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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาวิวัฒนาการของนิยายสู่ละครซีรีส์วายที่สัมพันธ์กับมุมมอง
เพศวิถีของคนกลุ่ม LGBTQ+ ในสังคมไทย อัตลักษณ์ ภาพตัวแทนทางเพศภาวะ และเพศวิถีที่ถูกสร้างในซีรีส์
วายในระบบอุตสาหกรรมวัฒ นธรรม และเพื่อศึกษาการต่อรองความหมายในการบริโภคซีรีส์วายของกลุ่ ม
LGBTQ+ และกลุ่มสาววายในช่วงระยะเวลาปี พ.ศ. 2562- 2564 จากประเด็นคาถามที่ว่ามุมมองเพศวิถีของ
กลุ่ม LGBTQ+ สัมพันธ์กับภาพตัวแทนทางเพศภาวะ และเพศวิถีที่ปรากฏขึ้นในซีรีส์วายอย่างไร การต่อรอง
ความหมายในการบริโภคซีรีส์วายของกลุ่ม LGBTQ+ และกลุ่มสาววายมีวิธีอย่างไร และต่อรองเพื่ออะไร ซึ่งผู้
ศึกษาได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และค้นหาข้อคิดเห็นจากสื่อออนไลน์มาวิเคราะห์ร่วมกับวรรณกรรมที่สืบค้น
ผลการศึกษาพบว่าซีรีส์วายได้ถูกผลิตออกมาจนเหมือนกันไปทั้งหมดจึงเกี่ยวข้องกับแนวทางการ
ดาเนิ น ธุร กิจ แบบอนุ รั กษ์นิ ยมหรื อไม่เสี่ ย งต่ อกาไรขาดทุ น เพราะ เป้ าหมายของการผลิ ตซีรีส์ ว ายคือการ
ขับ เคลื่ อนสั งคม แต่ก็ต้องคืน รายได้และกาไรกลั บมาหาตน ในขณะที่กลุ่ มสาววายไม่ต้องการความแปลก
พิสดารใดๆ การผลิตซีรีส์วายที่แหวกกระแสจึงเป็นไปได้ยาก หรือถึงผลิตขึ้นก็ไม่ค่อยได้รับความนิยมภายใต้
กระแสอุตสาหกรรมวัฒนธรรม แต่อย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์หลักของสื่อผู้ผลิตซีรีส์วายก็เป็นเหมือนกับผู้ผลิต
อื่นที่ทั้งหมดปรากฏขึ้นเป็นตัวเลขในบัญชีรายได้ของบริษัท
ค

กิตติกรรมประกาศ
สารนิพนธ์ฉบับนี้จะสาเร็จลุล่วงไม่ได้เลยถ้าหากตัวของผู้ศึกษาเองขาดกาลังใจในการทางาน อันดับ
แรกจึงต้องขอขอบคุณตัวเองมากๆ ที่พาตัวเองมาได้จนถึงจุดนี้ ควบคุมสติในภาวะบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม
รอบข้างในสถานการณ์ โรคระบาด และสิ่งรอบข้างหลายอย่ างที่มีผ ลต่อจิตใจหมดไฟอยู่ตลอดเวลา ซึ่งใน
หลายๆ ครั้งมันทาให้ผู้ศึกษาอยากหนี ไปที่ไกลๆ จนในที่สุดมักจะทาให้เกิดปัญหาต่อการทางานทั้งยังสร้าง
ความลาบากใจให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอบ ผู้ศึกษาต้องขออภัย
ต้องขอขอบคุณอาจารย์นัฐวุฒิ สิงห์กุล หรืออาจารย์ต้นผู้เป็นอาจารย์ที่ ปรึกษาเป็นอย่างมากที่ยอม
เสียสละเวลามาช่วยดูแลสารนิพนธ์ของผู้ศึกษารวมถึงยังช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบเจอระหว่างการเก็บข้อมูล
และเขียนงาน และคอยให้กาลังใจหนูอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะงอแง ไม่อยากทางานแค่ไหนก็ตาม เปรียบเสมือนคุณ
พ่ออีกคนของผู้ศึกษา ขอบคุณมากๆ ค่ะ (หน้าน้าตาไหล)
ขอบคุณอาจารย์ชินวร ฟ้าดิษฐี หรือพี่โฟล์ค ที่เป็นส่วนสาคัญในการช่วยพัฒนาสารนิพนธ์นี้ให้ดีขึ้น
อย่างมาก จากก่อนเดิมที่งานแถบไม่คืบหน้า ช่วยเติมสิ่งที่ขาดไปในงาน และแนะแนวทางการเขียนงานสาร
นิพนธ์ ทั้งยังคอยให้กาลังใจ เป็นห่วงตัวผู้ศึกษาตลอดว่างานเป็นอย่างไรบ้าง คอยเอ็นดูผู้ศึกษาตลอด ขอบคุณ
มากๆ ค่ะ (แสดงว่าคาถาหนูก็ได้ผลนะคะ)
ขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่เป็นส่วนสาคัญของกาลังใจในการต่อสู้กับสารนิพนธ์ตัวร้าย ให้มีความหวังที่
จะยืนหยัดสู้กับการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายการเรียนจบปริญญาตรีให้ได้ และขอบคุณผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนที่
ทาให้ผู้ศึกษาได้พบข้อคิดเห็นใหม่ๆ และมองโลกกว้างขึ้นว่าในขณะที่เรากาลังสนุกกับชีวิตอยู่นั้นก็มีคนได้รับ
ความเดือดร้อนเช่นกัน
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ละครเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนาน โดยเริ่มต้นจากละครที่เล่นแบบละครเวที จนพัฒนามา
เป็นละครโทรทัศน์ โดยประเทศไทยได้เปิดสถานีโทรทัศน์ช่อง 4 บางขุนพรหม เป็นสถานีโทรทัศน์แห่งแรก
หลังจากนั้น2เดือนก็ได้เกิดละครเรื่องแรก คือ เรื่อง สุริยานีไม่ยอมแต่งงานและละครโทรทัศน์ก็เริ่มเฟื่องฟูในปี
พ.ศ. 2501 ต่อมาเกิดสถานีโทรทัศน์ต่างๆ ตามมาไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.) ช่อง 7 และช่อง 3
แนวละครของทั้ง 4 ช่องเป็นเรื่องราวที่ใกล้เคียงกัน คือ แนวละครโศกนาฎกรรม รักโรแมนติกหรือที่ปัจจุบัน
คนในสังคมเรียกว่า “ละครน้้าเน่า” จนเข้าสู่ช่วงปี พ.ศ. 2524 ละครได้พัฒนามาเป็นแนวตลกสุขนาฏกรรม
(Romantic comedy) แนวตลกสถานการณ์ (Sit-com) โดยได้รับอิทธิพลจากละครของประเทศสหรัฐอเมริกา
จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมาถือเป็นยุคธุรกิจละครเต็มรูปแบบ (ประวัติของละครโทรทัศน์ไทย, 2560:
ออนไลน์)
ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2557 ได้ อ อกอากาศโทรทั ศ น์ ใ นระบบดิ จิ ทั ล เป็ น ครั้ ง แรก ท้ า ให้ เกิ ด
สถานี โ ทรทั ศ น์ ขึ้ น อี ก จ้ า นวนมากซึ่ งน้ าไปสู่ ก ารแข่ งขั น เพื่ อ แย่ ง ชิ ง เรตติ้ งอั น เป็ น ระบบวั ด ยอดผู้ ช มของ
สถานีโทรทัศน์เพื่อตัดสินรายได้ของแต่ละสถานี โดยช่อง 3 และช่อง 7 ซึ่งเคยครองตลาดละครมาตลอดก็เริ่มมี
คู่แข่งเยอะขึ้นเช่น แนวละครของช่อง 8 ที่มุ่งเน้นตอบโจทย์คนดูในระดับฐานราก โดยเป็นแนวละครบ้านๆ
และสถานีโทรทัศน์จีเอ็มเอ็ม แชนแนล (GMM 25) อันได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน เพราะมุ่งเน้นไปที่กลุ่ม
ผู้ชมวัยรุ่น และเป็นผู้บุกเบิกละครชุดในประเทศไทยหรือที่เรียกว่า “ซีรีส์” นั้นเอง (เพิ่งอ้าง, 2560: ออนไลน์)
ซีรีส์ คือ รายการโทรทัศน์ชนิดเดียวกับละครซิตคอม1 แต่ที่แตกต่างกันก็คือ ซีรีส์จะแบ่งเป็นภาคและมี
เนื้อหาที่แตกต่างกันซีรีส์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจากสังคมไทยปัจจุบัน คือ ซีรีส์วาย 2 หรือละครชุดชายรัก
1ซิตคอม

คือ ละครแนวสุขนาฏกรรม เลือกที่จะมองชีวิตมนุษย์ในแง่ขบขัน ล้อเลียน เอามาท้าเป็นเรื่องตลกให้คนดูหัวเราะ โดยผูกเรื่อง สร้าง
สถานการณ์ให้เกิดอารมณ์ขันสนุกสนาน ด้านเนื้อหามีความสัมพันธ์หลายกลุ่ม หลายบุคคล, รูปแบบการน้าเสนอ ไม่สมจริง แต่เนื้อหามาจากความ
จริง, จังหวะและการด้าเนินเรื่องรวดเร็ว จบตามเวลา, มีพื้นฐานทางอารมณ์, ความสัมพันธ์ของตัวละครตามสูตรแน่นอน, ตัวละครมีลักษณะเหมือน
จริง เช่น ละครสุภาพบุรุษสุดซอย
2 ซีรีส์วาย คือ ซีรีส์ที่น้าเสนอเรื่องราวของกลุ่มคนรักเพศเดียวกัน (Homosexual) วาย (Y) มาจากค้าภาษาญี่ปุ่น YAOI แปลว่าชายรักชาย เริ่มใช้
มาจากการที่แฟนคลับการ์ตูนญี่ ปุ่นน้า คาแรคเตอร์การ์ตูนที่มีอยู่มาแต่งเป็นเรื่องใหม่ และมีเนื้อหาไปในทางชายรักชาย ถ้าเป็นหญิงรักหญิงจะ
เรียกว่า YURI แต่ปัจจุบันมีความหมายกว้างขึ้นและใช้ประกอบค้าเรียกหลายๆ อย่าง เช่น นิยายวาย การ์ตูนวาย หนังวาย
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ชาย ความนิยมของซีรีส์วายในประเทศไทย โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่าง “ชายกับชาย” หรือที่เรียกว่า “คู่
จิ้ น หนุ่ ม วาย” ซึ่ งค้าว่า Y ย่ อมาจาก “Yaoi” ได้ขยายวงกว้างขึ้น จนกลายเป็ น เนื้ อหา“กระแสหลั ก ” ใน
สังคมไทยไปแล้ว จากในอดีตมี ผู้ชมเฉพาะกลุ่ม แต่ปัจจุบันกลุ่มคนดูไม่จ้ากัดแค่กลุ่มวัยรุ่น และวัยเริ่มท้างาน
เท่านั้น แต่ยังได้รับความนิยมในวงกว้างเป็น Mass Audience3ปัจจัยที่ท้าให้ซีรีส์วายกลายเป็นที่นิยม และมี
ฐานผู้ชมขยายใหญ่กลายเป็น Mass Audience อย่างทุกวันนี้ ประกอบด้วย
นักแสดงน้าซึ่งตามเนื้อหาแนววายจะเรียกว่า “พระเอก” กับ “นายเอก” ผู้ผลิตคัดเลือกนักแสดง
บุคลิกหน้าตาดี โดดเด่น และที่ส้าคัญทั้งคู่ต้องเข้าใจกันเปรียบเสมือนคนรักกันจริงๆ จนสามารถจุดติดกระแส
“คู่จิ้น”ประกอบกับเวลาไปออกกิจกรรม นักแสดงทั้งคู่ได้เซอร์วิส 4แฟนคลับ ยิ่งโหมกระแสคู่จิ้น และซีรี ส์เรื่อง
นั้นๆ ให้เป็นที่พูดถึงมากขึ้น
"คู่จิ้นชาย-ชาย" หรือ "ชายจิ้น ชาย" คือ การจับคู่ผู้ชายมารักกับผู้ชายอีกคนโดยกลุ่มผู้ห ญิง หรือที่
ปัจจุบันเรียกว่า ‘สาววาย’ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วตั้งแต่ทศวรรษ 1970 โดยปรากฏในการ์ตูนผู้หญิงใน
ญี่ปุ่น และกลายเป็นจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมวายจนถึงปัจจุบัน ค้าว่า "วาย" มาจากค้าภาษาญี่ปุ่นว่า "Yaoi"
หรือยาโออิ การเกิดขึ้นของยาโออิ มีค้าศัพท์ที่เกี่ยวข้องหลายค้า ในบริบทของวัฒนธรรมประชานิยมในญี่ปุ่น
เช่น โชเน็นไอ (shonen-ai) และบอยส์เลิฟ (Boy's Love)ปัจจุบันโชเน็นไอถูกแทนที่ด้ว ยค้าว่า "บอยส์เลิฟ"
และ "ยาโออิ" ไปแล้วส่วนในบริบทของไทยหลังจากรับเอาวัฒนธรรมดังกล่าวเข้ามาก็มักใช้ค้าว่า ยาโออิ หรือ
วาย มากกว่าอีกค้า เช่นเดียวกันกับในประเทศเกาหลีใต้ (นัทธนัย ประสานนาม, 2562: ออนไลน์)
งานเขีย นแบบยาโออิเดิมทีเป็ น งานที่เขียนขึ้นเพื่ อล้ อเลี ยนงานต้นฉบั บโดยจับ ให้ ตัวละครชายที่ มี
ชื่อเสียงมาเขียนเป็นเรื่องใหม่โดยเพิ่มให้ตัวละครชายมีความสัมพันธ์แบบชายรักชาย โดยตัวละครเอกจะถูก
เรียกว่า "คู่วาย" โดยฝ่ายชายที่เป็นฝ่ายรุกจะเรียกว่า "พระเอก" หรือ "เซเมะ" จะถูกออกแบบให้ดูเหมือนเป็น
ผู้ชายมากกว่า เช่น ขนาดตัวใหญ่กว่า สูงกว่า มีกล้ามเนื้อมากกว่า ส่วนตัวละครคู่ที่เป็นฝ่ายรับจะเรียกว่า "นาย
เอก" หรือ "อุเคะ" จะยั งคงมีภ าพลักษณ์ เป็ นชายแต่จะมีลั กษณะภายนอกบอบบางกว่าสิ่ งเหล่านี้มีขึ้นเพื่อ
ตอบสนองด้านจินตนาการให้ "กลุ่มสาววาย" ทั้งที่เป็นผู้เขียนหรือผู้ผลิตผลงานแนววายและกลุ่มผู้เสพเนื้อหา
ด้วย (นัทธนัย ประสานนาม, 2562:17)

Mass Audience คือ ผู้ชมที่มีจ้านวนมาก โดยไม่ได้มีแค่ช่วงอายุใดอายุหนึ่ง
เป็นภาษาอังกฤษทีแ่ ปลกว่าบริการ แต่ในบริบทนี้หมายถึงฉากในละครหรือซีรีส์ที่พระนางจูบกัน หรือฉากที่มีความใกล้ชิดกันจนผู้ ชมมี
อารมณ์ รู้สึกเขินไปกับละคร
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โครงเรื่องเล่าเรื่องผ่านชีวิตนักเรียน – นักศึกษา ท้าให้เชื่อมโยงกับฐานคนดูในวัยเดียวกัน ซึ่งเป็นกลุ่ม
ผู้ชมหลักเนื้อเรื่องแนวโรแมนติค เติมเต็มจินตนาการของผู้หญิง ซึ่งเป็นกลุ่มคนดูหลักได้ชวนจิ้นไปตามๆ กันต่อ
ยอดการตลาดทีไ่ ม่ได้หยุดอยู่แค่ในจอโทรทัศน์ เช่น กิจกรรมการตลาด, สร้างสรรค์เป็นคอนเทนต์รูปแบบอื่น ที่
นอกเหนือจากซีรีส์ เพื่อเข้าถึง และขยายฐานแฟนคลับให้หลากหลาย และกว้างขึ้นทั้งในไทย และต่างประเทศ
แพลตฟอร์ ม ออนไลน์ แ ละการเกิ ด บทสนทนาบนSocial Media (พื้ น ที่ อ อนไลน์ ) สอดคล้ อ งกั บ
พฤติกรรมการบริโภคคอนเทนต์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่นิยมดูคอนเทนต์ต่างๆ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่ง“ซีรีส์
วาย” ก็เช่นกันขณะเดียวกันในระหว่างรับชม คนดูเกาะติดกระแสซีรีส์วาย และนักแสดงเรื่องนั้ นๆ บนโลก
ออนไลน์ท้าให้ เกิดเกิดกระแสบนสื่อสังคมออนไลน์ตามมา ไม่ว่าจะเป็น hashtag และการสื่อสารที่คนดูได้
ร่วมกันแชร์ความรู้สึกการดูซีรีส์วายเรื่องนั้นๆ (กณพ ศุภมานพ, 2563: ออนไลน์)
กล่าวได้ว่าการด้ารงอยู่ของซีรีส์วาย หรือวัฒนธรรมวายนี้กเ็ กิดขึ้นมาเพื่อสาววายดังนั้นวัฒนธรรมสาว
วายจึงเป็นสิ่งที่ควบคู่ไปกับวัฒนธรรมวายที่สะท้อนให้เห็นจินตนาการของสาววายให้ออกมาในรูปแบบของสื่อ
ต่างๆ เริ่มจากสื่อออนไลน์ แล้วค่อยออกมาสู่สายตาผู้คนมากขึ้นผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ และเริ่มออกมาสู่ สื่อโทรทัศน์
สะท้อนให้เห็นว่าผู้ผลิตให้ความส้าคัญกับผู้ชมที่ชื่นชอบงานวาย หันมาสนใจความต้องการ ความปรารถนาของ
สาววายมากขึ้น โดยการลงทุนส้ารวจว่านิยายวายเรื่องไหนได้รับความนิยมสูง คุ้มค่ากับการผลิตซีรีส์วายขึ้นมา
และต่อยอดศึกษากลุ่มของผู้ชมสาววายว่านอกจากสื่อโทรทัศน์แล้วกลุ่มสาววายอยากได้สินค้าของที่ระลึกจาก
ซีรีส์วายเพื่อให้กลับไปนึกถึงซีรีส์วายที่ฉายจบไปแล้ว หรือเพื่อให้รู้สึกว่าตัวละครที่พวกเขารักยังอยู่กับเขาจึงท้า
ให้เกิดการพัฒนาสินค้าร่วมกับผู้บริโภคขึ้น เช่น เสื้อศาลาวัดกับเสื้อขาวโอโม่จากซีรีย์วายเรื่อง เพราะเราคู่กัน
ซึ่งเป็นเสื้อบอลที่เคยปรากฏในตอนหนึ่งของซีรีส์ และเสื้อจากซีรีส์ได้รับความนิยมมากจนสินค้าหมดไปเป็ นที่
เรียบร้อยนอกจากนี้ยังมีการลงทุนด้านสื่อต่างๆ เช่น นักแสดงจากซีรีส์เพราะเราคู่กันได้ต่อยอดไปเล่นหนัง
โฆษณาของเว็บไซต์ Lazada และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จ้างนักแสดงเพื่อโปรโมตสินค้าของตัวเองซึ่งกระตุ้นให้กลุ่ม
ผู้บริโภคยิ่งอยากซื้อสินค้าเหล่านั้นที่มีหน้าตาของนักแสดงอยู่บนผลิตภัณฑ์
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ภาพที่ 1: สินค้าเสื้อบอลจากซีรีส์วายเรื่อง เพราะเราคู่กัน
ที่มา: www.twitter.com/GMMTV
ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่แท้จริง โดยเฉพาะการให้ความส้าคัญกับ
กลุ่มผู้ชมที่มีความเฉพาะมากขึ้นอย่างกลุ่มสาววายเป็นต้น ซึ่งสอดรับกับความซับซ้อนของพฤติกรรมผู้บริโภค
และรสนิยมอันเป็นอุตสาหกรรมที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน กล่าวได้ว่าอุตสาหกรรมซีรีส์วายเปรียบได้กับการผลิต
ทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งอันน้ามาสู่วัฒนธรรมปวงประชา (Popular Culture)
ซีรีส์วายจัดเป็นวัฒนธรรมประชา (Popular Culture) เนื่องจากเป็นสิ่งที่คนชื่นชอบและยอมรับกัน
อย่างแพร่หลายในกลุ่มของผู้หญิงวัยรุ่นหรือสาววาย ในด้านหนึ่งก็ถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ไร้คุณค่าหรือรสนิยมทาง
ศิลปะของคนบางกลุ่ม เช่นกลุ่มอนุรักษ์นิยม พวกเหยียดเพศ รวมทั้งเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อคนจ้านวนมากเพื่อ
ประโยชน์ทางการค้าและซีรีส์วายยังถูกสร้างให้เป็นกระแสของกลุ่ม LGBTQ+ แม้จะมีทั้งกลุ่มที่ชอบซีรีส์วาย
และไม่ชอบ แต่วัฒนธรรมวายกลับมีกระแสตอบรับที่มากขึ้นเรื่อยๆ จนผู้ผลิตสื่อบันเทิงต่างให้ความสนใจต่อ
ผู้บริโภคซีรีส์วายจนกลายเป็นอุตสาหกรรมวายขึ้นเพื่อตอบสนองต่อผู้บริโภคที่มีรสนิยมเฉพาะที่ ถูกสร้างขึ้น
จ้านวนมากเพื่อประโยชน์ทางการค้า เช่น ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางผลิตและส่งออกซีรีส์ที่มีนักแสดง
ชายสองคนรับบทน้า และจ้านวนผลิตซีรีส์วายต่อปีก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่มีหยุดหย่อนจากเรื่องสองเรื่อง สู่สิบเรื่อง
นอกจากนี้ แอพพลิเคชั่นยอดนิยมอย่าง LINE Thailand Business 2020 เพิ่งเปิดเผยจ้านวนผู้ชมซีรีส์วาย ซึ่ง
ดูผ่านแพลตฟอร์ม LINE TV ซึ่งมีซีรีส์วายให้รับชมมากที่สุดในประเทศไทย จ้านวนทั้ งหมด 18,986,376 ล้าน
คนการเกิดขึ้นของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมซีรีส์วายนั้นท้าให้เกิดกระแสตอบรับที่ดีจากกลุ่มสาววาย แต่ไม่ใช่แค่
สาววายเท่านั้น แต่ยังเกิดกระแสในกลุ่ม LGBTQ+ อีกด้วย เนื่องจากกระแสซีรีส์วายที่เกิดขึ้นเป็นการหยิบ
ยื ม อั ต ลั ก ษณ์ ข องเกย์ (ชายรั ก ชาย) เป็ น ตั ว ละครหลั ก ในการด้ า เนิ น เรื่ อ ง(Narisara Suepaisal, 2563:
ออนไลน์)
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ซีรีส์วายกลายเป็นสื่อบันเทิงกระแสหลักที่มีมูลค่าและการเติบโตสูงอย่างเห็นได้ชัด ในช่วงปีพ.ศ.2557
จากเคยอยู่ในยุคที่ไม่ได้รับการยอมรับขนาดที่ว่าต้องแอบขายนิยาย ไม่สามารถเอาขึ้นไปวางไว้บนชั้น หนังสือ
ตามร้านได้ จนมาถึงยุคที่เริ่มมีคาแรคเตอร์ชาย-ชายแทรกอยู่ในละครไทย อย่างเรื่อง รักแปดพันเก้า (2547) ที่
มีคู่จอน-ที ให้คนดูได้ลุ้นไปกับความสัมพันธ์ว่าจะสมหวังกันหรือเปล่า หรือจะเรื่อง พรุ่งนี้ก็รักเธอ (2552) กับ
ความน่ารักของ พี-ก้อง คู่รองของเรื่องที่มีเนื้อหาไม่หวือหวาแต่เป็นที่ฮือฮาเพราะเนื้อหาชายรักชายชัดเจนที่ยัง
หาได้ ย ากในตอนนั้ น จนกลายเป็ น ต้านานวายไทยที่ ใครๆ ต่ างก็ต้องพู ดถึงและซีรีส์ เรื่องฮอร์โมนวัยว้าวุ่น
(2557) ฉายทางช่ อ ง GMM25 ก็ ได้ มี ก ารฉายถึ งตั ว ละครภู -ธี ร์ที่ เป็ น คู่ เกย์ กั น และเป็ น ส่ ว นประกอบของ
เรื่องราวหลัก แต่สุดท้ายแล้วละครไทยที่มีเนื้อหาชายรักชายอยู่ในเรื่องส่วนใหญ่จะไม่ได้น้าเสนอความสวยงาม
ของความรักเพศเดียวกัน แต่จะเน้นประเด็นดราม่า ผลิตซ้้าภาพจ้าถึงความสัมพันธ์ของตัวละครอย่างไม่สมหวัง
เช่น ละครกี่เพ้า คู่เหว่ย-หมิงซานแม่ของหมิงซานดูถูกเหว่ยว่าเป็นคนจน และท้าให้หมิงซานติดนิสัยที่ไม่ดีไป
ด้วย เหว่ย และหมิงซานต้อเผชิญกับอารมณ์ความรู้สึกที่ต่างก็รักกันทั้งๆ ที่ไม่มี ใครสนับสนุน และไม่ยอมรับ
เหว่ยกลายเป็นคนเงียบครึม มีอารมณ์ของการเจียมตัว เก็บกดความรู้สึก น้อยใจในโชคชะตา ดูเศร้าอมทุกข์
ตลอดเวลา ส่วนหมิงซานจะเป็ นคนที่เข้มแข็งกว่าต้องคอยปลอบประโลมใจ แต่สุดท้ายรักของพวกเขาก็ไม่
สมหวังเมื่อหมิงซานถูกฆ่าตาย
ยุคที่สังคมไทยพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งสังคมเปิดกว้างเรื่องความหลากหลายทางเพศมากขึ้น และผู้คนใน
สังคมก็เริ่มให้การยอมรับกับกลุ่มความหลากหลายทางเพศบวกกับกระแสนิยายประเภท Boy’s love เป็นที่
โด่งดังในโลกโซเชียลช่วงปี พ.ศ. 2554 โดยเฉพาะนิยายเรื่อง Love sickชุลมุนหนุ่มกางเกงน้้าเงินในเว็บ DekD.com ที่กระแสจากผู้อ่านดีมากจนมียอดผู้อ่านมากกว่า 1,200,000 วิว พอกระแสนิยายวายเรื่องหนึ่งดัง จึง
ท้าให้นิยายวายเรื่องอื่นได้รับแรงสนับสนุน ไปด้วย นิยายวายเป็นที่นิยมจากกลุ่มเด็กสาวมากขึ้นก็ได้เกิดเป็น ซี
รีส์วายฉายทางฟรีทีวีเต็มรูปแบบครั้งแรก นั่นคือ Love Sick The Series (2557) ฉายทางช่องโมเดิร์นไนน์
(ช่อง 9) ที่เป็นกระแสโด่งดังทั้งในไทยและต่างประเทศ เป็นจุดเริ่มต้นของซีรีส์วายไทยที่ท้าให้ซีรีส์วายได้รับ
ความนิยมมากกว่าละครแบบดั้งเดิม
ในปั จจุบั น ละครโทรทัศน์ และซีรีส์วายได้ เข้ามามีบทบาทที่ส้าคัญ อย่างยิ่งในฐานะเครื่องมือ และ
ช่องทางให้คนในสังคมไทยเกิดการรับรู้ต่อภาพตัวแทนของกลุ่มความหลากหลายทางเพศที่เรียกตนเองว่า กลุ่ม
LGBTQ+ ผ่านการดูซีรีส์วายอาจกล่าวได้ว่าตัวซีรีส์วายที่ผู้ผลิตสร้างขึ้นนั้น ก้าลังท้าให้ชาว LGBTQ+ ได้สร้าง
พื้นที่ของการสร้างความหมาย แสดงอัตลักษณ์ ตัวตนของคนกลุ่มเหล่านี้ในพื้นที่สาธารณะมากขึ้น และการ
ยอมรับจากกลุ่มผู้ชมทุกประเภทที่ไม่ใช่แค่สาววายเท่านั้น แต่ปรากฏว่าได้เกิด เหตุการณ์ต่อต้านซีรีส์วายจาก
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กลุ่ม LGBTQ+ ขึ้น โดยมีประเด็นว่าซีรีส์วายไม่ได้เป็นภาพตัวแทนของกลุ่มตน แต่เป็นอัตลักษณ์ที่ถูกประกอบ
สร้างขึ้นมาจากกลุ่มคนรักต่างเพศ เนื้อหาซีรีส์วายส่วนใหญ่นั้นไม่ได้ มาจากนักเขียนที่เป็นกลุ่มคนหลากหลาย
ทางเพศ แต่ถูกเขียนโดยผู้หญิงที่เรียกตัวเองว่า สาววายเช่น การวางอัตลักษณ์ของตัวละครชายให้มีลักษณะ
คล้ายผู้หญิงการท้าให้ตัวละครเพศที่สามเป็นคนตลกตลอดเวลา มีการแต่งตัวหรือแต่งหน้าที่โอเวอร์เกินจริง ตัว
ละครคู่หลักที่เป็นคู่ชายกับชายที่ถูกน้าเสนอในซีรีส์วายมักมีหน้าตาตามสมัยนิยม เช่น ขาว ตี๋ และมีฉากเซ็กส์
ให้เห็นอย่างชัดเจน ใช้วิธีการผลิตฉากที่มีการจิ้น5 เยอะๆ เพื่อตอบสนองสาววาย ซีรีส์วายได้ผลิตซ้้าภาพแทนนี้
เรื่อยมา และภาพแทนนี่อยู่ในการรับรู้ของกลุ่ม LGBTQ+รวมถึงกลุ่ม Straight6ด้วย และเมื่อกลุ่ม Straight
รับรู้ภาพแทนของกลุ่ม LGBTQ+ ผ่านสื่อซีรีส์วาย พวกเขาจึงเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของกลุ่ม
ความหลากหลายทางเพศ ที่ป รากฏขึ้น ในซีรีส์ วายซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งจากอัตลักษณ์ ทั้งหมดของพวกเขา
เท่านั้น เช่น จากการที่ซีรีส์วายมักวางบทบาทให้เพศที่สาม ตุ๊ดหรือกะเทยเป็นคนตลก คอยสร้างสีสันให้กับซีรีส์
วายได้ส่งผลกระทบไปถึงเพศที่สามคนอื่นที่อยู่นอกจอว่าต้องเป็นคนตลกเช่นกัน ซึ่งในความเป็นจริงเพศที่สาม
ไม่ได้ตลกทุกคน
จากที่กล่าวมาข้างต้น ท้าให้กลุ่ม LGBTQ+ เกิดการตั้งค้าถามกับการวิพากวิจารณ์ซีรีส์วายผ่านโลก
ออนไลน์ ว่า ‘ซีรีส์เหล่านี้ไม่ได้สร้างขึ้น มาเพื่อสนับสนุนกลุ่มคนความหลากหลายทางเพศ แต่ท้าขึ้นมาเพื่อ
ตอบสนองกลุ่มอื่นมากกว่า’ ดังเช่นตัวอย่างของความเห็นหรือวิวาทะในพื้นที่ออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นของซีรีส์
วาย และความหลากหลายทางเพศว่า
“ตัวละครพระเอกนายเอกในซีรีส์วายถูกจากัดอยู่ในกล่องเพศชายหญิง ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออก
ร่างกาย รวมไปถึงกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งกล่องนี้มันไม่ต่างอะไรกับกล่องเพศในบรรทั ดฐานรักต่างเพศเลย เราจะ
เห็นได้ว่าตัวละครพระเอก กับนายเอก ในซีรีส์วายแทบทุกเรื่องนั้น มักจะอยู่ในระบบความคิดคู่ตรงข้ามของ
ความเป็นชาย และความเป็นหญิง (binary opposition of male and female) จริงอยู่ ถึงแม้ว่าซีรีย์วายจะ
นาเสนอความรักของคนที่รักเพศเดียวกัน โดยเฉพาะชายกับชาย โดยพยายามขับเน้นความรักของชายชายด้วย
การน าเสนอความรักของคนกลุ่มนี้ให้ เป็ นประเด็นหลักของเรื่อง เพื่อให้ผู้ ชมเห็ นว่าคนกลุ่มนี้ก็มีความรักที่
สวยงามเช่นกัน อย่างไรก็ตามถ้าเราพิจารณาให้ดี สุดท้ายแล้วความรักของคนกลุ่มนี้ก็ตกอยู่ในความคิดของ
ความคิดคู่ตรงข้ามของชายหญิงที่ซีรีส์วายไปอิงมาจากละครกระแสหลักมาอีกที สุดท้ายมันก็ไม่ต่างอะไรกับ
ละครกระแสหลักหลังข่าวที่เรารับชมกันอยู่เนืองนิตย์”(ปรเมศวร์ตั้งสถาพร, 2563: ออนไลน์)
จิ้น มาจากค้าว่า Imagine ที่แปลว่า จินตนาการ ในบริบทซีรีส์วาย คือการที่จนิ ตนาการว่าคู่ชายกับชายที่เราชื่นชอบ รักกัน เช่น การจินตนาการ
ว่าเขาไปทานข้าวด้วยกัน และมีช่วงเวลากุ๊กกิ๊กกัน
6 Straight หรือ Heterosexual = ผู้ที่มีเพศวิถีตรงตามเพศก้าเนิด และชอบเพศตรงข้าม เช่น เป็นผู้ชาย และชอบผูห
้ ญิง
5
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“เราไม่สามารถทาละครปกติที่มีตัวเอกเป็น LGBTQ+ ไม่ได้เหรอ แบบที่ไม่ต้องขายประเด็นค้นหา
ตัวเอง ต่อสู้กับสังคม หรือการสร้างภาพแทนของเราเพียงแค่ประเด็นเดียวหรือผลิตซ้าๆ แบบในซีรีส์วาย ทา
เป็นแค่ละครเฉยๆ เนื้อหาเหมือนละครทั่วไป เพื่อทาให้ LGBTQ+ ดูเป็นสิ่งธรรมดาๆ ในสังคมอ่ะ”
(Notandnam, 2563: ออนไลน์)
“รู้ไหมสิ่งที่แย่ที่สุด คือ ซีรีส์วายที่ผลิตออกมาไม่ได้สนับสนุนกลุ่ม LGBTQ+ เลย แถมยังนาเสนอเรา
ในรูป แบบที่ ไม่ถูก ต้อง อย่ างชายแท้ม ารัก กับเกย์ ยังเป็ นชายแท้ อยู่ คุณ พี่ คะ!! ชอบเพศเดียวกันก็คื อเป็ น
LGBTQ+ แล้วค่ะแต่สุดท้ายซีรีส์วายก็ยังผลิตภาพแทนแบบนี้ซ้าๆ และกลับมาหากินในวงการบันเทิงได้ เพราะ
มีฐานแฟนคลับเป็นสาววายที่พร้อมจะติดตามตลอดเวลา สาววายนี่เหมือนคนในลัทธิอ่ะ พร้อมจะปิดหูปิดตา
ไม่สนใจทุกอย่างขอแค่ซีรีส์วายยังขายความเป็นเกย์ให้พวกเธอได้จินตนาการได้อยู่ก็พอ”
(youngsterjji, 2563: ออนไลน์)
ดังนั้นจากการวิพากวิจารณ์ในประเด็นดังกล่าวในโลกออนไลน์ได้สะท้อนให้เห็นการพยายามต่อรอง
ความหมาย และอัตลักษณ์กลุ่ม LGBTQ+ ที่อยากให้ซีรีส์วายในประเทศไทยเกิดการพัฒนา และไม่น้าเสนออัต
ลักษณ์ของพวกเขาเพียงด้านเดียว อันน้ามาซึ่งค้าถามของการศึกษาในครั้งนี้ อัตลักษณ์ และภาพตัวแทนทาง
เพศวิถีที่เกิดขึ้นในซีรีส์วายนั้น เป็นเพศวิถีของใคร ของผู้ผลิตหรือกลุ่มความหลากหลายทางเพศ และถูกสร้าง
ขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างผลประโยชน์ของใครนอกจากการบริโภคซีรีส์วายแล้ว ยังรวมถึงการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับนักแสดงซีรีส์วาย มีสาเหตุจากอะไร อธิบายได้อย่างไร ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมี ความสนใจต่อ
ปรากฏการณ์ การน้าอัตลักษณ์ และภาพตัวแทนทางเพศวิถีของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศที่ถูกน้ามาใช้
ในเชิงอุตสาหกรรมตามวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
1. เพื่อศึกษาวิวัฒนาการของนิยายสู่ละครซีรีส์วายที่สัมพันธ์กับมุมมองเพศวิถีของคนกลุ่ม LGBTQ+ ใน
สังคมไทย
2. เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ ภาพตัวแทนทางเพศภาวะและเพศวิถีที่ถูกสร้างในซีรีส์วายผ่านมุมมองของกลุ่ม
LGBTQ+ และกลุ่มสาววายในระบบอุตสาหกรรมวัฒนธรรม
3. เพื่อศึกษาการต่อรองความหมายในการบริโภคซีรีส์วายของกลุ่ม LGBTQ+ และกลุ่มสาววายในช่วง
ระยะเวลาปี พ.ศ. 2562- 2564
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คำถำมของกำรศึกษำ
มุมมองเพศวิถีของกลุ่ม LGBTQ+ สัมพันธ์กับภาพตัวแทนทางเพศภาวะ และเพศวิถีที่ปรากฏขึ้นในซี
รีส์วายอย่างไร การต่อรองความหมายในการบริโภคซีรีส์วายของกลุ่ม LGBTQ+ และกลุ่มสาววายมีวิธีอย่างไร
และต่อรองเพื่ออะไร
สมมติฐำนกำรศึกษำ
ภาพตัว แทนทางเพศภาวะ และเพศวิถี ที่ ป รากฏในซีรีส์ ว ายไม่เป็ นไปตามมุมมองเพศวิถีของกลุ่ ม
LGBTQ+ พวกเขามองว่าภาพตัวแทนที่ปรากฏเป็นการสร้างขึ้นจากจินตนาการของกลุ่มคนอื่น ท้าให้ผู้ที่ได้รับ
สารจากสื่อซีรีส์วายมองกลุ่ม LGBTQ+ จากสารที่ได้รับอย่างไม่ครบถ้วน พวกเขาจึงตอบโต้ต่อรองต่อสิ่งเหล่านี้
เพื่อแสดงให้เห็นตัวตนที่มีความหลากหลายลื่นไหลของกลุ่ม LGBTQ+ ไม่ใช่สิ่งที่ตายตัว
ขอบเขตกำรศึกษำ
1) ขอบเขตด้านเนื้อหา
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษา ซีรีส์วาย:อัตลักษณ์และภาพตัวแทนทางเพศวิถีของกลุ่มLGBTQ+ในกระแส
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมโดยงานวิจัยศึกษาผ่านโลกออนไลน์ จึงจ้ากัดขอบเขตพื้นที่การศึกษาเป็นละครชายรัก
ชาย (ซีรีส์วาย) ที่ถูกถ่ายทอดผ่ านโทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต ในประเทศไทย ตั้งแต่ช่วงเวลาปี พ.ศ. 2558
จนถึง พ.ศ. 2564เพื่อศึกษาวิวัฒนาการของนิยายที่เสมือนต้นฉบับบทประพันธ์ของละคร และวิวัฒนาการของ
ซีรีส์วายที่น้ าเสนออัตลักษณ์ กลุ่ม LGBTQ+ ที่ได้มาเป็นภาพตัวแทนกลุ่ม และกลายเป็น ธุรกิจหลักของสื่ อ
โทรทัศน์ที่เนื้อหาของละครมีการผลิตซ้้าทางด้านภาพแทนทางเพศวิถีของกลุ่ม
2) ขอบเขตด้านพื้นที่
พื้นที่ในการลงสนามในงานศึกษาชิ้นนี้ ประกอบด้วย 2.1) พื้นที่โลกออนไลน์ ได้แก่ twitter.comเพื่อ
ติดตามข่าวสาร และข้อคิดเห็ น แลกเปลี่ ย นข้อมูล ข้อคิดเห็ น กับบุคคลที่เป็น LGBTQ+ และกลุ่ มสาววาย
Twitter เป็นสังคมออนไลน์อีกอัน หนึ่งนอกจาก Facebook ที่สามารถสามารถอัพเดทข่าวสาร เรื่องราวใน
สังคมต่างๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบุคคลได้ตลอดเวลาผ่านเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ หาก
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันก็จะน้าไปสู่การพบปะ สัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลโดยตรงหรือข้อมูล
ซึ่งเป็นข้อคิดเห็นจากโลกออนไลน์ แต่ข้อจ้ากัดของการสัมภาษณ์ในพื้นที่ ออนไลน์ คือ ไม่สามารถเห็น ใบหน้า
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ลักษณะท่าทางหรือน้้ าเสีย งของคู่สนทนาได้ และส่วนใหญ่ จะกลัวการให้ ข้อมูล ส่วนตัวกับผู้ศึกษา หรือเหตุ
จ้าเป็นบางอย่างที่ไม่ได้อยากให้สัมภาษณ์ ผู้ศึกษาจึงเลือกลงสนามในพื้นที่ออนไลน์ที่มีข้อจ้ากัด ด้วยการค้นหา
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับซีรีส์วายแทน เพราะ ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีก้าวหน้าแล้วนั้น เราสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีที่
ผู้คนเข้ามาพูดคุย แสดงความคิดเห็ นในโลกออนไลน์ได้ ซึ่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ควรจะให้ ที่มากับข้อคิดเห็ น
เหล่านั้น ลดความเสี่ยงการเจอผู้คนในสถานการณ์โรคระบาด และ 2.2) พื้นที่สาธารณะ เพื่อท้าการสัมภาษณ์
กับผู้ให้ข้อมูลโดยตรง ตามสถานศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยศิลปากร เพราะเป็นสถานศึกษา สะดวกต่อการนัด
พบเนื่องด้วยผู้ให้ข้อมูลป็นช่วงอายุที่ก้าลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัย หรือ ห้างสรรพสินค้า เช่น ห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม 9 ที่ผู้ให้ข้อมูลสะดวกต่อการเดินทาง เพราะห้างติดกับรถไฟฟ้าใต้ดิน เดิน
ออกจากสถานีพระราม 9 ก็จะถึงตัวห้างได้ มีร้านกาแฟที่เงียบสงบไม่รบกวนการสัมภาษณ์
3) ขอบเขตด้านประชากร
เนื่ อ งจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ โควิ ด -19 ท้ า ให้ มี ค วามยากล้ า บากต่ อ การศึ ก ษา
ประชากรในปริมาณมาก ผู้ศึกษาจึงได้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยพิจารณา
กลุ่มตัวอย่างโดยเลือก กลุ่มLGBTQ+ ที่รับชมซีรีส์วาย และกลุ่มสาววายที่รับชมซีรีส์วายเช่นกัน ผ่านช่องทาง
อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้ อไวรัสโดยรวมเป็นจ้านวนทั้งหมด 6 คนด้วยกัน
โดยแบ่งกลุ่มดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มLGBTQ+ 3 คน เพศวิถีแบ่งเป็น เกย์ 2คน เป็นนักศึกษาปริญญาตรี และBisexual1คน
เป็นนักศึกษาปริญญาตรีใบที่ 2 กลุ่มนี้อยู่ในช่วงอายุ 22 – 25ปี มีเกณฑ์การเลือก คือ รู้เพศวิถีของตัวเองตั้งแต่
ช่วงอายุ 13 ปีขึ้นไป และปัจจุบันยังคงเป็นเกย์ และ Bisexual อยู่ มีการเปิดเผยเพศวิถีของตนต่อครอบครัว
และเพื่อน ซึ่งต้องเคยพบอุปสรรคมาก่อนที่จะเกิดการยอมรับจากครอบครัว และเพื่อน
กลุ่มนี้มีความชื่นชอบเนื้อหาเกี่ยวกับวาย ไม่ว่าจะเป็นนิยายวายหรือการ์ตูนวาย ซีรีส์วายก็ต้องเคยดูซี
รีส์วายตั้งแต่ช่วงปีพ.ศ. 2558 จนถึงพ.ศ. 2564 และดูไม่น้อยกว่า 5 เรื่องต่อปี และต้องเคยดูเรื่อง Love sick
the series รักวุ่น วัยรุ่นแสบ, 2Moons The Series: เดือนเกี้ยวเดือน, บังเอิญรัก, Water Boyy the series,
TharnType เกลียดนักมาเป็นที่รักกันซะดีๆ, Why R U the series และ เพราะเราคู่กัน เดอะซีรีส์เพราะ ซีรีส์
ทั้งหมดที่กล่าวจะเป็นซีรีส์วายเรื่องแรก ได้รับความนิยม มีการเปลี่ยนตัวนักแสดงในซีซั่น 2 และ ได้รับความ
นิยมมากที่สุดในปี พ.ศ. 2563
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กลุ่มที่ 2 สาววายจ้านวน 3 คน เป็นกลุ่มรักต่างเพศ (Heterosexuality) ทั้งหมด ช่วงอายุ 21 – 22ปี
เป็นนักศึกษาปริญญาตรีทั้งหมดมีเกณฑ์การเลือก คือ รสนิยมชื่นชอบเนื้อหาวายจะต้องชอบมาเป็นเวลา 2-3ปี
ขึ้นไป และในปัจจุบันก็ยังคงชอบอยู่ ชื่นชอบในงานเขียนวาย ไม่ว่าจะเป็นฟิคชั่นวาย นิยายวายหรือการ์ตูนวาย
และซีรีส์ วาย มีของสะสม เช่น หนั งสื อนิ ยายวาย หนังสื อการ์ตูน ของที่ระลึกจากซีรีส์วาย เช่น โปสการ์ด
โปสเตอร์Photobook แก้วน้้าหรือเสื้อจากซีรีส์วายซึ่งสิ่งของเหล่านี้จะต้องได้มาจากการสั่งพรีออเดอร์ หรือเข้า
ร่วมกิจ กรรมงาน Eventsหรือ Fanmeetingต่างๆ ของซีรีส์ วาย และเคยดูซีรีส์ ว ายตั้งแต่ช่ว งปีพ .ศ. 2558
จนถึงพ.ศ. 2564 และดูไม่น้อยกว่า 5 เรื่องต่อปี และต้องเคยดูเรื่อง Love sick the series รักวุ่น วัยรุ่นแสบ,
2Moons The Series: เดือนเกี้ยวเดือน, บังเอิญรัก, Water Boyy the series, TharnType เกลียดนักมาเป็น
ที่รักกันซะดีๆ, Why R U the series และ เพราะเราคู่กัน เดอะซีรีส์เพราะ ซีรีส์ทั้งหมดที่กล่าวจะเป็นซีรีส์วาย
เรื่องแรก ได้รับความนิยม มีการเปลี่ยนตัวนักแสดงในซีซั่น 2 และ ได้รับความนิยมมากที่สุดในปี พ.ศ. 2563
ระเบียบวิธีวิจัย
ในการศึกษา "ฉันหรือเขาในซีรีส์วาย: อัตลักษณ์และภาพตัวแทนของเพศวิถีของกลุ่ม LGBTQ+ ใน
กระแสอุตสาหกรรมวัฒนธรรม" เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยสามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนได้ดังนี้
1) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องโดยการค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสาร หนังสือ บทความ
วิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องเพศวิถี อัตลักษณ์กลุ่ม ความลื่นไหลของเพศค้าศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับสาววาย
และทฤษฎีอุตสาหกรรมวัฒ นธรรมที่ผู้ ศึกษาน้ามาต่อยอดในงานวิจัยนี้ รวมถึงสื่ อโทรทัศน์ ซึ่งผลิ ตซ้้าภาพ
ตัวแทน (Representation) เกี่ยวกับละครชายรักชาย (ซีรีส์วาย)
2) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
ใช้ วิธีก ารสั ม ภาษณ์ แบบพบเจอต่ อหน้ าและช่ว งหลั งเป็ น การสั ม ภาษณ์ ผ่ านออนไลน์ และค้ น หา
ข้อคิดเห็นจากโลกออนไลน์ผ่านช่องทาง Twitter เว็บไซต์ที่มีการเขียนข้อคิดเห็นจากบุคคลที่เป็นนักวิชาการ
หรือนักเคลื่อนไหวเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ เช่น Spectrum เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด -19จึงท้าให้ไม่สามารถลงพื้นที่ได้ในบางพื้นที่บวกกับผู้ให้สัมภาษณ์ไม่พร้อมจะออกไปนอก
บ้านในสถานะการณ์โรคระบาด
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ผู้สัมภาษณ์ทั้ง 6 คน ใช้วิธีการเลือกสัมภาษณ์แบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย โดยมีเกณฑ์ คือ
2.1) กลุ่ มLGBTQ+ รู้เพศวิถีของตัวเองตั้งแต่ช่วงอายุ 13 ปีขึ้นไป และปัจจุบัน ยังคงเป็นเกย์ และ
Bisexual อยู่
2.2) กลุ่มLGBTQ+ ที่มีการเปิดเผยเพศวิถีของตนต่อครอบครัว และเพื่อน ซึ่งต้องเคยพบอุปสรรคมา
ก่อนที่จะเกิดการยอมรับจากครอบครัว และเพื่อน เช่น ถูกครอบครัวต่อว่า และเพื่อนรังแก
2.3) กลุ่มLGBTQ+ ที่ชื่นชอบเนื้อหาเกี่ยวกับวาย เช่น นิยายวายหรือการ์ตูนวาย
2.4) กลุ่มสาววายที่มีรสนิยมชื่นชอบเนื้อหาวายจะต้องชอบมาเป็นเวลา 2-3ปี ขึ้นไป และในปัจจุบันก็
ยังคงชอบอยู่รับชมซีรีส์วาย พ.ศ. 2558 – 2564
2.5) กลุ่มสาววายชื่นชอบในงานเขียนวาย เช่น ฟิคชั่นวาย นิยายวายหรือการ์ตูนวาย และซีรีส์วาย
2.6) กลุ่มสาววายที่มีของสะสมเกี่ยวกับเนื้อหาวาย เช่น หนังสือนิยายวาย หนังสือการ์ตูน ของที่ระลึก
จากซีรีส์ วาย เช่น โปสการ์ด โปสเตอร์ Photobook แก้วน้้าหรือเสื้ อจากซีรีส์วายซึ่งสิ่งของเหล่านี้
จะต้องได้มาจากการสั่งพรีออเดอร์ หรือเข้าร่วมกิจกรรมงาน Events หรือ Fanmeeting ต่างๆ ของซี
รีส์วาย
2.7) กลุ่มLGBTQ+ และกลุ่มสาววายที่รับชมซีรีส์วายช่วงปี พ.ศ. 2558 – 2564 และดูไม่น้อยกว่า 5
เรื่องต่อปี และต้องเคยดูเรื่อง Love sick the series รักวุ่นวัยรุ่นแสบ, 2MoonsThe Series: เดือน
เกี้ยวเดือน, บังเอิญรัก, Water Boyy the series, TharnType เกลียดนักมาเป็นที่รักกันซะดีๆ, Why
R U the series และเพราะเราคู่กันเดอะซีรีส์
เกณฑ์ทั้ง 7อย่างนี้ได้ก้าหนดเกณฑ์อายุช่วง 21 – 25 ปีเนื่องจากเป็นมุมมองทางด้านทัศนคติของกลุ่ม
วัยรุ่นตอนปลายที่เป็นผู้รับชมซีรีส์วายส่วนใหญ่ และเนื้อหาซีรีส์วายส่วนใหญ่ก็ เล่าเรื่องผ่านช่วงชีวิตวัยรุ่น ซึ่ง
ท้าให้มีความเข้าใจต่อเนื้อหา และเข้าใจทัศนคติของบท ตัวละคนด้วยเช่นกันการลงภาคสนามเพื่อขอสัมภาษณ์
นั้น จะเป็ น เขตจังหวัดกรุงเทพมหานครเท่านั้น เพราะเป็นจังหวัดที่ผู้ ศึกษาอาศัย อยู่ บวกกับกรุงเทพฯเป็น
จังหวัดที่เจริญที่สุดทางด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยี และสื่อสารสนเทศจึงสะดวกต่อการขอสัมภาษณ์
ทางออนไลน์มากกว่าต่างจังหวัด และเพื่อจ้ากัดขอบเขตให้ง่ายต่อการท้าวิจัยต่อไป และเข้าถึงกลุ่มผู้สัมภาษณ์
การค้ น หาความคิ ด เห็ น ในโลกออนไลน์ โดยใช้ วิ ธีการเข้ าแพลตฟอร์ม ทวิต เตอร์ (Twitter) ค้ น หา
ประเด็นเรื่องซีรีส์วาย โดยใช้ค้าค้นหาว่า #ซีรีส์วาย ดูว่าแอดเคาท์ทวิตเตอร์ของผู้ที่มียอดรีทวิตเกิด 1,000 ครั้ง
จากการพูดถึงประเด็นดังกล่าว เพราะ หากมียอดรีทวิตเกิด 1,000 ครั้งนั้นหมายถึงจะมีบุคคลในโลกออนไลน์
เห็ น ได้มากถึง 1,000 คน หรื ออาจจะมากกว่า 1,000 คน คล้ ายกับ ยอดแชร์โพสต์ใน FACEBOOK (รีท วิต
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เท่ากับการแชร์) ยิ่งยอดแชร์มากยิ่งเห็นมากขึ้น จึงเลือกข้อคิดเห็นตามเกณฑ์เหล่านี้ มาเป็นส่วนหนึ่งของการ
วิเคราะห์ และข้อคิดเห็นจากเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ เช่น The Spectume ที่มีนักเขียนเป็นนักกิจกรรมด้านสิทธิ
ความหลากหลายทางเพศ
3) การจ้าแนกและวิเคราะห์ คือ การรวบรวมและจ้าแนกข้อมูล โดยใช้วิธีการแบบ Text Analysis,
Content Analysis และ Dialogue Analysis ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ได้ดังนี้
3.1) ข้อมูลจากปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้นในสังคมไทยยุคปัจจุบันในโลกโลกออนไลน์เป็นพื้นฐานของการ
ได้มาซึ่งค้าถามของการวิจัยนี้ โดยผู้ศึกษาได้รวบรวมเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อ งกับการตั้งค้าถามของกลุ่ม
LGBTQ+ ต่อละครชายรักชาย และการต่อรองความหมายของกลุ่ม LGBTQ+ และสาววายเป็นประเภทการ
วิเคราะห์ผ่านบทสนทนาในสื่อออนไลน์ และจากการสัมภาษณ์จากผู้สัมภาษณ์ทั้ง 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม LGBTQ+
และกลุ่มสาววาย (DialogueAnalysis)
3.2) แหล่งข้อมูลจากสื่อโทรทัศน์ แอปพลิเคชันดูหนังที่ฉายซีรีส์วาย เพื่อท้าความเข้าใจวัฒนธรรมวาย
ภาพแทนทางเพศวิถี ที่ เกิดขึ้น ในซีรีส์ ว าย ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2564ว่ามีจุดเหมือนหรือจุดต่าง
อย่างไร ผ่านการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้เห็นถึงการผลิตซ้้าภาพแสดงแทนและข้อคิดเห็นจากโลก
ออนไลน์ของกลุ่ม LBGTQ+ ที่มีต่อซีรีส์วาย โดยการใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
3.3) แหล่ ง ข้ อ มู ล จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ย วข้ อ ง (Text Analysis) ซึ่ ง ในการทบทวน
วรรณกรรมนั้น ผู้ศึกษาได้ต่อยอดข้อค้นพบของงานวรรณกรรมชิ้นต่างๆ น้ามาสู่ประเด็นค้าถาม และระเบียบ
วิธีวิจัยใหม่ๆ เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์กับปรากฏการณ์ซีรีส์วายในกระแสอุตสาหกรรมวัฒนธรรมได้แก่
กรอบความคิดเรื่องอัตลักษณ์และภาพตัวแทนทางเพศวิถี ที่เป็นประด็นส้าคัญในการท้างานวิจัยชิ้นนี้
เพราะ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนั้น ก้าลังตั้งค้าถามถึงเรื่องภาพแทนทางเพศวิถีของกลุ่ม LGBTQ+
ทีถ่ ูกแสดงออกผ่านละครชายรักชาย อันน้าไปสู่การต่อรองระหว่างกลุ่ม 2 กลุ่ม ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมองว่าเราควร
ท้าความเข้าใจถึงอัตลักษณ์ทางเพศวิถี กลุ่ม LGBTQ+ ผ่านการศึกษาภาพแทนทางเพศวิถีในซีรีส์วาย และการ
สัมภาษณ์กลุ่ม LGBTQ+ กับกลุ่มสาววาย
ทฤษฎีอุตสาหกรรมวัฒนธรรม (Culture Industry) หมายถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตเชิง
ศิลป์และสร้างสรรค์ของสินค้า/ผลิตภัณฑ์/ผลงาน (Outputs) จากศิลปวัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้ และที่จับต้อง
ไม่ได้ โดยผลงานสร้างสรรค์เหล่านั้น จะต้องมีศักยภาพในการสร้างความมั่งคั่งสร้างรายได้ผ่านการใช้ประโยชน์
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จากสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมและการผลิตโดยใช้ฐานความรู้ของสินค้า กับบริการโดยอุตสาหกรรมวัฒนธรรม
จะต้องยึดหลักการของความคิดสร้างสรรค์ องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อผลิตสินค้า
หรือผลงานและบริการที่มีความหมายเชิงสังคม วัฒนธรรม
องค์กรเอกชนและกระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรมได้เข้ามาเป็นรูปแบบหลักของการผลิตงานสื่อ
ทางวัฒนธรรมในระบบทุนนิยมการผลิตในรูปแบบนี้ได้ผลิตสินค้าทางวัฒนธรรม (Cultural Commodity) ที่
สร้างมูลค่าการแลกเปลี่ยนอันน้าไปสู่การลดคุณค่าของผู้ผลิตงานรวมทั้งมูลค่าการใช้สอยของผลิตภัณฑ์หรือ
ของงานได้ถูกท้าให้แปรเปลี่ยนไปเป็นมูลค่าการแลกเปลี่ยนเท่ากับว่าการผลิตงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมนั้น
ไม่ได้ต่างอะไรกับระบบอุตสาหกรรมอื่นๆในระบบทุนนิยมทั้งกระบวนการผลิตและการบริโภคสินค้าถูกท้าให้
อยู่ภายใต้โครงสร้างของการจัดการบนตรรกะแบบทุนนิยมในระบบอุตสาหกรรมที่การผลิตเป็นแบบ“การผลิต
แบบมวลชน” (Mass productionion) และด้วยการจัดการกระบวนการผลิ ตแบบนี้ถือว่าเป็นรูปแบบที่ถูก
ก้าหนดมาจากโครงสร้างการจัดการแบบที่เรียกว่า“จากบนลงล่าง” (Top-Down) ท้าให้การสร้างสรรค์งานของ
ผู้ผลิตงานทางวัฒนธรรมเป็นการสร้างสรรค์ที่ถูกก้าหนดให้ผลิตงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด
แบบการบริโภคมวลชน (Mass Consumption) ที่สร้าง“สไตล์”ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ของวัฒนธรรมสมัยใหม่ใน
ยุคสังคมปลายทุนนิยม (Late Capitalism) กล่าวคืออุตสาหกรรมวัฒนธรรมเกี่ยวกับสื่อ “ซีรีส์วาย”อาจเกิด
จาก“การใช้ วัฒ นธรรมและอั ต ลั ก ษณ์ ” ของกลุ่ ม ผู้ มี ค วามหลากหลายทางเพศมาผลิ ต สิ น ค้ าวั ฒ นธรรมที่
ตอบสนองต่อมวลชนซึ่งอาจจะมีความต้องการขับเคลื่อนสังคมไปพร้อมกับการหวังผลในทางธุรกิจเป็นหลัก
สถำนที่ในกำรศึกษำ
การศึกษาเนื้อหา จากพื้นที่สื่อโทรทัศน์ในประเทศไทย ประเภทละครชายรักชายหรือ ซีรีส์วาย ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2564ที่ขึ้นฉายทางหน้าจอฟรีโทรทัศน์ ได้แก่ ช่องโมเดิร์น 9 ทีวี ช่อง GMM 25 และ ช่อง
ONE31 และช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ ได้แก่ แอปพลิเคชัน LINE TV, WeTV, Viu HD และ Netflix
การลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อสั มภาษณ์ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร ตามสถานศึกษาหรือร้านกาแฟ
และการสัมภาษณ์แบบออนไลน์ผ่าน LINE
การหาข้อคิดเห็นจากสื่อออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มทวิตเตอร์ (Twitter) และเว็บไซต์ Spectrumโดยมี
เกณฑ์การเลือก คือ
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1. ผู้ใช้ทวิตเตอร์ที่มีการโพสต์ประเด็นด้านลบกับซีรีส์วาย เช่น โพสต์ว่าซีรีส์วายไม่ใช่อัตลักษณ์ของ
กลุ่ม LGBTQ+ หรือมีการกดทับบางอย่าง และโพสต์นั้นจะต้องมียอดรีทวิตเกิน 1,000 ครั้ง
2. ข้อคิดเห็นในเว็บไซต์จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศวิถี และ
ภาพแสดงแทนทางเพศวิถี
3. ข้อคิดเห็นในเว็บไซต์จะต้องเป็นผู้เขียนที่เป็นนักเคลื่อนไหวหรือนักกิจกรรมเกี่ยวกับ LGBTQ+
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
อัตลักษณ์ที่แท้จริงของกลุ่ม LGBTQ+ และอัตลักษณ์ที่ถูกประกอบสร้างนั้นมีความแตกต่างกัน
น้ าเสนอโดยผ่ านสื่ อ โทรทั ศ น์ อย่ า งซี รี ส์ ว ายเพื่ อ ให้ ตั ว ละครชายรั ก ชายเกิ ด การพั ฒ นาให้ เท่ าทั น โลกฝั่ ง
ตะวันออก สังคมเกิดการยอมรับกลุ่มความหลากหลายทางเพศมากขึ้น และน้าไปสู่ความเท่าเทียมของทุกคน
ระยะเวลำและแผนกำรดำเนินงำน
การศึ ก ษาเรื่ อ งซี รี ส์ ว าย:อั ต ลั ก ษณ์ และภาพตั ว แทนทางเพศวิ ถี ข องกลุ่ ม LGBTQ+ ในกระแส
อุตสาหกรรมวัฒนธรรม ได้มีการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การดูสื่อโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับซีรีส์วาย รวมถึง
การสั ม ภาษณ์ เก็ บ ข้ อ มู ล รวมระยะเวลาทั้ ง หมด 5 เดื อ น เริ่ ม ตั้ ง แต่ เดื อ นกรกฎาคม 2563 จนถึ ง เดื อ น
พฤศจิกายน 2563 โดยมีแผนการด้าเนินงานดังนี้
กรกฎาคม 2563 –กันยายน2563

