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The objectives of this qualitative research “Construction of Gay Characters in Thai
Boy Love Series” were; to study the construction of male-homosexual characters in
boys love drama, toexamine the characteristics of male-homosexual characters;, and to
explore the attitude of homosexual viewers toward male-homosexual characters in
boys love drama. The researcher has analyzed 20 male-homosexual characters from 10
boys love dramas, which were broadcasted during 2015-2019, and conducted in-depth
interviews with 15 key informants who consider themselve to be men who have sex
with men.
The results showed that male-homosexual characters in boys love drama
displayed different traits from those in soap operas or movies,which were often
associated with feminine nature, unrequited love,overaction, and passionate interest in
men. Characters in boys love drama, in contrast, were constructed with certain of
age—from high school students to early workers, certain of status—from middle to
upper class, good-looking, great body, and residing in urban area. Shared characteristics
were described as follows: 1) holding traditionalmasculine values – characters were

ค
portrayed with hyper-masculinity inboth physical appearance and manner 2)
transposing gender roles of male and female onto two males – characters were divided
into two leading positions: hero, the one who takes the initiative, and heroine, the one
who passively undergoes his partner’s actions and is illustrated asmore feminine in
terms of smaller body, fairer skin, and personalitytraits than the hero 3) creating an
ideal world where love between homosexuals are accepted widely and almost
immediately 4) devoting to a single man – after male-homosexual characters become
partners, theylive happily ever after.
These research findings could be used as a guideline for the portrayal policy of
male-homosexual characters in various types of media, as well as, for improving the
production of boys love drama.Presenting a variety of homosexual characters, focusing
mainly oncreating gender identity, and not conforming to gender roles would be key to
help create a better understanding of male homosexuals in the society.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา
ปัจจุบันกลุ่มชายรักชายในสังคมไทยนั้นถือว่าได้รับการยอมรับในวงกว้างมากขึ้นในสังคม จน
ประเทศไทยได้รับการยกย่องจากต่างชาติว่าเป็นประเทศที่สามารถยอมรับในความหลากหลายทาง
เพศได้อย่างดี แต่ในความเป็นจริงกลุ่มชายรักชายและผู้มีความหลากหลายทางเพศในไทยยังคงเผชิญ
ปั ญ หาไม่ น้ อ ยในการดำเนิ น ชี วิ ต ประจำวั น (Jackson & Cook, 1998) เรี ย กได้ ว่ า สั งคมไทยนั้ น
สามารถ “ทนได้แต่ไม่ยอมรับ” (Tolerant but Unaccepting) (มหาวิทยาลัยมหิดล, องค์การแพลน
อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนลประเทศไทย และ องค์ ก ารการศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละวั ฒ นธรรมแห่ ง
สหประชาชาติ, 2557) หรือเป็นการยอมรับแบบมีเงื่อนไข เพราะส่วนหนึ่งในประเทศไทยยังมีความ
เชื่อที่ถูกสั่งสอนมาเป็ นระบบว่า โลกนี้มีเพียงแค่ผู้ชายและผู้ห ญิง เมื่อมีบุคคลหลากหลายทางเพศ
ขึ้นมา จึงกลายเป็นกลุ่มที่ไม่มีคุณค่า นับเป็นการบีบบังคับว่าต้องพยายามทำให้มากกว่าคนรักต่างเพศ
จึงจะมีคุณค่าและเป็นที่ยอมรับ เช่น ต้องเรียนเก่งกว่าคนอื่น หรือทำตัวตลกให้คนอื่น รู้สึกตลก หรือมี
ลักษณะเหมือนกับผู้ชายอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นไปตามที่สังคมคาดหวัง และสิ่งนี้มักจะตามมาด้วยวาท
กรรม “เป็นอะไรไม่สำคัญ ขอให้เป็นคนดี” และ “รับได้แต่ไม่สนับสนุน” ซึ่งสิ่งนี้เป็นภาพสะท้อนของ
การไกล่เกลี่ยต่อรองที่ซ้อนทับกันระหว่างการยอมรับและการปฏิเสธ (กรุณพร เชษฐพยัคฆ์, 2561; วิร
ดา แซ่ลิ่ม, 2561)
การนำเสนอเรื่องเพศวิถีและอัตลักษณ์ของกลุ่มชายรักชายนี้เริ่มมีมาตั้งแต่ ช่วงปีพ.ศ. 2510
โดยในยุคแรกสื่อที่นำเสนอเรื่องราวของชายรักชายจะอยู่ในโลกวรรณกรรม ก่อนที่พัฒนาเข้าสู่วงการ
ภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์ โดยตัวละครที่ชายรักชายเข้ามามีบทบาทในสื่อกระแสหลักทั้งในละคร
และภาพยนตร์ แต่มักแฝงไว้ด้วยอคติหรือการเสียดสี การผลิตซ้ำของมายาคติ เกี่ยวกับชายรักชาย ใน
แง่ล บว่า เป็ น พวกตุ้งติ้ง อ้ อนแอ้ น (Effeminate) เต็ม ไปด้ว ยตั ญ หา ราคะ (Lustful) ภาพลั กษณ์
เหล่านี้ถูกผลิตซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทั้งโดยนักแสดงที่เป็นชายรักเพศเดียวกันโดยเปิดเผย และนักแสดงชาย
รั ก ต่ างเพศ ที่ ส วมบทบาทเป็ น ชายรัก ชาย โดยเฉพาะนั ก แสดงตลกชาย ที่ มั ก สวม บทบาทการ
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แสดงออกทางเพศสภาพ (Gender Expressions) อย่างเกินจริง ยิ่งเป็นการตอกย้ำมายาคติเชิงลบ
ของกลุ่มชายรักชายมากขึ้น (จเร สิงหโกวินท์, 2556)
แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงปี 2540 ที่ความคิดด้านจิตเวชศาสตร์ของตะวันตกที่ช่วยอธิบายการยอมรับ
ชายรักชายว่าเป็นความปกติ ส่งผลให้การนำเสนอเรื่องราวของชายรักชายเพิ่มมากขึ้น ทำให้ในปี พ.ศ.
2541 ละครโทรทัศน์เริ่มได้ความนิยมในการใช้เป็นสื่อเสนอเรื่องราวของชายรักชาย
ปิยะชาติ ทองอ่วม ได้ให้ความเห็นสำหรับภาพลักษณ์ของกลุ่มชายรักชายในละครโทรทัศน์
ทั้ง เกย์ ตุ๊ด กะเทย มักจะถูกนำเสนอออกมาในรูปแบบที่ตลกเกินความเป็นจริงเสมือนหลุดออกมา
จากการ์ตูน คือการนำเสนอของสื่อ ทั้ง ๆ ที่ในโลกแห่งความเป็นจริง ชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นอาจ
ไม่ได้สวยหรู สนุกสนาน มีสีสันตระการตาอย่างที่เห็นในหน้าจอโทรทัศน์ นั่นเป็นผลพวงมาจากพื้นที่
สำหรับตัวละครเหล่านี้มีจำกัด เพราะพระเอกนางเอก ต้องเป็นคู่ผู้ชาย-ผู้หญิง ดังนั้นตัวละครเพศที่
สามส่วนใหญ่จึงได้เพื่อนนางเอก หรือคนใช้ ซึ่งมีบุคลิกที่แสดงออกมาชัดเจนเป็นสีสันไว้ก่อน (ณัชชา
วงศ์ใหญ่, 2559)
สอดคล้องกับความเห็นของ เคท ครั้งพิบูลย์ เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย ที่วิเคราะห์ว่าแม้จะมี
ซีรีส์และรายการโทรทัศน์ที่มีตัวละครชายรักชายมากขึ้นจนเป็นกระแส แต่ภาพลักษณ์ของกลุ่มคน
เหล่ านี้ ยั งไม่ต่างอะไรกับ ภาพที่เข้าใจในอดีต มักถูกผู กติดกับความเป็นตัวตลก ถูกแกล้ งให้ คนอื่น
หัวเราะ หรือมีชีวิตที่สุดโต่ง ประเภทชีวิตรันทด มีแต่ความโศกเศร้า ยังไม่มีการนำเสนอประเด็นใหม่
เน้นแค่สีสันเป็นสายฮา ไม่ก็ผิดหวังในความรัก ต้องตายเพราะความหึงหวง หรือตายเพราะโรค (อรรถ
ภูมิ อองกุลนะ, 2559) ซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการเกิดแนวคิดว่าการนำเสนอเรื่องราวของกลุ่มชายรัก
ชายจะทำให้เกิดภาวะพฤติกรรมลอกเลียนแบบ จนทำให้กรมประชาสัมพันธ์ได้ออกประกาศไปยัง
สถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ ให้มีความเข้มงวดเรื่องเรื่ องการปรากฏตัวของกลุ่มชายรักชายและคนข้ามเพศ
หรือ “บุคคลที่มีความผิดปกติทางเพศ” บนหน้าจอโทรทัศน์ (พัฒนพล วงษ์ม่วง และ มยุรี ศรีกุลวงศ์ ,
2556)
ต่อมาในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ละครโทรทัศน์เริ่มนำเสนอเรื่องราวของกลุ่มชายรักชายใน
แง่มุมที่มีความเป็นมนุษย์มากขึ้ น มีบางส่วนที่เป็นรักสมหวัง แม้จะถูกกีดกัน โดยมีแม่สนับสนุนและ
เข้าใจ แต่พ่อจะขัดขวาง และต่อต้านความรักแบบนี้ หรือไม่สมหวัง แต่ยังมีความสุขต่อไป รวมทั้งรัก
ไม่สมหวัง และพบกับ ความทุกข์ หรือตัวละครชายรักชายเปลี่ยนแปลงเพศสภาพ และเพศวิถีของ
ตั ว เอง ที่ จ ากรั ก ผู้ ช ายมาเป็ น รั ก ผู้ ห ญิ งแทน ทำให้ เกิ ด มายาคติ ว่ า ผู้ ช ายมี ห น้ าที่ ต้ อ งแต่ งงานมี
ครอบครัวกับผู้หญิงที่ดี ขณะที่การเป็นกลุ่มชายรักชายยังต้องปกปิด เพราะกลัวสังคมไม่ยอมรับ ส่วน
กลุ่มเพศที่สามระดับล่างมักแสดงออกแบบผู้หญิงเกินจริง ทำให้เกิดการแบ่งชนชั้นของกลุ่มชายรักชาย
ในสังคม ผ่านเครื่องแต่งกาย สิ่งของที่ใช้ ท่าทาง และลักษณะการพูด (อลงกรณ์ ปริวุฒิพงศ์ 2553)
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ในปีพ.ศ. 2557 ก็ได้ถือกำเนิดซีรีส์ที่มีตัวละครนำเป็นกลุ่มชายรักชายเป็นตัวแสดงหลัก หรือ
ที่ เรี ย กว่ า “ซี รี ส์ ว าย” (Boylove Series) ขึ้ น โดยใช้ ชื่ อ ว่ า ‘Love Sick The Series รัก วุ่น วัย รุ่ น
แสบ’ ถูกสร้างมาจากนวนิยายในชื่อเดียวกัน นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตวัยรุ่นของนักเรียนมัธยม
จากนั้น ซีรีส์วายเริ่มเป็ นที่พูดถึงและเข้าสู่ กระแสหลัก เมื่อ ‘SOTUS The Series พี่ว้ากตัว
ร้ายกับนายปีหนึ่ง’ ออกอากาศในปี 2559 เป็นเรื่องราวของระบบการรับน้องที่เรียกว่าโซตัส เนื่องจาก
ถูกสร้างมาจากนิยายชื่อดังที่มีคนที่ติดตามอ่านเป็นจำนวนมาก สามารถทำเรตติ้งสูงที่สุดของซีรีส์วาย
จนถึงปัจจุบัน โดยมีเรตติ้งเฉลี่ยอยู่ที่ 0.597 (Srowch, 2562) และมียอดเข้าชมผ่าน LINE TV กว่า
100 ล้านครั้ง (LINE TV, 2563) นอกจากนี้ยังช่วยนิยายวายสามารถมาวางจำหน่ายในร้านหนังสือ
ทั่วไปอย่างเปิดเผย ทั้งยังเป็นต้นแบบของนิยายวายและซีรีส์วายในปัจจุบันที่มีตัวละครอยู่ในคณะ
วิศ วกรรมศาสตร์ (The101.world, 2562) และสามารถทำให้ นั ก แสดงนำของเรื่อ งแจ้ งเกิ ด อย่ าง
สวยงาม พร้อมทั้งมีแฟนคลับชาวไทยและในต่างประเทศทั่วเอเชีย นอกจากนี้ ซีรีส์วายได้ขยายฐาน
กลุ่มคนดูมากขึ้นจนกลายเป็นหนึ่งในสื่อกระแสหลัก
กลุ่ ม ผู้ ช มหลั ก ของซี รี ส์ ว ายนี้ คื อ ‘สาววาย’ ซึ่ ง เป็ น ผู้ ที่ ชื่ น ชอบในผลงานที่ น ำเสนอ
ความสัมพันธ์ที่ตัวละครหรือตัวแสดงนำที่เป็นผู้ชายทั้งคู่นี้เป็นกลุ่มที่มีความจงรักภักดีต่อตัวนักแสดง
เป็นอย่างมาก และพร้อมที่จะสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน รวมถึงเกาะกลุ่มกันเป็นชุมชน (Community)
ทั้งในออนไลน์และออฟไลน์ (อรวรรณ วิชญวรรณกุล, 2559)
กลุ่มสาววายนี้ถือกำเนิดมาตั้งแต่ปลายยุค 90 ในหมู่แฟนคลับเพลงญี่ปุ่น (J-Music) ที่ศิลปิน
จะมีการเซอร์วิส (Service) แฟนคลับด้วยการหอมแก้ม โอบกอดกันบ้าง ซึ่งแฟนคลับก็นำเอากิริยา
เหล่ านั้ น มาเขีย นต่อเป็ น ฟิก (Short Fiction) จากที่ ถ่ายเอกสารแจกกัน อ่านในกลุ่ มแฟนคลั บ ก็
พัฒนามาแต่งลงเว็บไซต์เด็กดี (dek-d.com) และถูกนำไปตีพิมพ์ตามสำนักพิมพ์ต่าง ๆ ในปัจจุบัน
กูรูการตลาดระดับโลกอย่าง Seth Godin เคยกล่าวไว้บนเวที TED ว่า นักการตลาดต้องตาม
หากลุ่ม Geek หรือคนที่หลงใหลคลั่งไคล้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วสื่อสารกับพวกเขา ถ้าหากสร้างการ
เข้าถึง (Engagement) กับพวกเขาได้ ก็เท่ากับเข้าถึงกลุ่มลูกค้ากลุ่มแรกได้ (Early Adopter) ได้ มัน
จะถู ก บอกต่ อ อย่ า งกระตื อ รื อ ร้ น โดยที่ แ บรนด์ ไ ม่ ต้ อ งหว่ า นเงิ น เพื่ อ จั บ ตลาดแมสตั้ ง แต่ แ รก
(Marketingoops, 2560)
ดังนั้นจึงส่งผลให้ ผู้สร้างซีรีส์สามารถต่อยอดความสำเร็จนี้ ด้วยการจัดงานรวมตัวแฟนคลับ
ของเหล่านักแสดง หรือ แฟนมีทติ้ง (Fan Meeting) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในเกาหลีใต้
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม สิงคโปร์ ฮ่องกง โดยเฉพาะประเทศจีนที่มีกำลังซื้อสูง รวมตัวกันเหนียว
แน่นเพื่อสนับสนุนศิลปินที่ชื่นชอบ เห็นได้จากการที่บัตรแฟนมีทติ้งที่ประเทศจีนที่ขายหมดภายใน
เวลา 5 นาที (ไทยรัฐออนไลน์, 2561) และหลายคนเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อติดตามศิลปินไป
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ออกงานตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อให้ได้เห็น ช่วงเวลาที่นักแสดงได้อยู่ด้วยกัน หรือที่เรียกว่า โมเมนต์
(Moment) ซึ่งสามารถช่วยเติมเต็มจินตนาการของแฟนคลับได้
หลังจากนั้นจึงส่งผลให้มีการผลิตซีรีส์วายและซีรีส์ ชายหญิงที่มีคู่ชายรักชาย ออกมาอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งที่ออกอากาศผ่านโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลในประเทศไทย และ ทางแพลตฟอร์ม
ออนไลน์อย่าง LINETV เท่านั้น ส่งผลให้ในปัจจุบันเกิดคู่จิ้นออกมาอย่างมากมายเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคอย่างสาววาย จนทำให้ซีรีส์วายในช่องทาง LINE TV มียอดเข้าชมสูงกว่า 6,000
ล้านครั้ง (ถนัดกิจ จันกิเสน, 2563)
ผลการวิจัยเชิงประจักษ์ของหนังสือพิมพ์ นิสิตนักศึกษา ของนิสิตสาขาวิชาเอกและโทวารสาร
สนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2560) พบว่า ปริมาณของซีรีส์วายมีการผลิต
เพิ่มขึ้น อย่ างต่อเนื่ อง ในปี 2560 มีซีรีส์ ว ายทั้งสิ้ น 34 เรื่อง เพิ่มขึ้น จากปี 2558 ที่มีเพี ยง 5 เรื่อง
เท่านั้น และยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี (นัจนันท์ เกตุสุวรรณ, 2560)
ด้วยกระแสบริโภคนิยม ทำให้ “ตัวละคร” กลายเป็นสินค้าทางเพศอย่างหนึ่ง ที่จำเป็นต้อง
ขายได้ จึงไม่แปลกที่ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายของไทย จึงเป็นที่รวมของกลุ่มชายรักชายในเมือง
ใหญ่ ที่มีหุ่นดี หน้าตาดี การศึกษาดี ระดับสูง ในแง่นี้จึงทำให้ เรื่องเล่า ชีวิต ความเป็นอยู่ และความ
หลากหลายของกลุ่ มชายรั กชายชายขอบที่ อาจอยู่ในชนบท ที่ กำลั งต่อ สู้ กับ ชะตากรรม ไม่ ได้รับ
การศึกษา หน้าตาไม่ดี หรือมีอายุมาก ถูกละเลยและหายไปจากสื่อกระแสหลัก และอาจจะก่อให้เกิด
ปัญหาการบดบังความหลากหลาย และสร้างปัญหาเรื่องการยอมรับตัวตนทางเพศให้แก่คนเหล่านั้น
(เจนวิทย์ เชื้อสาระถี, 2557)
แต่ในขณะเดียวกัน ซีรีส์ วายได้เปิดพื้นที่ทางสั งคมให้กลุ่มชายรักชายและกลุ่มคนผู้มีความ
หลากหลายทางเพศ ในไทย มี ที่ ยื น ในสั ง คมมากกว่ า เก่ า ทำให้ เกิ ด การยอมรั บ กลุ่ ม ผู้ มี ค วาม
หลากหลายทางเพศได้มากขึ้น แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคนส่วนใหญ่ในสังคมไทยเข้าใจความเป็นผู้มี
ความหลากหลายทางเพศ หรือ ตัวตนของกลุ่มชายรักชายอย่างแท้จริง เพราะส่วนใหญ่ซีรีส์วายที่สร้าง
นี้ถูกสร้างมาจากนิยายที่ถูกเขียนโดยผู้หญิง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้หญิง ดังนั้นทั้งในนิยาย
และซีรีส์ วายจึงมีความเกินจริง โดยไม่ได้เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของกลุ่มชายรักชาย ด้วยการ
นำเสนอรูปแบบการดำเนินความสัมพันธ์หรือการแสดงออกที่เกินจริง ไม่ตรงกับสภาพความ้ป็นจริง
ของกลุ่มชายรักชายในสังคม รวมถึงใส่ฉากเข้าพระเข้านาย (Love Scene) เข้ามาอย่างมากมาย ที่
มากเกินความจำเป็น
จากการศึกษาของ พัฒนพล วงษ์ม่วง และ มยุรี ศรีกุลวงศ์ (2559) ในหัวข้อ ตัวละครเกย์ใน
ละครโทรทั ศน์ ไทยยุ คใหม่ พบว่า ปั จจุบัน แม้จะมีก ารนำเสนอภาพลั กษณ์ ของตัว ละครเกย์อย่าง
มากมาย แต่ภาพลักษณ์ส่วนใหญ่ที่ให้เกย์ปรากฏในละครโทรทัศน์ ยังคงเป็นการสะท้อนถึงผลกระทบ
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ของการสร้ า งความคิ ด ในแง่ ล บเกี่ ย วกั บ เกย์ ใ นอดี ต ผ่ า นความรู้ สึ ก หลบซ่ อ น ความอั บ อาย
โศกนาฏกรรม หรือไม่สมหวัง มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่สร้างภาพลักษณ์ให้เกย์สมหวังเหมือนคู่ต่างเพศ
สอดคล้อง กับการวิจัยของ Stonewall ที่พบว่า “เกย์ถูกนำเสนอในแง่บวกและตรงกับความเป็นจริง
เพียง 46 นาที จาก 126 ชั่วโมงในรายการโทรทัศน์” (Lusher, 2010)
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าซีรีส์วายจะมีเป็นจำนวนมากขึ้น แต่ซีรีส์ส่วนใหญ่ยังคงนำเสนอแค่เรื่องรัก
ในวัยเรียนในระดับมัธยมศึกษาหรืออุดมศึกษาเท่านั้น และมักจะมีภาพเหมารวมที่ว่า นักแสดงนำ
จะต้องมีหน้าตาดี หล่อ ดูสะอาด หุ่นดี และต้องมีคนหนึ่งที่จะต้องมีความเป็นชาย ขณะที่อีกคนเป็น
จะคนตัวเล็กลักษณะแทนผู้หญิง ซึ่งนั่นไม่ใช่ความเป็นจริงในสังคม
ความสัมพันธ์ระหว่าง “ละครโทรทัศน์และซีรีส์” กับ “การสร้างความเป็นจริงทางสังคม” นั้น
เป็ น ความสั มพั น ธ์ที่ มี ความแนบแน่น และลึ ก ซึ้ง โดยละครโทรทั ศน์ จะมี บ ทบาทในฐานะการเป็ น
สื่อกลางระหว่างสมาชิกในสังคม (ผู้รับสาร) กับโลกแห่งความเป็นจริง โดยการเชื่ อมโยงให้คนเราเกิด
ประสบการณ์ ทางอ้อมกับ สรรพสิ่ งและปรากฏการณ์ ต่าง ๆ ในโลกแห่ งความเป็นจริง กล่าวคือได้
เรียนรู้สภาพความเป็ นจริงทางสังคมตามที่ละครโทรทัศน์สร้าง (Constructed) หรือให้คำนิยามไว้
สมาชิกในสังคมสามารถรับรู้และเข้าใจสถานการณ์ความเป็นจริงของสถาบันทางสัง คมอื่น ๆ ได้ทั้ง ๆ
ที่ไม่ได้มีส่วนเข้าร่วมโดยตรง จึงอาจกล่าวได้ว่าละครโทรทัศน์เปรียบเสมือนหน้าต่างที่เปิดไปสู่โลก
กว้าง ทำให้คนเราได้รู้ได้เห็นความเป็นจริงทางสังคมมากขึ้น (สัณฐิตา นุชพิทักษ์, 2552)
ละครโทรทัศน์และซีรีส์จึงถือเป็นส่วนผสมระหว่างโลกความเป็นจริ งและโลกแห่งสัญลักษณ์
(โลกแห่ งความฝั น และจิ น ตนาการ) ไว้ด้ว ยกัน เนื่ องจากในละครโทรทั ศ น์ และซี รีส์ จะมีก ารบอก
รายละเอียด การนำเสนอฉาก การแต่งกาย สถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นสิ่งที่เสมือนกับโลกแห่งความเป็นจริง
ในสังคม โดยโลกแห่งสัญ ลักษณ์ นี้ทำให้เกิดมายาคติ (Myth) (กาญจนา แก้วเทพ, 2543) และยังมี
หน้าที่บ่มเพราะอุดมการณ์ในด้านต่าง ๆ นับตั้งแต่ศักดินา ทุนิยม เพศนิยม ชาตินิยม ความรุนแรง
(กาญจนา แก้วเทพ และคณะ, 2545) จนกลายเป็นสถาบันหลั กที่ทั้งผลิ ตและผลิตซ้ำเพื่อสืบทอด
วัฒนธรรม (Cultural Production and Reproduction) (สมสุข หินวิมาน, 2561)
ดังนั้นหากกล่าวว่า ละครโทรทัศน์และซีรีส์เป็นการประกอบสร้างความเป็นจริงทางสังคม
(Social Constructionism) แล้ว “กลุ่มชายรักชายในซีรีส์วาย” เองก็เป็นภาพที่ถูกประกอบสร้างจาก
การหยิบยกเอาลักษณะต่าง ๆ ทางสังคมเข้ามาประกอบกัน
ที่ผ่านมาการศึกษาเกี่ยวกับซีรีส์วาย ในประเด็นที่เกี่ยวกับการประกอบสร้างตัวละครชายรัก
ชายนั้น ยังไม่มีปรากฏ เนื่องจากซีรีส์วายพึ่งมีมาในช่วงหลัง จากการสืบค้นของผู้วิจัยพบว่า มีเพียงแต่
การศึกษาตัวละครชายรักชายในภาพยนตร์ไทย ดังนี้
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จากการศึกษาของ ไชยศิริ บุญยกุลศรีรุ่ง (2553); ฐิติวัฒน์ สมิตินันทน์ (2553); ธานี ชื่นค้า
(2555) พบว่า ส่วนใหญ่การนำเสนอภาพลักษณ์ของกลุ่มตัวละครชายรักชายจะเป็นตัวตลกหรือตัว
ร้าย และมีบุคลิกที่แตกต่างจากตัวละครปกติ มีการนำเสนอทางอารมณ์ที่หลากหลาย และมักใช้ภาษา
เป็น คำด่าที่หยาบคาย หรือคำพูดติดตลก หรือการใช้ศัพท์เฉพาะกลุ่มชายรักชาย
แต่ในช่วงหลังพบว่าการสร้างตัวละครชายรักชายมีการพัฒนาและได้รับอิทธิพลของวาทกรรม
ความเสมอภาคและสิทธิมนุษย์ชนและการต่อสู้ของกลุ่มชายรักชายทำให้เกิดการสร้างคุณค่ากับความ
เป็นชายและพฤติกรรมที่ไม่แตกต่างจากคนทั่วไป ดังเช่นในการศึกษาของ ปุรินทร์ นาคสิงห์ (2555)
โดยตัวละครชายรักชายจะแบ่งออกเป็น ยอมรับตัวเอง ไม่แน่ใจตัวเอง และไม่ยอมรับตัวเอง ภาพที่ถูก
สะท้อนออกมาถึงแม้ว่าสังคมจะยอมรับเป็นวงกว้าง แต่ขณะที่ครอบครัวยังขาดรับการยอมรับ ใน
การศึกษาของ วรางคณา สุขม่วง (2560)
สำหรับในการศึกษาครั้งนี้ จะผู้วิจัยได้ทำการศึกษาโดยอาศัยทฤษฎีการประกอบสร้างความ
เป็นจริงทางสังคม (Social Construction of Reality) ที่มีรากฐานมาจากสำนักคิดปรากฏการณ์นิยม
(Phenomenology) ซึ่ งเชื่ อ ว่ า สิ่ งที่ ถู ก นำเสนอผ่ านสื่ อ ล้ ว นผ่ านการประกอบสร้า งที่ สื่ อ ต้ อ งการ
นำเสนอมาแล้วทั้งสิ้น ซึ่งเมื่อผู้ชมรับชมสื่อในโทรทัศน์ติดต่อกันเป็นเวลานานก็จะคิดว่าสิ่งที่นำเสนอ
ผ่านสื่อนั้นเป็นเรื่องจริง
แม้ว่าสังคมจะเปิดกว้างต่อกลุ่มชายรักชายมากขึ้น โดยส่วนใหญ่มีการยอมรับว่าเป็นเรื่องปกติ
แต่การให้ความหมายและภาพลักษณ์ของกลุ่มชายรักชาย ทั้งเพศสภาพ เพศวิถี และตัวตนของความ
เป็นชายรักชายนั้น ยังคงมีการนำเสนอออกมาอย่างผิดเพี้ยน นำเสนอในทางลบและผิดไปจากความ
เป็นจริงที่ปรากฏในสังคม (Distortion) โดยทั้งหมดนี้ทำให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจผิด ซึ่งความเข้าใจผิดนี้
สามารถทำให้เกิดการสร้างภาพเหมารวมที่มีต่อกลุ่มชายรักชายแบบผิด ๆ ไม่มากก็น้อย จนปฏิบัติตัว
ต่อบุคคลเหล่านั้นไปในทางที่ผิด ทั้งในคำพูดที่ใช้ และการเข้าหา จนกลายเป็นพฤติกรรมเหยียดเพศ
ซึ่งไม่ทำให้เกิดการยอมรับในที่สุด ซึ่งนี่จึงเป็นประเด็ นสำคัญที่ผู้วิจัยต้องการค้นหาคำตอบว่า ตัวตน
ของตัวละครชายรักชายที่ถูกซีรีส์วายประกอบสร้างขึ้นมานั้นถูกสร้างมาอย่างไร
นอกจากนี้ ยั งมีการศึกษาถึงผู้ ช มทางสังคม (Social Audience) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ได้
เลือกกลุ่มผู้ชมที่เป็นกลุ่มชายรักชายเช่นกัน เพื่อให้ทราบถึงทัศนคติที่มีต่อลักษณะตัวตนของตัวละคร
ชายรักชายที่ปรากฏในซีรีส์วาย ซึ่งผู้ชมแต่ละคนอาจมี ทัศนคติที่แตกต่างกันออกไป เพราะสิ่งเหล่านี้
ล้วนต้องใช้ประสบการณ์ส่วนบุคคลเข้าช่วยด้วยเช่นกัน
ดังนั้ นการศึกษาในเรื่อง “การประกอบสร้างตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย” จึงเป็ นการ
ค้นหาคำตอบของการสะท้อนโลกแห่งความเป็นจริงและสื่อ นั่นคือซีรีส์ รวมถึงใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาและสร้างสรรค์ซีรีส์ไทยต่อไป เพื่อให้เกิดการสื่อสารในทางที่ดี พร้อมสร้างภาพสะท้อนที่ดีและ
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เหมาะสมแก่กลุ่มชายรักชายในสังคมไทยต่อไป เพราะการเป็นกลุ่มชายรักชายไม่ใช่ แค่เพศแต่เป็น
ตัวตน

1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาการประกอบสร้างตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย
1.2.2 เพื่อศึกษาคุณลักษณะของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย
1.2.3 เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้ชมที่เป็นกลุ่มชายรักชายที่มีต่อตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย

1.3 ปัญหานำวิจัย
1.3.1 การประกอบสร้างตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายเป็นอย่างไร
1.3.2 ลักษณะของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายเป็นอย่างไร
1.3.3 ผู้ชมที่เป็นกลุ่มชายรักชายมีทัศนคติต่อตัวละครชายรักชายในซีรีส์ เหมือนหรือแตกต่าง
กันอย่างไร

1.4 ขอบเขตการศึกษา
การวิ จั ย เรื่ อ ง “การประกอบสร้ า งตั ว ละครชายรั ก ชายในซี รี ส์ ว าย” ได้ ท ำการศึ ก ษา
องค์ประกอบสำคัญ 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ โดยส่วนแรกคือ ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย อีกส่วนคือ
กลุ่มผู้ชมซีรีส์ที่เป็นกลุ่มชายรักชาย โดยผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตของการศึกษาไว้ดังนี้
1. ซีรีส์วายที่ผู้วิจัยได้เลือกนำมาศึกษาในครั้งนี้ จะต้องเป็นซีรีส์ที่ ถูกดัดแปลงมาจา
กนวนิยายวายที่แต่งโดยผู้หญิง ซึ่งจะต้องออกอากาศในตั้งแต่ปี 2557 และจบภายใน กันยายน 2562
เพราะเป็ น ช่ ว งที่ สั ง คมเปิ ด กว้ า งให้ แ ก่ ก ลุ่ ม ชายรั ก ชายเข้ า มามี บ ทบาทในสั ง คมมากขึ้ น และ
ขณะเดียวกันซีรีส์วายก็เริ่มเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ชมมากขึ้น จนได้ออกฉายในช่องดิจิทัล ทีวีและช่องทาง
ออนไลน์ต่าง ๆ โดยซีรีส์ที่เลือกมานี้จะเป็นกลุ่มซีรีส์ที่ได้รับความนิยมเป็นวงกว้าง ซึ่งพิจารณาจาก
ความสำเร็ จ ของซีรี ส์ ว าย ที่ พู ดถึ งบนสื่ อออนไลน์ จนทำให้ เกิด งานแฟนมี ท ติ้งทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้นักแสดงได้รับการคัดเลือกเป็นพรีเซ็นเตอร์สินค้า หรือได้รับรางวัลตามมา อัน
ประกอบไปด้วย
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1) Love Sick The Series รักวุ่น วัยรุ่นแสบ (2557 – 2558)
2) SOTUS The Series พี่ ว้ากตัว ร้ายกับ นายปี ห นึ่ง และ SOTUS S the
Series (2559 - 2561)
3) Make It Right the Series รักออกเดิน (2559 - 2561)
4) Together with Me อกหักมารักกับผม และ Together with Me the
Next Chapter (2560 – 2561)
5) Kiss Me Again the Series จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง (2561)
6) อาตี๋ของผม (2560 - 2561)
7) บังเอิญรัก Love by Chance (2561)
8) เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ (2562)
9) ทฤษฎีจีบเธอ (2562)
10) 2 Moons the Series เดือนเกี้ยวเดือน 2 (2562)
2. ผู้วิจัยได้ทำการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กลุ่มผู้ชมซีรีส์วาย
จำนวน 15 คน โดยกลุ่มคนเหล่านี้เป็นผู้ชมที่เป็นกลุ่มชายรักชาย ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่ยอมรับว่าตนเอง
เป็นกลุ่มชายรักชาย และจะต้องเคยรับชมซีรีส์เหล่านี้มากก่อน จะได้มีความคุ้นเคยและสอดคล้องกับ
ตัวละครในซีรี ส์ เพื่ อศึกษาว่าผู้ ช มมีการแสดงความเห็ นต่อตัว ตนชายรักชายที่ ปรากฏในซีรีส์ วาย
อย่างไร โดยจะคัดเลือกผู้ชมที่มีลักษณะทางประชากรที่หลากหลาย ทั้งอาชีพ อายุ และประสบการณ์
เพื่อดูว่าจะการให้ความเห็นที่แตกต่างกันอย่างไร

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.5.1 ผลการวิจัยนี้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายการนำเสนอเรื่องของ
กลุ่มชายรักชาย และมิติความหลากหลายทางเพศในวงการบันเทิงไทย ทั้งซีรีส์วายและสื่อแขนงต่าง ๆ
1.5.2 ผลการวิจัยนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการผลิตซีรีส์วายและการสร้างสรรค์
การนำเสนอตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า
1.5.3 ผลการวิจัยนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการสร้างความรู้ความเข้าใจในตัวตนของกลุ่ม
ชายรักชายในสังคมไทยอย่างถูกต้องแก่กลุ่มผู้ชมได้มากยิ่งขึ้น
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1.6 นิยามศัพท์
1.6.1 ซีรีส์วาย หมายถึง ซีรีส์ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากการดัดแปลงนวนิยายวายที่ถูกแต่งขึ้นโดย
ผู้หญิงเพื่อผู้หญิงด้วยกันเอง โดยเล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายและผู้ชาย ซึ่งส่วนใหญ่เนื้อเรื่องจะ
เน้นฉากจิ้น ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง มีระยะเวลาออกอากาศ 60 นาทีต่อตอน มีจำนวน 8 – 13
ตอน ออกอากาศสั ปดาห์ ละ 1 วัน ทางทีวีดิจิทัล หรือผ่านทางช่องทางออนไลน์ ในช่วงปี 2557 –
2562 อันประกอบไปด้วย 1) Love Sick The Series รักวุ่น วัยรุ่นแสบ (2557 – 2558) 2) SOTUS
The Series พี่ ว้ า กตั ว ร้ า ยกั บ นายปี ห นึ่ ง และ SOTUS S the Series (2559 - 2561) 3) Make It
Right the Series รักออกเดิน (2559 - 2561) 4) Kiss Me Again the Series จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง
5) Together with Me อกหักมารักกับผม และ Together with Me the Next Chapter (2560 –
2561) 6) อาตี๋ของผม (2560) 7) บังเอิญรัก Love by Chance (2561) 8) เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุม
ผมครับ (2562) 9) ทฤษฎีจีบเธอ (2562) 10) 2 Moons the Series เดือนเกี้ยวเดือน 2 (2562)
1.6.2 ตัวละครชายรักชาย หมายถึง ตัวละครชายในซีรีส์วายที่มีพฤติกรรมการแสดงออกว่ามี
รสนิยมทางเพศ ความพึงพอใจ ความปรารถนาในผู้ชายด้วยกัน
1.6.3 ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลของตั ว ละคร หมายถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์แ ละ
ลักษณะที่มองเห็ นได้ ของตัวละครกลุ่มชายรักชาย ที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ มีด้วยกัน 7 ประการ
ได้แก่ 1. อายุ 2. อาชีพ 3. ระดับฐานะทางสังคม 4. ที่พักอาศัยและภูมิลำเนา 5. ลักษณะทางกายภาพ
รูปร่างหน้าตา 6. บทบาททางเพศและรสนิยมทางเพศ 7. การแต่งกาย
1.6.3.1 อายุ หมายถึง ช่วงวัยโดยประมาณที่ปรากฏในเรื่องของตัวละครชายรักชาย
1.6.3.2 อาชีพ หมายถึง สิ่งที่ตัวละครกระทำเป็นกิจวัตร หรือทำเพื่อหาเลี้ยงชีพ ใน
ที่นี้รวมไปถึงระดับการศึกษาของตัวละครชายรักชาย
1.6.3.3 ระดับ ฐานะทางสั งคม หมายถึง ระดับกลุ่ ม ทางสั งคม ที่ ถูกแบ่งออกจาก
เกณฑ์หลาย ๆ อย่างมารวมกัน ได้แก่ อาชีพ ระดับฐานะทางบ้าน รายได้ ชาติกำเนิด
1.6.3.4 ที่พักอาศัยและภูมิลำเนา หมายถึง สถานที่อยู่ของตัวละครที่ปรากฏในซีรีส์
ทั้งแบบสิ่งปลูกสร้าง และ เขตบริหารราชการส่วนภูมิภาค (จังหวัด)
1.6.3.5 ลักษณะทางกายภาพ รูปร่างหน้าตา หมายถึ ง รูปลักษณ์ภายนอกของตัว
ละครชายรักชายที่สามารถมองเห็นได้ ทั้งหน้าตา รูปร่าง ความสูง หุ่น
1.6.3.6 บทบาททางเพศและรสนิยมทางเพศ หมายถึง ความพึงพอใจและลักษณ
ทางเพศ และหน้าที่ในกิจกรรมทางเพศของตัวละครชายรักชาย
1.6.3.7 การแต่งกาย หมายถึง ลักษณะเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มของตัวละครชายรักชาย
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1.6.4 พฤติก รรมการแสดงออกของตั วละคร หมายถึ ง ลั ก ษณะการแสดงออกและกิริย า
ท่าทางของตัวละครที่แสดงออกมาผ่านทางกาย วาจา และสีหน้าของตัวละคร ตลอดจนลักษณะนิสัย
และรูปแบบการดำเนินชีวิต ประกอบไปด้วย 1. ลักษณะการพูด 2. การแสดงอารมณ์ 3. นิสัยส่วนตัว
4. รูปแบบการดำเนินชีวิต 5. การแสดงออกในฐานะคนรักในพื้นที่ต่าง ๆ
1.6.4.1 ลั กษณะการพู ด หมายถึง วิธีการพูด การใช้น้ำเสี ยง ระดับภาษาของตั ว
ละครชายรักชายที่ใช้พูดกับตัวละครอื่น ๆ ในซีรีส์วาย
1.6.4.2 การแสดงอารมณ์ หมายถึง การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึ กของตัว
ละครชายรักชายในซีรีส์วายผ่านทางสีหน้า ท่าทาง และภาษากาย
1.6.4.3 นิ สั ยส่ วนตัว หมายถึง นิสัยอันเฉพาะตัวที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องของตัว
ละครชายรักชายในซีรีส์วาย
1.6.4.4 รูปแบบการดำเนินชีวิต หมายถึง รูปแบบการใช้ชีวิต ดำเนินวิถีชีวิตและการ
ทำกิจกรรมของตัวละครชายรักชายที่ปรากฏในซีรีส์วาย
1.6.4.5 การแสดงออกในฐานะคนรักในพื้ นที่ต่าง ๆ หมายถึง ลักษณะความสัมพันธ์
และการแสดงออกต่อตัวละครชายด้วยกันในฐานะคนรัก ได้แก่ การกอด การจูบ การมีเพศสัมพันธ์ ใน
พื้นที่ส่วนตัว พื้นที่กึ่งสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะ
1.6.5 คุณ ลักษณะทางจิตวิทยาของตัวละคร หมายถึง ลั กษณะของสภาพจิตใจ ความเชื่อ
ทัศนคติ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี บรรทัดฐานทางสังคม และวิถีประชาของตัวละคร ซึ่งสามารถ
บ่งบอกถึงชีวิตภายในของตัวละคร สิ่งเหล่านี้จะค่อย ๆ ถูกเปิดเผยออกมาทีล ะนิด จนนำไปสู่ การ
เปลี่ยนแปลง และมีพัฒนาการทางตัวละคร จนนำไปสู่บทสรุปของตัวละครในตอนท้าย อันประกอบ
ไปด้วย 1. ภูมิหลังตัวละคร 2. สาเหตุของการเป็นกลุ่มชายรักชาย 3. ความสับสนและความทุกข์จาก
การเป็นกลุ่มชายรักชาย 4. การยอมรับตนเอง 5. การเปิดเผยตนเอง 6. ความคาดหวังในชีวิตและจุด
จบของตัวละคร
1.6.5.1 ภูมิหลังตัวละคร หมายถึง ความเป็นมาเป็นไปของตัวละครชายรักชาย อัน
ประกอบไปด้วย ลักษณะทางสังคม ความเชื่อและทัศนคติของตัวละครชายรักชายและบุคคลรอบข้าง
ที่มีต่อชายรักชาย
1.6.5.2 สาเหตุการเป็นกลุ่มชายรักชาย หมายถึง สิ่งที่ทำให้ตัวละครกลายเป็นกลุ่ม
ชายรักชาย
1.6.5.3 ความสับสนและความทุกข์จากการเป็นกลุ่มชายรักชาย หมายถึง อุปสรรคที่
ตัวละครชายรักชายต้องเผชิญ จนทำให้เกิดความรู้สึกไม่ดีแก่ตนเอง
1.6.5.4 การยอมรับตนเอง หมายถึง ภาวะที่ตัวละครชายรักชายยอมรับและเข้าใจ
ว่าตนเองเป็นกลุ่มชายรักชาย และมีความภาคภูมิใจในตนเอง
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1.6.5.5 การเปิดเผยตนเอง หมายถึง การที่ตัวละครชายรักชายกล้าเปิดเผยต่อบุคคล
อื่น ๆ ว่าตนเองเป็นกลุ่มชายรักชาย
1.6.5.6 ความคาดหวังในชีวิตและจุดจบของตัวละคร หมายถึง เป้าหมายของตัว
ละคร และสิ่งที่ตัวละครชายรักชายเผชิญในตอนจบของซีรีส์วาย
1.6.6 พระเอก หมายถึง ตัวละครชายที่เป็นตัวเด่นในซีรีส์วาย มีลักษณะเป็นผู้ชาย มี
บทบาททางเพศเป็นฝ่ายรุก หรือ ผู้กระทำทางเพศ
1.6.7 นายเอก หมายถึง ตัวละครชายที่คู่กับพระเอกในซีรีส์วาย ซึ่งถูกแผลงมาจาก
คำว่า “นางเอก” โดยเป็นตัวละครที่มีลักษณะคล้ายผู้หญิง ทั้งอาจเป็นลักษณะภายนอก หรือ นิสัย
และมีบทบาททางเพศเป็นฝ่ายรับ หรือผู้ถูกกระทำทางเพศ

บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
งานวิจัยเรื่อง “การประกอบสร้างตัวละครชายรักชายในซีรีส์ วาย” ได้ใช้แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้
2.1 แนวคิดเรื่องเพศสรีระ เพศสภาพ เพศวิถี และกลุ่มชายรักชาย
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มชายรักชายและการปรากฏตัวของกลุ่มชายรักชายในสื่อไทย
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาอัตลักษณ์ของชายรักชาย
2.4 แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารประกอบสร้ า งความเป็ น จริ ง ทางสั ง คม (Social
Construction of Reality)
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับซีรีส์วาย
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับบทละครโทรทัศน์
2.7 แนวคิดการวิเคราะห์ตัวละคร
2.8 กรอบแนวคิด

2.1 แนวคิดเรื่องเพศสรีระ เพศสภาพ เพศวิถี และกลุ่มชายรักชายในสังคม
จากการรวบรวมแนวคิดทฤษฎีพบว่า เรื่องเพศประกอบด้วยความรู้ 3 ส่ วนหลัก คือ เพศ
สรี ร ะ (Sex) เพศสภาพ (Gender) และเพศวิถี (Sexuality) และเรื่อ งเพศเป็ น การประกอบสร้า ง
ความหมายผ่านรูปแบบปฏิบัติการวาทกรรม แต่เดิมทีแนวทางการศึกษาเรื่องเพศมีประวัติศาสตร์เริ่ม
จากการศึกษาเพศแนวสารัตถะที่เน้นการศึกษาเพศในระบบชีววิทยา หลั งจากนั้นการศึกษาแนว
จิตวิทยา แนวปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ แนววัฒ นธรรมศึกษา และสตรีนิยมจึงเกิดขึ้นตามมา อาจ
กล่าวได้ว่าการศึกษาเรื่องเพศมีพัฒนาการทางแนวคิดและทฤษฎีที่หลากลายเรื่องหนึ่ง
ในหนั งสื อ “การสื่ อสารเพื่ อการจัดการองค์กรชายรักชายในประเทศไทย” ของ สุ รพงษ์
โสธนะเสถียร และพจนา ธูปแก้ว (2549) ได้ให้ข้อมูลการศึกษาเกี่ยวพฤติกรรมรักเพศเดียวกันไว้ว่าจะ
ทำให้มุมมองเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมรักเพศเดียวกันนั้นมีความชัดเจนยิ่งขึ้น และได้อธิบายคุณลักษณะ
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ของพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน และแนวทางการแบ่งประเภทของกลุ่ มผู้ รักเพศเดียวกัน ว่ามีส่ ว น
เกี่ยวข้องกับเรื่องของเพศ เพศภาวะ และเพศวิถี ดังนี้
2.1.1 เพศสรีระ (Genetic Sex or Chromosomal Sex)
Lorber & Farrell (1991) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของของ เพศ (Sex) ไว้ ว่ า เป็ น สิ่ ง ที่
กำหนดขึ้นโดยธรรมชาติซึ่งใช่บ่งบอกความเป็นชายหรือหญิงตามลัักษณะทางชีววิทยาที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ บุคคลที่เกิดมามีเพศชายหรือหญิง จะมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน
ออกไป โดยมีหน้าที่การให้กำเนิด (Reproductive Function) และทุกคนที่เกิดมาได้ถูกสร้างขึ้นให้มี
ลักษณะเหมาะสมกับแต่ละเพศของตน เช่น การมีประจำเดือน การตั้งภรรค์ การมีหน้าอกของผู้หญอง
และการผลิตเชื้ออสุจิในเพศชาย เป็นต้น
เพศสรี ร ะ หมายถึ ง เพศที่ ไ ด้ ม าตั้ ง แต่ เกิ ด หรื อ ตั้ ง แต่ เริ่ ม ปฏิ ส นธิ (Fertilization)
โดยทั่วไปการกำเนิดมาเป็นชีวิตมนุษญ์ประกอบด้วยโครโมโซมเพศเป็นสำคัญ โดยปกติผู้หญิงจะมี
โครโมโซม XX ส่วนผู้ชายจะเป็นโครโมโซม XY ทั้งนี้เกิดจากการแบ่งตัวของเซลล์เพศก่อนมาเป็นไข่
และอสุจิจะมีการลดโครโมโซมลงครึ่งหนึ่ง โดยที่โครโมโซมในไข่จะมีเพียง X และในอสุจิจะเป็น X
หรือ Y (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร และ พจนา ธูปแก้ว, 2549)
ดังนั้นเมื่อมีการผสมกันของไข่และอสุจิ โดยมีโครโมโซมในไข่ที่ผสมแล้วถ้าเป็น XX ไข่
นั้นจะเจริญเติบโตเป็นทารกเพศหญิง ถ้าไข่นั้นมีโครโมโซมเป็น XY ไข่นั้นจะเจริญเป็นทารกเพศชาย
แต่ถ้าในขณะที่ไข่ผสมแล้วและเจริญเติบโตเป็นทารกอยู่นั้น อาจเกิ ดจากเกิดความผิดปกติในขณะที่มี
การเจริญเติบโตในระยะใดระยะหนึ่งซึ่งทำให้ทารกนั้นมีเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด จึงจะเกิดเป็นกะเทย
(hermaphrodites) อันเป็นความพิการของอวัยวะเพศของทารกผู้นั้น โดยแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ
ได้แก่
1. กะเทยแท้ (True Hermaphrodites) เป็นผู้ที่มีต่อมเพศของชายและของหญิงอยู่
ในบุ คคลคนเดียวกัน คือมีทั้งรังไข่และอัณฑะอยู่ในบุคคลเดียวกันซึ่งมีโอกาสน้อยมาก นอกจากนี้
อวัยวะภายนอกจะพบว่ามีความคล้ายของเพศใดเพศหนึ่งอีกด้วย
2. กะเทยเทียม (Pseudo-Hermaphrodites) เป็นผู้ที่มีต่อมเพศของเพศใดเพศหนึ่ง
แต่อวัยวะเพศข้างนอกของเขาจะไปคล้ายกับเพศที่ตรงกันข้ามหรือไม่มีลักษณะของเพศที่เป็นของ
ตนเองอย่างสมบูรณ์โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ
2.1 กะเทยเที ยมชาย (Male Pseudo-Hermaphrodites) เป็ น ผู้ ที่ มี ต่อ ม
เพศชาย (อัณฑะ) แต่อวัยวะเพศภายนอกกลับไปคล้ายของผู้หญิง หรือเป็นผู้ที่มีอวัยวะเพศของชายที่
ไม่สมบูรณ์ สำหรับผู้ชายมีอวัยวะเพศภายนอกเป็นของเพศหญิงเรียกว่า “Testicular Feminization
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Syndrome” พวกนี้ จ ะมีอวัยวะเพศภายนอกเป็นหญิ ง แต่ช่องคลอดตื้น ไม่มีรังไข่ ไม่มีมดลู ก ลู ก
อัณฑะจะอยู่ในช่องท้องหรือบริเวณขาหนีบอนอกจากนี้ลักษณะอาการนี้อาจจะเป็นกรรมพันธุ์อีกด้วย
2.2 กะเทยเทียมหญิง (Female Pseudo-Hermaphrodites) คนที่มีต่อม
เพศหญิงหรือรังไข่ส่วนอวัยวะเพศภายนอกกลับไปของชาย หรือเป็นผู้มีอวัยวะเพศหญิงที่ไม่สมบูรณ์
ทั้งนี้เพศสรีระของบุคคลนี้ไม่ได้มีอิ ทธิพลที่จะทำให้บุคคลนั้น ๆ จะต้องมีแนวโน้มที่จะเป็น
กลุ่มมรักเพศเดียวกัน แต่เพศกำเนิดอาจเป็นแค่เครื่องมือในการประกอบกิจกรรมทางเพศเท่านั้น โดย
ส่วนใหญ่ กลุ่ มรักเพศเดีย วกันมักเป็นผู้ซี่งไม่พึงพอใจกับเพศกำหนดของตนเอง ตรงกันข้ามกลั บมี
ความรู้สึกว่าเพศสรีระนั้นมีความขัดแย้งต่อความรู้สึกของตน อย่างไรก็ตามภาวะความเป็นผู้รักเพศ
เดียวกันไม่ได้ขึ้นตามเพศกำเนิดเสมอไป แม้ว่าบางคนจะมีอวัยวะเพศที่ผิดปกติที่เรียกว่า กะเทย แต่ก็
ไม่ได้หมายความว่า เขาผู้นั้นจะเป็นกลุ่มรักเพศเดียวกันเสมอไป ทั้งนี้ผู้รักเพศเดียวกันกลับมีความพึง
พอใจต่อเพศกำเนิดของตนเอง เพราะคิดว่าเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติทางเพศที่เหมาะสมสำหรับเขา
ได้มากกว่า
2.1.2 เพศสภาพ (Gender)
ปกติแล้ว เพศสภาพ (Gender) ในความหมายทั่วไป หมายถึงความแตกต่างระหว่าง
ผู้ชายกับผู้หญิงตามเพศกำเนิด ทั้งงการมีรูปร่างหน้าตา อวัยวะเพศแบบใด หากแต่ทางสังคมวิทยานั้น
มิได้หมายความถึงเรื่องเพศที่ถูกกำหนดโดยสภาพทางร่างกายเท่านั้น ยังรวมถึง บทบาท หน้าที่ และ
สิทธิของคนแต่ละเพศที่ถูกกำหนดโดยเงื่อนไขของแต่ละสัง คมในแต่ละสมัย (เจริญวิทย์ ฐิติวรารักษ์,
2544)
เพศสภาพ (Gender) มีความหมายครอบคลุมถึง เรื่องของความเป็นหญิงและผู้ชายที่
ไม่ได้ถูกกำหนดโดยระบบทางสรีระหรือชีววิทยา แต่ถูกกำหนดโดยปัจจัยทางวัฒนธรรม สังคม และ
อื่น ๆ ทำให้ สั งคมเกิด ความคาดหวังต่ อความเป็น หญิ งและชายในแง่มุมเฉพาะต่าง ๆ และมี ส่ ว น
กำหนดความเชื่อ (Belief) ทัศนคติ (Attitude) มายาคติ (Myth) รวมทั้งประเพณีปฏิบัติต่าง ๆ ที่ถูก
ทำให้กลายเป็นบรรทัดฐานของสังคม (Social Norms) ในเรื่องของความเป็นหญิงชาย
วิลาสินี พิพิธกุล และ กิตติ กันภัย (2546) ได้ให้ความหมายของ เพศสภาพ (Gender)
ว่า เรื่องของความเป็นหญิงและผู้ชายที่ไม่ได้ถูกกำหนดโดยระบบทางสรีระหรือชีววิทยา แต่ถูกกำหนด
โดยปัจจัยทางวัฒนธรรม สังคม และอื่น ๆ ทำให้สังคมเกิดความคาดหวังต่อความเป็นหญิงและชายใน
แง่มุมเฉพาะต่าง ๆ
ปัจจัยทางวัฒนธรรมและสังคมยังมีส่วนกำหนดความเชื่อ (Belief) ทัศนคติ (Attitude)
มายาคติ (Myth) รวมทั้งประเพณีปฏิบัติต่าง ๆ ที่ถูกทำให้กลายเป็นบรรทัดฐานของสังคม (Social
Norms) ในเรื่องของความเป็นหญิงและชาย เช่น ค่านิยมเรื่องการรักนวลสงวนตัวของผู้หญิง
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ขณะที่ สุชาดา ทวีสิทธิ์ (2547) กล่าวว่า ลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันระหว่าง
ชายหญิง เป็นสาเหตุทำให้พฤติกรรมของหญิงและพฤติกรรมของชายไม่เหมือนกันนั้น เป็นความเข้าใจ
ที่ไม่ถูกต้อง และต้องการเรียกร้องกับสังคมว่า พฤติกรรมของผู้หญิงและผู้ชายไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาวะ
ร่างกายที่ธรรมชาติสร้าง แต่เป็นเรื่องที่มนุษย์เสกสรรปั้นแต่งกันมา
การประชุมเชิงปฏิบัติการของกองทุนประชากรสหประชาชาติในหั วข้อ “Gender,
Population and Development” ในปี ค.ศ. 1996 (อ้างถึงใน ไชยสิริ บุญยกุลศรีรุ่ ง, 2553, น. 9)
ได้จำแนกให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนสำหรับความหมายของคำว่า “Sex” และ “Gender” ซึ่ง
ปกติภาษาไทย มักใช้คำว่า “เพศ” แทนทั้ง 2 คำมาโดยตลอด
คำว่า “Sex” ให้ความหมายถึงเพศที่กำหนดขึ้นโดยธรรมชาติ และเป็นข้อกำหนดทาง
สภาวะชีววิทยา ซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้ (ยกเว้นการผ่าตัดแปลงเพศ ซึ่งก็ยังเปลี่ยนแปลงได้บางส่วน) ให้
บุคคลเกิดมามีเพศเป็นหญิงหรือเป็นชาย มีหน้าที่ในการให้กำเนิด (Reproductive Function) และมี
บุคลิ กภาพที่แตกต่างกัน อาทิ มนุ ษย์เพศหญิงเท่านั้นที่สามารถตั้งภรรค์และคลอดบุตรได้ ขณะที่
มนุษย์เพศชายจะมีส่ วนในการให้กำเนิดโดยเป็นผู้ผลิตอสุจิที่จะผสมกับไข่จากหญิงในการก่อกำเนิด
ทารก
ส่ ว นคำว่า “Gender” นั้ น ให้ ห มายถึ งเพศที่ ถู กกำหนดโดยเงื่อ นไขทางสั งคมหรือ
วั ฒ นธรรม ให้ แ สดงบทบาทหญิ ง หรื อ บทบาทชาย ดั ง นั้ น เพศที่ ถู ก กำหนดโดยสั ง คมนี้ จึ ง อาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวการณ์และเงื่ อนไขของสังคมที่เปลี่ยนไป เช่น สตรีอาจต้องเข้ามารับภาระ
ต่าง ๆ ซึ่งเคยเป็นงานของชายและชายอาจต้องรับบทบาทการดูแลบ้านเรือน เลี้ยงบุตร ซึ่งเคยเป็น
หน้าที่ของสตรี จริงอยู่ที่แม้ว่าบทบาทดังกล่าวส่วนใหญ่ จะถูกกำหนดขึ้นโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความ
แตกต่างทางสรีระของคนทั้ งสองเพศก็ตาม แต่บทบาททางสังคมเหล่านี้ เป็นสิ่งที่บุคคลได้เรียนรู้ผ่าน
แหล่างต่าง ๆ มาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งกลายเป็นแนวคิดที่ปลูกฝังลึกซึ้งในตัวบุคคลนั้น ๆ บทบาทเพศ
ทางสั งคม (Gender roles) ในลั ก ษณะนี้ จึ งแตกต่ างกั น ไปในสั งคมแต่ ล ะวัฒ นธรรม นอกจากนี้
บทบาทที่สังคมกำหนดยังมีความหมายเกี่ยวพันไปถึงโอกาสที่บุคคลแต่ละเพศสามารถเข้าถึง ได้ใช้
และควบคุมทรัพยากรต่าง ๆ เพราะมีสิทธิ มีอำนาจ มีความรับผิดชอบ และถูกคาดหวังจากสังคม
ต่างกันไป ที่สำคัญก็คือ บทบาททางเพศที่สังคมกำหนดได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสถานภาพของ
สตรีและชายในสังคมนั้น ๆ
1. ปัจ จั ยทางธรรมชาติแ ละชีวภาพ ความแตกต่างของบทบาททางเพศนั้น ถูก
กำหนดกำหนดขึ้นจากพื้นฐานทางธรรมชาติด้านสรีระหรือชีวภาพ กล่าวคือโครงสร้างของเพศชาย
โดยทั่วไป เช่น กระดูกและกล้ามเนื้อ ที่มีความแข็งแรงมากกว่าเพศหญิง ในขณะที่สภาพร่างกายของ
สตรีมีความอ่อนแอกว่าและผูกพันใกล้ชิดกับธรรมชาติมากกว่า เช่น การมีประจำเดือน การตั้งภรรค์
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การคลอดบุตร การเลี้ยงลูกด้วยนม เป็นต้น จากความแตกต่างด้านสรีระที่ธรรมชาติกำหนดมาเป็น
พื้นฐานนี้เอง ทำให้สังคมต้องจัดสรร แบ่งบทบาท กำหนดความรับผิดชอบที่สมมติขึ้นและยอมรับกัน
ว่าเหมาะสมกับสรีระของมนุษย์แต่ละเพศ รวมทั้งสังคมเองก็คาดหวังให้แต่ละเพศปฏิบัติตนตามแบบ
แผนที่สมาขิกสังคมได้สร้างขึ้น (Chodorow, 1971)
2. โครงสร้างครอบครัว นักสังคมวิทยากลุ่มนี้โญงแนวคิดเรื่องการกำหนดบทบาท
เพศเข้าไว้ด้วยกันกับสังคมวิทยาว่าด้วยครอบครัว โดยมีการสันนิษฐานว่า โครงสร้างครอบครัวเป็น
ปั จ จั ย สำคั ญ ที่ ท ำให้ เกิ ด การแบ่ งงานระหว่ างเพศ และยั งเป็ น ผลให้ เกิ ด ความไม่ เสมอภาคกั น ใน
สถานภาพของหญิงชายในครอบครัว และความไม่ทัดเทียมกันนี้ได้ขยายออกไปเป็นวงกว้างจนถึง
ระดับสังคม เช่น ครอบครัวเดี่ยวขนาดเล็ก การแบ่งงานและความรับผิดชอบยังทำได้ไม่เด็ดขาดนัก
เพราะหากคนใดคนหนึ่งเกิดเจ็บป่วยหรือไม่อยู่ อีกฝ่ายจำเป็นต้องเข้าทำทดแทน ซึ่งต่างจากครอบครัว
ขยายที่มีสมาชิกมากกว่า ทำให้เกิดการแบ่งงานระหว่างสมาชิกได้สะดวกกว่า
3. ปัจจัยทางวัฒนธรรมและบรรทัดฐานทางสังคม ในแต่ละวัฒนธรรม สมาชิกชาย
และหญิงเมื่อแรกเกิดจะถูกปลูกฝังให้มีอุปนิสัยที่แตกต่างกันออกไป โดยสมาชิกใหม่แต่ละเพศนั้นต้อง
ยอมรับทัศนคติและบทบาทที่สังคมกำหนดไว้ให้ การกำหนดบทบาทบุคลิกภาพ แบบแผนภาษาพูด
ของแต่ละเพศทั้งหมด เมื่อผนวกเข้าด้วยกันก็กลายเป็นเพศที่กำหนดโดยสังคม (Gender) โดยอาศัย
พื้นฐานสำคัญจากเพศที่กหนดโดยธรรมชาติ โดย Mead (1963) ได้ให้ความเห็นในเรื่องนี้ไว้ว่า เพศที่
กำหนดโดยสังคมนั้นจะมีความแตกต่างกันออกไปในเกือบทุกสังคม โดยแต่ละสังคมมีความนิยมและ
ความเชื่อของตน ในขณะที่สังคมของสัตว์พันธุ์เดียวกันจะมีบทบาทและพฤติกรรม เช่น การสร้างรัง
การผสมพันธุ์ การเลี้ยงดูลูก ฯลฯ ไปในทิศทางเดี ยวกันหมด นอกจากนี้วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับบทบาท
เพศอาจจะสั บเปลี่ย นกันไปได้ตามความเหมาะสมและกาลเวลาเปลี่ ยนผ่าน ทั้งนี้เพราะบทบาทที่
กำหนดขึ้นเป็นของไม่จีรังยั่งยืนแต่อย่างใด
คำว่า “Gender” สำหรับสังคมไทยนี้ ค่อนข้างเป็นปัญหาในการแปลภาษาไทย เพราะมีการ
ใช้ความหมายอยู่หลายคำ อาทิ เพศสภาพ เพศสภาวะ เพศสถานะ หรือ เพศภาวะ แต่อย่างไรก็ตาม
กรอบการมองดังกล่าวได้นำไปสู่ความเชื่อในระบบสองเพศอย่างเคร่งครัด (Dichotomous Gender
System) คือ ความเป็นชายความเป็นหญิง มนุษย์ได้แบ่งออกเป็นเพียงสองเพศเท่านั้น ทำให้เวลาที่
พูดถึงกลุ่มคนข้ามเพศ (มีอวัยวะเพศหนึ่งแต่อยากเป็นอีกเพศหนึ่ง) ได้ส่งผลสะท้อนต่อวิธีคิดที่ว่า เพศ
ภาวะ (Gender) มีเพียงสองประเภท คือเป็นชายหรือเป็นหญิง แต่ในความเป็นจริงมีการทำสถิติพบว่า
มีอวัยวะเพศมากกว่าชายและหญิง แต่เป็นองค์ประกอบที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นมนุษย์จึงสามารถ
มีอวัยวะเพศได้มากกว่าสองอย่าง
การแบ่งเพศภาวะ (Gender) เป็นชายและหญิงในสังคมไทยนี้ เป็นสิ่งที่มิได้ตั้งอยู่บนความ
เท่าเทียม แต่อยู่บนกรอบแนวคิดของระบบ “นิยมชาย” ให้คุณค่ากับความเป็นชาย อะไรที่เชื่อมโยง
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กับความเป็นชายนั้น เป็นสิ่งที่สูงกว่าความเป็นหญิง เช่น ผ้าขาวม้าสูงกว่าผ้านุ่ง ส่งผลให้ผู้หญิงไม่
สามารถพูดเรื่องเพศวิถีได้เท่าผู้ชาย หรือมีความฉลาดและปัญญาชนได้ดีเท่าผู้ชาย (ชลิดาภรณ์ ส่ง
สั ม พั น ธ์ , 2551) ปั ญ หาของการทำความเข้ าใจเพศภาวะ คื อ ความเข้ าใจผิ ด ที่ ว่า เพศสรีระเป็ น
ตัวกำหนดเพศภาวะของบุคคล (จิตติมา ภาณุเดชะ, ณัฐยา บุญภักดี และ ธัญญา ใจดี, 2550)
2.1.3 เพศวิถี (Sexuality)
วิล าสิ ณี พิพิ ธกุล และ กิตติ กัน ภัย (2546) ได้ให้ ความหมายของ เพศวิถี (Sexuality) ว่า
ระบบความคิดความเชื่อเรื่องเพศ เป็นกระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรมที่กำหนด จัดการกำกับ
ควบคุมรวมทั้งการแสดงออกเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศ ความปรารถนา ความพึงพอใจในเรื่องเพศ การ
แสดงท่าทีเกี่ยวกับเรื่องเพศ ไปจนถึงการออกกฎเกณฑ์ ระเบียบกฎหมายต่าง ๆ ที่มาควบคุมหรือ
กำกับดูแลเรื่องเพศของคนในสังคม ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว สังคมจะมีการสร้า งบรรทัดฐานชุดหนึ่งที่ยอมรับ
หรือให้ความชอบธรรมกับเพศวิถีที่กำหนดขึ้นเท่านั้น จนหลายเป็นมาตรฐานหลักเกี่ยวกับเรื่องเพศที่
ปกติ (Normal Sex) หรือเพศที่ชอบธรรม (Legitimated Sex) อันเป็นผลให้คนในสังคมแยกแยะเรื่อง
เพศที่ถูกต้องซึ่งเชื่อกันว่าเป็นวิถีปฏิบัติของคนส่วนใหญ่ในสังคม
พริศรา แซ่ก้วย (2547) อธิบายไว้ว่า เพศวิถี คือ วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับความปรารถนาทางเพศ
หรือที่เรียกไว้ในกฎหมายล้านนาดั้งกเดิมว่า ตัณหาอาลัย โดยในแต่ละระบบสังคมนั้น ความปรารถนา
ทางเพศของปั จเจกบุคคลเป็นมากกว่าพฤติกรรมตามธรรมชาติ ว่าใครมีเพศสัมพันธ์กับใคร ที่ไหน
อย่างไร แต่หมายรวมถึงความปรารถนาที่ดี ที่เหมาะสม การเกี้ยวพาราสี มโนทัศน์เกี่ยวกับคู๋ในอุดม
คติ ฯลฯ จึงเป็นทั้งเรื่องการสร้างความหมายทางสังคม เป็นเป้าหมายของการควบคุมทางสังคมและ
การเมือง และเป็นพื้นที่ของการยอมจำนนและการต่อสู้ในระดับปัจเจก
ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ (2550) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับเพศวิถี (Sexuality) ไว้ใน 6 มิติ ดังนี้
1. มิติของความปรารถนา การประพฤติ ปฏิบัติ และอัตลักษณ์ (Erotic Desires,
Practices and Identity) เพศวิ ถี ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ อั ต ลั ก ษณ์ คื อ การนิ ย ามตั ว เองในทางเพศ ซึ่ ง
เชื่อมโยงกับเพศภาวะ (Gender) แต่อัตลักษณ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่นิยามตัวเองเพียงอย่างเดียว ยัง
ขึ้นอยู่กับการที่คนอื่นนิยามหรือมองว่าเราเป็นอย่างไรในทางเพศด้วย
2. มิติการนำเสนอร่างกาย (Appearances and Display) เราอยากให้ คนอื่นเห็ น
เราเป็นอย่างไร เราก็นำเสนอตัวเองอย่างนั้น อาจด้วยทรงผม หรือเสื้อผ้า เพื่อนำความเป็นเพศหญิง
เพศชาย หรือเพศทางเลือกอื่น ๆ
3. มิติของพฤติกรรม และกิริยามารยาท (Behaviors and Manners) ที่เกี่ยวข้อง
กับความเป็นตัวตนในทางเพศ ซึ่งการกระทำแบบเดียวกันแต่อาจถูกตีความไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับ
บริบท ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ หรือความรู้สึกที่มีต่อคนนั้น เป็นความรู้สึกส่วนตัว
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4. มิติของการดึงดูดทางเพศ (Attraction) สังคมวางกฎกติกาของความรัก ให้ รัก
เฉพาะเเพื่อต่างเพศเท่านั้ น แต่คนที่ รักเพศเดียวกันก็ไม่ได้ห ลุ ดออกจากกติกาของการรักต่างเพศ
เพราะคนที่รักเพศเดียวกัน ก็จะรักกับคนที่มีเพศภาวะเดียวกันเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่มีใครหลุดจากกรอบ
นี้ ซึ่งถ้าหลุดจากกรอบนี้ คือ สามารถสนใจหรือดึงดูดกับคนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย นอกจากนี้ความรัก
ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่เราต้องรักต่างเพศเท่านั้น แต่เกี่ยวข้องกับ เชื้อชาติ ชนชั้น และอื่น ๆ อีกด้วย
5. มิติของความสัมพันธ์ (Relationship) กฎกติกาว่าด้วยการดำเนินความสัมพันธ์
ระหว่างชาย-หญิ งเปลี่ย นแปลงไปตามยุคสั มย และวัฒ นธรรม ซึ่ งบางสั งคมไม่มีกติกาของการจบ
ความสัมพันธ์
6. มิติของเพศสัมพันธ์ (Having Sex) เพศวิพีมีการนิยามว่าอะไรคือการร่วมเพศ ทำ
อย่างไรจึงเรียกว่าการร่วมเพศ และการร่วมเพศที่ถูกต้องเป็นอย่างไร และที่ผิดเป็นอย่างไร
เพศวิถี (Sexuality) เป็ น สิ่ งที่ แ สดงออกถึ งภาพรวมของบุ ค คลซึ่ งหมาย รวมถึงการตอบ
คําถามว่า เราคือใคร มีความเชื่ออย่างไร รู้สึกอย่างไร และเราจะตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ อย่างไร ไม่ว่า
จะเป็น การพูด การแสดงกริย าท่าทาง การแต่งตัว การแสดงความรู้สึก และรวมตลอดถึงลั กษณะ
ความสัมพันธ์ อย่างลึกซึ้งกับบุคคลต่าง ๆ มีผู้พยายามนําประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเพศวิถี มาจัด
กลุ่มเพื่อแสดงให้เห็นองค์ประกอบของเพศวิถีว่าหมายรวมถึงอัตลักษณ์ทางเพศ ความพึงพอใจทาง
เพศ และพฤติกรรมทางเพศ (White, Bondurant, & Travis, 2000)
งานวิจัยชิ้นสำคัญของ Foucault (1978) ชี้ให้เห็นเรื่องเพศ คือ History of Sexuality ซึ่งได้
ระบุไว้ว่า เรื่องของเพศวิถี (Sexuality) ไม่ใช่เรื่องของธรรมชาติแต่เป็นเรื่องของประสบการณ์ที่ถูก
สร้างจากความเป็นประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม ที่เกี่ยวเนื่องกันกับความสัมพันธ์ของอำนาจ
และความรู้ การที่สังคมตะวันตกในช่วงศตวรรษที่ 17 มีกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการห้ามและปฏิเสธการมี
อยู่ ของเพศ (กฤตยา อาชวนิ จ กุล , 2554) โดยมีความคิดว่าเรื่องของเพศเป็นเรื่องที่ควรปกปิด ไม่
เหมาะสมที่จะนำมาพูดในที่สาธารณะ แต่จากปรากฏการณ์นี้แทนที่จะทำให้เรื่องของเพศดูซบเซาหรือ
เงียบหายไปจากสังคม กลับยิ่งทำให้เรื่องของเพศมีการแพร่หลายมากยิ่งขึ้นซึ่งเหมือนกับว่าเป็นการ
ขยายขอบเขตของอำนาจออกไปในเวลาเดียวกันด้วย เพราะตามแนวคิดของฟูโก เชื่อว่าเรื่องของเพศ
นั้น เป็นวาทกรรม (Discourse) หรือเป็นองค์ความรู้ที่ถูกสถาปนาผ่านปฏิบัติการทางภาษา ถูกผลิต
ถ่ายทอด และเป็นความรู้เฉพาะทางที่ใช้ในความสัมพันธ์กับบุคลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการใช้
ความรู้นั้น เช่น นักวิชาการ นักกฎหมาย หรือแม้แต่ในส่วนของแพทย์
ความซับซ้อนของเพศวิถีถูกนํามาเสนอในรูปของวงกลมที่ซ้ อน กันของมิติต่าง ๆ ของเพศวิถี
ซึ่ ง เรี ย กว่ า วงกรอบเพศวิ ถี (Circles of Sexual ประกอบด้ ว ยมิ ติ ต างของเพศวิ ถี ไดแก่ ความ
ปรารถนาทางเพศ (Sensual) ความผูกพันทางเพศ (Sexual Intimacy) อัตลักษณ์ทางเพศ (Sexual
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Idents) อนามัยเจริญพันธุ์และอนามัยทางเพศ (Reproductive and Sexual Health) และการนํา
เรื่องเพศมาควบคุมความสัมพันธ์ (Sexualization)
ภาพวงกรอบเพศวิถีที่ป ระกอบด้ว ยวงกลม 5 วง ซึ่งแสดงให้ เห็ นว่าเพศวิถี หมายรวมถึง
ความรู้สึก ความคิด และพฤติกรรม ที่เชื่อมโยงกับเพศสภาพ การมีเสน่ห์ดึงดูด การได้รับความรัก และ
การมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นในลักษณะ ของความปรารถนา ความรัก ความผูกพันทางเพศ และรวมถึง
กิจกรรมทางเพศ เพศวิถียังรวมถึงความสุขหรือความพึงพอใจที่บุคคลรับรู้ได้จากประสาทสัมผัส ทาง
รูป รส กลิ่น เสียง วงกรอบเพศวิถีประกอบด้วยวงกลม 5 วง ดังต่อไปนี้
วงกลมที่ 1: ความปรารถนาทางเพศ เป็ นการตระหนักรู้และความรู้สึก เกี่ยวกับร่างกายของ
ตนเองและของผู้อื่น โดยเฉพาะรางกายของคู่สัมพันธ์ ทางเพศ ความปรารถนาทางเพศช่วยให้บุคคล
รู้สึกดีกับการที่ตนเองมีร่างกาย ซึ่งดูดี และรู้สึกว่าควรจะปฏิบัติต่อร่างกายอย่างไร ความปรารถนา
ทางเพศสง ผลต่อพฤติกรรมทางเพศของปัจเจกบุคคลในหลาย ๆ ด้านความปรารถนา ทางเพศอาจ
แสดงออกมาในรู ป แบบต่ าง ๆ เช่ น ความรู้ สึ ก เกี่ ย วกั บ ภาพลั ก ษณ์ ของรางกาย (body image)
ความรู้สึกว่าเกิดความความพึงพอใจเมื่อร่างกาย บางส่วนถูกสัมผัส หรือได้รับการโอบกอดจากบุคคล
อันเป็นที่รัก (พ่อแม่ เพื่อน คนรัก) ความรู้สึกว่ารางกายตนเองดึงดูดใจผู้อื่น รวมไปถึงความเพ้อฝัน
เกี่ยวกับ พฤติกรรมทางเพศหรือประสบการณ์ทางเพศ เช่น การเพ้อฝันเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์กับ
ดารา ซึ่งการมีความเพ้อฝันเป็นเรื่องปกติและบุคคลไม่จําเป็น จะต้องมีพฤติกรรมตามความเพ้อฝัน
ของตนเอง
วงกลมที่ 2: ความผูกพันทางเพศ เป็นสิ่งที่บุคคลรู้สึกว่าตนเองสามารถ มีความผูกพันใกล้ชิด
กับคนอื่นๆ ได้ ความรู้สึกนี้อาจออกมาในรูปของการแบ่งปัน ความรักความผูกพัน การดูแลเอาใจใส่
การเข้าถึงทั้งความสุขและความเจ็บปวด ของคนที่ตนเองรัก การรู้สึกว่าตนเองรักหรือชอบใคร การที่
บุคคลรู้สึกว่าสามารถ เปิดเผยความรู้สึกของตนเองแม้ว่าการเปิดเผยนั้นอาจเสี่ยงต่อการที่อีกฝ่ายจะ
ไม่รู้สึกในแบบเดียวกันหรือไม่ยอมรับ แต่ความผูกพันใกล้ชิดจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากขาดความจริงใจและ
เปิดเผยความรู้สึกต่อกัน การมีความรู้สึกผูกพัน ทางเพศมีส่วนทําให้บุคคลตกอยู่ในภาวะที่ออนแอ
เพราะบุคคลอาจถูกทําร้าย จิตใจ หรือรู้สึกว่าถูกทําร้ายจิตใจโดยคนที่ตนเองมีความผูกพันได้ง่าย
วงกลมที่ 3: อัตลักษณ์ทางเพศ หมายถึงความเข้าใจว่าตนเองมี เพศสภาพเป็นใคร เช่น เป็น
ผู้ชาย เป็นผู้หญิง เป็นชายรักชาย เป็นเลสเบียน เป็นกะเทย เป็นต้น ซึ่งแน่นอนว่าอัตลักษณ์เพศสภาพ
ไม่จําเป็นต้องตรงกับเพศที่ปรากฏใน ทางชีวภาพ อัตลักษณ์ทางเพศสภาพจะเป็นสิ่งที่บอกว่าบุคคลจะ
มีบทบาทอย่างไร (Gender role) ทั้งนี้ส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมทางวัฒนธรรม และสังคม
ที่ บุ ค คลนั้ น ดํ ารงชี วิต อยู่ นอกจากนี้ อั ต ลั กษณ์ ท างเพศยั งหมายรวมถึง ทิ ศ ทางทางเพศ (Sexual
orientation) ของบุ ค คลด้ ว ย บุ ค คลอาจรู สึ ก ดึ ง ดู ด ใจกั บ ผู้ ที่ มี เพศสภาพตรงข้ า ม (รั ก ต่ า งเพศ/
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Heterosexual) หรือที่มีเพศสภาพเส. (รักเพศเดียวกัน/Homosexual) หรือทั้งสองเพศสภาพ (รักทั้ง
สองเพศ/Bisexual) ก็ได้
วงกลมที่ 4: อนามัย เจริญ พั นธุ์และอนามัยทางเพศ เป็นมิติที่เกี่ยว การเจริญ พั นธุ์รวมทั้ ง
พฤติกรรมและทัศนคติที่ทําให้ความสัมพันธ์ทาง สุขอนามัยและมีความสุข ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่อง
เพศ การเจริญพันธ์ การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย มีส่วนสําคัญที่ช่วยให้ปัจเจกบุคคลเข้าใจในสรี ระ
ความรู้สึก ความต้องการ รวมทั้งแรงปรารถนาทั้งของตนเองผู้อื่น
วงกลมที่ 5: การนําเรื่องเพศมาควบคุมความสัมพันธ์ เป็นมิติที่อาจมี การกล่าวถึงกันในฐานะ
เป็นส่วนหนึ่งของเพศวิถี ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่บุคคล แสดงออกทางเพศเพื่อคุกคาม ควบคุม หรือสร้าง
อิทธิพล ต่อคนอื่ น อัน เป็ น พฤติกรรมที่มั กถูกเรียกว่าเป็ นด้านมืดของเพศวิถี การนําเรื่องเพศมา
ควบคุม ความสัมพันธ์อาจมีตั้งแต่การไม่ได้ทําให้เกิดอันตราย ไปจนถึงการสร้างความ เจ็บปวดทาง
เพศ ความโหดร้าย และอาชญากรรม พฤติกรรมนี้อาจหมายรวม ถึงการเล่นรัก การยั่วยวน การไม่
ยอมมีความสัมพันธ์ทางเพศเพื่อเป็นการ ลงโทษหรือเพื่อให้ได้สิ่งหนึ่งสิ่งใด การคุกคามทางเพศ การ
เอาเปรียบทางเพศ การบังคับมีเพศสัมพันธ์กับคนในครอบครัวหรือญาติสนิท และการข่มขืน

ภาพที่ 2.1 วงกรอบเพศวิถี (Circles of Sexuality)
แหล่งที่มา: กฤตยา อาชวนิจกุล, 2547
เมื่อพิจ ารณาเรื่องเพศวิถี (Sexuality) ตามมุมมองทางประวัติศาสตร์และวัฒ นธรรมแล้ ว
สังคมมักตีตราว่าบุคคลที่ไม่มีคุณลักษณะตรงกับเพศสภาพแบบชายและหญิงจะถูกมองว่า “เป็นอื่น”
และถูกจัดให้ กลายเป็น บุคคลชายขอบ (Marginalized) เมื่อมองภายใต้ความคิดดังกล่าวจะเห็น ว่า
บุคคลที่ไม่อยู่ในระเบียบโครงสร้างทางเพศที่จัดไว้จะเสมือนเป็นคนไร้ค่าและอาจถูกกระทำย่ ำยีจาก
อำนาจทางสังคมให้ได้รับความเจ็บปวดอยู่เสมอ บุคคลเหล่านี้อาจจะถูกเรียกด้วยชื่ออาจถูกเรียกด้วย
ชื่อต่าง ๆ เช่น คนรักเพศเดียวกัน (Homosexual) คนเปลี่ยนเพศ (Transsexual) เป็นต้น (ปริตตา
เฉลิมเผ่า กออนันตกูล และคณะ, 2546)

21
ดั งนั้ น จึ งอาจสรุ ป ความแตกต่ า งของเพศสรีร ะ (Sex) เพศสภาพ (Gender) และเพศวิ ถี
(Sexuality) ได้ว่า
เพศสรีระ (Sex) นั้นใช้ในความหมายของสรีระทางร่ายการที่มีความแตกต่างกันในผู้ชายและ
ผู้หญิง ในขณะที่คำว่าเพศสภาพ (Gender) ถูกใช้ในความหมายของลักษณะความเป็นชาย หรือความ
เป็นหญิง และคำว่า เพศวิถี (Sexuality) หมายถึงการแสดงออก รสนิยม และตัวตนทางเพศ (Sexual
Identity) ของแต่ละบุคคล
2.1.4 พฤติกรรมรักเพศเดียวกัน
Spitzer (1981) กล่าวว่า พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ หมายถึง แบบแผนของการที่ไม่มีแรง
กระตุ้นเชิงรักต่างเพศ (Heterosexual Arousal) หรือมีแต่น้อยเกินไป
ขณะที่ Kaplan & Sadock (1981) กล่าวว่า พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศเป็นพฤติกรรมที่
แสดงออกในลักษณะที่เป็นแบบแผนระยะยาวของการมีความพึงพอใจทางเพศที่ไม่สามารถกระตุ้นเร้า
ทางเพศได้ด้วยเพศตรงข้าม แต่อารมณ์ความรู้สึกและความสนใจทางเพศจะสามารถกระตุ้น ได้ด้วย
บุคคลเพศเดียวกัน
Merton (1968) นักสังคมวิทยาได้นำแนวคิดภาระไร้บรรทัดฐานมาอธิบายการเกิดพฤติกรรม
เบี่ยงเบนโดยจำแนกปัจจัยที่นำไปสู่การมีพฤติกรรมที่ไม่เบี่ยงเบนเป็น 2 ด้าน คือ ด้านพฤติกรรมที่ยึด
แนวบรรทั ดฐานหรื อไม่ กับ ด้ านค่ านิ ยมที่ ได้ยึด ตามเป้ าหมายของสั งคมหรือไม่ โดยได้ อธิบ ายว่า
พฤติกรรมเบี่ยงเบนของบุคคลเกิดจากภาวะไร้บรรทัดฐาน ซึ่งเป็นภาวะที่บุคคลไม่สามารถใช้วิธีการ
หรือกรอบบรรทัดฐานในการปฏิบัติที่สังคมให้มา นำไปสู่เป้าหมายตามค่านิยมของสังคมได้ Merton
ได้จำแนกพฤติกรรมของบุคคลโดยใช้เป้าหมายและวิธีการเป็นตัวจำแนก ได้ 5 ประเภท ได้แก่
1. พวกคล้อยตาม (Conformist) พวกนี้จะปฏิบัติตามบรรทัดฐานที่สังคมกำหนด
เพื่อไปสู่เป้าหมายของพวกเขาก็เป็นสิ่งที่ยอมรับกันในสังคม (ความร่ำรวย ความมี หน้ามีตา ความมี
อำนาจ เป็นต้น) เช่น ถ้าเป้าหมายของเขาคือความร่ำรวย เขาก็พยายามทำมาหากินในสัมมาชีพเพื่อให้
ได้เงินมาสร้างฐานะของตน
2. พวกแหวกแนว (Innovator) พวกนี้จะไม่ปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคม แต่จะ
มีเป้าหมายในชีวิตสอดคล้องกับสังคม เช่น ความร่ำรวย อำนาจ เป็นต้น ตัวอย่างของพวกแหวกแนว
เช่น ถ้าเป้าหมายในชีวิตของเขาคือความร่ำรวย เขาก็จะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ได้เงินมาโดยเฉพาะ
ทางที่ไม่ถูกกฎหมายแต่ได้เงินมาก เป็นต้น
3. พวกเจ้าระเบียบ (Ritualist) พวกเจ้าระแบบจะปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม
หรือบางครั้งจะเคร่งครัดในบรรทัดฐานของสังคมอย่างมาก แต่ไม่สนใจเป้าหมายของชีวิตเช่นคนอื่น ๆ
เช่น ความร่ำรวย ความก้าวหน้า ตัวอย่างเช่น ข้าราชการที่ทำงานเน้นกฎระเบียบอย่างละเอียดยิบ
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โดยไม่สนใจว่ามีความจำเป็นหรือไม่จนสร้ างความวุ่นวายล่าช้าในการดำเนินการให้แก่ระบบราชการ
หรือข้าราชการที่มุ่งทำงานโดยเน้นกฎระเบียบเป็นหลัก แต่ไม่สนใจความก้าวหน้าที่การงานของตัวเอง
เป็นต้น
4. พวกหนีโลก (Retreatism) พวกหนีโลกเป็นพวกที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิต ไม่สนใจ
บรรทัดฐานของสังคม เป็นพวกที่ทุกข์ตรมและอาจทำร้ายตัวเองหรือคนอื่นได้ ตัวอย่างเช่นพวกติดยา
เสพติด ติดสุรา เป็นต้น
5. พวกกบฏ (Rebel) พวกกบฏเป็ น พวกที่ ป ฏิ เสธเป้ า หมายและวิ ธี ก ารบรรลุ สู่
เป้าหมายของสังคมทั้งหมดพวกนี้จะพยายามสร้างเป้าหมายและแบบแผนสังคมขึ้นใหม่ กลุ่มนี้มีทั้งที่
เป็นคุณและโทษต่อสังคม ตัวอย่างเช่น พวกนักปฏิวัติ
ขณะที่ สนธยา พลศรี (2540, อ้างถึงใน ธัญจิรา ดวงแก้ว, 2553) กล่ าวว่าพฤติกรรมการ
เบี่ยงเบน (Deviant Behavior) แบ่งเป็น 4 ลักษณะตายตัว ความหมายเชิงสถิติ ความหมายเชิงตรา
ประทับ และความหมายในเชิงสัมพันธ์
1. ความหมายในลักษณะตายตัว หมายถึง การให้ความหมายโดยยึดถือบรรทัดฐาน
พื้นฐานของสั งคมเป็ น สำคัญ หมายถึง “พฤติกรรมที่ไม่ปฏิบัติตามบรรทัดฐานทางสังคม” ซึ่งเป็น
ความหมายที่ใช้กันโดยทั่วไป
2. ความหมายเชิงสถิติ หมายถึง การให้ ความหมายของพฤติกรรมเบี่ยงเบน โดย
พิจารณาว่าเป็นการเบี่ยงเบนหรือแปรปรวนออกจากบรรทัดฐานของสังคมโดยเฉลี่ยของพฤติกรรมโดย
ถือว่าวิถีทางใดก็ตามที่ส่วนใหญ่กระทำ คือ วิถีทางที่ถูกต้อง
3. ความหมายในเชิงตราประทับ (Label) หมายถึง การให้ความหมายโดยยึดถือผล
ของการใช้กฎเกณฑ์และบทลงโทษของผู้อื่นต่อผู้ “ละเมิด” ซึ่งถูกประทับตราว่าเป็น “ผู้เบี่ยงเบน” ได้
สำเร็จพฤติกรรมเบี่ยงเบน คือ พฤติกรรมที่ถูกประทับตราว่าเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนโดยหน่วยควบคุม
ทางสั ง คมอย่ า งเป็ น ทางการมี ป ฏิ กิ ริ ย าต่ อ พฤติ ก รรมนั้ น ๆ ในฐานะที่ เป็ น พฤติ ก รรมเบี่ ย งเบน
สาระสำคัญของความหมายนี้ไม่ได้อยู่ที่การละเมิดบรรทัดฐานแต่เป็นการประทั บตราให้กับการละเมิด
นั้น ๆ ดังนั้นพฤติกรรมใด ๆ จะไม่ถือว่าเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนนอกเสียจากว่าคนอื่นค้นพบและมี
ปฏิกิริยาบางประการต่อพฤติกรรมนั้น
4. ความหมายในเชิงสัมพันธ์ (Relative) หมายถึง การให้ความหมายโดยพิจารณา
พฤติกรรมเบี่ยงเยนในแง่ของความแปรปรวนและสัมพันธภาพในชีวิตสังคมปัจจุบัน โดยตัดสินจากการ
พิจารณาของกลุ่มในสังคมว่ากลุ่มใดถือว่าเบี่ยงเบน กลุ่มใดไม่ถือว่าเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบน ดังนั้น
พฤติกรรมเบี่บงเบนจึงเป็นสถานการณ์ที่ก่อขึ้น โดยกลุ่มคนในสังคมซึ่งเป็นผู้สร้างกฎเกณฑ์ขึ้นมาและ
ได้ทำการลงโทษพฤติกรรมบางชนิด การกระทำโดยตัวของมันเองไม่ได้ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม
หรือผิดศึลธรรม เบี่ยงเบนหรือไม่เบี่ยงเบน การประเมินตัดสินของกลุ่มต่อพฤติกรรมหนึ่ง ๆ ไม่ใช่ตัว
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พฤติกรรมเองที่เป็นตัวกำหนดและให้นิยามการเบี่ยงเบน ดังนั้น ตัวแปรที่สำคัญในการพิจารณาความ
เบี่ยงเบนก็คือผู้อื่น เนื่องจากเขาเหล่านี้เองที่เป็นผู้ตัดสินว่าการทำใดที่เป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบน
ไพรัช พฤกษชาติ คุณ ากร (อ้ างถึงใน รัก ใจ จิ น ตวิโรจน์ , 2541 หน้ า 10) ได้ ส รุป ลั ก ษณะ
ความหมายของคำว่า “รักเพศเดียวกัน” ไว้ 4 ประการ อันได้แก่
1. มีจินตนาการว่ามีเพศสัมพันธ์กับคนเพศเดียวกัน
2. มีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน
3. รู้สึกว่าเอกลักษณ์ภายในตนเองเป็นผู้รักเพศเดียวกัน
4. อยู่ในสังคมอย่างเปิดเผยในบทบาทของผู้รักเพศเดียวกัน
กีรติ สุวรรณศรี (2549) ได้กล่าวสรุปว่า พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ หมายถึง การที่บุคคลใด
บุคคลหนึ่งมีความสุข มีความพอใจทางเพศ รู้สึกตื่นเต้น พร้อมทั้งมีอารมณ์ตอบสนองเมื่อมีแรงกระตุ้น
ทางเพศจากบุคคลเพศเดียวกัน โดยอาจแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์จริง หรือ
เป็นเพียงจินตนาการก็ได้ ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวต้องเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานจนเป็นนิสัย
ส่วนแรงกระตุ้นเชิงรักต่างเพศจะมีอยู่เพียงเล็กน้อย หรืออาจไม่มีเลย ทั้งนี้ไม่ถือว่าเป็นการเจ็บป่วยแต่
อย่างใด
Masters และ Johnson (1979) ได้ศึกษากลุ่มรักเพศเดียวกันและรักต่างเพศ แล้วได้ส รุป
ลักษณะของกลุ่มรักเพศเดียวกันไว้ดังนี้
1. ไม่มีรูปแบบของความแตกต่างที่เด่นชัดระหว่างรักเพศเดียวกัน และรักต่างเพศ
2. เราสามารถที่จะระบุและรับรู้ความเป็นรักเพศเดียวกันของบุคคลได้ ก็เฉพาะแต่
พฤติกรรมที่เปิดเผย หรือต่อเมื่อเขาเปิดเผยตัวเท่านั้น
3. รักเพศเดียวกันเป็นรูปแบบหนึ่งของการปฏิสัมพันธ์ทางเพศ ที่บุคคลสามารถและ
เข้าหรือออกจากความสัมพันธ์แบบนี้ได้ทุกเมื่อ ตลอดชีวิตของเขา
4. ผู้รักรร่วมเพศจะมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เป็นเพศเดียวกัน ในขณะที่ผู้รักต่าง
เพศจะตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เป็นเพศตรงข้าม
5. รักเพศเดียวกันจะมีแนวทางในการเลือกคู่ครองจองตนเอง และมีความต้องการ
ทางเพศเช่นเดียวกับรักต่างเพศ
6. สำหรับรักเพศเดียวกันที่มีคู่แน่นอน พวกเขาจะได้รับความพึงพอใจจากการร่วม
รักมากว่าต่างเพศ
จากข้ อ สรุ ป ทั้ ง 6 ประการนี้ จ ะเห็ น ว่ า นอกจากความพึ งพอใจทางเพศของกลุ่ ม รัก เพศ
เดียวกันที่มีความแตกต่างจากกลุ่มรักต่างเพศแล้ว ก็ไม่มีลักษณะอื่นใดที่เด่นชัดในการระบุว่าบุคคลใด
เป็นกลุ่มรักเพศเดียวกัน ถ้าพวกเขาไม่เผยตนออกมา
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คำว่ า รั ก เพศเดี ย วกั น ตรงกั บ ภาษาอั ง กฤษที่ ว่ า “Homosexuality” หรื อ “Sexual
inversion” ซึ่งคำว่า “homo” เป็ นศัพท์ที่มาจากภาษากรีก แปลว่า “เช่นเดียวกัน ” โดยหมายถึง
บุคคลจำพวกหนึ่งที่รักใคร่และมีความสัมพันธ์ทางเพศกับบุคคลเพศเดียวกัน ถ้าเกิดในหญิงจะเรียกว่า
“เลสเบี้ ย น” (lesbian) ถ้ า เกิ ด ในชายจะเรี ย กว่ า “โฮโมเซ็ ก ช่ ว ล” (Homosexual) โดยคำว่ า
Homosexuality นี้แปลว่า ความต้องการร่วมเพศกับเพศเดียวกัน (อนันต์ นาวิไล, 2537)
อย่างไรก็ตามคำว่า “คนรักเพศเดียว” ได้ถูกนำมาใช้แทนคำว่า “รักร่วมเพศ” ในช่วงปลาย
ทศวรรษ 2540 จนถึงช่ ว งต้ น ทศวรรษ 2550 หลั งจากนั้ น ก็ มีค ำว่า “ความหลากหลายทางเพศ”
ปรากฏขึ้นมาทดแทน ซึ่งเป็นคำใหม่ที่วงวิชาการและกลุ่มทำงานของสิทธิกลุ่ม เกย์ เลสเบี้ยน ไบเซ็ก
ซ่วล และคนข้ามเพศ (LGBT) ใช้อธิบายว่าไม่ได้มีแค่ผู้หญิง ผู้ชายเท่านั้น แต่ยังมีเพศอื่น ๆ อาศัยอยู่
รวมกันในสังคมนี้ด้วย (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2556)
ในปี 2516 สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งอเมริกา และสมาคมจิตแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา
(APA) ได้ลงมติและประกาศว่า การรักเพศเดียวกันมิได้เป็นอาการเจ็บป่วยทางจิต หรือความผิดปกติ
แต่อย่างใด เนื่องจากงานวิจัยในช่วง 40 ปีมีการแก้ไขให้เห็นแล้วว่าวิถีทางเพศแบบการรักเพศเดียวกัน
นั้นไม่ได้เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยหรือความผิดปกติทางจิต
สำหรับในส่วนขององค์การอนามัยโรคเองก็ได้ประกาศถอดถอนประเด็นการรักเพศเดียวกัน
ออกจากบัญชีรายชื่อโรคในปี 2535 กล่าวคือ ในคู่มือ ICD-10 หรือบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ
ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 ที่ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปีพ.ศ. 2536 นั้น นอกจากที่จะมีการจำแนก
ความผิ ด ปกติ ท างจิ ต พฤติ กรรม และพั ฒ นาการแตกต่างไปจากคู่ มื อเล่ ม ก่ อ นหน้ าคื อ ICD-9 ซึ่ ง
ประกาศใช้ อ ย่ างเป็ น ทางการในปี 2522 แล้ ว จะเห็ น ได้ อ ย่างชั ด เจนว่าไม่ ป รากฏว่า การรักเพศ
เดียวกัน (Homosexuality) อีกต่อไป หมวดที่ว่าด้วยความผิดปกติทางเพศ
Kinsey (1953 อ้างถึงใน รักใจ จินตวิโรจน์, 2541 หน้า 12) ได้เสนอว่ามีคำที่ยังใช้กันสับสน
ในความหมาย คือ บุคคลที่มีแต่งกายตรงกันข้ามกับเพศที่แท้จริงของตนเพื่อกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ
(Transvestite) และ บุคคลที่แสดงตนเป็นเพศตรงกันข้ามกับเพศที่แท้จริงของตน (Transsexual)
Transvestite คือ บุคคลที่แต่งกายตรงข้ามกับเพศที่แท้จริงของตน เพื่อกระตุ้นความรู้สึก
ทางเพศ หมายความว่า บุคคลที่แต่งกายด้วยเครื่องนุ่งห่มที่ในวัฒนธรรมของบุคคลนั้น โดยได้พิจารณา
แล้วว่าเป็นเครื่องนุ่งห่มของเพศตรงข้าม ถ้าบุคคลนั้นไม่ได้มความตั้งใจที่จะกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ
บุคคลนั้นก็ควรจัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า บุคคลที่แต่งกายตรงกันข้ามกับเพศที่แท้จริงของตน (Crossdresser) โดยที่บุ คคลแต่งกายตรงกัน ข้ามทางเพศที่แท้ จริงของตนเพื่ อกระตุ้น ความรู้สึ กทางเพศ
(Transvestite) นั้น ไม่ได้มีการบ่งบอกถึงเพศที่บุคคลนั้นสนใจที่จะมีเพศสัมพันธ์ด้วยแต่อย่างใด เช่น
ผู้ชายที่สวมยกทรงก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์กับภรรยา เป็นบุคคลที่แต่งกายตรงกันข้ามกับเพศที่แท้จริง
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เพื่อ ที่จ ะกระตุ้ น ความรู้สึ ก ทางเพศ อั นที่ จริงแล้ วบุ คคลประเภทนี้ส่ ว นใหญ่ เป็ น บุ คคลรักต่างเพศ
(Straight) ถ้าไม่มีสิ่งใดที่เกินเลยไปจากนั้น
Transsexual คือ บุ คคลที่แสดงตนเป็ นเพศตรงกัน ข้ามกับเพศที่แท้จริงของตน กล่ าวคือ
บุ ค คลที่ เพศ (Sex) และ เพศสภาพ (Gender) เป็ น คนละอย่ างกัน บางคนมี ร่างกายเป็ น ชาย แต่
ภายในแสดงว่าเป็นพวกเดียวกับเพศหญิง บางคนมีร่างกายเป็นหญิงแต่แสดงตนว่าเป็นพวกเดียวกับ
เพศชาย มีหลายคนคิดว่าบุคคลที่แสดงตนเป็นเพศตรงกันข้ามกับเพศที่แท้จริงของตน (Transsexual)
คือบุคคลที่เข้าข่ายเป็นความรักเพศเดียวกันขั้นหนัก แต่จริง ๆ แล้ว บุคคลที่แสดงตนเป็ นเพศตรงข้าม
นี้ (Transsexual) กับบุคคลที่เป็นรักเพศเดียวกัน (Homosexual) นี้เป็คนละประเภทกัน เช่น เพศ
ชายที่ แสดงตนเป็ น เพ ศห ญิ ง (Transsexual Male) จะมี ค วามพึ งพ อใจใน ความเป็ น ช าย
(Masculinity) ของตน และไม่ได้ปรารถนาที่เปลี่ยนเป็นเพศหญิง
2.1.4.1 สาเหตุของการรักเพศเดียวกัน
สาเหตุข องการรัก เพศเดี ยวกัน นั้ น ยังไม่ส ามารถระบุ ได้ ชั ดเจน นั ก พั น ธุ
ศาสตร์เชื่อว่าเกิดจากปัจจัยทางชีวภาพ ส่วนนักจิตวิทยาเชื่อว่ามาจากปัญหาทางจิตวิทยาหรือมาจาก
การอบรมเลี้ยงดูจากคนในครอบครัว หรือมาจากสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นไปได้ที่สาเหตุของการรักเพศ
เดียวกันนั้นอาจเกิดได้จากหลายปัจจัย (ปาณิสรา มงคลวาที, 2552) อันได้แก่
1. ปัจจัยทางด้านชีวภาพ ความเป็นคนรักเพศเดียวกันเป็นภาวะที่
เป็นมาตั้งแต่กำเนิดและเป็นไปตามธรรมชาติ เชื่อว่ามีรากฐานมาจากกรรมพันธุ์ที่ได้รับการถ่ายทอดมา
สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากความผิดปกติของฮอร์โมนเพศชายที่ผิดปกติจาดความสมดุล ในปัจจุบันได้มี
การศึกษาเรื่องนี้มากขึ้น แต่ยังไม่สามารถยือนยันได้ว่าเป็นผลมาจากกรรมพันธุ์เป็นตัวการถาวรเพราะ
บางรายที่มีการขาดความสมดุลของฮอร์โมนนั้นก็มิได้เป็นบุคคลรักเพศเดียวกันแต่อย่างไร หรือบุคคล
ที่ไม่ใช่พวกรั กเพศเดีย วกัน เดี ย วกัน แต่ก็มีส ภาพฮอร์โมนที่ไม่ส มดุล ก็เป็นไปได้มนทำนองเดียวกัน
บุคคลรักเพศเดียวกันบางคนมีสภาวการณ์เป็นรักเพศเดียวกันมาตั้งแต่เกิดและสภาพการเป็นรักเพศ
เดียวกันของบุคคลกลุ่มนี้เป็นไปตามธรรมชาติ
2. ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา พฤติกรรมรักเพศเดียวกันตามแนวคิด
ของ Sigmund Freud นั ก จิ ต วิเคราะห์ (Psychoanalytic Theories) นั้ น เห็ น ว่าเป็ น ผลจากความ
ถดถอย (Repression) และการตรึงแน่น (Fixation) ในพัฒนาการทางจิตใจของการเกิดความสับสน
ข้องใจ และการลอกเลียนแบบของเด็กที่มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันของเด็กหญิงและเด็กชายที่มักจะ
ลอกเลียนพฤติกรรมของพ่อแม่ เด็กชายลอกเลียนพฤติกรรมของแม่ และเด็กหญิงลอกเลียนพฤติกรรม
ของพ่อเป็นต้นแบบ และต้องการที่จะเป็นอย่างเดียวกับพ่อหรือแม่ จึงทำให้เด็กชายอยากเป็นอย่างแม่
หรือมีลักษณะแบบแม่ จึงทำให้มีพฤติกรรมเลียนแบบผู้หญิง ส่วนเด็กหญิงอยากเป็นอย่างพ่อหรือมี
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ลักษณะแบบพ่อจึงมีพฤติกรรมอย่างพ่อ เป็นต้น ซึ่งนำไปสู่การชื่อชอบการมีเพศสัมพันธ์แบบรักเพศ
เดียวกัน
3. ปัจจัยทางด้านครอบครัว การเลี้ยงดูในครอบครัวเป็นปัจจัยที่
สำคัญที่ทำให้เกิดพฤติกรรมรักเพศเดียวกันได้เช่นเดียวกัน สิ่งแวดล้อมเป็นตัวการสำคัญในการหล่อ
หลอมให้เด็กหญิงและเด็กชายมีพฤติกรรมที่เป็นขั้วตรงข้ามกับตนเอง โดยตัวกระตุ้นที่เป็นสาเหตุทำให้
เด็กมีแนวโน้มมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันมีดังนี้ (นิธิวัธน์ เตมะวัธนานนท์, 2557 หน้า 15)
3.1 ความไม่สมดุลในครอบครัว ในวัย 2-4 ขวบ ตามหลัก
จิตวิทยา ถือว่าเด็กจะเกิดปมความรู้สึ กทางเพศ (Oedipus complex) โดยเด็กชายจะรักแม่ และ
เด็กหญิงจะรักพ่อ ซึ่งจะแสดงออกมาเป็นแบบหวงแหนพ่อหรือแม่ ลักษณะเช่นนี้จะเป็นชั่วคราวแล้ว
เด็กจะค่อย ๆ เริ่มรู้ว่าไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม แต่ถ้าครอบครัวไม่ปกติ เช่น พ่ออ่อนแอ แม่แข็งกร้าว
กว่า หรือพ่อเข้มแข็ง แม่อ่อนแอ หรือกรณี ที่ ครอบครัวแตกแยกขาดพ่อหรือแม่ จะทำให้ เด็กไม่มี
แบบอย่างในบทบาทฐานะของเพศหญิงหรือชายอย่างแท้จริง การที่มี ลักษณะบุคลิกภาพของตนเอง
เป็นคนอ่อนแอก็จะกลายเป็นรักเพศเดียวกัน
3.2 อคติ ข องคนในครอบครั ว ที่ มี ต่ อ เพศของเด็ ก บาง
ครอบครั ว ต้อ งการได้ลู กสาวมาก บางครอบครัว ต้ องการได้ ลู ก ชาย แต่ ต้อ งผิ ดหวังไม่ เป็ นไปตาม
ต้องการ ทำให้พยายามสนองความต้องการนี้ด้วยการแต่งตัวลูกชายให้เ หมือนผู้หญิง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งถ้าลูกชายเป็นคนหน้าตาดี อาจยิ่งแต่งให้เหมือนผู้หญิงมากขึ้น พยายามใช้วิธีอบรมหรือดูแลไปใน
แนวทางสำหรับเพศหญิงตามที่ตนต้องการ ทำให้เด็กชายอาจมีความรู้สึกภูมิใจบทบาทความเป็นหญิง
มากกว่าความเป็นชาย
3.3 บุุ ค ลิ ก ภาพของบิ ด า บิ ด ามั ก จะเป็ น คนที่ มี นิ สั ย
แข็งแกร่งหรือ เด่น เกิน ไปจะเด็ก ชายไม่ส ามารถเลี ยนแบบได้ ในทางตรงกันข้ามหากบิด าที่ มีนิสั ย
อ่อนแอ มีบทบาทเงียบเฉยจนเด็กเกิดความรู้สึกละอายใจไม่ยอมเลียนแบบ
3.4 การรักลูกแบบลำเอียง เช่น รักตามใจลูกสาวมากกว่า
จึงอาจทำให้เด็กชายเกิดความรู้สึกอิ จฉาหลงคิดว่าหากตนเป็นผู้หญิง บิดามารดาจะรักมากกว่าเป็น
ชาย จึงประพฤติตน แต่งตัวเป็นหญิง เพื่อเรียกร้องความสนใจหรือให้บิดามารดารักตน และอาจเป็น
การต่อต้านบิดามารดาในสังคมปัจจุบันเพื่อให้บิดามารดารู้สึกเดือดร้อนจากการกระทำของตน
3.5 ความสั ม พั นธ์ระหว่างมารดากับบุ ตร มารดามักรัก
และให้ความใกล้ชิดกับลูกชายมากเกินไป โดยมักจะพาไปไหนมาไหนด้วยกัน มีการให้ความสนใจเอา
ใจใส่มากเกินไปจนทำให้เกิดเจตคติ ค่านิยม ความคิด ความรู้สึกและลักษณะท่าทางของความเป็น
หญิงซึมซับเข้ามาในบุคลิกภาพของเด็กชาย มีเอกลักษณ์ทางจิตใจคล้ายผู้หญิ งไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
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หากในครอบครัว นั้ น มี ส มาชิก ในครอบครัว เป็ นเพศหญิ งจำนวนมาก อาจจะทำให้ เกิด พฤติกรรม
เลียนแบบได้ง่าย
3.6 ความสัมพันธ์ระหว่างบิดากับบุตร ส่วนใหญ่แล้วจะ
เป็นลักษณะค่อนข้างห่างเหินไม่ได้ใกล้ชิดกัน เป็นเพราะบิดามีเวลาอยู่กับบ้านน้อยและมักคิดว่ าการ
อบรมเลี้ยงดูบุตรเป็นหน้าที่ของมารดาจึงทำให้ปลีกตัวออกห่าง อีกสาเหตุหนึ่งบิดาอาจจะเสียชีวิตหรือ
แยกทาง รวมถึงบิดาอาจะเป็นคนเจ้าอารมณ์ ดุร้าย ขี้โมโห จนเด็กมองภาพของบิดาค่อนข้างน่ากลัว
ไม่สามารถเลียนแบบได้
3.7 ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งพี่ น้ อง เป็ น การพั ฒ น า
เอกลักษณ์ด้านหนึ่ง คือ การไม่อยากเป็นเหมือนอีกคนหนึ่ง เช่น ถ้าพี่เป็นคนตั้งใจเรียนแต่ไม่มีเพื่อน
น้องก็จะปฏิบัติตนในทางตรงกันข้าม คือไม่สนใจเรียนแต่มีเพื่อนมาก หรือพี่สาวที่ทำตัวเหมือนผู้ชาย
และพี่ชายที่ทำตัวแข็งแกร่งเกินไป เด็กชายที่เป็นน้องก็จะทำพฤติกรรมในทางตรงกันข้าม คืออาจทำ
ตัวเป็นหญิงเพราะไม่ต้องการให้เหมือนกับพี่
3.8 ครอบครัวที่เคร่งครัดในขนบธรรมเนียมประเพณีมาก
เกินไป คือ มีการให้คบเฉพาะเพื่อที่มีเพศเดียวกัน ไม่ต้องการให้คบกับเพศตรงข้าม อาจส่งผลให้เกิด
การรักเพศเดียวกันขึี้นระหว่างกัน โดยจากการเริ่ม ลองแล้วได้รับความสุขทางเพศ จึงทำให้เกิดความ
ต้องการ และกระทำบ่อย ๆ จนกลายเป็นนิสัย
4. ปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมทางสังคมและ
วัฒนธรรมเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดและความเชื่อ ตลอดจนพฤติกรรมของบุคคลในสังคมเป็น
อย่างยิ่ง สังคมจะเป็นตัวการหรื อกระตุ้นที่สำคัญที่ทำให้บุคคลเลือกเชื่อและปฏิบัติตน คนบางกลุ่มใน
สังคมยอมรับ ว่าพวกรักเพศเดีย วกันเป็นเรื่องธรรมดา เพียงแต่มีข้อห้ ามทางสังคมและวัฒ นธรรม
เท่านั้น จึงดูผิดปกติไป ในสถานการณ์บางอย่างอาจก่อให้เกิดพฤติกรรมรักเพศเดียวกันได้ เช่น การ
ทดลองมี เพศสั ม พั น ธ์ กั บ คนเพศเดี ยวกัน ในวัย รุ่น การขาดคู่ ร่ว มเพศตรงข้ าม เช่ น ในกรมทหาร
เรือนจำ เป็น ต้น นอกจากนี้ยังพบว่าค่านิยมของการเลียนแบบโดยเฉพาะในเด็กวัยรุ่นชายที่คิดว่า
พฤติกรรมรักเพศเดียวกันเป็นความทันสมัย ซีึ่งในปัจจุบันพฤติกรรมดังกล่าวพบเห็นได้จากสื่อต่าง ๆ
เช่น ภาพยนตร์ โทรทัศน์ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และอื่น ๆ อีกมากมาย
ขณะที่ วิทยา นาควัชระ (อ้างถึงใน ไชยศิริ บุญยกุลศรีรุ่ง , 2553) ก็ได้กล่าวว่า สาเหตุของ
การรักเพศเดียวกันนั้นยังคงหาข้อสรุปที่แท้จริงไม่ได้ (unknown) ซึ่งมีแนวคิดความเชื่อที่หลากหลาย
ต่างกันออกไป โดยประมวลแนวคิดไว้ดังนี้
1. ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ การเป็นกลุ่ มรักเพศเดียวกันนั้น อาจเกิด
จากการชะงักงันของขั้นตอนคนการพัฒนาการอายุ กล่าวคือ ชั้น Phallic Stage ในช่วงอายุประมาณ
4-5 ปี ในช่วงนี้เด็กหรือจะรู้สึกมีความต้องการทางเพศ มีความรัก และความอยากใกล้ชิดกับพ่อแม่ที่
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เพศตรงข้าม โดยที่เด็กชายและหญิงจะมีความรู้สึกอิจฉาพ่อแม่ที่เป็นเพศเดียวกับตน ซึ่งเรียกว่า “ปม
ออดิปุส (Oedipus Complex)” แต่ในที่สุดเด็กก็จะผ่านขั้นนี้ไปได้ แต่ถ้าเด็กยังมีความรักที่ฝังตรึงอยู่
กับพ่อแม่ที่ต่างเพศกับตนทั้งยังประพฤติตัวเลียนแบบ จะทำให้บทบาททางเพศตนสับสน
2. ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม อธิบายถึงการเรียนรู้พฤติกรรมทาง
เพศ เป็นกระบวนการเรียนรู้เช่นเดียวกับพฤติกรรมอื่น ๆ กล่าวคือ เด็กจะเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
ด้วยเงื่อนไขการเสริงแรง และการลงโทษ จากการสังเกตแล้วกระทำตาม ซึ่งจะเกิดในช่วงวัยเด็ก เช่ น
การที่เด็กชายได้รับคำชมเมื่อแต่งตัว หรือเล่นละครโรงเรียนเป็นบทเด็กหญิงว่าน่ารัก สวย
3. ทฤษฎีประสบการณ์ ปัญหาที่ได้รับจากครอบครัวอาจมีส่วนทำ
ให้เกิดรักเพศเดียวกันในตัวบุคคล เช่น การที่มารดาให้ความใกล้ชิด สนิทสนม และคุ้มครองลูกมาก
เกินไป ทำให้เด็กมีความอ่ อนแอไม่สมชาย ส่งเสริมให้เด็กชายต่อต้านบิดาโดยไม่รู้ตัว อีกทั้งมารดามี
อำนาจข่มขู่พ่อ หรือพ่อประพฤติตัวเป็นแบบฉบับที่ไม่ดีในการเป็นตัวอย่างที่จะเลียนแบบ ทำให้เกิด
พฤติกรรมรักเพศเดียวกันในเวลาต่อมา
4. แนวคิ ด ความเป็ น คนสองเพศปะปนกั น อยู่ (Bisexuality)
อธิบายถึงสาเหตุการรักเพศเดียวกันว่า บุคคลมีความเป็นสองเพศอยู่ในตัวที่เป็นชายแท้และหญิงแท้ไม่
สนใจเพศด้วยกันเลยมีเป็นส่วนน้อย ส่วนใหญ่มักจะปน ๆ กันอยู่ กล่าวคือ ผู้ชายก็จะมี ความเป็นหญิง
ปน และในผู้หญิงก็จะความเป็นชายปนอยู่ ถ้าหากมีโอกาสแสดงความรู้สึกของอีกเพศหนึ่งออกมาได้ก็
จะแสดงออกมา ซึ่งพบได้มากในหมู่นักเรียนประจำ กองทหาร หรือบางประเทศที่ไม่อนุญ าตให้ มี
เพศสัมพันธ์กันง่าย ๆ เช่น ประเทศในตะวันออกกลาง คนที่มีความเป็นชายแท้ (Pure Male) หรือ
หญิงแท้ (Pure Female) นั้นมีน้อยมาก
5. ทฤษฎีความหลงรักตัวเอง (Narcissism) ในแต่ละคนจะมีความ
หลงรักตัวเองอยู่ โดยเฉพาะพวกที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมาก ๆ เมื่อเริ่มตระหนักว่าความที่ตนเอง
หลงรักตัวเองนั้นคงต้องลดลงแล้ว เพราะสังขารไม่ให้ หรือกำลังวังชาเสื่อมถอย ก็อยากจะหาตัวแทน
ของความหล่อ ความเก่ง หรือความแข็งแรงมาใกล้ชิด เช่น ในยุคประวัติศาสตร์ ทางฝั่งยุโรปจะถือว่า
การที่ ผู้ช ายที่ร่ำรวยจะมีคนรักเป็ นเด็กหนุ่มเพศเดียวกันได้ คนสูงอายุกว่าก็รักสรีระของเด็กหนุ่ ม
เพื่อให้ได้ความรู้สึกว่าตัวเองเป็นเจ้าของความงามนั้น แม้แต่คนที่ไม่หล่อไม่รวยก็ต้องการคนหล่อเอาไว้
เพื่อเป็นคนรักเพื่อชดเชยความบกพร่องของตน
6. แนวคิดทางพันธุกรรม เป็นแนวคิดที่ว่าเกิดมาเพื่อจะเป็นชายรัก
ชาย (Born to Be) เป็นแนวคิดใหม่ คล้ายกับว่าคนเราเกิดมาเพื่อจะเป็นคนผิวสี คนขาว คนหล่อ คน
สูง ฯลฯ เป็นสิ่งที่ติดตัวมาทางพันธุกรรม
อย่างไรก็ตาม Jackson (2017) ได่กล่าวว่า การเป็นคนรักเพศเดียวกันมันอยู่ในตัวคนนั้นอยู่
แล้ว ไม่ได้มาจากการเลียนแบบ เพียงแต่เขาจะมีโอกาสได้แสดงออกมาหรือเปล่า การที่มีกลุ่มชายรัก
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ชายออกสื่อมากขึ้นก็ไม่ได้หมายความว่าเด็กจะกลายเป็นชายรักชายมากขึ้น ทุกวันนี้ คนทั่วไปเข้าใจ
ผิดว่า จำนวนกลุ่มชายรักชายเพิ่มมากขึ้น แต่จริง ๆ แล้ว สภาพแวดล้อมทางสังคมเปลี่ยนไปต่างหาก
เพราะสังคมไทยยอมรับ และสร้างโอกาสให้ คนที่รักเพศเดียวกันมากขึ้น พวกเขาก็เลยกล้าเปิดเผย
ตัวเองออกมา (วันดี สันติวุฒิเมธี, 2560)
2.1.4.2 ประเภทของกลุ่มชายรักชาย
วิทยา นาควัชระ (2543, อ้างถึงใน นิธิวัธน์ เตมะวัธนานนท์ , 2557 หน้า
32) จิตแพทย์ชาวไทยได้แบ่งกลุ่มชายรักชายไว้ 3 ประเเภท ดังนี้
1. ชายรักชายทั่วไป (Gay) จะไม่แสดงออกแบบเพศหญิง โดยยังพอใจความ
เป็นเพศชายของตนเอง มีการแต่งกาย ภาษาพูด กิริยาท่าทาง มีมาตรฐานชีวิตและสังคมแบบชาย ไม่
อยากเป็นผู้หญิง มักจะรักและผูกพันกับพวกชายรักชายด้วยกันเอง ส่วนมากจะไม่เปิดเผยให้สังคม
ทราบ อย่ างไรก็ ตามยั งมี พ วกเกลี ยดชายรักชาย (Homophobia) บางคนที่ เป็ น ชายรักชายแต่ไม่
สามารถยอมรับความเป็ นชายรักชายของตนได้ จึงแสดงความเกลี ยดชังออกมามากกว่าปกติ เพื่อ
ปกป้องตัวเองว่าไม่ได้เป็นชายรักชาย เป็นกลไลที่ซับซ้อนทางจิตใจที่เจ็บปวดของเขาเอง ซึ่งชายรัก
ชายสามารถจำแนกตามความรู้สึกและลักษณะของพฤติกรรมได้เป็น 4 ประเภท อันประกอบไปด้วย
(เอกพล นันทโอสถ, 2542)
1.1 ชายรักชายคิง หรือ รุก เป็นชายรักชายที่เป็นฝ่ายกระทำ มี
บทบาททางเพศเป็นเพศชาย โดยนิยมร่วมเพศทางทวารหนัก หรือที่เรียกว่า เวจมรรค (Sodomy)
การเป็นชายรักชายคิงนี้ไม่สามารถมองออกได้โดยง่าย เพราะมีลักษณะกิริยาเหมือนปกติ ส่วนใหญ่
เกิดจากเคยมีสัมพันธ์กับผู้หญิงแล้วเกิดปัญหา เช่น นิสัยมีค วามจู้จี้จุกจิก คอยกวนใจ ตลอดจนเคย
โดนหลอก หรือแม้กระทั่งปัญหาจากการมีความสัมพันธ์ทางเพศ อันได้แก่ กลัวตั้งครรภ์ ติดโรค หรือ
ความสกปรก นอกจากนี้บางส่วนอาจจะเกิดจากความอยากลองมีเพศสัมพันธ์ทางทวาร แต่ภรรยาไม่
ยอมจึงหันไปหาผู้ชายด้วยกันแทน
1.2 ชายรั ก ชายควี น หรือ รั บ เป็ น เกยฺ์ ที่ เป็ น ฝ่ า ยถู ก กระทำ มี
บทบาททางเพศเป็ น หญิ ง ซึ่ งมี แ นวโน้ ม จากการทำตั ว เป็ น ผู้ ห ญิ งมาก่ อ น มี เพื่ อ นหรือ สมาชิก ใน
ครอบครัวเป็นผู้หญิงเป็นจำนวนมาก โดยชายรักชายควีนนี้มีทั้งแบบที่เปิดเผยแสดงท่าทางออกชัดเจน
และทั้งที่แต่งตัวเป็นชาย แต่แค่มีรสนิยมชอบเป็นฝ่ายถูกกระทำ
1.3 ชายรักชายสองเพศ หรือ โบท เป็นชายรักชายที่มีบทบาทาง
เพศเป็นได้ทั้งชายและหญิง ซึ่งเดิมทีนั้นอาจจะเป็นชายรักชายคิงหรือควีนมาก่อน แต่เพื่อให้เกิดความ
ยุติธรรมในการมีสัมพันธ์ทางเพศ จึงสลับกันทำแสดงบทบาททางเพศ หรืออาจเกิดจากความอยากลอง
ในบทบาทอื่น
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1.4 ชายรักชายเทียม โดยความจริงกลุ่มคนเหล่านี้อาจจะไม่ได้เป็น
ชายรักชาย แต่เนื่องจากสภาพทางสังคมที่อาจทำให้มีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากปกติ เช่น กลุ่มชาย
ขายบริการทางเพศที่สามารถให้บริการแก่กลุ่มชายรักชายได้, กลุ่มทหารที่อยู่ในค่ายเป็นเวลานานและ
กลุ่มนักโทษที่ถูกคุมขังเป็นเวลานาน เมื่อมีความต้องการทางเพศก็อาจไปหาความสุขจากผู้ชายด้วยกัน
ได้เช่นกัน
2. ลักเพศ (Transvestitism) หมายถึงผู้ ช ายที่มีรสนิยมทางเพศชอบเพศ
ชายด้วยกัน แต่มีความพึงพอใจที่จะเลียนแบบเป็นเพศหญิงด้วยการแต่งตัวเลียนแบบ บุคลิกภาพ
ภายนอกสามารถบ่งชี้ได้ง่าย มีจริตกิริยา ภาษาพูด ท่าทางเหมือนผู้หญิง แต่งหน้า มีหน้าอก ผมยาว
ฉีดฮอร์โมนแต่ไม่ได้แปลงเพศ มักจะถูกสังคมเรียกว่า เป็นพวกแต๋ว ตุ๊ด กะเทย มักจะมีจิตใจที่อยากมี
คนรักเป็นชายแท้
3. คนข้ ามเพศ (Transgender) ผู้ ที่ เกิด มามี ร่างกายเป็ น ชาย แต่ มี ค วาม
ต้องการเป็นเพศหญิงและแปลงเพศเป็นผู้หญิงแล้ว ก่อนหน้านี้มักมีคำเรียกว่าเป็น สาวประเภทสอง
ขณะที่ว ราวุธ สุ ม าวงศ์ (2530, อ้างถึงใน นวลจัน ทร์ สุ ริยะพิ ทัก ษ์ กุล , 2552) กล่ าวว่าใน
ปัจจุบันมีการกล่าวถึงพฤติกรรมการเบี่ยงเบนทางเพศ ในลักษณะรักเพศเดียวกันไว้หลายอย่าง ซึ่ง
สามารถแบ่งออกได้ 3 ประเทศ ดังนี้
1. พวกรักเพศเดียวกันชาย หรือ ชายรักชาย หมายถึง มนุษย์ชายที่มีความรู็
สึกใกล้ชิดสนิทเสน่หาและฝักใฝ่ในผู้ชายด้วยกัน แทนที่จะเป็นผู้หญิง โดยกลุ่มรักเพศเดียวกันชายมี
บทบาททางเพศใน 3 ลักษณะ คือ ฝ่ายกระทำ (รุก) ฝ่ายถูกกระทำ (รับ) และแบบผสม (โบ๊ท) ซึ่งจะ
เป็นแบบใดก็ได้ตามที่คู่ของตนพึงพอใจ
2. กะเทย สาวประเภทสอง และคนข้ามเพศ คือ บุคคลเพศชายที่แสดง
ลักษณะและพฤติกรรมออกมาในลักษณะที่เป็นเพศหญิง ซึ่งคนกลุ่มนี้ล้วนแสดงออกมาในลักษณะของ
เพศหญิง ทั้งท่าทาง การพูดจา และการแต่งกาย แต่สำหรับการเป็นคนข้ามเพศนั้นจะต้องทำการ
ผ่าตัดแปลงเพศด้วย
3. ประเภทปกปิด-เปิดเผยพฤติกรรมการเบี่ยงเบนทางเพศของตน
3.1 พวกปกปิด คือ บุคคลที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในฐานะรักต่างเพศไม่
ว่าจะเป็นการแสดงออกในด้านการงาน หรือการมีความสัมพันธ์ทางสังคม แต่บุคคลที่เป็นกลุ่มรักเพศ
เดียวกันหรือคนใกล้ชิดจะทราบการเบี่ยงเบนทางเพศนี้
3.2 พวกเปิดเผย คือ บุคคลที่ไม่ได้ปกปิดการเป็นผู้มีพฤติกรรมก
ทางเบี่ยงเบนของตน และอาจพยายามแสดงลักษณะของตนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
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อย่างไรก็ตาม การแบ่งประเภททั้งสองแบบข้างต้นนี้ เป็นเพียงการแบ่งแบบกว้าง ๆ เท่านั้น
เพราะในความเป็นจริงลักษณะและการแสดงออกของกลุ่มชายรักชายนี้ ไม่สามารถนำมาชี้วัดบทบาท
หรือรสนิยมทางเพศได้
นที ธีระโรจนพงษ์ (2548) ได้แบ่งประเภทของกลุ่มชายรักเพศเดีย วกันเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ
ตามบุคลิกการแสดงออก และบทบาทพฤติกรรมทางเพศ ดังนี้
1. กลุ่มชายรักชายที่แยกตามพฤติกรรมการแสดงออกของบุคลิกภายนอก
(Physical Appearance) โดยแบ่งออกเป็นกลุ่ม A B C ดังนี้
- กลุ่ม A หมายถึง ชายรักชายที่มีบุคลิกภายนอกแข็งแกร่งเหมือน
ผู้ชายเต็มตัว (Macho)
- กลุ่ ม B หมายถึ ง ชายรัก ชายที่ มี บุ ค ลิ ก ภายนอกแข็ ง แกร่ ง มี
ลักษณะสุภาพเรียบร้อย ไม่ถึงกับกระตุ้งกระติ้ง (Neutral) แต่หากเพียงสังเกตจากบุคลิกภายนอกจะ
พบว่าเป็นกลุ่มชายรักชาย
- กลุ่ ม C หมายถึง ชายรักชายที่ มีบุ คลิ กภายนอกกระตุ้งกระติ้ง
“ออกสาว” สามารถสังเกตได้ง่ายว่าเป็นกลุ่มชายรักชาย เพราะแต่งกายเลียนแบบผู้หญิง
2. กลุ่ ม ชายรั ก ชายที่ แ ยกตามบทบาทของพฤติ ก รรมทางเพศ (Sex
Behavior) โดยแบ่งเป็น ABC ดังนี้
- กลุ่ม a หมายถึง ชายรักชายที่มีพฤติกรรมทางเพศเป็นฝ่ ายรุก
(Active) เปรียบเหมือนผู้ชายที่ชอบเป็นฝ่ายกระทำ
- กลุ่ ม b หมายถึง ชายรักชายที่มีพฤติกรรมทางเพศเป็นฝ่ายรุก
และฝ่ายรับ (Active + Passive) เปรียบเสมือนผู้ชายที่ชอบเป็นฝ่ายกระทำในบางครั้ง แต่บางครั้งก็
เป็นผู้หญิง คือชอบเป็นทั้งฝ่ายกระทำและถูกกระทำ
- กลุ่ม c หมายถึง ชายรักชายที่มีพฤติกรรมทางเพศเป็นฝ่ายรับ
อย่างเดียว (Passive) เปรียบเสมือนเป็นผู้หญิงที่ชอบเป็นฝ่ายถูกกระทำ
ซึ่งเมื่อนำพฤติกรรมการแสดงออก ตามบุคลิกภาพมาจัดหมวดหมู่ร่วมกับกลุ่มที่แยกตาม
บทบาทพฤติกรรมทางเพศและจากสภาพจิตใจที่เป็นอยู่ จะสามารถจำแนกเป็นกลุ่มย่อยตามแนวคิด
ดังกล่าวได้ออกเป็น 9 ประเภทดังนี้
1. กลุ่ ม Aa ชายรักชายที่มีบุคลิ กภายนอกแข็งแกร่งเหมือนผู้ ชายเต็มตัว
และมีพฤติกรรมทางเพศเป็นฝ่ายรุก
2. กลุ่ม Ab ชายรักชายที่มีบุคลิ กภายนอกแข็งแกร่งเหมือนผู้ ชายเต็มตัว
โดยมีพฤติกรรมทางเพศเป็นฝ่ายรุกและฝ่ายรับ
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3. กลุ่ม Ac ชายรักชายที่มีบุคลิกภายนอกแข็งแกร่งเหมือนผู้ชายเต็มตัว แต่
มีพฤติกรรมทางเพศเป็นฝ่ายรับอย่างเดียว
4. กลุ่ ม Ba ชายรั ก ชายที่ มี บุ ค ลิ ก ภายนอกแข็ ง แกร่ ง มี ลั ก ษณะสุ ภ าพ
เรียบร้อย ไม่ถึงกับกระตุ้งกระติ้ง และมีพฤติกรรมทางเพศเป็นฝ่ายรุก
5. กลุ่ ม Ba ชายรั ก ชายที่ มี บุ ค ลิ ก ภายนอกแข็ ง แกร่ ง มี ลั ก ษณะสุ ภ าพ
เรียบร้อย ไม่ถึงกับกระตุ้งกระติ้ง โดยมีพฤติกรรมทางเพศเป็นฝ่ายรุกและฝ่ายรับ
6. กลุ่ ม Ba ชายรั ก ชายที่ มี บุ ค ลิ ก ภายนอกแข็ ง แกร่ ง มี ลั ก ษณะสุ ภ าพ
เรียบร้อย ไม่ถึงกับกระตุ้งกระติ้ง โดยมีพฤติกรรมทางเพศเป็นฝ่ายรับอย่างเดียว
7. กลุ่ม Ca ชายรักชายที่มีบุคลิกภายนอกกระตุ้งกระติ้ง “ออกสาว” แต่มี
พฤติกรรมทางเพศเป็นฝ่ายรุก
8. กลุ่ม Cb ชายรักชายที่มีบุคลิกภายนอกกระตุ้งกระติ้ง “ออกสาว” โดยมี
พฤติกรรมทางเพศเป็นฝ่ายรุกและฝ่ายรับ
9. กลุ่ม Cc ชายรักชายที่มีบุคลิกภายนอกกระตุ้งกระติ้ง “ออกสาว” และมี
พฤติกรรมทางเพศเป็นฝ่ายรับอย่างเดียว
จากการศึ ก ษาของ P. Jackson (2000) ในเรื่ อ ง “An Explosion of Thai Identities:
Global Queering and Re-Imaging Queer Theory.” ซึ่งเป็นการศึกษาการเกิดขึ้นของอัตลักษณ์
ทางเพศในสังคมไทย โดยตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 1960 เป็นต้นมา ได้เกิดการจำแนกเพศใหม่ ๆ ขึ้นมาใน
สังคม เห็ น ได้ว่าศัพท์ป ระดิษฐ์ ใหม่ที่เรียกผู้มีเพศวิถีทางเลือก บางคำก็ตายหายไป เช่น กระเทียม
หลายคำยังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน และมีศัพท์ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นเช่นกัน ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงความ
หลากหลายของเพศวิถีในกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ดังภาพที่ 2.2
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ภาพที่ 2.2 ประเภทของเพศภาวะ/เพศสรีระ จำแนกโดยเส้นตรงความต่อเนื่องทางเพศในสังคมไทย
จากเป็นชายมากที่สุดถึงเป็นหญิงมากที่สุด โดยใช้ลูกศรแสดงสมมติฐานของการเปลี่ยนแปลง
แหล่งที่มา: Jackson, 2000: 409-410.
ในช่วงก่อนคริสต์ทศวรรษ 1960 มีการจำแนกเพศออกเป็นแค่ 3 กลุ่ม คือ ผู้ชาย ผู้หญิง และ
กะเทย ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมที่แตกต่างออกไปจากผู้ชายและผู้หญิง โดยอาจจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า
‘เพศที่สาม’
ต่อมาในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษ 1960 ได้มีการจำแนกกะเทยออกมาตามลักษณะความเป็น
ชาย ความเป็นหญิง ดังนี้
- กะเทยแท้ ผู้ที่มีอวัยวะเพศชายและเพศหญิง
- กะเทยเทียม ผู้ที่มีต่อมเพศของเพศหนึ่ง แต่มีอวัยวะภายนอกเป็นอีกเพศหนึ่ง
- กะเทยสาว หมายถึงหญิงสาวที่แต่งตัวข้ามเพศ หรือที่เรียกว่า สาวลักเพศ หรือ หญิงปลอม
เป็นชาย
- กระเทียม ผู้ชายที่ชอบผู้ชายด้วยกันแต่ไม่มีการแต่งตัวเหมือนกับกะเทยทั่วไป
- กะเทยหนุ่ม ชายหนุ่มที่ชอบเพศเดียวกัน โดยยังคงแสดงออกเป็นชาย
- กะเทยผู้ชาย ผู้ชายที่ชอบเพศเดียวกัน และแสดงออกเป็นชาย
- กะเทยประเภทสอง ผู้ ช ายที่ ช อบผู้ ช ายด้ว ยกั น แต่ไม่มีการแต่งตั วข้ามเพศ หรื อ แสดง
ออกแบบผู้หญิง
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สำหรับช่วงต้นคริสต์ศตวรรษ 1970 กลุ่มชายรักชายได้มีการแยกประเภทย่อยออกมาอีกเป็น
“เกย์คิง” ที่เป็นเกย์ทำหน้าที่บทบาทผู้ชายในความสัมพันธ์ทางเพศ และ “เกย์ควีน” เกย์ที่ทำหน้าที่
บทบาทผู้หญิงในความสัมพันธ์ทางเพศ
ส่วนกลุ่มหญิงรักหญิงไม่ได้ถูกรวมอยู่ในหมวด กะเทย แล้ว แต่ได้แยกออกมาเรียกว่า “เล
สเบี้ยน” ตามชาติตะวันตก โดยอาจจะเรียกว่า “สาวไดก์” (Dyke) หรือ “สาวเลสเบี้ยน” (Lesbian)
ต่อมาได้มีการเรียกผู้หญิงที่แสดงออกในลักษณะของผู้ชายว่า “ทอมบอย” (Tom Boy) หรือที่เรียกสั้น
ๆ ว่า “ทอม” โดยมาแทนที่คำว่า สาวไดก์ ส่วนผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงและมีความเป็นหญิงสูงจะเรียกว่า
“ดี้” ซึ่งมาจากคำว่า Lady ในภาษาอังกฤษ ขณะผู้ชายที่รักทั้งสองเพศ เรียกว่า “เสือใบ” มาจากคำ
ว่า “Bisexual” นั่นเอง
Kinsey (1948) นั ก จิ ต วิ ท ยาวิ เ คราะห์ ไ ด้ ส ร้ า ง "Kinsey Scale” หรื อ “Seven-point
Scale” เพื่อนำมาอธิบายรสนิยมทางเพศ ความพึงพอใจทางเพศหรือแนวโน้มทางเพศของบุคคลนั้น ๆ
โดยเริ่มตั้งแต่ 0 - 6 ซึ่งจะแบ่ งระดับความต่อเนื่องออกเป็น 7 ช่วง เพื่อวัดพฤติกรรมทางเพศของ
บุคคลพื้นฐานทางจิดวิทยา ซึ่งมีเกณฑ์การวัดต่อไปนี้
0
หมายถึง
เป็นบุคคลที่ไม่เคยมีประสบการณ์ทางเพศแบบรักเพศเดียวกันเลย
1
หมายถึง
เป็นบุคลที่มีเพศสัมพันธ์กับต่างเพศและอาจมีประสบการณ์รักร่วม
เพศบางครั้ง
2
หมายถึง
เป็นบุคคลที่รักต่างเพศโดยส่วนใหญ่ และมีความรักต่อเพศ
เดียวกันในระดับรองลงมา
3
หมายถึง
เป็นบุคคลที่รักต่างเพศและรักเพศเดียวกันในระดับเท่า ๆ กัน
4
หมายถึง
เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์รักเพศเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ แต่มีประ
สบการณ์รักต่างเพศในระดับรองลงมา
5
หมายถึง
เป็นบุคคลที่มีความเป็นรักเพศเดียวกันโดยส่วนใหญ่
6
หมายถึง
เป็นบุคคลที่เป็นรักเพศเดียวกันและไม่เคยมีประสบการณ์ทางเพศ
กับเพศตรงข้ามเลย
X
หมายถึง
(ค่าพิเศษ) เป็นบุคคลที่ไม่มีความรู้สึกด้านเพศเลย
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ภาพที่ 2.3 Kinsey Scale ที่ใช้แสดงรสนิยมทางเพศ
แหล่งที่มา: Kinsey, 1948.
Kinsey (1948) ได้อธิบ ายว่าเกณฑ์ข้างต้นเป็นเกณฑ์การวัดพฤติกรรมรักเพศเดียวกันและ
พฤติกรรมรักต่างเพศ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบุคคลจะถูกกำหนดให้อยู่ในตำแหน่ง ในแต่ละช่วงอายุของตน
ตามระดับคะแนนที่แตกต่างกัน ซึ่งแต่ละคะแนนมีความหมายและรายละเอียดดังนี้
บุคคลที่จัดอยู่ในระดับ 0 คะแนน หมายความว่า บุคคลเหล่านี้ไม่เคยมีการสัมผัสทางร่างกาย
ที่จะส่งผลให้เกิดการกระตุ้น หรื อว่ามีความรู้สึกทางเพศ หรือมีการตอบสนองทางเพศกับบุคคลเพศ
เดี ย วกั น บุ ค คลที่ มี ลั ก ษณะเช่ น นี้ ถื อ ว่ า เป็ น บุ ค คลที่ มี พ ฤติ ก รรมทางเพศแบบรั ก ต่ า งเพศ 100
เปอร์เซ็นต์ กล่างคือ บุคคลประเภทนี้ไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์กับคนเพศเดียวกันได้
บุคคลที่จัดอยู๋ในระดับ 1 คะแนน หมายความว่า บุคคลเหล่านี้เคยมีสัมพันธ์ทางเพศแบบรัก
เพศเดียวกันเพียงการตอบสนองทางร่างกายเท่านั้น หรืออาจะมีการตอบสนองความรู้สึกทางจิตใจ แต่
ไม่มีการสัมพันธ์ทางกาย ประสบการณ์และการตอบสนองทางเพศของคนกลุ่มนี้มีให้บุคคลต่างเพศ
มากกว่า สำหรับประสบการณ์รักเพศเดียวกันนั้นอาจจะมีเคยมีเพียงครั้งหรือสองครั้ง หรืออาจกล่าว
ได้ว่ามีน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนครั้งที่มีความสัมพันธ์ทางเพศกับบุคคลต่างเพศและไม่มีการ
ตอบสนองทางจิตใจต่อการกระตุ้นทางเพศเท่ากับบุคคลต่างเพศ การเข้าไปทำกิจกรรมทางเพศแบบ
รักเพศเดียวกันนั้น เป็นไปเพราะความอยากรู้อยากลอง หรือถูกบังคับจากบุคคลอื่นโดยในช่วงที่ขาด
สติ เช่น กำลังนอนหลับ หรือเมาสุรา หรืออยู่ภายใต้สถานการณ์พิเศษอื่น ๆ เท่านั้น
บุคคลที่จัดอยู่ในระดับ 2 คะแนน หมายความว่า บุคคลเหล่ านี้เคยมีประสบการณ์ รักเพศ
เดียวกันหรือมีการตอบสนองพฤติกรรมรักเพศเดียวกันได้อย่างชัดเจนแต่สำหรับประสบการณ์ทางเพศ
และการตอบสนองแบบรักต่างเพศยังมีมากกว่าประสบการณ์และการตอบสนองทางเพศแบบรักเพศ
เดี ย วกั น บุ ค คลกลุ่ ม นี้ อ าจเคยมี ป ระสบการณ์ ท างเพศแบบรั ก เพศเดี ย วกั น มาบ้ า งเล็ ก น้ อ ยหรื อ
พอสมควร แต่เมื่อทำการเปรียบเทียบของช่วงระยะเวลาเดียวกับบุคคลกลุ่ มนี้มีความสัมพันธ์ทางเพศ
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กับบุคคลต่างเพศมากกว่า อย่างไรก็ตาม บุคคลกลุ่มนี้ยอมรับการปลุกเร้าอารมณ์แบบรักเพศเดียวกัน
แต่มีการตอบสนองกับบุคคลต่างเพศมากกว่า แม้ว่าบุคคลกลุ่มนี้บางคนอาจจะเคยมีประสบการณ์รัก
เพศเดียวกันอย่างเปิดเผย ตรงกันข้ามกับการมีการตอบสนองจิต ใจต่อบุคคลรักต่างเพศมากกว่า ซึ่ง
แสดงให้เห้นว่าบุคคลกลุ่มนี้ยังมีความพอใจในความสัมพันธ์ทางเพศของรักเพศเดียวกัน พฤติกรรม
เช่นนี้พบได้ในกลุ่มวัยรุ่นชายที่ไม่เคยมีสัมพันธ์ทางเพศกับผู้หญิงมาก่อน แม้ว่าแท้จริงแล้ววัยรุ่นชายนี้
มีความโน้มเอียงไปในลักษณะบุคคลรักต่างเพศก็ตาม ตรงกันช้ามกับผู้ชายบางคนที่ควรจัดอยู่ในเกณฑ์
ระดับ 2 คะแนน เพราะมีการตอบสนองต่อบุคคลเพศเดียวกันได้อย่างรุนแรงแม้ว่าจะไม่มีการเปิดเผย
ความสัมพันธ์ทางเพศกับเพศเดียวกันก็ตาม
บุคคลที่จัดอยู่ในระดับ 3 คะแนน หมายความว่า อยู่ตรงกลางของบุคคลซึ่งมีพฤติกรรมแบบ
รักต่างเพศกับบุคคลที่มีพฤติกรรมแบบรักเพศเดียวกัน บุคคลกลุ่มนี้มีประสบการณ์ทางเพศและมีการ
ตอบสนองทางจิตใจต่อบุคคลเพศเดียวกันและต่างเพศอย่างเปิดเผย โดยทั่วไปบุคคลกลุ่มนี้จะยอมรับ
ได้ในความสัมพันธ์ทั้งสองแบบ ทั้งแบบต่างเพศและรักเพศเดียวกัน แต่ไม่บอกถึงแนวโน้ม ทางใดที่มี
มากกว่า อย่างไรก็ตามบุคคลเหล่านี้อาจมีจำนวนของประสบการณ์รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมากกว่า
เพราะในความรู้สึกทางจิตใจของบุคคลกลุ่มนี้ต้องการตอบสนองทางเพศให้แก่คู่รักทั้งเพศเดียวกันและ
ต่างเพศ ซึ่งขึ้น อยู่ กับ ปั จจั ยและสถานการณ์ ที่ทำให้ เกิดความสั มพั นธ์จากเพศใดเพศหนึ่งมากกว่า
พฤติกรรมเช่นนี้จะเกิดกับผู้ชายที่ยังไม่แต่งงาน เพราะยังไม่มีคู่ครอง ยังสามารถมีความสัมพันธ์ได้กับ
ทั้งสองเพศได้ง่ายกว่า
บุคคลที่จัดอยู่ในระดับ 4 คะแนน หมายความว่า บุคคลที่มีกิจกรรมทางเพศโดยเปิดเผยและมี
การตอบสนองทางจิตใจต่อพฤติกรรมรักเพศเดีย วกัน ขณะเดียวกันก็ยังมีกิจกรรมทางเพศกับบุคคล
ต่างเพศหรือมีการตอบสนองต่อการกระตุ้นทางเพศของเพศตรงข้าม
บุ ค คลที่ จั ด อยู่ ในระดั บ 5 คะแนน หมายความว่ า บุ ค คลที่ มี กิ จ กรรมทางเพศและการ
ตอบสนองทางเพศเกือบทั้งหมดเป็นรักเพศเดียวกัน บุคคลกลุ่มนี้มีประสบการณ์แบบรักต่างเพศมา
บ้างและบางครั้งก็มีการตอบสนองทางจิตใจด้วยแต่ค่อนข้างน้อยมาก
บุ คคลที่ จัดอยู๋ ในระดับ 6 คะแนน หมายความว่า บุ คคลที่มีกิจกรรมทางเพศแบบรักเพศ
เดียวกัน 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ทางเพศที่เปิดเผยและการตอบสนองทางจิตใจ
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2.1.5 รูปแบบการดำเนินชีวิตของกลุ่มชายรักชายในไทย
การจำแนกรูปแบบการดำเนินชีวิตนี้ ผู้วิจัยได้นำเอารูปแบบการดำเนินชีวิตของกลุ่ม
ชายรักชายของ ปรทัต จูตระกูล (2559) เรข์ณพัศ ภาสกรณ์ (2554) และ กิ่งรัก อิงคะวัต (2542) มา
ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อให้ได้รูปแบบการดำเนินชีวิตที่ตรงกับกลุ่มชายรักชายมากที่สุด โดยสามารถ
จำแนกออกมาได้ดังนี้
1. กลุ่มรูปแบบการดำเนินชีวิตตามบรรทัดฐานสังคม (Normalcy Gay
Lifestyle) เป็นกลุ่มที่นิยมทำกิจกรรมนอกบ้าน ขณะเดียวกันก็เป็นกลุ่มที่ชอบท่องโลกอิ นเทอร์เน็ต
ใช้สื่อสังคมออนไลน์ และทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำกิจกรรมทางศาสนา ให้ความสำคัญ
กับรูปร่างหน้าตา ออกกำลังกายสม่ำเสมอ มีการเปลี่ยนทรงผมและเสื้อผ้าตามแฟชั่น ให้ความสนใจ
กับครอบครัว คนรักและคนรอบข้าง ติดตามข่าวสาร ชื่นชอบสินค้าและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เสมอ
2. กลุ่ ม รู ป แบบการดำเนิ น ชี วิ ตไฮเทคออนไลน์ (High-Tech Online
Gay Lifestyle) กลุ่มนี้จะให้ความสนใจกับเทคโนโลยีการสื่อสาร ขาดอุปกรณ์การสื่อสารไม่ได้ นิยม
ซื้อสินค้าจากอินเทอร์เน็ต ชอบเที่ยวในสถานบันเทิงของกลุ่มชายรักชาย ให้ความสนใจกับการเลือก
คนรักที่รูปร่างและหน้าตาเป็นหลัก
3. ก ลุ่ ม รู ป แ บ บ ก ารด ำเนิ น ชี วิ ต ช าติ นิ ย ม ( Nationalism Gay
Lifestyle) กลุ่มที่รักษาวัฒนธรรมไทย ศรัทธาในการเมืองไทย ใช้สิทธิและหน้าที่ของประชาชนอย่าง
เต็มที่ มองว่าประเทศ ไทยเป็นสวรรค์สำหรับกลุ่มชายรักชาย ภูมิใจในการเป็นกลุ่มชายรักชาย เป็น
ตัวเองอยู่เสมอ ไม่ปิดบัง มองว่าสังคมยอมรับและเปิดกว้างเรื่องผู้มีความหลากหลายทางเพศ
4. กลุ่ ม รู ป แบบการดำเนิ น ชี วิ ต วั น ไนท์ ส แตนด์ (One Night Stand
Gay Lifestyle) กลุ่มที่เล่นแอปพลิเคชันหาคู่ นิยมนัดเพื่อนใหม่จากอินเทอร์เน็ต มักเปลี่ยนคู่นอนไป
เรื่อย
5. กลุ่มรูปแบบการดำเนินชีวิตโลกสวย (Optimistic Gay Lifestyle)
เป็นกลุ่มที่เชื่อมั่นในตนเอง อยากมีคู่ชีวิต รับบุตรบุญธรรมและมีทรัพย์สินไว้ใช้ในยามแก่เฒ่า ต้องการ
จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฏหมาย และต้องมีการเปิดรับกลุ่มชายรักชายอย่างเป็นรูปธรรม
6. กลุ่มรูปแบบการดำเนินชีวิตรักสงบ (Peaceful Gay Lifestyle) เป็น
กลุ่มรักอิสระ ให้ความสำคัญกับการพักผ่อน ใช้เวลาในวันหยุดกับการทำกิจกรรมต่าง ๆ อยู่ที่บ้าน
เช่น ดูโทรทัศน์ และดูรายการย้อนหลังผ่านอินเทอร์เน็ต ในความสำคัญกับเพื่อน เต็มที่กับการเรียน
หรือการทำงาน ขยันหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม
7. กลุ่ ม รู ป แบบการดำเนิ น ชี วิ ต แบบรั ก สุ ข ภาพ (Healthy Gay
Lifestyle) เป็นกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพ มีกิจกรรมด้านกีฬา ออกกำลัง เข้าโรงยิม เล่น
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กล้ าม ใส่ ใจในการรัก ษารู ป ร่ างให้ ดี อยู่ เสมอ ดูแ ลเรื่องอาหารการกิน และชอบออกไปท่ อ งเที่ ย ว
ต่างจังหวัด และต่างประเทศ
2.1.6 วัฒนธรรมย่อยชายรักชาย (Gay Subculture)
วั ฒ นธรรมย่ อ ยของกลุ่ ม ชายรั ก ชายมี ก ารจำแนกโดยใช้ ลั ก ษณะภายนอกเป็ น
ตัวกำหนด ทั้งอายุ ความสูง น้ำหนัก และจำนวนเส้นขน อย่างไรก็ตามยังมีการใช้ระดับความเป็นชาย
และบทบาททางเพศเป็นตัวกำหนดด้วยเช่นกัน และมักจะใช้ชื่อของสายพันธุ์สัตว์มาเป็นชื่อในการแยก
ประเภทของกลุ่มชายรักชายดังนี้ (Maki, 2017)
1. หมี (Bears) ชายหนุ่มร่างใหญ่ หุ่นอวบ มีพุงพอสมควร หรือมีกล้ามพอ
สวยงาม มักจะไว้หนวดไว้เครา หรือไม่มีก็ได้ แต่จะต้องมีขนเยอะ ทำให้มีลักษณะเหมือนกับหมีนั่นเอง
(Nainapat, 2018) โดยกลุ่มหมีนี้จะมีชุมชน (Community) เป็นของตนเอง อย่างไรก็ตาม กลุ่มหมียัง
มีการแยกประเภทย่อยลงไปอีก เช่น หมีกริซลี (Grizzly Bears) ใช้เรียกกลุ่มชายผิวขาว ตัวใหญ่ ขน
เยอะ หมีน้อย (Chub) เรียกกลุ่มวัยรุ่นที่มีลักษณะเหมือนหมี หมีขั้วโลก (Polar Bears) เรียกกลุ่มหมี
ที่มีอายุเยอะจนมีผมหงอก หมีดำ (Black Bear) กลุ่มชายผิวสีที่มีลักษณะเหมือนหมี และ หมีแพนด้า
(Panda Bear) กลุ่มชายชาวเอเชียและแฟซิฟิกที่มีลักษณะเหมือนหมี
2. นาก (Otters) กลุ่ ม คนผอมที่ มี ข นเยอะ เช่ น เดี ย วกั บ กลุ่ ม หมี โดย
ส่ ว นมากจะมี ห นวดหรือ เครา แต่ จะไม่ มี ก็ได้ และไม่ มีก ารจำกัด กลุ่ มอายุเหมื อ นหมีแ ละหมี น้ อ ย
โดยทั่ ว ไปแล้ ว กลุ่ ม หมี และนากจะถู กจั ดประเภทจากลั กษณะภายนอกที่ มี “ความเป็ น ชาย” สู ง
(Gremore, 2015)
3. หมาป่ า (Wolves) กลุ่ มคนมีข นเยอะ หรือมี ขนปานกลาง ที่ มีหุ่ นดี มี
กล้ามเนื้อเป็นมัด มีแรงดึงดูดทางเพศ และมักมีหนวดเครา ดังนั้นกลุ่มหมาป่าจึงเป็นที่หมายปองและ
เป็นที่สนใจของกลุ่มชายรักชายทั่วไปและในกลุ่มหมี (Hollywood, 2019)
4. ทวิงค์ (Twink) เป็นชื่อเรียกของกลุ่มชายรักชายที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นตอน
ปลายจนถึงยี่สิบตอนกลาง (Hollywood, 2019) โดยมีลักษณะคล้ายเด็กชาย (Boyish) ไม่มีขน ผอม
(และมักจะมีผมสีบลอนด์) อย่างไรก็ตามมักมีการกลุ่มทวิงค์ด้วยชื่อว่า ไก่ (Chicken) ด้วยเช่นกัน ส่วน
กลุ่มทวิงค์ที่มีความสูงตั้งแต่ 195 เซนติเมตร ขึ้นไปว่า ยีราฟ (Giraffe) โดยส่วนมากแล้วกลุ่มทวิงค์จะ
มีลักษณะความเป็นหญิงมากกว่าและค่อนข้างจะเป็นภาพเหมารวมของกลุ่มชายรักชาย (Moylan,
2010) แต่กลุ่มทวิงค์นี้ไม่ได้มีชุมชนเป็นของตนเองดังเช่นกลุ่มหมี
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5. ทวั งค์ (Twunk) คือ กลุ่ ม ทวิงค์ ที่ มี ค วามเป็ น ชายมากกว่า มีก ล้ ามเนื้ อ
และไม่มีการกำหนดช่วงอายุตายตัว ขณะเดียวกันก็ยังมีกลุ่มหมาน้อย (Pup) ที่ใช้เรียกแทนกลุ่มชาย
รักชายที่พึ่งเข้าสู่สังคมชายรักชายด้วยความเดียงสา ไร้ประสบการณ์ และเต็มไปด้วยความตื่นเต้น โดย
กลุ่มหมาน้อยนี้มีลักษณะร่างกายและช่วงอายุที่เหมือนทั้งกลุ่มทวิงค์และทวังค์
6. จ๊อก (Jock) เป็นกลุ่มนักกีฬาและกลุ่มชายรักชายที่เล่นกล้าม มีรูปร่างดี
ซึ่งเป็นกลุ่มที่ดึงดูดและหมายปองของชายรักชาย ทั้งนี้จ๊ อกสามารถใช้่ได้กับทั้งกลุ่มชายแท้และชายรัก
ชายทุกวัย (E. Alvarez, 2008) โดยส่วนมากกลุ่มจ๊อกมักใช้ยิมและสถานที่ออกกำลังกายเป็นที่นัด
พบปะสังสรรค์กัน ซึ่งกลุ่มจ๊อกสามารถแยกออกมาได้ดังนี้ กระทิง (Bulls) กลุ่มนักออกกำลังกายที่มี
รูปร่างใหญ่ ไขมัน น้ อย มีน้ ำหนั กมากกว่า 90 กิโลกรัม หนูยิม (Gym Rats) กลุ่มผู้ ที่ต้องการสร้าง
กล้ามเนื้อ เพิ่มน้ำหนัก และต้องการเป็นกลุ่มกระทิง ซึ่งมักจะใช้เวลาอยู่ในยิมทั้งวัน และ กระต่ายยิม
(Gym Bunnies) กลุ่มที่ไปออกกำลังเป็นปกติ แต่ไม่ได้มีเป้าหมายที่จะเพิ่มกล้ามเนื้อหรือรูปร่างใหญ่
(PRIDE Editor, 2016)

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มชายรักชายไทยและการปรากฏตัวของกลุ่มชายรักชายในสื่อ
ไทย
ประเทศไทยมักถูกมองว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดกว้างให้กับกลุ่มชายรักชายเป็นอย่างมาก
จนถูกขนามนามว่าเป็นสวรรค์ของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ จนถูกเรียกว่าเป็นประเทศ ‘Gay
Friendly” อันเนื่องมาจากการปรากฏกายของผู้มีความหลากหลายทางเพศในสื่อทั้งหลาย รวมถึงการ
เกิดขึ้นของสถานบันเทิงเฉพาะของกลุ่มชายรักชาย รวมไปถึงไม่มีการกระทำรุนแรงต่อกลุ่มผู้มีความ
หลากหลายทางเพศเหมือนในหลายประเทศทั่วโลก แต่ภาพเหล่านั้นอาจจะไม่ใช่ความเป็นจริงทัั้งหมด

2.2.1 ประวัติศาสตร์ของกลุ่มชายรักชายในไทย
ไม่ มีห ลั ก ฐานที่ ป รากฏแน่ ชัด ว่ากลุ่ มชายรักชายมี มาในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อไหร่
หากแต่การพิจารณาจากข้อมูลที่มีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์นั้นพบว่ามีการพูดถึงกลุ่มชายรักชาย
ไว้มานานแล้ว ดังที่เห็นได้จากในพระไตรปิฎก และ กฎหมายตราสามดวง โดยในพระวินัยปิฎกได้มี
กล่าวถึงกลุ่มชายรักชายไว้ว่า
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“…มีบัณเฑาะก์คนหนึ่งภายหลังจากบวชแล้ว ได้ชักชวนให้พ ระภิกษุและสามเณร
ประทุษร้ายตน ต่อมาพระพุทธเจ้าทรงทราบจึงมีพุทธบัญญัติห้ามมิให้สงฆ์บวชให้ถึง
แม่ว่าบวชแล้วและทราบภายหลังก็ต้องให้สึกเสีย...” (พิฑูร มะลิวัลย์ และ ไสว มาลา
ทอง, 2535)
ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนอุปัชฌาให้แก่กลุ่มบัณเฑาะก์อุปสมบท ให้ถือว่าพระที่เป็นอุปัชฌา
รูป นั้น ได้ท ำอาบั ติทุก ข้อ นั่ น คือ ทำผิ ดทางวินั ยของพระสงฆ์ นั่น เอง แต่อย่างไรก็ตามในทางพุ ท ธ
ศาสนาไม่ได้เห็นว่าพฤติกรรมทางเพศของคนเพศเดียวกัน (ที่ไม่ใช่พระสงฆ์) นี้ไม่ได้เป็นพฤติกรรมที่ผิด
บาปต้องได้รับการลงโทษแต่อย่างใด
ขณะที่กฎหมายตราสามดวง ได้กล่าวถึง กะเทย ไว้ใน “พะไอยการลักษณะพยาน”
เป็ น การบอกว่าคนชนิ ดใดบ้ างที่ ส ามารถเป็ นพยานในคดีค วามต่าง ๆ ได้ บุ ค คล 33 จำพวกที่ ไม่
สามารถนำมาเป็นพยานได้มีดังต่อไปนี้
“คนหมีได้อยู่แก่ศีล 5 8 1 คนไม่มีเรือนเที่ยวจร 1 คน กู้นี่ยืมสีนผู้เปนความ 1 คน ผู้
เปนทาษ ผู้ เปรความ 1 คนหู ห นวก 1 คนเป็ น ญาติ ผู้ เปนความ 1 คนตาบอด 1
คนเปนมิศหายผู้เปนความ 1 หญิงในนครโสภิณี 1 คนเปนเพื่อนกินอยู่สมเลกับผู้เป็น
ความ 1 หญิงแพศยา 1 หญิงมีครรภ 1 คนวิวาทกับผู้เปนความ 1 คนมักมาก ถ้อย
ความ 1 เปนกระเทย 1 เปนบันเดาะ 1 แลคนผูกเวนกับผู้เปนความ 1 คนเปนพ่อ
แม่ มด 1 คนเปนโรคมาก 1 คนเปนพิกลจริต 1 เดก 7 เข้า 1 หมอยาหมีได้เรียนคำ
ภี ร แพท 1 เถ้ า 70 1 ช่ างเกื อ ก 1 คนมั ก เสี ย ดส่ อ ท่ าน 1 คนปะมง 1 คนเต้ น รำ
ขอทานเลี้ยงชีวิตร 1 คน นักเลงเล่นเบี้ยบ่อน 1 คนขับขอทานท่าน 1 คนเปนโจร 1
คนโทโสมาก 1 คนเปนเพชฆาฎ” (กรมศิลปากร, 2521)
จะเห็นได้ว่าในพระไอยการลักษณะพยานได้แยก กระเทย และ บันเดาะ ออกจาก
กัน นั่นหมายความว่า บุคคล 2 จำพวกนี้มีลักษณะที่แตกต่างกัน โดย บัณเฑาะก์ หมายถึง คนที่ไม่
ปรากฏเพศชายหรือหญิง หรือ คนที่มีอวัยวะเพศกำกวมไม่สามารถบอกเพศได้อย่างชัดเจน หรือ มี
อวัยวะเพศทั้ง 2 เพศ ซึ่งน่าจะมีความหมายเดียวกับคำว่า บัณเฑาะว์ในพระไตรปิฏก
ส่วนคำว่ากระเทยใน กฎหมายตราสามดวงนี้ น่าจะหมายถึง “กะเทยทางสังคม” คือ
บุคคลที่มีลักษณะกิริยาตรงกัน ข้ามกับเพศของตน แม้ว่าในกฎหมายตราสามดวงนี้จะไม่ได้บอกถึง
ลักษณะของกะเทยที่ชัดเจน แต่สามารถอนุมานได้ว่ากะเทยนี้มีลักษณะที่แตกต่างออกไปจากชาย
หญิง จนสามารถจำแนกออกมาได้เป็นบุคคลอีกลุ่มหนึ่งได้ แต่ก็ไม่สามารถกล่าวได้ว่ากะเทยในที่ นี้มี
พฤติกรรรักเพศเดียวกัน (เทอดศักดิ์ ร่มจำปา, 2545)
แม้ว่าพฤติกรรมของกลุ่มชายรักชายในบันทึกทางประวัติศาสตร์ไทยจะไม่มีที่ระบุไว้
อย่างชัดเจน แต่ยังมีบันทึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของเจ้านายบางพระองค์ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น
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บันทึกคำพิพากษาคดีของกรมหลวงรักษ์ รณเรศ (หม่อมไกรสร) ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โดยมีความว่า
“…ทรงขัดเคืองกรมหลวงรักษ์รณเรศว่าทรงพระมหากรุณาชุบเลี้ยงให้ เป็นผู้ ใหญ่
เป็นที่วางพระราชหฤทัยต่างพระเนตรพระกรรณก็ไม่ตั้งอยู่ในยุติธรรม กดขี่หักหาญ
ถ้อยความผิด ๆ อย่างนี้คงมีหลายเรื่องมาแล้ว เพราะด้วยอ้ายพวกละครชักพาให้เสีย
คน จึ่ งให้ ตระลาการค้นหาความอื่นต่อไปให้ ความว่ากรมหลวงรักษ์รณเรศชำระ
ความราษฎรมิได้เป็นยุติธรรม ด้วยพวกละครรับสินบนทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลย
แล้วก็คงหักเอาชนะจงได้... ตั้งแต่เล่นละครแล้วก็ไม่ได้บรรทมข้างในด้วยหม่อมห้าม
เลย บรรทมอยุ่แต่เก๋งข้างท้องพระโรงด้วยพวกละคร จึงรับสั่งให้เอาพวกละครมา
แยกย้ายกันไต่ถาม ได้ความสมกันว่าเป็นสวาทจึงไม่ถึงชำเรา แต่เอามือเจ้าละครและ
มือท่านกำคุยหฐานด้วยกันทั้งสองฝ่ายให้สำเร็จภาวะธาตุเคลื่อนพร้อมกันเป็นแต่
เท่านั้น... และพฤติการคด ๆ โกง ๆ เอาสินบนในการชำระถ้อยความและตั้งขุนนางก็
ทรงเคยเตือนสติเป็นหลายครั้งหลายคราวว่าอย่าทำให้ราษฎรเข้าติฉินนินทาหมิ่น
ประมาทได้ อย่าให้ชื่อชั่วอยู่ในแผ่นดินเหมือนตัวประพฤติการที่ไม่อยู่กับเมียดังนี้...
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงพระเดชพระคุณเป็นล้ นพ้นของพระบรมวงศานุ
วงศ์ทั้งปวง ทั้งขายหน้าข้าราชการผู้ใหญ่ ผู้น้อย สมณชีพราหมณ์ ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน
ด้วยความชั่วของตัวมะนฟุ้งเฟื่องเลื่องฤาไปทั่วนานาประเทศทั้งปวงหาควรไม่เลย
ต่างคนต่างมีใจโกรธแค้นยิ่งนัก แล้วยังมาคิดมักใหญ่ไฝ่สูงจะเป็นวังหน้าบ้าง เป็นเจ้า
แผ่นดินบ้าง อย่าว่าแต่มนุษย์เขาจะยอมให้เป็นเลย สัตว์เดียรัฐฉานมันก็ไม่ยอมให้ตัว
เป็นเจ้าแผ่นดิน จึ่งโปรดให้ถอดเสียจากกรมหลวง ให้เรียกว่าหม่อมไกรสร ลงพระ
ราชอาญาแล้วให้ไปสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์ที่วัดปทุมคงคา เมื่อ ณ วันพุธ เดือน 1
แรม 3 ค่ำ...” (สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2538)
อย่างไรก็ตามในสมัยนั้นไม่ได้มีกำหนดโทษสำหรับพฤติกรรมการรักเพศเดียวกัน แต่
โทษของกรมหลวงรักษ์รณเรศนี้มาจาก ความไม่ไว้วางพระราชหฤทัยและสืบทราบว่ากรมหลวงรักษ์
รณเรศนี้คิดการกบฏจึงได้ลงพระราชอาญาสำเร็จโทษ ดังนั้นพฤติกรรมรักเพศเดียวกันจึงเป็นเพียง
หนึ่งเรื่องในฐานความผิดด้วยกันเท่านั้น
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระบรมราช
โองการให้ ป ระกาศใช้ พ ระราชกำหนดลั ก ษณะข่มขื นล่ ว งประเวณี ร.ศ. 118 กำหนดโทษผู้ ข่มขื น
กระทำชำเราหญิงซึ่งมิใช่ภริยาตนและผู้กระทำชำเราผิดธรรมดาโลกีย์ ซึ่งพระราชกำหนดฉบับนี้ได้
นำเอาหลั ก ความรั บ ผิ ด ฐาน Sodomy ของชาติ ต ะวัน ตก ซึ่ งเป็ น การมี กิ จกรรมทางเพศที่ ท ำลาย
กฎเกณฑ์และศีลธรรมทางศาสนา อันได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์ทางทวาร การมีเพศสัมพันธ์กับเพศ
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เดียวกัน การมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์ ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำชำเราผิดธรรมดาเป็นครั้งแรกในสังคมไทย
โดยมีโทษจำคุกตั้งแต่ 10 ปีลงมา และยังมีการระบุโทษในทำนองการสาปแช่งไว้ด้วยว่า
“พวกที่เกิดมาเสพกาเมสุมิจารทางมุขมัคหรือเสจมัค ครั้งดับสังขารอนาคตไปตกอยู่
ในโลหกุน กีน ราหกหมื่นปี แล้ ว ขึ้นมาทนทุ กขเวทนาอยู่ในอุสุ ท ธ์น รกฉิมพลี ไม้งิ้ว
หนามยาวสิ บ องคุลี นายนิริยาบาลรุมกัน ทิ่มแทง แร้งการุมกันจิก ครั้นสิ้ น กรรม
ขึ้นมาเป็น หญิง 500 ชาติ เป็นกะเทย 500 ชาติ เป็นสัตว์เขาตอนเสี ย 500 ชาติ ”
(เอกรงค์ ภาณุพงศ์, 2546)
ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายอาญา ร.ศ. 127 ความผิดฐานนี้ได้รับ
การลดหย่อนให้มีโทษต่ำลงคือ เหลือโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 3 ปีเท่านั้น ตามกฎหมายลักษณะ
อาญา ร.ศ. 127 นี้ ความผิดฐานกระทำชำเราผิดธรรมโลกีย์ถูกเรียกใหม่ว่า ความผิดฐานทำชำเราผิด
ธรรมดามนุษย์ โดยสังเกตจากข้อความในมาตรา 242 แห่งกฎหมายลักษณะอาญาซึ่งบัญญัติว่า
“มาตรา 242 ผู้ใดทำชำเราผิดธรรมดามนุษย์ ด้วยชายก็ดี หญิงก็ดี หรือทำชำเรา
ด้วยสัตว์เดรัจฉานก็ดี ล้วนมีความผิด ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปจนถึง
3 ปี และให้ปรับตั้งแต่ 50 บาท ขึ้นไปจนถึง 500 บาทด้วยอีกโสดหนึ่ง”
ความผิดฐานทำชำเรานี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ใหม่สำหรับสังคมไทยในยุคนั้น นักกฎหมาย
สมัยนั้นบางท่านจึงพยายามอธิบายถึงมูลแห่งความผิดว่าเหตุที่ผู้กระทำต้องรับผิดก็เพราะการกระทำนี้
ถือว่าเป็นการถ่วงความเจริญของบ้านเมืองหรือทำให้เสียเชื้อพืชพันธุ์ไปโดยไร้ประโยชน์ แต่เมื่อได้มี
การตรวจชำระประมวลกฎหมายลักษณะอาญาและจัดทำประมวลกฎหมายลักษณะอาญาและจัดทำ
ประมวลกฎหมายอาฐาฉบับใหม่ซึ่งได้ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2499 คณะกรรมการร่างประมวลกฎหมาย
จึงได้มีมติให้ยกเลิกความผิดฐานนี้เสีย เพราะเห็นว่ามักไม่เกิดเป็นคดีในฐานนี้นัก และเห็นว่าจะเป็น
การเสื่อมเสียเกียรติยศของประเทศชาติอีกประการหนึ่ง ดังนั้นเมื่อหลังจากปี พ.ศ. 2499 เป็นต้นมา
การประพฤติเป็นคนรักเพศเดียวกันในประเทศไทยจงไม่ต้องรับความผิดทางอาญาฐานกระทำชำเรา
ผิดธรรมดามนุษย์อีกต่อไป (กิตติศักดิ์ ปรกติ, 2527)
อย่างไรก็ตามแม้ในทางกฎหมายและพุทธศาสนาจะไม่ได้เห็นว่าชายรักชายจะเป็น
เรื่องที่ผิดบาปหรือมีความผิดตามกฎหมาย หากแต่กลุ่มชายรักชายและผู้มีความหลากหลายทางเพศก็
ไม่ได้เป็นที่ยอมรับในสังคมอย่างเต็มที่ อันเนื่ องมาจากการรับเอาอิทธิพลและวิธีคิดแบบตะวันตกเข้า
มาใช้ โดยเฉพาะอ่างยิ่งด้านการแพทย์ที่มองว่าพฤติกรรมการรักเพศเดียวกันนี้เป็นพฤติกรรมที่มี
ปัญหา ทำให้คนส่วนใหญ่ในสังคมมองว่า การรักเพศเดียวกันนี้เป็นเรื่องที่ผิด วิปริต ต้องได้รับการ
รักษา ทำให้พฤติกรรมของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศนี้ถูกจับตา ตรวจสอบและวิพากษ์วิจารณ์
มาโดยตลอด (สุธรรม ธรรมรงค์วิทย์, 2548)
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ก่อนปี พ.ศ. 2500 สังคมไทยอดทนต่อพฤติกรรมของกลุ่มรักเพศเดียวกันได้ในระดับ
หนึ่ง และผู้ที่มีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันไม่ได้ถือว่าเป็นอีกประเภทหนึ่งที่แตกต่างจากผู้ ชายและผู้หฯ
อง แต่พฤติกรรมรักเพศเดียวกันเป็นเพียงพฤติกรรมทางเพศรูปแบบหนึ่งของผู้ชายและผู้หฯองเท่านั้น
มีเพียงกะเทยที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างออกไปจากผู้หญิง ผู้ชาย นั่นอาจจะเป็นเพราะพฤติกรรมของ
กะเทย สามารถที่จะสังเกตออกได้อย่างชัดเจน เช่นเดียวกับกะเทยในปัจจุบั น (เทอดศักดิ์ ร่มจำปา,
2545)
ในช่วงสิ้ น สุ ดสงครามโลกครั้งที่ส องใหม่ ๆ ชาวตะวันส่ วนใหญ่ ได้มาตั้งรกรากใน
บริเวณย่านถนนสีลมและพัฒ น์ พงษ์ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มรักเพศเดียวกัน ซึ่งชาวต่างชาติกลุ่ มนี้ได้
นำเอาวัฒนธรรมรักเพศเดียวกันเข้ามาในประเทศไทยด้วยการใช้สวนสาธารณะต่าง ๆ เป็นที่นักพบ
และหาคู่ เช่น บริเวณสนามหลวง สะพานพุทธ สวนลุมพินี และวังสราญรมย์ ทำให้เกิดเป็นธุรกิจขาย
บริการทางเพศของผู้ชายและบาร์ผู้ชายมาจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตามการเปิดธุรกิจบาร์ชายรักชาย
ดังกล่ าวถือว่าเป็ นสาเหตุห นึ่ งที่ให้ สังคมไทยคิดว่ากลุ่มชายรั กชายเป็นพวกมั่วเซ็กส์ และเป็นเรื่อง
สกปรก โดยเฉพาะเมื่อได้มีการแพร่เชื้อโรคเอดส์ ซึ่ง ปรากฏครั้งแรกในเมืองไทยกับพวกกลุ่มชายรัก
ชาย (ประกอบ ศรีวัจนะ และ ดวงพร คำนูณวัฒน์, 2539)
คมฉัตร วุฒิ โรจน์ (2534) ได้ส รุปลักษณะของกลุ่มชายรักชายในประเทศไทยอัน
เนื่องเกี่ยวกับลักษณะของคนไทยในยุคนั้นไว้ดังนี้
1. ไร้เอกภาพ แม้ ว่ากลุ่ มชายรักชายจะกล้ าเปิ ดเผยตัว เองมากขึ้น และได้แสดง
ความสามารถให้ปรากฏในทุกวงการ แต่ก็ยังขาดการรวมกลุ่มและไม่มีองค์กรใด ๆ ที่พอจะประสาน
กลุ่ มชายรักชายทุกกลุ่ มให้ มาร่ว มมือกั นเพื่ อดำเนิน กิจกรรมอัน เป็ นประโยชน์ต่อ สั งคมเหมือนใน
ต่างประเทศ ที่เป็ นเช่นนี้ อาจจะเป็ นเพราะกลุ่มชายรักชายไทยไม่ได้ถูกต่อต้านหรือถูกละเมิดสิทธิ
เหมือนเช่นในต่างประเทศ จะเห็นได้ว่ากลุ่มชายรักชายในไทยมีเอกสิทธิในการดำเนินชีวิต มีแหล่ง
ท่องเที่ยวมากมาย มีการขายบริการทางเพศ ดังนั้นกลุ่มชายรักชายต่าง ๆ ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศยัง
มองไม่เห็นว่ารวมตัวกันแล้วจะได้ประโยชน์อย่างไร ดีไม่ดีผู้คนรอบข้างอาจจะพลอยมองอย่างไม่เป็น
มิตรนัก และอาจมีผลเสื่อมเสียถึงหน้าที่การงาน
แต่ อย่ างไรก็ต าม ได้ มี กลุ่ ม ชายรัก ชายอิส ระร่ว มมือ กับ เจ้าของกิจ การบาร์ต่างมี
ความหวังที่จะยุกคุณภาพชีวิตของเกย์ไทยให้มีศักยภาพเป็นที่สร้างสรรสังคมและเป็นที่แลกเปลี่ยน
ทัศนคติช่วยเหลือให้คำแนะนำปรึกษาแก่สมาชิกโดยจัดเป็นรูปสมาคมเกย์แห่งประเทศไทย
2. ทรรศนะในความเรื่องความรัก กลุ่มชายรักชายไทยส่วนมากจะนิยมไปรักผู้ชาย
แท้ บางคนถึงขนาดทุ่มเทเงินทองจนแทบหมดตัว ทั้งนี้เพราะทรรศนะที่ว่าหากกลุ่มชายรักชายชอบ
พวกเดียวกัน เองก็มักจะถูกเพื่อนฝูงยั่วเย้าว่า “อีนี่ชอบตีฉิ่ง ” ผิดกับกลุ่มชายรักชายต่างประเทศที่
มักจะชอบกลุ่มเดียวกัน เพราะถือว่าจะมีใครเข้าใจและเห็นใจได้เท่ากับพวกเดียวกันเอง ฉะนั้นการอก
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หักของกลุ่มชายรักชายจึงเป็นเหมือนนิยายน้ำเน่า จึงไม่ค่อยเกิดกับกลุ่มชายรักชายในต่างประเทศก็คง
มีแต่กลุ่มชายรักชายไทยเท่านั้นที่ไม่รู้จักเข็ดหลาบเพราะใช้เงินซื้อผู้ชาย
3. ใช้ความเป็นชายบังหน้า มีกลุ่มชายรักชายไทยจำนวนไม่น้อยโดยเฉพาะในระดับ
ชนชั้นกลางไล่ไปจนถึงชนชั้นสูง เรียกว่า เกย์ไฮโซผู้มีหน้าตาในสังคม หรือมีตำแหน่งหน้าที่ในราชการ
ที่มักจะใช้วิธีการแต่งงานเพื่อหนีตัวเอง มีบางคู่ที่ภรรยาทนพฤติกรรมของสามรไม่ได้ ก็ต้องเลิกรากัน
ไป แต่บางคู่ก็ต้องฝืนทนอยู่เพื่อรักษาเกียรติของวงศ์ตระกูล เพียงเพื่อให้พ้นคำครหาของสังคมว่า “ฉัน
มีเมีย ฉันไม่ได้เป็นเกย์” ก็ต้องอยู่อย่างหวานอมขมกลืนตลอดไป
4. ทรรศนะในการเปลี่ยนคู่ ด้วยเหตุที่ประวัติศาสตร์ของกลุ่มไทยหน้าแล้วหน้าเล่า
มักจบลงด้วยความเศร้าสลดทำให้เกิดทรรศนะในหมู่เกย์ไทยว่าไม่มีรัก ในหมู่เกย์ ดังนั้นกลุ่มชายรัก
ชายไทยจึงมักจริงจังกับความรักนัก ได้แต่หาคู่นอนชั่วคราวไปเรื่อย ๆ จนทำให้สังคมมองว่ากลุ่มชาย
รักชายไม่จริงกับใครและเป็นพวกส่ำส่อนทางเพศ ทำให้กลุ่มชายรักชายรุ่นหลัง ๆ เกิดลัทธิเอาอย่าง
เพราะกลัวความผิดหวังจนกลายเป็นลักษณะของชายรักชายไทย
5. มี ค วามามารถสู ง นั บ ว่าเป็ น ความภู มิใจขอกลุ่ ม ชายรัก ชายไทย ที่ สั งคมต่ าง
ยอมรับว่ากลุ่มชายรักชายมีความอัจฉริยะแทบทุกด้าน เช่น วงการเสริมสวย วงการนางแบบ วงการ
บั น เทิ ง ก็ เป็ น ทั้ ง นั ก ร้ อ ง นั ก แสดงที่ มี แ ฟนคลั บ มากมาย วงการการศึ ก ษาก็ เป็ น อาจารย์ ที่ มี
ความสามารถรอบด้าน และเป็นผู้นำที่ซื่อสัตย์ของไทย นอกจากนี้เกย์แต่ละคนต่างก็มีวิชาชีพตาม
ความถนัดเพื่อสร้างฐานะและบำเรอความสุขของตน ด้วยความสามารถของเกย์ที่แรกอยู่ในทุกวงการ
ทำให้ผู้คนต่างยอมรับในความสามารถจนกลายเป็นลักษณ์ของกลุ่มชายรักชายไทยประการหนึ่ง
เมื่อเข้าสู่ช่วงปีพ.ศ. 2500 - 2530 สังคมไทยมีความหวาดกลัวพฤติกรรมรักร่วมเพศ
เพราะเชื่อว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายและจะทำลายระบบศีลธรรมอันดีงามของสังคม ความหวัดกลัวนี้เป็น
จิ น ตนาการที่ ถู ก สื่ อ กระแสหลั ก นำไปเผยแพร่ และนำวาทกรรมเรื่ อ ง “เบี่ ย งเบน” และ “ผิ ด
ธรรมชาติ” ของจิตแพทย์มาให้ฉายาคนที่พฤติกรรมดังกล่าว ทำให้กลุ่มคนสูงอายุซึ่งรับเอาวาทกรรม
ดังกล่าวมาใช้จะไม่ยอมรับกลุ่มชายรักชาย และกลุ่มรักร่วมเพศทั้งหมด อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบ
ผู้หญิงกับผู้ชาย พบว่าผู้หญิงจะยอมรับได้มากกว่าผู้ชาย อาจกล่าวได้ว่าผู้ชายที่ยึดในบทบาททางเพศที่
ต้องเข้มแข็งกล้าหาญ อดทน ไม่อ่อนแอ ไม่ขี้ขลาด จะขัดแย้งกับพฤติกรรมรักเพศเดียวกันและข้าม
เพศมากกว่าผู้หญิงที่แสดงบทบาทสุภาพ อ่อนโยน โดยมักจะเห็นว่าแม่จะเป็นผู้ที่เห็นอกเห็นใจและมี
ความใกล้ชิดกับลูกที่เป็นกลุ่มชายรักชายมากกว่าคนเป็นพ่อ และในหลายกรณี ลูกที่มีพฤติกรรมรัก
ร่วมเพศค่อนข้างจะสนิทสนมและไว้วางใจแม่เป็นอย่างมาก (นพฤทธิ์ ด้วงวิเศษ, 2556)
สังคมไทยเริ่มทำความรู้จักคำว่า “เกย์” เพิ่งจะในพ.ศ. 2508 เมื่อเกิดคดีฆาตรกรรม
นายดาเรล เบอริแกน ชาวอเมริกัน ผู้ซึ่งมีบทบาทสำคัญทางการเมืองไทยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
และเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกเวิล์ด ตำรวจมุ่งประเด็นการซื้อบริการทางเพศเด็กผู้ชาย
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ของเขา คำว่า “เกย์” จึงปรากฏตามหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ แต่ก็ใช้อย่างคลาดเคลื่อน เพราะเรีย กเกย์
เป็นอาชีพ คืออาชีพให้บริการทางเพศไม่ใช่ เพศสภาพ อย่างที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน (ชานันท์ ยอดหงษ์,
2559)
จนเข้าสู่ ในช่วงปลายทศวรรษ 2530 จิตแพทย์ห ลายคนได้เปลี่ ยนทัศนคติที่ มีต่อ
พฤติกรรมรักร่วมเพศว่าไม่เป็นโรคจิตและไม่ต้องรักษาอีกต่อไป นอกจากนี้จากการพยายามอธิบาย
ของวาทกรรมกระแสหลักที่มองว่ากลุ่มชายรักชายเป็นภัยสังคมก็คงเชื่อมโยงคดีฆาตกรรมและข่าว
อื้อฉาวที่เกย์มีส่วนเกี่ยวข้อง ถึงแม้ว่าเกย์ไม่ใ ช่โรคจิตแต่ก็มีพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อย
ของสังคม
ในขณะที่กลุ่มชายรักชายได้จับตามองความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่าง ๆ ในสังคม
ตะวันตกและได้ดัดแปลงนำมาใช้ในไทย เป็นการเตรียมความพร้อมความพร้อมสำหรับกิจกรรมในที่
สาธารณะที่จะเกิดต่อไป เช่น มีการจัดงาน Gay Pride ในจังหวัดต่าง ๆ เช่น กรุงเทพมหาคร และ
เชียงใหม่ แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ อันเนื่องมาจากอิทธิพลของวาทกรรมกระแสหลักในสังคมไทยที่
ยังไม่ยอมรับกลุ่มรักร่วมเพศเช่นเดิม (เทอดศักดิ์ ร่มจำปา, 2545)
ช่วงกลางปี พ.ศ. 2547 มีข่าวว่ากระทรวงวัฒ นธรรมได้มีนโยบายไม่รับคนรักเพศ
เดี ย วกั น เข้ าทำงานเป็ น ข้ า ราชการหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องกระทรวง โดย นายกล้ า สมตระกู ล รอง
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้เหตุผลว่า การแพร่หลายของ “พฤติกรรมรักร่วมเพศ” ไม่ว่าจะเป็นหญิง
รักหญิง ชายรักชาย หรือกะเทยในกลุ่มวัยรุ่นทั้งในวัยศึกษาเล่าเรียนและในวัยทำงานเป็นพฤติกรรม
การแสดงออก ซึ่งความรักที่ไม่ถูกต้องอย่างเปิดเผยไม่ว่าจะเป็นในสถานที่ทำงานหรือที่สาธารณะโดย
ไม่อายต่อสายตาผู้คน และมีแนวโน้มว่าจะมีคนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อันเป็นผลจากอิทธิพลของสื่อที่
ยอมรับส่งเสริมในพฤติกรรมดังกล่าวของกลุ่มวัยรุ่น อันนำไปสู่การสร้างปัญหา อาทิ การยกพวกไล่ตบ
ตีแย่งแฟนกันไม่ต่างจากลุ่มเด็กช่างกล รวมถึงปัญหาการขายบริการทางเพศกลุ่มชายรักชาย ซึ่งส่งผล
ต่อวัฒนธรรมอันดีของไทย ในฐานะของกระทรวงวัฒนธรรมไม่สามารถยอมรับพฤติกรรมดังกล่าวได้
โดยเรียกร้องให้สังคมช่วยกันต่อต้านไม่ให้เกิดพฤติกรรมรั กเพศเดียวกัน รวมถึงในสื่อก็ไม่ควรมีการ
นำเสนอภาพคนกลุ่มนี้ โดยกระทรวงจะเป็นแบบอย่างที่ถูกต้องให้แก่สังคม ด้วยการไม่รับคนกลุ่มนี้เข้า
ทำงาน
แต่ภายหลังก็ได้ออกมาปฏิเสธในการสัมภาษณ์กรณีดังกล่าว รวมถึงกระทรวงไม่เคย
มีนโยบายห้ามคนรักร่วมเพศเข้าทำงานเพราะเป็นสิท ธิส่วนบุคคล และการกระทำดังกล่าวเป็นเรื่องที่
ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
วัน เสาร์ ที่ 21 กุมภาพั นธ์ 2552 ได้มีความพยายามที่ จะจัดงาน Gay Pride ขึ้นที่
เชียงใหม่ แต่เหตุการณ์ในครั้งนั้นกลับเกิดโศกนาฏกรรมแทน เมื่อม็อบผู้ต่อต้านความหลากหลายทาง
เพศ ประมาณ 200 คน พร้อมป้ายข้อความด่าทอและรถบรรทุกขนเครื่องขยายเสียง ปิดประตูพุทธ

