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การประกอบสรางคุณลักษณะเฉพาะของตัวละครชายรักชายในซีรีสวาย 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาคุณลักษณะของตัวละครชายรักชายในซีรีสวาย 

2) ศึกษาการประกอบสรางตัวละครชายรักชายในซี รีสวาย 3) เพ่ือศึกษารูปแบบการนำเสนอ
พัฒนาการตัวละครชายรักชายในซีรีสวาย ผูวิจัยไดทำการวิเคราะหตัวบทผานตัวละครชายรัก

ชายจำนวน 20 ตัวละคร จากซีรีสวาย 10 เรื่องท่ีออกอากาศระหวางป 2558 – 2562  

 ผลการศึกษา พบวา ตัวละครชายรักชายในซีรีสวายมีลักษณะแตกตางจากกลุมชายรักชายใน
ละครหลังขาวและภาพยนตรในยุคกอน ลักษณะเฉพาะของตัวละครในซีรีสวายถูกประกอบสรางข้ึนมา
ใหมน้ีถูกจำกัดอยูในชวงวัยเรียนต้ังแตระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนถึงวัยเร่ิมทำงาน มีฐานะปาน
กลางจนถึงดี หนาตาและรูปรางดี อาศัยอยูในเมือง โดยมีคุณลักษณะรวมกัน 4 ประการ คือ 1) การ
ใหคุณคาความเปนชาย ดวยการใหตัวละครมีความเปนชายสูงท้ังรูปรางหนาตา ลักษณะนิสัย 2) การ
นำความสัมพันธชายหญิงมาครอบทับไว ดวยการกำหนดบทบาททางเพศ 3) การสรางโลกในอุดมคติ
ของการยอมรับกลุมชายรักชาย ทำใหทุกคนสามารถยอมรับการเปนชายรักชายไดแทบจะในทันที ซ่ึง
ผิดธรรมชาติในโลกแหงความจริง 4) ความรักเดียวใจเดียว ทำใหตัวละครชายรักชายไดครองคูและใช
ชีวิตอยางมีความสุข 

 

คำสำคัญ: การประกอบสรางความเปนจริงทางสังคม, ซีรีสวาย, ตัวละคร, กลุมชายรักชาย 
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Abstract 

 The objectives of this qualitative research were; to examine the characteristics 

of male-homosexual characters, to study the construction of male-homosexual 

characters in boys love series, and to study the pattern of presenting of male-

homosexual characters’ development in boy love series. The researcher has 

analyzed 20 male-homosexual characters from 10 boys love series, which were 

broadcasted during 2015-2019 

 The results showed that male-homosexual characters in boys love series 

displayed different traits from those in soap operas or movies. Characters in boys 

love series, in contrast, were constructed with certain age—from high school 

students to early workers, certain of status—from middle to upper class, good-

looking, great body, and residing in urban area. Shared characteristics were described 

as follows: 1) holding traditional masculine values – characters were portrayed with 

hyper-masculinity in both physical appearance and manner 2) transposing gender 

roles of male and female onto two males – characters were divided into two leading 

positions: hero, the one who takes the initiative, and heroine, the one who passively 

undergoes his partner’s actions and is illustrated a smore feminine in terms of 

smaller body, fairer skin, and personality traits than the hero 3) creating an ideal 

world where love between homosexuals are accepted widely and almost 

immediately 4) devoting to a single man – after male-homosexual characters 

become partners, they live happily ever after. 

 

Keyword: The Social Construction of Reality, Boy Love Series, Characters, Gay 
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บทนำ 

 ปจจุบันกลุมชายรักชายในสังคมไทยน้ันถือวาไดรับการยอมรับในวงกวางมากข้ึนในสังคม จน
ประเทศไทยไดรับการยกยองจากตางชาติวาเปนประเทศท่ีสามารถยอมรับในความหลากหลายทาง
เพศได (Jackson & Cook, 1998) เปนผลใหเกิดการสรางซีรีสท่ีมีตัวละครนำเปนกลุมชายรักชายเปน
ตัวแสดงหลัก หรือเรียกวา “ซีรีสวาย” (Boylove Series) ข้ึนในป พ.ศ. 2557 ชื่อวา ‘Love Sick 

The Series รักวุน วัยรุนแสบ’ ซ่ึงถูกสรางมาจากนวนิยายในชื่อเดียวกัน นำเสนอเร่ืองราวเก่ียวกับ
ชีวิตวัยรุนของนักเรียนมัธยม คลายกับซีรีสวัยรุนท่ัวไป แตลักษณะเดนตัวเอกของเร่ืองเปนผูชายท่ีรัก
กับผูชาย  

       ซีรีสวายเร่ิมเปนท่ีพูดถึงและเขาสูกระแสหลัก เม่ือ ‘SOTUS The Series พ่ีวากตัวรายกับ
นายปหน่ึง’ ออกอากาศในป 2559 เปนเร่ืองราวของระบบการรับนองท่ีเรียกวาโซตัส  เน่ืองจากถูก
สรางมาจากนิยายชื่อดังท่ีมีคนท่ีติดตามอานเปนจำนวนมาก สามารถทำเรตต้ิงสูงท่ีสุดของซีรีสวาย
จนถึงปจจุบัน โดยมีเรตต้ิงเฉล่ียอยูท่ี 0.597 (Srowch, 2562) และมียอดเขาชมผาน LINE TV กวา 
100 ลานคร้ัง (LINE TV, 2563) นอกจากน้ีสามารถทำใหนิยายวายสามารถมาวางจำหนายในราน
หนังสือท่ัวไปอยางเปดเผย ท้ังยังเปนตนแบบของนิยายวายและซีรีสวายในปจจุบันท่ีมีตัวละครอยูใน
คณะวิศวกรรมศาสตร (The101.world, 2562) และสามารถทำใหนักแสดงนำของเร่ืองแจงเกิด ยืน
อยูในวงการไดถึงปจจุบัน พรอมท้ังมีแฟนคลับชาวไทย และในตางประเทศท่ัวเอเชีย 

       กลุมผูชมหลักของซีรีสวายน้ี คือ ‘สาววาย’ เปนผูท่ีชื่นชอบในผลงานท่ีนำเสนอความสัมพันธ
ที่ตัวละครหรือตัวแสดงนำท่ีเปนผูชายท้ังคูน้ีเปนกลุมท่ีมีความจงรักภักดีตอตัวนักแสดงเปนอยางมาก 
และพรอมท่ีจะสนับสนุนในทุก ๆ ดาน รวมถึงเกาะกลุมกันเปนชุมชน (Community) ทั้งในออนไลน
และออฟไลน (อรวรรณ วิชญวรรณกุล, 2559) 

       Seth Godin กูรูการตลาดระดับโลกไดกลาวไววา นักการตลาดตองตามหากลุม Geek หรือ
คนท่ีหลงใหลคล่ังไคล ในเร่ืองใดเร่ืองห น่ึง แลว ส่ือสารกับพวกเขา ถาหากสรางการเขาถึง 
(Engagement) กับพวกเขาได ก็เทากับเขาถึงกลุมลูกคากลุมแรกได (Early Adopter) ได มันจะถูก
บอกต ออย างกระ ตือ รือรน โดย ท่ี แบ รนด ไม ต อ งหว าน เงิน เพ่ื อ จับตลาดแมส ต้ั งแต แรก 
(Marketingoops, 2560) 

       ดังน้ันจึงสงผลให ผูสรางซีรีสสามารถตอยอดความสำเร็จน้ี ดวยการจัดงานรวมตัวแฟนคลับ
ของเหลานักแสดง หรือ แฟนมีทต้ิง (Fan Meeting) ทั้งในประเทศและตางประเทศ ท้ังในเกาหลีใต 
มาเลเซีย ฟลิปปนส เวียดนาม สิงคโปร ฮองกง โดยเฉพาะประเทศจีน ท่ีมีกลุมแฟนคลับเหนียวแนน
มาก ถึงแมวาจีนจะแบนซีรีสวายก็ตาม ส่ิงท่ีนาสนใจเก่ียวกับแฟนคลับในจีนก็คือ กลุมเปนกลุมท่ีมี
กำลังซ้ือสูง รวมตัวกันเหนียวแนนเพ่ือสนับสนุนศิลปนท่ีชื่นชอบ เห็นไดจากการท่ีบัตรแฟนมีทต้ิงท่ี
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ประเทศจีนท่ีขายหมดภายในเวลา 5 นาที (ไทยรัฐออนไลน, 2561) และแฟนคลับจำนวนมากเดินทาง
มายังประเทศไทยเพ่ือติดตามศิลปนไปออกงานตามสถานท่ีตาง ๆ เพ่ือใหไดเห็นชวงเวลาท่ีนักแสดงได
อยูดวยกัน หรือท่ีเรียกวา โมเมนต (Moment) ซ่ึงสามารถชวยเติมเต็มจินตนาการของแฟนคลับได 

       หลังจากน้ันจึงสงผลใหมีการผลิตซีรีสวายและซีรีสชายหญิงท่ีมีคูชายรักชาย ออกมาอยาง
ตอเน่ือง ท้ังท่ีออกอากาศผานโทรทัศนภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลในประเทศไทย และ ทางแพลตฟอรม
ออนไลนอยาง สงผลใหในปจจุบันเกิดคูจ้ินออกมาอยางมากมายเพ่ือตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคอยางสาววาย สอดคลองกับผลการวิจัยเชิงประจักษของหนังสือพิมพ นิสิตนักศึกษา ของนิสิต
สาขาวิชาเอกและโทวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2560) พบวา 
ปริมาณของซีรีสวายมีการผลิตเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง ในป 2560 มีซีรีสวายท้ังส้ิน 34 เรื่อง เพ่ิมข้ึนจาก
ป 2558 ที่มีเพียง 5 เร่ือง และในปนี้จะยังคงเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง (นัจนันท เกตุสุวรรณ, 2560) 

       ดวยกระแสบริโภคนิยม ทำให “ตัวละคร” กลายเปนสินคาทางเพศอยางหน่ึง ท่ีจำเปนตอง
ขายได จึงไมแปลกท่ีตัวละครชายรักชายในซีรีสวายของไทย จึงเปนท่ีรวมของกลุมชายรักชายในเมือง
ใหญ ท่ีมีหุนดี หนาตาดี การศึกษาดี เพราะสวนใหญซีรีสวายท่ีสรางน้ีถูกสรางมาจากนิยายรักท่ีถูก
เขียนโดยผูหญิง เพ่ือตอบสนองความตองการของผูหญิง ดังน้ันท้ังในนิยายและซีรีสวายจึงมีความเกิน
จริง ไมไดเขาใจเก่ียวกับความสัมพันธของกลุมชายรักชาย ประเภทท่ีวาไมมีใครทำแบบน้ีในชีวิตจริง 
อาทิ การท่ีทุกคนสามารถยอมรับการเปนกลุมชายรักชายได การกำหนดบทบาททางเพศและนิสัยของ
ตัวละครอยางตายตัว ดวยการตองมีคนหน่ึงท่ีจะตองมีความเปนชาย ขณะท่ีอีกคนเปนจะคนตัวเล็ก
ลักษณะแทนผูหญิง รวมถึงใสฉากเขาพระเขานาย (Love Scene) และการเผยใหเห็นเรือนรางของ
นักแสดงเขามาอยางมากมาย มากกวาการท่ีจะสรางความเขาใจในกลุมชายรักชายในสังคม 

