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บทคัดย่อ 

เร่ืองเลา่ความเจ็บป่วยคือเร่ืองเลา่ท่ีผู้ ป่วยสร้างขึน้เพ่ือใช้ในการนําเสนอตวัตนของผู้ ป่วย ในการอ่านเร่ือง 

Unbearable Lightness A Story of Loss and Gain ของ Portia De Rossi ทําให้ผู้อ่านได้เข้าใจประสบการณ์

ส่วนตัวของผู้ หญิงท่ีป่วยด้วยโรคกลัวอ้วน (anorexia) ในขณะท่ีสังคมแบบชายเป็นใหญ่ไม่ให้ความสนใจ

ประสบการณ์สว่นตวัของผู้ ป่วยเหลา่นี ้ซึง่เป็นการปิดทบัเสียงของพวกเธอ อย่างไรก็ตามในเร่ืองเลา่ความเจ็บป่วย

ผู้อ่านจะได้ยินเสียงของผู้ ป่วยผ่านการวิพากษ์วิจารณ์วาทกรรมและมายาคติต่างๆ ท่ีสงัคมแบบชายเป็นใหญ่

สร้างขึน้มาเพ่ือกดข่ีผู้หญิง งานวิจยัชิน้นีเ้ป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ ผ่านการวิเคราะห์ตวับทโดยมีทฤษฏีมารองรับ

ในการวิเคราะห์ ซึ่งแนวคิดท่ีหยิบยกมาใช้ในการวิเคราะห์ตวับทคือเร่ืองเล่าในฐานะเคร่ืองมือในการประกอบ

สร้างตวัตนและมายาคติความงาม 

 

Abstract 

 Illness narratives are narratives that patients write to represent themselves. Reading and 

analyzing the story Unbearable Lightness A Story of Loss and Gain by Portia De Rossi help readers 

to understand a personal experience of a woman with anorexia. The patriarchal society, on the other 

hand, doesn’t pay attention to a woman’s personal experience because it’s a way to silence woman’s 

voice. However, through an illness narrative readers will hear her voice which criticizes the discourses 

and myths that the patriarchal society uses to oppress women. This research is a qualitative analysis 

to which the theories of narrative as a tool of identity construction and beauty myth are applied. 

 

Key words: illness narrative, anorexia, beauty myth, thinness 
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คาํนํา 

เร่ืองเลา่เก่ียวกบัความเจ็บป่วยท่ีผู้คนรู้จกัสว่นมากมกัมาจากเสียงของผู้ ท่ีอยู่ในวงการแพทย์ ซึง่เป็นเสียง

ของผู้ ท่ีมีอํานาจทางสงัคม  และเร่ืองเลา่ทางการแพทย์ท่ีเก่ียวกบัความเจ็บป่วยสว่นใหญ่เป็นเร่ืองของเชือ้โรคและ

วิธีการรักษา ในขณะเดียวกนัผู้ ป่วย ผู้ ท่ีไม่มีอํานาจทางสงัคม กลบัรู้สึกว่าตวัตนของพวกเขาหายไปในเร่ืองเล่า
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ทางการแพทย์ ทางเดียวท่ีตวัตนและเสียงของพวกเขาจะเป็นท่ีรับรู้และได้ยินคือการสร้างเร่ืองเล่าความเจ็บป่วย 

ดงันัน้เร่ืองเลา่ความเจ็บป่วยจึงเป็นเร่ืองเล่าท่ีผู้ ป่วยสร้างขึน้เพ่ือใช้ในการนําเสนอตวัตนของพวกเขา (Garros C. 

and Mattingly, 2000) ในเร่ืองเล่าความเจ็บป่วย ผู้อ่านจะได้ยินเสียงของพวกเธอผ่านการวิพากษ์วิจารณ์วาท

กรรมและมายาคติตา่งๆ ท่ีสงัคมแบบชายเป็นใหญ่สร้างให้กบัผู้หญิง  

ใน Unbearable Lightness A Story of Loss and Gain พอร์เทีย เดอ รอสซี (Portia De Rossi) ได้

วิพากษ์วาทกรรมและมายาคติตา่งๆ ท่ีสงัคมแบบชายเป็นใหญ่สร้างขึน้ ในแง่หนึง่เร่ืองเลา่จงึเป็นเคร่ืองมือท่ีทําให้

