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กิตติกรรมประกาศ
หาก ชีวิต คือ การเดินทาง และ ขอบฟา คือ จุดหมาย คนแรกที่ฉันอยากกลาวขอบคุณ
คือ “แม” ผูหญิงที่เปนแบบอยาง และทุกๆอยางในชีวิตของฉัน ความรัก กําลังใจ และความเสียสละอัน
ยิ่งใหญของแม ทําใหฉันสามารถออกเดินทางเพื่อตามหาขอบฟาไดอยางปลอดภัยและมั่นใจเสมอมา
ขอขอบคุณ รศ.ถิรนันท อนวัชศิริวงศ ประธานหลักสูตรสื่อสารการแสดง สําหรับ โอกาส
ดีๆ ความรูทั้งในและนอกตํารา คําปรึกษา และความเมตตา ที่ครูไดหยิบยื่นให ตั้งแตวันแรกๆ จนถึงนาที
นี้ และที่จะลืมไมไดเลยคือ คณาจารยภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดงทุกทาน ที่ไดทุมเทแรงกาย
แรงใจใหศิษยคนนี้มาโดยตลอด สิ่งสําคัญที่สุด คือวิทยานิพนธนี้คงสําเร็จไมได หากไมไดรับคําปรึกษา
ความเมตตา การสละเวลาทุมเท ชวยเหลือ และเอาใจใสอยางดีที่สุด จาก อ.ดร.จิรยุทธ สินธุพันธุ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และคําแนะนํา ขัดเกลาที่มีคา จาก อ.ดร.โสภาวรรณ บุญนิมิตร ประธาน
กรรมการสอบวิทยานิพนธ รวมถึง อ.ดร.ปริดา มโนมัยพิบลู ย กรรมการสอบผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
มหาวิทยาลัย ที่ทําใหวิทยานิพนธเลมแรกในชีวิตสําเร็จ และเปนจริงขึ้นมาได
ขอขอบคุณ เหลากัลยาณมิตรชายรักชายทุกทาน ทั้งที่ผานมาผานไป และยังคงเปน
สวนหนึ่งในชีวิตของฉันทุกๆวันนี้ พวกคุณคือแรงบันดาลใจ และแหลงขอมูลจากสนามชีวิตจริงที่ดีที่สุด
อันเปนจุดเริ่มตนของวิทยานิพนธเลมนี้ และที่จะลืมไมไดเลยก็คือ รศ.ดร.เสรี วงษมณฑา, คุณวรรณศักดิ์
สิริหลา, คุณดําเกิง ฐิตะปยะศักดิ์ และคุณสายฟา ตันธนา ผูกํากับละครกรณีศึกษาทั้ง 4 เรื่อง ที่ไดสละ
เวลาอันมีคา หยิบยื่นน้ําใจไมตรี ชวยเหลือ ใหคําแนะนํา ทั้งในเรื่องของบทละคร ภาพประกอบการแสดง
และขอมูลอื่นๆ และที่ขาดไมได คือ ขอขอบคุณ นักคิด นักเขียน นักวิจัย เจาของขอมูลอางอิงทุกๆทาน
การเดินทางคงหมดความหมายหากไรซึ่งเพื่อนรวมทางที่ดี ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆและ
นองๆ ในครอบครัวสื่อสารการแสดงทุกๆคน ที่คอยเติมเต็ม ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งยังสรางสีสันให
ชีวิตการเรียนปริญญาโทเสมอมา ขอบคุณกันตพชญ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเรื่องเพลง และคําปรึกษา
ตางๆ ขอบคุณอาภาวี พีพ่ งษไพรัช และกัญญพิชญ ที่เปนทั้งเพื่อนและพี่สาวที่แสนดีมาโดยตลอด
ขอบคุณสุเมษย นลินรัตน วรภาคย พิมพนารา รุงตะวัน ณัฐณิชาและ ที่คอยดูแล ชวยเหลือ และเติม
กําลังใจใหกัน ขอบคุณนันทศิริสําหรับเทคนิคการจัดรูปเลมและการสงขาวคราวดีๆ และที่ขาดไมไดคือ
ทุกๆคนในครอบครัวบุญภิบาล ครอบครัวกาญจนพันธุ เครือญาติ และกัลยาณมิตรทั้งหลาย ที่ใหการ
สนับสนุน กําลังใจ ความรัก และรอคอยความสําเร็จดวยใจจดจอเสมอมา
ขออุทิศผลิตผลจากสวนหนึ่งของการเดินทางให “พอเฒา” ผูลวงลับ และองคสมเด็จ
พอพิฆเณศวร เทพผูสถิตยอยูในหัวใจของลูกตราบจนจุดหมายปลายทางสุดทายแหงชีวิต
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ความหลากหลายทางเพศวิถี เป็นประเด็นสําคัญที่สังคมมีคําถามและข๎อถกเถียง
กันไปตํางๆนานา แล๎วแตํวําใครจะใช๎เหตุผลไหนมาอธิบาย ไมํวําจะเป็นมุ มมองของ คนข๎ามเพศ
(Transgender) หญิงรักหญิงหรือเลสเบี้ยน (Lesbians), ชายรักชายหรือเกย๑ (Gays), รักสองเพศ
หรือไบเซ็กชวล (Bisexuals), หรือแม๎แตํชายหญิงรักตํางเพศ (Heterosexual) ก็ตามที ซึ่งวาทกรรม
เหลํานั้นก็ได๎สื่อสารสะท๎อนออกมาในงานสื่อสารการแสดงประเภทตํางๆ อยํางหลากหลาย
สําหรับบริบทของสังคมไทยในอดีตที่ผํานมานั้น วาทกรรมวําด๎วยเรื่องความ
หลากหลายทางเพศวิถีที่ปรากฏในงานสื่อสารการแสดง โดยเฉพาะอยํางยิ่งประเด็น “ชายรักชาย”
ยังมิได๎ออกสูํสายตาสาธารณชนมากนัก เมื่อเทียบกับวาทกรรมความสัมพันธ๑ของชายหญิงรักตําง
เพศทั่วไป แตํในปี พ .ศ.2519 เป็นต๎นมา สื่อจินตคดีที่สื่อสารความหลากหลายทางเพศวิถีแบบ
“ชายรักชาย” ผํานงานสื่อสารการแสดงนั้นมีมากขึ้น เริ่มจากสื่อภาพยนตร๑ ที่ได๎มีการนําเสนอ
เรื่องราวของเกย๑เป็นครั้งแรก ในชื่อเรื่อง "เกมส๑" ซึ่งเป็นการเสนอภาพของผู๎หญิงที่ต๎องเสียใจเมือ่ มี
ความสัมพันธ๑กับผู๎ชายที่เป็นเกย๑ อันเป็นวาทกรรมหนึ่งที่สังคมไทยในขณะนั้นมองเกย๑ในเชิงลบ
ตํอมาในปี พ.ศ.2528 และปี พ.ศ.2529 ผู๎กํากับ พิศาล อัครเศรณี ก็ได๎นําเรื่องราว
ของสาวประเภทสอง คณะโชว๑คาบาเรํต๑แหํงเมืองพัทยามาสร๎างเป็นภาพยนตร๑ ในชื่อเรื่อง "เพลง
สุดท๎าย" ภาคที่ 1 และภาคที่ 2 ตามลําดับ จวบจนปัจจุบัน โดยเฉพาะในปี พ .ศ.2550 เป็นต๎นมา
ถือได๎วําวงการภาพยนตร๑ไทย ได๎กลําวถึงประเด็นรักรํวมเพศอยํางโจํงแจ๎งมากขึ้น ซึ่งเห็นได๎จาก
ภาพยนตร๑แนวดรามําวําด๎วยความสัมพันธ๑รักระหวํางชายกับชาย ที่มีฉากรักระหวํางตัวเอกหลาย
ฉากที่ดุเดือดอยํางเรื่อง “เพื่อน กูรักมึงวํะ ” ของพจน๑ อานนท๑ ผู๎กํากับที่เคยผํานการกํากับ
ภาพยนตร๑แนวตลก ที่ตัวละครหลักมักเป็น “กระเทย” มาแล๎วหลายเรื่อง นอกจากนี้ยังมี ภาพยนตร๑
เรื่อง “Me Myself ขอให๎รักจงเจริญ” ของผู๎กํากับ พงษ๑พัฒน๑ วชิรบรรจง ที่เลําเรื่องของชายหนุํมรัก
รํวมเพศที่ต๎องสูญเสียความทรงจํากํอนได๎พบรักกับหญิงสาวที่ดูแลเขาหลังจากประสบอุบัติเหตุ
และตํอมาเขาก็จําได๎วําตัวเองเคยเป็นใคร ตามติดมาด๎วยภาพยนตร๑ เรื่อง “รักแหํงสยาม” ฝีมือของ
ผู๎กํากับ ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล ที่ได๎นําเสนอความรักและการค๎นหาตัวตนของเ ด็กหนุํมกับเด็กหนุํม
ทั้งยังสะท๎อนภาพความสัมพันธ๑ของครอบครัว ชีวิต มุมมองความรัก ศาสนา และความเหงาของ
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วัยรุํนไทยในปัจจุบัน จนสามารถกวาดรางวัลใหญํๆของเวทีภาพยนตร๑ทั้งไทยและตํางประเทศในปี
ที่ผํานมา (พ.ศ. 2551) ได๎อยํางงดงาม
นอกจากสื่อภาพยนตร๑แล๎ว สื่อโทรทัศน๑ก็เป็นสื่อกระแสหลักอีกสื่อหนึ่ง ที่ทําหน๎าที่
สะท๎อนวาทกรรมของความเป็นชายรักชายในคุณลักษณะตํางๆ ได๎อยํางชัดเจน ไมํแพ๎สื่อมวลชน
แขนงอื่นๆ เนื่องจากสื่อโทรทัศน๑เป็นสื่อที่เข๎าถึงประชาชนจํานวนมาก และสามารถสื่อสารให๎เห็น
ทั้งรูปรําง หน๎าตา น้ําเสียง บุคลิก ลักษณะ กริยาอาการ รวมทั้งเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวละครชาย
รักชาย ซึ่งก็มักเป็นเรื่องราวที่เป็นจริงใกล๎เคียงกับวิถีชีวิตของกลุํมชายรักชายในสังคมปัจจุบัน
นั่นเอง
สําหรับละครโทรทัศน๑ที่ได๎นําเสนอเรื่องราวของชายรักชาย และเป็นที่นิยมของ
ประชาชนในชํวงที่ผํานมานั้น ได๎แกํเ รื่อง ปัญญาชนก๎นครัว , รักเลํห๑เพทุบาย, ชายไมํจริงหญิงไมํ
แท๎, สะพานดาว, ซอยปรารถนา 2500, น้ําตาลไหม๎, รักไร๎อันดับ, ไม๎แปลกป่า, กามเทพเลํนกล,
ทํานชายกํามะลอ, เมืองมายา และรักแปดพันเก๎า เป็นต๎น โดยภาพรวมแล๎วการนําเสนอของละคร
โทรทัศน๑ในชํวงแรกๆนั้น ตัวละครชายรักช ายมักเป็นตัวประกอบที่ชํวยสร๎างสีสันให๎กับเรื่อง แตํ
พัฒนาการในชํวงหลัง เริ่มขยับบทบาทมาเป็นตัวละครสําคัญที่มีผลตํอการดําเนินเรื่อง และแสดง
ในบทนําที่มีความโดดเดํนมากขึ้น นอกจากนี้บุคลิกลักษณะของชายรักชายยังมีมิติ และมุมมอง
ของการนําเสนอที่หลากหลายมากขึ้นอีกด๎วย
นอกจาก สื่อภาพยนตร๑ และสื่อโทรทัศน๑ ที่ได๎กลําวมาแล๎วข๎างต๎นนั้น ผู๎วิจัยยัง
พบวํา งานสื่อสารการแสดงประเภทละครเวทีรํวมสมัยของไทย ก็ได๎มีการนําเสนอวาทกรรมการ
สื่อสารความหลากหลายทางเพศวิถีแบบชายรักชายด๎วยเชํนกัน โดยเมื่อประมาณปี พ .ศ.2528
ละครเวที เรื่อง "ฉันผู๎ชายนะยะ" กํากับการแสดงโดย ดร .เสรี วงษ๑มนฑา ซึ่งจัดแสดงที่มณเฑียร
ทองเธียเตอร๑ ก็ได๎รับการตอบรับจากผู๎ชมเป็นอยํางดี ทําให๎สามารถเปิดรอบการแสดงได๎มากที่สุด
แหํงยุค ซึ่งเป็นที่นําสนใจวํา ตํอมาได๎มีการดัดแปลงจากสื่อละครเวทีมาเป็นสื่อภาพยนตร๑ชื่อเรื่อง
เดียวกันในปี พ.ศ.2531 อีกเชํนกัน
นับจากนั้นเป็นต๎นมา ก็มีงานละครเวทีรํวมสมัยของไทยที่นําเสนอวาทกรรมความ
หลาก หลายทางเพศวิถีออกมาเป็นระยะ โดยเฉพาะความสัมพันธ๑แบบ “ชายรักชาย” ซึ่งในชํวงปี
พ.ศ.2540 เป็นต๎นมาจนถึงปัจจุบัน ได๎มีการนําเสนองานในลักษณะดังกลําวออกมามากขึ้น โดยมี
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ศิลปินนักสื่อสารการแสดงที่ให๎ความสนใจกับประเด็น “ชายรักชาย” อาทิ วรรณศักดิ์ สิริหล๎า ที่ได๎
ฝากฝีมือการกํากับและแสดงนําไว๎ในเรื่อง “This is my life, I love you” และ ดําเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์
จากผลงานการกํากับเรื่อง“แกํนเซี้ยวเปรี้ยวซํา พวกเรากล๎าหาญ ” ในปี พ .ศ.2545 ทั้งนี้ลําสุด ผู๎
กํากับสายฟ้า ตันธนา ก็ได๎สร๎างงานละครเวทีรํวมสมัย ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชายรักชายขึ้นในปี พ .ศ.
2551 ชื่อเรื่อง “ที่รักของกัน” โดยละครเวทีรํวมสมัยของไทยทั้ง 4 เรื่องที่ได๎กลําวถึงนั้น ล๎วนแตํ
ได๎รับการตอบรับและสนับสนุนจากกลุํมผู๎ชมเป็นอยํางดีทงั้ สิ้น ซึ่งเสนํห๑และความนําสนใจของ
ละครเวทีในประการหนึ่งก็คือ ความเป็นสื่อทางเลือกที่แตกตํางกับสื่อกระแสหลักอยํางสื่อโทรทัศน๑
และสื่อภาพยนตร๑ที่ได๎กลําวถึงในข๎างต๎น ทั้งในรูปแบบวิธีการนําเสนอ การตีความ มุมมอง วิธีคิด
บางอยําง และความสดใหมํ ที่เป็นแบบฉบับเฉพาะตัวของสื่อละครเวทีนั่นเอง
ด๎วยเหตุนี้จึงเป็นมูลเหตุให๎ผู๎วิจยั เกิดความสนใจและต๎องการศึกษาวําผู๎สร๎างสรรค๑
งานละครเวทีไทยรํวมสมัย ได๎มีการถํายทอดวาทกรรมความหลากหลายทางเพศวิถี โดยเฉพาะ
ความสัมพันธ๑แบบ “ชายรักชาย” ผํานทางตัวละคร และสะท๎อนให๎เห็นถึงบริบททางสังคมใ นยุค
สมัยนั้นๆอยํางไรบ๎าง เพราะแนํนอนวําวาทกรรมที่ปรากฏผํานงานสื่อสารการแสดงก็เปรียบเสมือน
รํางเงาของชีวิตมนุษย๑ และบทบันทึกแหํงยุคสมัยที่เรามิอาจละเลยได๎ ผู๎วิจัยจึงหวังวําสิ่งที่ได๎ศึกษา
ตํอไปนี้ อาจเป็นสํวนหนึ่งในการเปิดมิติ มุมมอง และเสียงสะท๎อนบางอยํางจา กสังคมแหํงความ
หลากหลายทางเพศวิถี ที่มีความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ซึ่งได๎มีการถํายทอดผํานงานสื่อสาร
การแสดงประเภทละครเวทีไทยรํวมสมัยนั่นเอง
ทั้งนี้ก็เพื่อเรียนรู๎ ทําความเข๎าใจ ยอมรับ และใช๎ข๎อมูลดังกลําว มาเป็นแนวทางใน
การศึกษาและสร๎างสรรค๑งานสื่อสารการแสดง จากประเด็นความหลากหลายทางเพศวิถี ในฐานะ
ของงานศิลปะที่เอื้อประโยชน๑ตํอการดําเนินชีวิตรํวมกันในสังคมไทย สังคมที่ความหลากหลายทาง
เพศวิถีนับวันมีแตํจะเพิ่มมากขึ้นจากนี้และตํอไป

ปัญหานาวิจัย
1.วาทกรรมของตัวละครชายรักชายในละครเวทีไทยรํวมสมัยถูกนําเสนอออกมา
อยํางไร
2.วาทกรรมของตัวละครชายรักชายมีความเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของ
สังคมไทยหรือไมํ อยํางไร
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.เพื่อศึกษาการสื่อสารวาทกรรมตัวละครชายรักชายในละครเวทีไทยรํวมสมัย
2.เพื่อวิเคราะห๑วาทกรรมตัวละครชายรักชายที่ปรากฏผํานละครเวทีไทยรํวมสมัย
ภายใต๎บริบทแหํงการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย

ขอบเขตของการวิจัย

ศึกษาการสื่อสารและวิเคราะห๑วาทกรรม “ชายรักชาย” ที่ปรากฏในงานละครเวที
ไทยรํวมสมัยภายใต๎บริบทแหํงการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย จํานวน 4 เรื่อง ได๎แกํ
1.เรื่อง “ฉันผู๎ชายนะยะ” กํากับการแสดงโดย ดร.เสรี วงษ๑มณฑา ในปี พ.ศ. 2528
ดัดแปลงบทมาจากเรื่อง “The Boy in the Band” เนื่องจากเป็นละครเวทีไทยรํวมสมัยเรื่องแรกที่
ถํายทอดภาพความหลากหลายทางเพศวิถีแบบ “ชายรักชาย” อยํางหลากหลายและชัดเจน จน
ได๎รับการตอบรับจากผู๎ชม เป็นอยํางดี
2.เรื่อง “This is my life, I love you” กํากับการแสดงโดย วรรณศักดิ์ สิริหล๎า เป็น
ละครเวทีไทยรํวมสมัยทีส่ ร๎างสรรค๑บทขึ้นมาใหมํ เกิดขึ้นในปี พ .ศ.2542 โดยนําเสนอเรื่องราวของ
ชายรักชายอาชีพนางโชว๑ ที่เน๎นกลําวถึงประเด็นความรัก มิตรภาพของเพื่อน ความใฝ่ฝันและการ
เลือกทางเดินของชีวิต
3.เรื่อง “แกํนเซี้ยวเปรี้ยวซํา พวกเรากล๎าหาญ”กํากับการแสดงโดย ดําเกิง ฐิตะปิ
ยะศักดิ์ ละครเวทีไทยรํวมสมัยที่เกิดขึ้นในปี พ .ศ.2545 ดัดแปลงบทมาจาก Love! Valour!
Compassion! กลําวถึงประเด็นการมองชีวิต และความรักของกลุํมชายรักชายกับปัญหาโรคเอดส๑
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4.เรื่อง “ที่รักของกัน” กํากับการแสดงโดยสายฟ้า ตันธนา เป็นละครเวทีรํวมสมัย
กรณีศึกษาเรื่องลําสุดที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2551โดยดัดแปลงมาจากเค๎าโครงเรื่อง My Best friend's
wedding แตํเปลี่ยนขั้วเพศของตัวละครให๎เป็นความรักของผู๎ชายกับผู๎ชายแทน

คาจากัดความที่ใช้ในการวิจัย
1.วาทกรรม (Discourse) หมายถึง กระบวนการในการสร๎าง ผลิตเอกลักษณ๑ การ
ให๎ความหมาย ความรู๎ อํานาจ มายาคติ และการสร๎างพื้นที่ในสังคม ที่ถํายทอดผํานตัวละคร “ชาย
รักชาย” ในงานละครเวทีไทยรํวมสมัย
2.เพศวิถี (Sexuality) หมายถึง รสนิยมและพฤติกรรมทางเพศเฉพาะบุคคลที่มีตํอ
เพศสภาพเดียวกันหรือเพศสภาพที่ตํางไป
3.เพศสภาพ (Gender) หมายถึง ลักษณะบุคลิกภาพภายนอกตั้งแตํกําเนิดที่บํง
บอกวําเป็นเพศสรีระ (Sex) ชาย (Male) หรือหญิง (Female)
4.ความหลากหลายทางเพศวิถี หมายถึง ความแตกตํางในด๎านความพึงพอใจ
เกี่ยวกับรสนิยมทางเพศเฉพาะบุคคล ที่มีตํอเพศสภาพเดียวกันหรือเพศสภาพที่ตาํ งไป
5.ความเลื่อนไหลทางเพศวิถี หมายถึง ความเปลี่ยนแปลงด๎านบทบาททางเพศวิถี
ของบุคคลทั้งกับเพศสภาพเดียวกันและเพศสภาพอื่น โดยจะขึ้นอยูํกับประสบการณ๑ทางเพศวิถีที่
เปลี่ยนไป จากปัจจัยทั้งภายใน-ภายนอก สิ่งแวดล๎อม และโอกาสเฉพาะของบุคคลนั้นๆ
6.รักรํวมเพศ หมายถึง บุ คคลที่มีรสนิยมทางเพศและความพึงพอใจในบุคคลเพศ
สภาพเดียวกัน อาทิ เกย๑ และเลสเบี้ยน เป็นต๎น
7.เกย๑ (Gays) หมายถึง บุคคลเพศสภาพชายที่มีรสนิยมทางเพศและความพึง
พอใจในบุคคลเพศสภาพเดียวกัน หรือที่เรียกวํา “ชายรักชาย”
8.เลสเบี้ยน (Lesbians) หมายถึง บุคคลเพศสภาพหญิงที่ มีรสนิยมทางเพศและ
ความพึงพอใจในบุคคลเพศสภาพเดียวกัน หรือที่เรียกวํา “หญิงรักหญิง”
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9.คนข๎ามเพศ (Transgender) หมายถึง บุคคลที่ผํานการแปลงเพศสภาพ
(transsexual) จากหญิงเป็นชายหรือจากชายเป็นหญิง โดยมีความต๎องการทางด๎านจิตใจที่จะ
แปลงเพศเป็นเบื้องต๎น
10.ไบเซ็กชวล (Bisexual) หมายถึง บุคคลที่มีความพึงพอใจและรสนิยมทางเพศ
กับทั้งเพศสภาพชายและเพศสภาพหญิง หรือที่เรียกวํา “รักสองเพศ”

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.ทําให๎ทราบการสื่อสารวาทกรรมตัวละครชายรักชายในละครเวทีไทยรํวมสมัย
2.ทําให๎สามารถวิเคราะห๑วาทกรรมตัวละครชายรักชายทีป่ รากฏผํานละครเวที
ไทยรํวมสมัยภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทยได๎
3.ทําให๎สามารถใช๎ข๎อมูลที่ได๎จากการศึกษาครั้งนี้มาเป็นฐานและแนวทางใน
การศึกษาวาทกรรมความหลากหลายทางเพศวิถีที่ปรากฏในงานสื่อสารการแสดงอื่นๆตํอไป
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเรื่อง “การสื่อสารความหลากหลายทางเพศวิถ:ี วาทกรรมชายรักชายใน
ละครเวทีไทยรํวมสมัย” มีแนวคิด ทฤษฎี ข๎อเขียน และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง สามารถแบํงเป็น 3
ประเด็นหลัก ได๎ดังนี้
1.แนวคิดเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศวิถี โดยสามารถใช๎แนวคิดนีม้ า
วิเคราะห๑ลักษณะของตัวละคร “ชายรักชาย” ทั้งที่เป็นบุคลิกภายนอกและแรงขับจากภายในอัน
เป็นสิ่งประกอบสร๎างสําคัญที่กํอให๎เกิดเป็นอัตลักษณ๑ของตัวละคร “ชายรักชาย” นั่นเอง
2.แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารเชิงสุนทรียะ สื่อจินตคดี และสื่อสารการ
แสดง โดยสามารถใช๎เป็นแนวคิดในการวิเคราะห๑องค๑ประกอบและลักษณะของความเป็นละคร
ด๎วยฐานความเชื่อที่วํา “พลังการสื่อสารของศิลปะประเภทละครเวทีนั้น สามารถกระตุ๎นและสั่งสม
จิตสํานึกตํอสังคมได๎”
3.ทฤษฎีวาทกรรมวิเคราะห์กับความหลากหลายทางเพศวิถี ใช๎เป็นแนวคิด
ในการวิเคราะห๑กระบวนการในการสร๎าง ผลิตเอกลักษณ๑ การให๎ความหมาย ความรู๎ อํานาจ มายา
คติ และการสร๎างพื้นที่ในสังคม ที่ถํายทอดผํานตัวละคร “ชายรักชาย” ของละครเวทีไทยรํวมสมัย
กรณีศึกษาทั้ง 4 เรื่อง
1. แนวคิดเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศวิถี
1.1แนวคิดเชิงประวัติศาสตร๑เกี่ยวกับมายาคติและวาทกรรมวําด๎วยเรื่องเพศวิถีใน
สังคมไทย
เมื่อศึกษาแนวคิดเชิงประวัติศาสตร๑เกี่ยวกับมายาคติ และวาทกรรมวําด๎วยเรื่อง
เพศวิถีในสังคมไทย พบวํา โดยภาพรวมแล๎วพื้นฐานของสังคมไทย มิได๎มีการกีดกัน แบํงแยก หรือ
ยัดเยียดความเป็นอื่นให๎กับกลุํมบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศวิถีตํางจากชายหญิงทั่วไป
อยํางชัดเจน จนกระทั่งสังคมไทยได๎รับอิทธิพลจากตะวันตก จึงเริ่มมีการรํางกฏหมาย บทลงโทษ
และข๎อจารีตตํางๆที่คุมเข๎มขึ้นจากเดิม แตํในแงํของการปฏิบัติก็ยังไมํพบความรุนแรงอยํางสุดโตํง
เหมือนในสังคมตะวันตกแตํอยํางใด โดยผู๎วิจัยได๎ทําการค๎นคว๎ารายละเอียด เพื่ อมาสนับสนุนและ
อธิบายคํากลําวข๎างต๎นให๎ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังตํอไปนี้
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โรสซาลินด๑ มอรริส (2546 อ๎างถึงใน วิลาสินี พิพิธกุล ,ผู๎แปล, 2547:98 -121) ได๎
กลําวถึง การศึกษาเอกสารทางประวัติศาสตร๑ที่นําสนใจนั่นคือ “คัมภีร๑ปฐมมูลมูล”ี ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับการกําเนิดจักรวาลและชุมชนล๎านนา ที่อ๎างวําเป็นไปตามคําตรัสของพระพุทธเจ๎า โดย
กลําวถึงเพศสรีระของมนุษย๑สามคนแรกในโลกสามลักษณะคือ ผู๎หญิง ผู๎ชาย และคนสองเพศ
(กะเทย) ซึ่งคนสองเพศมิได๎ถูกมองวําเป็นอัตลักษณ๑ที่เป็นรอง หากแตํมีสถานะเชํนเดียวกับ
ลักษณะของชายหญิง แม๎วําเพศสรีระทั้ งสามนี้จะเกิดขึ้นจากบริบทของคูํตรงข๎าม แตํเพศทั้งสามนี้
ก็เป็นศูนย๑กลางและพื้นฐานตํอการถือกําเนิดของมนุษยชาติ
แท๎จริงแล๎วมนุษยชาติมีความสัมพันธ๑กับไตรตรรกะของคัมภีร๑ปฐมมูลมูลี แนํนอน
วําการตีความเรื่องเพศสามลักษณะยังเป็นปัญหาอยูํ เนื่องจากคัมภีร๑ไมํได๎ให๎รา ยละเอียดเกี่ยวกับ
เพศที่หลากหลาย คนสองเพศปรากฏตัวในคัมภีร๑อยํางผลุบๆโผลํๆ เดี๋ยวจับคูํกับผู๎ชาย เดี๋ยวจับคูํ
กับผู๎หญิง และเป็นพํอหรือแมํของบุตรที่เกิดแกํตนด๎วย ในบางขณะเขาหรือเธอจะอิจฉาความรัก
ระหวํางชายหญิง บางคราวพวกเขาหรือเธอก็จะเป็นทุกข๑กับการถูกละเลย กร ะนั้นสถานะของคน
สองเพศที่นําเจ็บปวดและนําสงสารก็เป็นเสมือนภาวะการดํารงอยูํของพวกเขาหรือเธอ เนื้อหาใน
คัมภีร๑ก็มิได๎ชี้แนะวํา เขาหรือเธอควรจะเป็นอยํางอื่น อีกทั้งยังไมํมีการใช๎ภาษาของพุทธศาสนา
สร๎างวาทกรรมที่เคลือบแคลงความซื่อสัตย๑ของพวกเขาหรือเธอ ซึ่งคัมภีร๑ดั งกลําวมีขอบเขตที่ไกล
ไปกวําตรรกะของขั้วตรงข๎าม และมีองค๑ประกอบที่นําจะก๎าวหน๎าได๎อยํางสุดโตํง ซึ่งแย๎งกับแนวคิด
แบบทวินิยม (สองเพศชาย-หญิง) แบบตะวันตก ที่ได๎เข๎ามามีอิทธิพลกับแนวความคิดของคนไทย
ตั้งแตํสมัยที่ไทยเริม่ มีการติดตํอกับตะวันตกในภายหลัง
ดังนั้น เมื่ อระบบเพศวิถีแสดงให๎เห็นข๎อจํากัดที่วํา เพศสรีระไมํสามารถบํงชี้อัต
ลักษณ๑ทางเพศได๎อยํางสมบูรณ๑ ก็จําเป็นจะต๎องใช๎เสื้อผ๎าและการแสดงทําทาง มาเป็นเครื่อง
แสดงออกของอัตลักษณ๑นั้น สําหรับบุคคลที่ไมํแสดงออก และดํารงตนอยูํในเพศสภาพของความ
เป็นหญิง-ชายจากภายนอกนั้น ความสั มพันธ๑สํวนหนึ่งดํารงอยูํได๎ก็ด๎วยการเก็บกดหรือปิดกั้นสิ่งที่
เป็นมุมมืดที่ซํอนอยูํภายในจิตใจนั่นเอง
ธเนศ วงศ๑ยานนาวา (2551:187-188) ได๎กลําวถึงการตํอสู๎เพื่อให๎ได๎รับการ
ยอมรับในวิถีทางเพศที่แตกตํางในปัจจุบันวําเป็นไปเพื่อตอบโต๎การครอบงําของวิธีคิดที่ยึด
หลักการมีแคํเพียงสองเพศดั้งเดิม ซึ่งจะยังผลให๎ความต๎องการของเพศที่นอกเหนือไปจากหญิง
หรือชายนั้นออกมาแสดงสถานะที่แตกตํางเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
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นอกจากนี้ กิตติศักดิ์ ปรกติ (มปป: 4-7) ได๎เขียนบทความเรื่อง “ตํานานรักรํวม
เพศ” ในประเด็นของการเป็นเกย๑ ไว๎อยํางนําสนใจวํา “การเป็นเกย๑หรือเป็นคนรักรํวมเพศใน
วัฒนธรรมตะวันออก ที่มิได๎อยูํภายใต๎อิทธิพลของคริสตศาสนานั้น ผู๎เขียนสันนิษฐานวําคงจะไมํ
ถือเป็นข๎อห๎ามที่มีโทษรุนแรงฐานกาลีบ๎านกาลีเมืองเหมือนของคริสต๑ นําเสียดายที่ผู๎เขียนไมํมี
โอกาสได๎ตรวจสอบเรื่องนี้ในคัมภีร๑กามสูตรของอินเดีย แตํเทําที่เคยได๎ยินได๎ฟังมาดูเหมือนเขาจะ
ถือวําการรํวมเพศทางเวจมรรค หรือกับคนเพศเดียวกันนี้เป็นกามสุขอยํางหนึ่ง ทางฝ่ายพุทธ
ศาสนานั้นในพระวินัยปิฎก พระพุทธองค๑ทรงมีพระบัญญัติวํา การเสพเมถุนทางทวารนั้นเป็นเหตุ
แหํงอาบัติปาราชิก แกํภิกษุผู๎กระทํา แล ะในกฎหมายตราสามดวง พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกฯ ทรงมีพระราชโองการให๎กําหนดกฎหมายวําด๎วยการให๎ราษฎรรักษาศีล คือ
ศีลห๎าในฐานะเป็นนิจศีล กับศีลแปดในฐานะเป็นอุโบสถศีล” ( กิตติศักดิ์ ปรกติ : มปป,4-7)
อยํางไรก็ตาม ไมํมีการกําหนดโทษสําหรับการละเมิ ดศีล ตามพระราชกําหนด
ฉบับนี้ไว๎เป็นการเฉพาะ มีแตํเพียงระบุไว๎เป็นการทั่วไปวํา “ถ๎าแลผู๎ใดมิได๎กระทําตามพระราช
กําหนดนี้ จะเอาผู๎นั้นเป็นโทษตามโทษานุโทษ” (กิตติศักดิ์ ปรกติ: มปป, 4-7)
ในประวัติศาสตร๑ไทยยังไมํพบบันทึกที่กลําวถึงการประพฤติเป็นคนรักรํวมเพศ
ระหวํางชายกับชายอยํางโจํงแจ๎ง จะมีก็แตํการกลําวถึงความประพฤติของเจ๎านายบางพระองค๑ที่
ทรงไมํยอมอยูํรํวมกับหมํอมห๎าม กลับนิยมบรรทมอยูํกับพวกละครที่ทรงเลี้ยงไว๎ ดังเชํนกรมหลวง
รักษรณเรศรในพระราชพงศาวดาร รัชกาลที่ 3 ซึ่งตํอมาถูกสําเร็จโทษเพราะเหตุคิดกบฏ ซึง่ มี
การกลําวท๎าวความวําการคบกับพวกละครเชํนนั้นเป็นการชักพาให๎เสียคน วินิจฉัยคดีไมํเป็น
ธรรม และเป็นเหตุหนึ่งที่ทําให๎พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล๎าฯ ไมํไว๎วางพระราชหฤทัย เมื่อสืบทราบ
ตํอมาวําคิดกบฏจึงทรงลงพระราชอาชญาสําเร็จโทษเสีย (อ๎างถึงใน กิตติศักดิ์ ปรกติ, มปป: 7)
ครั้นถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 5 ทรง
มีพระบรมราชโองการให๎ประกาศใช๎พระราชกําหนดลักษณะขํมขืนลํวงประเวณี ร .ศ. 118 (พ.ศ.
2441) กําหนดโทษผู๎ขํมขืน กระทําชําเราหญิงอันมิใชํภริยาตน และผู๎กระทําชําเราผิดธรรมดาโลกย๑
(อ๎างถึงใน กิตติศักดิ์ ปรกติ, มปป: 7)
นอกจากนี้ กิตติศักดิ์ ปรกติ (มปป : 7) ยังได๎กลําววําพระราชกําหนดฉบับนี้ได๎
นําเอาหลักความรับผิดฐาน Sodomy (การรํวมเพศทางทวารหนัก) ของฝรั่งมาบัญญัติเป็น
กฎหมายวําด๎วยการทําชําเราผิดธรรมดาเป็นครั้งแรก ในครั้งนั้นผู๎กระทําชํา เราผิดธรรมดาโลกย๑
ต๎องถูกลงโทษจําคุกตั้งแตํสิบปีลงมา ตํอมาเมื่อมีการประกาศใช๎ประมวลกฎหมายอาญา ร.ศ.
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127 ความผิดฐานนี้ได๎รับการลดหยํอนให๎มีโทษต่ําลงคือ เหลือโทษจําคุกตั้งแตํสามเดือนถึง
สามปีเทํานั้น ตามกฎหมายลักษณะอาญา ร .ศ.127 นี้ ความผิดฐานการทําชํา เราผิดธรรมดา
ถูกเรียกเสียใหมํวําความผิดฐานทําชําเราผิดธรรมดามนุษย๑ ดังจะเห็นได๎จากข๎อความในมาตรา
242 แหํงกฎหมายลักษณะอาญาซึ่งบัญญัติวํา“มาตรา 242 ผู๎ใดทําชําเราผิดธรรมดามนุษย๑
ด๎วยชายก็ดี หญิงก็ดี หรือทําชําเราด๎วยสัตว๑เดรัจฉานก็ดี ทํานวํามันมีความ ผิด ต๎องระวาง
โทษจําคุกตั้งแตํสามเดือนขึ้นไปจนถึงสามปี และให๎ปรับตั้งแตํห๎าสิบบาทขึ้นไปจนถึงห๎าร๎อยบาท
ด๎วยอีกโสดหนึ่ง” (อ๎างถึงใน กิตติศักดิ์ ปรกติ, มปป: 7)
โดยที่ความผิดฐานนี้เป็นของใหมํสําหรับวัฒนธรรมไทย นักกฎหมายในสมัยนั้น
บางทํานจึงพยายามอธิบายถึงมูลแหํงความผิดฐานนี้วําเหตุที่ผู๎กระทําต๎องรับผิดก็เพราะการ
กระทํา ดังกลําวเป็นการถํวงความเจริญของบ๎านเมือง หรือทําให๎เสียเชื้อพืชพันธุ๑ไปโดยไร๎
ประโยชน๑ ซึ่งก็คงจะไมํเป็นที่เข๎าใจ หรือยอมรับกันได๎อยํางเต็มใจมากนัก ดังนั้นตํอมาภายหลัง
เมื่อมีการตรวจชําระประมวลกฎหมายลักษณะอาญาและจัดทําประมวลกฎหมายอาญาฉบับใหมํ
ซึ่งได๎ประกาศ ใช๎ในปี พ .ศ. 2499 คณะกรรมการรํางประมวลกฎหมายจึงมีมติให๎ยกเลิก
ความผิดฐานนี้เสีย เพราะเห็นวํามักไมํเกิดเป็นคดีขึ้นประการหนึ่ง กับเห็นวําจะเป็นการเสื่อม
เสียเกียรติยศของประเทศชาติอีกประการหนึ่ง (อ๎างถึงใน กิตติศักดิ์ ปรกติ, มปป: 7)
หลังจากปี พ .ศ. 2499 เป็นต๎นมา การประพฤติตนเป็นคนรักรํวมเพศใน
ประเทศไทยจึงไมํต๎องรับผิดทางอาญาฐานกระทําชําเราผิดธรรมดามนุษย๑อีกตํอไป ข๎อพิจารณาที่
สําคัญที่สุด เกี่ยวกับการพิจารณาในทางนิตินโยบาย เกี่ยวกับการกระทํา เป็นเกย๑หรือเป็นคนรัก
รํวมเพศ วําควรจะเป็นความผิดทางอาญาหรือไมํนั้น อยูํที่ปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานของศีลธรรม
อันดีของประชาชนในสังคมนั้นวําเป็นอยํางไร และยอมรับการกระทําเชํนนั้นได๎หรือไมํ โดยเหตุที่
คํานิยมในเรื่องนี้มีแตกตํางกัน ดังนั้นในขณะที่บางชาติถือวํ าการทํา Sodomy ต๎องมีโทษถึง
ตาย ไทยเราลงโทษไมํเกินสิบปี และเมื่อประเทศไทยยกเลิกความผิดฐานนี้เสียเมื่อปี พ .ศ.
2499 หรือ ค.ศ.1956 นั้น ฝรั่งอังกฤษเพิ่งจะยกเอาเรื่องนี้ขึ้นมากลําวขานกันอยํางเอาจริงเอา
จังในปีตํอมาเทํานั้น (อ๎างถึงใน กิตติศักดิ์ ปรกติ, มปป: 7)
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาด๎านประวัติศาสตร๑ เรื่อง วาทกรรมเกี่ยวกับ “เกย๑” ใน
สังคมไทย พ.ศ.2508 - พ.ศ.2542 โดย เทอดศักดิ์ รํมจําปา (2545) ซึ่งพบวํา ในสมัยจารีตถึงสมัย
สร๎างชาติแม๎วาทกรรมกระแสหลักของสังคมจะมีอคติตํอพฤติกรรมรักรํวมเพศในลักษณะที่ “เป็น
ความแปลกแยก” มิใชํ “หญิง” หรือ “ชาย” แตํก็ไมํปรากฏความคิดวําพฤติกรรมรักรํวมเพศเป็น
อันตรายตํอสังคมและไมํมีบทลงโทษอยํางรุนแรงดังเชํนในสังคมตะวันตก หลังสงครามโลกครั้งที่
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สอง บริบททางด๎านเศรษฐกิจและสังคมได๎เปลี่ยนไป กลําวคือ การรับวัฒนธรรมอเมริกัน ทําให๎มี
การรับรู๎ทางการแพทย๑แบบตะวันตกที่มองวํา พฤติกรรมรักรํวมเพศเป็นเป็นโรคจิตที่สามารถ
บําบัดรักษาให๎หายได๎ โดยในชํวงปลายทศวรรษ2500 มีการหยิบยืมเอาคําวํา “เกย๑” มาใช๎เรียกคน
กลุํมนี้ ปลายทศวรรษ 2510 คนกลุํมนี้ได๎พยายามอาศัย “พื้นที”่ ในหนังสือพิมพ๑ เพื่อสร๎างวาท
กรรมให๎สงั คมยอมรับ อยํางไรก็ตามวาทกรรมกระแสหลักก็หยิบประเด็นเรื่องอาชญากรรมกับเกย๑
วําเป็นปัญหาสังคม ในปลายทศวรรษ 2520 คนกลุํมนี้ได๎พยายามสร๎างวาทกรรมของตนขึ้นอีกครั้ง
หนึ่ง เมื่อมีนิตยสารที่ให๎ “พื้นที”่ มากขึ้น โดยเฉพาะนิตยสารที่ทําเพื่อเกย๑โดยเฉพาะ ที่พยายาม
ชี้ให๎เห็นวํา พฤติกรรมรักรํวมเพศเป็นสิ่งปกติ และเกย๑สามารถทําประโยชน๑ให๎แกํสังคมได๎
เชํนเดียวกับหญิงและชาย แตํวาทกรรมกระแสหลักก็หยิบยกเรื่องโรคเอดส๑ ซึ่งเป็นปัญหาอยูํใน
ขณะนั้น วํามีสาเหตุสําคัญจากเกย๑ สําหรับทศวรรษ
2530 วาทกรรมกระแสหลักผํอนคลาย
ประเด็นเรื่องเกย๑เป็นโรคจิตลดลง จิตแพทย๑บางคนเริ่มยอมรับวําพฤติกรรมรักรํวมเพศไมํใชํโรคจิต
และไมํต๎องบําบัดรักษา และไมํใชํพาหะสําคัญของโรคเอดส๑ แตํอยํางไรก็ตามยังชูประเด็นเรื่องเกย๑
เป็นภัยตํอสังคม ในขณะที่เกย๑เริ่มมีที่สาธารณะชั่วครั้งชั่วคราว เห็นได๎จากงานบางกอกเกย๑เฟส
ติวัล กระนั้นก็ตามวาทกรรมกระแสหลักก็ยังไมํยอมรับเกย๑โดยสมบูรณ๑
1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการประกอบสร๎างทางอัตลักษณ๑และความเลื่อนไหลทางเพศวิถี
สําหรับการประกอบสร๎างทางอัตลักษณ๑และความเลื่อนไหลทางเพศวิถี ก็เป็น
ประเด็นที่มีความนําสนใจ ทั้งยังสะท๎อนให๎เห็นภาพชีวิต ลักษณะนิสัย ค วามแตกตํางของตัวละคร
ชายรักชายได๎ชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นข๎อมูลที่ได๎อธิบายถึงการเริ่มต๎นค๎นพบตัวตน ทําความ
เข๎าใจตนเอง และการเลือกดําเนินชีวิตในลักษณะของความเป็นเพศวิถีที่หลากหลาย แบบชายรัก
ชายอีกขั้นหนึ่ง โดยผู๎วิจัยได๎ทําการศึกษาข๎อมูลเพิ่มเติมเพื่อมาสนับสนุนดังนี้
สตีเฟน โอ เมอเรํ (Stephen O.Murray:2000, 90) ได๎กลําวไว๎ในบทความเรื่อง
การแสดงออกทางตัวตนและภาพลักษณ๑ในประสบการณ๑ทางเพศของชายรักชายในประเทศไทย
ไว๎วํา"เป็นไปได๎ยากที่จะทราบความคิดเห็นที่แท๎จริงของผู๎ชายไทยในนิตยสาร เพราะวําภาพลักษณ๑
ที่แสดงออกมานั้นอิงกับบริบทของสังคมเกย๑ตะวันตกคํอนข๎างมาก ซึ่งภาพลักษณ๑ของเกย๑ทั่วโลก
นั้นมีความเลื่อนไหล เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ยากที่จะจํากัดความวํา เกย๑เป็นคนสองเพศหรือคนที่
แปลงเพศ"
นอกจากนี้ ศรีเรือน แก๎วกังวาล (2547: 27) ได๎ยกทฤษฎีทางจิตวิทยาของคาล จุง
มากลําวอยํางนําสนใจวํา “จุงเชื่อวํามนุษย๑ทุกคนมีลักษณะความเป็นหญิงและชายอยูํในตัว ทั้ง
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ทางกายภาพ อารมณ๑ และจิตใจ จุงเรียกลักษณะความเป็นชายวํา Anima และเรียกลักษณะความ
เป็นหญิงเรียกวํา Animus “นั่นเอง
ประเด็นดังกลําว มีงานวิจัยของ ปิยรัตน๑ มาร๑แต็ง (2546) ที่ได๎ศึกษาเกี่ยวกับ แนว
ทางการให๎การศึกษาเพื่อความเข๎าใจในวิถีชีวิตของคนรักเพศเดียวกัน โดยทําการศึกษาวิจัยเชิง
ชาติพันธุ๑วรรณา ใช๎การสังเกตแบบมีสํวนรํวมและแบบไมํมีสํวนรํวมในกลุํมคนรักเพศเดียวกัน ซึ่ง
ผลการวิจัยพบวํา คนรักเพศเดียวกันมักมีความหํางเหินกับครอบครัวในชํวงวัยเด็ก และเริ่ มรู๎สึก
ตระหนักชอบคนเพศเดียวกันตั้งแตํยังเด็ก เมื่อเข๎สูํวัยรุํนจึงเริ่มสงสัยในรสนิยมทางเพศของตนเอง
จากนั้นจึงพยายามหาความรู๎จากแหลํงตํางๆ แล๎วจึงคํอยๆยอมรับและปรับตัวเข๎าสูํอัตลักษณ๑ทาง
เพศของตนในที่สุด ซึ่งการเรียนรู๎ของคนรักเพศเดียวกันเป็นการเรียนรู๎ด๎วยตนเองจากประสบการณ๑
ตรง ซึ่งกลุํมเพื่อนมีบทบาทมากในกรณีนี้
นอกจากนี้ยังมีข๎อมูลสนับสนุนเพิ่มเติมจาก สุไลพร ชลวิไล (มปป: 31-39) ที่ได๎
นําเสนอบทความเกี่ยวกับ ตัวตนทางเพศกับข๎อถกเถียงเรื่อง “ความลื่นไหล” ไว๎อยํางนําสนใจวํา
ตัวตนทางเพศของคนไมํได๎มีเพียงแคํชายและหญิง ที่สังคมยอมรับและให๎คุณคําเทํานั้น หากยังมี
ตัวตนทางเพศแบบอื่นๆ ที่อยูํนอกกรอบการให๎คุณคําของสังคมอยํางมากมายนับไมํถ๎วน โดย
ตัวตนทางเพศ ในที่นี้อาจหมายถึงตัวตนทางเพศสภาวะ (gender identity) ได๎แกํการแสดงออก
ด๎านกริยาทําทาง การแตํงตัว เป็นต๎น
สําหรับบางคนตัวตนทางเพศยังเป็นสิ่งที่เลื่อนไหลไปมาไมํหยุดอยูํนิ่งกับที่ ขึ้นอยูํ
กับการให๎ความหมาย ประสบการณ๑ บริบททางสังคม ผู๎คนที่แวดล๎อม รวมทั้ชํวงเวลา โอกาส และ
สถานการณ๑ตํางๆด๎วย ประเด็นดังกลําวข๎างต๎น มีงานวิชาการ 2 ชิ้น ที่สุไลพรได๎นํามากลําวถึง
ได๎แกํ งานของ พรเทพ แพรขาว ได๎นําข๎อมูลงานเอกสารจากวิทยานิพนธ๑ 6 เลํม ที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาเอกลักษณ๑ และวิถีชีวิตของชายรักเพศเดียวกัน ระหวํางปี 2532 – 2547 มาศึกษา โดยพร
เทพ มองวํา ชายรักเพศเดียวกัน มีอยูํด๎วยกัน 2 ประเภท คือ “เกย๑”และ”สาวประเภทสอง” (ซึ่ง
รวมทั้งคนแปลงเพศและคนแตํงตัวข๎ามเพศไว๎ในกลุํมเดียวกันนี้ด๎วย) ความแตกตํางของชายรักเพศ
เดียวกัน 2 กลุํมนี้ คือการปกปิด และเปิดเผยอัตลักษณ๑แหํงตัวตนที่แสดงออกมาภายนอก โดย
กลุํมที่แสดงอัตลักษณ๑เปิดเผยก็คือ “สาวประเภทสอง” สํวนกลุํมที่ปกปิดก็คือ “เกย๑” ตัวแปรสําคัญ
ที่สํงผลตํอการเปิดเผยหรือปกปิดก็คือสิ่งแวดล๎อม โดยกระบวนการพัฒนาอัตลักษณ๑ของความเป็น
ชายรักเพศเดียวกันแตกตํางอยํางสิ้นเชิงกับอัตลักษณ๑ของชายรักตํางเพศ โดยชายรักเพศเดียวกัน
เมื่อมีการพัฒนาอัตลักษณ๑ของตนเองมาถึงขั้นที่ยืนยันตัวตนในความเป็นชายรักเพศเดียวกัน จะไมํ
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มีการพัฒนาอัตลักษณ๑ไปเป็นอยํางอื่นอีกแล๎ว นอกจากอาจจะมีตัวตน และบทบาททางเพศที่
กลับไปกลับมาระหวํางความเป็นเกย๑คิงกับ “ไบเซ็กชวล” หรือ “สาวประเภทสอง”
ดังจะเห็นได๎วํา งานของพรเทพ ได๎ให๎ภาพด๎านกว๎างของตัวตนทางเพศชายรักเพศ
เดียวกัน โดยไมํแยกแยะให๎เห็นความแตกตํางอยํางชัดเจนระหวําง “ตัวตนในด๎านเพศสภาวะ”
(กิริยา ทําทาง การแสดงออกในความเป็นชายหรือหญิง ) และ “ตัวตนในด๎านเพศวิถ”ี (รสนิยมทาง
เพศ การมีเพศสัมพันธ๑กับคนที่มีเพศสรีระเดียวกัน) ของเกย๑กับสาวประเภทสอง ในขณะที่งานของ
จตุพร บุญ- หลงเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพที่อ๎างอิงประสบการณ๑ชวี ิตตัวตนทางเพศของตนเอง
และคนรอบข๎างซึ่งเป็นชายรักเพศเดียวกัน โดยให๎ความสําคัญกับบริบทพื้นที่เซาวนําของเกย๑แหํง
หนึ่ง วําเป็นสถานที่สําคัญในการประกอบสร๎างความเป็นตัวตนของเกย๑ ที่มีความหลากหลาย ซึ่ง
ได๎ฉายภาพของประสบการณ๑ และความเปลี่ยนแปลงในตัวตนทางเพศของเกย๑ค นหนึ่ง ซึ่งได๎รับ
อิทธิพลอยํางมากจากการรับรู๎ การแสดง ออก และการดําเนินวิถีชีวิตทางเพศใน “พื้นที่เฉพาะ” ที่
เรียกวํา “เซาวนาเกย๑”
จตุพร บุญ-หลง (2548) ได๎กลําวถึงงานวิจัยเรื่อง ชีวิตติดเบอร๑ : ตัวตนเพศวิถีของ
เกย๑ “ควิง” ในเซาวนา M วํา มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาค๎ นคว๎าบทบาทของเซาวนา ในการประกอบ
สร๎างตัวตนของเกย๑ รวมทั้งเผยให๎เห็นความหลากหลายในกลุํมเกย๑ และวิเคราะห๑ตัวตนของผู๎วิจัย
ในฐานะเกย๑ ผํานการศึกษาประสบการณ๑ชีวิตของกลุํมเกย๑ในเซาวนา โดยการศึกษาวิจัยดังกลําว
ใช๎วิธีวิทยาการวิจัยแบบสตรีนิยม โดยอาศัยการสัมภาษณ๑เชิ งลึก และนําเสนอข๎อมูลตามแนวทาง
อัตชาติพันธุ๑วรรณา (auto ethnography) อันให๎ความสําคัญตํอการย๎อนทบทวนตัวตนของผู๎ศึกษา
เพื่อนําไปสูํการทําความเข๎าใจที่เพิ่มขึ้นของผู๎ถูกศึกษา รวมทั้งการนําไปสูํการสร๎างองค๑ความรู๎
รํวมกัน โดยผลการวิจัยแสดงให๎เห็นวํา “เซาวนา M” เป็นพื้นที่พิธีกรรมสําหรับเกย๑ ที่เอื้อให๎เกย๑
สร๎างอัตลักษณ๑ผํานการมีสํวนรํวมทํากิจกรรมในพื้นที่ การเรียนรู๎รหัสทางสังคม และปลูกจิตสํานึก
ทางชุมชนรํวมกัน อยํางไรก็ตาม วิถีปฏิบัติของเกย๑ในเซานา M ยํอมแตกตํางและหลากหลาย ตาม
สถานะชนชั้นทางสังคมและเศรษฐกิจ กลุํมเกย๑ในเ ซานา M จึงไมํมีความกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว
ทวํามีความขัดแย๎งและความหลากหลาย
การศึกษาของจตุพร ไมํเพียงเปิดเผยตัวตนทางเพศในความเป็นเกย๑ “ควิง” ของ
ตนเองเทํานั้น หากยังนําเอาเรื่องราวประสบการณ๑ชีวิตของตนเองมาวิเคราะห๑ในฐานะของ
แหลํงข๎อมูลหลักในการศึกษาอีกด๎วย สําห
รับจตุพรแล๎ว ตัวตนทางเพศเป็นสิ่งที่เกิดจาก
ประสบการณ๑การเรียนรู๎ โดยสามารถปรับเปลี่ยนบทบาท ของความเป็นตัวตนไปได๎เรื่อยๆ ตาม
ประสบการณ๑ชีวิต และประสบการณ๑ทางเพศ ที่สัมพันธ๑กับบริบทของพื้นที่ และเวลาของคนแตํละ
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คน แม๎วําจตุพรจะมองวํา ณ เวลาปัจจุบัน เขาเองได๎เลือ กที่จะมีอัตลักษณ๑ทางเพศ หรือมีตัวตน
ทางเพศในแบบ “เกย๑ควิง” แล๎วก็ตาม แตํเขาก็ไมํได๎ยืนยันเสียทีเดียววําอัตลักษณ๑ทางเพศของ
ตนเองนั้น จะเปลี่ยน แปลงไปไมํได๎ตลอดกาล หรือมองวําอัตลักษณ๑ทางเพศของคนรักเพศเดียวกัน
จะเลื่อนไหลไปมาอยูํภายใต๎ความเป็นคนรักเพศเดียวกันเทํานั้น
นอกจากงานวิจัยที่กลําวถึงชายรักชาย ที่นิยามความหมายเฉพาะไปถึง “เกย๑”
แล๎วนั้น ยังมีงานวิจัย ที่ได๎กลําวถึงกะเทย หรือสาวประเภทสองในสังคมไทย ซึ่งมีความแตกตํ าง
หลากหลายทั้งในเรื่องของเพศสภาพและเพศวิถี โดยเปรมปรีดา ปราโมช ณ อยุธยา (2546) ได๎
ศึกษาประวัติและการดําเนินชีวิตของกะเทย รวมทั้งตัวตนทางเพศที่ตํางไปจากหญิงชาย สิ่งที่
ค๎นพบ และข๎อยืนยันที่ใช๎เป็นมุมมองในการทําความเข๎าใจลีลาชีวิตเรื่องเพศ ก็คือ เพศ มี
ความหมายเป็นสถานะหนึ่งๆ ซึ่งแตํละสถานะยํอมมีความเป็นตัวตนที่แตกตํางกันไป จะยกให๎
ตัวตนหนึ่งใดเป็นหลักยึด และคาดหวังให๎ตัวตนแบบใหมํๆ ที่แสดงออกตํอคนรอบข๎าง มีบทบาท
สอดคล๎องหรือรับเอาตัวตนที่คนในสังคมคุ๎นชินอยูํกํอนแล๎วเป็นตัวแบบคงไมํเหมาะสม ทั้งนี้ได๎
เสนอนิยามความเป็นตัวตนทางเพศ โดยใสํใจกับลีลาเรื่องเพศที่ไมํจําเพาะพื้นที่บนเตียง แตํรวมถึง
สํานึกในความเป็นตัวตนของบุคคล ความพึงพอใจที่จะนําไปสูํการเลือกคูํสัมพันธ๑ รวมทั้งการ
แสดงตัวตนทางเพศบนเงื่อนไขทางสังคมด๎วย ดังนี้
กะเทยแปลงเพศ คือ ผู๎ที่เคยถูกใสํความหมายให๎เป็นเพศชาย เนื่องจากตัดสิน
จากอวัยวะเพศ แตํเมื่อบุคคลกระทําตามความสํานึกที่อยากเป็นเพศหญิง ความพยายามในการ
ปรับเปลี่ยนอวัยวะเพศแบบชาย ให๎กลายเป็นอวัยวะเพศแบบหญิงจึงเกิดขึ้น ทั้งนี้กะเทยแปลงเพศ
ไมํได๎หมายความวําอยากเป็นผู๎หญิงไปเสียทุกคน ต๎องยอมรับวําการแปลงเพศเป็นยุทธศาสตร๑
อยํางหนึ่งในการเข๎าถึงความสวยเหมือนเพศหญิง ดังนั้น กะเทยอาจแปลงเพศเพื่อใช๎เป็นกลยุทธ๑
อื่นๆได๎อีก
กะเทยสาวยังไมํแปลงเพศ คือ ผู๎ที่เคยถูกใสํความหมายให๎เป็นเพศชาย เนื่องจาก
ตัดสินจากอวัยวะเพศ แตํสํานึกที่อยากเป็นเพศหญิงหรืออยากสวยเหมือนเพศหญิง จึงใช๎ความ
พยายามในการปรับแตํงรํางกายให๎เหมือน หรือคล๎ายเพศหญิง เพียงยังไมํถึงวาระที่จะแปลงเพศ
ด๎วยเงื่อนไขนานาประการ
กะเทยสาวไมํแปลงเพศ คือ ผู๎ที่เคยถูกใสํความหมายให๎เป็นเพศชาย เนื่องจาก
ตัดสินจากอวัยวะเพศ แตํสํานึกที่อยากเหมือนเพศหญิง แตํไมํได๎อยากเป็นเพศหญิง จึงปฏิเสธการ
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ผําตัดแปลงเพศ ใช๎เพียงความพยายามปรับแตํงรํางกายให๎คล๎ายหรือเหมือนเพศหญิงเพื่อดึงดูด
เพศชายด๎วยกัน โดยมากยังมีความพึงพอใจใช๎อวัยวะแบบเพศชายเพื่อบรรลุลีลาชีวิตเรื่องเพศได๎
สาวเสียบ คือ ผู๎ที่เคยถูกใสํความหมายให๎เป็นเพศชาย เนื่องจากตัดสินจาก
อวัยวะเพศ แตํสํานึกยังมองตัวเองเป็นเพศชาย หรือไมํใชํทั้งเพศชายและเพศหญิง เพียงปรับแตํง
รํางกายให๎เหมือนหรือคล๎ายเพศหญิง เพื่อดึงดูดเพศชายด๎วยกัน โดยมากยังมีความพึงพอใจจะใช๎
อวัยวะเพศแบบชายเพื่อบรรลุลีลาชีวิตเรื่องเพศได๎
กะเทยชาย คือ ผู๎ที่เคยถูกใสํความหมายให๎เป็นเพศชาย เนื่องจากตัดสินจาก
อวัยวะเพศและการปรับแตํงตัวตน แตํอาจมองวําตนเองเป็นเพศชาย หรือไมํใชํทั้งเพศชาย ไมํใชํทงั้
เพศหญิง เพียงปรับแตํงกิริยาอาการให๎ละมุนละมํอมพิถีพิถันอํอนโยนคล๎ายเพศหญิง
ดังนั้น ตัวตนแบบกะเทยอาจจะไมํใชํเพศที่สาม หากแตํในความเป็นกะเทย ยัง
หลอมรวมเพศ ความพึงใจ รสนิยม ปราถนา อารมรณ๑ เอาไว๎จนไมํอาจคาดเดาได๎วํามีกี่แบบ
2.แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารเชิงสุนทรียะ สื่อจินตคดี และสื่อสารการแสดง
สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารเชิงสุนทรียะ สื่อจินตคดี และสื่อสารการแสดง
นั้น ผู๎วิจัยได๎ทําการศึกษา เพื่อ นํามาเป็นแนวทางในการวิเคราะห๑กลวิธกี ารนําเสนอของละครเวที
รํวมสมัย ในฐานะงานศิลปะที่สื่อสารความคิด ประเด็นทางสังคม และคว ามรู๎สึกของตัวละครชาย
รักชายจากผู๎สร๎างสูํผู๎ชม นั่นเอง โดยถิรนันท๑ อนวัชศิริวงศ๑ (2546:5 - 13) ได๎กลําวถึงแนวคิด
เกี่ยวกับการสื่อสารเชิงสุนทรียะ สื่อจินตคดี และสื่อสารการแสดง ไว๎ดังนี้
คําวํา สุนทรียนิเทศศาสตร๑ หรือ การสื่อสารเชิงสุนทรียะ
(Aesthetic
communication) ใช๎ในความหมายที่เน๎นถึงกระบวนการสื่อสาร มีความหมายกว๎างๆเทียบเทํากับ
คําวําการสื่อสารเชิงจินตคดี (Imaginative communication) กลําวคือ ครอบคลุมการสื่อสารที่
มุํงเน๎นนันทประโยชน๑ หรือด๎านความเพลิดเพลินเจริญใจทั้งปวง ซึ่งสามารถนิยามความหมายเพื่อ
ความกระจํางได๎ ดังนี้
จินตคดี หมายถึง สารที่มุํงให๎ผลในด๎านอารมณ๑และความรู๎สึกเป็นสําคัญ ได๎แกํ
งานประเภทศิลปะและบันเทิงคดีตํางๆ ในระดับพื้นฐานที่สุดของงานประเภทนี้ คือ ให๎ความบันเทิง
(Entertain) อันได๎แกํ ความสนุก ความเพลิดเพลิน ในระดับที่สูงขึ้น คือให๎สติปัญญา (intellectual)
อันได๎แกํ ความคิด ความเข๎าใจที่มีคุณคํา และในระดับที่สูงสุดคือ การหลํอเลี้ยงจิตวิญญาณของ
มนุษย๑ ทําให๎เกิดความประจักษ๑แจ๎งในตน ในโลกและชีวิต การสื่อสารเชิงจินตคดี ก็คือการสื่อสารที่
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มุํงให๎ผล ในด๎านอารมณ๑หรือความรู๎สึก ในรูปแบบของศิลปะนั่นเอง โดย อาจจําแนกได๎กว๎างๆเป็น
2 กลุํม
ก. กลุํมที่มีโครงสร๎างเชิงละครหรือจินตคดีเรื่องเลํา เป็นจินตคดีที่มีองค๑ประกอบ
ของเรื่องเลํา (Narrative) อันได๎แกํ แกํนเรื่อง (theme) โครงเรื่อง (plot) ตัวละคร (character)
ปฏิสัมพันธ๑ของตัวละครหรือบทสนทนา (interaction / dialogue) สถานที่เกิดเหตุการณ๑หรือฉาก
(setting) มุมมองในการเลําเรื่อง (point of view) และทํวงทํานองในการนําเสนอ (style and tone)
ตัวอยํางของจินตคดีในกลุํมนี้ ได๎แกํ วรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น นวนิยาย บทละคร นิทาน ใน
รูปแบบอื่นๆ ได๎แกํ ละครเวทีแนวจารีตและแนวสมัยใหมํ สื่ อสารการละครตํางๆ ละครวิทยุ ละคร
โทรทัศน๑ และภาพยนตร๑ เป็นต๎น
ข. กลุํมที่มีโครงสร๎างเชิงละครเพียงบางประการ เป็นจินตคดีที่มุํงเน๎นผลทางด๎าน
อารมณ๑ความรู๎สึกเป็นสําคัญ หรือมุํงหมายแสดงความคิดเห็นบางประการด๎วยกลศิลป์ แตํไมํเน๎น
การเลําเรื่อง จึงมีองค๑ประกอบเชิงละครเพียงบางประการเทํานั้น จินตคดีประเภทนี้ได๎แกํ กวีนิพนธ๑
เพลง สื่อวัฒนธรรม การแสดงพื้นบ๎าน การแสดงตลก เป็นต๎น
ตอลสตอย (Leo Tolstoy) ได๎ชี้ให๎เห็นวํา ศิลปะคือกิจกรรมของมนุษย๑ที่เกิดขึ้นมา
จากภายในออกไปสูํภายนอกด๎วยสัญญะที่เข๎าใจได๎ เป็นการสํงความรู๎สึก (feeling) อันนํามาซึ่ง
ประสบการณ๑ทางความรู๎สึกสูํผู๎คนอื่นๆ
กลําวได๎วําศิลปะคือการสื่อสารเชิงอารมณ๑
(communication
emotion
experience) นอกจากนี้ ศิลปะยังเป็นการแสดงออก (Expression) ของความรู๎สึกหรืออารมณ๑ซึ่ง
เป็นการสื่อสารระหวํางศิลปินกับผู๎ชม โดยผํานงานศิลปะอี กด๎วย กิจกรรมทางศิลปะเป็น
กระบวนการสร๎างสรรค๑ที่ไมํใชํเพียงเกิดจากการปลดปลํอยของศิลปินผู๎สร๎างสรรค๑ และมิใชํเพียง
ประสบการณ๑ที่เกิดขึ้นในตัวผู๎ชมงานศิลปะ แตํเป็นกระบวนการสื่อสารที่ศิลปินมีความต๎องการที่จะ
ให๎ผู๎อื่นรู๎ และเข๎าใจในสิ่งที่แสดงออกมาด๎วย งานศิลปะ จึงเป็นเครื่องมือที่จะใช๎กระตุ๎นให๎ผู๎รับสาร
ได๎รู๎ถึงความรู๎สึกที่เขาต๎องการจะถํายทอดความรู๎สึกนึกคิดของเขาโดยที่กระบวนการสร๎างสรรค๑
ศิลปะเกิดขึ้นจาก “ความกดดันทางจิตใจของศิลปินในการทําให๎กระจํางชัดกับตัวเอง ซึ่งเรื่องราวที่
เคยเป็นที่สงสัยกับตัวเขา สื่อสารตั วมันโดยผํานผลงานทางศิลปะไปสูํผู๎รับ งานศิลปะสําเร็จลงเมื่อ
กระจํางชัดจนสื่อสารตัวมันไปสูํคนอื่นๆ และปลุกอารมณ๑ความรู๎สึกแบบเดียวกับที่ศิลปินมี
ประสบการณ๑มาระหวํางการสร๎างสรรค๑มันขึ้น..”
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โดยทั่วไปแล๎ว การศึกษาศิลปะในแงํของการสื่อสาร จะเป็นการศึกษาวํา การ
นําเสนอศิลปะนั้นสื่อสารไปยังผู๎รับสารอยํางไร การสํงสารเป็นอยํางไร การรับสารเป็นอยํางไร ซึ่ง
จะนําไปสูํความเข๎าใจในเรื่องผลที่เกิดขึ้นตํอผู๎รับสาร ทั้งนี้ ศิลปะการสื่อสารมีองค๑ประกอบที่
เชื่อมโยงกัน 4 ประการ ได๎แกํ
1.) การแสดงออก (Expression)
2.) รูปแบบที่มีนัยสําคัญ (Significant form)
3.) ความสัมพันธ๑ระหวํางผู๎รับสารกับผู๎สํงสาร (Relationship)
4.) วัฒนธรรม (Culture)
ความสัมพันธ๑ระหวํางผู๎รับสารกับผู๎สื่อสาร ดังในกรณีของสื่อสารการละคร คือ
กลุํมผู๎รับสารมีเป้าหมายสัมพันธ๑กับผู๎สํงสาร (ได๎แกํ ผู๎ประพันธ๑บทละคร ผู๎กํากับการแสดง ฝ่ายการ
แสดงด๎านตํางๆ นักแสดง ) ในลักษณะตํางๆ เชํน เป็การแสดงละครตํอหน๎าผู๎ชม หรือมีการแสดง
ผํานสื่อ นอกจากนี้ผู๎สํงสารกับผู๎รับสารยังมีความสัมพันธ๑อิงอยูํกับบริบทของเรื่องที่แสดง หรือนอก
เรื่องที่แสดง ซึ่งล๎วนมีอิทธิพลตํอการตีความสัญญะที่สื่อออกมาทั้งสิน้
โรลองค๑ บาร๑ธส๑ (Roland Barthes) กลําววํา “ละคร” คือเครื่องจักรแหํงการ
สื่อสารประเภทหนึ่ง ในขณะที่ไมํได๎ทํางานเครื่องจักนี้ซํอนอยูํหลังมําน แตํเมื่อมีการเปิดตัว
เครื่องจักรนี้มันจะสํงสาร (message) จํานวนหนึ่งมายังเราทันที สารเหลํานี้มีลักษณะพิเศษเฉพาะ
กลําวคือ มันถูกสํงมาพร๎อมๆกัน แตํด๎วยจังหวะที่ตํางกันในการแสดงแตํละขณะ เราจะได๎รับ
ขําวสารถึงหกเจ็ดประการในเวลาเดียวกัน (จากฉาก เสื้อผ๎า แสง ตําแหนํงของนักแสดง กิริยา
ทําทาง ภาษาใบ๎ คําพูด ) ขําวสารบางประการ (กรณีของฉาก) ในขณะที่ขําวสารอื่นๆเปลี่ยนไป
(คําพูด กิริย าทําทาง) นี่เป็นเรื่องของการประสานขําวสารอยํางแท๎จริง และนี่คือความเป็นละครใน
ฐานะของกลุํมสัญญะกลุํมหนึ่ง
นอกจากนี้ ยังมีข๎อสนับสนุนแนวคิดดังกลําวจากงานวิจัยของ ภาวิณี สมรรคบุตร
(2548) ที่ได๎ศึกษาเรื่อง การสื่อสารเชิงสุนทรีย- สังคม ของนักวิชาชีพการละคร โดยงา นวิจัย
ดังกลําวมีวัตถุประสงค๑เพื่อ ศึกษาแนวคิดเชิงสังคม และการเมือง ในงานสื่อสารการแสดงประเภท
ละครเวทีสมัยใหมํ โดยเฉพาะอยํางยิ่งในชํวงทศวรรษที่ 2510 และยังศึกษาแนวคิดเชิงสังคมและ
การเมืองในงานสื่อสารการแสดงของนักวิชาชีพการละครในชํวงปี พ.ศ.2544 – 2548 ทั้งยังศึกษา
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แนวคิดและกระบวนการสื่อสารในการนําเสนองานสื่อสารการแสดงที่มีแนวคิดเชิงสังคมและ
การเมืองของนักวิชาชีพการละครในชํวงปี พ .ศ.2544-2548 โดยใช๎แนวคิดเรื่องการสื่อสารเชิง
สุนทรียะ แนวคิดเกี่ยวกับละครในฐานะกระบวนการสื่อสาร และแนวคิดศิลปะเพื่อชีวิต มาเป็น
แนวทาง ซึ่ งผลการวิจัยพบวํา ผลงานสื่อสารการแสดงประเภทละครเวทีสมัยใหมํที่สะท๎อนแนวคิด
เชิงสังคมและการเมืองในชํวงทศวรรษที่ 2510 มีประเด็นทางสังคมและการเมืองอันมีวัตถุประสงค๑
เพื่อการขับเคลื่อนทางสังคม โดยเนื้อหามุํงเน๎นการกระตุ๎นจิตสํานึกเพื่อมวลชน และการรับใช๎
สังคม โดยแรงผลักดันของบริบททางสังคมและการเมือง และอิทธิพลของแนวคิดศิลปะเพื่อชีวิต
สําหรับการศึกษาการสื่อสารเชิงสุนทรียะ-สังคมในปัจจุบัน (พ.ศ.2544 – 2548)
พบวํา ผลงานสื่อสารการแสดงโดยสํวนใหญํมักไมํมีการวิพากษ๑วิจารณ๑การเมืองโดยตรง หากแตํ
เป็นการนําเสนอประเด็นทัศนะตํอสังคม ได๎แกํ
1.) ความรุนแรง ความขัดแย๎ง และการแกํงแยํงในสังคม
2.) การตั้งคําถามตํออํานาจรัฐ
3.) ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในโลกสมัยใหมํ
4.) ทางเลือกในการดําเนินชีวิต
5.) การดํารงอัตลักษณ๑ในสังคม
สํวนของรูปแบบในการนําเสนอมักใช๎รูปแบบการนําเสนอเชิงการแสดง (Nonrealistic) โดยการผสมผสานหลายรูปแบบเข๎าด๎วยกันเป็นหลัก อาทิ การสื่อสารโดยการใช๎รํางกาย
การนําเสนอความรู๎สึกภายในรูปแบบเหนือจริง และการใช๎สื่อมัลติมีเดีย เป็นต๎น ทั้งนี้ เทคนิคหนึ่งที่
มักถูกใช๎คือ การเลําเรื่องผํานตัวละครเอก โดยในด๎านทัศนะของนักวิชาชีพการละ ครนั้น มีความ
เชื่อมั่นในพลังการสื่อสารของศิลปะประเภทละครเวทีวํา สามารถกระตุ๎นและสั่งสมจิตสํานึกตํอ
สังคม และมีความเห็นวํา งานสื่อสารการแสดงสามารถเติบโตขึ้นได๎ หากนักวิชาชีพมีความตั้งใจใน
การสร๎างสรรค๑ผลงานที่มีคุณภาพสูํสาธารณะอยํางตํอเนื่อง อยํางไรก็ตามสถาบั นทางสังคมและ
การเมืองมิได๎เกื้อหนุนตํอการเติบโตของศิลปะการละครเทําที่ควร ซึ่งยํอมสํงผลตํอการพัฒนาผู๎รับ
สาร ทั้งด๎านปริมาณและคุณภาพ
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3.ทฤษฎีวาทกรรมวิเคราะห์กับความหลากหลายทางเพศวิถี
ผู๎วิจัยเลือกใช๎ทฤษฎีวาทกรรมวิเคราะห๑มาเป็นแนวทางในการศึกษากระบวนการ
ในการสร๎าง ผลิตเอกลักษณ๑ การให๎ความหมาย ความรู๎ อํานาจ มา ยาคติ และการสร๎างพื้นที่ใน
สังคมที่ถํายทอดผํานตัวละคร “ชายรักชาย” ของละครเวทีไทยรํวมสมัยทั้ง 4 เรื่อง โดยทฤษฎี
ดังกลําวมีรายละเอียดดังตํอไปนี้
3.1 ทฤษฎีวาทกรรมวิเคราะห๑
กฤษดาวรรณ หงศ๑ลดารมภ๑ และโสรัจจ๑ หงศ๑ลด ารมภ๑ (2549: 112-113) ได๎
กลําวถึงทฤษฎีวาทกรรมวิเคราะห๑วําทฤษฎีดังกลําวตั้งอยูํบนพื้นฐานความคิดที่วํา ถ๎อยคําไมํใชํ
เพียงรูปภาษาที่เรียงตํอกัน แตํแฝงด๎วยเจตนา ความคิด และความเชื่อของผู๎กลําวถ๎อยคํานั้นๆ
นอกจากนี้ถ๎อยคํายังสะท๎อนความคิด ความเชื่อ ของกลุํมสังคม เ นื่องจากผู๎ใช๎ภาษาไมํได๎ใช๎ภาษา
เพียงคนเดียวในโลกแตํภาษาที่เขาใช๎เป็นผลผลิตของการปฏิสัมพันธ๑กับกลุํมสังคมที่เขาเป็น
สมาชิก ถ๎อยคําจึงมีลักษณะทั้งที่เป็นของบุคคลและของสังคม การวิเคราะห๑วาทกรรมไมํสามารถ
ทําได๎โดยไมํมองจากมุมมองเชิงวิพากษ๑
วาทกรรม (Discourse) จึงมิได๎หมายถึง ภาษา คําพูด หรือถ๎อยแถลงเทํานั้น แตํ
จะใช๎ในความหมายแบบเดียวกันกับที่มิเชล ฟูโกต๑ (Michel Foucault) นักคิด นักเขียน และนัก
ปรัชญาชาวฝรั่งเศส ได๎ใช๎ในงานศึกษายุคหลังของเขา โดยเฉพาะอยํางยิ่งนับตั้งแตํต๎นคริสต๑
ทศวรรษ 1970 เป็นต๎นมา โดย “วาทกรรม” ในทีน่ ี้หมายถึง ระบบ และกระบวนการ ในการสร๎าง
ผลิต (constitute) เอกลักษณ๑ (identity) และความหมาย (significance) ให๎กับสรรพสิ่งตํางๆใน
สังคมที่หํอหุ๎มเราอยูํ ไมํวําจะเป็นความรู๎ ความจริง อํานาจ หรือตัวตนของเ ราเอง โดยนอกจากนี้
นั้น ”วาทกรรม” ยังทําหน๎าที่ตรึงสิ่งที่สร๎างขึ้นให๎ดํารงอยูํ และเป็นที่ยอมรับของสังคมในวงกว๎าง
(Valorize) จนกลายเป็น “วาทกรรมหลัก” (dominant discourse) หรือที่ฟูโกต๑เรียกวํา “episteme”
ฟูโกต๑มองวํา “วาท-กรรม” คือ “ชุดของสํวนเสี้ยวที่ไมํมีความตํอเนื่องสัมพันธ๑กัน แตํต๎องมาอยูํ
รํวมกัน และอยูํรํวมกั นมิใชํในฐานะที่เป็นเอกภาพหรือมีความมั่นคง แตํในฐานะที่เป็นชุดของวาท
กรรม ที่มีความแตกตํางและหลากหลาย และตํางก็มียุทธศาสตร๑เฉพาะตัว ที่ไมํเหมือนกันในการ
มาอยูํรํวมกัน” ขณะเดียวกันวาทกรรมก็ทําหน๎าที่เก็บกด ปิดกั้น มิให๎เอกลักษณ๑และความหมาย
ของบางอยํางเกิดขึ้น (subjugate) หรือไมํก็ทําให๎เอกลักษณ๑ และความหมายบางสิ่งที่ ดํารงอยูํ
แล๎วในสังคมเลือนหายไปได๎พร๎อมๆกันด๎วย (displace) ฉะนั้น วาทกรรมจึงเป็นมากกวําเรื่องของ
ภาษาหรือคําพูด แตํมีภาคปฏิบัติ (discursive practices) ซึ่งรวมถึงจารีตปฏิบัติ ความคิด ความ
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เชื่อ คุณคํา และสถ าบันตํางๆในสังคมที่เกี่ยวข๎องกับเรื่องนั้นๆด๎วย (ไชยรัตน๑ เจริญสินโอฬาร :
2549,19 -21)
วัน ไดก๑ (Van Dijk, 1997:3) ได๎กลําวถึงการใช๎วาทกรรมวิเคราะห๑ผํานภาษาใน
ฐานะสมาชิกของกลุํมสังคม กลุํมอาชีพ องค๑กร ชุมชน สังคม หรือวัฒนธรรม โดยมนุษย๑ไมํเพียง
สื่อสารกันในฐานะเพื่อนมนุษย๑เทํานั้น แตํยังรวมถึงการสื่อสารผํานอัตลักษณ๑ตํางๆ เชํน สถานะ
ทางสังคม สีผิว เป็นต๎น
ธีรยุทธ บุญมี (2551:40) ก็ได๎กลําวถึงความสําคัญในการวิเคราะห๑วาทกรรมวํา
การวิเคราะห๑วาทกรรมได๎กลายเป็นกระแสหนึ่งหรือแฟชั่นสําคัญในวงวิชาการ เพราะถ๎าเรามองวํา
ภาษาหรือวาทกรรมกําหนดความคิดของคน สิ่งที่มนุษย๑ทําสํวนใหญํต๎องอาศัยความคิด ซึ่งก็คือ
วาทกรรม โดยเฉพาะในด๎านวัฒนธรรม ศิลปะ วรรณกรรม องค๑ความรู๎ตํางๆ ซึ่งวาทกรรมวิเคราะห๑
มีสํวนชํวยในการเปิดมุมมองใหมํๆให๎ได๎ นักวาทกรรมวิเคราะห๑มองวํา มนุษย๑หรือบุคคลไมํมี
ความหมายหรือความสําคัญ สิ่งสําคัญคือวาทกรรมที่เขาพูด ซึ่งเมื่อพูดออกไปแล๎วมันจะมีบทบาท
กําหนดความคิด ชีวิต ความเป็นไปของมนุษย๑เองอยํางเกือบรอบด๎าน การวิเคราะห๑วาทกรรมจึง
สําคัญกวําการวิเคราะห๑บุคคลหรือความคิดของบุคคล
3.2 วาทกรรมความหลากหลายทางเพศวิถีที่ถูกนําเสนอผํานงานสือ่ สารการแสดง
เนื่องจากความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับเพศวิถี และเพศสภาวะของเรานั้นได๎ผําน
กรรมวิธีการสร๎าง ธํารง รักษา และถํายทอดผํานวาทกรรมสื่อ โดยเฉพาะสื่อสารการแสดงที่
หลากหลาย งานวิจัยของรักใจ จินตวิโรจน๑ (2541) จึงเป็นอีกหนึ่งงานวิจัยที่ได๎ทําการศึกษาเรื่อง
“การนําเสนอภาพชายรักรํวมเพศในภาพยนตร๑ไทยและภาพยนตร๑อเมริกัน” โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อ
เข๎าใจถึงพัฒนาการของการนําเสนอภาพชายรักรํวมเพศในภาพยนตร๑อเมริกัน ซึ่งได๎เปรียบเทียบ
โดยการวิเคราะห๑เนื้อหาตั้งแตํปี พ.ศ. 2513 ถึง 2542 โดยแบํงภาพยนตร๑ของทั้งสองชาติออกเป็น
สามยุค และคัดเลือกภาพยนตร๑ทั้งที่มีตัวละครรักรํวมเพศเป็นตัวเอก ตัวรอง และตัวประกอบ มา
ศึกษา โดยภาพยนตร๑ที่นํามาเป็นกลุํมตัวอยํางนี้เป็นภาพยนตร๑อเมริกัน 16 เรื่อง และภาพยนตร๑
ไทย 8 เรื่อง ซึ่งผลการวิจัยพบวํา พัฒนาการของการนําเสนอภาพชายรักรํวมเพศในภาพยนตร๑ไทย
และภาพยนตร๑อเมริกันมีความแตกตํางกันคือ การนําเสนอภาพชายรักรํวมเพศในภาพยนตร๑
อเมริกัน จะมีพัฒนาการไปข๎างหน๎าอยํางตํอเนื่อง กลําวคือ ยิ่งเวลาผํานไป ภาพยนตร๑ที่นําเสนอ
ภาพชายรักรํวมเพศยิ่งมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ บทบาทของตัวละครรักรํวมเพศกระจายอยูํทั้งในบทของตัว
เอก ตัวรอง และตัวประกอบมากขึ้น พัฒนาการของตัวละครรักรํวมเพศมีความหลากหลาย และ
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ใกล๎เคียงกับชายหญิงทั่วไปมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ลักษณะพัฒนาการของการนําเสนอ ภาพชายรักรํวม
เพศในภาพยนตร๑อเมริกัน มีกระแสความเคลื่อนไหวของชายรักรํวมเพศอเมริกัน ในแตํละยุคสมัย
เป็นตัวกําหนดนั่นเอง
สํวนการนําเสนอภาพชายรักรํวมเพศในภาพยนตร๑ไทยนั้น การนําเสนอในยุค
กลางจะมีพัฒนาการที่สูงที่สุด บทบาทของตัวละครรักรํวมเพศที่กระจายอยูํทั้งในบทของตัวเอก ตัว
รอง และตัวประกอบมากที่สุด อีกทั้งพัฒนาการของตัวละครรักรํวมเพศ ในยุคกลาง ยังมีความ
หลากหลายและใกล๎เคียงกับชายหญิงทัว่ ไปมากที่สุด เมื่อเทียบกับยุคแรกและยุคปัจจุบัน (2541)
ทั้งนี้ ลักษณะพัฒนาการของการนําเสนอภาพชายรักรํวมเพศในภาพยนตร๑ไทย มีปัจจัยจากการ
ต๎องการความแปลกใหมํในวงการภาพยนตร๑และการตํอสู๎ของชายรักรํวมเพศไทยเป็นรายบุคคล
นอกจากนี้ การวิจัยครั้งนี้ยังพบวํา ภาพยนตร๑อเมริกันสามารถสะท๎อนสังคมของชายรักรํวมเพศ ได๎
ดีกวําภาพยนตร๑ไทย และมีแนวโน๎มวําจะชี้นําผู๎ชมไทยได๎มากกวําด๎วย (รักใจ จินตวิโรจน๑: 2541)
ด๎านสื่อโทรทัศน๑ รุจิเรข คชรัตน๑ (2542) ได๎ทําการศึกษาเรื่องภาพและกระบวนการ
สร๎างภาพชายรักรํวมเพศในละครโทรทัศน๑ไทย กับการรับรู๎ ภาพแบบฉบับของผู๎ชม โดยได๎เลือก
ตัวอยํางละครที่มีภาพชายรักรํวมเพศที่ผลิตในปี 2541 – 2543 ทั้งหมด 7 เรื่อง ได๎แกํ 1)เมื่อเธอ
เป็นชายแล๎วนายเป็นหญิง 2)ชายไมํจริงหญิงแท๎ 3)เจนนี…
่ นางสาวจําเป็นฮํะ4) รักเลํห๑เพทุบาย 5)
บังเอิญรวยชํวยไมํได๎ 6) รักสองภพ และ 7)กิจกรรมชายโสด เพื่อวิเคราะห๑เนื้อหาในด๎านภาพของ
ชายรักรํวมเพศ ประกอบกับการเปรียบเทียบกระบวนการสร๎างภาพชายรักรํวมเพศ จากการ
สัมภาษณ๑ผู๎ผลิต และการรับรู๎ภาพแบบฉบับของผู๎ชมจากการสนทนากลุํม ซึ่งผลการวิจัยพบวํา
ภาพของชายรักรํวมเพศในละครโทรทัศน๑สํวนใหญํเป็นภาพเชิงบวก อันเนื่องมาจากบทบาทของตัว
ละครชายรักรํวมเพศสํวนใหญํ เป็นตัวสมทบมีหน๎าที่เป็นผู๎ชํวยพระเอก-นางเอก เพื่อสร๎างสีสันและ
ความสนุกสนาน ซึ่งสอดคล๎องกับเจตนาในการสร๎างภาพชายรักรํวมเพศในละครโทรทัศน๑ของ
ผู๎ผลิต แตํเมื่อเปรียบเทียบกับการรับรู๎แบบฉบับของผู๎ชม ทั้งกลุํมผู๎ช มที่เป็นรักรํวมเพศ และรักตําง
เพศ พบวํา กลุํมผู๎ชมรับรู๎ภาพแบบฉบับในด๎านลบมากกวํา อันได๎แกํ ลักษณะความเป็นหญิง ที่เป็น
ภาพลบ คือลักษ ณะกิริยาทําทางที่วี้ดว๎าย และหมกมุํนในเรื่องเพศ ซึ่งเป็นการรับรู๎ภาพจาก
ลักษณะภายนอก และสอดคล๎องกับทัศนคติที่มีตํอชายรักรํวมเพศในสังคม
นอกจากนี้ในสื่อจินตคดีประเภทนวนิยาย เปรม สวนสมุทธ (2548 :2-5) ยังได๎
ทําการศึกษาเกี่ยวกับ ภาพลักษณ๑ของตัวละครที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ และตัวละคร
แวดล๎อมในนวนิยายของชายชาวดอกไม๎ยุคปัจจุบัน พบวํา นวนิยายที่ได๎เอาเรื่องราวชีวิตของกลุํม
เพศที่สาม ออกมา สูํสาธารณชนตั้งแตํในยุครํวมสมัยกับการเกิดนวนิยาย (โดยเฉพาะในประเทศ
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ไทย) ตัวอยํางเชํน “ทางสายที่สาม” ของ กีรติ ชนา ,“ประตูที่ปิดตาย” ของ กฤษณา อโศกสิน , “ลูก
รัก” ของ สุวรรณี สุคนธา หรือ “ใบไม๎ที่ปลิดปลิว” ของ ทมยันตี โดยเรื่องราวของเพศที่สามที่ถูก
นําเสนอผํานนวนิยายในยุคแรกนั้น มุํงไปในทางที่แสดงความเห็นอกเห็นใจคนกลุํมนี้ รวมไปถึง
แสดงความรู๎สึกที่กดลึกในใจของกลุํมเพศที่สาม และในแงํมุมของการที่เขาเหลํานั้น ถูกกระทําจาก
สังคมทั้งนี้สํวนหนึ่งนําจะเป็นผลมาจากสังคมในยุคนั้น เรื่องของ “เกย๑” หรือเพศที่สามแม๎วําจะ
ได๎รับการยอมรับบ๎างแล๎ว แตํก็ยังไมํเปิดกว๎างเทําที่ควร อยํางไรก็ดีงานเขียนเหลํานั้นเป็นงานเขียน
ของกลุํมคนที่เห็นสภาพและสถานภาพของคนกลุํมนี้ แล๎วเห็นแงํมุมบางอยํางที่นําสนใจจึงนํามา
ประกอบสร๎างเป็นเรื่องราว
โดยใช๎นวนิยายเป็นสื่อความคิด จนกระทั่งเมื่อมีหนังสือเรื่อง
“ซากดอกไม๎”
ออกมาพลิกวงการนวนิยายของเพศที่สามในสังคมไทย นวนิยายเพศที่สามยุคใหมํจึงเกิดขึ้น สิ่งที่
ทําให๎นวนิยายของชายชาวดอกไม๎ยุคใหมํ แตกตํางไปจากนวนิยายของชายชาวดอกไม๎ยุคดั้งเดิม
นั้น เห็นจะเป็นในแงํของภาพลักษณ๑ของตัวละครที่นําเสนอ และโลกกทัศน๑ของตัวละคร ชาย ชาว
ดอกไม๎ในวรรณกรรม “เกย๑” ยุคใหมํ เป็นพวก “กระเทยกร๎านชีวิต” เป็นเกย๑ในยุคที่สังคมยอมรับ
เรื่องนี้ได๎มากแล๎วในระดับหนึ่ง เป็นสังคมที่มี “เกย๑” อยูํเกลื่อนเมือง จนบางครั้งอาจทําให๎เราไมํ
แนํใจวําคนที่เราเดินชนเมื่อสักครูํนี้เป็นหรือเปลํา ที่สําคัญคือการนําเสนอภ าพอีกด๎านหนึ่งของเกย๑
ในฐานะที่เป็นผู๎ “ทํา” กับสังคม ไมํใชํภาพที่เกย๑ถูกสังคม “ทํา” (ซึ่งแม๎วําสิ่งที่เกย๑ทํากับสังคมนั้นมา
จากพื้นฐานที่สังคมทํากับเกย๑ก็ตาม) ดังนั้น หากจะมองหรือบอกวํานวนิยาย “เกย๑” รุํนใหมํนั้น
บรรยายภาพของกลุํมชายชาวดอกไม๎อยํางรอบด๎านคือทั้งด๎านที่ดีและไมํดีออกมาก็เห็นจะไมํผิด
แตํก็คงจะไมํถูกเสียเต็มร๎อย เพราะในภาพด๎านลบของสังคมเกย๑อันเหลวแหลกนั้นสํวนหนึ่งเป็นผล
มาจากบรรทัดฐานการยอมรับกลุํมเกย๑เข๎าเป็นสมาชิกของสังคม และการที่สังคมมองเขาวําเป็น
“คนนอก” ที่สําคัญคือภาพที่นําเสนอในนวนิยายเกย๑ยุคใหมํนั้น เป็นภาพของ “ความจริง” ซึ่ง “กระ
เทยดีๆก็มีเต็มแผํนดิน แตํกระเทยร๎ายๆ ก็ร๎ายมากจนนําตกใจ” (เปรม สวนสมุทธ, 2548 :2-5)
เปรม สวนสมุทธ ยังได๎กลําวถึงทฤษฎีความเป็นอื่นกับมุมมองใหมํของรักรํวม
เพศไว๎อยํางนําสนใจวํา ในชํวงครึ่งหลังของทศวรรษที่ 1990 นักวิชาการทีใ่ ห๎ความสนใจเรื่องเพศ
ศาสตร๑ ได๎สร๎างวาทกรรมชุดใหมํเกี่ยวกับรักรํวมเพศขึ้นมา อันเป็นผลพวงมาจากอิทธิพลความคิด
ของกลุํมหลังโครงสร๎างนิยม วาทกรรมดังกลําวก็คือ Queer theory หรือที่ผู๎เขียนได๎ใช๎คําวํา ทฤษฎี
ความเป็นอื่นนั่นเอง

