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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีเพศสัมพันธ์ผ่านตัวหนังสือของผู้เล่นที่สวมบทบาทเป็น
ศิลปินเกาหลีวง NCT ในทวิตเตอร์ทผี่ ู้เล่นส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงแต่สวมบทบาทเป็นผู้ชายเพื่อที่จะคุยกับผู้ชายด้วยกัน
ว่ามีลักษณะกฎเกณฑ์การเล่นอย่างไร สามารถเปิดประสบการณ์ทางเพศของผู้เล่นได้อย่างไร และสามารถทลาย
เส้นแบ่งของโลกออนไลน์สู่โลกแห่งความจริงได้อย่างไร ด้วยการศึกษาผ่าน #img20plus ในทวิตเตอร์ จากผู้เล่น 7
คน โดยการรีทวีตเพื่อที่จะคุยข้อความส่วนตัวจนเกิดความสนิทใจกับผู้ให้ข้อมูลผ่านการสร้างบัญชีทวิตเตอร์ใน
รูปแบบของผู้เล่นเหมือนกัน จากนั้นจึงขอสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ
ผลการศึกษาพบว่าการมีเพศสัมพันธ์ผ่านตัวหนังสือด้วยการแสดงบทบาทสมมติเป็นศิลปินในทวิตเตอร์นั้น
สามารถลดความเสี่ยงของผู้เล่นที่จะเปิดเผยความเป็นส่วนตัวให้กับคู่ความสัมพันธ์ได้มากกว่าในชีวิตจริง เนื่องจาก
การใช้ศิลปินมาเป็นตัวละครแทนตัวจริงของผู้เล่นสามารถทำให้ผู้เล่นที่ไม่มีโอกาสค้นพบประสบการณ์ทางเพศใน
ชีวิตจริงสามารถเปิดประสบการณ์ทางเพศใหม่ๆได้โดยไม่ต้องอาย ไม่ต้องเสี่ยงตั้งครรภ์ ไม่ต้องเสี่ยงที่จะเจอ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือไม่ต้องเสี่ยงที่จะเจออันตรายจากคู่ความสัมพันธ์ในชีวิตจริง และสามารถทำให้เรียนรู้
รสนิยมทางเพศใหม่ๆที่สังคมในชีวิตจริงไม่สามารถเปิดโอกาให้พวกเขาเรียนรู้เรื่องเพศได้ ไม่ว่าจะเป็น การคลั่งไคล้
ทางเพศที่มีต่อวัตถุ (fetish) , รสนิยมแบบ bdsm ฯลฯ ด้วยมโนทัศน์ทางเพศที่ผู้เล่นได้สร้างขึ้นมาใหม่ในโลก
สมมตินี้ผ่านคำที่มีอยู่แล้วในโลกแห่งความจริง และยังค้นพบว่าการมีเพศสัมพันธ์ผ่านตัวหนังสือสามารถทำให้
จินตนาการของผู้อ่านไม่ถูกจำกัดเหมือนกับการดูหรือฟัง ทำให้การรับสารด้วยตัวหนังสือสามารถตอบสนอง
จินตนาการทางเพศในความคิดของผู้เล่นได้ จึงนำมาสู่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นด้วยกันแล้วจึงพัฒนาไปเป็น
ก

ความสัมพันธ์ในโลกแห่งความจริงตามเกณฑ์การทลายเส้นแบ่งที่พึงพอใจของผู้เล่นแต่ละคนซึ่งมีนิยามใน
ความสัมพันธ์แตกต่างกันไป
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กิตติกรรมประกาศ
งานศึกษาเฉพาะบุคคลนี้จะไม่สามารถสำเร็จได้หากไม่มี ตัวฉันเองที่ไม่ว่าจะเจอปัญหารอบข้าง ปัญหา
ครอบครัว โรคประจำตัว ความแย่ของเศรษฐกิจ หรืออะไรที่ไม่คาดคิดประดังเข้ามา แต่ตัวฉันเองยังฝืนดึงตัวเองจน
ทำมันให้เสร็จแม้ว่าจะหมดไฟไปหลายครั้งแล้วกับงานชิ้นนี้ที่ขึ้นชื่อว่าตัวเองสนใจและชอบมันมากที่สุดก็ตาม
ขอบคุณบุหรี่หลายพันมวนที่ช่วยให้ฉันสงบสติอารมณ์ได้มากขึ้นเมื่อดูดมันเพื่อทำสมาธิในขณะที่ทำงานตลอดปีสี่
ขอบคุณแอลกอฮอล์หลากหลายรสที่ทำให้ฉันรู้สึกหายเครียดเมื่อให้มันเป็นรางวัลสำหรับการทำงาน
ขอขอบคุณอาจารย์จูนที่เป็นที่อาจารย์ปรึกษาที่น่ารักที่สุดในโลก คอยถามไถ่ความเป็นไปเสมอไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องงาน สุขภาพกายและสุขภาพจิต ผู้ให้กำลังใจด้วยคำพูดเรียบง่ายแต่อ่านแล้วน้ำตาไหล และขอบคุณที่
อดทนกับนักศึกษาคนนี้ที่แอบเหลวไหลในเทอมที่สองมากๆ ถ้าไม่มีอาจารย์จูนที่คอยนัดคุยความคืบหน้า คอยให้
คำปรึกษา งานชิ้นนี้คงจะไม่เสร็จ และขอขอบคุณพี่แพร กรรมการสอบที่ไม่ได้มาเพื่อฆ่าฉันให้ตาย แต่มาเพื่อคอย
ให้แนะนำ ติชม และนำไปปรับใช้ให้งานนี้เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น คำพูดของพี่แพรในขณะที่ได้สอบพรีเซนต์ไม่เคยมี
ครั้งไหนที่ทำให้เมเม่รู้สึกแย่เลย มีแต่ความที่พยายามจะทำความเข้าใจในงานตัวเองมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นที่
ปรึกษาชั้นปีที่เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว สิ่งที่พี่แพรทำทุกอย่างให้พวกเรามันมากจนไม่รู้จะขอบคุณอย่างไร
ขอขอบคุณปริ้นเซสเจ คุณทิม โกะ น้องจิง น้องบ๊วย บีและแจ็กเกอร์คุง ถ้าไม่มีผู้ให้สัมภาษณ์เหล่านี้ งาน
ชิ้นนี้คงไม่สามารถสำเร็จลุล่วงด้วยข้อมูลอันน้อยนิดที่เติมอย่างไรก็ไม่เสร็จสักที ขอบคุณที่ยอมมาคุย ยอมมาเจอ
และถึงแม้จะทักไปขอสัมภาษณ์ดึกเพียงใดก็ยังเต็มใจที่จะให้สัมภาษณ์ ขอขอบคุณนิค พลอย ที่ไม่ว่าฉันจะทักไป
บ่นเรื่องธีสิสเมื่อไหร่ก็คอยให้กำลังใจกันและรับฟังกันและกันบ่นเสมอ ขอขอบคุณโตเต้ ซูม ที่ชอบไลฟ์บ้าบอในไอจี
แต่สามารถเอนเตอร์เทนฉันให้ไม่เครียดระหว่างทำงานได้ตั้งแต่สมัยโควิดแรกๆจนถึงตอนนี้ที่โควิดก็ไม่รู้จะจบ
เมื่อไหร่ ขอขอบคุณเฟิร์สถาปัตย์เพื่อนสนิทของฉันที่คอยเชียร์อัพ คอยให้กำลังใจ คอยชวนไปกินเหล้าแก้เครียด
เสมอ ขอขอบคุณญ๋าที่เละเทะไปด้วยกันเสมอ ขอบคุณใบตองที่อยู่คุยด้วยกันตลอดเวลาการทำงานหรือไม่ทำงานก็
แล้วแต่ แต่ก็เป็นแชทที่สามารถทำให้หายเครียดได้ในหลายครั้ง ขอขอบคุณเคน ที่ก่อนหน้านี้ได้แลกเปลี่ยนกันเรื่อง
เพศวิถีและข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ดูเหมือนจะเป็นไปในสายเดียวกัน ขอบคุณแม่ที่เข้าใจว่าช่วงเวลาในการทำงานนั้น
เครียดแค่ไหนจึงไม่เข้ามารบกวนและคอยส่งแต่กำลังใจ สุดท้าย ขอขอบคุณคุณหนูที่ไม่ว่าจะเหนื่อยจากการทำงาน
แค่ไหนก็คอยให้กำลังใจและมอบอ้อมกอดที่อบอุ่นให้เสมอ และสุดท้ายขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่คอยให้
กำลัง พูดคุย เป็นบ้าเป็นบอไปด้วยกัน
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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา (Statements and significance of the problems)
ผู้ศึกษาเป็นสมาชิกแฟนคลับศิลปินเกาหลีมาเป็นระยะเวลาประมาณสิบกว่าปี จากการมีส่วนร่วมในสังคม
ของแฟนคลับศิลปินเกาหลี ผู้ศึกษาพบว่า กิจกรรมหนึ่งที่เป็นที่นิยมในหมู่แฟนคลับคือการแสดงบทบาทสมมติเป็น
ศิลปินเกาหลีและสนทนาโต้ตอบกันในโลกออนไลน์ หรือที่คนในกลุ่มเรียกกันว่าการเล่นยูโฟ่ ในเว็บ Hi5 และ MSN
ภายหลังได้ย้ายมาในทวิตเตอร์และถูกเรียกว่าบอท จึงได้พบเห็นการใช้ตั วหนังสือเพื่อมีเพศสัมพันธ์กันในพื้นที่
ออนไลน์ผ ู้ศึกษาเคยเป็น ส่วนหนึ่ งของกลุ่มที่ เล่นบทบาทสมมติดังกล่าว และได้รับความความรู้ส ึกสนุกและ
เพลิดเพลินกับกิจกรรมดังกล่าวผ่านการแสดงบทบาทใช้รูปภาพ และคำพูดเพื่อ เป็นศิลปินเกาหลีที่ชื่นชอบ รวมถึง
การใช้ตัวตนสมมตินี้พูดคุย มีปฏิสัมพันธ์และมีเพศสัมพันธ์ผ่านตัวหนังสือกับตัวตนสมมติคนอื่น ๆ ปัจจุบันผู้ ศึกษา
ไม่ได้เล่นแสดงบทบาทสมมติเป็นศิลปินเกาหลีในทวิตเตอร์แล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ ศึกษาเห็นว่าวัฒนธรรมนี้เป็น
วัฒ นธรรมสมัย นิย ม (Pop culture) ที่น ่าสนใจวัฒ นธรรมหนึ่ ง ซึ่งน่าจะเป็ น กรณี ศ ึ กษาที่ ส ร้ างความเข้ า ใจ
ความสัมพันธ์ของเพศวิ ถี การเล่นบทบาทสมมติ และวัฒนธรรมแฟนคลับในพื้นที่ออนไลน์ซึ่งเชื่อมโยงมาถึง
ความสัมพันธ์ทางเพศในชีวิตจริง
UFO เป็นรูปแบบการเล่นสวมบทบาทสมมติเป็นศิลปินเกาหลี ซึ่งถูกเรียกและเล่นโดยแฟนคลับเกาหลีใน
ซึ่ง ที่มาของคำว่า UFO นั้น มาจากเว็บไซต์ www.ufotown.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์หลักของค่ายเพลงใหญ่ในเกาหลี
ที่มีชื่อว่า SM Entertainment ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวจัดทำมาเพื่อให้ศิลปินและแฟนคลับสามารถพูดคุยโต้ตอบกันได้
ในกระดานเว็บไซต์ แต่เนื่องด้วยกระแส K-pop ที่เข้ามามีบทบาทในไทยตั้งแต่ในช่วงปลายทศวรรษ 1990 กระแส
นิยมวัฒนธรรมเกาหลีได้เริ่มเข้ามาสู่ภูมิภาคเอเชีย ตะวัน ออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเริ่มได้รับกระแส
วัฒนธรรมมาจากละครโทรทัศน์และเพลง หลังจากนั้นจึงเริ่มขยายความนิยมในวงกว้างมากขั้น จนกระทั่งใน
ปัจจุบันนี้เป็นกระแสความนิยมที่เด่นชัดมากยิ่งขึ้น (วไลลักษณ์ น้อยพยัคฆ์, ม.ป.ป อ้างถึงใน ชนกานต์ รักชาติ และ
พัชนี เชยจรรยา, 2559 : 165) ซึ่งจะเห็น ได้ว ่าประเทศเกาหลีได้ใช้ว ิธีการถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านทางละคร
โทรทัศน์และเพลง มีการส่งเสริมผลักดันในด้านบันเทิง จนกลายเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมการส่งออกที่ ทำรายได้
ให้แก่ประเทศเป็นจำนวนไม่น้อย โดยในปี พ.ศ. 2551 สามารถทำรายได้สูงถึง 8.44 แสนล้านวอน (หรือประมาณ
21,100 ล้านบาท) และจากข้อมูลส่วนแบ่งการตลาดอุตสาหกรรมเพลงทั่วโลกในปี 2553 ประเทศเกาหลีได้จัดอยู๋
ในลำดับที่ 21 โดยจัดอันดับตามมูลค่าการค้าปลีก ซึ่งทำเงินได้ ถึง 116.9 ล้านดอลลาร์ (Wikipedia, 2557 อ้างถึง
ใน ชนกานต์ รักชาติ และ พัชนี เชยจรรยา, 2559 : 165 ) กระแสวัฒนธรรมเกาหลีเริ่มมีการก่อตัวอย่างน้อยในช่วง
ปี 1997 โดยเริ่มมาจากละครซีรีส์เรื่อง “What is Love All About?” ที่ได้รับกระแสตอบรับอย่างยอดเยี่ยม และ
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ขึน้ ติดอันดับ ละครที่มีเรตติ้งดีที่สุดเป็นอันดับที่สองในประวัติศาสตร์นอกเหนือจากกระแสความนิยมซีรีส์เกาหลี ยัง
มีอุตสาหกรรมเพลงป็อปเกาหลี (K-pop) ที่ถูก ผลักดันและสนับสนุนจากทางภาครัฐของประเทศเกาหลีใต้ จน
ความนิยมได้แพร่กระจายไปในหลาย ภูมิภาคทั่วโลกพร้อมกับศิลปิ นไอดอลเกาหลี ผู้เป็น ทูตในการส่งสารและ
วัฒนธรรมเกาหลีไปสู่ผู้บริโภค (ชนกานต์ รักชาติ และ พัชนี เชยจรรยา, 2559 : 165-166) จากข้อมูลดังกล่าวอาจ
สามารถตีความได้ว่าในช่วงปี 2553 ทำให้กระแส K-pop ได้รับความนิยมในไทยด้วย ซึ่งในระยะเวลาที่ได้รับความ
นิยมนี้ ทำให้แฟนคลับเกาหลีในประเทศไทยต้องการที่จะได้ร่วมสื่อสารพูดคุยกับศิลปินเกาหลี ที่พวกเขาชื่ นชอบ
ผ่านเว็บไซต์ www.ufotown.com เช่นกัน แต่เนื่องด้วยอุปสรรคทางภาษาไทย - เกาหลี ไม่สามารถทำได้ จึงเกิด
ความคิดหนึ่งของแฟนคลับขึ้นในการใช้จำลองการคุยกับศิลปินตัวจริงและเพื่อกระจายข่าวกับทางแฟนคลับเอง
ด้วย ซึ่งความคิดนั้นคือการเล่นสวมบทบาทสมมติ (roleplay) เป็นศิลปินเพื่อที่จะให้แฟนคลับด้วยกันรู้สึกเหมือน
ได้คุยกับตัวศิลปินจริง ๆ และเป็นการกระจายข่าวสารในกลุ่มแฟนคลับ ซึ่งผู้ที่เป็นคนริเริ่มวัฒนธรรมนี้มีชื่อว่า “คุณ
มิรุโมะ” ที่เปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้ที่จะสามารถแสดงบทบาทสมมติเป็นศิลปินได้เหมือนที่สุดและใช้แฟลตฟอร์ม
ที่ได้รับความนิยมในขณะนั้นมากที่สุดคือ MSN และ Hi5 ซึ่งแฟนคลับที่เข้ามาทำหน้าที่นี้ส่วนใหญ่ เป็นผู้หญิง
เนื่องจากสัดส่วนของแฟนคลับเกาหลีนั้นมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายอย่างเห็นได้ชัด
กลุ่มแฟนคลับเป็นกลุ่มหนึ่งที่มีผู้ที่ความต้องการรับรู้ข่าวสารในเฉพาะด้า นที่กลุ่มต้องการ ซึ่งในกลุ่ม
สามารถแบ่งผู้รับข่าวสารได้เป็นสองประเภท คือ กลุ่มที่มีความต้องการรับรู้ข่าวสารจากแหล่งที่มาของข่าวสารซึ่ง
มาจากต่างประเทศโดยตรง คนในกลุ่มนี้จะทำหน้าที่ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับกลุ่มแฟนคลับที่ติดตามในฐานะ
ผู้นำทางความคิด ส่วนประเภทที่สองคือกลุ่มที่รับข้อมูลข่าวสารผ่านทางกลุ่มแรก โดยการใช้ภาษาไทยในการ
สื่อสาร มีการสร้างเพจ หรือบัญชีของแอพพลิเคชั่นหนึ่ง ๆ ขึ้นมาเพื่อทำการเผยแพร่ข้อมูล หรือใช้บัญชีส่วนตัวใน
การเผยแพร่ข้อมูล ทำหน้าที่สืบค้นและติดตามข้อมูลข่าวสารจากต่างประเทศและในประเทศ และเผยแพร่ข่าวสาร
เหล่านั้น มีการปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกในกลุ่มแฟนคลับเพื่อเสริมสร้างความคุ้นเคย เพื่อให้เกิดสามัคคีและความเป็น
น้ำหนึ่งใจเดียวกันในการทำกิจกรรมในภายภาคหน้า ผู้นำทางความคิดของแฟนคลับมีทั้งที่เป็นแฟนคลับธรรมดา
แต่มีชื่อเสียงหรือเป็นคนดังเฉพาะกลุ่ม อาจเรียกว่าเป็น “เซเลบ” ประจำกลุ่ม และแฟนคลับธรรมดาที่รักศิลปิน
ด้วยใจ พร้อมที่จะสนับสนุนศิลปิน และเป็นส่วนหนึ่งของการกระจายข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ ให้คนอื่น ๆต่อไป (ชน
กานต์ รักชาติ, 2559 : 167) เช่นเดียวกับหนึ่งในจุดประสงค์ของคุณมิรุโมะที่นอกจากจะต้องการให้ เหล่าแฟนคลับ
ได้คุยกับตัวแทนศิลปินที่พวกเขาชื่นชอบแล้ว ยังใช้ช่อ งทางนี้เป็นการกระจายข่าวสารของศิลปินให้แฟนคลับได้รู้
โดยใช้ผู้ที่เล่นเป็นตัวแทนศิลปินอีกด้วย แต่เมื่อเวลาผ่านไปเมื่ อรูปแบบการเล่นไม่ได้ถูกจำกัดเพียงแค่เป็นการ
โต้ตอบของตัวแทนศิลปิน - แฟนคลับ แต่มี ผู้ที่ต้องการจะเล่นสวมบทบาทเป็นศิลปินมากขึ้น คุณภาพในการ
คัดเลือกและการควบคุมคนของคุณมิรุโมะจึงน้อยลง กลับกลายเป็นว่าเป็นรูปแบบการเล่นโต้ตอบระหว่างตัวแทน
ศิลปิน - ตัวแทนศิลปินด้วยกัน เนื่องจากแฟนคลับที่เข้ามาคุยกับตัวแทนศิลปินนั้นได้ผันตัวกลายเป็นผู้เล่นกัน หมด
จากนั้นจึงกลายเป็นรูปแบบการเล่นเพื่อหาเพื่อน หาแฟนในหมู่แฟนคลับด้วยกันเองผ่านการเล่นสวมบทบาทสมมติ
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เป็นตัวแทนศิลปินแทน ซึ่งในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นนั้น ผู้ศึกษาได้พบว่านอกจากจะมี การพูดคุยด้ว ย
ตัวหนังสือ ยังมีการใช้ตัวหนังสือแทนการกระทำระหว่างผู้เล่น รวมไปถึงการใช้ตัวอักษรเพื่อมีเพศสัมพันธ์กันซึ่งถูก
ทำออกมาในรูปแบบของบทบรรยายในนิยาย และการใช้ตัวอักษรเพื่อมีเพศสัมพันธ์ก็ถูกนิยามคำที่ใช้เรียกเพื่อ
เข้าใจตรงกันในหมู่ผู้เล่นว่า การ NC1 (No Children) หมายถึง บทอัศจรรย์2ในการมีเพศสัมพันธ์กันของตัวละครใน
นิยาย และผู้เล่นได้นำรูปแบบนั้นมาใช้เพื่อมีเพศสัมพันธ์ผ่านตัวอักษรระหว่างผู้เล่นด้วยกัน
ความเปลี่ยนแปลงต่อมาเนื่องจาก MSN และ Hi5 ได้รับความนิยมถดถอยลง และมีช่องทางการสื่อสาร
ใหม่ขึ้นมาคือ ทวิตเตอร์ (Twitter) เป็นบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยเริ่มแรกผู้ใช้สามารถส่งข้อความยาวไม่
เกิน 140 ตัวอักษร ต่อมาปัจจุบันปรับเปลี่ยนเป็น 280 ตัวอักษร โดยเรียกการส่งข้อความนี้ว่า ทวีต (Tweet) ซึ่ง
แปลว่า เสียงนกร้องทวิตเตอร์ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2549 โดย แจ็ก ดอร์ซี, บิซ สโตน และอีวาน วิล
เลียมส์ เจ้าของบริษัทอ็อบวีโออุ ส และต่อมาในเดือนกรกฎาคม ก็ได้เปิดตัวเว็บไซต์สังคมออนไลน์ ซึ่งต่อมาได้รับ
ความนิยมจากทั่วโลก โดยมีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนเข้าใช้มากกว่า 500 ล้านคนในปี พ.ศ. 2555 รวมไปถึงมีทวีตมากกว่า
340 ล้านทวีตต่อวัน และมีการค้นหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์มากกว่า 1,600 ล้านครั้งต่อวั นนับตั้งแต่วัน เปิดตัว ทวิต
เตอร์เป็นเว็บไซต์ 1 ใน 10 อันดับที่มีผู้เข้าใช้งานมากที่สุด โดยได้รับการขนานนามว่าเป็นเว็บไซต์สำหรับการส่ง
บริการข้อความสั้น (Wikipedia, ออนไลน์ : 2563)
จุ ด เริ ่ มต้ น ของแฟนคลับ เกาหลี ส ู ่ท วิ ตเตอร์ ค าดว่ าเกิด จากศิล ปิ นจากวง Super Junior และ Girl’s
Generation ได้เริ่มต้นสร้างบัญชีของพวกเขาในช่วงปี 2552-2553 กระแสในประเทศไทยของทั้งสอง วงนี้ได้รับ
ความนิยมอย่างมากในช่วงปีดังกล่าว นำมาสู่การสร้างบัญชีทวิตเตอร์ของแฟนคลับเพื่อที่จะใช้ติดตามศิลปินที่พวก
เขาชอบ ต่อมาศิลปินเกาหลีอื่นๆในยุคนั้นได้สมัค รบัญชีทวิตเตอร์กันมากขึ้นเรื่อย ๆ และส่งผลให้กลุ่มแฟนคลับ
เกาหลีไม่ว่าจะวงไหนก็เริ่มเล่นทวิตเตอร์กันมากขึ้นจนแพร่หลาย ทำให้ทวิตเตอร์ได้รับความนิยมใหมู่แฟนคลับ
เกาหลีที่มีเป็นจำนวนมากในประเทศไทย เช่นเดียวกันกับกลุ่มแฟนคลับคนที่เคยเล่น UFO ใน MSN และ Hi5 ผู้
เล่นกลุ่มนี้ยังคงรูปแบบการเล่นสวมบทบาทสมมติไว้เพียงแค่ย้ายแฟลตฟอร์มาเป็น Twitter และการเล่น UFO ถูก
เปลี่ยนแปลงกลายมาเป็นคำเรียกใหม่คือ บอท มาจากคำว่า robot ที่หมายถึงหุ่นยนต์ ความเป็นมาของชื่อเรียกนี้
เกิดจากระบบที่ใช้ ระบบ robot ในการโต้ตอบของศิลปินญี่ปุ่นและแฟนคลับที่ถูกโปรแกรมตั้งไว้ กลุ่มผู้เล่นจึงมอง
ว่ามันมีความคล้ายกันกับความเป็นมาของ UFO จากนั้น บอท จึงกลายเป็นชื่อเรียกใหม่ของการเล่นสวมบทบาท
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17 นั่นหมายถึง ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 17 ปี เนื่องจากมีเรื่องเพศ ความรุนแรง ซึ่งใช้จำกัดเรทผู้ชมภาพยนตร์ ละคร รายการ
โทรทัศน์ วีดีโอเกม นิยาย หรืองานเขียน (ธัญวลัย , ออนไลน์ : ม.ป.ป.)
2 บทอัศจรรย์ หมายถึง บทพรรณนาการมีเพศสัมพันธ์ตามธรรมเนียมนิยมในวรรณคดีมักใช้เป็นการเปรียบเทียบหรือุปมาอุปไมย (คำไทย,

ออนไลน์ : 2561)
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สมมติเป็นศิลปินในทวิตเตอร์ นอกจากรู ปแบบการเล่นแล้วยังมีการคงรูปแบบการสร้างความสัมพันธ์ แบบการใช้
ตัวอักษรแทนการกระทำ และการมีเพศสัมพันธ์ผ่านตัวอักษร (sexting) อีกด้วย
สิ่งที่น่าสนใจของการศึกษานี้คือ ผู้เล่นและคู่ความสัมพันธ์เป็นเพศหญิงทั้งคู่ แต่เลือกที่จะเล่นสวมบทบาท
เป็นศิลปินเป็นผู้ชาย เพื่อที่จะนำมามีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกันในโลกออนไลน์ เมื่อเกิดความสบายใจหรือความ
พึงพอใจของผู้เล่นก็สามารถออกมาคบหากันในชีวิตจริงได้ ผู้ศึกษาจึงได้ทำการค้นคว้าเกี่ยวกับ ความเป็น Y ซึ่ง
หมายถึงทั้ง ชายรักชาย (Yaoi) และหญิงรักหญิง (Yuri) เพื่อที่นำมาศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พฤติกรรมดังกล่าว
นอกจากนี้ยังมีคำให้สัมภาษณ์ที่บ่งบอกถึงว่าการเล่นสวมบทบาทสมมติเป็นศิลปินนั้นสามารถทำให้ผู้เล่นค้นพบเพศ
วิถีของตัวเองได้
“ตอนเด็ก ๆ ก็สงสัยตัวเองเหมือนกันว่าชอบผู้ชายหรือผู้หญิงกันแน่ พอได้มาเล่นดูก็ทำให้พบว่า จริง ๆ
แล้วเราชอบผู้หญิง แค่ผู้หญิงอย่างเดียว” (ทิม นามสมมติ, สัมภาษณ์ : 2562)
นอกจากนี้ยังมีอีกหลายคนให้สัมภาษณ์ว่ าตอนแรกก็คิดว่าตัวเองชอบแค่ผู้ชายพอได้ลองมาเล่นและมี
ปฏิสัมพันธ์กับคนในโลกออนไลน์ จึงค้นพบว่าตัวเองสามารถชอบได้ทั้งสองเพศหรือเป็นไบเซ็กชวล (Bisexual) ใน
การเล่นสวมบทบาทสมมติเป็นศิลปินของกลุ่มแฟนคลับนั้น ผู้ที่เล่นยังได้ได้หาเพื่อน หาแฟน ที่เป็นผู้เล่นเหมือนกัน
รวมไปถึงใช้ตอบสนองเรื่องเพศ คือการสมมติบทบาทว่าผู้เล่นได้มีเพศสัมพันธ์ 3กันอยู่โดยใช้ข้อความซึ่งเป็นสิ่งที่
สามารถทำได้โดยมีสองคนขึ้นไป แรกเริ่มนั้นผู้เล่นมีรู ปแบบการใช้การมีเพศสัมพันธ์ผ่านหนังสือ (Sexting) ใน
รูปแบบของบทอัศจรรย์ หรือ NC (No Children) หมายถึงส่วนเนื้อเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ของตัวละครในนิยาย ซึ่ง
จะมีการพรรณนา อุปมาอุปไมย และความสละสลวยในการใช้คำ
“เมื่อก่อนพวก UFO4เวลาเค้าจะทำอะไรกันเค้าใช้ NC มันเหมือนแบบว่าเอานิยายฉากเรทๆ หรือฉากมี
อะไรกันมาพิมพ์คุยกัน แล้วเราในตอนนั้นก็รู้สึกมีอารมณ์ร่วมไปด้วยนะ รู้สึกเหมือนกำลังทำอะไรกันจริงๆกับศิลปิน
ที่เราคุยอยู่อะ แล้วมันฟินเหมือนกันในตอนนั้น เราก็เลยเริ่มเล่น UFO ที่เป็นโฮสต์ (host)5 ที่เหมือนแบบว่าเป็น
การบริการเรื่อง NC โดยเฉพาะ เพื่อที่เราจะได้มีคนมาสนใจเรามากขึ้นเพื่อการมีเพศสัมพันธ์ ” (เจ นามสมมติ,
สัมภาษณ์ : 2563)
ต่อมาด้วยความที่รสนิยมทางเพศของผู้คนมีความหลากหลาย การ NC จึงไม่ได้มีแค่ภาษาที่สวยงามเพียง
อย่างเดียว เริ่มมีการใช้คำหยาบคาย หรือเรียกไปที่อวัยวะเพศตรง ๆ แทนที่จะใช้คำเปรียบเทียบ เพราะรสนิยมที่
3 ในงานศึกษานี้หมายถึงเพศสัมพันธ์ผ่านตัวอักษร (sexting)
4 รูปแบบการเล่นสวมบทบาทสมมติเป็นศิลปินใน MSN และ Hi5
5 Host ภาษาไทย โฮสต์ มาจากคำว่า bar host หรือ โฮสต์คลับ เป็นรูปแบบการบริการอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นบริการดื่ม เที่ยว พูดคุย หรือมี