- ศึ ก ษารวบรวมข้ อ มู ล จากเอกสาร หนั ง สื อ วารสาร
ออนไลน์ สื่ อ โทรทั ศ น์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ซี รี ส์ ว าย บทความ
วิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
- ก้ า หนดขอบเขตการศึ ก ษา/ระยะเวลาด้ า เนิ น งาน/
สถานที่/ระเบียบวิธีการวิจัย/วัตถุประสงค์/ตั้งสมมติฐาน
การศึ ก ษา/ก้ า หนดแนวคิ ด และทฤษฎี ประโยชน์ ของ
งานวิจัย

กันยายน 2563 - ตุลาคม2563

- เก็บข้อมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ ผ่านออนไลน์ เช่น
การสัมภาษณ์ผ่านอินเตอร์โดยการวิดิโอคอล และโทรศัพท์
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- เก็ บ ข้ อ มู ล อย่ า งเป็ น ทางการโดยพบเจอกั น เช่ น นั ด
สัมภาษณ์ที่สถานศึกษา
ธันวาคม 2563 – มกราคม 2564

น้าข้อมูลทั้งหมดมาเรียบเรียงและตีความ

กุมภาพันธ์ 2564 – มีนาคม 2564

วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา
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บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎี
แนวคิดที่ผู้ศึกษาน้ามาใช้เป็นกรอบในการศึกษา ได้แก่ แนวคิดเรื่องภาพตัวแทนทางเพศภาวะ และ
เพศวิ ถี (Sexuality Represent) และอุ ต สาหกรรมวั ฒ นธรรม (Cultural Industries) เพื่ อ อธิ บ ายถึ งภาพ
ตัวแทนทางเพศวิถี การต่อรอง และการบริโภคซีรีส์วายของกลุ่ ม LGBTQ+ และกลุ่ มสาววายเพื่อท้าความ
เข้ าใจปรากฏการณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น รวมถึ งวรรณกรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานวิจั ย โดยแบ่ งเป็ น วรรณกรรมที่ ศึ ก ษา
เกี่ยวกับอัตลักษณ์ ภาพตัวแทนทางเพศวิถีของกลุ่ม LGBTQ+ ในสื่อต่างๆ และวรรณกรรมเกี่ยวกับซีรีส์วาย
และสาววาย
2.1 แนวคิดและทฤษฎี
2.1.1 แนวคิดเรื่องเพศวิถี (Sexuality)
พฤติกรรมค่านิยมและความเชื่อเรื่องเพศในแต่ละสังคมมีส่วนก้าหนดให้มนุษย์แสดงออกถึงตัวตนอัต
ลักษณ์และปฏิบัติการต่อเรื่องเพศในแบบที่ต่างกัน (Carole S. Vance: 2005,22) มิติทางวัฒนธรรมที่อธิบาย
เรื่องเพศยังท้าให้เห็นสิ่งสองสิ่งที่ต่างกันระหว่างสิ่งที่เป็น “พฤติกรรม” (Behaviors) หรือการปฏิบัติทางเพศ
(Sexual Activities) กับสิ่งที่เป็น “อัตลักษณ์ ” (Sexual Identities) และการแสดงบทบาททางเพศหรือเพศ
สภาพ (Gender) ทั้งสองส่วนนี้จะเห็ นเป็นรูปธรรมในชีวิตประจ้าวันและส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับเพศสรีระ
(Biological Sex) เช่นการร่วมรักการสมสู่การเสพสังวาสเป็นเรื่องของการกระท้าส่วนการแสดงตัวตนเป็น
ผู้ชายผู้หญิงหรือ“กะเทย”เป็นเรื่องของเพศสภาพที่สังคมก้าหนดหรือสร้างนิยามเอาไว้แต่เรื่องเพศยังมีมิติที่
สามคือมิติเชิงนามธรรมหรือเป็นเรื่องของจิตใจและความคิดเรียกว่า “เพศวิถี”หรือSexuality หมายถึงอารมณ์
ความปรารถนาและความรู้สึกที่อยากมีความรักและเพศสัมพันธ์บางครั้งเกี่ยวข้องกับรสนิยมทางเพศ (Sexual
Orientation)
รสนิยมทางเพศ คือ แรงดึงดูดทางอารมณ์โรแมนติก หรือ ความปรารถนาทางเพศบุคคลรู้สึกต่อบุคคล
อื่นรสนิยมทางเพศมีหลายประเภทเช่น เพศตรงข้าม หรือ ความรักต่างเพศ (Heterosexuality) คนที่เป็นเพศ
ตรงข้ามนั้นมีความโรแมนติก และมีเสน่ห์ทางร่างกายกับเพศตรงข้าม เพศชายจะดึงดูดเพศหญิง และเพศหญิง
จะดึงดูดเพศชายบางครั้งเรียกว่า "ตรง" (straight) ตรงตามเพศก้าเนิดนั้นเอง
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ความรั ก เพศเดี ย ว (Homosexuality) คนที่ รัก ร่ว มเพศมั ก มี ค วามโรแมนติ กและดึ งดู ด คนที่ มี เพศ
เดียวกันผู้หญิงที่ดึงดูดผู้หญิงคนอื่นๆมักจะเรียกว่าเป็นเลสเบี้ยนผู้ชายที่ดึงดูดผู้ชายคนอื่นๆมักเรียกว่าเกย์ ความ
รักสองเพศ (Bisexual)คือ คนที่บางครั้งจะดึงดูดสมาชิกของทั้งสองเพศทั้งทางร่างกาย และจิตใจอย่างโรแมน
ติกหรือมีความปรารถนาทางเพศทั้งกับชาย หรือหญิงก็ได้
เพศวิถีตามค้านิยามของWhite Bondurant & Travis (2000)กล่ าวว่า ‘การแสดงออกถึงภาพรวม
ของบุคคลภายใต้การตอบค้าถามที่ว่า เราคือใคร มีความเชื่ออย่างไร รู้สึกอย่างไร และตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ
อย่างไร ไม่ว่าจะพูด แสดงกิริยาท่ าทาง การแต่งตัว การแสดงความรู้สึก รวมถึงลักษณะความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ ง
กับบุคคลต่างๆ รวมถึงอัตลักษณ์ทางเพศ ความพึงพอใจทางเพศและพฤติกรรมทางเพศหรือก็คือ เพศวิถีเป็น
หนทางที่คนแต่ละคนจะหันมาค้นหาและยืนยันตัวตนทางเพศผ่านรสนิยม อารมณ์ และความปรารถนา เช่น
ความรู้ สึ กดี เกี่ ย วกั บ ร่ างกายตนเองและแนวโน้ ม ในการปฏิ บั ติ ห รือ จัด การกับ ร่างกายตนเองอย่ างไร การ
แสดงออกในรูปแบบต่างๆผ่านความรู้สึกเกี่ยวกับภาผลักษณ์ของตน ความเข้าใจว่าตนเองมีเพศสภาพเป็นหญิง
ชาย และอื่นๆ เราเรียกว่าอัตลักษณ์ทางเพศ7ซึ่งการแบ่งตัวเองเป็นไปตามค้าเรียกต่างๆ อาจเป็นการถูกควบคุม
จัดการโดยอ้านาจที่ไม่รู้ตัว คือ มนุษย์ใช้ค้าจ้ากัดความเป็นบรรทัดฐานบ่งชี้การมีตัวตนทางเพศของตน เช่น
หากผู้ ช ายที่ มีค วามรัก ความชอบในตั ว ผู้ ช ายอี กคน จะถูก จัดเข้ าประเภทรักเพศเดี ยวกัน (Homosexual)
ภายใต้ค้าเรียกว่า ‘เกย์’ เป็นต้น
เพศวิถีนั้นไม่ได้ครอบคลุมแค่เรื่องบทบาททางเพศ หรืออัตลักษณ์เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงเรื่อง
ของสุขภาวะทางเพศ (Sexual Health) อีกด้วย ในที่นี่สุขภาวะทางเพศไม่ได้หมายถึงแค่การมีสุขภาพทางเพศ
ที่ดี และปลอดภัยเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงการที่บุคคลสามารถแสดงออกทางเพศและตัดสินใจด้วยตนเอง
โดยอิสระไม่เบียดเบียนผู้อื่นมีความเคารพต่อวิถีทางเพศที่แตกต่างจากตนมีสัมพันธภาพทางเพศที่ปลอดภัยมี
ความพึงพอใจโดยปราศจากการบังคับการเลือกปฏิบัติและความรุนแรงโดยมีความคิดเชิงบวกต่อเรื่องเพศและ
สัมพันธภาพทางเพศ เราเรียกว่าสุขภาวะทางเพศระดับบุคคล
สุขภาวะทางเพศระดับสังคม คือ การที่สังคมมีองค์ประกอบที่สร้างเสริมสุขภาวะทางเพศของคนใน
สังคมนั้นประกอบด้วยการมีรัฐบาลที่ตระหนักว่าสุขภาวะทางเพศเป็นสิทธิพื้นฐานของบุคคลและแสดงความ
7อัตลักษณ์ทางเพศ