3.3 ทฤษฎีเควียร๑ (Queer theory) หรือทฤษฎีความเป็นอื่น
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อัญชลี ไชวราพร(2548: 286-287) ได๎กลําวถึงทฤษฎีความเป็นอื่นเปิดมุมมอง
ใหมํตํอการมองรักรํวมเพศ วําไมํใชํสิ่งที่เป็นตราบาป ไมํใชํการทําผิดธรรมชาติและหลักศาสนา
ไมํใชํโรคจิต ไมํใชํโรคร๎าย ทฤษฎีความเป็นอื่นเสนอวําข๎อกลําวหาตํางๆเหลํานั้น เกิดขึ้ นเพราะ
อคติทางวัฒนธรรมของวาทกรรมกระแสสังคม รวมไปถึงอํานาจของภาษาที่กํอให๎เกิดข๎อจํากัดใน
การเข๎าใจธรรมชาติ สิ่งที่ทฤษฎีความเป็นอื่นพยายามจะอธิบายก็คือ “ถ๎าเราพิจารณาวําเพศและ
เพศสภาพนั้นแยกสํวนกัน ดังนั้นจึงไมํจําเป็นที่เพศจะต๎องมีความสัมพันธ๑กับเพศสภาพ กลําวคื อ
ความเป็นหญิงไมํจําเป็นจะต๎องประกอบสร๎างขึ้นในรํางกายของผู๎หญิง และความเป็นชายก็มิใชํ
การให๎ความหมายของเพศชาย การผลัดกระบวนทัศน๑เรื่องการแบํงแยกเพศและเพศสภาพเสนอวํา
เพศ (ทางรํางกาย) สามารถมีเพศสภาพได๎อยํางหลากหลาย ยิ่งไปกวํานั้นเพศสภาพเองก็ไมํจําเป็น
ที่จะต๎องจํากัดอยูํเพียงแตํ 2 เพศเทํานั้น”
นอกจากข๎อมูลดังที่กลําวไปแล๎วนั้น ผู๎วิจัยได๎ทําการศึกษาเพิ่มเติมในสํวนของ
ทฤษฎีเควียร๑ (Queer theory) โดยผลจากการศึกษาพบวํา ทฤษฎีเควียร๑มีพัฒนาการมาจากทฤษฎี
เกย๑และเลสเบี้ยน ในพจนานุกรม Random House: Webster กลําววํา queer เป็นศัพท๑แสลง มี
ความหมายถึงผู๎อยูํในกลุํมรักรํวมเพศ โดยเฉพาะเพศชาย ขณะที่คริสต๑ โจนส๑ กลําววํา ศัพท๑คํานี้
แตํเดิมนั้นมีความหมายถึงกลุํมรักรํวมเพศในเชิงลบ สํวนใหญํจะเป็นเพศชาย ปัจจุบัน คําวํา
Queer ถูกนําไปใช๎โดยกลุํมนักวิจารณ๑ ศิลปิน หรือแม๎กระทั่งผู๎ชมอยํางพร่ํา เพรื่อ ทั้งในการอธิบาย
งานทางวัฒนธรรมของกลุํมเลสเบี้ยน เกย๑ หรือผู๎ที่แปลงเพศแล๎ว (Tran gendered) โดยอาจจะ
เน๎นความหลากหลายในเรื่องสีผิว เชื้อชาติ หรือประสบการณ๑ทางวัฒนธรรมที่แตกตํางกันด๎วย แตํ
ในขณะที่ แอนนีเก๎ แซลีก กลับเห็นวํา Queer เป็นคําศัพท๑ที่นํามาใช๎แทนคําวํา Camp ซึ่งเป็น
มุมมองในการอํานวัฒนธรรมกระแสนิยม (popular culture) กลําวคือ งานวัฒนธรรมของรักรํวม
เพศที่สวนทางกับวัฒนธรรมครอบงํา ยกตัวอยําง เชํน Camp ในชํวง 1950 จะเชื่อมโยงกับงานของ
กลุํมรักรํวมเพศที่ต๎องหลบซํอน กํอนจะมาเปิดเผยในชํวงสองทศวรรษที่ผํานมา แตํปัจจุบันนี้กลุํม
เกย๑และเลสเบี้ยนจะอิงตัวตนและงานของตัวเองกับเควียร๑เสียมากกวํา (อัญชลี ไชวราพร, 2548:
286-287)
ทฤษฎีเควียร๑ในที่นี้จึงหมายถึง การให๎นิยามตนเองของกลุํมรักรํวมเพศที่ไมํอิง
ฐานอยูํกับวัฒนธรรมสํวนกลาง และมีแนวทางไปในเชิงทีเลํนทีจริง ประชดประชั น หรือล๎อเลียน
เรื่องเพศ เป็นต๎น โดย อเล็กซานเดอร๑ โดตี้ ได๎ทําการศึกษาและสรุปแนวคิดของนักทฤษฎีหลาย
ทําน ไว๎ดังนี้
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1.Queer หมายถึง เกย๑ชาย อาจมีการใช๎กับกลุํมเลสเบี้ยนอยูํบ๎างแตํไมํบํอยนัก
บางครั้งใช๎อธิบายทั้งกลุํมเกย๑ชายและเลสเบี้ยนผสมกัน หรือบางครั้งก็ยั งใช๎รวมไปถึงกลุํมรักสอง
เพศ (Bisexual) อีกด๎วย
2.Queer หมายถึง การศึกษางานที่มีเนื้อหา กลุํมผู๎ชม หรือบุคคลของตัวละคร
และนักแสดงที่สามารถเข๎าถึงกลุํมรักรํวมเพศมากกวํา 1 กลุํม เชํน ภาพยนตร๑เรื่อง All about Eve
(1950) สามารถตีความหมายได๎ทั้งในแงํของกลุํมเกย๑ เลสเบี้ยน และรักสองเพศได๎ในเรื่องเดียวกัน
เชํนเดียวกับนักแสดงอยําง เบ็ตตี้ เดวิส ก็อาจใช๎เรียกวํา เป็น Queer ได๎ เพราะสามารถใช๎ตีความ
ทางวัฒนธรรมได๎ทั้งในแงํของเกย๑ เลสเบี้ยน หรือกลุํมไบเซ็กชวล นั่นเอง
3.งานหรือกลุํมรักรํวมเพศหรือรักตํางเพศที่มีตํอกลุํมรักรํวมเพศกลุํมอื่น เชํน
ความเพลิดเพลินของเกย๑ชายในการชมภาพยนตร๑เลสเบี้ยน สาวเลสเบี้ยนหรือสาวธรรมดาเมื่อมา
สร๎างภาพยนตร๑เกี่ยวกับเกย๑ชายก็อาจเรียกวํา Queer ได๎
ความหมายของเควียร๑ที่หลากหลายและแตกตํางกันเชํนนี้ สํงผลให๎ทฤษฎีในเรื่อง
นี้ไมํสามารถวางกรอบทางการศึกษาได๎อยํางชัดเจน ทฤษฎีเควียร๑จึงอาจหมายถึงแนวทาง
การศึกษาที่มีลักษณะอนุรักษ๑ โดยมุํงไปที่การประกาศตัวตนของกลุํมเควียร๑หรือความแตกตํางทาง
เพศของคนกลุํมนี้ ขณะเดียวกันก็จะมีกลุํมหัวรุนแรงที่พยายามศึกษาทฤษฎีในแงํของการรับชม
การจ๎องมองตํางๆ นักทฤษฎีบางทํานก็กลําววํ า งานของกลุํมไบเซ็กชวลหรือกลุํมเพศตรงกลาง
(Androgynous) ซึ่งเป็นได๎ทั้งหญิง ชาย เกย๑ หรือเลสเบี้ยนเหลํานี้นําจะเป็นจุดศูนย๑กลางใน
การศึกษาเรื่องนี้ บ๎างก็กลําววํางานเกี่ยวกับกะเทย หรือผู๎ที่แปลงเพศแล๎วนําจะจัดเข๎าเป็นงาน
ประเภทนี้ได๎มากกวํา โดยสรุปแล๎ว ทฤษฎีเ ควียร๑ คือความพยายามในการตรวจสอบ หรือท๎าทาย
ความสับสนไมํชัดเจนในเรื่องเพศหรือความรู๎สึกทางเพศของงานประเภทนี้นั่นเอง (อัญชลี ไชวรา
พร, 2548: 286-287)
ผู๎วิจัยได๎ใช๎แนวคิด ทฤษฎี ข๎อเขียน และงานวิจัยดังที่ได๎กลําวมาในข๎างต๎นนั้น มา
เป็นกรอบและแนวทางที่สําคัญตํอกระบวนการศึกษา “วาทกรรมชายรักชายที่ปรากฏผํานละครเวที
ไทยรํวมสมัยภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย” นั่นเอง
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยเรื่อง การสื่อสารความหลากหลายทางเพศวิถี : วาทกรรมชายรักชายใน
ละครเวทีไทยรํวมสมัย มุํงศึกษาการสื่อสารวาทกร รมชายรักชายในละครเวทีไทยรํวมสมัยที่ปรากฎ
ผํานบริบทของสังคมไทย 4 เรื่อง ได๎แกํ
1.ฉันผู๎ชายนะยะ ปี พ.ศ. 2528
2. This is my life, I love you. ปี พ.ศ.2542
3.แกํนเซี้ยวเปรี้ยวซํา พวกเรากล๎าหาญ ปี พ.ศ. 2545
4.ที่รักของกัน ปี พ.ศ.2551
โดยใช๎วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพแบบวิเคราะห๑ตัวบท (Textual analysis) ดังนี้

1.การรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary research)
ผู๎วิจัยได๎ทําการรวบรวมเอกสาร อาทิ บทละครเวที ภาพบันทึกการแสดง แผํน
โฆษณาเว็บไซน๑หรือบล็อคสํวนตัวของผู๎กํากับการแสดง งานวิจัย ข๎อเขียน และทฤษฎีวาทกรรรม
วิเคราะห๑ แนวคิดเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศวิถี แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารเชิงสุนทรียะ สื่อ
จินตคดี และสื่อสารการแสดง รวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับประเด็นความหลากหลายทางเพศวิถีที่
ปรากฏในงานสื่อสารการแสดง เพื่อเป็นฐานและแนวทางในการศึกษาวิเคราะห๑วาทกรรมตัวละคร
ชายรักชายที่ปรากฏในงานละครเวทีไทยรํวมสมัยโดยอิงบริบทความเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุค
สมัยนั้นๆด๎วย

2. การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้กากับละครเวที
การสัมภาษณ๑เชิงลึกผู๎กํากับละครเวทีจากประเด็นแนวคิดและแรงบันดาลใจใน
การสร๎างสรรค๑ผลงาน มุมมองในการเลือกนําเสนอ การกําหนดลักษณะของตัวละคร ประเ ด็นที่
ต๎องการสื่อสาร และผลตอบรับจากสังคม ของละครเวทีรํวมสมัยทั้ง 4 เรื่อง ดังนี้
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2.1 ดร.เสรี วงษ๑มณฑา เรื่อง “ฉันผู๎ชายนะยะ”
2.2 คุณวรรณศักดิ์ สิริหล๎า เรื่อง “This is my life, I love you”
2.3 คุณ ดําเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์ เรื่อง “แกํนเซี้ยวเปรี้ยวซํา พวกเรากล๎าหาญ”
2.4 คุณสายฟ้า ตันธนา เรื่อง “ที่รักของกัน”

3. เครื่องมือในการเก็บข้อมูล
3.1 แบบสัมภาณ๑เชิงลึกผู๎กํากับละครเวที
3.2 เครื่องบันทึกเสียงสัมภาษณ๑

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1. การเก็บข๎อมูลที่เป็นเอกสารและตําราวิชาการ จากแหลํงข๎อมูลตํอไปนี้
4.1.1 ห๎องสมุดคณะนิเทศศาสตร๑ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย
4.1.2 ห๎องสมุดคณะอักษรศาสตร๑ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย
4.1.3 สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย
4.1.4 โครงการ Thai queer shot film หนังสั้นสีรุ๎ง # 1
4.1.5 โครงการสัมมนาเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศวิถี จัดโดย
ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร๑ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย

4.2 การสัมภาษณ๑แบบเจาะลึกผู๎กํากับละครเวทีทั้ง 4 เรื่อง ได๎แกํ
4.2.1 ดร.เสรี วงษ๑มณฑา เรื่อง “ฉันผู๎ชายนะยะ”
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4.2.2 คุณวรรณศักดิ์ สิริหล๎า เรื่อง “This is my life, I love you”
4.2.3 คุณ ดําเกิง ฐิตะปิ ยะศักดิ์ เรื่อง “แกํนเซี้ยวเปรี้ยวซํา พวกเรากล๎า
หาญ”
4.2.4 คุณสายฟ้า ตันธนา เรื่อง “ที่รักของกัน”

5. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
สามารถแจกแจงชํวงระยะเวลาในการศึกษาวิจัยได๎ดังนี้
ระยะเวลาชํวงที1่ การเก็บรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข๎อง ตําราวิชาการ ตั้งแตํเดื อน
มีนาคม 2551 – สิงหาคม 2551
ระยะเวลาชํวงที2่ การสัมภาษณ๑ผู๎กํากับละครเวทีกรณีศึกษา ตั้งแตํเดือนสิงหาคม
2551- ธันวาคม 2551
ระยะเวลาชํวงที3่ การวิเคราะห๑ สรุปผล และอภิปรายผลการวิจัย และนําเสนอ
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ๑ ภายในเดือน กันยายน 2551- กันยายน 2552

6. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
ใช๎การวิเคราะห๑ข๎อมูลประเภทเอกสารที่เกี่ยวข๎อง อาทิ บทละคร เว็บไซด๑ที่
เกี่ยวข๎อง ภาพบันทึกการแสดง และข๎อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ๑ผู๎กํากับการแสดง ควบคูํกัน
ไป โดยสามารถแบํงประเด็นในการวิเคราะห๑ ได๎ดังตํอไปนี้
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ตารางที่ 1 แนวทางการวิเคราะห๑วาทกรรมชายรักชายในละครเวทีไทยรํวมสมัย
เรื่อง/ประเด็นใน วิเคราะห๑การสื่อสารวาทกรรมตัวละครชายรักชายในละครเวทีไทยรํวม
การวิเคราะห์วาท สมัยจากประเด็นตํอไปนี้
1) ประเภทและการนําเสนอของละคร (genre & style)
กรรม
2) แกํนเรื่อง (theme)
3) โครงเรื่อง (plot)
4) ลักษณะของตัวละคร (character)
1.ฉันผู๎ชายนะยะ
5) ภาษา (language)
6) เสื้อผ๎าและการแตํงกายของตัวละคร (costume)
6) ฉากและพื้นที่ (space)
7) เพลงและดนตรีประกอบ (music & sound)
2. This is my life,
วิเคราะห๑วาทกรรมตัวละครชายรักชายที่ปรากฏผํานละครเวทีไทยรํวม
I love you
สมัย
ภายใต๎บริบทแหํงการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
1) เพศสภาพ (gender)
3.แกํนเซี้ยวเปรี้ยวซํา
2) เพศวิถี (sexuality)
พวกเรากล๎าหาญ
3) พื้นที่ทางสังคม
4) ความรักและการใช๎ชีวิตคูํ
5) ความสัมพันธ๑กับบุคคลอื่นในสังคม
4.ที่รักของกัน
7. การนาเสนอข้อมูล
นําเสนอข๎อมูลจากประเด็นการวิเคราะห๑ข๎างต๎นในรูปแบบพรรณนาโวหารโดย
ละเอียดโดยแบํงออกเป็น 3 สํวน ได๎แกํ
7.1 ภูมิหลังและบริบทของละคร
7.2 วาทกรรมที่ถํายทอดผํานองค๑ประกอบของละคร
7.3 วาทกรรมของตัวละครชายรักชายภายใต๎บริบทของสังคมไทย
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง การสื่อสารความหลากหล ายทางเพศวิถี :วาทกรรมตัว
ละครชายรักชายในละครเวทีไทยรํวมสมัย จากละครเวทีศึกษา ทั้ง 4 เรื่องได๎แกํ
1) ฉันผู๎ชายนะยะ(พ.ศ.2528)
2) This is my life, I love you (พ.ศ.2542)
3) แกํนเซี้ยวเปรี้ยวซํา พวกเรากล๎าหาญ (พ.ศ. 2545)
4) ที่รักของกัน (พ.ศ.2551)
กํอนอื่นผู๎วิจัยขอกลําวถึงประเด็นการวิเคราะห๑หลัก 3 ประเด็น ที่จะชํวยทําให๎
เข๎าใจภาพรวมของการศึกษาในครั้งนี้ได๎ชัดเจนยิ่งขึ้น นั่นคือ
1.ภูมิหลังและบริบทของละคร เพื่ออธิบายถึงข๎อมูลเบื้องต๎นของละคร ภูมิหลังของ
ผู๎สร๎างสรรค๑งาน และบริบทของสังคมไทยในยุคสมัยที่ละครเกิดขึ้น ทั้งยังแสดงให๎เห็นถึงประเด็น
ของการแปลงสื่อ โดยจะใช๎ข๎อมูลดังกลําวมาเป็นฐานวิเคราะห๑ตามวัตถุประสงค๑ของการวิจัยตํอไป
2.วาทกรรมที่ถํายทอดผํานองค๑ประกอบของละคร
เพื่อตอบคําถามจากวัตุ
ประสงค๑ การวิจัยข๎อที่ 1 เกี่ยวกับการศึกษาการสื่อสารวาทกรรมตัวละครชายรักชายในละครเวที
ไทยรํวมสมัย
3.วาทกรรมของตัวละครชายรักชายภายใต๎บริบทของสังคมไทย เพื่อตอบคําถาม
จากวัตุประสงค๑การวิจัยข๎อที่ 2 เกี่ยวกับการวิเคราะห๑วาทกรรมตัวละครชายรักชายที่ปรากฏผําน
ละครเวทีไทยรํวมสมัยภายใต๎บริบทแหํงการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
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1. ภูมิหลังและบริบทของละครเวทีไทยร่วมสมัย
ละครเวทีไทยรํวมสมัยคัดสรร ที่ผู๎วิจัยได๎ทําการศึกษานั้น มีจํานวนถึง 3 ใน 4
เรื่อง ที่ถูกดัดแปลงมาจากเค๎าโครงเรื่องในบทประพันธ๑เดิม ซึ่งเคยสร๎างมากํอนแล๎วในบริบทของ
สังคมตะวันตก โดยมีเพียงเรื่องเดียวที่ทําการสร๎างสรรค๑บทขึ้นมาใหมํ นั่นคือ This is my life, I
love you (2542) ดังจะเห็นได๎จากตารางตํอไปนี้
ตารางที่ 2 สรุปการเชื่อมโยงและการแปลงสื่อของละครเวทีคัดสรรกรณีศึกษา
ลาดับ ละครเวทีร่วมสมัย
ที่
เรื่อง
1 ฉันผู๎ชายนะยะ
(ดัดแปลงจากบท
ประพันธ๑เดิม)
2 This is my life, I love
you
3 แกํนเซี้ยวเปรี้ยวซํา
พวกเรากล๎าหาญ
(ดัดแปลงจากบท
ประพันธ๑เดิม)
4 ที่รักของกัน
(ดัดแปลงจากเค๎า
โครงเรื่องเดิม)

ปีที่
บทประพันธ์เดิม/
นาเสนอ
ประเภทของสื่อ
พ.ศ.2528 The Boys in the Band
(ค.ศ.1985) (ภาพยนตร๑)
พ.ศ.2542 บทประพันธ๑สร๎างสรรค๑ใหมํ

ปีที่
นาเสนอ
พ.ศ.2510
(ค.ศ.1970)
-

พ.ศ.2545 Love! Valour!
(ค.ศ.2002) Compassion!
(ภาพยนตร๑)

พ.ศ.2537
(ค.ศ.1994)

พ.ศ.2551 My Best friend's wedding
(ค.ศ.2008) (ภาพยนตร๑)

พ.ศ.2540
(ค.ศ.1997)

ตารางสรุปข๎อมูลการเปลี่ยนแปลงสื่อในข๎างต๎น ได๎แสดงให๎เห็นวําละครเวทีรํวม
สมัยของไทยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชายรักชายนั้น ได๎รับอิทธิพลมาจากบทละครและเค๎าโครงเรื่องจาก
ประเทศในสังคมตะวันตกทั้งสิ้น โดยเนื้อเรื่องในบทประพันธ๑ทั้งสาม ได๎แกํ 1) The Boys in the
Band 2) Love! Valour! Compassion! และ 3) My Best friend's wedding ได๎เกิดขึ้นในสังคม
อเมริกัน ซึ่งจํานวนสองในสามเรื่อง คือ 1) The Boys in the Band และ 2) Love! Valour!
Compassion! นั้น ได๎เคยนําเสนอทั้งในรูปแบบของละครเวทีและภาพยนตร๑มาแล๎ว โดยจะเห็นได๎
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วําการเปลี่ยนแปลงของสื่อละครเวทีและสื่อภาพยนตร๑ จากบทประพันธ๑ดังกลําวได๎เกิดขึ้นในสังคม
ตะวันตกมากํอนที่นักสือ่ สารการแสดงของไทยจะนํามาดัดแปลงเป็นสื่อละครเวทีรํวมสมัยให๎เข๎า
กับบริบทของสังคมไทย โดยหลังจากนั้นก็ได๎มีการแปลงสื่อกลับไปทําเป็นภาพยนตร๑อีกครั้งในชื่อ
เรื่องเดียวกัน เชํนเรื่อง ฉันผู๎ชายนะยะ นั่นเอง
นับเป็นเวลากวําสามทศวรรษ (ปี พ.ศ. 2528 – ปี พ.ศ.2551) ที่ละครเวทีไทยรํวม
สมัยได๎มีการสื่อสารประเด็นชายรักชายออกมาสูํสังคม แตํก็เป็นที่นําสังเกตวํา ในระยะเวลา
ดังกลําว มีนักการละครเพียงไมํกี่คนเทํานั้น ที่สามารถยืนหยัดและนําเสนอประแด็นชายรักชาย
ผํานสื่อละครเวทีรํวมสมัย โดยได๎รับการยอมรับจากกลุํมผู๎ชมในวงกว๎าง และมีเอ กลักษณ๑ในการ
ทํางานที่โดดเดํนเฉพาะตัว
ด๎วยเหตุนี้ ละครเวทีไทยรํวมสมัย กรณีศึกษาทั้ง 4 เรื่อง จึงเป็นละครคัดสรรที่
คํอนข๎างได๎รับความนิยมในยุคสมัยนั้นๆ โดยในชํวงเวลาใกล๎เคียงกันก็มีละครเกี่ยวกับชายรักชาย
ถูกนําเสนอออกมาเชํนกัน ซึ่งสํวนใหญํจะเป็นฝีมือของผู๎กํากับในกลุํมเดียวกันนี่เอง
ตารางที่ 3 แสดงความเชื่อมโยงระหวํางผู๎สร๎างสรรค๑งานและระยะเวลาที่นําเสนอผลงาน
ลาดับ
ที่
1.
2.
3.
4.

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
(ผู้กากับ)
ดร.เสรี วงษ๑มณฑา
คุณวรรณศักดิ์ สิริหล๎า
คุณดําเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์
คุณสายฟ้า ตันธนา

ชื่อผลงาน
(ละครเวทีไทยร่วมสมัย)
ฉันผู๎ชายนะยะ
This is my life, I love you.
แกํนเซี้ยวเปรี้ยวซํา พวกเรากล๎าหาญ
ที่รักของกัน

ปีที่นาเสนอ
พ.ศ.2528
พ.ศ.2542
พ.ศ.2545
พ.ศ.2551

“ฉันผู๎ชายนะยะ” (พ.ศ.2528) กํากับการแสดงโดย ดร.เสรี วงษ๑มณฑา ถือได๎วํา
เป็นละครเวทีไทยรํวมสมัยทีไ่ ด๎รับความนิยมเป็นอยํางมากในยุคนั้น โดยกลําวถึงประเด็นชายรัก
ชายอยํางชัดเจน ซึ่งถือวําเป็นจุดเริ่มต๎นของละครเวทีชายรักชายในบริบทสังคมไทยเลยทีเดียว ผู๎
กํากับในยุคหลังอยํางเชํน คุณดําเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์ และคุณวรรณศักดิ์ สิริหล๎า ก็ได๎บอกเลําถึง
กระแสสังคมและการตอบรับในยุคนั้นไว๎อยํางนําสนใจ
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“ละครของ ดร.เสรี ในยุคนั้น ถือวําแปลกใหมํสําหรับสังคมบ๎านเรา ถึงแม๎จะไมํใชํ
ละครเวทีเกย๑เรื่องแรก แตํถือวําได๎รับความสําเร็จมากในตอนนั้น รู๎สึกวําจะแสดงที่มณเฑียร
ทองเธียเตอร๑นานมากหลายเดือนติดตํอกันเลยทีเดียว แล๎วชํวงหลังห มํอมน๎อย ก็นํามาทําเป็นหนัง
อีก แตํสําหรับพี่หากจะถามวําละครเกย๑ในยุคนั่นสํงอิทธิพลกับงานของพี่มั้ย คิดวําไมํนะ เพราะพี่
ไมํได๎มองวําพี่จะต๎องทําละครเกย๑ แตํมันเป็นเรื่องของจังหวะเวลา ความชอบสํวนตัวในบท
ประพันธ๑ทเี่ รานํามาดัดแปลงมากกวํา สําหรับพี่ นายดําเกิง สร๎างงานจากแรงบันดาลใจของตัวเอง
เป็นหลัก ซึ่งในสํวนของแกํนเซี้ยวฯ เนี่ย ได๎พยายามพูดถึงความสัมพันธ๑และมิตรภาพของเกย๑กลุํม
หนึ่งที่เป็นปุถุชน คือกลุํมเกย๑กับเชื้อเอดส๑ในตอนนั้นถือวําเป็นประเด็นสําคัญ ในภาวะแบบนั้น
เพื่อนยิ่งต๎องรักและเข๎าใจกันให๎มากๆ ”(ดําเกิง ฐิตะปิยะศักดิ,์ สัมภาษณ๑, 28 มิถุนายน 2552)
“อันที่จริงหากจะมองตั้งแตํยุคของ ดร .เสรี มาจนถึงรุํนพี่เนี่ย พี่มองวํามันเป็นจุด
เปลี่ยนของ generation ไปแล๎ว แตํหากมองมาที่พี่บิ๊กเนี่ย ถือวําเป็นครูของพี่เลยลํะ เพราะพี่บิ๊ก
เคยทําแกํนเซี้ยวฯเมื่อปี พ.ศ.2540 มาแล๎ว และตอนนั้นพี่ก็ได๎รํวมแสดงด๎วย แตํงานของพี่และพี่บิ๊ก
ก็จะมีความแตกตํางกัน สําหรับพี่นะพี่เลือกสร๎างงานขึ้นมาใหมํเพราะพี่มองวํา บทละครเกย๑ไทย
จริงๆมันยังไมํมี ละครชีวิตกะเทยที่ดูตลกเนี่ยมันนําสนใจนะ พี่ต๎องตระเวนราตรีดูชีวิตจริงๆ ทําไม
เกย๑แบบของพี่ถึงไมํยอมแปลงเพศ ไมํยอมลิปซิ้ง คือพี่มองวําตัวตนและความต๎องการของคนเรา
มันแตกตํางกันนะ สิ่งสําคัญเลยสําหรับพี่และตัวละครของพี่ คือถ๎าเราไมํพูดในสิ่งที่เราต๎องการ เรา
ก็จะไมํได๎ในสิ่งที่เราอยากจะได๎ ความสุขในชีวิตคือเราต๎องสร๎างเอง งานจึงตอบโจทย๑ชีวิตให๎เรา
ลองคิดดูวํายังไงเกย๑ก็ดูแปลกแยกจากสังคมทั่วไป แล๎วทําไมเกย๑ถึงจะไมํรักกันอีก อันนี้นําคิดนะ ”
(วรรณศักดิ์ สิริหล๎า, สัมภาษณ๑, 11 มิถุนายน 2552)
สําหรับคุณสายฟ้า ตันธนา ผู๎กํากับคนสุดท๎ายที่ผู๎วิจัยได๎ทําการศึกษาผลงานของ
เขาเรื่องลําสุด ในปี พ .ศ.2551 ยอมรับวําไมํเคยดูละครของ ดร .เสรี วงษ๑มณฑา แตํได๎ติดตาม
ผลงานในยุคหลังของ คุณดําเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์ และคุณวรรณศักดิ์ สิริหล๎า
“พี่จะได๎ดูผลงานของทั้งพี่บิ๊กและพี่กั๊กบ๎าง ก็รู๎สึกวําแตํละคนจะมีจุดเดํนเป็นของ
ตัวเอง ซึ่งพี่ทั้งสองคนก็ถือได๎วํามีความสามารถสูงกันทั้งคูํ ในสํวนตัวของพี่เ องยังถือวําเป็นมือใหมํ
ถ๎าเทียบกับคนอื่น หลายคนจะพูดวํางานของพี่จะนิ่งๆไมํหวือหวา โดยสํวนตัวก็จะทํางานออกมา
ในชํวงที่เวลาชีวิตเอื้ออํานวยและความพร๎อมอื่นๆลงตัว งานสํวนใหญํก็จะอยูํในเทศกาลละคร
กรุงเทพฯเป็นหลัก ถ๎าถามวําละครเกย๑ของพี่ต๎องการสะท๎อนอะไรกับสังคมมั้ย หรือได๎รับอิทธิพลมา
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จากงานของรุํนพี่คนไหนเป็นพิเศษรึเปลํา คิดวําไมํนําจะมี คือพี่ไมํได๎เน๎นตรงสํวนนั้น เพราะสําหรับ
พี่ เกย๑คือคนธรรมดา ไมํได๎แตกตํางกับคนอื่นๆทั่วไป พี่อยากให๎มองงานเป็นเรื่องของมนุษย๑คนหนึ่ง
ดีกวํา ” (สายฟ้า ตันธนา, สัมภาษณ๑, 8 มิถุนายน 2552)
เมื่อได๎เห็นภาพรวมในประเด็นความเชื่อมโยงของการเปลี่ยนแปลงสื่อ และการ
ทํางานของผู๎กํากับแตํละคน ถึงแนวคิด แรงบันดาลใจ และอิทธิพลจากยุคสูํยุคมาแล๎ว ด๎วยเหตุนี้
ผู๎วิจัยจึงได๎ขยายให๎เห็นถึงรายละเอียดเพิ่มเติมของละครเวทีรํวมสมัยแตํละเรื่อง ดังตํอ ไปนี้
1.1 ฉันผู๎ชายนะยะ (พ.ศ.2528)
ละครเวทีเรื่อง “ฉันผู๎ชายนะยะ” เกิดขึ้นในชํวงปี พ.ศ.2528 เขียนบท และ กํากับ
การแสดงโดย ดร. เสรี วงษ๑มณฑา จากการดัดแปลงบทมาจากภาพยนต๑เรื่อง ”The Boys in the
Band” ด๎วยรอบการแสดงมากที่สุดเป็นประวัติกาลของละครเวทีไทย คือกวําสองร๎อยรอบทั่ ว
ประเทศโดยเวทีการแสดงหลักอยูํที่มณเฑียรทองเธียเตอร๑ และยังมีการเดินสายแสดงในจังหวัด
ใหญํๆ อาทิ เชียงใหมํ และภูเก็ต อีกด๎วย
ภาพที่ 1 ภาพจากละครเวทีเรื่อง ฉันผู๎ชายนะยะ ปี พ.ศ. 2528

ความสําเร็จจากละครเวทีเรื่องดังกลําว ชี้วัดได๎จาก ยอดการจองบัตรเข๎ าชมที่เต็ม
ทุกรอบ และการซื้อลิขสิทธ๑ไปผลิตเป็นสื่อภาพยนตร๑ในชื่อเดียวกันในปี พ .ศ.2530 โดยฝีมือการ
กํากับของ ม .ล.พันธุ๑เทวนพ เทวกุล และบริษัทในเครืออา .เอส.โปรโมชั่น ในอีกหลายปีตํอมา แตํ
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หากวัดจากระดับความนิยมแล๎ว การนําไปทําใหมํในสื่อภาพยนตร๑ทั้งสองครั้ง ก็ไมํได๎ รับความนิยม
เทํากับสื่อละครเวที สํวนหนึ่งอาจเป็นเพราะในขณะนั้น ภาพยนตร๑ถูกควบคุมโดยกระบวนการ
เซ็นเซอร๑ ทั้งเรื่องของภาพในการนําเสนอ และการใช๎ภาษาของตัวละคร รวมถึงความสามารถของ
นักแสดงที่ทําการคัดเลือกใหมํในบางบทบาท ไมํสามารถเข๎าถึงบทบาทการแสดงได๎เทํานักแสดงที่
เลํนในละครเวทีชุดเดิม จึงทําให๎ความสนุกสนานและเสนํห๑ของเรื่องที่ถํายทอดผํานบทสนทนาและ
การขับเน๎นอารมณ๑และทําทางของตัวละครอันเป็นหัวใจสําคัญได๎ถูกลดทอนลงอยํางนําเสียดาย
(เสรี วงษ๑มณฑา, สัมภาษณ๑, 8 ธันวาคม 2551)
ละครเวทีเรื่อง “ฉันผู๎ชายนะยะ” เกิดขึ้นในสังคมไทยยุครัฐบาลพลเอกเปรม ติณสู
ลานนท๑ โดยภาพรวมแล๎ว สังคมไทยในยุคนั้นได๎มีการพัฒนาไปอยํางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะ
เศรษฐกิจมีความเจริญในระดับสูง ประเทศไทยสามารถสร๎างเสถียรภาพทางการเมืองขึ้นมาได๎
ทํามกลางความผันผวนของการเมืองนอกประเทศ แม๎จะมีเหตุการณ๑ทางการเมือง กรณี วันที่ 9
กันยายน พ .ศ.2528 โดยกลุํมนายทหาร จปร .รุํน 7 แตํระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยก็
สามารถดําเนินตํอไปได๎ ขณะเดียวกันสงครามเวียดนามและสงครามในเขมรและลาวก็ได๎มีสํวน
ผลักดันให๎เกิดความเจริญเติบโตของธุรกิจสันทนาการ เพื่อตอบสนองตํอการมาพักผํอนของทหาร
อเมริกัน (ลิขิต ธีรเวคิน , 2550 : 220 -221)
ด๎วยเหตุนี้ จึงสํงผลให๎วัฒนธรรมบันเทิงและวงการแฟชั่นในเมืองไทยเติบโตและ
พัฒนารูปแบบที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภคที่มีกําลังซื้อมากขึ้น และ
แนํนอนวํา กลุํมชายรักชาย คือ กลุํมลูกค๎าสําคัญที่มีกําลังซื้อและความกล๎าที่ จะสวมใสํเสื้อผ๎าตาม
สมัยนิยมที่มีความโดดเดํนทั้งรูปแบบและสีสัน โดยแฟชั่นและคํานิยมในการแตํงกายของชายรัก
ชาย ชํวงปี พ .ศ .2528 ของไทยนั้น ได๎รับอิทธิพลมาจากแนวแฟชั่นตะวันตกยุคยุค ค.ศ.1975 เป็น
ต๎นมาแทบทั้งสิ้น โดยเสื้อผ๎าจะมีทั้งที่เป็นแบบสูตรธุรกิจ เชิ๊ตแบบมี ลูกเลํน และชุดลําลองสไตล๑ชุด
กีฬา เน๎นการตัดเย็บที่ปราณีต และมีสีสันฉูดฉาด โดดเดํน ซึ่งเสื้อผ๎ายี่ห๎อตํางประเทศชื่อดัง ก็มัก
ได๎รับความนิยมจากกลุํมคนที่มีกําลังซื้อสูง นอกจากนี้เสื้อผ๎าจากห๎องเสื้อชื่อดังในขณะนั้น อยําง
“ดวงใจ บิส ” ก็ได๎รับความนิยมไมํแพ๎กัน ถึ งแม๎วําราคาจะสูงก็ตาม โดยจะมีภาพตัวอยํางที่
ถํายทอดผํานนิตยสารแฟชั่น เชํน ลลนา เธอกับฉัน และเปรียว ซึ่งถือเป็นนิตยสารแฟชั่นที่มี
ชื่อเสียงในยุคนั้น และนิตยสารเพทาย ซึ่งกลุํมผู๎บริโภคสํวนใหญํเป็นผู๎หญิงและกลุํมชายรักชาย
เนื่องจากนิตยสารดังกลําวมีการนําเสนอรูปของนายแบบผู๎ชายที่เน๎นการโชว๑สัดสํวน
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ภาพที่ 2 ตัวอยํางนิตยสารแฟชั่นที่ได๎รับความนิยมในชํวงปี พ.ศ.2528