       แมวาสังคมจะเปดกวางตอกลุมชายรักชายมากข้ึน โดยสวนใหญมีการยอมรับวาเปนเร่ืองปกติ 
แตการใหความหมายและภาพลักษณของกลุมชายรักชาย ท้ังเพศสภาพ เพศวิถี และตัวตนของความ
เปนชายรักชายน้ัน ยังคงมีการนำเสนอออกมาอยางผิดเพ้ียน นำเสนอในทางลบและผิดไปจากความ
เปนจริงท่ีปรากฏในสังคม (Distortion) สิ่งเหลาน้ีทำใหผูชมเกิดความเขาใจผิด ความเขาใจผิดน้ี 
สามารถทำใหเกิดการสรางภาพเหมารวมท่ีมีตอกลุมชายรักชายแบบผิด ๆ ไมมากก็นอย จนปฏิบัติตัว
ตอบุคคลเหลาน้ันไปในทางท่ีผิด ท้ังในคำพูดท่ีใช และการเขาหา จนกลายเปนพฤติกรรมเหยียดเพศ 
ซ่ึงไมทำใหเกิดการยอมรับในท่ีสุด 

 ดังน้ันการศึกษาในคร้ังน้ีจึงเปนการคนหาคำตอบของการสะทอนโลกแหงความเปนจริงในซี
รีสวายผานการประกอบสรางคุณลักษณะเฉพาะของตัวละครชายรักชายในซีรีสวาย รวมถึงใช เปน
แนวทางในการพัฒนาและสรางสรรคซีรีสไทยตอไป เพ่ือใหเกิดการส่ือสารในทางท่ีดี พรอมสรางภาพ
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สะทอนท่ีดีและเหมาะสมแกกลุมชายรักชายในสังคมไทยตอไป เพราะการเปนกลุมชายรักชายไมใชแค
เพศแตเปนตัวตน  

ปญหานำวิจัย 

1. คุณลักษณะเฉพาะของตัวละครชายรักชายในซีรีสวายเปนอยางไร 

2. การประกอบสรางตัวละครชายรักชายในซีรีสวายเปนอยางไร 

3. รูปแบบการนำเสนอพัฒนาการตัวละครชายรักชายในซีรีสวายเปนอยางไร 

วัตถุประสงคของงานวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของตัวละครชายรักชายในซีรีสวาย 

2. เพ่ือศึกษาการประกอบสรางตัวละครชายรักชายในซีรีสวาย 

3. เพ่ือศึกษารูปแบบการนำเสนอพัฒนาการตัวละครชายรักชายในซีรีสวาย 

 

วิธีการวิจัย 

 การวิจัยในคร้ังน้ี ผูวิจัยใชรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) ใชการ
วิเคราะหตัวบท (Textual Analysis) จากตัวละครชายรักชายจำนวน 20 ตัวละคร ในซีรีสวายท่ี
ออกอากาศชวงป พ.ศ. 2558 - 2562 จำนวนท้ังส้ิน 10 เร่ือง ซ่ึงไดทำการเลือกกลุมตัวอยางแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยพิจารณาจากซีรีสท่ีเปนกระแส และเปนท่ีพูดถึงบนส่ือ
ออนไลน จนทำใหเกิดงานแฟนมีทต้ิงท้ังในประเทศและตางประเทศ ซ่ึงสงผลใหนักแสดงไดรับการ
คัดเลือกเปนพรีเซ็นเตอรสินคา หรือไดรับรางวัลจากสถาบันตาง ๆ ตามมา โดยไดทำการศึกษาจาก
การรับชมซีรีสวายดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 รายชื่อตัวละครและซีรีสวายท่ีใชทำการศึกษา 

ชื่อซีรีส  ปท่ีออกอากาศ ชื่อตัวละคร 

Love Sick The Series รักวุน วัยรุนแสบ 2557 - 2558 ปุณณ, โน 

SOTUS The Series พ่ีวากตัวรายกับนายปหน่ึง 2559 - 2561 อาทิตย, กองภพ 

Make It Right the Series รักออกเดิน 2559 - 2561 ฟวส, ธีร, 

Together with Me อกหักมารักกับผม 2560 - 2561 กร, น็อค 

Kiss Me Again the Series จูบใหไดถานายแนจริง 2561 พีท, เกา 

อาต๋ีของผม 2561 ต๋ี, หมอก 

บังเอิญรัก Love by Chance 2561 เอ, พีท 

เขามาเชงเมงขาง ๆ หลุมผมครับ 2562 ธัน, เมษ 

ทฤษฎีจีบเธอ 2562 คาย, เติรด 

2 Moons the Series เดือนเก้ียวเดือน 2 2562 พนา, วาโย 

 

 จากน้ันจึงนำมาวิเคราะหตามเกณฑที่พัฒนาและปรับใชมาจากแนวคิดเก่ียวกับเพศสรีระ เพศ
สภาพ เพศวิถี และกลุมชายรักชาย แนวคิดเก่ียวกับกลุมชายรักชายไทยและการปรากฏตัวของกลุม
ชายรักชายในสื่อไทย แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาอัตลักษณของชายรักชาย แนวคิดเก่ียวกับ
ซีรีสวาย แนวคิดเก่ียวกับบทละครโทรทัศน แนวคิดเก่ียวกับตัวละคร และทฤษฎีการประกอบสราง
ความเปนจริงทางสังคม เพ่ือใชในการศึกษาการประกอบสรางคุณลักษณะเฉพาะของตัวละครชายรัก
ชายในซีรีสวาย  โดยแตละเกณฑนั้นมีรายละเอียดและวิธีการศึกษาดังตารางท่ี 2  
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ตารางท่ี 2 เกณฑในการวิเคราะหเพ่ือทำการศึกษา 

เกณฑ วิธีการศึกษา 

1. เกณฑการวิเคราะหคุณ
ลักษณะเฉพาะของตัวละครชายรัก
ชายในซีรีสวาย มีท้ังส้ิน 3 

องคประกอบ คือ 1) ลักษณะสวน
บุคคลของตัวละครชายรักชาย 2) 
พฤติกรรมการแสดงออกของตัวละคร
ชายรักชาย และ 3) คุณลักษณะทาง
จิตวิทยาของตัวละครชายรักชาย 

พัฒนาเกณฑการวิเคราะหคุณลักษณะเฉพาะของตัวละคร
ชายรักชายในซีรีสวายจาก แนวคิดเก่ียวกับเพศสรีระ เพศ
สภาพ เพศวิถี และกลุมชายรักชาย แนวคิดเก่ียวกับกลุมชาย
รักชายไทยและการปรากฏตัวของกลุมชายรักชายในสื่อไทย 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาอัตลักษณของชายรัก
ชาย แนวคิดเก่ียวกับซีรีสวาย แนวคิดเก่ียวกับบทละคร
โทรทัศน และแนวคิดเก่ียวกับตัวละคร 

2. เกณฑการวิเคราะหการประกอบ
สรางตัวละครชายรักชายในซีรีสวาย 

นำผลการศึกษาท่ีไดจากเกณฑคุณลักษณะเฉพาะของตัว
ละครชายรักชายในซีรีสวาย มาวิเคราะหรวมกับทฤษฎีการ
ประกอบสรางความเปนจริงทางสังคม 

3. เกณฑการวิเคราะหรูปแบบการ
นำเสนอพัฒนาการตัวละครชาย
รักชายในซีรีสวาย 

นำผลการศึกษาท่ีไดจากคุณลักษณะเฉพาะของตัวละครชาย
รักชายในซีรีสวาย มาวิเคราะหรวมกับแนวคิดเก่ียวกับบท
ละครโทรทัศน และแนวคิเก่ียวกับตัวละคร 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

     การศึกษาในคร้ังน้ีได ศึกษาผานองคประกอบของการสรางตัวละครชายรักชายท้ัง 3 

องคประกอบ ไดแก 1. ลักษณะสวนบุคคลของตัวละครชายรักชาย 2. พฤติกรรมการแสดงออกของตัว
ละครชายรักชาย และ 3. คุณลักษณะทางจิตวิทยาของตัวละครชายรักชาย โดยแตละสวนสามารถ
สรุปไดดงัน้ี โดยผลการศึกษาในแตละองคประกอบมีดังน้ี 

 1. ลักษณะสวนบุคคลของตัวละครชายรักชาย หมายถึง คุณลักษณะทางประชากรศาสตร
และลักษณะท่ีมองเห็นไดของตัวละครกลุมชายรักชาย ผูวิจัยไดจำแนกองคประกอบของตัวละครชาย
รักชายออกเปน 7 สวน ดังน้ี 1) อายุ 2) อาชีพ 3) ระดับฐานะทางสังคม 4) ที่พักอาศัยและภูมิลำเนา 

5) ลักษณะทางกายภาพ รูปรางหนาตา 6) บทบาททางเพศและรสนิยมทางเพศ 7) การแตงกาย 

พบวา ตัวละครชายรักชายในซีรีสวายน้ัน มิไดกระจายออกมาใหครอบคลุมกับสภาพความเปนจริง 
กลาวคือ ตัวละครชายรักชายในซีรีสวายถูกสรางและกำหนดใหกระจุกตัวอยูในบางชวงของ
องคประกอบน้ัน ๆ ซ่ึงไมครอบคลุมกับกลุมชายรักชายท่ีมีอยูในสังคมท่ีมีความหลากหลายกวาท่ีซีรีส
วายเลือกนำเสนอ โดยมีรายละเอียดในแตละองคประกอบดังน้ี 
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  1) อายุ ตัวละครชายรักชายในซีรีสวายอยูในชวงวัยเรียน มีท้ังในระดับมัธยมศึกษา 
และ อุดมศึกษา ต้ังแต 16 - 24 ป ซ่ึงเปนวัยท่ีเขาสูในชวงเร่ิมมีความรักและรูจักความสัมพันธทางเพศ 
และเปนชวงวัยเดียวกับกลุมผูชมเปาหมาย 