เสียงของเธอในฐานะผู้ ป่วยเป็นท่ีได้ยิน (Garros C. and Mattingly, 2000) เป็นการเปิดเผยตวัแก่สงัคมว่าเธอ

ไมไ่ด้เป็นผู้ ป่วยท่ีถกูกระทํา (passive) ในงานวิจยัชิน้นี ้ผู้ วิจยัได้หยิบยกมา 2 ประเด็นท่ีพอร์เทียวิพากษ์ผ่านเร่ือง

เล่าของเธอ ได้แก่ วาทกรรมการดูแลควบคุมร่างกายและวาทกรรมโรคอ้วน และอุดมคติความงาม ซึ่งวาท-

กรรมการดแูลควบคมุร่างกายและวาทกรรมโรคอ้วนซึง่เป็นวาทกรรมท่ีผลิตโดยการแพทย์สมยัใหม ่และอดุมคติ

ความงามท่ีเป็นผลผลิตของสังคมแบบชายเป็นใหญ่ถือเป็นปัจจัยสําคัญท่ีนําไปสู่การป่วยด้วยโรคกลัวอ้วน 

(anorexia) ในหมู่ผู้ หญิง พอร์เทียได้วิพากษ์และนําเสนอให้ผู้ อ่านได้เห็นว่าวาทกรรมเหล่านีส้่งผลกระทบต่อ

มมุมองท่ีผู้หญิงมีตอ่ตนเองและเรือนร่างของพวกเธออย่างไร  

 

อุปกรณ์ และวิธีการ 

งานวิจยัชิน้นีเ้ป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ ผ่านการสํารวจ และคดัสรรตวับท ในท่ีนีต้วับทคือบนัทกึความทรง

จําเร่ือง Unbearable Lightness A Story of Loss and Gain ของ พอร์เทีย เดอ รอสซี (Portia De Rossi) 

จากนัน้จึงทําการวิเคราะห์ตวับท (Text analysis) โดยมีทฤษฎีและข้อมลูท่ีค้นคว้ามารองรับในการวิเคราะห์ ซึง่

แนวคิดท่ีหยิบยกมาใช้ในการวิเคราะห์ตัวบทชิน้นีคื้อ เร่ืองเล่าในฐานะเคร่ืองมือในการประกอบสร้างตัวตน 

(Garros C. and Mattingly, 2000) และ มายาคติความงาม (Wolf, 1991) 

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

การวิพากษ์วาทกรรมการดูแลควบคุมร่างกายและวาทกรรมโรคอ้วน 

ใน พ.ศ. 2533 ซูซาน ซอนแทค (Susan Sontag) ได้กล่าวในหนงัสือของเธอ Illness as Metaphor and 

AIDS and Its Metaphor ว่า การดแูลร่างกายให้มีสขุภาพดีถือเป็นความรู้พืน้ฐานท่ีคนในสงัคมส่วนใหญ่เช่ือว่า

ปัจเจกแตล่ะคนรู้เป็นอย่างดี ผู้คนในสงัคมปัจจบุนัจงึเช่ือวา่ปัจเจกทกุคนรู้ดีว่าตนเองควรรับประทานอาหาร ออก

กําลงักาย หรือใช้ชีวิตอย่างไรเพ่ือให้ห่างไกลจากโรคภยัไข้เจ็บ วาทกรรมการดแูลสขุภาพและควบคมุร่างกายให้

แข็งแรง เช่น การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ หลีกเลี่ยงอาหารขยะท่ีมีไขมันสูง และออกกําลงักายอย่าง

สม่ําเสมอ เป็นต้น เหล่านีจ้ึงเป็นสิ่งท่ีหลายคนเช่ือว่าอยู่ในสามญัสํานึกของปัจเจกทุกคนว่าเป็นสิ่งท่ีต้องปฏิบัติ

ตาม ดงัท่ีปรากฏในเร่ืองเลา่ของพอร์เทีย เม่ือคนรู้จกัมาขอให้เธอบอกเคลด็ลบัในการควบคมุนํา้หนกั และควบคมุ