“ลลนา” นิตยสารที่ได๎รับความนิยม
ในชํวงปี พ.ศ.2528

“เปรียว” นิตยสารที่ได๎รับความนิยม
ในชํวงปี พ.ศ.2528

“เพทาย” นิตยสารที่ได๎รับ ความ
นิยมในชํวงปี พ.ศ.2528

“เธอกับฉัน” นิตยสารที่ได๎รับความนิยม
ในชํวงปี พ.ศ.2528
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ภาพที่ 3 ตัวอยํางแฟชั่นผู๎ชายในชํวงปี พ.ศ. 2528
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นอกจากแฟชั่นแล๎ว ธุรกิจบันเทิงกลางคืนในยุคนั้นก็ได๎รับความนิยมมากขึ้น คน
เมืองระดับกลางนิยมออกไปพบปะสังสรรค๑กันในผับ ดิสโกเทค และบาร๑มากขึ้น ซึ่งในยุคนั้นหาก
จะกลําวถึงสถานบันเทิงยามค่ําคืนของกลุมํ ชายรักชายคงจะหนีไมํพ๎นยํานสีลม โดยเฉพาะบาร๑โรม
สีลม ซอย 2 ที่ถือได๎วําได๎รับความนิยมและมีชื่อเสียงเป็นที่รู๎จักของนักเที่ยวชายรักชายทั้งชาวไทย
และตํางชาติเป็นอยํางดี
วัฒนธรรมบันเทิงของสังคมไทยในชํวงปี พ .ศ.2528 เติบโตและก๎าวหน๎าไป
ตามลําดับ ด๎วยภาวะเศรษฐกิจ และการเมืองที่เกื้อหนุน ทําให๎ประชาชนมีกําลังซื้อ โดยเฉพาะกลุํม
คนเมืองในกรุงเทพมหานครเอง ก็ได๎ให๎ความสนใจกับสื่อสารการแสดงที่หลากหลายมากขึ้น เห็น
ได๎จากการประสบความสําเร็จของสื่อภาพยนตร๑เรื่อง “เพลงสุดท๎าย” ภาคหนึ่งและสอง ของผู๎
กํากับ พิศาล อัครเศรณี ที่ได๎นําเรื่ องราวของสาวประเภทสองคณะโชว๑คาบาเรํต๑แหํงเมืองพัทยามา
นําเสนอ และก็ได๎รับการตอบรับเป็นอยํางดีเชํนกัน
ภาพที่ 4 ภาพจากภาพยนตร๑เรื่อง “เพลงสุดท๎าย” พ.ศ. 2528
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นอกจากนี้ในชํวงเวลาที่ใกล๎เคียงกัน ยังมีสื่อภาพยนตร๑ไทย เรื่องอื่นๆ ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับชายรักชาย อาทิ 1) ขบวนการคนใช๎ (พ.ศ.2529), 2) ผู๎ชายป้ายเหลือง (พ.ศ.2529), 3) รัก
ทรมาน (พ.ศ. 2530) และ ฉันผู๎ชายนะยะ (พ.ศ. 2530) ในขณะที่สื่อภาพยนตร๑ตํางประเทศ
เกี่ยวกับชายรักชาย ก็มีหลายเรื่องด๎วยกัน อาทิ 1) The Gay Black Zero (ค.ศ.1981 หรือ พ .ศ.
2524), 2) The Dresser (ค.ศ.1983 หรือ พ.ศ. 2526) และ 3) Apartment Zero (ค.ศ. 1988 หรือ
พ.ศ. 2532) เป็นต๎น (รักใจ จินตวิโรจน๑, 2541:106)
เทอดศักดิ์ รํมจําปา (2545:153) ยังได๎กลําวไว๎วํา สังคมไทยในชํวงปี พ .ศ. 2520
เป็นต๎นมาคนกลุํมชายรักชายในประเทศไทยได๎พยายามสร๎างวาทกรรมของตนขึ้นโดยใช๎นิตยสารที่
ทําเพื่อเกย๑โดยเฉพาะให๎ “พื้นที่ทางสังคม” มากขึ้น อาทิ นิตยสารแปลก ที่ตอบคําถามเกี่ยวกับรัก
รํวมเพศ ในชํวงปี พ .ศ.2518 - 2527 แตํก็ยังถือวํามีข๎อจํากัดทั้งในด๎านข๎อมูลและอิสระภาพในการ
แสดงความคิดเห็นในระดับหนึ่ง ในขณะที่นิตยสารเกย๑ในปี พ .ศ. 2527 เกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนอง
ความต๎องการของกลุํมเกย๑โดยเฉพาะ และคณะผู๎จัดทําสํวนใหญํเป็นเกย๑ การนําเสนอเนื้อหาตํางๆ
จึงมีวัตถุประสงค๑เพื่อประโยชน๑ของกลุํมเกย๑ และเป็นเวทีสาธารณะที่ปราศจากข๎อจํากัด เมื่อเทียบ
กับหนังสือพิมพ๑ โดยหากจะกลําวถึงนิตยสารที่มีลูกค๎ าเป็นทั้งชาย หญิง และผู๎ที่มีพฤติกรรมรัก
รํวมเพศในยุคนั้น ได๎แกํ นิตยสาร บี .อาร๑ ,นิตยสาร MAN , นิตยสาร Play Girl , นิตยสารจักรวาล
ดาว และนิตยสาร G.L (ซึ่งนําจะยํอมาจาก gay และ lesbian) เป็นต๎น
ภาพที่ 5 ภาพตัวอยํางภาพจาก นิตยสาร Play Girl
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1.1.1 เรื่องยํอ “ฉันผู๎ชายนะยะ”
เมื่อเพื่อนสนิทที่ไมํได๎พบกันมานาน ได๎กลับมาพบกันอีกครั้ง อั้น ทนายหนุํมจาก
เมืองเหนือที่เพิ่งจะทะเลาะกับ ฟ้า ภรรยาสาว จนทําให๎เขาหัวเสียลงมาสงบสติอารมณ๑ที่กรุงเทพฯ
อั้นตัดสิน ใจโทรหาเพื่อนเกําสมัยเรียมหาวิทยาลัย คือ มด โดยที่ไมํรู๎มากํอนวํา มด จะจัดงานปาร๑ตี้
วันเกิดให๎ เต๎ย ที่ห๎องพักของตนเอง โดยงานนี้จะเป็นแหลํงสังสรรค๑ของเหลํากะเทยและเกย๑ที่
ประกอบไปด๎วย นัท เอ็ม ลักษ๑ เต๎ย และแดง เมื่อมดได๎รับโทรศัพท๑จากอั้น ก็ต๎องแก๎สถานการณ๑
เปลี่ยนมาเป็นงานแฟนซีเพื่อปกปิดความจริง เนื่องจาก อั้น เกลียดกะเทยอยํางแรง แตํในที่สุด
ความลับก็ถูกเปิดเผย อั้นโกรธมาก ด๎วยความที่อั้นและมดเคยสนิทกันมาก มดจึงปกปิดความรู๎สึก
ชอบพออั้นไว๎มานาน บวกกับความคลางแคลงใจในสัมพันธภาพระหวํางอั้นและเบิร๑ดเพื่อนชาย
สมัยเรียนอีกคนซึ่งเป็นเกย๑ ปมในใจข๎อนี้ ทําให๎มดระเบิดอา รมณ๑และบังคับให๎เพื่อนทุกคนเลํนเกม
“ความจริงจากดวงใจ” โดยให๎แตํละคนโทรถึงคนที่ตนเองรักมากที่สุด จนเป็นที่มาให๎แตํละคนต๎อง
เปิดเผยความเป็นตัวตน ปมในใจสํวนลึก ของตนเองออกมา ซึ่งทุกคนยกเว๎นอั้น โทรถึงคนรักของ
ตนซึ่งเป็นเกย๑ แม๎กระทั่งลักษณ๑ ซึ่งภายนอกดูเป็นชายแท๎เต็มตัว ก็ยังโทรถึงแดง และแดงเองถึงแม๎
จะเป็นคนเจ๎าชู๎มักมาก ก็ยังโทรถึงลักษ๑ ทําให๎มดรู๎สึกผิดหวังลึกๆที่ไมํสามารถทําให๎ลักษณ๑และแดง
ผิดใจกันได๎
เกมดําเนินไปจนในที่สุด อั้นก็ยอมโทรหาคนที่ตนเองรัก ซึ่งมดคาดคิดวําจะต๎อง
เป็นเบิร๑ด แตํสุดท๎ายแล๎ว คนที่อั้นโทรหาก็คือฟ้า ภรรยาของอั้นเอง โดยอั้นได๎สารภาพกับฟ้าวํา อั้น
รักฟ้ามากและจะรีบกลับไปหาโดยเร็วที่สุด ทุกคนจึงได๎รู๎ความจริงวําอั้นเป็นชายแท๎หลังจากงาน
เลี้ยงเลิกแล๎ว ทุกคนกลับไปมีความสุขกับคูํของตน เหลือแตํมดจอมวางแผน ที่ต๎องอยูํอยํางโดด
เดี่ยวเดียวดาย เพราะท๎ายที่ สุดแล๎วก็ไมํมีใครรักมดจริงสักคน ทั้งนี้ก็เพราะมดเองไมํเคยรักใครจริง
นั่นเอง เมื่อความผิดหวัง ความเจ็บปวดได๎เกาะกุมจิตใจของมด ทําให๎มดเศร๎าเสียใจและสํานึกกับ
สิ่งที่ตนเองได๎ทําไป ณัฐคือเพื่อนที่ยังคงอยูํข๎างๆ ให๎อภัย และไมํทอดทิ้งมด
เพื่อประกอบการอธิบายให๎ชัดเจนยิ่งขึ้นดังนี้นอกจากประเด็นที่ได๎กลําวมาแล๎ว
นั้น การศึกษาประวัติและผลงานของผู๎กํากับละครก็มีสํวนชํวยทําให๎สามารถมองภาพที่มาที่ไปของ
ละครได๎ชัดเจนขึ้น ดังที่ผู๎วิจัยจะกลําวถึงในประเด็นตํอไปนี้
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1.1.2 ประวัติและผลงานของผู๎กํากับละคร
ดร.เสรี วงศ๑มณฑา ผู๎เขียนบทและกํากับการแสดงละครเรื่อง “ฉันผู๎ชายนะยะ” ถือ
ได๎วําเป็นนักวิชาการผู๎มีชื่อเสียงของไทยคนหนึ่ง ที่สําคัญคือเป็นคนไทยคนแรกๆ ที่กล๎ายอมรับวํา
ตัวเองเป็นชายรักชาย และได๎ใช๎ชีวิตการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลานาน
ภาพที่ 6 ดร.เสรี วงษ๑มณฑา ผู๎กํากับละครเวทีเรื่อง “ฉันผู๎ชายนะยะ”

หลังจากจบการศึกษาปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขา
วรรณคดีอังกฤษและภาษาตํางประเทศ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑แล๎ว ก็ได๎ไปศึกษาตํอใน
ระดับปริญญาโท Master of Arts for Teachers (English) มหาวิทยาลัยวอชิงตัน เมืองซี แอทเทิล
สหรัฐอเมริกา และ Master Science in Journalism Advertising มหาวิทยาลัยนอร๑ทเวสเทิร๑น
เมืองเอแวนสตัน และปริญญาเอก PhD (Journalism) เน๎นด๎านสื่อสารการเมือง จาก มหาวิทยาลัย
เซาเทิร๑นอิลลินอยส๑ เมืองคาร๑บอนเดล ด๎วยเหตุนี้ จึงสํงผลให๎เกิดการเรียนรู๎วิถีชีวิต ของชายรักชาย
ในสังคมตํางวัฒนธรรม ที่กํอให๎เกิดแรงบันดาลใจในการสื่อสารวาทกรรมชายรักชายผํานงานละคร
เวทีรํวมสมัยในบริบทของสังคมไทย ซึ่งก็ได๎รับอิทธิพลมาจากภาพยนต๑เรื่อง ”The Boys in the
Band” นั่นเอง
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ภาพที่ 7 The Boys in the Band (พ.ศ.2510)

“คือสํวนตัวเนี่ย พี่ชอบ The Boys in the Band เพราะมันมีความเป็นวาไรตี้อยูํใน
ตัวงานคํอนข๎างเยอะ เลยคิดวํา ถ๎าเรานํามาปรับให๎เป็นแบบไทยๆ เนี่ย มันจะนําสนใจยิ่งขึ้น เพราะ
พี่มองวําเกย๑ไทยมีความหลากหลายกวําเกย๑ฝรั่ง และอีกอยํางมีบางจุดที่พี่มองวําเกย๑ไทยก๎า วไป
ไกลกวําเกย๑ฝรั่ง เชํน เรื่องความสัมพันธ๑ของเกย๑กับผู๎ชายแท๎ๆ …” (เสรี วงษ๑มณฑา, สัมภาษณ๑, 8
ธันวาคม 2551)
นอกจากนี้ ดร. เสรี วงษ๑มณฑา ยังเป็นที่รู๎จักกันดีของผู๎คนในสังคมไทย ไมํเฉพาะ
ในแวดวงการศึกษาหรือวิชาการเทํานั้น แตํในขณะเดียวกันก็เป็นพิธีกรชื่อดั ง นักพูด นักบรรยาย
โดยมีผลงานในวงการบันเทิงด๎วย เชํน การกํากับ เขียนบท และรํวมแสดงละครเวทีรวมทั้ง
ภาพยนตร๑ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชายรักชาย ดังภาพตัวอยํางตํอไปนี้
ภาพที่ 8 งานสัมมนา“บทบาทเพศที่สามผํานสื่อสํงผลให๎เยาวชนไทยเปิดเผยตัวตน
มากขึ้นจริงหรือ?”

42

1.2 This is my life, I love you (พ.ศ.2542)
ละครเวทีไทยรํวมสมัยเรื่อง This is my life, I love you เกิดขึ้นในพ.ศ.2542
กํากับและแสดงนําโดย วรรณศักดิ์ สิริหล๎า ในนามของ “ดอกไม๎การบันเทิง” โดยละครเรื่องดังกลําว
ได๎ถูกสร๎างสรรค๑บทขึ้นมาใหมํ ภายใต๎รูปแบบของละค รพูดกึ่งโชว๑ จัดแสดงระหวํางวันที่ 20 – 29
สิงหาคม พ.ศ. 2542 ซึ่งเวทีการแสดงในขณะนั้น อยูํที่โรงละครมรดกใหมํ ตึกช๎าง ถนนพหลโยธิน
ภาพที่ 9 ภาพโปสเตอร๑ประชาสัมพันธ๑ ละครเรื่อง This is my life, I love you

“This is my life, I love you” ถือได๎วําเป็นละครเวทีรํวมสมัยที่นําเสนอเนื้อหา
เกี่ยวกับชีวิตของชายรักชายอาชีพนางโชว๑อยํางท๎าทาย และได๎รับการตอบรับจากผู๎ชมละครเวทีใน
ยุคนั้นเป็นอยํางดี เป็นที่นําสังเกตวํา ละครเรื่องดังกลําวได๎กําหนดอายุผู๎เข๎าชมเอาไว๎วํา
”ไมํ
อนุญาตให๎ผู๎ชมที่มีอายุต่ํากวํา 18 ปี เข๎าชม”
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อยํางไรก็ตาม ละครเวทีเรื่องดังกลําว ถือได๎วําเป็นละครเวทีชายรักชายรํวมสมัย
เพียงหนึ่งในสี่เรื่องที่สร๎างสรรค๑บทขึ้นมาใหมํทั้งหมด และยังนําเสนอมุมมองชีวิตของตัวละครหลัก
ชายรักชายที่เป็น “กะเทยนางโชว๑” ไมํใชํตัวละครหลักที่เป็น “เกย๑” เหมือนละครกรณีศึกษาเรือ่ ง
อื่นๆ
ละครเวทีเรื่อง “This is my life, I love you” นั้นเกิดขึ้นในยุคของรัฐบาลชวน หลีก
ภัย ซึ่งเป็นชํวงที่ประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจอยํางหนัก อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากรัฐบาล
ของพลเอกเชาวลิต ยงใจยุทธ ในยุคฟองสบูํแตก โดยปรากฏการณ๑ทางด๎านการเมืองที่สําคัญในยุค
นี้ ก็คือ การจัดตั้งพรรคการเมืองใหมํอันได๎แกํ “พรรคไทยรักไทย” ของ พ .ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร
เพื่อเป็นกลไกในการเข๎าสูํตําแหนํงอํานาจรัฐ ในฐานะนายกรัฐมนตรีในเวลาตํอมา (ลิขิต ธีรเวคิน ,
2550: 229 -231)
เหตุการณ๑สําคัญทางสังคมนับตั้งแตํปี พ.ศ. 2533 เป็นต๎นมา ชาวเกย๑ ในประเทศ
ไทยได๎มีการจัดตั้ง “กลุํมภารดรภาพ” ขึ้น โดยทําหน๎าที่รณรงค๑ตํอต๎านโรคเอดส๑ เพื่อที่จะให๎สังคม
ลดความรังเกียจที่มีตํอพวกเกย๑ลง และให๎ยอมรับวําชาวเกย๑ก็เป็นบุคคลที่มีประโยชน๑ตํอสังคม
เชํนกัน เมื่อเกย๑ออกมามีบทบาทมากขึ้น และสังคมรังเกียจเกย๑น๎อยลง ความเป็ นเกย๑จึงถูกมองวํา
เป็นเรื่องธรรมดา และไมํเป็นแฟชั่นในกลุํมของสังคมที่ต๎องการความโดดเดํนอีกตํอไปภาพยนตร๑
ไทยที่นําเสนอในยุคนี้ จึงเลิกให๎ความสนใจกับพวกเกย๑ โดยเฉพาะในยุคที่คนนิยมดูภาพยนตร๑ไทย
น๎อยลง บทบาทของเกย๑ในภาพยนตร๑จะคํอยๆลดลงจนเกือบจะหายไป ที่นําเสนออยูํ ยังคงมีเพียง
บทบาทของตัวรอง หรือตัวประกอบเพียงเล็กน๎อยเทํานั้น หรือมิ
ฉะนั้นก็จะเป็นบทของชายที่มี
ลักษณะคล๎ายๆผู๎หญิง แตํไมํได๎มีสิ่งใดที่แสดงวํา เขารักชอบมีเพศสัมพันธ๑กับคนเพศเดียวกัน ซึ่ง
ตํางกับในละครโทรทัศน๑ ที่มีภาพของเกย๑ปรากฏชัดเจนอยํางแพรํหลายมากขึ้น ต ามกระแสความ
นิยมของละครดทรทัศน๑ เชํน เรื่อง ชายไมํจริงหญิงแท๎ และ รักไร๎อันดับ เป็นต๎น (รักใจ จินตวิโรจน๑,
2541: 129-130)
โดยงานภาพยนตร๑ของไทยที่นําเสนอภาพชายรักชายใกล๎เคียงกับชํวงเวลาในยุค
ดังกลําวมี 2 เรื่อง ได๎แกํ บันทึกจากลูก (ผู)๎ ชาย (พ.ศ.2537) และนางแบบ (พ.ศ.2540) เป็นต๎น
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ภาพที่ 10 ภาพยนตร๑ไทยเรื่อง บันทึกจากลูก (ผู)๎ ชาย

นอกจากนี้ สื่อโทรทัศน๑ที่มีตัวละครเป็นชายรักชายที่ผลิตในชํวงปี พ .ศ. 2541 –
พ.ศ.2543 ก็มีทั้งหมด 7 เรื่อง ได๎แกํ 1) เมื่อเธอเป็นชายแล๎วนายเป็นหญิง 2) ชายไมํจริงหญิงแท๎ 3)
เจนนี…
่ นางสาวจําเป็นฮํะ4) รักเลํห๑เพทุบาย 5) บังเอิญรวยชํวยไมํได๎ 6) รักสองภพ และ 7)
กิจกรรมชายโสด เป็นต๎น (รุจิเรข คชรัตน๑, 2542)

ภาพที่ 11 ละครโทรทัศน๑เรื่องกิจกรรมชายโสด
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นอกจากงานสื่อสารการแสดงที่มีความหลากหลายมากขึ้นแล๎ว แฟชั่นการแตํง
กายในปี พ.ศ 2542 ก็มีความหลากหลายมากขึ้นเชํนกัน ซึ่งก็ถือเป็นทางเลือกให๎กับผู๎บริโภคที่มี
มากขึ้น โดยนิตยสารหลักๆที่ได๎รับความนิยมในยุคนั้น ได๎แกํ นิตยสาร LIPS, นิตยสาร HELLO
(เน๎นกลุํมลูกค๎าผู๎หญิงและชายรักชาย) เป็นต๎น
ภาพที่ 12 ภาพตัวอยํางนิตยสารในปี พ.ศ. 2528

(ที่มาของข๎อมูลภาพประกอบ : http://www.magazinedee.com/info/magazinethai.php [28
มีนาคม 2552])
นอกจากนี้ ผู๎วิจัยยังได๎ค๎นคว๎าข๎อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพรวมของ “กะเทยนาง
โชว๑ในประเทศไทย” และ “สาวประเภทสอง” จากเวทีนางงาม ซึ่งพบวํา ประเท ศไทยมีชื่อเสียงจาก
การคว๎ารางวัลการในเวทีการประกวดสาวประเภทสอง ทั้งเวทีในประเทศและเวทีระดับโลก เริ่ม
จากในปี ค.ศ.1999 (พ.ศ.2542) คุณโอ๐ ภัทรียา ศิริงามวงศ๑ สาวประเภทสอง อดีตเด็กปั๊ม ก็ได๎คว๎า
ตําแหนํง MISS TIFFANY 1999 และ MISS QUEEN OF THE UNIVERSE ในปีเดียวกันมาครอง
ได๎สําเร็จ
ภาพที่ 13 MISS TIFFANY 1999
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นับวําภัทรียา ศิริงามวงศ๑ เป็นสาวประเภทสองของไทยคนแรกที่คว๎ารางวัลนี้ ซึ่ง
สํงผลให๎ “สาวประเภทสอง” ในประเทศไทยเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้น และได๎รับการจับตามองจากเวที
โลกเสมอมา เหลํานี้ทําให๎ธุ รกิจการทํองเที่ยวที่เกี่ยวข๎องกับสาวประเภทสองในประเทศไทย ได๎รับ
ความนิยม และมีชื่อเสียงมากขึ้นจากนักทํองเที่ยวทั่วโลก อาทิ อัลคาซํา พัทยา ภูเก็ตแฟนตาซี หรือ
สยามนิรมิตร กรุงเทพฯ ที่มีสาวประเภทสองรํวมแสดงเป็นสํวนหนึ่งของโชว๑เชํนกัน
ภาพที่ 14 ตัวอยํางภาพจากเวทีการประกวดสาวประเภทสองในประเทศไทย
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ละครเวทีไทยรํวมสมัยเรื่อง “This is my life, I love you” ได๎พยายามสื่อสาร
ประเด็นวําด๎วยมิตรภาพ และความสัมพันธ๑ของมนุษย๑เป็นสําคัญ ตัวละครนางโชว๑ จึงเป็นตัวแทน
ของ “คนกลางคืน” ที่ต๎องใช๎ชีวิตอยูํทํามกลางแสง สี การชิงดีชิงเดํน การฟาดฟันเอาชนะและทํา
ร๎ายผู๎อื่น แตํท๎ายที่สุด ละครก็ได๎บอกกับผู๎ชมวํา ภายใต๎ภาพมายาเหลํานั้น ยังมีมิตรภาพของ
“เพื่อน” ที่บริสุทธิ์และยั่งยืน พร๎อมที่จะเข๎าใจ เติมเต็ม ประคับประคองกันและกันให๎ก๎าวผํานวัน
เวลาที่โหดร๎ายไปได๎เสมอ โดยผู๎ วิจัยขอยกตัวอยํางเรื่องยํอของละคร เพื่อประกอบการอธิบายให๎
ชัดเจนยิ่งขึ้นดังนี้
1.2.1 เรื่องยํอ “This is my life, I love you”
เรื่องเริ่มจากตัวละคร ที่ตูํ มารีลีน นางโชว๑ผู๎มากประสบการณ๑ ได๎ชักนําหมิว โล
ลิต๎า นางโชว๑ลิปซิงค๑รุํนใหมํไฟแรง มาเป็นนางโชว๑บาร๑เดีย
วกัน เวลาผํานไปหมิวประสบ
ความสําเร็จในหน๎าที่การงาน ได๎ไปใช๎ชีวิตและเปิดเธียเตอร๑ที่อัมเตอร๑ดัม สํวนตูํมาริลีนตกต่ําและ
เลิกโชว๑ เพราะความชราที่มาเยือนจึงถูกเลิกจ๎าง หมิวกลับมาเมืองไทย เพื่อที่จะทําให๎
ความสัมพันธ๑ระหวํางเธอกับตูํมาริลีนดีขึ้น
หมิวมาที่บาร๑บาบี้ ที่เธอและตูํเคยทํางาน และหวนนึกถึงเรื่องราวระหวํางเธอกับตูํ
มาริลีน ครั้งกํอนที่เธอจะจากกันไปด๎วยความไมํเข๎าใจกัน เพราะความแตกตํางของทัศนะคติใน
เรื่องตํางๆ และความแตกตํางของการใช๎ชีวิต รวมทั้งเป้าหมายในชีวิตของแตํละคน
ท๎ายที่สุดหมิวได๎พบตูํ และด๎วยความรักที่ ทั้งคูํยังมีให๎กันเสมอ ตูํเชื้อเชิญหมิวให๎
รํวมโชว๑กันอีกครั้งเหมือนสมัยที่ทั้งคูํยังอยูํด๎วยกัน ตูํมาริลีนยังเป็นพี่สาวที่แสนดีเสมอสําหรับหมิว
ถึงแม๎จะมีความแตกตํางมากมายระหวํางตูํมาริลีน และหมิวโลลิต๎า ทั้งคูํมองข๎ามความแตกตําง
เหลํานั้นไปและกลับมาใช๎ชีวติ อยูํรํวมกันอยํางมีความสุข

1.2.2 ประวัติและผลงานของผู๎กํากับละคร
วรรณศักดิ์ สิริหล๎า ถือเป็นหนึ่งในผู๎กํากับและนักแสดงละครเวทีรํวมสมัยของไทย
อีกคน ที่มีผลงานการสร๎างสรรค๑ละครเวทีออกมาอยํางตํอเนื่อง โดยเฉพาะผลงานการแสดงเดี่ยวที่
มีอัตลักษณ๑เฉพาะตัวที่โดดเดํนจากการบํมเพาะและสั่งสมประสบการณ๑ด๎านการละครมาเป็น
ระยะเวลาที่คํอนข๎างยาวนาน
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ภาพที่ 15 คุณวรรณศักดิ์ สิริหล๎า ผู๎กํากับละครเวทีเรื่อง “This is my life, I love you”

วรรณศักดิ์ สิริหล๎า เริ่มศึกษาศิลปะการแสดงครั้งแรก จากอาจารย๑ประดิษฐ๑
ปราสาททอง กลุํมละครมะขามป้อม หลังจากนั้นก็ได๎เข๎าอบรมศิลปะการแสดงจากคณะละคร สอง
แปด โดยมีอาจารย๑ผู๎สอนหลายทําน ได๎แกํ อาจารย๑ รัศมี เผําเหลืองทอง ,อาจารย๑ บัญชา สุวรรณา
นนท๑, อาจารย๑ มล . พันธ๑เทวนพ เทวกุล ,อาจารย๑ ริชาร๑จ อีฮิวจ๑ และยังได๎อบรมศิลปะการแสดง
เพิ่มเติมจาก ภัทราวดี เธียร๑เตอร๑ โดยอาจารย๑ ภัทราวดี มีชูธน และอาจารย๑ มานพ มีจํารัส อีกด๎วย
นอกจากนี้ วรรณศักดิ์ สิริหล๎า ก็ยังมีผลงานของตัวเองในนาม ดอกไม๎การบันเทิง
และไปรํวมงานแสดงกับกลุํมละครอื่นๆอยํางตํอเนื่อง เห็นได๎จากตัวอยํางตํอไปนี้ 1) 2000
มหัศจรรย๑วันล๎างโลก, 2) บ๎าก็บ๎าวะ One Flew Over the Cuckoo's Nest ,3) คอร๑ดแอนด๑คีย๑ คน
ที่นี่หัวใจมีเพลง ,4) ตายตอนเป็น,5) แรด ,6) คืนสยองขวัญสยิว ฯลฯ เป็นต๎น
สําหรับ “This is my life, I love you” นั้น วรรณศักดิ์ สิริหล๎า ได๎รํวมแสดงกับ ธีระ
ยุทธ ปรัชญาบํารุง โดยได๎แสดง
ทัศนะเกี่ยวกับความเป็นมาของการสร๎างสรรค๑ละครไว๎อยําง
นําสนใจวํา
“พี่เองไมํได๎มองวํา ตัวเองจะต๎องทําละครเกย๑ หรือพูดถึงเรื่องเกย๑ แตํมันเป็นตัวพี่
และพี่คุ๎นเคย ถ๎าจะให๎ไปเลํนเป็นชีวิตผู๎ชายสักคน มันก็คงไมํใชํตัวเรา และคนดูเขาก็คงจะนึกขําที่
เรามาแอ๏บแมนเลํนอะไรที่ไมํใชํ ถ๎าถามวําทําไมถึงเลือกให๎เป็นตัวละครนางโชว๑ คือพี่มองวํานาง
โชว๑มันเป็นชีวิตกลางคืน มันนําสนใจ เพราะมันต๎องผจญกับคนที่ผํานมาและผํานไป และที่สําคัญ
คือมันเอื้อในแงํโปรดักชั่น มันเป็นแบบที่เราชอบและเราถนัด อยํางที่บอกวํา พี่เองไมํได๎เน๎นวํา
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จะต๎องเป็นเรื่องเกย๑นะ เรียกร๎องสิทธิของเกย๑หรือกะเทยให๎เทําเทียมผู๎ชายผู๎หญิง แตํเวลาพี่ทํา
ละครพี่จะเน๎นเรื่องความสัมพันธ๑ของมนุษย๑มากกวํา พี่วําคนเราต๎องปรับทัศนคติเข๎าหากัน
พยายามเข๎าใจความแตกตําง ไมํวําเพศอะไร มันไมํสําคัญเทําเราเข๎าใจตัวเอง มีเวลาทบทวนความ
ฝัน ได๎ ใสํใจคนใกล๎ตัว แมํ เพื่อน พี่วํามนุษย๑ทุกคนเหงานะ เราจึงควรให๎ความสําคัญกับเรื่อง
ความสัมพันธ๑ให๎มากๆ” (วรรณศักดิ์ สิริหล๎า, สัมภาษณ๑, 29 พฤศจิกายน 2551)
1.3 แกํนเซี้ยวเปรี้ยวซํา พวกเรากล๎าหาญ (พ.ศ.2545)
ละครเวทีไทยรํวมสมัยเรื่อง “แกํนเซี้ยวเปรี้ยวซํา พวกเรากล๎าหาญ” เกิดขึ้นครั้ง
แรก ณ โรงละครสถาบันปรีดี พนมยงค๑ ระหวํางวันที่ 22 – 23 สิงหาคม พ.ศ.2540 โดยได๎ปรับปรุง
บทเพื่อทําการแสดงอีกครั้ง ในชํวงเดือนกันยายน พ .ศ.2545 ซึ่งเป็นบทที่ผู๎วิจัยได๎ใช๎ศึกษาในครั้งนี้
และจัดแสดง ณ โรงละครกรุงเทพฯ ระหวํางวันที่15 – 24 ตุลาคม พ.ศ.2545 ซึ่งละครเรื่องดังกลําว
มีเค๎าโครงเรื่องมาจาก Love! Valour! Compassion! บทประพันธ๑ของ Terrence McNally แปล
บทโดย ยอดชาย สุกัณศีล ดัดแปลงบท และกํากับการแสดงโดย ดําเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์
ภาพที่ 16 ภาพโปสเตอร๑ประชาสัมพันธ๑ละครเวทีเรื่อง “แกํนเซี้ยวเปรี้ยวซํา พวกเรากล๎าหาญ”

ละครเวทีเรื่องดังกลําวนั้น เกิดขึ้นในยุคของรัฐบาล พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร โดย
นโยบายหลักของการบริหารประเทศในยุคนั้นคือการพยายามฟื้นฟูเศรษฐกิจให๎พ๎นสภาพวิกฤต
ขณะเดียว กันก็ได๎นํานโยบายการหาเสียงมาปฏิบัติ อาทิ นโยบาย 30 บาท รักษาทุกโรค การตั้ง
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กองทุนหมูํบ๎านละ 1 ล๎านบาท การให๎มีผู๎กู๎ยืมเงินจากธนาคารประชาชน การพักหนี้เกษตรกร
นอกจากนี้ยังมีการสํงเสริมให๎มีการผลิตสินค๎า 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ๑ เพื่อเพิ่มรายได๎ให๎แกํ
ประชาชน ในสํวนของการบริหารนั้น ได๎มีการเปลี่ยนแปลงผู๎นําใ หมํในการเมืองไทย มาเป็นแบบ
CEO ซึ่งได๎มีการขยายผลไปสูํการบริหารจังหวัด และการดํารงตําแหนํงของเอกอัครราชทูตใน
ตํางประเทศในเวลาตํอมา (ลิขิต ธีรเวคิน, 2550: 297)
เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัว การเติบโตของแฟชั่นและธุรกิจ
บันเทิงจึงมีการพัฒนาตามไปด๎วย โดยจ ะเห็นได๎วํา ในยุคนั้นมีนิตยสารแฟชั่นเกิดขึ้นใหมํจากเดิม
คํอนข๎างหลากหลาย อาทิ นิตยสาร MODELS นิตยสาร HAMBURGUR และนิตยสาร MARS โดย
กลุํมลูกค๎าหลักๆ จะเป็นผู๎หญิง และกลุํมชายรักชาย เนื้อหาเน๎นนําเสนอภาพลักษณ๑ของวัยรุํน
จนถึงหนุํมสาวรุํนใหมํวัยทํางาน ที่มีความเป็ นตัวของตัวเอง กล๎าคิด กล๎าทํา กล๎าแตกตํางมาก
ยิ่งขึ้น ดังตัวอยํางจากภาพตํอไปนี้
ภาพที่ 17 ภาพตัวอยํางนิตยสารแฟชั่นในชํวงปี 2545

(ที่มาของข๎อมูลภาพประกอบ : http://www.magazinedee.com/info/magazinethai.php [28
มีนาคม 2552])
นอกจากนี้ ยังมี สื่อสารการแสดงประเภทภาพยนตร๑ ที่กลําวถึงประเด็นชายรัก
ชายในชํวงปี พ .ศ. 2545 โดยสํวนใหญํจะนําเสนอในรูปแบบของชายรักชายที่เป็น “สาวประเภท
สอง” หรือ “กะเทย” ที่แสดงออกอยํางชัดเจน โดยอาศัยความตลกขบขันมาเป็นจุดขายของเรื่อง
แทบทั้งสิ้น ดังจะเห็นได๎จากตัวอยํางภาพจากภาพยนตร๑ตํอไปนี้
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ภาพที่ 18 ภาพยนตร๑เรื่อง พรางชมพู กะเทยประจัญบาน (พ.ศ. 2545)

ภาพที่ 19 ภาพยนตร๑เรื่อง บิวตี้ฟูล บ๏อกเซอร๑ (พ.ศ.2546)
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ภาพที่ 20 ภาพยนตร๑เรื่อง สตรีเหล็ก 2 (พ.ศ.2546)

ภาพที่ 21 ภาพยนตร๑เรื่อง ว๎ายบึ้ม เชียร๑กระหึ่มโลก (พ.ศ.2546)
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ภาพที่ 22 ภาพยนตร๑เรื่อง ปล๎นนะยะ (พ.ศ.2547)

เมื่อกลับมาพิจารณาจากสื่อละครเวที จะเห็นได๎วํา “แกํนเซี้ยวเปรี้ยวซํา พวกเรา
กล๎าหาญ”ได๎พยายามสื่อสารประเด็นการมองชีวิต และความรักของ กลุํม”ชายรักชายกับปัญหา
โรคเอดส๑” โดยละครได๎กลําวถึงสิ่งสําคัญนั่นคือ ความรัก ความเห็นอกเห็นใจ และความกล๎าหาญ
ในการเผชิญหน๎ากับความเป็นไปทั้งหลายของโลกรอบตัวของกลุํมชายรักชายทํามกลางกระแส
สังคมที่บีบบังคับ ไมํวําสิ่งนั้นจะดีหรือจะเลวร๎ายมากมายแคํไหนก็ตามนั่นเอง โดยผู๎วิจัยขอ
ยกตัวอยํางเรื่องยํอของละคร เพื่อประกอบการอธิบายให๎ชัดเจนยิ่งขึ้นดังนี้
1.3.1 เรื่องยํอ “แกํนเซี้ยวเปรี้ยวซํา พวกเรากล๎าหาญ”
เรื่องเกิดขึ้น ณ บ๎านดงดอกไม๎ ริมทะเลสาบแมํปิง ชายเจ็ดคนซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกัน
กําลังจะมาสังสรรค๑ในชํวงวันหยุดลองวีคเอนด๑ ที่บ๎านของแมนสรวง นักออกแบบทําเต๎นชื่อดังก๎อง
ฟ้าเมืองไทยวัยกลางคน ซึ่งเป็นคูํรักของจักรรินทร๑หนุํมน๎อยตาบอดผู๎อํอนไหวแถมมองโลกในแงํดี
และเขายังเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญํของแมนสรวง
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เรื่องราวเริ่มต๎นด๎วยการพบกันของกลุมํ เพื่อนที่จะมีสํวนรํวมในการสร๎างสรรค๑งาน
ชิ้นสําคัญที่สุดของชีวิตของแมนสรวง ซึ่งก็มีเทิดไท นักออกแบบเสื้อผ๎าฝีปากคม ผสมอารมณ๑ขัน
ซึ่งได๎รับเชื้อเอดส๑ ศิรเทพ นักแตํงเพลงปากเสียที่ทุกคนชังน้ําหน๎า อดีตคนรักของเทิดไท ราเมศ นัก
เต๎นหนุํมน๎อยเซ็กซี่ผู๎มีลีลาการเต๎นเย๎ายวน รวมทั้ง อัศวิน กับ ภัคพลคูํรักที่คบหากันมานานจนเป็น
คูํเกย๑ตัวอยําง
เมื่อ แมนสรวง บอกให๎ทุกคนทราบถึงแผนการทําบัลเลํต๑การกุศล หงส๑เหิร หรือ
Swan Lake ของคีตกวีชื่อก๎องโลก Tchikovsky ที่จะใช๎นักแสดงชายล๎วน ภัคพลเป็นคนเดียวที่ไมํ
เห็นด๎วย ความขัดแย๎งใน เรื่องงานในหมูํเพื่อนจึงเริ่มขึ้น ขณะเดียวกันเหตุการณ๑วุํนวายเกิดขึ้นเมื่อ
ราเมศได๎วางแผนลักลอบเป็นชู๎กับจักรินทร๑ ความสัมพันธ๑ระหวํางแมนสรวงกับจักรินทร๑จึงเริ่ม
เปลี่ยนแปลงไป อัศวินและภัคพลซึ่งอยูํกันมานานก็เริ่มต๎นที่จะมีการตั้งคําถามตํอกัน
ลองวีคเอนด๑ ตํอม า ศิรทรรศน๑ น๎องชายฝาแฝดของ ศิรเทพ เดินทางกลับมา
เมืองไทยเขาติดเชื้อเอดส๑เชํนเดียวกับเทิดไท ความสัมพันธ๑ของเทิดไทและศิรทรรศน๑ซึ่งมีนิสัยตรง
ข๎ามกับศิรเทพผู๎พี่เริ่มกํอตัวขึ้น ทั้งสองยังไมํหมดหวังในเรื่องความรัก ทั้งๆที่รู๎วําวาระสุดท๎ายของ
ชีวิตกําลังจะมาถึง
ลองวีคเอนด๑สุดท๎าย วันปีใหมํ ทุกคนมาอยูํรํวมกัน เหตุการณ๑คลี่คลายไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้น เมื่อแมนสรวงสามารถคิดงานบัลเลํต๑ชิ้นยิ่งใหญซึ่งเป็นความฝันรํวมกันของทุกคนได๎
สําเร็จ

ภาพที่ 23 ภาพจากละครเวทีเรื่อง แกํนเซี้ยวเปรี้ยวซํา พวกเรากล๎าหาญ (พ.ศ.2545)
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1.3.2 ประวัติและผลงานของผู๎กํากับละคร
ดําเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์ ถือเป็นเป็นนักการละครของไทยอีกคน ที่ได๎ใช๎ชีวิตด๎าน
การศึกษาและการฝึกฝนประสบการณ๑ทางด๎านวิชาการและวิชาชีพจาก MFA Theatre Directing
of MIDDLESEX UNIVERSITY (UK) ปี1996 – 1998 ทําให๎เขาซึมซับองค๑ความรู๎ด๎านละคร
ตะวันตกแนวคิด รสนิยมการนําเสนอ อันเป็นแบบฉบับเฉพาะตัว ที่แตกตํางจากละครแบบไทยแท๎
ด๎วยเหตุนี้จึงเป็นเหตุผลสําคัญให๎เขามักที่จะเลือกแปล และดัดแปลงบทละครที่มีชื่อเสียงจาก
ตํางประเทศ
ภาพที่ 24 คุณ ดําเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์ ผู๎กํากับละครเวทีเรื่องแกํนเซี้ยวเปรี้ยวซํา พวกเรากล๎าหาญ

“สาเหตุที่พี่มักแปลและดัดแปลงบทละครของตํางประเทศ เพราะสํวนตัวมองวํา
บทละครที่มีชื่อของตํางประเทศมันมีความสมบูรณ๑แบบอยูํในตัวมันเองอยูํแล๎ว ที่เหลือเราก็มีหน๎าที่
ปรับให๎มันเหมาะสมกับกลุํมผู๎ชมในสังคมของเราเทํานั้นเอง” (ดําเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์ , สัมภาษณ๑, 2
ธันวาคม 2551)
ภาพที่ 25 ภาพฉากที่ตัวละครกาลังซ้อมการแสดง
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นอกจาก ดําเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์ จะเป็นนักการละครแถวหน๎าคนหนึ่งของเมืองไทย
ที่มีผลงานออกมาอยํางตํอเนื่องแล๎วนั้น เขายังยืนยันตัวตนจากผลงานทั้งทางวิชาการ และวิชาชีพ
ไว๎มากมาย อาทิ เป็นอาจารย๑พิเศษสอนวิชาการละครในมหาวิทยาลัย เป็นผู๎ฝึกสอนการแสดง
ให๎กับคํายภาพยนตร๑ เป็นนักเขียนบทภาพยนตร๑และละครโทรทัศน๑ เป็นต๎น และเขาก็เป็นนักการ
ละครของไทยคนหนึ่งที่สร๎างสรรค๑ผลงานออกมาอยํางตํอเนื่อง อาทิ 1) A MAN AND HIS
SHADOWS (1987) 2) LOVE! VALOUR! COMPASSION! (1997) 3) RASHOMON CONDO',
ZHANGHAI: the Cinematic Musical (2004) และ 4) NAUGTHY, CRAZY - WE ARE THE
BRAVE! (2004) เป็นต๎น

1.4 ที่รักของกัน (พ.ศ.2551)
ละครเวทีไทยรํวมสมัยเรื่อง “ที่รักของกัน” เกิดขึน้ ครั้งแรกในงานเทศกาลละคร
กรุงเทพฯ ปลายปี พ .ศ. 2550 และได๎นํามาปรับปรุงแก๎ไขบทและจัดแสดงใหมํอีกครั้งในชํวงเดือน
กุมภาพันธ๑พ.ศ.2551 ณ โรงละคร สถาบันปรีดี พนมยงค๑ ซึ่งเป็นบทฉบับที่ผู๎วิจัยใช๎ทําการศึกษา
นั่นเอง
ภาพที่ 26 รูปโปสเตอร๑ละครเรื่องที่รักของกัน (พ.ศ. 2551)
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“เริ่มจากการคุยกันในทีม แล๎วนักแสดงเขาเสนอเรื่องนี้ขึ้นมา เพราะเขาชอบเป็น
การสํวนตัว เลยลองคุยกันวําเราจะเอาโครงเรื่องแบบนี้ แตํจะปรับยังไง เลยลงตัวที่ เปลี่ยนขั้วเพศ
ของตัวละครให๎เป็นความรักของผู๎ชายกับผู๎ชายแทน คือพี่จะมีวิธีการทํางาน ที่คํอนข๎างตํางจากคน
อื่น ตรงที่วํา พี่จะวางโครงเรื่องไว๎ครําวๆ แล๎วแบํงสถานการณ๑เป็นฉากๆ ให๎นักแสดงชํวยกันคิดบท
ของตัวเอง โดยการ improvisation ออกมา แล๎วก็จะเลือกวําเอาไมํเอายังไง แล๎วคํอยๆปรับมาเป็น
บทที่แนํนอน (สายฟ้า ตันธนา, สัมภาษณ๑, 7 พฤศจิกายน 2551)
ละครเรื่องดังกลําว ได๎แรงบันดาลใจมาจากเค๎าโครงภาพยนตร๑เรื่อง My Best
friend's wedding แตํเปลี่ยนขั้วเพศของตัวละครให๎เป็นความรักของผู๎ชายกับผู๎ชายแทน โดยใช๎
วิธีการสร๎างบทจากการกําหนดสถานการณ๑แล๎วให๎นักแสดง คิดบทสนทนาเอง ซึ่งผู๎กํากับจะเลือก
อีกครั้งกํอนที่จะนําไปเขียนเป็นบทการแสดง
ภาพที่ 27 ภาพตัวอยํางภาพยนตร๑เรื่อง My Best friend's wedding

ละครเวทีเรื่อง “ที่รักของกัน” นั้นเกิดขึ้นในยุคของรัฐบาล นายสมัคร สุนทรเวช ซึ่ง
เป็นรัฐบาลผสมจาก 6 พรรคการเมือง เป็นชํวงเวลาที่สังคมไทยเกิดการแตกแยกแบํงขั้วอยํางไมํ
เคยเป็นมากํอน จนอาจเรียกได๎วํา วิกฤติแบํงขั้ว (Polarization Crisis) ในการเมืองไทย กลําวคือ
ประชาชนไทยจํานวนไมํน๎อยเริ่มรู๎สึกแปลกแยกกับรัฐบาลทักษิณที่ขาดการตรวจสอบจากฝ่ายค๎าย
และองค๑กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ อันนําไปสูํการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 เพื่อ
โคํนล๎มรัฐบาลรักษาการของทักษิณ นั่นเอง (อานนท๑ ภักดีวงศ๑, 2551:3)
สําหรับแฟชั่นการแตํงกายในปี พ.ศ 2551 หากจะเน๎นไปที่การแตํงกายของผู๎ชาย
นั้น ถือได๎วําการแตํงกายตามแบบญี่ปุ่นกําลังมาแรงในประเทศไทย โดยลักษณะการแตํงกาย
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ดังกลําว ก็สํงผลตํอวัยรุํนชายไทยคํอ นข๎างมาก ซึ่งทําให๎วัยรุํนชายในหลัง รับเอากระแสวัฒนธรรม
ตะวันออกอยํางญี่ปุ่น เกาหลี มามากขึ้น โดยหันมาให๎ความสนใจกับเสื้อผ๎า หน๎า ผม รองเท๎า
กระเป๋า และเครื่องประดับเป็นพิเศษดังจะเห็นได๎จากตัวอยํางตํอไปนี้
ภาพที่ 28 ภาพแฟชั่นการแตํงกายผู๎ชายในปี พ.ศ 2551

ที่มาของภาพประกอบ : http://www.fwdder.com/topic/26627 [28 มีนาคม 2552]
หากจะกลําวถึง สื่อสารการแสดงที่กลําวถึงประเด็นชายรักชาย ที่โดดเดํนในชํวงปี
พ.ศ. 2551 คงหนีไมํพ๎นสื่อภาพยนตร๑นั่นเอง
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หลังจาก ภาพยนตร๑เรื่อง BROKEBACK MOUNTAIN หรือ หุบเขาเร๎นรัก ในชื่อ
ภาษาไทย ฝีมือการกํากับของ อั้งลี่ ผู๎กํากับชาวไต๎หวัน ซึ่งได๎รับการเสนอชื่อเข๎าชิงรางวัลออสการ๑
ในปี 2006 (พ.ศ. 2549)
ภาพที่ 29 ภาพยนตร๑เรื่อง BROKEBACK MOUNTAIN ปี 2006

กระแสของภาพยนตร๑เรื่องดังกลําว ได๎สํงอิทธิพล ตํอการสร๎างสรรค๑สื่อภาพยนตร๑
ในประเทศไทยเชํนกัน โดยเฉพาะในปี 2551 มีภาพยนตร๑ไทยที่นําเสนอมุมมองชีวิตของชายรักชาย
และมีกระแสตอบรับจากผู๎ชมคํอนข๎างดี ออกมา 3 เรื่อง หลักๆ ได๎แกํ
1) ME MYSELF ขอให๎รักจงเจริญ ภาพยนตร๑ได๎ เลําเรื่องของชายหนุํมรักรํวมเพศ
ที่ต๎องสูญเสียความทรงจํากํอนได๎พบรักกับหญิงสาวที่ดูแลเขาหลังจากประสบอุบัติเหตุ และตํอมา
เขาก็จําได๎วําตัวเองเคยเป็นใคร

ภาพที่ 30 ภาพยนตร๑เรื่อง ME MYSELF ขอให๎รักจงเจริญ พ.ศ. 2551
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2) เพื่อน กูรั กมึงวํะ ภาพยนตร๑แนวดรามําวําด๎วยความสัมพันธ๑รักระหวํางชายกับ
ชาย สะท๎อนด๎านมืดของสังคม ปัญหาอาชญากรรม และกลุํมอิทธิพลนอกกฏหมาย
ภาพที่ 31 ภาพยนตร๑เรื่อง เพื่อน กูรักมึงวํะ ปี พ.ศ.2551

3) รักแหํงสยาม ที่ได๎นําเสนอความรักและการค๎นหาตัวตนของเด็กหนุํมกับ เด็ก
หนุํม ทั้งยังสะท๎อนภาพความสัมพันธ๑ของครอบครัว ชีวิต มุมมองความรัก ศาสนา และความเหงา
ของวัยรุํนไทยในปัจจุบัน
ภาพที่ 32 ภาพยนตร๑เรื่อง รักแหํงสยาม ปี พ.ศ.2551
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โดยจะเห็นได๎วํา การนําเสนอภาพชายรักชาย มีความหลากหลาย และ
เปลี่ยนแปลงจากรูปแบบของ “สาวประเภทสอง” ที่เน๎นความสนุกสนาน ตลกขบขัน มาเป็นแนว
ชีวิต แบบ เกย๑ชายที่ภายนอกก็ดูเหมือนผู๎ชายธรรมดามากขึ้น
ละครเวทีไทยรํวมสมัยเรื่อง “ที่รักของกัน” ก็ได๎พยายามสื่อสารกับคนดูวํา เกย๑ คือ
ผู๎ชายธรรมดาที่รักผู๎ชาย ละครจึงเน๎นถํายทอดมุมมองความรักของมนุษย๑ธรรมดา ที่
มีโอกาส
สมหวัง และผิดหวังในความรักได๎ ขึ้นอยูํกับจังหวะชีวิต ความพร๎อม และการปรับตัวเอง เปิดใจกับ
คนรักในเวลาที่เหมาะสม โดยผู๎วิจัยขอยกตัวอยํางเรื่องยํอของละคร เพื่อประกอบการอธิบายให๎
ชัดเจนยิ่งขึ้นดังนี้
1.4.1 เรื่องยํอ “ที่รักของกัน”
เรื่องเกิดขึ้นในร๎านอาหารของอาย (ผู๎หญิง) ซึ่งเป็นเพื่อนซี้กับกันย๑ (เกย๑สาว)
เรื่องราวเริ่มต๎นขึ้นเมื่อนาย (เกย๑หนุํม) แฟนเกําของกันย๑จะมาติดตํอขอซื้อร๎านอาหารของอาย ซึ่ ง
การกลับมาคราวนี้ทําให๎กันย๑รู๎สึกตื่นเต๎นและลึกๆก็หวังวําจะใช๎หนทางนี้ในการรื้อฟื้นความสัมพันธ๑
กับนายได๎อีกครั้ง
เหตุการณ๑กลับไมํเป็นอยํางที่คิด เมื่อนายไมํได๎มาคนเดียวแตํมีธันว๑(เกย๑สาว)แฟน
ใหมํที่กําลังคบหากันอยูํในปัจจุบันตามมาด๎วย เมื่อแฟนเกํากับแฟนใหมํมาเจอกัน ความตึงเครียด
เพราะกลัวจะเสียคนที่รักไปจึงเกิดขึ้น ทั้งกันย๑และธันว๑พยายามแสดงความสนิทสนมกับนาย
เพื่อให๎ฝ่ายตรงข๎ามรู๎สึกแยํ ในขณะที่นายกับธันว๑เริ่มจะระหองระแหงกัน กันย๑จึงดูมีความหวัง แตํ
นายก็ตัดสินใจเลือกธันว๑ซึ่งเป็นรักปัจจุบัน และพยายามรักษาความสัมพันธ๑ในฐานะเพื่อนที่ดีกับ
กันย๑เอาไว๎
ท๎ายที่สุด กันย๑ก็ต๎องผิดหวังกับความรักเกําที่ไมํอาจย๎อนคืน แตํกันย๑ก็เข๎าใจวํา
เหตุที่เป็นเชํนนี้เพราะที่ผํานมากันย๑เป็นคนปลํอยโอกาสดีๆที่จะสานตํอความรักกับนายไปเอง แตํ
ถึงแม๎กันย๑จะไมํสมหวังในความรักครั้งนี้ แตํกันย๑ก็ยังมีอายเพื่อนที่แสนดีคอยให๎กําลังใจอยูํเสมอ
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1.4.2 ประวัติและผลงานของผู๎กํากับละคร
สายฟ้า ตันธน า เป็นผู๎กํากับละครเวทีรํวมสมัยเรื่อง “ที่รักของกัน” จบการศึกษา
จาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยรังสิต เริ่มต๎นจากการเลํนละครของคณะ แล๎วมี
ความสนใจจึงไปเรียนการแสดงเพิ่มเติมที่ คณะมรดกใหมํ กับครูชําง ชลประคัลภ๑ จันทร๑เรือง ที่ ตึก
ช๎าง พหลโยธิน โดยได๎เลํนละครเรื่องแรกคือ Oedipus (ปี 2542) หลังจากนั้นก็ทําละครกับมรดก
ใหมํมาจนถึงปี 2544 แล๎วได๎มีการรํวมทํากลุํม Dream Masks กับนินาท บุญโพธิ์ทอง และ เชิด
ศักดิ์ ปทุมศรีสาคร ซึ่งผลงานเรื่องแรกของ Dream Masks คือเรื่อง Hamburger Mob
ภาพที่ 33 คุณสายฟ้า ตันธนา ผู๎กํากับละครเรื่อง ที่รักของกัน ปี พ.ศ. 2551

สายฟ้า ตันธนา ได๎กํากับละครเวทีเรื่องแรก คือ สูตรรักสามเหลี่ยม ตํอด๎วยกํากับ
เรื่องสหายเกํา ชํวงปี 2545-2546 และได๎แยกมาทํากลุํม On Box ในเวลาตํอมา
สายฟ้า ตันธนา เริ่มผันตัวเองจากนักแสดงละครเวที มาเป็นผู๎กํากับเต็มตัวในนาม
ของกลุํม On Box โดยผลงานที่ผํานมาก็มีเรื่อง แฟนชาย (2547) แฟนอิฉัน (2548) หญิงเปรย
(2549) ที่รักของกัน (2550 - 2551) และคืนร๎อน (2551) ซึ่งถือเป็นผู๎กํากับคลื่นลูกใหมํที่มีรูปแบบ
การทํางานเฉพาะตัวอีกคน ที่นําจับตามอง
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2. วาทกรรมที่ถ่ายทอดผ่านองค์ประกอบของละคร
หากพิจารณาตามองค๑ประกอบของโครงสร๎างเชิงละครหรือความเป็นสื่อจินตคดี
เรื่องเลํานั้น เราจะสามารถศึกษาประเด็นสําคัญ เพื่อตอบคําถามในวัตถุประสงค๑การวิจัยข๎อแรก
เกี่ยวกับ “การสื่อสารวาทกรรมตัวละครชายรักชายในละครเวทีไทยรํวมสมัย” ทั้ง 4 เรื่อง โดย
แบํงเป็น 8 ประเด็นด๎วยกันคือ 1) ประเภทและวิธีการนําเสนอของละคร (Genre & Style) 2) แกํน
เรื่อง (Theme) 3) โครงเรื่อง (Plot) 4) ลักษณะตัวละคร (character) 5) ภาษาของตัวละครชายรัก
ชาย 6) เสื้อผ๎าและการแตํงกายของตัวละคร 7) ฉากและพื้นที่ และ 8) เพลงและดนตรีประกอบ
โดยองค๑ประกอบของละครทั้ง 8 ประการนี้ ถือได๎วําเป็นเครื่องมือสําคัญที่ผู๎สร๎างสรรค๑งานได๎ใช๎
ถํายทอดวาทกรรมชายรักชายของละครเวทีไทยรํวมสมัย ซึ่งสามารถสรุปให๎เห็นความเชื่อมโยงได๎
จากตารางตํอไปนี้
ตารางที่ 4 สรุปกลวิธีการนําเสนอวาทกรรมชายรักชายผํานองค๑ประกอบของละคร
ประเด็น /เรื่อง

ฉันผู๎ชายนะยะ
(พ.ศ. 2528)

1) ประเภทและ
วิธีการนําเสนอ
ของละคร
(Genre & Style)

Drama –
Comedy
ตัวละครสื่อสาร
กันเอง ตัดขาด
จากคนดู

2) แกํนเรื่อง
(Theme)

ภาวะกดดันของ
กลุํมเพื่อนชายรัก
ชาย ที่ต๎องปกปิด
ตนเองจากสังคม
โดยพวกเขา
ต๎องการความรัก
และการยอมรับ

This is my life,
I love you.
(พ.ศ. 2542)
Drama –
Comedy
ละครพูดกึ่งโชว๑
มีตัวละครบางตัว
ทําหน๎าที่เลําเรื่อง
และหันมาสื่อสาร
กับคนดู
ความรัก
มิตรภาพ และ
ความฝันของ
กะเทยนางโชว๑ ที่
ต๎องตํอสู๎กับ
ความอยูํรอดใน
สังคมยามราตรี

แกํนเซี้ยวเปรี้ยวซํา
พวกเรากล๎าหาญ
(พ.ศ. 2545)
Drama –
Comedy
มีตัวละครบางตัว
ทําหน๎าที่เลําเรื่อง
และหันมาสื่อสาร
กับคนดู

ที่รักของกัน
(พ.ศ. 2551)

ความรัก มิตรภาพ
และความขัดแย๎ง
ของกลุํมชายรัก
ชายทํามกลาง
กระแสสังคมเรื่อง
โรคเอดส๑กับเกย๑

ความรักของ
เพื่อนชายรัก
ชายที่แอบรัก
เพื่อนแตํไมํกล๎า
เปิดเผย จนใน
ที่สุดก็สาย
เกินไป

Drama –
Comedy
ตัวละครสื่อสาร
กันเอง ตัดขาด
จากคนดู
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3) โครงเรื่อง
(Plot)
4)ลักษณะตัว
ละคร
(character)
(เน๎นเพศวิถ)ี

5) ภาษาของตัว
ละครชายรักชาย
6) เสื้อผ๎าและ
การแตํงกายของ
ตัวละคร

7) ฉากและพื้นที่

8) เพลงและ
ดนตรีประกอบ

ละครเวทีไทยรํวมสมัยทั้ง 4 เรื่อง
เริ่มต๎นด๎วยสถานการณ๑ – การคลี่คลาย - บทสรุปโดยตัวละครได๎เรียนรู๎
- เกย๑รุก
- เกย๑รับ ที่แตํง - เกย๑รุก
- เกย๑รุก
- เกย๑รับ
กายอยํางผู๎หญิง - เกย๑รับ
- เกย๑รับ
- เกย๑รุก - รับ
แตํไมํผําตัดแปลง - เกย๑รุก – รับ
ชนชั้นกลาง ที่มี
- ไบเซ็กชํวล
เพศ มีอาชีพเป็น ชนชั้นกลางทํางาน อาชีพเป็น
สถานะภาพทาง นางโชว๑
เกี่ยวข๎องกับวงการ สถาปนิก นัก
สังคมหลาก
บันเทิง
ธุรกิจ และนัก
หลาย
แปล
มีภาษาเฉพาะ มีภาษาเฉพาะ ใช๎ภาษาที่คนทั่วไป ใช๎ภาษาปกติ
กลุํมใช๎คํอนข๎าง กลุํมใช๎บ๎าง แตํ เข๎าใจ
ทั่วไป
มาก
ไมํมากนัก
สีสันฉูดฉาด
แตํงกายอยําง
แตํงกายด๎วย
แตํงตัวอยําง
ล๎นเกินด๎วย
ผู๎หญิง แตํไมํได๎ เสื้อผ๎าแบบผู๎ชาย ผู๎ชายปกติที่
เครื่องประดับ
เน๎นความสวย
ปกติ เน๎นโชว๑
คํอนข๎าง
เฉพาะตัว
หรือความเหมือน สัดสํวนสรีระ
พิถีพิถันเรื่อง
การแตํงกาย
พื้นที่เฉพาะใน พื้นที่เฉพาะใน พื้นที่เฉพาะใน
พื้นที่เฉพาะใน
ห๎องชุดสํวนตัว บาร๑ซึ่งเป็นที่
บ๎านพักตําง
ร๎านอาหารซึ่ง
ทํางานของตัว
อากาศสํวนตัว
ไมํได๎เปิดบริการ
ละคร
Gay anthem
Gay anthem
Gay anthem
Gay anthem
แตํงขึ้นใหมํ เป็น ที่มีชื่อเสียงอยูํ
แตํงขึ้นใหมํ
ที่ตีความใหมํ
ภาษาไทย (ไมํได๎ แล๎วทั้งไทยและ เป็นภาษาไทย
จากเพลง
รับความนิยมใน ตํางประเทศ
(ไมํได๎รับความ
ประกอบ
วงกว๎าง)
(ได๎รับความ
นิยมในวงกว๎าง) ภาพยนตร๑
นิยม)
ตํางประเทศ
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จากตารางการสรุปประเด็นจากภาพรวมในขั้นต๎น ผู๎วิจัยจึงได๎ขยายรายละเอียด
แตํละหัวข๎อเพื่อความชัดเจน ดังตํอไปนี้
2.1 ประเภทและวิธีการนําเสนอของละคร (Genre & Style)
เมื่อผู๎วิจัยได๎ทําการศึกษา “ฉันผู๎ชายนะยะ” (พ.ศ. 2528) “This is my life, I love
you” (พ.ศ.2542), “แกํนเซี้ยวเปรี้ยวซํา พวกเรากล๎าหาญ” (พ.ศ. 2545) และ “ที่รักของกัน”
(พ.ศ.2551) พบวําละครเวทีไทยรํวมสมัยทั้ง 4 เรื่อง เป็นละครประเภท Drama – Comedy ทั้งสิ้น
ด๎วยเหตุที่ละครทั้ง 4 เรื่อง ได๎ทําหน๎าที่สะท๎อนภาพความเป็นจริงของชีวิตกลุํมคนชายรักชายใน
สังคมไทยตั้งแตํชํวงปี พ.ศ.2528 เป็นต๎นมา จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2551) โดยสอดแทรกมุขตลกเข๎า
ไปในสถานการณ๑บางอยํางหรือการกระทําบางประการของตัวละคร ซึ่งละครทั้ง 4 เรื่องนั้นมีความ
แตกตํางกันก็เฉพาะวิธีการนําเสนอ (Style) โดย “ฉันผู๎ชายนะยะ” และ “ที่รักของกัน” นั้น ใช๎วิธีการ
สื่อสารเจรจากันระหวํางตัวละครกับตัวละคร โดยตัดขาดจากคนดู ไมํมีการพูดคุยหรือหันมาเลํา
เรื่องให๎คนดูฟัง ดังตัวอยํางบทสนทนา ตํอไปนี้
“ฉันผู้ชายนะยะ”
มด : ตอนฉันเรียนมหาวิทยาลัย ฉันก็เหมือนอั้น มีแฟนผู๎หญิงหลายคน เที่ยวกับ
ผู๎หญิงทุกคืน
แดง เอ็ม ณัฐ : (พร๎อมๆกัน) …อะไรนะ
มด: ทําไมเหรอ ฉันพูดอะไรผิด ฉันบอกวําฉันเที่ยวกับผู๎หญิง ฉันไมํได๎บอกวําฉัน
เที่ยวผู๎หญิง อีนังพวกนี้ หูหาเรือ่ ง
ณัฐ : แล๎วไป ฉันนึกวําหลํอนทําผิดกฏกะเทยเสียอีก

