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บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาภาพแทนของชายรักชายในนวนิยายยาโออิเรื่อง “รักนี้บังเอิญคือ
คุณ” ผลการวิจัยปรากฏภาพแทนชายรักชายที่สำ�คัญ 4 ภาพแทน ได้แก่ 1) ชายรักชายเป็นสิ่งผิดปกติ
ที่สังคมไทยยังไม่สามารถยอมรับได้ 2) ชายรักชายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเปิดเผยได้/ต้องปิดบังเป็นความ
ลับ 3) ชายรักชายเป็นสิ่งที่ทำ�ให้ครอบครัวผิดหวังและต้องอับอาย 4) ชายรักชายมักไม่ได้รับความรักที่
จริงใจหรือต้องใช้เงินเพื่อแลกกับความรัก ภาพแทนดังกล่าวสะท้อนตอบโต้กับวาทกรรมชายรักชายที่
ปรากฏอยู่ก่อนแล้วในสังคมไทย ประเด็นสำ�คัญที่ค้นพบคือ ผู้แต่งมักนำ�เสนอภาพแทนชายรักชายตาม
ความเชื่อเดิมของสังคมไทยเพื่อสร้างความขัดแย้งอันจะนำ�มาซึ่งการปะทะกันของวาทกรรม โดยการ
สร้างตัวละครที่มีอคติกับชายรักชายให้กลายเป็นตัวละครร้ายและต้องพบกับจุดจบที่ไม่ดี เพื่อเป็นการ
ลบล้างหรือทำ�ลายความเชื่อเดิมของสังคม ทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อใหม่ให้คนที่ได้อ่านนวนิยาย
ยาโออิเกิดความเข้าใจและมองเห็นชายรักชายในมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อน
คำ�สำ�คัญ: ภาพแทนชายรักชาย, นวนิยายยาโออิ, วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์

Abstract

This article reports a study of the representation of homosexual men in the Thai yaoi novel—
My Accidental Love Is You. The representation can be divided into four categories: 1) male
homosexuality unacceptably deviates from the social norms 2) male homosexuality must
not be “out” 3) male homosexuality brings disappointment and shame to the family, and
4) male homosexuality cannot earn true love; love must be purchased instead. All four types of
representation resonate with the discourse on male homosexuality perpetuated within the Thai
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society. Significantly, the author employs typical prejudices against male homosexuality to
create conflicts within the plot. Along with discursive clashes challenging earlier beliefs, those
who hold the prejudices tend to be judged by poetic justice. The author thus educates the society
and reading public on alternatives views in relation to male homosexuality.
Keywords: representation of male homosexuality; yaoi novel; Critical Discourse Analysis

บทนำ�

สังคมไทยในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นสังคม
ที่ไม่ได้มีการแสดงทัศนคติด้านลบต่อกลุ่มชาย
รักชายมากเท่ากับในอดีตซึ่งสังเกตได้จากการ
ปรากฏตัวของชายรักชายในพื้นที่ของสื่อกระแส
หลักที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จากเดิมที่มองว่าชาย
รักชายเป็นเรื่องที่ผิดปกติ ผิดบรรทัดฐานของ
สังคม ชายรักชายเคยเป็นกลุม่ คนทีถ่ กู มองว่าเป็น
ผู้ป่วยทางจิตและจำ�เป็นที่จะต้องได้รับการรักษา
ทำ � ให้ ช ายรั ก ชายส่ ว นใหญ่ พ ยายามดิ้ น รนเพื่ อ
แสดงจุดยืนของตนเองต่อสังคมและปกป้องตนเอง
จากข้อครหาของสังคม ด้วยการผลิตวาทกรรม
โต้ตอบสังคมออกมาในรูปแบบต่างๆ เช่น การ
เขียนจดหมายถึงบรรณาธิการเพื่อลงในนิตยสาร
หรื อ หนั ง สื อ พิ ม พ์ การรณรงค์ ต่ า งๆ การเกิ ด
นิตยสารเฉพาะผู้อ่านกลุ่มชายรักชายโดยเฉพาะ
อย่างไรก็ตามแม้ว่าในปัจจุบันสังคมไทยดูเหมือน
จะเปิ ด กว้ า งให้ กั บ ความหลากหลายทางเพศ
มากขึ้น แต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่ากลุ่มคนใน
สั ง คมบางกลุ่ ม ยั ง คงยึ ด ติ ด อยู่ กั บ ค่ า นิ ย มและ
แนวคิ ด ที่ ฝั ง รากลึ ก จากวาทกรรมที่ ถู ก ผลิ ต ซ้ำ �
ในอดีต ดังนั้นจึงไม่สามารถพูดได้ว่าสังคมไทย
เป็นสังคมที่มีการยอมรับชายรักชายอย่างเปิด
เผยเพราะถึงแม้ว่า “สังคมไทยในปัจจุบันจะไม่
ได้มองว่าชายรักชายเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายหรือ
ต้องถูกลงโทษ แต่สังคมก็ไม่ได้ให้คุณค่ากับชาย
รักชายเทียบเท่ากับชายจริงหญิงแท้” (เทอดศักดิ์
ร่มจำ�ปา, 2545)
“นวนิ ย ายวายยาโออิ (Yaoi)” เป็ น

