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ฝรั่งและเมอืงไทย: ภาพผูหญิงไทยในนวนิยายตะวันตกรวมสมัย    
ดร.นพมาตร พวงสุวรรณ* 

 
 
บทคัดยอ 
 
 การสราง “จินตนาการ” ระหวางการเดินทางในเรื่องเลาการเดินทางของผูชายฝร่ังที่เดินทางมา

ทองเที่ยวในเมืองไทยในยุคการทองเที่ยวไทย มักใหความสําคัญกับเร่ืองราวของความสัมพันธระหวาง

ผูชายฝร่ังกับผูหญิงบารของไทยภายใตพื้นที่สถานบันเทิงยามคํ่าคืนในเมืองไทย  บทความนี้มุงศึกษาการ

สรางจินตนาการเร่ือง “ผูหญิงไทย” ในนวนิยายตะวันตกรวมสมัย (2532-2547)  โดยเนนความสัมพันธใน

ฐานะ “คูรัก” ผานตัวละครเอกผูชายฝร่ังที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในเมืองไทยกับตัวละครเอกผูหญิงบาร

ไทย      

 
Abstract  
 
 The “Imagining” during the traveling, portrayed in Travel writing of male Farangs 

traveled around Thailand in Thai tourism period, always emphasizes the relationship between 

male Farangs and Thai bar women taken place in the Thai nightlife entertainment.  This article 

aims to study the images of Thai women in contemporary Western novels (1989-2004) directly 

containing the romance relationship as “lovers” between Farang  heroes and the Thai heroines.      

          

     
ความนํา 
 
 ความเจริญหรือ “ความศิวิไลซ” ของโลกตะวันตกเปนตัวทําลายแรงกระตุนทางเพศของผูชาย

ตะวันตก(ผูชายฝร่ัง)หรือนักเดินทาง และส่ิงเหลานี้สามารถจะเติมเต็มและฟนฟูใหกลับคืนมาผานการ

เดินทางไปยังดินแดนอ่ืนๆ ที่ไมใชโลกตะวันตกเพราะเปนการเปดโอกาสใหความรูสึกและการรกระทํา

บางอยางที่ไมสามารถจะทําไดในบานเกิดไดยอนกลับคืนมา (Ryan Bishop และ Lillian Robinson ,1999: 

193-194)  ดังนั้น ผูชายฝร่ังจํานวนมากเลือกที่จะเดินทางมาทองเท่ียวในโลกตะวันออกหลากหลาย

ประเทศ  เมืองไทยก็เปนเปาหมายที่สําคัญสําหรับผูชายฝร่ังเหลานั้นที่ตองการจะแสวงหาส่ิงที่ขาดหาย

                                                 
*

 อ.ด. (วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ, 2552) 
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ตางๆ  ในบานเกิดดวยความหวังใหมในเมืองไทยโดยเฉพาะบริบทการทองเที่ยวไทยที่พยายามจะนําเสนอ

ส่ิงดึงดูดใจผานสถานที่ทางธรรมชาติที่สวยงาม โบราณวัตถุ ประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนผูหญิงไทย 

เปนตน     

 

 การเดินทางของผูชายฝร่ังที่เดินทางมาเพื่อแสวงหา “ความสุข” ในเมืองไทยไดเกิดข้ึนมาต้ังแตชวง

สงครามเวียดนามโดยเฉพาะทหารชาวอเมริกันที่เขามารบในเวียดนามและใชเมืองไทยเปนสถานที่พักผอน  

จากนั้นเปนตนมาเมืองไทยก็กลายเปนเปาหมายที่สําคัญของสถานที่ทองเที่ยวเพื่อแสวงหาความสุขของ

ผูชายฝร่ังเร่ือยมา  และโดยเฉพาะอยางยิ่งในป พ.ศ. 2530 เมืองไทยไดประกาศเปนป “แหงการทองเที่ยว

ไทย” หรือ Visit “Amazing Thailand”  ซึ่งรัฐบาลไดรณรงคเชิงรุกที่จะเชิญชวนนักทองเที่ยวจากทั่วโลกให

เดินทางมาทองเท่ียวหรือพักผอนในเมืองไทย  สถานบันเทิงยามคํ่าคืน และผูหญิงบารไทยก็กลายเปน

จุดเนนที่สําคัญที่จะสรางความสนใจใหกับนักทองเที่ยวโดยเฉพาะผูชายฝร่ังใหตัดสินใจเดินทางมา

ทองเที่ยวเพื่อแสวงหาความสุขและการพักผอนในเมืองไทย กันมากยิ่งข้ึน     

 

 หลังจากนั้นเปนตนมา จํานวนของนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในเมืองไทยโดยเฉพาะ

ผูชายฝร่ังก็มีจํานวนเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ   เมืองไทยและผูหญิงไทยจึงกลายเปนจุดหมายปลายทางสําหรับ

นักเดินทางผูชายฝร่ัง เพราะพวกเขาสามารถแสวงหาส่ิงที่สามารถมาตอบสนองสิ่งที่ขาดหายไปได เห็นได

อยางชัดเจนผานการนําเสนอภาพเมืองไทยและผูหญิงไทยในส่ือตาง ๆ โดยเฉพาะเว็บไซตที่เกี่ยวกับการ

ทองเที่ยวหรือการเขามาพักผอนในเมืองไทย ตางก็นําเสนอภาพเมืองไทยที่มีทุกส่ิงสรรพที่นักทองเที่ยว

สามารถจะสัมผัสได ไมวาจะเปนความต่ืนเตน การเผชิญกับความแปลกที่แตกตางไปจากตะวันตก  ตลอด

การนําเสนอภาพผูหญิงไทยที่เนนเร่ืองราวของความสัมพันธระหวางผูชายฝร่ังและผูหญิงไทยในฐานะ 

“คูรัก”  อีกทั้งการใหภาพผูหญิงไทยที่ยินดีและพรอมที่จะตอนรับผูชายฝร่ังดวยความเต็มใจ  ดังนั้น นัก

เดินทางผูชายฝร่ังจํานวนไมนอยที่หลงใหลและยึดติดกับ ”ภาพของผูหญิงไทย”  ที่เปนเชนนั้น และ “ภาพ

เมืองไทย” ที่เปนเสมือนสวรรคของผูชายฝร่ังที่สามารถจะทําใหพวกเขาสามารถดํารงความรูสึกที่กําลังจะ

ขาดหายไปในบานเกิดผานการสรางจินตนาการโดยใชพื้นที่ของเมืองไทยหรือผูหญิงไทย  

 

เร่ืองราวเกี่ยวกับเมืองไทยและผูหญิงไทยขางตนยังถูกถายทอดผานงานวรรณกรรมประเภทนว

นิยายดวยเชนกันโดยเฉพาะจากผลงานของนักเขียนตะวันตก (ผูชายฝร่ัง) ที่เกิดข้ึนจนเปนกระแสชัดเจน

ต้ังแตป พ.ศ. 2532 เปนตนมาที่ตางก็นําเสนอเร่ืองราวการเดินทางของตัวละครผูชายฝร่ังที่ลมเหลวจาก

บานเกิดจึงตัดสินใจเดินทางมาทองเที่ยวในเมืองไทย และไดมีความสัมพันธกับตัวละครผูหญิงไทยซึ่งนว-