46
สถานเชียงใหม่ซึ่งเป็นจุดนัดพบเริ่มต้นขบวนพาเหรด กักขังกลุ่มคนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศ
ไม่ให้เริ่มกิจกรรม และสกัดกั้นผู้ที่จะเข้าร่วมพาเหรดไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรม โดยกลุ่มผู้อนุรักษ์นิยมใน
ท้ อ งที่ อ้ างว่า เกย์ ไพรด์ ท ำลายวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ดั้ งเดิ ม อั น ดี งามและภาพลั ก ษณ์ ค วามเป็ น เมื อ ง
วัฒนธรรมของเชียงใหม่ต่างตะโกนสาปแช่งด่าทอ ขว้างปาข้าวของ ก้อนหิน แก้วน้ำ และเศษอาหาร
ทำให้ทีมจัดงานบาดเจ็บส่วนเจ้าหน้ าที่ตำรวจกว่า 100 นายนอกจากไม่ห้ามปรามแล้วยังโน้มน้าวให้
คณะจัดพาเหรดกล่าวขอโทษแล้วยุติกิจกรรม หลังจากถูกปิดล้อมในพุทธสถานเป็นเวลากว่า 4 ชั่วโมง
ผู้จัดงานถูกบังคับให้คลานออกมาขอโทษชาวเชียงใหม่ทั้งน้ำตาและบาดแผล พร้อมถูกสั่งห้ามไม่ให้จัด
งานประเภทนี้อีกเป็นเวลา 1,500 ปี หลังจากนั้นกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ จัดกิจกรรมทวง
ถามความยุติธรรมและความรับผิดชอบจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นที่ตั้งชื่อให้ว่า ‘เสาร์ซาวเอ็ด’
พุทธสถานเชียงใหม่จึงเป็นอนุสรณ์สถานรำลึกถึง ‘เสาร์ซาวเอ็ด’ เสมือนเหตุการณ์
Stonewall Riots ที่มาจากชื่อบาร์ Stonewall ในนิวยอร์ก ค.ศ. 1969 เพื่อหมุดหมายจลาจลรุนแรง
ครั้งใหญ่ของเจ้าหน้าที่รัฐรักต่างเพศนิยมกระทำต่อ LGBTQ จะต่างกันตรงที่ ‘เสาร์ซาวเอ็ด’ถูกทำให้
มองไม่เห็นและลืมเลือนว่าครั้งหนึ่งมีจลาจลต่อต้านเกย์ไพรด์อย่างรุนแรง เพื่อกลับไปเชิดชูวาทกรรม
ที่ว่าประเทศไทยว่าเป็นประเทศ “Gay Friendly” (ชานันท์ ยอดหงษ์, 2561)
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม 10 ปี ให้ ห ลั ง จากเหตุ ก ารณ์ นี้ ก็ ได้ เกิ ด การจั ด ขบวนพาเหรด
กิจกรรม “Chiang Mai Pride 2019” ขึ้นเพื่อแสดงพลังขับเคลื่อนประเด็นสิทธิมนุษยชน เพื่อคนที่มี
ความหลากหลายทางเพศ มีการรณรงค์เรื่องสิทธิมนุษยชน จนถึงการให้เสรีภาพและความเคารพแก่
การทำงานให้บ ริการทางเพศ รวมถึงมีการเสนอแถลงการณ์ ต่อพรรคการเมืองและรัฐบาล ว่าด้วย
นโยบายสิทธิความหลากหลายทางเพศคือสิทธิมนุษยชน ใจความสำคัญของแถลงการณ์ เสนอเรื่อง
กฎหมายสมรสอย่างเท่าเทียม การรับรองทางเพศสภาพ สวัสดิการของผู้มีความหลากหลายทางเพศ
จนถึงระบบการศึกษาที่ปลูกฝังค่านิยมซึ่งตีตราผู้มีความหลากหลายทางเพศ (คุณากร, 2562)
ยุทธนา สุวรรณประดิษฐ์ (2543) ได้กล่าวว่าแรกผลักดันที่ทำให้กลุ่มชายรักชายใน
ปัจจุบันกล้าที่จะแสดงออกต่อสังคมมากขึ้น ก็จะพบว่าสภาพสังคมไทยเองเป็นแรงผลักดันประการ
สำคัญ กล่าวคือ สังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่เปลี่ยนแปลงง่าย ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนทัศนคติ
ของคนในสั งคมเปลี่ยนแปลงไปด้วย โดยมีข้อสันนิษฐานถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางสั งคม
ประการใหญ่ ๆ 3 ประการ คือ
ประการแรก เกิดจากการพัฒนาการทางวิชาการและทางด้านวัตถุโดยเฉพาะการรับ
อิทธิพลตะวันตกเข้ามาเป็นแบบอย่าง ซึ่งความเจริญนี้ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในสังคม โดยเฉพาะ
ความเจริญในด้านสื่อมวลชน ไม่ว่าจะเป็นในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ การกระจายเสียง หรือการกระจายภาพ
ทางโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ล้วนมีผลต่อกลุ่มชายรักชายให้กล้าเปิดเผยตน เพราะมีตัวอย่างให้เห็นและ
ทราบว่ามีค นอีกจำนวนไม่ น้ อ ยที่ มีพ ฤติกรรมรักเพศเดี ยวกัน เหมื อนตน ดั งนั้ น ความอับ อายที่ จ ะ
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ประกาศตัวจึงน้อยลงด้วย และอาจกล่าวได้ว่าอิทธิพลตะวันตกมีส่วนสนับสนุนให้กลุ่มชายรักชายที่มี
อยู่อย่างซ่้อนเร้นในสังคมไทยมีความมั่นใจในการแสดงความเป็นความตัวเองมากขึ้น เพราะสั งคม
ตะวันตกสอนให้คนมีความคิดและเคารพตัวเองซึ่งส่วนใหญ่แล้ว ปรากฏการณ์เข่นนี้เกิดแต่ในสังคม
เมืองใหญ่ ในสังคมชนบทที่ห่ างไกลออกไปการยอมรับของสังคมต่อคนกลุ่มนี้ยังมีน้อย นอกจากนี้
ความเจริญในด้านการศึกษามีส่วนช่วยให้ผู้ที่ได้รับการศึกษามีความมั่นใจในตัวเองและความสามารถ
ของตน จึงต้องการให้ผู้อื่นยอมรับเพราะเชื่อว่าความสามารถไม่ใช่เพียงแค่ขึ้นอยู่กับเพศ
ประการที่สอง ค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงจากค่านิยมที่เคยยึดถืออยู่แต่เดิม คือ ต่างต้อง
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ใครเป็นใครหรือมีการเคลื่อนไหวอย่างไร ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงต่างรู้
หมด ต่อมาเมื่อสั งคมมีการพั ฒ นามากขึ้น ลั กษณะไทยในปัจจุบั นกลายเป็นลั กษณะตัวใครตัว มัน
สังคมในอดีตที่เคยเป็นสังคมขนาดเล็กต้องกลายเป็นสังคมขนาดใหญ่และต่างก็ต้องดิ้นรนเพื่อตัวเอง
ความสนใจต่อกันจึงมีน้อยลง
ประการที่ ส าม คื อ การเปลี่ ยนแปลงโครงสร้างทางครอบครัว จากเดิม ที่ เคยอยู่
ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ได้เปลี่ยนมาเป็นครอบครัวขนาดเล็ก และเน้นถึงความเป็นอิสระเสรีและ
ความเป็นตัวของตัวเองได้มากขึ้น
เคท ครั้งพิบูลย์ กล่าวว่า แม้ว่าในปัจจุบันกลุ่มชายรักชายเป็นที่ยอมรับในสังคมไทย
ค่อนข้างมาก กลับยังมีพื้นที่ที่ปิดกั้น และไม่ได้เปิดออกยอมรับคนเหล่านี้อย่างเต็มที่ หรือแม้จะมีการ
ยอมรับ ก็เป็นการยอมรับอย่างมี “เงื่อนไข" คือ อาจจะต้องเป็นคนดี เป็นคนเก่ง มีความสามารถ มี
บุคลิกภาพดี วางตัวดี หรือสามารถสร้างเสียงหัวเราะให้แก่คนอื่นได้ (กรุณพร เชษฐพยัคฆ์ , 2561)
หรือมีลักษณะเหมือนกับผู้ชายอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นไปตามที่สังคมคาดหวัง และสิ่งนี้มักจะตามมา
ด้วยวาทกรรม “เป็นอะไรไม่สำคัญ ขอให้เป็นคนดี ” และ “รับได้แต่ไม่สนับสนุน ” ซึ่งสิ่งนี้เป็นภาพ
สะท้อนของการไกล่เกลี่ยต่อรองที่ซ้อนทับกันระหว่างการยอมรับและการปฏิเสธ
สอดคล้ องผลสำรวจของศูน ย์ส ำรวจความคิด เห็ น “นิ ด้าโพล” (2560) ในหั ว ข้อ
“สังคมไทยคิดอย่างไรกับ เพศที่ 3” ที่พบว่า คนทั่วไปกว่าร้อยละ 79.92 สามารถยอมรับได้ห ากมี
สมาชิกหรือคนในครอบครัวเป็นบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ โดยให้เหตุผลว่า ในเมื่อเป็นไป
แล้วก็ต้องทำใจยอมรับ ยังถือว่าเป็นคนในครอบครัว ไม่สามารถตัดขาดกันได้ เพียงแต่ขอให้เป็นคนดี
สามารถดูแลตัวเองได้ก็พอ และในบางครอบครัวก็มีสมาชิกเป็นเพศที่ 3 อยู่เหมือนกัน รองลงมา ร้อย
ละ 16.80 ระบุ ว่ า ไม่ ส ามารถยอมรั บ ได้ เพราะ เป็ น การฝื น ธรรมชาติ ถื อ เป็ น ภาพลั ก ษณ์ ข อง
ครอบครัว ไม่ชอบเป็นการส่วนบุคคล และร้อยละ 3.28 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ
ดังนั้นกลุ่มชายรักชาย และ ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศบางส่วนจึงพยายามทำให้
ตั ว เองตลก เพื่ อให้ ค นทั่ ว ไปยอมรั บ ได้ เพราะเชื่ อ ว่าเป็ น จุ ด เดี ย วที่ ท ำให้ เป็ น จุ ด เชื่อ มที่ ท ำให้ ค น
ยอมรับอัตลักษณ์ความเป็นเพศผ่านความตลก สิ่งนี้จึงถูกผลิตซ้ำจากคนในสังคมและเป็นภาพจำ จน
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ทำให้เกิดเป็นค่านิยมในกลุ่มชายรักชายและ LGBT ว่าถ้าอยากได้ได้รับการยอมรับในสังคมก็ต้องตลก
และบางส่วนก็เลือกที่จะไม่เปิดตัว (Coming Out) เพราะกลัวการไม่ถูกยอมรับจากครอบครัวและคน
ใกล้ชิด
สังคมในปัจจุบันกำลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับทัศนคติและความเชื่อ
เรื่องเพศ คนรุ่นใหม่มีแนวโน้มที่จะยอมรับคนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศได้มากขี้น และยอมเปิด
พื้นที่ทางสังคมให้กับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในการเข้าถึงสิทธิทางสังคมต่าง ๆ ในขณะที่คน
สูงอายุ หรือ คนรุ่นพ่อรุ่นแม่กำลังเรียนรู้และปรับตัวกับสิ่งเหล่านี้ ซึ่งผู้ใหญ่ส่วนมากจะเกิดความไม่น่า
ใจในการยอมรับหรือปฏิเสธกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ เพราะพวกเขาเคยเชื่อมั่นในระบบเพศ
ธรรมชาติและระบบชายหญิง ซึ่งความเชื่อมั่นนี้กำลังถูกท้าทายจากการแสดงตัวตนทางสังคมของกลุ่ม
ผู้ที่ความหลากหลายทางเพศ ดังนั้นสภาวะของความไม่แน่ใจของผู้ใหญ่จำนวนมากอาจเป็นวิธีการไกล่
เกลี่ยต่อรองที่จะยอมรับและปฏิเสธคนกลุ่มนี้ (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2556)
ขณะเดียวกันในทางด้านกฎหมายก็พบว่า ยังไม่มีกฎหมายรับรองสิทธิและเสรีภาพ
ของกลุ่ ม ชายรั ก ชายอาจส่ งผลให้ ช ายรัก ชายพบปั ญ หาในการใช้ ชี วิ ต ร่ว มกั น รวมถึ งการจั ด การ
ทรัพย์สิน อำนาจในการดูแลบุตร การรับภาระภาษีร่วมกัน การมีสิทธิในกองมรดกซึ่งบุคคลรักเพศ
เดียวกันได้สร้างร่วมกัน และการได้รับการตุ้มครองในชีวิตและร่างกายจากการถูกกระทำชำเราทาง
เพศ (ยุทธนา สุวรรณประดิษฐ์, 2543)
ซึ่งแม้ว่าในปั จ จุบั นจะมีการร่างพ.ร.บ. คู่ชีวิต มาเป็นระยะเวลานานแต่ก็ยังไม่ได้
ประกาศใช้ และนอกจากนี้ยังมีอีกหลายประเด็นที่ยังไม่มีความเป็นธรรมและไม่เทียบเท่ากับคู่สมรส
หรือคู่สามีภริยาผู้เป็นเพศชายและเพศหญิงโดยกำเนิด เพราะในพ.ร.บ. คู่ชีวิตนี้ไม่ได้ให้สิทธิในการ
เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ -สกุล, การรับบุตรบุญ ธรรมและการมีบุตรโดยอาศัยเทคโนโลยี (การอุ้มบุญ),
สวัส ดิ การต่าง ๆ ของรั ฐ ที่คู่ส มรสพึ งได้รับ , การลดหย่อนภาษี จากการมีคู่ ส มรส, การเป็ นคู่ความ
ประมวลกฎหมายอาญาแทนคู่ ส มรส, สิ ท ธิ ใ นกองทุ น ประกั น สั ง คมของคู่ ส มรสตาม พ.ร.บ.
ประกันสังคม และอื่น ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2535 ที่คู่
สมรสได้รับ
แม้ว่าสังคมไทยจะยอมรับสถานภาพของชายรักชายมากขึ้น แต่ก็ยังคงพบการไม่
ยอมรับในกลุ่มชายรักชายอยู่ และในบางครั้งอาจรุนแรงไปถึงการเหยียดเพศและล้อเลียนด้วยถ้อยคำ
ดูถูกต่าง ๆ ซึ่งอาจจะมาจากการอคติ หรือความไม่เข้าใจ และการยึดติดในระบบเพศที่มีเพียงชายและ
หญิงเท่านั้น ที่ทำให้มองว่ากลุ่มชายรักชายเป็นพวกไม่ปกติ
การใช้ถ้อยคำเหยียดหรือล้ อเลียนนี้ห ลายคนมักมองว่าไม่ใช่เรื่องที่ผิดหรือจริงจัง
และมีความคิดว่าถ้าเป็นเรื่องจริงก็น่าจะล้อได้ โดยมักจะใช้คำพูดเชิงที่ผู้พูดคิดว่าเป็นเรื่องขบขัน เช่น
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สายเหลือง ระเบิดถังขี้ มนต์รักฟักทองบด ซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคำพูด และพฤติกรรมเหล่านี้ถูกผลิตซ้ำ
ในสื่อกระแสหลักอยู่เสมอ จนทำให้คนทั่วไปรู้สึกชินชาและมองว่าเป็นเรื่องปกติ
มหาวิทยาลั ยมหิ ดล ร่วมกับ องค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทย และ
องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (2557) ได้ทำการศึกษาเรื่อง การ
รังแกต่อกลุ่มนักเรียนที่เป็นหรือถูกมองว่าเป็นคนข้ามเพศหรือคนรักเพศ เดียวกันในโรงเรียนระดับ
มัธ ยมศึกษา: รู ป แบบ ความชุก ผลกระทบ แรงจูงใจ และมาตรการการป้องกันใน 5 จังหวัดของ
ประเทศไทย พบว่ า พบว่ า เกื อ บหนึ่ งในสามของนั ก เรีย นผู้ ที่ มี ค วามหลากหลายทางเพศ เคยมี
ประสบการณ์ถูก ทำร้ายร่างกาย ร้อยละ 29.3 ระบุว่าเคยถูกกระทำทางวาจา นอกจากนี้ร้อยละ 7
ของผู้ที่ถูกรังแกระบุว่าเคยพยายามฆ่าตัวตาย
นอกจากนี้ การศึกษานี้ยังพบว่าครูส่วนใหญ่มองว่าการรังแกหมายถึงการทะเลาะ
วิวาทและการใช้ความรุน แรงทางกายเท่านั้น ส่วนการหลอกล้ อเป็นการกระทำที่ไม่ ได้ตั้งใจให้ เกิด
ความเสียหาย แต่เป็นการแสดงถึงความสนิทสนม ดังนั้นในบางกรณีที่กลุ่มนักเรียน LGBT ถูกล้อเลียน
หรือเหยียดด้วยคำพูดจึงถูกเพิกเฉย และในบางครั้งครูกลับระบุว่าเป็นความเป็นของตนเองอีกด้วย
ดังนั้นการแก้ไขปัญหาความเข้าใจและมีทัศนคติที่ผิดเกี่ยวกับกลุ่มชายรักชาย อาจจะ
ต้องเริ่มจากไม่การผลิตซ้ำทางความคิด และสร้างแนวทางการนำเสนอภาพลักษณ์ของกลุ่มผู้มีความ
หลากหลายทางเพศอย่างถูกต้องในสื่อกระแสหลัก พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับกลุ่ม
ชายรักชายให้มากขีึ้น
2.2.2 การปรากฏตัวของกลุ่มชายรักชายในสื่อมวลชน
ตั้งแต่อดีตสังคมไทยมองกลุ่มชายรักชายว่าเป็นพวกเบี่ยงเบน ดังนั้นการนำตัวละคร
ชายรักชายมาเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมบันเทิง จึงถูกนำเสนอออกมาในรูปแบบของสิ่งไม่ดี ไม่
ควรนำเป็ น แบบอย่ าง และนำเสนออกมาเพียงด้านเดียวในแง่ของการเป็ นตัว ตลก บ้าผู้ ช าย และ
หมกมุ่นในเรื่องเซ็กส์ รวมถึงยังเกิดวาทกรรมว่าการที่นำกลุ่มชายรักชายมาออกสื่อบ่อย ๆ จะทำให้
วัยรุ่นและผู้ชมหันไปเป็นเกย์มากขึ้น
กาญจนา แก้วเทพ (2552 หน้า 37) กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่าง “สื่อมวลชน”
กับ “พฤติกรรมเบี่ยงเบน” นั้นเป็นไปอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เพราะในด้านหนึ่งสื่อมวลชนจะทำหน้าที่เป็น
กระบอกเสี ย งสำคั ญ ที่ ป ระกาศแจ้ งให้ ค นทั้ งสั งคมได้ ท ราบว่ า พฤติ ก รรมใดบ้ า งที่ ถื อ ว่ าเป็ น การ
เบี่ยงเบน ซึ่งสื่อมวลชนจะทำหน้าที่เป็นกลไกติดตามกระแสการลากเส้นกั้นกรอบมาตรฐานและการ
เบี่ยงเบนออกนอกกรอบตลอดเวลา กล่าวคือเป็นตัวบ่งชี้พฤติกรรมเบี่ยงเบนของสังคมนั่นเอง

50
2.2.2.1 การปรากฏตัวของกลุ่มชายรักชายในซีรีส์และละครโทรทัศน์
พัฒนพล วงษ์ม่วง และ มยุรี ศรีกุลวงศ์ (2556) ศึกษาเรื่อง “ตัวละครชาย
รักชายในละครโทรทัศน์ไทยยุคใหม่ ” ซึ่งศึกษาการพัฒนาของละครโทรทัศน์ไทยและแบ่งยุคของการ
พัฒนาเป็น 3 ยุค คือ ยุคเริ่มต้น (พ.ศ. 2499 - 2530) ยุคธุรกิจละครเต็มรูปแบบ (พ.ศ. 2530 - 2540)
และยุคใหม่ของละครโทรทัศน์ไทย (พ.ศ. 2540 - 2558) โดยผลการศึกษามีดังนี้
1. ชายรักชายในละครโทรทัศน์ไทยในยุคเริ่มต้น (พ.ศ. 2499 - 2530)
ในปี พ.ศ. 2517 สมาคมจิตแพทย์อเมริกันได้ประกาศว่า พฤติกรรมรักเพศ
เดียวกันไม่ได้เป็นความผิดปกติทางเพศแต่ความคิดยังอยู่แค่เพียงจิตแพทย์บางกลุ่มเท่านั้น ในสมัยของ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ชายรักชายในประเทศไทยออกมามีบทบาทในสังคมมากขึ้ น นอกจากน้ีสื่อ
เริ่มนาเสนออัตลักษณ์ ของชายรักชายชัดเจน และแตกต่างจากกะเทยออกมามากขึ้นจากนิตยสาร
แปลกของ โก๋ ปากน้า หรือ ปรัชญา ภัณฑาธร แต่ยังคงเป็นเพียงคาเรียกผู้ท่ีมีลักษณะอ้อนแอ้นที่ไม่
นิยมแต่งกายเหมือนผู้หญิงเท่าน้ัน ไม่ได้ครอบคลุมถึงผู้ที่แต่งตัวเป็นผู้ชายที่ มีความสนใจในเพศชาย
เหมือนกัน
ด้านวรรณกรรมปรากฏการใช้ตั วละครรักเพศเดี ยวกั นก่ อน พ.ศ. 2516
นิยายในยุคน้ีท่ีมีเริ่มมีตัวละครชายรักชายเป็นส่วนประกอบเช่น จันดารา ประตูที่ปิดตาย ในลักษณะท่ี
ตัวละครเอกและตัวละครรอ
การยอมรับชายรักชายในยุคนี้ ส่งผลให้เกิดจุดเริ่มต้นของการเกิดตัวละคร
ชายรักชายขึ้น ซึ่งนอกจากสื่อส่ิงพิมพ์แล้ว ส่ือท่ีนาเสนอการแสดงโดยมีเพศวิถีของชายรักชายเร่ิมต้น
ขึ้น ในปี พ.ศ. 2519 จากสื่ อภาพยนตร์ท่ี นาเสนอเรื่องราวของชายรักชายในชื่อเรื่อง “เกมส์ ” แต่
ลักษณะเนื้อหานำเสนอ ภาพลักษณ์ของชายรักชายในเชิงลบ ส่งผลให้สังคมไทยมองชายรักชายในเชิง
ลบ หลังจากนั้นจึงเกิดความพยายามในการนาเสนอรูปแบบของอัตลักษณ์ชายรักชายในรูปแบบต่าง ๆ
ผ่านภาพยนตร์
ส่วนในด้านละครโทรทัศน์เริ่มมีการนำเสนอภาพลักษณ์ของชายรักชายบ้าง
เช่น น้ำตาลไหม้ (พ.ศ. 2526) และปัญญาชนก้นครัว (พ.ศ. 2529)
2. ชายรักชายในละครโทรทัศน์ไทยในยุคธุรกิจละครโทรทัศน์เต็มรูปแบบ
(พ.ศ. 2530 - 2540)
ในยุ คนี้ อัตลั กษณ์ ของชายรักชายในสั งคมเริ่มมีความชัดเจนขึ้น เกิดการ
ขยายตัวของบาร์ชายรักชายอย่าง แพร่หลาย ชายรักชายเร่ิมมีการปรากฏในส่ือส่ิงพิมพ์ ในฐานะเป็น
พื้นท่ีสาธารณะสาหรับเล่าเรื่องราว มีภาพลักษณ์ของชายรักชายชัดเจนขึ้น สื่อได้ให้คำจำกัดความของ
ชายรักชายเพิ่มขึ้นรวมถึงกลุ่มชายที่แต่งตัวเป็นชายแต่มีความสนใจในเพศเดียวกันด้วย
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เนื่องด้วยเป็นช่วงที่ปัญหาเรื่องโรคเอดส์แพร่หลายขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มชาย
รักชาย ด้วยเหตุนี้ทำให้เกิด ความเข้าใจว่าชายรักชายเป็นผู้แพร่ระบาดส่งผลให้ยิ่งเกิดวาทกรรมในแง่
ลบเก่ียวกับชายรักชายเพ่ิมขึ้น และเกิดการสร้างค่านิยมให้คนไม่อยากเป็นชายรักชาย เช่น ในปี 2539
สถาบันราชภัฎ ออกประกาศไม่ให้ผู้ที่มีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันเข้าศึกษาต่อ ในขณะนั้น นที ธีระโรจ
นพงษ์ จึงได้ออกมาสนับสนุนภาพลักษณ์ที่ดีของชายรักชาย ในขณะที่ส่ือต่าง ๆ พยายามสะท้อนให้
เห็ น ว่า สั งคมไทยยั งมีอคติ ต่อพฤติกรรมรักเพศเดี ยวกัน แต่ ในเวลานั้ นนิ ตยสารชายรักชายยังคง
แพร่หลายซึ่งเป็นการแสดงความเคล่ือนไหวของชายรักชายตามแบบชาติตะวันตก
ส่วนในละครโทรทัศน์การนาเสนอภาพลักษณ์ของชายรักชายไม่ได้รับความ
นิยม เนื่องจาก “พ.ศ. 2537 กระทรวงวัฒนธรรมออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 14 ข้อ (5) (7) (8) เพื่อจัด
ระเบียบกลุ่ม คนรักเพศเดียวกันว่า ห้ามนักแสดง ผู้จัดละคร พิธีกร ท่ีมีพฤติกรรมเบ่ีย งเบนทางเพศ
ออกโทรทัศน์ ด้วยเหตุผลหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นจิตวิทยาด้านการเลียนแบบ ด้านสังคม ด้าน
บันเทิง แนวคิด เกี่ยวกับสื่อสารมวลชน”
3. ชายรักชายในละครโทรทั ศ น์ ไทยในยุ ค ใหม่ ของละครโทรทัศ น์ไทย
(พ.ศ. 2540 - 2558)
ในช่วงต้นของยุคนี้ว าทกรรมกระแสหลักยังคงไม่ย อมรับชายรักชาย แต่
ภายหลังความคิดด้านจิตเวชศาสตร์ของตะวันตกที่ช่วยอธิบายการยอมรับชายรักชายว่าเป็นความปกติ
ส่งผลให้การนำเสนอเร่ืองราวของชายรักชายเพ่ิมมากขึ้น
ปี พ.ศ. 2541 ละครโทรทั ศ น์ เริ่ ม ได้ ค วามนิ ย มในการใช้ เป็ น สื่ อ เสนอ
เรื่องราวของชายรักชาย ละครโทรทัศน์ใ นช่วงแรกของยุค คือ รักไร้อันดับ (พ.ศ. 2540), ท่านชาย
กำมะลอ (พ.ศ. 2540), ซอยปรารถนา 2500 (พ.ศ. 2541), กามเทพเล่นกล (พ.ศ. 2541), ชายไม่จริง
หญิงไม่แท้ (พ.ศ. 2541)
แต่ แ ล้ ว ในปี พ.ศ. 2542 กรมประชาสั ม พั น ธ์ ไ ด้ อ อกประกาศไปยั ง
สถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ ให้มีความเข้มงวดเรื่องเรื่องการปรากฏตัวของกลุ่มชายรักชายและคนข้ามเพศ
หรือ “บุคคลที่มีความผิดปกติทางเพศ” บนหน้าจอโทรทัศน์ โดยกรมประชาสัมพันธ์ให้เหตุผลว่าการ
ปรากฏตัวของคนกลุ่มนี้อาจจะมีผลกระทบด้านลบต่อเยาวชน อาจทำให้เกิดการเลียนแบบ เนื่องจาก
ในช่วงเวลา 2-3 ปีก่อนหน้า มีการนำกลุ่มชายรักชายมาออกโทรทัศน์ทั้งในรูปแบบรายการสนทนา
และในละครโทรทัศน์ จนทำให้มีประชาชนบางส่วนเกิดการร้องเรียนของประชาชน
จากการออกประกาศขอความร่วมมือในครั้งนี้ได้ก่อให้เกิดการตอบโต้จาก
กลุ่มคนในวงการ กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ และแพทย์ โดยเห็นว่าเป็นการกระทำที่ละเมิด
สิทธิมนุษยชน เป็นการจำกัดสิทธิของกลุ่มชายรักชาย รวมถึงเป็นการตอกย้ำและสร้างความเข้าใจผิด
ว่าผู้มีความหลากหลายทางเพศมีความผิดปกติ จนในที่สุดกลุ่มประชาสัมพันธ์ต้องออกมาแถลงว่าเป็ น
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ความเข้าใจผิดของความตีความ เนื่องจากประเด็นหลักของประกาศนี้กรมประชาสัมพันธ์เพียงต้องการ
ให้สถานีโทรทัศน์แต่ละแห่งใช้ดุลยพินิจกลุ่นกรองรายการที่ออกอากาศ พร้อมยืนยันว่าสื่อมวลชนมี
เสรีภาพอย่างเต็มที่ในการนำเสนอ (สุธรรม ธรรมรงค์วิทย์, 2548)
หลังจากนั้นก็มีละครที่มีตัวละครชายรักชายออกฉาย อาทิ รักเล่ห์เพทุบาย
(พ.ศ. 2542), สะพานดาว (พ.ศ. 2542), เมืองมายา (พ.ศ. 2543) , ไม้แปลกป่า (พ.ศ. 2544), และรัก
แปดพันเก้า (พ.ศ.2547) แนวความคิดเร่ืองสื่อท่ีเสนอภาพลักษณ์ชายรักชายทำให้เกิดพฤติกรรมการ
เลียนแบบเริ่มลดน้อยลง จนในปี พ.ศ. 2549 มีการจัดอันดับเรื่องของรักเพศเดียวกันเป็นเทรนด์ฮิต ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าสังคมเริ่มยอมรับต่อชายรักชายเพิ่มมากขึ้น ในงานวิจัยความคิดเห็นของผู้ชมที่มีต่อตัว
ละครรักเพศเดียวกัน ในละครโทรทัศน์ไทย ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มผู้ชมมีความคิดเห็นด้วยอย่างมากถ้า
ละครเร่ืองใดไม่มีตัวละครรักเพศเดียวกันละครเรื่องน้ันจะไม่สนุกสนาน และการนำเสนอตัวละครรัก
เพศเดียวกันในละคร โทรทัศน์บ่อย ๆ ทำให้สังคมมองเรื่องรักเพศเดียวกันเป็นเรื่องปกติ (รัตนะ แซ่
เตีย, 2550) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยการเปิดรับสื่อ ทัศนคติและพฤติกรรมทางสังคมพบว่าส่ือสามารถ
เปลี่ยนเจนคติที่ดีต่อชายรักชายได้มากขึ้น (ทักษ์ดนัย วังวล และ ศิรินภา ชูรัศมี, 2556)
อลงกรณ์ ปริวุฒิพงศ์ (2553) ได้จำแนกการแสดงออกถึงความรักของชาย
รักชายในละครมี 4 แบบ คือ 1. รักกัน แต่ไม่แสดงความรักประเจิดประเจ้อ 2. รักกันและแสดงความ
รักอย่างเปิดเผย 3.บทบาทของชายรักชายที่แสดงออกว่ารักอีกฝ่ายอย่างเปิดเผย และ 4. บทบาทของ
ชายรักชายที่แอบรักผู้ชายอีกคน แต่ไม่สามารถแสดงออก ซึ่งบทบาทส่วนใหญ่นี้จะไม่กระทบต่อการ
ดำเนินเรื่อง
เมื่อเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของชายรักชายในทีวีช่องต่าง ๆ ตั้งแต่ปี 2552
– 2553 พบว่าแต่ละช่องมีความแตกต่างกันออกไป ดังนี้
ละครช่อง 3 ตัวละครชายรักชายจะเป็นตัวหลักดำเนินเรื่อง และชีวิตมีผล
ต่อสถานการณ์ของตัวละครอื่นๆ เราจะเห็นเรื่องราวของความรัก การหลบซ่อนและการปิดบัง มีความ
รักที่ปิดบังซ่อนเร้น ซึ่งเรื่องดีคือพยายามนำเสนอภาพบวกมากขึ้น แต่กะเทยยังคงเป็นตัวตลก และ
เป็นชนชั้นล่าง เช่น ละครเรื่อง เลื่อมพรายลายรัก (2553) หรือ พระจันทร์สีรุ้ง (2552) ที่มีพ่อเป็นชาย
รักชาย แต่ลูกไม่ยอมรับ
ส่วนละครช่อง 5 นั้น ในปี 2552 ชายรักชายเป็นตัวละครหลัก เช่น พรุ่งนี้ก็
รักเธอ แต่ภาพลักษณ์ของกลุ่มชายรักชายนั้น ไม่ต้องปิดซ่อนเท่าละครช่อง 3 ขณะที่ละครซิทคอมมีตัว
ละครเป็นกะเทยแต่งหญิง ส่วนปี 2553 ก็ยังคงเน้นกะเทยแต่งหญิงอยู่
ขณะที่ละครช่อง 7 ในปี 2552 ส่วนใหญ่ภาพลักษณ์ของชายรักชายจะเป็น
บทคนรับใช้ เป็นชนชั้นล่าง เช่น เป็นลูกน้องของตัวหลัก ส่วนบทกะเทยก็แสดงออกเกินจริงมาก โดย
ตัวละครนี้มีไว้เพื่อเรียกเสียงหัวเราะ ซึ่งใกล้เคียงกับ ละครช่อง 9 จะมีชายรักชายเป็นตัวประกอบ เป็น
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คนดี แต่มีอาชีพไม่กี่ประเภท เช่น คนรับใช้ หรืออยู่ในวงการบันเทิง ความสวยความงาม ส่วนกะเทย
มักเล่นบทตัวตลก แต่เกย์ที่เป็นชนชั้นกลาง – สูง ต้องปิดบังเพศสภาพ ทำให้ผู้ชมรู้สึกสงสาร เห็นใจ
และในตอนท้ายที่สุดของเรื่องแล้ว มีบางส่วนที่เป็นรักสมหวัง แม้จะถูกกีดกัน โดยมีแม่สนับสนุนและ
เข้าใจ แต่พ่อจะขัดขวาง และต่อต้านความรักแบบนี้ หรือก็ไม่สมหวัง แต่ยังมีความสุขต่อไป รวมทั้งรัก
ไม่สมหวัง และพบกับ ความทุกข์ หรือตัวละครชายรักชายเปลี่ยนแปลงเพศสภาพ และเพศวิถีของ
ตั ว เอง ที่ จ ากรั ก ผู้ ช ายมาเป็ น รั ก ผู้ ห ญิ งแทน ทำให้ เกิ ด มายาคติ ว่ า ผู้ ช ายมี ห น้ าที่ ต้ อ งแต่ งงานมี
ครอบครัวกับผู้หญิงที่ดี ขณะที่การเป็นกลุ่มชายรักชายยังต้องปกปิด เพราะกลัวสังคมไม่ยอมรับ ส่วน
กลุ่มเพศที่สามระดับล่างมักแสดงออกแบบผู้หญิงเกินจริง ทำให้เกิดการแบ่งชนชั้นของกลุ่มชายรักชาย
ในสังคม ผ่านเครื่องแต่งกาย สิ่งของที่ใช้ ท่าทาง และลักษณะการพูด
การยอมรับชายรักชายที่เปลี่ยนไปส่งผลถึงความนิยมของตั วละครชายรัก
ชายในยุคนี้ เพราะในช่วงปี พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558 มีละครจำนวนมากที่มีตัวละครชายรักชายเป็น
ส่วนประกอบของเนื้อเรื่อง เช่น มงกฎดอกส้ม (2554) ก่ีเพ้า (2555) ละครชุด Hormones วัยว้าวุ่น
ฤดูกาลที่ 1 – 2 (2556 - 2558), ชิงรักหักสวาท (2557) มาลีเริงระบำ (2557) นางชฎา (2558) ทั้งนี้
เนื้อหาที่กล่าวถึงชายรักชายส่วนใหญ่ในบทละครเหล่านี้ จะเป็นการแสดงถึงการหลบซ่อน ความอับ
อาย โศกนาฏกรรม หรือไม่สมหวัง มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีหรือปกติให้กับชายรัก
ชาย
ละครโทรทัศน์ที่นำเสนอเรื่องราวของชายรักชายในมุมมองท่ีแตกต่างจาก
เร่ืองอื่นคือ Love Sick The Series รักวุ่น วัยรุ่นแสบ (2557 - 2558) โดยถูกสร้างจากบทประพันธ์
ออนไลน์ท่ีมีตัวละครหลักเป็นผู้ชาย 2 คนมีความรู้สึกในเชิงคู่รักกัน ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่าง
มาก โดยละครชุดเรื่องนี้ถือว่าเป็นจุดกำเนิดของ “ซีรีส์วาย” (boy love series) เต็มรูปแบบ และถือ
ว่าเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกที่ได้ออกอากาศในช่องฟรีทีวี
อนึ่ ง คำว่ า “วาย” ในซี รี ส์ ว ายนี้ เป็ น คำย่ อ มาจากคำว่ า “Yaoi” ใน
ภาษาญี่ปุ่น โดยในไทยนั้นนำมาใช้เป็นคำจำกัดความของการ์ตูนและสื่ออื่น ๆ ประเภทชายรักชาย ซึ่ง
ส่วนมากของซีรีส์วายก็ถูกสร้างมาจากนวนิยายวาย โดยเป็นเรื่องแต่งเพื่อความบันเทิง ไม่ได้ใส่ในใน
รายละเอียดและความเป็นไปได้จริงในชีวิตประจำวัน ซึ่งมักจะถูกแต่งแต้มด้วยมุมมองของผู้แต่งที่เป็น
ผู้หญิง (ลลิดา ศุภนิมิตวงศ์, 2550) สำหรับตัวละครหลักมักจะต้องมีตัวละครหนึ่งที่มี ความเป็นหญิง
อ่อนไหวง่าย เป็นที่รักของตัวละครอื่น ๆ ขณะที่อีกคนจะเข้มแข็งกว่า สามารถปกป้องดูแลได้
ซีรีส์วายเรื่องที่เป็นปรากฏการณ์และทำให้ซีรีส์วายถูกพูดถึงในวงกว้างก็คือ
SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้ายกั บนายปีห นึ่ง เพราะถูกสร้างมาจากหนังสือ นวนิยายวายที่มีคน
ติดตามเป็นจำนวนมาก และนักแสดงนำก็มีแฟนคลับอยู่บ้างแล้ว นอกจากนี้จากกระแสที่แรงไปทั่ว
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เอเชียของซีรีส์เรื่องนี้ จึงทำให้เกิดงานมีตติ้ง งานแสดงตัว และคอนเสิร์ตไปทั่วเอเชีย สามารถสร้าง
รายได้และชื่อเสียงให้แก่ผู้ผลิต นักแสดงเป็นกอบเป็นกำ
จึงส่งผลให้เกิดการสร้างซีรีส์วายออกมาเป็นจำนวนมาก ออกอากาศทั้งใน
ช่องดิจิทัลทีวี และ เว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อรองรับตลาดกลุ่มผู้ชมที่เรียกว่า “สาววาย” ที่หมายถึง ผู้หญิงที่
ชื่นชอบในผลงานที่นำเสนอความสัมพันธ์ที่ตัวละครหรือตัวแสดงนำที่เป็นผู้ชายทั้งคู่นี้ เป็นกลุ่มที่มี
ความจงรักภักดีต่อตัวนักแสดงเป็นอย่างมาก และพร้อมที่จะสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน รวมถึงเกาะกลุ่ม
กันเป็นชุมชน (Community) ทั้งในออนไลน์และออฟไลน์
ดังนั้น กระแสบริโภคนิยม ทำให้ “ตัวละคร” กลายเป็นสินค้าทางเพศอย่าง
หนึ่ง ที่จำเป็นต้องขายได้ จึงไม่แปลกที่ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายของไทย จึงเป็นที่รวมของกลุ่ม
ชายรักชายในเมืองใหญ่ ที่มีหุ่นดี หน้าตาดี การศึกษาดี ระดับสูง ในแง่นี้จึงทำให้ เรื่องเล่า ชีวิต ความ
เป็นอยู่ และความหลากหลายของกลุ่มชายรักชายชายขอบที่อาจอยู่ในชนบท ที่กำลังต่อสู้กับชะตา
กรรม ไม่ได้รับการศึกษา หน้าตาไม่ดี หรือมีอายุมาก ถูกละเลยและหายไปจากสื่อกระแสหลัก และ
อาจจะก่อให้เกิดปัญหาการบดบังความหลากหลาย และสร้างปัญหาเรื่องการยอมรับตัวตนทางเพศ
ให้แก่คนเหล่านั้น (เจนวิทย์ เชื้อสาระถี, 2557)
อย่างไรก็ตามการนำเสนอเนื้อหาในซีรีส์วายนี้ส่วนมากจะเน้นไปที่ความรัก
ของวั ย รุ่ น ในช่ ว งวั ย มั ธ ยมและวั ย มหาลั ย เช่ น Make It Right the Series รั ก ออกเดิ น (2559 2561) SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง (2559 - 2561) 2 Moon the Series เดือน
เกี้ ย วเดื อ น (2559 - 2562) Together with Me อกหั ก มารั ก กั บ ผม (2560) Kiss Me Again the
Series จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง (2561) อาตี๋ของผม (2561) บังเอิญรัก Love by Chance (2561) เขา
มาเชงเม้ งข้ าง ๆ หลุ ม ผมครั บ (2562) ทฤษฎี จี บ เธอ (2562) เพราะส่ ว นใหญ่ กลุ่ ม สาววาย ผู้ เป็ น
บริโภคหลักก็จะอยู่ในช่วงวัยเรียนและกลุ่มเจน Y โดยนักแสดงนำมักจะเป็นนักแสดงหน้าใหม่ หน้าตา
ดี และเป็นชายแท้
มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่นำเสนอในวัยทำงานและวิชาชีพอื่น ๆ เช่น ไดอารี่
ตุ๊ ด ซี่ (2559 - 2560) GayOK Bangkok (2559 - 2560) โดยซี รี ส์ ทั้ ง สองเรื่ อ งนี้ นำเสนอออกมา
แตกต่างจากซีรีส์วายเรื่องอื่น ๆ เพราะเป็นการตีแผ่ความจริงของสังคมกลุ่มชายรักชาย ทั้งเรื่องของ
HIV, มุมมองความรัก, ภาษาที่ใช้ และความรักที่มีอยู่จริงในหมู่ชายรักชาย ซึ่งเป็นการทำลายมายาคติ
เดิมที่คนทั่วไปมองถึงกลุ่มชายรักชาย
ขณะที่ในละครทั่วไปก็ยังคงนำเสนอกลุ่มชายรักชายออกมาในรูปแบบของ
ตัวตลก เสียงดัง โวยวาย สร้างสีสัน และเป็นบทบาทสมทบของเรื่องเช่นเดิม สำหรับตัวละครประเภท
นี้มักจะใช้นักแสดงที่เปิ ดตัวว่าเป็น กลุ่มชายรักชายและเป็นคนที่มีบุคลิกตลก สนุกสนาน อาทิเช่น
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เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ (2559) ลายหงส์ (2559) คลื่นชีวิต (2560) แหวนดอกไม้ (2560) มายา
(2560) เล่ห์ลับสลับร่าง (2560) ปาก (2561) รักพลิกล็อก (2561) บ่วงนฤมิต (2562)
ทั้ ง นี้ ยั ง มี ล ะครอี ก จำพวกที่ ใช้ ตั ว ละครชายรั ก ชาย ตลอดจนผู้ มี ค วาม
หลากหลายทางเพศเป็นตัวละครหลัก มีเส้นเรื่องเป็นของตนเอง โดยใช้ภาพลักษณ์ที่ดี ไม่ได้มีบุคลิก
เป็นแบบภาพจำของกลุ่มชายรักชายที่ถูกสร้างขึ้น เช่น ใต้เงาจันทร์ (2558) ขอเป็นเจ้าสาวสักครั้งให้
ชื่นใจ (2558) ชั่วโมงต้องมนต์ (2561) รูปทอง (2561) Club Friday the Series 10 รักนอกใจ ตอน
คนที่ไม่ยอมรับ (2562) ใบไม้ที่ปลิดปลิว (2562) โดยมักจะนำเอากแสดงชายแท้มาพลิกบทบาท ซึ่งถือ
เป็นบทท้าทายความสามารถ
แต่อย่างไรก็ตามวาทกรรมที่มองว่ากลุ่มชายรักชายเป็นพวกผิดปกติ การ
นำเสนอถึงกลุ่มชายรักชายบ่อย ๆ จะทำให้ผู้ชมเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนก็ยังคงอยู่ไม่ได้หายไปจาก
สังคมไทย
2.2.2.2 การปรากฏตัวของกลุ่มชายรักชายในภาพยนตร์ไทย
ภาพยนตร์เรื่องแรกที่นำเสนอตัวละครชายรักชายในประเทศไทย คือ เรื่อง
“เกมส์” (2519) ซึ่งเป็นตัวละครที่มีบุคลิกเป็นโรคจิ ต ส่วนภาพยนตร์ที่จัดเป็นภาพยนตร์ชายรักชาย
แบบเต็มรูปแบบเรื่องแรกนั้นคือ เพลงสุดท้าย (2528) โดยมีตัวละครชายรักชายเป็นตัวละครหลัก มี
บทบาทสำคัญต่อการดำเนินเรื่อง และมีเนื้อเรื่องที่สะท้อนมุมมองของความรักชายรักชายในสังคมไทย
มีจุดจบแบบโศกนาฏกรรมความรัก ซึ่งถือว่ าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากจนได้ออกฉาย เพลง
สุดท้าย ภาค 2 ตามมาในปี 2530 นอกจากนี้ยังมีเรื่อง ฉันผู้ชายนะยะ (2530) เป็นภาพยนตร์ชายรัก
ชายที่ถูกดัดแปลงมาจากละครเวที โดยนำเสนอแง่มุมที่เป็นเรื่องราวเสียงสีสังคมชายรักชาย
หลั งจากนั้ น ก็ ไม่ มี ภ าพยนตร์ที่ มี ก ลุ่ ม ผู้ มี ค วามหลากหลายทางเพศเป็ น
นักแสดงนำอีกเลย โดยมีเป็นตัวประกอบอยู่บ้างในเรื่อง บันทึกจากลูก(ผู้)ชาย (2537) ที่มีตัวละครเป็น
ครูที่มีพฤติิกรรมรักร่วมเพศ และ นางแบบ (2540) ที่นำเสนอภสพของเพศที่สามทั้งแบบกลุ่มชายรัก
ชาย และที่เป็นกลุ่มคนข้ามเพศ
สอดคล้องกับการศึกษาเรื่อง ‘การประกอบสร้างตัวตนเกย์ในภาพยนตร์
ไทย’ ของ ปุรินทร์ นาคสิงห์ ที่ผลการศึกษาพบว่า การประกอบสร้างตัวตนเกย์ก่อนปี 2540 ถูกสร้าง
ขึ้นภายใต้อิทธิพลของวาทกรรมการจำแนกแจกจ่างแบบคู่ตรงข้าม จึงทำให้ตัวตนเกย์ในช่วงเวลา
ดังกล่าวมีลักษณะเหมารวม และเป็นภาพตายตั ว (stereotype) ที่ไม่แตกต่างจากตัวตนของกะเทย
ผ่านการทำงานของสถาบันหลักทางสังคม ได้แก่ ครอบครัว สถานศึกษา ศาสนา ที่ทำงาน สื่อมวลชน
และกลุ่มทางสัมคมทั่วไป ถึงแม้ว่าแนวคิดการประกอบสร้างความเป็นจริงทางสังคมจะให้ความสำคัญ
กับสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมากกว่าโลกความเป็นจริงก็ตาม แต่จากการศึกษาพบว่าอิทธิพลจากโลกความเป็น
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จริงมีส่วนในการกำหนดวิธีการประกอบสร้างตัวตนเกย์ด้วยเช่นกัน ดังนั้นตัวตนเกย์ภายหลังปี 2540
เป็นต้นมา ถูกสร้างขึ้นภายใต้อิทธิพลของวาทกรรมความเสมอภาคและสิทธิมนุษยชน และวาทกรรม
ด้านการต่อสู้ของเกย์ อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทำให้ตัวตนเกย์ที่ถูกสร้างขึ้นมีลักษณะ
ที่แตกต่างจากตัวตนของกะเทยอย่างเห็นได้ชัด โดยตัวตนของเกย์ในช่วงนี้จะให้คุณค่ากับความเป็น
ชายและการมีรูปแบบพิพฤติกรรมที่ไม่แตกต่าง ทำให้ 1) ตัวคนเกย์แยกจากตัวตนของกะเทย 2) มี
พฤติกรรมที่ไม่แตกต่างจากกลุ่มรักต่างเพศ และ 3) หลีกเลี่ยงจากการจับจ้องของสังคม
ซึ่งช่วงยุค 2540 ที่ทางการแพทย์ระบุว่า การชอบเพศเดียวกันไม่ใช่เรื่อง
ผิดปกติแต่อย่างไร โดยตั้งแต่ยุ คนี้เป็นต้นมา มักจะนำเสนอออกมาเป็นภาพยนตร์แนวตลก จนทำให้
คนทั่วไปติดภาพกลุ่มชายรักชายเป็นคนตลก โดยเรื่อง “สตรีเหล็ก” (2543) ถือว่าเป็นภาพยนตร์ชาย
รักชายแนวตลกเรื่องแรก ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก สามารถทำรายได้ไปมากกว่า ร้อยล้าน
บาท และเป็ น จุดเริ่มต้น ที่ท ำให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงรูปแบบการนำเสนอภาพยนตร์ชายรักชายที่
วางรากฐานและเป็นต้นแบบให้แก่ภาพยนตร์ชายรักชายในปัจจุบัน ให้มีความหลากหลายมากขึ้นให้มี
แนวผี แนวบู๊ แต่ยังคงอยู่ในพื้นฐานความตลก อันได้แก่ พรางชมพู กะเทยประจัญบาน (2545) ว้าย
บึ้ม เชียร์กระหึ่ มโลก (2546) สตรีเหล็ก 2 (2546) ฉันรักนายผู้ชายมีองค์: Miss Queen Thailand
(2546) ปล้นนะยะ (2547) ประชันโฉมกะเทยทุย: Miss Queen Thailand 2 (2548)
จะเห็นได้ว่าภาพยนตร์ชายรักชายจะนำเอามายาคติของสังคมมาขยายให้
มากกว่าเดิม เช่น ชายรักชายแต่งตัวเก่ง ก็ให้ตัวละครแต่งตั วจัด แบบไม่มีใครบนโลกนี้จะทำได้ ส่วน
ชายรักชายที่มีหน้าตา “ไม่สมบูรณ์แบบ” ก็มักจะเป็นตัวตลก เพื่อสร้างเสียงหัวเราะ รวมทั้งตอกย้ำว่า
ชายรักชายด้อยกว่าคนทั่วไป หรือผู้ชายในสังคม (สัณห์ชัย โชติรสเศรณี, 2552)
นอกจากนี้ยังมีภ าพยนตร์ชายรักชายแนวอื่น ๆ นอกจากแนวตลก ได้แก่
แนวชีวิต รักโรแมนติก อยู่บ้าง เช่น ทาสรักสีม่วง (2546) หัวใจทรนง (2547) สัตว์ประหลาด (2547)
เรนโบว์บอยส์ เดอะมูฟวี่ (2548) และ รักทรมาน (2549)
ในปี พ.ศ. 2550 ภาพยนตร์ชายรักชายกลับมาเรียกความสนใจจากผู้ชมได้
อีกครั้ง อาจเป็นเพราะภาพยนตร์แนวตลกได้ รับความนิยมอย่างสูง ทำให้ในปีนี้มีภาพยนตร์ที่มีตัว
ละครชายรักชายเป็นตัวละครหลักถึง 9 เรื่อง โดยมีการเปลี่ยนบทบาทและภาพของตัวละครชายรัก
ชายให้ แ ตกต่ า งออกไปจากเดิ ม รวมถึ ง เนื้ อ หาในภาพยนตร์ เป็ น ภาพยนตร์ ที่ เน้ น ความบั น เทิ ง
สนุกสนาน ซึ่งทำให้คนทั่วไปเข้าถึง คุ้นเคย และสัมผัสกับวิถีชีวิตของกลุ่มชายรัชายได้ง่ายขึ้น ่และ
สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้แก่ผู้ผลิต โดยภาพยนตร์ที่มีชายรักชายเป็นตัวละครหลักในปี
พ.ศ. 2550 นี้ ได้แก่ ตั๊กสู้ฟุด คู่แรด Me Myself ขอให้รักจงเจริญ โกยเถอะเกย์ เพื่อน...กูรักมึงวะ รัก
ไม่จำกัดนิยาม หอแต๋วแตก และ รักแห่งสยาม (ธนพล เชาว์วานิชย์ , 2552 อ้างถึงใน ฐิติวัฒน์ สมิติ
นันทน์, 2553)
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สำหรับ หอแต๋วแตกนี้กลายเป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่าง
มากเพราะมี เนื้ อ หาสนุ ก ดู ง่า ย และเหตุ ก ารณ์ เข้ ายุ ค เข้ า สมั ย มี อ งค์ ป ระกอบปั จ จั ย ที่ จ ะทำให้
ภาพยนตร์ประสบความสำเร็จครบ คือ ตลก ผี และกะเทย โดยสามารถสร้างภาคต่อมาได้เรื่อย ๆ ถึง
6 ภาค คือ หอแต๋วแตก (2550) หอแต๋วแตกแหกกระเจิง (2552) หอแต๋วแตกแหวกชิมิ (2554) หอ
แต๋วแตกแหกมว๊ากก (2555) หอแต๋วแตก แหกนะคะ (2558) และ หอแต๋วแตก แหกต่อไม่รอแล้วนะ
(2561)
ส่วน รักแห่งสยาม ก็ถูกยกให้เป็นภาพยนตร์แนวชายรักชายที่ดีที่สุดของ
ไทย เนื่องจากภาพยนตร์เรื่องนี้พูดเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัว รวมถึงสอดแทรกการค้นหาตัวตน
ของตนเองและประเด็นชายรักชายไว้ได้อย่างลงตัว พร้อมทั้งสร้างมิติให้ตัวละครและใส่ ภูมิหลังจนทำ
ให้คนเข้าถึงได้ จึงทำให้รักแห่งสยาม กลายเป็นหนังวัยรุ่นที่แตกต่าง จนกลายเป็นที่พูดถึงกวาดรายได้
รางวัลและคำชมอย่างมากมาย อีกทั้งยังดังไกลไปถึงต่างประเทศ ทั้งไต้หวัน ญี่ปุ่น และ จีน
แต่ทิศทางของภาพยนตร์ชายรักชายยังคงเทไปที่บทตลก อันเนื่องมาจาก
สามารถเข้าถึงผู้ชมได้ง่าย ไม่ ต้องคิดซับซ้อน ยิ่งทำให้เกิดภาพจำแก่บุคคลทั่วไปว่า กลุ่มชายรักชาย
เป็นคนตลก สนุกสนาน บ้าผู้ชาย ปากจัด อาทิ แต๋วเตะตีนระเบิด (2552) ปล้นนะยะ 2 (2555) สตรี
เหล็ก ตบโลกแตก (2557) ตุด๊ ตูก่ ชู้ าติ (2561)
ด้านภาพยนตร์นัวร์ (Film Noir) คือภาพยนตร์ที่มีลักษณะการสื บสวนคดี
ให้เห็นบรรยากาศของอาชญากรรม พยายามนำเสนอให้เห็นความเหลวแหลกของความเสื่อมทราม
ของคนในสังคม เช่น เรื่อง เฉือน (2552) ที่พยายามบอกว่าการเป็นชายรักชาย เกิดจากศีลธรรมที่เน่า
เฟะหย่อนหยาน มีการตีตราว่าตัวเอกเป็นตัวประหลาด ชายรักชายเกิดจากสังคมที่เสื่อมทราม โดย
คงไว้ว่าตัวละครชายเป็นคนดี คงไว้ซึ่งสังคมที่ดีงาม (สัณห์ชัย โชติรสเศรณี, 2552)
ขณะเดียวกันเมื่อกระแสวายเริ่มเป็นที่พู ดถึงและขยายตัวออกมาเป็น วง
กว้างอันเนื่องมาจากซีรีส์วายที่ออกอากาศทางฟรีทีวีจึงทำให้ค่ายหนังทำภาพยนตร์ชายรักชาย แนว
ความรักวัยมัธยมและมหาวิทยาลัย เพื่อออกมาตอบโจทย์ความต้องการของผู้ชม โดยจะใช้นักแสดง
หน้าตาดีมาแสดงนำ และมีเรื่องราวไม่ซับซ้อน อาทิ Timeline เพราะรักไม่สิ้นสุด (2555) สัญญาแห่ง
คิ ม หั น ต์ Summer to Winter (2556) Love’s Coming ใช่ รั ก ห รื อ เป ล่ า (2556) พี่ ช าย My
Bromance (2556) วอเตอร์ บ อย รักใสใส วัยรุ่น ชอบ (2558) อยากบอกให้ รู้ว่ารัก (2558) คืน นั้ น
(2558) สวีท บอย (2559) Boyfriend แฟนผมเป็ น ผู้ ช าย (2559) เมื่ อ ฝนหยดลงบนหั ว The Rain
Stories (2559)
อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีความพยายามที่นำเสนอภาพยนตร์ชายรักชายออกมา
ในรูปแบบอื่น ๆ ออกจากตลก และ แนววาย แต่นำเสนอออกมาในแง่ดราม่า โรแมนติก หรือดำเนิน
ชีวิตแบบคนทั่วไป โดยส่วนมากเป็นภาพยนตร์นอกกระแส หรือที่เรียกว่า หนังอินดี้ (indie film) และ
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ถูกเข้าฉายแบบจำกัดโรงภาพยนตร์ ทำให้ผู้ชมเข้าถึงได้ย าก แต่ก็ยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงและรับ
รางวัล จากสถาบั น ต่ าง ๆ ทั้ งในและต่างประเทศ ได้แ ก่ It Gets Better ไม่ ได้ข อให้ มารัก (2555)
พี่ ช าย My Hero (2557) อนธการ (2558) Fathers (2559) คนขั บ รถ Driver (2560) Present
Perfect แค่นี้ก็ดีแล้ว (2560) และ มะลิลา (2561)
โดย มะลิลา (2561) นี้ ถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จในด้าน
กระแสตอบรับและรางวัลเป็นอย่างมาก โดยสามารถชนะรางวัลใหญ่ในเวทีประกาศรางวัลภาพยนตร์
แห่งช่าติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 28 ไปได้มากที่สุดถึง 7 รางวัล อันประกอบไปด้วย สาขาภาพยนตร์ยอด
เยี่ย ม ผู้ กำกับ ภาพยนตร์ย อดเยี่ ยม นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม นั กแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม บท
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ถ่ายภาพยอดเยี่ยม และกำกับศิลป์ยอดเยี่ยม พร้อมทั้งถูกนำไปฉายในเทศกาล
ภาพยนตร์ต่าง ๆ ทั่วโลก และยังเป็นตัวแทนประเทศไทยในการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ ครั้งที่
91 ในสาขาภาพยนตร์ต่างประเทศอีกด้วย
ภาพยนตร์ไทยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกลุ่มชายรักชายสามารถขับเคลื่อน ถ่ายทอด
เรื่ อ งราวต่ า ง ๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น ได้ อ ย่ า งหลากหลาย ต่ อ เนื่ อ งออกสู่ สั ง คม ยั งได้ รั บ พื้ น ที่ ก ารนำเสนอ
นอกเหนือจากโรงภาพยนตร์ในประเทศแล้วยังสามารถก้าวสู่ในเวทีระดับโลก พร้อมได้รับการยอมรับ
โดยมีรางวัลจากสถาบันต่าง ๆ รับรองความเป็นภาพยนตร์คุณภาพ และสะท้อนความเป็นคนรักเพศ
เดียวกันอีกด้วย (วรางคณา สุขม่วง, 2560)
จึงเห็นได้ว่าวงการภาพยนตร์ไทยนั้นมีพื้นที่ให้แก่กลุ่มชายรักชาย และผู้ที่มี
ความหลากหลายทางเพศได้นำเสนอตัวตน อัตลักษณ์ และวิถีเพศออกมาได้ตรงกับความจริง โดยยังมี
การนำเสนอควบคู่ไปกับภาพลักษณ์เก่า ๆ ในภาพยนตร์กะเทยตลก ซึ่งแตกต่างจากละครหรือซีรีส์ทาง
โทรทัศน์ที่ยังจำกัดอยู่แค่ซีรีส์วาย เรื่องรักใส ๆ ที่มักจะเกิดจากการสร้างจากผู้หญิงที่ไม่ได้เข้าใจใน
ความสัมพันธ์ของกลุ่มชายรักชายอย่างแท้จริง ที่มีจุดประสงค์เ พื่อขายแฟนคลับและสาววายมากกว่า
การสะท้อนตัวตนที่แท้จริงของกลุ่มชายรักชาย
2.2.2.3 การปรากฏตัวของกลุ่มชายรักชายในการรายงานข่าว
การนำเสนอข่ าวเกี่ ย วกั บ กลุ่ ม ชายรั ก ชายที่ ป รากฏในสื่ อ มวลชน ทั้ งใน
โทรทัศน์ วิทยุ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ มักมีการนำเสนอออกมาเป็นองค์ประกอบข่าว (News Elements) ใน
ด้านความแปลกใหม่ (Novelty) คือ เป็นความแปลกใหม่ที่มิใช่สิ่งปกติธรรมดา (Fedler, 1993) เช่น
การแต่งงานของคู่รั กชายรักชาย โดยมักใช้คำที่ส ร้างความเหยียดหยันและอคติ หรือเมื่อเกิดเหตุ
รุนแรงก็มักจะใช้คำแสดงถึงความวิปริตรุนแรง
จากการศึกษาของ ฐิติกร เตรยาภรณ์ (2543) เรื่อง ‘ภาพลักษณ์ของกลุ่ม
ชายรักร่วมเพศที่สะท้อนจากเนื้อหาในหนังสือพิมพ์รายวันไทยช่วงปี พ.ศ. 2508-2543’ พบว่า การ
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นำเสนอข่าวเกี่ยวกับกลุ่มชายรักชายในยุคแรก (พ.ศ. 2508 - 2534) นั้น มีการนำเสนอภาพลักษณ์
ของกลุ่มเพศทางเลือกทั้งหมดไปในแนวทางของความเป็นกะเทย เนื่องจากผู้รายงานข่าวและผู้รับสาร
ในช่วงเวลานั้นยังไม่เข้าใจความแตกต่างของกลุ่มชายรักชายมากพอ ซึ่งจะมีคำเรียกกลุ่มชายรักชาย
ปะปนกับกะเทย เช่น ตุ๊ด, ตุ๋ย หรือประเทือง ซึ่งเป็นคำแสลงและใช้ภาษาพูดอะนไม่มีลักษณ์ที่ตายตัว
ว่าหมายถึงกลุ่มเพศทางเลือกลักษณะใด ประกอบกับการเน้นการนำเสนอภาพลักษณ์เกี่ยวกับการแต่ง
กายที่เหมือนผู้หญิง
พอเข้าสู่ ช่ว งปี พ.ศ. 2534 - 2543 มีการสร้างภาพลักษณ์ ให้ กลุ่มชายรัก
ชายที่มีความหลากหลายและมีภาพลักษณ์ตายตัวมากขึ้น ได้แก่คำว่า “เกย์” “กะเทย” และ “สาว
ประเภทสอง” เป็น ต้น แต่การนำเสนอภาพลักษณ์ของชายรักชายในข่าวส่วนใหญ่ยังมักเป็นข่าวที่
ตัดสินกลุ่มคนดังกล่าวไปในทางลบ โดยพบว่ามีข่าวของกลุ่มชายรักชายปรากฏอยู่ในข่าวอาชญากรรม
มากที่สุด โดยบุคคลที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศจะเป็นผู้เสียชีวิตหรือฆาตกร เนื่องจากมีพฤติกรรมส่ำ
ส่อน ชอบหิ้วเด็กมาร่วมหลับนอน หรือเกิดจากสาเหตุที่คลุมเครือ มักจะลงท้ายด้วยการสรุปคดีว่าเป็น
เรื่องชู้สาว หึงหวง เมื่อประเด็นข่าวได้รับกความสนใจจากผู้อ่าน กอปรกับหนังสือพิมพ์ใช้ถ้อยคำหวือ
หวาในการพาดหั ว ข่ าวเพื่ อ ดึ งดู ด จึ ง ทำให้ ก ลุ่ ม ชายรั ก ชายถู ก สั ง คมมองว่ าเป็ น ผู้ ผิ ด ปกติ แ ละมี
พฤติกรรมเบี่ยงเบนจากบรรทัดฐานของสังคม และยังพบว่ามีความเชื่อในสังคมว่าหากมีการนำเสนอ
ภาพลั กษณ์ ของกลุ่ มชายรั กชายไปในทางบวกบ่ อยครั้งจะเป็น การส่ งเสริมและกระตุ้นให้ เกิดการ
เลียนแบบ ดังนั้นภาพลักษณ์ของกลุ่มชายรักชายในช่วงนี้จถึงถูกตอกย้ำผ่านการสร้างภาพเหมารวม
เชิงลบตามการนำเสนอของหนังสือพิมพ์ อันส่งผลให้เกิดการรับรู้ภาพลักษณ์ของกลุ่มเพศทางเลือกใน
สังคมไปในทางลบ เกิดอคติและความหวาดกลัวต่อกลุ่มชายรักชาย
ในช่วงทศวรรษ 2530 หนังสือพิมพ์มักจะมีการนำเสนอบทความเกี่ยวกับ
วิธีการรักษา หรือหลีกเลี่ยงการดูแลบุตรหลานไม่ให้เป็นกลุ่มชายรักชายโดยเชื่อว่า กลุ่มชายรักชายนี้
เป็นพวกวิปริตและเบี่ยงเบน อันเนื่องมาจากความไม่เข้าใจ และภาพเหมารวมของกลุ่มชายรักชายที่
เป็นไปในทางด้านลบ เช่น วิธีเลี้ ยงลูกชายไม่ให้เป็นเกย์ (2534) โดย นิภาภรณ์ บุญยประวิตร, เปิด
ทวาร ทับหลัง ขุดกรุ เกย์ไทย (2532) โดย มติชนสุดสัปดาห์ , ทะลวงประตูหลัง กุลเกย์ แหวกม่านลี้
ลับ ทางสายที่สาม รสชาติฝาดเฝื่อนของเกย์รุ่นใหม่ (2534) โดย สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์, เมื่อลูกชาย
กลายเป็นเกย์ จะทำอย่างไรดี (2538) โดย อุษา จารุสวัสดิ์
รณภูมิ สมัคคีคารมย์ ได้เผยงานวิจัยเรื่อง ‘วิเคราะห์การพาดหัวข่าวและ
เนื้อหาจากหนังสือพิมพ์ และข่าวทางโทรทัศน์ตั้งแต่ปี 2557-2559 ‘ในช่วงการเกณฑ์ทหาร พบว่า
ช่วงเวลาดังกล่าวมีการรายงานข่าวการเกณฑ์ทหารทั้งหมด 72 ข่าว โดยร้อยละ 97 ของพาดหัวข่าว
มุ่ ง เน้ น ที่ ลั ก ษณะทางกายภาพ รู ป ร่ า งและความโดดเด่ น ของสาวข้ า มเพศ บางคน มากกว่ า
กระบวนการเกณฑ์ทหาร เพราะสื่อยังคงเน้นความแปลกมากกว่าการนำเสนอรอบด้าน ที่น่าเป็นห่วง
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คือทางกสทช. ควบคุมได้เพียงสื่อส่วนกลาง ไม่สามารถควบคุมสื่อท้องถิ่นและโซเชียลมีเดียได้ อีกทั้ง
ต้องยอมรับว่าสื่อมวลชนบางกลุ่ม ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิทางเพศ เพศสภาพ และเพศ
วิถี ก่อให้เกิดการนำเสนอภาพที่ผิด ภาพเหมารวมและอคติทางเพศ (ชิษณุพงศ์ นิธิวนา, 2561)
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชนไทยก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำและค้ำจุน
อคติทางเพศ และสังคมกระแสหลักพยายามควบคุมและจัดระเบียบสังคมกลุ่มชายรักขายจนเกิดเป็น
คำต่าง ๆ ที่พบเห็นได้ทั้งในสื่อและคนในสังคมได้ดังนี้ (นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์, 2555)
ตารางที่ 2.1 ภาษาและวิธีที่คิดที่มีนัยเชิงอคติของสื่อและคนในสังคมที่มีต่อกลุ่มชายรักชาย
การตีตราจาก
ภาษาและวิธีคิดที่มีนัยเชิงอคติ
ตนเองและกลุ่ม
ผิดปกติ ผิดเพศ ไม้ป่าเดียวกัน เสือไบ ตุ๊ด เก้ง กวาง กะเทยควาย
ครอบครัว
ลูกผิดปกติ ทำให้พ่อแม่อับอาย เสื่อมเสียชื่อวงษตระกูล
สังคม ชุมชน
หมกมุ่นในกาม ตัวประหลาด ตัวตลก วิปริตผิดเพศ เสียชาติเกิด
สถาบันการศึกษา
เบี่ยงเบนทางเพศ ผิดกฎระเบียบ เด็กมีปัญหา พฤติกรรมไม่
เหมาะสม
สถาบันศาสนา
ผิดศีลธรรม บาปหนา ห้ามบวช
บุคลากรทางการแพทย์ โรคจิต จิตวิปริต เพี้ยน โรคประสาท มั่ว ตัวแพร่เชื้อ กลุ่มเสี่ยง
แหล่งที่มา: นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์, 2555: 25-27.
ขณะที่ กังวาฬ ฟองแก้ว และคณะ (2560) ได้ทำการศึกษาเรื่อง สื่อเพื่อ
การเปลี่ยนแปลง: การทำงานร่วมกับสื่อในประเด็นเพศวิถี อัตลักษณ์ทางเพศสถานะ การแสดงออก
และลักษณะทางเพศในประเทศไทย ผลวิจัยพบว่าตลอดระยะเวลาที่เก็บตัวอย่างข่าวที่เกี่ยวกับคน
หลากหลายทางเพศในรอบ 1 ปีเต็ม มีทั้งหมด 870 ข่าว จากการสุ่มเลือกตัวอย่างสื่อทั้งหนังสือพิมพ์
และสื่อโทรทัศน์ และจำนวนที่ว่ามีถึง 65% ที่เป็นรูปแบบการนำเสนอข่าวในลักษณะที่กระตุ้นอารมณ์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในข่าวบันเทิง ซึ่งมาจากแหล่งข่าวภายในประเทศทั้งหมด และไม่เกิดความสำคัญใด
ๆ ต่อสังคม ขณะที่อีก 35% นั้นเป็นข่าวจากต่างประเทศ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของคนหลากหลาย
ทางเพศ ศิลปะวัฒนธรรม และการศึกษา
บทสรุป จากข้อค้นพบหลักของการศึกษาครั้ งนี้แสดงให้เห็นว่าสื่อมวลชน
ส่ ว นหน่ึ ง ได้ น เสนอข่ า วสารข้ อ มู ล โดยขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจอย่ า งแท้ จ ริ ง เกี่ ย วกั บ ผู้ มี ค วาม
หลากหลายทางเพศ โดยนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลดังกล่าวในฐานะกลุ่มคนที่ผิดแผก
แตกต่ า งจากผู้ ค นทั่ ว ไปผ่ า นกระบวนการจั ด วาระและนำเสนอภาพตั ว แทนเก่ี ย วกั บ ผู้ มี ค วาม
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หลากหลายทางเพศในรูปแบบใดแบบหน่ึง รวมถึ งกระบวนการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร แบบตีตราโดย
การกล่าวถึงเพศสถานะและเพศวิถีที่แตกต่างเพื่อเชื่อมโยงกับส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือเหตุการณ์ใด เหตุการณ์
หน่ึงโดยตั้งใจ จนกลายเป็ นภาพเหมารวมด้านลบของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในที่สุด
นอกจากนี้ การศึกษายังพบว่า ผู้มีความหลากหลายทางเพศบางส่วนยังขาด
พื้นที่ในสื่อหรือถูกละเลยจากนำเสนอของสื่อ โดยสื่อได้เน้นนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับกลุ่มผู้มีความ
หลากหลายทางเพศในรูปแบบและลักษณะท่ีเป็นแบบฉบับ โดยจำกัดการนำเสนอภาพลักษณ์ของผู้มี
วามหลากหลายทางเพศเพียงบางลักษณะท่ีสมาทานลักษณะทวิลักษณ์ของความเป็นหญิง-ชาย จึง
ส่งผลให้กลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การจำกัดความเหล่านี้นั้นกลายเป็นบุคคล
ที่ไร้ตัวตนในพืน้ ท่ีของสื่อและพื้นท่ีทางสังคมไปโดยปริยาย
การศึกษาในครั้ งนี้ พบอีกกว่า สื่ อมวลชนบางส่ วนนำเสนอข้อมูลข่าวสาร
ผ่านการครอบงำ ของอุดมการณ์แบบปิตาธิปไตย ส่งผลให้เกิดการประกอบสร้างความเหลื่อมล้ำและ
ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศ แม้แต่ในกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศด้วยกันเอง รวมทั้งพบว่า
การนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับผู้มีความหลากหลายทางเพศของส่ือมวลชน บางส่วนได้ขัดต่อจริยธรรม
ตามข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของวิชาชีพหนังสือพิมพ์
สื่อมักจะตีตราภาพตัวแทนของกลุ่มชายรักชายด้วยคำที่รุนแรง และมักจะ
ถูกสื่อจัดประเภทให้ คือเป็นกลุ่มคนที่หมกมุ่นเรื่องเพศ โรคเอดส์ และอาชญากรรม และบางกรณีถูก
สื่อใช้ความเป็นตัวตนลดทอนความน่าเชื่อถือของคนที่เป็นข่าวด้วย โดยฉายานามของกลุ่มชายรักชาย
ที่มักถูกตีตรา เช่น อมนกเขา แก๊งค์เกย์ แก๊งไม้ป่าเดียวกัน ส้วมเต็ม ระเบิดส้วม แต่ที่รุนแรงที่สุดคือคำ
ว่า สายเหลือง ซึ่งไม่บอกก็รู้ว่าเป็นสีของอุจจาระ แต่กลุ่มชายรักชายกลับถูกมาตีตราด้วยฉายานี้ (กัง
วาฬ ฟองแก้ว, 2558)
อย่างที่มักจะเห็นการเสนอข่าวการแต่งงานของกลุ่มชายรักชาย โดยมักจะ
ใช้คำเรียกแทนกลุ่มชายรักชายว่า “ตร.นะยะ, ฮือฮา, ผัวล่ำบึ้ก, เม้าท์กันให้แซด” ซึ่งเป็นท่าทีของการ
เหยียดหยัน มีอคติ ไม่เข้าใจ เชิญชวนให้คนอ่านมองกลุ่มชายรักชายในมุมมองว่าคนเหล่านี้ประหลาด
และสุดท้ายมันก็ผลักดันให้ความเป็นกลุ่มชายรักชายกลับไปอยู่ในกรอบเดิม ๆ เหมือนเมื่อหลายสิบปี
ที่ผ่านมา (นพณัช ชัยวิมล, 2560) ทั้ง ๆ ที่การแต่งงานไม่จำเป็นต้องออกเป็นข่าวด้วยซ้ำ
ท่าทีของสื่อมวลชนที่มีต่อกลุ่มชายรักชายยังออกมาในแง่ลบ และสะท้อน
วิธีการมองปัญหาของสื่อแบบเชิงเดี่ยว มากกว่าจะชี้ ให้เห็นถึงกลไกต่าง ๆ อันสลับซับซ้อนอย่างยิ่งใน
เรื่องของเพศ เช่น มองว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติ ฝ่าฝืนธรรมชาติของเพศสรีระ และละเมิดบรรทัดฐาน
ของเพศที่ชอบธรรม (วิลาสินี พิพิธกุล, 2547)
สอดคล้องกับ จเร สิงหโกวินท์ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง สื่อตีตรา: การผลิตซ้ำ
มายาคติ เกย์ ในสังคมไทย พบว่า วาทกรรมสาธารณะ อาทิเช่น ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ ในฐานะที่

62
เป็นพื้นที่ทางสังคม สถานที่ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ทางสังคม เช่น เกย์ ได้ถูกสร้างขึ้น ได้ถูกให้นิยามขึ้น และ
การที่กลุ่มชายรักชาย ก็ได้เรียนรู้อัตลักษณ์ เกย์นี้จากการปฏิ สัมพันธ์ผ่านการทำความเข้าใจในตัวตน
จากการถ่ายทอดและก่อสร้าง ความหมายของ เกย์ในวาทกรรมสาธาณะ เช่น การนำเสนอตัวละคร
เกย์ในละครโทรทัศน์ หรือความรักที่ไม่สมหวังในความรักก็ดี การที่ให้ตัวละครรักร่วมเพศแสดงกิริยา
อาการแบบหยาบคายก็ดี ไม่รู้กาละเทศะก็ดี แสดงออกแบบข้ ามเพศจนเกินงามก็ดี เป็นการสะท้อนม
ห้เห้นถึงรูปแแบความเข้าใจต่ออัตลักษณ์เกย์ในสังคมไทย กล่าวคือ เป็นเวลาเกือบ 50 ปี สังคมไทย
คุ้นเคยกับภาพลักษณ์เกย์ หรือกะเทย ที่มีลักษณะกระตุ้งกระติ้ง ไม่รู้จักกาลเทศะ แสดงออกถึงความ
อยากในเพศรสจนเกิน พอดี และที่ส ำคัญ สั งคมไทยไม่ เคยพบกับ ตัว อย่างคู่รักเกย์ที่ เปิดเผยตัวต่ อ
สาธารณะว่า พวกเขาก็เหมือนคนทั่วไป มี รัก โลภ โกรธ หลง มีความรักที่ไม่แตกต่างจากคู่รักต่างเพศ
ทั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่า ความเข้าใจต่ออัตลักษณ์เกย์แบบด้านเดี่ยวนี้ นอกจากจะเป็นอธิบายความเข้าใจ
แบบด้านเดียวของสังคมไทยต่อรักร่วมเพศชายแล้ว อาจยังแสดงให้เห็นด้วยว่าสังคมไทยยอมรับได้กับ
การนำเสนอรักร่วมเพศแบบด้านเดียวนี้ ด้ว ยเหตุนี้ การนำเสนอภาพลั กษณ์ กลุ่มชายรักชายแบบ
ทางเลือก เช่น เกย์ อาจมีบุคลิกลักษณะการแสดงออกไม่ต่างจากชายรักต่างเพศ หรือ ความรักของ
เกย์ ไม่แตกต่างจากความรักระหว่างชายและหญิง อาจไม่ประสบความสำเร็จ หรืออาจไม่สามารถ
เปลี่ย นมุมมอง หรือคุณ ค่าทางสังคม ที่มีต่อกลุ่มคนรักเพศเดียวกันได้ แนวคิดดังกล่าวนี้ สามารถ
อธิบายรูปแบบของการนำเสนอเกย์ หรือ กะเทย ตลอดจนเรื่องราวความรักที่ไม่สมหวังของพวกเขา
ผ่านวาทกรรมสาธารณะ เช่น ภาพยนตร์ ในช่วงระยะเวลากว่าสิบปีที่ผ่านมา ทั้ง ๆ ที่เกย์สาธารณะ
เช่ น วรายุ ท ธ์ มิ ลิ น ทจิ น ดา นที ธีระโรจนพงษ์ วิโรจน์ ตั้ งวานิ ช และองค์ก รสิ ท ธิเกย์ ต่างออกมา
เรียกร้องให้ สื่อปรับทัศนคติและการนำเสนอภาพลักษณ์กลุ่มชายรักชายให้มีความสมจริงมากขึ้น โดย
ปราศจากอคติ แต่ก็ดูเหมือนข้อเรียกร้องดังกล่าวจะถูกเพิกเฉยจากสื่อกระแสหลัก
มนทกานติ์ เชื่อมชิต (2547) กล่าวว่า การเล่าของข่าว เป็นการแยก “เขา”
และ “เรา” ทั้งสิ้น ทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่า มีความแตกต่างและเราไม่ใช่พวกเขา พวกเขาเป็นคนกลุ่มหนึ่ง
ในสังคมที่พยายามจะเรียกร้องสิทธิของตัวเอง หากปรากฏเป็นข่าว พื้นที่ที่ให้แก่ข่าวดีๆ จะเป็นพื้นที่
เล็ก ๆ แต่ห ากเป็ น ข่าวร้าย เช่น ข่าวฆาตกรรม จะเป็ นข่าวหน้ าหนึ่ง หนังสือพิ มพ์ผ ลิ ตซ้ำ เล่ าซ้ำ
เหตุการณ์ มุมมองที่ไม่เคยเปลี่ยน ได้สรุปวาทกรรมเบื้องหลังการนำเสนอข่าวของกลุ่มชายรักชายของ
สื่อมวลชนไว้ดังนี้
•
•

ใช้ภาษาที่แบ่งแยกคนปกติ ไม่ปกติ ทุกครั้งที่นำเสนอ เช่น พวกตุ้งติ้ง แต๋ว ชาวสีม่วง
รายละเอีย ดของเหตุการณ์ เป็ นประเด็นรองที่ ข่าวนำเสนอ รองจาก การเน้น ย้ำ
ภาพลักษณ์ของกลุ่มคนรักเพศเดียวกัน
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เน้นประเด็นไปที่ความรุนแรง เป็นการสร้างตราประทับเน้นให้เห็นถึงความสัมพัน ธ์
ทางเพศแบบฉาบฉวย
• หากพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน เกิดขึ้นกับบุคคลที่ไม่สมควรมีรสนิยมแบบนี้ เช่น พระ
จะถูกประณามอย่างหนัก
• สถานภาพความเป็นชายรักชาย จะถูกนำมาผลิตซ้ำตลอดเวลา
• มีความไม่เท่าเทียมในพื้นที่ข่าว กล่าวคือ ข่าวของคนรักเพศเดียวกันมัก ปรากฏเป็น
ข่าวหน้ าใน หรื อคอลั ม น์ เล็ ก ๆ แต่ ห ากเป็ น ประเด็ น ของความรุน แรง จึ งจะถู ก
นำเสนอเป็นข่าวหน้าหนึ่ง
การตีวงจำกัดความหมายของเรื่องเพศในแนวคิดแบบดั้งเดิมนี้ ได้ทำให้เกิด
รูปแบบของการสื่อสารเรื่องเพศที่ออกมาในทิศทางของการแบ่งขั้วตรงข้ามอยู่เสมอ และทำให้เกิด
ช่องว่างของการทำความเข้าใจระหว่างคนสองฝ่ายที่ถูกแบ่งแยกไปอยู่คนละพื้นที่ นั่นคือ ผู้ที่ประกาศ
ตัวว่าเป็นคนปกติ คนดี (normal & good person) ก็จะไม่สามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนเพื่อทำความ
เข้าใจกับผู้ที่ยืนอยู่ในซีกของ คนปกติ คนไม่ดี (abnormal & bad person) นอกจากนี้ ยังส่งผลให้
เกิดการสื่อสารที่ไปยืน ยัน ความคิดแบบแนวสารัตถะ (essentialism) ซึ่งเชื่อว่าเพศสรีระเป็นสิ่ งที่
กำหนดมาแล้วโดยธรรมชาติไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ผู้ที่พยายามฝ่าฝืนคือผู้ที่ทำลายระเบียบของ
สังคม และการสื่อสารที่เน้นย้ำให้เห็นแต่ปัญหาของเรื่องเพศ เห็นถึงความจำเป็นของการจัด ระเบียบ
และควบคุมเรื่องเพศทางสังคม จนทำให้เพศเป็นเรื่องที่ถูกสื่อสารแบบลับ ๆ ล่อ ๆ หรือแบบลักลอบ
เพราะเป็นเรื่องต้องห้ามและผิดธรรมชาติ (วิลาสิณี พิพิธกุล, 2547)
สื่อมวลชนจึงควรให้ความสำคัญในมิติเพศภาวะ และสิทธิมนุษยชนของกลุ่ม
ชายรักชายและผู้มีความหลากหลายทางเพศ รวมถึงสนุบสนุนให้เกิดการสร้างกระบวนการเรียน ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเด็นเพศภาวะและผู้มีความหลากหลายทางเพศแก่ประชาชนเพื่อความ
เข้าใจที่ถูกต้องและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติิ
•

2.2.2.4 การศึกษากลุ่มชายรักชายในสังคมไทย
จากการทบทวนการศึกษาเรื่องชายรักชายในสังคมไทย ในเรื่อง “การศึกษา
ชายรักชายในสังคมไทย: 5 ทศวรรษของการสร้างความรู้" ของ นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ (2555) พบว่ามีการ
ใช้กรอบความคิด หรือกระบวนทัศน์ที่ต่างกัน 3 แบบ คือ กระบวนทัศน์ปฏิฐานนิยม (Positivism)
กระบวนทัศน์สัมพัทธนิยม (Relativism) และ กระบวนทัศน์เควียร์ (Queer)
1.กระบวนทัศน์ปฏิฐานนิยม (Positivism) กระบวนทัศน์นี้เชื่อว่า
กลุ่ ม รักเพศเดียวกัน คื อพฤติกรรมเบี่ยงเบน เป็ นปัญ หาสั งคม และบ่ อนทำลายศีล ธรรมอันดีงาม
กระบวนทัศน์เบี่ยงเบน (deviant approaches) มุ่งหาสาเหตุของความเบี่ยงเบนในระดับพฤติกรรม
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ส่วนบุคคล และปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่เอื้อให้เกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน แนวนี้มองว่าปัญหาเบี่ยงเบน
จะหมดไปถ้าบุคคลเปลี่ยนพฤติกรรม การศึกษาในแนวนี้แพร่หลายมากในช่วงทศวรรษ 2520 - 2530
แต่ค่อย ๆ กลายเป็นแนวคิดที่ถูกโจมตีจากนักวิชาการรุ่นหลัง ทำให้ปัจจุบันการศึกษาในแบบแรก
กลายเป็นเรื่องล้าสมัยและถูกมองว่าเป็นการศึกษาที่มีอคติ ฐานคิดที่อยู่เบื้องหลังการศึกษาในแนวนี้
คือฐานคิดแบบการแสวงหาความจริงแท้ (Essentialism) ซึ่งเป็นการศึกษาที่มาจากนักจิตเวชศาสตร์
และเพศศาสตร์ (Sexology) เช่ น ในการศึ ก ษาของวิภ า ด่ านธำรุงกู ล และคณะ (2547) ที่ ม องว่ า
พฤติกรรมรักเพศเดียวกันเป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพทางเพศ ซึ่งลึก ๆ แล้วเชื่อว่ากลุ่มชายรักชาย
เป็นคนที่ส่ำส่อนและทำให้ศีลธรรมเสื่อมเสีย
ความคิดปฏิฐานนิยมยังแฝงเร้นอยู่ในคำอธิบายที่พยายามแยกขั้ว
ระหว่างสังคมรักต่างเพศกับสังคมรักเพศเดียวกัน เพื่อที่จะทำให้เห็นว่าชายรักชายถูกสังคมรังเกียจ
อย่างไร สังคมควรให้โอกาสและเห็นใจชายรักชายอย่างไร ขณะเดียวกันชายรักชายควรจะปฏิบัติตัว
เป็นคนดีเพื่ออยู่ในสังคมร่วมกับคนอื่น ๆ อย่างไร การมองในแนวนี้พบได้ในการศึกษาของสุพร เกิด
สว่าง (2546) และสิทธิพัฒน์ เฉลิมยศ (2551) ซึ่งเชื่อในบรรทัดฐานจารีตประเพณีและระบบศีลธรรม
ลึก ๆ แล้วการศึกษาในแนวนี้มองว่าการเป็นคนดีมีแก่นแท้ที่ชัดเจน หากชายรักชายเป็นคนดีก็จะทำ
ให้ได้รับการยอมรับจากสังคม รวมทั้งมองว่าการที่ชายรักชายสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมรักต่างเพศ
ได้ถือเป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด
ในการศึกษาของรณภูมิ สามัคคีคารมย์ และคณะ (2552) ซึ่งอาศัย
ทฤษฎีเฟมินิสต์มาอธิบายเพศวิถีของชายรักชายในแคมฟร็อก แต่การศึกษานี้มีท่าทีและสำเนียงของเฟ
มินิสต์ที่ยังเชื่อในความไม่เท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง และมองว่าสังคมยังคงให้อำนาจผู้ชาย
มากกว่า จึงทำให้อธิบายว่าชายรักชายเปรียบเสมือนสังคมผู้ชายที่มีสิทธิพิเศษสามารถแสดงออกทาง
เพศในแคมฟร็อกได้อย่างอิสระมากกว่าผู้หญิง อย่างไรก็ตามแคมฟร็อกอาจไม่ใช่เพี ยงเครื่องมือที่ชาย
รักชายจะแสดงออกความเป็นชายเท่านั้น แต่ยังอาจรื้อสร้างความหมายและท้าทายคุณค่าความเป็น
ชายในกระแสหลักด้วย ทำให้การแสดงออกความเป็นชายของชายรักชายมีความซับซ้อนและเต็มไป
ด้วยความขัดแย้งมากมาย การใช้แคมฟร็อกของชายรักชายจึงไม่ใช่การแบ่งแยกว่าชายรักชายมี
อำนาจเช่นเดียวกับผู้ชาย แต่แคมฟร็อกได้เปิดพื้นที่ให้เห็นว่า “ความเป็นชาย” ของชายรักชายมีความ
ไม่ลงรอยเกิดขึ้น และการแสดงออกทางเพศของชายรักชายในแคมฟร็อกก็ทำให้ “ความเป็นชาย”
มิใช่สิ่งที่สมบูรณ์
นอกจากนั้ น ยั ง พบในการศึ ก ษาทางนิ เทศศาสตร์ ที่ ส นใจการ
สื่อสารในชุมชนชายรักชาย ซึ่งพบในการศึกษาของภัทรวดี พันธุ์จันทร์ (2548) สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
และ พจนา ธูปแก้ว (2549) ที่มองว่าองค์กรชายรักชายคือพื้นที่สำหรับสร้างความมั่นใจให้กับชายรัก
ชายและจะเป็นปากเสียงในการต่อสู้เพื่อสิทธิให้กับชายรักชายคนอื่น ๆ รวมถึงงานของไชโย นิธิอุบัติ
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(2546) ที่มองว่าอัตลักษณ์ของกลุ่มชายรักชายจะปรากฏอยู่ในการสื่อสารทางสังคม การศึกษาในสาย
นิเทศศาสตร์นี้มักจะมองว่าตัวตนทางเพศมีอยู่ในร่างกายตามธรรมชาติ และจิตสำนึกที่ ปรากฏอยู่ใน
ตัวคน จิตสำนึกนี้จะถูกปลดปล่อยออกมาเมื่อมีสถานการณ์ที่เอื้ออำนวย
นอกจากนั้ น ยั ง มองว่ า ตั ว ตนทางเพศเป็ น สิ่ ง ที่ ต้ อ งได้ รั บ การ
ปลดปล่อย เชื่อว่ามีความจริงเกี่ยวกับเพศที่รอการแสดงออก หรือเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากแรงขับ
ภายใน และเพศจะต้องมีการจัดแบ่งเป็นกลุ่ม เป็นประเภทต่าง ๆ และคนที่มีเพศภาวะ เพศวิถีแบบ
เดียวกันจะต้องมารวมตัว ซึ่งนำไปสู่การสร้างกลุ่มสังคมทางเพศ
จะเห็นว่าการอธิบายชายรักชายในงานศึกษาเหล่านี้ ยังเชื่อในการ
แบ่งแยกขั้วเพศวิถีระหว่าง “รักต่างเพศ” และ “รักเพศเดียวกัน ” ซึ่งเป็นฐานคิดแบบเหตุผลนิยม
และสารัตถะนิยม (Essentialism) ความคิดเหล่านี้มาจากตรรกะแบบวิทยาศาสตร์ที่เชื่อในโลกวัตถุ
และความจริงตามธรรมชาติ ที่พยายามจัดสิ่งต่าง ๆ เป็นคู่ตรงข้าม ทำให้ความเข้าใจเกี่ยวกับเพศวิถี
ของชายรักชายในการศึกษาในกระบวนทัศน์นี้เป็นเพศวิถีของสิ่งที่มีแก่นแท้แน่นอน ซึ่งเกิดขึ้นทั้งใน
การศึกษาทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. กระบวนทั ศ น์ สั ม พั ท ธนิ ย ม (Relativism) กระบวนทั ศ น์ นี้
สนใจที่จะอธิบายเงื่อนไขและบริบทของการแสดงพฤติกรรมและอัตลักษณ์ของบุคคลที่เป็นชายรักชาย
เป็ นการศึกษาที่มองว่าวิถีชีวิตชายรักชาย คือ “ไลฟ์สไตล์ ” (Edwards, 1994, p.3) หรือคล้ายกับ
แบบแผนทางวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยที่ถูกสังคมปิดกั้นและขาดสิทธิเสรีภาพ การอธิบายในแนวนี้
มุ่งอธิบายความหมายของประสบการณ์และระบบคุณค่าที่สังคมสร้างขึ้น สนใจที่จะศึกษากระบวนการ
สร้างอัต ลั กษณ์ ทางเพศ และการใช้ชีวิตทางเพศ แนวนี้ม องว่าปัญ หาจะหมดไปเมื่อสั งคมเปลี่ ยน
ทัศนคติและหันมายอมรับบุคคลที่เป็นชายรักชาย การศึกษาแนวนี้เกิดขึ้นในสาขาวิชาสังคมวิทยา
มานุ ษ ยวิท ยา และประวัติ ศ าสตร์ ที่ ส นใจเรื่ อ งอั ต ลั ก ษณ์ แ ละการแสดงพฤติ ก รรมทางเพศ เช่ น
การศึ ก ษาของเอกศาสตร์ สรรพช่ า ง (2546) ปุ ริ น ทร์ นาคสิ ง ห์ (2547) และ Burford (2010)
การศึกษาในแนวนี้พยายามมองเงื่อนไขของการสร้างอัตลักษณ์ทางเพศ โดยสนใจประสบการณ์ระดับ
ปัจเจกเพื่อที่จะเข้าใจว่าบุคคลมีวิธีการนิยามตัวเองอย่างไรในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน กรณีของเอก
ศาสตร์สนใจอัตลักษณ์ของกลุ่มชายรักชายอ้วน ปุรินทร์สนใจกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ตามช่วงวัย
ของชายรักชาย และเบอร์ฟอร์ดสนใจการสร้างอัตลักษณ์ชายรักชายในองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับโรค
เอดส์
นอกจากนั้น ยังมองว่าเพศวิถีของชายรักชายเป็นวาทกรรมที่สังคมสร้างขึ้น
โดยอาศั ย กรอบความคิ ด จาก Foucault และกระบวนทั ศ น์ ห ลั ง สมั ย ใหม่ ม าใช้ เป็ น แนวทางใน
การศึกษา เห็นได้จากการศึกษาของทศวร มณีศรีขำ (2545) เทอดศักดิ์ ร่มจำปา (2545) และสุธรรม
ธรรมรงค์วิทย์ (2548) ฐานคิดในการศึกษาแนวนี้มาจากกระบวนทัศน์แบบการผลิตสร้างทางสังคม
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(Social Constructionism) ซึ่ ง เชื่ อ ว่ า การดู ห มิ่ น เหยี ย ดหยามชายรั ก ชายเป็ น อคติ ท างสั ง คม
(Edwards, 1994) การศึ กษาในเชิงวาทกรรมเชื่อ ว่าความจริงเกี่ยวกั บ เรื่องเพศเกิด จากการสร้ าง
คำอธิบายโดยผู้รู้ ผู้มีอำนาจ และผู้มีบทบาททางสังคม โดยเฉพาะกลุ่มนักวิทยาศาสตร์แพทย์ และ
นักจิตวิทยาจะมีบทบาทในการสร้างวาทกรรมทางเพศ ดังนั้น การศึกษาในเชิงวาทกรรมต้องการจะ
ค้น หาว่าสาเหตุของการรั งเกีย จและการมี อคติต่อชายรักชายเกิดจากความรู้แบบวิท ยาศาสตร์ m
เพื่อที่จะทำให้สังคมเปลี่ยนความคิดว่า บุคคลที่เป็นชายรักชายไม่ใช่คนที่ผิดปกติ การศึกษาในแนวนี้
สะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางวาทกรรมที่มีผลต่อการสร้างความจริงเกี่ยวกับชายรักชาย ซึ่งลึก ๆ
แล้วยังเชื่อว่าจิตสำนึกแบบชายรักชายเป็นเรื่องที่มีอยู่จริงในช่วงเวลาต่าง ๆ เพียงแต่ในช่วงเวลานั้น ๆ
สังคมได้ให้คุณค่าต่อพฤติกรรมทางเพศของชายรักชายไม่เหมือนกัน
การศึกษาในแนวอัตลักษณ์ลื่นไหล เช่น จตุพร บุญ -หลง (2548) นฤพนธ์
ด้วงวิเศษ (2549) Enteem (1998) และ Facanay (2011) เป็นการทำความเข้าใจว่าชายรักชายแต่
ละคนมีวิธีการที่จะตอบรับ คล้อยตาม ท้าทาย หรือเปลี่ยนแปลงความหมายเกี่ยวกับการเป็นชายรัก
ชาย ซึ่งการศึกษาในแนวนี้ จะให้ ความสำคัญ ไปที่ “ตัวคน” (Agency) ซึ่งเป็นทั้ง “ผู้ กระทำ” และ
“ผู้ ถู ก กระทำ” ในเวลาเดี ย วกั น การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ประสบการณ์ ข องบุ ค คลทำให้ เข้ าใจว่ าการ
แสดงอัตลักษณ์ชายรักชายมีหลากหลายและไม่คงที่ ชายรักชายคนหนึ่งสามารถแสดงอัตลักษณ์ได้
หลายแบบขึ้นอยู่กับบริบททางสังคมที่ชายรักชายดำรงอยู่ เช่น เป็นผู้ชายในพื้นที่สาธารณะ เป็นชาย
รักชายในพื้นที่ส่วนตัว รวมทั้งการแสดงอารมณ์ความรู้สึกทางเพศต่อชายรักชายคนอื่นๆก็เปลี่ยนไป
ตามสถานการณ์ของความสัมพันธ์ เช่น แสดงบทบาทเป็นฝ่ ายรุก ฝ่ายรับ และฝ่ายทั้งรุกและรับ สิ่ง
เหล่านี้ทำให้เห็นว่าอัตลักษณ์ทางเพศและพฤติกรรมทางเพศเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ ด้วยเหตุนี้ ทำ
ให้ แนวการศึกษา “เพศไม่นิ่ ง” หรือ “เพศลื่นไหล” ได้รับความสนใจในหมู่นักวิชาการไทยในช่ว ง
ทศวรรษ 2000 แต่สิ่งที่ต้องตั้งคำถามต่อไปก็คือ การลื่นไหลที่เกิดขึ้นนั้นมีขอบเขตและความหมาย
ต่างกันอย่างไรในประสบการณ์ของชายรักชายแต่ละกลุ่มความลื่นไหลนี้ส่งผลอย่างไรต่อการสร้างอัต
ลักษณ์ การแสดงพฤติกรรม และการแสดงอารมณ์ความรู้สึก
ในการศึ ก ษาบริ บ ทประวั ติ ศ าสตร์ ที่ พ บในงานของ Jackson (1995,
1997,1999) และนฤพนธ์ ด้ ว งจำปา (2553) ชี้ให้ เห็ น บริบ ททางวัฒ นธรรมที่ มี ผ ลต่ อการสร้างอั ต
ลักษณ์ชายรักชายไทยที่ต่างไปจากชายรักชายในตะวันตก โดยเฉพาะชายรักชายไทยจะแสดงบทบาท
ผู้ชายในพื้นที่สาธารณะ และแสดงบทบาทชายรักชายในพื้นที่ส่วนตัว รวมทั้ง ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน
ชายรั ก ชายแต่ ล ะยุ ค สมั ย จะมี วิธี ก ารแสดงตั ว ตนที่ ไม่ เหมื อ นกั น ทั้ งนี้ ขึ้ น อยู่ กั บ สภาพเศรษฐกิ จ
การเมือง และสังคม การศึกษาในแนวประวัติศาสตร์ไม่เชื่อในความเป็นสากลของชายรักชาย แต่มอง
ว่าวัฒนธรรมชายรักชายในแต่ละที่มีการหยิบยืมความความรู้ท้องถิ่นและสากลมาใช้ในสถานการณ์ที่
ต่างกัน เบ้ าหลอมวัฒ นธรรมชายรักชายจึงไม่ได้มีเบ้าหลอมเดียวกัน ในแง่ห นึ่ง การศึกษาบริบท
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ประวัติศาสตร์ช่วยขยายความเข้าใจเรื่องเพศภาวะและเพศวิถีของคนในท้องถิ่น ทำให้เห็นว่าวิธีคิด
และการแสดงออกเกี่ยวกับพฤติกรรมรักเพศเดียวกันในวัฒนธรรมไทยต่างไปจากวัฒนธรรมอื่น ๆ แต่
ในอีกแง่ห นึ่ ง ก็เป็ น การมองหา “ลั กษณะเฉพาะ” ของอัตลั กษณ์ ช ายรักชายไทย ซึ่งเชื่อว่าบริบ ท
ท้องถิ่นจะหล่อหลอมให้ชายรักชายไทยมีตัวตนขึ้นมา
การย้อนกลับไปหาลักษณะเฉพาะ จึงเสมือนการต่อต้านความเป็นสากล
และกระแสโลกาภิวัตน์ ในงานของแจ็คสันส่วนใหญ่มักจะนำความท้องถิ่นของชายรักชายไทยเพื่อไป
วิพากษ์ทฤษฎีตะวันตกที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาชายรักชายในสังคมอื่นๆ แจ็คสันมองว่ามีข้อจำกัด
ทางแนวคิ ด ทฤษฎี ข องตะวั น ตกในการทำความเข้ า ใจวิ ถี ชี วิ ต ของชายรั ก ชายในที่ อื่ น ๆ แต่ ใ น
ขณะเดียวกันก็เชื่อในระบบทุนนิยมและวัฒนธรรมบริโภคที่มีอิทธิพลต่อการสร้ างอัตลักษณ์และแบบ
แผนการดำเนิ น ชีวิตของชายรั กชายไทย ในการศึกษาของนฤพนธ์ ด้วงวิเศษ (2553) ได้ชี้ให้ เห็ น
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมบริโภคกับวิธีคิดเรื่องเพศในชุมชนชายรักชายไทยที่ส่งผลให้ชายรัก
ชายไทยแสดงอัตลักษณ์ผู้ชายและอัตลักษณ์ชายรักชายในบริบทที่ต่างกัน การมองหาลักษณะเฉพาะ
ของชายรักชายไทยจากการศึกษาของ Jackson (2000) และนฤพนธ์ ด้วงวิเศษ (2555) ได้ข้อค้นพบ
ประการหนึ่งคือ ชายรักชายไทยนำเอาเพศภาวะ “ผู้ชาย” มาใช้แสดงออกในพื้นที่สาธารณะเพื่อไม่ให้
สังคมมองว่า “ไม่ใช่ผู้ชาย” แต่วิธีคิดเรื่องบทบาทชายหญิงในสังคมไทยก็เป็นสิ่งที่ได้รับอิทธิพลมาจาก
ตะวันตกในช่วงสมัยรัชกาลที่ 6 ซึ่งไทยกำลังสร้างความศิวิไลซ์เพื่อไม่ให้ชาวตะวันตกดูหมิ่นเหยียด
หยาม สถาบันกษัตริย์จึงได้นำความวิธีคิดเรื่องเพศแบบวิคตอเรียมาเป็นบรรทัดฐานเพื่อแยกบทบาท
หน้าที่ของหญิงชายให้ชัดเจน ดังนั้นวิธีคิดเรื่องเพศสมัยใหม่จากตะวันตกจึงมีอิทธิพลต่อความเป็น
หญิงชายในสังคมไทย สิ่งที่เป็น “ท้องถิ่น” หรือ เพศแบบไทย ๆ จึงไม่ใช่สิ่งที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง การ
มองหาลักษณะเฉพาะของชายรักชายไทยจึงไม่ใช่การมองหา “ความแปลก” ที่ต่างไปจากสังคมอื่น
ในประเด็นนี้ การศึกษาในมิติวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ยังไม่ได้มีการตั้งคำถามมากนัก
นอกจากนั้น สิ่งที่ควรมีการตั้งคำถามและอธิบายเพิ่มเติมในการศึกษาเชิง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ก็คือ การทำความเข้าใจเรื่องอารมณ์ปรารถนาและรูปแบบการแสดงออก
ของชายรั ก ชายที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปตามช่ ว งเวลาและเงื่อ นไข การศึ ก ษาควรชี้ ให้ เห็ น ว่ า อารมณ์
ความรู้สึกของชายรักชายไม่ได้มีเพียงแบบเดียว ชายรักชายแต่ละยุคไม่ได้ใช้ชีวิตภายใต้บริบทเดียวกัน
การชี้ ให้ เห็ น ความแตกต่ างของอารมณ์ เหล่ านี้ จะทำให้ เห็ น ว่ าชายรัก ชายในปั จ จุ บั น มี วิธีคิ ด และ
พฤติกรรมต่างไปจากชายรักชายในอดีตอย่างไร เช่น การแสดงความรัก การมีเซ็กส์ การสร้างสัมพันธ์
ทางสังคม เป็นต้น นอกจากนั้น แม้แต่ชายรักชายที่มีชีวิตร่วมอยู่ในยุคสมัยเดียวกันก็ไม่จำเป็นต้อง
แสดงออกในแบบเดียวกัน เพราะชายรักชายแต่ละคนมีพื้นฐานและความเป็นมาต่างกัน ทั้งฐานะทาง
สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา และแบบแผนการดำเนินชีวิต ดังนั้น จึงเป็นเรื่องอันตรายหากมองว่าชาย
รักชายไทยมีเอกภาพและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
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3.กระบวนทัศน์เควียร์ (Queer) การศึกษาชายรักชายในกระบวนทัศน์
สองแบบ ทั้ งปฏิ ฐ านนิ ย มและสั มพั น ธนิ ยม อาจไม่ ใช่ค ำตอบที่ น่ าพึ งพอใจเมื่ อเกิ ด การตั้งคำถาม
เกี่ยวกับความจริงของเพศสภาพและเพศวิถี กล่าวคือ กระบวนทัศน์ทั้งสองแบบ แม้จะดูต่างกัน แต่ก็มี
ข้อพิจารณาที่น่าคิด โดยเฉพาะเมื่อตั้งคำถามเกี่ยวกับกระบวนการแสวงหาและสร้างความรู้ หรือญาณ
วิทยา ในตอนต้น ผู้ศึกษาได้ชี้ให้เห็นข้อสังเกตที่สำคัญจากนักคิด 4 คน ซึ่งช่วยให้เข้าใจว่าทฤษฎีของ
ความรู้เกี่ยวกับเพศวิถีและสังคมวัฒนธรรมชายรักชาย ข้อสังเกตเหล่านี้เกิดจากกระบวนทัศน์เควียร์ที่
ช่วยให้เข้าใจว่าญาณวิทยาในการศึกษาชายรักชายในสังคมไทยยังคงเชื่อเรื่องการปลดปล่อยชายรัก
ชายออกจากสังคมที่เป็นรักต่างเพศ กล่าวคือ ความรู้กระแสหลักเป็นการสร้างคู่ตรงข้ามระหว่างรัก
ต่างเพศกับรักเพศเดียวกัน หรือ เพศธรรมชาติกับเพศผิดธรรมชาติ (Turner, 2000, p.34) ลึก ๆ
แล้วเป็นการอธิบายด้วยความคิดแยกขั้วนี้ยังเชื่อในความจริงแบบแก่นแท้ ชายรักชายจะถูกสร้างให้
เป็นมนุษย์อีกกลุ่มหนึ่งที่ถูกสังคมดูหมิ่น หรือเป็นคนที่อยู่ชายขอบ ซึ่ง Warner (1993) เรียกว่า ความ
มีตัวตนในแบบชายขอบ (Marginal styles of embodiment) สิ่งนี้เมื่อถูกอธิบายในพื้นที่สาธารณะ
จะกลายเป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ของความจริง การทำให้ ช ายรักชายกลายเป็ น คนอี ก กลุ่ ม หนึ่ งคือ การจั ด
ประเภทและสร้างความแตกต่าง กระบวนทัศน์เควียร์พยายามที่จะก้าวข้ามไปจากวิธีคิดนี้ โดยการ
เริ่มต้นวิพากษ์หรือ “รื้อสร้าง” สิ่งที่เรียกว่า ความรู้และความจริงเกี่ยวกับเพศของมนุษย์ เช่นถามว่า
ทำไมจึงมีการแบ่งแยกอารมณ์ความรู้สึกทางเพศเป็นคู่ตรงข้าม และการแบ่งประเภทนี้คือความจริง
เกี่ยวกับเพศใช่หรือไม่
Adam (2002) อธิบายให้ เห็ นว่ากระบวนทัศน์ เควียร์พยายามตรวจสอบ
ความรู้และความจริง โดยไม่มองว่าชายรักชายเป็นคนกลุ่มน้อยทางเพศ แต่มองว่าเป็นผลผลิตของวิธี
คิดของการจัดแบ่งประเภท เช่น แยกความเป็ นชายออกจากความเป็นหญิง และนำไปสู่การอ้างความ
เป็นชายในวัฒ นธรรมชายรักชาย (Adam, 2002) การยึดในการแบ่งแยกประเภทส่งผลให้เกิดการ
สร้างความจริงเกี่ยวกับโฮโมเซ็กช่วลในหลายรูปแบบ เช่น เชื่อในสิทธิเสรีภาพของชายรักชาย และการ
ปลดปล่อยชายรักชายจากสังคมรักต่างเพศ เป็นต้ น ถึงแม้ว่าเควียร์จะช่วยให้เห็นปัญหาของวิธีคิด
การแบ่แยกประเภทแต่ในประเด็นเรื่องความเป็นธรรมทางสังคม เป็นสิ่งที่เควียร์อธิบายไว้น้อยมาก
หรือแทบจะไม่สนใจเลย ประเด็นนี้ทำให้นักเคลื่อนไหวเพื่อชาวชายรักชายไม่ค่อยสนใจข้อวิจารณ์ของ
ทฤษฎีเควียร์ เพราะประสบการณ์ของการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมนำเอาความหมายของการเป็นชาย
รักชายในแบบต่างๆมาใช้เพื่ อให้ บ รรลุ เป้าหมาย ในประเด็น นี้ไม่ค่ อยเกิ ดขึ้น ในสั งคมไทย เพราะ
ประสบการณ์ของชายรักชายไทยไม่ค่อยมีเรื่องเกี่ยวกับการต่อสู้ทางการเมืองและได้รับผลกระทบจาก
กฎหมาย ทำให้ทฤษฎีเควียร์ในสังคมไทยเป็นแนวคิดที่อยู่ในชั้นเรียนสายมนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์
และวัฒนธรรมศึกษาที่สนใจกระบวนการสร้างความหมายผ่าน “ตัวบท” เช่น ศึกษาเรื่องเล่าชายรัก
ชายในวรรณกรรม นิยาย เรื่องสั้น ละคร ภาพยนตร์ และอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
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อย่างไรก็ตาม การศึกษาที่วิพากษ์สังคมและวัฒนธรรมชายรักชาย ยังพบ
น้อยมาก ในวงวิชาการไทย งานที่พยายามวิพากษ์สังคมชายรักชายไทย ได้แก่งาน ของนฤพนธ์ ด้วง
วิเศษ (2549: 2553) และ Jackson (2011) ซึ่งได้ชี้ให้เห็นว่าวาทกรรมและความรู้ต่างๆที่ชายรักชาย
นำไปใช้เพื่อสร้างกฎระเบียบ นำไปสู่บรรทัดฐานที่มีการจัดช่ วงชั้น ลำดับสูงต่ำ และการแบ่งแยก สิ่ง
เหล่านี้คืออำนาจที่เกิดขึ้นในสังคมชายรักชาย ดังนั้น ความรู้เรื่องเพศภาวะ ความเป็นชายและหญิง
เพศวิถีของความเป็นรักต่างเพศและรักเพศเดียวกัน ไม่ใช่สิ่งที่แบ่งแยกชายรักชายออกจากคนอื่นๆแต่
อย่างใด แต่ชายรักชายก็ตกอยู่ใต้มายาคติและอำนาจแบบเดียวกันที่นำไปการสร้างอคติทางเพศใน
สังคม

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาอัตลักษณ์ของชายรักชาย
การที่บุคคลหนึ่งจะรับรู้และตระหนักถึงความเป็นชายรักชายในตนเองนั้น ภาวะขั้นต่อมาที่
บุคคลนั้นจะต้องเผชิญก็คือ การยอมรับตนเอง (Self-Acceptance) และการเปิดเผยตนเอง (Coming
Out)
2.3.1 กระบวนการพัฒนาอัตลักษณ์ของชายรักชาย
มีนั กวิจัย และผู้ เชี่ยวชาญหลายท่านได้เสนอทฤษฎีในการอธิบายถึงกระบวนการ
ลำดับขั้นตอนการพัฒนาเอกลักษณ์ของชายรักชายไว้หลากหลายแนวคิด มีขั้นตอนโดยรวมดังนี้
Troiden (1979) ได้เสนอตัวแบบที่แสดงกระบวนการของการได้มาซึ่งเอกลักษณ์ รัก
ร่วมเพศโดยใช้ชื่อว่า “ตัว แบบการได้มาซึ่งเอกลั กษณ์ ช ายรักชาย” (A Model of Gay Identities
Acquisition) ซึง่ จะต้องผ่านขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ
1. ขั้น ตอนการเกิดความรู้สึก แตกต่ างจากผู้อื่น (Sensitization) เป็ น ขั้นตอนที่
เด็กชายจะได้รับประสบการณ์ต่าง ๆ ซึ่งภายหลังจากได้รับประสบการณ์เหล่านี้จะเป็นข้อมูลในการ
นำมาสนับสนุนความรู้สึกของตนว่าเป็นกลุ่มชายรักชาย พร้อมกับความรู้สึกว่าตนมีความแตกต่างและ
แปลกแยกจากคนอื่น (Alienation) อันเนื่องมาจากความสนใจในกิจกรรมต่าง ๆ ความรู้สึกไม่พอใจใน
เพศของตน ความรู้สึกอบอุ่นและตื่นเต้นเมื่อได้อยู่กับผู้ชายคนอื่น ตลอดจนประสบการณ์ทางด้าน
อารมณ์ ความรู้สึก จินตนาการ หรือกิจกรรมทางเพศกับเพศเดียวกัน
2. ขั้นตอนการแยกความรู้สึกและการกระทำออกจากเอกลักษณ์ (Dissociation)
เป็นขั้นตอนที่บุคคลต้องการจะแยกความรู้สึกทางเพศ การกระทำแบบรักร่วมเพศออกจากเอกลักษณ์
ของตน ซึ่งเป็นการแยกระหว่างแนวโน้มนำทางเพศกับเอกลักษณ์
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บุคคลจะตั้งคำถามถึงธรรมชาติของแนวโน้มนำทางเพศและทิศทางแห่งเอกลักษณ์ของ
ตน ว่าเขาอาจเป็นกลุ่มชายรักชาย แต่เนื่องจากสังคมไม่ยอมรับ จึงทำให้บุคคลพยายามไม่ยอมรับ
เอกลักษณ์ชายรักชายของตน เพื่อทำให้ตนเองเกิดความรู้สึกปลอดภัยจากการประนามของสังคมต่อ
กลุ่มชายรักชาย
ขณะที่กลุ่มยอมรับเอกลักษณ์รักร่วมเพศ โดยไม่ได้สนใจการตั้งแง่ของสังคม และ
ยังคงให้คุณค่าแก่เอกลักษณ์อันก่อให้เกิดความภูมิใจในตนเองได้นั้น Goode (1978 อ้างถึงใน บงกช
มาศ เอกเอี่ย ม, 2532) ได้ เสนอถึ งปั จจั ยที่ ท ำให้ บุ ค คลดำเนิ นมาสู่ ก ารมองว่าตนเองเป็ น เกย์ อั น
ประกอบไปด้วย
1) การขาดความใคร่ ความปรารถนา ความสนใจในเพศตรงข้าม
2) ความล้มเหลวในการนำความเป็นรักร่วมเพศออกไปจากตน
3) การมีประสบการณ์ทางเพศที่ลึกซึ้ง มีความสำคัญ มีความหมายกับ
บุคคลซึ่งตนนับถือ ยกย่อง เคารพ หรือรัก
4) มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับกลุ่มชายรักชาย
5) รับรู้ว่ามีกลุ่มหญิงชายจำนวนมากที่เป็นกลุ่มรักร่วมเพศ แต่ไม่่ได้แสดงตัว
ด้ว ยปั จ จัย ข้างต้น จะทำให้ กลุ่ มชายรักชายค่อย ๆ ยอมรับและรวบรวมลักษณะ
ความเป็นชายรักชายเข้าสู่อัตลักษณ์ของตนทีละน้อย และเมื่อได้ประสบกับสิ่งแวดล้อมพิเศษของกลุ่ม
ชายรักชาย ตลอดจนการพบปะกับกลุ่มชายรักชายที่เหมือนกับตน จะยิ่งทำให้เอกลักษณ์ของชายรัก
ชายพัฒนาขึ้น จนไปถึงขั้นการยอมรับตนเองและเปิดเผยต่อผู้อื่นต่อไป
3. ขั้น ตอนของการเปิดเผยตัว (Coming Out) ขั้นตอนนี้จะมีการตัดสินใจและ
การนิยามตนเอง (self-definition) ว่าตนเองเป็นกลุ่มชายรักชายจะอยู่ในขั้นตอนนี้เช่นกัน นอกจากนี้
ยังมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับโลกของชายรักชาย และวัฒนธรรมย่อยของกลุ่มชายรักชาย ซึ่งจะ
ช่วยสนั บสนุ นการให้ คำนิยามใหม่แก่ความเป็นชายรักชายในทางบวก พร้อมทำให้ บุคคลเริ่มเข้าสู่
กิจกรรมต่าง ๆ ของชายรักชายอย่างสม่ำเสมอ
Plummer (1981) ได้กล่าวถึงการเปิดเผยตัวตนของชายรักชายเป็นกระบวนการที่
ดำเนินไปอย่างซับซ้อน มีด้วยกัน 3 ขั้นตอน ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว กลุ่มชายรักชายอาจจะไม่ได้ผ่านครบทุก
ขั้นตอน กล่าวคือ กลุ่มชายรักชายบางคนรับรู้ว่าตนเองเป็นชายรักชายแล้วเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับ
กับตัวเอง ด้วยสาเหตุปัจจัยต่าง ๆ ในสังคมที่ตนอาศัยอยู่ อันได้แก่
1) การเปิดเผยตัวต่อตนเอง เป็นช่วงที่ เริ่มมองว่าตนเองเป็ นกลุ่ มรักเพศ
เดียวกัน
2) การเปิดเผยตัวต่อโลกของเกย์ เป็นช่วงที่เริ่มมีการพบปะสังสรรค์กับกลุ่ม
ชายรักชาย
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3) การเปิดเผยตัวต่อโลกของรักต่างเพศ เป็นช่วงที่จะเปิดเผยความเป็นชาย
รักชายต่อบุคคลรักต่างเพศ

การเปิดเผย
ตัวตน

ขั้นตอนที่ 4

การแยก
ความรู้สึกและ
การกระทําออก
จากเอกลักษณ์

ขั้นตอนที่ 3

เกิดความรู้สึก
แตกต่างจาก
ผู้อื่น

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 1

4. ขั้ น ตอนของความยึด มั่ น ผู ก พั น (Commitment) เป็ น ขั้ นตอนสุ ด ท้ ายที่ ห ล่ อ
หลอมเอกลักษณ์ทางเพศและอารมณ์แบบชายรักชาย โดยบุคคลเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและมี
ความสมบูรณ์ในตัวเอง ซึ่งขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลยอมรับว่าการเป็นชายรักชายเป็นวิถีของชีวิต
(A Way of Life)
การยึดมั่นผูกพัน

ภาพที่ 2.4 ตัวแบบการได้มาซึ่งเอกลักษณ์ชายรักชาย (A Model of Gay Identities Acquisition)
แหล่งที่มา: Troiden, 1979
ขณะที่ Cass (1979) ได้นำเสนอกระบวนการการพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนของบุคคล
รักเพศเดียวกัน (Model of Homosexual Identity Development) โดย Cass ได้เสนอว่ากลุ่มชาย
รักชายนัั้นจะเปลี่ยนจากรักต่างเพศไปสู่สถานะรักเพศเดียวกันอย่างค่อยเป็นค่อยไป ความขัดแย้งที่
เกิดขึ้นภายในตนเองเกี่ยวกับการมีอัตลักษณ์ทางเพศแบบรักเพศเดียวกันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบ
พลวัต แบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้
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ขั้นที่ 1 ความสับสนในอัตลักษณ์
(identity confusion)

ขั้นที่ 2 การเปรียบเทียบอัตลักษณ์
(identity comparison)

ขั้นที่ 3 ความอดทนต่อความ
แปลกแยก (identity tolerance)

ขั้นที่ 4 การยอมรับเอกลักษณ์
(identity acceptance)

ขั้นที่ 5 ความทระนงในอัตลักษณ์
(identity pride)

ขั้นที่ 6 ความกลมกลืนในอัต
ลักษณ์ (identity systhesis)

ภาพที่ 2.5 กระบวนการการพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนของบุคคลรักเพศเดียวกัน
แหล่งที่มา: Cass, 1979
จากภาพจะได้เห็นได้ว่าใน 3 ขั้นแรกนั้นจะเป็นสภาวะที่เกี่ยวเนื่องกับคำถามที่ว่า “ฉัน
เป็นใคร” และในสามขั้นต่อเกี่ยวข้องกับสภาวะของคำถามที่เกี่ยวกับ “ฉันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมใด”
1. ขั้ น ตอนความสั บ สนในอั ต ลัก ษณ์ (Identity Confusion) ในบุ คคลที่ ยังไม่ มี
ความชัดเจนหรือไม่มั่น ใจว่าเป็ น คนรักเพศเดียวกัน ทั้งในแง่บุคลิกภาพ ความปรารถนา และทาง
ความคิด อันเนื่องมาจากอคติที่เกิดขึ้นจากสังคมที่มีต่อคนรักเพศเดียวกัน ทำให้เกิดความขัดแย้งใน
จิตใจขึ้น ส่งผลให้เกิดความสับสน (Confusion) ความอึดอัดใจ กดดันภายในจิตใจ และเมื่อบุคคลนั้น
เริ่มรับรู้ถึงความรู้สึกชอบเพศเดียวกัน ตลอดจนความรู้สึกทางเพศกับเพศเดียวกันในตนเองแล้ว และ
หากบุคคลนั้นไม่มีการปฏิเสธหรือต่อต้านความรู้สึกภายในของตนก็จะเกิดการยอมรับอัตลักษณ์ใหม่
หากแต่บุคคลนั้นยังมีการปฏิเสธความรู้สึกของตนเองที่ขัดแย้งกับสิ่งที่ตนเองเคยยึดถือไว้ก็จะค่อย ๆ
นำตนเองสู่ขั้นต่อไป
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2. ขั้นตอนการเปรียบเทียบอัตลักษณ์ (Identity Comparison) บุคคลนั้นจะเริ่มที่
จะตระหนักรู้ถึงความแตกต่างของตนเอง ว่าตนเองนั้นอาจจะมีความคิด ความรู้สึกและบุคลิกที่อาจจะ
ไม่สอดคล้องกับค่านิยม ความคาดหวัง หรือการสรุปเหมารวมจากคนในครอบครัว คนในสังคมใน
เรื่องอัตลักษณ์ทางเพศ เกิดการเปรียบเทียบกับอัตลักษณ์ทางเพศเดิมของตนในอดีตกับอัตลักษณ์ที่
ตนเองกำลังรับรู้อยู่ในปัจจุบัน เกิดความรู้สึกแปลกแยก
3. ขั้ น ตอนการอดทนต่ อ ความแปลกแยกในสั ง คมรั ก ต่ า งเพศ (Identity
Tolerance) ในขั้นตอนนี้จะสะท้อนถึงการตระหนักรับรู้อย่างแรงกล้าว่าตนเองอาจจะมีแนวโน้มที่จะ
มีอัตลักษณ์ทางเพศแบบชอบเพศเดียวกัน รวมไปถึงความรู้สึกขัดแย้งอย่างรุนแรงภายในที่เกี่ยวกับ
ความรับรู้ถึงความแตกต่างที่ไม่สอดคล้องของตนเองกับค่านิยมของคนในสังคมทั่วไป ต้องจำทนยึดอยู่
กับอัตลักษณ์แบบรักต่างเพศของตนเอง ในขณะเดียวกันบุคคลนั้นก็เริ่มที่แสวงหาทำความรู้จักตัวตน
โดยเริ่มที่จะติดต่อกับผู้ รักเพศเดียวกันคนอื่น ๆ เพื่อหาพื้นที่ให้ตัวตนใหม่ของตนเองได้มีพื้นที่แสดง
ตัวตน เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านก่อนไปสู่ตัวตนใหม่
4. ขั้นตอนการยอมรับในอัตลักษณ์ (Identity Acceptance) บุคคลนั้นก็เริ่มที่จะ
รับ เอาอัตลักษณ์ตนเองที่ชอบเพศเดียวกันเข้ามาสู่การรับรู้ เริ่มมีค วามรู้สึกที่ดีและทัศนะทางบวก
ต่ออัตลักษณ์ของตนเอง เกิดการยอมรับตนเอง ซึ่งเขาหรือเธอนั้นอาจจะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยอัต
ลักษณ์นี้ให้คนอื่นรู้หรือไม่ก็ได้ ในภาวะการยอมรับอัตลักษณ์ทางเพศแบบชอบเพศเดียวกันของตนเอง
นี้เป็นภาวะที่เกิดขึ้นก่อนและจะนำพาไปสู่ความสัมพันธ์กับคนรักเพศเดียวกัน
5. ขั้ น ตอนความทระนงตั วในอั ต ลัก ษณ์ (Identity Pride) เป็ น ขั้น ที่ บุ ค คลรู้สึ ก
พยายามแสดงออกถึงลักษณ์ทางเพศแบบชอบเพศเดียวกันออกมาสู่สังคมภายนอก หรือบางทีก็จะ
แสดงออกถึงการยอมรับความเป็นชายรักชายอย่างเต็มที่ในทุก ๆ ด้าน มีความภาคภูมิใจในตัวตนอั ต
ลักษณ์ใหม่ของตนเอง มีความต้องการและเริ่มรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มรักเพศเดียวกัน
6. ขั้น ตอนความกลมกลืนในอัตลักษณ์ (Identity Synthesis) เป็นขั้นสุดท้ายใน
การสังเคราะห์อัตลักษณ์ของตนเอง ส่งผลให้เกิดการตกผลึกของอัตลักษณ์ที่มีคุณลักษณะที่ผสมผสาน
ตัวตนเข้ากับอัตลักษณ์ทางเพศแบบชอบเพศเดียวกัน หลอมหลวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและไม่รู้สึก
ต่อต้าน บุ คคลนั้น จะรู้สึกโล่งและเป็นตัวของตัวเองในเรื่องของอัตลั กษณ์ทางเพศ กล่ าวคือไม่ได้มี
ความรู้ สึ กผิ ดด้ ว ย หรือ ละลายในความเป็ น คนรัก เพศเดี ยวกั น ของตน ปละไม่ได้ มีค วามอยากจะ
ประกาศให้ผู้ อื่นได้รับรู้ หากแต่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้กลมกลืนกับคนในสังคมที่ตนเองอยู่ไม่ว่ากับ
บุคคลที่รักเพศเดียวกันหรือรักต่างเพศ
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2.3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บงกชมาศ เอกเอี่ยม (2532) ทำการศึกษาเรื่อง เกย์: กระบวนการพัฒ นาและธำรง
เอกลักษณ์รักร่วมเพศ พบว่า กระบวรการพัฒ นาและธำรงเอกลักษณ์รักร่วมเพศ จะมีลักษณะเป็น
ขั้นตอนอย่างต่อเนื่องและผ่านเงื่อนไขสำคัญของการยอมรับความหมาย และประเภททางสังคมแบบ
รักร่วมเพศมาให้กับตนเองใน 4 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นตอนการเกิดความรู้สึกแตกต่างจากผู้อื่น อันเป็นจุดเริ่มต้นของการรับคำนิยาม
รักร่วมเพศ โดยบุคคลจะรับรู้ว่าลักษณะพฤติกรรมของเขาบางประการแตกต่างไปจากชายทั่วไปใน
สังคม อันทำให้เขาได้รับการตอบสนองจากผู้ร่วมปฏิสังสรรค์ในลักษณะที่ผิดแผกไปจากคนอื่น ๆ ซึ่ง
อาจรวมถึงการที่บุคคลถูกระบุว่าเป็นผู้รักร่วมเพศ จากคำนิยามใดคำนิยามหนึ่งด้วย
2. ขั้นตอนการแยกความรู้สึกและการกระทำออกจากเอกลั กษณ์ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่
บุคคลเข้าสู่ภาวะของการสงสัยตนเองว่าอาจจะเป็นเกย์ แต่เขาไม่สามารถที่จำรับคำนิยามรักร่วมเพศ
มาให้ กับ ตนเองได้ ทั้ งนี้ เพราะคำนิ ยามดั งกล่ าวได้ถูกประทับ รอยมลทิน จากสาธารณชน ว่าเป็ น
ความผิดปกติหรือเป็นความเบี่ยงเบนของสังคม ดังนั้นผู้รักร่วมเพศจึงต้องพยายามหาเหตุผลต่าง ๆ
เพื่อมาอ้างกับตนเองถึงการแสดงพฤติกรรมรักร่วมเพศของเขา เพื่อปฏิเสธเอกลักษณ์และรอยมลทิน
ทางสังคม
3. ขั้นตอนการเปิดเผยตัว คือการได้มาซึ่งอัตลักษณ์รักร่วมเพศ โดยบุคคลยอมรับกับ
ตนเองว่าเขาคือผู้รักร่วมเพศ ซึ่งจะสัมพันธ์กับการเข้าสู่โลกของเกย์ ที่ทำให้ผู้รักร่วมเพศได้พบกับบุคล
คลนัยสำคัญหรือบุคคลอ้างอิง ได้ทดสอบถึงความเป็นรักร่วมเพศของตนเอง และเรียนรู้ถึงความหมาย
จลอดจนแบบแผนในการดำเนินชีวิตเกย์ อันถือได้ว่าเป็นเงื่อนไขสำคัญของการก่อตัวของเอกลักษณ์
รักร่วมเพศ
4. ขั้นตอนการยึดมั่นผูกพันต่อเอกลักษณ์ เป็นการตัดสินใจเลือกเอาวิถีชีวิตเกย์มาเป็น
ส่วนหนึ่งของแบบแผนในการดำเนินชีวิต โดยไม่อาจละทิ้งความรัก และความผูกพันต่อความสัมพันธ์
และเอกลักษณ์รักร่วมเพศได้ จนต้องรักษาเอาไว้ เงื่อนไขสำคัญคือ ผู้รักร่วมเพศขาดแนวโน้มนำทาง
เพศต่อเพศตรงข้าม โดยไม่สามารถสร้างความรักใครกับเพศหญิงได้ ดังนั้นการที่จะยึดถือเอกลักษณ์
รักสองเพศ หรือรักต่างเพศจึงเป็นไปได้ยาก นอกจากนั้นการที่ผู้รักร่วมเพศสามารถปรับตัว ให้เข้ากับ
โลกทางสังคม โดยปรับพฤติกรรมเพื่อผสมผสานให้เข้ากับโลกของรักต่างเพศ อันเป็นการช่วยลดรอย
มลทินจากสังคม ประกอบกับการเข้าสู่โลกของเกย์ ซึ่งมีวัฒนธรรมย่อยของกลุ่มสมาชิกชาวเกย์คอย
สนับสนุนความรู้สึกและพฤติกรรม ย่อมจะทำให้เอกลักษณ์รักร่วมเพศเกิดความมั่นคง
ปุรินทร์ นาคสิงห์ (2547) ทำการศึกษาเรื่อง เกย์ : กระบวนการพัฒ นาเอกลักษณ์
และวิถีชีวิตทางเพศ พบว่ากระบวนการพัฒนาเอกลักษณ์เกย์จะต้องผ่าน 3 ขั้นตอนที่ต่อเนื่อง ได้แก่
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1. ขั้นตอนการเกิดความรู้สึกแตกต่างจากผู้อื่น เป็นจุดเริ่มต้นของการรับนิยามผู้รัก
เพศเดียวกัน โดยบุคคลจะรับรู้ว่าลักษณะพฤติกรรมของเขาบางประการแตกต่างจากชายทั่วไปใน
สังคม ทำให้เขาถูกใช้สิทธานุมัติทางสังคมเชิงลบจากผู้ชมทางสังคม ภายใต้กระบวนการปฏิสังสรรค์
ซึ่งหมายรวมถึงการที่บุคคลถูกประทับตราว่าเป็นผู้รักเพศเดียวกันจากคำนิยามใดนิยามหนึ่งด้วย
2. ขั้นตอนการสงสัยและคิดว่าตนเอง “อาจจะ” เป็นผู้รักเพศเดียวกัน ขั้นตอนนี้เป็น
ขั้นตอนที่บุคคลเข้าสู่ภาวะของการสงสัยว่าตนเองอาจจะเป็นผู้รักเพศเดียวกัน แต่ยังไม่สามารถรับคำ
นิ ยามเหล่ านั้ น มาใช้กับ ตนได้ เพราะคำนิ ยามดังกล่ าวถูกประทับรอยมลทินจากสาธารณะว่าเป็ น
ความผิดปกติหรือความเบี่ยงเบน แต่เมื่อใดก็ตามที่สามารถเชื่อมโยงการกระทำทางเพศที่แสดงให้เห็น
ถึงแนวโน้มนำทางเพศที่มีต่อเพศเดียวกันได้ พวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะยอมรับว่าเป็นผู้รักเพศเดียวกัน
3. ขั้นตอนการยอมรับเอกลักษณ์เกย์ เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่รับเอาคำนิยามเกย์มา
ให้กับเอกลักษณ์แห่งตน หลังจากนั้นเขาจะทำการเปิดตัวในระดับบุคคลนัยสำคัญ และในระดับชุมชน
เกย์ โดยชุ ม ชนเกย์ จ ะเป็ น แหล่ งสำคั ญ ที่ ผู้ รั ก เพศเดี ย วกั น ได้ เรี ย นรู้ ถึ งการใช้ ชี วิ ต และก้ าวเข้ า สู่
วัฒนธรรมย่อยของชาวเกย์อย่างสม่ำเสมอ จากการปฏิรังสรรค์กับผู้รักเพศเดียวกันกับคนอื่น ๆ ซึ่ง
พบว่าวิถีชีวิตส่วนหนึ่งจะต้องเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตทางเพศ เนื่องจากเป็นการตอบสนองความต้องการ
ทางเพศที่มีต่อเพศเดียวกัน
ภาคภูมิ เดชะอนั นต์วงศ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การยอมรับตนเองด้านความโน้ม
เอียงทางเพศของชายรักชาย: การวิจัยเชิงคุณภาพแบบทีมวิจัยเห็นชอบร่วมกัน โดยผลการศึกษาพบ
6 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1. การเริ่มสัมผัสรสนิยมทางเพศแบบเกย์ของตน ได้แก่ การสัมผัสกลิ่นความ
เป็นเกย์ การมีความรู้สึกชอบเพศตรงข้าม การปฏิเสธความรู้สึกชอบเพศเดียวกัน 2. การก้าวไปสู่ความ
ชัดเจนในการเป็นเกย์แห่งตน ได้แก่ การเผชิญกับอคติทางลบของสังคม การมีประสบการณ์ทางเพศ
และความสัมพันธ์แบบคู่รักกับผู้ชายและการยอมรับความรู้สึกชอบเพศเดียวกัน 3. การยอมรับอัต
ลักษณ์ทางเพศของตน ได้แก่ การยอมรับตัวตนที่เป็นเกย์ เจตคติต่อสังคมกับการยอมรับตนเอง และ
การเข้าไปสู่สังคมเกย์ 4. การเผยอัตลักษณ์ทางเพศแบบเกย์ ได้แก่ การเปิดเผยตนเองต่อครอบครัว
และสังคมรอบข้าง 5. การใช้ชีวิตของเกย์ ได้แก่ การรับรู้ความยากลำบากในการใช้ชีวิตของเกย์ การ
ใช้ชีวิตที่สอดคล้องกลมกลืนกับตนเองและผู้อื่น 6. การเกิดบูรณาภาพของบุคลิกภาพ ได้แก่ การบูร
ณาการอัตลักษณ์ทางเพศแบบเกย์เข้ากับอัตลักษณ์ของตนเอง และการเกิดตัวตนที่มีความสอดคล้อง
กลมกลืนและมีบูรณภาพแห่งตน
ข้อค้นพบจากงานวิจัยนี้ ได้สะท้อนให้เห็นถึงการเชื่อถือในอินทรีย์แห่งตน และเปิด
ใจรับความโน้มเอียงทางเพศว่าเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ตน ตลอดจนการดำรงอยู่ในปัจจุบัน
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ขณะกับทุกสิ่ง จะช่วยให้เกิดการยอมรับอั ตลักษณ์เกย์ของตนเองและนำไปสู่การหลอมรวมอัตลักษณ์
ทางเเพศกับอัตลักษณ์อื่น ๆ ของตนให้เป็นหนึ่งเดียว
ผู้วิจัยจะนำเอาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาอัตลักษณ์ของชายรักชายมา
ช่วยในการวิเคราะห์ตัวละครเพื่อแสดงถึงพัฒนาการของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย

2.4 แนวคิ ด และทฤษ ฎี ก ารประกอบสร้ า งความเป็ น จริ ง ทางสั ง คม (Social
Construction of Reality)
มนุษย์ทุกคนต้องการความเข้าใจเกี่ยวกับโลกที่อาศัยอยู่ เพื่อความอยู่รอดในชีวิตปรกะจำวัน
ด้วยเหตุนี้มนุษย์ต่างใช้การสื่อสารเสมอ โดยในระยะแรกจะใช้ท่าทาง ภาษากายในการทำกิจกรรมร่วม
กัับบุคคลอื่น ๆ ครอบครัว หรือชุมชน
เมื่ อ มนุ ษ ย์ มี วิ วั ฒ นการทางการร่ า งกายที่ ส ามารถควบคุ ม เสี ย ง มี ก ระบวนการจั ด เก็ บ
ความหมายได้มากขึ้น และมีสมองขนาดใหญ่ขึ้น มนุษย์จึงได้คิดค้นภาษาทั้งในระบบภาษาพูดและ
ภาษาเขียน ซึ่งทำให้ภาษากลายเป็นส่วนหนึ่ งของการดำรงชีวิตมนุษย์ มนุษย์มีคลังคำศัพท์พร้อมใช้
งาน ก็จะมีการให้ความหมายสิ่งต่าง ๆ มีการตีความปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และ
รักษาความหมายนั้นไว้
ในปั จ จุ บั น สื่ อ ต่ าง ๆ รวมถึ ง สื่ อ มวลชนเข้ า มามี บ ทบาทในการพั ฒ นาความหมายของ
เหตุการณ์ สถานการณ์ และสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ทั้งโดยนัยและโดยตรง ผ่านเนื้อหาบันเทิงและรายการ
ดังนั้นความหมาย (Meaning) ไม่ว่าจะเป็นความหมายโดยตรงหรือความหมายโดยนัย ใน
แง่มุมของความจริงใด ๆ ที่มนุษย์จะต้องปรับตัวให้สอดรับกับการพัฒนากระบวนการสื่อสาร แสดงให้
เห็นว่า ในการตีความหมายส่วนตัวบุคคลหรือการให้ทำฉันทามติร่วมกันต่อเหตุการณ์ สถานการณ์ใด
ๆ นั่นเป็นการประกอบสร้างทางสังคม (Defluer, 2010)
ขณะที่ สโรชพันธุ์ สุภาวรรณ์ (2557 หน้า 98) กล่าวว่า แนวคิดการประกอบสร้างความเป็น
จริงทางสังคม มีแนวคิดว่า ความจริง (Reality) มิได้เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ ทว่าความจริงจะ
เกิดขึ้นเมื่อผู้คนมีปฏิสัมพันธ์ (Interact) กันกับสภาพแวดล้อมบนบริบทและสถานการ์ต่าง ๆ นำไปสู่
การรับรู้ (Perception) ตีความ (Interpretation) ฉะนั้นความจริงขงแต่ละบุคคลจึงมีความแจกจ่าง
กันไปตามบริบทและสถานการณ์ที่กำลังเผชิญ ทั้งยังขึ้นอยู่กับการรับรู้และการตีความ
กาญจนา แก้ ว เทพ (2550) ระบุ ว่ า ทฤษฎี ก ารประกอบสร้ า งความเป็ น จริ ง ทางสั ง คม
เปรียบเสมือนคลื่นระลอกที่สองของกลุ่มทฤษฎีที่เป็นกระบวนทัศน์กระแสหลักด้านผลกระทบของสื่อ
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(Media Effect) โดยมโนทั ศ น์ ใหม่ ที่ ถู ก นำมาใช้ ในการอธิ บ ายผลกระทบแบบใหม่ ข องสื่ อ นี้ ก็ คื อ
แนวคิดเรื่องสื่อเป็นตัวสร้างโลกทางสังคม (Social Word) หรือเป็นตัวสร้างกรอบจินตนาการความคิด
สร้างสรรค์ความจริงทางสังคมให้แก่ผู้คน (Social Construction Of Reality)
แนวคิดนี้ ก่อตัวมาจากข้อสั งเกตของนักหนังสื อพิมพ์ช าวอเมริกัน Walter Lippmann ใน
หนั งสื อ “Public Opinion” ที่ตีพิ มพ์ในปี 1922 โดยได้กล่ าวว่า ในชณะที่ผู้ คนสมัยใหม่ส่ วนใหญ่
มักจะไม่มีโอกาสได้สัมผัสกับโลกที่เป็นจริงด้วยตนเอง (Direct Experience) แต่ทว่าผู้คนส่วนใหญ่จะ
ได้รู้จักโลกผ่านการฉายภาพของสื่อ (Mass-Mediated Experience) เพราะฉะนั้น “ภาพที่อยู่ในหัว
ของผู้คน” (Picture In The Head Of People) จึงไม่ใช่ภาพของโลกที่เป็นจริง หากแต่เป็น “ภาพที่
สื่อสร้างขึ้นมา” และนี่ คืออิทธิพลที่แท้จริงของสื่อมวลชนในการสร้างภาพขึ้นมาในหัวของผู้ชม ซึ่ง
ต่อมาได้เป็นถูกพัฒนาเป็นทฤษฎีดังกล่าวในที่สุด นอกจากนี้ทฤษฎีการประกอบสร้างความเป็นจริง
ทางสั งคมนี้ มี แ ม่ แ บบมาจากสาขาสั งคมวิท ยา สำนั ก คิ ด ปรากฏการณ์ นิ ย ม (Phenomenology)
ทฤษฎี นี้ อธิบ ายเพิ่ มเติมว่ามนุ ษ ย์ เรานั้ น มีโลกแวดล้ อ มรอบตัว อยู่ 2 ชั้ น โลกชั้น แรกเป็ น โลกทาง
กายภาพ และโลกที่สองเป็นโลกทางสังคม ที่เกิดจากการทำงานของสถาบันทางสังคม เช่น ครอบครัว
โรงเรียน ศาสนา ที่ทำงาน รัฐ ฯลฯ
นอกจากนี้ แล้ วอีกทฤษฎีห นึ่งที่ถูกพั ฒ นาขึ้น มาและอยู่ในกลุ่ มแนวคิดนี้ ก็คือ ทฤษฎีการ
ปลูกฝัง (Cultivation Theory) ที่กล่าวว่าสื่อได้ทำหน้าที่อบรมบ่มเพาะด้วยการปั้นแต่ง “โลก การ
มองโลก และวิธีการอยู่กับโลก” ให้กับผู้คน
Schutz นักปรัญชาสังคมชาวออสเตรีย ได้กล่าวถึ งการสร้างความเป็นจริงทางสังคมว่า (อ้าง
ถึงใน ปุรินทร์ นาคสิงห์, 2555 Littlejohn, 1992 หน้า 174-165)
“คำพูดที่ใช้ในชีวิตประจำวันไม่ได้มีความหมายจากโลกส่วนตัว แต่เป็นชุดความหมาย
ที่เกิดจากภายนอก ที่เกิดจากแต่ละคนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน (intersubjective)
ดังนั้น การให้ความหมายและความเข้าใจจึงเกิดขึ้นจากการสื่อสารกับผู้อื่น สาระ
สำคัญของความจริงจึงฝังตรึงอยู่กับความคิดทางสังคม”
โดย Schutz (อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2557, น. 238) ได้เสนอแนวคิดการประกอบ
สร้างความเป็นจริงทางสังคมไว้ว่า โลกที่แวดล้อมตัวบุคคลนั้นมีอยู่ 2 โลก คือ โลกแรกเป็นโลกทาง
กายภาพ (Physical World) อั น ได้ แ ก่ วั ต ถุ สิ่ งของ บุ ค คล บรรยากาศด้ า นกายภาพทั้ ง หลายที่
แวดล้อมบุคคล โลกนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ส่วนอีกโลกหนึ่งนี้ มีชื่อเรียกหลายอย่าง เช่น โลกทาง
สังคม (Social World) สิ่งแวดล้อมเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Environment) หรือความเป็นจริงทาง
สังคม (Social Reality) ซึ่งโลกนี้เกิดขึ้นจากการทำงานของสถาบันต่าง ๆ ในสังคม เช่น ครอบครัว
โรงเรียน ศาสนา ที่ทำงาน รัฐ และสื่อมวลชน เป็นต้น
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จากทัศนะต่อความเป็นจริงทางสังคมดังกล่าว Berger & Luckmann (1966) ได้มีทัศนคติ
สอดคล้ อ งกั น โดยกล่ า วถึ ง แรงผลั ก ดั น จากแนวคิ ด เรื่ อ งปฏิ สั ม พั น ธ์ เชิ ง สั ญ ลั ก ษณ์ (Symbolic
Interactionism) โดยมีข้อสันนิษฐานพื้นฐาน 4 ประการ คือ
1. โลกไม่ได้แสดงตนต่อผู้ที่สังเกตการณ์ แต่มนุษย์รู้จักโลกในฐานะเป็นประสบการณ์
ของตน โดยได้รับอิทธิพลจากภาษา
2. การจัดประเภทสิ่งต่าง ๆ ตามหมวดหมู่ของภาษา เป็นผลจากการมีปฏิสัมพันธ์
ทางสังคมในกลุ่มต่าง ๆ
3. ความเข้าใจต่อความเป็นจริงเป็นผลจากการสื่อสารที่มีพลัง ณ ช่วงเวลาใดเวลา
หนึ่ง และชีวิตทางสังคมเป็นปัจจัยที่กำหนดความรู้ของมนุษย์
4. ความเป็นจริงเป็นสิ่งที่สังคมสร้างขึ้น โดยสร้างจากรูปแบบพฤติกรรมการสื่อสาร
ตามกลุ่มทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งการให้ความหมายไม่ได้มาจากปัจเจกบุคคล แต่มีความซับซ้อน
ด้วยรูปแบบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ซึง่ Berger & Luckmann (1966) ยังได้ทำการแบ่งโลกออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. โลกแห่ งความเป็ น จริง (World of Reality) คื อ โลกที่ เราสั มผั ส ได้ด้ ว ยตนเอง ผ่ าน
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น และกายสัมผัส ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติหรือ
สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น โดย “ความเป็นจริง” นี้ประกอบด้วยความหมายในหลายมิติ (กาญจนา แก้วเทพ,
2552 หน้า 233) อันได้แก่
1.1 เป็ น แหล่ งสำคัญ ของการให้ คำนิยามแก่สั งคมต่าง ๆ (Dominant Source of
Definition) เช่น ชีวิตคืออะไร เพศคืออะไร ครอบครัวคืออะไร เป็นต้น
1.2 เป็นภาพลักษณ์ (Image) ของความเป็นจริงทางสังคมของปัจเจกบุคคล กลุ่ม
สังคมต่าง ๆ เช่น ผู้ชายมีภาพลักษณ์อย่างไร ทัศนะของคนทั่วไปที่มีต่อกลุ่มชายรักชายเป็นอย่างไร
1.3 เป็ น ค่ านิ ย มที่ แ สดงออกมา (Value) เช่ น การถกเถี ยง เรื่ อ ง “พรหมจารีย์ ”
ยังคงเป็นความเป็นจริงในสังคมไทย แต่ไม่เป็นค่านิยมแล้วในสังคมอเมริกัน
1.4 เป็ น บรรทั ด ฐานสำหรับ การตั ด สิ น (Normative Judgement) เข่ น ระหว่าง
ความกตัญญูต่อแม่กับการตัดสินใจอย่างอิสระในเรื่องชีวิตรักของพระเอกละครโทรทัศน์ สังคมใช้อะไร
เป็นเกณฑ์บรรทัดฐานในการตัดสินใจว่าพระเอกทำถูกหรือไม่
ดั ง นั้ น เมื่ อ พิ จ ารณามิ ติ ข อง “ความเป็ น จริ ง ” ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น นี้ ก็ คื อ นิ ย ามของ
“วัฒนธรรม” นั่นเอง
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2. โลกแห่งความหมาย (World of Meanings) คือ ความรู้ (Knowledge) ที่เราได้รับมา
เพียงบางส่วนของโลกแห่งความเป็นจริง เพราะความเป็นจริงเหล่านี้มีอยู่อย่างมากมาย มนุษย์จึงไม่
สามารถหาความแน่ น อนจากความเป็ นจริงที่อยู่รอบ ๆ ตัวเราได้ ซึ่งเป็น “โลกส่ วนที่เราสามารถ
อธิ บ ายได้ ให้ ค วามหมายได้ กำหนดแบบแผนได้ ” เช่ น เราบอกว่ า ผู้ ห ญิ งคื อ มนุ ษ ย์ ที่ มี ลั ก ษณะ
กายภาพบางอย่างแตกต่างไปจากผู้ชาย แม้ว่าจะไม่สามารถอธิบายได้อย่างถูกต้องแท้จริง แต่ก็เป็น
คำตอบต่อคำถามที่เราต้องการได้ โลกแห่งความหมายมีความจำเป็น เพราะช่วยให้ คนเรามีความ
มั่นคงในความรู้สึกมากขึ้น เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวได้ และข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้
ล้มล้างสิ่งที่เรารู้โดยฉับพลัน
โดยเมื่อนำมาสรุปเป็นภาพจำลองความสัมพันธ์ระหว่างโลกแห่งความหมายกับโลกแห่งความ
เป็นจริงก็จะได้ภาพออกมาดังนี้

ภาพที่ 2.6 ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างโลกแห่งความหมายกับโลกแห่งความเป็นจริง
แหล่งที่มา: Berger & Luckmann, 1966
จากแผนภาพสามารถอธิบ ายได้ ว่ า โลกแห่ งความหมายเป็ น ความรู้ที่ เกิ ด การรั บ รู้ เพี ย ง
บางส่วนจากโลกแห่ง ความเป็นจริง แล้วนำมาสร้างขึ้นเป็น “คลังความรู้ (Stock of Knowledge)”
เฉพาะบุคคลขึ้น
ส่ ว นคำกล่ าวที่ ว่ ามนุ ษ ย์ ได้ ส ร้ างความเป็ น จริง ขึ้ น คื อ ความเป็ น จริ งทางสั งคม (Social
Reality) นั่นเอง อย่างไรก็ตามมนุษย์ในแต่ละสังคมมีการยอมรับความเป็นจริงที่แตกต่างกันนี้ เพราะ
คนแต่ละคนมีทัศนะต่อโลก (Worldview) ที่ต่างกัน จึงทำให้ประสบการณ์ผ่านกระบวนการทางสังคม
จนกลายมาเป็นความรู้และสะสมต่อมาเป็น “คลังแห่งความรู้ (Stock of Knowledge)” เฉพาะบุคคล
หรือสังคมนั้น ทั้งนี้การสร้างความเป็นจริงทางสังคมถูกกำหนดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ของคนภายในสังคม
หรือสถาบันนั้นผ่านพื้นที่ของกิจวัตรประจำวัน และถูกถ่ายทอดให้กับคนใน สังคมนั้นในรูปแบบของ
กฎเกณฑ์และวิธีการในการจัดการเรื่องต่าง ๆ และกฎเกณฑ์เหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมหรือ
การกระทำ (Action) ของคนในสั งคมหรือสถาบันนั้น จนในที่สุดคนในสังคมหรือสถาบันนั้นต่างก็
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ยอมรับ และเรียนรู้ถึงวิธีการจัดการกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นว่า เป็นสิ่งที่คนรุ่นก่อนหน้าเคยทำสืบต่อกัน
มา หรือเรียนรู้ว่าเป็น “The Way to Do Thing”
ซึ่งสถาบัน (Institution) นี้ มีบทมีบทบาทในการลดภาระการตัดสินใจของมนุษย์ ทำให้ไม่
จำเป็นต้องให้ความหมาย (Define) หรือ ตีความ (Interpret) กันใหม่ เพราะสิ่งเหล่านี้ถูกกำหนดเป็น
แบบแผนพฤติ ก รรม ที่ ถู ก บั น ทึ ก อยู่ ใน “คลั ง ความรู้ (Stock of Knowledge)” ของมนุ ษ ย์ แ ล้ ว
พฤติกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้ จึงเป็นสิ่งที่สามารถคาดเดาได้ (Predictable) ฉะนั้นสถาบันจึงมีความ
มั่นคง (Stability) สูง
เมื่อ คลังความรู้ ผนวกรวมเข้ากับความเป็นสถาบัน แล้วจะพัฒนากลายเป็น “การประกอบ
สร้างความเป็นจริงทางสังคม (Social Construction of Reality)”

ภาพที่ 2.7 การสร้างชุดความเป็นจริงทางสังคม
แหล่งที่มา: Berger & Luckmann, 1966
Berger & Luckmann (1966) ยั ง กล่ า วอี ก ว่ า ความเป็ น จริ ง ทางสั ง คมนั้ น อาจมี ก าร
เปลี่ ยนแปลงไปจากบริบ ทเดิม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่า ความหมายของปรากฏการณ์ นั้ นถูกถ่ายทอดไป
อย่างไร และขึ้นอยู่กับรหัส (Code) ที่สังคมเป็นผู้สร้างขึ้นอย่างมีกฎเกณฑ์ และเป็นที่ยอมรับกันใน
สังคมนั้น ๆ ด้วยว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
ดังนั้นมนุษย์จึงทำการเรียนรู้และทำความเข้าใจโลกแห่งความจริงโดยผ่านตัวกลางที่สถาบัน
ต่าง ๆ ในสังคมได้ประกอบสร้างความหมายให้แก่สิ่งต่าง ๆ ที่ถูกประกอบสร้างขึ้น ไม่ว่าจะเป็นวัตถุ
สิ่งของ เหตุการณ์ แม้กระทั่งความฝัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น “ความเป็นจริง” ที่ประกอบสร้างขึ้นเป็น
“ความเป็นจริงทางสังคม” หรือ “โลกแห่งความหมาย” (World Of Meaning) โลกส่วนนี้จะเป็นโลก
ที่เป็ น ความรู้ (Knowledge) โดยในส่ วนนี้จะได้รับมาเป็นเพียงบางส่วนจากโลกแห่ งความเป็นจริง
ฉะนั้ น “โลกแห่ งความหมาย” จึ ง เป็ น โลกที่ ม นุ ษ ย์ ส ามารถที่ จ ะอธิ บ ายให้ ค วามหมายและรั บ รู้
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ความหมายได้ ยกตัวอย่างเช่น มนุษย์ไม่เข้าใจความเป็นจริงตามธรรมชาติว่า “เพศ” คืออะไร แต่ละ
คนมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร มนุษย์จึงสร้างโลกแห่งความหมายขึ้นมา เพื่อกำหนดและ
อธิบายว่า เพศคืออะไรกันแน่ มีนิยามอย่างไร มีลักษณะอย่างไร แต่ละเพศจะมีการแสดงออกถึงอัต
ลักษณ์ของตนอย่างไร เพื่อเป็นการ สร้างความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับเพศขึ้น จนกลายเป็นคลังแหล่งความรู้
ซึ่งการกำหนดความหมายต่ าง ๆ นั้ น เมื่ อ มี ก ารตอกย้ ำความหมายอี ก บ่ อยครั้ง จะทำให้ การรั บ
ความหมายดังกล่าว กลายเป็นการรับรู้ในชีวิตประจำวัน และแผ่ขยายไปวงกว่าง จนกลายเป็น “ความ
เป็นจริงทางสังคม” ไปในที่สุด
ด้ าน กาญจนา แก้ ว เทพ (2547 หน้ า 326) ได้ อ ธิ บ ายเรื่อ งแนวคิ ด “Typification” ของ
Schutz ซึ่งอธิบายถึงการทำงานของ “คลังความรู้ทางสังคม” ไว้ว่า
“ชี วิ ต ประจำวั น ของเราคล้ ายกั บ ระบบคอมพิ ว เตอร์ ประสบการณ์ ที่ สั ม ผั ส เป็ น เสมื อ น
กระบวนการป้องกัน ข้อมูลเข้าไปใน CPU รูปธรรมแต่ละครั้งที่ป้อนเข้าไปนั้น จะเข้าไปถูก
จัดระบบไว้เป็นหมวดหมู่เหมือนเป็นการจัดการแฟ้มที่เรียกว่า “Typification” เช่น เรามี
แฟ้ม (Typification) ว่า “ผู้หญิงเป็นอย่างไร” เมื่อเราพบเจอ “รูปธรรมใหม่” เราก็จะนำเอา
Typication ของเรามาทาบ แล้ว “อ่าน” ออกมาว่า “รูปธรรมนี้เป็นผู้ห ญิงใช่หรือไม่ ” ซึ่ง
เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมาก จนคล้ายดูเป็นอัตโนมัติ คลังแห่งความรู้ทางสังคม
นี้ จะช่วยให้เราจัดระบบทุกอย่างในโลกและช่วยตีความรูปธรรมใหม่ และประสบการณ์ใหม่
ให้ด้วย”
โดย Berger & Luckmann (1966 หน้า 43) ได้จัดประเภทความจริงให้กับทุกสิ่งทุกอย่างทั้ง
เหตุการณ์และประสบการณ์ที่ได้เผชิญมาทั้งด้านสังคมและตามธรรมชาติ โดย แบ่งความจริงออกเป็น
2 ส่วน คือ
1. ความเป็นจริงทางสังคมแบบภววิสัย (Objective Reality) ประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ ที่
ยอมรับ กัน เป็ น แบบแผนจนลายเป็ นสถาบั น (Instutionalization) เช่น ขนบธรรมเนี ยมประเพณี
บทบาทและกิจกรรมของมนุษย์ โดยความจริงเชิงวัตถุวิสัยนี้เป็นการกระทำให้เกิดความชอบธรรม
(Legitimation) คือการทำให้ความหมายของสิ่งต่าง ๆ มีความเป็นวัตถุวิสัยขึ้น (Objectivation of
Meaning) เพื่ อ ทำให้ เป็ น สถาบั น ต่ อ ไป โดยความจริ งประเภทนี้ เรีย กว่าเป็ น “สั ญ ลั ก ษณ์ ส ากล”
(Symbolic Universe) ที่ต้องผ่านขั้นตอน 3 ขั้นตอน สู่การครอบงำความจริงทางสังคม คือ
1. การอธิบายถึงลำดับชั้นอำนาจในสังคมจนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของจารีต
2. การอธิบายความสัมพันธ์เชิงอำนาจด้วยชุดความหมายแบบภววิสัยที่ทุกคนใน
สังคมเห็นตรงกัน
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3. การติดตั้งให้ชุดความหมายกลายเป็นสัญลักษณ์ร่วมของสังคม โดยครอบงำการให้
ความหมายทางสังคมทั้งแบบภววิสัยและอัตวิสัย ซึ่งเป็นการ “จับวางสิ่งต่าง ๆ ให้อยู่ถูกที่ถูกทาง”
ตามที่สังคมให้ความหมายร่วมกัน
2. ความจริงเชิงอัตวิสัย (Subjective Reality) เป็นกระบวนการสร้างความรู้ของบุคคล
กล่าวคือ การสะสม ซึมซับ (Internalize) ความรู้เข้าไปในบุคคลโดยผ่านกระบวนการขัดเกลาทาง
สังคม ดังนี้
2.1 กระบวนการขัดเกลาทางสังคมระดับปฐมภูมิ (Primary Socialization) เกิดขึ้น
ตั้งแต่วัยเด็กโดยผู้ขัดเกลากลุ่มต่าง ๆ ทำให้เกิดการรับรู้เชิงอัตวิสัยของบุคคลที่เรียกว่า “โลกพื้นฐาน”
(Base World)
2.2 กระบวนการขัดเกลาทางสังคมระดับทุติยภูมิ (Secondary Socialization) คือ
การใส่ “โลกส่วนตัว” (sub-world) ของแต่ละคนเข้าไปในการรับรู้ เป็นโลกส่วนตัวที่มีพื้นฐานอยู่บน
สถาบันทางสังคมอีกทอดหนึ่ง (Institution-Based Sub-World)
การประกอบสร้างความจริงทางสังคม ล้วนถูกประกอบสร้างผ่านสถาบันทางสังคมที่รายล้อม
อยู่รอบตัว ซึ่งผ่่านการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง (Historical Process) ขณะเดียวกันก็มี “อำนาจ” ใน
การควบคุ ม ทางสั งคม (Social Control) เพื่ อ ให้ เกิ ด ความเป็ น เอกภาพ (Unity) และเพื่ อ ยึ ด เป็ น
ระเบียบแบบแผน ความจริงสำเร็จรูปข้างต้น จึงโดยมิได้เปิดโอกาสให้ตั้งคำถาม หรือพิสู จน์ ดังใต้
ความสัมพันธ์นั้น มนุษย์จึงมีหน้าที่ทำตาม ๆ กันไป (บงกช เศวตามร์, 2533)
Stuart Hall (อ้างถึงใน ศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ, 2008) ได้ให้ทัศนะความเห็นเพิ่มเติมว่า การ
สร้างความจริงทางสังคมเป็นเรื่องการเมืองของการให้ความหมายอย่างหนึ่ง ในความเป็นจริงแล้ว ใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นสามารถมีได้มากกว่า 1 ชุด (Multiple Realities) ขึ้นอยู่กับความจริงดังกล่าวนั้น
ถูกสร้างขึ้นโดยใคร และกำลังรับใช้อุดมการณ์ใด อย่างไรก็ตามการรับรู้และการตีความของมนุษย์ส่วน
ใหญ่ มักไม่ได้สั มผั ส กับ ความจริง (ทางกายภาพ) โดยตรง แต่เป็นการรับรู้จากภาพแทนความจริง
(Representation) ซึ่งอาจจะจริงบ้าง ไม่จริงบ้าง หรือไม่จริงเลย เพื่อนำไปอ้างอิงกับความจริงนั้น ๆ
สถาบันหนึ่งที่มักจะประกอบสร้างความเป็นจริงในสังคมนั่นก็คือสิ่งมวลชน โดยสื่อมวลชนจะ
เป็นผู้ทำหน้าที่ในการสะท้อนภาพทางสังคม ให้คนในสังคมได้เรียนรู้ แต่ก็ไม่ได้เป็นการถ่ายทอดภาพ
ความเป็นจริงทั้งหมดในสังคม แต่สื่อมวลชนนี้จะคัดเลือกภาพบางส่วนในสังคมออกมานำเสนอทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านกระบวนการทำงานของสื่อ ฉะนั้นภาพที่สะท้อนจากสื่อมวลชนนี้ จึงถูก
ประกอบสร้างโดยผ่านการคัดเลือกภายใต้ความเชื่อและความเข้าใจบางอย่างของสังคมนั้น ๆ
ซึ่งในทุกครั้งที่สื่ อมวลชนเผยแพร่สิ่งต่าง ๆ ออกมาสู่ สังคม จะสร้างผลกระทบได้ในหลาย
ระลอก คือ มีผลทั้งในระสั้น ระยะกลาง และระยะยาว แต่ทั้งหมดนี้ สิ่งที่นักวัฒนธรรมศึกษาให้ความ
สนใจมากที่สุด คือ ผลระยะยาว ที่เกิดจากการสั่งสมและตกตะกอนทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งเป็น
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ผลึกทางวัฒนธรรมของผู้คน ดังนั้นการที่ผู้รับสารถอดรหัสความหมายที่อยู่ในสารต่าง ๆ ที่ได้รับจาก
สื่ อ มวลชน พวกเขาจะค่ อ ย ๆ สะสมภาพต่ อ ของชี วิ ต แบบต่ า ง ๆ (Picture of Life) และได้ รั บ
แบบจำลองของพฤติ ก รรมแบบต่ าง ๆ (Model of Behavior) ก่ อ นที่ จ ะได้ มี โอกาสไปสั ม ผั ส กั บ
ประสบการณ์จริง ๆ ด้วยเหตุนี้ กลุ่มวัฒนธรรมศึกษาจึงถือว่าการสื่อสารมวลชนไม่ใช่เรื่องของการ
ถ่ายทอดข่าวสารเท่านั้น หากแต่เป็นการสร้างระบบความหมายร่วมกันทั้งสังคม การสื่อสารไม่ได้เป็น
เพียงพาหนะถ่ายทอดวัฒนธรรมเท่านั้น หากแต่ตัวการสื่อสารนั้นเป็นตัวสร้างสรรค์วัฒนธรรมสังคม
(ปภัสสรา ศิวะพิรุฬห์เทพ, 2548 หน้า 25)
สอดคล้องกับ กาญจนา แก้วเทพ (2543, น. 248-249) ที่กล่าวว่าสื่อมวลชนไม่ใช่ “ช่องทาง
หรื อ พาหะ” (Channel) ที่ เผยแพร่ แ ละถ่ า ยทอดวั ฒ นธรรมเท่ า นั้ น หากแต่ สื่ อ มวลชนยั ง เป็ น
“แหล่งกำเนิดในการสร้างสรรค์” (Generator) วัฒนธรรมของสังคม
สื่อมวลชนนั้ น ก่อให้ เกิดภาพในหั วของมนุษย์ (The Picture in Our Head) ซึ่งเป็นภาพที่
เกี่ยวกับ โลกแห่ งความจริงภายนอก (The World Outside) (Walter Lippmann, 1992 อ้างถึงใน
พรพรรณ สมบูรณ์บัติ, 2549 หน้า 41)
ความสัมพันธ์ระหว่าง “ละครโทรทัศน์ ” กับ “การสร้างความเป็นจริงทางสังคม” นั้นเป็น
ความสัมพันธ์ที่มีความแนบแน่นและลึกซึ้ง โดยละครโทรทัศน์จะมีบทบาทในฐานะการเป็นสื่อกลาง
ระหว่ า งสมาชิ ก ในสั ง คม (ผู้ รั บ สาร) กั บ โลกแห่ ง ความเป็ น จริ ง โดยการเชื่ อ มโยงให้ ค นเราเกิ ด
ประสบการณ์ ทางอ้อมกับ สรรพสิ่ งและปรากฏการณ์ ต่าง ๆ ในโลกแห่ งความเป็นจริง กล่าวคือได้
เรียนรู้สภาพความเป็ นจริงทางสังคมตามที่ละครโทรทัศน์สร้าง (Constructed) หรือให้คำนิยามไว้
สมาชิกในสังคมสามารถรับรู้และเข้าใจสถานการณ์ความเป็นจริงของสถาบันทางสังคมอื่น ๆ ได้ทั้ง ๆ
ที่ไม่ได้มีส่วนเข้าร่วมโดยตรง จึงอาจกล่าวได้ว่าละครโทรทัศน์เปรียบเสทือนหน้าต่างที่เปิดไปสู่โลก
กว้าง ทำให้คนเราได้รู้ได้เห็นความเป็นจริงทางสังคมมากขึ้น (สัณฐิตา นุชพิทักษ์, 2552)
สำหรับงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้ทำทฤษฎีการสร้างความเป็นจริงทางสังคม มาใช้ในการ
วิเคราะห์และพิจารณาถึงการประกอบสร้าง (Social Construction) ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความ
เป็นจริงของกลุ่มชายรักชายในสังคมไทย ว่าถูกประกอบสร้างขึ้นมาในลักษณะใด โดยการประกอบ
สร้างนี้มีพื้นฐานการประกอบสร้างมาจากวิธีคิดใด ภายใต้ชุดความคิดเรื่องเพศที่สามในสังคมไทย
2.4.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ไชยศิริ บุญยกุลศรีรุ่ง (2553) ได้ทำการศึกษาเรื่อง เพศสภาพและเพศวิถีชายรักชาย
ในภาพยนตร์ไทย โดยจากผลการวิจัยพบว่า เพศสภาพชายรักชายในภาพยนตร์ไทยที่พบมากที่สุดคือ
ตัวตลก ส่วนเพศสภาพของชายรักชายที่พบน้อยที่สุดในภาพยนตร์ คือ บุคคลปกติ โดยเพศสภาพนั้น
เกิดจากการประกอบสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมในภาพยนตร์มีส่วนในการกำหนดความหมายของ
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เพศสภาพชายรักชายที่มีผลต่อบทบาท หน้าที่ สิทธิของตัวละครชายรักชายในภาพยนตร์ ในส่วนของ
เพศวิถีชายรักชายในภาพยนตร์ไทยนั้น ผู้วิจัยพบว่า เพศวิถีของตัวละครชายรักชายในภาพยนตร์มี
ด้วยกัน 4 รูปแบบ ได้แก่ กะเทย เกย์ ไบเซ็กชวล และไม่ชัดเจน โดยแต่ละรูป แบบนี้เกิดจากวิถีทาง
เพศของตัวละครชายรักชายในภาพยนตร์ในการแสดงออกทางอัตลักษณ์ทางเพศ ความปรารถนาทาง
เพศ วิถีปฏิบัติทางเพศ ความพึงพอใจทางเพศ การแสดงท่าทีทางเพศ ลักษณะการแสดงเพศวิถีของตัว
ละครชายรักชายนั้นยังถูกำหนดโดยระบบความคิดและความเชื่อเรื่องเพศจากสังคมอีกชั้นหนึ่งด้วย
นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่า กลวิธีการเล่าเรื่องเพื่อสื่อความหมายเพศสภาพและ
เพศวิถีของชายรักชายในภาพยนตร์ไทยมีกลวิธีการเล่าเรื่องที่หลากหลาย ได้แก่ การใช้โครงสร้างการ
เล่าเรื่อง การใช้ความหมายคู่ตรงข้าง การใช้รหัส เพื่อกำหนดความหมายเพศสภาพและเพศวิถีชายรัก
ชายในภาพยนตร์
ปุ ริ น ทร์ นาคสิ ง ห์ (2555) ศึ ก ษาเรื่ อ ง การประกอบสร้ า งตั ว ตนชายรั ก ชายใน
ภาพยนตร์ไทย ซึ่งแบบ โดยจากผลการศึกษาพบว่า ในส่วนของตัวบทภาพยนตร์ การประกอบสร้าง
ตัวตนชายรักชายก่อนปีพ.ศ. 2540 ถูกสร้างขึ้นภายใต้อิทธิพลของวาทกรรมการจำแนกแตกต่างแบบคู่
ตรงข้าม จึ งทำให้ ตัว ตนชายรัก ชายในช่ว งเวลาดังกล่ าวมี ลั กษณะเหมารวม และเป็น ภาพตายตั ว
(Stereotype) ที่ ไม่แ ตกต่ างจากตั ว ของกะเทย ผ่ านการทำงานของสถาบั น หลั ก ทางสั งคม ได้แ ก่
ครอบครัว สถาบันศึกษา ศาสนา ที่ทำงาน สื่อมวลชน และกลุ่มทางสังคมทั่วไป ถึงแม้ว่าแนวคิดการ
ประกอบสร้างความเป็นจริงทางสังคมจะให้ความสำคัญกับสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมากกว่าโลกความจริงก็ตาม
แต่จากการศึกษาพบว่าอิทธิพลจากโลกความเป็นจริงมีส่วนในการกำหนดวิธีการประกอบสร้างตัวตน
ชายรักชายด้วยเช่นกัน ดังนั้นตัวตนชายรักชายภายหลังปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ถูกสร้างขึ้นภายใต้
อิทธิพลของวาทกรรมความเสมอภาคและสิทธิม นุษยชน และวาทกรรมด้านเสนอผ่านการต่อสู้ของ
ชายรักชาย อัันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทำให้ตัวตนชายรักชายที่ถูกสร้างขึ้นมีลักษณะ
ที่แตกต่างจากตัวตนของกะเทยอย่างเห็นได้ชัด โดยตัวตนของชายรักชายในช่วงนี้จะให้คุณค่ากับความ
เป็นชายและการมีรูปแบบพฤติกรรมที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งทำให้ 1) ตัวตนชายรักชายแยกจากตัวตนของ
กะเทย 2) มีพฤติกรรมที่ไม่แตกต่างจากกลุ่มรักต่างเพศ และ 3) หลีกเลี่ยงจากการจับจ้องของสังคม
สำหรับกลวิธีในการประกอบสร้างความเป็นจริงให้สมจริงนั้น พบว่ามีอยู่ด้วยกัน 5 วิธี ได้แก่ 1) การ
ผสมกันระหว่างความจริงกั บจินตนาการ 2) การทำให้ดูเป็นเรื่องปกติ 3) การให้ คุณ และให้โทษ 4)
การสร้างข้อยกเว้น และ 5) การใช้เทคนิคเสียงหรือเพลงประกอบ
สำหรั บ การอ่ า นความหมายของผู้ ช มชายรั ก ชาย พบว่ า ผู้ ช มชายรั ก ชายอ่ า น
ความหมายในลักษณะที่สอดคล้อง ต่อรอง และปฏิเสธความหมายที่ภาพยนตร์ได้ประกอบสร้างขึ้น ซึ่ง
สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการอ่านความหมายของผู้ชมชายรักชายคือ ประสบการณ์ตรงในชีวิตประจำวัน และ
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บรรทัดฐานและวาทกรรมของสังคมทั้งชุดหลักและชุดที่สร้างขึ้นมาเพื่อต่อรองความหมาย โดยตัวตน
ชายรักชายที่ถูกประกอบสร้างขึ้นหากสอดสร้องกับการรับรู้ของผู้ชมชายรัก ชายก็มีแนวโน้มในการ
ยอมรับ หากไม่สอดคล้องกับการรับรู้ก็มีแนวโน้มในการปฏิเสธ ขณะที่หากมีบางส่วนที่สอดคล้องกัน
แต่ในขณะเดียวกันก็มีบางส่วนที่แตกต่างจากการรับรู้ ก็มีแนวโน้มในการต่อรองความหมาย โดยผู้ชม
ชายรักชายส่วนใหญ่ยอมรับความหมายของตัวตนชายรักชายที่ถูกประกอบสร้างขึ้นโดยเฉพาะในมิติต
ของความเป็นปกติ ไม่มีความแตกต่างจากชายรักต่างเพศ และการยอมรับในความเป็นชายรักชายของ
ตนเองสำหรับสิ่งที่ผู้ชมชายรักชายต้องการให้เพิ่มในภาพยนตร์คือการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ใน
ระยะยาว การส้ างภาพลั กษณ์ ช ายรักชายในแง่บวก และการสร้างตอนจบของเรื่องให้ มีความสุ ข
สมหวัง
ธานี ชื่นค้า (2555) ศึกษาเรื่อง ศึกษาอัตลักษณ์ของชายรักชายในสื่อภาพยนตร์ไทย
พบว่า การแต่งกายของชายรักชายในภาพยนตร์ ถ้าเป็นชายรักชายที่แต่งกายเป็นชายจะเรียบหรู แต่
ถ้าเป็น ชายรักชายที่แต่งกายเป็ นหญิง จะเน้นแต่งตัว แต่งหน้าเข้ม และทำผมเป็นหญิง จะมีกริยา
ท่าทาง อาการแสดงออกคล้ายผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ส่วนมากจะได้รับบทเป็นตัวร้ายหรือตัวตลก การ
แสดงออกทางอารมณ์ ค่ อ นข้ า งหลากหลาย เช่ น มี อ ารมณ์ ค ล้ า ยผู้ ห ญิ ง ความรั ก หรื อ ตั ว ร้ า ย
บุคลิกภาพจะกระตุ้งกระติ้งคล้ายผู้หญิง มีความกระฉับกระเฉง คล่องแคล่ว ว่องไวบางครั้งเสียงดัง
เอะอะโวยวาย ชอบดัดเสียงให้เหมือนเสียงของผู้หญิง การใช้ภาษาส่วนใหญ่จะใช้ถ้อยคาภาษาเป็น คำ
ด่าที่หยาบคาย หรือคำพูดติดตลก หรือการใช้ศัพท์เฉพาะกลุ่มชายรักชาย
วิธีการคิดหรือเนื้อหาในภาพยนตร์จะเน้นไปที่ความตลก เฮฮา หรือความเศร้าโศก
ของชีวิตชายรักชาย และมีการใช้คำที่รุนแรง หรือ หยาบคายค่อนข้างมาก ส่วนเหตุผลที่ต้องมีชายรัก
ชายปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ไทยเพื่อสร้างสีสัน ความ สนุกสนาน โดยมีแนวคิดหรือวิธีการสร้างตัว
ละครที่เป็นชายรักชายมาจากชีวิตจริงตามปกติในสังคม สำหรับการแสดงออกถึงอัตลักษณ์หรือตัวตน
ของชายรักชายมีความชัดเจนและเปิดเผยมากขึ้นกว่าในอดีต
การใช้ ภ าษาของชายรั ก ชายในภาพยนตร์ ไทยและชายรัก ชายในสั งคมก็ มี ส่ ว น
คล้ายคลึงกัน แต่ในภาพยนตร์มักจะ ใช้ภาษาที่ดูรุนแรง หยาบคายมากกว่า ด้านกิริย าท่าทางก็ขึ้นอยู่
กับลักษณะของชายรักชายในแต่ละประเภท แบบเปิดเผยหรือปิดบัง แต่ในภาพยนตร์จะแสดงออกให้
ชัดเจนมากขึ้นเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจได้ง่าย ส่วนการแสดงออกทางความคิดของชายรักชายในภาพยนตร์
ไทย สามารถแสดงออกได้เต็มที่ตามบทบาทที่ ได้รับ ส่ วนในสั งคมทั่วไปก็สามารถแสดงออกทาง
ความคิดได้ แต่อาจถูกกีดกันในบางเรื่อง
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วรางคณา สุขม่วง (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ภาพสะท้อนคนรักเพศเดียวกันในสั งคม
ผ่ านภาพยนตร์ไทย พบว่า กลวิธีการเล่ าเรื่องเพื่อสื่ อความหมาย ในภาพยนตร์ที่ สื่ อถึงคนรักเพศ
เดียวกัน เป็น ไปตามตามแนวคิดโครงสร้างการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่มีตัว
ละครหลักที่สื่อถึงชายรักชาย หรือตัวละครหลักสื่อถึงหญิงรักหญิงก็ยังคงมีโครงสร้างการเล่าเรื่องที่
เหมือนกัน คือมีตัวโครงเรื่อง จุดขัดแย้ง แก่นเรื่อง ตัวละคร ฉากสถานที่และมุมมองการเล่าเรื่องใน
การถ่ายทอดเรื่องราวในภาพยนตร์ ไทยเมื่อศึกษาถึงในเรื่องของภาพสะท้อนของคนรักเพศเดียวกัน
ผ่านสื่อภาพยนตร์จะเห็นได้จากมุมมองของตัวละคร วิถีชีวิตและทัศนคติจะกล่าวได้ว่า สอดคล้องกับ
แนวคิดคนรักเพศเดียวกันที่มีรูปแบบที่แตกต่าง สิ่งที่สะท้อนออกมาจากตัวละครชายรักชายจะแบ่ง
ออกเป็น ยอมรับตัวเอง ไม่แน่ใจตัวเอง และไม่ยอมรับตัวเอง ภาพที่ถูกสะท้อนออกมาถึงแม้ว่าสังคม
จะยอมรับเป็นวงกว้าง แต่ขณะที่ครอบครัวยังขาดรับการยอมรับ ส่วนภาพยนตร์ที่มีตัวละครหลักสื่อ
ถึงหญิงรัก สิ่งที่สะท้อนออกมาจากตัวละครหญิงรักหญิงจะแบ่งออกเป็น ยอมรับตัวเอง จะเป็น ทอม
ดี้ เลสเบี้ยนและกลุ่มที่ไม่แน่ใจตัวเอง ภาพที่ถูกสะท้อนออกมาว่าสังคมหญิงรักหญิงอาจจะไม่ได้เปิด
กว้างแต่ต้องการได้รับความมั่นคงและการยอมรับจากครอบครัว