นวนิยายที่ดำ�เนินเรื่องด้วยตัวละครหลักที่เป็น
ชายรักชาย โดยณิชชารีย์ เลิศวิชญโรจน์ (2560)
ได้ให้ความหมายของคำ�ว่า “Yaoi” ว่าเป็นคำ�ที่
เกิดจากความตัง้ ใจของนักวาดการ์ตนู ชาวญีป่ นุ่ ชือ่
ยาสึโกะ ซากาตะ และ อะกิโกะ ฮัตสึ ซึ่งเป็นการ
รวบรวมคำ�ศัพท์ 3 คำ�  ได้แก่คำ�ว่า Yama Nashi
(ยามะ นาชิ) แปลว่าไม่มีจุดเด่น Ochi Nashi
(โอชินาชิ) แปลว่าไม่มีประเด็น และ Imi Nacho
(อิมิ นาโช) แปลว่าไม่มีความหมาย โดยสามารถ
แปลรวมได้ว่า “เรื่องราวที่ไม่มีเนื้อหาสาระใดๆ
” ในเวลาต่อมา Yaoi ได้กลายเป็นรูปแบบงานที่
เกี่ยวกับความรักและความสัมพันธ์ระหว่างเพศ
ชายด้วยกันซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่ม
หญิงสาวชาวญี่ปุ่นก่อนที่จะแผ่ขยายความนิยม
มายังประเทศไทย เนื่องจากในประเทศไทยก็มี
กลุ่มคนจำ�นวนไม่น้อยที่มีความสนใจในเรื่องราว
ความรักของชายรักชายเช่นกัน และจากกระแส
ความนิยมดังกล่าวนั้นทำ�ให้มีการขยายตัวของ
กลุ่มผู้อ่านนวนิยายยาโออิอย่างกว้างขวางมาก
ขึ้น ส่งผลสืบเนื่องให้นักเขียนนวนิยายยาโออิใน
ประเทศไทยมีจำ�นวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยใน
ระยะแรกนวนิยายยาโออิเริ่มมีการเผยแพร่ตัวบท
ผ่านทางอินเทอร์เน็ตและเป็นการเผยแพร่สำ�หรับ
กลุ่มคนที่มีความสนใจในตัวบทของนวนิยาย ยา
โออิโดยเฉพาะเท่านั้น แต่ในเวลาต่อมาเมื่อความ
นิยมของนวนิยายยาโออิขยายวงกว้างมากขึ้น
จึ ง เริ่ ม มี ก ารตี พิ ม พ์ ตั ว บทของนวนิ ย ายยาโออิ
และนำ�ออกวางจำ�หน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำ�
ทั่วไป กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ (2563) ได้รวบรวม
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ข้อมูลเกีย่ วกับกระแสความนิยมของยาโออิ พบว่า
มีจำ�นวนนวนิยายยาโออิวางขายในร้านหนังสือ
ชั้นนำ�ทั้งหมดจำ�นวน 1,533 เรื่อง และมีสำ�นัก
พิมพ์เฉพาะกลุม่ ยาโออิเป็นจำ�นวน 75 สำ�นักพิมพ์
ด้วยความนิยมของนวนิยายยาโออิดังที่
กล่าวมาแล้วนั้น ทำ�ให้มีผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
จำ�นวนมากเล็งเห็นถึงกระแสนิยมดังกล่าว จึงได้
หยิบยกเอาเรื่องราวจากตัวบทนวนิยายมาผลิต
ซ้�ำ ในรูปแบบของ “ซีรสี ”์ หรือในภาษาไทยเรียกว่า
“ละครชุ ด ” ที่ มี ก ารแบ่ ง เนื้ อ เรื่ อ งเป็ น ฤดู ก าล
(season) ซึ่ ง ในแต่ล ะฤดูกาลนั้นอาจมีจำ�นวน
ตอนที่มากน้อยแตกต่างกันไป โดยที่โครงเรื่อง
หลักยังเป็นการเล่าเรือ่ งราวความรักทีด่ �ำ เนินเรือ่ ง
ด้วยตัวละครหลักที่เป็นตัวละครชาย 2 ตัว เช่น
เดียวกับ “Yaoi” ซึง่ นวนิยายยาโออิทไี่ ด้ถกู หยิบยก
มาดัดแปลงเป็นละครชุดและได้ออกอากาศทาง
โทรทัศน์นั้น ถือได้ว่าเป็นการตอกย้ำ�และผลิตซ้ำ�
ภาพ “ชายรักชาย” ผ่านช่องทางการสือ่ สารมวลชน
กล่ า วคื อ สื่ อ มวลชนสามารถสร้ า งและผลิ ต ซ้ำ �
วาทกรรม (discourse) ภาพแทน (representation)
หรือความเชือ่ ของสังคมทีม่ ตี อ่ ชายรักชายได้อย่าง
แยบคาย ดังที่ จันทิมา ปัทมธรรมกุล (2550) ได้
กล่าวไว้วา่ “วาทกรรมของสือ่ มวลชนสามารถเป็น
อํานาจแฝงเร้นที่แฝงตัวอยู่ในชีวิตประจําวันของ
ทุกๆ คนได้อย่างแนบเนียนเพราะไม่ว่าจะเป็น
คําพูด ภาพ ดนตรี หรือมุมกล้อง ฯลฯ ของเนื้อหา
และรูปแบบการนาํ เสนอจากเทคนิคต่างๆ ล้วนนับ
เป็นภาษาที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์แฝงอยู่
ทั้งสิ้นไม่ต่างไปจากวัจนภาษาหรืออวัจนภาษาที่
ปรากฏอยู่ในการสื่อสารประเภทอื่นๆ ซึ่งสามารถ
ประกอบสร้ า งความรู้ ค วามเชื่ อ หรื อ อั ต ลั ก ษณ์
ทางสังคมได้ เช่น ละครโทรทัศน์ที่มักสร้างความ
หมายแก่ตัวละครเพศที่สามให้มีบุคลิกแบบคลั่ง
ไคล้ผชู้ าย กรีด๊ กร๊าด และชอบใช้ความรุนแรง หรือ
การ(เลือก)นำ�เสนอข่าวที่ตอกย้ำ�ภาพลักษณ์ของ
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คนกลุ่มนี้ไปทิศทางเดียวกันในลักษณะแบบฉบับ
ตายตัว” ดังนั้นผู้วิจัยจึงให้ความสนใจกับตัวบท
นวนิยายยาโออิที่ได้ถูกนำ�มาผลิตซ้ำ�ในรูปแบบ
ของละครชุดเป็นอย่างมาก
นวนิยายยาโออิทผี่ วู้ จิ ยั เลือกศึกษาครัง้ นี้
คือเรื่อง รักนี้บังเอิญคือคุณ เนื่องจากความน่า
สนใจของตัวบทนวนิยายที่มีการนำ�เสนอเรื่องราว
ทีแ่ ตกต่างไปจากนวนิยายยาโออิโดยทัว่ ไปทีม่ กั ให้
ความสำ�คัญกับความสัมพันธ์ของชายรักชายตาม
แบบสังคมอุดมคติของชายรักชายอย่างสุดโต่ง
แต่ในขณะเดียวกันนวนิยายเรื่องรักนี้บังเอิญคือ
คุ ณ กลั บ นำ � ชุ ด ความคิ ด ด้ า นลบที่ เ ปี่ ย มไปด้ ว ย
อคติที่มีต่อชายรักชายมาใช้ในการสร้างสรรค์ตัว
ละครบางตัวขึน้ มาอย่างมีนยั สำ�คัญ กล่าวคือการที่
ผู้ แ ต่ ง เลื อ กที่ จ ะหยิ บ ยกเอาทั ศ นคติ ความคิ ด
ความเชื่อด้านลบที่มีต่อชายรักชายมาสร้างปม
ความขัดแย้งให้กับตัวละครชายรักชายนั้น อาจ
ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างชุดความคิดใหม่
เกี่ยวกับชายรักชายเพื่อนำ�มาหักล้างกับชุดความ
คิดเดิมที่มีมาอย่างยาวนานในสังคมไทย อีกทั้ง
ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงการปะทะกันของวาท
กรรมตามแนวทางการศึกษาวาทกรรมวิเคราะห์
เชิงวิพากษ์อีกด้วย
นอกจากนั้นหากมองในบริบทของสังคม
จะเห็ น ว่ า ในขณะที่ อุ ต สาหกรรมวาย (ยาโออิ )
กำ�ลังเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทยแต่ในทาง
กลับกันสังคมไทยกระแสหลักยังคงต่อต้านการ
แสดงออกของกลุ่มชายรักชายอย่างชัดเจน โดย
ซีรสี เ์ รือ่ ง บังเอิญรัก Love by Chance the Series
ที่ดัดแปลงมาจากนวนิยายเรื่อง รักนี้บังเอิญคือ
คุณ ของผู้แต่งนามปากกา MAME ก็เป็นตัวอย่าง
ของการต่อต้านการแสดงออกของชายรักชายที่
ชัดเจน เนื่องจากเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
คมชัดลึกออนไลน์รายงานว่าสถานีโทรทัศน์ช่อง
9 MCOT HD ได้สั่งระงับการออกอากาศของ
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ซีรีส์เรื่องดังกล่าวก่อนการประกาศเปิดตัวเพียง
ไม่กี่ชั่วโมงทำ�ให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่าง
หนัก โดยคนส่วนใหญ่มกี ารคาดการณ์วา่ ผูบ้ ริหาร
ของช่อง 9 MCOT HD ได้มีคำ�สั่งระงับการออก
อากาศของซีรีส์เรื่องนี้เพราะไม่ต้องการนำ�เสนอ
เรื่องราวของเพศที่สาม โดยเฉพาะเรื่องของชาย
รักชาย โดยให้เหตุผลว่า “เรื่องความรักของเพศที่
สามไม่จรรโลงใจ” ทำ�ให้เกิดกระแสวิพากษ์วจิ ารณ์
ในสังคมอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับความอคติและ
การกีดกันการนำ�เสนอเรือ่ งราวของเพศทีส่ าม แต่
สุดท้ายซีรีส์เรื่องบังเอิญรัก Love by Chance the
series ก็ได้ตอ่ สูด้ นิ้ รนในการหาพืน้ ทีส่ อื่ ของตนเอง
เพือ่ สานเจตนารมณ์เดิมทีต่ อ้ งการสร้างการรับรูใ้ ห้
กับเรือ่ งราวของชายรักชาย โดยได้ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31 ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานี
โทรทัศน์ในระบบดิจิทัลเช่นเดียวกัน จึงสามารถ
กล่าวได้ว่านวนิยาย ยาโออิเรื่องรักนี้บังเอิญคือ
คุณเป็นนวนิยายที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก
ในฐานะตัวบทว่าเพราะเหตุใดเรื่องราวของชาย
รักชายถึงได้กลายเป็นเรือ่ งต้องห้าม (ออกอากาศ)
หรือเพราะว่าความอคติทมี่ ตี อ่ ชายรักชายในสังคม
ไทยนั้นไม่เคยจืดจางลงไปแม้แต่น้อย ผู้วิจัยหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยนี้จะสามารถแสดงให้เห็น
ถึงเป้าประสงค์ของผูแ้ ต่งนวนิยายในการผลิตสร้าง
ตัวบทและตัวละครทีม่ รี ากฐานมาจากชุดความคิด
เดิมของสังคมไทยทีเ่ ต็มไปด้วยอคติทมี่ ตี อ่ ชายรัก
ชาย ว่าท้ายที่สุดแล้วชุดความคิดเหล่านั้นถูกใช้
เพือ่ เป็นชนวนในการสร้างชุดความคิดรูปแบบใหม่
ในการหักล้างอคติ หรือเป็นเพียงแค่การตอกย้ำ�
ชุดความคิดเดิมให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่ อ ศึ ก ษาภาพแทนชายรั ก ชายใน
นวนิยายยาโออิเรื่อง “รักนี้บังเอิญคือคุณ”