  2) อาชีพ เน่ืองดวยชวงวัยเปนวัยเรียนจึงทำใหเกือบท้ังหมดเปนนักเรียน นักศึกษา 
ยกเวนซีรีสบางเร่ืองท่ีมีการทำภาคตอ ทำใหตัวละครมีพัฒนาการเขาสูในชวงวัยทำงาน (First 

Jobber) 

  3) ระดับฐานะทางสังคม ตัวละครชายรักชายมีฐานะปานกลางไปจนถึงระดับสูง 
โดยครอบครัวไมมีความลำบากในเร่ืองการเงิน เปนชีวิตในอุดมคติ สามารถทำอะไรไดตามท่ีตองการ 
โดยผูปกครองมักมีอาชีพเปนเจาของกิจการ 

  4) ท่ีพักอาศัยและภูมิลำเนา เหตุการณท้ังหมดเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
สวนใหญเปนโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเอกชน ตามท่ีสังคมมองวากลุมชายรักชายมักจะเปดเผยตัวตน
ในตามเมืองใหญ อยางไรก็ตามสวนมากมักพักอาศัยอยูคนเดียว  เน่ืองดวยตองมาเรียนมหาวิทยาลัย 
แตยังมีบางสวนท่ีอาศัยอยูกับครอบครัวในบาน 

  5) ลักษณะทางกายภาพ รูปรางหนาตา รูปรางหนาตาอยูในเกณฑดีตามคานิยม
ของสังคม แตระดับความสูงและสีผิวมีความแตกตางกันออกไป สงผลใหตัวละครไดรับสิทธิพิเศษของ
คนหนาตาดี เชน มีชื่อเสียงในสถานศึกษา มีเสนหดึงดูดใหตัวละครอ่ืนมาชอบ  

  6) บทบาททางเพศและรสนิยมทางเพศ ถูกกำหนดมาอยางตายตัวใหเปนรุกและ
รับ ข้ึนอยูกับลักษณะตายตัวตามรูปราง ลักษณะนิสัยตัวละคร โดยพระเอกจะมีความเปนชายท่ีชัดเจน 
ไมตางจากชายรักตางเพศ แตนายเอกจะมีความเปนผูหญิงมากกวา 

  7) การแตงกาย ตัวละครชายรักชายมีการแตงกายเหมือนวัยรุนท่ัว ไป แตมีความ
หลากหลายตามรสนิยมของตัวละคร และบุคลิกภาพ 

 2. พฤติกรรมการแสดงออกของตัวละครชายรักชาย คือ ลักษณะการแสดงออกและกิริยา
ทาทางของตัวละครท่ีแสดงออกมาผานทางกาย วาจา และสีหนาของตัวละคร ตลอดจนลักษณะนิสัย
และรูปแบบการดำเนินชีวิต ประกอบไปดวย 1. ลักษณะการพูด 2. การแสดงอารมณ 3. นิสัยสวนตัว 

4. รูปแบบการดำเนินชีวิต 5. การแสดงออกในฐานะคนรักในพ้ืนท่ีตาง ๆ พบวา ตัวละครชายรักชาย
ในซีรีสวายมีพฤติกรรมการแสดงออกท่ีมีความหลากหลายและมีความเปนมนุษยมากย่ิงข้ึน แตยั งถูก
ยึดโยงไวดวยอิทธิพลนิยายรักและบรรทัดฐานของคนรักตางเพศ โดยท่ีไมไดแสดงออกถึงความเปน
กลุมชายรักชายมากนัก โดยรายละเอียดของแตละองคประกอบมีดังน้ี 
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  1) ลักษณะการพูด ตัวละครชายรักชายมีลักษณะการพูดไมแตกตางจากกลุมรักตาง
เพศ กลาวคือมีการใชระดับภาษาท่ีแตกตางกันออกไปตามระดับความสนิทสนม ในขณะเดียวกันก็ยังมี
การใชศัพทเฉพาะ และลักษณะการทอดเสียง หรือการใสอารมณในประโยคสำหรับกลุมตัวละครนาย
เอก 

  2) การแสดงอารมณ ตัวละครชายรักชายมีการแสดงอารมณ ไมตางจากชายจริง
หญิงแท และไมไดมีการแสดงทางอารมณมากกวาปกติ ดังท่ีสังคมไดประทับตราไว โดยในตัวละครแต
ละตัวจะมีการแสดงออกทางอารมณท่ีแตกตางกันข้ึนอยูกับลักษณะนิสัย 

  3) นิสัยสวนตัว ลักษณะนิสัยสวนตัวของกลุมชายรักชายมีความแตกตางกันออกไป
ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมและการเล้ียงดู เหมือนกับกลุมรักชายตางเพศ ดังน้ันจึงไมสามารถนำเร่ือง
นิสัยสวนตัวมาใชแบงแยกกลุมชายรักชายและชายแทได 

  4) รูปแบบการดำเนินชีวิต มีความหลากหลายข้ึนอยูกับลักษณะนิสัยและรูปราง 
แตคงไวรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบบุคคลท่ัวไป ไมไดมีการเจาะจงแสดงใหเห็นถึงกิจกรรมเฉพาะของ
กลุมชายรักชาย 

  5) การแสดงออกในฐานะคนรักในพ้ืนท่ีตาง ๆ โดยแบงพ้ืนท่ีออกเปน 3 ระดับดังน้ี 
1. พ้ืนท่ีสวนตัว มีการแสดงออกอยางเต็มท่ี ต้ังแตการกอด จูบ เลาโลม และมีเพศสัมพันธ โดยการ
เลาโลมและการมีเพศสัมพันธจะสามารถแสดงออกไดในพ้ืนท่ีน้ีเทาน้ัน 2. พ้ืนท่ีก่ึงสาธารณะ เปนพ้ืนท่ี
ที่มีความมิดชิด แตบุคคลท่ีสามสามารถเขาถึงได จึงทำใหตัวละครชายรักชายแสดงออกดวยการจูบ 
การกอดและคำพูด แตก็ยังตองใหเกียรติหรือระวังบุคคลท่ีสาม 3. พ้ืนท่ีสาธารณะ มักจะมีการ
แสดงออกในระดับปกติ แตสำหรับในพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีตัวละครชายรักชายคิดวามีความปลอดภัย และ
พนจากสายตาบุคคลอ่ืน จะมีการแสดงออกเชนเดียวกับพ้ืนท่ีกึ่งสาธารณะ 

 3. คุณลักษณะทางจิตวิทยาของตัวละครชายรักชาย หมายถึง ลักษณะของสภาพจิตใจ 
ความเชื่อ ทัศนคติ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี บรรทัดฐานทางสังคม และวิถีประชาของตัวละคร ซ่ึง
สามารถบงบอกถึงชีวิตภายในของตัวละคร ส่ิงเหลาน้ีจะคอย ๆ ถูกเปดเผยออกมาทีละนิด จนนำไปสู
การเปล่ียนแปลง และมีพัฒนาการทางตัวละคร จนนำไปสูบทสรุปของตัวละครในตอนทาย อัน
ประกอบไปดวย 1. ภูมิหลังตัวละคร 2. สาเหตุของการเปนกลุมชายรักชาย 3. ความสับสนและความ
ทุกขจากการเปนกลุมชายรักชาย 4. การยอมรับตนเอง 5. การเปดเผยตนเอง 6. ความคาดหวังในชีวิต
และจุดจบของตัวละคร พบวา ตัวละครชายรักชายในซีรีสวายมีคุณลักษณะทางจิตวิทยาท่ีคอนขาง
สอดคลองกับความเปนจริงของกลุมชายรักชายในสังคม แตซีรีสวายยังไมไดใหความสำคัญกับ
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กระบวนการสรางอัตลักษณของกลุมชายรักชายมากนัก และมักจบลงดวยสุขนาฏกรรมซ่ึงไดรับ
อิทธิพลมาจากนิยายรัก  

  1) ภูมิหลังตัวละคร ตัวละครชายรักชายในซีรีสวายมักจะไมมีภูมิหลังตัวละครมาก
นัก แตพบวา ครอบครัว ความเชื่อและศาสนาเปนอีกปจจัยหน่ึงท่ีสงผลตอการยอมรับและทัศนคติตอ
กลุมชายรักชาย 

  2) สาเหตุของการเปนกลุมชายรักชาย มีดวยกันหลากหลายสาเหตุท้ังจากการเล้ียง
ดูของครอบครัว การอยูใกลชิดกับเพศเดียวกัน และเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 

  3) ความสับสนและความทุกขจากการเปนกลุมชายรักชาย ความสับสนของตัว
ละครมักเกิดข้ึนจากการท่ีไมม่ันใจในความรูสึกของตนท่ีมีตอผูชายอีกคน สวนความทุกขนั้นมีดวยกัน
หลากหลายรูปแบบ โดยแตละตัวละครจะตองเผชิญสถานการณท่ีแตกตางกัน 

  4) การยอมรับตนเอง สำหรับในซีรีสวายข้ันตอนการยอมรับตนเองจะเกิดข้ึนเฉพาะ
กับตัวละครท่ีมีความสับสนเทาน้ัน สวนตัวละครท่ียอมรับวาตนเองเปนกลุมชายรักชายต้ังแตตนจะถูก
ขามในข้ันตอนน้ี 

  5) การเปดเผยตนเอง ตัวละครสามารถเปดเผยตนเองวาเปนกลุมชายรักชายและ
ทุกคนรอบขางท่ีตัวละครเปดตัวดวย สามารถยอมรับในการเปนกลุมชายรักชายของตัวละครได 

  6) ความคาดหวังในชีวิตและจุดจบของตัวละคร ตัวละครชายรักชายในซีรีสวายมี
จุดจบแบบสุขนาฏกรรม ทุกเร่ืองสุขสมหวัง ใชชีวิตอยูรวมกัน และครองคูกันในตอนจบของเร่ือง 

 จากผลการศึกษาขางตนพบวา สามารถนำมาอภิปรายใหตามวัตถุประสงคของการวิจัยไดดังน้ี 

1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของตัวละครชายรักชายในซีรีสวาย 

 สำหรับการอภิปรายในวัตถุประสงคน้ีผูวิจัยไดใชแนวคิดเก่ียวกับเพศสรีระ เพศสภาพ เพศวิถี 
และกลุมชายรักชาย, แนวคิดเก่ียวกับกลุมชายรักชายไทยและการปรากฏตัวของกลุมชายรักชายในส่ือ
ไทย, แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาอัตลักษณของชายรักชาย, แนวคิดเก่ียวกับซีรีสวาย, 

แนวคิดเก่ียวกับบทละครโทรทัศน , และ แนวคิดเก่ียวกับตัวละคร เขามารวมใชในการคนหา
คุณลักษณะของตัวละครชายรักชายในซีรีสวาย จนไดขอสรุปท่ีวา  