2.5 แนวคิดเกี่ยวกับซีรีส์วาย
ซีรีส์วายเป็นการรวมความหมายของคำ 2 คำ นั่น คือคำว่า “ซีรีส์” (TV Series) และ คำว่า
“วาย” ซึ่งมากจากคำว่า ยาโออิ (Yaoi) ในภาษาญี่ปุ่น ดังนั้นก่อนที่จะรู้ความหมายของคำว่า ซีรีส์วาย
นั้นจะต้องทำความเข้าใจของความหมายของคำตั้งต้นทั้งสองก่อน
2.5.1 ความหมายของซีรีส์
ประเทศไทยมี ค วามพยายามที่ จ ะใช้ ค ำศั พ ท์ ให้ ค วามหมายระหว่า งเรี ย ก “ละคร
โทรทัศน์” (Soap Opera) และ “ซีรีส์” (TV Series) ซึ่งมักทำให้เกิดความสับสนและนำมาใช้กันอย่าง
ผิด ๆ การศึกษาและค้น คว้าเอกสารพบว่า มีห ลายบุคคลได้ให้ ความหมายของ “ละครโทรทัศน์”
(Soap Opera) และ “ซีรีส์” (TV Series) ไว้ดังนี้
ปนัดดา ธนสถิตย์ (2531) ได้ให้ความหมายของ ละครโทรทัศน์ (TV Serials) เป็น
ละครเรื่องยาวที่ เล่ น หลายตอน ออกอากาศประมาณ 20-30 ตอน โดยเนื้อเรื่องทั้งหมดเป็ นเรื่อ ง
เดียวกัน ออกอากาศเป็นประจำ ใช้ผู้แสดงชุดเดียวกัน ละครแบบนี้รู้จักในชื่อ Soap Opera ส่วน ซีรีส์
(TV Series) เป็นละครสั้น ๆ เล่นแต่ละครั้งจะจบในเวลา 30 – 60 นาทีแต่จะออกอากาศเป็นประจำ
ทุกสัปดาห์ เนื้อหาในแต่ละตอนจะเป็นแนวเดียวกันและใช้ผู้แสดงชุดเดียวกัน แต่เรื่องราวจะเปลี่ยนไป
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ขณะที่ นคร โพธิ์ไพโรจน์ (2561) ระบุว่า ละครโทรทัศน์ เป็นลักษณะของละครที่มี
เนื้ อหาต่อกัน ออกอากาศต่อเนื่องหลายวันต่อสัปดาห์ ส่วนซีรีส์ นั้นมี บทสรุปในตอน และสามารถ
เดินทางในระดับสากลมากกว่าละครที่เปรียบเสมือนความบันเทิงอันตอบสนองผู้ชมในแต่ละภูมิภาค
เท่านั้น
ดุริยางค์ คมขำ (2553) ได้ให้ คำจำกัดความของทั้ง 2 คำ ไว้ดังนี้ ซีรีส์ (TV Series)
เป็นรายการละครชุดเรื่องยาว ดำเนินติดต่อกันไปเป็นละครเรื่องเดียวกันจนกว่าจะจบ โดยมีผู้แสดงชุด
เดียวกันตลอด ความยาวตั้งแต่ 8 ตอนขึ้นไป จนอาจถึง 100 ตอน ถ้าละครได้รับความนิยมมาก ๆ ใน
การเสนอฉายแต่ละครั้งอาจจะเป็นตอนละ 30 นาทีหรือ 60 นาที ออกอากาศเป็นประจำทุกสัปดาห์
ขณะที่ ละครโทรทัศน์ (Serials) รายการประเภทนี้สืบเนื่องมาจากละครวิทยุ (Soap Operas) และ
เพื่อเหตุผลทางเศรษฐกิจ ละครเหล่านี้จะบันทึกเทปไว้แล้วจึงเสนอ สูตรของละครประเภทนี้คือ เป็น
เรื่องราวต่อเนื่องเกี่ยวข้องกับลักษณะของตัวละครเอก 2 หรือ 3 คนกับตัวละครรอง ๆ ลงไปอีกบ้าง
ผสมผสานกับเรื่องใหม่ ๆ ซึ่งทำให้ละครเดินต่อไป
ด้าน องอาจ สิงห์ ลำพอง (2557) ละครโทรทัศน์ในรูปแบบของ Soap Opera นั้น
เป็นละครเรื่องยาวหลายตอนจบ มีเรื่องราวดำเนินติดต่อกันไป โดยใช้ผู้แสดงชุดเดียวกัน ออกอากาศ
ในช่วงเวลาหลังข่าว 20.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีผู้รับชมมากสุด โดยในป้จจุบันมักจะถูกเรียกว่า ซีรีส์
(Drama Series) แทน ไม่ ว่ า จะเป็ น ซี รี ส์ ญี่ ปุ่ น เกาหลี อั ง กฤษ อเมริ ก า โดยซี รี ส์ เหล่ า นี้ มั ก จะมี
เอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปตามแต่การสื่อสารและวัฒนธรรมของแต่ละชาติ
จากการให้ความหมายข้างต้น จะเห็นได้ถึงข้อแตกต่างของ “ละครโทรทัศน์” (Soap
Opera) และ “ซี รี ส์ ” (TV series) อยู่ ในหลายมิ ติ ทั้ งระยะเวลาในการออกอากาศในแต่ ล ะตอน
จำนวนตอน หรือบทสรุป ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
“ละครโทรทัศน์” (Soap Opera) คือ ละครเรื่องยาวที่ออกอากาศในช่วงเวลาในช่วงที่
มีคนดูม ากที่ สุ ด (Prime Time) มักออกอากาศมากกว่า 1 วันต่อสั ป ดาห์ และใช้เวลาออกอากาศ
มากกว่า 1 ชั่วโมงต่อตอน มีเนื้อหาดำเนินเกี่ยวเนื่องกันไปจนจบ ใช้นักแสดงชุดเดิมตั้งแต่เริ่มจนจบ
เช่น นางชฎา (2558) นาคี (2559) นายฮ้อยทมิฬ (2560) บุพเพสันนิวาส (2561) กรงกรรม (2562)
“ซี รี ส์ ” (TV Series) เป็ น ละครที่ มี ร ะยะเวลาออกอากาศ 30 – 60 นาที ต่ อ ตอน
ออกอากาศสัปดาห์ละ 1 วัน ซีรีส์นั้นอาจจะมีเนื้อหาจบในตอน แต่จะมีปมใหญ่ไว้เฉลยในตอนจบ และ
อาจจะมีการทิ้งปมใหม่ไว้ในตอนจบเพื่อสร้างต่อในซีซั่น (Season) ต่อมา เช่น 4 หัวใจแห่ งขุนเขา
(2553) คลับ ฟรายเดย์ เดอะ ซีรีส์ (2555 - ปัจจุบัน) ไดอารี่ตุ๊ดซี่ (2559 – 2560) อุบัติรักข้ามขอบฟ้า
(2562)
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2.5.2 ประเภทของซีรีส์
ปกติแล้วในหนึ่งซีซั่นของซีรีส์มักจะมีความยาวอยู่ที่ 13 หรือ 22 ตอน แต่ก็มีซีรีส์บาง
ประเภทที่มีความยาวสั้นกว่าปกติ ซึ่งสามารถแยกออกเป็นประเภทได้ดังนี้
1. มินิซีรีส์ (Miniseries) เป็นซีรีส์ที่มีความยาวตั้งแต่ 6 ชั่วโมง หรือแบ่ง
ฉายออกเป็น 2 ตอนหรือมากกว่านั้น มีตอนจบปลายปิด ไม่มีภาคต่อ ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่ามินิซีรีส์คือ
ภาพยนตร์ ท างโทรทั ศ น์ ฉ บั บ ขยาย (Extended Television Movie) John Landgraf (2014)
ประธานของ FX Network และ FX Productions ได้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ กั บ Hollywood Reporter
เกี่ยวกับมินิซีรีส์ไว้ว่า ส่วนมากมินิซีรีส์จะถูกดัดแปลงมาจากนวนิยายที่มีชื่อเสียงในช่วงเวลานั้น ๆ และ
มักเป็นแนวเรื่องประโลมโลก เรื่องน้ำเน่า (Melodrama) (Rose & Goldberg, 2014)
2. ลิมิเต็ด ซีรีส์ (Limited Series) เป็นซีรีส์ที่มีความยาวประมาณ 8 แต่
ไม่เกิน 13 ตอน ซึ่งทางสถานีเห็นว่ามีศักยภาพในการทำซีซั่นต่อไปได้ โดยมักวัดจากจำนวนเรตติ้งที่
ได้รับ (Reiher, 2014) อย่างไรก็ตามซีรีส์ประเภทซีรีส์ที่มีเนื้อหาจบภายในหนึ่งซีซั่น โดยเมื่อขึ้นซีซั่น
ใหม่ก็จะเป็นเนื้อหาใหม่ (Anthology Series) ก็ถูกนับรวมว่าเป็นลิมิเต็ด ซีรีส์เช่นกัน
3. อี เ วนต์ ซี รี ส์ (Event Series) เป็ น ซี รี ส์ ที่ ถู ก เรี ย กขึ้ น จากวิ ถี ท าง
การตลาด จำนวนเงินที่ทางสถานีใช้ กล่าวคือ แต่ละสถานีสามารถเรียกรายการใดว่า อีเวนต์ ซีรีส์ก็ได้
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าซีรีส์นั้นจะเป็นมินิซีรีส์หรือสามารถมีซีซั่นต่อไปได้
2.5.3 ซีรีส์ในประเทศไทย
สำหรับซีรีส์ในประเทศไทยนั้น แรกเริ่มเดิมทีนี้จะมาอยู่ในรูปของซิทคอม (Sitcom)
ซึ่งเป็นละครแนวสนุกสนานมีลักษณะล้อเลียนสถานการณ์จริงที่เกิดขุเน โดยมักจะจบในตอน แต่ใช้
นั กแสดงชุดเดีย วกัน เล่ น บทบาทเดิม (พิมพ์ มาดา จิรเศวตกุล , 2553) สำหรับ ซิทคอมเรื่องแรกใน
ประเทศไทยนั้นคือ 3 หนุ่ม 3 มุม (2534 – 2541) หลังจากนั้นได้เกิดรายการซิทคอมเกมโชว์ขึ้นนั่นคือ
ระเบิดเถิดเทิง (2539 – ปัจจุบัน) โดยหลังจากนั้นได้มีซิทคอมถือกำเนิดขึ้นมากมาย และเป็นที่นิยมมา
จนถึงปั จ จุ บั น เช่น เฮง เฮง เฮง (2545 – 2559) บางรักซอย 9 (2546 – 2555) โคกคูนตระกูล ไข่
(2546 – 2550) เป็ น ต่ อ (2547 - ปั จ จุ บั น )บ้ า นนี้ มี รั ก (2549 – 2559) ผู้ ก องเจ้ า เสน่ ห์ (2550 –
2559) เสือ ชะนี เก้ง (2559 – ปัจจุบัน) สุภาพบุรุษสุดซอย (2561 – ปัจจุบัน)
สำหรับซีรีส์ที่ไม่ใช่ซิทคอมนั้น เริ่มปรากฏในเห็นในช่วงปี 2546 ที่มีเมืองมายา เดอะซี
รีส์ ออกฉาย ซึ่งเป็นการต่อยอดความสำเร็จของละครเรื่องเมืองมายา (2543) ที่ประสบความสำเร็จ
เป็นอย่างมาก จากนั้นก็มีซีรีส์ตามออกมาหลายเรื่อง เช่น รักแปดพันเก้า (2547 – 2548) วัยซนคน
มหัศจรรย์ (2547 – 2549) เซน สื่อรักสื่อวิญญาณ (2551 – 2558) โดยในระยะนี้มักจะเป็นซีรีส์ที่คิด
ขึ้นมาใหม่
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หลังจากนั้น เริ่มมีการนำหนังสือชุดมาทำเป็นซีรีส์ออกอากาศต่อกัน โดยเริ่มจาก สี่
หัว ใจแห่งขุนเขา (2553) สุ ภ าพบุ รุษจุฑาเทพ (2556) 3 ทหารเสื อสาว (2556) เลื อดมังกร (2558)
เสน่หา Diary (2560) Cupids บริษัทรักอุตลุด (2560) ภารกิจรัก (2560) ซีรีส์ลูกผู้ชาย (2562) ซึ่งมี
จะมีจำนวนตอนประมาณ 6 – 10 ตอน สั้นกว่าละครโทรทัศน์ทั่วไป แต่มีความยาวต่อตอนเท่ากับ
ละครโทรทัศน์หลังข่าว โดยซีรีส์ประเภทนี้มักจะมีตัวละครหลักที่ร่วมดำเนินไปยังทุกเรื่อง
เมื่อเข้าสู่ยุคทีวีดิจิทัล สถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ จึงเลือกผลิตซีรีส์ เนื่องจากมีจำนวนตอน
ไม่มาก ใช้นักแสดงไม่เยอะ และค่าใช้จ่ายน้อยกว่าละครเรื่องยาว โดยในยุคนี้ซีรีส์ที่เเลือกมาทำมักซื้อ
ลิขสิทธิ์มาจากหนังสือนวนิยายวัยรุ่น หรือคิดเรื่องขึ้นมาเอง ซึ่งมักจะมีจำนวนตอนประมาณ 10 – 13
ตอน ออกอากาศตอนละ 60 นาที และอาจจะมีภาคต่อก็ได้ เช่น ฮอร์โมนส์ วัยว้าวุ่น (2556 – 2558)
ไดอารี่ตุ๊ดซี่ (2559 - 2560) เด็กใหม่ (2561)
อย่างไรก็ตาม สำหรับนิยายโรแมนซ์ที่ซื้อมาเป็นชุดจะนำมาทำเป็นเรื่องสั้น ๆ ทั้งสิ้น 4
ตอน ตอนละ 60 นาที โดยซีรีส์เหล่านี้มักจะเป็นเรื่องรักใส ๆ ชวนฝัน เช่น รักนะเป็ดโง่ (2558) UPrince Series (2559 – 2560) รุ่นพี่ Secret Love (2559) Love Books Love Series (2560)
ในขณะเดียวกันก็มีซีรีส์อีกประเภทที่ได้รับแรงบันดาลใจ หรือ มีเค้าโครงมาจากบางสิ่ง
บางอย่าง เช่น เพลง ชีวประวัติของคนทั่วไป โดยซีรีส์ประเภทนี้ มักจะออกอากาศเรื่องละ 4 ตอน
ตอนละ 60 นาทีเช่นกัน อาทิ Club Friday the Series (2555 – ปัจจุบัน) มิติรักผ่านเลนส์ (2559)
Bangkok รัก Stories (2560 – ปัจจุบัน)
2.5.4 ความหมายของวาย (Yaoi)
คำว่า “วาย” นี้เป็นคำเรียกสั้น ๆ ของ คำว่า “ยาโออิ (Yaoi)” ในภาษาญี่ปุ่น ซึ่งมี
นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้ให้ความหมายของ “ยาโออิ (Yaoi)” ไว้ดังนี้
ญาณาธร เจียรรัตนกุล (2560) ได้ให้ความหมายว่า “ยาโออิ (Yaoi)” เป็นชื่อย่อของ
การ์ตูนญี่ปุ่นที่นำเสนอความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายและผู้ชาย (Male Homosexual) ประเภทหนึ่งที่มี
ผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นผู้หญิง จนอาจกล่าวได้ว่า “ยาโออิ (Yaoi)” เป็นการ์ตูนของผู้หญิงโดยผู้หญิง
(Manga by Women for Women)
ขณะที่ อรสุธี ชัยทองศรี (2560) ได้ให้คำจำกัดความไว้ว่า “วาย” ซึ่งเป็นคำเรียกย่อ ๆ
ของคำว่ า “ยาโออิ (Yaoi)” หรื อ บางครั้ ง ก็ เรี ย กว่ า “Boys Love” เป็ น วั ฒ นธรรมกลุ่ ม ย่ อ ย
(Subculture) ที่ได้รับความนิยมมาเป็นเวลานาน แต่จ ำกัดอยู่เพียงในกลุ่มแคบ ๆ ติดต่อสื่อสารกัน
ผ่ านช่องทางเฉพาะกลุ่ มหรือทางออนไลน์ แต่ปัจจุบัน เมื่อสื่ อออนไลน์ แพร่ห ลายมากขึ้นส่ งผลให้
วัฒนธรรมดังกล่าวขยายตัวและปรากฏออกมาให้เห็นอย่างเด่นชัด
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พรเทพ เฮง (2561) “วาย” เป็นการสื่อถึงลักษณะของเนื้อเรื่องที่ตัวละครมีเพศสภาพ
เหมือนกันและมีจิตใจชอบพอกัน คือ ชาย-ชาย หรือหญิง-หญิง เป็นคำที่ได้รับอิทธิพลมาจากญี่ปุ่น
โดยตรง เพียงแต่ญี่ปุ่นไม่ได้ใช้คำว่า “วาย” ในกรณีที่ตัวละครเป็นคู่ชาย-ชาย ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่า “ยา
โออิ” (Yaoi) ส่วนกรณีที่เป็นหญิง-หญิง ภาษาญี่ปุ่นใช้ “ยูริ (Yuri)” ซึ่งทั้งสองคำต่างก็ขึ้นต้นด้วย “Y”
แฟน ๆ ของหนังสือแนวนี้ในไทยจึงนำมาเรียกว่า “วาย”
ส่วน ณิชชารีย์ เลิศวิชญโรจน์ (2560) ในนิยามคำว่า “วาย” นั้นก็คือตัวอักษร Y ที่มา
จากคำว่า “ยาโออิ (Yaoi)” ในภาษาญี่ปุ่น ซึ่งเดิมทีใช้เป็นคำบอกประเภทของงานโดจินชิ (Dojinshi)
ที่ มี เนื้ อ เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งชายหนุ่ ม ต่ อ มาได้ ก ลายเป็ น คำที่ ใช้ เรี ย กรู ป แบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างชายรักชาย
เช่น เดียวกับ Turner (2016) ได้ให้ความหมาย “ยาโออิ (Yaoi)” ย่อมาจาก Yama
nashi, ochi nashi, imi nashi ซึ่งแปลว่า ไม่มีจุดสูงสุด ไม่มีจุดจบ ไม่มีความหมาย โดยนำมาใช้เป็น
ชื่อเรียกของความสัมพันธ์ระหว่างชายหนุ่มสองคน (Bishonen)
สอดคล้องกับ นัทธนัย ประสานนาม กล่าวว่า คำว่า “วาย” ที่มาจากคำว่า “ยาโออิ”
(Yaoi) แปลว่าเรื่องที่ไม่มีเนื้อหา ไม่มี จุดสูงสุด (Climax) ไม่มีประเด็น มันเป็นวัฒนธรรมกระแสรอง
ตั้งแต่จุดกำเนิดของมันแล้ว แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ไม่มีผลต่อการ
เกิดขึ้นของวัฒนธรรมวาย เนื่องจากวัฒนธรรมนี้ถูกส่งต่อมาในหมู่ผู้หญิง ซึ่งอยู่ในฐานะผู้สร้างและผู้
เสพ กลุ่มผู้หญิงซึ่งเป็นจำนวนประชากรส่วนใหญ่ของสาววายเป็นรักต่างเพศ ฉะนั้นเรื่องวายจึงไม่ไป
ผู ก มั ด (Engage) กั บ LGBT แบบที่ ภ าพยนตร์ เกย์ ห รื อ วรรณกรรมเกย์ ท ำ เพราะเรื่ อ งวายเป็ น
ความสัมพันธ์ของผู้ชายที่รักกัน แต่ถูกจินตนาการขึ้นมาโดยผู้หญิง แล้วก็ถูกบริโภคโดยผู้หญิง (สหธร
เพชรวิโรจน์ชัย, 2562)
Nainapat (2016) ระบุว่า “ยาโออิ (Yaoi)” เป็นสื่ออย่างหนึ่งที่เล่าเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างผู้มีเพศสภาพ (Gender) เป็นชาย และเลือกที่มีเพศวิถี (Sexuality) รักกับเพศชายด้วยกัน
โดยมีปมกับเรื่องราวที่ทำให้เกิดความรักแตกต่างกันไป
ดังนั้นจึงสามารถสรุปความหมายของ “วาย” ได้ว่า “วาย” เป็นคำย่อมาจาก “ยาโออิ
(Yaoi)” ใช้เรียกชุดรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายและผู้ชาย (Male Homosexual) ที่ถูกแต่งขึ้น
โดยผู้หญิงเพื่อผู้หญิงด้วยกันเอง
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2.5.5 วัฒนธรรมวายในประเทศไทย
วัฒนธรรมวายได้หลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยจากการรับ “วัฒนธรรมตัวกลาง” นั้น
จนเกิดเป็นวัฒนธรรมกลุ่มย่อย (Subculture) ของผู้ที่ชื่นชอบในรูปแบบต่าง ๆ เช่น งานหนังสือทำมือ
(Dojinshi Fair) การแต่ ง กายเลี ย นแบบตั ว ละครที่ ชื่ น ชอบ (Cosplay) ชุ ม ชนออนไลน์ ผ่ า นทาง
อิน เตอร์เน็ ต ตลอดจนการใช้ภ าษาในการเรียกสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแตกต่างจากผู้ห ญิ งที่ชื่นชอบ
การ์ตูนกลุ่มอื่น เช่น เซเมะ (Seme) หมายถึง ตัวละครที่ท ำหน้าที่เป็นผู้กระทำ (dominant) อุเคะ
(Uke) หมายถึง ตัวละครที่ทำหน้าที่ในผู้ถูกกระทำ (Submission) ในบทบาททางเพศ ทำให้ “ยาโออิ
(Yaoi)” เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพื้นที่ (Space) ของผู้หญิงนอกเหนือไปจากหนังสือการ์ตูนผู้หญิง
ประเภทอื่น (ญาณาธร เจียรรัตนกุล, 2560) อันเนื่องมาจากวัยรุ่นเพศหญิง ที่เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ชักจูง
ใจได้ง่าย มีความก้าวร้าวและมีความขัดขืนน้อยกว่าวัยรุ่นชาย ประกอบกับระบบสังคมโลกตะวันออก
อาทิ สังคมประเทศญี่ปุ่น สังคมประเทศไทย เป็นต้น เพศหญิงมีอิสรภาพน้อยกว่าเพศชาย เพศหญิง
ได้รับการกดขี่เชิงอำนาจอย่างลึกๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคิดหรือการกระทำต่าง ๆ สำหรับด้าน
การสื่อสาร เนื้อหาของสารที่ส่งผ่านสื่อต่าง ๆ ส่วนใหญ่มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของเพศ
ชายเป็ น หลั ก ทำให้ เพศหญิ งจำเป็ น ต้ อ งกลายเป็ น ผู้ บ ริโภคที่ ไม่ มีป ฏิ กิ ริย าตอบสนองมากเท่ าใด
(Passive) (ศรัณย์ สิงห์ทน, 2550)
วัฒ นธรรมวายเข้ามาในประเทศไทยในช่ว งยุค 90 ในหมู่ แฟนคลั บ เพลงญี่ ปุ่ น (JMusic) ที่ศิลปิ นจะมีการเซอร์วิส (Service) แฟนคลับด้วยการหอมแก้ม โอบกอดกันบ้าง โดยกลุ่ม
แฟนคลับจะเรียกศิลปินคู่นั้น ๆ ว่า “คู่จิ้น” ซึ่งจิ้นนี้มาจากคำว่า “Imagine” ที่แปลว่า จินตนาการ
นอกจากนี้ แฟนคลั บก็นำเอาอากัป กิริยา (Moment) เหล่านั้น มาเขียนต่อเป็น ฟิก
(Short Fiction) และนำมาถ่ายเอกสารแจกกันอ่านในกลุ่มแฟนคลับ ซึ่งกลุ่มแฟนคลับผู้หญิงที่ชื่นชอบ
ในวัฒนธรรมวายเหล่านี้จะถูกเรียกว่า “สาววาย”
ขณะเดียวกับที่การ์ตูนวายเรื่องแรกที่เข้ามาในประเทศไทย คือ 2 คนเฉือนคม (From
Eroica With Love) ที่มีตัวละครเอกคือจอมโจรเอรอยก้าที่เป็นเกย์อย่างเปิดเผยทั้งยังจีบพี่ชายคนโต
ในกลุ่มสามพี่น้องไปด้วย (Nainapat, 2016) นอกจากนี้ยังเริ่มมีการเริ่มจับคู่จากตัวละครในการ์ตูน
เรื่องต่าง ๆ เช่น เซนต์เซย่า (Saint Seiya) ดิจิมอนภาค 1 (Digimon Adventures) เป็นต้น และแต่ง
ออกมาเป็นฟิกหรือการ์ตูน
ต่อมาเมื่อเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าขึ้น เข้าสู่ในยุคอินเทอร์เน็ต กลุ่ มสาววายก็ไม่
จำเป็ น ต้ อ งถ่ า ยเอกสาร และสามารถนั ด พบ พร้ อ มแต่ ง ฟิ ก ลงเว็ บ ไซต์ เด็ ก ดี (dek-d.com) และ
เว็บไซต์ไทยบอยส์เลิฟ (Thaiboyslove) ซึ่งถือว่าเป็นชุมชนออนไลน์ขนาดใหญ่ของกลุ่มสาววาย
หลังจากนั้นคู่จิ้นวายของไทยคู่แรกก็ได้ถือกำเนิดขึ้นจากซีรีส์เรื่อง “รักแปดพันเก้า”
กับคู่ “จอนที” ด้วยลักษณะตัวละครที่คนหนึ่งเป็นคนอ่อนโยน แสนดี ใจเย็น กับอีกคนที่อารมณ์ร้อน
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ดื้ิอรั้น ซึ่งเป็นลักษณะที่ตรงตามบุคลิกตัวเอกของวงการวายทุกประการ จึงทำให้เป็นที่ชื่นชอบของสาว
วาย และเปิดพื้นที่นำเสนอรูปแบบความรักของคู่ชายรักชายในมุมมองที่ต้องยึดกรอบเดิม ๆ ที่ต้องมี
ความตลก อาชญากรรม หรือเบี่ยงเบนจนเกินพอดี (ณิชชารีย์ เลิศวิชญโรจน์ , 2560) แต่ในขณะนั้น
ความนิยมและวัฒนธรรมก็ยังคงจำกัดอยู่เพียงในวงเฉพาะกลุ่ม
จนต่อมาในปี 2550 รายการเรียลลิตี้ที่ถ่ายทอดสดตลอด 24 ชั่วโมง (Reality Show)
“Academy Fantasia ซีซั่น 4” ได้ให้กำเนิดคู่จิ้น “นัท-ต้อล” ซึ่งทำให้กระแสสาววายและคู่จิ้นได้ถูก
ขึ้นมาอยู่ในกระแสหลัก เริ่มมีคนรู้จักมากขึ้น และยิ่งกลายเป็นกระแสไปอีกจากคู่ “โน่ริท” จากเวที
“เดอะ สตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว ปี 6”
นอกจากทั้ง 2 คู่นี้แล้ว ในทั้ง 2 รายการก็ยังมีคู่จิ้นที่สาววายสร้างขึ้นมาอีกหลายคู่ ใน
ทุกซีซั่นเช่น “เต๋าคชา” “ฮั่นแกงส้ม” “ไบรท์เนสท์” ซึ่งนำไปสู่การต่อยอดความสัมพันธ์ในสายตา
ของแฟนคลับและการต่อยอดทางธุรกิจของต้นสังกัด และทำให้หลังจากนั้นคำว่าคู่จิ้นได้ถูกใช้อย่าง
แพร่หลาย ซึ่งไม่ใช่แค่ในวัฒนธรรมวายอย่างเดียว แต่ยังปรากฏในคู่ดาราคู่ขวัญชายหญิงอีกด้วย
หลังจากที่รายการเรียลลิตี้เสื่อมความนิยมไป กระแสเพลงเกาหลี (K-Pop) ก็เข้ามา
แทนที่ และเริ่มมีการจับคู่จิ้น ค้นหาโมเมนท์ และนำบุคคลิ กของศิลปินไปแต่งเป็นฟิก ตลอดจนแต่ง
เป็นนวนิยายเรื่องใหม่ ซึ่งเรื่องใดที่ได้รับความนิยม ก็ ถูกนำไปตีพิมพ์เป็นนวนิยายตามสำนักพิมพ์ต่าง
ๆ ซึ่งในปัจจุบันนี้หนังสือนิยายและการ์ตูนวายสามารถวางจำหน่ายในร้านหนังสือได้อย่างเปิดเผย
นอกจากนี้นวนิยายวายหลายเรื่องได้ก็ได้ถูกนำไปผลิตเป็นซีรีส์ สร้างคู่วายให้เกิดขึ้นหลายคู่ และนำพา
วัฒ นธรรมวายให้ เข้ า ไปสู่ สื่ อ กระแสหลั ก ได้ อ ย่ างเต็ ม ตั ว ขณะเดี ย วกั น แฟนฟิ ก สร้า งกระแสการ
เลียนแบบทำให้ขาดความคิดริเริ่ม การขาดสำนึกเรื่องสิทธิส่วนบุคคล การหมกมุ่นกับจินตนาการทาง
เพศ การลดทอน คุณค่าของวรรณกรรมที่มีชื่อเสียง (รื่นฤทัย สัจจพันธุ์, 2560)
นอกจากที่จะแต่งเป็นแฟนฟิกแล้ว ในยังมีการทำวิดีโอรวบรวมโมเมนท์ (Moment)
ของคู่จิ้นที่ชื่น ชอบ โดยที่เรียกว่า OPV (Original Promotional Videos) ซึ่งแฟนคลับเป็นผู้ทำเอง
ทั้งหมด เป็นการนำภาพเคลื่อนไหวและชุดภาพนิ่งมาร้อยเรียงกันให้เป็นมิวสิควิดีโอ (Music Video)
ซึ่งถือว่าในปั จจุบั น แฟนคลับ ก็ได้กลายเป็นผู้ สร้างสรรค์เนื้อหาเองด้วย ทำให้ วัฒ นธรรมวายขยาย
ตัวอย่างรวดเร็ว ผ่านวัฒนธรรมวรรณศิลป์สู่วัฒนธรรมสกรีน โดยสัมภันธ์กับวัฒนธรรมแฟนในมิติข้าม
สื่อ (Transmedia) (มติชนออนไลน์, 2561)
แม้ว่า “วาย” จะถูกใช้เป็นสั ญลั กษณ์ของชายรักชาย แต่ไม่ได้ห มายความว่าคู่วาย
เหล่านั้นจะต้องเป็นเกย์ เพราะผู้ที่ถูกสาววายจิ้น ไม่ได้หมายถึงผู้ชายที่นิยมชมชอบเพศเดียวกันก่อน
จะมารักกัน แต่หมายถึงชายแท้ที่ตกหลุมรักผู้ชายด้วยกันและจะรักแค่ผู้ชายคนนั้นเท่านั้น ไม่มีเปลี่ยน
ใจ ซึ่งจะเปรียบได้ว่า สาววายมักต้องการเห็นหนุ่มในฝันของตนเองมีความรักกันอย่างมีความสุข (เอก
นุช เชยสูงเนิน, 2557)
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สอดคล้องกับ บทความของนฤพนธ์ ด้วงวิเศษ (2560) เรื่อง “ชายหนุ่มเป็นวัตถุทาง
เพศและการปรั บ ขบวนเพศวิถีในละครชายรักชาย” ตั ว ละครชายถูกประกอบสร้างขึ้น มาภายใต้
จินตนาการของวัฒนธรรมบริโภคและระบอบเสรีนิยมใหม่ ทำให้เกิดวาทกรรม “ผู้ชายรักกัน” โดยไม่
สำแดงอัตลักษณ์เกย์ การปรับขบวนเพศวิถี (Deployment of Sexuality) นี้แสดงให้เห็นว่าความรัก
ความปรารถนาระหว่างเพศชายเป็นเพียงสินค้าทางเพศที่สร้างผลประโยชน์ทางธุรกิจให้แก่เจ้าของทุน
ในวิธีการมองแบบเดียวกันที่ถูกกรอบด้วยแนวคิดว่าด้วยเพศวิถีของมิแช็ล ฟูโกต์ (Michel Foucault)
2.5.6 ความหมายของซีรีส์วาย
จากความหมายของคำว่า “ซีรีส์” และ “วาย” ที่กล่าวมาข้างต้น จึงทำให้สามารถ
สรุปความหมายของคำว่า “ซีรีส์วาย” ได้ดังนีิ้
“ซีรีส์วาย” คือ ซีรีส์ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากการดัดแปลงนวนิยายวายที่ถูกแต่งขึ้นโดย
ผู้หญิงเพื่อผู้หญิงด้วยกันเอง โดยเล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายและผู้ชาย ซึ่งส่วนใหญ่เนื้อเรื่องจะ
เน้นฉากจิ้น ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง มีระยะเวลาออกอากาศ 60 นาทีต่อตอน มีจำนวน 8 – 13
ตอน ออกอากาศสัปดาห์ละ 1 วัน ทางทีวีดิจิทัล หรือผ่านทางช่องทางออนไลน์
โดยในปัจจุบันมีซีรีส์วายถูกสร้างขึ้นมามากมายเนื่องจากความต้องการของกลุ่มแฟน
คลับและได้ถูกส่งออกไปยังต่างประเทศ จนอาจกล่าวได้ว่า ไทยคือผู้ส่งออกคู่จิ้นระดับเอเชีย ซึ่งด้วย
จำนวนแฟนคลับมหาศาลนี้ ทำให้ทางค่ายผู้จัดได้ต่อยอดความสำเร็จด้วยการจัดงานแฟนมีตติ้ง (Fan
Meeting) ไปทั่วเอเชีย และได้รับกระแสอย่างล้นหลาม
ซีรีส์วายผลิตซ้ำความสัมพันธ์ระหว่างเด็กหนุ่มในโลกอุดมคติของคนรักเพศเดียวกันที่
สร้างขึ้นโดยสาววาย (Homotopia) การผลิตซ้ำเรือนร่างเด็กหนุ่มในซีรีส์นี้อาจสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิด
สิทธิในเนื้อตัวร่างกายของเด็กชายที่ “ถอดผ้า” และ “ขายร่าง” ทั้งยังสุ่มเสี่ยงต่อกลุ่มอำนาจนิยมใน
สังคมไทยที่เฝ้าระวังเรื่องเพศวิถีของกลุ่มสาววายที่ได้รับการปลดปล่อยผ่านการบริโภคสื่อดังกล่าว
(จเร สิงหโกวินท์, 2560)
สอดคล้ อ งกับ งานวิจั ยของ ธงชั ย แซ่ เจี่ย (2561); ศุภ าวรรณ คงสุ ว รรณ์ (2561);
อนุชา พิมศักดิ์ และโสภี อุ่นทะยา (2560); อรวรรณ วิชญวรรณกุล (2559) ที่กล่าวว่า ซีรีส์วายเป็น
พื้นที่ในจินตนาการ ที่สะท้อนการท้าทายอำนาจในสังคมไทย ทั้งอำนาจปิตาธิปไตยและอำนาจใน
ระบบอาวุ โส ด้ ว ยกรอบของโรมานซ์ การท้ าทายอำนาจดั งกล่ าวจึ งกลายเป็ น การผลิ ต ซ้ ำอำนาจ
มากกว่าและในฐานะนักเขียนสตรี ผู้เขียนก็ยังคงมองความสัมพันธ์ชายรักชายผ่านกรอบของปิตาธิป
ไตย รวมถึ งประกอบสร้ างอั ต ลั กษณ์ เควีย ร์แ ช่แ ข็ งตามสู ต ร ทั้ งรูป ลั กษณ์ แ สดงเพศสถานะ และ
พฤติกรรมแสดงเพศสถานะ เพื่อตอบสนองรสนิยมการอ่านของกลุ่มนักอ่านวาย มิใช่การนำเสนอ
ความเป็นเควียร์ในสังคมที่หลากหลายอย่างในสังคมปัจจุบัน
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จากคำจำกัดความข้างต้น ทำให้ ส ามารถคัดเลือกซีรีส์ วาย โดยเรียงลำดับตามปีที่
ออกอากาศได้ดังนี้
ตารางที่ 2.2 รายชื่อซีรีส์วายที่สร้างจากนวนิยายวาย
ซีรีส์วาย
1. Love Sick The Series รักวุ่น วัยรุ่นแสบ
2. SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
3. Make It Right the Series รักออกเดิน

นวนิยายที่นำมาสร้าง
LOVE SICK: ชุลมุนหนุ่มกางเกงน้ำเงิน
SOTUS พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
Make It Right √ จะเป็นใคร ถ้าไม่ใช่
มึง
4. Kiss Me Again sthe Series จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง Blue Kiss เพื่อนแก้เหงา
5. Together with me อกหักมารักกับผม
Together with me อกหักมารักกับ
ผม
4. 2Moons The Series เดือนเกี้ยวเดือน
2Moons เดือนเกี้ยวเดือน
7. อาตี๋ของผม
อาตี๋ของผม
8. What the Duck the Series รักแลนดิ้ง
เซ็งเป็ด
9. บังเอิญรัก Love by Chance
My Accidental Love is You รักนี้
บังเอิญคือคุณ
How to Secretly เคล็ดลับ “ล่อ”
หัวใจพี่ชายเพื่อน
TharnType Story: เกลียดนักมาเป็น
ที่รักกันซะดี ๆ
10. My Dream the Series นายในฝัน
My Dream นายในฝัน
11. เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ
เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ
12. ทฤษฎีจีบเธอ
ทฤษฎีจีบเธอ
13. Until We Meet Again ด้ายแดง
ด้ายแดง
14. The Effect Series โลกออนร้าย
The Effect โลกออนร้าย
15. TharnType the Series เกลียดนักมาเป็นที่รักกัน TharnType Story: เกลียดนักมาเป็น
ซะดี ๆ
ที่รักกันซะดี ๆ
16. WHYRU the Series เพราะรักใช่เปล่า
Why R U? เพราะรักใช่เปล่า
17. เพราะเราคู่กัน 2GETHER the Series
เพราะเราคู่กัน คั่นกู
18. My Engineer the Series มีช็อป มีเกียร์ มีเมียรึยัง My Engineer มีช็อป มีเกียร์ มีเมียรึยัง
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ซีรีส์วาย
วะ
19. EN OF LOVE รักวุ่น ๆ ของหนุ่มวิศวะ

20. OXYGEN the Series ดั่งลมหายใจ
21. นิทานพันดาว
22. Heart by Heart ด้วยหัวใจ
23. เกียร์สีขาวกับกาวน์สีฝุ่น
24. ต้นหนชลธี
25. คุณหมีปาฏิหาริย์
26. พฤติการณ์ที่ตาย (Manner of Death)
27. นับสิบจะจูบ Lovely Writer the Series

นวนิยายที่นำมาสร้าง
วะ
TOSSARA วิศวะมีเกียร์น่ะเมียหมอ
LOVE MECHANICS กลรักรุ่นพี่
GOWN AND GEAR เมียวิศวะมัน(ส์)ดี
หรือหมอจะลอง?
Oxygen ออกซิเจน
นิทานพันดาว
Heart by Heart 2020
เกียร์สีขาวกับกาวน์สีฝุ่น
ต้นหนชลธี
คุณหมีปาฏิหาริย์
Manner of Death: พฤติการณ์ที่ตาย
นับสิบจะจูบ

2.5.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จเร สิงหโกวินท์ (2560) ทำการศึกษาเรื่อง “ถอดผ้าขายร่างในละครสาววาย” พบว่า
ถึงแม้ว่าตัวละครชายรักชายในละครอาจจะเป็นการสร้างพื้นที่ทางสังคมของคนรักเพศเดียวกัน แต่
การนำเสนอที่ย้ำตัวตนอัตลักษณ์ทางเพศของตัวละครที่ไม่ลื่นไหล ตายตัว และมีคู่เทียบที่ตรงกันข้าม
เป็นการตอกย้ำคุณค่าของระบบชายเป็นใหญ่ เพศวิถีแบบรักต่างเพศเป็นใหญ่ แต่ร่างกายที่พร้อมจะ
ถอดและมีรูปลักษณ์ตามแบบพิมพ์นิยมอย่างที่นักแสดงนำเรื่อง Make It Right the Series รักออก
เดิน ได้แสดงให้เห็นว่า สามารถสร้างทั้งกระแสความนิยมและกระแสเงินทุน ที่อาจช่วยส่งเสริมความ
เป็นชายแบบดั้งเดิม เรือนร่างที่ถูกจ้องมองของนักแสดง ละครสาววายกลับช่วยเปิดพื้นที่ให้ผู้หญิง ซึ่ง
เป็นแฟนคลับ ส่วนใหญ่ของสารแบบนี้มีอิสระจากกรอบศีลธรรมทางเพศ สามารถจับจ้องเรือนร่่าง
ผู้ชายได้โดยเสรีในฐานะที่เป็นสื่อบันเทิง
การศึกษาเรื่อง “ชายหนุ่มเป็นวัตถุทางเพศและการปรับขบวนเพศวิถีในละครชายรัก
ชาย” ของ นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ (2560) พบว่า ละครแนว Boys Love ที่เผยแพร่ทางโทรทัศน์ มิใช่การ
บ่งชี้ว่าสังคมไทยยอมให้สิทธิเสรีภาพในการแสดงตัวตนทางเพศ แต่ละครแนวนี้กำลังสร้างวาทกรรม
“ความเป็นชายที่น่ารัก” ให้มีคุณค่าโดดเด่นเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นเทคนิคและกลไกของอำนาจในระบอบ
เสรีนิยมใหม่ที่ครองพื้นที่สาธารณะ ยิ่งละครแนวนี้ได้รับความนิ ยมและประสบผลสำเร็จทางการตลาด
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มากเท่าใด อำนาจความรู้แบบ Normative Gender ที่ซ่อนเร้นอยู่ก็จะยิ่งมีพลังและขยายออกไปเรื่อย
ๆ โดยอาศัยวัฒนธรรมป๊อปและวัฒนธรรมบริโภคเป็น เครื่องมือ ความนิยมในละคร Love Sick the
Series และ Make it Right the Series จึงเป็นภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมที่สำคัญที่บั่งชี้ว่าคนไทยรุ่น
ใหม่กำลังอยากแสดง “อารมณ์ปรารถนาทางเพศ” ของตัวเอง และอยากรู้อยากเห็นความปรารถทาง
เพศของคนอื่น ซึ่งเป็น “การเพิ่มการมีตัวตน” (Self-Enhancement) ให้แจ่มชัดและจับต้องได้มาก
ขึ้น สิ่งเหล่านี้คือ “เทคนิคของการมีตัวตน” (Techniques of the Self) ในระบอบเสรีนิยมใหม่ซึ่ง
กระตุ้น เร่งเร้า ชักจูงให้คนแต่ละคนได้สัมผัสและรู้สึกถึงความมีอิสระในการแสดงออกทางเพศ
ที่กล่าวมานั้นจะเห็นว่า “ความเป็นชาย” และ “กามารมณ์แบบชายรักชาย” มิได้มี
แก่นแท้หรือมีจุดกำเนิดจากเรือนร่างสรีระหรือจิตสำนึก แต่ถู กสร้างขึ้นด้วยอำนาจและความรู้ที่อาศัย
เทคนิคและการปรับขบวนที่ซับซ้อน กล่าวคือ ละครแนว Boys Love คือผลลัพธ์ของปฏิสัมพันธ์ที่
ตอบโต้กันไปมาระหว่างความรู้และอำนาจ หรือ Tactical Productivity ที่นำเอาวาทกรรม “ความ
เป็นชาย” และ “ความน่ารัก” มาผนวกรวมกันจนทำให้ “ชายหนุ่ม” เป็นสิ่งที่น่าปรารถนา เป็นวัตถุ
ทางเพศ และเกิดเป็นภาพมายาที่สวยงามที่พบเห็นได้ในวัฒนธรรมบริโภคที่นำเรือนร่างเพศขายเป็น
สินค้าทางเพศ
การศึกษาเรื่อง “ซีรีส์วาย (Y): ลักษณะเฉพาะและการนำเสนอความรักของชายรัก
ชาย” ของ นุชณาภรณ์ สมญาติ (2561) พบว่า ผลการวิจัยพบว่า ซีรีส์วายนั้นมีลักษณะเฉพาะจำนวน
6 ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะที่หนึ่ง การขายฝันผ่านคุณสมบัติของตัวละครที่ต้องเป็นผู้ชายในอุดมคติของ
ผู้หญิงหรือจะเป็นการขายฝันผ่านเนื้อเรื่องที่ส่วนใหญ่มักมีตอนจบสวยงาม ลักษณะที่สอง การจำลอง
ความจริง ในซีรีส์วายนั้นมีการจำลองสังคมที่ยอมรับความรักของชายรักชายและการสร้างสถานการณ์
จำลองที่ท ำให้ตัวละครเกิดความใกล้ชิดกัน ลักษณะที่สาม การใช้บทบาทตัวละครหญิงเพื่อให้เกิด
ความชัดเจนในความสัมพันธ์รูปแบบชายรักชาย ลักษณะที่สี่ การใช้สัญลักษณ์เพื่อสื่อบทบาททางเพศ
และอารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร ลักษณะที่ห้า การใช้การเขียนแทนคำพูดเพื่อแสดงความรู้สึก และ
ลักษณะที่หก การใช้อวัจนภาษาแทนวัจนภาษา เพื่อแสดงความรู้สึกของตัวละคร จะเห็นได้ว่าซีรีส์วาย
ในปัจจุบันเลือกนำเสนอตัวละครหลักเป็นชายรักชายเพื่อแสดงให้เห็นว่าความรักของชายรักชายนั้น
มิใช่ความผิดปกติของจิตใจ ต่างจากสมัยก่อนที่กลุ่มคนชายรักชายจะเป็นเพียงตัวละครประกอบ มี
ภาพแทนในเชิงลบแต่ซีรีส์วายปัจจุบันได้มีการนำเสนอความรักของชายรักชายในลักษณะเชิงบวกมาก
ขึ้น
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้นำแนวคิดเกี่ยวกับซีรีส์วายนี้มาใช้เป็นหนึ่งในเกณฑ์การคัดเลือกซีรีส์
วายที่มาใช้ในการทำการศึกษาในครั้งนี้
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2.6 แนวคิดเกี่ยวกับบทละครโทรทัศน์
บทละครโทรทัศน์ คือ บทละครที่ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อใช้ในการจัดแสดงทางโทรทัศน์ เป็นการเล่า
เรื่องราวโดยใช้ภาพ โดยเป็นสิ่งบ่งบอกให้ผู้ชมทราบว่า เป็นเรื่องอะไร มีใครเข้ามาเกี่ยวข้องบ้าง และ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ เกิดขึ้นที่ใด เวลาใด และเมื่อใด บทโทรทัศน์ที่มีคุณภาพนั้นมาจากการที่ผู้เขียนบท
สามารถยึดถือดำเนินเรื่องและบุคลิกของตัวละครเอาไว้ได้ (Cantor & Pingree, 1983)
ในการเขียนบทโทรทัศน์ จะต้องใช้ผู้ที่มีฝีมือในการแตกประเด็นของเรื่องได้ เพราะสิ่งที่ยากใน
การทำละครโทรทัศน์ในปัจจุบันก็คือการทำให้ผู้ชมติดละครตั้งแต่ในฉากแรก บางครั้งบทประพันธ์ก็มี
แต่โครงเรื่อง (Plot) เท่านั้น ส่วนรายละเอียดที่จะหาเหตุผลนั้นเป็นไปได้ยากมาก บทละครโทรทัศน์
จึงต้องลึกลงไปถึงความรู้สึกที่แท้จริงในอารมณ์ของตัวละครที่จะถูกถ่ายทอดโดยนักแสดง บทละคร
โทรทัศน์ต้องพัฒนาทางด้านการดำเนินเรื่องให้ลึกซึ้ง มี การสร้างตัวละครให้น่าสนใจ น่าติดตาม สร้าง
ความหวัง ความฝันของตัวละคร แล้วหาจุดขัดแย้งเพื่อขวางความหวัง ความต้องการของตัวละครให้มี
การฟันฝ่าอุปสรรค เพื่อนำไปสู่สิ่งที่ต้องการอย่างน่าเอาใจช่วย เมื่อตัวละครทุกข์ หรือสุขผู้ชมก็จะตาม
ไปกับตัวละครนั้น ๆ จนเกิดความรักในตัวละคร เรื่องราว ซึ่งผู้เขียนบทจะต้องเป็นผู้ที่เข้าใจอารมณ์
ของความเป็นมนุษย์ได้อย่างดี รู้จักเล่นกับอารมณ์และความรู้สึกของมนุษย์ได้อย่างน่าสนุก เป็นผู้อ่าน
หนังสือแตกฉาน เข้าใจหาเหตุผลและข้อมูลที่ดีครบสมบูรณ์ การคิดประเด็นของเรื่องก็จะเป็นไปอย่าง
ลื่นไหลทำให้บทละครออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ (องอาจ สิงห์ลำพอง, 2557)
บทละคร จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ถือว่าเป็นหัวใจของการผลิตละคร ถ้าขาดบท
ละครไป ละครเรื่องนั้นก็ไม่สามารถดำเนินการถ่ายทำต่อไปได้ เพราะไม่สามารถรู้ได้ว่าเรื่องราวจะเกิด
อะไรขึ้นบ้าง ไม่สามารถเตรียมตัว เตรียมอุปกรณ์ หรือทำอะไรได้เลย ดังนั้นบทละครโทรทัศน์ที่ดีควร
มีการคำนึงถึงความสำคัญต่าง ๆ ดังนี้ (ชัยพร ตั้งพูลสินธนา, 2545)
1. คำนึงถึงผู้ชม หมายถึง ผู้ชมกลุ่มชมเป้าหมายของสถานีโทรทัศน์ ช่วงเวลาในการ
นำเสนอละครโทรทัศน์
2. ความเด่งดังของวรรณกรรม เป็ นเรื่ิงที่คนดูนิยมและให้ ความสนใจ แม้ว่าเคยเป็น
ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์มาแล้ว เช่น คู่กรรม ปริศนา คำมั่นสัญญา โทน เป็น
ต้น
3. ความยาวของเรื่องต้องอยู่ในขนาดพอดี ไม่ยาวหรือสั้นจนเกินไป ตลอดจนสามารถ
ตัดทอนหรือขยายได้ หากได้รับความนิยมจากผู้ชม
4. ความเป็นไปได้ของเรื่องในการจัดทำต้องไม่ยากจนเกินไปจนไม่สามารถใช้เทคนิคใน
การสร้างจินตนาการได้
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5. เนื้อหาของเรื่องไม่หนักจนเกินไป เนื่องจากโทรทัศน์เป็นสื่อที่ผู้ชมส่วนใหญ่รับชม
เพื่อความบันเทิง เพื่อพักผ่อน
6. คำนึงถึงผู้แสดง พิจารณาว่าผู้แสดงในเรื่องต้องไม่มาก ไม่น้อยจนเกินไป แต่ละตัว
ลครมีบทและบุคลิกที่เหมาะสมกับตนเอง
7. ความทันสมัยของเรื่อง หากเป็นเรื่องชีวิตคนในปัจจุบัน เนื้อหาควรสมจริง สะท้อน
ชีวิตคนในสังคม ไม่ล้าสมัย เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน
8. ให้ความบันเทิงแก่ผู้ชม
2.6.1 ประเภทของบทละครโทรทัศน์
ในการเขียนบทละครโทรทัศน์ นราพร สังข์ชัย (2552) ได้แบ่งวิธีการสร้างสรรค์บท
ละครโทรทัศน์ไว้เป็น 2 แนวทางดังนี้
2.6.1.1 บทละครโทรทัศน์แบบดัดแปลง (Adaption)
วิธีการแปรรูปวรรณกรรมให้เป็นด้วยบทละครด้วยการนำนวนิยาย เรื่องสั้น
เรียงความ หรืองานเขียนประเภทอื่นมาสร้างเป็นบทละครโทรทัศน์ ซึ่งการผลิตละครโทรทัศน์จากบท
ละครประเภทนี้แม้จะมีข้อดีในแง่ที่มีโครงเรื่องสมบูรณ์ และเป็นที่นิยมจากผู้อ่านมาแล้ว แต่หากยิ่ง
ได้รับความนิยมมามากเท่าไหร่ การผลิตละครโทรทัศน์ให้ปรากฏภาพตามบทประพันธ์เดิมที่มีอยู่จะยิ่ง
ยากขึ้นไปอีก เนื่องจากความแตกต่างระหว่างธรรมชาติของสื่อทั้งสองชนิด และเงื่ อนไขข้อจำกัดรวม
ไปถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการผลิต ส่งผลให้ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์จำเป็นต้องมีการดัดแปลง หรือ
แปรรูปบทประพันธ์เพื่อความเหมาะสมในการผลิต จึงมักเกิดปัญหาขึ้นบ่อยครั้งระหว่างผู้เขียนบท
ประพันธ์ต้นฉบั บและผู้เขียนบทโทรทัศน์ รวมทั้งสร้างความลำบากใจให้ กับผู้เกี่ยวข้องในการผลิ ต
ละครโทรทัศน์ด้วย โดยขั้นตอนการเขียนบทละครโทรทัศน์แบบดัดแปลงนั้นสามารถแบ่งเป็นขั้นตอน
ดังนี้
1. ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์อ่านบทประพันธ์หรือนวนิยายนั้นซ้ำ ๆ เพื่อ
ยึดโครงเรื่องหลัก (Plot) หรือ แก่นของเรื่อง (Theme) ที่ผู้ประพันธ์ได้เชียนไว้ให้ได้ โดยมีการสร้าง
เนื้อหาเพิ่มเติมเนื่องจากบทประพันธ์ประเภทนวนิยายนั้นมีกจะมีการพรรณนาหรือบรรยายโวหาร
มากกว่าสถานการณ์ (Situation) เหตุการณ์ (Incident) และความขัดแย้ง (Conflict)
2. ทำการวางโครงเรื่ อ งทั้ ง หมด เนื่ อ งจากการนำนวนิ ย ายหรื อ บท
ประพัน ธ์มาเขียนเป็ น บทละครโทรทัศน์นั้น มีความจำเป็นที่ต้องเพิ่มเนื้อหาให้ พอสำหรับผลิตเป็น
ละครซึ่ ง ปกติ จ ะมี ค วามยาวเฉลี่ ย ประมาณ 24-30 ตอนชั่ ว โมง ผู้ เขี ย นบทละครโทรทั ศ น์ จ ะยึ ด
โครงสร้างเดิมไว้หากบทประพันธ์นั้นมีโครงสร้างที่สมบูรณ์ ในการเล่าเรื่องเนื้อหาจากบทประพันธ์ นว
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นิยาย บางเรื่องในยุคหลังมีจุดมุ่งหมายในการเขียนขึ้นเพื่อหวังที่จะขายลิขสิทธิ์นำไปสำหรับผลิตเป็น
ละครโทรทัศน์ ซึ่งผู้เขียนบทละครโทรทัศน์จะต้องตัดเนื้อหาบางส่วนออก และใช้วิธีการเล่าเรื่องใหม่
สำหรับสื่อละครโทรทัศน์
3. บันทึกเกี่ยวกับทุกตัวละครในละครโทรทัศน์ เนื่องด้วยการสร้ างตัว
ละครสำหรับบทโทรทัศน์ที่เขียนขึ้นจากบทประพันธ์ที่เป็นนวนิยาย ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์ยึดถือตัว
ละครเอกไว้ ส่วนตัวละครอื่นนั้ นจะพิจารณาจากความเหมาะสมของการดำเนินเรื่อง มีการเพิ่มตว
ละครในกรณีที่จำเป็นต้องให้มีตัวละครนี้เพื่อเดินเรื่อง หรือการรวมตัวละคร คือ นำตัวละครหลายตัวที่
กล่าวถึงในบทประพันธ์มารวมกันไว้เป็นตัวละครเดียวในบทละคร การตัดตัวละครที่ไม่จำเป็นหรือมี
บทบาทในเรื่องทิ้ง ทำให้บทบาทของตัวละครไม่กระจายไปในตัวละครอื่นมากนัก จนคนดูไม่สามารถ
จับจุดสำคัญที่ผู้เขียนบทต้องการจะสื่อสารได้
4. การกำหนดเวลา ฉาก และสถานที่ในละครโทรทัศน์ ส่วนใหญ่ผู้เขียน
บทละครโทรทัศน์จะคงไว้ตามบทประพันธ์ให้ได้มากที่สุด แต่มีบางครั้งด้วยข้อจำกัดของการผลิตละคร
โทรทัศน์และเนื้อหาในนวนิยายที่สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยไม่เสียอรรถรส
5. การเลือกใช้บทสนทนาของตัวละคร หลายครั้งผู้ เขียนบทจะยกเอา
ถ้อยคำของตัวละครที่มีความสำคัญต่อเรื่องที่มีอยู่ในบทประพันธ์มาใช้ในบทโทรทัศน์ แต่บางครั้งก็ต้อง
มีการเขียนบทเพิ่มเติม โดยให้สอดคล้องกับบทประพันธ์ดังเดิมซึ่งมีเพียงบทบรรยาย
2.6.1.2 บทละครโทรทัศน์แบบเขียนขึ้นใหม่ (Original)
เป็ น บทละครที่ผู้ เขียนบทคิ ดโครงเรื่อง (Plot) ขึ้นมาเอง โดยที่ไม่ได้ลอก
เลียนหรือทำซ้ำกับของเดิมที่มีอยู่แล้ว โดยโครงเรื่องมาจากสิ่งรอบตัว ซึ่งผู้เขียนอาจจะเอามาจาก
ข่าวสารที่เกิดขึ้น สภาพสังคมปัจจุบัน เหตุการณ์สำคัญ การสร้างโครงเรื่องอีกลักษณะหนึ่งเกิดขึ้นจาก
ที่สถานีโทรทัศน์ หรือผู้อำนวยการผลิตกำหนดความต้องการมาให้ผู้เขียนบทนำไปเป็นแรงบันดาลใจ
ในการสร้างเรื่อง บางกรณีจะมีการกำหนดนักแสดงมาด้วย ซึ่งผู้เขียนบทละครจะต้องนำความต้องการ
เหล่านี้ไปประมวลแล้วจึงนำไปสร้างเนื้อเรื่อง (Story) ให้เหมาะสม หรือเป็นการเขียนโครงเรื่องของ
ละครจากกระแสสังคมความนิยม ความต้องการของผู้ชม
การสร้างตัวละครแบบในบทละครแบบดังเดิม ผู้เขียนจะสร้างตัวละคร โดย
ให้ ตัวเองของเรื่อง (Antagonist) และตัวละครขัดแย้ง (Protagonist) ซึ่งส่วนใหญ่จะมีทุกเรื่องและ
เป็นลักษณะเดียวกัน โดยกำหนดให้ตัวละครขัดแย้งเป็นตัวสร้างอุปสรรคหรือความขัดแย้ง (Conflict)
ให้กับตัวละครเอก ซึ่งจะทำให้บทละครมีความสนุกสนาน และชวนติดตาม ผู้เขียนบทละครมีวิธีการ
สร้างตัวละครได้ 2 รูปแบบ คือ
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1) การเขียนถึงบุคลิกตัวละคร (Characterization) ขึ้นก่อนที่จะ
คิ ด โครงเรื่ อ ง (Plot) หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า “ตั ว ละครนำเรื่ อ ง” (Character Driven) ด้ ว ยการใช้
บุคลิกลักษณะของตัวละครจะเป็นผู้นำเรื่อง กรณีนี้ผู้เขียนบทละครจะถูกกำหนดตัวละครมาให้แล้วแต่
ความต้องการของสถานี
2) การคิดโครงเรื่องก่อนแล้วจึงสร้างตัวละครที่มีความสัมพันธ์กับ
โครงเรื่ อง หรื อที่ เรี ย กว่า “เรื่ องนำตั วละคร” (Plot Driven) โดยให้ โครงเรื่อ งเป็ น ตัว กำหนดการ
กระทำต่าง ๆ ของตัวละครที่จะเกิดขึ้นในเรื่อง
อย่ างไรก็ตามผู้ เขียนบทจะต้องกำหนดเวลา ฉาก และสถานที่ส ำคัญ ให้
สัมพันธ์กับโครงเรื่อง โดยจะถูกกหนดให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวละคร โดยเน้นความ
สมจริงและความเป็นได้ที่จะเกิดขึ้น
การเขียนบทสนทนาของตัวละคร (Dialogue) ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์ใช้
ประสบการณ์จากการได้พบเห็นผู้คนในสาขาอาชีพต่าง ๆ รวมถึงการสังเกตพฤติกรรมของมนุษย์แล้ว
นำมาเขียนเป็นบทสนทนาของตัวละคร ซึ่งส่วนใหญ่ผู้เขียนบทละครมักนำประสบการณ์เหล่านี้มาใช่้
เพื่อให้เกิดความสมจริงของบทสนา แต่อาจหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือ เอกสาร อินเทอร์เน็ต และ
การเข้ า ไปมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมต่ า ง ๆ เพื่ อ นำข้ อ มู ล ที่ ได้ ม าเขี ย นเป็ น บทสนทนาของตั ว ละคร
2.6.2 องค์ประกอบของการเขียนบทละคร
ในการเขียนบทละครโทรทัศน์นั้นประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญหลายประการ โดย องอาจ
สิงห์ลำพอง (2557) ดังนี้
1. เนื้อเรื่อง (Story) หมายถึง เหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้น โดยมีจุดเริ่มต้นและ
ดำเนินไปสู่จุดสิ้นสุด เรื่องอาจจะสั้นเพียงไม่กี่นาที หรืออาจจะยาวไม่รู้จบ (infinity) สิ่งสำคัญในการ
ดำเนินเรื่อง คือปมความขัดแย้ง (conflict) ซึ่งก่อให้เกิดการกระทำ ส่งผลให้เกิดเป็นเรื่องราว
2. แนวความคิด (Concept) เรื่องที่จะนำเสนอมีแนวคิด (idea) อะไรที่สื่อให้ผู้ชม
ได้รับรู้
3. แก่น เรื่อง (Theme) คือ ประเด็นเนื้อหาสำคัญหรือแกนหลัก (main theme)
ของเรื่องที่จะนำเสนอ ซึ่งอาจประกอบด้วยประเด็นรอง ๆ (sub theme) อีกก็ได้ แต่ต้องไม่ออกนอก
แนวความคิดหลัก
4. เค้าโครงเรื่อง (Plot) หรือลำดับเหตุการณ์ที่ผู้แต่งกำหนดไว้ล่วงหน้าว่าจะเขียน
เรื่ องให้ ด ำเนิ น ไปอย่ างไร โดยนำเหตุ การณ์ ต่าง ๆ มาร้อ ยเรียงต่อ กัน ซึ่งแต่ล ะเหตุ การณ์ จะต้ อ ง
เกี่ยวเนื่องมาและต่อเนื่องกันไปจนกว่าเรื่องนั้นจะจบลง
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5. โครงเรื่องขยาย (Treatment) เป็นการเล่าเรื่องลำดับเหตุการณ์อย่างมีเหตุผล
เหตุการณ์ทั้งหมดจะต้องส่งเสริมประเด็นหลักของเรื่องได้อย่างชัดเจน ไม่หลงประเด็น โครงเรื่องจะ
ประกอบด้วยเหตุการณ์หลัก (Main Plot) ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ผู้ประพันธ์ใช้เป็นแกนเรื่องต้นแต่
ต้นจนจบ และเหตุการณ์รอง (Sub Plot) ซึ่งเป็นเหตุการณ์ย่อยที่อาจมีหลายเหตุการณ์แทรกอยู่ใน
โครงเรื่องใหญ่ เพื่อเพิ่มรายละเอียดและช่วยเสริมให้โครงเรื่องใหญ่สมบูรณ์มากขึ้น โดยเหตุการณ์รอง
จะต้องผสมกลมกลืนสอดคล้องกับเหตุการณ์หลัก
6. ตัวละคร (Character) มีหน้าที่ดำเนินเหตุการณ์จากจุดเริ่มต้นไปสู่จุดจบของ
เรื่อ ง ตัว ละครอาจจะเป็ น คน สั ต ว์ สิ่ งของ หรือเป็ น นามธรรมก็ ได้ โดยการสร้างตัว ละครจะต้อ ง
คำนึงถึงภูมิหลังพื้นฐาน ที่มาที่ไป บุคลิกนิสัย ความต้องการ อันก่อให้เกิดพฤติกรรมของตัวละครนั้น ๆ
7. บทสนทนา (Dialogue) เป็นถ้อยคำที่กำหนดให้ตัวละครใช้แสดงโต้ ตอบกัน ใช้
บ่งบอกถึงอารมณ์ ดำเนินเรื่อง และสื่อสารกับผู้ชม
2.6.3 โครงสร้างของละครโทรทัศน์
1. บทเปิดเรื่อง (Exposition) เป็นบทนำเรื่องที่ผู้แต่งจะปูพื้นฐานให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตัวละคร เหตุการณ์ เวลา และสถานที่
2. การผูกปม (Complication) และ การขมวดปม (Rising Action) คือ เรื่องราว
ที่เกิดขึ้นหลังบทเปิดเรื่อง ปัญหาและความขัดแย้งของโครงเรื่องจะค่อย ๆ ปรากฏออกมากให้เห็ น
อย่างเด่นชัด และทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งจุดหักเหของเรื่อง
3. จุดวิกฤต (Crisis) เป็นส่วนหนึ่งของการขมวดปม โดย จุดวิกฤตจึงเกิดได้มากกว่า
ครั้งหนึ่ง แต่เมื่อเรื่องดำเนินมาถึงความตึ งเครียดที่สุดของเรื่องจนเกิดการหักเหเป็นครั้งสุดท้ายก่อน
เรื่องจะจบลง ซึ่งนับเป็นจุดสูงสุดของเรื่อง และเป็นจุดสุดท้ายของช่วงการขมวดปม
4. การแก้ ปม (Falling Action) คื อ ตอนที่เรื่องค่อย ๆ ลดความตึงเครียดลง ซึ่ ง
นำไปสู่ความคลี่คลายของปมปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ ในที่สุด
5. การคลี่ค ลายเรื่อง (Resolution หรือ Denouement) หมายถึง การคลี่คลาย
ปัญหาและความขัดแย้ง เป็นตอนจบหรือตอนสุดท้ายของเรื่อง ทำให้จบเรื่องได้อย่างสมบูรณ์
อย่ างไรก็ ตาม โครงสร้างของละครโทรทัศน์ อาจจะไม่ได้มีค รบ 5 ขั้นตอนเสมอไป
เนื่องจากผู้แต่งสามารถตัดหรือรวบบางขั้นตอนเข้าไว้ด้วยกันได้ด้วยเช่นกัน
ผู้วิจัยได้นำแนวคิดเกี่ยวกับบทละครโทรทัศน์มาใช้ในการพัฒนาแบบแผนวิเคราะห์ตัว
บท (Textual Analysis) ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย
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2.7 แนวคิดเกี่ยวกับตัวละคร
ตัวละคร (character) เป็นสิ่งที่มีบทบาทในการแสดงทั้งในภาพยนตร์ ละคร และซีรีส์ เพื่อให้
ผู้ ช มสามารถเข้าใจในพฤติ กรรมและเรื่องราวทั้ งหมด มี ห น้ าที่ ท ำให้ เรื่อ งราวสามารถดำเนิน ไปสู่
จุดหมายปลายทางได้ ตัวละครจึงเป็นสิ่งที่เข้ามาเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่าง ๆ ของเรื่อง ขณะเดียวกัน
เหตุการณ์เหล่านั้นก็เป็นสิ่งที่ทำให้ตัวละครมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น (Field, 1994 อ้างถึงใน อวิรุทธ์ ศิ
ริโสภณา, 2560)
อย่างไรก็ตามตัวละครมิได้หมายถึงเพียงแต่มนุษย์เท่านั้น หากแต่รวมถึงพวกพืช สัตว์ และ
สิ่ งของด้ ว ย โดยสิ่ งเหล่ านี้ มัก จะมี ก ารแสดงออกซึ่งความมี ชีวิ ต จิ ตใจ หรือ ลั ก ษณะบางประการ
เช่นเดียวกับมนุษย์ได้ (ชุติมา มณีวัฒนา, 2558)
2.7.1 การสร้างตัวละคร
การสร้างตัวละครให้มีเรื่องราวและความซับซ้อนมากเท่าไหร่ ผู้ชมจะยิ่งอยากรู้เรื่องราวชีวิต
ของตัวละครนั้ น มากขึ้น ไปด้วย และทำให้ ผู้ช มเกิดอารมณ์ ร่วมกับตัวละคร ซึ่งผู้ ชมอาจจะรักหรือ
เกลียดตัวละครนั้นก็ได้ ขึ้นอยู่กับรูปแบบการสร้างตัวละครไว้ดังนี้ (เถกิง พันธุ์เถกิงอมร, 2541; ศิว
ภรณ์ หอมสุวรรณ, 2535)
1. สร้างให้สมจริง (Realistic) เป็นการสร้างตัวละครโดยอิงจากพื้นฐานความเป็น
จริงตามธรรมชาติ โดยมีทั้งส่วนดีและส่วนเสียรวมอยู่ในตัวละครเดียวกัน เพราะในชีวิตจริงก็ไม่มีใครที่
มีเพียงส่วนเดียวโดยตลอด แต่ใครจะมีส่วนดีหรือส่วนเสียมากกว่ากัน ก็ขึ้ นอยู่กับปัจจัยด้านพันธุกรรม
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้เขียนอาจจะทำเอาบุคคลคนที่มีตัวตนจริงมาเป็นต้นแบบแก่ตัวละครต่าง ๆ ทั้งนี้
อาจจะหยิบยกมาบางเสี้ยว บางส่วนของชีวิตจริงมาปรุงแต่งและผสานลักษณะของบุคคลหลายคนจน
กลายเป็นตัวละครที่สมบูรณ์
2. สร้างตามอุด มคติ (Idealistic) หมายถึง การสร้างตัวละครโดยใช้อุดมการณ์
ความศรัทธา และค่านิยมความดี เป็นเกณฑ์ โดยตัวละครจะมีลักษณะของการเป็นบุคคลที่มีความดี
งามเกินกว่าความเป็นจริง แต่ตัวละครแนวอุดมคติเหล่านี้ สามารถเป็นเครื่องเตือนสติ กระตุ้นให้เห็น
แบบอย่างการคิด การดำเนินชีวิตของตัวละครเหล่านั้นได้
3. สร้างแบบเหนือจริง (Surrealistic) คือ การสร้างตัวละครมให้เหนือจากความ
เป็น จริง ส่วนมากจะเป็ นในลักษณะการมีพลังพิเศษ เหนือธรรมชาติ มีพฤติกรรมที่มนุษย์ทั่วไปไม่
สามารถทำได้ โดยไม่คำนึงถึงความสมจริงและความสมเหตุสมผล
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4. สร้างแบบฉบับ (Type) เป็นการสร้างตัวละครในลักษณะที่มีนิสัยและพฤติกรรม
คงที่ ไม่ว่าจะปรากฏในเวลาหรือสถานที่ใด ตัวละครเหล่านี้จะเป็นตัวละครมิติเดียว คือ มีบุคลิกเรียบ
ง่ายไม่ซับซ้อน มองเห็นบุคลิกได้เพียงด้านเดียว และมักแสดงพฤติกรรมซ้ำ ๆ อยู่เสมอ
5. สร้า งแบบบุค ลาธิ ษฐาน (Personification) เป็นการสร้างให้ สิ่ งที่ไม่มีตัวตน
กลายเป็นตัวละครที่มีบุคลิกขึ้น สามารถแสดงบทบาทและพฤติกรรม มีอารมณ์ความรู้สึก และอาจจะ
พูดจาได้เหมือนมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น สัตว์ พืช อมนุษย์ เทวดา นางฟ้า ภูติผีปีศาจ ยักษ์ และสิ่งอื่น ๆ
ในธรรมชาติ เช่น ดิน น้ำ ลม ไฟ ก้อนหิน ภูเขา ผลิภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนอาจจะการอธิบาย
สิ่งที่เป็นนามธรรมให้เห็นชัดเป็นรูปธรรมมากขึ้น เช่น กิเลส ตัณหา ราคะ ความดี ความชั่ว
การจะทำให้ผู้ชมสามารถจดจำตัวละคร เสมือนว่ามีตัวตนอยู่จริงในโลก ต้องทำให้ผู้ชมเกิด
ความเชื่อในการกระทำ พฤติกรรม ในเนื้อเรื่องได้อย่างกลมกลืน มีความลุ่มลึกในมิติอารมณ์ สิ่งเหล่านี้
จะช่วยสร้างความเชื่อให้เกิดขึ้นในจิตใจผู้ชมได้ (รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม, 2558)
ขณะที่ Joseph Boggs (1978, อ้างถึงใน อรอุษา อึ๊งษรีวงศ์, 2555 หน้ า 27-28) ได้เสนอ
วิธีการสร้างตัวละครด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้
1. การสร้างตัวละครโดยปรากฏตัวให้เห็นลักษณะภายนอก (Characterization by
Appearance) เช่น ลักษณะท่าทาง รูปร่าง หน้าตา เครื่องแต่งกาย ลักษณะการเคลื่อนไหวของตัว
ละคร ฯลฯ
2. การสร้างตัวละครผ่านทางบทพูดและบทสนทนา (Characterization Through
Dialogue) เป็นการให้ตัวละครเปิดเผยความเป็นตัวตนของตัวละครจากสิ่งที่พูด
3. การสร้ า งตั ว ละครผ่ า นการกระทำภายนอก (Characterization Through
External Action) ตัวอย่างเช่น เมื่อเปิดฉากแรกผู้ชมก็จะพบว่า ตัวละครนางเอกเดินเตะโต๊ะเก้าอี้ ทำ
สิ่งของตกหล่นอยู่ตลอดเวลา การกระทำดังกล่าวเป็นการแนะนำให้รู้จักลักษณะภายนอกของนางเอก
4. การสร้างตัวละครผ่านการกระทำภายใน (characterization through internal
action) การกระทำภายนในของมนุษย์ที่ถูกนำมาใช้สร้างตัวละคร เช่น ความลับ ความคิด จิตนาการ
ความฝัน ความปรารถนา ความทรงจำ ความกลัว เป็นต้น
5. การส้ ร างตั ว ละครผ่ า นปฏิ กิ ริ ย าตั ว ละครอื่ น ๆ (Characterization Through
Reaction of Other Characters) เป็นวิธีการที่ทำให้ตัวละครอื่ น ๆ พูดถึงตัวละครที่ต้องการแนะนำ
ซึ่งเป็นวิธีการจะทำให้ผู้ชม ได้รู้จักกับตัวละครก่อนที่จะมีการปรากฏตัวเสียอีก
6. การสร้ า งตั ว ละครโดยใช้ ลั ก ษณะตรงกั น ข้ า มด้ ว ยการสร้ า งตั ว ละครอื่ น ๆ
เที ย บเคี ย ง (Characterization Through Contrast) ตามหลั ก ทฤษฎี สั ญ วิ ท ยา ความหมาย
ของสัญญะนั้น ๆ จะเด่นชัดมากขึ้น เมื่อมีการวางเทียบสัญญะที่เป็นคู่ตรงข้าม (Binary Opposition)
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ดังนั้นวิธีการสร้างตัวละครอื่น ๆ ที่มีลักษณะตรงกันข้ามแบบขาวดำ เช่น ฝาแฝดที่มีหน้าตาเหมือนกัน
แต่มีลักษณะนิสัยต่างกัน ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งของการสร้างตัวละคร
7. การสร้ า งตั ว ละครโดยใช้ ค วามเกิ ด เลยหรื อ การทำซ้ ำ ๆ (Characterization
Through Caricature and Leitmotif) เพื่ อให้ ค นดู เข้าใจคุ ณ ลั กษณะของตั ว ละครได้ ดี ขึ้ น ก็จ ะมี
วิธีการนำเสนอโดยใช้การวาดภาพล้อเลียนแบบการ์ตูนที่เรียกว่า Caricature ซึ่งจะวาดคุณลักษณะ
บางอย่างให้มากเกินจริง เช่น มีจมูกขนาดใหญ่มาก ๆ โดยวิธีการสร้างตัวละครแบบนี้จะใช้มากในการ
เล่าเรื่องตลก หรือละครประเภทซิตคอม (Sit-Com)
นอกจากนี้ยังมีวิธีการที่เรียกว่า Leitmotif คือ การสร้างประโยค วลี การกระทำบางอย่าง
หรือ ความคิดบางอย่างของตัวละครขึ้นมาแล้วให้ตัวละครพูดหรือทำซ้ำ ๆ จนกลายเป็นคุณลักษณะ
ของตัวละคร เช่น พระเอกในภาพยนตร์เรื่อง Forest Gump จะมีประโยคติดปากว่า “แต่ว่าในเรื่องนี้
ก็มีแง่ดีอยู่แง่หนึ่ง” เป็นต้น
2.7.2 การจำแนกตัวละคร
ตัวละครนี้สามารถแบ่งออกได้หลายประเภท หลายลักษณะ หลายบทบาท ขึ้นอยู่กับรูปแบบ
ของละคร และแนวละครที่นำเสนอ ดังนี้ (ชุติมา มณีวัฒนา, 2558 หน้า 80-81)
2.7.2.1 จำแนกตามความสำคัญของตัวละคร
1. ตัวละครเอก (Main Character / Principal Character) คือ ตัวละครที่
มีบทบาทสำคัญในการดำเนินเรื่อง หรือ ในเหตุการณ์ต่าง ๆ ของเรื่อง (ศิวภรณ์ หอมสุวรรณ, 2535)
กล่าวคือ ถ้าไม่มีตัวละครนี้เรื่องทั้งหมดจะไม่เกิดขึ้น ตัวละครประเภทนี้จึงมีลักษณะเป็น “ตัวละคร
ศูนย์กลาง” (Central Character) (เถกิง พันธุ์เถกิงอมร, 2541) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
- ตัวละครที่นำเสนอแนวคิดหลักของเรื่อง (Protagonist)
- ตัวละครตรงข้ามแนวคิดหลักของเรื่อง (Antagonist)
2. ตัวละครประกอบ (Minor Character / Subordinate Character) คือ
ตัวละครซึ่งมีบทบาทในฐานะส่วนประกอบของการดำเนินเรื่องเท่ านั้น แต่จะต้องมีการกระทำอย่าง
ต่อเนื่องหรือเกี่ยวพันกับตัวละครเอกเพื่อให้เรื่องสามารถดำเนินไปสู่เป้าหมาย โดยอาจจะเป็นการ
กระทำที่สนับสนุนหรือขัดแย้งกับตัวละครเอกก็ได้ เช่น ตัวละครตลก (Comic Character) ตัวละคร
ลูกคู่ (Sidekick Character) เป็นต้น
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2.7.2.2 จำแนกตามลักษณะนิสัยของตัวละคร
1. ตัวละครแบบแบน หรือตายตัว (Flat Character / Type Character)
เป็นตัวละครที่มีลักษณะนิสัยแบบนตายตัว โดยสามารถมองเห็นบุคลิกได้เพียงด้านเดียว โดยตัวละคร
ประเภทนี้มักจะมีลักษณะเด่นเพียงอย่างเดียว กล่าวคือถ้าไม่ดีไปเลย ก็ร้ายสุ ดขั้ว เช่น เจ้าหญิงแสนดี
แม่มดใจร้าย แม่ค้าปากตลาด เป็นต้น
2. ตัวละครแบบกลม หรือมองได้รอบด้าน (Round Character / WellRounded Character) คือตัวละครที่มีความซับซ้อนทางลักษณะนิสัย มีนิสัยเหมือนคนจริง ๆ มีทั้ง
ส่วนดีและส่วนเสียปะปนกันอยู่
2.7.2.3 จำแนกตามบทบาทหรือพัฒนาการของตัวละคร
1. ตัวละครที่ไม่มีพัฒนาการ (Static Character) คือตัวละครที่บุคลิกคงที่ตั้งแต่ต้น
จนจบ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาทางลักษณะนิสัยและความคิด เปิดเรื่องเป็นอย่างไร จบเรื่องก็
ยังคงเป็นเช่นนั้น ส่วนใหญ่มักจะเป็นตัวละครที่ไม่สำคัญ หรือเป็นตั วละครที่สร้างอารมณ์ขันของเรื่อง
รวมถึงตัวละครในละครเด็ก หรือละครแนวสืบสวนด้วย
2. ตั ว ละครที่ มี พั ฒ นาการ (Dynamic Character) เป็ น ตั ว ละครที่ มี ก ารพั ฒ นา
(Develop) หรือมีการเปลี่ยนแปลงนิสัย แนวคิด หรือทัศนคติไป ตามประสบการณ์หรือสภาพจิตใจ
อาจกล่ าวได้ว่าสิ่งแวดล้ อม หรือเรื่องราวในละครทำให้ บุคลิ กภาพของตัวละครแปรเปลี่ ยนไป ซึ่ง
อาจจะเปลี่ ย นแปลงจากไม่ดีมาเป็ นดี หรือจากดีกลายเป็ นร้ายก็ได้ ทั้งนี้ การเปลี่ ยนแปลงเหล่ านี้
ส่วนมากมักเกิดจาก “การค้นพบ” และ “การเรียนรู้” จากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ดำเนินไป และเวลาที่
เปลี่ยนแปลงไป
2.7.3 การวิเคราะห์ตัวละคร
จากการจำแนกตั ว ละครที่ ก ล่ า วไปข้ างต้ น ไม่ ส ามารถระบุ ได้ อ ย่ างเด็ ด ขาดว่ า ตั ว ละคร
ลักษณะใด ประเภทใดดีกว่ากัน ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้กับบริบท และความเหมาะสมในการนำเสนอ
โดยแนวทางในการวิเคราะห์ตัวละครสามารถพิจารณะลักษณะมิติของตัวละครในด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้
2.7.3.1 คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ (Demographic Characteristics)
ตัวละครแต่ ล ะตัว จะมี ลั กษณะทางประชากรศาสตร์ อั นได้แก่ ชื่อ ลั กษณะทางกายภาพ
ลักษณะการดำเนินชีวิต ลักษณะนิสัย ลักษณะทางสังคมที่แตกต่างกันไป ซึ่งสามารถบ่งบอกลักษณะ
ชีวิตภายนอกทั้งหมดของตัวละคร นำไปสู่การมองเห็นการกระทำ บุคลิกภาพ ตลอดจนเหตุการณ์ใน
อดีตที่ส่งผลกระทบต่อตัวละครโดยตรง (อัศวิน ซาบารา, 2551)
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1. ชื่อ (Name) การตั้งชื่อนี้จำเป็นต้องให้มีความเหมาะสมกับบทบาทของ
ตัวละครนั้น รวมถึงสอดคล้องกับแนวของเรื่อง เวลา และสถานที่ด้วย (ฟิลิปดา, 2549) เพราะชื่อตัว
ละครที่ดีควรบ่งบอกตัวตนของตัวละคร เพื่อให้ อยู่ในความสนใจของผู้ช ม หรืออาจกล่าวได้ว่า ชื่อ
สามารถบ่งบอกความหมายแฝงของตัวละครได้นั่นเอง
2. ลั ก ษณ ะท างกายภ าพ (Physical Characteristics) เป็ นลั ก ษ ณ ะ
ภายนอกของตัวละคร อาทิ เพศ รูปร่างหน้าตา ส่วนสูง น้ำหนัก สีผิว สีผม ทรงผม แผลเป็น รอยสัก
ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถเป็นตัวบอกเล่าเรื่องราวที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังชีวิตตัวละครก็เป็นได้ (อัศวิน ซาบารา,
2551)
3. ลักษณะการดำเนินชีวิต (Lifestyle Characteristics) เป็นส่วนที่ทำให้
ตัวละครเกิดการกระทำขึ้น ซึ่งทำให้ผู้ชมเห็นวิถีชีวิตของตัวละคร อันนำไปสู่การเข้าใจเรื่องราวของตัว
ละครเพิ่มมากขึน้ (รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม, 2548) ได้แก่
- อาชีพ คือการสร้างให้ตัวละครมีอาชีพเพื่อการดำรงชีวิต โดยที่มา
ของรายได้เป็นการกำหนดสถานะทางสังคมให้แก่ตัวละคร และส่งผลต่อบุคลิกภาพของตัวละคร เช่น
ตัวละครที่มีรายได้มากมักจะมีรสนิยมการแต่งตัว การรับประทานอาหาร หรือความชอบในสถานที่ที่มี
ความหรูหรา โอ่อ่า ส่ วนตัวละครที่มีรายได้น้อยอาจจะมีรสนิยมเหล่านั้นที่ตรงกันข้าม นอกจากนี้
อาชีพยังเป็นสิ่งที่สามารถระบุได้ถึงที่พักอาศัย ยานพาหนะที่เลือกใช้ ตลอดจนการดำเนินชีวิตอื่น ๆ
อีกด้วย เช่น นักธุรกิจ มีรายได้สูง จึงมีบ้านหลังใหญ่ มีรถคันหรู เป็นต้น
- สถานภาพ เป็นการสร้างให้ตัวละครเป็นบุคคลที่มีสถานภาพ เช่น โสด
สมรส อยู่คนเดียว มีแฟน เป็นหม้าย หย่าขาด เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะทำให้ผู้ชมเข้าใจในเหตุการณ์ที่ตัว
ละครกำลังเผชิญอยู่
- ชีวิตส่วนตัว คือสิ่งที่ตัวละครกระทำในขณะที่อยู่ คนเดียว หรืองานอดิเรก
เช่น ดูโทรทัศน์ ฟังเพลง ออกกำลังกาย ตลอดจนการมีสัตว์เลี้ยง ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้สามารถแสดงให้
เห็นถึงมิติของตัวละครได้มากขึ้น
4. ลักษณะนิ สั ย (Personality Characteristics) คือ สิ่งที่แสดงถึงความประพฤติ
ความรู้สึก และทัศนคติของตัวละคร ซึ่งจะแสดงถึงรายละเอียดความสัมพันธ์และความแตกต่างของตัว
ละคร
5. ลั ก ษ ณ ะท างสั ง คม (Social Characteristics) เป็ นการแสดงถึ ง ลั ก ษ ณ ะ
ความสั มพั น ธ์ระหว่างตัว ละคร ได้แก่ ความสั มพั นธ์กับ คนรัก เพื่อนบ้ าน เพื่ อนร่ว มงาน เพื่อนผู ง
ตลอดจนความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม การศึกษา และศาสนา โดยสิ่งเหล่านี้สามารถสะท้อนลักษณะ
ของตัวละครให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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2.7.3.2 คุณลักษณะทางจิตวิทยา (Psychological Characteristics)
เป็นลักษณะของสภาพจิตใจ ความเชื่อ ทัศนคติ ปรัช ญาทางความคิด ความศรัทธา ศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณี บรรทัดฐานทางสังคม และวิถีประชา โดยลักษณะทางจิตวิทยาเหล่านี้สามารถบ่ง
บอกถึงชีวิตภายในของตัวละคร ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถแสดงผ่านภูมิหลัง ความต้องการ ความขัดแย้ง
การบรรลุเป้าหมาย และการเปลี่ยนแปลงของตัวละคร โดยจะค่อย ๆ ถูกเปิดเผยออกมาทีละนิด
1. ภูมิหลัง (Background) คือเรื่องความเป็นมาของตัวละคร อาจปรากฏผ่านบทพูด
ของตัวละครใดตัวละครหนึ่งในเรื่อง ความฝัน ความนึกคิดของตัวละครเอง หรือแม้แต่การเล่าเรื่อง
ย้อนหลัง (flashback) ซึ่งเหตุการณ์ในอดีตเหล่านี้ล้วนส่งผลมายังพฤติ กรรมและลักษณะนิสัยของตัว
ละครในปัจจุบัน นั่นหมายความอดีตเป็นที่มาของปัจจุบัน และอาจทำให้ผู้ชมจินตนาการไปถึงอนาคต
ที่จะเกิดกับตัวละครได้อีกด้วย (นิวัฒน์ ศรีสัมมาชีพ, 2551)
2. ความต้ อ งการ (Needs) เป็ น สิ่ ง ที่ ตั ว ละครอยากเอาชนะ อยากได้ อยากมี
ต้องการให้ได้มา ซึ่งตัวละครมักมีความต้องการอันพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงมี นั่นคือลำดับขั้นความ
ต้ อ งการจองมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs) คื อ ความต้ อ งการทางกายภาพ ความ
ต้องการความมั่นคงปลอดภัย ความรักและความเป็นเจ้าของ ความเคารพนับถือ และความสมบูรณ์
ของชี วิ ต เมื่ อ มี ค วามต้ อ งการเกิ ด ขึ้ น ตั ว ละครเหล่ านั้ น จะออกเดิ น ทางเพื่ อ ค้ น หาสิ่ งที่ ส ามารถ
ตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้ (พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช, 2546)
3. ความขัดแย้ง (Conflict) เป็นขั้นตอนหลังจากกำหนดความต้องการให้แก่ตัวละคร
ได้เรียบร้อยแล้ว จึงสร้างอุปสรรคให้ตัวละครพยายามแก้ไขปั ญหาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น ยิ่งมีข้อ
ขัดแย้งมาก ตัวละครก็ยิ่งมีอุปสรรคที่รุนแรงมากขึ้น โดยความขัดแย้งที่พบบ่อย คือความขัดแย้งจาก
ความแตกต่ าง (Contrast) ไม่ ว่าจะเป็ น ความขัด แย้ งทางวั ฒ นธรรม ทั ศ นคติ ความเชื่ อ พื้ น ฐาน
ครอบครัว แรงจูงใจสถานะทางสังคม (นิวัฒน์ ศรีสัมมาชีพ, 2551) โดยการสร้างความขัดแย้งให้แก่ตัว
ละครนิยมสร้างเป็นคู่ คือการจับคู่ตัวละครสองฝ่ายให้เกิดความขัดแย้งต่อกันผ่านตัวแปร ซึ่งอาจเป็น
คน สิ่งของ เงิน ฯลฯ อันเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อตัวละครทั้งสองฝ่าย ซึ่งความขัดแย้งนี้มีด้วยกันหลาย
ประเภทดังนี้ (กาญจนา แก้วเทพ, 2553)
- ความขัดแย้งภายในจิตใจ คือ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในใจของตัวละคร
เกิดความสับสน อันนำไปสู่สถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจ เช่น ความรู้สึกขัดแย้งระหว่างการเป็นเพศที่
สามกับค่านิยมในสังคม เป็นต้น
- ความขัดแย้งระหว่างคนกับคน คือ ความขัดแย้งของตัว ละครตั้งแต่ 2 ตัว
ละครที่เกิดปัญหาไม่ลงรอยกัน อันนำไปสู่การปะทะกันทั้งร่างกายและวาจา เช่น ลูกที่เป็นเกย์กับพ่อที่
เป็นทหาร เป็นต้น
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- ความขัดแย้งระหว่างคนกับสังคม คือ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างตัว
ละครกับสังคมโดยรวม เช่น กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ชายขายบริการ เป็นต้น
- ความขัดแย้งระหว่างคนกับพลั งภายนอก คือ ความขัดแย้งระหว่างตัว
ละครกับสภาพแวดล้อม เช่น คนกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น
4. การบรรลุ เป้ า หมาย (Goal) เป็ น การเกี่ ย วโยงกั น ระหว่า ง 3 สิ่ ง ได้ แ ก่ ความ
ต้องการ ความขัดแย้ง และเป้าหมายของตัวละคร เมื่อมีความต้องการเกิดขึ้น สิ่งที่ตามมาก็คือความ
ขัดแย้ง และหากกำจัดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ก็จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของตัวละคร
5. การเปลี่ยนแปลง คือการเปลี่ยนแปลงของบทละคร ว่าตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องตัว
ละครมีทิศทางในการเปลี่ยนแปลงไปในทางใด เปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด และเปลี่ยนแปลงไป
อย่างไร หรือตัวละครนั้น ๆ อาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยก็ได้
อย่างไรก็ตาม นพมาส แววหงส์ (2562) ได้สรุปหลักการณ์วิเคราะห์ตัวละครโดยพิจารณาจาก
ลักษณะต่าง ๆ ของตัวละคร ดังนี้
1. รูปลักษณ์ภายนอก หมายถึง รูปร่างหน้าตา เพศ อายุ ความสูง สีผิว อากัปกิริยา
ต่าง ๆ
2. สถานะทางสังคม หมายถึง อาชีพ ฐานะ ความเชื่อทางศาสนา ความเกี่ยวพันใน
ครอบครัว สังคม และสิ่งแวดล้อม
3. จิตวิทยา ซึ่งรวมถึงภูมิหลังที่มีส่วนกำหนดนิสัยใจคอ ทัศนคติ ความปรารถนา
ส่วนลึก ความชอบ ความเกลียด
4. คุ ณ ธรรม หมายถึ ง สำนึ ก และความละอายต่ อ บาป ความยุ ติ ธ รรม ความ
รับผิดชอบชั่วดี
2.7.4 การค้นหาตัวละคร
อีกหนึ่งวิธีที่สามารถวิเคราะห์ตัวละครได้ นั้นสามารถทำผ่านการค้นหาตัวละครโดย
การศึกษาชีวิตภายในและภายนอกของตัวละคร เพื่อรับรู้ความต้องการและการกระทำต่าง ๆ ของตัว
ละคร ดังนี้ (องอาจ สิงห์ลำพอง, 2557 หน้า 139 – 140)
2.7.4.1 ชีวิตภายในตัวละคร
เป็ น ชีวิตในส่วนที่มองไม่เห็ น เป็นภูมิห ลัง (Background) ตัวละครนั้น ๆ
เริ่มตั้งแต่เกิดจนกระทั่งจุดเริ่มเรื่อง ซึ่งเป็นกระบวนการที่ตัวละครพัฒ นาตัวขึ้นเป็นรูปร่างเรียกว่า
“Backstory” หรือ “Exposition” คือ การปูเรื่องที่ข่วยอธิบายให้ผู้ชมทราบว่าทำไมตัวละครนั้น ๆ
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ถึงมีแรงจูงใจในการกระทำและต้องการบรรลุคว้ามต้องการนั้น ๆ เช่น เพศ อายุ ภูมิลำเนา จำนวนพี่
น้อง การศึกษา ครอบครัว ชีวิตในวัยเด็ก
2.7.4.2 ชีวิตภายนอกตัวละคร
เป็นชีวิตของตัวละครที่รับรู้ได้ตั้งแต่ฉากแรกของละครโทรทัศน์ โดยมีข้อมูล
ตัวละครในเชิงประจักษ์อย่างชัดเจน โดยสามารถหาชีวิตภายนอกจากประเด็นเหล่านี้ เช่น เป็นใคร
อาชีพ การดำเนินชีวิต ความปรารถนา ความต้องการในชีวิต

ภาพที่ 2.8 การค้นหาตัวละคร
แหล่งที่มา: องอาจ สิงห์ลำพอง, 2557: 139-140.
2.7.5 การตีความตัวละครผ่านการนำเสนอรูปแบบต่าง ๆ
นอกจากจะศึกษาจากมิติต่าง ๆ ของตัว ละครแล้ว ยังสามารถจะวิเคราะห์และตีความตัว
ละครผ่านจากการทำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ โดย ชุติมา มณีวัฒนา (2558 หน้า 82) ได้สรุปไว้ดังนี้
1. คำบรรยายของนักเขียน นักเขียนบางคนจะบรรยายภาพตัวละครไว้อย่างละเอียด
และชัดเจน ในขณะที่บางคนอาจจะไม่ได้บรรยายเอาไว้เลย เมื่อนำมาทำเป็นละครหรือซีรีส์ คำบรร
บายเหล่านี้จึงถูกสะท้อนออกมาในรูปแบบของลักษณะภายนอกของตัวละครที่ผ่านการถ่ายทอดโดย
นักแสดง
2. คำพูดของตัวละคร สิ่งที่ตัวละครพูดจะบ่งบอกถึงตัวตน บุคลิกลักษณะ ความคิด
ทัศนคติ ท่าทีและความเชื่อของตัวละคร อย่างไรก็ตามต้องพึงระวัง เพราะในสิ่งที่ตัวละครพูดนั้น
อาจจะไม่ได้เป็นจริงเสมอไป ขึ้นอยู่กับบริบทด้วย
3. คำพูดของตัวละครอื่น สิ่งที่ตัวละครพูดอื่นถึงตัวละครนั้น ๆ จะเป็นการช่วยขยาย
ความให้ทราบถึงตัวละครนั้น ๆ ได้ เพราะในบางครั้งตัวละครอื่น ๆ สามารถมองได้อย่างเป็นกลาง
เนื่องจากตัวละครที่พูดอะไรเกี่ยวกับตนเองนั้นอาจใช้ทัศนะที่เป็นอัตวิสัยเกินไป
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4. การกระทำของตัวละคร บางครั้งสิ่งที่ตัวละครทำอาจจะขัดกับส่ิงที่พูด ดังนั้นจึง
ต้องอาศัยการกระทำของตัวละครเข้าช่วยในการวิเคราะห์ตัวละครด้วย
เถกิง พันธุ์เถกิงอมร (2541) กล่าวว่า กลวิธีการสร้างแรงจูงใจและการหาทางออกให้ตัวละคร
มีความสำคัญต่อการดำเนินเรื่องและการปิดเรื่อง ซึ่งมีความสอดคล้องกับโครงเรื่อง และสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ปรากฏในแก่นเรื่องหรือไม่
สำหรั บ หลั ก การเบื้ อ งต้ น ในการสร้า งแรงจู งใจและหาทางออกให้ ตั ว ละครก็ คื อ จะต้ อ ง
สมเหตุสมผล โดยยึดบุคลิกลักษณะของตัวละครเป็นหลัก เพราะการหาทางออกของคนขึ้นอยู่กับ
บุคลิกนิสัยพื้นฐาน ทำให้แต่ละบุคคลมีการแก้ไขปัญหาแตกต่างกันออกไป แม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์
เดียวกันก็ตาม
จากแนวคิดการวิคราะห์ ตัวละครที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้วิจัยจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ ห า
คุณลักษณะ พัฒนาการ ทัศนคติ ของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย โดยนำแนวคิดต่างมาประยุกต์ใช้
ในการวิเคราะห์ตัวละครทั้งคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ และด้านจิตวิทยา ตลอดจนพฤติกรรม
การแสดงออกของตัวละคร
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2.8 กรอบแนวคิด
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บทที่ 3
ระเบียบวิจัย
การศึกษา “การประกอบสร้างตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย” เป็นการศึกษา เป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Quantitative Research) เพื่อศึกษาถึงการประกอบสร้างตัวละครชายรักชายในซีรีส์
วาย และการให้ความเห็นกลุ่มผู้ชมที่มีต่อตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย ซึ่งผู้จัดทำได้ทำการวิเคราะห์
เนื้อหาเชิงคุณภาพ โดยใช้การวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) และใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) มีลำดับขั้นตอน ดังนี้
3.1 รูปแบบการวิจัย
3.2 ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.4 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือ
3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล

3.1 รูปแบบการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) เพื่อมุ่ง
หาว่าภาพสะท้อนตัวตนของตัวละครชายรักชายที่ ปรากฏในซีรีส์วายไทย ถูกประกอบสร้างขึ้นมาใน
ลักษณะใด รวมถึงผู้ชมที่เป็ นกลุ่มชายรักชายมีการให้ความเห็นของกลุ่มชายรักชายที่มีต่อเหล่าตัว
ละครชายรักชายที่ ถูกสร้างผ่ านซีรี ส์ เหล่านั้นอย่างไร โดยทำการศึกษาจากซีรีส์ วายในช่วงปี พ.ศ.
2558 - 2562 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ซีรีส์วายเริ่มได้รับความนิยมและเป็นกระแสในวงกว้าง จำนวนทั้งสิ้น
10 เรื่อง และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กลุ่มผู้ชมที่เป็นชายรักชายจำนวน 15 คน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 3.1 วิธีที่ใช้ในการวิจัย
ปัญหานำวิจัย
1. การประกอบสร้างตัวละครชายรัก
ชายในซีรีส์วาย

เครื่องมือ

แนวคิด ทฤษฎี

การวิเคราะห์ตัวบท การประกอบสร้างความเป็นจริงทาง
(Textual Analysis) สังคม, แนวคิดเรือ่ งเพศ, แนวคิด
เกี่ยวกับกลุ่มชายรักชายและการ
ปรากฏตัวของกลุ่มชายรักชายในสื่อ
ไทย, แนวคิดเกี่ยวกับซีรีส์วาย
2. ลักษณะของตัวละครชายรักชายในซี การวิเคราะห์ตัวบท การประกอบสร้างความเป็นจริงทาง
(Textual Analysis) สังคม, แนวคิดเรื่องเพศ, การ
รีส์วายเป็นอย่างไร
พัฒนาอัตลักษณ์ของชายรักชาย,
แนวคิดเกี่ยวกับบทละครโทรทัศน์,
แนวคิดเกี่ยวกับตัวละคร
3. ผู้ชมที่เป็นกลุ่มชายรักชายมีการ
การสัมภาษณ์แบบ การประกอบสร้างความเป็นจริงทาง
ตีความ อ่านความหมาย และมีทัศนคติ เจาะลึก (In-depth สังคม, แนวคิดเกี่ยวกับตัวละคร,
ต่อตัวละครชายรักชายในซีรีส์ เหมือน Interview)
การพัฒนาอัตลักษณ์ของชายรักชาย,
แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มชายรักชายและ
หรือแตกต่างกันอย่างไร
การปรากฏตัวของกลุ่มชายรักชายใน
สื่อไทย, แนวคิดเกี่ยวกับซีรีส์วาย
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3.2 หน่วยวิเคราะห์
การศึกเรื่อง “การประกอบสร้างตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย” ผู้วิจัยได้จำแนกผู้ให้ข้อมูล
สำคัญออกเป็น 2 ส่วน โดยในส่วนแรกจะเป็นการศึกษาจากซีรีส์วาย และ ส่วนที่สองเป็นการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างผู้ชมที่เป็นกลุ่มชายรักชาย ดังนี้
3.2.1 ซีรีส์วาย……………………
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) จากซีรีส์วาย
ในช่ ว งปี พ.ศ. 2558 - 2562 จำนวนทั้ ง สิ้ น 10 เรื่ อ ง ซึ่ งได้ ท ำการเลื อ กซี รี ส์ แ บบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) โดยเลือกจากซีรีส์ที่เป็นกระแส และเป็นที่พูดถึงบนสื่อออนไลน์ จนทำให้เกิด
งานแฟนมีทติ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้นักแสดงได้รับการคัดเลือกเป็นพรีเซ็นเตอร์
สินค้า หรือได้รับรางวัลจากสถาบันต่าง ๆ ตามมา โดยได้ทำการศึกษาจากการรับชมซีรีส์วายประกอบ
ไปด้วย
ตารางที่ 3.2 รายชื่อซีรีส์วายที่ใช้ในการศึกษา
ลำดับ
ชื่อซีรีส์
ปี
เหตุผลที่เลือก
1 Love Sick The Series
2557 - 2558 - เป็นจุดเริ่มต้นของยุคซีรีส์วาย
รักวุ่น วัยรุ่นแสบ
- เป็นซีรีส์วายเรื่องแรกที่ออกอากาศบน
ฟรีทีวี
-นั ก แสดงมี แ ฟนคลั บ เป็ น จำนวนมาก
สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
- มีการจัดงานแฟนมีทติ้งในประเทศไทย
ถึง 2 ครั้ง
- ประสบความสำเร็จจนต้องมีซีรีส์ภาคต่อ
แ ล ะ ซี รี ส์ ต อ น พิ เศ ษ “ REMINDERS
เพราะคิดถึง”
- ได้ รั บ การเสนอชื่ อ เข้ า ชิ ง และได้ รั บ
รางวัล ในฐานะ “คู่ จิ้น ” จากเวที ต่ าง ๆ
มากมาย
2 SOTUS The Series
2559 – 2561 - จุดที่ทำให้ซีรีส์วายและนิยายวายขึ้นมา
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ลำดับ

3

4

ชื่อซีรีส์
พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง/
SOTUS S the Series

ปี

เหตุผลที่เลือก
อยู่บนดินและขยายไปเป็นวงกว้าง จนทำ
ให้นิยายวายช่วงหนึ่งมีแต่เรื่องของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์
- แจ้งเกิดนักแสดงนำ กลายเป็นคู่จิ้นแถว
หน้ าของวงการบั น เทิ ง และเป็ น พรีเซ็ น
เตอร์สินค้ามากมาย
- กวาดรางวัลมาแล้วมากมาย
- ติ ด เทรนด์ ท วิ ต เตอร์ อั น ดั บ 1 ของ
ประเทศไทยทุ ก ครั้ งที่ มี การออกอากาศ
แม้จะเป็นการออกอากาศซ้ำก็ตาม
- เรตติ้งสามารถขึ้นสูงเป็นอันดับหนึ่งของ
ซีรีส์วายจนถึงปัจจุบัน
- จั ด งานแฟนมี ท ติ้ ง ทั้ ง ในประเทศไทย
ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออก และเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้มากกว่า 20 ครั้ง
- แฟนคลั บ เรี ย กร้ อ งให้ มี ภ าคต่ อ จนมี
ตอนพิ เศษ “#อาทิ ต ย์ก้ อ งภพ” ซึ่ งเป็ น
ส่ ว นหนึ่ ง ของ “OURSKYY” อยากเห็ น
ท้องฟ้าเป็นอย่างวันนั้น
Make It Right the Series 2559 - 2560 - ซีรีส์ได้รับความนิยมอย่างสู ง จนมีการ
รักออกเดิน
สร้างภาคต่ อ และตอนพิเศษ “Make It
Live on the Beach รักจะออกเดิน”
- ติ ด เทรนด์ ท วิ ต เตอร์ ทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก าร
ออกอากาศ
- จัดงานแฟนมีทติ้งทั้งในและต่างประเทศ
เช่น มาเลเซีย เกาหลีใต้
-แจ้งเกิดนักแสดงนำ มีแฟนคลับเหนียว
แน่นมาจนถึงปัจจุบัน
Together with Me
2560 - 2561 - ประสบความสำเร็จจนต้องมีซีรีส์ภาคต่อ
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ลำดับ

ชื่อซีรีส์
อกหักมารักกับผม/
Together with Me the
Next Chapter

ปี

5

Kiss Me Again the 2561
Series จู บ ให้ ได้ ถ้ า นายแน่
จริง

6

อาตี๋ของผม

2561

เหตุผลที่เลือก
- เป็ น ซี รี ส์ ว ายเรื่ อ งแรกที่ อ อกอากาศ
เฉพาะทาง LINE TV เท่านั้น
- ติ ด เทรนด์ ท วิ ต เตอร์ ทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก าร
ออกอากาศ
- จัดงานแฟนมีท ติ้งไปทั่ วภู มิภ าคเอเชี ย
ตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เช่น จีน ฟิลิปปินส์
- แจ้ งเกิ ด นั ก แสดงนำ และมี แ ฟนคลั บ
เหนียวแน่นจนถึงปัจจุบัน
- ซีรีส์ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก
จนต้องมีการสร้างภาคแยกในชื่อ “Dark
Blue Kiss จูบสุดท้าย เพื่อนายคนเดียว”
ออกมาเพื่อสานต่อความสำเร็จ ซึ่งมีพี ท
เก้าเป็นคู่หลัก
- ทุกครั้งที่ซีรีส์ออกอากาศ #เตนิว #พีท
เก้า สามารถขึ้นอันดับเทรนด์ทวิตเตอร์ใน
ประเทศไทย
- แจ้งเกิดนักแสดงนำ จนกลายเป็นคู่จิ้น
แถวหน้าของวงการ และถูกนำไปต่อยอด
เป็นรายการออนไลน์ “กินกันกับเตนิว”
ตลอดจนเป็นพรีเซ็นเตอร์สินค้าหลายตัว
- จัดงานแฟนมีท ติ้งไปทั่ วภู มิภ าคเอเชี ย
ตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เช่ น จี น ไต้ ห วั น ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ เกาหลี ใ ต้
พม่า
- เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ “OURSKYY อยาก
เห็นท้องฟ้าเป็นอย่างวันนั้น” ตอน “#พีท
เก้า”
- ทุกครั้งที่ซีรีส์ออกอากาศ สามารถขึ้นเท
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ลำดับ

ชื่อซีรีส์

7

บั ง เ อิ ญ รั ก Love by 2561
Chance

8

เขามาเชงเม้ ง ข้ า ง ๆ หลุ ม 2562
ผมครับ

ปี

เหตุผลที่เลือก
รนด์ทวิตเตอร์เสมอ
- เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ “OURSKYY อยาก
เห็นท้องฟ้าเป็นอย่างวันนั้น ” ตอน “#ตี๋
หมอก”
- เป็ น ส่ วน ห นึ่ งของงาน แฟ น มี ต ติ้ ง
“OURSKYY” ร่ ว มกั บ นั ก แสดงนำซี รี ส์
วายเรื่องอื่น ๆ ที่จัดขึ้นทั้งในประเทศไทย
และต่างประเทศ
- แจ้งเกิดนักแสดงนำให้ เป็นที่ รู้จักในวง
กว้าง
- ซีรีส์ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก
จนต้องมีการสร้างภาคต่อ
- ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ประเทศไทยทุกครั้ง
ที่มีการออกอากาศ
- จั ด งานแฟนมี ท ติ้ งทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น เกาหลีใต้
- แจ้งเกิดนักแสดงนำ และได้เป็นพรีเซ็น
เตอร์สิ น ค้ า ต่ า ง ๆ ตลอดจนถู ก ต่ อ ยอด
เป็นวงดนตรีที่ชื่อว่า “TEMPT”
- #เชงเม้ง (ตามด้วย ep) ติดเทรนด์ทวิต
เต อ ร์ ป ร ะ เท ศ ไท ย ทุ ก ค รั้ งที่ มี ก า ร
ออกอากาศ ทั้งการออกอากาศครั้งแรก
และการออกอากาศซ้ำ
- ได้ รั บ รางวั ล จากหลายสถาบั น เช่ น
LINETV คม ชัด ลึก อวอร์ด
- มี ง านแฟนมี ท ติ้ ง ที่ ป ระเทศจี น และ
ไต้หวัน
- ได้รับคำวิจารณ์ไปในทางบวกจากสำนัก
ข่าวต่าง ๆ
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ลำดับ
ชื่อซีรีส์
9 ทฤษฎีจีบเธอ

10

2 Moons the Series
เดือนเกี้ยวเดือน 2

ปี
2562

2562

เหตุผลที่เลือก
- ทุกครั้งที่มีการออกอากาศ #ทฤษฎีจีบ
เธอ (ตามด้วย ep นั้น ๆ) สามารถติดเท
รนด์ทวิตเตอร์อันดับ 1 ทั้งในประเทศไทย
และเทรนด์โลก
- ซีรีส์ที่มียอดวิวสูงสุดใน LINE TV ของปี
2562
- นักแสดงได้เป็นพรีเซ็นเตอร์ของสิ นค้า
มากมาย และถูกต่อยอดมาเป็นรายการ
ออนไลน์ “รักหลับกับอ๊อฟกัน”
- บัตรงานแฟนมีทครั้งแรกในประเทศไทย
หมดภายใน 5 นาที
- แจ้งเกิดนักแสดงนำป็นพรีเซ็นเตอร์ของ
สินค้ามากมาย
- ถูกต่อยอดมาเป็นรายการ “เที่ยวเกี้ยว
เดือน” และประกาศสร้างซีซั่น 3
- จั ด งานแฟนมี ท ติ้ ง ทั้ ง ในประเทศไทย
และต่างประเทศทั้งในเอเชียและยุโรป
- นักแสดงถูกต่อยอดมาเป็นศิ ลปิ นบอย
แบนด์วง “OXQ”
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1. Love Sick the Series รักวุ่น วัยรุ่นแสบ

ภาพที่ 3.1 ใบปิด Love Sick the Series รักวุ่น วัยรุ่นแสบ
แหล่งที่มา: Hessa, 2016
ผู้กำกับ:
นักแสดงนำ:
จำนวนตอน:
ออกอากาศ:
เนื้อเรื่องย่อ:

ราชิต กุศลคูณสิริ (ซีซั่น 1), ดนพ ธนินศิรประภา (ซีซั่น 2)
ณวัชร์ พุ่มโพธิงาม (ไวท์) รับบท ปุณณ์
ชลธร คงยิ่งยง (กัปตัน) รับบท โน่
12 ตอน (ซีซั่น 1), 36 ตอน (ซีซั่น 2)
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์น ไนน์ (ออกอากาศครั้งแรก)
LINE TV/ Netflix (ออกอากาศซ้ำ)
ซีซั่น 1

เพราะวัย รุ่น "ผ่ าน" อะไรมาเยอะ ชี วิต วัยรุ่น จึงน่ าสนใจ มี อะไรให้ ได้ พู ด Love Sick The
Series รักวุ่น วัยรุ่นแสบ นำเสนอเรื่องราวแสบๆ วุ่นๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนชายล้วนหญิงล้วนรั้วติดกัน
ปุณณ์ คือหนุ่มหล่อเลขาสภานักเรียน มีแฟนเป็นสาวสวยดาวคอนแวนต์ชื่อเอม โน่ ประธาน
ชมรมดนตรีจอมกวน ถูกยูริสาวน้อยลูกครึ่งญี่ปุ่นจากฝั่งคอนแวนต์ มโนว่าเป็นแฟนตัวเอง โดยทั้งเอม
และยูริเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกัน วันหนึ่งงบซื้อกลองของชมรมดนตรีถูกตัด ทำให้โน่ต้องเดินเข้าห้องสภา
นักเรียนเพื่อขอให้ ตรวจสอบงบใหม่ ที่นั่นโน่ได้พบปุณ ณ์ ทั้งคู่เจรจากัน โน่ขอให้ปุณณ์ช่วย ปุณณ์
รับปากแต่มีข้อแม้ว่า โน่ต้องมาเป็นแฟนปุณณ์ โน่เกิดอาการงง ไปไม่เป็น ต่อจากนี้คือจุดเริ่มต้นของ
ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กชายสองคน ที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ มิตรภาพ และรอยน้ำตา
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หลากหลายเรื่ อ งรั ก วุ่ น ๆ กำลั ง จะเกิ ด ขึ้ น อย่ า ลื ม นะว่ า เราทุ ก คนก็ เคย "ผ่ า น" วั ย นี้ ม า
เพราะฉะนั้นเรารู้ว่ามันไม่ธรรมดาแน่นอน
เนื้อเรื่องย่อ:

ซีซั่น 2

หลังจากที่โน่กับปุณณ์ตกลงใจจะกลับไปเป็นเพื่อนกัน ซีซั่นนี้ทั้งคู่กลับมาอีกครั้งในฐานะเพื่อน
ที่เข้าใจกันและกัน
ท่ามกลางบรรยากาศโรงเรียนฟรายเดย์ทั้งโรงเรียนต่างยุ่งกับงานบอลประเพณีครั้งใหญ่ที่กำลัง
จะจัดขึ้น งานบอลครั้งนี้ นอกจากจะเป็นงานแห่งเกียรติยศแล้ว ยังเป็นงานที่จะพิสูจน์ความสามารถ
ของแก๊งนางฟ้าในฐานะเชียร์ลีดเดอร์อีกด้วย
หลังจบงาน โน่ ปุณณ์ และเพื่อน ๆ ไปฉลองกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง ที่นั่นโน่ได้เจอกับกอล์ฟ
ศิ ษ ย์ เก่ า ฟรายเดย์ ค อลเลจ ผู้ ม าพร้ อ มกั บ ความลั บ บางอย่ า งของเอมที่ โน่ แ ทบไม่ อ ยากเชื่ อ แต่
สุดท้ายโน่ก็ต้องเผชิญหน้ากับความจริงข้อนั้นด้วยตนเองที่หัวหิน ซึ่ งทั้ง โน่ปุณณ์ เอม และยูริไปเที่ยว
ด้วยกัน ทำให้โน่น้ำท่วมปาก ด้วยไม่รู้จะบอกปุณณ์ยังไง
กลับจากหัวหิน โน่ยังต้องหัวหมุนกับงาน Live Contest ที่ชมรมดนตรีเป็นเจ้าภาพ ในรอบ
คัดเลือก เอิ้นได้ทำบางอย่างที่สะกิดใจทั้งโน่และปุณณ์ให้สงสัยถึงความรู้สึกแท้จริงที่เอิ้นมีต่อโน่
วันหนึ่งที่บ้านโน่ เพื่อน ๆ โน่พากันมาถล่มจัดปาร์ตี้สุกี้กัน โดยมีปุณณ์ตามมาด้วย และบังเอิญรู้
ความจริ งของเอมเข้าในที่ สุ ด โน่ พ ยายามอยู่เคียงข้างปุณ ณ์ ให้ กำลั งใจปุ ณ ณ์ โดยปล่ อ ยให้ ปุ ณ ณ์
ตัดสินใจจัดการเรื่องทั้งหมด สุดท้ายทั้งปุณณ์และเอมก็ต้องปิดฉากความรักลง หลังเลิกกับเอมแล้ว ทั้ง
ปุณณ์และโน่ก็ยังคงสภาพความเป็นเพื่อนเอาไว้
กระทั่งวันหนึ่งที่โน่ต้องไปเล่นดนตรีในงาน Open House ของโรงเรียนคอนแวนต์ และมีสาว
ๆ พยายามเข้าหามากมาย ทำให้ปุณณ์ตัดสินใจขอคบโน่ หากแต่การคบกันของทั้งคู่กลับเป็นแบบหลบ
ๆ ซ่อน ๆเนื่องจากโน่ไม่ต้องการบอกใครจนมีปากเสียงกันบ่อยครั้ง ในที่สุดโน่ก็ถามตัวเองว่าทำไม
และได้คำตอบว่านั่นเป็นเพราะตนเองยังไม่ได้เคลียร์กับยูรินั่นเอง โน่จึงตัดสินใจบอกยูริว่ามีคนที่ชอบ
แล้ว ยู ริเสียใจมาก แต่ก็เข้าใจ และตั้งใจจะเป็นเพื่อนโน่ต่อไป จนกระทั่งบังเอิญไปเห็นภาพโน่กับ
ปุณณ์ที่อยู่ด้วยกันเข้า ทำให้ยูริเข้าใจว่าคนที่โน่ชอบคือใคร ยูริรับไม่ได้ และเลิกคบโน่ในที่สุด
ปุณณ์และโน่คบกันต่อไป แต่กลับมีปัญหาใหญ่รออยู่ นั่นคือพ่อของปุณณ์ที่เริ่มระแคะระคาย
ว่าปุณณ์มีแฟนและต้องการรู้ว่าแฟนปุณณ์คือใคร ปุณณ์กับพ่อมีปากเสียงกันยกใหญ่ทำให้โน่ไม่สบาย
ใจเป็นอย่างมาก จนปุณณ์ต้องตัดสินใจทำอะไรบางอย่าง
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2. SOTUS the Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง (ซีซั่น 1) / SOTUS S the Series (ซีซั่น 2)

ภาพที่ 3.2 ใบปิดซีรีส์ SOTUS the Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
แหล่งที่มา: LINE TV, 2559
ผู้กำกับ:
นักแสดงนำ:
จำนวนตอน:
ออกอากาศ:

เนื้อเรื่องย่อ:

ผดุง สมาจาร (ซีซั่น 1), ผดุง สมาจาร และ พงศ์พิสิฐ บทศรี (ซีซั่น 2)
ปรัชญา เรืองโรจน์ (สิงโต)
รับบท ก้องภพ
พีรวัส แสงโพธิรัตน์ (คริส)
รับบท อาทิตย์
16 ตอน (ซีซั่น 1), 13 ตอน (ซีซั่น 2)
ช่องวัน (ซีซั่น 1 ออกอากาศครั้งแรก) จีเอ็มเอ็ม 25 (ซีซั่น 2 ออกอากาศครั้งแรก)
LINE TV/ Netflix (ออกอากาศซ้ำ)
ซีซั่น 1

เรื่องราวระหว่าง 'ก้องภพ' เด็กปีหนึ่งผู้ไม่ชอบและเข้าใจในระบบนี้ เท่าไหร่นัก ได้เกิดการปีน
เกลียว 'อาทิตย์' เฮดว้ากปีสามสุดโหด จึงเกิดเป็นความขัดแย้งระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องเข้า แต่ในความ
ขัดแย้งนั้น ความสัมพันธ์ระหว่าง อาทิตย์ และ ก้องภพ ก็ได้ก่อขึ้นเงียบๆ ในใจของทั้งสองอย่างไม่รู้ตัว
เนื้อเรื่องย่อ: ซีซั่น 2
เรื่องราวความรักที่เติบโตขึ้นของอาทิตย์และก้องภพ ภายใต้สถานภาพที่เปลี่ยนแปลงไป จาก
น้องใหม่ปีหนึ่ง ก้าวสู่การเป็นพี่ว้าก และจากพี่ว้าก ก้าวสู่การเป็นน้องใหม่ในที่ทำงาน ความรักของ
พวกเขาทั้งสองจะดำเนินต่อไปอย่างไร ติดตามได้ใน SOTUS S the Series
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3. Make It Right the Series รักออกเดิน

ภาพที่ 3.3 ใบปิด Make It Right the Series รักออกเดิน
แหล่งที่มา: Drama Wiki, 2016

ภาพที่ 3.4 ใบปิด Make It Right the Series รักออกเดิน 2
แหล่งที่มา: LINE TV, 2017
ผู้กำกับ:
นักแสดงนำ:
จำนวนตอน:

ราชิต กุศลคูณสิริ, ดนพ ธนินศิรประภา,
ศิวัจน์ สวัสดิ์มณีกุล, และ ธนะมินทร์ วงษ์สกุลพัชร์
กฤตภัค อุดมพานิช (บูม)
รับบท ธีร์
ภีมพล พาณิชย์ธำรง (พีค)
รับบท ฟิวส์
16 ตอน (ซีซั่น 1), 13 ตอน (ซีซั่น 2)
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ออกอากาศ:

ช่อง 9 MCOT HD (ซีซั่น 1 ออกอากาศครั้งแรก) LINE TV (ซีซั่น 2)
LINE TV (ซีซั่น 1 ออกอากาศซ้ำ)
เนื้อเรื่องย่อ: ซีซั่น 1
ฟิวส์ (พีค-ภีมพล พาณิชย์ธำรง) เด็กหนุ่มวัยใสมัธยมปลาย ชั้น ม.5 ที่ได้คบกับ จีน (ต้นสนบัณยหา เกตุเกิด) สาวสวยวัยใส แต่อยู่มาวันหนึ่ง ฟิวส์ก็ได้รู้ว่าจีน แฟนสาวของเขานั้นแอบนอกใจ ทำ
ให้เขารู้สึกตกใจจนไม่กล้าที่จะคุยกับจีน จนเป็นสาเหตุที่ทำให้ฟิวส์ตัดสินใจไปงานปาร์ตี้เลี้ยงส่งเพื่อน
เพื่อดื่มให้กับความล้มเหลวในความรักของตัวเอง ในคืนนั้น ทุกคนเมาไม่ได้สติกันหมด ยกเว้น ธีร์
(บูม-กฤตภัค อุดมพานิช) เพื่อนร่วมห้องสมัยมัธยมต้นของฟิวส์ เขาจึงอาสาพาฟิวส์ไปส่งที่บ้าน ด้วย
ฤทธิ์แอลกอฮอล์ ทำให้เด็กผู้ชายทั้งสองที่เป็นแค่เพื่อนห่างๆ กลับขาดสติ และมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกัน
เพียงแค่ชั่วข้ามคืนเดียว และนั่นก็ทำให้ทุกอย่างของเขาทั้งสองคนเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล
เนื้อเรื่องย่อ: ซีซั่น 2
ธีร์ (บูม กฤตภัค อุดมพานิช) ตัดสินใจออกปากขอย้ายไปอยู่ที่บ้าน ฟิวส์ (พีค ภีมพล พาณิชย์
ธำรง) สักระยะ ที่ธีร์ทำแบบนี้พราะ ธีร์ อยากพิสูจน์ความรู้สึกที่ฟิวส์มีต่อเขาและความรู้สึกที่เขามีต่อ
ฟิวส์เช่นกัน แต่การตัดสินใจครั้งนี้ มีเรื่องราวมากมายที่เขาต้องแบกรับและแลกกับการตัดสินใจครั้งนี้
เมื่อ ซีส (ฟิล์ม ณัฐภัทร สกุลเลิศผาสุข) เพื่อนเก่าของธีร์ปารากฏตัวขึ้น ทำให้ฟิวส์เกิดคำถามต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่าง ธีร์และ ซีส หรือว่า จีน (ต้นสน บัณยดา อินทาปัจ) จะเป็นคนที่ฟิวส์มีความรู้สึก
ดีด้วยอย่างแท้จริง
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4. Together with Me อกหักมารักกับผม (ซีซั่น 1) / Together with Me the Next
Chapter (ซีซั่น 2)

ภาพที่ 3.5 ใบปิด Together with Me อกหักมารักกับผม
แหล่งที่มา: Dodeden, 2017

ภาพที่ 3.6 ใบปิด Together with Me the Next Chapter
แหล่งที่มา: LINE TV, 2017
ผู้กำกับ:
นักแสดงนำ:

เจตษ์ บุณโยประการ
ณัฐพล ดิลกนวฤทธิ์ (แม็กซ์)
ภากร ธนศรีวนิชชัย (ตุลย์)

รับบท กร
รับบท น็อค
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จำนวนตอน: 13 ตอน (ซีซั่น 1), 13 ตอน (ซีซั่น 2)
ออกอากาศ: LINE TV
เนื้อเรื่องย่อ: ซีซั่น 1
สายของวัน หนึ่ งที่อัมพวา น็ อค หนุ่มนั กศึกษาวิศวะ ตื่นขึ้นมาข้าง กร เพื่ อนสนิท ที่โตมา
ด้วยกันในสภาพเปลือย ความเมาและฮอร์โมนที่พุ่งพล่าน ทำให้ชายทั้งสองมีความสัมพันธ์เกินเลยกัน
กรและน็อคได้ตกลงที่จะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับ เพราะน็อคเองก็มีแฟนอยู่แล้ว นั่นก็คือ เพลินเพลง
สาวสวยเน็ตไอดอลแสนน่ารัก
กลุ่มทีมฟุตบอลวิศวะที่เพิ่งซ้อมเสร็จก็เข้ามากินข้าวที่ร้าน กรเมื่อมาถึงก็แยกมานั่งกับกลุ่ม
เพื่อน ปล่อยให้น็อคนั่งรวมอยู่กับกลุ่มนักบอล ทั้งกรและน็อคมองกัน โดยยังไม่มีใครกล้าจะเริ่มคุย
ก่อน กรหันมามองน็อคแต่น็อคกลับไม่อยู่ที่โต๊ะแล้ว กรจึงเดินเข้าไปตามหาน็อคจนไปชนเข้ากั บ มิว
โดยบังเอิญ กรอึ้งเมื่อเจอมิว แววตาของกรที่มองมิวนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่แฝงความคิดถึง น็อ
คมองเห็นกรที่ยืนคุยกับมิวโดยตลอดและตัดสินใจเดินออกจากร้านไป
กรได้เจอกั บ มิ วอีก ครั้งในวัน ที่ แข่งฟุ ตบอล กรประหลาดใจที่ มิว เรียนอยู่คณะสั ตวแพทย์
ในช่วงเวลาที่เหลือแค่นาทีกว่าก่อนจบการแข่งขัน เพื่อนในทีมมิวไม่พอใจน็อค จนน็อคโดนนักฟุตบอล
ทีมคณะสัตวแพทย์เตะเข้าที่ข้อเท้า ทำให้น็อคเจ็บอย่างรุนแรง กรทนไม่ไหวและเข้าไปต่อยฝ่ายตรง
ข้าม
กรได้อุ้มน็อคเข้ามาในโรงพยาบาลหน้าตาตื่น หมอไบร์ทจึงพาน็อคเข้าไปในห้องตรวจ ก่อน
วินิจฉัยน็อคว่าข้อเท้าหักต้องใส่เฝือกอ่อนเป็นเวลาประมาณ 6 สัปดาห์ กรที่นั่งรอน็อคอยู่ด้านนอก
เห็นทั้งสองคนสนิทสนมกันโดยที่ไม่รู้ว่าน็อคกับหมอไบร์ทนั้นต่างคนต่างเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน เลยทำให้
กรไม่ไว้ใจหมอไบร์ท แต่หมอไบร์ทกลับจ้องมองกรด้วยความสนใจ
วันหนึ่ง หลังจากที่กรกำลังจะกลับจากคอนโดน็อค กรเจอแก๊งนักศึกษามาหาเรื่อง แล้วเกิด
การต่อยกัน จนกรโดนซ้อมอย่างหนัก กรกลับขึ้นมาหาน็อคที่คอนโด น็อคเห็นสภาพของกรก็ตกใจ
และเป็นห่วงมาก พยายามดูแลและทำแผลให้กร กรแอบดูท่าทางที่ห่วงใยของน็อคด้วยความรู้สึกดี
ต่อมากรย้ายมาอยู่คอนโดน็อค เพื่อดูแลน็อคและให้น็อคได้ดูแลตนเองด้วย ทั้งสองคนใช้ชีวิต
อยู่ในคอนโดกันสองคนอย่างมีความสุข ใบหน้าของน็อคกับกรใกล้ชิดกัน สายตาทั้งคู่จ้องมองกัน และ
กรค่อย ๆ ก้มลงจูบน็อค ในขณะนั้นมิกิที่อยู่ตึกฝั่งตรงข้ามก็ถ่ายรูปกรจูบน็อคเอาไว้ได้ และส่งรูปให้กับ
เพลินเพลง เพลินเพลงเอารูปกรจูบน็อคไปประจานทั่วมหาวิทยาลัย ด้านกวิตราเมื่อเห็นข่าวที่กระจาย
ไปทั่ว กวิตราจึงเข้ามาต่อว่ากรถึงหอพักที่ไปแย่งแฟนเพลินเพลง กรฉุนขาดที่กวิตราต่อว่ากรโดยไม่ฟัง
เหตุผล จนกรตะคอกกลับไป
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น็อคขอเลิกกับเพลินเพลง แต่ไม่สำเร็จ เพราะเพลินเพลงให้เหตุผลว่าเพลินเพลงไม่ได้ผิดอะไร
น็อคกลับมาบอกกรว่าตัวเองไปบอกเลิกกับเพลินเพลงไม่ได้ เพราะตัวเองเป็นคนผิด กรจึงขอน็อคถอย
ห่างความสัมพันธ์ออกมา เพราะอยากให้น็อคเคลียร์ตัวเองให้ได้ก่อน
เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้น จาก เพลินเพลง ที่เป็นตัวการสำคัญ ที่ทำให้ เกิดเรื่องราวมากมาย
ระหว่างกรกับน็อคและคนอื่น ๆ สุดท้ายแล้วเรื่องราวจะจบลงอย่างไร ตัวการสำคัญของเรื่องจะมีจุด
จบอย่างที่ทุกคนคาดเดาไว้หรือไม่ รอรับชมกันได้ในเรื่อง อกหักมารักกับผม Together With Me

เนื้อเรื่องย่อ: ซีซั่น 2
หลังจากที่ กร (ณัฐพล ดิลกนวฤทธิ์) ขอ น็อค (ภากร ธนศรี วนิชชัย) แต่งงานแล้ว ทั้งคู่จึงต้อง
หาวิธีปกปิดพ่อกับแม่ของทั้งสองฝ่าย แต่เมื่อพ่อแม่ของทั้งกรและน็อครู้ความจริงก็ไม่สามารถยอมรับ
ในความสัมพันธ์แบบนี้ของทั้งสองได้ ทางด้าน ยิหวา (พิมพ์นิชกุล บำรุงกิจ) กับ โช (วิศว ไทยานนท์)
เริ่มมีเวลาไม่ตรงกันเพราะยิหวาต้องทำรายงาน ส่วนโชก็เพิ่งเริ่มต้นชีวิตการเป็นคนวัยทำงาน ยิหวา
ต้องไปหาข้อมูลทำงานกับ อาร์ต (เทมส์ สรรพกิจ) ที่ตรงตามความเป็นชายในฝันของยิหวาเกือบทุก
ประการ ซึ่งทำให้ยิหวาแอบหวั่นไหว ทางด้าน ฟาร์ม (ศุภวิชญ์ ตันติมาภรณ์) ที่แม้จะมี ริท (กมลวัชร
ธรรม สุวิทยาวัฒ น์ ) มาดามใจแล้ว แต่ลึ ก ๆ ฟาร์มก็ยังรักและอยากแก้แค้น หมอไบร์ท (อภิวัฒ น์
อภิวัฒน์เสรี) อยู่ ความรักของทุกคนเดินทางมาถึงจุดที่มีปัญหา สุดท้ายแล้วชีวิตต่อจากนี้ของแต่ละคน
จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นหรือจุดจบ มาร่วมหาคำตอบไปด้วยกันในละคร Together With Me : The
Next Chapter
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5. Kiss Me Again the Series จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง

ภาพที่ 3.7 ใบปิด Kiss Me Again the Series จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง
แหล่งที่มา: LINE TV, 2018
ผู้กำกับ:
นักแสดงนำ:
จำนวนตอน:
ออกอากาศ:

วีรชิต ทองจิลา
ตะวัน วิหครัตน์ (เต)
รับบท พีท
ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ (นิว)
รับบท เก้า
14
จีเอ็มเอ็ม 25 (ออกอากาศครั้งแรก)
LINE TV/ Netflix (ออกอากาศซ้ำ)

เนื้อเรื่องย่อ:
พีท (ตะวัน วิหครัตน์) - เก้า (ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ) สองเพื่อนสนิทในปัจจุบัน ที่มีอดีตขัดแย้ง
กันมาก่อน กำลังคิดปรับจูนความรู้สึกเพื่อหาทางเข้ากันให้ได้ในมหาวิทยาลัย โดยมีแก๊งเพื่อนอย่าง
แสนดี (ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล), ธาดา (จิรกิตติ์ ถาวรวงศ์) และ จูน (ณฉัตร จันทพันธ์) ที่จะต้อง
เรียนคณะเดียวกันไปตลอด แต่แล้วจู่ ๆ เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น เมื่อพีทและเก้าคิส!!กันโดย
บังเอิญ คราวนี้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะเป็นบวกหรือเป็นลบ
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6. อาตี๋ของผม

ภาพที่ 3.8 ใบปิด อาตี๋ของผม
แหล่งที่มา: LINE TV, 2018
ผู้กำกับ:
นักแสดงนำ:
จำนวนตอน:
ออกอากาศ:
เนื้อเรื่องย่อ:

ราชิต กุศลคูณสิริ
ธนัตถ์ศรันย์ ซำทองไหล (แฟรงค์) รับบท ตี๋
สัตบุตร แลดิกี (เดรก)
รับบท หมอก
12 ตอน
ช่อง วัน (ออกอากาศครั้งแรก) LINE TV (ออกอากาศซ้ำ)

หมอก นักเรียน ม.5 และขายหนังโป๊ไปด้วยที่โรงเรียน หมอกเป็นลูกชาย หมวดหมู ช่างตัดผม
ในตำนานแห่งหมวดหมูบาร์เบอร์ ร้านตัดผมที่เคยรุ่งเรืองสำหรับท่านชายโดยเฉพาะ หน้าโรงเรียนชาย
ล้วนแถวปากคลองตลาดที่หมอกเรียนอยู่
วันหนึ่งขณะที่หมวดหมูกำลังตัดผมให้ ตี๋ คฑากรโรงเรียนสุดหล่อ ดีกรีลูกร้านทองเยาวราช
หมวดหมูโทรตรวจหวยไปด้วยแล้วฟังเลขผิดนึกว่าตัวเองถูกหวย เลยดีใจเบอร์ใหญ่วิ่งหนีออกจากบ้าน
ไปหาเจ้าของแผงหวย ทิ้งให้ตี๋นั่งเงิบอยู่บนเก้าอี้ ทำให้หมอกที่อยู่บ้านคนเดียวถึงกับซวยตกเป็นช่าง
ตัดผมจำเป็นให้ตี๋ ด้วยความหมั่นไส้หมอกแกล้งตัดผมตี๋ให้แหว่งทำให้มีเรื่องเกรี้ยวกราดกันที่โรงเรียน
ต่อ หมอกโดนครูทำโทษให้ล้างห้องน้ำโรงเรียนคนเดียวสามอาทิตย์ จึงเอาคืนตี๋ด้วยการแว้นมอเตอร์
ไซค์เอาหนังโป๊เกย์ไปส่งแล้วตีเนียนว่าตี๋สั่ง
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7. บังเอิญรัก Love by Chance

ภาพที่ 3.9 ใบปิด บังเอิญรัก Love by Chance
แหล่งที่มา: LINE TV, 2018
ผู้กำกับ:
นักแสดงนำ:
จำนวนตอน:
ออกอากาศ:

ศิวัจน์ สวัสดิ์มณีกุล
ธนพนธ์ สุขุมพันธนาสาร (เพิร์ธ)
ศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา (เซนต์)
14 ตอน
จีเอ็มเอ็ม 25 (ออกอากาศครั้งแรก)
LINE TV (ออกอากาศซ้ำ)

รับบท เอ้
รับบท พีท

เนื้อเรื่องย่อ:
เรื่ อ งราวของ เอ้ นั ก ศึ ก ษาปี ห นึ่ ง ของคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละสมาชิ ก ที ม ฟุ ต บอลของ
มหาวิทยาลัยได้บังเอิญไปช่วยเหลือ พีท หนุ่มหล่อนักศึกษาปีหนึ่งของวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งกำลังถูก
แฟนเก่าขู่กรรโชกทรัพย์ เพื่อแลกกับการไม่บอกแม่ของพีทว่าเขาชอบผู้ชาย โดยการช่วยเหลือในครั้งนี้
ทำให้พีทมีใจให้กับเอ้ แต่พีทก็เลือกที่จะปิดความรู้สึกของตัวเองเพื่อต้องการที่จะเป็นเพื่อนกับเอ้ แต่
หลังจากวันนั้นความสัมพันธ์ของเอ้และพีทก็ใกล้ชิดกันมากขึ้นจน ติณณ์ เพื่อนร่วมชั้นเรียนเดียวกัน
กับพีทเตือนว่าไม่ควรคบกับเด็กภาคอื่นเพราะมีแต่คนจ้องจะเอาผลประโยชน์ โดยพูดต่อหน้า แคน
เพื่อนร่วมทีมฟุตบอลของเอ้จนมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันทุกครั้งที่เจอหน้ากัน จนกระทั่งแคนได้รู้ว่า
ติณณ์มีปมในใจเพราะถูกพี่ชายและครอบครัวหักหลังทรยศ ด้วยความรู้สึกเหล่านี้ทำให้แคนเริ่มอ่อน
ลงและเข้าไปในชีวิตของติณณ์มากขึ้น
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8. เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ

ภาพที่ 3.10 ใบปิด เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ
แหล่งที่มา: LINE TV, 2019
ผู้กำกับ:
นักแสดงนำ:
จำนวนตอน:
ออกอากาศ:

นพณัช ชัยวิมล
ภวัต จิตต์สว่างดี (โอม)
ปรัชญา เรืองโรจน์ (สิงโต)
8 ตอน
LINE TV (ออกอากาศครั้งแรก)
จีเอ็มเอ็ม 25 (ออกอากาศซ้ำ)

รับบท ธัน
รับบท เมษ

เนื้อเรื่องย่อ:
กว่าจะรู้ตัวอีกที เมษ (ปราชญา เรืองโรจน์) ก็ตายไปกว่า 20 ปี โดยที่ไม่มีใครเคยมาเหลียวแล
แม้กระทั่งญาติของตัวเอง ผีขี้เหงาอย่างเขาจึงทำได้เพียงนั่ง ๆ นอน ๆ รอเวลาที่จะถึงวันเชงเม้งของ
แต่ละปี ที่จริงก็ไม่ได้ต่างจากเดิมนัก เพราะหลุมศพของเขาน่าจะเป็นหลุมเดียวที่เก่าแล้วเก่าเลยเก่า
แบบตลอดกาล แต่กับปีนี้ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไป...
ธัน (ณัฐพัชร์ นิมจิรวัฒน์) เด็กหนุ่มน้อยหน้าตี๋วัย 10 ปี ที่บังเอิญปีนี้เขามาเชงเม้งที่ข้าง ๆ หลุม
ของเมษพอดี และไม่รู้ว่าอะไรดลใจให้ธันเกิดสงสารหลุมศพของเมษที่ดูท่าว่าจะไม่มีใครมาไหว้ เลยให้
ลูกอมรูปหัวใจที่ติดกระเป๋ามาด้วย โดยที่ธันไม่เลยว่าลูกอมสื่อความรู้สึกนั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นของความ
ประทับใจในตัวธันวา และเด็กน้อยสัญญาว่าจะกลับมาอีก แม้ว่าเขาต้องรอไปอีก 365 วัน นั่นก็ไม่ใช่
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ปั ญ หา เพราะสมัย มีชี วิตก็ แทบไม่ มี ใครเหลี ยวแล แต่ ความใส่ ใจของธัน จึงทำให้ เมษเริ่มรู้สึ กกั บ
เด็กผู้ชายคนนั้นขึ้นมาทีละนิด แม้ว่าเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าธันมองเห็นเขา หรือได้ยิน หรือเป็นแค่สิ่งที่เขา
คิดไปเอง
ความสัมพันธ์อันประหลาดนี้ เดินหน้าไปท่ามกลางการโตขึ้นของ ธัน (ภวัต จิตต์สว่างดี) และ
การที่เมษยังวนเวียนไม่ไปเกิดนี้ คือสิ่งที่คับข้องใจ กลับเป็นแรงผลักดันให้เขาอยากจะเรียนกฎหมาย
เพื่อจะหาคำตอบและอยากจะหาทางพิสูจน์ให้ ได้ว่า การตายของเมษน่าจะมีคนจงใจอยู่เบื้องหลั ง
หรือไม่ จนในที่สุดเขาก็ได้ตัดสินใจหาทางที่จะพาวิญญาณของเมษไปอยู่ด้วย
ผีหนุ่มในยุควินเทจกับเด็กหนุ่มตี๋ในโลกใหม่ต่างต้องปรับตัวและหาทางที่จะอยู่ด้วยกันให้ได้ ธัน
สอนให้เมษใช้ชีวิตใหม่แบบปัจจุบัน ทำให้เมษเริ่มสนุกกับการเรียนรู้อะไรใหม่ๆ ในโลก แล้ววันหนึ่ง
เมษก็ได้รู้ความจริงว่า ขวัญ แม่ของธันวา (ทราย เจริญปุระ) คือรุ่นน้องของเมษที่เคยแอบรักเขา เมื่อ
สมัยที่เขายังมีชีวิตอยู่ นี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เมษรู้สึกผูกพันกับธันเป็นพิเศษ การสืบหาสิ่งที่ค้างคา
ในใจเมษยั งคงดำเนิ น ต่ อ ไป จิ๊ ก ซอว์ป ริศ นาค่ อยๆ ชั ด เจนขึ้ น เรื่อ ยๆ เมื่ อ ธัน ได้ รู้ว่า เมษเป็ น ญาติ
ของ ปรายฟ้า (สโรชา บุรินทร์) ผู้หญิงที่ตามชอบเขา
นี่คือเรื่องราวความรัก 2 โลกของคนและวิญญาณ ที่เติบโตไปพร้อมกับการค้นหาปริศนาการ
ตายอย่างมีเงื่อนงำ แม้จะแตกต่างกันแค่ไหน แต่เมื่อมีความรัก ทุกอย่างก็มีคำตอบในตัวของมันเอง
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9. ทฤษฎีจีบเธอ

ภาพที่ 3.11 ใบปิด ทฤษฎีจีบเธอ
แหล่งที่มา: GMMTV, 2019
ผู้กำกับ:
นักแสดงนำ:
จำนวนตอน:
ออกอากาศ:

ณัฐพงษ์ มงคลสวัสดิ์
จุมพล อดุลกิตติพร (อ๊อฟ)
รับบท ค่าย
อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์ (กัน)
รับบท เติร์ด
12 ตอน
จีเอ็มเอ็ม 25 (ออกอากาศครั้งแรก)
LINE TV (ออกอากาศซ้ำ)

เนื้อเรื่องย่อ:
เติร์ด เป็นเด็กนิเทศศาสตร์ เอกภาพยนตร์ปี3 ที่หลงรักเพื่อนสนิทตัวเองอย่าง ค่าย มาตลอด
สองปีกว่า โดยไม่ยอมบอกอีกฝ่าย เพราะค่ายเป็นพวกเจ้าชู้ และไม่คิดจะหยุดใจไว้ที่ใคร แต่แล้ววัน
หนึ่งเพื่อนในกลุ่มอย่าง ทู บังเอิญรู้ความจริงเข้า แถมยังอาสาเข้ามาช่วยคิดแผนจีบค่ายให้เติร์ดอย่าง
ลับๆ อีกด้วย เติร์ดพยายามเข้าไปอยู่ในสายตาของค่ายตลอด ที่สำคัญความพยายามนี้เหมือนจะได้ผล
เมื่ ออี กฝ่ ายแสดงท่ าที ในเชิงตอบรั บ กลั บ มา บางครั้งยังพู ดจาในเชิ งชอบพอกั บ เขา ทำให้ เติร์ด มี
ความหวัง ทว่าหลังจากนั้นไม่นานเติร์ดกลับรู้ความจริงว่าค่ายกับ โบน เพื่อนสนิทอีกคนในแก๊งรวมหัว
กันพิสูจน์ความจริงว่าเขาแอบรักค่ายหรือไม่ด้วยวิธีการหลอกจีบ ทำให้เติร์ดเสียใจและอยากตัดใจจาก
ความรักที่ มีมาตลอด 2 ปี เติร์ ดเริ่มทำตัว ห่ างเหิ น จนค่ายจับ สั งเกตได้ ความสั ม พัน ธ์ของทั้ งคู่เริ่ม
เลวร้ายหนักกว่าเดิม เมื่อเติร์ดบังเอิญเจอค่ายกับผู้หญิงคนใหม่ที่โรงภาพยนตร์ ความเจ็บจากการเห็น
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คนที่ตัวเองรักกำลังรักกับคนอื่นหวานชื่น ส่งผลให้เติร์ดรับความจริงไม่ไหว เติร์ดจึงตัดสินใจใช้วิธีการ
สารภาพรักแบบลับ ๆ ใน Channel ที่เคยสร้างไว้ส่วนตัวเพื่อเป็นการบอกลา
ละครเวทีป ระจำปี ของนิ เทศศาสตร์ใกล้เริ่มต้นขึ้น เติร์ดต้องการทำงานให้ ห นักขึ้นเพื่อให้
ตัวเองจะได้ไม่คิดฟุ้งซ่าน เขาเป็นหนึ่งในทีมเขียนบทละครประจำปีที่ใช้ชื่อว่า Likebrary และสนิทกับ
รุ่นพี่ที่เป็นทั้งทีมเขียนบทและผู้กำกับอย่าง เชนทร์ เชนทร์เป็นที่ปรึกษาด้นความรักให้กับเติร์ด และ
พยายามดึงตัวเขาให้หลุดจากความโศกเศร้า กลับมาใช้ชีวิตสดใสอีกครั้ง ส่วนค่ายบังเอิญไปเห็นวิดีโอ
ของเติร์ดซึ่งตั้งเป็น Private เอาไว้ในคอมพิวเตอร์ของอีกฝ่าย เขารู้สึกรับไม่ได้ที่เพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อกับ
เขามาโดยตลอด ค่ายไม่อยากเสียเพื่อนไป เพราะรู้ว่าสักวันเติร์ดจะต้องเสียใจเพราะเขา ความเครียด
ที่สะสมส่งผลให้ค่ายเริ่มทำตัวห่างกับเติร์ด สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจเก็บกระเป๋าหนีไปพักใจที่บ้านรุ่นพี่คน
หนึ่งนับสัปดาห์เพื่อทบทวนความรู้สึกแสนยุ่งเหยิงของตัวเอง ที่นั่นค่ายได้เห็นมุมมองความรักและ
สุ ดท้ ายเขาก็ได้ค้น พบว่า จริงๆแล้ ว ชีวิตของเขานั้น ขาดเติ ร์ด ไม่ ได้ ค่ ายกลั บ มาเรียนอีกครั้งด้ ว ย
ความรู้สึกใหม่ เขาพยายามเข้าหาเติร์ดและเป็นฝ่ายเริ่มต้นจีบเพื่อนสนิทของตนเอง
ขณะที่อีกฝ่ายก็ตีตัวออกห่างไปเรื่อย เพื่อพยายามตัดใจ ดังนั้นค่ายจึงต้องหาแนวร่วมซึ่งก็ คือ
เพื่ อนในกลุ่ มอย่ างทู และโบนเพื่ อให้ ช่ วยเป็น พ่ อสื่ อให้ เส้ น ทางการจีบ เพื่ อนสนิ ทนั้ นไม่ได้ราบรื่น
เท่าไหร่นัก เพราะเชนทร์ออกตัวบอกค่ายว่าเพื่อนสนิทของเขาอย่าง อั้น กำลังเดินหน้าจีบเติร์ดอยู่
ขอให้ค่ายช่วยหลีกทางให้ ค่ายไม่ยอมถอยและเดินหน้าจีบเติร์ดหนักขึ้นกว่าเดิมความหึงหวงที่ค่ายมี
ต่อเพื่อนสนิททำให้หลาย ๆ คนสังเกตเห็น แถมเจ้าตัวยังก่อเรื่องทะเลาะวิวาทกับรุ่นพี่ปีสี่เนื่องจากไม่
พอใจที่อีกฝ่ายจีบเติร์ดด้วย การทะเลาะกันในครั้งนั้นทำให้เขารู้ความจริงว่าอั้นไม่ได้จีบเติร์ด แต่ทุก
อย่างที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการวางแผนของเชนทร์ที่อยากให้ค่ายรู้ใจตัวเองมากกว่าเดิม ซึ่งแน่นอนว่า
สุดท้ายแล้วแผนนี้ใช้ได้ผลเกินคาด เติร์ดเริ่มใจอ่อน เห็นถึงความพยายามของอีกฝ่าย ระยะเวลาตลอด
หลายเดื อ น ทำให้ เติ ร์ ด เริ่ ม เปิ ด ใจยอมรับ ตั ว ตนของค่ า ย พวกเขาทั้ งกลุ่ ม ตั ด สิ น ใจนั่ ง รถไฟจาก
กรุงเทพมหานครไปสุราษฎร์ เพื่อทำหนังสั้นก่อนจบ ที่นั่นทำให้เติร์ดกับค่ายได้พูดคุยและเข้าใจกัน
มากขึ้น เปิดเทอมภาคเรียนที่สองเริ่มต้น พวกเขาวุ่นวายอยู่กับการทำละครเวทีและหนังสั้น แต่ทุก
ช่วงเวลาที่ผันผ่านทั้งค่ายและเติร์ดต่างก็มีส่วนในการทำให้มันสำเร็จด้วยกัน หลังจากจบละครเวที
ประจำปี ค่ายจึงตัดสินใจสารภาพรักกับเติร์ด และคบกันหลังจากนั้นในที่สุด
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10. 2 Moons the Series เดือนเกี้ยวเดือน 2

ภาพที่ 3.12 ใบปิดซีรีส์ 2 Moons the Series เดือนเกี้ยวเดือน 2
แหล่งที่มา: Motive Village, 2019
ผู้กำกับ:
นักแสดงนำ:
จำนวนตอน:
ออกอากาศ:

กาญจนพันธุ์ มีสุวรรณ
เบญจมินทร์ เบรเซียร์ (เบน)
รับบท พนา
ธีระภัทร์ เรืองฤทธิ์กุล (เอิร์ธ)
รับบท วาโย
12 ตอน
Mello (3 plus)
YouTube (สำหรับชาวต่างชาติ และผู้ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทย)

เนื้อเรื่องย่อ:
2Moons2 The Series เรื่องราวความรักของเหล่าเดือนมหาวิทยาลัยและแก๊งหมอเถื่อนกับ
ความรักสามแบบสามสไตล์ ที่จะทำให้คุณเข้าใจนิยามของคำว่ารักมากขึ้น เรื่องราวของ “วาโย” และ
“มิ่ง” สองเพื่อนซี้สมัยมัธยมต้องเข้าประกวดเดือนมหา’ลัย เพราะทั้งคู่ถูกเลือกเป็นเดือนของคณะ
ตัวเอง และทำให้ต้องใกล้ชิดกับแก๊งหมอเถื่อนมากขึ้น เพราะเดือนคณะปีที่แล้ว ต้องคอยมาดูแลน้อง
ๆ เดือนปี ห นึ่ง “ป่ า” เดือนมหา’ลัยสุดฮอตปีที่แล้ ว มักจะมี “พริ้ง” ดาวมหา’ลัยปีเดียวกัน คอย
ติดตามราวกับเป็นแฟน แม้จะใกล้ชิดแต่ป่าไม่เคยคิดอะไรกับพริ้ง เพราะในใจของป่ามีใครคนหนึ่งที่
ป่าแอบชอบอยู่แล้ว ส่วนมิ่งมี “โฟร์ท” รุ่ นพี่เดือนวิศวะปีที่แล้วมาคอยดูแล แต่เมื่อโฟร์ทได้รู้จักกับ
วาโย โฟร์ทกลับเอ็นดู แถมยังดูแลวาโยมากกว่ามิ่งน้องคณะตัวเองเสียอีก ใช่แล้ว โฟร์ทชอบวาโย และ
พยายามจีบวาโย
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3.2.2 ผู้ชมที่เป็นกลุ่มชายรักชาย
ในการวิจัยในส่วนนี้ ผูู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับตนเองว่าเป็นกลุ่มชายรักชาย
และเคยดูซีรีส์วายเรื่องที่ได้กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่า 5 เรื่อง และพร้อมยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการทำ
การสัมภาษณ์ จำนวนทั้งสิ้น 15 คน นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่าง จะต้องมีคุณลักษณะที่หลายหลากตามที่
ผู้วิจัยได้กำหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์เบื้องต้นไว้แล้ว นั่นคือ มีช่วงอายุในช่วง 22 – 30 ปี ซึ่งเป็นช่วง
วัยที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายหลักของซีรีส์วาย อีกทั้งยังเป็นช่วงที่พึ่งผ่านประสบการณ์ในช่วงเดียวกันกับ
ตัวละคร หรือมีประสบการณ์ที่คล้ายกับตัวละครในซีรีส์วาย ด้วยวิธีก ารเลือกกลุ่มอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)
ตารางที่ 3.3 รายชื่อกลุ่มชายรักชายที่อนุญาตให้สัมภาษณ์
ชื่อ (นามสมมติ)
อายุ
อาชีพ
คุณ A
25 ปี
สถาปนิก
คุณ B
28 ปี
ข้าราชการครู
คุณ C
23 ปี
นายธนาคาร
คุณ D
26 ปี
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
คุณ E
23 ปี
พนักงานบริษัทเอกชน
คุณ F
29 ปี
พนักงานบริษัทเอกชน
คุณ G
29 ปี
พนักงานบริษัทเอกชน
คุณ H
26 ปี
นักศึกษาปริญญาโท
คุณ I
26 ปี
ข้าราชการครู
คุณ J
26 ปี
เจ้าของธุรกิจส่วนตัว
คุณ K
26 ปี
เจ้าของธุรกิจส่วนตัว
คุณ L
27 ปี
แพทย์
คุณ M
26 ปี
ผู้สื่อข่าว
คุณ N
28 ปี
ผู้จัดการโรงแรม
คุณ O
30 ปี
พนักงานบริษัทเอกชน
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.3.1. ชุดคำถามการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่ม
ผู้ชมซีรีส์วายที่เป็นกลุ่มชายรักชาย โดยเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับการตีความและความเห็นที่มีต่อตัว
ละครชายรักชายในซีรีส์วาย มีทั้งสิ้น 4 ตอน ประกอบไปด้วย
ตอนที่ 1 คำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ
ตอนที่ 2 การให้ความเห็นของผู้ให้ข้อมูลสำคัญต่อตัวละครชายรักชายในซี
รีส์วาย
ตอนที่ 3 การสื่อความหมายของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย
ตอนที่ 4 ความเห็นทั่วไปเกี่ยวกับซีรีส์วาย
3.3.2. แบบลงรหัส (Coding Sheet) สำหรับวิเคราะห์ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย
ทั้ง 10 เรื่อง เพื่อวิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคล พฤติกรรมการแสดงออก และคุณลักษณะทางจิตวิทยา
ของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตออน ประกอบไปด้วย
ตอนที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคลของตัวละครชายรักชาย
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการแสดงออกของตัวละครชายรักชาย
ตอนที่ 3 คุณลักษณะทางจิตวิทยาของตัวละครชายรักชาย
3.3.3. สื่อวิดีทัศน์ ผู้วิจัยใช้การรับชมซีรีส์วาย จำนวน 10 เรื่อง ผ่านระบบสตรีมมิ่ง
(Streaming) ต่าง ๆ ที่ ถูกลิขสิทธิ์ โดยเชื่อมต่อกับโทรทัศน์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ อันประกอบไปด้วย
Netflix, LINE TV และ YouTube
3.3.4 เครื่ องบั น ทึกเสี ยงและโทรศัพท์มือถือ ในการบัน ทึกเสี ยงสัมภาษณ์ ของกลุ่ ม
ตัวอย่าง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน
3.3.5 iPad Pro และ Apple Pencil ใช้ ในการจดบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ต่ าง ๆ ทั้ งประเด็ น
คำถามที่จะใช้ในการสัมภาษณ์ และความเห็นของกลุ่ม ตัวอย่างที่น่าสนใจในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างไม่
อนุญาตให้สัมภาษณ์
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3.4 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างเครื่องมือเพื่อทำการศึกษาเรื่อง “การประกอบสร้างตัวละครชายรัก
ชายในซี รี ส์ ว าย” ทั้ ง สิ้ น 2 ชิ้ น คื อ แบบลงรหั ส (Coding Sheet) สำหรั บ การวิ เคราะห์ ตั ว บท
(Textual Analysis) และชุ ด คำถามสำหรั บ การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth Interview) ซึ่ ง มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
3.4.1 จัดทำแบบลงรหัส (Coding Sheet) สำหรับการวิเคราะห์ตัวละครชายรักชาย
ในซีรีส์วาย ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) โดยมีกระบวนการดังนี้
1. ศึกษารายละเอียดเกี่ย วกับ วิธีก ารสร้างแบบลงรหั ส (Coding Sheet)
จากตำรา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมา
เป็นแนวทาง และนำมาปรับใช้ในการสร้างแบบลงรหัส (Coding Sheet) อันได้แก่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับ
เพศสรีระ เพศสภาพ เพศวิถี และกลุ่มชายรักชาย, 2. แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มชายรักชายไทยและการ
ปรากฏตัวของกลุ่มชายรักชายในสื่อไทย, 3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาอัตลักษณ์ของชาย
รักชาย, 4. แนวคิดเกี่ยวกับซีรีส์วาย, 5. แนวคิดเกี่ยวกับบทละครโทรทัศน์ และ 6. แนวคิดเกี่ยวกับตัว
ละคร
3. ดำเนิ นการสร้างแบบลงรหั ส (Coding Sheet) ตามกรอบแนวคิดของ
การศึกษาที่กำหนดไว้ โดยแต่ละหัวข้อที่ใช้ในแบบลงรหัสถูกพัฒ นาและปรับใช้มาจากแนวคิดและ
ทฤษฎีดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3.4 แนวคิดและทฤษฎีที่นำมาใช้ประกอบในแบบลงรหัส
หัวข้อในแบบลงรหัส
แนวคิดและทฤษฎีที่นำมาใช้ประกอบ
1. ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลของตั ว ละคร แนวคิดเกี่ยวกับเพศสรีระ เพศสภาพ เพศวิถี และกลุ่ม
ชายรักชาย
ชายรักชาย, แนวคิดเกี่ยวกับซีรีส์วาย, แนวคิดเกี่ยวกับ
ตัวละคร
1.1 อายุ
การสร้างตัวละคร, การวิเคราะห์ตัวละคร, การค้นหาตัว
ละคร, วัฒนธรรมวายในประเทศไทย
1.2 อาชีพ
การสร้างตัวละคร, การวิเคราะห์ตัวละคร, การค้นหาตัว
ละคร, วัฒนธรรมวายในประเทศไทย
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หัวข้อในแบบลงรหัส
1.3 ระดับฐานะทางสังคม

แนวคิดและทฤษฎีที่นำมาใช้ประกอบ
การสร้างตัวละคร, การวิเคราะห์ตัวละคร, การค้นหาตัว
ละคร, วัฒนธรรมวายในประเทศไทย
1.4 ที่พักอาศัยและภูมิลำเนา
การสร้างตัวละคร, การวิเคราะห์ตัวละคร, การค้นหาตัว
ละคร, วัฒนธรรมวายในประเทศไทย
1.5 ลั ก ษ ณ ะทางกายภ าพ รู ป ร่ า ง วัฒ นธรรมย่อยชายรักชาย, วัฒ นธรรมวายในประเทศ
หน้าตา
ไทย
1.6 บทบาททางเพศและรสนิ ย มทาง ประเภทของกลุ่มชายรักชาย, Kinsey Scale
เพศ
1.7 การแต่งกาย
การสร้างตัวละคร, การวิเคราะห์ตัวละคร, การค้นหาตัว
ละคร
2. พฤติ ก รรมการแสดงออกของตั ว แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มชายรักชายไทยและการปรากฏตัว
ละครชายรักชาย
ของกลุ่ ม ชายรั ก ชายในสื่ อ ไทย, แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ตั ว
ละคร, แนวคิดเกี่ยวกับซีรีส์วาย
2.1 ลักษณะการพูด
การตีความตัวละคร (การพูดของตัวละคร)
2.2 การแสดงอารมณ์
การตีความตัวละคร (การกระทำของตัวละคร)
2.3 นิสัยส่วนตัว
การวิเคราะห์ตัวละคร
2.4 รูปแบบการดำเนินชีวิต
การวิเคราะห์ตัวละคร, รูปแบบการดำเนินชีวิตของกลุ่ม
ชายรักชายในไทย
2.5 การแสดงออกในฐานะคนรั ก ใน การตีความตัวละคร (การกระทำของตัวละคร), กลุ่มชาย
พื้นที่ต่าง ๆ
รักชายไทย, การปรากฏตัวของกลุ่มชายรักชายในสื่อไทย
, ซีรีส์วาย
3. คุ ณ ลั ก ษณะทางจิ ต วิ ท ยาของตั ว แนวคิดเกี่ยวกับเพศสรีระ เพศสภาพ เพศวิถี และกลุ่ม
ละครชายรักชาย
ชายรักชาย, แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มชายรักชายไทยและ
การปรากฏตัวของกลุ่มชายรักชายในสื่อไทย, แนวคิด
และทฤษฎีเกี่ ยวกับ การพั ฒ นาอัตลัก ษณ์ ของชายรั ก
ชาย, แนวคิ ดเกี่ ยวกับ ซี รีส์ วาย, แนวคิด เกี่ย วกับ บท
ละครโทรทัศน์, แนวคิดเกี่ยวกับตัวละคร
3.1 ภูมหิ ลังตัวละคร
การสร้างตัวละคร, การวิเคราะห์ตัวละคร
3.2 สาเหตุของการเป็นกลุ่มชายรักชาย การพัฒนาอัตลักษณ์ของชายรักชาย, แนวคิดเรื่องเพศ
3.3 ความสับสนและความทุกข์จากการ การวิ เคราะห์ ตั ว ละคร (การสร้ างความขั ด แย้ ง ), การ

139
หัวข้อในแบบลงรหัส
เป็นกลุ่มชายรักชาย

แนวคิดและทฤษฎีที่นำมาใช้ประกอบ
พัฒ นาอัตลักษณ์ของชายรักชาย, กลุ่มชายรักชายไทย,
การปรากฏตัวของกลุ่มชายรักชายในสื่อไทย
3.4 การยอมรับตนเอง
การพั ฒ นาอั ต ลั ก ษณ์ ข องชายรั ก ชาย, กลุ่ ม ชายรั ก
ชายไทย
3.5 การเปิดเผยตนเอง
การพั ฒ นาอั ต ลั ก ษณ์ ข องชายรั ก ชาย, การตี ค วามตั ว
ละคร (การกระทำของตัวละคร)
3.6 ความคาดหวั ง ในชี วิ ต และจุ ด จบ โครงสร้างของละครโทรทัศน์, การค้นหาตัวละคร, การ
ของตัวละคร
วิเคราะห์ตัวละคร (การบรรลุเป้าหมาย)
4. นำแบบลงรหั ส (Coding Sheet) ที่ ได้ เสนอต่ อ อาจารย์ ที่ ป รึก ษาเพื่ อ
พิจารณาถึงความถูกต้อง เหมาะสม ตลอดจนให้คำแนะนำสำหรับการปรับปรุงแก้ไขแบบลงรหัสให้มี
ความสมบูรณ์
5. ปรับปรุงแบบลงรหัสตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา และนำเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาอีกครั้งเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
6. จัดทำเป็นแบบลงรหัสฉบับสมบูรณ์
3.4.2 จัดทำชุดคำถามสำหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูล
สำคัญ จำนวน 15 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการตั้งคำถามและข้อมูลของการสัมภาษณ์
เชิงลึกจากตำรา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ แล้วนำแนวคิดที่ได้มาสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์
2. สร้างชุดคำถามสำหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดย
นำแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ที่ได้ศึกษามาใช้ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
ตารางที่ 3.5 แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในชุดคำถามสำหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก
หัวข้อชุดคำถาม
แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้
1. คำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มชายรักชายไทยและการ
สำคัญ
ปรากฏตัวของกลุ่มชายรักชายในสื่อไทย
2. การให้ความเห็นของผู้ให้ข้อมูลสำคัญต่อตัว
แนวคิดและทฤษฎีการประกอบสร้างความเป็น
ละครชายรักชายในซีรีส์วาย
จริงทางสังคม, แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการ
พัฒนาอัตลักษณ์ของชายรักชาย, แนวคิดเกี่ยวกับ

140
บทละครโทรทัศน์, แนวคิดเกี่ยวกับตัวละคร
3. การสื่อความหมายของตัวละครชายรักชายในซี แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มชายรักชายไทยและการ
รีส์วาย
ปรากฏตัวของกลุ่มชายรักชายในสื่อไทย, แนวคิด
และทฤษฎีการประกอบสร้างความเป็นจริงทาง
สังคม, แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาอัต
ลักษณ์ของชายรักชาย, แนวคิดเกี่ยวกับตัวละคร
4. ความเห็นทั่วไปเกี่ยวกับซีรีส์วาย
แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มชายรักชายไทยและการ
ปรากฏตัวของกลุ่มชายรักชายในสื่อไทย, แนวคิด
เกี่ยวกับซีรีส์วาย (วัฒนธรรมวาย)
3. นำชุดคำถามสำหรับการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview) ที่ได้
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาถึงความถูกต้อง เหมาะสม ตลอดจนให้คำแนะนำสำหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขแบบลงรหัสให้มีความสมบูรณ์
4. ปรับปรุงชุดคำถามสำหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
ตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา และนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาอีกครั้งเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
5. จัดทำเป็นชุดคำถามสำหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
ฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำไปสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญต่อไป

3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึ ก ษาในครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ย ได้ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยยึ ด หลั ก ข้ อ มู ล ที่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
จุดมุ่งหมายของงานวิจัย ที่สามารถตอบปัญหานำวิจัยได้ตามที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดของวิธีการ
เก็บข้อมูลดังต่อไปนี้
3.4.1 เก็ บ รวบรวมข้ อมู ล จากการรับ ชมซีรีส์ ว าย จากการรับ ชมผ่ านช่องทางที่ ถู ก
ลิขสิทธิ์ อันประกอบไปด้ว ย Netflix, LINE TV และ YouTube เพื่อทำการวิเคราะห์ตัวบท (Textual
Analysis) โดยได้รวบรวมแยกประเด็นไว้ตามเนื้อหา
3.4.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่เป็น
กลุ่ ม ชายรั ก ชาย ซึ่ ง ได้ ท ำการอั ด เสี ย งและจดบั น ทึ ก ควบคู่ ไ ปพร้ อ มกั บ การทำการสั ง เกต
(Observation) จากกริยาท่าทาง ลักษณะการใช้ภาษาและวิธีการพูด เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่
ถูกต้องสมบูรณ์ ตรงประเด็นและเชื่อถือได้
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3.6 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
สำหรับการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาเรื่อง “การประกอบสร้างตัวละครชายรัก
ชายในซีรีส์วาย” มีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้
3.5.1 เก็บข้อมูลตัวละครชายรักชายจากการรับชมซีรีส์วาย และกรอกข้อมูลของตัว
ละครชายรักชายทั้ง 20 ตัวละคร จากซีรีส์วายจำนวน 10 เรื่อง ลงในแบบลงรหัส (Coding Sheet)
3.5.2 สัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ โดยผู้วิจัย
ได้นัดวันและเวลาเพื่อทำการสัมภาษณ์ พร้อมทั้งได้บันทึกผลการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ดังรายละเอียด
ในตารางที่ 3.6
ตารางที่ 3.6 กำหนดการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้ง 15 คน
ชื่อ
อายุ
วัน เดือน ปี
เวลา
สถานที่
10 พ.ย. 2561
17.00 น.
ศูนย์การค้าเมกะ บางนา
คุณ A 25 ปี
26 พ.ย. 2561
16.00 น.
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คุณ B 28 ปี
*(สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์)
28 พ.ย. 2561
18.00 น.
ศูนย์การค้าสีลมคอมเพล็กซ์
คุณ C 23 ปี
26 พ.ย. 2561
18.00 น. ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ
คุณ D 26 ปี
18 พ.ย. 2561
16.30 น.
ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน
คุณ E 23 ปี
30 พ.ย. 2561
16.00 น.
ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
คุณ F 29 ปี
30 พ.ย. 2561
18.00 น.
ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
คุณ G 29 ปี
16 พ.ย. 2561
12.00 น.
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ชลบุรี
คุณ H 26 ปี
16 พ.ย. 2561
14.00 น.
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ชลบุรี
คุณ I 26 ปี
16 พ.ย. 2561
17.00 น.
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ชลบุรี
คุณ J 26 ปี
22 พ.ย. 2561
15.00 น. แหลมทอง ช็อปปิ้ง พลาซ่า บางแสน
คุณ K 26 ปี
29 พ.ย. 2561
13.00 น. ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ
คุณ L 27 ปี
24 พ.ย. 2561
14.00 น.
ลิโด้ คอนเน็คท์
คุณ M 26 ปี
21 พ.ย. 2561
15.00 น.
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล บางนา
คุณ N 28 ปี
22 พ.ย. 2561
14.00 น.
ศูนย์การค้าเมกะ บางนา
คุณ O 30 ปี
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3.7 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือ
ผู้วิจัยต้องทำการตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้มานั้นมีความเพียงพอสำหรับการศึกษาในครั้งนี้หรือไม่
และข้อมูล เหล่ านั้ น สามารถตอบปั ญ หาของการวิจัยได้อย่างไร จากนั้นจึงทำการตรวจสอบความ
น่ าเชื่อ ถือ ของข้ อมู ล ด้ว ยการตรวจสอบข้ อมู ล แบบสามเส้ า (Triangulation) ตามวิธีข อง Denzin
(1970) โดยได้แบ่งวิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือเป็น 2 ส่วน ตามวิธีการวิจัย ดังนี้
3.7.1 การตรวจสอบสามเส้ า ด้ า นข้ อ มู ล (Data Triangulation) จากแหล่ ง บุ ค คล
สำหรั บ การสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก (In-depth Interview) ด้ ว ยการใช้ ค ำถามในชุ ด คำถามเดิ ม ในการ
สัมภาษณ์ บุคคลต่าง ๆ ที่มีลักษณะทางประชากรและประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตแตกต่างกัน
ออกไป จนได้ข้อมูลที่อิ่มตัว เพื่อเป็นการยืนยันว่าข้อมูลที่ได้รับมานั้นมีความถูกต้องต่อกัน
3.7.2 การตรวจสอบสามเส้ าด้านวิธีก ารเก็บข้อมู ล (Method Triangulation) โดย
การนำข้อมูล ที่ได้มาจากการวิเคราะห์ ตัว ละครชายรักชายและข้อมูล จากการสั มภาษณ์ เชิงลึ กมา
เปรียบเทียบกันว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่
3.7.3 การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิด
และทฤษฎีต่าง ๆ ที่ได้ทำการศึกษาไว้มาใช้เป็น แนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ว่าจะเป็น แนวคิด
เรื่องเพศสรีระ เพศสภาพ เพศวิถี และกลุ่มชายรักชาย, แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มชายรักชายไทยและการ
ปรากฏตัวของกลุ่มชายรักชายในสื่อไทย, แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาอัตลักษณ์ของชายรัก
ชาย, แนวคิดและทฤษฎีการประกอบสร้างความเป็นจริงทางสังคม, แนวคิดเกี่ยวกับซีรีส์วาย, แนวคิด
เกี่ยวกับบทละครโทรทัศน์ และแนวคิดเกี่ยวกับตัวละคร ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจในข้อสันนิษฐาน
(Assumption) และหลั ก ทฤษฎี ที่ ใช้ อ้ า งอิ งว่ า มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ข้ อ ค้ น พบ (Finding) และการตี ค วาม
(Interpretation) ของงานวิจัยนี้ (เอื้อมพร หลินเจริญ, 2558)
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3.8 การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึ ก ษาเรื่ อ ง “การประกอบสร้างตั ว ละครชายรักชายในซีรีส์ ว าย” ผู้ วิจั ยได้ จ ำแนกการ
วิเคราะห์ ข้อมูล ออกเป็ น 2 ส่ วน อัน ได้แก่ การวิเคราะห์ การประกอบสร้างตัว ละครชายรักชายที่
ปรากฏในซีรีส์แต่ละเรื่องถูกประกอบสร้า งขึ้นมาในลักษณะใด โดยใช้การวิเคราะห์ตัวบท (Textual
Analysis) ซึ่งผู้ วิจั ย ได้ ใช้ แนวคิ ดเรื่ อ งเพศสรีระ เพศสภาพ เพศวิถี และกลุ่ ม ชายรักชาย, แนวคิ ด
เกี่ยวกับกลุ่มชายรักชายไทยและการปรากฏตัวของกลุ่มชายรักชายในสื่อไทย, แนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับการพัฒนาอัตลักษณ์ของชายรั กชาย, แนวคิดและทฤษฎีการประกอบสร้างความเป็นจริงทาง
สังคม, แนวคิดเกี่ยวกับซีรีส์วาย, แนวคิดเกี่ยวกับบทละครโทรทัศน์ และแนวคิดเกี่ยวกับตัวละคร เพื่อ
แสดงให้เห็นการประกอบสร้างตัวละครชายรักชายให้ครบทุกแง่ทุกมุม
ส่วนที่สอง เป็นการวิเคราะห์ ความเห็นของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ เพื่อตรวจสอบว่าผู้ชมทางสังคมที่
เป็นกลุ่มชายรักชายเหล่านั้นได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวตนที่ปรากฏในซีรีส์วายอย่างไร ด้วยการทำ
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.8.1 การวิเคราะห์ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย
สำหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมู ลของตัวละครชายรักชายใน
ซีรีส์วายจำนวน 20 ตัวละคร จากซีรีส์วายที่ได้ทำการคัดเลือกไว้จำนวน 10 เรื่อง โดยเมื่อได้รับชมซีรีส์
ทั้งหมดแล้ว จึงทำบันทึกข้อมูลลงในแบบลงรหัส จากนั้นการวิเคราะห์ตัวละครเพื่อค้นหาตัวตนของตัว
ละครในองค์ประกอบที่ได้กำหนดไว้ อันประกอบไปด้วย
1. ลักษณะส่วนบุคคลของตัวละคร ได้แก่
1.1 อายุ
1.2 อาชีพ
1.3 ระดับฐานะทางสังคม
1.4 ที่พักอาศัยและภูมิลำเนา
1.5 ลักษณะทางกายภาพ รูปร่างหน้าตา
1.6 บทบาททางเพศและรสนิยมทางเพศ
1.7 การแต่งกาย
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2. พฤติกรรมการแสดงออกของตัวละคร ได้แก่
2.1 ลักษณะการพูด คำศัพท์ที่ใช้
2.2 การแสดงออก ท่าทาง กริยา
2.3 การแสดงออกทางอารมณ์
2.4 นิสัยของตัวละคร
2.5 ภูมิหลังของตัวละคร
3. คุณลักษณะทางจิตวิทยาของตัวละคร ได้แก่
3.1 สาเหตุของการเป็นเกย์
3.2 การยอมรับตนเอง
3.3 ความสับสนและความทุกข์จากการเป็นเกย์
3.4 ความสัมพันธ์กับคนรัก
3.5 ความคาดหวัง เป้าหมายของชีวิต
3.6 จุดจบของตัวละคร
สำหรับแบบลงรหัสสำหรับวิเคราะห์ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายทั้ง 10 เรื่อง จำนวน 20 ตัว
ละคร มีลักษณะดังนี้
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ชื่อ..............................................
จากเรื่อง..............................................................
1. ลักษณะส่วนตัวของตัวละคร
1.1 อายุ......................................ปี 1.2 อาชีพ.........................................................
ฺ1.3 ระดับฐานะทางสังคม
ระดับสูง
ระดับกลาง
ระดับล่าง
1.4 ประเภทที่พักอาศัย
บ้านเดี่ยว
1.5.1 บทบาททางเพศ
Aa
Ab
Ac
1.5.2 Kinsey Scale
1
2
1.6.1 รูปร่างหน้าตา
ผอม
ตัวใหญ่

ภูมิลำเนา.............................................
บ้านทาวน์เฮ้าส์
หอพักนักศึกษา
คอนโดมิเนียม
สถานะภาพ...........................................
Ba
Bb
Bc
Ca
Cb

3

เสื้อ

5

6

ลักษณะเพิ่มเติมสำคัญ.................................................
ขาว
ผิวสองสี
สูง
ตัวเล็ก

1.6.2 ลักษณะรูปร่างตามวัฒนธรรมย่อยชายรักชาย
Twink
Twunk
Bear
1.7 การแต่งกาย
ชุดนักเรียน

4

Cc

Otter

Jock

Average

โค้ดสีเสื้อผ้า.................................................................
ชุดนักศึกษา
ชุดทำงาน
ชุดลำลอง
กางเกง

รองเท้า

เครื่องประดับอื่น ๆ
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2. พฤติกรรมการแสดงออก
2.1 ลักษณะการพูด
ดัดเสียง
ทอดเสียงท้ายประโยค

พูดคำหยาบ

มีหางเสียง

2.2 การแสดงอารมณ์
ดีใจ

เสียใจ

โกรธ

ตื่นเต้น

เบื่อ

แสดงอารมณ์
เก็บอารมณ์
2.3 นิสัยส่วนตัว
โผงผาง

อบอุ่น

มีน้ำใจ

ใจร้อน

เจ้าชู้

ไม่ยอมคน

ร่าเริง

เอาแต่ใจ

ดือ้

ขี้แกล้ง

ปากไม่ตรงกับใจ

ขี้กังวล

ขี้หึง

ขี้น้อยใจ

อ่อนไหวง่าย

ขี้แง

ชอบคิดไปเอง

หัวอ่อน

2.4 รูปแบบการดำเนินชีวิต
Normalcy
High-Tech Online
One Night Stand

Opimistic

2.5 การแสดงออกในฐานะคนรักในพื้นที่ต่าง ๆ
เพศสัมพันธ์
จูบ
ส่วนตัว
กึ่งสาธารณะ
สาธารณะ

Nationalism

Healthy

Peaceful

กอด

จับมือ

ส่งสายตา
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3. คุณลักษณะทางจิตวิทยา
3.1 ภูมิหลังตัวละคร
ลักษณะเพิ่มเติม.....................................................................................
3.1.1 ครอบครัว
สมาชิกในครอบครัวอื่น ๆ.....................................................................
ครอบครัวสมบูรณ์
อยู่กับพ่อ
อยู่กับแม่
อยู่คนเดียว
3.1.2 ศาสนา
พุทธ

คริสต์

อิสลาม

พิธีจีน

3.2 สาเหตุของการเป็นกลุ่มชายรักชาย
การเลี้ยงดู
ใกล้ชิด/มีสัมพันธ์กับผู้ชาย

เป็นโดยกำเนิด

3.3 ความสับสนและความทุกข์จากการเป็นเกย์
สับสนในตนเอง
ความทุกข์จากการแอบชอบ

ครอบครัวไม่ยอมรับ

การโดนกลั่นแกล้ง

ความทุกข์อื่น ๆ......................................................................