ตวัเอง พอร์เทียกลบัมองว่าการควบคุมตนเองเป็นเร่ืองท่ีสอนกันไม่ได้ เน่ืองจากมนัคล้ายกับสามญัสํานึกท่ีไม่

สามารถสอนกนัได้ “She thought I could teach her how to be disciplined, which was ridiculous. You 

can’t teach someone self-control any more than you can teach them common sense.” (De Rossi, 

2010: 161) 
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นอกจากนัน้วาทกรรมการดูแลควบคุมร่างกายยังทําหน้าท่ีเสมือนศีลธรรม“Self-control and self-

discipline over the body, both within and without the workplace, have become the new ethic.” 

(Lupton, 2003: 35)  และทําการลงโทษแก่ผู้ ท่ีทําผิดวินัยในเวลาเดียวกัน และเม่ือวาทกรรมการแพทย์ทําให้ 

“ความอ้วน” กลายมาเป็น “โรคอ้วน” ปัจเจกท่ีอยู่ในภาวะ “อ้วน” จึงถูกตีตราจากสงัคมว่าเป็นผู้ ท่ีไม่มีวินยั และ

ขาดการควบคมุร่างกาย (Lupton, 2003) การเป็นคนอ้วนจึงหมายถึงคนท่ีไม่มีวินยัในตนเอง ไม่สามารถควบคมุ

ตนเองได้ และเม่ือพอร์เทียเผลอตวัรับประทานหมากฝร่ังมากเกินไป เธอกล่าวโทษตนเองท่ีไม่สามารถควบคุม

ตวัเองได้ “How the hell was I not in control of the only thing I thought was possible to control in my life? 

I had been abducted. I was not in control…I’d lost control and I could do it again without warning. If I 

lost control again, I could get fat again.” (De Rossi, 2010: 176) 

ย่ิงไปกวา่นัน้ ตามความเช่ือทางศาสนาคริสต์ นิกายคาทอลิก ท่ีเช่ือวา่ ความตะกละเป็นหนึง่ในบาปทัง้ 7 

ประการ ดงันัน้ความอ้วนจงึสะท้อนถึงความบาปท่ีเกิดจากความตะกละ แนวคิดนีเ้ห็นได้ในเร่ืองเล่าของพอร์เทีย 

ท่ีเธอมองว่าคนตะกละหรือคนอ้วนก็คือปิศาจ “I wanted to show my mom that I’d finally conquered the 

demon.” (De Rossi, 2010: 189) ซึง่ในบทนีเ้ป็นตอนท่ีพอร์เทียต้องการอวดรูปร่างท่ีผอมบางของเธอให้แมเ่ห็น 

โดยปิศาจร้ายท่ีเธอสามารถพิชิตได้ในท่ีนีคื้อความอ้วน สําหรับพอร์เทียแล้ว คนอ้วนจึงเป็นคนท่ีขาดวินยั ยอมแพ้

ง่าย ตะกละ และทําอะไรตามสญัชาติญาณ ซึ่งในแง่นีค้นอ้วนจึงเป็นเหมือนสตัว์ท่ีทําอะไรตามสญัชาติญาณ 

ไมใ่ช่มนษุย์ 

Not eating them was incredibly difficult and by not eating them I had just proven to myself 

that I was stronger than my basic instincts, that I could deny them. I wouldn’t give in to the 

desire to eat, because after all, isn’t that what fat people do? They give in to desire? They 

know they shouldn’t eat the brownie, but they just can’t help themselves. (De Rossi, 2012: 

189) 

จงึเห็นได้วา่วาทกรรมการดแูลควบคมุร่างกายและวาทกรรมโรคอ้วนได้หยัง่รากลกึลงไปในความคิดของ

ผู้หญิง ส่งผลให้พวกเธอควบคุมการใช้ชีวิตของพวกเธออย่างเคร่งครัด ในเร่ืองเล่าของพอร์เทีย เธอได้กล่าวถึง

ประเด็นนีว้่าการป่วยด้วยโรคกลวัอ้วนของเธอนัน้แอบแฝงมากับวาทกรรมการดูแลควบคุมร่างกาย “I didn’t 

decide to become anorexic. It snuck up on me disguised as a healthy diet, a professional attitude.” 