 ตัวละครชายรักชายในซีรีสวายน้ันมีลักษณะแตกตางจากตัวละครชายรักชายที่ปรากฏใน
ละครหลังขาวหรือในภาพยนตรยุคกอน ท่ีมีความเปนหญิงสูง ไมสมหวังในความรัก นิยมแตงหนาทา
ปาก รักสวยรักงาม รับบทเปนตัวตลก บาผูชาย ไมมีความสำคัญกับเน้ือเร่ือง หรือ เปนตัวราย มีความ
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อาฆาต พยาบาทแรงกลา (ธานี ชื่นคา, 2555; ปุรินทร นาคสิงห, 2555; พัฒนพล วงษมวง และมยุรี 
ศรีกุลวงศ , 2559) แตตัวละครชายรักชายในซีรีสวายกลับถูกยึดโยงไวดวยโลกในอุดมคติตาม
จินตนาการของผูแตงและอิทธิพลของนิยายรัก ความสัมพันธของคนรักตางเพศ (Heterosexual) และ
การให คุณคาความเปนชาย (Masculine) จนทำให ตัวละครชายรักชายท้ัง 20 ตัวละคร มี
ลักษณะเฉพาะรวมกัน 4 ประการ ดังน้ี 

 1. การใหคุณคากับความเปนชายในลักษณะอุดมคติ ตัวละชายรักชายท้ังหมด ถูกสรางใหมี
ความเปนชายอยางชัดเจน ดวยการมีรูปรางสมสวน มีกลามเน้ือ ดูสุขภาพดี หนาตาพิมพนิยม สะอาด
สะอาน ไรหนวด ไรเครา มีการเปดเผยเรือนรางในซีรีสวายทุกเร่ือง ไมเวนแมแตตัวละครนายเอก สวม
ใสเส้ือผาแบบผูชาย ไมมีการแสดงออกสาว และถูกจัดอยูในหมวดหมูของ  “เกยแมน” ที่มีลักษณะ
ใกล เคียงกับผูชายมากท่ีสุด ไมใช  “เกยสาว” หรือ “กะเทย” ดังท่ี  Bronski (1998) กลาววา 
ภาพลักษณการแสดงออกของเกยตอสาธารณะน้ันตองทำใหเกยมีความใกลเคียงกับผูชาย จึงตองทำ
ใหรางกายดูแข็งแรง มีกลาม เปดเผยเรือนราง ดังน้ันเกยจึงตองแสดงลักษณะความเปนชายใหปรากฏ
และลดทอนความเปนหญิงลง (Defeminization) 

 รวมไปถึงการเลือกใหตัวละครชายรักชายศึกษาอยูในคณะเรียนท่ีมีความเปนชายสูง เชน 
วิศวกรรมศาสตร หรือเรียนในโรงเรียนชายลวนดวยเชนกัน ลักษณะอุดมคติน้ียังควบรวมไปถึงระดับ
ฐานะทางสังคม เกือบท้ังหมดจะอยูในระดับปานกลางจนถึงระดับสูง มีท่ีอยูเปนหลักแหลง และอาศัย
อยูในเมืองหลวง ผูปกครองของตัวละครเกือบท้ังหมดประกอบอาชีพเปนเจาของกิจการ 

 ลักษณะของความเปนชายในอุดมคติน้ีจะสามารถพบไดในตัวละครพระเอกมากกวานายเอก 
อันเน่ืองมาจากการนำความสัมพันธของคนรักตางเพศมาครอบไวทำให นายเอก ตองรับบท เปน
นางเอก ลักษณะนิสัยของพระเอกตามอุดมคติน้ี ประกอบไปดวย รักเดียวใจเดียว คนอบอุน เปนท่ีพ่ีึง
ของคนอ่ืนได มีความเปนผูนำ สามารถปกปองคนรักได สอดคลองกับการศึกษาของ นลินทิพย เนตร
วงศ (2559) ที่พบวานิสัยของตัวละคร “ชายในฝน” ในละครโทรทัศน จะตองมีหนาตาหลอเหลา 
รูปรางดี ดูสุขภาพดี มีนิสัยไมเจาชู รักเดียวใจเดียว และทำตัวเปนเด็กในบางคร้ัง ตองมีคุณสมบัติ
ความเปนชายไมวาจะเปน ดูแลปกปอง (Protectiveness) แข็งแรง (Strength) กลาหาญ (Bravery) 

เปนตัวของตัวเอง (Independence) และมีเสนหดึงดูด (Attractiveness) 

 ดวยลักษณะของความเปนชายในอุดมคติน้ี ยอมสงผลใหตัวละครชายรักชายได รับสิทธิพิเศษ
ของคนหนาตาดี (Beauty Privilege หรือ Beauty Premium) ไปโดยปริยาย ไมทางใดก็ทางหน่ึง 
อาทิ ใหตัวละครไดรับตำแหนงเดือนของคณะหรือมหาวิทยาลัย หรือไดรับตำแหนงเปนคฑากรประจำ
โรงเรียน หรือเปนนักกีฬาของคณะ หรือมีเสนหจนทำใหตัวละครตัวอ่ืนตกหลุมรัก หรือเรียนเกงอยูใน
อันดับตน ๆ ของชั้นเรียน หรือเปนเน็ตไอดอลมีผูติดตามในส่ือสังคมออนไลนเปนจำนวนมาก สงผลให
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ตัวละครเหลาน้ีไดรับความช่ืนชมและเปนท่ีชื่นชอบจากตัวละครอ่ืนและสังคมในเร่ือง จากงานวิจัยของ 
Berscheid, E., Dion, K., Walster, E., & Walster, G. W. (1971); Cialdini, R. B. (1984); Sigall, 

H. & Ostrove, N. (1975) พบวา คนหนาตาดีมักจะถูกมองวาเปนคนเกง ฉลาด มีความสามารถ มี
ความม่ันใจในตนเอง และไดรับตำแหนงท่ีดีกวาคนธรรมดาท่ัวไป ซ่ึงกอใหเกิดเปนการอคติตอ
รูปลักษณภายนอก (Beauty Bias) โดยไมรูตัวและฝงรากลงไปในสังคม และถูกสะทอนออกมาผานตัว
ละครชายรักชายท่ีมีลักษณะความเปนชายในอุดมคติ 

 อยางไรก็ตามลักษณะความเปนชายในอุดมคติยังครอบคลุมไปถึง การนำเสนอวิถีชีวิตของ
กลุมชนชั้นกลางคอนไปทางสูงและชนชั้นสูงผู ซ่ึงอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากกลุมน้ี มี
ขอบเขตท่ีกวางขวางและสามารถนำมานำเสนอไดอยางหลากหลาย เปนท่ีรูจักในวงกวาง ผูชมทาง
สังคมตางรูจักรูปแบบการใชชีวิตจากส่ือตาง ๆ จึงทำใหผูชมสามารถรับรูและเขาใจการในการกระทำ
และการดำเนินชีวิตของตัวละครไดงาย เปนกลุมท่ีผูชมทางสังคมสวนใหญมีประสบการณรวม และ
เขาใจในรูปแบบการดำเนินชีวิตหรือมีภาวะอัตวิสัยรวม ( Intersubjectivity) (ปุรินทร นาคสิงห , 
2555)  

 ซีรีสวายยังสงเสริมความเปนชายแบบด้ังเดิม ดวยการนำเสนอผานฉากเขาพระเขานาย 
(Love Scene) และการเปดเผยใหเห็นเรือนรางของนักแสดงอันเกินจำเปน จึงทำใหซีรีสวายชวยเปด
พ้ืนท่ีใหผูหญิง ซ่ึงเปนแฟนคลับสวนใหญของสารแบบน้ีมีอิสระจากกรอบศีลธรรมทางเพศ สามารถจับ
จองเรือนรางผูชายไดอยางเสรีในฐานะส่ือบันเทิง (จเร สิงหโกวินท, 2560) 

 การเลือกนักแสดงท่ีมีรูปลักษณตรงตาม “พิมพนิยม” เปนการสะทอนเจตจำนงของผูสรางซี
รีสวาย ท่ีตองการเรียกความนิยมจากกลุมผูชม ขณะเดียวกันก็เปนการเดินตามขนบธรรมเนียมของ
ละครโทรทัศนไทยกระแสหลักท่ีนำเสนอภาพลักษณของตัวละครหลักท่ีสมบูรณแบบเพียบพรอมไปทุก
ดาน (จเร สิงหโกวินท, 2560) เพราะในปจจุบันกลุมนักแสดงไมไดมีหนาท่ีแคทำการแสดงในซีรีส
เทาน้ัน แตยังมีการออกงาน หรือทำกิจกรรมตาง ๆ กับแฟนคลับท่ีถูกจัดข้ึนหลังจากท่ีซีรีสได
ออกอากาศแลว ดังน้ันการใชกลุมนักแสดงท่ีมีหนาตาดี หุนดี จึงเปนสวนหน่ึงของกิจกรรมทางตลาด
ในระยะยาวอีกดวย 

 อน่ึงการนำเสนอลักษณะชายในอุดมคติน้ีทำใหกลุมหมี (Bear) กลุมขน (Hairy) กลุมชายรัก
ชายในพ้ืนท่ีชนบทและชวงวัยอ่ืน ๆ ไมมีท่ียืนในซีรีสวาย ที่กำลังตอสูกับชะตากรรม ไมไดรับการศึกษา 
หนาตาไมดี หรือมีอายุมาก ถูกละเลยและหายไปจากส่ือกระแสหลัก และอาจจะกอใหเกิดปญหาการ
บดบังความหลากหลาย และสรางปญหาเร่ืองการยอมรับตัวตนทางเพศใหแกคนเหลาน้ัน (เจนวิทย 
เชื้อสาระถี, 2557; วิทยา แสงอรุณ, 2561) 
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 ขณะเดียวกันตัวละครชายรักชายในซีรีสวายก็ไมไดนำเสนอรูปแบบการดำเนินชีวิตของตัว
ละครชายรักชาย และ “วัฒนธรรมชายรักชาย” (นัทธนัย ประสานนาม, 2562) ไมวาจะเปนการ
วิพากษการหาคูนอน (Cruising) ไมปรากฏกลุมหรือองคกรรณรงคเพ่ือความหลากหลายทางเพศ การ
ขับเคล่ือนและการตอสูเพ่ือสิทธิของกลุมชายรักชาย สุขอนามัยทางเพศและการปองกันโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ หากเพียงแตนำเสนอภาพของการดำเนินชีวิตแบบผูชายท่ัวไปในสังคม แมมีการยอมรับวา
ตนเองชอบผูชาย แตไมไดมีการแสดงออกเหมือนผูหญิง เพราะมีการใหคาความเปนผูชายมากกวา
ความเปนหญิง ท้ังจากลักษณะภายนอก การแตงกาย คำพูด ซ่ึงการใหตัวละครชายรักชายสวนใหญ
กลาท่ีจะยอมรับตนเอง สอดคลองกับการศึกษาของ (บงกชมาศ เอกเอ่ียม, 2532) ที่พบวา กลุมชาย
รักชายมีกลยุทธในการนำเสนอตนเองในพ้ืนท่ีสาธารณะเพ่ือหลีกเล่ียงจากการถูกลงโทษจากหนวย 
หรือสถาบันตาง ๆ ทางสังคม ก็คือการแสดงออกซ่ึงความเปนชาย (Pass as Straight) และ ลดความ
เปนหญิง (Defeminization) ลง แมวาจะกองภพ (SOTUS The Series พ่ีวากตัวรายกับนายปหน่ึง) 
และ น็อค (Together with Me อกหักมารักกับผม) จะใหคำนิยามตนเองวาเปนชายแท แตก็ทำทุก
อยางเหมือนกลุมชายรักชาย น้ันเปนการตอบโตความเชื่อและบรรทัดฐานของสังคม เพราะกลุมชาย
รักชายก็คือคนปกติ ไมไดแตกตางจากผูอ่ืน ดวยเหตุน้ีซีรีสวายจึงอาจเปนการชี้นำใหกลุมชายรักชาย
ในสังคมไทยกลาท่ีจะยอมรับในส่ิงท่ีตนเองเปน 