เพศสัมพันธ์ ซึ่งมีต้นแบบคำมาจากประเทศญี่ปุ่น (japaninfo, ออนไลน์ : 2560)
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แตกต่างกันนี้รูปแบบการมีเพศสัมพั นธ์ผ่านตัวอักษรจึงมีหลายแบบ รวมไปถึงการใช้ dirty talk หรือ คุยเสียว ซึ่ง
รูปแบบของมันนั้นเหมือนกับการที่คนทั่วไปใช้ซึ่งไม่ใช่ภาษาแบบบทอัศจรรย์ในนิยายเหมือน NC ด้วยเหตุผลของ
รสนิยมและความรู้สึกที่รู้สึกเหมือนจริงมากกว่า
“เคย NC เมื่อนานมามากแล้วสมัยที่เค้าเล่นกันแรกๆ สมัยนี้ส่วนใหญ่ก็มี แต่ Dirty talk เพราะว่ามันได้
อารมณ์มากกว่า ให้ความรู้สึก Real มากกว่าที่จะมาพิมพ์บทบรรยายเหมือนนิยายโต้ตอบกันไปมา หมดอารมณ์
พอดี” (โกะ นามสมมติ , สัมภาษณ์ : 2562)
รูปแบบที่แยกย่อยออกมานอกจากการ Dirty talk ปกติแล้ว บางคู่สัมพันธ์ก็มีการเลือกใช้การสวมบทบาท
ทับไปอีก เช่น ปกติแล้วพวกเขาเล่นเป็นศิลปินคนนี้ เมื่อมีเพศสัมพันธ์กันผ่านตัวอักษร พวกเขาอาจใช้รสนิยม
ตัว เองมากำหนดบทด้ว ยการเล่น เป็น บทบาทอื่น เช่น นักเรี ยน ครู คุณหนูใ นคฤหาสต์ หรือ บทบาทอื่นใน
จินตนาการ ที่พวกเขาต้องการในเวลามีเพศสัมพันธ์ ซึ่งผู้ศึกษามองว่าการ role play และ การ dirty talk นี้ ทำให้
ผู้เล่นสามารถแสวงหาประสบการณ์ทางเพศที่ในชีวิตจริงอาจจะทำให้ไม่ได้ ไม่ว่าจะขนบที่กดทับผู้หญิงไว้ว่าไม่ควร
พูดเรื่องเพศ หรือ ไม่ว่ารสนิยมทาง sex ที่ไม่รู้ว่าพอเป็นชีวิตจริงจะสามารถลองทำได้ที่ไ หน การลองมีเพศสัมพันธ์
ผ่านตัวอักษรในพื้นที่ออนไลน์จึงสามารถตอบสนองได้ และยังเป็นพื้นที่ที่ผู้เล่นสบายใจอีกด้วย เนื่องจากผู้เล่นจะ
สามารถเปิดเผยตัวตนในชีวิตจริงหรือไม่ก็ได้ ตามความสมัครใจ ซึ่งผู้ศึกษามองว่าการเล่นสวมบทบาทสมมติเพื่อใช้
มีเพศสัมพันธ์ผ่านตัวอักษรนั้นสามารถเพิ่มจินตนาการในรสนิยมทางเพศได้มากกว่าการมีเพศสัมพันธ์ กันจริง ๆ
เนื่องจาก กรอบของบทที่ใช้แสดงเวลามีเพศสัมพันธ์นั้นแตกต่างกัน ในชีวิตจริงอาจไม่สามารถจินตนาการได้ว่า
กำลังมีรูปแบบการมีเพศสัมพันธ์แบบไหนอยู่ เช่นเดียวกับคำให้สัมภาษณ์ของแจ็กเกอร์
“ระหว่างมีจริง ๆ กับแบบพิมพ์ ก็ชอบทั้งคู่ แต่ชอบทำในนี้มากกว่า เหมือนมันสามารถจินตนาการได้
มากกว่า ภาพในหัวเวลาที่เรา dirty talk กับอีกคน มันสามารถกระตุ้นอารมณ์ได้ตรงที่ เราจะเห็นเป็ นภาพของ
ศิลปินที่เราเล่นมีอะไรกัน ส่วนเราเป็นคนดู” (แจ็กเกอร์ นามสมมติ , สัมภาษณ์ : 2563)
ซึ่งทำให้พบเห็นเพศวิถีที่หลากหลายผ่านการศึกษาในพื้นที่ออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการค้นพบรสนิยมทาง
เพศ จินตนาการในการมีเพศสัมพันธ์ผ่านตัวอักษรที่สวมบทบาทเป็นชายรักชายในพื้นที่ ออนไลน์ แต่ออกมาคบหา
กับแบบหญิงรักหญิงในพื้นที่กายภาพ นอกจากนี้ผู้ศึกษายังต้ องการที่จะค้นหากฎเกณฑ์ บรรทัดฐานและรูปแบบ
การเล่นสวมบทบาทสมมติเป็นศิลปิน (roleplay) เพื่อที่จะใช้มีเพศสัมพันธ์ผ่านตัวหนังสือ (sexting) และสิ่งที่
สามารถตอบสนองความต้องการทางเพศของผู้เ ล่นได้ว่ารูปแบบใดที่จะสามารถทำให้ผู้เล่นพึงพอใจ และสามารถ
ค้นหาเพศวิถีของผู้เล่นได้อย่างไร

5

วัตถุประสงค์ของการศึกษา (Objective of research)
1. เพื่อศึกษาวัฒนธรรมการมีเพศสัมพันธ์ผ่านข้อความในกลุ่มผู้เล่นสวมบทบาทสมมติเป็นศิลปิน
เกาหลีในทวิตเตอร์ ในประเด็นเกี่ยวกั บการสร้างพื้นที่ ของเกมบทบาทสมมติที่อนุญาตให้ มี
เพศสัมพันธ์ผ่านข้อความระหว่างผู้เล่น
2. เพื่อศึกษาพื้นที่ของการเล่นเกมบทบาทสมมติเป็นศิลปินเกาหลีในฐานะพื้นที่แห่งการสำรวจ
ทดลอง และการได้รับประสบการณ์ทางเพศที่ไม่อาจทำได้ในชีวิตจริง
3. เพื่อศึกษากระบวนการที่ความสัมพันธ์ในโลกของเกมบทบาทสมมติในโลกเสมือนกลายมาเป็น
ความสัมพันธ์ในโลกจริง
คำถามการวิจัย (Research question)
1. การเล่นสวมบทบาทมีกรอบในการเล่นอย่างไร
2. การเล่นสวมบทบาทเป็นพื้นที่ให้คนเล่นสำรวจ ทดลองค้นพบประสบการณ์ทางเพศที่ต่างไปจากชีวิต
จริงอย่างไร
3. กระบวนการที่ความสัมพันธ์ในโลกสมมติได้กลายมาเป็นความสัมพันธ์ในชีวิตจริงนั้นเป็นอย่างไร
ขอบเขตของการศึกษา (Scope or delimitation of the study)
ขอบเขตด้านเนื้อหา
ผู้ศึกษาต้องการที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมการสร้างตัวตนสมมติและการใช้ตัวตนสมมตินั้นมี
เพศสัมพันธ์กันผ่านตัวอักษรในพื้นที่ไซเบอร์สเปซ หรือที่เรียกกันว่า Sexting โดยจะศึกษาเฉพาะกลุ่มผู้เล่ นเป็น
บทบาทสมมติ น ี ้ ท ี ่ ใ ช้ ตั ว ตนของศิ ล ปิ น วง NCT เนื ่ อ งจากได้ ร ั บ ความนิ ย มในพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา ในแฮชแท็ ก
#img20plus ในโซเชียลมีเดียที่ชื่อว่า Twitter รวมไปถึงกรอบแนวคิดเรื่องเพศวิถีและการวิเคราะห์กรอบของผู้
เล่นสวมบทบาทสมมติ
ขอบเขตด้านพื้นที่
ผู้ศึกษาแบ่งพื้นที่การศึกษาออกเป็น พื้นที่ทางกายภาพ และพื้นที่ออนไลน์ ซึ่งพื้นที่ทาง กายภาพ จะเกิด
จากการที่ผู้ศึกษาได้นัดสัมภาษณ์กับกลุ่มผู้ที่ต้องการจะศึกษาผ่านการเข้าไปมีส่วนร่วมในพื้นที่ออนไลน์ แล้ วจึงขอ
ติดต่อเพื่อให้สัมภาษณ์ข้อมูลในพื้นที่กายภาพ และศึกษาในพื้นที่ออนไลน์ที่เป็นพื้นที่ที่กลุ่มคนในวัฒนธรรมการเล่น
บทบาทสมมตินี้รวมตัวและมีปฏิสัมพันธ์กัน ผ่านการเข้าไปสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมด้วยการสร้างตัวตนสมมติ
6

ขึ้นมาและร่วมปฏิสัมพันธ์พูดคุยกับคนในกลุ่มนี้ ซึ่งจะจำกัดพื้นที่ออนไลน์เพียงแค่ใน Twitter เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่
ได้รับความนิยมในกลุ่มวัฒนธรรมนี้มากที่สุดในปัจจุบัน

ระเบียบวิธีการศึกษา (Research methodology)
การศึกษาจะเป็นระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) ทั้งข้อมูลปฐมภูมิและ ทุติยภูมิ
โดยการเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา ด้วยการสัมภาษณ์อย่างเป็ นกึ่งโครงสร้างและสังเกตการณ์
อย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่ภาคสนามออนไลน์ ประกอบกับการค้นคว้าเอกสาร หนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย
และสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษา แบ่งออกได้ดังนี้
1) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู้ศึกษาทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ วารสาร และ
ข้อมูลออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง กับกระแสความนิยมเกาหลีและกลุ่มแฟนคลับศิลปินเกาหลี , ประวัติความเป็นมาของ
วัฒนธรรมการเล่นเป็นตัวแทนศิลปิน หรือสวมบทบาทสมมติของแฟนคลับ, เพศวิถีและการแสดงบทบาทสมมติใน
โลกออนไลน์ (Roleplay) , การศึกษาการมีเพศสัมพันธ์กันผ่านตัวหนังสือ และนิยายชายรักชาย โดยผู้ศึกษา
เลือกใช้กรอบแนวคิดเพศวิถี และการวิเคราะห์กรอบ
2) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้ศึกษาแบ่งการลงพื้นที่ภ าคสนามออกเป็น พื้นที่กายภาพ และพื้นที่
ออนไลน์ เป็นการเก็บ รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับวัฒนธรรมการสวมบทบาทสมมติเป็นศิลปิน (UFO/บอท)
และแรงจู ง ใจในการเลื อ กที ่ จ ะใช้ บ ทบาทสมมติ ม ี เ พศสั ม พั น ธ์ ก ั น ผ่ า นตั ว หนั ง สื อ โดยศึ ก ษาผ่ า น แฮชแท็ ก
#img20plus ใน Twitter เนื่องจากสามารถค้นหาผู้ เล่น ได้ง ่ายและคนที่ มีปฏิส ัม พันธ์ในแฮชแท็ กนี้นั ้น มี อ ยู่
แพร่หลาย และจำกัดกลุ่มคนที่ใช้รูปของศิลปิน NCT เพื่อเล่นสวมบทบาทสมมติเท่านั้น เนื่องจากเป็นศิลปินที่พบ
เห็นได้ใน #img20plus อย่างแพร่หลาย ซึ่งกลุ่มผู้เล่นนั้นไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นใคร ผู้ศึก ษาจะทำการรีทวีตเพื่อ
สุ่มคุยกับทุกคนโดยใช้บัญชีเป็นผู้เล่นเหมือนกันและปฏิบัติตัวเหมือนผู้เล่นทั่วไป เมื่อคู่สนทนาสนิทใจแล้วจึงเปลี่ยน
ตัวตนจากผู้เล่นเป็นผู้วิจัยและขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลเพื่อ สัมภาษณ์จากนั้นนำมาวิเคราะห์ในการทำวิจัยเชิงคุณภาพ
และสรุปข้อมูล

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) องค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ในพื้นที่ออนไลน์และเพศสัมพันธ์ผ่านข้อความในทวิตเตอร์ในกลุ่มแฟน
คลับศิลปินเกาลหลีชาวไทย
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2) องค์ความรู้ทางชาติพันธุ์วรรณาเกี่ยวกับวัฒนธรรมการเล่นสวมบทบาทสมมติ (roleplay) ในพื้นที่ออนไลน์
ในประเด็นเกี่ยวกับการค้นพบประสบการณ์ทางเพศ กรอบการเล่นเกม และเส้นแบ่งระหว่างโลกของการ
เล่นและโลกของชีวิตจริง
3) เพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเล่นบทบาทสมมติ เพศวิถีในโลกออนไลน์ และเพศวิถีใน
ชีวิตจริง โดยเฉพาะกระบวนการที่ความสัมพันธ์ทางเพศในโลกออนไลน์ได้ก้าวออกจากโลกสมมติของเกม
มาสู่ชีวิตจริงของผู้เล่น
ระยะเวลาและแผนการดำเนินงาน
การศึกษาใชระยะเวลาประมาณ 10 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 จนถึงเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยแบงออกเป็น
ศึกษาข้อมูล จากงานวิจัยเชิงเอกสาร ทั้งหนัง สือ
มิถุนายน พ.ศ. 2563 - สิงหาคม พ.ศ. 2563
บทความ และวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด
เพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนลงพื้นที่สนาม
กันยายน พ.ศ. 2563 - ตุลาคม พ.ศ. 2563

ศึกษาข้อมูลจากการลงพื้นที่ภาคสนาม คือ สร้าง
ตัว ตนสมมติ และเข้ า ไปมี ส ่ว นร่ว มในกลุ่ มชุ ม ชน
เสมือนและนัดผู้ให้ข้อมูลมาสัมภาษณ์ในพื้นที่จริง

พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 - มกราคม พ.ศ. 2564

นำข้ อ มู ล ที ่ ไ ด้ จ ากทั ้ ง สองส่ ว นมารวบรวม เพื่ อ
ตีความและวิเคราะห์

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 - มีนาคม พ.ศ. 2564

สรุป ตรวจทาน แก้ไข และจัดทำรูปเล่ม

นิยามศัพท์
UFO หรือ ยูโฟ่ หมายถึง การสร้างตัวตนสมมติเป็นตัวแทนศิลปินขึ้นเพื่อกระจายข่าวสารกับแฟนคลับด้วยกัน
เอง
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บอท หมายถึง โรบอท (Robot) ที่แปลว่าหุ่นยนต์ ต่อมานำมาใช้เป็นการตั้งโปรแกรมโต้ตอบระหว่างศิลปิน
ญี่ปุ่นกับแฟนคลับ ซึ่งมีหน้าที่คล้ายกันกับ UFO ภายหลังนำมาใช้เรียกการเล่น UFO ในทวิตเตอร์
NCT หมายถึง กลุ่มศิลปินเกาหลี โดยชื่อวงย่อมาจาก Neo Culture Technology
Sexting หมายถึง การใช้ตัวหนังสือ แชท ในการพูดคุยเรื่องเพศ รวมถึงการส่งรูปที่ยั่วยุทางเพศ จนไปถึงการมี
เพศสัมพันธ์ผ่านตัวหนังสือ
NC หรือ No Children หมายถึง บทอัศจรรย์ที่เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ของตัวละครในนิยาย
Dirty Talk หมายถึง การพูดคุยผ่านตัวหนังสือในเรื่องยั่วยุทางเพศ จะสำเร็จ ความใคร่ หรือมีเพศสัมพันธ์ผา่ น
ตัวหนังสือหรือไม่ก็ได้
Role Play หมายถึง การเล่นสวมบทบาทสมมติเป็นคนอื่น
Yaoi เรียกโดยย่อว่า วาย มาจากคำว่า ยาโออิ หรือ ยาโอย (Yaoi) ในภาษาญี่ปุ่น หมายถึงวรรณกรรมแบบ
ชายรักชาย
dominant เรียกโดยย่อว่า dom ความหมายตรงตัวคือ ผู้ปกครองหรื อผู้ที่มีอำนาจมากกว่าอีกฝ่าย ในที่นี้
หมายถึงผู้ที่มีอำนาจมากกว่าและมีบทบาทเป็นผู้ออกคำสั่งและเป็นผู้กระทำในความสัมพันธ์ทางเพศ หรือเป็นฝ่าย
รุก ส่วนมากถูกใช้ในกลุ่มผู้มีรสนิยมทางเพศแบบ BDSM
submissive เรียกโดยย่อว่า sub ความหมายตรงตัวคือการยอมต่อผู้มีอำนาจ ในที่นี้ใช้เรียกผู้ที่ทำตามคำสั่ง
และยอมเป็นผู้ถูกกระทำในความสัมพันธ์ทางเพศ เป็นฝ่ายรับ ส่วนมากถูกใช้ในรสนิยมทางเพศแบบ BDSM
vers ย่อมาจาก versatile หมายถึง เอนกประสงค์ เป็นได้หลากหลาย หรือสามารถทำได้หลายอย่ างในที่นี้
หมายถึงผู้ที่สามารถเป็นได้ทั้ง dominant และ submissive ส่วนมากถูกใช้ในรสนิยมทางเพศแบบ BDSM
top ความหมายตรงตัวคือ ข้างบน ในที่นี้หมายถึงคนที่เป็นผู้นำในความสัมพันธ์ทางเพศและมักจะเป็นคนที่อยู่
ด้านบนในท่าร่วมเพศ หรือเป็นฝ่ายรุก
bottom เรียกโดยย่อว่า bttm ความหมายตรงตัวคือ ข้างล่าง ในที่นี้หมายถึงฝ่ายที่เป็นผู้ตามในความสัมพันธ์
และมักเป็นผู้ที่อยู่ด้านล่างในท่าร่วมเพศ เป็นฝ่ายรับ
both ความหมายตรงตัวคือ ทั้งคู่ ในที่นี้หมายถึงผู้ที่เป็นได้ทั้ง top และ bottom
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษาค้นคว้าเพื่อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อกับหั วข้อ “เพศสัมพันธ์ผ่านตัวหนังสือ (Sexting) ในไซเบอร์
สเปซผ่านการศึกษาจากชุมชนเสมือน บอทในทวิตเตอร์” ในบทนี้ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
กับ เพศสัมพันธ์ผ่านตัวหนังสือ (Sexting) ในไซเบอร์สเปซผ่านการศึกษาจากชุมชนเสมือน บอทในทวิตเตอร์ โดย
จะมีส่วนของแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องโดยจะแบ่งหัวข้อออกเป็น 4 ประเภท คือ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์ผ่านตัวอักษรหรือเซ็กส์ติ้ง (Sexting) ความหมาย และ พฤติกรรมของผู้
เล่น , วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเป็นแฟน (fan) และแฟนด้อม (fandom) , วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเพศวิถี
และการแสดงบทบาทสมมติในโลกออนไลน์ (Roleplay) และ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับนิยายชายรักชาย (Yaoi)
2.1 แนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
2.1.1 แนวคิดเพศวิถี (Sexuality)
เพศวิถี (sexuality) หมายถึง “วิถีชีวิตทางเพศที่ถูกหลอมสร้างจากค่านิยม บรรทัดฐาน และระบบวิธีคิด
วิธี ปฏิบัติที่เกี่ยวกับความปรารถนาและการแสดงออกทางเพศ ความคิดเกี่ยวกับ คู่รัก คู่ชีวิตในอุดมคติและกาม
กิจ” ซึ่งเป็นระบบความคิดและพฤติกรรมที่มีความหมายทางสังคม สัมพันธ์กับมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมที่ กําหนดและสร้างความหมายให้แก่เรื่องเพศในหลากหลายแง่มุมเรื่องเพศ (กฤตยา อาชวนิจกุล ,
2554 : 2) แต่เพศวิถีในความคิดของนักสตรีนิยมในไทยได้ถูกอธิบายแตกต่างกันออกไป โดยพริสรา (2547 : 14
อ้างถึงใน กฤตยา อาชวนิจกุล, 2554 : 2) อธิบายว่าเพศวิถี คือ วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับความปรารถนาทางเพศซึ่ งมอง
ว่าเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลเป็นมากกว่าพฤติกรรมตามธรรมชาติ หมายถึงการที่ใครมีเพศสัมพันธ์กับใคร ที่ไหน
อย่างไร และต้องเป็นสิ่งที่ดี เหมาะสม
Michel Foucault (1981) ได้อธิบายว่า เพศวิถีไม่ใช่เรื่องที่เกิดจากแรงขับภายใน (Internal Drives) แต่
เป็นสิ่งที่ถูกประกอบสร้างผ่านประวัติศาสตร์อันยาวนานภายใต้รูปแบบความสัมพันธ์เชิงอำนาจลักษณะ ต่าง ๆ ไม่
มีแก่นสาระทางเพศใด ๆ ในตัวมนุษย์ที่จะต้องถูกกดบังคับหรือปลดปล่อย วิถีทางเพศของปัจเจกแต่ละคน เป็น
เป้าหมายแห่งการควบคุมโดยวิธ ีการที่ห ลากหลายขึ้นอยู่กับกาลเทศะ ที่ต้องควบคุมก็โ ดยข้อเท็จจริง ที่ว่า
ความสัมพันธ์ทางเพศบางรูปแบบเท่านั้นที่จะก่อให้เกิดการสืบพันธุ์ ความสัมพันธ์แบบนั้น คือระหว่างหญิง และ
ชาย ที่เรียกกันว่า “รักต่างเพศ” (Heterosexuality) (ไชยศิริ บุญยกุลศรีรุ่ง, 2553 : 14)

10

สังคมไทยในอดีตนั้นผูกโยงเรื่องเพศเข้ากับเรื่ องเจริญพันธุ์มักมองเรื่องเพศหรือเพศวิถี เป็นวิธีการของ
กระบวนการให้กำเนิด ดังนั้น เพศที่มีวิถีที่นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของ การให้กำเนิด จึงเป็นวิถีที่ถูกต้องและ
ได้รับการยอมรับ ขณะที่การมีวิถีในแบบอื่น เช่น แบบรักเพศเดียวกัน จึงกลายเป็นเรื่องผิดปกติหรือเบี่ ยงเบนไป
จากความคาดหวังของสังคม การมีเพศสัมพันธ์ของเกย์ ทอม ดี้ และบุคคลรักเพศเดียวกันที่มีอัตลักษณ์ทางเพศอื่น
ๆ จึงถูกมองว่าเป็นเพศสัมพันธ์ที่เป็นไปเพื่อตอบสนองความสุข ทางเพศ ไม่ได้มีเป้าหมาย เพื่อการสืบพันธุ์ ทำให้
สังคมประเมินค่าความสัมพันธ์ของคนรักเพศเดียวกันว่าเป็นความสัมพันธ์ ที่ไม่จีรังยั่งยื น คอยแต่จะเปลี่ยนคู่ไป
เรื่อย ๆ ต่างจากเพศสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายที่มีเป้าหมาย เพื่อการมีบุตร (สุไลพร, 2551 : 34)
ในขณะที่ วิลาสินี (2547 อ้างถึงใน กฤตยา อาชวนิจกุล , 2554 : 2) ให้ความหมายว่า เพศวิถีคือ ระบบ
ความคิด ความเชื่อเรื่องเพศ เป็นกระบวนการทาง สังคมและวัฒนธรรมที่กำหนด จัดการ กำกับ ควบคุม รวมทั้ง
การแสดงออกเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศ ความปรารถนา ความพึงพอใจในเรื่องเพศ การแสดงท่าทีที่ เกี่ยวกับเรื่อง
เพศ การแต่งกาย เป้าหมายในความสนใจทางเพศ และการสร้าง จินตนาการที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ ไปจนถึงการออก
กฎเกณฑ์ ระเบียบกฎหมายต่าง ๆ ที่มาควบคุมหรือกำกับดูแลเรื่องเพศของ คนในสังคม โดยทั่วไปแล้ว สังคมจะมี
การสร้างบรรทัดฐานชุดหนึ่งที่ยอมรับหรือให้ความชอบธรรมกับเพศวิถีที่ก ำหนดขึ้น เท่านั้น ส่วนชลิดาภรณ์
(2551) บอกว่าเพศวิถีถูกเข้าใจในหมู่นัก สังคมศาสตร์ว่าหมายถึง เพศสภาพ ครอบครัว การเจริญพันธุ์ ความรัก
และการร่วมเพศ ซึ่งในแต่ละความหมายย่อยที่กล่าวมานั้นมีความเป็นตัวของตัวเอง เพราะเรื่องเพศและเพศวิถี
ไม่ได้มีความหมายคงที่ เนื่องจากการให้ความหมาย ค่านิยม พฤติกรรมทางเพศของคนสามารถแปรเปลี่ยนได้
ตลอดเวลา (ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์, 2551 : 22)
จากที่กล่าวมาข้างต้นทำให้มองเห็นว่าเพศวิถีนั้นไม่ได้มีความหมายคงที เป็นเรื่องที่กล่าวถึงรสนิยมทางเพศ
ความปรารถนาและความพึงพอใจในเรื่องเพศซึ่ง มีความลื่นไหลไปในทางใดก็ได้ ตามรสนิยมที่แต่ละบุค คลให้
ความหมายกับมัน ซึ่งในงานศึกษานี้จะใช้ความรู้เกี่ยวกับเพศวิถีนั้นมาศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับรสนิยมทางเพศ
ของผู้เล่นเกมสวมบทบาทนี้ว่าผู้เล่นนั้นมีเพศวิถีอย่างไรและยังใช้เพื่อศึกษาว่าฃผู้เล่นส่วนใหญ่นั้นเป็นผู้หญิงในชีวิต
จริงและส่วนใหญ่เป็นผู้ชายในโลกออนไลน์จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าหากความสัมพันธ์ของคู่สนทนาจะเป็นแบบรักเพศ
เดียวกัน ซึ่งขัดต่อเรื่องเพศในอดีตแบบไทยที่มองว่าเพศสัมพันธ์จำเป็นต้องเป็นเรื่องของกระบวนการให้กำเนิดเพียง
เท่านั้นหากมีเพศวิถีอื่นๆที่เป็นไปเพื่อตอบสนองความสุขทางเพศแทนที่จะเป็นเรื่องให้กำเนิด ในอดีตจะถูกมองว่า
เป็นเรื่องผิดปกติ พื้นที่นี้จึงสามารถแสดงเพศวิถีของผู้เล่นได้อย่างเต็มตัว
2.1.2 แนวคิดการวิเคราะห์กรอบ (Frame analysis)
การวิเคราะห์กรอบ (Frame analysis) โดย Erving Goffman (1974) เสนอว่า พฤติกรรมและวิธีคิดของ
คนในสังคมนั้นถูกกำกับด้วย “กรอบปฐมภูมิ” (Primary frame) ของแต่ละสังคมนั้น ซึ่งก็คือกฎเกณฑ์ ค่านิยม
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และบรรทัดฐานของวัฒนธรรมในสังคมนั้นๆ โดยสิ่งที่ Goffman ให้ความสำคัญคือกระบวนการทำให้บางสิ่ ง
บางอย่างที่มีความหมายอย่างหนึ่งในกรอบปฐมภูมิหรือชีวิตจริงมีความหมายใหม่โดยกลายเป็นเพียงการเล่นใน
พื้นที่เกม ซึ่งสิ่งที่ทำให้ เปลี่ยนความหมายหรือกระบวนการบางอย่างที่สามารถทำให้สิ่งที่มีความหมายเป็นเรื่อง
จริงจังในโลกจริงกลายเป็นเพียงการเล่นที่ไม่จริงจังนั้นเรียกว่า keying คือเปรียบเหมือนกับการเปิดประตูที่กั้น
ระหว่างพื้นที่ชีวิตจริงเข้าสู่พื้นที่การเล่น โดย Goffman ยกตัวอย่างโดยใช้การเล่นกันของสัตว์ เช่น สุนัขที่เล่นต่อสู้
กัน เราจะเห็นได้ว่า แม้มันจะทำเหมือนกัดกันแต่มันก็ไม่ได้กัดกันจริง ๆ ความแตกต่างเล็กน้อย และบริบทที่ต่างกัน
ของการต่อสูจ้ ริงและการเล่นต่อสู้ นั่นคือสิ่งที่ทำให้เกิดกระบวนการ keying
จากนั้น Gary Alan Fine (1983) ได้ พัฒ นาทฤษฎี Frame analysis เพื่อทำความเข้าใจเกมโดยเสนอ
กรอบอีกชนิดขึ้นมา เรียกว่า “กรอบของผู้เล่น ” (Player’s frame) ซึ่งหมายถึง ความรู้ความเข้าใจของผู้เล่ น
เกี่ยวกับกฎ โครงสร้าง เรื่องราว ความหมาย เรื่องราว และบรรทัดฐานของเกม พวกเขาใช้ความรู้เกี่ยวกับเกม
เหล่านี้ในการใช้เกมเพื่อความต้องการของผู้เล่น พวกเขาจะใช้ความรู้เกี่ยวกับเกมเหล่านี้ในการเล่นเกมในแบบที่
พวกเขาต้องการ ซึ่งในระยะเวลาการเล่นเกมนั้น ผู้เ ล่นจะใช้กรอบของผู้เล่น (player’s frame) มากกว่าที่จะใช้
กรอบปฐมภูมิ (primary frame) และกระบวนการนี้ก็ได้ทำให้ตัวตนในชีวิตจริงของผู้เล่นเปลี่ยนเป็นตัวตนสมมติใน
เกม จากนั้นตัวตนทั้งสองก็ถูกแยกจากกันด้วยการมีกรอบที่ต่างกันและกรอบของผู้เล่นยังเป็นเส้นแบ่งระหว่า งพื้นที่
ในชีวิตจริงกับพื้นที่เกม (Ashley ML Brown , 2015)
ซึ่งแนวคิดวิเคราะห์กรอบนั้นจะสามารถทำให้ผู้ศึกษาค้ นพบได้ว่ากรอบของผู้เล่นเกมสวมบทบาทนี้เป็น
อย่างไร และมีความรู้ความเข้าใจในเกมที่กำลังเล่นอยู่เหมือนกันอย่างไรจนไปถึงกระบวนการที่จะทำให้ตัวตน
สมมติในโลกออนไลน์ของผู้เล่นสามารถมีการปฏิสัมพันธ์กันในชีวิตจริงได้อย่างไร

