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นางสาว มยุรา ปุลวามะระ: อัตลักษณ์ของ "ตุ๊ด" จากหนังสือชุดบันทึกของตุ๊ดและกว่าเจ้จะ
เป็นหมอ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  : อาจารย์ ดร. สิริชญา คอนกรีต 

  
การค้นคว้าอิสระเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์อัตลักษณ์ของตุ๊ดและกลวิธีทาง

ภาษาท่ีน าเสนออัตลักษณ์ของตุ๊ดในหนังสือชุดบันทึกของตุ๊ด จ านวน 3 เล่ม และกว่าเจ้จะเป็นหมอ 
จ านวน 2 เล่ม รวม 5 เล่ม 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้เขียนน าเสนออัตลักษณ์ตุ๊ดในพื้นท่ีส่วนตัวและพื้นท่ีสาธารณะ ใน
พื้นท่ีส่วนตัวพบตัวตนตุ๊ดท่ีผู้เขียนน าเสนอในเรื่องเล่าจาก  3 พื้นท่ี ดังนี้ พื้นท่ีครอบครัว พบการ
น าเสนอตัวตนตุ๊ดผู้มาจากครอบครัวที่อบอุ่น ตุ๊ดผู้มีครอบครัวเป็นต้นแบบท่ีดีและตุ๊ดผู้ได้รับการอบรม
ส่ังสอน ต่อมาพื้นท่ีความสัมพันธ์กับเพื่อนสนิท พบการน าเสนอตัวตนตุ๊ดผู้เป็นมิตรแท้และตุ๊ดผู้เป็น
เพื่อนได้กับทุกคน ส่วนพื้นท่ีความสัมพันธ์กับคนรัก พบตัวตนตุ๊ดผู้มีความรักอันบริสุทธิ์และตุ๊ดผู้มั่นคง
ในความรัก ในส่วนของพื้นท่ีสาธารณะพบตัวตนตุ๊ดจาก 2 พื้นท่ี ดังต่อไปนี้ พื้นท่ีการท างาน ปรากฏ
พบการน าเสนอตัวตนตุ๊ดผู้มีศักยภาพในการท างาน ตุ๊ดผู้เสียสละในการท างานและตุ๊ดผู้มีจรรยาบรรณ
ในอาชีพ และในพื้นท่ีสังคมส่วนรวม พบตัวตนตุ๊ดผู้อดกล้ันและกระท าด้วยเหตุผล ตุ๊ดผู้ต่อสู้เรียกร้อง
เพื่อสิทธิความเป็นธรรมและตุ๊ดผู้มีจิตอาสา 

กลวิธีทางภาษาท่ีผู้เขียนเลือกใช้เพื่อน าเสนออัตลักษณ์ของตุ๊ดพบท้ังหมด 5 กลวิธี ดังนี้ 
1) การเลือกใช้ถ้อยค าเพื่อสร้างอัตลักษณ์ตุ๊ด ได้แก่ การประดิษฐ์ถ้อยค า ค าสแลง ค าบอกบุรุษท่ี 1 ค า
ลงท้ายและถ้อยค าท่ีบ่งบอกสถานท่ี 2) การใช้ส่วนขยาย พบส่วนขยายค านามและค ากิริยา 3) การใช้
มูลบท พบการใช้อนุพากย์บอกเวลา รูปภาษาการอ้างถึงและรูปประโยคปฏิเสธ 4) การใช้อุปลักษณ์ 
พบการเลือกใช้ตัวการ์ตูนเซเลอร์มูนเป็นแบบเปรียบกับตัวตนของตุ๊ด 5) การใช้การอ้างอิงส่วนรวม 
โดยใช้ค าว่า อย่าง เหมือนกับ เทียบเท่ากับ พบว่าอัตลักษณ์ของตุ๊ดท่ีน าเสนอผ่านเรื่องเล่าและกลวิธี
ทางภาษาล้วนแต่เป็นภาพตุ๊ดในด้านบวก ซึ่งการน าเสนอภาพเหล่านี้เป็นการตอบโต้และต่อรองกับชุด
ความคิดแง่ลบท่ีสังคมไทยมีต่อตุ๊ดเพื่อท่ีจะให้คนในสังคมไทยท าความรู้จักท าความเข้าใจกับตุ๊ดใหม่
และยอมรับ เปิดพื้นท่ี มอบโอกาสให้แก่พวกเขามากขึ้นด้วย 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

57208311 : Major (Thai for Career Development) 
Keyword : IDENTITY, TUT (LADYBOY), SOCIAL SPACE, ALTERNATIVE GENDER, GENDER 
DIVERSITY 

MISS MAYURA PULWAMARA : IDENTITY OF "TUT" (LADYBOY) FROM "BANTHUEK 
KHOENG TUT"AND "KWA CHE CHA PEN MOE"  THESIS ADVISOR :  SIRICHAYA CORNGREAT, 
Ph.D. 

