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บทคัดยอ 
 

 การคนควาแบบอิสระท่ีเขียนข้ึนในคร้ังนี้มีความสัมพันธกับการสนับสนุนพลังสตรีนิยมใน
ยุคหลังสมัยใหม เปาหมายหลักของการศึกษาคร้ังนี้คือ 1) เพื่อศึกษาวาคารเธอรไดบรรยาย
ภาพลักษณสตรีในแบบเดิมและภาพลักษณของสตรีสมัยใหมอยางไร 2) เพื่อแสดงใหเห็นภาพของ
สตรีนิยมในยุคหลังสมัยใหมท่ีลุกข้ึนตอตานการถูกกดข่ีซ่ึงวิเคราะหไดจากลักษณะการเขียนแบบ
ผสมผสานเร่ืองจริงกับจินตนาการ 3) เพื่อแสวงหาความหมายท่ีซอนอยูของคารเธอรเม่ือเขียนถึง
ความรักการแตงงานและสัมพันธภาพระหวางบุรุษและสตรี เพื่อท่ีจะแสวงหาคําตอบคารเธอรได
แสดงใหเห็นถึงศิลปะของการแสดงออกดวยการใชภาษายุคหลังสมัยใหมผสมผสานกันกับลักษณะ
การเขียนแบบผสมผสานเรื่องจริงกับจินตนาการเพื่อทลายภาพของเทพนิยายสมัยเกาท่ีสตรีถูกกดข่ี
โดยบุรุษและเปล่ียนภาพลักษณของสตรีท่ีลุกข้ึนมาตอตานการถูกกดขี่จากเพศชาย  โดยเสนอผาน
หารูปลักษณคือ   1) ผานนิยายปรัมปรา   2) ผานส่ิงท่ีเกิดจากการเนรมิตสราง   3) ผานสัญลักษณ   
4) ผานการสลับบทบาท และ 5) ผานภาพโป  

การวิเคราะหจากการศึกษาในคร้ังนี้ไดพบวา 

ประการท่ีหนึ่ง   การถูกกดข่ีของสตรียุคหลังสมัยใหมท่ีเขียนในนิยายปรัมปราแสดงใหเห็นวาสตรีนั้น  
ได มีการตอต านพลัง อํานาจของบุ รุษ ต้ังแต ยุ คแรกของประวั ติศาสตรของมนุษยชา ติ
นิยายท่ีวานี้ไดแสดงความเหมือนของนางเอวาและนางแพนโดราท่ีมีแตความอยากรูอยากเห็นติดตัว
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มา ผลท่ีตามมาคือ  สตรีไดปฎิเสธอํานาจของบุรุษโดยอาศัยเร่ืองความอยากรูอยากเห็นของสตรี  
คารเธอรไดประยุกตเร่ืองนี้เขากับการท่ีนางเอวาและนางแพนโดราท่ีถูกกลาวโทษโดยบุรุษวาเปน  
ผูท่ีนําความช่ัวรายและความตายมาสูมนุษยชาติมาช้ีใหเห็นภาพลบของบุรุษบาง 

ประการท่ีสอง จากการเนรมิตรสราง เชน ปราสาท ความมืดและปาไมลึกลับถูกใชเปนตัวทําลายลาง
อํานาจของบุรุษส่ิงท่ีเกิดจากการเนรมิตสรางตาง ๆ นี้อาจเปนกับดักท่ีหลอกลอใหสตรีถูกกักขังไป
ตลอดชีวิตของเธอ แทนท่ีจะเปนอัครสถานในฝนสําหรับสตรีเหมือนในเทพนิยายท่ัว ๆ ไป  

ประการท่ีสาม สัญลักษณเชนหุนยนตสาวรับใช ดอกกุหลาบสีแดงและมาไดถูกใชใหเปนเคร่ืองมือ
ทําลายบาทบาทของชายท่ีควบคุมหญิง การใชสัญลักษณทําใหไดเห็นภาพของการแบงแยกและการ
มีอํานาจเหนือกวากันระหวางบุรุษและสตรีหรือระหวางบิดาและบุตรสาว การใชสัญลักษณเปนการ
บอกใหบุรุษรูวาอํานาจของตนไดถูกถอดถอนไปหมดแลวและทําใหเห็นภาพลักษณใหมของสตรี 
งานนี้เปนการเตือนสตรีใหเปนผูท่ีกลามีบทบาทมิใชเปนผูนิ่งเฉยนอกจากนี้สัญลักษณตาง ๆ ยังเปน
ตัวแทนของพลังสตรีและการปลดปลอยสตรีใหเปนอิสระ อีกท้ังสตรียังมีบทบาทเทาเทียมกับบุรุษ
ในฐานะผูนําครอบครัวและการเปนพระเอก 

ประการท่ีส่ี ดวยการประยุกตเร่ืองจริงกับจินตนาการ คารเธอรสลับบทบาทระหวางบุรุษและสตรี
เพื่อแสดงใหผูอานไดเห็นและเขาใจวาบุรุษจะรูสึกอยางไรถาตองตกอยูในฐานะสตรี ใน
ขณะเดียวกันนางเอกจากเร่ืองท่ีคารเธอรเลาจะมีพฤติกรรมเยี่ยงบุรุษเปนการบอกใหรูวาสตรี
ตองการทําลายลางอํานาจของบุรุษ เพราะวาสตรีเหลานี้กําลังเรียกรองสิทธิเพื่อใหสตรีไดมีความ
เสมอภาคกับบุรุษ 