ครอบคลุมถึงสิ่งบ่งชี้ทุกอย่างทั้งทางด้านกายภาพภายนอกซึ่งสามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย และทางด้านจิตใจที่เป็นนามธรรม
เช่น หน้าอก อวัยวะเพศ น้้าเสียง ความสูง ความแข็งแรง ความอ่อนไหว ความอ่อนหวาน ความก้าวร้าว ซึ่งแต่ละเพศจะมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกั นไป
เป็นลักษณะเฉพาะที่เกิดขึ้ นตามธรรมชาติหรือพันธุกรรม ดังนั้นบุคคลที่มีจิตใจโน้มเอียงไปในทางตรงกันข้ามกับอัตลักษณ์ทางเพศของตนเองจึง
ปรารถนาที่จะเปลี่ยนอัตลักษณ์ทางเพศของตนเองไปตามความโน้มเอียงทางเพศของจิตใจ ซึ่งในยุคปัจจุบันอัตลักษณ์ทางเพศที่เห็นเพียงภายนอก
อาจมิใช่สิ่งบ่งชี้เพศอย่างแท้จริง เนื่องมีสภาวะเป็นเพียงเพศสภาพ ซึ่งอาจมิใช่เพศวิถี
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รับผิดชอบที่จะสนับสนุนสุขภาวะทางเพศโดยก้าหนดนโยบายและกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิทางเพศของพลเมือง
อย่ างชัดเจนการให้ การศึกษาเรื่องเพศที่ เหมาะสมกับวัยและเพศตลอดช่วงอายุการมีโครงสร้างพื้น ฐานที่
เพียงพอต่อการให้บริการทางสังคมและสุขภาพการศึกษาวิจัยและระบบเฝ้าระวังที่รอบด้านเพียงพอให้เกิดการ
ป้องกันปัญหาสุขภาพอย่างเหมาะสม เป็นสังคมที่เปิดกว้า งและให้ความส้าคัญแก่สุขภาวะทางเพศของสมาชิก
ในสังคม“สุขภาวะทางเพศ”ทั้งสองระดับสะท้อนความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันของแนวคิดเพศภาวะ8เพศวิถีและ
สิทธิ9 (genders, sexualities, rights based approach) ซึ่งมีนัยยะว่าการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศต้อง
ค้านึงถึงความหลากหลายของวิถีทางเพศของคนในสังคมต้องค้านึงว่าชีวิตทางเพศของคนในสังคมเป็นสิ่งที่
ได้รั บ อิ ทธิพ ลจากระบบความเชื่อและคุณ ค่าหลายระบบ และที่มี อิทธิพ ลมากคือระบบความเชื่อคุณ ค่าที่
เกี่ยวข้องกับภาวะความเป็นผู้หญิ งหรือความเป็นผู้ชายต้องค้านึงว่าความแตกต่างหลากหลายเหล่านี้ไม่ใช่สิ่ง
ผิดปกติและเป็ น สิ่ งที่ส ามารถแปรเปลี่ ย นตามกาลเวลา และประสบการณ์ ในชีวิตต้องค้านึงว่า “เพศ”เป็ น
องค์ประกอบพื้นฐานของการใช้ชีวิตการเคารพสิทธิทางเพศของตนเองและผู้อื่นเป็นส่วนหนึ่งของการเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งมีความจ้าเป็นส้าหรับคนทุกเพศทุกวัยที่จะท้าให้สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและ
มีสุขภาพดี
จินตนาการเองก็เป็ นส่วนหนึ่งของเพศวิถีเช่นเดียวกัน เป็ นมโนภาพหรือรูปแบบของความคิดที่เร้า
อารมณ์ ทางเพศของบุ คคลและสามารถสร้างหรือเพิ่มความเร้าอารมณ์ทางเพศ ดั งนั้นจินตนาการทางเพศ
(Sexual Fantasy)สร้างได้โดยวาดมโนภาพของบุคคลหรือความทรงจ้าและอาจจะถูกกระตุ้นโดยอิสระหรือโดย
การกระตุ้นจากภายนอกเช่นวรรณกรรมอีโรติกหรือสื่อลามกวัตถุทางกายภาพหรือแรงดึงดูดทางเพศให้กับ
บุคคลอื่นๆอะไรก็ตามที่อาจจะก่อให้เกิดความเร้าอารมณ์ทางเพศก็อาจจะสร้างภาพจินตนาการทางเพศและ
ความเร้าอารมณ์ทางเพศก็อาจจะท้าให้เกิดภาพจินตนาการได้เช่นกันแต่จินตนาการทางเพศนั้นไม่ใช่เรื่องแปลก
และไม่ใช่ความผิดปกติทางเพศ (Sexual disorders) จินตนาการทางเพศนั้นเป็นเรื่องของรสนิยมเฉพาะของ
แต่ละบุคคล เพียงแต่อาจจะต้องหาบุคคลที่มีรสนิยมทางเพศแบบเดียวกับตนจึงจะถือว่าเป็นสุขภาวะทางเพศที่
ดี เพราะ สุขภาวะทางเพศนั้นก็ครอบคลุมไปถึงเรื่องของจินตนาการ และความผิดปกติทางเพศด้วยเช่นกัน ใน
เพศภาวะ (Gender) หมายถึง ภาวะความเป็นหญิง เป็นชาย ที่ไม่ได้ถูกก้าหนดโดยระบบชีววิทยา แต่ถูกก้าหนดโดยปัจจัยทางวัฒนธรรม สังคม
และอื่นๆ ท้าให้สังคมเกิดความคาดหวังต่อความเป็นหญิงและชายในแง่มุมเฉพาะต่างๆ และมีส่วนก้าหนดความเชื่อ ทัศนคติ มายาคติ (myth)
รวมทั้งประเพณีปฏิบัติต่างๆ ที่ถูกท้าให้กลายเป็นบรรทัดฐานของสังคมในเรื่องของความเป็นหญิงเป็นชาย เพศภาวะเป็นสิ่งที่แตกต่างกันไปในแต่ละ
วัฒนธรรม เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ปัญหาของการท้าความเข้าใจเพศภาวะ คือ ความเข้าใจผิดที่ว่า เพศสรีระเป็นตัวก้าหนดเพศภาวะของ
บุคคล
9
สิทธิทางเพศ หรือ sexual rights คือสิทธิของบุคคลที่ถูกระบุไว้แล้วในกฎหมายและข้อตกลงต่างๆทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ เป็นสิทธิของ
คนทุกคนที่ต้องได้รับโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ไม่มีการบังคับ และไม่มีความรุนแรงในเรื่ องต่างๆ เช่น การได้รับบริการด้านสุขภาพทางเพศและอนามัย
การเจริญพันธุ์ที่มีมาตรฐาน
8
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ส่วนของงานศึกษานี่จะเน้นเรื่องของอัตลักษณ์ทางเพศ (Sexual Identity) ซึ่งเป็นส่วนหลักในการวิเคราะห์
งาน
อัตลักษณ์ ในทัศนะของ Stuart Hall (1996) นักทฤษฎีสาย Cultural Study เชื่อว่าอัตลักษณ์เป็น
เพียงสิ่งประกอบสร้าง โดยกล่าวว่า ความเป็นตัวตนนั้นเป็นเพียงชิ้นส่วนหลายๆ ชิ้น ที่ถูกประกอบรวมกัน
ขึ้นมาเท่านั้นเอง และภายใต้บริบทของสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งนั้นอาจมีการเชื่อมต่อชิ้นส่วนต่า งๆ เข้า
ด้วยกัน และส่งผลต่อการแสดงออกของบุคคลในลักษณะหนึ่ง แต่เมื่ออยู่ภายใต้บริบทที่แตกต่างออกไป อาจจะ
มีการเชื่อมต่อชิ้นส่วนต่างๆ และส่งผลกระทบต่อการแสดงออกของบุคคลในอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้ (จิรัฎฐ์ศุภการ,
2545) ฉะนั้นวาทกรรมภายในตัวบุคคลจึงสามารถเคลื่อนย้ายไปมาได้ภายในบริบทสังคมที่แตกต่างกัน มนุษย์
คนหนึ่งจึงเป็นเพียงผลรวมของวาทกรรมหลากหลายชุดที่อาจขัดแย้งกันหรือส่งเสริมกัน และลักษณะเฉพาะตัว
ของแต่ละคนนั้นก็เกิดจากการผสมผสานวาทกรรมเหล่านั้นไปในทิศทางที่แตกต่างกันออกไป คนเราจึงสามารถ
สร้ างอั ต ลั ก ษณ์ ที่ แ ตกต่ างกั น และหลากหลายได้ ในสถานการณ์ ต่ างๆ องค์ ป ระกอบของวาทกรรมนั้ น ไม่
จ้าเป็นต้องเชื่อมต่อกันเสมอไป จึงเห็นได้ว่าแท้จริงแล้วอัตลักษณ์ต่างๆ เป็นเพียงการเชื่อมร้อยองค์ประกอบ
ของวาทกรรมในสถานการณ์ ใดสถานการณ์ ห นึ่ ง เมื่ อ บริบ ทเปลี่ ย นไปค้ า นิ ย ามของอั ต ลั ก ษณ์ ก็ ส ามารถ
เปลี่ยนแปลงไปได้ดว้ ย (อภิญญา เฟื่องฟูสกุล, 2543)
การที่เราเลือกนิยามความหมายของตนเองและแสดงตนเองต่อบุคคลหรือสังคมว่าเราเป็นใครนั้น เป็น
กระบวนการของการเลือกใช้และแสดงออกซึ่งจะท้า ให้ รู้ว่าเราเหมือนหรือแตกต่างจากคนอื่นหรือกลุ่ มอื่น
อย่างไรโดยผ่านระบบของการใช้สัญลักษณ์ (Symbol) หรือเครื่องหมายอัตลักษณ์ (Identities Markers) ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ประกอบกันทั้งด้านอารมณ์ความรู้สึกภายในตัวเราและกระบวนการของโลกภายนอกที่เราเกี่ยวพัน
เพราะมนุษย์เลือกใช้ความหมายหรือเปลี่ยนแปลงความหมายที่เกี่ยวกับตนเองทั้งในกระบวนการที่เขาสัมพันธ์
กับโลกและในส่วนของตัวตนที่มันซ้อนทับกันอยู่ ดังนั้นจึงมีการจัดแบ่งประเภทของอัตลักษณ์เป็น 2 ระดับ คือ
ระดับอัตลักษณ์ส่วนบุคคล (Personal Character) และระดับอัตลักษณ์ทางสังคม (Social Character) เช่น
การที่สังคมก้าหนดบทบาทหน้าที่และต้าแหน่งทางสังคมให้กับเรา บทบาทความเป็นลูก ความเป็นเพื่อน หรือ
ต้า แหน่ งในที่ ท้ า งาน ระบบคุ ณ ค่ าที่ ติ ด ตัว เรามาตั้ งแต่เกิด ท้ า ให้ เราเรีย นรู้แ ละเลื อ กที่ จ ะนิ ยามตนเองให้
เหมาะสมในสังคม และมีการลื่นไหลปรับเปลี่ยนไปตามบริบท เช่นเมื่ออยู่ในครอบครัวก็จะมีบทบาทเป็นลูก
เป็นพี่น้อง บางครั้งบทบาทและต้าแหน่งอาจซ้อนทับกัน เช่นเราเป็นนักศึกษาในขณะที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม
เพื่อนในชั้นเรียน เป็นต้น
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สัญลักษณ์ ที่เราเลือกหยิบ มาใช้ในการนิยามตนเองทั้งต่อสังคมและต่อตัวเองนั้นเกิดขึ้นได้โดยผ่าน
ระบบการสร้างภาพแทนความจริง (Representation) เพราะการแสดงออกซึ่งความสัมพันธ์ต่างๆ จะกระท้า
โดยผ่านระบบสัญลักษณ์ที่หลายรูปแบบ เช่นบุคคลเลือกแต่งกายเพื่อแสดงความเป็นสมาชิกของสถาบัน หรือ
แต่ละสถานศึกษาก็มีการเลือกใช้สี สัญลักษณ์ห รือเครื่องแบบที่แตกต่างกันออกไปเพื่อแสดงความเป็นตัวตน
ให้กับบุคคลรับรู้ แต่อย่างไรก็ตาม การที่เรามองตัวเราและพยายามเลือกนิยามความหมายเพื่อแสดงความเป็น
ตัวตนของแต่ละบุคคล กับสิ่งที่คนอื่นมองเห็นในตัวเราว่าอย่างไรนั้นมันอาจไม่สอดคล้องกันเสมอไปอัตลักษณ์
เกิดขึ้นจากการปฏิสังสรรค์ทั้งระหว่างบุคคลในสังคมและภายในตัวบุคคลเอง ในแต่ละบุคคลอาจมีอัตลักษณ์ที่
หลากหลาย แต่จะมีการเลือกเอาเพียงอัตลักษณ์ใดอั ตลักษณ์หนึ่งที่ตนยอมรับเพื่อน้า มาใช้ภายใต้เงื่อนไขของ
บริบทในช่วงเวลาพื้นที่ และอัตลัก ษณ์นี้อาจถูกก้าหนดได้ทั้งจากบุคคลเป็นผู้ก้า หนดตนเองหรือถูกก้าหนด
ต้าแหน่งแห่งที่ของบุคคลโดยสังคมก็ได้ การก้าหนดอัตลักษณ์นี้เกิดขึ้นบนกระบวนการคิดเกี่ยวกั บระบบของ
ความแตกต่าง ระบบของความหลากหลาย และการตั้งค้าถามว่าอัตลักษณ์ที่จะสร้างขึ้นนั้นมีความเชื่อมโยงกับ
สังคมอย่างไร(นัฐวุฒิ สิงห์กุล, 2562: 5)
ดังนั้ นอัตลั กษณ์ กับ สังคมจึงเป็ น เรื่องที่แยกกันไม่ออก เนื่องจากการนิยามความเป็นตัวตนของอัต
ลักษณ์นั้นต้องมีการอ้างอิงกับสังคม แม้จะเป็นในระดับตัวบุคคลก็ยังต้องมีการนิยามตนเองว่ามีต้าแหน่งหรือมี
บทบาทอย่างไรในสังคมที่บุคคลอาศัยอยู่Hall and Gay (1996) อธิบายลักษณะของอัตลักษณ์ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่
ตามธรรมชาติหรือเกิดขึ้นลอยๆแต่ก่อรูปขึ้นมาภายในวัฒนธรรมณช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งโดยที่วัฒนธรรมก็เป็น
สิ่งถูกประกอบสร้างทางสังคม (Social Construct) และไม่ใช่สิ่งที่หยุดนิ่งตายตัวหากแต่เป็นวงจรซึ่งมีผู้เรียกว่า
“วงจรแห่งวัฒนธรรม” (Circuit of Culture) (เพิ่งอ้าง, 2562: 7)
วงจรวั ฒ นธรรมกั บ การสร้ า งอั ต ลั ก ษณ์ อธิ บ ายได้ ว่ า อั ต ลั ก ษณ์ ทั้ ง หลายมี ก ระบวนการถู ก ผลิ ต
(Produced) ให้ เกิ ด ขึ้ น สามารถถู ก บริ โ ภค (Consumed) และถู ก ควบคุ ม จั ด การ (Regulated) อยู่ ใ น
วัฒนธรรมเหล่านั้น และทั้งนี้ยังมีการสร้างความหมายต่างๆ (Creating Meanings) ผ่านทางระบบต่างๆ ของ
การสร้างภาพตัวแทน (Symbolic Systems of Representation) ที่เกี่ยวกับต้า แหน่งแห่ งที่ ต่างๆ ทางอัต
ลักษณ์อันหลากหลายที่เราเลือกใช้ หรือน้าเอามาสร้างเป็นอัตลักษณ์ของเราหมายถึง คุณสมบัติของบุคคลหรือ
สิ่งของที่แสดงออกถึงความเป็นตัวตน เป็นส้านึกที่บุคคลรับรู้ และรู้ว่าตัวเขาคือใคร มีลักษณะเป็นอย่างไร มีวิถี
ชีวิต ความคิด ความเชื่อ แบบแผนพฤติกรรม และลักษณะนิสัยอย่างไร เหมือนหรือแตกต่างจากคนอื่น กลุ่ม
อื่น สิ่ งอื่น อย่างไร บุ คคลอาจมีอัตลั กษณ์ ห ลายๆ อย่างในตัวตนก็ได้ การจะรับรู้ว่าใครมีอัตลั กษณ์ อย่างไร
พิจารณาจากการแสดงออกผ่านทาง‘ตัวแทน’ความมีตัวตนในรูปของสถานะของ บุคคล เพศ สภาพต้า แหน่ง
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หน้าที่ บทบาททางสังคม ซึ่งเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นอัตลักษณ์ของปัจเจก หรืออัตลักษณ์ส่วนบุคคล ส่วนการ
แสดงออกผ่ านสั ญลักษณ์ อะไรบางอย่างที่มีความหมายเป็นที่เข้าใจร่วมกันและการแสดงออกทางพิธีกรร ม
ประเพณี วัฒนธรรม ต้า นาน เรื่องเล่า ประวัติศาสตร์ และปรากฎการณ์ทางสังคม เป็นส่วนที่เรียกว่า “อัต
ลักษณ์ทางสังคม” หรือ “อัตลักษณ์ที่คนในสังคมมีร่วมกัน” (อุไรรัตน์ ศิริศุภดิลกภัทร์, 2558: 16)
การศึ กษาความหมายของ “อัต ลั กษณ์ ” (Character) มั กเป็ น การศึก ษาในแนววัฒ นธรรมศึ กษา
(Cultural Studies) มักจะถูกกล่าวควบคู่ไปกับมโนทัศน์อ้า นาจการนิยามความหมายหรือการสร้างภาพแทน
ความจริง (Representation) เมื่อน้าไปสัมพันธ์กันค้ากล่าวเหล่านี้จึงท้าให้“อัตลักษณ์”มีความหมายที่แตกต่าง
ไปจากความหมายที่ เข้าใจกัน โดยทั่ว ไป นอกจากนั้นพจนานุกรมภาษาไทย-อังกฤษหรืออังกฤษ-ไทยแปล
Character ว่าเอกลักษณ์ซึ่งตรงกับความหมายของค้านี้ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ (Hornby, 2001)ว่าสิ่งที่
เป็นคุณสมบัติของคนหรือสิ่งหนึ่งและมีนโยบายต่อไปว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะของสิ่งนั้นที่ท้า ให้สิ่งนั้นโดดเด่น
ขึ้นมาหรือแตกต่างจากสิ่งอื่น และสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นเราหรือพวกเราแตกต่างจากเขาหรือพวกเขาหรือคนอื่นไม่
จ้าเป็นต้องเป็นหนึ่งเดียวแต่อาจมีหลายอัตลักษณ์ที่ประกอบขึ้นมาเป็นตัวเราและพวกเราไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีอยู่ใน
ธรรมชาติแต่เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นโดยสังคม (Social Construct) อัตลักษณ์จึงจ้าเป็นต้องมีกระบวนการสร้างความ
เหมือนระหว่างพวกเราหรือคนอื่น (ฉลาดชาย รมิตานนท์, 2550: ออนไลน์)
อภิญญา เฟื่องฟูสกุล (2543) กล่าวว่า อัตลักษณ์ (Character) คือความรู้สึกนึกคิดต่อตนเองว่า “ฉัน
เป็นใคร” ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการปฏิสังสรรค์ระหว่างตัวเรากับคนอื่น โดยผ่านการมองตัวเองและคนอื่นมองเรา
ในขณะนั้น และในทางเดียวกันมโนทัศน์อัตลักษณ์จะถูกกล่าวควบคู่ไปกับเรื่องของอ้า นาจ นิยามความหมาย
หรือการสร้างภาพแทนความจริง (Representation) เมื่ออัตลักษณ์ไปสัมพันธ์กับแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้น
ภาพแทน (Representation) ที่ Stuart Hall (1997) กล่ า วคื อ ภาพตั ว แทนเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
ปฏิบัติการที่ผลิตวัฒ นธรรมขึ้น ทั้งนี้เพราะวัฒ นธรรมเกี่ยวข้องกับการผลิตและการแลกเปลี่ยนความหมาย
(Shared meaning) ไม่ว่าจะเป็นการรับไปใช้หรือการถ่ายทอดความหมายระหว่างสมาชิกในสังคม โดยมี ภาษา
(Language) เป็น “สื่อ” ในการท้าความเข้าใจ (make sense) ของสิ่งต่าง ๆ ร่วมกันในสังคมภาษาสามารถ
เป็นสื่อกลางท้าให้เราเข้าใจความหมายร่วมกันได้ ทั้งนี้ภ าษาไม่ได้หมายความเพียงแค่ภาษาพูดหรือภาษาเขียน
เท่านั้น แต่ยังหมายความรวมทั้ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง สิ่งต่าง ๆ ที่เราใช้แทนแนวคิด (concepts) ความคิด
(ideas) และความรู้สึก (feelings)หัวใจในการผลิตความหมายในภาษาส้าหรับ Hall (1997) เกิดจากความ
เชื่อมโยงความสั มพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ (things) แนวคิด (concept) และสัญญะ (sign)โดยกระบวนการที่
เชื่อมโยงองค์ประกอบทั้ง 3 เข้าด้วยกันนั้นเรียกว่า ภาพตัวแทน(Representation)
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องค์ประกอบแรกคือ สิ่งต่าง ๆ (things) ได้แก่ คน สัตว์ สิ่งของ เหตุการณ์ เรื่องเล่าหรือประสบการณ์
ต่าง ๆ
องค์ประกอบที่สองคือ แนวคิด (concept) หมายความถึง ความคิด หรือ แนวคิดที่อยู่ในหัว (mind)
ของเราซึ่งช่วยแยกแยะจัดประเภทสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นระบบเพื่อง่ายแก่การรับรู้จดจ้าและเข้าใจสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
ตัวอย่างเช่น เรามีแนวคิด (concept) เกี่ยวกับโต๊ะ หรือ เก้าอี้ ว่าสิ่งเหล่านี้มีลักษณะอย่างไร เพราะเราเคยเห็น
สิ่งนี้ในโลกของความเป็นจริง หรือแม้กระทั้งสิ่งที่เป็นนามธรรมที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ เช่น ความรัก ความ
ตาย เราก็รู้ว่ามีลักษณะอย่างไรเพราะเราก็มีแนวคิด (concept) เกี่ยวกับสิ่ง ๆ นั้น แต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่า คือ สิ่ง
ที่ถูกสร้างขึ้น หรือจินตนาการขึ้นเช่น นางฟ้า นางเงือก เทวดา ซาตาน และอาจรวมถึง “ผู้ชายในฝัน” (Ideal
men) เราก็รู้ว่ามีลักษณะอย่างไร เพราะเรามีแนวคิด (concept) เกี่ยวกับสิ่ง ๆ นั้นอยู่ในหัวของเรา
องค์ประกอบที่สาม คือ สัญญะ (sign) ซึ่งหมายถึง เครื่องหมาย รหัส หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ช่วยใน
การสื่อความคิดผ่านการท้างานของภาษา โดยสัญญะนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งต่า ง ๆ (things) โดยตรง ดังนั้น
สัญญะ (sign) จึงไม่ได้มีความหมายในตัวของมันเอง หากแต่ “ความหมาย” จะเกิดขึ้นได้ก็อยู่กับความสัมพันธ์
กับแนวคิด (concept) ที่ถูกยึดโยงไว้ด้วยรหัส ดังนั้นถ้าหากรหัสเปลี่ยน ความหมายก็จะเปลี่ยนด้วย
ตัวอย่างเช่น ซีรีส์วายคนกลุ่ม LGBTQ+ กลุ่มสาววายย่อมรู้ว่าซีรีส์วายหมายถึง ซีรีส์ที่มีเนื้อหาชายรัก
ชาย แต่ถ้าให้คนที่ไม่ได้ติดตามดูซีรีส์วาย (รหัส) มาเห็นค้านี้ก็คงจะไม่รู้ความหมาย ในขณะเดียวกัน หากเขียน
ค้าว่า“หนังเกย์” กลุ่มคนรักต่างเพศก็จะรู้ได้ทันทีว่าหมายถึงอะไร อย่างไรก็ตามซีรีส์วายในหัว (mind) ของ
กลุ่ม LGBTQ+ กลุ่มสาววาย และกลุ่มคนรักต่างเพศอาจจะมีมุมมองต่อซีรีส์วายไม่เหมือนกันก็ได้ดังนั้นจะเห็น
ได้ว่า สัญญะ (sign) นั้นต้องเกิดจากการตกลงความหมายร่วมกันของคนในแต่ละสังคมและแต่ละวัฒนธรรม
ทั้งนี้ หากแนวคิด (concept) และ สั ญ ญะ (sign) ของแต่ กลุ่ม ต่างกัน ก็จะท้ าให้ ความหมายของแต่ล ะคน
แตกต่ า งกั น อี ก ด้ ว ยและเนื่ อ งจากความซั บ ซ้ อ นในการท้ า ความเข้ า ใจโลกแห่ งความหมาย (the world
ofmeaning) จึ งท้ าให้ Hall และนั กวัฒ นธรรมศึ กษา ได้ พั ฒ นาแบบจ้าลองที่ ชื่ อว่า วงจรวัฒ นธรรม (the
circuit of culture) ขึ้นเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ในวัฒนธรรมว่า ความหมายต่าง ๆ
ถูกสร้างขึ้นอย่างไร(นลินทิพย์ เนตรวงศ์วิ, 2559: 19-21)
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ภาพที่ 2: วงจรวัฒนธรรม (The circuit of culture)
ที่มา: https://www.researchgate.net/figure/Circuit-of-Culture_fig1_312938261
แบบจ้าลองวงจรวัฒนธรรม (The circuit of culture) นี้ ได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบของวัฒนธรรมทั้ง การผลิต (production) การบริโภค (consumption) การก้ากับ (regulation)
ภาพตั ว แทน (representation) และอั ต ลั ก ษณ์ (identity)ทั้ งนี้ ค วามหมายจะถู ก สร้ า งในแต่ ล ะขั้ น และ
ความหมายในแต่ละขั้นจะมีการปะทะและความเชื่อมโยงกัน โดยไม่จ้าเป็นว่าชุดความหมายที่อยู่ในขั้นการผลิต
(production) กั บ ขั้น บริ โภค (consumption)จะต้ องเหมือนกั น แต่ ก็ไม่ได้ห มายความว่าในแต่ ล ะขั้น จะมี
อ้านาจก้าหนดกันได้อย่างสมบูรณ์(เพิ่งอ้าง, 2559: 22)
ทฤษฎีแนวคิดเรื่องเพศวิถี ผู้ศึกษาเลือกมาอธิบายให้เข้าใจถึงการเลือกตัวตนทางเพศ หรือเพศวิถีของ
บุคคล อันเป็นหนทางที่คนแต่ละคนจะหันมาค้นหาและยืนยันตัวตนทางเพศผ่านรสนิยม อารมณ์ และความ
ปรารถนา ผ่านความรู้สึกเกี่ยวกับภาผลักษณ์ของตน เราเรียกว่า อัตลักษณ์ทางเพศซึ่ง การแบ่งตัวเองเป็นไป
ตามค้าเรียกต่างๆ อาจเป็นการถูกควบคุมจัดการโดยอ้านาจที่ไม่รู้ตัว เรียกว่า “ร่างกายภายใต้บงการ” เมื่อ
สังคมไทยเกิดการพัฒ นาอัตลักษณ์ ทางเพศได้ถูกเผยแพร่ผ่านสื่อมากมาย จนเกิดเป็นภาพแทนอันเกิดจาก
ผลผลิตทางความคิดของบุคคล อาทิ การเกิดขึ้นของสื่อซีรี ส์วายไทย แต่ภาพแทนถูกสร้างขึ้นนั้นไม่ได้เกิดจาก
ภาพแทนของ LGBTQ+ แต่เกิดจากกลุ่มผู้ผลิต ซึ่งผู้มีอ้านาจทางด้านสื่อได้ให้เสรีภาพทางความคิดแก่ผู้ผลิตได้
สร้างสรรค์ผลงานมากขึ้น และเกิดภาพแทนต่างๆขึ้น เช่น เกย์ฝ่ายรับต้องตัวบอบบาง ตัวเล็ก เกย์ฝ่ายรุกต้อง
ตัวสูงใหญ่ ซึ่งรื้อทิ้งต่อภาผลักษณ์เดิมของชาวเกย์ที่มีรูปร่างหลากหลายไม่ได้จ้าเป็นต้องตัวเล็กแล้วจะเป็นเกย์
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เสมอไป แนวคิดเรื่องเพศวิถี โดยเฉพาะเรื่องอัตลักษณ์ ภาพแทนจึงเป็นส่วนที่ส้าคัญยิ่ง ในการศึกษาเรื่องซีรีส์
วาย อัตลักษณ์และมุมมองของสังคมต่อภาพตัวแทนของกลุ่ม LGBTQ+ในกระแสอุตสาหกรรมวัฒนธรรม
2.1.2 แนวคิดอุตสำหกรรมวัฒนธรรม
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมเป็นกระบวนการผลิตอย่างเป็นอุตสาหกรรมของสิ่งต่างๆ ตั้งแต่สินค้าไปจนถึง
ความเคยชินในการใช้ชีวิตประจ้าวัน ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นแบบวัฒนธรรมที่มีสภาวะ
แบบเผด็จการ โดยมีวิธีคิดหรือวิธีจัดการกระบวนการผลิตทั้งหมดมีลักษณะที่เป็นอุ ตสาหกรรม ผลผลิตที่ได้
เรียกว่าเป็นสินค้าหรือสิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม (Cultural Product)
กระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อให้สินค้าแพร่กระจายไปในตลาดในสังคมได้อย่างรวดเร็ว และง่ายขึ้น
ทุกคนจึงได้บริโภคสินค้าเหมือนๆ กัน ตอบสนองความต้องการในชีวิตประจ้าวันคล้ายๆ กั น ซึ่งการใช้สินค้าที่มี
ลักษณะมวลชนเหล่านี้จะหล่อหลอมให้ทุกคนมีลักษณะการใช้ชีวิตที่เหมือนกัน คิดเหมือนกัน รู้สึกคล้ายกัน
แทบจะไม่ มี ค วามแตกต่ างในมิ ติข องการบริโภค “เป็ น การหล่ อ หลอมความเป็ น วั ฒ นธรรมให้ เกิด ขึ้ น ซึ่ ง
วัฒนธรรมในแง่นี้หมายถึงสิ่งที่ผูกโยงเข้ากับลักษณะของการใช้ชีวิต” การครอบง้าเช่นนี้ ท้าให้สังคมมีลักษณะ
แบบมิติเดียว วัฒนธรรมทั้งหมดถูกท้าให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (เกษม เพ็ญภินันท์, 2553: ออนไลน์)
หนั ง สื อ The culture Industry: the Enlightment as Mass Deception (1994)ของธี โ อดอร์
อดอร์โน (Theodor W. Adorno) และแม็กซ์ ฮอร์คไฮเมอร์ (Max Horkheimer) เสนอว่า “วัฒนธรรม” ในแง่
ของศิลปะ การร้องร้าท้าเพลง ตลอดจนมหรสพต่างๆ ที่แพร่หลายเป็นที่นิยมของชาวอเมริกันในยุคนั้น ไม่ได้
เป็นผลผลิตของมวลชนเอง ตรงข้ามมันกลายเป็นสินค้า “บันเทิง” ที่ถูกผลิตขึ้นโดยนายทุนนักอุตสาหกรรม
และส่งกลับมาขายให้มวลชนได้บริโภคยามพักผ่อน มวลชนจึงเป็นเพียงผู้รับไม่ใช่ผู้สร้างวัฒนธรรม ดังนั้นจึง
ควรเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า “อุตสาหกรรมวัฒนธรรม” แทนที่จะเรียกว่า “วัฒนธรรม (ของ) มวลชน” โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อกระบวนการผลิตสินค้าวัฒนธรรมมีลักษณะเยี่ยงอุตสาหกรรมหรื ออุปมาคล้ายการผลิตสินค้าจาก
ระบบสายพานผลิ ตที่ สามารถผลิ ตสิ น ค้าจากต้น แบบเดียวได้ครั้งละจ้านวนมหาศาล (Mass production)
สินค้าวัฒนธรรมที่ถูกผลิตขึ้นจึงมีลักษณะคล้ายสินค้าอุตสาหกรรมนั่นคือ ถูกท้าให้เหมือนกันไปทั้งหมด
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมอเมริกันที่อดอร์โนวิพากษ์ไว้ ในช่วงทศวรรษ 1940 มีลักษณะส้าคัญ คือ เป็น
ธุร กิ จ วัฒ นธรรมที่ มีผู้ ผ ลิ ตน้ อยรายหรื อกึ่ งผู กขาด มี แนวคิด การผลิ ต และการขายแบบจ้านวนมากโดยมี
สื่อมวลชน เช่น สิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์ วิทยุ เป็นกลไกส้าคัญในการน้าเสนอและขายสินค้าวัฒนธรรม คุณลักษณะ
ส้าคัญของสินค้าวัฒนธรรมที่ถูกผลิตขึ้นมาจะมีลักษณะเหมือนกันทั้งหมดจนท้าให้ผู้บริโภคมีความต้องการที่
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เหมือนกันตามไปด้วย ซึ่งนั้นก็คือลักษณะของการสลายความแตกต่าง และหลอมใหม่ให้สอดคล้องคล้อยตาม
กันมากขึ้น ส้าหรับนักอุตสาหกรรมวัฒนธรรมในอเมริกาอาจจะไม่ได้มีความต้องการอื่นใดนอกจากการหวังผล
ในทางธุร กิ จ แต่ อ ดอร์ โนกลั บ เล็ งเห็ น ว่าอุ ต สาหกรรมวัฒ นธรรมของอเมริกามี ลั ก ษณะไม่ ผิ ด แผกไปจาก
ปฏิบัติการทางวัฒนธรรมของพรรคนาซีเยอรมันที่ผูกขาดการใช้วัฒนธรรม มาเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อ
การครอบง้า และปลุกปั่นพลเมือง โดยมีสื่อมวลชนโดยเฉพาะอย่างภาพยนตร์และวิทยุเป็นกลไกส้าคัญ
อดอร์โน และฮอร์คไฮม์เมอร์จึงชี้ให้เห็นว่าองค์กรและกระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรมได้เข้ามาเป็น
รูปแบบหลักของการผลิตงานสื่อ (ทางวัฒ นธรรม) ในระบบทุนนิยม การผลิตในรูปแบบนี้ได้ผลิตสินค้าทาง
วัฒ นธรรม(Cultural Commodity) ที่ ส ร้ างมู ล ค่ าการแลกเปลี่ ยน อัน น้ าไปสู่ ก ารลดคุณ ค่าของผู้ ผ ลิ ตงาน
รวมทั้งมูลค่าการใช้สอย (ของผลิตภัณฑ์) ของงานได้ถูกท้าให้แปรเปลี่ยนไปเป็นมูลค่าการแลกเปลี่ยน เท่ากับว่า
การผลิ ตงานด้านศิลปะและวัฒ นธรรมนั้ นไม่ได้ต่างอะไรกับระบบอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในระบบทุนนิยม ทั้ง
กระบวนการผลิตและการบริโภคสินค้าถูกท้า ให้อยู่ภายใต้โครงสร้างของการจัดการบนตรรกะแบบทุนนิยมใน
ระบบอุตสาหกรรมที่การผลิตเป็นแบบ “การผลิตแบบมวลชน” (Mass productionion) และด้วยการจัดการ
กระบวนการผลิตแบบฟอร์ดิสซนี้ถือว่าเป็นรูปแบบถูกก้าหนดมาจากโครงสร้างการจัดการแบบที่เรียกว่า “จาก
บนลงล่ าง” (Top-Down) (Hokheimer and Adorno, 1992, pp.121-123)ท้ า ให้ การสร้างสรรค์ งานของ
ผู้ผลิตงานทางวัฒนธรรมเป็นการสร้างสรรค์ที่ถูกก้าหนดให้ผลิตงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด
แบบการบริโภคมวลชน (Mass Consumption) ที่สร้าง“สไตล์” ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ของวัฒนธรรมสมัยใหม่ใน
ยุคสังคมปลายทุนนิยม (Late Capitalism) นอกจากนี้ฮอกไคเมอร์และอดอร์โนยังเห็นว่า กระบวนการผลิต
สินค้าวัฒนธรรมภายใต้โครงสร้างของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมนั้น นอกจากท้าลาย “คุณค่า” ในตัวสินค้าแล้วยัง
ได้ลดทอนความเป็นอิสระต่อการสร้างสรรค์งานของผู้ผลิตหรือศิลปินลงไปด้วย (Hokheimer and Adorno,
1947/1992, p.157)
ดังนั้น“วัฒนธรรมมวลชน” ของอเมริกันชนจึงควรจะถูกเปลี่ยนเป็น “อุตสาหกรรมวัฒนธรรม” แทน
เพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากมวลชน ไม่ ได้เป็นผลผลิตของสังคม และประชาชน แต่มันกลับเป็นผลผลิตของ
นายทุน และนักอุตสาหกรรม
การที่สินค้าวัฒ นธรรมได้ถูกผลิตออกมาจนเหมือนกันไปทั้งหมดจึงเกี่ยวข้องกับแนวทางการด้าเนิน
ธุรกิจแบบอนุรักษ์นิยมหรือไม่เสี่ยงต่อการขาดทุนเพราะเมื่อเป้าหมายของการผลิตสินค้าวัฒนธรรมคื อรายได้
และก้าไรในขณะที่ตลาด (กลุ่มลูกค้า) ยังไม่ต้องการความแปลกพิสดารใดๆการผลิตสินค้าวัฒนธรรมที่แหวก
กระแสจึ ง ไม่ มี ท างที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ภายใต้ อุ ต สาหกรรมวั ฒ นธรรมในยุ ค แรกเริ่ ม แต่ ไม่ ว่ า อย่ า งไรก็ ต ามเมื่ อ
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วัตถุประสงค์หลักของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเป็นเช่นเดียวกับอุตสาหกรรม และวิสาหกิจอื่นสินค้าวัฒนธรรม
จึงไม่แตกต่างไปจากสินค้าแบบอื่นเลยเพราะทั้งหมดต่างก็ “ปรากฏขึ้นเป็นตัวเลข”ในบัญชีรายได้บัญชีงบดุล
และบัญชีก้าไร-ขาดทุนซึ่งนั้นหมายความว่า “คุณค่าของความเป็นวัฒนธรรม”ได้ถูกสลายลงตั้งแต่แรกคิดที่จะ
ผลิตแล้วสิ่งที่อดอร์โนพยายามยืนยันอยู่ตลอดในงานอุคสาหกรรมวัฒนธรรมก็คือความแปลกใหม่ที่ปรากฏขึ้น
เสมอในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นแนวเพลงใหม่หนังใหม่นักร้องใหม่ฯลฯล้วน“เป็นเพียงมายาที่ฉาบ
ทับความเหมือนอันเป็นนิรันดร (eternal sameness) ซึ่งเป็นเนื้อแท้ของสินค้าวัฒนธรรมทั้งหลาย”แม้ว่าแวด
วงการตลาดและโลกแห่งธุรกิจจะเดินผ่านยุคแห่ง Mass Marketing และ Mass productionion เข้าสู่ยุคแห่ง
Segment Marketing หรื อ niche marketing ไปแล้ ว ก็ ต าม ทว่ า ระบบการวางแผนจั ด การ และการ
บริหารธุรกิจกลับยิ่งเข้มข้นมาก ถึงแม้การผลิตสินค้าวัฒนธรรมตามสูตรจะเริ่ม ลดบทบาทความส้าคัญลง แต่
การแหวกสูตรได้เริ่มกลายเป็นสูตรใหม่ทางธุรกิจ การท้าให้ผิดเพี้ยนไปจึงกลายเป็นคัมภีร์เล่มใหม่ทางธุรกิจใน
นามของ “การสร้างความแตกต่าง” ซึ่งในที่สุดแล้วการสร้างความแตกต่างก็เป็นไปเพื่อผลทางธุรกิจเท่านั้น ไม่
ว่าจะสร้างความผิดแผกไปทั้งหน้าตา และเนื้อหาเพื่อหากินกับลูกค้ากลุ่มใหม่ที่แตกตัวแยกออกมา เกิดเป็น
กลุ่มรสนิยมยิบย่อย เช่น การเกิดแนวเพลงประหลาดเพื่อตอบสนองลูกค้ากลุ่มใหม่ที่นิยมความแตกต่างตลาด
สิน ค้าวัฒ นธรรมปั จจุ บั น ในด้านหนึ่ งจึ งยังคงสอดคล้องกับการวิเคราะห์ ของฮอร์คไฮม์เมอร์กับ อดอร์โนว่า
“สาธารณะชนถูกปรนเปรอด้วยสินค้าวัฒนธรรมที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อขายคนจ้านวนมากโดยแบ่งออกเป็นช่วงชั้น
ต่างๆ และหลากหลายคุณภาพ” จนกลายเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความแตกต่างตามรสนิยมที่พัฒนาให้แปลกและ
แตกออกไปอย่างต่อเนื่อง ส้าหรับอดอร์โนแล้ว ไม่ได้เห็นกลุ่มคนเหล่านี้เป็นอะไรอื่นนอกจากกลุ่มของ “ปัจเจก
ชนก้ามะลอ”
การท้าให้เหมือนกัน เช่นภาพยนตร์ที่ผลิตซ้้าอยู่ในสูตรส้าเร็จแบบเดิมๆแต่ด้วยชั้นเชิงของการใช้สื่อใน
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสามารท้าให้ผู้คนในสังคมไม่รู้สึกวาตัวเองถูกครอบง้าจากการที่บริโภคสิ่งเดียวกันเสพ
รสนิยมแบบเดียวกันมีความคิดอารมณ์ ความหวังความฝันไปในทิศทางเดียวกันจนตกอยู่ในสภาพของมนุษย์มิติ
เดียวแต่กลับเข้าใจว่าทั้งหมดนั้นคือแนวทางความฝันและจินตนาการของตนล้วนๆซึ่งเป็นความปัจเจกภาพแบบ
ปลอมๆที่แท้จริงแล้วแทบมองไม่เห็นความแตกต่างของเอกลักษณ์แต่ละบุคคลเลยอันเป็นสิ่งที่เรียกว่าการสร้าง
ปัจเจกชนแบบกามะลอ (Pseudo-Individualisation) ที่วัฒนธรรมพยายามสร้างความเป็นต้นฉบับความเป็น
ของจริงแท้ที่ในความจริงแล้วมันไม่เคยมีอยู่
อย่างไรก็ตามผู้บริโภคสามารถต่อรองหรือต่อกรกับนักอุตสาหกรรมวัฒนธรรม ทว่าระบบหรือตรรกะ
เบื้ องหลั งโลกอุตสาหกรรมวัฒ นธรรมนั้ น กลั บถูกท้าทายจากผู้บริโภคน้อยมาก นอกจากนี้ ความคิดหลาย
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ประการของอดอร์โนที่ผลิตขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมวัฒนธรรมในยุคการผลิตจ้านวนมาก โดยเฉพาะ
ความคิ ด เรื่ อ ง “การท้ า ให้ เหมื อ นกั น ” หรื อ ที่ มั ก นิ ย มแปลไทยเป็ น ไทยว่ า “การท้ า ให้ เป็ น มาตรฐาน
(standardization) และ “ปัจเจกชนก้ามะลอ (pseudoindividuality)” ยังคงเป็นค้าถามใหญ่ที่ไม่ล้าสมัยเลย
โดยเฉพาะกับสังคมบริโภคนิยมในปัจจุบันที่นิยมเรื่อง “การสร้างความแตกต่าง” ให้กับสินค้า และตัวตนของ
ผู้บริโภค ซึ่งในกรณีของอุตสาหกรรมเพลงนั้นอาจจะแสดงตัวออกมาในรูปแบบของกลุ่มวัฒนธรรมย่อย เช่น
พั้งค์ ฮิปฮอป ฯลฯ หรือกระบวนการแตกทางหรือผสมผสานจนออกมาเป็น “ชื่อเรียก” แนวดนตรีใหม่อยู่เสมอ
เช่น นูเมตัล นิวเมทัล ฯลฯ ในแง่นี้ผู้ผลิตสินค้าเพลงรายย่อยหรือ “อินดี้” ทั้งหลายในปัจจุบันจึงยังอาจจะตก
อยู่ในวังวนของทั้งกระบวนการท้าให้เป็นอินดี้ และการพยายามเป็นอินดี้ ในลักษณะเดียวกับที่อดอร์โนพูดถึง
กระบวนการสร้างความเป็นมาตรฐาน และการเป็นปัจเจกชนก้ามะลอ(นันทวัฒน์ ฉัตรอุทัย, 2549: 86)
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในการศึก ษาครั้ งนี้ ผู้ ศึ กษารวบรวมข้อ มูล จากหนั งสื อ บทความ วิ ท ยานิ พ นธ์ เพื่ อรวบรวมข้อ มู ล
เบื้องต้นพบว่าสามารถแบ่งประเด็นของงานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ ซีรีส์วาย: อัตลักษณ์ภาพตัวแทนทางเพศวิถี
ของกลุ่มLGBTQ+ในกระแสอุตสาหกรรมวัฒนธรรมได้เป็น2กลุ่ม คือ กลุ่มงานศึกษาอัตลั กษณ์ ภาพตัวแทน
ทางเพศวิถใี นสื่อต่างๆและกลุ่มงานศึกษาเรื่องซีรีส์วาย สาววาย จึงขอน้ามายกตัวอย่างดังนี้
2.2.1 กลุ่มงำนศึกษำอัตลักษณ์ และภำพแทนทำงเพซวิถีของกลุ่ม LGBTQ+ ในสื่อต่ำงๆ
กลุ่มงานศึกษาอัตลักษณ์ และภาพแทนในสื่อต่างๆ ศึกษาความหมายเกี่ยวกับอัตลักษณ์ในแง่มุมต่างๆ
โดยเฉพาะในแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์อันมีประเด็นสะท้อนถึงภาพแทนของภาพยนตร์เกย์ และซีรีส์วายที่
ตรงกับอัตลักษณ์ของชาวเกย์ตามชุดความคิดของคนไทย
อัตลักษณ์ทางเพศ คือ การที่บุคคลรับรู้ว่าตัวเองเป็นหญิงชาย หรือ เกย์เลสเบี้ยนซึ่งอัตลักษณ์ทางเพศ
นี้สามารถก้าหนดบทบาทให้แก่ตัวบุคคล ท้าให้รู้ว่าตนเองควรจะด้าเนินชีวิตและด้าเนินความสัมพันธ์กับสิ่ง
ต่างๆรอบตัวเราอย่ างไร ส้าหรับบางคนแล้วอัตลักษณ์ทางเพศไม่ใช่เป็นสิ่ งติดตัวมาตั้งแต่เกิดเท่านั้นแต่อัต
ลักษณ์ทางเพศนั้นถูกประกอบสร้างมาจาก สังคม วัฒนธรรมจากโครงสร้างทางสังคม ครอบครัว หรือสื่อต่างๆ
คอยตอดย้้าตลอดเวลา เช่นผู้ชายเป็นคนที่แข็งแรง มีความเป็นผู้น้า ส่วนผู้หญิงต้องเป็นคนที่มีความละเมียด
ละไมอ่อนน้อมถ่อมตนท้าตัวเป็นเป็นแม่ศรีเรืยน ส่วนเพศที่สาม เช่น สาวประเภทสองหลายคนมีพัฒนาการไป
ตามบทบาทของเพศภาวะหญิง อย่างการแต่งตัวหรือการมีความอ่อนน้อมถ่อมตนแต่บางคนก็อาจมีการแต่งตัว
ไปตามผู้ชาย อาจแตกต่างกัน ขึ้นกับปัจจัยทางด้านสังคมของแต่ละคนในวัยเด็ก และวัยรุ่นปัจจัยส้าคัญคือ การ
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รับรู้ตัวตนของแต่ละคน สภาพครอบครัว และบริบทพื้นที่(สิทธิพันธ์ บุญญาภิสมภาร, รณภูมิ สามัคคีคารมย์ ,
พิมพวัลย์ บุญมงคล, 2551: 49)
งานวิจัย “ศึกษาอัตลักษณ์ของเกย์ในสื่อภาพยนตร์ไทย” เป็นการศึกษาภาพยนต์ไทยที่เกี่ยวกับเกย์
เช่น ตั๊ดสู้ฟุด หอแต๋วแตกแหกกระเจิง ซึ่งจะสังเกตได้ว่าภาพยนตร์เกย์ในไทยช่วงก่อนปี พ.ศ. 2560 จะเน้น
เรื่องราวของชาวเกย์ และกะเทยในแนวตลกคอมเมดี้ ไม่สลับซับซ้อน ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์มองว่าวิธีการคิด
หรือเนื้ อหาในภาพยนตร์ที่มีลักษณะเกี่ยวกับเกย์ขึ้นอยู่กับ ผู้ส ร้างหรือผู้ก้ากับต้องการจะสร้างแนวไหน แต่
ส่วนมากมักไม่ประสบผลส้าเร็จ และมักเป็นหนังแนวเดิมๆ เพราะไม่สามารถสร้างภาผลักษณ์เกย์เป็นอย่างอื่น
นอกจาก ‘ตลก’ ได้มากนัก ผู้ผลิตภาพยนตร์มีอ้านาจในมือที่สามารถแต่งเติมเรื่องราวได้อย่างหลากหลายและ
สามารถขายได้ในเชิงของการตลาด แต่ภ าพยนตร์ที่มีเนื้อหารักร่วมเพศนั้นมักขายไม่ได้ในสั งคมส่ วนใหญ่
เพราะ คนในสังคมไทยส่วนมากไม่ได้สนใจ และไม่ได้ให้ความส้าคัญเหมือนภาพยนตร์แนวประวัติศาสตร์ แนว
ตลกหรือโรแมนติกของรักต่างเพศ ยกเว้นก็แต่กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนอย่างกลุ่มรักร่วมเพศซึ่งมีสัดส่วนที่น้อย
กว่า ดังนั้นผู้ผลิตจึงต้องเสริมแต่งเรื่องราวให้มีความตลกโปกฮาเพื่อดึงดูดกลุ่มคนดูรักต่ างเพศเข้ามาด้วยนิสัย
ของคนไทยที่เป็นคนสบายต้องการดูสื่อที่ท้าให้ผ่อนคลายจากความเครียด และชอบดูหนังเบาสมอง (ธานี ชื่น
ค้า, 2555:34)
ภาพยนตร์เกย์ในประเทศไทยมีเนื้ อหาแนวชีวิตไม่ส มหวัง หรือแนวตลกมากกว่าจะเป็นแนวชีวิตมี
ความสุข พยายามน้าเสนอเรื่องของความเจ็บปวดทั้งทางก่าย และจิตใจ เช่น การผิดหวังจากความรัก ฆ่าตัว
ตาย คู่เกย์ของตัวเองกลับไปคบกับผู้หญิง และสร้างภาพยนตร์เกย์แนวตลกขึ้นมาเพื่อสะท้อนถึงการยอมรับ
ของสังคมที่มีต่อเกย์หรือเพศที่สาม ซึ่งการยอมรับพวกเขาดูเหมือนต้องอยู่ภายใต้เงื่ อนไขที่ว่าต้องตลกถึงจะ
ได้รับการยอมรับ (สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ, 2555: 34) แต่การท้าภาพยนตร์เป็นการตลาดอย่างหนึ่งที่ต้องหยิบ
เอาประเด็นที่สังคมสนใจออกมาขาย มุมที่ง่ายที่สุดคือ ความตลกโปกฮา หรือเนื้อหาเศร้าเคล้าน้้าตา ซึ่งไม่ได้
ครอบคลุมชีวิตของเกย์ทั้งหมด ในชีวิตของคนๆหนึ่ง มันไม่ได้มีแค่ 2 ด้าน แต่ผู้ผลิตเลือกอัตลักษณ์เฉพาะจุดที่
จะสามารถขายได้มากกว่า ผู้ชมก็จะเน้นความตลกกันส่วนใหญ่ ด่ากันคือมัน ขายได้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับชีวิต
จริง และเป็นเพียงแค่วิถีชีวิตหรืออัตลักษณ์ส่วนหนึ่งเท่านั้น (เพิ่งอ้าง, 2555: 36)
บทความ “SOTUS พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีห นึ่ง : การประกอบสร้างอัตลั กษณ์ เพศนอกกรอบในนว
นิยายรักวัยรุ่นแนววาย”ของ อนุชา พิมศักดิ์ และโสภี อุ่นทะยา (2560) อัตลักษณ์ทางเพศภาวะ (Gender
Identity) คือ การตระหนักรู้ของปัจเจกบุคคลต่อตัวตนทางเพศภาวะที่เขาเลือก ในประเด็นอัตลักษณ์ของเพศ
นอกกรอบ (Queer Identity) ตามแนวทางวิเคราะห์การประกอบสร้างผ่านภาษาคือ การวิเคราะห์ตัวบทนว
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นิยายว่ามีการน้าเสนอภาพแทนของความเป็นเพศนอกกรอบอย่างไรบ้ างในภาษาวรรณกรรม ในนวนิยายที่
น้ามาศึกษานี้มีการประกอบสร้างอัตลักษณ์เพศนอกกรอบผ่านองค์ประกอบต่าง ๆ ของนวนิยายทั้งโครงเรื่อง
ตัวละคร ฉาก กลวิธีการเล่าเรื่อง และแก่นเรื่อง โดยเฉพาะในประเด็น “ตัวละคร” ที่มีความน่าสนใจอย่างมาก
ตัวละครพระเอกกับนายเอก เมื่อวิเคราะห์แล้วพบว่า การประกอบสร้างตัวละครเพศนอกกรอบในนวนิยาย
เรื่องนี้ ด้าเนินไปบนขนบการสร้างตัวละครวาย ที่มีความเป็นสูตร (formula) ทางวรรณกรรม อย่างชัดเจนเมื่อ
เปรียบเทียบกับวรรณกรรมวายของญี่ปุ่น สามารถสรุปสูตรการสร้างตัวละครที่ประกอบสร้างอัตลักษณ์เพศ
นอกกรอบได้ดังนี้
รูปลักษณ์แสดงเพศสถานะ ในนวนิย ายเรื่องนี้จะด้า เนินเรื่องไปบนเส้นเรื่องการด้า เนินชีวิตของตัว
ละครเอกสองตัวเป็นสาคัญเพื่อปฏิบัติภารกิจเอาชนะการท้าทายของอีกฝ่าย เมื่อวิเคราะห์ในประเด็นรูปลักษณ์
ภายนอกของตัวละครที่ผู้เขียนนวนิยายนิยามว่าไม่ใช่นวนิยายวาย แต่เป็นเรื่องราวความรักในอีกรูปแบบหนึ่ง
ของมนุษย์ เมื่อวิเคราะห์ตัวละครทั้งสองตัวแล้วพบว่า เป็นการน้า เสนอภาพแทนตัวละครแบบวรรณกรรมวาย
ผ่านสูตรส้าเร็จของพระเอกและนายเอกในอุดมคติของนักอ่านนวนิยายวาย ดังนี้
1. พระเอก (hero) ในนวนิ ย ายถูกประกอบสร้างผ่ านรูป ร่างหน้ าตาที่ แสดงออกถึงความเป็ นชาย
(masculinity) แสดงถึงคุ ณ สมบั ติและลั ก ษณะที่บ่ งบอกถึงอารมณ์ และการแสดงออกแบบผู้ ช าย อิ ทธิพ ล
แนวคิดดังกล่าวสะท้อนภาพ “ความเป็นชาย” ที่มีอิทธิพลในสังคมปัจจุบัน
2. นายเอก (heroine) คือ ค้าแทนนางเอกในนวนิยายทั่วไป เพราะนวนิยายวายคือการกล่าวถึงความ
รักระหว่างเพศเดียวกัน รูปลักษณ์ของตัวละครนายเอกในนวนิยายเรื่องนี้แม้ว่าผู้เขียนจะน้า เสนอภาพของ
“อาทิตย์” พี่ว้ากผู้มีความน่าเกรงขาม ไว้หนวด ปล่อยผมยาว เพื่อเอาไว้ขู่ให้น้องกลัว แต่ในส่วนลึกแล้วอาทิตย์
กลับไม่ชื่นชอบสิ่งที่ต้องท้า เพราะถูกเพื่อนบังคับในฐานะเฮ้ดว้าก ซึ่งต้องแสดงออกถึงความเป็นชายที่เข้มแข็ง
แข็งแกร่งเหนือกว่าคนอื่นโดยเฉพาะรุ่นน้อง (อนุชา พิมศักดิ์, โสภี อุ่นทะยา, 2560: 184)
การน้าเสนอรูปร่างแบบสมชายของนายเอกหรือเคะ ซึ่งสะท้อนภาพแทนเกย์รับในนวนิยายเรื่องนี้
สอดคล้องกับความคิดเห็ นของ สราวุธอินทรพรหม (2560) ที่กล่าวถึงการเล่นกล้ามของเกย์ว่า การ์ตูนเกย์
การ์ตูนวาย (Yaoi) ว่าในโลกแห่งความเป็นจริงนั้น เกย์รับที่รูปร่างคล้ายเพศหญิงหาแฟนยาก มีเกย์รุกส่วนน้อย
ที่ชอบเกย์รับที่มีลักษณะคล้ายผู้หญิง ขณะที่เกย์รุกส่วนใหญ่ชอบเกย์รับที่มีลักษณะแมนๆ แบบผู้ชายในนว
นิยายเรื่องนี้ อาทิตย์ถูกน้าเสนอด้วยรูปลักษณ์ของความเป็นชาย แต่ในเบื้องหลังการเป็นพี่ว้ากอาทิตย์กลับมี
ภาพของความเป็นหญิงซ่อนอยู่หลายประการ เช่น การไม่ชอบไว้หนวด ไม่ชอบผมรุงรัง ชอบความเป็นระเบียบ
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เรียบร้อย เป็นต้น และการไม่ไว้หนวดของอาทิตย์จะท้า ให้เขาหน้าอ่อนเหมือนรุ่นน้อง แสดงถึงสูตรของตัว
ละครนายเอกของนวนิยายวายที่ต้องหน้าหวาน ดังบทบรรยายในนิยาย ในตอนที่อาทิตย์ตัดผมโกนหนวดแล้ว
ภาพของความเป็นเกย์รับที่ซ่ อนความเป็นหญิงไว้ก็ถูกเผยออกมาในรูปลักษณ์ของความอ่อนเยาว์ ดังที่ว่าผม
ยาวของพี่อาทิตย์ถูกตัดให้สั้นลงจนเห็นต้นคอชัด ด้านหน้าซอยไล่จากคิ้วลงมาเปิดใบหู เผยให้เห็นดวงตาคมชัด
กว่าเดิม ที่สาคัญหนวดที่พี่เคยไว้จนเป็นสัญลักษณ์กลับหายไป เหลือเพียงใบหน้าเกลี้ยงเกลายิ่งประกอบกับ
การแต่งตัวโดยภาพรวมแล้ว ท้า ให้เจ้าตัวดูอ่อนกว่าอายุจนไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นรุ่นพี่ว๊าก ซึ่งค้าว่า “ดวงตาคม”
เป็นค้าที่ใช้ชื่นชมความงามของสตรีเพศ ที่หมายถึง ตาที่มีลักษณะสดใส แวววาว เป็นลักษณะของดวงตาที่โต
กลมได้รูป สวยงาม มักใช้เป็น ค้า ชมหรือเปรียบเทียบตาของผู้ห ญิงเป็นการน้า เสนอให้เห็นว่าตัวอาทิตย์เป็น
ตัวแทนของเพศหญิง ที่ถูกประกอบสร้างผ่านภาษาแสดงอัตลักษณ์ทางเพศดังกล่าว
อัตลักษณ์เพศนอกกรอบไทยในนวนิยายเรื่องนี้ถูกน้า เสนอผ่านตัวละครเอกของตัว คือ “ก้องภพ” ผู้
เป็นตัวแทนของฝ่ายรุก แสดงออกถึง “ความเป็นชาย”ผ่านการเล่นกีฬา ผ่านร่างกายที่แข็งแรง ผ่านรูปลักษณ์
ภายนอกในภาพรวมที่สมบูรณ์แบบ ส่วน “อาทิตย์” นายเอกในเรื่องถูกประกอบสร้างด้วยรูปลักษณ์ของผู้ที่ตัว
เล็กกว่าก้องภพ ไม่ชอบการไว้หนวด หน้าอ่อน เกลี้ยงเกลา ตาคม แต่ในความเป็นตัวแทนของเพศหญิงก็ยังแฝง
ค่านิยมแบบเกย์ปัจจุบันอยู่คือ ไม่ “ออกสาว” เพราะผู้อ่านนวนิยายวายหรือแม้กระทั่งรสนิยมของเกย์ส่วน
ใหญ่ไม่ชอบเกย์ออกสาวหรือกะเทย อาทิตย์จึงมีภาพของความเป็นชายที่ผสมผสานระหว่างชายกับหญิง คือ
ชายผู้มีใบหน้าอ่อนหวาน ตาคม แต่ไม่มีกิริยาแบบผู้หญิง (เพิ่งอ้าง, 2560: 186)
ในการทบทวนวรรณกรรมที่ว่าด้วยอัตลักษณ์กับการสร้างภาพตัวแทน เป็นประเด็นที่ช่วยต่อยอดงาน
ศึกษาเล่มนี้มากกขึ้น เกย์รับที่มีกิริยาแบบผู้หญิงถูกผลิตซ้้าเรื่อยมาในซีรีส์วาย แม้กระทั่งตอนที่นิยาย Sotus
พี่ว๊ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่งได้ท้าเป็นซีรีส์วาย ฉากที่พี่อาทิตย์ต้องไว้หนวดหรือผมยาว ก็ถูกตัดออกไป และคงไว้
ซึ่งดวงตาคม ตัวขาวสะอาด และรูปร่างเล็กกว่าก้องภพ มีความอ่อนไหว แต่ก็ไม่ได้ออกสาว แต่ว่าซีรีส์วายเรื่อง
อื่นๆ กลับคงความเป็นเกย์รับที่มีลักษณะคล้ายผู้หญิงทั้งรูปร่าง กิริยาท่าทาง เช่น ซีรีส์วายเรื่อง เดือนเกี๊ยว
เดือนที่ตั้งใจบรรยายนายเอกของเรื่อง “วาโย” มีรูปร่างเล็กกว่าพระเอก “หมอป่า” ค่อนข้างมาก ตัวขาว
หน้ าตาจิ้มลิ้มน่ ารัก ตาโต การผลิตซ้้าภาพจ้านี้เป็นส่ วนหนึ่งที่กลุ่ม LGBTQ+ บอกกว่ามันไม่หลุ ดออกจาก
บรรทัดฐานของรักต่างเพศ เพราะ มันเป็นการบรรยายที่ยังติดอยู่ในบรรทัดฐานของผู้หญิง ซึ่งต่างกับความเป็น
จริงดังที่สราวุธ อินทรพรหมกล่าวไว้ในวรรณกรรมนี้ งานการศึกษาซีรีส์วาย: อัตลักษณ์ และภาพตัวแทนทาง
เพศวิถีของกลุ่ม LGBTQ+ ในกระแสอุตสาหกรรมวัฒนธรรม จึงได้น้าเอาจุดนี้มาเป็นส่วนประกอบให้เห็นความ
แตกต่างว่ามีปรากฏการณ์การต่อสู้ต่อรองของกลุ่ม LGBTQ+ ที่ว่าเกย์รับไม่ได้มีรูปร่างที่ออกสาวดังที่ในซีรีส์
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วายดัดแปลงบทจากนิยายเดิม และพยายามน้าเสนอออกมาว่าเกย์รับต้องออกสาวเท่านั้น แต่ว่าเป็นเกย์รับที่
ยังคงรูปร่าง และลักษณะนิสัยของความเป็นชายไว้ เช่น ซีรีส์วายเรื่องTharnType The Series ซีรีส์ที่สร้าง
จากนิ ย าย 'TharnType Story เกลี ย ดนั ก มาเป็ น ที่ รัก กั น ซะดี ๆ เป็ น ซีรี ส์ ที่ ทั้ งฝ่ ายรุก “ธาร” และฝ่ ายรั บ
“ไทป์” ยังคงความเป็นชายไว้ทั้งคู่ ไม่มีรูปร่างที่ใครตัวเลขหรือมีลักษณะนิสัยที่อ่อนไหวกว่า แต่ยังคงความเป็น
กิริยาผู้ชายไว้ทั้งคู่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกต้อง เพราะ เกย์คือชายกับชายมารักกัน
2.2.2 กลุ่มงำนศึกษำซีรีส์วำย และสำววำย
กลุ่มงานศึกษาศึกษาซีรีส์วาย และสาววาย เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์การเกิด พัฒนาการของซีรีส์วาย
และสาววาย ลักษณะของซีรีส์วายในแง่มุมต่างๆ สาววายกับจุดเริ่มต้นของจินตนาการผ่านการดูซีรีส์วาย เพื่อ
น้ ามาใช้ ในงานการศึ ก ษาซี รี ส์ ว าย: อั ต ลั ก ษณ์ แ ละภาพตั ว แทนทางเพศวิ ถี ข องกลุ่ ม LGBTQ+ ในกระแส
อุตสาหกรรมวัฒนธรรม
บทความ “World Y” ของ ณิชชารีย์ เลิศวิชญโรจน์ (2560) สาววายในยุคแรกเริ่มมีการจับคู่ศิลปิน
ดารา และคาแรกเตอร์ในซีรีส์ ภาพยนตร์ โดยซีรีส์ที่มีบทของคู่ชายรักชายแรกเริ่มส่วนใหญ่มาจากฝั่งตะวันตก
หรือยุโรป ส่วนฝั่งเอเชียเองก็มีการจับคู่จิ้นจากซีรีส์เช่นเดียวกัน โดยข้อแตกต่างระหว่างซีรีส์2 ฝั่งนี้ เค้ก สาววัย
24 ปี ที่คลุคลีอยู่กับวงการวายมานาน และชื่นชอบวายทั้ง 2 ฝั่งได้อธิบายว่า “ซีรีส์วายฝั่งเอเชียจะมีความเบา
ทางเนื้อหามากกว่า เน้นไปที่ความรักแบบโรแมนติกคอมเมดี้ ในขณะที่ฝั่งตะวันตก ด้วยความที่สังคมเขาเปิด
กว้างอยู่แล้ว เราก็จะได้เจอเนื้อหาที่เข้มข้น ปัญหาของตัวละครที่คาดไม่ถึงต่างๆ เช่น ซีรีส์วายสัญชาตินอร์เวย์
เรื่อง Skamมีการน้าเสนอตัวละครที่เป็นโรคทางจิต อย่างไบโพลาร์ว่ามีวิธีรับมือกับความสัมพันธ์อย่างไร คู่ รัก
เพศเดียวกันสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างไร (ณิชชารีย์ เลิศวิชญโรจน์, 2560: 113-120)
วรรณกรรมนี้ท้าให้เห็นความเข้มข้นของวิธีคิดแบบตะวันตกที่สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศที่มา
นานแล้ว ท้าให้ซีรีส์ทางฝั่งยุโรปนั้นมีความเข้มข้นทางเนื้อหาการใช้ชีวิตของคนทุ กเพศทุกวัยในสังคม เช่น
สุขภาพทางเพศบนความสัมพันธ์แบบรักเพศเดียว เพื่อให้ทุกเพศมองในเรื่องของการรักษาสุขภาพที่ถูกต้อง
สามารถรัก และเผชิญต่ออาการเจ็บป่วยได้เหมื อนกับการแต่งงานของคนรักต่างเพศ และเน้นการใช้ชีวิตบน
สังคมที่เท่าเทียม แต่ฝั่งประเทศไทยเนื้อหาซีรีส์วายเป็นเนื้อหาที่เบาสมองส่วนใหญ่ เน้นเรื่องรักครั้งแรกของ
วั ย รุ่ น ซึ่ ง การที่ ฝั่ ง ประเทศไทยน้ า เสนอด้ า นเบาสมองเป็ น ส่ ว นใหญ่ ก็ เป็ น ประเด็ น ในการโต้ เถี ย งของ
ปรากฏการณ์การต่อสู้ต่อรองของกลุ่ม LGBTQ+ เช่นกัน จึงได้หยิบประเด็นเรื่องนี้มาให้เห็นความแตกต่าง คือ
การที่ซีรีส์วายน้าเสนอแต่ด้านเบาสมอง ท้าให้ไม่เห็นอีกด้านของความล้าบากของกลุ่มความหลากหลายทาง
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เพศ พวกเขาต้องการให้น้าเสนออีกมุมความยากล้าบากของชีวิตพวกเขาว่าการจะก้าวออกมาบอกว่าตัวเองเป็น
เกย์ หรือเลสเบี้ยน การต้องยอมรับตัวเองนั้นมันยากแค่ไหน ไม่ใช่การน้าเสนอแต่ด้านเพ้อฝัน เน้นท้าเนื้อหาเพื่อ
ตอบสนองจินตนาการเท่านั้น เพื่อให้เข้าใจว่าการต้องออกมาบอกว่าตัวเองเป็น LGBTQ+ นั้นมันยากแค่ไหนใน
สังคมไทยที่ยังคงยึดติดกับบรรทัดฐานรักต่างเพศอยู่
งานวิจัย “ซีรีส์วาย (Y): ลักษณะเฉพาะ และการน้าเสนอความรักของชายรักชาย” ของนุชณาภรณ์
สมญาติ (2561) พบว่าซีรีส์วายนั้นมีลักษณะเฉพาะจ้านวน 6 ลักษณะ ได้แก่
ลักษณะที่ 1 การขายฝัน ผ่านคุณสมบัติของตัวละครที่ต้องเป็นผู้ ชายในอุดมคติของผู้หญิง เช่น ตัว
ละครพระเอก หมอป่า ในเรื่อง 2 Moons The series ซึ่งมีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมทั้งความรู้ความสามารถ
และหน้าตาที่ได้เป็นถึงเดือนมหาลัย เป็นชายในฝันของผู้หญิงหลายคน หรือเป็นการขายฝันผ่านเนื้อเรื่องที่ส่วน
ใหญ่มักมีตอนจบสวยงาม เช่น เพื่อนผู้ชายแอบชอบเพื่อนผู้ชายอีกคน ซึ่งก็มีการหวั่นไหวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
จนสุดท้ายก็เลิกกับผู้หญิงและมาชอบกับผู้ชาย
ลักษณะที่ 2 การจ้าลองความจริง ในซีรีส์วายนั้นมีการจ้าลองสังคมที่ยอมรับความรักของชายรักชาย
และการสร้างสถานการณ์จ้าลองที่ท้าให้ตัวละครเกิดความใกล้ชิดกัน เพราะ ในสังคมไทยความรักหรือความ
ใกล้ชิดกันของเกย์อาจเป็นเพียงอารมณ์ชั่ววูบ เป็นเรื่องยากที่ผู้ชายสองคนจะรู้สึกมากเกินกว่าพี่น้อง ยิ่งคนที่
เป็นเกย์อยู่แล้วก็ยากที่จะเปลี่ยนใจบุคคลที่เป็นชายแท้ๆให้เกิดความเบี่ยงเบนทางเพศ
ลักษณะที่ 3 การใช้บทบาทตัวละครหญิงเพื่อให้เกิดความชัดเจนในความสัมพันธ์รูปแบบชายรักชาย
เช่น ผู้หญิงกับบทบาทตัวร้ายที่คอยขัดขวางความรักของพระเอก และ นายเอก 10 เช่น ผู้หญิงเป็นแฟนกับนาย
เอกอยู่ แต่พอนายเอกเริ่มไปชอบกับเพื่อนตัวเองซึ่งก็คือพระเอก จึงขัดขวางไม่ให้รักกัน และผู้หญิงในบทบาท
ผู้ช่วย เปรียบเสมือนบทบาทของผู้หญิงที่เป็นตัวแทนสาววายในละคร คอยช่วยเหลือให้ตัวละครชายหลักรักกัน
ลักษณะที่ 4 การใช้สัญลักษณ์เพื่อสื่อบทบาททางเพศ และอารมร์ความรู้ของตัวละคร เช่น ตัวละคร
นายเอกมักชอบกินนมชมพู ซึ่งพอเป็นสีชมพูด้วยสภาพแวดล้อมของสังคมไทย มักถูกหาว่าเป็น กะเทย ไม่ก็กิน
เหมือนผู้หญิง ดังในซีรีส์วายเรื่อง 2 Moons The Series ที่พระเอกอย่าง หมอป่า เห็นนายเอก วาโย ดื่มนม
ชมพูก็ทักว่า “แดกนมชมพูด้วย อย่างกับตุ๊ด”

10ละครชายรักชาย

ตัวละครหลักอย่างนางเอก จะถูกเรียกเป็นนายเอกแทน เพราะ เป็นผู้ชายจึงใช้นาย
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ลักษณะที่ 5 การใช้การเขียนแทนค้าพูดเพื่อแสดงความรู้สึก เช่น การเขียนจดหมายเพื่อบอกรักใน
เรื่อง Sotus the series พี่ว๊ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง หรือ การเขียนการ์ดบอกความรู้สึกของตัวละครดังในเรื่อง
2Moons The series
ลักษณะที่ 6 การใช้อวัจนภาษาแทนวัจนภาษาเพื่อแสดงความรู้สึกของตัวละคร เช่น การใช้สายตา
น้้าเสียงอ่อนโยน กิริยาท่าทาง หรือการสัมผัส (นุชณาภรณ์ สมญาติ, 2561: 67)
ในการทบทวนวรรณกรรมเรื่องนี้ ลักษณะที่ 1และ 4 เป็นลักษณะที่ ซีรีส์วายในสังคมไทยท้ากันเป็น
จ้านวนมาก นั้นคือ 1 การขายฝัน อันน้ามาสู่การตั้งค้าถามจากกลุ่มLGBTQ+ ในปรากฏการณ์การต่อสู้ต่อรอง
ของกลุ่ม ว่าต้องเป็นเกย์ที่หน้าตาดีเท่านั้นเหรอถึงจะได้รับการยอมรับจากคนในสังคม เพราะ หลังจากซีรีส์วาย
โด่งดังก็เกิดกระแสคู่จิ้นของนักแสดง แต่บุคคลที่เป็นเกย์ในสังคม และมีห น้าตาที่ไม่ได้โดดเด่นก็ยังถูกผลักเป็น
ชายขอบอยู่เช่นเดิม รวมถึงการที่ต้องเป็นบุคคลมีความสามารถรอบด้าน ท้าให้เหมือนการที่ LGBTQ+ จะถูก
ยอมรับจากสังคมได้นั้นต้องพิสูจน์ตัวเองหลายอย่าง ทั้งหน้าตา รูปร่าง ความรู้ความสามารถ ดังนั้นการที่ซีรีส์
วายขายฝันมากเกินไป เป็ นการกดดันกลุ่ม LGBTQ+ ทางอ้อม ถ้าไม่เหมือนในซีรีส์เกย์ก็ยังคงมีภาผลักษณ์ที่
เป็นคนตลก และบ้าเซ็กส์เหมือนเดิม ส่วนลักษณะที่ 4 สัญลักษณ์ที่ปรากฏ บางครั้งการที่เพศชายจะชอบสี
ชมพู หรือการชอบกินนมชมพูนั้น ไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องเป็นตุ๊ดเกย์เสมอไป แต่มันเป็นค่านิยมที่สังคมไทย
สมัยก่อนไปตีกรอบว่าการที่ผู้ชายชอบสีหวานๆ จะต้องเป็นตุ๊ดไปหมด และสีชมพูเป็นสีส้าหรับเพศหญิงเท่านั้น
ซึ่งตรงจุดนี้ของซีรีส์วายไม่ได้ท้าให้เห็นค่านิยมที่เปลี่ยนไปแล้วของสังคม ทุกคนล้วนมีสิทธิ์ที่จะเลือกชอบ เลือก
กิน ในสิ่ งที่ ต นต้ องการ โดยไม่ผู ก ติด กั บ ค่ านิ ย มเดิ มๆ การขยายประเด็ น เหล่ านี้ เพื่ อ น้ าไปประกอบในงาน
การศึกษาซีรีส์วาย เพื่อต่อยอกให้เห็นว่าลักษณะเด่นของซีรีส์วายเหล่านี้น้าไปสู้ประเด็นปรากฏการณ์การต่อสู้
ต่อรองของกลุ่ม LGBTQ+
บทความ“ชายหนุ่มเป็นวัตถุทางเพศและการปรับขบวนเพศวิถีในละครชายรักชาย” ของนฤพนธ์ ด้วง
วิเศษ (2560) พยายามท้าความเข้าใจว่าละครแนว Boys love หรือซีรีส์วาย ที่เผยแพร่ทางโทรทัศน์ในช่วงปี
พ.ศ. 2557 - 2559 เป็นต้นมา ไม่ใช่การบ่งชี้ว่าสังคมไทยยอมให้มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงตัวตนทางเพศ แต่ซี
รีส์วายก้าลังสร้าง “ความเป็นชายที่น่ารัก” ให้มีคุณค่าโดดเด่นเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นเทคนิคและกลไกของอ้านาจใน
ระบอบเสรี นิ ย มใหม่ ที่ ค รองพื้ น ที่ ในสื่ อ สาธารณะ ยิ่ งซีรี ส์ ว ายได้ รับ ความนิ ยม และประสบผลส้ าเร็จทาง
การตลาดมากเท่าไร อ้านาจความรู้แบบ Normative Gender ที่ซ่อนเร้นอยู่ก็จะยิ่งมีพลัง และขยายออกไป
เรื่อยๆ โดยอาศัยวัฒนธรรมป๊อป และวัฒนธรรมบริโภคเป็นเครื่องมือ ความนิยมในซีรีส์วายจึงเป็นภาพสะท้อน
ทางวัฒนธรรมที่บ่งชี้ว่าคนไทยรุ่นใหม่ก้าลังอยากแสดง “อารมณ์ปรารถนาทางเพศ” ของตัวเอง และอยากรู้
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อยากเห็นความปรารถนาทางเพศของคนอื่น ซึ่งเป็น “การเพิ่มตัวตน” (Self-Enhancement) ให้แจ่มชัด และ
จับต้องได้มากขึ้น สิ่งเหล่านี้คือ “เทคนิคของการมีตัวตน” (Techniques of the self) ในระบอบเสรีนิยมใหม่
ซึ่งกระตุ้น เร่งเร้า ชักจูงให้คนแต่ละคนสัมผัสและรู้สึกถึงความมีอิสระในการแสดงอารมณ์ทางเพศที่กล่าวมานั้น
จะเห็นว่า “ความเป็นชาย” และ “กามารมณ์แบบชายรักชาย” ไม่ได้มีแก่นแท้หรือจุดก้าเนิดจากเรือนร่าง
สรีระหรือจิตส้านึก แต่ถูกสร้างขึ้นโดยอ้านาจ และความรู้ที่อาศัยเทคนิคและการปรับขบวนที่ซับซ้อน กล่าวคือ
ซีรีส์วายคือผลลัพธ์ของปฏิสัมพันธ์ที่ตอบโต้กันไปมาระหว่างความรู้ และอ้านาจ หรือ Tactical Productivity
ที่น้าเอาวาทกรรม “ความเป็นชาย” และ “ความน่ารัก” มาผนวกรวมกันจนท้าให้ “ชายหนุ่ม” เป็นสิ่งที่น่า
ปรารถนา เป็นวัตถุทางเพศ และเกิดเป็นภาพมายาที่สวยงามที่พบเห็นได้ในวัฒนธรรมบริโภคที่น้าเรือนร่างเพศ
ชายเป็นสินค้าทางเพศ (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2560: 218)
นัยยะส้าคัญของการทบทวนวรรณกรรมเรื่องนี้ คือ ซีรีส์วายก้าลังลดทอนคุณค่าความหลากหลายของ
กลุ่ม LGBTQ+ ที่ไม่ได้เป็นคนน่าตาน่ารักแต่แบบค่านิยมผู้ชายหน้าหวาน และก้าลังสร้างค่านิยมคนเป็นเกย์ที่
หน้าตาดีมักได้รับการยอมรับจากสังคม มีสิทธิพิเศษเหนือคนอื่น อันตอบย้้าเรื่องของ Beauty Previlege11ที่ให้
บุคคลหนึ่งเหนือกว่าอีกคน ทั้งนี้กลุ่ม LGBTQ+ ก็คือคนปกติที่มีหน้าตาหลากหลายเพียงแต่ไม่ถูกยอมรับใน
เรื่องมาตรฐานความงามในสังคมไทย และเมื่อคนไม่ตรงต่อมาตรฐานก็จะถูกผลักให้เป็นชายขอบของสังคม ถูก
ดูถูก เหยียดหยาม และได้รับโอกาสน้อยกว่าคนหน้าตาดี นอกจากมีความสามารถที่โดดเด่นจริงๆ จึงจะได้รับ
การยอมรับ หรือตองมีลักษณะนิสัยเป็นคนตลก อันตรงต่อมาตรฐานเรื่องกะเทยในสังคมไทย ที่สร้างภาพแทน
ให้กลุ่ม LGBTQ+ เป็นคนตลกทุกคน จึงได้หยิบประเด็นนี้มาศึกษาเรื่องค่านิยมผู้ชายแบบ K-pop ที่ก้าลังเป็นที่
ชื่นชอบของกลุ่มวัยรุ่นไทยอันเป็นประเด็นในปรากฏการณ์การต่อสู้ต่อรองของกลุ่ม LGBTQ+ เช่นกัน
บทความเรื่อง “ถอดภาพขายร่างในละครสาววาย” ของจเร สิงหโกวินท์ (2560)ศึกษาเกี่ยวกับเรือน
ร่างในละครสาววายมีฐานคิดมาจากการให้ค่านิยมที่ให้คุณค่ากับรักต่างเพศ ถึงแม้ว่าตัวละครชายรักชายใน
ละครอาจเป็นการสร้างพื้นที่ทางสังคมของคนรักเพศเดียวกัน แต่การน้าเสนอที่ย้าตัวตนอัตลักษณ์ทางเพศของ
ตัวละครว่าไม่ลื่นไหล ตายตัว และมีคู่เทียมที่ตรงกันข้าม เป็นการตอกย้้าของระบบคุณค่าชายเป็นใหญ่ เพศวิถี
แบบรักต่างเพศเป็นใหญ่ แต่ร่างกายที่พร้อมจะถอดและมีรูปลักษณ์ตามแบบพิมพ์นิยมอย่างที่นักแสดงน้าเรื่อง
Make it right the series: รักออกเดิน ได้แสดงให้เห็นว่า สามารถสร้างทั้งกระแสความนิยม และกระแสละคร
สาววายกลับช่วยเปิดพื้นที่ให้ผู้หญิง ซึ่งเป็นแฟนคลับส่วนใหญ่ของสารแบบนี้มีอิสระจากกรอบศีลธรรมทางเพศ
สามารถจับจ้องเรือนร่างผู้ชายได้โดยเสรีในฐานะที่เป็นสื่อบันเทิง (จเร สิงหโกวินท์, 2560: 181)
11