2.2 วรรณกรรมที่เ กี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพัน ธ์ผ่านตัวอักษรหรือเซ็กส์ติ้ง (Sexting) ความหมาย และ
พฤติกรรมของผู้เล่น
การมีเพศสัมพัน ธ์ผ ่านตัวอักษรหรือเซ็กส์ติ้ง (Sexting) นั้นหมายถึง การถ่ายภาพ แชร์ภ าพผ่านสื่อ
ออนไลน์โดย รวมไปถึงการส่งข้อความพูดคุยใน กลุ่มผู้ใช้สื่อออนไลน์ด้วยกันในทางเพศ เช่นข้อความ หรือรูปภาพ
ที่เกี่ยวข้องไปในทางข้อความลามกอนาจาร หรือรูปภาพโป๊เปลือยหรือกึ่งโป๊เปลือยที่ถูกส่งผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ โดยมีเจตนายั่วยุอารมณ์ทางเพศ
ที่มาของคำว่า เซ็กส์ติ้ง (Sexting) นี้มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดย “เอเอฟพีอ้างผลสำรวจล่าสุดของ
มหาวิทยาลัยยูทาห์ ภายใต้การนำทีมของดอน สตราสเบิร์ก อาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา ที่สนใจศึกษาประเด็นนี้
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หลังจากเกิดกรณีที่เจนนิเฟอร์ ลอว์เรนซ์ นางเอกHollywood ชื่อดัง และศิลปินสาวๆ ชื่อดังอีกหลายคนถูกแฮกข้อ
มูลที่ดูเหมือนเป็นพฤติกรรมการเซ็กส์ติ้งและถูกเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต (จีรนันท์ ดีเลิศ และ จักรีรัตน์ แสงวารี ,
2560 :141) โดยวิจัยของ จีรนันท์ ดีเลิศ และ จักรีรัตน์ แสงวารี (2560) เรื่องนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากวัยรุ่นใน
กรุงเทพมหานครที่มีอายุตั้งแต่ 13 – 21 ปี จำนวน 410 คนจากใช้งานการติดต่อสื่อสารออนไลน์ผ่านเครื่องมือการ
วิ จ ั ย ด้ว ยการใช้ แ บบสอบถามเรื ่อ ง พฤติ ก รรมการเปิ ดรับ สื ่อ ออนไลน์ ในรู ปแบบเซ็ก ส์ต ิ้ ง ของวัย รุ ่น ไทยใน
กรุงเทพมหานคร โดยผลสรุปการวิจัยในด้านอายุที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อออนไลน์ในรูปแบบ
เซ็กส์ติ้งของวัยรุ่นไทยแตกต่างกัน พบว่า กลุ่มวัยรุ่ นที่มีอายุ 19 – 21 ปี มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อออนไลน์ใน
รูปแบบเซ็กส์ติ้งมาก รองลงมาคือกลุ่มวั ยรุ่นที่มีอายุ 16 – 18 ปี และ 13 - 15 ปี ตามลำดับอาจเนื่องมาจาก
รูปแบบการใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและมีการพั ฒนาไปอย่างรวดเร็ว และต้องการเข้าสังคม พร้อม
ต้องการเป็นที่ยอมรับของสังคมในกลุ่มเพื่อน (เพิ่งอ้าง, 2560 : 151 ) โดยผู้เขียนคิดว่าการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการ
เซ็กส์ติ้งนั้นสามารถทำได้ง่ายกว่าการมีเพศสัมพันธ์จริงๆ ทั้ งด้วยเหตุผลทางร่างกายที่ไม่จำเป็นต้องถูกรุกล้ ำหรือ
เกิดความเสียหายบางอย่างกับผู้กระทำ ทำให้พฤติก รรมการเซ็กส์ติ้งถูกกระทำเนื่องจากเป็นการแสดงอารมณ์ทาง
เพศผ่านรูป ผ่านตัว หนังสือ และผู้กระทำไม่ได้รับความเสียหายทางร่ างกายหรือที่เรียกว่าเปลืองตัว แต่ใน
ขณะเดียวกันก็มีโอกาสได้รับความเสียหายด้านอื่นหากเป็นการส่งรูปโป๊เปลือยหรือกึ่งโป๊เปลือยและได้รับการ
เผยแพร่ตอ่
การมีเพศสัมพันธ์ผ่านตัวอักษรหรือเซ็กส์ติ้ง (Sexting) คือกิจกรรมการจีบแบบใหม่ของวัยรุ่น ที่รวม
ความหมายของ Sex และ Texting มาผสมกันซึ่งมีลักษณ์ในการพิมพ์ ข้อความส่งหากันทั้งในเชิงยั่วยวน ปลุกเร้า
หรือ ‘ร่ว มเพศเสมือ น’ ผ่านลีล าภาษาและตัว อัก ษร โดยทีมวิจัยจากมหาวิ ทยาลัย Drexel พยายามศึ ก ษา
ผลกระทบของความสัมพันธ์ของผู้คนที่ส่ง Sexts ให้แก่กัน ในอาสาสมัครชายและหญิงกว่า 870 ชีวิตที่มีอายุ
ระหว่าง 18 ถึง 82 ปี เพื่อศึกษาว่า พวกเขาส่งข้อความวาบหวามอะไรกัน ทำไมถึงส่ง มีระดับความสัมพันธ์อย่างไร
และได้รับความพึงพอใจจากกิจกรรมทางเพศหรือไม่ และผลวิจัยพบว่าคนราว 88% เคยมีประสบการณ์ Sexting
เพื่อผลประโยชน์ทางความต้องการทางเพศ อีก 75% ใช้มันเพื่อเพิ่มความใกล้ชิดทางความสัมพันธ์ ในขณะที่ 43%
ก็มีพฤติกรรม Sexting ในความสัมพันธ์ทั่วไปที่ไม่จริงจัง (Sexting เพศสัมพันธ์ผ่านตัวอักษร ทำร้ายความรักหรือ
เปล่า, ออนไลน์ : 2559)
ความเร็วของการติดต่อสื่อสารในยุคปัจจุบันทำให้ผู้คนสามารถติดต่อกันง่ายขึ้นเพียงพิมพ์ข้อความส่งลงใน
อินเทอร์เน็ต จะใกล้ไกลแค่ไหนก็สามารถส่งถึงอีกฝ่ายได้เพียงเสี้ยววินาที ไม่เว้นแม้แต่การเซ็กส์ทางไกล ผ่านการ
Sexting เพื่อเป็นตัวช่วยให้คนที่ อยู่ห่างไกลกัน (เราโหยหากันผ่านตัวอักษร Sexting ถึงตัวไกลแต่ใจก็ส่งอารมณ์
หวามไหวผ่านข้อความได้, ออนไลน์ : 2562) การที่ไม่ได้อยู่ในโลกกายภาพอาจเป็นเหตุผลให้ผู้ที่สวมบทบาทสมมุติ
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ตัดสินใจที่จะแสดงพฤติกรรมทางเพศผ่านแชทหรือตัว อักษรกับคนในกลุ่ มเดียวกัน ซึ่งการกระทำนี้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้กระทำในขณะนั้นที่ไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์จริงในโลกกายภาพได้ ระยะทาง ความ
ห่างไกล หรือ ความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ มีความจริงจัง อาจเป็นเหตุผลของผู้ที่สวมบทบาทสมมตินี้เลือกที่จะใช้การมี
เพศสัมพันธ์ผ่านตัวอักษร เป็นการแสดงความรัก หรือตอบสนองอารมณ์ที่ไม่สามารถทำได้ในชีวิตจริง แม้กระทั่ง
เหตุผลที่ในชีวิตจริงไม่มีพื้นที่สำหรับกลุ่มหญิงรัก หญิงด้วยกัน กลุ่มหญิงรักหญิงที่เป็นแฟนคลับศิลปินเกาหลีจึงใช้
UFO และ บอท เป็นอีกพื้นที่ในการหาคู่และแสดงออกทางเพศวิถี
ในงาน Sexting panic ของ Amy Adele Hasinoff (2015) มองว่า เด็กผู้หญิงนั้นถูกข้อจำกัดบางอย่าง
ของสังคมในการแสดงออกเรื่องเพศ ในหลายสังคมกำหนดว่าผู้หญิ งจะต้องมีสุขภาวะทางเพศที่ดีด้วยการคงไว้ด้วย
ความบริสุทธิ์หรือเวอร์จิ้นเพื่อสำหรับการแต่งงานกับผู้ชายเพียงเท่านั้น คู่รักที่ดี เพศสัมพันธ์ที่ดีจะต้องอยู่ในกรอบ
ของผัวเดียวเมียเดียว หากผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานอาจถูกมองว่าเป็นผู้หญิงสกปรก เสี่ ยงต่อโรค และถูก
สังคมมองว่าเป็นผู้หญิ งไม่ดี เช่นเดียวกับการแสดงออกเรื่องเพศ การปลูกฝังบางอย่างที่กดขี่ผู้หญิงให้ไม่สามารถ
แสดงออกในเรื่องเพศได้ ยกตัวอย่าง การพูดเรื่องเพศสัมพันธ์ แสดงออกว่ามีความต้องการทางเพศ หรือแม้กระทั่ง
การแต่งกายที่เปิดเผยเนื้อหนัง นุ่งสั้น การกระทำดังกล่าวของผู้หญิงที่กล่าวมาข้างต้นนั้นถูกตีตราว่าเป็นผู้หญิงไม่ดี
ชั้นต่ำ ผู้หญิงสกปรก หรือ ผู้หญิงขายบริการ จนบางครั้ง กลายเป็นข้ออ้างของผู้ร้ายที่ข่มขืนเหยื่อว่าเพราะเขาเป็น
ผู้หญิงที่กระทำการดังกล่าว จึงคิดว่าเธอเชื้อเชิญ หรือมีสิทธิที่จะข่มขื นได้ ผู้ศึกษาจึงมองว่าการที่ผู้หญิง ถูกกีดกัน
เรื่องเพศจนเกิดอาการกลัวที่จะแสดงออกทางเพศในชีวิตจริงนั้นอาจนำไปสู่การแสดงออกในพื้นที่อ อนไลน์ ผ่าน
การใช้ดู/เผยแพร่สื่อลามก รวมถึงการมีเพศสัมพันธ์ผ่านตัวอักษร (Sexting) ซึ่งในพื้นที่ออนไลน์นั้นอาจเป็นพื้นที่ที่
ผู้เล่นสบายใจที่จะกระทำการบางอย่างเกี่ ยวกับเรื่องเพศภายใต้พื้นที่ข องคนในกลุ่มเดียวกันแล้วไม่มีใครมาคอย
กำหนดหรือตีตราเหมือนในชีวิตจริง หลายคนจึงเลือกแสดงออกเรื่องเพศในพื้นที่ออนไลน์
งานที่ศึกษาที่เกี่ยวกับการ Sexting ที่ได้ศึกษามานั้นส่วนใหญ่พยายามอธิบายว่าการ Sexting สามารถ
ตอบสนองความต้องการทางเพศผู้เล่นได้ด้วยการใช้ตัวหนังสือ โดยแต่ละคนอาจจะมีข้อจำกัดที่แตกต่างกันไป เช่น
ไม่สามารถมีเพศสั มพันธ์กันจริงๆได้เนื่องจากเป็นคู่รักทางไกล (long distance couple) จึงต้องพิมพ์แชทคุยกัน
แทน หรือ กลุ่มรักร่วมเพศที่ต้องการจะหาคู่ แต่ไม่สามารถหาในชีวิตจริงได้รวมถึงความต้องการเลี่ยงความเสี่ยง
จากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จึงใช้การมีเพศสัมพันธ์ผ่านตัวอักษรเป็นตัวเลือก นอกจากนี้ยังมีงานที่กล่าวว่าเพราะ
ผู้หญิงถูกสังคมกดทับในการแสดงออกทางเพศในชีวิตจริง การแสดงออกทางเพศในออนไลน์จึงทำให้พื้นที่ออนไลน์
เป็นพื้นที่ที่ทำให้สบายใจมากกว่าพื้นที่กายภาพ เนื่องจากผู้ใช้มีทางเลือกในการจะเปิดเผยตัวตนหรือไม่ก็ได้
สอดคล้องกับ พฤติ กรรมของผู้เล่นใน #img20plus ที่แต่ละคนนั้นมีเหตุผลในการเปิดเผยตัว ตนกับคู่ส นทนา
แตกต่างกันไป
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2.3 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเป็นแฟน (fan) และแฟนด้อม (fandom)
กลุ่มแฟนคลับคือกลุ่มคนที่ชื่นชอบในศิลปินวงหรือคนเดียวกัน โดยมีการรวมกลุ่มขึ้นเพื่อ สร้างพื้นที่ทาง
สังคมเพื่อแสดงตัวตนของสมาชิกกลุ่มแฟนคลับ โดยมีลักษณะเป็นกลุ่มโครงสร้างหลวม มีเว็บไซต์หลักของกลุ่มเป็น
ตัวกลางในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ หากโครงสร้างของกลุ่มมีแข็งแกร่งเหนียวแน่น มากขึ้นจะสามารถทำให้
กลุ่มแฟนคลับคงอยู่ในสังคมได้ในระยะเวลานาน กลุ่มแฟนคลับเหล่ านี้จะมีพฤติกรรมที่ เด่นชัด เช่น การติดตาม
หรือสนับสนุนทางด้านสิ่งของหรือเงินทอง หรือแม้แต่การ แต่งตัวที่แฝงให้รู้ว่าตนเองคือสมาชิกในกลุ่มนี้ โดยมีสื่อ
เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ช่วยนำเสนอภาพลักษณ์ เหล่านั้นออกมา ในส่วนของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเป็นสมาชิก
กลุ่มแฟนคลับคือ ปัจจัยทาง สังคม ได้แก่ ตัวศิลปิน และปัจจัยคาดหวัง คือ ความต้องการที่จะได้ใกล้ชิดศิลปินที่
ตนเองชื่นชอบ ต้องการทราบข้อมูลข่าวสารของศิลปิน และต้องการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ
คลายความตึงเครียดจากชีวิตในสังคมปัจจุบัน (ภัทรนันท์ หนุนภักดี, 2550 : 121-124)
“แฟน”เป็นคำที่นิยมใช้กันมานาน และเป็นคำที่ไทยรับมาใช้จากต่างประเทศ Henry Jenkins (1992)
เสนอว่า เดิมที“Fan” มาจากคำว่า “Fanatic” หมายถึง คนที่คลั่งไคล้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คำว่า “แฟน” เกิดขึ้นครั้ง
แรกเมื่อศตวรรษที่ 19 จากการที่นักหนังสือพิมพ์พยายามที่จะหาคำจำกัดความของกลุ่ม คนที่ติดตามนักกีฬามือ
อาชีพ จึงใช้คำว่า “แฟน” เรียกคนกลุ่มนี้ขึ้น ภายหลังความหมายของแฟนได้ถูกพัฒนาต่อไป โดยมีความหมาย
รวมถึงผู้ที่จงรักภักดีและอุทิศตนเพื่องานกีฬาและงานบันเทิงต่าง ๆ ด้วย เช่น แฟนกีฬา แฟนภาพยนตร์แฟนเพลง
เป็นต้น ทั้งนี้แฟนแต่ละกลุ่มจะมีพฤติกรรม ลักษณะ และภาพลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป (Henry Jenkins, 1992
อ้างถึงใน สุปรีดา ช่อลำไย, 2549 : 14-15)
Lewis (1992) ได้กล่าวถึงคําว่า แฟน (fans) ไวัว่า แฟน คือ ผู้ที่ฟังเพลงที่ศิลปินชื่นชอบและติดตามชม
การทำงานของพวกเขาตลอด และได้มีการพูดคุยถึงเรื่องราวชีวิตและการทำงานของเหล่าผู้มีชื่อเสียง ศิลปิน ดารา
ที่ชื่นชอบ บางคนเสียเวลานั่งรอต่อแถวอยู่หลายชั่วโมงเพื่อรอซื้อตั๋วชมคอนเสิร์ตศิลปินคนโปรดเพื่อให้ได้ที่นั่งแถว
หน้าให้ได้ ความเป็นจริงแล้วแฟนเหล่านี้ก็คือเหล่าบรรดาผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายนั่นเอง บางทีแฟนผู้ที่มีความชื่นชอบถึง
ขั้นรุนแรงของความรู้สึก จะมีความปลื้มปีติ ความพึงพอใจ หรือแม้กระทั่งการได้ประกาศ อย่างเปิดเผยด้วยความ
ภูมิใจในความเป็นแฟนของตน พวกเขามีความกล้าท้าทายจากการถูกตราหน้าจากสังคมซึ่งเหล่าบรรดาแฟนพวกนี้
จะมีความสนใจในเรื่องของคนมีชื่อเสียงที่ตนชื่นชอบ และ พยายามสืบสวน ติดตามข่าวสารของกลุ่มนักร้องที่พวก
ตนชื่นชอบอยู่ตลอดเวลา ( Lewis, 1992 อ้างถึงใน สุกัญญา กันธะวงค์, 2553 : 9 )
นอกจากนี้ Lewis (1992) ยังได้ ได้กล่าวถึงลักษณะของแฟน ไว้ว่า เป็นผลและเป็นผู้สนับสนุนของบุคคล
ที่มีชื่อเสียง และยังให้คำจำกัดความของ แฟน (Fan) ว่าคือ ระบบตอบรับความรู้สึกถึงดารา (Star) ซึ่งหมายถึง
การยอมรับในความสุขที่ปราศจากการโต้แย้ง ซึ่งบรรดาเหล่าแฟนเขาหรือเธอ เป็นการนำมาสู่การหลงเสน่ห์ เพื่อให้
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บุคคลที่มีชื่อเสียงดำรงอยู่ได้ในเส้นทางสายบันเทิง นอกจากนี้ยังมีการระดมพลของมหาชนเหล่าแฟนคลับ เหมือน
เป็นโรคติดต่อที่เริ่มขยายวงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งมีรูปแบบแตกต่างกันไปตามกลุ่มแฟนคลับของ ผู้มีชื่อเสียงแต่ละ
ประเภท แฟนซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มต่าง ๆ บางคนก็มีความชื่นชอบแบบถลำลึก บางคนก็ชอบเพียงแค่ผิวเผิน แต่
พวกเขาเหล่านั้นจะติดต่อสื่อสารกัน ภายในกลุ่มของผู้ที่ชื่นชอบในแบบเดียวกัน และตั้งเป็นกลุ่ม ชมรม คลับ หรือ
สโมสร ขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้ อมูล ติดตามการเคลื่อนไหวของเหล่าดาราที่ตนชื่นชอบ
และมีการแพร่กระจายมากขึ้นเป็นวงกว้างผ่านการติดต่ อสื่อสาร ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับบุคคลในยุคปัจจุบันนั้น
แฟนแต่ล ประเภทจะมีการระดมพลบุคคลที่หลงใหลใฝ่ฝันในแบบเดียวกัน มีการสร้างภาพให้เห็นว่าเป็นผู้ที่
หลงใหลคลั่งไคล้ เช่น ภาพของฝูงชนที่เบียดเสียดกันหนาแน่นเพื่อเข้าชมคอนเสิร์ตของศิลปินที่ ชื่นชอบ (เพิ่งอ้าง,
1992 : อ้างถึงใน สุกัญญา กันธะวงค์, 2553 : 7)
งานศึกษาชิ้นนี้นั้นมีความเกี่ยวข้องกับความเป็นแฟนด้อมเนื่องมาจากการก่อตั้งของการเล่นสวมบทบาท
สมมติเป็นศิลปินนั้นเกิดจากกลุ่มแฟนคลับของตัวศิลปินเอง วัฒนธรรมการสวมบทบาทสมมติเป็นศิลปินเป็นหนึ่งใน
วิธีการที่แฟนคลับเคยใช้ในการสนับสนุนศิลปินที่ตนเองชื่นชอบ ผ่านการใช้ตัวแทนศิลปินเพื่อกระจายข่าวสาร
เฉพาะกลุ่ม และเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน การแสดงบทบาทสมมติเป็นศิลปิน ที่เรียกว่า UFO บอท และยืมเมจ จึง
เป็นอีกหนึ่งการแสดงตัวตนของแฟนคลับ และมีการพัฒนาจากการสวมบทบาทสมมติเพื่อกระจายข่าวสาร เป็นการ
หาเพื่อน หาแฟน โดยกลุ่มคนในชุมชนเสมือนเดียวกันนั้นเข้าใจตรงกันว่าคนที่คุยอยู่ด้ วยไม่ใช่ศิลปินจริงและมี
จุดประสงค์ในการอยู่ในวัฒนธรรมนี้ในแบบเดียวกัน การแสดงบทบาทสมมติที่ถูกเรียกว่า UFO และบอท จึงเป็น
การสร้างชุมชนเสมือนที่มีส่วนประกอบของการแสดงตัวตนในการเป็นแฟนคลับศิลปิน เพื่อรวมกลุ่มคนที่มีความ
สนใจเดียวกัน และเพื่อจุดประสงค์บางอย่างในชีวิตจริงไม่สามารถทำได้ เช่น เรื่องการมีเพศสัมพันธ์หรือการหาคู่
ของกลุ่มคนรักร่วมเพศ การสวมบทบาทสมมติจึงตอบสนองได้ทั้งในทางการเป็นแฟนคลับ และการหาเพื่อน หาคู่ที่
ไม่สามารถหาได้ในชีวิตกายภาพ พื้นที่ #img20plus จึงเป็นเหมือนพื้นที่เฉพาะสำหรับการหาคู่ในหมู่แฟนคลับที่
สนใจในวงเดียวกันโดยไม่จำเป็นต้องไปขวนขวายในพื้นที่อื่น เพราะกลุ่มแฟนคลับนั้นเข้าใจร่วมกันอยู่แล้วว่าจะ
สามารถหาคนที่มีความชอบเหมือนกันได้ที่ไหน ซึ่ง #img20plus สามารถตอบโจทย์ได้ในความเป็นแฟนคลับของ
วงและการเปิดประสบการณ์ทางเพศด้วยบทบาทสมมติของศิลปิน
2.4 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเพศวิถีและการแสดงบทบาทสมมติในโลกออนไลน์ (Roleplay)
เริ่มแรกของชีวิตไม่ว่าจะได้รับการสั่งสอนโดยบุคคลหรือการเรียนรู้ของตนเองก็ตาม เรื่องของการกำหนด
เพศจะมีก็เพียงแค่สองเพศก็คือเพศชายและเพศหญิง ซึ่งธรรมชาติได้จัดแบ่ง มนุษ ย์ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ โดยมี
ความแตกต่างกันด้วยลักษณะทางเพศทั้งสรีระ กิริยาท่าทาง อีกทั้งด้านความคิดและการแสดงออก ซึ่งเกิดจาก
ปัจจัยทางสังคมกำหนดให้มีเพศสถานะ (Gender) ที่แตกต่างกัน ทำให้เพศชายต้องคู่กับเพศ หญิงเสมอมา เพื่อจะ
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ได้มีเพศสัมพันธ์และมีการสืบเผ่าพันธุ์ของมนุษย์แต่ละคน ยั งคงมี รายละเอียดของแต่ละชีวิตที่แตกต่างกันออกไป
ความผิดปกติบางประการของอวัยวะภายใน สภาพของจิตใจ และสภาพแวดล้อ มที่เกิดขึ้น ต่างมีส่วนผลักดันให้มี
การพัฒนาการทางเพศของ มนุษย์ที่แตกต่างกันออกไปจากเดิมที่เกิดมากลายเป็น “รักร่วมเพศ” (สีตลา ประติพัทธ์
กุลชยั, 2551 อ้างถึงใน วรยุทธ พายพายุห์ และ พัชนี เชยจรรยา, 2562 : 48) ในอดีตกลุ่มคนรักร่วมเพศยังไม่
เป็นที่ยอมรับในสังคม คนที่มีรสนิยมรักร่วมเพศจึงต้องปกปิดตัวเอง หลบซ่อนตัว เนื่องจากกลัวว่าสังคมจะ
ประณามว่าเป็นคนแปลกแยก แต่ปัจจุบันกลุ่มคนรักร่วมเพศมีมากขึ้นแต่กล้าเปิดเผยมากขึ้นผ่านการยอมรับที่
เปลี่ยนไปของสังคม การแสดงออกของรักร่วมเพศจึงสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในปัจจุบัน (กาญจนา ตวงสุวรรณ,
2556 : 1-2) ซึ่งผู้ศึกษามองว่าวัฒนธรรมการเล่นบทบาทสมมติแบบ UFO และ บอท นั้นเป็นพื้นที่ในการแสดงออก
ของกลุ่มคนที่มีรสนิยมหญิงรักหญิงจึ งใช้ชุมชนเสมือนนี้รวมตัวกันเพื่อหาเพื่อนคุยที่เป็นกลุ่ม เดียวกัน รสนิยม
เดียวกัน ซึ่งคนในกลุ่มนั้นมีความรู้สึกร่ วมกัน เพียงแต่ไม่ได้สื่อสารกันแบบตัวจริงเท่านั้น (สุนัดดา เพ็ชรศรีกอง,
2549: 60-62) แรงจูงใจในการใช้พื้นที่ไซเบอร์สเปซ ต่างมีความต้องการอยากจะ มี พื้นที่เปิดรับกลุ่มรักร่วมเพศได้
อย่างอิสระ ไม่ต้องกังวลเรื่องความไม่เข้าใจของสังคมบางส่วนที่ยังไม่เปิดรับ นอกจากนี้แล้วยังต้องการมีพื้นที่ได้
พูดคุยสื่อสารกับเพศเดียวกัน มีกิจกรรมทำร่วมกัน หรือมีสังคมย่อยในออนไลน์ไว้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่าง ๆ
เช่น ความต้องการสื่อสารกับคนที่มีรสนิยมทางเพศเดียวกัน เป็นแรงจูงใจหลักที่ทำให้ใช้งานการพูดคุยในออนไลน์
และการต้องการทางเพศกับคู่สนทนาที่มีรสนิยมเดียวกันผ่านการพู ดคุยในออนไลน์ (วรยุทธ พายพายุห์ , 2562 :
54-55)
จากงานของ Philippe C. G. Adam, และคณะ (2011) ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของกลุ่มคนที่
เป็นเกย์ในการแสดงออกบนพื้นที่ออนไลน์เกี่ยวกับการต้องการมีคู่นอนผ่านทางออนไลน์และมีเพศสัมพันธ์ทาง
ทวารหนักแบบไม่ต้องการที่จะป้องกัน จึงเกิดวิธีการมีความสัมพันธ์ทางเพศอีกแบบหนึ่งขึ้นมาคือการใช้แชทออน
ไลน์เพื่อสร้างบทที่ผู้แสดงต้องการใช้ในการมีเพศสัมพันธ์กัน นอกจากนี้ยังได้ทำการศึกษาต่อจากโลกออนไลน์ไปอีก
ว่ากลุ่มคนที่แสดงออกในโลกออนไลน์แบบนี้นั้ นได้มีการกระทำในโลกกายภาพด้วยหรื อไม่ ซึ่ง Philippe C. G.
Adam, และคณะ (2011) นั้นมีความเห็นว่าพฤติกรรมของกลุ่มคนดังกล่าวนั้นมีจุดประสงค์ในการแสวงหาความสุข
โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปเสี่ยงกับโรคติดต่ อทางเพศสัมพันธ์หรือไม่จำเป็นจะต้องป้องกัน โดยทางงานวิจัยใช้คำว่า
unprotected anal intercourse ซึ่งหมายถึงการร่วมเพศทางทวารหนักแบบไม่ป้องกัน ผู้เขียนคิดว่าการที่คน
กลุ่มนี้ต้องการที่จะมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันอาจจะเป็นเรื่องของค่านิยมที่การมีเพศสัมพันธ์แบบสดหรือบอกว่า
เป็นความรู้สึกที่ให้ความรู้สึกดีกว่าการป้องกัน จึงนำมาสู่ความคิดที่ว่าถ้าสดหรือไม่ป้อ งกันจะมีความสุขกว่า
นอกจากนี้ยังมีความคิดเกี่ยวกับที่ว่ากลุ่มรักร่วมเพศจะมีโอกาสติดต่อในด้านของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ง่าย
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กว่าการมีเพศสัมพันธ์แบบชาย-หญิง หากไม่ป้องกัน ซึ่งเหมือนว่าจุดประสงค์ของคนที่ใช้แชทออนไลน์เพื่อสร้าง
บทบาทจิตนาการบางอย่างในการมีเพศสัมพันธ์ออนไลน์นั้นคือความต้องการที่จะมีความสุขทางเพศโดยไม่
จำเป็นต้องเสี่ยงกับโรคเพราะสามารถสวมบทบาทการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ต้องป้องกันได้ผ ่านแชท หรือไม่
จำเป็นต้องเสี่ยงกับคู่นอนที่อาจดูไม่น่าไว้วางใจจากการนัดทางออนไลน์ที่อาจไม่ปลอดภัยเพราะการใช้อีโรติกแชท
นั้นไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในชีวิตจริง การใช้แชทในการร่วมเพศจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการห า
ความสุขและเป็นช่องทางในการหาคนที่มีรสนิยมตรงกัน ในที่นี้หมายถึงได้ทั้ง การมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน
รสนิยมทางเพศ รสนิยมในด้านเพศสัมพันธ์ ผ่านการพูดคุยผ่านแชทออนไลน์ก่อน ถ้าไม่โอเคที่จะมีเพศสัมพันธ์กัน
ผ่านแชท ก็สามารถปฏิเสธได้แบบไม่น่าอึดอัด หรือถ้าหาว่าคุ ยผ่านแชทแล้วถูกใจ อาจจะนำไปสู่การไว้วางใจจน
ออกจากโลกออนไลน์มาสู่ โลกกายภาพ ทำให้คนกลุ่มนี้สามารถตอบสนองความต้องการทางเพศของตนเองได้
สะดวกขึ้น
งานศึกษาเกี่ยวกับบทบาทสมมติในโลกออนไลน์ ส่วนมากมุ่งศึกษากลุ่มคนที่แสดงบทบาทสมมติในโลก
ออนไลน์และพยายามทำความเข้า ใจ วิทยานิพนธ์เรื่อง บทบาทและการสื่อสารของตัวแทนศิลปิน “บอท” บน
ทวิตเตอร์ ของ ปัทพร เลิศสหพันธ์ (2558) ได้ทำการศึกษาวิจัยและสัมภาษณ์พฤติกรรมของกลุ่มแฟนคลับผ่าน
การโรลเพลย์ (Role Play) หรือการแสดงเป็นตัวตนอื่นผ่านการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย ทวิตเตอร์ ที่เรียกว่า บอท หรือ
ตัวแทนศิลปิน ซึ่งในขณะเดียวกันบอทก็ถูกมองว่าเป็นการสร้างตัวตนสมมุติของคนที่มีอยู่จริงที่เปรียบเสมือนการ
ขโมยตัวตนของผู้อื่นหรือเป็นการแอบอ้างตัวตนของผู้อื่นแบบที่ไม่ถูกมองว่าเป็นการแอบอ้างแบบสมบูรณ์ งานวิจัย
นี้มีการใช้ทฤษฎีโลกเสมือนจริง (Virtual Community) ของ Bartle (2003) เข้ามาในการอธิบายวัฒนธรรมบอท
ยูโฟ่ โดยอธิบายว่าโลกเสมือนจริงนั้นคือพื้นที่จำลอง ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยมีองค์ประกอบเงื่อนไขว่า มีกฎเกณฑ์
เหมือนโลกในชีวิตจริง มีการแบ่งแยกว่าใครเป็นใครผ่านตัวตนจำลอง เพื่อการปฏิสัมพันธ์กันในความสนใจเดียวกัน
การสื่อสารในรูปแบบตัวแทนศิลปิน “บอท” มีจุดเริ่มต้นจากการโต้ตอบของศิลปินเกาหลีและแฟนคลับ
ผ่านเว็บไซต์ www.ufotown.com ในช่วงประมาณช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา ในระยะที่ กระแส K-pop เริ่มเข้าสู่
ประเทศไทยในระยะแรก ซึ่งเป็นช่องทางเดียวที่สามารถทำการสื่อสารระหว่างศิลปิ นและแฟนคลับผ่านเว็บบอร์ด
โดยจะให้แฟนคลับทิ้งโพสต์ไว้ และให้ศิลปิ นเลือกตอบโพสต์ที่ต้องการ ซึ่งหลังจากนั้นทำให้เกิดคำเรียกติดปากใน
หมู่แฟนคลับว่า UFO หรือ ยูโฟ่ แต่ในขณะนั้นกลุ่มแฟนคลับคนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้มีความรู้ในภาษาเกาหลีกันอย่าง
แพร่หลาย จึงมีบางคนในกลุ่ มแฟนคลับริเริ่มวัฒนธรรมการเลียนแบบการตอบ UFO ของศิลปินเกาหลี ด้ว ยการ
Role Play หรือ แสดงบทบาทสมมติเป็นตัวศิลปินนั้นเอง ผ่านสื่อโซเชียล Hi5 และ MSN โดยมีจุดประสงค์คือการ
โต้ตอบกับแฟนคลับ และกระจายข่าวแทนตัวศิลปิน ซึ่งแฟนคลับที่เข้ามาคุยกับ UFO เองก็รู้ว่าไม่ใช่ตัวจริง แต่การ
ใช้รูปแทนของศิลปิน และชื่อของศิลปิน ทำให้เร้าอารมณ์บางอย่างกับคนที่พูดคุยด้วย ให้รู้สึกเหมือนกับการคุยกับ
ตัวศิลปินจริงๆ และมีการออดิชั่นคัดเลือกก่อนที่จะมาเล่นแสดงบทบาทให้คำพูดและนิสัยใกล้เคียงกับศิลปินตัวจริง
มากที่สุด โดยผู้ริเริ่มวัฒนธรรมนี้นั้นไม่สามารถหาตัวได้ว่าเป็นใคร เหมือนเป็นการเล่นกันในหมู่แฟนคลับ จากนั้น
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กลายเป็นวัฒนธรรมที่แพร่หลายในกลุ่มวัยรุ่นแฟนคลับเกาหลีปัจจุบันที่ส่งต่ อมาในแต่ละยุคของแฟนคลับผ่านทวิต
เตอร์โดยใช้ชื่อเรียกว่า “บอท” แทนยูโฟ่
คำว่า “บอท” มีที่มาจาก Robot แปลว่า หุ่นยนต์ โดยในกรณีนี้เกิดจากการที่กลุ่มแฟนคลับศิลปินญี่ปุ่นได้
สร้างโปรแกรม Bot Messenger โดยใช้เทคโนโลยีแบบหุ่นยนต์ในการโต้ตอบข้อความแทนตัวศิลปินจริงๆ ผ่านการ
ตัง้ โปรแกรมไว้ ยกตัวอย่างเช่น หากแฟนคลับพิมพ์ใส่ช่องข้อความของโปรแกรมไปว่า “ฉันชอบคุณ” จะมีข้อความ
ของโปรแกรมที่เป็นหุ่นยนต์ตัวแทนของศิลปินตอบกลับมาว่า “ฉันก็ชอบเธอเหมือนกัน” ผ่านการตั้งโปรแกรมการ
โต้ตอบที่มีคำว่าชอบ โดยกระบวนการนี้เป็นการกระทำที่คล้ ายกับ UFO คือเป็นสื่อกลางในการโต้ตอบของศิลปิน
และแฟนคลับเหมือนกัน ซึ่งภายหลังแฟนคลับไทยมีการนำคำว่าบอทมาใช้แทนยูโฟ่ผ่านการเล่น Role Play ใน
ทวิตเตอร์ จนเกิดเป็นชุมชนเสมือนขึ้ น แต่ปัจจุบันไม่ได้เน้นไปในการเป็นตั วแทนของศิลปินเพื่อแฟนคลับแล้ว แต่
เป็นการหาเพื่อน หาแฟนหาคู่ โดยกลุ่มแฟนคลับที่เลือกจะแสดงเป็นตัวตนสมมตินี้ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง จึงมีทั้งการ
หาเพื่อนผู้หญิงด้วยกัน และการหาคู่เป็นผู้หญิงด้วยกัน
ในงานวิจัยเรื่อง Nadia Maya Ardiani (2013) จากประเทศอินโดนีเซีย บอกว่าการแสดงบทบาทสมมติ
(role play) เป็นกิจกรรมของแฟนคลับที่ แสดงบทบาทเป็นศิลปินโดยศึกษาในทวิตเตอร์ โดยมีการพูดถึงแนวคิด
Fans ของ Henry Jenkins (1992 อ้างถึงใน Nadia Maya Ardiani, 2556 : 44) ในส่วนของบทนำ สะท้อนให้เห็น
ว่าพฤติกรรมของแฟนคลับที่เล่นแสดงบทบาทสมมติเป็นศิลปินนั้นไม่ได้มีเพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยัง
แพร่หลายไปในประเทศอื่นๆอีกด้วย ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าไม่ได้มีเพียงแค่ประเทศไทยเท่านั้นที่กลุ่มแฟนคลับ
ศิลปินเกาหลีแสดงบทบาทเป็นศิลปิน โดยงานวิจัยนี้มีเนื้อหากล่าวว่า การแสดงบทบาทของชาวอินโดนีเซียเหล่านี้ที่
พวกเขาเลียนแบบดาราเกาหลีในชีวิตจริงแสดงให้เห็นถึงความคลั่งไคล้ ดังนั้นกิจกรรมของ roleplayers หรือผู้สวม
บทบาท ที่มากขึ้นนั้นไม่เพียงแต่ทำเพื่อความสนุกสนานแต่เป็นตัวกลางสื่อสารระหว่างตัวผู้แสดงบทบาทที่เป็นแฟน
คลับเอง กับ แฟนคลับด้วยกัน เพื่อโปรโมทข่าวสาร เพื่อกระทำบางอย่างให้แฟนคลับด้วยกั นพึงพอใจโดยใช้
จินตนาการของศิลปิน ทั้งๆที่แฟนคลับกลุ่มนั้นเองก็รู้อยู่แล้วว่าผู้สวมบทบาทที่คุยอยู่นั้นไม่ใช่ศิลปินจริงๆ แต่
เหมือนเป็นการสนับสนุนศิลปินที่ตัวเองชอบทางอ้อม นี่คือสิ่งที่ Fiske กล่าวว่าแฟน ๆ สร้างวัฒนธรรมแฟนด้วย
ระบบของตัวเอง การผลิตและการจัดจำหน่ายที่ก่อตัวเป็น 'เศรษฐกิจวัฒนธรรมเงา' (Lewis, 1992 อ้างถึงใน
Nadia Maya Ardiani, 2556 ) การแสดงสวมบทบาทนี้จึงนิยมในหมู่แฟนคลับเกาหลีเพราะทั้งสามารถตอบสนอง
จินตนาการตัวเองที่ต้องการคุยกับศิลปินได้แล้ว ยังสามารถโปรโมทให้ศิลปินของตัวเองได้กระจายข่าวมากขึ้น ซึ่ง
จากงานวิจัยนี้ผู้อ่ านมองว่ามี ความคล้ายคลึงกับวัฒ นธรรมบอทแฟนคลับเกาหลีในประเทศไทยจนปัจจุบั นที่
กลายเป็นสังคมผู้ที่สวมบทบาทสมมตินั้นกลายเป็นผู้เล่นด้วยกันเองและกลุ่มแฟนคลับที่เข้ามาคุ ยเริ่มถดถอยไป
และไม่ทราบว่าในสังคมของอินโดนิเซียนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแล้วบ้าง แต่ในปีที่งานวิจัยนี้ผลิตออกมาเป็นเวลา
เดียวกันที่ผู้สวมบทบาทเป็นศิลปินเกาหลีในไทยกระทำเช่นกัน ซึ่งยังไม่มีข้อมูลมากพอในการตอบว่าการเล่นสวม
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บทบาทสมมติเป็นศิลปินของแฟนแต่ละประเทศนั้นมีรูปแบบในการมีเพศสัมพันธ์ผ่านตัวอักษรเหมือนกันหรือไม่
หรือเป็นเพียงแค่การคุยโต้ตอบ หาเพื่อนแบบทั่วไป
Ashley ML Brown ได้ศึกษาเพศวิถีของกลุ่มคนที่เล่นบทบาทสมมติในเกมออนไลน์ในเชิงชู้สาว (Eroticroleplay) โดย Brown และได้นิยามว่าการกระทำดังกล่าวเป็นเหมือนรูปแบบการเล่นสวมบทบาทสมมติอย่างหนึ่ง
ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการตอบสนองทางเพศโดยเฉพาะ โดยผู้เล่นจะทำการเล่นเกมโดยให้ตัวละครสมมติในเกมมี
ความสัมพันธ์กันในเกม ซึ่งแสดงออกผ่านการให้ตัวละครแสดงบทบาทเชิงชู้สาว หรือแสดงออกโดยก ารใช้บท
สนทนาเชิ ญ ชวนเรื่ อ งเพศในเกม ซึ ่ ง Brown มองว่ า Erotic-roleplay นั ้ น แตกต่ า งกั บ Cybersex หรื อ แชท
Sexting แบบปกติ โดยการเล่นเกมแบบ erotic-roleplay นั้น ผู้เล่นต้องเล่นไปตามลักษณะนิสัยของตัวละครใน
เกมและเล่นไปตามกรอบเนื้อเรื่องของเกม ส่วน Cybersex หรือแชท Sexting แบบปกติ นั้นเป็นการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างคนอย่างน้อยสองคนซึ่งแลกเปลี่ยนข้อความออนไลน์เพื่อตอบสนองความต้องการทางเพศของตนเอง โดยมี
รูปแบบบทสนทนาตามใจของผู้เล่น (Ashley ML Brown, 2015: 4)
Brown ตั้งคำถามว่าการเล่นบทบาทสมมติในเกมสามารถให้ประสบการณ์ทางเพศบางอย่างที่ผู้เล่นไม่
สามารถหาได้ในชีวิตจริงหรือไม่ ในการเล่น erotic-roleplay นั้นมีกฎระเบียบและข้อจำกัดเป็นบรรทัดฐานเพื่อ
ควบคุมพฤติกรรมของผู้เล่นหรือไม่ อย่างไร และการเล่น erotic-roleplay นี้ มีความหมายต่อผู้เล่นอย่ างไร
แนวคิดที่ Brown นำมาใช้เพื่อทำความเข้ าใจเพศวิถีของผู้เล่น erotic-roleplay คือแนวคิดเรื่อง การวิเคราะห์
กรอบ (Frame analysis) ซึ่งเสนอโดย Erving Goffman (1974) แนวคิดดังกล่าวสามารถนำมาใช้ทำความเข้าใจ
พื้นที่ของเกมในฐานะการแบ่งพื้นที่ที่แยกจากชีวิตจริง โดย Erving Goffman มองว่า พฤติกรรมและวิธีคิด ของคน
ในสังคมนั้นถูกกำกับด้วย “กรอบปฐมภูมิ” (Primary frame) ของแต่ละสังคมนั้น ซึ่งก็คือกฎเกณฑ์ ค่านิยม และ
บรรทัดฐานของวัฒ นธรรมในสังคมนั้ น ๆ สิ่งที่ Goffman ให้ความสำคัญคือกระบวนการทำให้บางอย่างที ่ มี
ความหมายอีกอย่างหนึ่งในกรอบปฐมภูมิหรือชีวิตจริงกลายเป็นความหมายใหม่คือเป็นเพียงการเล่นในเกม ซึ่งสิ่งที่
ทำให้เปลี่ยนความหมาย กระบวนการหรือสภาวะบางอย่างที่ทำให้สิ่งที่มีความหมายเป็นเรื่องจริงจังในโลกกายภาพ
กลายเป็นเพียงการเล่นที่ไม่จริงจัง ถูกเรียกว่า keying เปรียบเหมือนกับการเปิดประตูที่กั้นระหว่างพื้นที่ชีวิตจริง
เข้าสู่พื้นที่การเล่น Goffman ยกตัวอย่างโดยใช้การเล่นกันของสัตว์ เช่น สุนัขที่เล่นต่อสู้กัน เราจะเห็นได้ว่า แม้มัน
จะทำเหมือนกัดกันแต่มันก็ไม่ได้กัดกันจริง ๆ ความแตกต่างเล็กน้อย และบริบทที่ต่างกันของการต่อสู้จริงและการ
เล่นต่อสู้ นั่นคือสิ่งที่ทำให้เกิดกระบวนการ keying (Goffman, 1974 : 43-44 อ้างถึงใน Ashley ML Brown
2015 )
ต่อมา Gary Alan Fine (1983) ได้พัฒนาทฤษฎี Frame analysis เพื่อทำความเข้าใจเกมโดยเสนอกรอบ
อีกชนิดขึ้นมา เรียกว่า “กรอบของผู้เล่น” (Player’s frame) ซึ่งหมายถึง ความรู้ความเข้าใจของผู้เล่นเกี่ยวกับกฎ
เรื่องราว ความหมาย และกระบวนการของเกม หากผู้เล่นเข้าใจโครงสร้าง เรื่องราว และบรรทัดฐานของเกม พวก
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เขาจะใช้ความรู้เกี่ยวกับเกมเหล่านี้ในการเล่นเกมในแบบที่พวกเขาต้องการ ซึ่งในระยะเวลาการเล่นเกมนั้น ผู้เล่น
จะใช้กรอบของผู้เล่น (player’s frame) มากกว่าที่จะใช้ กรอบปฐมภูมิ (primary frame) และกระบวนการนี้ก็ได้
ทำให้ตัวตนในชีวิตจริงของผู้เล่นเปลี่ยนเป็นตัวตนสมมติในเกม จากนั้นตัวตนทั้งสองก็ถู กแยกจากกันด้วยการมี
กรอบที่ต่างกัน
Brown ใช้แนวคิดจากทั้ง Goffman และ Fine ในงานศึกษาชิ้นนี้โดยวิเคราะห์จากข้อมูลสัมภาษณ์และ
ข้อมูลจากการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมในเกม ว่า กรอบของผู้เล่น หรือ player’s frame ในพื้นที่ role-play
game นั้นสามารถอนุญาตให้ผู้เล่นได้รับประสบการณ์ทางเพศที่ต่างกับประสบการณ์ทางเพศในชีวิตจริง และได้มี
การทดลองการมีปฏิสัมพันธ์ทางเพศในพื้นที่เกมในขณะที่อยู่ภายใต้กรอบปฐมภูมิ และวิเคราะห์ว่ากรอบของผู้เล่น
นั้นมีกฎ ระเบียบ เรื่องราวกำกับเกมและกำกับตัวละคร ค่านิยม ที่สามารถยอมรับได้และยอมรั บไม่ได้ในการเล่น
เชิงอีโรติกบางอย่างที่กำหนดโดยตัวผู้เล่นเอง และกรอบของผู้เล่นยังเป็นเส้นแบ่งระหว่างพื้ นที่ในชีวิตจริงกับพื้นที่
เกมอีกด้วย งานชิ้นนี้ของ Brown ได้ผลลัพธ์การศึกษาออกมาว่า การเล่นบทบาทสมมติในเกมในเชิงชู้สาวและทาง
เพศเป็นทางเลือกของผู้เล่นในการแสดงออกเพศวิถีของตน การที่มีกรอบของผู้เล่นในเกมซึ่งแตกต่างกับกรอบปฐม
ภูมิในชีวิตจริงของผู้เล่นทำให้สามารถทดลองทำกิจกรรมทางเพศที่ปกติพวกเขาไม่ทำหรือทำไม่ได้ ในชีวิตจริง และ
ทำให้พวกเขาได้รับประสบการณ์ทางเพศในกรอบและสิ่งแวดล้อมที่ชีวิตจริงไม่สามารถให้ได้ (Ashley ML Brown
2015: 7)
เปรียบเทียบกับแนวคิดของ Erving Goffman (1974) ในงานของ Ashley ML Brown มองว่า การสวม
บทบาทสมมติก็เหมือนการเล่นเกม โดยในชีวิตจริงนั้นมีความต้องการทีค่ นไม่สามารถบรรลุความต้องการนั้นในชีวิต
จริงได้ การเล่นเกมสวมบทบาท หรือ MMORPG (ย่อมาจาก MMORPG ย่อมาจาก Massive Multiplayer Online
Role-Playing Game) ที่ผู้เล่นจะต้องสร้างตัวละครขึ้นมาใหม่ผ่านรูปแบบของเกมและสวมบทบาทสมมติเป็นตัว
ละครนั้นๆในเกม ซึ่งจะเป็นเพศหญิง หรือ ชายก็ได้ นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งรูปลักษณ์ได้ตามที่ตัวเองต้องการ
และในสังคมเกมนั้นผู้เล่นจำเป็นจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกมที่ตัว เองเล่นอยู่ ซึ่งผู้อ่านมองว่าสามารถ
เปรียบเทียบได้กับการที่ผู้เล่นสวมบทบาทสมมติเป็นศิลปิน (บอท) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมการเล่นบอท
ที่ตัวเองเล่นอยู่ ซึ่งการที่ผู้เล่นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับกฎของการเล่น ถูกจำกัดความเป็นคำว่า “กรอบของผู้
เล่น (player’s frame)” ในแนวคิดของ Gary Alan Fine (1983) การเล่นบทบาทสมมติในเกมในเชิงชู้สาวและ
ทางเพศเป็นทางเลือกของผู้เล่นในการแสดงออกเพศวิถีของตน และการที่มีกรอบของผู้เล่นในเกมซึ่งแตกต่างกับ
กรอบปฐมภูมิในชีวิตจริงของผู้เล่นทำให้สามารถทดลองทำกิจกรรมทางเพศที่ปกติพวกเขาไม่ทำหรือทำไม่ได้ในชีวิต
จริง ผู้ศึกษาจึงมองเห็นความคล้ายคลึงของการใช้ Sexting ในการเล่นเกมสวมบทบาทสมมติ นำมาสู่การใช้เพื่อ
ศึกษาการเล่นสวมบทบาทสมมติเป็นศิลปินที่ช่วยในการแสวงหาหรือค้นพบประสบการณ์ทางเพศใหม่ๆได้
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2.5 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับนิยายชายรักชาย (Yaoi)
คำว่า “วาย (Y)” ย่อมาจากคำว่า ยาโออิ หรือ ยาโอย (Yaoi) ในภาษาญี่ปุ่น ซึ่งเคยเป็นคำที่ใช้กับงานงาน
ประเภทโดจิน ชิ (Doujinshi) หมายถึงเป็น งานที่ว าดล้อเลียนงานเขียนประเภทการ์ตูน ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างชายและชาย นอกจากนี้ “วาย” ยังสามารถเป็นคำย่อรวมๆของศัพท์อีกคำหนึ่งด้วย คือ ยูริ
(Yuri) ซึ่งหมายถึงผลงานโดจินชิที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกั บความสัมพันธ์ระหว่างหญิงและหญิงด้วยกัน ซึ่งอาจบอกได้ว่า
คำว่าวาย หรือนิยายวายคือสิ่งที่มีเนื้อหาระหว่างบุคคลเพศเดียวกันตามจินตนาการของผู้แต่ง วิวัฒนาการของคำว่า
“วาย” ที่แต่เดิมใช้เป็นคำ เรียกประเภทผลงานโดจินชิตามลักษณะ ยาโออิ/ยาโอย และ ยูริในปัจจุบันมีขอบเขต
ของความหมายที่ กว้างมากขึ้น เนื่องจากถูกใช้เป็นคำที่สื่อถึงรูป แบบความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักเพศเดียวกันทั่ว ๆ
ไปที่ สอดแทรกอยู่ในผลงานศิลป์หลากหลายรูปแบบ อาทิ นิยาย การ์ตูน จึงอาจกล่าวได้ว่าวัฒนธรรมวายใน
ปัจจุบันได้ถูกขยายต่อเติมจากงานเขียนแบบโดจินชิดั้งเดิมไปมาก (ณิชชารีย์ เลิศวิชญโรจน์, 2560 : 30)
ยาโออิ หรือ ยาโอย นั้นเกิดขึ้นครั้งแรงช่วงปลายยุคปี ค.ศ. 1970 โดยนักวาดการ์ตูนชื่อ ยาสุโกะ ซากาตะ
(Yasuko Sakata) และ รินโกะ ฮัตสึ (Rinko Hatsu) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อล้อเลียนงานเขียนโคลงจีนยุคเก่าซึ่ง
ต้องประกอบด้วย บทนำ, การดำเนินเรื่อง, จุดผกผัน และ บทสรุป ซึ่งพวกเธอนำมาดั ดแปลงใหม่โดยสร้างสรรค์
งานเขียนทีม่ ีลักษณะไร้ซึ่งจุดสำคัญ (Yama nashi), ไม่มีบทสรุป (Ochi nashi) และ ไม่มีประเด็น (Imi nashi) เมื่อ
นำตัวอักษรแรกของแต่ละคุณสมบัติของงานเขียนแนว ใหม่นี้มาประกอบเข้าด้วยกัน คือ Ya(ma nashi) , O(chi
nashi) และ I(mi nashi) รวมกั น จะได้คำศัพท์ใหม่ที่เรียกว่า Yaoi (ยาโอย) (Nainapat, 2017, : 7 อ้างถึงใน
ชลาลัย แต้ศิลปสาธิต และ ณัฐมน วงค์คม, 2560 : 127) งานที่สร้างมาใหม่เสมือนเป็นการหยอกล้อทางวัฒนธรรม
งานเขียนดั้งเดิมของจีน รวมทั้งมีการเน้นความสัมพันธ์ของตัวละครระหว่างชายกับชายทำให้ง านแบบยาโออิ/ยา
โอยกลายมาเป็นผลงานที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียง ซึ่งนับตั้งแต่งานเขียนนิยายประเภทยาโออิ/ยาโอย ในสังคม
ญี่ปุ่นเกิดขึ้นนิยายประเภทนี้ก็ได้รับความนิยมในหมู่ผู้อ่านชาวญี่ปุ่น โดยเฉพาะนักอ่านเพศหญิงส่วนคำว่า ยูริถือ
กำเนิดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1976 โดยบรรณาธิการนิตยสารรักร่วมเพศชาว ญี่ปุ่นที่มีชื่อว่า อีโตยุ บันกาคุ (Itou
Bungaku) ซึ่งมองว่ากลุ่มชาวรักร่วมเพศที่เป็นเพศหญิงควรที่จะมี สัญลักษณ์หรือชื่อที่สามารถสื่อถึงกลุ่มและความ
สนใจเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศของตนเองเหมือนกับที่กลุ่ มคนรักร่วมเพศชายรักชาย จึงเกิดคำที่ใช้เรียก
ขึ้นมาว่า ยูริโซกุ (Yurizoku) หมายถึง ดอกลิลลี่ ที่เป็นตัวแทนของความรักอันบริสุทธิ์ อ่อนหวาน และความรัก
ระหว่างหญิงและหญิงด้วยกัน ตามความหมายสัญลักษณ์ของดอกไม้ประเภทนี้ในวัฒนธรรมญี่ปุ่น (ณิชชารีย์ เลิศ
วิชญโรจน์, 2560, หน้า 30)
จากงานศึกษาจิตวิทยาเบื้องหลังกระแสนิยมนิยายวายในกลุ่มผู้อ่านเพศหญิงชาวไทย นิยายวายที่เป็นชาย
ชายและมีความรุนแรง ถูกพบว่าได้รับความนิยมอันดับต้นๆใน Dek-D โดยส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับการ
ข่มขืนที่แสดงออกถึงความรัก หรือฉากบังคับคืนใจจากบทบาททางเพศชายหญิงที่ถูกนำมาครอบความสัมพันธ์แบบ
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ชายชายไว้ คือ ฝ่ายรุก (Seme) ซึ่งจะมีการแสดงออกผ่านรูปลักษณ์ของความเป็นเพศชาย (Masculine) หรือ ฝ่าย
รับ (Uke) ที่จะมีการแสดงออกผ่านรูปลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นเพศหญิง (Feminine) ซึ่งบทบาททางเพศนี้เองก็
ถูกใช้ในการเล่นสวมบทบาทเป็นศิลปิน (บอท) เช่นกัน ซึ่งผู้ศึ กษาเองก็มองว่าจุดเริ่มต้นของการเล่นบอทนั้น
นอกจากจะใช้เพื่อแฟนคลับด้วยกันแล้ว ยังเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองในเรื่องจินตนาการทางเพศ โดย
แรกเริ่มเหมือนว่าแฟนคลับเกาหลีส่วนใหญ่นั้นก็เป็นสาววาย ในขณะเดียวกันเมื่อได้เล่นสวมบทบาทเป็นคนอื่นแล้ว
ก็ยังเลือกที่จะเล่นเป็นผู้ชาย เพื่อที่จะมีสั มพันธ์กับเพศชายด้วยกัน ผู้ศึกษาจึงมองว่าวัฒนธรรมความเป็นวายเองก็
เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ทำให้เกิดสังคมนี้ขึ้นมา งานศึกษาข้างต้นนั้ นได้อธิบายในเชิงจิตวิทยาว่าความรุนแรงใน
นิยายวายทำให้ผู้หญิงชื่นชอบก็เพราะว่า สถานะทางสังคมของผู้ หญิงที่ถูกกดขี่ในชีวิตจริงนั้นอาจยังไม่สามารถลุก
ขึ้นมาต่อต้านได้ การใช้จินตนาการผ่านนิยายที่ให้ผู้ชายเป็นผู้ถูกกระทำเช่นเดียวกับตัวเองที่เป็นผู้หญิงโดนกระทำ
นั้นจึงเหมือนเป็นพื้นที่ที่รู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อย พื้นที่ที่สบายใจ ไร้การถูกกระทำ ถูกกดขี่จากสังคมภายนอก
รวมถึงการจินตนาการเกี่ยวกับความรักโรแมนติกที่ผู้หญิงอยากให้เป็น
ความเป็นวายนั้นมีความเกี่ยวโยงกับงานศึกษาเรื่องนี้เนื่องจากว่าพฤติกรรมของผู้เล่นนั้นส่วนใหญ่เลือกที่
จะเล่นเป็นผู้ชาย เพื่อที่จะใช้มาคุยหรือมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกันอีกที ทั้ งๆที่ตัวผู้เล่นส่วนใหญ่นั้นเป็นผู้หญิง
ซึ่งการเล่นเป็นผู้ชายเพื่อคุยกับผู้ชายด้วยกันนั้น มีจินตนาการของความเป็นชิปเปอร์ หรือ การจับคู่จิ้นศิลปินในหมู่
แฟนคลับอยู่ ผู้เล่นที่เลือกเล่นเป็นชายรักชายนั้นเหมือนกับได้ตอบสนองจินตนาการของตัวเองในฐานะแฟนคลับ
ของคู่จนิ้ ได้