This independent study aims to analyze the identities of Tut (Thai term for 
transgender women) and linguistic strategies employed in the construction of 
identities. Five books were used in this study: three books from BANTHUEK KHOENG 
TUT, and two books from KWA CHE CHA PEN MOE. Altogether, there are five books in 
this study. 

The result reveals that the narrators of both series present Tut both in 
personal and public space. There are three images in personal space: in a family, in 
friendship, and in romantic relationships. In a family, three images were found: 1) the 
image of a Tut from a warm and happy family; 2) a Tut from a family who is a good 
role model in doing good deeds; 3) a Tut whose family brought them up with care and 
proper guidance. In friendship, the presentation of Tut as a true and loyal friend who 
is friendly to everybody is found. In romantic relationships, the image of Tut being the 
one who has pure love and is faithful in the relationship is found. The presentation of 
Tut is found in two types of public spaces: in workplace and in community. In 
workplace, Tut is presented as 1) an effective employee, and 2) as an individual who 
has high level of commitment for work and professional ethics. In community, Tut is 
presented as 1) a patient and reasonable individual, 2) an individual who speaks up 
for rights and justice, and 3) a Tut who possesses volunteer spirit for public. 

Five linguistics strategies were found: 1) word choice, e.g. using 
Creative words, slang words, first person pronouns, final particles, and locative case; 2) 
modifiers, e.g. adjectives, adverbs, and relative clauses; 3) presupposition, e.g. temporal 
clauses, referring expressions, and negation; 4) metaphor, i.e., using Sailor moon, a 
Japanese anime character, as a metaphor of Tuts’ identity; and 5) simile with words 
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like, as, and equals to. In summary, Tuts’ identities portrayed through narrative and 
linguistic strategies are all positive. This portrayal defies and negotiates with the 
paradigm Thai society has against Tuts, aiming to make Thais see Tuts in a different 
light and, consequently respect and be more open-minded towards them. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

กิตติกรรมประกาศ 
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สิริชญา คอนกรีต อาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีได้กรุณาดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี ให้ค าปรึกษา ค าแนะน าและ
ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการท าการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ท้ังยังคอยให้ก าลังใจผู้วิจัยใน
การท าการค้นคว้าอิสระเสมอมา ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร. ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.     
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ระดับมหาบัณฑิต อันเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้วิจัยและได้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้วิจัยได้
ศึกษาค้นคว้าความรู้ด้านภาษาไทยต่อไป 

ขอกราบขอบพระคุณพ่อแม่ท่ีสนับสนุนการศึกษาในทุกด้าน  ใส่ใจ ให้ค าปรึกษาและเป็น
ก าลังใจให้ลูกเสมอมาตลอดระยะเวลาการศึกษาและการท าการค้นคว้าอิสระ 

ขอขอบคุณพี่สาว พี่ชาย หลานชายท่ีช่วยเหลือสนับสนุนให้ผู้วิจัยมีเครื่องมือในการท าวิจัย 
และขอบคุณอั๋นท่ีคอยรับฟังปัญหาและเป็นก าลังใจให้ตลอดมา 

ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีศุมาสถาบันภาษาและวัฒนธรรม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา      
เกรียงไกรเพ็ชร์ พี่ จุ๊บ พี่หนู พี่หนุ่ย พี่เล็ก พี่นิค พี่ปาหนัน พี่เอ้ พี่โร่ มิ้น เพน ปอ ท่ีคอยสนับสนุน 
ช่วยเหลือในทุกเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา การท าวิจัย ท้ังหนังสือ ข้อมูลและค าปรึกษาตลอดจน
ก าลังใจจากชาวศุมาทุกท่าน ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อผู้วิจัยอย่างมาก โดยเฉพาะพี่จุ๊บ เจ้านายท่ีแสนใจ
ดี สละเวลาในการให้ค าปรึกษา อ่านตรวจการเขียน ผู้วิจัยขอขอบพระคุณค่ะ 

ขอขอบคุณเพื่อนร่วมรุ่นปริญญาโททุกคน พี่ท็อป พี่มด พี่ตุ๊ก พี่มี่ พี่ตาว พี่หงหง พี่พลอย ยิ้ม 
โทนี่ ท่ีช่วยเหลือและเติมก าลังใจให้กันมาโดยตลอดเส้นทางการศึกษาระดับมหาบัณฑิต ท่ีมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
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บทที่ 1 