3.4 การยอมรับตนเอง
ยอมรับตนเองตั้งแต่ต้น
ไม่มีการยอมรับ
3.5 การเปิดตัว
ครอบครัว
3.6 จุดจบของตัวละคร
Happy Ending

ทดลองทำบางอย่าง

ได้รับคำแนะนำจากบุคคลอื่น

ไม่ปรากฏขั้นตอนการยอมรับ

เพื่อน

ที่ทำงาน

ไม่เปิดตัว

Sad Ending
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3.8.2 การวิเคราะห์ผู้ชมทางสังคม
ในส่ วนการวิเคราะห์ ผู้ ช มที่ เป็ นกลุ่ มชายรัก ชายนั้น ผู้ วิจัยได้ใช้ แนวคิ ดและทฤษฎี
แนวคิดและทฤษฎีการประกอบสร้างความเป็นจริงทางสังคม, แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มชายรักชายไทยและ
การปรากฏตัวของกลุ่มชายรักชายในสื่อไทย, แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาอัตลักษณ์ของชาย
รักชาย, แนวคิดเกี่ยวกับบทละครโทรทัศน์, และแนวคิดเกี่ยวกับตัวละคร มาเป็นเกณฑ์ในการรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ชมที่เป็นกลุ่มชายรักชาย เพื่อ
ตรวจสอบว่าผู้ชมเหล่านั้นมีการแสดงความเห็น ต่อตัวตนเกย์ที่ถูกประกอบสร้างผ่านซีรีส์วายอย่างไร
เมื่อผู้ชมมีการนำประสบการณ์ทางตรง (Direct Experience) และทางอ้อม (Indirect Experience)
จากโลกแห่งความเป็นจริง (Reality World) เข้ามาร่วมอธิบายถึงตัวละครเหล่านั้น รวมถึงการยกเอา
วาทกรรมหรือบรรทัดฐานของสังคมในแง่ต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อความคิดและการทำความเข้าใจในสิ่ง
ต่าง ๆ ที่จะทำให้ผู้ชมมีการให้ความหมายที่แตกต่างหรือสอดคล้องกันก็ได้ ซึ่งมีโครงร่างคำถามในการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้ชม ดังนี้
1. การให้ความเห็นของผู้ให้ข้อมูลสำคัญต่อตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย
- ท่ านมีความคิดเห็ น อย่างไรกับลั กษณะส่ ว นบุค คลของตั วละคร (1.
อายุ 2. อาชีพ 3. ระดับฐานะทางสังคม 4. ที่พักอาศัยและภูมิลำเนา 5. ลักษณะทางกายภาพ รูปร่าง
หน้าตา 6. บทบาททางเพศและรสนิยมทางเพศ 7. การแต่งกาย)
- ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับพฤติกรรมการแสดงออกของตัวละคร
(1. ลักษณะการพูด 2. การแสดงอารมณ์ 3. นิสัยส่วนตัว 4. รูปแบบการดำเนินชีวิต 5. การแสดงออก
ในฐานะคนรักในพื้นที่ต่าง ๆ)
- ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับคุณลักษณะทางจิตวิทยาของตัวละคร
(1. ภูมิหลังตัวละคร 2. สาเหตุของการเป็นกลุ่มชายรักชาย 3. ความสับสนและความทุกข์จากการเป็น
กลุ่มชายรักชาย 4. การยอมรับตนเอง 5. การเปิดเผยตนเอง 6. ความคาดหวังในชีวิตและจุดจบของ
ตัวละคร)
2. การสื่อความหมายของตัวละครชายรักชาย
- ซีรีส์วายมีการสื่อความหมายหรือการสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของกลุ่ม
ชายรักชายมากน้อยเพียงไร และคิดว่าเป็นเพราะอะไร
- การที่ซีรีส์วายนำเสนอเรื่องของกลุ่มชายรักชายในสังคมไทยนั้น จัดว่า
เป็นผลดีต่อกลุ่มชายรักชายหรือไม่อย่างไร
- ซีรีส์วายทำให้เกิดการยอมรับและมีทัศนคติที่ดีต่อชายรักชายได้หรือไม่
อย่างไร
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3. ความเห็นทั่วไปเกี่ยวกับซีรีส์วาย
- ซีรีส์วายเรื่องใดที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์และตัวตนของ
กลุ่มชายรักชาย และตัวคุณได้มากที่สุด
- มีความคิดเห็นอย่างไรกับการเกิดซีรีส์วายและตัวละครชายในซีรีส์วาย
จำนวนมากในไทยในปัจจุบัน
- คาดหวังว่าจะเห็นประเด็นใดที่จะได้ปรากฏในซีรีส์วายนับจากนี้
หลังจากที่ได้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายและการวิเคราะห์ผู้ชม
ทางสังคมแล้ว ได้ประมวลข้อมูลทั้ง 2 ชุด ด้วยการนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกันเพื่อหาลักษณะที่เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน และที่ขัดแย้งกัน จากนั้นเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านั้น ทำให้เกิดความสัมพันธ์และเกิด
เป็นแนวคิดย่อย ๆ ขึ้น แล้วจึงทำการสรุปและอภิปรายผลการศึกษา พร้อมนำเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลต่อไป

3.9 การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
สำหรับการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นำเสนอด้วยวิธีการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Descriptive
Analysis) พร้อมกับตารางและภาพประกอบ โดยในบทที่ 4 เป็นการนำเสนอผลการวิเคราะห์ตัวละคร
ชายรักชายในซีรีส์วาย ทั้งลักษณะส่วนบุคคลของตัวละครชายรักชาย พฤติกรรมการแสดงออกของตัว
ละครชายรักชาย และ คุณลักษณะทางจิตวิทยาของตัวละครชายรักชาย
ส่วนบทที่ 5 เป็นการวิเคราะห์ความเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่มีต่อตัวละครชายรั กชายใน
ซีรีส์วาย ทั้งในด้านของลักษณะส่วนบุคคลของตัวละครชายรักชาย พฤติกรรมการแสดงออกของตัว
ละครชายรักชาย และ คุณลักษณะทางจิตวิทยาของตัวละครชายรักชาย รวมไปถึงการเปรียบเทียบ
ข้อมูลระหว่างผลการวิเคราะห์ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายและความเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ
ที่มีต่อตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย และบทที่ 6 เป็นการสรุปและการอภิปรายผลของการศึกษาที่
วิเคราะห์โดยรวมตลอดจนข้อเสนอแนะของการศึกษาในครั้งนี้ด้วย

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย
การศึ กษาเรื่ อง “การประกอบสร้างตั ว ละครชายรั กชายในซี รีส์ ว าย” ในครั้งนี้ ผู้ วิจัย ได้
รวบรวมซีรีส์วายที่มีตัวละครชายรักชายเป็นตัวละครหลัก โดยออกอากาศผ่านระบบดิจิทัลทีวีหรือ
บริการสตรีมมิ่งในช่วงปี พ.ศ. 2558 – 2562 จำนวนทั้งสิ้น 10 เรื่อง อันมีตัวละครชายรักชายทั้งสิ้น
20 ตัวละคร ดังนี้
ตารางที่ 4.1 รายชื่อตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย
ลำดับ
ชื่อซีรีส์
1 Love Sick The Series รักวุ่น วัยรุ่นแสบ
2 SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
3 Make It Right the Series รักออกเดิน
4 Kiss Me Again the Series จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง
5 Together with Me อกหักมารักกับผม
6 อาตี๋ของผม
7 บังเอิญรัก Love by Chance
8 เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ
9
10

ทฤษฎีจีบเธอ
2 Moons the Series เดือนเกี้ยวเดือน 2

ชื่อตัวละคร
ปุณณ์, โน่
อาทิตย์, ก้องภพ
ฟิวส์, ธีร์,
พีท, เก้า
กร, น็อค
ตี๋, หมอก
เอ้, พีท
ธัน, เมษ
ค่าย, เติร์ด
พนา, วาโย

การศึกษาในครั้งนี้จึงต้องการหาคำตอบว่าตัวตนของตัวละครชายรักชายที่ถูกสร้างขึ้นมาในซี
รีส์ วายนั้น ถูกสร้างขึ้น มาในลั กษณะใด โดยผ่านการศึกษาใน 3 ประเด็นหลั ก คือ 1. ลักษณะส่ว น
บุคคลของตัวละคร 2. พฤติกรรมการแสดงออกของตัวละคร 3. คุณลักษณะทางจิตวิทยา โดยในแต่ละ
ประเด็นมีรายละเอียดดังนี้
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4.1 ลักษณะส่วนบุคคลของตัวละครชายรักชาย
ลักษณะส่วนบุคคลของตัวละครชายรักชายเป็นสิ่งที่ปรากฏเบื้องต้นที่ทำให้ผู้ชมได้รู้จักกับตัว
ละครเหล่ า นั้ น ว่ า ตั ว ละครแต่ ล ะตั ว มี ลั ก ษณะ รู ป ร่ า ง และคุ ณ สมบั ติ พื้ น ฐานตามลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์อย่างไร โดยในส่วนนี้ ผู้วิจัยได้จำแนกองค์ประกอบของตัวละครชายรักชายออกเป็น
7 ส่วน ดังนี้ 1) อายุ 2) อาชีพ 3) ระดับฐานะทางสังคม 4) ที่พักอาศัยและภูมิลำเนา 5) ลักษณะทาง
กายภาพ รูปร่างหน้าตา 6) บทบาททางเพศและรสนิยมทางเพศ 7) การแต่งกาย

ตารางที่ 4.2 ลักษณะส่วนบุคคลของตัวละครชายรักชาย
Love Sick The Series รักวุ่น วัยรุ่นแสบ
ปุณณ์
โน่
ลักษณะส่วนบุคคลของ
ตัวละครชายรักชาย

1) อายุ
2) อาชีพ
3) ระดับฐานะทางสังคม
4) ที่พักอาศัยและภูมิลำเนา
5) ลักษณะทางกายภาพ รูปร่างหน้าตา
6) บทบาททางเพศและรสนิยมทางเพศ
7) การแต่งกาย

16 – 18 ปี

SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
อาทิตย์
ก้องภพ

16 – 18 ปี

20 – 22 ปี
18 – 20 ปี
นักศึกษาปี 3
นักศึกษาปี 1 - 3
มัธยมปลาย
มัธยมปลาย
(วิศวกรรมศาสตร์) -วัยทำงาน
(วิศวกรรมศาสตร์)
ระดับสูง
ระดับปานกลาง
ระดับกลาง
ระดับสูง
บ้านเดี่ยวหลังใหญ่/กรุงเทพ
บ้านเดี่ยว/กรุงเทพ
หอนอก/กรุงเทพ
หอนอก/กรุงเทพ
ผิวขาว คิ้วเข้ม หน้าตาดี
ผิวขาว หน้าตาดี ใส่เหล็กดัด ผิวขาว หน้าตาดี รูปร่างสม
ผิวสองสี หน้าตาดี รูปร่างดี
(Twink)
ฟัน ผมทรงสกีนเฮด (Twink)
ส่วน (Average)
(Twink)
พระเอก/ฝ่ายรุก
นายเอก/ฝ่ายรับ
นายเอก/ฝ่ายรับ
พระเอก/ฝ่ายรุก
เสื้อโปโลแขนสั้น กางเกงขา เสื้อยืดแขนสั้น กางเกางขา
เสื้อยืด กางเกงขายาว หรือ เสื้อยืด หรือเสื้อโปโล กางเกง
ยาว
ยาว
กางเกงขาสั้น ใส่ต่างหูข้างซ้าย
ขายาว
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ตารางที่ 4.2 ลักษณะส่วนบุคคลของตัวละครชายรักชาย (ต่อ)
Make It Right the Series รักออกเดิน
ฟิวส์
ธีร์

Kiss Me Again the Series จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง
พีท
เก้า

ลักษณะส่วนบุคคลของ
ตัวละครชายรักชาย

1) อายุ

17 – 18 ปี

17 – 18 ปี

2) อาชีพ

มัธยมปลาย (ม.5)

มัธยมปลาย (ม.5)

ระดับสูง

ระดับสูง
บ้านเดี่ยวหลังใหญ่ คอนโด/
กรุงเทพ

3) ระดับฐานะทางสังคม
4) ที่พักอาศัยและภูมิลำเนา
5) ลักษณะทางกายภาพ รูปร่างหน้าตา
6) บทบาททางเพศและรสนิยมทางเพศ
7) การแต่งกาย

บ้านเดี่ยว/กรุงเทพ
หน้าตาดี ขาว ตี๋ ผอม ปาก
แดง เหมือนผู้หญิง (Twink)
นายเอก/ฝ่ายรับ
เสื้อยืด กางเกงยีนส์

หน้าตาดี ขาว ตี๋ สูง (Twink)
พระเอก/ฝ่ายรุก
เสื้อยืด กางเกงขาสั้น

18 – 19 ปี
นักศึกษาปี 1
(วิศวกรรมศาสตร์)
ระดับสูง

18 – 19 ปี
นักศึกษาปี 1
(วิศวกรรมศาสตร์)
ระดับปานกลาง

บ้านเดี่ยวหลังใหญ่/กรุงเทพ

ทาวน์เฮ้าส์/กรุงเทพ

หน้าตาดี ผิวสองสี สมส่วน
(Average)
พระเอก/ฝ่ายรุก
เสื้อยืด กางเกงยีนส์

หน้าตาดี ผิวขาว ปากแดง
แก้มแดง (Jock)
นายเอก/ฝ่ายรับ
เสื้อยืด กางเกงยีนส์
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ตารางที่ 4.2 ลักษณะส่วนบุคคลของตัวละครชายรักชาย (ต่อ)
Together with Me อกหักมารักกับผม
กร
น็อค

2 Moons the Series เดือนเกี้ยวเดือน 2
พนา
วาโย

ลักษณะส่วนบุคคลของ
ตัวละครชายรักชาย

1) อายุ
2) อาชีพ
3) ระดับฐานะทางสังคม
4) ที่พักอาศัยและภูมิลำเนา
5) ลักษณะทางกายภาพ รูปร่างหน้าตา
6) บทบาททางเพศและรสนิยมทางเพศ
7) การแต่งกาย

18 – 20 ปี
นักศึกษา (วิศวกรรมศาสตร์)
ปานกลาง
บ้านริมคลอง หอนอก/
สมุทรสงคราม
ผิวสองสี หน้าตาดี (Jock)
นายเอก/ฝ่ายรับ
เสื้อกล้าม เสื้อยืด กางเกงขา
สั้น ชุดกีฬา

18 – 20 ปี
นักศึกษาแพทย์ปี 2
ระดับสูง
หอนอก/กรุงเทพ
หน้าตาดี สูงโปร่ง ลูกครึ่ง
(Average)
พระเอก/ฝ่ายรุก
เสื้อโปโล หรือเสื้อเชิ้ตแขน
ยาว กางเกงขายาว

17 – 18 ปี
นักศึกษาปี 1 (วิทยาศาสตร์)
ระดับสูง
บ้านเดี่ยวหลังใหญ่ หอนอก/
กรุงเทพ
หน้าตาดี ผิวขาว (Twink)
นายเอก/ฝ่ายรับ
เสื้อยืดแขนสั้น กางเกงขาสั้น
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18 – 20 ปี
นักศึกษา (วิศวกรรมศาสตร์)
ปานกลาง
บ้านริมคลอง หอนอก/
สมุทรสงคราม
หน้าตาดี ผิวขาว ตาตี่ ตี๋
(Jock)
พระเอก/ฝ่ายรุก
เสื้อกล้าม กางเกงขาสั้น ชุด
กีฬา

ตารางที่ 4.2 ลักษณะส่วนบุคคลของตัวละครชายรักชาย (ต่อ)
อาตี๋ของผม
ตี๋

หมอก

16 – 18 ปี
มัธยมปลาย (ม.5)

16 – 18 ปี
มัธยมปลาย (ม.5)
ระดับปานกลาง
อาคารพาณิชย์/กรุงเทพ

5) ลักษณะทางกายภาพ รูปร่างหน้าตา

ระดับสูง
บ้านเดี่ยวและหอนอก/
กรุงเทพ
หน้าตาดี สูง ตี๋ (Twink)

6) บทบาททางเพศและรสนิยมทางเพศ
7) การแต่งกาย

พระเอก/ฝ่ายรุก
เหมือนวัยรุ่นชายทั่วไป

บังเอิญรัก Love by Chance
พีท
เอ้

ลักษณะส่วนบุคคลของ
ตัวละครชายรักชาย

1) อายุ
2) อาชีพ
3) ระดับฐานะทางสังคม
4) ที่พักอาศัยและภูมิลำเนา

หน้าตาดี ผิวขาว คิ้วเข้ม
(Twink)
นายเอก/ฝ่ายรับ
เหมือนวัยรุ่นชายทั่วไป

18 – 20 ปี
นักศึกษาปี 1
(วิศวกรรมศาสตร์)
ระดับปานกลาง
อาคารพาณิชย์และหอใน/
กรุงเทพ
ตัวเล็ก ผิวดำแดง (Average)
พระเอก/ฝ่ายรุก
เสื้อยืด กางเกงขาสั้น

18 – 20 ปี
นักศึกษาปี 1 (บริหารธุรกิจ)
ระดับสูง
บ้านเดี่ยวหลังใหญ่และหอ
นอก/กรุงเทพ
ตัวสูง ขาว ผิวพรรณดี
(Twink)
นายเอก/ฝ่ายรับ
เสื้อแขนยาว/เสื้อกันหนาว
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ตารางที่ 4.2 ลักษณะส่วนบุคคลของตัวละครชายรักชาย (ต่อ)
เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ
ธัน
เมษ

ทฤษฎีจีบเธอ
ค่าย

เติร์ด

ลักษณะส่วนบุคคลของ
ตัวละครชายรักชาย

1) อายุ
2) อาชีพ
3) ระดับฐานะทางสังคม
4) ที่พักอาศัยและภูมิลำเนา
5) ลักษณะทางกายภาพ รูปร่างหน้าตา
6) บทบาททางเพศและรสนิยมทางเพศ
7) การแต่งกาย

18 – 19 ปี
นักศึกษาปี 1 (นิติศาสตร์)
ระดับปานกลาง
หอพักนักศึกษา/กรุงเทพ
หน้าตาดี สูง ตี๋ ตัวใหญ่
(Twunk)
พระเอก/ฝ่ายรุก
เสื้อเชิ้ต กางเกงขาสั้น ถุง
เท้ายาว รองเท้าผ้าใบ

22 ปี (ก่อนเสียชีวิต)
นักศึกษา (นิติศาสตร์)
ระดับสูง
บ้านเดี่ยวหลังใหญ่/กรุงเทพ
หน้าตาดี ผิวขาว (Twunk)
นายเอก/ฝ่ายรับ
เสื้อยืด มีเสื้อแขนยาวคลุม
กางเกงขายาว

19 – 21 ปี
19 – 21 ปี
นักศึกษา (นิเทศศาสตร์) ปี 3 นักศึกษา (นิเทศศาสตร์) ปี 3
ระดับสูง
ระดับปานกลาง
คอนโดมิเนียม/กรุงเทพ
คอนโดมิเนียม/กรุงเทพ
หน้าตาดี ตี๋ ผิวขาว
หน้าตาดี ตัวเล็ก ผอม ผิวขาว
(Average)
(Twink)
พระเอก/ฝ่ายรุก
นายเอก/ฝ่ายรับ
เสื้อตัวใหญ่โคร่งเกินตัว
เหมือนวัยรุ่นชายทั่วไป
กางเกงขายาวขาเต่อ
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จากตารางที่ 4.2 ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์เพิ่มเติมจากภาพรวมของตัวละครชายรักชายในซีรีส์
วายในทั้ง 7 ประเด็น ได้ดังนี้
4.1.1 อายุ…………………………………..
จำนวนตัว ละครชายรักชายทั้ง 20 ตัว ละคร นี้ อยู่ในช่ว งอายุตั้งแต่ 16 – 24 ปี ซึ่ ง
สามารถจำแนกย่อยออกมาได้เป็น 3 ช่วงอายุ โดยพบว่า ช่วงวัยนักศึกษาระดับอุดมศึกษามีมากที่สุด
ถึง 17 – 22 ปี จำนวน 14 ตัวละคร รองลงมาเป็นระดับชั้นมัธยมปลาย จำนวน 6 ตัวละคร และ
อันดับสุดท้ายเป็นช่วงวัยทำงาน จำนวน 3 ตัวละคร โดยแต่ละช่วงวัยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) ช่วงวัยนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย ช่วงอายุ 16 – 18 ปี จำนวน 6 ตัว
ละคร โดย 4 ตัวละคร เป็ น นั กเรีย นโรงเรียนเอกชน คือ ปุณ ณ์ โน่ (Love Sick the Series รักวุ่น
วั ย รุ่ น แสบ) ฟิ ว ส์ ธี ร์ (Make It Right the Series รั ก ออกเดิ น ) และ 2 ตั ว ละครเป็ น นั ก เรี ย นใน
โรงเรียนรัฐบาล คือ ตี๋ และ หมอก จาก อาตี๋ของผม
2) ช่วงวัยนักศึกษาระดับอุดมศึกษา อายุตั้งแต่ 17 – 22 ปี ซึ่งมีจำนวนมาก
ที่สุดถึง 14 ตัวละคร ได้แก่ อาทิตย์ ก้องภพ (SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีห นึ่ง ) กร
น็อค (Together with Me อกหักมารักกับผม) พีท เก้า (Kiss Me Again the Series จูบให้ได้ถ้านาย
แน่ จ ริง) เอ้ พี ท (บั งเอิญ รั ก Love by Chance) ธัน เมษ (เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุ มผมครับ) ค่าย
เติร์ด (ทฤษฎีจีบเธอ) และ พนา วาโย (2 Moons the Series เดือนเกี้ยวเดือน 2) โดยในจำนวนนี้มี 1
ตัวละครที่เสียชีวิตไปเป็นวิญญาณ คือ ธัน (เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ)
3) ช่วงวัยทำงาน อายุ 22 – 24 ปี มีจำนวน 3 ตัวละคร โดยเป็นตัวละครที่
เดิมทีมีอยู่ในช่วงวัยนักศึกษา ก่อนจะพัฒนาเข้าสู่วัยทำงานในซีรีส์ภาคต่อมา ได้แก่ อาทิตย์ (SOTUS
The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง) กร และ น็อค (Together with Me อกหักมารักกับผม) ซึ่ง
ทั้ง 3 ตัวละครประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน
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4.1.2 อาชีพ……………………
เนื่ อ งจากตั ว ละครเกื อ บทั้ ง หมดอยู่ ใ นช่ ว งวั ย มั ธ ยมปลาย และ วั ย นั ก ศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา จึงทำให้ตัวละครเหล่านั้นมีอาชีพเป็นนักเรียน นักศึกษา แบ่งออกเป็นนักเรียนระดับ
มัธยมปลายจำนวน 6 ตัวละคร
ขณะที่นักศึกษาระดับอุดมศึกษานี้มีทั้งสิ้น 14 ตัวละคร เมื่อมองไปถึงคณะที่ ตัวละคร
เรีย น พบว่า อัน ดับ 1 คื อคณะวิศ วกรรมศาสตร์ มีจ ำนวนถึง 7 ตั วละคร ได้ แก่ อาทิต ย์ ก้องภพ
(SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง) พีท เก้า (Kiss Me Again the Series จูบให้ได้ถ้า
นายแน่จริง) กร น็อค (Together with Me อกหักมารักกับผม)
รองลงมา คือ มี 2 คณะ คณะละ 2 คนคือ คณะนิติศาสตร์ ได้แก่ เมษ ธัน (เขามาเชง
เม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ) และ คณะนิเทศศาสตร์ ได้แก่ ค่าย เติร์ด (ทฤษฎีจีบเธอ)
อันดับสุดท้าย คณะละ 1 คน ได้แก่ พนา (2 Moons the Series เดือนเกี้ยวเดือน 2)
เรียนคณะแพทยศาสตร์ ส่วน วาโย (2 Moons the Series เดือนเกี้ยวเดือน 2) คณะวิทยาศาสตร์
และ พีท (บังเอิญรัก Love by Chance) เรียนคณะบริหารธุรกิจ

ภาพที่ 4.1 กิจกรรมการเรียนของตัวละครนักเรียน นักศึกษาในซีรีส์วาย
แหล่งที่มา: ภาพซ้ายบน จาก 2 Moons the Series เดือนเกี้ยวเดือน 2 ; ภาพขวาบน จาก
Together with Me อกหักมารักกับผม ; ภาพซ้ายล่าง จาก Make It Right the Series
รักออกเดิน ; ภาพขวาล่าง จาก อาตี๋ของผม
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ส่วนตัวละครที่เข้าสู่วัยทำงานในซีรีส์ภาคต่อ ทั้ง 3 ตัวละคร คือ อาทิตย์ (SOTUS The
Series พี่ ว้า กตั ว ร้ ายกั บ นายปี ห นึ่ ง ) กร และ น็ อ ค (Together with Me อกหั ก มารัก กั บ ผม) นั้ น
ประกอบอาชีพ เป็ น บริ ษั ท เอกชน สำหรับ อาทิ ต ย์นั้ น ได้ท ำงานอยู่ ฝ่ ายจัด ซื้ อ แต่ ค วามตั้งใจแรก
ต้ อ งการอยู่ ฝ่ ายผลิ ต ซึ่ งตรงกั บ สาขาที่ เรี ย นมา แต่ ต ำแหน่ งเต็ ม ขณะที่ ก รและน็ อ คเป็ น วิศ วกร
เครื่องจักร คอยควบคุมเครื่องจักรในโรงงาน

ภาพที่ 4.2 การทำงานของตัวละครชายรักชายในสาขาอาชีพต่าง ๆ
แหล่งที่มา: ภาพซ้าย จาก SOTUS S The Series ; ภาพขวา จาก Together with Me the Next
Chapter
4.1.3 ระดับฐานะทางสังคม
จากการสังเกตจากข้าวของเครื่องใช้ การแต่งกาย ที่พักอาศัย รถยนต์ ของตัวละคร
ชายรักชายในซีรีส์วาย พบว่า ตัวละครทั้งหมด มีฐานะทางสังคมในระดับปานกลาง ไปจนถึงระดับสูง
โดยแบ่งออกเป็น
1. ฐานะทางสังคมระดับสูง มีด้วยกัน 11 ตัวละคร คือ ปุณณ์ (Love Sick
The Series รักวุ่น วัยรุ่นแสบ) ก้องภพ (SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง ) ธีร์ ฟิวส์
(Make It Right the Series รักออกเดิน) พีท (Kiss Me Again the Series จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง) ตี๋
(อาตี๋ของผม) พีท (บังเอิญรัก Love by Chance) เมษ (เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ) และ ค่าย
(ทฤษฎีจีบเธอ)
ตัวละครกลุ่มนี้จะอาศัยอยู่ในบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ และมักจะมีแม่บ้าน คนรับ
ใช้ และคนขับรถ อีกทั้งยังมีการใช้ยานพาหนะราคาแพงเพื่อบ่งบอกฐานะ ซึ่งยังเป็นสัญลักษณ์ของ
ความหรูหราและร่ำรวยอีกด้วย อาทิ รถยนต์เมอร์เซเดส เบนซ์ และ รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์
อย่างเช่น ในตอนที่ 1 ช่วงที่ 1 ของ 2 Moons the Series เดือนเกี้ยวเดือน
2ได้มีการแสดงให้เห็นถึงบ้านหลังใหญ่ของวาโย และ มีคนขับรถช่วยขนของให้วาโยในวันที่ย้ายไปอยู่
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ในหอพักนักศึกษา ขณะที่ปุณณ์ (Love Sick The Series รักวุ่น วัยรุ่นแสบ) อาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่
และมีคนรับใช้หลายคน ส่วนพีท (บังเอิญรัก Love by Chance) ขับรถยนต์เมอร์เซเดส เบนซ์ และ
ค่าย (ทฤษฎีจีบเธอ) มีรถจักรยานยนต์ราคาแพงเป็นยานพาหนะคู่ใจ

ภาพที่ 4.3 เครื่องแสดงฐานะทางสังคมของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย
แหล่งที่มา: ภาพซ้ายบน จาก 2 Moons the Series เดือนเกี้ยวเดือน 2 ; ภาพขวาบน จาก Love
Sick The Series รักวุ่น วัยรุน่ แสบ ; ภาพซ้ายกลาง จาก บังเอิญรัก Love by Chance
; ภาพขวากลาง จาก 2 Moons the Series เดือนเกี้ยวเดือน 2 ; ภาพล่าง จาก ทฤษฎี
จีบเธอ
2. ตัวละครที่อยู่ในระดับฐานะปานกลาง จำนวน 9 ตัวละคร คือ โน่ (Love
Sick The Series รักวุ่น วัยรุ่นแสบ) อาทิตย์ (SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง ) เก้า
(Kiss Me Again the Series จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง) กร น็อค (Together with Me อกหักมารักกับ
ผม) หมอก (อาตี๋ของผม) เอ้ (บังเอิญรัก Love by Chance) ธัน (เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ)
และ เติร์ด (ทฤษฎีจีบเธอ)
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4.1.4 ที่พักอาศัยและภูมิลำเนา
การดำเนินเรื่องในซีรีส์วายนั้นมีเนื้อเรื่องเกิดในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ปริมณฑล
และตัวละครเกือบทุกตัวละคร ล้วนมีภูมิลำเนาเป็นคนกรุงเทพมหานครโดยกำเนิด ยกเว้นเพียงแต่ กร
และ น็อค จาก Together with Me อกหักมารักกับผม ที่เกิดที่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยกร
อาศัยอยู่ในห้องแถวสองชั้นริมแม่น้ำแม่กลอง ส่วนน็อคอาศัยอยู่ในบ้านริมแม่น้ำแม่กลอง ซึ่งบ้านของ
ทั้งสองคนอยู่กันคนละฟากของแม่น้ำ

ภาพที่ 4.4 ภูมิลำเนาและที่พักอาศัยของตัวละครชายรักชาย
แหล่งที่มา: Together with Me อกหักมารักกับผม
ส่วนการดำเนินเรื่องทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นกรุงเทพมหานคร โดยในซีรีส์วายแต่ละเรื่องมี
การนำเสนอในพื้น ที่ที่แตกต่างกัน ออกไป อาทิ Love Sick the Series รักวุ่น วัยรุ่นแสบ Make It
Right the Series รักออกเดิน ใช้พื้นที่ กรุงเทพชั้นใน อาตี๋ของผมนำเสนอพื้น ที่แถบเยาวราชและ
สะพานพุ ท ธ ทฤษฎี จี บ เธอนำเสนอในพื้ น ที่ ฝั่ งธนบุ รี แ ละบริ เวณใกล้ เคี ย ง บั งเอิ ญ รั ก Love by
Chance ใช้พื้นที่แถบชานเมือง
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ภาพที่ 4.5 พื้นที่ในส่วนต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครในซีรีส์วาย
แหล่งที่มา: ภาพซ้ายบน จาก Make It Right the Series รักออกเดิน ; ภาพขวาบน จาก Love
Sick The Series รักวุ่น วัยรุน่ แสบ ; ภาพซ้ายล่าง จาก อาตี๋ของผม ; ภาพขวาล่าง จาก
บังเอิญรัก Love by Chance
สำหรับที่พักอาศัยนั้นจะมีความสัมพันธ์กับระดับฐานะทางสังคม กล่าวคือ ตัวละครที่มี
ฐานะปานกลางจะอาศัย อยู่ ในบ้ านทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิ ช ย์ หรือบ้านเดี่ยวที่ปลูกเอง ได้แก่ โน่
(Love Sick The Series รักวุ่น วัยรุ่นแสบ) อาศัยอยู่ในบ้านเดี่ยวที่ปลูกเอง ไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านจัดสรร
กร น็อค (Together with Me อกหักมารักกับผม) อาศัยอยู่ในบ้านริมน้ำ ก่อนที่จะย้ายมาอยู่หอพัก
เมื่อเข้ามหาวิทยาลัย

ภาพที่ 4.6 ที่พักอาศัยของตัวละครชายรักชายฐานะปานกลาง แบบบ้านเดี่ยว
แหล่งที่มา: Love Sick The Series รักวุ่น วัยรุ่นแสบ
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ส่วน หมอก (อาตี๋ของผม) และ เอ้ (บังเอิญรัก Love by Chance) มีบ้านเป็นอาคาร
พาณิชย์ ซึ่งเปิดกิจการเป็นร้านตัดผม และร้านอาหารตามสั่งตามลำดับ

ภาพที่ 4.7 ที่พักอาศัยของตัวละครชายรักชายฐานะปานกลาง แบบอาคารพาณิชย์
แหล่งที่มา: ภาพซ้าย จาก อาตี๋ของผม ; ภาพขวา จาก บังเอิญรัก Love by Chance
ขณะที่ เก้า (Kiss Me Again the Series จูบ ให้ ได้ถ้านายแน่ จริง อาศัยอยู่ในบ้าน
ทาวน์เฮาส์ในโครงการบ้านจัดสรร

ภาพที่ 4.8 ที่อยู่อาศัยของตัวละครชายรักชายฐานะปานกลางแบบทาวน์เฮาส์
แหล่งที่มา: Kiss Me Again the Series จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง
กลุ่มชนชั้นสูงจะอาศัยอยู่ในบ้านเดี่ยวขนาดใหญ่ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบ
ครัน และคนรับใช้ ได้แก่ ปุณณ์ (Love Sick The Series รักวุ่น วัยรุ่นแสบ) ก้องภพ (SOTUS The
Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง) ธีร์ ฟิวส์ (Make It Right the Series รักออกเดิน) พีท (Kiss Me
Again the Series จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง) ตี๋ (อาตี๋ของผม) พีท (บังเอิญรัก Love by Chance) และ
เมษ (เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ)
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ภาพที่ 4.9 ที่พักอาศัยของตัวละครชายรักชายแบบบ้านเดี่ยวหลังใหญ่
แหล่งที่มา: ภาพซ้ายบน จาก อาตี๋ของผม ; ภาพขวาบน จาก Love Sick The Series รักวุ่น วัยรุ่น
แสบ ; ภาพซ้ายล่าง จาก บังเอิญรัก Love by Chance ; ภาพขวาล่าง จาก SOTUS S
the Series
เนื่องจากตัวละครส่วนใหญ่อยู่ ในวัยนักเรียน นักศึกษา จึงทำให้ ตัวละครเหล่านั้น
จะต้องย้ายไปอาศัยอยู่ในหอพักศึกษานอกมหาวิทยาลัย (หอนอก) หรือมีคอนโดมิเนียมส่วนตัว ที่อยู่
ใกล้ กับ สถานศึ ก ษาเพื่ อ ความสะดวกสบายในการเดิ น ทางไปมหาวิท ยาลั ย หรือโรงเรียน ซึ่ งที่ พั ก
ลักษณะนี้มีความสะดวกสบายและกว้างขวางกว่า มีการตกแต่งภายในห้องอย่างสวยงาม โดยตัวละคร
ที่ อ าศั ย อยู่ ในหอพั ก หรื อ คอนโดมิ เนี ย มได้ แ ก่ อาทิ ต ย์ ก้ อ งภพ (SOTUS S the Series) กร น็ อ ค
(Together with Me อกหั กมารักกับ ผม) ตี๋ (อาตี๋ของผม) พีท (บังเอิญ รัก Love by Chance) ธัน
(เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ) ค่าย เติร์ด (ทฤษฎีจีบเธอ) พนา และ วาโย (2 Moons the Series
เดือนเกี้ยวเดือน 2) ยกเว้น เอ้ จากเรื่อง บังเอิญรัก Love by Chance เท่านั้นที่อาศัยอยู่ในหอพัก
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย (หอใน) ซึ่งมีลักษณะซอมซ่อ มีขนาดเล็ก และไม่เป็นระเบียบเท่า
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ภาพที่ 4.10 ที่อยู่อาศัยของตัวละครชายรักชายแบบหอพักและคอนโดมิเนียม
แหล่งที่มา: ภาพซ้ายบน จาก ทฤษฎีจีบเธอ ; ภาพขวาบน จาก SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้าย
กับนายปีหนึ่ง ; ภาพซ้ายล่าง จาก เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ ; ภาพขวาล่าง จาก
2 Moons the Series เดือนเกี้ยวเดือน 2
เมื่อตัวละครได้พัฒนาความสัมพันธ์กันจนกลายเป็นคู่รักแล้ว ตัวละครทั้งสองต่างไป
มาหาสู่กัน พร้อมนอนค้างคืนและอาจมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง ได้แก่ ปุณณ์ โน่ (Love Sick The Series
รักวุ่น วัยรุ่นแสบ) ฟิวส์ ธีร์ (Make It Right the Series รักออกเดิน) พีท เก้า (Kiss Me Again the
Series จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง) ตี๋ หมอก (อาตี๋ของผม) เอ้ พีท (บังเอิญรัก Love by Chance) และ
ค่าย เติร์ด (ทฤษฎีจีบเธอ) ซึ่งตัวละครเหล่านี้อยู่ในช่วงวัยนักเรียน และนักศึกษา
ส่วนตัวละครที่เข้าสู่วัยทำงานในซีรีส์ภาคต่อ ก็มักจะอาศัยอยู่ด้วยกัน คือ กร น็อค
(Together with Me อกหักมารักกับผม) อาทิตย์ ก้องภพ (SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนาย
ปีหนึ่ง) ยกเว้น ธัน เมษ (เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ) ที่ธันเชิญเมษมาด้วยกันเนื่องจาก เมษเป็น
วิญญาณในสุสาน แล้วธันต้องการพาเมษออกมาได้พบเจอกับโลกใหม่ พร้อมสืบหาว่าเมษเป็นใครกัน
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4.1.5 ลักษณะทางกายภาพ รูปร่างหน้าตา
ตัวละครทั้ง 20 ตัวละคร มีรูปร่างหน้าตาที่อยู่ในเกณฑ์ดี มีกล้ามเนื้อ สมส่วน ไม่ผอม
หรืออ้วนจนเกิน ไป แต่มีความสู งและสีผิว ที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของนักแสดง โดยเมื่อ
จำแนกรูปร่างของนักแสดงตามลักษณะรูปร่างในวัฒ นธรรมย่อยชายรักชาย (Gay Subculture) ที่
แบ่ งโดยใช้ลั กษณะภายนอกเป็น ตัวกำหนด ทั้งอายุ ความสู ง น้ำหนัก และจำนวนเส้นขน ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 6 ลักษณะ ได้แก่
1. หมี (Bears) ชายหนุ่มร่างใหญ่ หุ่นอวบ มีขนเยอะ
2. นาก (Otters) กลุ่มคนผอมที่มีขนเยอะ
3. หมาป่า (Wolves) กลุ่มคนมีขน ที่มีหุ่นดี มีกล้ามเนื้อเป็น
4. ทวิงค์ (Twink) กลุ่มวัยรุ่นตอนปลายที่ลักษณะคล้ายเด็กชาย ไร้ขน ผอม
5. ทวังค์ (Twunk) คือกลุ่มทวิงค์ที่มีความเป็นชายมากกว่า มีกล้ามเนื้อ
6. จ๊อก (Jock) เป็นกลุ่มนักกีฬาและกลุ่มชายรักชายที่เล่นกล้าม มีรูปร่างดี
ลักษณะรูปร่างของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายที่พบมากเป็นอันดั บหนึ่ง คือ ตัว
ละครมีรูป ร่างแบบทวิงค์ มีมากที่สุดถึง 10 ตัวละคร ประกอบไปด้วย 6 ตัวละครที่เป็นวัยนักเรียน
มั ธ ยม คื อ ปุ ณ ณ์ โน่ (Love Sick The Series รั ก วุ่ น วั ย รุ่ น แสบ) ธี ร์ ฟิ ว ส์ (Make It Right the
Series รักออกเดิน) ตี๋ หมอก (อาตี๋ของผม) เนื่องด้วยตัวละครในวัยนี้ยังเป็นช่วงที่สรีระร่างกายยังไม่
สมบูรณ์เต็มที่และพึ่งก้าวผ่านจากช่วงวัยเด็กจึงทำให้ลักษณะของเด็กชายยังคงหลงเหลืออยู่
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ภาพที่ 4.11 ตัวละครชายรักชายที่มีรูปร่างแบบทวิงค์ สำหรับตัวละครระดับมัธยมปลาย
แหล่งที่มา: ภาพซ้ายบน จาก Make It Right the Series รักออกเดิน ; ภาพขวาบน จาก Make It
Right the Series รักออกเดิน ; ภาพซ้ายล่าง จาก อาตี๋ของผม ; ภาพขวาล่าง จาก
Love Sick The Series รักวุ่น วัยรุ่นแสบ
ขณะที่อีก 3 ตัวละครที่เป็นฝ่ายรับ คือ พีท (บังเอิญรัก Love by Chance) เติร์ด
(ทฤษฎีจีบเธอ) วาโย (2Moons the Series เดือนเกี้ยวเดือน 2) ซึ่งเป็นลักษณะของกลุ่มฝ่ายรับและ
ทวิงค์ที่มีความเป็นหญิงสูงกว่า

ภาพที่ 4.12 ตัวละครชายรักชายที่มีรูปร่างแบบทวิงค์ สำหรับตัวละครนายเอก
แหล่งที่มา: ภาพซ้าย จาก ทฤษฎีจีบเธอ ; ภาพขวา จาก 2 Moons the Series เดือนเกี้ยวเดือน 2
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ส่วนก้องภพ (SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง) ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มนี้
เช่นเดียวกัน เนื่องจากรูปร่างของนักแสดง

ภาพที่ 4.13 ตัวละครชายรักชายที่มีรูปร่างแบบทวิงค์
แหล่งที่มา: SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
อันดับสอง เป็นตัวละคร 6 ตัวละครที่มีรูปร่างแบบคนทั่วไป (Average) ซึ่งไม่ได้จัด
อยู่ในลักษณะรูปร่างในวัฒ นธรรมย่อยชายรักชายประเภทใด ได้แก่ อาทิตย์ ก้องภพ (SOTUS the
Series นายตั ว ร้ า ยกั บ นายปี ห นึ่ ง) พี ท (Kiss Me Again the Series จู บ ให้ ได้ ถ้ า นายแน่ จ ริ ง ) เอ้
(บั งเอิญ รั ก Love by Chance) ค่าย (ทฤษฎี จี บ เธอ) และพนา (2Moons the Series เดือ นเกี้ ย ว
เดือน 2)

ภาพที่ 4.14 ตัวละครชายรักชายที่มีรูปร่างแบบคนทั่วไป
แหล่งที่มา: ภาพซ้าย จาก Kiss Me Again the Series จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง ; ภาพขวา: SOTUS
The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
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อันดับที่สาม คือตัวละครที่ มีรูปร่างแบบจ๊อก มีด้วยกันตัวละคร 3 ตัว คือ กร น็อค
(Together with me อกหั กมารักกับผม) เป็นผลมาจากนิสัยของตัวละครชอบเล่นกีฬาและมีนิสั ย
เหมือนผู้ชายทั่วไป และ เก้า (Kiss Me Again the Series จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง ) ซึ่งเป็นผลมาจาก
ขนาดตัวของนักแสดง ไม่ได้มาจากลักษณะของตัวละครที่เป็นตัวกำหนด

ภาพที่ 4.15 ตัวละครชายรักชายที่มีรูปร่างแบบจ๊อก
แหล่งที่มา: ภาพซ้าย จาก Together with Me the Next Chapter ; ภาพขวา จาก Together
with Me อกหักมารักกับผม
และอันดับสุดท้าย ตัวละครที่มีรูปร่างแบบทวังค์มีด้วยกัน 2 ตัวละคร คือ ธัน และ
เมษ (เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ) ซึ่งตัวละครธันนั้นมีนิสัยชอบออกกำลังกายและเล่นกีฬา จึงทำ
ให้มีกล้ามเนื้อ แต่คงมีร่องรอยของความเป็นเด็กชายอยู่ ส่วน เมษ นั้นเป็นไปตามลักษณะของผู้แสดง

ภาพที่ 4.16 ตัวละครชายรักชายที่มีรูปร่างแบบทวังค์
แหล่งที่มา: เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ
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เป็นที่น่าสังเกตว่า ตัวละครชายรักขายในซีรีส์วายทั้ง 20 ตัว ไม่มีตัวละครใดเลยที่อยู่
ในกลุ่มหมีหรือนาก นั่นหมายความว่า ซีรีส์วายละทิ้งกลุ่มคนอ้วนและคนมีขนเยอะ ทั้ง ๆ ที่ประชากร
กลุ่มนี้ก็มีอยู่ไม่น้อยในประเทศไทย แต่กลับเรื่องนำเสนอตัวละครที่มีรูปร่างในเกณฑ์ปกติไปจนถึงดี มี
ความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและหน้าตาแทน
ขณะเดีย วกัน การจัดหานั กแสดงที่ มีรูป ร่างหน้ าตาดี มาเป็ นตัว ละครชายรักชาย
เนื่ อ งจาก ตั ว ละครชายรั ก ชายเหล่ า นั้ น ล้ ว นจะมี คุ ณ สมบั ติ ที่ อ ยู่ ในอุ ด มคติ มี ห น้ า มี ต าในสั ง คม
สถานศึกษาของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มพระเอก ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
1. ตัวละครที่มีชื่อเสียงในสถานศึกษา ตัวละครชายรักชาย จำนวน 10 ตัว
ละคร ถูกกำหนดมาให้มีชื่อเสียงจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้สถานศึกษา ได้แก่
1.1 กลุ่ ม นั ก กี ฬ าของคณะ จำนวน 4 ตั ว ละคร ได้ แ ก่ กร น็ อ ค
(Together with Me อกหั กมารัก กับผม) เอ้ (บั งเอิ ญ รัก Love by Chance) เป็น นั กกีฬ าฟุ ต บอล
และ ธัน (เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ) เป็นนักกีฬาบาสเก็ตบอล

ภาพที่ 4.17 ตัวละครชายรักชายที่เป็นนักกีฬาของคณะ
แหล่งที่มา: ภาพซ้ายบน จาก Together with Me อกหักมารักกับผม ; ภาพขวาบน จาก บังเอิญรัก
Love by Chance ; ภาพล่าง จาก 2 เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ
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1.2 กลุ่มที่เป็นเดือนคณะ หรือ เดือนมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ตัว
ละคร ได้ แ ก่ ก้ อ งภพ (SOTUS The Series พี่ ว้ า กตั ว ร้ า ยกั บ นายปี ห นึ่ ง ) และ พนา เป็ น เดื อ น
มหาวิทยาลัย ส่วน วาโย (2 Moons the Series เดือนเกี้ยวเดือน 2) เป็นเดือนคณะวิทยาศาสตร์

ภาพที่ 4.18 ตัวละครชายรักชายที่เดือนคณะ หรือ เดือนมหาวิทยาลัย
แหล่งที่มา: ภาพบน จาก 2 Moons the Series เดือนเกี้ยวเดือน 2 ; ภาพขวา จาก SOTUS The
Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
1.3 กลุ่มที่ทำกิจกรรมในฝ่ายกองกิจการนักเรียน หรือ นักศึกษา
จำนวน 4 ตัวละคร ได้แก่ อาทิตย์ (SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง ) เป็นหัวหน้าพี่
ว้าก ปุณณ์ (Love Sick The Series รักวุ่น วัยรุ่นแสบ) ดำรงตำแหน่ง เลขาสภานักเรียน ตี๋ (อาตี๋ของ
ผม) และ ฟิวส์ เป็นคฑากรของโรงเรียน
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ภาพที่ 4.19 ตัวละครชายรักชายที่ทำกิจกรรมในฝ่ายกองกิจการนักเรียน หรือ นักศึกษา
แหล่งที่มา: ภาพซ้ายบน จาก SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง ; ภาพขวาบน จาก
Love Sick The Series รักวุ่น วัยรุ่นแสบ ; ภาพซ้ายล่าง จาก Make It Right the
Series รักออกเดิน ; ภาพขวาล่าง จาก อาตี๋ของผม
2. ตัวละครที่มีเสน่ห์ดึงดูดให้คนเข้าหา มีตัวละครชายรักชายจำนวน 8 ตัว
ละคร ที่มีหน้าตาดี จนทำให้ทั้งเพศหญิง หรือเพศที่สามเข้าหา ได้แก่
2.1 กลุ่มตัวละครที่มีตัวละครอื่นเข้ามาตามจีบอย่างโจ่งแจ้ง จำนวน 4
ตัวละคร โดยมี 3 ตัวละคร ที่มีผู้หญิงเข้าหา ได้แก่ พีท (Kiss Me Again the Series จูบให้ได้ถ้านาย
แน่จริง) ค่าย และ เติร์ด (ทฤษฎีจีบเธอ) ส่วน พีท (บังเอิญรัก Love by Chance) มีรุ่นพี่ที่เป็นกลุ่ม
ชายรักชายเข้าหา
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ภาพที่ 4.20 ตัวละครชายรักชายที่มีตัวละครอื่นเข้ามาตามจีบอย่างเปิดเผย
แหล่งที่มา: ภาพซ้ายบน จาก Kiss Me Again the Series จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง ; ภาพขวาบน
จาก ทฤษฎีจีบเธอ ; ภาพซ้ายล่าง จาก ทฤษฎีจีบเธอ ; ภาพขวาล่าง จาก บังเอิญรัก
Love by Chance
2.2 กลุ่มตัวละครที่มีคนใกล้ตัวแอบรัก จำนวน 5 ตัวละคร สามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ตัวละครที่ถูกเพื่อนสนิทแอบรัก ได้แก่ โน่ (Love Sick The Series รักวุ่น วัยรุ่น
แสบ) ธีร์ (Make It Right the Series รักออกเดิน) หมอก (อาตี๋ของผม) อีกกลุ่มคือตัวละครที่ถูกรุ่นพี่
หรื อรุ่ น น้ องแอบรั ก ได้ แก่ วาโย (2 Moons the Series เดื อนเกี้ ยวเดื อน 2) และ ฟิ ว ส์ (Make It
Right the Series รักออกเดิน ) แต่สุดท้ายตัวละครเหล่ านั้นก็ไม่ส มหวังในความรัก และกลายเป็น
เพื่อนที่ดีต่อกันดังเดิม
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ภาพที่ 4.21 เอิ้นแอบชอบโน่มาโดยตลอด และพยายามจะเปิดเผยความรู้สึกของตน
แหล่งที่มา: Love Sick The Series รักวุ่น วัยรุ่นแสบ

ภาพที่ 4.22 ซีสพยายามตามจีบและขอธีร์เป็นแฟน แต่ธีร์ได้ปฏิเสธและตกลงเป็นเพื่อนเหมือนเดิม
แหล่งที่มา: Make It Right the Series รักออกเดิน

ภาพที่ 4.23 อู๋แอบชอบหมอก แต่ก็รู้ดีว่าหมอกรักตี๋ สุดท้ายทั้งคู่ได้ปรับความเข้าใจและเป็นเพื่อนกัน
แหล่งที่มา: อาตี๋ของผม
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ภาพที่ 4.24 โฟร์ทแข่งจีบวาโยกับพนา แต่เมื่อรู้ว่าพนาชอบวาโยมาตั้งแต่มัธยม จึงหลีกทางให้
แหล่งที่มา: 2 Moons the Series เดือนเกี้ยวเดือน 2

ภาพที่ 4.25 รถถัง รุ่นน้องที่แอบชอบฟิวส์ แต่เมื่อรู้ว่าฟิวส์มีแฟนอยู่แล้วจึงได้ตัดใจ
แหล่งที่มา: Make It Right the Series รักออกเดิน
3. ตัวละครที่เรียนเก่ง มีด้วยกัน 2 ตัวละคร คือ เก้า (Kiss Me Again the
Series จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง) และ ตี๋ (อาตี๋ของผม)

ภาพที่ 4.26 ตัวละครชายรักชายติวหนังสือให้แก่คู่รักของตน
แหล่งที่มา: ภาพซ้าย จาก Kiss Me Again the Series จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง ; ภาพขวา จาก อาตี๋
ของผม
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อนึ่ ง เนื่ องจากเมษ (เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุ มผมครับ ) เป็นวิญญาณที่จำไม่ได้ว่า
ตนเองเป็ น ใคร จึ งทำให้ มี ข้ อ มู ล ไม่ เพี ย งพอในการจั ด ประเภท ขณะเดี ย วกั น ในบางตั ว ละครก็ มี
คุณสมบัติในอุดมคติมากกว่า 1 ข้อ อาทิ ก้องภพ (SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง) ที่
เป็นทั้งเดือนคณะ และกลายเป็นหัวหน้าพี่ว้ากในซีซั่นต่อมา ตี๋ (อาตี๋ของผม) เป็นคนเรียนเก่งและทำ
กิจกรรมโรงเรียน ฟิวส์ (Make It Right the Series รักออกเดิน) และ วาโย (2 Moons the Series
เดือนเกี้ยวเดือน 2) ที่เป็นทั้งกลุ่มที่ทำกิจกรรมให้โรงเรียน และมีตัวละครอื่นมาแอบชอบ

4.1.6 บทบาททางเพศและรสนิยมทางเพศ
เพื่อให้สามารถมองเห็นภาพตัวละครได้ชัดเจน จึงใช้เกณฑ์การแบ่งประเภทของกลุ่ม
ชายรั ก ชายของ นที ธีร ะโรจนพงษ์ (2548) ที่ ได้ แ บ่ งตามตามบุ ค ลิ ก การแสดงออก และบทบาท
พฤติกรรมทางเพศ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ 9 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่ ม Aa ชายรักชายที่มี บุคลิ กภายนอกแข็งแกร่งเหมือนผู้ ชายเต็มตัว
และมีพฤติกรรมทางเพศเป็นฝ่ายรุก
2. กลุ่ม Ab ชายรักชายที่มีบุคลิ กภายนอกแข็งแกร่งเหมือนผู้ ชายเต็มตัว
โดยมีพฤติกรรมทางเพศเป็นฝ่ายรุกและฝ่ายรับ
3. กลุ่ม Ac ชายรักชายที่มีบุคลิกภายนอกแข็งแกร่งเหมือนผู้ชายเต็มตัว แต่
มีพฤติกรรมทางเพศเป็นฝ่ายรับอย่างเดียว
4. กลุ่ ม Ba ชายรั ก ชายที่ มี บุ ค ลิ ก ภายนอกแข็ ง แกร่ ง มี ลั ก ษณะสุ ภ าพ
เรียบร้อย ไม่ถึงกับกระตุ้งกระติ้ง และมีพฤติกรรมทางเพศเป็นฝ่ายรุก
5. กลุ่ ม Ba ชายรั ก ชายที่ มี บุ ค ลิ ก ภายนอกแข็ ง แกร่ ง มี ลั ก ษณะสุ ภ าพ
เรียบร้อย ไม่ถึงกับกระตุ้งกระติ้ง โดยมีพฤติกรรมทางเพศเป็นฝ่ายรุกและฝ่ายรับ
6. กลุ่ ม Ba ชายรั ก ชายที่ มี บุ ค ลิ ก ภายนอกแข็ ง แกร่ ง มี ลั ก ษณะสุ ภ าพ
เรียบร้อย ไม่ถึงกับกระตุ้งกระติ้ง โดยมีพฤติกรรมทางเพศเป็นฝ่ายรับอย่างเดียว
7. กลุ่ม Ca ชายรักชายที่มีบุคลิกภายนอกกระตุ้งกระติ้ง “ออกสาว” แต่มี
พฤติกรรมทางเพศเป็นฝ่ายรุก
8. กลุ่ม Cb ชายรักชายที่มีบุคลิกภายนอกกระตุ้งกระติ้ง “ออกสาว” โดยมี
พฤติกรรมทางเพศเป็นฝ่ายรุกและฝ่ายรับ
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9. กลุ่ม Cc ชายรักชายที่มีบุคลิกภายนอกกระตุ้งกระติ้ง “ออกสาว” และมี
พฤติกรรมทางเพศเป็นฝ่ายรับอย่างเดียว
นอกจากนี้ยังได้ได้นำมาใช้ร่วมกับ "Kinsey Scale” เพื่อนำมาอธิบายรสนิยมทางเพศ ความ
พึงพอใจทางเพศหรือแนวโน้มทางเพศของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งมีเกณฑ์การวัดต่อไปนี้

0

หมายถึง

เป็นบุคคลที่ไม่เคยมีประสบการณ์ทางเพศแบบรักเพศเดียวกันเลย

1

หมายถึง

เป็นบุคลที่มีเพศสัมพันธ์กับต่างเพศและอาจมีประสบการณ์รักร่วม
เพศบางครั้ง

2

หมายถึง

เป็นบุคคลที่รักต่างเพศโดยส่วนใหญ่ และมีความรักต่อเพศ
เดียวกันในระดับรองลงมา

3

หมายถึง

เป็นบุคคลที่รักต่างเพศและรักเพศเดียวกันในระดับเท่า ๆ กัน

4

หมายถึง

เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์รักเพศเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ แต่มีประ
สบการณ์รักต่างเพศในระดับรองลงมา

5

หมายถึง

เป็นบุคคลที่มีความเป็นรักเพศเดียวกันโดยส่วนใหญ่

6

หมายถึง

เป็นบุคคลที่เป็นรักเพศเดียวกันและไม่เคยมีประสบการณ์ทางเพศ
กับเพศตรงข้ามเลย

X

หมายถึง

(ค่าพิเศษ) เป็นบุคคลที่ไม่มีความรู้สึกด้านเพศเลย

จากการวิเคราะห์ตัวละครชายรักชายทั้ง 20 ตัวละคร จากซีรีส์วาย 10 เรื่อง พบว่า
บทบาททางเพศและรสนิยมทางเพศของตัวละครชายรักชายสามารถสรุปได้ดังนี้
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ตารางที่ 4.3 ตารางแสดงบทบาททางเพศและรสนิยมทางเพศ ของตัวละครชายรักชาย
ชื่อตัวละคร
ปุณณ์ (Love Sick The Series รักวุ่น วัยรุ่นแสบ)
โน่ (Love Sick The Series รักวุ่น วัยรุ่นแสบ)
อาทิตย์ (SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง)
ก้องภพ (SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง)
ฟิวส์ (Make It Right the Series รักออกเดิน)
ธีร์ (Make It Right the Series รักออกเดิน)
พีท (Kiss Me Again the Series จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง)
เก้า (Kiss Me Again the Series จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง)
กร (Together with Me อกหักมารักกับผม)
น็อค (Together with Me อกหักมารักกับผม)
พนา (2 Moons the Series เดือนเกี้ยวเดือน 2)
วาโย (2 Moons the Series เดือนเกี้ยวเดือน 2)
ตี๋ (อาตี๋ของผม)
หมอก (อาตี๋ของผม)
เอ้ (บังเอิญรัก Love by Chance)
พีท (บังเอิญรัก Love by Chance)
ธัน (เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ)
เมษ (เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ)
ค่าย (ทฤษฎีจีบเธอ)
เติร์ด (ทฤษฎีจีบเธอ)

รูปแบบบุคลิกการแสดงออก
และบทบาทพฤติกรรมทางเพศ
Aa
Ac
Ac
Aa
Ac
Aa
Aa
Ac
Aa
Ac
Aa
Bc
Aa
Ac
Aa
Bc
Aa
Bc
Aa
Bc

Kinsey
Scale
3
6
3
6
3
6
1
6
6
3
6
6
6
6
6
6
6
6
1
6

จากตารางสรุปได้ว่า ตัวละครทั้ง 20 ตัวมีการระบุสถานะบทบาททางเพศไว้อย่าง
ชัดเจน ตายตัว และไม่มีการเปลี่ ย นแปลง โดยแบ่งออกเป็ นตั วละครที่ ทำหน้ าที่เป็น ฝ่ ายรุก หรือ
พระเอก 10 ตัวละคร และตัวละครที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายรับ หรือ นายเอก 10 ตัวละคร
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เมื่อพิจารณาถึงรูปแบบบุคลิกการแสดงออกจะพบว่า ตัวละครฝ่ายรุ กทั้งหมดจะมี
บุคลิกภายนอกที่แข็งแกร่งเหมือนผู้ชายเต็มตัว มองภายนอกไม่สามารถรู้ได้ว่าเป็นชายรักชาย (กลุ่ม
Aa) เมื่อนำมาวิเคราะห์ร่วมกับการวัด Kinsey Scale ก็สามารถจัดลำดับออกมาได้ตั้งนี้
อันดับหนึ่ งคือ พระเอกที่ไม่เคยมีความสัมพันธ์กับเพศหญิงมาก่อน ทำให้ มีระดับ
Kinsey Scale ที่ 6 มีจำนวน 7 ตัวละคร ประกอบไปด้วย ก้องภพ (SOTUS the Series พี่วากตัว
ร้ายกับนายปีหนึ่ง) ธีร์ (Make It Right the Series รักออกเดิน) กร (Together with Me อกหักมา
รักกับผม) พนา (2 Moons the Series เดือนเกี้ยวเดือน 2) ตี๋ (อาตี๋ของผม) เอ้ (บังเอิญรัก Love by
Chance) และ ธัน (เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ)

ภาพที่ 4.27 ตัวละครพระเอกที่ไม่เคยมีความสัมพันธ์กับเพศหญิงมาก่อน
แหล่งที่มา: ภาพซ้ายบน จาก SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง ; ภาพขวาบน จาก
Make It Right the Series รักออกเดิน ; ภาพซ้ายกลาง จาก 2 Moons the Series
เดือนเกี้ยวเดือน 2 ; ภาพขวากลาง จาก อาตี๋ของผม ; ภาพซ้ายล่าง จาก บังเอิญรัก
Love by Chance ; ภาพขวาล่าง จาก เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ
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อนึ่ง กร (Together with Me อกหักมารักกับผม) เป็นตัวละครตัวเดียวในกลุ่มนี้ที่
ยอมรับว่าตนเองเป็นกลุ่มชายรักชาย และเคยมีสัมพันธ์กับผู้ชายมาก่อน

ภาพที่ 4.28 ตัวละครพระเอกที่ไม่เคยมีสัมพันธ์กับผู้หญิงมาก่อน และมีแฟนเก่าเป็นผู้ชาย
แหล่งที่มา: Together with Me อกหักมารักกับผม
อันดับสองคือ พระเอกที่เคยมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงไม่ซ้ำหน้าจำนวนมากมาก่อน
และมีความสัมพันธ์กับผู้ชาย คือนายเอกเพียงคนเดียว จึงถูกจัดอยู่ใ น Kinsey Scale ที่ 1 มีด้วยกัน 2
ตัวละคร คือ พีท (Kiss Me Again the Series จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง) และ ค่าย (ทฤษฎีจีบเธอ)

ภาพที่ 4.29 พระเอกที่เคยมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงจำนวนมากแต่มีความสัมพันธ์กับผู้ชายเพียง 1 คน
แหล่งที่มา: ภาพซ้าย จาก Kiss Me Again the Series จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง ; ภาพขวา จาก
ทฤษฎีจีบเธอ
และอันดับสุดท้ายคือ พระเอกที่เคยมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงมาก่อนที่จะเจอกับนาย
เอก โดยตัวละครที่มีความสัมพันธ์กับเพศชายและหญิงในระดับที่เท่า ๆ กัน โดย Kinsey Scale อยู่ใน
ระดับ 3 มีด้วยกัน 1 ตัวละคร คือ ปุณณ์ (Love Sick The Series รักวุ่น วัยรุ่นแสบ)
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ภาพที่ 4.30 พระเอกที่เคยมีความสัมพันธ์กับผู้หญิง 1 คนมาก่อนที่จะเจอกับนายเอก
แหล่งที่มา: Love Sick The Series รักวุ่น วัยรุ่นแสบ
ด้ านตั ว ละครนายเอกจะมี รูป แบบบุ ค ลิ ก การแสดงออกทั้ งในรูป แบบที่ มี บุ ค ลิ ก
ภายนอกแข็งแกร่งเหมือนผู้ช ายเต็มตัว (กลุ่ ม Ac) และชายรักชายที่มีบุคลิ กภายนอกแข็งแกร่ง มี
ลักษณะสุภาพเรียบร้อย ไม่ถึงกับกระตุ้งกระติ้ง (กลุ่ม Bc) เมื่อนำมาวิเคราะห์ร่วมกับการวัด Kinsey
Scale ก็สามารถจัดลำดับออกมาได้ตั้งนี้
อันดับหนึ่ง ตัวละครนายเอกกลุ่ม Bc นี้จะเป็นกลุ่มที่รู้อยู่แล้วว่าตนเองเป็นกลุ่มชาย
รักชาย และมีลักษณะภายนอกคล้ายผู้ห ญิง เช่น ตัว เล็ก ผิว ขาว หรือมีวิธีการพูดและท่าทางการ
แสดงออกที่มีความเป็นหญิงสู งกว่า และมี Kinsey Scale อยู่ในระดับ 6 มีด้วยกัน 4 ตัวละคร อัน
ประกอบไปด้ ว ย วาโย (2 Moons the Series เดื อ นเกี้ ย วเดื อ น 2) พี ท (บั ง เอิ ญ รั ก Love by
Chance) เมษ (เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ) และ เติร์ด (ทฤษฎีจีบเธอ)
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ภาพที่ 4.31 นายเอกที่รู้อยู่แล้วว่าตนเองเป็นกลุ่มชายรักชาย และมีลักษณะภายนอกคล้ายผู้หญิง
แหล่งที่มา: ภาพซ้ายบน จาก 2 Moons the Series เดือนเกี้ยวเดือน 2 ; ภาพขวาบน จาก บังเอิญ
รัก Love by Chance ; ภาพซ้ายล่าง จาก เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ ; ภาพขวา
ล่าง จาก ทฤษฎีจีบเธอ
อันดับ ที่สอง คือ ตัวละครนายเอกที่มีบุคลิกการแสดงออกทั้งในรูปแบบที่มีบุคลิก
ภายนอกแข็งแกร่งเหมือนผู้ชายเต็มตัว (กลุ่ม Ac) และมีระดับ Kinsey Scale อยู่ในระดับ 6 คือ ไม่
เคยมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงมาก่อนและมีความสัมพันธ์กับผู้ชายเท่านั้น มีด้วยกัน 3 ตัวละคร ได้แก่
โน่ (Love Sick the Series รักวุ่น วัยรุ่นแสบ) เก้า (Kiss Me Again the Series จูบให้ได้ถ้านายแน่
จริง) และ หมอก (อาตี๋ของผม)
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ภาพที่ 4.32 นายเอกที่มีบุคลิกการแสดงออกทั้งในรูปแบบที่มีบุคลิกภายนอกแข็งแกร่งเหมือนผู้ชาย
แหล่งที่มา: ภาพซ้ายบน จาก Love Sick The Series รักวุ่น วัยรุ่นแสบ ; ภาพขวาบน จาก Kiss
Me Again the Series จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง ; ภาพล่าง จาก อาตี๋ของผม
อัน ดับ สองร่ว ม ตัวละครนายเอกที่มีบุคลิ กการแสดงออกทั้งในรูปแบบที่ มีบุคลิ ก
ภายนอกแข็งแกร่งเหมือนผู้ชายเต็มตัว (กลุ่ม Ac) ที่เคยมีความสัมพันธ์กับผู้หญิง หรือมีความรู้สึกชอบ
ผู้ห ญิงมาก่อน โดยมีอยู่ในระดับ 3 ของ Kinsey Scale มีด้วยกัน 3 ตัวละคร ได้แก่ ฟิวส์ (Make It
Right the Series รักออกเดิน) อาทิตย์ (SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง) และ น็อค
(Together with Me อกหักมารักกับผม)
สำหรับ อาทิตย์ (SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง) นั้นเป็นเพียงการ
แอบชอบเพื่อนผู้หญิงของตน
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ภาพที่ 4.33 ตัวละครนายเอกที่มีบุคลิกภายนอกเหมือนผู้ชาย และเคยแอบชอบผู้หญิง
แหล่งที่มา: SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
ส่ ว น ฟิ ว ส์ (Make It Right the Series รัก ออกเดิ น ) และ น็อ ค (Together with
Me อกหักมารักกับผม) นั้นมีแฟนผู้ฟญิงเป็นตัวเป็นตน

ภาพที่ 4.34 ตัวละครนายเอกที่มีบุคลิกภายนอกเหมือนผู้ชาย ที่เคยคบกับผู้หญิง
แหล่งที่มา: ภาพซ้าย จาก Make It Right the Series รักออกเดิน ; ภาพขวา จาก Together with
Me อกหักมารักกับผม
4.1.7 การแต่งกาย
เนื่ องด้วยตัวละครเกือบทั้งหมดในซีรีส์ วายนั้นอยู่ในช่วงวัยเรียน จึงทำให้ ส่วนใหญ่
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายจะอยู่ในชุดเครื่องแบบ (Uniform) นักเรียน หรือ นักศึกษามหาวิทยาลัย โดยที่
นั กเรี ย นระดับ มัธ ยมทั้ง 4 ตัว ละคร เมื่ ออยู่ในโรงเรียนจะแต่งกายเรียบร้อย เอาเสื้ อใส่ ในกางเกง
เช่นกัน อันเนื่องมาจากการอยู่ภายใต้กฎระเบียบของโรงเรียน จาก ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่า
ด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551 ที่มีการกำหนดลักษณะเครื่องแบบของนักเรียนและนักศึกษา
ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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สำหรับเครื่องแบบนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาประเภทสามัญศึกษามีการกำหนด
ไว้ดังนี้ (ราชกิจจานุเบกษา, 2551)
1. เสื้อ ผ้าสีขาว แบบคอเชิ้ต แขนสั้น
2. เครือ่ งหมาย ใช้ชื่ออักษรย่อของสถานศึกษาปักที่อกเสื้อเบื้องขวา บนเนื้อผ้าด้วยด้าย
หรือไหม โดยสถานศึกษารัฐใช้สีน้ำเงิน สถานศึกษาเอกชนใช้สีแดง
3. กางเกง ผ้าสีดำ สีน้ำเงิน สีกรมท่าหรือสีกากี แบบสุภาพ ขาสั้น
4. เข็มขัด หนังสีดำ หรือน้ำตาล หัวเข็มขัดเป็นโลหะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าชนิดหัวกลัด
5. รองเท้า หนังหรือผ้าใบ สีดำหรือสีน้ำตาล แบบหุ้มส้นชนิดผูก
6. ถุงเท้า สั้น สีขาวหรือสีน้ำตาล
อย่างไรก็ตามตัวละครทั้ง 4 ด้วยการใส่กางเกงนักเรียนที่มีขนาดสั้นเหนือเข่า ซึ่ง
เป็นไปตามลักษณะตามแฟชั่นในปัจจุบัน และอาจจะมีการนำชายเสื้อออกนอกกางเกงเมื่อเลิกเรียน
เพื่อเป็นการผ่อนคลายและสบายตัว

ภาพที่ 4.35 การแต่งกายในชุดนักเรียนของตัวละครวัยมัธยม
แหล่งที่มา: ภาพซ้าย จาก อาตี๋ของผม ; ภาพขวา จาก Make It Right the Series รักออกเดิน
เพื่อให้เป็นนักเรียนมัธยมที่สมบูรณ์ ตัวละครชายรักชายจึงมีการใส่ชุดพละ และชุดนักศึกษา
วิชาทหาร
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ภาพที่ 4.36 การแต่งกายในชุดพละของตัวละครวัยมัธยม
แหล่งที่มา: ภาพซ้าย จาก อาตี๋ของผม ; ภาพขวา จาก Make It Right the Series รักออกเดิน

ภาพที่ 4.37 การแต่งการในชุดนักศึกษาวิชาทหาร
แหล่งที่มา: อาตี๋ของผม
ส่ว นการแต่งกายของกลุ่ มนักศึกษาจะมีระเบี ยบน้อยกว่าและไม่ จำเป็นต้องแต่งกายด้ว ย
เครื่องแบบนั กศึกษาแบบถูกระเบี ยบตลอดเวลา มีการผ่ อนปรนให้ แต่งกายด้วยเสื้ อเชิ้ตสี ขาวและ
กางเกงขายาวได้
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ภาพที่ 4.38 ชุดนักศึกษาของตัวละครชายรักชาย
แหล่งที่มา: ภาพซ้ายบน จาก Kiss Me Again the Series จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง ; ภาพขวาบน
จาก ทฤษฎีจีบเธอ ; ภาพซ้ายล่าง จาก 2 Moons the Series เดือนเกี้ยวเดือน 2 ; ภาพ
ขวาล่าง จาก บังเอิญรัก Love by Chance
แต่ขณะเดียวกัน การแต่งตัวภายใต้เครื่องแบบนักศึกษาก็แสดงให้เห็นถึงลักษณะนิสัยและ
บุ ค ลิ ก ของตั ว ละครได้ โดยส่ ว นมากตั ว ละครที่ เป็ น ฝ่ ายรับ ที่ มี ลั ก ษณะสุ ภ าพ เรีย บร้ อ ยก็ จ ะแต่ ง
เครื่องแบบถูกระเบียบ ผูกเน็กไท เอาเสื้อใส่ในกางเกงตลอดเวลา ได้แก่ ก้องภพ (SOTUS The Series
พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง ) วาโย (2 Moons the Series เดือนเกี้ยวเดือน 2) และ พีท (บังเอิญรัก
Love by Chance)

ภาพที่ 4.39 ชุดนักศึกษาแบบถูกระเบียบของตัวละครชายรักชาย
แหล่งที่มา: ภาพซ้าย จาก 2 Moons the Series เดือนเกี้ยวเดือน 2 ; ภาพขวา จาก บังเอิญรัก
Love by Chance
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ขณะที่ตัวละครที่เหลือจะแต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ตสีขาว และกางเกงขายาวสีดำ หรือ กางเกงยีนส์
โดยบางตัวละครอาจจะใส่เสื้อช็อปของคณะที่ตนกำลังศึกษาทับเสื้อเชิ้ตบ้างในบางครั้ง

ภาพที่ 4.40 ตัวละครชายรักชายที่ใส่เสื้อช็อป
แหล่งที่มา: ภาพซ้าย จาก SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง ; ภาพขวา จาก
Together with Me อกหักมารักกับผม
ทั้งนี้ตัวละครที่มีการออกกำลังกาย หรือเป็นนักกีฬาของคณะ ก็จะมีการใส่ชุดนักกีฬาด้วย
โดยตัวละครที่มักจะใส่ ชุดกีฬา ได้แก่ เอ้ (บังเอิญ รัก Love by Chance) เป็นนักฟุตบอลของคณะ
และ ธัน (เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ) เป็นนักกีฬาบาสเก็ตบอล

ภาพที่ 4.41 ตัวละครชายรักชายในชุดกีฬา
แหล่งที่มา: ภาพซ้าย จาก บังเอิญรัก Love by Chance ; ภาพขวา จาก เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุม
ผมครับ
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สำหรับตัวละครที่ก้าวเข้าสู่วัยทำงานในซีรีส์ภาคต่อ ก็จะใส่ชุดพนักงานออฟฟิศ ซึ่งจะเป็น
เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีต่าง ๆ เข้าคู่กับกางเกงสแล็ค อาจจะมีหรือไม่มีเนคไทก็ได้ ได้แก่ อาทิตย์ (SOTUS
The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง) กร และ น็อค (Together with Me อกหักมารักกับผม) ซึ่ง
ชุดเครื่องแบบเหล่านี้เป็นการบ่งบอกสถานภาพและอาชีพของตัวละคร

ภาพที่ 4.42 ตัวละครชายรักชายในชุดทำงาน
แหล่งที่มา: ภาพซ้าย จาก SOTUS S the Series ; ภาพขวา จาก Together with Me the Next
Chapter
นอกจากชุ ดเครื่อ งแบบแล้ ว ตัว ละครทั้ ง 20 ตัว ละคร ยังปรากฏด้ว ยชุดลำลองที่มีค วาม
แตกต่างกันออกไปตามลักษณะฐานะทางเศรษฐกิจ บุคลิกภาพ นิสัย รสนิยม แฟชั่น สไตล์การแต่งตัว
และบทบาทของตัว ละคร เช่น ธัน (เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุ มผมครับ) มักจะใส่ เสื้ อเชิ้ต เข้าคู่ กั บ
กางเกงขาสั้ น และรองเท้ าผ้ าใบ ส่ ว นพี ท (บั งเอิ ญ รัก Love by Chance) ใส่ เสื้ อมี ป กแล้ ว ทั บ ด้ ว ย
สเวตเตอร์หรือเสื้อแขนยาวเสมอ ขณะที่พีทและเก้า (Kiss Me Again the Series จูบให้ได้ถ้านายแน่
จริง) ใส่แต่เสื้อยืดสีน้ำเงิน ดำ หรือขาวเท่านั้น ด้านเติร์ด (ทฤษฎีจีบเธอ) ใส่เสื้อผ้าที่มีขนาดใหญ่กว่า
ขนาดของตน
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ภาพที่ 4.43 ตัวละครชายรักชายในชุดลำลอง
แหล่งที่มา: ภาพซ้ายบน จาก เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ ; ภาพขวาบน จาก บังเอิญรัก Love
by Chance ; ภาพซ้ายล่าง จาก Kiss Me Again the Series จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง ;
ภาพขวาล่าง จาก ทฤษฎีจีบเธอ
เครื่องแต่งกายทั้งหมดของตัวละครชายรักชายสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน ไม่ได้มี
ลักษณะแตกต่างจากผู้ชายทั่วไป ไม่ได้แต่งตัวเหมือนผู้หญิง หรือ กลุ่ม ชายรักชายที่ออกสาว มีความ
เป็นหญิงสูง อีกทั้งไม่มีเครื่องประดับ การแต่งหน้า หรือสิ่งของใดที่แสดงออกให้เห็นว่าเป็นกลุ่มชายรัก
ชาย เนื่องจากตัวละครยังต้องมีภาพความเป็นชายครอบอยู่
จากลักษณะส่วนบุคคลทั้ง 7 องค์ประกอบ พบว่า ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายนั้น มิได้
กระจายออกมาให้ครอบคลุมกับสภาพความเป็นจริง กล่าวคือ ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายถูกสร้าง
และกำหนดให้กระจุกตัวอยู่ในบางช่วงขององค์ประกอบนั้น ๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น ช่ ว งอายุ ที่ ก ระจุ ก ตั ว อยู่
ในช่วงวัยรุ่น (15-24 ปี) มีอาชีพเป็นนัักเรียน นักศึกษา มีระดับฐานะทางสังคมอยู่ในระดับปานกลาง
ถึงระดับสูง ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานคร มีหน้าตาและรูปร่างอยู่ในเกณฑ์ดี อาศัยอยู่ในหอพักหรือ
คอนโดมิเนียม ซึ่งไม่ครอบคลุมกับกลุ่มชายรักชายที่มีอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายกว่าที่ซีรีส์วาย
เลือกนำเสนอ
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จากการวิเคราะห์ตัวบทที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้สามารถสรุปภาพรวมของลักษณะส่วนบุคคล
ของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายได้ดังนี้

ตารางที่ 4.4 สรุปภาพรวมของลักษณะส่วนบุคคลของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย
ลักษณะส่วนบุคคล
ของตัวละคร
1) อายุ

ภาพรวมของตัวละคร
อายุ 16 – 24 ปี

การให้ความหมาย

เป็นวัยที่เข้าสู่ในช่วงเริ่มมีความรัก
เริ่มรู้จักและอยากมีความสัมพันธ์
ทางเพศ
นักเรียน นักศึกษา
เนื่องด้วยช่วงวัยเป็นวัยเรียนจึงทำ
2) อาชีพ
ให้ เกื อ บ ทั้ ง หมดเป็ นนั ก เรี ย น
นักศึกษา ยกเว้นซีรีส์บางเรื่องที่มี
ก ารท ำภ าค ต่ อ ที่ ตั วล ะค รมี
พัฒนาการเข้าสู่ในช่วงวัยทำงาน
3) ระดั บ ฐานะทางสั ง คมทาง ร ะ ดั บ ป า น ก ล า งจ น ถึ ง ครอบครัวไม่มีความลำบากในเรื่อง
ระดับสูง
การเงิน สามารถทำอะไรได้่ตามที่
สังคม
ต้องการ โดยผู้ปกครองมักมีอาชีพ
เป็นเจ้าของกิจการ
กรุงเทพมหานคร
เห ตุ ก ารณ์ ทั้ งห ม ด เกิ ด ขึ้ น ใน
4) ที่พักอาศัยและภูมิลำเนา
กรุ ง เทพมหานคร ส่ ว นใหญ่ เป็ น
โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเอกชน
ตามที่สังคมมองว่ากลุ่มชายรักชาย
มั กจะเปิ ด เผยตั ว ตนในตามเมื อ ง
ใหญ่ อย่างไรก็ตามส่วนมากมักพัก
อาศัยอยู่คนเดียว เนื่องด้วยต้องมา
เรียนมหาวิทยาลัย แต่ก็มีอีกกลุ่ม
ที่อาศัยอยู่กับครอบครัวในบ้าน
5) ลั ก ษ ณ ะ ท า งก า ย ภ า พ หน้าตาดี รูปร่างสมส่ วน มี รูป ร่ า งหน้ าตาอยู่ ในเกณฑ์ ดี แต่
ความแข็ ง แรง ไม่ อ้ ว น มี ระดั บ ความสู ง และสี ผิ ว มี ค วาม
รูปร่างหน้าตา
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ลักษณะส่วนบุคคล
ของตัวละคร

ภาพรวมของตัวละคร

กล้ า มเนื้ อ ไม่ มี ข น ไม่ ไ ว้
หนวดเครา
6) บทบาททางเพศและรสนิยม ถูก กำหนดมาอย่ างตายตั ว
ให้เป็นรุกและรับ ขึ้นอยู่กับ
ทางเพศ
ลักษณะตายตัว ตามรูปร่าง
ลักษณะนิสัยตัวละคร

7) การแต่งกาย

การให้ความหมาย
แตกต่างกันออกไป

เป็ น ไป ต าม ที่ สั งค ม ม อ ง คื อ
พระเอกจะมี ค วามเป็ น ชายที่
ชัดเจน ไม่ต่างจากชายรักต่างเพศ
แต่ น ายเอกจะมี ค วามเป็ น หญิ ง
ม า ก ก ว่ า ด้ ว ย ลั ก ษ ณ ะ ท า ง
กายภาพ ผิวขาว ตัวเล็ก ปากแดง
บุคลิกที่เรียบร้อย อ่อนหวาน
แต่งกายเหมือนวัยรุ่นทั่ว ๆ กลุ่มชายรักชายแต่งตัวไม่แตกต่าง
ไป แต่ มี ค วามหลากหลาย จากผู้ชายทั่วไป
ตามรสนิ ย มของตั ว ละคร
และบุคลิกภาพ
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4.2 พฤติกรรมการแสดงออกของตัวละครชายรักชาย
พฤติกรรมการแสดงออกของตัวละครชายรักชายเป็นอีกหนึ่งองค์ ประกอบที่จะช่วยให้สามารถ
สะท้อนตัวตนของตัวละครแต่ละตัวได้ดียิ่งขึ้น โดยผู้วิจัยได้จำแนกองค์ประกอบของพฤติกรรมการ
แสดงออกของตัวละครชายรักชายออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 1) ลักษณะการพูด 2) การแสดงอารมณ์ 3)
นิสัยส่วนตัว 4) รูปแบบการดำเนินชีวิต 5) การแสดงออกในฐานะคนรักในพื้นที่ต่าง ๆ โดยสามารถ
สรุปออกมาเป็นตารางได้ดังนี้

ตารางที่ 4.5 พฤติกรรมการแสดงออกของตัวละครชายรักชาย
Love Sick The Series รักวุ่น วัยรุ่นแสบ
พฤติกรรมการแสดงออกของตัวละคร
ปุณณ์
โน่
1) ลักษณะการพูด
สุภาพ พูดมีหางเสียงกับ
เสียงดัง โวยวาย พูดจาด้วยคำ
ผู้หญิง แต่มีการพูดคำหยาบ หยาบกับเพื่อน
เมื่ออยู่กับเพื่อน
2) การแสดงอารมณ์
ไม่แสดงออกทางอารมณ์มาก แสดงออกทุกอารมณ์ผ่านทาง
นัก
สีหน้า และท่าทาง
3) นิสัยส่วนตัว
สุขุม เงียบ ไม่ค่อยพูด เจ้า ช่างเพ้อฝัน ไฮเปอร์ ร่าเริง
แผนการ รักครอบครัว
ช่างสังเกต เอาใจใส่ผู้อื่น
4) รูปแบบการดำเนินชีวิต

Normalcy Gay Lifestyle

Normalcy Gay Lifestyle

SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
อาทิตย์
ก้องภพ
พูดเสียงดังฟังชัด พูดกับเพื่อน พูดเสียงดังฟังชัด มีหางเสียง
ด้วยคำหยาบ
พูดคำหยาบกับเพื่อนบ้าง
แสดงออกทางอารมณ์ชัดเจน
ทั้งสีหน้าและท่าทาง
ปากไม่ตรงกับใจ ห่วงใยผู้อื่น
เนี้ยบ อ่อนไหวง่าย จริงจัง ใจ
ร้อน ขี้หึง
Normalcy Gay Lifestyle

แสดงออกทางอารมณ์ผ่าน
ทางแววตาเป็นส่วนใหญ่
รักความยุติธรรม รักพวกพ้อง
ขบถ มีเหตุผล มีความเป็น
ผู้นำ นักวางแผน ดื้อ หัวรั้น
Normalcy Gay Lifestyle
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พฤติกรรมการแสดงออกของตัวละคร
1) ลักษณะการพูด

2) การแสดงอารมณ์
3) นิสัยส่วนตัว

4) รูปแบบการดำเนินชีวิต

Make It Right the Series รักออกเดิน
ฟิวส์
ธีร์
พูดจาเสียงดัง คล้ายตะโกน เสียงนุ่ม สุภาพ พูดเพราะไม่
มีการทอดเสียง ใช้คำหยาบ ค่อยพูด มีการใช้คำหยาบกับ
ในการพูดกับเพื่อน มีการใช้ เพื่อน
ศัพท์วัยรุ่น
แสดงออกทางสีหน้าชัดเจน เก็บอารมณ์เก่ง ไม่ค่อย
ในทุกอารมณ์
แสดงออกตามความคิด
ร่าเริง แจ่มใส ประชด
เป็นคนเงียบขรึม เป็นที่พึ่ง
ประชันเก่ง ขี้งอน
ของคนอื่นได้ ใจดี สุภาพ ยอม
คนง่าย
Normalcy Gay Lifestyle Normalcy Gay Lifestyle

Kiss Me Again the Series จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง
พีท
เก้า
พูดเพราะ มีวาทศิลป์
มีการใช้คำหยาบกับเพื่อน
ปากหวาน มีการใช้คำหยาบ
เมื่อพูดกับเพื่อน
แสดงออกทางอารมณ์ชัดเจน

ไม่ค่อยแสดงออกทางอารมณ์

อัธยาศัยดี ปากไว เจ้าเสน่ห์
เจ้าชู้ ใจร้อน วู่วาม

เนิร์ด เรียนเก่ง หัวไว อ่อนไหว
ง่าย

One Night Stand Gay
Lifestyle

Peaceful Gay Lifestyle
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พฤติกรรมการแสดงออกของตัวละคร
1) ลักษณะการพูด

2) การแสดงอารมณ์

3) นิสัยส่วนตัว

4) รูปแบบการดำเนินชีวิต

Together with Me อกหักมารักกับผม
กร
น็อค
พูดด้วยคำหยาบกับเพื่อน
มักพูดจาเพราะกับคนรัก แต่
กับเพื่อนมีการใช้คำหยาบ

2 Moons the Series เดือนเกี้ยวเดือน 2
พนา
วาโย
พูดด้วคำหยาบกับเพื่อนหรือ พูดด้วยความสุภาพ มีหาง
รุ่นน้อง ยกเว้นวาโยที่พูดจา เสียงกับคนที่อาวุโสกว่า รู้
สุภาพ
กาละเทศะ มีการใส่จริตและ
ใส่อารมณ์ในการพูด มีการใช้
ศัพท์วัยรุ่นบ้าง
แสดงออกทางอารมณ์
แสดงออกทางอารมณ์ชัดเจน แสดงออกทุกอารมณ์อย่าง
เก็บอารมณ์เก่ง แม้จะโกรธก็
ชัดเจน
ชัดเจน
ตาม แต่มีการแสดงออกทาง
สายตาและสีหน้า โดยเฉพาะ
เวลาอยู่กับหมอป่า
ชอบออกกำลังกาย รักพวก ชอบออกกำลังกาย รักพวก
เป็นผู้ใหญ่ สุขุม เป็นที่พึ่งของ ช่างเพ้อฝัน ช่างจินตนาการ
พ้อง ถึงไหนถึงกัน เด็ดเดี่ยว พ้อง ถึงไหนถึงกัน โลเล ขี้เล่น ผู้อื่นได้ ปากร้าย แต่ใจดี
ยิ้มแย้มแจ่มใส ขี้แง ขี้หึง
กล้าตัดสินใจ ห่วงใยคนรอบ ขี้แกล้ง เอาแต่ใจ
ข้าง ขี้เล่น ขี้แกล้ง
Healthy Gay Lifestyle
Healthy Gay Lifestyle
Nationalsm Gay Lifestyle Normalcy Gay Lifestyle
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พฤติกรรมการแสดงออกของตัวละคร
1) ลักษณะการพูด

อาตี๋ของผม
ตี๋
หมอก
ไม่พูดคำหยาบ พูดด้วยความ พูดชัดถ้อยชัดคำ เสียงดัง
สุภาพ เรียกแทนตัวเองด้วย
ชื่อ

2) การแสดงอารมณ์

ไม่ค่อยแสดงออกทางอารณ์

แสดงออกทางอารมณ์ชัดเจน

3) นิสัยส่วนตัว

สุขุม ไม่ค่อยพูด เจ้าแผนการ
ดื้อ หัวแข็ง เอาแต่ใจ นิสัย
เหมือนเด็ก
Normalcy Gay Lifestyle

ขี้เล่น ร่าเริง ชอบคิดเองเออ
เอง ขี้แกล้ง รักเดียวใจเดียว
พูดตรง เสียสละ
Normalcy Gay Lifestyle

4) รูปแบบการดำเนินชีวิต

บังเอิญรัก Love by Chance
เอ้
พีท
พูดจาเสียงดัง โผงผาง มักพูด พูดกับทุกคนด้วยความสุภาพ
ด้วยคำหยาบกับเพื่อน
มีหางเสียงตลอด กับทุกคน
ทุกเวลา มีการบีบเสียงให้เสียง
เล็กลง
แสดงออกอย่างชัดเจนในทุก มักใช้การยิ้มเป็นการ
อารมณ์ โดยเฉพาะอารมณ์
แสดงออก ไม่ค่อยแสดง
โกรธ ฉุนเฉียวเก่ง แต่ใน
ความรู้สึกที่แท้จริงออกมา
บางครั้งก็ทำเป็นเกรี้ยวกราด มักจะไปแสดงออกทาง
กลบเกลื่อนความรู้สึกเขินอาย อารมณ์คนเดียว
ตรงไปตรงมา ไม่ยอมคน รัก ขี้อาย ไม่กล้าแสดงออก อ่อน
ความถูกต้อง อบอุ่น เอาใจใส่ ต่อโลก หัวอ่อน ไม่ทันคน
เก่ง ใจดี มีความเป็นผู้นำ
Peaceful Gay Lifestyle
Optimistic Gay Lifestyle
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พฤติกรรมการแสดงออกของตัวละคร
1) ลักษณะการพูด

2) การแสดงอารมณ์

3) นิสัยส่วนตัว

4) รูปแบบการดำเนินชีวิต

เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ
ธัน
เมษ
พูดเสียงดัง ชัดถ้อยชัดคำ
พูดเพราะ มีลักษณะการพูด
พูดจาสุภาพเมื่ออยู่กับผู้ใหญ่ ทอดเสียง ใช้เสียงเล็กเสียง
มีการใช้คำหยาบกับเพื่อน น้อย
ไม่แสดงออกทางอารมณ์
แสดงออกทางอารมณ์ชัดเจน
หรือให้เห็นมุมอ่อนแอมาก
นัก ยกเว้นตอนอยู่กับแม่
และ เมษ ที่มักจะระเบิด
อารมณ์ออกมา
เป็นที่พึ่งได้ ขี้เล่น อบอุ่น มี สดใส ร่าเริง ขี้เหงา ขี้ใจน้อย
ความคิดเป็นผู้ใหญ่ ใจดี
ตามโลกไม่ทัน ชอบคิดไปเอง
ทะเล้น ขี้แกล้ง
Normalcy Gay Lifestyle

Peaceful Gay Lifestyle

ทฤษฎีจีบเธอ
ค่าย
พูดจามีเสน่ห์ ปากหวาน ใช้
คำพูดหว่านล้อมชักจูงคนอื่น
ให้คล้อยตามได้ง่าย โผงผาง
แสดงออกทุกความรู้สึก

เติร์ด
ใช้คำหยาบเมื่อพูดกับเพื่อน มี
การใส่อารมณ์ในคำพูด พูด
ตรง
มักแสดงออกทางอารมณ์บวก
แต่ความรู้สึกเป็นลบมักแสดง
สีหน้าเรียบเฉย หลบไปร้องไห้
คนเดียว

อัธยาศัยดี เจ้าชู้ ไม่ใส่ใจ
ความรู้สึกคนอื่น อยากได้
อะไรต้องได้ มีความพยายาม
สูง ลามก
One Night Stand Gay
Lifestyle

ใจอ่อน รักเดียวใจเดียว ทำดี
ให้ผู้อื่นโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน มีความเป็นผู้นำ
Peaceful Gay Lifestyle
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จากตารางที่ 4.5 พฤติ ก รรมการแสดงออกของตั ว ละครชายรัก ชาย สามารถวิ เคราะห์
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมการแสดงออกของตัวละครชายรักชายได้ดังนี้
4.2.1 ลักษณะการพูด
กลุ่มชายรักชายใช้การพูดด้วยความสุภาพ มีการใช้ระดับภาษาที่แตกต่างกันออกไป
ตามกาละเทศละและบุคคลที่สนทนาด้วย โดยหากเป็น การสนทนากับผู้ที่มีอายุมากกว่า หรือให้ความ
เคารพ เช่น ผู้ปกครอง หรือ ครู อาจารย์ รุ่นพี่ จะพูดด้วยความสุภาพและมีหางเสียง ดังเช่นตัวอย่าง
การสนทนาระหว่าง อาทิตย์และก้องภพ จาก SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง โดย
ก้องภพอยู่ในสถานะนักเรียนปีหนึ่ง ส่วนอาทิตย์เป็นรุ่นพี่ปี 3 เป็นหัวหน้าพี่ว้ากที่มีอำนาจเหนือกว่า
(SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง ตอนที่ 1 ช่วงที่ 1 นาทีที่ 5.49)
ก้องภพ: ผม ก้องผม 0062 ขออนุญาตครับ ผมว่าเวลาแค่อาทิตย์เดียวมันน้อย
เกินไป ไม่น่าจะทำทัน
อาทิตย์: แล้วพวกคุณได้ลองพยายามทำดูกันหรือยัง ถ้ากับเรื่องแค่นี้พวกคุณยังทำ
กันไม่ได้ แล้วต่อไปพวกคุณจะทำอะไรกันได้
ก้องภพ: ถ้างั้นผมขอเวลาหนึ่งเดือน
อาทิตย์: ไม่ให้
ก้องภพ: ถ้าเป็นพี่ พี่คิดว่าจะทำทันหรือเปล่าครับ
ยกเว้นตัวละคร พีท จาก บังเอิญรัก Love by Chance ที่จะพูดมีหางเสียงกับทุกคน
แม้ว่าจะเป็นคนที่ไม่หวังดีกับตนก็ตาม ดังเช่นตอนที่พีทโดน ทรัมป์ แฟนเก่าซ้อมเพราะต้องการเงิน
(บังเอิญรัก Love by Chance ตอนที่ 2 ช่วงที่ 3 นาทีที่ 8.36)
พีท: พี่ทรัมป์ ปล่อยครับ
ทรัมป์: มึงคิดว่ากูอยากแตะต้องตัวมึงมากหรือไงฮะ บอกตรง ๆ นะว่ากูรังเกียจ
พีท: ถ้าพี่รังเกียจพี่ก็ปล่อยผมสิครับ
อย่างไรก็ตาม ในบางครอบครัวมีการเลี้ยงดูลูกอย่างใกล้ชิด ทำให้ลูกไม่จำเป็นต้องพูด
มีหางเสียงกับพ่อแม่ ดังเช่นครอบครัวของธัน จาก เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ มีสรรพนามที่ใช้
แทนตัวเอง ว่า “ฉัน” และเรียกขวัญผู้เป็นแม่ว่า “เธอ” เพราะถูกเลี้ยงดูมาอย่างเพื่อน ซึ่งการใช้สรรพ
นามเช่นนี้ทำให้เมษเข้าใจผิด ในครั้งแรกที่ได้ยินธันคุยโทรศัพท์กับแม่ เพราะคิดว่าธันคุยกับแฟน อีก
ทั้งยังมีการบันทึกชื่อไว้ว่า เธอ อีกด้วย (เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ ตอนที่ 2 ช่วงที่ 1 นาทีที่
15.42)
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ขวัญ:
ธัน:
ขวัญ:
ธัน:
ขวัญ:
ธัน:
แม่:
ธัน:

เธอ ถึงหอหรือยัง
ถึงแล้ว ว่าไง
เกรดเป็นไงบ้างเนี่ย
ก็ไม่ต่ำกว่าบีไง
ขี้โม้ แล้วเรื่องเที่ยวกลางคืนกับกินเหล้าให้มันน้อย ๆ หน่อยนะ
อันนี้ไม่โม้นะ น้อย ๆ แล้วจริง
อย่ามา วันนั้นยังเห็นเพื่อนแท็กรูปในร้านเหล้าอยู่เลย หน้างี้แดงกล่ำ แล้ว
จะมาบอกว่าไม่ได้กินหรอ
นี่ ฉันจะให้เพื่อนอันเฟรนด์เธอแล้วนะ

ส่วนกลุ่มเพื่อนที่มีความสนิทจะมีการใช้คำหยาบเพื่อเพิ่มอรรถรสในการพูด อีกทั้งใช้
สรรพนามระดับ “กู -มึง” เพื่อแสดงให้ เห็ นถึงความสนิทสนม จนรู้สึ กว่าคำเหล่ านี้ไม่ห ยาบและ
สามารถพูดคำเหล่านี้ได้ เช่น ใน Kiss Me Again the Series จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง กลุ่มของพีทเก้า
จะมีแสนดี ที่เป็นผู้หญิงอยู่ในกลุ่มด้วย แต่ทุกคนก็พูด “กู-มึง” กันเป็นเรื่องปกติ ดังบทสนทนานี้ (Kiss
Me Again the Series จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง PeteKao Cut Scence 1 นาทีที่ 0.04)
แสนดี: อ่ะ รีบทำนะ
เก้า: กูอะ เร็วอยู่ละ
พีท: งั้นกูไปละ ไม่กวนบ้านมึงดีกว่า
เก้า: ไปละนะมึง
แสนดี: เออ งั้นเดี๋ยวชีทที่เหลือกูทยอยส่งตามไปแล้วกัน
ขณะเดีย วกัน คำหยาบคายเหล่ านี้ก็ถูกใช้กับบุคคลที่มีท่าทีเป็ นศัตรูและเห็ นว่าไม่
จำเป็นต้องพูดด้วยคำสุภาพ เพื่อแสดงท่าทีไม่เป็นมิตรและไม่ให้เกียรติด้วยเช่นกัน ดังเช่น เอ้ที่ช่วยพีท
ที่โดนแฟนเก่ากรรโชกทรัพย์ (บังเอิญรัก Love by Chance ตอนที่ 2 ช่วงที่ 3 นาทีที่ 9.20)
เอ้:
ถ้ามึงแน่จริง มาต่อยกับกูมา
ทรัมป์: นี่มึงอีกแล้วหรอวะ ไอ้เตี้ย
เอ้:
นี่มึงอีกแล้วหรอวะ ไอ้เหี้ย
ทรัมป์: อย่ามาเสือกเรื่องของกู ไม่ใช่เรื่องของมึง กูมีเรื่องต้องคุยกับไอ้พีท
เอ้:
ถ้ามึงคุยดี ๆ กูจะไม่ว่าสักคำ แต่ที่กูเห็น กำลังเห็นหมาบ้ากำลังรังแกคนไม่
มีทางสู้
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ทั้ ง นี้ ตั ว ละครทุ ก ตั ว ยั ง คงใช้ น้ ำ เสี ย ง สรรพนาม และการเรี ย กชื่ อคนรั ก ของตน
เหมือนกับก่อนที่จะอยู่ในฐานะคนรัก แม้ว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ตาม โดยใน
กลุ่มที่พัฒ นาความสั มพัน ธ์มาจากเพื่อนจะใช้ส รรพนามแทนว่า “กู -มึง” ได้แก่ ฟิวส์ -ธีร์ (Make It
Right the Series รักออกเดิน ) พีท -เก้า (Kiss Me Again the Series จูบให้ ได้ถ้านายแน่จริง ) กรน็อค (Together with Me อกหักมารักกับผม) และ ค่าย-เติร์ด (ทฤษฎีจีบเธอ)
แต่สำหรับคู่เป็นเพื่อนกันมาก่อน แต่มีหนึ่งตัวละครที่มีความสุภาพกว่า ตัวละครที่มี
ความสุภาพจะใช้สรรพนามเรียกคนรักด้วยชื่อ และแทนตัวเองว่าเรา หรือ ผม ขณะที่อีกฝ่ ายยังคงใช้
“กู-มึง” ได้แก่ ปุณณ์ -โน่ (Love Sick the Series รักวุ่น วัยรุ่นแสบ) ตี๋-หมอก (อาตี๋ของผม) เอ้ -พีท
(บังเอิญรัก Love by Chance)
ส่วนคู่ที่เป็นรักต่างวัย ตัวละครเด็กกว่าจะเรียกตัวละครที่แก่กว่าว่าพี่ ส่วนตัวละครที่
แก่กว่าจะเรียกด้วยสรรพนามที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้ อาทิตย์เรียกก้องภพว่า “คุณ” (SOTUS The
Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง) เมษเรียกธันด้วยชื่อ (เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ) และพนา
เรีย กวาโยด้ว ยชื่อ (2 Moons the Series เดือนเกี้ยวเดือน 2) อนึ่งพนาเป็น ตัว ละครเดียวที่มีการ
เปลี่ยนคำสรรพนามที่ใช้เรียกคนรัก จากตอนแรกใช้ “กู-มึง” เปลี่ยนมาเป็นเรียกด้วยชื่อ
ดังนั้ น จึ งเห็ น ได้ ว่าการใช้ภ าษาของกลุ่ ม ชายรักชายกั บกลุ่ ม ชายแท้ แต่ นั้น มี ความ
เหมือนกัน จนอาจไม่ส ามารถใช้ลั กษณะการพู ดมาเป็นข้อแยกแยะถึงการเป็นกลุ่ มชายรักชายได้
เว้นเสียแต่กลุ่มชายรักชายนั้นจะมีลักษณะการพูดที่มีแบบแผนเฉพาะเหมือนตัวละครชายรักชายกลุ่ม
นายเอก ที่มีความเป็นหญิงสูงกว่าความเป็นชาย โดยมักจะมีการพูดด้วยการทอดเสียง ใส่อารมณ์ใน
น้ ำเสี ย ง มีการใช้ศัพ ท์เฉพาะ หรื อมีการบีบเสี ยงให้ เล็ กลง ตัว ละครในกลุ่ มนี้ประกอบไปด้วย พี ท
(บั งเอิญรัก Love by Chance) ธัน (เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุ มผมครับ) และ วาโย (2 Moons the
Series เดือนเกี้ยวเดือน 2)
4.2.2 การแสดงอารมณ์
ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายมีทั้งกลุ่มที่แสดงอารมณ์ออกมาอย่างชัดเจน และกลุ่มที่
เก็บความรู้สึก ไม่แสดงอารมณ์ออกมา โดยในการแสดงอารมณ์นี้ครอบคลุมไปถึงการแสดงออกทางสี
หน้า การใช้สายตาสื่ออารมณ์ และภาษาท่างทาง (ฺ Baron, 1989 อ้างถึงใน สุวรี ศิวะแพทย์, 2549)
ซึ่งไม่มีความแตกต่่างจากกลุ่มคนทั่วไป อีกทั้งไม่มีการแสดงอารมณ์ที่มากเกินกว่าคนปกติ เช่น รักแรง
เกลียดแรง มีการอาฆาตมาดร้าย
แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังไม่สามารถนำเอาลักษณะความเป็นชายของตัวละครมาใช้เป็น
ตั ว กำหนดถึ งการแสดงออกทางอารมณ์ ได้ เนื่ อ งจากตั ว ละครชายรั ก ชายที่ มี ค วามเป็ น ชายสู ง
(พระเอก) ก็มีทั้งกลุ่มที่แสดงออกทางอารมณ์และเก็บความรู้สึก ขณะเดียวกัน กลุ่มตัวละครท่ี่มีความ
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เป็นหญิงมากกว่า (นายเอก) ก็มีทั้งกลุ่มที่แสดงออกทางอารมณ์และเก็บความรู้สึกเช่นเดียวกัน โดย
สามารถสรุปได้ดังนี้
1) ตั ว ละครที่ มี ก ารแสดงออกทางอารมณ์ มี ทั้ งสิ้ น 12 ตั ว ละคร แบ่ ง
ออกเป็น กลุ่มตัวละครชายรักชายที่มีความเป็นชายสูง (พระเอก) มีด้วยกัน 6 ตัวละคร ได้แก่ ก้องภพ
(SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง ) กร (Together with Me อกหักมารักกับผม) พีท
(Kiss Me Again the Series จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง) เอ้ (บังเอิญรัก Love by Chance) ค่าย (ทฤษฎี
จีบเธอ) และ พนา (2 Moon the Series เดือนเกี้ยวเดือน 2)
ส่ว นตั วละครนายเอกที่มีการแสดงออกทางอารมณ์ มีทั้งสิ้ น 6 ตัวละคร
ได้แก่ โน่ (Love Sick The Series รักวุ่น วัยรุ่นแสบ) อาทิตย์ (SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับ
นายปีหนึ่ง) ฟิวส์ (Make It Right the Series รักออกเดิน) น็อค (Together with Me อกหักมารัก
กับผม) หมอก (อาตี๋ของผม) และ เมษ (เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ)

ภาพที่ 4.44 การแสดงออกทางอารมณ์ในอารมณ์ต่าง ๆ ของตัวละครชายรักชาย
แหล่งที่มา: ภาพซ้ายบน จาก บังเอิญรัก Love by Chance ; ภาพขวาบน จาก Kiss Me Again
the Series จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง ; ภาพซ้ายล่าง จาก Make It Right the Series รัก
ออกเดิน ; ภาพขวาล่าง จาก SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
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ในตัวละครบางตัวที่มีลักษณะความเป็นชายสูง จะถูกออกแบบมาให้มีความ
ใจร้อน กล้าได้กล้าเสียจึงมีการทะเลาะ หรือมีปากเสียงกับตัวละครอื่นเสมอ คือ พีท (Kiss Me Again
จูบให้ได้ถ้านายแน่ใจ) กร น็อค (Together with Me อกหักมารักกับผม) และ เอ้ (บังเอิญรัก Love
by Chance) โดยสาเหตุที่ต้องมีปากเสียงกัน มักเกิดจากคู่กรณีมีการวิวาทกับเพื่อนหรือคนรักของตน
อยู่ก่อนแล้ว ตัวละครเหล่านี้จึงต้องเข้าไปทำการช่วยเหลือ จึงไม่ถือว่าเป็นการแสดงว่ากลุ่มชายรักชาย
มีอารมณ์แปรปรวนและมีอารมณ์รุนแรงมากกว่าปกติ เหมือนกับกลุ่มชายรักต่างเพศที่มีเรื่ องชกต่อย
กัน

ภาพที่ 4.45 การทะเลาะวิวาทและบาดเจ็บของตัวละครชายรักชายที่มีความเป็นชายสูง
แหล่งที่มา: ภาพซ้าย จาก Kiss Me Again the Series จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง ; ภาพขวา จาก
บังเอิญรัก Love by Chance
2) ตั วละครที่ ไม่มีการแสดงออกทางอารมณ์ มี ทั้งสิ้ น 8 ตัว ละคร แบ่ ง
ออกเป็ น กลุ่ ม พระเอก 4 ตั ว ละคร ได้ แ ก่ ปุ ณ ณ์ (Love Sick The Series รัก วุ่ น วัย รุ่ น แสบ) ธีร์
(Make It Right the Series รักออกเดิน) ตี๋ (อาตี๋ของผม) และ ธัน (เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ)
ขณะที่ ตัว ละครนายเอกที่ เก็บ ความรู้สึ ก มี ทั้ งสิ้ น 4 ตั วละคร ได้ แก่ เก้ า
(Kiss Me Again the Series จู บ ให้ ได้ ถ้ า นายแน่ จ ริ ง ) พี ท (บั ง เอิ ญ รั ก Love by Chance) เติ ร์ ด
(ทฤษฎีจีบเธอ) และ วาโย (2 Moon the Series เดือนเกี้ยวเดือน)
แม้ว่าจะเป็นกลุ่มที่เก็บความรู้สึก แต่เมื่ออยู่ คนเดียวหรืออยู่กับกลุ่มคนที่มี
ความสนิทสนมมาก เช่น คนในครอบครัว คนรัก หรือเพื่อนสนิท ตัวละครเหล่านี้ก็สามารถแสดงออก
ทางอารมณ์ออกมาได้เช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ธัน จาก เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ ที่แม้ว่าจะ
โดนเพื่อนในชมรมบาสเก็ตบอลทำให้โกรธก็เลือกที่จะไม่ตอบโต้ แต่สุดท้ายก็ระบายความในใจกับเมษ
(เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ ตอนที่ 4 ช่วงที่ 4 นาทีที่ 0.38)
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เมษ:
ธัน:
เมษ:
ธัน:
เมษ:
ธัน:
เมษ:
ธัน:

แล้วนี่มานั่งหลบมุมอะไรคนเดียวอยู่ตรงนี้
ไม่มีอะไรหรอกพี่
แต่พี่เห็นนะ เพื่อนมันก็เล่นกันแบบนี้แหละ อย่าโกรธมันเลย
มันก็เล่นกันแบบนี้แหละพี่ แต่ผมรู้สึกแปลก ๆ วะ
แปลกยังไง
ผมไม่ชอบสถานการณ์แบบนี้เลย ผมทำตัวไม่ถูกจริง ๆ ไม่รู้ว่าต้องเข้าไป
เล่นกับมัน หรือเดินออกมาเฉย ๆ เหมือนโดนจับผิดตลอดเวลา
ทำไมถึงรู้สึกแบบนั้น
ผมก็ไม่รู้ ก็ตัวผมเป็นแบบนี้ แม่งโคตรอึดอัดเลยวะ ทุกครั้งที่มันคุยกันเรื่อง
ผู้หญิง คุยกันเรื่องแฟน ผมก็จะโดนถามว่า “เมื่อไหร่จะมีแฟน” แล้วพอมัน
คุยกันเรื่องรูปโป๊ แล้วถ้าผมไม่ไปเล่นกับมัน ผมก็จะกลายเป็ นตัวตลก แล้ว
ไอ้เหี้ยเอก มันก็ชอบบอกว่า “ไอ้เหี้ยธัน มึงแม่งเกย์” เกย์พ่อมึงดิ ผมโคตร
โมโหเลยอะ ที่ทำอะไรมันไม่ได้ ผมอายนะพี่ที่ตอบโต้มันไม่ได้

ภาพที่ 4.46 การแสดงออกทางอารมณ์ของตัวละครชายรักชายที่เก็บความรู้สึก
แหล่งที่มา: ภาพซ้ายบน จาก เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ ; ภาพขวาบน จาก ทฤษฎีจีบเธอ ;
ภาพซ้ายล่าง จาก บังเอิญรัก Love by Chance ; ภาพขวาล่าง จาก Love Sick The
Series รักวุ่น วัยรุ่นแสบ
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ภาพที่ 4.47 เปรียบเทียบการแสดงอารมณ์ของตัวละครชายรักชายจาก ทฤษฎีจีบเธอ
แหล่งที่มา: ทฤษฎีจีบเธอ
4.2.3 นิสัยส่วนตัว
เป็ น อีกหนึ่ งองค์ป ระกอบที่ตัวละครชายรักชายมีอย่างหลากหลายเช่น เดียวกับคน
ทั่วไป เนื่องจากแต่ละตัวละครได้รับงการอบรมเลี้ยงดูและเผชิญกับสิ่งแวดล้อมที่มีความแตกต่างกัน
ออกไป ลักษณะนิสัยส่วนตัวของตัวละครนี้มีทั้งด้านบวก ได้แก่ ใจดี มีความเป็นผู้นำ อัธยาศัยดี เป็นที่
พึ่งพาได้ รักพวกพ้อง ฯลฯ ส่วนนิสัยด้านลบ ได้แก่ ขี้หึง ใจร้อน เจ้าอารมณ์ ชอบคิดไปเอง ขี้งอน ขี้แง
ฯลฯ ซึ่งในตัวละครชายรักชายแต่ละตัวล้วนก็มีลักษณะนิสัยทั้ง 2 ด้าน โดยการแสดงนิสัยในแต่ละ
ด้านออกมานั้นล้วนขึ้นอยู่กับสถานการณ์ อารมณ์ สถานที่ และผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วย ตัวอย่างเช่น เอ้
จาก บังเอิญรัก Love by Chance ที่ถึงแม้จะเป็นคนอารมณ์ร้อน กล้าได้กล้ าเสีย แต่ขณะเดียวกันก็
ไม่ มี ค วามมั่ น ใจและมี ค วามกั ง วล ดั งเช่ น บทสนทนาของเอ้ แ ละพี ท ดั งนี้ (บั งเอิ ญ รั ก Love by
Chance ตอนที่ 3 ช่วงที่ 2 นาทีที่ 5.27)
เอ้:
พีท:
เอ้:

ไอ้พีท มึงรำคาญกูปะวะ
ไม่นะครับ ทำไมเอ้คิดอย่างนั้น
กูก็แค่คิดว่า กูอาจจะยุ่งวุ่นวายกับมึงมากเกินไป มึงไม่ได้ขอให้ช่วย กูเสือก
มาช่วยเอง กูอาจจะดูแลมึงมากไป จนมึงรำคาญ
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ภาพที่ 4.48 ตัวละครชายรักชายที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะความเป็นชายสูง
แหล่งที่มา: ภาพซ้าย จาก Kiss Me Again the Series จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง ; ภาพขวา จาก
Together with Me อกหักมารักกับผม
หรืออย่างเช่น ธัน จาก เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ ถึงแม้จะมีความเป็นผู้ใหญ่
อบอุ่น เป็นที่พึ่งพาได้ แต่ก็ยังมีนิสัยขี้เล่น ขี้แกล้ง เหมือนเด็กอยู่เช่นเดียวกัน

ภาพที่ 4.49 ตัวละครชายรักชายที่มีความเป็นผู้ใหญ่ แต่มีนิสัยเหมือนเด็ก
แหล่งที่มา: เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ
อย่างไรก็ตามสำหรับตัวละครชายรักชายกลุ่มนายเอกที่มี ความเป็นหญิงสูง ต่างมี
นิสัยคล้ายผู้หญิง อาทิ พีท (บังเอิญรัก Love by Chance) มีนิสัยอ่อนหวาน มีอารมณ์อ่อนไหว นุ่ม
นิ่ม เรียบร้อย ไร้เดียงสา พูดจาเพราะ มีหางเสียง เชื่อมั่นในรักแท้ หัวอ่อน ขณะที่หมอก (อาตี๋ของผม)
และ โน่ (Love Sick The Series รักวุ่น วัยรุ่น แสบ) แม้จะมีลักษณะภายนอกและนิสั ยที่ ดูเกรียน
เหมือนเด็กมัธยมทั่วไป แต่ก็ยังมีนิสัยชอบคิดไปเอง ขี้กังวล ส่วน เก้า (Kiss Me Again the Series
จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง) มีนิสัยขี้ใจน้อย ช่างประชดประชัน อ่อนไหวง่าย เช่นเดียวกับ เมษ (เขามาเชง
เม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ) และ ฟิวส์ (Make It Right the Series รักออกเดิน) มีนิสัยขี้งอน ขี้เหงา ขี้
น้อยใจ ในด้านของอาทิตย์ (SOTUS The Series พี่ว้ากตัว ร้ายกับนายปีห นึ่ง ) มีนิสั ยขี้งอน ขี้อ้อน
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ทางด้าน วาโย (2 Moons the Series เดือนเกี้ยวเดือน 2) มีนิสัยช่างฝัน ขี้งอน คล้ายคลึงกับ เติร์ด
(ทฤษฎีจีบเธอ) มีนิสัยช่างจินตนาการ และอารมณ์อ่อนไหวง่าย

ภาพที่ 4.50 นิสัยช่างจินตนาการของตัวละครชายรักชาย ที่คิดว่าผู้ขายจะเข้ามาจูบ
แหล่งที่มา: 2 Moons the Series เดือนเกี้ยวเดือน 2
นอกจากลักษณะนิสัยแล้ว ตัวละครกลุ่มนายเอกยังมีความชอบบางอย่างที่สังคมให้
การเหมารวมว่ามีความเป็นหญิง หรือไม่ใช่สิ่งที่ผู้ชายพึงจะทำ เช่น อาทิ ตย์ (SOTUS The Series พี่
ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง ) และ วาโย (2 Moons the Series เดือนเกี้ยวเดือน 2) ที่ชอบดื่มนมเย็น
(นมชมพู ) จนถูกนำไปล้ อ เยาะเย้ ย หรืออย่างเมษ (เขามาเชงเม้งข้ าง ๆ หลุ มผมครับ ) ที่ พั บ ดาว
กระดาษเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดให้กับธัน

ภาพที่ 4.51 ตัวละครชายรักชายที่ชอบดื่มนมเย็น
แหล่งที่มา: ภาพซ้าย จาก 2 Moons the Series เดือนเกี้ยวเดือน 2
ภาพขวา จาก SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
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ภาพที่ 4.52 ตัวละครชายรักชายทำกิจกรรมที่สังคมมองว่าผู้ชายไม่ทำ
แหล่งที่มา: เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ
จะเห็ น ได้ ว่าตั ว ละครชายรักชายในซีรีส์ ว ายมี ลั ก ษณะนิ สั ยส่ ว นตั ว ที่ แตกต่ างกั น
ออกไป อีกทั้งยังมีความหลากหลาย มีด้านบวกและด้านลบผสมปนเปกันไปในคนเดียวกัน โดยที่ไม่มี
ความแตกต่างจากคนทั่วไป ดังนั้นจึงไม่สามารถนำเอาปัจจัยด้านนิสัยส่วนตัวมาใช้พิจารณาในการคัด
แยกกลุ่มชายรักชายออกจากคนทั่วไป รวมถึงเป็นการโต้แย้งกับการประทับตราทางสังคมเดิมที่มองว่า
กลุ่มชายรักชายเป็นพวกที่มีอารมณ์แปรปรวน มีอารมณ์รุนแรงมากกว่าปกติ และยืนยันว่ากลุ่มชายรัก
ชายไม่ได้แตกต่างจากคนทั่วไป
4.2.4 รูปแบบการดำเนินชีวิต
รูปแบบการดำเนินชีวิตหรือที่เรียกว่า ไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้รู้ว่าตัว
ละครชายรักชายดำเนินชีวิตอย่างไร ทำกิจกรรมอะไรบ้างในแต่ละวัน มีความสนใจในด้านใดเป็นหลัก
ในชีวิต ซึ่งจากการวิเคราะห์ตัวละครพบว่า ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายทั้ง 20 ตัวละคร มีรูปแบบ
การาดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันออกไป
สำหรับรูปแบบการการดำเนินชีวิตที่พบมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง คือ กลุ่มรูปแบบการ
ดำเนิ น ชีวิตตามบรรทัดฐานสังคม พบมากถึง 12 ตัวละคร โดยตัวละครประเภทนี้จะมีกิจกรรมที่
หลากหลายทั้ ง เข้ า วั ด ทำบุ ญ เล่ น กี ฬ า ออกไปทำกิ จ กรรมนอกบ้ า น เช่ น ไปห้ า งสรรพสิ น ค้ า
สวนสาธารณะ ตลอดจนพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูง ตัวอย่างของตัวละครที่มีรูปแบบการดำเนินชีวิต
ตามบรรทัดฐานของสังคมที่เห็นได้ชัดเจน คือ ธัน จาก เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ เนื่องจาก ธัน
ชอบเข้าวัดเพื่อไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เมษ รวมถึงทำพิธีเ ชงเม้งที่สุสาน ขณะเดียวกันก็เป็นนักกีฬา
บาสเก็ตบอลของคณะ และเมื่อมีเวลาว่างก็จะพาเมษไปเดินเล่นที่ห้างสรรพสินค้าและสวนสาธารณะ
ส่วนตอนกลางคืนก็นัดสังสรรค์กับเพื่อน
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ภาพที่ 4.53 ตัวละครชายรักชายที่มีรูปแบบการดำเนินชีวิตตามบรรทัดฐานของสังคม
แหล่งที่มา: เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ
รองลงมาเป็นกลุ่มตัวละครที่มีรูปแบบการดำเนินชีวิตรักสงบ โดยตัวละครประเภทนี้
มักจะอยู่ติดบ้าน ทำกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไป มีด้วยกัน 4 ตัวละคร ได้แก่ เก้า (Kiss Me Again
the Series จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง) อยู่บ้านเพื่ออ่านหนังสือ ช่วยแม่ทำงานบ้าน เอ้ (บังเอิญรัก Love
by Chance) ถ้าไม่ได้อยู่หอพักก็จะกลับบ้านไปเลี้ยงหลานสาว หรือไปอยู่ที่คอนโดของพีท ส่วนเมษ
(เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ) ก่อนเสียชีวิต มัก จะอยู่ในห้องของตัวเอง เพื่ออ่านหนังสือ และฟัง
เพลง ขณะที่เติร์ด (ทฤษฎีจีบเธอ) แม้จะออกไปสังสรรค์กับเพื่อนยามค่ำคืนบ้าง แต่ส่วนใหญ่ชอบอยู่ที่
คอนโดเพื่อดูหนัง ทำอาหาร และทำความสะอาดบ้าน

ภาพที่ 4.54 ตัวละครชายรักชายที่มีรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบรักสงบ
แหล่งที่มา: ทฤษฎีจีบเธอ
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อันดับถัดมาคือตัวละครที่มีรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบรักสุขภาพ มีด้วยกัน 2 ตัว
ละคร คือ กร และ น็อค จาก Together with Me อกหักมารักกับผม โดยจะมีการซ้อมฟุตบอลทุกวัน
หลังเลิกเรียน เนื่องจากทั้งคู่เป็นนักกีฬาของคณะ

ภาพที่ 4.55 ตัวละครชายรักชายที่มีรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบรักสุขภาพ
แหล่งที่มา: Together with Me อกหักมารักกับผม
ส่วนตัวละครที่มีรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบวันไนท์สแตนก็มีด้วยกัน 2 ตัวละคร
เช่ น กั น คื อ พี ท (Kiss Me Again the Series จู บ ให้ ได้ ถ้ านายแน่ จ ริง ) และ ค่ า ย (ทฤษฎี จี บ เธอ)
เนื่องจากตัวละครทั้งสองเป็นตัวละครที่มีความเจ้าชู้ และชอบเปลี่ยนคู่นอนไปเรื่อย ๆ ก่อนที่จะมาเจอ
คนรักของตน

ภาพที่ 4.56 ตัวละครชายรักชายที่มีรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบวันไนท์สแตน
แหล่งที่มา: ภาพซ้าย จาก ทฤษฎีจีบเธอ ; ภาพขวา จาก Kiss Me Again the Series จูบให้ได้ถ้า
นายแน่จริง
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อันดับสุดท้ายคือรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบโลกสวย มีด้วยกัน 1 ตัวละคร คือ พีท
จาก บังเอิญรัก Love by Chance เนื่องจากตัวละครมีนิสัยหัวอ่อน และช่างเพ้อฝัน

ภาพที่ 4.57 ตัวละครชายรักชายที่มีรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบโลกสวย
แหล่งที่มา: บังเอิญรัก Love by Chance
อย่ า งไรก็ ต ามการจั ด รู ป แบบการดำเนิ น ชี วิ ต ให้ แ ก่ ตั ว ละครชายรั ก ชาย ไม่ ได้
หมายความว่ากลุ่มชายรักชายจะมีรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบใดแบบหนึ่ง แต่สามารถผสมผสานกับ
รูปแบบอื่น ๆ ได้ เพียงแต่รูปแบบที่การดำเนินชีวิตที่กำหนดให้ตัวละครชายรักชายนั้นมีความเด่น เห็น
ได้ชัดเจนที่สุ ด เช่น กร และ น็อค จาก Together with Me อกหั กมารักกับผม ถึงแม้จะเป็นกลุ่ ม
รูปแบบดำเนินชีวิตแบบรักสุขภาพ แต่ก็สามารถไปดื่มเหล้า สังสรรค์กับเพื่อนได้เช่นกัน

ภาพที่ 4.58 รูปแบบการใช้ชีวิตของตัวละครชายรักชายที่มีการผสมผสาน
แหล่งที่มา: Together with Me อกหักมารักกับผม
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4.2.5 การแสดงออกในฐานะคนรักในพื้นที่ต่าง ๆ
เป็นลักษณะความสัมพันธ์และการแสดงออกต่อตัวละครชายด้วยกันในฐานะคนรัก อัน
ได้แก่ การกอด การจูบ การซบ อิงแอบ สัมผั สร่างกาย การส่งสายตาอย่างมีนัยสำคัญ ที่ตัวละคร
แสดงออกในชีวิตประจำวัน ตลอดจนความสัมพันธ์ลึกซึ้งทางเพศอีกด้วย โดยความสัมพันธ์เหล่านี้จะ
เป็นสิ่งส่งเสริมอัตลักษณ์ทางเพศของตัวละคร และเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทำให้ กลุ่มชายรักชายมีความมั่นใจ
ในอัตลักษณ์ทางเพศจนนำไปสู่การยึดมั่นผูกพัน (Commitment) ต่อลักษณ์นั้นในฐานะการเป็นผู้ที่มี
แนวโน้มนำทางเพศต่อเพศเดียวกัน (ปุรินทร์ นาคสิงห์, 2555)
ในงานวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งพื้นที่ที่กลุ่มชายรักชายได้แสดงออกในชีวิตประจำวัน
ออกเป็น 3 ระดับ คือ
1) พื้นที่ส่วนตัว เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลที่บุคคลอื่นไม่สามารถเข้ามาได้ มีเพียง
เจ้าของพื้นที่เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้ หากบุคคลอื่นต้องการเข้าถึงจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
พื้นที่ก่อน พื้นที่ประเภทนี้ได้แก่ ห้องนอน หรือห้องพักส่วนตัว
2) พื้นที่กึ่งสาธารณะ เป็นพื้นที่ที่สมาชิกของพื้นที่นั้น ๆ สามารถเข้าไปใช้
ประโยชน์ ได้ โดยผู้ที่ ไม่ได้เป็ น สมาชิกจะไม่ส ามารถเข้าถึงได้ ต้องขออนุญ าตก่อน เช่น ห้ องเรียน
บริเวณพื้นที่รอบบ้าน ห้องนั่งเล่น รถยนต์ของครอบครัว
3) พื้นที่สาธารณะ เป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เข้าไปใช้ประโยชน์ได้
โดยไม่ต้องขออนุ ญ าต ทำให้ มีผู้ คนพลุ กพล่ าน เช่น สวนสาธารณะ ห้ างสรรพสิ นค้า ระบบขนส่ ง
สาธารณะ
สมาชิกในสังคมรู้จักและเข้าใจว่าในกาละและเทศะจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ทางสั งคม
อย่ างไร ในแต่ล ะพื้น ที่ควรหรือไม่ควรทำอะไร รวมถึงการกำหนดระยะห่ างทั้งในแง่รูป ธรรมและ
นามธรรมระหว่างบุคคลในบทบาทต่าง ๆ ในแต่ละพื้นที่อีกด้วย (Weber, 1929 อ้างถึงใน กาญจนา
แก้วเทพ, 2557) ดังนั้ น การแสดงออกของตัวละครชายรักชายในแต่ล ะพื้นที่จึงมีความแตกต่างกัน
ออกไปด้วย ดังนี้

ตารางที่ 4.6 การแสดงออกในฐานะคนรักในพื้นที่ต่าง ๆ ของตัวละครชายรักชาย
ความสัมพันธ์และการแสดงออก
Love Sick The Series รักวุ่น วัยรุ่นแสบ
ในฐานะคนรัก
ปุณณ์
โน่
1) พื้นที่ส่วนตัว
มีการจูบ อาบน้ำด้วยกัน
มีการจูบ อาบน้ำด้วยกัน และ
และแสดงว่ามีเพศสัมพันธ์ แสดงว่ามีเพศสัมพันธ์กับ
กับโน่
ปุณณ์
2) พื้นที่กึ่งสาธารณะ
ถอดเสื้อล้างรถจักรยานยนต์ ปุณณ์จูบหน้าผากโน่ที่หน้า
กับโน่ที่หน้าบ้าน มีการ
บ้านของปุณณ์
หยอกย้อและล้มทับกัน
จับมือกันต่อหน้าน้องสาวและ
แม่บ้านของปุณณ์

3) พื้นที่สาธารณะ

มีการกอด มองกันด้วย
สายตาหวานซึ้ง
บอกชอบปุณณ์กลางสนาม
บาส

SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
อาทิตย์
ก้องภพ
มีการกอด มักถูกก้องภพปลุก มีการกอด ทำหน้าที่ปลุก
ในตอนเช้า
อาทิตย์ในตอนเช้าที่ข้างหู
ก้องภพเอาอาหารมาแขวนไว้
ที่ประตูห้องอาทิตย์พร้อมกับ
โน้ต “ทานให้อร่อยนะครับ”

จูบกับอาทิตย์ที่สะพาน
พระราม 8 และ ชายทะเล
ก้องภพพยายามจะแสดง
สถานะคู่รักในพื้นที่สาธารณะ
เช่น แอบจับมือในร้านหนังสือ
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ถูกก้องภพกอดที่หน้าประตู
ห้อง จนอาทิตย์ต้องจูงมือก้อง
ภพเข้าห้องเพราะกลัวคนอื่น
เห็น
อาทิตย์ขึ้นไปร้องเพลงให้ก้อง
ภพฟังบนดาดฟ้าของหอพัก
มีการกอด มองกันด้วยสายตา จูบกับก้องภพที่สะพาน
หวานซึ้ง
พระราม 8 และ ชายทะเล แต่
ตะโกนบอกชอบโน่กลาง
อาทิตย์ก็พยายามห้ามไม่ให้
สนามบาส ทำให้ทุกคนหันมา ก้องภพแสดงออกในฐานะคน
มอง
รักมากนัก แต่สุดท้ายอาทิตย์
ก็เป็นคนจับมือก้องภพในที่
สาธารณะเพราะเปิดตัวแล้ว

ความสัมพันธ์และการแสดงออก
ในฐานะคนรัก
1) พื้นที่ส่วนตัว

2) พื้นที่กึ่งสาธารณะ

3) พื้นที่สาธารณะ

Make It Right the Series รักออกเดิน
Kiss Me Again the Series จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง
ฟิวส์
ธีร์
พีท
เก้า
มีการกอด จูบ เล้าโลม และ มีการกอด จูบ เล้าโลม และมี มีการกอด จูบ เล้าโลม และมี มีการกอด จูบ เล้าโลม และมี
มีความสัมพันธ์ทางเพศ
ความสัมพันธ์ทางเพศ
ความสัมพันธ์ทางเพศ ทั้งใน ความสัมพันธ์ทางเพศ ทั้งใน
บ้านของพีทและบ้านของเก้า บ้านของพีทและบ้านของเก้า
แกล้งธีร์ด้วยการนอนทับที่ ส่งสายตาหวาน และหยอกล้อ จูบกับเก้าในบริเวณสระ
จูบกับเก้าในบริเวณสระ
บ้านฟิวส์
กันในรถยนต์ โดยที่มีพี่สาว
น้ำหน้าบ้านของพีท โดยที่
น้ำหน้าบ้านของพีท โดยที่
ของฟิวส์นั่งคั่นกลาง
แฟนสาวของพีทมองอยู่บน
แฟนสาวของพีทมองอยู่บน
ระเบียงห้องนอน
ระเบียงห้องนอน
มีการอิงแอบ จับมือกัน
ป้อนอาหารให้ฟิวส์ใน
พยายามทำตัวเป็นเพื่อนปกติ พยายามทำตัวเป็นเพื่อนปกติ
พูดจาด้วยคำหวาน เวลาที่ ร้านอาหาร โดยที่ทั้งคู่ใส่ชุด กับเก้า เพื่อไม่ให้เพื่อนสงสัย กับพีท เพื่อไม่ให้เพื่อนสงสัย
อยู่ในที่สาธารณะที่ไม่มีใคร เหมือนกัน
แต่แสดงอาการหึงหวงเก้าในที่ ถูกพีทหึงหวงในที่สาธารณะ
สนใจ เช่น รถโดยสารประจำ จูบกับฟิวส์บริเวณสระว่ายน้ำ สาธารณะทั้งที่มหาวิทยาลัย ทั้งที่มหาวิทยาลัยและร้านหมู
ทาง
ของโรงแรม
และร้านหมูกระทะ
กระทะ เนื่องจากทำตัวสนิท
สนมกับผู้ชายคนอื่น
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ความสัมพันธ์และการแสดงออก
ในฐานะคนรัก
1) พื้นที่ส่วนตัว

2) พื้นที่กึ่งสาธารณะ

3) พื้นที่สาธารณะ

Together with Me อกหักมารักกับผม
กร
น็อค
มีการกอด จูบ เล้าโลม และ มีการกอด จูบ เล้าโลม
มีความสัมพันธ์ทางเพศ
และมีความสัมพันธ์ทาง
เพศ
มีการหยอกล้อกับน็อคใน
มีการหยอกล้อกับน็อคใน
ห้องนั่งเล่น โดยที่มีเพื่อน ๆ ห้องนั่งเล่น โดยที่มีเพื่อน
นั่งอยู่และรับรู้
ๆ นั่งอยู่และรับรู้
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2 Moons the Series เดือนเกี้ยวเดือน 2
พนา
วาโย
มีการกอด จูบ นอนหนุนตัก
มีการกอด จูบ เล้าโลม นอน
เล้าโลม และมีความสัมพันธ์ทาง หนุนตัก และมีความสัมพันธ์
เพศ
ทางเพศ
บอกรักวาโยหน้าประตูห้อง
ออกมาส่งพนาไปเรียนที่หน้า
หอพัก นอกจากนี้วาโยแสดง
อาการหึงหวงผ่านสีหน้าและ
แววตาที่ห้องประชุมงานใน
ห้องสมุด
มีการถึงเนื้อถึงตัวกัน เช่น
มีการถึงเนื้อถึงตัวกัน และ แสดงถึงความเป็นคู่รักในพื้นที่
แอบไปจูบและเล้าโลมใน
กอดคอ ตักข้าวให้กัน ทำให้ มองว่าเป็นเรื่องปกติ
สาธารณะต่าง ๆ เช่น ร้านอาหาร ห้องน้ำมหาวิทยาลัยตอน
เป็นที่จับตาของคนรอบข้าง
ข้างทาง โรงภาพยนตร์ ด้วยการ กลางคืน และมีการแสดงออก
จนกรต้องคอยปรามน็อคอยู่
จับมือเกี้ยวก้อยสัญญา จับมือถือ ถึงอาหารหึงหวงอย่างชัดเจน
เสมอ
แขน เช็ดปากให้กัน ซึ่งมักจะโดน ในที่สาธารณะ เนื่องจากความ
จับจ้องจากสายตาคนรอบข้าง
เข้าใจผิด
และมีอาการหึงหวง

ความสัมพันธ์และการแสดงออก
ในฐานะคนรัก
1) พื้นที่ส่วนตัว

2) พื้นที่กึ่งสาธารณะ

3) พื้นที่สาธารณะ

อาตี๋ของผม

บังเอิญรัก Love by Chance
ตี๋
หมอก
เอ้
พีท
มีการกอด จูบ อาบน้ำให้กัน มีการกอด จูบ อาบน้ำให้กัน มีการกอด จูบ เล้าโลม
มีการกอด จูบ เล้าโลม
และมีความสัมพันธ์ทางเพศ และมีความสัมพันธ์ทางเพศ อาบน้ำด้วยกัน และมี
อาบน้ำด้วยกัน และมี
ความสัมพันธ์ทางเพศ ทั้งที่หอ ความสัมพันธ์ทางเพศ ทั้งที่หอ
เอ้และคอนโดพีท
เอ้และคอนโดพีท
ป้อนข้าวหมอกในห้องคนไข้ นอนหนุนตักตี๋ในห้องคนไข้ใน กอดและจับมือกับพีทที่
ถูกเอ้จับมือใต้โต๊ะอาหารขณะ
ในโรงพยาบาล
โรงพยาบาล
บริเวณหน้าบ้านพีท
รับประทานอาหารกับ
ครอบครัวของเอ้
นอนซบไหล่หมอกในโรง
หมอกจับมือตี๋ในโรงหนัง
มีการกอด จูบ เล้าโลมในห้อง ถูกเอ้จูบที่สนามฟุตบอล
ภาพยนตร์
กอดตี๋ในสวนสาธารณะ
เปลี่ยนเสื้อผ้าบริเวณหน้าล็อก
ทำเซอร์ไพรส์ในเมืองหิมะให้ กอดและนอนทับกันในทะเล เกอร์ และขอพีทเป็นแฟน
หมอก โดยมีการจับมือ กอด
หยอกล้อกัน และจูบกัน
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ความสัมพันธ์และการแสดงออก
ในฐานะคนรัก
1) พื้นที่ส่วนตัว
2) พื้นที่กึ่งสาธารณะ

3) พื้นที่สาธารณะ

เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ
ธัน
เมษ
มีการจูบ จับมือถือแขน
มีการจูบ จับมือถือแขน
มักขึ้นไปบนดาดฟ้าเพื่อ
หนีขึ้นมาอยู่บนดาดฟ้าเพราะ
พูดคุยกัน และมีการทำ
เห็นธันจูบกับเพื่อน จนธันต้อง
สัญญาเกี่ยวก้อยกัน
ตามขึ้นมาเพื่อบอกถึง
รวมถึงธันระบายความในใจ ความรู้สึกที่มีต่อเมษ
ที่มีต่อเมษ
ธันพาเมษไปเที่ยวตาม
ธันพาเมษไปเที่ยวตามสถานที่
สถานที่ต่าง ๆ แต่ไม่ได้
ต่าง ๆ แต่ไม่ได้แสดงออกถึง
แสดงออกถึงลักษณะคู่รัก
ลักษณะคู่รัก

ทฤษฎีจีบเธอ
ค่าย
จูบกับเติร์ดที่ห้องของค่าย
ค่ายจูบเติร์ดในห้องน้ำที่บ้าน
รุ่นพี่ เพื่อพิสูจน์ว่าเติร์ดชอบ
ค่ายหรือไม่

เติร์ด
อาบน้ำให้ค่าย
เติร์ดโดนค่ายจูบในห้องน้ำที่
บ้านรุ่นพี่ด้วยความไม่เต็มใจ
และรู้ว่าค่ายทำไปเพื่อลองใจ

แต่หลังจากนั้นค่ายก็รู้ใจ
เติร์ดจูบกับผู้ชายคนอื่นเพื่อ
ตนเองและตามจีบเติร์ดใน
ประชดค่าย
พื้นที่สาธารณะ เช่น ซุปเปอร์ เติร์ดกอดกับค่ายที่สถานีรถไฟ
มาร์เก็ต โรงละคร ร้านอาหาร
ท้ายที่สุดบอกรักเติร์ดกลาง
งานปาร์ตี้และขอเติร์ดเป็น
แฟนบนเวที
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จากตารางที่ 4,6 สามารถวิเคราะห์เพิ่มเติมถึงการแสดงออกในฐานะคนรักในพื้นที่ต่าง ๆของ
ตัวละครชายรักชายในภาพรวมได้ดังนี้
1) พื้นที่ส่วนตัว เป็นพื้นที่กลุ่มชายรักชายสามารถปลดปล่อยความเป็นตัวเองและ
ความปรารถนาทางอารมณ์ ได้อย่ างเต็มที่ ซึ่งเป็นพื้น ที่ที่ไม่ส ามารถมีคนนอกเข้ามาในพื้ นที่นั้นได้
รวมถึงไม่ มีการแทรกแซงของสถาบั น สั งคมต่าง ๆ ส่ วนมากของพื้ นที่ ช นิ ดนี้ ที่ ปรากฏในซีรีส์ ก็คื อ
ห้องนอน โดยตัวละครชายรักชายมักจะแสดงออกความต้องการทางเพศได้อย่างชัดเจนในพื้นที่นี้ ทั้ง
การกอด จูบ เล้าโลม อาบน้ำด้วยกัน การใช้แววตา ท่าทาง และคำพูดในลักษณะของคู่รัก ตลอดจน
การมีความสัมพันธ์ทางเพศ แต่ก็ไม่ได้แสดงออกมาอย่างโจ่งแจ้ง เห็นทุกขั้นตอน เพียงแต่เป็นการละ
ไว้ในฐานที่เข้าใจว่าตัวละครกำลังทำอะไรกันอยู่

ภาพที่ 4.59 การแสดงความรักของตัวละครชายรักชายในพื้นที่ส่วนตัว
แหล่งที่มา: ภาพซ้ายบน จาก Love Sick The Series รักวุ่น วัยรุ่นแสบ ; ภาพขวาบน จาก บังเอิญ
รัก Love by Chance ; ภาพซ้ายล่าง จาก อาตี๋ของผม ; ภาพขวาล่าง จาก 2 Moons
the Series เดือนเกี้ยวเดือน 2
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จากการสำรวจซีรีส์วายทั้ง 10 เรื่อง พบว่าใน ตัวละครชายรักชายในแต่งละเรื่อง มี
ระดับของความรุนแรงในการแสดงความสัมพันธ์ทางเพศในพื้นที่ส่วนตัวที่แตกต่างกันออกไป โดย
พบว่ามีซีรีส์วาย 7 เรื่องที่มีฉากที่ตัวละครชายรักชายมีความสัมพันธ์ทางเพศด้วยกัน ซึ่งใน 7 เรื่องนั้น
พบว่ามีเพียงเรื่องเดียวที่มีการแสดงท่าทางการประกอบกิจกรรมทางเพศ คือ Together with Me อก
หักมารักกับผม

ภาพที่ 4.60 การแสดงท่าทางการประกอบกิจกรรมทางเพศของตัวละครชายรักชาย
แหล่งที่มา: Together with Me the Next Chapter
ขณะที่อีก 2 เรื่องจะใช้ใช้สัญลักษณ์หรือกิจกรรมอื่นเพื่อสื่อให้ รู้ว่าท้ายที่สุดแล้วตัว
ละครชายทั้งสองตัวได้ผ่านการมีสัมพันธ์ทางเพศแล้ว ได้แก่ Love Sick the Series รักวุ่น วัยรุ่นแสบ
อาตี๋ของผม ให้ตัวละครชายรักชายนอนเปลือยกายบนเตียงเดียวกัน

ภาพที่ 4.61 การใช้ภาพนอนเปลือยกายแทนการมีเพศสัมพันธ์ของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย
แหล่งที่มา: ภาพซ้าย จาก Love Sick The Series รักวุ่น วัยรุ่นแสบ
ภาพขวา จาก อาตี๋ของผม
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ส่วนที่เหลือมีการใช้กิจกรรมก่อนหน้าการมีเพศสัมพันธ์ในการสื่อสาร คือ มีบทพูด
ชักชวนหรือขอมีเพศสัมพันธ์ การบอกรัก การถอดเสื้อผ้า การกอด การจูบ หรือการเล้าโลม ได้แก่
Make It Right the Series รักออกเดิน Kiss Me Again the Series จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง บังเอิญ
รัก Love by Chane และ 2 Moons the series เดือนเกี้ยวเดือน 2

ภาพที่ 4.62 การแสดงออกถึงการมีกิจกรรมทางเพศในพื้นที่ส่วนตัวของตัวละครชายรักชาย
แหล่งที่มา: ภาพซ้ายบน จาก Make It Right the Series รักออกเดิน ; ภาพขวาบน จาก Kiss Me
Again the Series จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง ; ภาพซ้ายล่าง จาก บังเอิญรัก Love by
Chance ; ภาพขวาล่าง จาก 2 Moons the Series เดือนเกี้ยวเดือน 2
ตัวอย่างบทพูดในการขอมีความสัมพันธ์ทางเพศของตัวละครชายรักชาย เช่น จาก
เรื่อง 2 Moons the series เดือนเกี้ยวเดือน 2 พนาเคยขอวาโยมานานแล้ว แต่วาโยบ่ายเบี่ยงว่ายัง
ไม่พร้อมจนกระทั่ง วาโยมีความรู้สึกต้องการเอง (2 Moons the series เดือนเกี้ยวเดือน 2 ตอนที่ 10
ช่วงที่ 5 นาทีที่ 5.28)
วาโย: อือ พี่ป่าสัญญาอะไรกับโยอย่างนึงได้ไหม
(พนาพยักหน้า)
วาโย: อย่าทิ้งโยไปนะ
พนา: พี่สัญญาว่าพี่จะรักและดูแล
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หลังจากนั้นวาโยก็โน้มตัวลงไปจูบกับพนา แล้วก็ตัดภาพเป็นวาโยนอนอยู่ในวงแขนของพนา
สำหรับซีรีส์วายอีก 3 เรื่อง อันประกอบไปด้วย SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้าย
กับนายปีห นึ่ง เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ และทฤษฎีจีบเธอ ไม่มีการปรากฏของฉากการมี
เพศสัมพันธ์ มีอย่างมากสุดเพียงแค่การจูบเท่านั้น โดยในส่วนของเขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับนี้
ด้วยข้อจำกัดว่า เมษ เป็นวิญญาณจึงทำให้ไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ แต่ตัวละครก็ใช้การจูบเป็นการ
แสดงออกถึงความรักแทน

ภาพที่ 4.63 การจูบกันของตัวละครชายรักชายในพื้นที่ส่วนตัว
แหล่งที่มา: เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ
ขณะที่ ทฤษฎีจีบเธอ และ SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง นั้นได้
ให้ความสำคัญกับประเด็นอื่นมากกว่า โดยทฤษฎีจีบเธอ จะเน้นไปที่ขั้นตอนในการที่ค่ายจีบเติร์ด และ
ลำดับความสัมพันธ์ในช่วงก่อนที่ทั้งคู่จะตกลงเป็นคู่รักกัน ซึ่งกว่าจะดำเนินเรื่องมาถึงขั้นตอนการเป็น
คู่รัก มาอยู่ในตอนท้ายของซีรีส์ ขณะที่ SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง ในซีซั่นแรก
จะเน้นไปที่เรื่องระบบการรับน้องที่เรียกว่าโซตัสและการพัฒนาความสัมพันธ์ของรุ่นพี่รุ่นน้อง ส่วนซี
ซั่นสองจะเน้นไปที่การทำงานของอาทิตย์ และการกลายเป็นหัวหน้าว้ากและการฝึกงานของก้องภพ
ทำให้ขั้นตอนหรือฉากที่เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์นั้นถูกตัดทอนลงไป
ส่วนทฤษฎีจีบเธอจะมีเพียงฉากจูบกันของตัวละครชายรักชายเท่านั้น แม้ว่าก่อน
หน้านี้จะมีฉากที่ค่ายมีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้หญิงอื่นมาก่อนแล้วก็ตาม
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ภาพที่ 4.64 การจูบกันของตัวละครชายรักชายในพื้นที่ส่วนตัว
แหล่งที่มา: ทฤษฎีจีบเธอ
ส่วนอาทิตย์และก้องภพจาก SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง กลับ
ไม่มีฉากจูบหรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกันในพื้นที่ส่วนตัวเลย แม้ว่าตัวละครทั้งสองจะมีสถานะเป็น
คู่รักกันและย้ายมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ตาม มีเพียงแค่การปลุกด้วยการกระซิบข้างหู การจีบ หยอกล้อกัน
และแกล้งกันเท่านั้น แต่กลับไปแสดงออกในฐานะคนรัก เช่น การจูบ เดินจับมือ กันในพื้นที่สาธารณะ
มากกว่า

ภาพที่ 4.65 การแสดงความรักของตัวละครชายรักชายในพื้นที่ส่วนตัว
แหล่งที่มา: SOTUS S the Series
2) พื้ น ที่ กึ่ งสาธารณะ เป็ น พื้ น ที่ ที่ อ ยู่ ก่ ำกึ่ งระหว่ างความเป็ น ส่ ว นตั ว และพื้ น ที่
สาธารณะ สามารถถูกสังคมจับจ้องเพ่งเล็งจากคนในสังคม กล่าวคือ เป็นพื้นที่ปิดแต่คนบุคคลอื่นจาก
สามารถเข้ามาได้ หรือเป็นที่สังเกต โดยพื้นที่ในลักษณะนี้ที่ปรากฏในซีรีส์วาย มักจะเป็นบริเวณส่วน
ต่าง ๆ ภายในบ้าน หรือที่พัก เช่น หน้าบ้าน ห้องนั่งเล่น บนดาดฟ้า โดยบุคคลที่จะเข้ามาในพื้นที่
เหล่านี้ได้มักจะเป็นเพื่อน คนรู้จัก และคนในครอบครัว และเนื่องด้วยอาจจะมีบุคคลอื่นมาเห็นได้ จึง
ทำให้ตัวละครชายรักชายมีความระมัดระวังในการแสดงออกอยู่บ้าง ซึ่งการแสดงออกจะไม่เลยเถิดไป
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ถึงขั้นมีความสัมพันธ์ทางเพศหรือการแสดงออกที่ีจะส่อให้เกิดกิจกรรมทางเพศ จะมีอยู่แค่การจูบ การ
นอนตัก หรือกอดเท่านั้น
ตั ว ละครชายรั ก ชายในซี รี ส์ ว ายทั้ ง 10 เรื่ อ ง ล้ ว นมี ก ารแสดงออกในพื้ น ที่ กึ่ ง
สาธารณะในระดับที่แตกต่างกันออกไป สำหรับตัวละครที่มีการจูบกันในระดับ นี้คือ พีทและเก้า จาก
Kiss Me Again the Series จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง จูบกันในสระน้ำที่บ้านของพีท ซึ่งแฟนสาวของ
พีทก็ได้จ้องมองอยู่ และได้ถ่ายภาพนี้นำไปส่งให้พ่อของพีท โดยที่พีทและเก้าไม่รู้ตัว แฟนสาวของพีท
จึงเป็นตัวแทนของคนในสังคมที่ไม่สามารถยอมรับในกลุ่มชายรักชายได้ และต้องการที่จะเปิดโปงให้
สังคมและคนในสถาบันครอบครัวรับทราบ นั่นก็คือพ่อของพีท เพื่อหวังว่าจะให้เกิดการลงโทษและ
ไม่ให้พีทปฏิบัติตัวผิดแปลกไปจากความคาดหวังและบรรทัดฐานของสังคมอีก ทั้งนี้นัยหนึ่งยังเป็นการ
แก้แค้นที่พีทบอกเลิกตน แล้วเลือกไปคบกับเก้าแทน

ภาพที่ 4.66 การจูบกันในพื้นที่กึ่งสาธารณะของตัวละครชายรักชาย
แหล่งที่มา: Kiss Me Again the Series จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง
ส่วนพีทและเอ้ จาก บังเอิญรัก Love by Chance ได้ทำการแอบจับมือกันใต้โต๊ะ
และส่งสายตาหวานฉ่ำให้กัน ขณะที่กำลังรับประทานอาหารเย็นร่วมกับครอบครัวของเอ้ ซึ่งเป็นชาย
จริงหญิงแท้ทั้งหมด
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ภาพที่ 4.67 การแสดงความสัมพันธ์ในพื้นที่กึ่งสาธารณะ
แหล่งที่มา: บังเอิญรัก Love by Chance
เช่นเดียวกับ ฟิวส์และธีร์จาก Make It Right the Series รักออกเดิน ที่ส่งสายตา
หวานให้ กั น และหยอกล้ อกั น ด้ ว ยการทำท่ าแกล้ งจู บ โดยที่ ฟิ้ ง พี่ ส าวของฟิ ว ส์ ที่ ก ำลั งนอนหลั บ
คั่นกลางระหว่างคนทั้งสอง ขณะที่กำลังนั่งรถกลับจากการไปเที่ยว นี่จึงเป็นการแสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
ชายรักชายล้วนมีอยู่ในสังคมปะปนไปกับกลุ่มคนทั่วไป แต่ยังอาจไม่สามารถแสดงออกมาได้อย่าง
เต็มที่ เนื่องจากยังมีความกลั วว่าการเป็นกลุ่มชายรักชายของตน อาจจะยังเป็นเรื่องที่ไม่ส ามารถ
ยอมรับได้ในสังคมหรือในสถาบันครอบครัว

ภาพที่ 4.68 การแสดงความสัมพันธ์ในพื้นที่กึ่งสาธารณะ
แหล่งที่มา: Make It Right the Series รักออกเดิน
นอกจากนี้ยังมีกลุ่มตัวละครชายรักชายบางส่วนที่แสดงออกในฐานะคนรักในพื้นที่กึ่ง
สาธารณะ โดยที่มีคนใกล้ชิด หรือเพื่อนที่รับรู้ว่าตัวละครมีความสัมพันธ์ในฐานะคู่รักกันอยู่ในพื้นที่นั้น
ด้วยเช่นกัน อาทิ กรและน็อค จาก Together with Me อกหักมารักกับผม มักจีบกันหรือหยอกล้อ
กันในห้องนั่งเล่นที่มีเพื่อน ๆ นั่งอยู่ด้วย ส่วนตัวละครจาก 2 Moons the Series เดือนเดี้ยวเดือน 2
พนา ได้พา วาโย ไปเปิดตัวกับกลุ่มเพื่อนว่าทั้งคู่คบกันเป็นแฟนในห้องประชุมเล็กในห้องสมุดคณะ
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ขณะที่ตอนท้ายของทฤษฎีจีบเธอ ค่ายก็มีการหยอกล้อและจีบเติร์ดต่อหน้ าเพื่อน ๆ เช่นกัน ซึ่งเพื่อน
ๆ ของตัวละครต่างแซวและยอมรับในความรักของคนทั้งคู่ แต่การออกแสดงในขณะที่มีบุคคลที่ 3 อยู่
ในพื้นที่ด้วยนั้นจะอยู่เพียงแค่การแสดงด้วยคำพูด หรือการจับมือเท่านั้น ไม่มีการก้าวล่วงไปในระดับ
การกอด การจูบ หรือส่อไปในขั้นการมีสัมพันธ์ทางเพศ

ภาพที่ 4.69 การแสดงความสัมพันธ์ของตัวละครชายรักชายในพื้นที่กึ่งสาธารณะต่อหน้าบุคคลที่สาม
แหล่งที่มา: ภาพซ้ายบน จาก Together with Me the Next Chapter ; ภาพขวาบน จาก ทฤษฎี
จีบเธอ ; ภาพล่าง จาก 2 Moons the Series เดือนเกี้ยวเดือน 2
ขณะที่ตัวละครส่วนใหญ่มักจะแสดงความรักในพื้นที่กึ่งสาธารณะก็ต่อเมื่อ ไม่มีใคร
อยู่บริเวณพื้นที่นั้น เช่น ปุณณ์จูบหน้าผากโน่ที่บริเวณหน้าบ้านของปุณณ์ (Love Sick The Series
รักวุ่น วัยรุ่นแสบ) หมอกนอนหนุนตักตี๋ขณะที่ตี๋อ่านหนังสือให้ฟังในห้องพักคนไข้ในโรงพยาบาล (อาตี๋
ของผม) ค่ายจูบเติร์ดในห้องน้ำบ้านรุ่นพี่ (ทฤษฎีจีบเธอ) เป็นต้น
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ภาพที่ 4.70 การแสดงความสัมพันธ์ของตัวละครชายรักชายในพื้นที่กึ่งสาธารณะ
แหล่งที่มา: ภาพซ้ายบน จาก Love Sick The Series รักวุ่น วัยรุ่นแสบ ; ภาพขวาบน จาก อาตี๋ของ
ผม ; ภาพล่าง จาก ทฤษฎีจีบเธอ
อีก ทั้ งยั งมี ตั ว ละครบางส่ ว นที่ ยั งกั งวลกั บ การแสดงออกในฐานะคนรัก ในพื้ น ที่ กึ่ ง
สาธารณะ คือ อาทิตย์ จาก SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง ที่กลัวว่าจะมีคนมาเห็น
ว่าเขากอดอยู่กับก้องภพที่บริเวณหน้าประตูหอพัก เนื่องจากตัวละครยังมีความกลัวว่าการเป็นกลุ่ม
ชายรั ก ชายเป็ น เรื่ อ งที่ สั งคมยั งไม่ ให้ ก ารยอมรับ จึ งทำให้ ก ารแสดงออกในฐานะคู่ รั ก ใน พื้ น ที่ กึ่ ง
สาธารณะอาจจะทำให้ ตัวละครชายรักชายอยู่ในสภาวะเสี่ยงที่จะถูกเพ่งเล็งและจับจ้องจากคนใน
สังคม ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตราย เกิดการตีตรา และเกิดบทลงโทษทางสังคม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่
อาจจะเกิดขึ้นตามมาจึงทำให้ตัวละครชายรักชายพยายามหลีกเลี่ยงหรือไม่แสดงออกในฐานะคนรักใน
พื้นที่ดังกล่าว
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ภาพที่ 4.71 ตัวละครชายรักชายที่กังวลกับการแสดงออกในพื้นที่กึ่งสาธารณะ
แหล่งที่มา: SOTUS S the Series
3) พื้นที่สาธารณะ เป็นพื้นที่ที่มีความย้อนแย้งมากที่สุด เนื่องจากพื้นที่สาธารณะ
คือพื้นที่ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ แต่ตัวละครชายรักชายกลับยังคงมีการแสดงออกในฐานะคนรัก
อย่างเปิดเผย ทั้ง ๆ ที่พื้นสาธารณะเป็นพื้นที่ที่สามารถถูกคนในสังคมจับจ้องและเพ่งเล็งได้ง่ายที่สุด
จนอาจก่อให้เกิดอันตรายและเกิดการลงโทษทางสังคมต่อกลุ่มชายรักชายได้
แม้ ว่าอาทิ ต ย์ จาก SOTUS The Series พี่ ว้ากตัว ร้ายกับ นายปี ห นึ่ ง จะกลั ว การ
แสดงออกในฐานะคนรักในพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะ จนต้องห้ามปรามก้องภพอยู่เสมอ
เช่น ตอนที่ก้องภพพยายามจับมืออาทิตย์ในร้านหนังสือ อาทิตย์ก็สะบัดมือหนีแล้วบอกว่าให้ไปจับที่
ห้องแทน (SOTUS S the Series ตอนที่ 2 ช่วงที่ 3 นาทีที่ 7.04)
อาทิตย์: ทำไรเนี่ย
ก้องภพ: ทำไมละครับ
อาทิตย์: นี่มันร้านหนังสือโว้ย
ก้องภพ: ก็ไม่เห็นจะมีใครมองนี่ครับ
อาทิตย์: แต่มันเป็นที่สาธารณะไง ถ้าอยากจับ ไปจับที่ห้องเว้ย
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ภาพที่ 4.72 การจับมือการในพื้นที่สาธารณะของตัวละครชายรักชาย
แหล่งที่มา: SOTUS S the Series
อย่างไรก็ตามก้องภพและอาทิตย์ ก็ยังมีการแสดงอาการห่ วงใย เอาใส่ ใจกันในพื้นที่
สาธารณะที่ไม่มี คนอยู่ ดังเช่น ในฉากที่ที่ทั้ งคู่อยู่ในลิ ฟ ต์ของที่ ทำงาน ก้องภพมีอาการอ่อนเพลี ย
อาทิตย์จึงใช้มือจับหน้าผาก เพื่อดูว่ามีไข้หรือไม่ พร้อมกับพูดแสดงความเป็นห่วง แต่เมื่อมี พนักงาน
คนอื่นเข้ามาในพื้นที่นั้น ทั้งคู่ต่างทำตัวเป็นปรกติ เพื่อไม่ให้คนอื่นสนใจและคิดว่าทั้งคู่เป็นอะไรกัน

ภาพที่ 4.73 การแสดงออกถึงความห่วงใยในพื้นที่สาธารณะของตัวละคร
แหล่งที่มา: SOTUS S the Series
แม้ว่าอาทิตย์และก้องภพจะระมัดระวังในการแสดงออกในพื้นที่สาธารณะ แต่ทั้งคู่
กลับเลือกแสดงความรักด้วยการจูบที่บริเวณสวนสาธารณะใกล้กับสะพานพระราม 8 (SOTUS The
Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีห นึ่ง ) และที่ช ายทะเล จนภายหลั งถูกเพื่อนร่วมงานนำรูปไปโพสต์ล
งกรุ๊ปไลน์ จนเกิดเรื่องวุ่นวายตามมา (SOTUS S the Series)
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ภาพที่ 4.74 การจูบกันในพื้นที่สาธารณะของตัวละครชายรักชาย
แหล่งที่มา: ภาพซ้าย จาก SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
ภาพขวา จาก SOTUS S the Series
ส่วนตี๋และหมอก จาก อาตี๋ของผม ที่แอบไปจูบกันในเมืองหิมะ จนคนทั้งโรงเรียน
รับทราบและกลายเป็นข่าวดัง และหมอกต้องเกือบถูกไล่ออกจากโรงเรียน

ภาพที่ 4.75 การจูบและการแสดงความรักในพื้ินที่สาธารณะของตัวละครชายรักชาย
แหล่งที่มา: อาตี๋ของผม
ด้านกรและน็อคจาก Together with Me อกหักมารักกับผม ก็มักจะถูกสายตาจาก
บุคคลรอบข้างจับจ้องเสมอ เมื่อทั้งคู่มีการถูกเนื้อต้องตัวกัน หรือ แสดงความรักต่อกัน เช่น ตักอาหาร
ให้ กัน เช่น เดียวกับ พนาและวาโย จาก 2 Moon the Series เดือนเกี้ยวเดือน 2 ก็ถูกจับจ้องและ
เพ่งเล็งจากบุคคลรอบข้างเสมอ เนื่องด้วยตัวละครจากซีรีส์วายทั้ง 2 เรื่อง ต่างเป็นคนดัง พนาและ
วาโยมีตำแหน่งเป็นเดือนมหาวิทยาลัย ขณะที่กรและน็อค เป็นคู่จิ้นเน็ตไอดอล
อย่างไรก็ตาม ซึ่งปฏิกิริยาของทั้งคู่ นั้นมีความแตกต่างกันออกไป โดยพนาและวาโย
จะทำตัวปกติยังคงแสดงออกในฐานะคู่รักต่อไปโดยไม่ได้สนใจสายตาของคนในสังคมที่คอยจับจ้อง
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ดังเช่นบทสนทนาของพนาและวาโยที่ร้านโจ๊ก ซึ่งมีคนรอบข้างคอยจับตามองคนทั้งคู่อยู่ (2 Moon
the Series เดือนเกี้ยวเดือน 2 ตอนที่ 6 ช่วงที่ 4 นาทีที่ 0.40)
พนา: เป็นอะไรหรือเปล่า
วาโย: พี่ป่า ก็ดูรอบ ๆ สิครับ
พนา: ทำไม ยังไม่ชินอีกหรอ
วาโย: ก็พยายามอยู่ แต่มันไม่มากไปหน่อยหรอ
พนา: เอาน่า เดี๋ยวก็ชิน
ขณะที่กรจะคอยห้ามปรามน็อคไม่ให้แสดงออกในพื้นที่สาธารณะอยู่เสมอ เช่นตอน
ที่น็อคพยายามบีบนวดให้กรเพื่อคลายปวด แต่กรก็บอกปัดไม่ให้น็อคนวดเนื่องจากมีสายตาจับจ้อง
จากคนรอบข้าง จนน็อคพูดว่า “จริง ๆ ต้องเป็นกูหรือเปล่าวะ ที่ต้องแคร์เรื่องแบบนี้” (Together
with Me the Next Chapter ตอนที่ 2 ช่วงที่ 2 นาทีที่ 1.28)

ภาพที่ 4.76 การแสดงออกในพื้นที่สาธารณะของตัวละครโดยที่มีการจ้องมองของคนในสังคม
แหล่งที่มา: ภาพซ้าย 2 Moon the Series เดือนเกี้ยวเดือน 2 ; ภาพขวา (Together with Me the
Next Chapter
สำหรับการแสดงออกในฐานะคนรักของตัวละครชายรักชายในพื้นที่สาธารณะจากซี
รีส์เรื่องทฤษฎีจีบเธอ นั้นแสดงออกมาอย่างแจ่มแจ้งและเป็นเรื่องปกติ โดยค่ายได้พยายามตามจีบ
เติร์ดในสถานที่สาธารณะ เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ขณะเดียวกัน เติร์ดก็จูบกับผู้ชายคนอื่น
เพื่อประชดค่ายกลางสถานบันเทิง นอกจากนี้ค่ายยังบอกรักเติร์ดกลางงานปาร์ตี้ที่มีเพื่อน รุ่นพี่ รุ่น
น้องอยู่เต็มงาน ตลอดจนขอเติร์ดเป็นแฟนกลางเวทีของละครเวทีคณะ และทุกคนในเรื่องไม่ได้มี
ปฏิกิริยาต่อต้าน หรือไม่ยอมรับในพฤติกรรมของค่ายและเติร์ดเลย
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ภาพที่ 4.77 พฤติกรรมการแสดงออกในพื้นที่สาธารณะของตัวละครชายรักชาย
แหล่งที่มา: ทฤษฎีจีบเธอ
ส่ ว นใน Love Stick the Series รั ก วุ่ น วั ย รุ่ น แสบ โน่ บ อกชอบปุ ณ ณ์ ในสนาม
บาสโรงเรียนแล้วก็รีบหนีด้วยความเขิน ทำให้ปุณณ์ตะโกนตามหลังมาว่า ตนเองก็ชอบโน่เหมือนกัน
ทำให้ ค นทั้ งสนามบาสหั น มามอง แต่ ก็ ไม่ มีใครแสดงปฏิ กิ ริยาอะไร และในตอนท้ ายเรื่อ ง ปุ ณ ณ์
พยายามจะจูบโน่ที่บริเวณสนามบาสนั้น แต่โน่ก็ได้ท้วงว่าที่นี่คือโรงเรียน

ภาพที่ 4.78 พฤติกรรมการแสดงออกในพื้นที่สาธารณะของตัวละครชายรักชาย
แหล่งที่มา: Love Sick The Series รักวุ่น วัยรุ่นแสบ
นอกจากนี้ยังมีตัวละครบางตัวที่มีการแสดงออกในฐานะคนรักในพื้นที่สาธารณะโดย
ที่ไม่มีบุคคลที่สามอยู่ในสถานที่ หรือ ไม่มีบุคคลที่สามให้ความสนใจ อาทิ เอ้จูบกับพีทที่บริเวณสนาม
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ฟุตบอล รวมถึงมีเล้าโลมกันในห้องล็อคเกอร์ใต้อัฒจันทร์ (บังเอิญรัก Love by Chance) ฟิวส์และธีร์
มักมีการอิงแอบ จับมือกัน พูดจาด้วยคำหวานบนรถโดยสารประจำทาง รวมถึงใส่เสื้อผ้าเหมือนกันไป
เดินห้างสรรพสินค้า และมีการป้อนอาหารให้กันอีกด้วย (Make It Right the Series รักออกเดิน)

ภาพที่ 4.79 การแสดงออกในฐานะคนรักในพื้นที่สาธารณะของตัวละครชายรักชาย
แหล่งที่มา: ภาพบน จาก บังเอิญรัก Love by Chance ; ภาพล่าง จาก Make It Right the Series
รักออกเดิน
อย่างไรก็ตาม พีทและเก้า จาก Kiss Me Again the Series จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง
ต่างพยายามทำตัวเป็นปกติไม่ให้ใครรู้ว่าทั้งคู่เป็นคู่รักกันเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ อันเนื่องมาจากไม่
ต้องการให้ สั งคมรับ รู้ ด้ว ยความกลั ว การถูก ตีต ราและถูก ตำหนิ จากคนในสั งคม ถึงแม้ ว่าทั้ งคู่จ ะ
พยายามทำตั ว ให้ ป กติ แต่ ก ลุ่ ม เพื่ อ นต่ า งตั้ งสั งเกตและรู้ สึ ก ว่า ทั้ งคู่ มี ค วามสั ม พั น ธ์กั น เกิ น เพื่ อ น
เนื่องจากทั้งคู่มักจะไปไหนมาไหนด้วยกันตลอด มาพร้อมกันกลับพร้อมกัน มีการส่งสายตาและคำพูด
ที่แสดงถึงความห่วงใย
ขณะที่ธันและเมษ จาก เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ ไม่มีการแสดงออกในฐานะ
คู่รักในพื้นที่สาธารณะ อัน เนื่องมาจากเมษเป็นวิญ ญาณ จึงทำให้ ไม่มีใครรู้ว่าธันพูดหรือส่งสายตา
ให้กับใคร ซึ่งคนในสังคมมักจะมองว่าธันเป็นคนบ้า ผิดปกติ ชอบพูดคนเดียว ซึ่งก็เป็นการตีตราในอีก
รูปแบบหนึ่งเช่นกัน
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ภาพที่ 4.80 คนทั่วไปที่มองไม่เห็นเมษ มักจะคิดว่าธันเป็นบ้า
แหล่งที่มา: เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ
ดังนั้ น การแสดงออกในฐานะคู่รักของตัวละครชายรักชายในพื้นที่ส าธารณะจึงมี
ความหลากหลาย มีทั้งกลุ่มที่แสดงออกมาโดยทำให้เป็นเรื่องปกติ ไม่ถูกสังคมลงโทษจากการละเมิด
บรรทัดฐานของสังคม และกลุ่มที่โดนลงโทษจากสังคม รวมถึงกลุ่มที่ไม่กล้าแสดงออกเนื่องจากกลัว
การถูกลงโทษจากสังคม
ไม่เพียงแต่การแสดงออกในพื้นที่สาธารณะของชีวิตจริงเท่านั้น แต่ตัวละครชายรัก
ชายในซีรีส์วายยังมีการแสดงออกถึงความรักในบนโลกสื่อสังคมออนไลน์ ที่ถือว่าเป็นพื้นที่สาธารณะ
ด้วยเช่นกัน ดังเช่น ในเรื่องอาตี๋ของผม ตี๋และหมอกได้อัดคลิปเปิดตัวว่าทั้งคู่เป็นแฟนกัน โดยได้รับ
ความร่วมมือจากเพื่อนในโรงเรียน และ หมอน น้องชายของหมอก เป็นคนอัดคลิป อีกทั้งยังได้ขึ้น
สถานะกำลังคบหาดูใจในเฟซบุ๊กอีกด้วย (อาตี๋ของผม ตอนที่ 2 ช่วงที่ 1 นาทีที่ 2.08)
ตี๋:
อะแฮ่ม ผม นายมังกร เจียรนนทนันต์ ม.5/1
หมอก: ผม นายเหนือหมอก เจียระพักตร์พินิจ ม.5/7 ตี๋ ตกลงเป็นแฟนผมมั้ย
ตี๋:
ตกลง
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ภาพที่ 4.81 ตัวละครชายรักชายที่มีการแสดงความรักบนสื่อสังคมออนไลน์
แหล่งที่มา: อาตี๋ของผม
นอกจากนี้ยังมีตัวละครอีกกลุ่มที่เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในสื่อสังคมออนไลน์ (Net Idol)
ได้แก่ กร น็อค(Together with Me อกหักมารักกับผม) ที่เป็นคู่จิ้น จนมีกลุ่มแฟนคลับทำแฟนเพจที่
ชื่อว่า “บ้านกรน็อค” ที่มีผู้ติดตามมากมาย โดยภายในเพจจะเป็นการลงภาพคู่ของกรน็อค ซึ่ งกลุ่มคน
ที่มาแสดงความเห็นก็มีแต่ชื่นชอบ และเป็นไปในทิศทางที่ดีทั้งสิ้น

ภาพที่ 4.82 ตัวละครชายรักชายที่เป็นผู้มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์
แหล่งที่มา: Together with Me the Next Chapter
ส่ ว น ฟิ ว ส์ (Make It Right the Series รัก ออกเดิ น ) ก็ เป็ น ผู้ ที่ มี ชื่ อ เสี ยงทางโลก
ออนไลน์ด้วยเช่น กัน โดยมีชื่อเสียงเพราะหน้าตาดีและชอบถ่ายทอดสด โดยในตอนท้ายของเรื่อง
หลังจากที่ได้ตกลงคบหาดูใจกับธีร์อย่างเป็นทางการแล้ว ฟิวส์ได้พาธีร์มาถ่ายทอดสด ตอบคำถาม
แฟนคลับเกี่ยวกับการคบกันของทั้งคู่
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ภาพที่ 4.83 ตัวละครชายรักชายที่มีการแสดงความรักผ่านสื่อสังคมออนไลน์
แหล่งที่มา: Make It Right the Series รักออกเดิน
ขณะที่ เติร์ด (ทฤษฎีจีบเธอ) เป็นเจ้าของเพจรีวิวภาพยนตร์ โดยมักมีการอัดวิดีโอ
และถ่ายทอดสดพูดคุยเรื่องภาพยนตร์กับผู้ติดตามอยู่เสมอ และหลังจากที่เติร์ดกับค่ายได้คบหาดูใจ
กันแล้ว ค่ายก็เข้ามาร่วมถ่ายทอดสดและแสดงความรักผ่านเพจด้วยเสมอ

ภาพที่ 4.84 ตัวละครชายรักชายที่มีการแสดงความรักผ่านสื่อสังคมออนไลน์
แหล่งที่มา: ทฤษฎีจีบเธอ
จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปภาพรวมของพฤติกรรมการแสดงออกของตัวละครชายรักชาย
ในซีรีส์วายได้ดังนี้
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ตารางที่ 4.7 ภาพรวมของพฤติกรรมการแสดงออกของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย
พฤติกรรมการแสดงออก
ภาพรวมของตัวละคร
การให้ความหมาย
ของตัวละคร
1) ลักษณะการพูด
ในภาพรวมมีการใช้คำหยาบกับ ตัวละครชายรักชายมีลักษณะการ
คนใกล้ ชิ ด ขณะเดี ย วกั น ก็ มี พูดไม่แตกต่างจากกลุ่มรักต่างเพศ
ความสุ ภ าพ รู้ก าละเทศะ แต่ กล่ า วคื อ มี ก ารใช้ ร ะดั บ ภาษาที่
สำหรับในตัวละครนายเอกบาง แตกต่างกันออกไปตามระดับความ
ตัวมีการใช้คำศัพท์เฉพาะ และ สนิ ท สนม ในขณะเดี ย วกั น ก็ ยั งมี
มี ลั ก ษณะการพู ด ที่ แ ตกต่ า ง การใช้ ศั พ ท์ เฉพาะ และลั ก ษณะ
ออกไป
การทอดเสียง หรือการใส่ อารมณ์
ในประโยคสำหรั บ กลุ่ ม ตั ว ละคร
นายเอก
2) การแสดงอารมณ์
มี ทั้ ง แสดงออกทางอารมณ์ ตั ว ละครชายรั ก ชายมี ก ารแสดง
อย่างชัดเจน และเก็บความรู้สึก อารมณ์ ไม่ต่างจากชายจริงหญิงแท้
ขึ้นอยู่กับลักษณะนิสัย
และไม่ ได้ มี ก ารแสดงทางอารมณ์
ม า ก ก ว่ า ป ก ติ ดั งที่ สั งค ม ได้
ประทับตราไว้
3) นิสัยส่วนตัว
มี นิ สั ย ที่ ห ลากหลายทั้ งด้ า นดี ลักษณะนิ สั ยส่ วนตัวของกลุ่ มชาย
และด้านไม่ดี
รักชายมีค วามแตกต่ างกัน ออกไป
ขึ้น อยู่กั บ สภาพแวดล้ อ มและการ
เลี้ยงดู เหมือนกับกลุ่ มรักชายต่าง
เพศ ดั งนั้ น จึ งไม่ ส ามารถนำเรื่ อ ง
นิสัยส่วนตัวมาใช้แบ่งแยกกลุ่มชาย
รักชายและชายแท้ได้
4) รูปแบบการดำเนินชีวิต มี ค วามหลากหลายขึ้ น อยู่ กั บ แม้ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย
ลักษณะนิสัยและรูปร่าง
จะมี รู ป แบบการดำเนิ น ชี วิ ต ที่
แตกต่ า งกั น ออกไป เป็ น รู ป แบบ
การดำเนินชีวิตที่เหมือนกับบุคคล
ทั่ว ไป ไม่ ได้ มีก ารเจาะจงแสดงให้
เห็นถึงกิจกรรมเฉพาะของกลุ่มชาย
รักชาย
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พฤติกรรมการแสดงออก
ภาพรวมของตัวละคร
การให้ความหมาย
ของตัวละคร
5.1) ก ารแ ส ด งอ อ ก ใน มี ก ารแสดงออกอย่ า งเต็ ม ที่ การแสดงออกถึงความสัมพันธ์ทาง
ฐานะคนรักในพื้นที่ส่วนตัว ตั้ ง แต่ ก ารกอด จู บ เล้ า โลม เพศเป็ น เรื่องที่ ต้อ งปกปิ ด มีเพี ย ง
และมีเพศสัมพันธ์
พื้ น ที่ ส่ ว นตั ว เท่ า นั้ น ที่ ส ามารถ
แสดงออกได้ แต่ ซี รี ส์ ว ายก็ ไ ม่ ได้
แสดงออกให้เห็นอย่างสมบูรณ์ทุก
ขั้นตอน
5.2) ก ารแ ส ด งอ อ ก ใน มีการแสดงออกในระดับที่น้อย พื้ น ที่ กึ่ ง สาธารณะเป็ น พื้ น ที่ ที่ มี
ฐานะคนรั ก ในพื้ น ที่ กึ่ ง กว่าในพื้นที่ส่วนตัว คือไม่มีการ ค ว าม มิ ด ชิ ด แ ต่ บุ ค ค ล ที่ ส าม
สาธารณะ
มีเพศสัมพันธ์
สามารถเข้าถึงได้ จึงทำให้ตัวละคร
ชายรักชายแสดงออกด้ ว ยการจู บ
การกอดและคำพูด แต่ก็ยังต้องให้
เกียรติหรือระวังบุคคลที่สาม
5.3) ก ารแ ส ด งอ อ ก ใน ไม่มี การแสดงออก แต่ ส ำหรับ ตั ว ล ะ ค ร ช า ย รั ก ช า ย มี ก า ร
ฐ า น ะ ค น รั ก ใน พื้ น ที่ ในพื้ น ที่ ส าธารณะที่ ตั ว ละคร แส ดงออ กไม่ ต่ า งจากพื้ น ที่ กึ่ ง
สาธารณะ
ช า ย รั ก ช า ย คิ ด ว่ า มี ค ว า ม สาธารณะ ในกรณี ที่ เห็ น ว่ า ไม่ มี
ปลอดภั ย และพ้ น จากสายตา บุ ค คลื่ น อยู่ ในบริ เวณดั งกล่ าว ซึ่ ง
บุ ค คลอื่ น จะมี ก ารแสดงออก มักจะเป็นเวลากลางคืน แต่ถ้าเป็น
เช่นเดียวกับพื้นที่กึ่งสาธารณะ สถานที่มีคนพลุกพล่าน จะไม่มีการ
แสดงออก เพื่อป้องกันการจับจ้อง
ของบุคคลอื่น
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4.3 คุณลักษณะทางจิตวิทยาของตัวละครชายรักชาย
คุณลักษณะทางจิตวิทยาของตัวละครเป็นองค์ประกอบที่จะสามารถบ่งบอกถึงชีวิตภายในของ
ตัวละคร ซึ่งจะทำให้สามารถเข้าใจว่าทำไมตัวละครชายรักชายถึงมีลักษณะเช่นนี้ หรือตัดสินใจทำ
เหตุการณ์นั้น ๆ ได้ดียิ่งขึ้น ผู้วิจัยได้จำแนกองค์ประกอบของคุณลักษณะทางจิตวิทยาของตัวละคร
ชายรักชายออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้ 1) ภูมิหลังตัวละคร 2) สาเหตุของการเป็นกลุ่มชายรักชาย 3) ความ
สับสนและความทุกข์จากการเป็ นกลุ่ มชายรักชาย 4) การยอมรับตนเอง 5) การเปิดเผยตนเอง 6)
ความคาดหวังในชีวิตและจุดจบของตัวละคร โดยมีรายอะเดียดดังนี้
4.3.1 ภูมิหลังตัวละคร
เป็นส่วนที่จะเล่าถึงความเป็นมาของตัวละคร ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของชีวิตมาจนถึงจุดเริ่ม
เรื่อง ซึ่งสิ่งเหล่ านี้ จะส่งผลมายังพฤติกรรมและลักษณะนิสัยของตัวละครในปัจจุบัน โดยในส่ วนนี้
ประกอบไปด้วย
1) ลักษณะทางสังคม คือ ความสัมพันธ์ของตัวละครกับคนรอบข้าง การเลี้ยง
ดูและลักษณะครอบครัว การเลือกคบเพื่อน สิ่งแวดล้อมรอบตัว ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะช่วยสร้างความคิด
อ่านให้แก่ตัวละคร
2) ความเชื่อและทัศนคติที่มีต่อชายรักชาย หมายถึง จุดยืนของตัวละครที่มีต่อ
กลุ่มชายรักชาย ซึ่งเกิดขึ้นมาจากความรู้สึก ประสบการณ์ จนกลายมาเป็นความเชื่อและทัศนคติ ทั้งนี้
ถือว่าเป็นค่านิยมส่วนบุคคล อาจไม่ตัดสินได้ว่าถูกหรือผิด
สามารถนำมาสรุปลงในตารางได้ดังนี้
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ตารางที่ 4.8 ภูมหิ ลังของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย
Love Sick The Series รักวุ่น วัยรุ่นแสบ
SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
ภูมิหลังตัวละคร
ปุณณ์
โน่
อาทิตย์
ก้องภพ
1) ลักษณะทางสังคม
อาศัยอยู่กับพ่อ แม่ และ
อาศัยอยู่กับแม่ และพี่เลี้ยง ที่ ไม่ปรากฏครอบครัวฝั่งอาทิตย์ พ่อเป็นเจ้าของโรงงาน ใน
น้องสาว มีบ้านใหญ่โต
บ้านเปิดเป็นโรงเรียนสอน
ครอบครัวประกอบไปด้วย พ่อ
พร้อมด้วยคนขับรถ คนรับ นาฏศิลป์
แม่ พี่สาว น้องสาว โดยแม่
ใช้
มักจะคาดหวังกับก้องภพและ
เป็นคนสั่งให้ก้องภพต้องมา
เรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์
ทั้งที่ตนเองอยากเข้า
เศรษฐศาสตร์ แต่พอได้มาเจอ
อาทิตย์ในวันสัมภาษณ์ก็ทำให้
ความคิดเปลี่ยนไป
2) ความเชื่อและทัศนคติ
มีทัศนคติในแง่ดีกับกลุ่มชาย ไม่ได้มีท่าทางรังเกียจกลุ่มชาย เคยแอบชอบเพื่อนผู้หญิงมา ยังคงเรียกตัวเองว่าเป็นผู้ชาย
ที่มีต่อกลุ่มชายรักชาย
รักชาย และขอให้โน่มาเป็น รักชาย แต่ในตอนแรกก็ไม่
ก่อน แต่ก็เสียสละให้เพื่อน
เพียงแต่แค่ชอบอาทิตย์เพียง
แฟนปลอม ๆ เพื่อที่จะไม่ได้ ยอมรับว่าตนเองเป็นกลุ่มชาย สนิท ไม่ได้แสดงท่าทีไม่
คน ถ้าเป็นผู้ชายคนอื่น ก็ไม่
โดนจับคลุมถุงชน ทั้ง ๆ ที่ รักชาย
ยอมรับกลุ่มชายรักชาย แต่ก็ ชอบ
ตนเองมีแฟนหญิง โดยมี
สับสนกับความรู้สึกของตนเอง
น้องสาวที่เป็นสาววาย
ที่มีต่อก้องภพ

ภูมิหลังตัวละคร
1) ลักษณะทางสังคม

2) ความเชื่อและทัศนคติ
ที่มีต่อกลุ่มชายรักชาย

Make It Right the Series รักออกเดิน
ฟิวส์
ธีร์
อาศัยอยู่กับพ่อ แม่ และ
ครอบครัวของที่มีแม่ของธีร์
พี่สาว มีแฟนเป็นผู้หญิง แต่ และพี่ชาย โดยที่แม่ก็กำลังคบ
เพื่อนยุให้ลองไปมีอะไรกับ กับเด็กรุ่นร้อง
ผู้ชาย เนื่องจากแฟนผู้หญิง
ของฟิวส์นอกใจ
มีความสับสนในรสนิยมทาง มีทัศนคติที่ดีกับกลุ่มชายรัก
เพศของตนเอง และไม่ยอม ชาย และยอมรับว่าตนเองเป็น
เลือกใครสักคน ส่วนพี่สาวมี กลุ่มชายรักชาย โดยมีแฟน
ทัศนคติที่ไม่ดีต่อกลุ่มชายรัก เป็นผู้ชาย แต่พี่ชายไม่ยอมรับ
ชาย
กลุ่มผู้ที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ เนื่องจากเข้าใจผิดว่า
พี่สาวของฟิวส์เป็นแฟนกับ
เพื่อนสนิทที่เป็นทอม

Kiss Me Again the Series จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง
พีท
เก้า
อาศัยอยู่กับพ่อ โดนที่พีทเป็น อาศัยอยู่กับแม่และน้องสาว
นักเรียนหัวโจก มีเรื่องกับแก๊ง ซึ่งเป็นครอบครัวที่อบอุ่น
เพื่อนเก้าตั้งแต่สมัยมัธยม ทำ
ให้พีทพลอยไม่ชอบเก้าไปด้วย
มีทัศนคติที่ต่อกลุ่มชายรักชาย
พ่อก็ไม่ได้ห้ามคบกับเก้า
เพียงแต่ขอให้อยู่ในร่องในรอย
ไม่ออกนอกลู่นอกทาง
ก่อนหน้านี้พีทคบกับผู้หญิงมา
ตลอด

ยอมรับว่าตนเองเป็นกลุ่มชาย
รักชาย แอบชอบพีทมาตั้งแต่
สมัยเรียนมัธยม แต่พีทไม่ถูก
ชะตากับเก้า
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ภูมิหลังตัวละคร
1) ลักษณะทางสังคม

2) ความเชื่อและทัศนคติ
ที่มีต่อกลุ่มชายรักชาย

Together with Me อกหักมารักกับผม
กร
น็อค
ครอบครัวประกอบไปด้วย ครอบครัวประกอบไปด้วยพ่อ
พ่อ แม่ และพี่สาว อาศัยอยู่ และแม่ รู้จักกับกรมาตั้งแต่
ที่อัมพวาและย้ายมาอยู่ใน เด็ก ๆ แต่น็อคได้ย้ายไปอยู่ที่
กรุงเทพ มีแฟนเป็นผู้ชายมา อื่นในช่วงประถมตอนปลาย
โดยตลอด
และกลับมาเจอกับกรตอนที่
ได้เรียนมหาวิทยาลัย
มีทัศนคติที่ดีต่อกลุ่มชายรัก นิยามว่าตนเองเป็นผู้ชายที่
ชายและยอมรับว่าตนเอง
ชอบชายรักชาย แต่ไม่ได้มี
เป็นกลุ่มชายรักชาย
ทัศนคติไม่ดีกับกลุ่มชายรัก
แต่พี่สาว และ พ่อมีทัศนคติ ชาย เนื่องจากคนรอบข้างก็
ที่ไม่ดีกับกลุ่มชายรักชาย ยัง เป็นกลุ่มชายรักชาย
มองว่าเป็นเรื่องที่ผิด
ขณะเดียวกันก็มีแฟนผู้หญิง
อยู่ด้วย

2 Moons the Series เดือนเกี้ยวเดือน 2
พนา
วาโย
ไม่ปรากฏว่าสมาชิกครอบครัว ครอบครัวประกอบไปด้วยพ่อ
มีใครบ้าง
มีคนใช้ มีคนขับรถ
เป็นเดือนคณะแพทยศาสตร์ ในสมัยมัธยมเป็นคนหน้าตาไม่
ดี จนกลายเป็นปมและทำการ
พัฒนารูปลักษณ์ตนเองจน
กลายเป็นเดือนคณะ
ยอมรับว่าตนเองเป็นกลุ่มชาย ยอมรับว่าตนเองเป็นกลุ่มชาย
รักชาย และมีทัศนคติที่ดีต่อ รักชาย และมีทัศนคติที่ดีต่อ
กลุ่มชายรักชาย แต่ใน
กลุ่มชายรักชาย ซึ่งวาโยแอบ
ระยะแรกยังไม่ยอมรับตนเอง ชอบพนามาตั้งแต่สมัยมัธยม
เพราะกลัวเพื่อนไม่คบ ทั้งที่
ตนเองก็ชอบวาโยตั้งแต่มัธยม
แต่สุดท้ายก็พร้อมที่จะเปิดตัว
ให้ทุกคนได้รับทราบ
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ภูมิหลังตัวละคร
1) ลักษณะทางสังคม

2) ความเชื่อและทัศนคติ
ที่มีต่อกลุ่มชายรักชาย

อาตี๋ของผม

บังเอิญรัก Love by Chance
ตี๋
หมอก
เอ้
พีท
พ่อแยกทางกับแม่ โดยอาศัย อาศัยอยู่กับพ่อและน้องชาย มีครอบครัวใหญ่ประกอบไป พ่อแม่แยกทางกัน พีทอาศัย
อยู่ที่บ้านกับแม่ พ่อเลี้ยง
แม่เสียชีวิต
ด้วย พ่อ แม่ พี่ชาย พี่สะใภ้ อยู่กับแม่ และมีคนรับใช้
และอาม่า ไม่ถูกกับแม่
ที่จริงแล้วรู้จักกับตี๋ตั้งแต่ม.ต้น และหลานสาว เป็นคนที่ไม่
เนื่องจากแม่ชอบบังคับ ทำ แต่สุดท้ายก็แยกย้ายกันไป
เคยมีความรักและอารมณ์ทาง
ให้ในช่วงแรกกลายเป็นเด็ก ก่อนที่จะมาเจอกันอีกทีตอน เพศมาก่อน
ติดเกม ไม่เข้าโรงเรียน
ม.ปลาย
จนกระทั่งมามัธยมปลาย
กลับตัวกลายเป็นเด็กเรียน
มีทัศนคติที่ดีกับกลุ่มชายรัก มีทัศนคติที่ดีกับกลุ่มชายรัก มีทัศนคติที่ดีกับกลุ่มชายรัก ยอมรับทว่าตนเองเป็นกลุ่ม
ชาย และยอมรับว่าตนเอง ชาย และยอมรับตนเองว่าเป็น ชาย ไม่ได้รู้สึกรังเกียจทั้ง ๆ ที่ ชายรักชาย และเคยโดยผู้ชาย
เป็นกลุ่มชายรักชาย แต่แม่ กลุ่มชายรักชาย ส่วนพ่อไม่
พีทเปิดเผยแต่แรกว่าเป็นชาย หลอกว่าเป็นแฟนเพื่อแบล็ก
รับไม่ได้ถ้าลูกเป็นเกย์ ยังเชื่อ ยอมรับ แต่ก็พร้อมที่จะอยู่
รักชาย
เมล์เอาเงินภายหลัง
ว่าผู้ชายต้องคู่กับผู้หญิง จน เขียงค้างและรักหมอกเสมอ
ต้องไปขอร้องหมอกให้เลิก
ยุ่งกับตี๋ และส่งตี๋ไปเรียนต่อ
เมืองนอก
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ภูมิหลังตัวละคร
1) ลักษณะทางสังคม

2) ความเชื่อและทัศนคติ
ที่มีต่อกลุ่มชายรักชาย

เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ
ธัน
เมษ
เป็นคนไทยเชื้อสายจีน
เป็นคนไทยเชื้อสายจีน ถูก
สามารถมองเห็นวิญญาณได้ ฆาตกรรม และนำมาฝังไว้ที่
มีการไปไหว้เชงเม้งบรรพ
สุสาน แต่ไม่มีใครมาไหว้เลย
บุรุษ และได้เจอกับเมษที่
ตลอดเกือบ 20 ปี
สุสาน แต่พ่อเสียชีวิต
จนกระทั่งธันมองเห็นและมา
กะทันหัน ทำให้ต้องอยู่กับ ชวนไปอยู่ด้วย
แม่ตามลำพัง และไม่ได้ไป
ไหว้เชงเม้ง
มีทัศนคติที่ดีต่อกลุ่มชายรัก ยอมรับว่าตนเองเป็นกลุ่มชาย
ชาย แต่ไม่ชอบเวลาที่โดน รักชาย ทำให้ปฏิเสธรุ่นน้อง
ล้อว่าเป็นเกย์ แต่
(แม่ของธัน) ที่เข้ามาจีบ
ขณะเดียวกันก็ยังมีความ
สับสนว่าตนเองรู้สึกอย่างไร
กับเมษ

ทฤษฎีจีบเธอ
ค่าย
เติร์ด
ในครอบครัวประกอบด้วยพ่อ ไม่มีการปรากฏตัวของ
และแม่ ค่ายเป็นเสือผู้หญิง
ครอบครัวเติร์ด แต่ระบุว่ามี
เปลี่ยนคู่นอนไปเรื่อย ๆ จน พ่อ
หลายครั้ง ตามราวีเติร์ด และ
ค่ายมักใช้ให้เติร์ดไปคอย
จัดการ

มีทัศนคติที่ดีต่อกลุ่มชายรัก ยอมรับว่าตนเองเป็นกลุ่มชาย
ชาย แม้จะรู้ว่าเติร์ดแอบชอบ รักชาย และมีทัศนคติที่ดีต่อ
จนสุดท้ายตามจีบเติร์ด
กลุ่มชายรักชาย โดยที่เติร์ด
แอบชอบค่ายมาตั้งแต่สมัยรับ
น้องตอนปี 1
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จากตารางที่ 4.8 สามารถวิเคราะห์เพิ่มเติมถึงภูมิหลังของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย ได้
ดังนี้
1) ลั ก ษณะทางสั งคม ตัว ละครชายรักชายในซี รีส์ ว ายมาจากสภาพครอบครัว ที่ มี ค วาม
หลากหลาย โดยจากการสำรวจตัวละครชายรักชายทั้ง 20 ตัวพบว่า มี 9 ตัวละคร ที่ถูกเลี้ยงมาด้วย
พ่อหรือแม่เพียงคนเดียว ซึ่งบางครอบครัวอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตไปก่อน หรือพ่อแม่หย่าร้าง
แยกทางกัน ได้แก่ โน่ (Love Sick The Series รักวุ่น วัยรุ่นแสบ) ฟิวส์ (Make It Right the Series
รัก ออกเดิ น ) พี ท เก้ า (Kiss Me Again the Series จูบ ให้ ได้ ถ้านายแน่ จริง ) วาโย (2 Moons the
Series เดือนเกี้ยวเดือน 2) ตี๋ หมอก (อาตี๋ของผม) พีท (บังเอิญรัก Love by Chance) ธัน (เขามา
เชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ)
สำหรับ 7 ตัวละครที่มีครอบครัวครบทั้งพ่อและแม่ ได้แก่ ปุณณ์ (Love Sick The Series รัก
วุ่น วัยรุ่นแสบ) ก้องภพ (พี่ว้ากตัวร้าย กับนายปีหนึ่ ง) ฟิวส์ (Make It Right the Series รักออกเดิน)
กร น็อค (Together with Me อกหักมารักกับผม) เอ้ (บังเอิญรัก Love by Chance) ค่าย (ทฤษฎี
จีบเธอ)
นอกจากนี้พบว่ามีอีก 2 ตัวละครที่ไม่มีการระบุหรือปรากฏถึงพ่อแม่ของตัวละครชายรักชาย
ได้แก่ อาทิตย์ (SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง) พนา (2 Moons the Series เดือน
เกี้ยวเดือน 2) และมี 2 ตัวละครเดียวที่มีการระบุหรือปรากฏตัวของบุคคลอื่นในครอบครัว คือ เมษที่
ตอนมีชีวิตอยู่กับปู่ (เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ) ส่วนเติร์ด (ทฤษฎีจีบเธอ) มีการกล่าวถึงพ่อ
แต่ไม่สามารถระบุลงไปได้ว่าลักษณะครอบครัวของเติร์ดเป็นอย่างไร ดังนั้นลักษณะของครอบครัวจึง
ไม่สามารถนำมาเป็นตัวแบ่งแยก ความแตกต่างของชายแท้และกลุ่มชายรักชายได้
สำหรับด้านศาสนา พบว่า ตัวละครส่วนมากไม่ได้มีการระบุถึงการนับถือศาสนา มีเพียงแค่ 3
เรื่องเท่านั้น ที่มีการแสดงให้เห็นการทำพิธีกรรมทางศาสนาหรือความเชื่อ คือ อาตี๋ของผม บังเอิญรัก
Love by Chance และ เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ
ในซีรีส์เรื่อง เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ นั้น ตัวละครหลักทั้งธัน และ เมษ เป็นคนไทย
เชื้อสายจีนที่นับถือศาสนาพุทธ โดยที่ธันนั้นมีความสามารถพิเศษในการมองเห็นวิญญาณได้ ทำให้ธัน
มองเห็นเมษได้ตั้งแต่เด็ก และทั้งคู่ก็ได้ติดต่อสื่อสารจนกลายเป็นความผูกพัน และเมื่อธันโตขึ้นจึงได้
พาเมษไปอาศัยอยู่ด้วย
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ภาพที่ 4.85 ธันในวัยเด็กที่สามารถสื่อสารกับวิญญาณได้
แหล่งที่มา: เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ
ส่วนเมษนั้นก็เป็นวิญญาณที่อยู่ในสุสาน โดยที่เข้าใจว่าตนเองตายเพราะหัวใจวาย แต่ไม่รู้ว่า
ตนเองเป็นใคร และไม่มีใครมาไหว้เลยตลอดเกือบ 20 ปี ซึ่งเมษเข้าใจว่าถ้าหากเขารู้ว่าตนเองเป็นใคร
และมีใครมาเยี่ยม มาทำพิธีให้ที่หลุมศพสักครั้ง เมษก็จะสามารถไปเกิดได้