 นอกจากน้ี ดวยการใหคุณคากับความเปนชายในลักษณะอุดมคติจึงทำให ตัวละครชายรัก
ชายท่ีมีความเปนหญิงสูง มีอาการ “ออกสาว” มักถูกเรียกวา “ตุด” ยังถูกนำเสนอออกมาในรูป
แบบเดิม คือ เปนตัวละครตลก (Comic Character) มีหนาท่ีเปนเพ่ือนท่ีดีของตัวละครหลัก ไมไดมี
เสนเร่ืองเปนของตนเอง หรือมีความสำคัญตอเน้ือเร่ือง และยังคงรูปแบบของความรักสวยรักงาม มี
การแตงหนา ดูแลผิวพรรณ บาผูชาย แสดงกิริยาเกินจริง ไมแตกตางจากตัวละครชายรักชายในละคร
หลังขาวหรือภาพยนตรในยุคกอน 

 2. การนำความสัมพันธชายหญิงมาครอบทับความสัมพันธชายรักชาย แมวาตัวละครชาย
รักชายจะมีลักษณะสวนบุคคล หรือการใชชีวิตไมแตกตางจากชายรักตางเพศ และในบางคร้ังถูกยัด
เยียดความเปนชายใหก็ตาม แตเมื่อตัวละครเขาสูในชวงความสัมพันธ ลักษณะความสัมพันธน้ันกลับ
นำระบบความคิดคูตรงขามของความเปนชายและความเปนหญิง (Binary Opposition of Male 

and Female) มาใช เร่ิมมาจากบทบาททางเพศของตัวละครถูกกำหนดมาต้ังแตแรก ไมมีการ
เปล่ียนแปลงวาพระเอก จะตองทำหนาท่ีเปนผูกระทำ คือฝายรุก ขณะท่ีนายเอกก็ตองทำหนาท่ีเปน
ผูถูกกระทำ หรือ ฝายรับ โดยไมสามารถเปล่ียนแปลง หรือสลับบทบาทน้ีได 

 จึงทำใหตัวละครนายเอกถูกผลักใหมีความเปนหญิงสูงกวาตัวละครพระเอกไมทางใดก็ทาง
หน่ึง ต้ังแตลักษณะทางกายภาพ ท่ีจะตองใหนายเอกตัวเล็กกวา ผิวขาวกวาพระเอก หรือจะตองมี
ลักษณะความเปนหญิงเชน ปากแดง แกมแดง หนาตาจ้ิมล้ิม พรอมกับนิสัยมีความเปนหญิง เชน 
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รองไหงาย ชอบคิดไปเอง ชางเพอฝน อารมณออนไหวงาย ออนตอโลก ข้ีอาย ออนแอตองคอยให
พระเอกมาชวยเสมอ หรือชอบด่ืมนมเย็นชมพู อันเปนสัญลักษณของความเปนหญิง หรือในบางตัว
ละครถูกแสดงใหเห็นถึงความเปนหญิงดวยการใหตัวละครชายหลายตัวมารุมชอบ รุมจีบนายเอก แต
ทั้งหมดน้ี นายเอกก็ยังตองอยูบนพ้ืนฐานความเปนชายอยู ดวยการมีรูปรางดี และการโชวเรือนราง 
หรือแสดงทาทาง “ออกสาว” ไดเลย 

 สอดคลองกับงานวิจัยของ อนุชา พิมศักด์ิ และโสภี  อุนทะยา (2560) ที่พบวา แมวาจะ
พยายามอธิบายตัวละครผานกรอบแนวคิดท่ีเหนือไปจากเพศทางวิทยาศาสตร แตทายท่ีสุดแลวก็ยัง
ตกอยูใตอิทธิพลของอุดมการณรักตางเพศ ยังคงใหบทบาทเพศชายเปนผูปกปองเพศหญิง มีอำนาจ
เหนือเพศหญิง ความเปนชายแสดงออกถึงความเขมแข็ง ความเปนหญิงแสดงออกถึงความออนแอ 
ออนโยน ลึกลับซับซอน เขาใจยาก เพียงแคปรับจากตัวละครเพศหญิงมาเปนตัวละครเพศชาย 
เรียกวา “นายเอก” เทาน้ัน 

 ในความเปนจริงแลวบทบาททางเพศน้ัน สามารถปรับเปลี่ยนไดตลอดเวลา มีความล่ืนไหลอยู
มาก ผูท่ีมีความเปนชายสูงสามารถเปนรับได ขณะเดียวกันผูท่ีมีความเปนหญิงสูงก็สามารถเปนนรุกได
เชนเดียวกัน นอกจากน้ียังมีกลุมท่ีเรียกวา “โบท” สามารถเปนไดท้ังรุกและรับอีกดวย จากการ
รายงานของแอปพลิเคชันหาคูของกลุมชายรักชายยอดนิยม อยาง Grindr ไดระบุวา ผูใชงานในแอป
พลิเคชันไดใสสถานะของตนวาเปน โบท (Versatile) มากท่ีสุด สอดคลองกับ Scruff แอปพลิเคชันหา
คูของกลุมชายรักชายมีขน ท่ีพบวาผูใชงานระบุวาตนเองเปน โบท ถึง 35 เปอรเซ็นต มากกวาสถานะ
อ่ืน โดยฝายรุกอยูท่ี 21 เปอรเซ็นต สวนรับนั้นมีเพียง 19 เปอรเซ็นต (Moylan, 2016)  

 แตถึงกระน้ันไมสามารถปฏิเสธไดวาในสังคมของกลุมชายรักชาย ความเปนชายน้ันก็ยังมี
ความสำคัญ เปนส่ิงท่ีชายรักชายตางใหคุณคาและไดรับการเทิดทูนอยูเสมอ ไมวาจะมาจากรูปราง 
หนาตา หรือขนาดอวัยวะเพศ เห็นไดจากการศึกษาของ Moskowitz & Hart (2011); Moskowitz & 

Roloff (2016); Swift-Gallant, Coome, Monks, & VanderLaan (2016) พ บ ว า ก า รก ำห น ด
บทบาททางเพศของกลุมชายรักชายวาจะเปนรุกหรือรับน้ัน ข้ึนอยูกับขนาดของอวัยวะเพศ และ
ลักษณะบุคลิกภาพความเปนชาย โดยไมเก่ียวของกับคุณลักษณะทางประชากรศาสตรดานอ่ืน ๆ เชน 
ความสูง น้ำหนัก ซ่ึงกลุมท่ีมีความเปนชายสูงหรือมีอวัยวะเพศขนาดใหญก็จะเปนรุก สวนกลุมท่ีมี
ความเปนหญิงมากกวาและมีอวัยวะเพศขนาดเล็กก็จะทำหนาท่ีรับ เน่ืองจากกลุมชายรักชายมีการให
ความสำคัญกับ 2 สิ่งน้ี โดยการมีอวัยวะเพศขนาดใหญน้ีเปนตัวแทนของความสุขสมอารมณหมายใน
การมีเพศสัมพันธ สวนความเปนชายน้ีเปนท่ียอมรับและตองการของกลุมชายรักชาย ขณะท่ีความเปน
หญิงไดถูกลดคาลงไป ทำใหกลุมชายรักชายหลายคนตอง “แอบแมน” เอาไว นี่เปนส่ิงท่ีแสดงใหเห็น
วา ความเปนหญิงก็เปนส่ิงท่ีนาละอายในสังคมชายรักชายดวยกันเอง 
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 3. การสรางโลกอุดมคติของการยอมรับกลุมชายรักชาย ตัวละครชายรักชายจากตัวละคร
ชายรักชายจากซีรีสวายท้ัง 10 เร่ืองตางมีกระบวนการสรางอัตลักษณทางเพศเปนของตนเอง แตละ
ตัวละครน้ันมีสาเหตุของการเปนกลุมชายรักชาย ความสับสน ความทุกข และวิธีการยอมรับตนเองท่ี
แตกตางกันออกไป แตส่ิงท่ีทุกตัวละครมีเหมือนกันหมด คือ เม่ือตัวละครชายรักชายไดทำการเปดตัว
กับบุคคลรอบขาง ไมวาจะ คนในครอบครัว เพ่ือนสนิท หรือท่ีทำงาน ทุกคนสามารถยอมรับและ
ปฏิบัติตนกับกลุมชายรักชายไดเหมือนปรกติ ซ่ึงเปนส่ิงท่ีไมตรงกับความเปนจริงในสังคม เน่ืองจาก
การเปนกลุมชายรักชายไดถูกกำหนดวาเปนบุคคลท่ีมีความเบ่ียงเบนทางเพศ จากกลุมคนท่ีไดรับการ
สถาปนาวาเปนผูรู ผูเชี่ยวชาญตาง ๆ ไดสราง “ความจริง” ชุดน้ีข้ึนมา อยางสอดคลองและลงตัวกัน
ในทุกสาขา ทุกศาสตร เพ่ือเปนการกำกับควบคุม ทำใหบุคคลตาง ๆ ในสังคมรับเอาชุดความจริงน้ีมา
เปนกฏเกณฑ และกีดกันกลุมชายรักชายจนกลาย “เปนอ่ืน” ในสังคม (ทศวร มณีศรีขำ, 2545) 

