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บทคัดย่อ 

 บทความชิน้นีมี้จดุมุง่หมายเพ่ือศกึษาประเดน็เก่ียวกบัความอ้วนในบริบทของสงัคมทนุนิยมและบริโภคนิยม

ตะวนัตกท่ีมีผลตอ่การนําเสนอภาพตวัละครหญิงอ้วน  โดยอาศยัการวิเคราะห์จากตวับทนวนิยายชิคลิตเร่ือง How To 

Cook A Tart (2002) ซึง่ตวัละครเอกเป็นผู้หญิงอ้วนและมีเนือ้หาจดัอยู่ในแนวสืบสวนฆาตกรรม     ผู้แตง่ใช้ตวัละคร 

“ผู้หญิงอ้วน” ในการสะท้อนภาพมายาคติความงามภายใต้ระบอบปิตาธิปไตยท่ีสร้างทศันคติด้านลบให้กบัความอ้วน  

ในขณะท่ีการเลือกใช้รูปแบบนวนิยายแนวฆาตกรรมนัน้ เป็นการวิพากษ์เสียดสีและตีแผ่ให้เหน็ความรุนแรงและ

เหีย้มโหดในสงัคมปัจจบุนั  การนําเสนอภาพ “การฆ่าอย่างโหดเหีย้ม” และ “การกินเนือ้มนษุย์ด้วยกนัเอง” นัน้ถกูใช้

ในเชิงอปุมาเปรียบเทียบให้เหน็ถงึระบอบทนุนิยมและบริโภคนิยมท่ีมุง่ให้มนษุย์เข่นฆ่า กดข่ีข่มเหง เอารัดเอาเปรียบ  

และแสวงหาผลประโยชน์จากเพ่ือนมนษุย์ด้วยกนัเอง    

 

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.  

Key words:  beauty myth, consumerism, fatness,  women 
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คาํนํา 

 ตวับทท่ีคดัเลือกมาทําการศกึษาวิจยัในครัง้นีอ้ยู่ในกลุม่นวนิยายชิคลิต (Chick lit)  ซึง่มีท่ีมาจากคําว่า 

“Chick”  ซึง่เป็นคําแสลงในภาษาองักฤษ หมายถงึ “หญิงสาว” รวมกบัคําวา่ “lit”  ซึง่เป็นคําแสลงท่ีย่อมาจาก 

“literature” หมายถงึ “วรรณกรรม” ในปัจจบุนั นวนิยายชิคลติ (Chick lit)  ถือเป็นงานเขียนรูปแบบใหมท่ี่ได้รับความ
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นิยมอย่างกว้างขวางในกลุม่นกัอา่น  โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุม่นกัอา่นผู้หญิง  ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะนวนิยายชิคลิตมี

ตวัละครเอกเป็นผู้หญิง  อีกทัง้นกัเขียนเองก็เป็นผู้หญิง  จงึทําให้สามารถเข้าถงึกลุม่นกัอา่นผู้หญิงได้โดยง่าย  

ท่ามกลางกระแสการตอบรับอย่างล้นหลามจากนกัอา่นทัว่ทกุมมุโลก แตท่วา่ ในแวดวงวรรณกรรม นวนิยายชิคลิต

กลบัถกูมองวา่เป็นแคเ่พียง “นวนิยายขยะ” (trashy novel) ไมไ่ด้ให้ประโยชน์อ่ืนใดนอกจากการใช้อา่นเพ่ือความ

บนัเทิง ไมมี่คณุคา่เพียงพอท่ีจะจดัจําแนกอยู่ในหมวดของงานวรรณกรรม  ทัง้นีเ้น่ืองจากนวนิยายชิคลิตมกัจะให้

ความสําคญัในประเดน็ท่ีสงัคมทัว่ไปมองเห็นเป็นสิ่งเลก็น้อย อาทิเช่น  ความรักหรือการแสวงหาคูค่รอง   ความสวย

ความงาม  การจบัจ่ายใช้สอยสิ่งของฟุ่ มเฟือย  เป็นต้น  (Ferriss and Young, 2006)     ทว่า  ในเนือ้เร่ืองหลกัท่ีสงัคม

ทัว่ไปเห็นเป็นเร่ืองไร้สาระเหลา่นัน้กลบัสอดแทรกการวิพากษ์วิจารณ์แนวคิด ความเช่ือ และวาทกรรมตา่งๆในสงัคม

ปัจจบุนัได้อย่างชดัเจนและน่าสนใจ   ซึง่ในบางประเดน็นัน้เป็นสิ่งท่ีสงัคมทัว่ไปไมไ่ด้ให้ความสําคญั     

นวนิยายชิคลิตสว่นใหญ่นําเสนอภาพชีวิตของผู้หญิงในสงัคมเมืองปัจจบุนั อนัเป็นสงัคมท่ีให้คา่ความสําคญั

กบัรูปลกัษณ์และปัจจยัภายนอก สะท้อนให้เห็นถงึการสร้างภาพมายาของความสวยงาม  ความสขุ และความสําเร็จ

ในชีวิตอนัมีจดุเร่ิมต้นจากรูปร่างหน้าตา   การหยิบยกประเดน็ผู้หญิงกบัความอ้วนภายใต้ระบอบทนุนิยมและบริโภค