นิยายเหลานี้ไดสรางจินตนาการเกี่ยวกับเมืองไทยและผูหญิงไทยผานตัวละครผูหญิงบารที่มีความสัมพันธ
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ในฐานะที่เปน “คูรัก” ของตัวละครผูชายฝร่ัง   ซึ่งเปนการเนนย้ําการรับรูของชาวตางชาติโดยเฉพาะผูชาย

ฝร่ังไดเปนอยางดี อีกทางหนึ่ง   

 
การเดินทางกับการสราง “จินตนาการ” ของผูชายฝรั่ง  
 
 การสราง “จินตนาการ”  ระหวางการเดินทางไดเกิดข้ึนมาชานานต้ังแตยุคการสํารวจเสนทางการ

คาขายและเห็นไดอยางชัดเจนในยุคการลาอาณานิคมจนกลายเปนขนบของการเขียนเร่ืองเลาในการ

เดินทาง ประกอบกับเร่ืองเลาในการเดินทางในยุคนั้นกลายเปนเคร่ืองมือที่สําคัญของเจาอาณานิคมที่ใช

เปนเหตุผลในการอางสิทธิ์ในการครอบครองดินแดนที่หางไกล ดังนั้นเร่ืองเลาตาง ๆ ที่ปรากฏระหวางการ

เดินทางจึงมักเปนส่ิงที่ตะวันตกได “สราง” ข้ึนเปนสําคัญ เพื่อใชเปนส่ือในการเลาเร่ืองความแปลก

ประหลาด  การผจญภัยของนักเดินทางซึ่งมักจะเปนผูชาย และความแตกตางที่ไดเผชิญขณะเดินทาง  และ

เร่ืองเลาเหลานี้ก็สรางการรับรูและการจดจําเกี่ยวกับดินแดนอ่ืนๆ ไดเปนอยางดี 

 

 เร่ืองเลาการเดินทางในยุคนั้นมักใหความสําคัญกับตัวละครเอกชายเปนผูเลาเร่ืองหรือเปนตัว

ละครสําคัญที่จะดําเนินเร่ืองราวตางๆ  ดังนั้น เร่ืองเลาการเดินทางของตะวันตกจึงใหความสําคัญกับ

บทบาทของตัวละครผูชายโดยเฉพาะในยุคอาณานิคมที่เปนเสมือน “วีรบุรุษ” หรือ “Hero” ถาหาก

เปรียบเทียบกับคูตรงขามระหวางผูชายอังกฤษกับผูชายอินเดียและแอฟริกา   จนเกิดเปนภาพลักษณที่เปน 

“คูขนาน” ของกลุมคนหรือชาติพันธุของเจาของพื้นที่และนักเดินทางที่มุงสรางภาพลักษณของผูชาย

อังกฤษที่มีลักษณะแข็งแรง สงางาม ฉลาดหลักแหลม มีไหวพริบในการเผชิญหนากับความยากลําบาก

และอันตรายไดเปนอยางดี  ในขณะที่ผูชายอินเดียถูกทําใหกลายเปนคนออนแอ  โง และไรความสามารถ 

เปนตน     

 

 นอกจากนี้ ในเร่ืองเลาการเดินทางไดยังไดใหความสําคัญกับการสรางจินตนาการเกี่ยวกับสตรีพื้น

ถิ่น  ดังจะเห็นไดจากยุคโคลัมบัส (Columbus) ที่นักเดินทางสวนใหญมองคนพื้นถิ่นโดยเฉพาะเหมือนกับ

ทรัพยสมบัติที่สามารถครอบครองได จึงสงผลทําใหเกิดความแตกตางในการปฏิบัติตนตอผูคนเหลานั้น  ไม

วาจะกําหนดใหตนเองเปนผูที่  ”เหนือกวา” ทั้งในวิธีคิดและวิถีปฏิบัติ เพื่อจุดมุงหมายในการครอบครอง  

และแสดงใหเห็นถึงการกระทําที่ส่ือถึงลักษณะของ “วีรบุรุษนักรัก” (romance hero) ผานความสัมพันธกับ

ผูหญิงพื้นถิ่นในลักษณะที่ชื่นชมและหลงใหลในขณะเดียวกันก็พยายามที่จะเขาครอบครองพื้นที่ (Casey 

Blanton, 2002: 9) ภาพ “วีรบุรุษนักรัก” ของผูชายไดรับการสืบทอดกันเร่ือยมา  โดยเฉพาะอยางยิ่งแนว

เร่ืองที่เนนความรักระหวางชายผิวขาวนักเดินทางกับการพบรักระหวางการเดินทางกับหญิงพื้นเมือง  ซึ่ง

ความรักที่เกิดข้ึนในเร่ืองเลาการเดินทางของยุคอาณานิคมมักเปนการสราง “เร่ืองเลา” เพื่อการรับรูที่มี
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ลักษณะของการ ครอบงําผานแนวเร่ืองเกี่ยวกับความรัก (Romance)  เห็นไดอยางชัดเจนในงานเร่ือง 

Narratives of a five Year's Expedition against the Revolted Negroes of Surinam (1796) ของ John 

Stedman อางถึงใน Marry Louise Pratt  (1992: 95)  ที่เนนความสัมพันธระหวาง Stedman กับ 

Johanna หญิงพื้นเมืองในฐานะ “เมีย” ผูดูแลบานและผูที่สามารถจะมีเพศสัมพันธในขณะเดินทาง   

 

 เร่ืองเลาของ Stedman และ Johanna แสดงใหเห็นถึงอํานาจของผูชายในเร่ืองเลาการเดินทางที่

แสดงออกผานผูหญิงพื้นถิ่นในฐานะหญิงที่ใหบริการทางเพศและผูคอยดูแลเอาใจใสในดานความเปนอยู  

สําหรับการสงทอดแนวคิดในลักษณะนี้ ไมเพียงแตทําใหเห็นบทบาทของผูหญิงที่เรียกวา “เมียชั่วคราว” ซึ่ง

ทําหนาที่เปนคูนอนและสาวใชเทานั้น หากแตสงผลถึงบทบาทของผูชายนักเดินทางที่สามารถควบคุมและใช

ประโยชนจากเธอเหลานั้นในฐานะ “เจานาย” (Ryan Bishop และ Lillion S. Robinson, 1998: 124)  ซึ่งส่ิงที่

ใชเปนส่ือกลางก็คือปจจัยทางดานการเงิน หรือส่ิงของอํานวยความสะดวกตาง ๆ  ที่เขาเหลานั้นสามารถ

ชวยเหลือกับครอบครัวของเธอ ในปจจุบันแนวคิดเหลานี้ยังคงดํารงอยูผานการปฏิบัติตัวของนักทองเที่ยวที่

นิยมมีสตรีไวคอยบริการระหวางการเดินทางโดยที่มีส่ือกลางคือ “เงิน” ที่ตองจายใหกับเธอเหลานั้น และเธอ

เหลานั้นก็กลายเปน “เมียเชา” หรือแมแต “เมียนอย” และนี่นาจะเปนอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําใหเรือนรางของสตรี

กลายมาเปนสินคา   

  