“ที่รักของกัน”
กันย๑รับโทรศัพท๑
กันย์ : ฮัลโหล นายเหรอ อยูํไหนแล๎วลํะ ตอนนี้กันย๑อยูํที่ร๎านแล๎ว อยูํชั้นบน โอเค
เดี๋ยวกันย๑รอข๎างบนนะ เดี๋ยวเจอกัน สวัสดีครับ (วางสาย)
อาย: สวัสดีนะ รักนะ จุ๏ฟๆ ทําไมต๎องแอ๏บแมนใสํเค๎าอํะ
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กันย์: นี่อยํามาพูดนะ เค๎าจะขึ้นมาแล๎ว เดี๋ยวแมํตบนมปัดหลังเลยนี่
โดย “แกํนเซี้ยวเปรี้ยวซํา พวกเรากล๎าหาญ” ใช๎วิธีการสื่อสารโดยมีการสลับให๎ตัว
ละครบางตัวทําหน๎าที่เลําเรื่อง แล๎วหันมาสื่อสารกับผู๎ชมโดยตรง และให๎ตัวละครที่เหลือทําหน๎าที่
สื่อสารกันตามปกติ ซึ่งอาจใช๎เทคนิคการ freeze ให๎ตัวละครอื่นหยุดนิ่งขณะที่ตัวเลําเรื่องกําลังหัน
มาพูดกับคนดู ดังตัวอยํางตํอไปนี้
“แก่นเซี้ยวเปรี้ยวซ่า พวกเรากล้าหาญ”
(ในขณะเดียวกัน เราจะเห็นชายสองคนกําลังจูบกันอยํางดุเดือด ทั้งสองคือจักรินทร๑ และราเมศ)
จักรินทร์ : ไมํ…ไมํ…อยํา…
(ทั้งสองยังคงจูบกันตํอไป ตอนนี้ภัคพลเป็นคนที่หันมาหาเราและเริ่มทําหน๎าที่คนเลําเรื่อง)
ภัคพล : อยํางไรก็ตาม จักรินทร๑ได๎ลงไปในครัวชั้นลําง เพื่อหาของมาทาน ไมํวํา
ราเมศจะตามเค๎าลงมาหรือจะเฝ้ารอคอยอยํางเงียบเชียบ…ผมไมํรู๎ ผมอยูํข๎างบน
นอนอยูํกับอัศวิน
เทิดไทย : ผมก็อยูํข๎างบน นอนอยูํคนเดียว ได๎ยินทุกเรื่องตลอดจนสิ้นสงกรานต๑
ไมํวําทุกสิ่งทุกอยํางจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือในทางที่เลว ผมไมํแปลกใจ
เลย
ในขณะที่ “This is my life, I love you” ใช๎วิธีการสื่อสารแบบละครพูดกึ่งโชว๑ ซึ่ง
ผู๎วิจัยเข๎าใจวํา ละครลักษณะดังกลําวใช๎วิธีการสลับให๎ตัวละครเลําเรื่องของตัวเองผํานบทพูดโดย
หันมาสื่อสารกับคนดูโดยตรง พร๎อมกับการสลับโชว๑ร๎อง เต๎น ตามแบบของนางโชว๑ในบาร๑ตาม
ท๎องเรื่อง อันเป็นการแสดงประกอบการพูดเลําเรื่องนั่นเอง ดังตัวอยํางจากบทละครตํอไปนี้
ตู่ : หมิว ยั งไมํแตํงตัวอีก โชว๑เที่ยงคืนยี่สิบ ถ๎าอยากโชว๑แทนฉันก็ต๎องตรงเวลา
(หมิวยังคงตื่นเต๎นทําอะไรไมํถูก ตูํนั่งมองหมิวแตํงตัวอยํางทุลักทุเล) นี่น๎องแหมํม
เกิดเป็นคนโดยเฉพาะอยํางยิ่งถ๎าเป็นกะเทยนะ (ตูํแตํงตัวให๎หมิว) เวลาทําอะไรไมํ
ถูก สมองควรคิดสะระตะ ตัดสินใจทันที ทันใดและก็เอาตัวรอด ที่นี่เหยี่ยว กา
ใบมีด มันเยอะ (หมิวฟัง และพยักหน๎ารับ ) ตอนสมัยฉันอายุเทําเธอ ไมํมีใครมา
ทําให๎หรอกนะ ใครมาเร็วก็เอาชุดสวยไป โชว๑เที่ยงคืน ฉันต๎องมากี่โมงรู๎ไหม บําย
สาม ไมํใชํขยันหรอกนะ ฉันนะไมํมีสตางค๑ บางวันต๎องเดินออกจากบ๎านไปบาร๑
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มันก็เลยทําให๎ฉันได๎ซ๎อมเพลงทุกวัน สมองก็เลยได๎คิดซ๎อมไปท๎องก็ร๎องไป จ๏อก
จ๏อก จ๏อก เธออายุยังน๎อย ต๎องอดทน เธอต๎องซ๎อมโชว๑ไว๎มากๆ แล๎วก็ต๎องซ๎อมทุก
วัน เราไมํใชํกะเทยสวย good ถ๎าเธอไมํเกํงจริง รับรองโชว๑ได๎ที่นี่ คืนเดียวแนํ เอ๎า
เสร็จแล๎วยํะ (หมิวพยายามให๎ตัวเองมั่นใจสุดๆ) แล๎วอยําลืมทําทําเด็ด (หมิวซ๎อม
ทําตํางๆให๎ด)ู
หมิว : บางตอนหนูยังร๎องไมํตรงเลย
ตู่: จะเลํนแล๎วนะ อยูํบนเวที รู๎สึกอะไรก็ทําไปเถอะ เรื่องเพลงเธอก็รู๎แล๎วนี่ (หมิว
กําลังจะขึ้นโชว๑ หันมาจับมือตูํ ทั้งสองมองหน๎ากัน ) ไมํต๎องกลัวหรอก สุดฤทธิ์ไป
เลย เลํนออกไป เลํนให๎เหมือนกับรู๎สึกวําคืนนี้อาจเป็นคืนเดียวสําหรับเธอ
(เพลง One night only)
(จบเพลง One night only หมิวพูดและเปลี่ยนชุดไปด๎วย)
หมิว : จบโชว๑คืนนั้น หมิวนอนไมํหลับเลย ต๎องคอยหยิกตัวเองอยูํตลอดเวลาวํา
เรื่องจริงรึเปลํา ฝันไปรึเปลํา และที่แนํๆคืนนั้น ไมํใชํคืนเดียวที่หมิวได๎โชว๑หรอก
เพราะพี่รังสรรค๑เจ๎าของบาร๑พอได๎ดูโชว๑จบ ก็วิ่งมาหลังเวทีและตะโกนบอกทุกคน
วํา “ฉันได๎นางโชว๑คนใหมํแล๎ว” พี่ตํอแสดงความดีใจอยํางออกนอกหน๎า จนหมิว
หนาวๆร๎อนๆเสียวสันหลังวูบ เพราะสายตาหลายคูํจับจ๎องด๎วยความไมํพอใจ
เทําไหรํนัก โอ๏ ย! หมิวภาวนาขออยําให๎โดนตบเลย (ทําปากขมุบขมิบ) แตํนึกดูอีก
ที ความเกํงกล๎าสามารถของหมิวจะโดนขัด ขวางไมํได๎ เส๎นทางชีวิตนาง โชว๑เริ่ม
แล๎ว หมิวมองหน๎าพี่ตูํ เราทั้งคูํจะไมํยี่ห ระกับสายตาพวกนั้น ฉันกับพี่ตูํก็ เลยสนิท
กันยิ่งขึ้นขอบคุณสําหรับการเริ่มต๎นที่พี่ได๎ทําทุกอยํางให๎กับหนู One night only
… เหมือนครั้งแรกที่เราเจอกัน
ทั้งนี้ผู๎สร๎างสรรค๑งานได๎เลือกใช๎แนวการนําเสนอ ออกมาในรูปแบบของละครชีวิต
ที่ใสํความตลกลงไปในบทสนทนาและลักษณะของตัวละครบางตัว(Drama – Comedy) ผํานการ
สร๎างสถานการณ๑เฉพาะหน๎าเป็นตัวขมวดปมเรื่องให๎มีความนําสนใจ ทั้งยังสร๎างสีสันของเรื่องโดย
การแสดงออกอันล๎นเกิน คําพูดที่จัดจ๎านของตัวละคร ซึ่งทําให๎เกิดความไมํปกติ และแตกตํางจาก
ตัวละครชายหญิงทั่วไป
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เหลํานี้สะท๎อนให๎เห็นวํา วาทกรรมหลักยังมิอาจยอมรับอัตลักษณ๑ของชายรักชาย
เป็นวําเทียบเทําชายหญิง เป็นเรื่อง ธรรมดา ในทางกลับกันก็มองเป็นเรื่องที่ด๎อยกวํา และดูไมํ
จริงจัง ทําให๎การแสดงออกของตัวละครจึงเป็นเรื่องตลก ขบขัน ทั้งๆที่ในความเป็นจริงแล๎วสิ่งที่ตัว
ละครตํางๆได๎ประสบพบเจอล๎วนแตํมีความหนักหนาสาหัส ไมํตํางกับชีวิตของชายจริงหญิงแท๎
อื่นๆในสังคม หรืออาจเลวร๎ายกวํา ด๎วยซ้ําในหลายๆแงํมุม โดยเมื่อการดําเนินเรื่องผํานไป ผู๎ชมจะ
เห็นได๎วําตัวละครชายรักชายเหลํานั้น มีความกดดัน มีปมทับซ๎อนในจิตใจมากมาย แตํวิธีการ
นําเสนอผํานสถานการณ๑ ที่พลิกผัน บทสนทนาที่ดุเดือด และลักษณะการแสดงออกกระตุ๎งกระติ้ง
การแตํงกายที่ล๎นเกิน อันเป็นอัตลั กษณ๑เฉพาะตัวของชายรักชาย ทําให๎ละครดูสนุก และรู๎สึกวํา
ละครมีชีวิตชีวาไมํตึงเครียด ซึ่งแนํนอนวํากลวิธีในการเลําเรื่องและวิธีการนําเสนอที่แตกตําง ยํอม
สร๎างสีสันและชวนให๎ผู๎ชมอยากติดตามเรื่องตํอไป ซึ่งวิธีการดังกลําวมิใชํกลวิธีเฉพาะของการ
นําเสนอละคร 4 เรื่องนีเ้ ทํานั้น หากก็เป็นที่ทราบกันวํา หลักการดังกลําวสามารถประยุกต๑ใช๎กับ
สื่อสารการแสดงอื่นๆได๎เชํนกัน
2. 2 แกํนเรื่อง (Theme)
ละครเวทีทั้ง 4 เรื่อง ได๎ชี้ให๎เห็นชีวิตของตัวละครชายรักชายในฐานะของ มนุษย๑
ปุถุชน ที่มีเลือดเนื้อ มีวิญญาณ มีหัวใจ ความสุข ความทุกข๑ และโหยหาความรักเฉกเชํนมนุษย๑
ชายหญิงอื่นๆ แกํนเรื่องของละครเวทีรํวมสมัยทั้ง 4 เรื่อง จึงเปรียบเสมือนเสียงตะโกนที่ซ้ําไปซ้ํามา
ของตัวละครชายรักชายที่พยายามบอกกับผู๎ชมวํา พวกเขาก็มีคุณคํา มีศักดิ์ศรี มีชีวิตจิตใจไมํตําง
อะไรกับคนอื่นๆทั่วไปในสังคมเชํนกัน
“ฉันผู้ชายนะยะ” (พ.ศ.2528)
ละครเวทีเรื่อง “ฉันผู๎ชายนะยะ” (พ.ศ.2528) คือความพยายามในการสื่อสารกับ
บุคคลที่เป็นชายรักชายและคนอื่นๆในยุคที่สังคมไทยรังเกียจและกีดกันชายรักชาย ทําให๎กลุํมคน
ดังกลําวต๎องฝ่าฟันกระแสตํอต๎านความเป็นอื่น รวมทั้งความคิดที่วํา รสนิยมทางเพศแ บบชายรัก
ชายเป็นความเจ็บป่วยทางจิต วํา “สิ่งสําคัญของการเกิดมาเป็นคน มิใชํฐานะทางสังคม เพศสภาพ
หรือเพศวิถี หากอยูํที่ความคิด และการกระทําอันดีงามที่กํอให๎เกิดคุณคําตํอตนเองและผู๎อื่น
คนเราไมํวําจะเกิดมามีเพศสภาพหรือเพศวิถีอยํางไร ก็ยํอมมีความแตกตํางระหวํางบุค คล มีทั้งดี
เลวปะปนกันไปทั้งสิ้น โดยแท๎ที่จริงนั้นคุณคําของการมีชีวิตอยูํก็คือการรู๎จักเรียนรู๎ ความรักที่ดีงาม
นั่นเอง”
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“This is my life, I love you “(พ.ศ.2542)
ละครเวทีเรื่อง “This is my life, I love you “(พ.ศ.2542) ได๎ทําหน๎าที่สื่อสาร
ความคิดที่วํา ”มนุษย๑คือผู๎เลือก และกําหนดชีวิตของตนเอง” (อันเป็นแนวความคิดของผู๎คนในยุค
สมัยใหมํ ยุคที่วิทยาศาสตร๑เจริญก๎าวหน๎า มีการปฏิวัติอุตสากรรมเกิดขึ้น ) มนุษย๑ตํางต๎องดิ้นรน
ทํางานแขํงกับเวลาและความฝัน เพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งที่ตนต๎องการ ในขณะที่มนุษย๑ต๎องใช๎ชีวิตเยี่ยง
เครือ่ งจักร แตํความเหงากลับยิ่งทับถมในจิตใจ ทํามกลางสังคมที่เต็มไปด๎วยการเกํงแยํงแขํงขัน
“เพื่อนแท๎” จึงมีความสําคัญมาก ดังบทสนทนาสํวนหนึ่งจากละครที่วํา “เพื่อนบางคนก็แคํสนุก
และบางคนจะเก็บไว๎ในความทรงจํา” นั่นเอง ละครเรื่องดังกลําวจึงได๎เน๎นให๎คุณคําด๎านมิติ
ความสัมพันธ๑ของมนุษย๑เป็นสําคัญ
“แก่นเซี้ยวเปรี้ยวซ่า พวกเรากล้าหาญ” (พ.ศ.2545)
ละครเวทีเรื่อง “แกํนเซี้ยวเปรี้ยวซํา พวกเรากล๎าหาญ ” (พ.ศ.2545) ได๎พยายาม
สื่อสารวํา “สิ่งสําคัญสูงสุดของมนุษย๑ในฐานะของสัตว๑สังคมนั้น จําเป็นต๎องแบํงปันความรัก
ความเห็นอกเห็นใจ ให๎ แกํกัน และมนุษย๑ต๎องกล๎าหาญในการเผชิญหน๎ากับความเป็นไปทั้งหลาย
ของโลกรอบตัว ไมํวําสิ่งนั้นจะดีหรือจะเลวร๎ายมากมายแคํไหนก็ตาม”
ทั้งนี้เพราะละครเรื่องดังกลําวได๎เกิดขึ้นในยุคที่กลุํมชายรักชายไทยกําลังประสบ
กับปัญหาโรคเอดส๑ เห็นได๎จากกลุํมรักรํวมเพศชาย ได๎มีการร วมตัวกันในปี พ .ศ.2544 โดยจัดตั้ง
เป็นกลุํมฟ้าสีรุ๎ง เพื่อรณรงค๑การป้องกันโรคเอดส๑ในกลุํมผู๎รักรํวมเพศชายเรียกร๎องสิทธิตํางๆ และ
ความเทําเทียมในสังคม สร๎างความเข๎าใจอันดีของกลุํมผู๎รักรํวมเพศตํอสังคม รวบ รวมกลุํมผู๎รัก
รํวมเพศเป็นอาสาสมัครในการป้องกันโรคเอดส๑ ตํอมาเปลี่ยนเป็นองค๑การฟ้าสีรุ๎งแหํงประเทศไทย
(Rainbow Sky Organization of Thailand) รํวมมือกับองค๑กรตํางๆ เชํน ศูนย๑วิจัยโรคเอดส๑
สภากาชาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และองค๑กรระหวํางประเทศ จัดตั้งศูนย๑ข๎อมูลขําวสารด๎าน
เพศ โรคเอดส๑ และเกย๑ศึกษา และสร๎างศูนย๑วิจัย เกี่ยวกับโรคเอดส๑ โครงการให๎คําปรึกษาผํานทาง
โทรศัพท๑ โครงการแจกถุงยางอนามัยในสวนสาธารณะตํางๆ โครงการจัดทํา เว็บไซท๑ โครงการ
จัดทําสื่อสําหรับกลุํมผู๎รักรํวมเพศ นอกจากนี้ ยังมีองค๑กรบางกอกเรนโบว๑ (Bangkok Rainbow
Organization) กํอตั้งในปี พ .ศ.2545 เป็น การรวมตัว ของนักวิชาการ แพทย๑ นักสังคมสงเคราะห๑
นักศึกษา และกลุํมผู๎รักรํวมเพศ เพื่อให๎คําปรึกษาชํวยเหลือแกํครอบครัว สถานศึกษา คูํสมรส และ
กลุํมผู๎รักรํวมเพศในการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิต รวมทั้งสนับสนุนนําเสนอข๎อมูลทางวิชาการ
งานวิจัย การจัดสัมมนา และเผยแพรํขําวความเคลือ่ นไหวตํางๆ ของกลุํมผู๎รักรํวมเพศ ตลอดจน
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เชื่อมโยงการปฏิบัติงานในวงกว๎างขึ้นในระดับเอเชียแปซิฟิก นอกจากนี้ยังมีองค๑กรเกย๑อื่นๆ ที่ตั้ง
ขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนของผู๎รัก รํวมเพศในกลุํมตํางๆ มากขึ้น อยํางไรก็ตาม การจัดตั้งชมรม
สมาคม และองค๑กรเกย๑ของกลุํมผู๎รักรํ วมเพศได๎ขยายตัวไปทั่วพื้นที่ของประเทศไทย แตํมัก ประสบ
ปัญหาด๎านผู๎สนับสนุนการกํอตั้งงบประมาณและการขออนุญาตจากทางราชการ
(http://www.geocities.com/jc400jc/web/homosexual/history.html [26 มีนาคม 2552])
เหลํานี้ก็เป็นผลพวงลุกลามมาจากการแพรํกระจายของโรคเอดส๑ในสังคม
ตะวันตกกํอนหน๎าที่จะเข๎ามาสูํเอเชียและประเทศไทยนั่นเอง
“ที่รักของกัน” (พ.ศ.2551)
ละครเวทีเรื่อง “ที่รักของกัน” (พ.ศ.2551) ได๎หันมาให๎น้ําหนักในเรื่องความรักของ
ชายรักชายที่ถูกตีความให๎เป็นความรักที่ธรรมดา ไมํแตกตํางจากชายจริงหญิงแท๎แตํอยํางใด ละคร
เรื่องนี้จึงมิได๎พยายามพูดถึงประเด็นชายรักชายกับความกดดันหรือภาวะบีบคั้นใดๆจากสังคม
ภายนอกเหมือนเรื่องอื่นๆในข๎างต๎น หากแตํละครกลับกลําวถึงตัวละครชายรักชายในฐานะบุคคล
ธรรมดา ที่มีโอกาสสมหวัง ผิดหวังในเรื่องของความรัก ได๎พอๆ กันกับชายจริงหญิงแท๎ หากปลํอย
โอกาสให๎ผํานเลย และไมํพยายามทําสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อรักษาความรักเอาไว๎
ละครเรื่องดังกลําวได๎ทําหน๎าที่สะท๎อนวาทกรรมชายรักชายไทยยุคปัจจุบัน ที่ก๎าว
ผํานภาวะกดดัน มาแล๎วในระดับหนึ่ง ซึ่งสังคมในยุคปัจจุบัน อาจมิได๎แสดงออกถึงความรังเกียจ
การไมํยอมรับกลุํมชายรักชายอยํางชัดเจนเหมือนในอดีต ถึงแม๎วําในความเป็นจริงจะยังไมํอาจ
เปิดใจยอมรับได๎อยํางเต็มที่ก็ตามที เพราะหากเลือกได๎คงยังไมํมีพํอแมํคนไหนอยากให๎ลูกเกิดมา
เป็นรักรํวมเพศ
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะข๎อข๎องใจในหลายๆประการได๎ถูกวิทยาการทางด๎านการแพทย๑
ฉายชัดคําตอบออกมามากขึ้น อาทิ รักรํว มเพศมิใชํความเจ็บป่วย แตํเป็นเรื่องของรสนิยมทางเพศ
ที่ตํางไป จึงมิใชํเรื่องผิดบาป และกลุํมชายรักชายก็มิใชํตัวการสําคัญของโรคเอดส๑เพียงผู๎เดียวใน
ปัจจุบันอีกตํอไป
อยํางไรก็ตาม ความพยายามในการสื่อสารของผู๎สร๎างสรรค๑งาน วําเกย๑ก็เป็นคน
ธรรมดานั้น ก็อาจเป็นกระบวน การหนึ่งในการสร๎างวาทกรรมใหมํ เพื่อหลีกหนีและตํอต๎านจาก
ความรู๎สึกวําไมํธรรมดาที่กลุํมชายรักชายได๎รับจากสังคมมาโดยตลอด ซึ่งโดยแท๎ที่จริงแล๎วใน
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ชํวงเวลายี่สิบกวําปีที่ผํานมา สังคมไทยอาจไมํได๎ยอมรับเกย๑หรือชายรักชายมากขึ้น เพียงแตํคุ๎นชิน
กับกลุํมชายรักชายในหลากหลายรูปแบบมากขึ้นเทํานั้นเอง
2.3 โครงเรื่อง (Plot)
โครงเรื่อง (Plot) ของละครเวทีไทยรํวมสมัยกรณีศึกษา ทั้ง 4 เรื่อง สามารถ
อธิบายผําน “ปมปัญหา” ซึ่งมาจาก 5 สํวน ได๎แกํ 1) ตัวละครเอง 2) ครอบครัว และเครือญาติของ
ตัวละคร3) คนรักของตัวละคร 4) กลุํมเพื่อนของตัวละคร และ 5) สังคมแวดล๎อมตัวละคร โดยมี ”
สถานการณ๑” เป็นตัวผลักดันให๎เรื่องดําเนินไปสูํ “ผล” อันเป็นบทสรุปของเรื่องในแตํละประเด็น ดัง
จะเห็นได๎จากตารางตํอไปนี้
ฉันผู้ชายนะยะ (พ.ศ.2528)
ตารางที่ 5 สรุปการวิเคราะห๑โครงเรื่อง “ฉันผู๎ชายนะยะ”
ปมปัญหา
ตัวละครเอง

เพศ
สภาพ
และเพศ
วิถีของตัว
ละคร
ชายรัก
ชาย
ได๎แกํ
- เกย๑รุก
- เกย๑รับ
(แตํงกาย
แบบ

ครอบครัว และ
เครือญาติของตัว
ละคร

คนรัก

กลุํมเพื่อนชาย
รักชาย

สถานการณ์
ยอมรับตนเองเป็น
ชายรักชาย
ไมํยอมรับวําตนเอง
เป็นชายรักชาย

ผล/บทสรุป
สบายใจ เนื่องจากไมํต๎องปกปิด
โดยภูมิใจในสิ่งที่เป็น
พยายามหาทางรักษา หรือ
เปลี่ยนแปลงตนเอง มีความทุกข๑
เนื่องจาก ต๎องเก็บกด
เปิดเผยวําเป็นชายรัก
ครอบครัวไมํยอมรับ เกิดการ
ชาย
ทะเลาะเบาะแว๎ง แตกหัก ทําให๎
รู๎สึกผิด
ปกปิดวําเป็นชายรักชาย ใช๎ชีวิตได๎ตามปกติ แตํก็รสู๎ ึก
กดดัน
มีคนรักเป็นชายรักชาย - เปลี่ยนคูํไปเรื่อยๆ ไมํคบจริงจัง
- คบหาจริงจัง แตํแอบนอกใจ
มีคนรักเป็นผู๎หญิง
เลิกรา
มีความจริงใจตํอเพื่อน มีเพื่อนที่ดีคอยให๎กําลังใจ มี
สังคมที่อบอุํน เข๎าใจกันและกัน
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ผู๎ชายและ
ผู๎หญิง)
-เกย๑รุก รับ
- ไบ
เซ็กชํวล

อิจฉาริษยาเพื่อน

สังคม

เกิดความบาดหมาง และทําให๎
เป็นที่รังเกียจ ไมํมีใครอยากให๎
ความจริงใจ

เปิดเผยวําเป็นชายรัก
ชาย

-สังคมรังเกียจ เหยีดหยัน ไมํ
ยอมรับพฤติกรรมสํวนตัว
- สังคมยอมรับในความสามารถ
เรื่องงานเทํานั้น แตํก็ไมํเต็มที่
ปกปิดวําเป็นชายรักชาย สามารถชีวิตปกติเหมือนผูช๎ าย
ทั่วไปได๎ในสังคม

This is my life, I love you (พ.ศ.2542)
ตารางที่ 6 สรุปการวิเคราะห๑โครงเรื่อง This is my life, I love you
ปมปัญหา
ตนเอง
เพศ
สภาพ
และเพศ
วิถีของตัว
ครอบครัว และ
ละคร
เครือญาติ
ชายรัก
ชาย
คนรัก
ได๎แกํ
- เกย๑รับ
(กะเทย

สถานการณ์
กล๎าฝัน กล๎าเปลี่ยน
กล๎าใช๎ชีวิตอยํางท๎าทาย
ต๎องการความก๎าวหน๎า
ไมํชอบความเปลี่ยน
แปลง ไมํต๎องการเปลี่ยน
ยึดติดและมีทิฐิสูง
- ตัดขาดจากครอบครัว
ไมํกลําวถึงรายละเอียด

ผล/บทสรุป
ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ทําให๎เกิดความเชื่อมั่น และ
ภาคภูมิใจในตนเอง
ไมํก๎าวหน๎าในชีวิต เมื่อเจอการ
เปลี่ยนแปลง จึงผิดหวัง
ท๎อแท๎ และขาดความมั่นใจ
ครอบครัวจึงไมํมีผลตํอการ
ดําเนินชีวิตของตัวละคร

มีคนรักเป็นชายรักชาย

มีความรักที่มั่นคง ชํวยเหลือ
เกื้อกูลด๎านการเงินและโอกาส
ทางด๎านการงาน
เปลี่ยนคูํไปเรื่อยๆ ไมํจริงจัง

ไมํมีคนรักที่จริงจัง
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นางโชว๑ที่ กลุํมเพื่อนชาย
แตํงกาย รักชาย
แบบ
ผู๎หญิง)
สังคม

เพื่อนที่ดี จริงใจ

เพื่อนที่อิจฉาริษยา
เปิดเผยวําเป็นชายรัก
ชาย

มีเพื่อนที่ดีคอยให๎กําลังใจ และ
ชํวย
เหลือซึ่งกันและกัน
เกิดความบาดหมาง กลั่นแกล๎ง
ชิงดีชิงเดํนและถูกซ้ําเติม
สังคมยอมรับในความสามารถ
เรื่องงาน แตํก็ไมํได๎ยอมรับเทํา
เทียมกับชายหญิง ทําให๎ตัวละคร
ต๎องพยายามในการแสดงจุดยืน
และข๎อดีของตนมากกวําชาย
หญิงทั่วไป

แก่นเซี้ยวเปรี้ยวซ่า พวกเรากล้าหาญ (พ.ศ.2545)
ตารางที่ 7 สรุปการวิเคราะห๑โครงเรื่อง แกํนเซี้ยวเปรี้ยวซํา พวกเรากล๎าหาญ
ปมปัญหา
ตนเอง
เพศสภาพ
และเพศวิถี ครอบครัว และ
ของตัวละคร เครือญาติ
ชายรักชาย คนรัก
ได๎แกํ
- เกย๑รุก
- เกย๑รับ
- เกย๑รุก - รับ
- ไบเซ็กชํวล

สถานการณ์
ยอมรับตนเองเป็น
ชายรักชาย
ไมํมีการกลําวถึง

ผล/บทสรุป
สบายใจ เนื่องจากไมํต๎อง
ปกปิด
โดยภูมิใจในสิ่งที่เป็น
ไมํมีผลกระทบ

มีคนรักเป็นชายรักชาย - เปลี่ยนคูํไปเรื่อยๆ ไมํคบ
จริงจัง
- คบหาจริงจัง แตํแอบนอกใจ
- คบหาจริงจัง แตํแอบหวั่นไหว
เคยชอบพอกับหญิง
ความสัมพันธ๑ไมํชัดเจน
เลสเบี้ยน
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(ในกรณีที่มี กลุํมเพื่อนชาย
ความสัมพันธ๑ รักชาย
กับเลสเบียน
แตํเนื่องจาก
บทละคร
ไมํได๎ให๎
รายละเอียด
ไว๎ชัดเจน)
สังคม

แสดงความพอใจ
ชัดเจน
แสดงความไมํพอใจ
ชัดเจน

เปิดเผยวําเป็นชายรัก
ชาย

มีเพื่อนที่ดีคอยให๎กําลังใจ มี
สังคม
ที่อบอุํน เข๎าใจซึ่งกันและกัน
เกิดความบาดหมาง แสดงออก
วําไมํพอใจหรือถึงขั้นเกลียดชัง
ชัดเจน
-สังคมยอมรับในความสามารถ
เรือ่ งงานเทํานั้น ในขณะที่สังคม
รังเกียจ เหยียดหยัน ไมํยอมรับ
พฤติกรรมรักรํวมเพศเพราะกํอ
ปัญหาโรคเอดส๑ ซึ่งตัวละครก็
พยายามทําความดีเพื่อไถํ
ความผิด โดยอีกด๎านก็รู๎สึก
เกลียดชังสังคมที่รุมทําร๎าย ไมํ
ปฏิบัติอยํางเทําเทียม

ที่รักของกัน (พ.ศ.2551)
ตารางที่ 8 สรุปการวิเคราะห๑โครงเรื่อง ที่รักของกัน

เพศสภาพ
และเพศวิถี
ของตัวละคร
ชายรักชาย
ได๎แกํ
- เกย๑รุก

ปมปัญหา
ตนเอง

สถานการณ์
ยอมรับตนเองเป็น
ชายรักชาย

ครอบครัว
และ

เปิดเผยวําเป็นชายรัก
ชาย

ผล/บทสรุป
สบายใจ เนื่องจากไมํต๎องปกปิด
โดยภูมิใจในสิ่งที่เป็น ต๎องการ
ประสบความสําเร็จ ด๎านการงาน
และชีวิตรัก รวมทั้งการรักษา
มิตรภาพระหวํางเพื่อนที่ดีเอาไว๎
เหมือนหญิงชายทั่วไป
ใช๎ชีวิตได๎ตามปกติ
และมีความสุขความทุกข๑เหมือน
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- เกย๑รับ

เครือญาติ

ชายหญิงทั่วไป

คนรัก

มีคนรักเป็นชายรักชาย

คบหาจริงจัง

เพื่อน

ชายรักชาย

- แอบรักเพื่อนแตํมากล๎าบอกใน
เวลาที่สายเกินไป
- เคยรู๎สึกพิเศษกับเพื่อน แตํ
สุดท๎ายก็ตัดสินใจเลือกความรัก
ปัจจุบัน
มีเพื่อนที่ดีคอยให๎กําลังใจ และเป็น
ที่ปรึกษา
สามารถชีวิตปกติเหมือนผู๎ชาย
ทั่วไปได๎ในสังคม

ผู๎หญิง
สังคม

เปิดเผยวําเป็นชายรัก
ชาย

2.4 ลักษณะตัวละคร (character)
ละครกรณีศึกษาทั้ง 4 เรื่องนั้น มี จุดรํวม จุดตําง โดยถํายทอดผํานการตีความใน
การสร๎างตัวละครของผู๎สร๎างสรรค๑งาน โดยลักษณะความเป็นชายชายรักชายของตัวละคร ถูก
ถํายทอดผํานความเลื่อนไหลทางเพศวิถี การเปิดเผย การปกปิด รวมถึงการแสดงออกตํางๆของตัว
ละคร โดยมีปัจจัยเรื่องอายุ อาชีพ ฐานะทางสังคม บุคลิกและลักษณะนิสัยของตัวละครเอง รวมถึง
พื้นฐานของครอบครัวและบริบททางสังคมเป็นตัวกําหนดทั้งสิ้น ซึ่งสามารถสรุปได๎ดังตารางตํอไปนี้
ฉันผู้ชายนะยะ (พ.ศ.2528)
วาทกรรมที่ถํายทอดผํานลักษณะของตัวละครจากละครเรื่องนี้ ผู๎สร๎างสรรค๑งาน
ได๎สร๎างตัวละครที่มีความหลากหลายครอบคลุม เพื่อสื่อสารให๎ผู๎ชมเข๎าใจกลุํมชายรักชายในมิติ
ตํางๆ โดยเฉพาะด๎านเพศวิถี ที่มีความเลื่อนไหลไปมาคํอนข๎างชัดเจน ซึ่งสํงผลตํอการแสดงออก
ด๎านอัตลักษณ๑เฉพาะตัวเชํนการพูดจา กิริยา ทําทาง การแตํงกาย ปัจจัยด๎ านพื้นฐานครอบครัว
อาชีพการงาน ฐานะทางสังคม สํงผลอยํางมาก ตํอภาวะบีบคั้น กดดันในจิตใจ การเปิดเผย และ
ปกปิดอัตลักษณ๑ของตัวละคร โดยตัวละครยิ่งมีการศึกษาสูง ชาติตระกูลดี และฐานะทางสังคม
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เป็นที่ยอมรับ ก็ยํอมมีภาวะกดดันมากเป็นเงาตามตัว ถึงอยํางไรก็ตามละครได๎พยาย ามสื่อสารให๎
เห็นวําท๎านที่สุยแล๎ว ไมํวํามนุษย๑จะดํารงอยูํในสภาวะแบบใดก็ตาม สิ่งสําคัญคือมนุษย๑ต๎อง
ยอมรับและให๎โอกาสตัวเอง เลือกจุดสมดุลให๎กับชีวิตตัวเอง แล๎วจะพบความสุขที่แท๎จริง ดัง
ตัวอยํางจากตารางการวิเคราะห๑ตํอไปนี้

ตารางที่ 9 การวิเคราะห๑ตัวละครจากเรือ่ ง “ฉันผู๎ชายนะยะ”
ชื่อ
ตัว
ละคร

มด

ชื่อนักแสดง

ชลิต เฟื่อง
อารมณ๑

เพศวิถี
และความ
เลื่อนไหล

เกย๑รับ –
เกย๑รุกและ
รับ

อาชีพ

สจ๏วด

อายุ

35

ฐานะทาง
สังคม

บุคลิก
ลักษณะนิสัย

ร่ํารวย ต๎อง
ทําตัวเป็น
ผู๎ชายปกปิด
คนภายนอก

หน๎าตาดี มี
หนวด แตํงตัว
มีรสนิยม
กร๎านโลก เจ๎า
เลํห๑ นิสัยเห็น
แกํตัว ไมํรัก
ใครจริง เก็บ
กด และ
เกลียดสิ่งที่
ตัวเองเป็น
ต๎องการ
เอาชนะ เห็น
คนอื่นผิดหวัง
และล๎มเหลว
ในความรัก
(ภายนอกไมํ
แสดงออก แตํ
เมื่ออยูํกับ
กลุํมเพื่อน
สนิทจะแสดง
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ตัวเองเป็น
กะเทยแตํง
หญิงได๎)

ณัฐ

วรายุทธ มิลิ
นท-จินดา

เกย๑รับ –
เกย๑รุกและ
รับ

ขายเพชร 35
พลอย

มีการศึกษา
แตํคํอนข๎าง
ลําบาก
เพราะมี
ปัญหากับ
ครอบครัว

เป็นคนเก็บกด
ขาดความ
มั่นใจใน
ตนเอง รู๎สึกวํา
ตนเองเป็นคน
ล๎มเหลวใน
ชีวิต ทําให๎
ครอบครัวต๎อง
ผิดหวังและ
อับอาย จึงใช๎
ชีวิตทํามกลาง
ความทุกข๑
และไปพบ
แพทย๑เพื่อ
บําบัดอาการ
ทางจิตเสมอ
แตํก็เป็นคน
จิตใจดี
อํอนโยน และ
รักเพื่อน
(ภายนอกไมํ
แสดงออก แตํ
เมื่ออยูํกับ
กลุํมเพื่อน
สนิทจะแสดง
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แดง

มารุต สาโรวาท เกย๑รับ –
เกย๑รุกและ
รับ

ลักษ๑ สมนึก บุญ
สุวรรณ

ดีไซเนอร๑ 33

ไบเซ็กชํวล - ครูสอน
เกย๑รุก
คณิตศาสตร๑

30

ตัวเองเป็น
กะเทยแตํง
หญิงได๎)
ฐานะทาง กร๎านชีวิต แตํ
สังคมดี แตํ เป็นคนตรง
ภายนอกก็ เปิดเผย กล๎า
มิได๎เปิดเผย ยอมรับวําตน
ชัดเจนมาก มักมากในเพศ
นัก
รส เจ๎าชู๎ ชอบ
หวํานเสนํห๑
ไมํยึดมั่นใน
คําสัญญา
และไมํนิยม
การใช๎ชีวิตคูํ
แบบไมํ
นอกใจ แตํก็
รัก (ลักษณ๑)
คนรักของตน
ด๎วยใจจริง
เคยมี
ความสัมพันธ๑
กับณัฐ
ฐานะปาน
กลาง
ภายนอกก็
เหมือน
ผู๎ชายทั่วไป

ชายหนุํมหลํอ
มาดแมน
มั่นคงใน
ความรักที่มี
ตํอแดง เคย
แตํงงานและมี
ลูกกับผู๎หญิง

79

เอ็ม

นิธิ กิตติพัฏ

เกย๑รับ

บุรุษ
35
พยาบาล

อั้น

สันติสุข พรหม
ศิริ

ผู๎ชาย

ทนาย

35

แตํสุดท๎ายก็
ฝืนธรรมชาติ
และความ
ต๎องการของ
ตัวเองไมํได๎
ฐานะทาง กระเทยหน๎า
การเงิน
ตาไมํดี มักถูก
คํอนข๎าง
ผู๎ชายหลอก
ลําบาก
เอาเงิน
แสดงออก หรือไมํก็ไป
วําเป็น
แอบชอบเขา
กะเทย
ข๎างเดียว ไมํ
ชัดเจน
สมหวังใน
ความรัก แตํ
เป็นคนที่มี
ความจริงใจ
ตํอเพื่อน
ไมํผูก
พยาบาท รู๎จัก
ให๎อภัย มอง
โลกในแงํดี
ร่ํารวย
ผู๎ชายที่รัก
ตระกูลดี
ครอบครัวมาก
มี
แตํมีปัญหา
ภาพลักษณ๑ ความไมํเข๎าใจ
เป็นคนหนุํม กันกับภรรยา
ไฟแรง
โดยท๎ายที่สุด
เขาก็กลับไป
คืนดีกับ
ภรรยา มิได๎
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หวั่นไหว หรือ
เบี่ยงเบนไป
ชอบเพศ
เดียวกันแตํ
อยํางใด
บอย

อนุชา อึ้งวัฒนา ไมํสามารถ เด็กขาย
ระบุได๎ อาจ บริการ
เป็นได๎ทั้ง
ผู๎ชาย
ไบเซ็กชํวล
และเกย๑

22

ฐานะ
ยากจน

เด็กหนุํม
หน๎าตาดี จาก
ครอบครัว
ยากจน และ
ขาด
การศึกษา
นิสัยซื่อจนเซํอ
พูดจาไมํคํอย
ถูกกาลเทศะ
ในชีวิตไมํมี
ทางเลือกมาก
นักจึงต๎องมา
ขายตัว มีคํา
เพียงวัตถุทาง
เพศเทํานั้น

เต๎ย

ดร.เสรี วงษ๑
มณฑา

35

ร่ํารวย
ตระกูลดี
ไมํได๎ปกปิด
แตํก็มิได๎
แสดงออก
เทําเอ็ม

รูปรํางอ๎วน
ท๎วม ฉลาด
และรู๎เทําทัน
คน อํานนิสัย
เพื่อนทุกคน
ออก รู๎จักโลก
และการใช๎
ชีวิต

เกย๑รับ

อาจารย๑
ศิลปิน
นักเขียน
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This is my life, I love you. (พ.ศ.2542)
วาทกรรมที่ถํายทอดผํานลักษณะตัวละครจากเรื่องนี้ ได๎กลําวถึงตัวละครนางโชว๑
ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ๑ภายนอกเหมือนเพศหญิง แตํก็มิได๎ต๎ องการจะเป็นเพศหญิง ละครได๎
วิพากษ๑เรื่องความงาม ซึ่งเป็นเรื่องของรูปกายภายนอก ซึ่งตัวละครกล๎าที่จะแสดงออกถึงความ
แตกตําง ทั้งในเรื่องความคิด ความสามารถ และตัวละครสามารถประสบความสําเร็จและล๎มเหลว
ในชีวิตได๎ ในฐานะ “กะเทย” ไมํใชํในฐานะผู๎ชายหรือผู๎หญิง แตํสิ่งหนึง่ ที่ตัวละครแสดงให๎เห็นวําตน
มิได๎ตํางจากชายหญิงทั่วไป ก็คือ ความทุข๑ ความสุข แรงบันดาลใจ ความกล๎าคิด กล๎าตัดสินใจ ซึ่ง
ถูกถํายทอดให๎เห็นเป็นคูํตรงข๎ามผํานตัวละครทั้งสอง ดังจะเห็นได๎จากตารางการวิเคราะห๑ลักษณะ
ตัวละคร ดังนี้
ตารางที่ 10 การวิเคราะห๑ตัวละครจากเรื่อง “This is my life, I love you.”
ชื่อ
ตัว
ละคร

หมิว
โล
ลิต๎า

ชื่อนักแสดง

วรรณศักดิ์
สิริหล๎า

เพศวิถี
และความ
เลื่อนไหล

อาชีพ

อายุ

ฐานะทางสังคม

บุคลิก
ลักษณะนิสัย

กะเทย (เกย๑ นางโชว๑ 20 ควีนที่สวม
30
ทับอัต
ลักษณ๑
ความเป็น
เพศหญิง
ถาวร แตํ
มิได๎ผําตัด
แปลงเพศ

เป็นนางโชว๑ที่มี
ชื่อเสียง และ
ประสบความ
สําเร็จในหน๎าที่
การงาน ได๎ไปใช๎
ชีวิตกับสามี
ชาวตํางชาติ
และเปิดเธีย
เตอร๑ที่อัมเตอร๑
ดัม

กะเทย แรกรุํน
ที่สวมทับอัต
ลักษณ๑เพศ
หญิง มีความ
ตั้งใจ อดทน
มีความฝันที่
แรงกล๎า และ
ต๎องการให๎
ตนเองมีชีวิตที่
ดี รักในงาน
โชว๑ และกล๎า
เสี่ยง กล๎า
เปลี่ยน แปลง
ชีวิตตัวเองไป
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ตูํ
มาริ
ลีน

ธีรยุทธ ปรัชญา กะเทย (เกย๑ นางโชว๑ 40 บํารุง
ควีนที่สวม
50
ทับอัต
ลักษณ๑
ความเป็น
เพศหญิง
ถาวร แตํ
มิได๎ผําตัด
แปลงเพศ

นางโชว๑สูงอายุ
ที่ชีวิตตกต่ํา
เพราะถูกเลิก
จ๎าง

อยูํกับสามี
ฝรั่งที่ตําง
ประเทศ รัก
และจริงใจกับ
เพื่อน และ
สํานึกใน
บุญคุณ ใสํใจ
ในมิตรภาพ
และความ
สัมพันธ๑ที่ดี
ดื้อ และทิฐิสูง
ยึดมั่นถือมั่น
ชอบเอาชนะ
ในสิ่งที่ไมํ
กํอให๎เกิด
ประโยชน๑ ไมํ
พัฒนาและ
ดูแลตนเอง
อํอนแอ ท๎อแท๎
และยอมพําย
แพ๎ให๎แกํชีวิต
แตํก็เป็นคนที่
มีเมตตา มี
ความจริงใจ
ตํอเพื่อน รัก
และหวังดีกับ
เพื่อนด๎วย
ความจริงใจ
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แก่นเซี้ยวเปรี้ยวซ่า พวกเรากล้าหาญ (พ.ศ. 2545)
วาทกรรมที่ถํานทอดผํานลักษณะตัวละครจากเรื่องนี้ ชี้ให๎เห็นถึงโลกของเกย๑ ที่มี
จุดยืนในชีวิตชัดเจน โดยที่มิได๎พยายามสร๎างอัตลักษณ๑ความเป็นชายมาปกปิดตัวตนที่แท๎จริงแตํ
อยํางใด แตํถึงกระนั้นความอิสระ เสรีของตัวละครชายรักชายในเรื่องนี้ ก็สะท๎อนให๎เห็นถึง
ความสัมพันธ๑ด๎านความรักและการใช๎ชีวิตคูํของชาวเกย๑ วําแสนจะเปราะบาง หวั่นไหว และยากนัก
ที่จะมั่นคง จริงใจ รักเดียวใจเดียว และก็ทําให๎ตัวละครชายรักชายถูกสังคมมองวําเป็นตัวการของ
ปัญหาโรคเอดส๑ ในขณะที่คุณคํา ของตัวละครก็คงหนีไมํพ๎นเรื่องความสามารถในงานวิชาชีพที่มี
ความเป็นเลิศ สํงผลให๎เป็นที่ยอมรับของสังคม ดังจะเห็นรายละเอียดได๎จากตารางการวิเคราะห๑
ตํอไปนี้
ตารางที่ 11 การวิเคราะห๑ตัวละครจากเรื่อง แกํนเซี้ยวเปรี้ยวซํา พวกเรากล๎าหาญ
ชื่อตัว
ละคร

ชื่อ
นักแสดง

แมนสรวง เดชาวุฒิ
ฉันทากะโร
( เด Free
Man)

จักรินทร๑

เพศวิถี
และความ
เลื่อนไหล

เกย๑รับ

นเรศ วีเดน เกย๑รุก-รับ
มันน๑
(เกย๑โบ๏ท)
( มาร๑ค มาร๑
คุซ )

อาชีพ

อายุ

ฐานะทาง
สังคม

นัก
วัยต๎นสี่ มีชื่อเสียง
ออกแบบ สิบ
โดํงดังใน
ทําเต๎น
วงการ

ผู๎ชํวยของ ยี่สิบ
แมนสรวง ต๎นๆ

หนุํมน๎อย
คนรักใน
ความดูแล
ของแมน
สรวง

บุคลิก
ลักษณะนิสัย

มีอุดมการณ๑
ความตั้งใจใน
การทํางาน ใสํ
ใจเพื่อนและ
คนรัก มีจิต
สาธารณะตํอ
สังคม และ
รูจ๎ ักปลํอยวาง
เพราะผําน
โลกมามาก
เป็นหนุํมตา
บอด คนรัก
ของแมนสรวง
มีจิตใจ
อํอนไหว มอง
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ศิรเทพ

วรวุฒิ นิยม เกย๑รุก-รับ
ทรัพย๑(โอ๏ต) (เกย๑โบ๏ท)

นักแตํง
เพลง

ปลาย มีชื่อเสียง
สามสิบ เป็นที่
ยอมรับใน
วงการ

โลกในแงํดี
แตํลอบมี
ความสัมพันธ๑
กับราเมศ
อดีตคนรัก
ของเทิดไทย
ปากร๎าย มอง
โลกในแงํร๎าย
เก็บกด จาก
พื้นฐานเดิม
ของครอบครัว
แตํลึกๆก็มิได๎
เป็นคนที่มี
จิตใจเลวร๎าย
แตํอยํางใด

ศิรทรรศน๑ วรวุฒิ นิยม เกย๑รุก-รับ
ทรัพย๑
(เกย๑โบ๏ท)
( โอ๏ต )

บทละคร ปลาย คูํแฝดของ
ไมํได๎ระบุ สามสิบ ศิรเทพ
ชัดเจน

เป็นคนที่ดู
อบอุํน พูดจา
ดี เป็นที่ชื่น
ชอบของ
เพื่อนๆ ติด
เชื้อเอดส๑
ภายหลังได๎มา
พบรักกับเทิด
ไทย

เทิดไทย

นัก
กลาง มีชื่อเสียง
ออกแบบ สามสิบ ในวงการ
เสื้อผ๎า/
NGO

ปากร๎ายติด
ตลก ติดเชื่อ
เอดส๑ เริ่มปลง
กับชีวิต จึง

ปิยะ เศวต เกย๑รับ
พิกุล (ก๎อง)
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ราเมศ

ธิตินันท๑
เกย๑รุก-รับ
สุวรรณศักดิ์ (เกย๑โบ๏ท)
(เอ็กซ๑)

นักเต๎น

ต๎นยี่สิบ เด็กออฟ
ของศิรเทพ

อัศวิน

วรพรต
ชะเอม
( พรต )

เกย๑รุก-รับ
(เกย๑โบ๏ท)

บทละคร กลาง แฟนของ
ไมํได๎ระบุ สามสิบ ภัคพล
ชัดเจน

ภัคพล

ตํอตระกูล

เกย๑รับ

บทละคร กลาง

แฟนของ

อุทิศตนเพื่อ
สาธรณะ
ประโยชน๑
ภายหลังได๎มา
พบรักกับศิ
รทรรศน๑ และ
ชํวยเติมเต็ม
ความรักให๎กัน
ในชํวงท๎าย
ของชีวิต
นักเต๎นหนุํม
ไฟแรง มี
ความ
ทะเยอทะยาน
อยากเดํนดัง
และเจ๎าชู๎ มัก
มาก โดยแอบ
มี
ความสัมพันธ๑
กับจักรินทร๑
และอัศวิน
คูํรักของภัค
พล ที่คบหา
กันมา
ยาวนานแตํก็
เผลอใจ
ลักลอบไปมี
ความ สัมพันธ๑
กับราเมศ
คูํรักของอัศวิน
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จันทิ-มา
( กลด )

ไมํได๎ระบุ สามสิบ อัศวิน
ชัดเจน

ทําหน๎าที่ตัว
ละครเลําเรื่อง
สํวนตัวไมํ
คํอยชอบรา
เมศ และ
แสดงอาการ
เกลียด
ศิรเทพออก
นอกหน๎า

ทีร่ ักของกัน (พ.ศ. 2551)
วาทกรรมที่ถํายทอดผํานตัวละครชายรักชายจากละครเรื่องนี้ สะท๎อนให๎เห็นชีวิต
ชาวเกย๑ในโลกปัจจุบัน ที่มีอิสระในการดําเนินชีวิต การแสดงออก การคบหา ความสัมพันธ๑ของตัว
ละครเป็นความรักของผู๎ชายธรรมดา ที่ไมํได๎แตกตํางจากผู๎ชายทั่วไปมากนัก ตัวละครไมํได๎ถูก
กดดันจากครอบครัวหรือสังคม จึงไมํได๎เรียกร๎องต๎องการพื้นที่หรือสร๎างจุดเดํนให๎ตนเองแตํอยํางใด
ตารางที่ 12 การวิเคราะห๑ตัวละครจากเรื่อง ที่รักของกัน
ชื่อ
ตัว
ละคร

กันย๑

ชื่อนักแสดง

เพศวิถี
และความ
เลื่อนไหล

บัณฑิษฐ๑ พันศิริ เกย๑รับ
(นัท)

อาชีพ

นักแปล

อายุ

ต๎น
สาม
สิบ

ฐานะทาง
สังคม

บุคลิก
ลักษณะนิสัย

ชนชั้นกลาง บุคลิกเป็น
ที่มีชีวิต
ผู๎ชายอํอนโยน
ปกติ
กระตุ๎งกระติ้ง
จนดูออกวําไมํ
แมน นิสัย
ปากกับใจไมํ
ตรงกัน ชอบ
ปกปิด
ความรู๎สึกของ
ตัวเอง
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นาย

อรรถพล
อนันตวรสกุล
(ฮูก)

เกย๑รุก

สถาปนิก

ธันว๑

วัชรพงษ๑
กาญจนกฤต
(ฮ๎อ)

เกย๑รับ

นักธุรกิจ

อาย

ทารินี
ทรงเกียรติธนา
(ออกัส)

ผู๎หญิง

เจ๎าของ
ร๎านอาหาร

ราวๆ
ต๎น
สาม
สิบ

เป็นคนหนุมํ
มากความ
สามารถ
และ
ก๎าวหน๎าใน
การงาน

บุคลิกเหมือน
ผู๎ชายปกติ
ธรรมดาทั่วไป
มีความมุํงมั่น
และรักศักดิ์ศรี
ใฝ่ฝันอยากมี
ธุรกิจเล็กๆ
เป็นของ
ตัวเอง
ราวๆ ลูกชาย
บุคลิกเป็น
ต๎น เจ๎าของ
ผู๎ชายอํอนโยน
ยี่สิบ กิจการ
ไมํแสดงออก
โรงแรมที่มี มากนัก เป็น
ชื่อเสียง
คนเอาแตํใจ
ฐานะดี
ตัวเอง
เป็นแฟนคน ชอบเอาชนะ
ปัจจุบันของ เพราะเกิดมา
นาย
ในครอบครัวที่
ร่ํารวย
และถูกตามใจ
มาตั้งแตํเด็ก
แตํเป็นคนที่
ซื่อสัตย๑ตํอ
ความรักและ
ความรู๎สึกของ
ตน
ราวๆ ชนชั้นกลาง ผู๎หญิงหัว
ต๎น ที่มีชวี ิต
สมัยใหมํ เข๎า
สาม ปกติ
ใจโลก ชีวิต
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สิบ

และมีมุม มอง
เรื่องความรัก
ที่เปิดกว๎าง
มองโลกในแงํ
ดี และรัก
เพื่อน

2.5 ภาษาของตัวละครชายรักชาย
ละครเวทีไทยรํวมสมัยทั้ง 4 เรื่อง ได๎ถํายทอดวาทกรรมผํานทางการใช๎ภาษาของ
ตัวละครชายรักชาย ซึ่งภาษาดั งกลําวมีวิวัฒนาการไปตามยุคสมัย โดยการใช๎ภาษาในชํวงแรกนั้น
ได๎มีการสร๎าง บัญญัติ คําศัพท๑อันมีความหมายเฉพาะ โดยใช๎วิธีการใสํรหัสความหมายใหมํจาก
คําศัพท๑เดิมที่มีใช๎อยูํในสังคมคํอนข๎างมาก แตํในยุคสมัยหลังๆ ภาษาของกลุํมชายรักชาย แทบจะ
ไมํมคี วามแตกตํางจากคนทั่วไปแตํอยํางใด ทั้งนี้การแสงออกทางอัตลักษณ๑ทางภาษาของกลุํม
ชายรักชายนั้นมีปัจจัยเรื่องของ เพศส ภาพ เพศวิถี ฐานะทางสังคม และ พื้นที่เป็นตัวกําหนดด๎วย
เชํนกัน โดยผู๎วิจัยได๎วิเคราะห๑รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

ภาษาของตัวละครชายรักชายจากละครเวที เรื่อง “ฉันผู้ชายนะยะ”
ตารางที่ 13 แสดงคําศัพท๑และความหมายจากละครเรื่อง “ฉันผู๎ชายนะยะ”
ลาดับ
1.
2.
3.
4.

คา
กระรอก
แอ๏ว
นก
ภุชงค๑

5.
6.

ชะนี
นังกอ

ความหมาย
การออกลําเหยื่อ อํอยเหยื่อ
การพูดหรือการออกทําทางให๎รู๎วําเป็นเกย๑
อด ชวด ไมํได๎ใครติดมือไปด๎วย
แปลโดยตรงวํางู ผู๎ชายมีอะไรคล๎ายงู เกย๑จึงใช๎คํานี้เรียก
ผู๎ชาย
ผู๎หญิงทั้งหลาย
กะเทย
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ปลํอยตัว ปลํอยใจ สนุกสุดขีด
ใช๎กับผู๎ชายที่มีนิสัยเรื่องมาก จุกจิก
เกย๑โดยรวมๆ
เกย๑ที่แสดงบทพระเอก
เกย๑ทแี่ สดงบทนางเอก
คนที่เป็นเกย๑ แตํไมํกล๎าเปิดเผย ปิดบังเอาไว๎
เกย๑ที่เปิดเผยไมํเต็มที่ ดูไมํชัดวําเป็นหรือไมํ
เกย๑ที่เปิดเผยตัวเต็มที่ เห็นแล๎วรู๎ทันที่วําเป็นเกย๑
ผู๎ชายที่มีพฤติกรรมทางเพศเป็นไบเซ็กชํวล

16.

เถิดเทิง
เอ.บี.ซี.
ตุ๏ด
ตุ๏ดตูํ
แต๐วแหวว
แอบจิต
สลัวจิต
สวํางจิต
สะเทิ้นน้ําสะเทิ้นบก เสือไบ
ใบไม๎ กระแสสลับ
ไมโครโฟน

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ร๎องเพลง
บ๏วบ
ซิก
ฉิ่งฉาบ ผัดไทย
ต๏อง
โบ๏ะ ฉ่ํา โมก พอง
ซองจู

24.
25.
26.
27.
29.
30.
31.
32.
33.

เงือก ปลาพยูน
เม๎าท๑
ป่วง
เหิน
วีน
น๎องเตย
ลวกก๏วยเตี๋ยว
เหํย
หอยสังข๑

ประกอบกิจกรรมทางเพศโดยใช๎ปาก (กับไมโครโฟน)
ความหมายเหมือนร๎องเพลง
ประกอบกิจกรรมทางเพศทางทวารหนัก
เลํนรักในหมูํเพศเดียวกัน
การทํามาสเตอร๑เบชั่น (การชํวยเหลือตัวเอง)
การบรรจงแตํงหน๎าทาปากอยํางจริงจัง
หยิบยื่นประเคนสิ่งของให๎ในลักษณะเจ๎าบุญทุํม เริ่มต๎น
จากกลุํมเกย๑ที่นิยมซื้อบุหรี่ตํางประเทศหยิบยื่น หลอก
ลํอชายหนุํม แล๎วความหมายก็ขยายออกไปเป็นการให๎
เงินทองสิง่ ของตํางๆ
คนที่หน๎าตาหน๎าเกลียด ดูไมํได๎
ชอบพูดมาก พูดในสิ่งไมํเป็นจริง
อารมณ๑เสียอยํางร๎ายกาจ (จากฉิบหายวายป่วง)
ทําเชิดด๎วยความหยิ่ง
แสดงอาการเลวร๎ายใสํคนอื่น มาจากคําวํา Halloween
คําที่ใช๎เรียกกะเทยที่คํอนข๎างจะแสดงความนํารัก
สําเร็จความใครํด๎วยตนเอง
ความเซ็ง ความเลวร๎าย สิ่งที่ไมํเข๎าทํา
อวัยวะเพศชาย

อวัยวะเพศชาย
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34.
35.
36.

หอยแครง
ข๎างหน๎าหอยสังข๑ข๎างหลัง
หอยแครง
…ศรี

37.
38.
39.
40.
41.

เซิ้ง
อวย
เริด
หวานแหวว
เวิร๑ค

อวัยวะเพศหญิง
เกย๑ที่เป็นได๎ทั้งเกย๑คิงและเกย๑ควีน แล๎วแตํคูํที่หาได๎
เป็นคําที่นิยมเติมหลังชื่อผู๎ชาย เพื่อแสดงวําเจ๎าของชื่อ
นั้นเป็นเกย๑
ออกไปสนุกสนาน แสวงหาคูํ
พูดเยินยอ (จากคําอํานวยพร)
ดีเยี่ยม ยอด และเลิศเลอ
ทําตัวกระตุ๎งกระติ้ง นํารัก ดัดจริตผิดเพศ
การให๎บริการทางเพศแกํผู๎ชายของเกย๑

หมายเหตุ : ข๎อมูลคําศัพท๑จากปาทานุกรมเกย๑ โดย ดร.เสรี วงษ๑มณฑา
จากตารางคําศัพท๑จะเห็นได๎วํา ภาษาของกลุํมชายรักชายสํวนใหญํ ถูกสร๎างและ
ดัด แปลงจากภาษาที่มีใช๎อยูํโดยทั่วไปในสังคม โดยมีการใสํรหัสใหมํ ด๎
วยวิธีการเปลี่ยน
ความหมายจากคําเดิม โดยยังคงรูปคําเอาไว๎ ซึ่งสามารถแสดงให๎เห็นได๎ดังตํอไปนี้
ตารางที่ 14 แสดงตัวอยํางการเปลี่ยนแปลงความหมายของคําที่ใช๎ในกลุํมชายรักชาย
คา

ความหมายเดิม
ชะนี
สัตว๑ชนิดหนึ่ง (น.)
ภุชงค๑
งู , นาค (น.)
น๎องเตย
ชื่อเฉพาะ(น.)
หอยสังข๑
ชื่อหอยชนิดหนึ่ง(น.)
หอยแครง
ชื่อหอยชนิดหนึ่ง(น.)
ลวกก๐วยเตี๋ยว ลวกก๐วยเตี๋ยว(ก.)
ซองจู
ไมํปรากฏความหมาย
เซิ้ง
ปลาพยูน

ลักษณะการรํายรําแบบ
หนึ่ง (ก.)
สัตว๑ชนิดหนึ่ง (น.)