นิยม โดยวิเคราะห์จากตวัละครเอกหญิงอ้วนในงานเขียนประเภทนีม้าทําการศกึษาวิจยัในนัน้     ในแง่หนึง่ เพ่ือ

ชีใ้ห้เห็นถงึมายาคติความงามในสงัคมท่ีมองวา่ “ความผอมคือความสวย”   ผู้หญิงผอมนอกจากจะ “สวย” ในสงัคม

ทนุนิยมและบริโภคนิยมแล้ว  ยงัมกัจะประสบความสําเร็จในชีวิต  ทัง้ในเร่ืองอาชีพการงานและความรัก    ซึง่

โดยทัว่ไป “ผู้หญิงผอม” มกัจะมีโอกาสในการเลือกคนรักคูค่รองได้ดีและมากกวา่ “ผู้หญิงอ้วน” ท่ีถกูสงัคมมองวา่ไม่

น่าดงึดดูใจ  อปัลกัษณ์  หมกมุน่อยู่แตก่บัเร่ืองอาหาร  จงึทําให้มกัจะประสบความล้มเหลวทัง้ในชีวิตการงานและชีวิต

รัก   แตท่วา่  ในขณะเดียวกนันัน้การสร้างตวัละครเอกเป็นผู้หญิงอ้วนเปรียบเสมือนการโต้กลบัสงัคมกระแสหลกัและ

มายาคติความงาม    เพราะโดยทัว่ไปแล้ว  “คนอ้วน”  มกัจะไมไ่ด้รับการยกย่องเชิดชจูากคนสว่นใหญ่ในสงัคม  

สงัเกตได้จากตวัละครอ้วนในวรรณกรรมสว่นใหญ่นัน้เป็นเพียงตวัประกอบหรือไมก่็เป็นตวัละครร้าย  และมกัจะไมมี่

บทบาทสําคญัในตวับทเลย     ดงันัน้นําเสนอภาพตวัละครหญิงอ้วนในนวนิยายชิคลิต จงึนบัเป็นการแสดงให้เห็นถงึ

แง่มมุหรือมิติท่ีเก่ียวกบัมายาคติความงามอีกด้านหนึง่  พร้อมๆไปกบัการวิพากษ์และตอบโต้มายาคติท่ีเลื่อนไหลอยู่

ในสงัคมทนุนิยมและบริโภคนิยมแตม่กัถกูมองข้าม 

ในบทความชิน้นี ้  ผู้ วิจยัต้องการศกึษาการนําเสนอภาพตวัละครเอกหญิงอ้วนจากตวับทนวนิยายชิคลิตเร่ือง 

How to Cook a Tart (2002) ของนิน่า คิลแฮม (Nina Killham) ซึง่เป็นนวนิยายชิคลิตท่ีมีตวัละครเอกเป็นผู้หญิงอ้วน 

(Bigger Girl Lit) 2  แนวสืบสวนฆาตกรรม  โดยมี จัสมิน มาร์ช  ตวัละครเอกหญิงอ้วน เป็นนกัเขียนตําราอาหาร โดย

อาหารสว่นใหญ่ท่ีเธอคิดค้นขึน้นัน้อดุมไปด้วยไขมนัและคาร์โบไฮเดรต ซึง่ขดัแย้งกบัคา่นิยมในปัจจบุนัท่ีนิยมบริโภค

อาหารท่ีให้พลงังานต่ํา ด้วยเช่ือวา่อาหารกลุม่ดงักลา่วเป็นอาหารเพ่ือสขุภาพ เพราะไมทํ่าให้ “อ้วน”   ด้วยเหตนีุ ้

สํานกัพิมพ์จงึระงบัการตีพิมพ์ตําราอาหารของเธอ  ในขณะเดียวกนั สามีและลกูสาวของจัสมินก็รู้สกึอบัอายท่ีมี

                                                           
2   จําแนกประเภทโดยอ้างอิงจาก  chicklitbooks.com (July 2012)  “Bigger Girl lit” คือหมวดหมูย่อ่ยของนวนิยายชิคลิตที่มีเนือ้หาเก่ียวกบัการ

ดําเนินชีวิตของตวัละครเอกหญิงที่มีรูปร่างใหญ่กวา่เกณฑ์มาตรฐานของผู้หญิงโดยทัว่ไป  เนือ้หาสว่นใหญ่เก่ียวกบัการพยายามลดนํา้หนกั หรือ

ประสบปัญหาเก่ียวกบันํา้หนกั การจดัการกบัชีวิตสว่นตวั  รวมไปถึงการแสวงหาคูค่รอง   

http://www.chicklitbooks.com/
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ภรรยาและแมเ่ป็นคนอ้วน อีกทัง้ยงัชอบทําอาหารท่ีทําให้ “อ้วน" สง่ผลให้ลกูสาวเกลียดแมแ่ละสามีก็แอบไปมี

ความสมัพนัธ์ฉนัชู้สาวกบัทน่ีา สาวสวยหุ่นดี    เม่ือจัสมินจบัได้วา่สามีแอบไปมีสมัพนัธ์กบัหญิงอ่ืน  ความเจ็บปวด