(De Rossi, 2010: 277) จงึเห็นได้วา่วาทกรรมชดุนีใ้นแง่หนึ่งมีไว้เพ่ือควบคมุปัจเจกโดยเฉพาะผู้หญิง ทําให้พวก

เธอมกัรู้สกึผิดเม่ือตนเองไมไ่ด้ปฏิบติัตามระเบียบวินยัของสงัคม  

การวิพากษ์อุดมคตคิวามงามที่ปรากฏในสังคมแบบชายเป็นใหญ่ 

อดุมคติความงามในปัจจบุนันีเ้ป็นผลพวงของสงัคมแบบชายเป็นใหญ่ ผู้หญิงสวยในปัจจุบนัคือผู้หญิงท่ี

ผอมและมีรูปร่างดี อุดมคติความงามนีทํ้าให้ผู้หญิงส่วนมากวิตกกังวลเก่ียวกับเรือนร่างของพวกเธอ  มีการตัง้

ข้อสงัเกตว่า โรคกลวัอ้วนมกัเกิดกบัผู้หญิงในวยัท่ีพวกเธอเร่ิมเข้าสูส่งัคมภายนอก ซึ่งในท่ีนีห้มายถึงสงัคมแบบ

ชายเป็นใหญ่นัน่เอง (Brown and Jasper, 1993) เช่นเดียวกนักบัพอร์เทีย เม่ือครัง้แรกท่ีเธอเร่ิมต้นควบคุม

อาหารก็เป็นช่วงท่ีเธอมีอายุเพียง 12 ปีเท่านัน้ เธอเล่าว่าเธอได้ยินเสียงของผู้ชายตะโกนสัง่ให้เธอลดความอ้วน 

ควบคมุอาหารและออกกําลงักาย ซึง่สะท้อนให้เห็นวา่สงัคมแบบชายเป็นใหญ่นัน้ควบคมุผู้หญิงมากเพียงใด โดย
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พอร์เทียใช้คําว่า “sergeant” ซึง่มีความหมายว่า “ตํารวจ” สะท้อนให้เห็นถงึการควบคมุของอดุมคติความงามท่ี

เป็นผลผลิตของสงัคมแบบชายเป็นใหญ่ 

He doesn’t wait until I’m awake. He comes into my unconscious to find me, to pull me out. He 

seizes my logical mind and disables it with fear. I awake already panic-stricken, afraid I won’t 

answer the voice correctly, the loud, clear voice that reverberates in my head like an alarm 

that can’t be turned off. What did you eat last night? Since we first met when I was twelve he’s 

been with me, at me, barking orders. A drill sergeant of a voice that is pushing me forward, 

marching ahead, keeping time. (De Rossis, 2010: 3) 

นอกจากนัน้พอร์เทียยงัพดูถงึหุ่นโชว์ท่ีเห็นได้ตามห้างสรรพสินค้าวา่ เธอใช้หุ่นโชว์เหล่านัน้เป็นตวัชีว้ดัว่า

เธอผอมหรือไม ่ซึง่หุ่นโชว์เหลา่นีส้ะท้อนให้เห็นวา่อิทธิพลของสงัคมบริโภคนิยมและสงัคมแบบชายเป็นใหญ่มีผล

ตอ่ความรู้สกึนกึคิดของผู้หญิงมากเพียงใด มนัเป็นตวัชีว้า่ความงามแบบนีเ้ท่านัน้ท่ีเป็นอดุมคติและเป็นท่ียอมรับ 

“Mannequins represented the ideal form. By comparing myself to the mannequins, I could take an 

honest look at how I measured up to that ideal. But mostly I just liked to look at their thin, hard limbs.” 

