ้ วน” มายาคติความงาม
ในปั จจุบนั เราอาศัยอยู่ในสังคมยุคทุนนิยมและบริ โภคนิยม ซึง่ เป็ นสังคมที่ให้ คา่ ความสําคัญกับการบริ โภค
และสินค้ าที่เลือกบริ โภค วาทกรรมหลากหลายแขนงถูกประกอบสร้ างขึ ้นซํ ้าแล้ วซํ ้าเล่า เพื่อกระตุ้นให้ ผ้ คู นบริ โภคเพิ่ม
มากขึ ้น โดยมีสื่อแขนงต่างๆเป็ นเครื่ องมือในการเผยแพร่ มายาคติ บ่มเพาะความคิด ค่านิยม ความเชื่อ พร้ อมๆกับ
สร้ างความชอบธรรมให้ คา่ นิยมและความเชื่อเหล่านันผ่
้ านทางการนําเสนอภาพแทนซึง่ ถูกผสมผสานเชื่อมโยงเข้ ากับ
วาทกรรมต่างๆ อาทิเช่น วาทกรรมความงาม วาทกรรมทางการแพทย์ ฯลฯ ก่อนจะถูกส่งผ่านไปยังผู้ชม
กระบวนการดังกล่าวมีสว่ นผลักดันในเชิงปฏิบตั ิเพื่อเสริ มสร้ างมายาคติความงาม และทัศนคติเกี่ยวกับเรื อนร่ าง โดย
กระตุ้นให้ บคุ คลนําเสนอตัวตนผ่านเรื อนร่ าง เรื อนร่ างในสังคมบริ โภคจึงทําหน้ าที่เสมือนเป็ นตัวกลางในการถอดรหัส
ความหมายของสัญลักษณ์ หรื อนิยามของวาทกรรมต่างๆที่สอดแทรกค่านิยมความงามแบบอุดมคติ (ideal beauty)
โดยผลิตซํ ้าภาพต้ นแบบของความสวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสวยงามของผู้หญิง ผ่านสรี ระเรื อนร่ างของ
นางแบบ ดารา หรื อเหล่าคนดังในสังคม เพื่อปลูกฝั งความเชื่อ สร้ างกระแสให้ ผ้ คู นเข้ าใจว่า เรื อนร่ างอันผอมบางที่
ปรากฏนันเป็
้ นสิ่งที่น่าชื่นชม สวยงาม และน่ายกย่องเชิดชู ตอกยํ ้ามายาคติความงามที่วา่ “ความผอมคือความ
สวย”
ทําให้ ความอ้ วนถูกบิดเบือนความหมายให้ กลายเป็ นเรื อนร่ างอันอัปลักษณ์และเป็ นที่น่ารังเกียจของสังคม
“ผู้หญิงอ้ วน” จึงมักถูกมองในแง่ลบ ไม่เป็ นที่ดงึ ดูดใจ แสดงให้ เห็นถึงความล้ มเหลว ความเกียจคร้ าน อันส่งผลต่อ
ใน How to Cook a Tart นัน้ เนื ้อหาช่วงแรกนําเสนอภาพของตัว
การปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลอื่นในสังคม
ละครหญิงอ้ วนที่ประสบความล้ มเหลวในอาชีพการงานและความรัก
ตัวละครเอกหญิงอ้ วนถูกชายคนรักทิ ้งไปหา
ผู้หญิงอื่นที่ผอมกว่าและสวยกว่า สะท้ อนให้ เห็นถึงแนวคิดแบบมีอคติที่วา่ ผู้หญิงอ้ วนไม่สวย ไม่น่าดึงดูดใจเพศตรง
ข้ าม เพราะสังคมกระแสหลักมีความเชื่อว่าความอ้ วนคือความอัปลักษณ์ ความอ้ วนจึงเป็ นสิ่งที่ถกู มองว่าทําให้
ผู้หญิงมีปมด้ อย เป็ นสิ่งที่น่าละอาย อีกทังยั
้ งเป็ นมูลเหตุสําคัญที่ทําให้ ผ้ หู ญิงไม่สามารถหาคูค่ รองได้ หรื อไม่เช่นนัน้
ก็มกั จะไม่ประสบความสําเร็ จในชีวติ รัก เพราะไม่มีผ้ ชู ายคนไหนที่ชอบผู้หญิงอ้ วน ความอ้ วนจึงกลายเป็ นตราบาปที่