จากการไมเ่ป็นท่ียอมรับจากสงัคมและคนในครอบครัว ทําให้เธอลกุขึน้มาพิสจูน์ตวัเองให้คนอ่ืนเห็นวา่แท้จริงแล้วเธอ

มีความสามารถ ไมไ่ด้เป็นเพียงแมบ้่านอ้วนๆท่ีมีหน้าท่ีทําอาหาร ดแูลสามีและลกูเพียงเท่านัน้  จนในท่ีสดุกป็ระสบ

ความสําเร็จในอาชีพการงาน มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับในสงัคม   แตท่วา่ ได้เกิดเหตฆุาตกรรมปริศนาขึน้ภายในบ้าน     

จัสมินพบศพของทน่ีา ชู้ รักสาวและเข้าใจวา่สามีเป็นคนฆ่า  เธอจงึพยายามช่วยเหลือสามีให้พ้นโทษด้วยการ

ชําแหละศพของทน่ีาออกเป็นชิน้ๆเพ่ือนําไปทําสตเูป็นการอําพรางคดี   สว่นสามีและลกูสาวนัน้แอบเห็นชิน้สว่นท่ีถกู

ชําแหละเก็บไว้ในตู้ เยน็จงึเข้าใจวา่จัสมินเป็นฆาตกร ความรู้สกึผิดท่ีทําไมดี่กบัผู้ เป็นภรรยาและแม ่ จนทําให้เธอต้อง

กลายเป็นฆาตกรนัน้สง่ผลให้สามีทําเป็นไมรู้่ไมเ่ห็นกบัเหตฆุาตกรรมท่ีเกิดขึน้  ในขณะท่ีลกูสาวก็เอาศีรษะท่ีแมแ่อบ

ไว้ไปเป็นอาหารงหูลามท่ีเลีย้งไว้   โดยฆาตกรตวัจริงก็คือเพ่ือนบ้านหญิงอ้วนของจัสมินท่ีโกรธแค้นทน่ีาเพราะแอบ

ไปมีสมัพนัธ์กบัสามีของเธอด้วยนัน้  สํานกึผิดโทรไปแจ้งตํารวจเพ่ือให้มาจบักมุตวัเอง โดยบอกวา่ศพอยู่ท่ีบ้านจัสมิน  

แตเ่ม่ือตํารวจมาถงึกลบัไมพ่บศพ  คดีฆาตกรรมจงึถกูสรุปวา่เป็นแคเ่ร่ืองโคมลอย  และสตท่ีูทําจากศพของชู้ รักสาวก็

ถกูยกให้เป็นอาหารของตํารวจก่อนท่ีจะกลบั 
 นวนิยายเร่ืองนีส้ะท้อนประเดน็ปัญหาเก่ียวกบัความอ้วนและคา่นิยมความงามในวฒันธรรมการบริโภค โดย

นําเสนอภาพตวัละครเอกหญิงอ้วนท่ีชีวิตตอนแรกประสบความล้มเหลวทัง้ในเร่ืองอาชีพการงานและความรัก  อีกทัง้

ยงัเป็นฝ่ายถกูกระทําทัง้จากสงัคมและคนในครอบครัว  และตวัละครหญิงผอมท่ีมีลกัษณะนิสยัเกลียดชงัความอ้วน

และ “ผู้หญิงอ้วน”   สื่อให้เหน็ถงึคา่นิยมความงามในสงัคมปัจจบุนัท่ีสร้างอคติตอ่ความอ้วน  มองวา่ความอ้วนเป็นสิ่ง

ท่ีน่ารังเกียจ และนําไปสูค่วามล้มเหลวในชีวิต      นอกเหนือจากนัน้ การตัง้ช่ือเร่ือง How to Cook a Tart ยงัสะท้อน

ให้เห็นถงึการปลกูฝังและตอกยํา้มายาคติความงามในสงัคม  ดงัเห็นได้จากคําวา่ How To เช่นเดียวกบัหนงัสือ

จําพวก “How To” ท่ีบอกวา่เราควรจะดําเนินชีวิตอย่างไร รูปแบบไหน   สงัคมยคุทนุนิยมบริโภคนิยมปลกูฝังมายาคติ

และสร้างคา่นิยมความงามภายใต้การกําหนดกรอบวิถีชีวิตและรูปแบบการบริโภคให้ผู้หญิงปฏิบติัตาม      อนึง่   การ

ท่ีผู้แตง่เลือกนําเสนอภาพตวัละครเอก “ผู้หญิงอ้วน” ท่ีมีลกัษณะเป็นฮีโร่ (heroine) มีความมัน่ใจในตนเอง  ฉลาด

หลกัแหลม  มีความคิดเป็นของตนเอง  ไมจํ่านนตอ่ข้อกําหนดในทางสงัคม  รู้จกัเจรจาตอ่รองหรือตอบโต้สงัคมเม่ือถกู

กระทําในด้านลบ  จนท้ายท่ีสดุได้รับการยอมรับ และประสบความสําเร็จในชีวิตนัน้ อาจมองได้วา่ เป็นการสร้างพืน้ท่ี

และอํานาจให้กบัความอ้วน  เพ่ือตอบโต้มายาคติความงามของสงัคมท่ีมกัจะมองวา่ความอ้วนเป็นลกัษณะด้อยของ