23

บทที่ 3
ความเป็นมาและข้อปฏิบัติในการเล่นสวมบทบาทสมมติ
บทนี้แบ่งเนื้อหาเป็นสองส่วนใหญ่ ๆ ส่วนแรก เป็นการสำรวจที่มาที่ไปของวัฒนธรรมการมีเพศสัมพันธ์
ผ่านตัวหนังสือในกลุ่มผู้เล่นบทบาทสมมติเป็นศิลปิน โดยผู้วิจัยพบว่า การเล่นบทบาทสมมตินั้น เกิดขึ้นช่วงปี พ.ศ.
2553 เนื่องจากต้องการใช้เป็นตัวแทนในการคุยกับแฟนคลับและเพื่อการกระจายข่าวสารของตัวศิลปิน เนื้อหา
ส่วนที่สองเป็นการสำรวจกรอบของผู้เล่น (player’s frame) บทบาทสมมติเป็นศิลปินและการมีเพศสัมพันธ์ผ่าน
ตัวหนังสือ ว่ามีข้อจำกัดในการปฏิบัติของผู้เล่นอย่างไรบ้าง ผ่านการทำการศึกษาในพื้นที่โลกออนไลน์ในแฮชแท็ก
#img20plus บน Twitter ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นศูนย์รวมของกลุ่มแฟนคลับเกาหลีส่วนใหญ่ พฤติกรรมเหล่านี้
นั้นถูกเรียกว่าการเล่น”บอท” ผู้วิจัยพบว่า ในการเข้าสู่พื้นที่ของการเล่นนั้นค้นพบว่ากรอบของการเล่นคือการใช้
รูปสีน้ำมัน เป็นรูปโปรโฟล์ และการใช้ทวีตเพื่อหาเพื่อ นหรือสิ่งที่ต้องการ และการแสดงนิสั ยที่สอดคล้องกับ
ภาพลักษณ์ศิลปิน
กลุ่มคนที่แสดงบทบาทสมมติเป็นศิลปินเกาหลีส่วนมากเป็นกลุ่ มแฟนคลับของศิลปินด้วยกันเอง ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นผู้หญิง และมีส่วนน้อยมากที่จะพบเห็นว่าเป็นผู้ชาย โดยที่มาของการสื่อสารในรูปแบบตัวแทนศิลปิน
ในช่ ว งปี พ.ศ. 2553 “บอท” มี จ ุ ด เริ ่ ม ต้ น จากการโต้ ต อบของศิ ล ปิ น เกาหลี แ ละแฟนคลั บ ผ่ า นเว็ บ ไซต์
www.ufotown.com ในช่วงประมาณช่วงหลายปีที่ผ่านมา ในระยะที่กระแส K-pop เริ่มเข้าสู่ประเทศไทยใน
ระยะแรก ซึ่งเป็นช่องทางเดียวที่สามารถทำการสื่อสารระหว่างศิลปินและแฟนคลับผ่านเว็บบอร์ด โดยจะให้แฟน
คลับทิ้งโพสต์ไว้ และให้ศิลปินเลือกตอบโพสต์ที่ต้องการ ซึ่งหลังจากนั้นทำให้เกิดคำเรียกติดปากในหมู่แฟนคลั บว่า
UFO หรือ ยูโฟ่ แต่ในขณะนั้นกลุ่มแฟนคลับคนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้มีความรู้ในภาษาเกาหลีกันอย่างแพร่ หลาย จึงมี
บางคนในกลุ่มแฟนคลับริเริ่มวัฒนธรรมการเลียนแบบการตอบ UFO ของศิลปินเกาหลี ด้วยการ Role Play หรือ
แสดงบทบาทสมมติเป็นตัวศิลปินนั้นเอง ผ่านสื่อโซเชียล Hi5 และ MSN โดยมีจุดประสงค์คือการโต้ตอบกับแฟน
คลับ และกระจายข่าวแทนตัวศิลปิน ซึ่งแฟนคลับที่เข้ามาคุย กับ UFO เองก็รู้ว่าไม่ใช่ตัวจริง แต่การใช้รูปแทนของ
ศิลปิน และชื่อของศิลปิน ทำให้เร้าอารมณ์บางอย่างกับคนที่พูดคุยด้วย ให้รู้สึกเหมือนกับการคุยกับตัวศิลปินจริงๆ
และมีการออดิชั่นคัดเลือกก่อนที่จะมาเล่นแสดงบทบาทให้คำพูดและนิสัยใกล้เคียงกับศิลปินตัวจริงมากที่สุ ด (ปัท
พร เลิศสหพันธ์, 2558 : 13 - 14)
จากคำสัมภาษณ์ของ เจ (นามสมมติ, 15 มีนาคม 2562) เจได้บอกเล่าเกี่ยวกับเหตุผลที่เริ่มต้นในการเข้า
มาเล่นสวมบทบาทนี้ โดยเริ่มแรกนั้นถูกเรียกว่า UFO หรือ ยูโฟ่ โดยเริ่มเล่นผ่าน MSN ซึ่งการเล่นสวมบทบาทสมัย
นั้น (โดยต่อไปนี้จะใช้เรียกด้วยคำว่า UFO) นั้น เป็นการที่แฟนคลับกลุ่มหนึ่งใช้รูป ของศิลปิน และชื่อของศิลปิน
รวมถึงการพยายามมีนิสัยคล้ายศิลปินที่เคยแสดงออกให้แฟนคลับเห็น มาใช้เพื่อเป็นตัวแทนในการคุยกับแฟนคลับ
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ด้วยกันและเพื่อกระจายข่าวในหมู่แฟนคลับ คนที่ริเริ่มหรือเป็นตัวหลักในการเล่นสวมบทบาทแบบนี้นั้น ใช้นาม
สมมติของตัวเองในโลกออนไลน์ว่า “มิรุโมะ” ซึ่งหากจะเล่นเป็นตัวแทนศิลปินนั้นจะต้องขออนุญาตมิรุโมะก่อน
เพื่อที่จะทำการ Audition เป็นศิลปินคนนั้นๆ โดยจะคัดเลือกคนจากการให้คนที่มาสมัครนั้นตอบคำถามเกี่ยวกับ
ศิลปิน ทั้งให้ลองสวมบทบาทเป็นศิลปินให้เหมือนตัวจริงมากที่สุด และตกลงร่วมกันว่าห้ามเปิดเผยตัวจริงกับใครไม่
ว่าจะคนใน UFO หรือคนในชีวิตจริง จากนั้นจึงจะได้รับการคัดเลือกในการเล่นเป็นศิลปินคนนั้น และคุยกับแฟน
คลับต่อไป ซึ่งปัจจุบันนั้นไม่สามารถตามหาตัวคนที่ชื่อว่ามิรุโมะได้แล้ว จึงไม่สามารถติดต่อเพื่อขอสัมภาษณ์ข้อมูล
ได้ มีเพียงคำบอกเล่าต่อ ๆ กันมาเท่านั้นว่ามิรุโมะเป็นผู้ดูแลจัดการวงการการเล่น UFO

ภาพหลักฐานที่ยังหลงเหลือของคนที่ใช้นามสมมติว่ามิรุโมะในการจัดระเบียบการเล่น UFO ใน MSN
(จากบัญชี @mirumohx_ภาพโดย ชญาณิศา ภูวิจิตร ถ่ายเมื่อ 25 ตุลาคม 2560)

