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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาเร่ืองราววิถีชีวิตของเกย์ในสื่อภาพยนตร์
ไทย 2) ศึกษาอัตลักษณ์ของเกย์ที่ปรากฏในสื่อภาพยนตร์ไทย และ 3) ศึกษาเปรียบเทียบอัตลักษณ์
ของเกย์ในภาพยนตร์กับอัตลักษณ์ของเกย์ที่ปรากฏในสังคมไทย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้
วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาจากภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเกย์และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่ม
นักวิชาการ ผู้ก ากับภาพยนตร์ ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของเกย์ และผู้ชมภาพยนตร์ที่เป็นเกย์ 
ผลการวิจัยพบว่า การแต่งกายของเกย์ในภาพยนตร์ไทย ถ้าเป็นเกย์ที่แต่งกายเป็นชายจะเรียบหรู แต่
ถ้าเป็นเกย์ที่แต่งกายเป็นหญิง จะเน้นแต่งตัว แต่งหน้าเข้ม และท าผมเป็นหญิง จะมีกริยาท่าทาง
อาการแสดงออกคล้ายผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ส่วนมากจะได้รับบทเป็นตัวร้ายหรือตัวตลก การ
แสดงออกทางอารมณ์ค่อนข้างหลากหลาย เช่น มีอารมณ์คล้ายผู้หญิง ความรัก หรือตัวร้าย 
บุคลิกภาพจะกระตุ้งกระติ้งคล้ายผู้หญิง มีความกระฉับกระเฉง คล่องแคล่ว ว่องไวบางคร้ังเสียงดัง 
เอะอะโวยวาย ชอบดัดเสียงให้เหมือนเสียงของผู้หญิง การใช้ภาษาส่วนใหญ่จะใช้ถ้อยค าภาษาเป็น
ค าด่าที่หยาบคาย หรือค าพูดติดตลก  หรือการใช้ศัพท์เฉพาะกลุ่มเกย์ วิธีการคิดหรือเนื้อหาใน
ภาพยนตร์จะเน้นไปที่ความตลก เฮฮา หรือความเศร้าโศกของชีวิตเกย์ และมีการใช้ค าที่รุนแรง หรือ
หยาบคายค่อนข้างมาก ส่วนเหตุผลที่ต้องมีเกย์ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ไทยเพื่อสร้างสีสัน ความ
สนุกสนาน โดยมีแนวคิดหรือวิธีการสร้างตัวละครที่เป็นเกย์มาจากชีวิตจริงตามปกติในสังคม 
ส าหรับการแสดงออกถึงอัตลักษณ์หรือตัวตนของเกย์มีความชัดเจนและเปิดเผยมากขึ้นกว่าในอดีต 
การใช้ภาษาของเกย์ในภาพยนตร์ไทยและเกย์ในสังคมก็มีส่วนคล้ายคลึงกัน แต่ในภาพยนตร์มักจะ
ใช้ภาษาที่ดูรุนแรง หยาบคายมากกว่า ด้านกิริยาท่าทางก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของเกย์ในแต่ละประเภท 
แบบเปิดเผยหรือปิดบัง แต่ในภาพยนตร์จะแสดงออกให้ชัดเจนมากขึ้นเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจได้ง่าย 
ส่วนการแสดงออกทางความคิดของเกย์ในภาพยนตร์ไทย สามารถแสดงออกได้เต็มที่ตามบทบาทที่
ได้รับ ส่วนในสังคมทั่วไปก็สามารถแสดงออกทางความคิดได้ แต่อาจถูกกีดกันในบางเร่ือง  
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ABSTRACT 
 

The three main aims of this research project are: 1) to learn and understand the 
portrayal of homosexual life in the Thai movie 2) to study the identity of gay  that appears in Thai 
movies and 3) to explore and compare the identity of gay  in the film industry with the identity in 
Thai society. Information was gathered using a qualitative research method, to analyze the 
content from movies that included homosexual men. Information was also gathered from in-depth 
interviews from a Group of experts that included movie directors and experts in the field 
regarding the identity and gay audience members. From researching the way homosexual men are 
dressed in Thai movies, it was found that there are two types of gays one that dresses as a normal 
man and the second type dresses as a woman wearing make-up with a feminine hairstyle with 
woman-like gestures. The identities of the majority of movies involving leading homosexual 
characters are either comedies or tragedies. The emotional moods of homosexual characters are 
generally labile and they behave and speak with an emphasis to be similar to women. It was found 
that the language used was generally derogatory regularly swearing or using stereotypical comical 
words that is perceived to be used by gay men. The content of these movies aim to highlight the 
comedic and tragic aspects of gay life regularly using vulgar words. It appears that one of the 
main intentions for the inclusion of homosexual men in Thai movies is to introduce colorful and 
comedic characters. From interviewing movie directors, it showed that the representation of 
homosexual men in films was an accurate portrayal of gays in current Thai society. The language 
used by gay characters in Thai movies compared to society has some similarities, however in 
movies the characters often over exaggerate and use coarse language to fit into stereotypes. This 
over-exaggeration allows viewers to easily identify gay characters. Finally, in the movies gay 
characters are able to express their own opinions or ideas even if they are deemed political or 
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controversial. However in current society if homosexual men express these same ideas they can 
often be considered unacceptable.  
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 

มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความแตกต่างหลากหลายแต่ก็ยังมีความเหมือนกันอยู่
อย่างหนึ่งคือมนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องอยู่ร่วมกัน และที่ต่างจากสัตว์ก็คือมนุษย์มีวัฒนธรรม 
(Culture) ที่คอยก ากับการกระท า ดังนั้นเมื่อพูดถึงปัญหาเร่ืองเพศจึงไม่ใช่เพียงเร่ืองทางชีววิทยา
หรือวิทยาศาสตร์ แต่หมายความไปถึงเร่ืองวัฒนธรรม เร่ืองเพศและเพศสภาพ (Sex / Gender) เห็น
ได้ว่า บุคคลที่ไม่มีคุณลักษณะที่ตรงกับเพศและเพศสภาพแบบชาย - หญิง จะถูกจัดให้เป็นบุคคล
ชายขอบ(Marginalized) ซึ่งเป็นอิทธิพลที่ตกทอดมาจากโครงสร้างสังคมที่สรุปได้ว่าบุคคลที่อยู่
นอกระเบียบโครงสร้างทางเพศที่ถูกจัดไว้แล้วจะถูกมองว่าเป็นคนไร้ค่าและมักจะถูกท าร้ายให้
ได้รับความเจ็บปวดอยู่เสมอ โดยกลุ่มเกย์ ในยุคของการยอมรับทางเพศวิถี  (Sexuality) ซึ่งหมายถึง 
ระบบความคิดความเชื่อเร่ืองเพศ  เป็นกระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรมที่คอยก าหนด จัดการ 
ก ากับควบคุม รวมทั้งการแสดงออกเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศได้ท ากันอย่างเปิดเผยภายใต้การยอมรับ
ของสังคมที่เปิดกว้างมากขึ้น ท าให้กลุ่มเกย์เร่ิมมีตัวตนมากขึ้น ดังนั้น ในความเป็นกลุ่มคนชายขอบ
ที่เรียกว่า เกย์ในสังคมไทย ถือเป็นกลุ่มที่มีวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่มและต้องการแสดงถึงอัตลักษณ์
หรือความเป็นตัวตนของตนเองออกมาตามพื้นที่ต่าง ๆ ในสังคมให้ปรากฏเพื่อหวังว่าสิทธิและ
ความเสมอภาค เมื่อเทียบกับเพศชายและหญิงในสังคม คงยังมีให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ถึงแม้ว่าใน
ปัจจุบันสังคมไทยจะยอมรับความเป็นเกย์มากขึ้น กว่าในหลายประเทศ แต่คนบางกลุ่มก็ยังรู้สึกและ
มองคนกลุ่มนี้ในแง่ลบ   ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการปรากฏภาพ ของเกย์ที่ออกมาตามสื่อต่างๆทั้ง 
หนังสือพิมพ์ ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ฯลฯ มักออกมาในเชิงลบ เป็นตัวตลกบ้าๆ บอๆหรือแสดง
อารมณ์รุนแรง โหดเหี้ยม ฯลฯ ซึ่งความจริงเกย์ที่ประสบความส าเร็จในชีวิต เป็นคนดี ท าประโยชน์
ให้สังคมก็มีอยู่มาก  การสื่อสารความเป็นเกย์ในสังคมไทยในยุคเร่ิมต้นพบว่า เป็นการใช้สื่อสิ่งพิมพ์
ประเภทต่างๆ  เป็นช่องทางการสื่อสารส าคัญที่ท าให้บุคคลทั่วไปได้มีความรู้  ความเข้าใจต่อกลุ่ม
เกย์ที่ดีขึ้น แม้ในระยะแรกจะเป็นภาพลักษณ์เชิงลบบ้าง ต่อมาเมื่อมีนิตยสารเกย์ช่วยท าให้กลุ่มเกย์
ได้มีโอกาสสื่อสารกับกลุ่มเพศอ่ืนๆ และสังคมยิ่งขึ้น นอกจากนี้สื่อมวลชนแขนงอ่ืนๆ ได้เปิดกว้าง
ขึ้นน าเสนอเร่ืองราวของกลุ่มเกย์ในแง่มุมที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น จึงท าให้สภาพการณ์ของกลุ่มเกย์
ในสังคมไทยดีขึ้นตามล าดับ (ธัญญา  จันทร์ตรง, 2555) 
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สื่อภาพยนตร์ที่มีการน าเสนอหรือถ่าย ทอดเร่ืองราวของเกย์เป็นคร้ังแรกในปี พ.ศ.2519 
ชื่อเร่ือง "เกมส์" เป็นการเสนอแง่มุมหรือตีแผ่ภาพของเกย์ แต่เป็นเชิงลบ เพราะเป็นการเสนอเพียง
ด้านเดียวของผู้หญิงที่ได้รับความ เสียใจที่มีความสัมพันธ์กับผู้ชายที่เป็นเกย์ อันเป็นความเชื่อที่
สังคมไทยมองเกย์ในลักษณะดังกล่าว จึงถือได้ว่าเป็นภาพยนตร์เกย์ ในยุคแรกของไทย   ต่อมา 
พิศาล อัครเศรณี ได้น าเร่ืองราวของสาวประเภทสองคณะโชว์คาบาเร่ต์แห่งเมืองพัทยา มาสร้างเป็น
ภาพยนตร์ ในเร่ือง "เพลงสุดท้าย" ภาคที่ 1 และภาคที่ 2 ในปี พ.ศ.2528 และปี พ.ศ.2529 ตามล าดับ 

ดร.เสรี วงษ์มณฑา ซึ่งโด่งดังจากการท าละครเวทีเร่ือง "ฉันผู้ชายนะยะ" ที่เปิดรอบ การ
แสดงได้มากที่สุดแห่งยุค เป็นเร่ืองราวของเกย์กลุ่มหนึ่งที่มาอยู่ร่วมกัน    เป็นพวกปากจัด ชอบ
วิพากษ์วิจารณ์สังคมและการเมือง ได้มีการดัดแปลงจากละคร เวทีมาเป็นภาพยนตร์ในชื่อเร่ือง
เดียวกันในปี พ.ศ.2531 และได้รับการสนับสนุนจากประชาชนอย่างล้นหลามเช่นกัน     

การสร้างภาพยนตร์ไทยที่สะท้อนชีวิตและเร่ืองราวเกี่ยวกับ กลุ่มเกย์ที่ผ่านสังคมไทยมี
สภาพการยอมรับในเร่ืองนี้ค่อนข้างน้อย  อีกทั้งขัดต่อความ คิดและความเชื่อกระแสหลักของบุคคล
ในสังคมก็ตาม แม้ว่าภาพลักษณ์ และภาพสะท้อนของเกย์ในภาพยนตร์เหล่านั้นจะเป็นเชิงลบมา
แสดงให้เห็นว่า สังคมไทยมีความกล้าพอที่จะตีแผ่เร่ืองราวของเกย์มากขึ้น ทั้งๆ ที่ในขณะนั้น และ
น าพฤติกรรม ของเกย์ไปล้อเลียนในเชิงขบขันและเย้ยหยันก็ตามที่ถือได้ว่า เป็นการท าให้เร่ืองราว
ของพฤติกรรมของเกย์ได้ถ่ายทอดสู่สังคมไทยได้มาก ขึ้น นอกจากนี้เราจะสังเกตเห็นว่า ทั้ง ละคร
โทรทัศน์และภาพยนตร์แทบจะทุกเร่ืองของทุกประเทศจะต้องมีตัวละครเป็นตัวที่เกี่ยวข้องกับเกย์ 
โดยเฉพาะเนื้อหาทั้ง เร่ืองที่ว่าถึงเร่ืองของการเปิดเผยความ รู้สึกของเกย์ก็มีมากขึ้  เนื้อหาของ
ภาพยนตร์ก็กล่าวถึงเร่ืองราวของเกย์ค่อนข้างมากในแง่มุมที่หลากหลาย สิ่งที่เกิดขึ้นในสื่อเป็นภาพ
สะท้อนของความจริงในสังคมที่มีลักษณะเบี่ยงเบนไป ซึ่งอาจเป็นผลจากทัศนคติ ความเชื่ อและ
มุมมองที่แตกต่างกันจนท าให้เร่ืองราวและวิถีชีวิตของกลุ่มคนบางกลุ่มในสังคมถูกถ่ายทอดออกมา
จากการประกอบสร้างความจริงผ่านสื่อในลักษณะที่บิดเบือนเกินจริงในสังคม (ดินเเดนเเห่งรัก,  
2553) 

ส่วนใหญ่ภาพลักษณ์ของชายรักชายจะเป็นบทคนรับใช้  เป็นชนชั้นล่าง  เช่นเป็ น
ลูกน้องของตัวหลัก ส่วนบทกระเทยก็จะแสดงออกเกินจริงมาก  โดยตัวละครนี้มีไว้เพื่อเรียกเสียง
หัวเราะมากกว่า  ภาพลักษณ์ของชายรักชายที่ปรากฏนั้น จะเป็นภาพลักษณ์เดิมๆที่คุ้นชิน คือแต่งตัว
เก่ง  ขี้โวยวาย  มักพูดจาประชดประชัน จีบผู้ชายก่อน เข้าถึงเนื้อถึงตัว  รักเพื่อนพ้อง  มีความตลก
ขบขัน  ส่วนภาพลักษณ์ใหม่  ยังไม่ค่อยมีให้เห็นนัก คือ ผู้ชายทั่วไปที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง  
เป็นคนมีเหตุผลมีอารมณ์ร้ายบางคร้ัง  มนุษย์สัมพันธ์ดี อ่อนไหวคล้ายผู้หญิง ขณะที่คู่เกย์อีกคนจะ
เข้มแข็งกว่า   (อลงกรณ์ ปริวุฒิพงศ์, 2553)  
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ในส่วนภาพยนตร์ แบ่งการน าเสนอภาพลักษณ์ของชายรักชายได้แก่ ภาพยนตร์ตลก ที่
สร้างสถานการณ์ให้ตลกขบขัน สร้างสถานการณ์จากความตลกของตัวละครที่เป็นชายรักชาย โดย
ไม่แสดงความสามารถของตัวละครเช่น เผลอป้องกันลูกเตะเข้าประตูได้ เพราะเป็นเร่ืองบังเอิญ 
ส่วนภาพยนตร์รัก ก็มีไว้เพื่อเทิดทูนความรักแท้ เพื่อเรียกร้องความเห็นใจจากสังคมไทย  ความรัก
จะถูกท าให้ตลกขบขันมีการเน้นย้ าว่านางเอกต้องสาวต้องสวย สาวคืออายุน้อย และสวยคือเหมือน
ผู้หญิง  ถึงจะได้ทุกอย่าง  และความรักของชายรักชายไม่สมหวัง  แต่แม้ไม่สมหวังก็จะเป็นรักที่
อมตะแม้จะตายไป ด้านภาพยนตร์นัวร์ คือภาพยนตร์ที่มีลักษณะการสืบสวนคดี   ให้เห็นบรรยากาศ
ของอาชญากรรม   พยายามน าเสนอให้เห็นความเหลวแหลกของความเสื่อมทรามของคนในสังคม 
เช่นพยายามบอกว่าการเป็นเกย์ เกิดจากศีลธรรมที่เน่าเฟะหย่อนยาน มีการตีตราว่าตัวเอกเป็นตัว
ประหลาด  ชายรักชายเกิดจากสังคมที่เสื่อมทราม โดยคงไว้ว่าตัวละครชายเป็นคนดี  คงไว้ซึ่งสังคม
ที่ดีงาม( สัณห์ชัย  โชติรสเศรณี, 2553)  

ดังนั้นการศึกษาในเร่ือง“ศึกษาอัตลักษณ์ของเกย์ในสื่อภาพยนตร์ไทย”จึงเป็นเร่ือง
น่าสนใจในการค้นหาค าตอบเพื่อจะได้สะท้อนโลกของสื่อและโลกของความเป็นจริง  ที่ส าคัญเพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา หรือสร้างสรรค์สื่อภาพยนตร์ไทย  ซึ่งถือเป็นสื่อกลางที่ต้องท าหน้าที่
สะท้อนสังคมไทยในทุก ๆ เร่ืองอีกสื่อหนึ่ง   ดังนั้น การได้มาซึ่งค าตอบจะช่วยให้การสื่อสารในสื่อ
ภาพยนตร์ไทยสร้างภาพยนตร์เพื่อช่วยสะท้อนภาพของเกย์ กลุ่มคนชายขอบกลุ่มนี้ได้อย่าง
เหมาะสมส าหรับสังคมไทยต่อไป   การศึกษาวิจัยเร่ือง   “ศึกษาอัตลักษณ์ของเกย์ในสื่อภาพยนตร์
ไทย”    มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการถ่ายทอดเร่ืองราวชีวิตของเกย์ในสื่อภาพยนตร์ไทย ศึกษา
ภาพอัตลักษณ์ของเกย์ที่ปรากฏในสื่อภาพยนตร์  ตลอดจนเพื่อศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มเกย์ ต่อ
การสร้างภาพยนตร์ไทย  ที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับเกย์ในอนาคต ซึ่งเนื้อหาของภาพยนตร์กล่าวถึงเร่ืองราว
ของเกย์ค่อนข้างมากในแง่มุมที่หลากหลาย   สิ่งที่เกิดขึ้นในสื่อเป็นภาพสะท้อนของความเป็นไปใน
สังคมที่มีลักษณะเบี่ยงเบนไป  ยกตัวอย่างเช่นบทบาทของเกย์บางคร้ังที่มีวาจาและกริยาไม่
เหมาะสมรวมถึงทั้งเร่ืองการแต่งกาย  ซึ่งอาจเป็นผลจากทัศนคติ ความเชื่อและมุมมองที่แตกต่างกัน
จนท าให้เร่ืองราวและวิถีชีวิตของกลุ่มเกย์ในสังคมถูกถ่ายทอดออกมาจากการประกอบสร้างความ
จริงผ่านสื่อในลักษณะที่บิดเบือนเกินจริงในสังคม  จะเห็นได้ว่า การสื่อสารเร่ืองราว วิถีชีวิต และ
ตัวตน ของกลุ่มเกย์ผ่านสื่อภาพยนตร์ เป็นเร่ืองที่เสี่ยงต่อการถูกต่อต้าน วิพากษ์วิจารณ์ ฟ้ องร้อง 
ต่าง ๆ นานา  โดยเฉพาะจากกลุ่มบุคคลที่ถูกถ่ายทอดหรือพาดพิง แต่สื่อย่อมต้องท าหน้าที่สื่อต่อไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อภาพยนตร์ได้เข้ามา 
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มีบทบาทส าคัญในการเป็นสื่อกลางที่จะช่วยสะท้อนภาพความจริงให้ปรากฏได้ในสังคม สามารถ 
ถ่ายทอดแนวความคิดและวิถีชีวิตความเป็นไปของคนในชาติได้หลากหลายกลุ่ม  หลากหลายมิติ 
ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งด้านวัฒนธรรมได้ ต่อไป 
 
1.2 ปัญหาน าวิจัย 
       1.วิถีชีวิตของเกย์ในสื่อภาพยนตร์ไทยมีลักษณะอย่างไร 
       2. อัตลักษณ์ของเกย์ในภาพยนตร์ไทยมีลักษณะอย่างไร 
       3. อัตลักษณ์ของเกย์ในภาพยนตร์ไทยแตกต่างจากอัตลักษณ์ของเกย์ในสังคมไทยอย่างไร 
 
1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 
      1. เพื่อศึกษาเร่ืองราววิถีชีวิตของเกย์ในสื่อภาพยนตร์ไทย 
      2. เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของเกย์ที่ปรากฏในสื่อภาพยนตร์ไทย 
      3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอัตลักษณ์ของเกย์ในภาพยนตร์กับอัตลักษณ์ของเกย์ที่ปรากฎใน
สังคมไทย 
 
1.4 ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้มุ่งศึกษาองค์ประกอบด้านเนื้อหาของภาพยนตร์ และ การถ่ายทอด
เร่ืองราวอัตลักษณ์ของเกย์ในภาพยนตร์ไทยร่วมสมัย โดยจะท าการวิเคราะห์เนื้อหาจากภาพยนตร์
ไทยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเกย์ที่น าออกฉายในช่วงระหว่างปี2550 จนถึงปี2554โดยใช้เกณฑ์จากรายได้
จากการเข้าฉายติด10 อันดับหนังท ารายได้สูงสุดในแต่ละปี 
 
1.5 นิยามศัพท์ 

เกย์ หมายถึง ค านามที่กลุ่มชายชอบชายนิยมใช้เป็นค าจ าเพาะหมายถึงชายที่มีความนิยม
ทางเพศยึดมั่นกับเพศชาย มักแสดงออกทั้งทางอารมณ์ เพศสัมพันธ์และทางสังคม กลุ่มเกย์จะ
จ าแนกบุคคลในกลุ่มเดียวกันตามบุคลิกและลักษณะจ าเพาะซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ ได้อีก 

อัตลักษณ์ หมายถึง การแสดงออกที่แท้จริงที่แสดงออกมาผ่านรูปแบบและตัวตนเพื่อ
สร้างความแตกต่างโดยหลอมรวมจากประสบการณ์ต่างๆ  ซึ่งสามารถสังเกตุเห็นได้ในสังคมไทย
ในปัจจุบัน 

ภาพยนตร์ไทย หมายถึง ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเกย์หรือมีนักแสดงที่แสดง
บทบาทของเกย์ตั้งแต่ปีพ.ศ.2550-2554 จ านวน5เร่ือง ได้แก่ 

DPU



5 

ภาพยนตร์เร่ืองตั๊ดสู้ฟุด  
ภาพยนตร์เร่ืองปิดเทอมใหญ่หัวใจว้าวุ่น 
ภาพยนตร์เร่ืองหอแต๋วแตกแหกกระเจิง  
ภาพยนตร์เร่ืองตุ๊กกี้ เจ้าหญิงขายกบ 
ภาพยนตร์เร่ืองหอแต๋วแตกแหวกชิมิ  
วิถีชีวิตของเกย์ หมายถึง รูปแบบการด าเนินชีวิตของเกย์ รวมถึงกริยาท่าทาง การแต่ง

กาย บุคลิกภาพ การใช้ภาษา และการแสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
การแต่งกาย หมายถึงการแต่งกายของเกย์ ได้แก่ การใช้เสื้อผ้าเคร่ืองนุ่งห่มรวมถึง

เคร่ืองประดับบนร่างกาย 
กริยาท่าทาง หมายถึงการกระท า หรืออาการที่แสดงออกมาด้วยร่างกายของเกย์ 
การแสดงออกทางความคิด หมายถึงการแสดงออกของกระบวนการคิดของสมองของ

เกย์ซึ่งมีความสามารถในการคิดได้หลากหลาย 
การแสดงออกทางอารมณ์ หมายถึงปฏิกิริยาของเกย์ที่เกิดขึ้นภายใน เป็นพฤติกรรมที่

เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ และเป็นเหมือนตัวกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ ที่จะน าไปสู่พฤติกรรมนั้น 

บุคลิกภาพ หมายถึงลักษณะของเกย์อันเป็นของจ าเพาะแต่ละบุคคล ซึ่งแสดงออกทาง
ท่าทาง ความรู้สึกนึกคิด ความเฉลียวฉลาด ตลอดจนกิริยามารยาท ลักษณะนิสัย และอุปนิสัย 

การใช้ภาษา หมายถึงถ้อยค าที่ใช้พูดหรือเขียนเพื่อสื่อความของเกย์ไปสู่คนหนึ่งหรือ
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
 
1.6 ประโยชน์ท่ีได้จากการวิจัย 

1. ทราบถึงการถ่ายทอดเร่ืองราวชีวิตของเกย์ในสื่อภาพยนตร์ไทย 
2. ทราบถึงอัตลักษณ์ของเกย์ที่ปรากฏในสื่อภาพยนตร์ไทย 
3. ทราบถึงข้อแตกต่างเร่ืองอัตลักษณ์ของเกย์ที่ปรากฏในสังคมไทยกับเกย์ในภาพยนตร์ไทย 
4. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือสร้างสรรค์สื่อภาพยนตร์ไทยที่มีเนื้อหา เกี่ยวกับเกย์ 
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บทที ่2 
แนวคิด  ทฤษฎ ี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
งานวิจัยเร่ือง “ศึกษาอัตลักษณ์ของเกย์ในสื่อภาพยนตร์ไทย” ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าเสนอเป็นกรอบแนวความคิด หลักการและเหตุผลส าหรับการ
ท าวิจัยเร่ืองนี้ โดยผู้วิจัยได้ได้แบ่งเน้ือหาเพื่อการน าเสนอออกเป็นประเด็นดังต่อไปนี้ 
               2.1 ทฤษฎีอัตลักษณ์ (Identity)  
               2.2 แนวคิดเร่ืองเพศ (Gender) 
               2.3 ทฤษฎีรักร่วมเพศ  (Queer theory) 
               2.4 แนวคิดเร่ืองสัญชาติญาณทางเพศและจิตใต้ส านึกของซิกมัน ฟรอยด์ 
               2.5 แนวคิดการเล่าเร่ืองของภาพยนตร์ (Film Narration) 
               2.6 รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  โดยมีรายละเอียดต่างๆเรียงล าดับดังต่อไปนี้  
 
2.1  ทฤษฎีอัตลักษณ์  (Identity)   
  เป็นความรู้สึกนึกคิดที่บุคคลมีต่อตนเองว่า “ฉันคือใคร” ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการปฏิสัง
สรรค์   ระหว่างตัวเรากับคนอ่ืน โดยผ่านการมองตนเองและการที่คนอ่ืนมองเรา อัตลักษณ์ต้องการ
ความตระหนัก (Awareness) ในตัวเราและพื้นฐานของการเลือกบางอย่าง นั่นคือเราจะต้องแสดงตน
หรือยอมรับอย่างตั้งใจกับอัตลักษณ์ที่เราเลือก ความส าคัญของการแสดงตนก็คือการระบุได้ว่าเรา
มีอัตลักษณ์เหมือนกลุ่มหนึ่งและมีความแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนอย่างไรและ “ฉันเป็นใคร” ในสายตา
คนอ่ืน (นัทธนัย ประสานนาม, 2550) 

2.1.1 ค าว่า “อัตลักษณ์” มีความแตกต่างจากค าว่า “บุคลิกภาพ” เนื่องจากบุคคลอาจมีความ
เหมือนกันได้ในแง่ของบุคลิกภาพ เช่น การมีนิสัยหรือลักษณะบางอย่างที่อาจจะเหมือนกันได้แต่
การเหมือนกันในด้านอัตลักษณ์ของบุคคลนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความรู้สึกร่วมกันในด้านการ
ตระหนักรู้ (Awareness) บางอย่างเกี่ยวกับตัวตนของเราหมายถึงการยอมรับในความเป็นตัวตน 
ประกอบเข้ากับการแสดงตัวตน (Making Oneself) ให้เห็นว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างอย่างไรกับ
กลุ่มอื่นหรือบุคคลอ่ืน 

2.1.2 การที่เราเลือกนิยามความหมายของตนเองและแสดงตนเองต่อบุคคลหรือสังคมว่าเราเป็น
ใครนั้น เป็นกระบวนการของการเลือกใช้และแสดงออกซึ่งจะท าให้รู้ว่าเราเหมือนหรือแตกต่างจาก
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คนอ่ืนหรือกลุ่มอ่ืนอย่างไรโดยผ่านระบบของการใช้สัญลักษณ์(Symbol) ซึ่งเป็นสิ่งที่ประกอบกัน
ทั้งด้านอารมณ์ความรู้สึกภายในตัวเราและกระบวนการของโลกภายนอกที่เราเกี่ยวพัน เพราะมนุษย์
เลือกใช้ความหมายหรือเปลี่ยนแปลงความหมายที่เกี่ยวกับตนเองทั้งในกระบวนการที่เขาสัมพันธ์
กับโลกและในส่วนของตัวตนที่มันซ้อนทับกันอยู่ ดังนั้นจึงมีการจัดแบ่งประเภทของอัตลักษณ์เป็น 

ระดับคือระดับอัตลักษณ์ส่วนบุคคล (Personal Identity) และระดับอัตลักษณ์ทางสังคม 
(Social Identity) เช่นการที่สังคมก าหนดบทบาทหน้าที่และต าแหน่งทางสังคมให้กับเรา บทบาท
ความเป็นลูก ความเป็นเพื่อน หรือต าแหน่งในที่ท างาน ระบบคุณค่าที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิด ท าให้
เราเรียนรู้และเลือกที่จะนิยามตนเองให้เหมาะสมในสังคม และมีการเลื่อนไหลปรับเปลี่ยนไปตาม
บริบท เช่นเมื่ออยู่ในครอบครัวก็จะมีบทบาทเป็นลูก เป็นพี่น้อง บางคร้ังบทบาทและต าแหน่งอาจ
ซ้อนทับกัน เช่นเราเป็นนักศึกษาในขณะที่เป็นสมาชิกของกลุ่มเพื่อนในชั้นเรียน เป็นต้น สัญลักษณ์
ที่เราเลือกหยิบมาใช้ในการนิยามตนเองทั้งต่อสังคมและต่อตัวเองนั้นเกิดขึ้นได้โดยผ่านระบบการ
สร้างภาพแทนความจริง (Representation) เพราะการแสดงออกซึ่งความสัมพันธ์ต่างๆ จะกระท า
โดยผ่านระบบสัญลักษณ์ที่หลายรูปแบบเช่นบุคคลเลือกแต่งกายเพื่อแสดงความเป็นสมาชิกของ
สถาบัน หรือแต่ละสถานศึกษามีการเลือกใช้สี สัญลักษณ์หรือเคร่ืองแบบที่แตกต่างกันออกไป ก็
เพื่อแสดงความเป็นตัวตนให้กับบุคคลรับรู้แต่อย่างไรก็ตามการที่เรามองตัวเราและพยายามเลือก
นิยามความหมายเพื่อแสดงความเป็นตัวตนของแต่ละบุคคลกับสิ่งที่คนอ่ืนมองเห็นในตัวเราว่า
อย่างไรนั้นมันอาจไม่สอดคล้องกันเสมอไป 

อัตลักษณ์เกิดขึ้นจากการปฏิสังสรรค์ทั้งระหว่างบุคคลในสังคมและภายในตัวบุคคลเอง 
ในแต่ละบุคคลอาจมีอัตลักษณ์ที่หลากหลาย แต่จะมีการเลือกเอาเพียงอัตลักษณ์ใดอัตลักษณ์หนึ่งที่
ตนยอมรับเพื่อน ามาใช้ภายใต้เงื่อนไขของบริบทในช่วงเวลาและพื้นที่    และอัตลักษณ์นี้อาจถูก
ก าหนดได้ทั้งจากบุคคลเป็นผู้ก าหนดตนเองหรือถูกก าหนดต าแหน่งแห่งที่ของบุคคลโดยสังคมก็    
การก าหนดอัตลักษณ์นี้เกิดขึ้นบนกระบวนการคิดเกี่ยวกับระบบของความแตกต่าง    ระบบของ
ความหลากหลาย และการตั้งค าถามว่าอัตลักษณ์ที่จะสร้างขึ้นนั้นมีความเชื่อมโยงกับสังคมอย่างไร 
   ส าหรับด้านการสื่อสาร อัตลักษณ์เป็นเร่ืองของกระบวนการประกอบสร้าง (Process) 
มิใช่ผลผลิต(Product) ที่เสร็จสิ้นแล้ว ดังที่ สมสุข  หินวิมาน (2548,น.428) กล่าวไว้ว่า อัตลักษณ์
ใดๆของคนเราไม่ได้เป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาตั้งแต่ก าเนิด  หากแต่เป็นสิ่งที่ถูกประกอบสร้างขึ้นมาโดย
สังคม (Social Constructed) ภายหลัง  อัตลักษณ์จึงเป็นเร่ืองที่รวบรวมไว้ตั้งแต่ค าถามจนถึงค าตอบ  
ด้วยการนิยามว่าตัวเราเป็นใคร  ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อเราสื่อสารกับคนอ่ืน  และอัตลักษณ์ก็เป็นเร่ือง
การเมืองที่ต้องการพื้นที่ทางสังคม (Space) 
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  2.1.3 Woodward (สุกัญญา สุดบรรทัด, 2546 ,น.16) กล่าวว่าประเด็นส าคัญที่ท าให้เร่ือง
ของอัตลักษณ์เป็นเร่ืองทางการเมืองก็คือ  การวางท่าทีของสังคมหรือของปัจเจกบุคคลต่อ “ความ
เป็นอ่ืน” (The Other) นั้นมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งธงชัย วินิจจะกุล (พัฒนา กิติอาษา, 2546,น.52-
53) น าเสนอว่า การนิยาม การสร้างและการผลิตซ้ าของอัตลักษณ์อาจท าได้ 2 วิธีได้แก่ 
               การนิยามอัตลักษณ์ในทางบวก (Positive Identification)  เป็นการนยิามหรือให้
ความหมายอัตลักษณ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์และสังคมวัฒนธรรมของตนเองโดยตนเอง
หรือคนในสังคมโดยเฉพาะปัญญาชน สื่อมวลชน และหน่วยงานของรัฐ 
  การนิยามอัตลักษณ์ในทางลบ (Negative Identification) เป็นการนิยามหรือสร้างอัต
ลักษณ์โดยคนอื่นหรือกลุ่มอื่น ซึ่งเป็นคนจากภายนอกชุมชน  ทั้งที่เป็นศัตรูและพันธมิตร  อัตลักษณ์
ในแง่นี้เป็นการพิจารณาจากมุมมองของคนภายนอก  อัตลักษณ์ที่ได้จึงออกมาในทางลบซะส่วน
ใหญ ่
  ดังนั้นอัตลักษณ์กับสังคมจึงเป็นเร่ืองที่แยกกันไม่ออก เนื่องจากการนิยามความเป็น
ตัวตนของอัตลักษณ์นั้นต้องมีการอ้างอิงกับสังคม แม้จะเป็นในระดับตัวบุคคลก็ยังต้องมีการนิยาม
ตนเองว่ามีต าแหน่งแห่งที่ หรือมีบทบาทอย่างไรในสังคมที่บุคคลอาศัยอยู่ 

จากการอธิบายของทฤษฎีอัตลักษณ์ที่กล่าวถึงเร่ืองกระบวนการประกอบสร้าง และจะ
เปลี่ยนแปลงตามวัฒนธรรม เพื่อแสดงตนเองต่อบุคคลหรือสังคมว่าเราเป็นใครในการวิจัยคร้ังนี้
สามารถใช้ทฤษฎีดังกล่าวเพื่อเป็นหลักวิเคราะห์ถึง อัตลักษณ์ของเกย์ที่แสดงออก และเลือกใช้
ในอัตลักษณ์ของเกย์ในภาพยนตร์ไทยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเกย์ 

             
2.2 แนวคิดเร่ือง Gender  
       การศึกษาเร่ืองหรือ Gender เป็นความคิดกระแสหลักเกิดขึ้นมาจากตะวันตกในช่วง
ปลายทศวรรษที่ 70 โดยมีค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์มานิยาม แบ่งแยกและจัดประเภท การแพทย์จัด
เพศของมนุษย์เป็น 2 ลักษณะ    คือ เพศชาย และเพศหญิง    ส่วนผู้ที่มีอวัยวะเพศสองอย่างในคนๆ
เดียวจะเรียกว่า “กะเทย” แต่ความรู้สึกเป็นชาย หรือหญิง มิได้ขึ้นอยู่กับอวัยวะเพศ เพศสภาวะหรือ 
Gender เพศ จึงมีความซับซ้อน ค าอธิบายทางการแพทย์มิอาจตอบค าถามนี้ได้ จอห์น โมนีย์ คือผู้
บุกเบิกแนวคิดเร่ือง Gender ในช่วงทศวรรษที่ 50 โดยพยายามอธิบายความหมายของเพศในเชิง
สังคม โต้แย้งกับค าอธิบายทางการเพศที่มองเพศในเชิงกายภาพ (Physical Sex) โมนีย์มอง
พฤติกรรมที่เป็น Intersexuality หรือการเป็นรักหลายเพศ และพัฒนาแนวคิดเร่ือง Gender   เพื่อชี้ว่า
ความเป็นชายหญิงถูกสร้างมาจากบริบททางสังคมและวัฒนธรรม  ความคิดเร่ือง Gender น าไปสู่
การศึกษา บทบาททางเพศ การแสดงออกทางเพศและพฤติกรรมทางเพศของมนุษย์ที่มิใช่เร่ืองทาง
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กายภาพ  โมนีย์อธิบายว่า Gender  คือ  Multivariate and Sequential process  เป็นกระบวนการที่มี
ล าดับขั้น ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลง ต่อมาในช่วงทศวรรษที่ 60 โรเบิร์ต สโตลเลอร์ ได้น าแนวคิด
ของโมนีย์มาศึกษาเร่ืองอัตลักษณ์ทางเพศ หรือ Gender Identity แนวคิดเหล่านี้กลายเป็นเคร่ืองมือ
ส าหรับการยืนยันว่าเพศที่สาม  หรือรักร่วมเพศเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผลรองรับ   และหาข้อพิสูจน์ทาง
วิทยาศาสตร์ได้ เช่น การศึกษาโฮโมน หรือยีนส์ที่ก าหนดความเป็นเกย์   (Jonathan katz ,1995) 

2.2.1  ในช่วงกลางทศวรรษที่ 70  Gender คือระบบสัญลักษณ์ ที่บ่งบอกความแตกต่างเพศ
สภาพทางสังคม เชื่อว่าเพศเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น มิใช่สิ่งที่เป็นความจริงดั้งเดิมและไม่ใช่เร่ืองทาง
ชีววิทยา ชายและหญิงถูกสร้างขึ้นให้แสดงบทบาทที่ต่างกัน   และ Gender  ก็คืออัตลักษณ์ทางเพศที่
แท้จริงของมนุษย์ มนุษย์จะรู้ว่าตนเองมีความเป็นชายหรือหญิง  โดยผ่านการขัดเกลาทางสังคม  เชื่อ
ว่าความเป็นชายและหญิงนี้จะติดตัวไปกับคนๆนั้นอย่างถาวรและไม่เปลี่ยนแปลง  นักวิชาการใน
ระยะหลังวิจารณ์ว่า แนวคิด Gender ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ที่ครอบง าสังคม เช่นเดียวกับความรู้ทาง
การแพทย์ที่เคยครอบง ามาก่อนหน้านั้น   เนื่องจากความคิดเบื้องหลัง Gender ยังเชื่อในสมมุติฐาน
เดิมที่ว่าเพศมีคู่ตรงข้ามระหว่างชายหญิง ความเข้าใจเกี่ยวกับ Gender ยังเชื่อในแก่นแท้ของความ
เป็นชายหญิง ซึ่งมิได้มาจากปัจจัยทางชีววิทยา แต่มาจากการเรียนรู้ทางสังคม ความสัมพันธ์ทางเพศ
ในค าอธิบายทางการแพทย์ เชื่อว่ามนุษย์ที่มีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม คือคนปกติ เป็นพวกรักต่าง
เพศหรือ  Heterosexual ส่วนกลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์กับคนเพศเดียวกันจะถือว่าผิดปกติ หรือเป็นอาการ
ของโรคชนิดหนึ่งเรียกว่า  Homosexual  ค าอธิบายดังกล่าวนี้ท าให้ความเข้าใจเกี่ยวกับเพศสภาวะ 
การแสดงออกทางเพศ และความรู้สึกทางเพศเป็นเร่ืองทางวิทยาศาสตร์  ที่ต้องการหาหลักฐานมา
พิสูจน์ ความเชื่อนี้เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1860 เป็นต้นมา สังคมยุโรปเร่ิมแบ่งแยกว่าใครคือรัก
ต่างเพศ ใครคือรักร่วมเพศ  ซึ่งในขณะเดียวกันก็ตอกย้ าว่าเพศชายต่างจากเพศหญิงอย่างไรในทาง
ชีววิทยา ในทางจิตวิทยาอธิบายว่าอารมณ์ความรู้สึกของผู้หญิงต่างกับผู้ชายอย่างไร  และน าไปสู่
อุดมคติความสัมพันธ์ที่มีระหว่างชายหญิง การมีความรักและครอบครัว คู่ตรงข้ามระหว่างรักต่าง
เพศและรักร่วมเพศ ถูกใช้อย่างแพร่หลายในอเมริกาในช่วงทศวรรษที่ 1890-1960 ช่วงเวลาเกือบ 
100 ปีท าให้เกิดการแบ่งแยกว่าใครคือคนปกติ และใครคือคนผิดปกติทางเพศ ใครอยู่ตรงกลาง ใคร
อยู่ชายขอบ ใครคือคนส่วนใหญ่ ใครคือคนส่วนน้อย และสิ่งที่ร้ายที่สุดคือ สังคมยกย่องบุคคลที่
เป็นรักต่างเพศ และดูหมิ่น หรือรังเกียจผู้ที่เป็นรักร่วมเพศ แนวคิดทางสังคม เชื่อว่า การแสดงออก
ในบทบาททางเพศเป็นเร่ืองสังคม สังคมจะก าหนดว่าผู้ที่มีอวัยวะเพศแบบนี้ต้องเป็นชาย  หรือหญิง 
และต้องแสดงออกให้สมกับบทบาทที่ถูกสร้างไว้ นักวิชาการที่สนใจเพศที่สามพยายามอธิบายว่า 
รักร่วมเพศ เกย์ เลสเบี้ยน หรือพวกผ่าตัดแปลงเพศคือภาพสะท้อนอิทธิพลความคิดของการแบ่งแยก
เพศคู่ตรงข้าม ชายกับหญิง ปรากฏการณ์เพศที่สาม มิใช่เพศอีกชนิดหนึ่ง แต่เป็นหลักฐานที่บ่งชี้
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ว่าอัตลักษณ์ทางเพศของมนุษย์มีความสลับซับซ้อนและหลากหลาย และยากที่จะจัดประเภทให้เป็น
ระบบ 

2.2.2  ฮอลลี่ บอสเวลล์ กล่าวว่าผู้ที่แสดงออกทางเพศในทางตรงกันข้าม หรือมีเพศสภาวะไม่
ตรงกับเพศตามธรรมชาติคือ บทบาทที่อยู่ตรงกลางระหว่างพวกที่แปลงเพศ  กับพวกที่แต่งตัวผิด
เพศ จูดิธ บัตเลอร์ กล่าวว่า การแสดงงออกทางเพศ หรือ Gender เป็นเร่ืองของกระบวนการเปลี่ยน
สภาพและการเล่นตามบทบาทต่างๆ บัตเลอร์เรียกสิ่งนี้ว่า Gender Performativity การแสดงบทบาท
ทางเพศไม่จ าเป็นต้องตรงกับเพศตามธรรมชาติ หรืออารมณ์ความรู้สึกของบุคคล เพราะการแสดง
บทบาทชายหญิงให้ตรงตามเพศเป็นเพียงแบบแผนอุดมคติ  เคร่ืองหมายของเพศสภาพถูกแสดง
ออกมาผ่านการแต่งกาย บัตเลอร์พยายามชี้ว่าการแต่งกายผิดเพศ เช่น ชายแต่งหญิง (Drag)  คือ
เคร่ืองพิสูจน์ความล้มเหลวของระบบเหตุผลของรักต่างเพศ   (Holly Boswell,1991) 
  จากการอธิบายของแนวคิดเร่ือง Gender นั้นจะบ่งบอกถึงความแตกต่างเพศสภาพทาง
สังคม ซึ่งสามารถท าให้เกิดการแบ่งแยกว่าใครคือรักต่างเพศ ใครคือรักร่วมเพศ ฉะนั้นผู้ วิจัยจะได้
ใช้ทฤษฎีดังกล่าวเพื่อเป็นหลักวิเคราะห์ถึงความเข้าใจเกี่ยวกับเพศสภาวะ การแสดงออกทางเพศ 
และความรู้สึกทางเพศของอัตลักษณ์ของเกย์ที่แท้จริงในสังคมไทย และในภาพยนตร์ไทยที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับเกย์ 
 
2.3  ทฤษฎีรักร่วมเพศ   
        นั้นก่อตั้งขึ้นโดยนักวิชาการสายสตรีนิยมอีกท่านหนึ่งนั่นคือ Judith Butlerโดยพัฒนา
มาจากทฤษฎีวิพากษ์เกี่ยวกับกลุ่มเลสเบี้ยนและกลุ่มเกย์ในช่วงยุคปีค .ศ.1970  จนถึงปีค.ศ.1980 ที่
เชื่อว่าอัตลักษณ์นั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนในตัวทุกคน  และเป็นสิ่งที่คอยก าหนดบทบาทการแสดงของ
แต่ละคนออกมา  หรือพูดอย่างรวบรัดได้ว่า  การแสดงออกหรือภาพตัวแทนคือการท าหน้าที่ของอัต
ลักษณ์ทางเพศ  (Representations are a function of sexual identities) ซึ่งนั่นหมายถึงว่า เพศและอัต
ลักษณ์ นั้นต่างมีพัฒนาการ โดยแต่ละพัฒนาการอย่างเช่นพวกชายรักชายหรือหญิงรักหญิง 
(Homosexual) นั้นขึ้นอยู่กับการตระหนักถึงตัวตนของตนเองว่าเป็นเกย์หรือเลสเบี้ยนที่สมบูรณ์
แบบมากน้อยค่ไหน และเมื่อพบว่าไม่สมบูรณ์แบบก็จะเกิดการพยายามที่จะพัฒนาไปให้ถึงอัต
ลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบกว่า  หรือท าให้อัตลักษณ์ที่ตนต้องการมั่นคงขึ้น โดยการมีความสัมพันธ์ทาง
เพศกับเพศเดียวกันและเพศตรงข้ามด้วย  เช่นนั้นแล้วเราจึงสามารถที่จะอธิบายได้ว่าพวกนิยมสอง
เพศ (Bisexuality)  อาจถือได้ว่าเป็นพัฒนาการอันสมบูรณ์แบบของการเป็นเกย์นั่นเอง 

2.3.1  ปลายปี ค.ศ.1980 ทฤษฎีรักร่วมเพศก็ได้ถือก าเนิดขึ้น  โดยมีแนวคิดวิพากษ์ที่สวนทางกับ
แนวคิดเกี่ยวกับเกย์และเลสเบี้ยนที่เคยเชื่อถือ  โดยทฤษฎีรักร่วมเพศนั้นเชื่อว่า อัตลักษณ์ทางเพศ
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ต่างหากอันเป็นหน้าที่ของการแสดงออกของแต่ละบุคคล (Sexual identities are a function of 
representations)  ซึ่งนั่นก็คือการแสดงออกนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนและเป็นตัวที่จะคอยก าหนด  
กระทั่งถึงกับท าลายล้างอัตลักษณ์ทางเพศของแต่ละบุคคลที่เป็นอยู่  โดยทฤษฎีรักร่วมเพศมีความ
ประสงค์ที่จะมองให้เห็นว่าลักษณะ (Character) แบบไหนที่แต่ละบุคคลมีความพอใจที่จะเป็นและ
ยังหลีกเลี่ยงการอธิบาย เพศและอัตลักษณ์ ว่าเป็นสิ่งที่มีพัฒนาการ  หรือการที่จะบอกว่าแต่ละ อัต
ลักษณ์นั้นไม่สมบูรณืในตัวเอง  ตรงกันข้าม  ทฤษฎีรักร่วมเพศนั้นเชื่อว่า  แต่ละอัตลักษณ์ต่างหากที่
เป็นสิ่งที่น่าสนใจและค้นหา  เพราะแต่อัตลักษณ์ที่ปรากฏของแต่ละบุคคลนั้นจะล้อเลียนและท าลาย
ล้างอัตลักษณ์เดิมที่แต่ละคนได้รับมาตั้งแต่เกิดโดยที่เลือกไม่ได้  ไปจนกระทั่งเผยให้เห็นถึงอัต
ลักษณ์ใหม่ๆที่อาจเกิดขึ้นได้ต่อไป (Judith Butler, 1990) 
 2.3.2 ทฤษฎีรักร่วมเพศยังเชื่อในค ายืนยันของนักจิตวิเคราะห์  เช่นฟรอยด์อย่างหนักแน่นว่า  
ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลนั้น  ไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวพันอยู่แต่ในเร่ืองของความสัมพันธ์ทางเพศ
เทา่นั้น  แต่ความพึงพอใจนั้นเกิดขึ้นได้โดยได้รับแรงขับจากสิ่งต่างๆนอกเหนือไปจากเร่ืองของเพศ 
เช่นการกิน การออกก าลัง การคิด การนับถือเคร่ืองราง ฯลฯ  อัตลักษณ์จึงถือได้ว่าเป็นความ
ประหลาดที่ต้องการการส ารวจโดยปราศจากการศึกษาสาเหตุของการเกิดขึ้น  ทฤษฎีรักร่วมเพศ
ต้องการดูเพียงแค่ว่าอัตลักษณ์อย่างไรที่แต่ละบุคคลปรารถนาที่จะเป็น   และปรารถนาที่จะท า
ภายใต้ลักษณะของบุคคลแบบนั้นและในสถานที่ และช่วงเวลาเฉพาะ และนั่นคือสิ่งยืนยันให้
สามารถกล่าวได้ว่า  อัตลักษณ์นั้น มิใช่สิ่งที่ตายตัวและคอก าหนดให้แต่ละบุคคลเป็น  จึงเป็นเร่ือง
ไร้สาระที่จะพูดเหมารวมถึงผู้คนว่าเป็นหญิง เป็นชาย หรือเป็นกลุ่มอ่ืนๆเช่นเกย์หรือเลสเบี้ยน   
รวมถึงปฏิเสธการมองในลักษณะเหมารวมโดยตั้งอยู่บนรากฐานของอัตลักษณ์ใดอัตลักษณ์หนึ่ง  
และเชื่อว่าบุคคลสามารถท้าทายความเชื่อนั้นได้อย่างไร้ข้อจ ากัดด้วยการเป็นในอัตลักษณ์ที่
หลากหลายและคาดเดาไม่ได้อีกต่อไป  (Judith Butler, 1990) และการทดลองสร้างอัตลักษณ์ใน
รูปแบบต่างๆนั้น  เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ในสังคมจ าลองบนสื่อภาพยนตร์  