ปีที่ 40 ฉบับที่ 4 กรกฏาคม-สิงหาคม 2564
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ขอบเขตการศึกษาวิจัย

1. การศึ ก ษาวิ จั ย มุ่ ง ศึ ก ษาภาพแทน
“ชายรักชาย” จากบทสนทนาของตัวละคร บท
บรรยายของผู้เขียน รวมถึงบริบทแวดล้อมต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับตัวละครชายรักชาย
2. นวนิยายยาโออิที่ใช้ในการศึกษา คือ
นวนิยายเรื่อง “รักนี้บังเอิญคือคุณ” ที่แต่งโดย
MAME (นามปากกา) จำ�นวน 2 เล่ม 81 บท บทนำ� 
1 บท และบทส่งท้ายอีก 1 บท รวมทั้งสิ้น 83 บท

วิธีการศึกษา

งานวิจยั เรือ่ งนีเ้ ป็นงานวิจยั เชิงคุณภาพที่
มีจุดประสงค์หลักในการแสดงให้เห็นถึงภาพแทน
ชายรักชาย ในนวนิยายยาโออิเรื่อง “รักนี้บังเอิญ
คือคุณ”

ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยทำ�การเลือกนวนิยายยาโออิแบบ
เฉพาะเจาะจง โดยนวนิยายยาโออิทจี่ ะนำ�มาใช้ใน
การศึกษานัน้ จะต้องเป็นนวนิยายยาโออิทไี่ ด้ถกู นำ�
มาดัดแปลงเป็นละครชุดออกอากาศทางโทรทัศน์
ซึง่ ตัวบททีผ่ วู้ จิ ยั เลือกมาศึกษาก็คอื นวนิยายเรือ่ ง
รักนี้บังเอิญคือคุณ เนื่องจากการที่นวนิยายเรื่อง
หนึ่งได้ดัดแปลงเป็นบทละครและนำ�ออกอากาศ
ทางสื่อโทรทัศน์นั้นสามารถทำ�ให้เรื่องราวของ
ชายรักชายได้ถูกเผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวาง
และเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพราะการสื่อสารผ่าน
สื่อโทรทัศ น์ที่มีการใช้นักแสดงมาสวมบทบาท
ของตัวละครในนวนิยายยาโออินนั้ ถือเป็นการผลิต
ซ้ำ�ตัวบทผ่านทางภาษา น้ำ�เสียง สีหน้า ท่าทาง
และอารมณ์ของตัวผู้แสดงที่สวมบทบาทเป็นตัว
ละครในนวนิยายยาโออิได้อย่างแนบเนียน และ
ด้ ว ยเหตุ ผ ลนี้ เ องจึ ง สามารถกล่ า วได้ ว่ า การที่
ตัวบทถูกเผยแพร่ไปทางสือ่ โทรทัศน์นนั้ นอกจาก
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ตั ว บทที่ ถู ก ถ่ า ยทอดผ่ า นตั ว ละครจะทำ � หน้ า ที่
ในการสร้ า งภาพฝั ง จำ � ให้ กั บ กลุ่ ม ผู้ ช มได้ อ ย่ า ง
ง่ายดายแล้ว ภาพแทนที่ปรากฏยังสามารถสร้าง
หรื อ ปลู ก ฝั ง แนวความคิ ด ความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ
ชายรักชายในสังคมไทยได้อย่างแยบคาย
โดยนวนิยายเรื่อง “รักนี้บังเอิญคือคุณ”
เป็ น เรื่ อ งราวความรั ก ของ “เอ้ ” ชายหนุ่ ม นั ก
ฟุตบอลคณะวิศวะฯ ทีไ่ ม่เคยมีความรักมาก่อน จน
กระทัง่ ได้พบกับ “พีท” ชายหนุม่ ลูกคุณหนูทเี่ ติบโต
มาภายใต้การเลี้ยงดูของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่าง
“พัชรพร” แต่พที กลับกลัวการมีความรักเพราะเคย
ผิดหวังจาก “พี่ทรัมป์” ผู้ชายที่อาศัยรสนิยมทาง
เพศของเขาในการหาผลประโยชน์ และถึงแม้ว่า
เอ้จะรับรู้ว่าพีทเป็นเกย์เขาก็ไม่เคยรังเกียจและ
ยังคอยปกป้องพีทตลอดมา จากความเป็นห่วงใน
ฐานะเพื่อนคนหนึ่งค่อยๆ เริ่มแปรเปลี่ยนและก่อ
ตัวเป็นความรักที่ทั้งสองต่างมีให้ต่อกัน แต่ทั้งคู่
ก็ต้องฝ่าฟันกับบททดสอบที่หลากหลายทั้ง “น้อง
ชมพู” เด็กหญิงมัธยมที่มาหลงรักเอ้อย่างหัวปัก
หัวปำ� ในขณะทีพ่ ที่ รัมป์ยงั คอยตามข่มขูแ่ ละขูดรีด
เอาเงินจากพีทมาตลอดโดยอ้างว่าจะปล่อยคลิป
วิดีโอแบล็กเมล์พีทถ้าพีทไม่ยอมให้เงินเขา ยิ่ง
ไปกว่านั้นเขายังลอบทำ�ร้ายพีทอีกหลายครั้งแต่
โชคดีที่เอ้มาช่วยไว้ได้ทัน โดยครั้งสุดท้ายเขา
ลั ก พาตั ว พี ท ไปเพื่ อ หวั ง จะรุ ม โทรมพี ท แต่ ด้ ว ย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนๆ ของเอ้ทำ�ให้พีทรอด
จากสถานการณ์เลวร้ายนั้นมาได้อย่างปลอดภัย
แต่ทั้งคู่ก็ต้องเจอกับบททดสอบสุดท้าย
คือ “ธนภูมิ” พ่อที่ไม่เคยทำ�หน้าที่พ่อที่ดีให้กับ
พีท และเป็นผู้ที่มีความรักในเกียรติและศักดิ์ศรี
ของวงศ์ ต ระกู ล เป็ น อย่ า งมาก เมื่ อ เขารู้ เ รื่ อ ง
ความสัมพันธ์ของเอ้และพีทเขาจึงพยายามบีบ
ให้พีทต้องเลิกกับเอ้โดยการทำ�ให้ครอบครัวของ
เอ้ประสบปัญหาทางด้านธุรกิจ เมื่อพีทรู้ดังนั้น
พีทจึงจำ�ยอมบอกเลิกเอ้และย้ายตามผู้เป็นพ่อไป
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อยู่ต่างประเทศในที่สุด แต่ด้วยความอดทนและ
ซื่อสัตย์ของคนทั้งคู่ การรอคอยที่ยาวนานก็ทำ�ให้
เอ้ แ ละพี ท ได้ ก ลั บ มาเจอกั น อี ก ครั้ ง และครั้ ง นี้
ก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครสามารถขัดขวางความรัก
ของพวกเขาได้อีกแล้ว

ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยใช้แนวคิดในการศึกษาภาพแทน
ของสจ๊วร์ต ฮอลล์ ประกอบการศึกษาวิเคราะห์
ในครั้งนี้ ในขณะเดียวกันก็ได้ผสานแนวคิดในการ
ศึกษาวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ของ นอร์แมน
แฟร์คลัฟในการวิเคราะห์รูปภาษาที่ปรากฏในตัว
บทนวนิยายยาโออิด้วยเช่นกัน

ผลการศึกษา

การศึกษาวิเคราะห์หาภาพแทนชายรัก
ชายจากตัวบทนวนิยายยาโออิเรื่อง “รักนี้บังเอิญ
คือคุณ” นั้น ผู้วิจัยให้ความสำ�คัญทั้งกับภาษาใน
ฐานะที่เป็นเครื่องมือสำ�คัญในการสร้างภาพแทน
รวมไปถึงให้ความสำ�คัญกับการศึกษาภาพแทนที่
สามารถแสดงให้เห็นถึงอำ�นาจ ความเชื่อ หรือ
ทัศนคติบางอย่างของสังคม โดยจากการศึกษา
พบว่านวนิยายดังกล่าวมีการใช้กลวิธที างภาษาที่
แสดงให้เห็นถึงภาพแทนของชายรักชายที่สำ�คัญ
ดังต่อไปนี้

1. ภาพแทน “ชายรักชายเป็นสิ่งที่
สังคมไทยมองว่าผิดปกติ”