เจเล่าว่า การเล่นบทบาทสมมติเป็นศิลปินที่เริ่มจากเล่น UFO ใน MSN สมัยนั้น จากที่เคยเล่นเพื่อคุยกับ
แฟนคลับกันเอง นานเข้า เหล่าแฟนคลับก็หันมาเป็น UFO กันมากขึ้น แฟนคลับทั้งหลายนั้นได้กลายเป็นตัวแทน
ศิลปินเพื่อที่จะคุยกันเอง และกลายเป็นว่าไม่มี แฟนคลับที่จะเข้ามาคุยกับตัวแทนศิลปิน ขณะที่กฎข้อบังคับที่ห้าม
เปิดเผยตัวจริงกับคนอื่นนั้นก็เริ่มหละหลวมลง เนื่องจากคนที่เคยควบคุมไม่สามารถคุมทุกคนที่เข้ามาเล่นได้ บาง
คนที่ต้องการรู้จักกับคนที่คุยอยู่ผ่านแชทออนไลน์จึงเลือกเปิดเผยตัวตนจริง โดยมีเพียงแต่ผู้เล่นที่ต้องการความเป็น
ส่วนตัวมาก ๆ เท่านั้นจึงจะไม่เปิดเผยตัวจริงกับใคร หากสบายใจที่จะเปิดเผยตัวตนกับใคร ผู้เล่นส่วนมากก็
สามารถทำได้เป็นปกติ ต่อมาเมื่อ MSN ได้รับความนิยมลดลงลง กลุ่มคนเหล่านี้จึงย้าย Platform มาอยู่ในทวิต
เตอร์ การเล่นในพื้นที่ใหม่นี้ เป็นการเล่นกันในหมู่แฟนคลับกันเองที่ไม่จำเป็นต้องมีมิรุโมะคอยกำหนดเหมือนการ
เล่น UFO ว่าการเล่นนั้นควรเป็นอย่างไร จากนั้นกลายเป็นวัฒนธรรมที่แพร่หลายในกลุ่มวัยรุ่นแฟนคลับ เกาหลี
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ปัจจุบันที่ส่งต่อมาในแต่ละยุคของแฟนคลับผ่านทวิตเตอร์ถูกใช้ชื่อว่า “บอท” แทน UFO เนื่องจากคำว่า UFO นั้น
ใช้เรียกแค่เฉพาะใน MSN และ Hi5 เท่านั้น
ในส่วนต่อไปผู้ศึกษาจะกล่าวถึงกลุ่มศิลปิน วง NCT ซึ่งผู้ศึกษาเลือกกำหนดขอบเขตการศึกษาโดยจำกัด
เฉพาะกลุ่มผู้เล่นที่ใช้รูปของศิลปินวง NCT เนื่องจากศิลปินวงนี้เป็นที่นิยมนำมาเล่นในแฮชแท็ก #img20plus เป็น
จำนวนมาก

3.1 ประวัติของวง NCT
“NCT” คือบอยแบนด์สัญชาติเกาหลีที่ก่อตั้งโดย SM Entertainment ชื่อของพวกเขามาจากโครงการ
เผยแผ่ ก ระแสเกาหลี ใ นหลายภาษา “Neo Culture Technology” โดย อี ซู - มั น ผู ้ ก ่ อ ตั ้ ง และประธาน
บริษัท SM Entertainment ได้อธิบายแนวคิดของกลุ่ม คือ เป็นกลุ่มที่มีสมาชิกไม่จำกัดจำนวน และแบ่งออกเป็น
หลายกลุ่มย่อยตามเมืองต่างๆ ทั่วโลก ปัจจุบันประกอบด้วยสมาชิก 21 คน ประกอบไปด้วย TAEIL (แทอิล )
JOHNNY (จอห์นนี่) TAEYONG (แทยง) YUTA (ยูตะ) KUN (คุน) DOYOUNG ( โดยอง) TEN (เตนล์) JAEHYUN
(แจฮยอน) WINWIN (วินวิน) JUNGWOO (จองอู) LUCAS (ลูคัส) MARK (มาร์ค) XIAOJUN (เซียวจวิ้น) HENDERY
(เฮนเดอรี่) YANGYANG (หยางหยาง) RENJUN (เหรินจวิ้น) JENO (เจโน่) HAECHAN (แฮชาน) JAEMIN (แจมิน)
CHENLE (เฉินเล่อ) และ JISUNG (จีซอง) ปัจจุบัน (ข้อมูลในวันที่ 16 กันยายาม 2563) ประกอบ ไปด้วย 4 ยูนิต
คือโดยมีการแยกยูนิตย่อย เป็น NCT U , NCT 127 , NCT DREAM และ WayV
สำหรับกลุ่มย่อยแรกของ NCT คือ NCT U ที่ประกอบไปด้วยสมาชิก 6 คน ได้แก่ แทอิล, แทยง , โดย
อง, เตนล์, แจฮยอน และ มาร์ค
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ภาพของ NCT U
(ที่มา : https://music.trueid.net/detail/RzDmQVDap7Pd)
หลังจากนั้นได้มีการเปิดตัวยูนิตที่ 2 ของ NCT ที่มีชื่อยูนิตคือ NCT 127 ที่ ประกอบไปด้วยสมาชิก
ทั้งหมด 7 คน คือ แทอิล, แทยง , ยูตะ, แจฮยอน, วินวิน, มาร์ค และ แฮชาน ปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มเข้ามาในยู
นิตนี้คือ จอห์นนี่ และ จองอู

ภาพของ NCT 127
(ที่มา : https://music.trueid.net/detail/RzDmQVDap7Pd)
ต่อมามีการเปิดตัวยูนิตที่ 3 คือ NCT DREAM มีสมาชิกทั้งหมด 7 คนด้วยกัน คือ มาร์ค, เหรินจวิ้น, เจ
โน, แฮชาน, แจมิน, เฉินเล่อ และ จีซอง
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ภาพของ NCT DREAM
(ที่มา : https://music.trueid.net/detail/RzDmQVDap7Pd)
ในวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2018 ทาง SM Entertainment ได้เปิดตัวยูนิตที่ 4 ของ NCT คือ WayV ซึ่ง
โดยมีสมาชิก 7 คน ประกอบไปด้วย คุน, เตนล์, วินวิน, ลูคัส, เซียวจวิ้น, เฮนเดอรี และ หยางหยาง

ภาพของ WayV
(ที่มา : https://music.trueid.net/detail/RzDmQVDap7Pd)
รวมรายชื่อสมาชิกทั้งหมด
-

TAEIL / แทอิล (สมาชิกยูนิต NCT U/ NCT127)
JOHNNY / จอห์นนี่ ซอ (สมาชิกยูนิต NCT127)
TAEYONG / แทยง (สมาชิกยูนิต NCT U/ NCT127)
YUTA / นากาโมโตะ ยูตะ (สมาชิกยูนิต NCT127)
Kun / เฉียนคุน (สมาชิกยูนิต NCT U/ WayV)
DOYOUNG / คิมโดยอง (สมาชิกยูนิต NCT U/ NCT127)
TEN / เตนล์ (สมาชิกยูนิต NCT U/ WayV)
JAEHYUN / จองแจฮยอน (สมาชิกยูนิต NCT U/ NCT127)
WINWIN / วินวิน (สมาชิกยูนิต NCT127/ WayV)
JUNGWOO / คิมจองอู (สมาชิกยูนิต NCT127)
LUCAS / ลูคัส (สมาชิกยูนิต NCT U / WayV)
MARK / มาร์ค (สมาชิกยูนิต NCT U/ NCT127 / NCT DREAM)
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-

XIAOJUN / เซียวจวิ้น (สมาชิกยูนิต WayV)
HENDERY / เฮนเดอรี่ (สมาชิกยูนิต WayV)
YANGYANG / หยางหยาง (สมาชิกยูนิต WayV)
RENJUN / เหรินจวิ้น (สมาชิกยูนิต NCT DREAM)
JENO / เจโน่ (สมาชิกยูนิต DREAM)
HAECHAN / แฮชาน (สมาชิกยูนิต NCT 127 / NCT DREAM)
JAEMIN / แจมิน (สมาชิกยูนิต NCT DREAM)
CHENLE / เฉินเล่อ (สมาชิกยูนิต NCT DREAM)
JISUNG / จีซอง (สมาชิกยูนิต NCT DREAM)
(trueid, ออนไลน์ : 2563)

ซึ่งจากการลงภาคสนามพบว่า ศิลปินที่ได้รับความนิย มในการนำมาเล่นใน #img20plus มากที่สุดคือ
มาร์ค , แจมิน , เจโน่ , จีซอง , แฮชาน , จอห์นนี่ , แจฮยอน , แทยง , ยูตะ , โดยอง , เตนล์ และ ลูคัส

3.2 กรอบของผู้เล่นในการเล่นบอทและความสัมพันธ์ใน #img20plus
3.2.1 กรอบของผู้เล่นในการเล่นบอท ใน #img20plus
ผู้เล่นในแฮชแท็ก #img20plus ทุกคนต้องใช้รูปโปรไฟล์เป็นรูปศิลปินที่คล้ายถูกวาดด้วยสีน้ำมัน หาก
บัญชีไหนใช้รูปโปรไฟล์ธรรมดา จะมีคนให้ความสนใจน้อยกว่าคนที่ใช้รูปโปรโฟล์แบบสีน้ำมันแบบขาวดำ เนื่องจาก
ใช้เป็นการแบ่งแยกคนที่เล่นบอทกับคนธรรมดาที่เข้ามาปะปนใน #img20plus บ้างก็มีเป็นรูปโปรโฟล์แบบสีน้ำมัน
แต่เป็นรูปสีไม่ใช่ขาวดำแต่จะได้รับความนิยมน้อยกว่าแบบขาวดำเช่นกัน นอกจากนี้ยังนิยมใช้ ฟ้อนท์ในการทวีต
ข้อความเพื่อหาเพื่อนอีกด้วย

ตัวอย่างภาพสีน้ำมันสำหรับใช้เป็นรูปโปรไฟล์ของ มาร์ค แจมิน และ เจโน่ ตามลำดับ
และจะมีข้อปฏิบัติร่วมกันแบบเป็นทางการคือ
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-

งดลงรูปเรียล6
งดลงคลิปเสียง,คลิปเสียว
งดโควท gif เย็ก, งดแท็กพร้อมยืมเมจฟอร์เซ็กส์,แท็กอื่นๆใดๆก็แล้วแต่
เสพตัวอักษร ไม่เน้นคำล่อแหลม, ไม่ทวีตล่อเป้า
ไม่คำคม,ไม่อวดแฟน

ภาพที่แสดงถึงการตั้งกฎใน #img20plus
(จากบัญชี @img20plus_ ภาพโดย ชญาณิศา ภูวิจิตร ถ่ายเมื่อ 30 กันยายน 2562)
ผู้ใช้บัญชีที่ตั้งกฎดังกล่าวเป็นคนเดียวกันกับ ผู้ที่สร้างแฮชแท็กนี้ขึ้นมา ผู้ศึกษาได้ติดต่อเจ้าของบัญชีผู้ตั้ง
แฮชแท็กแล้วแต่เจ้าของบัญชีไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูล ผู้ศึกษาจึงใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ได้แก่ การสังเกตการณ์จาก
ในแฮชแท็กและหน้าโปรโฟล์ทวิตเตอร์ของผู้เล่น และการพูดคุยกับคนในแฮชแท็ก พบว่านอกจากจะมีก ฎชัดเจนที่
ถูกตั้งโดยผู้สร้างแฮชแท็กแล้ว ยังมีข้อปฏิบัติที่รับรู้ร่วมกันคือรูปแบบการใช้ทวีตเพื่อหาเพื่อนหรือหาคนที่เข้ามาคุย
ด้วย ซึ่งรูปแบบนั้นก็คือการใช้อักษรย่อ “rt” ซึ่งหมายถึง retweet ตามด้วย เครื่องหมาย “,” และสิ่งที่ต้องการจะ
หา เช่น “rt , dm #img20plus” ซึ่งเป็นการบอกผู้ใช้ทวิตเตอร์ที่มาเห็นว่า ให้รีทวีตหากต้องการที่จะคุยกับ
เจ้าของทวีตนั้น หรือต้องการที่จะหาคนคุยด้วยผ่านข้อความ และผู้ทวีตต้นทางก็จะทัก dm (direct message)
หรือข้อความส่วนตัวไปหาผู้ที่รีทวีต “rt , call #img20plus” หมายถึง รีทวีตถ้าหากต้อ งการที่จะโทรคุยกับ
เจ้าของทวีตนั้น หรือต้องการหาคนที่จะโทรคุยด้วย โดยเจ้าของทวีตจะทัก dm ไปก่อน เพื่อที่จะขอไอดีไลน์ (Line)
เบอร์โทรศัพท์ หรือแอปพลิเคชั่นอื่น ๆ ที่สามารถใช้โทรได้ ส่วน “rt , dirtytalk #img20plus” หมายถึงรีทวีตหาก
ต้องการที่จะพิมพ์คุยเรื่องทางเพศซึ่งรวมถึงการคุยเสียวหรือเพศสัมพันธ์ผ่านตัวหนังสือ ในงานนี้ผู้วิจัยใช้วิธีระบุ

6 มาจากคำว่า real ที่แปลว่าจริง ใช้แทนคำว่าตัวจริง
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กลุ่มที่ศึกษาด้วยแฮชแท็ก #img20plus ที่มีคำว่า “dirty talk” นอกจากนี้ยังมีข้อความอื่น ๆ ที่ขึ้ นต้นด้วย “rt”
และตามด้วยสิ่งที่ผู้ทวีตต้องการหากลุ่มเป้าหมายในแฮชแท็ก

ตัวอย่างภาพที่แสดงถึงรูปแบบการใช้ทวีตเพื่อหาเพื่อนคุยหรือหาสิ่งที่ต้องการผ่านแฮชแท็ก
(ภาพการทวีตใน #img20plus ภาพโดยชญาณิศา ภูวิจิตร ถ่ายเมื่อ 30 กันยายน 2563)
ซึ่งจากภาพสังเกตได้ว่าบัญชีที่ใช้ฟ้อนท์นอกเหนือจากฟ้อนท์ทวิตเตอร์ จะได้รับความสนใจ มากกว่าโดย
สังเกตได้จากยอดรีทวิต รวมไปถึงรูปแบบการตั้ง bio หรือ หน้าโปรไฟล์ของบัญชีทวิตเตอร์นั้นๆ ที่ปฏิบัติตามกัน
แบบไม่เป็นทางการ ซึ่งจะแสดงถึงตัวตน ความสนใจ รวมถึงตำแหน่งทางเพศ (Position)7 ของเจ้าของบัญชี

7

Position หมายถึง “ตำแหน่ง” โดยแฟนคลับจะเรียกย่อเป็นภาษาไทยว่า โพ ในที่นี้หมายถึงมุมมองของแฟนคลับต่อศิลปินว่ามีภาพลักษณ์แบบไหน

ยกตัวอย่างการใช้ โพผัว หมายถึง แฟนคลับมองศิลปินคนนั้นเป็นผู้ชายในอุดมคติ เป็นแฟน เป็นสามี หรือเป็นฝ่ายรุกกับอีกคนที่แฟนคลับจับคู่ให้, โพเมีย
หมายถึง มองว่ามีความเป็นผู้หญิง เป็นภรรยาหรือเป็นฝ่ายรับให้กับคนที่แฟนคลับจับคู่ให้ โพลูก หมายถึง มองเป็นเด็กเล็กซึ่งจะเป็นแบบลูกชายหรือก็ลกู
สาวก็ได้
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จะเห็นได้ว่าข้างล่างสุดของข้อมูลโปรไฟล์จะขึ้นตำแหน่งทางเพศของเจ้าของบัญชีนั้นๆ โดยรับรู้ร่วมกันว่า
sub (submissive) หมายถึง ฝ่ายถูกกระทำ top หมายถึง ฝ่ายรุกหรือฝ่ายกระทำ ในบางครั้งใช้คำว่า dom
(dominant) และ 2way หมายถึง = ได้ทั้งสองตำแหน่ง
3.2.2 ความสัมพันธ์ใน #img20plus
จุดเริ่มต้นของการทำความรู้จักกั นของคนใน #img20plus นั้น จากที่ได้ลงภาคสนามมาจะมีการเริ่มต้น
จากการใช้รูปแบบ “rt , ตามด้วยสิ่งที่ต้องการ” เพื่อเริ่มต้นบทสนทนากับคนอื่น ๆ ในแฮชแท็ก ซึ่งรูปแบบการคุย
ของแต่ละคนจะถูกใจหรือไม่ถูกใจก็อยู่ที่ความพึงพอใจของคู่สนทนา เมื่อถูกใจก็มีโอกาสที่จะได้คุยกันต่อเพื่อพัฒนา
ความสัมพันธ์ไปเป็นเพื่อน หรือ คู่รักได้
เข่นเดียวกันกับความสัมพันธ์ในการมีเพศสัมพันธ์ผ่านตัวอักษร (sexting) ซึ่งคนใน #img20plus จะใช้คำ
ที่เข้าใจตรงกันว่าการ dirty talk (โดยต่อไปจะใช้คำว่า dirty talk แทน sexting) ซึ่งการกระทำนี้สามารถเริ่มจาก
การ “rt, dm” (retweet เพื่อคุย direct message) ที่เป็นการคุยในรูปแบบสนทนาธรรมดาแล้วจึงพัฒนาไปเป็น
การ dirty talk ก็ได้หากผู้เล่นมีความพึงพอใจตรงกัน หรือในอีกตัวเลือกคือการ “rt, dirty talk” (retweet เพื่อ
คุย dirty talk ใน direct message) ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่เลื อกใช้ทางเลือกที่จะมีความต้องการคือทักไปคุยเพื่อที่จะ
dirty talk เลย ไม่ต้องมีการเริ่มบทสนทธรรมดาก่อนเพื่อที่จะเข้าเรื่อง ซึ่งผู้ศึกษาได้สังเกตเห็นรูปแบบความสัมพันธ์
ของการใช้ dirty talk ไว้ดังนี้คือ
- ความสัมพันธ์ระยะสั้น เป็นการใช้รูปแบบการ “rt, dirty talk” เพื่อตอบสนองความต้องการทางเพศเพียง
อย่างเดียว เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจหรือถึงเป้าหมายที่ต้องการแล้วก็แยกย้ายกันใช้ชีวิต ไม่มีการสานต่อ
ความสัมพันธ์
- ความสัมพันธ์ระยะยาว เป็นการเริ่มต้นจากความต้องการหาเพื่อนหรือหาแฟนสามารถเริ่มความสัมพันธ์ได้
หลายแบบคือเริ่มแบบเป็นเพื่อนคุยหรือความสัมพันธ์แบบคนคุยเพื่อคบจะเป็นแฟนก็ได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะ
เริ่มจากการคุยกันธรรมดาทั่วไป เมื่อเกิดความพึงพอใจในตัวคู่สนทนาหรือเกิดอารมณ์เร้าแล้วอยากจะ
dirty talk กัน ก็สามารถทำได้หรือถึงขั้นได้คบกับเป็นแฟนใน #img20plus แล้วจึงเริ่ม dirty talk กันก็
ได้ แล้วแต่รูปแบบความสัมพันธ์ของแต่ละคน และไม่ได้ตัดขาหรือแยกย้ายกันเมื่อบรรลุเป้าหมายที่
ต้องการ ซึ่งผู้ศึกษามองว่าในแง่นี้จะมีความรู้สึกเข้ามาข้องเกี่ยว
ความแตกต่างของความสัมพันธ์ทั้งสองแบบนี้คือ แบบระยะสั้นจะคล้ายกับความสัมพันธ์แบบ one night
stand ในชีวิตจริงคือไม่มีความรู้สึกมาเกี่ยว เมื่อสำเร็จความต้องการแล้วก็แยกย้าย หรือถ้าหากว่าติดใจคู่
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ความสัมพัน ธ์อาจจะนำไปสู่ความสัมพันธ์แบบระยะยาวได้ แต่ในแง่ของความสัมพันธ์แบบระ ยะยาวใน
#img20plus ตั้งแต่แรกเริ่มนั้น อาจมี แง่ของความรู้ส ึกและความพึง พอใจในคู่ส นทนา จึงค่อยเริ่มไปใน
ความรู้สึกทางเพศ จนเกิดเป็นการมีเพศสัมพันธ์ผ่านตัวหนังสือเกิดขึ้น
3.3 การเข้าถึงบทบาทและการแสดงนิสัยของผู้เล่นบทบาทสมมติในตัวศิลปิน
“ที่เลือกใช้น้องเจโน่มาเล่นก็เพราะว่าชอบน้องเจโน่ที่สุด แต่ว่าเพราะรู้ว่าตัวเองเป็นรับมาตลอดก็เลยชอบ
ใช้คนทีด่ ูแบบว่า น่ารักๆ สวยๆหน่อยมาใช้ ถ้าถามว่าการใช้ศิลปินมาเล่นมันเกี่ยวกับนิสัยเรายังไง จริง ๆ ก็ใช้นิสัย
ตัวเองมาเล่นนะ ตัวจริงชั้นเป็นยังไงชั้นก็พิมพ์แบบนั้น” (เจ, สัมภาษณ์ : 2563)
ถึงแม้จากการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการในภาคสนามจะได้ข้อมูลมาว่า ผู้เล่นเลือกที่จะใช้นิสัยตัวเองใน
การเล่นสวมบทบาทสมมติโดยใช้รูปศิลปินมาใช้เป็นอิมเมจเพียงเท่านั้น แต่จากการสังเกตการณ์ในภาคสนามแล้ว
ผู้ศึกษาพบว่าการเลือกใช้ศิลปินเพื่อที่จะมาใช้เป็นอิมเมจนั้นมีข้อกำหนดในการเล่นและการแสดงบุคลิกภาพและ
นิสัยอยู่โดยผู้เล่นไม่รู้ตัว โดยผู้เล่ นมักจะกำหนดลักษณะนิสัยของบทบาทสมมติที่ตัวเองเล่นให้สอดคล้องกับนิสัย
และภาพลักษณ์ของศิลปินที่นำมาใช้สวมบทบาท
“ชอบแจฮยอน ก็เลยเอามาเล่น แค่นั้นเลย เวลาเราเล่นก็พยายามจะเก๊กให้ดูแมนนะ ให้ดูขรึมๆ เพราะว่า
อยากให้มันเข้ากับเมจ ถึงแม้เราจะเอามาเล่นเพราะอยากเป็นรุ ก อยากมีเมียบ้าง แต่สุดท้ายเราก็เป็นรับอยู่ดี เรา
ทำตามเมจไม่ได้” (โกะ, สัมภาษณ์ : 2563)
ศิลปินที่ได้รับความนิยมในการเล่นใน #img20plus ได้แก่ มาร์ค แจมิน เจโน่ จีซอง แฮชาน จอห์นนี่
แจฮยอน แทยง ยูตะ โดยอง เตนล์ ลูคัส และ เหรินจวิ้น สมาชิกนอกเหนือจากนี้แทบจะไม่มีการปรากฏใน
#img20plus โดยผู้ศึกษาจะแบ่งการใช้นำบุคลิกของศิลปินออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. ศิลปินที่นิยมถูกนำมาเล่น
เป็นฝ่ายรุก 2. ศิลปินที่นิยมนำมาเล่นเป็นฝ่ายรับ 3. ศิลปินที่นิยมถูกนำมาเล่นเป็นทั้งสองฝ่าย
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3.3.1 ศิลปินที่นิยมนำมาเล่นเป็นฝ่ายรุก

ภาพ จอห์นนี่ ลูคัส จีซอง แจมิน และ มาร์ค เรียงจากซ้ายไปขวาตามลำดับ
(ภาพจาก @NCTsmtown)
มาร์ค แจมิน จีซอง จอห์นนี่ และ ลูคัส จะถูกนำไปเล่นเป็น top/dom เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากตัวศิลปิน
นั้นถูกมองว่ามีความเป็นผู้ชาย (masculine) สูง หน้าตา ร่างกาย กำยำสมชาย และคาดว่าแฟนคลับส่วนใหญ่ใน
#img20plus มองคนดังกล่าวว่าเป็น “โพผัว” ในที่นี้หมายถึงให้ตำแหน่งทางเพศของศิลปินเป็นฝ่ายรุก เป็นสามี
ของแฟนคลับ ผู้ที่นำศิลปินดังกล่าวมาเล่นจึงมีการแสดงบุคลิกคล้ายกับบุคลิกของศิลปินที่ถูกนำมาใช้ โดยส่วนใหญ่
จะแสดงออกเป็นผู้ชายแมนๆ มีความเก๊ก มีการแสดงออกให้ดูเท่ ทั้งในพื้นที่สาธารณะและในข้อความส่วนตัว
3.3.2 ศิลปินที่นิยมนำมาเล่นเป็นฝ่ายรับ
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ภาพของ เหรินจวิ้น แทยง เจโน่ และ เตนล์ ตามลำดับจากซ้ายไปขวา
(ภาพจาก @NCTsmtown)
เจโน่ แทยง เตนล์ และเหรินจวิ้น จะถูกนำไปเล่นเป็น bottom/sub เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากตัวศิลปินนั้น
ถูกมองว่ามีความเป็นผู้หญิง (feminine) สูง หน้าตา ร่างกาย ค่อนออกไปทางคล้ายผู้หญิง หรือเรียกว่าหน้าหวาน
และคาดว่าแฟนคลับส่วนใหญ่ใน #img20plus มองคนดังกล่าวว่าเป็น “โพเมีย/โพลูก” ในที่นี้หมายถึงให้ตำแหน่ง
ทางเพศของศิลปินเป็นฝ่ ายรับ และมองว่าจะต้องเป็นฝ่ายภรรยาให้คู่จิ้ นของตัวเอง บ้างก็มองเห็นว่าเป็นลูกที่
เปรียบเสมือนกับลูกที่คลอดออกมาเองจริงๆในจินตนาการแฟนคลับ ซึ่งสามารถมีทั้งลูกแบบที่มองเป็นเด็ กผู้ชาย
และมองเป็นเด็กผู้หญิง ผู้ที่นำศิลปินดังกล่าวมาเล่นจึงมีการแสดงบุคลิกคล้ายกั บบุคลิกของศิลปินที่ถูกนำมาใช้
โดยส่วนใหญ่จะแสดงออกเหมือนกับเวลาที่ผู้ใหญ่พิมพ์ในโซเชียลหรือในแชท จะมีความแบ๊ว น่ารัก และดูเป็น
ผู้หญิงมากกว่าคนที่เล่นเป็นรุก
.3.2 ศิลปินที่นิยมนำมาเล่นเป็นทั้งสองฝ่าย

ภาพ แจฮยอน ยูตะ โดยอง และ แฮชาน ตามลำดับจากซ้ายไปขวา
(ภาพจาก @NCTsmtown)
แจฮยอน โดยอง ยูตะ และ แฮชาน ส่วนใหญ่ที่ได้พบจากการสังเกตการณ์คือ ศิลปินดังกล่าวมีทั้งคนที่ถูก
นำมาเล่นสวมบทบาทเป็นฝ่ายรุกและฝ่ายรับปนกันไป บ้างก็มีคนที่เล่นเป็น 2ways คือสามารถเป็นได้ทั้งรุกและรับ
ในเวลาเดียวกัน ผู้ศึกษาสันนิ ษฐานว่าบุคลิกศิลปินดังกล่าวที่ได้ยกมานั้นไม่ได้มีความเอนเอียงไปทางเพศใดใน
จินตนาการของแฟนคลับอย่างชัดเจน หรือในจินตนาการของแฟนคลับที่มองมานั้นสำหรับพวกเขาแล้ว ศิลปิน
ดังกล่าวนั้นมีความเป็นชาย - หญิง เท่าๆ กันในหมู่แฟนคลับ เนื่องจากภาพลักษณ์ของศิลปินบางครั้งก็ดูมีความเป็น
ผู้หญิง (feminine) บางครั้งก็ดูสมกับเป็นชาย (masculine) ซึ่งบุคลิกที่แสดงออกของผู้เล่นเองก็จะตามแบบของ
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การเป็นฝ่ายรุก - ฝ่ายรับที่ได้ส่วนใหญ่นิยมเล่น คือฝ่ายรุกจะดูนิสัยเหมือนผู้ชายตามอุดมคติของพวกเขา ส่วนฝ่าย
รับจะใช้คำพูดน่ารักๆ และแสดงออกเหมือนผู้หญิง และคนที่เล่นเป็น 2ways นั้นไม่ได้มีนิสัยใดนิสัยหนึ่งตายตัว
การจะรู้ได้ว่าผู้เล่นนั้นเป็น 2ways คือการดูจากข้อมูลส่วนตัวที่เขียนไว้ และจากคำบอกเล่าของผู้เล่นเท่านั้น แต่
สำหรับฝ่ายรุก - รับ ดังกล่าวจะสามารถมองออกได้เลยหากผู้เล่นใช้รูปของศิลปินคนนี้
กรอบของผู้เล่นในการเล่นสวมบทบาทสมมติใน #img20plus มีข้อปฏิบัติแบบเป็นลายลักษณ์อักษรที่
เข้าใจตรงกันคือตามทวีตของบัญชี @img20plus_ ได้กำหนดข้อบังคับไว้ และมีการใช้รูปแบบของรูปโปรโฟล์
รูปแบบการใส่ข้อมูลของตำแหน่งทางเพศไว้หน้าโปรโฟล์ และรูปแบบของการทวีตเพื่อหาเพื่อน นอกจากนี้ยังพบว่า
ศิลปินแต่ละคนนั้นถูกเลือกใช้ในการแสดงออกบทบาทสมมติต่างกันตามความต้องการของผู้เล่น และมีรูปแบบ
ความสัมพันธ์ที่ปรากฏในแง่ของการ sexting คือมีความสัมพันธ์แบบระยะสั้นและระยะยาว ความสัมพันธ์ระยะสั้น
หมายถึงเมื่อได้คุยเพื่อมีเพศสัมพันธ์ผ่านตัวหนั งสือและบรรลุจุดประสงค์เรียบร้อยแล้วจะแยกย้ายกันไป แต่ใน
ความสัมพันธ์แบบระยะยาวนั้นมีความรู้สึกในเการ sexting เข้ามาเกี่ยวข้อง และเมื่อบรรลุเป้าหมายทางความรู้สึก
แล้วก็ไม่ได้แยกย้ายกันไปเหมือนกับความสัมพันธ์แบบระยะสั้น แต่ความสัมพันธ์แบบระยะยาวยังคงจะคุยกันต่ อไป
เนื่องจากความพึงพอใจของคู่สัมพันธ์ด้วยกันเอง
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บทที่ 4
มโนทัศน์เรื่องเพศในเกมของโลกเสมือน
ผู้ศึกษาพบว่า ทุกครั้งที่ได้พยายามอธิบายเกี่ยวกับการแสดงบทบาทสมมติและการมีความสัมพันธ์ทางเพศ
ผ่านตัวอักษรใน #img20plus บนทวิตเตอร์ให้ผู้ที่ไม่เคยรู้จักการเล่นแบบนี้มาก่อนฟัง ผู้ฟังมักจะเกิดความงุนงง ไม่
สามารถตามทันสิ่งที่ผู้ศึกษาอธิบายได้ง่าย ๆ เหมือนผู้ศึกษากำลังพูดด้วยภาษาที่พวกเขาไม่เข้าใจ สำหรับคนทั่วไป
การที่ผู้หญิงเล่นบทบาทสมมติ เป็นศิลปินผู้ชายที่พวกเธอชื่นชมและมีความสัมพันธ์ทางเพศผ่านข้อความโดย
จินตนาการว่าตนเองเป็นผู้ชายที่ชอบผู้ชายนั้น น่าจะสร้างความงุนงงแก่ผู้ที่เพิ่งเคยได้ยินเป็นอย่างมาก แสดงให้
เห็นว่ารสนิยมและวิถีปฏิบัติทางเพศของผู้เล่นบทบาทสมมตินี้นั้นเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนื อความเข้าใจตามกรอบมโน
ทัศน์เกี่ยวกับประเภททางเพศในวัฒนธรรมกระแสหลักที่คนส่วนมากในสังคมรับรู้ ผู้ศึกษาเห็นว่ามีสองประเด็นที่ทำ
ให้ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นสิ่งที่ชวนให้คนทั่วไปไม่เข้า ใจ ได้แก่ อุดมการณ์ทางเพศภาวะ (Gender ideology) ที่
มีการจัดประเภททางเพศที่แตกต่ างไปจากกรอบของโลกจริง มีความซ้อนทับของตัวตนทางเพศของผู้เล่น และ
ประเด็นเกี่ยวกับการลื่ นไหลและเปลี่ยนแปลงของเพศวิถีของผู้เล่น ซึ่งทั้งสองประเด็นมีความเชื่อมโยงกัน โดย
อุดมการณ์ทางเพศตามกรอบของพื้นที่ในเกมของ #img20plus ซึ่งต่างกับอุดมการณ์ทางเพศตามกรอบของโลก
จริงนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ผู้เล่นได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ และได้ทดลองทำสิ่งที่ทำไม่ได้ในโลกจริง ซึ่งนำมาสู่การ
ค้นพบรสนิยมทางเพศใหม่ ๆ ของผู้เล่น และการเกิดความสัมพันธ์รูปแบบที่แตกต่างไปจากรูปแบบความสัมพันธ์ที่
พวกเขาเคยรู้จักจากประสบการณ์ในโลกจริงที่ผ่านมา เกิดการลื่นไหลของตัวตนและรสนิยมทางเพศ ในบทนี้ผู้
ศึกษาต้องการที่จะเสนอข้อมูลและอภิปรายในสองประเด็นดังกล่าว