  ดังนั้นจากการอธิบายของทฤษฎีรักร่วมเพศที่กล่าวถึงเร่ืองการแสดงออกของแต่ละคน
ออกมาแบบไหนที่แต่ละบุคคลมีความพอใจอย่างไร และความพอใจนั้นจะเกิดขึ้นได้รับแรงขับจาก
สิ่งต่างๆ เช่นการกิน การออกก าลังกาย การคิด ฉะนั้นผู้วิจัยจะได้ใช้ทฤษฎีดังกล่าวเพื่อเป็นหลัก
วิเคราะห์ถึงการแสดงออกถึงภาพตัวแทน หรือการท าหน้าที่ของอัตลักษณ์ทางเพศที่แสดงออกมา
อย่างหลากหลายในสังคม และในภาพยนตร์ไทย 
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2.4  แนวคิดเร่ืองสัญชาติญาณทางเพศและจิตใต้ส านึกของซิกมัน ฟรอยด์  
  ในการศึกษาอัตลักษณ์ของเกย์ในสื่อภาพยนตร์ไทย  ผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎีของซิกมัน 
ฟรอยด์ (Sigmund Freud)  อันว่าด้วยเร่ืองของอิด (id) สัญชาติญาณทางเพศ และจิตส านึกเข้ามาใช้
ในการวิเคราะห์เนื้อหาที่ปรากฎในภาพยนตร์  ซึ่งเกิดจากการสร้างสรรค์งานของผู้ก ากับ เหตุผลที่
น าแนวคิดของนักจิตวิทยาของซิกมัน  ฟรอยด์มาใช้ในการวิเคราะห์นั้น เนื่องจากภาพยนตร์ที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับเกย์นั้น  เสมือนสื่อที่ผู้สร้างได้ใช้ถ่ายทอดระบายความรู้สึกนึกคิดของตน ผ่าน
เร่ืองราวและถ่ายทอดไปสู่ผู้รับสารแล้ว   เหตุผลที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือภาพยนตร์หลายเร่ือง
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเกย์เป็นสิ่งที่สังคมไทยนั้นยังไม่ได้รับการยอมรับอย่างเต็มที่  เช่นในเร่ืองขอ
ความสัมพันธ์ทางเพศอย่างเปิดเผย   เร่ืองความรักระหว่างเพศเดียวกัน  การแสดงออกทางเพศใน
รูปแบบต่างๆเป็นต้น ซึ่งภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเกย์นั้น  ล้วนเป็นสิ่งที่ฟรอยด์ได้อธิบายไว้ผ่าน
บทความเร่ืองจิตใต้ส านึกและสัญชาติญาณทางเพศอันเป็นตัวผลักดัน  ส าคัญที่น ามาใช้ใน
การศึกษาอัตลักษณ์ของเกย์ในภาพยนตร์ได้แก่แนวความคิดเร่ืองเพศธรรม (Sexuality) และความ
ก้าวร้าว (Aggression) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  ฟรอยด์เชื่อว่าในด้านสัญชาติญาณทางเพศซึ่งมนุษย์มีตั้งแต่วัยเด็ก  ในทรรศนะของฟ
รอยด์นั้นยังเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม   เนื่องจากอิดนั้น
เป็นสัญชาติญาณที่ต้องเผชิญหน้ากับข้อห้ามทางสังคมในแต่ละสังคมเสมอ 
  จะเห็นได้ว่าการที่สังคมในแต่ละสังคมมีข้อห้ามต่างๆ ดังนั้นการแสดงออกทางเพศของ
เกย์ เพื่อแสดงออกทางตัวตนและสัญชาติญาณจึงถูกก ากับไว้ ไม่ว่าจะทางการแสดงออกทางการแต่ง
กาย กริยาอาการต่างๆ ซึ่งไม่สามารถจะแสดงออกได้อย่างเต็มที่  หากแต่อารยธรรมมนุษย์ไม่ว่าจะ
เป็นรูปแบบของศิลปะการแสดง ได้เปิดให้มนุษย์ในสังคมไทยได้ปลดปล่อยสัญชาติญาณผ่าน
รูปแบบของศิลปะการแสดง ซึ่งนอกจากจะเป็นการปลดปล่อยสัญชาติญานแล้ว ฟรอยด์ยังเห็นว่า  
มันเป็นกระบวนการที่มนุษย์ใช้ในการขจัดประสบการณ์และความทรงจ าอันเจ็บปวดออกจาก
จิตส านึกของตน และจิตส านึกนี้ได้แสดงออกมาเมื่อถูกกระเซ้าเย้าแหย่ จึงเห็นได้ว่า เร่ืองตลกขบขัน 
การล้อเล่น การเล่นค าต่างๆ จะสะท้อนถึงความรู้สึกต่าง  ๆ ที่ถูกเก็บกดไว้ในจิตไร้ส านึก เช่นการ
ล้อเลียนความสัมพันธ์ภายในครอบครัว เพื่อน และเร่ืองเพศเป็นต้น 
  ดังนั้นจากการอธิบายของฟรอยด์ที่กล่าวถึงสภาวะของสัญชาติญานทางเพศที่ถูกเก็บกด
ไว้ภายใต้กระบวนการการขัดเกลาทางสังคม   หรือความรู้สึกที่ถูกเก็บกดไว้ภายใต้จิตไร้ส านึกก็ดี 
อันเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการปลดปล่อย  แนวคิดเร่ืองสัญชาติญาณทางเพศ และจิตใต้ส านึกของซิกมัน 
ฟรอยด์ ที่อธิบายลักษณะเนื้อหาและตัวละครในภาพยนตร์ ซึ่งเป็นเสมือนสื่อที่ผู้สร้างได้ใช้ในการ
ปลดปล่อยความเครียดต่างๆ ที่ต้องถูกเก็บกดไว้เมื่อเผชิญกับข้อห้ามในสังคมในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่า
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จะเป็นเร่ืองราวของเกย์ จึงอาจกล่าวได้ว่า ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเกย์นั้นเป็นเคร่ืองมือในการ
ปลดปล่อยเร่ืองราว ความคิดเห็นต่างๆ  ของผู้สร้างที่ไม่สามารถที่จะแสดงออกได้โดยทั่วไปใน
สภาพสังคมไทย 
 
2.5  แนวคิดการเล่าเร่ืองของภาพยนตร์ (Film Narration) 
  การเล่าเร่ือง (Narration) มีประวัติยาวนานอันเป็นการสื่อสารที่ถือก าเนิดมาพร้อมกับ
สังคมมนุษย์  เน่ืองจากมนุษย์ได้ใช้การเล่าเร่ืองเป็นเคร่ืองมือสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  อาจกล่าวได้
ว่าสังคมใดมีภาษา  สังคมนั้นต้องมีการเล่าเร่ืองอย่างแน่นอน ซึ่งนอกจากใช้เสียงและตัวอักษรเพื่อ
เล่าเร่ืองราวแล้ว รูปภาพก็สามารถเล่าเร่ืองราวหรือสื่อความหมายได้เช่นเดียวกัน 
  ในช่วงคริสศตวรรษที่ 20 องค์ความรู้ที่ศึกษาตัวเร่ืองเล่า (Narrative) ได้กลายเป็นความรู้
เฉพาะด้านและได้รับพัฒนาขึ้นมาอย่างจริงจัง  ซึ่งถือเป็นองค์ความรู้ร่วมสมัยที่การศึกษาเล่าเร่ืองได้
กลายมาเป็นสาขาวิชาการเฉพาะอย่างเต็มตัว  มีการก าหนดวัตถุประสงค์และวิธีการที่ใช้ศึกษา  
เพราะฉะนั้นจึงเกิดเป็นองค์ความรู้ชุดหนึ่งซึ่งเรียกรวมๆได้ว่าเป็น”ศาสตร์เร่ืองเล่า”  (Narratology) 
นั่นคือ  ศาสตร์ที่ศึกษาตัวเร่ืองเล่า (Narrative) นั่นเอง  (ภาวดี ทิพยรักษ์, 2545, น.15) 
  การศึกษาเกี่ยวกับการเล่าเร่ือง(Narratology)ถือได้ว่าเป็นการก้าวข้ามจากการศึกษา
เนื้อหาไปสู่ความสนใจโครงสร้างของการเล่าเร่ือง(Structure)และวิธีการเล่าเร่ือง(Process)ของสื่อ
แต่ละชนิด  ซึ่งประเภทของการเล่าเร่ืองที่ได้รับการน ามาศึกษามีอยู่หลายชนิด ทั้งนิยาย นิทาน การ
รายงานข่าว รวมทั้งสื่อภาพยนตร์ 

2.5.1  “ศาสตร์เร่ืองเล่า” (Narratology) เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการศึกษา
เล่าเร่ืองในสามมิติใหญ่ด้วยกัน ดังน้ี 
 มิติแรกเป็นการเปลี่ยนแปลงนิยามของเร่ืองเล่า คือเปลี่ยนจากเดิมที่มองว่า เร่ืองเล่าเป็น
ภาพสะท้อนความเป็นจริงมาเป็นการมองใหม่ว่าเร่ืองเล่าไม่ได้เป็นสิ่งที่สะท้อนโลกของความเป็น
จริง แต่เร่ืองเล่ามีการประกอบสร้างในตัวของมันเอง  ดังนั้นจึงหันมาให้ความส าคัญกับสิ่งที่เรียกว่า
ประกอบสร้าง (Construction) ของเร่ืองเล่ามากกว่ามองว่ามันสะท้อนความเป็นจริงอยู่ข้างนอก 
 มิติที่สองมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ของการศึกษา คือ ขอบเขตของเร่ืองเล่าที่จาก
เดิมจะถูกจ ากัดเฉพาะในวรรณกรรมที่เป็นเร่ืองแต่ง (Fiction) ได้ขยายออกไปสู่ตัวบทประเภทอ่ืนที่
เรียกว่า เร่ืองจริง(Non-fiction) รวมทั้งขอบเขตของตัวเร่ืองเล่าจะกว้างขึ้นจากเดิมที่มีแต่เร่ืองสั้น 
นิยายขยายไปสู่ข่าว สารคดี ฯลฯ 
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มิติที่สามที่มีความเปลี่ยนแปลงคือวัตถุประสงค์ในการศึกษา มีการเปลี่ยนจุดเน้นของ
เป้าหมายในการศึกษาเร่ืองเล่า  จากเดิมที่เน้นเร่ืองความซาบซึ้ง (Appreciation) เปลี่ยนมาเน้นที่
ความเข้าใจ (Understanding) เป็นหลักแทน  นพพร  (ประชากุล,2542) 

2.5.2 ในศตวรรษที่ 19  ถึงกลางศตวรรษที่ 20 การศึกษาเร่ืองเล่าจะถูกครอบง าด้วยทัศนะที่ว่า 
เร่ืองเล่าเป็นการลอกเลียนความเป็นจริง หรือแสดงแทนความเป็นจริง ซึ่งจะท าให้เรามองไม่เห็นว่า
เร่ืองเล่ามีหลักการประกอบสร้าง (Principle of Construction) อยู่ในตัวของมันเอง 
  ดังข้างต้นจะเห็นได้ว่า  ภาพยนตร์ใช้การเล่าเร่ืองในการประกอบสร้างความเป็นจริงทาง
สังคม  ดังนั้นการวิเคราะห์การประกอบสร้างความหมายเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของเกย์ในภาพยนตร์
ไทย นั้น จึงจ าเป็นต้องใช้องค์ประกอบของการเล่าเร่ือง  มาเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
(สุภา จิตติวสุรัตน์, 2545) 
 

1. โครงเร่ือง(Plot) 
    โครงเร่ืองเป็นองค์ประกอบส าคัญของเร่ืองเล่า  เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นนวนิยาย ภาพยนตร์
หรือเร่ืองเล่าประเภทอื่นๆ โครงเร่ืองมักถูกน ามาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาอยู่เสมอ  โดยปกติจะมี
การล าดับเหตุการณ์เล่าเร่ืองไว้5ขั้นตอน ได้แก่ 
1.1 การเร่ิมเร่ือง เป็นการชักจูงความสนใจให้ติดตามเร่ืองราว  มีการแนะน าตัวละคร  แนะน าฉาก

หรือสถานที่  อาจมีการเปิดประเด็นปัญหาหรือปมขัดแย้งเพื่อให้เร่ืองชวนติดตาม การเร่ิมเร่ืองไม่
จ าเป็นต้องล าดับเหตุการณ์  อาจเร่ิมเร่ืองจากตอนกลางเร่ืองหรือย้อนจากตอนท้ายเร่ืองไปหาต้น
เร่ืองก็ได้ 
1.2 การพัฒนาเหตุการณ์ คือการที่เร่ืองราวด าเนินไปอย่างต่อเนื่องและสมเหตุสมผล  ปมปัญหา

หรือข้อขัดแย้งเร่ิมทวีความเข้มข้นเร่ือยๆตัวละครอาจมีความล าบากใจและสถานการณ์ก็ยังอยู่ใยช่วง
ยุ่งยาก 
1.3 ภาวะวิกฤต จะเกิดขึ้นเมื่อเร่ืองราวก าลังถึงจุดแตกหัก และตัวละครอยู่ในสถานการณ์ที่ต้อง

ตัดสินใจ 
1.4 ภาวะคลี่คลาย เป็นสภาพหลังที่จุดวิกฤติได้ผ่านพ้นไปแล้ว เงื่อนง าและประเด็นปัญหาได้รับ

การเปิดเผยหรือข้อขัดแย้งได้รับการขจัดออกไป 
1.5 การยุติเร่ืองราว คือการสิ้นสุดของเร่ืองราวทั้งหมด การจบอาจหมายถึงความสูญเสีย  อาจจบ

แบบการมีความสุข  หรือทิ้งท้ายไว้ให้ขบคิดก็ได้ 
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2. ความขัดแย้ง (Conflict) 
  ความขัดแย้งเป็นองค์ประกอบส าคัญอย่างหนึ่งของโครงเร่ืองที่สร้างปมปัญหาและการ
หาหนทางแก้ปัญหา  ความขัดแย้งของตัวละครคือความเป็นปริปักษ์ต่อกัน หรือความไม่ลงรอยใน
พฤติกรรม การกระท า ความคิด ความปรารถนา หรือความตั้งใจของตัวละครในเร่ืองซึ่งการพัฒนา
เร่ืองราวต่างๆจะด าเนินขึ้นท่ามกลางความขัดแย้ง  เช่นความขัดแย้งระหว่างบุคคล ความขัดแย้ง
ภายในจิตใจ หรือความขัดแย้งกับพลังภายนอก ได้แก่ ธรรมชาติ หรือสิ่งเหนือธรรมชาติ 
3. แก่นเร่ือง (Theme) 
  แก่นเร่ืองคือสาระส าคัญของภาพยนตร์ที่ผู้สร้างต้องการจะบอกกล่าวแก่ผู้ชม ซึ่งมี
องค์ประกอบดังนี้ 

3.1 แก่นเร่ืองเกี่ยวกับศีลธรรม คือแก่นเร่ืองที่ชักจูง แนะน าให้สนใจในเร่ืองศีลธรรมโดยใช้
เร่ืองของความจริงที่ปรากฏอยู่ทั่วไป จะใช้ศีลธรรมหลายๆเร่ืองมาน าเสนออย่างสัมพันธ์กัน 

3.2 แก่นเร่ืองเกี่ยวกับชีวิต  เป็นแก่นเร่ืองที่ที่มุ่งเสนอเร่ืองจริงของชีวิต  สร้างข้อวิพากษ์ใน
ประสบการณ์ทางธรรมชาติของมนุษย์ เป็นการประเมินสภาพมนุษย์ 

3.3 แก่นเร่ืองเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ เป็นแก่นเร่ืองที่มุ่งเสนอพฤติกรรมลักษณะของ
มนุษย์คนหน่ึง  หรือกลุ่มหนึ่ง แต่เป็นตัวแทนของมนุษย์ทั้งหมด 

3.4 แก่นเร่ืองเกี่ยวกับการวิพากษ์สังคม  เป็นแก่นเร่ืองที่มุ่งสะท้อนสภาพทางสังคม ซึ่งจะท าได้
ทั้งแนวตลก เสียดสี หรือสมจริง เพื่อการปฏิรูปทางสังคม 

3.5 แก่นเร่ืองเกี่ยวกับศีลธรรมหรือค าถามเชิงปรัชญา เป็นแก่นเร่ืองที่มุ่งเสนอโดยการตั้งค าถาม
เรียกร้องให้ตอบในเชิงปรัชญา ซึ่งต้องการการวิเคราะห์จากผู้ชม 
4. (Character) 
  ตัว ละครคือองค์ประกอบที่เป็นมนุษย์ ซึ่งแบ่งได้ดังนี้ 

4.1 บทเด่น หรือบทบาทหลัก เป็นตัวสื่อสารความเป็นแก่นเร่ืองและเป็นบทบาทของตัวละครที่
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงมากที่สุด ตัวละคร มีการพัฒนาและเติบโต 

4.2 บทเสริม คือ บทบาทของตัวละครที่บังคับส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเติบโตของตัว
ละครบทเด่น เป็นส่วนประกอบหนึ่งของตัวละครบทเด่น มีบทบาทคอยแนะน าเร่ืองใหม่ๆ ที่จะเป็น
สาเหตุของสิ่งใหม่ๆในชีวิตที่เกิดขึ้นกับตัวละครบทเด่น 

4.3 ศัตรู เป็นบทบาทตัวละครที่เผชิญหน้ากับตัวละครบทเด่นหรือบทบาทที่เร่ิมต้นเหตุการณ์ที่
จะสร้างปัญหา  ก่อให้เกิดผลดีและไม่ดี 
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4.4 ตัวเร่ง เป็นตัวแนะน า สร้างสถานการณ์ หรือข้อมูลใหม่ๆเพื่อให้เกิดการตอบรับจากตัว
ละครบทเด่น แต่ไม่ใช่บทบาทที่จะเผชิญหน้าโดยตรงกับปัญหาพร้อมตัวละครบทเด่น  เป็นบทที่
ไม่ใช่ตัวกระท าหลัก 

4.5 บทสนับสนุน เป็นบทบาทหนึ่งที่เปรียบเสมือนตัวเคลื่อน  เพื่อการส่องสว่างและสร้างสีสัน
ให้กับตัวละครบทเด่น เป็นบทที่ช่วยให้รายละเอียดภูมิหลัง และช่วยในการอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นใน
อนาคต 

4.6 บทประกอบ คือบทของคนที่สร้างความจริงของสถานการณ์และจัดให้เกิดเนื้อหาสาระของ
โครงเร่ืองโดยรวม เป็นบทเพิ่มสีสัน แต่งเติม และเป็นส่วนประกอบรอบๆสถานการณ์ในเร่ือง 
5. ฉาก (Setting) 
  ฉากเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการเล่าเร่ืองทุกประเภท  เนื่องจากการเล่าเร่ืองคือการ
ถ่ายทอดเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกัน  เหตุการณ์ต่างๆจะเกิดขึ้นโดยปราศจากสถานที่ไม่ได้นอกจากนี้  
ฉากยังมีความส าคัญในแง่ที่สามารถบ่งบอกความหมายบางอย่างของเร่ืองได้ มีอิทธิพลต่อความคิด
หรือการกระท าของตัวละครได้ด้วย 

5.1 ฉากที่เป็นธรรมชาติ ได้แก่ สภาพแวดล้อมธรรมชาติที่แวดล้อมตัวละคร เช่นป่าไม้ ทุ่งหญ้า 
ล าธาร หรือบรรยากาศค่ าเช้าในแต่ละวัน 

5.2 ฉากที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ ยุคสมัย หรือช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ตามท้องเร่ือง 
5.3 ฉากที่เป็นช่วงเวลาหรือยุคสมัย ได้แก่ ยุคสมัย หรือช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ตามท้องเร่ือง 
5.4 ฉากที่เป็นการด าเนินชีวิตของตัวละคร หมายถึง สภาพแบบแผนหรือกิจวัตรประจ าวันของ

ตัวละคร ของชุมชน หรือท้องถิ่นที่ตัวละครอาศัยอยู่ 
5.5 ฉากที่เป็นสภาพแวดล้อมเชิงนามธรรม คือสภาพแวดล้อมที่จับต้องไม่ได้ แต่มีลักษณะเป็น

ความเชื่อ หรือความคิดของตน เช่นค่านิยม ธรรมเนียม ประเพณี เป็นต้น 
6. มุมมองของการเล่าเร่ือง (Point of view) 
  เนื่องจากผู้เล่าเร่ือง (Narrator) ในการเล่าเร่ืองแต่ละเร่ืองมีจุดยืนที่แตกต่างกันและจาก
จุดยืนที่แตกต่างกันท าให้มีมุมมองการเล่าเร่ืองเช่น การมองดูเหตุการณ์ การเข้าใจพฤติกรรมของตัว
ละครแตกต่างกัน  เนื่องจากผู้รับสารเองก็ต้องเดินตามหลังหรือยืนอยู่  ณ จุดเดียวกับผู้เล่าเร่ืองด้วย  
ดังนั้นมุมมองของผู้รับสารจึงถูกก าหนดจากจุดยืนของผู้เล่าเร่ืองนั่นเอง (กาญจนา แก้วเทพ, 2547) 
ได้แบ่งประเภทของมุมมองที่เกิดจากจุดยืนของผู้เล่าเร่ืองไว้ 4 แบบคือ 

6.1 ผู้เล่าเร่ืองมองไปจากมุมมองของบุรุษที่หนึ่ง  (The First-Person Narrator)  กล่าวคือ ตัวเอก
ของเร่ืองเป็นผู้เล่าเร่ือง การเล่าเร่ืองแบบนี้มักจะได้ยินค าว่า “ผม”หรือ “ฉัน” ปรากฏอยู่ตลอด 
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เนื่องจากผู้เล่าเร่ืองเป็นเจ้าของเร่ือง ดังนั้น จึงมีข้อเด่นตรงที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ แต่ข้อด้อยก็คือ 
อาจจะมีอคติเจือปนด้วย 

6.2 ผู้เล่าเร่ืองมองไปจากมุมมองของบุรุษที่สาม (The Third-Person Narrator) คือ การที่ผู้เล่า
เร่ืองมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงอยู่กับตัวละครเอก ผู้เล่าจึงเล่าเร่ืองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเอก 

6.3 การเล่าเร่ืองจากมุมมองที่เป็นกลาง (The Objective) เป็นการเล่าเร่ืองที่ไม่ปรากฏตัวผู้เล่าใน
ลักษณะของตัวบุคคล  แต่จะเป็นการเล่าจากมุมมองของคนวงนอกที่สังเกตและรายงานเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นอย่างเป็นกลาง  ตามที่เหตุการณ์เกิดขึ้นจริง  และปล่อยให้ผู้ชมตัดสินเอาเอง  ตัวอย่างเช่น  
วิธีการเล่าเร่ืองของภาพยนตร์สารคดี ข้อเด่นของวิธีการเล่าเร่ืองแบบนี้ คือมีความเป็นกลาง  แต่มี
ข้อด้อย คือ การเล่าเร่ืองแบบนี้ไม่สามารถช่วยให้ผู้ชมเข้าใจอารมณ์ ความคิด และจิตใจของตัวละคร
ได้อย่างลึกซึ้ง 

6.4 การเล่าเร่ืองแบบผู้รอบรู้ไปหมดทุกอย่าง (The Omniscient) วิธีการเล่าเร่ืองแบบนี้อาจจะมี
จุดร่วมกับทั้ง3แบบที่กล่าวมาคือ อาจจะเป็นบุรุษที่หนึ่ง บุรุษที่สาม หรือมุมมองที่เป็นกลาง หาก
ทว่าวิธีการเล่าเร่ืองแบบสุดท้ายนี้ ผู้เล่าจะมีลักษณะพิเศษ คือ ผู้เล่าจะมีลักษณะหยั่งรู้ไปหมดทุก
อย่าง  ไม่ว่าจะเป็นความคิดหรือจิตใจของตัวละคร  สามารถล่วงรู้ข้ามกาลเวลาข้ามสถานที่ได้หมด 
และผู้เล่าเร่ืองจะอธิบายทุกอย่างให้ผู้ชมได้รับรู้ตาม 

  จากการอธิบายของแนวคิดการเล่าเร่ืองของภาพยนตร์ (Film Narration) ที่กล่าวถึงเร่ือง
แก่นเร่ือง (Theme) หรือสาระส าคัญของภาพยนตร์ที่ผู้สร้างต้องการจะบอกกล่าวแก่ผู้ชม เช่น แก่น
เร่ืองเกี่ยวกับชีวิต  เป็นแก่นเร่ืองที่ที่มุ่งเสนอเร่ืองจริงของชีวิต  สร้างข้อวิพากษ์ในประสบการณ์ทาง
ธรรมชาติของมนุษย์ เป็นการประเมินสภาพมนุษย์ หรือแก่นเร่ืองเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ เป็น
แก่นเร่ืองที่มุ่งเสนอพฤติกรรมลักษณะของมนุษย์คนหนึ่ง  หรือกลุ่มหนึ่ง และการเล่าเร่ืองผ่านตัว
ละคร (Character)ไม่ว่าจะเป็นบทเด่น บทเสริม ศัตรู  ตัวเร่ง บทสนับสนุน  บทประกอบ ผู้วิจัย
สามารถใช้แนวคิดดังกล่าวมาวิเคราะห์ถึงอัตลักษณ์ของเกย์ซึ่งแสดงออกมาจากการเล่าเร่ืองไม่ว่าจะ
เป็นแก่นเร่ือง หรือการเล่าเร่ืองผ่านตัวละครของภาพยนตร์ไทยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเกย์ 
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2.6  รายงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ปุรินทร์ นาคสิงห์ (2547) ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ “เกย์ : กระบวนการ พัฒนาเอกลักษณ์

และวิถีชีวิตทางเพศ” พบว่า กระบวนพัฒนาเอกลักษณ์เกย์จะต้องผ่าน 3 ขั้นตอน ที่ต่อเน่ือง คือ 
ขั้นที่ 1 เกิดความรู้สึกแตกต่างจากผู้อื่น จุดเร่ิมต้นของกระบวนการ พัฒนาเอกลักษณ์เกย์ 

เร่ิมมาจากการแสดงพฤติกรรมข้ามเพศ (Cross Gender Behavior) ของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างจาก
เด็กผู้ชายคนอ่ืนๆ ในวัยเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการละเล่น การไม่ชอบคลุกคลีหรืออยู่
รวมกลุ่มเด็กผู้ชาย แต่ชอบที่จะเล่นและอยู่รวมกลุ่มกับเด็กผู้หญิง ตลอดจนกิริยามารยาทที่เรียบร้อย 
กระตุ้งกระติ้ง มีลักษณะคล้ายเด็กผู้หญิง ซึ่งลักษณะทางเพศที่ปรากฏนี้ท าให้ผู้ชมทางสังคมใช้สิทธา
นุมัติ (Negative Sanction) ต่อผู้แสดงพฤติกรรมดังกล่าวด้วยการประทับตราผู้มีพฤติกรรมเหล่านั้น
ว่า “กะเทย” และ “ตุ๊ด” เนื่องจากเล็งเห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าวไม่เหมือนหรือแตกต่างจากเด็กผู้ชาย
คนอ่ืนๆ 

ขั้นที่ 2 สงสัยหรือคิดว่าตนเองอาจจะเป็นผู้รักเพศเดียวกัน ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
ตัวอย่างผู้รักเพศเดียวกัน เร่ิมเห็นได้อย่างชัดเจนจากการแสดงพฤติกรรมข้ามเพศ ซึ่งพฤติกรรมการ
แสดงออกดังกล่าว สอดคล้องกับตราประทับของสังคมที่มีต่อกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่วัยเด็ก ท าให้กลุ่ม
ตัวอย่างหลายคน เร่ิมสงสัยว่าตนเองอาจจะมีเอกลักษณ์ดังกล่าว ขณะที่บางคนในช่วงหนึ่งยอมรับ
ในตราประทับนั้น เนื่องจากในขณะนั้นยังไม่มีค าอ่ืนใดที่เหมาะสมไปกว่านี้ ซึ่งในช่วงนี้เองที่
แนวโน้มน าทางเพศได้พัฒนาขึ้น ท าให้พวกเขาตระหนักถึงเอกลักษณ์ทางเพศของเขาได้อย่าง
ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นความดึงดูดใจต่อเพศเดียวกัน หรือการมีความสัมพันธ์ทางเพศกับเพศเดียวกัน 
อันเป็นเคร่ืองยืนยันถึงแนวโน้มน าทางเพศที่มีต่อเพศเดียวกันดังกล่าว กระบวนการขัดเกลาทาง
สังคมท าให้รู้ว่าการมีเอกลักษณ์ของผู้รักเพศเดียวกันนั้นขัดต่อความคาดหวังทางสังคม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการมีเอกลักษณ์กะเทย ที่สามารถสังเกตได้จากลักษณะปรากฏทางกายที่แตกต่างจากผู้อ่ืน
อย่างเห็นได้ชัด ท าให้กลุ่มตัวอย่างหลายคนคิดถึงปฏิกิริยาทางสังคมทั้งจากผู้ใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็น
ญาติพี่น้อง ตลอดจนในสังคมระดับกว้างออกไปอย่างที่ท างาน ท าให้พวกเขารู้สึกไม่สบายใจกับการ
มีเอกลักษณ์ดังกล่าว ประกอบกับในขณะนั้นพวกเขาได้เรียนรู้ค านิยามที่แสดงถึงการเป็นบุคคลผู้รัก
เพศเดียวกันมากขึ้น ทั้งจากที่โรงเรียนและสื่อต่างๆ ท าให้พวกเขาพบว่ายังมีค าอ่ืนๆ ที่เหมาะสมกับ
เอกลักษณ์เขามากกว่าค าว่ากะเทย ซึ่งค านั้นก็คือ “เกย์” 

ขั้นที่ 3 ยอมรับเอกลักษณ์เกย์ เมื่อพวกเขายอมรับเอกลักษณ์เกย์ให้กับเอกลักษณ์แห่งตน
แล้ว พวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะแสดงออกหรือท าการเปิดเผยตัวต่อผู้อ่ืนให้รับรู้ถึงสิ่งที่เขาเป็น แต่การ
เปิดเผยตัวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน เนื่องจากบางคนยังกลัวปฏิกิริยาทางสังคมโดยเฉพาะจาก
ครอบครัวและผู้ใกล้ชิดที่มีความคาดหวังในตัวกลุ่มตัวอย่างสูง ขณะที่บางคนไม่สามารถเก็บง า
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ความรู้สึก ความเก็บกด ตลอดจนความอัดอ้ันที่มีอยู่ได้ พวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะเปิดเผยตัว โดยกลุ่ม
ตัวอย่างอาจเลือกที่จะเปิดเผยตัวตนในสถานที่เฉพาะส าหรับชาวเกย์ก่อน เนื่องจากเป็นสถานที่
เฉพาะที่มีแต่ผู้รักเพศเดียวกัน ขณะที่บางคนอาจจะบอกกับเพื่อนสนิทซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นเพื่อน
ผู้หญิง และสุดท้าย การเปิดเผยตัวกับครอบครัวจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นยากที่สุด กลุ่มตัวอย่างหลายคน
ปฏิเสธที่จะเปิดเผยตัวกับครอบครัว  เนื่องจากกลัวว่าพวกเขาจะเสียใจ ขณะที่กลุ่มตัวอย่างบางคน
เมื่อท าการเปิดเผยตัวกับที่บ้านแล้ว แต่ทางบ้านรับไม่ได้เป็นเหตุให้ต้องแยกกันอยู่หรือไม่ติดต่อกัน
อีกเลย ซึ่งผู้รักเพศเดียวกันแต่ละคนจะต้องพิจารณาผลดีผลเสียให้รอบคอบก่อนที่ จะมีการเปิดเผย
ตัวออกไป ส าหรับมุมมองความรักของกลุ่มตัวอย่างนั้นพบว่าไม่แตกต่างจากมุมมองความรักของผู้
รักต่างเพศเลย เนื่องจากผู้รักเพศเดียวกันทุกคนต้องการที่จะมีคู่ชีวิตหรือใช้ชีวิตร่วมกับคนที่เขารัก 
แต่ด้วยเหตุผลหลายประการไม่ว่าจะเป็นความเหงาประสบการณ์ที่เลวร้าย การถูกหลอก การนอกใจ 
ฯลฯ ท าให้ผู้รักเพศเดียวกันหลายคนหันเหเข้าสู่วิถีชีวิตทางเพศ ซึ่งการใช้ชีวิตในลักษณะดังกล่าว
เป็นการแสวงหาบุคคลเพื่อปลดปล่อยความต้องการทางเพศโดยปราศจากข้อผูกมัดหรือความผูกพัน
ทางใจ และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ก็มีแนวโน้มที่จะไม่เลือกผู้ที่พบในสถานที่ดังกล่าวมาเป็นคู่ชีวิต
ด้วย     ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ติดต่อกันทางอินเตอร์เน็ต ห้องน้ าสาธารณะ สถานบริการอบไอน้ าหรือซาว
น่า และสวนสาธารณะ เน่ืองจากความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นก่อตัวมาจากความใคร่มากกว่าความรักและ
ความเข้าใจ ท าให้พวกเขาไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้นาน และเมื่อชีวิตของพวกเขาเป็นอิสระ
ปราศจากการควบคุม พวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะเข้าไปใช้ชีวิตทางเพศในลักษณะดังกล่าวอีกคร้ัง จน
วิถีชีวิตทางเพศได้หลอมรวมกลายเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตประจ าวัน 

   รวมพล สายอรุณ (2541,บทคัดย่อ)  ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ  “ภาพลักษณ์เกย์ในสายตา
นักศึกษา”  พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มองว่า   ภาพลักษณ์ภายนอกของเกย์เป็นเหมือนผู้ชายทั่วไป มี
พฤติกรรมทั้งแบบมีเพศสัมพันธ์กับชายหญิง และแบบมีเพศสัมพันธ์กับหญิงและแบบมีเพศสัมพันธ์
กับชายบ้าง ไปจนถึงการมีเพศสัมพันธ์กับชายเท่านั้น   นักศึกษาส่วนใหญ่มีภาพลักษณ์เกย์เชิง
นามธรรมว่า   เกย์เป็นผู้ที่มีอารมณ์แปรปรวนมากกว่าคนปกติ ภาพลักษณ์ว่าเกย์วิตถารมากกว่าคน
ปกติ และมีอารมณ์รุนแรงมากกว่าปกติ 

  เปรมปรีดา  ปราโมช ณ อยุธยา (2551) Gender ความหลากหลายทางเพศ หนังสือกึ่ง
เอกสารวิชาการ ผสมผสานความรู้ด้านวิ ทยาศาสตร์สุขภาพ   สังคมวิทยา  รวมถึงมนุษย์วิทย า เพื่อ
บอกเล่าเร่ืองราว ประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้ และเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีทาง
เพศของคนในสังคม ซึ่งความไม่เข้าใจจะก่อให้เกิดการเดียจฉันท์กันในสังคม การดูถูกเหยียดหยาม 
การท าร้ายร่างกาย คนที่แตกต่างจากเรา รวมถึงเร่ืองอ่ืนๆ เช่นการกีดกันทางอาชีพ และการเข้าถึง
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การบริการของรัฐเป็นต้น ซึ่งข้อมูลและเร่ืองราวต่างๆจะบอกเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวจากนักวิจัย
และนักเขียน 

  วิภา  ด่านธ ารงกูล (2547) ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ”เครือข่ายสังคมและเพศสัมพันธ์
กลุ่มชายชอบชาย” พบว่าความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับความเป็นชายเป็นหญิงมีพัฒนาการเร่ิมต้นตั้งแต่
ส านึกแบบชายทั่วไปและค่อยๆพัฒนาไปทางเพศทีละน้อย ดังแสดงให้เห็นในกลุ่มไบและเกย์คิง
และจะใกล้ความเป็นหญิงไปตามล าดับจนมีส านึกเหมือนหญิงในที่สุด เพศส านึกของบุคคลที่เกิด
เป็นชายจะมีพัฒนาการไปตามอายุ ประสบการณ์และการรับรู้ พัฒนาการเพศส านึกจะเกิดคู่ขนาน
ไปกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคม โดยชายที่มีนิสัย กริยาท่าทาง และการสื่อสาร การ
แสดงออกแบบหญิง 

  เทิดศักดิ์ ร่มจ าปา (2545) ท าการวิจัยเร่ือง “วาทกรรมเกี่ยวกับเกย์ในสังคมไทย 2508-
2542” คือการค้นหาวาทกรรมกระแสหลักที่ดูหมิ่นเหยียดหยามเกย์  โดยใช้การเก็บข้อมูลเอกสาร  
หนังสือพิมพ์  นิตสาร  และวารสารเพื่อจะดูว่าสังคมพูดถึงเกย์อย่างไร  ด้วยทัศนคติอย่างไร ความ
เชื่อแบบไหน  โดยเก็บศึกษาเอกสารต้ังแต่ปีพ.ศ.2508  จนถึงพ.ศ.2542 หรือประมาณ34ปี ก่อนที่จะ
อธิบายวาทกรรมเกย์  เขาได้ให้ภาพเกี่ยวกับค าเรียกสรรพนามที่สังคมใช้อธิบายบุคคลที่เป็นกระเทย
ซึ่งบัญญัติไว้ในพจนานุกรมของบาทหลวงปาลเลอกัวร์  ในกฎหมายตราสามดวง พงศาวดาร
พระไตรปิฎก และวรรณคดี  เพื่อตรวจสอบว่าสังคมไทยมีทัศนะอย่างไรต่อกระเทย  ซึ่งพบว่า  
สังคมยอมรับพฤติกรรมแบบนี้  แต่จะมองเป็นตัวตลก  หรือคนที่ไม่น่าเชื่อถือ จนกระทั่งช่วงหลัง
สงครามโลกคร้ังที่สอง หนังสือพิมพ์แพร่หลายและมีการน าเสนอเร่ืองราวเกี่ยวกับการมี
เพศสัมพันธ์ของนักโทษชายในเรือนจ า  ซึ่งถูกมองว่าอุตริพิสดาร  รวมทั้งมีความรู้ทางจิตวิทยามา
อธิบายว่าพฤติกรรมรักร่วมเพศ  เป็นความผิดปกติทางจิต  หลังจากนั้นจะมีค าเรียก “ลักเพศ” “รัก
ร่วมเพศ” ที่ส่อไปในเชิงลบ 

   เป็นการค้นหากระบวนการพัฒนาเอกลักษณ์และวิถีชีวิตทางเพศของเกย์  มีเป้าหมายที่
จะอธิบายขั้นตอนของการนิยามตัวเองของเกย์  ศึกษาประสบการณ์ของบุคคลที่ขณะที่ก าลังพัฒนา
เอกลักษณ์ของเกย์  และดูความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการพัฒนาเอกลักษณ์กับการใช้ชีวิตทาง
เพศของเกย์  โดยการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์จากเกย์8คน  มีอายุระหว่าง22-32ปี  มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปวช.  ถือได้ว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มปัญญาชน  เป็นคนที่มีความรู้  
จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยทฤษฎีปฏิสังสรรค์สัญลักษณ์และความเบี่ยงเบน  โดยมีสมมติฐาน
ว่า อัตลักษณ์เกย์เป็นการเบี่ยงเบนแบบหนึ่ง 

   ไชโย  นิธิอุบัติ (2546) ท าการวิจัยเร่ือง “การสื่อสารเพื่อการเปิดเผยตนเองของกลุ่มชาย
รักชาย”  คือการเปรียบเทียบข้อแตกต่างในการสื่อสารเพื่อเปิดเผยตัวของชายรักชายต่อคนใน
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ครอบครัว  การสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามที่ก าหนดขึ้น  มีแนวค าถามตามทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย  
รวมทั้งเก็บข้อมูลจากบทสัม๓ษณ์ของชายรักชายในหนังสือและนิตยสาร  การเปรียบเทียบวิธีการ
สื่อสารในที่นี้ได้ใช้เร่ืองอายุ  อาชีพ  วิธีการสื่อสาร  และลักษณะของครอบครัว ใช้ทฤษฎีการ
สื่อสารซึ่งอธิบายแต่ละบุคคลจะมีการเปิดเผยหรือปกปิดตัวเอง  การเปิดเผยจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลเร่ิม
สนิทคุ้นเคยกับคนอ่ืน  แต่บุคคลจะมีเร่ืองปกปิดหรือเป็นความลับ  ในขณะเดียวกันคนอ่ืนที่สื่อสาร
ด้วยจะรู้ว่าคนคนนั้นเป็นอย่างไรในสายตาของเขา  แม้ว่าคนๆนั้นจะไม่ยอมรับในสิ่งที่คนอ่ืนมองก็
ได้  รวมทั้งปมด้อยที่อยู่ในตัวบุคคลนั้นด้วย 

 
2.7  กรอบแนวคิดในการวิจัย      
 
 
 
  

 
 

 
 
 
   
 
 
  
 

 
 
 

 
 

ภาพท่ี 2.1  แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 

เร่ืองราววิถีชีวิตของเกย์ 

อัตลักษณ์ของเกย์ 
 -การแต่งกาย 
 -กริยาท่าทาง 
 -การแสดงออกทางความคิด 
 -การแสดงออกทางอารมณ์ 
 -บุคลิกภาพ  
 -การใช้ภาษา  
 
 

 

แนวคิดและทฤษฎี 
- ทฤษฎีอัตลักษณ์ (Identity)  
- แนวคิดเร่ืองเพศ (Gender) 
-ทฤษฎีรักร่วมเพศ (Queer theory) 
-แนวคิดเร่ืองสัญชาติญาณทางเพศ
และจิตใต้ส านึกของซิกมันฟรอยด์ 
-แนวคิดการเล่าเร่ืองของ
ภาพยนตร์ 

ภาพยนตร์ 
อัตลักษณ์ของเกย์ในสังคมไทย 
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บทที ่3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 การวิจัยเร่ือง “ศึกษาอัตลักษณ์ของเกย์ในสื่อภาพยนตร์ไทย” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากภาพยนตร์ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับเกย์และการสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth-Interview)  จากกลุ่มนักวิชาการ   ผู้กํากับภาพยนตร์
และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของเกย์ และการสนทนากลุ่ม(Focus Group)ผู้ชมภาพยนตร์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ หาข้อเปรียบเทียบความแตกต่างของอัตลักษณ์ของเกย์ในภาพยนตร์ไทยกับอัต
ลักษณ์เกณ์ที่แท้จริงในสังคมไทย 
 
3.1 ประชากร 
 ผู้วิจัยกําหนดประชากรที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของเกย์ในภาพยนตร์ไทย 
และอัตลักษณ์ของเกย์ที่แท้จริงในสังคมไทย 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 
       1. ภาพยนตร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหาคือภาพยนตร์ไทยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเกย์และมี
นักแสดงที่ได้รับบทบาทเป็นเกย์ที่ออกฉาย ตั้งแต่ปีพ.ศ.2550-2554 จํานวนทั้งหมด19เร่ือง ได้แก่ 
      1.หอแต๋วแตก  
      2.โกยเถอะเกย์ 
      3.ตั๊ดสู้ฟุด 
      4.คู่แรด 
      5.เพื่อนกูรักมึงว่ะ 
      6.รักแห่งสยาม 
      7.คริตกะจ๋า บ้าสุดๆ 
      8.ปิดเทอมใหญ่หัวใจว้าวุ่น 
      9.ฮะเก๋า 
      10.แต๋วเตะตีนระเบิด 
     11.ผีตุ๋มต๋ิม 
      12.หอแต๋วแตก แหกกระเจิง 

 

DPU



23 

 

      13.มายวาเลนไทน์ 
     14.กองพันครึกคร้ืน ท.ทหารคึกคัก 
      15.แฟนลั้ลลา 
      16.ตุ๊กกี้เจ้าหญิงขายกบ 
      17.หลวงพี่เท่ง 3 
     18.อีเห็ดสดเผด็จศึก 
      19.หอแต๋วแตก แหวกชิมิ 
2.กลุ่มนักวิชาการ ผู้กํากับภาพยนตร์ ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเกย์  รวม6ท่าน 
      2.1 นักวิชาการจํานวน 2 ท่าน ที่มีประสบการณ์สอน ระดับอุดมศึกษาด้าน
สื่อสารมวลชนหรือเพศศึกษาหรือเพศวิถี  เป็นเวลาอย่างน้อย 2ปี   
      2.2 ผู้กํากับภาพยนตร์ไทยจํานวน 2 ท่าน ที่มีประสบการณ์ในการกํากับภาพยนตร์ไทย
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเกย์ อย่างน้อย 1 เร่ือง  
      2.3 ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 2 ท่าน ในระดับผู้บริหารที่มีประสบการณ์การทํางานเกี่ยวกับ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง หรือมีการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเกย์ มีประสบการณ์ในการทํางานอย่างน้อย 2 ป ี 
3. กลุ่มเกย์   
      3.1 เกย์ จํานวน 10 คนมีอายุระหว่าง 20-35 ปี เป็นผู้มีการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป 
มีประสบการณ์ในการชมภาพยนตร์ไทยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเกย์และภาพยนตร์ไทยมีนักแสดงที่รับ
บทเป็นเกย์จํานวน 5 เร่ืองได้แก่ ภาพยนตร์เร่ืองตั๊ดสู้ฟุ๊ด  ภาพยนตร์เร่ืองปิดเทอมใหญ่หัวใจว้าวุ่น
ภาพยนตร์เร่ืองหอแต๋วแตกแหกกระเจิง  ภาพยนตร์เร่ืองตุ๊กกี้ เจ้าหญิงขายกบ ภาพย นตร์ เ ร่ืองหอ
แต๋วแตกแหวกชิมิ  
 
3.2  การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างและจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
  ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการคัดเลือกดังต่อไปนี้ 
      1. คัดเลือกภาพยนตร์ไทยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเกย์และภาพยนตร์ไทยมีนักแสดงที่รับบทเป็นเกย์
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-พ.ศ.2554 ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 5 เร่ืองโดยใช้เกณฑ์จากรายได้จากการเข้าฉายติด10 
อันดับหนังทํารายได้สูงสุดในแต่ละปี โดยอ้างอิงข้อมูลจาก เวปไซด์ http://www.dek-d.comและ 
http://www.oknation.net ได้แก่ 
         ภาพยนตร์เร่ืองตั๊ดสู้ฟุด มีรายได้ 70 ล้านบาท เป็นภาพยนตร์ไทยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเกย์
ที่มีรายได้ติด10อันดับรายได้สูงสุดพ.ศ. 2550  
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  ภาพยนตร์เร่ืองปิดเทอมใหญ่หัวใจว้าวุ่น มีรายได้ 90 ล้านบาท เป็นภาพยนตร์ไทยที่มี
เน้ือหาเกี่ยวกับเกย์ที่มีรายได้ติด 10 อันดับรายได้สูงสุดพ.ศ.2551  
  ภาพยนตร์เร่ืองหอแต๋วแตกแหกกระเจิง มีรายได้ 70 ล้านบาท เป็นภาพยนตร์ไทยที่มี
เน้ือหาเกี่ยวกับเกย์ที่มีรายได้ติด 10 อันดับรายได้สูงสุดพ.ศ. 2552 
   ภาพยนตร์เร่ืองตุ๊กกี้ เจ้าหญิงขายกบ มีรายได้ 63.32 ล้านบาท เป็นภาพยนตร์ไทยที่มี
เน้ือหาเกี่ยวกับเกย์ที่มีรายได้ติด 10 อันดับรายได้สูงสุดพ.ศ. 2553 
  ภาพยนตร์เร่ืองหอแต๋วแตกแหวกชิมิ  มีรายได้ 60 ล้านบาท เป็นภาพยนตร์ไทยที่มี
เน้ือหาเกี่ยวกับเกย์ที่มีรายได้ติด 10 อันดับรายได้สูงสุดพ.ศ. 2554 
2.  บุคคลที่ใช้ในการสัมภาษณ์เลือกจากกลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้ความชํานาญและประสบการณ์ 
เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของเกย์ในภาพยนตร์ไทยจํานวน 6 ท่าน โดยคัดเลือกด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจงได้แก่                         

2.1  นักวิชาการจํานวน 2 ท่าน ที่สอนระดับอุดมศึกษาด้านสื่อสารมวลชนหรือเพศศึกษาหรือ
เพศวิถี  เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี 
       1. ดร.สมเดช  รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
       2. อ.สมเกียรติ  รุ่งเรืองวิริยะ ผู้อํานวยการสํานักงานประชาสัมพันธ์ และอาจารย์สอนคณะ
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
 2.2  ผู้กํากับภาพยนตร์ไทยจํานวน 2 ท่าน ที่มีประสบการณ์ในการกํากับภาพยนตร์ไทยที่มี
เน้ือหาเกี่ยวกับเกย์ อย่างน้อย 1 เร่ือง 
        1. คุณพจน์  อานนท์ 
        2. คุณธัญญ์วารินทร์  สุขะพิสิษฐ์ 

2.3  ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 2 ท่าน ในระดับผู้บริหารที่มีประสบการณ์การทํางานเกี่ยวกับองค์กรที่
เกี่ยวข้อง หรือมีการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเกย์ มีประสบการณ์ในการทํางานอย่างน้อย 2 ปี 
         1. คุณดนัย  ลินจงรัตน์  ผู้อํานวยการโครงการแชมป์เปี้ยน สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย 
         2. คุณธนชัย  ไชยสารี   ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้  สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย 
        3. เกย์ จํานวน 10 คน มีอายุระหว่าง 22-35 ปี เป็นผู้มีการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป มี
ประสบการณ์ในการชมภาพยนตร์ไทยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเกย์และภาพยนตร์ไทยมีนักแสดงที่รับบท
เป็นเกย์จํานวน 5 เร่ืองได้แก่ ภาพยนตร์เร่ืองตั๊ดสู้ฟุ๊ด  ภาพยนตร์เร่ืองปิดเทอมใหญ่หัวใจว้าวุ่น
ภาพยนตร์เร่ืองหอแต๋วแตกแหกกระเจิง  ภาพยนตร์เร่ืองตุ๊กกี้ เจ้าหญิงขายกบ ภาพย นตร์ เ ร่ืองหอ
แต๋วแตกแหวกชิมิ โดยคัดเลือกด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  ใช้การสัมภาษณ์แบบสนทนา
กลุ่ม (Focus Group)   
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 1.นายก.(นามสมมุติ)อายุ 26 ปี   การศึกษา ปริญญาตรี  พนักงานบริษัทเอกชน 
 2.นายข.(นามสมมุติ)อายุ 26 ปี   การศึกษา ปริญญาตรี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว 
 3.นายค.(นามสมมุติ)อายุ 34 ปี   การศึกษา ปริญญาตรี  พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน 
 4.นายง.(นามสมมุติ)อายุ 30 ปี   การศึกษา ปริญญาโท  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 5.นายจ.(นามสมมุติ)อายุ 30 ปี   การศึกษา ปริญญาตรี  ธุรกิจส่วนตัว 
 6.นายฉ.(นามสมมุติ)อายุ 32 ปี   การศึกษา ปริญญาโทเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว 
 7.นายช.(นามสมมุติ)อายุ 30 ปี   การศึกษา ปริญญาตรี  ธุรกิจส่วนตัว 
 8.นายซ.(นามสมมุติ)อายุ 27 ปี   การศึกษา ปริญญาตรี  สื่อมวลชน 
 9.นายฌ.(นามสมมุติ)อายุ 28 ปี   การศึกษา ปริญญาตรี  พนักงานบริษัทเอกชน 
 10.นายญ.(นามสมมุติ)อายุ 30 ปี การศึกษา ปริญญาตรี  พนักงานบริษัทเอกชน 

 
3.3  เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 

1. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก    เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยมีคําถามที่เกี่ยวข้องกับ
การสื่อสารที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของเกย์ในภาพยนตร์ และอัตลักษณ์ของเกย์ที่แท้จริงในสังคมไทย
ในปัจจุบัน 

2. แบบวิเคราะห์เนื้อหาภาพยนตร์  วิเคราะห์เนื้อหาจากภาพยนตร์ไทยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเกย์ 
จํานวน 5 เร่ือง เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลของเนื้อหาของภาพยนตร์ไทยที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของเกย์ 

3. แบบสัมภาษณ์สนทนากลุ่ม  เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยมีคําถามที่
เกี่ยวข้องกับการสื่อสารที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของเกย์ในภาพยนตร์ และอัตลักษณ์ของเกย์ที่แท้จริงใน
สังคมไทยในปัจจุบัน 
 
 3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 งานวิจัยนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวบทภาพยนตร์และกลุ่มตัวอย่างที่มีความเกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของเกย์ในภาพยนตร์ไทย และอัตลักษณ์ของเกย์ที่แท้จริงในสังคมไทย 

1. ผู้วิจัยทําการชมภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเกย์ ศึกษาเนื้อหา และอัตลักษณ์ของเกย์ใน
ภาพยนตร์ ทําการวิเคราะห์เชิงพรรณา 

2. กําหนดโครงสร้างการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ตามกรอบแนวคิดในการสัมภาษณ์ และทําการ
ตรวจสอบอีกครั้งเพื่อให้โครงสร้างของการสัมภาษณ์คลอบคลุม และ ตรงตามประเด็นการวิจัย 
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3. ผู ้ว ิจ ัยขออนุญาตนักวิชาการ  ผู ้กําก ับ  และผู ้เชี ่ยวชาญ เพื ่อทําการสัมภาษณ์เก ็บ
รายละเอียด  เมื่อผู้วิจัยได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาแล้ว จึงนําข้อมูลดังกล่าวมาตีความ และสร้าง
ข้อสรุป 

4. ผู้วิจัยขออนุญาตกลุ่มเกย์ผู้ชมภาพยนตร์ เพื่อทําการสนทนากลุ่ม และนําข้อมูลดังกล่าวมา
ตีความ วิเคาระห์ และสร้างข้อสรุป 
 
 
 
  
  
 
 