บทน า 

1.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

เมื่อมนุษย์มาอยู่รวมกันเป็นสังคม การสร้างความรับรู้ร่วมกันในแง่ของต าแหน่งในสังคม 
และความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้อื่นจึงเกิดขึ้น ซึ่งเป็นกลไกในการจัดระเบียบในการอยู่ร่วมกัน 
ความรับรู้ดังกล่าวเรียกว่า สถานภาพ เมื่อแต่ละคนรู้แล้วว่าเราเป็นใคร มีความสัมพันธ์กับคนอื่น
อย่างไร การประพฤติปฏิบัติตัวจึงต้องกระท าให้สอดคล้อง เหมาะสมกับสถานภาพท่ีสังคมก าหนดให้ 
หรือท่ีเรียกว่า บทบาท ดังนั้นสถานภาพจึงควบคู่ไปกับบทบาท ตัวอย่างเช่น สถานภาพพ่อ มีบทบาท
เล้ียงดูครอบครัว ส่ังสอนลูกและเป็นต้นแบบท่ีดีให้ลูก 

การจัดระเบียบสังคมผ่านสถานภาพและบทบาทท าให้เกิดความคาดหวังต่อคนในสังคม
ว่า หากสังคมก าหนดสถานภาพให้แก่บุคคลผู้นั้นแล้ว บุคคลนั้นก็ต้องแสดงบทบาทตามสถานภาพ
ดังกล่าวด้วย แต่หากไม่แสดงบทบาทตามท่ีสังคมคาดหวังผู้นั้นก็จะถูกมองว่า ผิดปกติและแปลกแยก 
ซึ่งในปัจจุบันปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วกับสถานภาพทางเพศ 

เพศตามความคาดหวังของสังคมก็คือเพศชายและเพศหญิง ซึ่งแบ่งด้วยเกณฑ์ทางสรีระ
ร่างกาย แต่ในปัจจุบันการแบ่งเพศออกเป็นสองเพศดังกล่าวนั้นไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงท่ีเกิดขึ้น
ในสังคม เพราะสังคมมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงท าให้เกิดเพศท่ีหลากหลายและซับซ้อน
มากขึ้น (ยศ สันติสมบัติ, 2548: 28-29) แต่คนในสังคมและสถาบันต่างๆ ทางสังคมยังคงน า 
ความคาดหวังดังกล่าวมาใช้เป็นกรอบความคิดเรื่องเพศอยู่ ดังนั้นผู้ท่ีมีเพศแตกต่างไปจากเพศกระแส
หลักของสังคม หรือท่ีเรียกว่า คนเพศหลากหลาย จะถูกตีตราว่าเป็นพวกแปลกประหลาด ไม่ปกติ  
อีกท้ังยังถูกเบียดขับให้ออกไปจากสังคม กล่าวได้ว่าคนเพศหลากหลายในสังคมไทยเป็นอีกกลุ่มสังคม
หนึ่งท่ีถูกท าให้เป็นคนชายขอบ1 (สุริชัย หวันแก้ว, 2546: 10) 

                                                             
1 คนชายขอบ (Marginal people) คือ กลุ่มคนท่ีอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ 

การเมืองและสังคมวัฒนธรรม เป็นกลุ่มท่ีขาดอ านาจในการต่อรอง ขาดเครื่องมือในการเข้าถึงอ านาจ 
ถูกกีดกันออกจากระบบการต่อรองอ านาจและการจัดสรรทรัพยากร อ านาจและความมั่นคงในสังคม  
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เมื่อเพศในสังคมมีความหลากหลายมากขึ้น จึงเกิดการสร้างค าและความหมายใหม่  
โดยกลุ่มคนท่ีท างานเพื่อสิทธิของเกย์ กะเทย ทอม ด้ีและนักวิชาการ ดังท่ีนฤพนธ์ ด้วงวิเศษ (2556) 
ระบุไว้ในค าศัพท์หน้ารู้ เช่น เพศสภาพ 2เพศวิถี 3 ความหลากหลายทางเพศ 4  คนข้ามเพศ5  
คนแปลงเพศ6เพศนอกกรอบ7 เพื่อใช้อธิบายผู้คนในสังคมเกี่ยวกับมิติทางเพศท่ีซับซ้อนมากขึ้น ว่าเพศ
มีความล่ืนไหลเปล่ียนแปลงได้ และไม่ได้จ ากัดอยู่แค่ชายหญิง แต่ยังมีเพศอื่นๆ ท่ีหลากหลายอยู่ใน
สังคมด้วย เมื่อค าเหล่านี้เกิดขึ้นนอกจากจะท าให้คนในสังคมเห็นการมีอยู่ของคนเพศหลากหลายแล้ว 
ยังแสดงให้เห็นอีกว่าพวกเขาก าลังน าเสนอตัวตนท่ีมีท้ังความเหมือนและความต่างให้แก่สังคมรับรู้ด้วย 
(นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2556: 29) 