บคุคล  คนอ้วนจงึมกัไมป่ระสบความสําเร็จในชีวิต  นอกจากนัน้ การท่ีผู้แตง่เลือกใช้แนวสืบสวนฆาตกรรมโดยเปิด

เร่ืองด้วยฉากในครัว  ศพของชู้ รักสาวร่างบางถกูพบวา่นอนจมกองเลือด โดยมีขนมช็อกโกแลตบราวน่ียดัอยู่ในปาก  

การนําเสนอภาพการฆ่าอย่างโหดเหีย้ม ศพท่ีมีอาหารอยู่ในปาก  อีกทัง้ตวัละครหญิงอ้วนก็มีอาชีพเก่ียวกบัอาหารนัน้ 

สื่อให้เห็นถงึความโหดร้ายและป่าเถ่ือนท่ีแฝงอยู่ในระบบทนุนิยมและบริโภคนิยม  สงัคมทนุนิยมและบริโภคนิยม

ต้องการให้คนบริโภคจํานวนมากๆ แตก่ลบัมีข้อแม้ว่าต้องไม่ทําให้ “อ้วน”   ในขณะเดียวกนัก็ประกอบสร้างมายาคติ

ความงามโดยยดัเยียดทศันคติด้านลบให้กบัความอ้วน เพ่ือใช้เป็นกลวิธีลวงหลอกให้คนบริโภคสินค้าอย่างไมมี่ท่ี

สิน้สดุ   การท่ีทน่ีาถกูฆ่าอย่างโหดเหีย้ม ศพถกูชําแหละเป็นชิน้ๆเพ่ือนําไปทําเป็นอาหาร  โดยนํา้มือของเพ่ือนข้าง
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บ้านและจัสมินซึง่เป็นตวัละครหญิงอ้วนทัง้คูน่ัน้   สะท้อนให้เห็นถงึตอบโต้มายาคติความงามในสงัคมทนุนิยมและ

บริโภคนิยม การฆ่าและชําแหละศพโดยตวัละครหญิงอ้วนสื่อให้เหน็ถงึอารมณ์ความรู้สกึอดัอัน้ และเก็บกดของ

ผู้หญิงท่ีต้องตกอยู่ภายใต้คา่นิยมความผอมบาง   อีกทัง้ยงัเป็นการตีแผ่ความจอมปลอมของความผอม   ตวัละคร

หญิงผอมท่ีถกูมองวา่สวยและดีงามนัน้ แท้ท่ีจริงซอ่นเร้นเร่ืองผิดศีลธรรมจรรยาไว้ และในท่ีสดุต้องถกูกําจดัออกไป   

ในขณะท่ีการฆ่าและนําศพไปชําแหละทําเป็นอาหารให้ตํารวจนัน้นําเสนอความสมัพนัธ์ระหวา่งอํานาจรัฐ (authority) 

กบัคนในสงัคม   ตํารวจและการกินเนือ้มนษุย์ (Cannibalism) เป็นอปุมาใช้วิพากษ์เสียดสีประชดประชนัระบอบทนุ

นิยมและบริโภคนิยมท่ีรัฐมุง่เอารัดเอาเปรียบ มุง่แตผ่ลประโยชน์และกําไร แก่งแย่งชิงดี ขดูรีดและท้ายท่ีสดุสง่ผลให้

คนเข่นฆ่าคนด้วยกนัเอง   

ผลการศึกษาและวิจารณ์ 

 “ผู้หญิงอ้วน” มายาคติความงาม 

ในปัจจบุนัเราอาศยัอยู่ในสงัคมยคุทนุนิยมและบริโภคนิยม ซึง่เป็นสงัคมท่ีให้คา่ความสําคญักบัการบริโภค

และสินค้าท่ีเลือกบริโภค  วาทกรรมหลากหลายแขนงถกูประกอบสร้างขึน้ซํา้แล้วซํา้เลา่ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้คนบริโภคเพ่ิม

มากขึน้  โดยมีสื่อแขนงตา่งๆเป็นเคร่ืองมือในการเผยแพร่มายาคติ บ่มเพาะความคิด คา่นิยม ความเช่ือ พร้อมๆกบั

สร้างความชอบธรรมให้คา่นิยมและความเช่ือเหลา่นัน้ผ่านทางการนําเสนอภาพแทนซึง่ถกูผสมผสานเช่ือมโยงเข้ากบั

วาทกรรมตา่งๆ   อาทิเช่น  วาทกรรมความงาม  วาทกรรมทางการแพทย์ ฯลฯ  กอ่นจะถกูสง่ผ่านไปยงัผู้ชม 

กระบวนการดงักลา่วมีสว่นผลกัดนัในเชิงปฏิบติัเพ่ือเสริมสร้างมายาคติความงาม และทศันคติเก่ียวกบัเรือนร่าง โดย

กระตุ้นให้บคุคลนําเสนอตวัตนผ่านเรือนร่าง เรือนร่างในสงัคมบริโภคจงึทําหน้าท่ีเสมือนเป็นตวักลางในการถอดรหสั

ความหมายของสญัลกัษณ์  หรือนิยามของวาทกรรมตา่งๆท่ีสอดแทรกคา่นิยมความงามแบบอดุมคติ  (ideal beauty) 