 
ภาพท่ี 3.1 ภาพการแสดงการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาเร่ือง “ศึกษาอัตลักษณ์ของเกย์ในสื่อภาพยนตร์ไทย” สามารถจําแนกการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้ 2 ส่วน ส่วนแรกวิเคราะห์เกี่ยวกับเนื้อหาของภาพยนตร์เพื่อศึกษาถึงอัตลักษณ์
ของเกย์ที่แสดงออกมาผ่านสื่อภาพยนตร์ไทย ส่วนที่สองวิเคราะห์จากบทสัมภาษณ์และการสนทนา
กลุ่ม (focus Group)  เพื่อศึกษาถึงอัตลักษณ์ของเกย์ในภาพยนตร์ไทยกับอัตลักษณ์ของเกย์ใน
สังคมไทย ซึ่งสามารถแจกแจงรายละเอียดได้ดังน้ี 
 1. วิเคราะห์จากภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเกย์ ตั้งแต่ปีพ.ศ.2550-2554 จํานวน5เร่ือง     
โดยใช้แนวคิดการเล่าเร่ืองของภาพยนตร์ (Film Narration) และใช้ทฤษฎีรักร่วมเพศ  (Queer 
Theory) ทฤษฎีอัตลักษณ์ (Identity) แนวคิดเร่ืองเพศ (Gender) แนวคิดเร่ืองสัญชาติญาณทางเพศ
และจิตใต้สํานึกของซิกมัน ฟรอยด์ เป็นเกณฑ์การวิเคราะห์ 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลของนักวิชาการ ผู้กํากับ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ชมที่เป็นเกย์ ที่แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของเกย์ในสื่อภาพยนตร์ไทย และอัตลักษณ์ของเกย์ที่แท้จริงในสังคมไทย 
โดยใช้ทฤษฎีรักร่วมเพศ   (Queer Theory) ทฤษฎีอัตลักษณ์ (Identity) แนวคิดเร่ืองเพศ (Gender) 
แนวคิดเร่ืองสัญชาติญาณทางเพศและจิตใต้สํานึกของซิกมัน ฟรอยด์ เป็นเกณฑ์การวิเคราะห์ 
 

วิเคราะห์ภาพยนตร์ 

สัมภาษณ์ 

สนทนากลุ่ม 

DPU



28 

 

บทที ่4 
ผลการวิจัย 

 
  การวิจัยเร่ือง “ศึกษาอัตลักษณ๑ของเกย๑ในสื่อภาพยนตร๑ไทย” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยใช๎วิธีการวิเคราะห๑เนื้อหา (Content Analysis) จากภาพยนตร๑ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับเกย๑และการสัมภาษณ๑เชิงลึก (Depth-Interview) จากกลุํมนักวิชาการ ผู๎กํากับภาพยนตร๑ 
ผู๎เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอัตลักษณ๑ของเกย๑ และการสนทนากลุํม(Focus Group)จากผู๎ชมภาพยนตร๑ ผู๎วิจัย
ได๎ทําการเก็บข๎อมูลและแบํงการนําเสนอผลการวิจัยโดยตอบวัตถุประสงค๑ในการวิจัยเป็นข๎อๆดังนี้ 
  วัตถุประสงค๑การวิจัยข๎อที1่ เพื่อศึกษาเร่ืองราววิถีชีวิตของเกย๑ในสื่อภาพยนตร๑ไทย 
  วัตถุประสงค๑การวิจัยข๎อที2่ เพื่อศึกษาอัตลักษณ๑ของเกย๑ที่ปรากฎในสื่อภาพยนตร๑ไทย 
  วัตถุประสงค๑การวิจัยข๎อที่3 ศึกษาเปรียบเทียบอัตลักษณ๑ของเกย๑ในสื่อภาพยนตร๑ไทย
กับอัตลักษณ๑เกย๑ที่ปรากฎในสังคมไทย 
 
4.1  ศึกษาเร่ืองราววิถีชีวิตของเกย์ในสื่อภาพยนตร์ไทย ข๎อมูลเหลํานี้ได๎มาจาก 
       4.1.1 ผลการวิเคราะห๑จากภาพยนตร๑ไทยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเกย๑ และภาพยนตร๑ไทยมีนักแสดงที่
รับบทเป็นเกย๑ตั้งแตํปี พ.ศ. 2550 จนถึงพ.ศ.2554 ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 5 เร่ืองได๎แกํ 1.ภาพยนตร๑เร่ือง
ตั๊ดสู๎ฟุด 2.ภาพยนตร๑เร่ืองปิดเทอมใหญํหัวใจว๎าวุํน  3.ภาพยนตร๑เร่ืองหอแต๐วแตกแหก  4.ภาพยนตร๑
เร่ืองตุ๏กกี้ เจ๎าหญิงขายกบ และ 5.ภาพยนตร๑เร่ืองหอแต๐วแตกแหวกชิมิ โดยใช๎เกณฑ๑จากรายได๎จาก
การเข๎าฉายติด 10 อันดับหนังทํารายได๎สูงสุดในแตํละปี ผลการวิเคราะห๑จากภาพยนตร๑ทั้ง 5 เร่ือง 
โดยจะนําเสนอผลการวิจัยแบบวิเคราะห๑พรรณนา 
 ผู๎วิจัยได๎ทําการวิเคราะห๑และสังเคราะห๑ข๎อมูลเชิงคุณภาพจากภาพยนตร๑ไทยที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับเกย๑ และภาพยนตร๑ไทยมีนักแสดงที่รับบทเป็นเกย๑ ได๎ผลการวิเคราะห๑และสังเคราะห๑ข๎อมูล 
ปรากฏรายละเอียด ดังน้ี 

1. ภาพยนตร๑ไทยเร่ือง ตั๊ดสู๎ฟุด 
เน้ือหา ตัวละคร แกํนเร่ือง 

 ที่เกาะฮํองกง ในยุคที่มีแตํมาเฟีย ผู๎คนแบํงเป็นฝักเป็นฝ่ายและใช๎กําลังความรุนแรง อยูํ 
3 กลุํมคือ “แก๏งตรอกโรงเจ” คุมบํอนไพํนกกระจอก กําถั่ว และเต๐าปั่น มี อาเฟย (จตุรงค๑ มกจ๏ก) 
เป็นหัวหน๎าแก๏ง “แก๏งประตูผี” คุมกิจการร๎านเหล๎าและหอนางโลมทั้งหมด มี เสิ่นปอ (อาเกรียง – 
เกรียงศักดิ์ เหรียญทอง) เป็นหัวหน๎าแก๏ง “แก๏งมังกรทอง” คุมตลาดทั้งน๎อยใหญํ มี หมําหยํงใหํ (จิ้ม 
ชวนชื่น) เป็นหัวหน๎าแก๏ง 
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 อาเต๐า ลูกชายของ หมําหยํงใหํ โดนศัตรูตํางแก๏งฟันจนแขนขาด จนอาคุน (นุ๎ย เชิญยิ้ม) 
พํอบ๎านแหํงบ๎านสกุลหมํา ต๎องออกตามหา อาเทียน (บอย – สิทธิชัย ผาบชมภู บอย AF3) น๎องชาย
ฝาแฝดของอาเต๐า แตํอาเทียนเป็นเกย๑ อาเทียนกับแมํต๎องออกมาตกระกําลําบากเพียงลําพังเพราะหมํา
หยํงใหํรับไมํได๎ที่ลูกชายคนเล็กเป็นเกย๑สองแมํลูกเลี้ยงชีพด๎วยการเปิดคณะเชิดสิงโต คุณนายหมํา 
หรือชื่อในยุทธจักรคือ “นางพญาเก็บไชเท๎า” ได๎ถํายทอดเคล็ดวิชา “มวยนารี” ให๎แกํอาเทียนเอาไว๎
ป้องกันตัวเอง เทียนจึงต๎องยอมสวมรอยทําตัวแมนแทนอาเต๐าเพื่อรอวันขึ้นรับตําแหนํงหัวหน๎าแก๏ง
มังกรทอง โดยมีเพื่อนเกย๑สาว (โก๏ะตี)๋ เป็นคนคอยชํวย ทั้งยังต๎องมาทําใจให๎รักผู๎หญิงอยําง เพํย เพํย 
(จิ๊บ – ปกฉัตร เทียมชัย) ลูกสาวเสิ่นปอ แก๏งของอาเต๐าอีก 
 แกํนเร่ืองของภาพยนตร๑นี้เป็นการปกป้องศักดิ์ศรีอันทรงเกียรติของกลุํมของตัวเองที่
กําลังสูํจุดต่ําสุดของรํุน จําเป็นที่จะต๎องสู๎เพื่อปกป้องกับการคุกคามของกลุํมตําง ๆ  เพื่อจะแยํงชิง
ความเป็นใหญํในด๎านเชิงธุรกิจแตํก็ต๎องปกปิดถึงรสนิยมทางเพศของตัวเอง เพื่อความเหมาะสมและ
การดํารงชีวิตในสังคม 
 2.  ภาพยนตร๑ไทยเร่ือง ปิดเทอมใหญํหัวใจว๎าวุํน 

เน้ือหา ตัวละคร แกํนเร่ือง 
 แบํงเนื้อหาของหนังแบํงออกเป็น 4 เร่ือง หนังตัดสลับไปสลับมาเข๎าเป็นเร่ืองเดียวกัน 
เน้ือหาทั้งหมดเป็นเร่ืองราวเกิดขึ้นในปิดเทอมฤดูร๎อนที่เต็มไปด๎วยความเปลี่ยนแปลงและว๎าวุํนของ
ชีวิตวัยรํุน  
 เร่ิมเร่ืองแรก จากชีวิตวัยมัธยมของพุกับไม๎ เป็นเพื่อนสนิทกันซึ่งมักจะมีรสนิยม
ความชอบเหมือนกัน เชํน ชอบรํุนพี่คนเดียวกัน เพราะฉะนั้นจึงไมํแปลกใจที่คนทั้งสองจะมาชอบ
เพื่อนวัยเด็กด๎วยกันอยํางนานา ด๎วยความหลํอของทั้งคูํ พุและไม๎ จึงเข๎าขํายหลํอเลือกได๎ การกระทํา
ที่ทั้งคูํนิยมที่สุดในชํวงปิดเทอม คือ แขํงขอเบอร๑ของผู๎หญิง ทุกคร้ังที่มีการจบการศึกษา ทั้งสองคน
จะรํวมกันให๎สาว ๆ ที่จบมัธยมชั้นปีที่ 6 มารุมฝากเบอร๑ แม๎กระทั่งดาวโรงเรียน พุและไม๎ก็ได๎เบอร๑
มาโดยงําย จนกระทั่ง การมาถึงของเพื่อนเกําสมัยอนุบาลที่ชื่อ นานา คนนี้เองที่ทําให๎ พุและไม๎  
ถึงกับขอแตกคอกันชั่วคราว โดยตกลงแขํงวําใครขอเบอร๑นานาได๎กํอนจะเป็นฝ่ายชนะ 
 เร่ืองที่สอง เป็นเร่ืองของโอ๐เล็ก ที่คลั่งใคล๎ดาราไต๎หวันที่ชื่อตี่ตี๋ โอ๐เล็กจะชอบเข๎าร๎าน
ซีดีเอเชยี และมั่นใจวําคอลเล็กชั่น “ตี้ตี้” ของแฟนคลับนัมตัวยงอยํางเธอไมํเป็นสองรองใคร ซีดีทุก
แผํน เพลงทุกเพลงโอ๐เล็กทํองได๎ขึ้นใจ แม๎เธอจะไมํรู๎สักนิดวําภาษาจีนที่เธอร๎องนั้นมันแปลวําอะไร 
ความจริงข๎อนี้เองที่ทําให๎โอ๐เล็กอึดอัดใจ กํอนวันคอนเสิร๑ตคร้ังแรกในเมืองไทยหน๎าร๎อนนี้ เธอ
จะต๎องซาบซึ้งในเนื้อเพลงของ “ตี้ต้ี” ให๎ได๎ โอ๐เล็กลงทุนไปสมัครเรียนภาษาที่วัดจีน เพื่อฝึกการร๎อง
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และแปลความหมายเพื่องํายตํอการร๎องเพลง และในที่สุดโอ๐เล็กก็ได๎เจอดาราคนโปรดเป็นการ
สํวนตัวโดยบังเอิญ ซึ่งในเร่ืองนี้จะมีตัวละครที่เป็นเกย๑ รับบทเป็นเพื่อนที่โรงเรียนของโอ๐เล็ก 
 เร่ืองที่สาม เป็นเร่ืองความรักอกหักของโจ๎ ที่มีตํอซี โจ๎เร่ิมภารกิจเฉลยความนัยกับ ซี  
อยํางที่ตั้งใจ โดยวางแผนตํางตําง เชํน ชวนดูหนัง หลุดความในใจ เซอร๑ไพร๑สเพื่อคนที่คุณรัก
ประกาศให๎โลกร๎ู โจ๎คิดเอาเองวําสิ่งที่ทํามันคือความเพียรพยายามทํานั้นเพื่อให๎ซีร๎ูถึง ความหวาน 
โดยไมํคิดเลยวํา ซีจะร๎ูสึกวํามันไมํใชํ และยิ่งนานวันซีจะเร่ิมแปลการกระทําของโจ๎วําเป็นการยัด
เยียด 
 เร่ืองที่สี่ รักนอกใจของเหิร ที่เผอิญออกนอกลูํนอกทางชั่วขณะหลังจากไปเจอสาวที่ชื่อ
อาโออิ เมื่อ นวลแฟนสาวของเหิร ไปฝึกงานไกลถึงตรังเหิรจึงตัดสินใจขึ้นรถไฟไปเซอร๑ไพรซ๑นวล
กํอนวันนัดฉลองครบรอบสามปีที่เป็นแฟนกัน แตํเมื่อเหิรได๎พบกับ อาโออิ สาวญ่ีปุ่น ขาว  สวย 
เหมือนนางเอกหนังในดวงใจ อาโออิมาเที่ยวฟูลมูนปาร๑ตี้คนเดียว  เธอจึงชวนเหิรไปเป็นเพื่อน 
แทนที่เหิรจะไปตรังเพื่อพบนวล เหิรกลับเปลี่ยนใจไปพะงันกับสาวอาโออิถึงเกาะพะงัน 
 แกํนเร่ืองแตํละตอนจะแฝงถึงทัศนคติ ความคิด การแสดงออกของความรักและ
ความชอบของคนที่ตนรัก ซึ่งจะมีมุมมองและการแสดงออกแตกตํางกันไป แล๎วแตํสถานการณ๑ที่ได๎
เจอ ซึ่งแตํละตอนก็มีบทลงเอยของความรักซึ่งแตกตํางกันไปดังนี้  
 เร่ืองแรกจะความรักของนักเรียนมัธยม ที่แยํงชิงความรักจากผู๎หญิงคนเดียวที่ทั้งสองคน
ได๎หลงรัก แตํละคนก็หาวิธีที่จะพิชิตใจและชนะฝ่ายตรงข๎าม 
 เร่ืองที่สองจะเป็นเร่ืองของการคลั่งไคล๎ดาราที่ตนรักและหาวิธีเพื่อจะได๎ใกล๎ชิดกับดารา
คนโปรดด๎วยวิธีตํางๆ 
 เร่ืองที่สามจะเป็นเร่ืองของการอกหักของชายคนหน่ึงจากหญิงที่ตนเองชอบ ซึ่งทุกกริยา
อาการและการกระทํา ไมํได๎เป็นที่ต๎องการของอีกฝ่าย เพราะฝ่ายหญิงไมํได๎ชอบฝ่ายชาย 
 เร่ืองที่สี่ เป็นเร่ืองของการนอกใจของชายคนหนึ่งที่ได๎เกิดการนอกใจระหวํางการ
เดินทางไปหาคนรัก 
 บทเกย๑ในเร่ืองจะมีตัวแสดงเป็นเกย๑ 1 คน ซึ่งอยูํในตอนของโอ๐เล็ก ตัวแสดงนี้จะรับบท
เป็นเพื่อนนักเรียนเรียนมัธยมชั้นเดียวกันกับโอ๐เล็ก 

2. ภาพยนตร๑ไทยเร่ือง หอแต๐วแตกแหกกระเจิง 
เน้ือหา ตัวละคร แกํนเร่ือง 

 เป็นเร่ืองราวของเกย๑จํานวน 5 คน ที่นําโดย พัชราภา (จาตุรงค๑), อภิษฎา (เอกชัย) และ 
เฌอมาลย๑ (อ.ยิ่งศักดิ์) และหลานสาว แพนด๎า (โก๏ะตี๋) ได๎มาเซ๎งหอพักตํอจาก อารียา ตกสะเก็ด ซึ่ง
ไมํเคยร๎ูวํากํอนวําหอที่วํานั้น ได๎เคยเป็นสถานที่ในสมัยอดีตชาติที่ อุษามณี (ตุ๏กกี้) และ ตรีชฎา (สาย
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ป่าน) ที่เคยตายที่นั้น และนี่แหละคือเร่ืองราวความหลอนปนฮาเมื่อผีทั้งสองตัวเกิดลุกขึ้นมาหลอก
หลอนเด็กในหอ และแล๎วก็เดือนร๎อนถึง ผีแพนเค๎ก (โก๏ะตี๋ในภาคแรก) พี่สาวแพนด๎า (โก๏ะตี๋ในภาค
นี้) ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ๑หัวฟาดส๎วมตายไปเมื่อภาคแรก  แตํแล๎วจูํ ๆ ก็มีเกย๑ชุดดําปรากฎกายขึ้น 
พะยูน (ติ๊ก กลิ่นสี) ที่มาคูํกับ ปอย กระเทยคูํใจ การปรากฎตัวในคร้ังนี้ได๎สร๎างเร่ืองราวสยองขวัญ
เกิดขึ้น เมื่อพะยูนได๎พลั้งมือฆํา ปอย กระเทยคูํใจ และได๎นํารํางของปอยมาทําคุณไสยควายธนู อารี
ยา เผลอมาร๎ูความรับของพะยูนเข๎า จึงทําให๎เธอต๎องถูกฆําตายอีกคน หลังจากนั้นพะยูนก็ใสํร๎ายป้าย
สีผี อุษมณีวําเป็นคนฆําอารยีา เน่ืองจากแค๎นที่เมื่อชาติกํอน พะยูนได๎เคยเป็นเมียเอกของทํานเจ๎าคุณ 
โดยมีอุษามณี (ตุ๏กกี้) และ ตรีชฎา (สายป่าน) เป็นเมียรอง พะยูนได๎ฆําอุษามณีและตรีชฎาในชาติที่
แล๎ว และได๎สาบแชํงผีสาวทั้งสอง พอมาชาตินี้ทํานเจ๎าคุณได๎กลับชาติมาเกิดเป็น อาโคย และพะยูน
ได๎ทําคุณไสยเสนํห๑ยาแผดใสํอาโคย  
 เจ๎าของหอพักและคณะเด็กหนุํมหน๎าใหมํประจําหอก็เลย ต๎องหนีพร๎อมกับค๎นหาคาถา
แก๎คําสาปไปด๎วยพร๎อมๆ กัน โดยมีพัชราภา (จาตุรงค๑) อภิษฎา (เอกชัย) และ เฌอมาลย๑ (อ.ยิ่งศักดิ์) 
และหลานสาว แพนด๎า (โก๏ะตี)๋ คอยชํวยเหลือ โดยมีการขัดขวางทุกวิถีทางจากพะยูน (ติ๊ก กลิ่นสี) 
 แกํนเร่ืองของภาพยนตร๑เร่ืองนี้เกี่ยวกับการชํวยเหลือเจ๎าของหอพักโดยเกย๑  5 คนจากคํา
สาป และการแก๎แค๎นของวิญญาณในอดีต ซึ่งมีความวุํนวาย ความนํากลัวและการแก๎แค๎น 
  4.  ภาพยนตร๑ไทยเร่ือง ตุ๏กกี้เจ๎าหญิงขายกบ 

เน้ือหา ตัวละคร แกํนเร่ือง 
 แมํค๎ากบตํางด๎าวนามวํา ตุ๏กกี้  (ตุ๏กกี้ -สุดารัตน๑ บุตรพรหม) ความสามารถพิเศษ
เพาะเลี้ยงกบได๎ไซส๑ขนาดใหญํยักษ๑ ที่สําคัญแถมยังพูดคุยกับกบร๎ูเร่ือง และบางคร้ังก็เผลอใจจูบ
ปากกบ เพราะหวังลึกๆ สักวันกบจะกลายเป็นเจ๎าชายสุดหลํอขึ้นมา  แตํดันหยิบผิดกลายเป็นจูบ
ตัวเงนิตัวทอง แล๎วเธอก็กลับกลายเป็นเจ๎าหญิง ที่หายสาปสูญไปนานกวํา 20 ปี แหํงแคว๎นปาดังราวี 
แถมยังเป็นเจ๎าหญิงรัชทายาทเพียงองค๑สุดท๎ายที่เหลืออยูํเพียงพระองค๑เดียวอีกด๎วย  เป็นความหวัง
ของชาวปาดังราวี ต๎องมารับบทบาทและภารกิจเจ๎าหญิงที่ใหญํหลวง ได๎ใกล๎ชิดกับ อ๏บ องครักษ๑สุด
หลํอ (หลุยส๑ สก็อต) หน๎าตาดี มาดเทํห๑ ที่ต๎องคอยชํวยเหลือปกป้องให๎แคล๎วคลาดรอด พ๎นจากการ
ไลํลําของเหลํากบฏที่ถูกสํงมาเพื่อปฏิบัติภารกิจชํวงชิงตัวเจ๎าหญิงโดยเฉพาะคอยตามจับตัวเจ๎าหญิง
ตลอดเวลาเมื่อมีโอกาส จนกลายเป็นมหกรรมศึกชิงนางขึ้น เจ๎าหญิงชอบกํอเร่ืองวุํนวายและยุํงเหยิง
เต็มไปหมด  
 เพื่อสร๎างเป็นเจ๎าหญิง ทุกอยํางจะต๎องถูกทําออกมาให๎สมบูรณ๑พร๎อมเป็นเจ๎าหญิงอยําง
สมศักดิ์ศรี จึงถูกจับเปลี่ยนแปลงโฉมใหมํหมดทั้งตัว ฝึกหลักสูตรฉบับเจ๎าหญิงกับบรรดาครูฝึกและ
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ผู๎เชี่ยวชาญหลายสาขา ตุ๏กกี้ได๎ผํานบททดสอบคร้ังนี้ ปาดังราวีจะได๎กลายเป็นประเทศเอกราช 
ภารกิจของประเทศชาติชํางยิ่งใหญํ ได๎สําเร็จไปได๎ด๎วยดี 
  แกํนของเร่ืองจะเกี่ยวกับชีวิตของผู๎หญิงธรรมดาคนหนึ่งต๎องมาใช๎ชีวิตแบบเจ๎าหญิงเพื่อ
ชํวยปกป้องประเทศชาติ และต๎องผจญกับเหตุการณ๑และความวุํนวายหลายอยํางกวําที่ภารกิจจะ
ประสบความสําเร็จ 
  ตัวละครที่ได๎รับบทเป็นเกย๑ในเร่ืองตุ๏กกี้เจ๎าหญิงขายกบนี้ เป็นเกย๑คนหนึ่ง ซึ่งเป็น
ดีไซน๑เนอร๑ เป็นหัวหน๎าทีม คอยเปลี่ยนแปลงโฉมให๎กับเจ๎าหญิง ในเร่ืองเคร่ืองแตํงกาย 
  5.  ภาพยนตร๑ไทยเร่ือง หอแต๐วแตกแหวกชิมิ 

เน้ือหา ตัวละคร แกํนเร่ือง 
  ความเดิมจากภาคที่แล๎ว (หอแต๐วแตกแหกกระเจิง) เกย๑สาวสามพี่น๎อง แต๐ว (จาตุรงค๑ 
มกจ๏ก) มดดํา (เอกชัย ศรวิชัย) การ๑ตูน (อ.ยิ่งศักดิ์) อาโคย (กัส วีรดิษฐ๑ ศรีมาลัย) ได๎ชํวยปลดปลํอย
วิญญาณ อุษามณี ผีนางรําที่ถูกจองจําหลายสิบปีสําเร็จ ชื่อเสียงของสามพี่น๎องและ แพนเค๎ก (โก๏ะตี๋) 
ผีคูํบุญเพื่อนซี้ โดํงดังจนมีคนเขียนจดหมายมาขอความชํวยเหลือ ให๎ทั้งสามชํวยมาบริหาร maison 
la’dolce vita หอพักชายล๎วน ที่มีประวัติเร่ืองอาถรรพ๑วิญญาณชายหนุํม ที่ชอบวํายน้ําในสระตอน
กลางคืนและความลับแอบแฝง ภารกิจใหมํเร่ิมต๎นด๎วยความสงสัย  อยากร๎ูวําใครกันที่เขียนจดหมาย
มาขอความชํวยเหลือ แล๎วหอแหํงนี้มีอะไรที่เป็นปริศนาให๎ค๎นหา ทั้งหมดเร่ิมภารกิจตั้งแตํคืนแรกที่
ไปถึง โดยมีคําสั่งของแววสวาท (ฮาย อาภาพร) เจ๎าของหอพัก และ สวนสวาท (มดดํา คชาภา) เลขา
คนสนิทของแววสวาท สั่งห๎ามไมํให๎ทั้ง 3 ไปยุํงกับตึกแดง ที่ดูเหมือนวํามีความลับบางอยํางเอาไว๎ 
บวกกับภาพหนุํมๆ ที่วิ่งหนีหัวซุกหัวซุนออกมาจากหอแดงกันในยามค่ําคืน  ทําให๎ทั้งสามและผี
แพนเค๎กพยายามทุกวิถีทางที่จะค๎นหาความจริงที่แววสวาทพยายามปกปิด 
  ระหวํางภารกิจแพนเค๎กได๎เจอกับแทํงทอง (แทค ภรัญ๒ู) หนุํมหลํอที่อาศัยอยูํที่หอ ทํา
ให๎ความรักกํอเกิดขึ้นมา โดยที่ไมํร๎ูวําแทํงทอง  คือ วิญญาณชายที่กลําวถึงของหอพักนี้เมื่อ
ความสัมพันธ๑ของแพนเค๎กกับแทํงทอง เกิดร๎ูถึงทั้ง 3 ทําให๎ต๎องเกิดศึกแยํง (วิญญาณ) ผู๎ชายขึ้นมา 
และจากเหตุการณ๑นี้ทําให๎เจ๎าของหอพักเร่ิมหาวิธีจะฆําคนที่ลํวงร๎ูถึงการฆาตกรรมในหอพักและจับ
ดวงวิญญาณแทํงทองที่ร๎ูความลับในการฆาตกรรม และคอยฆําคนที่ก๎าวกํายในสิ่งที่หวงห๎ามและร๎ู
ความลับที่ปกปิดเอาไว๎ และในที่สุดเจ๎าของก็ต๎องแพ๎จากการชํวยเหลือจากผีแพนเค็กและเกย๑สาวทั้ง 
3 สํวนผีแทํงทองก็ได๎แตํงงานกับผีแพนเค๎กในที่สุด 
  แกํนเร่ืองเป็นการแสดงออกถึงความรักของวิญญาณ การอาฆาตแค๎น และความ
ชํวยเหลือ โดยเกย๑ทั้ง 5 คนได๎รับความขอร๎องให๎ชํวยเหลือจากเจ๎าของแมนชั่นหนึ่งทั้งหมดต๎อง
เปิดเผยความลับจากการฆาตกรรมและต๎องได๎รับชัยชนะจากการตํอสู๎ของตัวร๎าย 
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 ภาพยนตร๑เร่ืองนี้มีผู๎แสดงรับบทเป็นเกย๑จํานวน 5 คน ได๎แกํ แต๐ว (จาตุรงค๑ มกจ๏ก) มด
ดํา (เอกชัย ศรวิชัย) การ๑ตูน (อ.ยิ่งศักดิ์) แพนเค๎ก (โก๏ะตี)๋ และสวนสวาท (มดดํา คชาภา) 
 4.1.2  ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลของนักวิชาการ ผู๎กํากับภาพยนตร๑ และผู๎เชี่ยวชาญ ที่แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับวิถีชีวิตของเกย๑ในสื่อภาพยนตร๑ไทย  
 ได๎ผลการวิเคราะห๑และสังเคราะห๑ข๎อมูล ปรากฏรายละเอียด ดังน้ี 

1. ลักษณะสํวนบุคคลของผู๎ให๎สัมภาษณ๑ 
 

ตารางท่ี 4.1  แสดงข๎อมูลสํวนบุคคลของผู๎ให๎สัมภาษณ๑ที่เป็นนักวิชาการ ผู๎กํากับ และผู๎เชี่ยวชาญ 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล เพศ อายุ (ปี) การศึกษา คุณลักษณะ อาชีพ/ต าแหน่ง 
1 ดร.สมเดช  รุํงศรีสวัสดิ์ ชาย - - นักวิชาการ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา 

2 อ.สมเกียรติ  รุํงเรืองวิริยะ ชาย - - นักวิชาการ ผู๎อํานวยการสํานักงาน
ประชาสัมพันธ๑ และอาจารย๑
สอนคณะนิเทศศาสตร๑ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

3 พจน๑ อานนท๑ ชาย - ปริญญาตรี ผู๎กํากับ
ภาพยนตร๑ 

ผู๎กํากับภาพยนตร๑/พิธีกร 

4 ธัญญ๑วาริน   สุขะพิสิษฐ๑ ชาย 38 ปริญญาตรี ผู๎กํากับ
ภาพยนตร๑ 

ผู๎กํากับภาพยนตร๑/นักแสดง 

5 ดนัย    ลินจงรัตน๑ ชาย 35 ปริญญาตรี ผู๎เชี่ยวชาญ ผู๎อํานวยการโครงการแชมป์
เปี้ยน สมาคมฟ้าสีรุ๎งแหํง
ประเทศไทย สํานักงาน
กรุงเทพมหานคร 

6 ธนชัย  ไชยสาร ี ชาย 33 ปริญญาตรี ผู๎เชี่ยวชาญ ผู๎จัดการศูนย๑การเรียนรู๎ สมาคม
ฟ้าสีรุ๎งแหํงประเทศไทย 
สํานักงานกรุงเทพมหานคร 
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  จากตารางที่ 4.1  ข๎อมูลสํวนบุคคลของบุคคลที่ให๎สัมภาษณ๑ที่เป็นนักวิชาการ ผู๎กํากับ 
และผู๎เชี่ยวชาญ มีดังนี ้
  นักวิชาการ ทั้งสองทํานเป็นเพศชาย ประกอบอาชีพเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และผู๎อํานวยการสํานักงานประชาสัมพันธ๑ และอาจารย๑สอนคณะ
นิเทศศาสตร๑ มหาวิทยาลัยรังสิต 
  ผู๎กํากับภาพยนตร๑ ทั้งสองทํานเป็นเพศชาย อายุไมํเปิดเผย และ 38 ปี ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพผู๎กํากับภาพยนตร๑ พิธีกร และนักแสดง 
  ผู๎เชี่ยวชาญ ทั้งสองทํานเป็นเพศชาย อายุ 33 และ 35 ปี การศึกษาปริญญาตรี อาชีพ/
ตําแหนํงเป็นผู๎ อํานวยการโครงการแชมป์เปี้ยน สมาคมฟ้าสี ร๎ุงแหํงประเทศไทย สํานักงาน
กรุงเทพมหานคร และเป็นผู๎จัดการศูนย๑การเรียนร๎ู สมาคมฟ้าสีร๎ุงแหํงประเทศไทย สํานักงาน
กรุงเทพมหานคร 

วิธีการคิดหรือเนื้อหาในภาพยนตร์ท่ีมีลักษณะเกี่ยวกับเกย์ 
 นักวิชาการ ดร.สมเดช  รํุงศรีสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา มองวําวิธีการคิดหรือเน้ือหาในภาพยนตร๑ที่มีลักษณะเกี่ยวกับเกย๑ขึ้นอยูํกับผู๎สร๎างหรือ
ผู๎กํากับต๎องการจะสร๎างแนวไหน   แตํสํวนมากก็มักไมํประสบผลสําเร็จ    และมักจะเป็นหนังแนว
เดิม ๆ เพราะไมํสามารถสร๎างให๎เกย๑เป็นอยํางอื่นได๎มากนัก 
  “ขึ้นอยูํกับผู๎ก ำกับ ผู๎สร๎ำงหนังเร่ืองนั้น เค๎ำมีเจตนำสร๎ำงเพื่ออะไร เค๎ำต๎องคิดวํำ สร๎ำง
หนังประเภทนี้ในเชิงกำรตลำดขำยได๎มั้ย มีคนอยำกดูรึป่ำว สํวนมำกมีแนวโน๎มเจ๏งเยอะ เพรำะ
สํวนมำกคนทั่วไปไมํได๎สนใจหนังเกย๑ กลุํมเป้ำหมำยน๎อย ยกเว๎นสร๎ำงเพื่อตอบสนองกลุํมเค๎ำเอง ก็
ได๎ ... ถ๎ำเป็นหนังเกย๑หนังตุ๏ดก็ไมํคํอยมีคนดู ดังนั้น ก็เป็นกำรเสี่ยงที่จะสร๎ำงหนังประเภทนี้ จะสร๎ำง
เนื้อหำให๎โดดเดํนก็ไมํได๎ ไมํมีใครสร๎ำงตุ๏ดเกย๑ให๎เป็นฮีโรํ หรือจะสร๎ำงแนวประวัติศำสตร๑ก็ไมํมี ” 
(สมเดช  รุํงศรีสวัสดิ์, การสื่อสารระหวํางบุคคล ,7 กรกฎาคม 2555) 
 สํวน อ.สมเกียรติ  รํุงเรืองวิริยะ นักวิชาการ และผู๎อํานวยการสํานักงานประชาสัมพันธ๑ 
และอาจารย๑สอนคณะนิเทศศาสตร๑ มหาวิทยาลัยรังสิต มองวําสํวนใหญํมีเนื้อหาแนวชีวิตที่แยํ ๆ 
หรือแนวตลกมากกวําจะเป็นแนวชีวิตมีความสุข แตํสํวนใหญํก็ไมํได๎แปลกใหมํอะไรมากเทําที่ควร 
 “จะเป็นหนังที่มีเนื้อหำชีวิตที่แยํ นำน ๆ ทีจะเห็นวํำจะมีเนื้อหำชีวิตที่มีควำมสุข หนัง
เกย๑ของคนไทยเคยมีกำรฆํำตัวตำยตอนจบด๎วย อีกเนื้อเร่ืองที่เห็นได๎ชัดคือกำรมีเนื้อหำตลก ซึ่งจะใช๎
นักแสดงแตํงกำยแล๎วก็แสดงตำมบทบำท ... ก็ไมํได๎มีบุคลิกควำมแปลกใหมํของตัวละคร แตํวํำ
อำจจะสะท๎อนถึงกำรยอมรับของสังคมที่มีตํอเกย๑” (สมเกียรติ  รํุงเรืองวิริยะ, การสื่อสารระหวําง
บุคคล ,7 สิงหาคม 2555) 
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 ในขณะที่ผู๎กํากับภาพยนตร๑และพิธีกรชื่อดัง คุณพจน๑  อานนท๑ กลําวถึงวิธีการคิดหรือ
เนื้อหาในภาพยนตร๑ที่มีลักษณะเกี่ยวกับเกย๑วํา สํวนใหญํบ๎ำนเรำจะชอบดูหนังเกย๑ตลก ๆ มักจะเอำ
เร่ืองที่นํำสนใจในปัจจุบัน หรือเป็นเร่ืองที่เกย๑ยังไมํเคยท ำ แล๎วเอำมำท ำเป็นภำพยนตร๑แนวตลก คิด
วํำมีรูปแบบที่แปลกออกไป (พจน๑  อานนท๑, การสื่อสารระหวํางบุคคล ,16 มีนาคม 2555) 
 สําหรับ คุณดนัย  ลินจงรัตน๑ ผู๎อํานวยการโครงการแชมป์เปี้ยน สมาคมฟ้าสีร๎ุงแหํง
ประเทศไทย สํานักงานกรุงเทพมหานคร และคุณธนชัย  ไชยสารี ผู๎จัดการศูนย๑การเรียนร๎ู สมาคม
ฟ้าสีร๎ุงแหํงประเทศไทย สํานักงานกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผู๎เชี่ยวชาญทั้งสองทํานเห็นไปใน
ทิศทางเดียวกันวําวิธีการคิดหรือเนื้อหาในภาพยนตร๑ที่มีลักษณะเกี่ยวกับเกย๑เป็นการหยิบยกเพียง
สํวนหนึ่งของชีวิตเกย๑มานําเสนอเทํานั้น และสํวนใหญํจะเน๎นไปที่ความตลก เฮฮา หรือความเศร๎า
โศกของชีวิตเกย๑ 
 “คิดวํำกำรท ำภำพยนตร๑เป็นกำรตลำดอยํำงหนึ่ง ต๎องหยิบจับเร่ืองที่สังคมสนใจเอำมำ
ขำย มุมที่งํำยที่สุดคือตลกโปกฮำ หรือเป็นตัวเสริมอ่ืน ๆ หรือไมํก็มีเนื้อหำเศร๎ำเคล๎ำน้ ำตำ ซึ่ง
สํวนตัวคิดวํำยังไมํครอบคลุมทุกด๎ำนของชีวิตเกย๑ เลือกเฉพำะจุดที่ขำยได๎ออกมำท ำ ไมํได๎ทั้งชีวิต
ของเกย๑” (ดนัย  ลินจงรัตน๑, การสื่อสารระหวํางบุคคล ,6 สิงหาคม 2554) 
 “ภำพยนตร๑เกย๑ สํวนใหญํจะออกมำในแนวแฟนซี หรือตลก ถ๎ำเป็นภำพยนตร๑ที่สื่อใน
เร่ืองของกำรด ำเนินชีวิตก็มีแตํน๎อยมำก คนที่ไปดูหนังก็จะเน๎นควำมตลกกันสํวนใหญํ ดํำกัน คือมัน
ขำยได๎ ซึ่งมันไมํสอดคล๎องกับชีวิตจริง ในภำพยนตร๑สะท๎อนแคํวิถีชีวิตหรืออัตลักษณ๑แคํสํวนหนึ่ง
เทํำนั้น” (ธนชัย  ไชยสารี, การสื่อสารระหวํางบุคคล ,17 สิงหาคม 2554) 
 ลักษณะเนื้อหาของภาพยนตร์ไทยท่ีเกี่ยวกับเกย์ 
 ในมุมมองนักวิชาการ มองวําเน้ือหาของภาพยนตร๑ไทยเกี่ยวกับเกย๑สํวนมากจะเป็นแนว
สนุกสนาน ขํา ๆ หรือบางเร่ืองอาจเป็นตัวร๎ายบ๎าง รวมทั้งแนวทุกข๑โศก 
 “สํวนมำกจะมำในแบบสนุกสนำนเพื่อให๎คนดูข ำ เพรำะวํำบำงทีผู๎หญิงจริงท ำแบบนั้น
ไมํได๎ แตํเกย๑ท ำแล๎วมันตลก ... อำจจะมีเป็นตัวร๎ำยบ๎ำง อำจรับบทบำทมำจำกภำพยนตร๑จีน เพรำะ
สํวนมำกขันทีในภำพยนตร๑จีนจะเป็นตัวร๎ำย” (สมเดช  รํุงศรีสวัสดิ์, การสื่อสารระหวํางบุคคล ,7 
กรกฎาคม 2555) 
 “เนื้อหำของภำพยนตร๑ไทยที่เกี่ยวกับเกย๑สํวนใหญํจะสร๎ำงอยูํ 2 ลักษณะคือ 1.จะเป็น
ชีวิตที่ทุกข๑โศก ไมํคํอยเห็นในด๎ำนบวกด๎ำนดี สํวนอีกแนวคือแนวตลกขบขัน คือคนจะมองวํำเกย๑
หรือสำวประเภทสองจะเป็นคนที่มีควำมตลก สนุกสนำน” (สมเกียรติ  รํุงเรืองวิริยะ, การสื่อสาร
ระหวํางบุคคล,7 สิงหาคม 2555) 
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 สอดคล๎องกับผู๎กํากับภาพยนตร๑ที่มองวําสํวนใหญํเนื้อหาภาพยนตร๑มักจะออกแนวตลก
มากกวําเศร๎า และมักสร๎างให๎เกย๑ออกมาดูตลก เฮฮา และเอียงไปทางโงํ ๆ ซะมากกวํา 
 “คนสํวนใหญํที่ดูก็คงไมํชอบดูเน้ือหำที่มันเศร๎ำ เกย๑กระเทยเศร๎ำ ๆ ร๎องให๎ สํวนใหญํจะ
ชอบดูเกย๑กระเทยตลกๆ กัน ก็เลยท ำเกี่ยวกับมุมมองที่นํำรักและตลก” (พจน๑  อานนท๑, การสื่อสาร
ระหวํางบุคคล,16 มีนาคม 2555) 
 “มักจะเป็นบทตลกโปกฮำ เป็นตัวประกอบ ท ำตัวเหมือนกำร๑ตูน ผิดหวังในทุก ๆ เร่ือง 
ไมํประสบควำมส ำเร็จ ออกมำให๎คนดํำ ออกมำตลกโงํ ๆ ไมํมีสมองคนดูจะชอบอะไรแบบนั้น” 
(ธัญญ๑วาริน สุขะพิสิษฐ๑, การสื่อสารระหวํางบุคคล ,22 กุมภาพันธ๑ 2555) 
 ในขณะเดียวกันผู๎เชี่ยวชาญ มองวําเน้ือหาของภาพยนตร๑ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเกย๑สํวนมาก
ไมํได๎มีรูปแบบที่หลากหลายเหมือนเชํนภาพยนตร๑ทั่วไป จะเน๎นที่ความตลกเฮฮามากกวํา และมีการ
ใช๎คําที่รุนแรง หรือหยาบคายคํอนข๎างมาก 
 “ภำพยนตร๑ที่มีเน้ือหำเกี่ยวกับเกย๑ เกย๑มักมีรูปแบบที่ที่ถูกเลือกมำแคํเป็นบำงสํวน ไมํ
หลำกหลำยเหมือนหนังทั่วไป เชํน รูปแบบแปลก แหวก เศร๎ำ หลบซํอนควำมรัก ตลกขบขัน ร๎ำย 
หรือมองแตกตํำงจำกคนอ่ืนไป สํวนในมุมอื่น ๆ ก็ไมํเห็นหยิบยกมำเป็นจุดขำยได๎” (ดนัย  
 ลินจงรัตน๑, การสื่อสารระหวํางบุคคล, 6 สิงหาคม 2554) 
 “อยํำงที่บอกคือภำพยนตร๑เกย๑ สํวนใหญํจะออกมำในแนวแฟนซี หรือตลก คนที่ไปดู
หนังก็จะเน๎นควำมตลกกันสํวนใหญํ ไมํได๎คำดหวังเร่ืองอ่ืน แคํตลกเป็นพอใจ เกย๑ในภำพยนตร๑จะ
คํอนข๎ำงแรงทั้งเร่ืองกำรใช๎ภำษำและกำรแตํงกำยรวมถึงกริยำทํำทำงอ่ืน ดํำกัน ไมํคํอยมีสำระอะไร
มำก เกย๑จะดูรํำเริง สนุกสนำนเฮฮำ แตํบำงเร่ืองก็เสนอเนื่อหำภำพยนตร๑ของเกย๑ในสื่อมำในแงํลบก็
มี เชํน เป็นตัวร๎ำย ขี้อิจฉำ จอมวำงแผน เป็นต๎น แตํสํวนมำกเนื้อหำที่เห็นในปัจจุบันมำกคือตลกมำก
ที่สุด” (ธนชัย  ไชยสารี, การสื่อสารระหวํางบุคคล ,17 สิงหาคม 2554) 
 เหตุผลท่ีต้องมีเกย์ปรากฏอยู่ในเน้ือหาในภาพยนตร์ไทยบางเร่ือง 
 นักวิชาการได๎ให๎เหตุผลที่ต๎องมีเกย๑ปรากฏอยูํในภาพยนตร๑ไทยบางเร่ือง ก็เพื่อสร๎าง
สีสัน ความสนุกสนานให๎แกํภาพยนตร๑ อีกทั้งในปัจจุบันเกย๑มีบทบาทอยํางมากในสังคม ใน
หลากหลายอาชีพ จึงต๎องนําเกย๑เข๎ามามีสํวนรํวมในภาพยนตร๑ 
 “เป็นกำรสร๎ำงสีสัน ให๎สนุกสนำน และอยํำงที่บอกวํำ เพื่อให๎ร๎ูวํำยังมีเพศนี้อยูํในสังคม
อีกด๎วย” (สมเดช  รุํงศรีสวัสดิ์, การสื่อสารระหวํางบุคคล ,7 กรกฎาคม 2555) 
 “เกย๑ก็จะเข๎ำมำมีสํวนรํวมและมีบทบำทในสังคม และจะเห็นวํำเกย๑ก็มีควำมสำมำรถ
หลำยด๎ำน เชํน ด๎ำนบันเทิง ครีเอทีฟ ออแกไนซ๑ โฆษณำ เป็นต๎น ก็จะมีเกย๑เข๎ำมำมีบทบำทมำก เมื่อ
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เค๎ำมีตัวตนและเป็นสํวนหนึ่งในสังคม เค๎ำก็จะเอำเกย๑เข๎ำมำมีบทบำทในภำพยนตร๑ด๎วยเชํนกัน” 
(สมเกียรติ  รํุงเรืองวิริยะ, การสื่อสารระหวํางบุคคล, 7 สิงหาคม 2555) 
 สํวนผู๎กํากับภาพยนตร๑ มองวําเหตุผลที่ต๎องมีเกย๑ปรากฏอยูํในภาพยนตร๑ไทยบางเร่ือง 
เนื่องจากเกย๑คือสีสันของสังคม และต๎องการสื่อให๎ร๎ูวําในสังคมมีเกย๑อยูํ อีกทั้งเป็นการเพิ่มความ
ตลกโปกฮา สนุกสนานให๎กลับภาพยนตร๑ 
 “โดยสํวนตัวมักจะท ำภำพยนตร๑ที่มีเกย๑และกระเทยอยูํแล๎ว ซึ่งคนในสังคมจะมองมำที่
เกย๑วํำคือสีสันของสังคมอยูํแล๎ว รวมทั้งกระเทยด๎วย เรำก็จะให๎สีสันเพิ่ม เพิ่มรสชำติเข๎ำไป แล๎วแตํ
มุมมอง บำงคนท ำให๎เกย๑เป็นตัวโกง บำงคนท ำให๎เกย๑เป็นพระเอกก็มี” (พจน๑  อานนท๑, การสื่อสาร
ระหวํางบุคคล, 16 มีนาคม 2555) 
 “อยำกเพิ่มสีสัน ในแงํควำมเป็นจริงร๎ูอยูํแล๎ววํำมีเกย๑ในสังคม ถ๎ำจะท ำอะไรให๎ตลกก็
เอำตัวแสดงพวกนี้เข๎ำไปใสํเพื่อเพิ่มสีสัน อันนั้นเป็นสำเหตุที่บอกวํำท ำไมต๎องมี สรุปคือเพื่อให๎ร๎ูวํำ
ในสังคมมีเกย๑อยูํสํวนหนึ่ง อีกข๎อนึงก็เพิ่มควำมตลกโปกฮำ สนุกสนำน” (ธัญญ๑วาริน สุขะพิสิษฐ๑, 
การสื่อสารระหวํางบุคคล,22 กุมภาพันธ๑ 2555) 
 ในขณะเดียวกันผู๎เชี่ยวชาญมองวําการมีเกย๑ในเนื้อหาภาพยนตร๑เพื่อเป็นการกระตุ๎น
ความตื่นเต๎น สร๎างสีสันหรือสร๎างจุดเปลี่ยนให๎แกํภาพยนตร๑ 
 “ในภำพยนตร๑ เกย๑มักจะมำกับค ำแนะน ำ ควำมสนุกสนำนหรือมำกับกำรแสดงออกที่
เป็นจุดเปลี่ยนของเนื้อเร่ือง มันชัดเจน ... ถ๎ำจะให๎มีกำรเปลี่ยนแปลงเนื้อเร่ืองก็ต๎องใช๎ตัวแสดงเกย๑
หรือกะเทย เปลี่ยนไปเลย ฉีกไปเลย เพรำะเกย๑มีวิธีคิดไมํเหมือนคนอ่ืน มันเกี่ยวกับกำรใช๎อัตลักษณ๑
กับกำรผสำนให๎เห็นในหนัง” (ดนัย  ลินจงรัตน๑,กำรสื่อสำรระหวํำงบุคคล, 6 สิงหำคม 2554) 
 “อยํำงที่บอกเกย๑นั้นจะถูกมองวํำเป็นตัวตลก อำรมณ๑ดี เพื่อเป็นกำรสร๎ำงสีสันให๎
ภำพยนตร๑ก็ต๎องมีบทบำทของเกย๑เข๎ำรํวมด๎วย ไมํวํำจะรับบทน ำ หรือบทรอง หรือบทในภำพยนตร๑
อ่ืน ๆ  เกย๑จะท ำให๎เนื้อเร่ืองของภำพยนตร๑มีควำมนํำสนใจ และมีสีสันมำกขึ้น” (ธนชัย  ไชยสารี, 
การสื่อสารระหวํางบุคคล, 17 สิงหาคม 2554) 
 แนวคิดหรือวิธีการของการสร้างตัวละครท่ีเป็นเกย์ 
 นักวิชาการ มองวําการสร๎างตัวละครที่เป็นเกย๑มีแนวคิดหรือวิธีการมาจากชีวิตจริงหรือ
จากหนังสือมากกวําจินตนาการ ซึ่งคนสํวนใหญํจะมองวําเกย๑ไร๎สาระ หากต๎องการสร๎างความ
สนุกสนานให๎กับภาพยนตร๑จึงต๎องมีเกย๑อยูํในเร่ืองนั้น 
 “อำจจะมำจำกหนังสือ หรือบทภำพยนตร๑ที่มีอยูํแล๎วก็เลียนแบบเอำมำบำงสํวน หรือถ๎ำ
ในมุมมองคนเขียนบทอำจจะเอำมำจำกชีวิตจริง อำจเป็นสํวนหนึ่งของชีวิตที่คลุกคลี หรืออำจเป็น
เสี้ยวหนึ่งของชีวิตที่ได๎เจอมำ ได๎สัมผัสมำ แล๎วหยิบเอำมำเขียนมำใสํ มันก็คือมำจำกชีวิตจริงหรือมำ
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จำกหนังสือ จำกจินตนำกำรไมํนํำจะมี” (สมเดช  รํุงศรีสวัสดิ์ , การสื่อสารระหวํางบุคคล, 7 
กรกฎาคม 2555) 
  “คนสํวนมำกไมํได๎มองวํำเกย๑เป็นนักวิชำกำร อิมเมจที่เห็นคือไร๎สำระ ชอบนินทำ กร๊ีด
กร๏ำดเวลำเจอผู๎ชำยหลํอจะเห็นภำพมุมนี้ไป ดังนั้น เพื่อเป็นกำรสร๎ำงควำมสนุกสนำนให๎ภำพยนตร๑
ก็ควรจะใช๎เกย๑สร๎ำงให๎ภำพยนตร๑มีอรรถรสมำกขึ้น และสํวนตัวมองวํำเป็นปรำกฏกำรณ๑ธรรมดำ
เป็นเร่ืองที่มีมำนำนแล๎ว ไมํใชํเร่ืองใหมํของโลกนี้” (สมเกียรติ  รํุงเรืองวิริยะ, การสื่อสารระหวําง
บุคคล, 7 สิงหาคม 2555) 
  ซึ่งสอดคล๎องกับมุมมองของผู๎กํากับภาพยนตร๑ที่มีแนวคิดหรือวิธีการในการสร๎างตัว
ละครที่เป็นเกย๑มาจากชีวิตจริงตามปกติในสังคมไทยปัจจุบัน 
  “แล๎วแตํคำแรคเตอร๑ แล๎วแตํเร่ือง ... ส ำหรับหนังเกย๑ที่เคยท ำก็จะเอำแนวคิดมำจำกชีวิต
จริงในสังคม” (พจน๑  อานนท๑, การสื่อสารระหวํางบุคคล, 16 มีนาคม 2555) 
  “สํวนตัวแล๎ว ภำพยนตร๑ที่ท ำคิดในแงํพื้นฐำนคือ เกย๑ก็คื อมนุษย๑คนนึง ... สร๎ำง
คำแรคเตอร๑ให๎เป็นมนุษย๑คนหนึ่ง เป็นคนปกติ แคํแตกตํำงตรงรสนิยมทำงเพศ” (ธัญญ๑วาริน 
สุขะพิสิษฐ๑, การสื่อสารระหวํางบุคคล ,22 กุมภาพันธ๑ 2555) 
  ในขณะเดียวกัน ผู๎เชี่ยวชาญกลับมองวําแนวคิดของการสร๎างตัวละครที่เป็นเกย๑นําจะมา
จากความคิดที่วําเกย๑ต๎องไมํชอบเพศตรงข๎าม ต๎องคิดแตกตํางจากหญิงชายปกติ ซึ่งมาจากการใช๎
ชีวิตจริงในสังคมของเกย๑ แตํบางเร่ืองก็สร๎างบุคลิกของเกย๑ที่ดูแรงหรือเกินเลยมากกวําความเป็นจริง 
  “นํำจะมำจำกแรงผลักดันที่เกย๑ไมํชอบเพศตรงข๎ำม ตำมที่ถูกสอนวํำเด็กผู๎ชำยควรเป็น
แบบนี้ ควรประพฤติตนแบบนี้ ก็ต๎องเดินตำมกรอบไป แตํเกย๑เหมือนเด็กเกเร ต๎องคิดไมํเหมือนคน
อ่ืน คิดแปลก แตกตํำงจำกควำมคิดของหญิงชำยในระดับหนึ่ง” (ดนัย  ลินจงรัตน๑, การสื่อสาร
ระหวํางบุคคล, 6 สิงหาคม 2554) 
  “นํำจะมำจำกชีวิตจริงในสังคมและกำรใช๎ชีวิตของเกย๑ในสังคม เพรำะเกย๑ก็มีวิถีชีวิตใน
สังคมเชํนเดียวกับคนทั่วไป แตํสํวนมำกในภำพยนตร๑จะสร๎ำงตัวละครเกย๑คํอนข๎ำงเกินจริง ไมํวํำจะ
เป็นกำรแตํงกำย ภำษำ กำรแสดงออกตํำง ๆ ... แตํเพื่อควำมชัดเจนของผู๎รับชมจึงต๎องสร๎ำงให๎จดจ ำ
ได๎ มีจุดเดํน มีเอกลักษณ๑ให๎แตกตํำงจำกนักแสดงบทบำทอื่น ๆ หรือตัวแสดงตัวอ่ืน ๆ” (ธนชัย  ไชย
สาร,ี การสื่อสารระหวํางบุคคล ,17 สิงหาคม 2554) 
 