ทําให้ ผ้ หู ญิงกลายเป็ นคนที่ไม่มีคณ
ุ ค่า ไม่มีใครต้ องการ และต้ องอยู่คนเดียวลําพัง เช่นเดียวกันกับอาชีพการงาน
“ความอ้ วน” ตัดโอกาสความเจริ ญก้ าวหน้ าในอาชีพการงานของตัวละครหญิงอ้ วน ทังนี
้ ้เนื่องจากสังคมประทับตรา
ความอ้ วนว่าเป็ นอันตรายต่อสุขภาพและถือเป็ นอาการของโรคอย่างหนึง่
รู ปร่ างอ้ วนเป็ นอุปสรรคในการทํางาน
669

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

แสดงให้ เห็นถึงภาพลักษณ์ที่ไม่น่าเชื่อถือ เพราะบ่งชี ้ถึงคุณสมบัติด้านลบของบุคคล อาทิเช่น เกียจคร้ าน สกปรก ไม่
ดูแลเอาใจใส่ตนเอง เป็ นต้ น
How to Cook a Tart วิพากษ์ มายาคติความงามในสังคมโดยการนําเสนอภาพตัวละครหญิงอ้ วนที่มีชีวิต
ล้ มเหลวทังทางด้
้
านอาชีพการงานและความรัก ความอ้ วนส่งผลทําให้ ชีวิตของจัสมินตกตํ่า ดังเห็นได้ จากความตอน
หนึง่ ที่ลกู สาวพูดถึงแม่ของตนเองว่า “She was fat, her husband was never home, her book didn’t make
much money, she wasn’t nearly so well-known as a Stephen Lane’s mother.” (Killham, 2002:23) ซึง่ เป็ น
การตอกยํ ้าค่านิยมแบบมีอคติที่สงั คมมีตอ่ ความอ้ วนและผู้หญิงอ้ วน
สังคมทัว่ ไปมักมองว่าความอ้ วนคือความ
อัปลักษณ์ ไร้ เสน่ห์ ไม่น่าดึงดูดใจ แสดงให้ เห็นถึงสุขภาพที่ยํ่าแย่ อีกทังยั
้ งเป็ นเครื่ องบ่งชี ้อุปนิสยั ในด้ านลบของบุคคล
อาทิเช่น เห็นแก่กิน เกียจคร้ าน สกปรก ไม่ดแู ลเอาใจใส่ตนเอง ฯลฯ โกรแกน (Grogan, 1999:6-7) ได้ กล่าวถึง
ทัศนคติเกี่ยวกับความอ้ วนในสังคมตะวันตกไว้ วา่ ความอ้ วนถูกเชื่อมโยงเข้ ากับความเกียจคร้ าน ขาดพลังในตนเอง
จนไม่สามารถที่จะควบคุมตนเองได้ ไม่มีแรงดึงดูดใจทางเพศ และบุคลิกลักษณะในด้ านลบอื่นๆ ในขณะที่ความ
ผอมถูกเชื่อมโยงเข้ ากับความสุข ความสําเร็ จ ความเยาว์วยั และการเป็ นที่ยอมรับในสังคม จึงเป็ นสาเหตุที่วา่ ทําไม
ผู้หญิงอ้ วนจึงเป็ นที่น่ารังเกียจและไม่ได้ รับการยอมรับจากคนในสังคมหรื อแม้ แต่คนในครอบครัว อนึง่ การนําเสนอ
ภาพตัวละครหญิงอ้ วนที่มีอาชีพเกี่ยวกับอาหารยังสะท้ อนให้ เห็นถึงทัศนคติของสังคมที่เชื่อมโยงคนอ้ วนเข้ ากับอาหาร
โดยเชื่อว่าคนอ้ วนเห็นแก่กิน หมกมุน่ แต่เรื่ องอาหาร ความอ้ วนเป็ นความบกพร่ องทางด้ านพฤติกรรมและร่ างกายอัน
เนื่องมาจากการบริ โภคมากเกิน “The problem with you is that you think the answer to everything is food!