โดยผลิตซํา้ภาพต้นแบบของความสวยงาม  โดยเฉพาะอย่างย่ิงความสวยงามของผู้หญิง  ผ่านสรีระเรือนร่างของ

นางแบบ ดารา หรือเหลา่คนดงัในสงัคม  เพ่ือปลกูฝังความเช่ือ  สร้างกระแสให้ผู้คนเข้าใจวา่ เรือนร่างอนัผอมบางท่ี

ปรากฏนัน้เป็นสิ่งท่ีน่าช่ืนชม สวยงาม  และน่ายกย่องเชิดช ู   ตอกยํา้มายาคติความงามท่ีวา่ “ความผอมคือความ

สวย”   ทําให้ความอ้วนถกูบิดเบือนความหมายให้กลายเป็นเรือนร่างอนัอปัลกัษณ์และเป็นท่ีน่ารังเกียจของสงัคม    

“ผู้หญิงอ้วน” จงึมกัถกูมองในแง่ลบ ไมเ่ป็นท่ีดงึดดูใจ   แสดงให้เห็นถงึความล้มเหลว   ความเกียจคร้าน  อนัสง่ผลตอ่

การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลอ่ืนในสงัคม         ใน How to Cook a Tart นัน้ เนือ้หาชว่งแรกนําเสนอภาพของตวั

ละครหญิงอ้วนท่ีประสบความล้มเหลวในอาชีพการงานและความรัก ตวัละครเอกหญิงอ้วนถกูชายคนรักทิง้ไปหา

ผู้หญิงอ่ืนท่ีผอมกวา่และสวยกวา่  สะท้อนให้เหน็ถงึแนวคิดแบบมีอคติท่ีวา่ผู้หญิงอ้วนไมส่วย  ไมน่่าดงึดดูใจเพศตรง

ข้าม   เพราะสงัคมกระแสหลกัมีความเช่ือวา่ความอ้วนคือความอปัลกัษณ์   ความอ้วนจงึเป็นสิ่งท่ีถกูมองวา่ทําให้

ผู้หญิงมีปมด้อย  เป็นสิ่งท่ีน่าละอาย  อีกทัง้ยงัเป็นมลูเหตสุําคญัท่ีทําให้ผู้หญิงไมส่ามารถหาคูค่รองได้  หรือไมเ่ช่นนัน้

ก็มกัจะไมป่ระสบความสําเร็จในชีวิตรัก เพราะไมมี่ผู้ชายคนไหนท่ีชอบผู้หญิงอ้วน  ความอ้วนจงึกลายเป็นตราบาปท่ี

ทําให้ผู้หญิงกลายเป็นคนท่ีไมมี่คณุคา่   ไมมี่ใครต้องการ และต้องอยู่คนเดียวลําพงั  เช่นเดียวกนักบัอาชีพการงาน 

“ความอ้วน” ตดัโอกาสความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานของตวัละครหญิงอ้วน  ทัง้นีเ้น่ืองจากสงัคมประทบัตรา

ความอ้วนวา่เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพและถือเป็นอาการของโรคอย่างหนึง่ รูปร่างอ้วนเป็นอปุสรรคในการทํางาน  
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แสดงให้เห็นถงึภาพลกัษณ์ท่ีไมน่่าเช่ือถือ  เพราะบ่งชีถ้งึคณุสมบติัด้านลบของบคุคล อาทิเช่น เกียจคร้าน สกปรก ไม่

ดแูลเอาใจใสต่นเอง  เป็นต้น   
How to Cook a Tart  วิพากษ์มายาคติความงามในสงัคมโดยการนําเสนอภาพตวัละครหญิงอ้วนท่ีมีชีวิต

ล้มเหลวทัง้ทางด้านอาชีพการงานและความรัก  ความอ้วนสง่ผลทําให้ชีวิตของจัสมินตกต่ํา ดงัเห็นได้จากความตอน

หนึง่ท่ีลกูสาวพดูถงึแมข่องตนเองวา่ “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)   ซึง่เป็น

การตอกยํา้คา่นิยมแบบมีอคติท่ีสงัคมมีตอ่ความอ้วนและผู้หญิงอ้วน  สงัคมทัว่ไปมกัมองวา่ความอ้วนคือความ

อปัลกัษณ์ ไร้เสน่ห์ ไมน่่าดงึดดูใจ แสดงให้เห็นถงึสขุภาพท่ีย่ําแย่ อีกทัง้ยงัเป็นเคร่ืองบ่งชีอ้ปุนิสยัในด้านลบของบคุคล 

อาทิเช่น เห็นแก่กิน เกียจคร้าน สกปรก ไมด่แูลเอาใจใสต่นเอง ฯลฯ    โกรแกน (Grogan, 1999:6-7)  ได้กลา่วถงึ

ทศันคติเก่ียวกบัความอ้วนในสงัคมตะวนัตกไว้วา่  ความอ้วนถกูเช่ือมโยงเข้ากบัความเกียจคร้าน  ขาดพลงัในตนเอง

จนไมส่ามารถท่ีจะควบคมุตนเองได้  ไมมี่แรงดงึดดูใจทางเพศ  และบคุลิกลกัษณะในด้านลบอ่ืนๆ     ในขณะท่ีความ