  จากปัญหานําวิจัยข๎อที่ 1.วิถีชีวิตของเกย๑ในสื่อภาพยนตร๑ไทย กลําวสรุปได๎วํา
ภาพยนตร๑ไทยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเกย๑นั้น เร่ืองราวหรือวิถีชีวิตนั้นขึ้นอยูํกับผู๎กํากับผู๎สร๎างหนังเร่ือง
นั้น วํามีเจตนาสร๎างเพื่ออะไร เนื้อหาของภาพยนตร๑ไทยที่เกี่ยวกับเกย๑สํวนใหญํจะสร๎างอยูํ2 
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ลักษณะ   คือ 1.จะเป็นชีวิตที่ทุกข๑โศก ไมํคํอยเห็นในด๎านบวกด๎านดี สํวนอีกแนวคือแนวตลกขบขัน 
คือคนจะมองวําเกย๑จะเป็นคนที่มีความตลก สนุกสนาน นาน ๆ ทีจะเห็นวําจะมีเน้ือหาชีวิต หรือไมํก็
มักจะเอาเร่ืองที่นําสนใจในปัจจุบัน ซึ่งจากข๎อมูลที่ได๎นั้นวิธีการคิดหรือเนื้อหาในภาพยนตร๑ที่มี
ลักษณะเกี่ยวกับเกย๑เป็นการหยิบยกเพียงสํวนหนึ่งของชีวิตเกย๑มานําเสนอเทํานั้น และสํวนใหญํจะ
เน๎นไปที่ความตลก เฮฮา หรือความเศร๎าโศกของชีวิตเกย๑ นําเร่ืองที่สังคมสนใจเอามาขาย หรือเป็น
ตัวเสริมอ่ืนๆ ซึ่งยังไมํครอบคลุมทุกด๎านของชีวิตเกย๑ เลือกเฉพาะจุดที่ขายได๎ออกมาทํา ไมํได๎ทั้ง
ชีวิตของเกย๑  บางเร่ืองก็เสนอเน่ือหาภาพยนตร๑ของเกย๑ในสื่อมาในแงํลบก็มี เชํน เป็นตัวร๎าย ขี้อิจฉา 
จอมวางแผน เป็นต๎น ภาพยนตร๑เกย๑ สํวนใหญํจะออกมาในแนว ในภาพยนตร๑สะท๎อนแคํวิถีชีวิต
หรืออัตลักษณ๑แคํสํวนหน่ึงเทํานั้น” 
 
4.2  อัตลักษณ์ของเกย์ในสื่อภาพยนตร์ไทย  ได๎ข๎อมูลมาจาก 

4.1.1 ผลการวิเคราะห๑จากภาพยนตร๑ไทยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเกย๑ และภาพยนตร๑ไทยมีนักแสดงที่
รับบทเป็นเกย๑ตั้งแตํปี พ.ศ. 2550 จนถึงพ.ศ.2554 ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 5 เร่ืองได๎แกํ 1.ภาพยนตร๑เร่ือง
ตั๊ดสู๎ฟุด 2.ภาพยนตร๑เร่ืองปิดเทอมใหญํหัวใจว๎าวุํน  3.ภาพยนตร๑เร่ืองหอแต๐วแตกแหก  4.ภาพยนตร๑
เร่ืองตุ๏กกี้ เจ๎าหญิงขายกบ และ 5.ภาพยนตร๑เร่ืองหอแต๐วแตกแหวกชิมิ โดยใช๎เกณฑ๑จากรายได๎จาก
การเข๎าฉายติด 10 อันดับหนังทํารายได๎สูงสุดในแตํละปี ผลการวิเคราะห๑จากภาพยนตร๑ทั้ง 5 เร่ือง 
โดยจะนําเสนอผลการวิจัยแบบวิเคราะห๑พรรณนา 
 ผู๎วิจัยได๎ทําการวิเคราะห๑และสังเคราะห๑ข๎อมูลเชิงคุณภาพจากภาพยนตร๑ไทยที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับเกย๑ และภาพยนตร๑ไทยมีนักแสดงที่รับบทเป็นเกย๑ ได๎ผลการวิเคราะห๑และสังเคราะห๑ข๎อมูล
เกี่ยวกับอัตลักษณ๑ของเกย๑ในภาพยนตร๑ไทย ปรากฏรายละเอียด ดังน้ี 
       1. ภาพยนตร๑ไทยเร่ือง ตั๊ดสู๎ฟุด 

 การแตํงกาย 
      ภาพยนตร๑เร่ืองนี้มีนักแสดงรับบทเกย๑ 2 คน คือ 
เทียนมีการแตํงกาย เหมือนคนจีนสมัยโบราณ  เชํน เสื้อคอจีน กางเกงขายาว ผ๎าพันคอ รองเท๎าหุ๎ม
ส๎น แตํงกายเหมือนชายปกติ แตํจะใช๎องค๑ประกอบอื่นชํวยให๎บํงบอกวําเป็นเกย๑ เชํน พัด หรือขนนก  

 

 
 

ภาพท่ี 4.1 ภาพการแตํงกายใช๎องค๑ประกอบอ่ืนที่ชํวยให๎บํงบอกวําเป็นเกย๑ 
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ภาพท่ี 4.2 ภาพการแตํงกายใช๎องค๑ประกอบอ่ืนที่ชํวยให๎บํงบอกวําเป็นเกย๑ 
 
      เพื่อนตัวเอกที่เป็นเกย๑ (โก๏ะตี๋) จะมีการแตํงกาย แตํงหน๎า ทําผมคล๎ายผู๎หญิง  เชํน 
แตํงหน๎าทําผม ใสํกระโปรง ใช๎เคร่ืองประดับของผู๎หญิง เชํน ที่ติดผม ตุ๎มหู สร๎อยคอ 
 

 
 

ภาพท่ี 4.3 ภาพองค๑ประกอบอ่ืนที่ชํวยให๎บํงบอกวําเป็นเกย๑ 
 

กริยาทําทาง 
เทียนต๎องคอยเก็บกริยาทําทางของเกย๑ เชํน อาการแสดงออกคล๎ายผู๎หญิง การเดิน การ

ยืน การน่ัง ซึ่งโดยปกติแล๎ว จะเป็นคนที่รักสวยรักงาม ไมํวําจะเป็นรูปรํางแลผิวพรรณ 
 

                                                 
 

ภาพท่ี 4.4 ภาพแสดงออกคล๎ายผู๎หญิง 
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โก๏ะตี๋ มีการแสดงออกทางกริยาทําทางคล๎ายผู๎หญิง ทั้งการเดิน การยืน ทุกอยํางจะมีการ
แสดงออกเหมือนผู๎หญิง 

 

 
 

ภาพท่ี 4.5 ภาพแสดงออกคล๎ายผู๎หญิง 
 

การแสดงออกทางความคิด 
เทียนหาทางคิดปกปิดความลับเร่ืองการแสดงออกทางเพศของตนเองจากศัตรูที่คอย

บํอนทําลายกลุํมของตน และยังมีความคิดในการปกปิดเร่ืองเพศ เชํน ในฉากที่ต๎องทําใจกับความรัก
ที่ต๎องฝืนให๎รักผู๎หญิง ซึ่งเป็นลูกสาวของเสิ่นปอ แก๏งของอาเต๐า 

โก๏ะตี๋คอยคิดหาทางชํวยเทียน และวางแผนชํวยเหลือการปกปิดความลับเร่ืองรสนิยม 
ทางเพศของเทียน 
การแสดงออกทางอารมณ๑ 
เทียนทําจิตใจ เข๎มแข็งเพื่อรอวันขึ้นรับตําแหนํงหัวหน๎าแก๏ง และทําใจให๎รักผู๎หญิง โดย

ปกติแล๎วมีอารมณ๑อํอนโยนไมํชอบความรุนแรง 
โก๏ะตี๋ จะมีอารมณ๑ตลกขบขัน มีอารมณ๑ตลกขบขันในทุกเร่ือง แม๎แตํในการวางแผน

ปกปิดทางเพศของเทียนยังมีมุขแสดงอารมณ๑ตลกสอดใสํเข๎าไปด๎วย 
บุคลิกภาพ 
เทียน เป็น 2 บุคลิกภาพ คือเข๎มแข็ง นักเลง ดุดัน และบุคลิกภาพ กระตุ๎งกระติ้งคล๎าย

ผู๎หญิง มีการแสดงออกความต๎องการทางเพศของเพศเกย๑ เชํน ในฉากบางตอนเมื่อเทียนเห็นลูกน๎อง 
หรือชายหนุํมก็แสดงอาการชอบ โดยสํงสายตา เป็นต๎น 

โก๏ะตี๋จะมีการแสดงออกทางบุคลิกภาะเหมือนผู๎หญิง มีการวางตัวเหมือนผู๎หญิง 
กระตุ๎งกระติง้ ไมํมีการปกปิดบุคลิกภาพเกย๑สาว แสดงออกอยํางเปิดเผย 

 
 

DPU



42 

 

การใช๎ภาษา 
เทียนใช๎ภาษาที่ใช๎สํวนใหญํเป็นคําดําที่หยาบคายหรือคําพูดตลก เชํน ใช๎คําเรียกเพื่อน

เกย๑วํา หลํอน ซึ่งบ๎างก็มีคําหยาบคาย เชํน คําดําทอ แตํเมื่ออยูํตํอหน๎าบุคคลที่ต๎องการปกปิดเร่ืองเพศ
ของตนเอง ก็จะใช๎ภาษาปกติทั่วไป 

โก๏ะตี๋ใช๎ภาษาที่ใช๎สํวนใหญํเป็นคําดําที่หยาบคาย เชํน อีสัด อีควาย หรือคําพูดตลก ซึ่ง
สํวนใหญํมีคําหยาบคาย และแฝงมุขตลกที่ทําให๎ขํา 

2.  ภาพยนตร๑ไทยเร่ือง ปิดเทอมใหญํหัวใจว๎าวุํน 
การแตํงกาย 
บทเกย๑ในเร่ืองจะเป็นนักเรียนมัธยมชายคนหน่ึง แตํงกายชุดนักเรียนมัธยมชาย แตํจะใช๎

อุปกรณ๑อ่ืนเป็นของผู๎หญิง เชํน กระเป๋า หรือใสํเคร่ืองประดับของผู๎หญิง เชํน กระเป๋า สร๎อยคอ 
 

 
 

ภาพท่ี 4.6  ภาพแตํงกายใช๎อุปกรณ๑อ่ืนเป็นของผู๎หญิง 
 

กริยาทําทาง 
กริยาทําทางที่แสดงออกคํอนข๎างเหมือนผู๎หญิง ไมํวําจะเป็นการยืน การเดิน การวิ่ง การ

พูด จะเลียนแบบผู๎หญิง เชํน ดินบิดก๎น เวลาพูดจะจีบปากจีบคอ เป็นต๎น 
การแสดงออกทางความคิด 
ไมํได๎แสดงออกทางความคิดมากนักเพราะยังอยูํในวัยเรียนชํวงมัธยม มีเพียงความคิด

แบบวัยรํุนที่มีตํอดาราที่ตนเองชื่นชอบ 
การแสดงออกทางอารมณ๑ 
มีอารมณ๑คล๎ายผู๎หญิง รําเริง สดใส อารมณ๑ดี ตลก 
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บุคลิกภาพ 
แสดงออกเหมือนตนเองเป็นเด็กผู๎หญิง บุคลิกลักษณะคล๎ายผู๎หญิงทั้งที่ตนเองแตํงตัว

เป็นเด็กมัธยมชาย 
 

   
 

ภาพท่ี 4.7 ภาพบุคลิกลักษณะแสดงออกคล๎ายผู๎หญิง 
 

การใช๎ภาษา 
มีการใช๎ภาษาและสําเนียงเลียนแบบผู๎หญิง เชํน มีคําลงท๎ายคะ ขา มีคําหยาบคายบ๎า 
เสียงดัง และดัดเสียงให๎เหมือนเสียงของผู๎หญิง ลงท๎ายประโยคคําพูดใช๎คําวํา “นะยะ” 
3. ภาพยนตร๑ไทยเร่ือง หอแต๐วแตกแหกกระเจิง 
การแตํงกาย 
 

           
 

ภาพท่ี 4.8 ภาพการแตํงกายเลียนแบบผู๎หญิง 
 

พัชราภา (จาตุรงค๑) แตํงตัว แตํงหน๎า และทําผมเป็นผู๎หญิงย๎อนยุค สํวนในภาคยุค
ปัจจุบันแตํงกายเน๎นสีสันฉูดฉาดและใช๎เคร่ืองประดับเยอะ เชํน สร๎อยคอ แหวน กําไล ตํางหูที่ติด
ผม 
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ภาพท่ี 4.9 ภาพการแตํงกายเลียนแบบผู๎หญิง 
 

อภิษฎา (เอกชัย) แตํงตัว แตํงหน๎า และทําผมเป็นผู๎หญิงย๎อนยุค ในยุคปัจจุบันเน๎น  
สีสันฉูดฉาดและใช๎เคร่ืองประดับเยอะ เชํน สร๎อยคอ แหวน กําไล ตํางหู ที่ติดผม 

 

         
 

ภาพท่ี 4.10  ภาพการแตํงกายเลียนแบบผู๎หญิง 
 

เฌอมาลย๑ (อ.ยิ่งศักดิ์) แตํงตัว แตํงหน๎า และทําผมเป็นผู๎หญิงย๎อนยุค ในยุคปัจจุบันเน๎น
สีสันฉูดฉาดและใช๎เคร่ืองประดับเยอะ เชํน สร๎อยคอ แหวน กําไล ตํางหู ที่ติดผม  

 

    
 

ภาพท่ี 4.11  ภาพการแตํงกายเลียนแบบผู๎หญิง 
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 แพนด๎า (โก๏ะตี)๋ แตํงตัว แตํงหน๎า และทําผมเป็นผู๎หญิงย๎อนยุค ในยุคปัจจุบันใสํชุด 
นักเรียนมัธยม 

    
 

ภาพท่ี 4.12 ภาพการแตํงกายเลียนแบบผู๎หญิง 
 

พะยูน (ติ๊ก กลิ่นสี) แตํงตัว แตํงหน๎า และทําผมเป็นผู๎หญิงย๎อนยุค ในยุคปัจจุบันไมํ 
เน๎นสีสันจะใสํสีดําคล๎ายแมํมดมีการใช๎เคร่ืองประดับ 
 

   
 

ภาพท่ี 4.13 ภาพการแตํงกายเลียนแบบผู๎หญิง 
 
  กริยาทําทาง 

พัชราภา (จาตุรงค๑) แสดงกริยาอาการเหมือนผู๎หญิง การเดิน แตํในบางคร้ังก็มี 
อาการคล๎ายผู๎ชาย เชํน เมื่อต๎องมีการทําร๎ายรํางกายคูํตํอสู๎ จะมีการเตะ ตํอย หรือเมื่อมีการการวิ่งหนี
เพื่อเอาชีวิตรอด 

อภิษฎา (เอกชัย) แสดงกริยาอาการเหมือนผู๎หญิง การเดิน แตํในบางคร้ังก็มีอาการคล๎าย 
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ผู๎ชาย เชํน เมื่อต๎องมีการทําร๎ายรํางกายคูํตํอสู๎ จะมีการเตะ ตํอย หรือเมื่อมีการการวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิต
รอด 

เฌอมาลย๑ (อ.ยิ่งศักดิ์) แสดงกริยาอาการเหมือนผู๎หญิง การเดิน แตํในบางคร้ังก็มีอาการ
คล๎ายผู๎ชาย เชํน เมื่อต๎องมีการทําร๎ายรํางกายคูํตํอสู๎ จะมีการเตะ ตํอย หรือเมื่อมีการการวิ่งหนีเพื่อเอา
ชีวิตรอด 

แพนด๎า (โก๏ะตี๋) แสดงกริยาอาการเหมือนผู๎หญิง การเดิน แตํในบางคร้ังก็มีอาการคล๎าย
ผู๎ชาย เชํน เมื่อต๎องมีการทําร๎ายรํางกายคูํตํอสู๎ จะมีการเตะ ตํอย หรือเมื่อมีการการวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิต
รอด 

พะยูน (ติ๊ก กลิ่นสี) แสดงกริยาอาการเหมือนผู๎หญิง การเดิน แตํในบางคร้ังก็มีอาการ
คล๎ายผู๎ชาย เชํน เมื่อต๎องมีการทําร๎ายรํางกายคูํตํอสู๎ จะมีการเตะ ตํอย 

การแสดงออกทางความคิด 
พัชราภา (จาตุรงค๑) จะมีความเป็นผู๎นําในกลุํม แสดงออกทางความคิดแบบเป็นผู๎นํา ใช๎

เหตุผล มีความคิดสร๎างสรรค๑ในการหาวิธีชํวยเหลือผู๎ที่เดือดร๎อน แตํการแสดงออกทางความคิดจะ
สอดแทรกความตลกขบขันไปด๎วยเสมอ 

อภิษฎา (เอกชัย) วิเคราะห๑เหตุผลจากความคิดของผู๎นํา มีความคิดชํวยเหลือผู๎ที่
เดือดร๎อน แตํการแสดงออกทางความคิดจะสอดแทรกความตลกขบขันไปด๎วยเสมอ 

เฌอมาลย๑ (อ.ยิ่งศักดิ์) วิเคราะห๑เหตุผลจากความคิดของผู๎นํา มีความคิดชํวยเหลือผู๎ที่
เดือดร๎อน แตํการแสดงออกทางความคิดจะสอดแทรกความตลกขบขันไปด๎วยเสมอ 

แพนด๎า (โก๏ะตี)๋ วิเคราะห๑เหตุผลจากความคิดของผู๎นํา มีความคิดชํวยเหลือผู๎ที่เดือดร๎อน 
แตํการแสดงออกทางความคิดจะสอดแทรกความตลกขบขันไปด๎วยเสมอ 

พะยูน (ติ๊ก กลิ่นสี) มีแผนการเพื่อทําลายความสงบสุข มีการคิดและใช๎แผนชั่วร๎าย เพื่อ
หวังทําลายคูํตํอสู๎และมีการแก๎แค๎น 

การแสดงออกทางอารมณ๑ 
พัชราภา (จาตุรงค๑) แสดงอารมณ๑ขันและอารมณ๑โกรธได๎อยํางชัดเจน เชํน โกรธเมื่อถูก

ทําร๎ายรํางกาย หรือโกรธเมื่อถูกดําทอ 
อภิษฎา (เอกชัย) แสดงอารมณ๑ขันและอารมณ๑โกรธได๎อยํางชัดเจน เชํน โกรธเมื่อถูกทํา

ร๎ายรํางกาย หรือโกรธเมื่อถูกดําทอ 
เฌอมาลย๑ (อ.ยิ่งศักดิ์) แสดงอารมณ๑ขันและอารมณ๑โกรธได๎อยํางชัดเจน เชํน โกรธเมื่อ

ถูกทําร๎ายรํางกาย หรือโกรธเมื่อถูกดําทอ 
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  แพนด๎า (โก๏ะตี๋) มีความชื่นชอบผู๎ชายในหอพักแสดงอารมณ๑ขันและอารมณ๑โกรธได๎
อยํางชัดเจน เชํน โกรธเมื่อถูกทําร๎ายรํางกาย หรือโกรธเมื่อถูกดําทอ 
  พะยูน (ติ๊ก กลิ่นสี) แสดงอารมณ๑ขันและอารมณ๑โกรธ โกรธเมื่อถูกทําร๎ายรํางกาย เมื่อ
ถูกทําลายแผนการ หรือโกรธเมื่อถูกดําทอ มีความลึกลับ อยากแก๎แค๎น มีการปกปิดเงื่อนงําความลับ 
อารมณ๑ร๎าย 
  บุคลิกภาพ 
  พัชราภา (จาตุรงค๑) มีความเป็นผู๎นํา สนุกสนาน รําเริง สํวนมากจะเลียนแบบบุคลิกภาพ
ของผู๎หญิง แตํในบางคร้ังยังแสดงออกบุคลิกภาพของผู๎ชายออกมาบ๎าง เชํน เมื่อต๎องมีการตํอสู๎หรือ
มีการปะทะอารมณ๑ 
  อภิษฎา (เอกชัย) สนุกสนาน รําเริง สํวนมากจะเลียนแบบบุคลิกภาพของผู๎หญิง  แตํใน
บางคร้ังยังแสดงออกบุคลิกภาพของผู๎ชายออกมาบ๎าง เชํน เมื่อต๎องมีการตํอสู๎หรือมีการปะทะ
อารมณ๑ 
  เฌอมาลย๑ (อ.ยิ่งศักดิ์) สนุกสนาน รําเริง สํวนมากจะเลียนแบบบุคลิกภาพของเมื่อต๎องมี
การปะทะอารมณ๑ก็จะดําแบบผู๎หญิง 
  แพนด๎า (โก๏ะตี๋) มีความชื่นชอบผู๎ชายในหอพักแสดงอารมณ๑ขันและอารมณ๑โกรธได๎
อยํางชัดเจน เชํน โกรธเมื่อถูกทําร๎ายรํางกาย หรือโกรธเมื่อถูกดําทอ 
  พะยูน (ติ๊ก กลิ่นสี) สํวนมากจะเลียนแบบบุคลิกภาพของผู๎หญิง  แตํในบางคร้ังยัง
แสดงออกบุคลิกภาพของผู๎ชายออกมาบ๎าง เชํน เมื่อต๎องมีการตํอสู๎หรือมีการปะทะอารมณ๑ บางคร้ัง
แสดงออกแบบลึกลับ มีแผนการ ปกปิดอะไรบางอยําง 
  การใช๎ภาษา 
  พัชราภา (จาตุรงค๑) ใช๎ภาษาแบบมีความเป็นผู๎นํา ใช๎คําสั่งบ๎างใช๎คําหยาบคายและคําดํา 
เชํน อีสัตว๑ อีเหี้ย เป็นต๎น ใช๎ศัพท๑เฉพาะกลุํมเกย๑ ใช๎คําสรรพนามที่ใช๎เรียกแทนตนเองและบุคคลอ่ืน
อยํางหยาบคาย เชํน มึง กู 
  อภิษฎา (เอกชัย) ใช๎คําหยาบคายและคําดํา เชํน อีสัตว๑ อีเหี้ย เป็นต๎น ใช๎ศัพท๑เฉพาะกลุํม
เกย๑ ใช๎คําสรรพนามที่ใช๎เรียกแทนตนเองและบุคคลอ่ืนอยํางหยาบคาย เชํน มึง กู อีเจ๏ 
  เฌอมาลย๑ (อ.ยิ่งศักดิ์) ใช๎คําหยาบคายและคําดํา เชํน อีสัตว๑ อีเหี้ย เป็นต๎น ใช๎ศัพท๑เฉพาะ
กลุํมเกย๑ ใช๎คําสรรพนามที่ใช๎เรียกแทนตนเองและบุคคลอ่ืนอยํางหยาบคาย เชํน มึง กูอีเจ๏ 
 แพนด๎า (โก๏ะตี)๋ ใช๎คําหยาบคายและคําดํา เชํน อีสัตว๑ อีเหี้ย เป็นต๎น ใช๎ศัพท๑เฉพาะกลุํม
เกย๑ ใช๎คําสรรพนามที่ใช๎เรียกแทนตนเองและบุคคลอ่ืนอยํางหยาบคาย เชํน มึง กู อีเจ๏ 
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  พะยูน (ติ๊ก กลิ่นสี) ใช๎คําหยาบคายและคําดํา เชํน อีสัตว๑ อีเหี้ย เป็นต๎น ใช๎คําสรรพ
นามที่ใช๎เรียกแทนตนเองและบุคคลอ่ืนอยํางหยาบคาย เชํน มึง กู ภาษาที่ใช๎จะออกมาในแนวเสียดสี 
 

4.  ภาพยนตร๑ไทยเร่ือง ตุ๏กกี้เจ๎าหญิงขายกบ 
การแตํงกาย 
แตํงกายใช๎เสื้อผ๎าของผู๎หญิง แตํงหน๎า ทําผม เหมือนผู๎หญิง ใสํเคร่ืองประดับของผู๎หญิง 

 

          
 

ภาพท่ี 4.14 ภาพการแตํงกายเลียนแบบผู๎หญิง 
 
  กริยาทําทาง 
  การแสดงกริยาทําทางตําง ๆ เหมือนกับผู๎หญิง เชํน การพูด การหัวเราะ การเดิน เป็นต๎น 
  การแสดงออกทางความคิด 
  มีความคิดริเร่ิมสร๎างสรรค๑ ในการเลือกเคร่ืองแตํงกาย  เนื่องจากในเร่ืองรับบทบาทเป็น
ดีไซน๑เนอร๑ คอยจัดการและแนะนําเร่ืองเคร่ืองแตํงกายให๎กับเจ๎าหญิง จึงแสดงบทบาทได๎ดีในการ
เลือกเสื้อผ๎าอยํางสร๎างสรรค๑และเลือกตามความเหมาะสมแกํองค๑หญิง นอกจากเร่ืองเสื้อผ๎าแล๎ว ยังมี
ความคิดเร่ืองการเอาตัวรอด เห็นได๎จากฉากที่ให๎มาแปลงโฉมให๎เจ๎าหญิง แตํเมื่อเห็นเจ๎าหญิงซึ่งมี
สภาพไมํเหมาะสม ทางด๎านรูปรํางและหน๎าตา จึงปฏิเสธ แตํเมื่อทหารแสดงอาวุธ จึงทําการตกลง
และเปลี่ยนกริยาทําทาง เต็มใจและพร๎อมที่จะแปลงโฉมเจ๎าหญิง 
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ภาพท่ี 4.15 ภาพแสดงความคิดริเร่ิมสร๎างสรรค๑ ในการเลือกเคร่ืองแตํงกาย 
 
 การแสดงออกทางอารมณ๑ 
 ฉุนเฉียวบางคร้ังเมื่อมีความไมํพอใจ หรือเห็นอะไรที่ไมํเหมาะสม แตํบางคร้ังก็มีการ
แสดงอารมณ๑ตลก 
 บุคลิกภาพ 
 กระฉับกระเฉง คลํองแคลํว วํองไว รักสวยรักงาม มีการแก๎ปัญหาเฉพาะหน๎าได๎ดี เชํน 
เมื่อชุดที่เจ๎าหญิงใสํแล๎วใหญํเกินไป ก็แก๎ให๎พอดีกับรูปรํางของเจ๎าหญิงได๎เป็นอยํางดี 
 การใช๎ภาษา 
 มีการใช๎คําราชาศัพท๑ แตํแฝงด๎วยมุขตลกและคําเสียดสี เนื่องจากในเร่ืองต๎องใช๎คําราชา
ศัพท๑กับเจ๎าหญิง แตํเมื่อพูดกันระดับเดียวกันก็ใช๎ภาษาปกติแตํคํอนใช๎ภาษาสํอเสียด เชํน “ชั้นไมํได๎
มารับจ๎างฆําปลวก ชั้นมารับจ๎างแตํงตัวให๎เจ๎าหญิง” 

 5.  ภาพยนตร๑ไทยเร่ือง หอแต๐วแตกแหวกชิมิ 
การแตํงกาย 

 การแตํงกายเลียนแบบผู๎หญิง สีสันฉูดฉาด ใสํเคร่ืองประดับของผู๎หญิง เคร่ืองแตํงกาย
หลากหลายและสร๎างสรรค๑ เปลี่ยนชุดบํอย เชํน นางสาวไทย 4 ป ีชุดวํายน้ํา 
 

     
 
ภาพท่ี 4.16 ภาพการแตํงกายเลียนแบบผู๎หญิง 
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  แต๐ว (จาตุรงค๑ มกจ๏ก) แตํงหน๎าและแตํงกายเลียนแบบผู๎หญิง สีสันฉูดฉาด ใสํ
เคร่ืองประดับของผู๎หญิง เชํน สร๎อยคอ ที่ติดผม ตํางหู เคร่ืองแตํงกายหลากหลายและสร๎างสรรค๑ 
เปลี่ยนชุดบํอย เชํน ชุดไทย ชุดวํายน้ํา 
 

    
 
ภาพท่ี 4.17 ภาพการแตํงกายเลียนแบบผู๎หญิง 
 

    
 

ภาพท่ี 4.18 ภาพการแตํงกายเลียนแบบผู๎หญิง 
 
 มดดํา (เอกชัย ศรวิชัย) แตํงหน๎าและแตํงกายเลียนแบบผู๎หญิง สีสันฉูดฉาด ใสํ
เคร่ืองประดับของผู๎หญิง เชํน ใสํสร๎อย ใสตุ๎มหู สวมหมวกเคร่ืองแตํงกายหลากหลายและ
สร๎างสรรค๑ เปลี่ยนชุดบํอย เชํน ชุดไทย 
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ภาพท่ี 4.19 ภาพการแตํงกายเลียนแบบผู๎หญิง 
 
  การ๑ตูน (อ.ยิ่งศักดิ์ )แตํงกายเลียนแบบผู๎หญิง สีสันฉูดฉาด ใสํเคร่ืองประดับของผู๎หญิง
เชํน สร๎อยคอ ที่ติดผม ตุ๎มหู เคร่ืองแตํงกายหลากหลายและสร๎างสรรค๑ เปลี่ยนชุดบํอย เชํน ชุดไทย 
ชุดเพื่อนเจ๎าสาว 

 
 

                                                                  
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.20 ภาพการแตํงกายเลียนแบบผู๎หญิง 
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 แพนเค๎ก (โก๏ะตี๋) แตํงกายเลียนแบบผู๎หญิง สีสันฉูดฉาด ใสํเคร่ืองประดับของผู๎หญิง 
เคร่ืองแตํงกายหลากหลายและสร๎างสรรค๑ เปลี่ยนชุดบํอย เชํน ใสํชุดแตํงงาน ชุดวํายน้ํา เป็นต๎น      

          
 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.21 ภาพการแตํงกายเลียนแบบผู๎หญิง 
 
 สวนสวาท (มดดํา คชาภา) แตํงกายเลียนแบบผู๎หญิงและแตํงกายเป็นชายด๎วย ถ๎าแตํง
กายเป็นหญิงจะใช๎เคร่ืองประดับเยอะ เชํน สร๎อยคอ ตุ๎มหู ที่ติดผม เป็นต๎น 
 

      
 

ภาพท่ี 4.22 ภาพการแตํงกายเลียนแบบผู๎หญิง 
 กริยาทําทาง 

แต๐ว (จาตุรงค๑ มกจ๏ก) มีการแสดงกริยาอาการเหมือนผู๎หญิง เชํน การเดิน การพูดคุย มี 
การแสดงอาการกลัว มักจะสํงเสียงวี๊ดว๎าย มือไม๎กรีดกราย แตํถ๎ามีการตํอสู๎โดยบางคร้ังมีทําทาง
คล๎ายผู๎ชาย ใช๎การเตะ ตํอย เป็นต๎น 
 มดดํา (เอกชัย ศรวิชัย) มีการแสดงกริยาอาการเหมือนผู๎หญิง เชํน การเดิน การพูดคุย มี
การแสดงอาการกลัว มักจะสํงเสียงวี๊ดว๎าย มือไม๎กรีดกราย แตํถ๎ามีการตํอสู๎โดยบางคร้ังมีทําทาง
คล๎ายผู๎ชาย ใช๎การเตะ ตํอย เป็นต๎น 
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  การ๑ตูน (อ.ยิ่งศักดิ์) มีการแสดงกริยาอาการเหมือนผู๎หญิง เชํน การเดิน การพูดคุย มีการ
แสดงอาการกลัว มักจะสํงเสียงวี๊ดว๎าย มือไม๎กรีดกราย 
  แพนเค๎ก (โก๏ะตี๋) มีการแสดงกริยาอาการเหมือนผู๎หญิง เชํน การเดิน การพูดคุย มีการ
แสดงอาการกลัว มักจะสํงเสียงวี๊ดว๎าย มือไม๎กรีดกราย แตํถ๎ามีการตํอสู๎โดยบางคร้ังมีทําทางคล๎าย
ผู๎ชาย ใช๎การเตะ ตํอย เป็นต๎น แตํจะมีความกระฉับกระเฉงเมื่อมีการตํอสู๎ เชํน สามารถนั่งจรวดบน
อากาศได๎ 
  สวนสวาท (มดดํา คชาภา) มีการแสดงกริยาอาการเหมือนผู๎หญิง เชํน การเดิน การ
พูดคุย มีการแสดงอาการกลัว มักจะสํงเสียงวี๊ดว๎าย มือไม๎กรีดกราย แตํถ๎ามีการตํอสู๎โดยบางคร้ังมี
ทําทางคล๎ายผู๎ชาย ใช๎การเตะ ตํอย เป็นต๎น 
  

การแสดงออกทางความคิด 
  แต๐ว (จาตุรงค๑ มกจ๏ก) มีความเป็นผู๎นํา คอยคิดหาทางออกหรือแก๎ปัญหา แก๎ไข
สถานการณ๑ มีความคิดริเร่ิมสร๎างสรรค๑ เชํน การหาหนทางชํวยเหลือเพื่อนเมื่ออยูํในชํวงคับขัน 

มดดํา (เอกชัย ศรวิชัย) วิเคราะห๑เหตุผลจากความคิดของผู๎นํา   มีความคอยคิดชํวยเหลือ 
ผู๎ที่เดือดร๎อน แตํการแสดงออกทางความคิดจะสอดแทรกความตลกขบขันไปด๎วยเสมอ 
  การ๑ตูน (อ.ยิ่งศักดิ์) วิเคราะห๑เหตุผลจากความคิดของผู๎นํา มีความคิดชํวยเหลือผู๎ที่
เดือดร๎อน แตํการแสดงออกทางความคิดจะสอดแทรกความตลกขบขันไปด๎วยเสมอ มีความคิดแยํง
ผู๎ชายของเพื่อน แตํไมํได๎คิดร๎ายถึงขนาดทําร๎ายคนอื่น 
  แพนเค๎ก (โก๏ะตี๋) วิเคราะห๑เหตุผลจากความคิดของผู๎นําและบางคร้ังมีความคิดริเร่ิม
สร๎างสรรค๑ เชํน การหาวิธีการตํอสู๎กับศัตรู มีความคิดชํวยเหลือผู๎ที่เดือดร๎อน แตํการแสดงออกทาง
ความคิดจะสอดแทรกความตลกขบขันไปด๎วยเสมอ มีความคิดที่จะปกป้องชํวยเหลือคนที่ตนเองรัก 
เชํน ชํวยเหลือแฟนของตนจากการทําร๎ายจากกลุํมมนุษย๑หมาป่า 
  สวนสวาท (มดดํา คชาภา) มีการวางแผนการ คิดถึงการทําร๎ายผู๎ที่ร๎ูความลับ รํวมมือกับ
เจ๎าของหอพัก วางแผนฆําผู๎ที่ล๎วงความลับ และมีอารมณ๑หึงหวง 
 การแสดงออกทางอารมณ๑ 

แต๐ว (จาตุรงค๑ มกจ๏ก) แสดงอารมณ๑ขันและอารมณ๑โกรธได๎อยํางชัดเจน เชํน โกรธเมื่อ 
ถูกทําร๎ายรํางกาย หรือโกรธเมื่อถูกดําทอ 

มดดํา (เอกชัย ศรวิชัย) แสดงอารมณ๑ขันและอารมณ๑โกรธได๎อยํางชัดเจน เชํน โกรธเมื่อ 
ถูกทําร๎ายรํางกาย หรือโกรธเมื่อถูกดําทอ 
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 การ๑ตูน (อ.ยิ่งศักดิ์) แสดงออกถึงการชอบผู๎ชาย ตลกขบขัน สนุกสนานแสดงอารมณ๑ขัน
และอารมณ๑โกรธได๎อยํางชัดเจน เชํน โกรธเมื่อถูกทําร๎ายรํางกาย หรือโกรธเมื่อถูกดําทอ 
 แพนเค๎ก (โก๏ะตี)๋ ตลกขบขัน บ๎างมีอารมณ๑หึงหวง และแสดงออกอยํางหยาบคาย เชํน 
การแพนเค๎ก (โก๏ะตี)๋ ใช๎เท๎าถูสบูํให๎การ๑ตูน (อ.ยิ่งศักดิ์) เมื่อหึงที่การ๑ตูนแยํงผู๎ชายของตน เป็นต๎น 
 สวนสวาท (มดดํา คชาภา)มีการแสดงออกทางอารมณ๑หลากหลาย เชํน โกรธ โมโห  
ลกขบขัน บ๎างมีอารมณ๑หึงหวง และแสดงออกอยํางหยาบคาย บุคลิกภาพ 
 แต๐ว (จาตุรงค๑ มกจ๏ก) มีบุคลิกภาพรําเริง เป็นคนสนุกสนาน มีความเป็นผู๎นํา  
สนุกสนาน รําเริง สํวนมากจะเลียนแบบบุคลิกภาพของผู๎หญิง  แตํในบางคร้ังยังแสดงออก
บุคลิกภาพของผู๎ชายออกมาบ๎าง เชํน เมื่อต๎องมีการตํอสู๎หรือมีการปะทะอารมณ๑  
 มดดํา (เอกชัย ศรวิชัย) มีบุคลิกภาพรําเริง เป็นคนสนุกสนาน สํวนมากจะเลียนแบบ 
บุคลิกภาพของผู๎หญิง แตํในบางคร้ังยังแสดงออกบุคลิกภาพของผู๎ชายออกมาบ๎าง เชํน เมื่อต๎องมี
การตํอสู๎หรือมีการปะทะอารมณ๑ 
 การ๑ตูน (อ.ยิ่งศักดิ์) มีบุคลิกภาพรําเริง เป็นคนสนุกสนาน มีความเป็นผู๎ตาม สํวนมาก 
จะเลียนแบบบุคลิกภาพของผู๎หญิง 
 แพนเค๎ก (โก๏ะตี)๋ มีบุคลิกภาพรําเริง เป็นคนสนุกสนาน มีความเป็นผู๎นํา สนุกสนาน รํา 
เริง สํวนมากจะเลียนแบบบุคลิกภาพของผู๎หญิง แตํในบางคร้ังยังแสดงออกบุคลิกภาพของผู๎ชาย
ออกมาบ๎าง เชํน เมื่อต๎องมีการตํอสู๎หรือมีการปะทะอารมณ๑ 

สวนสวาท (มดดํา คชาภา) โหดร๎าย เป็นคนดุร๎าย เหมือนปิดบังความลับ 
การใช๎ภาษา 
 แต๐ว (จาตุรงค๑ มกจ๏ก) ใช๎คําหยาบคายและคําดําตําง ๆ นานา ใช๎ศัพท๑เฉพาะกลุํมเกย๑ ใช๎ 
คําสรรพนามที่ใช๎เรียกแทนตนเองและบุคคลอ่ืนอยํางหยาบคาย เชํน มึง กู มีคําดําทอหยาบคาย เชํน 
อีสัตว๑ อีเวร  
 มดดํา (เอกชัย ศรวิชัย) ใช๎คําหยาบคายและคําดําตําง ๆ นานา ใช๎ศัพท๑เฉพาะกลุํมเกย๑  
ใช๎คําสรรพนามที่ใช๎เรียกแทนตนเองและบุคคลอ่ืนอยํางหยาบคาย เชํน มึง กู อีเจ๏ มีคําดําทอหยาบ
คาย 
 การ๑ตูน (อ.ยิ่งศักดิ์) ใช๎คําหยาบคายและคําดําตําง ๆ นานา ใช๎ศัพท๑เฉพาะกลุํมเกย๑ ใช๎คํา 
สรรพนามที่ใช๎เรียกแทนตนเองและบุคคลอ่ืนอยํางหยาบคาย เชํน มึง กู อีเจ๏  
 แพนเค๎ก (โก๏ะตี)๋ ใช๎คําหยาบคายและคําดําตําง ๆ นานา ใช๎ศัพท๑เฉพาะกลุํมเกย๑ ใช๎คํา 
สรรพนามที่ใช๎เรียกแทนตนเองและบุคคลอ่ืนอยํางหยาบคาย เชํน มึง กู อีเจ๏ มีคําดําทอหยาบคาย 
เชํน อีสัตว๑ อีคางคก 
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 สวนสวาท (มดดํา คชาภา) ใช๎คําหยาบคายและคําดําตําง ๆ นานา ใช๎คําสรรพนามที่ใช๎ 
เรียกแทนตนเองและบุคคลอ่ืนอยํางหยาบคาย เชํน มึง กู มีคําดําทอหยาบคาย 
 4.2.2  ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลของนักวิชาการ ผู๎กํากับภาพยนตร๑ และผู๎เชี่ยวชาญ ที่ 
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณ๑ของเกย๑ในสื่อภาพยนตร๑ไทย และอัตลักษณ๑ของเกย๑ที่แท๎จริงใน
สังคมไทย  
  การแตํงกายของเกย๑ในภาพยนตร๑ไทย 
  นักวิชาการ มองวําการแตํงกายของเกย๑ในภาพยนตร๑ไทยเลียนแบบมาจากการแตํงกาย
ของเกย๑ในสังคมนั่นเอง แตํอาจจะเพิ่มเติมสีสัน หรือความเวํอร๑ให๎มากกวําความเป็นจริง 
 “ทั้งในภำพยนตร๑และในสังคมไมํแตกตํำงกันมำก เพรำะจำกชีวิตเกย๑ในสังคม 
ภำพยนตร๑ต๎องสะท๎อนชีวิตจริงของสังคม ฉะนั้น ผู๎ก ำกับภำพยนตร๑ต๎องไปดูวํำ เกย๑ในสังคมเค๎ำ
แตํงตัวกันอยํำงไร บุคลิกทํำทำงเป็นอยํำงไร เค๎ำก็ต๎องเลียนแบบจำกเกย๑ในสังคม แตํแนํนอนที่ใน
ภำพยนตร๑ต๎องท ำให๎เวอร๑นิดนึง คือให๎มันเกินจริง ในสังคมเกย๑จะไมํแตํงเวอร๑เหมือนในหนังแตํใน
ภำพยนตร๑ต๎องกำรให๎คนดูเกิดจินตนำกำร เกิดภำพที่ชัดเจน ฉะนั้น ถำมวํำชีวิตจริงในสังคมแตกตํำง
กันมั้ย ไมํแตกตํำง แตํในภำพยนตร๑จะท ำให๎ดูเข๎มข๎นขึ้นให๎มีควำมชัดเจนมำกขึ้น” (สมเดช  รํุงศรี
สวัสดิ์, การสื่อสารระหวํางบุคคล, 7 กรกฎาคม 2555) 
 “ในภำพยนตร๑มี 2 อยํำงคือ เค๎ำสร๎ำงหรือเค๎ำสะท๎อน เชํน ถ๎ำเป็นเกย๑แตํงกำยคํอนข๎ำง
รัดรูป เสื้อผ๎ำมีลวดลำย หุํนดีๆ จะพอนึกออกวํำถ๎ำคนเป็นเกย๑ต๎องแตํงกำยแบบนี้ ในหนังก็จะเป็น
แบบเดียวกัน ภำพของควำมเป็นจริงกับภำพในหนังก็เป็นแบบเดียวกัน ในหนังก็จะเลียนแบบตำม
เกย๑ในสังคมที่เค๎ำแตํงกำยกัน” (สมเกียรติ  รํุงเรืองวิริยะ, การสื่อสารระหวํางบุคคล ,7 สิงหาคม 
2555) 
 สํวนผู๎กํากับภาพยนตร๑มองวําสํวนใหญํการแตํงกายของเกย๑ในภาพยนตร๑ไทยจะแตํงกาย
ให๎ดูแรงๆ เวอร๑ๆ มากกวําปกติทั่วไป 
 “ถ๎ำพูดถึงกำรแตํงกำยของเกย๑ในภำพยนตร๑ ต๎องฉูดฉำดหรูหรำ เพรำะวํำเกย๑เป็นอะไรที่
ไมํเหมือนชำวบ๎ำนทั่วไป คํอนข๎ำงแรง ต๎องแตํงตัวให๎แรงเข๎ำไว๎ เพรำะตำมชีวิตจริงก็แรงอยูํแล๎ว ให๎
ดูข ำๆ นํำรักๆ” (พจน๑  อานนท๑, การสื่อสารระหวํางบุคคล,16 มีนาคม 2555) 
 “ที่เห็นคือพยำยำมให๎มันเวอร๑ พยำยำมให๎ไมํใชํคนปกติ เพรำะในสังคมที่มองมำเค๎ำก็
มองวํำเกย๑ไมํใชํคนปกติอยูํแล๎ว พอเอำมำใสํในหนังก็จะพยำยำมให๎ผิดปกติให๎มำกที่สุด ซึ่งปกติคน
เค๎ำไมํแตํงตัวกันขนำดนี้ ต๎องแตํงตัวเวอร๑กวํำปกติเพรำะวํำเน๎นคำแรคเตอร๑ให๎เดํนชัดวํำเป็นเกย๑ต๎อง
ผิดปกติ” (ธัญญ๑วาริน สุขะพิสิษฐ๑, การสื่อสารระหวํางบุคคล ,22 กุมภาพันธ๑ 2555) 
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 ในขณะเดียวกัน ผู๎เชี่ยวชาญมองวําการแตํงกายของเกย๑ในสังคมไทยแตกตํางจาก
ภาพยนตร๑ไทย ที่ไมํสามารถแตํงกายได๎เยอะหรือเวอร๑มากๆ ได๎ตลอดเวลา แตํบางคร้ังก็ต๎องขึ้นอยูํ
กับความเป็นเกย๑ในแตํละประเภทที่จะมีการแตํงกายในลักษณะของตนเองแตกตํางกันไป แตํใน
ภาพยนตร๑มักจะแตํงในทิศทางเดียว ไมํได๎แบํงแยกตามประเภทของเกย๑มากนัก 
 “ในเร่ืองของกำรแตํงกำยในภำพยนตร๑ต๎องเน๎นในกำรสื่อสำร เพื่อสร๎ำงให๎ชัดเจน 
ดังนั้น อำจต๎องเยอะมำกกวํำปกติ หลุดโลก และต๎องแตกตํำงจำกเพศชำยและหญิงอยํำงชัดเจน ซึ่ง
ภำพในชีวิตจริงกับภำพในสังคมมันเชื่อมโยงกัน ควรคิดวํำกำรน ำเสนอภำพยนตร๑เป็นกำรน ำเสนอ
มุมมองที่นํำสนใจ แตํมักจะเข๎ำใจวํำมันเป็นแบบนั้น” (ดนัย  ลินจงรัตน๑, การสื่อสารระหวํางบุคคล, 
6 สิงหาคม 2554) 
 “ถ๎ำมองในภำพยนตร๑จะร๎ูเลยวํำคนนี้เป็นเกย๑ เพรำะกำรแตํงกำยคํอนข๎ำงแรงๆ หนํอย 
ซึ่งมันไมํสอดคล๎องกับวิถ๏ชีวิตจริง แตํงหน๎ำจัด ไมํวํำกำรแตํงกำยหรือแตํงหน๎ำจะจัดเกินไป มัน
แตกตํำงจำกวิถีชีวิตของเกย๑ในสังคมจริงๆ ในภำพยนตร๑สะท๎อนแคํวิถีชีวิตหรืออัตลักษณ๑แคํสํวน 
ดังนั้น ในภำพยนตร๑สํวนมำกที่เรำเห็น จะเห็นแคํมุมเดียว ดังนั้น จะท ำอยํำงไรให๎คนทั่วไปรับร๎ู
เข๎ำใจ ผู๎ผลิตภำพยนตร๑ควรเข๎ำใจด๎วย บำงทีคนผลิตหนังไมํได๎เข๎ำใจ” (ธนชัย  ไชยสารี, การสื่อสาร
ระหวํางบุคคล,17 สิงหาคม 2554) 
 การใช๎ภาษาของเกย๑ในภาพยนตร๑ไทยและเกย๑ในสังคม 
 นักวิชาการ เห็นวําการใช๎ภาษาของเกย๑ในภาพยนตร๑ไทยและเกย๑ในสังคมคล๎ายกับการ
แตํงกายที่ภาษาของเกย๑ในภาพยนตร๑ไทยเลียนแบบมาจากภาษาของเกย๑ที่ใช๎ในสัง คมนั่นเอง แตํ
บางสํวนมักจะเป็นภาษาเฉพาะกลุํมของเกย๑ที่แตกตํางจากภาษาทั่วไปของชายหญิงปกติ  
 “กำรใช๎ภำษำก็เชํนเดียวกัน หนังก็ต๎องถอดแบบมำจำกชีวิตจริง แตํหนังก็จะท ำให๎ดูดัด
จริต มีจริตจกร๎ำน ใสํส ำเนียงใสํเสียงให๎มันดูโอเวอร๑แอคติ้ง ภำษำชำวบ๎ำนเค๎ำเรียกกระแดะ 
กระแดะมำก ชีวิตจริงเค๎ำไมํได๎เป็นขนำดนั้นหรอก แตํอยํำงไรก็ตำมถ๎ำในสังคมของเกย๑ที่เปิดเผย
และอยูํในกลุํมของเพื่อนเค๎ำก็จะใช๎ค ำหยำบมำกกวํำในภำพยนตร๑ เพรำะในภำพยนตร๑จะมีกฎหมำย
กั้น จะมีกำรเซนเซอร๑ ใช๎ค ำหยำบคำยเกินไปไมํได๎ ใช๎ค ำลำมกมำกเกินไปก็ไมํได๎ แตํในชีวิตจริง ถ๎ำ
เกย๑อยูํในกลุํมของเค๎ำเอง พวกนี้จะใช๎ภำษำหยำบคำย ชอบพูดถึงอวัยวะเพศของผู๎ชำย ซึ่งเค๎ำก็กล๎ำที่
จะพูด แตํแนํนอนถ๎ำอยูํในสังคมคนที่ไมํรู๎จักกัน คนพวกนี้ก็จะระมัดระวัง หลีกเลี่ยงค ำเหลํำนี้ ทั้งใน
ชีวิตจริงและในภำพยนตร๑ถำมวํำใครบัญญัติศัพท๑มำกกวํำกัน บอกได๎วํ ำในชีวิตจริงเกย๑จะ
บัญญัติศัพท๑ได๎มำกกวํำ แล๎วในหนังก็จะไปเลียนแบบศัพท๑เหลํำนั้นมำ น๎อยรำยจะเห็นหนังสร๎ำง
ศัพท๑แล๎วเกย๑ในสังคมจะน ำไปใช๎ สํวนใหญํจะเป็นสังคมเกย๑สร๎ำงศัพท๑ขึ้นมำแล๎วภำพยนตร๑เอำไป
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ใช๎ อันนี้ตรงกันข๎ำมกับสังคมของผู๎หญิงทั่วๆ ไป ในหนังมันจะสร๎ำงศัพท๑ขึ้นมำแล๎วผู๎หญิงจะหยิบ
ศัพท๑ในหนังมำใช๎ เป็นต๎น” (สมเดช  รุํงศรีสวัสดิ์, การสื่อสารระหวํางบุคคล, 7 กรกฎาคม 2555) 
 “เมื่อพูดถึงเพศสภำพที่ไมํใชํชำยหญิงแล๎วไมํวํำจะเป็นกำรแสดงออกอะไรก็จะต๎อง
เปลี่ยนแปลงไป เกย๑จะมีภำษำอีกแบบ ชำยจริงหญิงแท๎ก็จะมีอีกแบบ แตํพื้นฐำนภำษำที่ใช๎ทั่วไปก็
จะเหมือนกัน จะแปลกแตกตํำงตรงที่เกย๑จะมีศัพท๑เฉพำะกลุํมมำกกวํำ” (สมเกียรติ  รํุงเรืองวิริยะ, 
การสื่อสารระหวํางบุคคล,7 สิงหาคม 2555 
  สํวนผู๎กํากับภาพยนตร๑ คุณพจน๑ มองวําเป็นภาษาที่ใช๎กันทั่วไปในสังคม แตํ คุณธัญญ๑วา
ริน กลับมองวําในภาพยนตร๑มักจะใช๎ภาษาที่ดูรุนแรง หยาบคายมากกวําในสังคมทั่วไป 
  “เป็นภำษำที่พูดกันอยูํทั่วๆ ไป ถึงแม๎จะมีดํำกัน ก็เป็นภำษำที่คนธรรมดำใช๎กันอยูํแล๎ว 
อยํำง มึง กู อี..อะไรอยํำงงี้ ก็เป็นอะไรที่พูดกันในชีวิตประจ ำวันอยูํแล๎ว เป็นภำษำชำวบ๎ำน ถ๎ำตรงใจ
คนดูคนดูก็ชอบ” (พจน๑  อานนท๑, การสื่อสารระหวํางบุคคล, 16 มีนาคม 2555) 
  “ต๎องดัดจริตเกินจริง ต๎องพูดจำหยำบคำย ดํำกันเหมือนอยูํตลำด คนในตลำดเค๎ำดํำกันช๎
งเช๎ง แตํในตลำดบำงทีไปเค๎ำก็ไมํดํำกันอยํำงนั้นก็มี แตํจะถูกบอกไว๎วํำดํำแบบนี้ต๎องอยูํในตลำด ซึ่ง
จริงๆ แล๎วผู๎ดีพูดแบบนี้ก็มี เกย๑ในหนังต๎องดัดจริตมำกๆ พูดจำต๎องตลก สองแงํสำมงํำม หยำบคำย 
ดํำโดยเอำอวัยวะเพศมำดํำเป็นหลัก พยำยำมชี้ให๎ดูผิดปกติ สํวนมำกจะเป็นในแงํนั้นหมด ถ๎ำในบท
พระเอกนำงเอกจะพูดค ำหยำบไมํได๎ ก็จะโยนให๎เกย๑กระเทยพูด “(ธัญญ๑วาริน สุขะพิสิษฐ๑, การ
สื่อสารระหวํางบุคคล,22 กุมภาพันธ๑ 2555) 
  สําหรับผู๎เชี่ยวชาญ มองวําการใช๎ภาษาของเกย๑ในภาพยนตร๑ไทยและเกย๑ในสังคมไมํได๎
แตกตํางกัน แตํด๎วยความที่เป็นเกย๑จึงถูกมองวําใช๎ภาษาที่หยาบคายและรุนแรงมากกวําเพศอ่ืน ภาษา
ที่ใช๎ในภาพยนตร๑จึงดูรุนแรงและหยาบคายคํอนข๎างมาก  
 “มีคนบอกวํำเกย๑มีสมองสํวนผลิตภำษำ กำรแสดงออกทำงภำษำของเกย๑ ซึ่งเป็น
เคร่ืองมือหนึ่งที่แสดงให๎เห็นวํำเกย๑ก็มีตัวตนและมีพื้นที่ในสังคม และยํอมแสดงให๎ร๎ูวํำมีควำม
แตกตํำงจำกกลุํมอื่น ๆ ภำษำที่เกย๑จะหยิบยกมำใช๎นั้น มักจะเป็นในแนวทำงเดียวกัน สังคมมักจะชิน
ในสํวนของภำษำที่ตลกขบขัน เศร๎ำ หยำบ ทะลึ่งซึ่งซึ่งเห็นได๎ชัด” (ดนัย  ลินจงรัตน๑, การสื่อสาร
ระหวํางบุคคล ,6 สิงหาคม 2554) 
 “ภำษำที่ใช๎ในภำพยนตร๑ก็เหมือนเร่ืองกำรแตํงกำย มันเป็นแคํสํวนหนึ่งในชีวิตเกย๑ที่เอำ
มำขำย เพรำะไมํใชํเกย๑ทุกคนที่จะพูดแบบนี้ ไมํใชํเกย๑ทุกคนจะชอบพูดแบบนี้ สํวนมำกในกำร
น ำเสนอเร่ืองภำษำก็มักใช๎ภำษำกัดจิก จะไมํใช๎แรงก ำลังตํอสู๎ แตํจะใช๎ภำษำกัดจิก เป็นเหมือนมุมที่
มองวํำเป็นกำรตีตรำมำกกวํำไมํได๎สื่อโดยกำรสร๎ำงสรรค๑ ... สํวนภำษำของเกย๑ในสังคมมันมี
นวัตกรรมทำงภำษำเยอะมำก มีกำรครีเอท มีค ำศัพท๑ของเกย๑เยอะ สืบทอดเลียนแบบกันมำ เฉพำะ
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กลุํมเป็นค ำที่ใช๎เฉพำะกลุํม ดังนั้น ภำษำที่หนังน ำมำใช๎ก็น ำมำจำกวิถีชีวิตด๎วยอยํำงหนึ่ง อีกอยํำงคือ
หนังสร๎ำงสรรค๑ภำษำออกมำแล๎วคนดูน ำเอำมำใช๎ เชํน ประโยคเด็ด เวลำไปดูหนังแล๎วก็เอำมำใช๎
ตํอ” (ธนชัย  ไชยสารี, การสื่อสารระหวํางบุคคล ,17 สิงหาคม 2554) 
 กริยาทําทางของเกย๑ที่ปรากฏในภาพยนตร๑ไทยและเกย๑ในสังคม 
 นักวิชาการ มองวําขึ้นอยูํวําเป็นเกย๑ประเภทไหน ถ๎าเป็นเกย๑ที่เปิดเผย หรือเกย๑ควีน กระ
เทย ที่คิดวําตัวเองเป็นผู๎หญิง ในหนังและชีวิตจริงจะเหมือนกัน แตํถ๎าเป็นเกย๑ที่ไมํเปิดเผย เชํน เกย๑
คิง เกย๑ที่เป็นผู๎ชาย ในหนังจะแสดงออกมากกวําชีวิตจริง แตํในขณะเดียวกันในหนังสามารถ
แสดงออกได๎ชัดเจนและมากกวําชีวิตจริงในสังคมมาก 
 “ต๎องขึ้นอยูํวํำเป็นเกย๑ประเภทไหน ถ๎ำเป็นเกย๑ที่เปิดเผย เค๎ำเรียกเกย๑ควีน กระเทย ที่คิด
วํำตัวเองเป็นผู๎หญิง อันนี้ไมํตํำง ในหนังอยํำงไร ชีวิตจริงก็เป็นอยํำงนั้น แตํถ๎ำเป็นเกย๑ที่เป็นพวกเกย๑
แอบคือไมํเปิดเผยตัวเอง เชํน เกย๑คิง เกย๑ที่เป็นผู๎ชำย คือรับบทบำทเป็นสำมีพวกนี้ในหนังจะ
แสดงออกมำกกวํำชีวิตจริง ในชีวิตจริงคนพวกนี้จะไมํแสดงออก ฉะนั้นจำกหนังก็ต๎องเลียนแบบ
ชีวิตจริง” (สมเดช  รุํงศรีสวัสดิ์, การสื่อสารระหวํางบุคคล,7 กรกฎาคม 2555) 
 “ต๎องดูดีเสมอ แสดงออกอะไรก็ต๎องดูดี ดูเนี๊ยบ ในสังคมก็จะมีที่วํำเกย๑คนนั้นเค๎ำ
เปิดเผยตัวหรือเปลํำ ถ๎ำยังปกปิดก็ต๎องแอบซํอนกริยำทํำทำงไว๎ให๎เป็นผู๎ชำยปกติมำกที่สุด แตํใน
ภำพยนตร๑จะแสดงออกทำงกริยำทํำทำงได๎เต็มที่ เพรำะเนื้อหำสํวนมำกเกย๑ ในภำพยนตร๑ไมํต๎อง
ปกปิดสถำนภำพทำงเพศ สำมำรถแสดงออกทำงกริยำอำกำรได๎เต็มที่” (สมเกียรติ  รํุงเรืองวิริยะ, 
การสื่อสารระหวํางบุคคล ,7 สิงหาคม 2555) 
 ผู๎กํากับภาพยนตร๑ คุณพจน๑ฯ บอกวํา “กริยำทํำทำงของเกย๑ที่ปรำกฏในภำพยนตร๑ไทย
และเกย๑ในสังคมเป็นกริยำจำกชีวิตจริงอยูํแล๎ว ชีวิตจริงเป็นอยํำงไร ในหนังก็เป็นอยํำงนั้น จะไมํ
คํอยสร๎ำงแบบเวอร๑ ๆ สํวนมำกนักแสดงของพี่จะเป็นนักแสดงชำยแท๎แตํรับบทบำทเป็นเกย๑เป็น
กระเทย ก็เลํนได๎เหมือนจริง กริยำทํำทำงก็เป็นปกติของชีวิตเกย๑ชีวิตกระเทย” (พจน๑  อานนท๑, 
สัมภาษณ๑ 16 มีนาคม 2555) แตํคุณธัญญ๑วารินฯ กลับบอกวํำ “กริยำทํำทำงของเกย๑ในภำพยนตร๑มัก
เกินจริง ดัดจริตเกินจริง เดินกรีดกรำย แอคติ้งต๎องเยอะ เลํนต๎องใหญํ บำงทีตัวแสดงบำงตัวที่มี
คำแรคเตอร๑ในจินตนำกำรก็ต๎องแสดงออกเยอะกวํำในสังคมแท๎จริง  (ธัญญ๑วาริน สุขะพิสิษฐ๑, การ
สื่อสารระหวํางบุคคล,22 กุมภาพันธ๑ 2555) 
 ผู๎เชี่ยวชาญมองวํา กริยาที่แสดงออกมาจะมีลักษณะเมือนคนทั่วไปแตํอาจมีความเป็น
ผู๎หญิงบ๎าง แตํในภาพยนตร๑จะยิ่งชัดเจนมากขึ้นเพื่อให๎ผู๎ชมเข๎าใจได๎งําย 
 “กริยำที่แสดงออกมำจะเห็นในรูปแบบเกย๑ที่มีควำมเป็นผู๎หญิงสูง หรือไมํก็เป็นกระเทย 
ซึ่งกำรแสดงออกของเกย๑ในปัจจุบันคํอนข๎ำงซับซ๎อน เพรำะผํำนพัฒนำกำรทำงควำมร๎ูสึกที่ซับซ๎อน