ภาพที่ 4.86 ตัวละครชายรักชายที่เสียชีวิตและกลายเป็นวิญญาณอยู่ในสุสาน
แหล่งที่มา: เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ
ดังนั้นพิธีกรรมและความเชื่อทางศาสนา จึงเข้ามามีบทบาทในซีรีส์เรื่องนี้ ด้วยการมาเป็น
ปัญหาให้เรื่องสามารถดำเนินได้ คือ ให้ธันและเมษ ออกตามหาว่าเมษคือใคร เพื่อที่จะได้ไปเกิดได้ตาม
ความเชื่อ และยังเป็นจุดสูงสุด (Climax) ของเรื่องในตอนท้าย เมื่อเมษรู้ว่าตนเองเป็นใครก็จะต้องไป
เกิด ทำให้ธันและเมษอาจจะต้องแยกจากกันไป นอกจากนี้มีการทำพิธีไหว้เชงเม้ง ซึ่งเป็นความเชื่อ
ของชาวจีน ขณะเดียวกันก็มีการตักบาตรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เมษ และพ่อของธัน
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ภาพที่ 4.87 พิธีกรรมทางศาสนาและความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนที่นับถือศาสนาพุทธในซีรีส์วาย
แหล่งที่มา: เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ
เช่นเดียวกับอาตี๋ผม ตี๋นั้นเป็นคนไทยเชื้อสายจีน จึงมีการการไหว้ขอพรกับเทพเจ้าในศาลเจ้า
เสมอ ขณะที่ครอบครัว ของหมอกนั้นเป็นคนไทย จึงมีการตักบาตรทำบุญ ให้ แก่แม่ของหมอก สิ่ ง
เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อทัศนคติของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่มีต่อกลุ่มชายรักชาย เช่น เหมย แม่ของตี๋ ได้โทษ
ว่า การที่ตี๋เป็นกลุ่มชายรักชายนั้นเกิดจากเวรกรรมเก่าของตน

ภาพที่ 4.88 กิจกรรมทางศาสนาในซีรีส์วาย
แหล่งที่มา: อาตี๋ของผม
สำหรับ ใน บังเอิญ รัก Love by Chance นั้น มีฉากที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางศาสนาคือ
ครอบครัวของเอ้ ทำบุญตักบาตรที่หน้าบ้าน แสดงให้เห็นว่า เอ้และครอบครัวนับถือศาสนาพุทธ แต่ก็
ไม่ได้ส่งผลต่อเนื้อเรื่อง
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ภาพที่ 4.89 กิจกรรมกรรมทางศาสนาพุทธในซีรีส์วาย
แหล่งที่มา: บังเอิญรัก Love by Chance
2) ความเชื่อและทัศนคติที่มีต่อกลุ่มชายรักชาย จากการวิเคราะห์ตัวละครชายรักชายจากซี
รีส์วายทั้ง 20 ตัวละคร พบว่า ตัวละครชายรักชายทั้งหมดมีทัศนคติที่ดีต่อกลุ่มชายรักชาย คือไม่ได้
แสดงท่าที รังเกียจ ต่อต้าน กลัว หรือไม่กล้าเข้าใกล้กลุ่มชายรักชาย แต่ไม่ใช่ทุกตัวละครที่จะยอมรับ
ว่าตนเองเป็นกลุ่มชายรักชาย โดยตัวละครที่ยอมรับว่าตนเองเป็นกลุ่มชายรักชายตั้งแต่แรกมักจะเป็น
กลุ่มตัวละครประเภทนายเอก ได้แก่ เก้า (Kiss Me Again the Series จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง) หมอก
(อาตี๋ของผม) เติร์ด (ทฤษฎีจีบเธอ) เมษ (เขาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ) วาโย (2 Moons 2 The
Series เดือนเกี้ยวเดือน 2) ส่วนกลุ่มนายเอกที่ยอมรับว่าตนเองเป็นกลุ่มชายรักชายได้แก่ ธีร์ (Make
It Right the Series รักออกเดิน) กร (Together with Me อกหักมารักกับผม) ตี๋ (อาตี๋ของผม) พนา
(2 Moons 2 The Series เดือนเกี้ยวเดือน 2)
อย่างไรก็ตาม เมื่อเข้าไปสู่ในสังคมใหม่ สถานที่ทำงานใหม่ ตัวละครชายรักชายก็มีความกลัวว่า
คนในสังคมใหม่นั้นจะมีท่าทางรังเกียจ หัวเราะเยาะ หรือไม่ยอมรับตนเองที่เป็นกลุ่มชายรักชาย จึงทำ
ให้ กร น็ อ ค (Together with Me the Next Chapter) อาทิ ต ย์ และ ก้ อ งภพ (SOTUS S the
Series) พยายามทำตัวปรกติ ไม่แสดงออกว่าเป็นคู่รักในที่ทำงานมากนัก

ภาพที่ 4.90 จินตนาการของอาทิตย์ที่คิดว่าเพื่อนร่วมงานจะต้องเยาะเย้ยเมื่อรู้ว่าตนคบกับก้องภพ
แหล่งที่มา: SOTUS S the Series
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ตรงข้ามกับทัศนคติคนในครอบครัวที่มองว่ากลุ่มชายรักชายเป็นเรื่องที่ผิดและไม่ยอมรับ ได้แก่
พ่ อ ของกร จาก Together with Me อกหั ก มารัก กั บ ผม ที่ คิ ด ว่ าการเป็ น กลุ่ ม ชายรัก ชายนั้ น กร
จะต้องแต่งตัวเป็นผู้หญิง มีการแต่งหน้าทาปาก ทำให้พ่อนั้นรู้สึกรับไม่ได้ และไม่ต้องการให้กรเป็น
กลุ่มชายรักชาย แต่ในความเป็นจริงกรเป็นชายรักชายที่มีความเป็นชายสูงมาก โดยพ่อของกรได้ยื่นคำ
ขาดว่าถ้ากรแต่งหญิงเมื่อไหร่ ถือว่าไม่ใช่คนในตระกูลทันที และพี่สาวของกรก็มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อกลุ่ม
ชายรักชายเหมือนกับพ่อของกร เพราะเธอคิดว่าการที่กรเป็นชายรั กชายทำให้ เธอเสียงชื่อเสียง เป็น
การไม่ไว้หน้ากัน ทั้ง ๆ ที่โดยปกติแล้วเธอและกรต่างสนิทสนมกันดี

ภาพที่ 4.91 ภาพชายรักชายในจินตนาการของพ่อกรจะต้องแต่งหญิงเท่านั้น
แหล่งที่มา: Together with Me the Next Chapter
ส่วนหมวดหมูพ่อของหมอก จาก อาตี๋ของผม ก็มีทัศนคติที่ไม่ดีกับกลุ่มชายรักชายเนื่องจาก
มองว่ากลุ่มชายรักชายมีความรักที่ไม่แท้จริง และสังคมไม่ยอมรับ จะทำให้หมอกลำบากในภายหลัง
แต่ถึงอย่างนั้น หมวดหมูก็เคารพในการตัดสินใจของหมอก และพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างกั บหมอกเสมอ
เพราะหมอกก็คือลูกของเขา แต่เหมย แม่ของตี๋ กลับไม่เป็นเช่นนั้น แม้ว่าเธอจะเคยมาสอนที่โรงเรียน
ในเรื่องความหลากหลายทางเพศ แต่เธอกลับรับไม่ได้ที่ตี๋มีความรักกับหมอก เนื่องจากเธอยังคิดว่า
ผู้ ช ายก็ ต้ อ งคู่ กั บ ผู้ ห ญิ ง และมี ลู ก สร้างครอบครัว ที่ ส มบู รณ์ นอกจากนี้ เธอยั งผิ ด หวั งในความรั ก
เนื่องจากเข้าใจผิดว่าพ่อของตี๋เป็นกลุ่มชายรักชาย ด้วยเหตุนี้เธอจึงพยายามกีดกันไม่ให้ตี๋และหมอก
เจอกันอีก แต่ทั้งหมอกและตี๋ก็ไม่ได้เชื่อฟัง ยังคงอยู่ด้วยกันเป็นปกติ จนเธอต้องทำทั้งคู่แยกกันด้วย
การส่งตี๋ไปเรียนต่อที่เมืองนอก
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ภาพที่ 4.92 ตัวละครหมวดหมู พ่อของหมอก และเหมย แม่ของตี๋
แหล่งที่มา: อาตี๋ของผม
ขณะที่ฟิ้ง พี่สาวของฟิวส์ จาก Make It Right the Series รักออกเดิน ก็ยอมรับกับฟิวส์ว่า
ไม่อยากให้ฟิวส์และธีร์เป็นเกย์ เพราะสังคมไทยยังไม่เปิดรับแบบ 100 เปอร์เซ็นต์ และมองกลุ่มชาย
รักชายในแง่ลบ ยังคงเชื่อว่าชีวิตที่ดีพร้อมสมบูรณ์ยังเกิดจาก การแต่งงาน มีลูก และได้ทำงานดี ๆ มี
หน้ามีตาในสังคม ทั้ง ๆ ที่ตนเองก็มีเพื่อนเป็นกลุ่มชายรักชายหลายคน และมีแต่คนหน้าตาดี ซึ่งทำให้
เธอรู้สึกเสียดายความหล่อของคนเหล่านั้นอีกด้วย

ภาพที่ 4.93 ฟิ้งพูดคุยเรื่องชายรักชายกับฟิวส์และธีร์
แหล่งที่มา: Make It Right the Series รักออกเดิน
คำพู ด และการกระทำซึ่ งแสดงออกต่ อ ทั ศ นคติ ที่ ไม่ ดี ต่ อ กลุ่ ม ชายรั ก ชายของกลุ่ ม คนใน
ครอบครัว ล้วนมีผลกระทบต่อการกระทำของกลุ่มชายรักชาย ซึ่งมักจะเป็นอุปสรรคขัดขวางตัวละคร
โดยจะมีผลโดยตรงกับเนื้อเรื่อง
แต่ทั้งนี้ก็ยังมีกลุ่มคนในครอบครัวบางส่วนที่ยอมรับในตัวตนและมีทัศ นคติที่ดีต่อกลุ่มชายรัก
ชาย อันประกอบไปด้วย แม่ของพีท จาก บังเอิญรัก Love by chance ที่เข้าใจและรัับรู้ในสิ่งที่พีท
เป็นมาตั้งแต่เด็ก เช่นเดียวกับ ขวัญ แม่ของธัน จาก เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ ที่เข้าและรับได้
เมื่อธันมาเปิดตัวว่าชอบผู้ชาย โดยที่เธอก็เข้าใจ ไม่ต่อต้าน พร้อมเป็นกำลังใจให้ลูก และพ่อของพีท
จาก Kiss Me Again the Series จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง ที่ได้รู้ความจริงว่าพีทคบกับเก้า จากรูปที่
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แฟนเก่าของพีทส่งมาให้ เขาก็ได้เปิดใจคุยกับพีทและไม่ได้ห้ามให้ทั้งคู่คบกัน และพ่อแม่ของน็อค จาก
Together with Me อกหักมารักกับผม ที่ยอมรับและไม่ห้ามให้น็อคคบกับกร เพียงแต่ขอให้ทั้งคู่รัก
กันจริง
พ่อแม่ทั้ง 4 บ้าน ล้วนแต่เป็นกลุ่มหัวสมัยใหม่ เลี้ ยงดูด้วยความใกล้ชิด เป็นเหมือนเพื่อนที่
สามารถปรึกษาได้ทุกเรื่อง เคารพในการตัดสินใจของลูก ต่างจากพ่อแม่กลุ่มที่ไม่ยอมรับและมีทั ศนคติ
ที่ไม่ดีต่อกลุ่มชายรักชาย ที่จะมีความเป็นพ่อแม่ ไม่ได้เลี้ยงดูลูกอย่างใกล้ชิด มีช่องว่างระหว่างกัน ให้
ลูกอยู่ในกรอบอย่างชัดเจน อีกทั้งยังคิดว่าลูกจะเชื่อฟังคำสั่งของพ่อแม่ เห็นได้ชัดจากกรณีของ เหมย
(แม่ของตี๋) จากอาตี๋ของผม

ภาพที่ 4.94 ครอบครัวของตัวละครชายรักชายที่มีทัศนคติที่ดีกับกลุ่มชายรักชาย
แหล่งที่มา: ภาพซ้ายบน จาก Make It Right the Series รักออกเดิน ; ภาพขวาบน จาก เขามาเชง
เม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ ; ภาพซ้ายล่าง จาก Kiss Me Again the Series จูบให้ได้ถ้านาย
แน่จริง ; ภาพขวาล่าง จาก Together with Me the Next Chapter
นอกจากนี้ ยังมีน้องสาวของปุณณ์ จาก Love Sick the Series ที่เป็นสาววาย เธอยินดีและ
สนับสนุนให้พี่ชายเป็นกลุ่มชายรักชายอย่างเต็มที่ โดยที่เธอจะมี อาการดีใจ และเขินอายทุกครั้งที่เห็น
ปุณณ์อยู่กับโน่
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ภาพที่ 4.95 น้องสาวของปุณณ์ที่เป็นสาววาย จาก Love Sick the Series
แหล่งที่มา: Love Sick The Series รักวุ่น วัยรุ่นแสบ
จากการวิเคราะห์ข้างต้น สามารถสรุปภาพรวมของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายได้
ดังนี้
ตารางที่ 4.9 ภาพรวมภูมิหลังของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย
ภูมิหลังตัวละคร
ภาพรวมของตัวละคร
การให้ความหมาย
1) ลักษณะทางสังคม
มีทั้ งมาจากครอบครัวเลี้ ยงเดี่ยว
และครอบครัว ที่ มีทั้ งพ่ อและแม่
ในสั ด ส่ ว นที่ ใ กล้ เ คี ย งกั น และ
ส่ วนมากนับ ถือศาสนาพุ ท ธและ
ความเชื่อและศาสนาเป็นอีกปัจจัย
เป็นคนไทยเชื้อสายจีน
หนึ่ ง ที่ ส่ ง ผลต่ อ การยอมรั บ และ
2) ความเชื่อและทัศนคติ ส่ ว นตั ว ละครชายรั ก ชายจะมี
ทัศนคติตอ่ กลุ่มชายรักชาย
ที่มีต่อกลุ่มชายรักชาย
ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ กลุ่ ม ชายรั ก ชาย
แต่ บุ ค คลในครอบครั ว กลั บ ไม่
ยอมรับ และมี ทั ศนคติเป็ นลบใน
กลุ่มชายรักชาย
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4.3.2 สาเหตุของการเป็นกลุ่มชายรักชาย
จะเป็นส่วนที่ช่วยให้เข้าใจและรับรู้ถึงที่มาที่ไปของกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ทางเพศ
ว่าเหตุใดตัวละครเหล่านี้ถึงเลือกที่จะดำเนินชีวิตแบบกลุ่มชายรักชาย เพราะอัตลักษณ์ของมนุษย์ไม่ได้
เป็ น สิ่ ง ที่ ติ ด ตั ว มาตั้ ง แต่ ก ำเนิ ด หากแต่ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ถู ก ประกอบสร้ า งมาโดยสั ง คม (Socially
Constructed) (สมสุข หินวิมาน, 2548 อ้างถึงใน ปุรินทร์ นาคสิงห์, 2555)
จึ งถื อ ได้ ว่ า สาเหตุ ข องการเป็ น กลุ่ ม ชายรัก ชายเป็ น กระบวนการแรกในการสร้ า ง
เอกลักษณ์ทางเพศ ก่อนจะที่ไปถึงขั้นการยอมรับตนเองและการเปิดเผยตัว (นุชเนตร กาฬสมุทร์ และ
พิทักษ์ ศิริวงศ์, 2560; บงกชมาศ เอกเอี่ยม, 2532; ปุรินทร์ นาคสิงห์, 2547) ซึ่งจะได้อธิบายในหัวข้อ
ต่อไป
แม้ว่าในหลักทางวิทยาศาสตร์จะยังไม่สามารถสาเหตุที่แท้จริงของการเป็นกลุ่มชายรัก
ชายได้ และมีข้อสันนิษฐานที่เป็นได้หลากหลายปัจจัย โดยจากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุของการ
เป็นกลุ่มชายรักชาย ผู้ทำวิจัยได้จัดแยกสาเหตุของการเป็นกลุ่มชายรักชายไว้ด้วยกัน 3 ปัจจัย คือ 1.
การเลี้ยงดูของครอบครัว 2. การมีความสั มพันธ์กับเพศชาย 3. เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยสรุป
ออกมาได้เป็นตารางดังนี้

ตารางที่ 4.10 สาเหตุของการเป็นกลุ่มชายรักชายของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย
Love Sick The Series รักวุ่น วัยรุ่นแสบ
สาเหตุของการเป็นกลุ่มชายรักชาย
ปุณณ์
โน่
1. การเลี้ยงดูของครอบครัว
2. การมีความสัมพันธ์กับเพศชาย
ปุณณ์ขอให้โน่เป็นแฟนแบบ โน่ยอมตกลงเป็นแฟนแบบ
หลอก ๆ เพื่อที่จะได้ไม่ต้อง ปลอม ๆ กับปุณณ์เพราะ
เป็นแฟนกับผู้หญิงที่พ่อหา ปุณณ์เป็นคณะกรรมการ
มาให้ ทั้ง ๆ ที่ตัวเองมีแฟน โรงเรียน ที่จะสามารถช่วยโน่
เป็นผู้หญิงอยู่แล้ว เพราะ
ได้เงินค่าชมรมได้
น้องสาวเป็นสาววายและถ้า
ปุณณ์ไม่มีแฟนเป็นผู้ชายจะ
ไม่ช่วยพูดกับพ่อให้
3. เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
-

SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
อาทิตย์
ก้องภพ
เนื่องจากความใกล้ชิดกับก้อง ก้องภพตามจีบอาทิตย์เพื่อจะ
ภพ ในฐานะพี่ว้ากกับน้องปี เอาชนะอาทิตย์ จนกลายเป็น
หนึ่ง จนพัฒนาเป็นความรัก ความรู้สึกดี ๆ และพัฒนาเป็น
ความรัก

-

-
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สาเหตุของการเป็นกลุ่มชายรักชาย
1. การเลี้ยงดูของครอบครัว
2. การมีความสัมพันธ์กับเพศชาย

3. เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

Make It Right the Series รักออกเดิน
Kiss Me Again the Series จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง
ฟิวส์
ธีร์
พีท
เก้า
เมาไม่ได้สติ และอยากลองมี
บังเอิญล้มจูบกับเก้า และรู้สึก
อะไรกับผู้ชาย เพราะเพื่อนยุ
หึงหวงเก้าเวลาที่มีคนอื่นมา
ให้ลองดู เนื่องจากฟิวส์จับได้
สนใจ มาคุยกับเก้า
ว่าแฟนสาวของเขานอกใจ
รู้ตัวว่าเป็นกลุ่มชายรักชาย
รู้ตัวว่าตนเองเป็นกลุ่มชายรัก
และหลังจากที่มีความสัมพันธ์
ชายมาตลอด และแอบชอบ
กับฟิวส์ก็เริ่มชอบและอยาก
พีทมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยม
สานความสัมพันธ์ต่อไปใน
ฐานะคนรัก
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สาเหตุของการเป็นกลุ่มชายรักชาย
1. การเลี้ยงดูของครอบครัว
2. การมีความสัมพันธ์กับเพศชาย

3. เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

Together with Me อกหักมารักกับผม
กร
น็อค
เมาจนขาดสติจนเผลอไปมี
ความสัมพันธ์ทางเพศกับกร
โดยที่ตนเองมีแฟนผู้หญิงอยู่
แล้ว แต่หลังจากนั้นกลับมี
ความรู้สึกดี ๆ ให้แก่กรจน
มากเกินกว่าเพื่อน
รับรู้ว่าตัวเองเป็นกลุ่มชายรัก
ชาย มีแฟนเป็นผู้ชายมาโดย
ตลอด และแสดงตัวอย่าง
เปิดเผยว่าเป็นกลุ่มชายรัก
ชาย อีกทั้งแอบชอบน็อคมา
โดยตลอด

2 Moons the Series เดือนเกี้ยวเดือน 2
พนา
วาโย
-

รับรู้ว่าตัวเองเป็นกลุ่มชายรัก
ชายตั้งแต่แรก และแอบชอบ
วาโยมาตั้งแต่สมัยมัธยม แต่
ยังไม่กล้ายอมรับกับเพื่อน

รับรู้ว่าตัวเองเป็นกลุ่มชายรัก
ชายตั้งแต่แรก และแอบชอบ
พนามาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยม
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สาเหตุของการเป็นกลุ่มชายรักชาย
1. การเลี้ยงดูของครอบครัว

2. การมีความสัมพันธ์กับเพศชาย

3. เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

อาตี๋ของผม
ตี๋
แม่มีบทบาทเป็นใหญ่ที่สุดใน
บ้าน โดยที่ชอบสั่ง บังคับ
ให้ตี๋ทำตามในสิ่งที่ตนเอง
ต้องการ และตี๋ขาด
แบบอย่างในการดำเนินชีวิต
แบบผู้ชาย
ตี๋หลอกหมอกให้มาเป็นแฟน
เพื่อเรียกร้องความสนใจ
ผู้หญิง
แต่ความจริงแล้วตี๋รู้ตัวว่า
เป็นกลุ่มชายรักชาย และรัก
เพียงแค่หมอกคนเดียวมา
โดยตลอด

หมอก
-

บังเอิญรัก Love by Chance
เอ้
พีท
หลังจากที่พ่อหย่ากับแม่ตั้งแต่
เด็ก พีทก็อยู่กับแม่มาโดย
ตลอด โดยถูกเลี้ยงดูมาอย่าง
ไข่ในหิน อ่อนต่อโลก และมี
ความเป็นหญิงสูง

หมอกยอมเป็นแฟนกับตี๋ และ
ก็พัฒนาความสัมพันธ์กับตี๋จน
กลายเป็นความรัก
รู้ตัวว่าเป็นกลุ่มชายรักชาย
อยู่ใกล้ชิดกับพีทจนรู้สึก
ขณะเดียวกันพีทก็รู้ตัวว่า
และรักเพียงแค่ตี๋คนเดียว
หวัน่ ไหว ไม่แน่ใจในความรู้สึก ตนเองเป็นกลุ่มชายรักชาย
ของตนเองที่มีต่อพีท
และหลงรักเอ้ตั้งแต่ครั้งแรกที่
พบจนเรียกเอ้ว่าเป็น “ฮีโร่”
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สาเหตุของการเป็นกลุ่มชายรักชาย
1. การเลี้ยงดูของครอบครัว
2. การมีความสัมพันธ์กับเพศชาย
3. เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ
ธัน
เมษ
สับสนและไม่รู้ว่าตนเองมี
รู้ตัวมาตั้งแต่แรกว่าเป็นกลุ่ม
ความสนใจในเพศใดกันแน่ ชายรักชาย และเปิดเผยต่อ
จนกระทั่งได้ลองจูบกับเพื่อน ผู้หญิงที่มาชอบว่าเป็นชายรัก
ผู้หญิงทำให้รู้ว่าตนเองไม่ได้ ชาย พอเสียชีวิตได้มาอยู่
ชอบผู้หญิง และมีความรู้สึก กับธัน ก็เกิดความรู้สึกชอบธัน
พิเศษกับเมษ
มาโดยตลอด

ทฤษฎีจีบเธอ
ค่าย
ไม่มั่นใจในความรู้สึกตัวเองที่มี
ต่อเติร์ดหลังจากที่เห็นคลิปที่
เติร์ดระบายความในใจที่มีต่อ
ค่าย เพราะที่ผ่านมาค่ายคบ
แต่ผู้หญิง

เติร์ด
รู้ตัวมาตั้งแต่แรกว่าเป็นกลุ่ม
ชายรักชาย และแอบชอบค่าย
ที่เป็นเพื่อนสนิทมาตั้งแต่การ
เจอกันครั้งแรก
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จากตารางที่ 4.10 ทำให้สามารถวิเคราะห์สาเหตุของการเป็นกลุ่มชายรักชายของตัวละคร
ชายรักชายในซีรีส์วายได้ทั้ง 20 ตัวละคร พบว่าในซีรีส์วายแต่ละเรื่องได้พยายามสร้างสาเหตุของการ
เป็นชายรักชายเอาไว้ โดยผู้วิจัยได้พบถึงสาเหตุการเป็นกลุ่มชายรักชายของตัวละครว่ามีด้วยกัน 3
ปัจจัย โดยอันดับหนึ่งคือ เกิดตามธรรมชาติ จำนวน 13 ตัวละคร อันดับ 2 คือ การมีความสัมพันธ์กับ
ตัวละครชาย จำนวน 9 ตัวละคร และอันดับ 3 การเลี้ยงดูของครอบครัว 2 ตัวละคร อนึ่งในตัวละคร
ชายรักชายบางตัวละครมีหลายปัจจัยของสาเหตุการเป็นกลุ่มชายรักชาย โดยรายละเอียดของแต่ละ
สาเหตุมีดังนี้
1) การเลี้ ยงดู ข องครอบครั ว แม้ว่าในซี รีส์ ว ายหลายเรื่องจะมีการเล่ าถึงสภาพลั กษณะ
ครอบครัวของตัวละครชายรักชายแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงลักษณะการเลี้ยงดู หรือมีบทบาท
มากพอที่จ ะส่งผลให้ เห็ น ว่าการเลี้ยงดูของครอบครัวนี้ส ามารถเป็นสาเหตุให้ ตัว ละครชายรักชาย
กลายเป็นชายรักชายได้ มีเพียงแต่ พีท จากเรื่อง บังเอิญรัก Love by Chance และ ตี๋ จาก อาตี๋ของ
ผม ที่พ่อแม่แยกทางกันและถูกเลี้ยงดูจากแม่

ภาพที่ 4.96 ตัวละครชายรักชายที่ถูกเลี้ยงมาด้วยแม่
แหล่งที่มา: ภาพซ้าย จาก บังเอิญรัก Love by Chance
แหล่งที่มา: ภาพขวา จาก อาตี๋ของผม
2) การมีความสัมพันธ์กับเพศชาย จุดเริ่มต้นของซีรีส์วายหลาย ๆ เรื่องนั้นมาจากการที่ตัว
ละครชายไปมีความสัมพันธ์กับตัวละครชายด้วยกัน ทั้งในรูปแบบการเป็นแฟนกัน หรือมีความสัมพันธ์
ทางเพศโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ ได้แก่ Love Sick the Series รักวุ่น วัยรุ่นแสบ ปุณณ์ขอให้โน่มาเป็นแฟน
บังหน้า เพื่อให้น้องสาวที่เป็นสาววายช่วยคุยกับพ่อไม่ให้จับคลุมถุงชนกับลูกสาวเพื่อนพ่อทั้งที่ตนเองก็
มีแฟนเป็นผู้หญิงอยู่แล้ว
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คล้ายกับ อาตี๋ของผม ที่ตี๋ขอให้หมอกมาเป็นแฟนด้วยเพื่อเรียกร้องความสนใจจากผู้หญิง แต่
แท้ที่จริงแล้วเป็นแผนการของตี๋ที่อยากจะอยู่ใกล้ชิดกับหมอกเพราะตี๋ชอบหมอก ซึ่งเริ่มจากการที่ตี๋ได้
แอบขึ้น สถานะว่ากำลั งมีความสัมพันธ์กับหมอกในเฟซบุ๊ก มำให้ หมอกต้องยอมทำตามแผนอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ (อาตี๋ของผม ตอนที่ 2 ช่วงที่ 2 นาทีที่ 0.16)
ตี๋:
เป็นแฟนกันนะ
หมอก: ฮะ มึงทำเหี้ยไร กูชอบผู้ชาย เอ้ย กูเป็นผู้ชาย
ตี๋:
ไม่ได้คบกันจริง ๆ
หมอก: ตลกมากปะ
ตี๋:
ก็แบมเค้า...
หมอก: อ่อ จะเรียกร้องความสนใจไรงี้ ใช่หรอวะ จะง้อสาว แต่คบผู้ชายบังหน้า
ตี๋:
จะเอาคนอื่นมาเดือดร้อนทำไม ก็เอาหมอกนี่แหละ กำลังมีข่าวเกย์ด้วย
ขณะที่ SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง ก้องภพพยายามจะเอาชนะอาทิตย์
หัวหน้าทีมว้าก เนื่องจากก้องภพไม่ค่อยชอบในระบบโซตัสนัก แต่สุดท้ายเมื่อก้องภพและอาทิตย์ได้ใช้
เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้น ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็พัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ จนเกิดความรู้สึกที่มีเริ่มมากกว่าแค่
รุ่นพี่รุ่นน้อง

ภาพที่ 4.97 การอยู่ใกล้ชิดกับเพศเดียวกันเป็นหนึ่งในสาเหตุของการเป็นชายรักชาย
แหล่งที่มา: SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
ด้าน Kiss Me Again the Series จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง เกิดขึ้นจากการอุบัติเหตุที่พีทไปล้ม
ทับเก้า แล้วทำให้ทั้งคู่จูบกันพอดี ทำให้ทั้งพีทและเก้าต่างติดอยู่ในห้วงความรู้สึกนั้น และไม่สามารถ
มองกันอย่างเดิมได้ ทั้ง ๆ ที่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ไม่ถูกกัน
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ภาพที่ 4.98 การใกล้ชิดกับเพศเดียวกัน เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นกลุ่มชายรักชายของตัวละคร
แหล่งที่มา: Kiss Me Again the Series จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง
ส่วนเรื่องทั้งหมดของ Make It Right the Series รักออกเดิน เกิดจากความเมาของฟิวส์ จน
ไปมีอะไรกับ ธีร์ตามคำที่เพื่อนยุ เพราะจับได้ว่าแฟนผู้หญิงของเขานอกใจ เช่นเดียวกับ Together
with Me อกหักมารักกับผม เกิดขึ้นจากการที่กรและน็อคเมาและมีความสัมพันธ์ทางเพศกัน

ภาพที่ 4.99 การมีเพศสัมพันธ์ของตัวละครชายรักชายจนทำให้กลายเป็นกลุ่มชายรักชาย
แหล่งที่มา: ภาพซ้าย จาก Make It Right the Series รักออกเดิน
ภาพขวา จาก Together with Me the Next Chapter
ตลอดทั้งการดำเนินเรื่องของซีรีส์วายนั้น จะเห็นได้ว่าตัวละครชายรักชายล้วนมีปฏิสัมพันธ์กับคู่
ของตัวเองตลอดทั้งเรื่อง ซึ่งทำให้ตัวละครชายรักชายเกิดการยอมรับในอัตลักษณ์แห่งความเป็นชาย
รักชายและสามารถพัฒนาไปสู่ขั้นต่อไปของกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ทางเพศได้
3) เกิด ตามธรรมชาติ กลุ่ มนี้ เป็น กลุ่ มที่ กลายเป็น กลุ่ มชายรักชาย เนื่ องจากมีอัตลั กษณ์
เหล่านี้อยู่ในตัวอยู่แล้ว โดยจะเป็นกลุ่มที่ยอมรับและรู้ตัวว่าตนเองเป็นชายรักชายมาตั้งแต่แรก ซึ่ง
ความรู้สึกเหล่านี้มักเกิดขึ้นเองและเรียนรู้ที่จะเข้าใจด้วยตนเอง (นุชเนตร กาฬสมุทร์ และพิทักษ์ ศิริ
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วงศ์, 2560) อันประกอบไปด้วย ธีร์ (Make It Right the Series รักออกเดิน ) เก้า (Kiss Me Again
the Series จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง) กร (Together with Me อกหักมารักกับผม) ตี๋ หมอก (อาตี๋ของ
ผม) เอ้ พีท (บังเอิญรัก Love by Chance) ธัน เมษ (เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุม ผมครับ) ค่าย เติร์ด
(ทฤษฎีจีบเธอ)
สำหรับ เอ้ (บังเอิญรัก Love by Chance) และ ธัน (เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ) นั้น
มีอัตลักษณ์ของกลุ่มชายรักชายอยู่ในตัวอยู่แล้ว เพียงแต่คู่รักของแต่ละคน นั้นมาช่วยเร่งให้แสดงอัต
ลักษณ์นั้นออกมาได้เร็วขึ้น เพราะทั้งคู่เองก็ไม่เคยมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงมาก่อน และมีอาการสับสน
ในเพศวิถีของตนเองอยู่เสมอ โดยที่ธันนั้นมักจะถูกโดนล้อว่าเป็นกลุ่มชายรักชายเสมอ และในช่วงที่
เขาสับสนในเพศวิถีของตนนั้น ได้ลองจูบกับเพื่อนสาวของเขา ซึ่งทำให้ธันได้รู้ว่าเขาไม่ได้ชอบผู้หญิง

ภาพที่ 4.100 การโดนกลั่นแกล้งและการโดนล้อของกลุ่มชายรักชาย
แหล่งที่มา: เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ
ส่วนเอ้ก็ไม่เคยมีอารมณ์ทางเพศกับใครมาก่อน จนกระทั่งได้เจอกับพีท เขาอยากที่จะสัมผัส
เรือนร่างของพีท และมีอารมณ์ทางเพศ จนต้องไปสงบสติอารมณ์ในห้องน้ำ
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ภาพที่ 4.101 ตัวละครชายมาช่วยเร่งให้ตัวละครชายรักชายรู้รสนิยมของตนเอง
แหล่งที่มา: บังเอิญรัก Love by Chance
จากตารางที่ 4.10 พบว่าตี๋ จาก อาตี๋ของผม เป็นตัวละครเพียงตัวเดียวที่มีปัจจัยของสาเหตุ
การเป็ นกลุ่มชายรักชายของตัวละครชายรักชายครบทั้ง 3 ข้อ ส่วนหมอกและพีท จาก บังเอิญรัก
Love by Chance นั้นมีด้วยกัน 2 ข้อ นั่นแสดงให้เห็นว่าในความเป็นจริงแล้วการจะเป็นกลุ่มชายรัก
ชายนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเป็นสำคัญ เพียงแต่ซีรีส์วายหลายเรื่องนั้นให้น้ำหนักไปกับ
ความรักของตัวละคร
4.3.3 ความสับสนและความทุกข์จากการเป็นกลุ่มชายรักชาย
เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นได้กับตัวละครชายรักชายทุกตัวละคร และทุกตัวละครต้องเผชิญ เนื่องจาก
การยอมรับว่าตนเองเป็นกลุ่มชายรักชายเป็นเรื่องที่ผิดแผกไปจากสิ่งที่สังคมคาดหวัง และขัดแย้งกับ
ความเชื่อ บรรทัดฐานทางสังคมเกี่ยวกับความรักต่างเพศที่ตัวละครได้รับรู้มาจากสถาบันต่าง ๆ ใน
สังคม จนทำให้เกิดสภาวะสับสน จนเกิดเป็นความทุกข์ในที่สุด
นอกจากนี้ความทุกข์ของตัวละครบางตัวเกิดขึ้นภายหลังจากกระบวนการยอมรับตนเอง โดย
มักเกิดจากการที่ไปแอบชอบตัวละครอื่น หรือ โดนเปิดเผยเพศวิถีของตน
อย่างไรก็ตามตัวละครชายรักชายแต่ละตัวล้วนมีความสับสนและความทุกข์จากการเป็นกลุ่ม
ชายรักชายที่แตกต่างกันออกไป สามารถแยกออกมาเป็นตารางได้ดังนี้

ตารางที่ 4.11 ความสับสนและความทุกข์จากการเป็นกลุ่มชายรักชายของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย
Love Sick The Series รักวุ่น วัยรุ่นแสบ
ปุณณ์
โน่
ปุณณ์มีความสับสนเกี่ยวกับ โน่มีความสับสนเกี่ยวกับ
ความรู้สึกของตนเองที่มี
ความรู้สึกของตนเองที่มีต่อ
ต่อโน่ว่านั่นคือความรัก
ปุณณ์ โดยที่ไม่รู้ว่าความรู้สึก
หรือไม่ เพราะปุณณ์เองก็มี นั้นคืออะไร และรู้สึกเป็นทุกข์
ความสับสนและความทุกข์
แฟนเป็นผู้หญิงอยู่ จึงทำตัว จากท่าทีของปุณณ์ที่เปลี่ยนไป
จากการเป็นกลุ่มชายรักชาย
เหินห่างกับโน่ เพื่อไม่ให้
หลังจากที่ทั้งคู่พยายามจะจูบ
ความรู้สึกของตัวเองถลำลึก กัน
ลงไปอีก

SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
อาทิตย์
ก้องภพ
อาทิตย์มีความสับสนใน
ความทุกข์ของก้องภพเกิดจาก
ความรู้สึกของตนเองที่มีต่อ
ความไม่ชัดเจนของอาทิตย์ที่มี
ก้องภพ เพราะไม่รู้สึกชอบ
ต่อก้องภพ ทำให้ก้องภพต้อง
ผู้ชายมาก่อน
คอยเป็นผู้ตามอยู่เสมอ
เมื่อทั้งคู่เป็นแฟนกันแล้ว
อาทิตย์ก็มีความทุกข์จากการ
ไม่กล้าเปิดตัวกับก้องภพ
พยายามหลบหน้า และทำตัว
ห่างเหินกับก้องภพในที่ทำงาน
เนื่องจากมีรูปหลุดก้องภพจูบ
กับอาทิตย์ที่ริมทะเล
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Make It Right the Series รักออกเดิน
Kiss Me Again the Series จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง
ฟิวส์
ธีร์
พีท
เก้า
ฟิวส์สับสนในความรู้สึกของ ความทุกข์ของธีร์เกิดขึ้นจากที่ พีทสับสนในความรู้สึกของ เก้ารู้สึกเป็นทุกข์การที่ถูกพีท
ตนเองที่มีต่อธีร์ เนื่องจาก
ฟิวส์ยังคงมีแฟนเป็นผู้หญิง
ตนเองที่มีต่อเก้า ทั้งที่เขา เกลียด เนื่องจากเก้าแอบชอบ
ตนเองก็มีแฟนเป็นผู้หญิงอยู่ และให้ความสำคัญของแฟน เกลียดเก้ามาโดยตลอด และ
พีทมาโดยตลอด อีกทั้งยัง
แล้ว
มากกว่าตนเองเสมอ
ก่อนหน้านี้ก็คบมาแต่ผู้หญิง เสียใจเวลาที่เห็นพีทคบกับ
แต่ตนเองก็ทนไม่ได้ทุกครั้งที่
ผู้หญิง
เห็นผู้ชายคนอื่นมาเข้าใกล้เก้า แม้กระทั่งว่าเวลาที่เป็นแฟน
กับพีทแล้วก็ยังเป็นทุกข์ที่ไม่
สามารถเปิดเผยความสัมพันธ์
หรือถูกพีทมองเห็นว่าเป็นแค่
ของตาย

264

ความสับสนและความทุกข์
จากการเป็นกลุ่มชายรักชาย

Together with Me อกหักมารักกับผม
กร
น็อค
กรเป็นทุกข์จากการแอบ
สับสนในความรู้สึกของตนเอง
ชอบเพื่อนสนิทอย่างน็อค
ที่มีต่อกร โดยที่ตนเองก็มีแฟน
และรู้ว่าน็อคก็มีแฟนเป็น
เป็นผู้หญิง ซึ่งน็อคก็ไม่
ผู้หญิงอยู่แล้ว อีกทั้งยังพ่อ สามารถทิ้ง เพลง แฟนสาวมา
ของกรยังไม่ชอบกลุ่มชายรัก อยู่กับกรได้ เนื่องจากเพลงก็
ชาย พยายามที่จะจับผิด
ไม่ได้ทำอะไรผิด
ความสัมพันธ์ของกร
และน็อค

2 Moons the Series เดือนเกี้ยวเดือน 2
พนา
วาโย
พนามีความทุกข์จากการที่มี วาโยมีความทุกข์จากการที่
คนมาชอบวาโย และความ
แอบชอบพนามาตั้งแต่สมัย
ทุกข์การที่เห็นวาโยถูกกลั่น
มัธยม และคิดว่าพนาไม่สนใจ
แกล้ง
ตนเอง นอกจากนี้ยังมีความ
ทุกข์จากการถูกกลั่นแกล้ง
ด้วยการเปิดเผยเพศสภาพ ทั้ง
การนำเบอร์โทรและไอดีไลน์
ไปโพสต์ว่าขายตัว และถูกนำ
ภาพของตนขณะนอนหลับไป
แปะไว้ทั่วมหาวิทยาลัย
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ตี๋
ความทุกข์ของตี๋เกิดจากการ
ที่ถูกกีดกันจากแม่ ไม่ให้คบ
กับหมอก โดยที่จะส่งตี๋ไป
เรียนต่อเมืองนอก

หมอก
ความทุกข์ของหมอกเกิดขึ้น
จากคลิปที่หมอกจูบกับตี๋ใน
เมืองหิมะหลุดออกมา ทำให้
หมอกเกือบถูกไล่ออกจาก
โรงเรียน และถูกแม่ตี๋กีดกัน
ไม่ให้มาเจอกับตี๋อีก

บังเอิญรัก Love by Chance
เอ้
พีท
เอ้สับสนในความรู้สึกของ
ความทุกข์ของพีทเกิดจากถูก
ตนเองที่มีต่อพีท เนื่องจาก
แบล็กเมล์จากแฟนเก่า ซึ่งถ้า
ตนเองไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับ
พีทไม่ให้เงิน ก็จะเอาคลิปที่
ใครมาก่อน แต่ติดตรงที่พีท พีทจูบกับเขาไปปล่อยเพื่อแฉ
เป็นผู้ชาย
ว่าพีทเป็นเกย์
นอกจากนี้ยังมีความทุกข์จาก
การที่คิดว่าตนเองไม่คู่ควรกับ
เอ้ โดยคิดว่าเอ้เหมาะสมกับ
ผู้หญิงที่น่ารักมากกว่าตนเอง
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เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ
ธัน
เมษ
ธันมีความสับสนใน
มีความทุกข์จากการแอบธัน
ความรู้สึกของตนเองที่มีต่อ มาโดยตลอด โดยเฉพาะเมื่อ
เมษ จนต้องหาทางออกด้วย เห็นธันจูบกับเพื่อนผู้หญิง
การไปจูบกับเพื่อนผู้หญิงที่ นอกจากนี้ยังมีความทุกข์จาก
แอบชอบธัน ซึ่งก็ทำให้ได้รู้ การที่เมษและธันไม่สามารถ
ว่าความรู้สึกของตนเองเป็น อยู่ด้วยกันไปได้ตลอด
อย่างไร แต่แล้วธันก็ต้อง
เนื่องจากธันเป็นคน แต่เมษ
ทุกข์อีกครั้งเมื่อรู้ว่าเมษ
เป็นวิญญาณ
จะต้องหายไปถ้ารู้ว่าตัวตนที่
แท้จริงของเมษเป็นใคร

ทฤษฎีจีบเธอ
ค่าย
ค่ายมีความรู้สึกสับสนใน
ความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อ
เติร์ดหลังจากที่เห็นคลิป
ระบายความในใจที่มีต่อค่าย
ทำให้ค่ายมีความทุกข์จากการ
ที่เสียเติร์ดไป เนื่องจากค่ายไม่
เคยใส่ใจความรู้สึกของเติร์ด
เลยแม้ว่าจะในฐานะเพื่อนก็
ตาม แต่กว่าจะรู้ตัวก็สาย
เกินไป

เติร์ด
มีความทุกข์จากการที่แอบ
ชอบค่ายมาตั้งแต่สมัยปีหนึ่ง
และยังต้องคอยเป็นคนที่
จัดการเรื่องผู้หญิงให้ค่ายเสมอ
อีกทั้งยังมีความทุกข์จากการ
ลองใจของค่าย ด้วยการทำตัว
ดี ๆ กับเติร์ด รวมถึงจูบเติร์ด
เพื่อพิสูจน์ว่าเติร์ดแอบชอบ
ค่ายหรือเปล่า
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จากตารางที่ 4.11 ความสับสนและความทุกข์จากการเป็นกลุ่มชายรักชายของตัวละครชาย
รักชายในซีรีส์วายสามารถสรุปถึงความสับสนและความทุกข์ของตัวละครชายรักชายได้ดังนี้
ตัวละครชายรักชายทั้งหมดมีทั้งความสับสนและความทุกข์จากการเป็นกลุ่มชายรักชาย โดย
กระบวนการขัดเกลาทางสังคมทำให้ตัวละครเหล่ านี้รับรู้ว่าตนเองมีเอกลักษณ์ของกลุ่มชายรักชายนั้น
ขัดแย้งต่อความคาดหวังทางสังคม ทำให้กลุ่มตัวละครชายรักชายมีความสับสน จนกลายไปเป็นความ
ทุกข์ ทำให้การยอมรับความเป็นชายรักชายของตัวละครแต่ละคนไม่ง่ายนัก ความสับสนและความ
ทุกข์ในฐานะชายรักชายสามารถจำแนกออกมาได้ดังนี้
4.3.3.1 การสับสนในตนเอง
มักเกิดขึ้นในตัวละครที่ยังไม่สามารถให้คำตอบให้แก่ตนเอง อันเนื่องมาจาก
อคติที่เกิดขึ้นจากสังคมที่มีต่อคนรักเพศเดียวกัน ทำให้เกิดความขัดแย้งในจิตใจขึ้น ส่งผลให้เกิดความ
สับสน ความอึดอัดใจ กดดันภายในจิตใจ ซึ่งสามารถจำแยกออกมาได้อีก ดังนี้
1) กลุ่มที่มีความสับสนในตนเองและไม่เคยมีความสัมพันธ์มา
ก่อน คือกลุ่มตัวละครที่สับสนในความรู้สึกของตนเองที่มีต่อตัวละครชายอีกตัว และมีสถานะเป็นโสด
ไม่เคยมีความสัมพันธ์กับใครมาก่อน เมื่อมาเจอตัวละครชายที่ทำให้รู้สึกดีด้วยจึงไม่รู้ว่าควรจะจัดการ
กับความรู้สึกนั้นอย่างไร อีกทั้งไม่รู้ว่าตนเองนั้นเป็นกลุ่มชายรักชายหรือไม่ กลุ่มนี้ประกอบไปด้วย โน่
(Love Sick The Series รั กวุ่น วัย รุ่นแสบ) อาทิ ต ย์ (SOTUS The Series พี่ ว้ากตัว ร้ายกั บ นายปี
หนึ่ง) และ ธัน (เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ)
สำหรับโน่ แม้ว่าจะมีตัวละครหญิงมาชอบ และทึกทักเอาว่าโน่เป็น
แฟน แต่โน่ก็ไม่เคยคิดเกินเพื่อนหรือรู้สึกชอบแต่อย่างใด อีกทั้งยังให้เกียรติมาโดยตลอด แต่สำหรับ
ปุณณ์แล้วแม้ว่าจะถูกขอร้องให้เป็นแฟนเพื่อนหลอกน้องสาวของปุณณ์ แต่โน่ก็ทำด้วยความเต็มใจ จน
เกิดเป็นความรู้สึกดี ๆ
เช่นเดียวกับอาทิตย์ที่เคยแอบชอบเพื่อนผู้หญิงคนเดียวกับเพื่อน
สนิท แต่ก็ยอมเสียสละให้เพื่อนไปจีบแทน ก็ไม่เคยมีความสัมพันธ์กับใครมาก่อน จนกระทั่งก้องภพมา
ทำดีด้วย จนทำให้อาทิตย์เกิดความรู้สึกไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ที่มีกับก้องภพ และพยายามหนีหน้า
ก้องภพอยู่พักหนึ่ง เพื่อให้รู้ใจตนเอง
ส่วนเอ้ ก็ไม่เคยมีแฟนมาก่อน แม้ว่าจะมีรุ่นน้องผู้หญิงมาจีบ เอ้ก็
ไม่ได้สนใจ ซึ่งเอ้เริ่มสับสนในความรู้สึกของตนเองเมื่อตอนที่เขาไปนอนกับพีท จนมีอารมณ์ทางเพศ
กับพีท อยากลูบไล้ อยากสำรวจร่างกายพีท ทั้ง ๆ ที่เอ้ไม่รู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อน จนเอ้ต้องไปตั้งสติ
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ใหม่ สุดท้ายเอ้จูบพีทเพื่อพิสูจน์ความรู้สึกของตนเอง (บังเอิญรัก Love by Chance ตอนที่ 4 ช่วงที่
4 นาทีที่ 6.42)
เอ้:
บางทีกูอาจจะรู้สึกกับมึงมากกว่าเพื่อนก็ได้
พีท: กับเรา? มากกว่าเพื่อน?
เอ้:
กูไม่รู้ดิ หลายวันนี้กูรู้สึกสับสนวะ ชอบคิดถึงมึง กูเป็นห่วงมึง กูอยากเจอมึง
ทุกวัน ยังไงดีวะ ชอบจับมือมึง ชอบใบหน้ามึง กูชอบแก้มมึง บอกตรง ๆ
คือมันนิ่ม จนกูอยากฟัด กูไม่รู้ว่าความรู้สึกแบบนี้มาจากไหน กูไม่เคยอยู่
ใกล้ใคร แล้วรู้สึกอะไรแบบนี้มาก่อน ตอนนี้กูสับสน กูไม่รู้ว่ากูชอบมึงแบบ
ไหน เพื่อน น้องชาย หรือว่า... มึงโกรธกูหรอวะ
พีท: จะโกรธเอ้ทำไมอะครับ
เอ้:
ก็มึงมองกูเป็นเพื่อน กูทำแบบนี้เพื่อนพิสูจน์ความรู้สึกตัวเอง
พีท: แล้วเอ้พิสูจน์แล้วรู้สึกยังไง
เอ้:
กูไม่รู้ว่ะ กูรู้แค่ปากมึงมันนิ่มมาก จนกูอยากจูบอีก
ขณะที่ธันรับรู้ความรู้สึกของเมษที่มีต่อตนเองว่าเมษคิดกับตนเอง
แบบใด ซึ่งธันก็รู้สึกดีกับเมษ เพียงแต่ยังคงไม่มั่นใจในตนเอง เนื่องจากธันไม่เคยมีความสัมพันธ์กับใคร
มาก่อน จนต้องไปลองจูบกับเพื่อนสนิทผู้หญิงของตน เพื่อให้รู้แน่ชัดว่าธันชอบอะไรกันแน่ ขณะที่เมษ
เองก็เห็นเหตุการณ์นั้นและหายตัวไป ทำให้ธันต้องไปตามหา ระบายความรู้สึกของตนเองออกมา โดย
ที่ไม่รู้เลยว่าเมษได้ฟังเรื่องราวทั้งหมด เพราะพลังของเมษอ่อนลงจนไม่สามารถออกมาปรากฏตัวได้
(เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ ตอนที่ 5 ช่วงที่ 3 นาทีที่ 12.00)
ธัน: พี่เป็นอะไร
เมษ: พี่ก็แค่อยู่ในที่ที่พี่ควรอยู่
ธัน: อะไรวะ คุยกันดี ๆ ได้ไหมพี่ แล้วเมื่อคืนพี่ไปไหนมา
เมษ: ก็เพื่อนธันมาที่ห้อง จะให้พี่อยู่ดูหรอ
ธัน: พี่อย่ามางี่เง่าได้ปะ
เมษ: เออ พี่มันงี่เง่าเองอะ ที่เดินออกมาเฉย ๆ แต่พี่ก็คงไม่เสียมารยาทมากพอไป
ดูธัน กั บ ปรายฟ้ าจูบ กั น หรอก (พรางตัว ไม่ ให้ ธัน เห็ น จนสุ ดท้ ายออกมา
ปรากฏตัวไม่ได้เพราะพลังหมด)
ธัน: โอเค เราต้อ งคุย กัน หน่ อยแล้ ว เรื่องนี้ ออกมาคุ ยกัน ดิ ไม่เป็ น ไรถ้า พี่ ไม่
ออกมา พี่ฟังผมนะ ผมรู้นะเว้ย ว่าพี่โกรธผม พี่คิดว่าผมไม่รู้หรอ ว่าพี่รู้สึก
ยังไงกับผม ผมไม่ได้โง่นะเว้ยพี่ แต่พี่ก็ต้องเข้าใจหน่อยดิ ว่าผมไม่เหมือนคน
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อื่นยังไง พี่คิดว่าเป็นผมมันง่ายนักหรอ ตั้งแต่ผมเจอพี่ ผมรู้สึกนะเว้ย ว่าผม
เป็นคนที่โชคดี พี่เป็นคนที่รับฟังผม เป็นคนที่ช่วยเหลือผม ที่แรกผมให้พี่มา
อยู่ด้วย เพราะแค่สงสารพี่ ผมแค่อยากจะช่วยพี่ ผมอยากให้พี่รู้ว่าพี่เป็นใคร
แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วเว้ย พี่คิดว่าคนโง่ ๆ อย่างผม ไปเรียนกฎหมายทำไม
วะ เพราะถ้าพี่ไม่ได้ตายด้วยโรคหัวใจ ผมจะได้ไปเอาผิดมันได้ไง ผมรู้สึกดี
กับพี่นะเว้ย แต่ผมไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไร พี่เมษ พี่ยังฟังผมอยู่ไหม พี่อยู่
ไหน โอเค ถ้าพี่ไม่ออกมา ผมจะอยู่ตรงนี้แหละ ผมไม่ไปไหนด้วย
2) กลุ่มที่มีความสับสนในตนเอง และมีความสัมพันธ์กับผู้หญิง
ตัวละครในกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ตัวละครที่มีความสัมพันธ์กับผู้หญิงอยู่แล้ว ซึ่งเมื่อตัวละครเหล่านั้นไปมี
สัมพันธ์กับตัวละครชายอื่น ก็จะเกิดความสับสนในตัวเอง จนไม่รู้ว่าควรจะต้องเลือกใคร จึงเก็บไว้ทั้ง
สองคน ซึ่งมักจะตัวละครเหล่านี้มักจะมีฉากที่แสดงให้เห็นถึงความสับสน และมีการระบายความในใจ
อย่างเช่น ปุ ณ ณ์ จาก Love Sick the Series ที่แสดงความรู้ สึ กของเขาที่มีต่อโน่ (Love Sick the
Series รักวุ่น วัยรุ่นแสบ ตอนที่ 8 นาทีที่ 15.30)
ปุณณ์: โน่ มึงปล่อยกูไว้อย่างนี้สักพักเถอะ กูทันตัวเองไม่ไหวแล้ว แค่ต้องเจอแต่
มึงอะ กูแม่งคิดแต่จะจูบมึ ง แต่กูก็พ ยายามห้ ามตั วเองแล้ ว นะเว้ย แต่...
ตอนนี้กูทำแบบนั้นไม่ได้จริง ๆ กูคิดกับมึงแบบนั้นไม่ได้จริง ๆ กูรู้ว่ามันผิด
แต่กูห้ามตัวเองไม่ได้ ยิ่งเราเจอกัน กูก็ยิ่งทำไม่ได้ กูไม่รู้ว่าต้องทำยังไงแล้ว
แล้วห่างกันสักพักเถอะ
ซีรีส์วายจะแสดงให้เห็นว่าตัวละครชายรักชายประเภทนี้จะใช้เวลา
อยู่ร่วมกับตัวละครชายรักชายด้วยกันมากกว่า และสุดท้ายก็พบว่าตัวแฟนที่เป็นผู้หญิงนั้นนอกใจ ไป
คบกับชายอื่น โดยตัวละครในกลุ่มนี้ประกอบด้วย ปุณณ์ (Love Sick The Series รักวุ่น วัยรุ่นแสบ)
ฟิวส์ (Make It Right the Series รักออกเดิน) น็อค (Together with Me อกหักมารักกับผม)
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ภาพที่ 4.102 ตัวละครชายรักชายที่มีคนรักเป็นผู้หญิง
แหล่งที่มา: ภาพซ้ายบน จาก Love Sick The Series รักวุ่น วัยรุ่นแสบ ; ภาพขวาบน จาก Make
It Right the Series รักออกเดิน ; ภาพล่าง จาก Together with Me อกหักมารักกับ
ผม
ส่ ว น พี ท (Kiss Me Again the Series จู บ ให้ ได้ ถ้ า นายแน่ จ ริ ง )
และ ค่าย (ทฤษฎีจีบเธอ) ทั้งคู่มีความสัมพันธ์แบบเปิด (open relationship) คิือ คบไปเรื่อย ๆ ไม่
ผูกมัด ไม่ได้เจาะจงคบกับใครเป็นพิเศษ และสามารถมักจะมีความสัมพันธ์ทางกาย เปลี่ยนคู่นอนไป
เรื่อย ๆ ซึ่งคู่นอนทั้งหมดล้วนแต่เป็นผู้หญิงที่เข้ามาหาทั้งคู่ก่อนเสมอ
4.3.3.2 ความทุกข์จากการที่คนในสถาบันครอบครัวไม่ยอมรับ
ตั ว ละครชายรั ก ชายบางส่ ว นเกิ ด ความทุ ก ข์ ขึ้ น เนื่ อ งจากมี บุ ค คลใน
ครอบครัวไม่ยอมรับในกลุ่มชายรักชาย โดยตัวละครที่มีความทุกข์ที่เกิดจากคนในครอบครัวไม่ยอมรับ
ได้แก่ ฟิวส์ ธีร์ (Make It Right the Series รักออกเดิน ) กร (Together with Me อกหั กมารักกับ
ผม) ตี๋ หมอก (อาตี๋ของผม)
ฟิวส์ และ ธีร์ ต้องหักห้ามใจ ไม่ให้มีความรู้สึกเกินเลยต่อกัน เนื่องจากฟิ้ง
พี่สาวของฟิวส์ เคยคุยกับทั้งคู่ว่า ฟิ้งไม่อยากให้ทั้งคู่เป็นกลุ่มชายรักชายเพราะสังคมยังไม่ยอมรับ ซึ่ง
ทำให้ฟิวส์และธีร์ตัดสินใจที่จะยุติความสัมพันธ์ไว้แค่เพื่อนกันเท่านั้น
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ขณะที่พ่อของกร ซึ่งเป็นคนหัวโบราณ ยึดมั่นในระบบรักต่างเพศ และมอง
ว่ากลุ่มชายรักชายเป็นพวกวิปริต มุ่งหาแต่เรื่องเซ็กส์ จึึงรับไม่ได้ที่กรเป็นกลุ่มชายรักชาย และว่าไปถึง
พ่อแม่ของน็อคที่สนับสนุนในความสัมพันธ์ของกรและน็อคอีกด้วย (Together with Me the Next
Chapter ตอนที่ 9 ช่วงที่ 1 นาทีที่ 9.03)
พ่อกร: เพราะมีพ่อแม่สนับสนุนให้ลูกมันวิปริตแบบนี้ไง มันถึงได้เกินเลยไปถึงไหน
พ่อน็อค: พูดดี ๆ นะเว้ย ใครวิปริต
พ่อกร: มึงไง เมียมึงด้วย ลูกมึงด้วย รวมทั้งไอ้เด็กเวรนี่ด้วย (ชี้ไปที่กร) คนดี ๆ ที่
ไหนวะที่สนับสนุนให้ผู้ชายกับผู้ชายรักกัน
พ่อน็อค:ฉันว่าแกนั่งไทม์แมชชีนกลับไปสู่ยุคหินเลยมั้ย โลกมันเปลี่ยนไปถึงไหนแล้ว
ทำไมไม่หัดแหกหูแหกตาดูซะบ้าง
แม่น็อค:คือเด็กมันรักกัน ก็ไม่เห็นมันผิดตรงไหนนี่พี่ ยุคนี้สมัยนี้แล้ว ไม่มีใครเขาถือ
กันแล้ว
พ่อกร: ไม่มีใครถือ แต่ฉันถือ แล้วอย่าเอาความรักบ้าบอคอแตกอะไรมาอ้าง ถาม
จริง ไม่ต้องเอาหัวคิด เอาหัวแม่เท้าคิดก็ได้ แกคิดว่าระหว่างไอ้น็อคกับไอ้
กร มันจะมีความรักอะไรแบบนั้นจริงหรอ
พ่อน็อค: ถามหน่อยเถอะ มีปมหรอ ลูกหลานไม่รักหรอ ถึงได้มองโลกในแง่ร้าย
กร: พ่อครับ แต่ผมกับไอ้น็อครักกันจริง ๆ นะครับ
พ่อกร: รัก? เฮ้ย ตลกว่ะ ถ้าแกรักไอ้น็อคมันจริง ๆ แกไปนอนกับคนอื่นทำไมวะ ไอ้
กร มานี่ พ่อจะถือซะว่าเรื่องที่ผ่านมา มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย แต่แกจะต้อง
กลับไปคบผู้หญิงเหมือนเดิม ที่ผ่านมาคิดซะว่าแค่ความอยากลอง แกก็ได้
ลองแล้ ว นี่ มันมีอะไรมากกว่านั้ น ที่ พ่อรู้เนี่ย ไอ้พวกเกย์ ไอ้พวกตุ๊ด มั น
สนใจแค่เรื่องอย่างว่า แค่นั้นไม่ใช่หรอ
กร: มันก็ไม่ใช่ทุกคนนะพ่อ ที่จะเป็นอย่างที่พ่อพูด
พ่อกร: ไม่เป็น? แล้วที่แกไปมั่วกับคนอื่นละ ยิ่งพูดยิ่งทุเรศวะ อยากจะอ้วก แกต้อง
เลิกคบกับไอ้น็อค แล้วก็เลิกคบกับคนบ้านนี้ทั้งบ้าน ปล่อยพวกมันให้บ้าไป
เอง แล้วแกกลับไปคบผู้หญิงเหมือนเดิม
กร: ผมไม่เคยคบผู้หญิงพ่อ เพราะผมไม่เคยชอบผู้หญิงเลยไงพ่อ แล้วต่อให้ไม่ใช่
ไอ้น็อค ผมก็เปลี่ยนไปเป็นสิ่งที่พ่ออยากให้เป็นไม่ได้
(พ่อกรต่อยกร)
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ส่วนตี๋และหมอกถูกกีดกันจากเหมย แม่ของตี๋ โดยไม่ต้องการให้ทั้งคู่มาเจอ
กันและจะส่งตี๋ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ และก็จะไปยกเลิกคำสั่ งไล่ห มอกออกจากโรงเรียน ซึ่งทั้ง
หมอกก็ต้องทำตามคำสั่งทั้งที่เสียใจมาก หมอกก็เช่นกันเพราะไม่รู้เรื่องอะไรเลย อยู่ดี ๆ ตี๋ก็หายไป
จากชีวิต (อาตี๋ของผม ตอนที่ 10 ช่วงที่ 4 นาทีที่ 5.21)
เหมย: ถ้าคิด ว่าหม่ าม้ าใจร้ายนั ก ก็ รู้ไว้เลยนะว่าหม่าม้ าใจร้ายได้ม ากกว่านี้ อี ก
เพราะหลังจากนี้ถ้าหม่าม้ายังเห็นตี๋ยุ่งกับหมอกอีก เรื่องที่หม่าม้าคุยกับผอ.
ไว้ หม่าม้าจะไปคุยใหม่ ตี๋คงรู้นะว่าหม่าม้าจะไปคุยอะไร ถ้ายังอยากให้
หมอกเรียนที่นี่ หรือว่าเรียนที่เดิม อยู่ห่าง ๆ กันซะ
ตี๋:
ม้าาาาาาาาา
เหมย: อยู่ห่าง ๆ กันนะถูกแล้ว เพราะยังไงตอนที่ตี๋ไปเรียนต่อ ก็ต้องห่างกันอยู่ดี
จะไม่บอกหมอกเรื่องไปเรียนต่อก็ได้นะ
4.3.3.3 ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการแอบชอบ
ความทุกข์ในรูปนี้มั กจะเกิดขึ้นกับตัวละครชายรัก ชายที่ยอมรับว่าตนเอง
เป็นกลุ่มชายรักชาย ซึ่งมักจะแอบชอบเพื่อนสนิทของตนเอง ซึ่งความทุกข์นี้จะเกิดขึ้นด้วยความรู้สึกที่
รู้ว่าคนที่ตนเองชอบนั้นมีแฟนอยู่แล้ว ซึ่งเป็นการอยู่ภายใต้กรอบศีลธรรม และบรรทัดฐานอันดีของ
สังคม ที่ไม่ควรยุ่งกับคนที่กำลังอยู่ในช่วงมีความสัมพันธ์ และ การรักเดียวใจเดียว ได้แก่ โน่ (Love
Sick The Series รั ก วุ่ น วั ย รุ่ น แสบ) ธี ร์ (Make It Right the Series รั ก ออกเดิ น ) และ กร
(Together with Me อกหักมารักกับผม)
รวมถึงรู้สึกรู้ว่าตนเองไม่คู่ควรกับเขา เนื่องจากตนเองเป็นชายรักชาย และ
ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายจะเป็นแบบเดียวกันหรือไม่ ซึ่งนั่นก็เป็นพราะความรู้สึกว่ากลุ่มชายรักชายเป็นพวกผิด
แยกแตกต่างจากคนอื่น ๆ สังคม ซึ่งเป็นการกดให้ตนเองรู้สึกต่ำต้อยด้อยค่าลงไป ทำให้ความภูมิใจใน
ตนเอง (Seft-Esteem) ลดต่ำลง โดยตัวละครชายรักชายที่มีความทุกข์ประเภทนี้ ได้แก่ เก้า (Kiss Me
Again the Series จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง) ที่มีความทุกข์เพราะพีทไม่ชอบขี้หน้าเขาและยังไม่เคยเห็น
เก้าอยู่ในสายตา
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ภาพที่ 4.103 พีทพยายามไม่ให้ค่าเก้าและบีบไม่ให้เก้าออกจากกลุ่ม
แหล่งที่มา: Kiss Me Again the Series จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง
ส่วนพีท (บังเอิญรัก Love by Chance) รู้สึกว่าตนเองไม่คู่ควรกับเอ้เพราะ
ตนเองเป็นกลุ่มชายรักชาย เอ้ควรได้ไปเจอกับผู้หญิงที่น่ารักและเหมาะสมมากกว่า โดยที่เอ้ไม่ได้รู้
อะไรด้วยเลย (บังเอิญรัก Love by Chance ตอนที่ 6 ช่วงที่ 2 นาทีที่ 3.05)
เอ้:
ให้ตายเถอะไอ้พีท มึงหลบหน้ากูทำไมวะ มึงจะไม่บอกกูใช่ มั้ย ถ้ามึงไม่บอก
กู กูจะจูบมึง
พีท: เอ้ไม่ควรทำแบบนี้ เอ้ควรทำแบบนี้กับผู้หญิงน่ารัก ๆ ไม่ใช่ผู้ชายแบบเรา
เอ้:
นี่มึงพูดอะไรของมึงวะ
พีท: เอ้ควรทำแบบนี้กับน้องชมพู ไม่ใช่เรา
เอ้:
แต่กูกับชมพูไม่ได้เป็นอะไรกัน
พีท: แต่เราสองคนก็ไม่ได้เป็นอะไรกัน
เอ้:
พีท กูบ อกกับมึงแล้ วใช่ปะ กูคิดกับมึงมากกว่าเพื่อน มึงฟังภาษาคนไม่รู้
เรื่องหรอวะ
พีท: เอ้อย่าพูดแบบนี้ ทุกอย่างมันเป็นแค่ความใกล้ชิด เอ้ควรชอบผู้หญิงไม่ใช่
เกย์แบบเรา เอ้ควรชอบน้องชมพู ไม่ใช่ชอบเรา เอ้ควรจูบเขาไม่ใช่จูบเรา เอ้
ควรดู แ ลเขาไม่ ใ ช่ ดู แ ลเรา เอ้ แ ค่ สั บ สน เอ้ อ ย่ า ให้ ว่ า เอ้ ว่ า เอ้ ผิ ด เพศ
เหมือนกับเราเลย
ขณะที่ เมษ (เขามาเชงเม้ งข้ า ง ๆ หลุ ม ผมครั บ ) มี ค วามทุ ก ข์ จ ากการที่
เห็นธันจูบกับเพื่อนผู้หญิง และเข้าใจไปว่าธันเป็นแฟนกับเพื่อนคนนั้น
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ภาพที่ 4.104 ความทุกข์ของตัวละครชายรักชายจากการแอบรัก
แหล่งที่มา: เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ
ด้านเติร์ด (ทฤษฎีจีบเธอ) ทุกข์ใจเพราะค่ายไม่เคยรู้และใส่ใจในความรู้สึก
ของเติร์ดเลย อีกทั้งยังทำตัวไม่ดีใส่เติร์ด คอยให้เติร์ดจัดการเรื่องผู้หญิงด้วย ดังเช่นบทสนทนาของ
เติร์ดและทู เพื่อนสนิทดังนี้ (ทฤษฎีจีบเธอ ตอนที่ 2 ช่วงที่ 1 นาทีที่ 1.08)
เติร์ด: มึงอย่าบอกไอ้ค่ายนะ
ทู:
เออ มึงก็รู้ไม่ใช่หรอ ว่าไอ้ค่ายมีกฏไม่ชอบเพื่อน
เติร์ด: ก็นั่นไง กูถึงปิดอยู่ตลอดนี่ไง มึงรู้แล้วก็ปิดต่อด้วยนะ
ทู:
ว่าแต่มึงเถอะ จะปิดมันอีกนานแค่ไหน
เติร์ด: คงตลอดไป อีกปีเดียวเดี๋ยวก็เรียนจบแล้ว สามปีกูยังทนได้เลย
แต่สำหรับ วาโย (2 Moons 2 The Series เดือนเกี้ยวเดือน 2) ที่แอบชอบ
พนาซึ่งเป็ นคนหน้าตาดี และคิดว่าพนาคงไม่สนใจตนเอง เพราะหน้าตาไม่ดี ใส่แว่น เป็นสิว จึงใช้
ความคิดนี้มาเป็นแรงขับในการดูแลตนเอง จนตนเองกลายเป็นคนหน้าตาดี และได้กลายเป็นเดือน
คณะในที่สุด

ภาพที่ 4.105 พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงตัวเองของตัวละครชายรักชาย
แหล่งที่มา: 2 Moons the Series เดือนเกี้ยวเดือน 2
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4.3.3.4 ความทุกข์จากการโดนกลั่นแกล้ง
ตัวละครชายรักชายที่เปิดเผยว่าตนเองเป็นชายรักชายก็ถูกกลั่นแกล้งจาก
บุคคลที่ไม่หวังดี ส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นเพราะความประมาทของตัวละครเองด้วย ยกตัวอย่างเช่น
ส่วนกรและน็อค ถูกถ่ายรูปขณะที่ทั้งคู่กำลังจูบกัน และนำไปทำเป็นใบปลิว
แจกทั่วมาวิทยาลัย ทำให้น็อคเครียดมาก จนเพื่อน ๆ ต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยการปล่อยรูปคนใน
กลุ่มจูบกันเอง เพื่อให้คนคิดว่าเป็นการเล่นกันเฉย ๆ และได้พยายามสืบหาว่าใครเป็นคนทำและทำไป
เพื่ออะไร จนในที่สุดก็รู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์เหล่านี้ก็คือ เพลินเพลง แฟนของน็อค นั่นเอง

ภาพที่ 4.106 ตัวละครชายรักชายที่ถูกกลั่นแกล้ง
แหล่งที่มา: Together with Me อกหักมารักกับผม
ขณะที่ พี ท (บั ง เอิ ญ รั ก Love by Chance) ถู ก ทรั ม ป์ แฟนเก่ า คอย
กรรโชกทรัพย์อยู่เสมอ เนื่องจากขู่ว่าจะเอาคลิปที่พีทจูบกับตนสมัยที่ยังเป็นแฟนกันมาปล่อย และจะ
ส่งให้แม่ของพีท เพื่อแฉว่าพีทเป็นกลุ่มชายรักชาย ส่งผลให้พีทมีความทุกข์ใจเป็นอย่างมาก และต้อง
คอยให้เงินแก่ทรัมป์อยู่เรื่อย ๆ ซึ่งถ้าพีทขัดขืนก็จะโดนซ้อม โดนขโมยทรัพย์สินต่าง ๆ เช่นกระเป่า
สตางค์ โทรศัพท์มือถือ และเครื่องประดับ แต่เรื่องทั้งหมดก็คลี่คลายลงได้ เมื่อเอ้คอยมาช่วยเหลือ
และไม่ให้ทรัมป์มาทำอันตราย
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ภาพที่ 4.107 ตัวละครชายรักชายแฟนเก่าทำร้ายร่างกายและขู่กรรโชกทรัพย์
แหล่งที่มา: บังเอิญรัก Love by Chance
ส่วน วาโย (2 Moons the Series เดือนเกี้ยวเดือน 2) ถูกเอารูปและเบอร์
โทรไปโพสต์ลงเพจหนุ่มหล่อของมหาวิทยาลัย เนื่องจากโดนเพื่อนผู้หญิงของพนาที่แอบชอบพนา
หมั่นไส้ ที่วาโยได้เป็นแฟนกับพนา เดือนมหาวิทยาลัย นอกจากนี้วาโยยังถูก ปาร์ค คนวาโยไปเดท
ด้วยเพื่อนประชดพนา แก้แค้น ด้วยการนำรูปวาโยขณะนอนหลับและที่คอมีรอยแดงไปแปะไว้ทั่ว
มหาวิทยาลัย ซึ่งทั้ง 2 เหตุการณ์ทำให้วาโยเสียใจเป็นอย่างมากจนร้องไห้ออกมากลางมหาวิทยาลัย
เพราะมีคนโทรและทักแชทเข้ามาหาวาโยว่าขายตัวหรือเปล่า และพ่อก็รู้เรื่องนี้ แต่วาโยก็ได้เพื่อน ๆ
และพนาคอยช่วยเหลืออยู่ไม่ห่าง จนทำให้เหตุการณ์ทุกอย่างคลี่คลาย

ภาพที่ 4.108 ตัวละครชายรักชายร้องไห้เสียใจที่โดนกลั่นแกล้ง โดยมีเพื่อนและคนรักคอยปลอบใจ
แหล่งที่มา: 2 Moons the Series เดือนเกี้ยวเดือน 2
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4.3.3.5 ความทุกข์ใจประเภทอื่น ๆ
นอกจากนี้ยังพบว่าตัวละครชายรักชายยังมีความทุกข์อื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัด
เข้ารวมกับประเภทข้างต้นอีก มีดังนี้
ความทุกข์ของ อาทิตย์ และ ก้องภพ จาก SOTUS the Series พี่ว้ากตัว
ร้าย กับนายปีหนึ่ง เกิดจาก การที่รูปของทั้งคู่ที่จูบกันริมชายทะเลหลุดออกไปในกลุ่มไลน์บริษัท ซึ่งทำ
ให้ทุกคนในบริษัทจับจ้องมาที่คนทั้งคู่ ทำให้อาทิตย์ต้องตีตัวออกห่างจากก้องภพ ไม่ต้องการเป็นที่จับ
จ้ อ งของคนทั้ งบริ ษั ท ขณะเดี ย วกั น การที่ อ าทิ ต ย์ ตี ตั ว ออกห่ า งก็ ท ำให้ ก้ อ งภพก็ รู้ สึ ก ไม่ มั่ น คงใน
ความสั มพัน ธ์ เนื่ องจากเขาต้องคอยตามอารมณ์ ของอาทิตย์อยู่ตลอดเวลา มีเรื่องอะไรก็ไม่เคยจะ
ปรึกษากัน จนทำให้อาทิตย์ต้องต่อสู้กับความกลัวที่เกิดจากการจับจ้องของคนในสังคม และกล้าที่จะ
เปิดตัวว่าคบกับก้องภพในฐานะคนรักกับทุกคนในบริษัท (SOTUS S the Series ตอนที่ 12 ช่วงที่ 2
นาทีที่ 6.31)
อาทิตย์: เวลาผ่านไปเร็วเหมือนกันเนาะ
ก้องภพ: ครับ เร็วจนผมตามไม่ทันแล้ว ที่จริงเราสองคนก็เดินทางมาไกลเหมือนกัน
นะครับ พี่
อาทิตย์: อืม
ก้องภพ: อาทิตย์ครับ พี่ยังอยากให้ผมเดินอยู่ข้าง ๆ ต่อไป หรืออยากให้ผมหยุดอยู่
แค่ตรงนี้ ถ้าพี่อาทิตย์ยังตอบตัวเองไม่ได้ ผมขอคืนเกียร์ไว้ที่พี่อาทิตย์ก่อน
แล้วกันครับ พี่ตัดสินใจได้เมื่อไหร่ แล้วเราค่อยคุยกัน

ภาพที่ 4.109 ตัวละครชายรักชายร้องไห้จากความทุกข์ที่เกิดขึ้น
แหล่งที่มา: SOTUS S the Series
ขณะที่รูปแบบการใช้ชีวิตระหว่างคนและวิญญาณใน เขามาเชงเม้งข้าง ๆ
หลุมผมครับ ก็ก่อให้เกิดความทุกข์แก่เมษและธัน เพราะทั้งคู่รู้ดีกว่า เมื่อเมษรู้ว่าตัวเขาเป็นใคร มา
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จากไหน ตายด้วยสาเหตุใด วิญญาณของเมษก็จะไปสู่สุขติ แต่ทั้ งคู่ก็พยายามทำความเข้าใจและใช้
เวลาทุกนาทีให้มีค่ามากที่สุด (เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ ตอนที่ 8 ช่วงที่ 4 นาทีที่ 5.58)
ธัน: อย่าว่าผมนะ แต่ผมไม่อยากให้พี่ไปเลยอะ
เมษ: คนเราฝืนความจริงไม่ได้หรอก ธัน แล้วพอฝืนความจริงไม่ได้ เราเลยต้อง
ยอมรับมัน มันเป็นทางที่เจ็บน้อยที่สุดแล้ว
ธัน: แต่ทำไมมันต้องเป็นแบบนี้
เมษ: เพราะว่ามันถูกกำหนดไว้แล้ว
ธัน: มันจะไม่มีปาฏิหาริย์เลยหรอ ไม่จบแบบนี้ได้มั้ย
เมษ: การที่เราได้เจอกัน มันก็เป็นปาฏิหาริย์สำหรับพี่แล้ว
อย่ างไรก็ ตามเมื่ อตั ว ละครชายรัก ชายนั้ น เริ่มรับ รู้ถึ งความรู้สึ ก ชอบเพศ
เดียวกัน ตลอดจนความรู้สึกทางเพศกับเพศเดียวกันในตนเองแล้ว และหากบุคคลนั้นไม่มีการปฏิเสธ
หรือต่อต้านความรู้สึกภายในของตนก็จะเกิดการยอมรับอัตลักษณ์ ใหม่ หากแต่บุคคลนั้นยังมีการ
ปฏิเสธความรู้สึกของตนเองที่ขัดแย้งกับสิ่งที่ตนเองเคยยึดถือไว้ก็จะค่อย ๆ นำตนเองสู่ขั้นต่อไป
4.3.4 การยอมรับตนเอง
เป็ น ขั้ น ตอนที่ มี ค วามสำคั ญ เป็ น อย่ า งมากของกลุ่ ม ชายรั ก ชาย อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น
กระบวนการที่ดำเนินไปอย่างซับซ้อนและต่อเนื่อง เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงเอกลักษณ์แบบรักต่าง
เพศมาสู่เอกลักษณ์แบบรักเพศเดียวกัน (นุชเนตร กาฬสมุทร์ และพิทักษ์ ศิริวงศ์, 2560) และจะทำให้
รู้ว่า “เราคือใคร” ซึ่งจะส่งผลต่อรูปแบบการดำเนินชีวิตและทางเลือกในอนาคตของตัวละครเหล่านั้น
โดยการยอมรั บ ตั ว เองจะส่ งผลทำให้ เกิด เจตคติ ที่ ดี ต่อ ตนเอง และรู้สึ ก ถึ งคุ ณ ค่ าในตั ว เอง (SelfRegard) ในทางบวกอย่างมั่นคง (Hurlock, 1973 อ้างถึงใน ภาคภูมิ เตชะอนันต์วงศ์, 2555)
ซึ่งการยอมรับในตนเองว่าเป็นกลุ่มชายรักชายนี้ คือการที่ตัวละครมีความเข้าใจถึง
ธรรมชาติ ข องตนเอง ยอมรั บ ในความเป็ น ตั ว ตนของตนเอง ทั้ งการแสดงออกในพฤติ ก รรมและ
ความรู้สึก โดยไม่ได้รู้สึกว่าการเป็นกลุ่มชายรักชายเป็นเรื่องที่ผิด แม้ว่าคนในสถาบันสังคมจะจับจ้อง
และตีตราว่ากลุ่มชายรักชายนั้นละเมิดความเชื่อและบรรทัดฐานของสังคมก็ตาม เพราะการเป็นกลุ่ม
ชายรักชายเป็นเพียงแค่รสนิยมทางเพศและเพศวิถี ซึ่ง ส่งผลให้ตัวละครชายรักชายมีความสุขกับสิ่งที่
ทำ และไม่มีความรู้สึกสับสนขัดแย้งในตนเองอีกต่อไป โดยการยอมรับตนเองของตัวละครชายรักชาย
แต่ละตัวละครนั้น มีดังนี้

ตารางที่ 4.12 การยอมรับตนเองว่าเป็นกลุ่มชายรักชายของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย
Love Sick The Series รักวุ่น วัยรุ่นแสบ
ปุณณ์
โน่
ไม่ปรากฏว่ามีขั้นตอนการ มีการปฏิเสธว่าตนเองไม่ได้
ยอมรับว่าเป็นกลุ่มชายรัก เป็นกลุ่มชายรักชาย ในครั้งที่
ชาย
ปุณณ์มาขอให้เป็นแฟน แต่
การยอมรับตนเอง
เมื่ออยู่ใกล้ชิดกับปุณณ์ไปสัก
พัก ความรู้สึกที่มีต่อปุณณ์ก็
ค่อย ๆ เปลี่ยนไป ทำให้โน่ได้
เรียนรู้และยอมรับว่าตนเป็น
กลุ่มชายรักชายในที่สุด

SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
อาทิตย์
ก้องภพ
อาทิตย์ยอมรับตนเองว่าเป็น ไม่ยอมรับว่าตนเองเป็นกลุ่ม
กลุ่มชายรักชายจากคำพูดของ ชายรักชาย โดยบอกว่าตนเอง
เพื่อนและรุ่นพี่ที่สนิท ที่
เป็นผู้ชายเพียงแต่ชอบอาทิตย์
อาทิตย์ไปปรึกษาเกี่ยวกับ
เพียงคนเดียว ถ้าเป็นผู้ชายคน
ความรู้สึกของตนเองที่มีต่อ
อื่นก็ไม่ชอบ
ก้องภพ
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การยอมรับตนเอง

Make It Right the Series รักออกเดิน
Kiss Me Again the Series จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง
ฟิวส์
ธีร์
พีท
เก้า
ไม่ปรากฏว่ามีขั้นตอนการ ไม่ปรากฏว่ามีขั้นตอนการ
หลังจากที่สบสนในความรู้สึก ไม่ปรากฏว่ามีขั้นตอนการ
ยอมรับว่าเป็นกลุ่มชายรัก ยอมรับว่า เป็นกลุ่มชายรัก
ของตนเองที่มีต่อเก้า
ยอมรับว่าเป็นกลุ่มชายรักชาย
ชาย
ชาย เพราะว่ายอมรับและรับรู้
เพราะว่ายอมรับและรับรู้ว่า
ว่าตนเองเป็นกลุ่มชายรักชาย
ตนเองเป็นกลุ่มชายรักชาย
ก่อนจุดเริ่มต้นของซีรีส์
ก่อนจุดเริ่มต้นของซีรีส์
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การยอมรับตนเอง

Together with Me อกหักมารักกับผม
กร
น็อค
ไม่ปรากฏว่ามีขั้นตอนการ ไม่ยอมรับว่าตนเองเป็นกลุ่ม
ยอมรับว่าเป็นกลุ่มชายรัก ชายรักชายโดนตรง เพียงแต่
ชาย เพราะว่ายอมรับและ เป็นผู้ชายที่ชอบชายรักชาย
รับรู้ว่าตนเองเป็นกลุ่มชาย (กร)
รักชายก่อนจุดเริ่มต้นของซี
รีส์

2 Moons the Series เดือนเกี้ยวเดือน 2
พนา
วาโย
ไม่ปรากฏว่ามีขั้นตอนการ
ไม่ปรากฏว่ามีขั้นตอนการ
ยอมรับว่าเป็นกลุ่มชายรักชาย ยอมรับว่าเป็นกลุ่มชายรักชาย
เพราะว่ายอมรับและรับรู้ว่า เพราะว่ายอมรับและรับรู้ว่า
ตนเองเป็นกลุ่มชายรักชาย
ตนเองเป็นกลุ่มชายรักชาย
ก่อนจุดเริ่มต้นของซีรีส์
ก่อนจุดเริ่มต้นของซีรีส์
เพียงแต่ยังไม่กล้าเปิดตัวกับ
เพื่อนในช่วงแรก
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การยอมรับตนเอง

อาตี๋ของผม
ตี๋
หมอก
ไม่ปรากฏว่ามีขั้นตอนการ
ยอมรับตัวเองจากการที่มี
ยอมรับตนเอง เนื่องจากในซี วิทยากรมาพูดเรื่องเพศ ความ
รีส์ดำเนินเรื่องด้วยการเล่า
รัก และความสัมพันธ์
ผ่านมุมมองของหมอกเป็น
หลัก

บังเอิญรัก Love by Chance
เอ้
พีท
ลองจูบกับพีทเพื่อทดสอบ
ไม่ปรากฏว่ามีขั้นตอนการ
ความรู้สึกของตนเอง
ยอมรับว่าเป็นกลุ่มชายรักชาย
เพราะว่ายอมรับและรับรู้ว่า
ตนเองเป็นกลุ่มชายรักชาย
ก่อนจุดเริ่มต้นของซีรีส์
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การยอมรับตนเอง

เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ
ทฤษฎีจีบเธอ
ธัน
เมษ
ค่าย
เติร์ด
รู้สึกว่าตนเองมีควมแตกต่าง ไม่ปรากฏว่ามีขั้นตอนการ
ค่ายยอมรับว่าตนเป็นกลุ่ม
ไม่ปรากฏว่ามีขั้นตอนการ
จากคนอื่นมาโดยตลอด และ ยอมรับว่าเป็นกลุ่มชายรักชาย ชายรักชายจากการไปขอ ยอมรับว่าเป็นกลุ่มชายรักชาย
เริ่มชัดเจนว่าตนเองเป็นกลุ่ม เพราะว่ายอมรับและรับรู้ว่า คำปรึกษาจากรุ่นพี่ เกี่ยวกับ เพราะว่ายอมรับและรับรู้ว่า
ชายรักชายหลังจากที่ได้จูบ ตนเองเป็นกลุ่มชายรักชาย
เรื่องความสัมพันธ์และ
ตนเองเป็นกลุ่มชายรักชาย
กับเพื่อนผู้หญิงของตนแล้ว
ก่อนจุดเริ่มต้นของซีรีส์
ความรู้สึกของตนที่มีต่อเติร์ด
ก่อนจุดเริ่มต้นของซีรีส์
รู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวตนของเขา
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จากตารางที่ 4.12 สามารถสรุปถึงการยอมรับต่อการเป็นกลุ่มชายรักชายของตัวละครชายรัก
ชายในซีรีส์วายในประเด็นที่สำคัญได้ดังนี้
1. ตัวละครชายรักชายยอมรับว่าตนเองเป็นชายรักชายตั้งแต่ต้น ในกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่
รู้ตัวและยอมรับว่าตนเองเป็นชายรักชายตั้งแต่แรก ซึ่งไม่มีการแสดงขั้นตอนการยอมรับตนเองให้เห็น
เนื่องจากกระบวนการนี้ได้ผ่านมาก่อนที่ซีรีส์วายจะดำเนินเรื่อง สำหรับตัวละครในกลุ่มนี้มักจะมีการ
แสดงออกและเปิ ดเผยว่าตนเองเป็ นกลุ่มชายรักชาย ซึ่งถ้าเป็นกลุ่มเพื่อนหรือคนสนิท จะรู้ดีว่าตัว
ละครเหล่านี้ เป็ นชายรักชาย อัน ประกอบไปด้วย ธีร์ (Make It Right the Series รักออกเดิน ) กร
(Together with Me อกหักมารักกับผม) พีท (บังเอิญรัก Love by Chance) เติร์ด (ทฤษฎีจีบเธอ)
พนา และ วาโย (2 Moons the Series เดือนเกี้ยวเดือน 2)
ส่วน เก้า (Kiss Me Again the Series จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง) และ เมษ (เขามาเชงเม้งข้าง
ๆ หลุมผมครับ) นั้น แม้จะรู้ตัวว่าเป็นกลุ่มชายรักชายแต่แรก แต่ก็ไม่มีการเปิดเผยหรือแสดงทีท่าว่า
เป็นกลุ่มชายรักชายให้ใครได้ทราบ อันเนื่องมาจากความกลัวว่าจะละเมิดบรรทัดฐานของสังคมนั่นเอง
2. ตัวละครชายรักชายที่มีความสับสนและทำการยอมรับตัวตนในภายหลัง ตัวละครกลุ่มนี้
ได้รับความคาดหวังจากสถาบันต่าง ๆ ในสังคมให้มีความสัมพันธ์กับผู้หญิง จากบรรทัดฐานของสังคม
รักต่างเพศ และเรียนรู้ว่าการรักเพศเดียวกันเป็นเรื่องที่ละเมิดบรรทัดฐานของสังคม จึงทำให้ตัวละคร
เหล่านี้เลือกที่จะไม่ยอมรับในอัตลักษณ์การชอบเพศเดียวกันในตอนแรก แต่ก็ยังเกิดความสับสนใน
ตนเอง และความสัมพัน ธ์กับ ตัวละครชาย ไม่ว่าจะเกิดจากการมีความสัมพันธ์ทางเพศ หรือ การ
ใกล้ชิดกันก็ตาม
ตัวละครชายรักชายจึงพยายามหาคำตอบให้แก่ความสงสัยนี้ ทั้งจากการขอคำแนะนำจาก
บุคคลอื่น ลองอยู่ใกล้ชิดหรือทำซ้ำความสัมพันธ์กับตัวละครชายรักชาย จนพบคำตอบว่าตนเองเป็น
ใคร จนนำไปสู่การยอมรับตนเองในที่สุด ตัวละครในกลุ่มนี้ประกอบไปด้วย ปุณณ์ โน่ (Love Sick
The Series รั ก วุ่ น วั ย รุ่ น แสบ) อาทิ ต ย์ (SOTUS The Series พี่ ว้ ากตั ว ร้ ายกั บ นายปี ห นึ่ ง ) ฟิ ว ส์
(Make It Right the Series รักออกเดิน ) พีท (Kiss Me Again the Series จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง )
หมอก (อาตี๋ของผม) เอ้ (บังเอิญรัก Love by Chance) ธัน (เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ) และ
ค่าย (ทฤษฎีจีบเธอ)
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อาทิตย์ จาก SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง ได้ขอคำปรึกษาจากรุ่นพี่ที่พึ่ง
แต่งงานเกี่ยวกับ ความรู้สึ กของเขาที่มีต่อก้องภพ ซึ่งคำแนะนำได้ทำให้ อาทิตย์กล้าที่จะยอมรับใน
ความรู้ของตนเองและยอมรับตนเองได้ในที่สุด (SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง ตอน
ที่ 13 ช่วงที่ 2 นาทีที่ 11.13)
อาทิตย์: แล้วสรุปความรู้สึกของผม มันคืออะไรกันแน่อะเฮีย
เฮีย: เอ้า ไอ้เชี่ยนี่ มึงถามกู แล้วกูจะไปรู้มึงหรอ มึงคิดเอาเองดิ มึงไม่ต้องใช้
สมองคิดเว้ย มึงใช้ใจมึงอะคิด หรือถ้ามึงคิดอะไรไม่ออกอะนะ ไม่ต้องสน
แม่งเว้ย ช่างแม่ง มึงอยากทำอะไร มึงก็ทำ มึงเป็นถึงเฮดว้ากนะเว้ย อย่าให้
เสียชื่อดิวะ เอาหน่อยเว้ย
ขณะที่ค่าย จาก ทฤษฎีจีบเธอ เมื่อรู้ความรู้สึกของเติร์ดที่มีต่อตนเองแล้ว ก็ทำตัวไม่ถูกและ
รู้สึกว่าตนเองได้เสียเติร์ดไปแล้ว เดินทางไปหารุ่นพี่เพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับความรู้สึกของเขาที่มีต่อ
เติร์ด ซึ่งรุ่นพี่ก็ได้เล่าประสบการณ์ของตนที่เคยสูญเสียคนที่รักไปเพราะไม่ยอมทำตามความรู้สึกของ
ตนเอง ทำให้ค่ายยอมรับในความรู้สึกของตนและกลับมาตามจีบเติร์ด (ทฤษฎีจีบเธอ ตอนที่ 7 ช่วงที่
1 นาทีที่ 5.31)
รุ่นพี่: โอกาสอะ ถ้าบางทีมึงเสียไปแล้ว มันอาจจะไม่กลับมาแล้วนะเว้ย แต่มึงยัง
โชคดีไง เพราะว่ามึงรู้ใจตัวเองในวันที่มันไม่ได้สายจนเกินไป เพราะฉะนั้น
ตอนนี้ถ้ามึงอยากทำไร มึงลุยเลยเว้ย อย่าทำพลาดเหมือนกูละกัน
ค่าย: แต่ผมก็ยังไม่แน่ใจเลยพี่ แล้วไอ้เติร์ดมันก็เป็นเพื่อนผมอะ อีกอย่างมันเป็น
ผู้ชายด้วยนะพี่
รุ่นพี่: แล้วไงวะ หนังบางเรื่องมันอาจจะไม่ใช่แนวที่มึงชอบนะเว้ย แต่ดูจบมึงยัง
ชอบได้ เลย กูบ อกมึ งให้ น ะเว้ย ต่ อให้ มึ งนั่ งอยู่ ตรงนี้ อี กกี่ ช าติ มึ งก็ ไม่ ได้
คำตอบหรอก คำตอบมั น อยู่ ที่ ไอ้ เติ ร์ ด เว้ ย มึ ง กลั บ ไปหาไอ้ เติ ร์ ด เถอะ
กลับไปเผชิญหน้าคำถามที่มึงสงสัย

287

ภาพที่ 4.110 ตัวละครชายรักชายขอคำปรึกษาจากบุคคลอื่น
แหล่งที่มา: ภาพซ้าย จาก SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง ; ภาพขวา จาก ทฤษฎี
จีบเธอ
ขณะที่ตัวละครชายรักชายบางตัวได้ลองทำซ้ำหรือมีการทดลองเพื่อพิสูจน์ในความรู้สึก
ของตน เพื่อให้แน่ใจว่าตนเองเป็นใคร อาทิ เอ้ที่ลองจูบกับพีท (บังเอิญรัก Love by Chance) หรือ
ธันที่ลองจูบกับเพื่อนผู้หญิง ซึ่งทำให้รู้ว่าเขาไม่ได้ชอบผู้หญิง (เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ)

ภาพที่ 4.111 ตัวละครชายรักชายทดลองทำสิ่งต่าง ๆ เพื่อพิสูจน์ว่าตนเองมีรสนิยมแบบใด
แหล่งที่มา: ภาพซ้าย จาก บังเอิญรัก Love by Chance ; ภาพขวา จาก เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุม
ผมครับ
3 ตัวละครชายรักชายที่ไม่ยอมรับว่าตนเองเป็นกลุ่มชายรักชาย ตัวละครประเภทนี้มักจะ
ให้คำนิยามตนเองด้วยคำศัพท์ที่แตกต่างออกไป ทั้ง ๆ ที่การกระทำก็ไม่มีความแตกต่างจากกลุ่มชาย
รักชาย ดังเช่น ก้องภพ จาก SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง ที่บอกเพื่อน เอ็ม เพื่อน
สนิทของตนว่าตนเองเป็นผู้ชาย เพียงแต่ชอบอาทิตย์ ถ้าผู้ชายคนนั้นไม่ใช่อาทิตย์ก็จะไม่ชอบ (SOTUS
The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง ตอนที่ 14 ช่วงที่ 3 นาทีที่ 8.45)
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เอ็ม: เฮ้ย ไอ้ก้อง มึงคบกับกูมาตั้ง 4 ปีแล้ว ไม่เห็นเคยบอกกูเลยว่าชอบผู้ชาย
ก้องภพ: กูไม่ได้ชอบผู้ชาย กูชอบพี่อาทิตย์
เอ็ม: เอ้า มันก็เหมือนกันปะวะ
ก้องภพ: มันไม่เหมือนกัน ถ้าไม่ใช่พี่อาทิตย์ กูก็ไม่ชอบ
หรืออย่าง น็อค จาก Together with Me อกหักมารักกับผม ก็บอกว่า หมอไบรท์ ญาติของ
ตนว่าตัวเองไม่ใช่เกย์ แต่เป็นผู้ชายที่ชอบเกย์ (Together with Me อกหักมารักกับผม ตอนที่ 9 ช่วง
ที่ 1 นาทีที่ 2.17)
ไบรท์: แล้วนี่ยังไงเนี่ย พี่เห็นในเพจมหาลัย รูปแกกับกรเต็มไปหมดเลยนะ
น็อค: ก็อย่างที่พี่เห็นอะครับ
ไบรท์: อย่างที่พี่เห็น ก็คือแกกับกรชอบกัน
น็อค: คือ.. ก็..ชอบกัน แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็น...
ไบรท์: แบบพี่อะหรอ
น็อค: ใช่ คือ..ผมไม่ได้เป็นเกย์อะพี่
ไบรท์: แต่เป็นชายรักเกย์?
น็อค: อืม

ภาพที่ 4.112 ตัวละครชายรักชายที่นิยามว่าตนเองเป็นผู้ชาย
แหล่งที่มา: ภาพซ้าย จาก SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง ; ภาพขวา จาก
Together with Me อกหักมารักกับผม
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4.3.5 การเปิดเผยตนเอง
เป็ น ขั้น ตอนที่ยากที่สุดในกระบวนการพัฒ นาอัตลั กษณ์ของชายรักชาย ซึ่งกลุ่มชายรักชาย
หลายคนจะมาไม่ถึงขั้นตอนนี้เนื่องจากความกลัวว่าจะทำการละเมิดความคาดหวังของสังคม และจะ
หยุดกระบวนการพัฒนาอัตลักษณ์เอาไว้เพียงแค่การยอมรับตนเองเท่านั้น (Plummer, 1981)
Clarke, Ellis, Peel, & Riggs, (2010) ได้อธิบายว่า ในกลุ่มของ LGBT ในวัยรุ่นนั้นการเปิดเผย
ตนเองต่อครอบครัวและเพื่อนที่เกี่ยวกับตัวตนในฐานะที่ไม่กลุ่มรักข้ามเพศ (heterosexual) นั้นเป็น
ประสบการณ์ที่สำคัญในการพัฒนาอัตลักษณ์ เนื่องจากเป็นการเพิ่มระดับการผูกมัดกับอัตลักษณ์ทาง
เพศแบบคนรักเพศเดียวกัน ซึ่งกระบวนการนี้จะเต็มไปด้วยความกดดันและความเครียดอย่างมาก
สอดคล้องกับ Savin-Williams & Ream (2003) ที่ทำการศึกษาถึงการตัดสินใจในการเปิดเผย
ว่าตนเองเป็นกลุ่มชายรักชายต่อผู้ปกครอง โดยที่กลุ่มวัยรุ่น LGBT นั้นจะเลือกที่จะเปิดเผยหรือไม่นั้น
จะพิจารณาจากบุคคลที่จะเปิดเผยด้วย และจะเปิดเผยอย่างไร โดยจะต้องชั่งน้ำหนักว่าจะมีผลเสีย
หรือมีประโยชน์อย่างไร เนื่องจากการเปิดเผยอาจจะส่งผลในแง่ของการถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง
ตลอดจนการถูกปฏิเสธ หรือถึงขั้นทำร้ายร่างกาย
สำหรับ ที่มาของการเปิ ดตัว ของตัวละครชายรักชายในแต่ละตัวละคร และบุคคลที่ตัวละคร
เลือกที่จะเปิดตัวด้วยก็แตกต่างกันออกไป สามารถสรุปออกมาได้เป็นตาราง ดังนี้

ตารางที่ 4.13 กลุ่มบุคคลที่กลุ่มชายรักชายของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายเลือกเปิดตัวด้วย
Love Sick The Series รักวุ่น วัยรุ่นแสบ
SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
กลุ่มบุคคลที่เปิดเผยตนเองด้วย
ปุณณ์
โน่
อาทิตย์
ก้องภพ
1. คนในครอบครัว
2. เพื่อนสนิท
เพื่อนสนิทของโน่รับรู้ใน
เพื่อนสนิทของโน่รับรู้ใน
เปิดตัวกับว่าเป็นกำลังคบกับ เปิดตัวกับว่าเป็นกำลังคบกับ
ความสัมพันธ์ของปุณณ์
ความสัมพันธ์ของปุณณ์กับโน่ ก้องภพกับกลุ่มเพื่อนสนิท
อาทิตย์กับกลุ่มเพื่อนสนิท
กับโน่ โดยเพื่อนคนนี้แบบ
ชอบโน่ ซึ่งทำให้ปุณณ์ต้อง
ไปคุยเปิดใจกัน
3. ที่ทำงาน
ในตอนแรกเปิดตัวกับเอิร์ธรุ่น
พี่ที่สนิทในออฟฟิศ แต่
หลังจากที่มีรูปอาทิตย์จูบกับ
ก้องภพหลุดออกมา ก็ทำให้
อาทิตย์เลือกที่จะเปิดตัวกับ
ทุกคนในบริษัทกลางงานเลี้ยง
ส่งเด็กฝึกงาน
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กลุ่มบุคคลที่เปิดเผยตนเองด้วย
1. คนในครอบครัว

2. เพื่อนสนิท

3. ที่ทำงาน

Make It Right the Series รักออกเดิน
ฟิวส์
ธีร์
ในตอนท้าย ฟิวส์ได้เปิดตัว
ว่าคบธีร์กับพี่สาว ซึ่งพี่ก็ยินดี
และยอมรับในการตัดสินใจ
ของฟิวส์ เพราะเห็นว่าธีร์
เป็นคนดีและสามารถดูแล
ฟิวส์ได้ แม้ว่าในตอนแรกจะ
ไม่อยากให้ฟิวส์และธีร์เป็น
เกย์ก็ตาม
กลุ่มเพื่อนรับรู้ใน
กลุ่มเพื่อนรับรู้ใน
ความสัมพันธ์ของฟิวส์
ความสัมพันธ์ของฟิวส์และธีร์
และธีร์
-

Kiss Me Again the Series จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง
พีท
เก้า
ไม่ได้ตั้งใจจะเปิดตัวกับพ่อ แต่ ไม่มีการเปิดตัวกับใคร
พ่อรู้เรื่องของพีทและเก้าจาก
แฟนเก่าของพีทที่ส่งรูปพีทจูบ
กับเก้าในสระว่ายน้ำให้ ทำให้
พ่อเรียกพีทและเก้ามาคุย ซึ่ง
พ่อก็ไม่ได้ว่าอะไร ขอแค่ให้อยู่
กับร่องกับรอย
-

-
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กลุ่มบุคคลที่เปิดเผยตนเองด้วย
1. คนในครอบครัว

2. เพื่อนสนิท

3. ที่ทำงาน

Together with Me อกหักมารักกับผม
2 Moons the Series เดือนเกี้ยวเดือน 2
กร
น็อค
พนา
วาโย
มีการเปิดตัวกับครอบครัว พ่อแม่สามารถยอมรับใน
โดยในช่วงแรก พ่อและ
ความสัมพันธ์ของกรและน็อค
พี่สาวไม่สามารถยอมรับได้ ได้ โดยไม่มีการตั้งคำถาม
รวมถึงลูกพี่ลูกน้องของน็อค
เปิดตัวกับกลุ่มเพื่อนสนิท
เปิดตัวกับกลุ่มเพื่อนสนิทสมัย เปิดตัวกับบีมและคิทเพื่อน
เปิดตัวกับมิ่งเพื่อนสนิทสมัย
สมัยมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
สนิท เนื่องจาก ทั้งคู่คาดคั้นว่า เด็ก และแก๊งนางฟ้า เพื่อน
พนาชอบวาโยหรือไม่ตั้งแต่
สมัยมหาวิทยาลัย
สมัยมัธยม ซึ่งทั้งคู่ก็ไม่ได้ว่า
อะไร และเป็นเพื่อนที่ดีมา
ตลอด และเมื่อเข้ามา
มหาวิทยาลัยแล้วก็พาวาโยมา
เปิดตัวในฐานะแฟนกับเพื่อน
ในคณะ
รุ่นพี่ที่ทำงานเริ่มเปิดเผยตัวตนของตนเองก่อน เพื่อเป็นการ
หลอกถามว่ากรและน็อคเป็แฟนกันหรือไม่ ทำให้กรและ
น็อคกล้าที่จะบอกว่าทั้งคู่เป็นคนรักกัน
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กลุ่มบุคคลที่เปิดเผยตนเองด้วย
1. คนในครอบครัว

อาตี๋ของผม
ตี๋
ไม่ได้ตั้งใจจะเปิดตัวกับแม่
แต่แม่รู้เรื่องของตี๋กับหมอก
จากข่าวที่ตี๋และหมอกไปจูบ
กันในเมืองหิมะ ซึ่งแม่ของตี๋
ไม่ยอมรับและพยายามกีด
กันทุกทางเพื่อไม่ให้หมอก
และตี๋ได้คบกัน

-

3. ที่ทำงาน

-

หมอก
ไม่ได้ตั้งใจที่จะเปิดตัวกับพ่อ
แต่พ่อรู้เรื่องของตี๋กับหมอก
จากข่าวที่ตี๋และหมอกไปจูบ
กันในเมืองหิมะ ซึ่งพ่อของตี๋ก็
ไม่ได้ยอมรับอย่างเต็มที่ แต่ก็
พร้อมที่จะอยู่ข้างหมอกเสมอ
ส่วนหมอนน้องชายของหมอก
ก็สนับสนุนหมอกเสมอ และ
เรียกตี๋ว่า “แฟนเฮีย”
อู๋ กับ ต้น เพื่อนสนิทของ
หมอกรู้ว่าหมอกคบกับตี๋ตั้งแต่
แรก แต่ก็ไม่ได้แสดงท่าที
รังเกียจหมอกแต่อย่างใด

ไม่ได้ตั้งใจเปิดตัวกับเพื่อน
สนิท แต่เพื่อนสนิทคอยจับตา
ดูและคอยแซวใน
ความสัมพันธ์ของเอ้และพีท

-

-

ติณณ์เพื่อนสนิทของพีทก็รับรู้
ในความสัมพันธ์ของเอ้และพีท
แต่ติณณ์ก็ไม่สนับสนุนและ
อยากให้พ่ีทเลิกยุ่งกับเอ้
เพราะคิดว่าเอ้จะมาหา
ผลประโยชน์จากพีท
-
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2. เพื่อนสนิท

บังเอิญรัก Love by Chance
เอ้
พีท
แฟนเก่าจะส่งคลิปแบล็กเมล์
พีทมาให้แม่ เอ้จึงแนะนำว่าให้
พีทชิงเปิดตัวก่อน ให้แม่รู้จาก
ปากพีทดีกว่า ให้รู้จากคนอื่น
ซึ่งแม่ก็ยอมรับและเข้าใจพีท
แม้ว่าความจริงแล้วแม่จะรู้มา
นานและได้รับคลิปนั้นแล้ว

กลุ่มบุคคลที่เปิดเผยตนเองด้วย
1. คนในครอบครัว

2. เพื่อนสนิท

3. ที่ทำงาน

เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ
ธัน
เมษ
เปิดตัวกับแม่ เนื่องจาก
ต้องการปรึกษาและการ
ปลอบใจในสิ่งที่ตนเองเป็น
ธันเปิดตัวกับเพื่อน และ
เมษเปิดตัวกับรุ่นน้องที่มา
แนะนำให้เพื่อน ๆ ได้รู้จัก แอบชอบตัวเอง ว่าเป็นกลุ่ม
กับเมษด้วย แต่ไม่มีใครเห็น ชายรักชาย และปฏิเสธการ
เพราะเมษเป็นวิญญาณ
บอกรักของเธอ

-

-

ทฤษฎีจีบเธอ
ค่าย
-

เติร์ด
-

เปิดตัวกับเพื่อนสนิทอย่างทู
และโบน ซึ่งทั้ง 2 ก็เข้าใจและ
พยายามช่วยให้ค่ายจีบเติร์ด
ให้สำเร็จ หลังจากที่รู้ใจตัวเอง
แล้ว อีกทั้งยังบอกรักเติร์ดใน
งานปาร์ตี้ ทำให้คนทั้งคณะรู้
ว่าค่ายชอบเติร์ด
-

เปิดตัวกับเพื่อนสนิทอย่างทู
และโบน ซึ่งทั้ง 2 ก็เข้าใจและ
พยายามช่วยให้เติร์ดจีบค่าย
ให้สำเร็จ แต่ก็ไม่สำเร็จ จน
เติร์ดล้มเลิกความตั้งใจนั้นไป
เพราะว่าถูกค่ายหลอก
-
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จากตารางที่ 4.13 พบว่ากลุ่ มบุคคลที่กลุ่มชายรักชายของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย
เลือกเปิดตัวด้วยนั้นมีด้วยกัน 3 กลุ่มคือ คนในครอบครัว เพื่อนสนิท และที่ทำงาน โดยกลุ่มที่ตัวละคร
เลื อ กเปิ ด ตั ว ด้ ว ยมากที่ สุ ด คื อ เพื่ อ นสนิ ท จำนวน 16 ตั ว ละคร รองมาเป็ น เลื อ กเปิ ด ตั ว กั บ คนใน
ครอบครัวมีด้วยกัน 7 ตัวละคร และที่ทำงาน 3 ตัวละคร
1. คนในครอบครัว เนื่องจากกลุ่มคนในครอบครัว เป็นบุคคลที่กลุ่มชายรักชายมี
ความใกล้ชิด และไว้วางใจด้วยมากที่สุด โดยมี 2 ตัวละครที่เลือกจะเปิดตัวกับแม่ด้วยตนเอง นั่นคือ
พีท จาก บังเอิญรัก Love by Chance และ ธัน จาก เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ สำหรับสาเหตุ
ที่ทำให้ทั้งคู่ต้องเปิดตัวนั้นก็แต่ต่างกันออกไป
พีท (บังเอิญรัก Love by Chance) ถูก ทรัมป์แฟนเก่าขู่ว่าจะส่งคลิปที่พีทกำลังจูบกับตนให้
แม่ของพีท ทำให้พีทเครียดและกลัวมาก แต่เอ้ก็แนะนำให้พีทเปิดตัวกับแม่ก่อนที่จะได้รับคลิป เพราะ
เอ้เชื่อว่ายังไงแม่ก็จะเข้าใจ และยอมรับในสิ่งที่พีทเป็นได้ ซึ่งพีทก็ทำตามและแม่ของพีทก็เข้าใจในสิ่งที่
พีทเป็น เพราะพีทก็ยังคงเป็ นลูกคนเดิมที่เธอรัก (บังเอิญรัก Love by Chance ตอนที่ 1 ช่วงที่ 3
นาทีที่ 2.29)
พีท: แม่ ครับ ถ้าพี ท ไม่ เหมือ นกับ คนอื่น แม่จะรับ ได้ มั้ยครับ ถ้าพีท ไม่ ได้ช อบ
ผู้หญิง พีทชอบผู้ชาย แม่จะเกลียดพีทมั้ยครับ พีทไม่ได้อยากเป็นแบบนี้
พีทก็อยากจะชอบผู้หญิงเหมือนคนอื่นเขา แต่..พีทก็ไม่รู้ว่า ทำไมพีทต้อง
เป็นแบบนี้
แม่: พีทหิวมั้ยลูก กินไรมายัง นี่แม่ทำของโปรดพีทด้วยนะ
(แม่กับพีทกอดกันแล้วร้องไห้)
แม่: พีทฟังแม่นะ ไม่ว่าพีทจะชอบใคร รักใคร เพศอะไร แต่พีทก็เป็นลูกรักของ
แม่เสมอนะ
พีท: พีทขอโทษ
แม่: แม่บ อกพีทแล้ ว ไม่ว่าพีทจะชอบใคร จะรักใคร ไม่ว่าเขาจะเป็นเพศไหน
พีทก็คือพีท ลูกชายที่แม่รักมากที่สุดเสมอ และแม่ก็จะอยู่ตรงนี้ จะอยู่แบบนี้ ไม่ว่า
พีทจะเลือกทางไหนก็ตาม ไม่เป็นไรนะ
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ส่วน ธัน (เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ) ตัดสินใจเปิดตัวกับ ขวัญ แม่ของตน เนื่องจาก
ความอึดอัดและสับสนกับความรู้สึกที่เผชิญอยู่ ซึ่งขวัญก็ยอมรับและเข้าใจ พร้อมสนับสนุนในสิ่งที่ธัน
เป็น (เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ ตอนที่ 6 ช่วงที่ 3 นาทีที่ 7.52)
ธัน: ธันขอโทษนะ
ขวัญ: ทำไมอะลูก เกิดอะไรขึ้น มีอะไรเล่าให้แม่ฟังก็ได้ เล่าแบบเพื่อน นี่ก็จะฟัง
แบบเพื่อน
ธัน: ธัน.. ธันพูดไม่ถูกอะ ธันกลัวบอกแม่แล้วแม่ผิดหวังอะ
ขวัญ: ไปทำใครท้องมาอะดิ
ธัน: ถ้าเป็นเรื่องนี้ อาจจะไม่ผิดหวังก็ได้
ขวัญ: ธันหมายถึงอะไร แม่ไม่เข้าใจ
ธัน: ธัน.. ธันไม่เหมือนคนอื่นอะ เธอ.. ธันอึดอัดอะ ธันว่าธันไม่ได้ชอบผู้หญิงอะ
ขวัญ: แล้วธันชอบผู้ชายใช่มั้ยลูก
ธัน: ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม ธันขอโทษนะ
ขวัญ: ธัน ขอโทษทำไม ไม่ได้ทำอะไรผิดเลย
ธํน: ธันกลัว กลัวว่าแม่จะเสียใจ ธันกลัวแม่ผิดหวัง
ขวัญ: ธัน ใจเย็น ๆ ฟังแม่ ไม่ต้องกลัว ไม่ต้องกลัวนะ ยังไงแม่ก็รักธันอยู่แล้ว ธันก็
เป็นคนเดิมใช่มั้ยลูก ธันไม่ได้ทำอะไรผิดเลย ธันเชื่อมั้ย ตอนเด็ก ๆ แม่่คุย
กับป๊า ว่าลูกจะออกมาเป็นยังไง จะชอบทำอะไร เราก็ไม่ว่า เราก็จะปล่อย
ให้เขาเป็ น ขอให้ เขามีความสุขก็พอ ธันไม่ได้ทำอะไรผิดนะลูก แล้วแม่ก็
รักธันด้วยนะ
ธัน: ขอบคุณนะแม่
อย่างไรก็ตามก็ยังมีพ่อแม่อีกกลุ่มที่บั งเอิญไปรู้ว่าลูกของตนเองเป็นกลุ่มชายรักชาย จนทำให้
ตัวละครชายรักชายหลี กเลี่ ย งไม่ได้ที่จะเปิดเผยตัว ตน โดยที่ผ ลลั พ ธ์นั้น มีทั้งฝ่ ายที่ ยอมรับและไม่
ยอมรับ ดังนี้
พีท และ เก้า จาก Kiss Me Again the Series จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง จำใจต้องยอมรับกับ
พ่อของพีท เนื่องจากพ่อรู้ว่าพีทและเก้าคบกันในฐานะคนรัก โดยที่รู้เพราะแฟนเก่าของพีทที่ส่งรูปพีท
จูบกับเก้าในสระว่ายน้ำให้ ทำให้พ่อเรียกพีทและเก้ามาคุย ซึ่งพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไร ขอแค่ให้อยู่กับร่อง
กั บ รอย (Kiss Me Again the Series จู บ ให้ ไ ด้ ถ้ า นายแน่ จ ริ ง PeteKao Cut Scence 3 นาที ที่
50.00)
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พ่อพีท:
เก้า:
พ่อพีท:
พีท:
พ่อพีท:
เก้า:

คบกันนานยัง
เราไม่ได้คบกันนะครับพ่อ
แล้วเป็นอะไรกัน
พ่อ
พ่อถามเก้าอยู่นะ
คือ.. เราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันครับ ผมยอมรับนะครับว่าเราสนิทกัน มากกว่า
เพื่อนทั่วไป แต่ถ้าพ่อไม่สบายใจ ผมเลิกยุ่งกับพีทได้นะครั
พีท: เฮ้ย ไม่เอาดิ กูไม่เลิก ยังไงกูก็ไม่เลิก พ่อ การที่ผมคบกับเก้ามันผิดตรงไหน
พ่อ ก็รู้ตั้ งแต่ผ มคบกับ มัน มา ชีวิตผมดีขึ้น เรื่อย ๆ ผลการเรียนผมก็ดีขึ้ น
เรื่องชกต่อยก็น้อยลง พ่อเองก็บอกว่าเก้าเป็นคนดีมาก ๆ แล้วทำไมพ่อต้อง
กีดกันแค่เพราะเก้าเป็นผู้ชายด้วย
พ่อพีท: พ่อก็ยังไม่ได้กีดกันอะไรนี่ จริง ๆ พ่อรู้เรื่องนี้มาพอสมควรแล้ว เพราะว่ามี
คนส่งรูปของเราจูบกันในสระน้ำมาให้พ่อ ตอนแรกพ่อก็ช็อค ไม่รู้จะทำยังไง
แต่มาคิดว่าถ้าเป็นสิ่งที่ลูกเลือกแล้ว พ่อก็ไม่มีสิทธิ์ไปห้าม ขอเพียงแต่ว่าเรา
สองคนคบกันแล้ว มีชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ออกนอกลู่นออกทางก็พอ
แต่สำหรับ ตี๋และหมอก จาก อาตี๋ของผม ไม่ได้เป็นเช่นนั้น เนื่องจากหมวดหมู พ่อของหมอก
และ เหมย แม่ของตี๋ไม่ได้สามารถยอมรับถึงการเป็นกลุ่มชายรักชายของหมอกและตี๋ได้ ซึ่งสาเหตุที่ทำ
ให้ตี๋และหมอกต้องเปิดตัวกับผู้แกครองของตนเอง ก็มาจากการที่มีคลิปจากกล้องวงจรปิดขณะที่ตี๋
และหมอกจูบกันในเมืองหิมะหลุดออกมา แต่ถึงแม้หมวดหมูจะไม่ได้เห็นด้วยที่หมอกเป็นชายรักชาย
แต่หมวดหมูก็เคารพในการตัดสินใจ และพร้อมที่จะอยู่เป็นกำลังใจข้าง ๆ เสมอ (อาตี๋ของผม ตอนที่ 7
ช่วงที่ 4 นาทีที่ 1.30)
หมวด: กูถามหน่อยสิ มีจริงหรอ ไอ้ความรักอย่างคนแบบพวกมึงเนี่ย มันมีจริงหรอ
หมอก: แล้วถ้ามันไม่จริง นี่คืออะไรอะหมวด
หมวด: อะไรของมึง
หมอก: สิ่งที่อยู่ในใจหมอกไง หมอกรักมันมาก ไม่ว่าหมวดจะให้คิดกี่รอบ หมอกก็
รักมัน แล้วหมอกก็คิดถึงมัน เหมือนที่หมวดคิดถึงแม่หมีไง หมอกอยากเจอ
มันตลอด อยากกินข้าวกับมัน ยิ่งเห็นมันกำลังแย่ หมอกก็ยิ่งอยากอยู่กับมัน
หมวด: นี่มึงคิดแล้ว?
หมอก: ต่อให้คิดหนึ่งนาที หนึ่งวัน หรือเป็นปี หรือตลอดชีวิต คำตอบก็เหมือนเดิม
หมวด: ตอบว่า
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หมอก: หมอกรักมันมาก
หมวด: ถ้ามึงคิดแบบนี้ มึงต้องลำบากไปอีกนาน เพราะมึงจะต้องร้องไห้อีกเยอะ ไอ้
หมอก มึงไหวหรอ ฮะ แฟนมึงก็เหมือนกัน ก็ต้องร้องไห้อีกเยอะ มึงทนดูมัน
ร้องไห้ไหวหรอ ถ้ามึงไม่ปล่อยมือมัน ก็เหมือนกับมึงดึงมันมาทุกข์ด้วย มึง
เห็นแก่ตัวมากไปหรือเปล่า
หมอก: ต่อให้ปล่อยมันไป มันก็ต้องร้องไห้อยู่ดี อย่างน้อยถ้าร้องไห้ด้วยกัน มันก็ยัง
มีหมอกปลอบมันอยู่
หมวด: มึงปลอบมันไม่ได้ตลอดหรอก มึงเชื่อกู ไป ไปส่งน้องได้ละ ไม่ว่าอะไรจะ
เกิดขึ้น อย่าให้หน้าที่ของมึงบกพร่อง กูเป็นพ่อมึงนะ ยังไงกูก็อยู่ข้างมึง

ภาพที่ 4.113 ตัวละครชายรักชายที่เปิดตัวกับครอบครัว
แหล่งที่มา: ภาพซ้ายบน จาก บังเอิญรัก Love by Chance ; ภาพขวาบน จาก เขามาเชงเม้งข้าง ๆ
หลุมผมครับ ; ภาพซ้ายล่าง จาก Kiss Me Again the Series จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง ;
ภาพขวาล่าง จาก อาตี๋ของผม
ส่วนเหมย ไม่ยอมรับ และต้องการกีดกันไม่ให้ตี๋กับหมอกคบกัน โดยที่เหมยไปคุยกับหมอกให้
เลือกยุ่งกับตี๋ ซึ่งหมอกไม่ยอมปฏิบัติตาม และทำให้เหมยต้องส่งตี๋ไปเรียนต่อที่เมืองนอกแทน (อาตี๋
ของผม ตอนที่ 7 ช่วงที่ 4 นาทีที่ 8.39)
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หมอก: หม่าม้ารู้ไหมว่าตี๋บอกว่าอะไร ตี๋บอกว่าไม่ไปแคร์หม่าม้า จะทำอะไรก็ทำ
ปล่อยหม่าม้าไปเถอะ
เหมย: ถ้าอย่างนั้นรอให้ หม่าม้าตายไปก่อนเลยมั้ย จะได้ไม่ต้องมวรารับรู้อะไร ถ้า
หม่าม้ายังอยู่หม่าม้ารับไม่ได้หรอก ตี๋เป็นลูก ของหม่าม้านะ เลี้ยงมาอย่างดี
ยุงก็ไม่เคยให้กัดนะหมอก
หมอก: หม่าม้ารู้ไหม ว่าตี๋บอกว่าอะไร พ่อแม่ส่วนใหญ่ รู้ทั้งรู้ว่าลู กเป็นอะไร แต่
พยายามจะฝืน พยายามจะเปลี่ยน
เหมย: นี่หมอก มันไม่ใช่การพยายามฝืนหรือเปลี่ยนอะไรทั้งนั้นนะ มันคือสิ่งที่ควร
จะเป็นไปตามธรรมชาติ ตี๋ก็รู้นี่ ผู้ชายเกิดมาต้องคู่กับผู้หญิง คนสองคนเกิด
มา มันยังต้องมีอย่างอื่นอีก เดี๋ยวตี๋จะต้องเข้ามหาลัย แต่งงาน มีลูก แล้ว
หมอกอะ มีอะไร
หมอก: มีความรัก
เหมย: ความรักทีม่ ันไม่มีจริงอะหรอ
หมอก: อะไรคือไม่จริง
เหมย: หมอก ถ้าเป็ นคนอื่น เราอาจจะยอมรับความแตกต่างได้ แต่นี่ มันคนใน
ครอบครัวนะ ตี๋เป็นลูกของหม่าม้า
หมอก: แล้วทำไมลูกคนอื่นเข้าใจได้ ทีลูกตัวเองไม่เห็นเข้าใจเลย
เหมย: หมอกเคยคิดถึงครอบครัวบ้างหรือเปล่า พอจะเข้าใจมั้ย คนอย่างหม่าม้า ที่
พอจะเข้าใจอะไรได้ ยังเลือกจะไม่เข้าใจหมอกเลย แล้วคนอื่นละ ที่เขาไม่เคยเข้าใจ
อะไรเลย ก็จะมองเราอย่างเสีย ๆ หาย ๆ คนที่อยู่ข้างหลังเขาจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน
เขาจะตอบสังคมยังไงหมอก
นอกจากจะเปิดกับพ่อแม่แล้ว ในตัวละครชายรักชายบางตัวยังเลือกที่จะเปิดตัวกับ พี่น้อง
ลูกพี่ลูกน้องอีกด้วย เช่น หมอน น้องชายของหมอก (อาตี๋ของผม) ก็รับรู้ในความสัมพันธ์ของตี่กับ
หมอก และอยู่ ร่ ว มทุ ก เหตุ ก ารณ์ ม าโดยตลอด ซึ่ งหมอนก็ ไม่ มี ที่ ท่ า รั ง เกี ย จ หรื อ ไม่ ย อมรั บ ใน
ความสัมพันธ์ของตี่หมอก หากแต่คอยสนับสนุนและเอาใจช่วยอยู่เสมอ
ขณะที่น็อค (Together with Me อกหักมารักกับผม) ก็มีลูกพี่ลูกน้องที่เป็นกลุ่มชายรักชาย
ชื่อว่า หมอไบรท์ ซึ่งสงสัยในความสัมพันธ์ของกรและน็อค โดยน็อคตอบว่า ตนนั้นรักกร แต่ไม่ได้เป็น
กลุ่มชายรักชาย เป็นผู้ชายที่รักชายรักชาย หมอไบรท์ก็อึ้งในคำตอบ แต่ก็พร้อมเอาใจช่วย
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ภาพที่ 4.114 ตัวละครชายรักและพี่น้องหรือลูกพี่ลูกน้องที่เปิดตัวด้วย
แหล่งที่มา: ภาพซ้ายบน จาก อาตี๋ของผม ; ภาพขวาบน จาก Together with Me อกหักมารักกับ
ผม
ฟิวส์เปิดตัวว่าเป็นแฟนกับฟิ้ง พี่สาวของฟิวส์ ในตอนท้ายเรื่อง โดยฟิ้งเป็นคนเปิดเผยเรื่องนี้
กับธีร์ขณะที่คุยโทรศัพท์กันอยู่ ซึ่งฟิ้งยอมรับว่าตอนแรกไม่อยากให้ทั้งคู่เป็นกลุ่มชายรักชาย แต่ก็ได้
เห็นแล้วว่าธีร์กับฟิวส์รักกัน และสามารถดูแลกันได้ (Make It Right the Series รักออกเดิน 2 ตอนที่
14 ช่วงที่ 2นาทีที่ 1.25)
ฟิ้ง: จริง ๆ ก็รู้แล้วแหละ เรื่องที่ธีร์คบกับฟิวส์ ไอ้ฟิวส์มันบอกเจ้นานแล้ว
ธีร์: แล้วเจ้ฟิ้งรับได้ใช่มั้ยครับ โกรธธีร์หรือเปล่า
ฟิ้ง: พูดตามตรงเลยนะ ตอนแรกเจ้ก็ช็อคไปเหมือนกันนะเว้ย แต่ความสุขของ
น้อง เจ้ก็ไม่อยากจะขัดหรอก
ธีร์: คือ.. เจ้ฟิ้งจำได้มั้ยครับ ครั้งก่อนที่ธีร์มากินข้าวกับฟิวส์แล้วเจ้ฟิ้งบอกว่า
ความรักของเรามันยังเป็นไปไม่ได้ สังคมยังไม่ยอมรับ ตอนนั้น พวกเราก็
พยายามตัดใจแล้วนะครับ แต่ว่ามันก็ห้ามใจไม่ได้จริง ๆ ธีร์รักฟิว ส์มากจริง
ๆ นะครับ
ฟิ้ง: เจ้ดูก็รู้ ความรักของพวกแกสองคน มันไม่ใช่ความรักแบบเด็ก ๆ เจ้ถึงไม่
ห้ามไง แต่ธีร์ก็ต้องดูแลฟิวส์ดี ๆ
แต่สำหรับ กวิตราพี่สาวของกรนั้นรับรู้ว่ากรเป็นกลุ่มชายรักชาย จากการที่มีรูปหลุด กรจูบ
กับน็อค ทำให้เธอไม่สามารถยอมรับได้และต่อว่ากรว่าทำให้เธอเสียชื่อเสียง เนื่องจากเธอเป็นอาจารย์
ในมหาวิทยาลั ย เดี ยวกับ กร (Together with Me อกหั กมารักกับ ผม ตอนที่ 8 [FULL EP] นาทีที่
24.48)
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กวิตรา: กรแคร์พี่บ้างไหม พี่เป็นอาจารย์นะกร คนจะคิดยังไง ถ้าแม่รู้ว่าเลี้ ยงลู ก
ออกมาแล้วเป็นแบบนี้ แม่จะเสียใจแค่ไหน เคยคิดถึงความรู้สึกของคนอื่น
เค้าบ้างมั้ย

ภาพที่ 4.115 ตัวละครชายรักชายที่ถูกต่อว่าหลังจากเปิดตัว
แหล่งที่มา: Together with Me อกหักมารักกับผม
2. เพื่อนสนิท เป็นอีกกลุ่มที่ตัวละครชายรักชายมีการชั่งน้ำหนักแล้วว่าถ้าเปิดตัวไปแล้วจะมี
ผลดีมากกว่าผลเสีย เนื่องจากมีความสนิทสนมและไว้ใจว่าเพื่อนกลุ่มนี้จะไม่แสดงท่าทางรังเกียจและ
สามารถยอมรับในการเป็นกลุ่มชายรักชายได้ ซึ่งตัวละครชายรักชายส่วนใหญ่มักจะเลือกเปิ ดตัวกับ
เพื่อนสนิท เนื่องจากตัวละครส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยเรียน จึงให้ความสำคัญและสนิท กับเพื่อนมากกว่า
พ่อแม่ โดยจากการสำรวจพบว่าตัวละครชายรักชายมักจะเลือกทำการเปิดตัวกับเพื่อนสนิทมากที่สุด
ได้แก่ ปุณณ์ โน่ (Love Sick The Series รักวุ่น วัยรุ่นแสบ) อาทิตย์ ก้ องภพ (SOTUS The Series
พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง ) ธีร์ ฟิวส์ (Make It Right the Series รักออกเดิน ) กร น็อค (Together
with Me อกหักมารักกับผม) ตี๋ หมอก (อาตี๋ของผม) เอ้ พีท (บังเอิญรัก Love by Chance) ธัน เมษ
(เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ) ค่าย และ เติร์ ด (ทฤษฎีจีบเธอ) ซึ่งกลุ่มเพื่อน ๆ ของตัวละครชาย
รักชาย ล้วนยอมรับได้ พร้อมสนับสนุนและเข้าใจในตัวละครชายรักชาย
ตัวอย่างเช่น ธัน จาก เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ ที่เปิดตัวว่าเป็นชายรักชายกับเพื่อน
สนิท โดยมาจากการที่ปรินซ์เพื่อนสนิทของธันไม่พอใจที่ธันไปจูบกับปรายฟ้า เพื่อนอีกคนที่ปรินซ์แอบ
ชอบ จึงทำให้ธันต้องเปิดเผยตัวตนออกมาก โดยที่มีเขียวเข้ม เพื่อนสนิทอีกคน และปรายฟ้า ก็มาได้
ยินพอดี (เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ ตอนที่ 5 ช่วงที่ 2 นาทีที่ 12.22)
ปรินซ์: เลิกทำตัวงี่เง่าปัญญาอ่อนสักที แล้วมึงต้องไปเคลียร์กับปรายให้ชัดเจนด้วย
ธัน: เคลียร์ไรวะ
ปรินซ์: ว่ามึงจะเอาไงกันแน่ไง มึงก็รู้ว่าปรายฟ้าชอบมึง
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ธัน: แล้วมันเกี่ยวไรกับมึงวะ
ปรินซ์: เพราะกูชอบปราย แต่ปรายชอบมึง ถ้ามึงไม่คิดอะไรก็บอกเขาไปดิ แต่ถ้า
มึงคิด กูจะได้ทำใจ ถ้ามึงโลเลอยู่แบบนี้ ไม่ใช่แค่ปรายนะเว้ยที่เจ็บ มึงจะ
เอาไงก็เอาให้ชัดดิวะ
ธัน: กูไม่ได้คิดอะไรกับปราย
ปรินซ์: มึงไม่คิด แล้วมึงจูบกับเขาทำไม
ธัน: เพราะกูจูบกับปรายไง ทำให้กูรู้ว่ากูไม่ได้ชอบผู้หญิงอะ
ส่วนเมษ เปิดตัวว่าเป็นกลุ่มชายรักชายกับรุ่นน้องที่มาแอบชอบเมษ และเคยคบกันอยู่พักหนึ่ง
ซึ่งก็คือขวัญ แม่ของธัน โดยขวัญเล่าให้ธันฟังว่า เมษสารภาพว่าตนเองเป็นชายรักชาย เธอไม่ได้โกรธ
อะไรเมษ และดีใจที่กล้าพูดตรง ๆ กับเธอ ซึ่งนั่นก็ทำให้ขวัญเข้าใจและยอมรับได้ที่ธันมาสารภาพว่า
เป็นชายรักชายกับเธอตามตรง แต่เมษเองก็ยังรู้สึกผิดกับขวัญมาโดยตลอด (เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุม
ผมครับ ตอนที่ 7 ช่วงที่ 1 นาทีที่ 11.30)
เมษ: ขวัญ เรื่องเราตอนนั้นน่ะ พี่ขอโทษนะ
ขวัญ: พี่ไม่ต้องขอโทษเลย ขวัญลืมมันไปหมดแล้วนะ ขวัญยกโทษให้พี่เมษแล้ว
เมษ: พี่ดีใจที่ได้ยินแบบนั้นนะ
ขวัญ: ขวัญก็ดีใจ ว่าอย่างน้อย ครั้งหนึ่งในชีวิตเราก็เคยมีช่วงเวลาที่ดีด้วยกัน

ภาพที่ 4.116 การเปิดตัวของตัวละครชายรักชายกับรุ่นน้องที่เคยคบ
แหล่งที่มา: เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ
ขณะที่เติร์ด (ทฤษฎีจีบเธอ) หลังจากเปิดตัวว่าตนเองชอบค่ายกับทู เพื่อนสนิทในกลุ่ม เติร์ดจึง
ถามทูว่ารับได้ไหมที่เขาเป็นกลุ่มชายรักชาย ซึ่งทูก็รับได้และไม่มีท่าทีรั งเกียจแต่อย่างใด (ทฤษฎีจีบ
เธอ ตอนที่ 2 ช่วงที่ 1 นาทีที่ 1.57)
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เติร์ด: แล้วมึงรับได้หรอ ที่กู...
ทู:
ได้ดวิ ะ มึงก็เพื่อนกู เอาจริง ๆ นะเว้ย กูก็พอรู้มาบ้างแล้วละ
แต่เพื่อนบางคนก็ระแคะระคายและสงสัยในพฤติกรรมของตัวละครชายรักชายจนเป็นฝ่ายถาม
ทำให้ตัวละครชายรักชายต้องยอมรับและเปิดตัวออกมาเอง อย่างเช่น พนาที่โดนเพื่อนสนิทอย่างบีม
และคิทถามว่าชอบวาโยหรือไม่ ซึ่งสุ ดท้ายเพื่อน ๆ ก็ยอมรับ ได้และไม่ได้ว่าอะไร (2 Moons the
Series เดือนเกี้ยวเดือน 2 ตอนที่ 4 ช่วงที่ 2 นาทีที่ 2.38)
บีม: กูจะถามมึงเป็นครั้งสุดท้ายจริง ๆ แล้วนะเว้ย แล้วมึงอะ บอกความจริงกูมา
เถอะ มึงชอบน้องวาโยใช่มะ
พนา: ใช่ กูชอบโย
คิท: ก็แค่เนี่ย อีกอย่างนะเว้ย ถึงแม้ว่ามึงจะชอบผู้ชาย ยังไงมึงก็เพื่อนพวกกู
พนา: ขอบใจนะเว้ย ที่เข้าใจกูอะ

ภาพที่ 4.117 ตัวละครชายรักชายที่เปิดตัวกับเพื่อนสนิท
แหล่งที่มา: ภาพซ้ายบน จาก SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง ; ภาพขวาบน จาก
เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ ; ภาพซ้ายล่าง จาก ทฤษฎีจีบเธอ ; ภาพขวาล่าง จาก
2 Moons the Series เดือนเกี้ยวเดือน 2
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หลังจากที่ตัวละครชายรักชายเปิดตัวกับกลุ่มเพื่อนแล้ว กลุ่มเพื่อน ๆ ก็สามารถยอมรับได้ และ
มักจะมีการแซวและหยอกล้อตัวละครชายรักชายกับคู่รัก

ภาพที่ 4.118 ตัวละครชายรักชายที่โดนกลุ่มเพื่อนแซวหลังจากเปิดตัว
แหล่งที่มา: ภาพซ้ายบน จาก ทฤษฎีจีบเธอ ; ภาพขวาบน จาก Make It Right the Series รักออก
เดิน ; ภาพซ้ายล่าง จาก อาตี๋ของผม ; ภาพขวาล่าง จาก บังเอิญรัก Love by Chance
3. คนในที่ทำงาน สถานที่ทำงานเป็นสถานที่ที่ กลุ่มชายรักชายมีระดับความสัมพันธ์หลาย
ระดับ ซึ่งกลุ่มชายรักชายมักจะเลือกเปิดตัวกับคนที่มีระดับความสัมพันธ์ดีและสนิทด้วย จนมีความ
ไว้ใจด้วยในระดับหนึ่ง ดังเช่นที่อาทิตย์ จาก SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง เลือก
เปิดตัวกับเอิร์ธ รุ่นพี่ในแผนกเดียวกันและคอยสอนงานให้แก่อาทิตย์ และหลังจากที่มีรูปอาทิตย์จูบกับ
ก้องภพที่ชายทะเลหลุดไปในกรุ๊ปไลน์บริษัท ทำให้อาทิตย์ตัดสินใจเปิดตัวกับทุกคนในบริษัทว่ากำลัง
คบหาดูใจกับก้องภพ ในงานเลี้ยงส่งเด็กฝึกงาน ซึ่งก็มีทั้งกลุ่มคนที่ รับได้ และนำเรื่องนี้ไปนินทาต่อ
(SOTUS S the Series ตอนที่ 12 ช่วงที่ 4 นาทีที่ 11.24)
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ภาพที่ 4.119 ตัวละครชายรักชายที่เปิดตัวกับที่ทำงาน
แหล่งที่มา: SOTUS S the Series
ส่วน น็อค (Together with Me อกหักมารักกับผม) เลือกเปิดตัวกับ วิทย์ หัวหน้างานของทั้งคู่
เนื่องจากวิทย์เองก็เป็นกลุ่มชายรักชายและเปิดตัวกับน็อคก่อน ด้วยการนำรูปของตนกับแฟนหนุ่ม
ออกมาให้ดู จึงทำให้ทั้งกรและน็อคเกิดความไว้ใจจนกล้าที่จะเปิดตัว (Together with Me the Next
Chapter ตอนที่ 2 ช่วงที่ 2 นาทีที่ 3.06)
วิทย์: คบกับกรมานานหรือยัง
น็อค: ก็ตั้งแต่...
วิทย์: ในฐานะแฟนนะ
น็อค: ก็ 2 -3 ปีแล้วอะครับพี่

ภาพที่ 4.120 ตัวละครชายรักชายที่เปิดตัวกับที่ทำงาน
แหล่งที่มา: Together with Me the Next Chapter
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4.3.6 ความคาดหวังในชีวิตและจุดจบของตัวละคร
เป็นการสรุปชีวิตของตัวละครชายรักชายแต่ละคน โดยความคาดหวังในชีวิตและจุดจบของตัว
ละครชายรักชายนั้นมีความแตกต่างกันออกไป แต่สิ่งที่เหมือนกันตัวละครชายรักชายในแต่ละเรื่อง
ล้วนแต่ได้อยู่คู่กันและดำรงสถานะเป็นคนรักกัน ซึ่งเป็นการชี้นำสังคมและแสดงให้เห็นว่าตัวละครชาย
รักชายก็ไม่แตกต่างจากคนรักต่างเพศที่มีความรักที่สมหวัง
ขณะเดียวกันก็เป็นการตอบโต้การตีตราของสังคมไทยที่มีต่อกลุ่มชายรักชายว่าเป็นพวกส่ำส่อน
ทางเพศ เปลี่ยนคู่นอนไปเรื่อย จนนำไปสู่การติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างโรคเอดส์ จนไปถึงการ
เกิดโศกนาฏกรรมความรัก (Peter A. Jackson และNerida M. Cook, 1998) อันเนื่องมาจากการ
นำเสนอข่าวและภาพลักษณ์ของกลุ่มชายรักชายในสื่อกระแสหลักในอดีต จนเป็นที่มาของวาทกรรม
“ไม่มีรักแท้ในหมู่ชายรักชาย” เพราะในความเป็นจริงแล้ว ชายรักชายก็ต้องการความรักและมีคู่ครอง
ไม่ต่างจากคนอื่น โดยรายละเอียดของความคาดหวังและจุดจบชองตัวละครชายรักชายมีดังตารางที่
4.1

ตารางที่ 4.14 ความคาดหวังและจุดจบของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย
Love Sick The Series รักวุ่น วัยรุ่นแสบ
ปุณณ์
โน่
เลิกกับแฟนผู้หญิงเพราะโดน เป็นแฟนกับปุณณ์อย่าง
ความคาดหวังในชีวิต
นอกใจ มาคบกับโน่อย่าง
เปิดเผย
และจุดจบของตัวละคร
เป็นทางการ เข้าใจพ่อมาก
ขึ้นและไม่โดนจับคลุมถุงชน

SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
อาทิตย์
ก้องภพ
เป็นพนักงานบริษัทแผนกฝ่าย เป็นแฟนกับอาทิตย์ ไม่ต้อง
จัดซื้อ กล้ายอมรับว่าตนเอง เหนื่อยคอยเดินตามอาทิตย์
กำลังคบหาดูใจกับก้องภพต่อ อยู่ฝ่ายเดียวอีกต่อไป
หน้าทุกคนในบริษัท กล้า
เปิดเผยตัวเองในพื้นที่
สาธารณะมากขึ้น
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ความคาดหวังในชีวิต
และจุดจบของตัวละคร

Make It Right the Series รักออกเดิน
ฟิวส์
ธีร์
เลิกกับแฟนผู้หญิง เพราะ
ได้เป็นแฟนกับฟิวส์ และ
โดนนอกใจ แล้วมาคบกับธีร์ เปิดตัวกับพี่สาวของฟิวส์
อย่างจริงจัง พี่สาวยอมรับใน กลายเป็นคู่รักเน็ตไอดอลที่มี
ความสัมพันธ์ของฟิวส์
คนติดตามจำนวนมาก
และธีร์ กลายเป็นคู่รักเน็ต
ไอดอลที่มีคนติดตามเป็น
จำนวนมาก

Kiss Me Again the Series จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง
พีท
เก้า
กลายเป็นคนตั้งใจเรียน เลิก ได้เป็นแฟนกับพีทคนที่ตนเอง
เจ้าชู้ และเป็นแฟนกับเก้า
แอบชอบ แต่ก็ยังไม่ได้รับการ
โดยที่พ่อก็ยอมรับ
เปิดตัวในฐานะแฟนกับพีท
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ความคาดหวังในชีวิต
และจุดจบของตัวละคร

Together with Me อกหักมารักกับผม
กร
น็อค
พ่อของกรยอมรับ และไม่กีด กรเลิกกับแฟนผู้หญิง เพราะ
กันยอมให้กรและน็อคค
โดนนอกใจและมาคบกับกร
บกันอย่างเป็นทางการ จนมี อย่างเป็นทางการ จนมีแฟน
แฟนคลับมากมาย และ
คลับมากมาย และ
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การ เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การ
งาน
งาน แต่ยังไม่เลิกนิสัยติดเกม
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พนา
วาโย
เป็นแฟนกับวาโยคนที่แอบ
เป็นแฟนกับพนาคนที่แอบ
ชอบมานานตั้งแต่สมัยมัธยม ชอบมานานตั้งแต่สมัยมัธยม
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อาตี๋ของผม

ความคาดหวังในชีวิต
และจุดจบของตัวละคร

บังเอิญรัก Love by Chance
ตี๋
หมอก
เอ้
พีท
เหมยและหมวดหมูยอมรับ เหมยและหมวดหมูยอมรับ
เอ้รู้ใจตนเอง และคบกับพีทใน พีทได้เป็นแฟนกับเอ้ คนที่เขา
และไม่กีดกันความสัมพันธ์ และไม่กีดกันความสัมพันธ์
สถานะแฟน
แอบชอบมาตั้งแต่แรกเจอและ
ของตี๋และหมอก ทำให้ตี๋และ ของตี๋และหมอก ทำให้ตี๋และ
ยกย่องให้เป็นฮีโร่ของเขา โดย
หมอกสามารถเปิดเผยได้ว่า หมอกสามารถเปิดเผยได้ว่าทั้ง
ที่แม่ก็ยอมรับ อีกทั้งแฟนเก่า
ทั้งคู่เป็นแฟนกัน อยู่ด้วยกัน คู่เป็นแฟนกัน อยู่ด้วยกัน
ที่คอยตามรังควานก็หายไป
อย่างมีความสุข โดยที่ตี๋และ อย่างมีความสุข โดยที่ตี๋และ
ด้วย
หมอกไปเรียนต่อด้วยกันที่ หมอกไปเรียนต่อด้วยกันที่
ต่างประเทศ
ต่างประเทศ
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ความคาดหวังในชีวิต
และจุดจบของตัวละคร

เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ
ธัน
เมษ
ช่วยให้เมษรู้ว่าตนเองเป็น
รับรู้ว่าตนเองเป็นใคร มาจาก
ใคร มาจากไหน มีสาเหตุ
ไหน สาเหตุการเสียชีวิตคือ
การเสียชีวิตคืออะไร ได้
อะไร มีคนมาไหว้ที่สุสาน และ
สำเร็จ และได้อยู่กับเมษไป ได้ใช้ขีวิตอยู่กับธันคนที่เขารัก
ตลอด

ทฤษฎีจีบเธอ
ค่าย
เลิกเจ้าชู้ เอาชนะใจเติร์ดได้
สำเร็จ จนได้เป็นแฟนกับเติร์ด
เมื่อเรียนจบได้เปิดบริษัทโปร
ดักชั่น ร่วมกับเพื่อน ๆ แก๊งค์
โหด ชื่อว่า “โหด โปรดักชั่น”
และสามารถคว้ารางวัล
โฆษณาระดับโลกได้สำเร็จ

เติร์ด
เป็นแฟนกับค่าย คนที่เขา
แอบชอบมาตลอด เมื่อเรียน
จบเปิดบริษัทโปรดักชั่น
ร่วมกับเพื่อน ๆ แก๊งค์โหด ชื่อ
ว่า “โหด โปรดักชั่น” และ
สามารถคว้ารางวัลโฆษณา
ระดับโลกได้สำเร็จ
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จากตารางที่ 4.14 พบว่า ตัวละครชายรักชายมีความคาดหวังที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับคน
ที่ตนเองรัก และได้รับ การยอมรับ จากสถาบั นต่าง ๆ ในสั งคม ทั้งครอบครัว สถาบันการศึกษา ที่
ทำงาน โดยตอนจบของซีรีส์วายในแต่ละเรื่องมีดังนี้
1. Love Sick The Series รั ก วุ่ น วั ย รุ่ น แสบ ปุ ณ ณ์ เลิ ก กั บ แฟนผู้ ห ญิ งของตน
เนื่ องจากจั บได้ว่านอกใจ ไปคบกับชายคนอื่น ซึ่งปุณ ณ์ก็ยอมรับว่าตนเองก็นอกใจไปให้โน่เช่นกัน
ส่วนโน่ก็ได้ยอมรับกับผู้หญิงที่มาแอบชอบตนว่าชอบปุณณ์และตกลงว่าจะเป็นเพื่อนกัน ท้ายสุดปุณณ์
และโน่ ได้เผยความในใจที่ทั้งคู่มีให้กัน และกลายเป็นแฟนกัน ซึ่งพ่อของปุณณ์ก็เลิกจับคู่ผู้กับปุณณ์
ด้วยเช่นกัน

ภาพที่ 4.121 ตอนจบของ Love Sick The Series รักวุ่น วัยรุ่นแสบ
แหล่งที่มา: Love Sick The Series รักวุ่น วัยรุ่นแสบ
2. SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง อาทิตย์กล้าเปิดตัวว่ากำลังคบ
หาดูใจกับก้องภพในงานเลี้ยงส่งเด็กฝึกงาน ซึ่งก็มีทั้งคนยอมรับ ให้กำลังใจ และ ติฉินนินทา แต่ทั้งคู่ก็
ไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านั้น แต่สิ่งเหล่านี้กลับช่วยให้ทั้งคู่เข้าใจกันมากขึ้น และพร้อมที่จะเผชิญ
ทุกปัญหาไปด้วยกัน ไม่มีใครต้องเป็นฝ่ายตามใครอีกต่อไป

ภาพที่ 4.122 ตอนจบของ SOTUS S the Series
แหล่งที่มา: SOTUS S the Series
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3. Make It Right the Series รั ก ออกเดิ น ฟิ ว ส์ เ ลิ ก กั บ แฟนผู้ ห ญิ งของตน
เนื่องจากกจับได้ว่าแฟนนอกใจไปคบกับคนอื่น โดยโกหกฟิวส์ว่าเป็นแค่พี่ชาย ส่วนธีร์ก็บอกปฏิเสธกับ
เพื่ อ นที่ ม าจี บ สุ ด ท้ า ยทั้ ง คู่ ก็ เปิ ด เผยความในใจและตกลงคบหากั น เปิ ด ตั ว ในโลกออนไลน์ จน
กลายเป็นคู่รักเน็ตไอดอลที่มีคนติดตามเป็นจำนวนมาก และพี่สาวของฟิวส์ก็ยอมรับในความรักของทั้ง
คู่ได้

ภาพที่ 4.123 ตอนจบของ Make It Right the Series รักออกเดิน
แหล่งที่มา: Make It Right the Series รักออกเดิน
4. Kiss Me Again the Series จู บ ให้ ได้ ถ้า นายแน่ จริ ง พี ท เลิ กกั บ ผู้ ห ญิ งทุ ก คน
และมาคบกับเก้าแบบจริงจังแค่เพียงคนเดียว โดยที่พ่อของพีทก็รับรู้และยอมรับ แต่กลุ่มเพื่อนและ
บ้ านของเก้ายั งไม่มีใครรู้ ความสัมพั นธ์ของทั้ งคู่จึงยังคงเป็นความลับ ต่อไป แม้ว่าเพื่อน ๆ จะเริ่ ม
ระแคะระคายแล้วก็ตาม

ภาพที่ 4.124 ตอนจบของ Kiss Me Again the Series จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง
แหล่งที่มา: Kiss Me Again the Series จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง
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5. Together with Me อกหักมารักกับผม น็อคเลิกกับแฟนสาวของตน เนื่องจาก
จับได้ว่าโดนนอกใจ และเธออยู๋เบื้องหลังเหตุการณ์ไม่ดีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับกร น็อคและเพื่อน ๆ ส่วน
พ่อของกรก็สามารถยอมรับในความสัมพันธ์ของทั้งคู่ได้ และเป็นคู่รักที่เปิดเผยต่อสาธารณชนมีคน
ติดตามเป็นจำนวนมาก (Together with Me the Next Chapter ตอนที่ 11 ช่วงที่ 5 นาทีที่ 0.28)
กร: พ่อครับ ผมขอโทษนะครับ ที่พูดจาไม่ดีกับพ่อ แต่เรื่องไอ้น็อค ยังไงผมก็
เปลี่ยนไม่ได้ ผมรักไอ้น็อคมันจริง ๆ นะครับพ่อ
พ่อ: ฉันไม่เชื่อในความรักของพวกแก แต่ถ้าจะให้เชื่อ มันก็เป็นหน้าที่ของพวก
แก ที่จะทำให้ฉันเห็นเอง

ภาพที่ 4.125 ตอนจบของ Together with Me the Next Chapter
แหล่งที่มา: Together with Me อกหักมารักกับผม
6. อาตี๋ของผม พ่อ แม่ และครอบครัวของทั้งตี๋และหมอก ยอมรับในความสัมพันธ์
ของทั้งคู่ได้ และไม่กีดกันทั้งคู่อีกต่อไป เนื่องจากหมอกและตี๋ถูกรถชนจากการที่ทั้งคู่พยายามมาหากัน
โดยก่อนที่ตี๋และหมอกได้ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ทั้งสองบ้านได้ทำพิธี
ยกน้ำชา และอวยพรให้แก่ทั้งคู่

ภาพที่ 4.126 ตอนจบของ อาตี๋ของผม
แหล่งที่มา: อาตี๋ของผม
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7. บังเอิญรัก Love by Chance แฟนเก่าพีทไม่ตามมาราวีอีก เอ้และพีทตกลงคบ
กันเป็นแฟน อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข และอยู่ภายใต้สายตาของแม่พีท โดยฉากจบเป็นเอ้และพีทวิดี
โอคอลหากัน ระหว่างที่เอ้ไปเที่ยวกับเพื่อนที่ทะเล แต่ทางภาพแสดงให้เห็นว่าทั้งคู่มาอยู่ด้วยกัน

ภาพที่ 4.127 ตอนจบของ บังเอิญรัก Love by Chance
แหล่งที่มา: บังเอิญรัก Love by Chance
8. เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ ธันช่วยให้เมษได้รู้ว่าตนเองเป็นใคร มาจากไหน
และเสียชีวิตได้อย่างไร ส่งผลให้มีญาติ ๆ และขวัญมาไหว้เชงเม้งที่หลุมเมษ ขณะเดียวกัน เมษก็ได้ขอ
โทษขวัญ แม่ของธัน ที่ในอดีตเมษได้เคยบอกเลิกขวัญ แต่อย่างไรก็ตาม เมษก็ไม่ได้ไปเกิดใหม่ และ
ยังคงใช้ชีวิตอยู่กับธันอย่างมี ความสุข โดยที่แม่และเพื่อน ๆ ของธันรับรู้และยอมรับในความสัมพันธ์
ของทั้งคู่

ภาพที่ 4.128 ตอนจบของ เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ
แหล่งที่มา: เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ
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9. ทฤษฎีจีบเธอ ค่ายรู้สึกผิดกับสิ่งที่ได้ทำลงไปกับเติร์ด และสามารถตามจีบเติร์ดจน
สำเร็จ ทั้งคู่ตกลงเป็นแฟนกัน ท่ามกลางความยินดีของเพื่อน ๆ หลังจากที่เรียนจบทั้งคู่ได้เปิดโปร
ดักชั่น เฮาส์ร่วมกับเพื่อนและได้รับรางวัลจากสถาบันต่างประเทศ นอกจากนี้เติร์ดและค่ายได้กลับมา
เปิดเพจรีวิวหนังอีกครั้ง

ภาพที่ 4.129 ตอนจบของทฤษฎีจีบเธอ
แหล่งที่มา: ทฤษฎีจีบเธอ
10. 2 Moons the Series เดื อ นเกี้ ย วเดื อ น 2 วาโยได้ค บหาดู ใจกั บ พนา โดยที่
เพื่อน ๆ ของคู่รับรู้และยินดีในความสัมพันธ์นี้ แต่ก็ได้ทิ้งปมเอาไว้ต่อในซีซั่นต่อไป คือ รูปวาโยขณะ
นอนหลับและมีรอยแดงที่คอ ถูกติดเอาไว้ทั่วมหาวิทยาลัย โดยพนาได้เข้าไปทำร้ายตัวการที่ปล่อยรูป
และให้เพื่อน ๆ ช่วยกันเอารูปออกไป แต่ปัญหาก็คือพ่อของวาโยได้รับรู้เรื่องนี้แล้ว

ภาพที่ 4.130 ตอนจบของ 2 Moons the Series เดือนเกี้ยวเดือน 2
แหล่งที่มา: 2 Moons the Series เดือนเกี้ยวเดือน 2
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จะเห็ น ได้ ว่ า ซี รี ส์ ว ายทุ ก เรื่ อ งได้ เ ลื อ กที่ จ ะนำเสน จุ ด จบของตั ว ละครในเชิ ง ที่ จ บแบบ
สุขนาฏกรรม (happy ending) ตามขนบธรรมเนียมละครไทย โดยส่วนมากความสุขนี้มักจะเริ่มมา
ตั้งแต่การกล้ายอมรับในตัวเอง การเปิดตัวกับคนในครอบครัวและคนรอบข้าง ตลอดจนได้เป็นคู่รักกับ
ตัว ละครอื่ น ตามที่ ค าดหวังของตั ว ละคร ซึ่ งนั่ น แสดงให้ เห็ น ว่าตั ว ละครชายรักชายไม่ ได้ มี ความ
แตกต่างจากตัวละครอื่น หรือ คนรักต่างเพศแต่อย่างใด ที่เพียงต้องการแค่การเป็นที่ยอมรับ ต้องการ
ความรักตามสมควร
ซึ่งในตอนจบของซีรีส์วายทั้ง 10 เรื่องมีด้วยกัน 6 เรื่องที่มีฉากสุดท้ายเป็นฉากจูบ คือ SOTUS
The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง Make It Right the Series รักออกเดิน Together with Me
อกหักมารักกับผม อาตี๋ของผม และ ทฤษฎีจีบเธอ
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จากการวิเคราะห์ตัวบทที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้สามารถสรุปภาพรวมของคุณลักษณะทาง
จิตวิทยาของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายได้ดังนี้
ตารางที่ 4.15 สรุปภาพรวมของคุณลักษณะทางจิตวิทยาของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย
คุณลักษณะทาง
ภาพรวมของตัวละคร
การให้ความหมาย
จิตวิทยาของตัวละคร
ครอบครัว ความเชื่อและศาสนาเป็น ภู มิ ห ลั งของตั ว ละครชายรัก ชาย
1) ภูมิหลังตัวละคร
อีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการยอมรับ ล้วนมีอิทธิพฃต่อการแสดงอออก
และทัศนคติต่อกลุ่มชายรักชาย
การยอมรั บ และทั ศ นคติ ต่ อ กลุ่ ม
ชายรักชาย
2) สาเหตุ ข องการเป็ น มีด้ว ยกัน หลากหลายสาเหตุทั้ งจาก ก ารเป็ น ก ลุ่ ม ช าย รั ก ช าย นั้ น
การเลี้ ย งดู ข องครอบครั ว การอยู่ สามารถเกิ ด ขึ้ น ได้ ห ลากหลาย
กลุ่มชายรักชาย
ใกล้ชิดกับเพศเดียวกัน และเกิดขึ้น สาเหตุ โดยที่ อาจจะมีปัจจัยจาก
เองตามธรรมชาติ
การเลี้ยงดูครอบครัว หรือเป็นไป
เองตามธรรมชาติก็ได้ ซึ่งแต่ละคน
ก็มีส าเหตุไม่เหมือนกัน ดังนั้น จึง
ไม่สามารถสรุปได้ว่าสาเหตุใดเป็น
ปัจจัยหลัก
3) ค ว าม สั บ ส น แ ล ะ ความสั บสนมักเกิด ขึ้นจากการที่ ไม่ ตัวละครชายรักชายมีความสับสน
ความทุกข์จากการเป็ น มั่ น ใจในความรู้ สึ ก ของตนที่ มี ต่ อ และความทุ ก ข์ เนื่ อ งจาก รู้ตั ว ว่ า
ผู้ ช ายอี ก คน ส่ ว นความทุ ก ข์ นั้ น มี ตนเองกำลังจะละเมิดบรรทัดฐาน
กลุ่มชายรักชาย
ด้วยกันหลากหลายรูปแบบ
ของสั งคมด้ ว ยการไปชอบผู้ ช าย
ด้วยกันเอง และคาดได้ว่าอาจจะ
เกิ ด สิ่ งที่ ไม่ ดี กั บ ตั น เอง ซึ่ ง ความ
ทุกข์ที่เกิดขึ้นก็มีความหลากหลาย
แ ต ก ต่ างกั น อ อ ก ไป ทั้ งจ า ก
ความรู้สึ ก ของตนเอง หรือสั งคม
ไม่ยอมรับ
4) การยอมรับตนเอง ขั้นตอนการยอมรับตนเองจะเกิิดขึ้น กลุ่มชายรัก ชายยอมรับตนเองว่า
เฉพาะกั บ ตั ว ละครที่ มี ค วามสั บ สน เป็นกลุ่มชายรักชาย เป็นการรับรู้
เท่ า นั้ น ส่ ว นตั ว ละครที่ ย อมรั บ ว่ า เข้าใจ และพั ฒ นาอัตลั กษณ์ ท าง
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ตนเองเป็นกลุ่มชายรักชายตั้งแต่ต้น เพ ศ ข อ งต น เอ ง ซึ่ งมั ก จะ ให้
จะถูกข้ามในขั้นตอนนี้
ความหมายทางบวกแก่อัตลักษณ์
ท างเพ ศ ขอ งต น เองด้ วย แ ต่
ข ณ ะ เดี ย ว กั น ก็ ส า ม า ร ถ มี
ความรู้ สึ ก ทางลบกั บ ตนเอง ใน
กรณี ที่ สั งคมยังไม่ ให้ ก ารยอมรั บ
จะกีดกันว่าเป็น “คนผิดปกติ”
5) การเปิดเผยตนเอง ตั ว ละครสามารถเปิ ด เผยตนเองว่ า การเปิ ด เผยตนเองเป็ น ขั้ น ตอน
เป็ น กลุ่ ม ชายรั ก ชายและทุ ก คนที่ หนึ่งที่ส ำคัญ มากของกลุ่มชายรัก
เปิดตัวด้วยสามารถยอมรับได้
ชาย ซึ่งไม่ใช่ทุ กคนที่ จะสามารถ
เปิดเผยกับบุคคลรอบข้างได้ ต้อง
ขึ้ น อยู่ กั บ ความไว้ ว างใจ ความ
สบายใจ และทัศนคติที่มีต่อกลุ่ ม
ชายรักชายของคนที่จะเปิดตัวด้วย
จึงแตกต่างจากในซีรีส์วายที่ทุกคน
สามารถเปิดเผยตนเองได้
6) ค วามค าดห วั ง ใน ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายมีจุด กลุ่มชายรักชายมีความต้องการที่
ชี วิ ต และจุ บ จบของตั ว จบแบบสุ ข นาฏกรรม ทุ ก เรื่ อ งสุ ข จะมี ชี วิ ต คู่ มี ค วามรั ก ยื น ยาวไม่
สมหวัง
แตกต่ า งจากบุ ค คลทั่ วไป ซึ่ ง
ละคร
แตกต่ างตอบโต้ ก ารประทั บ ตรา
ของสังคมที่มองว่าไม่มีรักแท้ในหมู่
ชายรักชาย
อย่างไรก็ตามเมื่อนำเอาคุณลักษณะส่วนบุคคลของตัวละครชายรักชาย ได้แก่ ลักษณะทาง
กายภาพ รูปร่างหน้าตา บทบาททางเพศและรสนิยมทางเพศ มาผนวกกับพฤติกรรมการแสดงออก
ของตั ว ละครชายรั ก ชาย พบว่ า ตั ว ละครพระเอกและนายเอกนั้ น จะมี ค วามแตกต่ างกั น อยู่ จน
กลายเป็นการสร้างภาพเหมารวมให้แก่ตัวละครดังกล่าวดังนี้
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1. ตัวละครพระเอก ทำหน้าที่เป็นฝ่ายรุก มักจะมีรูปร่างสูง ใหญ่ มีความ
เป็นชายสูง ซึ่งมักจะแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ 1) กลุ่มที่เสียงดัง โผงผาง ไม่ยอมคน พร้อมมีเรื่อง
ทะเลาะวิวาทได้ทุกเมื่อ 2) กลุ่มที่มีเป็นคนสุภาพ เงียบขรึม แต่ทั้ง 2 ประเภทก็เป็นคนอบอุ่น เป็นที่พึี่ง
ของคนอื่นได้ มีความเป็นผู้นำ สามารถปกป้องคนรักได้ และในบางตัวละครจะมีนิสัยเจ้าชู้ เสือผู้หญิง
นอกจากนี้ยังมักจะมีลักษณะในอุดมคติ เป็นคนดังของโรงเรียน หรือมีฐานะร่ำรวย
2. ตัวละครนายเอก ทำหน้าที่เป็นฝ่ายรับ มีลักษณะคล้ายผู้หญิง ผิวขาว
ตัวเล็ก ตัวบาง แก้มแดง ปากแดง ผิวพรรณดี มีนิสัยอ่อนโยน ร้องไห้ง่าย ชอบคิดไปเอง ช่างเพ้อฝัน
อารมณ์อ่อนไหวง่าย อ่อนต่อโลก ขี้อาย มีตัวละครอื่นมารุมชอบ
แต่ ส ำหรั บ ตั ว ละครชายรั ก ชายจากเรื่ อ ง บั งเอิ ญ รั ก Love by Chance นั้ น มี รู ป ลั ก ษณ์
ภายนอกที่แตกต่างจากซีรีส์เรื่องอื่น คือ เอ้ ที่เป็นพระเอก กลับมีตัวเล็กกว่า พีท ที่เป็นนายเอก แต่
ลั กษณะนิ สั ย พฤติกรรมการแสดงออกยั งเป็ นไปตามแบบเหมารวม โดยผู้ ป ระพั น ธ์ต้อ งสื่ อ ถึงว่า
รูปลักษณะไม่สำคัญที่สำคัญจิตใจของคนเรา ถ้ามีรูปร่างหน้าตาไม่ดี แต่จิตใจดี มันก็เป็นเสน่ห์ได้

ภาพที่ 4.131 ตัวละครชายรักชายจากบังเอิญรักที่มีลักษณะแตกต่างซีรีส์วายเรื่องอื่น
แหล่งที่มา: บังเอิญรัก Love by Chance
แม้ว่าตัวละครนายเอกจะมีความเป็นหญิงสูงกว่า แต่ก็ไม่มีตัวละครตัวใดที่มีการแสดงออก
เหมือนผู้หญิงอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายที่เหมือนกับวัยรุ่นชายทั่วไป ไม่ได้มีการแต่งหน้า
หรือ ใส่เครื่องประดับผู้หญิง ท่าทางการแสดงออก ก็ไม่มีการแสดงถึงท่าทาง “ตุ้งติ้ง” หรือ “ออก
สาว” มากนัก ตัวละครนายเอกนั้นถูกฉาบเคลือบทับเอาไว้ด้วยความเป็นชาย

บทที่ 5
ผลการวิเคราะห์ความเห็นของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ
ที่มีต่อตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย
นอกจากการวิเคราะห์ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายที่เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้พบว่าตัวตนของ
ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายถูกสร้างขึ้นอย่างไร ผู้วิจัยยังได้ทำการศึกษาการตีความ และความเห็น
ของผู้ชมซีรีส์วายที่เป็นกลุ่มชายรักชายจำนวน 15 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างแต่ละคนมีคุณสมบัติที่อาจจะมี
ความแตกต่างกันออกไป ทั้งอายุ อาชีพ ประสบการณ์ชีวิต สังคม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นจริงที่
หลากหลาย (Diversity) ของตัว ตนกลุ่ มชายรักชายในสั งคมไทย ที่ มีมากมายจนไม่ส ามารถจำกัด
ออกมาเป็ น ภาพตายตั ว ดั ง ที่ สั ง คมรั บ รู้ แ ละเข้ า ใจ โดยในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ใช้ ตั ว อั ก ษร
ภาษาอังกฤษมาเป็นนามแฝงในการใช้แทนชื่อของผู้ให้สัมภาษณ์ ดังนี้
ตารางที่ 5.1 รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของกลุ่มชายรักชายที่อนุญาตให้สัมภาษณ์
ชื่อ
อายุ
อาชีพ
ลักษณะภายนอก
(นามสมมติ)
คุณ A
25 ปี
สถาปนิก
ผิวสองสี รูปร่างสมส่วน สูง ผมสั้น ไว้หนวด
คุณ B
28 ปี
ข้าราชการครู
ผิวเหลือง ผอม ผมหยักศก
คุณ C
23 ปี
นายธนาคาร
ตัวเล็ก ลีน ผิวขาว ตัดผมสั้น
คุณ D
26 ปี พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ผิวเหลือง ใส่แว่น ผมยาว
คุณ E
23 ปี พนักงานบริษัทเอกชน
ผิวเหลือง สูง สมส่วน ผมปรกหน้า
คุณ F
29 ปี พนักงานบริษัทเอกชน
ตัวสูง ผมหยักศก ผิวสองสี
คุณ G
29 ปี พนักงานบริษัทเอกชน รูปร่างใหญ่ ตัวสูง ผิวแทน ผมหยักศก มีขน
คุณ H
26 ปี นักศึกษาปริญญาโท
ใส่แว่น ผิวขาว รูปร่างสมส่วน
คุณ I
26 ปี
ข้าราชการครู
รูปร่างผอม บาง ผิวเหลือง
คุณ J
26 ปี เจ้าของธุรกิจส่วนตัว
ผิวขาว ผมยาว ลักษณะคล้ายผู้หญิง
คุณ K
26 ปี เจ้าของธุรกิจส่วนตัว
รูปร่างสูงใหญ่ ผิวสองสี
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ชื่อ
(นามสมมติ)
คุณ L
คุณ M
คุณ N
คุณ O

อายุ

อาชีพ

27 ปี
แพทย์
26 ปี
ผู้สื่อข่าว
28 ปี
ผู้จัดการโรงแรม
30 ปี พนักงานบริษัทเอกชน

ลักษณะภายนอก
ผิวขาว รูปร่างใหญ่
ผิวสองสี ใส่แว่น รูปร่างสมส่วน
ผิวขาว คิ้วเข้ม หุ่นหมี มีขน
มีหนวด ใส่แว่น ผิวสองสี

จากตารางที่ 5.1 จะเห็นว่ากลุ่มชายรักชายมีลักษณะทางประชากรศาสตร์และประสบการณ์
ที่ แ ตกต่ างกั น ออกไป ซึ่ งในโลกแห่ งความเป็ น จริง (Reality World) กลุ่ ม ชายรั ก ชายนั้ น มี ค วาม
แตกต่างและหลากหลายกันเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจจะมีความคล้ายคลึงหรือใกล้เคียง ตลอดจนมีความ
แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย
จากข้อมูลในตารางข้างต้น สามารถสรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างของผู้ชมชายรักชายที่
ให้สัมภาษณ์ได้ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 26.5 ปี ซึ่งใกล้เคียงกับอายุของตัวละครชายรักชาย
ในซีรีส์วาย มีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังพบว่ารูปร่าง หน้าตา ส่วนสูง น้ำหนัก
และบุ คลิ กลั ก ษณะ แต่ กลุ่ ม ตัว อย่ างนี้ ก็ เป็ นเพี ยงเศษเสี้ ย วหนึ่ งที่ พ บเห็ น ได้ในกลุ่ ม ชายรัก ชายใน
สังคมไทย
ต่อมาผู้วิจัยยังได้ทำการสัมภาษณ์ถึงความเห็นของผู้ชมที่เป็นกลุ่มชายรักชายที่มีต่อตัวละคร
ในซีรีส์วายทั้ง 20 ตัวละคร ด้วยการแสดงความคิดเห็นพร้อมยกเหตุผลและตัวอย่างในซีรีส์วายเช่น
บทพูด หรือฉากต่าง ๆ มาประกอบ โดยหั วข้อที่ใช้ในการสั มภาษณ์ ผู้ช มนี้เป็นหั ว ข้อเดียวกับการ
วิเคราะห์ตัวละครชายรักชายรักในข้างต้น ซึ่งแยกออกเป็น 3 หัวข้อใหญ่ ได้แก่ 1) ลักษณะส่วนบุคคล
ของตัวละครชายรักชาย 2) พฤติกรรมการแสดงออกของตัวละคร 3) คุณลักษณะทางจิตวิทยาของตัว
ละคร
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5.1 ลักษณะส่วนบุคคลของตัวละครชายรักชาย
ลักษณะส่วนบุคคลของตัวละครชายรักชาย คือข้อมูลเบื้องต้นที่จะทำให้ผู้ชมได้รับรู้และรู้จักว่า
ตัวละครชายรักชายในแต่ละตัวมีลักษณะ รูปร่าง และคุณสมบัติทางด้านประชากรศาสตร์เป็นอย่างไร
และผู้ ช มที่เป็ น กลุ่ มชายรักชายมีการตีความ ให้ ความเห็ นต่อภาพของตัว ละครชายรักชายเหล่ านี้
อย่างไร โดยผู้วิจัยได้จำแนกองค์ประกอบของลักษณะส่วนบุคคลของตัวละครชายรักชายออกเป็น 7
ส่วน ดังนี้ 1) อายุ 2) อาชีพ 3) ระดับฐานะทางสังคม 4) ที่พักอาศัยและภูมิลำเนา 5) ลักษณะทาง
กายภาพ รูปร่างหน้าตา 6) บทบาททางเพศและรสนิยมทางเพศ 7) การแต่งกาย โดยในแต่ละประเด็น
มีรายละเอียดดังนี้
5.1.1 อายุ………………………………….
จากการสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-depth Interview) ผู้ ให้ ข้ อ มู ล สำคั ญ จำนวน 15 คน
พบว่า ข้อคิดเห็นที่มีต่อประเด็นทางด้านอายุของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย ได้ดังตารางที่ 5.2
ดังนี้
ตารางที่ 5.2 การให้ความเห็นของผู้ให้ข้อมูลสำคัญในประเด็นด้านอายุของตัวละครชายรักชายในซีรีส์
วาย
ชื่อ
การให้ความเห็น
การให้ความหมาย
คุณ A อยู่ในช่วงวัยเรียน เพราะเป็นช่วง ตั ว ละครชายรัก ชายในซี รี ส์ ว ายทั้ ง หมดอยู่ ในวั ย
วัยเดียวกับคนแต่งนิยายและคนดู เรียน เพราะเป็ นช่ ว งวัย เดี ยวกั บ ผู้ แ ต่งนิ ยายและ
ผู้ชม
คุณ B อยู่ในวัยเรียนเป็นหลัก เพราะเป็น ตั ว ละครชายรัก ชายในซี รี ส์ ว ายทั้ ง หมดอยู่ ในวั ย
ช่วงวัยที่กำลังค้นหาตัวตน
เรียน เพราะเป็ นช่ ว งวัย เดี ยวกั บ ผู้ แ ต่งนิ ยายและ
ผู้ชม
คุณ C เจาะจงไปที่วัยเรียน เพราะมันตรง ตั ว ละครชายรัก ชายในซี รี ส์ ว ายทั้ ง หมดอยู่ ในวั ย
กับกลุ่มคนดู
เรียน เพราะเป็ นช่ ว งวัย เดี ยวกั บ ผู้ แ ต่งนิ ยายและ
ผู้ชม
คุณ D วัย รุ่น วัย เรีย น เพราะมันตรงกับ ตั ว ละครชายรัก ชายในซี รี ส์ ว ายทั้ ง หมดอยู่ ในวั ย
กลุ่มคนดู ทำให้คนอิน
เรียน เพราะเป็ นช่ ว งวัย เดี ยวกั บ ผู้ แ ต่งนิ ยายและ
ผู้ชม
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ชื่อ
การให้ความเห็น
การให้ความหมาย
คุณ E วัยเรียน วัยรุ่น เพราะมันใกล้เคียง ตั ว ละครชายรัก ชายในซี รี ส์ ว ายทั้ ง หมดอยู่ ในวั ย
กับคนดู
เรียน เพราะเป็ นช่ ว งวัย เดี ยวกั บ ผู้ แ ต่งนิ ยายและ
ผู้ชม
คุณ F วัยเรียน ม.ปลาย - มหาลัย เพราะ ตั ว ละครชายรัก ชายในซี รี ส์ ว ายทั้ ง หมดอยู่ ในวั ย
เป็นช่วงวัยกำลังค้นหาตัวตน
เรียน เพราะเป็นช่วงวัยที่กำลังค้นหาตัวตน
คุณ G วัยเรียน เพราะเป็นช่วงชีวิตมีการ ตั ว ละครชายรัก ชายในซี รี ส์ ว ายทั้ ง หมดอยู่ ในวั ย
เปลี่ยนแปลง กำลังค้นหาตัวตน
เรียน เพราะเป็นช่วงวัยที่กำลังค้นหาตัวตน
คุณ H วัยเรียน เพราะกลุ่มคนดูก็เป็นช่วง ตั ว ละครชายรัก ชายในซี รี ส์ ว ายทั้ ง หมดอยู่ ในวั ย
วัยนี้
เรียน เพราะเป็ นช่ ว งวัย เดี ยวกั บ ผู้ แ ต่งนิ ยายและ
ผู้ชม
คุณ I วั ย เรี ย น เพราะเป็ น วั ย ที่ ก ำลั ง ตั ว ละครชายรัก ชายในซี รี ส์ ว ายทั้ ง หมดอยู่ ในวั ย
ค้นหาตัวตน
เรียน เพราะเป็นช่วงวัยที่กำลังค้นหาตัวตน
คุณ J วั ย เรี ย น เป็ น วั ย ที่ ก ำลั ง ค้ น หา ตั ว ละครชายรัก ชายในซี รี ส์ ว ายทั้ ง หมดอยู่ ในวั ย
ตัวตน อยากรู้อยากลอง
เรียน เพราะเป็นช่วงวัยที่กำลังค้นหาตัวตน
คุณ K วัยเรียน เพราะตรงกับกลุ่มคนแต่ง ตั ว ละครชายรัก ชายในซี รี ส์ ว ายทั้ ง หมดอยู่ ในวั ย
นิยาย และคนดู
เรียน เพราะเป็ นช่ ว งวัย เดี ยวกั บ ผู้ แ ต่งนิ ยายและ
ผู้ชม
คุณ L วั ย มั ธ ยม เป็ น วั ย ที่ ทุ ก คนผ่ า น ตั ว ละครชายรัก ชายในซี รี ส์ ว ายทั้ ง หมดอยู่ ในวั ย
มาแล้ว
เรียน ซึ่งเป็นวัยที่ทุกคนเคยมีประสบการณ์ร่วมกัน
คุณ M วัยเรียน เพราะเป็นช่วงวัยเดียวกับ ตั ว ละครชายรัก ชายในซี รี ส์ ว ายทั้ ง หมดอยู่ ในวั ย
กลุ่มคนดู
เรียน เพราะเป็ นช่ ว งวัย เดี ยวกั บ ผู้ แ ต่งนิ ยายและ
ผู้ชม
คุณ N วัย เรี ย น เพราะเป็ น วัย ที่ ทุ ก คนมี ตั ว ละครชายรัก ชายในซี รี ส์ ว ายทั้ ง หมดอยู่ ในวั ย
ประสบการณ์ร่วม
เรียน ซึ่งเป็นวัยที่ทุกคนเคยมีประสบการณ์ร่วมกัน
คุณ O วัยเรียน เพราะเป็นช่วงวัยเดียวกับ ตั ว ละครชายรัก ชายในซี รี ส์ ว ายทั้ ง หมดอยู่ ในวั ย
กลุ่มคนดู
เรียน เพราะเป็นวัยเดียวกับกลุ่มผู้ชม
จากตารางที่ 5.2 จะเห็ น ได้ ว่ าผู้ ให้ ข้ อ มู ล สำคั ญ ทั้ ง 15 คน ได้ ให้ ค วามเห็ น ไปใน
ทิศทางเดียวกันอย่างเป็นเอกฉันท์ คือ ช่วงอายุของตัวละครชายรักชายในนั้นจะกระจุกตัวอยู่ในช่วงวัย
เรียน คือ เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย และ นิสิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย

325
แต่สำหรับวัตถุประสงค์ที่ต้องทำให้ตัวละครชายรักชายนั้นอยู่ในช่วงวั ยเรียนนั้น ได้
ให้ความเห็นที่แตกต่างกันออกไป โดยสามารถจำแนกออกมาได้ ดังนี้
1) เป็นวัยที่มีความใกล้เคียงกับกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย ผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้ให้
ความเห็นว่าช่วงวัยเรียน เป็นช่วงวัยเดียวกันกับกลุ่มผู้ชมและผู้แต่งนิยาย ดังนั้นการนำเสนอเรื่องราว
ในวั ย เรี ย นนี้ จึ ง เป็ น เรื่ อ งที่ ใ กล้ ตั ว ผู้ แ ต่ ง สามารถหยิ บ เรื่ อ งราวในชี วิ ต ประจำวั น ของตน และ
ประสบการณ์ที่เคยเจอมาแต่งได้ง่าย ขณะเดียวกันกลุ่ม ผู้ชมก็สามารถเข้าใจในสิ่งที่ซีรีส์วายต้องการ
นำเสนอได้อ ย่ างง่ายและรวดเร็ ว เนื่ องจากเป็น สิ่ งที่ต นเองเคยมี ประสบการณ์ ม าก่ อน โดยมี ผู้ ให้
ความเห็นสำคัญให้ความเห็นไปในทิศทางนี้ทั้งสิ้น 9 คน
“มีแต่ช่วงวัยเรียน มัธยมบ้าง มหาลัยบ้าง ไม่มีความหลากหลาย คือในชีวิต
จริงเกย์มันก็ไม่ได้กระจุกตัวอยู่แค่วัยเรียน แต่ก็เข้าใจได้ว่าอาจเป็นเพราะ
ตั้งแต่ที่เป็นนิยายมา คนแต่งก็อยู่ในช่วงวัยนั้น มันเลย relate ได้ง่ายกว่าวัย
อื่น” คุณ A (สัมภาษณ์, 12 พฤศจิกายน 2562)
“ส่วนใหญ่มันก็อยู่ที่วัยรุ่นใช่ปะละ มันก็คือซีรีส์วัยรุ่นแหละ ถ้าไม่นั บเรื่อง
เพศ มั น ก็ ไ ม่ ไ ด้ มี ค วามพิ เ ศษอะไร เพราะว่ า อายุ มั น ก็ relate กั บ
กลุ่มเป้าหมายอยู่แล้ว คนมันก็เลยจะอิน แล้วก็ get ในเรื่องของรูปแบบการ
ใช้ ชี วิ ต วิ ธี ก ารจี บ นั่ น โน่ น นี่ มั น ก็ คื อ พล็ อ ตในนิ ย ายแจ่ ม ใส” คุ ณ D
(สัมภาษณ์, 26 พฤศจิกายน 2562)
“ไม่หลากหลายจ้า มีแต่เด็กเอ๊าะ วัยรุ่น แบบพึ่งเคยเจอโลกใหญ่ พึ่งหลุดมา
จากรั้วมัธยม มันไม่มีวัยทำงาน แต่แบบเอาคนนึงแก่กว่า อีกคนเด็กกว่าก็ได้
ก็กลุ่มลูกค้าเค้าวัยนี้ไงคะ” คุณ O (สัมภาษณ์, 22 พฤศจิกายน 2562)
“ถ้าเอามากางดู ช่วงอายุของตัวละครส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในช่วงมัธยมปลาย
หรือยังอยุ่ในสถานศึกษา เพราะสถานศึกษามันเป็นพื้นที่ที่รวมคนเยอะ ตัว
ละครเลยมีโอกาสได้เผชิญความสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ แล้วสองก็
คือเป็นช่วงวัยที่กำลัง curious อยากรู้ว่าความสัมพันธ์แบบนี้เป็นยังไง แล้ว
พร้อมที่จะ come out หรือ express something ออกมา เอาจริง ๆ
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สำหรับเรา ซีรีส์วาย ณ ปัจจุบัน คนที่เป็นคนดูเค้าอยู่ในช่วงวัยเดียวกันกับ
ตัวละครอะ รู้สึกว่ามัน relate” คุณ M (สัมภาษณ์, 24 พฤศจิกายน 2562)
2) เป็ น วั ย ที่ ก ำลั งค้ น หาตั ว ตน โดยมี ผู้ ให้ ข้ อ มู ล สำคั ญ ให้ ค วามเห็ น ใน
ประเด็นนี้ถึง 4 คนด้วยกัน ซึ่งมีการให้ความเห็นว่า ที่ต้องให้ตัวละครชายรักชายอยู่ในช่วงวัยเรียนเป็น
เพราะว่า ช่วงวัยนี้เป็นช่วงวัยที่กำลังค้นหาตัวตน อยากรู้อยากลอง สามารถสร้างเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้
เกิดขึ้นง่าย
“ช่วงวัย ม.ปลาย - มหาวิทยาลัย ไปจนถึงวัยทำงานตอนต้น ก็ถือว่าเข้าใจ
ได้ เพราะเป็นช่วงวัยที่กำลังค้นหาตัวตน แล้วก็เป็นวัยตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
พวกแฟนคลับก็ช่วงวัยนี้ เลยทำให้ต้องใช้ตัวละครที่วัยใกล้เคียงกัน” คุณ F
(สัมภาษณ์, 30 พฤศจิกายน 2562)
“ถือว่าอยู่ในกลุ่มที่ค่อนข้างเหมาะสม เพราะส่วนมากจะดำเนินเรื่องในช่วง
ของ วัยเรียนอย่างช่วง มัธยม ไปจนถึงวัยทำงาน ซึ่งล้วนแล้วเป็นช่วง
รอยต่อ ที่มีความเปลี่ยนแปลงสูงในชีวิต เพราะปัญหาเกี่ยวกับความไม่
แน่นอนในตัวตนของตัวเอง จะทำสภาพจิตใจมีปัญหาในระยะยาวได้” คุณ
G (สัมภาษณ์, 30 พฤศจิกายน 2562)
“มีความเฉพาะเจาะจง ไม่หลากหลาย คืออยู่แต่ในช่วงวัยเรียน คือวัยเรียน
จริงนะ ใช้ชีวิตในโรงเรียน แต่คนอื่นในโรงเรียนก็ไม่มีบทบาทเลย หนูไป
โรงเรียนกันทำไมลูก งงมาก หนูเป็นวัยค้นหาตัวตน แต่หนูก็ต้องหาความรู้
ด้วยลูก” คุณ I (สัมภาษณ์, 16 พฤศจิกายน 2562)
“วัยรักวัยเรียน เป็นวัยที่กำลังอยากรู้อยากลอง กำลังค้นหาตัวตน มันเลย
สร้าง situation ได้ง่าย ที่จริงเพราะวัยเรียนก็ยังเป็นวัยที่ไม่ต้องรับผิดชอบ
อะไรมาก” คุณ J (สัมภาษณ์, 16 พฤศจิกายน 2562)
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3) เป็ น วั ย ที่ ทุ ก คนเคยมี ป ระสบการณ์ ร่ ว มกั น วั ย เรีย นเป็ น วั ย ที่ ไม่ ว่ า
อย่างไรทุกก็ต้องเลยผ่านมาก่อน ดังนั้นจึงทำให้คนดูคล้อยตามไปด้วยได้ง่าย เนื่องจากมีประสบการณ์
ร่วมกันอยู่ แต่ขณะเดียวกันหากผู้ปกครองคงไม่อยากให้บุตรหลานของตนเป็นกลุ่มชายรักชาย เพราะ
จะโดนกลั่นแกล้งรังแกด้วยเช่นกัน โดยผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน 2 คน ได้ให้ความเห็นในประเด็นนี้
“ความเด็กมัธยม ความขบเผาะ ความวัยใส วัยว้าวุ่นอะ เป็นวัยที่แบบเห็น
แล้วกระชุ่มกระชวย อยากได้สักคนแม่ แล้วคือมัธยมอะ มันเป็นวัยที่ทุกคน
เคยผ่านมาอยู่แล้ว ไม่ว่าจะแก่ขนาดไหนก็ต้องเคยเด็กปะ หรือต่อให้เป็น
เด็ก มันก็ต้องเจอวัยเรียนก่อนอยู่ดี ” คุณ L (สัมภาษณ์ , 25 พฤศจิกายน
2562)
“วัย เรี ย น มั ธ ยม มหาลั ย มัน ก็ เป็ น ช่ว งวัย ที่ ดี เพราะ เป็ น ช่ว งที่ ทุ ก คนมี
ประสบการณ์ร่วมกัน แต่มันก็มีข้อเสียคือถ้าพวกผู้ใหญ่มาดู หรืออาจมาเห็น
อะไรก็แล้ วแต่ ก็คงไม่อยากให้ลู ก หลานตัวเองในวัยเรียนเป็นเกย์์ เพราะ
อาจจะโดนบูลลี่ได้ในสังคม” คุณ N (สัมภาษณ์, 5 ธันวาคม 2562)
อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 5 คน ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ว่าจริง ๆ แล้ว ซีรีส์วายบางเรื่อง ก็มีตัวละครชายรักชายในช่วงวัยทำงาน เช่น SOTUS S ภาคต่อของ
SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง หรือ Together with Me the Next Chapter ภาค
ต่อของTogether with Me อกหักมารักกับผม แต่ถ้าเป็นซีรีส์เกย์ไปเลย ตัวละครจะมักจะอยู่ในวัย
ทำงานและมีความหลากหลายมากกว่า เช่น GAYOK BANGKOK หรือ ไดอารี่ตุ๊ดซีส์ เมื่ออายุของตัว
ละครมากขึ้นเส้นเรื่องก็จะมีประเด็นที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งหน้าที่การงาน เรื่องของสังคม และการ
รักษาความสัมพันธ์ของตัวละคร
“แต่ถ้าไปดูจริง ๆ แล้วอะ ก็มีซีรีส์ในวัยอื่น อย่าง GAYOKBANGKOK มันก็
อาจจะไม่วายแต่มันก็นำเสนอภาพของ LGBT ในมุมที่มันโตขึ้น หรืออย่าง
SOTUS S ที่ มัน graduate ไปแล้ ว ทำงาน แล้ ว จะดีล ปั ญ หากับ อีกคนที่
กำลังอยู่วัยเรียนยังไง มันก็ cliché มั้ยไม่รู้ แต่มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ ” คุณ
M (สัมภาษณ์, 24 พฤศจิกายน 2562)
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“พอถ้ามันโตไป มันจะมีปัจจัยในแง่อื่นที่โตเกินนิยายวัยรุ่นไป มันจะมีความ
จริงจังมากขึ้น มีเรื่องสังคม อย่างโซตัส ภาค 1 กับ 2 ถ้าเทียบกัน ภาค 2
มันก็มีปัจจัยมากขึ้น มันก็ดูโตขึ้นนะ นอกจากโมเมนต์กุ๊กกิ๊กของคู่มัน หรือ
อย่าง waterboyy ที่คู่พ่อหวายกับรุ่นลูกอะ พาร์ตคู่นี้ก็จะมีประเด็นสังคม
อื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง” คุณ D (สัมภาษณ์, 26 พฤศจิกายน 2562)