ผอมถกูเช่ือมโยงเข้ากบัความสขุ  ความสําเร็จ  ความเยาว์วยัและการเป็นท่ียอมรับในสงัคม   จงึเป็นสาเหตท่ีุวา่ทําไม

ผู้หญิงอ้วนจงึเป็นท่ีน่ารังเกียจและไมไ่ด้รับการยอมรับจากคนในสงัคมหรือแม้แตค่นในครอบครัว   อนึง่  การนําเสนอ

ภาพตวัละครหญิงอ้วนท่ีมีอาชีพเก่ียวกบัอาหารยงัสะท้อนให้เห็นถงึทศันคติของสงัคมท่ีเช่ือมโยงคนอ้วนเข้ากบัอาหาร  

โดยเช่ือวา่คนอ้วนเห็นแก่กิน หมกมุน่แตเ่ร่ืองอาหาร   ความอ้วนเป็นความบกพร่องทางด้านพฤติกรรมและร่างกายอนั

เน่ืองมาจากการบริโภคมากเกิน   “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)   จากประโยคท่ีจัสมินถกูลกูสาวตอ่วา่ดงักลา่วนัน้ตอกยํา้ให้เห็นถงึ

ทศันคติด้านลบท่ีสงัคมมีตอ่คนอ้วน   ทวา่ ผู้แตง่ได้เผยให้เห็นความย้อนแย้งและมายาภาพของสงัคมทนุนิยมท่ีเน้น

การบริโภคแตก่ลบัไมต้่องการให้คนอ้วนและยงักําหนดปริมาณการบริโภคของคนในสงัคม “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)    จากตวัอย่างสะท้อนให้เห็นถงึกลวิธีในการกําหนดขอบเขตการ

บริโภคของคนในสงัคมทนุนิยมและบริโภคนิยม  อคตินิยมเก่ียวกบัความอ้วนเป็นผลผลิตจากกระบวนการควบคมุทาง

สงัคม  โดยสร้างมายาคติความงามชีใ้ห้เห็นวา่ความอ้วนเป็นสิ่งไมดี่  ในขณะเดียวกนัก็กระตุ้นให้คนบริโภคสินค้าท่ีไม่

ทําให้อ้วนเพ่ิมมากขึน้   

จะเห็นได้วา่ความอ้วนถกูหยิบยกขึน้มาเป็นประเดน็ปัญหาสาํคญัของผู้หญิงในสงัคมเมือง ซึง่ความเป็นเมือง 

(urbanization) ชีใ้ห้เหน็ถงึวิถีชีวิตท่ีต้องดิน้รน ต้องตอ่สู้กบัสภาพเศรษฐกิจในสงัคมท่ีขบัเคลื่อนด้วยระบบทนุนิยมท่ี

เน้นการบริโภค  รูปลกัษณ์และปัจจยัภายนอกถือสิ่งท่ีช่วยสง่เสริมสถานภาพทางสงัคม   เรือนร่างถกูแปรเปลี่ยนเป็น

ทัง้ทนุทางกายภาพและอํานาจท่ีผู้หญิงใช้ในการตอ่รองทางสงัคม          ดงันัน้การมีเรือนร่างตามแบบอดุมคติความ

งามจงึเปรียบเสมือนกบัการเลือกใช้สินค้าท่ีมีย่ีห้อราคาแพงท่ีมกัจะมีระดบัความน่าเช่ือถือสงู   เป็นท่ียอมรับ   และ

ได้รับความเช่ือมัน่ใน “คณุภาพ” จากคนสว่นใหญ่ในสงัคม  เป็นเคร่ืองมือช่วยสร้างโอกาสทางสงัคมให้กบัผู้หญิง   

เช่นนัน้การมีรูปลกัษณ์ตามแบบอดุมคติความงามจงึถือเป็นเร่ืองจําเป็น  เพราะคณุคา่ของปัจเจกบคุคลถกูประเมิน
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จากภายนอกเป็นสําคญั ดงัเห็นได้จากในฉากท่ีเพ่ือนในสํานกัพิมพ์พดูกบัจัสมินวา่  “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” นัน้สื่อให้เห็นถงึลกัษณะของสงัคม

บริโภคนิยมท่ีต้องถกูตรวจสอบและจบัจ้องอยู่ตลอดเวลา    ในแง่หนึง่ อดุมคติความงามนัน้เป็นสิ่งท่ีเอือ้ประโยชน์

ให้กบัระบอบปิตาธิปไตย (patriarchy) กลา่วคือความสวยงามเป็นไปเพ่ือดงึดดูความสนใจจากเพศชายเป็นหลกั  

ดงันัน้การนําเสนอภาพตวัละครหญิงอ้วนท่ีชํา้รักเน่ืองจากสามีนอกใจจงึเป็นการเน้นยํา้มายาคติความงามภายใต้

ระบอบปิตาธิปไตยอนัสง่กระทบตอ่ผู้หญิงได้ชดัเจนมากย่ิงขึน้     
ตัวละครหญิงอ้วน การวิพากษ์สังคมยุคทุนนิยมและบริโภคนิยม 