ดังน้ันจึงเปนไมไดท่ีในชีวิตจริง ทุกคนในสังคมจะใหการยอมรับกลุมชายรักชาย และสามารถทำทุก
อยางไดอยางเปนปรกติ ไมไดสนใจและนำเร่ืองเพศมาลอเลียน เหยียดเพศ หากแตเปนเพียงการหยอก
ลอ แซวกันเทาน้ัน โดยเฉพาะอยางย่ิงในสังคมไทยท่ีสามารถ “ทนไดแตไมยอมรับ” (Tolerant but 

Unaccepting) ตอกลุมชายรักชาย (มหาวิทยาลัยมหิดล, องคการแพลนอินเตอรเนชั่นแนลประเทศ
ไทย และ องคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ, 2557) หรือเปนการ
ยอมรับแบบมีเง่ือนไข การบีบบังคับวาตองพยายามทำใหมากกวาคนรักตางเพศจึงจะมีคุณคาและเปน
ที่ยอมรับ เชน ตองเรียนเกงกวาคนอ่ืน หรือทำตัวตลกใหคนอ่ืนขำ หรือมีลักษณะเหมือนกับผูชาย
อยางใดอยางหน่ึง เปนไปตามท่ีสังคมคาดหวัง และส่ิงน้ีมักจะตามมาดวยวาทกรรม “เปนอะไรไม
สำคัญ ขอใหเปนคนดี” และ “รับไดแตไมสนับสนุน” ซ่ึงส่ิงน้ีเปนภาพสะทอนของการไกลเกล่ียตอรอง
ที่ซอนทับกันระหวางการยอมรับและการปฏิเสธ (กรุณพร เชษฐพยัคฆ, 2561; วิรดา แซล่ิม, 2561) 
รวมไปถึงสังคมแบบชายเปนใหญ หรือสังคมท่ีมีความเปนชายอยูเปนจำนวนมาก อยางเชน คณะ
วิศวกรรมศาสตร หรือโรงเรียนชายลวน 

 การทำใหทุกคนสามารถยอมรับในกลุมชายรักชายจึงเปนการสรางโลกในอุดมคติ (Utopia) 

ข้ึนมาตามแบบฉบับของละครแนวรัก เพ่ือเปนการตอบสนองความตองการข้ันพ้ืนฐานของมนุษยท่ี
ตองการหลีกหนีจากความเปนจริงในสังคม ความเบ่ือหนาย หรือความจำเจในชีวิตประจำวัน (นัทธนัย 
ประสานนาม, 2562) ในขณะเดียวกันการนำเสนอฉากการเปดเผยตนเองและการสรางใหทุกคน
ยอมรับตัวละครชายรักชาย อาจเปนเพราะผูกำกับตองการสื่อสารกับสังคมในประเด็นเพศวิถีของกลุม
ชายรักชาย จึงไดสอดแทรกฉากเหลาน้ีเขามา (สหธร เพชรวิโรจนชัย, 2562)  

 อยางไรก็ตามการเปดเผยตนเองเปนข้ันตอนหน่ึงท่ีสำคัญมากของกลุมชายรักชาย ซ่ึงไมใชทุก
คนท่ีจะสามารถเปดเผยกับบุคคลรอบขางได ตองข้ึนอยูกับความไววางใจ ความสบายใจ และทัศนคติ
ที่มีตอกลุมชายรักชายของคนท่ีจะเปดตัวดวย จึงแตกตางจากในซีรีสวายท่ีทุกคนสามารถเปดเผย
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ตนเองได สอดคลองกับการรวบรวมขอมูลของ กมลเศรษฐ เกงการเรือ (2554, อางถึงใน กฤช เตชะ
ประเสริฐ, 2556) ที่พบวา ในสังคมไทยมีกลุมชายรักชายแอบแฝงสูงถึงรอยละ 60 และเปดตัวไมถึง
รอยละ 40 โดยกลุมชายรักชายจะเปดตัวก็ตอเม่ือมีความพรอม มีหนาท่ีการงานท่ีประสบความสำเร็จ
แลว มีชื่อเสียงเปนท่ียอมรับในการทำงาน เชน เปนศิลปนดัง นักวิชาการท่ีประสบความสำเร็จ  และ
หากกลุมชายรักชายเปดตัวแลว ไดรับปฏิกิริยาท่ีเปนลบ เชน การปฏิเสธกลับมา จะสงผลกระทบตอ
สุขภาพจิตได  

 ดังน้ันการสรางใหตัวละครรอบขางสามารถยอมรับสภาพความเปนชายรักชายได จึงเปนการ
สรางโลกในอุดมคติข้ึนมาใหม โดยใชเศษเส้ียวหน่ึงของความเปนจริงทางมาประกอบสรางใหม 
ขณะเดียวกันก็ปฏิเสธไมไดวาเปนการชี้นำสังคมใหคลอยตามและยอมรับกลุมชายรักชาย แตก็ไมได
หมายความวากลุมชายรักชายจะกลาเปดตัวมากข้ึนหลังจากท่ีไดรับชมซีรีสวาย 

 4. ความรักเดียวใจเดียว การใหตัวละครชายรักชายมีความสัมพันธแบบรักเดียวใจเดียว 
(Monogamy) นี้ ถือวาเปนการมอบรางวัลใหแกตัวละครชายรักชายตองฝาฝนอุปสรรคกันมาท้ังเร่ือง 
ดวยการได รับความรักอันดีงาม บริสุทธิ์ผุดผอง เปนการสรางความชอบธรรมใหกับความรัก 
ความสัมพันธในรูปแบบน้ี วาเปนความสัมพันธท่ีไดรับการยอมรับในสังคม เพราะเปนความสัมพันธท่ี
นำมาสูความสงบสุขของคนในสังคม (ปรเมศวร ต้ังสถาพร , 2563) ขณะเดียวกันเปนการแสดงใหเห็น
ถึงจุดมุงหมายในชีวิตของกลุมชายรักชายท่ีตองการใชชีวิตรวมกับคนรักของตน ไมแตกตางจากคน
ทั่วไปท่ีตองการมีชีวิตคู และปรารถนาจะใชชีวิตรวมกันอยางมีความสุข (ปุรินทร นาคสิงห, 2555) 

 นอกจากจะเปนรางวัลใหแกตัวละครแลว ก็ถือวาเปนการมอบรางวัลใหแกผูชมที่อดทนรอ
คอยรับชมมาตลอด และพ้ืนฐานของซีรีสวายน้ันก็คือละครแนวรักอัดแนนดวยอุดมการณของความรัก 
ในสุดทายแลวยอมลงเอยดวยความสุขสมหวังชั่วนิรันดร โดยมีผูชมเปนผูหญิง (นลินทิพย เนตรวงศ , 
2559) จึงทำใหผูชมคาดหวังและตองการเห็นตัวละครประสบความสำเร็จในชี วิตรักในโลกอุดมคติ 
ดังน้ันซีรีสวายจึงเลือกตอบสนองความตองการของผูชมดวยการนำเสนอตอนจบในแบบสุขนาฏกรรม 
(Happy Ending) 

 อีกท้ังการจบในแบบสุขนาฏกรรม (Happy Ending) โดยการใหตัวละครไดครองรักกันอยางมี
ความสุข ยังเปนการตอบโตการตีตราของสังคมไทยท่ีมีตอกลุมชายรักชายวาเปนพวกส่ำสอนทางเพศ 
เปล่ียนคูนอนไปเร่ือย จนนำไปสูการติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธอยางโรคเอดส จนไปถึงการเกิด
โศกนาฏกรรมความรัก (Jackson & Cook, 1998) อันเน่ืองมาจากการนำเสนอขาวและภาพลักษณ
ของกลุมชายรักชายในส่ือกระแสหลักในอดีต จนเปนท่ีมาของวาทกรรม “ไมมีรักแทในหมูชายรัก
ชาย” เพราะในความเปนจริงแลว ชายรักชายก็ตองการความรักและมีคูครองไมตางจากคนอ่ืน 
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 เม่ือตองอยูในแนวคิดรักเดียวใจเดียว ทำใหตัวละครชายรักชายท่ีกำลังคบหาดูใจกับผูหญิงอยู
แลว ตองมีเหตุใหเลิกกับผูหญิงคนน้ันดวยการใหแฟนผูหญิงของตัวละครชายรักชายนอกใจไปมีคนอ่ืน 
ทั้งแฟนของปุณณ (Love Sick The Series รักวุน วัยรุนแสบ) ฟวส (Make It Right the Series รัก
ออกเดิน) นอกจากน้ียังมีการผลักใหตัวละครหญิงกลายเปนตัวราย ดวยการใหวางแผน หรือหาเร่ือง
กล่ันแกลง ตัวละครชายรักชายอีกตัวมาใกลชิดกับคนรักของตน เห็นไดชัดกับ พร้ิง (2 Moons the 

Series เดือนเก้ียวเดือน 2) นำรูปวาโยไปปลอยในเพจและกลาวหาวาวาโยขายตัว จนสรางความอับ
อายใหแกวาโยเปนอยางมาก แตสำหรับ เพลินเพลง แฟนของน็อค (Together with Me อกหักมารัก
กับผม) วางแผนทำรายรางกายกร เปดโปงเร่ืองกรกับน็อคท่ีเปนกลุมชายรักชาย รวมถึงยังมีเร่ืองการ
จำหนายสินคาไมไดคุณภาพอีกดวย ตัวละครหญิงเหลาน้ีจึงถูกสรางข้ึนมาเพ่ือเปนอุปสรรคในความรัก
ของตัวละครชายรักชาย 

 ทั้งหมดน้ีเปนการหาเหตุผลมารองรับใหตัวละครชายรักชายน้ันมีความชอบธรรมในการเลือก
ตัวละครชายอีกตัวแทนท่ีจะคบกับแฟนของตน อีกท้ังเปนการสรางภาพใหตัวละครชายรักชายยังดูดี
อยูในสายตาผูชม ท้ังท่ีในความเปนจริงแลว ตัวละครชายรักชายเองก็นอกใจคนรักของตนเชนกัน 
พฤติกรรมของตัวละครชายรักชายท่ีมีแฟนอยูแลวน้ี แทจริงแลวทาทายและเมิดบรรทัดฐานของสังคม
และความเช่ือทางศาสนาในประเด็นเร่ือง ความรักเดียวใจเดียว ดวยการคบซอนท้ังผูชายและผูหญิงใน
เวลาเดียวกัน แตสุดทายแลวซีรีสวายก็จบดวยการกลับมาอยูในแนวคิดรักเดียวใจเดียวในท่ีสุด 