 ในยุคปจจุบัน เร่ืองเลาการเดินทางมักใหความสําคัญกับเร่ืองราวที่เปนการเดินทางคนเดียวและมัก

เปนการเดินทางหรือการผจญภัยดวยการเดิน (on foot) หรือการใชระบบขนสงชั้นประหยัด  (third-class 

conveyance)  เพื่อที่พวกเขาจะไดเขามาใกลชิดกับผูคนมากยิ่งข้ึน (Casey Blanton, 2002: 26) ดังนั้นเร่ือง

เลาการเดินทางจึงเปนเร่ืองของ “ตนเอง” มากข้ึน  นักเขียนหรือนักเดินทางมักจะสะทอนแนวคิดที่มาจาก

ความฝน หรือความหวัง ที่ไดรับจากขอมูลทางประวัติศาสตร เอกสารการทองเที่ยว หรือส่ือตางๆ ที่ไดรับรูมา 

ผูเขียนหรือผูประพันธก็ยังคงให “ตนเอง”  หรือ  “I” เปนผูเลาเร่ืองหรือเปนตัวละครเอกในการดําเนินเร่ืองหรือ

เปนเสมือน “พระเอก” เฉกเชนเร่ืองเลาการเดินทางในอดีต   แตเนื้อหาหรือบทบาทของ เร่ืองเลา การเดินทาง

ในยุคปจจุบันไมไดเนนย้ําเพียงแตการเปดประตูโลกใหมดวยความแปลก ประหลาด หรือการคนหาดินแดนที่

หางไกลความเจริญเทานั้น หากแตนําเสนอดินแดนอ่ืนที่เนนความสําคัญไปที่วัฒนธรรมและสตรีจากดินแดน

อ่ืนมากกวา  

 

 ปจจุบันการทองเที่ยวกลายเปนกิจกรรมที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก และนักทองเที่ยวโดยเฉพาะ

นักทองเที่ยวผูชายฝร่ังเปนเสมือนแรงขับเคลื่อนสําคัญของการเปล่ียนแปลงแนวคิด มุมมอง และทัศนคติ  

ดังกลาวไวขางตนจนกลายเปนการรับรูและความเขาใจเกี่ยวกับ “วัฒนธรรมของผูอ่ืน”  ซึ่งสะทอนอัตลักษณ

ของนักเดินทางที่เปนปจเจกโดยเนนเร่ืองวิถีชีวิต  การใชเวลาวางในดินแดนของผูอ่ืนและการแสวงหา
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ความสุขและความด้ังเดิม (Authentic) ผานพื้นที่และสตรีจากดินแดนอ่ืนๆ  เชน ผูชายฝร่ังไดสราง

จินตนาการเกี่ยวกับสตรีพื้นถิ่นผานตางความสัมพันธโดยที่มองวาส่ิงผูหญิงจากประเทศตะวันออกมอบให

มิใชเปนเพียงแตการบริการที่เกิดจากหนาที่เทานั้น หากแตพวกเธอยินยอมอยูภายใตอํานาจของตน และ

ยินยอมทําทุกอยางเพื่อดูแลตน   ภาวะเชนนี้ทําใหเขาเหลานั้นไดร้ือฟนความเปนชายที่กําลังจะหมดไปใน

สังคมตะวันตกผานความสัมพันธทางเพศและอัตลักษณทางเช้ือชาติซึ่งนักทองเที่ยวแบบ “Sex Tour” พบวา

ความเปนชายและอํานาจทางเช้ือชาติ (ชาติพันธุ) ของพวกเขาไดรับการยืนยันไดเปนอยางดีในพื้นที่ที่มิใช

บานเกิดของตน ดังที่ Chris Ryan (2000: 44) ไดนําเสนอตัวอยางเรื่องเลาการเดินทางที่ทําใหเห็นแนวคิด

ของผูชายอังกฤษที่ประทับใจสตรีตะวันออกมากกวาสตรีตะวันตก ไวดังนี้ 

 

It’s funny, but in England, the girls I fancy don’t fancy me and the ones 

that do fancy me, I don’t fancy. They tend to be sort of fatter and older, 

you know 35 but their faces , they look 40. But in Cuba, really beautiful 

girls fancy me. They are all over me. They treat me like a star 

……English girls, they want someone with a good job as well as 

money. They don’t want someone like me. (I am market trader)  They 

want a lawyer or a doctor or something, they want to move up in the 

world, and I can’t blame them […]. 

                     (Chris Ryan, 2000: 44) 

 

 จะเห็นไดวาผูชายอังกฤษมองวาถึงแมวาพวกเขาจะพยายามแสดงออกถึงความตองการทางเพศ

ตอสตรีในบานเกิดเพียงไรก็ตาม แตพวกเธอเหลานั้นไมยินดีที่จะตอบสนองความตองการนั้นได  อีกทั้ง

ลักษณะของพวกเธอเหลานั้นก็มักจะอวนและดูมีอายุ  เชนขอความที่วา “คุณก็รูอายุ 35 ป แตหนาของ

พวกเธอดูเหมือน 40 ป”  เขาจะเปรียบเทียบเธอเหลานั้นกับสตรีในคิวบาวาเปนผูหญิงที่มีความสวยงาม  

และพรอมที่จะสนุกกับเขา  ตลอดจนพวกเธอทั้งหมดพรอมที่จะดูแลและปรนนิบัตเขาเสมือนหนึ่งเปนดารา  

นอกจากนี้ ผูหญิงในอังกฤษมักจะเลือกคูครองโดยใหความสําคัญกับอาชีพเพื่อใชในการตัดสินใจ เชน 

“พวกเธอไมตองการใครก็ตามที่เหมือนฉัน (นักการตลาด)  พวกเธอเหลานั้นตองการทนายความ หรือไมก็

หมอ หรือพวกเธอตองการที่จะปรับเปล่ียนตัวเอง”  ดวยเหตุนี้ นักทองเที่ยวตะวันตกผูชายสวนใหญ ที่ไม

สามารถจะสรางชีวิตที่สมบูรณในบานเกิดของตนได จึงเล็งหาพื้นที่ใหมเพื่อร้ือฟนส่ิงที่ขาดหายไป      

  

 หากจะกลาวถึงการสรางจินตนการเมืองไทยและผูหญิงไทยในเร่ืองเลาการเดินทางในฐานะที่เปน

พื้นที่ในการตอบสนองหรือเติมเต็มความสุข และสามารถตอบสนองความตองการทางเพศของผูชายฝร่ัง
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โดยใชเมืองไทยเปนแหลงพักผอนในวันหยุดนั้นไดเกิดข้ึนมาต้ังแตชวงสงครามเวียดนาทที่ทหารอเมิรกันใช

เมืองไทยเปนแหลงผักผอนหรือ “Rest and Recreation” (Simon Cater และ Stephen Clift, 2000: 11) 

ซึ่งในการนําเสนอเร่ืองราวของเมืองไทยหรือผูหญิงไทยของพวกเขาเหลานั้นมองเมืองไทยเปน “ดินแดนแหง

เซ็กส” (Land of Sex) โดยระบุวา “เปนเมืองหลวงแหงเพศของตะวันออก “… the image of Thailand, 

especially of Bangkok, as the “sex capital of the East” (Erick Cohen, 1996: 61) 