การตระหนักรู้ตัวตนของแต่ละคนว่าเหมือนหรือต่างกับคนอื่นอย่างไร เรียกว่า อัตลักษณ์ 
(วราภรณ์ แช่มสนิท, 2551: 5) มีท้ังในระดับปัจเจกและระดับสังคม เช่น ฉันกับเขา กลุ่มเรากับ 
กลุ่มเขา สังคมเรากับสังคมเหมือนหรือต่างกันอย่างไร และมีส่ิงใดบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของตนเองและ
กลุ่มของตนเอง ซึ่งมีหลายส่ิงท่ีบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของคนหรือกลุ่มคนในสังคมได้ เช่น การแต่งกาย 
กิริยาท่าทาง ส่ิงท่ีสนใจ เช้ือชาติ เพศและลักษณะความสัมพันธ์  รวมไปถึงภาษา เช่น ผู้หญิง 
นุ่งกระโปรง ผู้ชายนุ่งกางเกง ผู้หญิงสนใจเรื่องการจัดดอกไม้ ผู้ชายสนใจเรื่องกีฬา เกย์คือผู้ชายรัก
ผู้ชาย เลสเบี้ยนคือผู้หญิงรักผู้หญิง ค าว่า ครับ ฮะ เป็นค าลงท้ายของเพศชาย ค าว่า คะ ค่ะ  
เป็นค าลงท้ายของเพศหญิง (นววรรณ พันธุเมธา, 2558: 137) 

ภาษาเป็นเครื่องมือในการส่ือความคิด ความรู้ อารมณ์ ความเช่ือ วัฒนธรรมและข้อมูล
ต่างๆ จากผู้ส่งสารไปสู่ผู้รับสารไม่ว่าจะเป็นวัจนภาษาหรืออวัจนภาษา ดังนั้นภาษาเป็นส่ิงท่ีบ่งบอก  

                                                             
2  เพศสภาพ (Gender) หมายถึง การแสดงความเป็นหญิงหรือชายท่ีสังคมก าหนด  
3  เพศวิถี (Sexuality) หมายถึง ลักษณะและแบบแผนของอารมณ์ความปรารถนาทางเพศท่ีบุคคลมี
ต่อผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันหรือคนต่างเพศ 
4  ความหลากหลายทางเพศ (Sexual Diversity) หมายถึง การมีอยู่ของบุคคลท่ีมีเพศภาวะและเพศวิถี
ท่ีแตกต่างกันและอยู่ร่วมสังคมเดียวกัน 
5  คนข้ามเพศ (Transgender) หมายถึง บุคคลท่ีมีส านึกท่ีจะแสดงบทบาทและเพศภาวะตรงข้ามกับ
เพศสรีระของตนเอง 
6 คนแปลงเพศ (Transsexual) หมายถึง บุคคลท่ีเปล่ียนเพศสรีระ/เพศก าเนิดจากเพศหนึ่งไปอีกเพศ
หนึ่ง 
7 เพศนอกกรอบ (Queer) หมายถึง สภาวะทางเพศท่ีอยู่นอกระเบียบกฎเกณฑ์ทางสังคมและ 
บรรทัดฐานของผู้ชายผู้หญิง 
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อัตลักษณ์ของผู้คนในสังคมได้ เพราะมนุษย์สามารถรับรู้ตัวตนและกลุ่มสังคมอื่นได้จากภาษาและ
สามารถน าเสนอตนเองให้คนอื่น กลุ่มสังคมอื่นรับรู้ได้ด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้นภาษาบ่งบอกอัตลักษณ์
และมีอ านาจในการสร้างอัตลักษณ์อีกด้วย (อภิญญา เฟื่องฟูสกุล, 2546: 63) 

การเล่าเรื่องเป็นการปฏิสัมพันธ์รูปแบบหนึ่งท่ีมนุษย์ต้องใช้ภาษาในการบอกเล่าเรื่องราว
ท่ีพบเห็น หรือความคิดความรู้ สึกท่ี เกิดขึ้น ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีมนุษย์กระท ากันอยู่ ทุกวัน  
จึ งก ล่าว ไ ด้ว่ า เ รื่ อ ง เ ล่ า เป็นกระบวนการการผลิตซ้ าและน า เ สนออัต ลักษณ์ของ ผู้ เ ล่ า  
(อภิญญา เฟื่องฟูสกุล, 2546: 103) ดังนั้นทุกคนในสังคมจึงสามารถแสดงอัตลักษณ์ของตนเองได้ผ่าน
การเล่าเรื่อง 