ความหมายใหม่
ผู๎หญิง (น.)
ผู๎ชาย(น.) , อวัยวะเพศชาย (น.)
กระเทย(น.)
อวัยวะเพศชาย (น.)
อวัยวะเพศหญิง (น.)
การสําเร็จความใครํด๎วยตนเอง(ก.)
การหยิบยื่นสิ่งของหรือเงินทองให๎ผู๎ชายที่ตน
หมายปอง(ก.)
การออกไปสนุกสนานแสวงหาคูํ (ก.)
คนที่หน๎าตานําเกลียด ดูไมํดี (ว.)
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ตัวอยํางข๎างต๎นที่ได๎ยกมานั้น สามารถชี้ให๎เห็นได๎วํา อัตลักษณ๑ของภาษาใน กลุํม
ชายรักชายจากละครเวทีเรื่อง “ฉันผู๎ชายนะยะ”เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความรู๎สึกเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันในกลุํมชายรักชาย ทั้งยังเป็นการยืนยันบทบาทและสถานภาพของความเป็นชายรักชายวํา
มีอยูํจริงในสังคมไทย จึงมีการสร๎างสัญญะทางภาษาของตนขึ้น เพื่อยืนยันความเป็นอัตลักษณ๑
เฉพาะตัวที่แตกตํางจากสัญญะทางภาษา ที่ได๎เรียนรู๎และถํายทอดผํานวาทกรรมหลักของสังคม
เดิม ที่ได๎ให๎อํานาจแกํเพศชายและเพศหญิงเทํานั้น โดยภาษาที่เกิดขึ้นในกลุํมชายรักชาย นอกจาก
จะถูกประกอบสร๎างขึ้นเพื่อความเข๎าใจตรงกันเฉพาะกลุํมแล๎ว ยังเป็นการปกปิดด๎วยการใสํ
ความหมายใหมํที่แฝงนัยสําคัญเรื่องเพศไว๎ในรูปของคําศัพท๑ธรรมดา เพื่อหลีกเลี่ยงการพูดถึงเรื่อง
เพศอยํางโจํงแจ๎ง ด๎วยเหตุที่วาทกรรมหลักของสังคมไทยมิได๎ยอมรับให๎มีการกลําวถึงเรื่องเพศ
อยํางเปิดเผย เพราะถือวําเป็นเรื่องหยาบโลน ไมํสมควร และหมิ่นเหมํตํอศีลธรรมอันดีของคนไทย
ทั้งนี้จะเห็นได๎วําการประกอบสร๎างอัตลักษณ๑ทางภาษาของกลุํมชายรักชายจาก
ละครเวทีเรื่อง “ฉันผู๎ชายนะยะ” นั้น เกิดขึ้นเนื่องจากต๎องการหลีกเลี่ยงและโต๎กลับวาทกรรมหลัก
แบบไมํโจํงแจ๎ง อาทิ การประกอบสร๎างอัตลักษณ๑ด๎านภาษาที่ใช๎กลําวถึงเรื่องเพศหรือกิจกรรมทาง
เพศ เชํน ไมโครโฟน หมายถึง อวัยวะเพศชาย , ร๎องเพลง หมายถึง การประกอบกิจกรรมทางเพศ
โดยใช๎ปาก (Oral Sex) , ซิก หมายถึง การประกอบกิจกรรมทางเพศทางทวารหนัก (Sodomy) เป็น
ต๎น จะเห็นได๎วํา ความหมายใหมํที่ถูกสร๎างขึ้นนั้น ไมํได๎เกี่ยวข๎องโดยตรงกับความหมายเดิมที่วาท
กรรมหลักได๎สร๎างไว๎เป็นบรรทัดฐานของสังคม ซึ่งทําให๎กลุํมชายรักชายสามารถพูดคําศัพท๑
ดังกลําวในที่สาธารณะได๎อยํางโจํงแจ๎ง โดยไมํทําให๎ผู๎ฟังซึ่งเป็นกลุํมชายรักชายด๎วยกันหรือคน
ทั่วไปรู๎สึกวําเป็นการไมํสมควร เพราะเป็นรหัสทางภาษาใหมํที่ใสํไปเพื่อความเข๎าใจตรงกันเฉพาะ
กลุํมเทํานั้น
นอกจากนี้ยังมีตัวอยํางของการประกอบสร๎างอัตลักษณ๑ทางภาษา ที่กลุํมชายรัก
ชายได๎สร๎างขึ้น เพื่อตอบโต๎วาทกรรมหลักของความเป็นชายและหญิง อันได๎แกํ ภุชงค๑ หมายถึง
ผู๎ชาย, ชะนี หมายถึง ผู๎หญิง โดยหากพิจารณาลึกลงไป จะเห็นวํา ภุชงค๑ แปลความหมายตรงคือ งู
สิ่งที่ผู๎ชายมีคล๎ายงู นั่นคือ อวัยวะเพศชาย แสดงให๎เห็นวํา กลุํมชายรักชาย ได๎ใสํรหัสของภาพ
ตัวแทนความเป็นชายกับเรื่องเพศและการตอบสนองความต๎องการทางเพศโดยตรง ในขณะที่คํา
วํา ชะนี นั้น ความหมายตรงคือสัตว๑ที่คล๎ายลิง อาศัยห๎อยโหนอยูํบนต๎นไม๎สูง และชอบสํงเสียงร๎อ ง
ที่ฟังดูคล๎ายคําวํา ผัว ผัว ผัว … ซึ่งกลุํมชายรักชายได๎ใสํรหัสความหมายใหมํให๎คําวํา ชะนี
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หมายถึง คําเรียกผู๎หญิงโดยทั่วไป นั่นแสดงให๎เห็นวํา วาทกรรมของชายรักชายที่ถํายทอดผํานอัต
ลักษณ๑ทางภาษาที่มีตํอเพศหญิง คือต๎องการกดให๎เพศหญิงดูต่ําลงไปจึงนําไปเปรียบเทียบกับสัตว๑
เพราะผู๎หญิงเปรียบเสมือนคูํแขํงที่มาแยํงชิงภุชงค๑ (ผู๎ชาย) ไปจากเกย๑นั่นเอง จึงใช๎ภาพตัวแทนของ
สัตว๑มาสวมทับเพื่อให๎เกิดความหมายใหมํขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการกลําวถึงโดยตรง
นอกจากประเด็นข๎างต๎น การประกอบสร๎างอัตลักษณ๑ที่ถํายทอดทางภาษาของ
กลุํมชายรักชายจากละครเวทีเรื่อง”ฉันผู๎ชายนะยะ”นั้น หากวิเคราะห๑ลงไปอีกขั้น จะเห็นได๎วํา ตัว
ละครสํวนใหญํจะมีเพศวิถีเป็นเกย๑รับ ซึ่งสวมทับอัตลักษณ๑ของบทบาทความเป็นเพศหญิงเอาไว๎
มาก จึงประกอบสร๎างอัตลักษณ๑ทางภาษาขึ้น เพื่อตอบสนองการพูดคุยที่สนุกปากในกลุํมสนทนา
เน๎นการใสํใจรายละเอียดยิบยํอย ซึ่งวาทกรรมหลักได๎สร๎างให๎สิ่งนี้เป็นอัตลักษณ๑โดยรวมของ
มนุษย๑เพศหญิง ในขณะที่ลักษณะทางเพศสรีระบางประการของตัวละครยังมีความผู๎ชายอยูํจึงทํา
ให๎ เกย๑มีความต๎องการและแรงขับทางเพศสูงอยํางผู๎ชาย
เราจึงสามารถเห็นได๎วํา ภาษาที่เกิดขึ้นจะมีนัยสําคัญเกี่ย วกับเรื่องเพศวิถีและ
เพศสภาพแทบทั้งสิ้น ด๎วยเหตุที่การประกอบสร๎างอัตลักษณ๑ทางภาษาในกลุํมชายรักชาย เกิดขึ้น
ด๎วยความพยายามที่จะหลีกหนีและตํอต๎านวาทกรรมเดิมแบบสองเพศหญิงชาย จากสภาวะการ
ถูกกดดัน และไมํได๎ให๎การยอมรับของสังคม กํอให๎เกิดความรู๎สึกแปลกแยก และเป็นปม ด๎อยที่เกิด
จากความแตกตํางจากวาทกรรมหลัก แตํท๎ายที่สุดแล๎วก็จะเห็นได๎วํา การประกอบสร๎างอัตลักษณ๑
ใหมํของความเป็นชายรักชายในละครเวทีเรื่องดังกลําว ก็ไมํสามารถหลีกหนีอัตลักษณ๑ฐานเดิม
จากความเป็นชายและหญิงได๎เลย นั่นเทํากับเป็นการย้ําให๎วาทกรรมหลัก ของความเป็นชาย และ
หญิงให๎ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยตัวของเกย๑ในละครเองก็มองวําเพศชายและหญิงคือความถูกต๎อง เพศ
วิถีที่ตนเป็นคือสิ่งที่ผิดเพี้ยน เป็นเรื่องของบาปกรรม ไมํสมบูรณ๑พร๎อม และไมํสามารถพบเจอความ
รักและความสุขที่แท๎จริงได๎ แม๎วําจะใช๎ความพยายามสักเทําใดก็ตาม เห็นได๎จาก บทเพ
ลง
ประกอบการแสดงของละครเวทีเรื่อง “ฉันผู๎ชายนะยะ” ความวํา
“หากเป็นได๎ อยากจะเป็นเชํนคนอื่น มิอาจฝืนใจตนทนหมํนหมอง
เกรงสายตาคนเราที่เฝ้ามอง คอยจดจ๎องเหยียดหยามประนามกัน
ก็ใครเลําอยากจะเพี้ยนพิศดาร แตํเหตุการณ๑บังคับจิตสุดบิดผัน
ฝ้าภาวนาสวดมนต๑ทนทุกวัน สุดจะหันหาใครให๎เมตตา
จะมีใครใดเลําที่เรารักจริง รักแล๎วทิ้งหํางเหเสนํหา
ถึงทุํมเทเอาใจทุกเวลา ใครเลําหนาจะทนอยูํผิดลูํทาง
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หากไมํรักโปรดอยําชังหรือรังเกียจ
โปรดอยําเหยียดหยันขอเข๎าใจกันบ๎าง
โปรดรับเราเข๎าอยูํรํวมลูํทาง เพียงเหลียวมองดูบ๎างเทํานั้นพอ”
วาทกรรมที่ตัวละครชายรักชายได๎ประกอบสร๎างขึ้นผํานอัตลักษณ๑ทางภาษา โดย
หมายจะเป็นการปกปิด หลีกเลี่ยง และแฝงการโต๎กลับอํานาจแหํงวาทกรรมหลักของความเป็นชาย
และหญิงที่ผู๎วิจัยได๎กลําวมาข๎างต๎นนั้น หากมองให๎ลึกซึ้งจะเห็นได๎วํา มิใชํวาทกรรมหลักเทํานั้นที่
บีบคั้นและกดทับวาทกรรมชายรักชาย แตํวาทกรรมที่กลุํมชายรักชายพยายามจะสร๎างขึ้นเพื่อตอบ
โต๎วาทกรรมหลักก็ได๎ตอกย้ําและกดทับตนเองเชํนกัน เนื่องจากกลุํมชายรักชายมิได๎พึงพอใจกับสิ่ง
ที่ตนเป็น และมองวําคือเรื่องบาป คือความผิด และคือปมด๎อยที่ทําให๎ตนเองแปลกแยก และ
แตกตํางจากชายจริงหญิงแท๎ทั่วไปในสังคม ซึ่งหากเลือกได๎ก็จะขอเป็นชายจริงหญิงแท๎มากกวํา

ภาษาชายรักชายจากละครเวที เรื่อง “This is my life, I love you”
ตารางที่ 15 แสดงคําศัพท๑และความหมายจากละครเรื่อง This is my life, I love you
ลา
คา
ดับ
1. แตํงหญิง
2.

จิก

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ผีขนุน
กะเทย
เหยี่ยว
กา
ใบมีด
สุดฤทธิ์
นกเค๎าแมว
นกโพระดก

ความหมาย
กระเทยหรือเกย๑ที่แตํงหน๎า ทําผม แตํงตัว และแสดงออกอยําง
ผู๎หญิงชัดเจน
ยั่วยวน แสดงออกวําชอบและมีความต๎องการจะสานสัมพันธ๑อยําง
ชัดเจน
กระเทยขายตัวที่ออกมายืนหาแขกบริเวณถนนราชดําเนินยามวิกาล
เกย๑ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ๑ความเป็นหญิงอยํางชัดเจน
พวกที่มีเลํห๑เหลี่ยแพรวพราว
พวกที่มีจิตใจมืดดํา ไร๎น้ําใจ
พวกที่ทําร๎ายผู๎อื่นให๎เจ็บปวดทั้งทางคําพูด และการกระทํา
เต็มที่ , มาก (ใช๎เป็นคําขยายกริยาหรือคําวิเศษณ๑อีกที)
ใช๎เปรียบกะเทยกร๎านโลกที่มีอาชีพทํางานกลางคืน
ใช๎เปรียบกะเทยเด็ก วัยสดใสที่มีอาชีพทํางานกลางคืน
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11. ตอ,สตอ
12. สวยได๎โลํห๑
13. แรด

การพูดจาโกหก ปลิ้นปล๎อน มาจากคําวํา “ตอแหล”
เป็นคําชมเชิงประชดประชัน วํา “สวยมาก” จนได๎รับรางวัลนั่นเอง
การยั่วยุ ยั่วยวน และปฏิบัติตนด๎วยกริยาวาจาที่เกินงาม

จากตารางคําศัพท๑จะเห็นได๎วํา ภาษาของกลุํมชายรักชายสํวนใหญํ ถูกสร๎างและ
ดัดแปลงจากภาษาที่มีใช๎อยูทํ ั่วไปในสังคม โดยมีการใสํรหัสใหมํ ด๎วยวิธี การเปลี่ยนความ หมาย
จากคําเดิม โดยยังคงรูปคําเอาไว๎ หรือผสมคําใหมํ ซึ่งสามารถแสดงให๎เห็นได๎ดังตํอไปนี้
ตารางที่ 16 แสดงตัวอยํางการเปลี่ยนแปลงความหมายของคําที่ใช๎ในกลุํมชายรักชาย
คา
แตํงหญิง

จิก

ผีขนุน

กะเทย

เหยี่ยว
กา
ใบมีด
สุดฤทธิ์
นกเค๎าแมว

ความหมายเดิม
การแตํงกายอยํางผู๎หญิง(ก.)
(ไมํนิยมใช๎โดยทั่วไป)

ความหมายใหม่
กระเทยหรือเกย๑ที่แตํงหน๎า ทําผม
แตํงตัว และแสดงออกอยํางผู๎หญิง
ชัดเจน (ก.)
เอาจงอยปากสับ (ก.), เอาของแหลม ยั่วยวน แสดงออกวําชอบและมี
กด (ก.), ต๎นไม๎ชนิดหนึ่ง (น.)
ความต๎องการจะสานสัมพันธ๑อยําง
ชัดเจน (ก.)
หญิงโสเภณีที่ขายบริการ แถว
กระเทยขายตัวที่ออกมายืนหาแขก
สนามหลวง-ถนนราชดําเนินยาม
บริเวณถนนราชดําเนินยามวิกาล
วิกาล (น.)
(น.)
บุคคลที่มีอวัยวะเพศทั้งชายและหญิง บุคคลเพศสภาพชายที่แสดงออก
สองเพศในรํางเดียวตั้งแตํกําเนิด (น.) ถึงอัตลักษณ๑ความเป็นเพศสภาพ
หญิงอยํางชัดเจน (น.)
ชื่อนกชนิดหนึ่ง มีสายตาวํองไว และ มีเลํห๑เหลี่ยมแพรวพราว (ว.)
ปากที่แหลมคม (น.)
นกชนิดหนึ่ง มีขนสีดําทั้งตัว (น.)
มีจิตใจมืดดํา ไร๎น้ําใจ (ว.)
ของมีคม ลักษณะบางเฉียบ ใช๎ตัด
ใช๎คําพูดเชือดเฉือนหรือทําให๎ผู๎อื่น
โกน เหลา (น.)
เจ็บปวด (ก.)
เต็มที่ , มาก (ว.) (ไมํนิยมใช๎
เต็มที่ , มาก อาทิ สวยสุดฤทธิ์ (ว.)
โดยทั่วไป)
ชื่อนกชนิดหนึ่ง ออกหากินเวลา
ใช๎เปรียบกะเทยกร๎านโลกที่ชอบ
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นกโพระดก

กลางคืน (น.)
ชื่อนกชนิดหนึ่ง (น.)

ตอ

ต๎นไม๎ที่ถูกตัดจนเกือบถึงโคน (น.)

สตอ

ผักเครื่องเคียงของทางภาคใต๎
ลักษณะเป็นฝัก (น.)
คําชมเชิงประชดประชัน (ไมํนิยมใช๎
โดยทั่วไป)

สวยได๎โลํห๑

แรด

ชื่อสัตว๑ป่าขนาดใหญํ มีหนังหนา
มีนอที่สันจมูก (น.)
ชื่อปลาน้ําจืดชนิดหนึ่ง (น.)

ออกทํองราตรี (น.)
ใช๎เปรียบกะเทยเด็ก วัยสดใสที่ชอบ
ออกทํองราตรี (น.)
การพูดจาโกหก ปลิ้นปล๎อน มาจาก
คําวํา “ตอแหล” (ก.)
การพูดจาโกหก ปลิ้นปล๎อน มาจาก
คําวํา “ตอแหล” (ก.)
เป็นคําชมเชิงประชดประชัน วํา
“สวยมาก” จนได๎รับรางวัล ทั้งที่ไมํ
สวยนั่นเอง (ว.)
การยั่วยุ ยั่วยวน และแสดงออก
ด๎วยกริยาวาจาที่เกินงาม (ก.)

วาทกรรมอันเกิดจากการประกอบสร๎างอัตลักษณ๑ทางภาษา ที่ปรากฏผํานบท
ละครเวทีเรื่อง “This is my life, I love you” มิได๎มีนัยสําคัญสํอถึงเรื่องเพศเป็นสํวนใหญํ ดังเชํน
ละครเวทีเรื่อง “ฉันผู๎ชายนะยะ” ที่มีตัวละครสํวนใหญํเป็นเกย๑ หากแตํละครเวทีเรื่องนี้ได๎กลําวถึง
ชีวิตของกะเทยนางโชว๑ที่ใช๎ชีวิตกลางคืน ภาษาที่ปรากฏผํานบทละคร เน๎นไปในลักษณะของคําที่
เป็นกริยาอาการของกะเทย หรือสาวประเภทสอง ดังที่ได๎ปรากฏให๎เห็นในตารางข๎างต๎น อาทิ แตํง
หญิง หมายถึง กะเทยหรือเกย๑ที่แตํงหน๎า ทําผม แตํงตัว และแสดงออกอยํางผู๎หญิง , จิก หมายถึง
ยั่วยวน แสดงออกวําชอบและมีความต๎องการจะสานสัมพันธ๑อยํางชัดเจน เป็นต๎น
ถึงแม๎วําภาษาที่ถํายทอดออกมานั้น จะมิได๎พูดถึงเรื่องเพศอยํางตรงไปตรงมา แตํ
ก็ยังได๎ให๎น้ําหนักของกริยาอาการ ที่จะสํงผลไปถึงเรื่องความสัมพันธ๑ทางเพศในขั้นตํอไปได๎ โดย
อาจเป็นไปได๎วําผู๎สร๎างสรรค๑งานมิได๎ต๎องการให๎ผู๎ชมหรือบุคคลทั่วไปมองกะเทยในภาพลบ ในแงํที่
ชอบหมกมุํนเรื่องเพศ โดยได๎สร๎างวาทกรรมทางภาษาที่พยายามหลีกเลี่ยง ปกปิด หรือเบี่ยง
ประเด็นความสนใจไปในเรื่องของการแสดงออกด๎านอื่นๆ แตํถึงกระนั้นก็มิได๎ทําให๎สังคมมองกลุํม
ชายรักชาย ทั้ง เกย๑ และกะเทย หลุดจากวาทกรรมดังกลําวนั้นได๎แตํอยํางใด
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ด๎วยเหตุที่อัตลักษณ๑ของกะเทยนางโชว๑ที่ถํายทอดผํานละครเรื่องดังกลําว ได๎ถูก
วาทกรรมที่ถํายทอดทางภาษาควบคุมไว๎ โดยนําเสนอภาพควา มเป็นกะเทยระดับลําง ที่ต๎องตํอสู๎
ชีวิตอยํางหนัก รายได๎ต่ํา ทํางานกลางคืน ไร๎เกียจ เปรียบเสมือนวัตถุทางเพศเพื่อความบันเทิงของ
แขกที่ผํานมาและผํานไป โดยเห็นได๎จากคําศัพท๑ เชํน ผีขนุน หมายถึง กระเทยขายตัวที่ออกมายืน
หาแขกบริเวณถนนราชดําเนินยามวิกาล อันเป็นสํวนหนึ่ง จากคําบอกเลํา ของตัวละคร หมิว โล
ลิต๎า ที่ไปพบเจอกะเทยเจ๎าถิ่นแถวราชดําเนิน แล๎วมีเรื่องกัน เพราะถูกกลําวหาวําไปแยํงแขก จน
เรื่องถึงโรงพัก โดยความหมายเดิมของคําวํา “ผีขนุน” ที่เป็นที่เข๎าใจกันนั้น คือ หญิงโสเภณีที่ขาย
บริการ แถวสนามหลวง- ถนนราชดําเนินยามวิกาล (น.) ซึ่งบริเวณดังกลําวมีต๎นขนุนจํานวนมาก
นั่นเอง จะเห็นได๎วํา นี่เป็นอีกหนึ่งความพยายามที่ “กะเทย” พยายามสร๎างให๎คําเรียกตนเอง
ดังกลําว สวมทับอัตลักษณ๑ความเป็นเพศหญิง
นอกจากนี้ละครยังได๎สะท๎อนการตํอสู๎ชีวิตออกมาจากคําพูดของตูํ มาริลีน ที่วํา
“ที่นี่ เหยี่ยว กา ใบมีดมันเยอะ” ซึ่งคําศัพท๑ เหยี่ยว หมายถึง มีเลํห๑เหลี่ยแพรวพราว , กา หมายถึง
คนที่มีมีจิตใจมืดดํา ไร๎น้ําใจ และใบมีด หมายถึง การใช๎คําพูดเชือดเฉือนหรือทําให๎ผู๎อื่นเจ็บปวด
นั่นเอง
อยํางไรก็ตาม จะเห็นได๎วํา คําศัพท๑ที่ผู๎วิจัยได๎ถอดมาจากบทละครนั้น ได๎ถูกสร๎าง
และดัดแปลงจากภาษาที่มีใช๎อยูํทั่วไปในสังคม โดยมีการใสํรหัสใหมํ ด๎วยวิธีการเปลี่ยน
ความหมายจากคําเดิม โดยยังคงรูปคําเอาไว๎ หรือผสมคําใหมํเข๎าไป แตํมิใชํเพื่อหลีกหนีหรือ
ปกปิดอัตลักษณ๑การใช๎ภาษาที่สํอไปถึงเรื่องเพศอยํางในเรื่อง “ฉันผู๎ชายนะยะ” หากแตํความหมาย
ที่ได๎สร๎างขึ้นใหมํนั้นเป็นไปด๎วยวัตถุประสงค๑ของการเปรียบเทียบอัตลักษณ๑ของตนกับสิ่งอื่น อาทิ
คําศัพท๑นกเค๎าแมว ใช๎เปรียบกะเทยกร๎านโลกที่ชอบออกทํองราตรี และ นกโพระดก ใช๎เปรียบ
กะเทยเด็ก วัยสดใสที่ชอบออกทํองราตรี เป็นต๎น
“This is my life, I love you” ได๎หันประเด็นไปให๎น้ําหนักกับเรื่องมิตรภาพ และ
ความสัมพันธ๑แบบ เพื่อน พี่ น๎อง ของสองตัวละคร อันได๎แกํ ตูํ มาริลีน กับ หมิว โลลิต๎า มากกวําจะ
นําเสนอวาทกรรมด๎านอื่นโดยเฉพาะเรื่องเพศ แตํการประกอบสร๎างอัตลักษณ๑ทางภาษาอีกอยํางที่
ละครได๎ถํายทอดออกมาอยํางหลีกหนีไมํได๎ ก็คือว าทกรรมที่วํา “กะเทยชอบพูดจาประชดประชัน
และปากคอเราะร๎าย ติดตลก” อาทิ คําศัพท๑ ตอ หรือ สตอ ที่หมายถึง การพูดจาโกหก ปลิ้นปล๎อน
มาจากคําวํา “ตอแหล” คําศัพท๑ แรด หมายถึง การยั่วยุ ยั่วยวน และแสดงออกด๎วยกริยาวาจาที่
เกินงาม เกินพอดี และคําศัพท๑ สวยได๎โลํห๑ หมายถึง คํา ชมเชิงประชดประชันวํา “สวยมาก” จน
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ได๎รับรางวัล ซึ่งจะใช๎กับกะเทยที่แตํงตัวด๎วยความมั่นใจมาก แตํก็ไมํได๎สวยเทําที่ควร ดังตัวอยําง
บทสนทนาตํอไปนี้

ตู่ : มายืนจ๎องหน๎าทําไม ถ๎าไมํใชํเพราะพวกหลํอน ฉันก็ไมํต๎องขึ้นโรงพักหรอก
ตอ…อีพวกสตอ…มาเรียงหน๎าเข๎ามา
หมิว : ต๏าย! เรียงหน๎าเข๎ามาจริงๆ ทําไมต๎องหมาหมูํด๎วยลํะ ตัวตํอตัวไมํดีกวํา
เหรอ
ตู่ : แนํจริงเข๎ามาเลย ได๎ขําววําจะเข๎าโรงพยาบาลอีกรอบไมํใชํเหรอ จะได๎ให๎หมอ
เย็บซะทีเดียว
หมิว : สํวนหลํอนนะ กลับไปพร๎อมอีนี่เลย ไปบอกหมอเลยที่ผํามันผิดที่
นําจะเอาข๎างลํางไปไว๎ข๎างบน แล๎วเอาข๎างบนไปไว๎ข๎างลําง
ตู่ : ปากสาระแนอยํางพวกหลํอน ต๎องจับมาเรียงหน๎าแล๎วตบทีเดียว อีพวกปาก
หมา
หมิว : ว๎าย! ว๎าย! พี่ๆดูในปากมันสิพี่มีหมาลูกแฝดไมํรู๎กี่คอก ตบยังไงก็ไมํตาย
อีพวกนี้ต๎องจุดบั้งไฟยิงใสํอยํางเดียว
ตู่ : จ๎ะ อีพวกสวยได๎โลํห๑
ทั้งนี้ก็เพราะวาทกรรมหลักได๎ให๎บรรทัดฐานของความสวยงาม อันมีเพศสภาพ
หญิงเป็นต๎นแบบ ซึ่งกะเทยหรือสาวประเภทสองนั้นมีโครงสร๎างทางเพศสรีระเป็นเพศสภาพชาย
กล๎ามเนื้อ ผิวหนัง รวมถึงฮอร๑โมนตํางๆ ที่ควบคุมการทํางานของรํางกายจึงไมํเหมือนเพศหญิ งเสีย
ทีเดียว ความสวยงามภายนอกที่มองเห็น จึงเป็นความแตกตําง ความแปลกแยก เป็นได๎เพียงของ
เลียนแบบที่พยายามให๎เหมือนของจริง แตํก็ไมํเหมือน ไมํใชํ และไมํเทําเทียมนั่นเอง
สิ่งที่ผู๎วิจัยได๎ยกตัวอยํางมาในข๎างต๎น จะเห็นได๎วํา วาทกรรมที่ถํายทอดผํานการ
ประกอบสร๎างอัตลักษณ๑ทางภาษาของละครเวทีเรื่อง “This is my life, I love you” นั้น ผู๎
สร๎างสรรค๑งานได๎ใสํน้ําหนักให๎กับมิติด๎านอื่นๆของตัวละครในฐานะมนุษย๑ที่มีทั้งด๎านมืด ด๎านสวําง
ต๎องตํอสู๎ดิ้นรน เพื่อให๎ได๎มาซึ่งความฝัน ความรัก ชื่อเสียง เงินทอง และความสุขไมํตํางกัน ภาษาที่
ใช๎ก็มิได๎เกิดขึ้นเพื่อเป็นการสื่อสารเฉพาะกลุํมเสียทีเดียว เป็นภาษาที่คนทั่วไปฟังแล๎วเข๎าใจ รับรู๎
ความหมายได๎โดยนัย ถึงแม๎บางคําอาจมิใชํคําพูดที่ฟังดูสุภาพและเป็นภาษาที่ยอมรับให๎ใช๎ได๎ใน
สังคมอยํางแพรํหลาย แตํก็มิอาจปฏิเสธได๎วําภาษาดังกลําวมีคนจํานวนไมํน๎อย ในสังคมนําไปใช๎

98

แม๎วําวาทกรรมหลัก จะตีกรอบให๎คําดังกลําวเป็น คําหยาบ คําไมํสุภาพก็ตามที โดยหาก มองกันใน
ฐานะของคนธรรมดาแล๎วนั้น กะเทยกับชายหญิงทั่วไป ก็มิได๎มีความแตกตํางในแงํของความเป็น
ปุถุชน ที่มีทั้งดีและเลว ไมํวําจะเป็นบุคคลเพศสภาพไหน เพศวิถีใด ก็มีความต๎องกา รพื้นฐาน
เหมือนๆกันทั้งสิ้น แตํด๎วยเหตุที่วําการแบํงแยกชนชั้นทางสังคมของมนุษย๑นั้น ระดับของภาษาที่ใช๎
ก็มีนัยสําคัญในการแยกระดับฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจของคนอีกประการหนึ่ง เหมือนสํานวน
ที่วํา “สําเนียงสํอภาษา กริยาสํอสกุล” กลุํมผู๎ใช๎ภาษาที่แตกตํางจากวาทกรรมหลัก ก็ยํอมด๎อยกวํา
แปลกแยก และเป็นอื่น

ภาษาของตัวละครชายรักชายจาก “แก่นเซี้ยวเปรี้ยวซ่า พวกเรากล้าหาญ”
วิวัฒนาการทางภาษา ที่ใช๎ในกลุํมชายรักชายจากละครเวทีรํวมสมัยเรื่องนี้ แทบ
ไมํได๎มีความแตกตํางจากภาษาที่คนทั่วไปในสังคมใช๎ บทละครมิได๎สื่อสารภาษาเฉพาะกลุํ ม ที่
แฝงนัยสําคัญใดๆ ไว๎มากมาย อยํางใน “ฉันผู๎ชายนะยะ” อีกแล๎ว
วาทกรรมทางภาษาที่สื่อสารผํานบทละครออกมานั้น จึงเป็นระดับของการใช๎
ภาษา ที่บํงบอกถึงลักษณะนิสัยเฉพาะบุคคล หรือระดับภาษาที่ใช๎กันเฉพาะในกลุํมเพื่อนเทํานั้น
เพราะหลายๆ คําศัพท๑ ถือวําเป็นคําหยาบโลน คําไมํสุภาพ ซึ่งตัวละครที่ใช๎ภาษาหยาบโลนมักจะ
เป็นตัวละครที่มีเพศวิถีเป็นเกย๑ควีน เนื่องจากได๎สวมทับและเข๎าใกล๎คุณลักษณะนิสัยด๎านลบบาง
ประการแบบมนุษย๑เพศหญิงที่วาทกรรมหลักได๎กลําวไว๎ นั่นคือการที่มีจิตใจอํอนไหว อารมณ๑
ฉุนเฉียว และปากร๎าย ดังตัวอยํางบทสนทนา ตํอไปนี้
ภัคพล : อีดอก! อีกระหรี!่ อีช๎างลาก! จะรีบไปหาผัวรึไง ?!
อัศวิน : ภัคพล
ภัคพล : แล๎วจะให๎ดํามันยังไงเวลาที่มันขับรถแบบนั้นนํะ?!
อัศวิน : อยําใช๎คําหยาบ
ภัคพล : ผู๎หญิงก็ดอกทองกันทุกคนเวลาขับรถ ไมํเห็นรึไงวํามันขับรถตัดหน๎าเรา?
จักรินทร์ : ขอโทษนะครับ พี่พูดกับผมเหรอ?
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ภัคพล : อีหํา ขับรถก็เร็วเกินพิกัด อุบาทว๑ ไร๎มารยาท ลูกใครหนอพํอแมํไมํสั่ง
สอน
จักรินทร์ : ไลํบี้มันเลยพี่ ตัดหน๎ามั นบ๎าง แล๎วพอตอนที่พี่แซงมันนะ ผมจะไข
กระจกรถลงแล๎วทักทายมันวํา “อีดอก…จะรีบไปหาผัวรึไง ?”
อัศวิน : เอ๎า…พอกันทั้งคูํ ถ๎านา ยสองคนคิดทําอยํางนั้นละก็…ชํวยปลํอยผมลง
ข๎างทางก็แล๎วกัน
เห็นได๎วํา วาทกรรมที่ถํายทอดทางภาษาคือภาพตัวแทนที่ คนในสังคมมองวํา
กลุํมชายรักชายเป็นพวกที่ปากคอเราะร๎าย พูจาหยาบโลน โดยเฉพาะกับมนุษย๑เพศหญิง ที่มักจะ
ถูกกลําวถึงในแงํลบ เหมือนเป็นปัญหาและตัวถํวงของสั งคม ทั้งๆที่ในละครเรื่องนี้ก็มิได๎ชี้ภาพให๎
เห็นวําผู๎หญิงคือตัวการสําคัญที่มาแยํงชิงความรักของผู๎ชายไปจากเกย๑
เนื่องจากละครเวทีเรื่องนี้นําเสนอความสัมพันธ๑ของเกย๑กับเกย๑เทํานั้น แตํใน
ขณะเดียวกัน ภาษาที่ถํายทอดออกมา กลับแสดงให๎เห็นวํา เกย๑บางคนรู๎สึกเกลียดชังและอยากตัด
ขาดจากผู๎ชายและผู๎หญิง เพราะผู๎ชายผู๎หญิงคือตัวการของการแบํงแยกเกย๑ไปสูํความเป็นอื่นที่ไมํ
เทําเทียม เกย๑จึงต๎องการสร๎างวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ๑เฉพา ะตัวขึ้น จากตัวอยํางของบท
สนทนาตํอไปนี้
เทิดไทย : นั่นไมํใชํทางออก (ตะโกนออกไปนอกฉาก) เลํนอะไรทีเ่ ป็นเกย๑ ๆ
ไมํได๎รึไง พวกเราอยากได๎เพลงของเกย๑ที่เขียนโดยนักแตํงเพลงที่เป็นเกย๑
ภัคพล : ไมํมีอะไรที่เป็นดนตรีแบบเกย๑หรอกยํะนังเทิด
เทิดไทย : แตํมันนําจะมีนะ ฉันลํะเอือมเต็มทีกับพวกชายจริงหญิงแท๎
ไปไหนมาไหนมีแตํอีพวกนี้เต็มไปหมด เมื่อไหรํจะตายซะให๎หมด ๆ ก็ไมํรู๎

ภาษาของตัวละครชายรักชายจากเรื่อง “ที่รักของกัน”
วาทกรรมทางภาษาที่ถํายทอดผํานบทละคร “ที่รักของกัน” นั้นเป็นภาษาที่แสนจะ
เรียบงําย ธรรมดา ไมํแตกตํางอะไร กับภาษาที่คนทั่วไปใช๎ และเข๎าใจรํวมกันเป็นอยํางดี แตํ
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เนื่องจากละครเรื่องดังกลําว มีตัวละครที่ เป็นทั้งเกย๑คิง เกย๑ควีน และผู๎หญิง จึงทําให๎บทสนทนา
ระหวํางบุคคลในเพศวิถีที่ตํางกันมีความแตกตํางกันไปบ๎าง ที่เดํนชัดคือเป็นอัตลักษณ๑ทางภาษา
ระหวํางตัวละครกันย๑(เกย๑ควีน) กับอาย (ผู๎หญิง) ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกัน ก็จะมีรูปแบบการสื่อสาร
ในลัษณะของ “เพื่อนสาว” ซึ่งเป็นวาทกรรมที่ถํายทอดให๎เห็นในปัจจุบัน ซึ่งเกย๑มีเพื่อนสนิทเป็น
ผู๎หญิงมากขึ้น ดังตัวอยํางของบทสนทนา ตํอไปนี้

อาย : กันย๑ กันย๑!!! กันยารัตน๑!!!
กันย์ : (เดินเข๎ามา) อะไร ชั้นบอกแล๎ววําอยํามาเรียกชื่อพระราชทานชั้นแบบนี้
เดี๋ยวแมํตบตาหลุดเลย
อาย : (พยายามหาชํองทางจะบอกกันย๑)
กันย์ : แล๎วนี่นายไปไหน
อาย : (อ้ําๆ อึ้งๆ) เอํอ
กันย์ : นายเค๎าไมํได๎บอกเหรอวําไปไหนอํะ
อาย : (กลบเกลื่อน) พี่เค๎าบอกวํา บอกวํา บอกวําเค๎าเป็นเกย๑
กันย์ : (หันมาทําทําตกใจ) อกอีแป้นจะแตก แยกชํองแคบมะละกา อีบ๎า ชั้นรู๎แล๎ว
เว๎ย นี่ตกลงนายเค๎าไปไหน
นัยสําคัญทางภาษาที่ปรากฏผํานละครอีกประการหนึ่ง ที่ผู๎วิจัยมองเห็นคือ การ
นิยามลักษณะทางเพศของเพื่อนสนิทด๎วยกัน ที่มีความคาบเกี่ยวกันระหวํางความหมายของเกย๑
ควีนกับตุ๏ด ซึ่งอาจเป็นเพราะความสนิทสนมของตัวละคร ซึ่งในความเป็นจริง เพื่อนผู๎หญิงอาจ
เรียกเพื่อนชายที่เป็นเกย๑วําตุ๏ด ด๎วยความสนิทสนม โดยมิได๎มีนัยที่จะกดกลุํมคนดังกลําวแตํอยําง
ใด หากแตํคําวํา “ตุ๏ด” ณ ที่นี้ แสดงใ ห๎เห็นถึงความนํารัก รําเริง สดใ ส เห็นได๎จากบทสนทนา
ตํอไปนี้
(นายและธันว๑เดินออกไป อายเดินไปจูงมือกันย๑ออกมาด๎านหน๎า กอด)
อาย : ไมํเอาเป็นตุด๏ ต๎องรําเริงสิ เกํงนา กล๎าพูดแล๎ว แตํช๎าไปหนํอย สองปีเอง…
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2.6 เสื้อผ๎าและการแตํงกายของตัวละคร
เสื้อผ๎า และการแตํงกายของตัวละครชายรักชาย จากละครกรณีศึกษาทั้ง 4 เรื่อง
นั้น ได๎รับอิทธิพลจากแฟชั่นตามยุคสมัยนั้นๆ รวมถึงแนวการนําเสนอของละครมาเป็นปัจจัย
สําคัญ โดยจะเห็นได๎วํา “ฉันผู๎ชายนะยะ” นั้น ตัวละครมีการแตํงกายตามสมัยนิยมเหมือนบุคคล
ทั่วไป โดยการแตํงกายที่ล๎นเกินและสีสันฉูดฉาดนั้น มักเกิดขึ้นกับตัวละครที่แสดงออกวําคนเอง
เป็นเกย๑รับที่มีกริยาตุ๎งติ้ง สํวนเกย๑รุกนั้นก็มีการแตํงกายและการแสดงออกอยํางผู๎ชายธรรมดา
ทั่วไป
สําหรับ“ที่รักของกัน” ตัวละครสวมใสํเสื้อผ๎าธรรมดาเหมือนผู๎ชายทั่วไป ในขณะที่
This is my life,I love you และ แกํนเซี้ยวเปรี้ยวซํา พวกเรากล๎าหาญ นั้น เสื้อผ๎าของตัวละครถูก
กําหนดด๎วยแนวการนําเสนอของเรื่องอยํางชัดเจน
วาทกรรมที่ถํายทอดผํานทางเสื้อผ๎าและการแตํงกายของตัวละครกรณีศึกษาทั้ง 4
เรื่อง จึงสามารถสรุปเป็นข๎อหลักๆได๎ ดังนี้
1) ตัวละครชายรักชายให๎ความสําคัญกับการแตํงกายและการโชว๑สัดสํวนสรีระ
2) ตัวละครชายรักชายใช๎การแตํงกายสื่อสารอัตลักษณ๑ทางเพศวิถีของตนเอง
3) ตัวละครชายรักชายใช๎การแตํงกายสื่อสารรสนิยม อาชีพ และระดับของชนชั้น
ทางสังคมของตน
4) ตัวละครชายรักชายมีวิวัฒนาการด๎านการแตํงกายตามสมัยนิยม ทั้งยังมีการ
สร๎างสรรค๑ เสริม เติมแตํงการแตํงกายของตนให๎เป็นอัตลักษณ๑เฉพาะ
โดยผู๎วิจัยขอกลําวถึงรายละเอียด พร๎อมภาพประกอบเพิ่มเติม แยกเป็นเรื่องดังนี้
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ฉันผู้ชายนะยะ (พ.ศ.2528)
ภาพที่ 34 ภาพการแตํงกายของตัวละครจากเรื่อง ฉันผู๎ชายนะยะ

วาทกรรมที่ถํายทอดผํานทางเสื้อผ๎า และเครื่องแตํงกายของตัวละครเรื่อง “ฉัน
ผู๎ชายนะยะ”นั้น สามารถบํงชี้ได๎ถึงแนวการนําเสนอของเรื่องที่เป็นละคร Drama - Comedy และ
ลักษณะของตัวละครวําด๎วยชนชั้นทางสังคมและเพศวิถีอยํางชัดเจน ซึ่งการแตํงกายดังกลําวเป็น
แฟชั่นการแตํงกายของผู๎ชายในยุค ค .ศ.1975 เป็นต๎นมา โดยเสื้อผ๎าจะมีทั้งที่เป็นแบบสูตรธุรกิจ
เชิ๊ตแบบมีลูกเลํน และชุดลําลองสไตล๑ชุดกีฬา เน๎นการตัดเย็บที่ปราณีต และมีสี สันฉูดฉาด โดด
เดํน โดยสามารถแบํงกลุํมตัวละครได๎ดังนี้
1) ตัวละคร เอ็ม มีการใสํเครื่องประดับ เชํนตํางหู และจัดแตํงทรงผม แตํงหน๎าให๎
ดูล๎นเกิน ไร๎รสนิยมที่ดี
2) ตัวละคร มด ณัฐ แดง และเต๎ย ก็มีการสวมใสํเครื่องประดับ เชํน สร๎อยข๎อมือ
แหวน นาฬิกา ที่มีรูปทรงอยํ างเครื่องประดับของสตรีเป็นการบํงบอกอัตลักษณ๑เฉพาะโดยนัยแตํก็
ยังดูมีรสนิยมที่ดีกวําตัวละครแอ็ม ซึ่งเป็นกะเทยระดับลําง
3) ตัวละคร ลักษ๑ มีการแตํงกายอยํางผู๎ชายทั่วไป ที่ใสํใจการแตํงกาย แตํก็มิได๎มี
ความล๎นเกินแตํอยํางใด
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This is my life, I love you. (พ.ศ.2542)
ภาพที่ 35 ภาพการแตํงกายของตัวละครจากเรื่อง This is my life, I love you.

เนื่องจากละครได๎สื่อสารชีวิตของกะเทยนางโชว๑ การแตํงกายจึงมิใชํแบบที่คน
ธรรมดาใช๎สวมใสํกัน ผู๎สร๎างสรรค๑งานออกแบบให๎ตัวละครแตํงกายด๎วยชุดสีขาว ที่ประกอบด๎วย
เสื้อผ๎าหลายชิ้น ที่ประกอบไปด๎วย กางเกงขายาวสีขาว เสื้อยกทรงชั้นในสีขาว ผ๎าพันกึ่งกะโปรง
และผ๎าคลุมไหลํของตัวละคร นอกจากนี้ยังมีผมปลอม และมงกุฏ ซึ่งเสื้อผ๎าในแตํละชั้นจะถูกถอด
สลับสับเปลี่ยนไปในฉากการแสดงที่แตกตํางในท๎องเรื่อง โดยเสื้อผ๎า และผมปลอมถูกออกแบบ
นํามาใช๎ สํา หรับการถอดให๎เห็น เป็นการเปิดเผยเรือนรํางสรีระอยํางผู๎ชายและความจริงที่ตัวละคร
ต๎องการสื่อสารกับคนดูนั่นเอง
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แก่นเซี้ยวเปรี้ยวซ่า พวกเรากล้าหาญ (พ.ศ. 2545)
รูปที่ 36 ภาพการแตํงกายของตัวละครจากเรื่อง แกํนเซี้ยวเปรี้ยวซํา พวกเรากล๎าหาญ

การแตํงกายหลักๆของตัวละคร ถูกออกแบบให๎ดูทะมัดทะแมงและโชว๑สรีระความ
เป็นชาย โดยเน๎นให๎สวมเสื้อยืดและเสื้อกล๎ามสีขาว กางเกงขายาวลําลอง รองเท๎าผ๎าใบ และเมื่อ
ถึงฉากการซ๎อมเต๎น ก็ได๎มีการนํากระโปรงบัลเลํต๑สีขาวฟูฟ่องมาสวมทับชุดดังกลําว ซึ่งแสดงให๎
เห็นความขัดแย๎ง กับมันกล๎าม และชํวงขาของผู๎ชายที่เต็มไปด๎วยขนหน๎าแข๎ง
นอกจากนี้ในฉากอื่นๆ ตัวละครก็ได๎มีการแตํงกายแบบผู๎ชายธรรมดาทั่วไป ที่สวม
เสื้อเชิ้ตสี ผูกเนคไท กางเกงขายาว รองเท๎าผ๎าใบ ที่มีลวดลายแตกตํางกัน อยํางไรก็ดีการแตํงกาย
ของตัวละครก็ถูกออกแบบให๎ดูทะมัดทะแมงตามสไตล๑ของเครื่องแตํงกายผู๎ชายรํวมสมัยธรรมดา
รูปที่ 37 ภาพการแตํงกายของตัวละครจากเรื่อง แกํนเซี้ยวเปรี้ยวซํา พวกเรากล๎าหาญ
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ที่รักของกัน
รูปที่ 38 ภาพการแตํงกายของตัวละครจากเรื่อง ที่รักของกัน

ตัวละครจากละครเวทีเรื่องดังกลําวสวมใสํเสื้อผ๎าแบบสมัยนิยมของชายไทย
ปัจจุบัน ดังนี้
นาย : สวมเสื้อโปโลสีฟ้าได๎ขวาง กับกางเกงขายาว และรองเท๎าหนัง / เสื้อเชิ้ตสี
ขาวผูกเนคไท สีดํา ซึ่งก็เป็นเครื่องแตํงกายอยํางผู๎ชายธรรมดาทั่วไป
ธันว์ : สวมเสื้อเชิ้ตคอปกสีสัน กางเกงขายาว และรองเท๎าผ๎าใบ แบบผู๎ชาย
กันย์: สวมเสื้อเชิ้ต และมีเสื้อนอกแบบผ๎ายืดสวมทับ กางเกงขายาว และรองเท๎า
ผ๎าใบ
อาย : สวมเสื้อกล๎ามแบบแฟชั่น ที่มีเสื้อกล๎ามสีดําข๎างใน และสื้อกล๎ามตัวใหญํ
สวมทับข๎างนอกอีกชั้น กางเกงขายาว และรองเท๎าแบบสตรีนิยม
การจัดเสื้อผ๎าของตัวละครในแตํละรอบก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไป เนื่องจากไมํได๎
เจาะจงชุดตายตัว เพราะเน๎นไปที่ชุดลําลองกึ่งทางการที่สวมใสํกันอยูํแล๎วสังคมปัจจุบัน เพียงแตํ
ตัวละครธันว๑กับกันย๑ อาจสวมใสํเสื้อผ๎าที่ดูมีสีสัน เพื่อบํงบอกถึงอัตลักษณ๑เฉพาะ แตํก็มิได๎ถือเป็น
ความจงใจอยํางเห็นได๎ชัดแตํอยํางใด
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2.7 ฉากและพื้นที่
การนําเสนอฉากและพื้นที่ของละครกรณีศึกษาทั้ง 4 เรื่องนั้น เป็นฉากที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่เฉพาะแทบทั้งสิ้น อาทิ ห๎องชุดสํวนตัว (ฉันผู๎ชายนะยะ), บาร๑บี้ (This is my life, I love you),
บ๎านพักตํางอากาศ (แกํนเซี้ยวเปรี้ยวซํา พวกเรากล๎าหาญ) และ ฉากร๎านอาหาร (ที่รักของกัน) ซึ่ง
ฉากไมํได๎เน๎นนําเสนอความเกี่ยวเนื่องกับสังคมภายนอกเทําที่ควร ถึงแมํวําฉากของ แกํนเซี้ยว
เปรี้ยวซํา พวกเรากล๎าหาญ จะมีฉากที่ตัวละครกําลังขับรถอยูํบนท๎องถนน ที่ต๎องเจอผู๎คนภายนอก
แตํบทสนทนาหรือการกระทําตํางๆ ก็เกิดขึ้นภายในรถเทํานั้น ซึ่งก็ยังถือวําเป็นพื้นที่เฉพาะอยูํดี
วาทกรรมในสํวนนี้ได๎บํงชี้ให๎เห็นวํา อยํางไรก็ตาม การดําเนินชีวิตของกลุํมชายรัก
ชาย ก็ยังคงดําเนินอยูํอยํางอิสระในพื้นที่เฉพาะเป็นหลัก เพราะละครทั้งสี่เรื่อง ก็มิได๎มีเรื่องใดที่
นําเสนอมุมมองผํานฉากที่แสดงให๎เห็นวําตัวละครได๎แสดงออกถึงความเกี่ยวเนื่องกับสังคมทั่วไป
เทําที่ควร อาจมีก็แตํฉากที่มีการกลําวถึงวํา
กะเทยนางโชว๑ถูกตํารวจจับมาสอบสวนในข๎อหา
ค๎าประเวณี และทะเลาะวิวาท รวมถึงการให๎สัมภาษณ๑นักขําวของ หมิว โลลิต๎า (This is my life, I
love you) ซึ่งก็ถํายทอดผํานการพูดเลําเรื่องของตัวละครหลักเทํานั้น โดยผู๎วิจัยขอยกตัวอยําง
จําแนกเป็นแตํละเรื่อง ดังนี้
ฉันผู้ชายนะยะ (พ.ศ.2528)
“ฉันผู๎ชายนะยะ” เกิดขึ้นในเวทีการแสดงของมณเฑียรทองเธียเตอร๑ ฉากถูก
ออกแบบให๎เป็นห๎องชุดที่ดูหรูหราและถูกตกแตํงไว๎เป็นอยํางดี ด๎วยรสนิยมหวานๆ เน๎นรายละเอียด
ของการประดับและตกแตํงที่ประณีต อํอนโยน ทั้งยังมีภาพของดาราฝรั่งที่หลํอแบบคลาสสิค
หลายๆคนภายในห๎องนั่งเลํนซึ่งมี โซฟาชุดรับแขกวางอยูํกลางห๎อง และมีห๎องนอนเป็นชั้นยกระดับ
อยูํด๎านหลัง สํวนด๎านข๎างมีบาร๑เหล๎า และประตูห๎องครัว
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This is my life, I love you. (พ.ศ.2542)
ฉากถูกสร๎างขึ้นที่โรงละครมรดกใหมํ ตึกช๎าง เป็นฉากสมมติภายในบาร๑บี้ ตาม
ท๎องเรื่อง เนื่องจากเป็นละครพูดกึ่งโชว๑ และเน๎นการดําเนินเรื่องสลับกับการเลําเรื่องในอดีต จึง
ไมํได๎เน๎นฉากที่ดูสมจริง แตํใช๎เทคนิคของแสง สี เสียง การสลับใช๎ พื้นที่บนเวที และการปิด เปิดไฟ
มาชํวยสร๎างบรรยากาศ เพื่อให๎ผู๎ชมรู๎วํากําลังอยูํในสถานการณ๑ใดนั่นเอง
แก่นเซี้ยวเปรี้ยวซ่า พวกเรากล้าหาญ (พ.ศ. 2545)
ฉากถูกสร๎างขึ้นที่โรงละครกรุงเทพฯ ฉากหลักเป็นบ๎านดงดอกไม๎ บ๎านพักตําง
อากาศซึ่งเป็นพื้นที่เฉพาะ เนื่องจากเป็นการแสดงแบบตํอเนื่อง จึงไมํมีการใช๎มํานหรือดับไฟ แตํจะ
ใช๎เทคนิคโดยให๎ฉากเลื่อนสลับสับเปลี่ยนกันไปมา โดยใช๎ แสงเข๎ามาชํวยเป็นสําคัญ อาทิ ฉาก
ห๎องรับแขก ห๎องครัว ถนน เป็นต๎น

ที่รักของกัน (พ.ศ.2551)
ฉากถูกสร๎างขึ้นที่โรงละครสถาบันปรีดี พนมยงค๑ เป็นฉากของร๎ านอาหาร มี
อุปกรณ๑ประกอบฉากหลักๆ คือ โซฟาชุดรับแขก กรอบรูปภาพตํางๆ ตามฝาผนัง ไมํได๎มี
องค๑ประกอบอื่นมากมาย เพราะเลําเรื่องโดยบทสนทนาในฉากเดียว ไมํได๎เน๎นใช๎เทคนิคการ
เปลี่ยนฉาก หรือใช๎เทคนิคแสงเข๎าชํวยเหมือนเรื่องอื่นๆ
2.8 เพลงและดนตรีประกอบ
เพลงและดนตรีประกอบของละครเวทีทั้ง 4 เรื่องนั้น ได๎รับอิทธิพลจากบทเพลงที่
ได๎รับความนิยมในกลุํมชายรักชาย (Gay Anthem) จากโลกตะวันตกมากพอสมควร ในยุคของ
ละครเวทีเรื่อง “ฉันผู๎ชายนะยะ” (พ.ศ.2528) นั้น ผู๎สร๎างสรรค๑ละคร ได๎แตํงเพลง “ฝันสีมํวง” ขึ้นมา
เพื่อใช๎เป็นเพลงหลัก (theme song) ของเรื่อง แตํก็ไมํได๎รับความนิยมในวงกว๎างเทํากับ “เพลง
สุดท๎าย” ของ สมหญิง ดาวราย ซึ่งเกิดจากภาพยนตร๑ชื่อเดียวกันในชํวงเวลาดังกลําว (พ.ศ. 2528
– พ.ศ.2529) ซึ่งยังคงได๎รับความนิยมมาจนถึงในปัจจุบัน โดยเฉพาะใช๎ประกอบการโชว๑ในบาร๑เกย๑
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แทบทุกแหํง ในขณะที่ This is my life, I love you. (พ.ศ.2542) ได๎เลือกใช๎เพลง ซึ่งเป็น Gay
Anthem ของนักร๎องที่เป็น Gay Icon หลายตํอหลายคน อาทิ เพลง One night only ของ
Beyonce และเพลง This is my life ของ Kim Larsen เป็นต๎น
นอกจากนี้ละครเรื่องที่รักของกัน (พ.ศ.2551) ก็ได๎ใช๎เพลง “The way you look
tonight” และเพลง “Over the rainbow” มาเป็นเพลงประกอบการแสดง ในขณะที่ แกํนเซี้ยว
เปรี้ยวซํา พวกเรากล๎าหาญ (พ.ศ.2545) ได๎มีการแตํงเพลงประกอบละครขึ้นมา เหมือนกับผู๎ชาย
นะยะ แตํก็ไมํได๎รับความนิยมในวงกว๎างแตํอยํางใด
อยํางไรก็ตาม เนื้อหาข องเพลงจากละครทั้ง 4 เรื่อง ก็มีความสอดคล๎องกับความ
เป็น Gay Anthem เนื่องจากมีเนื้อหาเกี่ยวข๎องกับเรื่องความรัก ความหวัง การตํอสู๎กับตัวตน และ
จิตวิญญาณในการดําเนินชีวิตของชาวเกย๑ในฐานะมนุษย๑ ซึ่งล๎วนก๎าวผํานภาวะกดดัน ผิดหวัง ทั้ง
จากตนเองและสังคมมาแล๎วแทบทั้งสิ้น ด๎วยเหตุนี้บทเพลงจึงมีสํวนสําคัญอยํางมาก ในการสื่อสาร
ความรู๎สึกของตัวละครสูํผู๎ชม ไมํวําจะในแงํของการสื่อสารอัตลักษณ๑ตัวตนของชายรักชาย หรือ
แงํมุมความรู๎สึกในฐานะมนุษย๑ปุถุชนคนหนึ่งก็ตามที โดยผู๎วิจัยได๎ยกตัวอยําง เพลงและดนตรี
ประกอบของละครกรณีศึกษาแยกเป็นเรื่องๆ ดังนี้
ฉันผู้ชายนะยะ (พ.ศ.2528)
เพลง ฝันสีมํวง เนื้อร๎อง: ดร.เสรี วงษ๑มณฑา ทํานอง: บุปผา ธรรมบุตร
หากเป็นได๎ อยากจะเป็นเชํนคนอื่น มิอาจฝืนใจตนทนหมํนหมอง
เกรงสายตาคนเราที่เฝ้ามอง คอยจดจ๎องเหยียดหยามประนามกัน
ก็ใครเลําอยากจะเพี้ยนพิศดาร แตํเหตุการณ๑บังคับจิตสุดบิดผัน
เฝ้าภาวนาสวดมนต๑ทนทุกวัน สุดจะหันหาใครให๎เมตตา
จะมีใครใดเลําที่เรารักจริง รักแล๎วทิ้งหํางเหเสนํหา
ถึงทุํมเทเอาใจทุกเวลา ใครเลําหนาจะทนอยูํผิดลูํทาง
หากไมํรักโปรดอยําชังหรือรังเกียจ
โปรดอยําเหยียดหยันขอเข๎าใจกันบ๎าง
โปรดรับเราเข๎าอยูํรํวมลูํทาง เพียงเหลียวมองดูบ๎างเทํานั้นพอ
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This is my life, I love you. (พ.ศ.2542)
เนื่องจากเป็นละครพูดกึ่งโชว๑ จึงใช๎เพลงคํอนข๎างมากในการโชว๑ประกอบการเลํา
เรื่องตามแบบของตัวละครกะเทยนางโชว๑ ดังนี้
-เพลง One night only (ฉากที่ 1)
-เพลงหํอหมก (ฉากที่ 2)
-เพลง Wing beneath my wing (ฉากที่ 2)
-เพลง O’la (ฉากที่ 3)
-เพลง Money (ฉากที่ 3)
-เพลง Cabaret (ฉากที่ 4)
-เพลง รักสลายดอกฝ้ายบาน (ฉากที่ 4)
-เพลง รักข๎ามขอบฟ้า (ฉากที่ 4)
-เพลง This is my life (ฉากที่ 4)
-เพลง กลกามแหํงความรัก (ฉากที่ 5)
แก่นเซี้ยวเปรี้ยวซ่า พวกเรากล้าหาญ (พ.ศ. 2545)
เพลงเป็นสํวนหนึ่งในการเปิดและปิดเรื่อง ดังนี้
ฉากแรก( เนื้อเพลง)
“ฟ้าสดใส กว๎างไกลสุดตา มองบนฟ้าไร๎หมอกควัน
เห็นทิวเขา ทอดยาวสูํกัน สายลมเย็นเบาเบา
สายน้ําเอื่อย ใสเย็น เลี้ยงหลํอผืนดินน้ําค๎างหยด
ระรินตามยอดไม๎ รับเปลวแดดสีทอง
ยามสาดแสงสวยเป็นประกายอยากให๎ภาพนี้ยังคง…เหมือนเดิม”
ฉากสุดท๎าย
เพลง “ลาแล๎ว” ทุกคน (ร๎องเพลง)
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“ลาแล๎ววันนี้ที่เราเคยอยูํ ต๎องหํางกันจากไปไกล
คนที่เคยคุ๎นเคยเห็นกันอยูํ จําจากกันไปแสนนาน
จากวันที่ได๎รํวมสุข จะไมํลืมไมํเลือน
ภาพแหํงความหลังคอยย้ําเตือน ไมํเคยลืมเลือนเพื่อนที่ดี
* เส๎นทางเดินชีวิตคนไมํเคยนิ่งเฉย ต๎องเวียนเปลี่ยนหมุนไปตามที่เป็น
เมื่อเวลาถึงทุก ๆ สิ่งจึงเปลี่ยนไป จะไมํมีวันลืมเลือนวันวาน
หากแม๎ไปไกลเพียงใดยังจํา…จดไว๎ทุกภาพทุกคํา…
ที่เคยอยูํด๎วยกันมานมนาน…ไมํลืมไมํเลือน”
(ร๎องซ้ําทํอนแยก * ทุกคนเดินมารวมกันหน๎าเวทีที่รอบโมเดลบ๎านดงดอกไม๎เหมือนภาพแรกของ
เรื่องแสงไฟคํอย ๆ มืดลง)
ที่รักของกัน (พ.ศ.2551)
ละครเวทีเรื่องดังกลําว ใช๎เพลงนําเสนอแกํนความรู๎สึกของเรื่องเหมือนภาพยนตร๑
เรื่อง My Best friend's wedding ได๎แกํ เพลง “the way you look tonight” ในฉากที่ตัวละครกันย๑
เดินเข๎าไปโอบกอดตัวละครนายจากด๎านหลัง กํอนที่จะกล๎าตัดสินใจบอกรัก ถึงแม๎จะรู๎วําสายไป
แล๎วก็ตาม โดยเนื้อร๎องของเพลงดังกลําว ความวํา
Some day, when I'm awfully low,
When the world is cold,
I will feel a glow just thinking of you... And the way you look tonight.
Yes you're lovely, with your smile so warm And your cheeks so soft,
There is nothing for me but to love you,
And the way you look tonight.
With each word your tenderness grows,
Tearing my fear apart... And that laugh that wrinkles your nose,
It touches my foolish heart. Lovely ... Never, ever change.
Keep that breathless charm. Won't you please arrange it?
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'Cause I love you ... Just the way you look tonight.
Mm, Mm, Mm, Mm, Just the way you look to-night
นอกจากนี้ยังไมํเพลงประกอบสําคัญอีกเพลง คือ “Somewhere Over the
rainbow” ซึ่งมีเนื้อหาดังตํอไปนี้
Somewhere, over the rainbow, way up high.
There's a land that I heard of once in a lullaby.
Somewhere, over the rainbow, skies are blue.
And the dreams that you dare to dream really do come true.
Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me.
Where troubles melt like lemon drops, away above the chimney tops.
That's where you'll find me.
Somewhere, over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow,
Why then - oh, why can't I?
If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh, why can't I?
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3. วาทกรรมของตัวละครชายรักชายภายใต้บริบทของสังคมไทย
ผู๎วิจัยได๎ทําการศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงค๑การวิจัยข๎อที่ 2 โดยพบวํา วาทกรรม
ของตัวละครชายรักชายภายใต๎บริบทของสังคมไทย สามารถแบํงประเด็นในการวิเคราะห๑เป็น 5
ประเด็นหลัก ได๎แกํ 1) เพศสภาพ (Gender) 2) เพศวิถี (Sexuality) 3) พื้นที่ทางสังคม 4) ความรัก
และการใช๎ชีวิตคูํ และ 5) ความสัมพันธ๑กับบุคคลอื่นในสังคม โดยละครกรณีศึกษาทั้ง 4 เรื่อง นั้น มี
ความเหมือน และแตกตําง โดยเห็นได๎จากตารางสรุปภาพรวมตํอไปนี้
ตารางที่ 17 สรุปการวิเคราะห๑วาทกรรมของตัวละครชายรักชายภายใต๎บริบทของสังคมไทย
ประเด็น/เรื่อง ฉันผู้ชายนะยะ This is my life,
(พ.ศ.2528)
I love you”
(พ.ศ.2542)
เพศสภาพ
ผู๎ชาย
ผู๎ชาย (แตํงกาย
(Gender)
(ไมํแปลงเพศ) แบบผู๎หญิง
ไมํแปลงเพศ)
- เกย๑รุก
- เกย๑รับ
เพศวิถี
- เกย๑รุก – รับ
(Sexuality)
- เกย๑รับ
- ไบเซ็กชํวล

แก่นเซี้ยวเปรี้ยว
ซ่า พวกเรากล้า
หาญ(พ.ศ.2545)
ผู๎ชาย
(ไมํแปลงเพศ)

ที่รักของกัน
(พ.ศ.2551)

- เกย๑รุก
- เกย๑รุก – รับ
- เกย๑รับ

- เกย๑รุก
- เกย๑รับ

ตัวละครที่มี
พื้นฐานทาง
ครอบครัวที่ดี
หน๎าที่การงานที่
ดีจะมีความกด
ดันและพยายาม
ปกปิดตัวตนที่
แท๎จริงมากกวํา

สังคมยอมรับชาย
รักชายในด๎าน
ความสามารถทาง
อาชีพการงาน แตํ
ก็มองวํา
พฤติกรรมรักรํวม
เพศเป็นตัวการ
ของปัญหาโรค

ตัวละครชายรัก
ชายใช๎ชีวิตใน
สังคมอยํางปกติ
ไมํมีความกดดัน
ใดๆ ปมปัญหา
ในชีวิตเกิดใน
ลักษณะเชํน
เดียวกับชาย

พื้นที่ทาง
สังคม

ตัวละครที่อํอน
แออยํางตูํจะถูก
บีบคั้นจากสัง
คมนางโชว๑รอบ
ข๎าง ในขณะที่
ตัวละครที่เข๎ม
แข็งและมีจุดยืน
ในชีวิตอยําง

