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บทคัดยอ 
 

การคนควาแบบอิสระในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอัตลักษณทางเพศสภาพ และพ้ืนท่ี
ของหญิงรักหญิงในส่ือนวนิยาย จํานวน 5 เร่ือง  

ผลการวิจัยพบวา  อัตลักษณทางเพศสภาพของตัวละครทั้ง 5 เร่ือง เปนเพศสภาพของหญิง
รักหญิงท่ีเลือกรักผูหญิง ผานความรูสึก ความรู รสนิยมเร่ืองเพศ และความรัก บุคลิกภาพการแสดง
ออกเปนแบบผูหญิงธรรมดาท่ีมีบุคลิกภาพดี มีความเปนผูนํามีหนาท่ีการงานที่ดี มุงม่ันจริงจังกับ
การทํางาน  ยอมรับในเพศหญิงของตัวเอง และปฏิเสธการเปนผูชาย  มีความรักท่ีม่ันคง จริงใจ และ
ซ่ือสัตย ท่ีสําคัญ มีความเขาใจซ่ึงกันและกันเนื่องจากเปนเพศเดียวกัน   

สวนพื้นท่ีทางสังคมของหญิงรักหญิง ประกอบดวย พื้นท่ีสวนตัว เชน บาน หองพัก สวน
ใหญครอบครัวไมยอมรับ และตองใชเวลาในการเปล่ียนทัศนคติ  สังคมเพ่ือนเปนพื้นท่ีท่ีสามารถ
เปดเผยตัวตนไดมากท่ีสุด   

นวนิยายทั้ง 5 เร่ือง สะทอนทัศนคติ และคานิยมทางสังคมท่ีวา ความรักของหญิงรักหญิง
หรือเพศท่ีสาม เปนความรักท่ีสวยงามและบริสุทธ์ิรูปแบบหนึ่ง ท่ีไมตางจากความรักของหญิงชาย  
ทุกคนมีคุณคาในความเปนมนุษยเชนเดียวกัน และมีสิทธ์ิเลือกมีพฤติกรรมการแสดงออกดานความ
รัก หรือบุคลิกภาพตามประสบการณและรสนิยมสวนบุคคล ฉะนั้น สังคมจึงไมควรตีตราวาพวกเขา
เปนคนผิดปกติหรือแปลกแยกจากสังคม และ ความรักของชายหญิง ไมไดเปนตัวแทนของความสุข
ท่ีแทจริงของความรัก หรือเปนความรักในรูปแบบเดียวที่สมบูรณแบบท่ีสุด   
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ABSTRACT 

The objective of this independent study was to study gender identity and space of  female 
homosexual in 5 novel books. 

The result found that the gender identity of the characters from 5 novel books had a 
characteristic on female decided to fall in love with female through their feeling, knowledge, 
sexuality style, and love. The posture was ordinary female, which is good looking, good position 
and working hard, respect on their feminism and refuse to be a guy. Security in love, honesty, 
trustable and the important was the understanding to each other because of the same sex.   Social 
space of female homosexual consisted of private area such as home, bedroom. Most of them, their 
family did not understand and not accept what they were and needed to take a time to change their 
attitude. When they were among their friend, it was the most self-opening area that they could 
have.  
 From the 5 novels reflected the social attitude and social value that love of female 
homosexual or third sex was the one of beautiful and pure love that not different from male and 
female. Everybody had a value of humanity and have a right to choose how to show of on their 
love or their characteristic from their experience and style. Thus, society should not blame them 
to be an abnormal people or separate them from the society. Also ordinary male and female love 
is not the representative of real love or a perfect love. 