อัตลักษณ์ท่ีน าเสนอในการเล่าเรื่องไม่ได้เป็นเพียงแค่การบอกถึงความเหมือนหรือ 
ความแตกต่างกันของคนในสังคมเท่านั้น แต่ส าหรับกลุ่มคนชายขอบท่ีถูกสังคมละเลยและมองว่า 
ด้อยค่าอย่างคนเพศหลากหลาย การเล่าเรื่องของพวกเขาถือได้ว่าเป็นการต่อสู้โดยใช้อัตลักษณ์เป็น
เครื่ องมือในการต่อรองกับสังคมกระแสหลัก เพื่ อ ให้มีพื้น ท่ี ใน สังคมแก่พวกเขามากขึ้น  
(อภิญญา เฟื่องฟูสกุล, 2546: 105-113) 

การน าเสนออัตลักษณ์ถือว่าเป็นการแสดงออกทางการเมืองรูปแบบหนึ่งท่ีเรียกว่า 
การเมืองเรื่องอัตลักษณ์ เป็นการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์ เน้นกระบวนการผลิตความหมายและ  
การสร้างอัตลักษณ์ใหม่  เป็นรูปแบบท่ีต่างไปจากเดิม ในรูปแบบเดิมประชาชนแสดงออกทางการเมือง
ได้ในแง่ของสิทธิหน้าท่ีพลเมือง เช่น ออกเสียงในการเลือกต้ัง การท าประชามติ หรือแสดงออกโดย
การเดินขบวนเรียกร้อง จะเห็นได้ว่ากระท าผ่านกลไกของรัฐ (อภิญญา เฟื่องฟูสกุล, 2546: 113) เน้น
บริบททางเศรษฐกิจและสังคม แต่ในการแสดงออกทางการเมืองในรูปแบบนี้ต่างออกไป เพราะ
แสดงออกผ่านทางวัฒนธรรมในระดับปัจเจก ไม่ เพียงออกมาชุมนุมเรียกร้องอย่าง เ ดียว  
แต่มุ่งช่วงชิงการสร้างค านิยามหรือการให้ความหมายใหม่ด้วย (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2554: 121) 

จากการศึกษามี งานเขียนประเภทหนึ่ ง ท่ี เป็นพื้น ท่ีน า เสนออัตลักษณ์ นั่น คือ  
งานเขียนชีวิต (life writing) เป็นงานเขียนท่ีเกิดขึ้นต้ังแต่ปี 1980 งานเขียนประเภทนี้มีขอบเขตกว้าง
และมีความเป็นปัจเจกสูง กล่าวคือเป็นงานเขียนท่ีครอบคลุมเรื่องเล่าทุกประเภทท่ีเล่าจากชีวิตของ
มนุษย์ (life story) ไม่ว่าจะเป็นการเล่าชีวิตของผู้เขียนเอง หรือเล่าชีวิตของผู้อื่น  เช่น ชีวประวัติ 
อัตชีวประวัติ บันทึกความทรงจ า บันทึกประสบการณ์ จดหมาย รวมไปถึงการเขียนในรูปแบบ
อิเล็คทรอนิกส์อย่างในปัจจุบัน เช่น บล็อก (blogger) เฟซบุ๊ก(facebook) ฯลฯ มีผู้สนใจศึกษา 
งานเขียนประเภทนี้ ในศาสตร์แขนงต่างๆ ด้วย เช่น วรรณกรรม มนุษยวิทยา สังคมวิทยา 
ประวัติศาสตร์ จิตวิทยาวัฒนธรรมศึกษา หรือแม้กระท่ังชีววิทยา (Margaretta Jolly, 2001)  

ในยุคหลังสมัยใหม่งานเขียนชีวิต (Life writing) ได้กลายเป็นพื้นท่ีในการต่อสู้ ต่อรอง
ของกลุ่มคนชายขอบ เพราะงานเขียนนี้เป็นการเล่าเรื่องจากชีวิต ซึ่งสามารถน าเสนอตัวตนหรือนิยาม
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ความหมายในแง่มุมท่ีต้องการส่ือสารกับสังคมกระแสหลักได้อย่างแยบยล โดยผ่านกลวิธีการเล่าเรื่อง
และกลวิธีทางภาษาถือเป็นการต่อสู้ในระดับความคิด ไม่จ าเป็นต้องออกแรงเดินขบวนประท้วงแล้ว
ประกาศตัวตนให้สังคมยอมรับซึ่งเส่ียงท่ีจะเกิดความรุนแรง 