คำ�ว่า “ผิดปกติ” ที่ปรากฏในนวนิยาย
ยาโออิมักมีความหมายถึงความวิปริต ผิดปกติ
ทางเพศของตั ว ละคร โดยราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน
พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายของคำ�ว่า “วิปริต”
ไว้ว่า แปรปรวน ผิดปกติ ผิดแนวทางแปรปรวน
ไปข้างร้าย กลับกลายไปข้างร้าย ซึ่งเป็นความ
หมายค่อนไปในเชิงลบโดยมักปรากฏร่วมกับคำ�ว่า
“ผิดเพศ” เป็น “วิปริตผิดเพศ” ซึ่งเป็นกลุ่มคำ�ที่ใช้
ในการต่อว่ากลุ่มคนที่รักเพศเดียวกัน เช่น ชาย
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รักชาย เป็นต้น โดยในนวนิยายที่นำ�มาศึกษานั้น
มีการปรากฏของคำ�ว่าวิปริต ผิดปกติ และคำ�หรือ
กลุ่มคำ�ที่มีความหมายคล้ายคลึงกับคำ�ว่าวิปริต
สอดแทรกอยู่ในบทสนทนาหลายบท ดังตัวอย่าง
ที่จะแสดงต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1
พีท: พีทผิด..ที่พีทผิดปกติ ผมได้แต่ก้ม
หน้าไม่กล้ามองตาแม่ นึกถึงการกระทำ�ทีแ่ ฟนเก่า
บอกกับผม “รสนิยมทางเพศของผมมันน่ารังเกียจ”
(รักนี้บังเอิญคือคุณ เล่ม 1: 30)
จากตัวอย่างที่ 1 ตัวละครนายเอก/พีทมี
การแสดงทัศนภาวะเกี่ยวกับการเป็นชายรักชาย
ของตนเองว่าเป็นสิ่งที่ผิดปกติ ทั้งนี้เนื่องจากเขา
เคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีจากการมีความสัมพันธ์
แบบชายรักชายโดยการถูกหลอกลวงและดูถูก
เหยียดหยาม
ตัวอย่างที่ 2
ภู มิ ( พ่ อ ของพี ท ): ฉั น รู้ ว่ า แกเป็ น เด็ ก
เรียบร้อย แต่ไม่อยากเชื่อว่าแกจะวิปริตคบกับ
ผู้ชาย ฉันไม่เคยสอนให้แกทำ�ตัวแบบนี้ แกเป็น
แบบนี้เพราะแม่แกใช่ไหมไอ้พีท
(รักนี้บังเอิญคือคุณเล่ม 2: 469)
ตัวอย่างที่ 3
พีท: เอ้...อย่าพูดแบบนี้ ฮึก เอ้ไม่ควรมา
รู้สึกกับเรา ไม่ควร มันแค่ ความใกล้ชิด เอ้ควรจะ
ชอบผู้หญิง ไม่ใช่เกย์แบบเรา เอ้ควรใกล้ชิดกับ
น้องเขา ไม่ใช่เรา จูบน้องเขา ไม่ใช่เรา ดูแลน้อง
เขา ไม่ใช่เรา ไม่ควรเป็นเรา เอ้กำ�ลังสับสน เอ้ยัง
เปลี่ยนทัน อย่าเลย อย่าลำ�บากแบบเรา อย่าให้
ใครเรียกว่าผิดเพศ
(รักนี้บังเอิญคือคุณ เล่ม 1: 189-190)
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จากตัวอย่างที่ 3 เป็นการแสดงทัศนภาวะของตัวละครพีท โดยเขามองว่าการเป็นชายรัก
ชายนั้นเป็นสิ่งที่ผิดปกติ การเป็นผู้ชายปกติจึง
ย่อมจะดีกว่า และการทีเ่ ขาแสดงทัศนะว่าตัวละคร
พระเอกควรชอบผูห้ ญิงนัน้ ก็เพราะเขาไม่ตอ้ งการ
ให้พระเอกมีชะตากรรมแบบเดียวกับตนเองทีต่ อ้ ง
ทนทุกข์และมีความยากลำ�บากในการใช้ชีวิตใน
สังคมที่ทุกคนมองว่าชายรักชายเป็นพวก “ผิด
เพศ”

2. ภาพแทนชายรักชายเป็นสิ่งที่ไม่
สามารถเปิดเผยได้/ต้องปิดบังเป็นความลับ

ตัวอย่างที่ 4
พีท: ผมเป็นเกย์ ผมรู้ตัวดี รู้ตัวมานาน
แล้วว่าตั้งแต่ถึงวัยที่ควรจะสนใจเพศตรงข้าม ผม
กลับชอบที่จะมองผู้ชายด้วยกัน ตอนแรกนึกว่า
แค่ชื่นชม แล้วผมพบว่ามันไม่ใช่ สุดท้ายผมก็โต
พอที่จะรู้ว่าผมไม่มีทางชอบผู้หญิงได้เลย ตอน
แรกผมจะปิดเอาไว้เป็นความลับ จะไม่บอกใคร จะ
พยายามทำ�ตัวเป็นผู้ชายปกติที่สุด
(รักนี้บังเอิญคือคุณ เล่ม 1: 12)
จากตัวอย่างข้างต้นตัวละครพีทซึ่งเป็น
ตัวละครชายรักชายมีการใช้มูลบทที่แสดงให้เห็น
ถึ ง ความตั้ ง ใจแรกของเขาที่ ต้ อ งการจะปิ ด บั ง
รสนิยมทางเพศของตนเองและพยายามปฏิบตั ติ วั
ให้เหมือนผูช้ ายปกติทวั่ ไป เพราะเขารูว้ า่ หากเปิด
เผยว่าตนเองเป็นชายรักชายก็ไม่ได้เกิดประโยชน์
กับตัวเขานอกจากนั้นอาจจะทำ�ให้สังคมที่ยังไม่
สามารถยอมรับชายรักชายได้มองเขาไม่ดอี กี ด้วย
ตัวอย่างที่ 5
พี ท : เราอิ จ ฉาที่ น้ อ งชมพู บ อกชอบเอ้
ตรงๆ แบบที่เราไม่เคยมีความกล้าที่จะบอก เรา
ชอบเอ้ ชอบมากๆ ชอบจนจะตายอยู่แล้ว
(รักนี้บังเอิญคือคุณ เล่ม 1: 191)

ภาพแทนชายรักชายในนวนิยายยาโออิ เรื่อง รักนี้บังเอิญคือคุณ

ตัวอย่างที่ 6
พีท: เราควรจะทักทายยังไง ควรจะพูดยัง
ไง ควรจะทำ�ตัวยังไงให้ผู้ใหญ่ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไร
กัน				
(รักนี้บังเอิญคือคุณ เล่ม 1: 303)
จากตัวอย่างที่ 5 แสดงให้เห็นว่าตัวละคร
พีทมีความรู้สึกอัดอั้นตันใจที่ไม่สามารถพูดหรือ
แสดงออกถึงความรู้สึกชอบหรือรักต่อผู้ชายได้
อย่างที่ชมพูซึ่งเป็นผู้หญิงทำ�ได้ เนื่องจากเขาคิด
ว่าการที่เขาเป็นชายรักชายนั้นไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง
และไม่สามารถแสดงความรักอย่างเปิดเผยได้ เช่น
เดียวกันกับตัวอย่างที่ 6 ที่แสดงให้เห็นถึงความ
กังวลใจของตัวละครพีทเมื่อต้องไปเผชิญหน้ากับ
คนในครอบครัวของคนรัก เนื่องจากความแตก
ต่างของช่วงวัยรวมถึงในอดีตนั้นวาท-กรรมเกี่ยว
กับชายรักชายที่มีมาก่อนอาจสร้างความเชื่อหรือ
ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับชายรักชายว่าเป็นพวก
วิปริตผิดเพศ ตัวละครหลักที่เป็นชายรักชายจึงมี
ความกังวลและกลัวว่าผู้ใหญ่ซึ่งในที่นี้คือแม่ของ
คนรักจะรู้ถึงเพศสถานะของตนและจะกีดกันตน
ออกจากคนรักนั่นเอง