ประการสุดทาย ภาพโปเปนเคร่ืองมือชนิดหนึ่งท่ีคารเธอรใชในงานเขียนควบคูไปกับการสลับ
บทบาท ซ่ึงถือวาเปนสวนท่ีสําคัญมากในการนําเสนอภาพลักษณของเรือนรางสตรีท่ีถูกบุรุษกดข่ี
ขมเหง ภาพโปและการสลับบทบาทผสมผสานกับการใชเร่ืองจริงผสมจินตนาการไมเพียงแตทําให
ผูอานคนพบการถูกกดข่ีสตรีในหลายรูปแบบเทานั้นยังแสดงใหเห็นถึงการตอตานอํานาจบุรุษใน
การที่สตรีพยายามท่ีจะเปล่ียนสถานภาพท่ีถูกกดข่ีใหเปนสถานภาพการตอตานอํานาจบุรุษ 

  ผลงานของคารเธอรไมเพียงแตเปดโปงการกระทําท่ีไมดีของบุรุษตอสตรี ท้ังยังส่ือ
ความหมายที่ซอนอยูใหเห็นถึงนิยามใหมของความรัก   การแตงงาน   และสัมพันธภาพระหวาง
บุรุษและสตรีในทางบวกโดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือมีการสลับบทบาท  คารเธอรไดนําเสนอเร่ืองความ
เทาเทียมกันของคนเราทุกคนซ่ึงเปนลักษณะสําคัญท่ีสุดของสตรีนิยมในยุคหลังสมัยใหมซ่ึงไม
เพียงแตทําใหเห็นความเทาเทียมกันของบุรุษและสตรีเทานั้นแตยังชวยใหบุรุษไดปรับเปล่ียน
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บทบาทของตนเองจากการเปนพอ เปนพี่ เปนนอง เปนสามีมาเปนเพื่อนไดในขณะเดียวกัน 
นอกเหนือจากนี้ งานเขียนเกี่ยวกับสตรีนิยมในยุคหลังสมัยใหมนี้ยังชวยช้ีแนะวาท้ังสตรีและบุรุษจะ
อยูดวยกันไดอยางกลมเกลียวถาเพียงแตบุรุษนั้นหยุดกดข่ีและครอบงําสตรี 
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ABSTRACT 

 
 This independent study was written in relevance to female empowerment in 

the postmodern period.  The purposes of the study were 1) to investigate how Carter 

proposes new images of women, 2) to demonstrate Carter’s postmodern feminist 

subversion through the use of magic realism and 3) to find out Carter’s hidden 

messages and meanings of love, marriage and relationships between men and women.  

In order to search for the answers, the art of postmodern deconstruction through 

postmodern language together with the application of magic realism is used to 

amalgamate the traditional fairy tales on which Carter bases her stories.  All these 

instruments helped dismantle the traditional belief about female submission to the 

patriarchal power and proposed new images of women through their subversion in 

five aspects, that is by applying the following: 1) the use of Myths, 2) Magic 

Elements, 3) Symbolism, 4) Role Reversal and 5) the use of Pornography.  The 

analysis of this study is hereafter shown. 

First, the postmodern feminist subversion through myths revealed that 

women’s rebellion against men’s power has existed since the beginning of human 

history.  Eve and Pandora in myths reflected women’s curiosity, resulting in 



  

viii 

 

disobedience to men’s power.  Using the same concept of women’s curiosity, Carter 

applied the similar consequences, the punishments from men, as a means to uncover 

the negative images of men while Eve and Pandora were blamed as being the bad 

women bringing all evils and mortality to mankind. 

 Second, magic elements, such as magic castles, darkness and mysterious 

woods were used to subvert men’s authority.  All these magic elements were 

portrayed as patriarchal pitfalls where women would be imprisoned for the rest of 

their lives rather than as the dream places for women as portrayed in conventional 

fairy tales.  

Third, symbols such as machine maid, roses, and horses were used to subvert 

men’s control.  The use of symbolism presented the idea of discrimination and 

superiority between men and women or fathers and daughters.  These warning signs 

especially for women were used to dismantle men’s power and simultaneously 

presented new images of women.  They stimulated women to be active rather than 

passive.  Furthermore, several of these symbols represent women’s strength and 

liberation.  Women assumed men’s roles as breadwinners and heroes. 

Fourth, by applying magic realism, Carter was able to exchange gender roles.  

In other words, role reversal was used as a means to help the readers comprehend how 

men would feel if they were in women’s shoes.  The fact that Carter’s female 

protagonists possess male characteristics suggests that women want to subvert men’s 

power and assert their rights, enabling them to be equal to men.  

Finally, Carter’s pornographic scenes, especially when used in conjunction 

with role reversal, played the crucial parts on the images of women’s body oppressed 

by men.  The pornographic scenes together with the help of role reversal through 

magic realism enable the readers not only to uncover several forms of female 

oppression afflicted by men, but also for women, to resist male power through an 

attempt to transform the site of women’s oppression to the site of their resistance. 

 Carter’s text not only uncovered men’s mistreatment of women but also 

presented her underlying messages and meanings of love, marriage and relationships 
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between men and women in positive ways.  Particularly, through the use of the role 

reversal, Carter proposed the idea of egalitarianism, the core of postmodern feminism, 

which not only promoted equality between men and women but also offered a new 

agenda for men to be able to play the role of father, brother and husband as well as 

friend.  In addition to this, the portrayal of Carter’s postmodern feminist subversion 

suggested that both women and men could live harmoniously together in this world if 

men merely stop oppressing and dominating women.  

 