จากการส ารวจของผู้ศึกษาพบเรื่องเล่าของคนเพศหลากหลายในเฟซบุ๊ก (facebook) 
จ านวนสองเว็บเพจท่ีได้รับความนิยมในสังคมอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้เขียนท้ังสองคนเป็นคนเพศหลากหลาย
ท่ีมีการศึกษา จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อีกท้ังเขาท้ังสองคนมีตัวตนท่ีโดดเด่นและน่าสนใจ
ด้วยกันท้ังคู่ คนหนึ่งเป็นผู้ท่ีมีช่ือเสียงในสังคมออนไลน์หรือท่ีเรียกว่า เน็ตไอดอล (Net Idol) ในด้าน
การมีหน้าตาสวยงามสมบูรณ์แบบด้วยการศัลยกรรม ส่วนอีกคนหนึ่งประกอบอาชีพแพทย์ซึ่งเป็น
อาชีพท่ีคนในสังคมไทยยกย่องเช่ือถือ ตัวตนโดดเด่นท่ีพวกเขามีอยู่ก่อนแล้วนี้จึงเป็นส่วนช่วยดึงดูด
ความสนใจจากผู้อ่านให้มาติดตามเรื่องเล่าในเว็บเพจ เว็บเพจแรกชื่อ บันทึกของตุ๊ด เขียนโดย คุณช่า 
หรือ ธีร์ธวิต เศรฐไชย เรื่องเล่าท่ีน าเสนอเป็นประสบการณ์ชีวิตของผู้เขียนเอง ท้ังเรื่องราวใน
ชีวิตประจ าวันท่ีพบเจอในสังคม หรือเรื่องราวเกี่ยวกับคนรอบข้างอย่างเช่น เพื่อน ครอบครัว คนรู้จัก 
ซึ่งเว็บเพจนี้มีผู้ติดตามมากกว่าหลักแสน และในปัจจุบันจ านวนผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเป็นหลักล้าน  
ส่วนเว็บเพจท่ีสอง ช่ือ หมอตุ๊ด เขียนโดย เจ้หมอ หรือนายแพทย์อุเทน บุญอรณะ แพทย์สมองและ
ระบบประสาท เว็บเพจนี้ก็มีผู้ติดตามสูงถึงหลักแสนเช่นกัน น าเสนอประสบการณ์ชีวิตของผู้เขียน
เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในวงการแพทย์  เช่น เส้นทางการเป็นหมอ ระบบการท างาน อาจารย์ 
คนไข้ หรือชีวิตส่วนตัวอย่างเช่นเรื่อง ครอบครัว คนรัก เพื่อน ด้วยความนิยมของท้ังสองเว็บเพจจึงท า
ให้เรื่องเล่าของพวกเขาได้น าเสนอในส่ือรูปแบบอื่นๆ ด้วย 

ในปี 2557 ส านักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ได้ขอน าเรื่องเล่าจากเว็บเพจบันทึกของตุ๊ดมา
ตีพิมพ์เป็นหนังสือเล่มแรกและตีพิมพ์อีกสองเล่มในปีถัดมา กระแสความนิยมของเรื่องเล่าดังกล่าวยัง
ด าเนินต่อไป จนท าให้ค่ายผลิตภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ GDH 559 หยิบมาท าเป็นละครซีรีส์ใน
ช่ือ ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะซีรีส์ (Diary of Tootsies The Series) และออกอากาศเมื่อเดือนมกราคม 
ปี 2559 ทางช่อง GMM 25 ทุกวันเสาร์ เวลา 23.00 - 23.30น. ละครซีรีส์จบลงไปแล้วเมื่อเดือน
เมษายนท่ีผ่านมา ซึ่งในระหว่างท่ีออกอากาศก็เป็นท่ีช่ืนชอบของผู้ชมอย่างมาก และมีการพูดถึงกันใน
สังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง จากเสียงตอบรับดังกล่าวทางผู้ผลิตละครซีรีส์ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะซีรีส์ 
จึงวางแผนผลิตซีซั่นสองทันที  