3. ภาพแทนชายรั ก ชายเป็ น สิ่ ง ที่
ทำ�ให้ครอบครัวผิดหวังและต้องอับอาย

ตัวอย่างที่ 7
พีท: ถ้าผมไม่ได้ชอบผู้ชายก็คงจะดี ถ้า
ผมชอบผูห้ ญิงเหมือนผูช้ ายคนอืน่ ๆ ชีวติ คงไม่เป็น
แบบนี้ ความคิดนีว้ นเวียนอยูใ่ นหัวของผมซ้�ำ แล้ว
ซ้ำ�เล่า ทำ�ไมผมไม่ชอบผู้หญิง ทำ�ไมผมต้องชอบ
ผู้ชาย ทำ�ไมกันนะ แม่จะผิดหวังในตัวผมมากแค่
ไหนกันนะ ถ้ารู้ว่าลูกชายคนเดียวเป็น...เกย์
(รักนี้บังเอิญคือคุณ เล่ม 1: 5)
จากตัวอย่างที่ 7 พบการใช้คำ�ถามเชิง
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วาทศิลป์เพื่อแสดงให้เห็นว่าการที่ตนเองเป็นเกย์
นั้น เป็นเรื่องที่ทำ�ให้คนในครอบครัวต้องผิดหวัง
ตัวอย่างที่ 8
ภูม(ิ พ่อของพีท): ฉันจะทำ�อะไรก็เรือ่ งของ
ฉัน แกในฐานะลูกแค่ฟังคำ�ที่ฉันพูดก็พอ
พีท: พีทก็ฟังพ่อมาตลอด ทั้งที่พ่อเป็น
ฝ่ายทิ้งแม่ เป็นคนที่ทำ�ให้แม่ต้องร้องไห้ แต่พีทก็
ยังเชื่อฟังพ่อ ยังรักพ่อ ยังเคารพพ่อ แล้วพ่อมา
ทำ�ลายชีวิตของพีททำ�ไม
ภูมิ(พ่อของพีท): ทำ�ลาย?แกบอกว่าฉัน
ทำ�ลายชีวิตของแกงั้นหรือ แกต่างหากที่กำ�ลัง
ทำ�ลายชีวิตของฉัน ถ้าแกยังหลงผิดคบกับไอ้ ไอ้
กรรมกรนั่น ใครเขาจะมองยังไงว่าลูกชายคนโต
ของฉันตาต่ำ�ขนาดนั้น แถมยังวิปริต เลือกนอน
กับผู้ชาย แกต่างหากที่ทำ�ให้ฉันต้องเสียชื่อ
(รักนี้บังเอิญคือคุณ เล่ม 2: 497)
จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นถึงทัศนะ
ของภู มิ ซึ่ ง เป็ น ตั ว แทนของเพศชายและผู้ ใ หญ่
ส่วนหนึ่งของสังคมไทยที่ยังคงมองว่าการที่คนใน
ครอบครัวเป็นชายรักชายนั้นจะทำ�ให้ครอบครัว
ถูกติฉินนินทานำ�ไปสู่ข้อครหาที่สังคมยัดเยียด
ให้ว่าการเป็นชายรักชายนั้นจะทำ�ให้ครอบครัว
อับอายและต้องเสียชื่อเสียงนั่นเอง

4. ภาพแทนชายรักชายมักไม่ได้รับ
ความรักทีจ่ ริงใจและต้องใช้เงินเพือ่ แลกกับ
ความรัก

ตัวอย่างที่ 9
ทรัมป์: เฮอะ มึงก็เหมือนกันละสิ คบไอพี
ทก็หวังเงินเหมือนกันนั่นแหละ มันจะมีอะไรดี
นอกจากเกิดเป็นคุณชายมีเงินใช้เล่นไม่
เว้นแต่ละวัน เป็นไง มันให้มึงไปเท่าไหร่ล่ะ มึงถึง
ออกโรงปกป้องมันอย่างนีฮ้ ึ หน้าตาอย่างมึงถูกซือ้
ไปไม่กี่ตังค์สินะ กี่พันเดี๋ยวกูให้เงินมึงไปกินหนม

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แล้วไสหัวไปไกลๆ ส้นตีนกูเลย
(รักนี้บังเอิญคือคุณ เล่ม 1: 64)
ตัวอย่างที่ 10
ติณณ์: เข้าใจยากตรงไหน พวกผู้หญิง
ยังคบหวังเอาเงิน แล้วคิดว่าไอ้หมอนั่นจะไม่หวัง
เงินนายหรือไง คบกับฉันก็ไม่ต้องกลัวเรื่องพวก
นั้นด้วยไม่ใช่หรือไง
(รักนี้บังเอิญคือคุณ เล่ม 1: 369)
จากสองตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่าทั้งตัว
ละครทรัมป์และติณณ์มีการใช้มูลบทในการกล่าว
เพื่อแสดงถึงมุมมองหรือความเชื่อที่มีต่อเกย์หรือ
ชายรักชาย โดยตัวละครทรัมป์มองว่าการที่อิน
ทัชมาคอยดูแลพิชญะเพื่อหวังหลอกเอาเงินจาก
พิชญะเหมือนที่ตนเองเคยทำ�กับพิชญะมาก่อน
เพราะไม่ เ ชื่ อ ว่ า ตั ว ละครพิ ช ญะจะได้ รั บ ความ
รักความจริงใจโดยที่ไม่ได้แลกด้วยเงินตรา เช่น
เดียวกันกับที่ติณณ์มองว่าการที่อินทัชมาคบหา
กับพิชญะก็เพื่อหวังเอาเงินเท่านั้น แต่ในขณะ
เดียวกันคำ�พูดของติณณ์ยงั แฝงไปด้วยความเชือ่ ที่
ว่าแม้แต่ผู้หญิงแท้เองยังคบกับผู้ชายเพื่อหวังเงิน
ดังนัน้ การทีผ่ ชู้ ายจะมาคบกับเกย์กเ็ ห็นว่าคงจะไม่
พ้นเรื่องเงินเหมือนกัน จึงสามารถอนุมานได้ว่า
ความสัมพันธ์ของชายรักชายหรือเกย์นนั้ มักจะไม่
ได้เกิดขึน้ จากความรักหรือความจริงใจของทัง้ สอง
ฝ่าย หากแต่มปี จั จัยเรือ่ ง “เงิน” เป็นปัจจัยหลักเพือ่
แลกกับความสัมพันธ์อนั ฉาบฉวยทีม่ ฝี า่ ยหนึง่ ฝ่าย
ใดยอมรับข้อตกลงนั้น
จากภาพแทนที่ปรากฏข้างต้นจะแสดง
ให้เห็นถึงภาพด้านลบที่มีต่อชายรักชายทั้งที่เกิด
จากการที่ชายรักชายมองตัวเองหรือการที่คนใน
สังคมมองชายรักชายก็ตาม โดยภาพแทนในมุม
ของคนในสังคมที่ปรากฏมักมาจากบทพูดของตัว
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ละครที่เป็นผู้ชายในเรื่องซึ่งก็คือภูมิผู้ซึ่งเป็นพ่อ
ของพีทและพี่ทรัมป์แฟนเก่าที่เข้ามาหลอกคบ
กับพีทเพื่อหวังผลประโยชน์ ซึ่งตัวละครสองตัวนี้
มีจุดร่วมบางประการที่เหมือนกันคือเป็นตัวละคร
ผู้ชายที่มีอคติกับชายรักชาย โดยผู้เขียนนวนิยาย
ได้สร้างตัวละครชายลักษณะดังกล่าวให้กลายเป็น
ภาพแทนของผูช้ ายบางกลุม่ ในสังคมทีย่ งั คงมีอคติ
กับชายรักชาย ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 11
เอ้: ส่วนเรือ่ งของพีท่ รัมป์ เขาติดคุกแบบ
ศาลไม่ให้ประกันตัวแล้วล่ะครับ จากตอนแรกเขา
โดนคดีทำ�ร้ายร่างกายและขู่กรรโชกทรัพย์ แต่พอ
สืบไปสืบมานอกจากเขาจะเป็นหนี้สินการพนัน
ก้อนโต เขายังติดยารวมทัง้ เป็นเด็กส่งยาไปจนถึง
หลอกสาวแก่แม่หม้าย จากนั้นก็หายไปพร้อมเงิน
ก้อนโต พอเขาถูกจับ ผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความ
เพิ่มจนจากเรื่องเล็กๆ กลายเป็นเรื่องใหญ่โต
(รักนี้บังเอิญคือคุณ เล่ม 2: 459)
ตั ว ละครพี่ ท รั ม ป์ ที่ มี ลั ก ษณะนิ สั ย ของ
ผู้ชายที่มีอคติต่อชายรักชายแต่ใช้รูปลักษณ์ของ
ตนเองในการหาประโยชน์จากการหลอกลวงทั้ง
ชายรักชายหรือแม้กระทั่ง “สาวแก่แม่หม้าย” เอง
ก็ตาม เป็นตัวละครที่มีลักษณะแบบตายตัว ที่
แสดงออกถึงความเป็นตัวร้ายอย่างชัดเจนทัง้ มีคดี
ทำ�ร้ายร่างกายและขูก่ รรโชกทรัพย์ เป็นหนีส้ นิ จาก
การเล่นพนัน และพัวพันกับยาเสพติดอีกด้วย ตัว
ละครทรัมป์จึงต้องมีจุดจบที่คู่ควรกับการกระทำ�
ของเขาโดยไม่ได้รับการเห็นใจแต่อย่างใด คือการ
ติดคุกในที่สุด
ตัวอย่างที่ 12
พีท : เมื่อสองเดือนก่อน พ่อตรวจพบ
มะเร็งตับระยะเริ่มต้น
เอ้: แล้วมึงไม่เป็นไรนะ