DPU



59 

 

หลำยขั้น เชํน รํำงกำยเป็นผู๎ชำยแตํกำรแสดงออกอํอนหวำนเหมือนผู๎หญิง แตํก็ไมํได๎หมำยควำมวํำ
เกย๑จะเป็นแบบนั้นทั้งหมด ที่ชัด ๆ คือเป็นผู๎ชำยแตํนุํมนิ่ม ไมํได๎ก ำหนดชัดเจนวํำเป็นผู๎หญิงเลย 
หรือไมํได๎ก ำหนดชัดเจนวํำต๎องแตํงกำยเหมือนผู๎หญิง แตํในกำรท ำภำพยนตร๑ ต๎องกำรควำมชัดเจน
ในกำรสื่อสำร ไมํต๎องคิดเยอะ ภำพยนตร๑บำงเร่ืองจึงถํำยทอดออกมำให๎เห็น โดยผํำนกำรแสดงกริยำ 
เชํน กำรเดิน กำรนั่งเหมือนผู๎หญิง ให๎ตัวแสดงแสดงกริยำออกมำให๎แตกตํำงจำกตัวแสดงชำยจริง
หญิงแท๎” (ดนัย  ลินจงรัตน๑, การสื่อสารระหวํางบุคคล ,6 สิงหาคม 2554) 
 “เวลำมองในภำพยนตร๑จะเห็นวํำ เกย๑ต๎องมีกริยำทํำทำงแรง ต๎องตุ๎งติ้ง ไมํวํำจะเป็น
ผู๎ผลิตหรือผู๎บริโภคจะมองเห็นแคํมุมนี้เทํำนั้น แสดงวํำไมํเข๎ำใจอัตลักษณ๑หรือวิถีชีวิตหรือเพศวิถี
ของเกย๑ เพรำะคนที่เป็นเกย๑ก็มีวิถีชีวิตเหมือนชำยหญิงทั่วไป ไมํใชํใช๎ค ำวํำปกติหรือผิดปกตินะ ใช๎
ค ำวํำทั่วไป เพรำะขนำดผู๎ชำยแท๎ ๆ ก็มีกำรแสดงออกทำงกริยำทํำทำงแตกตํำงกันไป เกย๑ก็มีกำร
แสดงออกตำมวิถีชีวิตเหมือนคนทั่วไป แตํอำจจะตํำงในเร่ืองของควำมชอบ เร่ืองควำมชอบทำงเพศ
ที่แตกตํำงกัน แตํกริยำทํำทำงของเกย๑มีควำมพิเศษในเร่ืองของควำมเป็นชำยที่มีควำมเป็นผู๎หญิงอยูํ
ด๎วย ก็จะมีกริยำทํำทำงบำงสํวนที่ออกมำ และในบำงกลุํมเทํำนั้น บำงกลุํมไมํมีควำมจ ำเป็นที่จะ
ปกปิด ก็แสดงอำกำรออกมำได๎อยํำงอิสระ ดังนั้น เวลำภำพยนตร๑สื่อออกมำก็จะเป็นแคํมุมหนึ่ง คน
ก็จะมองวํำถ๎ำตุ๎งต้ิงก็จะเป็นเกย๑ละ สํวนเกย๑ที่ไมํได๎เปิดเผยก็จะไมํมีกริยำทํำทำงตุ๎งติ้ง เพรำะมีสังคม
เป็นตัวก ำหนด มีบทบำททำงเพศครอบคลุม เพรำะกลัวไมํได๎รับกำรยอมรับ ก็ใช๎วิถีชีวิตแบบคน
ทั่วไป และกริยำทํำทำงจะแสดงออกมำเกิดจำกหลํอหลอมจำกสังคมด๎วยสํวนหนึ่ง จำกจิตส ำนึก
สํวนหนึ่ง ไมํใชํอะไรเพียว ๆ ที่วํำต๎องเลียนแบบอยํำงเดียว มันอยูํในใจเค๎ำขึ้นอยูํกับวํำจะแสดง
ออกมำได๎มำกน๎อยแคํไหน” (ธนชัย  ไชยสารี, การสื่อสารระหวํางบุคคล,17 สิงหาคม 2554) 
 การแสดงออกทางความคิดของเกย๑ในภาพยนตร๑ไทยและเกย๑ในสังคม 
 นักวิชาการ ดร.สมเดช มองวําในภาพยนตร๑เกย๑สามารถแสดงออกได๎เต็มที่ตามบทบาทที่
ได๎รับ แตํในสังคมเฉพาะเร่ืองบันเทิงเทํานั้นที่สามารถแสดงตัวตนได๎เต็มที่ แตํเร่ืองอ่ืนยังไมํได๎รับ
การยอมรับเทําที่ควร สํวน อ.สมเกียรติฯ มองวําไมํได๎แตกตํางกันมากนัก แตํในภาพยนตร๑มักจะ
แสดงออกด๎านไลฟ็สไตล๑มากกวําเร่ืองการเมือง 
 “ถ๎ำขอเปรียบเทียบกำรแสดงออกทำงควำมคิดของเกย๑ในชีวิตจริงและในสังคม ใน
ภำพยนตร๑จะแสดงออกทำงควำมคิดตำมสคริป ตำมบทที่ที่ผู๎ก ำกับเขียนหรือจำกผู๎สร๎ำงบทผู๎เขียน
บทออกมำในบทบำทนั้น ในภำพยนตร๑ก็จะสื่อออกมำในตัวประกอบ เพื่อนนำงเอก ตัวอิจฉำ ตัวร๎ำย 
ไมํมีทำงเป็นบทเอก ยกเว๎นวํำหนังเร่ืองนั้นเป็นหนังเกย๑โดยเฉพำะ เชํน หนังเร่ืองชํำงมันฉันไมํแคร๑ 
เพลงสุดท๎ำย ก็จะได๎เป็นตัวเดํนของเร่ือง” (สมเดช  รํุงศรีสวัสดิ์, การสื่อสารระหวํางบุคคล,7 
กรกฎาคม 2555) 
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 “ในภำพยนตร๑เกย๑ ก็ไมํได๎ไปแตะเร่ืองควำมคิดทำงกำรเมือง สํวนมำกจะแสดงออกทำง
ควำมคิดเร่ืองไลฟ์สไตล๑ของเค๎ำ เร่ืองกำรเปิดตัว กำรไมํเปิดตัว เปิดเผยตัวแล๎วจะถูกตํอต๎ำนมั้ย
มำกกวํำ ก็จะวนอยูํในเร่ืองเดิมหัวข๎อเดิม และมำในแนวตลกขบขัน” (สมเกียรติ  รํุงเรืองวิริยะ, การ
สื่อสารระหวํางบุคคล, 7 สิงหาคม 2555) 
 ผู๎กํากับภาพยนตร๑ มองวํำ ”มักเป็นเร่ืองรำวแนวตลก ไมํเครียด อำจมีเร่ืองของผู๎ชำย
ปะปนบ๎ำง 
 “คิดวํำนํำจะเป็นอะไรที่แสดงควำมคิดออกมำในแนวตลก ไมํชอบแนวดรำมํำ ไมํชอบ
เครียด สะท๎อนให๎เห็นอีกชีวิตหนึ่งของเกย๑ บำงคนอำจจะมองไมํเห็น เชํน แงํสนุกสนำน เรำก็ท ำ
ภำพยนตร๑ออกมำ” (พจน๑  อานนท๑, การสื่อสารระหวํางบุคคล,16 มีนาคม 2555) 
 “เกย๑ที่แสดงออกมำทำงภำพยนตร๑จะถูกเขียนให๎สื่อออกมำจำกคนเขียนเร่ือง จำกผู๎
ก ำกับ ก็จะเป็นควำมคิดเกี่ยวกับเร่ืองผู๎ชำยเสียสํวนใหญํ เร่ืองเพศ นอกนั้นยังไมํเห็นใครมำนั่งเลํำ
ชีวิตเป็นจริงเป็นจัง เชํน เร่ืองกำรท ำงำน หรือกำรตํอสู๎ชีวิต ร๎ำยและแรงอำจจะสืบเนื่องมำจำกค ำดํำ 
ไมํได๎ถูกขบคิดวํำร๎ำยจริงจังของเกย๑ จะเห็นควำมตลกมำกกวํำที่จะเห็นควำมอำฆำตแค๎น วำงแผน 
จะคิดตลก สนุกสนำนเฮฮำ และก็เร่ืองผู๎ชำย” (ธัญญ๑วาริน สุขะพิสิษฐ๑, การสื่อสารระหวํางบุคคล,22 
กุมภาพันธ๑ 2555) 
 ผู๎เชี่ยวชาญ มองวํามักจะแสดงออกมาในทิศทางที่รุนแรง ผิดธรรมชาติ จนทําให๎ทุกคน
มองไปวําเกย๑ต๎องมีอารมณ๑รุนแรง จึงถูกนํามาใช๎ภาพยนตร๑อยํางนั้น ที่ต๎องร๎าย รุนแรง หรือบ๎าผู๎ชาย 
 “ไมํใชํแคํในภำพยนตร๑เทํำนั้น ชีวิตจริงจำกกำรท ำงำน สิ่งเดียวที่ได๎เห็นคือ มีอำรมณ๑
รุนแรง ร๎ำย ซึ่งคิดวํำเป็นมำยำคติ สิ่งที่เป็นควำมจริงถูกท ำให๎เสมือนเป็นควำมจริง ในขณะที่มีคนวํำ
เรำก็ยอมรับวํำเรำร๎ำย จึงเชื่อวํำนั่นเป็นธรรมชำติ แตํจริงๆ มันไมํใชํธรรมชำติ ชำยจริงหญิงแท๎ก็มี
ร๎ำย บ๎ำงก็ร๎ำยกวํำเยอะ แตํเกย๑จะโดนเหมำรวมเป็นเขํงๆ ไอ๎ที่ร๎ำยก็มีแตํมันคงไมํใชํทั้งหมด มัน
ไมํใชํเร่ืองจริงในสังคม ในแงํของภำพยนตร๑ ในกำรน ำเสนอเกย๑จะมำจำกกำรเป็นจุดเปลี่ยนแปลง
ของเนื้อเร่ือง มันชัดเจน โดยคนธรรมดำด ำเนินเร่ืองเป็นปกติ ใครจะเป็นคนเปลี่ยนเร่ืองก็ต๎องเป็น
เกย๑ เปลี่ยนวิธีคิด ฉีกไปเลย ใช๎ภำพลักษณ๑ ใช๎ควำมคิด เพรำะกำรพัฒนำควำมคิดของเกย๑มันแตกตํำง
จำกควำมคิดของหญิงชำยในระดับหนึ่ง เพรำะหญิงชำยจะถูกสอนมำตำมกรอบ แตํเกย๑เหมือนเด็ก
ไมํดี เด็กเกเร สอนให๎เป็นผู๎ชำยยังไมํเป็น ดังนั้น ภำพยนตร๑จะสะท๎อนควำมคิดของเกย๑ในด๎ำน คิด
แหวก คิดเยอะก็เป็นได๎ เพรำะเกย๑ถูกเรียนร๎ูทำงสังคมแตกตํำง เกย๑จึงมีวิธีคิดที่ตํำง จะดีจะเลวไมํใชํ
อยูํที่เพศ มันอยูํที่ควำมคิดนั้นเป็นสิ่งที่ดีและเลวก็เทํำนั้น” (ดนัย  ลินจงรัตน๑, การสื่อสารระหวําง
บุคคล, 6 สิงหาคม 2554) 
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 “เป็นทัศนคติของคนท ำภำพยนตร๑สื่อออกมำ เพรำะวํำจะน ำมำเป็นจุดขำย ไมํวํำจะเป็น
ควำมแรง กำรพูดจำลำมก คิดอะไรแตํเร่ืองผู๎ชำย นินทำ จะมีไมํกี่เร่ืองที่เกย๑แสดงออกทำงควำมคิด
ในภำพยนตร๑ แตํมันเป็นสํวนน๎อยมำกในชีวิตจริง มันไมํใชํทั้งหมด มันเป็นไลฟ์สไตล๑อยํำงหนึ่ง 
ไมํใชํทั้งหมดของชีวิตเค๎ำ กำรคิดเร่ืองแบบนี้ของเกย๑มันแคํสํวนหนึ่ง เสี้ยวหนึ่ง ชํวงหนึ่งของชีวิต
หรือของกำรใช๎ชีวิตประจ ำวันของเค๎ำ แตํมันยังมีกำรใช๎ชีวิตอยํำงอ่ืน เค๎ำต๎องเลี้ยง ดูแล ใช๎ชีวิต
อยํำงไร ต๎องท ำงำนต๎องดิ้นรนอะไรอยํำงไร กำรดิ้นรนในอำชีพกำรเป็นอยูํในสังคม สังคมเพื่อนฝูง
เกย๑ก็เยอะ สังคมเพื่อนฝูงหญิงชำยมันก็มี มันก็ต๎องมีควำมคิดอยํำงงี้  จริงๆ มันมีเยอะในสังคม แตํที่
สื่อมำในภำพยนตร๑มันเป็นกำรผลิตซ้ ำควำมคิดเดิมๆ วํำ นึกถึงเกย๑ก็ต๎องบ๎ำผู๎ชำย ต๎องจีบผู๎ชำย 
ควำมคิดก็จะมีเทํำนี้ และก็ชิงดีชิงเดํน คือถ๎ำเรำมองแตํในภำพยนตร๑ แตํในชีวิตจริงมันเป็นแคํเศษ
เสี้ยวหนึ่งซึ่งไมํใชํทั้งหมดเหมือนกัน เพรำะวํำเกย๑ก็ต๎องดิ้นรน แถมยังมีแนวคิดแบบเกิดขึ้นในหนัง
อีกนะเพรำะวํำ ควำมคิดของเกย๑ก็ยังยึดติด ยังมีกรอบของสังคมอยูํ เพรำะไมํมีกำรฉีกนอกกรอบ” 
(ธนชัย  ไชยสารี, การสื่อสารระหวํางบุคคล, 17 สิงหาคม 2554) 
 ผลการวิเคราะห๑อัตลักษณ๑ของเกย๑ที่ปรากฎในภาพยนตร๑ไทย 
 จากผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลภาพยนตร๑ไทยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเกย๑ และภาพยนตร๑ไทยมี
นักแสดงที่รับบทเป็นเกย๑ ทั้ง 5 เร่ือง จะเห็นได๎วํา อัตลักษณ๑ของเกย๑ที่ปรากฏในภาพยนตร๑ไทย สํวน
ใหญํแสดงให๎เห็นถึงอัตลักษณ๑ของเกย๑ในระดับบุคคลและสังคมคํอนข๎างชัดเจน เชํน จะมีลักษณะร๎ู
รสนิยมทางเพศของตนเองอยํางเดํนชัด ไมํวําแตํงกายเหมือนผู๎หญิง ชอบผู๎ชาย ซึ่งจัดอยูํในกลุํม 
Transexualism สํวนอัตลักษณ๑เกย๑ ที่ปรากฏในภาพยนตร๑ไทยทั้ง 5 เร่ืองนั้น โดยสํวนมากจะสามารถ
แบํงเกย๑ได๎เป็นสองกลุํมหลักคือ นิยมแตํงกายแบบชายและนิยมแตํงกายเลียนแบบหญิง ซึ่งใน
ภาพยนตร๑จะสะท๎อนได๎เพียงสองลักษณะนี้เทํานั้น นอกจากนี้ยังพบวํา  อัตลักษณ๑ของเกย๑ใน
ภาพยนตร๑ไทย จะปรากฏให๎เห็นชัดใน 2 ลักษณะ นั่นคือ ลักษณะภาพสะท๎อน เชํน การแสดงออก
ทางอารมณ๑หรือการแสดงออกทางบุคลิกภาพ โดยเกย๑จะมีความรําเริง สนุกสนาน ตลกขบขัน เป็น
ต๎น และอีกลักษณะคือภาพประกอบสร๎าง ซึ่งภาพประกอบสร๎างอาจมีความเหนือมากกวําความจริง
คํอนข๎างมาก เชํน แตํงกายแฟนซี และการแสดงออกทางเพศอยํางชัดเจน ในทางตรงกันข๎ามกลุํมเกย๑ 
จะแตํงกายดี แตํจะไมํคํอยเปิดเผย ซึ่งสามารถอธิบายอัตลักษณ๑ของเกย๑ในภาพยนตร๑ไทยโดย
วิเคราะห๑จากภาพยนตร๑ไทยทั้ง 5 เร่ืองเป็นตารางได๎ดังน้ีคือ 
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ตารางท่ี 4.2 ตารางแสดงอัตลักษณ๑ของเกย๑ในสื่อภาพยนตร๑ไทย 
 

อัตลักษณ์ ผลการวิเคราะห์ 
การแตํงกาย การแตํงกายของเกย๑ในภาพยนตร๑ไทยนั้น ถ๎าเป็นเกย๑ที่ยังนิยมแตํงกายเป็นชายอยูํก็จะ

คํอนข๎างเรียบหรูแตํก็จะใช๎องค๑ประกอบอื่นชํวยให๎บํงบอกวําตนเป็นเกย๑ เชํน ใน
ภาพยนตร๑เร่ืองตั๊ดสู๎ฟุด ผู๎รับบทเกย๑ จะใช๎ พัด หรือขนนก หรือจากภาพยนตร๑เร่ืองปิด
เทอมใหญํหัวใจว๎าวุํน ผู๎รับบทเกย๑ก็ยังแตํงกายเป็นนักเรียนชาย แตํจะใช๎สร๎อยคอ หรือ
กระเป๋าหรือเคร่ืองประดับอ่ืน ๆ เป็นต๎น แตํถ๎าเป็นเกย๑ประเภทที่นิยมแตํงกายเป็นหญิง
แล๎ว สํวนมากในภาพยนตร๑ไทยจะเน๎นแตํงตัว แตํงหน๎าเข๎ม และทําผมเป็นหญิง เชํน ใน
ภาพยนตร๑เร่ืองตุ๏กกี้ เป็นต๎น ผู๎รับบทเกย๑จะแตํงกายเลียนแบบหญิง แตํในภาพยนตร๑เร่ือง
หอแต๐วแตกแหวก ชิมิ และภาพยนตร๑เร่ืองหอแต๐วแตกแหกกระเจิง ผู๎รับบทเกย๑จะแตํง
กายเน๎นเสื้อผ๎าสีสันฉูดฉาดและแตํงกายแฟนซีและใช๎เคร่ืองประดับเยอะ ใสํสร๎อยคอ 
แหวน กําไล ตํางหู ที่ติดผม เป็นต๎น 

กริยาทําทาง กริยาทําทางของเกย๑ในภาพยนตร๑ไทย จะมีกริยาทําทางอาการแสดงออกคล๎ายผู๎หญิง ไมํ
วําจะเป็นการพูด การยืน การเดิน การวิ่ง ซึ่งจะเห็นได๎ในการรับบทเกย๑ของภาพยนตร๑
เร่ืองหอแต๐วแตกแหวกชิมิ และหอแต๐วแตกแหกกระเจิง เชํน จะเดินเหมือนผู๎หญิง เวลา
เดินจะยกสะโพก มือไม๎กรีดกรายเวลาพูดหรือเวลาเดิน รวมถึงผู๎รับบทเกย๑ผู๎เชี่ยวชาญ
เสื้อผ๎าในภาพยนตร๑เร่ืองตุ๏กกี้เจ๎าหญิงขายกบทุกกริยาอาการจะเลียนแบบผู๎หญิงทุกอยําง 
แตํในบางคร้ังภาพยนตร๑บางเร่ืองก็มีการแสดงออกกริยาทําทางของเกย๑คล๎ายผู๎ชาย เชํน 
ในภาพยนตร๑เร่ืองตั๊ดสู๎ฟุด เมื่อต๎องมีการทําร๎ายรํางกายคูํตํอสู๎ หรือการวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิต
รอดก็จะมีกริยาทําทางเป็นแบบผู๎ชาย  
 

การแสดงออก
ทางความคิด   
 
 
 
 
 
 
 

  สํวนมากจะขึ้นอยูํกับบทบาทที่ได๎รับ ซึ่งบทบาทของเกย๑ในภาพยนตร๑ไทยทั้ง 5 เร่ือง
นั้น สํวนมากจะได๎รับบทเป็นตัวร๎ายหรือตัวตลก ถ๎าเป็นตัวร๎าย เชํน บทบาทของเกย๑ใน
เร่ืองหอแต๐วแตกแหวกชิมิ ก็จะมีบทบาทแสดงออกทางความคิดของเกย๑ที่มีความอาฆาต
แค๎น จะฆําคนที่ลํวงร๎ูความลับของตน บ๎างมีความคิดที่จะเพื่อทําลายความสงบสุข มีการ
คิดแผนชั่วร๎ายเพื่อทําลายคูํตํอสู๎และมีการแก๎แค๎น อยํางในบทภาพยนตร๑เร่ืองตั๊ดสู๎ฟุ๊ด ก็
จะมีการแสดงออกทางความคิดที่จะแก๎แค๎นให๎แกํพี่ชายที่ถูกทําร๎ายจนพิการ แตํใน
ภาพยนตร๑เร่ืองหอแต๐วแตกแหกกระเจิงก็จะมีบทตลกขําขัน บทบาทของเกย๑เป็นตัวตลก
ก็จะแสดงออกทางความคิดมาในรูปแบบที่ปนกับเร่ืองขําขัน แตํบทบาททั้งหลายของเกย๑ 
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ตารางท่ี 4.2  (ตํอ) 
 

อัตลักษณ์ ผลการวิเคราะห์ 
 ในภาพยนตร๑ไทยสํวนมากจะสะท๎อนให๎เห็นถึงความคิดที่ริเริ่มสร๎างสรรค๑ของเกย๑ เชํน 

ภาพยนตร๑เร่ืองตุ๏กกี้เจ๎าหญิงขายกบ ผู๎ที่ได๎รับบทเกย๑ก็จะแสดงออกถึงความคิด
สร๎างสรรค๑ในการเลือกชุดให๎กับเจ๎าหญิง แตํไมํวําจะรับบทบาทใดก็ตามเกย๑ก็จะ
แสดงออกทางความคิดมาในทางริเร่ิมสร๎างสรรค๑ทั้งสิ้น 

การแสดงออก
ทางอารมณ๑   

แสดงออกทางอารมณ๑คํอนข๎างหลากหลาย มีอารมณ๑คล๎ายผู๎หญิง คือ รําเริง สดใส 
อารมณ๑ดี แสดงอารมณ๑ขัน หรือไมํก็มีการแสดงอารมณ๑โกรธ หึงหวง บ๎างก็แสดงออกถึง
ความรักหรือความชอบ จะเห็นได๎จากภาพยนตร๑เร่ืองปิดเทอมใหญํหัวใจว๎าวุํน ผู๎รับบท
เกย๑จะมีความรําเริง สดใส อารมณ๑ดี สํวนภาพยนตร๑ในเร่ืองตั๊ดสู๎ฟุ๊ดและหอแต๐วแตก
แหวกชิมิ ก็ยังสอดแทรกอารมณ๑ที่มีความชอบตํอเพศตรงข๎าม เชํน ผู๎รับบทเกย๑จะชอบ
กอดผู๎ชาย หรือไมํจะแสดงอารมณ๑ชอบผํานสายตา เป็นต๎น แตํถ๎าบทที่ได๎รับเป็นตัวร๎ายก็
จะแสดงอารมณ๑โกรธได๎อยํางชัดเจนและคํอนข๎างรุนแรง เชํน ภาพยนตร๑เร่ืองหอแต๐ว
แตกแหวกชิมิ ผู๎รับบทเกย๑ตัวร๎ายก็จะแสดงออกทางอารมณ๑โกรธ โดยแสดงออกทางสี
หน๎า ทางสายตา ทางภาษาและคําพูดและการกระทําคเชํนจะฆําผู๎ที่รู๎ความลับและผู๎ที่บุก
รุก เป็นต๎น 

บุคลิกภาพ บุคลิกภาพของเกย๑ กระตุ๎งกระติ้งคล๎ายผู๎หญิง มีการแสดงออกความต๎องการทางเพศ 
สนุกสนาน รําเริง สํวนมากจะเลียนแบบบุคลิกภาพของผู๎หญิง แตํในบางคร้ังยัง
แสดงออกบุคลิกภาพของผู๎ชายออกมาบ๎างเมื่อต๎องมีการตํอสู๎หรือมีการปะทะอารมณ๑ มี
ความกระฉับกระเฉง คลํองแคลํว วํองไวบางครั้งเสียงดัง เอะอะโวยวาย ชอบดัดเสียงให๎
เหมือนเสียงของผู๎หญิง ภาพยนตร๑ทั้ง 5 เร่ือง ผู๎ที่ได๎รับบทบาทเกย๑จะมีบุคลิกภาพเป็น
ผู๎หญิง 

ภาษา ภาษาที่ใช๎สํวนใหญํภาพยนตร๑จะใช๎ถ๎อยคําภาษาเป็นคําดําที่หยาบคาย หรือคําพูดติดตลก 
ซึ่งสํวนใหญํมีคําหยาบคายซึ่งแฝงมุขตลกที่ทําให๎ขํา และภาพยนตร๑ทั้ง 5 เร่ืองที่ศึกษา
นั้น ผู๎รับบทเป็นเกย๑มีการใช๎ภาษาและสําเนียงเลียนแบบผู๎หญิง เชํน มีคําลงท๎ายคะ ขา 
บ๎างใช๎ศัพท๑เฉพาะกลุํมเกย๑ สวํนมากจะใช๎คําสรรพนามที่ใช๎เรียกแทนตนเองและบุคคล
อ่ืนอยํางหยาบคาย เชํน มึง กู จะมีภาพยนตร๑เพียงเร่ืองเดียวคือภาพยนตร๑เร่ืองตุ๏กกี้เจ๎า
หญิงขายกบ จะใช๎คําราชาศัพท๑เนื่องจากต๎องพูดและใช๎คําราชาศัพท๑กับเจ๎าหญิง   
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4.3 อัตลักษณ์ของเกย์ในสื่อภาพยนตร์ไทยแตกต่างจากเกย์ในสังคมไทย ได๎มาจาก 
 4.3.1  การวิเคราะห๑ข๎อมูลของผู๎ชมภาพยนตร๑ที่เป็นเกย๑ ที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณ๑
ของเกย๑ในสื่อภาพยนตร๑ไทย และอัตลักษณ๑ของเกย๑ที่แท๎จริงในสังคมไทย  
  ผู๎วิจัยได๎ทําการวิเคราะห๑และสังเคราะห๑ข๎อมูลจากการสัมภาษณ๑ โดยใช๎วิธีการ Focus 
Group ผู๎ชมภาพยนตร๑ที่เป็นเกย๑ ที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณ๑ของเกย๑ในสื่อภาพยนตร๑ไทย 
และอัตลักษณ๑ของเกย๑ที่แท๎จริงในสังคมไทย ได๎ผลการวิเคราะห๑และสังเคราะห๑ข๎อมูล ปรากฏ
รายละเอียด ดังน้ี 
  1.  ลักษณะสํวนบุคคลของผู๎ให๎สัมภาษณ๑ 
 
ตารางท่ี 4.3  แสดงข๎อมูลสํวนบุคคลของผู๎ให๎สัมภาษณ๑ที่เป็นผู๎ชมภาพยนตร๑ที่เป็นเกย๑ 
 

ล าดับ ชื่อ เพศ อายุ (ปี) การศึกษา คุณลักษณะ อาชีพ/ต าแหน่ง 
1 นายก. (นามสมมุติ) ชาย 30 ปริญญาตรี กลุํมเกย๑ ธุรกิจสํวนตัว 
2 นายข. (นามสมมุติ) ชาย 30 ปริญญาตรี กลุํมเกย๑ พนักงานขาย 
3 นายค. (นามสมมุติ) ชาย 30 ปริญญาตรี กลุํมเกย๑ ธุรกิจสํวนตัว(ค๎าขาย) 
4 นายง. (เนามสมมุติ)  ชาย 27 ปริญญาตรี กลุํมเกย๑ สื่อมวลชน 
5 นายจ. (นามสมมุติ) ชาย 26 ปริญญาตรี กลุํมเกย๑ พนักงานบริษัทเอกชน 
6 นายฉ. (นามสมมุติ) ชาย 28 ปริญญาตรี กลุํมเกย๑ พนักงานบริษัท 
7 นายช. (นามสมมุติ)   ชาย 30 ปริญญาโท กลุํมเกย๑ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
8 นายซ. (นามสมมุติ) ชาย 32 ปริญญาโท กลุํมเกย๑ ธุรกิจสํวนตัว 
9 นายฌ. (นามสมมุติ) ชาย 33 ปริญญาตรี กลุํมเกย๑ พนักงานต๎อนรับบน

เครื่องบิน 
10 นายญ. (นามสมมุติ) ชาย 26 ปริญญาตรี กลุํมเกย๑ ธุรกิจสํวนตัว 

 
จากตารางที่ 4.3  ข๎อมูลสํวนบุคคลของบุคคลที่ให๎สัมภาษณ๑ที่เป็นผู๎ชมภาพยนตร๑ที่เป็น

เกย๑ มีดังนี ้
ผู๎ชมภาพยนตร๑ที่เป็นเกย๑ ทั้งหมดเป็นเพศชาย มีอายุระหวําง 26-33 ปี การศึกษาปริญญา

ตรี 8 คน และปริญญาโท 2 คน ประกอบอาชีพธุรกิจสํวนตัว 4 คน พนักงานบริษัท 2 คน พนักงาน
ขาย สื่อมวลชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานต๎อนรับบนเคร่ืองบินได๎ข๎อมูลดังตํอไปนี้ 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณ๑ของเกย๑ในภาพยนตร๑ไทยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเกย๑หรือมีตัว
ละครเป็นเกย๑ 
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 จากการสัมภาษณ๑กลุํมเกย๑ พบวํา มีความหลากหลายใ นการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับอัตลักษณ๑ของเกย๑ในภาพยนตร๑ไทยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเกย๑หรือมีตัวละครเป็นเกย๑ นายจ. อายุ 
28 ปี พนักงานบริษัท นายช. พนักงานรัฐวิสาหกิจ อายุ 30 ปี นายซ. เจ๎าของกิจการ/ธุรกิจสํวนตัว 
และ นายญ. อายุ 26 ปี ประกอบอาชีพธุรกิจสํวนตัว ที่มองวําในปัจจุบันดูดีขึ้นกวําเดิม แตํก็มี
บางสํวนที่นําเสนอไปในทิศทางที่คํอนข๎างจะหยาบคาย ไมํคํอยมีสาระ สํวนใหญํจะกลายเป็นตัว
ตลกสร๎างสีสันมากกวํา 
 “กำรแสดงออกของเกย๑ในภำพยนตร๑สมัยนี้ เค๎ำก็ท ำให๎เกย๑ดูดีขึ้นมำภำพลักษณ๑ที่ดีมำก
ขึ้น ไมํเหมือนแตํกํอนที่เกย๑จะต๎องท ำตัวแรงสำวแตํงหญิงพูดจำไมํดี ...แตํก็ยังมีหนังบำงเร่ือง
สะท๎อนให๎เห็นในเร่ืองค ำพูดที่หยำบคำย และเนื้อเร่ืองจะไมํคํอยมีสำระ จะเน๎นตลก” (นายจ., การ
สื่อสารระหวํางบุคคล, 22 มิถุนายน 2555) 
 “เป็นกำรสื่อสำรที่เป็นเสรี ไมํปิดกั้นและสํวนมำกเป็นตัวตลก ภำษำและกำรแตํงกำย
คํอนข๎ำงแรง ควรมีบทบำทที่สร๎ำงสรรค๑ และชํวยเหลือสังคม” (นายช., การสื่อสารระหวํางบุคคล 
,22 มิถุนายน 2555) 
 “ภำพยนตร๑ไทยรวมถึงสื่อมวลชนอ่ืน ๆ มักน ำเสนอเกย๑ในสื่อให๎มีลักษณะตลกขบขัน 
เป็นตัวสร๎ำงสีสันในบำงคร้ัง อำจดูเหมือนเกินเลย ล้ ำเส๎นศักดิ์ควำมเป็นคนของเกย๑ไปบ๎ำง” (พี
นายซ., การสื่อสารระหวํางบุคคล,22 มิถุนายน 2555) 
 “ปัจจุบันภำพยนตร๑ทั่วไปเนื้อเร่ืองทุกเร่ืองสํวนใหญํหนึ่งในนั้นก็จะต๎องมีเพศที่ 3 หรือ 
เกย๑ เข๎ำมำเกี่ยวข๎องกัน โดยสํวนตัวแล๎วคิดวํำกำรแสดงออกของอัตลักษณ๑เกย๑ในภำพยนตร๑ไทย นั้น
มีเพื่อให๎ควำมสนุกสนำน ดูแล๎วเกิดควำมเพลิดเพลินไปกับตัวละครนั้น ๆ” (นายญ., การสื่อสาร
ระหวํางบุคคล,22 มิถุนายน 2555) 
 นอกจากนี้ นายซ.และ นายฌ. พนักงานต๎อนรับบนเคร่ืองบิน อายุ 33 ปี ยังแนะนําให๎ผู๎
จัดหรือผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องนําเสนอตัวตนหรืออัตลักษณ๑ของเกย๑ในมุมมองปกติเหมือนคนทั่วไปให๎
มากขึ้น รวมทั้งไมํนําเสนอในแงํลบหรือทําให๎เกย๑ดูแยํในสายตาคนทั่วไปในสังคม 
 “ถ๎ำเป็นไปได๎ ก็อยำกให๎ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องกับสื่อตํำงๆ มีกำรน ำเสนออัตลักษณ๑ควำม
เป็นเกย๑ให๎เหมือนกับในสังคมจริง ที่เกย๑ก็คือประชำกรทั่วไปของโลก อยํำงเชํนในอีดตที่มีละคร
เร่ือง รักแปดพันเก๎ำ ของคํำยเอ็กแซค เคยท ำเอำไว๎” (นายซ., การสื่อสารระหวํางบุคคล, 22 มิถุนายน 
2555) 
 “ก็คิดวํำมีทั้งข๎อดีและข๎อเสีย เพรำะกำรที่สังคมยอมรับและมีกำรท ำตัวละครให๎เป็นเกย๑
มำกขึ้นบำงทีก็เป็นเหมือนกำรสนับสนุนให๎คนเป็นเกย๑กันมำกขึ้น แตํในเมื่อสื่อที่แสดงออกมำให๎
ประชำชนได๎เห็น ผู๎รับสื่อควรจะพิจำรณำวํำอะไรดีหรืออะไรไมํดี แตํบำงที่สื่อที่ท ำออกมำให๎
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ประชำชนได๎ดูก็คํอนข๎ำงมีเนื้อหำที่รุนแรงเกินไป แตํทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไมํควรมีกำรเปิดเผยหรือสร๎ำง
เร่ืองรำวประเภทนี้มำกขึ้น เพรำะเรำเป็นคนไทยมีวัฒนธรรมไทยไมํควรเอำอยํำงหรือ เลียนแบบ
ชำวตํำงชำติที่เขำเปิดเผยกันได๎อยํำงอิสระ สื่อควรจะท ำอะไรให๎พอดีพองำมกับสังคมไทย” (นายฌ, 
การสื่อสารระหวํางบุคคล,22 มิถุนายน 2555) 
 มุมมองที่มีตํออัตลักษณ๑ของเกย๑ในภาพยนตร๑ไทย และเกย๑ในสังคมไทย 
 การแสดงออกถึงอัตลักษณ๑ของเกย๑ในสังคมไทย  
 กลุํมเกย๑ที่ให๎สัมภาษณ๑เกือบทั้งหมดยอมรับวําในปัจจุบัน การแสดงออกถึงอัตลักษณ๑
หรือตัวตนของเกย๑มีความชัดเจนและเปิดเผยมากขึ้นกวําในอดีตเป็นอยํางมาก 
 “กำรแสดงออกของเกย๑ไทยในปัจจุปันนั้นคํอนข๎ำงจะชัดเจนมำกขึ้น เมื่อเทียบกับ
สมัยกํอน อำจจะมำจำกสภำพสังคมที่เปลี่ยนแปลง สื่อก็คํอนข๎ำงมีผลเชํนกัน ในแงํดีท ำให๎เกิดกำร
ยอมรับกันมำกขึ้น แตํในแงํเสียมันก็มีเชํนกัน คือ ในเร่ืองควำมชัดเจนของเกย๑แตํละคนแตกตํำงกัน
ไป” (นายก., การสื่อสารระหวํางบุคคล,22 มิถุนายน 2555) 
 “เนื่องจำกสังคมเปิดกว๎ำงเร่ืองเพศที่สำม ไมํวํำจะเป็นสำวประเภทสองหรือเกย๑ ท ำ ให๎
เกย๑ไทยในปัจจุบันกล๎ำแสดงออกมำกยิ่งขึ้น” (นายข., การสื่อสารระหวํางบุคคล ,22 มิถุนายน 2555) 
 “มีควำมชัดเจนในกำรแสดงออกทำงเพศของตัวเองมำกขึ้นจำกระยะเวลำ 10 ปีขึ้นไป ที่
ผํำนมำ สังเกตุได๎จำกกำรแตํงกำยและกิริยำทํำทำงที่แสดงออกอยํำงชัดเจนในหลำย ๆ สื่อ เชํนละคร 
ภำพยนตร๑ เป็นต๎น” (นายค., การสื่อสารระหวํางบุคคล,22 มิถุนายน 2555) 
 “ปัจจุบันเนื่องด๎วยกำรสื่อสำรที่ไร๎พรมแดนประกอบกับควำมรวดเร็วของเทคโนโลยีท ำ
ให๎วัฒนธรรมรวมถึงชีวิตควำมเป็นอยูํของชำยรักชำยหรือที่เรียกวํำเกย๑นั้นถูกแสดงและรับถํำยทอด
ได๎อยํำงงํำยและรวดเร็วจำกตํำงประเทศหรือประเทศในแถบตะวันตกที่มีลักษณะเสรีภำพที่เคำรพ
สิทธิสํวนบุคคลและไมํได๎ท ำให๎ใครเดือดร๎อน ซึ่งสังคมไทยนั้นได๎เปิดรับสิ่งเหลํำนี้มำกขึ้นจนเร่ิม
ชินกับกำรที่เกย๑อยูํในสังคมไทยโดยไมํต๎องหลบๆ ซํอนๆ กำรแสดงออกของเกย๑จึงมีควำมเป็นตัว
ของตัวเองมำกขึ้น อีกทั้งในแวดวงสื่อและสังคมตํำงๆ ทุกชนชั้น เกย๑จะมีควำมโดดเดํนด๎วยตัวเอง
ในด๎ำนบวกมำกกวํำในด๎ำนลบ อำทิเชํน ควำมสำมำรถในกำรท ำงำน กำรพัฒนำทำงปัญญำหรืออ่ืนๆ 
อีกมำกมำยที่ท ำให๎เกย๑มีลักษณะโดดเดํนมำกกวํำชำยจริงหญิงแท๎ทั่วไป สังคมจึงยิ่งเปิดรับและ
ต๎อนรับควำมเป็นตัวตนของเกย๑เหลํำนั้นมำกขึ้น และมีทิศทำงไปในทำงที่ดีขึ้นเร่ือยๆ” (นายง. การ
สื่อสารระหวํางบุคคล,22 มิถุนายน 2555) 
  “มีกำรแสดงออกให๎ชัดเจนในเร่ืองของกำรแตํงกำย และพฤติกรรมในด๎ำนตํำง ๆ ไมํวํำ
จะเป็นด๎ำนกำรแสดงออกของควำมรัก เชํน กำรจับมือ กอดคอ หอมแก๎ม ด๎ำนกิริยำทํำทำง กำรพูดจำ 
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น้ ำเสียง สีหน๎ำ กำรท๎ำวสะเอว กรีดไม๎กรีดมือ กำรนั่งพับขำ กำรนั่ง” (นายจ., การสื่อสารระหวําง
บุคคล,22 มิถุนายน 2555) 
  “กำรแสดงออกของสังคมเกย๑ ในปัจจุบันดูชัดเจนและเปิดมำกขึ้น สังเกตจำกสถำนที่
ทั่วไปในสังคมจะเห็นเกย๑มำกขึ้นและแสดงตัวตนได๎ชัดเจนมำกขึ้น” (นายฉ., การสื่อสารระหวําง
บุคคล ,22 มิถุนายน 2555) 
  “มีกำรแสดงออกอยํำงมำกทั้งกริยำ กำรแตํงกำย ค ำพูด รวมถึงมีกำรแสดงออกผํำน 
รำยกำรทำงทีวีดำวเทียมมำกขึ้น” (นายช., การสื่อสารระหวํางบุคคล,22 มิถุนายน 2555) 
  “คิดวํำในปัจจุบันเกย๑ในสังคมไทยคํอนข๎ำงมีกำรเปิดเผยกันมำกขึ้นจริง ๆ แล๎วก็เป็น
เร่ืองที่ดีไมํใชํเร่ืองเสียหำยอะไร” (นายฌ., การสื่อสารระหวํางบุคคล, 22 มิถุนายน 2555) 
  “สังคมปัจจุบันนั้นเร่ิมมีกำรยอมรับเพศที่ 3 หรือเกย๑มำกขึ้น จึงท ำให๎กำรแสดงออก
ของอัตลักษณ๑ของเกย๑ในสังคมไทยนั้นมีกำรเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม ซึ่งเมื่อกํอนคนที่เป็นเกย๑
จะต๎องแอบซ๎อนพฤติกรรมดังกลํำวไว๎ จะเปิดเผยได๎เฉพำะกลุํมที่เป็นเหมือนกันเทํำนั้น แตํปัจจุบัน 
สังคมได๎เปลี่ยนแปลงไปท ำให๎อัตลักษณ๑ของเกย๑นั้นมีควำมชัดเจนมำก และไมํคิดวํำเป็นเร่ืองแปลก
แตกตํำงจำกคูํชำย หญิงที่เป็นเพศปกติ” (นายญ., การสื่อสารระหวํางบุคคล,22 มิถุนายน 2555) 
  นอกจากนี้ ยังมีบางคนแสดงความเห็นถึงการแสดงออกของเกย๑ที่ไมํเหมาะสมและทํา
ให๎ภาพลักษณ๑ของเกย๑เสียหายไปด๎วย 
  “เกย๑บำงคนก็แสดงออกอยํำงไมํถูกกำละเทศะ กำรแสดงออกของเกย๑ไทยมันดูแรง
เกินไปในบำงคร้ัง ใช๎ชีวิตอยํำงไมํเหมำะสมในเ ร่ืองของกำรมีเพศสัมพันธ๑ในสถำนที่อันไมํ
เหมำะสม เชํน ห๎องน้ ำสำธำรณะ หรือสวนสำธำรณะ เป็นต๎น ซึ่งเป็นเร่ืองที่ท ำให๎สังคมมองภำพเกย๑
ไมํดี” (นายข., การสื่อสารระหวํางบุคคล, 22 มิถุนายน 2555) 
  “บำงคนก็แสดงออกมำกเกินไปจนเกินควำมพอดี จึงท ำให๎คนในสังคมไทยมองวํำเกย๑
เป็นพวกที่ชอบแสดง และท ำอะไรแบบไมํแคร๑ใครในสังคม และปัจจุบันเมื่อสังคมเปิดมำกขึ้นกำร
แสดงออกของเกย๑ก็มำกขึ้นตำม เชํน กำรจูงมือ โอบกอดกันในที่สำธำรณะเหมือนผู๎ชำยผู๎หญิง จึงท ำ
ให๎คนทั่วไปที่เป็นเพศปกติมองวํำแรงหรือไมํเหมำะสม” (นายฌ., การสื่อสารระหวํางบุคคล,22 
มิถุนายน 2555) 
  การแตํงกายของเกย๑ในภาพยนตร๑ไทยและเกย๑ในสังคม 
  ความคิดเห็นของกลุํมเกย๑เกี่ยวกับการแตํงกายเลําให๎ฟังวํา สําหรับการแตํงกายของเกย๑
ในปัจจุบันสํวนหนึ่งสมัยนิยมคํอนข๎างมีอิทธิพลมาก ทําให๎การแตํงกายออกมาหลากหลายรูปแบบ 
แตํโดยมากมักจะดูดี มีรสนิยม ถ๎าแตํงเป็นหญิงก็จะออกมาดูสวยงาม แตํก็มีบางสํวนที่อาจจะแตํงตัว
ไมํถูกกาละเทศะหรือดูแรงไปในสังคมไทย นอกจากนี้ การแตํงกายของเกย๑ยังขึ้นอยูํกับการ
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แสดงออกที่แท๎จริงของเกย๑แตํละคนอีกด๎วย แตํสิ่งสําคัญที่สุดคือ การแตํงกายต๎องออกมาดูดีที่สุด
นั่นเอง 
 “ กำรแตํงกำยของเกย๑ไทยมีหลำยกลุํม หลำยประเภท ซึ่งแล๎วแตํควำมเป็นตัวตนของแตํ
ละคน ซึ่งไมํเหมือนกัน ขึ้นอยูํกับควำมชอบ ควำมพอใจ ตำมกระแส ตำมแฟชั่น ซึ่งมันนํำจะ
เหมือนกับผู๎หญิงผู๎ชำยทั่วไป ซึ่งมีหลำยแบบเชํนกัน กลุํมที่ 1 แตํงแบบปกติ เป็นผู๎ชำยทั่วไป หรือ
เรียกวํำไมํแตํงตัว แตํจะดูแลตัวเองนิดนึง กลุํมที่ 2 แตํงตำมกระแสอินเทรนด๑ ตำมแฟชั่น กลุํมที่ 3 
แตํงหญิงไปเลย พวกนี้เป็นพวกควำมชอบสํวนตัวจริง ๆ แตํทั้งนี้ทั้งนั้นเกย๑สํวนใหญํจะแตํงตัว
สะอำดสะอ๎ำน เนี๊ยบ หัวจรดท๎ำย ท ำให๎ดูโดดเดํน กวํำผู๎ชำยทั่วไป” (นายก., การสื่อสารระหวําง
บุคคล, 22 มิถุนายน 2555) 
 “ถ๎ำขึ้นชื่อวํำเกย๑ ก็ต๎องคูํกับกำรดูแลตัวเอง ให๎ดูดีตลอดเวลำ แนํนอนวํำเร่ืองกำรแตํงกำย
ของเกย๑จะดูเนี๊ยบกวํำผู๎ชำยทั่วไป แตํในปัจจุบันผู๎ชำยแท๎ๆ บำงคน แตํงตัวยิ่งกวํำเกย๑บำงคนอีก เกย๑
ไทยก็ถือวํำแตํงตัวได๎เหมำะสมกับสังคมและกำลเทศะ แตํจะมีบำงประเภทเทํำนั้นที่แตํงตัวไมํ
เหมำะสม แตํมีไมํเยอะ” (นายข.,การสื่อสารระหวํางบุคคล, 22 มิถุนายน 2555) 
 “สํวนมำกมีกำรแตํงกำยที่โดดเดํน ตำมสมัยนิยม และรู๎จักเลือกวํำอะไรเหมำะสมกับ
ตนเอง” (นายค., การสื่อสารระหวํางบุคคล, 22 มิถุนายน 2555) 
 “มีควำมชัดเจนที่มีกำรแตํงกำยด๎วยเสื้อผ๎ำที่มีสีสันที่สดใส รวมถึงรูปแบบสไตล๑กำรตัด
เย็บที่เน๎นแวววำว เป็นเลื่อม หรือมีกำรตัดเย็บที่มีลักษณะเสื้อผ๎ำคล๎ำยผู๎หญิง โดยที่ปกติผู๎ชำยทั่วไป
จริง ๆ จะไมํใสํกัน โดยที่เห็นเป็นสํวนใหญํจะเน๎นเร่ืองของกระเป๋ำ ที่มีลักษณะคล๎ำยผู๎หญิง 
นอกจำกนี้อำจจะมีกำรแตํงกำยที่เน๎นกำรเข๎ำกันของเสื้อผ๎ำ เคร่ืองแตํงกำยประกอบตํำงๆ ที่เข๎ำกัน
อยํำงลงตัว หรือที่เรียกวํำเนี๊ยบ ตั้งแตํหัวจรดปลำยเท๎ำ เกินผู๎ชำยปกติทั่วๆ ไป” (นายง., การสื่อสาร
ระหวํางบุคคล, 22 มิถุนายน 2555) 
 “กำรแตํงกำยของเกย๑ในสังคมไทยในปัจจุบันนั้นมีควำมโดดเดํนเป็นตัวของตัวเองโดย
รับถํำยทอดมำสื่อตํำงๆ เป็นส ำคัญ และสิ่งที่ส ำคัญที่สุดคือควำมเป็นตัวตนของเกย๑นั้นเนื่องด๎วย
สภำพสังคมที่เป็นชนกลุํมเล็ก ๆ กำรที่เกย๑แตํละคนจะสำมำรถดึงดูดเพศเดียวกันได๎ต๎องมีควำมโดด
เดํนมำกกวํำเกย๑คนอ่ืน ๆ” (นายจ., การสื่อสารระหวํางบุคคล, 22 มิถุนายน 2555) 
 “การแตํงตัวเกย๑สมัยนี้ก็แตํงตัวกัน  แล๎วแตํสไตล๑ ตามความชอบของแตํละคน  แตํเกย๑จะ
แตํงตัวเยอะกวําปกติครับ” (นายฉ., สื่อสารระหวํางบุคคล, 22 มิถุนายน 2555) 
 “ตำมกระแส แฟชั่นอยํำงชัดเจน และมีควำมโดดเดํนแสดงถึงควำมแตกตํำงจำกเพศ
ปกติ เชํน เนี๊ยบกวํำ หรือบำงคนแตํงเป็นหญิง หรือถ๎ำมีงำนในกรณีพิเศษ” (นายช., การสื่อสาร
ระหวํางบุคคล ,22 มิถุนายน 2555) 
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  “กำรแตํงกำยของกลุํมที่ไมํแสดงออกแบบชัดเจนนั้น จะมีกำรแตํงกำยที่เนี้ยบ เสื้อผ๎ำ 
เคร่ืองประดับทุกชิ้นจะเป็นของที่มีดีไซน๑โดดเดํน เรียบงํำยแตํดูดี มีโทนสีเดียวหรือใกล๎เคียงกัน ซึ่ง
จะแตกตํำงจำกผู๎ชำยทั่วไปที่อำจจะไมํได๎แตํงสีเดียวทั้งชุดและไมํประณีตเทํำนี้  สํวนกำรแตํงกำย
ของกลุํมที่แสดงออกชัดเจนน้ัน จะแตํงกำยโดยเน๎นเสื้อผ๎ำที่มีสีสันสดใส หรือแตํงกำยโดยใช๎สีตำม
วัน” (นายซ., การสื่อสารระหวํางบุคคล, 22 มิถุนายน 2555) 
 “กำรแตํงกำยของเกย๑ในปัจจุบันก็เป็นแฟชั่นปกติทั่วไปคล๎ำยกับกำรแตํงกำยของผู๎ชำย
ในยุคปัจจุบัน แตํอำจจะมีกำรใช๎ของที่รำคำแพงหรือหรูหรำกวํำผู๎ชำยทั่วไป และกำรแตํงกำยก็
จะต๎องมีกำรพิถีพิถันมำกกวํำ หรือบำงคนอำจมีกำรแตํงกำยในแนวที่คล๎ำยๆ ผู๎หญิงก็มี” (นายฌ., 
การสื่อสารระหวํางบุคคล, 22 มิถุนายน 2555) 
 “กำรแตํงกำยของเกย๑ในปัจจุบันนั้นจะมีกำรแตํงตัวตำมแฟนชั่นเหมือนกับผู๎ชำยทั่ว ๆ 
ไป แตํอำจจะมีกำรเพิ่มในสํวนของเคร่ืองประดับ สร๎อยคอ นำฬิกำ หรือรองเท๎ำที่เก๐ ๆ เข๎ำมำท ำให๎
ตนเองดูโดดเดํนจำกกลุํมคนทั่วไป” (นายญ., การสื่อสารระหวํางบุคคล, 22 มิถุนายน 2555) 
 การใช๎ภาษาของเกย๑ในภาพยนตร๑ไทยและเกย๑ในสังคม 
 กลุํมเกย๑ที่ให๎สัมภาษณ๑สํวนใหญํมองวําการใช๎ภาษาของเกย๑ในสังคมไทยปัจจุบัน มักจะ
มีคําศัพท๑พิเศษๆ ใหมํๆ แตกตํางจากการสนทนาของคนทั่วไปซึ่งกลุํมเกย๑จะนําออกมาใช๎หรือรับร๎ู
กันเป็นการเฉพาะกลุํมเสมอ แตํทั้งนี้ก็ไมํได๎แตกตํางจากคนอ่ืนทั่วไปมากมายแตํอยํางใด 
 “ภำษำที่ใช๎ก็ขึ้นอยูํกับคนแตํละกลุํมบุคคลมำกกวํำ กลุํมที่พูดจำปกติทั่วไปก็มีซึ่งขึ้นอยูํ
กับกำลเทศะ หรือสถำนกำรณ๑นั้นๆ เกย๑บำงพวกหรือสํวนใหญํก็จะมีค ำศัพท๑เฉพำะๆ เป็นที่ร๎ูกันใน
หมูํเกย๑ บำงกลุํมก็พูดจำหยำบคำย หรือไมํสุภำพก็มี ซึ่งไมํได๎แตกตํำงกับคนทั่วไป แตํจะมี ควำม
พิเศษก็ตรงจะมีค ำศัพท๑ที่ตลกๆ หรือค ำที่ไมํเคยบัญญัติขึ้นมำ จะมีให๎พบเห็นใหมํๆ ตำมกลุํมเกย๑ 
อำจจะมำจำกชีวิตจริง  หรือไมํก็จำกละครหรือภำพยนตร๑ก็ได๎ ตำมไมํทันกันเลยทีเดียว” (นายก., 
การสื่อสารระหวํางบุคคล, 22 มิถุนายน 2555) 
 “ภำษำของเกย๑ในสังคมไทย จะมีศัพท๑หรือค ำพูดบำงค ำพูดเทํำนั้นที่คนที่เป็นเกย๑จะพูด
กัน แตํผมคิดวํำเป็นภำษำที่ไมํหยำบคำย และไมํได๎ท ำให๎ภำษำไทยวิบัติ ไมํเคยมีปัญหำทำงด๎ำนกำร
พูดภำษำไทยของเกย๑ในสังคมครับ แตํคิดวํำเร่ืองของกำรใช๎ภำษำควรจะต๎องหันไปมองกลุํมชำย
หญิง วัยรํุนมำกกวํำที่ต๎องระวังในกำรใช๎ภำษำไทย” (นายข., การสื่อสารระหวํางบุคคล, 22 
มิถุนายน 2555) 
  “ใช๎ภำษำได๎สละสลวยมำกกวํำชำยแท๎โดยทั่วไป มีศัพท๑แสลงเฉพำะกลุํม และร๎ูจักใช๎
ค ำพูดให๎เป็นประโยชน๑ตํออำชีพกำรงำนที่ท ำได๎ดี บำงคร้ังอำจมีกำรใช๎ค ำพูดที่รุนแรงในกลุํมเพื่อน
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ฝูงมำกกวํำชำยหญิงโดยทั่วไป เพื่อควำมสนุกปำกในกลุํมเพื่อนฝูง” (นายค., การสื่อสารระหวําง
บุคคล ,22 มิถุนายน 2555) 
  “สํวนใหญํจะเน๎นกำรใช๎ภำษำที่สร๎ำงควำมแตกตํำงเฉพำะกลุํมเกย๑ ที่ไมํอยำกให๎คน
ทั่วๆ ไป ร๎ูวํำคุยกันเร่ืองอะไร อำจจะเน๎นในเร่ืองของกำรผวนค ำ บำงรำยจะมีค ำสบถที่หยำบคำย
ออกมำ เชํน อีดอก อีหํำ เป็นต๎น ประกอบทุกๆ ประโยคที่พูดออกมำ รวมถึงกำรเน๎นน้ ำเสียง เสียง
สูง กลำง ต่ ำ แบบไลํระดับ เพรำะโดยปกติทั่วไปผู๎ชำยจริงๆ จะเป็นน้ ำเสียงโทนทุ๎มๆ และเป็นระดับ
เดียวตลอดกำรพูดจำ หรือกำรสนทนำ” (นายง., การสื่อสารระหวํางบุคคล, 22 มิถุนายน 2555) 