Beauty Previlegeสิทธิพิเศษของคนหน้าตาดีอันตรงต่อมาตรฐานของสังคมนั้น ที่จะได้รับโอกาสทางสังคมมากกว่าคนหน้าตาทั่วไป
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วรรณกรรมเรื่องนี้ เหมื อนเป็ น การตอบย้้าบรรทัดฐานของรั กต่างเพศในซีรีส์ วายจากวรรณกรรม
World Y และตอกย้้าเรื่องที่ผู้ผลิต และสาววายก้าลังลดทอนคุณค่าความหลากหลายทางเพศ เพราะมองกลุ่ม
LGBTQ+ เป็นเพียงสื่อบันเทิงอย่างหนึ่งเท่านั้น ดังที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ในเรื่องแนวคิดอุตสาหกรรมวัฒนธรรม
ซึ่ งท้ า ให้ จั บ ประเด็ น น้ ามาใช้ ในงานการศึ ก ษาซี รี ส์ ว าย: อั ต ลั ก ษณ์ แ ละภาพตั ว แทนทางเพศวิ ถี ข องกลุ่ ม
LGBTQ+ ในกระแสอุตสาหกรรมวัฒนธรรมได้ว่าการที่ซีรีส์วายผลิตซ้้าภาพแทนบรรทัดฐานรักต่างเพศ เพราะ
มันเป็นสิ่งที่ไม่ได้แปลกใหม่พิสดารแต่เป็นสิ่งที่อยู่บนแนวคิดของรักต่างเพศ เพียงแค่เปลี่ยนจากผู้หญิงเป็น
ผู้หญิงในร่างผู้ชาย ซึ่งเป็นประเด็นที่กลุ่ม LGBTQ+ พยายามต่อรองมาตลอดกับการสร้างภาพแทนนี้ จึงได้
น้ามาเป็นส่วนหนึ่งในงานการศึกษาซีรีส์วาย: อัตลักษณ์ และภาพตัวแทนทางเพศวิถีของกลุ่ม LGBTQ+ ใน
กระแสอุตสาหกรรมวัฒนธรรมในเรื่องการต่อสู้ต่อรองว่ามีประเด็นอะไรบ้างที่พวกเขาอยากบอกให้สังคมได้รับรู้
จากการทบทวนวรรณกรรมที่หยิบยกเป็นตัวอย่างพบว่า ซีรีส์วายที่ปรากฏขึ้นในสังคมไทยนั้น ลดทอน
คุณ ค่ าความหลากหลายทางเพศซี รี ส์ ว ายพยายามน้ าเสนอตัว ละครหลั กชายหนุ่ ม ในอุด มคติข องผู้ ห ญิ งมี
วัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองผู้หญิงเป็นหลัก และมีการก้าหนดบทบาทโดยอินจากความสัมพันธ์ชายหญิง และ
ในช่วงหลังเริ่มมีเนื้อหาจุดจบที่สวยงาม จากที่ กล่าวมาแสดงให้เห็นซีรีส์วายสร้า งขึ้นจากจินตนาการพื้นฐาน
ความรักของ 2 เพศ ไม่ใชจากปัญหาของเกย์ในสังคมไทย เพื่อตอบสนองเพศหญิงที่ชอบเห็นผู้ชายคนหนึ่งรับ
บทเป็นชาย อีกคนรับบทเป็นหญิง ท้าให้เกิดภาพที่บิดเบือนอันน้าไปสู่การมองข้ามปัญหาที่หลากหลายของ
LGBTQ+ สื่อเป็นอิทธิพลส้าคัญที่มีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ ส่งสารที่ผิดก็จะเกิดสารที่ผิดขึ้น ผู้ผลิตคิดแต่จะ
ขาย คนกลุ่มนี้เสนอว่าสนับสนุนกลุ่ม LGBTQ+ แต่ไม่ใช่ผู้ผลิตเพียงแค่ผลิตสิ่งที่ผู้ชมส่วนมากต้องการ ซึ่งผู้ชม
ส่วนมากก็คือสาววาย แต่นักแสดง และผู้ผลิตไม่ได้มีความเข้าใจในความหลากหลายทางเพศ แถมยังกดขี่กลุ่ ม
LGBTQ+ ผ่านค้าพูด และซีรีส์วายที่สื่อสารออกมาดังนั้นกลุ่มความหลากหลายทางเพศจึงตกเป็นผู้ถูกกระท้า
จากการรับสารผิดๆจาก ผู้ผลิตและสาววาย เช่น การท้าภาพแทนของกะเทยให้เป็นคนตลกตลอดเวลา การ
ก้าหนดให้บทบาทเกย์รับรูปร่างผอมบาง หน้าตาน่ารักอ่อนหวาน โดนคนรังแกนั้นไม่ต่ างจากบทบาทผู้หญิงใน
ละครไทย และเกย์หน้าตาดีมักได้รับการยอมรับจากสังคมมากกว่า
วารสารนิเทศศาสตร์ เรื่อง “วัฒนธรรมแฟน: กรณีศึกษาเชิงชาติพันธุ์วรรณาเป๊กผลิตโชคแฟนคลับ ”
ของพันฉัตรไชยยันต์ (2563) พัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคดิจิทัลส่งผลต่อวิถีชีวิตทางวัฒนธรรม
ของผู้คนในสังคมเป็นอย่างมาก ในด้านหนึ่ง การเกิดขึ้นของ “ชุมชนออนไลน์” (online communities) ทาให้
ผู้ที่ชื่นชอบและสนใจในสิ่งเดียวกันสามารถรวมตัวกัน โดยปราศจากข้อจากัดด้านเวลาและพื้นที่ (time and
space) และความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นขึ้นในพื้นที่ออนไลน์ยังสามารถขยับขยายสู่การรวมกลุ่มในพื้นที่ชีวิตจริง
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(real lives) ได้ (Baym, 1998; Wellman, 1997)ในอีกด้านหนึ่ง เทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัลส่งผลอย่างมาก
ต่อการถดถอยของอุตสาหกรรมดนตรี ที่ยอดขายสินค้าทางดนตรีทั่วโลกท้ารายได้ลดต่้าลง จากที่เคยท้ารายได้
สูงสุดในช่วงปี ค.ศ. 1998-1999 สาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้รับสาร ปัญหาการละเมิด
ลิขสิทธิ์ทางดนตรีและพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลดิจิทัล (digital filesharing)ท้าให้ค่ายเพลงและบริษัทผู้ผลิต
ผลงานเพลงจ้าเป็นในการหาช่องทางใหม่ ๆ ในการท้าการตลาด (Baym, 2007)
“แฟน” (fans) กลายเป็นลูกค้า/ผู้บริโภค ที่ผู้ผลิตสื่อต้องให้ความสาคัญเป็นพิเศษ (Pearson, 2010;
Vries,Gensler, & Leeflang, 2012) ปัจจุบัน เราสามารถมองเห็นการรวมกลุ่มของแฟน หรือ “แฟนคลับ ”
(fan club) ของศิลปินนักร้อง นักแสดง ภาพยนตร์ นักการเมือง แบรนด์สินค้า (brands) หรืออื่น ๆ ได้โดยง่าย
เนื่องจากการรวมกลุ่มของแฟนผ่านช่องทางต่าง ๆ ในสื่อสังคมออนไลน์ท้า ได้สะดวกมากขึ้น (Jenkins, 1992;
Harris, 1998; Stavros,Meng, Westberg, & Farrelly, 2014) “แฟนคลับ” ถือเป็นปรากฏการณ์ทางสังคม
วัฒนธรรม (socioculturalphenomenon) ที่ส้าคัญ และมี “อ้านาจ” (power) ในการ “สนับสนุนส่งเสริม
ศิลปิน” ในรูปแบบที่หลากหลายซึ่งเป็นสิ่งจ้า เป็นสาหรับอุตสาหกรรมดนตรี (Baym &Burnett, 2009; Turk
& Johnson, 2012; Galbraith,2016; Baym, 2018.)การที่ แ ฟนคลั บ สามารถใช้ สื่ อ สั งคมออนไลน์ ในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน รวมทั้งผลิตและเผยแพร่เนื้อหาที่ตนสนใจอย่างเป็นสาธารณะ (public) ท้าให้แฟน
คลับ มีสถานะเป็ น “กลุ่มสาธารณะ” ที่มีทั้ง “อานาจ” ในการสื่ อสาร และมีบทบาทในการ “ต่อรอง” กับ
วัฒนธรรมจากสื่อหลัก มีการกล่าวว่ า “แฟนคลับมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมสื่อ ในแง่ของ
การเพิ่ ม พลั ง อ้ า นาจ (empowering) ของกลุ่ ม แฟน และลดพลั ง อานาจ(disempowering) ของสื่ อ ”
ปรากฏการณ์แฟนคลับได้ท้าให้เส้นแบ่งระหว่าง “ผู้ผลิต” และ “ผู้บริโภค” เบาบางลงแฟนคลับกลายเป็นกลุ่ม
บุคคลที่มีอานาจในการต่อรอง ที่ผู้ผลิตสื่อเองต้องรับฟังและตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของแฟน (Pearson,
2010)
นอกจากนี้ การที่ แ ฟนคลั บ สามารถสื่ อ สารอย่ างเป็ น อิส ระกั บ ศิ ล ปิ น ผ่ านสื่ อ สั งคมออนไลน์ โดย
ปราศจากการขวางกั้นของค่ายเพลงเช่นในอดีต เป็ นการแสดงให้เห็นถึง “อ้านาจ” ของแฟนคลับในการเข้าถึง
บุคคลในสื่ออีกด้วย (Galuszka, 2015)ส้า หรับปรากฏการณ์ “แฟนคลับ ” ในสังคมไทยกาญจนา แก้วเทพ
(2555) ระบุว่า วัฒนธรรมแฟนในปัจจุบันนั้น มีรากเหง้าความเป็นมาจากครั้งอดีต โดยได้หยิบยกกรณี “แม่
ยก” ว่าเป็นตัวอย่างในการสร้าง “วัฒนธรรมการอุปถัมภ์ศิลปิน” ขึ้น เป็นที่น่าสนใจว่า วัฒนธรรมแฟนที่มีการ
“สืบทอด” วัฒ นธรรมจากอดีตนั้น จะมีการ “สืบต่อ”วัฒนธรรมแฟนในสังคมไทยอย่างไรต่อไป โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ในยุคปัจจุบันที่อิทธิพลจากกระแสเกาหลีนิยมที่เข้ามาในประเทศไทย ท้า ให้เกิดการรับเอาวัฒนธรรม
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เกาหลีของแฟนคลับในพื้นที่ท้องถิ่นมากขึ้น (กมลเนตร สุวรรณาพิสิทธิ์และเมตตา วิวัฒนานุกูล , 2553) อันเป็น
การสะท้อนกระแสโลกาภิวัฒน์แบบหลากหลายทิศทาง ซึ่งท้าให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย
(กิตติ ประเสริฐสุข,2018; Sung, 2018)การศึกษา “วัฒนธรรมแฟน” เป็นการศึกษา “งานทางวัฒนธรรม” มี
ความเกี่ยวข้องกับ “พื้นที่ทางวัฒนธรรม”ที่หลากหลาย วัฒนธรรมแฟนหนึ่ง ๆ อาจมีความหมายและกิจกรรม
ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง(Hills, 2002, พันฉัตรไชยยันต์, 2563: 37)
จากการทบทวนวรรณกรรมนี้ ผู้ ศึ ก ษามองว่า ไม่ ใช่ แ ค่ อุ ต สาหกรรมดนตรีเท่ า นั้ น ที่ ก้ า ลั ง ถดถอย
อุตสาหกรรมละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ก็ เช่นเดียวกัน การที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาท้าให้ผู้บริโภคสามารถหา
ละคร หรือภาพยนตร์ตามเว็บไซต์ต่างๆได้ แม้มันจะผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ก็ตาม แต่ว่าผู้บริโภคก็ให้ความสนใจ
กับการดูสื่อบนออนไลน์มากกว่าจะเสียตังค์ซื้อแผ่นซีดี หรือเครื่องเล่นหนัง เลยท้าให้ยอดขายเครื่องเล่นแผ่น
หนัง และแผ่นซีดีทั่วโลกท้ารายได้ลดต่้าลง นอกจากนั้น ผู้บริโภคหันไปสนใจแพลตฟอร์มดูหนังออนไลน์ต่างๆ
อีกด้วย เช่น Netflix,Line TV, WETV,Viu และอื่น ๆ ท้าให้เกิดปัญหาคนเลิกสนใจการดูฟรีทีวี และเลิกเข้าไป
ดูหนังในโรงภาพยนตร์ และรอให้ภาพยนตร์เข้ามาฉายเพื่อดูออนไลน์ที่บ้านผ่านแพลตฟอร์ม ซึ่งสาเหตุล้วนมา
จากพฤติก รรมการดู ห นั ง ละครที่ เปลี่ ย นไปของผู้ บ ริโภคจึงท้ าให้ บ ริษั ท ผู้ ผ ลิ ต ผลงานด้ านละครโทรทั ศ น์
ภาพยนตร์ต่างๆ หาช่องทางใหม่ ๆ ในการท้าการตลาด เช่นเดียวกับบริษัทผู้ผลิตเพลง โดยการร่วมมือกับ
แพลตฟอร์มดูหนังต่างๆ เพื่อเพิ่มยอดดูทางออนไลน์สร้างฐานแฟนคลับขึ้น จากการกิจกรรมรวมตัวของแฟน
คลับการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ เน้นเรื่องราวแปลกใหม่ ดังเช่นซีรีส์วายที่เพิ่มฐานแฟนคลับจากกลุ่มสาววาย
ได้อย่างมหาศาล
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บทที่ 3
กำรเกิดขึ้นของวัฒนธรรมวำย อิทธิพลวัฒนธรรมวำย (Yaoi) ในไทยสู่กำรเกิดขึ้นของซีรีส์วำย
และพัฒนำกลำยเป็นอุตสำหกรรมวำย
เนื้อหาในบทที่ 3 นั้นจะกล่าวถึงจุดเริ่มต้นของงานเขียนแนวชายรักชายที่เข้ามามีอิทธิพลในงานเขียน
ของประเทศไทย อันเป็นต้นแบบของละครชายรักชายหรือซีรีส์วายในประเทศไทยสู่อุตสาหกรรมซีรีส์วายที่
กลายเป็นสิ่งส้าคัญในอุตสาหกรรมสื่อบันเทิง โดยครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
การศึกษาอุตสาหกรรมวัฒ นธรรมของอุตสาหกรรมซีรีส์วายในสังคมไทยการที่จะท้าให้เราเห็นภาพ
ปรากฏการณ์อย่างชัดเจน เราจะต้องท้าความเข้าวัฒนธรรมวายของประเทศญี่ปุ่น ที่เข้ามามีอิทธิพลต่องาน
เขียนของประเทศไทยซึ่งต้องยอมรับว่าวัฒนธรรมวายนั้นเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก ทั้งรูปลักษณ์ของตัว
ละคร วิธีการด้าเนิน เรื่องราวถือเป็นปรากฏการณ์ที่ท้าให้เห็ นว่าคนไทยมีการรับเอาวัฒ นธรรมญี่ปุ่นมาเป็น
แม่แบบในการเขียนนิยายวาย และสะท้อนให้เห็นที่มาของกระแสนิยมซีรีส์วายในประเทศไทยเนื่องจากซีรีส์
วายส่วนใหญ่มีเนื่องหาต้นแบบมาจากนิยายวาย และเกิดอุตสาหกรรมวายขึ้นในสังคมไทยในเวลาต่อมา
เนื้อหาเรื่องการถือก้าเนิดขึ้นของวัฒนธรรมวายจนถึงปรากฏการณ์อุตสาหกรรมวัฒนธรรมซีรีส์วาย
น้าเสนอเป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของการ์ตูนชายรักชาย (Yaoi) โดยประกอบไปด้วยที่มาของชาย
รักชายในประเทศญี่ปุ่น การเกิดขึ้นของงานเขียนแนวชายรักชาย (Yaoi) อิทธิพลต่องานเขียนรวมถึงกิจกรรม
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อช่วยสร้างรายได้ให้กับอุตสาหกรรมสื่อบันเทิง ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นจะช่วยให้เข้าใจเนื้อหา
ในล้าดับต่อไป
1. กำรเกิดขึ้นของวัฒนธรรมวำย
วัฒนธรรมวายไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่แต่อย่างใด แท้จริงแล้ว “วาย” ซึ่งเป็นค้าเรียกย่อๆของ
ค้าว่า Yaoi หรือบางครั้งก็เรียกว่า Boys Loveเป็นวัฒนธรรมกลุ่มย่อย (subculture)ที่ได้รับความนิยมมาเป็น
เวลานาน แต่จ้ากัดอยู่เพียงในกลุ่มแคบๆ ติดต่อสื่อสารกันผ่านช่องทางเฉพาะกลุ่มหรือทางออนไลน์ แต่ปัจจุบัน
เมื่อสื่อออนไลน์แพร่หลายมากขึ้นส่งผลให้วัฒนธรรมดังกล่าวขยายตัว และปรากฏออกมาให้เห็นอย่างเด่นชัด
Yaoi วัฒนธรรมนี้ได้รับอิทธิพลจากประเทศญี่ปุ่นแต่ปรากฏการณ์ “วาย” และกลุ่ม “สาววาย” ไม่ได้จากัดอยู่
เฉพาะประเทศญี่ ปุ่ น หรื อ กลุ่ มประเทศแถบเอเชีย เท่ านั้ น แต่ ยั งมี ป รากฏทั้ งในทวี ป ยุ โรปและอเมริก าจน
กลายเป็นวัฒนธรรมย่อยที่แฝงฝังอยู่ในวัฒนธรรมประชานิยมหลายรูปแบบ
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มาร์ ก แม็ ค เลลแลนด์ (Mark McLelland) เป็ น นั กวิช าการด้ านสั งคมวิท ยาและนั กประวัติ ศาสตร์
วัฒ นธรรมที่ ส นใจประเด็ น เพศเพศสถานะและสื่ อสมั ยใหม่ ผ ลงานที่ ผ่ านมาของเขามั กเกี่ยวข้อ งกั บ ความ
เปลี่ ย นแปลงด้ านการรั บ รู้เรื่องเพศและเพศสถานะที่ เป็ นผลมาจากภาวะโลกาภิ วัต น์เช่น Love, Sex and
Democracy in Japan during the American Occupation อั น เป็ น งานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาความเปลี่ ย นแปลง
ทางการรับรู้เกี่ยวกับเรื่องความรักและความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายในประเทศญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่
สองผลงานล่ า สุ ด ของเขาBoys Love Manga and Beyond: History, Culture, and Community in
Japan ก็ยังคงให้ความสนใจเรื่องเพศและเพศสถานะในบริบทสังคมญี่ปุ่นที่ปรากฏในสื่อสมัยใหม่ในที่นี้ได้แก่มัง
งะ(หนังสือการ์ตูน) ประเภทYaoi หรือBoys Love โดยได้รวบรวมบทความจากนักวิชาการด้านต่างๆที่ให้ความ
สนใจงานดังกล่าวมาไว้เป็นหนังสือรวมบทความที่ให้ความรู้เกี่ยวกับBoys Loveจากหลายแง่มุม
อย่างไรก็ดีหนังสือเล่มนี้อาจเหมาะกับผู้อ่านที่มีความรู้ความเข้าใจงานBL หรือคุ้นเคยกับวัฒนธรรม
ดังกล่าวมาพอสมควรเนื่องจากในหลายบทความกล่าวถึงศัพท์เฉพาะวรรณกรรมหรือกิจกรรมที่มีความเป็น
เฉพาะกลุ่มซึ่งอาจท้า ให้ ผู้อ่านที่ไม่มีพื้น ความรู้มาก่อนท้า ความเข้าใจได้ยากทว่าแม็คเลลแลนด์ได้เขียนAn
Introduction to ‘Boys Love in Japan’ ไว้ในบทแรกเพื่ออธิบายศัพท์เฉพาะและลักษณะทางวัฒ นธรรม
เอาไว้บ้ างแล้วนอกจากนี้ยั งเสนอข้อมูลทางประวัติศาสตร์วัฒ นธรรมของประเทศญี่ ปุ่นอันแสดงให้ เห็ นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายกับผู้ชายที่มีมาอย่างยาวนานโดยชี้ให้เห็นว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวมักอยู่ในรูปแบบ
ของผู้อาวุโสกับผู้น้อยหรือนายกับบ่าวที่ใกล้ชิดเช่นซามูไรอาวุโสกับซามูไรรุ่นหนุ่ม นักบวชกับเด็กรับใช้เป็นต้น
ทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นความมีอภิสิทธิ์ของผู้ชายอีกด้วยดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่ างผู้ชายกับผู้ชายในสังคม
ญี่ปุ่นในอดีตจึงไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบชายรักชายอย่างที่เข้าใจกันในปัจจุบันแต่มีนัยของ
ความศักดิ์สิทธิ์และเป็นพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงเช่น วัฒนธรรมชูโด
衆道

(ชูโด) พิธีแห่งการเป็นชายเหนือชายมีตั้งแต่ในยุคสมัยคามาคุระ (鎌倉時代) จนถึงช่วงยุคเอ

โดะ (江戸時代) (ค.ศ. 1200 – 1867)เริ่มต้นมาจากการเล่นสวาทผิดแปลกที่เรียกว่านันโชคุหรือดันโชคุ
男色) แปลว่าความรักของชายที่มีต่อชายด้วยกัน

(

ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ว่ากันว่าได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีน

ในช่ ว งราชวงศ์ ถั ง (ค.ศ. 618-907)ในบางต้ า รากล่ า วถึ ง ที่ ม าที่ ไปของนั น โชคุ ว่ า ในอดี ต เมื่ อ หญิ ง สาวมี
ประจ้าเดือนจะท้าให้ไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายได้ เพราะถือว่าเป็นสิ่งที่สกปรก จึงท้าให้เหล่าผู้ชายที่ยัง
มีความต้องการเริ่มหันมามองซึ่งกันและกันมากขึ้น และเป้าหมายที่ถูกหมายตามากที่สุดก็คือกลุ่มเด็กชายรุ่นๆ
หรือวัยก้าลังโตที่เป็นบ่าวหรือคนรับ ใช้ด้วยความปรารถนาที่มากเกินกว่าจะเก็บไว้การมีสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับ
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ผู้ชายด้วยกันก็เริ่มมากขึ้น จนในที่สุด นันโชคุ หรือการเล่ นสวาทที่ผิดแปลก ก็กลายเป็นเรื่องที่ปกติในยุคนั้น
และมันก็ได้พัฒนาจนกลายเป็นค้าสอนหรือพิธีกรรมเกี่ยวกับความรักอันทรงเกียรติอย่างหนึ่งของเหล่าซามูไร
เมื่อการเล่นสวาทที่ผิดแปลกหรือนันโชคุเริ่มรู้จักอย่างแพร่หลาย ค้าสอนเกี่ยวกับการกระท้าดั่งกล่าว
หรือค้าบอกเล่าปากต่ อปาก ท้าให้นันโชคุค่อยๆพัฒ นาไปเป็นประเพณีหรือพิธีกรรมอันทรงเกียรติของเหล่า
ซามูไร และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมชูโดนั่นเองวิถีของชูโดไม่มีอะไรซับซ้อน เพียงแค่ซามูไรผู้แกร่งกล้า
วิชาหมายตาหรือตกลงใจที่จะรักและเอ็นดูซามูไรรุ่นน้องที่ไร้ประสบการณ์ และเมื่อได้เลือกแล้ว สายสัมพันธ์
นั้นจะไม่มีวันสะบั้นลงเด็ดขาด วิถีนี้เปรียบได้ดัง "ดอกไม้" แห่งจิตวิญญาณของซามูไรเหตุผลที่ใช้รองรับความ
รักหรือสายสัมพันธ์นี้ เกิดจากความเชื่อที่ว่า หากยิ่งผูกพันธ์กันลึกซึ้งมากเพียงใดก็จะยิ่งก่อให้เกิดพลังที่ฮึกเหิม
และใจสู้ที่จะปกป้องกันและกัน และเยียวยาดูแลกันในยามที่ต้องล้าบากหรือโศกเศร้าเป็นต้น เพราะในสมัยที่มี
สงครามหรือศัตรูรุกราน เหล่าชายหนุ่มมักจะต้องออกไปตามค่ายหรือออกไปสู้รบ ต้องปล่อยให้ภรรยาหรือ
หญิงสาวอันเป็นที่รักรออยู่ในที่ๆปลอดภัยหรือที่ๆห่างไกลท้าให้ในบางคราความคะนึงหาหรือความรักที่มีก็ไม่
สามารถเติมเต็มได้ จึงจ้าต้องหันมามองคนข้างกายและยึดมั่นแต่กับสิ่งนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
พิ ธี ชู โดมี ค วามคล้ ายคลึ งกั บ ประเพณี ข องกรี ก โบราณ ที่ ช ายหนุ่ ม จะมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างเพศกั บ
เด็กผู้ชายหรือวัยรุ่นชายและเหตุผลจูงใจก็จะมีความคล้ายคลึงกันในเรื่อง "ความรัก"รักเพื่อให้เกิดความฮึกเหิม
รักเพื่อให้มีก้าลังใจที่จะปกป้องและต่อสู้เพื่อสิ่งส้าคัญรักเพื่อที่จะไม่ทอดทิ้งกันในสภาวะคับขันและรักเพื่อที่จะ
ได้กลับมาพบกันอีกครั้งหลังสงครามหรือความวุ่นวายจบลง
ดังนั้ นพิธีชูโดจึงนับ ว่าเป็ นพิธีที่มีเกียรติท้าให้ จิตวิญญาณของการเป็นซามูไรนั้นสมบูรณ์ แบบ และ
สามารถสืบทอดต่อไปได้จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง โดยไม่ใช่เพียงกลุ่มซามูไรที่น้ามาปฎิบัติ เพราะแม้แต่เจ้าเมืองหรือ
ชนชั้นสูงเองก็ใช้วิธีนี้กับทหารคนสนิทเพื่อให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ และเป็นค้ามั่นสัญญาของความภักดีของ
ทหารคนนั้นที่จะมีต่อนายคนเดียวไปชั่วชีวิตแต่ทว่าพิธีชูโดก็ได้สิ้นสุดลงเมื่ออารยธรรมทางตะวันตกได้เข้ามาสู่
ประเทศญี่ปุ่นพิธีนี้ได้หายไปพร้อมกับยุคการกวาดล้างซามูไรรวมถึงค่านิยมใหม่ที่เข้ามาแทนที่คือการเชยชม
สตรีทั้งใบหน้า รูปร่างและเครื่องแต่งกายจนท้าให้ ปัจจุบันไม่มีใครได้รับรู้เลยว่าเคยมีวิถีของซามูไรแบบนี้อยู่
จริงๆจนได้ท้าการค้นคว้าเกี่ยวกับภาพจิตรกรรมและบันทึกพงศาวดารต่างๆจึงท้าให้ได้ทราบถึงเรื่องราวนี้ว่า
ความรักที่เกิดขึ้นกับเพศเดียวกันหรือรักร่วมเพศนั้นเป็นเรื่องที่มีมายาวนานและเปิดรับกันมาตั้งแต่อดีตไม่ใช่พึ่ง
เริ่มมีอย่างที่ผู้คนมากมายเข้าใจกัน (แป้ง, 2560: ออนไลน์)
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เข้ าสู่ ช่ ว งสมั ย ไทโช (大正時代) (ค.ศ. 1912-1926) และสมั ย โชวะ (昭和時代) ตอนต้ น (ค.ศ.
1926-1966) ศิ ล ปิ น ชาวญี่ ปุ่ น ที่ มี ชื่ อ เสี ย งด้ านภาพวาด ทาคาบาตาเกะ คะโช (Takabatake Kasho) ซึ่ ง
ภาพวาดของเขานั้นมักเป็นภาพชายหนุ่มรูปงาม ที่แสดงหน้าหรืออากัปกิริยาให้เห็นว่าก้าลังเผชิญหน้ากับความ
หวาดกลัวหรือเจ็บปวด การเคลื่อนไหวของตัวละครในภาพมักมีการเปิดเผยเรือนร่างบางส่วน เช่น ช่วงไหล่ ต้น
ขา แผ่นหลัง และส่วนอื่นๆ ซึ่งลักษณะเช่นนี้สร้างความคลุมเครือ และเปิดพื้นที่ส้าหรับจินตนาการถึงเรื่องราว
ต่างๆ ที่อยู่เบื้องหลัง คล้ายกับการท้างานของงานเขียนแนว Yaoi (อรสุธี ชัยทองศรี, 2560:348)
อย่างไรก็ดีบริบทนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปเมื่อญี่ปุ่นเข้าสู่ยุคสมัยใหม่และความรู้ความเข้าใจในความหมาย
ของค้าว่า“ความรัก” ตามแบบตะวันตกแพร่ห ลายเข้ามาแม็คเลลแลนด์ระบุว่าความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
สัมพันธ์กับการเกิดขึ้นของงานYaoi (Boyslove) ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของกลุ่มผู้หญิงอย่างมีนัยสาคัญ (เพิ่งอ้าง,
2560: 345-347)
Yaoi (ยาโออิ) นั้นเริ่มต้นจากประเทศญี่ปุ่นประมาณปี ค.ศ. 1960 เริ่มจากงานแบบมังงะ และแบบนว
นิยาย โดยผู้แต่งและผู้อ่านส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงที่เรียกตัวเองว่า ฟุโจฉิ ส่วนในประเทศไทยเรียก สาววาย ใน
ยุคนั้นเรื่องราวความรักระหว่างชายรักชายจะถูกบอกเล่าผ่านงานวรรณกรรม มีการใช้ภาษา และตัวอักษรคันจิ
ที่แตกต่างจากงานเขียนทั่วไป กระทั่งช่วงปี ค.ศ. 1970 ได้มีผลงานที่เรียกว่า Shonen-aiเกิดขึ้น
Shonen-aiมีที่มาจากภาษาญี่ปุ่นค้าว่า Shonenแปลว่า เด็กชาย และ aiแปลว่า ความรัก ค้านี้ใช้กัน
อย่างกว้างขวางในปี ค.ศ. 1970 -1980 และมีการผลิตการ์ตูน ภาพยนตร์ออกมาเป็นจ้านวนมาก จนมาถึงการ
ผลิตซีรีส์วายในปัจจุบัน วรรณกรรมแนว Shonen-aiมีการใช้ภาษาที่ไม่เคร่งครัด เน้นเรื่องราวความสัมพันธ์
ระหว่ า งชายหนุ่ ม กั บ เด็ ก หนุ่ ม และยั ง คงไว้ ซึ่ ง ความเป็ น วรรณกรรมที่ ผู้ อ่ า นจ้ า เป็ น ต้ อ งมี ค วามรู้ ด้ า น
ประวัติศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ อยู่บ้าง เพราะเนื้อหาเต็มไปด้วยปรัชญา และนามธรรมที่ลึกซึ้ง ด้วยเหตุนี้งาน
จึงมีความยากที่จะเข้าใจเนื้อหา ผู้อ่านจึงหันไปให้ความสนใจความสัมพันธ์ลึกซึ้งของตัวละครชายมากกว่าจะ
พยายามท้าความเข้าใจเนื้อหา ท้าให้ความนิยมเริ่มลดลงในช่วงปลาย ค.ศ. 1980 และยังเป็นช่วงเวลาเดียวกับ
การเกิดงานแบบ Yaoi เกิดขึ้นอีกด้วย
เจมส์ เวลเคอร์ (James Welker) ในบทความ“A Brief History of Shonen’ai, Yaoi, and Boys
Love” เขาได้น้าเสนอความเป็นมาของงานที่พูดถึงความสัมพันธ์แบบโรแมนติกระหว่างชายกับชายโดยผู้สร้าง
และผู้เสพที่เป็นผู้หญิงเวลเคอร์พยายามนิยามความแตกต่างทางความหมายของค้าว่าShonen’ai, yaoi, JUNE
และBoys Love ซึ่งแม้ทั้งหมดจะกล่าวถึงเรื่องราวความสัมพันธ์แบบชายรักชายเหมือนกันแต่ก็มีความแตกต่าง
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โดยเวลเคอร์ได้ใช้จุดกาเนิดและพัฒนาการของงานประเภทย่อยๆเหล่านี้ในการจัดจ้า แนกซึ่งท้าให้เห็นความ
แตกต่างทั้งด้านเนื้อหากลุ่มผู้สร้าง ผู้เสพรวมถึงยุคสมัยที่ต่างกันกล่าวคือShonen’ai หมายถึงมังงะแบบชายรัก
ชายยุ คแรกที่ ได้รั บ ความนิ ย มในช่ว งทศวรรษ 1970 ถือ เป็ นประเภทย่อยของมังงะส้ าหรับ ผู้ ห ญิ ง (shojo
manga) โดยมีลักษณะเด่นคือตัวละครชายรูปร่างหน้าตาสวยงามข้อสังเกตที่น่าสนใจคืองานประเภทนี้มักจะใช้
ตัวละครชาวต่างชาติและฉากในต่างประเทศทั้งสิ้นส่วนyaoi มาจากนิยามที่กลุ่มผู้สร้างงานฏDoujinshi12แบบ
ชายรักชายใช้ล้อเลียนงานของตัวเองประเด็นสาคัญของค้า ว่าyaoi คือจะใช้เรียกงานของผู้สร้างมือสมัครเล่น
เท่านั้นทว่าต่อมาเมื่องานแนวชายรักชายเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นก็ถูกน้า มาใช้เรียกงานประเภทนี้ไปโดย
ปริยายส่วนJUNE เดิมทีเป็นชื่อของนิตยสารแนวกามารมณ์เล่มแรกที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้หญิงซึ่งได้รับความ
นิยมอย่างมากในช่วงปลายทศวรรษ 1990 ในนิตยสารดังกล่าวจะมีคอลัมน์ที่น้าเสนอเรื่องเล่าชายรักชายทั้งใน
รูปแบบเรื่องสั้นจดหมายหรือภาพวาดรวมถึงเป็นพื้นที่ส้า หรับการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์วิพากษ์วิจารณ์
และเสนอแนะเทคนิควิธีการสร้างงานแก่มือสมัครเล่นอีกด้วยเวลเคอร์ชี้ว่า JUNE ถือเป็นหมุดหมายส้าคัญที่
น้าเอางานแบบชายรักชายมาน้าเสนอในรูปแบบการค้าและเป็นการปูทางไปสู่การเติบโตอย่างรวดเร็วของงาน
BL (Boys love)ในช่วงทศวรรษ 1990 ถึง 2000 มีนิตยสารจ้านวนมากเกิดขึ้นเพื่อเผยแพร่งานBL ตามอย่าง
JUNE และมี ห ลายเล่ มที่ เริ่ มน้ า เอาค้าว่า Boys Love มาพิ ม พ์ ไว้บ นหน้ าปกการจัดชั้ นวางส้ า หรับ นวนิ ยาย
และมังงะประเภทBL โดยเฉพาะในร้านหนั งสื อไปจนกระทั่ งเกิดเป็ นชุม ชนBL ที่ เรียกกัน ว่าถนนโอโทเมะ
(Otome road) ในย่ านอิเคะบุ คุ โระกลางกรุงโตเกีย วซึ่ งเต็ ม ไปด้ ว ยร้านค้ าจ้ า นวนมากที่ จ้ า หน่ ายสิ น ค้ าที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานBL จนท้ า ให้ ค้ า ว่า Boys Love กลายเป็ น ค้ า เรี ย กสามั ญ ของงานที่ มี เนื้ อ หาเช่ น นี้ (Mark
McLelland, 2015: 42)
เช่นเดียวกับในบทความเรื่อง“What Can We Learn from Japanese Professional BL Writer?”
ของคาซุโกะซุสุกิ (Kazuko Suzuki) ซึ่งพยายามให้ค้าจ้ากัดความของงานประเภทย่อยๆเหล่านี้ผ่านมุมมองของ
ผู้สร้างงานในที่นี้ซุสุกิได้เพิ่มค้าว่า“tanbi” เข้ามาในกลุ่มงานประเภทนี้ด้วยโดยมีนัยยะหมายถึงงานชั้นสูง(high
culture) ที่มีคุณค่าทางศิลปะและวรรณศิลป์เหนือกว่า Shonen’ai, yaoi, JUNE และBL ซึ่งเป็นงานประชา
นิยมและมีเป้าหมายเพื่อการค้าเป็นสาคัญอย่างไรก็ดีแม้จะมีนัก วิชาการพยายามให้ค้าจ้ากัดความแก่ค้าเหล่านี้
แต่การจ้าแนกความแตกต่างให้ชัดเจนก็ยังท้าได้ยากดังนั้นในแวดวงนักวิชาการหรือกระทั่งตัวผู้สร้าง/เสพเองก็
มักเรียกรวมกันว่าYaoi หรือBL

Doujinshi คือ การ์ ตน
ู ที่ผ้ อู า่ นวาดขึ ้นมาเองโดยมีเนื ้อหาอ้ างอิงมาจากมังงะหรืออนิเมะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็ นหลัก แต่เนื ้อเรื่องไม่ตรงกับ

12

ต้ นฉบับเดิม จะแต่งขึ ้นมาตามความชอบส่วนตัว

43

บทความทั้งสองข้างต้นท้า ให้เห็นความเป็นมาที่ยาวนานของงานBL ซึ่งในประเทศไทยอาจจะยังเป็น
เพียงเรื่องอ่านเล่นหรือวัฒนธรรมกลุ่มย่อยที่ได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศเท่านั้นแต่ในประเทศต้นทางอย่าง
ญี่ปุ่ น กลับ มีความหลากหลายและกลายเป็นวัฒ นธรรมที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคมอย่างน่าสนใจไม่เพียง
เท่ านั้ น การศึก ษางานประเภทนี้ ห รือ ที่เรีย กว่า BL studies ในวงวิช าการของญี่ ปุ่ น และในกลุ่ ม นั กวิช าการ
ต่างชาติก็เริ่มเข้มข้นมากขึ้นและไม่จ้ากัดอยู่เพียงแขนงวิชาใดวิชาหนึ่ง
ในขณะที่งาน Yaoi ก้าลังได้รับความนิยมทั้งในประเทศญี่ปุ่น และในต่างประเทศซึ่งรวมถึงประเทศ
ไทยเช่น กัน ทั้งนี้ งานเขียนแนว Yaoi ที่เข้ามาในประเทศไทยนั้นได้รับความนิยมมากก็จริง แต่ว่าเนื่องด้วย
สภาพสังคมท้าให้ผู้คนส่วนใหญ่มองว่าวัฒนธรรมวายเป็นสื่อลามก และชักชวนคนให้กลายเป็นรักเพศเดียวกัน
มากขึ้น จึงได้จัดประเภทงานเขียน Yaoi เป็นสิ่งผิดกฎหมายด้านสื่อ แต่ถึงแม้จะผิดกฎหมายก็ตามงานเขียน
ประเภท Yaoi ก็ได้เข้ามามีอิทธิพลต่องานเขียนแนวชายรักชายให้เปลี่ยนไป จากงานเขียนที่ด้าเนินเรื่องสุด
เศร้าของคนรักเพศเดียวกัน ให้กลายมาเป็นรักโรแมนติกหรือตลกคอมเมดี้
2. อิทธิพลวัฒนธรรมวำยในไทย
สังคมไทยที่ผลิตนวนิยายมีความแตกต่างไปจากสังคมที่ผลิตวรรณคดีไทยโบราณหลายประการ ความ
แตกต่างที่ส้าคัญมีอยู่ที่วิถีชีวิตของคนไทยด้านสังคม วัฒนธรรม และด้านเทคนิควิทยาการต่างๆ ความแตกต่าง
เหล่านี้เป็นผลของการพัฒ นาประเทศอย่างมีแผนการที่เป็นระบบในลักษณะที่เรียกได้ว่าเป็นการปฏิวัติทาง
สังคมมากกว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเองจากผลของวิวัฒนาการของสังคมมนุษย์ตามปกติ อย่างไรก็ดี นวนิยายถือ
ก้าเนิดขึ้นมาในลักษณะที่เป็นผลของวิวัฒนาการในประเพณีการประพันธ์ของไทยตามปกติมากกว่าเป็นการ
น้าเสนอรูปแบบใหม่ในการประพันธ์เข้ามาอย่างกระทันหัน ที่เรียกว่าเป็นผลของการปฏิวัติด้านวรรณศิลป์ นว
นิ ย ายจึ งเป็ น ผลจากการสั งเคราะห์ วัฒ นธรรมต่างๆ ที่ คนไทยได้สั มผั ส และเห็ น ว่ามีคุณ ค่าเข้าด้ว ยกันกั บ
วัฒนธรรมเดิมจนเกิดเป็นเอกลักษณ์ใหม่เฉพาะตัว นักเขียนไทยสมัยใหม่มีทัศนคติและวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน
คล้ายกับกวี นักเขียน และนักแต่งบทละครไทยเดิมดังนั้นนวนิยาย หรือนิยายของไทยส่วนใหญ่จะแต่งโดยดู
จากสภาพของสังคมในยุคสมัยนั้นๆ และเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปกรอบคิดของเนื้อเรื่อง แนวเรื่องก็จะเปลี่ยนไป
เช่น จากเมื่อก่อนที่เป็ น นิ ยายรักโรแมนติกระหว่างชายกับ หญิ งตามจารีตประเพณี เดิม ก็เริ่มมีงานเขียนที่
กล่าวถึงเพศที่สามในเรื่องของการไม่สมหวังในความรัก ปัญหาครอบครัว และอื่นๆอีกมากมาย เช่น นิยายไทย
ที่เขียนถึงเรื่องราวของผู้หญิงข้ามเพศ เรื่อง “ใบไม้ที่ปลิดปลิว” ของคุณทมยันตี
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เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเอกที่ชื่อนิรา นิรามีความแตกต่างจากคนทั่วไป เพราะเธอไม่ใช่ผู้หญิงแท้ ๆ แต่ว่า
เป็นผู้หญิงข้ามเพศหรือทรานซ์เจนเดอร์หากเป็นปัจจุบันนี้ การเป็นสาวประเภทสองก็ไม่ใช่เรื่องแปลกในสังคม
แต่อย่างใด แต่ทว่าฉากหลังของเรื่องใบไม้ที่ปลิดปลิว เป็นสังคมไทยในยุคหลายสิบปีก่อน ที่ สังคมยังไม่ได้เปิด
กว้าง เรื่องราวในนวนิยายตัวเอกของเรื่องอย่างนิราต้องเผชิญกับชะตากรรมที่น่าเศร้าหลายอย่าง เธอเกิดมา
ด้วยจิตใจของผู้หญิง แต่กลับติดอยู่ในร่างของผู้ชาย เรื่องราวยิ่งแย่กว่านั้นคือเธอเกิดในครอบครัวที่มีปัญหาพ่อ
ท้าร้ายร่างกายแม่ จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่ท้าให้พ่อแม่ของเธอแยกทางกัน นิ ราจึงได้สานฝันในการแปลงเพศ
เป็นผู้หญิง แต่ความน่าเศร้าของนวนิยายนี้อยู่ตรงที่ตัวละครอย่างนิรานั้นต้องสูญเสียแม่ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
เดี่ยวของเธอหลังจากเสียแม่ไป นิรามีสภาพจิตใจที่เปราะบาง และเต็มไปด้วยความแค้นต่อพ่อ และอาหญิงที่
เคยทุบตีเธอตอนเด็กๆ เธอกลับมาหาคนที่ท้าร้ายเธอพร้อมกับความแค้น แต่สุดท้ายคนที่ต้องทรมาณใจก็คือตัว
เธอเอง แม้จะแปลงโฉมมาจนสวยงามมีเพื่อนที่คอยห่วงใยอย่างแท้จริง แต่นิราเองกลับมองข้ามสิ่งเหล่านั้นไป
เพราะต้องการการยอมรับจากคนในครอบครัวเท่านั้น และเมื่อสุดท้ายไม่มีใครสนใจ หรือต้องการเธอจริงๆ เธอ
ถูกมองว่าเป็นตัวประหลาด ผิดธรรมชาติ นิราจึงได้จากโลกนี้ไป แน่นอนว่าโลกใบนี้ คนส่วนมากไม่ยอมรับคนที่
แปลกแยกไม่ว่าจะเป็น LGBTQ+หรือกระทั่งคนที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากเสียงส่วนใหญ่ก็จะถูกสังคมมองว่า
ประหลาด ซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสังคมไทยในยุคของใบไม้ที่ปลิดปลิว เป็นสังคมไทย
สมัยเก่าที่เรื่องเพศยังคงละเอียดอ่อน ดังนั้นตัวตนอย่างนิราจึงเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับไม่ได้ และท้ายที่สุดเธอก็
หนีไม่พ้นกับชะตากรรมเลวร้ายที่ถูกก้าหนดให้จบอย่างน่าเศร้าเสมอ ราวกับการเป็นคนแปลกแยกไปจากสังคม
ไม่มีสิทธิ์จะมีชีวิตที่มีความสุขแต่บริบทนี้ของสังคมไทยก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีวัฒนธรรมจากประเทศอื่นเข้า
มา อย่างโครงเรื่องนิยายโรแมนติกหรือแนวตลกคอมเมดี้ ซึ่งจะเน้นไปที่เรื่องราวครายเครียด เบาสมอง ไม่ได้
เน้นแนวดราม่าเหมือนสมัยก่อน และเมื่อการวัฒนธรรมวายเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยก็ท้าให้เกิดโครงเรื่อง
แบบใหม่กับนิยายที่กล่าวถึงเพศที่ 3 และได้รับความสนใจเป็นอย่างมากขึ้นมา (Aprilstar, 2562: ออนไลน์)
โครงเรื่องนิยายชายรักชายในประเทศไทยมีการน้าเอาอัตลักษณ์ของการ์ตูนวายมาเป็นต้นแบบของ
นิ ย ายวาย เช่ น หนั งสื อ การ์ ตู น วายเรื่ อ ง No Money (お金がないっ, Okane ga Nai)เป็ น การ์ตู น วายที่
เผยแพร่ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1999 และเป็นการ์ตูนวายเรื่องแรกๆ ที่เข้ามาในประเทศไทย และได้รับความนิยมมาก
ลักษณะของตัวการ์ตูนในเรื่อง คือ เกย์ฝ่ายรุกจะมีรูปร่างที่สูงใหญ่กว่า ลักษณะท่าทางเข้มขรึม พูดน้อย มีความ
เป็นผู้น้า ส่วนเกย์ฝ่ายรับมีรูปร่างที่ผอมบางกว่า หน้าตาค่อนข้างออกไปทางหวานเหมือนผู้หญิง มักอ่อนแอ
และถูกรังแกได้ง่ายซึ่งมากกว่า 70% ของงานจะมีลักษณะของตัวการ์ตูนแบบนี้
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ภาพที่ 3: ลักษณะตัวการ์ตูน เรื่อง No Money
ที่มา: https://aminoapps.com/c/yaoi-addiction/page/item/okane-ganai/dwDq_VdSaIE4ne2wwG673rL72Z1a43BVWb
จากอัตลักษณ์เด่นของวัฒนธรรมวายในประเทศญี่ปุ่นนั้นส่งอิทธิพลมาในงานเขียนวายของประเทศ
ไทย เช่น ตัวละครเกย์รุกเป็นหนุ่มร่างกายก้ายัน แข็งแรง ส่วนเกย์รับมีร่างกายที่อ่อนแอ แสดงให้เห็นจริตของ
ความเป็นผู้หญิงมากกว่า พร้อมกับชื่อเรียกประเภทของนิยายแนวใหม่ คือ ‘นิยายวาย’
นิยายวายคือนิยายที่ตัวละครหลักมีเพศสภาพเดียวกันเช่นชายรักชายหญิงรักหญิง ในที่นี้เราก้าลังจะ
พูดถึงนิยายชายรักชายหรือที่นิยมเรียกกันว่า Yaoi หรือBL (Boy love) ซึ่งก้าลังเป็นกระแสนิยมในหมู่นักอ่าน
จ้านวนมากในประเทศไทยตั้งแต่ราวปี พ.ศ. 2552จากการยึดครองพื้นที่บนชั้นวางของร้านหนังสือแบบเชนส
โตร์และเมื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาท้าให้เกิดการผลิตงานประเภทนี้ ได้ง่ายดาย และคนเข้าถึงง่ายมากยิ่งขึ้น
ความนิยมอันล้นหลามที่ได้รับบนสื่อออนไลน์หรือการถูกหยิบไปสร้างเป็นซีรีส์ วายบนจอโทรทัศน์ทั้งหมดนี้ท้า
ให้นิยายวายสร้างกระแสความสนใจและอาจเป็นเรื่องแปลกใหม่ส้าหรับใครหลายคนแต่แท้จริงแล้วนิยายวาย
เกิดขึ้นและได้รับความนิยมจากนักอ่านกลุ่มหนึ่งมานานหลายสิบปีในรูปแบบของแฟนฟิคชั่น (Fanficton) หรือ
นิยายแนวต่างๆเช่นโรแมนติกแฟนตาซีฯลฯ
จุ ดเริ่ มต้ น ของแฟนฟิ คหรื อ ฟิ ค วายนั้ น อาจกล่ าวได้ ว่า เริ่ม มาจากวัฒ นธรรมแฟน Henry Jenkins
(1992) อธิ บ ายว่ า แฟน หรื อ FAN ในภาษาอั งกฤษมี รากศั พ ท์ ม าจากภาษาละติ น ในค้ าว่ า Fanum หรื อ
Fanaticus หมายถึง การเป็นส่วนหนึ่งของวัดหรือบุค คลผู้รับใช้วัด ซึ่งเป็นความหมายในแง่ดีที่ใช้กล่าวถึงผู้ที่มี
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ความศรัทธา และเต็มใจอุทิศตนให้แก่ศาสนา ต่อมาทิศทางของความหมายเริ่มเข้าสู่ภาพลบ เมื่อค้าว่า Fan ถูก
น้าไปใช้เรียกผู้ที่หลงไหลในพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ และมีความกระตือรือร้นอย่างบ้าคลั่ง โดยเชื่อว่าเกิดจา ก
การถูกปีศาจครอบง้าจิตใจ ยิ่งไปกว่านั้นค้านี้ยังถูกใช้ในบริบททางการเมืองโดยหมายถึงผู้ที่ยึดติดในแนวคิดทาง
การเมืองอย่างรุนแรง ท้าให้ค้าว่า แฟน สื่อถึงความชอบของบุคคลอย่างคลั่งไคล้ที่อยู่ในระดับเกินความสมควร
และดูไร้เหตุผล
อิทธิพลของสื่อมวลชนได้ท้าให้ความหมายของค้าว่าแฟนเปลี่ยนพื้นที่เข้าสู่วงการกีฬาแทน ส้าหรับ
ช่วงเวลาดังกล่าว กีฬาที่ก้าลังเป็นที่นิยมอย่างคลั่งไคล้ ต่อมาในศตวรรษที่ 20 นิยามของค้าว่าแฟนได้ถูกใช้ใน
ความหมายในแง่ที่ดีขึ้น ผ่านปรากฏการณ์เรื่องแฟนของสื่อบันเทิงที่เริ่มปรากฏการรวมกลุ่มกันของเหล่าแฟน
โดยนิยามถึงผู้ชมที่มีความกระตือรือร้น (Active Audience) ที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้รับสารอย่างเดียวหากแต่ยัง
ท้ากิจกรรมร่วมกับสิ่งที่รั บชมด้วย เช่น การเข้าไปมีส่วนร่วมในการด้าเนินเรื่องของละคร หรือภาพยนตร์ เป็น
ต้น ถัดมาก็ได้เกิดปรากฏการณ์ของกลุ่มแฟนกับสื่อบันเทิงขึ้น เริ่มมีการรวมกลุ่มที่ชัดเจนจากการชื่นชอบสิ่ง
เดียวกัน และมีการวิพากวิจารณ์ผลงานที่พวกเขารับชม ซึ่งลักษณะที่พึงมีของแฟนของสื่อ และศิลปินดารา
เช่น แฟนสามารถที่จะผลิตซ้้าตัวบทใหม่ที่มีเค้าโครงมาจากตัวบทเดิม เช่น แฟนฟิคชั่น (Fanficton)ฟิคหรือ
แฟนฟิคชั่นคือเรื่องที่แฟนคลับแต่งขึ้นมาโดยใช้ฉากหรือตัวละคร(หรืออื่นๆ)จากต้นฉบับของเรื่องนั้นๆและแบ่ง
ประเภทอีกว่าเป็นแนว Normal (ชายรักหญิง) และแนววาย (ชายรักชาย) ที่ก้าลังเป็นนิยมมากในปัจจุบันการ
เขียนฟิคชั่นวายเริ่มปรากฏให้เห็นตั้งแต่ประมาณปีพ.ศ. 2551ลักษณะคือเป็นการหยิบตัวละครในการ์ตูน หรือ
ศิลปิน นักร้องมาแต่งเติมเรื่องราวเพิ่มเติมโดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับความจริง ใส่ความเป็นชายรักชาย ลงไป เช่น ฟิ
คชั่นวายเรื่อง เลิกจริงแจยงเป็นการน้าตัวศิลปินชายชื่อแจฮอยน กับ แทยอง จากวง NCT 127 มาจับคู่ให้มา
รักกัน แหล่งที่จะใช้เผยแพร่ผลงานคือ แอพลิเคชั่น Joylada นอกจากแอพลิเคชั่น Joylada ยังมีเว็บไซต์อื่นอีก
ได้แก่ Exteen, Dek-d.com, Tunwalai.com, Fictionlog.com และอื่นๆ อีกมากมายที่สามารถใช้เผยแพร่
ผลงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรืออาจจะเป็นการตีพิมพ์เอง โดยใช้วิธีการพิมพ์แล้วเย็บรูปเล่มด้วยแม็กแต่ต่อมา
ก็เกิดการปรับเปลี่ยนการเขียนจากฟิคชั่นวายมาเป็นนิยายวายที่ได้รับความนิยมแทน
นิยายวายมีลักษณะการแต่งแบบคิดค้นตัวละครสมมติขึ้นมาทั้งหมด วางโครงเรื่องและเส้นเรื่องด้วยตัว
นักเขียนเอง ผลิตผลงานต่างๆออกมามากมาย จากนั้นไม่กี่ปีนิยายวายตามพื้นที่โลกออนไลน์ก็ได้รับการตีพิมพ์
เป็นหนังสือจากส้านักพิมพ์ต่างๆ หรือส้านักพิมพ์บางแห่งก็ถือก้าเนิดขึ้นและพิมพ์นิยายวายในระบบพรีออเดอร์
สั่งจองออนไลน์โดยไม่มีหน้าร้าน หรือจะมีการออกบูทเฉพาะงานหนังสือเท่านั้นจนกระทั่งนิยายวายเรื่อง‘Love
Sick’ ชุลมุนวุ่นกางเกงน้้าเงินถูกน้าไปสร้างเป็นซีรีส์วายฉายบนจอโทรทัศน์และถูกใจสาววายน้อยใหญ่จ้านวน
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มากจึงเริ่มมีส้านักพิมพ์เกิดใหม่ที่ตั้งขึ้นเพื่อพิมพ์นิยายวายโดยเฉพาะและน้านิยายวายไปวางขายในร้านหนังสือ
เชนสโตร์เบียดนิยายชายหญิงทั่วไปอย่างน่าจับตามอง จากเมื่อก่อนที่นิยายวายเป็นเพียงตลาดเล็กๆแต่ในความ
เล็กนั้นกลับท้าก้าไรได้อย่างมหาศาลนักเขียนรวยได้จากการเปิดพรีออเดอร์พอจับนิยายวายขึ้นมาในพื้นที่เปิด
ท้าให้เกิดส้านักพิมพ์เล็กๆขึ้นมามากมายในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาการที่นิยายวายขึ้นมาบนเชนสโตร์ได้คือการท้า
ให้เห็นถึงการเปิดกว้างของผู้คนในสังคมไทยถึงความหลากหลายทางเพศ
3. อิทธิพลวัฒนธรรมวำยสู่กำรเกิดขึ้นของซีรีส์วำย
สื่อละครโทรทัศน์เริ่มมีการจัดท้าซีรีส์วายขึ้นในปี พ.ศ. 2557 มีการสร้างซีรีส์วายที่มีตัวละครหลักเป็น
ผู้ ช ายสองคนรั ก กั น เช่ น Love Sick The Series รั ก วุ่น วั ย รุ่น แสบ มี เนื้ อ หาคล้ า ยซี รีส์ วัย รุ่ น ทั่ ว ไป แต่ มี
ลักษณะเด่นคือ มีตัวละครน้าเป็นผู้ชายกับผู้ชาย ซึ่งได้รับผลตอบรับอย่างดี จนมีการท้าภาค 2 ต่อ และเริ่มท้า
ให้วงการซีรีส์ไทยเริ่มผลิตซีรีส์วายออกมาเพื่อตอบสนองกลุ่มคนดู ที่มีรสนิยมเฉพาะมากขึ้น ผู้ผลิตซีรีส์วายได้
น้าเอาวัฒนธรรมวายที่ก้าลังเป็นที่นิยมของกลุ่มผู้บริโภครสนิยมเฉพาะเพื่อกระตุ้นให้เกิดอุตสาหกรรมด้านสื่อ
บังเทิงมากขึ้น ที่ได้ผลตอบแทนเป็นรูปของเงิน นอกจากนี้ยังน้าไปสู่กิจกรรมในพื้นที่โลกออนไลน์ และออฟไลน์
เช่น การเขียนรีวิวซีรีส์ผ่าน # ในทวิตเตอร์ การเปิดรอบพรีออเดอร์เพื่อสั่งซื้อของจากซีรีส์วายเรื่องต่างๆ โดย
ไม่ต้องลงทุนเปิดหน้าร้านของตัวเอง จากที่ซีรีส์วายเรื่องแรกได้รับความนิยมเป็นอย่างมากก็ได้เกิดซีรีส์วาย
ตามมาอีกมากมาย จนกลายเป็นอุตสาหกรรมที่ส้าคัญ และไม่ควรมองข้ามเป็นอย่างยิ่ง
ซีรีส์วายปี พ.ศ.2558 จนถึงปี พ.ศ. 2562 เพื่อให้เห็นถึงวิวัฒนาการของซีรีส์วายและเห็นภาพแสดง
แทนที่ผลิตซ้้า โดยจ้าแนกตามตารางได้ดังนี้
รายชื่อซีรีส์วาย