Well, it’s not. You know, other people should be able to live the way they want without making pigs out
of themselves.” (Killham, 2002:19-20) จากประโยคที่จัสมินถูกลูกสาวต่อว่าดังกล่าวนันตอกยํ
้
้าให้ เห็นถึง
ทัศนคติด้านลบที่สงั คมมีตอ่ คนอ้ วน ทว่า ผู้แต่งได้ เผยให้ เห็นความย้ อนแย้ งและมายาภาพของสังคมทุนนิยมที่เน้ น
การบริ โภคแต่กลับไม่ต้องการให้ คนอ้ วนและยังกําหนดปริ มาณการบริ โภคของคนในสังคม “Who care?”……
“Listen”, said Garrett. “I give the public what it wants. And it wants lots of food and no aftermath. And
that means less calories.” (Killham, 2002:36) จากตัวอย่างสะท้ อนให้ เห็นถึงกลวิธีในการกําหนดขอบเขตการ
บริ โภคของคนในสังคมทุนนิยมและบริ โภคนิยม อคตินิยมเกี่ยวกับความอ้ วนเป็ นผลผลิตจากกระบวนการควบคุมทาง
สังคม โดยสร้ างมายาคติความงามชี ้ให้ เห็นว่าความอ้ วนเป็ นสิ่งไม่ดี ในขณะเดียวกันก็กระตุ้นให้ คนบริ โภคสินค้ าที่ไม่
ทําให้ อ้วนเพิ่มมากขึ ้น
จะเห็นได้ วา่ ความอ้ วนถูกหยิบยกขึ ้นมาเป็ นประเด็นปั ญหาสําคัญของผู้หญิงในสังคมเมือง ซึง่ ความเป็ นเมือง
(urbanization) ชี ้ให้ เห็นถึงวิถีชีวิตที่ต้องดิ ้นรน ต้ องต่อสู้กบั สภาพเศรษฐกิจในสังคมที่ขบั เคลื่อนด้ วยระบบทุนนิยมที่
เน้ นการบริ โภค รู ปลักษณ์และปั จจัยภายนอกถือสิ่งที่ช่วยส่งเสริ มสถานภาพทางสังคม เรื อนร่ างถูกแปรเปลี่ยนเป็ น
ทังทุ
้ นทางกายภาพและอํานาจที่ผ้ หู ญิงใช้ ในการต่อรองทางสังคม
ดังนันการมี
้
เรื อนร่างตามแบบอุดมคติความ
งามจึงเปรี ยบเสมือนกับการเลือกใช้ สินค้ าที่มียี่ห้อราคาแพงที่มกั จะมีระดับความน่าเชื่อถือสูง เป็ นที่ยอมรับ และ
ได้ รับความเชื่อมัน่ ใน “คุณภาพ” จากคนส่วนใหญ่ในสังคม เป็ นเครื่ องมือช่วยสร้ างโอกาสทางสังคมให้ กบั ผู้หญิง
เช่นนันการมี
้
รูปลักษณ์ตามแบบอุดมคติความงามจึงถือเป็ นเรื่ องจําเป็ น เพราะคุณค่าของปั จเจกบุคคลถูกประเมิน
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จากภายนอกเป็ นสําคัญ ดังเห็นได้ จากในฉากที่เพื่อนในสํานักพิมพ์พดู กับจัสมินว่า “Nothing to do with
perceived merit. Everything to do with perceived merit. That’s what you’ve got to work on. People’s
perception of you” (Killham, 2002:57)
จากคําว่า “perceive/perception” นันสื
้ ่อให้ เห็นถึงลักษณะของสังคม
บริ โภคนิยมที่ต้องถูกตรวจสอบและจับจ้ องอยู่ตลอดเวลา
ในแง่หนึง่ อุดมคติความงามนันเป็
้ นสิ่งที่เอื ้อประโยชน์
ให้ กบั ระบอบปิ ตาธิปไตย (patriarchy) กล่าวคือความสวยงามเป็ นไปเพื่อดึงดูดความสนใจจากเพศชายเป็ นหลัก