“โดยเกย๑แตํละกลุํมหรือแตํละคนได๎คิดค๎นส ำนวนหรือค ำศัพท๑ตํำง ๆที่แปลกตำและมี
เอกลักษณ๑ในตัวของมันเองหลำกหลำยค ำที่มีมำกขึ้นภำยในเวลำไมํกี่ปีหลังจำกที่สังคมไทยเปิดรับ
เกย๑มำกขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งในชํวงแรกนํำจะคิดขึ้นมำเพื่อพูดคุยกันเองภำยในกลุํมโดยไมํต๎องกำรให๎ 
คนอ่ืน ๆ หรือชำยหญิงปกติทั่วไปได๎เข๎ำใจถึงวํำก ำลังพูดคุยถึงสิ่งใดกันอยูํ ซึ่งค ำศัพท๑เหลํำนั้นจะมี
ควำมคิดสร๎ำงสรรค๑มำกกวํำค ำศัพท๑หรือส ำนวนที่วัยรํุนได๎คิดขึ้น แตํปัจจุบันเนื่องด๎วยสังคมที่
เปิดรับเกย๑มำกขึ้น ค ำศัพท๑หรือส ำนวนตํำงๆ ที่เกย๑คิดค๎นขึ้นมำถูกหยิบยกมำใช๎ภำยในสังคมไทย
ทั่วไป ๆ ทั้งหญิงและชำย” (นายจ., การสื่อสารระหวํางบุคคล, 22 มิถุนายน 2555) 
  “ภำษำในเกย๑สํวนมำกจะมีภำษำเฉพำะกลุํมที่คุยกันรู๎เร่ือง แตํบำงทีเกย๑ด๎วยกันก็ยังไมํ
เข๎ำใจเลยก็มี” (นายฉ., การสื่อสารระหวํางบุคคล, 22 มิถุนายน 2555) 
  “ภำษำที่ใช๎กันโดยทั่วไป ปกติ หรือบ๎ำงก็มีกำรใช๎ภำษำเฉพำะกลุํม” (นายช., การ
สื่อสารระหวํางบุคคล, 22 มิถุนายน 2555) 
  “กำรใช๎ภำษำของเกย๑ในปัจจุบันมีทั้งที่เป็นปกติและไมํปกติ ซึ่งก็ขึ้นอยูํกับกลุํมของ
บุคคลนั้น  ซึ่งจะเห็นวํำกำรใช๎ภำษำของเกย๑สํวนใหญํมักจะมีค ำพูดหรือศัพท๑ที่ใช๎เฉพำะในกลุํมของ
เกย๑ มักจะมีกำรคิดค๎นค ำที่แปลกๆ ใหมํๆ อยูํตลอดเวลำ ซึ่งค ำบำงค ำอำจดูไมํเหมำะสมและท ำให๎
ควำมหมำยของค ำในภำษำเปลี่ยนไป อำจท ำให๎วัฒนธรรมทำงภำษำผิดเพี้ยนไปจำกเดิม” (นายฌ.., 
การสื่อสารระหวํางบุคคล, 22 มิถุนายน 2555) 
  “กำรใช๎ภำษำของเกย๑ในปัจจุบันนั้น จะมีภำษำที่มีแปลกๆ เกิดขึ้นอยูํตลอดเวลำ แตํ
สํวนมำกภำษำพวกนั้นก็จะนิยมใช๎อยูํไมํนำนแล๎ว ภำษำเหลํำนั้นก็จะคํอยๆ หำยไป และภำษำที่
เกิดขึ้นโดยสํวนใหญํจะใช๎เพื่อควำมสนุกสนำน เชํน ค ำวํำ นก = ชวด สูญเสียสิ่งอันพึงปรำรถนำไป 
บำงคร้ังภำษำพวกนี้ก็จะร๎ูแคํเฉพำะกลุํมเพื่อนๆ ด๎วยกัน” (นายญ.การสื่อสารระหวํางบุคคล, 22 
มิถุนายน 2555) 
  นอกจากนี้ นายค. และคุณพีรพจน๑ ยังกลําวเสริมวํา กลุํมเกย๑มักใช๎ภาษาหรือถ๎อยคําที่
สละสลวยมากกวําผู๎ชายทั่วไปอีกด๎วย 
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  “ใช๎ภำษำได๎สละสลวยมำกกวํำชำยแท๎โดยทั่วไป” (นายค., การสื่อสารระหวํางบุคคล, 
22 มิถุนายน 2555) 
  “กำรใช๎ภำษำของเกย๑ที่เห็นเดํนชัดคือ จะชอบใช๎ภำษำให๎ถูกต๎องตำมหลักไวยกรณ๑ไทย 
ในโอกำสที่เป็นทำงกำรได๎เป็นอยํำงดี นอกจำกนี้ถ๎ำสังเกตให๎ดีในสื่อมวลชนที่มีเกย๑ปรำกฏอยูํ นั้น 
จะเห็นได๎ชัดวํำ เกย๑จะ ใช๎ภำษำไทยได๎งดงำมทั้ ง อักขระวิธีและหลักภำษำไทย รวมถึง
ภำษำตํำงประเทศด๎วย” (นายซ., การสื่อสารระหวํางบุคคล, 22 มิถุนายน 2555) 
  การแสดงออกทางความคิดของเกย๑ในภาพยนตร๑ไทยและเกย๑ในสังคม 
 กลุํมเกย๑บางสํวนมองวําการแสดงออกทางความคิดของเกย๑ในสังคมไทยในปัจจุบัน
ได๎รับการยอมรับมากขึ้นกวําอดีตที่ผํานมา      

 “มีควำมคิดเป็นของตัวเองชัดเจน หลำยหนํวยงำนให๎กำรยอมรับในควำมสำมำรถ 
ควำมคิดริเร่ิมสร๎างสรรค๑ นํามาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑กับงานที่ตนท ำได๎เป็นอยํำงดี (นายค., การสื่อสาร
ระหวํางบุคคล, 22 มิถุนายน) 

 “ทุกวันน้ีควำมคิดของเกย๑ ได๎ถูกยอมรับฟังเหมือนบุคคลทั่วไปภำยในสังคมมำกขึ้น จำก
ทั้งสื่อตํำงๆ ที่ได๎เห็น หรือแม๎จะเป็นองค๑กรตํำงๆ จะต๎องมีผู๎บริหำรที่เป็นเกย๑ แตํละหนํวยงำนใน
องค๑กรนั้น ลูกน๎องทั้งชำยหญิงและเกย๑ก็สำมำรถท ำงำนรํวมกันได๎อยํำงรำบร่ืน” (นายง., การสื่อสาร
ระหวํางบุคคล, 22 มิถุนายน 2555) 

  “มีกำรแสดงออกอยํำงมำกและเปิดเผย แตํก็ยังเป็นที่ยอมรับของสังคมได๎ เพรำะไมํได๎
รุนแรงหรือแตกตํำงมำกเกินไป” (นายช., การสื่อสารระหวํางบุคคล, 22 มิถุนายน 2555) 

 “เกย๑ในปัจจุบัน จะแสดงออกตำมควำมคิดของตนมำกกวํำจะปกปิดไว๎ ชอบก็บอกชอบ 
ไมํชอบไมํพอใจก็แสดงออกให๎ร๎ู ในอดีตเกย๑อำจถูกมองวํำเป็นแคํเพียงตัวตลกในสังคม ซึ่งเป็นผล
มำจำกกำรที่สื่อน ำเสนออัตลักษณ๑ของเกย๑ไปในทิศทำงนั้น แตํในปัจจุบันเกย๑เร่ิมได๎รับกำรยอมรับ
ในสังคมมำกยิ่งขึ้น โดยเฉพำะสำขำอำชีพที่ต๎องอำศัยทักษะเฉพำะทำงที่ดี ก็มี เกย๑อยูํในทุกสำขำ
อำชีพเชํนกัน เชํน แพทย๑ อำจำรย๑ นักวิทยำศำสตร๑ หรือแม๎แตํทหำร ก็ตำม” (นายฉ., การสื่อสาร
ระหวํางบุคคล, 22 มิถุนายน 2555) 
 “กำรแสดงออกควำมคิดของเกย๑ในสังคมปัจจุบันนั้น เป็นที่ยอมรับมำกขึ้นเนื่องจำกกลุํม
เกย๑ โดยสํวนใหญํจะเป็นกลุํมที่มีควำมคิดสร๎ำงสรรค๑จะสำมำรถผลิตผลงำนได๎ดีกวํำ จึงท ำให๎
ควำมคิดของกลุํมเกย๑นั้นได๎รับกำรยอมรับ และประสบควำมส ำเร็จในหลำยๆ อำชีพ เชํน อำชีพ
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สถำปนิก นักแสดง หรือดีไซเนอร๑ ท ำให๎เกย๑ในปัจจุบันมีกำรแสดงออกทำงควำมคิดมำกขึ้นอำจเป็น
เพรำะเมื่อแสดควำมคิดแล๎วเกิดกำรยอมรับสนันสนุนจำกบุคคลตํำงๆ” (นายญ., การสื่อสารระหวําง
บุคคล, 22 มิถุนายน 2555) 
 รวมทั้งเกย๑ยังสามารถเข๎าไปมีสํวนรํวมหรือมีสํวนในการแสดงความคิดเห็นตํางๆ ใน
สังคมมากขึ้น 
 “เร่ิมมีกำรแสดงออกทำงควำมคิดมำกขึ้น โดยกำรมีสํวนรํวมในกำรแสดงควำมคิดตํอ
สังคม เชํน กำรกํอตั้งกลุํมเรนโบว๑ หรือชำยรักชำย กำรแสดงทำงควำมคิดผํำนสื่อโทรทัศน๑ตํำงๆ 
โดยอำจจะแทรกอยูํในตัวละครของภำพยนตร๑ หรือละคร หรือโฆษณำตํ ำงๆ และที่เห็นได๎อยํำง
ชัดเจนมำกขึ้นคือ กำรผลิตแม๏กกำซีนส ำหรับเกย๑ที่มีประกำศอยํำงชัดแจ๎งวํำเป็นแม็กกำซีนเฉพำะ
กลุํมเกย๑เพื่อให๎รับทรำบขํำวสำรตํำงๆ ที่เกี่ยวข๎องกับเกย๑ (ซึ่งสอดคล๎องกับสถำนะที่ตนเองเป็นอยูํ)” 
(นายจ., การสื่อสารระหวํางบุคคล, 22 มิถุนายน 2555) 
 “สมัยนี้มีเกย๑มีกำรแสดงออกที่ชัดเจอมำกขึ้น ทั้งกำรสังคมและสํวนตัว เกย๑มีกำรกล๎ำคิด
กล๎ำเสดงออกมำกขึ้น เห็นได๎ชัดเจดจำกกำรที่เรำเห็นเกย๑หลำยๆ คนออกมำแสดงควำมคิดเห็น
มำกมำย” (นายซ., การสื่อสารระหวํางบุคคล, 22 มิถุนายน 2555) 
 แตํถึงอยํางไรก็ตาม ก็ยังมีเกย๑บางสํวนที่เป็นกลุํมเกย๑ที่คิดนอกกรอบหรือดูรุนแรงมาก
เกินไป 

 “เกย๑สํวนใหญํมีควำมคิดที่เรำไมํสำมำรถคำดเดำเลยทีเดียว เพรำะเกย๑มีควำมคิด
สร๎ำงสรรค๑ท ำให๎บรรเจิด เกิดงำนใหมํๆ ที่ให๎เรำได๎ตะลึง หรือเรียกวํำคิดนอกกรอบ พวกเกย๑จะมี
ควำมคิดที่กว๎ำงไกล ท ำให๎เวลำท ำงำนจะมีควำมโดดเดํน ไมํเหมือนใคร อำทิเชํน พวกงำนดีไซน๑
ทั้งหลำย ที่มีให๎เห็นกันอยูํทั่วไปตำมสื่อตํำงๆ” (นายก., การสื่อสารระหวํางบุคคล, 22 มิถุนายน 
2555) 
 “คิดวํำกำรแสดงควำมคิดของเกย๑ในปัจจุบันอำจมีทั้งที่แสดงออกทำงควำมคิดแบบผิดๆ 
และกำรแสดงควำมคิดแบบปกติ ซึ่งจริงๆ แล๎วเป้นกำรแสดงออกที่เป็นสิทธิสํวนตัว แตํบำงทีกำร
แสดงออกทำงควำมคิดของเกย๑ก็คํอนข๎ำงรุนแรงเกินไปจึงท ำให๎คนในสังคมไมํยอมรับและตํอต๎ำน
กลุํมคนที่เป็นเกย๑ แตํในเมื่อเรำอยูํในระบอบกำรปกครองแบบประชำธิปไตยก็ถือวํำเป็นเร่ืองที่ไมํ
ผิด ซึ่งในปัจจุบันนี้เกย๑ก็ได๎เป็นกลุํมคนที่ได๎รับกำรยอมรับมำกขึ้น” (นายฌ., การสื่อสารระหวําง
บุคคล, 22 มิถุนายน 2555) 
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 จากผลของการแสดงความคิดเห็นที่เปิดเผยและกว๎างขวางมากของเกย๑ในปัจจุบัน ที่
บางสํวนอาจมีการเรียกร๎องสิ่งตํางๆ ในสังคม คุณพงศ๑พันธุ๑ กลับมองวําเกย๑ควรทําตัวให๎เป็นปกติให๎
มากกวํานี้ 
 “คือถ๎ำในแงํของสิทธิตํำงๆ ที่มันเป็นควำมถูกต๎อง ก็สนับสนุนแตํคิดวํำเกย๑ก็คือผู๎ชำย
คนนึง ไมํวํำจะเป็นเร่ืองของกฎหมำยตํำงๆ หรือข๎อก ำหนดในสังคม ผมคิดวํำก็ควรท ำตำม ถ๎ำอะไร
ที่มันไมํหนักหนำจนเกินไป ไมํควรที่จะพยำยำมเรียกร๎องสิทธิอะไรในสังคมเพรำะในสังคมทุก
วันน้ีก็มีเร่ืองรำววํุนวำยมำกมำยอยูํแล๎ว และในด๎ำนของกฎหมำยก็ไมํมีอะไรที่ท ำให๎เกย๑เสียหำยหรือ
รุนแรงเกินไปเลยครับ” (นายข., การสื่อสารระหวํางบุคคล, 22 มิถุนายน 2555) 
 ผลกระทบจากการแสดงออกถึงอัตลักษณ๑ของเกย๑ในภาพยนตร๑และในสังคม 
 การแสดงออกถึงอัตลักษณ๑ของเกย๑ในภาพยนตร๑และในสังคมปัจจุบันมีผลกระทบตํอ
สังคมอยํางไร ในด๎านใดบ๎าง 
 ในมุมมมองของกลุํมเกย๑ พบวํา สํวนใหญํมองวําไมํได๎มีผลกระทบตํอสังคมหรือมีน๎อย
มาก หากการแสดงออกนั้นมีความเหมาะสม ไมํมากจนเกินไป หรือมีความถูกต๎องตามกาลเทศะที่ดี
ของสังคมไทย 
 “สังคมไทยเปิดกว๎ำง ยอมรับกันมำกขึ้น ท ำให๎ปํญหำ หรือผลกระทบตํอสังคมคํอนข๎ำง
น๎อยลง แตํทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยูํกับกำรแสดงออกของแตํละบุคคล อยํำงที่พูดถึงไปแล๎วตำมหัวข๎อ 3.1 
ท ำให๎ถูกต๎องตำมกำลเทศะ รับรองวํำไมํมีผลกระทบใดๆ ทั้งสิ้น ในทำงกลับกันจะได๎แตํค ำชื่นชม
มำกกวํำ แตํจะให๎พูดถึงผลกระทบส ำหรับพวกที่แสดงออกไมํถูกที่ถูกทำง ผลกระทบตํอสังคมอำจ
ไมํมี แตํจะมีผลกระทบตํอตัวเองมำกกวํำ คือ ไมํได๎รับกำรยอมรับซึ่งในบำงอำชีพ อำจจะไมํรับเข๎ำ
ท ำงำน แตํทั้งนี้ขึ้นอยูํกับลักษณะงำนมำกกวํำ อันนี้ต๎องเข๎ำใจบริษัทด๎วย กำรที่เรำแสดงควำมเป็น
ตัวตนที่แท๎จริงเป็นสิ่งที่ดี แตํต๎องถูกต๎องตำมกำลเทศะ” (นายก., การสื่อสารระหวํางบุคคล, 22 
มิถุนายน 2555) 
 “ถ๎ำกำรแสดงออกถึงอัตลักษณ๑ของเกย๑คนนั้นไมํมำกจนเกินไป ก็จะไมํมีผลกระทบตํอ
สังคม และสํวนใหญํเกย๑ก็ไมํสร๎ำงปัญหำให๎แกํสังคมในปัจจุบัน ยกตัวอยํำงหนังบำงเร่ือง เนื้อเร่ือง
ให๎เกย๑แสดงออกแรงๆ หยำบๆ ตลกๆ ก็มี ซึ่งบำงคร้ังในชีวิตจริงก็ไมํเป็นเชํนนั้นเสมอไป” (นายข., 
การสื่อสารระหวํางบุคคล, 22 มิถุนายน 2555) 
 “มองด๎ำนสังคม ไมํนํำมีผลกระทบทำงด๎ำนลบเพรำะกำรแสดงออกของเกย๑สํวนมำก
ไมํได๎ไปในด๎ำนรุนแรงหรือไปในทำงร๎ำยแรง อำจจะมีบ๎ำงจำกสื่อตํำง ๆ ท ำให๎เกิดกำรเข๎ำใจผิด คิด
วํำเกย๑ต๎องเป็นอยํำงงั้นต๎องเป็นอยํำงงี้ เชํน ควำมคิด กำรใช๎ภำษำ แตํจริงๆ ไมํได๎เป็นเหมือนกันหมด
ทุกคน” (นายง., การสื่อสารระหวํางบุคคล, 22 มิถุนายน 2555) 
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 “ไมํมีผลกระทบในด๎ำนลบ เนื่องจำกคนทั่วไปเห็นวํำกำรเป็นเกย๑เป็นเร่ืองปกติทั่วไป 
แตํก็ไมํได๎สนับสนุนให๎ผู๎ชำยเป็นเกย๑ไปทั้งหมด แตํในทำงบวกก็มีเชํนควำมคิดสร๎ำงสรรค๑ แตํ
บำงคร้ังกำรที่ตีแผํชีวิตหรือถํำยทอดอัตลักษณ๑ของเกย๑ผํำนสื่อตํำงๆ บำงคร้ังจริงบ๎ำงไมํจริงบ๎ำงอำจ
เกิดกำรสับสนตํอผู๎พบเห็นซึ่งบำงทีไมํได๎เป็นแบบนั้นทั้งหมดเสมอไป” (นายง., การสื่อสาร
ระหวํางบุคคล, 22 มิถุนายน 2555) 
 “ไมํมีนะเพรำะยังไมํเคยเห็นเกย๑ไปท ำร๎ำยสังคม  หรือเป็นแกนน ำประท๎วงอะไรเลย” 
(นายฉ., การสื่อสารระหวํางบุคคล, 22 มิถุนายน 2555) 
 “ท ำให๎สังคมยอมรับในควำมหลำกหลำย ของลักษณะเพศ และมีควำมหลำกหลำย 
ทำงด๎ำนควำมคิดและกำรแสดงออกที่มีขึ้น ซึ่งกำรแสดงออกของเกย๑ในปัจจุบันในด๎ำนตํำงๆ ก็ไมํ
เห็นมีผลกระทบใดตํอสังคม  เพรำะแตํละสังคมก็มีกรอบและขอบเขต เกย๑ก็ไมํได๎ล้ ำกรอบหรือ
ขอบเขตของสังคม จึงไมํนํำมีผลกระทบตํอสังคม” (นายช., การสื่อสารระหวํางบุคคล, 22 มิถุนายน 
2555) 
 “ผลกระทบทำงด๎ำนลบตํอสังคมนั้นเรียกได๎วํำ แทบจะไมํมีเลยทีเดียว คนเป็นเกย๑ ไมํได๎
ไปกํออำชญำกรรมเหมือนพวกติดยำเสพย๑ติด หรือปล๎นฆํำชิงทรัพย๑ใคร ถ๎ำคิดวํำเป็นเกย๑แล๎วเกิ ด
ผลกระทบตํอสังคม พวกขี้เหล๎ำเมำยำ มั่วเซ็กซ๑ ท ำแท๎ง พวกนี้ไมํกํอให๎เกิดปัญหำสังคมมำกกวํำเกย๑
หรืออยํำงไร ในทำงกลับกัน อัตลักษณ๑ของเกย๑ โดยเฉพำะเร่ืองควำมคิดสร๎ำงสรรค๑ พรสวรรค๑ของ
เกย๑ กลับสร๎ำงผลงำนตํำงๆ ไว๎ให๎โลกนี้มำกมำย ทั้งวงกำรแฟชั่น วงกำรบันเทิง หรือวงกำรอ่ืน ๆ 
ตั้งแตํอดีตเร่ือยมำ” (นายซ., การสื่อสารระหวํางบุคคล, 22 มิถุนายน 2555) 
 “ปัจจุบันกำรแสดงออกของเกย๑นั้นโดยสํวนใหญํก็จะไมํได๎แตกตํำงจำกผู๎ชำยทั่วไป มี
กำรใช๎ชีวิตเหมือนกันกับผู๎ชำยที่อยูํในสังคมเดียวกัน ดังนั้นจึงคิดวํำ กำรแสดงออกของกลุํมเกย๑นั้น
จะไมํสํงผลกระทบตํอสังคมประเทศไทย” (นายญ., การสื่อสารระหวํางบุคคล, 22 มิถุนายน 2555) 
  แตํกลุํมเกย๑บางคนมองวํา การแสดงออกบางสํวนก็ยังสํงผลกระทบตํอสังคมในแงํการ
ลอกเลียนแบบพฤติกรรมตํางๆ ที่ได๎รับร๎ูมาจากสื่อตํางๆ รวมทั้งอาจเป็นการสํงเสริมหรือเป็น
คํานิยมให๎มีเกย๑เพิ่มมากยิ่งขึ้น 
  “กำรแสดงออกอยํำงชัดเจนในปัจจุบันมีสํวนเสริมสร๎ำงควำมมั่นใจให๎กับผู๎ที่ไมํกล๎ำ
แสดงออกในรสนิยมทำงเพศของตน ท ำให๎ร๎ูสึกวํำสิ่งที่ตนเป็นอยูํไมํใชํสิ่งแปลกแยกทำงสังคม 
ขณะเดียวกันก็อำจเป็นดำบสองคมให๎เด็กและเยำวชนที่มีแนวโน๎มจิตใจรักรํวมเพศ เกิดพฤติกรรม
ลอกเลียนแบบ เชํนค ำพูดผํำนสื่อตํำงๆ  กริยำอำกำรผํำนสื่อตํำงๆ และคิดวํำเป็นสิ่งที่ถูกต๎องหรือนํำ
สนุกส ำหรับผู๎พบเห็น ทั้งที่เด็กควรจะมีควำมเป็นธรรมชำติของเด็กมำกกวํำ ดังเห็นได๎จำกในคลิป
ตํำงๆ ทำงอินเตอร๑เน็ตที่เด็กมีกำรแสดงออกทำงพฤติกรรมชัดเจนจำกกำรแสดงทํำทำงเลียนแบบ
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หญิงสำว หรือกำรเต๎นเลียนแบบศิลปินหญิงเกำหลี ซึ่งทั้งหมดล๎วนเกิดจำกสื่อออนไลน๑หรือสื่ออ่ืนๆ 
และกำรเปิดรับวัฒนธรรมตํำงชำติที่กว๎ำงขวำงนั่นเอง” (นายค., การสื่อสารระหวํางบุคคล, 22 
มิถุนายน 2555) 
  “กำรแสดงออกของเกย๑ในปัจจุบันคํอนข๎ำงมีผลตํอสังคมมำกขึ้นทุกวัน เพรำะวํำสื่อใน
สังคมมีกำรเปิดเผยเร่ืองรำวเกี่ยวกับชำวเกย๑มำกขึ้น เป็นเหมือนกำรท ำให๎กลุํมเกย๑ควรได๎รับกำร
ยอมรับ ดังนั้น เมื่อท ำแบบนี้สังคมของเกย๑ก็จะมีมำกขึ้น ซึ่งกำรแสดงออกที่เกย๑สำมำรถแสดงออก
ได๎มำกขึ้นท ำให๎มีผลกระทบตํอคนที่ยังไมํกล๎ำเปิดเผยตัววํำเป็นเกย๑ กล๎ำที่จะเปิดเผยมำกขึ้นซึ่ง
ผลกระทบตํอสังคม คือ อำจท ำให๎เกิดคํำนิยมที่ผิดๆ ท ำให๎คนมำสนใจที่จะเป็นเกย๑กันมำกขึ้น ” 
(นายฌ., การสื่อสารระหวํางบุคคล, 22 มิถุนายน 2555) 
 การยอมรับการแสดงออกทางอัตลักษณ๑และความคิดของเกย๑ในภาพยนตร๑ไทยที่มี
เน้ือหาเกี่ยวกับเกย๑หรือเกย๑ในสังคมไทย 
  กลุํมเกย๑สํวนใหญํมองวําปัจจุบันสังคมเปิดใจยอมรับการแสดงออกของเกย๑ทั้งด๎าน
ทําทาง กิริยา รูปลักษณ๑ภายนอก และการแสดงความร๎ูสึก หรือความคิดตํางๆ มากยิ่งขึ้น 
  “สังคมตอนนี้สํวนมำกยอมรับควำมเป็นเกย๑กันมำกขึ้น อยํำงที่บอกถ๎ำเรำแสดงออกได๎
อยํำงเหมำะสม คือควำมพอดีที่พอดี ไมํมำกเกินไมํน๎อยเกินไป จะท ำให๎สังคมยอมรับได๎อยํำงไมํมี
ข๎อแม๎” (นายก., การสื่อสารระหวํางบุคคล, 22 มิถุนายน 2555) 
  “นํำจะเป็นที่ยอมรับในสังคมมำกขึ้นในควำมคิดเห็นของเกย๑ในปัจจุบัน เพรำะจะเห็น
ได๎จำกกิจกรรมบำงกิจกรรมที่ได๎เห็นของเกย๑ก็ได๎รับกำรยอมรับเพิ่มมำกขึ้น สํวนมำกจะยอมรับ
ควำมคิดในสํวนงำนหรือกิจกรรมที่อยูํในด๎ำนที่สร๎ำงสรรค๑ หรือควำมคิดในกำรพัฒนำและ
ชํวยเหลือสังคม เป็นต๎น สํวนทำงด๎ำนอัตลักษณ๑ก็มีกำรยอมรับเพิ่มมำกขึ้นจะเห็นได๎จำกหนํวยงำน
บำงหนํวย ได๎มีกำรเปิดกว๎ำงในเร่ืองกำรแตํงกำย รวมทั้งสถำบันกำรศึกษำบำงแหํงที่ได๎เปิดกว๎ำง
ทำงกำรแสดงออกเพิ่มมำกขึ้น สํวนทำงสังคม ก็ไมํมีกำรแบํงแยก ก็ท ำให๎เกิดกำรแสดงออกทำงอัต
ลักษณ๑และควำมคิดเพิ่มมำกขึ้น” (นายข., การสื่อสารระหวํางบุคคล, 22 มิถุนายน 2555) 
  “สังคมให๎กำรยอมรับควำมเป็นตัวตนของเกย๑อยํ ำงแนํนอน หำกร๎ูจักที่จะใช๎
ควำมสำมำรถที่ตนมีในทำงสร๎ำงสรรค๑ เอำมำพัฒนำองค๑กรหรือหนํวยงำนที่ท ำอยูํให๎ เกิด
ควำมก๎ำวหน๎ำ สิ่งนี้จะเป็นตัวชํวยให๎สังคมเห็นถึงประสิทธิภำพของตนอยํำงแท๎จริงมำกกวํำ
รูปลักษณ๑ภำยนอกหรือรสนิยมทำงเพศซึ่งคนทั่วไปให๎ค ำนิยำมวํำ “เกย๑” เสียด๎วยซ้ ำ” (นายค., การ
สื่อสารระหวํางบุคคล,22 มิถุนายน 2555) 
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  “ยอมรับโดยไมํปิดกั้นควำมคิดเห็นตํำงๆ ทุกคนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได๎อยํำง
อิสระเสรี อีกทั้งสำมำรถพบเห็นเกย๑ในสื่อตํำงๆ เพิ่มมำกขึ้น เชํน ละคร ภำพยนตร๑ เป็นต๎น” (นายจ., 
การสื่อสารระหวํางบุคคล, 22 มิถุนายน 2555) 
  “สังคมสํวนใหญํเค๎ำก็เปิดใจในกำรรับฝังทุกเสียงของประชำชน เพรำะเกย๑ก็เป็น1ใน
ประชำชนของไทยเหมือนกัน จึงมีสิทธิและเสียงเหมือนเพศอ่ืนๆ ซึ่งสังคมก็ให๎กำรยอมรับ เพรำะ
เกย๑หรือบุคคลอ่ืนๆ ในสังคมก็ต๎องปฏิบัติตำมประเพณีและกฎหมำย” (นายฉ., การสื่อสารระหวําง
บุคคล, 22 มิถุนายน 2555) 
  “สังคมมีกำรยอมรับกำรแสดงออกและควำมคิด โดยที่ผํำนมำไมํปรำกฏวํำมีขํำวกำร
ตํอต๎ำน หรือท ำร๎ำยผู๎ที่แสดงออก เพรำะกำรแสดงออกทำงอัตลักษณ๑และควำมคิดของเกย๑ไมํได๎มี
ควำมรุนแรง หรือท ำร๎ำยใคร สํวนที่ยอมรับมำกนํำจะเป็นเร่ืองควำมคิดริเร่ิมสร๎ำงสรรค๑ หรือ
ทำงด๎ำนศิลปะควำมสวยควำมงำม” (นายช., การสื่อสารระหวํางบุคคล, 22 มิถุนายน 2555) 
  “กำรยอมรับในปัจจุบันคํอนข๎ำงมีมำกขึ้น ดังจะเห็นได๎จำกสื่อตํำงๆ เพรำะถ๎ำไมํมี
กำรยิมรับสื่อคงไมํกล๎ำแสดงออกอะไรมำกกวํำนี้ดังจะเห็นได๎จำก ละคร หรือ เพลง เป็นต๎น และ
ปัจจุบันผู๎ใหญํก็เข๎ำใจและยอมรับกันมำกขึ้นเพรำะกลุํมเกย๑ไมํใชํกลุํมคนที่นํำรังเกลียดหรือวํำเป็น
ภัยตํอสังคมแตํในทำงกลับกันกลุํมคนพวกนี้สำมำรถท ำงำนหรือสร๎ำงชื่อเสียงและท ำตัวเป็นคนดีใน
สังคมมำกมำย เหตุนี้จึงเป็นสำเหตุหนึ่งที่คนในสังคมเร่ิมเปิดและยอมรับกลุํมเกย๑มำกขึ้น” (นายฌ., 
การสื่อสารระหวํางบุคคล, 22 มิถุนายน 2555) 
   “สังคมปัจจุบันถือวํำมีกำรยอมรับกำรแสดงตัวตนและควำมคิดของเกย๑มำกขึ้น 
เน่ืองจำกปัจจุบันกลุํมเกย๑นั้นก็ได๎รับกำรศึกษำเทํำกับบุคคลทั่วๆ ไป และกลุํมพวกนี้จะเป็นกลุํมที่มี
ควำมคิดที่สร๎ำงสรรค๑ในกำรท ำงำน จึงท ำให๎ควำมคิดของเกย๑นั้นเป็นที่ยอมรับจำกคนในสังคม โดย
เฉพำะงำนที่ต๎องใช๎ควำมคิด” (นายญ., การสื่อสารระหวํางบุคคล, 22 มิถุนายน 2555) 
 
  แตํก็มีกลุํมเกย๑บางสํวนที่ยังมองวําการเปิดรับอัตลักษณ๑หรือความคิดของเกย๑ยังไมํมาก
นัก โดยเฉพาะการทํางานในหนํวยงานที่มีชื่อเสียงหรืองานราชการที่สําคัญๆ รวมทั้งสิทธิตํางๆ ที่ยัง
ไมํมีเลยเมื่อเทียบกับชายหญิงปกติ 
  “ปัจจุบันสังคมยอมรับในระดับหนึ่งเทํำนั้น โดยหำกมองในเร่ืองของต ำแหนํงอำชีพ
กำรงำน บำงแหํงบำงที่ยังคงมีกำรจ ำกัด หรือ ตํอต๎ำนกำรแสดงออกทำงอัตลักษณ๑ และควำมคิดของ
เกย๑ (ยกตัวอยํำงเชํน กำรเป็น ส.ส. หรือ ผู๎ด ำรงต ำแหนํงทำงกำรเมืองตํำง ๆ ทหำร ต ำรวจ ผู๎บริหำร
ระดับสูงบำงองค๑กร เป็นต๎น) ซึ่งสิ่งเหลํำนี้หำกจะให๎คำดกำรณ๑ตํอไป ก็จะเร่ิมมีกำรเปิดใจกันมำก
ขึ้น ยอมรับกันมำกขึ้น โดยปัจจุบันประเทศอเมริกำในหนํวยของทหำร มีกำรเปิดใจยอมรับเกย๑ และ
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กำรแสดงออกของเกย๑ในกองทัพหรือหนํวยของทหำรอยํำงชัดแจ๎ง รวมถึงกำรแตํงงำนอยํำงถูกต๎อง
ตำมกฎหมำย และสิทธิของมรดกตํำงๆ หลังจำกแตํงงำน ที่เหมือนกับกรณีกำรแตํงงำนของชำย -
หญิงทั่วไป” (นายง., การสื่อสารระหวํางบุคคล, 22 มิถุนายน 2555) 
  “ปัจจุบันคงเรียกวํำยอมรับได๎ไมํเต็มร๎อย เพรำะยังมีกลุํมคนบำงกลุํมที่ยังมีทัศนคติตํอ
เกย๑ในแงํลบ รวมถึงกำรขำดควำมร๎ูควำมเข๎ำใจเกี่ยวกับเกย๑ แตํถึงกระนั้น ก็ยังนับได๎วํำกำรแสดงอัต
ลักษณ๑และควำมคิดของเกย๑ในปัจจุบันดีขึ้นกวํำในอดีตมำกแล๎ว ถ๎ำเทียบเป็นเปอร๑เซ็นต๑ ก็นํำจะรำว  
60 – 70 เปอร๑เซ็นต๑” (นายซ., การสื่อสารระหวํางบุคคล, 22 มิถุนายน 2555) 
 อิสระในการแสดงออกถึงอัตลักษณ๑ของเกย๑ในภาพยนตร๑ไทยและสังคมไทยในปัจจุบัน 
 กลุํมเกย๑ทุกคนมองวํา ปัจจุบันสามารถแสดงออกได๎คํอนข๎างมาก เพราะได๎รับการ
ยอมรับในสังคมมากขึ้นกวําอดีต แตํการแสดงออกทางอัตลักษณ๑หลายๆ อยํางก็มากเกินไป เชํน การ
เดินโอบกอดกัน หอมกันในที่สาธารณะ คําพูดที่รุนแรง หยาบคาย ไมํเหมาะสม จึงทําให๎เกย๑เหลํานี้
ทําให๎สังคมเกย๑โดยรวมเสียได๎หรือดูไมํดีในสายตาคนทั่วไปได๎ 
 “ก็ยอมรับได๎ ซึ่งขึ้นอยูํกับควำมชอบของแตํละบุคคล อันนี้เรำไมํสำมำรถวํำกันได๎ แตํ
ในควำมเป็นผม จะแสดงออกมำยังไงก็ตำมขอให๎ถูกกำลเทศะ ตำมโอกำส ตำมเวลำที่หมำะสม
เทํำนั้น ไมํเยอะ และไมํน๎อยจนเกินไป แตํอยํำลืมควำมเป็นตัวตนของตัวเอง กำรแสดงควำมเป็น
ตัวตนยังไงขอให๎ป็นคนดี และอยูํในสังคมได๎อยํำงภำคภูมิใจ และจะไมํมีใครวํำได๎เลยแม๎แตํนิด
เดียว” (นายก., การสื่อสารระหวํางบุคคล, 22 มิถุนายน 2555) 
 “ก็คงต๎องเรียกได๎วํำเกย๑ทุกคนได๎อิสระในกำรแสดงออกเป็นอยํำงมำก เนื่องจำกปัจจุบัน
สังคมก็ยอมรับและวัยรุํนเกย๑ก็มีควำมกล๎ำแสดงออกมำกยิ่งขึ้น ก็แล๎วแตํเกย๑แตํละคนเพรำะแตํละคน
ก็จะแสดงออกไมํเทํำกัน เพรำะควำมคิดแตํละคนไมํเหมือนกัน แตํผมคิดวํำไมํเห็นมีควำมจ ำเป็นที่
คนที่เป็นเกย๑จะต๎องแสดงออกมำกเกินควร เพรำะเรำยังมีคนอีกหลำยประเภทที่ต๎องอยูํรํวมกันใน
สังคม ถ๎าทุกคนแสดงออกในสิ่งมที่เป็นมากเกินไปก็จะเร่ิมมีคนที่ไมํพอใจเกิดขึ้น และปัญหาอ่ืนๆ ก็
จะตามมา” (นายข., การสื่อสารระหวํางบุคคล, 22 มิถุนายน 2555) 
 “มีควำมเป็นอิสระสูง ไมํต๎องหลบซํอนด๎วยรูปลักษณ๑ภำยนอกอีกตํอไป สำมำรถ
แสดงออกได๎อยํำงเสรี ตรำบใดที่ไมํไปละเมิดสิทธิของผู๎อ่ืน” (นายค., การสื่อสารระหวํางบุคคล ,22 
มิถุนายน 2555) 
 “ปัจจุบันมีกำรแสดงออกมำกขึ้นในควำมเป็นตัวของตัวเอง ในด๎ำนหรือสื่อตํำงๆ ไมํวํำ
จะเป็นด๎ำนกำรแตํงกำย กิริยำทํำทำงตํำงๆ ควำมคิดเห็นตํำง ๆ ซึ่งแตกตํำงจำกอดีตที่เก็บง ำ ปกปิด
อยํำงมิดชิดเพรำะกลัวสังคมไมํยอมรับหรือรังเกียจ” (นายง., การสื่อสารระหวํางบุคคล, 22 มิถุนายน 
2555) 
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 “เกย๑มีอิสระเสรีในกำรด ำรงชีวิตอยํำงมำกในปัจจุบัน ใครจะท ำอะไร จะปฎิบัติตัว
อยํำงไร จะพูดอะไร จะคิดอะไร สำมำรถท ำได๎อยํำงเสรี แตํต๎องไมํสร๎ำงควำมเดือดร๎อนให๎ใคร” 
(นายจ., การสื่อสารระหวํางบุคคล, 22 มิถุนายน 2555) 
 “สังคมยังมองวํำเกย๑เป็นเพศที่แรงพูดจำกำรแสดงออก กำรกระท ำที่แรง และสวนใหญํ
ยอมรับได๎ สมัยนี้มีเกย๑มีกำรแสดงออกที่ชัดเจอมำกขึ้น ทั้งด๎ำนสังคมและสํวนตัว เกย๑มีควำมคิดกล๎ำ
เสดงออกมำกขึ้น เห็นได๎ชัดเจนจำกกำรที่เรำเห็นเกย๑หลำยๆ คนออกมำแสดงควำมคิดเห็นมำกมำย” 
(นายฉ., การสื่อสารระหวํางบุคคล, 22 มิถุนายน 2555) 
 “เปิดกว๎ำงมำกขึ้น และยอมรับมำกขึ้น เชํน กำรแตํงกำย กำรใช๎ชีวิตประจ ำวันตํำง ๆ” 
(นายช., การสื่อสารระหวํางบุคคล, 22 มิถุนายน 2555) 