(De Rossi, 2010: 159) อีกทัง้สื่อต่างๆ ซึง่เป็นผลผลิตของสงัคมแบบชายเป็นใหญ่ต่างพากนัสนบัสนุนอดุมคติ

ความงาม โดยการประโคมภาพของผู้หญิงผอม ซึง่พอร์เทียยงักลา่ววา่ “ข้อความ” เป็นสิ่งท่ีมีพลงัและอํานาจมาก

“…the written word is a powerful thing.” (De Rossi, 2010: 194) ในแง่ท่ีว่ามนัทําให้คนเราคิดว่าสิ่งท่ีมนัพูด

นัน้เป็นความจริง ซึ่ง “ข้อความ” ในท่ีนีเ้ธอหมายถึงสื่อ พอร์เทียกล่าวว่าสื่อนัน้มีอิทธิพลและบงการกําหนด

ความคิดของผู้หญิงว่าสิ่งไหนท่ีเรียกว่าสวย “It tells you what beauty is, that the face selling this product is 

a beautiful face.” (De Rossi, 2010: 115) นอกจากนัน้เธอยงัมองว่าสงัคมหมกมุ่นอยู่กบัแต่เร่ืองความผอม 

“Society is obsessed with being thin and a handful of actresses, me included, were showing them 

that with hard work, it was an achievable goal.” (De Rossi, 2010: 190) 

ย่ิงไปกวา่นัน้ อดุมคติความงามและมายาคติความผอมยงัทําให้ผู้หญิงในปัจจุบนัเช่ืออีกว่า หากพวกเธอ

ผอมและสวย พวกเธอก็จะได้มาซึง่ชีวิตท่ีสมบรูณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นความสุข ความสําเร็จในหน้าท่ีการงาน และ

เร่ืองความรัก ซึง่เหลา่นีเ้ธอต้องแลกกบัการทําร้ายสขุภาพร่างกายของเธอเอง  มายาคติความผอมจึงมีอิทธิพลต่อ

ความนึกคิดและจิตใต้สํานึกของผู้หญิงในปัจจุบันว่า ความผอมคือความสวย ความผอมคือความสําเร็จ ความ

ผอมคืออํานาจ และความผอมคือผู้หญิง (Brown and Jasper, 1993) ดงัท่ีพอร์เทียกลา่ววา่สงัคมทุกวนันีใ้ครๆ ก็

อดอาหารเพ่ือลดนํา้หนกักนัทัง้นัน้ และไม่มีเด็กสาวคนไหนท่ีไม่กงัวลเร่ืองรูปร่างของตวัเอง เพราะสงัคมทุกวนันี ้

กําหนดมาแล้ววา่ความสําเร็จของผู้หญิงขึน้อยู่กบัรูปร่างภายนอกของพวกเธอ ไมใ่ช่ท่ีความสามารถ 

But I didn’t need to be a model to surround myself with diet-obsessed unhealthy people. 

School was full of them. Suzanne’s shock made me think she lived in another world, an 

unrealistic world where teenage girls were happy with their bodies just the way God made 

them and nourished them with the home-cooked meals their mothers made so they could 

grow up to pursue a career knowing that what a girl accomplished was of far greater 

importance than how she looked. (De Rossi, 2010: 171) 
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พอร์เทียยังวิพากษ์ต่อว่าในขณะท่ีผู้หญิงพยายามไปให้ถึงอุดมคติความงามของสงัคม แต่ผู้ ชายกลับ

ประสบความสําเร็จในหน้าท่ีการงาน “The images of stick-thin prepubescent girls never should have has 

power over me…I squandered my brain and my talent to squeeze into a size 2 dress while my male 

counterparts went to work on making money, making policy, making a difference.” (De Rossi, 2010: 

287) การเปรียบเทียบนีทํ้าให้ผู้ อ่านเห็นว่าสังคมใช้มายาคติเหล่านีใ้นการปิดกัน้ไม่ให้ผู้ หญิงได้แสดง

ความสามารถท่ีแท้จริงของพวกเธอออกมา 

การท่ีสงัคมแบบชายเป็นใหญ่ให้คณุคา่กบัผู้หญิงท่ีสวยและผอมจงึทําให้ผู้หญิงรู้สกึผิดเม่ือตนเอง “อ้วน” 

เกินมาตรฐานสงัคม ส่งผลให้ผู้หญิงส่วนมากไม่พอใจในรูปร่างและความงามของตนเอง นาโอมิ วูลฟ์ (Naomi 

Wolf) กล่าวว่าความกลวัอ้วนส่งผลให้สขุภาพจิตของผู้หญิงเสื่อมโทรม พวกเธอมองไม่เห็นคณุค่าและความเป็น