ปีที่ออกอากาศ/ช่อง

อัตลักษณ์

ออกอากาศ

Lady Boy Friends The

พ.ศ. 2558/ทีวีฟรี ช่อง

Series: เพื่อนกัน มันส์ดี

BrightTV

ลักษณะเด่น

- ชีวิตในรร.มัธยมชาย

- มีฉากที่แสดงถึง

ล้วน

ความสามารถของกะเทย

- กลุ่มเพื่อนกะเทย
หน้าตาไม่ดี พยายามท้า
ให้ขาเป็นตัวตลก
- กลุ่มเกย์นักแสดงน้า

เยอะ
- ฉากสอนเรื่องเพศศึกษา

48

หน้าตาหล่อเหลา
- มีฉากจูบ
- ฝ่ายรุกต้องมีรูปร่าง
แข็งแรงกว่าฝ่ายรับ

- กลุ่มเพื่อนกะเทย
หน้าตาไม่ดี พยายามท้า
ให้เขาเป็นตัวตลก
มิ้นต์กับมิวTo Be
Continued

พ.ศ. 2558/ฟรีทีวี ช่องจี - ผู้ชายทุกคนเกลียด
เอ็ม
กะเทย และคิดไปเองว่า
กะเทยทุกคนต้องชอบ
ตัวเอง

- เรื่องราวมาจากชีวิตจริง
- เล่าเรื่องในช่วงชีวิตวัย
ท้างาน
-โกหกว่าเป็นผู้หญิงผ่าน
การคุยโทรศัพท์
- ต้องปิดบังตัวเองไม่ให้
เขาจับได้ว่าเป็นเกย์

- ผู้หญิงถูกวางบทบาทให้ - เล่าเรื่องในช่วงชีวิตวัย
เป็นตัวร้าย

ท้างาน

- กลุ่มเกย์นักแสดงน้า
ลมเปลี่ยนทิศไตรภาค
ตอน SUMMER
BUDDIES

หน้าตาหล่อเหลา
พ.ศ. 2559/ฟรีทีวี ช่องจี
เอ็มเอ็ม 25

- ความสัมพันธ์ของชาย
กับชายเริ่มจากการ
ทะเลาะกันก่อน
- ฝ่ายรุกต้องมีรูปร่าง
แข็งแรงกว่าฝ่ายรับ

Thematic TheSeries:

พ.ศ. 2559/ฟรีทีวี ช่อง

มิติรักผ่านเลนส์ ตอน: รุ้ง

PPTV

- กลุ่มเกย์นักแสดงน้า

- ไม่ ป กปิ ด ตั ว เอง ภู มิ ใจ

หน้าตาหล่อเหลา

ในความเป็นเกย์ของตน
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สีเทา

- แอบรักกันมาก่อนในวัย
เรียน
- ชีวิตในรร.มัธยมชาย
ล้วน
- กลุ่มเพื่อนกะเทย
หน้าตาไม่ดี พยายามท้า
ให้ขาเป็นตัวตลก
- กลุ่มเกย์นักแสดงน้า

Make It Right the
Series: รักออกเดิน ซีซน่ั
1 และ2

หน้าตาหล่อเหลา
พ.ศ. 2559-2560/ฟรีทีวี
ช่อง MCOT

- ความสัมพันธ์เกิดจาก
ความผิดพลาด แต่
สุดท้ายมารักกัน
- การเป็นเกย์เป็นเรื่องน่า
อายในโรงเรียน
- มีฉากจูบ ฉากนัวเนีย
- ฝ่ายรุกต้องมีรูปร่าง
แข็งแรงกว่าฝ่ายรับ

My Bromance: พี่ชาย
เดอะซีรีส์

พ.ศ. 2559/ฟรีทีวี ช่อง
MCOT

- ชีวิตในรร.มัธยมชาย

- ตัวละครมีการปะทะกับ

ล้วน

แนวคิดเดิมที่ว่า ‘ไม่ใช่ว่า

- ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกลียด
อีกคน แล้วค่อยพัฒนามา
เป็นความรัก เพราะ อีก
คนท้าดีตอบกลับ
- การเป็นเกย์เป็นเรื่องน่า

เป็นเกย์จะรักใครได้ง่ายๆ
เพราะ เกย์แต่ละคนต่าง
มีสเปคคนที่ชอบ
- ความสัมพันธ์ที่ต้อง
ต่อกรกับศีลธรรม เพราะ
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อายส้าหรับส้าหรับ

เป็นความรักระหว่างพี่

ครอบครัว รับไม่ได้

น้องแม้จะไม่ใช่พี่น้องร่วม

- กลุ่มเกย์นักแสดงน้า
หน้าตาหล่อเหลา
- ฝ่ายรุกต้องมีรูปร่าง
แข็งแรงกว่าฝ่ายรับ
- มีฉากจูบ ฉากนัวเนีย

สายเลือดก็ตาม
- มีตัวละครผู้หญิงรับบท
เป็นคนช่วยให้
ความสัมพันธ์ของตัว
ละครหลักดีขึ้น
- เรื่องราวมาจากเรื่องจริง

- ตั ว ละครน้ า เป็ น ผู้ ช าย - เล่าเรื่องราวในวัย
ทั้งหมด

ท้างาน
- พูดถึงความเท่าเทียม
ของคนทุกเพศว่าสามารถ
มีความรักได้ ทุกคนมีสิทธิ์
เท่าเทียมกัน

GAY OK BANGKOK ซี
ซั่น 1 และ2

พ.ศ. 2559-2560/ทาง

- พูดถึงบุคคลที่มีความ

แอปพลิเคชันYoutube

ต้องการทางเพศสูง อัน

Channel: TestBKK

น้าไปสู่ความขัดแย้ง
ระหว่างคู่รัก
- พูดถึงรสนิยมทางเพศ
ของแต่ละคนที่แตกต่าง
กันไป
- ความสัมพันธ์แบบเพื่อน
เกย์ด้วยกัน
- นักแสดงหน้าตาทั่วไป
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- กะเทยเป็นคนตลก

- เรื่องราวมาจากเรื่องจริง

- คู่ชายกับชายที่เป็นตัว

- เล่าเรื่องราวในวัย

ละครหลัก หน้าตาดี

ท้างาน

- การเป็นเกย์ กะเทย ยัง - การรวมตัวของ
ถูกด่าว่าในสังคมผ่าน
กิริยาท่าทางที่เสียงดัง
และรูปร่างหน้าตา

LGBTQ+ ในกลุ่มเพื่อน
- สอนเรื่องการป้องกัน
เวลามีเพศสัมพันธ์
- การรับมือเกี่ยวกับ

Diary Tootsies The

พ.ศ. 2559-2560/ฟรีทีวี

Series ซีซั่น 1 และ2

ช่องจีเอ็มเอ็ม 25

โรคติดต่อทางเพศ
- ความรักมีหลายรูปแบบ
ทัง้ ผู้ชายกับผู้ชาย และ
ผู้หญิงกับผู้หญิง
- ครอบครัวมีความ
พยายามเข้าใจในตัวละคร
ที่สวมบทบาทเกย์
- ใน LGBTQ+ ก็ยังมี
รูปแบบย่อยของเพศ
ต่างๆ เช่น เกย์ออกสาว
กะเทยรุก
- นักแสดงน้าหน้าตาหล่อ - มีการน้าเสนอตัวละคร
เหลา

Water Boyy The
Series

พ.ศ. 2560/ทีวี ช่องจีเอ็ม
เอ็ม 25

- ฉากโชว์รูปร่าง
- ฉากจูบ ฉากนัวเนีย

หลักผู้หญิงที่ตอนแรก
ชอบผู้หญิง แต่สุดท้าย
เปลี่ยนมาชอบผู้ชาย
- ความสัมพันธ์ระหว่าง
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- ผู้หญิงถูกวางบทเป็นตัว พ่อของตัวละครชายฝ่าย
ร้าย
- ฉากข่มขืนโดยที่อีกฝ่าย
ไม่เต็มใจ แต่สุดท้ายมารัก
กัน
- ความรักแบบเกย์ กลุ่ม
เพื่อนยอมรับได้ แต่สังคม
รับไม่ค่อยได้
- ตัวละครชายฝ่ายรุก
บอกว่าเกลียดที่พ่อเป็น
เกย์ แต่ตัวเองชอบผู้ชาย
เช่นกัน
- เล่าเรื่องราวผ่านชีวิตใน
รั้วมหาวิทยาลัย
ฝ่ายรุกต้องมีรูปร่าง
แข็งแรงกว่าฝ่ายรับ
- นักแสดงน้าหน้าตาหล่อ
เหลา
- ฉากโชว์รูปร่าง
พ.ศ. 2560/ทางฟรีทีวี
2MoonsThe Series:
เดือนเกี้ยวเดือนเดอะซีรีส์

ช่อง ONE31

- ฉากจูบ ฉากนัวเนีย
- ผู้หญิงถูกวางบทเป็นตัว
ร้าย
- เล่าเรื่องราวผ่านชีวิตใน

รุกกับเพื่อนลูกชาย ซึ่ง
เป็นผู้ชายเช่นกัน
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รั้วมหาวิทยาลัย
- การเน้นย้าเรื่อง
beauty privilege
- ต่างฝ่ายต่างแอบแอบ
ชอบกันมาก่อน
- ฉากข่มขืนที่สุดท้ายมา
รักกัน
- มีกลุ่มสาววายตามกรี๊ด
เพื่อจิ้นคู่หลักในซีรีส์
ฝ่ายรุกต้องมีรูปร่าง
แข็งแรงกว่าฝ่ายรับ
- นักแสดงน้าหน้าตาหล่อ
เหลา
- ฉากโชว์รูปร่าง
- ฉากจูบ ฉากนัวเนีย
Together with me: อก
หักมารักกับผม ซีซั่น1
และ2

พ.ศ. 2560 – 2561/ฟรี
ทีวี ช่อง TV Thunder

- ผู้หญิงถูกวางบทเป็นตัว
ร้าย
- เล่าเรื่องราวผ่านชีวิตใน
รั้วมหาวิทยาลัย
- ฝ่ายรุกแอบชอบฝ่าย
รับมาก่อน
- ฉวยโอกาสตอนที่ฝ่าย
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รับเมาข่มชืนอีกฝ่าย
- มีกลุ่มสาววายตามคอย
ช่วยเรื่องความสัมพันธ์
- นักแสดงน้าหน้าตาหล่อ - เล่าเรื่องผ่านชีวิตวัย
เหลา

ท้างาน

- ฉากโชว์รูปร่าง

- มาจากเรื่องเล่าใน

- ฉากจูบ ฉากนัวเนีย
อย่างชัดเจน
- ผู้หญิงถูกวางบทเป็นตัว
What the duck the
series: รักแลนดิ้ง

พ.ศ. 2561/แอปพลิเคชัน
LINE TV

ร้ายทั้งที่ถูกผู้ชายแย่ง
แฟนไป
- ฝ่ายรุกแอบชอบฝ่ายรับ
ก่อน
- ตัวละครชายฝ่ายรุก
บอกว่าไม่ได้เป็นเกย์ แต่
ตัวเองชอบผู้ชาย
ฝ่ายรุกต้องมีรูปร่าง
แข็งแรงกว่าฝ่ายรับ
- ชีวิตในรร.มัธยมชาย

พ.ศ. 2561/แอปพลิเคชัน
อาตี๋ของผม

LINE TVและทางฟรีทีวี
ช่องจีเอ็มเอ็ม 25

ล้วน
- กลุ่มเพื่อนกะเทย
หน้าตาไม่ดี พยายามท้า
ให้เขาเป็นตัวตลก

เว็บไซต์ Pantip.com
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- กลุ่มเกย์นักแสดงน้า
หน้าตาหล่อเหลา
- ความสัมพันธ์เริ่มจาก
ทะเลาะสุดท้ายมารักกัน
- มีฉากจูบ ฉากนัวเนีย
- พ่อแม่ไม่ยอมรับที่ลูก
เป็นเกย์
- ผู้หญิงถูกวางบทบาทให้
เป็นตัวร้าย
- ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
- กลุ่มเกย์นักแสดงน้า
หน้าตาหล่อเหลา
- มีฉากจูบ ฉากนัวเนีย
ด้ายแดง "Until We
Meet Again the
Series"

พ.ศ. 2562/แอปพลิเคชัน - พ่อแม่ไม่ยอมรับที่ลูก
LINE TV
เป็นเกย์

- เรื่ อ งเหนื อ ธรรมชาติ
ตายไปแล้ ว กลั บ มาเกิ ด
ใหม่มารักกันอีกด้วยด้าย
แดง
- น้ า เสนอมุ ม มองของ
ค รอ บ ค รั ว ที่ มี ต่ อ เก ย์
เป ลี่ ยน เพ ราะ โล ก ที่
เปลี่ยนไป

ฝ่ายรุกต้องมีรูปร่าง
แข็งแรงกว่าฝ่ายรับ

- มีการเสียสละชีวิตเพื่อ
พิสูจน์ความรักของคนรัก
ร่วมเพศ คนในครอบครัว
จึงยอมรับ

สรุปตารางข้างต้นซีรีส์วายส่วนใหญ่นั้นเน้นชีวิตในรั้วโรเรียน หรือมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็นเพราะ
กลุ่มหลักที่ดูซีรีส์วายเป็นช่วงวัยมัธยมจนถึงระดับมหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองคนดูกลุ่มนี้จึงจะต้องจัดท้าซีรีส์ที่
ตรงกับวัยของพวกเขา เพื่อให้เข้าถึงเรื่องราวมากขึ้น บวกกับช่วงเวลามหาวิทยาลัยนั้น กล่าวได้ว่าเป็นช่วงเวลา
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แห่งความอิสระ ไม่มีกฏระเบียบที่โรงเรียน ไม่ถูกจ้าตามองจากครู สามารถแสดงถึงเพศของตนได้อย่างเปิดเผย
โดยมีเพื่อนคอยสนับสนุน เป็นรักวัยใส แต่เมื่อเข้าสู่วัยท้างานข้อจ้ากัดก็มีเยอะมากขึ้น เหมือนที่ซีรีส์ Gay ok
Bangkok ที่ได้สะท้อนให้เห็นว่าการที่คนรักเพศเดียวจะรักกัน หรือมาเจอกันได้นั้น มีข้อจ้ากัดมากมาย กว่า
ความรักจะลงตัวก็ยาก บางอาชีพการท้างานยังไม่เปิดรับเกย์ ซึ่งไม่เหมือนซีรีส์วาย ที่เนื้อหาส่วนใหญ่มีการพบ
เจอด้วยความบั งเอิญ หรือต่างฝ่ายต่างแอบรักกันมานาน สรุปคือ เรื่องราวความรักแบบง่ายๆ ไม่ซับซ้อน
อุปสรรคที่ต้องเผชิญ คือ การพิสูจน์ตนเองต่อครอบครัว สะท้อนให้เห็ นว่าผู้คนเลือกที่จะดูซีรีส์ที่ผ่อนคลาย
ตนเอง และได้จินตานาการถึงความสุขมากกว่าการดูซีรีส์วายแล้วต้องมานั่งร้องไห้
ตารางข้างต้นสะท้อนให้เห็นนว่าซีรีส์วายนั้นก้าลังกลายเป็นอุตสาหกรรมหลักของธุรกิจสื่อบันเทิงโดย
การหยิบยืมอัตลักษณ์ของกลุ่มคน LGBTQ+ มาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่มีรสนิยม
เฉพาะทางโดยไม่ได้สนใจว่าการน้าอัตลักษณ์ของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเข้ามานั้นอาจเป็นเรื่องที่ท้า
ให้เกิดการปะทะกันก็ได้ แต่ก็ต้องยอมรับว่าธุรกิจสื่อบันเทิงด้านวายนั้นส้าคัญแค่ไหน
4. อุตสำหกรรมซีรีส์วำย
เมื่ออุตสาหกรรมซีรีส์วายกลายเป็นจักรวาลยิ่งใหญ่ในสื่อบันเทิง ถ้าย้อนกลับไปสิบปีที่แล้วคงไม่มีใคร
คาดคิดว่าซีรีส์ว ายจะดังด้ว ยกลุ่ มคนดูก้อนมหึ มาจากทั่ วเอเชียสิบปี ที่แล้ วก็ไม่มีใครรู้เลยว่าวันหนึ่งไทยจะ
กลายเป็นศูนย์กลางผลิตและส่งออกซีรีส์ วายที่มีนักแสดงชายสองคนรับบทน้าและจ้านวนผลิตซีรีส์วายต่อปีก็
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่มีหยุดหย่อนแรกเริ่มบริษัทใหญ่ไม่ได้มีความสนใจในตัวผู้บริโภคกลุ่มย่อย และไม่มีศักยภาพ
มากพอในการตอบสนองกลุ่มผู้ บ ริโภคที่ มีรสนิยมเฉพาะ บริษั ทขนาดกลาง-เล็ กจึงเริ่มเข้ามามีบทบาทกับ
ผู้บริโภคมากขึ้น โดยเฉพาะกับกลุ่มผู้บริโภควัฒนธรรมวาย บริษัทเล็กอย่างส้านักพิมพ์มองเห็นการเติบโตของ
วัฒ นธรรมวายเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลา 5 ปีให้หลัง จึงมาขอติดต่อเพื่อซื้อลิขสิทธิ์นิยายวายไปผลิต และจัด
จ้าหน่ายในรูปแบบเล่มภายใต้บริษัทของตนเองดังที่เคยกล่าวไว้ก่อนหน้า และเมื่อวางขายแล้ว นิยายที่เคยลงไว้
ในอินเตอร์เน็ตจะต้องถูกลบออก เพราะถือว่านิยายวายเป็นลิขสิทธิ์ของทางส้านักพิมพ์ และนักเขียนเท่านั้น
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายระหว่างผู้ผลิต และผู้บริโภค จากการขายนิยายวายในประเทศไทยผ่านตั วบริษัท
ท้าให้อุตสาหกรรมวายขยายใหญ่มากขึ้น จนบริษัทที่ท้าเกี่ยวกับด้านสื่อภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์สนใจที่
จะซื้อลิขสิทธิ์นิยายวายไปต่อยอดท้าซีรีส์วายขึ้น จึงได้ร่วมมือกับผู้บริโภคเพื่อผลิตซีรีส์วายให้ตรงตามความ
ต้องการของพวกเขา เมื่อผลิตซีรีส์วายขึ้นก็ได้กระแสตอบรับที่ดีอย่างล้นหลาม เพราะ สื่อภาพยนตร์ หรือละคร
โทรทัศน์ถือเป็นสิ่งที่จับต้อง และท้าความเข้าใจได้ง่าย อุตสาหกรรมวัฒนธรรมวายจึงได้ขยายเพิ่มขึ้น จากที่
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กล่าวมาข้างต้น เราเรียกกระบวนการนี้ว่า การผลิตทางวัฒนธรรม อันน้าไปสู่วัฒนธรรมปวงประชา (Popular
Culture)
ซีรีส์วายมาเป็นอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงหลักในบ้านเราที่เริ่มต้นอย่างเงียบๆเมื่อราวสิบปีก่อนค้าว่าวาย
ก็ไม่ได้ตีความไกลออกไปสุดท้ายก็คือซีรีส์ที่มุ่งน้าเสนอความสัมพันธ์เชิงอีโรติกหรือโรแมนติกระหว่างชายกับ
ชายแต่มาอยู่ในรูปแบบการถ่ายท้าภาพเคลื่อนไหวแทนนิยายวาย บริษัท LINE Thailand จัดกลุ่มผู้ชมซีรีส์วาย
ให้เป็นกลุ่มผู้บริโภคแบบ‘New Human’ ที่สังคมธุรกิจและการตลาดจะมองข้ามไม่ได้อีกต่อไปNew Human
มี ค้าจ้ ากั ด ความคื อ ผู้ บ ริ โภคมี พ ฤติ ก รรมใหม่ ๆ หรือ รสนิ ย มเฉพาะ และจ้านวนก็ เพิ่ ม ขึ้ น อย่ างต่ อเนื่ อ งจน
กลายเป็นวัฒนธรรมใหม่ไม่ใช่แค่ในไทยเท่านั้นแต่อุตสาหกรรมซีรีส์ชายรักชายสามารถตีตลาดเอเชียโดยเฉพาะ
ชาวจี นจนกลายเป็ น Y-Economy ได้ด้วยการใช้นักแสดงเป็นกลไกน้าไปสู่ การสร้างRoyalty ของแบรนด์ที่
เกี่ยวข้อง เช่น เพราะเราคู่กันเดอะซีรีส์ที่ท้าให้โลก Twitter เดือดเป็นไฟก็เป็นหนึ่งในซีรีส์วายที่ได้รับความ
สนใจอย่างมากในปี พ.ศ.2563 ซึ่งความนิยมเหล่านี้ส่งผลให้วงการซีรีส์ไทยมีความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านการ
สร้างบทบาทรวมไปถึงการปลุกกระแสความนิยมของซีรีส์ผ่านนักแสดงในซีรีส์วายท้าให้เกิดปริมาณการผลิต
ที่มากขึ้นรวมไปถึงกิจ กรรมต่าง ๆ สามารถสร้างการเคลื่อนไหวทางการตลาดได้อย่างมหาศาลรวมถึงการ
รวมตัวของเหล่าแฟนคลับ

ภาพที่ 4: Data จากLINE TV ที่เห็นได้ว่า‘ซีรีส์วาย’มีการเติบโตขึ้นถึง5 เท่า
ที่มา: https://adaddictth.com/knowledge/series-y-analysis
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การรวมตัวของแฟนคลับซีรีส์วาย ซึ่งมีคุณลักษณะพิเศษ คือ มีกลุ่มคนดูที่เป็นแฟนคลับ (Advocate)
และบางคนอยู่ในระดับสาวก (Evangelist) ได้แก่ Product Movement : การปรากฏตัวของสินค้าในฉากหรือ
มีการหยิบจับวิธีนี้สร้างการรับรู้ต่อตัวสินค้าได้ค่อนข้างดี Special Scene : แยกออกมาเป็นฉากสั้นๆ ขายของ
ท้ายเรื่องเป็ น วิธีที่ค่อนข้างได้ผ ลดีที่แฟนคลั บชอบเป็นพิ เศษ เพราะ ได้ดูฉากเซอร์วิส และเส้ นเรื่องที่แยก
ออกมาจากเรื่ อ งหลั ก ซี รี ส์ ว ายหลายเรื่ อ งมั ก จะน้ า ตั ว นั ก แสดงไปผู ก อยู่ กั บ ตั ว สิ น ค้ า บางชนิ ด เช่ น
โทรศัพท์มือถือยี่ห้อ OPPO Reno5 Series 5G ที่ได้นักแสดง ซีรีส์วายบิวกิ้น -พีพีจากเรื่อง แปลรักฉันด้วยใจ
เธอมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ จากเหตุการณ์นี้ท้าให้มียอดสั่งจองมือถือยี่ห้อ Oppo เป็นจ้านวนมาก เพราะฉะนั้นการ
เอาแบรนด์หรือสินค้าเข้าไปผูกอยู่กับเรื่องหรือนักแสดงย่อมมีโอกาสที่แฟนคลับ และสาวกจะมาเป็น “แฟนแบ
รนด์” ด้วยเช่นกันสิ่งที่ตามมา คือ แบรนด์นั้นๆ จะได้ฐานลูกค้าที่มี Brand Loyalty สูง และถ้าสร้าง Brand
Engagement13 ที่ดีกับ ผู้บ ริโภคกลุ่ มสาววายจะไม่ใช่แค่ Loyalty เท่านั้นหากแต่จะท้าให้เกิด Brand Love
นอกจากการผูกตัวนักแสดงกับ สินค้าแล้ว การจัดกิจกรรมพบปะกันระหว่างแฟนคลับกับนักแสดงก็เป็นสิ่ง
ส้าคัญ เราเรียกว่า แฟนมีตติ้ง (Fan Meeting)
งานแฟนมีตติ้ง (Fan Meeting) หรือมีตแอนด์กรี๊ดศิล ปินมีจุดเริ่มต้นมาจากประเทศเกาหลี งานมี
ความคล้ ายกับ งานคอนเสิ ร์ตมีเปิ ดขายบั ตรหรืองานไหนที่จัดโดยสปอนเซอร์ก็ให้ ซื้อผลิ ตภัณ ฑ์นั้นๆตามที่
ก้าหนดเพียงแต่ว่าจะใช้เวลาน้อยกว่าคอนเสิร์ตร้องเพลงประมาณ 2-6 เพลงมีพิธีกรสัมภาษณ์พูดคุยกับศิลปิน
บนเวทีมีจับฉลากลุ้นเป็นผู้โชคดีได้ขึ้นไปร่วมเล่นเกมบนเวทีได้สั มพันธ์กับศิลปินตัวเป็นๆ งานแฟนมีตติ้งนี่เรียก
ได้ว่าแฟนคลับจะได้สนุกกับตัวจริงๆของศิลปิน บางทีอาจจะได้เห็นอีกมุมที่ไม่ได้เห็นกันง่าย ๆตามคอนเสิร์ต
หรือโมเมนต์คู่จิ้น (มารู้จัก ‘งานแฟนมีตติ้ง’ งานที่แฟนเกาหลีตัวจริงไม่ควรพลาด, 2557: ออนไลน์)
งานแฟนมี ต ติ้ งเข้ ามาในประเทศไทยตั้ งแต่ ช่ ว งปี พ.ศ. 2552 แต่ ส่ ว นใหญ่ จะเป็ น งานของศิ ล ปิ น
นักร้องที่มาจากประเทศเกาหลี นักการตลาดส่วนใหญ่มองเห็นวัฒนธรรมการจัดแฟนมีตติ้ง จึงได้น้าวัฒนธรรม
การรวมตัวของกลุ่มแฟนคลับมาประยุกต์ใช้กับการจัดงานแฟนมีตติ้งของซีรีส์วาย โดยให้นักแสดงพบกับแฟน
คลับ แทนที่จะเป็นนักร้อง อดอล โดยกิจกรรมมีการร้องเพลงร่วมกันระหว่างนักแสดงในซีรีส์ จัดฉลากชิงโชค
เล่นเกมร่วมกับแฟนคลับ หรือการจัดกิจกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ผูกกับนักแสดงซีรีส์เพื่อลุ้นโชคหรือมี
ยอดซื้อสูงสุดเพื่อที่จะได้มาใกล้ชิดกับนักแสดง เช่น รับประทานอาหาร ถ่ายรูปร่วมกัน การพูดคุยกับแฟนคลับ
โดยอาจมีโมเมนต์ระหว่างคู่จิ้นให้แฟนคลับได้ฟินกันไป และเก็บภาพบรรยากาศไว้ได้ ยกตัวอย่าง งานแฟน
มีตติ้งซีรีส์วายจากเรื่อง SOTUS the series พี่ว๊ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
กลุ่มเป้าหมายมีปฏิสัมพันธ์กบั ตัวแบรนด์ในรู ปแบบต่างๆ ซึ่งปฏิสัมพันธ์ที่วา่ นี้ไม่ใช่แค่การมาซื้ อสิ นค้าหรื อใช้บริ การ

13
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ภาพที่ 5: ภาพบรรยากาศงาน MEET/GREET/EAT ว้าก
ที่มา: https://www.sanook.com/movie/65541/

ภาพที่ 6: ภาพบรรยากาศงาน MEET/GREET/EAT ว้าก
ที่มา: https://www.sanook.com/movie/65541/
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พฤติกรรมผู้บริโภคซีรีส์วายมีความน่าสนใจในหลายแง่แต่หลักๆแบ่งกลุ่มผู้ชมออกเป็น 3กลุ่มด้วยกัน
คือ
 New Adopter ผู้ชมหน้าใหม่ดูแค่เรื่องดังหรือเรื่องเดียวและอาจจะไม่ได้สนใจที่จะเสาะหา
มาดูเพิ่มเติมนัก
 Core Watcher ผู้ชมติดจอดูหลายเรื่องและรอรับชมเรื่องใหม่ๆพร้อมกับชักชวนเพื่อนมาดู
ด้วยกัน
 Fandom ผู้ชมระดับแม่ยกซึ่งกลุ่มนี้คือผู้ชมที่น่าสนใจเพราะมีความทุ่มเทให้นักแสดงสูงพวก
เขาดูซีรีส์ผ่านทั้งมือถือและทีวีเพื่อดันยอดเข้าชมให้กับนักแสดงที่ชื่นชอบช่วยทวีตให้ซีรีส์ติด
เทรนดิ้งเพื่อช่วยให้นักแสดงของตนมีชื่อเสียงหรือเป็นที่สนใจของแบรนด์และผู้จัดมากขึ้น
กลุ่มนี้จะไปงานอีเวนต์และซื้อสินค้าที่นักแสดงเป็นพรีเซนเตอร์ไม่มีพลาด
การที่จะท้าให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมนี้ ขึ้น ความสนิทสนมของนักแสดงน้าการจับคู่นักแสดงน้าของ
เรื่องมีส่วนส้าคัญมากๆว่าจะท้าให้ซีรีส์นั้นประสบความส้าเร็จหรือไม่และความสนิทสนมของพวกเขาส้าคัญกว่า
ฝีมือการแสดงของพวกเขาเสียอีก โครงเรื่องจะต้องสนุกและน่าสนใจที่จะท้าให้ คนดูตัดสินใจจะรับชมตอน
ถัดๆไปตัวอย่างซีรีส์วาย (Teaser) ที่น่าสนใจสามารถช่วยท้าให้ผู้ชมเลือกรับชมได้มากขึ้นการท้า ตัวอย่างที่
ถูกต้องส้าหรับซีรีส์วายคือการใส่ฉากไคลแม็กซ์ที่ท้าให้คนดูจิ้นต่อและอยากรู้เรื่องมากขึ้น
แฟนซีรีส์วายหลายคนมีจุดเริ่มต้นมาจากการเป็นแฟนคลับนิยายวายบนโลกโซเชียลพวกเขารักเนื้อหา
บนหน้ากระดาษมากๆท้าให้พวกเขาจะดูและจับผิดหากผู้ผลิตน้านิยายมาท้าให้ผิดจากเส้นเรื่องตัวหนังสือมาก
เกินไปเทรนด์โซเชียลมีเดียหรือคลิปรีแอคชั่นตัวช่วยที่ท้าให้ผู้ชมค้นพบซีรีส์ใหม่ๆและช่วยกระจายข่าวการ
มาถึงของซีรีส์วายบนโลกโซเชียลได้อย่างดี
ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นล้วนเป็ นวิธีการทางการตลาดที่จะท้าให้อุตสาหกรรมวายเติบโตขึ้นอย่างก้าว
กระโดด แต่ก็อย่างที่เคยกล่าวไว้ตั้งแต่ต้นว่า ตอนนี้สิ่งที่อุตสาหกรรมวายก้าลังเผชิญปัญหาอย่างหนักคือ กลุ่ม
LGBTQ+ ซึ่งเป็นเจ้าของอัตลักษณ์ที่ซีรีส์วายหยิบเอาอัตลักษณ์ของพวกเขามาขายก้าลังต่อต้านซีรีส์วายว่า สิ่ง
เหล่านี้ไม่ใช่ความจริงของพวกทั้งหมด ตัวพวกเขาไม่ได้มีลักษณะหรืออะไรที่ตายตัวอย่างที่ซีรีส์วายกล่าว แต่
พวกเขามีความลื่นไหลที่สามารถเปลี่ยนไปได้ตลอด และมีความหลากหลายมากกว่าค้าว่า ‘Gay’ เพราะพวก
เขายังมีค้าว่า ‘Lesbian’, ‘Bisexual’, ‘Trangender’ และ ‘Queer’ ซึ่งปรากฏการณ์ข้างต้นนี้ เป็นเรื่องที่จะ
ศึกษาในล้าดับถัดไป (Narisara Suepaisal, 2563: ออนไลน์)
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บทที่ 4
ฉันหรือเขำในซีรีส์วำย ประเด็นทำงเพศวิถีในซีรีส์วำยที่ขัดกับกลุม่ ควำมหลำกหลำยทำงเพศ
จากกระแสที่โด่งดัง และประเด็นที่กล่าวในข้างต้น ท้าให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ซีรีส์วายจากกลุ่ม
LGBTQ+ ขึ้นมา โดยบทนี้ได้มุ่งเน้นประเด็นของกลุ่มความหลากหลายทางเพศที่มีต่อซีรีส์วาย และตัวอย่างการ
ต่อรองความหมายในซีรีส์วายผ่านโลกออนไลน์ในประเด็นส้าคัญ2ประเด็น คือ1.อัตลักษณ์ทางเพศวิถีที่ปรากฏ
ว่าคล้ายกันในซีรีส์วายหลายๆ เรื่อง เช่น เพศสรีระ จินตนาการทางเพศที่ออกมาเป็นภาพแทนทางเพศวิถีของ
กลุ่ม LGBTQ+และ 2.การบริโภคซีรีส์วายของกลุ่ม LGBTQ+ และสาววายเพื่อตอบค้าถามขอการศึกษานี้ โดย
ผู้ศึกษาได้เรียบเรียงเนื้อหาในข้างต้นเป็น 3 ข้อ ได้แก่
1. จุดเริ่มต้นฉันหรือเขาในซีรีส์วาย ภาพตัวแทนทางเพศ และเพศวิถีในอุตสาหกรรมซีรีส์วาย
2. ความหมายต่อเรื่องราวซีรีส์วาย และตัวละครในซีรีส์วาย: อาจเป็นฉันหรือไม่ใช่ฉัน
3. การต่อรองความหมายของซีรีส์วาย
จากประเด็นข้างต้นนี้จะท้าให้ผู้ศึกษาเกิดความเข้าใจความเป็นฉันหรือเขาในซี่รี่ส์วายที่สัมพันธ์กับอัตลักาณ์การ
สร้างภาพตัวแทนทางเพศวิถีของกลุ่มLGBTQ+ ในกระแสของุตสาหกรรมวัฒนธรรม
1. จุดเริ่มต้นฉันหรือเขำในซีรีส์วำย ภำพตัวแทนทำงเพศ และเพศวิถีในอุตสำหกรรมซีรีส์วำย
สื่ อที่เกี่ย วกับ ความรั กอีโรติคของชายกั บชายที่ มีต้น ก้าเนิ ดมาจากญี่ ปุ่ น เข้ามาสู่ ในภูมิภ าคเอเชี ย
ตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้านเรา และเกิดเป็นกระแสความนิยมที่มากขึ้นเรื่อย ๆ และในหลายๆ
ครั้งก็ดังกว่าละครกระแสหลัก ในฐานะที่ เป็นสื่อทางเลือกเฉพาะให้กับกลุ่มที่ชื่นชอบเนื้อหาเรื่องราวแบบนี้
โดยเฉพาะในกลุ่มผู้หญิงรักต่างเพศ ที่ Boys love ท้าหน้าที่เปรียบเสมือนเป็นพื้นที่ส้าหรับการปลดปล่อย
ผู้หญิงออกจากกรบหรือกฏเกณฑ์บางอย่าง ซึ่งการด้าเนินเรื่องแบบของญี่ปุ่นนั้นก็อิงกับความเป็นบรรทัดฐาน
รักต่างเพศของสังคมญี่ปุ่นเช่นกัน ซึ่งตัวละครทั้งรุกและรับนั้น ก็อิงมาจากสื่อชายหญิงที่มีมาก่อนในญี่ปุ่นอยู่
แล้วทั้งสิ้น แต่ด้วยการที่จะน้ามาเผยแพร่ในภูมิภาคอื่นอย่างประเทศไทยนั้น ถ้าจะให้อิงแบบญี่ปุ่น และน้ามา
เผยแพร่เลยก็คงไม่เข้ากับพฤติกรรมการดูละครของคนไทยที่ชอบการด้าเนินเรื่องราวแบบเข้าใจได้ง่าย เพราะ
ด้วยบริบททางวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศนั้นไม่เหมือนกัน
ดังนั้นเพื่อให้ซีรีส์วายเข้าถึงสังคมไทยได้ การดัดแปลงให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือที่เราเรียกกันว่า
glocalisation โดยใส่วัฒนธรมมความเป็นท้องถิ่นนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อ ความเป็นอยู่ ศาสนา ความเป็น
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ชาตินิยม รวมถึงวัฒนธรรมเรื่องเพศ เพื่อที่ให้ผู้ชมนั้นเข้าใจถึงเนื้อหามากขึ้น ส้าหรับสื่อวายที่แพร่หลายอยู่ใน
ไทยนั้น โดยเฉพาะสิ่งที่เราเรียกกันว่า ซีรีส์วาย ที่ก้าลังแพร่หลายก็อิงโครงเรื่อง การด้าเนินเรื่อง ภาพลักษณ์
ตัวละคร การพัฒนาบทบาทตัวละคร รวมถึงคุณลักษณะทางจิตวิทยาของตัวละครล้วนอิงมาจาก ละคร ชาย
หญิงของไทยที่มีมาก่อนอยู่แล้วทั้งสิ้น เช่นความทุกข์จากการโดนแกล้งการท้าร้ายร่างกาย การแอบชอบ หรือ
การที่คนรักไปมีคนอื่น และค่อยใส่ เรื่องที่เกี่ยวกั บ อุปสรรคที่กลุ่ มความหลากหลายทางเพศต้องพบเจอใน
สั งคมไทย เช่ น การสั บ สนในตั ว เองครอบครัวไม่ ยอมรับ และจุดจบของตัว ละครเป็ น ต้ น รวมถึ งการสร้าง
คาแรคเตอร์หรือลักษณะบางอย่างให้กับตัวละคร เช่น การเป็นเกย์รุกที่ดี ที่ผู้คนชื่นชอบจะต้องมีความเป็นชาย
ที่เปล่งประกายมากกว่าผู้ชายคนอื่น มีความสุขุม นิ่งเงียบแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องโรแมนติกกับนายเอกของตน
เพียงคนเดียว ส่วนนายเอกจะมีความเป็นชายที่อ่อนแอกว่าเพื่อให้ความชัดเจนว่า ใครเป็นรุกใครเป็นรับ มีนิสัย
ซื่อบื้ อ ตามคนไม่ค่อยทั น มีจ ริตของความน่ ารัก อ่อนหวานแบบผู้ ห ญิ ง อย่างซีรีส์ วายเรื่อง 2MoonsThe
Series: เดือนเกี้ยวเดือน เดอะซีรีส์ เป็นเรื่องราวของ “วาโย” นิสิตน้องใหม่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่ง
หนึ่ง โยตัดสินใจสอบเข้าหาวิทยาลัยแห่งนี้ด้วยเหตุผลเดียวจริง ๆ คือ โยแอบชอบ “พี่ป่า” รุ่นพี่โรงเรียนเก่า
สมัยมัธยมแม้กระนั้นโรงเรียนที่โยและป่าจบมานั้นเป็น “โรงเรียนชายล้วน”โยปลื้มป่าตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมป่า
ในตอนนั้ น เป็ น เด็กชายหนุ่ มหน้ าตาดีมีเสน่ ห์ ขวัญ ใจทั้งสาวแท้ส าวเทียมแต่โยก็ไม่กล้ าแสดงออกได้แต่เฝ้ า
ติดตามแอบมองจนป่าเรียนจบมัธยมหลังเรียนจบป่าลากเพื่อนสนิทคือ “คิท”และ “บีม”ไปสอบเข้าคณะแพทย์
ด้วยกันทั้งหมดและแปลงเป็น “แก๊งหมอเถื่อน”ของมหาวิทยาลัยความหล่อระดับนายแบบของป่าท้าให้ป่าเป็น
เดือนคณะและเดือนมหาวิทยาลัยในที่สุด
วาโยในสมั ย มั ธ ยมเป็ น เพี ย งเด็ ก เรี ย นหน้ าตาธรรมดาเด๋ อๆใส่ แว่ น เก้ ๆ กังๆโยสั ญ ญากับ ตัว เองว่ า
จ้าเป็นต้องไปเรียนที่เดียวกับป่าให้ได้และต้องปรับปรุงพัฒนาตัวเองให้ดูดีที่สุดเพื่อให้ให้ป่าประทับใจวาโยจ้าป่า
ได้ทันที่ตอนที่เจอกันอีกครั้ง แต่ป่าเหมือนจะจ้าวาโยไม่ได้ในความคิดวาโยอาจเป็นเพราะ เขาไม่เคยอยู่ในความ
สนใจของป่าเลยทั้งคู่แปลงเป็นคู่กัดตั้งแต่วันแรกที่เจอเพราะป่าหมั่นไส้ในพฤติกรรมลูกคุณหนูของวาโยแต่เมื่อ
ป่าได้เห็นพฤติกรรมที่ใจดี และน่ารักของวาโยก็เริ่มชอบมากขึ้น แต่ก็มีอุปสรรคมาขวางมากมาย โดยเฉพาะ
“พริ้ง”ดาวมหาวิทยาลัยที่ต้องผิดหวังจากป่าและ“ปาร์ค”เพื่อนของวาโยที่มาแอบชอบเขาและเมื่อพริ้งกับปาร์
ครวมมือกันขัดขวางความรักของป่ากับโย แต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็สามารถฝ่าฟันอุปสรรคมาได้
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ภาพที่ 7: นักแสดงจาก 2Moon the series วาโย (ซ้าย) หมอป่า (ขวา)
ที่มา: https://www.sanook.com/movie/67557/
นอกจากนี้ก็มีเรื่อง บังเอิญรักเดอะซีรีส์ Love by chance The seriesตัวละครพีช เกย์รับของเรื่อง
เป็นหนุ่มหล่อมาดคุณชาย แฟนของพีทมาหลอกให้รัก และขู่กรรโชกเงิน เพื่อแลกกับการปิดปากไม่บอกแม่ของ
พีทว่าลูกชายนั้นชอบไม้ป่าเดียวกัน และบอกว่าไม่มีใครรักเขาจริง แต่สุดท้ายแล้วคนที่เข้ามาช่วยเหลือพีช และ
เติมเต็มหัวใจให้พีชได้ คือ เอ้ พระเอกหนุ่ม หล่อจากคณะวิศวกรรมแม้ในซีรีส์เรื่องราวจะจบแบบแฮปปี้ก็ตาม
แต่ตามนิยายแล้ว เอ้กับพีชต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายด้วยกันจากปัญหาครอบครัวของพีช ที่ไม่ยอมรับลูกชาย
เป็นเกย์ แล้วสั่งให้เลิกกันซะ แต่ในท้ายสุดของนิยายพวกเขาก็ได้รับการยอมรับ และรักกันอย่างมีความสุข