ภาพแทนชายรักชายในนวนิยายยาโออิ เรื่อง รักนี้บังเอิญคือคุณ

พีท: “ไม่เป็นไร เราไม่เป็นไรจริงๆ เอ้ พ่อ
มีคณ
ุ สุคอยดูแล อีกอย่างก็ตรวจพบตอนมันยังเป็น
ระยะเริม่ ต้น เขาเข้ารักษาตัวแล้ว อีกปีกค็ งจะกลับ
มาเอาเรือ่ งได้เหมือนเดิม” เอ้กอ็ ยากจะอภัยให้คน
ที่กรรมสนองหรอกนะ แต่เขาก็ยังเจ็บใจมากพอที่
จะถามไปอีกเรือ่ ง แทนทีจ่ ะถามถึงสุขภาพฝ่ายนัน้
(รักนี้บังเอิญคือคุณ เล่ม 2: 535)
ส่วนตัวะคร “ภูมิ” หรือพ่อของพีทก็เป็น
ตัวแทนของผู้ชายในแบบปิตาธิปไตยที่มีการกดขี่
หรือดูถูกเหยียดหยามแม่ของพีทอยู่ตลอดเวลา
นอกจากนั้นเขายังมีอคติกับชายรักชายเป็นอย่าง
มาก ภาพของเขาที่เกิดขึ้นจึงอยู่ในลักษณะของ
ตัวร้ายด้วยเช่นกันและเขาก็ต้องพบกับจุดจบที่
ไม่ดีโดยหลังจากที่เขาบีบบังคับให้พีทไปอยู่ต่าง
ประเทศกับเขาได้แล้วนั้น ต่อมาไม่นานเขาก็ต้อง
ป่ ว ยด้ ว ยโรคมะเร็ ง และไม่ ส ามารถมาขั ด ขวาง
ความรักของพีทและเอ้ได้อกี แล้ว โดยจากตัวอย่าง
ก็จะเห็นว่าเขาไม่ได้รับความเห็นใจจากเอ้ เพราะ
การกระทำ�ของเขานั้นยากแก่การให้อภัย

สรุปและอภิปรายผล

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพ
แทนชายรักชายที่ปรากฏในหนังสือนวนิยาย ยา
โออิเรื่อง รักนี้บังเอิญคือคุณ โดยผลการศึกษา
พบว่ า ผู้ เ ขี ย นใช้ ก ลวิ ธี ท างภาษาที่ ห ลากหลาย
เพื่อประกอบสร้างภาพแทนของชายรักชาย โดย
กลวิธีที่ปรากฏมากที่สุดคือ การใช้ทัศนภาวะ ซึ่ง
เป็นกลวิธีที่ผู้แต่งใช้ในการแสดงทัศนคติของตัว
ละครแต่ละตัวที่มีต่อชายรักชาย นอกจากนั้นยัง
พบการใช้คำ�หรือกลุ่มคำ� เช่น ผิดปกติ วิปริต ผิด
เพศ ซึ่งเป็นคำ�หรือกลุ่มคำ�ที่มีความหมายเชิงลบ
ต่อรูปแบบความสัมพันธ์ของชายรักชาย และการ
ใช้มลู บททีแ่ สดงให้เห็นถึงความเชือ่ เดิมของสังคม
ทีไ่ ม่สามารถยอมรับความสัมพันธ์แบบชายรักชาย
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ได้ท�ำ ให้ชายรักชายต้องปิดบังตัวตนของตนเองไว้
นอกจากนั้นยังพบกลวิธีการนำ�เสนอตัวละครโดย
การที่ผู้แต่งสร้างตัวละครที่มีลักษณะแบบตายตัว
แบบตั ว ละครร้ า ยให้ เ ป็ น ตั ว แทนของกลุ่ ม คนที่
มีอคติต่อชายรักชายในสังคมไทย ซึ่งกลวิธีทาง
ภาษาที่ปรากฏสามารถแสดงให้เห็นถึงภาพแทน
ชายรักชายที่สำ�คัญ 4 ภาพแทน ได้แก่ 1) ชาย
รักชายเป็นสิ่งผิดปกติที่สังคมไทยยังไม่สามารถ
ยอมรับได้ 2) ชายรักชายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเปิด
เผยได้/ต้องปิดบังเป็นความลับ 3) ชายรักชายเป็น
สิ่งที่ทำ�ให้ครอบครัวผิดหวังและต้องอับอาย 4)
ชายรักชายมักไม่ได้รับความรักที่จริงใจหรือต้อง
ใช้เงินเพื่อแลกกับความรัก
ภาพแทนชายรั ก ชายที่ ป รากฏใน
นวนิยายยาโออิเรื่อง “รักนี้บังเอิญคือคุณ” แสดง
ให้ เ ห็ น ถึ ง ความเชื่ อ ของคนในสั ง คมไทยได้ แ ก่
ภาพแทนชายรักชายเป็นสิง่ ผิดปกติซงึ่ เป็นเสมือน
การตอกย้ำ�ความเชื่อเดิมของสังคมที่ยังมองว่า
พฤติกรรมรักร่วมเพศยังคงเป็นสิง่ ทีผ่ ดิ แผกไปจาก
บรรทัดฐานของสังคมและสังคมไทยยังไม่สามารถ
ยอมรับชายรักชายได้ ภาพแทนชายรักชายเป็น
สิ่งที่ไม่สามารถเปิดเผยได้/ต้องปิดบังเป็นความ
ลับ แสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากการที่สังคมไม่
สามารถยอมรับชายรักชายได้ ดังนั้นชายรักชาย
จึงมีความจำ�เป็นทีจ่ ะต้องปกปิดหรือปิดบังสถานะ
ของตนเองเพือ่ ไม่ให้สงั คมรับรู้ เพราะหากสังคมรับ
รูถ้ งึ การเป็นชายรักชายเขาเหล่านัน้ อาจจะไม่ได้รบั
การยอมรับจากสังคมและยังแสดงให้เห็นถึงความ
กล้ำ�กลืนของชายรักชายจากการทีถ่ กู คนในสังคม
ดูถูกเหยียดหยามอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของธีระ บุษบกแก้ว (2553) คชาธิป พาณิช
ตระกูล (2557) และรินรดา อัญรัตน์รงุ่ โรจน์ (2558)
ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อเดิมของคนในสังคม
ไทยที่ มี ต่ อ ชายรั ก ชายว่ า เป็ น สิ่ ง ที่ ผิ ด ปกติ ผิ ด
บรรทัดฐานของสังคม โดยในนวนิยายเรื่องรักนี้