การนําเสนอภาพของผู้หญิงอ้วนในฐานะของตวัละครเอกของนวนิยายนัน้ แสดงให้เห็นถงึความท้าทายตอ่

อํานาจและมายาคติความงามทางสงัคมท่ีมองความอ้วนและผู้หญิงอ้วนในด้านลบ     จะสงัเกตได้วา่ในนวนิยายเร่ือง 

How to Cook a Tart  นีผู้้หญิงอ้วนได้รับบทบาทเป็นตวัละครฝ่ายดี (good character) มีความมัน่ใจในตนเอง  

ฉลาดหลกัแหลม  มีความคิดเป็นของตนเอง  และถงึแม้วา่จะได้รับการดถูกูเหยียดหยามจากคนในสงัคม และถกู

ปฏิบติัตอ่ในทางท่ีไมดี่และไมใ่ห้เกียรติ กไ็มไ่ด้ทําให้ลกัษณะนิสยัของตวัละครหญิงอ้วนเปลีย่นแปลงไป กลบัตอ่สู้ เพ่ือ

เรียกร้องสิทธิและตอ่รองกบัอคตินิยมท่ีสงัคมมีตอ่ความอ้วน “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)   จะเหน็วา่ตวัละครไมไ่ด้ยอมจํานนตอ่ข้อกําหนดทางสงัคมท่ีมองวา่ความอ้วนเป็นสิ่งไมดี่  การ

เพียรพยายามในการเรียกร้องสิทธิสง่ผลทําให้ท้ายท่ีสดุได้รับการยอมรับจากสงัคมและประสบความสําเร็จในชีวิต 

ตรงกนัข้ามกบัตวัละครทน่ีา ผู้หญิงผอมท่ีได้รับบทบาทเป็นตวัร้าย (evil character) ขาดความมัน่ใจในตนเอง  เพราะ

ถงึแม้จะมีรูปร่างผอมบางกลบักลวัสายตาจากคนอ่ืน จงึมีความระแวงตลอดเวลาด้วยกลวัวา่คนอ่ืนจะมองวา่ตนอ้วน 

อาทิเช่น  การควบคมุอาหารตลอดเวลา ไมก่ล้ากินเยอะในท่ีสาธารณะ  หรือการสอ่งกระจกและชัง่นํา้หนกัเป็นประจํา

เพ่ือตรวจสอบเรือนร่างของตนเอง เป็นต้น  อีกทัง้ยงัมีอปุนิสยัท่ีขาดศีลธรรมจรรยา โดยการไปเป็นชู้กบัสามีของคนอ่ืน 

การนําเสนอภาพตวัละครหญิงดงักลา่วท่ีขดัแย้งกบัทศันคติของสงัคมกระแสหลกัโดยสิน้เชิงนัน้เป็นการวิพากษ์เสียดสี

สงัคมภายใต้มายาคติความงามท่ีมกัจะยกย่องเชิดชคูวามผอมวา่เป็นความดีงาม  แตก่ลบัตอ่วา่ความอ้วนว่าเลว

ทรามและเป็นภยัตอ่สงัคม   การนําเสนอภาพตวัละครหญิงผอมสวยแตไ่ร้ซึง่ศีลธรรมนัน้ แสดงให้เห็นถงึวตัถปุระสงค์

ของนกัเขียนนวนิยายท่ีต้องการชีใ้ห้เหน็ถงึประเดน็เก่ียวกบัความงามท่ีสงัคมใช้ตดัสินผู้หญิงแตเ่พียงเปลือกนอก  

เบือ้งหน้าของความผอมและความสวยงามท่ีคนสว่นใหญ่หลงใหลได้ปลืม้นัน้ แท้ท่ีจริงแล้วกลบัซอ่นเร้นความเลว

ทราม ความน่ารังเกียจ ไร้ยางอายไว้ภายใน 

การนําเสนอภาพการฆาตกรรมอย่างโหดเหีย้ม และการท่ีศพถกูชําแหละออกเป็นชิน้ๆนัน้ สะท้อนภาพความ

รุนแรงและโหดร้ายท่ีแอบแฝงอยู่ในสงัคมระบบทนุนิยมและบริโภคนิยม “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)    การบรรยายภาพศพของทน่ีาในสภาพนอนจม
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กองเลือดโดยท่ีมีขนมช็อกโกแลตบราวน่ียดัอยู่ในปากนัน้ เป็นการเสียดสีประชดประชนัสงัคมทนุนิยมและบริโภคนิยม

ท่ีรังเกียจความอ้วนแตก่ลบัต้องการให้บริโภคมากๆ ในขณะเดียวกนัสงัคมก็ประกอบสร้างมายาคติความงามท่ียดั

เยียด (stuffed) คา่นิยมความผอมและอคติเก่ียวกบัความอ้วนให้กบัผู้หญิง  เพ่ือใช้เป็นกลวิธีลวงหลอกให้คนบริโภค

สินค้าอย่างไมมี่ท่ีสิน้สดุ   การท่ีฆ่าและชําและศพตวัละครหญิงผอมด้วยนํา้มือตวัละครหญิงอ้วนยงัสื่อให้เห็นถงึ

อารมณ์ความรู้สกึอดัอัน้และเก็บกดของผู้หญิงอ้วนท่ีต้องตกอยูภ่ายใต้คา่นิยมความผอมบาง อีกทัง้ยงัเป็นการตีแผ่