ภาพที่ 5.1 ซีรีส์เรื่อง ไดอารี่ ตุ๊ดซี่ส์
แหล่งที่มา: GDH 559, 2559

ภาพที่ 5.2 ซีรีส์เรื่อง GAYOKBANGKOK
แหล่งที่มา: TestBKK, 2016
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ภาพที่ 5.3 คู่รักต่างวัยใน WATERBOYY the Series
แหล่งที่มา: GMMTV, 2017
แต่สัดส่วนของตัวละครในวัยทำงานเมื่อเทียบกับตัวละครทั้งหมดนั้นมีเพียง
ไม่กี่ตัวละคร เพราะเกือบทั้งหมดตัวละครในวัยเรียน ซึ่งผู้ให้ข้อมูลสำคัญต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่
มีความหลากหลาย และไม่ครอบคลุมกับความเป็นจริงของกลุ่มชายรักชายที่ไม่จำกัดอยู่แค่ในช่วงวัย
เรียน ซึ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญก็อยากให้มีเรื่องราวของช่วงวัยอื่นมากขึ้นด้วยเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม
ถึงแม้ว่าจะเป็นวัยเรียน ผู้ให้ข้อมูลสำคัญก็ยังสามารถรับชมซีรีส์วายต่อไปได้เช่นเดิม
“แค่แบบมีวัยอื่น สถานที่มันก็เปลี่ยน แบบการ์ตูนญี่ปุ่น “เมื่อวานเจ๊ทาน
อะไร” ก็ได้ อยากจะรู้ว่ามุมมองผู้ใหญ่เค้าเป็นยังไง หรือแบบเอาคนนึงแก่ก
ว่า อีกคนเด็กกว่าก็ได้ ฟีลแด๊ดดี้ ๆ หน่อย น่าจะเริ่ดอยู่” คุณ O (สัมภาษณ์,
22 พฤศจิกายน 2562)
“แต่ถ้ามันเลยไปถึงวัย 40 - 50 ที่มัน measure ต้องการความมั่นคง ที่มัน
ดูโตขึ้นอะ การใส่อภินิหารหรือความบังเอิญเข้าไปเยอะ ๆ จนทุกคนต้อง
มาจิ้ น กัน สมมติ พี่ ติ๊ก เล่ น กับ อั๊ต อัษ ฎา มันจะจิ้นยังไงวะ มันก็คงเขิน
ละมั้ง แต่แบบมันเขินไม่ได้เท่ากับเด็กมัธยมปลายหรือเด็กมหาลัยจิ้นกันปะ
มันต้องลดแนวอภินิหารลง” คุณ M (สัมภาษณ์, 24 พฤศจิกายน 2562)
“เอาจริงสำหรับเรา ชืวงมันก็ไม่มีผล มันขึ้นอยู่กับเนื้อเรื่อง ที่จะทำให้อิน
หรือไม่อิน ซึ่งไม่ก็ไม่ได้ติดนะว่าจะมีแต่วัยรุ่นอย่างเดียว ทำมาก็ดูได้ ก็ดูเอา
บันเทิงอยู่แล้ว” คุณ E (สัมภาษณ์, 18 พฤศจิกายน 2562)
“อืมมม คือเอาจริงมีวัยเรียน แต่ก็ไม่ได้ติดอะไร ไม่มีปัญหานะ ต่อให้เป็นวัย
แก่กว่านี้ก็ไม่เป็นไร” คุณ F (สัมภาษณ์, 1 ธันวาคม 2562)

330

ภาพที่ 5.4 การ์ตุนญี่ปุ่นเรื่อง เมื่อวานเจ๊ทานอะไร
แหล่งที่มา: Vibulkij, 2016
5.1.2 อาชีพ……………………………….
จากการสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-depth Interview) ผู้ ให้ ข้ อ มู ล สำคั ญ จำนวน 15 คน
พบว่า ข้อคิดเห็นที่มีต่อประเด็นทางด้านอาชีพของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย ได้ดังตารางที่ 5.3
ดังนี้
ตารางที่ 5.3 การให้ความเห็นของผู้ให้ข้อมูลสำคัญในประเด็นด้านอาชีพของตัวละครชายรักชายในซี
รีส์วาย
ชื่อ
การให้ความเห็น
การให้ความหมาย
คุณ A นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษ า เพ ร า ะ มี ตั ว ละครชายรั ก ชายทั้ ง หมดเป็ น นั ก เรี ย น
ความสัมพันธ์กับช่่วงอายุ
นักศึกษา เป็นผลมาจากการกำหนดช่วงอายุของ
ตัวละคร
คุณ B นั กเรี ยนนั กศึกษา เพราะปั จจัยด้าน ตั ว ละครชายรั ก ชายทั้ ง หมดเป็ น นั ก เรี ย น
อายุทำให้เป็นอาชีพอื่นไม่ได้
นักศึกษา เป็นผลมาจากการกำหนดช่วงอายุของ
ตัวละคร
คุณ C นักเรียนนักศึกษา เพราะอยู่ในช่วงวัย ตั ว ละครชายรั ก ชายทั้ ง หมดเป็ น นั ก เรี ย น
เรียน เลยไม่มีความหลากหลาย
นักศึกษา เป็นผลมาจากการกำหนดช่วงอายุของ
ตัวละคร
คุณ D นักเรียนนักศึกษา เพราะสัมพันธ์กับ ตั ว ละครชายรั ก ชายทั้ ง หม ดเป็ น นั ก เรี ย น
อายุ
นักศึกษา เป็นผลมาจากการกำหนดช่วงอายุของ
ตัวละคร
คุณ E นักเรียนนักศึกษา เพราะเป็นไปตาม ตั ว ละครชายรั ก ชายทั้ ง หมดเป็ น นั ก เรี ย น
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ชื่อ

การให้ความเห็น
ช่วงวัย ทำให้ไม่ความหลากหลาย

คุณ F นักเรียนนักศึกษา มันส่งผลมาจากวัย

คุณ G นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษ า เพ ร าะ เป็ น
ความสัมพันธ์กับช่วงอายุ
คุณ H นักเรียนนักศึกษา เพราะอายุมาแค่นี้

คุณ I

นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา เพราะมี ค วาม
เจาะจงมาจากอายุ

คุณ J นักเรียนนักศึกษา เพราะช่วงวัย

คุณ K นักเรียนนักศึกษา เพราะทำอาชีพอื่น
ไม่ได้ ผลจากช่วงวัย
คุณ L นักเรียนนักศึกษา เพราะส่งผลมาจาก
ช่วงวัย
คุณ M นักเรียนนักศึกษา เพราะด้วยช่วงอายุ

คุณ N นักเรียนนักศึกษา เพราะด้วยช่วงวัย

การให้ความหมาย
นักศึกษา เป็นผลมาจากการกำหนดช่วงอายุของ
ตัวละคร
ตั ว ละครชายรั ก ชายทั้ ง หมดเป็ น นั ก เรี ย น
นักศึกษา เป็นผลมาจากการกำหนดช่วงอายุของ
ตัวละคร
ตั ว ละครชายรั ก ชายทั้ ง หมดเป็ น นั ก เรี ย น
นักศึกษา เป็นผลมาจากการกำหนดช่วงอายุของ
ตัวละคร
ตั ว ละครชายรั ก ชายทั้ ง หมดเป็ น นั ก เรี ย น
นักศึกษา เป็นผลมาจากการกำหนดช่วงอายุของ
ตัวละคร
ตั ว ละครชายรั ก ชายทั้ ง หมดเป็ น นั ก เรี ย น
นักศึกษา เป็นผลมาจากการกำหนดช่วงอายุของ
ตัวละคร
ตั ว ละครชายรั ก ชายทั้ ง หมดเป็ น นั ก เรี ย น
นักศึกษา เป็นผลมาจากการกำหนดช่วงอายุของ
ตัวละคร
ตั ว ละครชายรั ก ชายทั้ ง หมดเป็ น นั ก เรี ย น
นักศึกษา เป็นผลมาจากการกำหนดช่วงอายุของ
ตัวละคร
ตั ว ละครชายรั ก ชายทั้ ง หมดเป็ น นั ก เรี ย น
นักศึกษา เป็นผลมาจากการกำหนดช่วงอายุของ
ตัวละคร
ตั ว ละครชายรั ก ชายทั้ ง หมดเป็ น นั ก เรี ย น
นักศึกษา เป็นผลมาจากการกำหนดช่วงอายุของ
ตัวละคร
ตั ว ละครชายรั ก ชายทั้ ง หมดเป็ น นั ก เรี ย น
นักศึกษา เป็นผลมาจากการกำหนดช่วงอายุของ
ตัวละคร
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ชื่อ
การให้ความเห็น
การให้ความหมาย
คุณ O นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา มั น ส่ ง ผลมาจาก ตั ว ละครชายรั ก ชายทั้ ง หมดเป็ น นั ก เรี ย น
ช่วงวัย
นักศึกษา เป็นผลมาจากการกำหนดช่วงอายุของ
ตัวละคร
จากตารางที่ 5.3 พบว่าผู้ ให้ ข้อมูล สำคัญ ทั้ง 15 คน ได้ให้ ความเห็ นไปในทิ ศทาง
เดียวกันอย่างเป็นเอกฉันท์ คือ ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายนั้นล้วนแต่มีอาชีพเป็นนักเรียนนักศึกษา
โดยให้เหตุผลว่าที่ต้องเป็นนักเรียนนักศึกษานั้น เป็นผลพวงมาจากการกำหนดอายุตัวละครชายรักชาย
ให้อยู่ในช่วงวัยเรียน จึงทำให้ไม่สามารถไปประกอบอาชีพอื่นได้ ทำให้ไม่มีความสอดคล้องกับความ
เป็นจริง เพราะกลุ่มชายรักชายมีการแทรกซึมอยู่ในทุกวงการอาชีพไม่แตกต่างจากกลุ่มรักต่างเพศ
“มันก็มีแต่นักเรียน นักศึกษาไง ก็ต้องบอกว่าพออายุมันก็มีความสัมพันธ์กับอาชีพ
อยู่ พอเป็นวัยรุ่น วัยเรียนมันก็มีอาชีพอื่นไม่ได้ ก็หลักลอย เพราะเกย์มันก็ทำได้ทุก
อย่ า ง มองไปรอบข้ า งนี่ คื อ มี เ กย์ ทุ ก อาชี พ อยู่ แ ล้ ว ” คุ ณ A (สั ม ภาษณ์ , 12
พฤศจิกายน 2562)
“มีแต่นักเรียน นักศึกษา เพราะอายุเท่านี้มันไปทำอาชีพอื่นไม่ได้แล้ว เรื่องมันก็จะ
วน ๆ อยู่แต่ในโรงเรียน ในมหาวิทยาลัย ไม่ได้พัฒนาไปไหนเลย” คุณ B (สัมภาษณ์,
26 พฤศจิกายน 2562)
“มีแค่ นักเรียน นักศึกษา ซึ่งไม่มีความหลากหลาย แต่ทำไงได้ก็อายุมันมาแค่นี้ มันก็
เลยมีอาชี พแค่นี้ แต่จะให้ ไปทำงานพาร์ทไทม์ก็ไม่ได้ ปะ นางรวยกัน อีก” คุณ H
(สัมภาษณ์, 16 พฤศจิกายน 2562)
“ไม่หลากหลาย มันก็เดิม ๆ เด็กน้อย เด็กเอ๊าะวัยเรียน เรื่องมันก็วนในหอพัก ใน
โรงเรียน แบบนี้ ถึงบอกว่าต้องเปลี่ยนช่วงวัยบ้าง อย่างถ้ามันเป็นวัยทำงาน มันก็
switch ไปเรื่ อ งอื่ น ได้ ไง อั น นี้ แ บบพู ด กว้ า ง ๆ ไม่ ต้ อ งเจาะจงอาชี พ ” คุ ณ O
(สัมภาษณ์, 22 พฤศจิกายน 2562)
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หากถ้ามองลึกลงไปแล้ว ก็จะพบว่าตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายจะถูกตรึงเอาไว้
ในช่วงชั้นปีการศึกษาช่วงใดช่วงหนึ่งเท่านั้น โดยผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้ให้ความเห็นว่า ถ้าเป็นนักเรียน
มัธยมก็จะเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ขณะที่อยู๋ในวัยนักศึกษาก็จะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1
“ก็เป็นนักเรียน นักศึกษาไง นักเรียนก็จะอยู่ม. 5 นักศึกษาก็จะอยู่ปี 1 งงมะ นี่ว่าม.
5 มันว่างมั้ง ม.4 ยังดูเดียงสา หัวโปก ม.6 ก็คงยุ่งกับการเรียนต่อ หาที่เรียน ม. 5
มันเลยดูชิลล์ มีเวลาฟุ้งซ่านเยอะ ส่ววนปี 1 ก็คือพึ่งเปลี่ยนสังคมใหม่ ต้องปรับตัว
กับที่เรียนใหม่ มีเรื่องเพื่อน เรื่องรุ่นพี่อะไรให้คิด แล้วก็มีรับน้องอีก มันเลยมีอะไรให้
เล่นเยอะ เรียนก็ไม่ได้หนัก” คุณ J (สัมภาษณ์, 16 พฤศจิกายน 2562)
จากคำสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับประเด็นด้านอายุของตัวละครชายรัก
ชายในซีรีส์วาย พบว่ามีอีก 2 ประเด็นที่น่าสนใจคือ 1. การสร้างความเป็นชายให้ตัวละครชายรักชาย
2. ไม่ให้ความสำคัญกับการทำงานและการเรียน
1. การสร้างความเป็นชายให้ตัวละครชายรักชาย ผู้ให้ข้อมูลสำคัญระบุ
ตรงกันว่า ตัวละครชายรักชายทั้งวัยมัธยมและวัยอุดมศึกษาล้วนถูกสร้างความเป็นชายเพิ่มเข้าไป ไม่
ทางใดก็ทางหนึ่ง โดยสำหรับนักเรียนมัธยมนั้น จะต้องเรียนอยู่ในโรงเรียนชายล้วน เพราะว่า ภาพ
มายาคติของเด็กโรงเรียนชายล้วนจะดูดี หน้าตาดี ขณะเดียวกันก็เชื่อว่านักเรียนในโรงเรียนชายล้วน
จะสามารถมีโอกาสกลายเป็นกลุ่มชายรักชายได้ง่ายกว่า
“เพราะมีโอกาสเบี่ยงเบนได้สูงแล้วด้วยความเป็นเด็กผู้ชายกางเกงน้ำเงิน
มันก็น่าสนใจกว่าเด็กนักเรียนกางเกงกากี ด้วยภาพที่มโนกันขึ้นมาอะ ก็
เหมารวมกันไปแล้วว่าเด็กกางเกงน้ำเงินต้องหน้าดี ฐานะดี การรวมจตุร
มิตรก็ดูดีกว่าโรงเรียนเทศบาล” คุณ D (สัมภาษณ์, 26 พฤศจิกายน 2562)
ขณะที่ตัวละครชายรักชายที่ดำรงสถานะเป็นนิสิตนักศึกษา ส่วนมากศึกษา
อยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยเฉพาะตัวละครพระเอก เนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นคณะที่
คนในสั ง คมมี ม ายาคติ ว่ า มี ค วามเป็ น ชายสู ง ส่ ว นตั ว ละครนายเอก หากไม่ ไ ด้ ศึ ก ษาในคณะ
วิศวกรรมศาสตร์แล้ว ก็จะศึกษาในคณะที่มีความเป็นหญิงสูงกว่า เช่น คณะบริหาร คณะนิเทศศาสตร์
เป็นต้น ซึ่งความเป็นชายหรือเป็นหญิงของคณะต่าง ๆ นี้ ผู้ให้ข้อมูลสำคั ญได้กล่าวว่า เป็นผลมาจาก
จำนวนของนักศึกษาที่แบ่งแยกตามเพศในคณะนั้น ๆ และเนื่องด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นคณะที่
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ความเป็นชายสูง จึงทำให้กลุ่มคนดูรู้สึกคล้อยตาม และอิ่มเอมไปตัวละครได้มากกว่า นอกจากนี้ยังเชื่อ
ว่า ตั ว ละครที่ มี ค วามเป็ น ชายสู งจะต้ อ งมี ก ารก้ า วข้ า มผ่ าน อุ ป สรรคต่ าง ๆ ก่ อ นที่ จ ะมายอมรั บ
ความรู้สึกของตน
“คณะที่เรียนก็จะแบบ วิศวะตลอดกาลและตลอดไป แล้วก็มีนิเทศ บริหาร
ต้องเป็ น รับ ก็ stereotype ดี ๆ นี่เอง วิศวะมันเป็นตัวแทนของความเท่
ความแมน ท่าทางดูแบด ๆ หน้าตาดูเอาเรื่องเอาราว แบบผู้ช ายแมน ๆ
ต้องเรียนวิศวะ ไม่ต้องในซีรีส์วายก็ได้ แค่แบบพูดถึงผู้ชายแท้ ๆ ก็ต้องเรียน
วิศวะ ผู้ชายเรียนนิเทศก็จะมีแต่แบบ เออ พวกสาว เกย์ โดยสัดส่วน แล้วก็
เป็ น ตั ว แทนของผู้ ห ญิ ง เรี ย นเยอะ มี ค วามม็ อ บแมบ นุ่ ม นิ่ ม ” คุ ณ D
(สัมภาษณ์, 26 พฤศจิกายน 2562)
“ส่วนใหญ่คณะที่เรียนมันก็คือวิศวะ เราว่ามันเป็นการพยายามทำลายขนม
ความ masculine ภาพความเป็น masculine สำหรับเราคือ ถ้าสาว บวก
สาว มั น จะไม่ ก รี๊ ด ไง กั บ เปอร์ เ ซ็ น ต์ ค วามจิ้ น อะ แต่ ถ้ า สมมติ เ อา
masculine มาจั บ กั บ masculine มั น อาจจะทำให้ ค นกรี๊ ด มากกว่ า
เพราะว่าโดยทั่วไปแล้วคนจะมองว่า masculine อะ เปอร์เซ็นต์ไปได้น้อย
พอเปอร์เซ็นต์ไปได้น้อย มันอาจจะต้อง breakthrough something ไปถึง
จุดนั้น แบบ อุ๊ย เค้าต้องใช้อะไรบางอย่างในการ accept ตัวเอง แต่นี่ไง
ด้ายแดง คือมีเศรษฐศาสตร์หนึ่ง บริหารหนึ่ง ทฤษฎีจีบเธอก็มีนิเทศศาสตร์
มี ค วามห ลากห ลาย มี ค วาม various อยู่ ใ นทุ ก faculty แต่ ค วาม
masculine ที่เด่นชัดที่สุดก็คือ วิศวกรรมศาสตร์ไง แต่อีกหน่อยก็อาจจะไป
ถึ ง นั ก เรี ย นนายร้ อ ยได้ ถ้ า สั ง คมเปิ ด ให้ ไ ปถึ ง ในจุ ด ที่ แ บบทลายความ
แข็งแกร่งของทหารได้ งั้นก็อาจจะต้องรอ นิทานพันดาว ที่กำลังจะมา” คุณ
M (สัมภาษณ์, 24 พฤศจิกายน 2562)
“จะพูดยังไงดีละ คือความวิศวะ มันเป็นตัวแทนของความเป็นชายแมน ๆ
ปะ แบบต้องไม่ใช่เกย์แน่ ๆ อะ แต่เอาห่าไรมาตัดสินไม่รู้ งง คงเพราะแบบ
มีความเท่ ความดูดี เป็นอุดมคติเก่า ๆ ของชะนีอะมั้ง” คุณ K (สัมภาษณ์,
27 พฤศจิกายน 2562)
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2. ไม่ให้ความสำคัญกับการทำงานและการเรียน ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ก็ยังคง
มีความรู้สีึกว่า ในซีรีส์วายไม่ได้ให้ความสำคัญกับการทำงานของตัวละครมากเท่าที่ควร ไม่ว่าจะเป็นใน
วัยเรียน หรือว่าวัยทำงานก็ตาม มักจะให้รายละเอียดของแต่ละอาชีพหรือคณะที่เรียนอย่างผิวเผิน
“อย่างอกหักมารักกับผม มันจะเป็นผู้ใหญ่หน่อย มันก็ยังไม่ชัดเรื่องอาชีพ ก็
เลยไม่ค่อยเห็นว่ามันแตกต่างกันมาก คือในเรื่องเป็นวิศวกรเครื่องยนต์ แต่
ไม่ เห็ น ทำอะไรเลย มองเผิ น ๆ ก็ คื อ พนั ก งานออฟฟิ ศ ทั่ ว ไป” คุ ณ C
(สัมภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 2562)
“เพราะว่าขนาดอยู่ในมหาลัย เรื่องของคณะก็ไม่ได้นำมาใช้ในการดำเนิ น
เรื่องเท่าไหร่ อย่างวิศวะงี้ อิพี่อาทิตย์ (SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้าย
กับนายปีหนึ่ง) ลง shop กี่ครั้ง เห็นใส่แต่เสื้อ shop มันก็ไม่ได้ใช้ ขนาดนี้
อ่ านนิ ย ายยั งไม่ มี ล ง shop เลยนะ มั น เลยเป็ น สิ่ งที่ ทุ ก มหาลั ย สามารถ
มองเห็นได้” คุณ D (สัมภาษณ์, 26 พฤศจิกายน 2562)
“ก็เป็นนักเรียน นักศึกษา ไม่มีความหลากหลาย อยู่ในวงที่แคบมาก ไม่
แสดงให้เห็นถึงปัญหา หรือสะท้อนสิ่งที่นักเรียนต้องเผชิญ ไม่ได้แสดงให้
เห็นอะไรเลย แม้กระทั่งเรื่องที่เรียนอะ ร่อนไปร่อนมา” คุณ N (สัมภาษณ์,
5 ธันวาคม 2562)
5.1.3 ระดับฐานะทางสังคม
จากการสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-depth Interview) ผู้ ให้ ข้ อ มู ล สำคั ญ จำนวน 15 คน
พบว่า ข้อคิดเห็นที่มีต่อประเด็นทางด้านระดับฐานะทางสังคมของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย ได้
ดังตารางที่ 5.4 ดังนี้
ตารางที่ 5.4 การให้ความเห็นของผู้ให้ข้อมูลสำคัญในประเด็นด้านระดับฐานะทางสังคมของตัวละคร
ชายรักชายในซีรีส์วาย
ชื่อ
การให้ความเห็น
การให้ความหมาย
คุณ A ชนชั้ น กลางขึ้ น ไป พบเห็ น ได้ ทั่ ว ไป ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายอยู่ในระดับฐาน
และ สามารถทำอะไรก็ได้
ปานกลางไปจนถึงสูง เพื่อให้ตัวละครสามารถทำ
อะไรก็ได้ สามารถแต่งเรื่องต่อได้ง่าย
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ชื่อ
การให้ความเห็น
การให้ความหมาย
คุณ B ชนชั้น กลางขึ้น ไป ไม่ขัดสนเรื่องเงิน ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายอยู่ในระดับฐาน
ทอง ทำอะไรก็ได้
ปานกลางไปจนถึงสูง เพื่อให้ตัวละครสามารถทำ
อะไรก็ได้ สามารถแต่งเรื่องต่อได้ง่าย
คุณ C ปานกลางค่อ นไปทางดี สามารถทำ ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายอยู่ในระดับฐาน
อะไรก็ได้ ทำให้เรื่องเดินต่อได้
ปานกลางไปจนถึงสูง เพื่อให้ตัวละครสามารถทำ
อะไรก็ได้ สามารถแต่งเรื่องต่อได้ง่าย
คุณ D ปานกลางไปถึ งคนรวย เป็ น การตั ด ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายอยู่ในระดับฐาน
ปัญหา ให้ตัวละครทำอะไรก็ได้
ปานกลางไปจนถึงสูง ซึ่งนำมาประสบการณ์ใน
ชีวิตของผู้แต่ง และให้ผู้ชมเข้าถึงได้ง่าย
คุณ E ค่อนข้างไปทางรวย เพื่อช่วยให้ แต่ง ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายอยู่ในระดับฐาน
เรื่องได้ง่าย
ปานกลางไปจนถึงสูง เพื่อให้ตัวละครสามารถทำ
อะไรก็ได้ สามารถแต่งเรื่องต่อได้ง่าย
คุณ F ค่อนข้างรวย เป็นไปตามจินตนาการ ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายอยู่ในระดับฐาน
ของผู้แต่ง
ปานกลางไปจนถึงสูง ซึ่งนำมาประสบการณ์ใน
ชีวิตของผู้แต่ง และให้ผู้ชมเข้าถึงได้ง่าย
คุณ G ปานกลางถึงมีระดับ ต้องการโฟกัสไป ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายอยู่ในระดับฐาน
ที่เรื่องของตัวตนมากกว่าเรื่องฐานะ ปานกลางไปจนถึงสูง เพื่อให้ตัวละครสามารถทำ
อะไรก็ได้ สามารถแต่งเรื่องต่อได้ง่าย
คุณ H ชนชั้นกลางและชนชั้นสูง พบเห็นได้ ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายอยู่ในระดับฐาน
ทั่วไป
ปานกลางไปจนถึงสูง เพื่อให้ตัวละครสามารถทำ
อะไรก็ได้ สามารถแต่งเรื่องต่อได้ง่าย
คุณ I ชนชั้นกลาง เข้าถึงได้ง่าย
ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายอยู่ในระดับฐาน
ปานกลางไปจนถึงสูง เพื่อให้ตัวละครสามารถทำ
อะไรก็ได้ สามารถแต่งเรื่องต่อได้ง่าย
คุณ J ชนชั้นกลางถึงสูง เพื่อให้ตัวละครทำ ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายอยู่ในระดับฐาน
อะไรก็ได้ เพราะมีเงิน
ปานกลางไปจนถึงสูง ซึ่งนำมาประสบการณ์ใน
ชีวิตของผู้แต่ง และให้ผู้ชมเข้าถึงได้ง่าย
คุณ K ชนชั้นกลาง มาจากประสบการณ์ของ ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายอยู่ในระดับฐาน
ผู้แต่ง
ปานกลางไปจนถึงสูง ซึ่งนำมาประสบการณ์ใน
ชีวิตของผู้แต่ง และให้ผู้ชมเข้าถึงได้ง่าย
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ชื่อ
การให้ความเห็น
การให้ความหมาย
คุณ L ปานกลางและรวย ตามความต้องการ ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายอยู่ในระดับฐาน
ของผู้แต่ง
ปานกลางไปจนถึงสูง ซึ่งนำมาประสบการณ์ใน
ชีวิตของผู้แต่ง และให้ผู้ชมเข้าถึงได้ง่าย
คุณ M มีปานกลาง มีรวย เพื่อให้เรื่องดำเนิน ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายอยู่ในระดับฐาน
ต่อไปได้
ปานกลางไปจนถึงสูง เพื่อให้ตัวละครสามารถทำ
อะไรก็ได้ สามารถแต่งเรื่องต่อได้ง่าย
คุณ N ระดับสูง ตามจินตนาการของผู้แต่ง ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายอยู่ในระดับฐาน
ปานกลางไปจนถึงสูง ซึ่งนำมาประสบการณ์ใน
ชีวิตของผู้แต่ง และให้ผู้ชมเข้าถึงได้ง่าย
คุณ O รวย จะช่วยให้แต่งเรื่องได้ง่าย
ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายอยู่ในระดับฐาน
ปานกลางไปจนถึงสูง เพื่อให้ตัวละครสามารถทำ
อะไรก็ได้ สามารถแต่งเรื่องต่อได้ง่าย
จากตารางที่ 5.4 พบว่าผู้ ให้ ข้อมูล สำคัญ ทั้ง 15 คน ได้ให้ ความเห็ นไปในทิ ศทาง
เดียวกันอย่างเป็นเอกฉันท์ คือ ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายมีฐ านะทางสังคมอยู่ในระดับปานกลาง
ไปจนถึงชนชั้นสูง โดยที่ไม่มีตัวละครที่อยู่ในฐานะยากจนแม้แต่ตัวละครเดียว แต่สำหรับการให้เหตุผล
ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการให้ตัวละครชายรักชายอยู่ในช่วงฐานะปานกลางไปจนถึงสูงนั้นมี
ความแตกต่างกันออกไป โดยสามารถจัดเก็บกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ดังนี้
1) เพื่อให้ตัวละครสามารถทำอะไรก็ได้ สามารถแต่งเรื่องต่อได้ง่าย ผู้ให้
ข้อมูลสำคัญจำนวน 9 คน ให้ข้อมูล การที่ต้องให้ตัวละครชายรักชายมีระดับฐานะทางสังคมอยู่ในกลุ่ม
ชนชั้นกลางขึ้นไป เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีไม่ความขัดสนเรื่องเงินทอง จึงทำให้สามารถสร้างกิจกรรม
หรือสิ่งต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นได้อย่างไร้ข้อจำกัด ไม่ต้องกังวลว่าจะสามารถเกิดขึ้นจริงได้หรือไม่ เช่น ขับ
รถยนต์ราคาแพงตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัย หรือ ใช้ชีวิตหรูหราได้ตามต้องการ ขณะเดียวกันเส้นเรื่อง
ของซีรีส์วายก็เล่าถึงเรื่องความรักความสัมพันธ์ของตัวละครเป็นหลัก จึงไม่ได้จำเป็นต้องใส่เรื่องฐานะ
ชนชั้น หรือความเหลื่อมล้ำทางสังคมเข้ามา
“ส่วนใหญ่ก็เป็นชนชั้นกลางขึ้นไป ไม่มีแบบพวกสู้ชีวิต ตรากตรำ หลังสู้ฟ้า
หน้าสู้ดิน ส่วนหนึ่งก็คงเป็นเพราะ ชนชั้นกลางมันเห็นได้ง่าย แล้วอีกอย่างถ้า
ตัวละครรวยมันก็แบบ จะให้ตัวละครไปทำอะไรก็ได้อะ เพราะเงินมันก็เป็น
ตัวให้แบบเข้าถึงสิ่งต่าง ๆ ได้ง่าย” คุณ A (สัมภาษณ์, 12 พฤศจิกายน 2562)
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“ส่วนใหญ่ก็เป็นปานกลางค่อนไปทางดี เหมือนกับว่ามันจะไม่ได้พูดถึงเรื่อง
รายได้ หรือว่าปัญหาการเงินอะไรแบบนี้ เพราะถ้าตัดประเด็นเรื่องฐานะไป
มันเหมือนกับว่าจะใส่อะไรไปได้มากกว่า ถ้าเงินไม่ใช่ปัญหาหลัก อาจจะมี
อะไรให้ทำได้มากขึ้น” คุณ C (สัมภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 2562)
“ส่วนใหญ่ก็ปานกลางไปถึงคนรวย มีอยู่มีกิน ก็ไม่ได้มีใครจน เหมือนมันเป็น
การตัดปัญหา โดยให้ตัวละครทำอะไรก็ได้ ไม่มีปัญหาทางการเงิน จริง ๆ มัน
ก็ดูเหมือนเป็นความมักง่ายของคนแต่งนะ ที่อยากจะโฟกัสไปในเรื่อง love
story เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้อง เอาเรื่องในฐานะจน หรือ ชนชั้นมา
ใช้ เพราะฉะนั้นตัวละครจะกินอะไรก็ได้ จะทำอะไรก็ได้ มันก็เป็นไลฟ์สไตล์
ชนชั้นกลาง ถึงรวยจะใช้ได้ แบบเอารถมาขับได้ อะไรงี้ มันไร้ข้อจำกัดของ
การเอาความเป็นจริงมาใส่” คุณ D (สัมภาษณ์, 26 พฤศจิกายน 2562)
“ชนชั้ น กลางนะ มี ระดั บ สู งบ้ าง มั น เลยไม่ ต้ อ งแคร์ว่ าจะทำอะไรไม่ ได้ ไง
อยากจะเวอร์วังยังไงก็ได้ เป็น สาวทานตะวัน (รักฉุดใจ นายฉุกเฉิน) สุด ดูอิ
พี ท (บั ง เอิ ญ รั ก ) สิ รวยสุ ด สวยสุ ด เปย์ เก่ ง สุ ด ” คุ ณ J (สั ม ภาษณ์ , 16
พฤศจิกายน 2562)
2) นำมาประสบการณ์ในชีวิตของผู้แต่ง และให้ผู้ชมเข้าถึงได้ง่าย ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ
จำนวน 6 คน ได้ให้ ข้อมูลว่าชนชั้นกลางและกลุ่ มชนชั้นสูงเป็นกลุ่ มคนที่สามารถพบเห็นได้ง่ายใน
สังคม อันเนื่องมาจากสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่าย จึงทำให้ผู้แต่งสามารถนำเอาเรื่องราวของคน
กลุ่มนี้มาสร้างเป็นเรื่องได้ง่าย โดยมักจะนำเรื่องราวที่พบเห็นในชีวิตมาใช้ประกอบในการแต่งเรื่องอีก
ด้วย เพราะเป็นสิ่งที่คุ้นชิน และมีความเข้าใจอยู่แล้ว
“ซีรีส์ วายคือระดับกลางล่างขึ้นมาแล้ว เพราะ location มหาลั ยมันก็เป็น
มหาลัยมีชื่อเสียง ซึ่งทั้งหมดมันก็อาจจะเป็ นที่คนเขียนเอามาจากรอบตัวเขา
ว่าเขาแวดล้อมมาอย่างไร มันจะ relate ง่ายกว่า จินตนาการง่ายกว่า เห็น
ภาพชัดกว่า” คุณ M (สัมภาษณ์, 24 พฤศจิกายน 2562)
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“ก็กลาง ๆ ไม่รวยไม่จน มาจากคนเขียนอีกนั่นแหละ คนชนชั้นกลางขึ้นไป
มันก็มีโอกาสเข้าถึงสื่อ เป็นคนแต่งนิยายได้มากกว่าอยู่แล้ว คือนึกออกปะว่า
กลุ่มหาเช้ากินค่ำเค้าก็ไม่ได้มาสนใจจะมาแต่งนิยายอะไรแบบนี้อยู่แล้ว แค่หา
กินก็เหนื่อยจะตายแล้วนะ" คุณ K (สัมภาษณ์, 27 พฤศจิกายน 2562)
“มีความเป็นชนชั้นกลางในเมือง เพราะคนส่วนใหญ่ก็คือ ชนชั้นกลาง ไพร่ฟ้า
หน้าใส มันเลยเข้าถึงได้ง่ายมั้ง แต่ชนชั้นกลางนี่ก็คือพวกไม่มีหนี้สิน มีเงินให้
ใช้ไม่ขาดมือด้วยนะ ขนาดเจาะมาชนชั้นกลางแล้วยังไม่ครบคลุมเลย” คุณ I
(สัมภาษณ์, 16 พฤศจิกายน 2562)
นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลสำคัญบางส่วนยังให้ความเห็นอีกว่า ควรมีการกระจาย
ระดับฐานะทางสังคมของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายออกไปในกลุ่มฐานะอื่นบ้าง เพื่อให้เกิดความ
หลากหลาย
“พี่ว่าส่วนใหญ่มันคือ elite เลยนะ จากบ้าน จาก accessories รถยนต์ตั่ง ๆ
เลยอยากให้มีความหลากหลายมากขึ้นและมีการพูดถึงชนชั้นกลางมากขึ้น
โดยไม่ glorify คนรวย” คุณ F (สัมภาษณ์, 1 ธันวาคม 2562)
“ตัวละครส่วนมากมีฐานะ ไม่หลากหลาย ไม่มีคนจน สาวสู้ชีวิตในเรื่องเลย
แต่แบบบางเรื่องก็ยังมีระดับฐานะที่ต่างกัน แต่มันแค่ชนชั้นกลางกับชนชั้นสูง
ไง พอแบบมันแตกต่างกันแค่นี้ มันก็เอาประเด็นชนชั้นมาเล่นมากก็ไม่ได้ มัน
ต้องมีคนจนบ้างอะ แต่ไม่ได้จะเอามาให้เป็นแบบรักต่างชนชั้นน้ำเน่าแบบ
ดาวพระศุกร์นะ แต่เป็นแบบที่มันจับต้องได้กว่านี้ ชนชั้นกลางที่แบบมีหนี้
บัตรเครดิตเดือนชนเดือนบ้าง” คุณ I (สัมภาษณ์, 16 พฤศจิกายน 2562)
5.1.4 ที่พักอาศัยและภูมิลำเนา
จากการสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-depth Interview) ผู้ ให้ ข้ อ มู ล สำคั ญ จำนวน 15 คน
พบว่า ข้อคิดเห็นที่มีต่อประเด็นทางด้า นที่พักอาศัยและภูมิลำเนาของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย
ได้ดังตารางที่ 5.5 ดังนี้
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ตารางที่ 5.5 การให้ความเห็นของผู้ให้ข้อมูลสำคัญในประเด็นด้านที่พักอาศัยและภูมิลำเนาของตัว
ละครชายรักชายในซีรีส์วาย
ชื่อ
การให้ความเห็น
การให้ความหมาย
คุณ A อยู่ในเมือง ในกรุงเทพ เพราะโลเคชั่น ตัวละครชายรักชายใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพ โดย
หาได้ง่าย สะดวกในการถ่ายทำ
เป็นเหตุผลในด้านการผลิตสื่อ
คุณ B กรุงเทพเป็น หลัก สังคมเมืองมีความ ตั ว ละครชายรั ก ชายใช้ ชี วิ ต อยู่ ใ นกรุ ง เทพ
เปิดกว้างมากกว่า
เนื่องจากต้องการให้สามารถเข้าถึงผู้ชมได้ง่าย
คุณ C อยู่ในเมือง อยู่ในกรุงเทพ เข้าถึงคนดู ตั ว ละครชายรั ก ชายใช้ ชี วิ ต อยู่ ใ นกรุ ง เทพ
ได้มากกว่า
เนื่องจากต้องการให้สามารถเข้าถึงผู้ชมได้ง่าย
คุณ D อยู่ ในเมื อ งหมดเลย มาจากพื้ น ฐาน ตัวละครชายรักชายใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพ เป็นผล
ของคนแต่ง
มาจากประสบการณ์ของผู้แต่ง
คุณ E อยู่ ใ นกรุ ง เทพ กรุ ง เทพสามารถ ตั ว ละครชายรั ก ชายใช้ ชี วิ ต อยู่ ใ นกรุ ง เทพ
ตีความได้หลากหลาย
เนื่องจากต้องการให้สามารถเข้าถึงผู้ชมได้ง่าย
คุณ F อยู่ ในกรุ ง เทพ ความสอดคล้ อ งกั บ ตัวละครชายรักชายใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพ เป็นผล
ระดับฐานะทางสังคมของคนแต่ง
มาจากประสบการณ์ของผู้แต่ง
คุณ G อยู่ ในกรุ งเทพ privilege เป็ น ผลมา ตัวละครชายรักชายใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพ เป็นผล
จากระดับฐานะทางสังคม ทำให้ต้อง มาจากประสบการณ์ของผู้แต่ง
อยู่ดีกินดี
คุณ H อยู่ในกรุงเทพ หรูหรา เพราะเป็นสื่อ ตัวละครชายรักชายใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพ โดย
จำเป็นต้องให้มีความสวยงาม
เป็นเหตุผลในด้านการผลิตสื่อ
คุณ I อยู่ในเมืองกรุง เพราะกลุ่มเป้าหมาย ตั ว ละครชายรั ก ชายใช้ ชี วิ ต อยู่ ใ นกรุ ง เทพ
อยู่ในกรุงเทพ
เนื่องจากต้องการให้สามารถเข้าถึงผู้ชมได้ง่าย
คุณ J อยู่ ใ น กรุ ง เท พ อยู่ ดี เพ ราะเป็ น ตัวละครชายรักชายใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพ โดย
สปอนเซอร์สถานทีี่
เป็นเหตุผลในด้านการผลิตสื่อ
คุณ K อยู่ในเมือง เพราะเข้าถึงได้ง่าย
ตั ว ละครชายรั ก ชายใช้ ชี วิ ต อยู่ ใ นกรุ ง เทพ
เนื่องจากต้องการให้สามารถเข้าถึงผู้ชมได้ง่าย
คุณ L อยู่ ในกรุงเทพ มีความสอดคล้ องกับ ตั ว ละครชายรั ก ชายใช้ ชี วิ ต อยู่ ใ นกรุ ง เทพ
กลุ่มเป้าหมาย
เนื่องจากต้องการให้สามารถเข้าถึงผู้ชมได้ง่าย
คุณ M อยู่ในกรุงเทพ ทำให้เข้าถึงได้ง่าย
ตั ว ละครชายรั ก ชายใช้ ชี วิ ต อยู่ ใ นกรุ ง เทพ
เนื่องจากต้องการให้สามารถเข้าถึงผู้ชมได้ง่าย
คุณ N อยู่ในเมือง ช่วยให้สร้างเรื่องได้ง่าย ตั ว ละครชายรั ก ชายใช้ ชี วิ ต อยู่ ใ นกรุ ง เทพ
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ชื่อ

การให้ความเห็น

การให้ความหมาย
เนื่องจากต้องการให้สามารถเข้าถึงผู้ชมได้ง่าย
คุณ O อยู่กรุงเทพ เพราะทุกคนเข้ามาอาศัย ตั ว ละครชายรั ก ชายใช้ ชี วิ ต อยู่ ใ นกรุ ง เทพ
อยู่ในเมือง
เนื่องจากต้องการให้สามารถเข้าถึงผู้ชมได้ง่าย
จากตารางที่ 5.5 พบว่าผู้ ให้ ข้อมูล สำคัญ ทั้ง 15 คน ได้ให้ ความเห็ นไปในทิ ศทาง
เดียวกันอย่างเป็นเอกฉันท์ คือ ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายอาศัยและมีการดำเนินเรื่องอยู่พื้นที่ใน
เมืองใหญ่ อย่างเช่น กรุงเทพมหานคร แต่สำหรับสาเหตุว่าทำไมต้องให้ตัวละครอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญต่างได้ให้ความเห็นแตกต่างกันออกไป โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
1) สามารถเข้าถึงผู้ชมได้ง่าย เนื่องจาก กรุงเทพมหานครและในเมืองเป็น
พื้นที่ที่มีความเจริญ ฐานะเมืองหลวงของประเทศไทย ทำให้เป็นที่รู้จักอย่างประจักษ์และผู้ชมมีความ
คุ้นชินอยู่แล้ว และมีผู้คนเข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมาก รวมถึงกลุ่มเป้าหมาย
หลักเองส่วนมากก็อยู่ในกรุงเทพมหานครด้ วยเช่นกัน อีกทัั้งในกรุงเทพมหานครยังมีสถานที่ต่าง ๆ ที่
คนรู้จักและสามารถนำมาดำเนินเรื่องได้มากกว่า เมื่อเทียบกับในพื้นที่ต่างจังหวัด หรือชนบท เช่น
ห้างสรรพสินค้าชื่อดังต่าง ๆ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็นต้น จึงทำให้สามารถนำเสนอพื้นที่ต่าง
ของกรุงเทพมหานครออกมาได้อย่างหลากหลาย และผู้ชมสามารถคล้อยตามสร้างความเข้าใจได้ง่าย
อีกทั้งยังเชื่อว่าในเมืองจะมีการเปิดกว้างในเรื่องชายรักชายมากกว่าต่างจังหวัด ทำให้สามารถยอมรับ
กลุ่มชายรักชายได้มากกว่าอีกด้วย ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 9 คนที่ให้ความเห็นในแง่มุมนี้
“เพราะมันเข้าถึงคนดูได้ง่ายกว่า เหมือนเมืองไทยมันเป็นเมืองโตเดี่ยวด้วย
แหละ ก็แบบคนอยู่ในกรุงเทพซะเยอะ” คุณ C (สัมภาษณ์, 28 พฤศจิกายน
2562)
“เราเป็นคนต่างจังหวัดมาก่อน เราก็รู้ว่ามันไม่มีอะไร เพราะฉะนั้นด้วยความ
extreme ของชีวิตมันจะไม่เหมือนกับเด็กกรุงเทพอยู่แล้ว ด้วยซีรีส์มันต้องมี
เส้นเรื่อง เลยรู้สึกว่า location เป็นตัวกำหนดเส้นเรื่องจะทิศทางไปทางไหน
พอมีแต่กรุงเทพ ก็โอเคนะเพราะคุ้นชินกับสถานที่ อีกอย่างในกรุงเทพมันก็
ตีความไปได้หลายแบบ” คุณ E (สัมภาษณ์, 18 พฤศจิกายน 2562)

342
“ก็อยู่ในเมือง เป็นสาวชาวกรุง เพราะใคร ๆ ก็เข้ามากรุงเทพ คนเลยนึกภาพ
ตามได้ง่าย ถ้าไปดำเนินเรื่องที่ไกล ๆ ชนบท คนมันคงงงแหละ ต้องใช้เวลา
ให้เข้าใจอีก เพราะอย่าลืมว่าทั้งคนดู คนเขียนมันก็เป็นสาววาย ซึ่งสาววายก็
เห็น ๆ อยู่ในเมืองทั้งนั้น” คุณ I (สัมภาษณ์, 16 พฤศจิกายน 2562)
“ก็ต้องยอมรับว่าสังคมเมืองเปิดกว้างและยอมรับมากกว่าอยู่แล้ว เพราะคน
เมืองจะเข้าถึงสื่อต่าง ๆ ได้ง่ายกว่า แถมมีคู่เกย์ให้เห็นตามที่สาธารณะด้วย
คนต่างจังหวัดยังมีส่วนน้อยที่จะเปิดรับตรงนี้ ซีรีส์วายเลยเลือกเสนอแต่ใน
กรุงเทพ” คุณ B (สัมภาษณ์, 26 พฤศจิกายน 2562)
2) พื้นฐานจากผู้แต่ง ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 3 คนระบุว่า สาเหตุที่เรื่องราวในซีรีส์วาย
เกิดขึ้นแต่ในกรุงเทพมหานครนั้น เป็นเพราะว่าผู้แต่งนิยายได้นำเอาประสบการณ์ของตนที่มี หรือ
จิน ตนาการเพิ่มเติม มาร้อยเรียงออกมาเป็นเรื่อง จึงเป็นความสอดคล้ องไล่เรียงกันมาตั้งแต่ อายุ
อาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับระดับฐานะทางสังคมมีความแปรผันกันมากับที่พักอาศัยและภูมิลำเนา
ยิ่งฐานะดีเท่าไหร่ ที่พักอาศัยก็จะยิ่งดีเท่านั้น
“เหตุเกิดจากในเมือง มันเป็นพื้นฐานจากคนแต่งหมดเลยนะ เรารู้สึกว่าคน
แต่งไม่ได้ทำการบ้านละเอียดขนาดนั้น เพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดจากสิ่งรอบ
ข้าง หรือการใช้ชีวิตประจำวันของคนทั่ วไป มันเลยเกิดอยู่ในรั้ว ๆ รอบ ๆ
หรือคนที่เห็น” คุณ D (สัมภาษณ์, 26 พฤศจิกายน 2562)
“เหมื อนฐานะทางสั งคม ส่ ว นมากมีที่ พั ก อาศัย ดี มีพื้ น เพมาดี ค่อ นข้าง
privileged แล้วพอมันเป็นแบบนั้น มันก็ต้องอาศัยอยู่ได้แต่ในกรุงเทพไง
ซึ่งมันก็ดูกึ่ง ๆ surreal นะ” คุณ G (สัมภาษณ์, 30 พฤศจิกายน 2562)
“พอมั น มาเป็ น elite แบบนี้ บ้ านเบิ้ น อะไรมั น ก็ ต้ องใหญ่ โต ต่อ ให้ เป็ น
หอพัก ไม่สิ ควรเรียกว่าคอนโดมากกว่า แล้ วก็จะอยู่แต่ในกรุงเทพ ส่ วน
ใหญ่ก็เป็ นมหาลัยเอกชน ด้วยปะ มันก็เลยดูเหมาะสมกันดีแล้ ว ” คุณ F
(สัมภาษณ์, 1 ธันวาคม 2562)
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3) เหตุผลในด้านการผลิตสื่อ การเลือกสถานที่ถ่ายทำให้เกิดในกรุงเทพมหานคร
นั้น นอกจากจะเป็นไปตามบทประพันธ์แล้ว ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 3 คน ให้เหตุผลว่ายังเป็นการช่วยให้
ง่ายต่อการถ่ายทำ เพราะการถ่ายทำในกรุงเทพย่อมเดินทางได้ง่ายและสะดวกกว่าการไปถ่ายทำที่
ต่างจังหวัด และยังได้รับการสนับสนุนหรือเอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำจากโครงการบ้านและคอนโดต่าง ๆ
จึงทำให้ที่พักอาศัยของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายมีความสวยงามเกินความเป็นจริง
“มัน ก็เป็ นเพราะ location มันหาง่ายไง เดินทางสะดวกกว่าต้องออกไป
ต่างจังหวัด แล้วความกรุงเทพอะ อยากได้แบบไหนมันก็มีหมด ทุกอย่างมัน
ก็ดูดีลง่าย ดูอย่าง OURSKYY (อยากเห็นท้องฟ้าเป็นอย่างวันนั้น) มี 5 ตอน
4 ตอนเล่าเรื่องอยู่ในกรุงเทพ แต่ใช้ส ถานที่ต่างกันหมดเลย มีแค่ อินซัน ที่
แหวกไปเดินป่าเดินเขา แต่นั่นมันก็คือเพราะโครงเรื่องกำหนดสถานที่ แต่ที่
เหลือเหมือนสถานที่กำหนดโครงเรื่องด้วยซ้ำ แบบพีทเก้าก็จะอยู่แถวบาง
รักก็จะมีความเมืองเก่า ตี๋หมอกอยู่มหาลัยอย่างเดียว อาทิตย์ก้องภพก็ที่
ทำงาน อะไรอีกเรื่องนะ อ่อ ปิ๊กโรม เออ เรื่องนั้นก็มีความลอยกระทง” คุณ
A (สัมภาษณ์, 12 พฤศจิกายน 2562)

ภาพที่ 5.5 OURSKYY อยากเห็นท้องฟ้าเป็นอย่างวันนั้น
แหล่งที่มา: GMMTV, 2018
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“ส่วนใหญ่อยู่กันในหอพัก แล้วก็อยู่กันในกรุงเทพ แต่บางคนก็มีอยู่บ้านนะ
แต่บ้ านก็รวย เป็นบ้านเดี่ยว คือมันเป็นสื่อด้วย มันก็ต้องทำให้ ดูสวยงาม
มันเลยมีความเหนือจริงกว่าบ้านทั่วไป” คุณ H (สัมภาษณ์, 16 พฤศจิกายน
2562)
“อยู่หอพัก ในกรุงเทพกันหมด หอแต่ละนางก็คือเริ่ด ๆ ทั้งนั้น ปากบอกหอ
ในแต่การแต่งคือโอ้โห อลังสุด ส่วนนึงเพราะนางเป็นสปอนเซอร์ปะ แบบ
เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำยั่ว ๆ แต่มันก็ตรงกับระดับฐานะทางสังคมดี แต่ อี
ดอก ไม่เป็นจริงอะ หอมึงเหมือนกับห้องตัวอย่างหรอ” คุณ J (สัมภาษณ์,
16 พฤศจิกายน 2562)
นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานที่ถ่ายทำและภูมิลำเนาของ
ตัวละครให้ไปอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดหรือชนบท โดยมีความเห็นแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย มีทั้งการยอมรับ
และปฏิเสธ โดยฝ่ายที่ยอมรับนั้นเห็นว่า การย้ายเรื่องให้ไปอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดนั้น มีความน่าสนใจ
จะทำให้ได้เห็นมุมมองชีวิตได้อีกในหลายแง่มุม แต่ก็ต้องทำออกมาให้สะท้อนกับความเป็นจริง เพราะ
ถ้าไม่จริงมันก็ยากที่จะทำให้ผู้ชมเชื่อในสิ่งที่ซีรีส์ต้องการนำเสนอ
“ที่จริงก็อยากเห็นแบบชีวิตเกย์ตามภูมิลำเนาต่าง ๆ เหมือนกันนะ เพราะ
แต่ละที่มันก็น่าจะมีอุปสรรค มีเรื่องที่ต่างกันออกไป แบบ เกย์พัทยา เกย์
เชียงใหม่ เกย์เขาใหญ่ พออยู่แต่ในกรุงเทพมันก็เหมือนแบบ ทำอะไรเดิม ๆ
มันก็ได้ผลลัพธ์แบบเดิม” คุณ A (สัมภาษณ์, 12 พฤศจิกายน 2562)
“ถ้าเป็นเรื่องชนบทจะให้วัน ๆ นั่งตกปลา หาของป่า คนมันก็เข้าไม่ถึงมั้ง
แต่ไม่ได้บอกว่าไม่ดี ไม่น่าสนใจนะ ถ้าทำดี ๆ มันถึงสนุก แล้วยิ่งถ้าไม่จริง
และโป๊ ะ ขึ้ น มา มั น กลายเป็ น เรื่อ งปลอมไปอี ก ” คุ ณ K (สั ม ภาษณ์ , 27
พฤศจิกายน 2562)
ขณะที่กลุ่มที่ปฏิเสธให้เหตุผลว่าพื้นที่ต่างจังหวัดไม่ได้มีความน่าสนใจ ดึงดูดคนดูได้
เพียงพอ อีกทั้งยังไม่ชอบเรื่องเศร้าและรักชีวิตในเมือง
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“เอาจริง ๆ นี่กลับไม่อยากดูพวกชีวิตต่างจังหวัดนะ เรามันแบบ living in
material world ด้วย แถมเรารู้อยู่แล้วว่าต่างจังหวัดมันไม่ได้มีอะไรขนาด
นั้ น ชีวิตเราดราม่าแล้ ว เราไม่อยากรับ รู้เรื่อ งราวบ้ าบอคอแตกแบบนั้ น
อะไรที่แบบหนีพ่อแม่ไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วไปเจอผู้ชายเป็นทหารอะไรแบบ
นี้ คื อ พั ก ไปเลย ปิ ด ที วี ไม่ ดู ไม่ ห นี ไปไหนทั้ ง นั้ น รั ก กรุ ง เทพ ” คุ ณ E
(สัมภาษณ์, 18 พฤศจิกายน 2562)
5.1.5 ลักษณะทางกายภาพ รูปร่างหน้าตา
จากการสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-depth Interview) ผู้ ให้ ข้ อ มู ล สำคั ญ จำนวน 15 คน
พบว่า ข้อคิดเห็นที่มีต่อประเด็นทางด้านลักษณะทางกายภาพ รูปร่างหน้าตาของตัวละครชายรักชาย
ในซีรีส์วาย ได้ดังตารางที่ 5.6 ดังนี้
ตารางที่ 5.6 การให้ความเห็นของผู้ให้ข้อมูลสำคัญในประเด็นในประเด็นด้านลักษณะทางกายภาพ
รูปร่างหน้าตาของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย
ชื่อ
การให้ความเห็น
การให้ความหมาย
คุณ A หน้าตาดี หุ่นดี เอาไว้ขายแฟนคลับ ตั ว ละครชายรั ก ชายในซี รี ส์ ว ายมี ลั ก ษณะทาง
กายภาพ รูปร่างหน้าตาที่ดี เพื่อเป็นจุดดึงดูดให้
ผู้ชมติดตาม
คุณ B หน้าตาดี เพอร์เฟกต์ เพื่อแฟนคลับ ตั ว ละครชายรั ก ชายในซี รี ส์ ว ายมี ลั ก ษณะทาง
กายภาพ รูปร่างหน้าตาที่ดี เพื่อเป็นจุดดึงดูดให้
ผู้ชมติดตาม
ตั ว ละครชายรั ก ชายในซี รี ส์ ว ายมี ลั ก ษณะทาง
คุณ C หน้าดี สูง เพราะกลุ่มคนดู ชอบ
กายภาพ รูปร่างหน้าตาที่ดี เพื่อเป็นจุดดึงดูดให้
ผู้ชมติดตาม
คุณ D หน้าตาดีทุกคน ซึ่งเป็ นพื้นฐานของ ตั ว ละครชายรั ก ชายในซี รี ส์ ว ายมี ลั ก ษณะทาง
การสร้างตัวละคร ดึงดูดให้คนมาดู กายภาพ รูปร่างหน้าตาที่ดี เพื่อเป็นจุดดึงดูดให้
ผู้ชมติดตาม
คุณ E หน้าตาดี เอาไว้ให้แฟนคลับชื่นชม ตั ว ละครชายรั ก ชายในซี รี ส์ ว ายมี ลั ก ษณะทาง
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ชื่อ
การให้ความเห็น
คุณ F หน้าตาดี เอาไว้ขายแฟนคลับ

คุณ G ผอม หุ่นดี หน้าใส ดึงดูดให้คนมาดู

คุณ H ดีเหมือ นเพชรยอดมงกุ ฎ เอาไว้ให้
แฟนคลับฟิน
คุณ I

หน้ า ตาดี ตามความต้ อ งการของ
ตลาด

คุณ J ดีตามค่านิ ย มของสั งคมไทย เอาไว้
ขายแฟนคลับ
คุณ K หน้าตาดี เป็นค่านิยมของสังคมไทย

คุณ L หน้าตาดี สเป๊กของคนไทย เพื่อเป็น
การดึงดูดคนดู
คุณ M หน้าตาน่ารักไปหมด เอาไว้ดึงดูดคน
ให้มาดู
คุณ N หน้าตาดี ตามความต้องการของคน
ดู
คุณ O หน้าตาดี เอาไว้หลอกล่อแฟนคลับ

การให้ความหมาย
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กายภาพ รูปร่างหน้าตาที่ดี เพื่อเป็นจุดดึงดูดให้
ผู้ชมติดตาม
ตั ว ละครชายรั ก ชายในซี รี ส์ ว ายมี ลั ก ษณะทาง
กายภาพ รูปร่างหน้าตาที่ดี เพื่อเป็นจุดดึงดูดให้
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ตั ว ละครชายรั ก ชายในซี รี ส์ ว ายมี ลั ก ษณะทาง
กายภาพ รูปร่างหน้าตาที่ดี เพื่อเป็นจุดดึงดูดให้
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ตั ว ละครชายรั ก ชายในซี รี ส์ ว ายมี ลั ก ษณะทาง
กายภาพ รูปร่างหน้าตาที่ดี เพื่อเป็นจุดดึงดูดให้
ผู้ชมติดตาม
ตั ว ละครชายรั ก ชายในซี รี ส์ ว ายมี ลั ก ษณะทาง
กายภาพ รูปร่างหน้าตาที่ดี เพื่อเป็นจุดดึงดูดให้
ผู้ชมติดตาม
ตั ว ละครชายรั ก ชายในซี รี ส์ ว ายมี ลั ก ษณะทาง
กายภาพ รูปร่างหน้าตาที่ดี เพื่อเป็นจุดดึงดูดให้
ผู้ชมติดตาม
ตั ว ละครชายรั ก ชายในซี รี ส์ ว ายมี ลั ก ษณะทาง
กายภาพ รูปร่างหน้าตาที่ดี เพื่อเป็นจุดดึงดูดให้
ผู้ชมติดตาม
ตั ว ละครชายรั ก ชายในซี รี ส์ ว ายมี ลั ก ษณะทาง
กายภาพ รูปร่างหน้าตาที่ดี เพื่อเป็นจุดดึงดูดให้
ผู้ชมติดตาม
ตั ว ละครชายรั ก ชายในซี รี ส์ ว ายมี ลั ก ษณะทาง
กายภาพ รูปร่างหน้าตาที่ดี เพื่อเป็นจุดดึงดูดให้
ผู้ชมติดตาม
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จากตารางที่ 5.6 จะเห็ น ได้ ว่ าผู้ ให้ ข้ อ มู ล สำคั ญ ทั้ ง 15 คน ได้ ให้ ค วามเห็ น ไปใน
ทิศทางเดียวกันอย่างเป็นเอกฉันท์ คือ ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายนั้นหน้าตาดี เป็นไปตามค่านิยม
ของสังคมไทย คือ ตี๋ ขาว ตัวสูง โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคั ญต่างให้คำนิยามตัวละครแตกต่างกันออกไป
ตามรสนิยมของตน โดยผู้ให้ข้อมูลสำคัญบางคนเรียกว่า “คนหล่อ” บางคนเรียกว่า “คนน่ารัก”
สำหรับเหตุผลที่ต้องเลือกนักแสดงหน้าตาดีมาเป็นตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายนั้น
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้ง 15 คน เห็นตรงกันว่าเป็นเรื่องทางการตลาด เพราะรูปร่างหน้าตาของนักแสดง
เป็นสิ่งแรกที่คนดูจะได้เห็น จึงทำให้ผู้สร้างซีรีส์ต้องหานักแสดงที่มีหน้าตา รูปร่างที่ถูกจริต เป็นไปตาม
ค่านิยมของคนไทย เพื่อดึงดูดกลุ่มผู้ชมและแฟนคลับให้มาติดตาม
“ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าหน้าตาดีทุกคน แต่มันก็เป็นพื้นฐานของการสร้า งตัวละครปะ การ
เลือกนักแสดงในทุกเรื่อง เพราะว่าหน้าตามันก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดให้คนมาดู มันก็เลยมา
คู่กัน แต่ถึงแม้ตัวละครมันจะฟันเหยิน จะขี้เหร่แต่สุดท้ายมันกลับมาสวยอยู่ดี แบบ
อิ ว าโย (เดื อ นเกี้ ย วเดื อ น) ที่ เคยดู ติ๋ ม ๆ เนิ ร์ ด ๆ ใส่ แ ว่ น ก็ เนิ ร์ ด แล้ ว ” คุ ณ D
(สัมภาษณ์, 26 พฤศจิกายน 2562)
“หล่อ ผิดสะอาดสะอ้าน สูง ขนาดอิตัวรับที่บอกว่าตัวเล็ก ก็ยังสูง ก็ตามค่านิยมของ
สังคมไทย เอาไว้ขายแม่ ๆ ให้โดนตก (อาการที่ตกหลุมรักศิลปิน/นักแสดง จากการ
แสดงหรือพฤติกรรม) แบบน้องนนท์ น้องโอม น่ารักมากนะมึง ใครจะไม่รักเด็กบ้าง
ก็ลองคิดดู ถ้าเอาคนลักษณะอื่นมา มันจะมีแฟนคลับแบบนี้ป่าว ก็ต้องตุ๊บไปเนาะ
คือมันก็ต้องหน้าตาดี มีเสน่ห์อยู่ เรายังต้องพึ่งสิ่งนี้ ต้องยอมรับ ไม่ได้เหยียด” คุณ J
(สัมภาษณ์, 16 พฤศจิกายน 2562)
“เรารู้ สึ ก ว่ า น่ ารั ก ไปหมดเลยอะ ต้ อ งบอกว่า ซี รีส์ มั น มี ห ลายองค์ ป ระกอบ แต่
appearance แรก มันก็สำคัญ ถ้าสมมติตัวละครมัน อุ๊ย เหี้ย น่ารักจังเลย มันก็เชิญ
ชวนให้เราไปดูงานเค้าอะ แล้วการแสดงของเขามันทำให้เราเชื่อ เราก็จะปาวราตน
เป็นแฟนคลับเขา” คุณ M (สัมภาษณ์, 24 พฤศจิกายน 2562)
“ก็วงการบันเทิงอะนะ ก็ต้องหน้าตาดี กรี๊บ มีคนธรรมดาไม่ได้หรอก เอาจริงมันต้อง
แก้ยางอายของความเป็นไทยก่อน แบบที่ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องรูปร่างหน้าตา
นักแสดง” คุณ N (สัมภาษณ์, 5 ธันวาคม 2562)
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“ก็ดีไง ก็ต้องหน้ าตาดี เอาไว้ห ลอกล่ อสาว ๆ แฟนคลั บ มันต้องตอบสนองให้ ถูก
จุดอะ ว่าตลาดต้องการอะไร ดูคนหน้าตาดี เพราะชีวิตจริงมันอาจจะไม่ fantasy
เพื่อนร่วมห้องอาจจะหน้าตาเห่ยกันทั้งห้ อง ก็ต้องไปดูห นัง ดูละคร เอ้ย พระเอก
นายเอก หล่อจัง” คุณ O (สัมภาษณ์, 22 พฤศจิกายน 2562)
ทั้งนี้ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายยังจำเป็นต้องมีความเป็นชายแฝงอยู่อย่างเข้มข้น
เนื่องจากความเป็นชายเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะตรึงให้คนดูติดตามชมซีรีส์ต่อไปได้ ซึ่งความเป็นชายนี้จะอยู่
กับตัวละครชายทั้งตัวพระ และตัวนาย ซึ่งจะมีมากหรือน้อยที่ แตกต่างกัน แต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถ
ยอมรับได้
“ยังไงมันก็ยังต้องมี masculine เพราะมันขายได้ และ LGBT อย่างกูเป็นคนนึง ถ้า
ตัวละครมันไม่ masculine เลยมันก็ยากอะที่จะดึงดูดให้ไปต่อ ถึงแม้ว่าบทมันจะดี
เลิศมาก แต่ถ้านักแสดงไม่ดูดี ไม่ masculine มันก็แบบ เฮ้ย อะไรอะ แต่อย่างตัว
ละครที่เป็นรับ มันจะมีความ feminine อยู่บ้าง ซึ่งมันยอมรับได้ไง เพราะมันเป็นรับ
แล้วความเป็น masculine มันไม่จำเป็นต้องอยู่ในทุกตัวละครไง ยังไงสาววายและ
LGBT ทุกคนก็จะเข้าใจในส่วนนี้” คุณ M (สัมภาษณ์, 24 พฤศจิกายน 2562)
“คำว่าสาวของฉันคือ ต้องแบบไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ อิดอก หีแหก อะไรก็อย่างเนี้ย สาว แต่
ชะนีก็ไม่น่าอิน มันก็เลยกลับไปสู่เรื่องการตลาดอะ เพราะคนที่ดูมันคือผู้หญิง ผู้ก็จะ
แบบ “โอ๊ย อะไรเนี่ย กลัว” ไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนที่สามารถ handle กับตุ๊ดสาวแรง ๆ
ได้หรอก” คุณ O (สัมภาษณ์, 22 พฤศจิกายน 2562)
นอกจากนี้ในซีรีส์วาย ยังมีการสร้างภาพเหมารวมให้แก่ลักษณะของตัวละคร คือ
คนที่ตัวสูงกว่า หน้าไทยหรือดูมีความเป็นชายมากกว่าจะต้องเป็นพระเอก (ฝ่ายรุก) ขณะที่ตัวละคร
นายเอก (ฝ่ายรับ) จะต้องเป็นคนตัวเล็กกว่า หน้าหวานกว่า ผิวขาวกว่า หรือมีความเป็ นชายน้อยกว่า
ซึ่งแม้ว่าบังเอิญรักจะพยายามทำลายภาพเหมารวมนี้ด้วยการให้ตัวละครที่สูงกว่าเป็นนายเอก และตัว
ละครที่เตี้ยกว่าเป็นพระเอก แต่ลักษณะอื่น ๆ นอกจากความสูงยังคงรูปแบบเดิมไว้
“สู ง เท่าที่เห็ น ก็เหมือนจะเป็น ล็ อต ๆ เดียวกัน เหมือนชัดเจนอยู่แล้ ว ว่าตัวพระ
จะต้องสูงกว่า ตัวนายก็จะตัวเล็กหน่อย เหมือนเป็น stereotype หน้าตาดีหมด แต่
มันก็แล้วแต่คนชอบนะ ในความรู้สึก” คุณ C (สัมภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 2562)
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“นี่เคยดูสัม (สัมภาษณ์) อะ รายการไหนก็ไม่รู้ เตนิว นางพูดกันว่า จริง ๆ ลักษณะ
นิสัยของเตเนี่ยเหมือนกับเก้ามากกว่า ส่ วนนิวอะเหมือนพีท แต่คือนางต้องสลับบท
กันเพราะ นิวนางผิวขาวกว่า เตเวลาเกรี้ยวกราด นางดูแบด (bad boy) มากกว่านิว
เตก็เลยต้องมาเป็นพีท นิวต้องมาเป็นเก้า แค่นี้เอง อยากรู้เหมือนกัน อิค่านิยมรับ
ต้องตัวเล็กต้องขาวเนี่ยมันมาจากไหน ATP (กัน อรรถพันธ์) จะเล่นเป็นรุกไม่ได้เลย
หรอ งงมากแม่” คุณ I (สัมภาษณ์, 16 พฤศจิกายน 2562)
เนื่องด้วยความจำกัดที่ต้องให้นักแสดงหน้าตาดีมารับบทนำในซีรีส์วาย จึงทำให้ผู้ให้
ข้อมูลสำคัญเล็งเห็นว่า คนธรรมดา หรือกลุ่มคนที่มีรูปร่างหน้าตาแบบอื่นในวัฒนธรรมย่อยของกลุ่ม
ชายรักชาย และ เช่น กลุ่มหมี ถูกลดทอนความสำคัญลงไป กลายเป็นเพียงแค่ตัวประกอบ หรือไม่มี
ปรากฏในเรื่องเลย ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว กลุ่มคนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่คนหน้าตาดี รูปร่างดีนั้นมีอยู่เป็น
จำนวนมากในสังคมไทย
“ตัวละครมันจะมีความเด็กสยาม stereotype ไปสุด ส่วนมากจะ ผอม หุ่นดี หน้า
ใส เพื่อดึงดูดคนดู แต่ไม่ได้ represent LGBT community as a whole หรอก”
คุณ G (สัมภาษณ์, 30 พฤศจิกายน 2562)
“มั น เหมื อ นเพชรยอดมงกุ ฎ มาเจอกั น มัน แบบดี จน ซึ่ งแตกต่ างกั น สั งคมจริงที่
รูปร่างหน้ าตามีความหลากหลายกว่านี้ คนอ้วนไม่มีเลยนะ ถึ งมีก็เป็นตัวตลก ตัว
ประกอบ คนหน้ าตาธรรมดา หน้ าตาไม่ดี ไม่ ต้อ งพู ด ถึง ” คุ ณ H (สั ม ภาษณ์ , 16
พฤศจิกายน 2562)
“น้อง ๆ หน้าตาน่ารักจิ้มลิ้ม ดูแล้วเคลิ้มไปหมด ไม่มีคนอ้วน คนธรรมดา กะเทย
หรอก ถ้ามีหนูก็ต้องทำใจนะว่าจะต้องเป็นตัวตลก ชาวบ้านแปด ชาวบ้านเก้า ” คุณ
L (สัมภาษณ์, 25 พฤศจิกายน 2562)
นั่นจึงทำให้ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญต่างเห็นว่าซีรีส์วายควรเพิ่มและให้ความสำคัญกับตัว
ละครชายรักชายที่มีลักษณะเหมือนคนทั่วไปและมีความหลากหลายทางรูปร่างหน้าตามากขึ้น
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“เพราะว่าหล่อกับหล่อมาเจอกันมันยากนะในโลกจริงไม่เยอะนะ แต่ความรู้สึกก็ คือ
อยากให้ซีรีส์แสดงความเป็นจริงบนโลกบ้าง ก็ควรให้พื้นที่พวกคนธรรมดาบ้าง พวก
หมีบ้าง” คุณ E (สัมภาษณ์, 18 พฤศจิกายน 2562)
“มันก็น่าเบื่อแหละ เหมือนกันไปหมดทุกเรื่อง เอาจริงถ้าตอนนี้แหวกไปทำคนอ้วน
คนหมี สายหนวด อาจจะมีคนดูแล้วก็ได้” คุณ I (สัมภาษณ์, 16 พฤศจิกายน 2562)
“แต่ถ้ามีหมี มีทวิงค์ก็ดี ก็จะยิ่งสมจริงเข้าไปอีก มีส าวมาก สาวน้อยหลายระดับ
เพราะ shade of gay มันกว้างมาก ไม่ได้มีแต่พวกขี้เก๊ก แอ๊บบอยอย่างเดียว” คุณ
O (สัมภาษณ์, 22 พฤศจิกายน 2562)
นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลสำคัญยังกล่าวอีกว่า นักแสดงส่วนใหญ่ที่รับบทเป็นตัวละคร
ชายรักชายในซีรีส์วายนั้นมากจะมีรูปลักษณ์ที่ไม่ตรงกับสิ่งที่ผู้เขียนได้บรรยายเอาไว้ในนิยายวาย แต่
นั่นก็ไม่ใช่ปัญหา ผู้ให้ข้อมูลสำคัญยังคงสามารถยอมรับกับนักแสดงได้เนื่องจากว่า เคมีของนักแสดง
นั้นมีความเข้ากัน และทำให้คนดูสามารถคล้อยตัวให้เชื่อในตัวละครนั้นได้
“อันนี้เป็นความ match พอดีกันของตัวละครด้วยอะ ถึงแม้ว่าในนิยายมันอาจจะ
บรรยายมาให้รูปร่างกำยำอะไรอย่างนี้ แต่ว่าสิ่งที่ได้ออกมาในซีรีส์วายมันก็ไม่ได้เป็น
แบบนั้น นี่เลยว่ามันยังมีความหลากหลายในแง่ของความเตี้ย สูง ดำ ขาว แต่ว่ามัน
อาจจะไม่ได้ตั้งใจให้ มั นหลากหลาย หรือว่าจะตั้งใจให้ มัน surreal แต่ว่ามั นเป็ น
ความหา (นั ก แสดง) ไม่ ได้ ม ากกว่ า หรื อ ว่ า มั น เป็ น แบบความเข้ า กั น เคมี ข อง
นักแสดง” คุณ D (สัมภาษณ์, 26 พฤศจิกายน 2562)
“คนเล่ น ก็ ห น้ า ตาดี น ะ ดาราก็ ต้ อ งหน้ า ตาดี สิ แต่ มั น ก็ ไม่ ต รงตามนิ ย าย อย่ า ง
SOTUS ก้องภพ อาทิตย์ก็ไม่ได้เป็นแบบในซีรีส์ แต่พอมาเล่นด้วยกัน มันก็น่ารักดี
ซึ่งมันก็สำคัญกว่าตรงตามนิยายแต่เคมีไม่ได้ ” คุณ K (สัมภาษณ์, 27 พฤศจิกายน
2562)
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5.1.6 บทบาททางเพศและรสนิยมทางเพศ
จากการสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-depth Interview) ผู้ ให้ ข้ อ มู ล สำคั ญ จำนวน 15 คน
พบว่า ข้อคิดเห็นที่มีต่อประเด็นทางด้า นบทบาททางเพศและรสนิยมทางเพศของตัวละครชายรักชาย
ในซีรีส์วาย ได้ดังตารางที่ 5.7 ดังนี้
ตารางที่ 5.7 การให้ความเห็นของผู้ให้ข้อมูลสำคัญในประเด็นด้านบทบาททางเพศและรสนิยมทาง
เพศของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย
ชื่อ
การให้ความเห็น
การให้ความหมาย
บทบาทและรสนิยมทางเพศของตัวละครชายรัก
คุณ A มีความตายตัว มีแค่รุกแและรับ
ชายในซีรีส์วาย ไม่ตรงกับความเป็นจริง
บทบาทและรสนิยมทางเพศของตัวละครชายรัก
คุณ B มีแค่รุก และรับ สลับกันไม่ได้
ชายในซีรีส์วาย ไม่ตรงกับความเป็นจริง
บทบาทและรสนิยมทางเพศของตัวละครชายรัก
คุณ C มีรุกกับรับที่ถูกเจาะจงมาแล้ว
ชายในซีรีส์วาย ไม่ตรงกับความเป็นจริง
คุณ D มี รั บ กั บ รุ ก ที่ ถู ก กำหนดไว้ แ ล้ ว เป็ น บทบาทและรสนิยมทางเพศของตัวละครชายรัก
การนำความสั ม พั น ธ์ ช ายหญิ ง มา ชายในซีรีส์วาย ไม่ตรงกับความเป็นจริง
ครอบ
บทบาทและรสนิยมทางเพศของตัวละครชายรัก
คุณ E มีการกำหนดรุกรับชัดเจน
ชายในซีรีส์วาย ไม่ตรงกับความเป็นจริง
คุณ F มี รุ ก กั บ รั บ เป็ น ไปตามจิ น ตนาการ บทบาทและรสนิยมทางเพศของตัวละครชายรัก
ของผู้แต่ง
ชายในซีรีส์วาย ไม่ตรงกับความเป็นจริง
บทบาทและรสนิยมทางเพศของตัวละครชายรัก
คุณ G ไม่ลื่นไหล มีรุกกับรับ มีไม่ครบ
ชายในซีรีส์วาย ไม่ตรงกับความเป็นจริง
บทบาทและรสนิยมทางเพศของตัวละครชายรัก
คุณ H มีรุกกับรับ
ชายในซีรีส์วาย ไม่ตรงกับความเป็นจริง
คุณ I มี รุ ก กั บ รั บ ที่ ถู ก กำหนดมาอย่ า ง บทบาทและรสนิยมทางเพศของตัวละครชายรัก
ชัดเจน
ชายในซีรีส์วาย ไม่ตรงกับความเป็นจริง
บทบาทและรสนิยมทางเพศของตัวละครชายรัก
คุณ J เป็นรุกกับรับ บางครั้งมีผู้ชายแท้
ชายในซีรีส์วาย ไม่ตรงกับความเป็นจริง
บทบาทและรสนิยมทางเพศของตัวละครชายรัก
คุณ K เป็นรุกกับเป็นรับที่กำหนดมาแล้ว
ชายในซีรีส์วาย ไม่ตรงกับความเป็นจริง
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ชื่อ
การให้ความเห็น
คุณ L รุกรับถูกกำหนดมาแล้ว

การให้ความหมาย
บทบาทและรสนิยมทางเพศของตัวละครชายรัก
ชายในซีรีส์วาย ไม่ตรงกับความเป็นจริง
คุณ M มีรุกกับรับที่ตายตัว กำหนดไว้ชัดเจน บทบาทและรสนิยมทางเพศของตัวละครชายรัก
ชายในซีรีส์วาย ไม่ตรงกับความเป็นจริง
บทบาทและรสนิยมทางเพศของตัวละครชายรัก
คุณ N มีรุกกับรับ แต่ดูไม่ออก
ชายในซีรีส์วาย ไม่ตรงกับความเป็นจริง
บทบาทและรสนิยมทางเพศของตัวละครชายรัก
คุณ O มีการกำหนดไว้ชัดเจน รุกกับรับ
ชายในซีรีส์วาย ไม่ตรงกับความเป็นจริง
จากตารางที่ 5.7 จะเห็ นได้ว่าความเห็นของผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่มีต่อหัวข้อบทบาท
ทางเพศและรสนิยมทางเพศของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด
คือตัวละครชายรักชายจะถู กกำหนดมาให้มีบทบาททางเพศอย่างตายตัว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
พระเอกจะต้องทำหน้าที่เป็นรุกเสมอ และนายเอกจะเป็นรับตลอด ซึ่งไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่
บทบาททางเพศจะสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้ โดยเรียกว่า “โบท” ที่สามารถเป็นได้ทั้งรุกและรับ
เพราะในปัจจุบันมีความลื่นไหลทางเพศที่สูงมาก ไม่เหมือนกับคู่รักชายหญิงที่ถูกกำหนดบทบาทไว้
อย่ า งชั ด เจน บทบาททางเพศของตั ว ละครชายรั ก ชายในซี รี ส์ ว ายจึ งเป็ น เหมื อ นกั บ การนำเอา
ความสัมพันธ์ของชายหญิงมาครอบทับไว้
“ตายตัวมาก ๆ สลับโพ (มาจาก position ในที่นี้หมายถึงบทบาททางเพศของตัว
ละคร) ไม่ ได้ เลย คำว่าโบทคื อ ไม่ มี อ ยู่ในสารบบ คื อ ในความเป็ น จริงมั น ลื่ น ไหล
flexible สุด ๆ ไปเลย แล้วพอมันฟิกโพแบบนี้ มันก็ส่งไปถึงเรื่องแบบที่ทำให้ต้องมี
ตัวละครที่แมนสุด สาวสุดไปเลย มันก็คล้าย ๆ กับการเอาความสัมพันธ์ชายหญิงมา
ครอบ” คุณ A (สัมภาษณ์, 12 พฤศจิกายน 2562)
“มีรุก มีรับ ไม่มีโบท สลับกันไม่ได้ มันก็ปฏิเสธไม่ได้แหละว่าในสังคมมันก็มีรุกแท้
กับ รับแท้อยู่ แต่กลุ่มโบทมันก็มี ก็น่าจะให้พื้นที่โบทหน่อย เพราะโบทมันก็ไม่น้อย
นะ ตอนนี้ เราต้ อ งรู้จั ก ปรับ ตั ว แล้ ว ต้ อ งพร้ อ มทุ ก สถานการณ์ ตลาดมั น เปลี่ ย น
(หัวเราะ)” คุณ B (สัมภาษณ์, 26 พฤศจิกายน 2562)
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“มันมีการฟิกโพ (มาจากคำว่า fix position เป็นการกำหนดบทบาททางเพศให้กับ
ตัวละครโดยสาววาย) อยู่ เพราะนิยายวายมันก็ยังฉายความรับก็เป็นรับ รุกก็ต้อง
เป็นรุกอยู่ แต่ในสังคมจริงอะ มันไม่ใช่แบบนั้นแล้ว เพราะว่าความจริงแล้วรสนิยม
ทางเพศมันลื่นไหล ดังนั้นมันอาจจะไม่แน่นะ ถ้าในอนาคตอะ เรามีผู้กำกับที่เข้าใจ
ตรงนี้มากขึ้น ว่าความ masculine หรือ feminine นี้มันถอดรื้อ สลับไปมาได้ มัน
ลื่น ไหลได้ เราอาจจะเห็ น นายเอกที่เป็นรับต่อไป แต่ว่าทุกคนสลับ บทบาทกันได้
“แบบวันนี้ฉันเหนื่อย ขอนอนเฉย ๆ ได้มะ” อะไรแบบนี้ ” คุณ M (สัมภาษณ์, 24
พฤศจิกายน 2562)
“ในซีรีส์ มีการกำหนด role ไว้ชัดเจนมาก ซึ่งมันก็ไม่ตรงกับชีวิตจริง เพราะนาง
กำหนดแบบ อ่ะ พระนาง รับ คือ ตัวเล็ก น่ารัก หน้าหวาน พระเอกก็คือ สูง โปร่ง มี
ความดุ ๆ ฮึม ๆ เนี่ยเป็นรุกแน่นอน ซึ่งความจริงมันอาจจะไม่ใช่ ความจริงอิตัวเล็ก
อาจจะเป็นรุก อีตัวโตอาจจะเป็นรับ งง อะไรงี้ มัน stereotype แบบคนเป็นชาย
ต้องเป็นอย่างนี้ คนเป็นหญิงต้องเป็นอย่างนี้ ” คุณ O (สัมภาษณ์, 22 พฤศจิกายน
2562)
ทั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลสำคัญยังได้กล่าวถึงสาเหตุของการที่ต้องกำหนดบทบาททางเพศของ
ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายไว้อย่างชัดเจน อันเนื่องมาจากความคุ้นชินของกลุ่มสาววายและผู้แต่งที่
มีการสร้างภาพเหมารวมถึงลักษณะของรุกและรับเอาไว้ จนกลายเป็นความเคยชินที่ตีความออกไปได้
ในทันทีว่าคนที่มีลักษณะนี้จะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้น ดังนั้นซีรีส์วายต้องคงความคุ้นชินนี้ไว้เพื่อให้ผู้ชม
เข้าใจได้อย่างง่ายดายว่ามีบทบาทอะไร
“อาจจะติดภาพว่า คนน่ารักก็ต้องเป็นรับอะไรอย่างนี้ แต่นี่ไม่เคยคิดว่ามันเป็นการ
เอาความสัมพัน ธ์ช ายหญิงมาครอบ แบบเขาน่ารักก็เลยต้องเป็นรับ แต่ว่าไม่รู้ว่า
ทำไมถึงไม่สามารถสลั บได้ แต่มันอาจจะเป็ นสิ่ งที่เราไม่เคยรู้ตัวว่าเราคิดก็ได้ มา
ครอบ เป็ น ความเคยชินอะ เหมือนกับผู้ห ญิ งต้องคู่กับสีช มพู ผู้ช ายต้องคู่กับสี ฟ้า
เพราะฉะนั้นน่ารักก็ต้องเป็นรับ คำว่าผัวก็คือมึงจะน่ารักไม่ได้ มันก็อาจจะเป็นการ
ถูกครอบโดยไม่รู้ตัวแหละ แต่มันก็เป็นความเป็นความเคยชินแล้วเราสามารถตีความ
ไปได้ในทันที เหมือนว่าแบบอันนี้ควรอยู่ซ้าย อันนี้ควรอยู่ขวา” คุณ D (สัมภาษณ์,
26 พฤศจิกายน 2562)
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“แต่ก็เข้าใจได้ที่สาววายนางซีเรียสเรื่องการฟิกโพ (มาจากคำว่า fix position เป็น
การกำหนดบทบาททางเพศให้กับตัวละครโดยสาววาย) เพราะว่านางอาจจะไม่ได้
ชอบทั้งรับและรุก เขาอาจจะเมน (main นักแสดงคนที่เป็นแฟนคลับอยู่เป็นหลัก )
แค่รุกตัวเดียว เขาอาจจะมีภาพในหัวว่า เขา shape ไปเลยว่า คนนี้จะต้องรุก ๆ ๆ 1
2 3 4 รุก all the times ถ้าวันนึงเขาต้องไปเป็นรับมันจะเป็นการท้าทายความเชื่อ
เขาแบบว่า เรากลับสู่ยุคมืด แล้วมีคนบอกว่าอันนี้คือวิทยาศาสตร์ มันท้าทายแบบ
นั้ น ก็ เพราะว่า มั น มี ก ารเอาความสั ม พั น ธ์ช ายหญิ งมาสวมทั บ ด้ ว ย คนนึ ง take
action คนนึง passive” คุณ M (สัมภาษณ์, 24 พฤศจิกายน 2562)
“บางทีการสลับโพ (position) กันในแง่คู่จิ้น มันก็ไม่ได้เหมือนกันนะ อย่างอ๊อฟกัน
จะมากันอ๊อฟ มันก็ไม่ได้ปะวะ มันก็ depend on คู่อยู่ แต่สิงกับคริส เนี่ยสลับกันก็
ได้นะ มัน based on นักแสดงด้วย” คุณ E (สัมภาษณ์, 18 พฤศจิกายน 2562)
“คือด้วยความทีวีด้ว ยอะ มันต้องการที่จะสื่ อสารให้ เคลียร์ ไม่งั้นคนดูจะไม่เข้าใจ
แล้วยิ่งคนดูมันไม่ใช่เกย์อะแท้ ๆ เลยยิ่งต้องทำให้ชัดไปเลย อ๋อ อินี่ หน้าหวานนะ
เออ เป็ น รั บ ไป อิ นี่ แ มนเป็ น รุก แน่ อ ะไรแบบนี้ ” คุ ณ N (สั ม ภาษณ์ , 5 ธั น วาคม
2562)
นอกจากนี้่กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญยังอยากจะเห็นบทบาทและรสนิยมทางเพศของตัว
ละครให้ตรงกับความเป็นจริงที่ไม่มีการกำหนดบทบาทมาตั้งแต่แรก หรือมีการปรับเปลี่ยนบทบาท
ทางเพศให้แตกต่างจากไปจากความคุ้นชิน คือ ให้ตัวละครนายรับเป็นรุก แล้วตัวละครพระเอกเป็นรับ
รวมถึงเพิ่มระดับความสาวให้แก่ตัวละครให้มีหลากหลายและมากขึ้นกว่าแค่การเป็นผู้ชายแมน ๆ แต่
มารักกับผู้ชายด้วยกัน แต่ขณะเดียวกันผู้ให้ข้อมูลสำคัญก็ปฏิเสธกับตัวละครชายรักชายที่อ้างว่าตนเอง
เป็นชายแท้แล้วมารักกับผู้ชายด้วยกัน แต่ทำหน้าที่เป็นรับ เพราะไม่ควรนิยามตนเองว่าเป็นชายแท้
“แต่ เอาจริ งถ้ า plot เรื่ อ งมั น twist ตอนหลั ง มั น ก็ จ ะกรี๊ ด ดี ชอบ สมมติ ส อง
episode สุดท้ายพึ่งมาเฉลย ว่าจริง ๆ แล้ว หมอป่าเป็นรับ (2Moons the Series
เดื อ นเกี้ ย วเดื อ น) ชอบ หลอกสาว ๆ คนดู ทั้ ง หลาย” คุ ณ O (สั ม ภาษณ์ , 22
พฤศจิกายน 2562)
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“ซึ่งมัน ก็ไม่ผิดหรอกที่จะมีรุกแท้ รับแท้ แต่คือพวกรับแท้ ส่วนใหญ่ นางก็สาวกัน
หมด แต่ก็ว่าไม่ได้หลัง ๆ อิพวกแมน ๆ ก็คือยกขาสุดก็มี แต่มันก็ไม่เหมือนกันกับใน
ซีรีส์อยู่ดี มันก็คงสนุกดีถ้าจริง ๆ อิพีท (บังเอิญรัก Love by Chance) คือสาวเสียบ
อิเอ้ยกขาอย่างเดียว” คุณ I (สัมภาษณ์, 16 พฤศจิกายน 2562)
“เป็นผู้ชายแท้ที่ชอบผู้หญิงแท้ แต่รักกับผู้ชายอีกคน งงมะ ไม่ได้ตั้งแต่เรียกตัวเองว่า
ชายแท้แล้ว หยุดลูก หนูไม่ใช่ จะรับแท้ รุกแท้ก็ได้ อย่างอิธาร อิไทป์ (TharnType)
ก็คือฟินนะ แต่ไทป์ หนูต้องหยุดนะ หนูบอกหนูเกลียดเกย์ แต่หนูมาแอ่นตูดให้เกย์
ไม่ ได้ บ่ ได้ เลย แล้ ว สุ ด ท้ า ยกลายร่า งเป็ น ซ้ อ เลยนะ ไปกั น ใหญ่ แ ล้ ว ลู ก ” คุ ณ J
(สัมภาษณ์, 16 พฤศจิกายน 2562)

ภาพที่ 5.6 ซีรีส์ TharnType the Series เกลียดนักมาเป็นที่รักกันซะดีๆ
แหล่งที่มา: LINE TV, 2019
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5.1.7 การแต่งกาย
จากการสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-depth Interview) ผู้ ให้ ข้ อ มู ล สำคั ญ จำนวน 15 คน
พบว่า ข้อคิดเห็นที่มีต่อประเด็นด้านการแต่งกายของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย ได้ดังตารางที่ 5.8
ดังนี้
ตารางที่ 5.8 การให้ความเห็นของผู้ให้ข้อมูลสำคัญในประเด็นด้านการแต่งกายของตัวละครชายรัก
ชายในซีรีส์วาย
ชื่อ
การให้ความเห็น
การให้ความหมาย
คุณ A เหมื อ นคนทั่ ว ไป ดู ไม่ อ อกว่ าเป็ น ชายรั ก การแต่งกายของตัวละครชายรักชายแต่ง
ชาย
กายเหมือนกับคนทั่วไป และสอดคล้องกับ
ชีวิตจริง
การแต่งกายของตัวละครชายรักชายแต่ง
คุณ B ปกติ เห็นได้ทั่วไป
กายเหมือนกับคนทั่วไป และสอดคล้องกับ
ชีวิตจริง
คุณ C ปกติ เหมือนชีวิตจริงของกลุ่มชายรักชาย การแต่งกายของตัวละครชายรักชายแต่ง
กายเหมือนกับคนทั่วไป และสอดคล้องกับ
ชีวิตจริง
การแต่งกายของตัวละครชายรักชายแต่ง
คุณ D ปกติ
กายเหมือนกับคนทั่วไป และสอดคล้องกับ
ชีวิตจริง
การแต่งกายของตัวละครชายรักชายแต่ง
คุณ E ปกติ ทั่วไป มีความเป็นคนมากขึ้น
กายเหมือนกับคนทั่วไป และสอดคล้องกับ
ชีวิตจริง
การแต่งกายของตัวละครชายรักชายแต่ง
คุณ F เหมือนผู้ชายทั่วไป
กายเหมือนกับคนทั่วไป และสอดคล้องกับ
ชีวิตจริง
การแต่งกายของตัวละครชายรักชายแต่ง
คุณ G แต่งตัวดีเกินจริง
กายเหมือนกับคนทั่วไป และสอดคล้องกับ
ชีวิตจริง
การแต่งกายของตัวละครชายรักชายแต่ง
คุณ H พบเห็นได้ทั่วไป
กายเหมือนกับคนทั่วไป และสอดคล้องกับ
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ชื่อ
คุณ I

คุณ J

คุณ K

คุณ L

คุณ M

คุณ N

คุณ O

การให้ความเห็น

การให้ความหมาย

ชีวิตจริง
ไม่แตกต่างจากคนทั่วไป แต่แต่งตัวดี
การแต่งกายของตัวละครชายรักชายแต่ง
กายเหมือนกับคนทั่วไป และสอดคล้องกับ
ชีวิตจริง
แต่งตัวเหมือนคนทั่วไป
การแต่งกายของตัวละครชายรักชายแต่ง
กายเหมือนกับคนทั่วไป และสอดคล้องกับ
ชีวิตจริง
เหมือนคนทั่วไป อยู่บ นพื้นฐานของความ การแต่งกายของตัวละครชายรักชายแต่ง
จริง
กายเหมือนกับคนทั่วไป และสอดคล้องกับ
ชีวิตจริง
แต่งตัวเหมาะสม พบเห็นได้ทั่วไป
การแต่งกายของตัวละครชายรักชายแต่ง
กายเหมือนกับคนทั่วไป และสอดคล้องกับ
ชีวิตจริง
ปกติ เหมือนคนทั่วไป
การแต่งกายของตัวละครชายรักชายแต่ง
กายเหมือนกับคนทั่วไป และสอดคล้องกับ
ชีวิตจริง
เห มื อ น คน ป กติ ไม่ ไ ด้ แต่ งตั ว แฟ น ซี การแต่งกายของตัวละครชายรักชายแต่ง
ตลอดเวลา
กายเหมือนกับคนทั่วไป และสอดคล้องกับ
ชีวิตจริง
ปกติ ไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นเกย์
การแต่งกายของตัวละครชายรักชายแต่ง
กายเหมือนกับคนทั่วไป และสอดคล้องกับ
ชีวิตจริง

จากตารางที่ 5.8 จะเห็นได้ว่า ผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้งหมดให้ความเห็นว่าการแต่งกาย
ของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายนั้นไม่มีความแตกต่างจากการแต่งกายของกลุ่มชายรักชายและกลุ่ม
ชายแท้ในชีวิตจริง หากเพียงแต่ตัวละครแต่ละตัวจะมีสไตล์การแต่งตัวที่แตกต่างกันออกไป ตามแต่
รสนิยมของแต่ละตัวละคร แต่ด้วยฐานะทางสังคมของตัวละครจึงทำให้ตัวละครแต่งตัวดีกว่าความเป็น
จริงไปบ้าง โดยเครื่องแต่งกายส่วนใหญ่ของตัวละครนี้จะเป็นชุดเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา และชุ ด
ไปรเวท ซึ่งแตกต่างจากสมัยก่อนที่มักจะให้ตัวละครชายรักชาย แต่งตัว “ออกสาว” มีเครื่องประดับ
และมีความเกินจริง เพื่อให้ดูตลกอยู่เสมอ
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“ก็ปกตินะ สามารถมองเห็นได้ทั่วไป คือผู้ชายก็ใส่ เกย์ก็ใส่ เอาจริงเสื้อผ้าผู้ชายมันก็
มีอยู่แค่นี้ เสื้อยืด กางเกงยีนส์ ชุดบอล แต่มันก็ขึ้นอยู่กับ character ด้วย แล้วก็เท
รนด์ในตอนนั้นด้วยแหละ เพราะว่าถ้าสังเกต ในความทั่วไปของเสื้อผ้าตัวละครแต่
ละตั ว มั น ก็ ไม่ เหมื อ นกั น นะ บางคนใส่ ข าสั้ น บางคนใส่ ข ายาวอะไรงี้ ” คุ ณ B
(สัมภาษณ์, 26 พฤศจิกายน 2562)
“ส่วนใหญ่ก็ง่ายปะ ชุดนักศึกษา ถ้าเป็นชุด ธรรมดาก็ต้องแบรนด์เนม มันทำให้รู้สึก
ว่าเข้ากับ ยุคสมัยมากขึ้น มันก็เชื่อมโยงกับฐานะทางสังคม มันพบเห็นได้ในสังคม
ไม่ได้ Haute Couture ตลอดเวลา ไม่ได้แต่งตัวเท่ากับในเรื่องจริงที่นักแสดงไปออก
งานอะ อันนั้นคือเวอร์ อันนั้นคือ futuristic เป็นแบบเฉียงขึ้นมา สีขาว สีดำ อันนี้
ไม่ใช่ ไม่ใส่ในชีวิตจริงแน่ ๆ” คุณ M (สัมภาษณ์, 24 พฤศจิกายน 2562)
“ก็ตามสภาพอะ คือฐานะเป็นไง เสื้อผ้าก็ดีตามไปด้วย แต่มันก็อยู่ในกรอบของความ
เป็นจริง ไปกรุงเทพ เราก็ยังเจอคนแต่งตัวแบบนี้ได้ แต่ชุดพละบางโรงเรียนอาจจะ
พิลึกพิลั่นไปหน่อยก็เถอะ อย่าง Make It Right 2 ไง ชุดพละเป็นเสื้อ sweater งง
มะ อิเวน ร้อนแทน” คุณ K (สัมภาษณ์, 27 พฤศจิกายน 2562)
“เดิม ๆ หมายถึงเหมือนคนปกติ เพราะตอนนี้สังคมน่าจะรู้แล้วว่าเกย์ไม่ใช่ตัวตลก
มันไม่จำเป็นต้องแต่งแฟนตาซีแบบสมัยก่อน แต่เอาจริงซีรีส์วายมันก็ไม่ได้แฟนตาซี
ด้วยแหละ ชุดมันก็เลยไม่ต้องแฟนตาซี” คุณ N (สัมภาษณ์, 5 ธันวาคม 2562)
นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลสำคัญส่วนใหญ่ได้ระบุอีกว่า เครื่องแต่งกายไม่สามารถระบุได้
ว่าตัวละครนี้เป็นกลุ่มชายรักชายหรือไม่ เนื่องจาก ด้วยความที่แตกต่างกายไม่แตกต่างจากเพศชาย
ทั่วไปที่สามารถพบเห็นได้ในสังคม แต่ก็มีผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 2 คน ระบุว่า สำหรับตัวละครชายรักชาย
บางตัวละครนั้น สามารถรับรู้ได้ว่าเป็นชายรักชาย เพราะมีความพิถีพิถันในการแต่งตัว รวมถึงความ
เนี้ยบของเครื่องแต่งกาย ที่ดีจนเหมือนกับหลุดออกมาจากนิตยสาร
“ก็ทั่วไป ไม่ได้โดดเด่น จากคนทั่วไป แต่มันก็พอมองออกว่าเป็นกลุ่มเพศทางเลือก
เพราะเสื้อผ้ามันก็ดูเนี้ยบเกินผู้ชายหน่อย อย่าง อิพีท บังเอิญรัก หนูลูก จะใส่เสื้อ
สองชั้นตลอดเวลาไม่ได้ลูก บ้านนี้เมืองนี้ 40 องศาเลยนะ” คุณ I (สัมภาษณ์ , 16
พฤศจิกายน 2562)
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“แต่ ง ตั ว เหมื อ นอยู่ ใ น Cheeze Magazine, HAMBURGER MAGAZINE A Day,
Lockers มั น คื อการสเตรีโอไทป์ ว่า LGBT ทุ ก คนแต่งตั ว พร้อมเดิน แบบ” คุ ณ G
(สัมภาษณ์, 30 พฤศจิกายน 2562)
นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลสำคัญยังสังเกตว่าสีของเครื่องแต่งกายของตั วละครชายรักชาย
ในซีรีส์วายนั้นถูกนำมาใช้เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงอารมณ์ ความรู้สึกของตัวละคร ขณะเดียวกัน
กางเกงนักเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษามักจะมีขนาดสั้นมากกว่าปกติ เพื่อเป็นการสนอง
ความต้องการของกลุ่มผู้ชม
“แต่สีอาจจะมีการแปลผันตามซีนมากกว่า เช่นแบบซีนโรแมนติกสีก็จะอ่อน แต่มันก็
ไม่ใช่ทุกเรื่อง มันก็ขึ้นอยู่กับ character ด้วย แล้วก็เทรนด์ในตอนนั้น แต่ไม่ได้สื่อ
ความหมายเฉพาะถึง แล้วมันก็ไม่ได้แสดงออกถึงความเป็นเกย์ เพราะนางก็แต่งตัว
กันปกติ แต่อย่าง Make It Right นางก็ใส่กางเกงกันสั้น ๆ แต่อาจจะจงใจเซอร์วิส
แฟนด้วย แค่เห็ น ขาอ่อนกรุบ ๆ ก็ระทวยกันหมดละปะ” คุณ D (สั มภาษณ์ , 26
พฤศจิกายน 2562)
“บางเรื่องก็เหมือนคุมโทนนะ อย่างพาร์ทของเตนิว (Kiss Me Again) ก็จะใส่แค่สี
น้ำเงิน ดำ ให้เข้ากับชื่อหนังสือ Blue Kiss อะไรแบบนี้ หรือแบบทฤษฎีจีบเธอก็จะมี
การคุมโทนสีเสื้อผ้าให้เป็นสีแบบ earth tone ไม่มีใครทะเล่อทะล่าใส่สีแดงแปร๋น”
คุณ A (สัมภาษณ์, 12 พฤศจิกายน 2562)
อย่างไรก็ตามมีผู้ ให้ ข้อมูลสำคัญ คิดว่าในความจริงแล้วองค์ประกอบบางอย่างใน
ลักษณะส่วนบุคคลของตัวละคร ไม่มีผลต่อการรับชมซีรีส์วาย อันได้แก่ อายุ ระดับฐานะทางสังคม
เพราะดูเพื่อความบันเทิง และสนใจในเรื่องของความสัมพันธ์และฉากโรแมนติกของตัวละครมากกว่า
“เอาจริงมันก็ไม่มีผล มันขึ้นอยู่กับเนื้อเรื่อง ที่จะทำให้อินหรือไม่อิน ซึ่งไม่ก็ไม่ได้ติด
นะว่าจะมีแต่วัยรุ่นอย่างเดียว ทำมาก็ดูได้ ก็ดูเอาบันเทิงอยู่แล้ว ” คุณ E (สัมภาษณ์,
18 พฤศจิกายน 2562)
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“แต่ก็ไม่ได้สนใจ ไปสนใจเรื่องอื่น จิ้น อะไรอย่างเนี้ย กรี๊ด ๆ ๆ เวลาจะโดนจูบแล้ว
โฟกัสเรื่องความสัมพันธ์ตัวละครว่าเออ ไปถึงไหนแล้ว มี การงอน มีการอะไรอย่างนี้
มากกว่ า มากกว่ า ความจริ ง ไม่ จ ริ ง ขององค์ ป ระกอบ” คุ ณ O (สั ม ภาษณ์ , 22
พฤศจิกายน 2562)
จากการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ สามารถนำมาสรุปความเห็นของผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้ง 15 คน ที่มี
ต่อประเด็็นลักษณะส่วนบุคคลของตัวละครชายรักชายลงในตารางได้ดังนี้
ตารางที่ 5.9 สรุปการให้ความเห็นของผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่มีต่อลักษณะส่วนบุคคลของตัวละคร
ลักษณะส่วนบุคคลของตัวละคร
การให้ความเห็นของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ
1) อายุ
วัยนักเรียน นักศึกษา ไม่มีความหลากหลาย
2) อาชีพ
นักเรียนนักศึกษา ไม่มีความหลากหลาย
3) ระดับฐานะทางสังคมทางสังคม
ฐานะปานกลางไปถึงฐานะดี
4) ที่พักอาศัยและภูมิลำเนา
ในเมือง กรุงเทพมหานคร
5) ลักษณะทางกายภาพ รูปร่างหน้าตา หน้าตาดี เพื่อเอาไว้ดึงดูดผู้ชม
6) บทบาททางเพศและรสนิยมทางเพศ บทบาททางเพศมีความตายตัว มีแค่รุกกับรับ
7) การแต่งกาย
แต่งกายเหมือนผู้ชายทั่วไป
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้ง 15 คน มีความเห็นอย่างเป็นเอกฉันท์เกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของตัว
ละครชายรักชายในซีรีส์วาย ว่าไม่มีความหลากหลายทั้งในเรื่องของอายุ อาชีพ ระดับฐานะทางสังคม
ที่พักอาศัยและภูมิลำเนา ลักษณะทางกายภาพ รูปร่างหน้าตา บทบาททางเพศและรสนิยมทางเพศ
เนื่ องจากมีการจำกัดลั กษณะดังกล่ าวให้ อยู่เฉพาะเพียงแค่ช่วงใดช่วงหนึ่ง ตามประสบการณ์ และ
จินตนาการของผู้แต่ง ซึ่งไม่ครอบคลุมเหมืิอนในโลกแห่งความเป็นจริง มีเพียงแค่การแต่งกายเท่านั้นที่
ตรงกับความเป็นจริง
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5.2 พฤติกรรมการแสดงออกของตัวละครชายรักชาย
พฤติกรรมการแสดงออกของตัวละครชายรักชายเป็นอีกหนึ่ งองค์ประกอบที่จะช่วยให้สามารถ
สะท้ อ นตั ว ตนของตั ว ละครแต่ ล ะตั ว ได้ ดี ยิ่ งขึ้ น และผู้ ช มที่ เป็ น กลุ่ ม ชายรัก ชายมี ก ารตี ค วาม ให้
ความเห็นต่อพฤติกรรมการแสดงออกของตัวละครชายรักชายที่ปรากฏในซีรีส์วายเหล่านี้อย่างไร โดย
ผู้วิจัยได้จำแนกองค์ประกอบของพฤติกรรมการแสดงออกของตั วละครชายรักชายออกเป็น 5 ส่วน
ได้แก่ 1) ลักษณะการพูด 2) การแสดงอารมณ์ 3) นิสัยส่ วนตัว 4) รูปแบบการดำเนินชีวิต 5) การ
แสดงออกในฐานะคนรักในพื้นที่ต่าง ๆ โดยในแต่ละประเด็นมีรายละเอียดดังนี้
5.2.1 ลักษณะการพูด
จากการสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-depth Interview) ผู้ ให้ ข้ อ มู ล สำคั ญ จำนวน 15 คน
พบว่า ข้อคิดเห็น ที่มีต่อประเด็นทางด้านลักษณะการพูด ของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย ได้ดัง
ตารางที่ 5.10 ดังนี้
ตารางที่ 5.10 การให้ความเห็นของผู้ให้ข้อมูลสำคัญในประเด็นด้านลักษณะการพูดของตัวละครชาย
รักชายในซีรีส์วาย
ชื่อ
การให้ความเห็น
การให้ความหมาย
คุณ A ส่วนใหญ่เหมือนคนปกติ ยกเว้น ตัวละครชายรักชายมีวิธีการพูดเหมือนคนปกติ แต่มี
ตัวละครที่สาวจะดูออก
ลักษณะบางอย่างที่ทำให้รู้ว่าเป็นกลุ่มชายรักชาย
คุณ B เหมื อ นคนปกติ แต่พ อดูอ อกว่ า ตัวละครชายรักชายมีวิธีการพูดเหมือนคนปกติ แต่มี
เป็นเกย์
ลักษณะบางอย่างที่ทำให้รู้ว่าเป็นกลุ่มชายรักชาย
คุณ C ปกติ มองไม่ อ อกว่ า เป็ น เกย์ ตัวละครชายรักชายมีวิธีการพูดเหมือนคนปกติ โดย
หรือไม่
ไม่สามารถรู้ได้ว่าเป็นกลุ่มชายรักชายหรือไม่
คุณ D เหมือนผู้ชายทั่วไป มองไม่ออกว่า ตัวละครชายรักชายมีวิธีการพูดเหมือนคนปกติ โดย
เป็นเกย์
ไม่สามารถรู้ได้ว่าเป็นกลุ่มชายรักชายหรือไม่
คุณ E ไม่ ต รงกั บ ความเป็ น จริ ง สร้ า ง มีการสร้างความเป็นชายให้ตัวละครชายรักชาย ทำ
ความแมนให้แก่ตัวละคร
ให้ไม่ตรงกับความเป็นจริง
คุณ F ดู อ อกว่า เป็ น บท ไม่ มี ใครพู ด ใน มีการสร้างความเป็นชายให้ตัวละครชายรักชาย ทำ
ชีวิตจริง
ให้ไม่ตรงกับความเป็นจริง
มีการสร้างความเป็นชายให้ตัวละครชายรักชาย ทำ
คุณ G ไม่มีความเป็นธรรมชาติ
ให้ไม่ตรงกับความเป็นจริง
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ชื่อ
คุณ H

การให้ความเห็น
มีความเป็นนิยายมากเกินไป

การให้ความหมาย
มีการสร้างความเป็นชายให้ตัวละครชายรักชาย ทำ
ให้ไม่ตรงกับความเป็นจริง
คุณ I ดู อ อกว่ า เป็ น เพศทางเลื อ ก มี ตัวละครชายรักชายมีวิธีการพูดเหมือนคนปกติ แต่มี
ความพยายามแมน
ลักษณะบางอย่างที่ทำให้รู้ว่าเป็นกลุ่มชายรักชาย
คุณ J มีความเป็น มนุษย์มากขึ้น คล้าย มีการสร้างความเป็นชายให้ตัวละครชายรักชาย ทำ
กั บ ชี วิ ต จ ริ ง แ ต่ ยั ง มี ค ว า ม ให้ไม่ตรงกับความเป็นจริง
ประดิษฐ์
คุณ K มี ก ารประดิ ษ ฐ์ อ ยู่ ไม่ ต รงกั บ วิธีการพูดของตัวละครชายรักชายไม่ตรงกับความ
ความเป็นจริงเท่าไหร่
เป็นจริง มีความประดิษฐ์เกินกว่าจะพูดในชีวิตจริง
คุณ L ม่ีความพยายามให้ดูแมน แต่บาง ตัวละครชายรักชายมีวิธีการพูดเหมือนคนปกติ แต่มี
คนก็ดูออก
ลักษณะบางอย่างที่ทำให้รู้ว่าเป็นกลุ่มชายรักชาย
ตัวละครชายรักชายมีวิธีการพูดเหมือนคนปกติ แต่มี
คุณ M สุดโต่ง สาวสุด แมนสุด
ลั กษณะบางอย่ างที่ ทำให้ รู้ว่าเป็น กลุ่ ม ชายรักชาย
และสามารถบ่งบอกบทบาททางเพศได้
ตัวละครชายรักชายมีวิธีการพูดเหมือนคนปกติ แต่มี
คุณ N มีทั้งดูออก และดูไม่ออก
ลักษณะบางอย่างที่ทำให้รู้ว่าเป็นกลุ่มชายรักชาย
คุณ O ดูรู้ว่าเป็นบทละคร แต่ไม่ได้ออก วิธีการพูดของตัวละครชายรักชายไม่ตรงกับความ
สาวขนาดนั้น
เป็นจริง มีความประดิษฐ์เกินกว่าจะพูดในชีวิตจริง
แต่ก็ยังคงมีความเป็นชายทั่วไป
จากตาราง 5.10 พบว่า ผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้ง 15 คน ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะการพูดของ
ตัวละครชายรักชายแตกต่างกันออกไปเป็น 3 ข้อคิดเห็นใหญ่ อันประกอบไปด้วย 1) ลักษณะการพูด
ของตัวละครชายรักชายไม่ตรงกับความเป็นจริง 2) ลักษณะการพูดของตัวละครชายรักชายสามารถทำ
ให้รู้ว่าเป็นกลุ่มชายรักชาย 3) ลักษณะการพูดของตัว ละครชายรักชายไม่สามารถทำให้รู้ว่าตัวละคร
เป็นกลุ่มชายรักชาย โดยแต่ละข้อคิดเห็นมีรายละเอียดดังนี้
1) ลักษณะการพู ด ของตัวละครชายรัก ชายไม่ต รงกับ ความเป็ น จริ ง ผู้ ให้ ข้อมู ล
สำคัญจำนวน 7 คน ให้ความเห็นว่า บทพูดของตัวละครชายรักชายนั้น มีความประดิษฐ์เกินกว่าจะพูด
ในชีวิตจริง เหมือนกับภาษาในนิยายหรือบทละครมากกว่า นอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้
ลักษณะการพูดของตัวละครดูไม่สมจริง เนื่องมาจากการแสดงของนักแสดงที่ยังไม่เก่งมากนัก
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“ส่วนมากก็มีความนิยายไป ความเป็นจริงคงหาได้น้อยมาก ๆ ที่ จะมีคนมา
จีบกันด้วยคำพูดแปลก ๆ และส่วนมากมันแอบดูฝืน ๆ ลึก ๆ ที่ออกมาจาก
บทบาท และพูดแข็งไป ก็นักแสดงมันเป็นผู้ชายกันอะนะ แบบ “ผมจะจับพี่
ทำเมี ย ” ชี วิ ต จริ งมึ ง กล้ า พู ด กั บ รุ่ น พี่ แ บบนี้ ห รอ ฟั ง แล้ ว ขนลุ ก ” คุ ณ H
(สัมภาษณ์, 16 พฤศจิกายน 2562)
“มัน ยังมีความประดิษฐ์อ ยู่ แต่ก็ไม่ได้เสี ยหายอะไร อาจจะแค่แบบ เอ๊ะ ๆ
หรอวะ อย่างแบบตอนแรกอิหมอป่า เจอวาโยก็พูดกันแบบ “กู -มึง”เลยหรอ
คนไม่รู้จักกันมาก่อนอะ หรือย่างอิพีท (บังเอิญรัก) นี่สุดโต่งมากเลยนะ พูด
“ครับ” กับทุกคน รู้แล้วว่าเป็นคนเรียบร้อย แต่มึงช่วยอยู่บนความจริงด้วย
แต่ก็ดูเอาบันเทิงไง มันเลยไม่ติดมาก” คุณ K (สัมภาษณ์ , 27 พฤศจิกายน
2562)
“ก็แข็งอะ ดูก็รู้ว่าเป็นบท เป็นสคริปต์ คนที่ไหนเขาจะมาพูด “นายจะไป
ไหนหนะ” บ้าป่าว มันไม่เรียล แต่มันก็ถูกแล้ว บางทีมันต้องเป็นบทละครอะ
แต่วิธีการพูดอะไรก็ยังดูแมนนะ” คุณ O (สัมภาษณ์, 22 พฤศจิกายน 2562)
2) ลักษณะการพูดของตัวละครชายรักชายสามารถทำให้รู้ว่าเป็นกลุ่มชายรักชาย
มีผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน 6 คนที่ระบุว่า ตัวละครชายรักชายมีวิธีการพูดเหมือนคนปกติ แต่มีลักษณะ
บางอย่างที่ทำให้รู้ว่าเป็นกลุ่มชายรักชาย อย่างเช่น น้ำเสียง การดัดเสียงให้สูงขึ้น หรือคำพูดที่ใช้ ซึ่ง
อาจจะกล่าวได้ว่า ลักษณะการพูดของตัวละครสามารถบ่งบอกบทบาททางเพศของตัวละครได้เลย คือ
ตัวละครพระเอกที่มีความเป็นชายสูงก็จะพูดด้วยคำหยาบ แต่ถ้าเป็นตัวละครนายเอกที่มีความเป็น
หญิงสูงก็จะพูดด้วยถ้อยคำที่สุภาพ เรียบร้อย โดยที่ความเป็นจริงไม่ได้เป็นแบบนั้น
“บางตัวละครที่แบบสาว แบบทำเสียงงุ้งงิ้ง ๆ กระเง้ากระงอดนิด ๆ มันก็
พอดูออกนะว่าเป็นเกย์ อย่าง พีท บังเอิญรัก แต่มันก็อยู่ในเกณฑ์ของเกย์สาว
ทั่วไปอะ คนที่แมนหน่อย มันก็ไม่ได้แตกต่างจากคนทั่วไป เพราะพวกเกย์
แมน ๆ มั น ก็ ป ระมาณนี้ ค นภายนอกมั น ก็ ดู ไม่ รู้ ” คุ ณ A (สั ม ภาษณ์ , 12
พฤศจิกายน 2562)
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“ยังไงดีละ มันก็ดูปกตินะ ไม่ได้แปลก แต่ก็คงพอดูรู้แหละ ว่าไม่ใช่ผู้ชาย แต่
ถามว่ามันชัดเจนเหมือนเกย์เลยป่าว ก็ไม่อยู่ดี งงมะ คือมันพอมีกลิ่นอะ แต่ก็
ไม่ใช่เกย์ 100% ตัวละครมันไม่ได้พูดภาษาลู (ภาษาที่กลุ่ มชายรักชายคิดค้น
ขึ้นมาเพื่อใช้เฉพาะกลุ่ม) หรือใช้ศัพท์กะเทยอะ แต่มันจะมีคำที่แบบผู้ชายจะ
ไม่พูดกับผู้ชายด้วยกัน แบบจีบกันไรงี้” คุณ B (สัมภาษณ์, 26 พฤศจิกายน
2562)
“ก็ตามตรงนั้นเลย ถ้าใครเป็นรับก็สาวสุด สาวสะพรั่ง คือมันอาจจะสื่อนัยยะ
ได้ว่าลั กษณะการพูดมั นไม่ได้แบ่งแยกแค่ว่าเป็นหรือไม่เป็น แต่มันบอกถึง
บทบาททางเพศได้เลย เพราะถ้าไปดูด้ายแดง คนที่เป็นรับก็คือสาวที่สุดใน
โลกหล้า” คุณ M (สัมภาษณ์, 24 พฤศจิกายน 2562)
“ขณะเดียวกันการพูดของตัวละครมันก็ทำให้ตัดสินได้นะ เพราะว่า อย่างอีเอ้
พีท เนี่ยชัดมากว่าเขาพยายามจะบอกว่านี่คือผู้ชายแท้ เพราะฉะนั้นต้องพูด
มึงเท่านั้น อีกคนก็คือตุ๊ดแท้ จะต้องเรียบร้อยเท่านั้น พยายามที่จะชี้ไปในทาง
นั้น ทั้ง ๆ ที่เราเป็นตุ๊ดเรายังพูดหยาบมาก ในขณะที่แฟนเราไม่พูดเลย ทุก
อย่างแม่งสับกันได้หมด บทบาททางเพศมันไม่ได้ refer ว่าเป็นแบบนี้ต้องพูด
แบบนี้ มันไม่ใช่ในความรู้สึกเรา” คุณ E (สัมภาษณ์, 18 พฤศจิกายน 2562)
3) ลักษณะการพูดของตัวละครชายรักชายไม่สามารถทำให้รู้ว่าตัวละครเป็นกลุ่ม
ชายรักชาย มีผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 2 คน ระบุว่า ตัวละครชายรักชายมีวิธีการพูดเหมือนคนปกติ โดยไม่
สามารถรู้ได้ว่าเป็นกลุ่มชายรักชายหรือไม่
“ที่จริงมันก็แล้วแต่เรื่องนะ ว่าแบบนิสัยตัวละครเป็นยังไง มันไม่ค่อยฟิกด้วย
ว่ารับต้องพูดแบบนี้ รุกต้องพูดแบบนี้ เพราะมันไม่ได้ทำให้ชัดไปเลย มันเลย
มองไม่ออก” คุณ C (สัมภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 2562)
“มันเหมือนผู้ชายทั่วไป มันก็เป็นคำที่ปกติเหมือนแบบคนทั่วไปพูดกัน ไม่ได้
ว่ า ฟั ง จากคำพู ด แล้ ว รู้ ได้ ว่ า เป็ น เกย์ ไม่ มี ศั พ ท์ ก ะเทยอะไรแบบนั้ น ด้ ว ย
นอกจาก “ผมจะจับพี่ทำเมีย” ที่จะแปลกสุดในแง่ที่ผู้ชายแท้ ๆ จะพูด ก็ไม่มี
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แล้วแหละ งงมาก ถ้าเป็นผู้ชายแท้ ๆ มึงจะพูดมั้ย ฟังแล้วแบบ เดี๋ยวก่อนนะ
มึงพูดทำไม” คุณ D (สัมภาษณ์, 26 พฤศจิกายน 2562)
นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลสำคัญยังระบุอีกว่า สิ่งที่ทำให้บทพูดของตัวละครไม่จริงที่สุดคือ
การพยายามใส่ความเป็นชายจนมากเกินไป ด้วยการให้ตัวละครพูดคำหยาบจนเกินพอดี ขณะเดียวกัน
ตัวละครชายรักชายที่มีความเป็นหญิงสูงก็ไม่สามารถใช้คำพูดในลักษณะออกสาว ได้เหมือนในชีวิต
จริงของกลุ่มชายรักชายเพื่อให้คงความเป็นชายเอาไว้
“บังเอิญรักอย่างเนี่ย เป็นการพูดที่แบบชีวิตจริงไม่ใช่อย่างนี้ คนนึงก็หยาบ
มากกกกก อีกคนก็ตอแหล้ ตอแหล คือต่อให้เป็นชายแท้อะ จำเป็นต้องพูดกับ
เมีย ว่ามึงหรอ ผู้ ช ายนะพี่ เอาว่าร้อยทั้งร้อยอะ อันนี้พู ดเลยเพราะว่าผ่ าน
ผู้ชายมาเยอะ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนกันมาก่อน หรืออะไร พอเปลี่ยน status ทุก
อย่างมันก็จะเปลี่ยน ในคำว่า “มึง” อะ มันจะไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อน มัน
จะไม่ใช่ระดับแบบ friend zone เท่าเดิม อย่าง พีทเก้า (Kiss Me Again) มัน
นำไปใน way ทั้งสองคนเปลี่ยนสถานะแต่ไลฟ์สไตล์มันยังเป็นเพื่อนกัน เพื่อน
กลุ่มเดียวกัน แต่เราแค่ผันตัวมามีอะไรกัน แต่เอ้พีทมันนำไปในแง่ เราไม่ได้
เป็น อะไรกันมาก่อนเลย แล้วเรามาบังเอิญรักกัน คือสองคู่นี้มันต่างกัน มัน
เทียบกันไม่ได้” คุณ E (สัมภาษณ์, 18 พฤศจิกายน 2562)
“มันก็ดูออกค่อนข้างชัดเจนนะ ว่าตัวละครเหล่านี้เป็นเพศทางเลือกอะ คือมัน
ก็จะมีเสียงเล็กเสียงน้อย บางตัวก็ดัดเสียง อย่างอิพีท (บังเอิญรัก) เสียงหลบ
ตลอดเวลา แปร๋นมาก ส่วนพวกตัวผัวนางก็พยายามจะแมนแหละ แต่เรดาร์ก็
สั่นติ๊ก ๆ เพราะมันดูแมนแบบไม่ธรรมชาติ หรือเป็นเพราะคนแสดงวะ คุณ I
(สัมภาษณ์, 16 พฤศจิกายน 2562)
“พยายามดูแมนนะ พยายามยัดเยียด “กูมึง” ให้ตัวละครสุดฤทธิ์ ดูเป็นชาย
มากกว่าในชีวิตจริง จนมันกลายเป็น over ไปเฉย แต่พวกนายเอก หลายคนก็
ดูเป็นตุ๊ดเด็กแหละ แต่ก็สาวมากไม่ได้อีก มันเลยครึ่ง ๆ กลาง ๆ แน่จริงก็สาว
ออกไปเลย พูดคะ ขา ไปเลยลูก” คุณ L (สัมภาษณ์, 25 พฤศจิกายน 2562)
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5.2.2 การแสดงอารมณ์
จากการสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-depth Interview) ผู้ ให้ ข้ อ มู ล สำคั ญ จำนวน 15 คน
พบว่า ข้อคิดเห็นที่มีต่อประเด็นทางด้านการแสดงอารมณ์ ของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย ได้ดัง
ตารางที่ 5.11 ดังนี้
ตารางที่ 5.11 การให้ความเห็นของผู้ให้ข้อมูลสำคัญในประเด็นการแสดงอารมณ์ของตัวละครชายรัก
ชายในซีรีส์วาย
ชื่อ
การให้ความเห็น
การให้ความหมาย
ตั ว ละครชายรั ก ชายมี ก ารแสดงอารมณ์ ค รบทุ ก
คุณ A เหมือนคนปกติ
อารมณ์เหมือนคนทั่วไป
ตั ว ละครชายรั ก ชายมี ก ารแสดงอารมณ์ ค รบทุ ก
คุณ B มีครบทุกอารมณ์เหมือนมนุษย์
อารมณ์เหมือนคนทั่วไป
การแสดงอารมณ์ ข องตั ว ละครชายรั ก ชายไม่
คุณ C มีความเกินจริงไปบ้าง
สอดคล้องกับความเป็นจริง
การแสดงอารมณ์ ข องตั ว ละครชายรั ก ชายไม่
คุณ D เกินกว่าความเป็นจริง
สอดคล้องกับความเป็นจริง
คุณ E ตัวละครมีการแสดงออกที่ตายตัว การแสดงอารมณ์ ข องตั ว ละครชายรั ก ชายไม่
สอดคล้องกับความเป็นจริง
ตั ว ละครชายรั ก ชายมี ก ารแสดงอารมณ์ ค รบทุ ก
คุณ F เหมือนคนปกติ
อารมณ์เหมือนคนทั่วไป
ตั ว ละครชายรั ก ชายมี ก ารแสดงอารมณ์ ค รบทุ ก
คุณ G เหมือนคนปกติ
อารมณ์เหมือนคนทั่วไป
ตั ว ละครชายรั ก ชายมี ก ารแสดงอารมณ์ ค รบทุ ก
คุณ H มีความเป็นมนุษย์
อารมณ์เหมือนคนทั่วไป
ตั ว ละครชายรั ก ชายมี ก ารแสดงอารมณ์ ค รบทุ ก
คุณ I มีหลายอารมณ์เหมือนคนทั่วไป
อารมณ์เหมือนคนทั่วไป
ตั ว ละครชายรั ก ชายมี ก ารแสดงอารมณ์ ค รบทุ ก
คุณ J เหมือนคนทั่วไป
อารมณ์เหมือนคนทั่วไป
ตั ว ละครชายรั ก ชายมี ก ารแสดงอารมณ์ ค รบทุ ก
คุณ K เหมือนคนทั่วไป
อารมณ์เหมือนคนทั่วไป
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ชื่อ
คุณ L

การให้ความเห็น
เหมือนคนปกติ

คุณ M เหมือนมนุษย์ปกติ
คุณ N

มีความเกินจริงไปบ้าง

คุณ O

มีความเกินจริงไปบ้าง

การให้ความหมาย
ตั ว ละครชายรั ก ชายมี ก ารแสดงอารมณ์ ค รบทุ ก
อารมณ์เหมือนคนทั่วไป
ตั ว ละครชายรั ก ชายมี ก ารแสดงอารมณ์ ค รบทุ ก
อารมณ์เหมือนคนทั่วไป
การแสดงอารมณ์ ข องตั ว ละครชายรั ก ชายไม่
สอดคล้องกับความเป็นจริง
การแสดงอารมณ์ ข องตั ว ละครชายรั ก ชายไม่
สอดคล้องกับความเป็นจริง

จากตาราง 5.11 พบว่า ผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้ง 15 คน ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะการพูดของ
ตัวละครชายรักชายแตกต่างกันออกไปเป็น 2 ข้อคิดเห็น คือ 1) ตัวละครชายรักชายมีการแสดงออก
ทางอารมณ์เหมือนกับคนทั่วไป 2) การแสดงอารมณ์ของตัวละครชายรักชายไม่สอดคล้องกับความ
เป็นจริง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ตัวละครชายรักชายมีการแสดงออกทางอารมณ์เหมือนกับคนทั่วไป กลุ่มผู้ให้
ข้อมูลสำคัญจำนวน 10 คน ระบุว่าตัวละครชายรักชายมีการแสดงออกทางอารมณ์ที่หลากหลาย โดย
ที่ไม่ได้ แตกต่างจากกลุ่ มคนทั่ว ไป หรือแตกต่างจากกลุ่ มชายรักชายในชี วิตจริง อีกทั้ งยังไม่มีการ
แสดงออกที่ ม ากเกิ น ไป (overacting) หรื อ มี ก ารแสดงออกในเชิ ง ลบเหมื อ นเช่ น ในละครหรื อ
ภาพยนตร์ในยุคเก่า เช่น มีแรงหึง อาฆาต พยาบาท แต่อย่างใด
“ก็ปรกตินะ ไม่ได้ต่างจากคนทั่วไปมากมาย ก็ร้องไห้ ได้ มีความสุขได้ ไม่
เห็นจะมีใครแบบอาฆาตแค้นพยาบาทอะไร ซีรีส์ก็ทำให้เกย์คือคนปกติอยู่
นะ ก็แบบมีสุข เศร้า เหงา ซึม ครบทุกอารมณ์ที่คนจะมี ไม่ได้รู้สึกว่าแสดง
ออกมาเกิ นไปนะ มัน หมดยุค จะมาให้ เกย์เป็ น บ้ า คลุ้ มคลั่ ง เป็น ฆาตกร
แล้ว” คุณ A (สัมภาษณ์, 12 พฤศจิกายน 2562)
“มีความหลากหลายตามบทบาทที่ได้นะ มีทั้งพวกชอบร้องไห้ บางคนก็ยิ้ม
แย้มแจ่มใส แต่หัวร้อนตลอดเวลาแบบอิเอ้ (บังเอิญรัก) ก็ไม่ไหวปะวะ นี่ไง
คือความพยายามที่จะใส่ความเป็นชายเข้าใจแบบโอเวอร์มาก ๆ หนู คนเค้า
ดูออกค่ะ พักค่ะลูก” คุณ I (สัมภาษณ์, 16 พฤศจิกายน 2562)
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“ไม่ได้แสดงออกอะไรที่เกินจริง ก็เหมือนแบบ คนทั่วไป ก็ตามนิสัย แบบถ้า
นิ สั ย เลื อดร้อ น หั ว ร้อ น ก็จ ะแสดงออกมาแบบโผงผาง คิ ดอะไรก็ แสดง
ออกมาแบบนั้น หรือบางคนก็ไม่แสดงออก แต่แอบไปร้องไห้คนเดียว ต่อ
หน้าผัวก็ทำเข้มแข็งก็มี แต่ต้องแยกนะ ว่าแสดงดีหรือเปล่า ซึ่งส่วนใหญ่ก็
ยังไม่แสดงดี ก็เด็กใหม่อะ” คุณ K (สัมภาษณ์, 27 พฤศจิกายน 2562)
2) การแสดงอารมณ์ของตัวละครชายรักชายไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ผู้ให้
ข้อมูลสำคัญ 5 คน ให้ความเห็นว่า การแสดงออกทางอารมณ์ของตัวละครชายรักชายนั้นมีการถูก
จำกัดด้วยบทบาททางเพศให้มีลักษณะตายตัว เหมือนเป็นการนำความสัมพันธ์ของผู้ชายและผู้หญิงมา
ครอบเอาไว้ เพื่อให้คนดูสามารถมองเห็นและรับรู้ได้อย่างชัดเจน คือ ฝั่งพระเอกก็จะแสดงออกแบบ
ห้าวหาญ โผงผาง ขณะที่นายเอกจะเขินอาย น่าทะนุถนอม ซึ่งไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง เพราะ
ในความเป็นจริงทุกคนสามารถแสดงออกได้อย่างอิสระ ไม่มีการกำหนดเหมือนในซีรีส์
“ประเภทตัวรับอ่อนไหวง่าย ตัวรุกมี ความเป็นชาย แมน ๆ เกรี้ยวกราด
โผงผาง บางครั้งมันก็ดูเกินจริงไปหน่อย อย่างตัวพระถ้าแบบมีคนมาทำร้าย
ตัวนายก็จะไปปกป้องตลอดเวลา ซึ่งแบบใครมันจะมาปกป้องได้ตลอดเวลา
วะ” คุณ C (สัมภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 2562)
“นี่ ว่ามัน จะเห็ นชัดตอนรักกันแล้ว ในซีรีส์ กับชีวิตจริงมันต่างกันอยู่แล้ ว
เพราะในซีรีส์มันจะเต็มไปด้วยอุดมคติ เหมือนในนิยายชายหญิงทั่วไป ภาพ
ที่เราอยากให้พระเอกนายเอกเป็น ไม่สามารถหาได้จริงบนโลกไปนี้ เพราะ
ในชีวิตจริงมันมีหลายปัจจัย แล้วก็แล้วแต่ลักษณะคนที่แตกต่างกันด้วย แต่
ว่าพอเป็นซีรีส์มันก็เต็มไปด้วยพระเอกนายเอกในดวงใจ โดยที่พระเอกนาย
เอกพยายามที่ จะแสดงความเป็นชายด้ว ยการกระโชกโฮกฮาก มีการใช้
คำพูดคำจาที่รุนแรงกว่าซีรีส์ชายหญิง เพื่อแสดงถึงความตรงไปตรงมา หรือ
ความรุนแรง ความเข้มแข็ง ความไม่โอนอ่อนผ่อนตาม หรือว่าเวลาทะเลาะ
กัน มีการปะทะกัน ถึงไม่มีการลงไม้ล งมือ แต่มีการใช้โทนเสี ยงที่ จริงจัง
มากกว่าในบางเรื่อง อย่างอาทิตย์ก้องภพ (SOTUS) ตอนว้าก แต่พอมันรัก
กันแล้วมันก็กลับมาอยู่ลูปเดิมของนิยายทั่วไปที่แบบมีความงอนง้อ ไม่ค่อย
พูดจา มันก็จะเป็นอีกแนวนึง แต่ไม่ได้หมายถึงว่าตัวละครชายรักชายจะ
แสดงออกมากกว่าคนทั่ วไป แค่ ในแง่ของคำพู ดคำจาก่อนที่ จะรักกั น ที่
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พยายามแสดงให้เห็นว่านี่คือชายแท้ คือมันมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่อง แต่
อย่างเอ้พีท (บังเอิญรัก) นางก็ไม่รุนแรง ปะทะกันตั้งแต่แรก เพราะโพมัน
ชัดเจนมาตั้งแต่แรก แต่อย่างบางเรื่องที่มันมาจากชายแท้ทั้งคู่ ทั้งกรน็อค
(อกหั ก มารั ก กั บ ผม) อาทิ ตย์ ก้ อ งภ พ (SOTUS) หรื อ ย่ า งธารไทป์
(TharnType) ก็คือมีการรุนแรงใส่กัน ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง เพื่อแสดงออก
ให้เห็นว่าต่างคนต่างแมน อย่างเช่น อาจจะเกลียดกันแล้วทะเลาะกันหรือ
อะไรอย่างเนี่ย มันก็จะมีความรุนแรง หรือแม้กระทั้งกรน็อคที่เรื่องมันเริ่ม
จากบนเตียงที่บทมันร้อนแรงมาก เพราะความเป็นชายมันคือความร้อนแรง
เป็นผู้นำบนเตียง ซึ่งมันก็ต้องการจะ express ให้ว่านี่คือชายแท้ทั้งคู่ แต่
หลังจากนั้นมันก็เป็นไปตามบท หรือตาม situation นั้น ๆ มากกว่า มันจะ
over เกิ น ไปทั้ งหมด มั นเลยไม่ ส ามารถสรุป ได้ว่าเวอร์เกิ นไปมั้ ย แต่ มั น
แสดงให้ เห็ น ว่า position ของแต่ล ะคนมันเป็น ยังไง อย่างเอ้พี ทมั นก็ยั ง
ชัดเจน มันก็กลับไปเรื่องการแบ่งโพ (position) นั่นแหละ พีทก็จะนุ่มนิ่ม
มาก อ่อ นไหว โดนแกล้ ง เพื่ อให้ รู้สึ ก ว่าคนนี้จ ะต้ อ งถู กปกป้อ ง” คุ ณ D
(สัมภาษณ์, 26 พฤศจิกายน 2562)
“รุ ก ก็ ต้ อ งห้ า วหาญ รั บ ก็ ต้ อ งร้ อ งไห้ ขี้ แ ง ในซี รี ส์ มั น ต้ อ งทำให้ ค นเห็ น
ค่อนข้างชัด เพราะไม่งั้นคนมันจะงง มันเป็นผลมาจากการผลิตสื่อ ความชัด
มันต้องเยอะกว่าในชีวิตจริงอยู่แล้ว มันก็เหมือนเอาความสัมพันธ์ชายหญิง
เขามาครอบ แม้กระทั่งในชีวิตจริงเอง หลายคนก็เอามาใช้ เพราะว่าในแง่ซี
รีส์อะ ถ้าไม่เอาความสัมพันธ์มาครอบเลย มันจะยาก เพราะมันต้องทำให้
คนดู get เลย อ๋อมันเป็นอันนี้ อ๋อมันเป็นอันนั้น แล้วอะไรละที่จะทำให้หมู่
มวลทั่วไปเข้าใจได้ ก็คือความสัมพันธ์ชายหญิงที่จะทำให้ชัดที่สุด แต่ในชีวิต
จริ งก็ คื อสาวเสี ยบยั งมีเลยอะ จบ” คุ ณ E (สั ม ภาษณ์ , 18 พฤศจิ กายน
2562)
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5.2.3 นิสัยส่วนตัว
จากการสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-depth Interview) ผู้ ให้ ข้ อ มู ล สำคั ญ จำนวน 15 คน
พบว่า ข้อคิดเห็นที่มีต่อประเด็นทางด้านนิสัยส่วนตัวของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย ได้ดังตารางที่
5.12 ดังนี้
ตารางที่ 5.12 การให้ความเห็นของผู้ให้ข้อมูลสำคัญในประเด็นนิสัยส่วนตัวของตัวละครชายรักชายใน
ซีรีส์วาย
ชื่อ
การให้ความเห็น
การให้ความหมาย
ตั ว ละครชายรั ก ชายในซี รี ส์ ว ายมี นิ สั ย ส่ ว นตั ว
คุณ A มีความสุดโต่ง
บางส่วนที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง
ตั ว ละครชายรัก ชายในซี รีส์ ว ายมี นิ สั ย ส่ ว นตั ว ที่
คุณ B เหมือนคนทั่วไป
หลากหลายแตกต่างกันออกไป เหมือนคนทั่วไป
ตั ว ละครชายรั ก ชายในซี รี ส์ ว ายมี นิ สั ย ส่ ว นตั ว
คุณ C ไม่ตรงกับความเป็นจริง
บางส่วนที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง
ตั ว ละครชายรั ก ชายในซี รี ส์ ว ายมี นิ สั ย ส่ ว นตั ว
คุณ D แตกต่างจากความเป็นจริง
บางส่วนที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง
ตั ว ละครชายรั ก ชายในซี รี ส์ ว ายมี นิ สั ย ส่ ว นตั ว
คุณ E ไม่ตรงกับความเป็นจริง
บางส่วนที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง
ตั ว ละครชายรัก ชายในซี รีส์ ว ายมี นิ สั ย ส่ ว นตั ว ที่
คุณ F หลากหลาย เหมือนคนทั่วไป
หลากหลายแตกต่างกันออกไป เหมือนคนทั่วไป
คุณ G ไม่ มี ค วามซั บ ซ้ อ นในความเป็ น ตั ว ละครชายรั ก ชายในซี รี ส์ ว ายมี นิ สั ย ส่ ว นตั ว
มนุษย์
บางส่วนที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง
ตั ว ละครชายรั ก ชายในซี รี ส์ ว ายมี นิ สั ย ส่ ว นตั ว
คุณ H มีภาพเหมารวมแฝงอยู่
บางส่วนที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง
ตั ว ละครชายรั ก ชายในซี รี ส์ ว ายมี นิ สั ย ส่ ว นตั ว
คุณ I มีความสุดโต่ง
บางส่วนที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง
ตั ว ละครชายรัก ชายในซี รีส์ ว ายมี นิ สั ย ส่ ว นตั ว ที่
คุณ J มีความหลากหลาย
หลากหลายแตกต่างกันออกไป เหมือนคนทั่วไป
ตั ว ละครชายรัก ชายในซี รีส์ ว ายมี นิ สั ย ส่ ว นตั ว ที่
คุณ K เหมือนคนปกติ
หลากหลายแตกต่างกันออกไป เหมือนคนทั่วไป
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ชื่อ
คุณ L

การให้ความเห็น
มีความสุดโต่ง

คุณ M ถูกกำหนดไว้แล้ว
คุณ N

ไม่ตรงกับความเป็นจริง

คุณ O

อยู่บนบรรทัดฐานความเป็นจริง

การให้ความหมาย
ตั ว ละครชายรั ก ชายในซี รี ส์ ว ายมี นิ สั ย ส่ ว นตั ว
บางส่วนที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง
ตั ว ละครชายรั ก ชายในซี รี ส์ ว ายมี นิ สั ย ส่ ว นตั ว
บางส่วนที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง
ตั ว ละครชายรั ก ชายในซี รี ส์ ว ายมี นิ สั ย ส่ ว นตั ว
บางส่วนที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง
ตั ว ละครชายรัก ชายในซี รีส์ ว ายมี นิ สั ย ส่ ว นตั ว ที่
หลากหลายแตกต่างกันออกไป เหมือนคนทั่วไป

จากตาราง 5.12 พบว่า ผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้ง 15 คน มีการให้ความเห็นเกี่ยวกับนิสัยส่วนตัว
ของตัวละครชายรักชายที่แตกต่างกันออกไป โดยสามารถสรุปออกมาได้เป็น 2 ประเด็นสำคัญ ได้แก่
1) ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายมีนิสัยส่วนตัวบางส่วนที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง 2) ตัวละครชายรัก
ชายในซีรีส์วายมีนิสัยส่วนตัวที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป เหมือนคนทั่วไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายมีนิสัยส่วนตัวบางส่วนที่ไม่ตรงกับความเป็ น
จริง ผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน 10 คน ให้ความเห็นว่า ลักษณะนิสัยส่วนตัวของตัวละครชายรักชาย มี
ความแปรผัน กับบทบาททางเพศของตัวละคร คือ ถ้าเป็นตัวละครพระเอกจะมีนิสัยห้าวหาญ กล้าได้
กล้ าเสี ย แต่ ถ้ า เป็ น ตั ว ละครนายเอก จะมี ค วามเรีย บร้อ ย ขี้ แ ง ขี้ งอน ขี้ หึ ง เจ้ าอารมณ์ ม ากกว่ า
เหมือนกับนางเอกละคร ซึ่งก็ยังคงเป็นผลมาจากการนำความสัมพันธ์ของชายหญิงมาครอบไว้ เป็น
ภาพเหมารวมที่ ถู ก สร้ า งขึ้ น มา โดยไม่ ได้ ค ำนึ ง ถึ ง ความเป็ น จริ ง ทำให้ ตั ว ละครมี นิ สั ย ที่ สุ ด โต่ ง
นอกจากนี้ ยั ง ระบุ อี ก ว่ า นิ สั ย ของตั ว ละครยั ง ถู ก นำเสนอออกมาเพี ย งแค่ ด้ า นเดี ย ว ไม่ มี ค วาม
สลับซับซ้อนเหมือนกับมนุษย์ และไม่มีการนำเสนอด้านมืดของตัวละครอีกด้วย ทำให้ตัวละครไม่มี
ความกลมเท่าใดนัก
“ถ้าเป็นรุกก็จะมีความเป็นผู้นำกว่า ควบคู่มากกับความเถื่อน ในขณะที่รับ
ก็จะมีความหึงมากกว่า แต่ไม่ค่อยยอมรับตัวเอง ปากไม่ตรงกับใจ เพราะยัง
ถือในศักดิ์ศรีของความเป็นลูกผู้ชาย ซึ่งมันก็ต่างจากคนทั่วไปในโลกความ
เป็นจริง ถ้าเป็นเกย์ก็เป็นเกย์ ดังนั้นนิสัย การแสดงออกนี่มันก็แสดงชัดเจน
แต่รุกก็ดูเป็นผู้ชายทั่วไปนะ ดูเป็นเกย์แมน ๆ ก็มี เพราะฉะนั้นความต่าง
ของนิสัยตัวละครรุกกับชีวิตจริงมันก็ไม่ได้ต่างขนาดนั้น แต่ฝ่ายรับในซีรีส์
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การแสดงออกต่าง ๆ จริตจก้าน นางไม่ได้แสดงออกขนาดนั้น ยังถือความ
เป็นชายอยู่ ไม่เหมือนกับชีวิตจริง หรือถ้าออกสาวอย่างพีท นี่ก็ไม่เคยเจอ
แบบนุ่ มนิ่มขนาดนัั้นนะ ไม่ค่อยเจอค่อย ๆ พูด เนิบ ๆ ไม่ก๋ากั๋นไปเลย ก็
โปกฮาปกติ ไม่ เ จอนุ่ ม เป็ น มาร์ ช แมลโลว์ ” คุ ณ D (สั ม ภาษณ์ , 26
พฤศจิกายน 2562)
“อิตัว รับ นี่ คือเพ้อฝั น โลกสวย วิ่งเล่ นในทุ่งลาเวนเดอร์ ชอบเล่ นตัว เล็ ก
เวลาผัวหยอดทีก็คือเขิน อายม้วน เอาผมทัดหูแบบนิโคลอัลบั้มแรก แต่อยู่
ดี ๆ ก็ส วมบทเป็น นางโศก นางเศร้า ส่ วนรุกก็คือต้ องแมนไว้ก่อนอะมึ ง
บังเอิญรักนี่คือชัดมาก stereotype สุด ๆ ไปเลย มีน้อยเรื่องที่จะทำแบบ
บริบทจริง ๆ ในสังคม คือมันไม่ต้องไปสุดโต่งแบบนั้น เอาความเป็นคนมา
ใส่หน่อย” คุณ H (สัมภาษณ์, 16 พฤศจิกายน 2562)
“พระเอกก็จะอบอุ่น ใจดี ถึงจะไม่ยอมคนขนาดไหนแต่ก็คือเก่งมาจากไหน
ก็แพ้หั วใจอย่างเธอสุด ผั วในอุดมคติมาก อิรับก็สนิมสร้อย แรดเงียบนะ
อยากได้ผู้แต่ก็ทำเป็นเรียบร้อย ๆ อ่อนต่อโลก ไม่ก๋่ากั๋น งานมโนยืน หนึ่ง
คือมันก็เหมือนกับชีวิตจริงแค่ตรงงานมโนอะ เพราะว่า มมโน กะเทอ ตายะ
กะเทยที่ไม่มโนก็คือกะเทยที่ตาย ขอบคุณค่าาาา” คุณ L (สัมภาษณ์ , 25
พฤศจิกายน 2562)
“แล้วแต่เรื่อง มันแล้วแต่คนด้วย เช่น ถ้าคนนี้เป็นรับ ก็ชอบขี้หึงบ่อย ขี้วีน
บ่อย หรือน้อยใจบ่อย งอนเก่ง แต่ก็แย้งได้ว่ามันไม่เกี่ยว เพราะว่าไปดูในกร
น็ อค (อกหั กมารักกับ ผม) คนที่ งอนบ่ อยก็คื ออิกร ไม่ใช่ว่าอิน็ อคไม่งอน
น็ อคมั น งอน แต่กรก็งอนด้ว ย ดังนั้ น ก็ เห็ นได้ทั้ งสองแบบ แต่ตั วรับจะมี
ความ emotional มากกว่า เพราะคนที่เป็น masculine มันอาจจะไม่รู้ว่า
เขางอนเรื่องอะไร เขาอาจคิดน้อยไป หรืออาจจะไม่ได้คิดเยอะเท่ากับตัว
ละครที่เป็นรับ แล้วคิดทุกอย่าง 1 2 3 อุ๊ย เหี้ย มันไม่มากินข้าว มันมาเลท
มันเป็นอะไรหรือเปล่า แต่ถ้าผู้ชายอาจจะ มันมาเลทเพราะมันไปกับเพื่อน
มันไม่ได้อะไร” คุณ M (สัมภาษณ์, 24 พฤศจิกายน 2562)
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2. ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายมีนิสัยส่วนตัวที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป
เหมือนคนทั่วไป ความเห็นของผู้ให้ความสำคัญจำนวน 5 คน ระบุว่า นิสัยของตัวละครชายรักชายใน
ซีีรีส์วายนั้นมีความหลากหลายแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของตัวละคร เฉกเช่นเดียวกับมนุษย์
ปุถุชนทั่วไปที่มีนิสัยที่แตกต่างกัน โดยที่ไม่มีการกำหนดว่าลักษณะนิสัยใดนั้นเป็นนิสัยเฉพาะกลุ่มชาย
รักชายเท่านั้น และถูกตีความไปในทิศทางที่ผู้ชมซึ่งเป็นผู้หญิงต้องการ
“มันก็อาจจะมีในความเป็นจริง แต่มันถูกไกด์ไปในทางที่ต้องตอบสนอง
ความเป็ น หญิ ง เหมื อ นอ่านการ์ตู น วาย มั น เป็ น เหมื อนจิ น ตนาการของ
ผู้หญิงว่าผู้ชายต้องเป็นแบบนี้ ดูแล้วต้อง กรี๊ด ๆ ๆ มันก็เหมือนเอาคู่ชาย
หญิงมาใส่ไว้ แต่เป็นการมองโลกของผู้หญิง ตอบสนองความต้องการของ
ผู้หญิงมากกว่า เก้ง” คุณ O (สัมภาษณ์, 22 พฤศจิกายน 2562)
“เหมือนคนทั่วไป ก็เกย์มันคือคนทั่วไปนะ นิสัยขี้หึง ขี้งอน ขี้ห วง ใคร ๆ
มันก็มีได้แล้ว ชายจริงหญิงแท้ก็มี แล้วนิสัยแบบนี้มันก็ไม่ใช่จะมากำหนดว่า
เป็นเกย์นี่” คุณ B (สัมภาษณ์, 26 พฤศจิกายน 2562)
“ก็หลากหลายนะ ดูเหมือนคนทั่วไป มีหลายนิสัย แต่ตัวละครยังไม่กลมนะ
ยังแบบมีนิสัยด้านเดียว แล้วด้วยความเป็นตัวหลักอะ มันเลยไม่ค่อยมีด้าน
มืด หรือนิสัยไม่ดีนัก” คุณ F (สัมภาษณ์, 1 ธันวาคม 2562)
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5.2.4 รูปแบบการดำเนินชีวิต
จากการสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-depth Interview) ผู้ ให้ ข้ อ มู ล สำคั ญ จำนวน 15 คน
พบว่า ข้อคิดเห็นที่มีต่อประเด็น ด้านรูปแบบการดำเนินชีวิตของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย ได้ดัง
ตารางที่ 5.13 ดังนี้
ตารางที่ 5.13 การให้ความเห็นของผู้ให้ข้อมูลสำคัญในประเด็นรูปแบบการดำเนินชีวิตของตัวละคร
ชายรักชายในซีรีส์วาย
ชื่อ
การให้ความเห็น
การให้ความหมาย
ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายมีรูปแบบการ
คุณ A ดำเนินชีวิตแบบคนทั่วไป
ดำเนินชีวิตที่เหมือนคนปกติทั่วไป
คุณ B ไม่ มี รู ป แบบการดำเนิ น ชี วิ ต ที่ เป็ น แบบ ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายไม่มีรูปแบบ
แผน
การดำเนินชีวิตที่ชัดเจนเป็นแบบแผน
ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายมีรูปแบบการ
คุณ C ดำเนินชีวิตแบบคนปกติ
ดำเนินชีวิตที่เหมือนคนปกติทั่วไป
ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายมีรูปแบบการ
คุณ D ใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปเป็นพื้นฐาน
ดำเนินชีวิตที่เหมือนคนปกติทั่วไป
ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายมีรูปแบบการ
คุณ E ดำเนินชีวิตแบบคนทั่วไป
ดำเนินชีวิตที่เหมือนคนปกติทั่วไป
ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายมีรูปแบบการ
คุณ F รูปแบบชีวิตแบบคนทั่วไป
ดำเนินชีวิตที่เหมือนคนปกติทั่วไป
ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายไม่มีรูปแบบ
คุณ G ทำแต่งานอดิเรก
การดำเนินชีวิตที่ชัดเจนเป็นแบบแผน
ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายไม่มีรูปแบบ
คุณ H ไม่มีรูปแบบการดำเนินชีวิต
การดำเนินชีวิตที่ชัดเจนเป็นแบบแผน
ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายมีรูปแบบการ
คุณ I เหมือนคนปกติทั่วไป
ดำเนินชีวิตที่เหมือนคนปกติทั่วไป
ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายมีรูปแบบการ
คุณ J เหมือนผู้ชายทั่วไป
ดำเนินชีวิตที่เหมือนคนปกติทั่วไป
ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายมีรูปแบบการ
คุณ K รูปแบบการใช้ชีวิตแบบคนทั่วไป
ดำเนินชีวิตที่เหมือนคนปกติทั่วไป
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ชื่อ
คุณ L

การให้ความเห็น
เหมือนคนทั่วไป

คุณ M ใช้ชีวิตแบบคนทั่วไป
คุณ N

มีความเป็นมนุษย์ทั่วไป

คุณ O

ยังไม่มีรูปแบบการดำเนินชีวิต

การให้ความหมาย
ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายมีรูปแบบการ
ดำเนินชีวิตที่เหมือนคนปกติทั่วไป
ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายมีรูปแบบการ
ดำเนินชีวิตที่เหมือนคนปกติทั่วไป
ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายมีรูปแบบการ
ดำเนินชีวิตที่เหมือนคนปกติทั่วไป
ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายไม่มีรูปแบบ
การดำเนินชีวิตที่ชัดเจนเป็นแบบแผน

จากตาราง 5.13 พบว่า ผู้ให้ ข้อมูลสำคัญทั้ง 15 คน มีการให้ความเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการ
ดำเนินชีวิตของตัวละครชายรักชายที่แตกต่างกันออกไป โดยสามารถสรุปออกมาได้เป็น 2 ประเด็น
สำคัญ ได้แก่ 1) ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายมีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เหมือนคนปกติทั่วไป 2) ตัว
ละครชายรักชายในซีรีส์วายยังไม่มีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่ชัดเจนเป็นแบบแผน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายมีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เหมือนคนปกติทั่วไป
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน 11 คน ระบุว่า ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายนี้มีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่
เหมือนคนปกติทั่วไป หรือเหมือนกับผู้ชายทั่ วไป ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ และสถานที่ที่ตัวละครไปนั้นไม่ได้
ถูกระบุว่าเป็นสถานที่ของกลุ่มชายรักชาย ได้แก่ สถานบันเทิงเฉพาะกลุ่ม ซาวน่า หากแต่เป็นกิจกรรม
ที่คนทั่วไปทำ เช่น ค้นคว้าหาข้อมูลในห้องสมุด เดินเล่นในห้างสรรพสินค้า ทำบุญ ชมภาพยนตร์ เล่น
ฟุตบอล เป็นต้น ซึ่งก็ไม่ได้มีความแตกต่างจากในชีวิตจริงของกลุ่มชายรักชายในสังคมและผู้ให้ข้อมูล
สำคัญมากนัก ขณะเดียวกันก็เป็นเพราะผู้ชมกลุ่มเป้าหมายของซีรีส์วายเป็นกลุ่มหญิงสาววัยรุ่นซึ่ง
อาจจะเข้าไม่ถึงในสถานที่เฉพาะของกลุ่มชายรักชาย และอาจจะก่อให้เกิดการต่อต้าน อีกทั้งยังต้ อง
ทำให้เข้าใจได้ง่าย ดังนั้นจึงต้องนำเสนอในรูปแบบการดำเนินที่ชีวิตที่เห็นได้ง่าย เข้าใจได้ทันที
“ก็น่าจะแค่แบบว่า มันเจาะไปในกลุ่มวัยรุ่นที่มีฐานะหน่อย มันก็ไม่ได้ตรงกับ
คนส่วนใหญ่ น่าจะแค่เท่านั้นอะ ที่เหลือก็ไม่ได้เวอร์หรือว่าอะไร แล้วในซีรีส์
อะ ไม่ได้ชัดหรือโดดเด่นไปกว่าคนปกติ ซึ่งในความเป็นจริงอะ มันจะมีบาง
กลุ่มที่ว่าจะใช้ชีวิตที่โดดเด่นกว่าคนปกติ เลยคิดว่ามันก็จะมีต่างบ้างไม่ต่าง
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บ้างนะ แต่ในส่วนใหญ่ในละครมันจะแสดงออกแบบคนธรรมดามากกว่า ”
คุณ C (สัมภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 2562)
“ไลฟ์สไตล์ในเรื่องมันก็ไม่ได้หลากหลายเท่าไหร่ ทุกคนในเรื่องก็ใช้ชีวิตวัยรุ่น
กันหมด มันไม่ได้มีความแตกต่าง หรือว่าง ๆ แต่งหญิง ก็ไม่ หรือว่าง ๆ ชวน
กันไปสีลม มันก็ไม่ได้ขนาดนั้น ไม่ได้โฟกัสไปที่เรื่องไลฟ์สไตล์ ซึ่งแบบในโลก
ของความเป็นจริง คนทั่ว ไปก็ใช้ชีวิตแบบนี้เป็นพื้นฐาน แต่ก็มีไลฟ์สไตล์ ที่
เฉพาะกัน อย่างไปบาร์ ไปผับเกย์ มันก็ไม่ได้นำเสนอแบบนั้น ขณะที่นี่ไปทุก
อาทิตย์ลง IG story สุดฤทธิ์ พอนิยายมันกล่าวแค่ทั่วไป ทุกคนก็เลยมีไลฟ์
สไตล์ อย่ างนี้ เหมือนกัน ไม่ได้มีความพิเศษอะไร ทุกคนกินชาบู ไม่ได้ออก
กำลัง ไม่ฟิตเนสด้วย อย่างกร น็อค นางก็ตัวใหญ่เพื่อแทนความแมน” คุณ D
(สัมภาษณ์, 26 พฤศจิกายน 2562)
“ซีรีส์วายขายความน่ารัก มันเลยไม่ตรงกับไลฟ์สไตล์เกย์นะ เพราะอย่างที่
บอกเค้าต้องทำให้ audience เห็นชัด เพราะฉะนั้นหลายอย่างที่มันเป็นความ
เป็นจริงมันต้องถูกลดทอน หรือถูกสละออกไป เพราะฉะนั้นเรามองว่ามันไม่
ตรง เช่น อิธารไทป์มันตรงปะ ไม่ตรงเลย หรืออย่างบังเอิญรัก มันพอเข้าใจได้
อยู่ประมาณนึงว่า อะ ๆ ก็เล่นฟุตบอล get ละ ส่วนอิตัวเมียก็แบบว่าตอแหล
ไปวัน ๆ ช้อปปิ้งอะไรงี้ อย่างเชงเม้ง อย่างตัวธัน เราดูรู้ว่าเป็นแน่ ๆ แต่แบบ
มันปูมาให้เด็กมันเป็น ไม่ได้พึ่ งมาเป็น คือเป็นมาแต่เกิดแต่กูแค่เล่นบาสไง”
คุณ E (สัมภาษณ์, 18 พฤศจิกายน 2562)
“หนึ่งคือไปโรงเรียน สองคือไปเรียนพิเศษ แล้วก็แบบไปทำงาน นางก็ไม่ได้มี
อะไรที่แบบเป็นเกย์ขนาดนั้น คือถ้าจะไป Trasher นางก็จะต้องไปเป็นเกย์ไป
เลย แบบ GAYOK ไปเลย มัน ไม่ได้ เป็ นวาย เพราะถ้ าไปเป็ น วายก็ ต้องไป
ทะเล แม่น้ำ สวนสาธารณะ หรือไม่ใช่สถานที่เฉพาะเจาะจง เพราะถ้าไปใน
สถานที่แบบนั้นเลย มันอาจจะถูกแวดล้ อม มองยังไงหรือเปล่ า เพราะมัน
ไม่ ใช่ ทุ ก สั งคมจะ accept ความเป็ น ตั ว ยู (you) ได้ คื อในการใช้ ชี วิต เกย์
ทั่วไปนางก็ไม่ได้มีอภินิหารอะไร” คุณ M (สัมภาษณ์, 24 พฤศจิกายน 2562)
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2) ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายยังไม่มีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่ชัดเจนเป็นแบบ
แผน ผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน 4 คน มีความเห็นว่า เนื่องจากตัวละครชายรักชายอยู่ในช่วงวัยเรียน
ดังนั้นกิจกรรมและการดำเนินชีวิตส่วนใหญ่อยู่เพียงแค่ในโรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัย ที่มีพื้นฐานใน
การดำเนินเรื่องเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครชายรักชาย ไปจนถึงการมีกิจกรรมทางเพศ
มากกว่าการนำเสนอรูปแบบดำเนินชีวิต ทั้งในเรื่องการเรียน หรือการทำกิจกรรมนอกเวลาเรียน จึงทำ
ให้ตัวละครชายรักชายยังไม่มีรูปแบบการดำเนินชีวิตไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอย่างชัดเจนและเป็น
แบบแผน
“ไปเรียน มีเซ็กส์ ปาร์ตี้ นอน ก็ดูวน ๆ ในวงเวียน จริง ๆ มันก็มีอะไรให้ทำ
เยอะกว่านี้ บางทีอยู่ในวัยเรียน แต่ก็ไม่ค่อยมีเรื่องเรียนเลย อย่างที่บอกก็วน
ๆ งง ๆ แบบนั้น” คุณ B (สัมภาษณ์, 26 พฤศจิกายน 2562)
“ว่างงาน ไม่มีภาระใด ๆ เหมือนอยู่เพื่อจีบกัน เพราะมันอยู่ในวัยเรียน แล้วก็
ฐานะดีด้วยไง แล้วเรื่องมันก็ไม่ได้มี เรื่องอื่นนอกจากรักกัน ทั้งที่จริงวัยเรียน
มันก็มีอะไรให้ทำเยอะ” คุณ H (สัมภาษณ์, 16 พฤศจิกายน 2562)
“ดูดีกว่าความเป็นจริง แบบมีรถขับ มันไม่ได้มีความลำบากอะไร เพราะหนัง
มันไม่ได้ต้องการสะท้อนสังคม มันแค่ต้องการนำเสนอความฟิน คนหน้าตาดี
สองคนมากระจึก ๆ กัน งอนกันไปงอนกันมา นางไม่มีความแบบอิดอกอยู่
แบบที่เกย์ควรมี” คุณ O (สัมภาษณ์, 22 พฤศจิกายน 2562)
5.2.5 การแสดงออกในฐานะคนรักในพื้นที่ต่าง ๆ
คู่รักมักจะมีการแสดงออกความรักที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ บนพื้นฐานของ
กาลเทศะ และบริบทของสังคม โดยสังคมไทยที่เป็นสังคมไม่แสดงออกทางความรักมากนัก และยิ่ง
เป็นกลุ่มชายรักชายที่สังคมยังไม่ยอมรับ จึงส่งผลให้การแสดงออกของตัวละครชายจึงยิ่งมีความ
แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่อย่างเห็นได้ชัด โดยผู้วิจัยได้แบ่งพื้นที่ที่กลุ่มชายรักชายได้แสดงออกใน
ชีวิตประจำวันออกเป็น 3 ระดับ คือ พื้นที่ส่วนตัว พื้นที่กึ่งสาธารณะ และ พื้นที่สาธารณะ
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5.2.5.1 พื้นที่ส่วนตัว
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน
15 คน พบว่า ข้อคิดเห็นที่มีต่อประเด็นด้านการแสดงออกในฐานะคนรักในพื้นที่ต่าง ๆในพื้นที่ส่วนตัว
ของของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย ได้ดังตารางที่ 5.14 ดังนี้
ตารางที่ 5.14 การให้ความเห็นของผู้ให้ข้อมูลสำคัญในประเด็นการแสดงออกในฐานะคนรัก ในพื้นที่
ส่วนตัวของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย
ชื่อ
การให้ความเห็น
การให้ความหมาย
คุณ A มีเพศสัมพันธ์ แสดงความ ตัวละครชายรักชายมีการแสดงออกถึงความรักในพื้นที่
รักได้อย่างเต็มที่
ส่วนตัวอย่างเต็มรูปแบบไม่แตกต่างจากในชีวิตจริง
คุณ B มีเซ็กส์กัน ก็เหมือนในชีวิต ตัวละครชายรักชายมีการแสดงออกถึงความรักในพื้นที่
จริง
ส่วนตัวอย่างเต็มรูปแบบไม่แตกต่างจากในชีวิตจริง
ตัวละครชายรักชายมีการแสดงออกถึงความรักในพื้นที่
คุณ C แสดงออกอย่างชัดเจน
เหมือนในชีวิตจริง
ส่วนตัวอย่างเต็มรูปแบบไม่แตกต่างจากในชีวิตจริง
ตัวละครชายรักชายมีการแสดงออกถึงความรักในพื้นที่
คุณ D เหมือนคู่รักทั่วไป
ส่วนตัวอย่างเต็มรูปแบบไม่แตกต่างจากในชีวิตจริง
คุณ E มีเซ็กส์ จูบกัน เหมือนชีวิต ตัวละครชายรักชายมีการแสดงออกถึงความรักในพื้นที่
จริง
ส่วนตัวอย่างเต็มรูปแบบไม่แตกต่างจากในชีวิตจริง
คุณ F แสดงออกแบบที่คนรักทำ ตัวละครชายรักชายมีการแสดงออกถึงความรักในพื้นที่
กัน
ส่วนตัวอย่างเต็มรูปแบบไม่แตกต่างจากในชีวิตจริง
คุณ G อยู่ในบรรทัดฐานของละคร ตัวละครชายรักชายมีการแสดงออกถึงความรักในพื้นที่
ไทย
ส่วนตัวอย่างเต็มรูปแบบไม่แตกต่างจากในชีวิตจริง
คุณ H มีเซ็กส์กัน เหมือนในชีวิต ตัวละครชายรักชายมีการแสดงออกถึงความรักในพื้นที่
จริง
ส่วนตัวอย่างเต็มรูปแบบไม่แตกต่างจากในชีวิตจริง
คุณ I มีทุกระดับ เหมือนในชีวิต ตัวละครชายรักชายมีการแสดงออกถึงความรักในพื้นที่
จริง
ส่วนตัวอย่างเต็มรูปแบบไม่แตกต่างจากในชีวิตจริง
ตัวละครชายรักชายมีการแสดงออกถึงความรักในพื้นที่
คุณ J มีถึงขั้นเพศสัมพันธ์
ส่วนตัวอย่างเต็มรูปแบบไม่แตกต่างจากในชีวิตจริง
ตัวละครชายรักชายมีการแสดงออกถึงความรักในพื้นที่
คุณ K มีเพศสัมพันธ์ มีจูบ ไม่
แปลกจากเรื่องจริง
ส่วนตัวอย่างเต็มรูปแบบไม่แตกต่างจากในชีวิตจริง
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ชื่อ
การให้ความเห็น
คุณ L มีเพศสัมพันธ์ ไม่แตกต่าง
กับชีวิตจริง
คุณ M จัดเต็ม เหมือนในชีวิตจริง
คุณ N ถึงพริกถึงขิง เหมือนกับใน
ชีวิตจริง
คุณ O มันมีอะไรมากขึ้นกว่าใน
พื้นที่อื่น

การให้ความหมาย
ตัวละครชายรักชายมีการแสดงออกถึงความรักในพื้นที่
ส่วนตัวอย่างเต็มรูปแบบไม่แตกต่างจากในชีวิตจริง
ตัวละครชายรักชายมีการแสดงออกถึงความรักในพื้นที่
ส่วนตัวอย่างเต็มรูปแบบไม่แตกต่างจากในชีวิตจริง
ตัวละครชายรักชายมีการแสดงออกถึงความรักในพื้นที่
ส่วนตัวอย่างเต็มรูปแบบไม่แตกต่างจากในชีวิตจริง
ตัวละครชายรักชายมีการแสดงออกถึงความรักในพื้นที่
ส่วนตัวอย่างเต็มรูปแบบไม่แตกต่างจากในชีวิตจริง

จากตาราง 5.14 พบว่า ผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้ง 15 คน มีการให้ความเห็น
เกี่ยวกับประเด็นการแสดงออกในฐานะคนรักในพื้นที่ต่าง ๆในพื้นที่ส่วนตัวของตัวละครชายรักชายใน
ซีรีส์วายไปในทิศทางเดียวกันหมดอย่างเป็นเอกฉันท์ โดยระบุว่ามีความสอดคล้องกับชีวิตจริงที่
สามารถมีเพศสัมพันธ์ มีการกอด จูบ กันได้อย่างเต็มที่ในพื้นที่ส่วนตัว ไม่ต้องสนใจว่าใครจะมองเห็น
และนำเสนอออกมาในรูปแบบของละครไทยทั่วไป อีกทั้งยังตั้งข้อสังเกตว่า ในฉากการมีเพศสัมพันธ์
กันมักจะมีการแสดงออกอย่างเก้ ๆ กัง ๆ มีความเขินอาย เพราะเป็นการมีเพศสัมพันธ์กันครั้งแรก
“มีเพศสัมพันธ์กัน มีกอดมีจูบ มีความเขินอายที่จะทำอยู่ เพราะ
ส่วนใหญ่มันก็เล่าแบบพึ่งมีครั้งแรก ๆ กันอะ คือมันอาจจะมาจาก
ที่เรื่องเพศในสังคมมันก็ยังดูเป็นเรื่องน่าอายด้วยแหละมั้ง ” คุณ A
(สัมภาษณ์, 12 พฤศจิกายน 2562)
“ถ้าในพื้นที่ส่วนตัว มันก็ปกติ เหมือนคู่รัก ทั่วไป เพราะฉะนั้นเลย
รู้สึ ก ว่ามัน ไม่ ต่าง คนเป็ น แฟนกั นมั นก็ ต้องทำอะไรกัน อยู่แล้ ว ดิ
ไม่ใช่พระอิฐพระปูนเด้อ แต่ก็ไม่ได้ให้เห็นทุกขั้นตอนขนาดนั้น ถ้า
งั้ น ต้ อ งไปดู porn ละ อั น นี้ มั น ก็ ไ ด้ พ อฟิ น ๆ เขิ น ๆ” คุ ณ K
(สัมภาษณ์, 27 พฤศจิกายน 2562)
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“มีจูบ จับมือ นอนกอด แล้วมีเพศสัมพันธ์กันสิิ จะรออะไร แต่ยัง
ไม่มีเรื่องไหนที่แบบมีการขัดขืนนะ สมยอมกันหมด ถ้าเมาก็เมาคู่
ความร้อนแรง ยั่วเพศนี่ก็แล้วแต่เรื่องไป ดูบางเรื่องมันก็แฉะนะ
ไม่ได้เปียกแค่หมอน” คุณ L (สัมภาษณ์, 25 พฤศจิกายน 2562)
“ทีมงานที่ทำซีรีส์ส่วนใหญ่ยังติด บรรทัดฐานในการทำการ
แสดงออกทางความรัก แบบละครไทยทั่วไป เช่น ความรุนแรง
แสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ ไร้ซึ่งความโรแมนติก” คุณ G
(สัมภาษณ์, 30 พฤศจิกายน 2562)
นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลสำคัญยังระบุว่าในซีรีส์วายบางเรื่องมีเพศสัมพันธ์ที่
ร้อนแรงจนเกินความจำเป็น เพื่อนำมาเป็นจุดขาย ซึ่งอาจจะทำให้กลุ่มที่ไม่เปิดใจรับกลุ่มชายรักชายที่
ผ่านมาเห็น ยิ่งมีการต่อต้านมากขึ้น เพราะยิ่งเป็นการตอกย้ำในวาทกรรม กลุ่มชายรักชายมุ่งหวังแต่
เรื่องเพศ ขณะเดียวกันในซีรีส์บางเรื่องก็มีการนำเสนอการล่วงละเมิดทางเพศออกมาในรูปแบบความ
โรแมนติก ทำให้ผู้ชมหลายคนออกมาแสดงความเห็นไปในเชิงลบกับซีรีส์วาย
“มีเซ็กส์กันบ่อยอะ บางเรื่องก็ดูดุเดือดเกินความจำเป็นนะ อย่าง
เรื่อง อกหักมารักกับผม เพราะมันก็ยังเป็นสื่ออะ ผู้ใหญ่มาดู หรือ
คนที่ไม่ชอบก็คงจะยิ่งเกลียดยิ่งต่อต้าน คือคนพวกนี้ก็คงมีความคิด
ฝังหัวว่าเกย์เป็นพวกบ้าเซ็กส์อยู่แล้ว ยิ่งทำแบบนี้ยิ่งไม่ดีกับเกย์
สาววายอาจะฟินแหละ แต่ก็นั่นแหละ” คุณ B (สัมภาษณ์, 26
พฤศจิกายน 2562)
“ส่วนใหญ่ถือว่ามีบ้างไม่มากไปน้อยไป กอด จูบ แบบที่คนรักเค้า
ทำกัน ยกเว้นบางเรื่องที่ค่อนข้างเน้นเรื่องเพศสัมพันธ์ อย่าง
TharnType หรือ อกหักมารักกับผม ที่ร้อนแรงเหลือเกิน” คุณ F
(สัมภาษณ์, 1 ธันวาคม 2562)
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“อย่างธารไทป์คือมีทุกอีพีเลย มันเลยฟิน เขินมาก แต่ถ้าพูดกัน
ตรง ๆ ช่วงแรก ๆ ของเรื่องมันก็ดูเป็นการล่วงละเมิดทางเพศ
หน่อย ๆ คืออิธารไปจูบ ไปเล้าโลม อิไทป์ตอนนางหลับอะ แล้วก็
พร่ำบอกรักโน่นนี่ เอาจริงแฟนต่างชาติเค้าก็ก่นด่ากันนะ แบบมัน
โรแมนติกหรอวะ นี่มันลวงละเมิดแล้ว แต่ถ้าไม่คิดอะไรมันฟิน
จริง” คุณ J (สัมภาษณ์, 16 พฤศจิกายน 2562)
5.2.5.2 พื้นที่กึ่งสาธารณะ
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน
15 คน พบว่า ข้อคิดเห็นที่มีต่อประเด็นด้านการแสดงออกในฐานะคนรักในพื้นที่ต่าง ๆในพื้นที่กึ่ง
สาธารณะของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย ได้ดังตารางที่ 5.15 ดังนี้
ตารางที่ 5.15 การให้ความเห็นของผู้ให้ข้อมูลสำคัญในประเด็นการแสดงออกในฐานะคนรักในพื้นที่
กึ่งสาธารณะของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย
ชื่อ
การให้ความเห็น
การให้ความหมาย
คุณ A ไม่สามารถแสดงออกได้เท่า ตัวละครชายรักชายมีการแสดงออกถึงความรักในพื้นที่
พื้นที่ส่วนตัว
กึ่งสาธารณะน้อยกว่าพื้นที่ส่วนตัว ซึ่งตรงกับความจริง
ตัวละครชายรักชายมีการแสดงออกถึงความรักในพื้นที่
คุณ B ไม่แสดงออกมากเท่าพื้นที่
ส่วนตัว
กึ่งสาธารณะน้อยกว่าพื้นที่ส่วนตัว ซึ่งตรงกับความจริง
ตัวละครชายรักชายมีการแสดงออกถึงความรักในพื้นที่
คุณ C ไม่ได้แสดงออกเท่าพื้นที่
ส่วนตัว
กึ่งสาธารณะน้อยกว่าพื้นที่ส่วนตัว ซึ่งตรงกับความจริง
คุณ D ไม่แสดงออกเท่าพื้นที่ส่วนตัว ตัวละครชายรักชายมีการแสดงออกถึงความรักในพื้นที่
กึ่งสาธารณะน้อยกว่าพื้นที่ส่วนตัว ซึ่งตรงกับความจริง
คุณ E แสดงออกไม่เท่าพื้นที่ส่วนตัว ตัวละครชายรักชายมีการแสดงออกถึงความรักในพื้นที่
กึ่งสาธารณะน้อยกว่าพื้นที่ส่วนตัว ซึ่งตรงกับความจริง
ตัวละครชายรักชายมีการแสดงออกถึงความรักในพื้นที่
คุณ F ถูกพูดถึงน้อย
กึ่งสาธารณะน้อยกว่าพื้นที่ส่วนตัว ซึ่งตรงกับความจริง
ตัวละครชายรักชายมีการแสดงออกถึงความรักในพื้นที่
คุณ G มีการแสดงออกมากเกิน
ความเป็นจริง
กึ่งสาธารณะน้อยกว่าพื้นที่ส่วนตัว ซึ่งตรงกับความจริง
ตัวละครชายรักชายมีการแสดงออกถึงความรักในพื้นที่
คุณ H มีน้อย
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ชื่อ

การให้ความเห็น

คุณ J

ไม่ถึงกับระดับการมี
เพศสัมพันธ์
ไม่ถึงขั้นการมีเพศสัมพันธ์

คุณ K

ไม่ถึงขั้นมีเซ็กส์

คุณ I

แสดงออกไม่ถึงการมี
เพศสัมพันธ์
คุณ M แสดงออกไม่เท่าในพื้นที่
ส่วนตัว
คุณ N มีพูดถึงบ้าง
คุณ L

คุณ O

พอมีบ้าง แต่น้อย

การให้ความหมาย
กึ่งสาธารณะน้อยกว่าพื้นที่ส่วนตัว ซึ่งตรงกับความจริง
ตัวละครชายรักชายมีการแสดงออกถึงความรักในพื้นที่
กึ่งสาธารณะน้อยกว่าพื้นที่ส่วนตัว ซึ่งตรงกับความจริง
ตัวละครชายรักชายมีการแสดงออกถึงความรักในพื้นที่
กึ่งสาธารณะน้อยกว่าพื้นที่ส่วนตัว ซึ่งตรงกับความจริง
ตัวละครชายรักชายมีการแสดงออกถึงความรักในพื้นที่
กึ่งสาธารณะน้อยกว่าพื้นที่ส่วนตัว ซึ่งตรงกับความจริง
ตัวละครชายรักชายมีการแสดงออกถึงความรักในพื้นที่
กึ่งสาธารณะน้อยกว่าพื้นที่ส่วนตัว ซึ่งตรงกับความจริง
ตัวละครชายรักชายมีการแสดงออกถึงความรักในพื้นที่
กึ่งสาธารณะน้อยกว่าพื้นที่ส่วนตัว ซึ่งตรงกับความจริง
ตัวละครชายรักชายมีการแสดงออกถึงความรักในพื้นที่
กึ่งสาธารณะน้อยกว่าพื้นที่ส่วนตัว ซึ่งตรงกับความจริง
ตัวละครชายรักชายมีการแสดงออกถึงความรักในพื้นที่
กึ่งสาธารณะน้อยกว่าพื้นที่ส่วนตัว ซึ่งตรงกับความจริง

จากตาราง 5.15 พบว่า ผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้ง 15 คน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การแสดงออกในฐานะคนรักในพื้นที่ต่าง ๆในพื้นที่กึ่งสาธารณะของตัวละครชายรักชายในซีรีส์ว าย ไป
ในทิศทางเดียวกัน ด้วยการแสดงออกในระดับที่น้อยกว่าพื้นที่ส่วนตัว แต่การแสดงออกของตัวละคร
ชายรักชายในพื้นที่นี้ถูกจะถูกพิจารณาจากเงื่อนไขว่าในพื้นที่ดังกล่าวมีบุคคลที่สามอยู่ในพื้นที่นั้นด้วย
หรื อ ไม่ และบุ ค คลนั้ น รั บ รู้ ถึ งความสั ม พั น ธ์ ข องตั ว ละครชายรั ก ชายหรื อ ไม่ รวมไปถึ งมี ท่ าที่ กั บ
ความสัมพันธ์ชายรักชายอย่างไร ซึ่งถ้าพื้นที่กึ่งสาธารณะดังกล่าวไม่มีบุคคลอื่นอยู่ด้วยก็จะแสดงออก
ได้เช่นเดียวกับพื้นที่ส่วนตัว แต่ไม่ถึงขั้นการมีเพศสัมพันธ์ เช่น การกอด การจูบ ส่วนถ้าพื้นที่ดังกล่าว
มีบุคคลที่สามอยู่ด้วย โดยที่บุคคลนั้ นรับรู้และยอมรับได้ ก็จะมีการแสดงออกได้อย่างเต็มที่ เช่น การ
จีบกัน การหยอกล้อ แต่ถ้าบุคคลเหล่านั้นไม่ได้รับรู้ในความสัมพันธ์ก็จะไม่มีการแสดงออกที่ชัดเจน
อันเนื่องมาจากความกลัวว่าบุคคลเหล่านั้นจะรับไม่ได้และอาจจะถูกจับจ้องตีตราว่าผิดปกติ
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“ถ้าอย่างฉากในบ้าน มันก็จะทำได้แบบอยู่ในพื้นที่ส่วนตัว ถ้าไม่มี
คนที่สามสี่อยู่อะนะ เพราะว่าอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับเนื้อเรื่องอีกว่ารู้ไม่รู้
ว่าปกปิด หรือบอกไปแล้ วก็จะอีกแบบนึง แต่มันก็ไม่ถึงขนาดมี
เพศสั ม พั น ธ์ แต่ เรื่ อ งจริงมั น ก็ แ ล้ ว แต่ ร สนิ ย มปะ นอกจากเป็ น
exhibition ก็คือพักก่อน ค่อย ๆ จัดไว้อีก rate นึง อันนี้มันเลย
ก้ำกึ่ง ถ้ามันมีแค่เรา มันก็คือพื้นที่ของเรา” คุณ D (สัมภาษณ์, 26
พฤศจิกายน 2562)
“ก็ดูกลั ว ๆ กันอยู่ เพราะมัน อาจจะมีใครมาเห็ น ด้วย สั งคมมัน
ไม่ได้เปิดกว้าง ยังไงก็มีคนมอง ยิ่งพื้นที่กึ่งสาธารณะคนที่จะมาเห็น
ได้ส่วนใหญ่ มันเป็นคนในครอบครัว คนคุ้นเคยทั้งนั้น มันยิ่งต้อง
แคร์ ยิ่งกลัวว่าจะมีใครมาเห็น เพราะถ้ามาเห็นแล้วรับไม่ได้ มันก็
เรื่องใหญ่กว่าคนข้างนอกเห็น ปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่า แต่อาจจะมี
กอดคออะไรแบบนี้ บ้ า ง มั น ก็ ป กติ ป ะ” คุ ณ A (สั ม ภาษณ์ , 12
พฤศจิกายน 2562)
“ก็ไม่ถึงขั้นเย (มีเพศสัมพันธ์) กันมะ เพราะมันก็ไม่ควรแหละ ถ้า
เกิดมีใครมาเห็นจะทำยังไง พ่อแม่เปิดเข้ามาแล้วเห็นภาพกำลังนัว
กันอยู่บนโต๊ะกินข้าว มันก็ไม่ได้มะ มีหวังบ้านแตก แต่ถ้าเป็นเพื่อน
สนิทก็อาจจะมีหยอกล้อกันได้ จีบกันอะไรงี้” คุณ I (สัมภาษณ์, 16
พฤศจิกายน 2562)
“ถ้ามีคนอยู่ด้วยก็มีแอบจับมือกันบ้าง มองตาหวาน ๆ แต่ถ้าไม่มี
คนอยู่ก็ไปถึงจูบกันก็มี พีทเก้า (Kiss Me Again the Series จูบ
ให้ได้ถ้านายแน่จริง) จูบกันในสระว่ายน้ำ เริ่ดมาก เปิดมิติใหม่อีก
แล้ ว ชี วิ ต จริง ก็ มี แ หละ ตื่ น เต้ น หน่ อ ย” คุ ณ J (สั ม ภาษณ์ , 16
พฤศจิกายน 2562)
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญยังกล่าวอีกว่า พื้นที่กึ่งสาธารณะนี้ มักถูกกล่าวถึงในซีรีส์
วายไม่มากเท่าพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะ เนื่องจากเป็นพืนที่ที่มีความก้ำกึ่ง และอาจจะไม่ได้
ส่งผลกับเนื้อเรื่อง
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“มีน้อยนะ คือพื้นที่ส่วนนี้มันก้ำกึ่ง แบบถ้าจะไปทำอะไรกันก็เข้า
ห้ อ งไปเลยมั้ ย บางที มัน ก็ไม่ได้ส่ งผลกั บเนื้อ เรื่องด้ว ยหรือเปล่ า
หรือจริง ๆ แล้ว มันเป็นเพราะคำจำกัดความของเธอกันแน่ (ขำ) ที่
ทำให้หาได้ยากอะ” คุณ F (สัมภาษณ์, 1 ธันวาคม 2562)
5.2.5.3 พื้นที่สาธารณะ
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน
15 คน พบว่า ข้อคิดเห็นที่มีต่อประเด็นด้านการแสดงออกในฐานะคนรักในพื้นที่ต่าง ๆในพื้นที่
สาธารณะของของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย ได้ดังตารางที่ 5.16 ดังนี้
ตารางที่ 5.16 การให้ความเห็นของผู้ให้ข้อมูลสำคัญในประเด็นการแสดงออกในฐานะคนรักในพื้นที่
สาธารณะของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย
ชื่อ
การให้ความเห็น
การให้ความหมาย
คุณ A ไม่กล้าแสดงออกแบบโจ่งแจ้ง ตัวละครชายรักชายมีการแสดงออกถึงความรักใน
พื้นที่สาธารณะน้อยที่สุด ซึ่งตรงกับความเป็นจริง
ตัวละครชายรักชายมีการแสดงออกถึงความรักใน
คุณ B ไม่แสดงออกกันเท่าไหร่
พื้นที่สาธารณะน้อยที่สุด ซึ่งตรงกับความเป็นจริง
ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายสามารถแสดงความรัก
คุณ C เหมือนกับว่ามันไม่ใช่พื้นที่
สาธารณะจริง ๆ
ในพื้นที่สาธารณะได้มากกว่าในชีวิตจริง
ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายสามารถแสดงความรัก
คุณ D เกินความเป็นจริง
ในพื้นที่สาธารณะได้มากกว่าในชีวิตจริง
คุณ E ในซีรีส์ทำได้มากกว่าในชีวิตจริง ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายสามารถแสดงความรัก
ในพื้นที่สาธารณะได้มากกว่าในชีวิตจริง
ตัวละครชายรักชายมีการแสดงออกถึงความรักใน
คุณ F เหมือนกับกับชีวิตจริง
พื้นที่สาธารณะน้อยที่สุด ซึ่งตรงกับความเป็นจริง
ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายสามารถแสดงความรัก
คุณ G ในชีวิตจริงจะแสดงออกแบบ
ขนาดในซีรีส์ไม่ได้
ในพื้นที่สาธารณะได้มากกว่าในชีวิตจริง
คุณ H ไม่ค่อยหวือหวา เหมือนชีวิตจริง ตัวละครชายรักชายมีการแสดงออกถึงความรักใน
พื้นที่สาธารณะน้อยที่สุด ซึ่งตรงกับความเป็นจริง
ตัวละครชายรักชายมีการแสดงออกถึงความรักใน
คุณ I สอดคล้องกับชีวิตจริง
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ชื่อ
คุณ J
คุณ K
คุณ L
คุณ M
คุณ N
คุณ O