“ปัจจุบันสังคมเร่ิมเปิดรับสถำนภำพควำมเป็นเกย๑เพิ่มมำกขึ้น มีเกย๑ที่เปิดเผยตัวเองให๎ 
สังคมรับร๎ูมำกยิ่งขึ้น กระแสตํอต๎ำนจำกสังคมลดลงจำกในอดีต ครอบครัวสมัยใหมํ ยอมรับ
สถำนภำพควำมเป็นเกย๑ของลูกหลำนได๎มำกขึ้น เกย๑รํุนใหมํ จึงมีควำมอิสระในกำรแสดงออกทั้ง
ควำมคิดและกำรกระท ำมำกขึ้นกวํำในอดีต” (นายซ., การสื่อสารระหวํางบุคคล, 22 มิถุนายน 2555) 

“สํวนตัวคิดวํำกำรแสดงออกทำงอัตลักษณ๑ของเกย๑ ไมํวํำจะเป็นกำรแตํงกำย ค ำพูด 
หรือแม๎แตํควำมคิดคํอนข๎ำงเปิดเผยและแสดงออกควำมเป็นตัวตนหรือกำรเป็นเกย๑กันมำกขึ้น 
เพรำะในปัจจุบันนี้กำรยอมรับทำงสังคมไทยมีมำกขึ้นจึงท ำให๎บุคคลกลุํมนี้กล๎ำที่จะเปิดเผยควำม
เป็นตัวตนที่แท๎จริงออกมำมำกขึ้น แตํบำงคร้ังก็เห็นวํำกำรแสดงออกทำงอัตลักษณ๑หลำย ๆ อยํำงที่
เกย๑แสดงออกกันมำกเกินไปจนเกินควำมพอดี เชํน กำรเดินโอบกอดกัน หอมกัน ในที่สำธำรณะ ซึ่ง
ท ำให๎ผู๎พบเห็นคิดวํำเป็นสิ่งทีไมํถูกต๎อง ดังนั้น จึงท ำให๎คนไทยบำงกลุํมยังไมํยอมรับและรังเกลียด
บุคคลประเภทนี้ หรือแม๎แตํค ำพูดที่เกย๑พูดออกมำ อำจมีค ำที่รุนแรง หยำบคำย ไมํเหมำะสมออกมำ
เวลำใครได๎ยินก็จะคิดวํำกลุํมคนพวกนี้ใช๎ภำษำหรือพูดไมํเหมำะสม ใช๎ค ำหยำบคำย จึงท ำให๎เกย๑
มองดูไมํดีในสำยตำของผู๎ใหญํ อีกทั้งกำรแตํงกำยที่บำงคร้ังแตํงกำยจนเกินควำมเหมำะสมกับ
สถำนที่เพรำะเน๎นแตํกำรแสดงออกที่ต๎องน ำแฟชั่นอยูํตลอดเวลำจนลืมกำรค ำนึงถึงค ำวํำกำลเทศะ 
แตํก็ต๎องเข๎ำใจวํำในปัจจุบันสังคมเปลี่ยนแปลงไปมีคนยอมรับในกลุํมเกย๑มำกขึ้นจึงท ำให๎คนกลุํมนี้
กล๎ำแสดงออกกันอยํำงเต็มที่” (นายฌ., การสื่อสารระหวํางบุคคล, 22 มิถุนายน 2555) 
 “ปัจจุบันเกย๑ในประเทศไทยจะมีกำรแสดงออกที่มีควำมอิสระมำกขึ้น อยำกท ำอะไรก็
ท ำ เชํน กำรแตํงตัว หรือกำรเดินจับมือกันในที่ตํำงๆ โดยถือเป็นเร่ืองที่ปกติ และไมํผิดอะไร” 
(นายญ., การสื่อสารระหวํางบุคคล, 22 มิถุนายน 2555) 
       สรุปผลอัตลักษณ๑ของเกย๑ในสื่อภาพยนตร๑ไทยแตกตํางจากเกย๑ในสังคมไทยได๎ดังนี้ 
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 จากการสัมภาษณ๑กลุํมเกย๑ พบวําในปัจจุบันภาพยนตร๑ไทยที่มีเนื้อหาหรือมีตัวแสดงที่
เป็นเกย๑ดูดีขึ้นกวําเดิม แตํก็มีบางสํวนที่นําเสนอไปในทิศทางที่คํอนข๎างจะหยาบคาย ไมํคํอยมีสาระ 
สํวนใหญํจะกลายเป็นตัวตลกสร๎างสีสันมากกวํา  ภาพลักษณ๑ที่ดีมากขึ้น แตํก็ยังมีหนังบางเร่ือง
สะท๎อนให๎เห็นในเร่ืองคําพูดที่หยาบคาย และเนื้อเร่ืองจะไมํคํอยมีสาระ จะเน๎นตลก ภาษาและการ
แตํงกายคํอนข๎างแรง เป็นตัวสร๎างสีสันในบางคร้ัง อาจดูเหมือนเกินเลย ควรนําเสนอตัวตนหรืออัต
ลักษณ๑ของเกย๑ในมุมมองปกติเหมือนคนทั่วไปให๎มากขึ้น รวมทั้งไมํนําเสนอในแงํลบหรือทําให๎เกย๑
ดูแยํในสายตาคนทั่วไปในสังคมเพราะเราเป็นคนไทยมีวัฒนธรรมไทย สื่อควรจะทําอะไรให๎พอดี
พองามกับสังคมไทย 
 ในปัจจุบัน การแสดงออกถึงอัตลักษณ๑ของเกย๑ในภาพยนตร๑ไทยและอัตลักษณ๑ของเกย๑
ในสังคมไทยนั้นคํอนข๎างจะชัดเจนมากขึ้น อาจจะมาจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง สื่อก็คํอนข๎างมี
ผลเชํนกัน ทําให๎เกิดการยอมรับกันมากขึ้น แตํในแงํเสียก็จะมี ในเร่ืองความชัดเจนของเกย๑แตํละคน
แตกตํางกันไป  มีความชัดเจนในการแสดงออกทางเพศของตัวเองมากขึ้น ซึ่งสังคมไทยนั้นได๎
เปิดรับสิ่งเหลํานี้มากขึ้น การแสดงออกของเกย๑จึงมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น มีการแสดงออก
ให๎ชัดเจนในเร่ืองของการแตํงกาย และพฤติกรรมในด๎านตํางๆปัจจุบันเมื่อสังคมเปิดมากขึ้นการ
แสดงออกของเกย๑ก็มากขึ้นตาม  สํวนในภาพยนตร๑จะมีการสะท๎อนอัตลักษณ๑ของเกย๑ได๎ไมํ
หลากหลายเทําชีวิตจริง จะนําเสนอได๎ไมํกี่มุม เพราะในภาพยนตร๑จะมีอิสระในการนําเสนออัต
ลักษณ๑ของเกย๑ได๎อิสระกวําชีวิตจริง ในภาพยนตร๑ไมํต๎องปกปิดสถานภาพทางเพศ แคํนําเสนออัต
ลักษณ๑ของเกย๑ในภาพยนตร๑ให๎ชัดเจน เปิดเผยความเป็นเกย๑ในบทบาทที่ตนเองได๎รับให๎ชัดเจนซึ่ง
บางคร้ัง อัตลักษณ๑ของเกย๑ในสังคมไทยอาจจะไมํสามารถเปิดเผยอัตลักษณ๑ของตนเองในสังคมได๎ 
หรือไมํเทําเทียมกับอัตลักษณ๑ของเกย๑ในสื่อภาพยนตร๑ 
 ความคิดเห็นของกลุํมเกย๑ สําหรับการแตํงกาย ในปัจจุบันสํวนหนึ่งสมัยนิยมคํอนข๎างมี
อิทธิพลมาก ทําให๎การแตํงกายออกมาหลากหลายรูปแบบ แตํโดยมากมักจะดูดี มีรสนิยม ถ๎าแตํง
เป็นหญิงก็จะออกมาดูสวยงาม นอกจากนี้ การแตํงกายของเกย๑ยังขึ้นอยูํกับการแสดงออกที่แท๎จริง
ของเกย๑แตํละคนอีกด๎วย แตํสิ่งสําคัญที่สุดคือ การแตํงกายต๎องออกมาดูดีที่สุดนั่นเอง การแตํงกาย
ของเกย๑จะดูเน๊ียบกวําผู๎ชายทั่วไป เกย๑ไทยก็ถือวําแตํงตัวได๎เหมาะสมกับสังคมและกาลเทศะ แตํจะมี
บางประเภทเทํานั้นเป็นสํวนน๎อยที่แตํงตัวไมํเหมาะสม สํวนมากมีการแตํงกายที่โดดเดํน ตามสมัย
นิยม และรู๎จักเลือกวําอะไรเหมาะสมกับตนเอง และตามกระแส แฟชั่นอยํางชัดเจน และมีความโดด
เดํนแสดงถึงความแตกตํางจากเพศปกติ หรือบางคนแตํงเป็นหญิง หรือถ๎ามีงานในกรณีพิเศษ แตํใน
สํวนของภาพยนตร๑ไทยบางเร่ือง จะใช๎การแตํงกายที่เกินจริงบ๎าง เน๎นการแตํงกายแบบแฟนซี มี
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สีสันฉูดฉาด ซึ่งในชีวิตจริงของเกย๑ในสังคมไทย ไมํได๎เห็นแบบนั้นทุกวันหรือทุกคน อาจจะมีบ๎าง
แตํยังคงพิจารณาตามกาลเทศะของการแตํงกาย หรือตามโอกาสพิเศษตํางๆ 
 การใช๎ภาษาของเกย๑ในสังคมไทยปัจจุบัน มักจะมีคําศัพท๑พิเศษๆ ใหมํๆ แตกตํางจาก
การสนทนาของคนทั่วไปซึ่งกลุํมเกย๑จะนําออกมาใช๎หรือรับรู๎กันเป็นการเฉพาะกลุํมเสมอ แตํทั้งนี้ก็
ไมํได๎แตกตํางจากคนอ่ืนทั่วไปมากมายแตํอยํางใด ภาษาที่ใช๎ก็ขึ้นอยูํกับคนแตํละกลุํมบุคคล
มากกวํา กลุํมที่พูดจาปกติทั่วไปก็มีซึ่งขึ้นอยูํกับกาลเทศะ หรือสถานการณ๑นั้นๆ เกย๑บางพวกหรือ
สํวนใหญํก็จะมีคําศัพท๑เฉพาะๆ เป็นที่ร๎ูกันในหมูํเกย๑ บางกลุํมก็พูดจาหยาบคาย หรือไมํสุภาพก็มี 
ซึ่งไมํได๎แตกตํางกับคนทั่วไป แตํจะมีความพิเศษก็ตรงจะมีคําศัพท๑ที่ตลกๆ หรือคําที่ไมํเคยบัญญัติ
ขึ้นมา จะมีให๎พบเห็นใหมํๆ ตามกลุํมเกย๑ อาจจะมาจากชีวิตจริง  หรือไมํก็จากละครหรือภาพยนตร๑
ก็ได๎ ได๎คิดค๎นสํานวนหรือคําศัพท๑ตํางใช๎เฉพาะกลุํม นอกจากนี้ กลุํมเกย๑มักใช๎ภาษาหรือถ๎อยคําที่
สละสลวยมากกวําผู๎ชายทั่วไปอีกด๎วย แตํในภาพยนตร๑นั้น ภาษาของเกย๑คํอนข๎างหยาบคาย สื่อมา
ในรูปแบบภาษาที่รุนแรง มีคําดําทอ ซึ่งในชีวิตจริงก็มีเหมือนกัน แตํไมํได๎เป็นเหมือนกันทุกคน เกย๑
ในสังคมไทยที่ไมํนิยมใช๎คําหยาบคายก็มี แตํในภาพยนตร๑สํวนมากจะเสนอเพียงด๎านที่หยาบคาย
เพียงด๎านเดียว 
 การแสดงออกทางความคิดของเกย๑กลุํมเกย๑บางสํวนมองวํา การแสดงออกทางความคิด
ของเกย๑ในสังคมไทยในปัจจุบันได๎รับการยอมรับมากขึ้นกวําอดีตที่ผํานมา    มีความคิดเป็นของ
ตัวเองชัดเจนความคิดริเร่ิมสร๎างสรรค๑ ในอดีตเกย๑อาจถูกมองวําเป็นแคํเพียงตัวตลกในสังคม ซึ่งเป็น
ผลมาจากการที่สื่อนําเสนออัตลักษณ๑ของเกย๑ไปในทิศทางนั้น แตํในปัจจุบันเกย๑เร่ิมได๎รับการ
ยอมรับในสังคมมากยิ่งขึ้นรวมทั้งเกย๑ยังสามารถเข๎าไปมีสํวนรํวมหรือมีสํวนในการแสดงความ
คิดเห็นตําง ๆ ในสังคมมากขึ้น แตํถึงอยํางไรก็ตาม ก็ยังมีเกย๑บางสํวนที่เป็นกลุํมเกย๑ที่คิดนอกกรอบ
หรือดูรุนแรงมากเกินไป แตํในภาพยนตร๑ไทยนั้น เกย๑จะไมํได๎มีบทบาทของการแสดงออกทาง
ความคิดมาก สํวนมากจะสื่อให๎เห็นในความคิดที่ไร๎สาระ ไมํมีแกํนสาร สนุกสนานไปวันๆ หรือไมํ
ก็มีบ๎างในการแสดงออกทางความคิดสร๎างสรรค๑ เชํนความสามารถทางศิลปะ หรือความคิดในเร่ือง
ของการแตํงกาย แฟชั่น ความสวยงามเป็นต๎น 
 การแสดงออกถึงอัตลักษณ๑ของเกย๑ในภาพยนตร๑และในสังคมปัจจุบันไมํได๎มีผลกระทบ
ตํอสังคมหรือมีน๎อยมาก หากการแสดงออกนั้นมีความเหมาะสม ไมํมากจนเกินไป หรือ มีความ
ถูกต๎องตามกาลเทศะที่ดีของสังคมไทย เพราะสังคมไทยเปิดกว๎าง ยอมรับกันมากขึ้น ทําให๎ปํญหา 
หรือผลกระทบตํอสังคมคํอนข๎างน๎อยลง แตํทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยูํกับการแสดงออกของแตํละบุคคล ถ๎า
การแสดงออกถึงอัตลักษณ๑ไมํมากจนเกินไป ก็จะไมํมีผลกระทบตํอสังคม และสํวนใหญํเก ย๑ก็ไมํ
สร๎างปัญหาให๎แกํสังคมในปัจจุบัน ยกตัวอยํางหนังบางเร่ือง เนื้อเร่ืองให๎เกย๑แสดงออกแร งๆ 
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หยาบๆ ตลกๆ ก็มี ซึ่งบางคร้ังในชีวิตจริงก็ไมํเป็นเชํนนั้นเสมอไป บางคร้ังการที่ตีแผํชีวิตหรือ
ถํายทอดอัตลักษณ๑ของเกย๑ผํานสื่อตํางๆ บางคร้ังจริงบ๎างไมํจริงบ๎างอาจเกิดการสับสนตํอผู๎พบเห็น
ซึ่งบางทีไมํได๎เป็นแบบนั้นทั้งหมดเสมอไป เพราะแตํละสังคมก็มีกรอบและขอบเขต เกย๑ก็ไมํได๎ล้ํา
กรอบหรือขอบเขตของสังคม จึงไมํนํามีผลกระทบตํอสังคม เกย๑บางคนมองวํา การแสดงออก
บางสํวนก็ยังสํงผลกระทบตํอสังคมในแงํการลอกเลียนแบบพฤติกรรมตํางๆ ที่ได๎รับร๎ูมาจากสื่อ
ตํางๆ รวมทั้งอาจเป็นการสํงเสริมหรือเป็นคํานิยมให๎มีเกย๑เพิ่มมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันคํอนข๎างมีผลตํอ
สังคมมากขึ้นทุกวัน เพราะวําสื่อในสังคมมีการเปิดเผยเร่ืองราวเกี่ยวกับชาวเกย๑มากขึ้น เป็นเหมือน
การทําให๎กลุํมเกย๑ควรได๎รับการยอมรับ ดังนั้น เมื่อทําแบบนี้สังคมของเกย๑ก็จะมีมากขึ้น ซึ่งการ
แสดงออกที่เกย๑สามารถแสดงออกได๎มากขึ้นทําให๎มีผลกระทบตํอคนที่ยังไมํกล๎าเปิดเผยตัววําเป็น
เกย๑ กล๎าที่จะเปิดเผยมากขึ้นซึ่งผลกระทบตํอสังคม คือ อาจทําให๎เกิดคํานิยมที่ผิดๆ ทุกคนสามารถ
แสดงความคิดเห็นได๎อยํางอิสระเสรี อีกทั้งสามารถพบเห็นเกย๑ในสื่อตํางๆ เพิ่มมากขึ้น 
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บทที ่5 
สรุปและอภิปรายผลงานวิจัย 

 
 การวิจัยเร่ือง “ศึกษาอัตลักษณ๑ของเกย๑ในสื่อภาพยนตร๑ไทย” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยใช๎วิธีการวิเคราะห๑เนื้อหา (Content Analysis) จากภาพยนตร๑ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับเกย๑และการสัมภาษณ๑เชิงลึก (Depth-Interview) จากกลุํมนักวิชาการ จ านวน 2 คน ผู๎ก ากับ
ภาพยนตร๑ จ านวน 2 คน ผู๎เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอัตลักษณ๑ของเกย๑  จ านวน 2 คน และสนทนากลุํม
(Focus Group)ผู๎ชมภาพยนตร๑ที่เป็นเกย๑ จ านวน 10 คน ผู๎วิจัยแบํงการน าเสนอเนื้อหาออกเป็นหัวข๎อ
ดังนี ้
 5.1  สรุปผลการวิจัย 
 5.2  อภิปรายผล 
 5.3  ข๎อเสนอแนะ 
 5.4  ข๎อจ ากัด 
 5.5  ข๎อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคต 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย  

5.1.1  วิถีชีวิตของเกย๑ในสื่อภาพยนตร๑ไทย 
    5.1.1.1 ผลการวิเคราะห๑จากภาพยนตร๑ไทยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเกย๑ และภาพยนตร๑ไทยมี
นักแสดงที่รับบทเป็นเกย๑ตั้งแตํปี พ.ศ. 2550 จนถึงพ.ศ.2554 ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 5 เร่ืองได๎แกํ 1.
ภาพยนตร๑เร่ืองตั๊ดสู๎ฟุด 2.ภาพยนตร๑เร่ืองปิดเทอมใหญํหัวใจว๎าวุํน  3.ภาพยนตร๑เร่ืองหอแต๐วแตก
แหก  4.ภาพยนตร๑เร่ืองตุ๏กกี้ เจ๎าหญิงขายกบ และ 5.ภาพยนตร๑เร่ืองหอแต๐วแตกแหวกชิมิ โดยใช๎
เกณฑ๑จากรายได๎จากการเข๎าฉายติด 10 อันดับหนังท ารายได๎สูงสุดในแตํละปี ผลการวิเคราะห๑จาก
ภาพยนตร๑ทั้ง 5 เร่ือง โดยจะน าเสนอผลการวิจัยแบบวิเคราะห๑พรรณนา 
 ผู๎วิจัยได๎ท าการวิเคราะห๑และสังเคราะห๑ข๎อมูลเชิงคุณภาพจากภาพยนตร๑ไทยที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับเกย๑ และภาพยนตร๑ไทยมีนักแสดงที่รับบทเป็นเกย๑ ได๎ผลการวิเคราะห๑และสังเคราะห๑ข๎อมูล 
ปรากฏรายละเอียด ดังน้ี 
 วิถีชีวิตของเกย๑ที่ปรากฏในภาพยนตร๑ไทยทั้ง 5 เร่ืองได๎แกํ ภาพยนตร๑เร่ืองตั๊ดสู๎ฟุด 
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ภาพยนตร๑เร่ืองปิดเทอมใหญํหัวใจ ภาพยนตร๑เร่ืองหอแต๐วแตกแหกกระเจิง  ภาพยนตร๑เร่ืองตุ๏กกี้ เจ๎า
หญิงขายกบ ภาพยนตร๑เร่ืองหอแต๐วแตกแหวกชิมิ สํวนใหญํแสดงให๎เห็นถึงอัตลักษณ๑ของเกย๑ใน
ระดับบุคคลและสังคมคํอนข๎างชัดเจน เชํน จะมีลักษณะรู๎รสนิยมทางเพศของตนเองอยํางเดํนชัด ไมํ
วําแตํงกายเหมือนผู๎หญิง ชอบผู๎ชาย ซึ่งจัดอยูํในกลุํม Transexualism สํวนอัตลักษณ๑เกย๑ ที่ปรากฏใน
ภาพยนตร๑ไทยทั้ง 5 เร่ืองนั้น โดยสํวนมากจะสามารถแบํงเกย๑ได๎เป็นสองกลุํมหลักคือ นิยมแตํงกาย
แบบชายและนิยมแตํงกายเลียนแบบหญิง ซึ่งในภาพยนตร๑จะสะท๎อนได๎เพียงสองลักษณะนี้เทํานั้น 
นอกจากนี้ยังพบวํา อัตลักษณ๑ของเกย๑ในภาพยนตร๑ไทย จะปรากฏให๎เห็นชัดใน 2 ลักษณะ นั่นคือ 
ลักษณะภาพสะท๎อน เชํน การแสดงออกทางอารมณ๑หรือการแสดงออกทางบุคลิกภาพ โดยเกย๑จะมี
ความรําเริง สนุกสนาน ตลกขบขัน เป็นต๎น และอีกลักษณะคือภาพประกอบสร๎าง ซึ่งภาพประกอบ
สร๎างอาจมีความเหนือมากกวําความจริงคํอนข๎างมาก เชํน แตํงกายแฟนซี และการแสดงออกทาง
เพศอยํางชัดเจน ในทางตรงกันข๎ามกลุํมเกย๑ จะแตํงกายดี แต่จะไม่ค่อยเปิดเผย 

 5.1.1.2 การผลวิเคราะห๑ข๎อมูลของนักวิชาการ ผู๎ก ากับภาพยนตร๑ ผู๎เชี่ยวชาญ  ที่แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิถีชีวิตของเกย๑ในสื่อภาพยนตร๑ไทย  
 1.  ลักษณะสํวนบุคคลของผู๎ให๎สัมภาษณ๑ พบวํา  
 นักวิชาการ ทั้งสองทํานเป็นเพศชาย ประกอบอาชีพเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และผู๎อ านวยการส านักงานประชาสัมพันธ๑ และอาจารย๑สอนคณะ
นิเทศศาสตร๑ มหาวิทยาลัยรังสิต 
 ผู๎ก ากับภาพยนตร๑ ทั้งสองทํานเป็นเพศชาย อายุไมํเปิดเผย และ 38 ปี ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพผู๎ก ากับภาพยนตร๑ พิธีกร และนักแสดง 
 ผู๎เชี่ยวชาญ ทั้งสองทํานเป็นเพศชาย อายุ 33 และ 35 ปี การศึกษาปริญญาตรี อาชีพ/
ต าแหนํงเป็นผู๎อ านวยการโครงการแชมป์เปี้ยน สมาคมฟ้าสี ร๎ุงแหํงประเทศไทย ส านักงาน
กรุงเทพมหานคร และเป็นผู๎จัดการศูนย๑การเรียนร๎ู สมาคมฟ้าสีร๎ุงแหํงประเทศไทย ส านักงาน
กรุงเทพมหานคร 
 วิธีการคิดหรือเน้ือหาในภาพยนตร๑ที่มีลักษณะเกี่ยวกับเกย๑ 
 นักวิชาการ มองวําวิธีการคิดหรือเนื้อหาในภาพยนตร๑ที่มีลักษณะเกี่ยวกับเกย๑ขึ้นอยูํกับ
ผู๎สร๎างหรือผู๎ก ากับต๎องการจะสร๎างแนวไหน แตํสํวนมากก็มักไมํประสบผลส าเร็จ และมักจะเป็น
หนังแนวเดิม ๆ เพราะไมํสามารถสร๎างให๎เกย๑เป็นอยํางอ่ืนได๎มากนัก สํวนใหญํมีเนื้อหาแนวชีวิตที่
แยํ ๆ หรือแนวตลกมากกวําจะเป็นแนวชีวิตมีความสุข แตํสํวนใหญํก็ไมํได๎แปลกใหมํอะไรมาก
เทําที่ควร ในขณะที่ผู๎ก ากับภาพยนตร๑ มองวําสํวนใหญํบ๎านเราจะชอบดูหนังเกย๑ตลก ๆ มักจะ เอา
เร่ืองที่นําสนใจในปัจจุบัน หรือเป็นเร่ืองที่เกย๑ยังไมํเคยท า แล๎วเอามาท าเป็นภาพยนตร๑แนวตลก 
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หรือเร่ืองราวชีวิตปกติทั่วไปของคนในสังคม  ส าหรับผู๎เชี่ยวชาญเห็นวําวิธีการคิดหรือเนื้อหาใน
ภาพยนตร๑ที่มีลักษณะเกี่ยวกับเกย๑เป็นการหยิบยกเพียงสํวนหน่ึงของชีวิตเกย๑มาน าเสนอเทํานั้น และ
สํวนใหญํจะเน๎นไปที่ความตลก เฮฮา หรือความเศร๎าโศกของชีวิตเกย๑  
 ลักษณะเนื้อหาของภาพยนตร๑ไทยที่เกี่ยวกับเกย๑ 
 ในมุมมองนักวิชาการ มองวําเน้ือหาของภาพยนตร๑ไทยเกี่ยวกับเกย๑สํวนมากจะเป็นแนว
สนุกสนาน ข า ๆ หรือบางเร่ืองอาจเป็นตัวร๎ายบ๎าง รวมทั้งแนวทุกข๑โศก สอดคล๎องกับผู๎ก ากับ
ภาพยนตร๑ที่มองวําสํวนใหญํเนื้อหาภาพยนตร๑มักจะออกแนวตลกมากกวําเศร๎า และมักสร๎างให๎เกย๑
ออกมาดูตลก เฮฮา และเอียงไปทางโงํ ๆ ซะมากกวํา ในขณะเดียวกันผู๎เชี่ยวชาญ มองวําเนื้อหาของ
ภาพยนตร๑ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเกย๑สํวนมากไมํได๎มีรูปแบบที่หลากหลายเหมือนเชํนภาพยนตร๑ทั่วไป 
จะเน๎นที่ความตลกเฮฮามากกวํา และมีการใช๎ค าที่รุนแรง หรือหยาบคายคํอนข๎างมาก 
 เหตุผลที่ต๎องมีเกย๑ปรากฏอยูํในเนื้อหาในภาพยนตร๑ไทยบางเร่ือง 
 นักวิชาการได๎ให๎เหตุผลที่ต๎องมีเกย๑ปรากฏอยูํในภาพยนตร๑ไทยบางเร่ือง ก็เพื่อสร๎าง
สีสัน ความสนุกสนานให๎แกํภาพยนตร๑ อีกทั้งในปัจจุบันเกย๑มีบทบาทอยํางมากในสังคม ใน
หลากหลายอาชีพ จึงต๎องน าเกย๑เข๎ามามีสํวนรํวมในภาพยนตร๑  สํวนผู๎ก ากับภาพยนตร๑ มองวํา
เนื่องจากเกย๑คือสีสันของสังคม และต๎องการสื่อให๎ร๎ูวําในสังคมมีเกย๑อยูํ อีกทั้งเป็นการเพิ่มความ
ตลกโปกฮา สนุกสนานให๎กลับภาพยนตร๑ ในขณะเดียวกันผู๎เชี่ยวชาญมองวําเพื่อเป็นการกระตุ๎น
ความตื่นเต๎น สร๎างสีสันหรือสร๎างจุดเปลี่ยนให๎แกํภาพยนตร๑ 
 แนวคิดหรือวิธีการของการสร๎างตัวละครที่เป็นเกย๑ 
 นักวิชาการ มองวําการสร๎างตัวละครที่เป็นเกย๑มีแนวคิดหรือวิธีการมาจากชีวิตจริงหรือ
จากหนังสือมากกวําจินตนาการ ซึ่งคนสํวนใหญํจะมองวําเกย๑ไร๎สาระ หากต๎องการสร๎างความ
สนุกสนานให๎กับภาพยนตร๑จึงต๎องมีเกย๑อยูํในเร่ืองนั้น  ซึ่งสอดคล๎องกับมุมมองของผู๎ก ากับ
ภาพยนตร๑ที่มีแนวคิดหรือวิธีการในการสร๎างตัวละครที่ เป็นเกย๑มาจากชีวิตจริงตามปกติใน
สังคมไทยปัจจุบัน ในขณะเดียวกัน ผู๎เชี่ยวชาญกลับมองวําแนวคิดของการสร๎างตัวละครที่เป็นเกย๑
นําจะมาจากความคิดที่วําเกย๑ต๎องไมํชอบเพศตรงข๎าม ต๎องคิดแตกตํางจากหญิงชายปกติ ซึ่งมาจาก
การใช๎ชีวิตจริงในสังคมของเกย๑ แตํบางเร่ืองก็สร๎างบุคลิกของเกย๑ที่ดูแรงหรือเกินเลยมากกวําความ
เป็นจริง 
      5.1.2 อัตลักษณ๑ของเกย๑ในสื่อภาพยนตร๑ไทย 
               5.1.2.1 อัตลักษณ๑ของเกย๑ที่ปรากฏในภาพยนตร๑ไทยทั้ง 5 เร่ืองได๎แกํ ภาพยนตร๑เร่ืองตั๊ดสู๎
ฟุดภาพยนตร๑เร่ืองปิดเทอมใหญํหัวใจ ภาพยนตร๑เร่ืองหอแต๐วแตกแหกกระเจิง  ภาพยนตร๑เร่ืองตุ๏กกี้ 
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เจ๎าหญิงขายกบ ภาพยนตร๑เร่ืองหอแต๐วแตกแหวกชิมิ  ซึ่งสามารถอธิบายอัตลักษณ๑ของเกย๑ใน
ภาพยนตร๑ไทยโดยวิเคราะห๑จากภาพยนตร๑ไทยทั้ง 5 เร่ืองได๎ดังนี้คือ 
         การแตํงกาย การแตํงกายของเกย๑ในภาพยนตร๑ไทยนั้น ถ๎าเป็นเกย๑ที่ยังนิยมแตํงกายเป็น
ชายอยูํก็จะคํอนข๎างเรียบหรูแตํก็จะใช๎องค๑ประกอบอ่ืนชํวยให๎บํงบอกวําตนเป็นเกย๑ เชํน ใน
ภาพยนตร๑เร่ืองตั๊ดสู๎ฟุด ผู๎รับบทเกย๑ จะใช๎ พัด หรือขนนก หรือจากภาพยนตร๑เร่ืองปิดเทอมใหญํ
หัวใจว๎าวุํน ผู๎ รับบทเกย๑ก็ยังแตํงกายเป็นนักเรียนชาย แตํจะใช๎สร๎อยคอ หรือกระเป๋าหรือ
เคร่ืองประดับอ่ืน ๆ เป็นต๎น แตํถ๎าเป็นเกย๑ประเภทที่นิยมแตํงกายเป็นหญิงแล๎ว สํวนมากใน
ภาพยนตร๑ไทยจะเน๎นแตํงตัว แตํงหน๎าเข๎ม และท าผมเป็นหญิง เชํน ในภาพยนตร๑เร่ืองตุ๏กกี้ เป็นต๎น 
ผู๎รับบทเกย๑จะแตํงกายเลียนแบบหญิง แตํในภาพยนตร๑เร่ืองหอแต๐วแตกแหวก  ชิมิ และภาพยนตร๑
เร่ืองหอแต๐วแตกแหกกระเจิง ผู๎รับบทเกย๑จะแตํงกายเน๎นเสื้อผ๎าสีสันฉูดฉาดและแตํงกายแฟนซีและ
ใช๎เคร่ืองประดับเยอะ ใสํสร๎อยคอ แหวน ก าไล ตํางหู ที่ติดผม เป็นต๎น 
          กริยาทําทาง กริยาทําทางของเกย๑ในภาพยนตร๑ไทย จะมีกริยาทําทางอาการแสดงออก
คล๎ายผู๎หญิง ไมํวําจะเป็นการพูด การยืน การเดิน การวิ่ง ซึ่งจะเห็นได๎ในการรับบทเกย๑ของ
ภาพยนตร๑เร่ืองหอแต๐วแตกแหวกชิมิ และหอแต๐วแตกแหกกระเจิง เชํน จะเดินเหมือนผู๎หญิง เวลา
เดินจะยกสะโพก มือไม๎กรีดกรายเวลาพูดหรือเวลาเดิน รวมถึงผู๎รับบทเกย๑ผู๎เชี่ยวชาญเสื้อผ๎าใน
ภาพยนตร๑เร่ืองตุ๏กกี้เจ๎าหญิงขายกบทุกกริยาอาการจะเลียนแบบผู๎หญิงทุกอยําง แตํในบางคร้ัง
ภาพยนตร๑บางเร่ืองก็มีการแสดงออกกริยาทําทางของเกย๑คล๎ายผู๎ชาย เชํน ในภาพยนตร๑เร่ืองตั๊ดสู๎ฟุด 
เมื่อต๎องมีการท าร๎ายรํางกายคูํตํอสู๎ หรือการวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดก็จะมีกริยาทําทางเป็นแบบผู๎ชาย  
           การแสดงออกทางความคิด  สํวนมากจะขึ้นอยูํกับบทบาทที่ได๎รับ ซึ่งบทบาทของเกย๑
ในภาพยนตร๑ไทยทั้ง 5 เร่ืองนั้น สํวนมากจะได๎รับบทเป็นตัวร๎ายหรือตัวตลก ถ๎าเป็นตัวร๎าย เชํน 
บทบาทของเกย๑ในเร่ืองหอแต๐วแตกแหวกชิมิ ก็จะมีบทบาทแสดงออกทางความคิดของเกย๑ที่มีความ
อาฆาตแค๎น จะฆําคนที่ลํวงร๎ูความลับของตน บ๎างมีความคิดที่จะเพื่อท าลายความสงบสุข มีการคิด
แผนชั่วร๎ายเพื่อท าลายคูํตํอสู๎และมีการแก๎แค๎น อยํางในบทภาพยนตร๑เร่ืองตั๊ดสู๎ฟุ๊ด ก็จะมีการ
แสดงออกทางความคิดที่จะแก๎แค๎นให๎แกํพี่ชายที่ถูกท าร๎ายจนพิการ แตํในภาพยนตร๑เร่ืองหอแต๐ว
แตกแหกกระเจิงก็จะมีบทตลกข าขัน บทบาทของเกย๑เป็นตัวตลกก็จะแสดงออกทางความคิดมาใน
รูปแบบที่ปนกับเร่ืองข าขัน แตํบทบาททั้งหลายของเกย๑ในภาพยนตร๑ไทยสํวนมากจะสะท๎อนให๎
เห็นถึงความคิดที่ริเร่ิมสร๎างสรรค๑ของเกย๑ เชํน ภาพยนตร๑เร่ืองตุ๏กกี้เจ๎าหญิงขายกบ ผู๎ที่ได๎รับบทเกย๑ก็
จะแสดงออกถึงความคิดสร๎างสรรค๑ในการเลือกชุดให๎กับเจ๎าหญิง แตํไมํวําจะรับบทบาทใดก็ตาม
เกย๑ก็จะแสดงออกทางความคิดมาในทางริเร่ิมสร๎างสรรค๑ทั้งสิ้น  
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 การแสดงออกทางอารมณ๑  แสดงออกทางอารมณ๑คํอนข๎างหลากหลาย มีอารมณ๑คล๎าย
ผู๎หญิง คือ รําเริง สดใส อารมณ๑ดี แสดงอารมณ๑ขัน หรือไมํก็มีการแสดงอารมณ๑โกรธ หึงหวง บ๎างก็
แสดงออกถึงความรักหรือความชอบ จะเห็นได๎จากภาพยนตร๑เร่ืองปิดเทอมใหญํหัวใจว๎าวุํน ผู๎รับ
บทเกย๑จะมีความรําเริง สดใส อารมณ๑ดี สํวนภาพยนตร๑ในเร่ืองตั๊ดสู๎ฟุ๊ดและหอแต๐วแตกแหวกชิมิ ก็
ยังสอดแทรกอารมณ๑ที่มีความชอบตํอเพศตรงข๎าม เชํน ผู๎รับบทเกย๑จะชอบกอดผู๎ชาย หรือไมํจะ
แสดงอารมณ๑ชอบผํานสายตา เป็นต๎น แตํถ๎าบทที่ได๎รับเป็นตัวร๎ายก็จะแสดงอารมณ๑โกรธได๎อยําง
ชัดเจนและคํอนข๎างรุนแรง  เชํน ภาพยนตร๑เร่ืองหอแต๐วแตกแหวกชิมิ ผู๎รับบทเกย๑ตัวร๎ายก็จะ
แสดงออกทางอารมณ๑โกรธ โดยแสดงออกทางสีหน๎า ทางสายตา ทางภาษาและค าพูดและการ
กระท าคเชํนจะฆําผู๎ที่รู๎ความลับและผู๎ที่บุกรุก เป็นต๎น  
 บุคลิกภาพ บุคลิกภาพของเกย๑ กระตุ๎งกระติ้งคล๎ายผู๎หญิง มีการแสดงออกความต๎องการ
ทางเพศ สนุกสนาน รําเริง สํวนมากจะเลียนแบบบุคลิกภาพของผู๎หญิง  แตํในบางคร้ังยังแสดงออก
บุคลิกภาพของผู๎ชายออกมาบ๎างเมื่อต๎องมีการตํอสู๎หรือมีการปะทะอารมณ๑ มีความกระฉับกระเฉง 
คลํองแคลํว วํองไวบางคร้ังเสียงดัง เอะอะโวยวาย ชอบดัดเสียงให๎เหมือนเสียงของผู๎หญิง 
ภาพยนตร๑ทั้ง 5 เร่ือง ผู๎ที่ได๎รับบทบาทเกย๑จะมีบุคลิกภาพเป็นผู๎หญิง  
 การใช๎ภาษา ภาษาที่ใช๎สํวนใหญํภาพยนตร๑จะใช๎ถ๎อยค าภาษาเป็นค าดําที่หยาบคาย หรือ
ค าพูดติดตลก ซึ่งสํวนใหญํมีค าหยาบคายซึ่งแฝงมุขตลกที่ท าให๎ข า และภาพยนตร๑ทั้ง 5 เร่ืองที่ศึกษา
นั้น ผู๎รับบทเป็นเกย๑มีการใช๎ภาษาและส าเนียงเลียนแบบผู๎หญิง เชํน มีค าลงท๎ายคะ ขา บ๎างใช๎ศัพท๑
เฉพาะกลุํมเกย๑ สํวนมากจะใช๎ค าสรรพนามที่ใช๎เรียกแทนตนเองและบุคคลอ่ืนอยํางหยาบคาย เชํน 
มึง กู จะมีภาพยนตร๑เพียงเร่ืองเดียวคือภาพยนตร๑เร่ืองตุ๏กกี้ เจ๎าหญิงขายกบ จะใช๎ค าราชาศัพท๑
เน่ืองจากต๎องพูดและใช๎ค าราชาศัพท๑กับเจ๎าหญิง   
 5.1.2.2  การผลวิเคราะห๑ข๎อมูลของนักวิชาการ ผู๎ก ากับภาพยนตร๑ ผู๎เชี่ยวชาญ และผู๎ชม
ภาพยนตร๑ที่เป็นเกย๑ ที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณ๑ของเกย๑ในสื่อภาพยนตร๑ไทย  และอัต
ลักษณ๑ของเกย๑ที่แท๎จริงในสังคมไทย  
 1.  ลักษณะสํวนบุคคลของผู๎ให๎สัมภาษณ๑ พบวํา  
 นักวิชาการ ทั้งสองทํานเป็นเพศชาย ประกอบอาชีพเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และผู๎อ านวยการส านักงานประชาสัมพันธ๑ และอาจารย๑สอนคณะ
นิเทศศาสตร๑ มหาวิทยาลัยรังสิต 
 ผู๎ก ากับภาพยนตร๑ ทั้งสองทํานเป็นเพศชาย อายุไมํเปิดเผย และ 38 ปี ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพผู๎ก ากับภาพยนตร๑ พิธีกร และนักแสดง 
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 ผู๎เชี่ยวชาญ ทั้งสองทํานเป็นเพศชาย อายุ 33 และ 35 ปี การศึกษาปริญญาตรี อาชีพ/
ต าแหนํงเป็นผู๎อ านวยการโครงการแชมป์เปี้ยน สมาคมฟ้าสี ร๎ุงแหํงประเทศไทย ส านักงาน
กรุงเทพมหานคร และเป็นผู๎จัดการศูนย๑การเรียนร๎ู สมาคมฟ้าสีร๎ุงแหํงประเทศไทย ส านักงาน
กรุงเทพมหานคร  
 2. การแตํงกายของเกย๑ในภาพยนตร๑ไทย 
 นักวิชาการ มองวําการแตํงกายของเกย๑ในภาพยนตร๑ไทยเลียนแบบมาจากการแตํงกาย
ของเกย๑ในสังคมนั่นเอง แตํอาจจะเพิ่มเติมสีสัน หรือความเวํอร๑ให๎มากกวําความเป็นจริง สํวนผู๎
ก ากับภาพยนตร๑มองวําสํวนใหญํการแตํงกายของเกย๑ในภาพยนตร๑ไทยจะแตํงกายให๎ดูแรง ๆ เวอร๑ 
ๆ มากกวําปกติทั่วไป ในขณะที่ผู๎เชี่ยวชาญมองวําการแตํงกายของเกย๑ในสังคมไทยแตกตํางจาก
ภาพยนตร๑ไทย ที่ไมํสามารถแตํงกายได๎เยอะหรือเวอร๑มาก ๆ ได๎ตลอดเวลา แตํบางคร้ังก็ต๎องขึ้นอยูํ
กับความเป็นเกย๑ในแตํละประเภทที่จะมีการแตํงกายในลักษณะของตนเองแตกตํางกันไป แตํใน
ภาพยนตร๑มักจะแตํงในทิศทางเดียว ไมํได๎แบํงแยกตามประเภทของเกย๑มากนัก 
 3. การใช๎ภาษาของเกย๑ในภาพยนตร๑ไทย 
 นักวิชาการ เห็นวําการใช๎ภาษาของเกย๑ในภาพยนตร๑ไทยและเกย๑ในสังคมคล๎ายกับการ
แตํงกายที่ภาษาของเกย๑ในภาพยนตร๑ไทยเลียนแบบมาจากภาษาของเกย๑ที่ใช๎ในสังคมนั่นเอง แตํ
บางสํวนมักจะเป็นภาษาเฉพาะกลุํมของเกย๑ที่แตกตํางจากภาษาทั่วไปของชายหญิงปกติ สํวนผู๎
ก ากับภาพยนตร๑ มองวําเป็นภาษาที่ใช๎กันทั่วไปในสังคม แตํในภาพยนตร๑มักจะใช๎ภาษาที่ดูรุนแรง 
หยาบคายมากกวําในสังคมทั่วไป ส าหรับผู๎เชี่ยวชาญ มองวําการใช๎ภาษาของเกย๑ในภาพยนตร๑ไทย
และเกย๑ในสังคมไมํได๎แตกตํางกัน แตํด๎วยความที่เป็นเกย๑จึงถูกมองวําใช๎ภาษาที่หยาบคายและ
รุนแรงมากกวําเพศอ่ืน ภาษาที่ใช๎ในภาพยนตร๑จึงดูรุนแรงและหยาบคายคํอนข๎างมาก 
 4. กริยาทําทางของเกย๑ที่ปรากฏในภาพยนตร๑ไทย 
 นักวิชาการ มองวําขึ้นอยูํวําเป็นเกย๑ประเภทไหน ถ๎าเป็นเกย๑ที่ เปิดเผย หรือเกย๑ควีน กระ
เทย ที่คิดวําตัวเองเป็นผู๎หญิง ในหนังและชีวิตจริงจะเหมือนกัน แตํถ๎าเป็นเกย๑ที่ไมํเปิดเผย เชํน เกย๑
คิง เกย๑ที่เป็นผู๎ชาย ในหนังจะแสดงออกมากกวําชีวิตจริง แตํในขณะเดียวกันในหนังสามารถ
แสดงออกได๎ชัดเจนและมากกวําชีวิตจริงในสังคมมาก สํวนผู๎ก ากับภาพยนตร๑ บอกวํากริยาทําทาง
ของเกย๑ที่ปรากฏในภาพยนตร๑ไทยและเกย๑ในสังคมเป็นกริยาจากชีวิตจริงอยูํแล๎ว ชีวิตจริงเป็น
อยํางไร ในหนังก็เป็นอยํางนั้น จะไมํคํอยสร๎างแบบเวอร๑ ๆ สํวนมากนักแสดงจะเป็นนักแสดงชาย
แท๎แตํรับบทบาทเป็นเกย๑เป็นกระเทย ก็เลํนได๎เหมือนจริง กริยาทําทางก็เป็นปกติของชีวิตเกย๑ชีวิต
กระเทย แตํกริยาทําทางของเกย๑ในภาพยนตร๑มักเกินจริง ดัดจริตเกินจริง เดินกรีดกราย แอคติ้งต๎อง
เยอะ เลํนต๎องใหญํ บางทีตัวแสดงบางตัวที่มีคาแรคเตอร๑ในจินตนาการก็ต๎องแสดงออกเยอะกวําใน
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สังคมแท๎จริง ในขณะที่ผู๎เชี่ยวชาญมองวํา กริยาที่แสดงออกมาจะมีลักษณะเมือนคนทั่วไปแตํอาจมี
ความเป็นผู๎หญิงบ๎าง แตํในภาพยนตร๑จะยิ่งชัดเจนมากขึ้นเพื่อให๎ผู๎ชมเข๎าใจได๎งําย 
 5. การแสดงออกทางความคิดของเกย๑ในภาพยนตร๑ไทย 
 นักวิชาการ มองวําในภาพยนตร๑เกย๑สามารถแสดงออกได๎เต็มที่ตามบทบาทที่ได๎รับ แตํ
ในสังคมเฉพาะเร่ืองบันเทิงเทํานั้นที่สามารถแสดงตัวตนได๎เต็มที่ แตํเร่ืองอ่ืนยังไมํได๎รับการยอมรับ
เทําที่ควร แตํก็ไมํได๎แตกตํางกันมากนัก แตํในภาพยนตร๑มักจะแสดงออกด๎านไลฟ็สไตล๑มากกวํา
เร่ืองการเมือง สํวนผู๎ก ากับภาพยนตร๑ มองวํามักเป็นเร่ืองราวแนวตลก ไมํเครียด อาขมีเร่ืองของ
ผู๎ชายปะปนบ๎าง ในขณะที่ผู๎เชี่ยวชาญ มองวํามักจะแสดงออกมาในทิศทางที่รุนแรง ผิดธรรมชาติ 
จนท าให๎ทุกคนมองไปวําเกย๑ต๎องมีอารมณ๑รุนแรง จึงถูกน ามาใช๎ภาพยนตร๑อยํางนั้น ที่ต๎องร๎าย 
รุนแรง หรือบ๎าผู๎ชาย 
 6. การแบํงรูปแบบ ประเภท และอัตลักษณ๑ของเกย๑ 
 นักวิชาการ อธิบายวํารูปแบบ หรือประเภทของเกย๑สามารถแบํงได๎คํอนข๎างชัดเจน 
และอัตลักษณ๑ก็จะแสดงออกตามลักษณะแตํละประเภทนั้น ๆ ตามลักษณะความชอบหรือรสนิยม 
แตํหลัก ๆ ก็คือ เกย๑คิงส๑ และเกย๑ควีน เสือไบ สํวนผู๎ก ากับภาพยนตร๑ มองวําสามารถแบํงได๎หลาย
ประเภท ยิบยํอยมาก เชํน เกย๑ กระเทย ไบ โบท เป็นต๎น ในขณะที่ผู๎เชี่ยวชาญ มองวําสามารถแบํงได๎
เยอะมาก เชํน ชายรักชาย ได๎แกํ เกย๑คิง เกย๑ควีน เกย๑โบท  ไบเซ็กชวล ได๎แกํ พวกรักทั้ง 2 เพศ กระ
เทย ได๎แกํ สาวประเภทสอง ผู๎หญิงข๎ามเพศ พวกชอบแตํงหญิง รวมทั้งแบํงตามอาชีพ เชํน พนักงาน
บริการทางเพศให๎แกํเพศเดียวกัน รวมทั้งแบํงได๎ตามรสนิยมทางเพศ ได๎แกํ เกย๑คิงส๑ เกย๑ควีน เกย๑
โบท และ ไบเซ็กชํวล 
 7. เศรษฐกิจ สังคม วุฒิการศึกษา และอายุ  สามารถเป็นตัวก าหนดอัตลักษณ๑และการ
ยอมรับของเกย๑ได๎หรือไมํ อยํางไร 
 นักวิชาการ มองวํา เศรษฐกิจ สังคม วุฒิการศึกษา และอายุ  มีผลตํอการยอมรับในทุก
สังคมอยูํแล๎ว ไมํแตกตํางกัน สํวนผู๎ก ากับภาพยนตร๑ มองวําเศรษฐกิจ สังคม วุฒิการศึกษา และอายุ 
ตํางก็มีผลตํอการก าหนดอัตลักษณ๑และการยอมรับของเกย๑ในสังคม  ในขณะที่ผู๎เชี่ยวชาญ ยอมรับวํา
ปัจจัยเหลํานั้นมีอิทธิพลตํอการยอมรับของเกย๑ในสังคมคํอนข๎างมาก คือ ต๎องเกํง ต๎องรวย ต๎องมี
ความสามรถจึงจะได๎รับการยอมรับ 
 8. การแสดงออกถึงอัตลักษณ๑ของเกย๑ในภาพยนตร๑ไทยมีผลกระทบตํอสังคมอยํางไร ใน
ด๎านใดบ๎าง 
 นักวิชาการ มองวําไมํได๎มีผลกระทบตํอสังคม เพราะการเป็นเกย๑ไมํใชํโรคติดตํอกันแตํ
อยํางใด สํวนผู๎ก ากับภาพยนตร๑ มองวําไมํมีผลกระทบในสังคม แตํอาจมีผลกระทบบ๎าง เพราะเกย๑
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ในภาพยนตร๑มักถูกน ามาเลียนแบบในสังคมภายนอกได๎งําย ในขณะที่ผู๎เชี่ยวชาญ มองวําบทบาท
ของเกย๑ในภาพยนตร๑มีผลกระทบตํอสังคม เพราะเกิดการเลียนแบบ และมักจะเป็นสิ่งที่ไมํดี เชํน 
การดํา การพูดจาหยาบคาย  ส าหรับในมุมมมองของกลุํมเกย๑ พบวํา สํวนใหญํมองวําไมํได๎มี
ผลกระทบตํอสังคมหรือมีน๎อยมาก หากการแสดงออกนั้นมีความเหมาะสม ไมํมากจนเกินไป หรือมี
ความถูกต๎องตามกาลเทศะที่ดีของสังคมไทย 
 9. การยอมรับการแสดงออกทางอัตลักษณ๑และความคิดของเกย๑ในภาพยนตร๑ไทยที่มี
เน้ือหาเกี่ยวกับเกย๑ 
 นักวิชาการ มองวําในสังคมปัจจุบันมีการยอมรับการแสดงออกทางอัตลักษณ๑และ
ความคิดของเกย๑มากยิ่งขึ้นก็ยังมีสิ่งกั้นวําไมํอาจไปสูํสิ่งสูงสุดของสังคมได๎ สํวนผู๎ก ากับภาพยนตร๑  
มองวําสังคมไทยยอมรับมากขึ้น เพราะเป็นอะไรที่เปิดกว๎างมากขึ้น แตํ คุณธัญญ๑วารินฯ เพิ่มเติมใน
สํวนของภาพยนตร๑วํายังไมํเห็นการสื่อถึงความคิดของเกย๑ที่มีสาระหรือเป็นเร่ืองเป็นราวมาก
เทําที่ควร ในขณะที่ผู๎เชี่ยวชาญ มองวําการยอมรับของสังคมไทยมีความไมํเทําเทียมในเร่ืองของเพศ 
ถ๎าในสํวนของภาพยนตร๑ก็ขึ้นอยูํกับการจัดวางบทบาทการแสดง แตํสังคมยังรับไมํได๎กับความคิด
ของเกย๑ในเร่ืองของการใช๎ชีวิตคูํหรือการแตํงงาน 
 10. อิสระในการแสดงออกถึงอัตลักษณ๑ของเกย๑ในภาพยนตร๑ไทย 
 นักวิชาการ มองวํา ในปัจจุบันนี้การแสดงออกถึงอัตลักษณ๑ของเกย๑ได๎รับอิสระในการ
แสดงออกมากขึ้นทั้งในภาพยนตร๑ไทยและสังคมไทย เพราะถือได๎วําเกย๑เป็นเร่ืองปกติ ในขณะที่
มุมมองของผู๎ก ากับภาพยนตร๑ มองวํา การแสดงออกถึงอัตลักษณ๑ของเกย๑ในภาพยนตร๑ไทยมีอิสระ
ในการแสดงออกเชํนเดียวกัน สํวนผู๎เชี่ยวชาญ มองวํา การแสดงออกถึงอัตลักษณ๑ของเกย๑ในสังคมมี
มากขึ้น แตํอาจจะยังไมํสมบูรณ๑ เชํน การแตํงงาน สํวนการแสดงออกของเกย๑ในภาพยนตร๑ก็มีการ
แสดงออกหลากหลายลักษณะเหมือนกัน  