ความจอมปลอมของความผอม   ตวัละครหญิงผอมท่ีถกูมองวา่สวยและดีงามนัน้แท้ท่ีจริงแอบแฝงไว้ด้วยความชัว่ช้า     

อนึง่  การนําศพไปทําเป็นอาหารนัน้สื่อให้เห็นถงึประเดน็การกินเนือ้มนษุย์ (Cannibalism)  ท่ีสะท้อนภาพความ

รุนแรงในสงัคมทนุนิยม    แมคแคนเนลกลา่วถงึประเดน็การกินเนือ้มนษุย์ (Cannibalism)  วา่  

“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)   

ตามทศันะของแมคแคนเนล  การกินเนือ้มนษุย์ด้วยกนัเอง (Cannibalism)  เป็นอปุมาท่ีใช้สือ่ให้เห็นถงึความ

รุนแรง การเข่นฆ่า  และหํา้หัน่เพ่ือนมนษุย์ด้วยกนั   เพ่ือมุง่ผลประโยชน์ในการครอบครองทางเศรษฐกิจในสงัคมทนุ

นิยม  ซึง่เป็นสงัคมท่ีเอารัดเอาเปรียบ  แก่งแย่งชิงดี  และมุง่แสวงหากําไรให้ได้มากท่ีสดุจากการขดูรีดผู้ ท่ีออ่นแอหรือ

มีสถานภาพท่ีด้อยกวา่ทางสงัคม   จะเห็นได้วา่การนําเสนอภาพตํารวจเป็นผู้ กินสตท่ีูทําจากเนือ้คนนัน้เป็นอปุมาใช้

วิพากษ์เสียดสีประชดประชนัระบอบทนุนิยมและบริโภคนิยม   โดยท่ีตํารวจเป็นภาพแทนของอํานาจรัฐหรือผู้ มีอํานาจ

ทางสงัคม (authority) ท่ีมุง่เอารัดเอาเปรียบ แสวงหาแตผ่ลประโยชน์และกําไร แก่งแย่งชิงดี ขดูรีด และเปิดโอกาสให้

คนเข่นฆ่าคนด้วยกนัเอง    อีกทัง้ตํารวจก็เป็นเพศชายกินสตเูนือ้ท่ีทําจากร่างของผู้หญิงย่ิงสื่อให้เห็นถงึการบริโภคท่ี

เช่ือมโยงเก่ียวกบัประเดน็เร่ืองเพศภายใต้ระบอบปิตาธิปไตยทนุนิยมได้อีกทางหนึง่ด้วย 

How to Cook a Tart  เป็นนวนิยายชิคลิตท่ีผู้แตง่เลือกนําเสนอเร่ืองราวโดยใช้การฆาตกรรมอนัโหดเหีย้ม

เพ่ือเสียดสีประชดประชนัสงัคมทนุนิยมท่ีโหดร้ายและป่าเถ่ือน  อีกทัง้ยงัชีใ้ห้เหน็ถงึการท่ีผู้หญิงตกเป็นเหย่ือมายาคติ

ความงามของสงัคมท่ีสร้างขึน้เพ่ือเอือ้ประโยชน์ตอ่วฒันธรรมการบริโภคภายใต้ระบอบแนวคิดแบบปิตาธิปไตย  ดงั

เห็นได้จากการท่ีตวัละครหญิงสว่นใหญ่ในเร่ืองหมกมุน่อยู่กบัคา่นิยมความผอม  รังเกียจความอ้วน อีกทัง้ศพของตวั

ละครยงัถกูกินด้วยตวัละครท่ีเป็นเพศชาย   การนําเสนอภาพตวัละครเอกหญิงอ้วนท่ีไมย่อมจํานนตอ่การถกูดถูกู

เหยียดหยามท่ามกลางสงัคมท่ีมีอคติตอ่ความอ้วนเป็นการโต้กลบัคา่นิยมความงาม  “Food didn’t kill people, for 

God’s sake, people killed people with their harping, and criticizing, and careful living.” (Killham, 2002:2)  

ทศันคติเก่ียวกบัความอ้วนและความผอมนัน้เป็นผลผลิตหนึง่ของกระบวนการทางสงัคมในระบอบทนุนิยมและบริโภค

นิยมท่ีมุง่ให้เกิดการบริโภคสินค้ามากขึน้ 
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สรุป 

 นวนิยายชิคลิตเร่ือง How to Cook a Tart  วิพากษ์เสียดสีมายาคติความงามในบริบทของสงัคมทนุนิยม

และบริโภคนิยมตะวนัตก ผ่านการนําเสนอภาพตวัละครเอกเป็นหญิงอ้วนและการบรรยายเนือ้หาแนวฆาตกรรมอนัน่า

สยดสยอง สื่อให้เหน็ถงึความรุนแรงและความโหดร้ายในสงัคมทนุนิยมและบริโภคนิยมภายใต้ระบอบปิตาธิปไตย  

สง่ผลให้ผู้หญิงตกเป็นเหย่ือของคา่นิยมความผอม  เกลียดชงั  และเข่นฆ่ามนษุย์ด้วยกนั 
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