ดังนันการนํ
้
าเสนอภาพตัวละครหญิงอ้ วนที่ชํ ้ารักเนื่องจากสามีนอกใจจึงเป็ นการเน้ นยํ ้ามายาคติความงามภายใต้
ระบอบปิ ตาธิปไตยอันส่งกระทบต่อผู้หญิงได้ ชดั เจนมากยิ่งขึ ้น
ตัวละครหญิงอ้ วน การวิพากษ์ สังคมยุคทุนนิยมและบริโภคนิยม
การนําเสนอภาพของผู้หญิงอ้ วนในฐานะของตัวละครเอกของนวนิยายนัน้ แสดงให้ เห็นถึงความท้ าทายต่อ
อํานาจและมายาคติความงามทางสังคมที่มองความอ้ วนและผู้หญิงอ้ วนในด้ านลบ จะสังเกตได้ วา่ ในนวนิยายเรื่ อง
How to Cook a Tart นี ้ผู้หญิงอ้ วนได้ รับบทบาทเป็ นตัวละครฝ่ ายดี (good character) มีความมัน่ ใจในตนเอง
ฉลาดหลักแหลม มีความคิดเป็ นของตนเอง และถึงแม้ วา่ จะได้ รับการดูถกู เหยียดหยามจากคนในสังคม และถูก
ปฏิบตั ิตอ่ ในทางที่ไม่ดีและไม่ให้ เกียรติ ก็ไม่ได้ ทําให้ ลกั ษณะนิสยั ของตัวละครหญิงอ้ วนเปลีย่ นแปลงไป กลับต่อสู้เพื่อ
เรี ยกร้ องสิทธิและต่อรองกับอคตินิยมที่สงั คมมีตอ่ ความอ้ วน “She was going to bring fat back to America. Fat,
glorious fat. Heavy, rich, soothing fat. Unctuous, delectable fat. And most importantly, fat without guilt.”
(Killham, 2002: 42) จะเห็นว่าตัวละครไม่ได้ ยอมจํานนต่อข้ อกําหนดทางสังคมที่มองว่าความอ้ วนเป็ นสิ่งไม่ดี การ
เพียรพยายามในการเรี ยกร้ องสิทธิสง่ ผลทําให้ ท้ายที่สดุ ได้ รับการยอมรับจากสังคมและประสบความสําเร็ จในชีวิต
ตรงกันข้ ามกับตัวละครทีน่า ผู้หญิงผอมที่ได้ รับบทบาทเป็ นตัวร้ าย (evil character) ขาดความมัน่ ใจในตนเอง เพราะ
ถึงแม้ จะมีรูปร่ างผอมบางกลับกลัวสายตาจากคนอื่น จึงมีความระแวงตลอดเวลาด้ วยกลัวว่าคนอื่นจะมองว่าตนอ้ วน
อาทิเช่น การควบคุมอาหารตลอดเวลา ไม่กล้ ากินเยอะในที่สาธารณะ หรื อการส่องกระจกและชัง่ นํ ้าหนักเป็ นประจํา
เพื่อตรวจสอบเรื อนร่ างของตนเอง เป็ นต้ น อีกทังยั
้ งมีอปุ นิสยั ที่ขาดศีลธรรมจรรยา โดยการไปเป็ นชู้กบั สามีของคนอื่น
การนําเสนอภาพตัวละครหญิงดังกล่าวที่ขดั แย้ งกับทัศนคติของสังคมกระแสหลักโดยสิ ้นเชิงนันเป็
้ นการวิพากษ์ เสียดสี
สังคมภายใต้ มายาคติความงามที่มกั จะยกย่องเชิดชูความผอมว่าเป็ นความดีงาม
แต่กลับต่อว่าความอ้ วนว่าเลว
ทรามและเป็ นภัยต่อสังคม การนําเสนอภาพตัวละครหญิงผอมสวยแต่ไร้ ซงึ่ ศีลธรรมนัน้ แสดงให้ เห็นถึงวัตถุประสงค์
ของนักเขียนนวนิยายที่ต้องการชี ้ให้ เห็นถึงประเด็นเกี่ยวกับความงามที่สงั คมใช้ ตดั สินผู้หญิงแต่เพียงเปลือกนอก
เบื ้องหน้ าของความผอมและความสวยงามที่คนส่วนใหญ่หลงใหลได้ ปลื ้มนัน้