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บังเอิญคือคุณมักปรากฏจากบทพูดของตัวละคร
เอกที่เป็นชายรักชายเองที่มองว่าการเป็นชายรัก
ชายของตนเองนัน้ ผิดปกติและมีความยากลำ�บาก
ในการดำ�เนินชีวิต นอกจากนั้นการที่ไม่ได้รับการ
ยอมรับจากคนในสังคมก็ยิ่งเป็นการกดดันไม่ให้
ชายรักชายสามารถแสดงจุดยืนหรือเปิดเผยตัวตน
ของตนเองต่อสาธารณะได้ ชายรักชายส่วนใหญ่จงึ
มักปิดบังสถานภาพทางเพศของตนเองจากคนใน
สังคม ดังภาพแทนที่ปรากฏข้างต้น เป็นสาเหตุ
ให้ชายรักชายจำ�ต้องทนทุกข์จากสิ่งต่างๆ ที่ต้อง
เผชิญในสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยวาทกรรมกระแส
หลัก
นอกจากนั้นชายรักชายมักจะถูกตีตรา
จากสั ง คมซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ บุ ค คลอื่ น ๆ ใน
ครอบครัว โดยการเป็นชายรักชายมักจะสร้าง
ความผิดหวังให้กบั คนในครอบครัวในด้านของการ
สืบเชือ้ สายวงศ์ตระกูล เป็นต้น และบางครอบครัว
อาจได้รับความอับอายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียงจาก
การที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นชายรักชายด้วย
เช่นกัน นอกจากนั้นชายรักชายยังถูกมองว่าเป็น
เพศที่ไม่สามารถมีความรักที่จริงใจต่อกันได้ ชาย
รักชายจึงมักถูกหลอกลวงหรือต้องอาศัยเงินเป็น
ปัจจัยเพื่อแลกกับความรักและความสัมพันธ์ โดย
ภาพแทนทั้งสองภาพนี้มักปรากฏจากบทพูดของ
ตัวละครที่เป็นผู้ชายในเรื่องซึ่งก็คือภูมิผู้ซึ่งเป็น
พ่อของพีทและพี่ทรัมป์แฟนเก่าที่เข้ามาหลอก
คบกับพีทเพื่อหวังผลประโยชน์ ตัวละครสองตัว
นี้ มี จุ ด ร่ ว มบางประการที่ เ หมื อ นกั น คื อ เป็ น ตั ว
ละครผู้ชายที่มีอคติต่อชายรักชาย โดยผู้เขียน
นวนิยายได้สร้างตัวละครชายลักษณะดังกล่าวให้
กลายเป็นภาพแทนของคนบางกลุ่มในสังคมที่ยัง
คงมีอคติต่อชายรักชายอยู่มาก แม้ว่าผู้เขียนอาจ
ไม่ได้มีเจตนาในการสร้างภาพแทนเหล่านั้นมา
เพื่อตอกย้ำ�อุดมการณ์เพื่อสร้างความเกลียดชัง
แก่กลุ่มชายรักชาย แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าภาพแทน
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เหล่านั้นได้สะท้อนความเชื่อเดิมของสังคมไทยที่
ยังคงปรากฏชัดจวบจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม
ผู้เขียนได้พยายามลบล้างความคิดหรือความเชื่อ
เหล่านั้นโดยการกำ�หนดให้ตัวละครที่มีลักษณะ
แบบตายตัวเป็นตัวร้ายและมีอคติต่อชายรักชาย
ต้องมีจุดจบที่ไม่สวยงาม อย่างตัวละครพี่ทรัมป์ก็
ต้องมีจุดจบในคุกจากการไปหลอกลวงผู้คนและ
พัวพันกับยาเสพติด ส่วนอีกตัวละครหนึ่งหรือก็
คือภูมิพ่อของพีทก็มีจุดจบที่ไม่สวยงามเช่นกัน
เพราะในที่สุดหลังจากที่เขาบีบบังคับให้พีทไป
อยู่ต่างประเทศกับเขาได้สำ�เร็จแต่สุดท้ายความ
พยายามที่เขาทำ�มาทั้งหมดก็ศูนย์เปล่า เพราะ
ท้ายที่สุดเขาก็ต้องใช้เวลาช่วงที่เหลือของชีวิตไป
กับการรักษาโรคมะเร็งจนไม่สามารถมาตามขัด
ขวางความรักของพีทและเอ้ได้อีก และแม้ว่าภูมิ
จะต้องผจญกับความเจ็บป่วยแต่ตัวบทกลับไม่
ได้มอบความสงสารให้แก่ตัวละครดังกล่าวเพียง
เพราะสิ่งที่เขากระทำ�มาโดยตลอดได้ย้อนกลับมา
เล่นงานเขาดุจดั่งความอคติเกลียดชังที่มีต่อชาย
รักชายได้ย้อนมากัดกินหัวใจเขาไปพร้อมๆ กับ
โรคมะเร็งทีก่ �ำ ลังกัดกินร่างกายเขาในคราเดียวกัน
แม้ว่ากาลเวลาจะผันผ่านไปนานเพียง
ใด แต่วาทกรรมกระแสหลักของสังคมยังคงฝัง
รากลึกอยู่ทั่วทุกหัวระแหงของสังคมไทย เพราะ
แม้ว่า นวนิยายยาโออิจะเป็นนวนิยายแนวหลีก
หนีที่สร้างขึ้นเพื่อแปลงโฉมโลกของชายรักชายที่
เคยต้องผ่านความทุกข์ระทมไม่สมหวังและมีตอน
จบแบบโศกนาฏกรรมให้กลายเป็นโลกในอุดมคติ
(utopia) แต่ ถึ ง อย่ า งไรก็ ต ามเราไม่ ส ามารถ
ปฏิ เ สธได้ เ ลยว่ า การจะสร้ า งโลกในอุ ด มคติ ดั ง
กล่าวนั้นจำ�เป็นที่จะต้องสร้างขั้วตรงข้ามหรือดิส
โทเปีย (dystopia) โดยการนำ�เอาความคิด ความ
เชื่อ และทัศนคติดั้งเดิมของสังคมที่มีต่อชายรัก
ชายมาใช้เป็นอุปสรรคในการให้ตัวละครชายรัก
ชายได้ก้าวข้ามผ่านไปยังโลกอุดมคติ โดยภาพ