ผู๎ชาย
(ไมํแปลงเพศ)
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ตัวละครที่มี
ฐานะทางสังคม
ด๎อยกวํา
ความรักและ ความสัมพันธ๑เก
การใช้ชีวิตคู่ ฉาบฉวยเป็น
สํวนใหญํ มีน๎อย
คูํนักที่จะอยูํกิน
ด๎วยกันอยําง
เปิดเผย แตํถึง
อยํางไรก็ยังมี
ปัญหาความไมํ
ซื่อสัตย๑เกิดขึ้น
และเกย๑ยังมอง
วํารักแบบชาย
หญิงถูกต๎องกวํา
ความสัมพันธ์ พํอ แมํ และ
กับบุคคลอื่น ญาติ ไมํยอมรับ
ในสังคม
ลูกที่เป็นเกย๑
ผลักไส รังเกียจ
ทําให๎กดดัน
และพยายามจะ
กลับใจมาเป็น
ชายแท๎ แตํก็ทํา
ไมํได๎ ในขณะที่
เกย๑บางคนก็
พยายามปกปิด
เพาะกลัวคนใน
สังคมอื่นๆจะ
รังเกียจและไมํ
ยอมรับ กลุํม

หมิวจะได๎รับ
การยอม รับจาก
สังคมในที่สุด
ตัวละครหมิว
สมหวังในความ
รักกับสามี
ชาวตํางชาติ
ในขณะที่ตัว
ละครตูํ ไมํมี
ความรักที่จริงจัง
กับใคร ถึง
อยํางไรก็ไมํคิด
จะเทียบตนกับ
ชายจริงหญิงแท๎

เอดส๑ ซึ่งเป็นภัย
ของสังคม

มีการเปิดเผย
ความสัมพันธ๑แบบ
คูํรักอยํางชัดเจน
โดยมิได๎ปกปิด แตํ
ก็เกิดปัญหาความ
ไมํซื่อสัตย๑ ไมํรัก
เดียวใจเดียว คูํรัก
บางคูํจึงมีการ
สลับสับเปลี่ยนไป
มา และเกิดการไมํ
ไว๎เนื้อเชื่อใจกันใน
ที่สุด
สังคมมอง
สังคมยอมรับเกย๑
กะเทยนางโชว๑ แคํเรื่องงาน แตํ
เป็นเครื่องสนอง เรื่องสํวนตัว วิถี
ความบันเทิง
ชีวิต เกย๑ไมํได๎รับ
ยามค่ําคืน
การยอมรับ ทั้งยัง
ในขณะที่ใน
ถูกกลําวหาและ
กลุํมนางโชว๑ก็ กดดันวําเกย๑เป็น
ตํางเกํงแยํง
ตัวการสําคัญของ
แขํงขันกัน
ปัญหาโรคเอดส๑
แตํหมิวเป็นตัว เกย๑บางสํวนจึง
ละครที่โชคดีที่ รู๎สึกวําตนเองถูก
สามารถทํา
กระทํา จึงทําให๎
ตัวเองให๎สังคม เกลียดชังสังคม
ยอมรับด๎วย
ชายจริงหญิงแท๎
ความสามารถ ในขณะที่อีกใจก็

หญิงทั่วไป

คบกันอยําง
เปิดเผยเหมือน
ชายหญิงทั่วไป
อาจมีหึงหวงกัน
บ๎าง แตํก็ไมํได๎
นอกใจกันแตํ
อยํางใด

ตัวละครชายรัก
ชายดําเนินชีวิต
สัมพันธ๑กับ
บุคคลรอบข๎าง
อยํางปกติ
ปราศจากความ
กดดันใดๆ
ที่แตกตํางจาก
ชายจริงหญิงแท๎
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เพื่อนที่ดีจึงมี
ความสําคัญตํอ
การดํารงอยูํของ
เกย๑ในยุคนี้มาก

และมีเพื่อนที่ดี
อยํางตูํ และสามี
ที่ดีอยํางเฟด
เดอริค

ต๎องการการ
ยอมรับ กลุํมเพื่อน
ที่ดีจึงเป็นกําลังใจ
ที่สําคัญมาก

จากตารางสรุปข๎างต๎น ผู๎วิจัยได๎ขยายรายละเอียดของแตํละประเด็น ดังตํอไปนี้
3.1 เพศสภาพ (Gender)
3.1.1 “ฉันผู๎ชายนะยะ”(พ.ศ.2528)
ละครเวทีเรื่อง “ฉันผูช๎ ายนะยะ”(พ.ศ.2528) ได๎แสดงภาพของกลุํมชายรักชายที่
ยังคงมีเพศสภาพภายนอกเป็น “ผู๎ชาย” ซึ่งสามารถพบอัตลักษณ๑ที่แบํงออกเป็น 4 กลุํมยํอย ได๎แกํ
กลุํมแรกที่มีลักษณะทําทางเหมือนผู๎ชายธรรมดาทั่วไป อาทิ ตัวละคร “ลักษ๑” ซึ่งมีการแสดงออก
เหมือนผู๎ชายธรรมดาทั่วไป ทั้งตํอสังคมภายนอก และขณะที่อยูํในกลุํมชายรักชายด๎วยกัน ซึ่งถือได๎
วํา บุคลิกเชํนนี้เป็นอัตลักษณ๑ที่มีความถาวรไมํเลื่อนไหล ผิดกับตัวละครในกลุํมที่สอง ซึ่งจะ
แสดงอัตลักษณ๑ความเป็นชายธรรมดาทั่วไป ในขณะที่ดําเนินชีวิตอยูํกับสังคมภายนอกเทํานั้น แตํ
เมื่ออยูํกับกลุํมเพือ่ นในสถานที่เฉพาะกิจ ก็จะแสดงออกถึงอัตลักษณ๑ความเป็นชายที่มีความเลื่อน
ไหลทางกริยาทําทาง คําพูด และการแตํงกายที่เอนเอียงไปทางผู๎หญิง ได๎แกํ ตัวละคร มด และณัฐ
สําหรับกลุํมที่สาม คือ ตัวละครที่แสดงอัตลักษณ๑ของความเป็นชายรักชาย ที่ยังคงแตํงกายเป็น
ชาย หากแตํอาจมี การเสริมเติมแตํงโดยเครื่องประดับที่มากมายเกินวิสัยผู๎ชายพึงกระทํา ทั้งยังมี
กริยาอาการ และคําพูด ที่แสดงให๎เห็นอัตลักษณ๑ของความเป็นชายรักชายอยํางชัดเจน ทั้งตํอ
สังคมภายนอก และกลุํมเพื่อน นั่นคือ ตัวละคร แดง และเต๎ย นอกจากนี้ กลุํมที่สี่ คือ ตัวละครที่
ยังคงมีเพศสภาพเป็น “ผู๎ชาย” (ยังไมํผําตัดแปลงเพศ) แตํมีการแสดงออกโดยใช๎อัตลักษณ๑ของ
ความเป็นหญิงมาสวมทับอยํางชัดเจน โดยผํานคําพูด กริยา ทําทาง และการแตํงกายอยํางผู๎หญิง
ได๎แกํ ตัวละคร เอ็ม
3.1.2 This is my life, I love you” (พ.ศ.2542)
สําหรับวาทกรรมเรื่องเพศสภาพที่ “This is my life, I love you”(พ.ศ.2542) ได๎
ถํายทอดออกมานั้น ก็คือ “กะเทย” หรือที่ปัจจุบันเรียกวํา “สาวประเภทสอง”หรือ “สาวสอง” ซึ่ง
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หมายถึง บุคคลเพศสภาพชายที่แตํงกายและแสดงออกอยํางบุคคลเพศสภาพหญิงนั่นเอง โดยตัว
ละครทั้งสอง ได๎แกํ ตูํ มาริลีน กับหมิว โลลิต๎ า ก็มิได๎ผําตัดแปลงเพศ (transsexual) แตํด๎วยอาชีพ
นางโชว๑ประกอบกับอัตลักษณ๑ทางเพศสภาพพื้นฐานที่เป็นเชํนนี้
ตัวละครทั้งสองจึงไมํจําเป็น
จะต๎องกลับไปแตํงกายอยํางผู๎ชายเพื่อปกปิดอัตลักษณ๑ที่แท๎จริงของตนแตํอยํางใด
สาเหตุของการที่ตัวละครทั้งสองที่มิได๎ผําตัดแปลงเพศนั้น อาจมาจากเหตุผลที่
แตกตํางกัน ซึ่งละครไมํได๎เน๎นกลําวถึงจุดนี้ โดยในทัศนะของผู๎วิจัยมองวํากะเทยบางคนอาจมิได๎
ต๎องการผําตัดแปลงเพศให๎เป็นผู๎หญิง แตํแคํเพียงต๎องการแตํงกายเลียนแบบเพศหญิง ในกรณีของ
ตูํ มาริลีน ซึ่งเป็นกะเทยสูงอายุ ทํางานรายได๎ต่ํา หากต๎องก ารผําตัดแปลงเพศอาจมีอุปสรรคใน
เรื่องของคําใช๎จําย หรืออาจเป็นเพราะสังคมไทยเมื่อสิบปีกํอน ความก๎าวหน๎าทางวิทยาการ
ทางด๎านการแพทย๑ยังมิได๎แพรํหลายและทันสมัยอยํางในปัจจุบัน (พ.ศ.2551) แตํสําหรับ หมิว โล
ลิต๎า ถึงแม๎ภายหลังจะเป็นนางโชว๑ดาวรุํง ที่มีรายได๎ดี และมีฐ านะทางการเงินดี เพราะมีสามีฝรั่งที่
ร่ํารวย เรื่องคําใช๎จํายในการผําตัดแปลงเพศจึงไมํนําจะเป็นอุปสรรค แตํก็เป็นที่นําสังเกตวํา หมิว
โลลิต๎า ก็มิได๎คิดจะผําตัดแปลงเพศ ในสํวนนี้ถึงแม๎บทละครจะไมํได๎เน๎นและกลําวถึงมากนัก แตํ
ผู๎วิจัยก็ได๎วิเคราะห๑เพิ่มเติมจากบริบทของสังคมไทยวํา ปัจจัยที่ทําให๎สาวประเภทสองหรือกะเทย
ตัดสินใจแปลงเพศหรือไมํนั้น มี 4 ประการสําคัญ ดังตํอไปนี้
- ความต๎องการเบื้องต๎นทางด๎านจิตใจ
- ปัจจัยทางด๎านการเงิน
- สุขภาพและความพร๎อมของรํางกาย
- คนรอบข๎าง เชํน ครอบครัว พํอ แมํ คนรักหรือคูํสัมพันธ๑
กรณีของตัวละครทั้งสอง ได๎สะท๎อนให๎เห็นวาทกกรรมรอง ที่มีความซับซ๎อน และ
เกิดขึ้นเพื่อคัดค๎านวาทกรรมหลักแบบสอเพศอยํางชัดเจน วาทกรรมรอง ได๎ชี้ให๎เห็นวํา กะเทยบาง
คน อาจแคํอยากเหมือนผู๎หญิง แตํมิได๎อยากเป็นผู๎หญิงเสียทีเดียว ดังจะเห็นได๎จากบทสนทนา
ของหมิว ที่ได๎ให๎สัมภาษณ๑กับนักขําว วํา
คาถามจากนักข่าว : แล๎วคุณหมิวไมํคิดจะผําตัดเหรอ
หมิว : ผําตัด เฉาะนะเหรอคะ ไมํคํะ
คาถามจากนักข่าว : ถ๎าอยํางนั้นก็ไมํอยากเป็นผู๎หญิงนะสิ
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หมิว : อยากเป็นผู๎หญิงมั้ยนํะเหรอ ที่เห็นอยูํนี่ยังไมํใชํผู๎หญิงเหรอคะ (หัวเราะ)
ถ๎าความแตกตํางของคนเราคือตรงนี้ (หน๎าอก) ตรงนี้ (อวัยวะเพศ) แล๎วลํะก็หมิว
คิดวํานําจะรวมตรงนี้ (สมอง) เข๎าไปด๎วยนะคะ
ด๎วยเหตุนี้วาทกรรมที่ผู๎สร๎างสรรค๑งานได๎ถํายทอดผํานตัวละคร จึงชี้ให๎เห็นชุด
ความรู๎ใหมํที่วํา “มนุษย๑ไมํวําจะมีเพศสภาพอยํางไรแตํความซับซ๎อนของอัตลักษณ๑สํวนบุคคล ก็มี
หลากหลาย มากมาย และอาจไมํจําเป็นเสมอไปที่จะต๎องอิงอยูํกับวาทกรรมหลักแบบสองเพศ
หญิงชายเทํานั้น”
3.1.3 “แกํนเซี้ยวเปรี้ยวซํา พวกเรากล๎าหาญ” (พ.ศ.2545)
เมื่อพิจารณาประเด็นเพศสภาพของตัวละครชายรักชาย เรื่อง “แกํนเซี้ยวเปรี้ยวซํา
พวกเรากล๎าหาญ” (พ.ศ.2545) พบวํา ตัวละครทุกตัวยังคงมีเพศสภาพเป็น “ผู๎ชาย” และไมํได๎มี
ความคิด หรือความต๎องการที่จะแปลงเพศสภาพของตนทั้งภายในและภายนอกให๎เข๎าใกล๎ความ
เป็นผู๎หญิงแตํอยํางใด ถึงแม๎วําการแสดงออกของตัวละครทุกตัวจะทําให๎ผู๎ชมทราบวําตัวละคร
ไมํใชํชายแท๎ก็ตามที ในทา งกลับกัน ตัวละครกลับพึงพอใจในสรีระแบบผู๎ชาย ซึ่งมีมัดกล๎ามและ
อวัยวะเพศอยํางผู๎ชาย โดยตัวละครจะได๎แสดงออกถึงความแตกตํางผํานการพูดจา และทําทางที่มี
นัยบํงบอกถึงเพศวิถีนั่นเอง

3.1.4 “ที่รักของกัน” (พ.ศ.2551)
ละครเรื่อง “ที่รักของกัน” (พ.ศ.2551) ก็ยังนําเสนอเพศสภาพของตัวละครชายรัก
ชาย ในแบบ “ผู๎ชาย” เพียงแตํขยับรูปแบบให๎ตัวละคร “นาย” มีการแสดงออกอยํางผู๎ชายธรรมดา
ที่หากไมํรู๎จักมักคุ๎นก็คงไมํสามารถรู๎ได๎วําเป็นชายรักชาย เนื่องจากไมํได๎แสดงออกด๎วยทําทาง
กระตุ๎งกระติ้ง หรือใช๎ลักษณะคําพูดบํงบอกให๎ผู๎ชมทราบ เห็นได๎จากบทสนทนาตอนหนึ่งที่วํา
อาย : อํา พี่นายเป็นเกย๑เหรอคํะ
นาย : ครับ กันย๑ไมํได๎บอกเหรอครับ
อาย : ก็บอกอํะคํะ แตํพี่ดูแมนๆ
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ในขณะที่ตัวละครชายรักชายอีกสองตัวละคร คือ กันย๑ และธันว๑ ถูกสร๎างให๎มี
บุคลิกเป็นผู๎ชายอํอนโยน กระตุ๎งกระติ้ง ที่เมื่อคนดูเห็นก็สามารถรูได๎
๎ ทันทีวําเป็นชายรักชาย
วาทกรรมเรื่องเพศสภาพที่ถํายทอดผํานละครเวทีไทยรํวมสมัยทั้ง 4 เรื่อง ได๎
ชี้ให๎เห็นวํา สังคมไทยเริ่มเรียนรู๎ความแตกตํางทางอัตลักษณ๑ของชายรักชายสองกลุํม คือ เกย๑ กับ
กะเทย มากขึ้น และสังคมยังได๎เรียนรู๎เพิ่มเติมวํา ชายรักชายบางคนอาจมี บุคลิกไมํได๎แตกตํางไป
จากผู๎ชายธรรมดาทั่วไป อาทิ ตัวละคร นาย จาก “ที่รักของกัน” และตัวละครลักษ๑ จาก “ฉันผู๎ชาย
นะยะ” เป็นต๎น

3.2 เพศวิถี (Sexuality)
หากทําการวิเคราะห๑การประกอบสร๎างอัตลักษณ๑จากประเด็นเพศวิถี จะเห็นได๎วํา
เพศวิถีกับการค๎นพบตัวเองของตัวละครชายรักชายในแตํละเรื่องมีความเลื่อนไหลซับซ๎อนแตกตําง
กัน แตํเพศวิถีของตัวละครนั้นสามารถคาดเดาได๎จากการแสดงออกป็นเบื้องต๎น ยังไมํมีละครเวที
เรื่องใด ที่สร๎างตัวละครให๎เพศสภาพกับเพศวิถีสวนทางกัน อยํางในสังคมแหํงความเป็นจริงทุก
วันนี้ ที่กะเทย (ยังไมํแปลงเพศ) บางคนมีภรรยาเป็นผู๎หญิง หรือบางคนมีรสนิยมทางเพศเป็นเกย๑
รุกเมื่อมีความสัมพันธ๑กับบุคคลเพศสภาพชาย เป็นต๎น โ ดยละครแตํละเรื่องได๎สื่อสารวาทกรรม
เรื่องเพศวิถีออกมาคํอนข๎างใกล๎เคียงกัน โดยสามรถสรุปได๎เป็นกลุํมใหญํๆ คือ ไบเซ็กชํวล, เกย๑รุก,
เกย๑โบ๏ท (เกย๑รุก-รับ) และเกย๑รับ ดังนี้
3.2.1 ฉันผู๎ชายนะยะ (พ.ศ.2528)
เริ่มจากกลุํมแรก โดยตัวละครลักษ๑นั้น มีการค๎นพบตัวเองและความเลื่อนไหลทาง
เพศวิถีจากการมีเพศวิถีแบบผู๎ชายทั่วไปที่มีภรรยาเป็นผู๎หญิง สร๎างครอบครัวด๎วยความรักใครํ
จนถึงขั้นมีลูกด๎วยกัน แล๎วเลื่อนไหลมาเป็นไบเซ็ กชํวล ที่มีทั้งภรรยาที่เป็นผู๎หญิง และภรรยาที่เป็น
ชายรักชายอยํางตัวละครแดง จนกระทั่งในที่สุด ตัวละครลักษ๑ก็ตัดสินใจเลิกกับภรรยาที่เป็นผู๎หญิง
มาใช๎ชีวิตคูกับแดงอยํางเปิดเผย ในสํวนนี้แท๎ที่จริงแล๎วอาจเป็นไปได๎วํา ตัวละครลักษณ๑นั้นมีความ
เลื่อนไหลทางเพศวิถี เป็นไบเซ็กชํวลหรืออาจเป็นเกย๑รุก/เกย๑คิง (เป็นผู๎กระทําในบทบาทของผู๎ชาย)
มาตั้งแตํต๎น เพียงแตํในชํวงแรกถูกสภาพสังคม และปัจจัยรอบด๎านหลายอยํางบีบบังคับ จึงทําให๎
ต๎องแตํงงาน และสร๎างครอบครัวกับผู๎หญิง โดยสํวนหนึ่งตัวละครลักษ๑อาจคาดหวังวําตนเองจะ
สามารถกลับมาเป็นผู๎ชายเต็มตัวภายหลังการแตํงงานได๎ แตํในที่สุดก็ไมํสามารถทัดทานแรงขับ
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และความต๎องการทางเพศที่แท๎จริงของตนได๎ จึงได๎มาใช๎ชีวิตอยูํกินกับแดงโดยสวมบทบาททาง
เพศวิถีเป็นเกย๑รุกนั่นเอง
สําหรับตัวละครในกลุํมที่สอง ซึ่งหากมองเพศวิถีหลักแล๎วอาจเป็นเกย๑รับ / เกย๑
ควีน (เป็นผู๎ถูกกระทําในบทบาทของผู๎หญิง) แทบทั้งหมด ไมํวําจะเป็น มด ณัฐ แดง เต๎ย ตัวละคร
เหลํานี้ล๎วนมีเพศวิถีหลักเป็นเกย๑รับ/เกย๑ควีนทั้งสิ้น สําหรับการค๎นพบตัวเองและความเลื่อนไหล
ทางเพศวิถีนั้น สํวนใหญํเริ่มเรียนรู๎ประสบการณ๑ทางเพศในชํวงวัยรุํน แล๎วพยายามปิดบังเอา ไว๎
เชํน มด ที่ได๎ค๎นพบตัวเองวําสภาพจิตใจ มิใชํชายแท๎ ทั้งๆที่ในชํวงเรียนมหาวิทยาลัย มดเคยมีแฟน
เป็นผู๎หญิง และใช๎ชีวิตเหมือนผู๎ชายทั่วไป แตํลึกๆมดก็คํอยๆค๎นพบวําตัวเองมีความรู๎สึกพิเศษกับ
อั้น เพื่อนสนิท มดพึงพอใจในสรีระ บุคลิกและอุปนิสัยความเป็นชายของอั้น ทําให๎มดเริ่มรู๎ตัวเอง
วําแอบหลงรักอั้น ในขณะที่มดมีโอกาสได๎เรียนรู๎ประสบการณ๑ทางเพศครั้งแรกจากเบิร๑ดเพื่อนชาย
คนสนิทอีกคนในกลุํม ทําให๎มดค๎นพบตัวเองวําแท๎ที่จริงแล๎วมดต๎องการอะไร แตํเมื่อมดก๎าวผําน
ชํวงชีวิตมหาวิทยาลัย มดก็ต๎องปกปิดตัวเองไมํให๎สังคมภายนอกโดยเฉพาะครอบครัวและที่ทํางาน
รู๎ เห็นได๎จากบทพูดที่วํา
“แล๎วมันผิดตรงไหนถ๎าฉันจะหาความสุข คิดดูซิ ฉันบินจากกรุงเทพฯ ไปโรม แฟรง
เฟิรต ลอนดอน ไทเป เดินซื้อโนํนนี่คนเดียว ต๎องทําเป็นชายกับเพื่อนๆและผู๎โดยสาร ทําตัวหรูไมํให๎
คนอื่นดูถูก เธอคิดวําฉันมีความสุขนักเหรอ มันท รมานนะที่ฉันต๎องเสแสร๎ง เพราะฉะนั้นถ๎าฉันมี
โอกาส ฉันต๎องทํา ไมํวําจะเป็นงานเลี้ยง บาร๑ หรือห๎องนอน ไมํวําจะใช๎มือ ใช๎ปาก แล๎วแตํสภาวะ
จะอํานวย คิดดูซิ มันไมํใชํเรื่องมีเกียรติ แตํฉันก็ต๎องทํา คิดดูซิ ฉันต๎องทํา”
ด๎วยเหตุนี้จึงทําให๎มดเริ่มต๎นเพศวิถีของตนเองในฐานะเกย๑รับ ซึ่งในบางกรณีอาจ
เลื่อนไหลไปสูํความเป็นเกย๑รุกและรับในคนเดียวกันได๎ ซึ่งอาจเรียกอีกอยํางวําเกย๑ควิงหรือเกย๑โบท
อันเป็นผลรวมของเกย๑คิงและเกย๑ควีน หรือที่ภาษาจากละครเรียกวํา ”ข๎างหน๎าหอยสังข๑ข๎างหลัง
หอยแครง” (เกย๑ที่สามารถสลับบทบาทกับคูํสัมพันธ๑จากผูถ๎ ูกกระทําไปเป็นฝ่ายกระทําได๎) พบได๎
จากความ สัมพันธ๑อันเหลื่อมล้ําในอดีต ระหวําง แดง กับ ณัฐ และมด ซึ่งเป็นไปได๎วําอาจเคยรํวม
กิจกรรมทางเพศหรือมีความลึกซึ้งกันมากกวําความเป็นเพื่อนธรรมดา ซึ่งในเมื่อตํางก็มีเพศวิถีหลัก
เป็นเกย๑รับ/เกย๑ควีน ก็อาจมีความจําเป็นจะต๎อ งปรับเปลี่ยนให๎เพศวิถีมีความเลื่อนไหล เพื่อสนอง
ความต๎องการของตนและคูํสัมพันธ๑ตามโอกาสนั่นเอง ซึ่งสถานะภาพของเพศวิถีที่เลื่อนไหลไปนี้
อาจเกิดขึ้นเป็นการชั่วคราว หรืออาจเปลี่ยนไปอยํางถาวรหากเจอคูํสัมพันธ๑ที่ถูกใจ
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สําหรับกลุํมที่สาม ได๎แกํตัวละครเอ็ม ซึ่งมีลัก ษณะภายนอก บุคลิก และความ
ต๎องการเบื้องลึกที่เข๎าใกล๎ความเป็นผู๎หญิงมากกวําตัวละครอื่นๆมาตั้งแตํต๎น คือแตํงกายและ
พูดจาแบบผู๎หญิง จึงยากที่จะเปลี่ยนสถานภาพทางเพศวิถีจากกระเทยหรือเกย๑รับถาวร ไปเป็นเกย๑
รุกและรับได๎เหมือนตัวละครในกลุํมที่สอง ที่ยังคงไว๎ซึ่งอัตลักษณ๑ของความเป็นชายมากกวํา
3.2.2 This is my life, I love you. (พ.ศ.2542)
เพศวิถีของตูํ มาริลีน กับหมิว โลลิต๎า ก็คือกะเทยที่ยังมิได๎ผําตัดแปลงเพศ ซึ่งก็คือ
เกย๑ควีนที่สวมทับอัตลักษณ๑ทางเพศวิถีในบทบาทของเพศหญิงนั่นเอง ถึงแม๎จะแปลงเพศหรือไมํ
แตํสําหรับทั้งสองแล๎วก็คิดวําตนเองได๎เข๎าใกล๎ความเป็น ผู๎หญิง ถึงแม๎โดยสํวนลึกจะรู๎วําตนเองเป็น
เพียงรํางเงา ไมํใชํผู๎หญิงที่สมบูรณ๑แบบก็ตาม ทั้งนี้เพราะวาทกรรมหลักได๎ตัดสินแบํงแยกเพศ
ตายตัวสองเพศ จากลักษณะของอวัยวะเพศที่ติดตัวมาตั้งแตํกําเนิดนั่นเอง โดยเห็นได๎จากบท
สนทนาที่วํา
หมิว : ดูพี่สนอกสนใจคนพวกนี้เหลือเกิน สังคมฉาบฉวย ไฮโซ ฟุ้งเฟ้อตํางๆ
ตู่ : เธอหมายถึงใคร พูดมาตรงๆดีกวํา เธอคงคิดวําฉันอยากกระดกก๎นไปยืนหน๎า
สลอนกับคนพวกนั้นเหรอ ฉันเป็นกะเทยนะยะ
ละครไมํได๎กลําวถึงการค๎นพบตัวเอง ของตัวละครวําเกิดขึ้นตั้งแตํเมื่อไห รํ แตํ
ผู๎วิจัยวิเคราะห๑วํา ตัวละครลักษณะดังกลําว มีอัตลักษณ๑เป็นกะเทย ซึ่งมีความชัดเจนในตัวตน ไมํ
เหมือนตัวละครที่เป็นเกย๑ ที่มีความซับซ๎อนและเลื่อนไหลไปมาในด๎านอัตลักษณ๑ทางเพศวิถี
มากกวํา ตัวละครทั้งสองจึงนําจะค๎นพบตัวตน และอัตลักษณ๑ทางเพศวิถีตั้งแตํวัยเด็ก และเมื่อ
เติบโตขึ้น สภาพแวดล๎อมและปัจจัยที่เอื้ออํานวยก็ทําให๎ตัวละครทั้งสองสามารถแสดงออกซึ่งอัต
ลักษณ๑ทางเพศวิถีได๎อยํางโจํงแจ๎งมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
3.2.3 แกํนเซี้ยวเปรี้ยวซํา พวกเรากล๎าหาญ (พ.ศ.2545)
เพศวิถีที่ถํายทอดผํานละครเรื่อง “แกํนเซี้ยวเปรี้ยวซํา พวกเรากล๎าหาญ” นั้น
สามารถแบํงเป็น 2 กลุํมหลักๆ คือ
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-เกย๑โบ๏ท (เกย๑รุก - รับ) ได๎แกํ ตัวละคร จักรินทร๑ ราเมศ ศิรเทพ ศิรทรรศ๑ อัศวิน
-เกย๑ควีน (เกย๑รับ) ได๎แกํ ตัวละคร แมนสรวง เทิดไทย และภัคพล
เพศวิถีของตัวละครในกลุํมแรกคือเกย๑โบ๏ทนั้นยังมีความเลื่อนไหล สามารถเป็นได๎
ทั้งเกย๑รุก และเกย๑รับเนื่องจาก ตัวละครในกลุํมแรกเคยมีความสัมพัน๑กันเอง อาทิ
ราเมศ – ศิรเทพ (แฟน)
ราเมศ – จักรินทร๑ (ชู๎)
สํวนตัวละครในกลุํมที่สองนั้น เพศวิถีไมํนําจะเลื่อนไหล เพราะมีความสัมพันธ๑ฉัน
คนรักอยํางเปิดเผยกับตัวละครบางตัวในกลุํมแรกอยํางถาวรในฐานะเกย๑รับหรือเกย๑ควีน อาทิ
แมนสรวง – จักรินทร๑ (แฟน)
เทิดไทย – ศิรเทพ (แฟนเกํา)
เทิดไทย – ศิรทรรศน๑ (แฟนใหมํ)
ภัคพล – อัศวิน (แฟน)
สําหรับความเลื่อนไหลทางเพศวิถีของตัวละครดังที่ยกตัวอยํางมาข๎างต๎น ผู๎วิจัย
ยังไมํพบกรณีอื่นที่มากกวํานี้ เชํน ละครไมํได๎บอกวํา มีตัวละครตัวใด เคยคิดอยากแปลงเพศเป็น
ผู๎หญิง หรือเคยเป็นผู๎ชาย หรือไบเซ็กชํวลมากํอน ยกเว๎นศิรทรรศน๑ ซึ่งมีเพียงบทสนทนาตอนหนึ่งที่
ยังกํากวมถึงความสัมพันธ๑ของเขากับผู๎หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นเลสเบี้ยน ความวํา
เทิดไทย : ไมํสะดวกทุกที่นั่นแหละ ฉันขอดูได๎มั้ย ?
ศิรทรรศน์ : คือ…ก็ได๎ (ดึงเสื้อให๎เทิดไทยดู) ผมมีเพื่อนสนิทที่เป็นเลสเบี้ยนอยูํใน
เบอร๑ลิน เธอเป็นคนเดียวที่เคยขอดู ผมแปลกใจมากที่เธอขอสัมผัส แนํนอน …
มันทรมาณใจผมมาก แตํผมก็อยากให๎เธอทํา เธอเป็นคนเดียวที่ผมรัก ถึงแม๎เธอ
จะไมํใชํคนที่ผมฝันถึงก็ตาม (เทิดไทยเข๎าใกล๎แผล) นั่นคุณจะทําอะไรนํะ (เทิด
ไทยจูบแผล) ผู๎หญิงคนนั้นยังไมํเคยทําขนาดนี้ คุณไมํรังเกียจรึไง ?
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3.2.4 ที่รักของกัน (พ.ศ.2551)
เพศวิถีที่ถํายทอดผํานตัวละครหลัก ๆ ใน “ที่รักของกัน” มี 3 กลุํม ด๎วยกัน คือ
-เกย๑รุก (เกย๑คิง) ได๎แกํ ตัวละคร นาย
-เกย๑รับ (เกย๑ควีน) ได๎แกํ ตัวละคร กันย๑ และธันว๑
-ผู๎หญิง ได๎แกํ ตัวละคร อาย

โดยตัวละครทั้ง 3 กลุํม มีความสัมพันธ๑กันดังนี้
-นาย – กันย๑ (เพื่อนสนิทกึ่งแฟนเกํา)
-นาย – ธันว๑ (แฟนปัจจุบัน)
-กันย๑ – อาย (เพื่อนสนิท)
เห็นได๎วํา ตั วละครทั้ง 3 กลุํม มิได๎มีความเลื่อนไหลทางเพศวิถีที่ซับซ๎อนแตํอยําง
ใด ตํางก็มีความสัมพันธ๑กันในลักษณะของแฟนที่เกย๑รุกยํอมคูํกับเกย๑รับไมํมีความเลื่อนไหล และ
เกย๑รับกับผู๎หญิงก็เป็นได๎เพียงเพื่อนกันเทํานั้น
3.3 พื้นที่ทางสังคม
วาทกรรมที่ถํายทอดผํานพื้นทีท่ างสังคม สํงผลตํอบุคคลิก การแสดงออก ทัศนคติ
ของตัวละครที่มีตํอสังคม อันเป็นผลมาจากอิทธิพลของสังคมที่มีตํอตัวละครนั่นเอง ซึ่งพื้นที่ทาง
สังคมนี้ ได๎ถูกประกอบสร๎างมาจาก พื้นฐานการเลี้ยงดูของครอบครัว การศึกษา อาชีพ ของตัว
ละครทั้งสิ้นโดยสามารถสรุปได๎ดังนี้
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1. องค๑ประกอบสําคัญ ที่ทําให๎ชีวิตของตัวละครชายรักชายมีความสุขคือ ฐานะ
ทางเศรษฐกิจที่ดี การได๎รับการยอมรับจากครอบครัว สังคม และการมีความรักที่
สมหวัง
2. ฐานะทางเศรษกิจและสังคมที่ดีมาจากโอกาสการศึกษาและอาชีพที่ดี
3. การศึกษาและอาชีพที่ดีมาจากพื้นฐานการเลี้ยงดูและครอบครัวที่ดี
4. อาชีพของชายรักชายสํวนใหญํ จะเป็นอาชีพที่สามารถทําได๎ทั้งผู๎หญิงและ
ผู๎ชาย โดยอาจเหลื่อมล้ําไปในวิชาชีพของผู๎หญิง อาทิ ดีไซเนอร๑ ครู- อาจารย๑
พยาบาล และพนักงานบริการบนเครื่องบิน ซึ่งอาชีพดังกลําวมิได๎เกี่ยวข๎องหรือ
โน๎มเอียงไปทางการปกครอง หรื ออาชีพที่ต๎องอาศัยพละกําลัง และความแข็งแรง
กํายําของรํางกาย หรือแสดงบทบาทอํานาจผู๎นํา อันเป็นอัตลักษณ๑ของเพศชาย
โดยตรง อยํางเชํน ทหาร ตํารวจ วิศวกร หรือนักการเมืองเป็นต๎น
5. ความสุขของตัวละครชายรักชาย มาจากความรักและความเข๎าใจของคนใน
ครอบครัว เพื่อน และคนรัก ผู๎วจิ ัยได๎ทําการวิเคราะห๑รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
3.3.1 ฉันผู๎ชายนะยะ (พ.ศ.2528)
ตัวละครลําดับที่หนึ่งที่ผู๎วิจัยทําการวิเคราะห๑ ได๎แกํตัวละคร ณัฐ ซึ่งเติบโตมาจาก
ครอบครัวที่มีฐานะดี เป็นครอบครัวที่อบอุํน มี พํอ แมํ พี่ น๎อง พรั่งพร๎อม ณัฐได๎รับการเลี้ยงดู เอาใจ
ใสํเป็นอยํางดีในวันเด็ก ทั้งเรื่องชีวิตความเป็นอยูํและการศึกษา แตํเมื่อเขาเติบโตขึ้นแล๎วพบวํา
ตนเองมีอัตลักษณ๑เป็นชายรักชาย เขากลับถูกกีดกันและรังเกียจจากคนในครอบครัว ในกรณีนี้เห็น
ได๎วําตัวละคร ณัฐ ได๎ให๎เหตุผลวําความเบี่ยงเบนทางอัตลักษณ๑ทางเพศของตน มี ปัจจัยสําคัญมา
จากการเลี้ยงดูในวัยเด็กของครอบครัวเป็นสําคัญ ทําให๎ณัฐเติบโตอยํางสับสน กังวล และขาด
ความมั่นใจ เพราะในอดีตที่ผํานมา ชีวิตของณัฐถูกคนในครอบครัวกําหนดมาโดยตลอด เหลํานี้
สํงผลให๎ณัฐมองวําอัตลักษณ๑ทางเพศที่ตัวเองเป็นคือความเจ็บป่วย และพยายามปรึกษาแพทย๑
เพื่อทําการบําบัด ด๎วยความหวังวําตนเองจะหายและกลับมาเป็นผู๎ชายปกติ โดยหวังวําครอบครัว
จะให๎การยอมรับและปฏิบัติตํอตนเองด๎วยความรักอยํางในวัยเด็กอีกครั้ง สําหรับกรณีของณัฐ
ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจถูกกําหนดและควบคุมด๎วยครอบครัว เห็นได๎จากบทสนทนาตํอไปนี้
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ณัฐ : ฉันไมํอยากโทษพํอแมํเลย
มด : แตํมันต๎องโทษ เพราะพํอแมํของพวกเรามีสํวนแนํๆ กับการที่พวกเราเป็นอยูํ
อยํางนี้
ณัฐ : ก็เพราะอยํางงี้ ฉันถึงกลุ๎ม ไมํรู๎จะดําใครโทษใคร เพราะยังไงๆเขาก็เป็นพํอ
แมํ…
มด:เอ๎า งั้นเธออยากพูดอะไรก็พูดตํอจะได๎หายหงุดหงิด
ณัฐ : ฉันโกรธพํอแมํไทยที่เลี้ยงลูกเอาแตํใจตัวเองนะ
มด:ต๏าย ตาย สงสัยอีตาหมอจิตแพทย๑นั่นใสํพอลลูชั่นในสมองเธอแล๎วลํะ
ณัฐ:ไมํใชํ…ฉันเห็นเอง เข๎าใจเอง ฉันไมํเคยได๎ทําอะไรเองเลย เขากําหนดชีวิตฉัน
ทุกอยํางเขาอยากให๎ฉันเป็นโนํนเป็นนี่ เขาตัดสินใจแทนฉันทุกอยําง เขากลัวฉัน
เจ็บ เวลาซนเขากลัวฉันเสียเวลาเที่ยว แล๎วฉันก็ทําทุกอยํางที่ฉันคิดวําจะทําให๎
สองคนรักฉัน รวมทั้งทําตัวติ๋มๆ เป็นแต๐วด๎วย ตอนที่ฉันเล็กๆ ฉันทําอะไรเขาก็
บอกวําฉันนํารัก แตํพอเดี๋ยวนี้ซิ เขากลับหาวําฉันเป็นพวกทุเรศ พวกวิตถาร แมํก็
ดํา พํอก็จะตํอยจะเตะ พี่ๆน๎องๆ เขาก็หาวําฉันเป็นตัวซวยที่ทําให๎พํอแมํเสียใจ จน
ฉันอยูํบ๎านไมํได๎ ฉันต๎องออกจากบ๎านที่ฉันรัก อยูํแฟลตแล๎วก็ต๎องหากินกับการ
ขายเพชรพลอยให๎คุณหญิงคุณนาย ทั้งๆ ที่ฉันจบจาก “คอร๑แนล” นะ
ตัวละครลําดับที่สองที่ผู๎วิจัยได๎ทําการวิเคราะห๑คือ มด ซึ่งเติบโตมาจากครอบครัว
ที่มฐี านะดี ทําให๎มีโอกาสทางการศึกษาที่ดี และจบมามีหน๎าที่การงานที่ดี โดยเป็นสจ๏วด ของสาย
การบินแนวหน๎าของประเทศ จึงทําให๎มดใช๎ชีวิตอยํางหรูหราฟุ่มเฟือย แตํความกดดันที่มดต๎องพบ
เจอ คือไมํสามารถเปิดเผยอัตลักษณ๑ที่แท๎จริงของตนให๎สังคมภายนอกรับรู๎ เพราะมดอาจสูญเสีย
ชื่อเสียงและหน๎าที่การงานที่มีอยูํ มดจึงยังคงปฏิบัติตนเป็นผู๎ชายที่ดูดี มีเสนํห๑ ใสํใจการแตํงกาย มี
รสนิยมดี มีฐานะดี แตํเมื่อกลับมาอยูํในพื้นที่เฉพาะมดก็หาวิธีปลดปลํอย โดยการแสดงออกถึงอัต
ลักษณ๑ความเป็นชายรักชาย อาทิ พูดจาแสดงทําทางกระตุ๎งกระติ้ง แตํงหน๎าและแ ตํงกายแบบ
ผู๎หญิงในบางโอกาส รวมถึงการมีเพศสัมพันธ๑กับบุคคลเพศสภาพเดียวกัน โดยอาจมีเพศวิถีเป็น
เกย๑รุก-รับ หรืออาจเป็นเกย๑รับแล๎วแตํโอกาสจะเอื้ออํานวยนั่นเอง ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ
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ของมดจึงขึ้นอยูํกับการประกอบสร๎างอัตลักษณ๑ของผู๎ชายที่สมบูรณ๑แบบขึ้นมาบดบังอัตลักษณ๑ที่
แท๎จริง เพื่อการยอมรับทั้งทางอาชีพ และสังคม
ตัวละครลําดับที่สามคือ เต๎ย ซึ่งมีพื้นฐานทางครอบครัวเป็นคนมีตระกูลสูง มี
อาชีพเป็นอาจารย๑ ศิลปิน และนักเขียน มีคุณภาพชีวิตที่ดี จากพื้นฐานครอบครัวและหน๎าที่การ
งานที่ดี ทําให๎เต๎ยมีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจทีด่ ี โดยที่เต๎ยเองก็มิได๎ปกปิดอัตลักษณ๑ความเป็น
ชายรักชายเหมือนมด เพียงแตํเลือกปฏิบัติตัวให๎เหมาะสมตามกาลเทศะ เสื่อผ๎าและการแตํงกาย
ของเต๎ยจึงดูดี หรูหราสมฐานะ เน๎นการตัดเย็บและเครื่องประดับราคาแพง เต๎ยเข๎าใจโลกและชีวิต
มากพอ ที่จะยอมรับและมีความสุขกับสิ่งที่ ตัวเองเป็น โดยไมํได๎พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเอง
เหมือนณัฐและเก็บกดความเป็นตัวคนเหมือนมด ดังจะเห็นได๎จากบทสนทนาของเต๎ยตอนหนึ่ง
ความวํา
เต้ย :มันต๎องเลือกบ๎างวําเราจะยอมให๎ใครหัวเราะเยาะหรือไมํยอมให๎ใครหัวเราะ
เยาะ ไมํใชํวําจะทําตัวไร๎ศักดิ์ศรีไปทุกกรณี ก็เพราะพวกเรามันเป็นเสียอยํางนี้ คน
เขาถึงดูถูกเอาวําเป็นกระสื่อรํานสวาท
มด: โอ๏ยประสาท ปรัชญานังกอ
เต้ย : ไมํใชํปรัชญา แตํมันเป็นชีวิตจริงที่เราควรคิดกันมั่ง ทุกวันนี้สังคมเขาก็ดูถูก
ความวิปริตผิดเพศของเราอยูํแล๎ว จะทําตัวชั่วสถานไปกวํานี้อีกเหรอ นําจะคิดกัน
บ๎าง
ตัวละครลําดับที่สี่ ได๎แกํ ลักษ๑ ตามเนื้อเรื่องมิได๎กลําวถึงการเลี้ยงดูและพื้นฐาน
ครอบครัวของลักษ๑มากนัก เพียงแตํบอกวําลักษ๑เป็นครูสอนคณิตศาสตร๑อยูํตํางจังหวัด แตํงงาน
สร๎างครอบครัวกับผู๎หญิง และมีลูกด๎วยกัน กํอนที่จะเข๎ามาอบรมสัมมนาในกรุงเทพฯเป็นครั้งคราว
และได๎มีโอกาสได๎มีเพศสัมพันธ๑กับชายขายบริการยํานพัฒพงษ๑ กํอนจะมาพบรักกับแดง และ
ตัดสินใจทิ้งครอบครัวมาใช๎ชีวิตคูํกับแดงเป็นการถาวร
ผู๎วิจัยวิเคราะห๑วํา ลักษ๑นําจะเติบโตมาจากครอบครัวของชนชั้นกลาง ได๎รับโอกาส
ทางการศึกษาพอสมควร แตํสังคมตํางจังหวัดในยุคนั้นมิ ได๎เปิดโอกาสให๎บุคคลที่มีเพศวิถีแบบชาย
รักชายได๎แสดงตัวตนมากนัก เพราะสถานที่เที่ยวหรืองานสังคมเฉพาะกลุํมชายรักชาย สํวนใหญํก็
เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ หรือตามหัวเมืองทํองเที่ยวที่มีธุรกิจบันเทิงกลางคืนเป็นหลัก ลักษ๑อาจรู๎ตัวเอง
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วํามีความต๎องการสํวนลึกวําเป็น Homosexual มาตั้งแตํต๎น แตํไมํมีโอกาสนั่นเอง เมื่อลักษ๑มี
โอกาสค๎นพบตัวเองภายหลังการแตํงงาน ลักษ๑จึงกลายเป็น Bisexual ไปโดยปริยาย การที่ลักษ๑มี
ความรู๎และมีวิชาชีพครูติดตัว จึงทําให๎ลักษ๑สามารถมาเริ่มต๎นชีวิตกับแดงได๎โดยไมํลําบาก แตํ
วิชาชีพดังกลําวก็มีสํวนสําคัญที่ทําให๎ลักษ๑ไมํสามารถแสดงออกมากมายจนล๎นเกิน เพราะวาท
กรรมหลักให๎คุณคําถึงวิชาชีพครูวําต๎องเป็นแมํพิมพ๑ของชาติ ครูต๎องเป็นแบบอยํางที่ดีในทุกด๎าน
รวมถึงเรื่องการแสดงออกทางเพศสภาพและเพศวิถีด๎วย การแสดงออกและการแตํงกายของลักษ๑
จึงอยูํบนพื้นฐานของผู๎ชายที่ใสํใจการแตํงกาย แตํไมํมากมายเกินความพอดี ฐานะทางสังคมและ
เศรษฐกิจของลักษ๑จึงอยูํในระดับของชนชั้นกลางที่มีหน๎าที่การงานและฐานะในระดับที่ดีพอสมควร
ตัวละครลําดับที่ห๎า คือ แดง บทละครมิได๎กลําวถึงการเลี้ยงดู และพื้นฐาน
ครอบครัวของแดงมากนัก ทราบเพียงวําแดงนั้นเป็นดีไซเนอร๑บริษัทโฆษณา หน๎าตาดี มีเสนํห๑ ด๎วย
วิชาชีพของแดงนั้น เป็นอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจสื่อและความสวยความงาม การแสดงออกทาง
บุคลิกภาพทําทาง เสื้อผ๎าการแตํงกาย ถึงแม๎จะมิได๎แตํงกายเป็นผู๎หญิง แตํก็ดูออกวํามิใชํผู๎ชายแท๎
อยํางแนํนอน ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของแด งในวิชาชีพนี้ก็ยํอมมีรายได๎คํอนข๎างดี และที่
สําคัญแดงไมํจําเป็นต๎องปกปิดอัตลักษณ๑ความเป็นชายรักชายของตน เพราะวาทกรรมหลักคุ๎นชิน
กับการที่บุคคลเพศสภาพชายซึ่งประกอบอาชีพด๎านนี้จะไมํเป็นชายที่สมบูรณ๑แบบ เพราะเป็น
วิชาชีพที่ต๎องอาศัยความละเอียดอํอน ประณีต ยากที่ผชู๎ ายแท๎จะประกอบวิชาชีพดังกลําว
ตัวละครลําดับที่หก คือ เอ็ม ผู๎วิจัยไมํพบข๎อมูลการเลี้ยงดูและพื้นฐานของ
ครอบครัวที่ชัดเจนนัก ทราบเพียงวําเอ็มมีอาชีพเป็นบุรุษพยาบาล เป็นกะเทยระดับลํางที่มีชีวิต
คํอนข๎างลําบาก เพราะฐานะทางการเงินไมํดีนัก เอ็มมีรูปรํางหน๎าตาที่ ไมํดี ถึงแม๎แตํงกายเป็น
ผู๎หญิงก็ดูไมํดี เอ็มเป็นตัวละครที่ค๎นพบอัตลักษณ๑ของตนเองมานานแล๎ว และก็ยืนยันอัตลักษณ๑
ทางเพศสภาพและเพศวิถีของตนอยํางถาวร และเปิดเผยตํอสาธารณะชน อยํางที่ไมํหํวงวําตนเอง
จะถูกมองอยํางไร สํวนหนึ่งอาจเป็นเพราะเอ็มไมํได๎เติบโตจากครอบครัว และสังคมชั้นสูงเหมือน
ณัฐ มด และเต๎ย ความคาดหวัง ภาวะบีบคั้นจึงมีน๎อยกวํา แตํสิ่งที่เอ็มต๎องเจอคือภาพการดูถูก
เหยียดหยามจากคนทั่วไปในสังคม การที่ถูกมองวําเป็นตัวตลก ทําให๎เอ็มไมํตํางจากชายรักชายที่
เปิดเผยอัตลักษ๑ทั่วไป เพราะถูกวาทกรรมหลักกดทับเอาไว๎ วําเป็นอืน่ เป็นชนชายขอบ ไมํเทําเทียม
กับชายจริงหญิงแท๎นั่นเอง
3.3.2 This is my life, I love you. (พ.ศ.2542)
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ละครได๎กลําวถึง ตูํ มาริลีน ในฐานะกะเทยนางโชว๑สูงวัย ที่ผํานการตํอสู๎ชีวิต และ
ดิ้นรนปากกัดตีนถีบมาโดยตลอด ภายหลังชีวิตก็ตกต่ําเพราะไมํได๎โชว๑ เนื่องจากมี เด็กใหมํไฟแรง
มาแทนที่ ชีวิตของตูํ มาริลีน คํอนข๎างลําบาก ต๎องพบกับความผิดหวัง เจ็บปวด เพราะสังคม
แวดล๎อมที่เกํงแยํงชิงดีกัน แตํตูํก็ตํอสู๎มาโดยตลอด ถึงแม๎สุดท๎ายจะพํายแพ๎อยํางไมํเป็นทํา เพราะ
เมื่อตูํไมํได๎โชว๑ ตูํก็ทําใจไมํได๎ กินเหล๎าเมามาย ดังตัวอยํางจากบทสนทนา ตํอไปนี้
ตู่ : (เมา) Her name was Lola…She was a show girl…but diamonds…are
the girl best friend… (เต๎นทําตํางๆ) เห็นไหมฉันยังเต๎นได๎ ไมํเชื่อเหรอ (เหมือน
คนโรคจิต) ถ๎าไมํเชื่อฉันจะฆําแก (เอามีดจิ้ม) ฉันจะไมํให๎ใครโชว๑ทั้งนั้น (หัวเราะ
แล๎วก็กินเหล๎า นึ กได๎ก็ร๎องไห๎) ใชํสิฉันแกํ ถ๎าไมํให๎โชว๑แล๎วฉันจะทําอะไร คอยเก็บ
ชุดให๎พวกอีเด็กๆเหรอ ไมํมีทาง ไมํมีทาง (หมิวเดินเข๎ามาแอบมองอยําสังเวชใจ)
คนอยํางอีตูํ มาริลีน ขอตายคาเวที (ลงไปนอนเกลือกกลิ้ง หมิววิ่งเข๎ามา)
หมิว : พี่ พี่ พอได๎แล๎ว กินอะไรขนาดนี้
ตู่ : (เห็นหมิวแล๎วปลํอยโฮ) ฮือๆๆๆ หมิว หมิว ต๎องชํวยพี่ พวกมันแกล๎งพี่
หมิว : พี่ ใคร ใครกันแกล๎งพี่
ตู่ : หมิวรู๎ไหม วันนี้อร พี่รังสรรค๑ มันเรียกพี่เข๎าไปคุย อีจี๊ด อีแจง อีหมึก อยูํกัน
พร๎อมหน๎า นังพวกนั้น มันสุมหัวกันตัดเพลงพี่ แล๎วมันก็บอกให๎พี่พักได๎แล๎ว อีพี่
รังสรรค๑ก็ฟังมัน
หมิว : (จริงๆ ก็ร)ู๎ ทําอยํางนั้นได๎ยังไง หมิวไมํเห็นรู๎เรื่องเลย
ตู่ : หมิวลองคิดดูสิ ถ๎าพี่ไมํมีโชว๑จะให๎พี่ทําอะไร เก็บห๎อง เก็บของงกๆ ให๎อีพวก
นั้นมันจิกเหรอ ตลอดเวลาตั้งยี่สิบกวําปี พี่รักที่จะโชว๑ พี่ตัดทุกสิ่งทุกอยําง
เพื่อที่จะมาเป็นนางโชว๑ แล๎วพอวันนี้พี่แกํ มันก็จะตัดหางปลํอยวัด พี่ไมํนึกเลยวํา
มันจะทํากับพี่ได๎ลงคอ พี่จะตากหน๎าไปหาใคร พี่ไมํมีใคร พี่ไมํมีใคร (ระหวํางคุย
กันตูํรินเหล๎าให๎หมิว) คอยดู พรุํงนี้นะหมิว อีหน๎าไหนมันมาตัดเพลงพี่ซิ
บทละครอาจไมํได๎บํงบอกถึงเรื่องการเลี้ยงดูและพื้นฐานครอบครัวในวัยเด็ก ของ
ตัวละคร ตูํ มาริลีน อยํางละเอียดก็จริง แตํหากวิเคราะห๑จากบริบทของกะเทยนางโชว๑สูงอายุอยําง
ตูํ มาริลีน ก็อาจเป็นไปได๎วํา ตัวละครดังกลําวอาจเติบโตมาจากครอบครัวที่มิได๎มีความสมบูรณ๑
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แบบทางสังคมและเศรษฐกิจมากนัก เพราะละครไ มํได๎กลําถึงภูมิหลังทางการศึกษาของตูํ และมี
บทสนทนาตอนหนึ่งที่วํา “พี่รักที่จะโชว๑ พี่ตัดทุกสิ่งทุกอยําง เพื่อที่จะมาเป็นนางโชว๑ ” การตัดทุกสิ่ง
ทุกอยําง ณ ที่นี้ คงหมายถึง การตัดขาดจากครอบครัว พํอ แมํ พี่น๎อง หรือตัวตนเดิมๆที่เคยเป็น
นั่นก็หมายความวํา ชีวิตเดิมของตูํ มาริลีน อาจอิงอยูํกับแนวคิดที่มิได๎ยอมรับในสิ่งที่ตูํ มาริลีน เป็น
และต๎องการจะเป็น ตัวละครจึงได๎หลีกหนีสิ่งเดิมๆ เพื่อมาเริ่มต๎นชีวิตใหมํที่เป็นตัวเองโดยการ
เปิดเผยอัตลักษณ๑ของตนเองอยํางชัดเจน จะเห็นได๎วํา อาชีพนางโชว๑ คือความฝันสูงสุดในชีวิตของ
กะเทยหลายคนในเรื่อง ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะ การได๎เป็นนางโชว๑ คือการที่บุคคลเกิดมาในเพศ
สภาพชาย แตํมีความต๎องการเบื้องลึกที่จะเข๎าใกล๎ความเป็นเพศหญิง หรือเป็นเพศหญิง นั้นได๎
แสดงออกซึ่งอัตลักษณ๑อยํางที่ตนเองต๎องการ แนํนอนวํากะเทยเกิดมาพร๎ อมความแตกตํางจาก
ความเป็นชายหญิงยํอมถูกกด ถูกเพิกเฉย ถูกละเลย และไมํให๎ความสําคัญ แตํการเป็นนางโชว๑นั้น
ทําให๎กะเทยถูกจ๎องมองในฐานะภาพตัวแทนของผู๎หญิงที่สวยงาม โดดเดํน และมีความกล๎าที่จะ
แสดงออกถึงความสามารถตํางๆ ผํานทาง สรีระ ทําทางการแสดง ที่ทั้งสวยงาม และตลกขบขัน
หรืออาจวาบหวาบชวนหวาดเสียว ในขณะที่ผู๎หญิงแท๎ๆถูกกรอบของวาทกรมหลักสั่งให๎ปกปิด แตํ
กะเทยทําได๎ ไมํเสียหาย ไมํสึกหรอ มองได๎ จับต๎องได๎ และกล๎าทําในสิ่งที่ผู๎หญิงจํานวนมากไมํกล๎า
เนื่องจากขัดตํอศีลธรรม จารีตประเพณี และคุณสมบัติความเป็นกุลสตรีของหญิงไทยที่ ได๎ถูกตี
กรอบเอาไว๎ การโชว๑ความสามารถตํางๆบนเวทีของกะเทยนางโชว๑ จึงไมํเพียงนํามาซึ่งชื่อเสียง เงิน
ทอง และการยอมรับเทํานั้น หากแตํอาจนํามาซึ่งความรักและคูํสัมพั นธ๑ อันเป็นสิ่งที่กะเทยน๎อยคน
จะปฏิเสธ
ด๎วยเหตุนี้ การแสดงออกผํานทําทาง และเสื้อผ๎าการแตํงกายของตัวละคร ตูํ มาริ
ลีน นั้น จึงเป็นการบํงบอกถึงความชัดเจน ในการเปิดเผยอัตลักษณ๑เฉพาะของความเป็นกะเทย ที่
มิใชํทั้งชายและหญิง ถึงแม๎จะโน๎มเอียงเข๎าใกล๎ความเป็นเพศหญิงมากแล๎วก็ตาม อัตลักษณ๑ที่ตูํ
มาริลีน เลือกนั้น ได๎สํงผลโดยตรงตํอฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ เนื่องจาก ตูํ มาริลีน เป็นกะเทย
นางโชว๑ สูงวัย ที่ในอดีตไมํได๎มีโอกาสทางการศึกษามากพอ ที่จะจัดการกับชีวิตของตนเองให๎มี
ทางเลือก หรือทางออกกับชีวิตที่หลากหลายได๎ หรืออาจเป็นเพราะลักษณะนิสัยสํวนตัว ที่มีความ
ดื้อรั้น ถือเอาทิฐิของตนเป็นหลักก็ตามที
อยํางไรก็ดี ตลอดเวลาที่ผํานมา ตูํ มาริลีน ได๎ทุํมเทให๎กับอาชีพนางโชว๑ในบาร๑บี้
แหํงนี้อยํางเดียว โดยไมํมีแผนชีวิตด๎านอื่นสํารอง หรือพัฒนาตนเองให๎อยูํรอด ทําให๎เมื่อแกํตัวลง
สังขารโรยรา ก็ไมํสามารถที่จะโชว๑ได๎ดีเทําเด็กรุํนใหมํ รายได๎เดิมนั้นที่ไมํได๎มากมาย ก็ลดน๎อยลง
จนสร๎างความลําบากให๎กับชีวิตในทีส่ ุด
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ตัวละครตูํ มารีลีน คือตัวแทนของกะเทยที่เติบโตมาด๎วยความลําบาก และเมื่อได๎
โอกาสในชีวิตชํวงหนึ่ง ก็มิได๎พัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง หรือเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีขึ้น
ทําให๎ในที่สุด เมื่อแกํตัวลงก็ต๎องพบกับความลําบากอีกครั้ง
ชีวิตคนจน ติดเหล๎างอมแงม ไ มํมีเงิน ไมํมีเกียรติ ไมํวําจะเป็นชายหรือหญิง
สังคมก็คงไมํยินดีที่จะอ๎าแขนรับสักเทําไหรํ ยิ่งเป็น “กะเทยแกํ” ไร๎เกียรติทางสังคม เพราะไมํมี
การศึกษา อาชีพที่เชิดหน๎าชูตา หรือมีทรัพย๑สินเงินทองเพื่อลํอตาลํอใจให๎ใครมาเหลียวแล ก็ยิ่ง
เป็นชีวิตที่แปลกแยก โดดเดี่ยว ไร๎หลักยึดยิ่งกวํา
สําหรับ ตูํ มาริลีน ในละครเวทีเรื่องนี้ จึงถูกกรอบวาทกรรมหลักวําด๎วยฐานะทาง
สังคมและเศรษฐกิจ จัดให๎เป็น กะเทยชนชั้นลํางของสังคม เนื่องจากไมํมีความรู๎ ไมํได๎มาจาก
ครอบครัวที่ร่ํารวยมีชาติตระกูล ไมํได๎มีเกียติยศเงินทอง อันเป็นของเชิดหน๎าชูตา และเป็นปัจจัยใน
การประเมินคุณคําของคนในยุคทุนนิยมผสมเจ๎าขุนมูนาย อันเป็นรากฐานของสังคมไทยแตํเดิม จึง
เทํากับเป็นการเน๎นย้ําให๎เห็นวํา “กะเทยไมํเทียบเทํา กะเทยล๎มเหลว นําสมเพชเวทนา และเป็น
ตลกร๎าย ที่คนในสังคมมองเป็นเพียงหนึ่งชีวิตที่มีคําเทียบเทําวัตถุทางสายตา เพื่อความบันเทิงชั่ว
ครั้งชั่วคราว หรือบางคนมองเป็นของแปลกใหมํ ทีด่ ูไปขําไป สุดท๎ายก็ไมํมีอะไรนําจดจํา”
ตัวละคร หมิว โลลิต๎า ได๎ถูกสร๎างขึ้นเพื่อคัดค๎านกับวาทกรรมที่ปรากฏผํานตัว
ละคร ตูํ มาริลีน ตัวละครหมิว โลลิต๎าคือ การถอดบทเรียนการเรียนรู๎ ความผิ ดพลาด ข๎อดี และ
ข๎อเสีย ของตูํ มาริลีน แล๎วบูรณาการชีวิตของตนเองเสียใหมํ ในฐานะกะเทยรุํนใหมํไฟแรง ที่ฉลาด
กล๎าคิด กล๎าเสี่ยงและทําในสิ่งใหมํ แนํนอนวําหมิวอาจเติบโตมาคนละยุคกับตูํ ทําให๎สภาวะกดดัน
จากสังคมแวดล๎อม อาจมีน๎อยกวํา ยุคที่หมิวเริ่มเติบโต อาจเป็นชํวง เวลาที่สังคมคุ๎นเคยกับกะเทย
มากขึ้นกวําสมัยที่ตอูํ ายุเทํากับหมิว สํวนนี้ถือเป็นข๎อได๎เปรียบข๎อแรก และขณะที่ตูํ มาริลีน ต๎อง
ตํอสู๎ชีวิตมาโดยลําพัง แตํหมิวกลับมีตูํ เป็นพี่เลี้ยง นี่คือข๎อได๎เปรียบข๎อที่สอง ในสํวนที่สามนั้นมี
ความสําคัญมาก ก็คือตัวของหมิวเอง ที่ เป็นคนฉลาด ชัดเจนในจุดมุํงหมายของชีวิต และกล๎าที่จะ
เสี่ยงทําตามความฝันของตน โดยหยิบเอาความผิดพลาดในชีวิตของตูํ มาเป็นบทเรียนให๎แกํตัวเอง
ดังตัวอยํางจากบทสนทนาตํอไปนี้
หมิว : ( หันกลับไปมองภาพตูํเหมือนันประทับอยูํในความทรงจํา) วันนั้นพี่เมา
มาก พี่ร๎องแตํวํา พี่ ไมํมีใคร ไมํมีใคร คืนนั้นหนูบอกพี่เป็นร๎อยครั้งพันครั้งวํา พี่มี
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หนู พี่มีหนู พี่ก็คงไมํได๎ยิน หนูสาบานกับตัวเองวํา หนูจะไมํตกอยูํในสภาพอยํางพี่
เด็ดขาด หนูจะไมํยอมให๎ใครมาทํากับหนูอยํางนั้น แตํนั่นมันก็คือชีวิตที่พี่เลือกเอง
เกิดเป็นคน ไมํวําหญิงหรือชาย กะ เทย เกย๑ ตุ๏ด ถ๎าไมํรู๎วําตัวเองต๎องการอะไรใน
ชีวิต อยําเป็นคนเลยจะดีกวํา ถึงแม๎วําหนูจะเป็นแคํนางโชว๑ แตํในวันนี้ คุณคํา
ความเป็นคนของหนู ความฝันของหนู มันกําลังจะกลายเป็นจริงแล๎วนะพี่ สามี
แฟนของหนูเขากําลังจะเปิดเธียเตอร๑ให๎หนูที่อัมสเตอร๑ดัม
ด๎วยเหตุนี้ หมิวจึงสามารถก๎าวข๎ามชีวิตนางโชว๑ในบาร๑กลางคืนธรรมดา ไป
เปิดเธียเตอร๑ของตนในอัมสเตอร๑ดัมได๎
3.3.3 แกํนเซี้ยวเปรี้ยวซํา พวกเรากล๎าหาญ (พ.ศ.2545)
บทละครไมํได๎บํงบอกถึงพื้นฐานการเลี้ยงดูและภูมิหลังชีวิตของตัวละครมากนัก
แตํจากการวิเคราะห๑ ก็พบวํา ตัวละครใ นเรื่องเกือบทั้งหมด จัดอยูํในประเภทกลุํมคนชั้นกลางของ
สังคมไทย ที่มีวิถีชีวิต และอาชีพอยูํในวงการบันเทิง อันเป็นวาทกรรมอยํางหนึ่งที่แสดงให๎เห็นวํา
กลุํมชายรักชายมักมีความสามารถและความถนัดในแวดวงอาชีพเกี่ยวกับศิลปะและงานบันเทิง
ไมํวําจะเป็น นักแตํงเพลง นักเต๎ น นักออกแบบทําเต๎น หรือนักออกแบบเสื้อผ๎าเครื่องแตํงกาย ซึ่งก็
ล๎วนเป็นงานอาชีพของตัวละครที่ข๎องเกี่ยวอยูํในวงการบันเทิงทั้งสิ้น
เห็นได๎วํา ตัวละครอยําง แมนสรวง (นักออกแบบทําเต๎น) ศิรเทพ(นักแตํงเพลง)
หรือเทิดไทย(นักออกแบบเสื้อผ๎า) ในวัยกลางคน ตํางก็ประสบความสําเร็จและได๎รับการยอมรับใน
วิชาชีพของตนจากสังคมเป็นอยํางดี ในขณะที่ตัวละครอยํางราเมศ (นักเต๎น) ก็ถือเป็นคนหนุํมรุํน
ใหมํที่มีความใฝ่ฝัน และเต๎มเปี่ยมไปด๎วยพลังในการที่จะผลักดันให๎ตนเองก๎าวสูํความสําเร็จอยําง
งดงามในอนาคต
วาทกรรมทางสังคมเกี่ยวกับการแพรํระบาดของโรคเอดส๑ในประเทศไทย ก็มีสํวน
สําคัญที่ทําให๎ตัวละครตัดสินใจจัดงานบัลเลํต๑การกุศลขึ้น โดยตัวละครบางตัวละครก็ได๎รับเชื้อ
เอดส๑ จึงทําให๎ดูเหมือนโรคเอดส๑เป็นเรื่องใกล๎ตัวและสามารถเกิดขึ้นได๎กับเกย๑ทุกคน หากประมาท
ในการใช๎ชีวิต และมิได๎ป้องกันการมีเพศสัมพันธ๑ที่ปลอดภัย
ด๎วยเหตุนี้จึงทําให๎สังคมให๎คุณคําของเกย๑ทั้งด๎านบวกและด๎านลบในเวลา
เดียวกัน คือเกย๑อาจเป็นกลุํมคนที่มีความสามารถและความคิดสร๎างสรรค๑อันเป็นการผสมผสาน
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ความเป็นชายหญิงเข๎าด๎วยกันได๎อยํางลงตัว ทําให๎เกย๑เหลํานั้นมีความก๎าวหน๎าในงานวิชาชีพ และ
มีความมั่นคงทางฐานะการเงินและเศรษฐกิจ ดังตัวอยํางบทสนทนาตํอไปนี้
แมนสรวง : บ๎านหลังนี้สร๎างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2458 หลังคายังเป็นของเกําทั้งแทํง
รวมทั้งวอลล๑เปเปอร๑ในห๎องทานข๎าวนั่นด๎วย โซฟานี้เป็นความภาคภูมิใจสูงสุด
ของผม เป็นรางวัลที่ได๎จากการประกวดออกแบบทําเต๎นที่นิวยอร๑ค เป็นของแท๎ บุ
ด๎วยขนม๎า ออกจะคันไปหนํอย แตํก็ไมํเป็นไร แล๎วนี่ก็บันไดหลักของบ๎าน ขึ้นได๎
อยํางสะดวก นุํมนวล ทุกคนลงความเห็นวําเป็นบันไดที่ปีนได๎ไมํยาก