ภาพที่ 8: นักแสดงจาก บังเอิญรัก พีช (ซ้าย) เอ้ (ขวา)
ที่มา: https://drama.fandom.com/es/wiki/Love_By_Chance?file=Love_by_Chance-4.jpg
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จากตัวอย่างทั้งสองเรื่อง ทั้ง 2คู่มีจุดลักษณะของการเป็นเกย์ในกรอบที่ถูกสร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็น เพศ
สรีระ ลักษณะท่าทาง นิสัย หรือแม้กระทั่งวิธีของตัวละครที่กล่าวมานั้นย่อมมีจุดร่วมกันคือ การท้าให้เห็นถึง
ความเป็นผู้กระท้า และผู้ถูกกระท้า ซึ่งไม่ต่างจากละครชายหญิงในกระแสหลัก และมีการคัดนักแสดงผ่านอุดม
คติในเรื่องความงาม ความเป็ น ชายอัน มากล้ น และความเป็นชายที่ มีจริตของความเป็นหญิ งแฝงอยู่ ดังที่
ยกตัวอย่างไป ถ้าเรามองการแพร่กระจายของซีรีส์วายที่มีมากขึ้นเรื่อย ๆ เหมือนกับว่าประเทศไทยมีความเปิด
กว้างในเรื่องกลุ่มความหลากหลายทางเพศ ที่สามารถให้อ้านาจคนกลุ่มนี้ได้มีตัวตนในที่สาธารณะ ซึ่งตรงนี้มัน
ท้าให้กลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเห็นว่าตัวเองได้รับสิทธิเท่าเทียมกับกลุ่มรักต่างเพศ อย่างไรก็ตามกลุ่ม
LGBTQ+ กลับบอกว่าซีรีส์เหล่านี้ก้าลังกดทับคนกลุ่ม ความหลากหลายทางเพศอยู่ ด้วยการสร้างบรรทัดฐาน
ให้กับคนกลุ่มที่รักเพศเดียวกัน โดยการสร้างความเป็นเกย์ที่จะถูกยอมรับในสังคม
จากข้างต้นส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์การตั้งค้าถามจากกลุ่ม LGBTQ+ โดย การแลกเปลี่ยนความคิด
ในพื้นที่โลกออนไลน์ผ่านช่องทางแอพลิเคชั่นทวิตเตอร์ โดยพวกเขาได้ดึงประเด็นลักษณะที่เหมือนกันของซีรีส์
วายหลายๆเรื่องได้ออกมา 4 ประเด็นหลักดังนี้
1.1 เพศสรีระ และการให้ความส้าคัญกับอารมณ์ตามเพศก้าเนิด เพศสรีระธรรมชาติ
ซีรีส์วายได้เสนอภาพแทนทางเพศวิถีที่ตายตัวผ่านเพศสรีระ ไม่มีความลื่นไหล คนเป็นฝ่ายรับต้องตัว
เล็ก คนเป็นฝ่ายรุกจะต้องตัวใหญ่ หรือก็คือสรีระที่เล็กเปรียบเสมือนตัวแทนของเพศหญิง เหมือนที่ในนิยาย
วายอันเป็นต้นฉบับบทประพันธ์ของซีรีส์วายชอบบรรยายไว้ว่า ‘เอวบางเหมือนผู้หญิง’ซึ่งประเด็นนี้ท้าให้ผู้คน
เกิดภาพจ้าว่าผู้ชายตัวเล็กต้องเป็ นฝ่ายรับ เท่านั้น ทั้งที่เรื่องนี้เป็นรสนิยมส่วนบุคคลและซีรีส์ วายมีการวาง
บทบาทชัดเจนให้ฝ่ายรับอยู่ในห้วงอารมณ์ของความเป็นผู้หญิง ในร่างชายเสียมากกว่าการเป็นตัวละครจริงๆใน
ขณะที่ฝ่ายรุกนั้นดันมีความแข็งแกร่งสมชายเหมือนผู้ชายทั่วไปในสังคมซึ่งมันเหมือนการออกแบบตัวละครของ
นักเขียนวายที่เป็นผู้หญิงจะพยายามยัดเยียดให้ตัวละครที่จะถูกรักโดยชายแกร่งคนนั้นเป็นอะไรที่ล้นเกินความ
จริงดราม่าเกินจริงมีจริตตรรกะและแนวคิดที่จะชายก็ไม่ใช่หญิงก็ไม่เชิง แม้ว่าซีรีย์วายจะน้าเสนอความรักของ
คนที่รักเพศเดียวกันโดยเฉพาะชายกับชายโดยพยายามขับเน้นความรักของชายชายด้วยการน้าเสนอความรัก
ของคนกลุ่มนี้ให้เป็นประเด็นหลักของเรื่องเพื่อให้ผู้ชมเห็นว่าคนกลุ่มนี้ก็มีความรักที่ส วยงามเช่นกันโดยให้ตัว
ละครในเรื่องเป็น ภาพแทนหรือ representation ของชายรักชายในสังคมอย่างไรก็ตามถ้าเราพิจารณาให้ ดี
สุดท้ายแล้วความรักของคนกลุ่มนี้ก็ตกอยู่ในความคิดของความคิดคู่ตรงข้ามของชายหญิงที่ซีรีส์วายไปอิงมา
จากละครกระแสหลักมาอีกทีแม้ซีรีส์วายจะพยายามที่จะออกจากกรอบรักต่างเพศโดยใช้ปัจจัยทางสังคม เช่น
การเลือกเสนอเรื่องราวของรั้วมหาลัยโดยเฉพาะคณะวิศวะที่จะสามารถแสดงภาพแทนของสังคมผู้ชายเป็นต้น
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แต่สุดท้ายตัวละครพระเอก และนายเอกก็ไม่หลุดออกจากกรอบความคิดคู่ตรงข้ามชายหญิงอยู่ดีในด้านนิสัยใจ
คอโดยตัวพระเอกมักจะแสดงออกในการเป็นผู้น้าในความสัมพันธ์ เป็นผู้กระท้า ในขณะที่ตัวละครที่เป็นนาย
เอกนั้นหลาย ๆ ครั้งก็เป็นคนเจ้าอารมณ์ อ่อนไหว บางครั้งก็ไม่มีเหตุผล เป็นผู้ถูกกระท้า อย่างซีรีส์วายเรื่อง
EN of Love รักวุ่นๆของหนุ่มวิศวะ น้าเสนอเรื่องราวความรักของชายหนุ่มวัยรุ่น ขณะวิศวกรรม คณะแพทย์
และเด็กรุ่นวัยมัธยม แม้จะน้าเอาสภาพทางสังคมมาน้าเสนอ แต่ว่าก็ยังสามารถรับรู้ผ่านการดูภาพแทนได้ว่า
ใครเป็นรุกหรือใครเป็นรับจากภาพแทนรูปร่าง และลักษณะนิสัยเป็นต้น
“จริงอยู่ มี ซีรี ส์ วายหลายเรื่ อง เช่น TharnType เกลี ยดนั กมาเป็ นที่ รัก กันซะดี ๆ หรือ Sotus the
serie พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง ที่พยายามนาเสนอภาพให้ตัวละครนายเอกเป็นผู้ที่มีเหตุผล หรือเป็นคนที่
พยายามสยบตัวพระเอกได้ แต่สุดท้ายตัวละครที่เป็นพระเอกก็ย่อมมีการแสดงอานาจที่เหนือกว่าตัวนายเอก
และทาให้ ตัวนายเอกตกอยู่ภายใต้อานาจของพระเอกอยู่ดี ในฐานะที่พระเอกคือผู้กระทา และนายเอกคือ
ผู้ถูกกระทา อันเป็นความคิดคู่ตรงข้ามชายหญิงที่ซีรีส์วายไปอิงมาจากละครชายหญิงกระแสหลักที่เข้มข้นไป
ด้วยบรรทัดฐานรักต่างเพศที่สังคมเชิดชู ซึ่งการนาเสนอภาพแทนเหล่านี้ของความสัมพันธ์ชายรักชาย มันเป็น
การพยายามที่จะบังคับให้คนกลุ่มนี้ต้องเลือกให้ตัวเองอยู่ในกล่องเพศกล่องใดกล่องหนึ่งของสังคม ทั้ง ๆ ที่อัต
ลักษณ์ของชายรักชายในความเป็นจริงมันไม่ได้อยู่ในกล่องใดกล่องหนึ่งเสมอไป แต่ด้วยการนาเสนอภาพแทน
แบบนี้มันทาให้ผู้ชมซึมซับความคิดที่ว่าชายรักชายควรจะประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบเพศใดเพศหนึ่งให้
สอดคล้องกับความเป็นรุกรับของตัวเอง ซึ่งแนวคิดแบบนี้มันคือบรรทัดฐานของคนรักเพศเดียวในแง่ของการ
บังคับให้ชายรักชายอยู่ในกล่องเพศ และบังคับให้ชายรักชายเหล่านี้ประพฤตปฏิบัติให้เหมือนกับคนรักต่างเพศ
ที่เพศตรงกับเพศกาเนิด หรือ Cisgender” (ปรเมศวร์ ตั้งสถาพร, 2020: ออนไลน์)
1.2 ภาพตัวแทนที่บิดเบี้ยวและการไม่ยอมรับความหลากหลายทางเพศ
กลุ่มเกย์ในซีรีส์วายมักมีบทพูดที่เลี่ยงการใช้ค้าว่า ‘เราเป็นเกย์’ ไปเป็นอีกประโยคว่า ‘เราไม่ได้เป็น
เกย์ เราแค่ชอบเขาที่บังเอิญเป็นผู้ชายเท่านั้น’ และรวมถึงการไม่ยอมรับความเป็นเกย์ของตน และพูดจาดูถูก
คนอื่น เช่น Water Boyy The Series ที่พูดถึงเรื่องราวของ"อาโป" หนุ่มหน้าตาน่ารักสมาชิกใหม่ของชมรม
ว่ายน้้าที่มี "โค้ชธีร์" อดีตนักกีฬาว่ายน้้าทีมชาติเป็นฮีโร่ในดวงใจมาตลอดอาโปฝันว่าอยากจะเก่งให้ได้แบบที่
โค้ชธีร์แต่การมาที่ชมรมของอาโปในครั้งนี้ท้าให้เค้ารู้ว่าโค้ชธีร์ในชีวิตจริงมีบาดแผลบางอย่างในชีวิตซึ่งท้าให้
"หวาย" ลูกชายของเขาพยายามตีตัวออกห่างซึ่งอาโปเองคือรูมเมทคนใหม่ของหวายที่จะมาเปลี่ยนแปลงชีวิต
หวายไปตลอดกาลแม้หวายจะเข้าใจผิดว่าอาโปเป็นกิ๊กกับพ่อตัวเองเขาจึงท้าหน้าบึ้งตึงใส่อาโปตลอด พร้อมกับ
ใช้ค้าพูดค้าจาร้ายๆใส่อาโปแต่สุดท้ายความใจดี เอาใจใส่คนรอบข้างของอาโปก็เอาชนะใจหวายได้ส้าเร็จ ซีรีส์
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วายเรื่องนี้บอกเล่าถึงอาการสับสนตัวเอง และไม่ยอมรับตัวตนของหวาย เพราะ เขาเกลียดพ่อของตัวเองที่เป็น
เกย์ แล้วดัน มาคบกับเพื่อนตัวเอง แต่สุ ดท้ายหวายก็ชอบอาโปซึ่งเป็นผู้ ชายเหมือนกัน ในท้ายที่สุดหวายก็
ยอมรับว่าตัวเองชอบอาโป แต่ไม่ได้เป็นเกย์ เพียงแค่ชอบอาโปเท่านั้น ซึ่งจากตัวอย่างที่ยกมานั้น ท้าให้กลุ่ ม
LGBTQ+ เกิดการตั้งค้าถามว่า การยอมรับว่าตัวเองเป็นเกย์นั้ นเป็นเรื่องที่น่าล้าบากใจขนาดนั้นเลยเหรอและ
ประโยคก็มีความย้อนแย้งในตัวเอง ส่วนตัวพวกตนถ้าชอบผู้ชายก็บอกว่าเป็นเกย์ ไม่มานั่งพูดว่าชอบแค่คนนี้
เช่น ซีรีส์วายเรื่อง เพื่อน ‘รัก’ เด็กช่าง ที่ตัวละครมีบทพูดว่า ‘เราไม่ได้เป็นเกย์ เราแค่ชอบผู้ชาย’ และซีรีส์
เรื่ องอื่น ๆ อีก มากมาย ผู้ ใช้ ท วิตเตอร์ youngsterjj iได้แ สดงความคิ ดเห็ น เกี่ ยวกับ ประเด็น นี้ ในพื้ น ที่ โลก
ออนไลน์ กล่าวว่า
“รู้ไหมสิ่งที่แย่ที่สุด คือ ซีรีส์วายที่ผลิตออกมาไม่ได้สนับสนุน กลุ่ม LGBTQ+ เลย แถมยังนาเสนอเรา
ในรูป แบบที่ ไม่ถูก ต้อง อย่ างชายแท้ม ารัก กับเกย์ ยังเป็ นชายแท้ อยู่ คุณ พี่ คะ!! ชอบเพศเดียวกันก็คื อเป็ น
LGBTQ+ แล้วค่ะแต่สุดท้ายซีรีส์วายก็ยังผลิตภาพแทนแบบนี้ซ้าๆ และหากินในวงการบันเทิงได้ เพราะมีฐาน
แฟนคลับเป็นสาววายที่พร้อมจะติดตามตลอดเวลา สาววายนี่เหมือนคนในลัทธิอ่ะ พร้อมจะปิดหูปิดตา ไม่
สนใจทุกอย่างขอแค่ซีรีส์วายยังขายความเป็นเกย์ให้พวกเธอได้จินตนาการได้อยู่ก็พอ”
(youngsterjji, 2563: ออนไลน์
นอกจากผู้ใช้ทวิตเตอร์ท่านนี้ที่ออกมาพู ดเรื่องเพศวิถีในซีรีส์วายแล้วก็ยังมีผู้ใช้ทวิตเตอร์แอดเคาท์อื่น
อีกด้วย เช่น
“ซีรีส์วายมันก็คือซีรีส์เกย์ ผู้ชายจะ 2-3 หรือ 4 คนรักกัน ถ้าเพศเดียวกัน ก็คือ ‘เกย์’ เกย์ไม่ใช่คา
เหยียดแต่คนที่ได้ยินแล้วคิดว่า คาว่า ‘เกย์’ คือ ยี้ คือไม่ดีนี่แหละที่กาลังเหยียด เป็นไรมากไหมกับการเป็นสาว
วายแต่ไม่ยอมรับว่าเกย์มีจริง ‘ฉันไม่เกย์ ฉันแค่ชอบนายคนเดียว’ งี้เหรอคะ?”
(zornitsaxx, 2563: ออนไลน์)
“สาววายไม่ได้ส่งเสริมกลุ่ม LGBTQ+ หรือสร้างความเข้าใจใดใดเลย หนาซ้ายังเคลมความดีความชอบ
ว่านี่ไงนิยายวายขายดีมากขึ้น เท่ากับว่าสังคมค่อยๆ เปิดกว้างซึ่งการเปิดกว้างเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลารอ แล้ว
ความทุกข์ที่กลุ่ม LGBTQ+ เป็นสิ่งที่ต้องรอหรือ? หากินบนรสนิยมของกลุ่ม LGBTQ+ ก็ช่วยทาซีรีส์วายที่ช่วย
ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องหน่อย”
(lovekasuma, 2563: ออนไลน์)
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แต่ว่าการตอบกลับของกลุ่มคนที่ชื่นชอบซีรีส์วายหรือสาววายนั้นคือ การโต้ตอบที่ไม่ได้ให้ค้าตอบต่อประเด็น
ข้อสงสัยที่มีต่อซีรีส์วาย ผู้ใช้ทวิตเตอร์ ZzinazZกล่าว่า
“อย่าดูถูกสาววายค่ะ เรามีสติ เราไม่ได้ปิดหูปิดตาหรือเป็นคนในลัทธิ แล้วเราก็ต้องการเหตุผลอะไร
หลายๆอย่าง การตัดสินเรื่องหนึ่งจากคาพูดประโยคหนึ่งมันน่ากลัวนะ”
จากที่กล่าวมาสะท้อนให้เห็นว่า ซีรีส์วายแม้จะเป็นซีรีส์ที่ขับเคลื่อนกลุ่ม LGBTQ+ ในสังคม แต่ก็ยังมี
การกดทับกลุ่มเกย์อยู่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการไม่ยอมรับความหลากหลายทางเพศผ่านบทพูด หรือบทประพันธ์
ต่างๆ ที่แสดงออกทางภาพแทนโดยใช้สัญญะทางค้าพูดในการกดทับ คือ ‘เราไม่ได้เป็นเกย์ ’ แต่สิ่งที่ผู้ผลิต
เนื้อหาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเกย์ซึ่งดูขัดแย้งกันเกินไป
1.3 ภาพตัวแทนของความเป็นชายขอบการกดทับเพศทางเลือกและการกดทับความหลากหลายทาง
เพศผ่านจินตนาการ ‘คู่จิ้น’
ซีรีส์วายได้สร้างภาพลักษณ์ด้านบวกให้กับเกย์ แต่การน้าเสนอภาพแทนของเกย์ในซีรีส์วายปัจจุบันนั้น
ไม่ต่างอะไรกับการน้าเอากรอบบรรทัดฐานรักต่างเพศมาใส่ลงในบริบทของคนรักเพศเดียวกันจนซีรีส์พัฒนา
กลายเป็นบรรทัดฐานในกลุ่มคนรักเพศเดียวกันที่เกย์หลายคนรับรู้ และท้าให้ตรงบรรทัดฐานนั้นเพื่อให้ตัวเอง
สามารถเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เช่น เกย์จะต้องแต่งตัวจัดหรือแต่งตัวหรูหรามีความเป็นวัตถุนิยมและเป็นชน
ชั้นกลางซึ่งสื่อมักจะน้าเสนอภาพลักษณ์เหล่านี้โดยพยายามผูกความเป็นเกย์เข้ากับความเป็นวัตถุนิยมอันเป็น
การมองข้ามว่าความเป็นเกย์แท้จริงแล้วมันเป็นความรู้สึกของผู้ชายที่ชอบผู้ชายด้วยกันหาใช่การแต่งตัวหรือ
การเป็นวัตถุนิยมหรือเป็นชนชั้นกลางเพื่อมาแสดงถึงความเป็นเกย์แต่ด้วยการน้าเสนอภาผลักษณ์ของเกย์ที่ผูก
ติดกับความเป็นวัตถุนิยมและทุนนิยมท้าให้ความเป็นเกย์นั้นเหมือนถูกผูกขาดแค่ชนชั้นกลางเพียงอย่างเดียวซึ่ง
ความเป็นจริงแล้วความเป็นเกย์นั้นมัน มีได้ทุกชนชั้นไม่ว่าจะเป็นชนชั้นกลางที่อยู่ในเมืองหรือแม้แต่ชนชั้นราก
หญ้าที่ใช้แรงงานแต่ด้วยการผูกขาความเป็นเกย์เข้ากับชนชั้นกลางในสื่อเพียงอย่างเดียวท้าให้เกิดการแบ่งชน
ชั้นในเกย์ขึ้น เช่น เกย์ที่เป็นชนชั้นแรงงานในภาคอีสานมักไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม หรือแม้กระทั่งจาก
สาววาย แต่พอเป็นเกย์ชนชั้นกลางในตัวเมือง กลับได้รับความสนใจ และได้รับการตอบรับที่ดีจากสังคม เพราะ
หน้าตาดี เช่น คู่รักเกย์ โบ๊ท -นิวเยียร์ ที่เป็นคู่เกย์จริงๆ ในสังคมจากที่เป็นคู่รักกันธรรมดา แต่ด้วยหน้าตาที่
หล่อทรงแบบผู้ชายหน้าหวานเกาหลีตรงสเป๊กสาวไทยหลายๆ คน ท้าให้กระแสของทั้งคู่ยิ่งดังขึ้น
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ภาพที่ 9: โบ๊ท (ขวา) อดีตวีเจสุดหล่อน่ารักขวัญใจสาวๆแห่ง Channal V Thailand (ปัจจุบันเป็นทันตแพทย์)
กับนิวเยียร์ (ซ้าย)
ที่มา: https://teen.mthai.com/the_boy/50548.html
การกดทับความหลากหลายทางเพศอีกรูปแบบหนึ่งของซีรีส์วาย คือ เพศที่สามในซีรีส์วายเกือบทุก
เรื่องมักจะมีตัวละครกะเทยที่ช่วยสร้างสีสัน เสียงหัวเราะให้กับเนื้อหา แต่ว่าสิ่งนี้ได้เกิดเป็นภาพจ้าที่คนใน
สังคมมีต่อเพศที่สามโดยเฉพาะกะเทยว่า ‘ต้องเป็นคนตลก’ สังคมจึงสร้างนิยามนี้ในการกดทับ กะเทยให้เป็น
คนที่ต้องคอยสร้างสีสัน ให้กับพวกตน และสิ่งนี้มักเกิดขึ้นกับ กะเทยที่ห น้าตาไม่ได้เป็น พิมพ์นิยมของสั งคม
กล่าวคือออกสาวแต่หน้าไม่พิมพ์นิยมก็จงกลายเป็นตัวตลกซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นชายขอบจากการที่ไม่อยู่
ในมาตรฐานความงาม (Beauty Standards) ที่คนในสังคมก้าหนดขึ้น แม้ว่าซีรีส์วายจะน้าเสนอมุมของโลก
LGBTQ+ให้คนเสพแต่สิ่งที่น่าตั้ งค้าถามก็คือเหล่ากะเทยกลับกลายเป็นถูกปัดให้เป็นตัวตลกรายล้อมตัวละคร
เอกเสียอย่างนั้นกลับกันตัวละครฝ่ายรับที่แม้จะออกสาวมีจริตเกินหญิงจนน่าหมั่นไส้แค่ไหนก็กลับฉายแสงโดด
เด่นให้ผู้ชายรุมล้อมได้เรื่อยๆซึ่งยิ่งตอกย้้าไปอีกว่าในมุมมองของสาววายก็ไม่ได้ยอมรับเพศสภาพที่หลากหลาย
ได้ขนาดนั้น นอกจากการถูกมองเป็นตัวตลกแล้ว ยังถูกมองว่าน่ากลัวอีกด้วย เนื่องจากบทตัวละครใน ซีรีส์
วายกะเทยมักชอบตามติดผู้ชายไปทุกที่ และตามอย่างน่ากลัว เช่น ซีรีส์วายเรื่อง เพราะเราคู่กันเดอะซีรีส์ ที่มี
ตัวละครกรีน ตุ๊ดหนุ่มจอมตื้อที่คอยวิ่งตามกรี๊ดไทน์ไปทุกที่ ซึ่งก็ไม่ได้มีแค่เรื่องนี้ที่วางบทตัวละครกะเทยให้เป็น
ผู้ที่คุกคามผู้อื่น จนมันเกิดเป็นภาพจ้าว่า กะเทยทุกคนจะต้องวิ่งตามผู้ชายหล่อ จนเกิดวลีที่ว่า “คุณเป็นกะเทย
เหรอ อย่ามาชอบเรานะ” ซึ่งกะเทยทุกคนไม่ได้แปลกว่าจะต้องชอบผู้ชายทุกคนที่อยู่ใกล้ตนหรือเป็นเพื่อนตน
นี้คือสิ่งที่น่าเศร้าว่าต่อให้จะเกิดซีรีส์ที่ขับเคลื่อนกลุ่ม LGBTQ+ มากแค่ไหน แต่ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในมาตราฐาน
ความงาม เพศที่สามย่อมถูกผลักไปเป็นชายขอบของสังคมอยู่ดี
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“ซีรีส์วายเหล่านี้ตกหลุมพรางของบรรทัดฐานคนรักเพศเดียวกันที่ตัวเองได้ก่อไว้ กล่าวคือ ด้วยการที่ซี
รีส์วายเหล่านี้ไปอิงละครกระแสหลักที่มักนาเสนอภาพกะเทย หรือเกย์ออกสาวในรูปแบบ stereotype ที่คน
เหล่านี้จะต้องเป็นคนที่แต่งตัวจัด มีนิสัยที่แรง ปากจัด เป็นตัวตลก มันเป็นการมองข้ามถึงความหลากหลาย
ของสาวข้ามเพศ นอกจากนี้มันอาจจะนาไปสู่การเข้าใจผิดถึงภาผลักษณ์ของกะเทยที่สังคมคาดว่าสาวข้ามเพศ
เหล่านี้จะต้องเป็นแบบในสื่อ เพื่อที่จะเป็นบุคคลที่เรียกว่า กะเทย ซึ่งมันก็ไม่ต่างอะไรที่ละครกระแสหลักที่
พยายามขับเน้ นให้ กะเทยเหล่านี้ เป็ น ตัวตลก ส่ งผลให้คนในสังคมเข้าใจผิดกับอัตลั กษณ์ ของกะเทยกะเทย
อาจจะเป็นคนที่มีบุคลิกตลก แต่ไม่ใช่ตัวตลก” (สัมภาษณ์คุณเฟ้น, 12 กันยายนพ.ศ. 2563)

ภาพที่ 10: ตัวละครสาวข้ามเพศจากเรื่อง YYY มันส์เวอร์นะ
ที่มา: ซีรีส์วาย YYY มันส์เวอร์นะ

ภาพที่ 11: กลุ่มนักแสดงสาวข้ามเพศ
ที่มา: ซีรีส์วาย Love sick รักวุ่นวัยรุ่นแสบ
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“คู่จิ้น”มาจากค้าว่า Imagine ที่แปลว่าจินตนาการหมายถึงคนสองคนโดยมากมักเป็นดาราหรือบุคคล
สาธารณะที่มีชื่อเสียงที่แฟนคลับหรือผู้ชมผู้ฟังลุ้นอยากให้เป็นคู่รักกันจริงๆสืบเนื่องจากอาจจะเคยมีผลงาน
ร่วมกันหรือมีภาผลักษณ์ที่สนิทสนมกัน (แซ่บเวอร์, 2559: ออนไลน์)
กระแสคู่จิ้นท้าให้ นักแสดงซีรีส์วายหลายคู่ต้องเจอกับการโดนจับคู่ในซีรีส์วาย และในชีวิตจริง ต้องมี
การออกอีเวนต์ร่วมกันเพื่อเอาใจบรรดาแม่ยกสาววายอยู่ร่้าไป โดยออกงานด้วยกันรับงานด้วยกันมีโมเมนต์ชง
กันและมีการโต้ตอบกันไปกันมาตลอดเวลาเพื่อสร้างกระแสชวนจิ้นให้เสมอต้นเสมอปลายแต่ปัญหาที่ตามมา
คือ นักแสดงซีรีส์วายเป็นกลุ่มคนรักต่างเพศ (Heterosexuality) หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเปิดตัวว่าคบกับเพศหญิง
ขึ้นมายอดการสนับสนุนก็จะตกลงซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดกับการยอมรับความหลากหลายทางเพศ เพศวิถกี ับบทบาทใน
ฐานะนักแสดงนั้นเป็นคนละเรื่องกันสะท้อนให้เห็นว่า กลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่ก้าลังน้าจินตนาการมาปนกับโลก
ความเป็นจริง และกดทับความหลากหลายทางเพศ เช่น กรณีของนักแสดงซีรีส์วาย ไบร์ทวชิรวิชญ์ เลิกกับ
แฟนสาว นิ ว วี ร ญา เพราะ ถู ก แฟนคลั บ ชาวจี น ระรานจากเหตุ ก ารณ์ ที่ พ วกเขาทั้ ง สองไปซื้ อ ของใน
ห้างสรรพสินค้า และถูกแฟนคลับแอบถ่ายไว้ได้จนเกิดประเด็นถึงความเหมาะสมว่า พวกเขาทั้งสองควรอยู่ห่าง
กันเพื่อให้เกียรติแฟนคลับที่ชื่นชอบคู่จิ้นไบร์ท -วิน และหาต่อว่าเรื่องแฟนสาวของไบร์ทเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็น
การที่นิวแชร์ข่าวเรื่องโรค Covid-19 มาจากประเทศจีน หรือ เรื่องที่นิวไปเที่ยวไต้หวัน แฟนคลั บชาวจีนก็หา
เรื่องว่านิวสนับสนุนการเรียกร้องอิสระภาพของไต้หวันไม่ยอมรับนโยบายจีนเดียว จนเกิดเป็นแฮกแท็กในทวิต
เตอร์ #nnevvy และข่มขู่จะเลิกสนับสนุนไบร์ทอีกด้วย จนในที่สุดทั้งสองคนก็เลิกรากันไป

ภาพที่ 12: แฟนคลับจีนข่มขู่คว่้าบาตรนักแสดงไบร์ท หากไม่เลิกกับแฟนสาว
ที่มา: https://www.newtv.co.th/news/53549