ส่วนเว็บเพจหมอตุ๊ดก็ได้ตีพิมพ์เป็นหนังสือเช่นกัน โดยส านักพิมพ์สยามอินเตอร์บุ๊ค  
ช่ือหนังสือ กว่าเจ้จะเป็นหมอ ตีพิมพ์และวางจ าหน่ายเล่มท่ี 1 ในช่วงปลายปี 2558 และขึ้นแท่นเป็น
หนังสือขายดีห้าอันดับแรกตามร้านหนังสือช้ันน าหลายร้าน ไม่นานก็ได้รับเสียงเรียกร้องจาก  
แฟนนักอ่ านมากมายว่ า ต้องการอ่ านเ ล่มสอง จึงท าให้ส านักพิมพ์ จัดพิมพ์และจ าหน่าย 
กว่าเจ้จะเป็นหมอ เล่ม 2 ในช่วงต้นปี 2559 ทันที (ภัททิรา, 2558) 
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ด้วยความนิยมและความน่าสนใจของเรื่องเล่าจากท้ังสองเว็บเพจ จึงได้รับการหยิบมา
ถ่ายทอดซ้ าในส่ือรูปแบบอื่น เมื่อผู้คนได้อ่านหรือรับรู้เรื่องเล่าตามส่ือต่างๆ แล้วต้องการติดตามอ่าน
เรื่องเล่าต่อ ก็มักจะสืบค้นเพื่อติดตามและรับชมเรื่องเล่าในส่ือรูปแบบอื่น เช่น อ่านเรื่องเล่าจาก
หนังสือแล้วสืบค้นกลับไปอ่านท่ีแหล่งต้นทางของเรื่องเล่าซึ่งก็คือในเว็บเพจ จึงท าให้เว็บเพจได้รับ  
การถูกใจ (Like) หรือได้แบ่งปัน (Share) ออกไปมากขึ้นและเป็นท่ีรู้จักมากขึ้นด้วย หรือผู้ท่ีช่ืนชอบ
และติดตามเรื่องเล่าจากเว็บเพจและหนังสือมาโดยตลอดทราบว่ามีละครซีรีส์ก็มักจะไปติดตามรับชม 
ซีรีส์ด้วย จึงกล่าวได้ว่าส่ือต่างๆ เป็นอีกส่วนหนึ่งท่ีเอื้อให้กระแสความดังของเรื่องเล่าเกิดขึ้นและ  
ยังคงอยู่อย่างต่อเนื่อง 

ถัดมาจากเว็บเพจ หนังสือเป็นส่ือล าดับท่ีสองท่ีใช้ถ่ายทอดเรื่องเล่าออกสู่ผู้อ่านในสังคม 
เหตุเพราะลักษณะของหนังสือซึ่งเป็นส่ือประเภทท่ีสามารถเข้าถึงผู้คนในสังคมได้อย่างกว้างขวาง 
สามารถพบเห็นได้ง่ายตามร้านหนังสือซึ่งเป็นแหล่งรวมผู้อ่านทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะกลุ่มผู้อ่านท่ีไม่
ชอบใช้อินเทอร์เน็ต  ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ หรือไม่ชอบดูโทรทัศน์ได้รู้จักและหันมาสนใจ
เรื่องเล่านี้ 

เมื่อผู้ศึกษาได้อ่านหนังสือ บันทึกของตุ๊ดและกว่าเจ้จะเป็นหมอแล้ว เห็นว่าภาษาท่ีใช้ 
เล่าเรื่องมีความน่าสนใจเพราะแสดงให้เห็นการใช้งานเขียนเป็นเครื่องมือในการสร้างความหมายของ
ค าว่า ตุ๊ด ด้วยการนิยามหรือการสร้างความหมาย  ซึ่งจะเห็นว่าท่ีผ่านมาค าว่า ตุ๊ด ในสังคมไทยมี
ความหมายไปในทางท่ีไม่ดีและแสดงถึงการเหยียดหยาม เห็นได้จากการน าเสนอภาพตุ๊ดในส่ือหลาย
ประเภท เช่น ภาพตุ๊ดเป็นตัวตลก เป็นคนไม่มีมารยาทพูดจาเสียงดัง กรี๊ดกร๊าด หยาบคายดังท่ีปรากฏ
ในภาพยนตร์หอแต๋วแตก ละครซีรีส์เรื่องชายไม่จริงหญิงแท้ หรือภาพการเป็นคนวิปริตมักมากใน 
เรื่องเพศ เป็นคนอันตราย ดังการพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์หรือข่าวออนไลน์ ดังตัวอย่างท่ีว่า  
“เปิดใจหนุ่มน้อยวัย 19 โดน 2 เกย์ลากจะขืนใจ ท าไม่กล้าเข้าห้องน้ าปั๊ม” และ “จับ 3 กะเทยคาร.ร. 
หลอกน.ร. รูปหล่อเข้าห้องน้ าปล้ า ท าอนาจาร” แต่ผู้เขียนท้ังสองคนกลับน าเสนอตุ๊ดในเรื่องเล่าใหม่
เป็นไปในทางตรงกันข้ามกับภาพในเชิงลบเหล่านี้ท่ีถูกน าเสนอโดยส่ือ เห็นได้จากตัวอย่างดังนี้ 

หญิงสก๊อย: น่ีด้วย !!!!!!! 