แท้ ที่จริ งแล้ วกลับซ่อนเร้ นความเลว
ทราม ความน่ารังเกียจ ไร้ ยางอายไว้ ภายใน
การนําเสนอภาพการฆาตกรรมอย่างโหดเหี ้ยม และการที่ศพถูกชําแหละออกเป็ นชิ ้นๆนัน้ สะท้ อนภาพความ
รุ นแรงและโหดร้ ายที่แอบแฝงอยู่ในสังคมระบบทุนนิยมและบริ โภคนิยม “Her special marble rolling pin lay six
inches from the girl’s bashed temple. Blood pooled in a rich raspberry hue. On the counter, tinfoil
balanced askew over the plate of Jasmin’s homemade chocolate brownies. Jasmin winced. One of the
brownies was stuffed into the girl’s mouth.” (Killham, 2002:1) การบรรยายภาพศพของทีน่าในสภาพนอนจม
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กองเลือดโดยที่มีขนมช็อกโกแลตบราวนี่ยดั อยู่ในปากนัน้ เป็ นการเสียดสีประชดประชันสังคมทุนนิยมและบริ โภคนิยม
ที่รังเกียจความอ้ วนแต่กลับต้ องการให้ บริ โภคมากๆ ในขณะเดียวกันสังคมก็ประกอบสร้ างมายาคติความงามที่ยดั
เยียด (stuffed) ค่านิยมความผอมและอคติเกี่ยวกับความอ้ วนให้ กบั ผู้หญิง เพื่อใช้ เป็ นกลวิธีลวงหลอกให้ คนบริ โภค
สินค้ าอย่างไม่มีที่สิ ้นสุด
การที่ฆ่าและชําและศพตัวละครหญิงผอมด้ วยนํ ้ามือตัวละครหญิงอ้ วนยังสื่อให้ เห็นถึง
อารมณ์ความรู้ สกึ อัดอันและเก็
้
บกดของผู้หญิงอ้ วนที่ต้องตกอยู่ภายใต้ คา่ นิยมความผอมบาง อีกทังยั
้ งเป็ นการตีแผ่
ความจอมปลอมของความผอม ตัวละครหญิงผอมที่ถกู มองว่าสวยและดีงามนันแท้
้ ที่จริ งแอบแฝงไว้ ด้วยความชัว่ ช้ า
อนึง่ การนําศพไปทําเป็ นอาหารนันสื
้ ่อให้ เห็นถึงประเด็นการกินเนื ้อมนุษย์ (Cannibalism) ที่สะท้ อนภาพความ
รุ นแรงในสังคมทุนนิยม แมคแคนเนลกล่าวถึงประเด็นการกินเนื ้อมนุษย์ (Cannibalism) ว่า
“That capitalism has transformed itself into a metaphoric cannibalism should not be
greeted as positive development. I will agree that it is precisely its metaphoric character that
protects it from having to admit its own gruesome excesses, empowering it in a way that the
original form of cannibalism, driven by the same desire for absolute domination and control,
now armed with high technology, need never look its victims in the face, or, even if by chance
it does, it needs never knowledge what it sees.” (MacCannell, 1992:20)
ตามทัศนะของแมคแคนเนล การกินเนื ้อมนุษย์ด้วยกันเอง (Cannibalism) เป็ นอุปมาที่ใช้ สอื่ ให้ เห็นถึงความ