 

 ต้ังแตนั้นเปนตนมาเร่ืองเลาการเดินทางที่นําเสนอเร่ืองราวของเมืองไทยและจากการรับรูของ

ตะวันตกจึงมีความผูกติดอยูกับเร่ืองของเซ็กสและการทองเที่ยวอยางเหนียวแนนผานส่ือประเภทตางๆ ที่

มองวาเมืองไทยเปนเสมือน “บาน” สําหรับผูชายจากตางประเทศทั่วโลกที่เดินทางเขามาทองเที่ยวใน

เมืองไทยเพื่อแสวงหาประโยชนจากความสวยงามของธรรมชาติและเรือนรางของผูหญิงไทย ดังที่ 

Richard Harrison (2001: 138) ไดยืนยันถึงเร่ืองนี้ไวในบทความช่ือ “Prostitution, Politics and Power: 

Issues of the Foreign in Western Television Documentaries of Female Sex Workers In 

Thailand.” วา 

 

[...] Since the days of the Vietnam War Thailand, formerly known 

as Siam, has made an indelible imprint on the popular imagination 

of the West as home to a widespread and unrestrained sex industry. 

It was during era that American GI.s sought sexual pleasures in the 

towns around their Thai airbases and in the cities and beach resorts 

where they took their Rest and Recreation. 

                (Richard Harrison, 2001: 138) 

 

 จากการศึกษาพบวา “ฝร่ัง” นักเดินทางที่ออกเดินทางจากบานเกิดเพื่อมายังเมืองไทยนั้นสวนหนึ่ง

เปนกลุมนักเดินทางที่ลมเหลวและผิดหวังดานความรักมาจากบานเกิด จึงตัดสินใจที่จะออกเดินทางเพื่อไป

เผชิญกับโลกใหมและวัฒนธรรมใหมที่ไมคุนเคยเพ่ือตามหา “ความฝน”จากเมืองไทย และไดสราง 

“ความหวังใหม” ผานผูหญิงไทยตามภาพที่เคยรับรูมมาโดยเฉพาะมายาภาพเก่ียวกับเร่ืองเพศของ

“ตะวันออก”ผานผูหญิงไทยตามที่ Sheridan Prasso (2006:4) ระบุวามุมมองของผูชายชาวตะวันตกที่

มองภาพแทนของความเปนตะวันออกผานผูหญิงเปลือยวามีเสนหเยายวนและมีความลึกลับนาแสวงหา 

ภาพแทนนี้นับเปนภาพแทนของเมืองไทย/ผูหญิงไทยที่ฝงอยูในใจของนักทองเที่ยวดวยเชนกนั   จงึสงผลให

มีนักเดินทางผูชายฝร่ังออกเดินทางมาเพื่อแสวงหา “ภรรยาผูหญิงไทย”  ที่เปนเฉกเชนคําเลาลือเกี่ยวกับผู
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หญิงไทยจากส่ือตาง ๆ ที่พยายามสรางภาพผูหญิงไทยใหเปนผูหญิงที่สวยงาม ออนหวาน และยอมอยู

ภายใตอํานาจของสามี จนเกิดเปนแรงจูงใจใหออกเดินทาง  ดังที่ Michaela Re (2002: 27-28) ระบุวา  

 

Thailand as “The Land of Smiles”. Such images helped to construct 

the image of a servile and obedient Thai woman that-as we will see 

later-is deeply rooted in every sex tourist mind”.  

         (Michaela Re, 2002: 27-28)  

 

 นักเดินทางผูชายฝร่ังสามารถไดรับการตอบสนองจากผูหญิงไทยถึงส่ิงที่ขาดหายไปในสังคม

ตะวันตกโดยเฉพาะอํานาจของความเปนชาย หรือวิถีชีวิตแบบด้ังเดิม อันเนื่องมาจากภาวะทางเศรษฐกิจ   

ปจจัยทางวัฒนธรรม และวิถีการดําเนินชีวิตของสังคมตะวันตกซ่ึงทุกอยางมีกรอบและกติกาอยางเครงครัด 

เปนเหตุใหพวกเขาเกิดความลมเหลว รูสึกเบ่ือหนายและจําเจ  แตสําหรับเมืองไทยแลวพวกเขาไมเปน

เชนนั้นเพราะในพ้ืนที่แหงนี้พวกเขาสามารถใชชีวิตประดุจ “ราชา” ซึ่งตางจากที่บานเกิดที่เขาอาจจะเปน

เพียงแคชนชั้นแรงงานผูมีรายไดตํ่า หรือพนักงานของบริษัทตาง ๆ อันเนื่องมาจากความแตกตางทางดาน

เศรษฐกิจที่คาครองชีพตํ่ากวา ตลอดจนคาของเงินที่แตกตางกันอยางมาก ดังนั้นจึงไมแปลกที่ไมมีเฉพาะ

แตผูผิดหวังหรือลมเหลวเทานั้นแตยังมี  “ฝร่ัง” เกษียณอายุจํานวนไมนอยที่ปรารถนาจะใชชวีติบ้ันปลายใน

เมืองไทย หรือแมแตพนักงานบริษัทที่มีตัวแทนอยูในเมืองไทยก็พรอมที่จะเลือกมาทํางานในเมืองไทยดวย

เชนกัน   

 

ดวยเหตุผลขางตนแสดงใหเห็นวาการเดินทางมาทองเที่ยวและใชชีวิตชวงวันหยุดในเมืองไทยได

เปดโอกาสใหพวกเขาไดปรับเปลี่ยนตนเองและหลุดพนจากภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่เขมงวดใหสลายไปได

เพราะการใชชีวิตในเมืองไทยทําเกิดอิสระ หลีกหนีความจริง และสามารถใชชีวิตอยูในโลกแหงมายาที่มี

ความประพฤติแตกตางไปจากเดิมได  เชนพวกเขาใชเงินอยางสุรุยสุราย  ใชเวลาไปโดยเปลาประโยชน  

และพวกเขายังสามารถทําส่ิงตางๆ ที่สนุกสนานอยางที่พวกเขาไมเคยทํามากอน (Rose Kisia Omondi, 

2003: 8)  ขณะเดียวกันผูหญิงไทยยังชวยฟนฟู และเติมเต็ม อํานาจ “ความเปนชาย” ที่นับวันก็ยิ่งจะถูก

ริดรอนลงเม่ืออยูในบานเกิดของตนใหกลับมามีเขมแข็งอีกคร้ัง  ในอีกทางหน่ึงอาจกลาวไดวาการเดินทาง

มาทองเที่ยวและใชชีวิตกับผูหญิงไทยแตละคร้ังเปนเหมือนกับการชารตแบตเตอร่ีของความเปนชายที่ออน

แรงใหกลับคืนมา และนี่คงเปนเหตุผลที่สําคัญที่ทําใหผูชายฝร่ังจํานวนไมนอยยอนกลับมาทองเที่ยวใน

เมืองไทยคร้ังแลวคร้ังเลา   
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ภาพ “ผูหญิงไทย” ในนวนิยายตะวันตกรวมสมัย  
 