ภาพแทนชายรักชายในนวนิยายยาโออิ เรื่อง รักนี้บังเอิญคือคุณ

แทนทีแ่ สดงให้เห็นถึงความเชือ่ เดิมของสังคมไทย
ได้แก่ ภาพแทนชายรักชายเป็นสิ่งผิดปกติซึ่งเป็น
เสมือนการตอกย้�ำ ความเชือ่ ของสังคมทีย่ งั มองว่า
พฤติกรรมรักร่วมเพศยังคงเป็นสิง่ ทีผ่ ดิ แผกไปจาก
บรรทัดฐานของสังคมและสังคมไทยยังไม่สามารถ
ยอมรับชายรักชายได้ ภาพแทนชายรักชายเป็น
สิ่งที่ไม่สามารถเปิดเผยได้/ต้องปิดบังเป็นความ
ลับ แสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากการที่สังคมไม่
สามารถยอมรับชายรักชายได้ ดังนั้นชายรักชาย
จึงมีความจำ�เป็นทีจ่ ะต้องปกปิดหรือปิดบังสถานะ
ของตนเองเพื่ อ ไม่ ใ ห้ สั ง คมรั บ รู้ เพราะหากว่ า
สังคมรับรู้ถึงการเป็นชายรักชายเขาเหล่านั้นอาจ
จะไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม และยังเป็นการ
แสดงให้เห็นถึงความอดทนอดกลั้นของชายรัก
ชายจากการที่ถูกคนในสังคมดูถูกเหยียดหยาม
อีกด้วย นอกจากนั้นชายรักชายยังแสดงให้เห็น
ถึงภาพแทนความผิดหวังและความอับอายของ
ครอบครัวอันเนื่องมาจากสังคมไทยในอดีตเป็น
สังคมแบบปิตาธิปไตยหรือชายเป็นใหญ่ หมาย
ถึงระบบสังคมที่แสดงออกถึงการให้คุณค่าความ
เป็นชายมากกว่า และทำ�ให้เกิดความไม่เท่าเทียม
กันทางเพศ แนวคิดปิตาธิปไตย หรือความเชื่อ
เรื่องชายเป็นใหญ่ คือการปกครองโดยบิดาหรือ
ในปัจจุบันได้ถูกนำ�มาใช้ในความหมายที่กว้าง
ขึ้นครอบคลุม 3 ลักษณะคือ 1) ลักษณะที่ฝ่าย
ชายมีอำ�นาจครอบงำ�ฝ่ายหญิง 2) ลักษณะความ
สัมพันธ์เชิงอำ�นาจที่ฝ่ายชายอยู่เหนือฝ่ายหญิง
3) ลักษณะที่หมายถึงระบบที่ฝ่ายหญิงตกอยู่ใน
ฐานะเสียเปรียบฝ่ายชายในแทบทุกด้าน เช่น การ
ถูกมองข้ามความสำ�คัญ การดูถูกเหยียดหยาม
การเอารัดเอาเปรียบ อีกทั้งการที่ผู้หญิงตกอยู่ใน
ฐานะที่ด้อยกว่าและเสียเปรียบผู้ชายนั้น ทำ�ให้ผู้
หญิงขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ขาดความเคารพ
นับถือและภูมิใจในตัวเอง อาจมีผลถึงการขาด
ความทะเยอทะยานและไร้ความปรารถนา ความ
เหลือ่ มล้�ำ ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ไม่วา่ จะเป็นในครอบครัว
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หรือสังคมมิได้เกิดจากโชคชะตาหรือพรหมลิขิต
แต่เป็นผลจากระบบที่ไม่เป็นธรรมและการที่ฝ่าย
ชายเป็นฝ่ายมีอำ�นาจครอบงำ�ฝ่ายหญิง (ชุษณะ
รุ่งปัจฉิม, 2543: 67-70)
บุ ค คลแบบปิ ต าธิ ป ไตยนี้ เ องที่ มี ค วาม
คาดหวังที่จะให้สมาชิกในครอบครัวก้าวขึ้นมา
เป็นหัวหน้าครอบครัวและทำ�หน้าที่ผู้สืบทอดวงศ์
ตระกูลแต่เมือ่ บุคคลเพศชายในครอบครัวเป็นชาย
รักชายก็ย่อมทำ�ให้ครอบครัวต้องผิดหวังและอาจ
หมายรวมไปถึงการถูกครหาจากคนในสังคมที่มี
ความคิดความเชื่อในแบบเดียวกันชายรักชายจึง
ถูกประณามในฐานะที่เป็นผู้ทำ�ให้ครอบครัวต้อง
อับอายและเสื่อมเสียชื่อเสียง ส่วนในแง่ของความ
สัมพันธ์ชายรักชายมักจะถูกมองว่าเป็นเพศที่ไม่
สามารถมีความรักที่จริงใจต่อกันได้ ชายรักชาย
จึงมักถูกหลอกลวงหรือต้องอาศัยเงินเป็นปัจจัย
เพื่อแลกกับความรักและความสัมพันธ์ เป็นต้น
อย่างไรก็ตามภาพแทนที่สะท้อนให้เห็นถึงความ
เชือ่ เดิมของสังคมไทยทีก่ ล่าวมาข้างต้นนัน้ ก็มกี าร
ปรากฏอย่างมีนัยสำ�คัญ กล่าวคือผู้แต่งนวนิยาย
พยามยามสร้างภาพแทนเหล่านัน้ ขึน้ มาเพียงเพือ่
ที่จะลบล้างภาพเหล่านั้นโดยการสร้างวาทกรรม
อีกชุดหนึ่งมาปะทะ อย่างเช่นการทำ�ให้ตัวละคร
ชายทีม่ อี คติกบั ชายรักชายต้องมีจดุ จบทีไ่ ม่ดกี เ็ ป็น
อีกวิธกี ารหนึง่ ในการโต้ตอบวาทกรรมกระแสหลัก
ได้อย่างแยบคาย
โดยบทสรุปที่กล่าวมาข้างต้นสอดคล้อง
กั บ นั ท ธนั ย ประสานนาม (2562) ที่ ไ ด้ เ สนอ
แนวทางวิเคราะห์นวนิยายยาโออิในฐานะบันเทิงคดี (fiction) และในฐานะนวนิยายโรมานซ์ (romance novel) ทีศ่ กึ ษาโดยการนำ�นวนิยาย ยาโออิ
เรือ่ งรักนีบ้ งั เอิญคือคุณมาจัดเข้าสูตรของนวนิยาย
โรมานซ์ ทำ�ให้พบความสอดคล้องในด้านของการ
วาดภาพสังคม เนือ่ งจากสังคมทีเ่ ป็นฉากท้องเรือ่ ง
ในนวนิยายโรมานซ์มักเป็นสังคมที่บกพร่อง ล้า

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หลัง หรือศีลธรรมถดถอย และมักกดดันบังคับ
ตัวละครเอก โดยในเรื่องรักนี้บังเอิญคือคุณมีการ
วาดภาพสังคมที่ยังมีความเกลียดกลัวคนรักเพศ
เดียวกัน ซึ่งทำ�ให้ตัวละครเอกกลายเป็นผู้ที่กลัว
การมีความรักเนื่องจากถูกการกระทำ�ของคนใน
สังคมดังกล่าว (พี่ทรัมป์และภูมิ) บีบบังคับและ
กดดัน นอกจากนั้นภาพสังคมนี้ยังนำ�ไปสู่ความ
ขัดแย้งซึ่งกลายมาเป็นอุปสรรคที่ตัวละครเอกจะ
ต้องก้าวข้ามไป เช่นในสังคมเกลียดกลัวคนรักเพศ
เดียวกัน การที่ตัวละครจะสามารถคลี่คลายความ
ขัดแย้งหรือทำ�ลายอุปสรรคสิ่งกีดขวางลงได้นั้น
ตัวละครจะต้องจะพบคุณค่าของตนเองและเรียนรู้
ที่จะข้ามให้พ้นอคติในสังคมให้ได้ แม้ว่า นวนิยาย
ยาโออิจะขาดในเรื่อง “ความสมจริง” แต่นวนิยาย
โรมานซ์ก็เ ป็ น นิ ยายที่ช่ว ยให้ผู้คนหลีกหนีจาก
ความจริงที่ต้องเผชิญ ซึ่งความไม่สมจริงดังกล่าว
จึงสามารถยอมรับให้ปรากฏได้ในนว-นิยายยาโออิ
ดังที่นัทธนัย ประสานนาม (2562) อธิบายไว้ว่า
“แน่นอนว่า เมือ่ เป็นยูโทเปียความรักของ
ตัวละครจึงไม่จ�ำ เป็นต้องนิยามกับเพศวิถขี องเกย์
เสมอไป ดังทีเ่ อ้เผยความรูส้ กึ ว่า “ไม่เกีย่ วหรอกว่า
จะเป็นผูห้ ญิงหรือผูช้ าย เอาจริงๆ ถ้าไอ้ความรูส้ กึ
นีค้ อื กูชอบมึง กูกไ็ ม่ได้เป็นเกย์ เพราะกูรสู้ กึ กับมึง
คนเดียว ไม่ใช่ผู้ชายทุกคน!” (เล่ม 1, หน้า 190)
ลักษณะอันเป็นอุดมคตินเี้ องทีท่ �ำ ให้การนำ� “ความ
สมจริง” มาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินคุณค่านวนิยาย
โรมานซ์กระทำ�ได้อย่างไม่สนิทนัก เพราะนวนิยาย
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โรมานซ์เสนอสนองความปรารถนาพื้นฐานของ
มนุษย์ที่จะหลีกหนีจากความเป็นจริง ชีวิตประจำ�
วัน หรือความจำ�เจ นวนิยายโรมานซ์จึงทำ�หน้าที่
อย่างเดียวกับกีฬา เกม งานศิลปะ และวันหยุดพัก
ผ่อนวนิยาย โรมานซ์ช่วยให้ผู้อ่านส่วนใหญ่ที่เป็น
ผูห้ ญิงหลีก-หนีได้ เช่นเดียวกับทีน่ วนิยายผจญภัย
ช่วยผู้อ่านผู้ชายให้หลีกหนี”
ผลการศึกษานีส้ ามารถสะท้อนให้เห็นถึง
ความคิดสำ�คัญบางประการเกี่ยวกับชายรักชายที่
ปรากฏอยู่ในสังคมไทยมาเป็นเวลายาวนาน แต่
ขณะเดียวกันการที่นวนิยายยาโออิที่ถูกจัดเข้า
ขนบของนวนิยายโรมานซ์นั้นก็ได้แสดงให้เห็น
ถึงการสร้างภาพแทนให้กับชายรักชายอย่างมีนัย
สำ�คัญ กล่าวคือ การที่ผู้แต่งมักจะนำ�เสนอภาพ
แทนชายรักชายตามความเชื่อเดิมของสังคมไทย
นั้น เพราะว่าผู้แต่งต้องการสร้างความขัดแย้งอัน
จะนำ�มาซึง่ การปะทะกันของวาทกรรมเพือ่ ลบล้าง
ความเชื่อเหล่านั้นด้วยการสร้างจุดจบให้กับตัว
ละครทีเ่ ป็นตัวแทนของความอคติและความเกลียด
ชังที่มีต่อชายรักชาย โดยผู้วิจัยเชื่อเป็นอย่างยิ่ง
ว่าการศึกษาในอนาคตจะสามารถแสดงให้เห็นถึง
ชุดความคิดแบบใหม่ที่มีต่อชายรักชายที่สามารถ
นำ�มาลบล้างหรือทำ�ลายความเชื่อเดิมของสังคม
ให้หมดไปอย่างถาวร พร้อมทั้งร่วมกันสร้างความ
เชื่อใหม่ให้คนที่ได้อ่านนวนิยายยาโออิเกิดความ
เข้าใจและมองเห็นชายรักชายในมุมที่ไม่เคยเห็น
มาก่อน
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