เฉดของเพศวิถีใน #img20plus
ประเภทของเพศภาวะและเพศวิถีในสังคมมักจะถูกเข้าใจอย่างคร่าว ๆ บนวิธีคิดแบบคู่ตรงข้าม เช่น หญิง
/ ชาย (male / female) ความเป็นชาย / ความเป็นหญิง (masculinity / femininity) หรือ การมีรสนิยมชอบ
เพศตรงข้าม / ชอบเพศเดียวกัน (heterosexuality / homosexuality) Judith Butler (อ้างใน Bem, 1995 :
30-31) ได้เสนอไว้ว่าอุดมการณ์ทางเพศซึ่งประกอบด้วยคู่ตรงข้ามเหล่านี้ได้ถูกตอกย้ำและทำให้ดำรงอยู่ เป็น
อุดมการณ์กระแสหลักของสังคมเพื่อคงความเหลื่อมล้ำทางเพศระหว่าง ชาย/หญิง และ รสนิยมชอบเพศตรงข้าม/
ชอบเพศเดียวกัน Butler เรียกการท้าทายการแบ่งประเภททางเพศเป็นคู่ตรงข้ามเช่นนี้ว่า Gender troubled
หรือการทำให้อุดมการณ์ทางเพศกระแสหลักเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาและถู กตั้งคำถาม Butler มองว่าความ Queer
หรือการที่มีรสนิยมหรือการนิยามตนเองต่างไปจากอุดมการณ์ทางเพศกระแสหลักนั้นเป็นสิ่งที่มีอำนาจในการ
ทำลายความเหลื่อมล้ำทางเพศที่สังคมพยายามดำรงไว้ ประเภททางเพศในเกมแห่งโลกสมมติของ #img20plus
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นั้นแตกต่างไปจากประเภททางเพศในอุดมการณ์กระแสหลักของสังคม และได้ “trouble” อุดมการณ์ทางเพศ
กระแสหลักไปบ้างแล้วไม่มากก็น้ อยทุกครั้งที่ผู้ศึกษาอธิบายปรากฏการณ์นี้ให้คนทั่วไปฟัง ในหัวข้อนี้ ผู้ศึกษาจะ
กล่าวถึงการแบ่งประเภททางเพศตามกรอบคิดทางเพศในโลกของเกมของ #img20plus โดยละเอียด โดยผู้วิจัย
พบข้อสังเกตว่า แม้ว่าการแบ่งประเภททางเพศในโลกสมมติของเกมนี้จะแตกต่างกับการแบ่งในโลกจริง แต่ก็ยังคง
เป็นการแบ่งแบบคู่ตรงข้ามที่อ้างอิงกับบทบาททางเพศของความเป็นหญิงหรือชายตามอุดมการณ์กระแสหลัก
เกี่ยวกับเพศในสังคมจริง
ในโลกของการแสดงบทบาทสมมติเป็นศิลปินบน #img20plus ประเภททางเพศที่คนในกลุ่มรับรู้นั้นมี
ความหลากหลาย และการจัดประเภทนั้นก็ไม่ขึ้นอยู่กับเพศกายภาพ (sex) หรือเพศภาวะเป็นสำคัญแต่อย่างใด แต่
แบ่งโดยรสนิยมและวิถีปฏิบัติทางเพศเป็นหลัก ทุกตัวละครสมมติที่ผู้เล่นสวมบทบาทล้วนมีเพศกายภาพและเพศ
ภาวะเป็นผู้ชายในโลกจริง แต่ในเกม ตัวละครสมมติที่มีต้นแบบมาจากศิลปินชายเกาหลีเหล่านี้ได้ถูกจัดแบ่งตาม
เพศวิ ถ ี เ ป็ น กลุ ่ ม ต่ า ง ๆ ซึ ่ ง ก็ อ ้ า งอิ ง ตามภาพลั ก ษณ์ ซ ึ ่ ง แสดงระดั บ ของความเป็ น ชายหรื อ ความเป็ น หญิ ง
(masculinity/femininity) ตามความเข้ า ใจของผู ้ เ ล่ น เกม คู ่ ต รงข้ า มของประเภททางเพศที ่ พ บในโลกของ
#img20plus ได้แก่ dominant/submissive และ top/bottom ในขณะที่ประเภทที่เรียกว่า vers/both นั้น
หมายถึงกลุ่มที่เป็นได้ทั้งสองขั้วของคู่ตรงข้าม ความน่าสนใจของประเภทในโลกสมมติเหล่านี้คือ แม้ว่าจะเป็น
ประเภทที่จัดตามเพศวิถี แต่ชุมชนของผู้เล่นใน #img20plus ใช้ประเภทเหล่านี้ในฐานะคำเรียกของประเภทของ
เพศภาวะ ทำหน้าที่เป็นคำเรียกอัตลักษณ์ทางเพศของตัวละครและผู้สวมบทบาท นอกจากนั้นยังมีคำที่ทำหน้าที่
เป็นคำเรียกรสนิยมทางเพศจริงๆ ได้แก่คำว่า BSDM ซึ่งมาจากตัวอักษรแรกของหลายคำ คือ bondage หมายถึง
ความเป็นทาส discipline หมายถึง การลงโทษ sadism หมายถึง การมีความสุขจากการทำให้ผู้อื่นเจ็บปวด
และ masochism หมายถึง การมีความสุขจากการถูกผู้อื่นทำให้เจ็บปวด ประเภททางเพศต่าง ๆ ที่ กล่าวมามี
ความหมายและการใช้ในโลกของ #img20plus ดังนี้
dominant เรียกโดยย่อว่า dom ความหมายตรงตัวคือ ผู้ปกครองหรือผู้ที่มีอำนาจมากกว่าอีกฝ่าย ในที่นี้
หมายถึงผู้ที่มีอำนาจมากกว่าและมีบทบาทเป็นผู้ออกคำสั่งและเป็นผู้กระทำในความสัมพันธ์ทางเพศ หรือเป็นฝ่าย
รุก ส่วนมากถูกใช้ในกลุ่มผู้มีรสนิยมทางเพศแบบ BDSM
submissive เรียกโดยย่อว่า sub ความหมายตรงตัวคือการยอมต่อผู้มีอำนาจ ในที่นี้ใช้เรียกผู้ที่ทำตาม
คำสั่งและยอมเป็นผู้ถูกกระทำในความสัมพันธ์ทางเพศ เป็นฝ่ายรับ ส่วนมากถูกใช้ในรสนิยมทางเพศแบบ BDSM
vers ย่อมาจาก versatile หมายถึง เอนกประสงค์ เป็นได้หลากหลาย หรือสามารถทำได้หลายอย่างใน
ที่นี้หมายถึงผู้ที่สามารถเป็นได้ทั้ง dominant และ submissive ส่วนมากถูกใช้ในรสนิยมทางเพศแบบ BDSM
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top ความหมายตรงตัวคือ ข้างบน ในที่นี้หมายถึงคนที่เป็นผู้นำในความสัมพันธ์ทางเพศและมักจะเป็นคน
ที่อยู่ด้านบนในท่าร่วมเพศ หรือเป็นฝ่ายรุก
bottom เรี ย กโดยย่ อ ว่ า bttm ความหมายตรงตัว คื อ ข้ า งล่ า ง ในที ่ น ี ้ ห มายถึ ง ฝ่ ายที่ เ ป็ นผู้ ต ามใน
ความสัมพันธ์และมักเป็นผู้ที่อยู่ด้านล่างในท่าร่วมเพศ เป็นฝ่ายรับ
both ความหมายตรงตัวคือ ทั้งคู่ ในที่นี้หมายถึงผู้ที่เป็นได้ทั้ง top และ bottom
การจัดประเภทของตัวละครสมมติและผู้เล่นในเกมนั้นอ้างอิงจากภาพลักษณ์ของศิลปินเก าหลีที่แสดง
ระดับของความเป็นชายหรือความเป็นหญิง เจ ผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นผู้เล่นใน #img20plus ได้อธิบายว่า “top / dom
ก็คือพวกที่ดูแมนๆหน่อย ดูเหมือนแอคเค่อ 8หน่อย ส่วน bttm ก็หวานๆ สาวๆ ” (สัมภาษณ์ : 2564) ผู้เล่นที่เป็น
top/dom จะใช้รูปศิลปินที่ดูมีความเป็นชายสูง ระดับความ “แมน” หรือความเป็น “ผัว” ซึ่งหมายถึงความเป็น
ชายนั้น วัดได้จากลักษณะของบัญชีทวิตเตอร์ที่ใช้เล่น หากเป็นบัญชีที่มีความเป็นชายสูง มักจะมีเนื้อหาและรูปโปร
ไฟล์ที่มีลักษณะเปิดเผยและเชื้อเชิญทางเพศ เช่น ใช้ภาพขาวดำบ้างก็เป็นรูปที่มองไม่ค่อยเห็นหน้ า ใช้ภาพโปรไฟล์
เป็นรูปศิลปินที่โชว์ร่างกาย ไม่ใส่เสื้อ หรือโชว์กล้ามท้อง ทวิตข้อความของบัญชีก็มักมีเนื้อหาทางเพศอย่างเปิดเผย
มีการรีทวิตภาพหรือวิดิโอเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ บัญชีทวิตเตอร์ที่มีลักษณะนี้เรียกว่า “แอคเค่อ”
ส่วนผู้เล่นที่เป็น bottom/sub นั้นจะใช้รูปโปรโฟล์ที่แสดงภาพลักษณ์แบบ “หวาน ๆ สาวๆ” ความหวาน
และความสาวนี้ดูได้จาก ใบหน้าของศิลปินที่มีการแต่งหน้าให้แก้มออกแดงเลือดฝาดพร้อมริมฝีปากแดงระเรื่อ และ
คนที่เป็น vers/both นั้นไม่ได้มีภาพลักษณ์ที่ชัดเจน จากที่พบเห็นผู้เล่นที่ใช้รูปโปรไฟล์ที่เหมือนกั บ dom/top
บางคนก็ระบุเพศของตัวเองไว้ว่าเป็น vers/bothอย่างไรก็ตาม บนโปรไฟล์ของทุกบัญชีจะมีการระบุเพศของตัวเอง
ไว้อย่างชัดเจนโดยการ “pin” หรือปักหมุด ระบุไว้ที่ bio9 โปรไฟล์ของบัญชีทวิตเตอร์ของผู้เล่นจึงทำหน้าที่เสมือน
เป็นร่างกายในโลกเสมือนที่แสดงอัตลักษณ์ทางเพศของผู้เล่นและของตัวละครสมมติ
แจ็กเกอร์ ผู้ให้ข้อมูลอีกคนหนึ่งได้ให้ความหมายของประเภท top/dom vers/both และ bottom/sub
ในทางเดียวกันกับเจและวาย และเสริมว่า dom นั้น มีระดับของความ “แมน” มากกว่าประเภท top นอกจากนั้น
ความ dom ยังมีลักษณะของการแข่งขัน ต้องการเป็นผู้ที่มีความเป็นฝ่ายผู้กระทำแม้เมื่อเป็นความสัมพันธ์กับอีก
ฝ่ายที่เป็น top/dom เหมือนกัน เนื่องจากมีค่านิยมของผู้เล่นที่เป็นบางคน dom ว่าการเปลี่ยนคนที่เป็นฝ่ายรุกให้
กลายเป็นรับนั้น เป็นการแสดงถึงความเก่งในเรื่องเพศ (sexual prowess) ทำให้ผู้เล่นที่เป็น dom รู้สึกเหมือน
เป็นผู้ที่อยู่บนห่วงโซ่อาหาร “dom จะให้ความรู้สึกเหมือนมีความผัวมากกว่า top” ผู้เล่นที่ต้องการแสดงตัวตนว่า
8

แอคเค่อ หมายถึง แอคเคานต์หรือบัญชีทวิตเตอร์ที่ลงเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ รูปหรือคลิปการมีเพศสัมพันธ์ และรูปของอวัยวะเพศชาย ซึ่งจะมี
ภาพลักษณ์หน้าโปรไฟล์ทวิตเตอร์รูปแบบการโชว์กล้ามหน้าท้องหรือโชว์ความเป็นชาย
9 Bio ย่อมาจากคำว่า biography หมายถึง N. อัตชีวประวัติ ประวัติส่วนตัว
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มีความเป็น “ผัว” ซึ่งสำหรับผู้เล่นและกลุ่มแฟนคลับแล้วจะให้ความรู้สึกว่ามีความเป็นชายสูงมากกว่าคำว่าแมน ก็
จะปักหมุดแสดงเพศของตัวเองว่าเป็น dom
top จะขี้เก๊กหน่อยๆ สามารถสังเกตได้จากดิส10หรือพิน11ก็ได้ พวกแนวเข้มๆจะเป็น
พวก top dom both พวกนี้ ดูจากดิส ส่วน bottom ก็อ่อนหวานน่ารักหน่อย เหมือนเวลาเรา
มอง โพผัวโพน้อง แบบนี้มั้ง (แจ็กเกอร์, สัมภาษณ์ : 2564)

คำให้สัมภาษณ์ของแจ็กเกอร์แสดงให้เห็นว่าคนที่ขึ้นว่าเป็นฝ่ายรุกจะใช้รูปโปรไฟล์ที่ดูมีความมาดแมนหรือ
จะสามารถสังเกตเพศของผู้เล่นเหล่านั้นได้จากเพศที่เขียนไว้หน้าไบโอทวิตเตอร์ แจ็กเกอร์มองว่า ผู้เล่นที่เป็น ฝ่าย
รุก คือ top/dom และผู้เล่นที่เล่นได้ทั้งสองเพศ มักจะเสนอภาพความเป็นชายที่บนบัญชีทวิตเตอร์ของพวกเขา ทั้ง
ใน bio และในทวิตต่าง ๆ บนไทม์ไลน์ของพวกเขา ส่วนผู้เล่นที่เ ป็นฝ่ายรับนั้นมีภาพลักษณ์ชัดเจนว่าดูอ่อนหวาน
คล้ายผู้หญิง แจ็กเกอร์เปรียบเทียบกับการที่แฟนคลับจินตนาการจับคู่วาย (Yaoi) ในวงโดยใช้คำแทนว่าคู่จิ้นของ
พวกเขานั้นฝ่ายรุกหมายถึงโพผัว12ฝ่ายรับหมายถึงโพน้อง13

10 ดิส ย่อมาจากคำว่าดิสเพลย์ (display) หมายถึงรูปโปรไฟล์ที่ใช้
11 พิน มาจากคำว่า pin ในภาษาอังกฤษที่แปลว่าการปักหมุด ซึ่งในการแสดงข้อมูลบัญชีหน้าทวิตเตอร์นั้นมีพื้นที่สำหรับปักหมุดบางอย่างตามความ

ต้องการของผู้ใช้ไว้อยู่
12 โพผัว มาจากคำว่า โพซิชั่นผัว (position) หมายถึง ตำแหน่งคู่จิ้นวาย ของแฟนคลับที่เป็นฝ่ายรุก
13 โพน้อง หมายถึง โพซิชั่นน้อง (position) ตำแหน่งคู่จิ้นวายของแฟนคลับที่เป็นฝ่ายรับ สามารถใช้อีกคำได้คือโพเมีย
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(ภาพตัวอย่างการทวีตของผู้เล่นที่แสดงลักษณะเป็น dom/top)

(ภาพตัวอย่างการทวีตของผู้ที่มีลักษณะเป็น sub/bottom)
จากการสังเกตการณ์ ใน #img20plus ผู้เล่นที่เป็น vers/both บางครั้งก็ ทวี ตเชิง อยากเป็ นฝ่ า ยรุ ก
บางครั้งก็ทวีตในเชิงอยากเป็นฝ่ายรับในแอคเค้าท์เดียวกัน
ความเป็น dom/sub ในชีวิตจริงนั้นจะแสดงออกถึงการกระทำระหว่างการมีเพศสัมพันธ์แบบ BDSM ซึ่ง
ฝ่ายหนึ่งจะเป็นผู้ออกคำสั่งและเป็นผู้กระทำ อาทิ การใช้สายจูงคอระหว่างผู้ออกคำสั่ งและผู้ถูกกระทำโดยแสดง
บทบาทให้ผู้ถูกกระทำคล้ายกับสัตว์ เลี้ยงหรือทาส การใช้ความรุนแรง ตบหน้า ทำร้ายร่างกายขณะมีเพศสัมพันธ์
หรือการใช้เครื่องทรมาน แส้ กุญแจมือ ฯลฯ ในโลกจริง การเป็น dom หรือ หรือ sub นั้น ไม่ได้ได้ขึ้นอยู่กับเพศ
แต่ขึ้นอยู่กับบทบาทที่แสดงระหว่างที่มีเพศสัมพันธ์ ผู้หญิงก็สามารถออกคำสั่ง เป็นผู้ก ระทำได้ ในขณะที่ผู้ชาย
หรือผู้ที่มีความ “แมน” ก็อาจแสดงบทบาทเป็นผู้ถูกกระทำได้ อย่างไรก็ตาม ในโลกของ #img20plus ความเป็น
dom/top หรือ sub/bottom นั้นถูกผูกติดกับความเป็นชายหรือความเป็นหญิงอย่างตายตัว ผู้เล่นหรือตัวละครที่
มีความ “สาว” ต้องแสดงบทบาทเป็น sub เท่านั้น
ซึ่งกรอบมโนทัศน์ดังกล่าวสามารถเรียนรู้ได้จากหนังเกย์ การ์ตูนวาย (Yaoi) และฟิค (Yaoi) ที่โดยปกติใช้
คำเหล่านี้เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว ซึ่งผู้เล่นไม่ทราบว่าใครเป็นคนริเกริ่มนำมาใช้ แต่คำเหล่านี้เป็นคำที่สามารถเกี่ยวข้อง
ได้กับความเข้าใจเรื่องเพศในกระแสหลักเกี่ยวกับเกย์ได้ผ่านสื่อข้างตน แม้บางคนจะไม่เข้าใจแต่เมื่อได้เห็นลักษณะ
การพูดคุยของฝ่ายตรงข้ามแล้วก็จะสามารถเข้าใจไปได้เอง (สัมภาษณ์, 2564)
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Role-play sexting: โอกาสที่เปิดกว้างในการสร้างประสบการณ์ทางเพศ
การสวมบทบาทเพื่อมีเพศสัมพันธ์ผ่านตัวอักษรนั้นสามารถสร้างโอกาสให้ผู้เล่นให้ค้นพบประสบการณ์ทาง
เพศที่โลกแห่งความจริงและสังคมไม่สามารถให้ได้ไม่ว่าจะเป็นความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเพศสัมพันธ์ รสนิยม
ทางเพศที่ไม่เคยรู้จัก และค่านิยมทางเพศที่แตกต่างจากสังคมที่เคยอยู่ได้สั่งสอนมา
ความเชื่อทางเพศในสังคมวัฒนธรรมไทยโดยสุชีลา ตันชัยนนท์ (2540, 40) ได้รวบรวมค่านิยมทางเพศ
ตามบรรทัดฐานในสังคมไทยไว้ดังนี้
1. เชื่อว่าผู้ชายเป็นเพศที่เหนือกว่าผู้หญิงหรือผู้หญิง อ่อนแอกว่าผู้ชาย
2. เชื่อว่าผู้หญิงเป็นเพียงสมบัติของผู้ชาย
3. เชื่อว่าผู้ชายมีความต้องการที่จะปลดปล่อยหรือตอบสนองทางเพศแต่ผู้หญิงไม่มีความจำเป็น
เท่าผู้ชาย
4. เชื่อว่าผู้ชายที่แท้จริงต้องมีสมรรถภาพทางเพศสูง
5. เชื่อว่าผู้ชายมีความต้องการทางเพศสูงกว่าผู้หญิง
6. เชื่อว่าผู้ชายมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงหลายๆ คนได้ และเป็นเรื่องธรรมดา
7. เชื่อว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้ชายเมื่อมีภรรยาแล้ว สามารถไปหาความสุขทางเพศนอกบ้านได้อีก
8. เชื่อว่าโสเภณีมีไว้เพื่อแก้ปัญหาทางเพศของผู้ชาย
9. เชื่อว่าการเที่ยวโสเภณีเป็นความชอบธรรมเพราะ ผู้หญิงได้เงินเป็นค่าตอบแทน
10. เชื่อว่าผู้ชายไม่จำเป็นต้องมีความรับผิดชอบภาย หลังการมีเพศสัมพันธ์
11. เชื่อว่าผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศ (Sexual Object) เป็น สิ่งที่สามารถซื้อได้ด้วยเงินตรา
จากข้อมูลดังกล่าวโดยเฉพาะในข้อที่ 3 และข้อที่ 8 นั้น ความเชื่อและค่านิยมเกี่ยวกับเพศดังกล่าวถูกใช้
เป็น เครื่องมือที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างแนวคิดและกรอบในการ ดำเนินวิถีชีวิตของคนในสังคมทั้งผู้หญิงและ
ผู้ชายเป็นอย่างมาก โดยเห็นได้จากการอบรมสั่งสอนและการเลี้ยงดูระหว่าง “ลูกสาว” และ “ลูกชาย” ที่แตกต่าง
กัน กล่าวคือ การอบรมสั่งสอนลูกสาว ในเรื่องเพศวิถี (Sexuality) ซึ่งเป็นเรื่องของการกระทำ มารยาท การพูดจา
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ท่าทีของคน สังคมไทยจะมีความเข้มงวดเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเรื่องของการรักนวลสงวนตัว ซึ่งแตกต่างไปจากการ
อบรมสั่งสอนลูกชาย ที่สังคมไทยมักให้ความสำคัญเกี่ยวกับการ เป็นผู้นำในครอบครัว มากกว่าสอนเรื่องการวางตัว
เกี่ยวกับเพศวิถี อันเป็นผลสืบเนื่องจากแนวคิดของระบบปิตาธิปไตย ที่ทำให้ก าร อบรมสั่งสอนระหว่างผู้หญิงและ
ผู้ชายแตกต่างกัน กล่าวคือ สังคม มีบรรทัดฐานทางเพศอยู่ชุดหนึ่งที่สอดคล้องและสนับสนุนกันอย่าง เป็นระบบ
ทำให้บรรทัดฐานทางเพศนี้กลายเป็นความจริงเพียงหนึ่ง เดียวหรือเป็นเพศวิถีที่สังคมยอมรับได้ รูปแบบเพศวิถีที่
ถือว่าเป็น บรรทัดฐานทางสังคมที่กล่าวนี้คือ บรรทัดฐานของความเป็นชาย ความเป็นหญิง ที่สอดคล้องกับสรีระที่
ถูกแบ่งออกเป็นผู้ชายและ ผู้หญิง (สุชาดา รัชชุกุล , 2541 : 38) ซึ่งความคิดดังกล่าวเมื่อนำมาศึกษาในพื้ นที่
ออนไลน์นี้แล้วทำให้มองเห็นถึงความต้องการที่จะค้นหาประสบการณ์ทางเพศที่แตกต่างจากบรรทัดฐานของสังคม
วัฒนธรรมไทยที่ได้กล่าวสอนความเป็นผู้หญิ งไทยไว้ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเรื่องเพศวิถีไม่ควรถูกจำกัดแค่เพศใด
เพศหนึ่งว่าควรมีการปฏิบัติตัวอย่างไร พื้นที่นี้จึงเป็นพื้นที่ปลอดภัยของผู้หญิง ที่จะได้เรียนรู้เรื่องเพศและแหก
ขนบทางเพศของไทยที่ ได้ถูกสังคมหล่อหลอมสอนให้ลูกสาวของแต่ละบ้านจะต้องเป็นหญิงไทยที่ รักนวลสงวนตัว
ไม่มีควรมีอารมณ์ทางเพศ และสามารถมีความสัมพันธ์กับหลายคนได้โดยไม่จำเป็นจะต้องจำกัดให้เป็นการปฏิบัติ
แค่เฉพาะเพศชายเท่านั้น แม้กระทั่งในเรื่องรสนิยมทางเพศในขณะมีเพศสัมพันธ์เองก็ถูกตัดสินโดยคนรอบข้าง เห็น
ได้จากการให้สัมภาษณ์ของเจ

ผู้หญิงนอนเฉยๆแล้วผู้ชายก็เย็ด แค่ นั้นแหละเซ็กส์ของไทย ยอมรับว่าสังคมรอบข้างมีส่วนทำให้เราตัดสิน
รสนิยมเรื่องเซ็กส์ของคนอื่นจริงๆ มันทำให้เรามองคนมีเซ็กส์เป็นคนไม่มีค่าอ่ะ เรามองว่าเพื่อนมัธยมที่แบบไปมีอะไรกับ
ผัวคือเด็กแรดเด็กร่านทั้งที่มันไม่ใช่เพราะเขาตีกรอบว่าเซ็กส์ไม่ใช่เรื่องที่เราควรทำความรู้จักอ่ะ พอมันไม่ทำความรู้จักไม่
มีความรู้เราก็มองว่ารสนิยมทางเพศของคนอื่นคือเรื่องน่ากลัว เช่น bdsm เพราะมันดูรุนแรงเก็ทมะ แบบเชือก แส้ อะไร
ไม่รู้งี้อ่ะ พวกเฟติสมือเท้าเรารู้จักแค่เผินๆเราก็อี๋กับมัน (เจ, สัมภาษณ์ : 2564)

นอกจากนี้ในสังคมที่ถูกผูกโยงเรื่องเพศเข้ากับเรื่องเจริญพันธุ์มักมองเรื่องเพศหรือเพศวิถี เป็นวิธีการของ
กระบวนการให้กำเนิด ดังนั้น เพศที่มีวิถีที่นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของ การให้กำเนิด จึงเป็นวิถีที่ถูกต้องและ
ได้รับการยอมรับ ขณะที่การมีวิถีในแบบอื่น เช่น แบบรักเพศเดียวกัน จึงกลายเป็ นเรื่องผิดปกติหรือเบี่ยงเบนไป
จากความคาดหวังของสังคม การมีเพศสัมพันธ์ของเกย์ ทอม ดี้ และบุคคลรักเพศเดียวกันที่มีอัตลักษณ์ทางเพศอื่น
ๆ จึงถูกมองว่าเป็นเพศสัมพัน ธ์ที่เป็นไปเพื่อตอบสนองความสุขทางเพศ ไม่ได้มีเป้าหมาย เพื่อการสืบพันธุ์ ทำให้
สังคมประเมินค่าความสัมพันธ์ของคนรักเพศเดียวกันว่าเป็นความสัมพันธ์ ที่ไม่จีรังยั่งยืน คอยแต่จะเปลี่ยนคู่ไป
เรื่อย ๆ ต่างจากเพศสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายที่มีเป้าหมาย เพื่อการมีบุตร (สุไลพร, 2551 : 34) ซึ่งในงานศึกษานี้
นอกจากจะศึกษาเรื่องประสบการณ์ทางเพศของผู้หญิงที่สามารถค้นพบได้ในพื้ นที่นี้แล้ว ยังพบว่าผู้เล่นส่วนใหญ่
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นั้นเป็นผู้หญิงในชีวิตจริงและส่วนใหญ่เป็นผู้ชายในโลกออนไลน์จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าหากความสัมพันธ์ของคู่สนทนา
จะเป็นแบบรักเพศเดียวกัน ซึ่ง ขัดต่อเรื่องเพศในอดีตแบบไทยที่มองว่าเพศสัมพันธ์จำเป็นต้องเป็นเรื่อ งของ
กระบวนการให้กำเนิดเพียงเท่านั้นหากมีเพศวิถีอื่นๆที่เป็นไปเพื่อตอบสนองความสุขทางเพศแทนที่จะเป็นเรื่องให้
กำเนิด ในอดีตจะถูกมองว่าเป็นเรื่องผิดปกติ พื้นที่นี้จึงสามารถแสดงเพศวิถีของผู้เล่นได้อย่างเต็มตัว

เมื่อก่อนเข้ามหาลัยอะ เราเป็นเด็กต่างจังหวัด เราก็ไม่มีความกร้านโลกกับเรื่องนี้อยู่ละ เลยเออมา
เปิดโลก กับเล่นบอท แต่พอโตขึ้นมาเรารู้สึกว่าเรากลัวการมีเซ็กส์จริง ๆ กับผู้ชาย ไม่ได้หมายถึงกลัวผู้ชายนะ
แต่มันแบบ กลัวเจ็บ กลัวนั่นนี่ อะไรแบบนี้อ่ะ (เจ, สัมภาษณ์ : 2564)