การให้ความเห็น

การให้ความหมาย
พื้นที่สาธารณะน้อยที่สุด ซึ่งตรงกับความเป็นจริง
ไม่แปลกไปจากชีวิตจริง
ตัวละครชายรักชายมีการแสดงออกถึงความรักใน
พื้นที่สาธารณะน้อยที่สุด ซึ่งตรงกับความเป็นจริง
ไม่ผิดปกติ
ตัวละครชายรักชายมีการแสดงออกถึงความรักใน
พื้นที่สาธารณะน้อยที่สุด ซึ่งตรงกับความเป็นจริง
เหมือนกับชีวิตจริง
ตัวละครชายรักชายมีการแสดงออกถึงความรักใน
พื้นที่สาธารณะน้อยที่สุด ซึ่งตรงกับความเป็นจริง
มีการแสดงออกในระดับที่น้อย ตัวละครชายรักชายมีการแสดงออกถึงความรักใน
สอดคล้องกับชีวิตจริง
พื้นที่สาธารณะน้อยที่สุด ซึ่งตรงกับความเป็นจริง
ถูกจำกัดเหมือนชีวิตจริง
ตัวละครชายรักชายมีการแสดงออกถึงความรักใน
พื้นที่สาธารณะน้อยที่สุด ซึ่งตรงกับความเป็นจริง
มีการแสดงออกน้อย เหมือนกับ ตัวละครชายรักชายมีการแสดงออกถึงความรักใน
ชีวิตจริง
พื้นที่สาธารณะน้อยที่สุด ซึ่งตรงกับความเป็นจริง

จากตาราง 5.16 พบว่า ความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้ง 15 คน ที่มีต่อ
ประเด็นด้านการแสดงออกในฐานะคนรักในพื้นที่ต่าง ๆในพื้นที่สาธารณะของของตัวละครชายรักชาย
ในซีรีส์วาย นั้นแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ 1) ฝ่ายที่เห็นว่าตัวละครชายรักชายมีการแสดงออกถึงความ
รักในพื้นที่สาธารณะน้อยที่สุด ซึ่งตรงกับความเป็นจริง จำนวน 11 คน และ 2) ฝ่ายที่เห็นว่าตัวละคร
ชายรักชายในซีรีส์วายสามารถแสดงความรักในพื้นที่สาธารณะได้มากกว่าในชีวิตจริง จำนวน 4 คน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตัวละครชายรักชายมีการแสดงออกถึงความรักในพื้นที่สาธารณะน้อย
ที่สุด ซึ่งตรงกับความเป็นจริง อันเนื่องมาจาก พื้นที่สาธารณะเป็นพื้นที่มีคนพลุกพล่าน และมักถูก
สังคมจับจ้องได้ง่าย ตัวละครชายรักชายจึงไม่มีการแสดงออกที่มากนัก โดยทำได้มากสุดเพียงแค่การ
จับมือ จึงสอดคล้องกับชีวิตจริงของกลุ่มชายรักชาย และผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ทั้งนี้เป็นผลมาจาก การที่
สังคมไทยเป็นสังคมแบบปิด ไม่คุ้นชินกับการแสดงออกถึงความรักมากนัก จึงทำให้พฤติกรรมเหล่านี้
จึงถูกสงวนไว้ให้แสดงออกในพื้นที่ส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นคู่รักต่างเพศ หรือกลุ่มผู้มีความหลากหลายทาง
เพศก็ตาม ดังนั้ น เพื่อเป็ น การตัดปั ญ หาการถูกมอง เป็นที่ จับ จ้อง หรืออาจจะโดนนำไปโพสต์ใน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ตลอดจนการถูกทำร้ายร่างกาย จึงทำให้กลุ่มชายรักชายเลือกที่จะไม่แสดง
ความรักในพื้นที่สาธารณะ
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“ไม่แสดงออกกันเท่าไหร่นะ มันยังเป็นเรื่องของการยอมรับของ
คนในสังคม จริงอยู่ที่ทุกวันนี้คนยอมรับเกย์มากขึ้นแต่ก็้ใช่ว่าทุก
คน การเปิดตัวมากไปอาจทำให้คนมองเกย์ด้านลบเหมือนเดิม ”
คุณ B (สัมภาษณ์, 26 พฤศจิกายน 2562)
“ไม่ค่อยหวือหวา เพราะสังคมห้ามให้แสดงออกอะไรแบบนั้นอยู่
แล้วอะ ทั้งชายจริงหญิงแท้ก็ตาม ยิ่งพอมาเป็นเกย์สังคมก็ยิ่งมอง
กว่าปรกติอีก คือสองเด้งเลยนะ แล้วใครมันจะอยากโดนมองอะ
จริงมะ” คุณ I (สัมภาษณ์, 16 พฤศจิกายน 2562)
“ชัดเลยว่าประมาณ 90% ไม่มีอะไรนอกจากจับมือ แต่คือที่มักไม่
ค่ อ ยแสดงออกกั น ในพื้ น ที่ ส าธารณะเพราะ ถ้ า ไปเจอคนที่ ไม่
ยอมรับซึ่งยังไม่เท่าไหร่ แต่ถ้าไปเจอคนที่ไม่ยอมรับและไม่มีความ
อดทนอดกลั้นด้วย อาจจะนำไปสู่การซุบซิบกันในโลกอินเทอร์เน็ต
หนึ่ง ถ่ายภาพไปหนึ่ง ไม่เคารพ privacy หรืออาจจะโดนพูดเปรย
ๆ เข้ามา คือปัญหาแบบนี้มันดูจุกจิกแหละ แต่มันไม่ใครอยากจะ
โดนหรอก เป็นขี้ปากคนอื่นอะ แต่ถ้าความสัมพันธ์เขามัน strong
มาก ๆ เขาอาจจะจูบกันเลยก็ได้ ใครจะรู้ มันขึ้นอยู่กับสภาพสังคม
ด้วยแหละ ถ้าไปทำแบบนี้ในไต้ห วัน มันก็ไม่มีใคร judge หรอก
ถ้ า เขาทำกั น เป็ น norm อยู่ แ ล้ ว ” คุ ณ M (สั ม ภ าษณ์ , 24
พฤศจิกายน 2562)
“ก็น้อย เหมือนไม่มีการเปิดเท่าไหร่ อย่างเดือนเกี้ยวเดือนก็งไม่ได้
อะไรมาก ก็แค่ฉากที่เหมือนุ้ตัวละครเพื่อนรู้กัน แต่ก็ไม่ได้พูด มอง
แล้วก็แบบ อิสองคนนี้งอนอะไรกัน แต่ก็ไม่ได้แสดงออกมากอะไร
ขนาดนั้ น มั น ก็ ต รงกั บ ชี วิ ต จริ ง ” คุ ณ O (สั ม ภ าษ ณ์ , 22
พฤศจิกายน 2562)
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แต่อย่างไรก็ตามผู้ให้ข้อมูลสำคัญกลุ่มนี้จะยอมได้กับการที่ตัวละครมีการ
แสดงความรักด้วยวิธีการจูบในพื้นที่สาธารณะในเวลากลางคืนและไม่มีบุคคลอื่นอยู่ในบริเวณนั้น โดย
ให้เหตุผลว่าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ที่ถือว่ามีความเป็นส่วนตัวแล้ว เนื่องจากไม่มีบุคคลอื่นคอยจับจ้ องมอง
ทำให้กล้าแสดงออกมากขึ้น ขณะเดียวกันก็การแสดงความรักเหล่านั้นล้วนอยู่ในฉากโรแมนติกสำคัญ
ของเรื่อง ซึ่งมีความเหนือจริงอยู่ในตัวเองอยู่แล้ว แต่ก็ยอมรับว่าถ้าเป็นตนเองก็คงไม่แสดงออกเช่นนั้น
“บางซีน ก็ accept ได้น ะ อย่ างซี นจูบ กัน ริมทะเลของโซตัส ไป
เที่ยวทะเล ไม่มีใคร เดินสยามทำแบบนี้ไม่ได้แน่ คือบางสถานที่มัน
ทำให้เราเข้าใจได้ ว่ามันทำได้มากกว่า แต่ในชีวิตจริงเราไม่ได้ทำ
กันเท่าในซีรีส์อยู่แล้วนะ เราไม่ได้กลัวคนมองนะ เพราะเราก็ชัดอยู่
แล้ว คือเราก็ไม่ได้เดินสับขนาดนั้น เราก็เป็นมนุษย์ธรรมดา เขาก็
รู้อยู่แล้วว่าเราก็เป็น แต่เราไม่ได้แบบกรี๊ดในห้าง ทาปากแดงมัดจุก
แต่จะว่าวัฒ นธรรมไทยด้วยมั้ยก็ส่ วนหนึ่ง เราว่าคนไทยไม่ได้อิน
ขนาดนั้น ส่วนตัวเราไม่อยากให้ใครมามอง เทียบจากตัวเอง เรา
เห็นผู้ชายสองคนเดินจับมือกัน เรายังมองเลยอะ คืออาจจะมองว่า
แบบก็น่ารักดี แต่บางคนก็คือ เอ้ออออ ขนาดนั้นเลย เราเลยรู้สึก
ว่า ถ้าเราคิดได้ คนอื่นก็ต้องคิดได้เหมือนกัน เราก็อาจจะไม่ a ก็ b
เอาจริง เดินมาสองคนก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นแฟนกันก็พอแล้ว ” คุณ E
(สัมภาษณ์, 18 พฤศจิกายน 2562)
“แต่อย่างพวกนั่งชายหาด ริมสะพาน แล้วมืดแล้ว มีปัจจัยแบบ
การเดินผ่านของผู้คน หรืออะไรอย่างนี้ด้วย Timing ก็สำคัญ ซึ่ง
อย่ า งกรณี ข องก้ อ งภพอาทิ ต ย์ (SOTUS) ที่ จู บ กั น ริ ม สะพาน
ชายทะเล เพราะมันถูกสร้างขึ้นมาในพื้นที่ที่โรแมนติกไง แล้วในแง่
ที่คนอื่นอาจจะเมาอยู่ แล้วฉากหลังก็คือทะเลสีดำของลุลา แล้วคิด
ว่าช่วงนั้นจะมีคนมาวิ่งจ๊อกกิ้งหรอ มันก็มีแต่แอคเคอร์ปะ ไม่ใช่จะ
มีอิแก้ว อิคำมาเดินผ่าน แต่เอาจริงถ้าถึงจุดนั้น ก็ไม่แคร์แล้วปะ ก็
take action ไปแล้ว หรืออย่าง เอ้พีท (บังเอิญรัก) ไปเล้าโลมในล็
อกเกอร์ก็คือเค้ารู้ว่าช่วงนั้นไม่มีคน หนึ่งอาจจะไปอยู่ที่สนาม สอง
อยู่ในห้องเรียนกันหมด แต่อย่างพนากับวาโย (เดือนเกี้ยวเดือน)
คือถึงแม้นางถูกจับจ้องเวลาไปไหนด้วยกัน แต่ส่วนนึงมันอาจจะ
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พ่วงความ popular เข้ามาด้วย เพราะหมอป่ามันมีตำแหน่งเดือน
พวงเข้ามา แล้วอิคนนี้มันก็เป็นรอง ไม่ใช่แค่เรื่องชายชาย มันเลย
ทำให้ ก ระแสยิ่ งแรง ถู ก อะไรได้ ง่า ย คื อ ทั้ งหมดเนี่ ย มั น ขึ้ น กั บ
Timing มีคนพลุกพล่านมั้ยหนึ่ง ยิ่งคนพลุกพล่านจะเป็นที่สังเกต
ได้ง่าย” คุณ M (สัมภาษณ์, 24 พฤศจิกายน 2562)
“บางเรื่องก็มีจูบกันนะ แบบโซตัสอะไรอย่างนี้ แต่ก็เหมือนเค้าทำ
กันในที่ที่ไม่น่าจะมีคนเห็น และคิดว่าอยู่กันสองคน แล้วมันก็เป็น
ซีนโรแมนติกอะ มันเลยพอเข้าใจได้อยู่ แต่เอาจริงชีวิตจริง เราก็ไม่
กล้าจะจูบในที่สาธารณะนะ” คุณ A (สัมภาษณ์, 12 พฤศจิกายน
2562)
“ชีวิตจริงทำไง ในซีรีส์ก็เป็นงั้น นางก็ไม่ได้หวานฉ่ำ ดูดดื่มกันใน
พื้นที่สาธารณะ แต่พวกแบบไปจูบกันในสนามบอล มันเป็นเวลา
กลางคืน นางคงคิดว่าไม่มีคนแล้ว แต่คือเปิดไฟสว่างโล่ งเลยนะ
ส่วน กินกันในห้องล็อกเกอร์ มันก็เป็นพื้นที่มิดชิดนะ ไม่มีใครเห็น
นางอาจจะล็อกห้องแล้วก็ได้ ” คุณ I (สัมภาษณ์, 16 พฤศจิกายน
2562)
2. ตั ว ละครชายรั ก ชายในซี รี ส์ ว ายสามารถแสดงความรั ก ในพื้ น ที่
สาธารณะได้มากกว่าในชีวิตจริง ผู้ให้ข้อมูลสำคัญมองว่า พื้นที่สาธารณะในซีรีส์วายนั้นไม่มีความเป็น
สาธารณะที่แท้จริง เนื่องจาก ไม่มีคนให้ความสนใจกับการกระทำของตัวละคร ซึ่งขัดกับความเป็นจริง
ของสังคมไทย ที่ไม่แสดงความรักมากนัก การแสดงออกทางความรักของตัวละครจึงเป็นการท้าทาย
ความเชื่อ และก่อให้เกิดการไม่ต่อต้าน และไม่ยอมรับ จนอาจเกิดความรุนแรงตามมาได้ในที่สุด
“ในซีรีส์ ทำเหมือนกับว่ามันไม่ใช่พื้นที่ส าธารณะจริง ๆ อะ เช่น
แบบว่า ถ้ามีฉากหกล้ม ไอ้ตัวพระก็จะไปจับไว้ ก็จะเป็นซีนแบบว่า
ช้า ๆ ซึ่งความเป็นจริงมันก็ไม่น่าจะขนาดนั้น แต่ในชีวิตมันน้อยคู่ที
จะเปิดตัวในพื้นที่สาธารณะ มันเป็นเพราะว่าไม่อยากเป็นจุดเด่น
ด้วยมั้ง ในสังคมปกติ” คุณ C (สัมภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 2562)
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“ก้องภพ อาทิตย์จูบกันแถวสะพานพระรามแปด จริง ๆ ก็คือมีรถ
วิ่งผ่านนะ แต่กล้องมันไม่ได้เก็บ ในความเป็นจริงมึงต้องถ่ายคลิป
มึงต้องโดนด่า อันนั้นคือไม่มีอยู่จริง แต่ว่าด้วยความที่มันเป็นซีนโร
แมนติก อยากให้ จูบใต้แสงไฟอะไรอย่างนี้ มันก็จะเข้าไปในเรื่อง
ของการเขียนนิยาย มันเป็นเรื่องของจินตนาการ มันไม่ได้เป็นจริง
คือต่อให้ มึงเป็นชายหญิงไปจูบกันตรงสะพานพระรามแปดมึงก็
ต้องโดนด่าอยู่ดี” คุณ D (สัมภาษณ์, 26 พฤศจิกายน 2562)
“เป็ น การแสดงออกแบบ PDA (Public Display of Affection)
แบบทั่วไปไม่มีอะไรพิเศษ จับมือบ้าง กอดมั่ง จูบมั่ง คือในชีวิตจริง
ก็อาจจะถูกมองหรือดูถูกเหยียดหยามในสังคมแล้ว มันยังเป็นการ
ล่ อตีน ดี ๆ นี่ เอง แต่ที่ อาจจะดูพิ เศษเพราะในชีวิตจริงจะแสดง
ออกแบบขนาดในซีรีส์ไม่ได้ ก็เพราะมันคือซีรีส์ไงมันถึงทำได้” คุณ
G (สัมภาษณ์, 30 พฤศจิกายน 2562)
นอกจากนี้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญยังระบุถึงสาเหตุที่ทำให้กลุ่มชายรักชายใน
ชีวิตจริงไม่กล้าแสดงความรักในพื้นที่สาธารณะ นั่นเป็นเพราะว่าสังคมไทยไม่อนุญาตให้แสดงออกใน
พื้นที่สาธารณะ จึงทำให้กลุ่มชายรักชายเลือกที่จะแสดงความรักกันในพื้นที่ส่วนตัว
“เราว่าเรื่องแสดงความรักมันไปแสดงกันพื้นที่ส่วนตัวดีกว่า มัน
เป็นเรื่องของธรรมเนียมการแสดงออกเรื่องเพศอะ เราถูกสอนกัน
มาแบบนี้ มันไม่ได้มาจากการแคร์สายตาคนอื่น อยากจ้องก็จ้อง
ไปดิ” คุณ A (สัมภาษณ์, 12 พฤศจิกายน 2562)
“เราไม่ได้กลัวคนมองนะ เพราะเราก็ชัดอยู่แล้ว คือเราก็ไม่ได้เดิน
สับขนาดนั้น เราก็เป็นมนุษย์ธรรมดา เขาก็รู้อยู่แล้วว่าเราก็เป็น แต่
เราไม่ได้แบบกรี๊ดในห้าง ทาปากแดงมัดจุก แต่นี่เป็นคนไม่จับมือ
ข้างนอก ไม่นั่งกินข้าวติดกัน เราไม่ทำอยู่แล้ว โดยส่วนตัว เพราะ
เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบ เราก็ติดผัวนะ แต่เราก็ติดผัวเฉพาะในคอนโด
ของเราก็พอแล้ว” คุณ E (สัมภาษณ์, 18 พฤศจิกายน 2562)
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ทั้งนี้ ถ้าหากมีการแสดงความรักที่มากเกินกว่าสังคมจะยอมรับได้ ก็จะมี
การจดจ้อง เป็นที่สนใจของคนในสังคม ก็จะถูกจ้องมองและตีตราในที่สุด
“คื อ การแสดงออกในพื้ น ที่ ส าธารณะที่ น้ อ ย ๆ เนี่ ย เพราะมั น ก็ คื อ เรื่อ ง
ปกปิดไม่ปกปิด แล้วก็ในแง่ของวัฒนธรรมไทยด้วย แล้วก็การถูกตีตรา นี่ว่า
พอ ๆ กัน แม้ในปัจจุบันจะดีขึ้น แต่ไม่ใช่ทุกที่จะรับได้ เพราะฉะนั้นเซฟ ๆ
ไว้ ในที่ของเราดีกว่า แล้วด้วยความที่เป็นชายชาย มันจะถูกสนใจมากกว่า
ต่อให้คนมองไม่คิดอะไร แต่จะรู้สึกว่าถูกมอง เพราะว่า เราก็เหมือนรู้สึกไม่
ปกติ หวาดระแวง” คุณ D (สัมภาษณ์, 26 พฤศจิกายน 2562)
จากข้อมูลข้างต้น ทำให้สามารถสรุปภาพรวมของความคิดเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่มี
ต่อความพฤติกรรมการแสดงออกของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายได้ดังนี้
ตารางที่ 5.17 สรุปการให้ความเห็นของผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่มีต่อพฤติกรรมการแสดงออกของตัวละคร
ชายรักชายในซีรีส์วาย
พฤติกรรมการแสดงออกของตัวละคร
การให้ความเห็นของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ
1) ลักษณะการพูด
มีการสร้างความเป็นชายให้ตัวละครชายรักชาย ทำให้ไม่
ตรงกับความเป็นจริง
2) การแสดงอารมณ์
ตัวละครชายรักชายมีการแสดงอารมณ์ครบทุกอารมณ์
เหมือนคนทั่วไป
3) นิสัยส่วนตัว
ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายมีนิสัยส่วนตัวบางส่วนที่ไม่
ตรงกับความเป็นจริง
4) รูปแบบการดำเนินชีวิต
ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายมีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่
เหมือนคนปกติทั่วไป
5.1) การแสดงออกในฐานะคนรักในพื้นที่ ตัวละครชายรักชายมีการแสดงออกถึงความรักในพื้นที่
ส่วนตัว
ส่วนตัวอย่างเต็มรูปแบบไม่แตกต่างจากในชีวิตจริง
5.2) การแสดงออกในฐานะคนรักในพื้นที่ ตัวละครชายรักชายมีการแสดงออกถึงความรักในพื้นที่กึ่ง
กึ่งสาธารณะ
สาธารณะน้อยกว่าพื้นที่ส่วนตัว ซึ่งตรงกับความเป็นจริง
5.3) การแสดงออกในฐานะคนรักในพื้นที่ ตัวละครชายรักชายมีการแสดงออกถึงความรักในพื้นที่
สาธารณะ
สาธารณะน้อยที่สุด ซึ่งตรงกับความเป็นจริง
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จากตารางที่ 5.17 ผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้ง 15 คน มีความเห็นต่อพฤติกรรมการแสดงออกของตัว
ละครชายรักชายในซีรีส์วายทั้งยอมรับว่ามีความสอดคล้องกับชีวิตจริง และ ปฏิเสธในบางประเด็ นที่
ถูกสร้างขึ้นจนไม่มีความสอดคล้องกับชีวิตจริง ดังนี้
1) ประเด็ น ที่ มี ก ารยอมรั บ ว่ า มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ชี วิ ต จริ ง ได้ แ ก่ การแสดง
อารมณ์ที่มีครบครอบคลุมทุกอารมณ์เหมือนกับคนทั่วไป และ มีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เหมือนคน
ปกติทั่วไป ซึ่งในสองประเด็นนี้ ไม่ได้ถูกนำเสนอให้ออกมาเพื่อแสดงให้เห็นว่าตัวละครนั้นเป็นกลุ่มชาย
รักชาย หากแต่แสดงให้เห็นว่ากลุ่มชายรักชายก็คือคนทั่วไป เช่นเดียวกับประเด็น การแสดงออกใน
ฐานะคนรักในพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่ส่วนตัว พื้นที่กึ่งสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะ ที่มีถูกนำเสนอ
ออกมาให้มีความสอดคล้องกับชีวิตจริงของกลุ่มชายรักชาย
2) ประเด็ น ที่ถูกปฏิเสธ เพราะถูกสร้างขึ้น จนไม่มีความสอดคล้องกับชีวิตจริง
ประกอบไปด้วยลั กษณะการพูด และ นิสั ยส่วนตัว อันเนื่องมาจากผู้ให้ ข้อมูลสำคัญเห็ นว่าทั้งสอง
ประเด็นนี้ถูกเสริมเติมแต่งภายใต้กรอบ “ความเป็นชาย” โดยลักษณะและวิธีการพูดของตัวละครชาย
รักชายนั้น ได้พยายามยัดเยียดให้ตัวละครพูดคำหยาบ หรือ ใช้เสียงดัง โวยวาย เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความเป็ น ชาย ขณะที่นิ สั ย ส่ ว นตัว ของตั ว ละครนั้ น ถูกจำกัด ไว้ต ามบทบาททางเพศ คื อ ตัว ละคร
พระเอกย่อมมีนิสัยที่แสดงความเป็นชายสูง เช่น เลือดร้อน ไม่ยอมคน กล้าได้กล้าเสีย ในขณะที่นาย
เอกจะอ่อนไหวง่าย ร้องไห้เก่ง มีความเป็นหญิงสูงกว่า

5.3 คุณลักษณะทางจิตวิทยาของตัวละครชายรักชาย
คุณลักษณะทางจิตวิทยาของตัวละครเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะสามารถบ่งบอกถึงชีวิตภายใน
ของตัวละคร ซึ่งจะทำให้สามารถเข้าใจว่าทำไมตัวละครชายรักชายถึงมีลักษณะเช่นนี้ หรือตัดสินใจทำ
เหตุการณ์นั้น ๆ ได้ดียิ่งขึ้น และผู้ชมที่เป็นกลุ่มชายรักชายมีการตีความ ให้ความเห็นต่อคุณลักษณะ
ทางจิตวิทยาของตัวละครชายรักชายที่ปรากฏในซีรีส์วายเหล่านี้อย่างไร ผู้วิจัยได้จำแนกองค์ประกอบ
ของคุณลักษณะทางจิตวิทยาของตัวละครชายรักชายออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้ 1) ภูมิหลังตัวละคร 2)
สาเหตุของการเป็นกลุ่มชายรักชาย 3) ความสับสนและความทุกข์จากการเป็นกลุ่มชายรักชาย 4) การ
ยอมรั บ ตนเอง 5) การเปิ ด เผยตนเอง 6) ความคาดหวั ง ในชี วิ ต และจุ ด จบของตั ว ละคร โดยมี
รายละเอียดดังนี้
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5.3.1 ภูมิหลังตัวละคร
ในการทำวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาภูมิหลังตัวละคร ครอบคลุมไปในประเด็น ลักษณะ
ทางสังคม ครอบครัว ศาสนา และทัศนคติที่มีต่อกลุ่มชายรักชายของตัวละคร โดยจากการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน 15 คน พบว่า ข้อคิดเห็นที่มีต่อประเด็นด้าน
ภูมิหลังของของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย ได้ดังตารางที่ 5.18 ดังนี้
ตารางที่ 5.18 การให้ความเห็นของผู้ให้ข้อมูลสำคัญในประเด็นภูมิหลังตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย
ชื่อ
การให้ความเห็น
การให้ความหมาย
คุณ A พูดถึงแต่เรื่องครอบครัวเป็นหลัก ไม่ มีการสร้างครอบครัว และลักษณะทางสังคมให้แก่
มีศาสนา
ตัวละคร
คุณ B ไม่ ให้ ค ว าม ส ำคั ญ กั บ พื้ น ฐ า น ไม่มีการสร้างภูมิห ลังตัวละครให้ แก่ตัวละครชาย
ครอบครัว และศาสนา
รักชายในซีรีส์วาย
คุณ C ส่ ว น ให ญ่ ม าจ าก ค รอ บ ค รั ว ที่ มีการสร้างครอบครัว และลักษณะทางสังคมให้แก่
สมบูรณ์ และศาสนาไม่ได้มีผล
ตัวละคร
คุณ D ทั้งศาสนาและครอบครัวไม่ได้ถูกพูด ไม่มีการสร้างภูมิห ลังตัวละครให้ แก่ตัวละครชาย
ถึงหรือส่งผลให้ตัวละครเป็นเกย์
รักชายในซีรีส์วาย
คุณ E ซี รี ส์ ไ ม่ ได้ พู ดถึ ง ค วาม เชื่ อ แล ะ ไม่มีการสร้างภูมิห ลังตัวละครให้ แก่ตัวละครชาย
ศาสนามากนัก
รักชายในซีรีส์วาย
คุณ F หลาย ๆ เรื่องไม่ค่อยให้ความสำคัญ ไม่มีการสร้างภูมิห ลังตัวละครให้ แก่ตัวละครชาย
กั บ การเล่ า ประวั ติ ตั ว ละครอย่ า ง รักชายในซีรีส์วาย
ลึกซึ้ง
คุณ G ส่วนนี้ไม่มีถูกพูดถึงในซีรีส์วาย
ไม่มีการสร้างภูมิ ห ลังตัวละครให้ แก่ตัวละครชาย
รักชายในซีรีส์วาย
คุณ H ส่วนมากมีแค่เรื่องครอบครัวที่เป็น ไม่มีการสร้างภูมิห ลังตัวละครให้ แก่ตัวละครชาย
ประเด็นหลัก ศาสนาและความเชื่อ รักชายในซีรีส์วาย
มีน้อย
คุณ I อาจจะมาจากการเลี้ ย งดู หรื อ พ่ อ มีการสร้างครอบครัว และลักษณะทางสังคมให้แก่
แม่ไม่ยอมรับ
ตัวละคร
คุณ J ไม่เห็นพูดถึงครอบครัวและศาสนา ไม่มีการสร้างภูมิห ลังตัวละครให้ แก่ตัวละครชาย
รักชายในซีรีส์วาย
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ชื่อ
คุณ K

การให้ความเห็น
การเลี้ยงดูของครอบครัวหล่อหลอม
ตัวละคร แต่ศาสนาไม่มีกล่าวถึง
คุณ L ไม่ ค่ อยให้ ค วามสำคั ญ สั ก เรื่ องเลย
ทั้งประวัติ ศาสนา การเลี้ยงดู
คุณ M ศาสนามันยังไม่ได้ทรงพลังขนาดนั้น
แ ต่ มั น จ ะ มี เรื่ อ งข อ งเชื้ อ ช าติ
ครอบครัวมีทุกรูปแบบ และอาจจะ
มีความเจ็บปวดของตัวละคร
คุณ N ไม่ค่อยมีอะไรมาก แต่การเลี้ ยงดูมี
ผลมากที่สุด ศาสนาไม่ค่อยมีผล
คุณ O เป็ น ภาพที่ เ ห็ น ได้ ทั่ ว ไป แต่ ไ ม่ มี
รายละเอียด

การให้ความหมาย
มีการสร้างครอบครัว และลักษณะทางสังคมให้ แก่
ตัวละคร
ไม่มีการสร้างภูมิห ลังตัวละครให้ แก่ตัวละครชาย
รักชายในซีรีส์วาย
มีการสร้างครอบครัว และลักษณะทางสังคมให้แก่
ตัวละคร

ไม่มีการสร้างภูมิห ลังตัวละครให้ แก่ตัวละครชาย
รักชายในซีรีส์วาย
ไม่มีการสร้างภูมิห ลังตัวละครให้ แก่ตัวละครชาย
รักชายในซีรีส์วาย

จากตาราง 5.18 จะเห็นได้ว่าผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้ง 15 คน ได้ให้ทัศนะและข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับประเด็นภูมิหลังของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายที่มีความใกล้เคียงกัน โดยที่สามารถแยก
ออกมาได้เป็น 2 ฝ่าย คือ 1) กลุ่มที่เห็นว่าไม่มีการสร้างภูมิหลังให้แก่ตัวละครชายรักชาย 2) กลุ่มที่
เห็นว่ามีการสร้างครอบครัว และลักษณะทางสังคมบางอย่างให้แก่ตัวละคร โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ไม่มีการสร้างภูมิหลังตัวละครให้แก่ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน 10 คน ได้ให้ความเห็นว่า ในซีรีส์วายไม่ได้มีการสร้างภูมิหลังให้แก่ตัวละคร
ชายรักชายในซีรีส์วาย ทั้งที่เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยหล่อหลอม และพัฒนาตัวละครไปสู่การเป็นกลุ่มชาย
รักชายได้ อีกทั้งยังเป็นเหตุผลว่าทำไมตัวละครถึงกระทำเช่นนั้น
“การโยงภูมิหลังบางเรื่องยังไม่ค่อยสมเหตุสมผล ไม่สิ เรี ยกว่าไม่มี
มากกว่ า และหลาย ๆ เรื่ อ งไม่ ค่ อ ยให้ ค วามสำคั ญ กั บ การเล่ า
ประวัติตัวละครอย่างลึกซึ้ง ทั้งที่มันจะเป็นส่วนที่ทำให้รู้ได้เลยนะ
ว่าทำไมตั ว ละครถึงเป็ นแบบนี้ ” คุณ F (สั ม ภาษณ์ , 1 ธัน วาคม
2562)
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“ไม่ค่อยให้ความสำคัญสักเรื่องเลย ทั้งประวัติ ศาสนา การเลี้ยงดู
มันก็ควรเพิ่มนะ แต่ถ้าจะให้อรรถรส ก็ต้องมีดราม่าน้ำตาแตกด้วย
จ้า” คุณ L (สัมภาษณ์, 25 พฤศจิกายน 2562)
“ศาสนาคือตัดไปเลย ไม่กล่าวถึงเลยสักเรื่อง ไม่มีความสำคัญ แต่
ความเป็น จริงมัน ก็มีบ างศาสนาที่ ยังต้องปิดไว้อยู่ ในซีรีส์มัน คือ
นิยายรักไง เพราะฉะนั้นประเด็นที่มั น so serious เกี่ยวกับ ชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ถูกละไว้อยู่แล้ว ส่วนภูมิหลังนี่น้อยมาก
เลยนะที่ มี ก ล่ า วถึ ง เพราะว่ าแต่ ล ะเรื่อ งก็ ไม่ มี ก ารเลี้ ย งดู ที่ เป็ น
ปัญหาขนาดนั้น นอกจากอิธารไทป์ที่มีภูมิหลัง แต่ก็มีแล้วก็ไม่ดี ไม่
สมเหตุสมผล อย่างโซตัส ตอนที่พ่อก้องภพมาช่วย แต่ก็ไม่ได้ถูกมา
เอามาเป็นปมว่ายอมรับไม่ยอมรับ ฐานะก็เท่า ๆ กันหมด” คุณ D
(สัมภาษณ์, 26 พฤศจิกายน 2562)
2) มีการสร้างครอบครัว และลักษณะทางสังคมให้แก่ตัวละคร ผู้ให้ข้อมูล
สำคัญจำนวน 5 คน ระบุว่า มีการสร้างภูมิหลังให้แก่ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย ในแง่ของลักษณะ
ทางสังคม และครอบครัวเป็นหลัก ซึ่งตัวละครชายรักชายจะอยู่อาศัยในครอบครัวทั้งรูปแบบ ไม่ว่าจะ
เป็นอยู่กับทั้งพ่อและแม่ หรืออยู่กับพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว ตลอดจนอยู่คนเดียว ส่วนศาสนาและเชื้อ
สายจีนนั้นอาจจะพบได้ในบางเรื่อง และจะกลายมาเป็นอุปสรรคสำคัญในความรักของตัวละครชายรัก
ชาย ขณะเดียวกันในบางตัวละครก็ยังมีบาดแผลในชีวิตอีกด้วย เช่น เคยถูกละเมิดทางเพศ
“มี ค วามสมเหตุ ส มผลตามบทละคร พอเข้ า ใจได้ คื อ มั น มี ทั้ ง
ครอบครัวที่สมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ตามพื้นเพ สิ่งเหล่านี้มันก็หล่อ
หลอมตั วละครขึ้ น มาอะ ไม่ได้ ติด อะไร” คุณ K (สั ม ภาษณ์ , 27
พฤศจิกายน 2562)
“ไม่ค่อยมีอะไรมาก แต่การเลี้ยงดูมีผลมากที่สุด ศาสนาไม่ค่อยมี
ผล เอาจริงก็ไม่ได้มีเรื่องไหนพูดถึงศาสนา แบบตีเสกหน้าได้เท่า
รักแห่งสยาม เลยนะ เรื่องนั้นแม่เคร่งมาก รับไม่ได้เลย แล้วก็เป็น
issue ใหญ่ ข องเรื่อ ง จนสุ ด ท้ า ยโต้ ง มิ ว ก็ ก้ า วข้ ามผ่ า นมาคู่ กั น
ไม่ได้” คุณ N (สัมภาษณ์, 5 ธันวาคม 2562)
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“คือมันมีครอบครัวทุกรูปแบบเลยเว้ย พ่ออยู่กับแม่ พ่อเดี่ยว แม่
เดี่ยว หรือไม่ได้อยู่กับครอบครัว แต่ค รอบครัวไม่ได้ตายนะ แต่
แบบอยู่ต่างจังหวัดแล้วมาอยู่คนเดียว ส่วนศาสนามันยังไม่ได้ทรง
พลังขนาดนั้น แต่มันจะมีเรื่องของเชื้อชาติ เช่นถ้าเป็นลูกคนจีน
อาจจะ strict เพราะความคาดหวังของคนจีน แล้วยิ่งถ้าเป็นลูกคน
โตด้วยแล้ว อย่างน้อยก็ต้องคาดหวังว่านามสกุลเค้าต้อง lead ไป
ด้วยเรื่องพวกนี้ เช่น อาตี๋ของผม แล้วตัวละครถ้าตัวละครไม่มีเรื่อง
ตัวละครก็จะมีความ trauma เช่น ถูกข่มขื่นหนึ่ง มีความไม่ดี ถูก
ล่วงละเมิด หรือ harassment มาก่อน” คุณ M (สัมภาษณ์ , 24
พฤศจิกายน 2562)
“ส่วนใหญ่ถูกเลี้ยงดูมาในครอบครัวที่อบอุ่น เลี้ยงดูมาดี ถึงจะเป็น
ครอบครัวที่มีทั้งพ่อแม่ หรือพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว ก็เลี้ยงมาดี ไม่ค่อย
เห็นปมชีวิตเท่าไหร่ อบอุ่นดี แต่สำหรับศาสนา ยังไม่เคยเห็ นตัว
ละครไหนที่มีความแตกต่างกันระหว่างศาสนาของตัวละครทั้งสอง
ฝ่ายนะ” คุณ C (สัมภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 2562)
อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้ง 15 คน มีความเห็นตรงกันว่าภูมิหลังของ
กลุ่มชายรักชายในชีวิตจริงไม่ว่าจะเป็น ลักษณะทางสังคม ศาสนาและความเชื่อ รวมไปถึงทัศนคติที่มี
ต่อกลุ่มชายรักชายทั้งของตนเองและบุคคลรอบข้าง ล้วนมีผลต่อการแสดงออก และหล่อหลอมในสิ่งที่
กลุ่มชายรักชายเป็น โดยระบุว่า ในบางความเชื่อ บางศาสนา ที่ไม่ยอมรับในกลุ่มชายรักชาย หรือการ
มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อกลุ่มชายรักชายของบุคคลรอบข้าง เช่น ศาสนาอิสลาม หรือความเชื่อของคนจีน
ย่อมส่งผลให้กลุ่มชายรักชายไม่สามารถแสดงออกได้อย่างเต็มที่ หรือแสดงออกไม่ได้เลย
“แต่ถ้าพูดถึงการเลี้ ยงดูกับศาสนา ก็ส่ งผลถึงการเป็นเกย์อยู่นะ
การเลี้ยงดูมีส่วนมาก เพราะบางคนก็เติบโตมาโดยมีแต่ผู้หญิงเลี้ยง
ส่วนด้านศาสนาก็สำคัญ เช่น พวกอิสลามนี่ก็แอนตี้เกย์สุด ๆ บาง
คนก็ต้องปิดบังไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะกลัวกฎหมายและคำ
สอนของศาสนา” คุณ B (สัมภาษณ์, 26 พฤศจิกายน 2562)
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“ส่วนในชีวิตจริง ศาสนาอาจจะไม่ค่อย แต่เราก็ไม่รู้อะ ถ้าแบบคน
หนึ่งเป็นพุทธ อีกคนเป็นมุสลิม ถ้าในกรณีที่เป็นเพศเดียวกันจะมี
ปัญหาอะไรหรือเปล่า แต่คิดว่าที่มีปัญหาก็จะเป็นเรื่องของสัญชาติ
จีน ครอบครัวจีนน่าจะรับไม่ได้” คุณ C (สัมภาษณ์, 28
พฤศจิกายน 2562)
“บทบาททางสังคมถูกครอบไว้ด้วยศาสนา เราเป็นคนพุทธแต่เรา
ไม่ได้อินกับศาสนาพุทธ แต่ในขณะเดียวกัน เราจะรู้สึกแปลกมาก
ถ้าคู่นี้เป็นอิสลามทั้งคู่ แต่ขณะเดียวกันเราจะรู้สึก cute มากเลย
ถ้าเป็นคริสต์ทั้งคู่ แต่ในซีรีส์ไม่ค่อยชูเรื่องศาสนาเลย น่าเสียดาย
อยู่” คุณ E (สัมภาษณ์, 18 พฤศจิกายน 2562)
“มีผลอย่างยิ่งเพราะครอบครัวที่เข้มงวด หรือศาสนาที่ค่อนข้าง
เคร่งมีผลต่อการเป็นเกย์และการเปิดตัว ยิ่งหากเข้มมากเท่าไหร่
ยิ่งสร้างความ repressed มากขึ้นเท่านั้น” คุณ G (สัมภาษณ์, 30
พฤศจิกายน 2562)
5.3.2 สาเหตุของการเป็นกลุ่มชายรักชาย
จากการสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-depth Interview) ผู้ ให้ ข้อมู ล สำคัญ จำนวน 15 คน
พบว่า ข้อคิดเห็นที่มีต่อประเด็นทางด้านสาเหตุของการเป็นกลุ่มชายรักชายของตัวละครชายรักชายใน
ซีรีส์วาย ได้ดังตารางที่ 5.19 ดังนี้
ตารางที่ 5.19 การให้ความเห็นของผู้ให้ข้อมูลสำคัญในประเด็นสาเหตุของการเป็นกลุ่มชายรักชายตัว
ละครชายรักชายในซีรีส์วาย
ชื่อ
การให้ความเห็น
การให้ความหมาย
คุณ A มี ห ลากหลายสาเหตุ เหมื อ นกั บ ใน สาเหตุการเป็นเกย์ของตัวละครชายรักชายในซีรีส์
ชีวิตจริง
วายมีด้วยกันหลายสาเหตุ เหมือนกับชีวิตจริง
คุณ B มี ห ลายสาเหตุ ขึ้ น อยู่ กั บ ตั ว ละคร สาเหตุการเป็นเกย์ของตัวละครชายรักชายในซีรีส์
เหมือนกับในชีวิตจริง
วายมีด้วยกันหลายสาเหตุ เหมือนกับชีวิตจริง
คุณ C เกิดจากความหวั่นไหวเมื่อได้อยู่ใกล้ ตัวละครชายรักชายเป็นกลุ่มชายรักชาย เพราะ
กับผู้ชายอีกคน
อยู่ใกล้ชิดกับผู้ชายด้วยกัน
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ชื่อ
การให้ความเห็น
การให้ความหมาย
คุณ D มีหลากหลายสาเหตุ แล้วแต่ตัวละคร สาเหตุการเป็นเกย์ของตัวละครชายรักชายในซีรีส์
เหมือนกับชีวิตจริง
วายมีดว้ ยกันหลายสาเหตุ เหมือนกับชีวิตจริง
ตัวละครชายรักชายเป็นกลุ่มชายรักชาย เพราะ
คุณ E อยู่กับผู้ชายแล้วไปเผลอมีอะไรกัน
อยู่ใกล้ชิดกับผู้ชายด้วยกัน
คุณ F มีทั้งค้นพบจากการได้มีความใกล้ชิด สาเหตุการเป็นเกย์ของตัวละครชายรักชายในซีรีส์
สนิ ท สนมกับ เพื่ อ นชาย และกลุ่ มที่ วายมีด้วยกันหลายสาเหตุ เหมือนกับชีวิตจริง
born to be
ตัวละครชายรักชายเป็นกลุ่มชายรักชาย เพราะ
คุณ G เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ใกล้ชิด
อยู่ใกล้ชิดกับผู้ชายด้วยกัน
คุณ H รู้สึ กดีกั บ ผู้ ช าย ไม่ ก็เกิดมาเพื่ อเป็ น สาเหตุการเป็นเกย์ของตัวละครชายรักชายในซีรีส์
เกย์
วายมีด้วยกันหลายสาเหตุ เหมือนกับชีวิตจริง
คุณ I มาจากความใกล้ ชิ ด หรื อ เป็ น มา สาเหตุการเป็นเกย์ของตัวละครชายรักชายในซีรีส์
ตั้งแต่เกิด
วายมีด้วยกันหลายสาเหตุ เหมือนกับชีวิตจริง
คุณ J หวั่นไหวจากการมีเกย์หนุ่มมาอยู่ใกล้ ตัวละครชายรักชายเป็นกลุ่มชายรักชาย เพราะ
อยู่ใกล้ชิดกับผู้ชายด้วยกัน
คุณ K มีทั้งการเลี้ยงดู สภาพแวดล้อม แล้ว สาเหตุการเป็นเกย์ของตัวละครชายรักชายในซีรีส์
ก็พวกใกล้ชิดผู้ชายจนหวั่นไหว
วายมีด้วยกันหลายสาเหตุ เหมือนกับชีวิตจริง
คุณ L ผู้ชายที่รักผู้ชายอีกคนได้้แค่คนเดียว ตัวละครชายรักชายเป็นกลุ่มชายรักชาย เพราะ
เพราะใกล้ชิดกัน
อยู่ใกล้ชิดกับผู้ชายด้วยกัน
คุณ M ม่ีหลากหลายสาเหตุนานาประการ สาเหตุการเป็นเกย์ของตัวละครชายรักชายในซีรีส์
วายมีด้วยกันหลายสาเหตุ เหมือนกับชีวิตจริง
คุณ N ความใกล้ ชิ ด กั บ ผู้ ช าย สั ง คมหล่ อ สาเหตุการเป็นเกย์ของตัวละครชายรักชายในซีรีส์
หลอม หรือ Born to Be
วายมีด้วยกันหลายสาเหตุ เหมือนกับชีวิตจริง
คุณ O ลองไปมีอะไรกับ ผู้ชายแล้วติดใจจน ตัวละครชายรักชายเป็นกลุ่มชายรักชาย เพราะ
เป็นเกย์
อยู่ใกล้ชิดกับผู้ชายด้วยกัน
จากข้อมูลข้างต้น พบว่า มีผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน 6 คน จากทั้งหมด 15 คน ระบุถึง
สาเหตุการเป็นกลุ่มชายรักชายของตัวละครว่ามักเกิดจากการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ชายด้วยกัน จนเกิดเป็น
ความรู้สึกดี เริ่มหวั่นไหวและกลายเป็นกลุ่มชายรักชายในที่สุด ซึ่งตัวละครเหล่านี้จะถูกนิยามว่าเป็น
ผู้ชายแท้ และไม่สามารถรักกับผู้ชายคนอื่นได้
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“ส่วนใหญ่มันจะไม่อิงว่าตัวละครเป็นเกย์ตั้งแต่ต้น ก็จะมีเหตุการณ์ที่ทำให้
เกิดความหวั่นไหว ก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าชอบอีกฝ่ายจังเลย อะไรอย่างเนี่ย
ทั้ง ๆ ที่เหมือนกับว่า เขาจะไม่ได้นิยามว่ามันเป็นเกย์ ก็จะเป็นผู้ชายสองคน
ที่รักกัน”คุณ C (สัมภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 2562)
“อันนี้ ละครชอบแบบให้ผู้ชาย อยู่ดี ๆ มาเป็นเกย์เพราะรู้สึกดีกับผู้ชาย ซึ่ง
ตามเป็นจริงแล้ว เปอร์เซ็นคนประเภทนั้นน้อยมาก ๆ ไม่ค่อยเล่าถึง คนที่
เป็นมาตั้งแต่เด็ก ๆ ถึงมีก็ไม่ได้ให้ประเด็นกับการเป็นเกย์อะ ตั้งมาลอย ๆ”
คุณ H (สัมภาษณ์, 16 พฤศจิกายน 2562)
“เป็นผู้ชายแท้ค่ะ ทุกเรื่อง แต่ต้องมีสถานการณ์ให้ใกล้กับผู้ชายอีกคนเฉย
ๆ หรือไม่ก็แบบเจอเกย์หนุ่มที่อ่อนโยน ดูแลเอาใจใส่ แล้วก็เลยหวั่นไหว
หลายเรื่องเลยที่ใช้ตรรกะนี้ อิธารไทป์ยืนหนึ่ง บังเอิญรักยืนสอง แต่อิไทป์
(TharnType) ก็คือถูกล่วงละเมิดทางเพศในวัยเด็ก ทำให้มีปมฝังใจในการ
เกลียดเกย์ แต่สุดท้ายเป็นเมียเกย์ งงไปหมดแล้วแม่ เรื่องไปสุดมากนะ”
คุณ J (สัมภาษณ์, 16 พฤศจิกายน 2562)
“คือถ้าเอาตรรกะในจักรวาลวายก็คือ เค้าเป็นผู้ชายค่ะ แต่รักนายเอกได้คน
เดียว ไม่ใช่เกย์จ้า มันก็คืออิหยังวะ คือถ้าเค้าพูดมาขนาดนี้แล้ว ก็ ไม่ต้องหา
สาเหตุแล้วละ” คุณ L (สัมภาษณ์, 25 พฤศจิกายน 2562)
สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญอีก 9 คนที่เหลือ โดยให้ข้อมูลว่าสาเหตุของการเป็นชาย
รักชายของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายนั้นมีด้วยกันหลายประการ ได้แก่ 1. กลุ่มที่เกิดมาเพื่อเป็น
กลุ่มชายรักชาย โดยกลุ่มนี้มักจะเป็นตัวละครนายเอก ซึ่งมีการยอมรับว่าตนเองเป็นกลุ่มชายรักชาย
ตั้งแต่เริ่มเรื่อง 2. กลุ่มที่เป็นกลุ่มชายรักชายเพราะสภาพแวดล้อมและการเลี้ยงดูจากคนในครอบครัว
ที่มีแต่ผู้หญิง และ 3. กลุ่มที่เป็นชายรักชายเพราะอยู่ใกล้ชิดกับผู้ชาย
“เป็นเกย์เพราะว่ารักใครคนหนึ่ง มันไม่ได้มีการเล่าว่า รู้สึกว่าชอบหุ่น ชอบ
อะไร มีความเกิดมาก็เป็นเกย์อยู่แล้ว แค่ว่ารักใครคนนึง ไม่ว่าจะเป็นเพศ
อะไร ถ้ารักก็คือรัก มันก็เป็นแบบนี้หมด แต่อย่างอีพีท (บังเอิญรัก) นางก็
ถูกเลี้ยงมาแบบประคบประหงมด้วย นางก็เลยแบบมีความลูกคุณหนู แล้วก็
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เลยกลายเป็นสาวนุ่ม แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญที่มากล่าวถึงว่าเป็นเกย์เพราะ
สิ่งนี้ แต่อย่างธัน (เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ) นางก็ดูสนใจในผู้ชาย
มาตั้งแต่เด็กนะ คอยมาหาที่หลุม ดังนั้นการมาเจอเมษมันเลยเหมือนเป็น
ตั ว เร่ ง มากกว่ า ที่ ท ำให้ รู้ ว่ า ตั ว เองเป็ น เกย์ ” คุ ณ D (สั ม ภาษณ์ , 26
พฤศจิกายน 2562)
“อันนี้คือยุคเก่านะ ก็มาจากประสบการณ์ความรักที่ผิดหวัง แต่พอเข้ามา
ยุคใหม่แล้วมันก็มาจากการใกล้ชิดนะ มันก็พอเป็นไปได้ทั้งยุคใหม่ ยุคเก่า
แต่คือต้องอย่าลืมพวกที่เป็นมาตั้งแต่เกิด ส่วนใหญ่เกย์ในชีวิตจริงก็เป็นแบบ
นี้ น ะ อิ ที่ เหลื อ คื อ fantasy แต่ ก็ พ อเป็ น ไปได้ ” คุ ณ I (สั ม ภาษณ์ , 16
พฤศจิกายน 2562)
“เขาเหงา หรื อ ถ้ า ไม่ ไ ด้ อ ยู่ กั บ ครอบครั ว แล้ ว อยู่ กั บ เพื่ อ น แล้ ว ยิ่ ง มี
ประสบการณ์ คบกับผู้ ห ญิ งมาแล้ว คุยกับผู้ ช ายแล้วมัน match กว่า มัน
อาจจะ lead ไปสู่ความสัมพันธ์แบบชายชายด้วยก็ได้ ถ้าสมมติผู้หญิงมัน
แบบเยอะวะ งี่เง่าวะ แล้ วคุ ยกับผู้ ช ายมันเข้าใจมากกว่า เพราะตอนนั้ น
ครอบครัว ก็ skype อย่างเดียว ดังนั้นเพื่ อนที่ อยู่รอบตัว หรือรุ่นพี่ก็อาจ
ตอบโจทย์ ซึ่งมันก็เป็นไปได้ เพราะ ฉันว่าการที่อยู่ใกล้กันอะ มันจะยิ่งทำ
ให้เห็นภาพชัดขึ้น แต่เขาอาจจะเป็นอยู่แล้วแต่พอไปใกล้ชิดผู้ชายคำตอบ
มั น จะยิ่ ง ชั ด ขึ้ น แต่ ก็ ไม่ ได้ แ ปลกว่ าทุ ก คู่ จ ะเป็ น คุ ณ M (สั ม ภาษณ์ , 24
พฤศจิกายน 2562)
“ส่วนใหญ่จะค้นพบจากการได้มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับเพื่อนชาย ซึ่งถือ
ว่าเข้าใจได้ มันอาจเกิดขึ้นได้ในชีวิตจริง ส่วนพาร์ทที่เป็นแบบ born to be
ก็มี แต่ก็ไม่มีเรื่องราวที่มาที่ไปสักหน่อย” คุณ F (สั มภาษณ์ , 1 ธันวาคม
2562)
นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลสำคัญยังระบุอีกว่า ในความเป็นจริงแล้ว การที่จะเป็นกลุ่มชายรัก
ชายด้วยสาเหตุจากการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ชายด้วยกันนั้น สามารถเกิดขึ้นได้ แต่อาจจะเกิดได้น้อยกว่า
สาเหตุอื่น ๆ ซึ่งคนใกล้ชิดส่วนหนึ่งของผู้ให้ข้อมูลสำคัญก็มีบางส่วนที่มีจุดเริ่มต้น เป็นกลุ่มชายรักชาย
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มาจากสาเหตุนี้ ขณะเดียวกันการใกล้ชิดกับผู้ชายด้วยกัน สามารถเป็นตัวกระตุ้น ให้กลุ่มที่เกิดมาเป็น
กลุ่มชายรักชายอยู่แล้วรู้ตัวได้เร็วขึ้น
“ไอ้เรื่องการใกล้ชิดกับผู้ชายอะ เราว่ามันเป็นไปได้ อยู่นะอะ อย่างเพื่อน
สนิทนี่ก็เป็นเกย์เพราะใกล้ชิดกับ เพื่อนผู้ชาย จนแบบสุดท้ายก็มีแฟนเป็น
ผู้ชายเป็นเรื่องเป็นราว แต่มันก็อาจจะเป็นเกย์อยู่แล้ว แต่ไม่รู้ แล้วพอไป
ใกล้ ชิ ด กั บ ผู้ ช ายด้ ว ยกั น มั น เลยเป็ น เหมื อ นตั ว เร่ งให้ รู้ ตั ว อี ก ที ” คุ ณ A
(สัมภาษณ์, 12 พฤศจิกายน 2562)
“แต่ มุ ม มองเราก็ ยังคิ ด ว่ าถ้ าผู้ ช ายสองคนอยู่ ด้ ว ยกั น มาก ๆ มั น อาจจะ
เปลี่ยนได้ เพราะว่ามันอยู่ที่ความรู้สึกด้วยแหละ ถ้าเกิดคนที่มันอยู่ด้วยกัน
แล้ วไม่ได้คิดอะไรกัน จริง ๆ มันก็คงไม่เปลี่ ยนแหละ แต่ว่าถ้ามันอยู่ด้ว ย
ความเข้าใจกัน มันก็อาจจะเปลี่ยนได้เหมือนกัน มันเป็นไปได้ แต่อาจจะ
น้ อ ยหน่ อ ย แต่ ถ้ า เกิ ด คนมั น เป็ น อยู่ แ ล้ ว แล้ ว มาเจอผู้ ช ายอี ก คน มั น ก็
อาจจะเป็ น ตั ว เร่ ง ให้ รู้ ตั ว ว่ า เป็ น เกย์ ก็ ไ ด้ น ะ” คุ ณ C (สั ม ภาษณ์ , 28
พฤศจิกายน 2562)
“ส่วนใหญ่ก็คืออยู่กับผู้ชายแล้วไปเผลอมีอะไรกัน เลยเป็นเกย์ ซึ่งเราก็มอง
ว่ามัน เป็ นไปได้ เพราะเราเห็ นหลายคนในชีวิตจริงก็เริ่มด้วยอะไรแบบนี้
อย่างสังคมโรงเรียนชายล้วนมันก็ไม่ได้จอใคร มันก็มี know how ประมาณ
นึง แต่ก็อยากลองด้วยแหละ หรืออย่างบางคน เพื่อนสนิทเราที่เคยคบเป็น
แฟนมา มันก็เริ่มจากนางทะเลาะกับแฟน แล้วมาอยู่เราบ่อย ๆ เรามันก็
แรดด้วยไง เราก็อ่อยสุด ๆ ไปเลย จนมันแบบ เออ ๆ ลองก็ได้ พอมันลอง
มันก็คบผู้ชายตลอดเลย ซึ่งเอาจริงเดี๋ยวนี้มัน define ลำบากนะ ใครจะไปรู้
วันนึงอาจจะผันตัวไปแต่งงานก็ได้ ทุกอย่างมันเป็นไปได้หมด สุดท้ายแล้ว
มัน คือ personal preference ความชอบส่วนบุคคล มันต้องเป็นคนนี้ถึง
จะได้ข้อนี้ แต่ถ้าเป็นอีกคนนึง ต่อให้เหมือนกันมันก็อาจจะไม่ไ ด้ก็ได้ ดังนั้น
ประโยคสวย ๆ ที่ แ บบ “กู ไม่ ได้ ช อบผู้ ช าย แต่ กู ช อบแค่ ค นนี้ ” มั น เลย
อาจจะเกิดขึ้นได้ แต่มันก็ไม่บ่อย และไม่ได้เกิดกับทุกคน มันสามารถเข้าใจ
ได้อยู่” คุณ E (สัมภาษณ์, 18 พฤศจิกายน 2562)
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แต่ขณะเดียวกันผู้ให้ข้อมูลสำคัญก็ปฏิเสธกับ การที่ให้ตัวละครเป็น ชายแท้แต่แค่รักกับ
ผู้ชายได้อีกแค่คนเดียว โดยให้เหตุผลว่า การที่ไปชอบผู้ชายคนอื่นก็ไม่สามารถเทียบตัวเองว่าเป็นชาย
แท้ ได้ แ ล้ ว เพราะนิ ย ามของชายแท้ ก็ คื อ ต้ องชอบได้เพี ย งผู้ ห ญิ งเท่ านั้ น ดั งนั้ น การที่ ช อบเพศอื่ น
นอกเหนือจากผู้หญิงควรเทียบได้ว่าเป็นกลุ่ม ไบเซ็กซวล แต่ ที่ต้องนิยามคำศัพท์ใหม่มาให้ตัวละคร
เพราะว่าในปัจจุบันการเป็นกลุ่มไบเซ็กซวล หรือกลุ่มชายรักชายยังไม่เป็นที่ยอมรับ จึงต้องให้คงความ
เป็น “ผู้ชาย” เอาไว้ นอกจากนี้เป็นเพราะผู้แต่งยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องความลื่นไหลทางเพศและ
เพศทางเลือกที่นุ่มลึกพอ
“แต่ก้องภพและพี่อาทิตย์ก็เป็นแค่ผู้ชายสองคนที่รัก แต่ก็นะมันอยู่ที่คน
แต่งนิยาม ถ้าเค้านิยามมางี้ มันก็จะกลายเป็นคำโรแมนติก ก็แค่เราชอบใคร
คนหนึ่ง ทำไมต้องมานิยามด้วยว่ากูจะเป็นเพศอะไร แต่ว่าถ้าสมมติต้องแบ่ง
ประเภทมันก็อาจไปอยู่ใน biSexual ชอบใครก็ได้ แต่บางคนก็อาจจะไม่
ชอบ biSexual เพราะว่ามันก็จะถูกมองว่าเป็นพวกสับสน งง สังคมยังมอง
ว่าพวกนี้เป็นคนพิเศษ เพศที่เพิ่มขึ้น ซึ่งถ้ามันตัดการถูกดึงดูดความสนใจ
ให้มองเป็นเรื่องธรรมดา การที่ถูกมองว่าเป็นไบ เป็นเกย์ มันก็ไม่เสียหาย”
คุณ E (สัมภาษณ์, 18 พฤศจิกายน 2562)
“แต่อิพวกที่บอกว่ารักผู้ชายคนนี้ได้คนเดียว ก็คือมึงเลิกโกหกตัวเองเถอะ
ตอนนี้อาจจะพูดได้ไงว่ารักแค่คนเดียว เดี๋ยวพอจบไป คนที่สองก็เอ้ารู้แล้ว
ว่ากูไม่ใช่ผู้ช าย พึ่งรู้ใจตัวเอง เป็นเพราตัวละครมันยังไม่ได้ explore ใน
ชีวิต มัน ยังเป็นเด็กไง มันยังไม่มีประสบการณ์ชี วิต มันยังไม่รู้ว่าโลกข้าง
นอก culture กระแสรองมั น เยอะมากแค่ ไ หน เป็ น ไปได้ ม ากกว่ า
จินตนาการ” คุณ O (สัมภาษณ์, 22 พฤศจิกายน 2562)
เช่นเดียวกับกลุ่มตัวละครที่เคยมีแฟนเป็นผู้หญิงมาก่อน แล้วค่อยมาคบกับผู้ชายที่หลัง
ที่จ ะต้องตีความว่าเป็ น กลุ่ มไบเซ็กซวลไปก่อน เพราะยังไม่ส ามารถสรุปได้ว่าต่อไปในอนาคตจะมี
รสนิยมทางเพศอย่างไร ซึ่งถ้ากลับไปชอบผู้หญิงได้ และก็ยังคบกับผู้ชายได้เช่นกัน ก็จะเป็นกลุ่มไบเซ็ก
ซวล แต่ถ้าหากค้นพบว่าตนเองมีความรู้สึกกับเพียงแต่ผู้ชายเท่านั้นก็จะกลายเป็นกลุ่มชายรักชายโดย
สมบูรณ์
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“ส่วนพวกที่แฟนเป็นผู้หญิงอยู่แล้วอะ เราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นไง แต่อาจเพราะ
ค่านิยมที่ต้องมีแฟนผู้ห ญิง เขาเลยคบผู้ห ญิงมาตลอด แต่จริง ๆ แล้วเขา
อาจจะเป็นเกย์อยู่ แต่พอเขามาเจอผู้ชายที่ทำให้ความเป็นเกย์ของเขาถูก
กระตุ้น ออกมาได้ มั น ก็ท ำให้ เขาเป็ น เกย์ ได้ เหมื อนกั น แต่ถ้ าเขาเลิ กกั บ
ผู้หญิง แล้วมาคบผู้ชายแล้ว เขาจะสามารถรู้สึกกับผู้หญิงเหมือนเดิมได้ เขา
ก็เป็นไบ แต่ถ้าเขาไม่ชอบผู้หญิงเลยมันก็เป็นเกย์ ” คุณ C (สัมภาษณ์, 28
พฤศจิกายน 2562)
“แล้วไอ้พวกที่บอกว่ารักได้แค่คนเดียวเนี่ยจะไปตีว่าเป็น panSexual ไม่ได้
คือมัน ไม่ได้ pan ขนาดนั้น โน่ (Love Sick) จะไปเอากะเทยไม่ได้ มันยัง
scope อยู่ คือตั วละครพวกนี้ เค้ าไม่ได้ส าว ก็เลย define ตัว เองว่าแมน
แล้ ว once ที่เขา has a crush on someone ที่แมนเหมือนกัน มันเลย
ต้อง define position ตัวเองใหม่ แล้วถ้าแมนรู้สึกกับคนนี้มั้ย รู้สึ ก แล้ ว
แมนคนอื่นล่ะ รู้สึกมั้ย ไม่รู้สึก มันก็คงอยู่ในขั้นสับสน ถ้าเลิกกับคนนี้ไปจะ
เป็นชะนีหรือผู้ชาย ถ้าเป็นผู้ชาย มันอาจจะต้อง take time ให้เป็นผู้ชาย ๆ
ๆ ๆ ไปก่อน คือมันยังเป็นไปได้ เพราะที่ผ่านมาคือ define ว่าตัวเองเป็น
ผู้ชายที่รักผู้หญิงมาตลอด แล้ววันหนึ่งจะเป็นผู้ชายที่รักผู้ชายไม่ได้หรอ แต่
ณ ตอนนี้ มันยังเข้าสู่ไบระยะหนึ่ง แต่การที่เรารักใครสักคนมันอาจจะบอก
ไม่ได้ว่าเราเป็นอะไร” คุณ M (สัมภาษณ์, 24 พฤศจิกายน 2562)
5.3.3 ความสับสนและความทุกข์จากการเป็นกลุ่มชายรักชาย
จากการสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-depth Interview) ผู้ ให้ ข้อมู ล สำคัญ จำนวน 15 คน
พบว่า ข้อคิดเห็นที่มีต่อประเด็นทางด้านความสับสนและความทุกข์จากการเป็นกลุ่มชายรักชายของ
ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย ได้ดังตารางที่ 5.20 ดังนี้
ตารางที่ 5.20 การให้ความเห็นของผู้ให้ข้อมูลสำคัญในประเด็นความสับสนและความทุกข์จากการ
เป็นกลุ่มชายรักชายของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย
ชื่อ
การให้ความเห็น
การให้ความหมาย
ตัวละครชายรักชายเผชิญกับความสับสนและ
คุณ A รุกจะมีความสับสน ส่วนรับจะมีความ
ทุกข์มากกว่า
ความทุกข์เป็นของตน ไม่แตกต่างชีวิตจริง
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ชื่อ
คุณ B
คุณ C
คุณ D

คุณ E
คุณ F
คุณ G
คุณ H
คุณ I
คุณ J
คุณ K
คุณ L
คุณ M
คุณ N
คุณ O

การให้ความเห็น
มีทั้งความทุกข์และความสับสน ซึ่งตรง
กับความเป็นจริง
ความทุกข์และความสับสนมักจะมาจาก
การไม่ยอมรับในตัวเอง
พวกรุกก็จะสับสนในความรู้สึกตัวเอง รับ
ก็จะสามารถยอมรับตัวเองได้ แต่ก็จะมี
ความทุกข์
มีทั้งความทุกข์และความสับสนปะปนกัน
ไป
ทุกตัวละครมีความทุกข์หรือความสับสน
เป็นของตัวเอง
มีทั้งความสับสนและความทุกข์แต่มาก
น้อยแตกต่างกันออกไป
ความสับสนมักเกิดกับพระเอก ความ
ทุกข์จะเป็นฝั่งนายเอก
แต่ละตัวละครจะมีความสับสนและความ
ทุกข์เป็นของตนเอง
พวกสับสนก็ยังไม่ยอมรับว่าตัวเองชอบ
ผู้ชาย นายเอกก็จะทุกข์ใจเพราะพระเอก
ทุกคนมีความทุกข์ความสับสนที่
แตกกต่างกันไป
พระเอกจะสับสนในความรู้สึก นายเอก
จะมีความทุกข์ที่ต่างกันออกไป
ตัวละครมีความสับสนและความทุกข์เป็น
ของตัวเอง
ความสับสนและความทุกข์ของแต่ละตัว
ละครแตกต่างกัน และใช้เวลาไม่เท่ากัน
มีทั้งความทุกข์และสับสนในแต่ละตัว
ละคร

การให้ความหมาย
ตัวละครชายรักชายเผชิญกับความสับสนและ
ความทุกข์เป็นของตน ไม่แตกต่างชีวิตจริง
ตัวละครชายรักชายเผชิญกับความสับสนและ
ความทุกข์เป็นของตน ไม่แตกต่างชีวิตจริง
ตัวละครชายรักชายเผชิญกับความสับสนและ
ความทุกข์เป็นของตน ไม่แตกต่างชีวิตจริง
ตัวละครชายรักชายเผชิญกับความสับสนและ
ความทุกข์เป็นของตน ไม่แตกต่างชีวิตจริง
ตัวละครชายรักชายเผชิญกับความสับสนและ
ความทุกข์เป็นของตน ไม่แตกต่างชีวิตจริง
ตัวละครชายรักชายเผชิญกับความสับสนและ
ความทุกข์เป็นของตน ไม่แตกต่างชีวิตจริง
ตัวละครชายรักชายเผชิญกับความสับสนและ
ความทุกข์เป็นของตน ไม่แตกต่างชีวิตจริง
ตัวละครชายรักชายเผชิญกับความสับสนและ
ความทุกข์เป็นของตน ไม่แตกต่างชีวิตจริง
ตัวละครชายรักชายเผชิญกับความสับสนและ
ความทุกข์เป็นของตน ไม่แตกต่างชีวิตจริง
ตัวละครชายรักชายเผชิญกับความสับสนและ
ความทุกข์เป็นของตน ไม่แตกต่างชีวิตจริง
ตัวละครชายรักชายเผชิญกับความสับสนและ
ความทุกข์เป็นของตน ไม่แตกต่างชีวิตจริง
ตัวละครชายรักชายเผชิญกับความสับสนและ
ความทุกข์เป็นของตน ไม่แตกต่างชีวิตจริง
ตัวละครชายรักชายเผชิญกับความสับสนและ
ความทุกข์เป็นของตน ไม่แตกต่างชีวิตจริง
ตัวละครชายรักชายเผชิญกับความสับสนและ
ความทุกข์เป็นของตน ไม่แตกต่างชีวิตจริง

404
จากข้อมูลในตารางที่ 5.20 พบว่า ผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้ง 15 คน มีการให้ความเห็นไป
ในทิศทางเดียวกัน เกี่ยวกับประเด็นความสับสนและความทุกข์จากการเป็นกลุ่มชายรักชายในตัวละคร
ชายรักชายในซีรีส์วาย โดยระบุว่า ในซีรีส์วายแต่ละเรื่อง ตัวละครชายรักชายแต่ละตัว ล้วนจะต้อง
เผชิญ หน้ ากับ ความสั บ สนหรื อความทุ กข์ในรูป แบบที่ แตกต่างกั นออกไป ซึ่งอาจจะแบ่งออกเป็ น
ประเภทได้ดังนี้ กลุ่มที่เป็นชายแท้ ยังไม่ค้นพบตัวเอง แล้วเกิ ดความหวั่นไหวกับผู้ชายด้วยกัน โดย
ส่วนมากมักจะเป็นพระเอก หรือเคยคบกับผู้หญิงมาก่อน ก็จะเกิดความสับสนในความรู้สึกของตนเอง
และไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร เนื่องมาจากรู้สึกว่าตนเองแปลกแยกไปจากค่านิยมของสังคม ที่บ่ม
เพาะจนเกิดการรับรู้ว่าผู้ชายต้องคู่กับผู้หญิง
“อย่างที่บอก ในบทมันไม่ได้ปูว่าเป็นเกย์ตั้งแต่ต้น เป็นผู้ชายมาตลอด แต่
พอรู้สึกชอบผู้ชายอีกคน ก็จะรู้สึกสับสนในตัวเอง มันก็เลยเหมือนกับว่าอยู่
ในภาวะที่ตัวเองไม่ยอมรับอะไรแบบนี้ ถ้าคนปกติที่เริ่มมาสนใจผู้ชายตอน
แบบม.ต้น มัธยมอะไรอย่างเนี่ย ก็น่าจะมีความขัดแย้งในตัวเอง ว่าเป็นหรือ
เปล่า ก็จะคล้าย ๆ กัน คือมันผิดจากค่านิยมของสังคมที่มันปูมาตั้งแต่ต้น
ว่าแบบเออ ผู้ชายก็ต้องคู่กับผู้หญิงนะ มันเลยทำให้เกิดความเสี่ยงตรงนี้ ”
คุณ C (สัมภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 2562)
ขณะตัวละครที่ยอมรับว่าตนเองเป็นกลุ่มชายรักชายมาตั้งแต่ต้น โดยส่วนมากมักจะ
เป็นฝ่ายนายเอก ก็จะก้าวข้ามผ่านขั้นตอนการสับสนไปแล้ว จึงมีแต่ความทุกข์ ซึ่งก็จะมีความทุกข์ที่
แตกต่างกันออกไปด้วยในแต่ละปัจเจกบุคคล โดยผู้ให้ข้อมูลสำคัญระบุว่า ความทุกข์ตัวละครชายรัก
ชายนี้ มั ก เกิ ด ขึ้ น จากการแอบรั ก การโดนนอกใจ ไม่ แ น่ ใจว่ า อี ก คนรู้สึ ก เหมื อ นกั น หรือ ไม่ หรื อ
แม้กระทั่งครอบครัวไม่ยอมรับ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตจริงของผู้ให้ข้อมูลสำคัญและกลุ่มชาย
รักชาย
“มันจะมีตัวใดตัวนึงที่จะสับสน อิพวกที่เป็นชายแท้มาก่อนทั้งหลาย ส่ว นอิ
รับก็คือจะยอมรับตัวเองในทันที แต่ก็จะมีความทุกข์แทน เพราะไม่รู้ว่าเขา
จะรักหรือไม่รักเรา มันเป็นความทุกข์ของความรักมากกว่า ขณะที่แบบว่า
ฝ่ายที่เป็นผู้ชายมาก่อนก็จะสับสนทั้งความรัก สังคมที่มองมา ขัดแย้งกันไป
หมด สุดท้ายแล้วความรักก็จะชนะทุกอย่าง ในชีวิตจริง ก็คือจะเจอกันได้ทุก
คน มั น ก็ ค่ อ น ข้ า งจะ individual มาก ๆ” คุ ณ D (สั ม ภ าษ ณ์ , 26
พฤศจิกายน 2562)
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“ก็เห็นได้ในซีรีส์วายหลายเรื่องนะ แตกต่างกันไป พวกที่อ้างว่าตัวเองเป็น
ชายแท้ก็จะแบบงง ๆ สับสน ๆ เอ๊ะ กูเป็นไรนะ ส่วนตัวสาวอยู่แล้วก็ไม่ค่อย
มีปะ ก็ชอบแอบชอบผู้ชาย ตามประสาสาวหัวโปก ขั้นตอนพวกนี้ชอบอยู่
ช่วงกลาง ๆ เรื่อง เหมือนเป็น pattern เดียวกัน แล้วก็ผ่านมา ฮื้อ ฮือ ผ่าน
ไป” คุณ I (สัมภาษณ์, 16 พฤศจิกายน 2562)
“สับสนเพราะไปชอบนายเอกไง แต่ไม่ได้เป็นเกย์นะ เป็นผู้ชายแท้ ยืนยัน
อีกครั้ง นายเอกก็จะเป็นสาวดราม่า คิดว่าตัว เองไม่คู่ควรกับพระเอก เค้า
หล่อขนาดนั้น ก็ควรคู่กับผู้หญิง เนี่ยดราม่าสุดของเรื่องแล้วเด้อ คือบางทีก็
ยอมรับ นะว่าน้ำเน่าเหลือเกิน หนูลูก หนูจะดราม่าอะไรเบอร์นั้น ร้องไห้
เป็ น วรรคเป็ นเวร หนู ต้องหยุด หนู ต้องพั กก่อนลู ก อะไรของมึง ” คุณ J
(สัมภาษณ์, 16 พฤศจิกายน 2562)
“ตัวรุกก็คือมีความสับสนว่าตัวเองเป็นอะไร รับก็จะทุกข์จากการแอบชอบ
เพราะมันเลยจุดจะมาสับสนไปแล้ว มันยอมรับตัวเองไปแล้ว แต่ถ้าในมิติ
ของครอบครัว มันชัด อย่าง ด้ายแดง ในชาติแรก มันชัดมากเลย เพราะมัน
นำไปสู่ความตายเลยนะ สองบ้านเกลียดกันแล้วก็ห้ามลูกคบกันแบบโรมิโอ
จู เลี ย ตเลย กี ด กั น แบบหนั ก มาก” คุ ณ M (สั ม ภาษณ์ , 24 พฤศจิ ก ายน
2562)
5.3.4 การยอมรับตนเอง
จากการสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-depth Interview) ผู้ ให้ ข้ อ มู ล สำคั ญ จำนวน 15 คน
พบว่า ข้อคิดเห็นที่มีต่อประเด็น การยอมรับตนเองของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย ได้ดังตารางที่
5.21 ดังนี้
ตารางที่ 5.21 การให้ความเห็นของผู้ให้ข้อมูลสำคัญในประเด็นการยอมรับตนเองของตัวละครชายรัก
ชายในซีรีส์วาย
ชื่อ
การให้ความเห็น
การให้ความหมาย
คุณ A จากการมีความสัมพันธ์กับผู้ชายบ่อย ๆ การยอมรับตนเองของตัวละครในซีรีส์วายไม่
แต่ในชีวิตจริงจะใช้เวลาค่อนข้างนาน
ตรงกับความเป็นจริง
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ชื่อ
คุณ B

การให้ความเห็น
ซีรี ส์ ว ายไม่ให้ ค วามสำคั ญ ทั้ ง ๆ ที่ เป็ น
ประเด็นที่สำคัญ
คุณ C เกิดจากตัวละครไม่สนใจคนรอบข้างแล้ว
ซึ่งไม่ตรงกับชีวิตจริงที่มีปัจจัยอื่นเข้ามา
คุณ D ความรักของพระเอกนายเอก ทำให้ เกิด
การยอมรับตนเอง
คุณ E ไม่ตรงกับชีวิตจริง
ยอมรั บ ไปเอง ไม่ มีเป็ น กระบวนการให้
เห็น
คุณ G ค่อนข้างไวเกินจริง
คุณ F

คุณ H ยอมรับแบบ แค่เฉพาะคน ๆ นั่นที่ตัวเอง
แอบรู้สึกถูกใจ
คุณ I ยอมรับ แค่รักผู้ชายอีกคน แต่ไม่ยอมรับ
ว่าตนเองเป็นเกย์
คุณ J ยอมรั บ ได้ อ ย่ างรวดเร็ ว และไม่ ต รงกั บ
ความเป็นจริง
คุณ K เหมือนข้าม ๆ เรื่องนี้ไป
คุณ L

ไม่มีการยอมรับแบบจริงจัง

การให้ความหมาย
ซีรีส์ ว ายไม่ ให้ ค วามสำคั ญ กั บ กระบวนการ
ยอมรับตนเอง
การยอมรับตนเองของตัวละครในซีรีส์วายไม่
ตรงกับความเป็นจริง
การยอมรับตนเองของตัวละครในซีรีส์วายไม่
ตรงกับความเป็นจริง
การยอมรับตนเองของตัวละครในซีรีส์วายไม่
ตรงกับความเป็นจริง
การยอมรับตนเองของตัวละครในซีรีส์วายไม่
ตรงกับความเป็นจริง
การยอมรับตนเองของตัวละครในซีรีส์วายไม่
ตรงกับความเป็นจริง
การยอมรับตนเองของตัวละครในซีรีส์วายไม่
ตรงกับความเป็นจริง
การยอมรับตนเองของตัวละครในซีรีส์วายไม่
ตรงกับความเป็นจริง
การยอมรับตนเองของตัวละครในซีรีส์วายไม่
ตรงกับความเป็นจริง
ซีรีส์ ว ายไม่ ให้ ค วามสำคั ญ กั บ กระบวนการ
ยอมรับตนเอง
การยอมรับตนเองของตัวละครในซีรีส์วายไม่
ตรงกับความเป็นจริง
การยอมรับตนเองของตัวละครในซีรีส์วายไม่
ตรงกับความเป็นจริง

คุณ M ทุกตัวละครก็ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่
แต่ไม่ใช่ทุกตัวละครจะยอมรับหรือฟันธง
ว่าตนเองเป็นเพศอะไร
การยอมรับตนเองของตัวละครในซีรีส์วายไม่
คุณ N ยอมรับแบบไม่ตรงกับความเป็นจริง
ตรงกับความเป็นจริง
ซีรีส์ ว ายไม่ ให้ ค วามสำคั ญ กั บ กระบวนการ
คุณ O ซีรีส์ไม่พูดถึงกระบวนการนี้
ยอมรับตนเอง
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จากข้อมูลในตารางที่ 5.21 พบว่า ผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้ง 15 คน ให้ข้อมูลไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง คือ 1) การยอมรับตนเองของตัวละครในซีรีส์วายไม่
ตรงกับความเป็นจริง 2) ซีรีส์วายไม่ให้ความสำคัญกับกระบวนการยอมรับตนเอง ดังนี้
1) การยอมรับตนเองของตัวละครในซีรีส์วายไม่ตรงกับความเป็น จริง
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน 12 คน ระบุว่า ตัวละครในซีรีส์วายมีการยอมรับตนเองที่ไม่ตรงกับความเป็น
จริง กล่ าวคือ ตัวละครชายรักชายมักจะมีการยอมรับตนเองอย่างรวดเร็ว ซึ่ งในความเป็นจริงนั้น
กระบวนการนี้ค่อนข้างใช้เวลานาน อาจเป็นเพราะส่วนหนึ่งซีรีส์วายมีเวลาที่จำกัด จึงทำให้ไม่สามารถ
ให้ ความสำคัญกับประเด็น นี้ได้มากนัก ขณะเดียวกันก็เป็นการยอมรับว่าตนเองนั้นกำลังคบหากับ
ผู้ช ายด้วยกัน แต่ ไม่ได้ย อมรับ ว่าตนเองเป็น กลุ่ ม ชายรักชาย ส่ ว นสาเหตุที่ท ำให้ ตัว ละครสามารถ
ยอมรับตนเองได้นั้น มีด้วยกันหลายสาเหตุ เช่น เกิดจากการมีความสัมพันธ์กับผู้ชาย ความรักที่มีให้
กัน ซึ่งในความเป็นจริงยังมีปัจจัยอีกมากมายที่เป็นตัวกำหนดให้เกิดการยอมรับ ไม่ว่าจะเป็นสายตา
คนรอบข้าง ครอบครัว
“ส่วนใหญ่เกิดจากการมีสัมพันธ์จากผู้ชายบ่อย ๆ ซึ่งในความเป็น
จริง การยอมรับตัวเองค่อนข้างใช้เวลานาน เวลาเล่าเรื่องในซีรีส์
มันเลยไม่พอ ซีรีส์ส่วนใหญ่เลยขาดส่วนนี้ไป เอาจริงขาดมาตั้งแต่
ช่วงสับสนและมีความทุกข์แล้วล่ะ ที่สำคัญกระบวนการนี้มักเกิด
ก่อนมีแฟน” คุณ A (สัมภาษณ์, 12 พฤศจิกายน 2562)
“มันต้องผ่านช่วงที่มีความทุกข์ก่อน แต่พอถึงจุดนึงมันก็เหมือนกับ
ว่าไม่สนใจอะไรแล้ว สนใจแต่ฝ่ายตรงข้ามอย่างเดียว ก็เลยเกิดการ
ยอมรับได้ โดยที่ไม่สนใจว่าคนรอบข้างจะมองยังไง แต่ชีวิตจริงมัน
จะมีปัจจัยมากกว่านั้นอีกอะ ครอบครัวเอย ครอบครัวที่ไม่ยอมรับ
มาก ๆ มั น ก็ จ ะไม่ ส ามารถยอมรั บ ตั ว ตนของเขาเองได้ ให้ ค น
ภายนอกรับ รู้ ในละครมั น จะง่ายกว่าตรงที่ ว่ามัน สามารถเขีย น
อะไรลงไปก็ได้ ทำให้ไม่ต้องแคร์สายตาคนรอบข้างได้ แต่ว่าจริง ๆ
มันก็อาจจะไม่ใช่ทั้งหมด อาจจะไม่ได้สามารถเปิดเผยได้ทั้งหมด”
คุณ C (สัมภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 2562)
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“ก็บอกแล้ ว ความรักก็จะชนะทุก อย่าง เราไม่ส ามารถต้านทาน
ความรู้สึกของตนเองได้ ขอบคุณค่าาาาา” คุณ D (สัมภาษณ์, 26
พฤศจิกายน 2562)
“ท้ า ยที่ สุ ด มึ ง กล้ า ที่ จ ะบอกความรู้ สึ ก กั บ คู่ มึ งแล้ ว มั น คื อ การ
ยอมรับโดยปริยายแล้วนะว่ามีงมีความรู้สึกดี หรือ รสนิยมทางเพศ
มึงเปลี่ยนไป อย่างน็อค (อกหักมารักกับผม) ถึงจะเคยไม่ยอมรับ
แต่ ก ารที่ ย อมรั บ กรไปแล้ ว ก็ คื อ ยอมรับ ตั ว เองแหละ และน็ อ ค
พยายามจะไปมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ ช ายอื่ น ด้ ว ยซ้ ำ มั น อาจจะ
ตีความได้แล้ว ด้วยภาพด้ว ยอะไร ว่าน็อคมาทางนี้แล้ว ซึ่งทุกตัว
ละครก็ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ แต่ไม่ใช่ทุกตัวละครจะยอมรับ
หรือฟันธงว่าตนเองเป็นเพศอะไร ฉันว่ามันเป็นเรื่องส่วนบุคคล แต่
ถ้ายอมรับว่า ณ เวลานี้ฉันรู็สึกดีกับเพศนี้ อันนี้คือทุกคนยอมรับ
เพราะมั น ทำให้ ค วามสั ม พั น ธ์ ไปต่ อ ข้ า งหน้ า ได้ ถ้ า มองว่ า มั น
เปลี่ยนไป อย่าฟันธงเลย เพราะถ้าเอาความมั่นคงไปครอบอยู่ มัน
จะยิ่งลำบาก ซึ่งเอาจริง ๆ แล้วมันอาจจะลื่นไหลก็ได้ แล้วการลื่น
ไหลนั้นก็อาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรต่อความสัมพันธ์หน้า ๆ หรือเส้น
เรื่องอีกแล้ว” คุณ M (สัมภาษณ์, 24 พฤศจิกายน 2562)
2) ซีรีส์วายไม่ให้ความสำคัญกับกระบวนการยอมรับตนเอง ผู้ให้ข้อมูล
สำคัญจำนวน 3 คน ระบุว่า ซีรีส์วายในปัจจุบันไม่ได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการยอมรับตนเอง ทั้ง
ๆ ที่ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างมาก ที่จะช่วยให้ได้ปลอยปลดและสบายใจในการใช้ชีวิต
ต่อไปได้
“ซีรีส์วายไม่ค่อยให้ความสำคัญนะ เหมือนจะข้ามตอนไปเลย ทั้งที่
การยอมรับตัวเอง รวมถึงการเปิดตัว พี่มองว่ามันสำคัญนะ เพราะ
มันจะทำให้เราทำอะไรได้สบายใจขึ้น ทั้งด้านการงาน หรือการใช้
ชีวิต บางคนทำอะไรไม่เต็มที่เพราะกลัวคนรังเกียจหรือไม่ยอมรับ
เราเพราะเป็นเกย์” คุณ B (สัมภาษณ์, 26 พฤศจิกายน 2562)
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“ในซีรีส์มีด้วยหรอ เหมือนข้าม ๆ เรื่องนี้ไปปะ คือแบบในซีรีส์นาง
ชอบสับสน แต่อยู่ดี ๆ ก็คือตรัสรูได้ด้วยตัวเองเลย ยอมรับได้เออ
คนนี้แหละผัวของกู ไม่ได้มี turning point อะไรมาก่อนอะ ซึ่งมัน
ไม่ได้เหมือนในชีวิตจริง อยู่ดี ๆ ตื่น เช้ามายอมรับได้เลยหรอ บ้า
ป่าว” คุณ K (สัมภาษณ์, 27 พฤศจิกายน 2562)
5.3.5 การเปิดเผยตนเอง
จากการสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-depth Interview) ผู้ ให้ ข้อมู ล สำคัญ จำนวน 15 คน
พบว่า ข้อคิดเห็นที่มีต่อประเด็น การเปิดเผยตนเองของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย ได้ดังตารางที่
5.22 ดังนี้
ตารางที่ 5.22 การให้ความเห็นของผู้ให้ข้อมูลสำคัญในประเด็นการเปิดเผยตนเองของตัวละครชายรัก
ชายในซีรีส์วาย
ชื่อ
การให้ความเห็น
การให้ความหมาย
คุณ A ทุกตัวละครเปิ ดตัว และทุกคนก็ยอมรับ การเปิ ดตั ว ของตัว ละครชายรัก ชายในซีรีส์
ทำเป็นเรื่องปกติ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกินจริง วาย มีความเกินจริง
คุณ B ตัวละครมีการเปิดตัว และเป็นที่ยอมรับ ตัวละครชายรักชายมีการเปิดตัวกับคนรอบ
ข้ า งและทุ ก คนสามารถยอมรั บ ได้ ซึ่ ง เป็ น
เรื่องที่ความเกินจริง
คุณ C พอเปิ ด ตัวไปทุกคนก็รั บ ได้ห มดเลย ขั ด ตัวละครชายรักชายมีการเปิดตัวกับคนรอบ
กับความเป็นจริงอีก
ข้ า งและทุ ก คนสามารถยอมรั บ ได้ ซึ่ ง เป็ น
เรื่องที่ความเกินจริง
คุณ D สุดท้ายก็เปิดตัวกันหมด ก็รับได้กันหมด ตัวละครชายรักชายมีการเปิดตัวกับคนรอบ
ซึ่งในชีวิตจริงมันเป็นไปไม่ได้
ข้ า งและทุ ก คนสามารถยอมรั บ ได้ ซึ่ ง เป็ น
เรื่องที่ความเกินจริง
ตัวละครชายรักชายมีการเปิดตัวกับคนรอบ
คุณ E เกิดความเป็นจริงในชีวิตประจำวัน
ข้ า งและทุ ก คนสามารถยอมรั บ ได้ ซึ่ ง เป็ น
เรื่องที่ความเกินจริง
ตัวละครชายรักชายมีการเปิดตัวกับคนรอบ
คุณ F มีการเปิดตัว และเป็นที่ยอมรับ
ข้ า งและทุ ก คนสามารถยอมรั บ ได้ ซึ่ ง เป็ น
เรื่องที่ความเกินจริง
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ชื่อ
การให้ความเห็น
การให้ความหมาย
คุณ G มีการเปิดตัวกับคนอื่น และเป็นที่ยอมรับ ตัวละครชายรักชายมีการเปิดตัวกับคนรอบ
ไม่ได้อยู่บนบรรทัดฐานของความเป็นจริง ข้ า งและทุ ก คนสามารถยอมรั บ ได้ ซึ่ ง เป็ น
เรื่องที่ความเกินจริง
คุณ H แม้ ว่าในบางครั้ งจะเปิ ด ตัว แต่ ไม่ เป็ นที่ ตัวละครชายรักชายมีการเปิดตัวกับคนรอบ
ยอมรับ แต่ตอนจบก็จะยอมรับได้ง่าย
ข้ า งและทุ ก คนสามารถยอมรั บ ได้ ซึ่ ง เป็ น
เรื่องที่ความเกินจริง
คุณ I มีการเปิดตัวกับพ่อแม่ เพื่อน ซึ่งสามารถ ตัวละครชายรักชายมีการเปิดตัวกับคนรอบ
ยอมได้
ข้ า งและทุ ก คนสามารถยอมรั บ ได้ ซึ่ ง เป็ น
เรื่องที่ความเกินจริง
คุณ J เปิ ด ตั ว กั บ คนรอบข้ า ง และสามารถ ตัวละครชายรักชายมีการเปิดตัวกับคนรอบ
ยอมรับได้ง่าย
ข้ า งและทุ ก คนสามารถยอมรั บ ได้ ซึ่ ง เป็ น
เรื่องที่ความเกินจริง
คุณ K เปิดตัวกับครอบครัว เพื่อน โดยที่ทุกคน ตัวละครชายรักชายมีการเปิดตัวกับคนรอบ
ยอมรับได้ มันเป็นเรื่องเกินจริง
ข้ า งและทุ ก คนสามารถยอมรั บ ได้ ซึ่ ง เป็ น
เรื่องที่ความเกินจริง
ตัวละครชายรักชายมีการเปิดตัวกับคนรอบ
คุณ L ตัวละครมีการเปิดตัว ทุกคนยอมรับได้
ข้ า งและทุ ก คนสามารถยอมรั บ ได้ ซึ่ ง เป็ น
เรื่องที่ความเกินจริง
คุณ M แฟนตาซีในแง่ที่ทุกคนยอมรับได้หมด ไม่ ตัวละครชายรักชายมีการเปิดตัวกับคนรอบ
ตรงกับความเป็นจริง
ข้ า งและทุ ก คนสามารถยอมรั บ ได้ ซึ่ ง เป็ น
เรื่องที่ความเกินจริง
ตัวละครชายรักชายมีการเปิดตัวกับคนรอบ
คุณ N ทุกคนรู้และยอมรับกันได้หมด
ข้ า งและทุ ก คนสามารถยอมรั บ ได้ ซึ่ ง เป็ น
เรื่องที่ความเกินจริง
คุณ O ไม่ได้เปิดตัวเป็นเรื่องเป็น ราวมาก แต่ทุก ตัวละครชายรักชายมีการเปิดตัวกับคนรอบ
คนก็รับรู้และยอมรับได้หมด
ข้ า งและทุ ก คนสามารถยอมรั บ ได้ ซึ่ ง เป็ น
เรื่องที่ความเกินจริง
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จากข้ อ มู ล ในตารางที่ 5.22 พบว่ า ผู้ ให้ ข้ อ มู ล สำคั ญ ทั้ ง 15 คน มี ค วามเห็ น ใน
ประเด็นการเปิดเผยตนเองของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย ไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นเอกฉันท์
คือ ซีรีส์วาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับซีรีส์วายในยุคหลังนั้น ให้ความสำคัญกับประเด็นการเปิดตัว อีกทั้ง
ยังต้องการให้สังคมเกิดการยอมรับกลุ่มชายรักชาย จึงสร้างให้ตั วละครชายรักชายมีการเปิดตัวกับคน
รอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นบุคคลในครอบครัว หรือ เพื่อนสนิท โดยบุคคลที่กลุ่มชายรักชายไปเปิดตัวด้วย
นั้น สามารถยอมรับความเป็นชายรักชายได้หมดทุกคน แทบจะในทันที ซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริง
เพราะว่าในสังคมไทยนี้ ยังคงมีกลุ่มที่ไม่ยอมรับในกลุ่มชายรักชายอยู่ หรือไม่ก็ไม่สามารถยอมรับกลุ่ม
ชายรักชายได้ในทันที ต้องให้เวลาในการปรับตัวและการยอมรับ ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มชายรักชายในชีวิต
จริงบางส่วนไม่กล้าเปิดตัว เนื่องจากกลัวการไม่ยอมรับจากบุคคลเหล่านั้น
“ถ้าในละครมันก็ ส่ วนใหญ่ เท่าที่เห็ นมันก็จะรู้กัน แค่กลุ่ มเพื่อน หรือคน
สนิ ท อะ ยั งไม่ เห็ น หรือ มี แ ล้ ว ไม่ แ น่ ใจ จำไม่ ค่อ ยได้ ที่ แ บบเปิ ดเผยต่ อ
สาธารณชน อ่อ ในโซตัส ที่เปิดตัวในที่ทำงาน ก็น่าจะมีทั้งในชีวิตจริงด้วยที่
เปิ ดตัว แต่ว่าเราไม่ได้เห็นบ่อยมากกว่า เพราะว่าคงไม่ได้แบบมีใครที่จะ
ประกาศตัวตนขนาดนั้น ส่วนใหญ่ ก็จะรู้แค่ในกลุ่มคนสนิท แล้วในซีรีส์พอ
เปิดตัวไปทุกคนก็รับได้หมดเลย อันนี้ก็ขัดกับความเป็นจริงอีก มันก็จะมีคน
ที่แบบ ไม่ยอมรับก็คือไม่ยอมรับจริง ๆ อะ อาจจะเป็นคนที่แบบหัวโบราณ
มาก ๆ ก็ต่าง ถึงในซีรีส์ตอนแรกจะยอมรับไม่ได้ แต่สุดท้ายก็จะเปิดใจรับ
แต่ ว่าในชีวิต จริงอะ คนไม่ รับ ก็คือไม่รับ ก็เลยทำให้ คนไม่กล้ าจะเปิดตั ว
เท่าไหร่ อยู่ที่สังคมที่เขาอยู่อะ” คุณ C (สัมภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 2562)
“ในซีรีส์ไม่เหมือนกับชีวิตจริงเท่าไหร่ เพราะอย่างกับเพื่อน เราว่าน้อยมาก
เลยนะที่เพื่อนจะไม่รู้มาก่อนว่าเพื่อนมีรสนิยมทางเพศแบบไหน แม้ว่าจะมา
พลิกเอาในช่วงสุดท้ายก็ตาม มันจะมีความเอ๊ะอยู่อะ ว่ามึงใช่แน่ ๆ ยังไงก็
ปิดไม่มิดหรอก หรือไม่ก็ที่ไป coming out กับพ่อแม่ เราว่าน้อยมากเลย
นะที่จะเป็นเหมือนในซีรีส์ คือเชงเม้งแม่งฟีลแบบแม่รู้อยู่แล้วอะ เราถึงบอก
ไงว่าเรื่องมัน lead ไปในทางนั้น ซึ่งเราว่ามันจริงที่สุดนะ เพราะว่าพ่อแม่รู้ดี
ที่สุดว่าเราเป็นอะไร แต่อิพีท บังเอิญรัก นี่คือตุ๊ดไง ซึ่งซีรีส์ยุคหลังใส่ใจเรื่อง
นี้มากขึ้น มันทำให้ดูเป็นเรื่องง่าย แต่จริง ๆ มันก็ไม่ง่าย แล้วมันก็ต้องให้
เวลากั บ พ่ อ แม่ ด้ ว ย ไม่ ไ ด้ จ ะมายอมรั บ อะไรง่ า ยขนาดนั้ น ” คุ ณ E
(สัมภาษณ์, 18 พฤศจิกายน 2562)
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“เพื่อ ผลั กดัน ให้ สั งคมยอมรับ LGBT มากขึ้น ตัว ละครหลาย ๆ ตัว ที่อยู่
รอบตัวของ ตัวละครรอบข้างมักจะยอบรับได้ง่ายและให้กำลังใจตัวละคร
หลัก ซึ่งเป็นทางหนึ่งที่ซีรีส์สามารถช่วยผลักดันให้คนทั่วไป สามารถทำตัว
แบบนี้ได้มากขึ้น แต่มันก็ไม่ได้อยู่บนบรรทัดฐานของความเป็นจริง” คุณ G
(สัมภาษณ์, 30 พฤศจิกายน 2562)
“ท้ายที่สุดมันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมนั้น ๆ ถ้า come out กับที่บ้านแล้ว
มั น feel free เลยที่ จ ะบอกว่ า คนนี้ เป็ น แฟน แต่ ถ้ า ท้ า ยที่ สุ ด แล้ ว ยั ง
struggle อยู่ ยังไม่ได้บอกว่า “ผมชอบผู้ชายนะครับ พ่อแม่” เขาก็จะไปใน
แค่เพื่อน มันจะชัดในคู่ พีทเก้า (kiss me again) ในฝั่งบ้านเก้า หรือ เอ้พีท
(บังเอิญรัก) ในฝั่งบ้านเอ้ คือมันไม่จำเป็นต้อง define ว่าอะไร อาจจะไปใน
ฐานะเพื่อนสนิทก็ได้ แต่กับเพื่อนก็ไม่ได้เปิดตัวแบบจริงจัง มันแฟนตาซีใน
แง่แล้วผู้ชายรอบข้างคือยอมรับได้หมด ซึ่งในความจริงแล้วมันต้องขากถุย
ใส่แล้ว หรืออาจจะ fade ออก แต่นี่คือแบบ “เฮ้ย กูรับได้” แต่เอาจริง ๆ
การ coming out มันยังให้ผลลัพธ์ได้ทั้งสองแบบอยู่ดี มันขึ้นอยู่กับพื้นฐาน
ครอบครัวนั้น ๆ ด้วย” คุณ M (สัมภาษณ์, 24 พฤศจิกายน 2562)
กลุ่มให้ข้อมูลสำคัญยังกล่าวอีกว่า การที่ทำให้ตัวละครชายรักชายทุกตัวในซีรีส์วาย
สามารถเปิ ดตัว และเป็ น ที่ยอมรับ ของคนในสั งคมได้นั้น ก็ไม่ได้ส่ งผลให้ กลุ่ มชายรักชายกล้ าที่จะ
เปิดตัวต่อบุคคลรอบข้างได้ เพราะกลุ่มชายรักชายในชีวิตจริงยังต้องคำนึงและพิจารณาถึงทัศนคติ
ความเชื่อ ท่าทีของบุคคลที่กลุ่มชายรักชายจะเปิดตัวด้วย ซึ่งถ้าไปในทิศทางที่เป็นบวกก็อาจจะกล้า
เปิดตัวด้วย แต่ถ้าเป็นลบก็จะไม่เลือกที่จะเปิดตัวด้วย
“ไม่ใช่ว่าดูซีรีส์วายไปแล้วจะกล้า coming out ทุกคน ถ้าฉันเป็นคนขี้อาย
ฉัน จะยังไม่กล้ าเปิดตั ว ไม่กล้ าบอกรักใครเหมื อนเดิมก็ ได้ แต่ อาจจะแค่
release อารมณ์บางอย่างกับซีรีส์วายแค่นั้น แต่ก็ไม่กล้า come out แต่
ถ้ า วั น นึ ง มี passion จะ come out อาจจะมองว่ า เออเนี่ ย มั น ก็ ยั ง มี
platform ที่เขา come out กันนะ แต่มันก็ยัง 50:50 อยู่ดี ในแง่สายตา
คนอื่ น แต่ มั น อาจจะไม่ เ สี ย หายก็ ล องดู ” คุ ณ M (สั ม ภาษณ์ , 24
พฤศจิกายน 2562)
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“ในเวลานี้ ตอนนี้ สังคมมันไม่ได้ยอมรับได้ง่ายแบบนั้น อย่างเรานับถือ
อิสลาม เรื่องเพศที่สามคือเปิดไม่ได้เลย ผิดหลักศาสนา เราก็ไม่เปิดตัว แต่ก็
เป็ น ของเราแบบนี้ แ หละ ถึ ง เปิ ด ไปก็ ไ ม่ มี ใ ครยอมรั บ หรอก ” คุ ณ A
(สัมภาษณ์, 12 พฤศจิกายน 2562)
“มันไม่เกี่ยวกับการที่ทำให้เกย์กล้าเปิดตัวมากขึ้น มันแค่รู้สึกว่า “ดีเนาะ
ถ้าเป็นแบบนี้” แต่ถ้าหันออกจากหน้าจอ แล้วมามองความจริง แต่ละคน
มันก็จะรู้แล้วว่าตัวเองอยู่ในสถานะไหนตอนไหน คนรอบข้างโอเคจริงมั้ย
มันไม่ได้ทำให้หึกเหิม สู้เพื่อความรัก ออกมาป่าวประกาศให้โลกได้รู้ว่าเรา
รักกันอะ” คุณ D (สัมภาษณ์, 26 พฤศจิกายน 2562)
“ซีรีส์ยุคหลัง ๆ นางก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แหละ เพราะสังคมก็เปิดแล้ว
ไม่มีอะไรต้องปิดแล้ว แต่ถ้าถามว่าทุกคนกล้าเปิดตัวแบบในซีรีส์มั้ย อยู่ ๆ
จะเดินไปบอกพ่อมั้ย ป๊า หนูเป็นตุ๊ดนะ ก็ไม่แหละ ได้โดนเฉดหัวออกจาก
บ้านสิ มันใช่ทุกคนที่จะกล้า และไม่ง่ายหรอกนะ มันต้องดูทั้งท่าทีของคน
ในครอบครัวด้วย ไหนจะศาสนา หรือความเชื่อที่มันฝังรากมาอีก คืออย่าง
ฉันเนี่ย บ้านคนจีนแบบ conservative เลย แถมเป็นตั่วเฮียอีก จะให้บอก
ไปเลยก็ไม่ได้ปะ ทุกวันนี้ป๊าเห็นพวกตุ๊ดที่เป็นพิธีกรในทีวียังพูดอยู่เลย แบบ
ไม่ชอบ ไปเอาคนพวกนี้มาเป็นพิธีกรทำไม เอาจริง ๆ ก็คือจุกนะ ทำอะไร
ไม่ ได้ น อกจากกำหมั ด แน่ น ไม่ ต้ อ งคิ ด ถึ ง เรื่ อ งการเปิ ด ตั ว เลย” คุ ณ L
(สัมภาษณ์, 25 พฤศจิกายน 2562)
5.3.6 ความคาดหวังในชีวิตและจุดจบของตัวละคร
จากการสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-depth Interview) ผู้ ให้ ข้อมู ล สำคัญ จำนวน 15 คน
พบว่า ข้อคิดเห็นที่มีต่อประเด็นความคาดหวังในชีวิตและจุดจบของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย ได้
ดังตารางที่ 5.23 ดังนี้
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ตารางที่ 5.23 การให้ความเห็นของผู้ให้ข้อมูลสำคัญในประเด็นความคาดหวังในชีวิตและจุดจบของ
ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย
ชื่อ
การให้ความเห็น
การให้ความหมาย
คุณ A ทุ ก เ รื่ อ ง Happy Ending ตั ว ล ะค รช าย รั ก ช าย ใน ซี รี ส์ วาย มี จุ ด จบ แ บ บ
เหมือนกันหมด
สุ ข นาฏกรรม โดยอาจจะไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ชี วิ ต จริ ง
เท่าที่ควร
คุณ B แฮปปี้ แต่ความจริงไม่ใช่ทุกคน ตั ว ล ะค รช าย รั ก ช าย ใน ซี รี ส์ วาย มี จุ ด จบ แ บ บ
ที่จะสมหวัง
สุ ข นาฏกรรม โดยอาจจะไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ชี วิ ต จริ ง
เท่าที่ควร
ตั ว ล ะค รช าย รั ก ช าย ใน ซี รี ส์ วาย มี จุ ด จบ แ บ บ
คุณ C จบแบบสุขนาฏกรรม
สุ ข นาฏกรรม โดยอาจจะไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ชี วิ ต จริ ง
เท่าที่ควร
คุณ D รั ก กั น ดี ทุ ก เรื่ อ ง ในชี วิ ต จริ ง ตั ว ล ะค รช าย รั ก ช าย ใน ซี รี ส์ วาย มี จุ ด จบ แ บ บ
อาจจะไม่ใช่ทั้งหมด
สุ ข นาฏกรรม โดยอาจจะไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ชี วิ ต จริ ง
เท่าที่ควร
ตั ว ล ะค รช าย รั ก ช าย ใน ซี รี ส์ วาย มี จุ ด จบ แ บ บ
คุณ E จบแบบละครไทย
สุ ข นาฏกรรม โดยอาจจะไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ชี วิ ต จริ ง
เท่าที่ควร
คุณ F จุดจบของตัวละครไปในทางที่ดี ตั ว ล ะค รช าย รั ก ช าย ใน ซี รี ส์ วาย มี จุ ด จบ แ บ บ
เพราะคนดูก็ต้องการแบบนี้
สุ ข นาฏกรรม โดยอาจจะไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ชี วิ ต จริ ง
เท่าที่ควร
คุณ G Happy Ending เยอะเกิ น ไป ตั ว ล ะค รช าย รั ก ช าย ใน ซี รี ส์ วาย มี จุ ด จบ แ บ บ
ตามความต้ อ งการของคนดู สุ ข นาฏกรรม โดยอาจจะไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ชี วิ ต จริ ง
ไม่ได้ตามความจริง
เท่าที่ควร
คุณ H ส่ ว น ม า ก feel good ต า ม ตั ว ล ะค รช าย รั ก ช าย ใน ซี รี ส์ วาย มี จุ ด จบ แ บ บ
วัฒ นธรรมละครไทยและความ สุ ข นาฏกรรม โดยอาจจะไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ชี วิ ต จริ ง
ต้องการของคนดู
เท่าที่ควร
คุณ I แฮปปี้ทุกเรื่อง เพราะคนดูชอบ ตั ว ล ะค รช าย รั ก ช าย ใน ซี รี ส์ วาย มี จุ ด จบ แ บ บ
สุ ข นาฏกรรม โดยอาจจะไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ชี วิ ต จริ ง
เท่าที่ควร
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ชื่อ
คุณ J

การให้ความเห็น
การให้ความหมาย
มีความสุขครองรักกันยาวนาน ตั ว ล ะค รช าย รั ก ช าย ใน ซี รี ส์ วาย มี จุ ด จบ แ บ บ
ตามที่คนดูต้องการ
สุ ข นาฏกรรม โดยอาจจะไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ชี วิ ต จริ ง
เท่าที่ควร
ตั ว ล ะค รช าย รั ก ช าย ใน ซี รี ส์ วาย มี จุ ด จบ แ บ บ
คุณ K จบแบบ Happy Ending
สุ ข นาฏกรรม โดยอาจจะไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ชี วิ ต จริ ง
เท่าที่ควร
คุณ L ตั ว ละครได้ คู่ กั น มี ค วามสุ ข ตั ว ล ะค รช าย รั ก ช าย ใน ซี รี ส์ วาย มี จุ ด จบ แ บ บ
เพราะเป็นสื่อเพื่อความบันเทิง สุ ข นาฏกรรม โดยอาจจะไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ชี วิ ต จริ ง
เท่าที่ควร
คุณ M แฮปปี้ ห มด เพราะมั น ขายได้ ตั ว ล ะค รช าย รั ก ช าย ใน ซี รี ส์ วาย มี จุ ด จบ แ บ บ
และมันง่ายต่อการสร้างต่อ
สุ ข นาฏกรรม โดยอาจจะไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ชี วิ ต จริ ง
เท่าที่ควร
คุณ N Happy Ending เ พ ร า ะ ค น ตั ว ล ะค รช าย รั ก ช าย ใน ซี รี ส์ วาย มี จุ ด จบ แ บ บ
อยากดู
สุ ข นาฏกรรม โดยอาจจะไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ชี วิ ต จริ ง
เท่าที่ควร
คุณ O ส่ วนมากก็แฮปปี้ เป็ น การเสพ ตั ว ล ะค รช าย รั ก ช าย ใน ซี รี ส์ วาย มี จุ ด จบ แ บ บ
สื่อแบบบริโภคนิยม
สุ ข นาฏกรรม โดยอาจจะไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ชี วิ ต จริ ง
เท่าที่ควร
จากข้อมูล ในตารางที่ 5.23 พบว่าผู้ ให้ ข้อมูล สำคัญ ทั้ง 15 คน ได้ให้ ความเห็ นใน
ประเด็นความคาดหวังในชีวิตและจุดจบของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายไปในทิศทางเดียวกันอย่าง
เป็ น เอกฉัน ท์ นั่ น คือ ทุกตัวละครชายรักชายในซีรีส์ วายทุกเรื่อง ล้ว นมีชีวิตที่ดี เป็นที่ยอมรับของ
ครอบครั ว และคนรอบข้ า ง ได้ ใ ช้ ชี วิ ต ตกลงคบหาดู ใ จกั บ คู่ ค รองของตน โดยเป็ น จุ ด จบแบบ
สุขนาฏกรรม ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริงมากนัก ในชีวิตจริงนั้นยาวกว่าซีรีส์มาก และไม่มีใครที่ จะ
สมหวั ง ได้ ทุ ก คน ในเมื่ อ ในโลกแห่ ง ความเป็ น จริ ง ยั ง มี ก ลุ่ ม คนที่ ไม่ ย อมรั บ กลุ่ ม ชายรั ก ชายอยู่
ขณะเดียวกันก็ไม่มีใครที่จะสมหวังไปตลอดชีวิต แต่ซีรีส์จะเลือกจบด้วยจุดที่กำลังมีความสุข โดยที่
ผู้ชมก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าหลังจากตอนจบของซีรีส์นี้จะเป็นอย่างไร
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“ส่วนใหญ่ก็แฮปปี้นะ แต่เราก็ไม่รู้ว่าแบบไอ้แฮปปี้ของเรื่องอะ มันคือการ
คบกัน หรือว่าตกลงคบกัน แต่ว่าต่อจากนั้นมันจะเป็นยังไง ถ้าในชีวิตจริง
มันก็คงต้องดูต่อไปว่าการคบกันมันจะยาวขนาดไหน แต่ส่วนใหญ่ในละครก็
ทำเหมื อ นว่า พอคบกัน ก็ คื อ จบ คู่ กั น ไปตลอด” คุ ณ C (สั ม ภาษณ์ , 28
พฤศจิกายน 2562)
“ก็รักกันดี เพราะมันมาจากนิยายรักไง ถ้าจบเศร้ามันก็เป็นนิยายดราม่าไง
ก็ จ ะไม่ ใช่ ซี รี ส์ ว ายกุ๊ ก กิ๊ ก กระชุ่ ม กระชวยหั ว ใจ มั น ก็ จ ะเป็ น แบบ The
Effect ไง สามตอนจบ ซีรีส์วายมันคือนิยายแจ่มใส ไม่สามารถเป็นที่จะเป็น
จริงได้ แค่การดำเนินเรื่องยังดูเป็นอุดมคติไปหมดเลย มันเป็นสิ่งที่เราอย่าง
ให้ เป็ น ซึ่ งในโลกความเป็ น จริ งมั น เป็ น ไปไม่ ได้ ร้อ ยเปอร์เซ็ น ต์ ” คุ ณ D
(สัมภาษณ์, 26 พฤศจิกายน 2562)

ภาพที่ 5.7 The Effect Series โลกออนร้าย
แหล่งที่มา: LINE TV, 2019
“ตอแหลอะ เอาตรง ๆ ไม่จริงอะ จะมาแฮปปี้กันทุกคู่ แต่ก็ไม่ได้ชอบซีรีส์ที่
แบบ โอ้โห กะเทยตาย เกย์ต้องโดนกักขัง ก็ไม่ขนาดนั้น แต่หมายความว่า
การที่รักกันจนวันสุดท้าย เราเองก็ยังไม่เคยเจออะ แต่มันก็จบแบบละคร
แหละ ตามบทประพันธ์ เพราะฉะนั้นนี่ก็ fine อะ แต่คือก็ไม่ได้ติดจนแบบ
พูดหน้าจอว่า ไม่จริง โกหก อี๋ ไม่จริงแหละ แหวะ ก็รู้ว่ามันเป็นละครอ่ะ
เราเป็นคนดูมหรสพเพื่อความบันเทิงเลย เราไม่เคยเอามา compare กับ
ชีวิตจริง แต่อย่าง ธารไทป์คือติด อันนี้คือไม่จริง ลวงหลอก โซตัสเองก็เป็น
ซีรีส์ตอแหละ พูดมาแบบ “จะจับพี่ทำเมีย” โอ้โห เรื่องจริงคือตายคาตีนพี่
ไปละ” คุณ E (สัมภาษณ์, 18 พฤศจิกายน 2562)
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“Happy สุด ๆ ไปเลย เหมือนดูละครช่อง 3 ช่อง 7 แหละ คือมันก็โอเคนะ
ละครพวกนั้นมันดูมีเรื่องราว ผ่านอะไรกันมาเยอะ มีพิสูจน์ ข้ามอุปสรรค
ต่าง ๆ การจบแฮปปี้ก็ดูเป็นการตอบแทนคนดู และเป็นสิ่งที่ตัวละครควร
ได้รับ แต่ซีรีส์วายคือเหมือนแค่ดูชีวิตนักศึกษา ไม่ได้มีประเด็นอะไรหนัก
ขนาดนั้น” คุณ K (สัมภาษณ์, 27 พฤศจิกายน 2562)
สำหรับสาเหตุที่ทำให้ซีรีส์วายเลือกที่จะจบโดยด้วยวิธีสุขนาฏกรรม เนื่องมาจากเป็น
ตอนจบตามบทประพันธ์ ขณะเดียวกันก็เป็นการตอบแทน “สาววาย” ผู้เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ที่
ติดตามซีรีส์วายและเป็นแฟนคลับของนักแสดงมาตั้งแต่ต้น ซึ่งเมื่อตัวละครและนักแสดงได้สร้างความ
ผูกพันแก่ผู้ชม จนอยากให้ตัวละครได้สมหวัง มีความสุข ดังที่ได้ปรารถนาเอาไว้ นอกจากนี้ผู้ใ ห้ข้อมูล
ยังระบุอีกว่า ซีรีส์วายเป็นหนึ่งในสื่อเพื่อความบันเทิง เพื่อคลายเครียด ซึ่งไม่มีความจำเป็นที่จะต้องจบ
เศร้า ประกอบกับสังคมในปัจจุบันเริ่มมีการเปิดกว้างมากขึ้น จึงไม่จำเป็นต้องจบแบบโศกนาฏกรรม
เหมือนในภาพยนตร์หรือละครโทรทัศน์ยุคเก่าอีกต่อไป
“เราว่าที่เมื่อก่อนชอบจบแบบ sad เพราะตอนนั้นสังคมมันยังไม่เปิดด้วย
แหละ ก็เลยทำให้ตอนจบมันเศร้า ไม่ได้คู่กัน เพราะว่าละครหรือภาพยนตร์
มันเปิดให้คนทั่วไปดู ในสังคมสมัยก่อนมันไม่ได้ยอมรับขนาดนี้ มันเลยทำให้
เห็นว่าการไม่ใช่คนที่เป็นไปตามค่านิยมของสังคม มันจะเศร้านะ ทำให้ เสีย
นะ คนก็เลยจะไม่กล้าที่จะเป็น ไม่กล้าที่จะทำอะไรเหมือนในละคร แต่ว่า
พอหลัง ๆ มามันเริ่มเปิดกว้างขึ้น สาววายด้วยแหละ หลัง ๆ มันจะมีกลุ่มนี้
โผล่ขึ้นมาด้วย เลยทำให้กลุ่มคนดูไม่ผิดหวังที่ได้ติดตามมา เหมือนสร้างฐาน
กลุ่มคนดู แฟนคลับด้วย” คุณ C (สัมภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 2562)
“ลงเอยด้ ว ยดี ส่ ว นมาก feel good เกิ๊ น มี ผั ว มี เมี ย กั น ดี ซึ่ ง มั น ก็ ต าม
วัฒนธรรมละครไทยนะ ที่แบบจบบริบูรณ์ คนดูชอบด้วยแหละ แต่ชีวิตจริง
มั น ไม่ มี ใ ครรู้ ไ งว่ า สุ ด ท้ า ยแล้ ว จะไปถึ ง ไหน” คุ ณ H (สั ม ภาษณ์ , 16
พฤศจิกายน 2562)
“เพราะมันขายได้ และมันง่ายต่อการสร้างต่อ ถ้าสมมติกูสร้างแล้วให้ ตัว
ละครตายตอนจบ แล้วจะต่อยังไง มันก็ต่อได้แหละแบบกลับชาติมาเกิด แต่
เรือ (มาจากคำว่า ship โดยย่อมาจากคำว่า relationship ซึ่งในที่นี้คือ คู่
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จิ้ น ) ก็ คื อ แตก หมดแล้ ว นะ (เรื อ แตก คื อ คู่ จิ้ น ที่ เ ลิ ก จิ้ น กั น แล้ ว )
เพราะฉะนั้ น happy ending ก็ คื อ คนดู ทุ ก คนปรารถนา ถ้ า ไปดู ต าม
โซเชียลอะไรก็ตามที่ provide something ที่เป็นซีรีส์วายอะ คนส่วนใหญ่
จะถามเลยว่า sad มั้ยคะ ตัวละครตายมั้ยคะ happy ending มั้ยคะ ถ้ามัน
happy ending คนจะดู มันน้ อยมาก ๆ ที่มัน sad แล้ว คนจะดู มันน้อย
กว่าแน่ ๆ แล้วคือทุกคู่ก็อยากมีความสุขในทุกความสัมพันธ์อยู่แล้ว แล้วคือ
การจบ happy เนี่ย มันก็เป็นแค่ภาพที่เราเห็ น แต่จริง ๆ ตัวละครมันยัง
เดินต่อ เราก็ไม่รู้ว่ามันมีความทุกข์หรือเปล่า แต่แค่ที่เราเห็นมันมีความสุข
มันก็แค่ตรงนั้น ถ้าดูแล้วเครียด จะดูทำเหี้ยไรวะ” คุณ M (สัมภาษณ์, 24
พฤศจิกายน 2562)
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญยังเล็งเห็นว่า การให้ตัวละครชายรักชายมีจุดจบแบบโศกนาฏกรรม
นี้ มีผลดีต่อกลุ่มชายรักชาย เพราะสามารถช่วยลบภาพจำเก่า ๆ ของคนในสังคมที่มีต่อกลุ่มชายรัก
ชาย ซึ่งมักจะถูกนำเสนอว่าท้ายที่สุดแล้วก็ต้องถูกฆ่าตาย เป็นบ้า หรือส่ำส่อน เปลี่ยนคู่นอนไปเรื่อย ๆ
ให้เปลี่ยนมาเป็นคนธรรมดา ที่มีความรักสมหวังได้ มีความสุขและเป็นที่ยอมรับ
“แต่ก็ดี เกย์จะได้มีภ าพของความแฮปปี้ ความปกติบ้าง เพราะสมัยก่อน
โดนสาปแรงเหลือเกิน ไม่ตาย ก็บ้า มีแค่นี้แหละ” คุณ K (สัมภาษณ์, 27
พฤศจิกายน 2562)
“เมื่อก่อนอะนะ ถ้าทีวีจะนำเสนอเรื่องเกย์นี่ก็คือจะต้องโดนตราหน้าละนะ
ว่าส่ ำส่ อ นมั่ งละ เป็ น เอดส์ มั่ งละ เป็ น บ้ าตายบ้ างล่ ะ ก็ อ ยากจะฉอดอยู่
เหมื อนกันว่า แหม่ straight ไม่ มีเลยมั้ ง แล้ วก็ คือเป็ นละครแบบขายขำ
ด้วยอะ บางทีก็คือเป็นฆาตกรโรคจิต แต่ตอนนี้ก็ได้ใบบุญสาววายนั่นแหละ
มาช่วยเปลี่ยนภาพลักษณ์ให้เล้งกุ้ง (เกย์ ในภาษาลู) ให้ดีขึ้นผิดหูผิดตา เป็น
ผู้เป็นคน คุณ L (สัมภาษณ์, 25 พฤศจิกายน 2562)
จากข้อมูลข้างต้น ทำให้สามารถสรุ ปภาพรวมของความคิดเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่มี
ต่อคุณลักษณะทางจิตวิทยาของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายได้ดังนี้
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ตารางที่ 5.24 สรุปการให้ความเห็นของผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่มีต่อคุณลักษณะทางจิตวิทยาของตัวละคร
ชายรักชายในซีรีส์วาย
คุณลักษณะทางจิตวิทยาของตัวละคร
การให้ความเห็นของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ
1) ภูมิหลังตัวละคร
ไม่มีการสร้างภูมิหลังตัวละครให้แก่ตัวละครชายรัก
ชายในซีรีส์วาย
2) สาเหตุของการเป็นกลุ่มชายรักชาย
สาเหตุการเป็นเกย์ของตัวละครชายรักชายในซีรีส์
วายมีด้วยกันหลายสาเหตุ เหมือนกับชีวิตจริง
3) ความสับสนและความทุกข์จากการเป็นกลุ่ม ตัวละครชายรักชายเผชิญกับความสับสนและความ
ชายรักชาย
ทุกข์เป็นของตนเอง ไม่แตกต่างชีวิตจริง
4) การยอมรับตนเอง
การยอมรับตนเองของตัวละครในซีรีส์วายไม่ตรง
กับความเป็นจริง
5) การเปิดเผยตนเอง
ตัว ละครชายรักชายมี การเปิ ด ตั ว กับ คนรอบข้ าง
และทุกคนสามารถยอมรับได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ความ
เกินจริง
6) ความคาดหวังในชีวิตและจุดจบของตัวละคร ตั ว ละครชายรั ก ชายในซี รี ส์ ว ายมี จุ ด จบแบบ
สุขนาฏกรรม โดยอาจจะไม่สอดคล้องกับชีวิตจริง
เท่าที่ควร
จากตารางที่ 5.24 ผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้ง 15 คน มีความเห็นต่อคุณลักษณะทางจิตวิทยาของตัว
ละครชายรักชายในซีรีส์วายทั้งยอมรับว่ามีความสอดคล้องกับชีวิตจริง และ ปฏิเสธในบางประเด็นที่
ถูกสร้างขึ้นจนไม่มีความสอดคล้องกับชีวิตจริง ตลอดบางประเด็นที่ซีรีส์วายละเลยไป ดังนี้
1) ประเด็ น ที่ ก ลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล สำคั ญ ยอมรั บ ว่ า ซี รี ส์ ว ายสามารถนำเสนอได้
สอดคล้องกับความเป็นจริง ประกอบไปด้วย สาเหตุของการเป็นกลุ่มชายรักชาย ความสับสนและ
ความทุกข์จากการเป็นกลุ่มชายรักชาย อันเนื่องมาจากซีรีส์วายได้นำเสนอทั้ง 2 ประเด็นนี้ ออกมา
อย่างหลากหลาย เหมือนในชีวิตจริงของกลุ่มชายรักชายที่แต่ละคนนั้นมีสาเหตุ ความสับสน และ
ความทุกข์เป
2) ประเด็น ที่กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ มองว่าไม่ตรงกับความจริง คือ การเปิดเผย
ตนเอง ความคาดหวังในชีวิตและจุดจบของตัวละคร เนื่องจากซีรีส์วายนำเสนอออกมาในรูปแบบที่มี
ความเหนือจริง ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในโลกแห่งความเป็นจริง ด้วยการให้ทุกคนสามารถยอมรับใน
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ตัวตนของกลุ่มชายรักชายได้ และในตอนจบที่เป็นการจบแบบสุขนาฏกรรม แต่ผู้ให้ข้อมูลสำคัญก็ไม่
ปฏิเสธว่านี่เป็นจริงที่ควรจะเป็นและเป็นสิ่งที่กลุ่มชายรักชายปรารถนา
3) ประเด็น ที่ถูกละเลยไปในซีรีส์วาย คือ ภูมิห ลั งของตัวละคร และการยอมรับ
ตนเองของกลุ่มชายรักชายในซีรีส์วายนั้น ในประเด็นดังกล่าวไป ทั้งที่เป็นส่วนสำคัญที่ จะทำให้เข้าใจ
ตัวละครมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นช่วงสำคัญในการยอมรับอัตลักษณ์และก้าวไปสู่การใช้ชีวิตของกลุ่มชาย
รักชายอย่างเต็มภาคภูมิ

5.4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อซีรีส์วาย
นอกจากการให้ความเห็นถึงประเด็นต่าง ๆ ของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายแล้ว ผู้ให้ข้อมูล
สำคัญทั้ง 15 คน ยังได้ให้ข้อคิดเห็นและ มีข้อเสนอแนะถึงการพัฒนาซีรีส์วายในด้านต่าง ๆ ดังนี้
5.4.1 การสื่อความหมายหรือสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของกลุ่มชายรักชาย
จากการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก (In-depth Interview) ผู้ ให้ ข้ อ มู ล สำคั ญ จำนวน 15 คน
พบว่า ข้อคิดเห็นที่มีต่อประเด็น การสื่อความหมายหรือสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของกลุ่มชายรักชาย
ได้ดังตารางที่ 5.25 ดังนี้
ตารางที่ 5.25 การให้ความเห็นของผู้ให้ข้อมูลสำคัญในประเด็นการสื่อความหมายหรือสะท้อนให้เห็น
ถึงวิถีชีวิตของกลุ่มชายรักชาย
ชื่อ
การให้ความเห็น
การให้ความหมาย
คุณ A ไม่มาก เพราะนำเสนอแค่ความรัก ซีรีส์วายสามารถสื่อความหมายหรือสะท้อนให้เห็น
ถึงวิถีชีวิตของกลุ่มชายรักชายออกมาได้น้อย
คุณ B มีบ้าง สร้างมาเพื่อให้คนดูจิ้น ฟิน ซีรีส์วายสามารถสื่อความหมายหรือสะท้อนให้เห็น
ถึงวิถีชีวิตของกลุ่มชายรักชายออกมาได้น้อย
คุณ C ไม่ค่อย เพราะไม่ได้นำเสนอความ ซีรีส์วายสามารถสื่อความหมายหรือสะท้อนให้เห็น
แตกต่างของชีวิตเกย์
ถึงวิถีชีวิตของกลุ่มชายรักชายออกมาได้น้อย
คุณ D ไม่ได้ให้อะไรเลย มันไม่ใช่เรื่องจริง ซีรีส์วายไม่สามารถสื่ อความหมายหรือสะท้อนให้
เห็นถึงวิถีชีวิตของกลุ่มชายรักชายออกมาได้เลย
ซีรีส์วายสามารถสื่อความหมายหรือสะท้อนให้เห็น
คุณ E น้อย เพราะ มันไม่ใช่เรื่องจริง
ถึงวิถีชีวิตของกลุ่มชายรักชายออกมาได้น้อย
คุณ F ไม่สะท้อน มันไม่ได้ตีแผ่สังคมเกย์ ซีรีส์วายไม่สามารถสื่ อความหมายหรือสะท้อนให้
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ชื่อ
คุณ G
คุณ H
คุณ I

คุณ J
คุณ K
คุณ L
คุณ M
คุณ N
คุณ O

การให้ความเห็น

การให้ความหมาย
เห็นถึงวิถีชีวิตของกลุ่มชายรักชายออกมาได้เลย
ไม่มาก เพราะ สะท้อนวิถีชีวิตเป็น ซีรีส์วายสามารถสื่อความหมายหรือสะท้อนให้เห็น
ส่วนน้อย
ถึงวิถีชีวิตของกลุ่มชายรักชายออกมาได้น้อย
น้อย เพราะไม่มีความหลากหลาย ซีรีส์วายสามารถสื่อความหมายหรือสะท้อนให้เห็น
ถึงวิถีชีวิตของกลุ่มชายรักชายออกมาได้น้อย
ไม่ค่อยมี เพราะมัน เล่าเรื่องความ ซีรีส์วายสามารถสื่อความหมายหรือสะท้อนให้เห็น
รั ก ที่ เ ป็ น ปกติ เ หมื อ นชายหญิ ง ถึงวิถีชีวิตของกลุ่มชายรักชายออกมาได้น้อย
ทั่วไป
ไม่สะท้อน เพราะ ไม่ใช่ชีวิตเกย์
ซีรีส์วายสามารถสื่อความหมายหรือสะท้อนให้เห็น
ถึงวิถีชีวิตของกลุ่มชายรักชายออกมาได้น้อย
ไม่ ม าก แต่ ช่ ว ยให้ เ กย์ ย อมรั บ ซีรีส์วายสามารถสื่อความหมายหรือสะท้อนให้เห็น
ตัวเองได้
ถึงวิถีชีวิตของกลุ่มชายรักชายออกมาได้น้อย
ไม่ค่อยสะท้อน ส่วนใหญ่เพ้อฝัน ซีรีส์วายสามารถสื่อความหมายหรือสะท้อนให้เห็น
ถึงวิถีชีวิตของกลุ่มชายรักชายออกมาได้น้อย
มีบ้ าง เพราะเป็ น ความสั ม พั น ธ์ที่ ซีรีส์วายสามารถสื่อความหมายหรือสะท้อนให้เห็น
พบเห็นได้ทั่วไป
ถึงวิถีชีวิตของกลุ่มชายรักชายออกมาได้น้อย
ไม่ เพราะนำเสนอแต่ความรัก
ซีรีส์วายไม่สามารถสื่ อความหมายหรือสะท้อนให้
เห็นถึงวิถีชีวิตของกลุ่มชายรักชายออกมาได้เลย
ไม่สะท้อน มัน ทำให้ เห็ น เรื่องของ ซีรีส์วายไม่สามารถสื่ อความหมายหรือสะท้อนให้
ยุคสมัยมากกว่า
เห็นถึงวิถีชีวิตของกลุ่มชายรักชายออกมาได้เลย

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้ง 15 คน ให้ความเห็นว่าซีรีส์วายสื่อความหมายหรือสะท้อนให้เห็น
ถึงวิถีชีวิตของกลุ่มชายรักชายของกลุ่มชายรักชายออกมาได้ไม่มากนัก หรือถึงขั้นไม่สะท้อนเลย โดยมี
ผู้ให้ความเห็น 11 คนเห็นว่า ซีรีส์วายสามารถสื่อความหมายหรือสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของกลุ่ม
ชายรักชายออกมาได้น้อย ขณะที่อีก 4 คน เห็นว่า ซีรีส์วายไม่สามารถสื่อความหมายหรือสะท้อนให้
เห็นถึงวิถีชีวิตของกลุ่มชายรักชายออกมาได้เลย เนื่องจากซีรีส์วายมักจะนำเสนอแต่เรื่องของความรัก
และการใช้ชีวิตวัยรุ่นของตัวละครเป็นหลัก ประกอบกับซีรีส์วายถูกสร้างจากนิยายวายที่ผู้หญิงเป็นผู้
แต่ง ที่ อาจจะไม่มีค วามเข้าใจในวิถีชีวิตของกลุ่ มชายรักชายมากเพี ยงพอ จึงทำให้ ไม่ ส ามารถสื่ อ
ความหมายหรือสะท้อนภาพออกมาได้ แต่กลับสื่อภาพออกมาให้เห็นถึงรูปแบบการใช้ชีวิต การแต่ง
กาย กิจกรรม และข้อมูลพื้นฐานของวัยรุ่นในยุคสมัยปัจจุบันมากกว่า
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“มันก็คงมีบ้าง เพราะมันเล่าถึงช่วงวัยเรียน ซึ่งเป็นชีวิตที่สนุก ยังมีวงจร
ความสัมพันธ์ที่วนเวียนไปกับเรื่องเซ็กส์ แต่หลัก ๆ ก็สร้างมาเพื่อให้คนดูจิ้น
ฟิน มัน สะท้อนความเป็นคู่ชายหญิงมากกว่าคู่เกย์เสียอีก มันไม่ได้เล่าถึง
ความเจ็บปวด การดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้เกิดการยอมรับ การเรียกร้องอะไรเลย
มั น แค่ เ ป็ น เรื่ อ งรั ก ๆ ใคร่ ๆ ในวั ย เรี ย น” คุ ณ B (สั ม ภาษณ์ , 26
พฤศจิกายน 2562)
“คิดว่า ไม่ค่อย เพราะว่าอย่างที่บอก มันเป็นชีวิตวัยรุ่นทั่วไป ที่แค่แบบว่า
เจอคนที่ถูกใจ แล้วก็รักกัน มันเลยไม่ได้เหมือนกับว่าแสดงให้เห็นเด่นชัดว่า
ชีวิตเกย์ต้องแตกต่างจากคนทั่วไปอะไรอย่างนี้ มันก็เหมือนคนทั่วไป ก็เลย
คิดว่าไม่ได้ทำให้ภาพขนาดนั้น” คุณ C (สัมภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 2562)
“ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่บอกขนาดนั้นเลย ดูเป็นเรื่องมโนขึ้น ไม่มีอะไรที่เป็น
จริงเลย ไม่ได้ให้ความรู้และไม่มีทางได้ความรู้จากการดูซีรีส์วายแน่ ๆ ไม่ได้
สะท้ อนสิ่ งที่เกย์ต้ องเผชิญ ด้ ว ย เพราะเน้ น การขายให้ ก ลุ่ มผู้ ห ญิ งที่ ช อบ
ไอเดียเรื่องการคบหาของผู้ชายสองคนมากกว่าจะตีแผ่สังคมชายรักชายจริง
ๆ” คุณ F (สัมภาษณ์, 30 พฤศจิกายน 2562)
“น้อยมาก (ลากเสียงยาว) เพราะความไม่หลากหลายในบริบทต่าง ๆ ของ
สังคม เพศ บริบททางเพศสัมพันธ์ การแสดงออกในพื้นที่ต่าง ๆ ที่ต่างกัน
ทั้ง ๆ ที่ซีรีส์มีจำนวนตอนเยอะนะ แต่เอาเวลาไปให้กับฉากจิ้นอะไรก็ไม่รู้
เอาง่าย ๆ แแค่เรื่องรสนิ ยมทางเพศอะ มัน ไม่ได้มีแต่รุกแท้รับแท้ จนวัน
ตายอะ มันเปลี่ยนไปได้หมด” คุณ H (สัมภาษณ์, 16 พฤศจิกายน 2562)
“ไม่ ฉันว่ามันไปสะท้อนเรื่องยุคมากกว่า ไม่ค่อยสะท้อนเรื่องเก้งเท่าไหร่
คือมันก็มีสมจริงบ้าง ไม่สมจริงบ้าง แต่ฉันรู้สึกว่ามันสะท้อนเรื่องยุคสมัย
มากกว่า แบบโอเคว่ายุคนี้เด็กมันจะแต่งตัวประมาณนี้ การใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์
จะแฮงเอาท์ ยังไง หรือการใช้ชีวิตประจำวัน เรื่อง culture มากกว่า มันถูก
ทำให้ mainstream กลมกลื น ไม่ แปลกแยกจากความธรรมดา” คุ ณ O
(สัมภาษณ์, 22 พฤศจิกายน 2562)
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5.4.2 ประโยชน์จากการนำเสนอเรื่องราวกลุ่มชายรักชายในสังคมไทยผ่านซีรีส์วาย
จากการสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-depth Interview) ผู้ ให้ ข้ อ มู ล สำคั ญ จำนวน 15 คน
พบว่า ข้อคิดเห็นที่มีต่อประเด็นประโยชน์จากการนำเสนอเรื่องราวกลุ่มชายรักชายในสังคมไทยผ่านซี
รีส์วาย ได้ดังตารางที่ 5.26 ดังนี้
ตารางที่ 5.26 การให้ความเห็นของผู้ให้ข้อมูลสำคัญในประเด็นประโยชน์จากการนำเสนอเรื่องราว
กลุ่มชายรักชายในสังคมไทยผ่านซีรีส์วาย
ชื่อ
การให้ความเห็น
การให้ความหมาย
คุณ A เป็นผลดีในแง่ที่ทำให้คนเห็นว่าเกย์ การนำเสนอเรื่องราวกลุ่มชายรักชายในสังคมไทย
ก็เป็นคนปกติ
จัดว่าเป็นผลดีกับกลุ่มชายรักชาย
การนำเสนอเรื่องราวกลุ่มชายรักชายในสังคมไทย
คุณ B มี เพราะ ทำให้คนดูได้เปลี่ยน
มุมมองเกี่ยวกับเกย์
จัดว่าเป็นผลดีกับกลุ่มชายรักชาย
คุณ C ผลดี เพราะทำให้คนตระหนักว่า การนำเสนอเรื่องราวกลุ่มชายรักชายในสังคมไทย
เกย์มีอยู่จริงในสังคม
จัดว่าเป็นผลดีกับกลุ่มชายรักชาย
คุณ D ไม่มีทั้งผลดี ทั้งผลเสีย เพราะคนดู การนำเสนอเรื่องราวกลุ่มชายรักชายในสังคมไทย
ก็เป็นบวกกับเกย์อยู่แล้ว
นั้น ไม่ได้สร้างทั้งผลดีหรือผลเสียให้แก่กลุ่มชายรัก
ชาย
การนำเสนอเรื่องราวกลุ่มชายรักชายในสังคมไทย
คุณ E ไม่บวกไม่ลบ เพราะมันทำให้
ผู้หญิงที่ยอมรับดู
นั้น ไม่ได้สร้างทั้งผลดีหรือผลเสียให้แก่กลุ่มชายรัก
ชาย
การนำเสนอเรื่องราวกลุ่มชายรักชายในสังคมไทย
คุณ F ผลดี แต่ไม่ใช่การวาดภาพที่
ถูกต้อง
จัดว่าเป็นผลดีกับกลุ่มชายรักชาย
คุณ G เป็นผลดีในระดับหนึ่งแต่ไม่ทั้งหมด การนำเสนอเรื่องราวกลุ่มชายรักชายในสังคมไทย
จัดว่าเป็นผลดีกับกลุ่มชายรักชาย
คุณ H เป็นผลดี เพราะสื่อช่วยให้สังคมลด การนำเสนอเรื่องราวกลุ่มชายรักชายในสังคมไทย
ค่านิยมที่ไม่ดีต่อกลุ่มเกย์ลงไป
จัดว่าเป็นผลดีกับกลุ่มชายรักชาย
คุณ I เป็นผลดี เพราะทำให้เห็นถึงความ การนำเสนอเรื่องราวกลุ่มชายรักชายในสังคมไทย
เป็นจริงในสังคมที่อาจถูกปิดบังไว้ จัดว่าเป็นผลดีกับกลุ่มชายรักชาย
คุณ J ดี เนื่องจากทำให้คนยอมรับเกย์ได้ การนำเสนอเรื่องราวกลุ่มชายรักชายในสังคมไทย
มากขึ้น
จัดว่าเป็นผลดีกับกลุ่มชายรักชาย
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ชื่อ
การให้ความเห็น
คุณ K มีผลดี ทำให้คนมองเกย์เป็นเรื่อง
ปกติ
คุณ L ผลดี ทำให้จิตใจกระชุ่มกระชวย มี
กำลังใจในการตามหารักแท้
คุณ M มีผล ทำให้สังคมได้เห็นว่ามีเกย์อยู่
ในสังคม
คุณ N ผลดี เพราะในซีรีส์ทำให้การ
ยอมรับเกย์ไม่ใช่เรื่องยาก
คุณ O ก็ส่งผล แบบเบา ๆ

การให้ความหมาย
การนำเสนอเรื่องราวกลุ่มชายรักชายในสังคมไทย
จัดว่าเป็นผลดีกับกลุ่มชายรักชาย
การนำเสนอเรื่องราวกลุ่มชายรักชายในสังคมไทย
จัดว่าเป็นผลดีกับกลุ่มชายรักชาย
การนำเสนอเรื่องราวกลุ่มชายรักชายในสังคมไทย
จัดว่าเป็นผลดีกับกลุ่มชายรักชาย
การนำเสนอเรื่องราวกลุ่มชายรักชายในสังคมไทย
จัดว่าเป็นผลดีกับกลุ่มชายรักชาย
การนำเสนอเรื่องราวกลุ่มชายรักชายในสังคมไทย
จัดว่าเป็นผลดีกับกลุ่มชายรักชาย

ในประเด็นนี้ ผู้ให้ ข้อมูล สำคัญทั้ง 15 คน มีความเห็ นแตกต่างกันออกไป โดยผู้ให้
ความเห็นจำนวน 13 คน เห็นว่าการนำเสนอเรื่องราวกลุ่มชายรักชายในสังคมไทยจัดว่าเป็นผลดีกับ
กลุ่มชายรักชาย เพราะทำให้สังคมได้รับรู้ว่ากลุ่มชายรักชายคือคนปกติ ไม่ได้มีความแตกต่างจากชาย
จริงหญิงแท้ และมองเห็นว่ากลุ่มชายรักชายนั้ นมีอยู่จริงในสังคม แม้ว่าภาพของตัวละครจะไม่ได้ตรง
กับความเป็นจริงของกลุ่มชายรักชายทั้งหมดก็ตาม
“มี เพราะ ทำให้ คนดูได้เปลี่ ยนมุมมองเกี่ยวกับเกย์ ว่าการเป็นเกย์มันก็
ไม่ได้แตกต่างอะไร แล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกในปัจบัน ส่วนตัวมองว่าถ้าไม่มี
ซีรีส์วาย คนดูอาจจะไม่มีโอกาสได้เข้าถึงเกย์เลยก็ได้ แม้ว่าบางทีมันอาจจะ
เลอะเทอะไปหน่อย แต่ก็ยังว่ามีผลดีมากกว่าอยู่ ” คุณ B (สัมภาษณ์ , 26
พฤศจิกายน 2562)
“เป็ น ผลดี ใ นระดั บ หนึ่ ง แต่ ไ ม่ ทั้ ง หมด เพราะเป็ น การตั ด ตวงและหา
ผลประโยชน์จากคนที่เสพสื่อด้านนี้มากกว่า หลาย ๆ ซีรีย์ไม่ได้มุ่งเน้นไปใน
การช่วยเหลือกลุ่มคน LGBT หรือให้ความเข้าใจจริงจัง” คุณ G (สัมภาษณ์,
30 พฤศจิกายน 2562)
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“มันช่วยนะ อย่างน้อยมันเป็น platform นึงที่ทำให้สังคมเข้าใจ อย่างน้อย
รู้ ว่ า มั น ยั ง มี ค นแบบนี้ อ ยู่ ในสั งคมนะ กระจายอยู่ ในทุ ก ที่ เป็ น นั ก เรี ย น
ท้ า ยที่ สุ ด ก็ แ ล้ ว แต่ พื้ น ฐานของแต่ ล ะคน แค่ เคารพสิ ท ธิ์กั น ไม่ ล ะเมิ ด ก็
พอแล้วอะ ไม่จำเป็นต้อง insult ใครว่า มึงผิดเพศ ถ้าปัญญาชนจะเข้าใตว่า
มันปกติมาก ๆ” คุณ M (สัมภาษณ์, 24 พฤศจิกายน 2562)
“ก็ ส่ ง นะ แบบ soft soft ไม่ ไ ด้ ป ระกาศ agent มี จุ ด ประสงค์ การ
ขับเคลื่อนสังคม ไม่ได้เหมือนการประกวด Miss ต่าง ๆ มันเป็นกระแสรอง
เบา ๆ ไป ค่ อ ย ๆ ส่ ง แต่ถ้ ามี ป ระเด็ น anti บ้ าง แล้ ว ทำให้ มั น เป็ น big
issue นะ น่าจะสร้าง impact ได้ด”ี คุณ N (สัมภาษณ์, 5 ธันวาคม 2562)
ขณะที่ผู้ให้ข้อมูลสำคัญอีก 2 คน ให้ความเห็นว่าการนำเสนอเรื่องราวกลุ่มชายรัก
ชายในสังคมไทยนั้น ไม่ได้สร้างทั้งผลดีหรือผลเสียให้แก่กลุ่มชายรักชาย เนื่องจากซีรีส์วายไม่ได้สร้าง
แรงขับเคลื่อนให้สังคมมากขนาดนั้น เพราะเป็นเพียงแค่การนำเสนอเรื่องราวความรักของตัวละคร
เท่านั้น
“มันไม่มีทั้งผลดี ทั้งผลเสีย เพราะกลุ่มเป้าหมายไม่ใช่กลุ่มที่กลุ่มชายรักชาย
ต้ อ งอยากให้ รู้ ห รื อ ต้ อ งการการยอมรั บ จากกลุ่ ม นี้ คื อ ทำเพื่ อ สาววาย
เพราะฉะนั้นคนที่ดูมันก็คือสาววาย มันก็ยอมรับอยู่แล้ว มีโลกของเขาอยู่
แล้ว คนที่ไม่ชอบก็ไม่ดู ก็จบ คนที่ไม่อินก็ไม่ดู ก็จบ เพราะฉะนั้นมันก็ไม่มี
ทั้งผลดี ทั้งผลเสียกับกลุ่มชายรักชาย” คุณ D (สัมภาษณ์, 26 พฤศจิกายน
2562)
“เรารู้สึกว่าสุดท้ายละครมันคือละคร ทำให้แค่ target audience มองไป
ในอีกรูปแบบหนึ่ง แต่โดยรวมถ้าจะถามถึงความ effective เรามองว่ามัน
ไม่มีผล” คุณ E (สัมภาษณ์, 18 พฤศจิกายน 2562)
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5.4.3 การยอมรับและมีทัศนคติที่ดีต่อกลุม่ ชายรักชาย
จากการสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-depth Interview) ผู้ ให้ ข้ อ มู ล สำคั ญ จำนวน 15 คน
พบว่า ข้อคิดเห็นที่มีต่อประเด็น การยอมรับและมีทัศนคติที่ดีต่อกลุ่มชายรักชาย ได้ดังตารางที่ 5.26
ดังนี้
ตารางที่ 5.27 การให้ความเห็นของผู้ให้ข้อมูลสำคัญในประเด็นการยอมรับและมีทัศนคติที่ดีต่อกลุ่ม
ชายรักชาย
ชื่อ
การให้ความเห็น
การให้ความหมาย
ซีรีส์วายมีส่วนช่วยให้เกิดการยอมรับและมีทัศนคติ
คุณ A คงมีบ้าง มันขึ้นอยู่กับคนดูว่าจะ
สามารถยอมรับได้มากแค่ไหน
ที่ดีต่อชายรักชายได้บ้าง
ซีรีส์วายมีส่วนช่วยให้เกิดการยอมรับและมีทัศนคติ
คุณ B เกิด แต่เฉพาะในกลุ่มคนที่ได้ดู
ที่ดีต่อชายรักชายได้บ้าง
คุณ C ไม่ได้มากหรือน้อย เพราะถ้าคนดู ซีรีส์วายไม่ได้ช่วยให้เกิดการยอมรับและมีทัศนคติ
คิดว่านำเสนอแต่เรื่องเซ็กส์ก็คงไม่ ที่ดีต่อชายรักชายมากขึ้น
ช่วย
คุณ D ไม่ได้รู้สึกว่าการที่มีซีรีส์วายเยอะ ๆ ซีรีส์วายไม่ได้ช่วยให้เกิดการยอมรับและมีทัศนคติ
แล้วจะทำให้คนยอมรับมากขึ้น
ที่ดีต่อชายรักชายมากขึ้น
คุณ E มีผล เพราะว่าหลาย ๆ เรื่องก็ทำให้ ซีรีส์วายมีส่วนช่วยให้เกิดการยอมรับและมีทัศนคติ
ผู้ชมมองกลุ่มเกย์เปลี่ยนไป
ที่ดตี ่อชายรักชายได้บ้าง
คุณ F ไม่ เพราะ บางเรื่องนำเสนอออกมา ซีรีส์วายไม่ได้ช่วยให้เกิดการยอมรับและมีทัศนคติ
อย่างเหมารวม และไม่เหมาะสม
ที่ดีต่อชายรักชายมากขึ้น
ซีรีส์วายไม่ได้ช่วยให้เกิดการยอมรับและมีทัศนคติ
คุณ G ไม่ เพราะหลาย ๆ อย่างในซีรีส์
ค่อนข้างเกิดขึ้นได้จริงยาก
ที่ดีต่อชายรักชายมากขึ้น
ซีรีส์วายมีส่วนช่วยให้เกิดการยอมรับและมีทัศนคติ
คุณ H เกิดการยอมรับ แต่เกิดในเฉพาะ
กลุ่มเกินไป
ที่ดีต่อชายรักชายได้บ้าง
ซีรีส์วายมีส่วนช่วยให้เกิดการยอมรับและมีทัศนคติ
คุณ I ก็มีผล เพราะทำให้ทุกคนรับรู้ว่า
เป็นสิ่งมีมีอยู่แล้ว
ที่ดีต่อชายรักชายได้บ้าง
คุณ J หากผู้รับชมเปิดใจก็สามารถสร้าง ซีรีส์วายมีส่วนช่วยให้เกิดการยอมรับและมีทัศนคติ
ทัศนคติที่ดี
ที่ดีต่อชายรักชายได้บ้าง
คุณ K เกิดการยอมรับในหมู่คนดู แต่คนดู ซีรีส์วายมีส่วนช่วยให้เกิดการยอมรับและมีทัศนคติ
ส่วนใหญ่ก็ยอมรับอยู่แล้ว
ที่ดีต่อชายรักชายได้บ้าง
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ชื่อ
การให้ความเห็น
คุณ L เกิดการยอมรับ ทำให้คนมองว่าชาย
รักชายไม่ใช่เรื่องแปลก
คุณ M มีในแง่อาจจะทำให้คนที่ดูรู้ว่าคู่เกย์
มันก็เหมือนคนปกติทั่วไป
คุณ N น่าจะมีการยอมรับมากขึน้ ซีรีส์วาย
มันทำให้คนเข้าใจได้ง่ายขึ้น
คุณ O เป็น soft power ให้ดูเป็นเรื่อง
ปกติ

การให้ความหมาย
ซีรีส์วายมีส่วนช่วยให้เกิดการยอมรับและมีทัศนคติ
ที่ดีต่อชายรักชายได้บ้าง
ซีรีส์วายมีส่วนช่วยให้เกิดการยอมรับและมีทัศนคติ
ที่ดีต่อชายรักชายได้บ้าง
ซีรีส์วายมีส่วนช่วยให้เกิดการยอมรับและมีทัศนคติ
ที่ดีต่อชายรักชายได้บ้าง
ซีรีส์วายมีส่วนช่วยให้เกิดการยอมรับและมีทัศนคติ
ที่ดีต่อชายรักชายได้บ้าง

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้ง 15 คน มีความเห็นแตกออกเป็น 2 ฝ่าย สำหรับประเด็นการ
ยอมรับและมีทัศนคติที่ดีต่อชายรักชาย โดยผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน 11 คน ให้ความเห็นว่าซีรีส์วายมี
ส่วนช่วยให้เกิดการยอมรับและมีทัศนคติที่ดีต่อชายรักชายได้บ้าง แต่ก็ยังขึ้นอยู่กับทัศนคติของผู้ชม
เช่นกัน เพราะถ้าผู้ชมที่มีทัศนคติที่ไม่ดีกับกลุ่มชายรักชายมาชม ก็อาจจะยังไม่เปิดใจหรือช่วยให้เข้าใจ
กลุ่มชายรักชายได้มากขึ้น
“คงมีบ้าง มันขึ้นอยู่กับคนดูว่าจะสามารถยอมรับได้มากแค่ไหน ถ้าคนไม่
ชอบก็คงไม่มีอะไรเปลี่ ยนแปลง แต่มัน ไม่ได้ช่วยให้ คนเข้าใจเกย์มากขึ้น
เพราะคนเหล่านั้นยังต้องการเหตุผลที่จะทำการยอมรับและเข้าใจอยู่ดี ซีรีส์
วายมันไม่ค่อยมีเหตุผลของการกระทำมารองรับเท่าไหร่ คุณ A (สัมภาษณ์,
12 พฤศจิกายน 2562)
“มีผล เพราะว่าหลาย ๆ เรื่องก็ทำให้ผู้ชมมองกลุ่มเกย์เปลี่ยนไป เกิดการ
ยอมรั บ ได้ เช่ น เตนิ ว (Kiss Me Again) คื อ เหมื อ นสุ ด ท้ า ยพ่ อ ของเตก็
ยอมรับได้ เหมือนเขาจะ lead ไปในแง่ที่ว่า สังคมเดี๋ยวนี้มันเปิดกว้างขึ้น
นะ เหตุผลของพ่อแม่ที่ accept เรื่องนี้ได้ จริง ๆ ก็เพราะว่า เป็นห่ วงว่า
กลัวลูกจะอยู่ได้มั้ย แค่นั้นเอง แต่ถ้าถามในชีวิตจริง มันก็ไม่ใช่แบบนี้หรอก
การไปจูบกันในสระน้ำนั่นคือหยามที่สุด แต่ในเรื่องมันก็ ต้อง lead ให้จบ
แบบสวย” คุณ D (สัมภาษณ์, 26 พฤศจิกายน 2562)
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“เกิดการยอมรับ แต่เกิดในเฉพาะกลุ่มเกินไป เนื่องจาก กลุ่มคนที่ดูซีรีส์วาย
ส่วนมากจะคือฐานลูกค้าเดิม ๆ แต่ค่านิยมของไทยยังมาจากรุ่นพ่อแม่ ที่
ส่วนมากจะหลีกเลี่ยงการดูซีรีส์ประเภทนี้โดยตรง กูยังไม่กล้ าดูกับที่บ้าน
เลยเถอะ แต่ถ้ามีแทรกเป็นบทในเรื่องทั่วไปในละครชายหญิ ง หรือแบบ
Club Friday จะดูมากกว่า” คุณ H (สัมภาษณ์, 16 พฤศจิกายน 2562)
ขณะที่ผู้ให้ข้อมูลสำคัญอีก 4 คน ระบุว่า ซีรีส์วายไม่ได้ช่วยให้เกิดการยอมรับและมี
ทัศนคติที่ดีต่อชายรักชายมากขึ้น เพราะ ซีรีส์วายไม่ได้สะท้อนให้เห็นหรือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอัต
ลักษณ์ของกลุ่มชายรักชายให้แก่ผู้ชม หรือชูประเด็นที่สังคมตีตรากลุ่มชายรักชาย อีกทั้งการนำเสนอ
เรื่องเพศของตัวละครที่มากจนเกินไปก็สามารถสร้างทัศนคติที่เป็นลบให้แก่กลุ่มชายรักชายได้ด้วย
เช่นกัน และผู้ที่รับชมซีรีส์วายก็เป็นกลุ่มที่ยอมรับอยู่แล้ว
“อันนี้คิดว่า กลาง ๆ อะ ไม่ได้มากหรือน้อย เพราะว่า มันก็จะมีบางคนก็จะ
มองว่ามันเกี่ยวกับเรื่องเซ็กส์มากเกินไปหรือเปล่า ถ้าเกิดเขามองในมุมนั้น
มันก็น่าจะทำให้เขามีภาพลบกับเกย์มากขึ้น แต่ถ้าเขามองในมุมมองที่ว่ามัน
เป็นแค่คนที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเพศอะไรรักกันเฉย ๆ มันก็ทำให้ทัศนคติที่มี
ต่อเกย์ดีขึ้น ก็เลยบอกไม่ถูกกว่ามันดีหรือไม่ดีแค่ไหน” คุณ C (สัมภาษณ์,
28 พฤศจิกายน 2562)
“ก็ไม่ ได้รู้สึ ก ว่า การที่ มี ซีรีส์ ว ายเยอะ ๆ แล้ ว จะทำให้ คนยอมรับ มากขึ้ น
เพราะอย่างที่บอกกลุ่มเป้าหมายมันคนละกุล่ม มันไม่ได้ทำมาเพื่อสะท้อน
ว่าจริง ๆ แล้วเกย์มีชีวิตมุมนี้นะ หรือว่าจริง ๆ เราเป็นแบบนี้นะ การที่เรา
คิดแบบนี้ หรือการถูกตราหน้าเปลี่ยนคู่นอนบ่อย มันไม่ได้ถูกพูดถึงในซี รีส์
อยู่แล้ว แล้วกลุ่มเป้าหมายก็เป็นสาววาย เค้าก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้ มันก็เลย
ไม่ได้ทำให้คนยอมรับชายรักชายมากขึ้น แต่ถ้าคนจะมองไม่ดี มันน่าจะมา
จาก ที่ คิ ด ว่ า ทำไมสื่ อ ถึ ง นำเสนอภาพที่ โ จ๋ ง ครึ่ ม ขนาดนี้ ไ ด้ ” คุ ณ D
(สัมภาษณ์, 26 พฤศจิกายน 2562)

429
“ส่วนตัวคิดว่าไม่ เพราะหลาย ๆ อย่างในซีรีส์ ค่อนข้างเกิดขึ้นได้จริงยาก
อย่างที่บอกว่าค่อนข้างเพ้อฝัน และ happy ends ซึ่งชีวิตจริงไม่ใช่แบบนั้น
ซึ่งคนดูเองก็น่าจะรู้ว่ามันไม่จริง แล้วมันจะเกิดการยอมรับได้ยังไง” คุณ G
(สัมภาษณ์, 30 พฤศจิกายน 2562)
5.4.4 การสร้างซีรีส์วายจำนวนมากในปัจจุบัน
จากการสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-depth Interview) ผู้ ให้ ข้อมู ล สำคัญ จำนวน 15 คน
พบว่า ข้อคิดเห็นที่มีต่อประเด็นการสร้างซีรีส์วายจำนวนมากในปัจจุบัน ได้ดังตารางที่ 5.26 ดังนี้
ตารางที่ 5.28 การให้ความเห็นของผู้ให้ข้อมูลสำคัญในประเด็นการสร้างซีรีส์วายจำนวนมากใน
ปัจจุบัน
ชื่อ
การให้ความเห็น
การให้ความหมาย
ซีรีส์วายจำนวนมากเกิดจากความต้องการของคน
คุณ A มันเป็นเทรนด์ มันดูขายได้
ดู แต่ความนำเสนอให้มีความแตกต่างและไม่จำเจ
ซีรีส์วายจำนวนมากเกิดจากความต้องการของคน
คุณ B ทำกันเยอะเกิน แต่ไม่มีคุณภาพ
ดู แต่ความนำเสนอให้มีความแตกต่างและไม่จำเจ
คุณ C เป็นกระแสสังคม เพราะว่าสาววาย ซีรีส์วายจำนวนมากเกิดจากความต้องการของคน
มีเยอะขึ้น
ดู แต่ความนำเสนอให้มีความแตกต่างและไม่จำเจ
คุณ D การตลาด มีแฟนคลับที่พร้อมเปย์ ซีรีส์วายจำนวนมากเกิดจากความต้องการของคน
มันขายได้
ดู แต่ความนำเสนอให้มีความแตกต่างและไม่จำเจ
คุณ E กลุ่มคนดูต้องการ ถ้าไม่มีคนดู ก็ไม่ ซีรีส์วายจำนวนมากเกิดจากความต้องการของคน
มีคนสร้าง
ดู แต่ความนำเสนอให้มีความแตกต่างและไม่จำเจ
ซีรีส์วายจำนวนมากเกิดจากความต้องการของคน
คุณ F มีมากก็ไม่เป็นไร แต่ควรทำให้มี
คุณภาพ
ดู แต่ความนำเสนอให้มีความแตกต่างและไม่จำเจ
คุณ G อยากให้มีคุณภาพมากกว่าปริมาณ ซีรีส์วายจำนวนมากเกิดจากความต้องการของคน
ดู แต่ความนำเสนอให้มีความแตกต่างและไม่จำเจ
ซีรีส์วายจำนวนมากเกิดจากความต้องการของคน
คุณ H ล้นตลาดไปหมด แต่ก็เบา ๆ
เหมือนกันหมด
ดู แต่ความนำเสนอให้มีความแตกต่างและไม่จำเจ
ซีรีส์วายจำนวนมากเกิดจากความต้องการของคน
คุณ I ก็ดที ำให้คนเข้าถึง และเข้าใจ
เกี่ยวกับความรู้สึกของเกย์มากขึ้น ดู แต่ความนำเสนอให้มีความแตกต่างและไม่จำเจ
ซีรีส์วายจำนวนมากเกิดจากความต้องการของคน
คุณ J ซีรีส์วายมีการเน้นขายฉาก 18+
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ชื่อ
คุณ K
คุณ L
คุณ M
คุณ N
คุณ O

การให้ความเห็น
มากขึ้น ทำให้สร้างค่านิยมเหมารวม
มีเยอะไปตามกลไกตลาด มีคนดูก็มี
คนทำ
ก็ดี มีอะไรให้ดู แต่มันก็เยอะเพราะ
มีคนอยากดู
ควรนำเสนออะไรที่แปลกใหม่ ไม่ใช่
มีเยอะแต่นำเสนอเหมือนเดิมหมด
มันน่าเบื่อ มีแต่ประเด็นซ้ำซาก

การให้ความหมาย
ดู แต่ความนำเสนอให้มีความแตกต่างและไม่จำเจ
ซีรีส์วายจำนวนมากเกิดจากความต้องการของคน
ดู แต่ความนำเสนอให้มีความแตกต่างและไม่จำเจ
ซีรีส์วายจำนวนมากเกิดจากความต้องการของคน
ดู แต่ความนำเสนอให้มีความแตกต่างและไม่จำเจ
ซีรีส์วายจำนวนมากเกิดจากความต้องการของคน
ดู แต่ความนำเสนอให้มีความแตกต่างและไม่จำเจ
ซีรีส์วายจำนวนมากเกิดจากความต้องการของคน
ดู แต่ความนำเสนอให้มีความแตกต่างและไม่จำเจ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ช่วยทำให้
ซีรีส์วายจำนวนมากเกิดจากความต้องการของคน
วงการเกิดดาราหน้าใหม่ ๆ เกิดการ ดู แต่ความนำเสนอให้มีความแตกต่างและไม่จำเจ
จ้างงาน

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน 15 คน ให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับ การสร้างซีรีส์
วายและตัวละครชายรักชายจำนวนมากในปัจจุบัน โดยระบุว่าเกิดจากการที่ค่ายและผู้จัดเล็งเห็นว่ามี
กลุ่มคนที่ต้องการชมซีรีส์วายเป็นจำนวนมาก และสามารถต่อยอดหารายได้จากกลุ่มแฟนคลับได้ ทำ
ให้เกิดการสร้างซีรีส์วายจำนวนมาก แต่ในขณะเดียวเนื้อหาของซีรีส์วายแทบทุกเรื่องมีความใกล้เคียง
กัน แทบไม่มีความแตกต่าง เปลี่ยนแค่นักแสดง ดังนั้นผู้จัดก็ควรที่จะเลือกนิยายที่มาทำให้ มีความ
แตกต่ า งกั น ออกไป ควบคุ ม งานออกมาให้ มี คุ ณ ภาพ และลดการสร้ า งภาพเหมารวม แต่ ใ น
ขณะเดียวกันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าซีรีส์วายได้ก่อให้เกิดการจ้างงาน และชัดจูงนักแสดงหน้าใหม่เข้าสู่วงการ
บันเทิงไทย
“มันเป็นเทรนด์อะนะ มันดูขายได้ นี่ว่ามันเริิ่มจากที่ GMMTV ทำโซตัสแล้ว
มันเปรี้ยงอะ คนอื่นเลยทำตาม ๆ กันมา เห็นได้จากช่วงนั้นนิยายวายคือ
หนุ่ มวิศวะทั้งชั้น แล้ วตอนนี้ก็มีห ลายเรื่องถู กเอามาทำซีรีส์ แล้ ว ” คุณ A
(สัมภาษณ์, 12 พฤศจิกายน 2562)
“คิดว่ามันเป็นกระแสสังคมด้วยแหละ เพราะว่าสาววายมันเยอะขึ้น มันไม่
ขายเกย์อย่างเดียว มันมีกลุ่มผู้หญิงที่ชอบผู้ชายรักกัน ก็เลยทำให้มันขายได้
พอขายได้ มันก็เลยทำให้คนคิดหรือผลิตออกมาเยอะขึ้น จนบางทีคนทั่ วไป
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ก็ อ าจจะมองว่ า มั น เยอะเกิ น ไปหรื อ เปล่ า ” คุ ณ C (สั ม ภาษณ์ , 28
พฤศจิกายน 2562)
“ถ้ามองในแง่บวก มันดีนะที่มีสื่อแบบนี้ออกมาเยอะ แต่สำหรับฉัน คนที่
เป็นโปรดิวเซอร์หรือนายทุนควรเลือกพล็อต ไม่ใช่เลือกเส้นเลือกเดิม แค่
เปลี่ย นคนเล่ น บทก็ซ้ำ ๆ ปาฏิห าริย์ก็ส อดแทรกเหมือนเดิม เหมือนกูดู
Love Sick เวอร์ชั่นอื่น แล้วด้วยความที่กูไม่ได้ดูแค่ซีรีส์วายในไทยอะ แล้ว
กูชอบไปตามดูรีแอคของคนอื่น แล้วพบว่า target ของคนที่ดูซีรีส์วายไทย
เป็นคนผิวสีเยอะมาก กูรูสึกแบบมันเป็นช่องทางหนึ่ง เพราะคนผิวสีอยู่ใน
ประเทศที่ LGBT ผิดกฎหมาย” คุณ M (สัมภาษณ์, 24 พฤศจิกายน 2562)
“ก็ดี ขับเคลื่อนเศรษฐกิจค่ะ ช่วยทำให้วงการเกิดดาราหน้าใหม่ ๆ เกิดการ
จ้างงาน คือการสร้างละครหรืออะไรสักอย่าง มันเป็นงานมนุษย์ทำ hand
made อะ มั น ต้ อ งมี ก ารจ้ า งงาน ไม่ ใ ช่ ธ รรมชาติ มั น ช่ ว ยขั บ เคลื่ อ น
เศรษฐกิจ ถึงงานมันจะดีไม่ดียังไง อย่างน้อยมันก็ยังมีคนถูกจ้างในงานนั้น
ไม่ได้มองว่าเป็นไง ผู้หญิง ผู้ชาย เกย์อะไร ก็มีการจ้างงานเกิดขึ้น ลูกเด็ก
เล็กแดงได้มาทำงาน” คุณ O (สัมภาษณ์, 22 พฤศจิกายน 2562)
5.4.5 ประเด็นที่ซีรีส์วายควรจะนำเสนอ
ผู้ให้ ข้อมูล สำคัญจำนวน 15 คน ได้เสนอแนะประเด็นที่ซีรีส์ว ายควรจะนำเสนอไว้
หลายหลายประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
ตารางที่ 5.29 ประเด็นที่ผู้ให้ข้อมูลสำคัญเสนอแนะให้ซีรีส์วายนำเสนอ
ชื่อ
ประเด็นที่อยากให้นำเสนอ
คุณ A
การถูกตัดสิน การไม่ยอมรับจากคนในสังคม กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ทางเพศ
คุณ B
การยอมรับจากคนในครอบครัว และวัยอื่น
คุณ C
การดำเนินชีวิตของวัยทำงาน
คุณ D
ความสมเหตุสมผลของเรื่อง
คุณ E
ไม่มี เพราะดูเพื่อความบันเทิง
คุณ F
ความเป็นมนุษย์
คุณ G
ชีวิตที่ครอบครัวและสังคมไม่ยอมรับ
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ชื่อ
คุณ H
คุณ I
คุณ J
คุณ K
คุณ L
คุณ M
คุณ N
คุณ O

ประเด็นที่อยากให้นำเสนอ
ความหลากหลายทางเพศ การเผชิญกับความไม่เท่าเทียม
กระบวนการยอมรับตนเองและการยอมรับจากครอบครัว
การยอมรับจากครอบครัว
การยอมรับจากคนในครอบครัวและสาธารณชน แบบที่เป็นเหตุเป็นผล
การป้องกันและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
การรับเลี้ยงลูกบุญธรรม หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เกย์ เพิ่มความสมเหตุสมผล
การมีสิทธิ์มีเสียงของเกย์ในสังคม
เรื่องในโรงเรียน และปัญหาทางการศึกษาที่ถูกมองข้ามไป

จากตารางที่ 5.29 จะเห็นได้ว่านอกจากที่ผู้ให้ข้อมูลสำคัญจะต้องการให้ผู้สร้างซีรีส์
คำนึงถึงเรื่องความสมเหตุสมผล การสร้างมิติให้ตัวละครในซีรีส์วายแล้ว ประเด็นส่วนใหญ่ที่อยากให้
ถูกพูดถึงในซีรีส์วายนี้จะเป็นเรื่องประเด็นทางสังคมที่จริงจัง และมีพื้นฐานจากสิ่งที่กลุ่มชายรักชาย
เผชิญอยู่ โดยสามารถจำแนกออกมาได้ดังนี้
1) การยอมรั บ ของคนในสังคม ผู้ ให้ ข้อมูล สำคัญ จำนวน 5 คน ระบุ ว่า
ต้องการเห็นเรื่องของการยอมรับของคนในสังคม ซึ่งควรจะนำเสนอชีวิตทั้ง 2 ด้าน คือ การยอมรับ
ของคนในครอบครัวอย่างมีที่มาที่ไป ให้เวลา และให้ความสำคัญ และขณะเดียวกันก็สร้างภาพของคน
ในสังคมที่ไม่มีการยอมรับกลุ่มชายรักชายให้ชัดเจน เพราะทุกวันนี้ทุกตัวละครในซีรีส์วายได้รับการ
ยอมรับจากคนรอบข้างทั้งสิ้น รวมไปถึงควรให้ความสำคัญกับกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ทางเพศของ
กลุ่มชายรักชาย ตั้งแต่ ภาวะสับสนในตนเอง การยอมรับตนเอง และการเปิดเผยตนเอง ให้มีความ
ชัดเจนมากขึ้น
“อยากเห็นเรื่อง Social Judgement อะ มีแบบคนไม่ยอมรับ ไม่สนับสนุน
เกย์บ้าง แล้วก็อยากให้ความสำคัญกับกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ทางเพศ
ภาวะสับสน การยอมรับ มากกว่านี้” คุณ A (สัมภาษณ์ , 12 พฤศจิกายน
2562)
“อยากเห็นประเด็นการยอมรับจากครอบครัวทั้งสองฝ่าย ที่มันตรงกับความ
เป็นจริง คือตอนนี้ หลายเรื่องมีปมขัดแย้งเรื่องพ่อแม่ไม่ยอมรับก็จริง แต่มัน
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ไม่ละเอียด บางเรื่องคือเหมือนยัดมาใส่เฉย ๆ ไม่ได้ใส่ใจ แล้วตอนจบก็ไป
ยอมรับกันแบบงง ๆ” คุณ B (สัมภาษณ์, 26 พฤศจิกายน 2562)
“การถูกครอบครัวหรือเพื่อฝูง rejected และการต้องรักและพยุงตัวเองให้
เดินต่อไป เพราะนั้นคือความจริงที่หลายคนพบเจอ ไม่ใช่เหมือนในละคร”
คุณ G (สัมภาษณ์, 30 พฤศจิกายน 2562)
“เพิ่มการยอมรับจากครอบครัวหน่อย ส่วนใหญ่มันอยู่แค่วงเพื่อน ขยายไป
เล่นเรื่องของครอบครัวหน่อย แต่เหมือนเชงเม้งจะมีปะ เออ ก็ดี แต่มีเยอะ
ๆ educate คนก็ดี” คุณ J (สัมภาษณ์, 16 พฤศจิกายน 2562)
2) ความเป็นจริงของชีวิตและช่วงวัยทำงาน ซีรีส์วายในปัจจุบันล้วนนำเสนอแต่
ภาพจินตนาการ ชีวิตในอุดมคติของวัยเรียน ผู้ให้ ข้อมูลสำคัญจึงอยากที่จะเห็นความเป็นมนุษย์ที่
สามารถพบเห็นได้ในชีวิตจริง ความสมจริง ความสมเหตุสมผล การสร้างมิติตัวละครและที่มาที่ไปของ
ตัว ละครให้ ม ากกว่านี้ ขณะเดี ย วกั น ก็อ ยากให้ น ำเสนอเรื่องราวของกลุ่ ม คนวัย ทำงาน เนื่ อ งจาก
ลักษณะช่วงวัยที่เปลี่ยนไป ก็ทำให้การดำเนินเรื่องแตกต่างออกไปเช่นกัน นอกจากนี้วัยทำงานยังเป็น
วัยที่เผชิญโลกกว้าง มีปัญ หาเข้ามาในชีวิตทั้งเรื่องงาน ความรัก หรือการสร้างอนาคต จึงสามารถ
นำมาสร้างเรื่องได้หลายหลาก หรือในขณะเดียวกันถ้ายังต้องการนำเสนอเรื่ องราวของวัยเรียน ก็ควร
จะตีแผ่ปัญหาที่เกิดขึ้นรั้วโรงเรียน ภาวะเครียดของนักเรียน ปัญหาของระบบการศึกษาไทย ก็จะทำ
ให้ซีรีส์วายมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
“คาดหวังให้ไม่เกี่ยวกับเรื่องเพศ ให้มันมีความสมเหตุสมผลกว่านี้ เพราะว่า
ตัวละครมันดูจับ ต้องไม่ได้ มีความกลมกว่านี้ หรือ ว่าแม้ กระทั่ง ในเรื่อ ง
ความรักก็ตาม ทุกวันนี้คือขายฟิน มีฉากจูบกัน กอดกัน ก็พอ ก็ขายได้แล้ว
มาทำเป็นซีรีส์ได้แล้ว เพราะพระนายมีเคมี มันอาจจะเป็นซีรีส์ที่เพ้อฝันอยู่ก็
ได้ แต่ขอแค่แบบมีมิติของตัวละครมากกว่านี้ หรือมีความหลากหลาย มี
เหตุมีผล หรือมีที่มาที่ไปหน่อย ไม่ใช่ว่าแบบ อยู่ ๆ จะมาให้อยู่วิศวะ ฉันจะ
ให้เป็นแบบนั้นแบบนี้ แล้วเหตุผลของการเป็นอยู่ หรือแสดงให้เห็นวิถีชีวิต
หน่อย” คุณ D (สัมภาษณ์, 26 พฤศจิกายน 2562)

434
“ความเป็นมนุษย์ที่ไม่แตกต่างกับคนที่มีรสนิยมแบบอื่น ๆ ทุกวันนี้มันดู
เลื่อนลอยมาจากจินตนาการของผู้แต่ง” คุณ F (สัมภาษณ์, 30 พฤศจิกายน
2562)
“อยากให้มีเรื่องของวัยอื่นบ้าง เพราะถ้าวัยเปลี่ยน ทุกอย่างมันจะเปลี่ยน
ตามได้หมดเลย แล้วมันจะมีปัญหาอื่น ๆ อุปสรรคอื่น ๆ ที่จะตามมา เช่น
เรื่องของเวลา ระยะทาง ความเครียดจากงาน อาจจะส่งผลถึงความรักได้
บ้าง” คุณ B (สัมภาษณ์, 26 พฤศจิกายน 2562)
“อยากเห็นกลุ่มเกย์ที่เป็นวัยทำงานมากกว่านี้ เพราะมันก็มีแต่วัยนักเรียน
อยากรู้ว่าคนวัยทำงาน พอเขาเป็นเพศที่สาม เขาจะมีเวลาไปหาแฟนยังไง
เพราะลักษณะชีวิตมันจะต่างจากตอนเป็นนักเรียน มีความรู้สึกว่าในมหาลัย
มัธยม ปัจจัยเรื่องเวลามันยังมีมากอยู่ไง มันก็เลยเหมือนกับว่าสร้างเป็นฉาก
ทำโน่นนี่นั่นได้มากกว่า แต่ถ้าเกิดเป็นวัยทำงานที่มีปัจจัยเป็นสังคม เค้าว่า
โซตัสภาค 2 ก็ยังไม่ค่อยชัดขนาดนั้น อยากให้มันมีการทำงานกับสังคมที่มัน
กว้างขึ้นมากกว่านี้” คุณ C (สัมภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 2562)
“ประเด็นเรื่องโรงเรียน มันมีปัญหาที่ถูกมองข้ามไปจริง ๆ ถ้าอยากจะเล่น
แต่เด็กวัยเรียน ก็เล่นประเด็นลึก ๆ ไปเลย ทำการบ้านมาดี ๆ เรื่องครู เรื่อง
อาจารย์ หรือเรื่องการเข้าไม่ถึ งต่าง ๆ เพราะสังเกตดิ มันก็มีแต่เมืองใหญ่
อย่ างเด็ก สกลนคร ไม่ เห็ น มีใครเอามาทำเลย เขาอาจจะแซ่ บ กว่าที่ เด็ ก
กรุ ง เทพเป็ น ด้ ว ยซ้ ำ อาจจะมั น กว่ า ด้ ว ย ให้ มั น หลากหลาย ” คุ ณ O
(สัมภาษณ์, 22 พฤศจิกายน 2562)
3) ปัญหาทางสังคมของกลุ่มชายรักชาย ผู้ให้ข้อมูลสำคัญระบุว่าซีรีส์วายสามารถ
เป็นกระบอกเสียงหนึ่งให้แก่กลุ่มชายรักชายได้ด้วยการนำเสนอสิ่งที่กลุ่มชายรักชายพยายามเรียกร้อง
ขับ เคลื่ อน รณรงค์และให้ ความรู้แก่ทั้งกลุ่ มชายรักชายเองและผู้ ช มทั่วไปให้ ได้รับทราบถึงปัญ หา
เหล่านี้ ได้แก่ การมีสิทธิ์มีเสียงของกลุ่มชายรักชายในสังคมไทย การรับเลี้ยงบุญธรรม ตลอดจนการ
ป้องกันและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
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“ซีรีส์วายมันอยู่ในพื้นที่ที่แฟนตาซีมาก ๆ อยากให้เพิ่มความเป็นจริง ลอง
adopt เด็กมั้ย ไม่ต้องถึงขนาด fathers ก็ได้ หรือสิ่ งที่ เป็นประโยชน์ต่ อ
LGBT จริง ๆ แล้วเอาไปใช้ประโยชน์ อยากให้มันดึง ๆ ลงมาหน่อย แล้ว
เกี่ยวกับ คนอะ ตอนนี้มันลอย ๆ ดูเสร็จปุ๊บ โอเคจบ แล้วมันได้อะไรอะ”
คุณ M (สัมภาษณ์, 24 พฤศจิกายน 2562)
“ประเด็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อยากให้ผู้จัดช่วยเป็นกระบอกเสียงใน
ส่วนนี้นิดนึง อย่างบังเอิญรักก็ให้ข้อมูลผิดอยู่ ให้เอาโลชั่นไปใช้แทนเจล ก็
งงไปหมด” คุณ L (สัมภาษณ์, 25 พฤศจิกายน 2562)
“เกย์ไทยเองก็ดูไม่ค่อย proud กับความเป็นเกย์เท่าไหร่ ไม่เหมือนกับฝรั่ง
ที่เค้าต้องต่อสู้อะไรมาเยอะ เพื่อให้ตัวเองได้สิทธิ์เหมือนกับคนทั่วไป จนเรา
เองไม่รู้สึกว่าเราขาดอะไร ทั้ง ๆ ที่จริงแล้ว การมีสิทธิ์มีเสียงของกลุ่มชาย
รักชายในสังคมไทยมันก็น้อยมากนะ อย่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิต การแต่งงาน หรือ
แม้แต่คำนำหน้าชื่อ เพราะฉะนั้นซีีรีส์วายมันก็สามารถนำเรื่องพวกนี้มาพูด
ควบคู่กันไปกับความจิ้น ความฟิน อะไรยังได้อยู่ ดูอย่าง POSE Glee อะไร
พวกนั้น” คุณ N (สัมภาษณ์, 5 ธันวาคม 2562)

ภาพที่ 5.8 ซีรีส์ Glee
แหล่งที่มา: Glee, 2010
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ภาพที่ 5.9 ซีรีส์ POSE
แหล่งที่มา: POSE, 2018