2. เพื่อศึกษาการประกอบสรางตัวละครชายรักชายในซีรีสวาย 

จากลักษณะการประกอบสรางคุณลักษณะเฉพาะของตัวละครชายรักชายขางตน ผูวิจัยไดนำ
ทฤษฎีการประกอบสรางความเปนจริงทางสังคม มาใชเพ่ืออภิปรายวัตถุประสงคการวิจัยขอน้ี อัน
แสดงใหเห็นวา ปจจัยท่ีมีผลตอการประกอบสรางตัวละครชายรักชายในซีรีสวาย  ซ่ึงเร่ิมต้ังแตจุด
กำเนิดของซีรีสวายท่ีถูกดัดแปลงมาจากนิยายน้ัน ถูกสรางข้ึนเพ่ือเปนการแสดงออกของผูหญิงในการ
ตอสูกับการถูกกดทับในเร่ืองเพศ ผสานเขากับจินตนาการในโลกแหงความเพอฝน อันเปนการตอบโต
แนวคิดสังคมชายเปนใหญ ท่ีมักจะใชผูหญิงเปนวัตถุทางเพศ ดวยการใชเรือนรางของผูชายเปนวัต ถุ
ทางเพศแทน (ญาณาธร เจียรรัตนกุล, 2560) 

แตในขณะเดียวกันแนวคิดสังคมชายเปนใหญก็ยังถูกนำมาประกอบสรางลักษณะของตัว
ละคร โดยการใชบรรทัดฐานของความสัมพันธรักตางเพศ รวมถึงการใหคุณคาความเปนชาย และ
อิทธิพลมาจากรูปแบบละครแนวรัก ท่ีสะทอนออกมาเปนคุณลักษณะเฉพาะตัวละครชายรักชายในซี
รีสวาย คือ ลักษณะชายในอุดมคติ การนำความสัมพันธชายหญิงมาครอบทับ และความรักเดียว ใจ
เดียว  
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นอกจากน้ีตัวละครชายรักชายในซีรีสวายยังไดนำเอาวาทกรรม “ความเปนชาย” และ 
“ความนารัก” มาผนวกรวมกันจนทำให “ชายหนุม” เปนสิ่งท่ีนาปรารถนา เปนวัตถุทางเพศ และเกิด
เปนภาพมายาท่ีสวยงามท่ีพบเห็นไดในวัฒนธรรมบริโภคท่ีนำเรือนรางเพศขายเปนสินคาทางเพศ (นฤ
พนธ ดวงวิเศษ, 2560) จนกลายเปนลักษณะชายในอุดมคติอีกดวย 

ขณะท่ีการสรางโลกในอุดมคติของการยอมรับกลุมชายรักชาย ถูกประกอบสรางข้ึนมาเพ่ือ
ตอบโตการตีตราทางสังคมท่ีมีตอกลุมชายรักชาย วาบุคคลท่ีไมมีคุณลักษณะตรงกับเพศสภาพแบบ
ชายและหญิงจะถูกมองวา “เปนอ่ืน” ดวยการยึดติดในระบบเพศท่ีมีเพียงเพศชายและเพศหญิง และ
ความเชื่อทางศาสนา (ปริตตา เฉลิมเผา กออนันตกูล และคณะ, 2546) 

จะเห็นไดวาตัวละครชายรักชายในซีรีสวายไดนำเอาเศษเส้ียวหน่ึงของความเปนจริงในโลก
แหงความเปนจริง (Reality World) มาประกอบสรางใหตัวละครชายรักชาย ซ่ึงมีสวนตรงกับความ
เปนจริงของกลุมชายรักชาย และไมตรงกับความเปนจริง สามารถสรุปถึงประเด็นการประกอบสราง
ตัวละครชายรักชายไดดังน้ี 

ซีรีสวายไดประกอบสรางตัวละครชายรักชายออกมาเพ่ือสะทอนภาพความเปนจริง (Reflect) 

บางสวน ดวยการทำใหเห็นวากลุมชายรักชายไมไดมีความแตกตางจากกลุมคนท่ัวไป ดวยการสราง
พฤติกรรมการแสดงของตัวละครท้ังลักษณะการพูด การแสดงอารมณ นิสัยสวนตัว รูปแบบการดำเนิน
ชีวิตเหมือนกับคนท่ัวไป ขณะเดียวกันก็เลือกนำเสนอภาพความรักแบบรักเดียวใจเดียว ซ่ึงชวยลดวาท
กรรมไมมีรักแทในหมูชายรักชายออกไปได รวมถึงการสรางการยอมรับกลุมชายรักชายในโลกอุดมคติ 
พรอมท้ังชวยสรางแบบอยางและทำใหสังคมเกิดการยอมรับในกลุมชายรักชายไดมากข้ึนเชนกัน 

 สวนการนำเสนอภาพเกินจริงท่ีผิดไปจากความเปนจริง (Distortion) ดวยการนำเสนอตัว
ละครชายรักชายมีแตความเปนชายในอุดมคติ ดวยรูปลักษณภายนอก รูปรางหนาตาดูดี ฐานะดี 
อาศัยอยูในเมือง อยูในวัยเรียน และมักจะมีชื่อเสียง เปนท่ีชื่นชอบของคนในสังคม เปนนักกีฬา หรือ
เรียนดี เปนตน นอกจากน้ียังนำเสนอความสัมพันธของตัวละครชายรักชายดวยรูปแบบของชายหญิง
มาสวมทับ ทำใหตัวละครนายเอก มีความเปนผูหญิงสูงกวาตัวละครพระเอก และมีการกำหนด
บทบาททางเพศอยางตายตัว ไมมีความล่ืนไหลทางเพศ 
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ภาพท่ี 1 องคประกอบเฉพาะและการประกอบสรางตัวละครชายรักชายในซีรีสวาย 

3. เพื่อศึกษารูปแบบการนำเสนอพัฒนาการตัวละครชายรักชายในซีรีสวาย 

 เพ่ือใหเขาใจรูปแบบการนำเสนอพัฒนาการตัวละครชายรักชายในซีรีส วาย ผูวิจัยไดอาศัย
วิธีการวิเคราะหเปรียบเทียบหาจุดรวมขององคประกอบตัวละครชายรักชายท้ัง 20 ตัวละคร จากซีรีส
วายท้ัง 10 เร่ือง นำมาสังเคราะห รวมกับแนวคิดบทละครโทรทัศนและแนวคิเก่ียวกับตัวละคร จนได
ออกมาเปนรูปแบบการนำเสนอพัฒนาการของตัวละครชายรักชายท่ีซุกซอนอยูในซีรีสวาย ดังภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 2 รูปแบบการนำเสนอพัฒนาการตัวละครชายรักชายในซีรีสวาย 

 จากภาพท่ี 2 พบวา ในข้ันแรกของการนำเสนอพัฒนาการตัวละครชายรักชายในซีรีสวาย 
เรียกวา “บทเปดเร่ือง (Exposition)” เปนการแนะนำตัวละครใหผูชมไดรูจักผาน 3 องคประกอบ 
ไดแก 1. ลักษณะทางกายภาพของตัวละคร ประกอบดวย อายุ อาชีพ ระดับฐานะทางสังคม ท่ีพัก
อาศัยและภูมิลำเนา ลักษณะทางกายภาพ รูปรางหนาตา บทบาททางเพศ รสนิยมทางเพศ และเคร่ือง
แตงกาย 2. พฤติกรรมการแสดงออกของตัวละคร ประกอบดวย ลักษณะการพูด การแสดงอารมณ 
นิสัยสวนตัว และรูปแบบการดำเนินชีวิต 3. สิ่งท่ีตัวละครกำลังเผชิญ เปนสิ่งชวยเสริมใหผูชมเขาใจวา
ตัวละครมีกำลังพบเจอส่ิงใดอยู สถานการณ ณ ตอนเร่ิมเร่ืองของตัวละครเปนอยางไร ประกอบดวย 2 

สวน คือ 1. ตัวละครรอบขาง ไดแก กลุมเพ่ือน ครอบครัว และบางตัวละครมีคนรักท่ีเปนผูหญิงดวย 
2.สถานการณ ซ่ึงมักเร่ิมตนดวยการเปดเทอมใหม อันเปนสัญลักษณของการเร่ิมตน ขณะท่ีตัวละคร
นายเอกสวนมากจะรับรูตั้งแตในระยะน้ีวาตนเองเปนกลุมชายรักชาย สวนบางตัวละครก็จะมีความรัก
ทีดี่กับคนรักท่ีเปนผูหญิง สำหรับในระยะน้ีจะใชเวลาประมาณ 2 ตอนแรกของซีรีส 

 ในตอนท่ี 3 – 6 ของซีรีสวาย เขาสูระยะของ “การผูกปม (Complication)” เปนชวงปญหา
และความขัดแยงของตัวละครเร่ิมปรากฏใหเห็น พระเอกและนายเอกไดพบกัน ใชเวลารวมกัน หรือ
บางเร่ืองตัวละครพลาดทามีเพศสัมพันธกัน จนความสัมพันธไดกอตัวและพัฒนาข้ึน ขณะเดียวกันตัว
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ละครรอบขางเร่ิมสงสัยในความสัมพันธของพระเอกและนายเอก นอกจากนิ้ี หากในเร่ืองมีโครงเร่ือง
ยอย (Subplot) ก็จะเร่ิมปรากฏในระยะน้ีเชนกัน 

 จากน้ันจะเขาสู “จุดวิกฤต (Crisis)” ในตอนท่ี 7 - 9 ซ่ึงเปนจุดท่ีตึงเครียดและเขมขนของ
เร่ือง โดยตัวละครชายรักชายจะเขาสูกระบวนการพัฒนาอัตลักษณของกลุมชายรักชาย สำหรับตัว
ละครพระเอกมีสับสนในความรูสึกของตนเองท่ีมีตอนายเอก จนตองพิสูจนความรูสึกน้ันดวยการ
ทดลองจูบ หรือปรึกษาบุคคลอ่ืนท่ีนับถือ ในเวลาเดียวกันตัวละครนายเอกจะมีความทุกขจากการแอบ
รักพระเอก หรือรูสึกวาตนเองไมคูควรกับพระเอก 

 เม่ือพระเอกยอมรับในตนเองได พระเอกและนายเอกจะตกลงคบหากันในฐานะคนรักอยาง
เปดเผย เปนท่ีรับรูในกลุมคนรอบขาง ในบางตัวละครท่ีคนรักผูหญิงจะไปบอกเลิกผูหญิง ซ่ึงมักจะจบ
ลงไมดี จะผูหญิงมักจะหาทางแกแคน และในบางครอบครัวจะยังไมสามารถยอมรับได อยางไรก็ตามซี
รีสบางเร่ืองท่ีมีโครงเร่ืองยอย (Subplot) ปญหาเหลานั้นจะถูกนำเสนออกมาในชวงน้ีเชนเดียวกัน เชน 
มือที่สาม ปญหาความรักของตัวละครจากความคิดท่ีเปนการเปนกลุมชายรักชายเปนเร่ืองผิด  