71

จากกรณีที่กล่าวมาเนื้อหาของซีรีส์วายอาจไม่ได้เป็นส่วนที่ส้าคัญนัก แต่เป็นตัวนักแสดงที่ช่วยสร้าง
กระแสคู่จิ้นเสียมากกว่าที่กลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสนใจแต่การจะเติมเต็มจินตนาการทางเพศสมบูรณ์ได้
นั้น นักแสดงทั้งคู่ก็จะต้องหน้าตาดี และหน้าตาคล้ายกับตัวละครที่ในบทประพันธ์บรรยายไว้ด้วยซึ่งเป็นการ
ส่งเสริมเรื่องของมาตราความงาม Beauty Standart เพราะ บทประพันธ์ซีรีส์วายเกือบทุกเรื่องมักจะบรรยาย
ถึงตัวละครที่หน้าตาหล่อเหลา หรือหนุ่มหน้าหวานมาก ๆ และเมื่อคบกันก็จะได้รับการยอมรับเป็นพิเศษ เช่น
ซีรีส์วายเรื่อง เพราะเราคู่กัน ฝ่ายรุกเป็นหนุ่มหล่อหน้าตาดีของมหาวิทยาลัย และฝ่ายรับเป็นเชียร์ลีดเดอร์ของ
คณะ พอมาคบกันก็ดูเหมือนคู่กิ่งทองใบหยกซึ่งจุดนี้ได้สร้างสิทธิพิเศษด้านความงามขึ้น (beauty privilege)
และตอกย้้าว่าซีรีส์วายไม่ได้แตกต่างกับซีรีส์ชาย-หญิงทั่วไป แต่ในความเป็นจริงคู่รักเกย์ที่ไม่ได้หน้าตาหล่อ
เหลา หรือไม่ได้มีรูปร่างที่เพอร์เฟคก็จะถูกมองด้วยสายตาเหยียดหยาม และถูกผลักไปเป็นชายขอบของสังคม
รวมถึงถูกผลักเป็นชายขอบของกลุ่มความหลากหลายทางเพศอีกด้วย เพราะ คนหน้าตาดีที่เป็นคู่เกย์กันจริง ๆ
ก็ย่อมได้รับการยอมรับที่มากกว่า
1.4 ภาพตัวแทนในซีรีส์วาย
กลุ่ม LGBTQ+ ตั้งค้าถามกับซีรีส์วายว่าเป็นพวกเขาผู้เป็นเจ้าของอัตลักษณ์จริง หรือเขาที่น้าเอาอัต
ลักษณ์ของพวกเขาไปหากินกันแน่ เพราะ ทีมงานนักแสดงรวมถึงผู้จัดซีรีส์วายหลายรายยังคงเป็นคู่รักต่างเพศ
ซึ่งนั่นท้าให้มุมมองของชาย-ชายที่แท้จริงไม่ได้ถูกน้าเสนอในซีรีส์วายหากแต่จ้ากัดอยู่แต่เฉพาะกับบรรดาสาว
วายเท่านั้นซึ่งถามว่าเป็นไปได้ไหมที่คนรักต่างเพศจะท้า เนื้อหาเพศเดียวกันคือเป็นไปได้หากท้าการบ้านศึกษา
อย่างดีพอแต่ทว่าในปั จ จุบั น ก็ป รากฎมุมมองที่เข้าถึง LGBTQ+ได้น้อยลงทุกที เพราะซีรีส์ วายนั้นสร้างจาก
จินตนาการทางเพศของผู้หญิง
แน่นอนว่าซีรีส์วายนั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นอุปสรรคกีดกันมุมมองของ LGBTQ+ ไปเสียทั้งหมดในด้านของ
ข้อดีก็ต้องนับว่าซีรีส์วายในปัจจุบันได้เปิด เนื้อหาที่มีคู่หลักเป็นชาย-ชายให้เห็นอยู่บ้างซึ่งนั่นก็นับเป็นอะไรที่ดี
หากจะท้าให้คนรับสื่อได้เห็นว่าในสังคมนี้ก็ยังมีคู่รักต่างเพศอยู่เหมือนกั น รวมถึงประเด็นที่ซีรีส์วายแทบทุก
เรื่องจะพาตัวละครไปเจอเหมือนๆ กันก็คือ อุปสรรคเรื่องการกีดกันจากทางบ้านพ่อหรือแม่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ไม่ยอมรับที่ลูกชายจะรักเพศเดียวกันซึ่งก็ถือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงในสังคมเกย์เช่นกัน แต่ค้าถามที่น่าสนใจก็
คือหากคู่หลักชาย-ชายไม่ใช่นักศึกษาไม่ใช่เด็กมัธยมในเครื่องแบบกลุ่มคนชนชั้นกลางไปบนเนื้อหาโรงเรียนชาย
ล้วนวิศวะหรืออะไรที่วนเวียนอยู่กับภาพจ้าของ “ความเป็นชาย” เนื้อหาแบบชายชายจะยังได้รับความนิยมอยู่
ไหมในปีที่ผ่านมาก็ปรากฏซีรีส์วายแบบไทบ้านเป็นอะไรที่น่าสนใจ และถือว่าแปลกใหม่ อย่างเรื่องข่อยฮักเจ้า...
เรารักกัน หรือ TGIF THE SERIES THANK GOD IT'S FRIDAY ซึ่งเป็นการขยับเส้นเรื่องไปยังภาคอีสานและ
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หน้ าตาของนั กแสดงก็ไม่ได้อยู่ ในพิ มพ์นิ ย มที่เคยเห็ นกันมาก่อนบริบ ทความรักของตัว ละครเป็น อะไรที่ อิง
ท้องถิ่นและเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นซึ่งก็ต้องถือเป็นข้อดี ซีรีส์วายอีกเรื่องอย่างGay OK Bangkok ที่เติบโตใน
ตลาดออนไลน์มาก่อนที่จะได้ขึ้นช่องVoice TV และปล่อยออนไลน์ทางLine TV ที่น้าเสนอมุมมองที่แท้ จริง
สมจริงในโลกของเกย์กรุงเทพจริงๆโลกที่เกย์กะเทยชะนีชายแท้อยู่ร่วมกันในความวายป่วงเซ็กซ์แสงสี HIV และ
การใช้ชีวิตในหน้าที่การงานซึ่งเป็นประเด็นที่ซีรีส์วายในปัจจุบันยังไม่มีเรื่องไหนเดินทางไปถึงหรือ ซีรีส์วายเรื่อง
รุ้งสีเทาที่ออกอากาศทางช่องPPTV ที่เป็นส่วนผสมอันกลมกล่อมของวายอันหอมหวานกับโลกแห่งความจริงที่
เกย์เชียงใหม่ต้องเผชิญแม้ตอนจบจะขมไปบ้างแต่ก็เป็นความจริงที่รับได้
กล่าวได้ว่าซีรีส์วายที่เห็นกันอยู่ตอนนี้ก็เป็นภาพฝันภาพหวานที่กลุ่มคนเข้าถึงส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงแต่ก็
ต้องยอมรั บ เลยว่า จิ น ตนาการที่ส าววายสร้างยังตกอยู่ใต้ก รอบการบู ช า “ความเป็ น ชายอัน ล้ น พ้ น ” เช่ น
โรงเรียนชายล้วนวิศวะเป็นต้น (เหยี่ยวเทย, 2563: ออนไลน์)
“เราไม่สามารถชี้ได้ว่า ซีรีส์วายเรื่องนี้ กลุ่มคนรักต่างเพศเป็นคนสร้าง อันนี้เกย์เป็นคนสร้าง แต่สิ่ง
หนึ่งที่เราสามารถชี้ได้ คือ คนที่จะมาแสดงต้องหล่อเหมือนที่นิยายบรรยายไว้ เนื้อเรื่องต้องตามนิยายนะ ซึ่งคน
เขียนก็ไม่พ้นผู้หญิงที่ชอบเสพเกย์ และจินตนาการออกมาให้ได้เห็นกันแล้วมันก็เป็นแบบนี้มาตลอด”(สัมภาษณ์
คุณภูมิ, 15 กันยายนพ.ศ. 2563)
“ถ้าสังเกตเราจะเห็นว่าตัวบทที่มีการสะดุดล้มจ้องตากันตกหลุมรักบทพวกนี้ไม่ต่างจากละครไทยชายหญิงที่เราได้ดูกันเลยแม้กระทั่งซีรีส์วายเรื่องใหม่อย่างนิทานพันดาวจากบทประพันธ์ในนิยายที่มันดีมากๆถึงขั้น
ที่เราอ่านแล้วน้าตาไหลแต่พอมาทาเป็นซีรีส์วายมันกลับถูกตัดตอนให้เข้ากับบริบทสังคมไทยเพราะซีรีส์ไม่
สามารถทาให้เหมื อนกับที่นิยายบรรยายได้มันก็สะท้อนให้เห็นอีกว่าต่อให้นิยายวายเรื่องนั้นๆจะดีแค่ไหนก็
ตามแต่ถ้าคนที่เอามาเรียบเรียงเขียนใหม่ยังผูกอยู่กับบริบทสังคมไทยและอยู่บนพื้นฐานของรักต่างเพศซีรีส์วาย
ก็ถูกสร้างภาพจาโดย ‘คนอื่น’ ที่ไม่ใช่เราอยู่ดีแม้จะมีกลุ่มLGBTQ+ เข้ามาทางานเรื่องการผลิตสื่อซีรีส์วายมาก
ขึ้นแต่พวกเขาก็ต้องสร้างเนื้อหาให้ตรงกับความชอบของคนส่วนใหญ่อยู่ดี ” (สัมภาษณ์คุณออม, 14 กันยายน
พ.ศ. 2563)
ทัง้ หมดจากที่กล่าวมาท้าให้เกิดปรากฏการณ์ต่อรองระหว่างกลุ่ม LGBTQ+ และ สาววายขึ้นผ่านทาง
โลกออนไลน์ จากประเด็นที่ผู้ศึกษาได้หยิบยกมานั้นยังเป็นเพียงแค่ส่วนน้อยจากหลายๆประเด็น เท่านั้น แต่ก็
สะท้อนให้เห็นว่าการบริโภคซีรีส์วายของ LGBTQ+ กับสาววายนั้นมีความแตกต่างกันอยู่ ตรงที่ กลุ่มผู้บริโภค
หลัก (สาววาย) ดูซีรีส์วายก็เพื่อให้ตัวเองนั้นหลุดออกจากโลกของความเป็น จริง ดื่มด่้ากับจินตนาการในซีรีส์
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วาย เป็นโลกที่สดใส ซึ่งต่างกับชีวิตจริงที่พวกเธอจะต้องเผชิญจากการที่กดดันในเรื่องต่างๆ เช่น การเดินทาง
ในประเทศไทยที่ไม่เอื้อต่อการเดินทาง ไหนจะเสี่ยงถูกคุกคามได้ง่ายจากสังคมชายเป็นใหญ่ แต่กลุ่ม LGBTQ+
นั้นบริโภคซีรีส์วาย เพราะ อยากเห็นอัตลักษณ์ของพวกตนที่เผยแพร่เพื่อให้ผู้คนในสังคมเกิดการยอมรับพวก
ตนมากขึ้น เนื่องจากในสมัยก่อนพวกเขาไม่มีสื่อที่จะสามารถสื่อสารให้คนเข้าใจถึงอัตลักษณ์ของพวกเขา แต่
ปัจจุบันมีสื่อมากมายที่สามารถแสดงภาพแทนของพวกเขาได้ แต่อัตลักษณ์ของพวกเขาในตอนนี้ก้าลั งเป็น
เครื่องมือของระบบทุนนิยม
อย่างไรก็ตามซีรีส์วายส่งอิทธิพลอย่างมากในสังคมยุคปัจจุบัน เกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเพศวิถีของกลุ่มผู้
มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งซีรีส์วายก็น่าจะเป็นสื่อที่ชี้ให้เห็น และขับเคลื่อนความหลากหลายทางเพศอย่าง
ชัดเจน แต่กลุ่มLGBTQ+ กลับคิดไปอีกแบบหนึ่ง ดังนั้นความความคิดเห็นของกลุ่มรักเพศเดียวกัน กับกลุ่มรัก
ต่างเพศต่อเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศวิถีจึงเป็นส่วนส้าคัญมากในการตอบค้าถามที่ว่า ‘ฉันหรือเขาในซีรีส์วาย’ ผู้
ศึกษาจึงได้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นทั้ง 4ข้อกับกลุ่ม LGBTQ+ ผู้เป็นตัวแทนเจ้าของอัตลักษณ์ และสาววายผู้
ที่ชื่นชอบความหลากหลายทางเพศ และผลิตสื่อที่เกี่ยวข้องกับวายว่าพวกเขาคิดเห็นอย่างไรซึ่งจะกล่าวใน
ล้าดับต่อไป
2. ควำมหมำยต่อเรื่องรำวซีรีส์วำย และตัวละครในซีรีส์วำย: อำจเป็นฉันหรือไม่ใช่ฉัน
ทั้งหมดที่กล่าวจากข้อ 1 ท้าให้เกิดข้อค้าถามถึงความหมายต่อการบริโภคซีรีส์วายขึ้น แต่ทุกคนย่อมมี
การบริโภคสิ่งใดสิ่งหนึ่งแตกต่างกันไป เช่น กลุ่มสาววายอาจบริโภคซีรีส์วายเพื่อเติบเต็มจินตนาการทางเพศ
เพื่อดูเหล่าคนหน้าตาดีรักกัน การได้ดูชีวิตของตัวละครที่อยู่บนกองเงินกองทอง ซึ่งแตกต่างจากตัวเอง หรือ
กลุ่ม LGBTQ+ บริโภคซีรีส์วายเพื่อหวังว่าจะได้เห็นอัตลักษณ์ของพวกตนผ่านสื่อ และท้าให้ผู้คนในสังคมเข้าใจ
ในตัวตนของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศมากขึ้น หรืออาจบริโภคเพื่อความส้าราญก็ได้ ดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้
ไปสัมภาษณ์กลุ่ม LGBTQ+ ผู้เป็นเจ้าของอัตลักษณ์ในซีรีส์วาย และกลุ่มสาววายผู้เสพกับสร้างสรรคผลงานซี
รีส์วายว่าพวกเขาให้ความหมายต่อการบริโภคซีรีส์วายอย่างไร โดยผู้ศึกษาจับประเด็นของการสัมภาษณ์ได้
ออกมา 3 ข้อ ดังนี้
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2.1 ซีรีส์วาย คือ ภาพสะท้อนอัตลักษณ์ความหลากหลายทางเพศแต่ตัวตนของฉันไม่เหมือนกับในซีรีส์
วาย
กลุ่ม LGBTQ+ และกลุ่ มสาววายเป็นส่วนส้าคัญ ของการเกิด และการเสพสื่ อซีรีส์ วาย และพัฒ นา
กลายเป็นอุตสาหกรรมสื่อซีรีส์วายจนถึงการบริโภคอย่างแพร่หลาย แต่ว่าภาพตัวแทนหรือภาพแสดงแทนในซี
รีส์วายมักมีสัญญะที่เหมือนกันบางอย่างที่แสดงออกมาให้เห็นว่าตัวตนของฉัน (กลุ่ม LGBTQ+) ไม่เหมือนกับ
ในซีรีส์วาย แต่ว่าบางคนก็บอกว่าเหมือนกับในซีรีส์ ดังนั้นเจ้าของอัตลักษณ์ (กลุ่ม LGBTQ+) กับผู้ผลิตสื่อซีรีส์
วาย (กลุ่มสาววาย) อาจมีค้านิยามต่อ ‘ภาพแทน’ ที่สื่อออกมาทางซีรีส์วายที่ต่างกันโดยมีรายละเอียดต่างกัน
ดังนี้
จากการสัมภาษณ์ คุณเฟ้น (นางสาวปัญฑา เผือนนาค) อายุ 24 ปี เพศ: Bisexual เพศสภาพ: หญิง
เธอเป็นอีกคนหนึ่งที่ถึงแม้จะไม่ได้เป็นเกย์แต่ก็เลือกที่จะดูซีรีส์วาย และเข้าใจสิ่งที่กลุ่ม LGBTQ+ ตั้งประเด็น
ค้าถามเกี่ยวกับซีรีส์วายเป็นอย่างดี ภาพแทนอัตลักษณ์ทางเพศวิถีที่ปรากฏในซีรีส์วาย เธอกล่าวว่า “เราว่าการ
ที่ซีรีส์วายท้าให้คู่เกย์มีการแบ่งฝ่ายรุกกับรับที่ชัดเจนผ่านสรีระเป็นการ Stereotype (ท้าให้เป็นกฏตายตัว) ที่
เกิดขึ้นในเฉพาะทวีปเอเชียเท่านั้น เราต้องยอมรับก่อนว่าเกย์ในทวีปยุโรปกับทวีปเอเชียนั้นมีความต่างกัน เกย์
ฝ่ายรุกในทวีปเอเชียนั้นจะต้องมีความเป็นMasculine (ความเป็นชาย) ที่สูงมากๆ แต่ฝ่ายรับต้องมีความตัวเล็ก
น่ารัก ผิวขาวเพื่อให้เห็นถึงความเป็นผู้หญิงมากขึ้นซึ่งมันเป็น Type ที่เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย พอเราออกนอก
ทวีปนี้ไปก็จะไม่เห็นแล้ว ซึ่งน่าตกใจตรงที่ว่าทวีปยุโรปรุกหรือรับนั้นไม่มีรูปร่างที่ ตายตัว และส่วนมากไม่มี
สถานะรุกหรือรับแต่จะเป็นการผลัดกันเพื่อส้าเร็จความสุขของทั้งสองฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ” เธอยังกล่าวอีก
ว่า “คนที่เป็นเกย์ แต่รูปร่างเล็กเหมือนผู้หญิงในเขตทวีปยุโรปจะได้รับการยอมรับที่น้อยมากๆ เหมือนกับว่า
เกย์ในแถบยุโรปจะต้องมีรูปร่างที่ สมชายทั้งรุกและรับซึ่งมันตรงข้ามกับสังคมแถบเอเชียมากๆ คนกลุ่มนี้ถูก
ผลักไปเป็นชายขอบ เช่นเดียวกับการที่เราผลักให้คนหน้าตาไม่ดี แต่เป็น กะเทยให้ไปเป็นคนตลก stereotype
ว่ากะเทยที่หน้าตาไม่เป็นพิมพ์นิยมต้องเล่นบทตลกหรือร้ายเท่านั้น ซึ่งเป็นสัญญะที่ถูกผลิตซ้้ามาตลอด ไม่ใช่แค่
กับ ซี รี ส์ ว าย แต่ สื่ อ หลายๆ แบบก็ พ ยายามแสดงภาพแทนของกะเทยให้ เป็ น คนตลกออกมา”คุ ณ เฟ้ น ได้
ยกตัวอย่างซีรีส์วายที่ไม่มีการ Stereotype อย่างซีรีส์วายเรื่อง TharnType เกลียดนักมาเป็นที่รักกันซะดีๆ
“เราติดตามนิยายของนักเขียนเรื่องนี้มาตั้งแต่สมัยเขายังไม่เขียนนิยายวาย เรารู้สึกว่าตอนเป็นนิยายมันดี เรา
ชอบ แต่พอเอามาทาเป็นซีรีส์วายมันกลับไม่ได้กินใจเราขนาดนั้น เหมือนมันถูกตัดให้เข้ากับบริบทสังคมไทยให้
เป็ น ที่ ย อมรั บ มากขึ้น ก็ ไม่ ถึงกั บ แย่ เป็ น อีกเรื่อ งที่ เกย์ ทั้ง 2 มีค วามเป็น ชายทั้ งคู่ ” (สั มภาษณ์ คุณ เฟ้ น , 12
กันยายนพ.ศ. 2563)
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ส้าหรับคุณภูมิ (นามสมมุติ) อายุ 23 ปี เพศ: เกย์ ส้าหรับเขาการที่ตัวเองเป็นฝ่ายรับก็ควรจะมีรูปร่าง
ที่เล็กกว่า เพราะ เขารู้สึกได้รับความอบอุ่น และได้รับการปกป้อง “เรารู้สึกเหมือนเราตัวเล็กอ่ะ อีกอย่างมัน
เป็นรสนิยมส่วนตัวมากกว่าที่จะชอบเกย์ (รับ) ที่รูปร่างเล็กกว่าตน มีความน่าทะนุถนอม ดูเป็นผู้หญิง ในสังคม
ที่ชายเป็นใหญ่ เราก็อาจจะมีความคิดอยากดูแลคนของเราในฐานะคนที่อ่อนแอกว่า แต่ถ้าเขามีความเป็นผู้ชาย
ที่เหมือนกันมันก็ไม่ได้ตอบสนองความอยากดูแลคนที่อ่อนแอ แต่แน่นอนว่ารสนิยมนี้มันเป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ดู
เหมือนคนไทยจะชอบเกย์รับที่ตัวเล็กมากกว่า ผู้ผลิตซีรีส์วายก็ผลิตออกมาแบบนั้น มัน อาจจริงที่ดูไม่มีความ
หลากหลาย และตายตัวจนเกินไป สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการไม่ยอมรับความหลากหลายในตัวซีรีส์อีกอย่าง คือ
เราไม่ค่อยอินกับคาที่ว่า ‘กูไม่ได้เป็นเกย์ กูแค่ค่ชอบผู้ชาย’เราว่าสิ่งนี้มากกว่าที่เป็นการกดทับคนที่เป็นเกย์
จริงๆ มีความย้ อนแย้ งในตัว มัน มาจากการเห็ นภาผลักษณ์ ของเกย์ที่มันไม่ดีห รือเข้าใจมาจากสั งคมไทยที่
ปลูกฝังว่ามันเป็นเรื่องผิดธรรมชาติ เลยทาใจให้ตัวเองเป็นไม่ได้ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความรู้สึกให้กับคนเพศ
เดียวกัน” ค้านี้มันเป็นสิ่งที่แย่มากเท่าที่วงการสื่อที่เกี่ยวกับเกย์จะสร้างขึ้นมาได้ค้าพูดนี้เป็นสัญญะบางอย่าง
ของการกดทับ เกย์ และไม่ยอมรับ ความหลากหลายทางเพศ และไม่ได้ส ะท้ อนให้ เห็ นอัตลั กษณ์ ของความ
หลากหลาย (สัมภาษณ์คุณภูมิ, 15 กันยายน พ.ศ. 2563)
ส้าหรับคุณออม (นามสมมุติ) อายุ 22 ปีเพศ: เกย์ กล่าวว่าภาพแทนสัญญะที่สื่อออกมาจากซีรีส์วาย
หลายคนก็ตีความต่างกันออกไป อย่างประโยค ‘เราไม่ได้เป็นเกย์ เราแค่ชอบแก หรือชอบผู้ชาย’ อาจต้องการ
สื่อในความหมายว่าเขาไม่อยากถูกตีกรอบ“ประโยคที่ซีรีส์ วายต้องการสื่ อ ว่าไม่อยากให้บุคคลถูกนิยามว่า
ตนเองเป็นเพศไหนรึเปล่า เขาอาจจะอยากเป็นเพียงแค่ คนๆหนึ่งที่ไม่มีคาจากัดความเพศ เราว่าต้องแยกกัน
ออกเป็น 2 ฝั่งก่อน คือ คนที่มั่นใจกับการเป็นเกย์ของตนอย่างเรา แต่อีกฝั่งที่เขาไม่อยากนิยามตัวเองเพราะ
ความชอบของเขาอาจจะเปลี่ ย นไปมาก็ได้ เลยไม่อยากถูกนิ ยามว่าเป็น เพศไหน”(สั ม ภาษณ์ คุณ ออม, 14
กันยายน พ.ศ. 2563)
ส่วนคุณจีนกล่าวว่า (นามสมมุติ) เพศหญิง อายุ 23ปี เป็นสาววายเธอมีรสนิยมที่ชื่นชอบการดูซีรีส์วาย
และชื่นชอบภาพแทนแบบความป็นเกย์ที่แบ่งชัดเจนว่าเป็นเกย์รุกหรือเกย์รับ และการที่เกย์รุกต้องมีรูปร่างที่มี
ความเป็นชายมากกว่าเกย์รับที่ถูกสื่อออกมา “จะให้เราดูซีรีส์วายที่เป็นผู้ชายตัวใหญ่ๆ 2 คนกอดกันเราก็คงไม่
เลือกดูซีรีส์วายเรื่องนั้นนะ คือไม่ได้เกลียด แต่ถ้าเลือกได้ก็จะเลือกดูแบบที่เป็นคนตัวใหญ่กับตัวเล็กดีกว่า ฉาก
เวลากอด หรือเวลาเขาจูบกันทาให้เรารู้สึกว่าตัวละครที่เรากาลังดูอยู่ได้รับความรัก ความเอ็นดู พอตัว ใหญ่
ด้วยกันทั้งคู่เรากลับสัมผัสได้ถึงความรุนแรงเวลาเขากอดกันมากกว่า” แต่ไม่ใช่ส้าหรับคุณแจม (สัมภาษณ์คุณ
จีน, 27 ตุลาคมพ.ศ. 2563)
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ส้าหรับคุณแจม (นามสมมุติ ) เพศหญิง อายุ 21 ปี ได้แสดงความเห็นกับประเด็นซีรีส์วายว่า เธอชื่น
ชอบที่จะดูซีรีส์วายที่ภาพตัวแทนแสดงความเป็นเกย์รุก -รับ ผ่านศรีระ หรืออาจเป็นซีรีส์วายที่คู่เกย์มีภาพแทน
แบบตัวใหญ่ กล้ามแน่นทั้งคู่ก็ได้“เรารู้สึกโอเคกับทั้งรสนิยมแบบเกย์ฝ่ายรับตัวเล็ก เกย์ฝ่ายรุกตัวใหญ่ หรือแม้
กระทั่วเกย์ฝ่ายรุกตัวเล็กก็ตามสามารถดูได้หมด เรามองว่ามันเป็นความหลากหลายจริงๆ แม้ซีรีส์วายส่วนใหญ่
จะผลิตออกมาด้านที่ดูเป็นฝ่ายรุกตัวใหญ่ ฝ่ายรับตัวเล็ก ซึ่งดูไม่หลุดไปจากบรรทัดฐานรักต่างเพศชาย-หญิง
เท่าไรหนัก แต่ซีรีส์วายที่หลุดจากกรอบชาย-หญิงก็มี เช่น เรื่องธามไทป์ เกลียดนักมารักกันซะดีๆ เราชอบ
มากๆ คือเราว่า เราไม่ได้โฟกัสที่เรื่องคนหนึ่งมีความเป็นชายมากกว่าอีกคน แต่เนื้อเรื่องที่มันออกมามีความ
สนุก แต่ก็ยอมรับว่าหน้าตามีผลต่อการเลือกดูซีรีส์วายของเรามากกว่าเรื่องรูปร่าง ถ้าคนนั้นถูกใจเรา เราก็จะ
เลือกดู” ส่วนในเรื่องของประโยคอย่างคาว่า ‘กุไม่ได้เป็นเกย์ กุแค่ชอบมึง’ ไม่ได้ฟังแล้วเหยียดในความคิดของ
พวกตน คุณแจมกล่าวว่า “อาจจะมีคนที่เขาไม่อยากให้ตัวเองเป็นเพศไหนก็ได้ ไม่ได้อยากถูกตีกรอบ แต่อยาก
ให้ทากับเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่รักกับอีกคนโดยไม่มีเพศมาจากัดความ” ซึ่งการสื่อภาพแทนหรือสัญญะแบบนี้
ออกมาก็ไม่ใช่เรื่องไม่ดี หรือท้าให้คนอื่นเข้าใจกลุ่ม LGBTQ+ ผิดไป (สัมภาษณ์คุณแจม, 29 กรกฎาคมพ.ศ.
2563)
ส่วนคุณพั้นซ์ (นามสมมุติ) เพศหญิง อายุ21 ปีกล่าวว่า “จริงๆ เรื่องอัตลักษณ์ทางเพศวิถีที่เกิดขึ้นในซี
รีส์วาย มันน่าจะมีจุดกาเนิดมาจากคนแต่งนิยายวายรึเปล่า เหมือนกับถ้าเราจะทาซีรีส์ซักเรื่อง เราก็คงอยากให้
มันออกมาเหมือนในนิยายมากที่สุด บวกกับรสนิยมของนักเขียนนิยายวายในไทยเป็นในลักษณะนี้ส่วนใหญ่ มัน
ก็เลยอาจจะไม่ถูกใจกลุ่ม LGBTQ+ บางคนที่มีรสนิยมส่วนตัวแตกต่าง แต่คนที่ชื่นชอบก็มีอยู่เช่นกัน มันก็คือ
ยังอยู่ภายใต้ความเป็นรักต่างเพศแหละ แต่ก็อย่าลืมว่าเรื่องราวพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องจริง เป็นเพียงจินตนาการ
เท่านั้น ส่วนเรื่องการผลักให้เพศที่สามที่หน้าตาไม่ตามพิมพ์นิยมไปเป็นตลกนั้นก็ไม่ถูกซะทีเดียว เพราะ นิยาย
วายหรือซีรีส์วายก็ได้นาจุดเด่น หรืออัตลักษณ์เด่นของเพศที่สามมานาเสนอให้ได้เห็นว่าพวกเรามีนิสัยที่น่ารัก
เข้าถึงคนอื่น ๆ ได้ง่ายแม้จะไม่ได้เป็นคนตลกทุกคนก็ตาม แต่ว่าความตลกช่วยสร้างสีสันให้กับซีรีส์วายได้ เป็น
ตัวละครที่จะช่วยคลายความเครียดให้คนดู แต่คนที่รับสารไปก็ต้องวิเคราะห์ และแยกแยะให้ได้ว่ามันเป็นเพียง
บท ๆ หนึ่งที่เขาต้องแสดงออกมา ออกนอกกล้องเพศที่สามก็ คือ คนธรรมดา มีทั้งหัวเราะ เศร้า ” (สัมภาษณ์
คุณพั้นซ์, 29 ตุลาคมพ.ศ. 2563)
จากมุมมองเรื่องอัตลักษณ์ท างเพศวิถีในซีรีส์วายจากกลุ่ม LGBTQ+ พวกเขามองว่าอัตลักษณ์ความ
หลากหลายทางเพศที่ปรากฏเป็นภาพแทนในซีรีส์วายนั้น ยังไม่มีความหลากหลายมากพอ รวมถึงยังกดทับ
พวกให้ยังอยู่ภายใต้บรรทัดฐานแบบรักต่างเพศ กดทับความเป็นเกย์ ด้วยประโยคยอดฮิตประจ้าซีรีส์วาย ท้าให้
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เกิดสิทธิพิเศษด้านความงามขึ้น (Beauty Privilege) ผ่านการเลือกนักแสดงเพศที่สามที่หน้าตาไม่ดีจะถูกผลัก
ไปเป็นตัวตลกเพื่อสร้างสีสัน และคลายเครียดให้กับเนื้อเรื่องของซีรีส์วาย แต่ถ้าหน้าตาตรงตามพิมพ์นิยมก็จะ
ได้เล่นบทดี ๆ อย่างพระเอก หรือ นายเอก ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าแม้ซีรีส์วายจะเป็นสื่อเพื่อขับเคลื่อนสังคม และ
ท้าให้ผู้คนได้เข้าใจอัตลักษณ์ของกลุ่ม LGBTQ+ แต่ก็ยังมีสัญญะหรือภาพแทนบางอย่างที่สื่อออกมาให้เห็นว่า
สังคมไทยก็ไม่ได้อยากรับความหลากหลายขนาดนั้น ส่วนกลุ่มสาววายแม้จะมีทั้งเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยก็ตาม
แต่ส่วนใหญ่ทิศทางของพวกเธอก็ยังมองว่าซีรีส์วายได้ขับเคลื่อนกลุ่ม LGBTQ+ ที่บวกไปกิบจินตนาการของ
พวกเธออีกด้วย
ในส่วนของจินตนาการเรื่องเพศของกลุ่มสาววายนั้น มีจุดประสงค์ก็เพื่อปลดปล่อยตัวเองออกจาก
กรอบบางอย่าง โดยพฤติกรรมเหล่านี้จะช่วยตอบค้าถามความหมายของการบริโภคซีรีส์วายได้ ซึ่งมีอะไรบ้าง
นั้น จะกล่าวในล้าดับต่อไป
2.2 ซีรีส์วายเติมเต็มจินตนาการเรื่องเพศ ปลดปล่อยตัวเองออกจากจินตนาการทางเพศ และกรอบ
บรรทัดฐานรักต่างเพศ
จากข้อที่ 2.1 เราต่างทราบกันดีว่าซีรีส์วายนั้นมีต้นก้าเนิดมาจากนิยายวาย โดยผู้แต่งขึ้นนั้นก็คือเหล่า
สาววายนั้นเอง พวกเธอได้หยิบเอาอัตลักษณ์ทางเพศวิถีของกลุ่ม LGBTQ+ มาสร้างให้เกิดเรื่องราวใหม่ ๆ ให้มี
ความสนุก แต่ว่าก็หยิบมาเพียงอัตลักษณ์เด่นเท่านั้น แล้วเติมแต่งจินตนาการทางเพศเข้าไปแทนช่องว่างของ
ความไม่รู้จักอัตลักษณ์ของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ ส้าหรับสาววายนั้น จินตนาการทางเพศก่อให้เกิด
อะไรขึ้นบ้าง ผู้ศึกษาจะเล่าในรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป
‘คู่จิ้น’ เป็นประเด็นปัญหาส้าคัญที่เกิดขึ้นในวงการวาย และเป็นที่มาของการเติบเต็มจินตนาการสาว
วายแต่บางครั้งจินตนาการของพวกเธอก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตจริงของนักแสดง ไม่ว่าจะเป็นนักแสดงที่มีแฟน
อยู่แล้วก็ต้องเลิกรากันไป หรือคู่จิ้นที่ชีวิตจริงไม่ได้สนิทกัน เพียงแต่แสดงไปตามบทบาทที่ได้รับเพื่อเติมแต่ง
จินตนาการทางเพศให้ผู้อื่นพอไม่ได้มีโมเม้นต์ร่วมกันก็เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ว่า ไม่สนิทกันเท่าเดิม ซึ่งเรื่องคู่
จิ้นนั้น ดูจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ทางเพศวิถีของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเท่าไรนัก แต่คู่จิ้นกลับ
เป็นจุดส้าคัญที่จะเรียกยอดเรตติ้งจากผู้ดูได้ แต่ปัญหาที่แท้จริงนั้น คือ การที่จินตนาการของกลุ่ มสาววายมา
ปะปนกับ ความจริ งมากกว่า ทั้ งนี้ กลุ่ มสาววาย และกลุ่ ม LGBTQ+ มี มุ มมองต่ อเรื่องคู่จิ้ น ในรายละเอีย ด
ดังต่อไปนี้
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คุณแจม กล่าวว่า “เราต้องแยกแยะความเป็นจริง กับเรื่องราวในซีรีส์ก่อนนักแสดงซีรีส์วายไม่ได้เป็น
เกย์แท้ทุกคน พวกเขามีชีวิตจริงของตัวเองการทากิจกรรมที่มันชวนจิ้นมากๆอาจเป็นสิ่งที่หลาย ๆ คนชอบ
รวมถึงเราเองด้วย แต่มันก็ควรจบที่ ณ ตรงนั้น เขาเป็นนักแสดงเขาก็ต้องแสดงตามบทบาทที่ได้รับพอเซอร์วิส
มากเข้าคนก็คิดว่าคบกันจริงเหมาะสมกันจริงเเล้วก็พาลให้มีปัญหาเวลานักแสดงมีแฟนหรือเปิดเผยชีวิตส่วนตัว
ของเขาซึ่งจะเจอแบบนี้บ่อยมากเราคิดว่ามันจะดีมากถ้าคนดูสามารถแยกแยะบทบาทกับชีวิตจริงได้แฟนคลับ
ก็ควรรู้จักจิ้นให้พอประมาณรู้ขอบเขตของคาว่า 'จิ้น' ให้มากกว่านี้ก็น่าจะดี” (สัมภาษณ์คุณแจม, 29 ตุลาคม
พ.ศ. 2563)
ส้าหรับคุณพั้นซ์กล่าวว่า“คู่จิ้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ทางเพศวิถีก็จริง แต่มันสามารถเติมเต็ม
จิ น ตนาการให้ เรา เราชอบที่ จ ะเห็ น พวกเขาแสดงบทบาทด้ ว ยกั น เห็ น พวกเขาผ่ านอุ ป สรรคความรัก ที่
ยากลาบาก กว่าจะรู้ตัวเองว่าชอบผู้ชาย กว่าจะกล้าบอกพ่อแม่ว่าเป็นเกย์ในสังคมไทยที่ไม่ได้ยอมรับเพศที่สาม
อย่างแท้จริง และมีความยากของความสัมพันธ์ เราว่ามันสวยงามมากยิ่งถ้านักแสดงที่สนิทกันอยู่ แล้วเล่นได้ดี
มันก็ยิ่งทาให้เรารู้สึกดีมากขึ้น เหมือนได้เห็นพวกเขารักกันจริง ๆ ดังนั้นถ้านอกจอพวกเขาสนิทกันมันก็คงดีไม่
น้อย” (สัมภาษณ์คุณพั้นซ์, 29 ตุลาคมพ.ศ. 2563)
ส่วนคุณจีนมองว่า “ซีรีส์วาย หรือคู่จิ้นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมันเติมเต็มความปราถนาของเราที่ มันไม่มีทาง
เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นในชีวิตจริง ซีรีส์วายเป็นจินตนาการที่แบบวันหนึ่งเราเดินอยู่ในมหาลัย เจอคนหน้าตาดีๆ จีบ
กัน รักกัน ซึ่งในกรุงเทพฯ หรือตามต่างจังหวัดก็ตามมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้ ส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะ ประเทศไทย
ไม่มีพื้นที่ ที่เอื้อต่อการออกมานั่ง ชิว พบเจอกัน มันมีแต่ห้าง แถมออกไปวันดีคืนดีก็เจอโจร เจอควันรถ ผู้คน
ไม่ได้ส ดใสที่แบบหั น หน้ ามามองยิ้มให้ กัน มัน มีแต่ความเร่งรีบ และความเครียดเต็มไปหมด ไม่โรแมนติก
สาหรับเรา เวลาเหนื่อยล้าจากโลกที่มันไม่สวยหรู เราก็อยากดูซีรีส์วาย หรือโมเม้นต์ต่าง ๆ ของคู่จิ้ นที่เรอบนี้
ละอย่างน้อยในชีวิตจริงมันไม่ดี แต่ขอดูซีรีส์วายเพื่อจรรโลงใจ ดังนั้นคู่จิ้นจึงเป็นส่วนสาคัญต่อซีรีส์วายไม่น้อย
ไปกว่าเนื้อเรื่องเลย ถ้าพวกเขายิ่งเหมาะสมกันเรายิ่งรู้สึกยินดี”(สัมภาษณ์คุณแจม, 29 ตุลาคมพ.ศ. 2563)
ผู้ศึกษาถามกลับไปว่า แล้วท้าไมถึงไม่ ดูซีรีส์ชาย-หญิงปกติ ก็เติมเต็มความปราถรนาได้เหมือนกันนะ
คุณจีนตอบกลับว่า “เพราะ ซีรีส์ชาย หญิง วนอยู่แต่กับเรื่องการแย่งผัว ฉากตบตี ฉากข่มขืน และความเสื่อม
ของสังคมมันล้าหลัง และไม่สร้างสรรค คือมันวนอยู่แค่นี้ไม่ไปไหน มันเลยน่าเบื่อมากสาหรับเราที่เราชอบซีรีส์
วายส่วนตัวแล้ว เพราะ มันมีความยากที่ต้องร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อให้ได้รักกันแบบชายหญิงก็มีค่ะแต่มัน
ง่ายกว่า คือด้วยความที่เขาเป็นกลุ่มรักต่างเพศอ่ะ มันก็เอื้อให้รักกันง่ายอยู่แล้ว คิดว่าชายรักชายแถบเอเชียมัน
ยากตรงที่สังคมไม่ค่อยยอมรับพ่อแม่กีดกันแต่ถ้าเป็นโซนยุโรปก็คงไม่พ้นเรื่องโดนบางกลุ่มแอนตี้โดนรังแก
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อาจจะมีพ่อแม่กีดกันนิดหน่อยซึ่งเราอยากเห็นเขาผ่านอะไรแบบนี้มาด้วยกัน ” (สัมภาษณ์คุณแจม, 29 ตุลาคม
พ.ศ. 2563)
ส้าหรับกลุ่มสาววายคู่จิ้นเป็นสิ่งจ้าเป็นที่ต้องมีอยู่ในซีรีส์ วาย แต่ไม่ใช่กับคุณออมที่มองว่ามันเป็นเรื่อง
ไร้สาระ เป็นเรื่องไร้สาระ คุณออมกล่าวว่า “เราว่าเรื่องคู่จิ้นมันเป็นปัญหาของผู้ผลิตมากกว่า ไม่ใช่อัตลักษณ์
ทางเพศวิถีแต่เหมือนกับเป็นการทาธุรกิจอย่างหนึ่ง ถ้าทามาถูก คนเสพเยอะก็เท่ากับเป้าหมายของการทาคู่จิ้น
เพื่อต่อยอดธุรกิจ Royalty สาเร็จ ถ้าไม่เป็นกระแสทุกอย่างจบ สรุปแล้ว ก็วงวนกลับมาที่ปัญหาเดิม คือ การ
หากิน บนอัตลั กษณ์ ของกลุ่ ม LGBTQ+ ผู้ ผ ลิ ตก็ส ร้างกระแสคู่จิ้น เพื่ อเติ มเต็ ม คนดู ที่ ช อบต่อ ไป ซึ่ งมัน ไม่ ได้
เกี่ยวกับเราเลย” (สัมภาษณ์คุณออม, 14 กันยายนพ.ศ. 2563)
ส่วนคุณเฟ้นมองว่าที่กระแสคู่จิ้น เป็นสิ่งส้าคัญในซีรีส์วาย เพราะ สังคมไทยชอบสิ่งปรุงแต่ง ปรุงแต่ง
อะไรในที่นี้คือ ประสบการณ์ที่คนชนชั้นกลางอย่างเราจะได้มาพบเจอคนรวย มีคนคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือใน
เรื่องต่างๆ แบบที่คนรวยท้ากันมักเกิดขึ้นได้ยาก แต่กลับพบได้ง่ายในซีรีส์สะท้อนให้เห็นว่าชีวิตจริงแสงโหดร้าย
คนต้องปากกัดตีนทีบ ยิ่งถ้าเป็นกลุ่ม LGBTQ+ อย่างเราการจะพบรักแท้ที่คบกันไปจนแก่เถ่าเป็นเรื่องยาก
เพราะ แต่งงานกันก็ไม่ได้ สิ่งที่สามารถกู้ร่วมกันเพื่อซื้อบ้านให้เป็นหลักประกันชีวิตก็ไม่ได้ ยิ่งถ้าเวลาเลิกกัน
หรือมีคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตไปก่อน ก็เรื่องยากอีกที่จะแบ่งสมับติที่สร้างด้วยกันมา ดังนั้นชีวิตจริงไม่ได้สวยหรู
แบบในซีรีส์วาย คนถึงชอบดู เพราะ มันถูกปรุงแต่งมาแล้ว“ถ้าให้เอาคนที่ไม่ได้มีความสนิทกันเลย หรือหน้าตา
ไม่ดีมาเล่ นคู่กัน ก็ไม่มีใครอยากดูหรอก เพราะ สังคมไทยเรายังติดอยู่กับเรื่องมาตราฐานความงามอยู่เลย
เพราะ สังคมไทยชอบสิ่งปรุงแต่ง ซีรีส์วายจึงไม่ต่างจากละครไทยชาย-หญิงตรงที่เอาคนสวย หล่อมาเล่นคู่กัน
เพื่อให้เกิดกระแสคู่จิ้นขึ้นแต่สิ่งที่ทาให้ซีรีส์วายได้รับความนิยมมากกว่าคงเพราะว่าเขาเป็นสิ่งแปลกใหม่สาหรับ
จิน ตนาการของกลุ่ มผู้ เสพที่ไม่เคยพบ และตนไม่ได้เป็ นจึงมีความตื่นเต้นที่จะจินตนาการถึงเรื่องราวหลั ง
จอโทรทัศน์ เช่น จินตนาการถึงเรื่องเซ็กส์เป็นต้น” (สัมภาษณ์คุณเฟ้น, 12 กันยายนพ.ศ. 2563)
ส้าหรับคุณภูมิมองว่า คู่จิ้นเป็นเรื่องของการตลาดอย่างหนึ่ง การตลาดในที่นี้ คือ วิธีการที่จะได้มาซึ่ง
เงินที่มาก และฐานลูกค้าที่เป็น Royal Costumer“ในฐานะที่เราเรียนทางด้านการตลาดมา ต้องยอมรับเลยว่า
ธุรกิจที่เริ่มมาจากการน้าคู่จิ้นมาคู่กับตัวผลิตภัณฑ์เป็นอะไรที่ท้าก้าไรได้อย่างมหาศาล ก็เหมือนกับเวลาคนที่
ชอบนักร้องเกาหลีซื้อของที่นักร้องเป็นพรีเซ็นเตอร์แหละ เพราะ ถ้ายิ่งซื้อได้เยอะ ผลตอบแทนที่ตัวบริษัท ตัว
ค่าย ตัวนักแสดงได้รับมันก็จะเพิ่มขึ้นตามปริมาณการซื้อ แล้วมันไม่ใช่แค่ตัวนักแสดงซีรีส์วายเท่านั้นที่ได้รับ แต่
มันได้ต่อกันเป็นทอดๆ เหมือนเป็นการสนับสนุนให้ตัวบริษัทมีการป้อนงานให้กับนักแสดงที่เราชื่นชอบไปนานๆ
ถ้ามองในแง่ธุรกิจมันเป็น เรื่องดี แต่ถ้ามองอีกด้าน มันก็คือการเอาผู้ ชายมาสวมบทเป็นเกย์เพื่อตอบสนอง
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จินตนาการของคนเสพซีรีส์วายที่กลุ่มเราได้ประโยชน์น้อย แต่มันก็ไม่ได้ถึงกับแย่ เพราะ อย่างน้อยซีรีส์วายยัง
ท้าให้คนเปิดกว้างในเรื่องความหลากหลายทางเพศมากขึ้น โดยเฉพาะเพศเกย์ และกะเทย แม้มันจะไม่ได้ถูกไป
ซะหมดก็ตาม” (สัมภาษณ์คุณภูมิ, 15 กันยายนพ.ศ. 2563)
จากที่ได้น้าเสนอบทสัมภาษณ์ในข้อที่ 2 การปลดปล่อยตัวเองออกจากกรอบ โดยใช้จินตนาการทาง
เพศที่ป รากฏในซีรีส์ วายนั้ น มักผูกอยู่กับ ตัวคู่จิ้นเป็นหลั ก และเนื้อหาของซีรีส์ วายดูจะเป็นสิ่งที่รองลงมา
ส้าคัญคือ อัตลักษณ์ความหลากหลายทางเพศวิถี และจินตนาการทางเพศก้าลังผูกอยู่กับอุตสาหกรรมสื่อ
อุตสาหกรรมเป็นหมวดหมู่ของธุรกิจในกรณีของอุตสาหกรรมสื่อหมายถึงการรวบรวมธุรกิจที่อนุญาต
ให้มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งรวมถึงการด้าเนินงานเช่นการออกอากาศทางโทรทัศน์ เว็บไซต์และหนังสือพิมพ์งานที่
มีอยู่ทั่วไปในสื่อรวมถึงต้าแหน่งส้าหรับนักข่าวช่างภาพและผู้ผลิต ดังนั้นอุตสาหกรรมสื่อจึงจ้างคนจ้านวนมาก
ในบทบาทที่แตกต่างกันตัวอย่างเช่นสื่อสิ่งพิมพ์นิยายวายเป็นส่วนของอุตสาหกรรมที่ผู้คนสามารถใช้ทักษะของ
พวกเขาในการสร้างสรรคบทประพันธ์ที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ และสร้างส้านักพิมพ์ที่ผลิตเกี่ยวกับ
เนื้อหาวาย (ชายรักชาย) เท่านั้น ความต้องการวัสดุภาพหรือการสร้างให้นิยายวายกลายเป็นซีรีส์วายก็ได้ ให้
โอกาสการจ้างงานส้าหรับช่างภาพนักแสดงและท้าให้ผู้คนมีโอกาสได้เป็นผู้ก้ากับที่สร้างสรรค์ ผลงานอย่างซีรีส์
วายขึ้น แต่ว่าปัจจุบันซีรีส์วายก้าลังอยู่ภายใต้ผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมซึ่งจะกล่าวในล้าดั บ
ถัดไป
2.3 ซีรีส์วายภายใต้ผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมวัฒนธรรม
จากการสัมภาษณ์คุณภูมิในข้อก่อนหน้า คุณภูมิได้อธิบายว่า “คู่จิ้นเป็นเรื่องของการตลาดอย่างหนึ่ง
ในฐานะที่เราเรียนทางด้านการตลาดมา ต้องยอมรับเลยว่าธุรกิจที่เริ่มมาจากการนาคู่จิ้นมาคู่กับตัวผลิตภัณฑ์
เป็นอะไรที่ทากาไรได้อย่างมหาศาล ก็เหมือนกับเวลาคนที่ชอบนักร้องเกาหลีซื้อของที่นักร้องเป็นพรีเซ็นเตอร์
แหละ เพราะ ถ้ายิ่งซื้อได้เยอะ ผลตอบแทนที่ตัวบริษัท ตัวค่าย ตัวนักแสดงได้รับมันก็จะเพิ่มขึ้นตามปริมาณ
การซื้อ แล้วมันไม่ใช่แค่ตัวนักแสดงซีรีส์วายเท่านั้นที่ได้รับ แต่มันได้ต่อกันเป็นทอดๆ เหมือนเป็นการสนับสนุน
ให้ตัวบริษัทมีการป้อนงานให้กับนักแสดงที่เราชื่นชอบไปนานๆ การนาคู่จิ้นมาคู่กับสินค้า สินค้าชิ้นนั้นก็จะขาย
ได้จานวนมาก พอผู้ผลิตเจ้าอื่นเห็นว่าทาแล้วดีก็ทาตามกัน สังเกตได้จากไม่ว่าจะมีซีรีส์วายกี่เรื่องเกิดขึ้นแม้จะ
ต่างค่ายก็ตามก็จะมีการจัดอีเว้นต์ เป็นพรีเซ็นเตอร์คู่กัน จนกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้ว ”จุดนี้ท้าให้เราเข้าใจว่า
ซีรี ส์ วายเป็ น หนึ่ งในธุรกิจ สื่ อที่ส้ าคัญ ของประเทศไทย เพราะ ตั้งแต่ซีรีส์ วายไทยออกอากาศผ่ านช่องทาง
แพลตฟอร์มมากขึ้นส่งผลให้แอพพลิเคชั่นดูหนังต่าง ๆ ได้ยอดเรตติ้งพร้อมกับค่าโฆษณาที่สูงมากขึ้น แต่คนที่
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จะได้รับผลประโยชน์มากที่สุด เห็นทีจะเป็นเหล่าโปรดิวเซอร์ (Producer) ผู้อยู่เบื้องหลังวงการซีรีส์วาย เหล่า
ผู้จัดสามารถท้าเงินจากซีรีส์วายได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการขายแพ็คคู่จิ้น ในงานโฆษณา หรือกลยุทธ์การ
เปิดขายบัตรงานแฟนมีตติ้งที่ราคาบัตรสูงเทียบเท่าคอนเสิร์ตของศิลปินดังซึ่งเปิดพื้นที่ให้การรวมตัวของแฟน
คลับให้จิ้นกันมากขึ้นเป็นการหากินกับค้าว่า ‘คู่จิ้น’ และอัตลักษณ์ความหลากหลายทางเพศวิถี จากการที่ผู้
ศึกษาได้ไปค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังซีรีส์วายได้ใจความมาดังนี้
โปรดิวซ์เซอร์หรือผู้จัดท้าซีรีส์นั้นมีความตั้ง ใจที่ต้องการขับเคลื่อนกลุ่ม LGBTQ+ ให้สังคมเกิดความ
เข้าใจ และเกิดการยอมรับความแตกต่างมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ขับเคลื่อนมากจนเกินไป เพราะ ซี
รีส์วายจะขายไม่ออก พูดง่าย ๆ คือ ถ้าเอาเกย์ที่ออกสาวมากจนเกินไปมาเล่นบทนายเอก จะท้าให้ขายคาแลต
เตอร์ ไม่ได้ เพราะ คนดู ก็ ยั งอยากเห็ น คนที่ มี ค วามเป็ น ชายแบบแอบนิ ด ๆ ไม่ ก ระโตกกระตากจนเกิ น ไป
เนื่องจากอุตสาหกรรมสื่อถือเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังหากใช้อย่างเหมาะสมมันสามารถใช้เพื่อส่งอิทธิพลต่อคน
จ้านวนมากด้วยเหตุนี้อุตสาหกรรมสื่อจึงเป็นสิ่งที่คนทั่วไปมักจะรู้สึกสับสนเช่น ถ้าเราท้าซีรีส์วายที่เปิดให้เห็น
โลกของ LGBTQ+ มากจนเกินไปก็กลัวว่าคนในสังคมจะท้าตามกันหมด เพราะ สังคมไทยยังไม่ได้เปิดกว้าง
ขนาดนั้น ดูได้จากที่ซีรีส์วายหลายเรื่องต้องไปออกอากาศผ่านสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ แต่ถ้าเราเลือกท้าซีรีส์
วายที่เอาอัตลักษณ์ทางเพศวิถีที่คนผู้ดูชื่นชอบ เช่น หน้าหวาน หุ้นล้้า เล่นแสดงดี และแนวเนื้อเรื่องที่มีความโร
แมนติกก็จะท้าให้ซีรีส์วายเรื่องนั้นขับเคลื่อนความหลากหลายทางเพศได้ และขายในอุ ตสาหกรรมได้ในเวลา
เดียวกัน เพราะ การขับเคลื่อนก็มีค่าใช้จ่าย
3. กำรต่อรองควำมหมำยของซีรีส์วำย และกำรผูกอยู่กับระบบทุนนิยม
อุตสาหกรรมสื่อถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการท้าลายคุณค่าควาหมายหรือเป็นเวทีส้าหรับพวกนักธุรกิจ
ในการหาผลประโยชน์ในรูปของเงินตัวอย่างนี้อาจรวมถึงกรณีที่สื่อซีรีส์วายมีภาพแทนพฤติกรรมลามกอนาจาร
เป็นจุดดึงดูดให้กลุ่มคนที่มีรสนิยมเฉพาะชอบหรืออื่น ๆ ที่เคยกล่าวไว้ในข้างต้น แต่ความหมายของการบริโภค
ซีรีส์ วายของแต่ละคนนั้น แตกต่างกัน ดังที่ได้เคยกล่ าวไปนอกจากนี้ ยังมีการต่อรองเรื่องความหมายของอัต
ลั กษณ์ ท างเพศมาในช่ว ง 2-3 ปี ห ลั งมานี้ แต่ไม่ใช่ การต่ อรองแบบการประท้ ว ง แต่ม าในรูปแบบของการ
วิพากวิจารณ์ และการแบนผ่านโลกออนไลน์
ความหมายของการบริโภคในมุมของกลุ่ม LGBTQ+ นั้นดูจะเป็นเรื่องของการอยากจะเปิดเผยอัต
ลักษณ์ทางเพศให้ผู้คนได้เห็น ผ่านภาพแทน หรือสัญญะบางอย่างผ่านตัวหนังเพื่อให้คนนอกกลุ่มเข้าใจความ
เป็นพวกเขามากขึ้น และไม่ผลักพวกเขาคนใดคนหนึ่งไปเป็นชายขอบของสังคม แต่ในมุมของฝั่งสาววายนั้น
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กลับมองอีกมุมว่าซีรีส์วายเป็นสื่อที่ช่วยครายเครียดให้กับบุคคลจากสังคมแห่งความจริงได้ โดยการแต่งเติม
จินตนาการทางเพศเข้าไปในอัตลักษณ์ทางเพศเพื่อให้เกิดความตื่นเต้น และความสนุกมากขึ้น จากแค่นิยาย
วายตามจินตนาการของคนที่มีรสนิยมเฉพาะ กลายเป็นซีรีส์วายเมื่อนายทุนเข้ามาหยิบเอาวัฒนธรรมที่เคยอยู่
ในที่ลับให้ไปอยู่ในที่สว่างมากขึ้น
การต่อรองความหมายของซีรีส์วายของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศนั้น ใช้กลยุทธ์ในการเขียน
วิจารณ์ผ่านโลกออนไลน์ รวมถึงการแบนซีรีส์วายเรื่องต่างๆ เช่น #แบนคั่นกู เป็นแฮชแท็กที่สร้างขึ้นเพื่อแบนซี
รีส์วายเรื่อง เพราะเราคู่กัน เดอะ ซีรีส์ จากกรณีที่ซีรีส์ผลิตออกมาละลดทอนคุณค่าของกลุ่ม LGBTQ+ อย่าง
การที่เกย์คนหนึ่งไปตามสตอล์คเกอร์ผู้ชายแท้ หรือการที่ชายแท้ (นายเอก) มารักกับชายแท้ (พระเอก) สิ่งนี้ไม่
ค่อยเกิดขึ้นในโลกความจริง เพราะ ถึงมีก็มีน้อยมาก และส่วนใหญ่การที่ชายกับชายมารักกันก็ถือว่าเป็นเกย์
แล้ว รวมถึงยังมีฉากที่ Sexualharassment ผู้หญิงอีกด้วย พวกเขาต่อรองผ่านการเขียนว่าสิ่งที่ซีรีส์น้าเสนอ
ไม่ใช่พ วกเขา จนเกิดกระแสวิพ ากวิจ ารณ์ มากมายรวมถึงการเรียกร้องขอให้ นั กเขียน และผู้ผ ลิ ตซีรีส์ วาย
ออกมาชี้แจงต่อกรณีต่างๆ ที่เกิดขึ้น สุดท้ายJittiRain ผู้เขียนนิยายวายเพราะเราคู่กัน ที่ได้มาท้าเป็นซีรีส์วาย
เพราะเราคู่กันได้ออกมาชี้แจงผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวระบุว่า “ประเด็นดราม่าเกี่ยวกับเพราะเราคู่กันที่เขียนเรา
ต้องขอแจ้งว่าด้วยวัยประสบการณ์ และมีอิทธิพลต่าง ๆ สาหรับตัวคนเขียนเมื่อ 5 ปีก่อนมันส่งผลให้เราไม่ได้
ตระหนักถึงหลากหลายทางเพศจนมองข้ามความรับผิดชอบไปซึ่งช่วงหลังมานี้ เราเริ่มปรับเปลี่ยนหลายๆส่วน
ในงานเขียนของเราเสมอแน่นอนว่ามันคงมีจุดผิดพลาดอยู่บ้างแต่ก็พยายามอย่างยิ่งในการแก้ไขรวมถึงนาเสนอ
มุมมองของนิ ย ายวายในด้านที่ ดีขึ้น กว่าแต่ก่อน และน้อมรับความผิ ดพลาดเพื่ อแก้ไขต่อไปค่ะ ”(JittiRain,
2563: ออนไลน์)
นอกจากนักเขียนนิยายที่โดนต่อว่าแล้ว ยังรวมไปถึงผู้ก้ากับอย่าง “แชมป์วีรชิตทองจิลา” ที่มีการ
เขียนบทเพิ่มเติมในซีรีส์ ซึ่งนอกเหนือจากนิยายวายโดยเขาถูกผู้ ใช้ทวิตเตอร์ ชื่อ ป้าเอ็กซ์ถามค้าถามผ่ าน
ช่องทางทวิตเตอร์ ว่า “แสดงว่าอ่านนิยายแล้วไม่เข้าใจแล้วก็กากับแบบให้จบๆไปต่างคนต่างทางานใครผิดใคร
พลาดก็โยนให้เขาไป // น่ารังเกียจนะคะเผื่อไม่รู้ตัว”
ด้านผู้ก้ากับซีรีส์ตอบกลับว่า“ถ้าผมคิดแบบนี้จริงคงไม่กล้ารับทางานตรงส่วนนี้และผมก็รู้สึกว่าผมออก
ตัวมารับผิดทุกอย่างโดยลาพังเสมอมันหนักมากเลยครับ ผมเศร้าใจมากขึ้นจากคาว่าน่ารังเกียจมันเหมือนผม
เลวร้ายมากเหลือเกินผมขอโทษครับผมไม่รู้ตัวว่าผมน่ารังเกียจขนาดนี้ขอบคุณที่ได้รับเตือนจากเพื่อนมนุษย์
คนนึ ง”และก็ได้โพสต์อีกว่า“คือเพิ่งเข้าใจว่าการรับคาติมันรุนแรงขนาดไหนเข้าใจชีวิตมากขึ้นเลย / และ
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ขอบคุณ ทุ ก คนมากๆๆๆที่ ม าให้ ก าลั งใจผมและที ม งานครั บ #ติ เพื่ อ ก่ อ ผมจะแยกระหว่างติ กั บ ด่ ายั งไงดี ”
(ผู้จัดการออนไลน์ ,2563: ออนไลน์)
จากกรณีเหล่านี้ถ้าสามารถดันแท็กให้ติดเทรนอันดับ 1 ของทวิตเตอร์ได้ก็จะท้าให้ผู้คนเริ่มเห็นถึงการ
ต่อรองเรื่องต่างๆ โดยเหตุการณ์แบบนี้อาจท้าให้สปอนเซอร์ หรือผู้สนับสนุนซีรีส์วายเรื่องนั้นๆ ถอนตัวจากการ
สนับสนุน ซึ่งนั้นแปลว่าซีรีส์วายอาจเสียค่าโฆษณามหาศาล หรือแย่ที่สุดนักแสดงในซีรีส์วายอาจถูกถอดออก
จากพรีเซ็นเตอร์โฆษณาต่าง ๆ แต่สิ่งที่แย่สุด คือ คงเป็นการถูกโดนด่าในภาษาที่มันรุนแรงเกินไป หรือที่ภาษา
ในปัจจุบันใช้ค้าเรียกว่า ทัวร์ลง เช่น
“มีนิยายวายหลายเรื่องที่ชอบ แต่เอามาทาซีรีส์ วายไม่ไหวจริงๆ ไม่ไหวตั้งแต่บทละคร ตั้งแต่คัดเลือก
นักแสดง นักแสดงก็เป็นหน้าใหม่ทั้งนั้นเล่นบทแข็งไม่ได้เข้าใจความรู้สึกของคน LGBTQ+ จริงๆ เหมือนการ
เล่นซีรีส์วายเป็นใบเบิกทางให้เข้าสู่วงการบันเทิงแล้วค่อยต่อยอดไปเล่นเรื่องอื่นๆ และในซีรีส์ก็มีแต่ฉากเอากัน
หมกมุ่นมากๆ คือ ถ้าจะมีแต่ฉากเอากันไปนั่งดูเว็บหนังโป๊ก็ได้ ที่เราดูซีรีส์วาย เพราะ เราอยากเห็นว่าซีรีส์วาย
เป็นสื่อแทนอัตลักษณ์ของกลุ่ม LGBTQ+ อยากเห็นงานที่มันเรียล ไม่ใช่งานที่เน้นแต่จะขายฉากเซอร์วิส14”
(หม่าล่าที่ว่าเผ้ดฯ, 2563: ออนไลน์)
ดังนั้นการต่อรองความหมายของซีรีส์วายจะเป็นการวิจารณ์กันทางค้าพูด และท้าให้สูญเสียชื่อเสียง
และรายได้จ ากการโฆษณา เพราะ ซีรีส์วายเป็นสินค้าที่ท้ายอดขายได้มหาศาลและเป็นใบเบิกทางส้าหรับ
นักแสดงหน้าใหม่ต่างๆ เพราะ ซีรีส์วายเป็นสื่อที่คนให้ความสนใจอยู่ตลอดเวลา หากมีซีรีส์วายเรื่องใหม่ฉายก็
จะถูกจับ จ้ องทัน ที เลยท้าให้ นั กแสดงหน้ าใหม่หั นมาเล่นซีรีส์ วายมากขึ้น เพื่อเป็นใบเบิกทางไปสู่ การเป็ น
นักแสดงของช่องใหญ่ เช่น นักแสดงหน้าใหม่ ก็อต หรือ อิทธิพัทธ์ฐานิตย์ที่โดนดังจากบท ‘หมอป่า’ จากซีรีส์
วายเรื่อง 2 moon the series ที่ท้าให้ดังเป็นพลุแตกก็หันตัวเองไปเล่นละครกับทางช่อง 3
การต่อรองความหมายผ่านช่องทางออนไลน์นั้น อาจดูเป็นเรื่องเล็ก แต่สื่อ ออนไลน์ทุกวันนี้เข้ามามี
ส่วนร่วมในชีวิตของผู้คนในสังคมเป็นอย่างมาก ซึ่งสื่อออนไลน์เหล่านี้จะช่วยให้ผู้คนเข้าใจถึงปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้น แต่การต่อรองเหล่านี้ก็ยังได้ผลน้อยอยู่ เนื่องจากผู้บริโภคหลักของซีรีส์วายนั้นเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้ให้
ความสนใจเกี่ยวกับความหลากหลาย และอัตลักษณ์ของกลุ่ม LGBTQ+ เพราะ ซีรีส์วายที่เหล่าผู้ผลิตสร้างนั้น
ขายได้กับกลุ่มสาววายที่เป็นผู้บริโภคหลัก และอัตลักษณ์ของกลุ่ม LGBTQ+ ก้าลังโดนทุนนิยมสลายอัตลักษณ์
14เซอร์วิส

เป็นภาษาอังกฤษทีแ่ ปลกว่าบริการ แต่ในบริบทนี้หมายถึงฉากในละครหรือซีรีส์ที่พระนางจูบกัน หรือฉากที่มีความใกล้ชิดกันจนผู้ ชมมี
อารมณ์ รู้สึกเขินไปกับละคร
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ต่างๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าสิ่งที่ซีรีส์วายน้าเสนอนั้นจะบ่อนท้าลายอัตลักษณ์ไปหมด เพราะ อัตลักษณ์ที่ซีรีส์วายน้าเสนอ
ต่างเป็นอัตลักษณ์เด่นที่ผู้ผลิตซีรีส์วายได้รับรู้ และก้าลังท้าให้อัตลักษณ์เหล่านี้กลายเป็นบรรทัดฐานรักเพศ
เดียวกันในสังคม โดยไม่ได้สนใจสิ่งอื่นนอกจากค้าว่า ขายได้ ดังที่คุณเฟ้นให้สัมภาษณ์กับเราไว้ว่า
“ไม่แปลกใจที่สังกัดผู้สร้างซีรีส์ วายจะไม่ค่อยสร้างซีรีส์วายที่มันขับเคลื่อนความหลากหลายทางเพศ
อย่างจริงจัง เพราะ เขาไม่ได้สร้างมาเพื่อคนกลุ่มเราตั้งแตกแรก เขาแค่มาหยิบยืมอัตลักษณ์ของเราไปเพื่อ
สนองจินตนาการของตัวเองเท่านั้น และต่อยอดสิ่งที่ตัวเองทาให้ได้ผลตอบแทนในรูปแบบของเงิน เพื่อหากิน
บนอัตลักษณ์ของเรา” (สัมภาษณ์คุณเฟ้น, 12 กันยายนพ.ศ. 2563)
แต่ในช่วงท้ ายปี พ.ศ. 2563 จนถึงต้นปี พ.ศ. 2564 นี้ ดูจะมีการเปลี่ ยนแปลงของซีรีส์ ว ายเกิดขึ้น
ตรงที่ซีรีส์วายเรื่องใหม่ๆ มีการปรับเปลี่ยนเนื้อเรื่องให้ตรงกับกระแสสังคม เช่น ซีรีส์วายเรื่อง แปลรักฉันด้วย
ใจเธอ ซีรีส์สั้นจ้านวน 5 ตอน ที่คว้าความนิยมขั้นสูงขึ้นแท่นซีรีส์ Coming of Age ในดวงใจท่ามกลางกระแส
จับตามองมากมาย “แปลรักฉันด้วยใจเธอ”เป็นซีรีส์ไทยที่ปลุกกระแสคอนเทนต์แนวComing of Age การ
น้าเสนอสภาวะเด็กที่ก้าลังเติบโตเป็นผู้ใหญ่ด้วยแง่มุมที่ละเอียดอ่อนในชีวิตให้กลับมาอยู่ในความสนใจอีกครั้ง
นับตั้งแต่“รักแห่งสยาม”เมื่อปี 2550 เป็นต้นมา จากการที่สามารถน้าถ่ายทอดแง่ มุมของความสับสนความ
ขัดแย้งภายในตัวเองการค้นพบตัวเองและความสัมพันธ์กับครอบครัวออกมาได้อย่างลึกซึ้งเข้าถึงผู้ชมที่ต่างเคย
ผ่านช่วงเวลา และประสบการณ์เหล่านั้นเหมือนกันจนท้าให้มีอารมณ์ร่วมไปกับตัวละครไม่ยากเรียกได้ว่าสร้าง
มิติใหม่ให้กับซีรีส์วายไทยให้มีมากกว่าฉากชวนจิ้น และความน่ารักของตัวละคร ("แปลรักฉันด้วยใจเธอ" สุดปัง
ขึ้นแท่นซีรีส์ Coming of Age, 2563: ออนไลน์)
นอกจากนี้ยั งมี ซีรีส์วายเรื่อง พฤติการณ์ ที่ตายManner of Death เรื่องนี้เป็นซีรีส์วายที่มะเดี่ย ว-ชู
เกียรติศักดิ์วีระกุลเป็นผู้ก้ากับที่เนื้อเรื่องฉีกไปจากซีรีส์วายไทยเรื่องอื่นๆอย่างสิ้นเชิง เรื่องนี้มาในแนวสืบสวน
สอบสวนซ่อนปมชวนลุ้นเกี่ยวกับ พฤติการณ์ที่ตายของแต่ละคดีเล่นกับกฎหมายอิทธิพลมีการบิดเบือนคดี
เปลี่ยนสาเหตุการตายจากฆาตรกรรมไปสู่การฆ่าตัวตายบรรณแพทย์นิติเวชอายุ 30 ปีย้ายมาจากกรุงเทพฯมา
เป็นแพทย์นิติเวชที่เวียงผาหมอกบ้านเกิดที่เขาจากไป 15 ปีเมืองที่มีแต่ความสงบสุขและเพื่อนสนิทในวัยเด็ก
อย่างอัยการปื้ดและเจนจิรา
หลังจากบรรณเดินทางกลับมาได้เพียงอาทิตย์เดียวความสงบสุขที่ว่าชักจะไม่จริงซะแล้วเพราะเขาต้อ ง
เจอกับเคสการเสียชีวิตของแน๊ตตี้ลูกศิษย์ของเจนจิราที่ล้มลงไปตายกลางตลาดเลือดนองเต็มขา บรรณท้าการ
ชันสูตรศพแน๊ตตี้ร่วมกับโอ๊ตแพทย์ใช้ทุนในการดูแลของเขาจนพบว่าแน๊ตตี้มีสารเสพติดในร่างกายและเสียชีวิต
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จากการท้าแท้ง จากกรณีนี้ท้าให้เขาได้รู้จักกับสารวัตรเอ็มต้ารวจผู้ ดูแลคดีสองคนท้าความรู้จักกันในฐานะ
ชาวเมืองเวียงผาหมอกและได้ไปเที่ย วผับ กันจนได้พบกับแทนครูโรงเรียนกวดวิช า ทั้ง 2 คนสบตากันด้วย
ความรู้สึกพิเศษต่อกันแบบบังเอิญแต่หลังจากนั้นในคืนงานวันเกิดคนใหญ่คนโตความจริงบางอย่างก็เปิดเผยว่า
แทนเป็นแฟนกับเจนจิราเพื่อนสนิทของแล้ววันรุ่งขึ้นเจนจิราถูกพบเป็นศพอยู่ในห้องนอนของตัวเองในสภาพ
ถูกแขวนคอ เจนจิ ร าฆ่าตัว ตายเองหรือ ใครฆ่าเจนจิราเรื่องราวหลั งจากนี้ จึงเป็ น ชนวนแห่ งความสั ม พั น ธ์
ท่ามกลางเรื่องราวซ่อนเงื่อนปมลึกลับการถูกขู่ท้าร้าย และคดีร้ายแรงที่ผู้มีอ้านาจพยายามปกปิด
เรื่องนี้ถือว่าเป็นพล็อตที่ฉีกไปจากซีรีส์วายไทยเรื่องอื่นๆที่เปลี่ยนจากซีรีส์รักใสๆหัวใจวิบวับของวัยรุ่น
วัยเรียนเปลี่ยนมาเป็นเรื่องรักลึกลับของหนุ่มวัยท้างานที่ต้องเข้าไปเสี่ยงกับคดีความเมื่อหมอนิติเวชต้องเข้าไป
พัวพัน และผูกพันกับผู้ชายที่เขาเชื่อว่าจะเป็นฆาตกร และแน่นอนเรื่องราวเหล่านี้เสี่ยงต่อชีวิต เพราะแหย่เท้า
เข้าไปเกี่ยวกับอิทธิพลของใครบางคน ถ้าตัดความเป็นวายออกไปคนดูก็จะได้ซีรีส์สืบสวนสอบสวนที่น่าสนใจ
เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมืองอุปโลกเมืองเล็กๆที่ร้องตะโกนขอความช่วยเหลือก็ควรจะได้ยินแต่ไม่มี
ใครได้ยินมันเมืองที่ต้ารวจสามารถปิดคดีที่ไม่ควรปิดลงได้เพียงเพราะใบสั่งจากใครบางคนซึ่งถ้าว่ากันจริงๆแล้ว
เนื้อเรื่องแบบนี้ถ้าไม่ใช่ละครสายวายภาพนางเอกสายบู๊และพระเอกขาลุยต้องมาแต่เมื่อกลายมาเป็นซีรีส์วาย
ความแตกต่าง และอรรถรสกลับน่าสนใจขึ้น เพราะ นอกจากเนื้อเรื่องจะเป็น ไปในทางสืบสวนสอบสวนไขคดี
แล้วส่วนหนึ่งที่แปลกออกไป คือ นายเอกเรื่องนี้ไม่บู๊แต่มาในมาดของแพทย์นิติเวชที่ฉลาดเฉลียวและเชี่ยวชาญ
เป็ นอย่างดีกับร่างไร้วิญญาณที่เขาต้องคอยสืบเสาะมีศัพท์เทคนิคทางการแพทย์ความรู้ความเข้าใจในด้าน
นิติเวชที่ถือว่าเป็นเรื่องแรกของละครไทยที่หยิบเอามาท้าให้ได้ดูกันแล้วไม่ต้องกลัวว่าข้อมูลจะผิดเพี้ยน(อลิน
ทองประสม, 2563: ออนไลน์)
ดังนั้นจากการเปลี่ยนแปลงของสองซีรีส์วายที่ได้ยกตัวอย่างไป ท้าให้เห็นว่าการต่อรองความหมายของ
กลุ่ม LGBTQ+ ผ่านสื่อออนไลน์นั้นก้าลังได้รับผลตอบรับที่ดีขึ้นผ่านการท้าซีรีส์วายที่ไม่ได้หยุดตรงแค่ฉากชวน
จิ้น หรือชวนฝันเท่านั้น และก้าลังมีจะซีรีส์เรื่องใหม่ๆ ที่เริ่มพูดถึงการขับเคลื่อนของหลากหลายทางเพศวิถีอีก
ด้วย แม้จะน้อยนิด แต่ก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของซีรีส์วายไปในทางที่ดีขึ้น
ทั้งหมด คือ เรื่องราวของฉันหรือเขาในซีรีส์วาย ประเด็นทางเพศวิถีในซีรีส์วายที่ขัดกับกลุ่ มความ
หลากหลายทางเพศ โดยการต่อรองความหมายของกลุ่ม LGBTQ+ ที่มีต่อซีรีส์วายได้เกิดเป็นแรงผลักดันต่อ
ผู้ผลิตซีรีส์วายให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ยึดติดกับแนวเรื่องแบบเดิมๆ ที่ ลดทอนและกดทับคุณค่าความ
หลากหลายทางเพศ จากการลงพื้นที่ภาคสนาม และเก็บข้อมูลพบว่าสามารถตอบค้าถามเกี่ยวกับประเด็นอัต
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ลักษณ์ ภาพตัวแทนทางเพศวิถีที่ถูกสร้างในซีรีส์วายภายใต้อุตสาหกรรมวัฒนธรรม และการต่อรองความหมาย
ในการบริโภคซีรีส์วายทั้งหมดนี้จะน้าไปวิเคราะห์ และสรุปผลการศึกษาในบทถัดไป
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บทที่ 5
วิเครำะห์ และสรุปผล
จากการศึกษา “ฉันหรือเขาในซีรีส์วาย: อัตลักษณ์และภาพตัวแทนของเพศวิถีของกลุ่ม LGBTQ+ ใน
กระแสอุตสาหกรรมวัฒนธรรม” ด้วยข้อมูลจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และการลงภาคสนาม ผู้ศึกษาจึงท้า
ความเข้าใจการแพร่กระจ่ายวัฒนธรรมวายจากประเทศญี่ปุ่นในสังคมไทย การปรับ และวิวัฒนาการของซีรีส์
วายจนกลายเป็นอุตสาหกรรมที่ส่งออกมากที่สุดของประเทศไทย เช่น จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัย
“ศึกษาอัตลักษณ์ของเกย์ในสื่อภาพยนตร์ไทย” ที่พบว่าผู้ผลิตจึงต้องเสริมแต่งเรื่องราวให้มีความตลกโปกฮา
เพื่อดึงดูดกลุ่มคนดูรักต่างเพศเข้ามาด้วยนิสัยของคนไทยที่เป็นคนสบายต้องการดูสื่อที่ท้าให้ผ่อนคลายจาก
ความเครียด และชอบดูหนังเบาสมอง (ธานี ชื่นค้า, 2555:34) หรือในงานชิ้นหนึ่งที่บอกว่าภาพยนตร์เกย์ใน
ประเทศไทยมีเนื้อหาแนวชีวิตไม่สมหวังหรือแนวตลกมากกว่าจะเป็นแนวชีวิตมีความสุข พยายามน้าเสนอเรื่อง
ของความเจ็บปวดทั้งทางกาย และจิตใจ เช่น การผิดหวังจากความรัก ฆ่าตัวตาย คู่เกย์ของตัวเองกลับไปคบกับ
ผู้หญิง และสร้างภาพยนตร์เกย์แนวตลกขึ้นมาเพื่ อสะท้อนถึงการยอมรับของสังคมที่มีต่อเกย์ หรือเพศที่สาม
ซึ่งการยอมรับพวกเขาดูเหมือนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าต้องตลกถึงจะได้รับการยอมรับ (สมเกียรติ รุ่งเรือง
วิริยะ, 2555: 34)จนถึงการต่อรองความหมายของซีรีส์วายในสังคมไทย ซึ่งเรื่องราวในข้างต้นได้เป็นพื้นฐานต่อ
การท้ า ความเข้ า ใจปรากฏการณ์ อั ต ลั ก ษณ์ และภาพตั ว แทนของเพศวิ ถี ข องกลุ่ ม LGBTQ+ ใน กระแส
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมการศึกษาในข้างต้นด้าเนินไปเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาในข้อ 1. เพื่อศึกษา
วิวัฒนาการของนิยายสู่ละครซีรีส์วายที่สัมพันธ์กับมุมมองเพศวิถีของคนกลุ่ม LGBTQ+ ในสังคมไทยข้อ 2.เพื่อ
ศึกษาอัตลักษณ์ ภาพตัวแทนทางเพศภาวะและเพศวิถีที่ถูกสร้างในซีรีส์วายผ่านมุมมองของกลุ่มLGBTQ+ และ
กลุ่มสาววายในระบบอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและข้อ 3.เพื่อศึกษาการต่อรองความหมายในการบริโภคซีรีส์วาย
ของกลุ่ม LGBTQ+ และกลุ่มสาววายในช่วงระยะเวลาปี พ.ศ. 2562- 2564 ส้าหรับการน้าเสนอในบทนี้จะน้า
แนวคิดอัตลักษณ์ในทัศนะของ Stuart Hall จินตนาการทางเพศ (Sexual Fantasy) และแนวคิดอุตสาหกรรม
วัฒนธรรม (The Culture Industries) มาใช้เพื่อวิเคราะห์ และสรุปผลการศึกษาในครั้งนี้
1. อัตลักษณ์ทำงเพศในฐำนะสิ่งประกอบสร้ำงทำงสังคมวัฒนธรรมผ่ำนซีรีส์วำยโดยสำมำรถแบ่งออกเป็น 3
ประเด็นได้แก่
1.1 อัตลักษณ์ภายใต้กระบวนการผลิตซ้้าภาพแสดงแทนผ่านสื่อซีรีส์วาย
Hall และ Gay (1996) ได้อธิบายลักษณะของอัตลักษณ์ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติหรือเกิดขึ้น
ลอยๆแต่ก่อรูปขึ้นมาภายในวัฒนธรรมช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งโดยที่วัฒนธรรมก็เป็นสิ่งที่ถูกประกอบสร้างทาง
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สังคม (Social Construct) และไม่ใช่สิ่งที่หยุดนิ่งตายตัวหากแต่เป็นวงจรซึ่งมีผู้เรียกว่า "วงจรแห่งวัฒนธรรม"
ดังนั้นภาพแสดงแทนจึงเป็นผลผลิตจากวัฒนธรรมเช่นเดียวกับอัตลักษณ์ และเกิดการแลกเปลี่ยนความหมาย
ขึ้นระหว่างสมาชิกในสั งคมไม่ว่าจะเป็ นภาษา หรือสื่อก็ตาม ภาพแสดงแทนของซีรีส์วายนั้นเกิดขึ้นภายใต้
แนวคิด (Concept) ความคิด (Idea) และความรู้สึ ก (Feeling) โดยเริ่มต้นจากการเชื่อมโยงความสั มพันธ์
ระหว่างสิ่งต่างๆ (Things) แนวคิด (Concept) และสัญญะ (Sign) จึงเกิดขึ้นภายใต้บริบทสังคมไทย จึงเรียก
กระบวนการนี้ว่า ภาพตัวแทน (Representation)
Things คือ สิ่งต่างๆ สิ่ งที่ซีรีส์วายน้าเสนอนั้น ล้วนเป็นเรื่องเล่าจากเหตุการณ์ หรือประสบการณ์
ต่างๆ ที่ผู้เขียนนิยายวายไทยได้รับ เช่น การที่พระเอก นายเอกนิยายวายหรือซีรีส์วายมีภาพแสดงแทนที่อยู่
ภายใต้บรรทัดฐานรักต่างเพศนั้น เพราะ สังคมไทยรับการรับรู้เรื่องนี้มาจากวัฒนธรรมวายในประเทศญี่ปุ่นจน
ท้าให้ผู้รับวัฒนธรรมวายอย่างสาววายในประเทศไทยมอง Things ที่ท้าให้เกิดการรับรู้ต่อสิ่งต่างๆ ซ้้าๆ นั้น จน
สังคมเกิดแนวคิด (Concept) ที่อยู่ในหัวขึ้น เช่น ผู้คนในสังคมมีแนวคิดต่อความเป็นเกย์ในสังคมไทยว่าจะต้อง
มีลักษณะทางกายภาพหรือบุคลิกภาพที่บ่งบอกถึงเพศวิถีอย่างตายตัว อย่างผู้ชายส้าอางค์ตัวเล็ก ร่างบาง ชอบ
เต้นจะต้องเป็นเกย์รับทุกคนแต่ผู้ชายที่เป็นเกย์รุกก็ต้องมีรูปร่างก้าย้า ชอบออกก้าลังกาย เข้ายิม สิ่งเหล่านี้อยู่
ภายใต้บรรทัดฐานขับ เน้น ปิตาธิปไตย 15 หรือ ความชายเป็นใหญ่อันกดทับเกย์ที่โอบกอดความเป็นหญิงมา
เป็นอัตลักษณ์ ซึ่งเป็นการขับเน้นชนชั้นทางเพศ หรือ gender hierarchy ว่าเกย์ที่มีความเป็นชายมากกว่าย่อม
มีอ้านาจกว่าเกย์ที่มีความเป็นชายน้อยกว่า และยังพยายามให้เกย์ประพฤติตนให้สอดคล้องกับกรอบเพศที่
สังคมกกลับสร้างบรรทัดฐานตรงนี้ที่ตัวเองไปลอกเลียนแบบมาจากบรรทัดฐานของสื่อกระแสหลักทั้งหมดมาใช้
ในสังคมของตัวเอง และกดทับกันเองซึ่งแสดงให้เห็นในซีรีส์วายที่เกย์รับจะต้องมีความเป็นหญิงมากกว่า ไม่ว่า
จะเป็นรูปร่าง หน้าตา ลักษณะนิสัย ความชายเป็นใหญ่อันกดทับเพศที่สามที่มีอัตลักษณ์ความเป็นหญิงซึ่งท้าให้
เกิดการขับ เน้นชนชั้น ทางเพศขึ้น ท้าให้ผู้หญิงข้ามเพศต้องหาสิ่งที่เป็นเอกลั กษณ์ของตนมาทดแทนในสิ่งที่
สังคมชายเป็นใหญ่มองว่าพวกเขาไม่ปกติ โดยการเอาความตลกเข้ามาแทนที่ และยอมให้ตนเองกลายเป็น ตัว
ตลก เพื่อให้ อย่ างน้ อยสั งคมก็ยอมรับ พวกเขาในทางใดทางหนึ่ง จนกลายเป็นภาพจ้าต่อผู้ห ญิ งข้ามเพศใน
สังคมไทย และการที่เห็นสิ่งเหล่านี้ซ้าๆ ท้าให้ผู้ผลิต เกิดแนวคิด (Concept) จากสิ่งรอบตัว เช่น กรณีความรัก
ในซีรีส์วายเป็นแผนแบบผัวเดียวเมียเดียว เพราะ ผู้ผลิตได้น้าสิ่งที่เรียกว่าการเชิดชูระบบผัวเดียวเมียเดียวแบบ
บรรทัดฐานรักต่างเพศในสังคมไทยมาใส่ในซีรีส์วาย ซึ่งในความเป็นจริงแล้วสังคมของกลุ่มผู้มีความหลากหลาย