ในขณะเดียวกันก็มีรูปแบบการใช๎ชีวิตที่เสี่ยงและหมิ่นเหมํตํอหลักศีลธรรมอันดี
งามอันเป็นบรรทัดฐานของสังคมไทย ดังตัวอยํางบทสนทนาตํอไปนี้
(อัศวินหยุดพันแผลให๎จักรินทร๑เขาจ๎องมองและเอื้อมมือออกไปเหมือนกับจะสัมผัสหน๎าอกของ
จักรินทร๑)
จักรินทร์ : พี่จะทําอะไร?
อัศวิน: มีรอยเปื้อนที่กางเกงนาย
จักรินทร์: อ๎อ…เหรอครับ?
อัศวิน: พี่ไมํรู๎วําจะทําเรื่องแบบนี้ได๎หรือเปลําตอนอายุปูนนี้
จักรินทร์: ไมํเป็นไรครับ ผมจะปิดเป็นความลับ
อัศวิน: พี่ก็เหมือนกัน
จักรินทร์:ผมไมํอยากให๎พี่แมนรู๎
อัศวิน:พี่สัญญา เอาเป็นวําพี่ลงมาหานมดื่มก็แล๎วกัน
จักรินทร์:ผมก็ลงมาหานมดื่มเหมือนกัน
อัศวิน:เราไมํได๎ทําอะไรเลยตอนตีสาม ไมํได๎ทําเลย
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จักรินทร์:ตกลงครับ
อัศวิน:แตํตอนนี…
้ เราต๎องกลับไปนอน
จักรินทร์:ต๎องเป็นราเมศแนํ ๆ เลย
อัศวิน:พี่ก็วํางั้น
จักรินทร์:ทําไม?
อัศวิน:จะเป็นใครได๎อีก
จักรินทร์:ผมไมํควรทํา…ผมไมํเข๎มแข็งพอ
อัศวิน:ไมํมีใครเข๎มแข็งพอหรอก (ทั้งคูํเริ่มขึ้นบันไดเพื่อกลับไปยังห๎องนอน)
จักรินทร์:เค๎ามีเสนํห๑มั๊ย?
อัศวิน:พี่ไมํเคยนึกถึงเรื่องพรรณนี้ พี่เป็นคนมีครอบครัวแล๎ว
จักรินทร์:ผมก็เหมือนกัน พี่เคยทําอยํางนี้รึเปลํา?
อัศวิน:เคย แตํพี่ไมํแนะนํานะ
จักรินทร์:แล๎วเค๎าจับได๎รึเปลํา?
อัศวิน:จับไมํได๎ แตํพี่เป็นคนบอกเค๎ าเองและมันก็ไมํเกิดขึ้นอีก มันวิเศษก็จริง
อยูํ…แตํมันก็ไมํเหมือนกัน (มองจักรินทร๑) อยํากังวลไปเลย (กอดจักรินทร๑) นอน
หลับฝันดีนะ
จักรินทร์:ขอบคุณ กู๏ดไนท๑ครับ
(จักรินทร๑เข๎าไปในห๎อง แมนสรวงตื่นอยูํ อัศวินกลับเข๎าไปในห๎องนอน ภัคพลนอนกอดหมอนอยู)ํ
3.3.4 ที่รักของกัน (พ.ศ.2551)
ละครเรื่องนี้ได๎สะท๎อนวาทกรรมของเกย๑ชนชั้นกลาง ที่มีอาชีพธรรมดาเหมือนคน
ทั่วไป ไมํได๎มีอาชีพที่เป็นอัตลักษณ๑เฉพาะอยําง This is my life, I love you. หรือแกํนเซี้ยวเปรี้ยว
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ซํา พวกเรากล๎าหาญ แตํอยํางใด โดยอาชีพของตัวละครนาย (สถาปนิก) ตัวละครธันว๑ (นักธุรกิจ)
และตัวละครกันย๑ (นักแปล) ตํางก็เป็นอาชีพที่ชายจริงหญิงแท๎ทั่วไปในสังคมทําได๎เชํนกัน
ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ ของตัวละครในเรื่อง จึงมิได๎แสดงออกถึงอัตลักษณ๑
เฉพาะของความเป็นชายรักชาย แตํความแตกตํางของตัวละครกลับเกิดจากภูมิหลังและการเลี้ยงดู
ของตัวละครที่เติบโตมาในครอบครัวที่แตกตํางกัน อยํางตัวละครนาย ที่เติบโตมาในครอบครัวของ
ชนชั้นกลาง ที่มีชีวิตธรรมดา ต๎องใช๎ความสามารถสร๎างความสําเร็จให๎ตนเอง ในขณะที่ตัว
ละครธันว๑เติบโตมาในครอบครัวของนักธุรกิจเจ๎าของกิจการโรงแรมที่ร่ํารวยมหาศาล ทํา ให๎ธันว๑ไมํ
จําเป็นต๎องไขวํคว๎าอะไรมากมาย
“ที่รักของกัน”จึงทําหน๎าที่สะท๎อนวาทกรรมด๎านฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจของ
ตัวละครชายรักชายในฐานะของคนธรรมดาที่มีเป้าหมายและการบรรลุความสําเร็จในชีวิตที่แตก
ตํางกัน
3.4 ความรักและการใช๎ชีวิตคูํ
3.4.1 “ฉันผู๎ชายนะยะ” (พ.ศ.2528)
วาทกรรมที่วําด๎วยความรักและการใช๎ชีวิตคูํของตัวละครชายรักชายจากละครเวที
ไทยรํวมสมัยเรื่อง “ฉันผู๎ชายนะยะ” สามารถเห็นได๎ชัดเจนจากบทสนทนาตอนท๎ายเรื่องที่วํา
เต้ย : ยินดีด๎วยนะอั้น คุณโชคดีที่มีชีวิตที่ถูกต๎อง ที่นี่ไมํเหมาะสําหรับคุณเลย
กลับไปหาเมียคุณเถอะ กลับไปซิ (เต๎ยเดินเข๎าไปหามด)
เต้ย : ( เย๎ยหยัน) ถึงตาเต๎ยโทรใชํไหมมด โธํมดเอ๎ย แกเองก็คงพยายามจะหลุด
พ๎นจากการเป็นโฮโม แตํแกเปลี่ยนใจแกเองไมํได๎หรอก จะสวดมนต๑บนบานสาน
กลําวก็ไมํเป็นผล จะไปหาหมอสักกี่คนก็ไมํหาย แกจะมีเมีย แกจะทําเป็นชาย
ยังไงในใจลึกๆแกก็ตอ๎ งเป็นเกย๑ มดอยําเสียใจที่มดเกิดมาเป็นกระเทย ถ๎ามดจะ
เสียใจจงเสียใจที่มดเกิดมา แล๎วเลวอยํางที่มดกําลังเป็นอยูํในขณะนี้ คนเราไมํ
สําคัญหรอกวําเป็นอะไร มันสําคัญที่วําเรากําลังทําอะไรอยูํ และสิ่งที่เราทํานั้นมี
คําหรือไมํ คําของคนอยูํที่ความรักนะมด มดหัดรักใครซักคนสิ ผู๎หญิงก็ได๎ ผู๎ชายก็
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ได๎ ขอให๎มดรักเขาอยํางจริงใจ และที่สําคัญทําตัวของมดให๎เขารักมดลงด๎วย เกม
ที่มดคิดขึ้นมาเพื่อทําลายเพื่อนๆ นี่ ในที่สุดมดก็เป็นผู๎แพ๎ เชื่อเต๎ยเถอะอยํา
หงุดหงิดให๎มากนักเลย มันไมํหายหรอก (หันไปหาบอย)ไปเถอะนังบอย ขอบใจ
มากนะเอ็ม
ตัวอยํางบทสนทนาดังกลําวชี้ให๎เห็นวําตัวละครชายรักชายเองก็มีทัศนคติเกี่ยวกับ
ความรักไมํตํางจากชายจริงหญิงแท๎ คือต๎องการมีความรักอยํางในอุดมคติอันเป็นรักที่แท๎จริง
จริงใจ เพียงแตํเพศสภาพและเพศวิถีของชายรักชาย ถูกวาทกรรมกระแสหลักกดทับโดยให๎อํานาจ
กับความรักของชายจริงหญิงแท๎เทํานั้น ความรักที่แตกตํางจากนี้ถือวําเป็นความรักที่ผิด ไมํถูกต๎อง
ตามทํานองครองธรรม สมควรได๎รับการพิพากษา ถึงแม๎จะมิใชํทางกฏหมายโดยตรง แตํกฏจารีต
ความเชื่อทางศาสนาก็ไมํได๎ให๎การยอมรับ ทําให๎ความรักของชายกับชายเป็นเรื่องผิดอยูํดี อีกทั้ง
ความรักยังเป็นเรือ่ งของผลประโยชน๑ ไมํวําจะโดยทางตรงหรือทางอ๎อมก็ตาม โดยปัจจัยของความ
รักและการใช๎ชีวิตคูํของมนุษย๑มีองค๑ประกอบ 5 สํวนด๎วยกันคือ 1) ความรัก ความสุข และความ
ผูกพันทางด๎านจิตใจ 2) แรงขับทางเพศโดยธรรมชาติ 3) การมีบุตรเพื่อสืบทอดทายาท และ
4) ผลประโยชน๑ในแงํการทํานิตกิ รรมเงินทอง ทรัพย๑สิน มรดก
หากพิจารณาองค๑ประกอบจากข๎างต๎น จะเห็นได๎วําวาทกรรมกระแสหลักได๎เปิด
โอกาสให๎ความรักและการใช๎ชีวิตคูํของชายรักชายเป็นไปได๎เฉพาะข๎อที่หนึ่งและสองเทํานั้น คือ
ความรัก ความสุข ความผูกพันทางด๎านจิตใจ และแรงขับทางเพศโดยธรรมชาติ โดยช ายรักชายไมํ
สามารถมีบุตรเพื่อสืบทอดทายาท หรือทํานิติกรรมรํวมกันในเรื่องเงินทอง ทรัพย๑สิน มรดก และ
ได๎รับการยอมรับทางสังคมทั่วไปได๎เลย นั่นเทํากับวําวาทกรรมหลักอาจไมํสามารถคุกคามในเรื่อง
พฤตินัย ได๎ แตํสามารถควบคุมในเรื่องของนิตินัยได๎โดยตรงนั่นเอง
อยํางไรก็ตาม การไมํกีดกันทางพฤตินัย ก็มิได๎หมายความวําสังคมให๎การยอมรับ
ความรักของชายรักชาย เพียงแตํสังคมไทยมีฐานมาจากสังคมแหํงความรอมชอม อะลุ๎มอลํวย จึง
อาจแสร๎งทําเป็นมองข๎าม ทําไมํรู๎ไมํเห็น แตํในขณะเดียวกันก็ไมํได๎ยอมรับถึงแม๎จะรู๎วํามีอยูํจริงก็
ตาม เห็นได๎จากครอบครัวของตัวละคร ณัฐ มด ที่ได๎ยกตัวอยํางมาแล๎วข๎างต๎นนั่นเอง
3.4.2 This is my life, I love you. (พ.ศ.2542)
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หมิว โลลิต๎า คือ
ตัวละครที่มีโอกาสได๎เจอคนรัก และได๎ใช๎ชีวิตคูํกับสามี
ชาวตํางชาติที่มีเพศสภาพชาย เขามีความรักที่จริงใจและจริงจังตํอหมิว รวมถึงมีฐ านะทางการเงิน
ที่จะสามารถโอบอุ๎มเธอได๎ ซึ่งโอกาสเชํนนี้คงมิได๎เกิดขึ้นกับชีวิตของกะเทยไทยทุกคน ดังตัวอยําง
จากบทสนทนาตํอไปนี้
หมิว: หนูจะไปอยูํกับ Federic ที่อัมสเตอร๑ดัม
ตู่ : ไปเมื่อไหรํ
หมิว : เมื่อเงินพร๎อม
ตู่ : ทําไมเธอไมํขอเขาลํะ เขารวยมากไมํใชํเหรอ
หมิว : ขี้เกียจเป็นหนี้บุญคุณ
ตู่ : เงินมันเป็นพระเจ๎านะ
หมิว : แนํนอน มันยิ่งใหญํมาก มันยิ่งใหญํพอที่จะซื้อชีวิตของหมิวได๎
หมิว :Money…Money…Money…Money…เดี๋ยวนี้เงินไมํใชํพระเจ๎าสําหรับ
หมิวอีกตํอไป แตํพระเจ๎าสําหรับหมิว คือ Federic เขาคือพระเจ๎าทีม่ ีเงิน ถ๎าไมํพบ
เขา หมิวก็คงเป็นแคํคนๆหนึ่งที่ไร๎คํา ไร๎ความหมายสําหรับใคร Federic ให๎ทุก
อยํางกับชีวิตหมิว ตอนนี้ญาติพี่น๎อง เพื่อนฝูงของหมิวเยอะมากเลย เยอะจนไมํรู๎
วําใครเป็นใคร หมิวเคยดูหนังไทยอยูํเรื่องหนึ่ง สนุกมาก มีประโยคเด็ด เขา
เปรียบเทียบคนสองคนที่เขารักกันวํา คนหนึ่งคือดวงตา สํวนอีกคนคือดวงใจ
ความรักของหมิว โลลิต๎า จึงเป็นเรื่องของอนาคตที่ดีกวํา ความมั่นคงทั้งทางจิตใจ
และการยอมรับจากสังคม ความสมบูรณ๑พร๎อมในชีวิตของหมิว มาจาก Federic สามีของเธอ
ละครไมํได๎บอกวํา Federic เป็นผู๎ชายหรือเกย๑ในแงํของเพศวิถี แตํ Federic ได๎ทําหน๎าที่สามีทาง
สังคมให๎กับหมิวประหนึ่งคูํสามี – ภรรยา ชายหญิงทั่วไป
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สําหรับประเด็นการใช๎ชีวิตคูํของ Federic กับ หมิว โลลิต๎านั้น เห็นได๎จากบท
สนทนาที่วํา
หมิว : มัดใจ Federic นํะเหรอคะ งํายนิดเดียว อันดับแรก ก็เรื่องกิริยามารยาท
ของเรา พองาม …ควรจะรู๎วําอะไรควรพูด และอะไรไมํควรพูด สุดท๎ายต๎องเปิดใจ
ให๎กว๎าง คือ เอาใจเขามาใสํใจเรา อยากฟังคําตอบอยํางนี้ไมํใชํเหรอคะ
คาถามจากนักข่าว : ทุกวันนี้คุณหมิวรู๎สึกอายมั้ยครับที่เป็นอยํางนี้
หมิว : อาย…อายทําไมคะ อายที่ตัวเองเป็นกะเทยนะเหรอ แรกสุดก็อาจจะใชํ แตํ
ทุกวันนี้ไมํคํะ เหตุผลหนึ่งที่หมิวไมํกลับมาที่นี่เลย เพราะเมื่ออยูํที่โนํน หมิวยังคง
ถูกมองวําเป็นคนปกติคนหนึ่ง แนํนอนคํะ ถ๎าหมิวยังคงโชว๑ที่นี่ตํอไป หมิวก็คงโชว๑
จนแกํตาย แตํเมื่อมี Federic เขาเหมือนพระเจ๎า เขารวยแสนดี และก็เป็น
สุภาพบุรุษกับหมิวมาก เขาดูแลและให๎ทุกอยําง (ดนตรีแวํวมา) หมิวดีใจสําหรับ
การต๎อนรับแบบอบอุํน และการเสียสละเวลาของทุกๆทําน มันทําให๎หมิวมั่นใจได๎
วํา หมิวไมํได๎มีชีวิตอยูํบนโลกนี้โดยลําพัง แม๎บางครั้งความรู๎สึกเหลํานั้น มันจะ
แวะเวียนมาทักทายก็ตาม หมิวอยากจะกลําวขอบคุณสําหรับ Federic ชายผู๎เป็น
ผู๎ให๎โดยไมํหวังผลตอบแทนหรือคุณความดีใดๆ ชีวิตของหมิวไมํได๎ผํานมาด๎วย
ความสะดวกสบาย อุปสรรคตํางๆทําให๎หมิวได๎เรียนรู๎ และเปลี่ยนแปลงความ
เจ็บปวดนั้นให๎เป็นพลัง เพื่อจะตํอสู๎กับชีวิตตํอไป หมิวคงไมํหยุดการเดินทางลง
เพียงเทํานี้ มันอาจดูเป็นความมุํงห วังอันยิ่งใหญํมาก สําหรับแรงกําลังของนาง
โชว๑คนหนึ่ง ถ๎าจะบอกวําความรักต๎องเกิดขึ้นในหัวใจทุกดวง หมิวจะเพียรทํา
หน๎าที่ของตัวเองให๎ดีที่สุด นั่นคือ การแสดงที่ทําด๎วยหัวใจ มอบเป็นของขวัญอันมี
คําสําหรับผู๎ชม และเป็นเพื่อนรํวมโลกอีกคนหนึ่ง
ตัวละครหมิว โลลิต๎า ก็ ไมํได๎แตกตํางอะไรกับมนุษย๑เพศอื่นอีกหลายล๎านคนทั่ว
โลก ที่ต๎องการความรัก คนรัก และโอกาสที่จะได๎พัฒนาความรักเป็นชีวิตคูํ ถือวําหมิวโชคดี ที่เจอ
คนที่ใชํ และพร๎อมจะยอมรับหมิวให๎เข๎ามาเป็นคูํชีวิต ทํามกลางความแตกตํางและกล๎าสวนกระแส
หลักอยํางเปิดเผย ละครได๎แสดงให๎เห็นวํา ไมํวํามนุษย๑เพศไหน ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจก็คือ
ปัจจัยที่สําคัญอันสํงผลตํอการยอมรับ อํานาจในการผลิต สร๎างสรรค๑ หรือใช๎เป็นชํองทางในการ
บอกกลําว และสื่อสารกับผู๎อื่นได๎ดีกวําคนที่ไมํมี ละครได๎ชี้ให๎เห็นวํา ชีวิตรักที่มีความสุข ของหมิว
โลลิต๎า เกิดจากปัจจัยสองอยํางด๎วยกัน คือ
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1) ปัจจัยภายใน อันได๎แกํ ความรัก ความอบอุํน ความมั่นคงทางด๎าน
จิตใจ ที่หมิวได๎มาจากสามี อันเป็นสํวนสําคัญให๎หมิวมีโอกาสเลือกและ
กล๎าที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเอง เพื่อทําตามความฝันได๎ในที่สุด
2) ปัจจัยภายนอก อันได๎แกํ ฐานะทางการเงินที่ ดีของ Federic ที่เข๎ามา
โอบอุ๎ม และชํวยเสริมให๎ทุกอยํางงํายขึ้น และสภาพสังคมที่เข๎าใจและ
เปิดรับความเป็นตัวตนของเธอในฐานะมนุษย๑ที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีเฉก
เชํนบุคคลอื่น
โดยหากมองกลับมา ที่ตัวละคร ตูํ มาริลีน จะพบวํา ตูํ ไมํได๎มีทั้งเงิน สังคม และ
คนรักอยํางที่หมิวมี ไมํวําจะเป็นเพราะจังหวะชีวิต โชคชะตา หรืออะไรก็ตาม แตํก็มีกะเทยจํานวน
ไมํน๎อย ที่ชีวิตเป็นอยํางตูํ อาจเป็นไปได๎วําสังคมไทยและสังคมโลก ถูกจารีตและขนบทางสังคม
และวัฒนธรรมกําหนดให๎ชีวิตคูํของมุษย๑เกิดขึ้นด๎วยภาระกิจสืบทอดเผําพันธุ๑ และเพิ่มประชากร
เพื่อเพิ่มกําลังการผลิตให๎กับสังคมด๎านตํางๆ แนํนอนวําตัวละคร “กะเทย” ที่ผู๎วิจัยกําลังกลําวถึง
ไมํใชํแมํผู๎ให๎กําเนิดบุตร และยากยิ่งที่จะสามารถเป็นพํอของลูกได๎ หากสภาพจิตใจที่สํงผลตํอเพศ
วิถีไมํเอื้ออํานวย กะเทยจึงอยูํนอกเหนือระบบและกลไกการผลิตซ้ําทางวัฒนธรรมเหลํานี้
อยํางไรก็ดี มนุษย๑ ผู๎ชายทั้งหลาย ยังถูก ปลูกฝังให๎เรียนรู๎การใช๎อํานาจ การ
ควบคุมทุกสิ่งทุกอยําง รวมถึงบทบาทเรื่องเพศในฐานะของผู๎กระทํามาตั้งแตํต๎น โดยหากมนุษย๑
ผู๎ชายสามารถทําให๎ภรรยาของตนเองตั้งครรภ๑โดยวิธีทางธรรมชาติได๎นั้น ถือเป็นการประกาศ
อํานาจความเป็นเจ๎าของ และแสดงศักยภาพความเป็นชายของตนในฐานะผู๎สร๎างและเพิ่มผลผลิต
ให๎กับสังคม ทําให๎เพศสัมพันธ๑ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากนี้ เป็นเรื่องที่ไมํกํอให๎เกิดประโยชน๑ใดๆแกํ
สังคมที่ต๎องการผลผลิต ทั้งยังเป็นการลดจํานวนการเพิ่มประชากรอันเป็นความต๎องการของสังคม
อยํางร๎ายกาจ วาทกรรมอันเกี่ยวเนื่องจากกุสโลบายที่สังคมได๎รํวมกันสร๎างขึ้นจึงมิใชํเพียงเรื่องของ
กฏหมาย แตํยังเป็นเรื่องของกฏจารีต และการตีความคําสอนของศาสนา อันสํงผลให๎เป็นเรื่องของ
ความผิด บาปกรรม และผู๎ที่ผําผืนจะได๎รับการลงโทษที่หนักเบาแตกตํางไป
ด๎วยเหตุผลข๎างต๎น ความรัก เพศสัมพันธ๑ที่เกิดขึ้นระหวํางบุคคลที่มีเพศสภาพ
เดียวกัน จึงถึงเป็นความแปลกแยก และเป็นอื่น อาจมีผู๎ชายจํานวนไมํน๎อยทีมีความพึงพอใจในตัว
“กะเทย” แตํด๎วยเหตุผลนานับประการ ทําให๎มิสามารถแสดงออกหรือสานตํอความสัมพันธ๑อยําง
คูํรักชายหญิงทั่วไปได๎ ซ้ําร๎ายยังมีผู๎ชายอีกจํานวนหนึ่ง ที่มอง กะเทย เป็นเพียงวัตถุทางเพศ ที่มีไว๎
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สําหรับปลดปลํอยความต๎องการชั่วครั้งชั่วคราว ทดแทนผู๎หญิงจริงๆที่ไมํสามารถตอบสนองความ
ต๎องการทางเพศได๎ในชํวงจังหวะเวลานั้นๆ ซึ่งสิ่งเหลํานี้เมื่อมีการกระทําซ้ําบํอยๆและสั่งสมกันมา
รุํนตํอรุํน ก็ยิ่งกํอให๎เกิดวาทกรรมในการกดทับและเหยียดหยันศักดิ์ศรีของ กะเทย หรือเพศ
ทางเลือกอื่น ให๎ดูด๎อยคําลง จึงทําให๎ความเชื่อที่วํา ความรักของกะเทยยากนักที่จะสมหวัง เป็น
เรื่องที่พบเห็นได๎ไมํไกลตัว และในทางกลับกัน เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นบํอยครั้ง บุคคลที่เป็น กะเทย จํานวน
ไมํน๎อยก็ได๎ใช๎กรอบความคิดดังกลําว มาตอกย้ําตัวเอง ทําให๎มองไมํเห็นคุณคําในตนเอง หรือลด
การคาดหวัง และมองความรักเป็นเรื่องฉาบฉวย ไมํจริงจัง มองความรักและเซ็กส๑เป็นเรื่องเดียวกัน
จึงทําให๎เพศสัมพันธ๑กับคูํสัมพันธ๑ เป็นไปเพราะแรงขับทางเพศมากกวําความรักอันบริสุทธิ์จากใจ
นั่นเอง แตํในฐานะของบุคคลที่ถูกประกอบสร๎างอัตลักษณ๑ด๎านอื่นๆมาจากสังคมและโลกใบ
เดียวกัน จึงทําให๎มิติความเป็นมนุษย๑ของตัวละครกะเทยนางโชว๑ อยําง ตูํ มาริลีน ก็มิได๎แตกตําง
จากบุคคลอื่นทั่วไป โดยเฉพาะอยํางยิ่งความรัก ความรู๎สึก และมิตรภาพ ที่ตัวละครได๎รับและสํง
ตํอให๎กับบุคคนอื่นรอบข๎าง
3.4.3 แกํนเซี้ยวเปรี้ยวซํา พวกเรากล๎าหาญ (พ.ศ.2545)
ความรักและการใช๎ชีวิตคูํของตัวละครชายรักชายจากละครเรื่องดังกลําว อาจ
ตอบคําถามได๎วํา “รักแท๎มีจริงในหมูํชาวเกย๑” เพียงแตํรักแท๎ที่ซื่อสัตย๑และจริงใจอาจเป็นไปได๎ยาก
ถึงแมํวําคูํรักเกย๑จะรักกันมากเพียงใดก็ตาม ทั้งนี้ปัจจัยที่เอื้อให๎เกิดการนอกใจ ก็มีหลายประการ
ได๎แกํ
-แรงขับทางเพศ
-บรรยากาศ สภาพแวดล๎อม
-ความนําดึงดูดของคูํสัมพันธ๑
เห็นได๎จากตัวอยํางบทสนทนา ที่วํา
(Transition: เกมดําเนินตํอไป ศิรเทพเลํนเปียโน ราเมศลุกขึ้นมองไปรอบ ๆ แล๎วยกมือ
ขึ้นมาทาบที่ตา มองไปยังขอบฟ้าเบื้องหน๎าแล๎วนอนลง จักรินทร๑ปรากฎตัวขึ้น เขามีเชือก
คล๎องตัวมาด๎วย เขากําลังเคลื่อนตัวมายังด๎านหน๎าเวทีเพื่อลงไปทางทะเลสาบ)
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จักรินทร์:พี่แมนบอกผมวําเค๎าแปลกใจมากที่จูํ ๆ ก็เห็นศิรเทพพาราเมศ
มาที่นี่อีก ทั้ง ๆ ที่เค๎าคิดวําทั้งสองเลิกกันไปนานแล๎ว พี่แมนเค๎าไมํรู๎หรอ
กวําที่ราเมศมาก็เพราะผม ผมไมํได๎บอกพี่แมนวําใครเป็นเจ๎าของเสียง
โทรศัพท๑ลึกลับที่ดังขึ้นทุกคืนวันจันทร๑กับวันพฤหัสฯ ผมไมํได๎บอกเค๎าวํา
ราเมศเป็นคนโทรมา (เขาลงจากเวที) ใครอยํามาแตะต๎องตัวผมนะ ผม
ไมํต๎องการความชํวยเหลือ (เขาปีนกลับขึ้นมาบนขอบเวที) ผมไมํได๎บอก
พี่แมนวําผมรู๎สึกยังไง เมื่อริมฝีปากของราเมศสัมผัสกับปากของผม ผม
ไมํได๎บอกเค๎าวําผมคิดถึงครั้งสุดท๎ายที่เรามีอะไรกัน ผมไมํได๎บอกเค๎าวํา
ราเมศแอบกระซิบกับผมเมื่อเช๎าวํา เค๎าจะรออยูํบนแพเมื่อผมวํายน้ํา
ออกไป (เขาหยํอนเชือกลงไปในทะเลสาบ)

3.4.4 ที่รักของกัน (พ.ศ.2551)
มุมมองเรื่องความรักและการใช๎ชีวิตคูํจากละครเรื่องดังกลําว สามารถแบํงได๎เป็น
2 กรณีได๎แกํ
กรณีที่ 1: ความสัมพันธ๑ระกวํางนายกับกันย๑สําหรับกันย๑ นาย คือ คนที่กันย๑เคย
รักและยังคงรัก แ ตํด๎วยนิสัยของกันย๑ที่เป็นคนปกปิด ความรู๎สึกของตน และไมํกล๎าแสดงออกตรง
กับความต๎องการของตัวเอง ทําให๎ความสัมพันธ๑ของกันย๑กับนาย ไมํสามารถพัฒนาได๎มากไปกวํา
เพื่อนสนิทที่มีใจตํอกันสําหรับนาย กันย๑ คือ เพื่อนสนิทที่นายเคยมีใจ แตํด๎วยจังหวะชีวิต และการ
แสดงออกของกันย๑ในขณะนั้น ทําให๎นายไมํสามารถสานตํอความสัมพันธ๑กับนายได๎
กรณีที่ 2: ความสัมพันธ๑ระหวํางนายกับธันว๑สําหรับนาย ธันว๑ คือ คนรักใน
ปัจจุบัน ที่กล๎าแสดงออกและซื่อสัตย๑กับความรู๎สึกของตนเอง ทําให๎นายกับธันว๑สามารถคบและรัก
กันได๎อยํางเปิดเผย โดยมีปัจจัยด๎านเวลาแล ะจังหวะในการดําเนินชีวิตมาเป็นตัวเสริม ให๎ความรัก
ของทั้งคูํไปได๎คํอนข๎างดีดังตัวอยํางบทสนทนาที่วํา
กันย์ : ดีจังเลยเนอะ ธันว๑นี่เรียนจบก็มาเป็นพีอาร๑ที่โรงแรมพํอ มีแฟน แฟนก็
ทํางานให๎พํออีก โชคดีจังเลยเนอะ
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ธันว์: ธันว๑ก็วําธันว๑โชคดีครับ มีแดดดี้ที่คอยซัพพอร๑ต แล๎วก็มีพี่นายคอมพลีตธันว๑
ถึงแม๎ทั้งนายและธันว๑จะมีความคิดบางอยํางไมํสอดคล๎องกัน แตํทั้งคูํก็สามารถ
ปรับตัวเข๎าหากัน และคบหากันได๎อยํางมีความสุข
ละครไมํได๎พยายามสื่อสารวาทกรรมความรักและมุมมองในการใช๎ชีวิตคูํอัน
เป็นอัตลักษณ๑เฉพาะของกลุํมชายรักชายเหมือนในเรื่องที่ผํานมา แตํละครพยายามสื่อสารวาท
กรรมแบบใหมํที่ชี้วํา ความรักและความสัมพันธ๑ของคูํรักแบบชายรักชายก็มิได๎แตกตํางจากคูํรัก
เพศวิถีอื่น ๆ คือต๎องอาศัย ทั้งความรัก ความเข๎าใจ ความซื่อสัตย๑ของตนเองเป็นเบื้องต๎น แล๎ว
อาศัยความกล๎าหาญในการเผชิญกับสภาพความเป็นจริง ในการรักษาและประคับประคองความ
รักของตนไปให๎ได๎ตลอดรอดฝั่งนั่นเอง

3.5 ความสัมพันธ๑กับบุคคลอื่นในสังคม
3.5.1 “ฉันผู๎ชายนะยะ” (พ.ศ.2528)
ดังจะเห็นได๎วํา ตัวละครชายรักชาย จากละครเวทีเรื่อง “ฉันผู๎ชายนะยะ” นั้นมี
ความแตกตํางหลากหลาย โดยสามารถวิเคราะห๑ได๎จากการประกอบสร๎างทางอัตลักษณ๑ของแตํละ
คนในข๎างต๎น แตํหากมองในประเด็นความสัมพันธ๑กับบุคคลรอบข๎างแล๎วนั้น
จะสามารถแบํง
ประเด็นการวิเคราะห๑แยกยํอยออกเป็น 4 สํวนด๎วยกันคือ
1) ความสัมพันธ๑กับครอบครัว วาทกรรมที่สะท๎อนผํานตัวละครชายรักชายจาก
“ฉันผู๎ชายนะยะ” จากภาพรวมของเรื่องได๎สื่อให๎เห็นวํา ในยุคนั้นบุคคลใน
ครอบครัวยังไมํสามารถยอมรับได๎หากมีลูกหลานเป็นชายรักชาย โดยตัว
ละครชายรักชายจะยังได๎รับความรัก และการยอมรับจากบุคคลในครอบครัว
ตราบใดที่ยังสามารถแสดงออกถึงอัตลักษณ๑ความเป็นเพศชาย ตํอหน๎าคนใน
ครอบครัวและสังคมภายนอก โดยปกปิดอัตลักษณ๑ที่แท๎จริงของตนเองเอาไว๎
ถึงแม๎วําครอบครัวอาจระแคะระคายพฤติกรรมแบบชายรักชาย แตํก็อาจ
แสร๎งทําเป็นไมํรับรู๎ได๎ หากไมํประเจิดประเจ๎อจนเกินไป ในขณะเดียวกัน
ความสัมพันธ๑ของตัวละครชายรักชายจะมีปัญหามาก หากตัวละครได๎
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แสดงออกถึงอัตลักษณ๑ความเป็นชายรักชายอยํางชัดแจ๎ง เพราะอัตลักษณ๑
ดังกลําววาทกรรมหลักถือเป็นความผิดปกติ ความเจ็บป่วย และนําอับอาย
วาทกรรมลักษณะนี้ จะสํงอิทธิพลมากในครอบครัวที่มีตระกูลสูง ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมอยูํในเกณฑ๑ที่ดี ซึ่งเทํากับวํา ครอบครัวไทยยังคงยินดีที่
จะหลอกตัวเองเพือ่ ชื่อเสียง การยอมรับ และหน๎าตาของวงศ๑ตระกูล โดยยินดี
ที่จะเลือกเอาสํวนที่ดีที่เป็นความรู๎ความสามารถ ของบุตรหลานที่เป็นชายรัก
ชายมานําเสนอกับสังคมายนอก ในขณะเดียวกันก็ไมํยอมรับ และปกปิด
บิดเบือนอัตลักษณ๑ความเป็นชายรักชาย อันเป็นอัตลักษณ๑ที่แท๎จริงของ
บุคคลเหลํานั้น จะโดยคําพูด หรือการกระทําก็ตาม ซึ่งวาทกรรมดังกลําวได๎
สํงผลให๎ตัวละครชายรักชายพยายามเปลี่ยนแปลง ปกปิดอัตลักษณ๑ของตน
เพื่อความสัมพันธ๑อันดีของตนและครอบครัวอันเป็นที่รักเอาไว๎ให๎ดีที่สุด
นั่นเอง
2) ความสัมพันธ๑กับกลุํมเพื่อนชายรักชาย เนื่องจากกลุํมเพื่อนเปรียบเสมือน
สังคมเฉพาะในพื้นที่เล็กๆ ที่ตัวละครชายรักชายสามารถปลดปลํอย และ
เปิดเผยอัตลักษณ๑ของตนเองออกมาได๎อยํางเต็มที่ ทั้งทางคําพูดและการ
กระทํา ซึ่งไมํสามารถจะแสดงออกกับครอบครัวและสังคมภายนอกทั่วไปได๎
ความสัมพันธ๑ดังกลําวจึงเกิดขึ้นบนพื้นฐานของความเข๎าใจ และความเห็นอก
เห็นใจซึ่งกันและกันในฐานะของกลุํมชนชายขอบในสังคม ที่มีความเป็นอื่น มี
ความแปลกแยก และไมํเทําเทียมวาทกรรมหลัก แตํในขณะเดียวกันโดย
พื้นฐานของความเป็นมนุษย๑ที่มีความแตกตํางทั้งในเรื่องเพศสภาพและเพศ
วิถียํอย พื้นฐานของครอบครัวและการเลี้ยงดูที่ตํางกัน รวมถึงฐานะทางสังคม
เศรษฐกิจที่ไมํเทําเทียม ทําให๎ความสัมพันธ๑ภายในกลุํมเพื่อนชายรักชายด๎วย
กันเอง มิได๎แตกตํางไปจากบุคคลอื่นๆ ทั่วไปในสังคม โดยหากใช๎กรอบการ
มองแบบมนุษย๑ในฐานะปัจเจกบุคคล ก็คือมีทั้ง จริงใจ เสียสละ และคบกัน
เพื่อหวังผลประโยชน๑ เกํงแยํงชิงดีกัน ไป ขึ้น อยูํกับนิสัยและกมลสันดาน
เฉพาะบุคคลนั่นเอง
3) ความสัมพันธ๑กับคนรัก
เนื่องจากวาทกรรมหลัก
มิได๎ให๎การยอมรับ
ความสัมพันธ๑แบบชายรักชาย จึงมิได๎ยินยอมให๎มีการทํานิติกรรมรํวมกันเพื่อ
ยืนยันการเป็นคูํสมรส การเป็นผู๎ปกครองบุตรรํวมกัน หรือการเป็นเจ๎าของ
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ทรัพย๑สินมรดกรํวมกัน อยํางสามีภรรยาชายหญิงทั่วไป โดยมีเพียง
ความสัมพันธ๑เชิงพฤตินัย และความรู๎สึกผูกพัน รักใครํ เสนํหา อันเป็น
นามธรรมซึ่งกฏหมายมิได๎รองรับไว๎ นั่นเทํากับวําสังคมก็มิได๎ให๎การยอมรับ
เชํนกัน ความสัมพันธ๑ที่เกิดขึ้นอยํางคนรักของคูํรักชายรักชาย ที่ถํายทอดผําน
ละคร จึงเป็นไปเพราะแรงขับทางเพศ และความต๎องการทางด๎านอารมณ๑
ล๎วนๆ โดยมิต๎องคํานึงถึงข๎อผูกมัดทางสังคมและกฏหมาย รวมถึงการ
ตั้งครรภ๑ การรับผิดชอบเลี้ยงดูบุตรอยํางคูํชายหญิง ด๎วยเหตุนี้ วาทกรรม
หลักจึงมองวํา ความสัมพันธ๑ของคูํรักชายรักชายมีน๎อยคูํนักที่จะคบหากันได๎
อยํางจริงจังและยืนยาว ปัจจัยที่มีนัยสําคัญในการคบหาก็คือ บทบาททาง
เพศวิถีของคูํสัมพันธ๑ ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจที่จะเอื้อผลประโยชน๑ตํอ
กันในด๎านอื่นๆ รวมทั้งโอกาสที่เหมาะสมในการพบปะคบหา ในขณะที่
ความสัมพันธ๑ระหวํางกะเทย (เกย๑ที่แตํงกายเลียนแบบผู๎หญิง)และเกย๑ควีน
กับผู๎ชาย สํวนใหญํเป็นไปโดยกระเทยเอาเงินทองสิ่งของไปประเคนให๎กับ
ผู๎ชายเป็นการแลกเปลี่ยน เพื่อเป็นการซื้อบริการทางเพศจะโดยทางตรงหรือ
ทางอ๎อมก็ตาม โดยในแงํของบทบาททางเพศกระเทยเองก็จะต๎องปรนนิบัติ
ให๎ผู๎ชายโดยสวมทับอัตลักษณ๑ของเพศหญิง ความสัมพันธ๑เรื่องความรั กของ
ชายรักชายจึงหนีไมํพ๎นเรื่องการตอบสนองความต๎องการทางเพศเป็นหลัก
นั่นเอง นอกจากนี้ละครยังได๎สะท๎อนมุมมองความรักของ Bisexual อยําง
ลักษ๑ที่มีภรรยาเป็นผู๎หญิง แล๎วสุดท๎ายก็ตัดสินใจทิ้งภรรยาที่ถูกต๎องตาม
กฏหมายซึ่งกําลังตั้งครรภ๑อยูํที่ตํางจังหวัด มาใช๎ชีวิตกับ แดง ซึ่งถือเป็นการ
ทวนกระแสวาทกรรมหลักอยํางชัดเจนและท๎าทาย แตํก็ถือวําเป็นสํวนน๎อย
และยากที่จะมีกรณีอยํางนี้เกิดขึ้นอยํางเปิดเผยในยุคนั้น โดยหากมองในมุม
ของชายรักชายด๎วยกันอาจถือวําแดงและลักษณ๑เป็นคูํรักชายรักชายที่นําอิจ
และหาได๎ยาก แตํกรณีดังกลําวก็ยิ่งเสริ มให๎วาทกรรมหลักได๎กลําวย้ําข๎อเสีย
ให๎กับกลุํมชายรักชายอยํางลักษ๑ ที่หลอกลวง และทอดทิ้งผู๎หญิงซึ่งเป็น
ภรรยาผู๎ให๎กําเนิดบุตรได๎อยํางชัดเจนและมีน้ําหนักมากยิ่งขึ้น ละครไมํได๎
บอกวําลักษ๑แสดงออกซึ่งความรับผิดชอบตํอลูกและภรรยาอยํางไร แนํนอน
วํานี่คือปัญหาสังคมที่ละครได๎ทิ้งไว๎ให๎คนดูขบคิดตํอ วําชีวิตของผู๎หญิงที่มี
สามีเป็นกย๑ และ Bisexual หรือลูกที่มีพํอเป็น Homosexual ทั้งหลายจะมี
ความรู๎สึกและดําเนินชีวิตตํอไปอยํางไรเมื่อได๎รู๎ความจริงภายหลัง การถูก
ประนามทั้งขึ้นทั้งลํองจากวาทกรรมหลัก ยํอมสร๎างความกดดันให๎กับกลุํม
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ชายรักชายอยํางยากที่จะหลีกเลี่ยงได๎ ด๎วยเหตุนี้ในสังคมแหํงความเป็นจริง
จึงสํงผลให๎ชายรักชายจํานวนไมํน๎อยในยุคนั้น เลือกที่จะปกปิดอัตลักษณ๑ที่
แท๎จริงของตนเอาไว๎ และบางคนก็ตัดสินใจแตํงงานกับผู๎หญิง เพื่อยืนยัน
สถานภาพทางสังคม และเพื่อมีบุตรสืบทอดทายาท ในขณะเดียวกั
นก็
ลักลอบมีความสัมพันธ๑กับคูํรักลับๆที่เป็นชายรักชาย โดยปกปิดไมํให๎ภรรยา
และบุคคลอื่นลํวงรู๎ ซึ่งก็ไมํตํางอะไรกับผู๎ชายที่มีภรรยาน๎อย เหลํานี้ได๎โยงใย
ถึงบรรทัดฐานด๎านคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมในการครองเรือนของคน
ในสังคมที่วาทกรรมหลักได๎กําหนดเอาไว๎ ซึ่งเป็นเ รื่องละเอียดอํอน ยากที่จะ
ตัดสินถูกผิด ล๎วนแล๎วแตํกรณีอันเป็นปัญหาทับซ๎อนของปัจเจกบุคคลนั่นเอง
4) ความสัมพันธ๑กับบุคคลอื่นทั่วไปในสังคม ความสัมพันธ๑ลักษณะนี้แปรผันไป
ตามปัจจเจกบุคคล โดยมีปัจจัยอื่นเข๎ามาแทรกแซง เกย๑บางคนภายนอกก็
แสดงออกเหมือนกับผู๎ชายปกติทั่วไป เกย๑บางคนก็แสดงออกถึงอัตลักษณ๑
ความเป็นเกย๑บ๎างแตํไมํประเจิดประเจ๎อมากนัก ในขณะที่เกย๑บางคนก็
แสดงออกอยํางชัดเจนโดยไมํต๎องสงสัย ทั้งนี้ก็ด๎วยปัจจัยสองด๎านคือ
สถานภาพทางสังคมของแตํละคนที่บีบบังคับตํางกัน และการตัดสินใจ การ
มองโลก มองชีวิต และเลือกตําแหนํง จุดยื นของตนเองวํามีความพึงพอใจ
และกล๎าที่จะยอมรับกระแสตํอต๎านของวาทกกรมหลัก ได๎มากน๎อยเพียงไหน
นั่นเอง ทั้งนี้วาทกรรมที่ละครต๎องการสื่อสารกับผู๎ชมก็คือ ไมํวําคนเราจะเกิด
มาเป็นเพศไหน สิ่งสําคัญอยูํที่การรู๎จักสร๎างคุณคําให๎กับตนเองและผู๎อื่น รู๎จัก
เรียนรู๎ และรัก ผู๎อื่นด๎วยความจริงใจ ซึ่งในจุดนี้หากมิได๎ใช๎กรอบของเพศวิถีมา
จําแนก ตัวละครชายรักชายก็มีความคิด จิตใจ ความต๎องการ และความรู๎สึก
รัก โลภ โกรธ หลง ดี เลว ไมํตํางกับชายหญิงทั่วไปในสังคมแตํอยํางใด ใน
ขณะเดียวกันก็สามารถพัฒนาความรู๎ความสามารถและยกระดับจิตใจให๎
สูงขึ้นได๎เชํนกัน โดยเหลํานี้เป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลทั้งสิ้น
3.5.2 “This is my life, I love you” (พ.ศ.2542)
สภาพสังคม ที่ถํายทอดผํานละครเวทีเรื่อง “This is my life, I love you” นั้นคือ
ชีวิตของนางโชว๑ ที่มิได๎อยูํในสังคมที่หรูหรา ฟุ่มเฟือย มีหน๎าตา ฐานะทา งสังคมด๎านอื่นๆ มากไป
กวํา การได๎ทําในสิ่งที่ตนรักและเป็นดาวเดํนในอาชีพนางโชว๑ซึ่งตัวละครได๎เลือกแล๎ว ทําให๎ละคร
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มิได๎ฉายชัดถึงมิติชีวิตด๎านอื่นๆ ไปมากกวําการตีแผํคุณคําความเป็นมนุษย๑ของบุคคลที่เลือกแล๎ว
วําตนเองจะดําเนินชีวิตไปในทิศทางใด ทั้งตูํ มาริลีน และ หมิ ว โลลิต๎า ตํางก็มี จุดรํวมและจุดตําง
เฉกเชํนปุถุชนอื่นๆ ทั่วไป โดยในประเด็นความสัมพันธ๑กับบุคคลรอบข๎างนั้น จะเห็นได๎วํา ถึงแม๎ ตูํ
และหมิว จะมีจุดเริ่มต๎นจากที่เดียวกัน แตํทั้งสองก็มีวิธีการจัดการชีวิตและความสัมพันธ๑กับบุคคล
อื่นที่แตกตํางกันอยํางสิ้นเชิง
ปัจจัยสําคัญอยํางหนึ่งที่ผู๎วิจัยได๎กลําวมาแล๎วในข๎างต๎นก็คือ ถึงแม๎หมิวกับตูํจะ
เริ่มต๎นชีวิตนางโชว๑จากสถานที่เดียวกันคือ บาร๑บี้ แตํทั้งสองมีจุดเริ่มต๎นในชํวงเวลาที่ตํางกัน ยุค
สมัยที่เปลี่ยนไป ทําให๎สภาวะบีบคั้น ความกดดัน และสภาพสังคม ที่เป็นปัจจัยสําคัญใน การสั่ง
สมอัตลักษณ๑ของแตํละบุคคลนั้นมีความแตกตํางกัน
ตูํ มาริลีน เติบโตมาอยํางยากลําบาก ชีวิตต๎องฟันฝ่าอุปสรรค ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ
ฐานะทางการเงิน และสังคมรอบข๎าง อันได๎แกํเหลํานางโชว๑กร๎านโลก ที่คอยชิงดีชิงเดํน คอยที่จะ
จ๎องทําลายยากที่จะหามิตรมาแบํงเบาความทุกข๑ภายในใจได๎อยํางแท๎จริง แตํตูํก็ทั้งสู๎และอดทนมา
โดยตลอด ความสัมพันธ๑กับบุคคลรอบข๎างของตัวละครตูํ มาริลีน ที่ละครได๎เน๎นน้ําหนักมากที่สุด ก็
คือมิตรภาพระหวํางเพื่อนแท๎ตํางวัย ที่ตัวละครตูํ และหมิวมีตํอกันนั่นเอง โดยพื้นฐานแล๎ว ตัวละคร
ตูํ มีจิตใจที่ดีงาม แตํ อาจเป็นด๎วยสังคมแวดล๎อม ทําให๎ตูํต๎องสู๎แบบยิบตา บํอยครั้งที่ความดื้อรั้น
และทิฐิของตูํ ทําให๎เพื่อนรํวมงานไมํนิยมชมชอบ และพยายามกีดกันตูํในเรื่องงาน แตํถึงกระนั้นตูํ
ก็ยังมีจิตใจที่โอบอ๎อม รักและเอ็นดูหมิว คอยแนะนํา และชํวยเหลือหมิว จนหมิวมีโอกาศได๎เป็น
นางโชว๑ที่บาร๑บี้ กํอนจะก๎าวไปสูํความฝันคือได๎ไปเปิดเธียเตอร๑ของตนเองที่อัมสเตอร๑ดัม เห็นได๎
จากบทสนทนาที่วํา
ตูํ : ( ยิ้ม) หมิวพี่ขอให๎เธอเข๎มแข็ง และมีชีวิตที่เป้นไปตามที่เธอฝัน อยากให๎หมิว
เขาเป็นนกตัวน๎อยๆ เขาก็ตัวโตเกินไป แตํถ๎าเป็นไปได๎ ก็อยากให๎ชีวิตเขามีอิสระเสรี พี่อยากจะบอก
เธอเหลือเกินวํา “เพื่อนบางคนก็แคํสนุก และบางคนก๎จะเก็บไว๎ในความทรงจํา ” ครั้งแรกที่พี่โชว๑
เวทีชํางดูยิ่งใหญํ งดงาม แสงสีแพรวพราว พี่แสดงไป พี่ก็จ๎องมองแตํ dry ice ที่ลอยอยูํบนเวที สัก
พักมันก็จางหายไป ลงจากเวทีพี่ก็จะบอกชําง dry ice ขอให๎เขาปลํอย dry ice ออกมาเยอะๆ ตอน
รุํนๆพี่เคยเก็บสตางค๑ ไปซื้อโปสเตอร๑รูปมาริลีน ใสํกรอบด๎วยก็ตั้ง 500 ใครๆก็วําซื้อมาทําไม ไร๎
สาระ แตํสําหรับพี่ เวลามองรูปของเธอทีไร มันทําให๎พี่เกิดแรงบันดาลใจ ขอบคุณมาริลีน คุณรู๎ไหม
ฉันเรียนไมํจบ ไมํได๎ไปสอบ เพราะตอนนั้น อา จารย๑ที่สอนฉันบอกวํา โชว๑คืนนี้ใหญํมาก และฉันก็
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เป็นตัวเอก โชว๑จะขาดฉันไมํได๎ “เลือกเอาเองแล๎วกันนะตู”ํ อยํางน๎อยฉันก็ต๎องขอขอบคุณครู
อาจารย๑ที่ได๎สอนฉันมา เพราะวันนี้ฉันตื่นแล๎ว
เสียเจ๎าราวร๎าวมณีรุ๎ง
มิหวังกระทั่งฟากฟ้า

มุํงปรารถนาอะไรในหล๎า
ซบหน๎า ติดดิน กินทราย

สําหรับตูํแล๎ว หมิวคือเพื่อนแท๎เพียงหนึ่งเดียวของเธอ และเธอก็เข๎าใจและยอมรับ
ในความแตกตํางของจุดมุํงหมายในชีวิตทั้งของตัสเธอเอง และหมิว เธอยินดีกับเส๎นทางชีวิตที่หมิ
งเลือก และมีความสุขกับความฝันที่หมิวต๎องการ โดยมิได๎ริษยา กลําวโทษ หรือเรี ยกร๎องให๎หมิวอยูํ
ข๎างเธอแตํอยํางใด ละครได๎บอกคนดูวํา กะเทยอยําง ตูํ มาริลีน ก็มีหัวใจ รักและหํวงใยชํวยเหลือ
ผู๎อื่นด๎วยความจริงใจได๎ ความสัมพันธ๑ และมิตรภาพที่บริสุทธิ์ ไมํจําเป็นต๎องมีปัจจัยเรื่องทรัพย๑สิน
เงินทอง หรือชื่อเสียงผลประโยชน๑ด๎านอื่นๆมาเป็นข๎อแ ลกเปลี่ยน มนุษย๑สามารถดํารงชีวิตอยูํได๎
ด๎วยความหวัง ความฝัน และความรัก คุณคําของความเป็นมนุษย๑อยูํที่การรู๎จักรักและปรารถนาดี
ตํอผู๎อื่นด๎วยความจริงใจ มิใชํวัตถุ ทรัพย๑สินเงินทอง หรือแม๎แตํความเป็นเพศที่ถูกต๎องตามกรอบ
วาทกรรมหลัก คือชายและหญิง กะเทยนางโชว๑สูง วัย ที่สามารถยอมยกเงืนเดือนก๎อนสุดท๎ายเพื่อ
ทําบุญให๎เด็กกําพร๎าอยํางตูํ มาริลีน คงจะสามารถบํงบอกถึงน้ําจิตน้ําใจและเหตุผลของการมีชีวิต
อยูํของใครอีกหลายคนได๎เป็นอยํางดี และนี่ก็คือกลวิธีที่ผู๎สร๎างสรรค๑งานได๎เลือกใช๎คุณธรรมและ
ข๎อดีด๎านอื่นๆของความเป็นมนุษย๑ที่ปรากฏผํานตัวละคร มาตอบโต๎กระบวนการทางวาทกรรมเดิม
ของการกําหนดคุณคําความเป็นมนุษย๑แบบแบํงแยกเพศ เพื่อทําให๎ผู๎ชมได๎มองเห็นชีวิตและ
ภาพลักษณ๑ของกะเทยอยํางตูํมาริลีน มีความหมายมากกวําที่เคยถูกตีตรามากํอนหน๎านี้
สําหรับมิติความสัมพันธ๑กับบุคคลอื่นนั้น ตัวละคร หมิ วโลต๎า คํอนข๎างที่จะมี
ความหลากหลาย ความสัมพันธ๑สํวนใหญํเป็นไปคํอนข๎างดี อาจด๎วยเนื่องจาก การที่หมิวได๎เรียนรู๎
ความผิดพลาดมาจากชีวิตของตูํ ทําให๎หมิวสามารถเลือกและวางแผนชีวิตของตนเองได๎ดีกวําตูํ
นั่นเอง โดยผู๎วิจัยขอกลําวแยกยํอยเป็นประเด็นดังตํอไปนี้
1) ความสัมพันธ๑กับครอบครัว บทละครไมํได๎กลําวถึงประเด็นนี้ชัดเจน
นัก แตํก็บอกเพียงวํา หลังจากที่หมิวประสบความสําเร็จ หมิวก็ได๎รับ
การยอมรับที่ดีจากครอบครัว ซึ่งหมิวก็อาจเป็นตัวละครที่โชคดี
เนื่องจากครอบครัวยอมรับและเปิดกว๎าง กับสิ่งที่เธอเลือกจะเป็น ดัง
ตัวอยํางบทสนทนาตํอไปนี้
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คาถามจากนักข่าว : แล๎วทางครอบครัววําไงบ๎าง
หมิว : ครอบครัวที่นี่ หรือที่โนํนคะ ที่นี่ก็คงเหมือนครอบครัวทั่วๆไปแหละคะ
ประโยคหนึ่งที่พํอกับแมํเคยพูดเอาไว๎ “ลูกจะเป็นอะไรก็ได๎ แตํขอให๎ลูกเป็นคนดี
และมีความสุข”
ตัวละครหมิวคือหนึ่งเสียงสะท๎อนที่ถูกสร๎างขึ้นมา เพื่อบอกกับ
พํอแมํและครอบครัวทั่วไปวํา การยอมรับ เข๎าใจลูกที่มีความแตกตําง
หลากหลายทางเพศนั้น จะสามารถทําให๎ลูกมีกําลังใจที่ดี ในการฟันฝ่า
อุปสรรคด๎านอื่นๆในชีวิต และสามารถสร๎างสรรค๑สิ่งดีๆให๎เป็นที่ยอมรับ
แกํสังคมได๎ การเลือกสอนลูกโดยยึดหลักของความดีเ ป็นที่ตั้ง จะชํวยให๎
สังคมมีบุคคลคุณภาพเพิ่มขึ้น เพราะไมํวําบุคคลนั้นจะมีเพศสภาพหรือ
เพศวิถีที่แตกตํางหลากหลายอยํางไร เขาหรือเธอก็สามารถที่จะเป็นคนดี
และทําประโยชน๑ให๎แกํสังคมได๎เชํนกัน
2) ความสัมพันธ๑กับกลุํมเพื่อนชายรักชาย ณ ที่นี้ ความสัมพันธ๑ของ
หมิวกับกลุํมเพื่อนสํวนใหญํ ก็คงเป็นสังคมกะเทยนางโชว๑ด๎วยกัน
ถึงแม๎วําหมิวจะต๎องฟันฝ่าอุปสรรคของความอิจฉาริษยาไมํนอยไปกวําตูํ
แตํหมิวก๎ยังมีตูํคอยเคียงข๎าง และมีความจริงใจ ที่จะมอบคําแนะนําดีๆ
และเป็นกําลังใจให๎หมิวเสมอมา แตํการรู๎จักวางตัว และการทําตัวให๎เข๎า
กับสถานการณ๑ของหมิว ทําให๎หมิวนั้นไมํมีศัตรูที่โจํงแจ๎ง และสามารถ
เข๎ากับเพื่อนรวมงานได๎เป็นอยํางดีนั่นเอง ถึงแม๎วําหมิวจะทะเยอทะยาน
และกล๎าที่จะทําความฝันของตนเองให๎เป็นจริง แตํสิ่งหนึ่งที่ละครได๎
สะท๎อนออกมาให๎เห็นเดํนชัด คือคุณธรรมของความกตัญ๒ู ที่หมิวมีตํอตูํ
ไมํวําชีวิตของหมิวจะประสบความสําเร็จขนาดไหน ได๎รับการยอมรับจาก
บุคคลอื่นๆในสังคมมากมายเพียงไร แตํหมิวก็ไมํลืมที่จะใสํใจ
ความสัมพันธ๑และมิตรภาพของเธอกับ ตูํ เพื่อนแท๎เพียงหนึ่งเดียวที่เธอ
เคยมี ไมํวําตูํจะตกอับ ยากจน ไมํมีชื่อเสียง แกํชราและติดเหล๎างอมแงม
แตํสําหรับหมิวแล๎ว ตูํคือพี่สาวที่แสนดีของหมิวเสมอ และตลอดไป ละคร
ได๎พยายามบอกกับคนดูวํา เพื่อนแท๎หายาก แตํก็ใชํวําจะไมํมี และการที่
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คนเราจะได๎รับสิ่งดีๆในชีวิต ก็ต๎องเริ่มจากการรู๎จักให๎ผู๎อื่นเสียกํอน อาจดู
เป็นอุดมคติที่หาได๎ยาก แตํก็ยังมีโอกาสให๎ใครหลายคนได๎มีความหวัง
วําในชีวิตของเราจะมีเพื่อนแท๎ที่ไมํทอดทิ้งกันได๎บ๎าง เพียงสักคนก็ยังดี
ละครไมํเพียงสะท๎อนให๎เห็นความสัมพันธ๑ระหวํางคนกับคนที่มนุษย๑ตําง
ใฝ่หา แตํละครยังได๎บอกเราวํา มนุษย๑โลกในสังคมทุนนิยม ในสังคมแหํง
วัตถุ กําลังหลงลืมสิ่งที่เป็นเนื้อแท๎ของการมีชีวิตอยูํ อันที่ จริงความสําเร็จ
ของคนหนึ่งคน เรากําลังใช๎สิ่งใดเป็นตัวชีวัด หากเราใช๎วัตถุหรือหน๎าที่
หารงาน ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจเป็นตัวชี้วัด หมิว โลลิต๎า คือผุ๎ที่
ประสบโชคดีอยํางหาได๎ยาก สํวนตูํ มาริลีน คือบุคคลตัวอยํางที่ล๎มเหลว
อยํางไมํเป็นทํา แตํหากเราจะใช๎คุณธรรม ห รือการบรรลุเป้าหมายอัน
ประกอบด๎วยความรัก และความฝันแล๎วนั้น ทั้งตูํ และหมิว ตํางก็เป็น
ตัวอยํางของมนุษย๑ที่บรรลุความประสงค๑ของตนได๎อยํางนํายกยํอง โดยที่
ในชีวิตจริง มนุษย๑ชายหญิงอีกมากมายอาจไมํสามารถเข๎าถึงและเข๎าใจ
ในคุณคําของความสัมพันธ๑และมิตรภาพเชํนนี้ได๎
3) ความสัมพันธ๑กับคนรัก หมิว โลลิต๎า ได๎ใช๎ชีวิตประดุจผู๎หญิงธรรมดา
คนหนึ่ง ที่มีชีวิตคูํกับสามีอันเป็นที่รัก และพร๎อมจะดูแลโอบอุ๎มเธอใน
ทุกๆเรื่อง ทั้งนี้เพราะ Federic สามีของเธอยอมรับและเข๎าใจความเป็น
ตัวเธอ ในด๎านความรัก ตัวละครหมิวมีชีวิตที่สมหวังคํอนไปทาง ความ
เป็นอุดมคติหรือถึงแม๎จะมีจริงก็หาได๎ยากยิ่งในสังคมทั่วไป หากมองอีก
ด๎านผู๎สร๎างสรรค๑งาน อาจต๎องการบอกกับผู๎ชมวํา “เมื่อมนุษย๑มีความรัก
มนุษย๑ก็ยํอมมีความหวัง” ความสัมพันธ๑ด๎านความรักและฐานคิดของตัว
ละคร หมิว โลลิต๎า จึงไมํตํางอะไรกับผู๎หญิงและกะเทยอีกมาก กมาย ที่
อยากให๎ชีวิตรักของตนเหมือนเจ๎าหญิงในนิยาย ทั้งๆที่รู๎วําในโลกแหํง
ความเป็นจริง ความรักเชํนนี้หาได๎ยากยิ่งกวําการงมเข็มในมหาสมุทธ
เสียอีก แตํก็ด๎วยเหตุที่ไมํวําจะหันไปทางไหน กะเทยก็โดนทําร๎าย โดนกด
โดนตีกรอบจากวาทกรรมหลักให๎ต๎องเศร๎าโศกเสียใจ ต๎องผิดหวั ง ขื่นขม
การสร๎างตัวละครหมิว ให๎สวนกระแสจึงเปรียบเสมือนชีวิตของซิลเดอเร
ลํา ที่ถูกแมํเลี้ยงใจร๎ายกีดกันและทรมาณตํางๆนานา แตํท๎ายสุดก็
สมหวังกับเจ๎าชายรูปงาม ซึ่งอาจมองได๎วํา ความรักของตัวละครหมิว
อาจเป็นตัวแทนความสุขเล็กๆที่กะเทยหลายคนใฝ่หาและรอคอยด๎วย
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ความหวังวําสักวันจะเกิดขึ้นจริงกับตัวเอง เปรียบเสมือนการเกิดของ
ละครแนว Melodrama ที่ถูกสร๎างขึ้นเพื่อประโลมโลกและหลีกหนีความ
จริงอันปวดร๎าวของสังคมแหํงความจริงนั่นเอง
4) ความสัมพันธ๑กับบุคคลอื่นทั่วไปในสังคม ตัวละครหมิว คือตัวแทน
ของความกล๎า ที่จะยืดอกยอมรับ และยื นหยัดในสังคมในฐานะของ
กะเทย ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ๑ความเป็นหญิงอยํางชัดแจ๎ง หมิวได๎
แสดงให๎เห็น การเป็นคนดี การเลือกทําสิ่งดี และกล๎าที่จะยืนหยัดตํอสุ๎
เพื่อความฝันของตนบนหนทางแหํงความเป็นจริง นั้นสามารถทําให๎เธอ
เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปในสังคม ถึงแม๎วําการย อมรับนั้นจะแฝงไว๎
ด๎วยความเคลือบแคลง สงสัย หรือเหตุผลอื่นใดก็ตาม แตํถึงกระนั้นเราก็
มิอาจปฏิเสธได๎วํา บุคคลที่มีความโดดเดํนในสังคม ไมํวําจะดํารงตนอยูํ
ภายใต๎เพศสภาพใด ก็ยํอมจะตกเป็นเป้าของการวิพากษ๑วิจารณ๑จาก
ผู๎อื่นแทบทั้งสิ้น นอกจากนี้วาทกรรมวําด๎วยเรื่องของ ความสวยงามของ
กะเทยนางโชว๑ ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ละครได๎พยายามสื่อสารกับคนดู ภายใต๎
การตีความและนําเสนอให๎เห็นวํา ความงามของกะเทยนางโชว๑คือการที่
พยายามเลียนแบบอัตลักษณ๑ของตนให๎สมทับและเข๎าใกล๎ความเป็นเพศ
หญิงให๎มากที่สุด ความสวยงามในที่นี้จึงมีแบบอยํางมาจากผู๎หญิงที่สวย
กะเทยจึงจําเป็นต๎องสวยอยํางผู๎หญิงที่สวย แตํในขณะที่ตัวละครหมิว
และตูํได๎พยายามแสดงออกให๎เห็นถึงตัวตนที่เป็นกะเทย อันเป็นอัต
ลักษณ๑ที่ไมํใชํทั้งหญิงและชาย โดยความสวยงามในที่นี้จึงไมํจําเป็นต๎อง
อ๎างอิงความสวยอยํางเพศหญิงแตํอยํางใด ตัวละครทั้งหมิว และตูํ ได๎
บอกกับคนดูวํา “มนุษย๑ไมํสามารถหลีกหนี เก็บงํา หรือเปลี่ยนแปลง
ตัวตนที่แท๎จริงของตนเองได๎ หากแตํเมื่อใดก็ตามที่มนุษย๑กล๎าที่จะยืน
หยัดทําในสิ่งที่ดี เราก็สามารถที่จะใช๎ชีวิตรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข
และภาคภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นและเลือกแล๎วนั่นเอง”
3.5.3 แกํนเซี้ยวเปรี้ยวซํา พวกเรากล๎าหาญ (พ.ศ.2545)
บทละครได๎กลําวถึงประเด็นความสัมพันธ๑ของตัวละครกับบุคคลอื่นในสังคมโย
สามารถแบํงเป็น 3 ประเด็น หลักๆ ด๎วยกัน คือ
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1) ความสัมพันธ๑กับกลุํมเพื่อนชายรักชาย หตุการณ๑ในเรื่องสํวนใหญํ
เกิดขึ้นในฉากของบ๎านดงดอกไม๎ บ๎านสํวนตัวของแมนสรวง ซึ่งตัวละคร
แวดล๎อมก็คือกลุํมเพื่อนชายรักชายที่เป็นเพื่อนรู๎จักเกี่ยวข๎องกัน มาเจอ
กันเพื่อภาระกิจในการเตรียมงานบัลเลํต๑การกุศลนั่นเอง ตัวละครที่มามี
ความสัมพันธ๑เกี่ยวโยงกัน จึงประกอบไปด๎วย 3 สํวนคือ
1.1)
1.2)
1.3)