 การนําเสนอเร่ืองราวของนักเดินทางผูชายฝร่ังที่ตองการเดินทางมาแสวงหาความสุขจากผู

หญิงไทยในลักษณะขางตนยังปรากฏในงานเขียนประเภทนวนิยายหลายเร่ืองโดยมีจุดเร่ิมตนชัดเจนเห็น

ในนวนิยายเร่ือง  A Woman of Bangkok  ของ Jack Reynolds นักประพันธชาวอังกฤษที่ประพันธข้ึนในป 

พ.ศ. 2499  ซึ่งนําเสนอความสัมพันธระหวางผูชายอังกฤษกับผูหญิงไทยผานตัวตัวละครเอกผูหญิงไทย

อยาง Vilai และตัวละครเอก Joyce ผูชายฝร่ังที่ผิดหวังจากความรักในบานเกิดและไดตัดสินใจออก

เดินทางมาทํางานในเมืองไทยและเขาไดเผชิญกับความต่ืนเตนตางๆ  โดยเฉพาะไดพบรักกับผูหญิงบารซึ่ง

ทําใหเขามีโอกาสแสดงตัวตนหรือส่ิงที่ถูกปดกั้นออกมาอยางเต็มที่ผานความสัมพันธ     

 

 นวนิยายเร่ืองนี้ยังนําเสนอภาพภรรยาที่ยินยอมปรนนิบัติและอยูภายใตอํานาจของสามี 

ขณะเดียวกันยังสอดแทรกภาพฝร่ังผูชายที่สามารถคบหากับผูหญิงไทยไดอยางงายดายโดยเฉพาะผูหญิง

บารที่เธอเหลานั้นตางก็พรอมที่จะตอนรับนักทองเที่ยวดวย “รอยยิ้ม” ที่ทําเกิดความพึงพอใจ  ยิ่งไปกวานั้น

ผูหญิงไทยสามารถทําใหเขาเหลานั้นไดคนพบตัวตนของตนเองและฟนฟูความเปนชายใหเพิ่มมากยิ่งข้ึน

กวาผูหญิงในบานเกิด  ดังนั้นคงจะปฏิเสธไมไดวาความสัมพันธระหวางผูชายฝร่ังและผูหญิงไทยอยางเชน

ตัวละครขางตนสามารถกระตุนการรับรูเกี่ยวกับผูหญิงไทยและเมืองไทยไดอีกทางหนึ่ง  และยิ่งสําหรับนัก

ประพันธนวนิยายแนวนี้ดวยแลวตางก็ยอมรับวานวนิยายเร่ืองนี้ของ Reynolds สามารถใชเปนแบบอยาง

ในการประพันธและเปนแหลงคนควาขอมูลที่มิอาจละเลยไดหากจะเขียนงานประเภท “Bangkok Fiction” 

ที่เนนเร่ืองราวของเมืองไทยและผูหญิงไทย ดังที่ Scott Murray (2004: 4) ไดถายทอดแนวคิดของ Jim 

Eckardt ไววา “The granddaddy of all expatriate writers residing in Thailand is Jack Reynolds 

who wrote A Woman of Bangkok.” ซึ่งตอมานวนิยายเร่ืองนี้ไดรับการตีพิมพอีกคร้ังหนึ่งในป พ.ศ. 2529 

เพื่อกลุมเปาหมายหลักคือนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาทองเที่ยวหรือใชชีวิตและแสวงหาความสุขจาก

ผูหญิงในเมืองไทย 

 

 งานเขียนประเภทนวนิยายที่มีเร่ืองราวเกี่ยวกับการเดินทางมายังเมืองไทยของผูชายฝร่ังเพื่อมา

แสวงหาความสุขจากผูหญิงไทย โดยมักจะสรางตัวละครที่เปนผูชายฝร่ังและผูหญิงไทยเปนตัวละครเอก ก็

จัดเปนงานอีกประเภทหนึ่งของ “Bangkok Fiction” ที่ไดรับความนิยมจนเกิดเปนกระแสสําหรับนัก

ประพันธที่จะประพันธนวนิยายในลักษณะนี้ต้ังแตป พ.ศ. 2532  ซึ่งผูเขียนเรียกวา “นวนิยายการเดินทาง

ยุคบริบทการทองเที่ยวไทย”   สําหรับบทความเร่ืองนี้ ไดเลือกศึกษานวนิยายของนักประพันธผูชายชาว

อังกฤษ อเมริกัน และแคนาเดียนจํานวน 7 เร่ืองที่ประพันธข้ึนต้ังแตป พ.ศ. 2532-2547 โดยมีเนื้อหาที่เนน
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ความสัมพันธระหวางผูชายฝร่ังกับผูหญิงบารไทย ดังนั้น บทความนี้จึงไดศึกษาการนําเสนอภาพสตรีไทย

ของนวนิยายขางตนเพื่อทําใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางคนทั้งคูซึ่งแบงออกเปน  3 ลักษณะใหญ ดังนี้  

 
ก. หญิงงามตาม “แบบฉบับหญิงไทย”   

 

 ผูหญิงไทยเปนแรงกระตุนสําคัญของการตัดสินใจที่จะออกเดินทางมายังเมืองไทยของผูชายฝร่ัง

อันเนื่องมากผูหญิงไทยมีส่ิงที่พวกเขาปรารถนานั่นคือผูหญิงไทยตามภาพแบบฉบับของผูหญิงไทยไมวาจะ

เปนเร่ืองของความงามที่มาจาก “รอยย้ิม”  “เรือนราง” และ “มารยาท” ของผูหญิงไทย  นวนิยายสวนใหญ

ไดนําเสนอความประทับใจคร้ังแรกของผูชายฝร่ังที่มีตอ “รอยยิ้ม”  ของผูหญิงไทยโดยเฉพาะเปนรอยยิ้ม

ของผูหญิงบาร   นวนิยายเร่ือง Bangkok Knights  ตัวละคร Eddie กลาวถึงตัวละคร Trevor ซึ่งเปนหนุมที่

ทํางานอยูในคูเวตและเดินทางมายังเมืองไทยเพื่อมาแสวงหา “ภรรยาคนไทย” วาเขารูสึกกลัววาหนุมนอย

คนนี้ จะตกเปนเหยื่อสาวไทยเพียงแคไดเห็น “รอยยิ้ม”  

 

Trevor could fall victim to propinquity and a friendly smile in less time 

than it takes to say ‘What yo’ name?’  