คำสัมภาษณ์ของเจข้างต้นสะท้อนความสำคัญของการมีเพศสัมพันธ์ ผ่านข้อความโดยใช้ตัวละครสมมติใน
สองประการ ประการแรก เจมองว่าการเล่น #img20plus เป็นการ “เปิดโลก” ทางเพศของเธอ ประการที่สองการ
มีเพศสัมพันธ์ในโลกสมมตินั้นน่ากลัวน้อยกว่าการมีเพศสัมพันธ์จริงๆ นอกจากนั้น เจยังนิยามตัวเธอว่าเป็นผู้ที่ชอบ
ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย หรือ Bisexual โดยก่อนที่จะมีประสบการณ์ทางเพศใน #img20plus เจเข้าใจว่าเธอเอง
ชอบผู้ชายอย่างเดียว ต่อมาเมื่อได้มีประสบการณ์จากการเล่น เธอก็ต้นพบว่าเธอชอบได้ทั้งชายและหญิง ในหัวข้อนี้
ผู้วิจัยมุ่งทำความเข้าใจการเล่น #img20plus ในฐานะพื้นที่ที่อนุญาตให้ผู้เล่นได้ทดลองประสบการณ์ทางเพศใหม่
ๆ ซึ่งนำไปสู่การค้นพบตัวตนหรือรสนิยมทางเพศของผู้เล่น ผู้วิจัยเสนอว่า กรอบทางเพศในเกมที่แตกต่างไปกรอบ
ทางเพศในโลกจริง ข้อจำกัดที่น้อยกว่าในการมีประสบกรณ์ทางเพศ และความปลอดภัยของความเป็นโลกสมมติ
นั้นมีส่วนในการช่วยให้ผู้เล่นได้ทดลองในสิ่งที่ทำไม่ได้ในโลกจริงและสร้างความสุขทางเพศให้กับพวกเขา
เจนิยามว่าตัวเองเป็นไบเซ็กชวล (Bisexual) สามารถชอบได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงในชีวิต จริง แต่ชีวิต
ก่อนที่จ ะมารู้จั กการเล่น สวมบทบาทสมมติเป็นศิล ปินนี้นั้ นเจชอบผู้ช ายมาตลอด จนกระทั่งได้ล องมาเปิ ด
ประสบการณ์คุยกับผู้เล่นที่ชีวิตจริงเป็นผู้หญิงเหมือนกัน ก็ค้นพบว่าตัวเองสามารถชอบได้ทั้งสองเพศ และไม่ว่าจะ
เป็นชายหรือหญิง เจก็มีรสนิยมที่เป็นฝ่ายถูกกระทำทั้งคู่ รวมถึงการเข้ามาในโลกของ #img20plus เจได้สวม
บทบาทเป็นผู้ชายที่เป็นฝ่ายรับ (sub/bottom) ในการมีเพศสัมพันธ์ผ่านตัวอักษรเหมือนที่ผ่านมาในการเล่นสวม
บทบาทสมมติในแพลตฟอร์มอื่นๆ สำหรับเจแล้วการที่ได้มีเพศสัมพันธ์ผ่านตัวหนังสือนั้นเหมือนเป็นการเปิด
ประสบการณ์ทางเพศที่ในขณะนั้นเจไม่สามารถหาได้ในชีวิตจริง เหตุผลที่เลือกจะทำผ่านตัวหนังสือแทนที่จะมี
เพศสัมพันธ์กันจริง ๆ คือ ด้วยความที่เจเป็นเด็กต่างจังหวัดและไม่มีความกร้านโลกกับเรื่องทางเพศ
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ไม่มีโอกาสเรียนรู้เรื่องเพศในชีวิตจริงเพราะต่างจังหวัดไม่ค่อยมีที่เที่ยว เราไม่เคยกินไม่เคยเที่ยว ไม่
เคยคบเพื่อนต่างเพศในเชิงชู้สาว แล้วพ่อก็ค่อนข้างเข้มงวดมากดังนั้นประสบการณ์กุเปนศู นย์อ่ะ จะพึ่งจาก
การศึกษาไทยก็ห่วยแตก การอ่านฟิคหรือการ์ตูนวายก็เลยค่อนข้างมีส่วนมากที่ให้ความรู้ตรงนี้ แต่ก็อย่างว่าคือ
มันอาจจะไม่ถูกต้อง100% (เจ, สัมภาษณ์ : 2564)

เมื่อรู้ว่ามีการใช้ตัวหนังสือในการมีเพศสัมพันธ์กันแบบในนิยายของพวกที่เล่นเป็นตัวแทนศิลปิน จึงอยาก
ลองเปิดโลกดูบ้าง แทนที่จะเล่นแค่โต้ตอบกับแฟนคลับเฉยๆ เนื่องจากในขณะนั้นยังมีความกลัวที่จะมีเพศสัมพันธ์
กับผู้ชายจริง ๆ ที่ไม่ได้หมายถึงกลัวผู้ชาย แต่หมายถึงว่า กลัวเจ็บ กลัวการจะมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งถ้าถามว่าชอบการมี
เพศสัมพัน ธ์จ ริง ๆ หรือแบบตัว หนังสือมากกว่า ก็ยังไม่ส ามารถตอบได้ เนื่องจากความสม่ำเสมอในการมี
เพศสัมพันธ์ในชีวิตจริงยังมีไม่มากพอจะให้เปรียบเทียบ แต่ส่ วนตัวของเจแล้ว เจรู้สึกว่าการมีเพศสัมพันธ์ผ่าน
ตัวหนังสือนั้นมันสามารถควบคุมได้ง่ายกว่าการมีเพศสัมพันธ์จริง ๆ เพราะเราสามารถเลือกได้ว่าอยากพิมพ์แ บบ
ไหนอยากทำแบบไหน หรือไม่ชอบแบบไหนผ่านตัวหนังสือ เราสามารถพิมพ์ออกไปเพื่อตอบสนองความต้องการได้
เต็มที่ โดยที่เราไม่ต้องเอาตัวเราจริง ๆ ไปเสี่ยง เจยกตัวอย่างว่า สมมติว่าตัวเจเองชอบเพศสัมพันธ์แบบซาดิสม์ ใน
ชีวิตจริงเจคงไม่กล้าที่จะทำให้คู่นอนเจ็บ หรือไม่กล้าที่จะเอ่ยปากพูดอะไรที่ไม่ดีในขณะที่กำลังทำกิจกรรมกัน เจจึง
มองว่าการมีเพศสัมพันธ์จริง ๆ บางอย่างมันไม่สามารถควบคุมได้ มันยากกว่าการทำผ่านตัวหนังสือที่อยากให้มัน
เป็นไปอย่างไรก็แค่พิมพ์สิ่งที่ต้องการ ซึ่งการพิมพ์ที่ว่านี้ทำให้เจได้ค้นพบว่า เจมีรสนิยมบนเตียงแบบที่ มีความสุข
เมื่อเวลาที่ตัวเองเจ็บตัวในระดับหนึ่ง ไม่ถึงกับต้องเจ็บรุนแรง ชอบการถูกกัด ทำรอย หรือโดนบีบคอ หากคู่สนทนา
พิมพ์บทที่ทำให้เจรู้สึกเจ็บตัวเล็กน้อยหรือไม่มีทางสู้ รวมถึงการใช้คำหยาบ เจจะมีความรู้สึกว่าสามารถกระตุ้น
อารมณ์จากการมีเพศสัมพันธ์ผ่านตัวหนั งสือในครั้งนั้นมากกว่า “ชอบให้ใช้คำว่าหีกับควยมากกว่าพิมพ์แบบคำ
แทนภาษาสวยๆมา อ่านแล้วทำให้รู้สึกเห็นภาพมากกว่าภาษานิยาย”
ซึ่งการทำให้เจ็บผ่านตัวหนังสือไม่สามารถทำให้ร่างกายเจ็บได้ก็จริง แต่ความรู้สึกเมื่อเวลาอ่านทีคู่สนทนา
พิมพ์มามันสามารถเร้าอารมณ์ได้ เจกล่าวว่าการกระทำดังกล่าวสามารถเปิดทางไปสู่ความอยากรู้อยากลองในชีวิต
จริงได้ เนื่องจากพอเธอได้ลองถูกกัดจริงๆในชีวิตจริงแล้วก็รู้ตัวว่าชอบเหมือนอย่างที่เข้าใจผ่านความรู้สึกใน
ตัวหนังสือและบางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้เมื่อได้ลองในชีวิตจริง อย่างไรก็ตามสำหรับเจแล้วการมีเ พศสัมพันธ์ผ่าน
ตัวหนังสือนั้นเหมือนเป็นความแฟนตาซีที่ใช้เสพเพื่อเร้าอารมณ์ทางเพศ
นอกจากนี้เจยังค้นพบว่าตัวเองชอบการแสดงบทบาทสมมติ (roleplay) ระหว่างมีเพศสัมพันธ์ เช่น “ครูนักเรียน พี-่ น้อง เมด-เจ้านาย เจ้านาย-คนสวน เพื่อน-เมียเพื่อน” ซึ่งอารมณ์ร่วมในการทำนัน้ ก็แล้วแต่คู่บทสนทนา
ที่ทำอยู่เช่นกัน ถ้าหากอีกฝ่ายนั้นใช้ภาษาที่ลื่นไหล สามารถทำให้มีอารมณ์ร่วมได้จนรู้สึกเหมือนกำลังเป็นตัวละคร
ในบทบาทนั้นจริงๆ ก็จะสามารถกระตุ้นอารมณ์ได้ มากกว่าคนที่พิมพ์เหมือนต่อบทนิยาย ซึ่งสำหรับเจแล้วคงไม่มี
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โอกาสค้นพบรสนิย มตัวเองได้ง่ ายในชีวิตจริง เนื่องจากไม่ได้เป็นคนที่จะสามารมีเพศสัมพัน ธ์ได้บ่อย การมี
เพศสัมพันธ์ผ่านตัวหนังสือจึงสามารถทำให้เจรู้ได้ว่าเมื่อถึงเวลาบนเตียงแล้วการกระทำแบบไหนที่จะสามารถทำให้
เจพึงพอใจได้
ถ้าสมมุติเค้าพิมพ์มาแนวๆ บีบเราแรงๆ หรืออะไรที่ทำให้รู้สึกไม่มีทางสู้ จะมี
อารมณ์ร่วมมากกว่าปกติทั่วไป ชอบโดนกัด ทำรอย บีบคอ หรือพวกเจ็บตัวในเลเวลแรกๆ
(เจ, สัมภาษณ์ : 2564)

แจ็กเกอร์ก็นิยามตัวเองว่าเป็นไบเซ็กชวลในชีวิตจริงเช่นเดียวกันกับการเล่นใน #img20plus แจ็กเกอร์ขึ้น
ที่ห น้าโปรโฟล์ทวิตเตอร์ของตัว เองว่า vers ซึ่งหมายถึงสามารถเป็นได้ทั้งสองเพศในโลกของ #img20plus
แจ็กเกอร์เล่าว่า

ระหว่างทำจริง ๆ กับตัวหนังสือ ก็รู้สึกชอบพอ ๆ กัน ถ้าทำจริง ๆ ก็รู้สึกถึงอีกคนจริง ๆ
แต่ทำผ่านตัวหนังสือมั นให้ความรู้สึกว่ามีอิสระในการจินตนาการมากกว่า และเวลาที่ทำการมี
เพศสัมพันธ์ผ่านตัวหนังสือนั้น แจ็กเกอร์จินตนาการว่าศิลปินทั้งสองคนที่ใช้เป็นอิมเมจนั้น กำลังมี
เพศสัมพันธ์กันอยู่ โดยมีแจ็กเกอร์เป็นบุคคลที่ 3 กำลังมองการกระทำนั้นในขณะนั้นก็ช่วยตัวเองไป
ด้วย หรือบางทีก็ช่วยตัวเองหลังพิมพ์เสร็จ แต่ยังคงจินตนาการเช่นเดิม

และเหตุผลที่เลือกที่จะทำผ่ านตัวหนังสือเพราะว่าแจ็กเกอร์เป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเอง เป็นคน self
esteem ต่ำ ก่อนหน้าที่จึงศึกษาเรื่องเพศผ่านอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นฟิค Yaoi การ์ตูนโป๊ หรือ หนังโป๊ที่ เป็น
ประเภททั้ง ชาย-หญิง ชาย-ชาย และ หญิง- หญิง การที่ได้มาลองเปิดประสบการณ์เพศสัมพันธ์ผ่านตัวอักษรนั้นทำ
ให้แจ็กเกอร์ได้พบกับรสนิยมที่หลากหลาย โดยเล่า ว่าจากที่มีประสบการณ์ลองมีเพศสัมพันธ์ผ่านตัวหนังสือกับ
หลายคนมา พบว่าตัวเองนั้นชอบกัดและชอบได้ฟังเสียงครางในขณะมีเพศสัมพันธ์ นอกจากนี้การทำร้ายร่างกาย
เล็กน้อยและคำหยาบคายยังสามารถทำให้แจ็กเกอร์พึงพอใจได้อีกด้วย เนื่องจากในชีวิตจริงยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์
กับใครเลยเนื่องจากความไม่มั่นใจของตัวเอง พอได้พิมพ์ทำและได้ sex phone หลังกิจกรรมแล้ว แจ็กเกอร์รู้สึกพึง
พอใจกับแบบนี้มากกว่า “เช่นว่าบีบคออยู่ สีหน้าสะใจ แล้วก็คำพูดแนวว่า หายใจไม่ออกล่ะสิ ชอบไม่ ใช่หรออี
ร่าน”
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นอกจากนี้จากประสบการณ์ของแจ็กเกอร์ยังพบว่ามีคนที่ค้นพบ fetish ของตัวเองจากการมีเพศสัมพันธ์
ผ่านตัวหนังสือนี้ เช่น การเลียเท้า เลียรักแร้ หรือเอาเหล็กสวนเข้าในรูฉี่ ซึ่งแจ็กเกอร์ได้เจอจากคู่สนทนาที่เคยมี
ความสัมพันธ์กัน โดยอีกฝ่ายนั้นชอบที่จะถู กกระทำแบบนี้ ในขณะเดียวกันแจ็ก เกอร์เองก็ค้นพบว่าตัวเองไม่มี
อารมณ์กับการใช้แท่งเหล็กสวนหรือสิ่งที่อีกฝ่ายต้องการให้ทำเลย มีเพียงแต่พิมพ์ไปเพื่อความต้องการของคู่
สนทนาเพีย งเท่ านั้น นอกจากนี้แจ็กเกอร์ยังพบเจอกับผู้เล่นที่ ช อบเล่นเท้ากับฉี่ ในขณะที่มีเพศสัมพันธ์ผ่ าน
ตัวหนังสือ โดยอีกฝ่ายบอกว่า แค่ได้ทำแบบตัวหนังสือก็สามารถกระตุ้นอารมณ์ได้ และมองว่าหากในนี้สามารถ
กระตุ้นอารมณ์ได้ ถ้าได้ทำจริง ๆ คงจะรู้สึกว่าชอบเช่นกัน
มโนทัศน์ในเกมที่ถูกเข้าใจร่วมกันว่าเป็น dom/top , vers/both และ sub/bottom นั้นสำคัญสำหรับผู้
เล่นทีต่ ้องการจะค้นหาผู้เล่นที่เป็นเพศตรงข้าม เนื่องจากในโลก #img20plus มีความเป็นคู่ตรงข้ามชัดเจนในเรื่อง
ของเพศสัมพันธ์โดยจะต้องมีฝ่ายรุก-รับ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเพศที่ถูกแสดงในพื้นที่นี้จึงสามารถช่วยให้ผู้เล่น
หาคู่สนทนาที่ถูกใจได้ง่าย และสามารถทำให้รู้ว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไรกับฝ่ายตรงข้ าม ซึ่งการที่จะเป็นเพศใดใน
พื้นที่โลกสมมตินั้นไม่จำเป็นจะต้องมีลักษณะตรงตามกับในชีวิตจริง กล่าวคือ ผู้เล่นที่เป็น dom/top ในชีวิตจริง
อาจจะไม่แมนหรือไม่เหมือนผู้ชายก็ได้ ผู้เล่นอาจจะเป็นเหมือนผู้หญิงทั่วไป มีการแต่งหน้าทาปากทาเล็ บ ใน
ขณะเดียวกันผู้ที่เล่นเป็น sub/both ก็ไม่จำเป็นจะต้องมีภาพลักษณะหวาน สาว แอ๊บแบ๊วในชีวิตจริงก็ได้ บ้างก็มี
ภาพลักษณะดูแมน ผมสั้นเหมือนผู้ชายก็มี จึงกล่าวได้ว่าเพศที่เข้าใจกันใน #img20plus นั้นสามารถเปิดโอกาสให้
คนที่ดูสาวสวยในชีวิตจริงสามารถเป็นผู้ชายแมนๆในพื้นที่นี้ได้ โดยไม่จำเป็นต้ องยึดติดกับภาพลักษณ์ทางเพศใน
ชีวิตจริง
เกมการสวมบทบาทสมมตินี้จึงสามารถตอบสนองความต้องการทางเพศและสามารถเปิดประสบการณ์
ใหม่ของผู้เล่นที่ไม่มีโอกาสหาประสบการณ์ทางเพศได้ในชีวิตจริงแต่อยากรู้อยากลองในเรื่องเพศด้วยการจำลอง
การมีเพศสัมพันธ์ผ่านตัวหนังสือด้วยการเล่ นบทบาทสมมติเป็นศิลปิน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและคุ้น
ชินสำหรับแฟนคลับของศิลปินอยู่แล้ว ผู้เล่นจึงไม่จำเป็นต้องไปหาพื้นที่ใหม่ในการหาประสบการณ์ทางเพศ และใน
โลกสมมตินี้ผู้เล่นสามารถทำอะไรก็ได้อย่างที่ใจต้องการ ไม่มีค่านิยมที่จำกัดในเรื่องของเพศสัมพันธ์หรือไม่มีใครใน
ชีวิตจริงคอยมาตัดสินรสนิยมทางเพศของพวกเขา นอกจากนี้ยังสามารถทดลองประสบการณ์ทางเพศที่แตกต่าง
จากชีวิตจริงโดยเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้ลองเป็นผู้ชายดูและสามารถเป็นผู้กระทำหรือผู้ถูกกระทำก็ได้ตามรสนิยมของ
ผู้เล่นและยังมีความปลอดภัยมากกว่าการนัดเจอในแง่ของความพร้อมทางสภาพจิตใจของผู้เล่นและในแง่ของความ
ปลอดภัยทางร่างกายไม่ว่าจะในเรื่องกลัวการตั้งครรภ์หรือในเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
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บทที่ 5
Sexting และการข้ามเส้นแบ่งของความสัมพันธ์ในเกมกับชีวิตจริง
การเล่นสวมบทบาทสมมติสามารถนำไปสู่จุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์แบบคู่รักได้โดยไม่จำเป็นต้องเริ่ม
จากการมีเพศสัมพันธ์ทางตัวหนังสือกันก่อนก็ได้ ผู้ศึกษาพบว่ามีการเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์กันในแบบอื่นนอกจาก
แค่การใช้เพื่อมีเพศสมันพันธ์ผ่านตัวอักษรเพียงอย่างเดียว ยังพบเห็นการแสดงสถานะมีความสัมพันธ์แบบแฟนกัน
แบบเดียวกับที่คนในโลกภายนอกปฏิบัติกัน จากนั้นอาจมีการนำร่องให้ความสัมพันธ์ในเกมนำไปสู่ชีวิตจริงด้วย
เหตุผลในการทลายเส้นแบ่งของความสัมพันธ์ ในหลายครั้ งการเล่นบทบาทสมมติ นี้นอกจากมีเพศสัมพันธ์ผ่าน
ตัวอักษรไม่ได้เพียงแค่สามารถตอบสนองความต้ องการทางเพศของผู้เล่นได้แล้วมันยังนำไปสู่การเริ่มต้นที่จะมี
ความสัมพันธ์กันในชีวิตจริงข้างนอกโลกสมมตินี้อีกด้วย มีหลายคนที่ใช้การเริ่มต้นการเป็นแฟนกันจากในพื้นที่นี้
จากนั้นค่อยนำไปสู่การเป็นแฟนกันผ่านชีวิตจริง แต่ในขณะเดียวกันก็มีบางคนเช่นกันที่เลือกที่จะใช้แค่ตัวหนังสือ
ตอบสนองความต้องการทางเพศเพียงอย่างเดียว ซึ่งในบทนี้จะแสดงให้เห็นเหตุผลของการทลายเส้นแบ่งและไม่
ทลายเส้นแบ่งในความสัมพันธ์บนโลกออนไลน์สู่ชีวิตจริงผ่านข้อมูลสั มภาษณ์และการให้คำนิยามคำว่าแฟนและ
เหตุผลส่วนตัวของแต่ละคน จากนั้นจะเป็นข้อมูลของผลสรุ ปทั้งหมดที่ผู้ศึกษาพบเจอได้ทำการศึกษามาตลอด
งานวิจัยนี้

(ภาพที่แสดงถึงการคบกันเป็นแฟน หรือการตั้ง in a relationship ใน #img20plus)
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“กับแฟนคนนี้ก็คุยกันในเชิง dirty talk ก่อน พอถูกใจก็เริ่มพัฒนาความสัมพันธ์กันจนได้เป็นแฟนตอนนี้ก็
คบกันได้ 1 ปีแล้ว” (แจ็กเกอร์, สัมภาษณ์ : 2564)
ในงานที่ศึกษาเกี่ยวกับการมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวในเกมที่ผู้เล่นสวมบทบาทสมมติเป็นตัวละครของ
Brown (2015: 123-125) ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นเกมที่พัฒนาขึ้นมาจากการเล่นบทบาทสมมติไว้ซึ่ง
Brown พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นที่พัฒนาขึ้นมาเป็นความสัมพันธ์ในชีวิตจริงนั้น ไม่กลายเป็นความสัมพันธ์
เชิงชู้สาวแต่อย่างใด พวกเขาคบกันเป็นเพื่อนมากกว่า โดย Brown ได้วิเคราะห์ไว้ว่า เป็นเพราะกรอบที่ต่างจาก
โลกในชีวิตจริงของเกมที่ผู้เล่นต้องสวมบทบาทเป็นตัวละครและคงความเป็นตัวละครไว้ในขณะเล่ นนั้นทำให้
ความสัมพันธ์เชิงชู้สาวนอกเกมนั้นไม่เกิดขึ้น และสำหรับคู่รักในชีวิตจริงที่มาเล่นเกมสวมบทบาทสมมติด้วยกัน
พวกเขาก็รู้สึกว่า ความสัมพันธ์ในชีวิตจริงของพวกเขานั้นไม่เ กี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวละครทั้งสองตัวในเกมที่
พวกเขาสวมบทบาท
ขณะเดียวกัน Boellstorff (2008: 119) ได้ศึกษาการสร้างตัวตนเสมือนและการใช้ชีวิตในโลกเสมือนของ
ตัวตนเหล่านั้นในโลกออนไลน์ และเสนอว่า การแบ่งระหว่างโลกเสมือนและโลกจริงนั้นเป็นสิ่งที่เป็นหัวใจของ
วัฒนธรรมของโลกออนไลน์ ดังนั้น ผู้ที่มีตัวตนสมมติในโลกเสมือนจึงมักจะแยกตัวตนในโลกเสมือนกั บตัวตนจริง
ของพวกเขาอย่างชัดเจน เพราะการทำเช่นนี้ได้นั้นเป็นเพราะมีเทคโนโลยีที่สร้างโอกาสให้คนมีตัวตนหลายตัวตนทั้ง
ในโลกจริงและในโลกออนไลน์ได้ ดังนั้นผู้ที่มีตัวตนสมมติส่วนมากย่อมไม่ต้องการที่จะทำลายเส้นแบ่งนั้น
ข้อค้นพบจากการพูดคุยกับผู้เล่น #img20plus ในชุมชนนี้มีผู้เล่นที่ตัดสินใจพัฒนาความสัมพันธ์ที่เกิดจาก
การมีเพศสัมพันธ์ผ่านข้อความโดยสวมบทบาทเป็นศิลปินเกาหลีด้วยการเดินข้ามผ่านเส้นแบ่งของโลกออนไลน์สู่
โลกแห่งความจริงโดยใช้ก ารพูดคุยแบบตัวตนในชีวิตจริงเมื่อออกมาเจอกันในโลกกายภาพและมีผู้เล่นบางคน
เช่นกันที่ยังคงความสัมพันธ์นั้นไว้เพียงแค่ในโลกออนไลน์อยู่ ซึ่งผู้ศึกษาต้องการทำความเข้าใจกฎเกณฑ์ เหตุผล
ความหมายของความสัมพันธ์ที่เกิดจากการเล่นสวมบทบาทสมมติใน #img20plus ว่าการเล่นกลายเป็นสิ่งที่จริงได้
อย่างไร
แฟนที่สัมผัสไม่ได้
“รักแท้ต้องทำอะไรต้องเดินห้างกัน กุ๊กกิ๊กซึ่งกันและกันไม่สนสายตาใคร” ท่อนร้องยอดฮิตติดหูจากเพลง
รักแท้..ยังไง โดยศิลปิน น้ำชา ชีรณัฐ โดยเนื้อเพลงกล่าวถึงการตั้งคำถามในการเป็นคนรักกันทในความคิดของคน
ทั่วไปควรทำอะไรกันบ้าง โดยท่อนร้องที่ยกมานั้นแสดงถึงการเป็นคนรักกันที่ต้องกุ๊กกิ๊กกัน โดยนิยามคำว่าแฟน
ของคนทั่วไป การมีแฟนหรือจะคบกับใครในความคิดแบบที่คนทั่วไปเข้าใจกันคือเป็นแฟนกันควรจะอยูใกล้ชิดกัน
สามารถจับต้องกันได้ มีความสัมพันธ์แบบกุ๊กกิกหวานแหวว แบบไหนที่เรียกว่าแฟนกันน บทความจากออนไลน์ได้
มีเนื้อหาไว้ดังนี้
49

1. คนที่โทรหาแม้เวลาทะเลาะกัน
2. คนทีร่ ับนิสัยแย่ๆของคุณได้
3. คนที่โอบกอดคุณในเวลาอ่อนแอ
4. คนที่ไม่เคยไปไหนเวลาคุณไล่เขาไป
5. คนที่อดทนเวลาที่คุณโกรธ
6. คนที่ยอมพูดขอโทษแม้จะไม่ได้ผิด
7. คนที่ปกป้องคุณจากปัญหาเสมอ
8. คนที่บอกคิดถึงในเวลาที่ห่างไกลกัน
9. คนที่ถามทุกข์สุขห่วงใยคุณ
10. คนที่เอาใจใส่คุณแม้เรื่องเล็กๆ น้อยๆ
11. คนที่บอกฝันดีตอนก่อนนอน
12. คนที่คอยดูแลเวลาไม่สบาย
13. คนที่บอกรักได้ทุกวันไม่มีเบื่อ (แฟนคืออะไร แบบไหนที่เรียกว่าแฟนกันนะ, ออนไลน์ : 25604)
คำนิยามของคำว่าแฟนของผู้เล่นใน #img20plus แต่ละคนก็มีความคิดแตกต่างกันไป ซึ่งความสัมพันธ์ใน
พื้นที่นี้มีทั้งแบบที่คบกันเป็นแฟนกันแบบเปิดเผยโดยสังเกตจากการนำชื่อบัญชีอีกคนขึ้นไว้ที่หน้าโปรไฟล์หรือปัก
หมุดไว้ และในขณะเดียวกันก็มีคนที่เปิดบัญชีทวิตเตอร์เพื่ อมาตอบสนองความต้องการทางเพศในด้านการมี
เพศสัมพันธ์ผ่านตัวอักษรโดยเฉพาะ ซึ่งคู่ความสั มพันธ์นั้นจะเป็นแฟนหรือไม่ใช่แฟนหรือเป็นคนที่ไม่เคยคุยกันมา
ก่อนก็ได้ สำหรับ แจ็กเกอร์แล้ว ส่วนใหญ่การเริ่มต้นความสัมพันธ์ในทวิตเตอร์จะเป็นการเริ่มต้นด้วยการมี
เพศสัมพันธ์ผ่านตัวหนังสือกันก่อนจากนั้นค่อยพัฒนาความสัมพันธ์กันต่อหากคู่ความสัมพันธ์มีรสนิยมที่ถูกใจและ
ตรงกัน “ปกติแล้วในทวิตเตอร์จะสี้กันก่อนแต่ถ้าในชีวิตจริงคงจะคุยกันก่อน กับแฟนคนนี้ก็สี้กันก่อน แล้วก็เหมือน
ต่างชอบกันทีหลังผ่านการสี้กันเรื่อยๆนี่แหละ” (แจ็กเกอร์, สัมภาษณ์ : 2564)
ซึ่งระหว่างการเป็นแฟนในพื้นที่ออนไลน์แจ็กเกอร์และแฟนยังคงสวมบทบาทเป็นศิ ลปินและเรียกแทนกัน
ด้วยชื่อของตัวตนที่เล่นกันอยู่ ถึงแม้จะคบกับเป็นแฟนในออนไลน์แล้วแจ็กเกอร์ยังคงจินตนาการในระหว่างการมี
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เพศสัมพันธ์กับแฟนว่าตัวเองเป็นตัวตนศิลปินที่เล่นอยู่ในขณะเดียวกันก็เห็นภาพแฟนเป็นตัวตนของศิลปินอีกคนที่
ใช้เล่นเช่นกัน ซึ่งความแตกต่างระหว่างการมีเพศสัมพันธ์กับคนที่เป็นแฟนกับไม่เป็นแฟนคือ คนที่เป็นแฟน ขณะ
พิมพ์นั้นอาจมีการบอกรักขณะทำไปด้วย แต่ในเรื่องการปฏิบัติตัวในด้านอื่นนั้น แจ็กเกอร์ทำเหมือนกันทั้งหมดไม่
ว่าจะเป็นแฟนหรือคนที่ไม่ได้เป็นแฟน

หลักๆน่าจะเป็นเรื่องบอกรักนะ เพราะก่อนมีแฟนเวลาทำกับใครก็เรียกกันว่าผัวเมียเหมือนกัน แต่ในเรื่องอื่น
คือทำกับเค้าเหมือนกันหมดเลย ทั้งทำรอย จูบ เลีย ทำบางอย่างที่ fetish เช่น กัด จูบเท้า เลียเท้า (แจ็กเกอร์, สัมภาษณ์
: 2564)

นิยามของคำว่าแฟนสำหรับแจ็กเกอร์มองว่า “คำว่าแฟนก็เหมือนคู่ปกตินั่นแหละ ดูแลกัน ปรึกษากันบ้าง
ถ้ามีเรื่องไม่สบายใจ ผลัดกันเล่าเรื่องในชีวิตประจำวันให้ฟัง มีเรื่องอย่างว่ากันบ้างไรงี้” แต่ถึงแม้จะคบกับแฟนได้ 1
ปีแล้ว การมีเพศสัมพันธ์และการใช้ชื่อเรียกของทั้งคู่ก็ยังคงเป็นตัวตนในโลกออนไลน์ เนื่องจากแจ็กเกอร์ยังไม่มี
ความพร้อมสำหรับการนำใครเข้ามามีสัมพันธ์ในชีวิตจริง ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ยังคงอยู่เพียงในแค่โลกออนไลน์
สำหรับแจ็กเกอร์แล้วการเป็นแฟนหรือการมีสัมพันธ์กันไม่จำเป็นต้องเอาออกมาในชีวิตจริงก็ได้ โดยให้เหตุผลหลัก
ว่าถ้าเอาใครออกมาในชีวิตจริงในตอนที่ยังไม่มีเวลาจะดูแลใคร คงจะไม่เป็นเรื่องดีต่อความสัมพันธ์ และเหตุผลรอง
ต่อมาคือความมั่นใจในตัวเองและความกลัวที่จะเจอใครในชีวิตจริง สำหรับแจ็กเกอร์นั้นเป็นคนที่ถนัดใช้การพิ มพ์
จีบกันมากกว่าพูด โดยให้เหตุผลว่าการพิมพ์คุยกันสามารถใช้เวลาคิดก่อนจะสื่อสารได้มากกว่าการพูดต่อหน้าและ
สามารถซึมซับสารที่เขาสื่อมาได้ดีกว่าการฟัง แม้กระทั่งในเรื่องเพศสัมพันธ์เองแจ็กเกอร์เองก็ได้เหตุผลเดียวกัน
โดยให้ความเห็นประกอบมาว่า เนื่องจากไม่เคยมีเพศสัมพันธ์จริงๆ จึงมองว่าการมีเพศสัมพั นธ์ในโลกกายภาพไม่
จำเป็นขนาดนั้น สามารถทำผ่านตัวหนังสือได้ แต่ถ้าหากเคยทำจริงๆแล้วอาจจะรู้สึกโหยหาการเจอกันมากกว่านี้ก็
ได้ แต่กระนั้นความสบายใจของแจ็กเกอร์ในตอนนี้คือการที่ไม่เอาออกมานอกเกมมันจะดีสำหรับเธอมากกว่าที่จะ
ได้เจอกันในโลกแห่งความจริง