ผู้หญิงของตนเอง (Wolf, 1991: 230) ซึง่จะเห็นได้ในตอนท่ีพอร์เทียเล่าถึงช่วงท่ีเธอมีนํา้หนกัตวัมากท่ีสดุในชีวิต 

เธอกล่าวว่าเธอรู้สึกไม่มั่นใจและน่าสมเพช ไม่ต้องการเป็นท่ีได้ยินหากแต่ต้องการหายตัวไปมากกว่า“I felt 

pathetic. I remember having so little self-esteem that I couldn’t talk loudly; I literally couldn’t make 

myself heard because I wanted to disappear. I didn’t want to be spoken to or looked at or 

acknowledged.” (De Rossi, 2010: 280) ดงันัน้ ความอ้วน ความผอม จึงเป็นตวักําหนดความมัน่ใจ อารมณ์ 

และการมองเห็นคณุค่าในตวัเองของผู้หญิง ดงัท่ีพอร์เทียเล่าว่านํา้หนกัตวัของเธอคือตวักําหนดอารมณ์ของเธอ 

มนักําหนดความรู้สกึพงึพอใจ ความรู้สกึประสบความสําเร็จ และกําหนดความรู้สกึว่าตนเองมีคณุค่ามากน้อยแค่

ไหน “My weight was my mood…I’d measured my accomplishments and my self-worth on that scale 

for my entire life…” (De Rossi, 2010: 88, 295) 

เห็นได้ว่าอคุมคติความงาม และมายาคติความผอม ได้แทรกซมึเข้าไปสู่ความเช่ือและความนึกคิดของ

ผู้ หญิงเป็นอย่างมาก ตามท่ีพอร์เทียกล่าวว่า การท่ีเธอต้องทําตัวให้ดูดี ไม่ว่าจะเป็นการดูแลรูปร่างและการ

แตง่หน้าให้สวย เธอไมไ่ด้ต้องการเป็นจดุเด่น เธอเพียงต้องการทําตวัให้เข้ากบัสงัคมรอบข้างเท่านัน้ นัน่หมายถึง

เธอไม่ต้องการเป็นคนนอก “I didn’t want to make a scene or stand out, I just wanted to fit in. I wanted 

everyone I met to think of me as quiet and professional.” (De Rossi, 2010: 36) การเป็นคนอ้วนสําหรับ

พอร์เทียและผู้หญิงสว่นมากจงึหมายถงึการเป็นคนท่ีสงัคมไมย่อมรับนัน่เอง 

 

สรุป 

 ในการอ่านและวิเคราะห์เร่ืองเล่าความเจ็บป่วยของพอร์เทีย เดอ รอสซี Unbearable Lightness A 

Story of Loss and Gain ทําให้ผู้ วิจยัและผู้อ่านได้เห็นว่า ผู้ ป่วยไม่ได้เป็นเพียงผู้ ป่วยท่ีรอรับการเยียวยารักษา

จากแพทย์ผู้ เช่ียวชาญเท่านัน้ แตใ่นการอา่นประสบการณ์สว่นตวัของเธอทําให้เห็นได้วา่ผู้ ป่วยก็มีความคิดเห็นต่อ

โรคและสงัคมเช่นกนั ดงัเช่นท่ีพอร์เทียได้ทําการวิพากษ์วาทกรรมเร่ืองการควบคมุและดแูลร่างกาย วาทกรรมโรค

อ้วน อุดมคติความงาม และมายาคติความผอม การวิพากษ์และท้าทายแนวคิดท่ีสงัคมแบบชายเป็นใหญ่สร้าง

ขึน้มานีเ้ป็นการทําให้สังคมเห็นตัวตนของเธอ ทําให้เสียงของเธอในฐานะผู้ ป่วยเป็นท่ีได้ยิน เร่ืองเล่าความ

เจ็บป่วยของพอร์เทียจึงไม่ได้เป็นเร่ืองของโรคร้าย แต่เป็นประสบการณ์เก่ียวกับสิ่งท่ีเธอสูญเสียไปและสิ่งท่ีเธอ

ได้รับจากการป่วยด้วยโรคกลวัอ้วน ดงัช่ือเร่ืองของเธอท่ีวา่ “A Story of Loss and Gain” 
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