15

ปิตาธิปไตย (อังกฤษ: patriarchy) เป็นระบบสังคมแบบหนึ่งที่ซึ่งเพศชายเป็นผู้กุมอ้านาจหลักและครอบง้าบทบาทในด้าน
ผู้น้าการเมือง อ้านาจหน้าที่ทางศีลธรรม เอกสิทธิ์ทางสังคม และการควบคุมทรัพย์สิน
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ทางเพศก็ไม่ได้เชิดชูเรื่องผัวเดียวเมียเดียวเสมอไป ไม่งั้นคงไม่เกิดสิ่งที่เรียกว่า Threesome16ขึ้นมาในสังคม
แถมตะวันตก เช่น ซีรีส์วายเรื่อง Love sick the series Make it Right the series และ My Engineer : มีช็
อปมีเกียร์มีเมียรึยังวะ? ที่ผู้ผลิตได้รับอิทธิผล Concept มาจากวัฒนธรรมญี่ปุ่นในเรื่องของผัวเดียวเมียเดียว
และบรรทัดฐานรักเพศเดียวที่ถูกสร้างขึ้นภายใต้แนวคิด ชายรักกับหญิง (ในร่างผู้ชาย)
สั ญ ญะ (sign) หรือ ก็คือสั ญ ลั กษณ์ ต่าง ๆ ที่ ช่ว ยในการสื่ อสารความคิดผ่ านการท้ างานของภาษา
แต่สัญญะที่แสดงนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ (Things) กล่าวคือ สัญญะไม่ได้มีความหมายในตัวมันเอง แต่
ความหมายจะเกิดขึ้นเมื่อสัมพันธ์กับแนวคิด (Concept) ดังนั้นความหมายของสัญญะสามารถเปลี่ยนแปลงไป
ได้ตลอดเวลาเมื่อแนวคิด (Concept) มีการเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ที่เราเลือกหยิบมาใช้ในการนิยามตนเองทั้ ง
ต่อสังคมและต่อตัวเองนั้นเกิดขึ้นได้โดยผ่านระบบการสร้างภาพแทนความจริง (Representation) เพราะการ
แสดงออกซึ่งความสัมพันธ์ต่างๆ จะกระท้า โดยผ่านระบบสัญลักษณ์ที่หลายรูปแบบ เช่นบุคคลกลุ่ม LGBTQ+
เลือกแต่งกายสีรุ้งเพื่อแสดงความเป็นสมาชิกของกลุ่มผ่านสีสันที่หลากหลาย แต่อย่างไรก็ตาม การที่เรามองตัว
เราและพยายามเลือกนิยามความหมายเพื่อแสดงความเป็นตัวตนของแต่ละบุคคล กับสิ่งที่คนอื่นมองเห็นในตัว
เราว่าอย่างไรนั้นมันอาจไม่สอดคล้องกันเสมอไป เช่น ซีรีส์วายเรื่อง แปลรักฉันด้วยใจเธอ (2020) เป็นซีรีส์วาย
เรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนสมัยเด็กที่ห่างหายกันไปหลายปีอย่าง “เต๋” และ “โอ้เอ๋ว” โคจรกลับมาเจอกันอีกครั้งที่
โรงเรียนกวดวิชาภาษาจีน เพื่อเตรียมสอบแอดมิชชันเข้ามหาวิทยาลัย แต่ในเมื่อต่างฝ่ายต่างมุ่งมั่น จะสอบเข้า
คณะนิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเดียวกัน เพื่อนรักที่เคยร่วมฝัน จึงกลั บกลายมาเป็นคู่แข่งคนส้าคัญ แต่เมื่อ
ยิ่งส้าคัญ ก็ยิ่งอยู่ในสายตา การที่เต๋และโอ้เอ๋วได้กลับมาใกล้กันอีกครั้ง ท้าให้ทั้งสองได้รู้จักกันและกันมากขึ้น
จนได้น้าพาไปสู่ความรู้สึกใหม่ ที่ต่างก็ไม่เคยรู้สึกมาก่อน ในวันที่พวกเขายังเด็ก ซีรีส์เรื่องนี้ได้มีการใช้สัญญะ
ของดอกชบาสีแดง ซึ่งมีความหมายในสมัยก่อนว่า ‘สัญญะเชิงชู้สาวในอดีต’ ที่กลับมาท้าหน้าที่อย่างทันสมัย
อีกครั้งในซีรีส์วาย “ดอกชบา” ในประวัติศาสตร์ชีวิตจริงพบว่า ดอกชบามีสถานะถูกรังเกียจ แต่ไม่ใช่เหตุผลว่า
ชื่อฟังไม่เป็นมงคล หากเพราะว่าก่อนหน้านี้ในกฎหมายตราสามดวงยั งเคยใช้ดอกชบาเดียวกันนี้เป็น “เครื่อง
ประจาน” หญิงชั่วที่บังอาจคบชู้สู่ชาย ด้วยการโกนศีรษะ แล้วเอาดอกชบาทัดหูทั้งสองข้าง ประจานหญิงชั่วผู้
นั้นเสีย นั่นจึงอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่คนต่างพากันรังเกียจดอกชบาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา อีกทั้งในวรรณกรรมหลาย
เรื่อง ดอกชบายังกลายเป็นเครื่องประดับสุดโปรดปรานของเหล่าเงาะป่า ที่เป็นตัวแทนของ "คนชายขอบ” เป็น
16

การมีเพศสัมพันธ์กัน 3 คน ความคิดเรื่องมีเซ็กซ์แบบ ‘ทรีซัม (threesome)’ นั้นเกิดมาจากความซ้้าซาก จ้าเจ จากการมี
คู่รักหรือคู่นอนเพียงคนเดียว ซึ่งอาจเป็นได้ถึงการเมนาจ อา ทัวค์ (Ménage à Trois) หรือภาษาฝรั่งเศสที่ว่าด้วยเรื่องของ
ความสัมพันธ์แบบ เธอ ฉัน เขา เรา 3 คน ในบ้านเดียวกันนั่นเอง ซึ่งการมี เพศสัมพันธ์กัน 3 คนมักมุ่งเพื่อน้าความสุข ความ
ตื่นเต้น คึกคัก กลับมาสู่ชีวิตครอบครัว อันเป็นเหตุที่ต้องเพิ่มบุคคลที่ 3 เข้ามาด้วย
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ตัวละครถูกรังเกียจ และไม่เป็นที่ยอมรับในวรรณคดีหลายเรื่อง จนกลายเป็นภาพจ้าว่า เงาะป่าต้องคู่กับดอก
ชบาสีแดงสด (Peeranat Chansakoolnee, 2563: ออนไลน์)

ภาพที่ 13: โอเอ๋ว และเต๋น้าดอกชบาสีแดงมาทัดหู
ที่มา: ซีรีส์วาย เรื่องแปลรักฉันด้วยใจเธอ
ดังนั้นจากที่กล่าวมานั้น ภาพแสดงแทน หรืออัตลักษณ์ที่ถูกประกอบสร้างผ่านวงจรวัฒนธรรมก็ถูก
ถ่ายทอดออกมาผ่านสื่อละครโทรทัศน์ ‘ซีรีส์วาย’ เรียนว่าภาพตัวแทน (Representation) ที่มาจากการผลิต
(Production) นั้ น เองซีรี ส์ ว ายจะไม่เห็ น พระเอกนายเอกคนไหนที่ มีหุ่ นที่ อ้ว นหรื อมี กล้ ามที่ ใหญ่ โตเกิน ไป
หรือไม่เคยเห็นนายเอกคนไหนที่ออกสาวเกินไป ซึ่งสิ่งที่สื่อน้ามาเสนอล้วนอยู่ภายใต้เกย์ในอุดมคติที่จะได้รับ
การยอมรับจากสังคม อัตลักษณ์ไหนที่สามารถท้าผลตอบแทนให้กับตนได้มากที่สุดซึ่ง โดย base on ละคร
ชายหญิงที่มักจะน้าเสนอตัวละครให้อยู่ในกรอบเพศของชายหญิง และน้าเสนอความหลากหลายทางเพศใน
รูปแบบของ stereotype (การท้าให้เป็นมาตรฐาน) เช่น ซีรีส์วายเรื่อง Why R u the series ที่ลักษณะของ
เกย์ฝ่ายรับมีจริตของความเป็นหญิง และการสร้างสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อให้ดูเหมือนเกย์ฝ่ายรับมีความเป็น
หญิงมากขึ้น อย่างตอนที่ เตอร์นายเอกของเรื่องโดนตามทวงหนี้จากเจ้าหนี้ รวมถึงลูกชายของเจ้าหนี้ที่มาเสนอ
ตัวให้เขาไปเป็นแฟนของตนแทนการใช้หนี้ เพราะ เตอร์มีผิวพรรณที่ขาว และหน้าตาน่ารัก ลักษณะคล้าย
ผู้หญิงทั้งที่เป็นผู้ชาย แต่ก็ได้เจ้าของร้านกาแฟซึ่งเป็นผู้หญิงข้ามเพศหรือกะเทยที่ คอบช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ
ให้กับนายเอก
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ภาพที่ 14: ตัวละครจากเรื่อง Why R U the series
ที่มา: ซีรีส์วาย Why R U the serie
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสาววายกับภาพตัวแทนกลุ่ม LGBTQ+ ในซีรีส์วายนั้นสัมพันธ์กันในฐานะ
ผู้ผลิต (Production) กับภาพตัวแทน (Representation) ที่เกิดขึ้น แต่บางครั้งกลุ่มสาววายเองก็อยู่ในฐานะ
ผู้บริโภค (Consumption) เช่นเดียวกับกลุ่ม LGBTQ+ แต่ว่าการก้ากับ (Regulation) นั้นมักขึ้นอยู่กับกลุ่ม
ผู้ผลิต (Production) ที่ส่วนใหญ่เป็นสาววาย ดังนั้นภาพตัวแทน (Representation) ที่เกิดขึ้นจึงมาจากกลุ่ม
สาววายมากกว่าที่ จ ะมาจากเจ้ าของอัตลั กษณ์ (Identity) อย่างกลุ่ ม LGBTQ+ จึงเป็น ที่มาว่าความหมาย
ของอัตลักษณ์นั้นจะมีทั้งการปะทะ และเชื่อมโยงโดยไม่จ้าเป็นว่าชุดความหมายที่อยู่ในขั้นการผลิต กับขั้น
บริโภค จะต้องมีความหมายเหมือนกัน ดังที่เกิดปรากฏการณ์การการต่อรองความหมายของกลุ่มสาววาย และ
กลุ่ม LGBTQ+ ขึ้นในฐานะผู้ผลิต และผู้บริโภค ซึ่งในแต่ละขั้นไม่ได้มีอ้านาจที่สามารถก้าหนดความหมายอัต
ลักษณ์ได้อย่างสมบูรณ์ เพราะ อัตลักษณ์หรือภาพแสดงแทนนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงความหมายได้ตลอดเวลา
ตามช่วงเวลาของสังคม
1.2 เพศวิถที ี่ถูกบริโภค
เพศวิ ถี (Sexuality) หมายถึ ง อารมณ์ ค วามปรารถนา และความรู้ สึ ก ที่ อ ยากมี ค วามรั ก และ
เพศสัมพันธ์ บางครั้งก็เกี่ยวข้องกับรสนิยม และอุดมการณ์เรื่องเพศ ถ้าความปรารถนาทางเพศเกิดขึ้นกับคน
เพศเดียวกันจะถูกเรียกว่า คนรักเพศเดียวกัน (Homosexuality) ถ้าเกิดขึ้นกับคนต่างเพศจะถูกเรียกว่าความ
รักต่างเพศ (Heterosexuality) และถ้าเกิดชอบทั้ง 2 เพศ เรียกว่า ความรักสองเพศ (Bisexuality) แต่ในเพศ
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วิถีนั้นไมได้เป็นแค่การบ่งบอกว่าเราเป็นประเภทไหน แต่ยังรวมถึงพฤติกรรมทางเพศวิถีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
สังคมอีกด้วย
ซีรีส์ ว ายพยายามเชิดชูสิ่ งที่เรีย กว่า “ฉันไม่ได้เป็ นเกย์ ฉันแค่ช อบคนๆ นี้ที่เป็ นผู้ ชายเท่านั้น ” ซึ่ง
ถ้อยค้านี้พยายามที่จะไม่ยึดโยงอยู่บนบรรทัดฐานแบบรักเพศเดียวกัน แต่มที ิศทางหรือแนวโน้มเรื่องเพศให้เป็น
เรื่องของ ความพึงพอใจความสนใจความชอบหรือความต้องการทางเพศของบุคคลซึ่งคนๆหนึ่งมีความพึงพอใจ
กับคนเพศตรงข้ามคนเพศเดียวกันหรือพอใจทั้งสองแบบก็ ได้ เรียกว่าSexual orientation แต่บางครั้งภาษาที่
สื่อสารออกมาทางสื่อซีรีส์วายนั้นท้าให้ชาว LGBTQ+ เกิดความเข้าใจว่าเป็นการกดทับชาวเกย์อีกทีจากค้าพูด
นี้ แต่จากการสัมภาษณ์จากคุณออมที่เป็นเกย์นั้น เขากลับตอบว่า“ภาษาที่สื่อออกมาจากซีรีส์วายหลายคนก็
ตีความต่างกันออกไป อย่างประโยค ‘เราไม่ได้เป็นเกย์ เราแค่ชอบคนๆนี้ ที่บังเอิญเป็นผู้ชาย’อาจต้องการสื่อ
ในความหมายว่าเขาไม่อยากถูกตีกรอบเรื่องเพศกล่าวคือ ซีรีส์วายอาจต้องการสื่อว่าไม่อยากให้บุคคลถูกนิยาม
ว่าตนเองเป็นเพศไหน อาจจะเป็นเพียงแค่ คนๆหนึ่งที่ไม่มีค้าจ้ากัดความเพศ”จากค้ากล่าวนี้ ท้าให้ผู้ศึกษาได้
เห็น ว่ากลุ่ม LGBTQ+ ก็มีการแบ่ งแยกกันเอง ระหว่าง 2 กลุ่มที่มั่นใจกับการเป็นเกย์ของตน และพร้อมจะ
ประกาศให้ทุกคนได้รู้เหมือนกับซีรีส์วัยรุ่นทางฝั่งประเทศตะวันตกอย่างเรื่อง Skam คู่ IsakและEven ตอนแรก
พวกเขาก็มีความสับสนในตัวเอง แต่เมื่อยอมรับใจตัวเองได้ ก็ประกาศให้เพื่อนๆ รู้ว่าเราเป็นเกย์นะ ซึ่งแตกต่าง
จากซีรีส์วายในประเทศไทย เช่น ซีรีส์วายเรื่องWaterboyy the series ที่ตัวละครคู่เกย์ก็ไม่ได้ยอมรับตรงๆ ว่า
ตนเองเป็ น เกย์ แต่ แค่ บ อกว่าบั งเอิญ ชอบคนนี้ ที่ เป็ น ผู้ ช าย ซึ่ งท้ าให้ เห็ น อย่ างชั ด เจนว่าซีรีส์ ว ายในแต่ ล ะ
วัฒนธรรมก็ไม่เหมือนกัน อย่างแถมยุโรปจะกล้าพูดถึงเพศวิถีของตน และพร้อมจะนิยามว่าตนเป็นเกย์ หรือ
เป็นเควียร์ แต่กับฝั่งแถบเอเชียจะมีเป็ นกึ่งกลางไม่กล้าพูดเต็มปากว่าเป็นเกย์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเลือกที่จะ
ไม่ถูกนิยายเป็นเพศไหน(Sexual orientation)นั้นถูกยอมรับในสังคมไทยมากกว่าการบอกว่าตัวเองเป็นกลุ่มรัก
เพศเดียวกัน (Heterosexuality) ซึง่ ค้าพูดอย่างเราไม่ได้เป็นเกย์ เราแค่ชอบแกที่เป็นผู้ชายเป็นวลีที่สุดแสนจะ
โรแมนติก ไม่มีค้าว่าเพศมาขวางกั้นส้าหรับกลุ่มที่มีรสนิยมชื่อชอบวาย ซึ่ง บางครั้งก็ไปโยงกับจินตนาการทาง
เพศ (Sexual Fantasy) ที่พวกเขาใฝ่ฝันอยากจะมีบุคคลมาพูดกับเขาแบบนี้บ้าง โดยไม่สนว่าตนนั้นเป็นเพศ
ไหน
จินตนาการทางเพศ (Sexual Fantasy) หมายถึง ภาพที่เร้าอารมณ์หรือปลุกเร้าอารมณ์ทางเพศที่ของ
บุคคลอาจเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนหรืออาจเป็นความคิดชั่ววูบเกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศบางอย่าง(Hicks and
Leitenberg, 2001) ความเพ้อฝันทางเพศปราศจาก ความอับอาย การวิพากษ์วิจารณ์สังคมยอมให้บุคคลหนึ่ง
หลุดพ้นจากความต้องการทางเพศที่อัดอั้น และยอมให้มีประสบการณ์ผ่าน‘ภาพ’ มากกว่าผ่านการกระท้าทาง
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สังคมที่ต้องห้ามเช่น เราอาจมีรสนิ ยมการมีเพศสัมพันธ์ผ่านการข่มขืน เพราะ รู้สึกตื่นเต้นเร้าใจ แต่เราไม่
สามารถท้าได้ในชีวิตจริง ประเภทของจินตนาการทางเพศไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับคู่นอนตามปกติเท่านั้นแต่ยัง
รวมถึง กลุ่มเพศเดียวกัน กลุ่มคนที่เสพเพศที่รุนแรง หรือแม้กระทั่งการจินตนาการถึงเซ็กส์กับคนแปลกหน้า
แม้แต่ในกลุ่มคนที่มีอ้านาจความคิดเรื่องเพศก็ไม่มีที่สิ้นสุดเช่นกัน “ในจินตนาการผู้คนมีอิสระที่จะดื่มด่้ากับ
ตัณหาดั้งเดิมและแรงกระตุ้นที่โหดร้ายในรูปแบบที่อาจยอมรับไม่ได้ในความเป็นจริง” (Wilson, 1997)
ดังนั้นกลุ่มสาววายจึงได้ใช้จินตนาการเกี่ยวกับเรื่องเพศ ปลีกตัวเองออกจากโลกความเป็นจริงให้พื้นที่
เหล่านี้ให้ตัวเองได้เข้าไปอยู่กับตัวละครชายในเรื่ องเพื่อดื่มด่้าไปกับจินตนาการทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นฉากบน
เตียงฉากจูบอันดูดดื่มจนไปถึงการแต่งงานที่หอมหวานซึ่งมันอาจจะไม่สามารถเกิดขึ้นในโลกของความเป็นจริง
ของผู้หญิงทุกคน และเพื่อเติมเต็มความปรารถนา เพราะ ตนเองไม่สามารถเข้าไปอยู่ในโลกของจินตนาการที่
เต็มไปด้ว ยสี ช มพูได้ อย่ างที่คุณ แจมเคยให้ สัมภาษณ์ ว่า “ซีรีส์ วายเปรียบเสมือนโลกที่ฟรุ้งฟริ้งสีช มพู เรา
สามารถเห็นความสุขจากตัวละครที่เรารักได้ ซึ่งแตกต่างกับในความเป็นจริงที่เราต้องเจออุปสรรคมากมาย”
การได้จินตนาการถึงสิ่งที่แฟนตาซีส้าหรับตนจึ งเป็นเรื่องน่าตื่นเต้น และผ่อนคลายจากความเครียก บวกกับ
สภาพสังคมในแถบประเทศเอเชียเป็ น สังคมแบบปิตาธิปไตยผลั กดันให้ ผู้ห ญิ งต้องอยู่ข้างล่างรองรับความ
รุนแรงเสมอ เมื่อได้จินตนาการว่าผู้ชายก็ได้รับความรุนแรงเช่นเดียวกับตน จึงเป็นการปลดปล่อยตนเองออก
จากการถูกกดทับในรูปแบบของจินตนาการทางเพศเช่น บทละครในซีรีส์วายส่วนใหญ่จะเล่าเรื่องราวผ่านชีวิต
ที่เป็นขั้วตรงข้ามกัน เช่น พระเอกบ้านรวยมาก ส่วนนายเอกบ้านอาจจะเคยรวยมาก่อนแต่เจอวิกฤตท้าให้
ครอบครัวล้มละลายจนพระเอกต้องยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ ดังเช่นเรื่อง WRY R U The series หรืออาจจะเป็น
เรื่องราวแบบ นายเอกบ้านรวยมาก ในขณะที่พระเอกเป็นชนชั้นกลางธรรมดา พ่อของนายเอกจากที่รับไม่ได้ว่า
ลูกเป็นเกย์ จึงยิ่งไม่ยอมรับเข้าไปใหญ่ หาทางท้าร้ายพระเอกทุกอย่างเพื่อให้ทั้งสองคนเลิกกัน แต่สุดท้ายทั้ง
สองคนก็ได้พิสูจน์ตัวเองให้เห็นว่ารักกันจริง ดังเรื่อง บังเอิญรัก เดอะซีรีส์
บทละครเหล่านี้เติมเต็มจินตนาการของผู้บริโภคได้เนื่องจากในสภาพสังคมจริง การที่คนรวยจะมา
ชอบคนที่อยู่คนละระดับเป็นเรื่องยากซึ่ง แนวเรื่องแบบนี้ก็เคยท้าผ่านละครชาย-หญิงทั่วไปมาแล้ว ซีรีส์วายได้
ท้าให้เรื่องเพ้อฝันเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมมากขึ้น ผ่านสื่อละครโทรทัศน์ แต่ผู้คนในสังคมย่อมรู้ดี ว่าเหตุการณ์ความ
รักระหว่างคนที่ต่างชนชั้นกันมากย่อมไม่เกิดขึ้นง่ายๆ และไม่ได้จบอย่างมีความสุขตามที่ซีรีส์วายแสดงให้เห็น
ข้อค้น พบดังกล่าวสอดคล้องกับ งานของสมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ(2555) ที่บอกว่าภาพยนตร์เกย์ใน
ประเทศไทยมีเนื้อหาแนวชีวิตไม่สมหวังหรือแนวตลกมากกว่าจะเป็นแนวชีวิตมีความสุข พยายามน้าเสนอเรื่อง
ของความเจ็บปวดทั้งทางก่าย และจิตใจ เช่น การผิดหวังจากความรัก ฆ่าตัวตาย คู่เกย์ของตัวเองกลับไปคบกับ
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ผู้หญิง และสร้างภาพยนตร์เกย์แนวตลกขึ้นมาเพื่อสะท้อนถึงการยอมรับของสังคมที่มีต่อเกย์หรือเพศที่สาม ซึ่ง
การยอมรับพวกเขาดูเหมือนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าต้องตลกถึงจะได้รับการยอมรับ แต่ในซีรีส์วายเนื้อเรื่อง
เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับข้อค้นพบดังกล่าว และสอดคล้องกับงานของณิชชารีย์ เลิศวิชญโรจน์ (2560) ที่ชี้ถึง
ความเข้มข้นของวิธีคิดแบบตะวันตกที่สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ในขณะที่ทางฝั่งประเทศไทยน้าเสนอ
ด้านเบาสมองเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นประเด็นในการโต้เถียงของปรากฏการณ์การต่อสู้ต่อรองของกลุ่ม LGBTQ+
เช่นกัน จึงได้หยิบประเด็นเรื่องนี้มาให้ เห็นความแตกต่าง คือ การที่ซีรีส์วายน้าเสนอแต่ด้านเบาสมอง ท้าให้ไม่
เห็นอีกด้านของความล้าบากของกลุ่มความหลากหลายทางเพศสิ่งที่ส้าคัญคือ คนในสังคมไทยส่วนหนึ่งยังมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเพศวิถีไม่มากเพียงพอผู้ผลิตอย่างสาววายก็ไม่ได้เข้าใจในเพศวิถีอย่างแท้จริง ท้าให้
การผลิตซีรีส์วายที่ไม่สามารถสื่อสารให้ตรงกับกลุ่มหลากหลายทางเพศได้ จึงเกิดเป็นการต่อรองความหมายกัน
ขึ้น เช่น เหตุการณ์ต่อรองความหมายกรณีซีรีส์วายเรื่อง เพราะเราคู่กัน เดอะ ซีรีส์ที่กล่าวไว้ในบทที่ 4 เรื่อง
การต่อรองความหมาย
2. ซีรีส์วำยภำยใต้อุตสำหกรรมวัฒนธรรม
ละครไทยส่วนใหญ่จะท้าเนื้อเรื่องเกี่ยวกับ จักรๆ วงศ์ๆ หรือแนวตบตีแย่งชิงผู้ชายกับสมบัติ ซึ่งส่วน
ใหญ่มีการก้าหนดบทบาทหน้าที่ของชายหญิงอย่างชัดเจนที่ท้าให้เห็นถึงความเป็นปิตาธิปไตยอย่างชัดเจนใน
สังคมไทย เช่น ละครสุภาพบุรุษจุฑาเทพแต่พอเทคโนโลยีนด้านสื่อโทรทัศน์พัฒนาขึ้น เริ่มมีการน้าละคร หรือ
ซีรีส์จากหลากหลายประเทศเข้ามาความชอบในวัฒนธรรมเดิมก็เริ่มเปลี่ยน วัฒนธรรมละครไทยแบบเดิม คือ
การแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น และผู้หญิงหรือนางเอกต้องคอยหวังพึ่งผู้ชายตลอด หรือก็คือการอยู่ใต้ผู้ชาย แต่เมื่ อ
วัฒนธรรมจากต่างชาติเข้ามาเผยแพร่ในไทยผ่านละคร หรือซีรีส์ต่างๆ ผู้คนก็เริ่มเปลี่ยนความชอบเดิมที่มีอยู่
เพราะเห็ นว่าสนุกกว่า ใหม่กว่า และไม่จ้าเจ เช่น ซีรีส์เกาหลี เน้นไปที่ความรักวัยใส มีฉากชวนจิ้นระหว่าง
พระเอก นางเอก หรือแนวตลกคอมเมดี้ เช่น เรื่องซีรีส์เกาหลี เรื่อง Coffee prince
ซีรีส์วายเองก็เช่นเดียวกัน การมีแต่ละครที่ด้าเนินเรื่องผ่านนักแสดงชาย-หญิงเป็นสิ่งจ้าเจ และน่าเบื่อ
บวกกับ สั งคมของเราไม่ได้มีแค่ ชาย-หญิงอีกต่อไป แต่มีความหลากหลายมากขึ้น ผู้ คนในสั งคมอยากเห็ น
เรื่องราวของพวกเขามากขึ้น แต่ทั้งนี้ละครเกี่ยวกับเพศที่สามในสังคมไทยสมัยก่อน จะมีแต่เรื่องราวออกไปทาง
โศกนาฎกรรมเกือบทั้งหมด เช่น ละครเรื่องเพลงสุดท้ายจากแนวเรื่องตอนจบแบบโศกนาฎกรรมพอซีรีส์วาย
เริ่มฉาย ฉากจบอันแสนสุขท้าให้สังคมได้เห็นอีกมุมหนึ่งของกลุ่ม LGBTQ+ และได้รับสัมพันธ์ที่เรียกว่าความ
ฟินขึ้นจากสิ่งที่ตนได้แต่จินตนาการ แต่ได้ออกมาฉายให้จับต้องได้มากขึ้น ดังข้อค้นพบในงานวรรณกรรม การ
ท้าภาพยนตร์เป็นการตลาดอย่างหนึ่งที่ต้องหยิบเอาประเด็นที่สังคมสนใจออกมาขาย มุมที่ง่ายที่สุดคือ ความ

95

ตลกโปกฮา หรือเนื้อหาเศร้าเคล้าน้้าตา ซึ่งไม่ได้ครอบคลุมชีวิตของเกย์ทั้งหมด ในชีวิตของคนๆหนึ่ง มันไม่ได้มี
แค่ 2 ด้าน แต่ผู้ผลิตเลือกอัตลักษณ์เฉพาะจุดที่จะสามารถขายได้มากกว่า ผู้ชมก็จะเน้นความตลกกันส่วนใหญ่
ด่ากันคือมัน ขายได้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับชีวิตจริง และเป็นเพียงแค่วิถีชีวิตหรืออัตลักษณ์ส่วนหนึ่งเท่านั้น
-ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับ บทความ“ชายหนุ่มเป็นวัตถุทางเพศและการปรับขบวนเพศวิถีใน
ละครชายรักชาย” ของนฤพนธ์ ด้วงวิเศษ (2560) พยายามท้าความเข้าใจว่าละครแนว Boys love หรือซีรีส์
วาย ที่เผยแพร่ทางโทรทัศน์ในช่วงปี พ.ศ. 2557 - 2559 เป็นต้นมา ไม่ใช่การบ่งชี้ว่าสังคมไทยยอมให้มีสิทธิ
เสรีภาพในการแสดงตัวตนทางเพศ แต่ซีรีส์วายก้าลังสร้าง “ความเป็นชายที่น่ารัก” ให้มีคุณค่าโดดเด่นเป็น
พิเศษ ซึ่งเป็นเทคนิคและกลไกของอ้านาจในระบอบเสรีนิยมใหม่ที่ครองพื้นที่ในสื่อสาธารณะ
ซี รี ส์ ว ายที่ ได้ ก ลายเป็ น อุ ต สาหกรรมวั ฒ นธรรมภายใต้ ก รอบแนวคิ ด ของธี โ อดอร์ อ ดอร์ โ น คื อ
อุตสาหกรรมวัฒ นธรรมไม่ได้เน้ น อุตสาหกรรมประเภทใดอีกต่อไป แต่เน้นท้าให้ วัฒ นธรรม (ของ) มวลชน
กลายเป็นสินค้าอุตสาหกรรมโดยการผลิตสินค้าที่สามารถผลิตจากต้นแบบได้ครั้งละจ้านวนมหาศาล (Mass
production) กล่ าวคือ บริ ษัท ผู้ ผ ลิ ตซีรีส์ ว ายได้มี การปรับตั วเพื่ อให้ เข้ากับ ความชอบหรือกระแสสั งคมใน
ปัจจุบัน โดยไม่ได้มุ่งเน้นไปที่แค่การผลิตซีรีส์วายให้เป็นในรูปแบบเหมือนกัน จ้านวนมาก และผู้บริโภคก็อาจ
ตระหนักถึงความเหมือนนี้หรืออาจไม่ตระหนักถึงเลยก็ได้
วิธีที่อุตสาหกรรมมองผู้ชมนั้นไม่ได้เปลี่ยนไป เพียงแค่มีการหันมาสนใจและศึกษากลุ่มผู้ชมที่มีรสนิยม
เฉพาะมากขึ้น โดยไม่ได้หวังผลอย่างอื่นนอกไปจากทางธุรกิจ เมื่อก่อนอุตสาหกรรมละคร หรือภาพยนตร์ต่าง
เป็นอุตสาหกรรมที่ผูกขาดจากเจ้าใหญ่ บางครั้งพวกเขาก็มองข้ามกลุ่มผู้บริโภคขนาดเล็ก อย่างกลุ่มสาววาย
หรือกลุ่ม LGBTQ+ เมื่อเกิดผู้ผลิตระดับกลางขึ้นพวกเขาสามารถตอบสนองกลุ่มผู้บริโภคขนาดเล็กได้มากกว่า
ผ่านการพัฒ นาสินค้าร่วมกับผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เช่น เมื่อก่อน
นิยายวายจะต้องอยู่ในพื้นที่ปิดไม่สามารถผลิตขายอย่างจริงจั งได้ ผู้ผลิตหรือสาววายนั้นก็เลยท้าออกมาเป็น
หนังสือท้ามือแทน และขายกันเฉพาะกลุ่มที่ชื่นชอบเหมือนกัน
วัฒนธรรมวายหลอมรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยประชานิยม(Thai popular culture) ที่
การด้ารงอยู่สัมพันธ์กับ 3 องค์ประกอบหลัก คือ 1) ปฏิบัติการอ่านเขียนวาย (wai literacy practices) และ
2) ปฏิบัติการจิ้น (shipping practices) กับ วัฒนธรรมแฟนฟิค (fanfic culture) ซึ่งทั้งสองไม่ได้แยกขาดออก
จากกัน ปฏิบัติการอ่านเขียนวาย หมายถึง ปฏิบัติการว่าด้วยการสร้างสรรค์และเสพงานวาย (practices of
creating and reading wai works) ของสาววาย ซึ่งเริ่มปรากฏขึ้นในทศวรรษ 1990 ในวงจ้ากัดเฉพาะกลุ่ม

96

แฟน แล้วจึงขยายตัวผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างที่ชัดเจน คือ การแต่งและอ่านนิยายวายผ่านเว็บไซต์
จากนั้นถูกจัดจ้าหน่ายโดยการพิมพ์เป็นรูปเล่มของส้านักพิมพ์
ปฏิ บั ติ ก ารจิ้ น และวั ฒ นธรรมแฟนฟิ ค ซึ่ ง เป็ น “ปฏิ บั ติ ก าร และวั ฒ นธรรมแฟนข้ า มชาติ ”
(transnational fan culture and practices) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (East Asia) ที่เหล่าแฟนคลับจับคู่
(shipping) นักร้อง ดารา หรือตัวการ์ตูนที่ชื่นชอบ และจินตนาการถึงความรักและความสัมพันธ์ของเขาทั้งสอง
ผ่านการแต่งแฟนฟิคชั่น (fanfiction) โดยมักมีการร่วมรักเป็นฉากหนึ่งของเนื้อหา
การรับเอาปฏิบัติการและวัฒนธรรมแฟนข้ามชาติของกลุ่มแฟนชาวไทย ซึ่งจ้านวนมากเป็นสาววาย
เกิดขึ้นภายใต้กระแส “การท้าให้เพศสภาพและเพศวิถีมีความเป็นเอเชียตะวันออก” (East Asianization of
genders and sexualities) ในการเมืองเรื่องเพศในสังคมไทย โดยเฉพาะการหันไปสมาทาน “ความเป็นชายที่
อ่อนโยน” (soft masculinity) ที่ มี “หนุ่ มน้อยรูปโฉมงดงาม” (beautiful boy) เช่นตัว เอกในการ์ตูนวาย
ภาพตั ว แทน “ความเป็ น ชาย” แบบใหม่ ซึ่งมาพร้อ มกระแสข้ ามชาติ (transnationalism) ได้ ก ลายเป็ น
ทางเลือกที่สั่นคลอน “ความเป็นชายไทยภายใต้อ้านาจน้า ” (hegemonic Thai masculinity) ที่เน้น “ความ
เป็นชายแบบล้นเกิน” (hyper-masculinity) และเปลี่ยนภาพชายหนุ่มและความรักในอุดมคติของผู้หญิงไทย
ที่เติบ โตในช่วงทศวรรษ 1990 เป็ นต้นมา ความตั้งมั่นของวัฒ นธรรมสาววาย ภายใต้ กระแสการท้าให้ เพศ
สภาพและเพศวิถีมีความเป็นเอเชียตะวันออก มีความส้าคัญยิ่งต่อการเปิดตลาด และโอกาสทางธุรกิจ
พื้นที่ซึ่งเปิดขึ้นจากการฉายของภาพยนตร์รักแห่งสยาม ท้าให้อุตสาหกรรมบันเทิงของไทย เริ่มผลิต
ภาพยนตร์ ซึ่งมีคู่ชายรักชายเป็นตัวละครหลัก ป้อนเข้าสู่ตลาดมากขึ้ น ในช่วงเกือบ 7 ปี ก่อนที่ปรากฏการณ์
วายจะเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 2014 จากก่อนหน้านี้เป็นตลาดเฉพาะ (niche market) ที่สามารถขยายสู่การเป็น
ตลาดบั น เทิงมวลชน (mass entertainment market) ได้ ประกอบกับ อุปสงค์ (demand) และก้าลั งซื้อ
(purchasing power) ของสาววายและวัยรุ่นชายรักเพศเดียวกัน ซึ่งส่วนมากเป็นชนชั้นกลางในเมือง ช่องว่าง
(vacuum) ของตลาดบันเทิงมวลชนที่มีอยู่ ย่อมเป็นโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งท้ารายได้ให้กับอุตสาหกรรมบันเทิง
เหตุผลอีกประการหนึ่งที่ การผลิตสื่อวายเป็นโอกาสทางธุรกิจ เพราะบริษัทผู้ผลิตไม่เพียงท้ารายได้จากการ
แพร่ภาพเท่านั้น หากยังสามารถสร้างรายได้จากกิจกรรมพบปะกลุ่มแฟนคลับ ตลอดจนการเปลี่ยนปฏิบัติการ
และวัฒนธรรมแฟนให้เป็นสินค้ารูปแบบต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ซึ่งไม่ได้จ้ากัดเฉพาะ
ตลาดภายในประเทศ (โปรดดู Prasannam, 2019) อุปสงค์ของตลาดภายนอก ซึ่งมีก้าลังซื้อ อาทิจีน ยังแสดง
ให้เห็นผ่านการร่วมทุนผลิตและซื้อลิขสิทธิ์ซีรีส์วายหลายเรื่องด้วย อาทิ ซีรีส์วาย เรื่อง ขอบคุณวันสุข (TGIF
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THE SERIES “Thank God Its Friday”) ที่มีบริษัทจีนติดต่อขอซื้อลิ ขสิ ทธิ์ตั้งแต่ยังไม่เริ่มเปิดกล้ องถ่ายท้า
(Nation TV, 2019) เป็นต้น
โอกาสทางธุรกิจ ประกอบกับอุปสงค์ของตลาดที่มีก้าลังซื้อ น่าเชื่อได้ว่าส่งผลให้บริษัทผู้ผลิตตัดสินใจ
ถ่ายท้าและทดลองแพร่ภาพในพื้นที่สื่อกระแสหลัก โดย เลิฟซิคเดอะซีรี่ส์ รักวุ่น วัยรุ่นแสบ (2014) เป็นซีรีส์
วายเรื่องแรกที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สาธารณะ คือ สถานี โทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ (MCOT) ทุกวันเสาร์–
อาทิตย์ เวลา 20.50–21.45 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาไพรม์ไทม์ (prime time) ในขณะเดียวกัน ซีรีส์วายส่วนใหญ่จะ
ฉายซ้้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อื่น ขณะที่ผู้ผลิตบางรายฉายเฉพาะแพลตฟอร์มออนไลน์เท่านั้นการเลือกแพร่
ภาพซีรีส์วายแบบเรียกดูตามสั่งผ่านแพลตฟอร์ม อาทิ แอปพลิเคชัน LINE TV ซึ่งไม่เก็บค่ารับชม หรือ ค่า
สมาชิก ย่อมช่วยขยายฐานผู้ชมให้กว้ างกว่าในอดีต ซึ่งมักจ้ากัดอยู่ที่ชนชั้นกลางในเขตเมือง เช่นนี้แล้ว น่าจะ
ท้าให้ กลุ่ มแฟนซี รี ส์ ว ายมีข นาดใหญ่ ขึ้ น คู่ ขนานไปกั บ แพลตฟอร์ม พาณิ ช ย์ใหม่ คื อ โซเชีย ลมี เดี ย (social
media) เช่น Facebook และ Twitter ซึ่งช่วยให้แฟนสื่ อบันเทิงวาย สามารถปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่ว มใน
กิจกรรมเสมือน (virtual activities) อย่างเป็นปัจจุบันขณะ (real time) เช่น การแสดงความคิดเห็น และการ
ตัดฉากที่ตนชื่นชอบมาแลกเปลี่ยนกับแฟนคอเดียวกัน เป็นต้น การเกี่ยวพัน (engagement) ของกลุ่มแฟนที่
กล่ า วไปนั้ น ท้ า ให้ ก ารสื่ อ สารของซี รี ส์ ว าย ไม่ ใช่ ก ารสื่ อ สารทางเดี ย ว หากแต่ บ ทบาทของผู้ รั บ สารก็ มี
ความส้าคัญ ต่อการท้ารายได้ของสื่อบันเทิงวายขณะที่ “ปฏิบัติการชวนจิ้น ” ก็กลายเป็นกลยุทธ์การโฆษณา
สินค้าผ่านโซเชียลมีเดีย อนึ่ง ด้วยการเป็นที่รู้จักในโลกโซเชียลมีเดียนี้เอง ที่เปิดโอกาสให้ไมโครเซเลบหลายคน
มีโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิง ผ่านการเป็นนักแสดงซีรีส์วายในท้านองเดียวกับ ขนบบอยเลิฟญี่ปุ่น เรื่องเล่าวาย
(wai narrative) ในสื่อบันเทิงไทย สมาทานแก่นเรื่องของนิยายโรมานซ์เป็นแนวบท กล่าวคือ ความรักและการ
เป็นเพื่อนคู่คิดจะช่วยให้ตัวละครสามารถเอาชนะปัญหา และอุปสรรค ซึ่งขวางกั้นความสัมพั นธ์ และถึงแม้
ความสัมพันธ์อาจไม่ลงเอยด้วยการครองรักเป็นคู่กัน แต่ก็จะไม่ลงเอยด้วยโศกนาฏกรรม เช่น ความตายที่มา
พลัดพราก เป็นต้น ตอนจบที่มิใช่ความโศกสลดนี้เอง ที่แยกสื่อบันเทิงวายออกจาก “ซีรีส์/ภาพยนตร์เกย์”
หากมองในด้านการตลาด วัยรุ่น ผู้ ห ญิง หรือ ตลาดสาววาย เป็นกลุ่มเป้าหมายหลั กของผู้ผ ลิตสื่ อ
อย่างไรก็ตาม มีผู้ชาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศ เป็นผู้ชมและกลุ่มแฟนคลับด้วยภาพจ้า
ต่างๆที่เราเห็นในละคร ซีรีส์ ภาพยนต์ กะเทยต้องตลก โวยวาย มีปัญหาทะเลาะตบตี ทอมต้องขี้เก๊กต้องพูดฮะ
เกย์ต้องรวย การแสดงหรือสวมบทบาทเกย์ในภาพยนต์ ละครในอดีต ต้องใส่สีม่วง แอ๊บเสียง ท้าไม้ท้ามือ ฯลฯ
เพื่อเป็นการสื่อสารกับคนดูว่านี้คือตัวละครที่เป็นเกย์นะ เป็นตุ๊ดนะ เป็นกะเทยนะ สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็น
การสร้างภาพจ้าที่บิดเบือนต่อความเป็นจริง เพื่อสร้างให้กลุ่มคนดูเห็นและจดจ้าภาพนั้น มาจนถึงยุคปัจจุบัน
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ผู้คนส่วนมากก็ยังติดภาพจ้าเหล่านั้นมา และมองผู้คนในสังคม LGBTQ+ เป็นแบบนั้นซึ่งกระบวนการสร้างภาพ
จ้ าเหล่ านี้ เป็ น การใช้ วัฒ นธรรมมาเป็ น เครื่ องมื อ ทางการเมื อ งเพื่ อ การครอบง้าพลเมื อ ง โดยมี สื่ อ มวลชน
โดยเฉพาะซีรีส์ วายเป็ นกลไกส้าคัญ ดังนั้ นซีรีส์ วายไม่ได้ เกิดขึ้นมาจากอัตลักษณ์ หรือวัฒ นธรรมของความ
หลากหลายทางเพศ แต่มันเป็นผลผลิตของนายทุน และนักอุตสาหกรรมที่ไปหยิบยืมอัตลักษณ์ของผู้มีความ
หลากหลายทางเพศมาท้าให้เป็นสินค้า เรียนว่ากระบวนการท้าให้เป็นสินค้า (Commodification) โดยผ่าน
กระบวนการการท้าให้เหมือนกัน เช่น ซีรีส์วาย 7 เรื่องที่ผู้สัมภาษณ์ต้องเคยดูนั้น มีการเล่าเรื่องราวเหมือนกัน
หลายอย่างไม่ว่าจะเป็น เพศสรีระของตัวละคร การสร้างเกย์รุก -รับในอุดมคติ การท้าให้เนื้อเรื่องมีความตลก
ผ่ า นการกดทั บ คนอื่ น และการเล่ า เรื่ อ งราวผ่ า นชี วิ ต วั ย เรี ย น หรื อ ท้ า ให้ เ ป็ น มาตรฐานนั้ นเอง
(Standardization) และผลิตเป็นจ้านวนมาก (Mass productions) มีการผลิตซ้้า (Reproduction) รูปแบบนี้
มาเป็นเวลากว่า 7 ปี จนเกิดเป็นปัจเจกชนเทียมขึ้นจากการที่ซีรีส์วายผลิตซ้้าอยู่ในสูตรส้าเร็จแบบเดิมๆ แต่
ด้วยชั้นเชิงของการใช้สื่อในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสามารท้าให้ผู้คนในสังคมไม่รู้สึกวาตัวเองถูกครอบง้าจาก
การที่บริโภคสิ่งเดียวกัน เสพรสนิยมแบบเดียวกัน มีความคิดอารมณ์ ความหวัง ความฝันไปในทิศทางเดียวกัน
จนตกอยู่ในสภาพของมนุษย์มิติเดียว แต่กลับเข้าใจว่าทั้งหมดนั้น คือ แนวทางความฝัน และจินตนาการของ
ตนล้วนๆ ซึ่งเป็นความปัจเจกภาพแบบปลอมๆ ที่แท้จริงแล้วแทบมองไม่เห็นความแตกต่างของเอกลักษณ์แต่
ละบุคคลเลย อันเป็นสิ่งที่เรียกว่า การสร้างปัจเจกชนแบบกามะลอ (Pseudo-Individualisation) ที่วัฒนธรรม
พยายามสร้างความเป็นต้นฉบับความเป็นของจริงแท้
อ้านาจของซีรีส์วายได้ท้าการบิดเบือนความหมายของเกย์จากคนรักเพศเดียวกันกลายเป็นสร้างตัวตน
เกย์ในอุดมคติ เกย์ที่ได้รับการยอมรับจากสังคมที่ตอกย้้าบรรทัดฐานแบบรักต่างเพศ รวมถึงกดทับกลุ่มคนที่มี
ความหลากหลายทางเพศแบบอื่นๆ เป็นการบังคับให้กลุ่มหลากหลายทางเพศถูกยัดเข้า มาในกรอบเพศใดเพศ
หนึ่งที่มั่นคงรวมถึงการยกย่องเชิดชูความสัมพันธ์แบบผัวเดียวเมียเดียว อย่างไรก็ตามผู้บริโภค หรือกลุ่มความ
หลากหลายทางเพศนั้นสามารถต่อรองกับผู้ผลิต (นักอุตสาหกรรม) ได้ ทว่ามันกลับถูกท้าทายหรือต่อรองจาก
ผู้บริโภคน้อยมาก หรือต่อรองต่อไปก็ไร้ความหมาย เพราะ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ชื่นชอบกับสิ่งที่ผู้ผลิตซีรีส์วาย
สร้างขึ้น โดยไม่ได้ตั้งค้าถามกับความเหมือนที่มันเกิดขึ้น ดังนั้นกลุ่มที่ตั้งค้าถามซึ่งจ้านวนน้อยกว่าจึงท้าการ
ต่อรองอะไรไม่ได้
สรุปแล้วการที่ซีรีส์วายได้ถูกผลิตออกมาจนเหมือนกันไปทั้งหมดจึงเกี่ยวข้องกับ แนวทางการด้าเนิน
ธุรกิจแบบอนุรักษ์นิยมหรือไม่เสี่ยงต่อก้าไรขาดทุน เพราะ เป้าหมายของการผลิตซีรีส์วายคือการขับเคลื่อน
สังคม แต่ก็ต้องคืนรายได้และก้าไรกลับมาหาตน ในขณะที่กลุ่มสาววายไม่ต้องการความแปลกพิสดารใดๆ การ
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ผลิ ต ซี รี ส์ ว ายที่ แ หวกกระแสจึ ง เป็ น ไปได้ ย าก หรื อ ถึ ง ผลิ ต ขึ้ น ก็ ไม่ ค่ อ ยได้ รั บ ความนิ ย มภายใต้ ก ระแส
อุตสาหกรรมวัฒนธรรม แต่อย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์หลักของสื่อผู้ผลิตซีรีส์วายก็เป็นเหมือนกับผู้ผลิตอื่นที่
ทั้ ง หมดปรากฏขึ้ น เป็ น ตั ว เลขในบั ญ ชี ร ายได้ ข องบริ ษั ท ซึ่ ง อดอร์ โ นกล่ า วไว้ ว่ า “เมื่ อ ถู ก ผลิ ต ในระบบ
อุตสาหกรรมหมายความว่า คุณค่าของความเป็นวัฒนธรรมได้ถูกสลายตั้งแต่แรกคิดที่จะผลิตแล้ว” ดังเช่น ซีรีส์
วายที่คุณค่าของอัตลักษณ์ได้ถูกบิดเบือนไป
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