5.5 การเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลจากการวิเคราะห์ตัวละครชายรักชายและการให้
ความเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่มีต่อตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย
เมื่อนำเอาข้อมูลจากการวิเคราะห์ตัวละครชายรักชายมาเปรียบเที ยบกับการให้ความเห็นของ
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่มีต่อตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย ทั้งลักษณะส่วนบุคคลของตัวละครชายรัก
ชาย พฤติกรรมการแสดงออกของตัวละครชายรักชาย และคุณลักษณะทางจิตวิทยาของตัวละครชาย
รักชายในซีรีส์วาย พบว่ามีทั้งส่วนที่เห็นไปในทิศทางเดียวกัน และ ตีความแตกต่างกันออกไป ดังนี้
5.5.1 ลักษณะส่วนบุคคลของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย
จากความเห็นของผู้ให้ข้อมูลสำคัญและข้อมูลจากการวิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคลของ
ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายทั้ง 7 ประเด็น อันประกอบด้วย 1) อายุ 2) อาชีพ 3) ระดับฐานะทาง
สังคมทางสังคม 4) ที่พักอาศัยและภูมิลำเนา 5) ลักษณะทางกายภาพ รูปร่างหน้าตา 6) บทบาททาง
เพศและรสนิยมทางเพศ 7) การแต่งกาย โดยสามารถนำมาเปรียบลงในตารางได้ดังนี้
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ตารางที่ 5.30 เปรียบเทียบการให้ความเห็นของผู้ให้ข้อมูลสำคัญและการวิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคล
ของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย
ลักษณะส่วนบุคคล
ภาพรวมของตัวละคร
การให้ความเห็นของผู้ให้
ของตัวละคร
ข้อมูลสำคัญ
1) อายุ
อายุ 16 – 24 ปี
วัยนักเรียน นักศึกษา
2) อาชีพ
นักเรียนระดั บ ชั้นมั ธ ยมศึก ษา นักเรียนนักศึกษา
ตอนปลาย นักศึกษา
3) ระดับฐานะทางสังคมทางสังคม ระดับปานกลางจนถึงระดับสูง ฐานะปานกลางไปถึงฐานะดี
4) ที่พักอาศัยและภูมิลำเนา
กรุงเทพมหานคร
ในเมือง กรุงเทพมหานคร
5) ลั ก ษณะทางกายภาพ รู ป ร่ า ง รูปร่างหน้าตาอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ หน้าตาดี
หน้าตา
ระดับความสูงและสีผิวมีความ
แตกต่างกันออกไป
6) บทบาททางเพศและรสนิยมทาง ถู ก กำหนดมาอย่ า งตายตั ว ให้ บ ท บ าท ท างเพ ศ มี ค ว าม
เพศ
เป็ น รุ ก แ ล ะ รั บ ขึ้ น อ ยู่ กั บ ตายตัว มีแค่รุกกับรับ
ลั ก ษณ ะตายตั ว ตามรู ป ร่ า ง
ลักษณะนิสัยตัวละคร
7) การแต่งกาย
แต่งกายเหมือนวัยรุ่นทั่ว ๆ ไป แต่งกายเหมือนผู้ชายทั่วไป
แต่ มี ค วามหลากหลายตาม
รสนิ ยมข องตั วล ะคร แล ะ
บุคลิกภาพ
จากตารางจะเห็นได้ว่า ทั้งการวิเคราะห์ตัวละครและความเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
สำคัญ เห็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด 7 ประเด็น อันประกอบไปด้วย 1) อายุ 2) อาชีพ 3) ระดับ
ฐานะทางสังคม 4) ที่พักอาศัยและภูมิลำเนา 5) ลักษณะทางกายภาพ รูปร่างหน้าตา 6) บทบาททาง
เพศและรสนิยมทางเพศ และ 7) การแต่งกาย
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5.5.2 พฤติกรรมการแสดงออกของตัวละครชายรักชาย
จากความเห็ น ของผู้ ให้ ข้ อ มู ล สำคั ญ และข้ อ มู ล จากการวิ เคราะห์ พ ฤติ ก รรมการ
แสดงออกของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายทั้ง 5 ประเด็น อันประกอบด้วย 1) ลักษณะการพูด 2)
การแสดงอารมณ์ 3) นิสัยส่วนตัว 4) รูปแบบการดำเนินชีวิต 5) การแสดงออกในฐานะคนรักในพื้นที่
ต่าง ๆ ในพื้นที่ต่าง ๆ โดยสามารถนำมาเปรียบลงในตารางได้ดังนี้
ตารางที่ 5.31 เปรียบเทียบการให้ความเห็นของผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่และการวิเคราะห์พฤติกรรมการ
แสดงออกของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย
พฤติกรรมการแสดงออกของ
ภาพรวมของตัวละคร
การให้ความเห็นของผู้ให้
ตัวละคร
ข้อมูลสำคัญ
1) ลักษณะการพูด
โดยรวมมี ก ารใช้ ค ำหยาบกั บ คน มี การสร้างความเป็ น ชายให้
ใกล้ ชิ ด ขณะเดี ย วกั น ก็ มี ค วาม ตัวละครชายรักชาย ทำให้ไม่
สุภาพ รู้กาละเทศะ แต่สำหรับใน ตรงกับความเป็นจริง
ตัว ละครนายเอกบางตั ว มี การใช้
คำศัพท์เฉพาะ และมีลักษณะการ
พูดที่แตกต่างออกไป
2) การแสดงอารมณ์
มีทั้ งแสดงออกทางอารมณ์ อ ย่ าง ตั ว ละครชายรั ก ชายมี ก าร
ชัดเจน และเก็บความรู้สึก ขึ้นอยู่ แสดงอารมณ์ครบทุกอารมณ์
กับลักษณะนิสัย
เหมือนคนทั่วไป
3) นิสัยส่วนตัว
มีนิสัยที่หลากหลายทั้งด้านดีและ ตั ว ละครชายรั ก ชายในซี รี ส์
ด้านไม่ดี
วายมีนิ สัยส่ ว นตัว บางส่ ว นที่
ไม่ตรงกับความเป็นจริง
4) รูปแบบการดำเนินชีวิต
มี ค วามห ลากหลายขึ้ น อ ยู่ กั บ ตั ว ละครชายรั ก ชายในซี รี ส์
ลักษณะนิสัยและรูปร่าง
วายมีรูปแบบการดำเนินชีวิต
ที่เหมือนคนปกติทั่วไป
5.1) การแสดงออกในฐานะคน มีการแสดงออกอย่างเต็มที่ ตั้งแต่ ตั ว ละครชายรั ก ชายมี ก าร
รักในพื้นที่ต่าง ๆในพื้นที่ส่วนตัว การกอด จู บ เล้ า โลม และมี แสดงออกถึงความรักในพื้นที่
เพศสัมพันธ์
ส่ ว นตั ว อย่ า งเต็ ม รู ป แบบไม่
แตกต่างจากในชีวิตจริง
5.2) การแสดงออกในฐานะคน มี ก ารแสดงออกในระดั บ ที่ น้ อ ย ตั ว ละครชายรั ก ชายมี ก าร
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พฤติกรรมการแสดงออกของ
ภาพรวมของตัวละคร
การให้ความเห็นของผู้ให้
ตัวละคร
ข้อมูลสำคัญ
รั ก ในพื้ น ที่ ต่ า ง ๆในพื้ น ที่ กึ่ ง กว่าในพื้นที่สาธารณะ คือไม่มีการ แสดงออกถึงความรักในพื้นที่
สาธารณะ
มีเพศสัมพันธ์
กึ่ ง สาธารณะน้ อ ยกว่ า พื้ น ที่
ส่วนตัว ซึ่งตรงกับความจริง
5.3) การแสดงออกในฐานะคน มีการแสดงออกในระดับปกติ แต่ ตั ว ละครชายรั ก ชายมี ก าร
รั ก ใน พื้ น ที่ ต่ า ง ๆ ใน พื้ น ที่ สำหรั บ ในพื้ น ที่ ส าธารณะที่ ตั ว แสดงออกถึงความรักในพื้นที่
สาธารณะ
ละครชายรั ก ชายคิ ด ว่ า มี ค วาม สาธารณะน้ อ ยที่ สุ ด ซึ่ งตรง
ปลอดภั ย และพ้ น จากสายตา กับความเป็นจริง
บุ ค คลอื่ น จะมี ก ารแสดงออก
เช่นเดียวกับพื้นที่กึ่งสาธารณะ
จากข้อมู ล ในตารางสามารถได้ข้อสรุป การเปรียบเที ยบความเห็ น ของผู้ ให้ ข้อมู ล
สำคัญและการวิเคราะห์พฤติกรรมการแสดงออกของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย ทั้งในส่วนที่มี
ความสอดคล้องกัน และไม่สอดคล้องกันได้ดังนี้
1. ประเด็ น ที่ ค วามเห็ น ของกลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล สำคั ญ สอดคล้ อ งกั บ การ
วิเคราะห์ตัวละครชายรักชาย มี 4 ประเด็น ประกอบไปด้วยการแสดงออกทางอารมณ์ รูปแบบการ
ดำเนินชีวิต การแสดงออกในฐานะคนรักในพื้นที่ต่าง ๆทั้งในพื้นที่ส่วนตัว พื้นที่กึ่งสาธารณะ และพื้นที่
สาธารณะ เนื่องจากซีรีส์วายได้นำเสนอในประเด็นเหล่านี้ออกมาได้เหมือนกับในชีวิตจริ งของกลุ่มชาย
รักชาย อีกทั้งเป็นการแสดงให้เห็นว่ากลุ่มชายรักชายก็ไม่ได้มีความแตกต่างจากคนทั่วไป
2. ประเด็น ที่ค วามเห็น ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ไม่สอดคล้องกับ การ
วิเคราะห์ตัวละครชายรักชาย มีด้วยกัน 2 ประเด็น คือ ลักษณะการพูด และนิสัยส่วนตัว โดยผลการ
วิเคราะห์พบว่า ทั้ง 2 ประเด็นไม่ได้นำเสนอออกมาในลักษณะเหนือจริง ยังอยู่ในเกณฑ์ของคนปกติ
ทั่วไป แต่การให้ความเห็นของผู้ให้ข้อมูลสำคัญมองว่าซีรีส์วายนำเสนอทั้ง 2 ประเด็นนี้ นำเอาลักษณะ
ความเป็นชายมาครอบเอาไว้ ด้วยการให้ตัวละครพูดด้วยคำหยาบคาย หรือมีนิสัยที่มีความเป็นชายสูง
ให้แก่พระเอก และผลักนิสัยอ่อนโยน เรียบร้อยให้นายเอก จนทำให้บางส่วนไม่ตรงกับความเป็นจริง
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5.5.3 คุณลักษณะทางจิตวิทยาของตัวละคร
จากความเห็ น ของผู้ ให้ ข้ อ มู ล สำคั ญ และข้ อ มู ล จากการวิเคราะห์ คุ ณ ลั ก ษณะทาง
จิตวิทยาของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายทั้ง 6 ประเด็น อันประกอบด้วย 1) ภูมิหลังตัวละคร 2)
สาเหตุของการเป็นกลุ่มชายรักชาย 3) ความสับสนและความทุกข์จากการเป็นกลุ่มชายรักชาย 4) การ
ยอมรับตนเอง 5) การเปิดเผยตนเอง 6) ความคาดหวังในชีวิตและจุดจบของตัวละคร โดยสามารถ
นำมาเปรียบลงในตารางได้ดังนี้
ตารางที่ 5.32 เปรียบเทียบการให้ความเห็นของผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่และการวิเคราะห์คุณลักษณะทาง
จิตวิทยาของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย
คุณลักษณะทางจิตวิทยาของ
ภาพรวมของตัวละคร
การให้ความเห็นของผู้ให้ข้อมูล
ตัวละคร
สำคัญ
1) ภูมิหลังตัวละคร
ครอบครั ว ความเชื่ อ และ ไม่ มี ก ารสร้ า งภู มิ ห ลั ง ตั ว ละคร
ศาสนาล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผล ให้แก่ตัวละครชายรักชาย
ต่อการยอมรับและทัศนคติที่
มี ต่ อ กลุ่ ม ชายรั ก ชายของตั ว
ละครชายรักชาย
2) สาเหตุของการเป็นกลุ่มชาย มีด้ ว ยกั น หลากหลายสาเหตุ สาเหตุ ก ารเป็ น เกย์ ข องตั ว ละคร
รักชาย
ทั้ ง จ า ก ก า ร เลี้ ย ง ดู ข อ ง ชายรั ก ชายในซี รี ส์ ว ายมี ด้ ว ยกั น
ครอบครัว การอยู่ใกล้ ชิดกับ หลายสาเหตุ เหมือนกับชีวิตจริง
เพศเดียวกัน และเกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ
3) ความสั บ สนและความทุ ก ข์ ความสั บ สนมั ก เกิ ด ขึ้ น จาก ตั ว ละครชายรั ก ชายเผชิ ญ กั บ
จากการเป็นกลุ่มชายรักชาย
การที่ ไ ม่ มั่ น ใจในความรู้ สึ ก ความสั บ สนและความทุ ก ข์ เป็ น
ของตนที่ มี ต่ อ ผู้ ช ายอี ก คน ของตนเอง ไม่แตกต่างชีวิตจริง
ส่ ว นความทุ ก ข์ นั้ น มี ด้ ว ยกั น
หลากหลายรูปแบบ
4) การยอมรับตนเอง
ขั้ น ตอนการยอมรั บ ตนเอง การยอมรับตนเองของตัวละครใน
จะเกิิดขึ้นเฉพาะกับตัวละครที่ ซีรีส์วายไม่ตรงกับความเป็นจริง
มีความสับสนเท่านั้น ส่วนตัว
ละครที่ ยอมรับว่าตนเองเป็ น
กลุ่ ม ชายรั ก ชายตั้ งแต่ ต้ น จะ
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คุณลักษณะทางจิตวิทยาของ
ตัวละคร

ภาพรวมของตัวละคร

ถูกข้ามในขั้นตอนนี้
5) การเปิดเผยตนเอง
ตั ว ละครสามารถเปิ ดเผย
ตนเองว่าเป็นกลุ่มชายรักชาย
แ ล ะ ทุ ก ค น ที่ เปิ ด ตั ว ด้ ว ย
สามารถยอมรับได้
6) ความคาดหวังในชีวิตและจุด ตั ว ละครชายรั ก ชายในซี รี ส์
จบของตัวละคร
วายมีจุดจบแบบสุขนาฏกรรม
ทุกเรื่องสุขสมหวัง

การให้ความเห็นของผู้ให้ข้อมูล
สำคัญ
ตัวละครชายรักชายมีการเปิดตัว
กับคนรอบข้างและทุกคนสามารถ
ยอมรับได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ความเกิน
จริง
ตัวละครชายรักชายในซีรีส์ วายมี
จุ ด จบแบบสุ ข นาฏกรรม โดย
อาจจะไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ชี วิ ต จริ ง
เท่าที่ควร

จากข้อมู ล ในตารางสามารถได้ข้อสรุป การเปรียบเที ยบความเห็ น ของผู้ ให้ ข้อมู ล
สำคัญและการวิเคราะห์คุณลักษณะทางจิตวิทยาของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย ทั้งในส่วนที่มี
ความสอดคล้องกัน และไม่สอดคล้องกัน ได้ดังนี้
1. ประเด็ น ที่ ค วามเห็ น ของกลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล สำคั ญ สอดคล้ อ งกั บ การ
วิเคราะห์ตัวละครชายรักชาย ประกอบไปด้วย 4 ประเด็น คือ สาเหตุของการเป็นกลุ่มชายรักชาย
ความสับสนและความทุกข์จากการเป็นกลุ่มชายรักชาย การเปิดเผยตนเอง ความคาดหวังในชีวิตและ
จุดจบของตัวละคร
สำหรับสาเหตุของการเป็นกลุ่มชายรักชาย ความสับสนและความทุกข์จาก
การเป็นกลุ่มชายรักชายนั้นมีความสอดคล้องกัน ในแง่ที่สามารถเกิดขึ้นได้จากหลากหลายปัจจัย โดย
ที่แต่ละตัวละครจะเผชิญกับปัญหาที่แตกต่างกัน
ขณะที่การเปิดเผยตนเอง ความคาดหวังในชีวิตและจุดจบของตัวละครนั้น
ผลการวิเคราะห์และข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญระบุไปในทิศทางเดียวกันว่าสามารถเปิดตัวได้กับทุก
คน และไม่มีการต่อต้าน เป็นที่ยอมรับในหมู่คนรอบข้าง ซึ่งนำไปสู่ตอนจบที่เป็นสุขนาฏกรรม
2. ประเด็น ที่ค วามเห็น ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ไม่สอดคล้องกับ การ
วิเคราะห์ ตั วละครชายรักชาย มี ด้วยกัน 2 ประเด็น ประกอบไปด้วยภูมิ ห ลั งตั วละคร และ การ
ยอมรับตนเอง โดยความเห็นของผู้ให้ข้อมูลสำคัญนั้นระบุว่า ซีรีส์วายไม่มีการสร้างภูมิหลังตัวละครที่มี
ความแข็งแรงพอที่จะเป็นข้อมูลให้เข้าใจการกระทำของตัวละคร และให้ความสำคัญกับการยอมรับ
ตนเองที่น้อยจนเกินไป ส่วนผลการวิเคราะห์ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายยังพอมีการพบการสร้าง
ภูมิหลังตัวละคร และการยอมรับตนเองอยู่บ้าง

บทที่ 6
สรุปผล และการอภิปราย
การศึกษาเรื่อง “การประกอบสร้างตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อ 1) ศึกษาการประกอบสร้างตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย 2) เพื่อศึกษาคุณลักษณะของตัวละคร
ชายรักชายในซีรีส์วาย 3) เพื่อศึกษาถึงความเห็นของผู้ชมที่เป็นกลุ่มชายรั กชายที่มีต่อตัวละครชายรัก
ชายที่ปรากฏในซีรีส์วาย
ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการศึกษา โดยจำแนกการ
วิเคราะห์เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นการวิเคราะห์จากตัวบทและตัวละครของซีรีส์วาย เพื่อค้นหาว่า
ตัวตนของตัวละครชายรักชายถูกประกอบสร้างมาในลักษณะใด จากซีรีส์วายที่ออกอากาศในระหว่าง
ปี พ.ศ. 2557 – 2562 จำนวน 10 เรื่อง และอีกส่วน เป็นการศึกษาถึงความเห็นจากผู้ชมกลุ่มชายรัก
ชายทั้ งสิ้ น 23 คน ที่ มี ต่ อ ตั ว ตนของตั ว ละครชายรัก ชายจากซี รี ส์ ว ายทั้ ง 10 เรื่อ ง โดยใช้ วิ ธีก าร
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ภายใต้ทฤษฎีการประกอบสร้างความเป็นจริงทาง
ในบทนี้จะเป็นการสรุปผลการศึกษาที่ได้จากการวิเคราะห์ตัวบทและตัวละครชายรักชายในซี
รีส์วาย และความเห็นจากผู้ชมกลุ่มชายรักชายว่ามีความสอดคล้องหรือแตกต่างกันอย่างไร พร้อมทั้ง
เสนอการอภิ ป รายผล ข้อ จำกัด ในการศึ กษา และข้ อเสนอแนะสำหรับ การวิจัย ในอนาคต โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
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6.1 ผลการศึกษา
ในการศึกษาเรื่อง “การประกอบสร้างตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย” ผู้วิจัยสามารถสรุปผล
การศึกษาออกมาได้เป็น 2 ส่วน คือ ตัวตนของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย และการให้ความเห็น
ของผู้ชมชายรักชาย โดยผลการศึกษาออกมาดังนี้
6.1.1 การประกอบสร้างตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย
การศึกษาในส่วนนี้ ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์จากซีรีส์วายทั้งสิ้น 10 เรื่อง อันประกอบ
ไปด้ ว ย 1) Love Sick The Series รั ก วุ่ น วั ย รุ่ น แสบ (2557 – 2558) 2) SOTUS The Series พี่
ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง และ SOTUS S the Series (2559 - 2561) 3) Make It Right the Series
รั ก ออกเดิ น (2559 - 2561) 4) Kiss Me Again the Series จู บ ให้ ได้ ถ้ า นายแน่ จ ริ ง 5) Together
with Me อกหักมารักกับผม และ Together with Me the Next Chapter (2560 – 2561) 6) อาตี๋
ของผม (2560) 7) บังเอิญรัก Love by Chance (2561) 8) เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ (2562)
9) ทฤษฎีจีบเธอ (2562) 10) 2 Moons the Series เดือนเกี้ยวเดือน 2 (2562)
ผู้ วิ จั ย ได้ ใช้ วิ ธี ก ารวิ เคราะห์ ตั ว บท (Textual Analysis) ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้ ใช้ ท ฤษฎี ก าร
ประกอบสร้างความจริงทางสังคม แนวคิดเรื่องเพศ การวิเคราะห์ตัวละคร เพื่อแสดงให้เห็นถึงสาเหตุ
ของการประกอบสร้างความหมายเหล่านั้น ซึ่งได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ 1. ลักษณะส่วน
บุ ค คลของตั ว ละครชายรั ก ชาย 2. พฤติ ก รรมการแสดงออกของตั ว ละครชายรั ก ชาย และ 3.
คุณลักษณะทางจิตวิทยาของตัวละครชายรักชาย โดยแต่ละส่วนสามารถสรุปได้ดังนี้
6.1.1.1 ลักษณะส่วนบุคคลของตัวละครชายรักชาย
องค์ ป ระกอบนี้ เป็ น สิ่ งที่ ป รากฏเบื้ อ งต้ น ที่ ท ำให้ ผู้ ช มได้รู้จั ก กับ ตัว ละคร
เหล่ า นั้ น ว่ า ตั ว ละครแต่ ล ะตั ว มี ลั ก ษณ ะ รู ป ร่ า ง และคุ ณ สมบั ติ พื้ นฐานตามลั ก ษณ ะทาง
ประชากรศาสตร์อย่างไร โดยในส่วนนี้ ผู้วิจัยได้จำแนกองค์ประกอบของตัวละครชายรักชายออกเป็น
7 ส่วน ดังนี้ 1) อายุ 2) อาชีพ 3) ระดับฐานะทางสังคม 4) ที่พักอาศัยและภูมิลำเนา 5) ลักษณะทาง
กายภาพ รูปร่างหน้าตา 6) บทบาททางเพศและรสนิยมทางเพศ 7) การแต่งกาย สามารถสรุปได้ดังนี้
1) อายุ ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายอยู่ในช่วงวัยเรียน มีทั้งใน
ระดับมัธยมศึกษา และ อุดมศึกษา ตั้งแต่ 16 - 24 ปี ซึ่งเป็นวัยที่เข้าสู่ในช่วงเริ่มมีความรักและรู้จัก
ความสัมพันธ์ทางเพศ และเป็นช่วงวัยเดียวกับกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย
2) อาชีพ เนื่องด้วยช่วงวัยเป็นวัยเรียนจึงทำให้เกือบทั้งหมดเป็น
นักเรียน นักศึกษา ยกเว้นซีรีส์บางเรื่องที่มีการทำภาคต่อ ที่ตัวละครมีพัฒนาการเข้าสู่ในช่วงวัยทำงาน
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3) ระดับฐานะทางสังคม ตัวละครชายรักชายมีฐานะปานกลางไป
จนถึงระดับสูง โดยครอบครัวไม่มีความลำบากในเรื่องการเงิน เป็นชีวิตในอุดมคติ สามารถทำอะไรได้่
ตามที่ต้องการ โดยผู้ปกครองมักมีอาชีพเป็นเจ้าของกิจการ
4) ที่ พั ก อาศั ย และภู มิ ล ำเนา เหตุ ก ารณ์ ทั้ ง หมดเกิ ด ขึ้ น ใน
กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเอกชน ตามที่สังคมมองว่ากลุ่มชายรักชาย
มักจะเปิดเผยตัวตนในตามเมืองใหญ่ อย่างไรก็ตามส่วนมากมักพักอาศัยอยู่คนเดียว เนื่องด้วยต้องมา
เรียนมหาวิทยาลัย แต่ก็มีอีกกลุ่มที่อาศัยอยู่กับครอบครัวในบ้าน
5) ลักษณะทางกายภาพ รูปร่างหน้าตา รูปร่างหน้าตาอยู่ในเกณฑ์
ดีตามค่านิยมของสังคม แต่ระดับความสูงและสีผิวมีความแตกต่างกันออกไป
6) บทบาททางเพศและรสนิยมทางเพศ ถูกกำหนดมาอย่างตายตัว
ให้เป็นรุกและรับ ขึ้นอยู่กับลักษณะตายตัวตามรูปร่าง ลักษณะนิสัยตัวละคร โดยพระเอกจะมีความ
เป็นชายที่ชัดเจน ไม่ต่างจากชายรักต่างเพศ แต่นายเอกจะมีความเป็นหญิงมากกว่า
7) การแต่งกาย ตัวละครชายรักชายมีการแต่งกายเหมือนวัยรุ่นทั่ว
ไป แต่มีความหลากหลายตามรสนิยมของตัวละคร และบุคลิกภาพ
6.1.1.2 พฤติกรรมการแสดงออกของตัวละครชายรักชาย
พฤติกรรมการแสดงออกของตัวละครชายรักชายเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่
จะช่วยให้ สามารถสะท้อนตัวตนของตัวละครแต่ละตัวได้ดียิ่งขึ้น และผู้ชมที่เป็นกลุ่ มชายรักชายมี
ทัศนคติต่อพฤติกรรมการแสดงออกของตัวละครชายรักชายที่ปรากฏในซีรีส์วายเหล่านี้อย่างไร โดย
ผู้วิจัยได้จำแนกองค์ ประกอบของพฤติกรรมการแสดงออกของตัวละครชายรักชายออกเป็น 5 ส่วน
ได้แก่ 1) ลักษณะการพูด 2) การแสดงอารมณ์ 3) นิสัยส่ วนตัว 4) รูปแบบการดำเนินชีวิต 5) การ
แสดงออกในฐานะคนรักในพื้นที่ต่าง ๆ โดยในแต่ละประเด็นสามารถสรุปได้ดังนี้
1) ลั ก ษณะการพู ด ตั ว ละครชายรั ก ชายมี ลั ก ษณะการพู ด ไม่
แตกต่างจากกลุ่มรักต่างเพศ กล่าวคือมีการใช้ระดับภาษาที่แตกต่างกันออกไปตามระดับความสนิท
สนม ในขณะเดีย วกัน ก็ยั งมีการใช้ศั พ ท์เฉพาะ และลั กษณะการทอดเสี ย ง หรือการใส่ อารมณ์ ใน
ประโยคสำหรับกลุ่มตัวละครนายเอก
2) การแสดงอารมณ์ ตัวละครชายรักชายมีการแสดงอารมณ์ ไม่
ต่างจากชายจริงหญิงแท้ และไม่ได้มีการแสดงทางอารมณ์มากกว่าปกติ ดังที่สังคมได้ประทับตราไว้
โดยในตัวละครแต่ละตัวจะมีการแสดงออกทางอารมณ์ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะนิสัย
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3) นิสัยส่วนตัว ลักษณะนิสัยส่วนตัวของกลุ่มชายรักชายมีความ
แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและการเลี้ยงดู เหมือนกับกลุ่มรักชายต่างเพศ ดังนั้นจึงไม่
สามารถนำเรื่องนิสัยส่วนตัวมาใช้แบ่งแยกกลุ่มชายรักชายและชายแท้ได้
4) รูปแบบการดำเนินชีวิต มีความหลากหลายขึ้นอยู่กับลักษณะ
นิสัยและรูปร่าง แต่ก็ยังเป็นรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เหมือนกับบุคคลทั่วไป ไม่ได้มีการเจาะจงแสดง
ให้เห็นถึงกิจกรรมเฉพาะของกลุ่มชายรักชาย
5) การแสดงออกในฐานะคนรั ก ในพื้ น ที่ ต่ า ง ๆ โดยแบ่ ง พื้ น ที่
ออกเป็น 3 ระดับดังนี้ 1. พื้นที่ส่วนตัว มีการแสดงออกอย่างเต็มที่ ตั้งแต่ การกอด จูบ เล้าโลม และมี
เพศสัมพันธ์ โดยการเล้าโลมและการมีเพศสัมพันธ์จะสามารถแสดงออกได้ในพื้นที่นี้เท่านั้น 2. พื้นที่กึ่ง
สาธารณะ เป็นพื้นที่ที่มีความมิดชิด แต่บุคคลที่สามสามารถเข้าถึงได้ จึงทำให้ตัวละครชายรักชาย
แสดงออกด้ ว ยการจู บ การกอดและคำพู ด แต่ ก็ ยั งต้ อ งให้ เกี ย รติ ห รือ ระวั งบุ คคลที่ ส าม 3. พื้ น ที่
สาธารณะ มักจะมีการแสดงออกในระดับปกติ แต่สำหรับในพื้นที่สาธารณะที่ตัวละครชายรักชายคิด
ว่ามีความปลอดภัย และพ้นจากสายตาบุคคลอื่น จะมีการแสดงออกเช่นเดียวกับพื้นที่กึ่งสาธารณะ
6.1.1.3 คุณลักษณะทางจิตวิทยาของตัวละครชายรักชาย
คุณลักษณะทางจิตวิทยาของตัวละครเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะสามารถบ่ง
บอกถึงชีวิตภายในของตัวละคร ซึ่งจะทำให้สามารถเข้าใจว่าทำไมตัวละครชายรักชายถึงมีลักษณะ
เช่นนี้ หรือตัดสินใจทำเหตุการณ์นั้น ๆ ได้ดียิ่งขึ้น ผู้วิจัยได้จำแนกองค์ประกอบของคุณลักษณะทาง
จิตวิทยาของตัวละครชายรักชายออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้ 1) ภูมิหลังตัวละคร 2) สาเหตุของการเป็นกลุ่ม
ชายรักชาย 3) ความสับสนและความทุกข์จากการเป็นกลุ่มชายรักชาย 4) การยอมรับตนเอง 5) การ
เปิดเผยตนเอง 6) ความคาดหวังในชีวิตและจุดจบของตัวละคร โดยสรุปได้ดังนี้
1) ภูมิหลังตัวละคร ครอบครัว ความเชื่อและศาสนาเป็นอีกปัจจัย
หนึ่งที่ส่งผลต่อการยอมรับและทัศนคติต่อกลุ่มชายรักชาย
2) สาเหตุของการเป็นกลุ่มชายรักชาย มีด้วยกันหลากหลายสาเหตุ
ทั้งจากการเลี้ยงดูของครอบครัว การอยู่ใกล้ชิดกับเพศเดียวกัน และเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
3) ความสับสนและความทุกข์จากการเป็นกลุ่มชายรักชาย ความ
สับสนของตัวละครมักเกิดขึ้นจากการที่ไม่มั่นใจในความรู้สึกของตนที่มีต่อผู้ชายอีกคน ส่วนความทุกข์
นั้นมีด้วยกันหลากหลายรูปแบบ โดยแต่ละตัวละครจะต้องเผชิญสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
4) การยอมรับตนเอง สำหรับในซีรีส์วายขัน้ ตอนการยอมรับตนเอง
จะเกิิดขึ้นเฉพาะกับตัวละครที่มีความสับสนเท่านั้น ส่วนตัวละครที่ยอมรับว่าตนเองเป็นกลุ่มชายรัก
ชายตั้งแต่ต้นจะถูกข้ามในขั้นตอนนี้
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5) การเปิดเผยตนเอง ตัวละครสามารถเปิดเผยตนเองว่าเป็นกลุ่ม
ชายรักชายและทุกคนที่เปิดตัวด้วยสามารถยอมรับได้
6) ความคาดหวังในชีวิตและจุดจบของตัวละคร ตัวละครชายรัก
ชายในซีรีส์วายมีจุดจบแบบสุขนาฏกรรม ทุกเรื่องสุขสมหวัง
6.1.2 การให้ความเห็นของผู้ชมชายรักชาย
ผูู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับตนเองว่าเป็น กลุ่มชายรักชาย และเคยดูซีรีส์วาย
เรื่ องที่ได้กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่า 5 เรื่อง และพร้อมยินดีที่จะให้ ความร่วมมือในการทำการสั มภาษณ์
จำนวนทั้ งสิ้ น 15 คน นอกจากนี้ ก ลุ่ มตั ว อย่าง จะต้อ งมี คุณ ลั กษณะที่ ห ลายหลากตามที่ ผู้ วิจัยได้
กำหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์เบื้องต้นไว้แล้ว นั่นคือ มีช่วงอายุในช่วง 22 – 30 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ตรง
กับกลุ่มเป้าหมายหลักของซีรีส์วาย อีกทั้งยังเป็นช่วงที่พึ่งผ่านประสบการณ์ในช่วงเดียวกันกับตัวละคร
หรือมีประสบการณ์ที่คล้ายกับตัวละครในซีรีส์วาย โดยอายุกลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ยของการวิจัยในครั้ง
นี้อยู่ที่ 26.5 ปี
สำหรับหัวข้อที่ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ชมนี้เป็นหัวข้อเดียวกับการวิเคราะห์ตัวละครชาย
รักชายรักในข้างต้น ซึ่งแยกออกเป็น 3 หัวข้อใหญ่ ได้แก่ 1) ลักษณะส่วนบุคคลของตัวละครชายรัก
ชาย 2) พฤติกรรมการแสดงออกของตัวละคร 3) คุณลักษณะทางจิตวิทยาของตัวละคร โดยในแต่ละ
หัวข้อมีข้อสรุปดังนี้
6.1.2.1 ลักษณะส่วนบุคคลของตัวละครชายรักชาย
ผู้ชมที่เป็นกลุ่มชายรักชายมีการให้ความเห็นต่อภาพของตัวละครชายรัก
ชายเหล่านี้อย่างไร โดยผู้วิจัยได้จำแนกองค์ประกอบของลักษณะส่วนบุคคลของตัวละครชายรักชาย
ออกเป็ น 7 ส่ วน ดังนี้ 1) อายุ 2) อาชีพ 3) ระดับฐานะทางสั ง คม 4) ที่พักอาศัยและภูมิล ำเนา 5)
ลักษณะทางกายภาพ รูปร่างหน้าตา 6) บทบาททางเพศและรสนิยมทางเพศ 7) การแต่งกาย โดยใน
แต่ละประเด็นมีข้อสรุปดังนี้
1) อายุ ช่ว งอายุของตัว ละครชายรักชายในนั้ นจะกระจุกตั วอยู่
ในช่วงวัยเรียน คือ เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย และ นิสิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย เพราะ
เป็นวัยที่ใกล้เคียงกับกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย
2) อาชี พ เป็ น นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา โดยให้ เหตุ ผ ลว่ า ที่ ต้ อ งเป็ น
นักเรียนนักศึกษานั้น เป็นผลพวงมาจากการกำหนดอายุตัวละครชายรักชายให้อยู่ในช่วงวัยเรียน จึง
ทำให้ไม่สามารถไปประกอบอาชีพอื่นได้ ทำให้ไม่มีความสอดคล้องกับความเป็นจริง เพราะกลุ่มชายรัก
ชายมีการแทรกซึมอยู่ในทุกวงการอาชีพไม่แตกต่างจากกลุ่มรักต่างเพศ
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3) ระดับฐานะทางสังคม เพื่อที่จะทำให้สามารถสร้างเรื่องต่อไปได้
และไม่ต้องคำนึงว่าตัวละครจะทำอะไรได้หรือไม่ได้ จึงกำหนดให้ ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายมี
ฐานะทางสังคมอยู่ในระดับปานกลาง ไปจนถึงชนชั้นสูง โดยที่ไม่มีตัวละครที่อยู่ในฐานะยากจนเลย
4) ที่พักอาศัยและภูมิลำเนา ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายอาศัย
และมีการดำเนินเรื่องอยู่พื้นที่ในเมืองใหญ่ นั่นก็คือ กรุงเทพมหานคร เพราะเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย
5) ลักษณะทางกายภาพ รูปร่างหน้าตา ตัวละครชายรักชายในซีรีส์
วายนั้นหน้าตาดี เป็นไปตามค่านิยมของสังคมไทย คือ ตี๋ ขาว ตัวสูง ซึ่งเป็นเรื่องทางการตลาด เพราะ
รูปร่างหน้าตาของนักแสดงเป็นสิ่งแรกที่คนดูจะได้เห็น จึงทำให้ผู้สร้างซีรีส์ต้องหานักแสดงที่มีหน้าตา
รูปร่างที่ถูกจริต เป็นไปตามค่านิยมของคนไทย เพื่อดึงดูดกลุ่มผู้ชมและแฟนคลับให้มาติดตาม
6) บทบาททางเพศและรสนิยมทางเพศ ตัวละครชายรักชายจะถูก
กำหนดมาให้มีบทบาททางเพศอย่างตายตัว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ พระเอกจะต้องทำหน้าที่เป็น
รุกเสมอ และนายเอกจะเป็นรับตลอด ซึ่งไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่บทบาททางเพศจะสามารถ
สลับปรับเปลี่ยนได้ โดยเรียกว่า “โบท” ที่สามารถเป็นได้ทั้งรุกและรับ เพราะในปัจจุบันมีความลื่น
ไหลทางเพศที่สูงมาก ไม่เหมือนกับคู่รักชายหญิงที่ถูกกำหนดบทบาทไว้อย่างชัดเจน บทบาททางเพศ
ของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายจึงเป็นเหมือนกับการนำเอาความสัมพันธ์ของชายหญิงมาครอบทับ
ไว้
7) การแต่งกาย มีความแตกต่างจากการแต่งกายของกลุ่มชายรัก
ชายและกลุ่ มชายแท้ในชีวิตจริง หากเพียงแต่ตัวละครแต่ละตัวจะมีสไตล์ การแต่งตัวที่แตกต่างกัน
ออกไป ตามแต่รสนิยมของแต่ละตัวละคร
6.1.2.2 พฤติกรรมการแสดงออกของตัวละครชายรักชาย
ผู้ ช มที่ เป็ น กลุ่ มชายรักชายมี การตีค วาม ให้ ค วามเห็ น ต่ อพฤติ กรรมการ
แสดงออกของตั ว ละครชายรั ก ชายที่ ป รากฏในซี รี ส์ ว ายเหล่ า นี้ อ ย่ า งไร โดยผู้ วิ จั ย ได้ จ ำแนก
องค์ประกอบของพฤติกรรมการแสดงออกของตัวละครชายรักชายออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 1) ลักษณะ
การพูด 2) การแสดงอารมณ์ 3) นิสัยส่วนตัว 4) รูปแบบการดำเนินชีวิต 5) การแสดงออกในฐานะคน
รักในพื้นที่ต่าง ๆ โดยในแต่ละประเด็นสามารถสรุปได้ดังนี้
1) ลักษณะการพูด ลักษณะการพูดของตัวละครชายรักชายไม่ตรง
กับความเป็นจริง เพราะบทพูดของตัวละครชายรักชายนั้นมีความประดิษฐ์เกินกว่าจะพูดในชีวิตจริง
เหมือนกับภาษาในนิยายหรือบทละครมากกว่า
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2) การแสดงอารมณ์ ตั ว ละครชายรัก ชายมี ก ารแสดงออกทาง
อารมณ์ที่หลากหลาย โดยที่ไม่ได้แตกต่างจากกลุ่มคนทั่วไป หรือแตกต่างจากกลุ่มชายรักชายในชีวิต
จริง อีกทั้งยังไม่มีการแสดงออกที่มากเกินไป (overacting) หรือมีการแสดงออกในเชิงลบเหมือนเช่น
ในละครหรือภาพยนตร์ในยุคเก่า เช่น มีแรงหึง อาฆาต พยาบาท แต่อย่างใด
3) นิสัยส่ วนตัว ลั กษณะนิสั ยส่ วนตัวของตัวละครชายรักชาย มี
ความแปรผัน กับบทบาททางเพศของตัวละคร คือ ถ้าเป็นตัวละครพระเอกจะมีนิสัยห้าวหาญ กล้าได้
กล้ าเสี ย แต่ ถ้ า เป็ น ตั ว ละครนายเอก จะมี ค วามเรีย บร้อ ย ขี้ แ ง ขี้ งอน ขี้ หึ ง เจ้ าอารมณ์ ม ากกว่ า
เหมือนกับนางเอกละคร ซึ่งก็ยังคงเป็นผลมาจากการนำความสัมพันธ์ของชายหญิงมาครอบไว้ เป็น
ภาพเหมารวมที่ถูกสร้างขึ้นมา โดยไม่ได้คำนึงถึงความเป็นจริง
4) รู ป แบบการดำเนิ น ชี วิ ต ตั ว ละครชายรั ก ชายในซี รี ส์ ว ายนี้ มี
รูป แบบการดำเนิ นชีวิตที่เหมือนคนปกติทั่วไป หรือเหมือนกับผู้ชายทั่วไป ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ และ
สถานที่ที่ตัวละครไปนั้นไม่ได้ถูกระบุว่าเป็นสถานที่ของกลุ่มชายรักชาย ได้แก่ สถานบันเทิงเฉพาะกลุ่ม
ซาวน่า หากแต่เป็นกิจกรรมที่คนทั่วไปทำ
5) การแสดงออกในฐานะคนรั ก ในพื้ น ที่ ต่ า ง ๆ โดยแบ่ ง พื้ น ที่
ออกเป็น 3 ระดับดังนี้ 1. พื้นที่ส่วนตัว มีความสอดคล้องกับชีวิตจริงที่สามารถมีเพศสัมพันธ์ มีการ
กอด จูบ กันได้อย่างเต็มที่ในพื้นที่ส่วนตัว ไม่ต้องสนใจว่าใครจะมองเห็น 2. พื้นที่กึ่งสาธารณะ การ
แสดงออกในระดับที่น้อยกว่าพื้นที่ส่วนตัว แต่การแสดงออกของตัวละครชายรักชายในพื้นที่นี้ถูกจะถูก
พิจารณาจากเงื่อนไขว่าในพื้นที่ดังกล่าวมีบุคคลที่สามอยู่ในพื้นที่นั้นด้วยหรือไม่ และบุคคลนั้นรับรู้ถึง
ความสัมพันธ์ของตัวละครชายรักชายหรือไม่ รวมไปถึงมีท่าที่กับความสัมพันธ์ชายรักชายอย่างไร 3.
พื้นที่สาธารณะ ตัวละครชายรักชายมีการแสดงออกถึงความรักในพื้น ที่สาธารณะน้อยที่สุด ซึ่งตรงกับ
ความเป็นจริง อันเนื่องมาจาก พื้นที่สาธารณะเป็นพื้นที่มีคนพลุกพล่าน และมักถูกสังคมจับจ้องได้ง่าย
ตัวละครชายรักชายจึงไม่มีการแสดงออกที่มากนัก โดยทำได้มากสุดเพียงแค่การจับมือ จึงสอดคล้อง
กับชีวิตจริงของกลุ่มชายรักชาย
6.1.2.3 คุณลักษณะทางจิตวิทยาของตัวละครชายรักชาย
ผู้ชมที่เป็ นกลุ่ มชายรักชายมีการตีความ ให้ ความเห็ นต่อคุณลักษณะทาง
จิตวิทยาของตัวละครชายรักชายที่ปรากฏในซีรีส์วายเหล่านี้อย่างไร ผู้วิจัยได้จำแนกองค์ประกอบของ
คุณลักษณะทางจิตวิทยาของตัวละครชายรักชายออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้ 1) ภูมิหลังตัวละคร 2) สาเหตุ
ของการเป็ น กลุ่ ม ชายรัก ชาย 3) ความสั บ สนและความทุ กข์ จากการเป็ น กลุ่ ม ชายรัก ชาย 4) การ
ยอมรับตนเอง 5) การเปิดเผยตนเอง 6) ความคาดหวังในชีวิตและจุด จบของตัวละคร โดยสามารถ
สรุปได้ดังนี้
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1) ภูมิห ลังตัวละคร ในซีรีส์วายไม่ได้มีการสร้างภูมิห ลังให้ แก่ตัว
ละครชายรักชายในซีรีส์วาย ทั้งที่เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยหล่อหลอม และพัฒนาตัวละครไปสู่การเป็น
กลุ่มชายรักชายได้ อีกทั้งยังเป็นเหตุผลว่าทำไมตัวละครถึงกระทำเช่นนั้น
2) สาเหตุของการเป็นกลุ่มชายรักชาย สาเหตุของการเป็นชายรัก
ชายของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายนั้นมีด้วยกันหลายประการ ได้แก่ 1. กลุ่มที่เกิดมาเพื่อเป็นกลุ่ม
ชายรักชาย โดยกลุ่มนี้มักจะเป็นตัวละครนายเอก ซึ่งมีการยอมรับว่าตนเองเป็นกลุ่มชายรักชายตั้งแต่
เริ่มเรื่อง 2. กลุ่มที่เป็นกลุ่มชายรักชายเพราะสภาพแวดล้อมและการเลี้ยงดูจากคนในครอบครัวที่มีแต่
ผู้หญิง และ 3. กลุ่มที่เป็นชายรักชายเพราะอยู่ใกล้ชิดกับผู้ชาย
3) ความสับสนและความทุกข์จากการเป็นกลุ่มชายรักชาย ในซีรีส์
วายแต่ละเรื่อง ตัวละครชายรักชายแต่ละตัว ล้วนจะต้องเผชิญหน้ากับความสับสนหรือความทุกข์ใน
รูปแบบที่แตกต่างกันออกไป
4) การยอมรับตนเอง ตัวละครในซีรีส์วายมีการยอมรับตนเองที่ไม่
ตรงกับความเป็นจริง กล่าวคือ ตัวละครชายรักชายมักจะมีการยอมรับตนเองอย่างรวดเร็ว ซึ่งในความ
เป็นจริงนั้น กระบวนการนี้ค่อนข้างใช้เวลานาน อาจเป็นเพราะส่วนหนึ่งซีรีส์วายมีเวลาที่จำกัด จึงทำ
ให้ไม่สามารถให้ความสำคัญกับประเด็นนี้ได้มากนัก
5) การเปิ ด เผยตนเอง ซี รีส์ ว าย ให้ ความสำคัญ กั บ ประเด็น การ
เปิดตัว อีกทั้งยังต้องการให้สังคมเกิดการยอมรับกลุ่มชายรักชาย จึง สร้างให้ตัวละครชายรักชายมีการ
เปิดตัวกับคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นบุคคลในครอบครัว หรือ เพื่อนสนิท โดยบุคคลที่กลุ่มชายรักชายไป
เปิดตัวด้วยนั้น สามารถยอมรับความเป็นชายรักชายได้หมดทุกคน แทบจะในทันที ซึ่งไม่ตรงกับความ
เป็นจริง
6) ความคาดหวังในชีวิตและจุดจบของตัวละคร ทุกตัวละครชาย
รักชายในซีรีส์วายทุกเรื่อง ล้วนมีชีวิตที่ดี เป็นที่ยอมรับของครอบครัวและคนรอบข้าง ได้ใช้ชีวิตตกลง
คบหาดูใจกับคู่ครองของตน โดยเป็นจุดจบแบบสุขนาฏกรรม ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริงมากนัก ใน
ชีวิตจริงนั้นยาวกว่าซีรีส์มาก และไม่มีใครที่จะสมหวังได้ทุกคน
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6.2 การอภิปรายผล
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาตัวตนชายรักชายที่ปรากฏอยู่ในซีรีส์วาย โดยใช้แนวคิดการ
ประกอบสร้ า งความเป็ น จริ ง ทางสั ง คม (Social Construction of Reality) เพื่ อ ทำความเข้ า ใจ
กระบวนการประกอบสร้างตัว ตนชายรักชาย ที่เชื่อว่าภาพตัวแทนที่ถูกสร้างขึ้นไม่ใช่ การสะท้ อน
เลียนแบบ หรือค้นพบ แต่เป็นการประกอบสร้างส่วนเสี้ยวหนึ่งของโลกความเป็นจริงอันเป็นที่มาของ
แนวคิดดังกล่าว
ละครโทรทัศน์ และซีรีส์เป็ นจุดเหมาะสมที่สุดในการวิเคราะห์ อุดมการณ์ ของสั งคมไทย อัน
เนื่องมาจากละครโทรทัศน์เป็นผลผลิตจากบริบทของสังคมไทยเองตั้งแต่แ ก่นเรื่อง บุคลิกของตัวละคร
บทสนทนา ฉาก และองค์ป ระกอบอื่น ๆ อีกทั้งยังเป็นสื่ อมวลชนที่มีความสั มพันธ์กับสังคมอย่าง
เหนียวแน่นในด้านการสะท้อนสังคมที่เป็นอยู่ เพราะละครเป็นสิ่งที่ได้มาจากการเลียนแบบการกระทำ
ของมนุษย์ จึงทำให้มนุษย์มองเห็นชีวิตของตนเองและคนรอบข้า งผ่านตัวละครต่าง ๆ จึงทำให้มนุษย์
เกิดความรู้สึกมีอารมณ์ร่วมไปกับเรื่องราวการกระทำของตัวละครได้ง่าย (กาญจนา แก้วเทพ, 2539;
ชยพล สุทธิโยธิน และสันติ เกษมสิริทัศน์, 2548)
แม้ว่าคนในสังคมจะไม่ได้รับรู้ความจริงทั้งหมดจากโทรทัศน์ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการรับรู้ส่ว น
หนึ่ งของคนในสั งคมก็ มาจากภาพสะท้ อนจากโทรทั ศ น์ (รุจิ เรข คชรัตน์ , 2542) ดั งนั้ น ทั้ งละคร
โทรทัศน์และซีรีส์จึงไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่การให้ความบันเทิงรื่นรมย์แก่คนในสังคมเท่านั้น หากแต่ยัง
เป็ น ช่ อ งทางของการผลิ ต ซ้ ำ ทางวั ฒ นธรรม (Cultural Reproduction) อี ก ด้ ว ย รวมไปถึ ง การ
ประกอบสร้างทางความคิด ความเชื่อ ค่านิยม จิตสำนึก ความหมายของสิ่งต่าง ๆ ในสังคม ตลอดจน
วิถีชีวิตของคนในสังคม
จากเหตุผลดังกล่าวซีรีส์จึงกลายเป็นช่องทางสำคัญในการสร้างและถ่ายทอดความหมายไปยัง
ผู้ชมทางสังคม โดยนอกจากความสามารถในการผลิตซ้ำเพื่อให้ความหมายแก่สรรพสิ่งต่าง ๆ แล้ว ซี
รีส์ยังเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพในการสร้างอุดมการณ์หรือครอบงำทางความคิดโดยที่ผู้ชมไม่อาจรับรู้
เนื่องจากลักษณะพิเศษของซีรีส์ที่สร้างให้ผู้ชมต้องใช้เวลารับชมซีรีส์ตั้งต้นจนจบประมาณ 8 – 13
สัปดาห์ หากรับชมตามตารางออกอากาศทางโทรทัศน์ หรือใช้เวลาอย่างน้อยที่สุดประมาณ 8 – 13
ชั่วโมง ในกรณีที่รับชมย้อนหลังอย่างต่อเนื่อง ด้วยจำนวนระยะเวลาที่ออกอากาศและจำนวนตอนที่
มากเช่นนี้ จึงทำให้ผู้ชมทางสังคมได้ใช้เวลาอยู่กับซีรีส์นานพอสมควร จึงทำให้ผู้ขมทางสัง คมมีเวลาซึม
ซับกับสิ่งที่ซีรีส์ได้ประกอบสร้างขึ้นมา
เมื่อซีรีส์ได้ประกอบสร้างความหมายให้แก่ตัวตนของกลุ่มชายรักชาย นั่นคือซีรีส์ได้เลือกนำเอา
ลั กษณะบางประการที่ เป็ น ลั กษณะความเป็ นจริงที่ ส ามารถพบได้ในโลกทางกายภาพ (physical
world) มาประกอบสร้างในซีรีส์และสร้างความหมายให้แก่ตัวตนของกลุ่มชายรักชาย ซึ่งนอกจากซีรีส์
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จะทำหน้าที่ในฐานะสื่อมวลชนแล้ว ยังมีสถาบันสังคมอื่น ๆ ทางสังคม เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วม
ในการประกอบสร้างความหมายให้กับตัวละครชายรักชาย ได้แก่ ครอบครัว สถาบันศึกษา ศาสนา
หน่วยงาน และกลุ่มทางสังคมทั่วไป ที่สามารถสังเกตได้จากเนื้อเรื่องของซีรีส์วายทั้ง 10 เรื่อง โดยเมื่อ
ผู้ชมทางสังคมได้รับความจริงเพียงบางส่วนจากโลกทางกายภาพแล้ว ก็จะนำสิ่งเหล่านั้นมาสร้างเป็น
“คลังแห่งความรู้ (Stock of Knowledge)” ของสังคมนั้น ๆ และเมื่อใดก็ตามที่ผู้ชมทางสังคมได้รับรู้
ความเป็นจริงทางสังคมชุดใหม่เข้ามา ก็จะใช้คลังแห่งความรู้นี้ทำความเข้าใจในความหมายของความ
เป็นจริงชุดใหม่ ซึ่งความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสมองหรือการรับรู้ของมนุษย์นั้นก็คือความเป็นจริงทาง
สังคม (Social Reality) นั่นเอง
ขณะเดียวกันเมื่อมีชุดคำนิยามหรือความหมายที่กลุ่มหรือ สังคมร่วมกันประกอบสร้างให้กับสิ่ง
ใดสิ่ ง หนึ่ ง ภ ายใต้ ก ระบวนการปฏิ รั ง สรรค์ ทำให้ เ กิ ด สิ่ ง ที่ เ รี ย กว่ า “ภ าวะอั ต วิ สั ย ร่ ว ม”
(Intersubjectivity) ซึ่งเป็ น สิ่ งที่ช่ว ยให้ ส มาชิกในสั งคมในการทำความเข้าใจต่อ “วัตถุ” (Object)
หรือ “สิ่ง” (Thing) ไปในทิศทางเดียวกัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว กลุ่มทางสังคมและความเป็นจริงใน
โลกทางกายภาพนั้นมีอย่างหลากหลาย ซึ่งหากกลุ่มทางสังคมใดก็ตามที่สามารถสร้างภาวะอัตวิสัย
ร่ ว มในหมู่ ส มาชิ ก โดยส่ ว นใหญ่ ได้ ก็ จ ะกลายเป็ น กลุ่ ม ทางสั ง คมที่ ส ามารถครอบครองการให้
ความหมายต่อสิ่งนั้น ๆ จนสามารถควบคุมและกำกับวิธีการมอง ทำความเข้าใจต่อสิ่งต่าง ๆ รวมไปถึง
ตัวตนของกลุ่มชายรักชายที่คนในสังคมยังให้ความหมายว่าเป็น กลุ่มคนที่หมกมุ่นในเรื่องเพศ (จเร
สิงหโกวิน ท์ , 2560; นฤพนธ์ ด้ว งวิเศษ, 2560; ปุรินทร์ นาคสิ งห์ , 2555) ซึ่งไม่เหมือนกับ การให้
ความหมายเก่า ๆ ที่เชื่อว่ากลุ่มชายรั กชายเป็นความผิดปกติ ความวิปริตผิดเพศ ในช่วงที่กลุ่มชายรัก
ชายยังถูกจัดอยู่ในกลุ่มผู้เบี่ยงเบนและเป็นโรค (เทอดศักดิ์ ร่มจำปา, 2545; ชานันท์ ยอดหงษ์, 2561;
นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2556b) ซึ่งการให้ความหมายดังกล่าวยังมีหลงเหลืออยู่บ้าง ทำให้เกิดการต่อต้าน
และไม่ยอมรับในหมู่ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ จึงเห็นได้ว่าการให้ความหมายของกลุ่มชายรักชายของคนใน
สังคมเองก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย นั่นคือความเป็นจริงทางสังคมนั้นสามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ ตามแต่การให้ความหมายของสังคมในแต่ละยุคสมัย
จากข้อค้นพบในการศึกษาครั้งนี้พบว่าตัวตนของกลุ่มชายรักชายนั้นได้มีความเปลี่ยนแปลงจาก
ในอดีตอย่ างเห็ น ได้ชัด จากการศึกษาของ พั ฒ นพล วงษ์ม่วง และ มยุรี ศรีกุล วงศ์ (2556) พบว่า
ในช่วงก่อนปี 2540 ตัวละครชายรักชายในละครโทรทัศน์นั้นถูกสร้างออกมาให้รับบทตัวร้าย โรคจิต
และให้เป็นผู้แพร่โรคเอดส์ ซึ่งสร้างภาพลบและก่อให้เกิดอคติแก่ชายรักชาย จนถึงกับมีนโยบายห้าม
ไม่ให้ตัวละครชายรักชายปรากฏตัวบนหน้าจอโทรทัศน์ แต่พอเข้าสู่ช่วงปี 2540 ที่ความคิดด้านจิตเวช
ศาสตร์ ของตะวัน ตกที่ ช่วยอธิบ ายการยอมรับ ชายรักชายว่าเป็ นความปกติ ส่ งผลให้ การนำเสนอ
เรื่องราวของชายรักชายเพิ่ มมากขึ้น ทำให้ในปี พ.ศ. 2541 ละครโทรทัศน์เริ่มได้ความนิยมในการใช้
เป็นสื่อเสนอเรื่องราวของชายรักชายมากขึ้น แต่ภาพลักษณ์ของตัวละครชายรักชายในช่วงนี้มักจะมา
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ในรูปแบบชองตัวตลก และมักจะมีความรักที่ไม่สมหวัง (จเร สิงหโกวินท์, 2556; รักใจ จินตวิโรจน์ ,
2541) ต่อมาเมื่อมีการเข้ามาของวัฒนธรรมวาย ส่งผลให้มีการสร้างซีรีส์วายตามมาเป็นจำนวนมาก
ในช่วงนี้เองที่ภาพลักษณ์ของกลุ่มชายรักชายได้เปลี่ยนไปอีกครั้ง กลายเป็นกลุ่มที่มีความเป็นมนุษย์
มากขึ้น มีรักที่ส มหวัง ขณะเดีย วกันก็ให้ ความสำคัญ กับความเป็นชาย จนแทบไม่มีอะไรแตกต่าง
ออกไปจากตัวละครชายรักชายรักต่างเพศ (จเร สิงหโกวินท์ , 2560; นุชณาภรณ์ สมญาติ , 2561;
สหธร เพชรวิโรจน์ชัย, 2562)
การสร้างความหมายที่เปลี่ยนแปลงไปของตัวละครชายรักชายที่ปรากฏในโทรทัศน์ แสดงให้
เห็นว่า โลกทางกายภาพมีส่วนสำคัญและมีอิทธิ พลในการกำหนดการสร้างภาพของตัวละครชายรัก
ชายในสื่อโทรทัศน์ และย่อมมีผลทำให้ผลการศึกษาตัวตนของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายในครั้งนี้
แตกต่างออกไปจากการศึกษาครั้งก่อน ๆ ที่ผ่านมา โดยมีข้อค้นพบในการศึกษาดังนี้
6.2.1 ลักษณะส่วนบุคคลของตัวละครชายรักชาย
จากผลการวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) พบว่า ตัวละครชายรักชายจากซีรีส์
วายแต่ละตัวละครอาจจะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันออกไปตามลักษณะส่วนบุคคลของตัวละคร
ชายรักชายทั้ง 7 ประการ อันได้ประกอบไปด้วย 1. อายุ 2. อาชีพ 3. ระดับฐานะทางสังคม 4. ที่พัก
อาศัยและภูมิลำเนา 5. ลักษณะทางกายภาพ รูปร่างหน้าตา 6. บทบาททางเพศและรสนิยมทางเพศ
7. การแต่งกาย โดยแต่ละประเด็นมีรายละเอียดดังนี้
6.2.1.1 อายุ…………………………………
ตัวละครชายรักชายในซีรีส์ทั้ง 20 ตัวละคร มีช่วงอายุระหว่าง 16 – 24 ปี
แบ่ งออกเป็ น 3 ช่วงอายุ คือ 1) ช่ว งวัยนักเรียนระดับชั้นมัธ ยมปลาย อายุ 16 – 18 ปี 2) ช่วงวัย
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา อายุตั้งแต่ 17 – 22 ปี 3) ช่วยวัยทำงาน อายุ 22 – 24 ปี ซึ่งจะอยู่ในช่วง
วัยเดียวกับกลุ่มผู้แต่งนวนิยายวายและกลุ่มเป้าหมายหลัก นั่นคือกลุ่มนักเรียน นักศึกษาหญิง ที่มักจะ
สนใจในเรื่องราวที่ใกล้ตัว สามารถเข้าถึงได้ นอกจากนี้ช่วงวัยดังกล่าวยังเป็นช่วงวัยที่เริ่มเรียนรู้และ
รู้จักเรื่องความรัก ความสัมพันธ์ในรูปแบบคู่รัก และเป็นช่วงวัยที่สังคมอนุญาตให้มีความสัมพันธ์ทาง
เพศได้อย่างชอบธรรม ยกเว้นในช่วงวัยมัธยมที่ในบางสังคมยังมองว่าไม่ถึงเวลาของการมีเพศสัมพันธ์
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผลการสัมภาษณ์เชิงลึก ที่ระบุว่าตัวละครชาย
รักชายช่วงอายุของตัวละครชายรักชายในนั้นจะกระจุกตัวอยู่ในช่วงวัยเรียน คือ เป็นนักเรียนระดับชั้น
มัธยมปลาย และ นิสิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย เพราะช่วงวัยเรียนดังกล่าว เป็นช่วงวัยเดียวกันกับ
กลุ่มผู้ชมและผู้แต่งนิยาย ดังนั้นการนำเสนอเรื่องราวในวัยเรียนนี้จึงเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว ผู้แต่งสามารถ
หยิบเรื่องราวในชีวิตประจำวันของตน และประสบการณ์ที่เคยเจอมาแต่งได้ง่าย ขณะเดียวกันกลุ่ม
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ผู้ชมก็สามารถเข้าใจในสิ่งที่ซีรีส์วายต้องการนำเสนอได้อย่างง่ายและรวดเร็ว เนื่องจากเป็นสิ่งที่ตนเอง
เคยมีประสบการณ์มาก่อน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปุรินทร์ นาคสิงห์ (2555) ที่ระบุว่า การสร้าง
ตัวตนของชายรักชายให้อยู่ในช่วงอายุวัยรุ่น เพราะเป็นช่วงวัยที่สังคมอนุญาตให้เกี่ยวพันกับเรื่องราว
ทางเพศได้อย่างชอบธรรม เนื่องจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่รองรับความสัมพันธ์
ดังกล่าว ทั้งจากความพร้อมทางกายภาพที่มีการพัฒนามาจากวัยเด็ก และความพร้อมทางสถานภาพ
ทางสังคมก็ทำให้ในช่วงอายุดังกล่าวมีความชอบธรรมที่จะมีความสัมพันธ์ทางเพศมากยิ่งขึ้น
6.2.1.2 อาชีพ………………………
เนื่องจากตัวละครเกือบทั้งหมดอยู่ในช่วงวัยมัธยมปลาย และ วัยนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา จึงทำให้ตัวละครเหล่านั้นมีอาชีพเป็นนักเรียน นักศึกษา แบ่งออกเป็นนักเรียนระดับ
มั ธ ยมปลายจำนวน 6 ตั ว ละคร โดยทั้ ง หมดนี้ เป็ น นั ก เรี ย นโรงเรี ย นชายล้ ว น ส่ ว นนั ก ศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษามีทั้งสิ้น 14 ตัวละคร เมื่อมองไปถึงคณะที่ตัวละครเรียน พบว่า อันดับ 1 คือคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มีจำนวนถึง 7 ตัวละคร
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผลการสัมภาษณ์เชิงลึก ที่ระบุว่า ตัวละครชาย
รักชายในซีรีส์วายนั้นล้วนแต่มีอาชีพเป็นนักเรียนนักศึกษา โดยผลเกี่ยวเนื่องมาจากการกำหนดอายุตัว
ละครชายรักชายให้อยู่ในช่วงวัยเรียน จึงทำให้ไม่สามารถไปประกอบอาชีพอื่นได้
สำหรับ สาเหตุที่ส่วนใหญ่ตัวละครนั้นเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์นั้นเป็น
เพราะคณะดั งกล่ าวเป็ น คณะที่ มี ค วามชายสู ง และเป็ น การเหมารวมบทบาททางเพศ (Gender
Stereotype) อย่างชัดเจนว่าเป็นกลุ่มคณะสำหรับผู้ชาย ซึ่งก็มาจากแนวคิดปิตาธิปไตย (Patriarchy)
ด้วยความเข้มแข็งและสภาวะความเป็นผู้นำของฝ่ายชาย จึงทำให้ฝ่ายชายได้รับความไว้วางใจมากกว่า
ฝ่ายหญิงในงานที่ต้องใช้เหตุผลและการตัดสินใจที่เด็ดขาด (พลอยกมล สุวรรณทวิทย์, 2561)
ดั ง นั้ น การที่ ใ ห้ ตั ว ละครชายรั ก ชายวั ย อุ ด มศึ ก ษาเลื อ กศึ ก ษาคณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ หรือแม้กระทั่งให้นักเรียนมัธยมเรียนอยู่ในโรงเรียนชายล้วน จึงเป็นการช่วงชิงพื้นที่
และท้าทายอำนาจปิตาธิปไตย หรือ แนวคิดชายเป็นใหญ่ ดังงานวิจัย ของ ธงชัย แซ่เจี่ย (2561); ศุ
ภาวรรณ คงสุวรรณ์ (2561); อนุ ชา พิมศักดิ์ และโสภี อุ่นทะยา (2560); อรวรรณ วิชญวรรณกุล
(2559) ที่กล่าวว่า ซีรีส์ วายเป็ น พื้นที่ ในจินตนาการ ที่ส ะท้อนการท้าทายอำนาจในสั งคมไทย ทั้ ง
อำนาจปิตาธิปไตยและอำนาจในระบบอาวุโส ด้วยกรอบของโรมานซ์ (Romance) การท้าทายอำนาจ
ดั ง กล่ าวจึ ง กลายเป็ น การผลิ ต ซ้ ำ อำนาจมากกว่ า และในฐานะนั ก เขี ย นสตรี ผู้ เขี ย นก็ ยั งคงมอง
ความสัมพันธ์ชายรักชายผ่านกรอบของปิตาธิปไตย รวมถึงประกอบสร้างอัตลักษณ์เควียร์แช่แข็งตาม
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สูตร ทั้งรูปลักษณ์แสดงเพศสถานะ และพฤติกรรมแสดงเพศสถานะ เพื่อตอบสนองรสนิยมการอ่าน
ของกลุ่มสาววาย
6.2.1.3 ระดับฐานะทางสังคม
ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายทั้ง 20 ตัวละคร นั้นอยู่ในระดับฐานะปาน
กลาง และ ระดับ สู ง นั่ น คือตัวละครทั้งหมดไม่มีปัญ หาด้านการเงิน มีเครื่องแต่งกายและข้าวของ
เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ส ามารถใช้บ่ งบอกระดับฐานะทางสั งคมได้ นอกจากนี้ ระดับ ฐานะทางสั งคมยัง
สามารถส่ งผลต่อรูป แบบการใช้ชีวิต (Lifestyle) และโอกาสในชีวิตต่าง ๆ (Life Chance) ของตัว
ละครอีกด้วย ซึ่งก่อให้เกิดการเดินเรื่องและเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามมา สามารถทำอะไรได้ตามต้องการ
เนื่องจากไม่ได้มีข้อจำกัดทางด้านการเงิน หรือต้องพึ่งพาอาศัยบุคคลอื่น ๆ
สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์เชิงลึก ที่ระบุว่า ตัวละครชายรักชายในซีรีส์
วายมีฐานะทางสังคมอยู่ในระดับปานกลาง ไปจนถึงชนชั้นสูง โดยที่ไม่มีตัวละครที่อยู่ในฐานะยากจน
เพราะจะทำให้สามารถสร้างกิจกรรม หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ให้แก่ตัวละครได้อย่างไร้ขีดจำกัด ไม่
ต้องกังวลว่าจะสามารถเกิดขึ้นจริงได้หรือไม่ เช่น ขับรถยนต์ราคาแพงตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัย หรือ
ใช้ชีวิตหรูหราได้ตามต้องการ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันงานวิจัยของ Hakuhodo Institute of Life and
Living ASEAN (2559) ที่พบว่า สัดส่วนชนชั้นกลางในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 46
เป็น ร้อยละ 72 ซึ่งไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้น แต่สัดส่วนชนชั้นกลางอาเซียนเองเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง
และคาดว่าจะมีกว่า 300 ล้านคนในปี 2563 (กัมปนาท กาญจนาคาร, 2558)
ขณะเดียวกันการนำเสนอวิถีชีวิตของกลุ่มชนชั้นกลางค่อนไปทางสูงนี้ก็เป็น
กลุ่มที่ผู้ชมทางสังคมส่วนใหญ่มีประสบการณ์ร่วม และเข้าใจในรูปแบบการดำเนินชีวิตหรือมีภาวะอัต
วิสัยร่วม (Intersubjectivity) (ปุรินทร์ นาคสิงห์, 2555) เนื่องจากกลุ่มชนชั้นกลางในสังคมมีขอบเขต
ที่กว้างขวางและสามารถนำมานำเสนอได้อย่างหลากหลาย เช่นเดียวกับกลุ่มที่เป็นชนชั้นสูงที่มักเป็นที่
รู้จักในวงกว้าง ผู้ชมทางสังคมต่างรู้จักรูปแบบการใช้ชีวิตจากสื่อต่าง ๆ จึงทำให้ผู้ชมสามารถรับรู้และ
เข้าใจการในการกระทำและการดำเนินชีวิตของตัวละครได้ง่าย
6.2.1.4 ที่พักอาศัยและภูมิลำเนา
จากการวิเคราะห์ตัวละครชายรักชายทั้ง 20 ตัวละคร พบว่า ตัวละครชาย
รักชายจำนวน 18 ตัวละคร มีภูมิลำเนาเป็นคนกรุงเทพมหานครโดยกำเนิด ขณะการดำเนินเรื่องในซี
รีส์วายนั้นมีเนื้อเรื่องเกิดในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ ปริมณฑล ส่วนหนึ่งเกิดจากความสะดวกสบาย
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ในการหาสถานที่ถ่ายทำ และพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่กลุ่มชายรักชายสามารถแสดงตัวตนได้
อย่างเต็มที่
ส่วนที่พักอาศัยของตัวละครชายรักชายนั้นมีด้วยกันหลากหลายประเภท
ขึ้นอยู่กับระดับฐานะทางสังคม ทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ และอาคารพาณิชย์ แต่สำหรับตัวละครที่ต้อง
ไปเรี ย นในมหาวิท ยาลั ย ที่ อ ยู่ ไกลจากที่ พั ก อาศั ย ก็ จะมี ก ารย้ ายไปอยู่ค อนโดมิ เนี ยม และหอพั ก
นักศึกษา
เป็ นไปในทิ ศท างเดี ย วกั น กั บ ผลการสั ม ภ าษ ณ์ เชิ ง ลึ ก ที่ กล่ า วว่ า
กรุงเทพมหานครและในเมืองเป็นพื้นที่ที่มีความเจริญ เป็นที่รู้จักอย่างประจักษ์และผู้ชมมีความคุ้นชิน
อยู่ แ ล้ ว รวมถึ ง กลุ่ ม เป้ า หมายหลั ก เองส่ ว นมากก็ อ ยู่ ในกรุ ง เทพมหานครด้ ว ยเช่ น กั น อี ก ทัั้ ง ใน
กรุงเทพมหานครยังมีสถานที่ต่าง ๆ ที่คนรู้จักและสามารถนำมาดำเนินเรื่องได้มากกว่า เมื่อเทียบกับ
ในพื้นที่อื่น ๆ จึงทำให้สามารถนำเสนอพื้นที่ต่างของกรุงเทพมหานครออกมาได้อย่างหลากหลาย และ
ผู้ชมสามารถคล้อยตามสร้างความเข้าใจได้ง่าย อีกทั้งยังเชื่อว่าในเมืองจะมีการเปิดกว้างในเรื่องชายรัก
ชายมากกว่าต่างจังหวัด ทำให้สามารถยอมรับกลุ่มชายรักชายได้มากกว่าอีกด้วย
ขณะที่งานวิจัยของ Annes & Redlin (2012) ได้ให้ ความหมายว่า เมือง
(Urban) นั้น เป็น “สวรรค์ของกลุ่มรักร่วมเพศ” (Homosexual Paradise) เนื่องจากความเป็นเมือง
นี้มีส่วนสำคัญในการช่วยสร้างการเดินทางของชีวิต ในฐานะ “ประสบการณ์ที่ต้องมี” โดยจะช่วยให้รู้
ตัวตน พัฒนาอัตลักษณ์ทางเพศของกลุ่มรักร่วมเพศ และเต็มเติมความเป็นชายรักชาย ขณะที่ ชนบท
(Rural) ที่ถูกนิยามว่าเป็น “เครื่องดูดกลุ่มรักร่วมเพศ” (Homosexual Vacuum) ซึ่งการสร้างตัวตน
นั้นถูกจำกัด หรือมีการตอบสนองการแสดงออกทางเพศที่แตกต่างออกไปจากในเมือง
6.2.1.5 ลักษณะทางกายภาพ รูปร่างหน้าตา
จากการศึ ก ษาตั ว บท และ ผลการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก เป็ น ไปในทิ ศ ทาง
เดียวกัน โดยพบว่า ตัวละครทั้ง 20 ตัวละคร มีรูปร่างหน้าตาที่อยู่ในเกณฑ์ดี มีกล้ามเนื้อ สมส่วน ไม่
ผอมหรื อ อ้ ว นจนเกิ น ไป แต่ มี ค วามสู งและสี ผิ ว ที่ แ ตกต่ า งกั น ออกไปตามลั ก ษณะของนั ก แสดง
สอดคล้องกับการให้ความเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ที่ระบุว่า ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายนั้น
หน้าตาดี เป็นไปตามค่านิยมของสังคมไทย คือ ตี๋ ขาว ตัวสูง เพราะเรื่องทางการตลาด เพราะรูปร่าง
หน้าตาของนักแสดงเป็นสิ่งแรกที่คนดูจะได้เห็น จึงทำให้ผู้สร้างซีรีส์ต้องหานักแสดงที่มีหน้าตา รูปร่าง
ที่ถูกจริต เป็นไปตามค่านิยมของคนไทย เพื่อดึงดูดกลุ่มผู้ชมและแฟนคลับให้มาติดตาม
การเลื อกนั กแสดงที่มี รูป ลั กษณ์ ตรงตาม “พิ มพ์ นิ ย ม” เป็ น การสะท้ อ น
เจตจำนงของผู้สร้างซีรีส์วาย ที่ต้องการเรียกความนิยมจากกลุ่มผู้ชม ขณะเดียวกันก็เป็นการเดินตาม
ขนบธรรมเนียมของละครโทรทัศน์ไทยกระแสหลักที่นำเสนอภาพลักษณ์ของตัวละครหลักที่สมบูรณ์
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แบบเพียบพร้อมไปทุกด้าน (จเร สิงหโกวินท์, 2560) เพราะในปัจจุบันกลุ่มนักแสดงไม่ได้มีหน้าที่แค่
ทำการแสดงในซีรีส์ เท่านั้ น แต่ยั งมีก ารออกงาน หรือทำกิจกรรมต่ าง ๆ กับ แฟนคลั บ ที่ถูกจัดขึ้ น
หลังจากที่ซีรีส์ได้ออกอากาศแล้ว ดังนั้นการใช้กลุ่มนักแสดงที่มีหน้าตาดี หุ่นดี จึงเป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมทางตลาดในระยะยาวอีกด้วย
ดังนั้นนอกจากหน้าตาของนักแสดงวายจะดีแล้ว รูปร่างของนักแสดงซีรีส์
วายก็ต้องดีตามไปด้วย เนื่องจากในซีรีส์วายทุกเรื่องก็มีการถอดเสื้อให้นักแสดงได้โชว์เรือนร่าง เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้ชม เพราะฉะนั้นจึงไม่เห็นว่ามีตัวละครชายรักชายที่มีหุ่นหมี หรือกลุ่มที่
มีขนเยอะเลย ทั้ง ๆ ที่สัดส่วนของคนกลุ่มนี้ในสังคมก็ไม่ได้น้อยไปกว่ากลุ่มอื่น
สอดคล้องงานวิจัยของ นุชณาภรณ์ สมญาติ (2561) คุณสมบัติของรูปร่าง
หน้าตาของนักแสดงนั้นเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดึงดูดให้มีผู้คนรับชม จึงเห็นได้ว่าซีรีส์วายส่วนมากนั้นมักสร้าง
ให้ พระเอกนายเอกมีลั กษณะของผู้ ช ายในอุดมคติของผู้ ห ญิ ง ไม่ต่างกับละครชายหญิ งตามสั งคม
กระแสหลักที่พระเอกจะต้องสมบูรณ์แบบ หากเพียงแต่พระเอกในซีรีส์วายนั้นจะชอบผู้ชายด้วยกัน
แต่ในขณะเดียวกัน การที่นำเสนอตัวละครชายรักชายที่มีแต่รูปร่างและ
หน้ าตาดีนี้ ก็เป็ น การตอกย้ ำว่ากลุ่ มชายรักชายมีความสนใจและให้ ความสำคัญ กับเรือนร่างและ
หน้ าตาเสมอ สอดคล้ องกับ การศึกษาของ YMCA Club (2012) ที่พบว่า กลุ่ มชายรักชายกว่ า 48
เปอร์เซ็นต์ยอมตายเร็วขึ้น 1 ปีหรือมากกว่านั้น เพื่อแลกกับการมี รูปร่าง ดีแบบนายแบบ และอีก 10
เปอร์เซ็นต์ระบุว่ายอมแลกชีวิต 11 ปี กับ การมีรูปร่างดีแบบทันทีทันใด นอกจากนี้ยังได้ข้อสรุปว่า
กลุ่มชายรักชายกว่า 92 เปอร์เซ็นต์ลุ่มหลงกับรูปลักษณ์และเรือนร่างของตน และอีก 59 เปอร์เซ็นต์
มักเปรียบเทียบรูปร่างหน้าตาของตนเองกับคนที่ดูดีกว่าเสมอ ขณะที่ 35 เปอร์เซ็นต์ ยอมรับว่ากังวล
ว่าคนอื่น จะคิ ด อย่ างไกรกั บ รู ป ร่ างของตน โดย 91.2 เปอร์เซ็ น ต์ ระบุ ว่า รูป ร่างที่ น่ าหลงไหลใน
ความคิดของกลุ่มชายรักชาย คือ หุ่นตามมาตรฐานตะวันตก สูง ผอม รูปร่างสมส่วน ปราศจากไขมัน
มีกล้าม ผิวใส และหัวไม่ล้าน (Gray, 2012)
6.2.1.6 บทบาททางเพศและรสนิยมทางเพศ
ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายทั้ง 20 ตัวมีการระบุสถานะบทบาททางเพศ
ไว้อย่างชัดเจน ตายตัว และไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยแบ่งออกเป็นตัวละครที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายรุ ก
หรือ พระเอก 10 ตัวละคร และตัวละครที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายรับ หรือ นายเอก 10 ตัวละคร ซึ่งเป็นไป
ในทิศทางเดียวกับผลการสัมภาษณ์เชิงลึก ที่ระบุว่าตัวละครชายรักชายจะถูกกำหนดมาให้มีบทบาท
ทางเพศอย่างตายตัว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ พระเอกจะต้องทำหน้าที่เป็นรุกเสมอ และนายเอกจะ
เป็นรับตลอด ซึ่งไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่บทบาททางเพศจะสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้ โดย
เรียกว่า “โบท” ที่สามารถเป็นได้ทั้งรุ กและรับ เพราะในปัจจุบันมีความลื่นไหลทางเพศที่สูงมาก ไม่
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เหมือนกับคู่รักชายหญิงที่ถูกกำหนดบทบาทไว้อย่างชัดเจน บทบาททางเพศของตัวละครชายรักชาย
ในซีรีส์วายจึงเป็นเหมือนกับการนำเอาความสัมพันธ์ของชายหญิงมาครอบทับไว้
จากการรายงานของแอปพลิเคชันหาคู่ของกลุ่มชายรักชายยอดนิยม อย่าง
Grindr ได้ระบุว่า ผู้ใช้งานในแอปพลิเคชันได้ใส่สถานะของตนว่าเป็น โบท (Versatile) สอดคล้องกับ
Scruff แอปพลิ เคชัน หาคู่ของกลุ่มชายรักชายมีขน ที่พบว่าผู้ใช้งานระบุว่าตนเองเป็น โบท ถึง 35
เปอร์เซ็น ต์ มากกว่าสถานะอื่น โดยฝ่ ายรุกอยู่ที่ 21 เปอร์เซ็น ต์ ส่ว นรับนั้นมีเพียง 19 เปอร์เซ็นต์
(Moylan, 2016)
สอดคล้ อ งกั บ งานวิจั ย ของ Michelides (2009) ที่ พ บว่ า มี สั ด ส่ ว นของ
นักแสดงในอุตสาหกรรมหนังโป๊ชายรักชายที่เป็นโบท คือ สามารถเล่นได้ทั้งบทรุกและรับ กว่า 82.4
เปอร์เซ็นต์ ขณะนักแสดงที่รับบทรุกอย่างเดียวมีอยู่ 10.8 เปอร์เซ็นต์ และ บทรับอย่างเดียวมีอยู่เพียง
6.8 เปอร์เซ็นต์ จากการศึกษาในครั้งนี้ยังพบว่านักแสดงที่รับบทรุกอย่างเดียวนั้นจะมีอวัยวะเพศที่มี
ขนาดใหญ่
นอกจากนี้จากการศึกษาของ Moskowitz & Hart (2011); Moskowitz &
Roloff (2016); Swift-Gallant, Coome, Monks, & VanderLaan (2016) พ บ ว่ าก ารก ำห น ด
บทบาททางเพศของกลุ่ มชายรักชายว่าจะเป็นรุกหรือรับนั้น ขึ้นอยู่กับขนาดของอวัยวะเพศ และ
ลักษณะบุคลิกภาพความเป็นชาย โดยไม่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอื่น ๆ เช่น
ความสูง น้ำหนัก ซึ่งกลุ่มที่มีความเป็นชายสูงหรือมีอวัยวะเพศขนาดใหญ่ก็จะเป็นรุก ส่วนกลุ่มที่มี
ความเป็นหญิงมากกว่าและมีอวัยวะเพศขนาดเล็กก็จะทำหน้าที่รับ เนื่องจากกลุ่มชายรักชายมีการให้
ความสำคัญกับ 2 สิ่งนี้ โดยการมีอวัยวะเพศขนาดใหญ่นี้เป็นตัวแทนของความสุขสมอารมณ์หมายใน
การมีเพศสัมพันธ์ ส่วนความเป็นชายนี้เป็นที่ยอมรับและต้องการของกลุ่มชายรักชาย แต่ถึงกระนั้นก็
ไม่ได้หมายความว่าในโลกความเป็นจริงจะไม่มีกลุ่มที่มีความเป็นชายสูงจะเป็นรับ และกลุ่มที่มีความ
เป็นหญิงสูงจะเป็นรุกไม่ได้เช่นกัน
6.2.1.7 การแต่งกาย
เครื่ อ งแต่ ง กายทั้ ง หมดของตั ว ละครชายรั ก ชายสามารถพบเห็ น ได้ ใ น
ชีวิตประจำวัน ไม่ได้มีลักษณะแตกต่างจากผู้ชายทั่วไป ไม่ได้แต่งตัวเหมือนผู้หญิง หรือ กลุ่มเกย์ออก
สาว ไม่มีเครื่องประดับหรือสิ่งของใดที่แสดงออกให้เห็นว่าเป็นกลุ่มชายรักชาย
สอดคล้องกับ ผลการสัมภาษณ์ เชิงลึก ที่ระบุว่า การแต่งกายของตัวละคร
ชายรักชายในซีรีส์วายนั้นไม่มีความแตกต่างจากการแต่งกายของกลุ่มชายรักชายและกลุ่มชายแท้ใน
ชีวิตจริง หากเพียงแต่ตัวละครแต่ละตัวจะมีสไตล์การแต่งตัวที่แตกต่างกันออกไป ตามแต่รสนิยมของ
แต่ละตัวละคร
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การแต่งกายของกลุ่ ม ชายรักชายในซีรีส์ ว าย ที่มีก ารแต่งกายเหมือนกั บ
วัยรุ่นชายทั่วไป จึงไม่สอดรับมายาคติทางสังคมที่ว่า กลุ่มชายรักชายนี้เป็นพวกชอบแต่งกาย พิถีพิถัน
ในการเลือกเครื่องแต่งกาย และมักสวมใส่เสื้อผ้าที่มีความประณีต หรูหรา มีความรักสวยรักงาม บำรุง
ผิวพรรณ แต่งหน้ าด้วยเครื่องสำอาง (นฤพนธ์ ด้ว งวิเศษ, 2551) ขณะเดียวกันกลุ่มชายรักชายก็มี
ภาพลักษณ์นำแฟชั่น เห็นได้จาก “The Clone Look” แฟชั่นการแต่งกายของกลุ่มชายรักชายในยุค
80 ที่กลายมาเป็นแฟชั่นของกลุ่มชายแท้ในยุคถัดมา ตัวอย่างเช่น เสื้อยืดที่เข้ากับรูป พอดีตัวกับผู้สวม
ใส่ , กางเกงยี น ส์ รั ดรูป (Skinny Jeans), แจ็ก เก็ตหนังสี ดำ, เสื้ อ แจ็กเก็ต ยีนส์ , เสื้ อฮาวาย (Aloha
Shirt) รวมทั้งการจัดทรงหนวดเครา (Guy, 2019)

ภาพที่ 6.1 The Clone Fashion ในยุค 80 จากวง Village People
แหล่งที่มา: Rex Features, 1979
จากลักษณะส่วนบุคคลของตัวละครข้างต้น จะเห็ นได้ว่าตัวละครหลักในซีรีส์วาย
เน้นนำเสนอภาพลักษณ์ของความเป็นชาย (Masculine) เป็นหลัก ไม่มีตัวละครใดที่มีลักษณะ “ออก
สาว” หรือแสดงพฤติกรรมที่แสดงความเป็นหญิงมากนัก ขณะเดียวกันก็มีการกำหนดลักษณะบทบาท
ทางเพศให้แก่ตัวละครด้วยการทำให้ตัวละครหนึ่งที่มีความเป็นชายสูงกว่าเป็นฝ่ายรุก ขณะที่ตัวละคร
ที่มีความเป็นชายน้อยกว่ากลายเป็นตัวละครฝ่ายรับ
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ กลุ่มผู้ชมซีรีส์วายที่ต้องการเสพความสัมพันธ์ของ “ผู้ชายสอง
คนที่รักกัน” ไม่ใช่ความสัมพันธ์ของคู่รักชายรักชาย แต่ก็ต้องให้สามารถแยกออกด้วยว่าตัวละครใดทำ
หน้าที่เป็นฝ่ายรุกหรือฝ่ายรับ ซึ่งกลายเป็นการจำลองภาพคู่รักต่างเพศ (Heterosexual) ครอบบน
ความสัมพันธ์ของผู้ชายสองคน (ณัฐชานันท์ กล้าหาญ, 2562) ด้วยการพยายามโยงว่า พระเอกที่ถูก
โยงกั บ คำว่ า รุ ก จะต้ อ งแสดงออกถึ งความเป็ น ชาย นายเอกที่ ถู ก โยงกั บ คำว่ า รั บ และจะต้ อ ง
แสดงออกถึงความเป็นหญิง ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง อาจจะมาในรูปแบบของลักษณะภายนอกหรือ
ลักษณะนิ สัย ซึ่งการนำเสนอภาพแทนเหล่านี้ ในความสั มพันธ์ชายรักชาย จึงป็นการพยายามที่จะ
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บังคับให้คนกลุ่มนี้ต้องเลือกให้ตัวเองอยู่ในกล่องเพศกล่องใดกล่องหนึ่งของสังคม ทั้ง ๆ ที่อัตลักษณ์
ของชายรักชายในความเป็นจริงมันไม่ได้อยู่ในกล่องใดกล่องหนึ่งเสมอไป (ปรเมศวร์ ตั้งสถาพร, 2563)
แต่อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะกลุ่มชายรักชายเองก็ให้ความสำคัญกับความเป็นชายด้วย
เช่น กัน เห็ นได้จากสื่ อกระแสหลักของไทยที่ประกอบสร้างภาพลบให้ แก่กลุ่มชายรักชาย ด้วยการ
นำเสนอภาพพฤติกรรมออกสาว (Effeminacy) ของกลุ่มชายรักชายออกมาในแง่ของความตลก ความ
ประหลาด เอาไว้เรียกเสียงหัวเราะ หรือแสดงออกถึงอาการ “บ้าผู้ชาย” อีกทั้งยังมีความรักที่ ผิดหวัง
ด้วยการโดนหลอก โดนทิ้ง ทำให้กลุ่มชายรักชายเลือกที่จะซ่อนหรือขจัดความสาวของตน และเป็น
การพิสูจน์ว่าการรักเพศเดียวกันไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตแบบ “ผู้ชาย” ตามที่สังคมคาดหวังไว้
และสามารถเป็ นส่วนหนึ่ งของสังคมของคนหมู่มากได้ ซึ่งค่านิยมนี้ นำไปสู่ การเกิดความกลัวที่ไร้
เหตุ ผ ลต่ อ การแสดงออกความสาว (Effeminophobia) กลายเป็ น การเหยี ย ด ดู ถู ก กี ด กั น และ
รั งเกี ย จพฤติ ก รรมความไม่ แ มนในหมู่ ช ายรั ก ชาย (นรุ ต ม์ ศุ ภ วรรธนะกุ ล , 2559) สอดคล้ อ งกั บ
การศึกษาของ Johnson (2008) ที่พบว่า ถึงแม้ว่ากลุ่มชายรักชายกระแสหลักนิยมที่ แสดงความเป็น
หญิ ง จนกลายเป็ น ภาพเหมารวม แต่ ก็ ยั ง มี ก ลุ่ ม ชายรั ก ชายอี ก กลุ่ ม ที่ เ ป็ น “แอ๊ บ แมน”
(Heteronormative Gay Masculine) ปะปนอยู่ ซึ่งทั้งเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มชายรักชายและ
ต่อต้านความเป็นหญิงออกสาว
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ การศึกษาของ ปุรินทร์ นาคสิงห์ (2560) พบว่า การ
โฆษณาและการจัดกิจกรรมของแอปพลิเคชันหาคู่ของกลุ่มชายรักชายก็ยังนิยมใช้ลักษณะ “ความเป็น
ชาย” “ความแมน” “ความเป็นวัยรุ่น” ที่เป็นเช่นนี้ เพราะเทคโนโลยีการสื่อสารทำให้ความสัมพันธ์
ทางเพศของชายรักชายเป็นแบบเดียวกันทั่วโลก คือ เน้่นเรือนร่างแบบขาย และทำให้ความเป็นชาย
กลายเป็นวัตถุทางเพศไปในที่สุด ดังนั้นเพศชายในทุกวันนี้จึงต้องมัดกล้ามจึงจะถือว่ามีเสน่ห์ เป็นการ
สร้างภาพลักษณ์ความเป็นชาย (Masculinity) แบบใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคม และด้วยความที่แอปพลิเค
ชันนี้เต็มไปด้วยผลประโยชน์ทางธุรกิจและเรื่องเพศ จึงทำให้ผู้ใช้กลายเป็นสินค้าชั้นดีของแอปพลิเค
ชัน และส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยน “ร่าง” ให้อยู่ในแบบที่สังคมต้องการ คือเป็นการผลิตซ้ำและให้
คุณค่ากับ “ความเป็นชาย”
การให้ค่าของเรือนร่างความเป็นชายของกลุ่มชายรักชายนี้ มีมานานแล้ว เห็นได้จาก
การศึกษาของ นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ (2551) ที่พบว่า กลุ่มชายรักชายที่โพสต์รูปในเว็บไซต์เกย์ที่มีหน้าตา
ดี รูปร่างดี มีกล้ามแบบนักกีฬา และแสดงตัวว่ามีบทบาททางเพศแบบชาย ที่เรียกตัวเองว่าเป็น “ไบ
รุก” และ “เกย์รุก” จะได้รับความนิยมและเป็นที่สนใจอย่างมาก ตรงข้ามกับกลุ่มที่เป็น “เกย์รับ” แม้
จะมีจำนวนมาก แต่ก็ไม่ได้รับความสนใจ
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6.2.2 พฤติกรรมการแสดงออกของตัวละครชายรักชาย
จากผลการวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) พบว่า พฤติกรรมการแสดงออกของ
ตัวละครชายรักชายจากซีรีส์วาย ทั้ง 5 ประการ อันประกอบไปด้วย 1. ลักษณะการพูด 2. การแสดง
อารมณ์ 3. นิสัยส่วนตัว 4. รูปแบบการดำเนินชีวิต 5. การแสดงออกในฐานะคนรักในพื้นที่ต่าง ๆ ใน
แต่ละตัวละครอาจจะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันออกไป โดยแต่ละประเด็นมีรายละเอียดดังนี้
6.2.2.1 ลักษณะการพูด
กลุ่มชายรักชายมีลักษณะการพูดไม่แตกต่างจากกลุ่มรักต่างเพศ กล่าวคือมี
การใช้ระดับ ภาษาที่ แตกต่างกัน ออกไปตามระดับ ความสนิทสนม มีการใช้คำหยาบกับ คนใกล้ ชิด
ขณะเดียวกันก็มีความสุภาพ รู้กาละเทศะ แต่สำหรับในตัวละครนายเอกบางตัวมีการใช้คำศัพท์เฉพาะ
และมีลักษณะการพูดที่แตกต่างออกไป
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Saisuwan (2016); ยุ ท ธนา นั น ทิ วั ธ วิ ภ า
(2547); วริ ษ า โอสถานนท์ (2561) ที่ ร ะบุ ว่ า กลุ่ ม เกย์ ไทยมี ก ารใช้ เสี ย งที่ มี ค วามโดดเด่ น เป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม ที่แตกต่างจากชายทั่วไป จนสามารถสังเกตและแยกออกคนอื่นได้ด้วยการฟั ง
เสียง ซึ่งจะมีการใช้เสียงเพื่อสื่ออารมณ์ ด้วยการทอดเสียงท้ายพยางค์ และการลากเสียงในบางพยางค์
ตลอดจนใช้เสียงวรรณยุกต์เน้นเสียงสูงหรือเสียงต่ำกว่าพยางค์ปกติ เพื่อแฝงอารมณ์และความรู้สึกต่าง
เช่น ตื่นเต้น ขวยเขิน แสดงความมั่นใจ รวมถึงยังมีการใช้วิธีเพิ่มเสีย ง ตัดเสียง ใส่จริต เปลี่ยนแปลง
หน่วยเสียงของสระหรือพยัญชนะเพื่อการสร้างศัพท์ใหม่ และสร้างสรรค์คำสแลงและสำนวนเพื่อใช้ใน
กลุ่มอีกด้วย แต่การใช้ภาษาในลักษณะนี้ไม่ได้ใช้เพื่อเป็นแสดงออกและบ่งบอกถึงการเป็นกลุ่มชายรัก
ชาย แต่กลับเชื่อมโยงกับภาพจำของกลุ่มชายรักชายในสังคมไทย ที่มีความมั่นใจสูง ร่าเริง ตลก และมี
การแสดงออกมากกว่าคนปกติ
ขณะที่ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก ระบุว่า บทพูดของตัวละครชายรักชายนั้น มี
ความประดิษฐ์เกินกว่าจะพูดในชีวิตจริง เหมือนกับภาษาในนิยายหรือบทละครมากกว่า นอกจากนี้ยัง
กล่ าวอีก ว่ าส่ ว นหนึ่ งที่ ท ำให้ ลั ก ษณะการพู ด ของตั ว ละครดู ไม่ ส มจริง เนื่ อ งมาจากการแสดงของ
นักแสดงที่ยังไม่เก่งมากนัก นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลสำคัญยังระบุอีกว่า สิ่งที่ทำให้บทพูดของตัวละครไม่
จริงที่สุดคือการพยายามใส่ความเป็นชายจนมากเกินไป ด้วยการให้ตัวละครพูดคำหยาบจนเกินพอดี
ขณะเดียวกันตัวละครชายรักชายที่มีความเป็นหญิงสูงก็ไม่สามารถใช้คำพูดในลักษณะออกสาว ได้
เหมือนในชีวิตจริงของกลุ่มชายรักชายเพื่อให้คงความเป็นชายเอาไว้
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6.2.2.2 การแสดงอารมณ์
มี ทั้ ง แสดงออกทางอารมณ์ อ ย่ า งชั ด เจน และเก็ บ ความรู้ สึ ก ขึ้ น อยู่ กั บ
ลักษณะนิสัย ไม่ต่างจากชายจริงหญิงแท้ และไม่ได้มีการแสดงทางอารมณ์มากกว่าปกติ ดังที่สังคมได้
ประทับตราไว้ เช่นเดียวกับผลการสัมภาษณ์เชิงลึก ที่ระบุว่า ตัวละครชายรักชายมีการแสดงออกทาง
อารมณ์ที่หลากหลาย โดยที่ไม่ได้แตกต่างจากกลุ่มคนทั่วไป หรือแตกต่างจากกลุ่มชายรักชายในชีวิต
จริง อีกทั้งยังไม่มีการแสดงออกที่มากเกินไป (Overacting) หรือมีการแสดงออกในเชิงลบเหมือนเช่น
ในละครหรือภาพยนตร์ในยุคเก่า เช่น มีแรงหึง อาฆาต พยาบาท แต่อย่างใด
ดังนั้นจึงไม่สอดคล้องกับการประทับตราของสังคมที่เชื่อว่ากลุ่มชายรักชาย
มีอารมณ์แปรปรวนมากกว่าคนปกติและมีอารมณ์รุนแรงมากกว่าปกติ (ปนธร ธรรมสัตย์, พิเชฐพงศ์
โสตะวงศ์, และสมจิตร พิมพ์ศรี, 2554; รวมพล สายอรุณ, 2541) เพราะตัวละครชายรักชายในซีรีส์
วายได้ถูกสร้างให้ มีการแสดงออกทางอารมณ์ ทั้ งสุ ข เศร้า เหงา โกรธ และสามารถแสดงอารมณ์
เหล่านั้นออกมาผ่านกิริยาต่าง ๆ ทั้ง ยิ้ม หัวเราะ ร้องไห้ ทะเลาะ ไม่แตกต่างจากคนปกติทั่วไป
6.2.2.3 นิสัยส่วนตัว
ลักษณะนิสัยส่วนตัวของกลุ่มชายรักชายมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่
กับสภาพแวดล้ อมและการเลี้ ยงดู เหมือนกับกลุ่มรักชายต่างเพศ ดังนั้นจึงไม่สามารถนำเรื่องนิสั ย
ส่วนตัวมาใช้แบ่งแยกกลุ่มชายรักชายและชายแท้ได้ แต่ในขณะเดียวกันนิสัยตัวละครชายรักชายก็
สามารถนำมาใช้แบ่งแยกบทบาททางเพศได้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผลการสัมภาษณ์เชิงลึก ที่ระบุว่า ลักษณะนิสัย
ส่วนตัวของตัวละครชายรักชาย มีความแปรผัน กับบทบาททางเพศของตัวละคร คือ ถ้าเป็นตัวละคร
พระเอกจะมีนิสัยห้าวหาญ กล้าได้กล้าเสีย แต่ถ้าเป็นตัวละครนายเอก จะมีความเรียบร้อย ขี้แง ขี้งอน
ขี้หึง เจ้าอารมณ์มากกว่า เหมือนกับนางเอกละคร ซึ่งก็ยังคงเป็นผลมาจากการนำความสัมพั นธ์ของ
ชายหญิงมาครอบไว้ เป็นภาพเหมารวมที่ถูกสร้างขึ้นมา โดยไม่ได้คำนึงถึงความเป็นจริง ทำให้ตัวละคร
มีนิสัยที่สุดโต่ง
การสร้ างให้ ตัว ละครชายมี นิ สั ยที่ อิ งกับ ความเป็ นชายหญิ ง ก็ย่ อมทำให้
พระเอกมีการแสดงอำนาจที่ เหนื อกว่าตัว นายเอก และทำให้ ตัว นายเอกตกอยู่ภ ายใต้อำนาจของ
พระเอกอย่ างหลี กเลี่ ย งไม่ได้ ในฐานะที่พ ระเอกคือผู้ กระทำ และนายเอกคือผู้ ถูกกระทำ อันเป็ น
ความคิดคู่ตรงข้ามชายหญิงที่ซีรีส์วายไปอิงมาจากละครชายหญิงกระแสหลักที่เข้มข้นไปด้วยบรรทัด
ฐานรักต่างเพศนั่นเอง (ปรเมศวร์ ตั้งสถาพร, 2563) ตัวละครนายเอกจึงเป็นเสมือน “ร่างสมมติ” หรือ
“ร่างที่ว่างเปล่า” ที่ขับเคลื่อนอยู่ในโลกแห่งจินตนาการ (ศรัณย์ สิงห์ทน, 2550) โดยที่ไม่ได้อิงหรือ
สามารถเกิดขึ้นได้ในโลกแห่งความเป็นจริง
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สอดคล้ องกับ การศึกษาของ จตุพ ร บุญ -หลง (2548); นพฤทธิ์ ด้ว งแก้ว
(2553); ปุรินทร์ นาคสิงห์ (2555) ที่พบว่า ถึงแม้ว่าการประกอบสร้างตัวตนเกย์ในภาพยนตร์จะให้
คุณค่ากับความเป็นชาย แต่ภาพที่ปรากฏในซีรีส์วายยังคงสร้างให้ตัวละครเกย์มีลักษณะสอดรับกับ
การแบ่งแยกขั้วโดยอิงกับความสัมพันธ์แบบชายและหญิง การสร้างให้ตัวตนเกย์มีลักษณะดังกล่าวเป็น
กลวิธีของภาพยนตร์เพื่อให้ผู้ชมทางสังคมรับรู้ในความแตกต่างและไม่เกิดความสับสนระหว่างตัวละคร
เกย์และตัวละครอื่น ดังนั้นตัวละครที่มีลักษณะเป็นคู่เกย์ จึงมีหนึ่งตัวละครที่มีลักษณะความเป็นชาย
อย่างชัดเจน ขณะที่ตัวละครอีกตัวจะมีพฤติกรรมการแสดงออกที่นุ่มนวลอ่อนหวานกว่าตัวละครที่เป็น
คู่กัน ถึงแม้ในความเป็นจริงความสัมพันธ์ทางเพศจะลื่นไหล (Fluidity) และเปลี่ยนแปลงไปได้ก็ตาม
6.2.2.4 รูปแบบการดำเนินชีวิต
จากการวิเคราะห์ตัวละครพบว่า ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายทั้ง 20 ตัว
ละคร มีรูปแบบการาดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันออกไป โดยรูปแบบที่พบมากที่สุด คือ กลุ่มรูปแบบการ
ดำเนินชีวิตตามบรรทัดฐานสังคม ซึ่งเป็นรูปแบบการดำเนินชีวิตที่ มีกิจกรรมที่หลากหลายทั้งเข้าวัด
ทำบุญ เล่นกีฬา ออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน เช่น ไปห้างสรรพสินค้า สวนสาธารณะ ตลอดจนพบปะ
สังสรรค์กับเพื่อนฝูง
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผลการสัมภาษณ์เชิงลึก ที่ระบุว่า ตัวละครชาย
รักชายในซีรีส์วายนี้มีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เหมือนคนปกติทั่วไป หรือเหมือนกับผู้ชายทั่วไป ซึ่ง
กิจกรรมต่าง ๆ และสถานที่ที่ตัวละครไปนั้นไม่ได้ถูกระบุว่าเป็นสถานที่ของกลุ่มชายรักชาย ซึ่งก็ไม่ได้
มีความแตกต่างจากในชีวิตจริงของกลุ่มชายรักชายในสังคมและผู้ให้ข้อมูลสำคัญมากนัก ขณะเดียวกัน
ก็เป็ น เพราะผู้ ช มกลุ่ มเป้ าหมายของซีรีส์ วายเป็ นกลุ่ มหญิ งสาววัยรุ่นซึ่งอาจจะเข้าไม่ถึงในสถานที่
เฉพาะของกลุ่มชายรักชาย และอาจจะก่อให้เกิดการต่อต้าน อีกทั้งยังต้องทำให้เข้าใจได้ง่าย ดังนั้นจึง
ต้องนำเสนอในรูปแบบการดำเนินที่ชีวิตที่เห็นได้ง่าย เข้าใจได้ทันที
รูปแบบการดำเนินชีวิต ของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายจึงไม่สอดคล้องกับภาพที่
สังคมส่วนใหญ่มองว่ากลุ่มชายรักชายมีลักษณะที่เป็นพวกที่ชอบนินทา ชอบเที่ยวกลางคืน และออก
กระตุ้งกระติ้ง (Jackson, 1995 อ้างถึงใน กิ่งรัก อิงคะวัต, 2542) ซึ่งมักจะออกมาในรูปแบบของกลุ่ม
รูปแบบการดำเนินชีวิตวันไนท์สแตนด์ (One Night Stand Gay Lifestyle) ที่สามารถมองเห็นได้ง่าย
ผ่านรูปลักษณ์ภายนอกที่สามารถสังเกตได้ โดยง่าย ซึ่งมักสะท้อนภาพลักษณ์ทางลบออกมาได้อย่าง
ชัดเจน จึงเป็นเสมือนภาพตัวแทนของรูปแบบการดำเนินชีวิต ของกลุ่มชายรักชาย ทั้งที่กลุ่มชายรัก
ชายมีรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
แต่ขณะเดียวกันซีรีส์วายก็ไม่ได้นำเสนอรูปแบบการดำเนินชีวิตของตัวละครชายรัก
ชาย และ “วัฒนธรรมชายรักชาย” (นัทธนัย ประสานนาม, 2562) ไม่ว่าจะเป็นการวิพากษ์การหาคู่
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นอน (Cruising) ไม่ปรากฏกลุ่มหรือองค์กรรณรงค์เพื่อความหลากหลายทางเพศ การขับเคลื่อนและ
การต่อสู้เพื่อสิทธิของกลุ่มชายรักชาย สุขอนามัยทางเพศและการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
6.2.2.5 การแสดงออกในฐานะคนรักในพื้นที่ต่าง ๆ
จากการวิเคราะห์ ตัวบท และการให้ ความเห็ นของกลุ่มผู้ ให้ ข้อมูล สำคั ญ
พบว่า ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย มีการแสดงออกในฐานะคนรักในพื้นที่ต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน
ออกไป โดยในพื้นที่ส่วนตัวจะมีการแสดงออกมากที่สุด จนถึงขั้นการมีเพศสัมพันธ์ แต่ซีรีส์วายไม่ได้
แสดงออกให้เห็นโดยชัดเจนถึงขั้นตอนการร่วมเพศ เป็นเพียงการละเว้นไว้ในฐานที่เข้าใจ
การละไว้ซึ่งการกิจกรรมทางเพศนี้ มิได้ถูกจำกัดอยู่แค่เพียงในซีรีส์วายและ
กลุ่มชายรักชายเท่านั้น แต่กลุ่มละครรักต่างเพศก็มีการสงวนฉากประเภทนี้ไว้เช่นกัน จนเกิดวลี “ตัด
ภาพไปที่โคมไฟ” ซึ่งใช้แทนคำพูดอันเป็นที่รู้กันว่าตัวละครกำลังมีความสัมพันธ์ทางเพศกันอยู่ โดย
เกิดมาจากการที่ตัวละครพระนางกำลังจูบหรือบอกรักหรือล้มตัวลงนอน แล้วกล้องก็ิเปลี่ยนจุดโฟกัส
ไปที่โคมไฟแทน อันเนื่องมาจากเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องที่ต้องปิดซ้อนไว้ ไม่ใช่เรื่องที่ควรจะเปิดเผยให้
สาธารณะรับทราบ ดังนั้ นในซีรีส์วายหรือสื่อชนิดอื่น ๆ ที่เป็นถือเป็ นสื่อสาธารณะจึงต้องมีการใช้
สัญลักษณ์แทน เช่น การตัดภาพไปที่โคมไฟ หรือแสดงการกระทำต่าง ๆ ที่ทำให้ผู้ชมเข้าใจว่าตัวละคร
กำลังทำอะไร หรือมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น เช่น ให้ตัวละครจูบกันแล้วล้มลงบนเตียง ถอดเสื้อผ้า หรือ
ตื่น มาตอนเช้าด้ว ยร่างกายที่เปลื อยเปล่ านอนอยู่ บนเตียงด้ว ยกัน เพื่ อไม่ ให้ กระทบ และเป็ นการ
ทำลายศีลธรรมอันดีของสังคม
แต่ สิ่ งถู ก ซ่ อ นเอาไว้ ภ ายใต้ ฉ ากเข้ า พระเข้ า นาย (Love Scene) คื อ การ
นำเสนอสิ่งที่กลุ่มผู้ชมต้องการเห็น ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความรักกันของตัวละคร หรือการโชว์เรือน
ร่างของนักแสดง ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถสร้างทั้งกระแสความนิยมและกระแสเงินทุน ที่อาจช่วยส่งเสริม
ความเป็นชายแบบดั้งเดิม เรือนร่างที่ถูกจ้องมองของนักแสดง ซีรีส์วายกลับช่วยเปิดพื้นที่ให้ผู้หญิง ซึ่ง
เป็นแฟนคลับ ส่วนใหญ่ของสารแบบนี้มีอิสระจากกรอบศีลธรรมทางเพศ สามารถจับจ้องเรือนร่่าง
ผู้ชายได้โดยเสรีในฐานะที่เป็นสื่อบันเทิง (จเร สิงหโกวินท์, 2560)
สถานที่ส่วนตัวนี้เป็นเพียงสถานที่เดียวที่ตัวละครชายรักชายสามารถแสดง
ความรักกันได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากสถานที่นี้เป็นสถานที่มิดชิด หลุดพ้นจากสายตาจดจ้อง (Gaze)
และ การมอง (Look) จากคนในสังคม เพราะสังคมมองว่าความสัมพันธ์ทางเพศถือเป็นเรื่องต้องห้าม
และไม่สมควรที่แสดงออกในพื้นที่สาธารณะ
ขณะที่ พื้ น ที่ กึ่ ง สาธารณะนั้ น เป็ น พื้ น ที่ ตั ว ละครชายรั ก ชายแสดงออก
แสดงออกในฐานะคนรักพอประมาณ ไม่มีความรุนแรงถึงขั้นมีสัมพันธ์ทางเพศ เนื่องจากเป็นพื้นที่กึ่ง
มิดชิด ทำให้บุคคลที่สามยังสามารถเข้าถึงได้ โดยตัวละครชายรักชายจะพิจารณาจากเงื่อนไขว่าใน
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พื้นที่ดังกล่าวมีบุคคลที่สามอยู่ในพื้นที่นั้นด้วยหรือไม่ และบุคคลนั้นรับรู้ถึงความสัมพันธ์ของตัวละคร
ชายรักชายหรือไม่ รวมไปถึงมีท่าที่กับความสัมพั นธ์ชายรักชายอย่างไร จึงทำให้ตัวละครชายรักชาย
แสดงออกได้มากสุดเพียงแค่ระดับการจูบ การกอด และแสดงออกผ่านคำพูด
ส่วนในพื้นที่สาธารณะ อันเป็นพื้นที่ที่มีผู้คนพลุ่กพล่าน เป็นที่มีการจับจ้อง
จากสังคม เพื่อเป็นการตัดปัญหาการถูกมอง เป็นที่จับจ้อง ซึ่งอาจจะโดนนำไปโพสต์ในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ตลอดจนการถูกทำร้ายร่างกาย ขณะเดียวกันก็อาจไม่สามารถแสดงให้สังคมรับรู้ได้ว่าตนเอง
เป็น กลุ่มชายรักชาย จึงทำให้กลุ่มชายรักชายต้องป้องกันตนเอง ด้วยการไม่แสดงความรักในพื้นที่
สาธารณะ แต่ส ำหรับ ในพื้น ที่สาธารณะที่ตัวละครชายรักชายคิดว่ามีความปลอดภัย และพ้นจาก
สายตาบุคคลอื่น จะมีการแสดงออกเช่นเดียวกับพื้นที่กึ่งสาธารณะ สอดคล้องกับการศึกษาของ de
Oliveira, Costa, & Nogueira (2013) ที่ พ บว่ า กลุ่ ม LGBT ไม่ ก ล้ า แสดงความรั ก ในที่ ส าธารณะ
เนื่องจากเป็นการป้องกันตนเองจากการถูกจัดว่าเป็นพวกไม่ปกติ
แต่ถ้าหากในพื้นที่สาธารณะนั้น ไม่มีการจับจ้องจากสายตาของบุคคลอื่นใน
สังคม ซึ่งเป็นเพราะบริเวณนั้นเป็นพื้นที่ลับสายตา หรือเป็นเวลากลางคืนที่ไม่มีคนพลุกพล่าน ตัวละคร
ชายรักชายมักจะมีการแสดงออกที่เทียบเท่ากับพื้นที่กึ่งสาธารณะคือ การจูบ การบอกรัก หรือการ
กอด ดังที่ ตี๋และหมอกหอมหน้าผากและบอกรักกันบนสะพานกรุงธนในเวลาเที่ยงคืน (อาตี๋ของผม)
หรือ ก้องภพและอาทิตย์ที่จูบกันบริเวณสวนสาธารณะใกล้ ๆ กับสะพานพระราม 8 (SOTUS the
Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง)
นอกจากนี้การแสดงออกในพื้นที่ส าธารณะนั้น ตัวละครชายรักชายยังมี
คำนึงด้วยว่าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ที่ตนเองคุ้นชินหรือเป็นสังคมใหม่ เห็นได้จากตัวละครที่เข้าไปสู่พื้นใหม่
สังคมใหม่ อย่างที่ทำงาน ได้แก่ ก้องภพ อาทิตย์ (SOTUS S the Series) กร และ น็อค (Together
with Me อกหักมารักกับผม) ก็จะมีการระวังตัวในการแสดงออก มากว่าสมัยมหาวิ ทยาลั ยที่ตนมี
ความคุ้นชินมากกว่า
รวมไปถึงบนสื่อสังคมออนไลน์ ที่ตัวละครจากซีรีส์วายหลายเรื่องมักใช้เป็น
พื้นที่ในการแสดงออกถึงความรัก อันเนื่องมาจากตัวละครเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยเพียงพอ
ผู้ติดตามย่อมยอมรับในสิ่งที่พวกเขาเป็นได้อยู่แล้ว จึงสามารถทำอะไรได้ตามใจ
การแสดงออกในฐานะคู่รักของตัวละครชายรักชายมีความสัมพันธ์กับระดับ
ของพื้นที่อย่างมีนัยยะสำคัญ คือยิ่งพื้นที่มีความเป็นส่วนตัวมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งสามารถแสดงออกใน
ความสัมพันธ์ได้มากเท่านั้น ดังที่เห็นได้จากในพื้นที่ส่วนตัว ตัวละครชายรักชายสามารถแสดงออกถึง
ความรักได้ถึงขั้นสูงสุด คือการมีความสัมพันธ์ทางเพศ แต่ในพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะตัว
ละครเหล่านี้ไม่สามารถแสดงการกระทำดังกล่าวได้ เพราะสำหรับสังคมไทยแล้ว ไม่ใช่เพียงแค่การไม่
ยอมรับในกลุ่มชายรักชาย แต่ยังไม่ยอมรับในการแสดงความรักที่มากจนเกินไปในพื้นที่สาธารณะอีก
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ด้วย การจูบกันในพื้นที่สาธารณะก็ขัดกับบริบทของสังคมและวัฒ นธรรมไทยที่มักไม่แสดงความรัก
มากนัก และมองว่าการจูบกันในพื้นที่สาธารณะเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำ
ดังนั้นการให้ตัวละครชายรักชายปรากฏตัวและแสดงความสัมพันธ์ในพื้นที่
กึ่งสาธารณะและสาธารณะจะช่วยให้เกิดการยอมรับกลุ่มชายรักชายได้มากขึ้นและเสนอว่ากลุ่มชาย
รักชายก็มีอยู่ทั่วไปในสังคม ขณะเดียวกันการแสดงออกในฐานะคนรักในพื้นที่สาธารณะด้วยการจูบ ก็
เป็นการต่อต้านจารีต ประเพณีและวัฒนธรรมของสังคมไทย ดังนั้นในซีรีส์บางเรื่องก็แสดงให้เห็นว่า
การกระทำดังกล่าวจะทำให้เกิดการลงโทษจากสังคมอย่างไร อย่างเช่น ใน หมอกที่เกือบโดนไล่ออก
จากโรงเรียนเพราะไปจูบกับตี๋ในเมืองหิมะ (อาตี๋ของผม) หรืออาทิตย์และก้องภพที่ถูกคนในที่ทำงาน
นินทาจากที่มีรูปก้องภพและอาทิตย์ไปจูบกันที่บริเวณชายหาด (SOTUS S the Series)
จะเห็นได้ว่าลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกของตัวละคร ในส่วนของลักษณะการพูด
การแสดงออกทางอารมณ์ และนิสัยส่วนตัวของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายนั้นมีความหลากหลาย
แตกต่างกันออกไป เช่นเดียวกับคนทั่วไปในสังคม ทำให้ไม่สามารถใช้องค์ ประกอบทั้ง 3 ส่วนของ
ลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกมาใช้เพื่อเป็นตัวคัดแยกความแตกต่างระหว่างกลุ่มชายรักชายและ
ชายรักต่างเพศได้ ยกเว้นตัวละครชายรักชายที่มีความเป็นหญิงสูง หรือกลุ่มนายเอกที่มีลักษณะและ
แสดงออกถึงความเป็น หญิง (Effeminate) ซึ่งไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าการสร้างให้ ตัวละครนายเอก
ลักษณะดังกล่าวก็เป็นผลพวงมาจากบรรทัดฐานแบบรักต่างเพศ (Hetero Normative) ที่ทำให้ผู้ชม
สามารถรับรู้ได้เลยว่าตัวละครใดทำหน้าที่อะไร แม้ในปัจจุบันซีรีส์วายบางส่วนได้พยายามนำปัจเจกที่
โอบกอดความเป็นชายให้แก่กลุ่มนายเอก ด้วยลักษณะทางกายภาพ รู ปร่างหน้าตา (ปรเมศวร์ ตั้ง
สถาพร, 2563) พฤติกรรมของตัวละครก็ยังถูกเคลือบไว้ด้วยความเป็นหญิงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
นอกจากนี้ ลั ก ษณะพฤติ ก รรมการแสดงออกของตั ว ละคร เป็ น การต่ อ ต้ า นการ
ประทั บ ตราของสั งคมดั้ งเดิ ม ที่ ม องว่ากลุ่ มชายรักชายเป็ น พวกที่ มี อ ารมณ์ แ ปรปรวนและรุน แรง
หมกมุ่นแต่เรื่องเพศ ขณะเดียวกันก็สร้างกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มความเป็นมนุษย์ และนำเสนอรูปแบบ
การดำเนินชีวิตของกลุ่มขายรักชายให้มีความหลากหลาย ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องเพศและการใช้ชีวิต
กลางคืน อย่างที่เคยเป็นภาพจำของสังคมในอดีตอีกด้วย
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6.2.3 คุณลักษณะทางจิตวิทยาของตัวละครชายรักชาย
จากผลการวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) พบว่า คุณลักษณะทางจิตวิทยาของ
ตัวละครชายรักชายจากซีรีส์วาย ทั้ง 6 ประการ อันประกอบไปด้วย 1. ภูมิหลังตัวละคร 2. สาเหตุ
ของการเป็ น กลุ่ ม ชายรั กชาย 3. ความสั บ สนและความทุ กข์จ ากการเป็ นกลุ่ ม ชายรักชาย 4. การ
ยอมรับ ตนเอง 5. การเปิดเผยตนเอง 6. ความคาดหวังในชีวิตและจุดจบของตัวละคร ในแต่ล ะตัว
ละครอาจจะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันออกไป โดยแต่ละประเด็นมีรายละเอียดดังนี้
6.2.3.1 ภูมิหลังตัวละคร
จากศึกษาด้วยการวิเคราะห์ตัวบทของซีรีส์วายทั้ง 10 เรื่อง พบว่า ตัวละคร
ชายรักชายมาจากครอบครัวที่มีพื้นฐานแตกต่างกันออกไป มีทั้งมาจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว และ
ครอบครัวที่มีทั้งพ่อและแม่ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน และพบว่าส่วนมากนับถือศาสนาพุทธและเป็นคน
ไทยเชื้อสายจีน นอกจากนี้ยังพบว่าตัวละครชายรั กชายจะมีทัศนคติที่ดีต่อกลุ่มชายรักชาย แต่บุคคล
ในครอบครัวกลับไม่ยอมรับและมีทัศนคติเป็นลบในกลุ่มชายรักชาย
การที่คนคนในครอบครัวมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อกลุ่มชายรักชาย อันเนื่องมาจาก
เหตุผลด้านความเชื่อและศาสนา โดยในศาสนาพุทธเชื่อว่าการที่เกิดมาเป็นกลุ่มชายรักชายนี้ เป็นผล
พวงมาจากในชาติที่แล้วได้ทำการละเมิดศีลข้อที่ 3 ประพฤติผิดในกาม อันเป็นเรื่องของกฏแห่งกรรม
ส่วนคนไทยเชื้อสายจีนก็ไม่ยอมรับในกลุ่มชายรักชาย เนื่องจากลูกชายจะต้องทำหน้าที่สืบสกุล รวมถึง
ความเชื่อจากลัทธิขงจื๊อที่ว่าการมีลูกชายเป็นสิ่งสูงสุดแทรกซึมเข้ามา อีกทั้งการแต่งงานเข้าบ้านยัง
เป็นการช่วยไม่ให้ทรัพย์สินไหลออกไปจากตระกูลอีกด้วย จึงทำให้พ่อแม่ย่อมตั้งความหวังไว้กับลูก
ชาย เห็นได้จาก เหมย (อาตี๋ของผม) ที่โทษว่าการที่ตี๋เป็นกลุ่มชายรักชายนั่นมาจากเวรกรรมเก่าที่ทำ
มาในชาติที่แล้ว และต้องการให้ตี๋แต่งงานมีครอบครัว มีลูกเหมือนคนทั่วไป
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อาทิตย์ พงษ์พานิช (2556) ที่กล่าวว่า ความเชื่อ
เรื่องกฎแห่งกรรม อาจจะถูกนำมาใช้เป็นเพียงเครื่องมือในการควบคุมเชิงอำนาจระหว่างคนรักต่าง
เพศกับชนกลุ่มน้อยทางเพศ เมื่อคนที่เกิดมาพร้อมกับความเป็นเพศทางเลือกก็ถูกตีตราเสียแล้วว่าเป็น
บุคคลที่มีความบกพร่องทางศีลธรรม และสมควรแล้วที่จะต้องชดใช้ผลจากการกระทำไม่ดีนั้นด้วยการ
เกิดมาเป็นชนกลุ่มน้อยทางเพศ ความเชื่อที่ดูเหมือนจะสร้างความเมตตา สงสาร และความเห็นใจ ที่
อาจจะมาพร้อมกับความรู้สึกสมเพชจนกลายเป็นเครื่องกดทับและการประทับตราให้กลุ่มคนที่มีความ
หลากหลายทางเพศกลายเป็นบุคคลที่ไม่มีความสมบูรณ์ทางด้านศีลธรรม และไม่สมควรที่จะได้รับ
สิทธิหรือการปฏิบัติเฉกเช่นพลเมืองรักต่างเพศ ดังที่เห็นได้จากงานวิจัยของ พระมหาอดุลย์ ยโสธโร
(2549) ที่มีการโยงแนวคิดเรื่อง “การเบี่ยงเบนทางเพศ” และ “การวิตถาร” เข้ากับแนวคิดเรื่อง

467
อำนาจอกุศลกรรมและวิบากกรรมในอดีต ทำให้ “บัณเฑาะก์” (ผู้มีพฤติกรรมและอัตลักษณ์ทางเพศ
แบบรักร่วมเพศ) กลายเป็นที่น่ารังเกียจในสังคม และไม่สามารถบวชเรียนเพื่อบรรลุธรรมได้
ประกอบกั บ ภาพลั ก ษณ์ ข องกลุ่ ม ชายรัก ชายในสั งคมไทยก็ ไม่ ดี ม ากนั ก
แม้ ว่าสั งคมจะมีการเปิ ดกว้างมากขึ้น แต่ ยังไม่ได้เต็มที่ ยังคงมีการกลั่ น แกล้ งรังแก หยอกล้ อเรื่อง
รสนิยมทางเพศและเพศวิถีกันอยู่ โดยในหมู่ผู้ใหญ่ ส่วนมากจะมีความสงสัยและไม่ยอมรับกลุ่มชายรัก
ชายได้ เพราะคนวัยนี้เติบโตมากับระบบเพศธรรมชาติที่มีแค่ชายและหญิงเท่านั้น (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ,
2556) รวมไปถึงยังยึดติดว่ากลุ่มชายรักชายเป็นพวกวิปริต ขณะเดียวกันหลายคนก็เลือกที่จะยอมรับ
กลุ่มชายรักชายได้ แต่ก็ไม่อยากให้คนในครอบครัวเป็น อันเนื่องมาจากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น หรือ
เป็ น การยอมรั บ อย่ างมี เงื่อ นไข ที่ ก ลุ่ ม ชายรัก ชายจะต้ อ งทำอะไรให้ ดี ก่ อ น เช่ น เรีย นดี ประสบ
ความสำเร็จในชีวิต หรือสร้างเสียงหัวเราะให้ได้ก่อน จึงจะได้รับการยอมรับ
ขณะที่ความเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญให้ความเห็นว่า ในซีรีส์วายไม่ได้มี
การสร้างภูมิห ลั งให้ แก่ตัว ละครชายรักชายในซีรีส์วาย ทั้งที่เป็นส่ วนสำคัญ ที่ช่วยหล่ อหลอม และ
พัฒนาตัวละครไปสู่การเป็นกลุ่มชายรักชายได้ อีกทั้งยังเป็นเหตุผลว่าทำไมตัวละครถึงกระทำเช่นนั้น
6.2.3.2 สาเหตุของการเป็นกลุ่มชายรักชาย
จากการศึ ก ษาวิ เคราะห์ ตั ว ละครชายชายรั ก ชายในซี รี ส์ ว ายและการ
สัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญพบว่า สาเหตุของการเป็นกลุ่มชายรักชายของตัวละครนั้นมีด้วยกัน
หลากหลายสาเหตุ ทั้งจากการเลี้ยงดูของครอบครัว การอยู่ใกล้ชิดกับเพศเดียวกัน และเกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ ซึ่งในแต่ละตัวละครล้วนมีสาเหตุที่แตกต่างกันออกไป บางตัวละครนั้นมีหลายปัจจัย แต่บาง
ตัวละครก็มีเพียงปัจจัยเดียว จึงทำให้ไม่สามารถระบุได้ว่าสาเหตุใดกันแน่ที่เป็นสาเหตุหลัก
มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไชยศิริ บุญยกุลศรีรุ่ง (2553); ปาณิสรา
มงคลวาที (2552) ที่พบว่ายังไม่สามารถระบุข้อสรุปที่แท้จริงได้ (Unknown) ว่าปัจจัยใดทำให้ผู้ชาย
สามารถกลายเป็นกลุ่มชายรักชาย มีเพียงแต่การคาดเดาสาเหตุของการรักเพศเดียวกันนั้นอาจเกิดได้
จากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นด้านจิตวิทยา สภาพแวดล้อม การอบรมเลี้ยงดู หรือสังคม
จากงานวิ จั ย ของ Ganna, Verweij, Nivard, Maier, & et al. (2019)
พบว่า ในร่างกายมนุษย์นั้นไม่มียีนหรือหน่วยพันธุกรรมจำเพาะอันใดอันหนึ่งที่เป็นตัวกำหนด หรือ
ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน หรือที่เรียกว่า “ยีนเกย์” (Gay Gene) ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้
จีโนมในการทำนายพฤติกรรมทางเพศของบุคคลได้ แต่ก็ยังไม่สามารถสรุปถึงต้นตอของพฤติกรรมรัก
เพศเดียวกันได้ หากแต่สภาวะทางสังคม วัฒนธรรม ครอบครัว และปัจจัยทางชีววิทยาอื่น ๆ ต่างมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรักเพศเดียวกันได้
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หากจะพิจารณาในแต่ละสาเหตุของการเป็นกลุ่มชายรักชายของตัวละครแต่
ละตัวนั้น ก็จะพบว่า สาเหตุที่พบมากที่สุดคือ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ การเป็นคนรักเพศเดียวกันมัน
อยู่ในตัวคนนั้นอยู่แล้ว ไม่ได้มาจากการเลียนแบบ เพียงแต่เขาจะมีโอกาสได้แสดงออกมาหรือเปล่า
(Jackson, 2017) โดยตัวละครเหล่านี้มีทั้งพระเอกนายเอก แต่สัดส่วนของนายเอกจะมีมากกว่า และ
สามารถยอมรับตัวตนว่าเป็นกลุ่มชายรักชายได้ตั้งแต่ก่อนจุดเริ่มเรื่อง และจะไม่มีขั้นตอนการสับสน
แต่ยังคงมีความทุกข์จากการสิ่งเร้าภายนอก สอดคล้องกับงานวิจัยของ Ernulf, Innala, & Whitam
(1989); Whitley (1990) ที่พบว่า กลุ่มคนรักเพศเดียวกันที่มีความเชื่อว่า “เราเกิดมาเพื่อเป็นกลุ่มรัก
ร่ว มเพศ” (Homosexuals are born that way) ย่อมมี ทัศ นคติที่ ดีกว่าต่อ แนวคิด รักร่ว มเพศ ได้
ดีกว่า คนที่เชื่อว่า “เราเลือกที่จะเป็นกลุ่มรักร่วมเพศ” (Homosexuals choose to be that way)
หรือ “เราเรียนรู้ที่จะเป็นกลุ่มรักร่วมเพศ” (Learn to be that way)
ส่วนการมีประสบการณ์กับเพศเดียวกัน ไม่ว่าเป็นจะเป็น มีความสัมพันธ์กับ
เพศชายด้วยกัน การใช้เวลาอยู่ใกล้ชิดกัน จนพัฒนากลายเป็นความรักและความสัมพันธ์แบบคู่รัก ซึ
ในระยะแรกนั้นตัวละครอาจจะมีพฤติกรรมแบบกลุ่มรักร่วมเพศ (Homosexual Behavior) แต่ยัง
ไม่ได้ย อมรับ อัตลักษณ์ ชายรักชาย (Homosexual/Gay Identity) จนกว่าจะยอมรับว่าตนเองเป็น
กลุ่มชายรักชายและมีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้ชายด้วยกันอย่างสม่ำเสมอจนเป็นปรกติ (บงกชมาศ
เอกเอี่ยม, 2532; ปุรินทร์ นาคสิงห์, 2555) ซึ่งจะเห็นได้จากตัวละครชายรักชายหลายตัวที่เริ่ม ต้นจาก
การมีเพศสัมพันธ์กับเพศชายด้วยกัน อาทิ ฟิวส์ ที่มีเพศสัมพันธ์กับ ธีร์ ที่เป็นกลุ่มชายรักชาย (Make
It Right the Series รักออกเดิน) น็อค มีเพศสัมพันธ์กับ กร ที่เป็นกลุ่มชายรักชาย (Together with
Me อกหักมารักกับผม) โดยในตอนแรกทั้งฟิวส์และน็อคต่างก็เป็นชายแท้เพราะยังมีคนรักเป็นผู้หญิง
ด้วยกันทั้งคู่ แต่ด้วยความใกล้ชิดและการมีความสัมพันธ์กับผู้ชายของทั้ง 2 ตัวละคร ก็ทำให้ในที่สุด
แล้ว ทั้งฟิวส์และน็อคเลือกที่มาคบกับธีร์และกร
กลุ่มที่มีปัญหาในครอบครัวหรือได้รับการเลี้ยงดูจากแม่ตามลำพัง โดยที่พ่อ
ไม่ได้เข้ามามีบทบาท มีด้วยกัน 2 ตัวละครคือ พีท (บังเอิญรัก Love by Chance) และ ตี๋ (อาตี๋ของ
ผม) โดยแม่ของพีทเลี้ยงพีทมาอย่างประคบประหงมยิ่งกว่าไข่ในหิน มีการเอาใจใส่มากจนเกินไป ทำ
ให้พีทซึมซับลักษณะความเป็นหญิงของแม่เข้ามาเป็นอัตลักษณ์ของตนเอง ขณะที่ตี๋ถูกเลี้ยงมาในบ้าน
ที่มีแม่เป็นใหญ่ มีอำนาจที่สุดในบ้าน สั่งอะไรต้องทำตาม จนตี๋ต่อต้านและพยายามทำทุกอย่างที่แม่ไม่
ต้องการ ซึ่งหนึ่งในสิ่งที่แม่ของตี๋ต้องการก็คือ การมีแต่งงานมีครอบครัวที่สมบูรณ์ ทำให้ทั้งตี๋และพีท
ห่างเหินกับพ่อและมีบทบาทในชีวิตน้อยเกินไป จนขาดแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตแบบผู้ชาย
ทั่วไป จนเป็นหนึ่งในสาเหตุให้ตัวละครทั้งสองกลายเป็นกลุ่มชายรักชายในที่สุด
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6.2.3.3 ความสับสนและความทุกข์จากการเป็นกลุ่มชายรักชาย
ตัวละครชายรักชายมีความสับสนและความทุกข์เนื่องจาก รู้ตัวว่ าตนเอง
กำลังจะละเมิดบรรทัดฐานของสังคมด้วยการไปชอบผู้ชายด้วยกันเอง และคาดได้ว่าอาจจะเกิดสิ่งที่ไม่
ดีกับ ตัน เอง ซึ่งความทุกข์ที่ เกิดขึ้น ก็มีความหลากหลายแตกต่างกันออกไป ทั้งจากความรู้สึ กของ
ตนเอง หรือสังคมไม่ยอมรับ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่ระบุว่า ใน
ซีรีส์วายแต่ละเรื่อง ตัวละครชายรักชายแต่ละตัว ล้วนจะต้องเผชิญหน้ากับความสับสนหรือความทุกข์
ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งอาจจะแบ่งออกเป็นประเภทได้ดังนี้ กลุ่มที่เป็นชายแท้ ยังไม่ค้นพบ
ตัวเอง แล้วเกิดความหวั่นไหวกับผู้ชายด้วยกัน โดยส่วนมากมักจะเป็นพระเอก หรือเคยคบกับผู้หญิง
มาก่อน ก็จะเกิดความสับสนในความรู้สึกของตนเอง และไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร เนื่องมาจาก
รู้สึกว่าตนเองแปลกแยกไปจากค่านิยมของสังคม ที่บ่มเพาะจนเกิดการรับรู้ว่าผู้ชายต้องคู่กับผู้หญิง
ปรกติแล้วการเกิดความสับสนนี้จะต้องเกิดกับกลุ่มชายรักชายทุกคน ก่อนที่
จะไปสู่ขั้นตอนของการยอมรับตนเอง แต่สำหรับในซีรีส์วายนั้น ความสับสนนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะตัว
ละครชายรักชายที่ยังไม่รู้หรือยังไม่ยอมรับว่าเป็นกลุ่มชายรักชาย และมักจะถูกระบุว่าเป็นชายแท้ โดย
ตัวละครจะเริ่มตั้งข้อสงสัย ไม่มั่นใจในตนเองว่าเป็นคนรักเพศเดียวกัน ทำให้เกิดความขัดแย้งในจิตใจ
ขึ้น ส่งผลให้เกิดความสับสน (Confusion) ความอึดอัดใจ กดดันภายในจิตใจ และเมื่อบุคคลนั้นเริ่ม
รับรู้ถึงความรู้สึกชอบเพศเดียวกัน ตลอดจนความรู้สึกทางเพศกับเพศเดียวกันในตนเองแล้ว แต่ยังไม่
สามารถยอมรับได้ เนื่องจากการเป็นกลุ่มชายรักชายนี้ยังเป็นการประทับตรารอยมลทินของสังคม
(บงกชมาศ เอกเอี่ยม, 2532; ปุรินทร์ นาคสิงห์, 2547) ในขั้นต่อไปตัวละครเหล่านี้จะพยายามทดลอง
และพิสูจน์เพื่อให้รู้ว่าตนเองเป็นกลุ่มชายรักชายหรือไม่
ขณะที่ความทุกข์ของตัวละครชายรักชายนั้นมีด้วยกันหลากหลายรูปแบบ
ทั้งความทุกข์ที่เกิดจากปั ญ หาด้านความรัก และ ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการไม่ยอมรับของคนใน
ครอบครัว ซึ่งส่งผลให้เกิดการถูกกลั่นแกล้งตามมา สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรเทพ แพรขาว และ
ศิริพร จิรวัฒน์กุล (2551) ที่พบว่าความทุกข์กลุ่มชายรักชายนั้นเกิดขึ้นมาจากความรู้สึกไม่เหมือนกับ
คนอื่น ทำให้ถูกเลือกปฏิบัติ คนในสังคมและครอบครัวไม่ยอมรับ เพราะมีเพศวิถีที่แตกต่างจากกรอบ
ที่สังคมยึดถือให้ค่าว่าเป็นความปกติ ดังนั้นสังคมจึงสร้างความเป็น “คนอื่น” ให้กลุ่มชายรักชาย ทำให้
กลุ่มชายรักชายมีความรู้สึกเหงา โดดเดี่ยว และซึมเศร้าจากการขาดรัก และรักนอกกรอบที่เป็นการ
แสดงออกถึงการไม่เป็นที่ยอมรับ และความต้องการความเข้าใจ ความเอาใจใส่ ซึ่งเป็นธรรมชาติของ
มนุษย์ทุกคน
ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้การดำรงชีวิตของกลุ่มชายรักชายอาจถูกผลกระทบ
จากสังคมจนส่งผลต่อสุขภาพจิตที่เชื่อมโยงกับความผาสุกด้านความรู้สึกและอารมณ์ และการถูก
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ปฏิ เสธการยอมรั บ จากครอบครั ว กลายเป็ น สาเหตุ ห นึ่ งของการฆ่ า ตั ว ตายในวั ย รุ่ น ชายรั ก ชาย
นอกจากนี้การที่ไม่สามารถเปิดเผยตัวตนและแสดงออกทางเพศกับกลุ่มเพื่อนหรือคนในครอบครัว จึง
ทำให้เก็บตัวและเกิดภาวะซึมเศร้า จนนำไปสู่การคิดฆ่าตัวในที่สุด (พรเทพ แพรขาว, 2556)
6.2.3.4 การยอมรับตนเอง
จากการวิเคราะห์ ตัวละครชายรักชายในซีรีส์ วายทั้ง 20 ตัวละคร พบว่า
ขั้นตอนการยอมรับตนเองจะเกิิดขึ้นเฉพาะกับตัวละครที่มีความสับสนเท่านั้น ส่วนตัวละครที่ยอมรับ
ว่าตนเองเป็นกลุ่มชายรักชายตั้งแต่ต้นจะถูกข้ามในขั้นตอนนี้ โดยกระบวนการยอมรับตนเองว่าเป็น
กลุ่มชายรักชายนั้ น จะต้องทำให้ ตนเองนั้นเกิดความชัดเจนว่าตนเองมีความรู้สึ กเป็นสุ ข รู้สึกดีกับ
ความรู้สึกชอบผู้ชาย และยอมรับเอาความรู้สึกชอบเพศเดียวกันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในประสบการณ์
ของตนเอง (ภาคภูมิ เดชะอนันต์วงศ์ , 2555) และกระบวนการนี้จะช่วยสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ
และช่วยพัฒนาอัตลักษณ์ทางเพศของตนเอง ซึ่งมักจะให้ความหมายทางบวกแก่อัตลักษณ์ทางเพศของ
ตนเองด้ ว ย ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ ไปยั ง ขั้ น ต่ อ ไป ทำให้ ตั ว ละครมี ค วามกล้ า ที่ จ ะเปิ ด เผยตั ว ตน แต่
ขณะเดียวกันก็สามารถมีความรู้สึกทางลบกับตนเอง ในกรณีที่สังคมยังไม่ให้การยอมรับจะกีดกันว่า
เป็น “คนผิดปกติ” ก็จะไม่กล้าที่จะเปิดตัวและหยุดกระบวนการพัฒนาอัตลักษณ์ทางเพศไว้เพียงเท่านี้
แต่ก็ยังมีตัวละครชายรักชาย 2 ตัวละครที่ไม่ยอมรับว่าตนเองเป็นกลุ่มชาย
รักชาย โดยให้นิยามตนเองว่าเป็นผู้ชายที่รักผู้ชายคนนี้ได้เพียงคนเดียว หรือ ผู้ชายที่รักเกย์ นั่นคือ
ก้องภพ (SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง) และ น็อค (Together with Me อกหักมา
รักกับ ผม) ซึ่งลั กษณะที่เกิดขึ้น ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นจากการให้ ค่าความเป็นชายของตัว ละคร ที่ยังไม่
ต้องการให้คนในสังคมมองว่าตนเองแปลกแยกไปคนทั่วไป ขณะเดียวกันผู้แต่งนิยายและผู้เขียนบทก็
อาจมีนัยยะเพื่อแสดงให้เห็นว่า ความรักไม่ต้องการเพศ ใครก็ส ามารถรักกันได้ โดยตัวละครเพศชายมี
ความสั ม พัน ธ์กับ ตัวละครชายด้ว ยกัน แต่อีกนั ยหนึ่งอาจเป็น เพราะผู้ ห ญิ งหวงผู้ ช ายหล่ อ ๆ หรือ
ศิลปินชายที่ถูกนำมาเป็นต้นแบบในแต่งนิยาย และไม่ต้องการให้ไปรักกับผู้หญิงอื่น จึงแต่งให้ผู้ชายคู่
กับผู้ชายด้วยกันแทน ซึ่งเป็นการสนองจินตนาการทางเพศของหญิงสาวอีกด้วย (พีรภัทร เกื้อวงศ์,
2560)
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความเห็นของผู้ให้ข้อมูลสำคัญระบุว่า แม้ว่าตัว
ละครชายรักชายจะยอมรับว่าตนเองนั้นกำลังคบหากับผู้ชายด้วยกัน แต่ไม่ได้ยอมรับว่าตนเองเป็น
กลุ่มชายรักชาย ส่วนสาเหตุที่ทำให้ตัวละครสามารถยอมรับตนเองได้นั้น มีด้วยกันหลายสาเหตุ เช่น
เกิดจากการมีความสัมพันธ์กับผู้ชาย ความรักที่มีให้กัน ซึ่งในความเป็นจริงยังมีปัจจัยอีกมากมายที่เป็น
ตัวกำหนดให้เกิดการยอมรับ ไม่ว่าจะเป็นสายตาคนรอบข้าง ครอบครัว
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อนึ่งตัวละครชายรักชายก็ยังใช้ชีวิตแบบผู้ชายทั่วไปในสั งคม มีการยอมรับ
ว่าตนเองชอบผู้ชาย แต่ไม่ได้มีการแสดงออกเหมือนผู้หญิง เพราะมีการให้ค่า ความเป็นชายมากกว่า
ความเป็นหญิง ทั้งจากลักษณะภายนอก การแต่งกาย คำพูด ซึ่งการให้ตัวละครชายรักชายส่วนใหญ่
กล้าที่จะยอมรับตนเอง สอดคล้องกับการศึกษาของ (บงกชมาศ เอกเอี่ยม, 2532) ที่พบว่า กลุ่มชาย
รักชายมีกลยุทธ์ในการนำเสนอตนเองในพื้นที่สาธารณะเพื่อหลีกเลี่ยงจากการถูกลงโทษจากหน่วย
หรือสถาบันต่าง ๆ ทางสังคม ก็คือการแสดงออกซึ่งความเป็นชาย (Pass as Straight) และ ลดความ
เป็นหญิง (Defeminization) ลง แม้ว่าจะมีอีก 2 ตัวละครจะให้คำนิยามตนเองว่าเป็นชายแท้ แต่ก็ทำ
ทุกอย่างเหมือนกลุ่มชายรักชาย นั้นเป็นการตอบโต้ความเชื่อและบรรทัดฐานของสังคม เพราะกลุ่ม
ชายรักชายก็คือคนปกติ ไม่ได้แตกต่างจากผู้อื่น ด้วยเหตุนี้ซีรีส์วายจึงอาจเป็นการชี้นำให้กลุ่มชายรัก
ชายในสังคมไทยกล้าที่จะยอมรับในสิ่งที่ตนเองเป็น
6.2.3.5 การเปิดเผยตนเอง
จากการวิเคราะห์ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย ทั้ง 20 ตัวละคร พบว่า ตัว
ละครสามารถเปิดเผยตนเองว่าเป็นกลุ่มชายรักชายและทุกคนที่เปิดตัวด้วยสามารถยอมรับได้ โดย
เปิดตัวกับกลุ่มคนที่มีความสนิทชิดเชื้อ ได้แก่ คนในครอบครัว เพื่อนสนิท และที่ทำงาน สอดคล้องกับ
การให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ที่ระบุว่า ซีรีส์วายเริ่มให้ความสำคัญกับประเด็นการเปิดตัว อีก
ทั้งยังต้องการให้สังคมเกิดการยอมรับกลุ่มชายรักชาย จึงสร้างให้ตัวละครชายรักชายมีการเปิดตัวกับ
คนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นบุคคลในครอบครัว หรือ เพื่อนสนิท
แต่ซีรีส์วายก็สร้างความเหนือจริง ด้วยการให้ บุคคลที่กลุ่มชายรักชายไป
เปิดตัวด้วย สามารถยอมรับความเป็นชายรักชายได้หมดทุกคน แทบจะในทันที ทั้งที่ในสังคมไทยนี้
ยังคงมีกลุ่มที่ไม่ยอมรับในกลุ่มชายรักชายอยู่ หรือไม่ก็ไม่สามารถยอมรับกลุ่มชายรักชายได้ในทันที
ต้องให้เวลาในการปรับตัวและการยอมรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนรุ่นเก่าที่มีแนวคิดว่าการเป็นกลุ่ม
ชายรั ก ชายเป็ น เรื่ อ งผิ ด อั น เนื่ อ งมาจากนำเสนอข่ าวในสื่ อ กระแสหลั ก ทำให้ สั ง คมไทยมี ค วาม
หวาดกลัวพฤติกรรมรักร่วมเพศ เพราะเชื่อว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายและจะทำลายระบบศีลธรรมอันดีงาม
ของสังคม ความหวัดกลัวนี้เป็นจินตนาการที่ถูกสื่อกระแสหลักนำไปเผยแพร่ และนำวาทกรรมเรื่อง
“เบี่ยงเบน” และ “ผิดธรรมชาติ” ของจิตแพทย์ในช่วงปีพ.ศ. 2500 – 2530 ทำให้กลุ่มคนสูงอายุซึ่ง
รับเอาวาทกรรมดังกล่าวมาใช้จะไม่ยอมรับกลุ่มชายรักชาย และกลุ่มรักร่วมเพศทั้งหมด (นฤพนธ์ ด้วง
วิเศษ, 2556) ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มชายรักชายในชีวิตจริงบางส่วนไม่กล้าเปิดตัว เนื่องจากกลัวการไม่
ยอมรับจากบุคคลเหล่านั้น
การศึก ษาของ Kaufman (2008) ระบุ ว่า กลุ่ ม ชายรัก ชายที่ กำลั งอยู่ ใน
ขั้น ตอนของการเปิ ดตัว จะมีความกังวลใจและทุกข์ใจในการเปิดตัว เนื่องจากพวกเขาไม่แน่ใจใน
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ปฏิกิริยาของผู้ปกครองหลังจากที่พวกเขาเปิดตัวไปแล้ว จึงทำให้ไม่กล้าเปิดตัว แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่
สบายใจที่จะต้องปกปิดผู้ปกครองเกี่ยวกับสถานะภาพของตน กลุ่มชายรักชายจึงต้องสังเกตถึงทัศนคติ
ที่มีต่อกลุ่มชายรักชาย และการมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มชายรัก ชายของผู้ปกครองเสียก่อน นอกจากใน
กลุ่มชายรักชายบางส่วนยังเลือกเปิดตัวกับพี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง หรือเพื่อนก่อน เนื่องจากมีความใกล้ชิด
และอยู่ในช่วงวัยที่ใกล้เคียงกันมากกว่า ในท้ายที่สุดเมื่อจะเปิดตัวกับผู้ปกครอง ก็จะเลือกเปิดเพียง
บุคคลที่คิดว่าจะยอมรับได้ก่อน ซึ่งอาจจะเป็นพ่อหรือแม่ก็ได้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ งานวิจัยของบังอร เทพเทียน (2556) ที่พบว่า
อิทธิพลของครอบครัวนั้นกระทบต่อความรู้สึกนึกคิดของกลุ่มคนรักเพศเดียวกันของชาวไทยเป็นอย่าง
มาก ด้วยค่านิยมของครอบครัวไทยส่วนใหญ่ในสังคมที่ว่า “ไม่มีพ่อแม่คนไหนดีใจที่มีลูกผิดเพศ” ซึ่ง
ยังเป็นทัศนะทางลบที่ซึมซับอยู่ในสังคม โดยบุคคลนั้นอาจรู้สึกว่าตัวตนของตนเองนั้นอาจทำให้คนใน
ครอบครัวรู้สึกอับอายในการเป็นตัวของตนเอง (Sense of Shame)
นอกจากวาทกรรมเรื่องการเบี่ยงเบนและความผิดปรกติที่กลุ่มชายรักชาย
ต้องเผชิญจนกลุ่มชายรักชายไม่กล้าเปิดตัวแล้ว ยังมีเรื่องของการที่สังคมไทยเป็นสังคมแบบชายเป็น
ใหญ่ ทำให้อัตลักษณ์ของเพศอื่นที่ไม่ใช่ผู้ชายถูกกดให้ต่ำกว่าเพศชายเสมอ (กานดา นาคน้อย, 2560)
ทำให้ ก ลุ่ ม ชายรั ก ชายบางส่ ว นเลื อ กที่ จ ะให้ คุ ณ ค่ า กั บ ความเป็ น ชาย ด้ ว ยการพยายามทำตั ว ให้
เหมือนกับผู้ชายเพื่อไม่ให้คนในครอบครัวรับรู้ว่าตนเป็นชายรักชาย
การเปิ ดเผยตนเองเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ส ำคัญ มากของกลุ่ มชายรักชาย ซึ่ง
ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถเปิดเผยกับบุคคลรอบข้างได้ ต้องขึ้นอยู่กับความไว้วางใจ ความสบายใจ และ
ทัศนคติที่มีต่อกลุ่มชายรักชายของคนที่จะเปิดตัวด้วย จึงแตกต่างจากในซีรีส์วายที่ทุกคนสามารถ
เปิดเผยตนเองได้ สอดคล้องกับการรวบรวมข้อมูลของ กมลเศรษฐ์ เก่งการเรือ (2554, อ้างถึงใน กฤช
เตชะประเสริฐ, 2556) ที่พบว่า ในสังคมไทยมีกลุ่มชายรักชายแอบแฝงสูงถึงร้อยละ 60 และเปิดตัวไม่
ถึ งร้ อ ยละ 40 โดยกลุ่ ม ชายรั ก ชายจะเปิ ด ตั ว ก็ ต่ อ เมื่ อ มี ค วามพร้ อ ม มี ห น้ า ที่ ก ารงานที่ ป ระสบ
ความสำเร็ จ แล้ ว มี ชื่ อเสี ย งเป็ น ที่ ย อมรับ ในการทำงาน เช่ น เป็ น ศิล ปิ น ดัง นั ก วิช าการที่ ป ระสบ
ความสำเร็จ และหากกลุ่มชายรักชายเปิดตัวแล้ว ได้รับปฏิกิริยาที่เป็นลบ เช่น การปฏิเสธกลับมา จะ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตได้
ดังนั้นการสร้างให้ตัวละครรอบข้างสามารถยอมรับสภาพความเป็นชายรัก
ชายได้ จึ งเป็ น การสร้ างโลกในอุ ด มคติ ขึ้ น มาใหม่ โดยใช้ เศษเสี้ ย วหนึ่ งของความเป็ น จริงทางมา
ประกอบสร้างใหม่ ขณะเดียวกันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นการชี้นำสังคมให้คล้อยตามและยอมรับกลุ่มชาย
รักชาย แต่ก็ไม่ได้ห มายความว่ากลุ่ มชายรักชายจะกล้าเปิดตัวมากขึ้นหลังจากที่ได้รับชมซีรีส์ วาย
ดังเช่นคำให้สัมภาษณ์ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ
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6.2.3.6 ความคาดหวังในชีวิตและจุดจบของตัวละคร
ซีรีส์ วายทุ กเรื่องได้เลื อกที่ จะนำเสนจุดจบของตัว ละครในเชิ งที่ จบแบบ
สุขนาฏกรรม (Happy Ending) โดยส่วนมากความสุขนี้มักจะเริ่มมาตั้งแต่การกล้ายอมรับในตัวเอง
การเปิดตัวกับคนในครอบครัวและคนรอบข้าง ตลอดจนได้เป็นคู่รักกับตัวละครอื่น ตามที่คาดหวังของ
ตัวละคร ซึ่งนั่นแสดงให้เห็นว่าตัวละครชายรักชายไม่ได้มีความแตกต่างจากตัวละครอื่น หรือ คนรัก
ต่างเพศแต่อย่างใด ที่เพียงต้องการแค่การเป็นที่ยอมรับ ต้องการความรักตามสมควร
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นุชณาภรณ์ สมญาติ (2561) และ ปุรินทร์ นาค
สิงห์ (2555) ที่พบว่าซีรีส์วายไทยมักมีเนื้อหาเรื่องราวของความรักที่ค่อนข้างเป็นการชวนฝัน เป็น
ความรักที่สวยงาม มีตอนจบที่บริบูรณ์ แสดงให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายในชีวิตที่ต้องการอยู่ร่วมกับคนรักซึ่ง
ไม่แตกต่างจากคู่รักต่างเพศที่ต้องการสร้างครอบครัวให้อบอุ่น บอกกับสังคมว่าเกย์ไม่ได้แตกต่างจาก
คนโดยทั่วไปที่ต้องการมีชีวิตคู่ รักเดียวใจเดียว และปรารถนาที่จะใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข
อีกทั้งการจบในแบบสุขนาฏกรรม (Happy Ending) ยังเป็นการตอบโต้การ
ตีตราของสังคมไทยที่มีต่อกลุ่มชายรักชายว่าเป็นพวกส่ำส่อนทางเพศ เปลี่ยนคู่นอนไปเรื่อย จนนำไปสู่
การติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างโรคเอดส์ จนไปถึงการเกิดโศกนาฏกรรมความรัก (Jackson &
Cook, 1998) อันเนื่องมาจากการนำเสนอข่าวและภาพลักษณ์ของกลุ่มชายรักชายในสื่อกระแสหลัก
ในอดีต จนเป็นที่มาของวาทกรรม “ไม่มีรักแท้ในหมู่ชายรักชาย” เพราะในความเป็นจริงแล้ว ชายรัก
ชายก็ต้องการความรักและมีคู่ครองไม่ต่างจากคนอื่น
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้ อมูลสำคัญที่ระบุว่า
ทุกตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายทุกเรื่อง ล้วนมีชีวิตที่ดี เป็นที่ยอมรับของครอบครัวและคนรอบข้าง
ได้ใช้ชีวิตตกลงคบหาดูใจกับ คู่ครองของตน โดยเป็นจุดจบแบบสุขนาฏกรรม (Happy Ending ซึ่ง
อาจจะไม่ตรงกับความจริงมากนัก ในชีวิตจริงนั้นยาวกว่าซีรีส์ม าก และไม่มีใครที่จะสมหวังได้ทุกคน
การที่ซีรีส์เลือกจะนำเสนอให้ตอนจบ
6.2.4 การประกอบสร้างตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย
ตัว ละครชายรักชายในซีรีส์ ว ายนั้ น มีลั ก ษณะที่ แตกต่างจากตัว ละครชายรักชายที่
ปรากฏในละครหลังข่าวหรือในภาพยนตร์ยุคก่อน ที่มีความเป็นหญิงสูง ไม่สมหวังในความรัก นิยม
แต่งหน้าทาปาก รักสวยรักงาม รับบทเป็นตัวตลก บ้าผู้ชาย ไม่มีความสำคัญกับเนื้อเรื่อง หรือ เป็นตัว
ร้าย ที่มีความอาฆาต พยาบาทแรงกล้า (ธานี ชื่นค้า, 2555; ปุรินทร์ นาคสิงห์, 2555; พัฒนพล วงษ์
ม่วง และมยุรี ศรีกุลวงศ์, 2559)
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จะเห็ น ได้ ว่ า ลั ก ษณะการประกอบสร้ า งตั ว ละครชายรั ก ทั้ ง 20 ตั ว ละคร ผ่ า น
องค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ อายุ อาชีพ ระดับฐานะทางสังคม ที่พักอาศัยและภูมิลำเนา ลักษณะทาง
กายภาพ รูปร่างหน้าตา บทบาททางเพศและรสนิยมทางเพศ การแต่งกาย ลักษณะการพูด การแสดง
อารมณ์ นิสัยส่วนตัว รูปแบบการดำเนินชีวิต การแสดงออกในฐานะคนรักในพื้นที่ต่าง ๆ ภูมิหลังตัว
ละคร สาเหตุของการเป็นกลุ่มชายรักชาย ความสับสนและความทุกข์จากการเป็นกลุ่มชายรักชาย
การยอมรับตนเอง การเปิดเผยตนเอง ความคาดหวังในชีวิตและจุดจบของตัวละคร ล้วนเป็นเพียงเศษ
เสี้ยวหนึ่งของความเป็นจริงในโลกแห่งความเป็นจริง (Reality World) เท่านั้น อีกทั้งยังถูกยึดโยงไว้
ด้วยโลกในอุดมคติตามจินตนาการของผู้แต่ง ความสัมพันธ์ของคนรักต่างเพศ (Heterosexual) และ
ความเป็นชาย (Masculine) ซึ่งตัวละครชายรักชายทั้ง 20 ตัวละคร มีลักษณะร่วมกันดังนี้
6.2.4.1 การให้คุณค่ากับความเป็นชายในลักษณะอุดมคติ
ตัวละชายรักชายทั้งหมด ถูกสร้างให้มีความเป็นชายอย่างชัดเจน ด้วยการมี
รูป ร่ างสมส่ ว น มี กล้ ามเนื้ อ ดูสุ ขภาพดี หน้ าตาพิ มพ์ นิยม สะอาดสะอ้าน ไร้ห นวด ไร้เครา มีการ
เปิดเผยเรือนร่างในซีรีส์วายทุกเรื่อง ไม่เว้นแม้แต่ตัวละครนายเอก สวมใส่เสื้อผ้าแบบผู้ชาย ไม่มีการ
แสดงออกสาว และถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ของ “เกย์แมน” ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับผู้ชายมากที่สุด ไม่ใช่
“เกย์ ส าว” หรื อ “กะเทย” ดังที่ Bronski (1998) กล่ าวว่า ภาพลั กษณ์ การแสดงออกของเกย์ต่ อ
สาธารณะนั้นต้องทำให้เกย์มีความใกล้เคียงกับผู้ชาย โดยต้องทำให้ร่างกายดูแข็งแรง มีกล้าม เปิดเผย
เรื อนร่ าง ดั งนั้ น เกย์ จึ งต้ องแสดงลั กษณะความเป็ น ชายให้ ป รากฏและลดทอนความเป็ น หญิ งลง
(Defeminization)
รวมไปถึงการเลือกให้ตัวละครชายรักชายศึกษาอยู่ในคณะเรียนที่มีความ
เป็นชายสูง เช่น วิศวกรรมศาสตร์ หรือเรียนในโรงเรียนชายล้วนด้วยเช่นกัน ลักษณะอุดมคตินี้ยังควบ
รวมไปถึงระดับฐานะทางสังคม ที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับปานกลางจนถึงระดับสูง มีที่อยู่เป็นหลัก
แหล่ง และอาศัยอยู่ในเมืองหลวง ซึ่งผู้ปกครองของตัวละครเกือบทั้งหมดประกอบอาชีพเป็นเจ้าของ
กิจการ
ลักษณะของความเป็นชายในอุดมคตินี้จะสามารถพบได้ในตัวละครพระเอก
มากกว่านายเอก อันเนื่องมาจากการนำความสัมพันธ์ของคนรักต่างเพศมาครอบไว้ทำให้ นายเอก
ต้องรับบท เป็นนางเอก โดยลักษณะนิสัยของพระเอกที่มีความเป็นอุดมคตินี้ ประกอบไปด้วย รักเดียว
ใจเดียว คนอบอุ่น เป็นที่พึี่งของคนอื่นได้ มีความเป็นผู้นำ สามารถปกป้องคนรักได้
สอดคล้องกับการศึกษาของ นลินทิพย์ เนตรวงศ์ (2559) ที่พบว่านิสัยของ
ตัวละคร “ชายในฝัน” ในละครโทรทัศน์ จะต้องมีหน้าตาที่หล่อเหลา รูปร่างดี ดูสุขภาพดี มีนิสัยไม่
เจ้าชู้ รักเดียวใจเดียว และทำตัวเป็นเด็กในบางครั้ง ต้องมีคุณสมบัติความเป็นชายไม่ว่าจะเป็น ดูแล
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ป ก ป้ อ ง (Protectiveness) แ ข็ งแ รง (Strength) ก ล้ าห าญ (Bravery) เป็ น ตั ว ข อ งตั ว เอ ง
(Independence) และมีเสน่ห์ดึงดูด (Attractiveness)
ขณะเดียวกันด้วยการนำเสนอลักษณะชายในอุดมคตินี้ทำให้กลุ่มหมี (Bear)
กลุ่มขน (Hairy) กลุ่มชายรักชายในพื้นที่ชนบทและช่วงวัยอื่น ๆ ไม่มีที่ยืนในซีรีส์วาย ที่กำลังต่อสู้กับ
ชะตากรรม ไม่ได้รับการศึกษา หน้าตาไม่ดี หรือมีอายุมาก ถูกละเลยและหายไปจากสื่อกระแสหลัก
และอาจจะก่อให้เกิดปัญหาการบดบังความหลากหลาย และสร้างปัญหาเรื่องการยอมรับตัวตนทาง
เพศให้แก่คนเหล่านั้น (เจนวิทย์ เชื้อสาระถี, 2557; วิทยา แสงอรุณ, 2561)
นอกจากนี้ ด้วยการให้คุณค่ากับความเป็นชายในลักษณะอุดมคติจึงทำให้
ตัวละครชายรักชายที่มีความเป็นหญิงสูง มีอาการ “ออกสาว” ที่มักถูกเรียกว่า “ตุ๊ด” ยังถูกนำเสนอ
ออกมาในรูปแบบเดิม คือ เป็นตัวละครตลก (Comic Character) มีหน้าที่เป็นเพื่อนที่ดีของตัวละคร
หลัก ที่ไม่ได้มีเส้นเรื่องเป็นของตนเอง หรือมีความสำคัญต่อเนื้อเรื่อง และยังคงรูปแบบของความรัก
สวยรักงาม มีการแต่งหน้า ดูแลผิวพรรณ บ้าผู้ชาย แสดงกิริยาเกินจริง ไม่แตกต่างจากตัวละครชายรัก
ชายในละครหลังข่าวหรือภาพยนตร์ในยุคก่อน

ภาพที่ 6.2 ตัวละครชายรักชายที่มีลักษณะ “ออกสาว”
แหล่งที่มา: ภาพซ้ายบน จาก SOTUS S the Series ; ภาพขวาบน จาก Make It Right the Series
รักออกเดิน ; ภาพล่าง จาก 2 Moons the Series เดือนเกี้ยวเดือน 2
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6.2.4.2 การนำความสัมพันธ์ชายหญิงมาครอบทับความสัมพันธ์ชายรักชาย
แม้ว่าตัวละครชายรักชายจะมีลักษณะส่วนบุคคล หรือการใช้ชีวิตไม่ที่ไม่
แตกต่างจากชายรักต่างเพศ และในบางครั้งถูกยัดเยียดความเป็นชายให้ก็ตาม แต่เมื่อตัวละครเข้าสู่
ในช่วงความสัมพันธ์ ลักษณะความสัมพันธ์นั้นกลับนำระบบความคิดคู่ตรงข้ามของความเป็นชายและ
ความเป็นหญิง (Binary Opposition of Male and Female) มาใช้ ซึ่งเริ่มมาจากบทบาททางเพศ
ของตั ว ละครที่ ถูก กหนดมาตั้งแต่แ รก โดยไม่ มีก ารเปลี่ ย นแปลงว่าพระเอก จะต้อ งทำหน้ าที่เป็ น
ผู้กระทำ ซึ่งก็คือฝ่ายรุก ขณะที่นายเอกก็ต้องทำหน้าที่เป็นผู้ถูกกระทำ หรือ ฝ่ายรับ โดยที่ไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลง หรือสลับบทบาทนี้ได้
จึงทำให้ตัวละครนายเอกถูกผลักให้มีความเป็นหญิงสูงกว่าตัวละครพระเอก
ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ตั้งแต่ลักษณะทางกายภาพ ที่จะต้องให้นายเอกตัวเล็กกว่า ผิวขาวกว่าพระเอก
หรือจะต้องมีลักษณะความเป็นหญิงเช่น ปากแดง แก้มแดง หน้าตาจิ้มลิ้ม พร้อมกับนิสัยที่มีความเป็น
หญิง เช่น ร้องไห้ง่าย ชอบคิดไปเอง ช่างเพ้อฝัน อารมณ์อ่อนไหวง่าย อ่อนต่อโลก ขี้อาย อ่อนแอต้อง
คอยให้พระเอกมาช่วยเสมอ หรือชอบดื่มนมเย็น ที่มีสีชมพู ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นหญิง หรือ
ในบางตัวละครถูกแสดงให้เห็นถึงความเป็นหญิงด้วยการให้ตัวละครชายหลายตัวมารุมชอบ รุมจีบนาย
เอก แต่ทั้งหมดนี้ นายเอกก็ยังต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นชายอยู่ ด้วยการมีรูปร่างที่ดี และการโชว์
เรือนร่าง หรือแสดงท่าทาง “ออกสาว” ได้เลย
สอดคล้องกับงานวิจัย ของ อนุช า พิมศักดิ์ และโสภี อุ่นทะยา (2560) ที่
พบว่า แม้ว่าจะพยายามอธิบายตัวละครผ่านกรอบแนวคิดที่เหนือไปจากเพศทางวิทยาศาสตร์ แต่
ท้ายที่สุดแล้วก็ยังตกอยู่ใต้อิทธิพลของอุดมการณ์รักต่างเพศที่ยังคงให้บทบาทเพศชายเป็นผู้ปกป้อง
เพศหญิง มีอำนาจเหนือเพศหญิง ความเป็น ชายแสดงออกถึงความเข้มแข็ง ความเป็นหญิงแสดงออก
ถึงความอ่อนแอ อ่อนโยน ลึกลับซับซ้อน เข้าใจยาก เพียงแค่ปรับจากตัวละครเพศหญิงมาเป็นตัว
ละครเพศชายที่เรียกว่า “นายเอก” เท่านั้น
ซึ่ ง ในความเป็ น จริ ง แล้ ว บทบาททางเพศนั้ น สามารถปรั บ เปลี่ ย นได้
ตลอดเวลา มีความลื่นไหลอยู่มาก ผู้ที่มีความเป็นชายสูงสามารถเป็นรับได้ ขณะเดียวกันผู้ที่มีความ
เป็นหญิงสูงก็สามารถเป็นนรุกได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีกลุ่มที่เรียกว่า “โบท” ที่สามารถเป็นได้
ทั้ งรุ ก และรั บ อี ก ด้ ว ย แต่ ก็ ป ฏิ เสธไม่ ได้ ว่ าในสั งคมของกลุ่ ม ชายรัก ชาย ความเป็ น ชายนั้ น ก็ ยั งมี
ความสำคัญ เป็นสิ่งที่ชายรักชายต่างให้คุณค่าและได้รับการเทิดทูนอยู่เสมอ ไม่ว่าจะมาจากรูปร่าง
หน้าตา หรือขนาดอวัยวะเพศ ส่วนความเป็นหญิงก็ถูกลดค่าลงไป ทำให้กลุ่มชายรักชายหลายคนต้อง
“แอ๊บแมน” เอาไว้ นี่เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า ความเป็นหญิงก็เป็นสิ่งที่น่าละอายในสังคมชายรักชาย
ด้วยกันเอง
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6.2.4.3 การสร้างโลกอุดมคติของการยอมรับกลุ่มชายรักชาย
ตัวละครชายรักชายจากตัวละครชายรักชายจากซีรีส์วายทั้ง 10 เรื่องต่างมี
กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ทางเพศเป็นของตนเอง ซึ่งแต่ละตัวละครนั้นมีสาเหตุของการเป็นกลุ่มชาย
รักชาย ความสับสน ความทุกข์ และวิธีก ารยอมรับตนเองที่แตกต่างกันออกไป แต่สิ่งที่ทุกตัวละครมี
เหมื อ นกั น หมด คื อ เมื่ อ ตั ว ละครชายรัก ชายได้ ท ำการเปิ ด ตั ว กั บ บุ ค คลรอบข้ าง ไม่ ว่ าจะ คนใน
ครอบครัว เพื่อนสนิท หรือที่ทำงาน ทุกคนสามารถยอมรับและปฏิบัติตนกับกลุ่มชายรักชายได้เหมือน
ปรกติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงในสังคม เนื่องจากการเป็นกลุ่มชายรักชายได้ถูกกำหนดว่า
เป็นบุคคลที่มีความเบี่ยงเบนทางเพศ จากกลุ่มคนที่ได้รับการสถาปนาว่าเป็นผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ ที่
ได้สร้าง “ความจริง” ชุดนี้ขึ้นมา อย่างสอดคล้องและลงตัวกันในทุกสาขา ทุกศาสตร์ เพื่อเป็นการ
กำกับควบคุม ทำให้บุคคลต่าง ๆ ในสังคมรับเอาชุดความจริงนี้มาเป็นกฏเกณฑ์ และกีดกันกลุ่มชายรัก
ชายจนกลาย “เป็นอื่น” ในสังคม (ทศวร มณีศรีขำ, 2545) ดังนั้นจึงเป็นไม่ได้เลยที่ในชีวิตจริงที่ทุกคน
จะยอมรับกลุ่มชายรักชาย และสามารถทำทุกอย่างได้อย่างเป็นปรกติ ไร้ซึ่งการล้อเลีย น เหยียดเพศ
หากแต่เป็ น เพี ย งการหยอกล้ อ แซวกันเท่านั้น โดยเฉพาะในสั งคมที่มี ผู้ ช ายที่อ ยู่เป็ นจำนวนมาก
อย่างเช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือโรงเรียนชายล้วน
การที่ทำให้ทุกคนสามารถยอมรับในกลุ่มชายรักชายจึงเป็นการสร้างโลกใน
อุดมคติ (Utopia) ขึ้น มาตามแบบฉบับ ของละครโรแมนซ์ ซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการขั้น
พื้นฐานของมนุษย์ที่ต้องการหลีกหนีจากความเป็นจริงในสังคม ความเบื่อหน่าย หรือความจำเจใน
ชีวิตประจำวัน (นัทธนัย ประสานนาม, 2562)
ในขณะเดียวกันการนำเสนอฉากการเปิดเผยตนเองและการสร้างให้ทุกคน
ยอมรับ ตัวละครชายรักชาย อาจเป็นเพราะผู้กำกับต้องการสื่อสารกับสั งคมในประเด็นเพศวิถีของ
ผู้ชายที่รักกัน จึงได้สอดแทรกฉากเหล่านี้เข้ามา (สหธร เพชรวิโรจน์ชัย, 2562)
6.2.4.4 รักเดียวใจเดียว
การให้ ตั ว ละครชายรั ก ชายมี ค วามสั ม พั นธ์ แ บบรั ก เดี ย วใจเดี ย ว
(Monogamy) นี้ ถือว่าเป็นการมอบรางวัลให้แก่ตัวละครชายรักชายที่ต้องฝ่าฝันอุปสรรคกันมาทั้ง
เรื่ อ ง ด้ ว ยการได้ รั บ ความรั ก ที่ ดี บ ริ สุ ท ธิ์ ผุ ด ผ่ อ ง ซึ่ งเป็ น การสร้า งความชอบธรรมให้ กั บ ความรั ก
ความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้ ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ได้รับการยอมรับในสังคม เพราะเป็นความสัมพันธ์ ที่
นำมาสู่ความสงบสุขของคนในสังคม (ปรเมศวร์ ตั้งสถาพร, 2563) ขณะเดียวกันก็เป็นการแสดงให้เห็น
ถึงจุดมุ่งหมายในชีวิตของกลุ่มชายรักชายที่ต้องการใช้ชีวิตร่วมกับคนรักของตน ไม่แตกต่างจากคน
ทั่วไปที่ต้องการมีชีวิตคู่ และปรารถนาที่จะใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข (ปุรินทร์ นาคสิงห์, 2555)
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นอกจากจะเป็นรางวัลให้แก่ตัวละครแล้ว ก็ถือว่าเป็นการมอบรางวัลให้แก่
ผู้ชมที่อดทนรอคอยรับชมมาโดยตลอด และพื้นฐานของซีรีส์วายนั้นก็คือละครโรแมนซ์ที่อัดแน่นด้วย
อุดมการณ์ ของความรักที่ในสุ ดท้ายแล้ วย่อมลงเอยด้วยความสุขสมหวังชั่วนิรันดร์ โดยมีผู้ ชมเป็น
ผู้ ห ญิ ง (นลิ น ทิ พ ย์ เนตรวงศ์ , 2559) จึ ง ทำให้ ผู้ ช มคาดหวั ง และต้ อ งการเห็ น ตั ว ละครประสบ
ความสำเร็จในชีวิตรักในโลกอุดมคติ ดังนั้นซีรีส์วายจึงเลือกตอบสนองความต้องการของผู้ชมด้วยการ
นำเสนอตอนจบในแบบสุขนาฏกรรม (Happy Ending)
เมื่อต้องอยู่ในแนวคิดรักเดียวใจเดียว ทำให้ตัวละครชายรักชายที่กำลังคบ
หาดูใจกับผู้หญิงอยู่แล้ว ต้องมีเหตุให้เลิกกับผู้หญิงคนนั้นด้วยการให้แฟนผู้หญิงของตัวละครชายรัก
ชายนอกใจไปมีคนอื่น ทั้งแฟนของปุณณ์ (Love Sick The Series รักวุ่น วัยรุ่นแสบ) ฟิวส์ (Make It
Right the Series รักออกเดิน) นอกจากนี้ยังมีการผลักให้ตัวละครหญิงกลายเป็นตัวร้าย ด้วยการให้
วางแผน หรือหาเรื่องกลั่นแกล้ง ตัวละครชายรักชายอีกตัวที่มาใกล้ชิดกับคนรักของตน เห็นได้ชัดกับ
พริ้ง (2 Moons the Series เดือนเกี้ยวเดือน 2) ที่นำรูปวาโยไปปล่อยในเพจและกล่าวหาว่าวาโยขาย
ตัว จนสร้างความอับอายให้แก่วาโยเป็นอย่างมาก แต่สำหรับ เพลินเพลง แฟนของน็อค (Together
with Me อกหักมารักกับผม) ร้ายยิ่งกว่านั้น ด้วยการวางแผนทำร้ายร่างกายกร แฉว่ากรกับน็อคเป็น
กลุ่มชายรักชาย รวมถึงยังมีเรื่องการจำหน่ายสินค้าไม่ได้คุณภาพอีกด้วย ตัวละครหญิงเหล่านี้จึงถูก
สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอุปสรรคในความรักของตัวละครชายรักชาย
ทั้งหมดนี้เป็นการหาเหตุผลมารองรับให้ตัวละครชายรักชายนั้นมีความชอบ
ธรรมในการเลือกตัวละครชายอีกตัวแทนที่จะคบกับแฟนของตน อีกทั้งเป็นการสร้างภาพให้ตัวละคร
ชายรักชายยังดูดีอยู่ในสายตาผู้ชม ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว ตัวละครชายรักชายเองก็นอกใจคนรัก
ของตนเช่น กัน พฤติกรรมของตัวละครชายรักชายที่มีแฟนอยู่แล้ วนี้ แท้จริงแล้ ว เป็นความท้าทาย
และเมิดบรรทัดฐานของสังคมและความเชื่อทางศาสนาในประเด็นเรื่อง การรักเดียวใจเดียว ด้วยการ
คบซ้อนทั้งผู้ชายและผู้หญิงในเวลาเดียวกัน แต่สุดท้ายแล้วซีรีส์วายก็จบด้วยการกลับมาอยู่ในแนวคิด
รักเดียวใจเดียวในที่สุด
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ภาพที่ 6.3 ตัวละครหญิงที่ถูกทำให้กลายเป็นตัวร้าย
แหล่งที่มา: ภาพซ้ายบน จาก Love Sick The Series รักวุ่น วัยรุ่นแสบ ; ภาพขวาบน จาก Make
It Right the Series รักออกเดิน ; ภาพซ้ายกลาง จาก Together with Me อกหักมา
รักกับผม ; ภาพขวากลาง จาก Kiss Me Again the Series จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง ;
ภาพล่าง จาก 2 Moons the Series เดือนเกี้ยวเดือน 2
จากลักษณะการประกอบสร้างของตัวละครชายรักชายข้างต้น ล้วนมีส่วนที่
ตรงกับความเป็นจริงของกลุ่มชายรักชาย และไม่ตรงกับความเป็นจริงในรายละเอียด แสดงให้เห็นว่า
สื่อก็ได้ทำหน้าที่สะท้อนภาพความเป็นจริง (Reflect) บางส่วน และขณะเดียวกันก็มีการนำเสนอภาพ
เกินจริงที่ผิดไปจากความเป็นจริง (Distortion)
นอกจากนี้ซีรีส์วายยังช่วยทำให้เห็นว่ากลุ่มชายรักชายไม่ได้มีความแตกต่าง
จากกลุ่มคนทั่วไป ด้วยการสร้างพฤติกรรมการแสดงของตัวละครทั้งลักษณะการพูด การแสดงอารมณ์
นิสัยส่วนตัว รูปแบบการดำเนินชีวิต ที่เหมือนกับคนทั่วไป ขณะเดียวกันก็เลือกนำเสนอภาพความรัก
แบบรักเดียวใจเดียว ซึ่งช่วยลดวาทกรรมไม่มีรักแท้ในหมู่ชายรักชายออกไปได้ รวมถึงการสร้างการ
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ยอมรับกลุ่มชายรักชายในโลกอุดมคติ พร้อมทั้งช่วยสร้างแบบอย่างและทำให้สังคมเกิดการยอมรับใน
กลุ่มชายรักชายได้มากขึ้นเช่นกัน
ขณะส่วนที่ยังเป็นภาพเกินจริงก็คือ การที่นำเสนอตัวละครชายรักชายมีแต่
ความเป็นชายในอุดมคติ นอกจากนี้ยังนำเสนอความสัมพันธ์ของตัวละครชายรักชายด้วยรูปแบบของ
ชายหญิงมาสวมทับ ทำให้ตัวละครนายเอก มีความเป็นหญิงสูงกว่าตัวละครพระเอก และมีการกำหนด
บทบาททางเพศอย่างตายตัว โดยไม่มีความลื่นไหลทางเพศ

6.3 ข้อจำกัดในการศึกษา
จากการศึ กษาเรื่ อง “การประกอบสร้างตั ว ละครชายรัก ชายในซี รีส์ ว าย” ผู้ วิจัย ได้ค้ น พบ
ข้อจำกัดในการศึกษาดังนี้
1) การศึกษาในครั้งนี้ ทำการศึกษาจากซีรีส์วายจำนวน 10 เรื่อง ซึ่งเลือกมาจากซี
รี ส์ ว ายที่ ได้ รั บ ความนิ ย มสู ง จึ งทำให้ อ าจจะพลาดซี รี ส์ ว ายที่ ไม่ ดั ง และมี ค วามแตกต่ า งออกไป
ขณะเดียวกันด้วยการศึกษาในครั้งนี้ต้องใช้หน่วยวิเคราะห์เป็นซีรีส์วายมีมากถึง 10 เรื่อง และแต่ละ
เรื่องมีตั้งแต่ 8 ตอนขึ้นไป จึงทำให้ผู้ให้ข้อมูลสำคัญบางส่วนไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ เพราะจำเนื้อเรื่อง
ทั้งหมดไม่ได้ และไม่รู้จักซีรีส์วายครบทั้ง 10 เรื่อง
2) เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้การเลือกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ซึ่งจะได้
ข้อมูลตามที่ผู้วิจัยต้องการ แต่กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญล้วนเป็นบุคคลที่ผู้วิ จัยรู้จัก ทำให้ข้อมูลพื้นฐาน
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ วิธีการคิด การตีความของผู้ให้ข้อมูลสำคัญอาจจะไม่มีความหลากหลาย
เท่าที่ควร

6.4 ข้อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาเรื่ อ ง “การประกอบสร้ า งตั ว ละครชายรั ก ชายในซี รี ส์ ว าย” ผู้ วิ จั ย ได้ มี
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย และ ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในครั้งต่อไปดังนี้
6.4.1 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
ผลการศึกษาเรื่อง “การประกอบสร้างตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย” สามารถนำมา
เป็นคำแนะนำให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
6.4.1.1 การกำหนดนโยบายนำเสนอภาพกลุ่มชายรักชาย
เนื่องด้วยในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีนโยบายในด้านการนำเสนอภาพ
กลุ่มชายรักชายในสื่อ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะต่อ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
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กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับการนำเสนอ
ภาพกลุ่มชายรักชายในสื่ อ ที่มีความสอดคล้องกับความเป็นจริง ลดการตีตราของสังคม และเพิ่มมิติ
ความหลากหลายทางเพศ โดยแบ่งเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1) ไม่ควรกำหนดบทบาททางเพศของตัวละครชายรักชายอย่าง
ตายตัว ด้วยการให้ตัวละครชายรักชายอยู่ภายใต้กรอบความสัมพันธ์ของชายหญิง ที่ทำให้ พระเอกมี
ความเป็นชายสูง และนายเอกมีความเป็นหญิง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกลุ่มชายรักชาย
มากยิ่งขึ้น
2) เพื่ อ ให้ ซี รี ส์ ว ายมี เนื้ อ หาที่ เหมาะสมกั บ การจั ด ระดั บ ความ
เหมาะสมของรายการโทรทัศน์ไทยที่ซีรีส์วายมักจะได้รับว่าเป็นรายการที่ผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำแก่ผู้ที่
มีอายุต่ำกว่า 13 ปี อีกทั้งยังเป็นการยกระดับวงการซีรีส์วายไทย และขจัดการตีตราของสังคมที่มองว่า
กลุ่มชายรักชายเป็นผู้หมกมุ่นในเรื่องเพศ ผู้ผลิตซีรีส์วายควรพิจารณาสัดส่วนของฉากเข้าพระเข้านาย
(Love Scene) ที่แสดงถึงการมีเพศสัมพันธ์ และ ฉากโชว์เรือนร่างตัวละคร ให้มีความเหมาะสม
3) จากผลการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลสำคัญระบุว่า หากต้องมี
การนำเสนอฉากการมีเพศสัมพันธ์ ก็ควรสร้างความเข้าใจและจิตสำนึกที่ดีในการมีเพศสัมพันธ์อย่าง
ปลอดภัย โดยควรให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ ที่ปลอดภัย การใช้ถุงยางอนามัย สาร
หล่อลื่น ตลอดจนโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ เชื้อ HIV
4) เพื่อเพิ่มมิติความหลากหลายทางเพศ นอกจากตัวละครชายรัก
ชายที่มีความเป็นชายสูงแล้ว ควรมีการนำเสนอตัวละครชายรักชายที่มีลักษณะออกสาว หรือตัวละคร
ในเพศวิถีอื่น ๆ เช่น กลุ่ มคนข้ามเพศ กะเทย หรือตุ๊ด ที่มีบทบาทต่อเนื้อเรื่อง ไม่ใช่เพียงตัวละคร
ประกอบที่สร้างสีสันเท่านั้น
6.4.1.2 การพัฒนาและแนวทางการผลิตซีรีส์วายแก่ผู้ผลิตซีรีส์วาย
ในปัจจุบันซีรีส์วายของไทยนั้นเป็นที่ยอมรับและประสบความสำเร็จในวง
กว้ า งทั้ งในประเทศและต่ างประเทศ แต่ ยั ง มี ก ารนำเสนอออกมาในรู ป แบบที่ ค ล้ าย ๆ เดิ ม ซึ่ ง
ผลการวิจัยนี้สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาซีรีส์วายให้ดีและอยู่บนความเป็นจริงยิ่งขึ้นไป
โดยแบ่งออกเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้
1) เพื่ อ เป็ น การพั ฒ นาและเป็ น การสร้างความแปลกใหม่ ให้ แ ก่
วงการซีรีส์วายของไทย ผู้ผลิตซีรีส์วายควรเลือกนำเสนอตัวละครชายรักชายซีรีส์วายที่มีลักษณะส่วน
บุคคลของตัวละครชายรักชายที่มีความแตกต่างออกไปจากเดิม ทั้ง อายุ อาชีพ ระดับฐานะทางสังคม
ตลอดจนลักษณะทางกายภาพ รูปร่างหน้าตา ให้ครอบคลุมมากขึ้น ลดความเป็นชายในอุดมคติลง อยู่
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ในโลกความเป็นจริงยิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลไปถึงการเลือกโครงเรื่องและประเภทของนิยายที่จะ
มาทำซีรีส์วาย ก็จะต้องมีความหลากหลายมากขึ้นตามไปด้วย
2) จากการวิเคราะห์ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย และความเห็น
ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ พบว่าในซีรีส์วายไม่ค่อยมีการกล่าวถึงการสร้างอัตลักษณ์ทางเพศ ดังนั้นผู้ผลิตซี
รีส์วายควรให้ความสำคัญกับการนำเสนอประเด็นการสร้างอัตลักษณ์ทางเพศของตัวละครให้มากกว่า
นี้ ตั้ งแต่ ก ารเกิ ด ความสั บ สน ความทุ ก ข์ การยอมรั บ ตนเอง และการเปิ ด เผยตนเอง เนื่ อ งจาก
กระบวนการเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของกลุ่มชายรักชาย เพื่อให้สังคมได้รับรู้และ
เข้าใจในตัวตนของกลุ่มชายรักชายได้มากยิ่งขึ้น
3) ผู้ผ ลิ ตซีรีส์ วายควรให้ ความสำคัญ กับบทละครให้ มีความเป็ น
ธรรมชาติ การสร้างภู มิหลังตัวละคร และปรับโครงเรื่องให้มีความหนักแน่น แข็งแรง อาจจะมีการ
เสริมโครงเรื่องย่อย (Subplot) ที่เป็นประเด็นทางสังคม โดยที่ไม่ทำให้โครงเรื่องเสียและยังอยู่ภายใต้
กรอบของความโรแมนซ์
4) ไม่ ส ร้างความเข้าใจผิ ดและความสั บ สนให้ แก่ผู้ ช มและสั งคม
ด้วยการสร้างวาทกรรมที่ระบุว่า “ตัวละครชายรักชายไม่ได้เป็นชายรักชาย เป็นผู้ชายแท้ แต่สามารถ
รักผู้ชายคนนี้ได้คนเดียว” เนื่องจากไม่ตรงกับนิยามของ “เพศชาย” ที่สังคมเข้าใจ ลักษณะดังกล่าวมี
ความสอดคล้องกับกลุ่มชายรักชายหรือผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศมากกว่า
5) นำเสนอวัฒนธรรมชายรักชาย รูปแบบการดำเนินชีวิต หรือสิ่งที่
กลุ่มชายรักชายต้องต่อสู้และเผชิญในซีรีส์วาย เพื่อให้ผู้ชมและสังคมได้ตระหนักและเข้าใจในตัวตน
ของกลุ่มชายรักชายมากยิ่งขึ้น
6.4.1.3 กลุ่มผู้ชมและสังคม
จากผลของการวิจัยพบว่าตัวละครชายรักชายถูกประกอบสร้างมาจากความ
เป็นจริงเพียงเศษเสี้ยวของความเป็นจริง จึงอาจทำให้ผู้ชมและสังคมสร้างภาพเหมารวมของกลุ่มชาย
รักชายตามที่ปรากฏในซีรีส์ ดังนั้นเพื่อสร้างความเข้าใจในตัวตนของกลุ่มชายรักชายให้มากขึ้น ผู้วิจัย
จึงมีคำแนะนำแก่ผู้ชมและสังคม ดังต่อไปนี้
1) เนื่ องจากซี รี ส์ ว ายสร้ า งตั ว ละครออกมาภ ายใต้ ก รอบ
ความสัมพันธ์ของชายหญิง จึงทำให้เข้าใจว่าบทบาททางเพศของชายรักชายนั้นมีเพียงแค่ “รุก” และ
“รับ” ซึ่งไม่ตรงกับความเป็ นจริงในสังคมที่ยังมีกลุ่ม “โบท” ดังนั้นผู้ชมควรทำความเข้าใจว่าภาพ
ตัวตนของกลุ่มชายรักชายที่ปรากฏในซีรีส์วายนั้นไม่สามารถนำมาเป็นการเหมารวมตัวตนของกลุ่ม
ชายรักชายในสังคมได้ทั้งหมด เพราะเพศสภาพและเพศวิถีนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ไม่มี
ความตายตัว และไม่สามารถตัดสินได้จากลักษณะภายนอก

483
2) นอกจากกลุ่มชายรักชายในสังคมจะมีความลื่นไหลทางเพศที่
มากกว่าการปรากฏในซีรีส์แล้ว ลักษณะทางกายภาพตั้งแต่อายุ รูปร่าง หน้าตา สีผิว อาชีพ ระดับ
ความเป็ น ชาย ก็ ย่ อมมีค วามแตกต่ างกัน ออกไปเช่ น กัน ดั งนั้ น ผู้ ช มและสั งคมควรให้ เกี ยรติ และ
สนับสนุนกลุ่มชายรักชายในสังคมอย่างเท่าเทียม ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มชายรักชายที่มีหน้าตาดี มีความเป็น
ชายสูง ดังที่ปรากฏในซีรีส์วายเท่านั้น
3) จากผลการศึกษาพบว่า ซีรีส์วายสร้างความท้าทายความเชื่อ
ทางสังคมด้วยการให้ทุกคนในซีรีส์วายสามารถยอมรับตัวละครชายรักชายได้ในแทบจะทันที และ
แสดงให้เห็นว่ากลุ่มชายรักชายก็มีความเป็นมนุษย์ที่ไม่แตกต่างจากคนทั่วไป ซึ่งคงจะเป็นการดีไม่น้อย
หากผู้ชมและคนในสังคมสามารถยอมรับและเห็นว่ากลุ่มชายรักชายก็คือคนทั่วไป ไร้ซึ่งการเหยียด
และการกลั่นแกล้งเหมือนกับในซีรีส์วาย
6.4.1 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
จากกระบวนการวิจัย ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงการต่อยอดในการวิจัย ที่สามารถนำไปใช้ใน
การทำวิจัยครั้งต่อไปได้ดังนี้
1) ในการศึกษาครั้งต่อไปควรทำการศึกษากับกลุ่มสาววายว่ามีความเห็น
อย่างไรเกี่ยวกับตัวตนของตัวละครชายรักชาย เพื่อให้ทราบถึงความเห็นของกลุ่มเป้าหมายในการทำซี
รีส์วายว่ามีความเห็นต่อกลุ่มชายรักชายอย่างไร
2) ในการศึ ก ษาครั้ ง ต่ อ ไปควรทำการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บกั บ ซี รี ส์ เกย์ ที่
นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มชายรักชายโดยตรง เพื่อให้ทราบว่าระหว่างซีรีส์เกย์กับซีรีส์วายนั้นมีการ
นำเสนอตัวตนของตัวละครชายรักชายเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
3) ในการศึ ก ษาครั้ ง ต่ อ ไปควรทำการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บกั บ ซี รี ส์ ว าย
ต่างประเทศ เช่น ไต้หวัน เพื่อให้ทราบว่าระหว่างซีรีส์วายของไทยและต่างประเทศนั้นมีการนำเสนอ
ตัวตนของตัวละครชายรักชายเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
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