5.1.3 เปรียบเทียบอัตลักษณ๑ของเกย๑ในสื่อภาพยนตร๑ไทยกับอัตลักษณ๑ของเกย๑ในสังคมไทย 
 กลุํมเกย๑ ทั้งหมดเป็นเพศชาย มีอายุระหวําง 26-33 ปี การศึกษาปริญญาตรี 8 คน และ
ปริญญาโท 2 คน ประกอบอาชีพธุรกิจสํวนตัว 4 คน พนักงานบริษัท 2 คน พนักงานขาย สื่อมวลชน 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานต๎อนรับบนเคร่ืองบิน ซึ่งมีมุมมองที่มีตํออัตลักษณ๑ของเกย๑ใน
ภาพยนตร๑ไทย และเกย๑ในสังคมไทยดังนี ้
 1. การแตํงกายของเกย๑ในภาพยนตร๑ไทยและเกย๑ในสังคม 
 สํวนความคิดเห็นของกลุํมเกย๑เกี่ยวกับการแตํงกาย มองวําการแตํงกายของเกย๑ใน
ปัจจุบันสํวนหนึ่งสมัยนิยมคํอนข๎างมีอิทธิพลมาก ท าให๎การแตํงกายออกมาหลากหลายรูปแบบ แตํ
โดยมากมักจะดูดี มีรสนิยม ถ๎าแตํงเป็นหญิงก็จะออกมาดูสวยงาม แตํก็มีบางสํวนที่อาจจะแตํงตัวไมํ
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ถูกกาละเทศะหรือดูแรงไปในสังคมไทย นอกจากนี้ การแตํงกายของเกย๑ยังขึ้นอยูํกับการแสดงออก
ที่แท๎จริงของเกย๑แตํละคนอีกด๎วย แตํสิ่งส าคัญที่สุดคือ การแตํงกายต๎องออกมาดูดีที่สุดนั่นเอง 
 2. การแสดงออกถึงอัตลักษณ๑ของเกย๑ในสังคมไทย  
 กลุํมเกย๑ที่ให๎สัมภาษณ๑เกือบทั้งหมดยอมรับวําในปัจจุบัน การแสดงออกถึงอัตลักษณ๑
หรือตัวตนของเกย๑มีความชัดเจนและเปิดเผยมากขึ้นกวําในอดีตเป็นอยํางมาก นอกจากนี้ ยังมีบาง
คนแสดงความเห็นถึงการแสดงออกของเกย๑ที่ไมํเหมาะสมและท าให๎ภาพลักษณ๑ของเกย๑เสียหายไป
ด๎วย 
 3. การใช๎ภาษาของเกย๑ในภาพยนตร๑ไทยและเกย๑ในสังคม 
 กลุํมเกย๑ที่ให๎สัมภาษณ๑สํวนใหญํมองวําการใช๎ภาษาของเกย๑ในสังคมไทยปัจจุบัน มักจะ
มีค าศัพท๑พิเศษ ๆ ใหมํ ๆ แตกตํางจากการสนทนาของคนทั่วไปซึ่งกลุํมเกย๑จะน าออกมาใช๎หรือรับร๎ู
กันเป็นการเฉพาะกลุํมเสมอ แตํทั้งนี้ก็ไมํได๎แตกตํางจากคนอ่ืนทั่วไปมากมายแตํอยํางใด นอกจากนี้ 
กลุํมเกย๑มักใช๎ภาษาหรือถ๎อยค าที่สละสลวยมากกวําผู๎ชายทั่วไปอีกด๎วย 
 4. กริยาทําทางของเกย๑ที่ปรากฏในภาพยนตร๑ไทยและเกย๑ในสังคม 
 เกย๑บางคนมองวํา การแสดงออกบางสํวนก็ยังสํงผลกระทบตํอสังคมในแงํการ
ลอกเลียนแบบพฤติกรรมตําง ๆ ที่ได๎รับร๎ูมาจากสื่อตําง ๆ รวมทั้งอาจเป็นการสํงเสริมหรือเป็น
คํานิยมให๎มีเกย๑เพิ่มมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันคํอนข๎างมีผลตํอสังคมมากขึ้นทุกวัน เพราะวําสื่อในสังคม
มีการเปิดเผยเร่ืองราวเกี่ยวกับชาวเกย๑มากขึ้น เป็นเหมือนการท าให๎กลุํมเกย๑ควรได๎รับการยอมรับ 
ดังนั้น เมื่อท าแบบนี้สังคมของเกย๑ก็จะมีมากขึ้น ซึ่งการแสดงออกที่เกย๑สามารถแสดงออกได๎มากขึ้น
ท าให๎มีผลกระทบตํอคนที่ยังไมํกล๎าเปิดเผยตัววําเป็นเกย๑ กล๎าที่จะเปิดเผยมากขึ้นซึ่งผลกระทบตํอ
สังคม คือ อาจท าให๎เกิดคํานิยมที่ผิด ๆ ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได๎อยํางอิสระเสรี อีกทั้ง
สามารถพบเห็นเกย๑ในสื่อตําง ๆ เพิ่มมากขึ้น 
 5. การแสดงออกทางความคิดของเกย๑ในภาพยนตร๑ไทยและเกย๑ในสังคม 
 ส าหรับกลุํมเกย๑บางสํวนมองวํา การแสดงออกทางความคิดของเกย๑ในสังคมไทยใน
ปัจจุบันได๎รับการยอมรับมากขึ้นกวําอดีตที่ผํานมา  รวมทั้งเกย๑ยังสามารถเข๎าไปมีสํวนรํวมหรือมี
สํวนในการแสดงความคิดเห็นตําง ๆ ในสังคมมากขึ้น จากผลของการแสดงความคิดเห็นที่เปิดเผย
และกว๎างขวางมากของเกย๑ในปัจจุบัน ที่บางสํวนอาจมีการเรียกร๎องสิ่งตําง ๆ ในสังคม แตํที่ส าคัญ
เกย๑ควรท าตัวให๎เป็นปกติให๎มากกวํานี้ 
 6. การแสดงออกถึงอัตลักษณ๑ของเกย๑ในภาพยนตร๑และในสังคมปัจจุบันมีผลกระทบตํอ
สังคมอยํางไร ในด๎านใดบ๎าง 
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 กลุํมเกย๑บางคนมองวํา การแสดงออกบางสํวนก็ยังสํงผลกระทบตํอสังคมในแงํการ
ลอกเลียนแบบพฤติกรรมตําง ๆ ที่ได๎รับร๎ูมาจากสื่อตําง ๆ รวมทั้งอาจเป็นการสํงเสริมหรือเป็น
คํานิยมให๎มีเกย๑เพิ่มมากยิ่งขึ้น 
 7. การยอมรับการแสดงออกทางอัตลักษณ๑และความคิดของเกย๑ในภาพยนตร๑ไทยที่มี
เน้ือหาเกี่ยวกับเกย๑หรือเกย๑ในสังคมไทย 
 กลุํมเกย๑สํวนใหญํมองวําปัจจุบันสังคมเปิดใจยอมรับการแสดงออกของเกย๑ทั้งด๎าน
ทําทาง กิริยา รูปลักษณ๑ภายนอก และการแสดงความรู๎สึก หรือความคิดตําง ๆ มากยิ่งขึ้น แตํก็มีกลุํม
เกย๑บางสํวนที่ยังมองวําการเปิดรับอัตลักษณ๑หรือความคิดของเกย๑ยังไมํมากนัก โดยเฉพาะการ
ท างานในหนํวยงานที่มีชื่อเสียงหรืองานราชการที่ส าคัญ ๆ รวมทั้งสิทธิตําง ๆ ที่ยังไมํมีเลยเมื่อเทียบ
กับชายหญิงปกติ 
 8. ความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณ๑ของเกย๑ในภาพยนตร๑ไทยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเกย๑หรือมี
ตัวละครเป็นเกย๑ 
 จากการสัมภาษณ๑กลุํมเกย๑  พบวํา มีความหลากหลายในการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับอัตลักษณ๑ของเกย๑ในภาพยนตร๑ไทยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเกย๑หรือมีตัวละครเป็นเกย๑ แตํก็มี
บางสํวนที่น าเสนอไปในทิศทางที่คํอนข๎างจะหยาบคาย ไมํคํอยมีสาระ สํวนใหญํจะกลายเป็นตัว
ตลกสร๎างสีสันมากกวํา นอกจากนี้ ยังแนะน าให๎ผู๎จัดหรือผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องน าเสนอตัวตนหรืออัต
ลักษณ๑ของเกย๑ในมุมมองปกติเหมือนคนทั่วไปให๎มากขึ้น รวมทั้งไมํน าเสนอในแงํลบหรือท าให๎เกย๑
ดูแยํในสายตาคนทั่วไปในสังคม 
 9. อิสระในการแสดงออกถึงอัตลักษณ๑ของเกย๑ในภาพยนตร๑ไทยและสังคมไทยใน
ปัจจบุัน 
 ส าหรับกลุํมเกย๑ทุกคนมองวํา ปัจจุบันสามารถแสดงออกได๎คํอนข๎างมาก เพราะได๎รับ
การยอมรับในสังคมมากขึ้นกวําอดีต แตํการแสดงออกทางอัตลักษณ๑หลาย ๆ อยํางก็มากเกินไป เชํน 
การเดินโอบกอดกัน หอมกันในที่สาธารณะ ค าพูดที่รุนแรง หยาบคาย ไมํเหมาะสม จึงท าให๎เกย๑
เหลํานี้ท าให๎สังคมเกย๑โดยรวมเสียได๎หรือดูไมํดีในสายตาคนทั่วไปได๎ 
 
5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
        1. จากการวิเคราะห๑ภาพยนตร๑ไทยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเกย๑ และภาพยนตร๑ไทยที่มีนักแสดงที่รับ
บทเป็นเกย๑ที่เกี่ยวกับอัตลักษณ๑ของเกย๑ พบวําภาพยนตร๑จะน าเอาวิถีชีวิตจากเกย๑ในสังคม รวมถึง
วัฒนธรรมตําง ๆ จากเกย๑ เข๎ามาเป็นเนื้อหาหรือใช๎เป็นแนวทางในการสร๎างวิถีชีวิตของเกย๑ใน
ภาพยนตร๑ไทย ซึ่งเกย๑มีวัฒนธรรมทางเพศที่มีรูปแบบชัดเจน แตํเนื่องจากสังคมมีความคุ๎นเคยและ
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คาดหวังตํอลักษณะเฉพาะทางเพศของชายและหญิง “เกย๑” จึงต๎องมีการปรับตัวในด๎านตําง ๆ เชํน 
รูปแบบการด าเนินชีวิต การมีปฏิสัมพันธ๑กับบุคคลอ่ืน ๆ แม๎กระทั่งความคิดเกี่ยวกับการรับร๎ูและ
การแสดงตนตํอสังคม ซึ่งบางคร้ังอาจไมํได๎เป็นความต๎องการที่แท๎จริงของเกย๑ แตํเพื่อให๎ได๎รับการ
ยอมรับทางสังคม ในการด าเนินชีวิตของเกย๑จึงจ าเป็นต๎องควบคุมพฤติกรรมและปรับตัวเองให๎เป็น
รูปแบบวิถีชีวิตเชํนเดียวกับวิถีชีวิตของบุคคลทั่วไป จึงน าเอาอัตลักษณ๑ของเกย๑ในสังคมมาสร๎างอัต
ลักษณ๑ของเกย๑ในสื่อภาพยนตร๑ไทย และในทางกลับกันนั้น เกย๑ในสังคมก็จะแสดงออกทางอัต
ลักษณ๑ สํวนหนึ่งมาจากอัตลักษณ๑ของเกย๑ในสื่อภาพยนตร๑ไทยด๎วยเชํนกัน  มีการลอกเลียนแบบใน
บางสิ่งจากอัตลักษณ๑ของเกย๑ในภาพยนตร๑เชํนในของเร่ืองการแตํงกาย ค าพูด 
 นอกจากนี้จากการสัมภาษณ๑นักวิชาการ ผู๎เชี่ยวชาญ และผู๎ก ากับภาพยนตร๑พบวําวิธีการ
คิดหรือเน้ือหาในภาพยนตร๑ที่มีลักษณะเกี่ยวกับเกย๑สํวนใหญํจะเน๎นไปที่ความตลก เฮฮา หรือความ
เศร๎าโศกของชีวิตเกย๑ และมีการใช๎ค าที่รุนแรง หรือหยาบคายคํอนข๎างมาก สํวนเหตุผลที่ต๎องมีเกย๑
ปรากฏอยูํในภาพยนตร๑ไทยบางเร่ืองก็เพื่อสร๎างสีสัน ความสนุกสนานให๎แกํภาพยนตร๑ โดยมี
แนวคิดหรือวิธีการสร๎างตัวละครที่เป็นเกย๑มาจากชีวิตจริงตามปกติในสังคม ทั้งนี้แสดงให๎เห็นวํา
วิธีการคิดหรือเนื้อหาในภาพยนตร๑ที่มีลักษณะเกี่ยวกับเกย๑สํวนใหญํจะเน๎นไปที่ความตลก เฮฮา 
หรือความเศร๎าโศก เพื่อขายแกํตลาดภาพยนตร๑ ซึ่งในความเป็นจริงชีวิตของเกย๑อาจจะไมํได๎เศร๎า
โศกเสียใจตลอดเวลาเหมือนในภาพยนตร๑ แตํผู๎สร๎างหนังกลับมองวําเป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะท าให๎
ภาพยนตร๑เร่ืองนั้นๆ ขายได๎ เกย๑ต๎องตลก โงํๆ หรือต๎องเสียใจ ถูกรังแกตลอด ไมํสามารถตํอสู๎หรือ
ขัดขืนใดๆ ได๎มากนัก ไมํมีสิทธิเป็นผู๎ดี ผู๎ชนะหรือฮีโรํได๎เหมือนคนทั่วไปสอดคล๎องกับแนวคิดการ
เลําเร่ืองของภาพยนตร๑ (Film Narration)ในเร่ืองของตัวละคร(Character)ตัว ละครคือองค๑ประกอบที่
เป็นมนุษย๑ ได๎แกํบทเสริม คือ บทบาทของตัวละครที่บังคับสํงเสริมให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงเติบโต
ของตัวละครบทเดํน เป็นสํวนประกอบหนึ่งของตัวละครบทเดํน มีบทบาทคอยแนะน าเร่ืองใหมํๆ ที่
จะเป็นสาเหตุของสิ่งใหมํๆในชีวิตที่เกิดขึ้นกับตัวละครบทเดํน บทสนับสนุน เป็นบทบาทหนึ่งที่
เปรียบเสมือนตัวเคลื่อน  เพื่อการสํองสวํางและสร๎างสีสันให๎กับตัวละครบทเดํน เป็นบทที่ชํวยให๎
รายละเอียดภูมิหลัง และชํวยในการอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต บทประกอบ คือบทของคนที่สร๎าง
ความจริงของสถานการณ๑และจัดให๎เกิดเนื้อหาสาระของโครงเร่ืองโดยรวม เป็นบทเพิ่มสีสัน แตํง
เติม และเป็นสํวนประกอบรอบๆสถานการณ๑ในเร่ืองนอกจากนั้นแล๎ว ข๎อมูลที่ได๎ยังสอดคล๎องกับ
แนวคิดของซิกมัน ฟรอยด๑ (Sigmund Freud) เร่ืองสัญชาติญาณทางเพศและจิตใต๎ส านึก ที่ได๎อธิบาย
ลักษณะเนื้อหาและตัวละครในภาพยนตร๑ ซึ่งเป็นเสมือนสื่อที่ผู๎สร๎างได๎ใช๎ในการปลดปลํอย
ความเครียดตํางๆ ที่ต๎องถูกเก็บกดไว๎ เมื่อเผชิญกับข๎อห๎ามในสังคมในรูปแบบตํางๆ ไมํวําจะเป็น
เร่ืองราวของเกย๑ จึงอาจกลําวได๎วํา ภาพยนตร๑ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเกย๑นั้นเป็นเคร่ืองมือในการ

DPU



93 

ปลดปลํอยเร่ืองราว ความคิดเห็นตํางๆ ของผู๎สร๎างที่ไมํสามารถที่จะแสดงออกได๎โดยทั่วไปใน
สภาพสังคมไทย 
        2.  จากการวิเคราะห๑ภาพยนตร๑ไทยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเกย๑ และภาพยนตร๑ไทยที่มีนักแสดงที่รับ
บทเป็นเกย๑ที่เกี่ยวกับอัตลักษณ๑ของเกย๑ พบวํา การแตํงกายของเกย๑ในภาพยนตร๑ไทย ถ๎าเป็นเกย๑ที่
นิยมแตํงกายเป็นชายก็จะคํอนข๎างเรียบหรูแตํก็จะใช๎องค๑ประกอบอ่ืนชํวยให๎บํงบอกวําตนเป็นเกย๑ 
แตํถ๎าเป็นเกย๑ประเภทที่นิยมแตํงกายเป็นหญิง สํวนมากในภาพยนตร๑ไทยจะเน๎นแตํงตัว แตํงหน๎า
เข๎ม และท าผมเป็นหญิง กริยาทําทางของเกย๑ในภาพยนตร๑ไทย จะมีกริยาทําทางอาการแสดงออก
คล๎ายผู๎หญิงมากกวําจะน าเสนอคล๎ายผู๎ชาย การแสดงออกทางความคิดจะขึ้นอยูํกับบทบาทที่ได๎รับ 
สํวนมากจะได๎รับบทเป็นตัวร๎ายหรือตัวตลก การแสดงออกทางอารมณ๑คํอนข๎างหลากหลาย เชํน มี
อารมณ๑คล๎ายผู๎หญิง ความรัก หรือตัวร๎าย  บุคลิกภาพของเกย๑ กระตุ๎งกระติ้งคล๎ายผู๎หญิง มีการ
แสดงออกความต๎องการทางเพศ สนุกสนาน รําเริง สํวนมากจะเลียนแบบบุคลิกภาพของผู๎หญิง  แตํ
ในบางคร้ังยังแสดงออกบุคลิกภาพของผู๎ชายออกมาบ๎างเมื่อต๎องมีการตํอสู๎หรือมีการปะทะอารมณ๑ 
มีความกระฉับกระเฉง คลํองแคลํว วํองไวบางคร้ังเสียงดัง เอะอะโวยวาย ชอบดัดเสียงให๎เหมือน
เสียงของผู๎หญิง และการใช๎ภาษาสํวนใหญํจะใช๎ถ๎อยค าภาษาเป็นค าดําที่หยาบคาย หรือค าพูดติด
ตลก หรือการใช๎ศัพท๑เฉพาะกลุํมเกย๑ ทั้งนี้แสดงให๎เห็นวํา ภาพยนตร๑ไทยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเกย๑ และ
ภาพยนตร๑ไทยที่มีนักแสดงที่รับบทเป็นเกย๑ สํวนใหญํมักจะถูกสร๎างมาในเชิงการตลาดมากกวําจะ
น าเสนอความเป็นตัวตนที่แท๎จริงของเกย๑ เพราะมักจะสร๎างใก๎ตัวละครเกย๑ดูแตกตํางจากคนทั่วไป 
เชํน การแตํงตัวที่เวํอร๑ สีสันจัดจ๎าน การพูดจาที่หยาบคาย ลํอแหลม ลามก หรือการเป็นคนอารมณ๑
แปรปรวนไมํปกติ ซึ่งสิ่งเหลํานี้สามารถเกิดขึ้นได๎กับทุกเพศในสังคม และเกย๑โดยทั่วไปก็ไมํได๎มี
การแสดงออกที่ชัดเจนมากขนาดนั้นแตํอยํางใด แตํในภาพยนตร๑ต๎องการสื่อให๎เห็นถึงความแตกตําง
ของเกย๑กับผู๎ชายแท๎หรือผู๎หญิงทั่วไป เพื่อให๎คนที่มาดูภาพยนตร๑สนุกสนานมากกวําเข๎ามารับร๎ูวิถี
ชีวิตที่แท๎จริงของเกย๑ การแสดงของเกย๑ทั้งในภาพยนตร๑และในสังคมไทยถือวําเป็นการแสดงออก
ถึงอัตลักษณ๑ของเกย๑อยํางหนึ่งที่เป็นไปตามตามสภาพสังคมหรือวิถีการด าเนินชีวิตของคนในสังคม 
ดังนั้นสอดคล๎องกับทฤษฎีอัตลักษณ๑  (Identity)  ซึ่งกลําวไว๎วําเป็นความร๎ูสึกนึกคิดที่บุคคลมีตํอ
ตนเองวํา  “ฉันคือใคร”  ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการปฏิสังสรรค๑   ระหวํางตัวเรากับคนอ่ืน  โดยผํานการ
มองตนเองและการที่คนอ่ืนมองเรา อัตลักษณ๑ต๎องการความตระหนัก (Awareness) ในตัวเราและ
พื้นฐานของการเลือกบางอยําง นั่นคือเราจะต๎องแสดงตนหรือยอมรับอยํางตั้งใจกับอัตลักษณ๑ที่เรา
เลือก ความส าคัญของการแสดงตนก็คือการระบุได๎วําเรามีอัตลักษณ๑เหมือนกลุํมหนึ่งและมีความ
แตกตํางจากกลุํมอื่นอยํางไรและ “ฉันเป็นใคร” ในสายตาคนอ่ืน (นัทธนัย ประสานนาม, 2550) 
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   จากการวิเคราะห๑ข๎อมูลของนักวิชาการ ผู๎ก ากับภาพยนตร๑ ผู๎เชี่ยวชาญ ที่แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณ๑ของเกย๑ในสื่อภาพยนตร๑ไทย และอัตลักษณ๑ของเกย๑ที่แท๎จริงในสังคมไทย 
พบวํา การแสดงออกถึงอัตลักษณ๑หรือตัวตนของเกย๑มีความชัดเจนและเปิดเผยมากขึ้นกวําในอดีต 
ส าหรับการแตํงกายของเกย๑ในภาพยนตร๑ไทยเลียนแบบมาจากการแตํงกายของเกย๑ในสังคม แตํจะ
แตํงกายให๎ดูแรงๆ เวอร๑ๆ มากกวําปกติทั่วไป สํวนการใช๎ภาษาของเกย๑ในภาพยนตร๑ไทยและเกย๑ใน
สังคมก็มีสํวนคล๎ายคลึงกัน แตํในภาพยนตร๑มักจะใช๎ภาษาที่ดูรุนแรง หยาบคายมากกวํา ด๎านกิริยา
ทําทางก็ขึ้นอยูํกับลักษณะของเกย๑ในแตํละประเภท แบบเปิดเผยหรือปิดบัง แตํในภาพยนตร๑จะ
แสดงออกให๎ชัดเจนมากขึ้นเพื่อให๎ผู๎ชมเข๎าใจได๎งําย สํวนการแสดงออกทางความคิดของเกย๑ใน
ภาพยนตร๑ไทย สามารถแสดงออกได๎เต็มที่ตามบทบาทที่ได๎รับ สํวนในสังคมทั่วไปก็สามารถ
แสดงออกทางความคิดได๎ แตํอาจถูกกีดกันในบางเร่ือง เชํน การเมือง ทั้งนี้แสดงให๎เห็นวําใน
ปัจจุบันสังคมหรือโลกของเกย๑ได๎รับการยอมรับมากขึ้นกวําเดิมเป็นอยํางมาก สามารถด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได๎อยํางเปิดเผยมากขึ้น (ส าหรับเกย๑ที่เปิดเผยตนเอง) สามารถแตํงกาย ใช๎ภาษาเฉพาะ
กลุํม รวมทั้งสามารถท ากิริยาทําทางเหมือนผู๎หญิงได๎โดยไมํต๎องเขินอายสังคมรอบข๎าง แตํใน
ภาพยนตร๑สิ่งเหลํานี้อาจดูรุนแรง หรือเวํอร๑มากกวําในชีวิตปกติ เพราะต๎องการสื่อให๎ผู๎ชมสามารถ
เข๎าใจได๎งํายวํานักแสดงคนนี้เป็นเกย๑หรือรับบทเป็นเกย๑ แตํในชีวิตจริงการแสดงออกก็ต๎องอยูํใน
กาลเทศะ รวมทั้งวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยที่ต๎องเคารพและปฏิบัติตามอยํางเครํงครัด ไมํเอา
เยี่ยงอยํางชาติอ่ืนที่เกย๑อาจท ากิริยารุนแรงหรือแสดงพฤติกรรมที่ไมํเหมาะสม การแสดงออกทาง
เพศ ตัวตน หรืออัตลักษณ๑ของเกย๑นี้ มีแนวคิดเร่ืองเพศของ จูดิธ  บัตเลอร๑ (1990) กลําวไว๎วํา การ
แสดงงออกทางเพศ หรือ Gender เป็นเร่ืองของกระบวนการเปลี่ยนสภาพและการเลํนตามบทบาท
ตํางๆ บัตเลอร๑ เรียกสิ่งนี้วํา Gender Performativity การแสดงบทบาททางเพศไมํจ าเป็นต๎องตรงกับ
เพศตามธรรมชาติ หรืออารมณ๑ความร๎ูสึกของบุคคล เพราะการแสดงบทบาทชายหญิงให๎ตรงตาม
เพศเป็นเพียงแบบแผนอุดมคติ เคร่ืองหมายของเพศสภาพถูกแสดงออกมาผํานการแตํงกาย  บัตเลอร๑
พยายามชี้วําการแตํงกายผิดเพศ เชํน ชายแตํงหญิง (Drag) คือเคร่ืองพิสูจน๑ความล๎มเหลวของระบบ
เหตุผลของรักตํางเพศ รวมทั้งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ธิดารัตน๑ พุทธอาสน๑ (2551) ได๎
ท าการศึกษากระบวนการออกแบบเคร่ืองแตํงกายที่สะท๎อนอัตลักษณ๑เกย๑  พบวํา เคร่ืองแตํงกายที่
สะท๎อนและบํงบอกถึงความเป็นเกย๑ที่เปิดเผยตัวตนนั้นมีอัตลักษณ๑รํวม  คือ เสื้อผ๎าที่ตัวต๎องมีของ
ตกแตํงที่มีความแวววาว อาทิเชํน เข็มกลัดเพชร ลูกปัดหลากสี โดยใช๎เทคนิคการปักและการเย็บ
เดินเส๎น ตีตะเข็บเพื่อให๎เกิดลวดลาย ผิวสัมผัส (Texture) และลวดลายที่ตกแตํงเป็นลายกราฟิกที่มี
ความโค๎งมน พร้ิวไหวและลายดอกไม๎หรือตกแตํงด๎วยผ๎าลูกไม๎ โดยกลุํมเกย๑เหลํานี้ต๎องการเลือกที่
จะแตกตํางจากคนอ่ืนเพื่อเกิดความโดดเดํน ถึงแม๎วําการแตํงกายของเกย๑ที่สะท๎อนผํานเสื้อผ๎า
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ออกมาเป็นในรูปแบบไมํปิดบังแตํก็ไมํได๎เปิดเผยอยํางโจํงแจ๎ง , แตกแยกแตํไมํแตกตําง, เป็นการ
เชื่อมตํอตัวตนทางวัฒนธรรมกลุํมยํอยเกย๑ตํอวัฒนธรรมกลุํมหลัก(สังคม) หลอมรวมเป็นกลุํมก๎อน 
เพื่อตอกย้ าคุณคําของตนเองตํอการด ารงอยูํในสังคมอยํางเป็นรูปธรรม 
         3.เปรียบเทียบอัตลักษณ๑ของเกย๑ในสื่อภาพยนตร๑ไทยกับอัตลักษณ๑ของเกย๑ในสังคมไทย  จาก
การสัมภาษณ๑กลุํมเกย๑ท าให๎ทราบถึงมุมมองที่มีตํออัตลักษณ๑ของเกย๑ในภาพยนตร๑ไทย และเกย๑ใน
สังคมไทยดังนี้ เศรษฐกิจ สังคม วุฒิการศึกษา และอายุ ตํางก็มีผลตํอการก าหนดอัตลักษณ๑และการ
ยอมรับของเกย๑ในสังคม ทั้งนี้เนื่องจากปัจจัยเหลํานี้ล๎วนแล๎วแตํเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ท าให๎เกิดการ
ยอมรับในสังคม ไมํใชํมีผลเฉพาะส าหรับกลุํมเกย๑เทํานั้น แตํยังรวมถึงสังคมทั่วไปอีกด๎วย ที่ต๎อง
พัฒนาและเตรียมความพร๎อมของตนเองให๎สามารถด าเนินชีวิตอยูํได๎ในสังคมและสภาพเศรษฐกิจ
ปัจจุบัน ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ไชโย  นิธิอุบัติ (2546) ที่ได๎ท าการวิจัยเร่ืองการสื่อสารเพื่อ
การเปิดเผยตนเองของกลุํมชายรักชาย เป็นการเปรียบเทียบข๎อแตกตํางในการสื่อสารเพื่อเปิดเผยตัว
ของชายรักชายตํอคนในครอบครัว โดยใช๎อายุ  อาชีพ วิธีการสื่อสาร และลักษณะของครอบครัว ซึ่ง
ใช๎ทฤษฎีการสื่อสารอธิบายแตํละบุคคลจะมีการเปิดเผยหรือปกปิดตัวเอง การเปิดเผยจะเกิดขึ้นเมื่อ
บุคคลเร่ิมสนิทคุ๎นเคยกับคนอ่ืน แตํบุคคลจะมีเร่ืองปกปิดหรือเป็นความลับ ในขณะเดียวกันคนอ่ืน
ที่สื่อสารด๎วยจะร๎ูวําคน ๆ นั้นเป็นอยํางไรในสายตาของเขา แม๎วําคนๆ นั้นจะไมํยอมรับในสิ่งที่คน
อ่ืนมองก็ได๎ รวมทั้งปมด๎อยที่อยูํในตัวบุคคลนั้นด๎วยและสอดคล๎องกับการศึกษาของ ปุรินทร๑       
นาคสิงห๑ (2547) ที่ได๎ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ “เกย๑ : กระบวนการ พัฒนาเอกลักษณ๑และวิถีชีวิตทาง
เพศ” พบวํา กระบวนพัฒนาเอกลักษณ๑เกย๑จะต๎องผําน 3 ขั้นตอน ที่ตํอเนื่อง คือ ขั้นที่ 1 เกิดความร๎ูสึก
แตกตํางจากผู๎อ่ืน ขั้นที่ 2 สงสัยหรือคิดวําตนเองอาจจะเป็นผู๎รักเพศเดียวกัน และ ขั้นที่ 3 ยอมรับ
เอกลักษณ๑เกย๑ เมื่อพวกเขายอมรับเอกลักษณ๑เกย๑ให๎กับเอกลักษณ๑แหํงตนแล๎ว พวกเขาก็มีแนวโน๎มที่
จะแสดงออกหรือท าการเปิดเผยตัวตํอผู๎อ่ืนให๎รับร๎ูถึงสิ่งที่เขาเป็น แตํการเปิดเผยตัวนี้ไมํได๎เกิด
ขึ้นกับทุกคน เนื่องจากบางคนยังกลัวปฏิกิริยาทางสังคมโดยเฉพาะจากครอบครัวและผู๎ใกล๎ชิดที่ มี
ความคาดหวังในตัวกลุํมตัวอยํางสูง ขณะที่บางคนไมํสามารถเก็บง าความร๎ูสึก ความเก็บกด 
ตลอดจนความอัดอ้ันที่มีอยูํได๎ พวกเขาก็มีแนวโน๎มที่จะเปิดเผยตัว โดยกลุํมตัวอยํางอาจเลือกที่จะ
เปิดเผยตัวตนในสถานที่เฉพาะส าหรับชาวเกย๑กํอน เนื่องจากเป็นสถานที่เฉพาะที่มีแตํผู๎ รักเพศ
เดียวกัน ขณะที่บางคนอาจจะบอกกับเพื่อนสนิทซึ่งสํวนใหญํมักจะเป็นเพื่อนผู๎หญิง และสุดท๎ายการ
เปิดเผยตัวกับครอบครัวจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นยากที่สุด 
 การแสดงออกถึงอัตลักษณ๑ของเกย๑ได๎รับอิสระในการแสดงออกมากขึ้นทั้งในภาพยนตร๑
ไทยและสังคมไทย เพราะถือได๎วําเกย๑เป็นเร่ืองปกติ รวมทั้งในสังคมปัจจุบันก็มีการยอมรับการ
แสดงออกทางอัตลักษณ๑และความคิดของเกย๑มากยิ่งขึ้น แตํการแสดงออกถึงอัตลักษณ๑ของเกย๑อาจมี
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ผลกระทบตํอสังคมบ๎าง เพราะเกย๑ในภาพยนตร๑มักถูกน ามาเลียนแบบในสังคมภายนอกได๎งําย 
ดังนั้น การแสดงออกควรมีความเหมาะสม ไมํมากจนเกินไป หรือมีความถูกต๎องตามกาลเทศะที่ดี
ของสังคมไทย ทั้งนี้แสดงให๎เห็นวําสังคมเปิดโอกาสให๎กับกลุํมเกย๑มากยิ่งขึ้น สามารถแสดงออก
ถึงอัตลักษณ๑ของตนได๎มากยิ่งขึ้น แตํการแสดงออกต๎องอยูํในกรอบที่ดีงามของสังคมโดยรวมด๎วย 
เพราะหากแสดงออกในทิศทางไมํดี เสียหาย หรือเป็นภัยตํอสังคมอาจท าให๎เกิดพฤติกรรม
เลียนแบบได๎งํายก็ควรต๎องใช๎วิจารณญาณในการแสดงออกถึงตัวตนของตนเองนั้นด๎วย การมีอิสระ
ในการแสดงออกถึงอัตลักษณ๑ของเกย๑ที่มีมากขึ้นนี้หากอยูํในกรอบและกฏเกณฑ๑ที่ดีงามยํอมท าให๎
สังคมเปิดโอกาสให๎เกย๑สามารถยืนอยูํในสังคมได๎มากยิ่งขึ้นเทํานั้น ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ 
กฤตณัฐ  เพ็งชัย (2549) ที่ได๎ท าการศึกษาวิถีชีวิตของเกย๑ พบวํา เกย๑มีรูปแบบการด าเนินชีวิตที่เป็น
เอกลักษณ๑เฉพาะกลุํม มีการสร๎างตัวตนผํานรูปแบบการด าเนินชีวิตในด๎านตํางๆ และมีวัฒนธรรม
ทางเพศที่มีรูปแบบชัดเจน แตํเนื่องจากสังคมมีความคุ๎นเคยและคาดหวังตํอลักษณะเฉพาะทางเพศ
ของชายและหญิง “เกย๑” จึงต๎องมีการปรับตัวในด๎านตํางๆ เชํน รูปแบบการด าเนินชีวิต การมี
ปฏิสัมพันธ๑กับบุคคลอ่ืนๆ แม๎กระทั่งความคิดเกี่ยวกับการรับร๎ูและการแสดงตนตํอสังคม ซึ่ง
บางคร้ังอาจไมํได๎เป็นความต๎องการที่แท๎จริงของเกย๑ แตํเพื่อให๎ได๎รับการยอมรับทางสังคม ในการ
ด าเนินชีวติของเกย๑จึงจ าเป็นต๎องควบคุมพฤติกรรมและปรับตัวเองให๎เป็นรูปแบบวิถีชีวิต
เชํนเดียวกับวิถีชีวิตของบุคคลทั่วไป  
 ดังนั้นจะเห็นได๎วํา อัตลักษณ๑ของเกย๑ในภาพยนตร๑และเกย๑ในสังคมไทยนั้น มีความ
คลายคลึงกันในบางเร่ือง และในบางเร่ืองนั้นก็มีความแตกตํางกัน ยกตัวอยํางเชํน การแตํงกาย ใน
ชีวิตจริงก็จะมีการแตํงกายของเกย๑ในแบบปกติ เหมือนกับบุคลทั่วไป แตํจะเน๎นความพิถีพิถัน มี
ความปราณีต ซึ่งปัจจุบันชายจริงในสังคมก็มีการแตํงกายเชํนน้ีเหมือนกัน ส าหรับเกย๑ที่นิยมแตํงกาย
เป็นหญิง ก็จะแตํงกายเลียนแบบผู๎หญิง หรือเกย๑ที่แตํงกายเลียนแบบผู๎หญิงนั้นก็จะแตํงเฉพาะตาม
โอกาสพิเศษ แตํในภาพยนตร๑ไทยนั้น การแตํงกายของเกย๑จะแสดงออกชัดเจนมากกวํา เพื่อความ
เข๎าใจงําย บ๎างจะเน๎นความเป็นแฟนซี แตํงกาย แตํงหน๎า ท าผมเหมือนผู๎หญิงในทุกโอกาสและเวลา 
ซึ่งในชีวิตจริงนั้นไมํได๎มีการท าแบบนี้ทุกวัน รวมถึงการใช๎ภาษาของเกย๑ในสังคมไทย ก็มีการใช๎
ภาษาหยาบคายบ๎างแตํก็ค านึงถึงเวลาและสถานที่หรือบุคคลที่ท าการสื่อสารด๎วย แตํในภาพยนตร๑จะ
เน๎นภาษาที่หยาบคายตลอด แตํทั้งในภาพยนตร๑และชีวิตจริงจะมีความเหมือนกันอีกประการในเร่ือง
ของการใช๎ศัพท๑เฉพาะ หรือภาษาเฉพาะกลุํม การใช๎ภาษาของเกย๑ เป็นภาษาที่ใช๎กันทั่วไปในสังคม 
และในภาพยนตร๑มักจะใช๎ภาษาที่ดูรุนแรง หยาบคาย การใช๎ภาษาของเกย๑ในภาพยนตร๑ไทยและเกย๑
ในสังคม แตํด๎วยความที่เป็นเกย๑จึงถูกมองวําใช๎ภาษาที่หยาบคาย  รวมถึงการแสดงออกทางความคิด 
กริยาทําทาง การแสดงออกทางอารมณ๑และบุคลิกภาพอีกด๎วย 
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 ดังนั้น ในการวิจัยพบวําเกย๑ในสังคมและเกย๑ในภาพยนตร๑ไทยนั้นมีวิถีชีวิตประจ าวัน 
และมีอัตลักษณ๑เหมือนกัน แตํจะน าไปใช๎ในเวลาและสถานที่ตํางกัน ซึ่งอาจขึ้นอยูํกับสังคมหรือ
วัฒนธรรมของเกย๑ที่มีความแตกตํางกัน  เกย๑ ในสังคมก็เอาอัตลักษณ๑บางสํวนมาจากเกย๑ใน
ภาพยนตร๑และมาใช๎ในการด าเนินชิวิต ในภาพยนตร๑ก็เอาอัตลักษณ๑ของเกย๑จากเกย๑ในสังคมมา
เป็นอัตลักษณ๑ในการแสดงออกและการสื่อสารและในการด าเนินเร่ือง ดังจะสรุปเป็นโมเดลได๎ดังนี้ 
 

 
 
ภาพท่ี 5.1  ภาพแสดง Gay In Movie โมเดล 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ  
 จากการวิจัยเร่ืองศึกษาอัตลักษณ๑ของเกย๑ในสื่อภาพยนตร๑ไทย สามารถน ามาก าหนดเป็น
ข๎อเสนอแนะ ดังตํอไปนี้ 

1. จากผลการวิเคราะห๑ภาพยนตร๑ที่มีเนื้อหาหรือมีนักแสดงเป็นเกย๑ พบวํา เกือบทั้งหมดจะ
น าเสนอชีวิตของเกย๑ที่เศร๎าโศก หรือเป็นตัวตลกของเร่ือง รวมทั้งการท าให๎เกย๑ดูโหดร๎าย กิริยา
ทําทางรุนแรง พูดจาหยาบคายเกินความเป็นจริง ซึ่งท าให๎สังคมอาจมองวําเกย๑โดยปกติเป็นเชํนนั้น ซึ่ง
สอดรับกับข๎อมูลการสัมภาษณ๑กลุํมตัวอยํางที่พบวํา วิธีการคิดหรือเนื้อหาในภาพยนตร๑ที่มีลักษณะ
เกี่ยวกับเกย๑สํวนใหญํจะเน๎นไปที่ความตลก เฮฮา หรือความเศร๎าโศกของชีวิต และมีการใช๎ค าที่
รุนแรง หรือหยาบคายคํอนข๎างมาก ดังนั้น ผู๎สร๎างภาพยนตร๑ควรพิจารณาการสร๎างภาพยนตร๑ที่มี
เน้ือหาหรือมีนักแสดงเป็นเกย๑ ไมํให๎ดูรุนแรงจนเกินไป หรือการใช๎ถ๎อยค าที่ดูสุภาพเหมือนคนทั่วไป
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แทนที่จะน าเสนอการใช๎ค าพูดหรรือภาษาที่หยาบคายรุนแรงเกินเหตุ รวมทั้งอาจน าเสนอถึงวิธีคิดที่ดี
งามของเกย๑ในมุมมองอ่ืน ๆ บ๎าง แทนการน าเสนอเฉพาะความตลก เฮฮา หรือเศร๎าโศกตลอดเวลา 

2. จากผลการวิจัย พบวํา การแสดงออกถึงอัตลักษณ๑หรือตัวตนของเกย๑มีความชัดเจนและ
เปิดเผยมากขึ้นกวําในอดีต แตํยังอาจถูกกีดกันในบางเร่ือง เชํน การเมือง หนํวยงานราชการส าหรับ
การด ารงต าแหนํงผู๎บริหารระดับสูง เป็นต๎น ดังนั้น สังคมทั่วไป รวมทั้งผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง ควร
พิจารณาให๎โอกาสและพื้นที่การแสดงออกถึงอัตลักษณ๑หรือตัวตนของเกย๑ให๎มากยิ่งขึ้น เพื่อให๎กลุํม
เกย๑สามารถแสดงออกถึงอัตลักษณ๑หรือตัวตนของตนได๎อยํางมีอิสระและได๎รับการปฏิบัติหรือการ
ยอมรับเทําเทียมกับคนทั่วไปในสังคม 

3. จากผลการวิจัย พบวํา แม๎วําการแสดงออกถึงอัตลักษณ๑ของเกย๑จะได๎รับอิสระในการ
แสดงออกมากขึ้นทั้งในภาพยนตร๑ไทยและสังคมไทย เพราะถือได๎วําเกย๑เป็นเร่ืองปกติ  รวมทั้งใน
สังคมปัจจุบันก็มีการยอมรับการแสดงออกทางอัตลักษณ๑และความคิดของเกย๑มากยิ่งขึ้น แตํการ
แสดงออกถึงอัตลักษณ๑ของเกย๑อาจมีผลกระทบตํอสังคมบ๎าง เพราะเกย๑ในภาพยนตร๑มักถูกน ามา
เลียนแบบในสังคมภายนอกได๎งําย ดังนั้น กลุํมเกย๑ในสังคมควรตระหนักถึงการแสดงออกถึงอัต
ลักษณ๑ของตนที่ควรจะต๎องมีความเหมาะสม ไมํมากจนเกินไป หรือมีความถูกต๎องตามกาลเทศะที่ดี
ของสังคมไทย เพื่อท าให๎ทุกคนในสังคมเกิดการยอมรับการอยูํรํวมกันในสังคมของเกย๑ ผู๎ชาย 
ผู๎หญิง เพศที่สาม หรือกลุํมเพศตําง ๆ อยํางสงบสุข เทําเทียม และสร๎างสรรค๑มากที่สุด 
 
5.4 ข้อจ ากัดส าหรับงานวิจัย 
 ในการวิจัยในคร้ังนี้เป็นการเลือกกลุํมตัวอยํางภาพยนตร๑ที่ใช๎ในการศึกษาจ านวน5เร่ือง 
ซึ่งคัดเลือกจากภาพยนตร๑ไทยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเกย๑และภาพยนตร๑ไทยมีนักแสดงที่รับบทเป็นเกย๑
ตั้งแตํปี พ.ศ. 2550-พ.ศ.2554 ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น  5  เร่ืองโดยใช๎เกณฑ๑จากรายได๎จากการเข๎าฉายติด
10 อันดับหนังท ารายได๎สูงสุดในแตํละปี  ซึ่งทั้ง5เร่ืองนั้นมีเนื้อเร่ืองเน๎นความสนุกสนาน ตลก 
ขบขัน ไมํได๎มีความหลากหลายทางเนื้อเร่ือง ดังนั้นจึงท าให๎ผลการวิจัยนั้นแสดงถึงอัตลักษณ๑และ
วิถีชีวิตยของเกย๑ในสื่อภาพยนตร๑ไมํหลากหลายตาม 
 
5.5 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคต 

1. ในการศึกษาคร้ังตํอไป ควรท าการศึกษากับกลุํมตัวอยํางที่เป็นผู๎ชายและผู๎หญิงโดยแท๎ 
เกี่ยวกับมุมมองหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณ๑ของเกย๑ทั้งในภาพยนตร๑ไทยและในสังคมทั่วไป 
เพื่อน าผลการศึกษาที่ได๎ไปใช๎ในการสํงเสริมการสร๎างภาพลักษณ๑ที่ดีของเกย๑ทั้งในภาพยนตร๑ไทย
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และในสังคมทั่วไปตํอไป นอกจากนี้สามารถน าข๎อมูลที่ได๎มาเพื่อใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือ
สร๎างสรรค๑สื่อภาพยนตร๑ไทยที่มีเนื้อหา เกี่ยวกับเกย๑ในครั้งตํอไป 

2. ในการศึกษาครั้งตํอไปควรท าการศึกษาเกี่ยวกับอัตลักษณ๑ของเกย๑ที่ปรากฎในละครโทรทัศน๑
ที่ปัจจุบันมีเพิ่มมากขึ้น เพื่อให๎ทราบถึงความคิดเห็นของคนในสังคมที่มีตํอเกย๑ในประเทศไทยในวง
กว๎างมากยิ่งขึ้นตํอไป 

3. ในการศึกษาคร้ังตํอไปควรท าการศึกษา เกี่ยวกับความคาดหวังของคนในสังคมตํอการ
แสดงออกของเกย๑ทั้งในภาพยนตร๑ไทยและในสังคมทั่วไปด๎วย 

4. ในการศึกษาคร้ังตํอไปควรจะศึกษาเกี่ยวกับภาพยนตร๑ที่มีเนื้อหาเกี่ยงกับเกย๑หรือมีนักแสดง
ที่เป็นเกย๑ในเร่ืองราวเนื้อเร่ืองที่หลากหลายเพื่อสามารถน าข๎อมูลที่ได๎มาเพื่อใช๎เป็นแนวทางในการ
พัฒนาหรือสร๎างสรรค๑สื่อภาพยนตร๑ไทยที่มีเนื้อหา เกี่ยวกับเกย๑ในครั้งตํอไป 
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แนวค าถามในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ก ากับภาพยนตร์  
แบบสัมภาษณ์  

ศึกษาอัตลักษณ์ของเกย์ในสื่อภาพยนตร์ไทย 
 
ประเด็นท่ี  1   ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
1.เพศ………………………………… 
2.อายุ ………………….. ปี 
3.ระดับการศึกษา ………………………………….. 
4.อาชีพ …………………………………………….. 
 
ประเด็นท่ี  2   รูปแบบเนื้อหาภาพยนตร์ไทยท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับเกย์ 

 วิธีการคิดหรือเน้ือหาในภาพยนตร์ที่มีลักษณะเกี่ยวกับเกย์เป็นอย่างไร 
 เน้ือหาของภาพยนตร์ไทยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเกย์ส่วนมากมีลักษณะอย่างไร 
 เหตุใดจึงตอ้งมีเกย์ปรากฏอยู่ในเนื้อหาในภาพยนตร์ไทยบางเร่ือง 
 การสร้างตัวละครที่เป็นเกย์มีแนวคิด หรือวิธีการอย่างไร 

ประเด็นท่ี  3   มุมมองของนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ก ากับภาพยนตร์ท่ีมีต่ออัตลักษณ์ของเกย์
ในภาพยนตร์ไทย และเกย์ในสังคมไทย 
 การแต่งกายของเกย์ในภาพยนตร์ไทยและเกย์ในสังคมเป็นอย่างไร 
 การใช้ภาษาของเกย์ในภาพยนตร์ไทยและเกย์ในสังคมเป็นอย่างไร 
 กริยาท่าทางของเกย์ที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทยและเกย์ในสังคมเป็นอย่างไร 
 การแสดงออกทางความคิดของเกย์ในภาพยนตร์ไทยและเกย์ในสังคมเป็นอย่างไร 
 สมารถแบ่งรูปแบบ ประเภท และอัตลักษณ์ของเกย์ได้อย่างไร 
 เศรษฐกิจ สังคม วุฒิการศึกษา และอายุ  สามารถเป็นตัวก าหนดอัตลักษณ์และ

การยอมรับของเกย์ได้หรือไม่ อย่างไร 
 การแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของเกย์ในภาพยนตร์และในสังคมปัจจุบันมี

ผลกระทบต่อสังคมอย่างไร ในด้านใดบ้าง 
 สังคมยอมรับการแสดงออกทางอัตลักษณ์และความคิดของเกย์ในภาพยนตร์

ไทยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเกย์หรือเกย์ในสังคมหรือไม่ อย่างไร 
 อิสระในการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของเกย์ในภาพยนตร์ไทยและสังคมไทย

ในปัจจุบันเป็นอย่างไร 
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แนวค าถามในการสัมภาษณ์แบบเจาะกลุ่มเกย์ 
แบบสัมภาษณ์  

ศึกษาอัตลักษณ์ของเกย์ในสื่อภาพยนตร์ไทย 
 
ประเด็นท่ี  1   ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
1.อายุ ………………….. ปี 
2.ระดับการศึกษา ………………………………….. 
3.อาชีพ …………………………………………….. 
 
ประเด็นท่ี  2   รูปแบบและการด าเนินชีวิตของเกย์ 

 การแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของเกย์ในสังคมไทย ปัจจุบันเป็นอย่างไร 
 การแต่งกายของเกย์ในสังคมไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไร 
 การใช้ภาษาของเกย์ในสังคมไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไร 
 การแสดงออกทางความคิดของเกย์ในสังคมไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไร 
 

ประเด็นท่ี  3   มุมมองของสังคมต่อเกย์ในประเทศไทย 
 อิสระในการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของเกย์ในปัจจุบันเป็นอย่างไร 
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของเกย์ต่อภาพยนตร์ไทยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเกย์

หรือมีนักแสดงรับบทเกย์กับสังคมเกย์ในปัจจุบันเป็นอย่างไร 
 การแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของเกย์ในปัจจุบันมีผลกระทบต่อสังคมอย่างไร 

ในด้านใดบ้าง 
 สังคมยอมรับการแสดงออกทางอัตลักษณ์และความคิดของเกย์หรือไม่ 

อย่างไร 
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แบบวิเคราะห์เนื้อหาภาพยนตร์ 
วิเคราะห์เน้ือหาจากภาพยนตร์ไทยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเกย์ จ านวน5เร่ือง 

ล าดับ ชื่อเร่ือง หัวข้อการวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ 
1 ตั๊ดสู้ฟุด เน้ือหา ตัวละคร แก่นเร่ือง  

การแต่งกาย  
กริยาท่าทาง  

การแสดงออกทางความคิด  
การแสดงออกทางอารมณ์  

บุคลิกภาพ  
การใช้ภาษา  

2 ปิดเทอมใหญ่
หัวใจว้าวุ่น 

เน้ือหา ตัวละคร แก่นเร่ือง  
การแต่งกาย  
กริยาท่าทาง  

การแสดงออกทางความคิด  
การแสดงออกทางอารมณ์  

บุคลิกภาพ  
การใช้ภาษา  

3 หอแต๋วแตกแหก
กระเจิง 

เน้ือหา ตัวละคร แก่นเร่ือง  
การแต่งกาย  
กริยาท่าทาง  

การแสดงออกทางความคิด  
การแสดงออกทางอารมณ์  

บุคลิกภาพ  
การใช้ภาษา  
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ล าดับ ชื่อเร่ือง หัวข้อการวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ 

4 ตุ๊กกี้เจ้าหญิงขาย
กบ 

เน้ือหา ตัวละคร แก่นเร่ือง  
การแต่งกาย  
กริยาท่าทาง  

การแสดงออกทางความคิด  
การแสดงออกทางอารมณ์  

บุคลิกภาพ  
การใช้ภาษา  

5 หอแต๋วแตกแหวก
ชิมิ 

เน้ือหา ตัวละคร แก่นเร่ือง  
การแต่งกาย  
กริยาท่าทาง  

การแสดงออกทางความคิด  
การแสดงออกทางอารมณ์  

บุคลิกภาพ  
การใช้ภาษา  
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