รุ นแรง การเข่นฆ่า และหํ ้าหัน่ เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เพื่อมุง่ ผลประโยชน์ในการครอบครองทางเศรษฐกิจในสังคมทุน
นิยม ซึง่ เป็ นสังคมที่เอารัดเอาเปรี ยบ แก่งแย่งชิงดี และมุง่ แสวงหากําไรให้ ได้ มากที่สดุ จากการขูดรี ดผู้ที่ออ่ นแอหรื อ
มีสถานภาพที่ด้อยกว่าทางสังคม จะเห็นได้ วา่ การนําเสนอภาพตํารวจเป็ นผู้กินสตูที่ทําจากเนื ้อคนนันเป็
้ นอุปมาใช้
วิพากษ์ เสียดสีประชดประชันระบอบทุนนิยมและบริ โภคนิยม โดยที่ตํารวจเป็ นภาพแทนของอํานาจรัฐหรื อผู้มีอํานาจ
ทางสังคม (authority) ที่มงุ่ เอารัดเอาเปรี ยบ แสวงหาแต่ผลประโยชน์และกําไร แก่งแย่งชิงดี ขูดรี ด และเปิ ดโอกาสให้
คนเข่นฆ่าคนด้ วยกันเอง อีกทังตํ
้ ารวจก็เป็ นเพศชายกินสตูเนื ้อที่ทําจากร่ างของผู้หญิงยิ่งสื่อให้ เห็นถึงการบริ โภคที่
เชื่อมโยงเกี่ยวกับประเด็นเรื่ องเพศภายใต้ ระบอบปิ ตาธิปไตยทุนนิยมได้ อีกทางหนึง่ ด้ วย
How to Cook a Tart เป็ นนวนิยายชิคลิตที่ผ้ แู ต่งเลือกนําเสนอเรื่ องราวโดยใช้ การฆาตกรรมอันโหดเหี ้ยม
เพื่อเสียดสีประชดประชันสังคมทุนนิยมที่โหดร้ ายและป่ าเถื่อน อีกทังยั
้ งชี ้ให้ เห็นถึงการที่ผ้ หู ญิงตกเป็ นเหยื่อมายาคติ
ความงามของสังคมที่สร้ างขึ ้นเพื่อเอื ้อประโยชน์ตอ่ วัฒนธรรมการบริ โภคภายใต้ ระบอบแนวคิดแบบปิ ตาธิปไตย ดัง
เห็นได้ จากการที่ตวั ละครหญิงส่วนใหญ่ในเรื่ องหมกมุน่ อยู่กบั ค่านิยมความผอม รังเกียจความอ้ วน อีกทังศพของตั
้
ว
ละครยังถูกกินด้ วยตัวละครที่เป็ นเพศชาย
การนําเสนอภาพตัวละครเอกหญิงอ้ วนที่ไม่ยอมจํานนต่อการถูกดูถกู
เหยียดหยามท่ามกลางสังคมที่มีอคติตอ่ ความอ้ วนเป็ นการโต้ กลับค่านิยมความงาม “Food didn’t kill people, for
God’s sake, people killed people with their harping, and criticizing, and careful living.” (Killham, 2002:2)
ทัศนคติเกี่ยวกับความอ้ วนและความผอมนันเป็
้ นผลผลิตหนึง่ ของกระบวนการทางสังคมในระบอบทุนนิยมและบริ โภค
นิยมที่มงุ่ ให้ เกิดการบริ โภคสินค้ ามากขึ ้น
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สรุ ป

นวนิยายชิคลิตเรื่ อง How to Cook a Tart วิพากษ์ เสียดสีมายาคติความงามในบริ บทของสังคมทุนนิยม
และบริ โภคนิยมตะวันตก ผ่านการนําเสนอภาพตัวละครเอกเป็ นหญิงอ้ วนและการบรรยายเนื ้อหาแนวฆาตกรรมอันน่า
สยดสยอง สื่อให้ เห็นถึงความรุ นแรงและความโหดร้ ายในสังคมทุนนิยมและบริ โภคนิยมภายใต้ ระบอบปิ ตาธิปไตย
ส่งผลให้ ผ้ หู ญิงตกเป็ นเหยื่อของค่านิยมความผอม เกลียดชัง และเข่นฆ่ามนุษย์ด้วยกัน
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