เพื่อนเจ๎าของบ๎าน
คนรักของเจ๎าของบ๎าน
คนรักของเพื่อนเจ๎าของบ๎าน

ซึ่งความหลากหลาย และความสัมพันธ๑อันสลับซับซ๎อน
จึงทําให๎ตัวละครบางตัวไมํชอบพอกัน อาทิ ภัคพล ที่แสดงออกวําไมํ
ชอบศิรเทพกับราเมศอยํางชัดเจน เป็นต๎น
วาทกรรมแสดงให๎เห็นวํา กลุํมเพื่อนชายรักชายมีความ
แตกตํางหลากหลาย ทั้งบุคลิก ลัก ษณะนิสัย อันมีทั้งด๎านมืดและด๎าน
สวําง เฉกเชํนกลุํมเพื่อนชายหญิงทั่วไป เพียงแตํด๎านมืดของกลุํมเพื่อน
ชายรักชายจะสะท๎อนภาพของการมักมาก และหมกมุํนในเรื่องของ
เพศสัมพันธ๑เป็นสํวนใหญํ ซึ่งก็เทํากับเป็นการตอกย้ําวาทกรรมเรื่อง
เพศสัมพันธ๑ของชายรักชายกับปัญญาโรคเอดส๑ทเี่ กิดขึ้นในยุคนั้นให๎
ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
2) ความสัมพันธ๑กับคนรัก ความสัมพันธ๑กับคนรัก มีผลโดยตรงตํอ
ประเด็นเรื่องทัศนคติในเรื่องความรักและการใช๎ชีวิตคูํของตัวละคร
ถึงแม๎วําตัวละครไมํน๎อยกวําสองคูํ จะคบหากันอยํางเปิดเผยในฐานะคน
รัก เชํน ศิรเทพ กับ ราเมศ , แมนสรวง กับ จักรินทร๑ และ อัศวิน กับ ภัค
พล แตํอยํางไรก็ดีละครได๎ชี้ให๎เห็นวาทกรรมของความสัมพันธ๑ในแบบ
คูํรักชายรักชายวํา เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองแรงขับและความต๎องการทาง
เพศเป็นอันดับหนึ่ง ถึงแม๎วําปัจจัยด๎านความรักและการเติมเต็มความ
เข๎าใจ และกําลังใจซึ่งกันและกั น ก็อาจมีสํวนสําคัญ แตํก็ไมํมากพอที่จะ
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ทําให๎ตัวละคร ซื่อสัตย๑และรักเดียวใจเดียวกับคูํรักของตน ดังตัวอยํางบท
สนทนาตอนหนึ่งที่วํา
ศิรเทพ:(กับเรา) ผม คือ หนุํมพเนจรยามค่ําคืน ความอยากรู๎อยากเห็น …บ๎านที่
แสนจะ ประหลาด …และเพื่อนรํวมเตียงที่ไมํซื่อสัตย๑ทําให๎ผมต๎องลุกขึ้นมา อ๎อ…
ยังมีเสียงหมาหอน…เสียงเตียงดังเอี๊ยดอ๏าด…เสียงน้ําหยดในห๎องน้ําชั้นสอง…ไมํ
มีใครได๎ยินรึไง? แตํถึงยังไงมันก็นํารู๎อยูํดี ผมเป็นคนที่ชอบรู๎วําใครเป็นยังไงและ
คิดอะไรกันบ๎าง ไมํมีใครบอกเรา เพราะฉะนั้นผมจะต๎องรู๎ความลับของพวกเค๎า
ให๎ได๎ (เทิดไทยครางในขณะหลับ) ผมได๎เห็นในสิ่งที่ไมํควรจะเห็น เทิดไทยนอน
จมอยูํกับกองเหงื่อ หมอเพิ่มยาให๎เค๎าอีก แตํเพื่ออะไร ? เค๎ากําลังจะตาย
(วางมือบนไหลํเทิดไทย แล๎วเดินไปที่ภัคพลกับอัศวินซึ่งกําลังนอนหลับอยูํ) อัศวิน
หลับไปในขณะที่หันหลังให๎กับภัคพล ผู๎ซึ่งต๎องนอน กอด หมอนแทน แตํผมได๎
ยินมากกวํานั้น (นั่งลง) คําสารภาพอันเศร๎าสร๎อยถึงความปรารถนาที่ไมํสมควร
ของอัศวิน คําสารภาพที่ใคร ๆ ไมํอาจจะได๎ยิน
3) ความสัมพันธ๑กับบุคคลอื่นทั่วไปในสังคม ละครถูกถํายทอดผําน
กระแสสังคมที่กลุํมชายรักชายถูกมองวําเป็นตัวการของปัญหาโรคเอดส๑
ในขณะนัน้ ทําให๎ตัวละครบางตัวถูกสร๎ างมาให๎เป็นเกย๑ที่ติดเชื้อเอดส๑ แตํ
ก็พยายามที่จะอุทิศเวลาชีวิตที่เหลือเพื่อสร๎างสาธารณะประโยชน๑ให๎กับ
สังคม เชํน เทิดไทย เป็นต๎น ความสัมพันธ๑ในแงํดังกลําวจึงเปรียบเสมือน
ชํองวํางระหวํางเพศวิถี ที่สังคมมองวําเกย๑คือตัวปัญหา ในขณะที่ เกย๑เอง
ก็พยายามทําดีไถํโทษเพื่อให๎ตนเองมีพื้นที่ยืนอยูํในสังคมอยํางคนปกติ
ทั้งๆที่อีกใจก็รู๎สึกกดดัน และเกลียดชังสังคมที่ทําร๎าย กีดกัน และกดขี่เกย๑
ด๎วยวิธีการทั้งทางตรงและทางอ๎อมมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนั่นเอง

3.5.4 ที่รักของกัน (พ.ศ.2551)
คนรัก ครอบครั ว และเพื่อน คือวาทกรรมความสัมพันธ๑ที่ละครเรื่องดังกลําวได๎
นําเสนอออกมาคํอนข๎างชัดเจน เพียงแตํแยกให๎น้ําหนักไปที่ตัวละครตํางๆแตกตํางกัน ดังนี้
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1) ความสัมพันธ๑กับคนรัก นายกับธันว๑คือตัวอยํางของคูํรักชายรักชาย
ในยุคสมัยที่ผู๎ชายไทยเดินจูงมือกันเกลื่อนเมือง ทั้งส
องคบกันอยําง
เปิดเผย ไมํได๎ปกปิด และไมํได๎พยายามสร๎างอัตลักษณ๑อื่นใดเพียง
เรียกร๎องพื้นที่ในสังคม มากไปกวําการที่ผู๎ชายธรรมดาสองคนอยากจะใช๎
สิทธิรักกันอยํางคนรัก
2) ความสัมพันธ๑กับครอบครัว ธันว๑คือตัวละครที่มีความสัมพันธ๑กับ
ครอบครัวชัดเจนที่สุด โดยเขาได๎รับควา มรัก ความเอาใจใสํ และโอกาส
ในการดําเนินชีวิตที่ดี จากครอบครัว บทละครไมํได๎บํงบอกวําธันว๑ได๎รับ
การกดดัน หรือรังเกียจจากครอบครัวเนื่องจากเขาเป็นรักรํวมเพศแตํ
อยํางใด
3) ความสัมพันธ๑กับเพื่อน ความสัมพันธ๑ฉันเพื่อนเกิดขึ้นสองลักษณะ
ถํายทอดผํานตัวละครกันย๑
ลักษณะที่ 1: กันย๑กับนาย เริ่มต๎นจากความเป็นเพื่อน พัฒนามา
เป็นเพื่อนสนิทที่ชอบพอกันแตํก็ไมํสามารถพัฒนาไปได๎มากกวํา
นี้ เนื่องจากความพร๎อม และความกล๎าของบุคคลแตํละคนที่จะ
ก๎าวข๎ามความเป็นเพือ่ นไปสูํคนรักนั้นไมํเหมือนกัน และกันย๑ก็
เป็นตัวอยํางสําคัญของการปลํอยโอกาสที่ดไี ป และท๎ายที่สุดก็
ไมํสามารถเรียกคืนได๎อีก

ลักษณะที่ 2: กันย๑กับอาย เป็นเพื่อนสนิทกัน ความสัมพันธ๑ไมํ
สามารถพัฒนาไปเป็นอยํางอื่นได๎นอกจากเพื่อนสนิท ตัวละคร
ทั้งสองเป็นตัวแทนความสัมพันธ๑ของกลุํมเพื่อนเกย๑กับผู๎หญิง ที่
มีอยูํมากมายในปัจจุบันนั่นเอง
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
วิทยานิพนธ๑นี้มุํงศึกษา วาทกรรมชายรักชายในละครเวทีไทยรํวมสมัย ตั้งแตํ พ.ศ.
2528 - พ.ศ. 2551 โดยการวิเคราะห๑ตัวบท (Textual Analysis) ละครกรณีศึกษา 4 เรื่อง ได๎แกํ 1)
ฉันผู๎ชายนะยะ (พ.ศ.2528) 2) This is my life, I love you. (พ.ศ.2542), 3) แกํนเซี้ยวเปรี้ยวซํา
พวกเรากล๎าหาญ (พ.ศ.2545) และ 4) ที่รักของกัน (พ.ศ.2551)
ผลการศึกษาพบว่า
วาทกรรมตัวละครชายรักชายในบทละครเวทีไทยรํวมสมัยที่คัดสรรมา ถูกสื่อสาร
ผํานองค๑ประกอบทางการละคร 8 องค๑ประกอบ คือ ประเภทและวิธีการนําเสน อของละคร, แกํน
เรื่อง, โครงเรื่อง, ลักษณะของตัวละคร, ภาษาของตัวละคร, การแตํงกายของตัวละคร ฉากและ
พื้นที่ รวมทั้งเพลงและดนตรีประกอบ โดยวาทกรรมชายรักชายมีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบท
ทางสังคมที่ละครถูกสร๎างขึ้นมา และสามารถจําแนกประเด็นการวิเคราะห๑เชื่อมโยงกับเพศสภาพ ,
เพศวิถ,ี พื้นที่ทางสังคม และแนวคิดความรักและการใช๎ชีวิตคูํของตัวละคร
ละครเวทีชายรักชายยุค ปี พ .ศ. 2528 ตัวละครชายรักชายมีเพศสภาพเป็นผู๎ชาย
ที่มีเพศวิถีหลากหลายและเลื่อนไหลไปมา ตัวละครมักปกปิดอัตลักษณ๑ของตน เนื่องจากถูกบีบคั้น
กดดันจากสังคม และบุคคลในครอบครัว ด๎านความรักและการใช๎ชีวิตคูํก็ต๎องพบกับความผิดหวัง
และล๎มเหลวเป็นสํวนใหญํ หากละครยุคหลังตั้งแตํ ปี พ .ศ. 2542 เป็นต๎นมานั้น ตัวละครชายรัก
ชายมีอัตลักษณ๑ที่เปิดเผยชัดเจนและมีความหลากหลายทางเพศสภาพภายนอก ตัวละครมีพื้นที่
ทางสังคมมากขึ้น โดยสามารถมีชีวิตครอบครัวและความรักที่ประสบความสําเร็จได๎
วาทกรรมที่ละครทั้ง 4 เรื่อง พยายามสื่อสารคือ ตัวละครชายรักชายก็เปรียบ
เสมือนปุถุชนทั่วไป แตํละคนก็เป็นปัจเจกบุคคลที่มีทางเลือกในการใช๎ชีวิตเฉพาะของตน ซึ่งตํางก็
ต๎องการความรัก ความจริงใจ แล ะความเข๎าใจจากบุคคลรอบข๎าง ทั้งที่เป็นคนในครอบครัว คนรัก
กลุํมเพื่อน และสังคมแวดล๎อมไมํแตกตํางจากชายหญิงทั่วไป
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การวิเคราะห๑หลักๆสามารถแบํงได๎ 3 ประเด็น ซึ่งจะชํวยทําให๎เข๎าใจภาพรวมของ
การศึกษาในครั้งนี้ได๎ชัดเจนยิ่งขึ้น นั่นคือ
1.ภูมิหลังและบริบทของละคร
ผลการศึกษาในสํวนนี้ใช๎อธิบายถึงข๎อมูลเบื้องต๎นของละครเวทีไทยรํวมสมัย
ภูมิหลังของผู๎
สร๎างสรรค๑งาน และบริบทของสังคมไทยในยุคสมัยที่ละครเกิดขึ้น ทั้งยังแสดงให๎เห็นถึงประเด็นของ
การแปลงสื่ออีกด๎วย ซึ่งละครเวทีไทยรํวมสมัยคัดสรร ที่ผู๎วิจัยได๎ทําการศึกษานั้น มีจํานวนถึง 3 ใน
4 เรื่อง ที่ถูกดัดแปลงมาจากเค๎าโครงเรื่องในบทประพันธ๑เดิม ซึ่งเคยสร๎างมากํอนแล๎วในบริบทของ
สังคมตะวันตก โดยมีเพียงเรื่องเดียวที่ทําการสร๎างสรรค๑บทขึ้นมาใหมํ นั่นคือ This is my life, I
love you (2542) ดังจะเห็นได๎จากตารางตํอไปนี้
ตารางที่ 19 สรุปการเชื่อมโยงและการแปลงสื่อของละครเวทีคัดสรรกรณีศึกษา
ลาดับ ละครเวทีร่วมสมัย
ที่
เรื่อง
1 ฉันผู๎ชายนะยะ
(ดัดแปลงจากบท
ประพันธ๑เดิม)
2 This is my life, I love
you
3 แกํนเซี้ยวเปรี้ยวซํา
พวกเรากล๎าหาญ
(ดัดแปลงจากบท
ประพันธ๑เดิม)
4 ที่รักของกัน
(ดัดแปลงจากเค๎า
โครงเรื่องเดิม)

ปีที่
บทประพันธ์เดิม/
นาเสนอ
ประเภทของสื่อ
พ.ศ.2528 The Boys in the Band
(ค.ศ.1985) (ภาพยนตร๑)
พ.ศ.2542 บทประพันธ๑สร๎างสรรค๑ใหมํ

ปีที่
นาเสนอ
พ.ศ.2510
(ค.ศ.1970)
-

พ.ศ.2545 Love! Valour!
(ค.ศ.2002) Compassion!
(ภาพยนตร๑)

พ.ศ.2537
(ค.ศ.1994)

พ.ศ.2551 My Best friend's wedding
(ค.ศ.2008) (ภาพยนตร๑)

พ.ศ.2540
(ค.ศ.1997)
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ตารางสรุปข๎อมูลการเปลี่ยนแปลงสื่อในข๎างต๎น ได๎แสดงให๎เห็นวําละครเวทีรํวม
สมัยของไทยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชายรักชายนั้น ได๎รับอิทธิพลมาจากบทละครและเค๎าโครงเรื่องจาก
ประเทศในสังคมตะวันตกทั้งสิ้น โดยเนื้อเรื่องในบทประพันธ๑ทั้งสาม ได๎แกํ 1) The Boys in the
Band 2) Love! Valour! Compassion! และ 3) My Best friend's wedding ได๎เกิดขึ้นในสังคม
อเมริกัน ซึ่งจํานวนสองในสามเรื่อง คือ 1) The Boys in the Band และ 2) Love! Valour!
Compassion! นั้น ได๎เคยนําเสนอทั้งในรูปแบบของละครเวทีและภาพยนตร๑มาแล๎ว โดยจะเห็นได๎
วําการเปลี่ยนแปลงของสื่อละครเวทีและสื่อภาพยนตร๑ จากบทประพันธ๑ดังกลําวได๎เกิดขึ้นในสังคม
ตะวันตกมากํอนที่นักสื่อสารการแสดงของไทยจะนํามาดัดแปลงเป็นสื่อละครเวทีรํวมสมัยให๎เข๎า
กับบริบทของสังคมไทย โดยหลังจากนั้นก็ได๎มีการแปลงสื่อกลับไปทําเป็นภาพยนตร๑อีกครั้งในชื่อ
เรื่องเดียวกัน เชํนเรื่อง ฉันผู๎ชายนะยะ นั่นเอง
นับเป็นเวลากวําสามทศวรรษ (ปี พ.ศ. 2528 – ปี พ.ศ.2551) ที่ละครเวทีไทยรํวม
สมัยได๎มีการสื่อสารประเด็นชายรักชายออกมาสูํสังคม แตํก็เป็นที่นํา สังเกตวํา ในระยะเวลา
ดังกลําว มีนักการละครเพียงไมํกี่คนเทํานั้น ที่สามารถยืนหยัดและนําเสนอประแด็นชายรักชาย
ผํานสื่อละครเวทีรํวมสมัย โดยได๎รับการยอมรับจากกลุํมผู๎ชมในวงกว๎าง และมีเอกลักษณ๑ในการ
ทํางานที่โดดเดํนเฉพาะตัว
ด๎วยเหตุนี้ ละครเวทีไทยรํวมสมัย กรณีศึกษาทัง้ 4 เรื่อง จึงเป็นละครคัดสรรที่
คํอนข๎างได๎รับความนิยมในยุคสมัยนั้นๆ โดยในชํวงเวลาใกล๎เคียงกันก็มีละครเกี่ยวกับชายรักชาย
ถูกนําเสนอออกมาเชํนกัน ซึ่งสํวนใหญํจะเป็นฝีมือของผู๎กํากับในกลุํมเดียวกันนี่เอง
ตารางที่ 20 แสดงความเชื่อมโยงระหวํางผู๎สร๎างสรรค๑งานและระยะเวลาที่นําเสนอผลงาน
ลาดับ
ที่
1.
2.
3.
4.

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
(ผู้กากับ)
ดร.เสรี วงษ๑มณฑา
คุณวรรณศักดิ์ สิริหล๎า
คุณดําเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์
คุณสายฟ้า ตันธนา

ชื่อผลงาน
(ละครเวทีไทยร่วมสมัย)
ฉันผู๎ชายนะยะ
This is my life, I love you.
แกํนเซีย้ วเปรี้ยวซํา พวกเรากล๎าหาญ
ที่รักของกัน

ปีที่นาเสนอ
พ.ศ.2528
พ.ศ.2542
พ.ศ.2545
พ.ศ.2551
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ถึงแม๎วํา ผู๎กํากับทั้ง 4 ทําน จะสร๎างสรรค๑และนําเสนอผลงานออกมาจาก
ความชอบและความถนัดสํวนตัวเป็นหลัก ถึงอยํางไรงานละครเวทีรํวมสมัยกรณีศึกษาทั้ง 4 เรื่องก็
สามารถสื่อสะท๎อนให๎เห็นถึงแนวคิด และแรงบันดาลใจ รวมทั้งสภาวะทางสังคมที่เกิดขึ้นในยุค
สมัยนั้นๆ ออกมา โดยใช๎องค๑ประกอบของละครเป็นเครื่องมือในการสื่อสารความคิดกับผู๎ชม ดังจะ
กลําวไว๎ในสํวนตํอจากนี้
2.วาทกรรมที่ถํายทอดผํานองค๑ประกอบของละคร
หากพิจารณาตามองค๑ประกอบของโครงสร๎างเชิงละครหรือความเป็นสื่อจินตคดี
เรื่องเลํานั้น เราจะสามารถศึกษาประเด็นสําคัญ เพื่อตอบคําถามในวัตถุประสงค๑การวิจัยข๎อแรก
เกี่ยวกับ “การสื่อสารวาทกรรมตัวละครชายรักชายในละครเวทีไทยรํวมสมัย” ทั้ง 4 เรื่อง โดย
แบํงเป็น 8 ประเด็นด๎วยกันคือ 1) ประเภทและวิธีการนําเสนอของละคร (Genre & Style) 2) แกํน
เรื่อง (Theme) 3) โครงเรื่อง (Plot) 4) ลักษณะตัวละคร (character) 5) ภาษาของตัวละครชายรัก
ชาย 6) เสื้อผ๎าและการแตํงกายของตัวละคร 7) ฉากและพื้นที่ และ 8) เพลงและดนตรีประกอบ
โดยองค๑ประกอบของละครทั้ง 8 ประการนี้ ถือได๎วําเป็นเครื่องมื อสําคัญที่ผู๎สร๎างสรรค๑งานได๎ใช๎
ถํายทอดวาทกรรมชายรักชายของละครเวทีไทยรํวมสมัย ซึ่งสามารถสรุปให๎เห็นความเชื่อมโยงได๎
จากตารางตํอไปนี้
ตารางที่ 21 สรุปกลวิธีการนําเสนอวาทกรรมชายรักชายผํานองค๑ประกอบของละคร
ประเด็น /เรื่อง ฉันผู้ชายนะยะ
(พ.ศ. 2528)
1) ประเภท
และวิธีการ
นาเสนอของ
ละคร (Genre
& Style)

Drama –
Comedy
ตัวละครสื่อสาร
กันเอง ตัดขาด
จากคนดู

This is my life,
I love you.
(พ.ศ. 2542)
Drama –
Comedy
ละครพูดกึ่งโชว๑
มีตัวละครบางตัว
ทําหน๎าทีเ่ ลําเรื่อง
และหันมาสื่อสาร
กับคนดู

แก่นเซี้ยวเปรี้ยว
ซ่าพวกเรากล้า
หาญ(พ.ศ. 2545)
Drama –
Comedy
มีตัวละครบางตัว
ทําหน๎าที่เลําเรื่อง
และหันมาสื่อสาร
กับคนดู

ที่รักของกัน
(พ.ศ. 2551)
Drama –
Comedy
ตัวละครสื่อสาร
กันเอง ตัดขาด
จากคนดู
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ความรัก
ความรัก มิตรภาพ ความรักของ
มิตรภาพ และ
และความขัดแย๎ง เพื่อนชายรัก
ความฝันของ
ของกลุํมชายรัก
ชายที่แอบรัก
กะเทยนางโชว๑ ที่ ชายทํามกลาง
เพื่อนแตํไมํกล๎า
ต๎องตํอสู๎กับ
กระแสสังคมเรื่อง เปิดเผย จนใน
ความอยูํรอดใน โรคเอดส๑กับเกย๑ ที่สุดก็สาย
สังคมยามราตรี
เกินไป
3) โครงเรื่อง
ละครเวทีไทยรํวมสมัยทั้ง 4 เรื่อง
(Plot)
เริ่มต๎นด๎วยสถานการณ๑ – การคลี่คลาย - บทสรุปโดยตัวละครได๎เรียนรู๎
4)ลักษณะตัว - เกย๑รุก
- เกย๑รับ ที่แตํง - เกย๑รุก
- เกย๑รุก
ละคร
- เกย๑รับ
กายอยํางผู๎หญิง - เกย๑รับ
- เกย๑รับ
(character)
- เกย๑รุก - รับ
แตํไมํผําตัดแปลง - เกย๑รุก – รับ
ชนชั้นกลาง ที่มี
(เน้นเพศวิถ)ี
- ไบเซ็กชํวล
เพศ มีอาชีพเป็น ชนชั้นกลางทํางาน อาชีพเป็น
สถานะภาพทาง นางโชว๑
เกี่ยวข๎องกับวงการ สถาปนิก นัก
สังคมหลาก
บันเทิง
ธุรกิจ และนัก
หลาย
แปล
5) ภาษาของ มีภาษาเฉพาะ มีภาษาเฉพาะ ใช๎ภาษาที่คนทั่วไป ใช๎ภาษาปกติ
ตัวละครชาย กลุํมใช๎คํอนข๎าง กลุํมใช๎บ๎าง แตํ เข๎าใจ
ทั่วไป
รักชาย
มาก
ไมํมากนัก
6) เสื้อผ้าและ สีสันฉูดฉาด
แตํงกายอยําง
แตํงกายด๎วย
แตํงตัวอยําง
การแต่งกาย ล๎นเกินด๎วย
ผู๎หญิง แตํไมํได๎ เสื้อผ๎าแบบผู๎ชาย ผู๎ชายปกติที่
ของตัวละคร เครื่องประดับ
เน๎นความสวย
ปกติ เน๎นโชว๑
คํอนข๎าง
เฉพาะตัว
หรือความเหมือน สัดสํวนสรีระ
พิถีพิถันเรื่อง
การแตํงกาย
7)ฉากและ
พื้นที่เฉพาะใน พื้นที่เฉพาะใน พื้นที่เฉพาะใน
พื้นที่เฉพาะใน
พื้นที่
ห๎องชุดสํวนตัว บาร๑ซึ่งเป็นที่
บ๎านพักตําง
ร๎านอาหารซึ่ง
ทํางานของตัว
อากาศสํวนตัว
ไมํได๎เปิดบริการ
ละคร
2) แก่นเรื่อง
(Theme)

ภาวะกดดันของ
กลุํมเพื่อนชายรัก
ชาย ที่ต๎องปกปิด
ตนเองจากสังคม
โดยพวกเขา
ต๎องการความรัก
และการยอมรับ
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8) เพลงและ
ดนตรี
ประกอบ

Gay anthem
แตํงขึ้นใหมํ เป็น
ภาษาไทย (ไมํได๎
รับความนิยมใน
วงกว๎าง)

Gay anthem
ที่มีชื่อเสียงอยูํ
แล๎วทั้งไทยและ
ตํางประเทศ
(ได๎รับความ
นิยม)

Gay anthem
แตํงขึ้นใหมํ
เป็นภาษาไทย
(ไมํได๎รับความ
นิยมในวงกว๎าง)

Gay anthem
ที่ตีความใหมํ
จากเพลง
ประกอบ
ภาพยนตร๑
ตํางประเทศ

3.วาทกรรมของตัวละครชายรักชายภายใต๎บริบทของสังคมไทย
เพื่อตอบคําถามจากวัตุประสงค๑การวิจัยข๎อที่ 2 เกี่ยวกับการวิเคราะห๑วาทกรรม
ตัวละครชายรักชายที่ปรากฏผํานละครเวทีไทยรํวมสมัยภายใต๎บริบทแหํงการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทย สามารถแบํงประเด็นในการวิเคราะห๑เป็น 5 ประเด็นหลัก ได๎แกํ 1) เพศสภาพ (Gender)
2) เพศวิถี (Sexuality) 3) พื้นที่ทางสังคม 4) ความรักและการใช๎ชีวิตคูํ และ 5) ความสัมพันธ๑กับ
บุคคลอื่นในสังคม โดยละครกรณีศึกษาทั้ง 4 เรื่อง นั้นมีความเหมือน และแตกตํ าง โดยเห็นได๎จาก
ตารางสรุปภาพรวมตํอไปนี้
ตารางที่ 22 สรุปการวิเคราะห๑วาทกรรมของตัวละครชายรักชายภายใต๎บริบทของสังคมไทย
ประเด็น/เรื่อง ฉันผู้ชายนะยะ This is my life,
(พ.ศ.2528)
I love you”
(พ.ศ.2542)
เพศสภาพ
ผู๎ชาย
ผู๎ชาย (แตํงกาย
(Gender)
(ไมํแปลงเพศ) แบบผู๎หญิง
ไมํแปลงเพศ)
- เกย๑รุก
- เกย๑รับ
เพศวิถี
- เกย๑รุก – รับ
(Sexuality)
- เกย๑รับ
- ไบเซ็กชํวล

แก่นเซี้ยวเปรี้ยว
ซ่า พวกเรากล้า
หาญ(พ.ศ.2545)
ผู๎ชาย
(ไมํแปลงเพศ)

ที่รักของกัน
(พ.ศ.2551)

- เกย๑รุก
- เกย๑รุก – รับ
- เกย๑รับ

- เกย๑รกุ
- เกย๑รับ

ผู๎ชาย
(ไมํแปลงเพศ)
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ตัวละครที่มี
พื้นฐานทาง
ครอบครัวที่ดี
หน๎าที่การงานที่
ดีจะมีความกด
ดันและพยายาม
ปกปิดตัวตนที่
แท๎จริงมากกวํา
ตัวละครที่มี
ฐานะทางสังคม
ด๎อยกวํา
ความรักและ ความสัมพันธ๑เก
การใช้ชีวิตคู่ ฉาบฉวยเป็น
สํวนใหญํ มีน๎อย
คูํนักที่จะอยูํกิน
ด๎วยกันอยําง
เปิดเผย แตํถึง
อยํางไรก็ยังมี
ปัญหาความไมํ
ซื่อสัตย๑เกิดขึ้น
และเกย๑ยังมอง
วํารักแบบชาย
หญิงถูกต๎องกวํา
ความสัมพันธ์ พํอ แมํ และ
กับบุคคลอื่น ญาติ ไมํยอมรับ
ในสังคม
ลูกที่เป็นเกย๑
ผลักไส รังเกียจ
ทําให๎กดดัน
และพยายามจะ
กลับใจมาเป็น
ชายแท๎ แตํก็ทํา
พื้นที่ทาง
สังคม

ตัวละครที่อํอน
แออยํางตูํจะถูก
บีบคั้นจากสัง
คมนางโชว๑รอบ
ข๎าง ในขณะที่
ตัวละครที่เข๎ม
แข็งและมีจุดยืน
ในชีวิตอยําง
หมิวจะได๎รับ
การยอม รับจาก
สังคมในที่สุด
ตัวละครหมิว
สมหวังในความ
รักกับสามี
ชาวตํางชาติ
ในขณะที่ตัว
ละครตูํ ไมํมี
ความรักที่จริงจัง
กับใคร ถึง
อยํางไรก็ไมํคิด
จะเทียบตนกับ
ชายจริงหญิงแท๎

สังคมยอมรับชาย
รักชายในด๎าน
ความสามารถทาง
อาชีพการงาน แตํ
ก็มองวํา
พฤติกรรมรักรํวม
เพศเป็นตัวการ
ของปัญหาโรค
เอดส๑ ซึ่งเป็นภัย
ของสังคม

ตัวละครชายรัก
ชายใช๎ชีวิตใน
สังคมอยํางปกติ
ไมํมีความกดดัน
ใดๆ ปมปัญหา
ในชีวิตเกิดใน
ลักษณะเชํน
เดียวกับชาย
หญิงทั่วไป

มีการเปิดเผย
ความสัมพันธ๑แบบ
คูํรักอยํางชัดเจน
โดยมิได๎ปกปิด แตํ
ก็เกิดปัญหาความ
ไมํซื่อสัตย๑ ไมํรัก
เดียวใจเดียว คูํรัก
บางคูํจึงมีการ
สลับสับเปลี่ยนไป
มา และเกิดการไมํ
ไว๎เนื้อเชื่อใจกันใน
ที่สุด
สังคมมอง
สังคมยอมรับเกย๑
กะเทยนางโชว๑ แคํเรื่องงาน แตํ
เป็นเครื่องสนอง เรื่องสํวนตัว วิถี
ความบันเทิง
ชีวิต เกย๑ไมํได๎รับ
ยามค่ําคืน
การยอมรับ ทั้งยัง
ในขณะที่ใน
ถูกกลําวหาและ
กลุํมนางโชว๑ก็ กดดันวําเกย๑เป็น
ตํางเกํงแยํง
ตัวการสําคัญของ

คบกันอยําง
เปิดเผยเหมือน
ชายหญิงทั่วไป
อาจมีหึงหวงกัน
บ๎าง แตํก็ไมํได๎
นอกใจกันแตํ
อยํางใด

ตัวละครชายรัก
ชายดําเนินชีวิต
สัมพันธ๑กับ
บุคคลรอบข๎าง
อยํางปกติ
ปราศจากความ
กดดันใดๆ
ที่แตกตํางจาก
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ไมํได๎ ในขณะที่
เกย๑บางคนก็
พยายามปกปิด
เพาะกลัวคนใน
สังคมอื่นๆจะ
รังเกียจและไมํ
ยอมรับ กลุํม
เพื่อนที่ดีจึงมี
ความสําคัญตํอ
การดํารงอยูํของ
เกย๑ในยุคนี้มาก

แขํงขันกัน
แตํหมิวเป็นตัว
ละครที่โชคดีที่
สามารถทํา
ตัวเองให๎สังคม
ยอมรับด๎วย
ความสามารถ
และมีเพื่อนที่ดี
อยํางตูํ และสามี
ที่ดีอยํางเฟด
เดอริค

ปัญหาโรคเอดส๑ ชายจริงหญิงแท๎
เกย๑บางสํวนจึง
รู๎สึกวําตนเองถูก
กระทํา จึงทําให๎
เกลียดชังสังคม
ชายจริงหญิงแท๎
ในขณะที่อีกใจก็
ต๎องการการ
ยอมรับ กลุํมเพื่อน
ที่ดีจึงเป็นกําลังใจ
ที่สําคัญมาก

การอภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาในข๎างต๎น ชี้ให๎เห็นวําสื่อละครเวทีไทยรํวมสมัยคํอนข๎างจะมีอิสระใน
การนําเสนอ และกลําวถึงประเด็นชายรักชายได๎อยํางชัดเจน เห็นได๎จากบทสนทนาและการ
แสดงออกทางกิริยา ทําทาง และการแตํงกายของตัวละคร บางตัวที่คํอนข๎างจัดจ๎าน รุนแรง ทั้งนี้ก็
เนื่องมาจากสื่อละครเวที ยังมิได๎ถูกระบบตรวจสอบเข๎ามาควบคุมอยํางในสื่อภาพยนตร๑และสื่อ
โทรทัศน๑นั่นเอง โดยหากพิจารณาในแงํขององค๑ประกอบทางการละครนั้น ผู๎วิจัยได๎ทําการอภิปราย
แยกเป็นประเด็น ดังนี้
1. ประเภทและวิธีการนําเสนอของละคร (Genre & Style)
ผู๎สร๎างสรรค๑งานได๎เลือกใช๎แนวการนําเสนอ ออกมาในรูปแบบของละครชีวิต ที่ใสํ
ความตลกลงไปในบทสนทนาและลักษณะของตัวละครบางตัว(Drama – Comedy) ผํานการสร๎าง
สถานการณ๑เฉพาะหน๎าเป็นตัวขมวดปมเรื่องให๎มีความนําสนใจ ทั้งยังสร๎างสีสันของเรื่องโดยการ
แสดงออกอันล๎นเกิน คําพูดที่จัดจ๎านของตัวละคร ซึ่งทําให๎เกิดความไมํปกติ และแตกตํางจากตัว
ละครชายหญิงทั่วไป
เหลํานี้สะท๎อนให๎เห็นวํา วาทกรรมหลักยังมิอาจยอมรับอัตลักษณ๑ของชายรักชาย
เป็นวําเทียบเทําชายหญิง เป็นเรื่อง ธรรมดา ในทางกลับกันก็มองเป็นเรื่องที่ด๎อยกวํา แล ะดูไมํ
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จริงจัง ทําให๎การแสดงออกของตัวละครจึงเป็นเรื่องตลก ขบขัน ทั้งๆที่ในความเป็นจริงแล๎วสิ่งที่ตัว
ละครตํางๆได๎ประสบพบเจอล๎วนแตํมีความหนักหนาสาหัส ไมํตํางกับชีวิตของชายจริงหญิงแท๎
อื่นๆในสังคม หรืออาจเลวร๎ายกวําด๎วยซ้ําในหลายๆแงํมุม โดยเมื่อการดําเนินเรื่องผํ านไป ผู๎ชมจะ
เห็นได๎วําตัวละครชายรักชายเหลํานั้น มีความกดดัน มีปมทับซ๎อนในจิตใจมากมาย แตํวิธีการ
นําเสนอผํานสถานการณ๑ ที่พลิกผัน บทสนทนาที่ดุเดือด และลักษณะการแสดงออกกระตุ๎งกระติ้ง
การแตํงกายที่ล๎นเกิน อันเป็นอัตลักษณ๑เฉพาะตัวของชายรักชาย ทําให๎ละครดูสนุก และรู๎ สึกวํา
ละครมีชีวิตชีวาไมํตึงเครียด ซึ่งแนํนอนวํากลวิธีในการเลําเรื่องและวิธีการนําเสนอที่แตกตําง ยํอม
สร๎างสีสันและชวนให๎ผู๎ชมอยากติดตามเรื่องตํอไป ซึ่งวิธีการดังกลําวมิใชํกลวิธีเฉพาะของการ
นําเสนอละคร 4 เรื่องนี้เทํานั้น หากก็เป็นที่ทราบกันวํา หลักการดังกลํา วสามารถประยุกต๑ใช๎กับ
สื่อสารการแสดงอื่นๆได๎เชํนกัน
2. แกํนเรื่อง (Theme)
ละครเวทีทั้ง 4 เรื่อง ได๎ชี้ให๎เห็นชีวิตของตัวละครชายรักชายในฐานะของ มนุษย๑
ปุถุชน ที่มีเลือดเนื้อ มีวิญญาณ มีหัวใจ ความสุข ความทุกข๑ และโหยหาความรักเฉกเชํนมนุษย๑
ชายหญิงอื่นๆ แกํนเรือ่ งของละครเวทีรํวมสมัยทั้ง 4 เรื่อง จึงเปรียบเสมือนเสียงตะโกนที่ซ้ําไปซ้ํามา
ของตัวละครชายรักชายที่พยายามบอกกับผู๎ชมวํา พวกเขาก็มีคุณคํา มีศักดิ์ศรี มีชีวิตจิตใจไมํตําง
อะไรกับคนอื่นๆทั่วไปในสังคมเชํนกัน
3. โครงเรื่อง (Plot)
โครงเรื่อง (Plot) ของละครเวทีไทยรํวมสมัยกรณีศึกษา ทั้ง 4 เรื่อง สามารถ
อธิบายผําน “ปมปัญหา” ซึ่งมาจาก 5 สํวน ได๎แกํ 1) ตัวละครเอง 2) ครอบครัว และเครือญาติของ
ตัวละคร3) คนรักของตัวละคร 4) กลุํมเพื่อนของตัวละคร และ 5) สังคมแวดล๎อมตัวละคร โดยมี ”
สถานการณ๑” เป็นตัวผลักดันให๎เรื่องดําเนินไปสูํ “ผล” อันเป็นบทสรุปของเรื่องในแตํละประเด็น
นั่นเอง โดยกลวิธีการวางโรงเรื่องดังกลําวก็เป็นไปตามหลักการวางดครงเรื่องของละครทั่วไป
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4. ลักษณะตัวละคร (character)
ละครกรณีศึกษาทั้ง 4 เรื่องนั้น มี จุดรํวม จุดตําง โดยถํายทอดผํานการตีความใน
การสร๎างตัวละครของผู๎สร๎างสรรค๑งาน โดยลักษณะความเป็นชายชายรักชายของตัวละคร ถูก
ถํายทอดผํานความเลื่อนไหลทางเพศวิถี การเปิดเผย การปกปิด รวมถึงการแสดงออกตํางๆของตัว
ละคร โดยมีปัจจัยเรื่องอายุ อาชีพ ฐานะทางสังคม บุคลิกและลักษณะนิสัยของตัวละครเอง รวมถึง
พื้นฐานของครอบครัวและบริบททางสังคมเป็นตัวกําหนดทั้งสิ้น

5. ภาษาของตัวละครชายรักชาย
ละครเวทีไทยรํวมสมัยทั้ง 4 เรื่อง ได๎ถํายทอดวาทกรรมผํานทางการใช๎ภาษาของ
ตัวละครชายรักชาย ซึ่งภาษาดังกลําวมีวิวัฒนาการไปตามยุคสมัย โดยการใช๎ภาษาในชํวงแรกนั้น
ได๎มีการสร๎าง บัญญัติ คําศัพท๑อันมีความหมายเฉพาะ โดยใช๎ วิธีการใสํรหัสความหมายใหมํจาก
คําศัพท๑เดิมที่มีใช๎อยูํในสังคมคํอนข๎างมาก แตํในยุคสมัยหลังๆ ภาษาของกลุํมชายรักชาย แทบจะ
ไมํมีความแตกตํางจากคนทั่วไปแตํอยํางใด ทั้งนี้การแสงออกทางอัตลักษณ๑ทางภาษาของกลุํม
ชายรักชายนั้นมีปัจจัยเรื่องของ เพศสภาพ เพศวิถี ฐานะทางสังคม และพื้นที่เป็นตัวกําหนดด๎วย
เชํนกัน
6. เสื้อผ๎าและการแตํงกายของตัวละคร
เสื้อผ๎า และการแตํงกายของตัวละครชายรักชาย จากละครกรณีศึกษาทั้ง 4 เรื่อง
นั้น ได๎รับอิทธิพลจากแฟชั่นตามยุคสมัยนั้นๆ รวมถึงแนวการนําเสนอของละครมาเป็นปัจจัย
สําคัญ โดยจะเห็นได๎วํา “ฉันผู๎ชายนะยะ” นั้น ตัวละครมีการแตํงกายตามสมัยนิยมเหมือนบุคคล
ทั่วไป โดยการแตํงกายที่ล๎นเกินและสีสันฉูดฉาดนั้น มักเกิดขึ้นกับตัวละครที่แสดงออกวําคนเอง
เป็นเกย๑รับที่มีกริยาตุ๎งติ้ง สํวนเกย๑รุกนั้นก็มีการแตํงกายและการแสดงออกอยํางผู๎ชายธรรมดา
ทั่วไป
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วาทกรรมที่ถํายทอดผํานทางเสื้อผ๎าและการแตํงกายของตัวละครกรณีศึกษาทั้ง 4
เรื่อง จึงสามารถสรุปเป็นข๎อหลักๆได๎ ดังนี้
1) ตัวละครชายรักชายให๎ความสําคัญกับการแตํงกายและการโชว๑สัดสํวนสรีระ
2) ตัวละครชายรักชายใช๎การแตํงกายสื่อสารอัตลักษณ๑ทางเพศวิถีของตนเอง
3) ตัวละครชายรักชายใช๎การแตํงกายสื่อสารรสนิยม อาชีพ และระดับของชนชั้น
ทางสังคมของตน
4) ตัวละครชายรักชายมีวิวัฒนาการด๎านการแตํงกายตามสมัยนิยม ทั้งยังมีการ
สร๎างสรรค๑ เสริม เติมแตํงการแตํงกายของตนให๎เป็นอัตลักษณ๑เฉพาะ
7. ฉากและพื้นที่
การนําเสนอฉากและพื้นที่ของละครกรณีศึกษาทั้ง 4 เรื่องนั้น เป็นฉากที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่เฉพาะแทบทั้งสิ้น อาทิ ห๎องชุดสํวนตัว (ฉันผู๎ชายนะยะ), บาร๑บี้ (This is my life, I love you),
บ๎านพักตํางอากาศ (แกํนเซี้ยวเปรี้ยวซํา พวกเรากล๎าหาญ) และ ฉากร๎านอาหาร (ที่รักของกัน) ซึ่ง
ฉากไมํได๎เน๎นนําเสนอความเกี่ยวเนื่องกับสังคมภายนอกเทําที่ควร ถึงแมํวําฉากของ แกํนเซี้ยว
เปรี้ยวซํา พวกเรากล๎าหาญ จะมีฉากที่ตัวละครกําลังขับรถอยูํบนท๎องถนน ที่ต๎องเจอผู๎คนภายนอก
แตํบทสนทนาหรือการกระทําตํางๆ ก็เกิดขึ้นภายในรถเทํานั้น ซึ่งก็ยังถือวําเป็นพื้นที่เฉพาะอยูํดี
วาทกรรมในสํวนนี้ได๎บํงชี้ให๎เห็นวํา อยํางไรก็ตาม การดําเนินชีวิตของกลุํมชายรัก
ชาย ก็ยังคงดําเนินอยูํอยํางอิสระในพื้นที่เฉพาะเป็นหลัก เพราะละครทั้งสี่เรื่อง ก็มิได๎มีเรื่องใดที่
นําเสนอมุมมองผํานฉากที่แสดงให๎เห็นวําตัวละครได๎แสดงออกถึงความเกี่ยวเนื่องกับสังคมทั่วไป
เทําที่ควร อาจมีก็แตํฉากที่มีการกลําวถึงวํา กะเทยนางโชว๑ถูกตํารวจจับมาสอบสวนในข๎อหา
ค๎าประเวณี และทะเลาะวิวาท รวมถึงการให๎สัมภาษณ๑นักขําวของ หมิว โลลิต๎า (This is my life, I
love you) ซึ่งก็ถํายทอดผํานการพูดเลําเรื่องของตัวละครหลักเทํานั้น
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8. เพลงและดนตรีประกอบ
เพลงและดนตรีประกอบของละครเวทีทั้ง 4 เรื่องนั้น ได๎รับอิทธิพลจากบทเพลงที่
ได๎รับความนิยมในกลุํมชายรักชาย (Gay Anthem) จากโลกตะวันตกมากพอสมควร โดยเนื้อหา
ของเพลงจากละครทั้ง 4 เรื่อง ก็มีความสอดคล๎องกับความเป็น Gay Anthem เนื่องจากมีเนื้อหา
เกี่ยวข๎องกับเรือ่ งความรัก ความหวัง การตํอสู๎กับตัวตน และจิตวิญญาณในการดําเนินชีวิตของ
ชาวเกย๑ในฐานะมนุษย๑ ซึ่งล๎วนก๎าวผํานภาวะกดดัน ผิดหวัง ทั้งจากตนเองและสังคมมาแล๎วแทบ
ทั้งสิ้น ด๎วยเหตุนี้บทเพลงจึงมีสํวนสําคัญอยํางมาก ในการสื่อสารความรู๎สึกของตัวละครสูํผู๎ชม ไมํ
วําจะในแงํของการสื่อสารอัตลักษณ๑ตัวตนของชายรักชาย หรือแงํมุมความรู๎สึกในฐานะมนุษย๑
ปุถุชนคนหนึ่งก็ตามที
นอกจากนี้ หากมองในแงํของวาทกรรมของละครเวทีไทยรํวมสมัยภายใต๎บริบท
ของสังคมไทยนั้น จะเห็นได๎วําสามารถแบํงประเด็นในการวิเคราะห๑เป็น 5 ประเด็นหลัก ได๎แกํ
1. เพศสภาพ (Gender)
เนื่องจากตัวละครทุกตัวมีเพศสภาพเป็นผู๎ชาย ยังไมํมีตัวละครใดผําตัดแปลงเพศ
วาทกรรมเรื่องเพศสภาพจากละครกรณีศึกษาทั้ง 4 เรื่อง จึงชี้ให๎เห็น สังคมไทยเริ่มเรียนรู๎ความ
แตกตํางทางอัตลักษณ๑ของชายรักชายสองกลุํม คือ เกย๑ กับ กะเทย มากขึ้น และสังคมยังได๎เรียนรู๎
เพิ่มเติมวํา ชายรักชายบางคนอาจมีบุคลิกไมํได๎แตกตํางไปจากผู๎ชายธรรมดาทั่วไป อาทิ ตัวละคร
นาย จาก “ที่รักของกัน” และตัวละครลักษ๑ จาก “ฉันผู๎ชายนะยะ” เป็นต๎น
2) เพศวิถี (Sexuality)
หากทําการวิเคราะห๑การประกอบสร๎างอัตลักษณ๑จากประเด็นเพศวิถี จะเห็นได๎วํา
เพศวิถีกับการค๎นพบตัวเองของตัวละครชายรักชายในแตํละเรื่องมีความเลื่อนไหลซับซ๎อนแตกตําง
กัน แตํเพศวิถีของตัวละครนั้นสามารถคาดเดาได๎จากการแสดงออกป็นเบื้องต๎น ยังไมํมีละครเวที
เรื่องใด ที่สร๎างตัวละครให๎เพศสภาพกับเพศวิถีสวนทางกัน อยํางในสังคมแหํงความเป็นจริงทุก
วันนี้ ที่กะเทย (ยังไมํแปลงเพศ) บางคนมีภรรยาเป็นผู๎หญิง หรือบางคนมีรสนิยมทางเพศเป็นเกย๑
รุกเมื่อมีความสัมพันธ๑กับบุคคลเพศสภาพชาย เป็นต๎น โดยละครแตํละเรื่องได๎สื่อสารวาทกรรม
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เรื่องเพศวิถีออกมาคํอนข๎างใกล๎เคียงกัน โดยสามรถสรุปได๎เป็นกลุํมใหญํๆ คือ ไบเซ็กชํวล, เกย๑รุก,
เกย๑โบ๏ท (เกย๑รุก-รับ) และเกย๑รับ

3. พื้นที่ทางสังคม
วาทกรรมที่ถํายทอดผํานพื้นที่ทางสังคม สํงผลตํอบุคคลิก การแสดงออก ทัศนคติ
ของตัวละครที่มีตํอสังคม อันเป็นผลมาจากอิทธิพลของสังคมที่มีตํอตัวละครนั่นเอง ซึ่งพื้นที่ทาง
สังคมนี้ ได๎ถูกประกอบสร๎างมาจา ก พื้นฐานการเลี้ยงดูของครอบครัว การศึกษา อาชีพ ของตัว
ละครทั้งสิ้น
4. ความรักและการใช๎ชีวิตคูํ
ตัวละครในยุคแรกๆ มักจะผิดหวัง ในความรักน๎อยคูํนักที่จะสมหวังกับชีวิตคูํแบบ
ชายรักชาย โดยปัจจัยสําคัญคือการยอมรับจากครอบครัวและสังคมแวดล๎อม ในขณะที่ละครยุค
หลังมีการเปิดเผยมากยิ่งขึ้น แตํปัญหาของคูํรักชายรักชายก็คือความไมํซื่อสัตย๑ ชอบเปลี่ยนคูํ
อยํางไรก๎ดีตัวละครในยุคหลังก็สามารถประสบความสําเร็จในชีวิตรักได๎ไมํแตกตํางจากหญิงชาย
ทั่วไป
5. ความสัมพันธ๑กับบุคคลอื่นในสังคม
วาทกรรมที่ละครทั้ง 4 เรื่อง พยายามสื่อสารคือ ตัวละครชายรักชายก็เปรียบ
เสมือนปุถุชนทั่วไป แตํละคนก็เป็นปัจเจกบุคคล ที่มีทางเลือกในการใช๎ชีวิตเฉพาะของตน ซึ่งตํางก็
ต๎องการความรัก ความจริงใจ และความเข๎าใจจากบุคคลรอบข๎าง ทั้งที่เป็นคนในครอบครัว คนรัก
กลุํมเพื่อน และสังคมแวดล๎อมไมํแตกตํางจากชายหญิงทั่วไป

ข้อจากัดที่พบในงานวิจัย
1.ผู๎วิจัยไมํเคยชมการแสดงสดละครกรณีศึกษาทั้ง 4 เรื่อง ด๎วยตนเอง จึงไมํ
สามารถเห็นภาพที่ชัดเจนได๎เทําที่ควร
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2.ละครเวทีไทยรํวมสมัยกรณีศึกษาทั้ง 4 เรื่อง ไมํมีการเก็บหลักฐานบันทึกการ
แสดงสดเอาไว๎ จึงทําให๎ การวิเคราะห๑ข๎อมูลจากการแสดงแบบเต็มรูปแบบจึง
เป็นไปได๎ยาก
3.ผู๎วิจัยไมํพบข๎อมูลการอ๎างอิงอื่นที่ศึกษาประเด็นวาทกรรมชายรักชายที่ปรากฎ
ผํานสื่อละครเวทีไทยรํวมสมัยโดยตรงอยํางเป็นรูปธรรมในวงวิชาการของไทย

ข้อเสนอแนะ
1.ผู๎สร๎างสรรค๑ผลงาน ควรมีการเก็บหลักฐาน อาทิ ภาพนิ่ง และเทปบันทึกภาพ
เคลื่อนไหวการแสดงจริงเอาไว๎ เพื่อประโยชน๑ในการศึกษางานย๎อนหลัง และดูซ้ํา
เพื่อปรับปรุงผลงานในการนําเสนอครั้งตํอไป
2.ยังมีละครเวทีไทยรํวมสมัยที่สื่อสารวาทกรรมชายรักชายอีกหลายเรื่องที่เกิดขึ้น
ในชํวงเวลาใกล๎เคียงกับละครกรณีศึกษาทั้ง 4 เรื่อง ซึ่งมีความนําสนใจ และ
สมควรที่จะทําการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อความชัดเจนในประเด็นการสื่อสารทางการ
ละคร และมิติทางสังคมมากยิ่งขึ้น
3.ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหวําง สื่อสารการแสดงประเภทละครเวที กับ
สื่อสารการแสดงอื่น อาทิ สื่อภาพยนตร๑ สื่อละครโทรทัศน๑ และสื่อจินตคดีประเภท
อื่นๆ ซึ่งกลําวถึงวาทกรรมชายรักชายในยุคสมัยเดียวกัน วํามีการนําเสนอมุมมอง
ทัศนคติ ปัญหา หรือมิติทางสังคมที่สอดคล๎อง หรือขัดแย๎งกันอยํางไร และได๎รับ
ผลตอบรับจากผู๎ชมลักษณะใดบ๎าง โดยหากจะมีการพัฒนาการสื่อสาร เ
พือ่
ผลประโยชน๑ในแงํของการทําความเข๎าใจรํวมกันในสังคม หรือ ธุรกิจสื่อ นั้นจะ
สามารถใช๎กลวิธีการสื่อสารอยํางไรตํอไป
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ภาคผนวก ก
แนวคาถามสัมภาษณ์เชิงลึกผู้กากับละครเวทีไทยร่วมสมัย
1. มองความเป็น “เกย๑” ที่ถํายทอดผํานทางละครเวทีเรื่องนี้ เป็นอยํางไร
2. ผลกระทบของสังคมไทยที่มีตํอความเป็น “เกย๑” ในขณะที่ทําละครเรื่องนี้เป็นอยํางไร
3. พฤติกรรมการแสดงออกของ “เกย๑” โดยภาพรวมตํอสังคมในสมัยนั้นเป็นอยํางไร
4. มุมมองด๎านความรัก และทัศนคติเกี่ยวกับการใช๎ชีวิตคูํของ “เกย๑” ในสมัยนั้น เป็นอยํางไร
5. รูปแบบและวิธีการนําเสนอหลักๆ(เทคนิคทางศิลปะการละคร) และทําไมถึงเลือกใช๎วิธี
ดังกลําว
6. เหตุผลหลักในการเลือกสร๎างตัวละคร และการผูกเรื่องลักษณะดังกลําวคืออะไร
7. แฟชั่นเสื้อผ๎า และการแตํงกาย ของกลุํมชายรักชายในยุคนั้นเป็นอยํางไร และที่เลือก
ถํายทอดผํานละครเป็นอยํางไร
8. ประเด็นหลักที่ผู๎กํากับต๎องการสื่อสารผํานละครเรื่องนี้คืออะไร
9. กลุํมผู๎ชมละครในขณะนั้นสํวนใหญํเป็นใครบ๎าง
10. ผลตอบรับของผู๎ชมในสมัยนั้นเป็นอยํางไร
11. ละครเวทีเรื่องนี้ สํงผลกระทบตํอมุมมอง ความคิด และทัศนคติ ระหวํางคนในสังคมทั่วไป
กับกลุํมชายรักชายในสมัยนั้นอยํางไรบ๎าง
12. เพลงและดนตรีประกอบเป็นอยํางไร ทําไมถึงเลือกใช๎เพลงและดนตรีลักษณะะดังกลําว
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แบบสอบถามการใช้ภาษาในการสื่อสารของกลุ่มชายรักชาย
คาชี้แจง : แบบสอบถามฉบับนี้ ถูกออกแบบขึ้นเพื่อใช๎เป็นข๎อมูลประกอบการวิจัยเกี่ยวกับ“วาทกรรม
ตัวละครชายรักชายในละครเวทีไทยร่วมสมัย” จึงขอความกรุณาผู๎ให๎ข๎อมูลทุกทํานกรอกข๎อมูลใน
ชํองวํางให๎ครบถ๎วน เนื่องจากภาษามีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย บริบทของสังคม และกลุํมของผู๎ใช๎
ด๎วยเหตุนี้อาจมีความเข๎าใจที่เหมือนหรือตํางกันเกิดขึ้น สําหรับในสํวนของข๎อมูลเพิ่มเติมกรุณาเติมคําที่
นอกเหนือจากในแบบ สอบถาม ที่ทํานได๎ใช๎จริงกับกลุํมเพื่อนในชีวิตประจําวัน พร๎อมทั้งระบุความหมาย
ลงในชํองวําง
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป กรุณาเติมเครื่องหมาย  ลงในชํองวําง
เพศสภาพ (เพศสรีระที่ปรากฏในปัจจุบัน)
 ชาย  หญิง  ผู๎หญิงข๎ามเพศ  ผู๎ชายข๎ามเพศ  อื่นๆ โปรดระบุ…………………..
เพศวิถี (รสนิยมและบทบาททางเพศ)
 ชาย  หญิง  เกย๑ เลสเบี้ยน  ไบเซ็กชํวล  อื่นๆ โปรดระบุ……………………
การแต่งกายและการแสดงออกโดยทั่วไป
โปรด
ระบุ………………………………………………………………………………………………………
อายุ
โปรดระบุ…………...ปี
อาชีพ
โปรดระบุ(ได๎มากกวํา 1
อาชีพ)……………………………………………………………...........................
ตอนที่ 2 ความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการใช้ภาษา กรุณา ใสํเครื่องหมาย  ในชํอง เคยใช๎ /ไมํเคย
ใช๎
แล๎วเติมความหมายของคําลงในชํองวําง
ลาดับ
คา
เคย ไม่เคยใช้
ความหมาย
ใช้
1.
เก๎ง
2.
กวาง
3.
ชะนี
4.
กระรอก
5.

แอ๏ว
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

นก
ภุชงค๑
น๎องเตย
เถิดเทิง
เอ.บี.ซี.
ตุ๏ด

แต๐วแหวว
แอบจิต
สลัวจิต
สวํางจิต
สะเทิ้นน้ํา
สะเทิ้นบก
ไมโครโฟน
ร๎องเพลง
บ๏วบ
ซิก
ฉิ่งฉาบ
ต๏อง
โบ๏ะ ฉ่ํา
โมก พอง
ซองจู
เงือก
เม๎าท๑
ป่วง
เหิน
วีน
จิก
ลวกก๏วยเตี๋ยว
เหํย
หอยสังข๑
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.

หอยแครง
นังกอ
ผัดไทย
ปลาพยูน
เสือไบ
ใบไม๎
กระแสสลับ
ข๎างหน๎าหอย
สังข๑ข๎างหลัง
หอยแครง
…ศรี
เซิ้ง
อวย
เริด
หวานแหวว
เวิร๑ค

ตอนที่ 3 ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเติมคําและความหมายของคําที่ใช๎จริงในชีวิตประจําวันของทําน
ลงในชํองวําง
ลาดับ
1.
2.
3.
4.

คา

ความหมาย

ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลทุกท่านที่กรุณาสละเวลาอันมีค่า
ทาแบบสอบถามนี้จนเสร็จสมบูรณ์
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ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์
นางสาวรชยา บุญภิบาล เกิดเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ .ศ.2526 ที่อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จ .นครศรีธรรมราช สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีศิลป ศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร๑) สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึก ษาศาสตร๑ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑ วิทยาเขต
ปัตตานี ในปีการศึกษา 2548 หลังจากจบการศึกษา ได๎เข๎าทํางานในตําแหนํงนักกิจการนักศึกษา
สังกัดกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑ วิทยาเขตปัตตานี และได๎เข๎าศึกษาตํอ ใน
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสื่อสารการแสดง (รุํนที่ 1) ภาคการศึกษาที่ 2/2549 คณะ
นิเทศศาสตร๑ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย ในเวลาตํอมา