 ในตอนท่ี 10 – 11 ของซีรีสวายจะเขาสูระยะ “การแกปม (Falling Action)” ตัวละครชาย
รักชายจะพิสูจนและทำใหครอบครัวยอมรับในความรักของตนดวยการเสนอใหเห็นวาเม่ือตัวละคร
ดำรงสถานะคนรักกันแลว พากันไปในทางท่ีดีข้ึน หรือดูแลซ่ึงกันและกันในยามเจ็บปวย หรือบุคคลอ่ืน
ไปชวยพูดใหยอมรับได ขณะท่ีปญหาคนรักเกาจะถูกแกไขดวยการเปดโปงความไมดีของผูหญิง
เหลาน้ัน สวนปญหาความรักของตัวละครจากความคิดท่ีเปนการเปนกลุมชายรักชายเปนเร่ืองผิด หรือ
ความไมเขาใจกันของตัวละครก็ถูกแกไขดวยการปรับความเขาใจกัน 

 สุดทายเม่ือซีรีสดำเนินมาถึงตอนจบ “จุดคล่ีคลายเร่ือง (Resolution) ปญหาท้ังหมดไดถูก
แกไข ตัวละครในเร่ืองท้ังหมดสามารถยอมรับความรักและตัวตนของตัวละครชายรักชายได สงผลให
พระเอกและนายเอกอยูครองรักกันอยางมีความสุข อันเปนตอนจบแบบสุขนาฏกรรม (Happy 

Ending) ตามฉบับนิยายรัก 

ขอเสนอแนะ 

 ผลการศึกษาในคร้ังน้ี สามารถนำมาเปนคำแนะนำใหแกผูท่ีเก่ียวของเพ่ือนนำไปใชใหเ กิด
ประโยชนในดานตาง ๆ ดังน้ี 

 1. การกำหนดนโยบายนำเสนอภาพกลุมชายรักชาย เน่ืองดวยในปจจุบันประเทศไทยยังไม
มีนโยบายในดานการนำเสนอภาพกลุมชายรักชายในส่ือ ดังน้ันผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะตอ สำนักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) เพ่ือใช
เปนแนวทางสำหรับการนำเสนอภาพกลุมชายรักชายในส่ือ ท่ีมีความสอดคลองกับความเปนจริง ลด
การตีตราของสังคม และเพ่ิมมิติความหลากหลายทางเพศ โดยแบงเปนประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 
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 1) ไมควรกำหนดบทบาททางเพศของตัวละครชายรักชายอยางตายตัว ดวยการใหตัวละคร
ชายรักชายอยูภายใตกรอบความสัมพันธของชายหญิง ท่ีทำใหพระเอกมีความเปนชายสูง และนายเอก
มีความเปนหญิง เพ่ือสรางความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับกลุมชายรักชายมากย่ิงข้ึน 

 2) เพ่ือใหซีรีสวายมีเน้ือหาท่ีเหมาะสมกับการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน
ไทยท่ีซีรีสวายมักจะไดรับวาเปนรายการท่ีผูใหญควรใหคำแนะนำแกผูท่ีมีอายุต่ำกวา 13 ป อีกท้ังยัง
เปนการยกระดับวงการซีรีสวายไทย และขจัดการตีตราของสังคมท่ีมองวากลุมชายรักชายเปนผู
หมกมุนในเร่ืองเพศ ผูผลิตซีรีสวายควรพิจารณาสัดสวนของฉากเขาพระเขานาย (Love Scene) ที่
แสดงถึงการมีเพศสัมพันธ และ ฉากโชวเรือนรางตัวละคร ใหมีความเหมาะสม 

 3) เพ่ือเพ่ิมมิติความหลากหลายทางเพศ นอกจากตัวละครชายรักชายท่ีมีความเปนชายสูง
แลว ควรมีการนำเสนอตัวละครชายรักชายท่ีมีลักษณะออกสาว หรือตัวละครในเพศวิถีอ่ืน ๆ เชน 
กลุมคนขามเพศ กะเทย หรือตุด ท่ีมีบทบาทตอเน้ือเร่ือง ไมใชเพียงตัวละครประกอบท่ีสรางสีสัน
เทาน้ัน 

 2. การพัฒนาและแนวทางการผลิตซีรีสวายแกผูผลิตซีรีสวาย ในปจจุบันซีรีสวายของไทย
นั้นเปนท่ียอมรับและประสบความสำเร็จในวงกวางท้ังในประเทศและตางประเทศ แตยังมีการนำเสนอ
ออกมาในรูปแบบท่ีคลาย ๆ เดิม ซ่ึงผลการวิจัยน้ีสามารถนำมาใชเปนแนวทางในการพัฒนาซีรีสวาย
ใหดีและอยูบนความเปนจริงย่ิงข้ึนไป โดยแบงออกเปนประเด็นตาง ๆ ไดดังน้ี 

 1) เพ่ือเปนการพัฒนาและเปนการสรางความแปลกใหมใหแกวงการซีรีสวายของไทย ผูผลิตซี
รีสวายควรเลือกนำเสนอตัวละครชายรักชายซีรีสวายท่ีมีลักษณะสวนบุคคลของตัวละครชายรักชายท่ี
มีความแตกตางออกไปจากเดิม ท้ัง อายุ อาชีพ ระดับฐานะทางสังคม ตลอดจนลักษณะทางกายภาพ 
รูปรางหนาตา ใหครอบคลุมมากข้ึน ลดความเปนชายในอุดมคติลง อยูในโลกความเปนจริงย่ิงข้ึน ซ่ึง
สิ่งเหลาน้ีจะสงผลไปถึงการเลือกโครงเร่ืองและประเภทของนิยายท่ีจะมาทำซีรีสวาย ก็จะตองมีความ
หลากหลายมากข้ึนตามไปดวย 

 2) จากการวิเคราะหตัวละครชายรักชายในซีรีสวาย และความเห็นของผูใหขอมูลสำคัญ 
พบวาในซีรีสวายไมคอยมีการกลาวถึงการสรางอัตลักษณทางเพศ ดังน้ันผูผลิตซีรีสวายควรให
ความสำคัญกับการนำเสนอประเด็นการสรางอัตลักษณทางเพศของตัวละครใหมากกวาน้ี ต้ังแตการ
เกิดความสับสน ความทุกข การยอมรับตนเอง และการเปดเผยตนเอง เน่ืองจากกระบวนการเหลาน้ี
ลวนมีความสำคัญตอการดำเนินชีวิตของกลุมชายรักชาย เพ่ือใหสังคมไดรับรูและเขาใจในตัวตนของ
กลุมชายรักชายไดมากย่ิงข้ึน 

 3) ผูผลิตซีรีสวายควรใหความสำคัญกับบทละครใหมีความเปนธรรมชาติ การสรางภูมิหลังตัว
ละคร และปรับโครงเร่ืองใหมีความหนักแนน แข็งแรง อาจจะมีการเสริมโครงเร่ืองยอย (Subplot) ที่
เปนประเด็นทางสังคม โดยท่ีไมทำใหโครงเร่ืองเสียและยังอยูภายใตกรอบของละครแนวรัก 
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 4) ไมสรางความเขาใจผิดและความสับสนใหแกผูชมและสังคม ดวยการสรางวาทกรรมท่ีระบุ
วา “ตัวละครชายรักชายไมไดเปนชายรักชาย เปนผูชายแท แตสามารถรักผูชายคนน้ีไดคนเดียว” 

เน่ืองจากไมตรงกับนิยามของ “เพศชาย” ที่สังคมเขาใจ ลักษณะดังกลาวมีความสอดคลองกับกลุม
ชายรักชายหรือผูท่ีมีความหลากหลายทางเพศมากกวา 

 5) นำเสนอวัฒนธรรมชายรักชาย รูปแบบการดำเนินชีวิต หรือส่ิงท่ีกลุมชายรักชายตองตอสู
และเผชิญในซีรีสวาย เพ่ือใหผูชมและสังคมไดตระหนักและเขาใจในตัวตนของกลุมชายรักชายมาก
ยิ่งข้ึน 

 3. กลุมผูชมและสังคม จากผลของการวิจัยพบวาตัวละครชายรักชายถูกประกอบสรางมา
จากความเปนจริงเพียงเศษเส้ียวของความเปนจริง จึงอาจทำใหผูชมและสังคมสรางภาพเหมารวมของ
กลุมชายรักชายตามท่ีปรากฏในซีรีส ดังน้ันเพ่ือสรางความเขาใจในตัวตนของกลุมชายรักชายใหมาก
ข้ึน ผูวิจัยจึงมีคำแนะนำแกผูชมและสังคม ดังตอไปน้ี 

 1) เน่ืองจากซีรีสวายสรางตัวละครออกมาภายใตกรอบความสัมพันธของชายหญิง จึงทำให
เขาใจวาบทบาททางเพศของชายรักชายน้ันมีเพียงแค “รุก” และ “รับ” ซ่ึงไมตรงกับความเปนจริงใน
สังคมท่ียังมีกลุม “โบท” ดังน้ันผูชมควรทำความเขาใจวาภาพตัวตนของกลุมชายรักชายท่ีปรากฏในซี
รีสวายน้ันไมสามารถนำมาเปนการเหมารวมตัวตนของกลุมชายรักชายในสังคมไดท้ังหมด เพราะเพศ
สภาพและเพศวิถีน้ีสามารถเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา ไมมีความตายตัว และไมสามารถตัดสินไดจาก
ลักษณะภายนอก 

 2) นอกจากกลุมชายรักชายในสังคมจะมีความล่ืนไหลทางเพศท่ีมากกวาการปรากฏในซีรีส
แลว ลักษณะทางกายภาพต้ังแตอายุ รูปราง หนาตา สีผิว อาชีพ ระดับความเปนชาย ก็ยอมมีความ
แตกตางกันออกไปเชนกัน ดังน้ันผูชมและสังคมควรใหเกียรติ และสนับสนุนกลุมชายรักชายในสังคม
อยางเทาเทียม ไมใชเฉพาะกลุมชายรักชายท่ีมีหนาตาดี มีความเปนชายสูง ดังท่ีปรากฏในซีรีสวาย
เทาน้ัน 

 3) จากผลการศึกษาพบวา ซีรีสวายสรางความทาทายความเชื่อทางสังคมดวยการใหทุกคนใน
ซีรีสวายสามารถยอมรับตัวละครชายรักชายไดในแทบจะทันที และแสดงใหเห็นวากลุมชายรักชายก็มี
ความเปนมนุษยท่ีไมแตกตางจากคนท่ัวไป ซ่ึงคงจะเปนการดีไมนอย หากผูชมและคนในสังคมสามารถ
ยอมรับและเห็นวากลุมชายรักชายก็คือคนท่ัวไป ไรซึ่งการเหยียดและการกล่ันแกลงเหมือนกับในซีรีสวาย 
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