 (Collin Piprelll,1989:105) 

 

 ความประทับใจและการหลงใหล “รอยยิ้ม” ของผูหญิงไทยสําหรับ Trevor แลวยอมเกิดข้ึนอยาง

งายดายเพราะเขาไดสราง “ภาพของสตรีไทย” ไวกอนการเดินทาง ประกอบกับการรับรูเร่ืองราวของสตรีไทย

ที่มีความงดงาม และปรนนิบัตสามีดวยความเต็มใจ จากเพื่อนๆ  จึงไมแปลกที่เพียงแคการทักทายดวย

รอยยิ้มของ Deang ในคํ่าคืนทําใหเขาถึงกับตกหลุมรักเธอ เพราะสําหรับเขามองวารอยยิ้มหมายถึงการ

ตอนรับและมิตรภาพจากที่มอบใหกับเขา   

 

 นอกจาก “รอยยิ้ม” แลว “เรือนราง” ที่สวยงามของผูหญิงไทยที่ประกอบไปดวยสีผิวที่ไมใชผิวขาว  

รูปรางเล็ก มีหนาอกขนาดกะทัดรัด  ผมดํายาว ตากลม ลวนเปนภาพการรับรูเกี่ยวกับผูหญิงไทยที่ผูชาย

“ฝร่ัง” จดจํากอนการเดินทาง และเมื่อเดินทางมาเผชิญส่ิงเหลานี้ผูชายฝรั่งก็ยิ่งเพิ่มแรงปรารถนาที่จะ

แสวงหา  เห็นไดอยางชัดเจนผานตัวละคร Joy  ในนวนิยายเร่ือง Private Dancer   เธอเปนหญิงสาวที่

ทํางานอยูที่ Zombie Bar  ผูซึ่งมีความสวยงาม ผมยาว รูปรางดี และมีมิตรภาพผาน “รอยย้ิม” ที่สวยงาม  

ซึ่งทําใหตัวละคร Pete เกิดความประทับใจในคร้ังแรกที่ไดพบเธอ 
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She had the longest hair I’d ever seen, jet black and almost down to 

her waist. She smiled all the time and had soft brown eyes that made 

my heart melt, long legs that just wouldn’t quite and figure to die for. 

           (Stephen Leather, 2004: 3)  

 

 จากความรูสึกและการแสดงออกของ Pete แสดงใหเห็นไดวาลักษณะ “เรือนราง” และ “ความงาม” 

ของ Joy  สามารถตอบสนองจินตนาการเก่ียวกับ “ความงาม” ของหญิงไทยท่ีเกิดข้ึนกอนการเดินทาง  

สําหรับเขาแลว “เรือนราง” ของเธอสามารถทําใหเขาไดมีโอกาสปลดปลอยแรงปรารถนาและความรูสึกที่ถูก

กักเก็บเอาไว ซึ่งลักษณะเชนนี้ Bell Hooks (1992: 23) อธิบายวา  วัยรุนหรือเด็กหนุมตะวันตกมองวา

ผูหญิงที่ไมใชผูหญิงผิวขาวถือวาเปนเปาหมายในลําดับตนๆ  และโดยเฉพาะผูหญิงเอเชียดวยแลวนับวา

เปนเปาหมายท่ีดีเลิศ “prime target” เพราะนั่นเปนการสรางความเชื่อมั่นและยืนยันอํานาจของตนเอง  

ดวยเหตุนี้สําหรับนักเดินทางตะวันตกโดยเฉพาะผูชายที่ตองการเดินทางมาเพื่อคนหาความสุขทางเพศใน

เมืองไทยหรือเดินทางมาเพื่อแสวงหาผูหญิงที่ตนปรารถนาดวยแลว  “ความงาม” ของผูหญิงไทยที่มีลักษณะ

ไมแตกตางไปจากความงามตามแบบฉบับของผูหญิง “ตะวันออก” ก็สามารถสนองตอบความตองการที่

ผูชาย “ฝร่ัง” เหลานั้นตองการจะคนหาไดเปนอยางดี     

 

 ภาพการรับรูเกี่ยวกับผูหญิงไทยที่ผูชายฝร่ังตองการจะคนหาคือภาพการปรนนิบัติสามีดวยความ

เต็มใจและยินยอมอยูภายใตอํานาจของสามี  จนเกิด“มายาภาพ” ที่กลายเปน “ความหวัง” ของผูชาย

เหลานั้น และใครที่จะเดินทางมายังเมืองไทยเพื่อคนหาและพิสูจนมายาภาพดวยตนเอง  นวนิยายการ

เดินทางสวนใหญไดนําเสนอประเด็นนี้เอาไวอยางชัดเจนโดยใหตัวละครผูหญิงไทยแสดงการยินยอมอยู

ภายใตอํานาจและสนองตอบความตองการของ “คูนอน” ดวยความเต็มใจ  เชน เร่ือง Private Dancer  

 

[…] it was great being with her, she was drop dead gorgeous, and 

she did everything I asked, but she wouldn’t initiate anything. It was all 

too passive.  

                                                                  (Stephen Leather, 2004: 6) 

 

 การแสดงออกของ Joy ที่เธอตองปรนนิบัต Pete ลูกคาที่ซื้อบริการจากเธอดวยการสรางความพึง

พอใจใหกับ “คูนอน” โดยใหเขาเกิดความภาคภูมิใจที่เธอยินยอมทําตามเขาทุกอยาง  เธอเปนเสมือนผูที่

ปลอยใหเขาไดเปนผูนํา และหากพิจารณาจากเหตุนี้จะเห็นไดวา เธอเปนเสมือน “ผูถูกกระทํา” และเขาเปน

เสมือน “ผูกระทํา” และการอยูรวมกันของคนทั้งคู  ทําให Pete ไดร้ือฟนความเปนชาย ซึ่งหากมองยอนภูมิ
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หลังของเขา เขาเปนผูชายคนหนึ่งที่มีชีวิตครอบครัวที่ลมเหลวในบานเกิด  การที่ไดมีโอกาสร้ือฟนความเปน

ชาย การสรางความกลา และความภาคภูมิใจผาน Joy ในคํ่าคืนนี้ทําใหเขาเกิดความประทับใจและหลงใหล

เธอเปนอยางมาก  เพราะการยินยอมใหเขาไดเปนผูนํา ทําใหเขาไดรูสึกไดวาส่ิงที่เขาสูญเสียไปกําลังจะ

กลับคืนมา   

 
 ข. หญิงไทย  “ผูนาสงสาร”  
 

 การนําเสนอภาพของผูหญิงไทยผูนาสงสารซ่ึงนวนิยายเกือบทุกเร่ืองไดตอกย้ําความนาสงสารผาน

เร่ืองของความยากจนของตัวละครเอกผูหญิงไทยซ่ึงแนวคิดเชนนี้เปนภาพที่มาเคียงคูกับภูมิหลังของผู

หญิงไทยที่มาจากภาคอีสานท่ีตองเดินทางมายึดอาชีพขายบริการเพราะความยากจน  ซึ่งภาพเหลานี้

กลายเปนการรับรูสําหรับนักเดินทางผูชายท่ีมาพรอมกับความรูสึกที่ตองการจะชวยเหลือเพื่อจะสงเสริม

คุณคาความเปนผูชาย หรือเปรียบเสมือนผูปกปองและชวยเหลือที่แสนดีเพื่อใหพวกเธอหลุดพนจากความ

ยากจน    

  

 เร่ือง Thai Girl  ตัวละคร Maca  นักทองเที่ยวชาวออสเตรเลีย ไดต้ังขอสังเกตเก่ียวกับแรงงาน

ผูหญิงชาวไทยวาพวกเธอสวนใหญมาจากอีสานซ่ึงเขาคาดคะเนจากลักษณะของพวกเธอไมวาจะเปน

ใบหนาและสีผิว  โดยอธิบบายเพิ่มเติมวาอีสานเปนดินแดนที่ยากจะเล้ียงชีพดวยการปลูกขาว  ดังนั้น  