เราทรีตเหมือนกันทั้งคู่เลยอะ ทำไมดูแย่ คือตอนมันจึ้ยกันมันควรจะแบบสุดทั้งสองฝ่ายอะไม่ได้ติดว่า คนนี้เป็น
แฟนต้องทำให้มากกว่าคนที่แค่ rt dirty นะไรงี้ แต่ความรู้สึกมันต่างกันมากแบบมากในความคิดเรานะ เพราะกับใครก็ได้
มันก็ฟีล one night stand14 งี้ถ้าเขาเร้าดีหรืออะไรดีก็มีซ้ำบ้าง แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมี แต่ว่าไม่ได้มีผลกระทบความรู้สึก
14 One night stand หมายถึง ความสัมพันธ์แบบข้ามคืนโดยที่ทั้งสองฝ่ายไม่ได้รู้จักกันมาก่อน
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เท่าไหร่เพราะแค่แบบจึ้ยๆแล้วก็ต่างคนต่างไปงี้ แต่ถ้ากับแฟนมันคงจะฟีลแบบทำเพราะอารมณ์ บวกกับความรู้สึกมั้งมัน
เหมือนเป็นการเมคเลิฟอีกรูปแบบนึงอะที่พอเราทำเสร็จแล้วเรามานั่งคุยกันว่าเออแบบนี้โอเคนะ แบบนี้ไม่ชอบนะ ให้มัน
ปรับๆเข้าหากันงี้ แต่ถ้ากับคนที่ไม่ได้เป็นไรกันก็คือจบคือจบไม่ถามไม่อะไร (บ๊วย, สัมภาษณ์ : 2564)

บ๊ว ยผู้ให้ข้อมูล อีกหนึ่งคนกล่าวถึงจุดเริ่มต้นในการมีเพศสัมพันธ์ผ่านตัว อักษรของเธอว่า การจะใช้
เพศสัมพันธ์ผ่านตัวอักษรนั้นขึ้นอยู่กับช่วงเวลา หากในเวลานั้นไม่มีพันธะ เช่น แฟน หรือ คนคุย บ๊วยก็สามารถมี
เพศสัมพันธ์ผ่านใครก็ได้ผ่านการคุยหรือผ่านการรีทวีต แต่ในความเหมือนที่แตกต่างกันของบ๊วยกับแจ็กเกอร์คือทั้ง
สองการเริ่มต้นคู่ความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ แฟนเหมือนกัน คือมีเพศสัมพันธ์กันก่อนแล้วค่อยจีบกันหลังจากเสร็จกิจและ
ปฏิบัติตัวกับอีกฝ่ายแทบไม่แตกต่างกับทำกับแฟนเลย จากคำให้สัมภาษณ์ของบ๊วยแสดงให้เห็นว่าความรู้สึก
ระหว่างคนที่เป็นแฟนกับไม่ได้เป็นในเวลามีเพศสัมพันธ์กันนั้นมีความแตกต่างกัน แต่ในด้านของการปฏิ บัติตัวบ๊วย
รู้สึกว่าการมีเพศสัมพันธ์จะต้องไปให้สุด ไม่ได้มีข้อจำกัดระหว่างคนอื่นและแฟนนอกจากคำสำคัญคือคำบอกรัก

ส่วนใหญ่จะมีสรรพนามแทนกันอยู่แล้วตั้งแต่ตอนคุยๆกันพวกแบบเธอ พี่ เรา หนู แต่ว่าชื่อ จริงเราเขาก็รู้นะ
เพราะว่าตอนคอลกันอะไรแบบนี้ชอบหลุดแทนชื่อไป แต่ถ้าเกิดว่าจะมาทวิตหากันไรเงี้ยจะใช้ชื่อในบอทเพราะเราคิดว่า
ชื่อจริงมันเป็นเรื่องไพรเวทเขาอะถ้าเขาอยากให้ใครรู้เขาคงบอกเองไม่ใช่ให้มารู้จากที่เราโควทหางี้ ส่วนเรื่องสวมบทบาท
ก็คงเป็นแค่ตอนสี้ (บ๊วย, สัมภาษณ์ : 2564)

สำหรับบ๊วยแล้วการปฏิบัติตัวกับแฟนในพื้นที่ออนไลน์ยังคงใช้ชื่อเรียกตัวตนในเกมกันอยู่ถ้าหากเป็นพื้ นที่
สาธารณะที่คนสามารถมองเห็นได้ เช่นการทวีตข้อความเกี่ยวกับแฟนผ่านบัญชีที่กำลังเล่นอยู่ ถ้าหากใช้ชื่อจริงของ
ผู้เล่นจะให้ความรู้ส ึกล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัว กันมากเกิน ไป นอกจากการทวีตข้อความหากันแล้ว ก ารมี
เพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะตัวอักษรกับแฟนสำหรับบ๊วยไม่ว่าจะในบัญชีทวิตเตอร์ที่สวมบทบาทอยู่หรือแพลตฟอร์มอื่นที่
เป็น บัญชีตัว จริง บ๊ว ยจะยังคงเรีย กชื่ อ ของตัว ตนที ่ส วมบทบาทกัน อยู ่ดี ถึ งแม้ว ่ าจะมี ก ารข้า มเส้ นแบ่ ง ของ
ความสัมพันธ์ออกมาในโลกแห่งความจริงแล้ว แต่การเรียกด้วยชื่อจริงในขณะที่มีเพศสัมพันธ์กันนั้นมันเขินเกินไป
สำหรับบ๊วย จะเรียกชื่อจริงกันก็ต่อเมื่อต้องการอ้อนหรือต้องการทำอะไรบางอย่างสำคัญเท่านั้น ในแง่ของการมี
เพศสัมพันธ์จริงๆกับแฟนในนี้บ๊วยยังไม่มีโอกาสได้ลอง มีเพียงแต่มีเพศสัมพันธ์ผ่านตัวหนังสือผ่านบัญชีตัวจริง
เท่านั้น อย่างไรก็ตามสิ่งดังกล่าวคือนิยามของคำว่าการเอาแฟนในบอทมาสู่โลกแห่งความจริงของบ๊วยแม้จะไม่ได้
เจอกันตัวจริง
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แฟนสำหรับชั้นก็คือต้องทำทุกอย่างเหมือนที่คนเป็นแฟนกันปกติเค้าทำอย่างแบบที่ควรจะทำนั่นแหละ ใส่ใจ
กัน ไม่นอกใจ ซื่อสัตย์ อะไรก็ว่าไป ถ้าในบอทก็แค่เจอกันไม่ได้แค่นั้นเองอ่ะ แต่ในชีวิตจริงก็ต้องการแบบนี้ เมื่อก่อนตอน
ยังเด็กๆคิดว่าไม่จำเป็นจะต้องเจอ แต่ตอนนี้จำเป็นมาก ชั้นไม่สามารถคบใครแค่ตัวหนังสือได้แล้วอ่ะ พอโตขึ้นความคิด
มันเปลี่ยนไปนะ ต้องการแบบแอคทิวิตี้ร่วมกันกั บคนเป็นแฟนอ่ะเข้าใจป่ะ ตอนนี้การคบผ่านตัวหนังสือเท่านั้นมันหลัก
ลอยอ่ะ มันไม่มั่นคงมันเสียเวลา เหมือนสัมผัสอะไรไม่ได้ อันนี้ความเห็นส่วนตัวนะ แต่คนที่เขาอดทนได้มันก็มี แต่มันยาก
ที่จะคบกันรอดอ่ะแบบไม่เจอกันเลยงี้(เจ, สัมภาษณ์ : 2564)

เช่นเดียวกับเจยังคงมีคำนิยามคำว่าแฟนเหมือนกับที่เจรู้สึ กว่าคนทั่วไปคิดและได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าแฟน
สำหรับเธอจำเป็นจะต้องมีความมั่นคง สามารถเจอกัน จับต้องกันได้จริง แฟนที่ว่านั้นสามารถมีจุดเริ่ม ต้นจากการ
จีบก่อนค่อยมีเพศสัมพันธ์กันผ่านตัวหนังสือก็ได้ หรือมีเพศสัมพันธ์กันผ่านตัวหนังสือแล้วค่อยจีบกันทีหลังก็ได้ เจ
บอกว่าเธอไม่ซีเรียสกับลำดับของการกระทำ โดยความแตกต่างระหว่างมีเพศสัมพันธ์กับคนเป็นแฟนและไม่เป็น
แฟนนั้น เจให้ข้อมูลว่าความรู้สึกเวลาที่ทำกั บแฟนนั้นสามารถเร้าอารมณ์ได้ง่ายกว่า ระหว่างที่ทำนั้นถึงแม้จะเป็น
แฟนกันแล้วและรู้จักตัวจริงของอีกฝ่ายแล้ว เธอยังเลือกที่ จะเรียกแทนตัวเป็นชื่อในตัวตนสมมติเช่นเดิม “ยังใช้ชื่อ
ในบอทเหมือนเดิม รู้สึกแบบจั๊กจี้อ่ะพอใช้ชื่อในชื่อมาทำถึงจะเป็นแฟนกันแล้วก็เหอะ กูไม่ค่อยเรียกชื่อจริง มันจะ
เป็นคำพวกแบบ เธอ เค้า สรรพนามคู่รักมากกว่า แต่ก็มีเรียกชื่อบ้าง” (สัมภาษณ์, 2564)
สำหรับจิง การที่จิงจะเริ่มต้นชอบใครผ่านตัวหนังสือ คนนั้นๆจะต้องเป็ นคนที่ดูใช้คำเหมือนผู้ใหญ่ หรือ ดู
เป็นผู้ใหญ่ เพราะส่วนตัวแล้วจิงชอบคนที่อายุมากกว่า ซึ่งแฟนที่ผ่านมาของจิงก็เป็นคนที่มีบุคลิกแบบนั้น จากนั้น
จะมองถึงในแง่ของทัศนคติ แนวเพลง ซึ่งสิ่งที่กล่าวมานั้นจำเป็นจะต้องศึกษาคุยกันโดยใช้เวลาในระดับหนึ่งถึงจะ
เข้าใจถึงทัศนคติของอีกฝ่าย มีบางครั้งที่ความประทับใจแรกทำให้จิงชอบในตัวของคู่สนทนา แต่เมื่อคุยกั นไปเรื่อย
ๆ ก็พบว่าไม่ใช่ ขั้นต่อไปของการมีความสัมพันธ์จริงจังสำหรับเธอคือการโทรคุย ถ้าหากว่าโทรคุยกันแล้ วสามารถ
คุยรับ-ส่งกันได้ถูกใจ แต่ถ้าหากได้โทรคุยกันแล้วผู้เล่นอีกฝ่ายเป็นคนอีกนิสัยหนึ่งจากการพิมพ์ ก็จะถูกจิงปัดตกใน
ความสัมพันธ์ไป หากผ่านเกณฑ์เหล่านี้ จึงจะสามารถพัฒนาไปเป็นแฟนได้และจะมีเพศสัมพันธ์กันได้ดังนั้น
สามารถตีความได้ว่าสำหรับจิงนั้นจะต้องจีบกันก่อนจึงจะสามารถมีเพศสัมพันธ์กันได้ หมายความว่าจิงนั้นยังไม่มีมี
เพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่ใช่แฟน โดยจิงให้คำนิยามคำว่าแฟนว่า

คนที่คอยอยู่ข้างๆกันทั้งตอนมีความสุข ตอนเครียด มีแล้วชีวิตดีขึ้น ไม่ใช่ย่ำแย่ลง ดีขึ้นคืออาจจะไม่ใช่ฐานะ แต่
แบบสุขภาพจิต ส่วนแฟนในอุดมคติของหนูคือเข้าใจหนู ไม่ต้องมาเข้าใจชีวิตของหนูหมดก็ได้ แค่อยู่ข้างๆก็พอ เพราะหนู
ขาดความรัก แค่นี้พอ (จิง, สัมภาษณ์ : 2564)
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ซึ่งเกณฑ์ของจิงที่จะพัฒนาความสัมพันธ์จากในการเล่นเกมบทบาทสมมตินี้มาสู่ชีวิตจริงนั้นจะต้องผ่าน
ข้อกำหนดที่ได้กล่าวไปข้างต้นก่อน คือ เป็นผู้ใหญ่ ทัศนคติตรงกัน แนวเพลงตรงกัน และ เมื่อโทรคุยกันสามารถ
เข้ากันได้ดี จิงจึงจะตัดสินใจคบและติดต่อกันในชีวิตจริงทันที
ความประทับใจแรกผ่านตัวหนังสือ แรงดึงดูดผ่านตัวอักษรทำให้เกิดความสัมพันธ์ในโลกออนไลน์เกิดขึ้น
จึงเกิดคำถามว่าผู้เล่นจะสามารถชอบกันผ่านตัวหนังสือได้อย่างไร
โดยปกติแล้วคนเราจะมีสเปคหรือไทป์คนที่ชอบถูกตั้ งไว้ในใจ เช่นเดียวกับผู้เล่นแต่ละคนที่มีความชอบใน
ฝ่ายตรงข้ามแตกต่างกันไป หากคู่สนทนามีรูปแบบการพิมพ์ที่สามารถแสดงออกถึงลักษณะนิสัยของผู้เล่นที่ถูกใจก็
สามารถสานต่อความสัมพันธ์กันง่ายมากขึ้น จึงเกิดคำถามต่อไปคือวิธีการพิมพ์แบบไหนที่จะทำให้ผู้เล่นรู้สึกสนใจ

ส่วนมากชอบคนที่พิมพ์กวนตีนๆ เพราะจะเล่นกันได้นาน ไม่เหนื่อยที่จะประคองบทสนทนา แอ๊บแบ๊วเกินไปก็
อ่านแล้วเหนื่อย นิ่งเกินไปก็เหนื่อย เพราะแชทมันจะหนักขวา คนกวนๆนี่แหละ คุยง่ายดี สบายใจ ไม่ต้องคิดเยอะเวลา
ตอบ ถ้าไม่ใช่ไทป์คงคุยต่อยาก แต่ก็ต้องศึกษากันไปอีกที (แจ็กเกอร์, สัมภาษณ์ : 2564)

ด้วยความที่แจ็กเกอร์เองก็เป็นคนขี้เล่นนิสัยที่น่าดึงดู ดสำหรับเธอจึงเป็นคนประเภทเดียวกัน แจ็กเกอร์
เปรียบเทียบกับชีวิตจริงที่ว่าความประทับใจแรกสามารถดึงดูดคนได้ก็จริง แต่สุดท้ายก็ต้องลองคุยศึกษากันก่อนว่า
สามารถเข้ากันได้ดีในความสัมพันธ์แค่ไหน ซึ่งแฟนของแจ็กเกอร์ที่ได้ให้ข้อมูลไปข้างต้นก็มีจุดเริ่มต้นมาจากการคุย
กวนกันไปมาจนสามารถพัฒนาความสัมพันธ์เป็นแฟนได้
ต่อมาผู้ให้ข้อมูลอีกหนึ่งคน บี เล่าว่านิสัยของผู้เล่นที่ทำให้รู้สึกสนใจได้ได้คือคนที่มีนิสัยขรึม ใช้วิธีพูดแบบ
ใช้คำพูดน้อยคำในการพิมพ์ มีภาพลักษณ์นิ่งขรึม ดูเข้าหายากในสายตาบี ซึ่งที่กล่าวมานั้นยิ่งทำให้บีอยากเข้าหา
และศึกษาต่อเพื่อที่จะให้อีกฝ่ายเปิดเผยนิสัยในแง่อื่นออกมา แต่ส่วนใหญ่แล้วคนที่ได้คบเป็นแฟนจากการเล่นบอ
ทกลับไม่ใช่นิสัยแบบที่ชอบเลยสักคนเดียว แฟนคนล่าสุดของบีมีนิสัยเป็ นคนจืดๆ อ่อนโยน ในขณะที่บีต้องการ
แบดบอยเข้ามาเติมเต็มในชีวิตรวมถึงเรื่องเพศสัมพันธ์ เช่นกัน “นิยามคำว่าแฟนสำหรับชั้นเหรอ รัก เอาใจใส่ ให้
เกียรติกันและกัน ปรับเข้าหากันได้” (บี, สัมภาษณ์ : 2564)
เช่นเดียวกัน แฟนสำหรับบีจำเป็นต้องเจอกัน สัมผัสตัวกันในโลกแห่งความเป็นจริง เนื่องจากการได้ใช้ชีวิต
อยู่กับแฟนคนล่าสุดนั้นเป็นช่วงเวลาที่ดีมากสำหรับ บี แต่บีให้ข้อยกเว้นมาว่า ถ้าเป็นแฟนกันในบอทแล้วไม่รู้สึกว่า
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ชอบมากขนาดนั้นก็คงจะไม่เอาออกมาในชีวิตจริง ซึ่งในตอนนี้บีเองก็มี friend with benefits15 ใน #img20plus
ที่มีไว้เพื่อคุย dirty talk ตอบสนองความต้องการทางเพศของตัวเองเพียงเท่านั้น ไม่ได้มีความรู้สึกอยากคบเป็น
แฟน แต่เนื่องจากผู้เล่นดังกล่าวมีสำนวนการพิมพ์และรสนิยมทางเพศที่บีชอบ คือ ออกไปทาง bdsm เล็กน้อย มี
กระชากผม บีบคอ ซึ่งทำให้รู้สึกชอบมากกว่าแฟนคนล่าสุดที่เป็นเพศสัมพันธ์แบบอ่อนโยน ละมุน ทำให้บียังคงคบ
หากับ friend with benefits คนนี้และหากมีโอกาสก็อยากที่จะนัดเจอกันเพื่อที่จะมีเพศสัมพันธ์ แต่เนื่องจากบี
เป็นคนต่างจังหวัด จึงเป็นเรื่องยากที่จะทำแบบนั้น เนื่องจากผู้เล่นส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพ การใช้เพศสัมพันธ์ผ่าน
ตัวหนังสือจึงสามารถตอบโจทย์บีได้ในตอนนี้
Boellstorf (2008: 154) ได้บอกว่าการสื่อสารด้วยข้อความนั้น บางครั้งสร้างความรู้สึกใกล้ชิด (intimacy)
ได้มากยิ่งกว่าการเห็นหน้าและได้ยินเสียงเสียอีก เพราะเป็นการประกอบสร้างตัวตนผ่านจินตนาการของผู้รับสารได้
โดยไม่ถูกจำกัดด้วยรูปลักษณ์หรือเสียง ข้อความเป็นสิ่งสำคัญในการแสดงตัวตนทางวัฒนธรรม ทางสังคม และด้าน
อื่นๆ ทีเ่ ป็นนามธรรมของผู้เล่น ซึ่งมีความสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์เสียยิ่งกว่าตัวตนทางกายภาพ
การเริ่มต้นชอบกันผ่านตัวอักษรนั้น ภาพในหัวของผู้อ่านแต่ละคนจะจินตนาการบุคลิกของคู่สนทนาผ่าน
การพูดคุยด้วยข้อความแตกต่างกันไป เมื่อผู้เล่นอีกคนมีการใช้คำและบุคลิกตามรสนิย มที่ผู้เล่นชอบ จึงสามารถดึง
ความสนใจในการสานสั มพัน ธ์ต่อได้ง่ายขึ้น รวมไปถึงการบรรยายกิริยาท่าทางในขณะที่มีเพศสัมพันธ์ผ่าน
ตัวหนังสือจึงสามารถกระตุ้นอารมณ์ผู้อ่านได้ดีมากกว่าการดูและได้ยินเสียง เนื่องจากในจินตนาการของผู้เล่นแต่
ละคนนั้นมีภาพในหัวที่เห็นเฉพาะตั วบุคคลอยู่แล้ว ถึงแม้จะอ่านประโยคการกระทำทางเพศเดียวกันในบางกรณีก็
อาจจะมีจินตนาการแตกต่างกันได้ ซึ่งเพศสัมพันธ์ผ่านตัวอักษรนั้นสามารถทำให้ผู้เล่นพึงพอใจได้ด้วยเหตุผลที่จิต
นาการของผู้รับสารนั้นไม่ถูกจำกัดเหมือนกับการเห็นภาพหรือเสียงตรงๆ ทำให้ผู้เล่นนั้นรู้สึ กว่าตัวอักษรสามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการได้ดีในเรื่องของจินตนาการ
ต่อมาสำหรับผู้เล่นแล้วนิยามของการเป็นแฟนกันนั้นมีความหมายและความคาดหวังเหมือนกันกับความ
เป็นแฟนในแนวคิดกระแสหลักคือต้องมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน สามารถจับต้องได้ไม่สามารถคบกันได้แค่เพียง
ตัวหนังสือเนื่องจากให้ความรู้สึกเหมือนไม่มีอยู่จ ริง จะมีก็เพียงแต่แจ็กเกอร์ที่มีความรู้สึกว่าเพียงแค่ตัวหนังสือก็
สามารถทำให้พึงพอใจได้โดยแจ็กเกอร์ให้เหตุผลว่านอกจากความไม่มีเวลาและไม่พร้อมจะดูแลใครในชีวิตจริงได้
แล้ว การสื่อสารผ่านตัวหนังสือยังสามารถทำให้แจ็กเกอร์เข้าใจและซึมซับสิ่งที่อีกคนต้องการจะสื่อได้มากกว่าพูด
การใช้ตัวอักษรแทนกิริยาต่างๆในชีวิตจริงจึงสามารถทดแทนความรู้สึกในความต้องการจะใกล้ชิดในชีวิตจริงได้
และเนื่องจากยังไม่เคยลองมีความสัมพันธ์กับใครในชีวิตจริง จึงทำให้แจ็กเกอร์มองว่าการเจอกันยังไม่ใช่สิ่ งจำเป็น
15

Friend with benefits หมายถึงความสัมพันธ์รูปแบบหนึ่ง ที่เพื่อนทำหน้าที่ร่วมหลับนอนกับเพื่อน ซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างการมีเพศสัมพันธ์กับ
คนแปลกหน้า (One Night Stand) กับ ความสัมพันธ์แบบโรแมนติก หรือการมีความสัมพันธ์แบบคู่รักที่คบหาดูใจกันระยะยาว (Romantic
Relationship)
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แค่ตัวหนังสือก็พอ ซึ่งเกณฑ์การก้าวเส้นแบ่งของคนอื่นๆนั้นเป็นไปในทางเดียวกันคือความสะดวกใจที่จะเจอและ
ต้องการที่จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนที่เป็นแฟน เช่น แตะต้องตั วกัน ไปเที่ยวด้วยกัน หรือมีเพศสัมพันธ์กัน
จริงๆ แต่เส้นนั้นยังมีความทับซ้อนกันอยู่เนื่ องจากบางคนก็ยังเรียกกันด้วยตัวตนที่ใช้ในโลกออนไลน์แทนที่จะใช้
ชีวิตกันโดยใช้ตัวตนในชีวิตจริง

บทสรุป
งานวิจัยชิ้นนี้ต้องการที่จะศึกษาการเล่นสวมบทบาทสมมตินี้มีกรอบการเล่นอย่ างไร สามารถเป็นพื้นที่ให้
คนเล่นสำรวจ ทดลองค้นพบประสบการณ์ทางเพศที่ต่างไปจากชีวิตจริงอย่างไร กระบวนการที่ความสัมพันธ์ในโลก
สมมติได้กลายมาเป็นความสัมพันธ์ในชีวิตจริงนั้นเป็นอย่างไร โดยใช้กรอบคิดในทฤษฎี Frame analysis ของ
Erving Goffman (1974) เพื่อทำความเข้ า ใจเกมโดยเสนอกรอบอี กชนิ ด ขึ ้น มา เรียกว่า “กรอบของผู้ เ ล่ น ”
(Player’s frame) ที่ใช้เพื่อ ศึกษาความรู้ความเข้าใจของผู้เล่นเกี่ยวกับกฎ โครงสร้าง เรื่องราว ความหมาย
เรื่องราว และบรรทัดฐานของเกม พวกเขาใช้ความรู้เกี่ยวกับเกมเหล่านี้ในการใช้เกมเพื่อความต้องการของผู้เล่น ซึ่ง
ผู้ศึกษาได้ค้นพบคำตอบจากการศึกษาทั้ง 3 บทได้แก่
คำตอบจากบทที่ 3 กรอบของผู้เล่นมีข้อปฏิบัติแบบเป็นลายลักษณ์อักษรที่เข้าใจตรงกันในชุมชนคือตาม
ทวีตของบัญชี @img20plus_ ได้กำหนดข้อบังคับไว้ว่า
- งดลงรูปเรียล
- งดลงคลิปเสียง,คลิปเสียว
- งดโควท gif เย็ก, งดแท็กพร้อมยืมเมจฟอร์เซ็กส์,แท็กอื่นๆใดๆก็แล้วแต่
- เสพตัวอักษร ไม่เน้นคำล่อแหลม, ไม่ทวีตล่อเป้า
- ไม่คำคม,ไม่อวดแฟน
และมีการใช้รูปแบบของรูปโปรโฟล์เป็นรูปสีน้ำมัน มีรูปแบบการปักข้อมูลของตำแหน่งทางเพศไว้หน้าโปร
โฟล์ และมีรูปแบบในการทวีตเพื่อหาเพื่อน นอกจากนี้ยังพบว่า ศิลปินแต่ละคนนั้นถูกเลือกใช้ในการแสดงออก
บทบาทสมมติต่างกันตามความต้องการของผู้เล่น
คำตอบจากบทต่อมา มโนทัศน์เรื่องเพศใน #img20plus มีความเหมือนและแตกต่างกับชีวิตจริงในด้าน
ของคการใช้คำ แต่ความหมายนั้นเข้าใจเพียงแค่กลุ่มผู้เล่นด้วยการใช้คำแทนเพศเป็น dom/top , vers/both และ
sub/bottom นั้นสำคัญสำหรับผู้เล่นที่ต้องการจะค้นหาผู้เล่นที่เ ป็นเพศตรงข้าม เนื่องจากในโลกสมมตินี้มีความ
เป็นคู่ตรงข้ามชัดเจนในเรื่องของเพศสัมพันธ์โดยจะต้องมีฝ่ายรุก -รับ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเพศที่ถูกแสดงใน
พื้นที่นี้จึงสามารถช่วยให้ผู้เล่นหาคู่สนทนาที่ถูกใจได้ง่าย และสามารถทำให้รู้ว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไรกับฝ่ายตรง
ข้าม ซึ่งการที่จะเป็นเพศใดในพื้นที่โลกสมมตินั้นไม่จำเป็นจะต้องมีลักษณะตรงตามกับในชีวิตจริง กล่าวคือ ผู้เล่นที่
เป็น dom/top ในชีวิตจริงอาจจะไม่แมนหรือไม่เหมือนผู้ชายก็ได้ ผู้เล่นอาจจะเป็นเหมือนผู้หญิงทั่วไป มีการ
แต่งหน้าทาปากทาเล็บ ในขณะเดียวกัน ผู้ที่เล่นเป็ น sub/both ก็ไม่จำเป็นจะต้องมีภ าพลักษณะหวาน สาว
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แอ๊บแบ๊วในชีวิตจริงก็ได้ บ้างก็มีภาพลักษณะดูแมน ผมสั้นเหมือนผู้ชายก็มี จึงกล่าวได้ว่าเพศที่เข้าใจกันใน
#img20plus นั้นสามารถเปิดโอกาสให้คนที่ดูสาวสวยในชีวิตจริงสามารถเป็นผู้ชายแมนๆในพื้นที่นี้ได้ โดยไม่
จำเป็นต้องยึดติดกับภาพลักษณ์ทางเพศในชีวิตจริงผ่านตัวอักษร นอกจากนี้ตัวอักษรดังกล่าวยังสามารถปลุกเร้า
อารมณ์ทางเพศได้ด้วยการพิมพ์ข้อความแทนการกระทำทางเพศในแบบที่ผู้เล่นชอบ
และสามารถเปิดประสบการณ์ทางเพศให้ผู้เล่นด้วยการทดลองเป็นผู้ชาย มีเพศสัมพันธ์แบบผู้ชาย และ
ลองมีเพศสัมพันธ์ในรสนิยมอื่นๆดู เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ได้ค้นพบรสนิยมทางเพศของตัวเองโดยไม่ต้องลดความ
เสี่ยงในความปลอดภัยทางร่างกาย จิตใจ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
คำตอบจากบทสุดท้าย ตัวอักษรนั้นสามารถทำให้ผู้เล่นมีจินตนาการได้มากกว่าการดูหรือฟัง เนื่องจากว่า
การดูหรือฟังนั้นถูกจำกัดให้ผู้รับสารมองเห็นหรือได้ยินแค่สิ่งนั้น แต่ตัวอักษรถึงแม้ถูกพิมพ์ออกมาแต่ผู้รับสารนั้น
สามารถจินตนาการต่อเองได้โดยไม่ถูกจำกัดความคิด ตัวอักษรจึงเป็นตัวแปรสำคัญในการค้นพบข้อมูลของผู้เล่นว่า
แต่ละคนนั้นสามารถพึงพอใจกับการมีเพศสัมพันธ์ผ่านตัวอักษรนี้ ได้อย่างไร ซึ่งคำตอบคือการใช้ตัวอักษรนั้น
สามารถตอบสนองการมีเพศสัมพันธ์ในด้านของจินตนาการทางเพศโดยความคิดของผู้เล่นสามารถเปิดกว้างได้
มากกว่าการจำกัดในการมองเห็นหรือได้ ยินในชีวิตจริงซึ่งอาจทำให้พึงพอใจได้มากกว่าอย่างที่เจ ผู้ให้สัมภาษณ์ได้
บอกไว้ว่าบางทีเพศสัมพันธ์ในชีวิตจริงนั้นไม่สามารถควบคุมการกระทำบางอย่างได้ จินตนาการในความคิดของผู้
เล่นผ่านการมีเพศสัมพันธ์ผ่านตัวอักษรจึงสามารถควบคุมความคิดในหัวของผู้เล่นได้มากกว่า
นอกจากนี้ผู้ศึกษายังค้นพบว่าเส้นแบ่งของความเป็นออนไลน์และออฟไลน์นั้นมีความไม่ชัดเจนอยู่ จากการ
ใช้ตัวจริงเข้าไปเป็นผู้เล่นออนไลน์ และจากการเอาตัวตนออนไลน์มาใช้เรียกในชีวิตจริง ซึ่งการจะทลายเส้นแบ่ง
ด้วยการนำคู่ความสัมพันธ์หรือแฟนออกมาในชีวิตจริงนั้นเกิดจากความเข้าใจในเรื่องความสัมพันธ์ของผู้เล่น โดยคำ
นิยามที่ผู้เล่นแต่ละคนได้ให้ไว้ในเรื่องของการเป็ นแฟนที่เหมือนกันกับการเป็นแฟนในกระแสหลัก มีเพียงแต่แจ็ก
เกอร์เท่านั้นที่แตกต่าง แต่ถึงกระนั้นเส้นแบ่งที่ว่ายังมีความทับซ้อนกันเนื่องจากผู้เล่นบางคนยังนำตัวตนในโลก
ออนไลน์ออกมาเรีย กแทนกัน ในโลกกายภาพด้วย กระบวนการการนำความสัมพันธ์ในออนไลน์ออกมาสู่โ ลก
กายภาพจึงขึ้นอยู่กับความสบายใจของผู้เล่นและความต้องการที่จะจับต้องใกล้ชิดตัวตนจริงของผู้เล่นอีกคน
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