ครอบครัวจึงสงพวกเธอมาทํางานโดยการเปนพนักงานบริการ  และพวกเธอเหลานั้นตองสงเงินที่หาได

กลับไปใหครอบครัว  หรือบางครั้งพวกเธอตองลางานไปชวยครอบครัวทํานาในชวงฤดูฝน  ซึ่งนี่คือโลกและ

ความจริงในชีวิตที่พวกเธอตองเผชิญ  (Andrew Hicks, 2004: p. 54) ซึ่งไมตางกับ Mike จากเร่ือง Even 

Thai Girls Cry  ที่พูดอยางตรงไปตรงมาวา  

 

Most of the bar girls are uneducated, but smart nonetheless. In Thai 

society, it often falls to the daughters to help aging parents and 

younger siblings survive. Sometimes, the pressures of their 

responsibility are tremendous. The menial jobs they find in their 

hometowns are mostly as farmhands and common laborers. The pay is 

barely enough to survive. Working in Pattaya is an option for the 

prettier ones, and it beats slaving in the hot sun twelve hours a day or 

longer. The girls are not proud of what they do in Pattaya, but they are 

not ashamed of it either. It is a matter of survival.  
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            (J.F Gump, 2003: 52)  

 

ขอความขางตนสามารถยืนยันไดเปนอยางดีวาผูหญิงบารสวนใหญมีฐานะที่ยากจนและมาจาก

ครอบครัวชนบทของไทย ดอยการศึกษา และตองรับภาระหนาที่เพื่อสงเสียพอแม งานสําหรับพวกเธอก็คงไม

พนอาชีพรับจางหรือเปนกรรมกรหากตัดสินใจทํางานที่บาน อีกทั้งรายไดก็ไมเพียงพอที่จะเล้ียงชีพได ดังนั้น

การเดินทางมาทํางานที่พัทยาจึงเปนเสมือนทางเลือกหน่ึงที่พวกเธอเหลานั้นจะไดมีรายไดที่ดีข้ึน และเปน

จุดมุงหมายของผูหญิงที่ตองการจะหารายไดที่สูงข้ึนเพื่อความอยูรอด ดวยเหตุนี้ผูชายฝร่ังจึงทําหนาที่ผูที่

ตองการจะชวยเหลือและปกปอง   การนําเสนอภาพความนาสงสารผานความยากจนของนวนิยายเหลานี้ก็

เพื่อที่จะสงเสริมคุณคาความเปนผูชายของผูชายตะวันตกผานผูหญิงไทยในฐานะผูปกปองและผูชวยเหลือที่

แสนดี ที่ชวยใหผูหญิงบารไทยหลุดพนจากความยากจน   

 
ค. หญิงไทยผู “สนองความสุข”     

 
การทองเที่ยวทําใหเกิดการโยกยายถิ่นหรือการอพยพอันเนื่องมาจากความสัมพันธของนักทองเที่ยว

โดยเฉพาะผูชาย “ฝร่ัง” ที่เดินทางมาทองเที่ยวและใชบริการหญิงบริการจนทําใหความสัมพันธของคน “ทั้ง

คู”  พัฒนาไปสูความสัมพันธที่เปน ”ความรัก” ถึงข้ันการแตงงานและผูชาย “ฝร่ัง” ก็เลือกที่จะอาศัยอยูใน

เมืองไทยตอไป  หรือบางคูก็อาจจะคบหากันผานจดหมายที่ใชในการสื่อสารแสดงความ “รักและความ

ผูกพัน” ที่มีตอกันโดยที่ผูชาย “ฝร่ัง” เหลานั้นจะเดินทางกลับมาทองเที่ยวในเมืองไทยเปนประจํา หรือ

ตามแตโอกาสจะอํานวยซ่ึงปรากฏการณขางตนยังปรากฏในนวนิยายที่เลือกศึกษาอยางชัดเจน  เชน เร่ือง 

Private Dancer   ไดนําเสนอชีวิตรักของ Bruno ผูชายชาวเยอรมันที่เลือกใชชีวิตอยูในเมืองไทยกับ Pam 

ภรรยาชาวไทยผานมุมมองของ Pete    

 

I got talking to a German guy called Bruno. He was in his sixties, bald 

as a coot with a beer-drinker’s […]. He’d been coming to Thailand for 

more than twenty years and had a Thai wife, Pam.   

                (Stephen Leather, 2004: 45) 

 

 หากจะกลาวถึงลักษณะของ Bruno เขาเปนชายวัยชรา ที่เปยมไปดวยความรูโดยเฉพาะดาน

วัฒนธรรมของไทยเปนอยางดี และการที่เขาเลือกที่จะมีภรรยาเปนคนไทยก็เปนโอกาสที่เขาจะไดใชชีวิตอยู

ในเมืองไทยเพื่อประกอบอาชีพนักวิชาการของเขา และไดทํางานชวยเหลือฝร่ังที่เขามาทองเที่ยวในเมืองไทย 

ดังนั้นหากมองความสัมพันธที่นอกเหนือจาก “คูรัก” แลวคนทั้งคูเปนสามีภรรยาที่เอ้ือประโยชนซึ่งกันและกัน  
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Pam เธอไดรับความสะดวกสบายที่ไดมีสามีเปนนักวิชาการ มีรายไดและมีหนาตาในสังคม และสําหรับ 

Bruno เขามี “สิทธิ์” ตาง ๆ ในเมืองไทยมากยิ่งข้ึนผานภรรยาซ่ึงเปนคนไทย และตราบใดที่เขายังใชชีวิตอยู

ในเมืองไทยเพื่อทําการศึกษาหรือประกอบอาชีพของเขาตอไป Pam ก็ยังคงมีความสําคัญกับเขา  “she’s a 

great help to me in my work , but relationship is not love.” (Stephen Leather, 2004: 50)    

 

 นอกจากนี้ หากจะกลาวถึงความไมลงตัวของความรักของคนท้ังคูคือ Bruno ยอมรับวาเขายังรัก

ภรรยาของเขาที่อยูที่เยอรมันเพราะเขามองวาทั้งเขาและเธอตางไมเขาใจในความหมายของคําวา “รัก” 

โดยเฉพาะ Pam เธอตองรับภาระตองดูแลลูกที่เกิดจากสามีเกา ดังนั้นความรักของเธอจึงเปนเพียงความอยู

รอด และสําหรับเขา Pam คือความสุขและความสะดวกสบายในระหวางที่อาศัยอยูในเมืองไทย  

 

  Do I love her?  Of course not. I love my wife in Germany. She’s  

 the mother of my children,   and family is very important to us  

 Germans. Thai  woman can be great fun […]  

             (Stephen Leather, 2004: 45) 

   

 การดํารงความสุขในฐานะ “คูรัก” ผานจดหมายรักขามชาติซึ่งเร่ิมเกิดข้ึนจากความสัมพันธของนัก

เดินทางผูชาย “ฝร่ัง” เดินทางมาทองเที่ยวในเมืองไทยระยะหนึ่งเพื่อพักผอนหรือติดตอธุรกิจ และไดมีโอกาส

พบกับผูหญิงบาร จนสานความสัมพันธใหพัฒนาไปสูการเปน “คนรัก” แตเมื่อถึงเวลาเดินทางกลับพวกเขา

เหลานั้นก็ยังคงหลงยึดติดอยูกับหวงเวลาแหงความสุขของวันวาน และย่ิงเมื่อเดินทางกลับไปบานเกิดซึ่ง

ตองเผชิญกับภาระหนาที่ ชีวิตที่แสนจะเบ่ือหนาย  การไดหวนรําลึกถึง “ชีวิตอันแสนสุข” ในเมืองไทยกับเธอ

เหลานั้นคือหนทางออกที่จะหลบหนีจากความวุนวายตาง ๆ ในบานเกิดไดบาง ดังนั้น “จดหมายรัก” จึงมี

ความสําคัญและมีความหมายสําหรับพวกเขาเหลานั้น และสําหรับพวกเขาการสงเงินไปใหพวกเธอเหลานั้น

ใช ถือวาเปนภาระและหนาที่ที่จะไดดูแล “คนรัก” หรือ ภรรยาในเมืองไทย เพราะอีกไมชาพวกเขาคงจะไดมี

โอกาสกลับไปใชชีวิตรวมกัน เห็นไดอยางชัดเจนผานนวนิยายเร่ือง The Scribe  ตัวละคร Henry ฝร่ังผูเขียน

จดหมายโตตอบใหกับ Fai หญิงไทยที่สงถึง Hickey  

 

[…] I just never met a girl I could talk to like I can talk to you. Ever 

since my wife Louise passed away, I thought I’d be alone in this world 

until the Good Lord decided that my time had come and took me up to 

heaven to be with her. Those were my thoughts until I met you.  

        (David Young, 2000: 47)  
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เนื้อความในจดหมายเปนการตอบกลับของ Hickey ที่สงถึง Fai เพื่อบอกเลาความรูสึกดีใจและมี

ความสุขที่ไดยินคําหวานๆที่เปนการช่ืนชมเขาซ่ึงทําใหเขาไดเกิดความหวังที่จะมีชีวิตคูที่สมบูรณแบบอีกคร้ัง

หนึ่งหลังจากการตายของคนรัก สําหรับผูชายอยางเขา “จดหมาย” เปนส่ือของความหวังและความสุข ที่ชวย

เยียวยาทําใหเขาไดคลายความเหงา ความกังวล และความโดดเดียวกับการจากไปของคนรักเกา  ดังนั้น

จดหมายจึงกระตุนทําใหเขากระทําในส่ิงตางๆ ไดทุกอยางตามคําของรองของ Fai  เชน เขายอมแมแตจะพา

เธอไปใชชีวิตรวมกันใน Flint ถาเธอตองการ และเขาพรอมที่จะทําทุกอยางเพื่อใหเธอ    
 
ยิ่งไปกวานั้นคํา”รัก” และ”คําหวาน”  ที่บงบอกถึงความคิดถึงจากปากของหญิงไทยก็นับเปนบวงช้ัน

ดีที่จะผูกมัดใจผูชาย“ฝร่ัง”ให“หลงรัก”เธอตลอดไปทั้งขณะที่พักอยูในเมืองไทยและกลับไปยังบานเกิดแลวก็

ตาม  เห็นไดอยางชัดเจนจากจดหมายของ Sunan สาวบารชาวไทย จากเร่ือง Private Dancer  ที่เขียนถึง 

Vernon หนุมชาวอเมริกันวาเธอหลงรักและตองการอยากใชชีวิตรวมกัน     

 

Sunan wrote me the most loving letters you could imagine. Almost 

childlike they were, telling me how much she loved me and how happy 

she was to be married to me and how much she was looking forward 

to living with me in America. The letters were great. I used to reread 

them all the time. I could smell her perfume on them, too. She’d tell me 

how hard her life was and how poor her family was, and how happy 

everyone was that I was sending money to help them.  

     (Stephen  Leather, 2004: 175) 

 

เธอพรํ่าบอกถึงความรักและความคิดถึงที่เธอมีตอเขาและบอกเลาถึงความความฝนที่เธอรอคอยที่

จะเดินทางไปใชชีวิตกับเขาที่อเมริกา ขณะเดียวกันก็เรียกรองความสงสารของเขาดวยการย้ําถึงความ

ยากลําบากที่เธอกําลังเผชิญนั่นคือความยากจนของครอบครัวเธอและวิธีที่จะชวยใหครอบครัวเธอมี

ความสุขคือการสงเงินเพื่อชวยเหลือเขาเหลานั้น แตสําหรับ Vernon เขารูสึกมีความสุขทุกคร้ังที่ไดอาน

จดหมายที่เต็มไปดวยคําหวานๆ  และจดหมายฉบับนี้เปรียบเสมือนความหวังสําหรับคนที่โดดเด่ียว และเต็ม

ไปดวยภาระของงาน ดังนั้นจดหมายฉบับนี้จึงเปรียบเสมือนการเยียวยาใหเขา และเขาพรอมที่จะสงเงินให

เธอดวยความเต็มใจเพื่อชวยเหลือเธอและครอบครัวเธอ   
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ความสงทาย 
 

ปรากฏการณของความสัมพันธระหวางผูชายฝร่ังที่ลมเหลวในบานเกิดและตองการจะเดินทางมา

ทองเท่ียวหรือใชชีวิตกับผูหญิงไทยในเมืองไทยยังสามารถดํารงตอไปไดตราบใดที่เมืองไทยและผูหญิงไทย

ยังสามารถตอบสนองสิ่งที่พวกเขาเหลานั้นขาดหายในสังคมตะวันตกหรือบานเกิด และโดยเฉพาะบริบทการ

ทองเที่ยวของไทยเฉกเชนในปจจุบันผูเขียนยิ่งเช่ือมั่นวาผูชายฝร่ังอีกไมนอยที่จะหลงทางเขามาติด “กับดัก” 

ของมายาทั้งของตนเองหรือมายาที่เกิดจากการสรางของผูหญิงไทยเพ่ือเตรียมไวรอคอยหรือตอนรับผูชาย

ฝร่ังตามที่เขาเหลานั้นตางก็ปราถนาไวกอนที่จะเดินทางมายังเมืองไทย  และเมื่อเดินทางมาถึงเมืองไทยย่ิง

ทําใหพวกเขาเหลานั้นไดเช่ือมตอภาพมายาที่ตองการจะคนหาโดยเฉพาะภาพมายาที่เกี่ยวกับผูหญิงไทย 

ดังนั้นส่ิงที่เกิดข้ึนผานความสัมพันธของคนทั้งคูมันจึงเปรียบเสมือน “ยาวิเศษที่หลอเล้ียงหัวใจ” ของผู

ลมเหลวหรือหลีกหนีปญหา จึงไมแปลกที่ในแตละปเมืองไทยไดมีโอกาสตอนรับผูชายฝร่ังจากทั่วโลกทั้งนัก

เดินทางหนาเกาและหนาใหมที่มีแนวโนมจะเพิ่มข้ึนเรือย ๆ อยางไมมีวันจบส้ินตราบใดที่ผูชายเหลานั้นยัง

ยึดติดกับภาพจินตนาการเกี่ยวกับผูหญิงไทย และประเทศไทยยังสงเสริมการทองเที่ยวในรูปแบบที่ผานๆ มา  
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