นางจับชาเขียวและสโมกกี้ไบท์ของช่าปา…..ลงพ้ืน  

ช่าพยายามควบคุมสติ เสียงตุ๊ดโลกสวยในใจตะโกนว่า โกรธคือโง่โมโหคือบ้า โกรธคือโง่โมโหคือบ้า  
โกรธคือโง่โมโหคือบ้า พ่อแม่กูอยู่แถวน้ี พ่อแม่กูอยู่แถวน้ี พ่อแม่กูอยู่แถวน้ี……  

...แล้วช่าก็ก้มลงเก็บ แล้วค่อยๆ ยืนมองหน้านาง... 

แล้วนางก็ปัดชาเขียวในมือซ้ายของช่าลงพ้ืนอีกคร้ัง 
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ช่าหันมองตามชาเขียวที่กลิ้งห่างออกไป 

แล้วค่อยๆ หันกลับมามองหน้านางอีกรอบ 

(บันทึกของตุ๊ดเล่ม 1, 2557: 40-41)  

ข้อความข้างต้นยกมาจากเรื่องเล่าประสบการณ์ของช่าท่ีเข้าไปช่วยเหลือพนักงาน 
ร้านสะดวกซื้อ ท่ีก าลังได้รับความเดือดร้อน จากการพฤติกรรมของวัยรุ่นหญิงท่ีก าลังเกรี้ยวกราด
เพราะคิดว่าพนักงานขโมยเงินของเธอไป  

จากเรื่องเล่านี้พบว่า ผู้เขียนก าลังพยายามน าเสนอตัวตนของตุ๊ดในแง่มุม ต่างๆ  
ผ่านกลวิธีทางภาษาดังนี้ จากกลุ่มค าท่ีว่า “ควบคุมสติ” แสดงให้เห็นว่าน าเสนอภาพของตุ๊ดว่า  
เป็นคนท่ีมีสติ ช่าถูกสก๊อยคุกคามด้วยการปาของท่ีจะซื้อลงพื้น แต่ช่าก็ไม่ได้โต้ตอบกลับแต่อย่างใด  
แต่ใช้สติในการควบคุมอารมณ์ จนสามารถน าเอาความคิดการมองโลกในแง่ดีออกมาใช้เพื่อช่วยดับ
ความโกรธอีกแรง  

กลุ่มค าถัดมา ท่ีว่ า  “ตุ๊ดโลกสวย” แสดงให้ เห็นการน า เสนอตัวตนของตุ๊ ด ว่ า 
เป็นคนมองโลกในแง่ดี เห็นได้จากค าขยาย “โลกสวย” ถึงแม้จะอยู่ในอารมณ์โกรธโมโห แต่ด้วยตัวตน
ของตุ๊ดท่ีเป็นคนมีสติและมองโลกในแง่ดี ท าให้เกิดภาวะความคิดเพื่อระงับอารมณ์โกรธโมโห  
ในขณะนั้น ว่าการโกรธและการโมโหไม่มีประโยชน์ใดและท าให้ผู้นั้นเป็นบ้าและโง่เขลา เห็นได้จาก
ข้อความท่ีว่า “โกรธคือโง่โมโหคือบ้า”   

ส่วนข้อความท่ีกล่าวว่า “พ่อแม่กูอยู่แถวนี้”  แสดงให้เห็นภาพของตุ๊ดว่า เป็นคนรัก 
พ่อแม่ ไม่อยากสร้างความเดือดร้อนให้ท่าน ช่าจึงพยายามใช้สติ ความคิดท่ีมองโลกในแง่ดีท่ีว่าโกรธ
คือโง่โมโหคือบ้า และความคิดท่ีกลัวว่าจะท าให้พ่อแม่เดือนร้อนมาเป็นเครื่องมือในการระงับอารมณ์
และการกระท า ช่าจึงเพียงแต่ก้มลงไปเก็บของท่ีพื้น  

“แล้วช่าก็ก้มลงเก็บ แล้วค่อยๆ ยืนมองหน้านาง” และ “แล้วค่อยๆ หันกลับมามองหน้า
นางอีกรอบ” ข้อความนี้บรรยายถึงกิริยาของช่าท่ีค่อยๆ ก้มลงไปเก็บของท่ีพื้น แสดงถึงการใช้ความ
อดทนอย่างสูง แถมยังไม่ตอบโต้ด้วยวาจาหยาบคายหรือการกระท าท่ีรุนแรง ท้ังๆ ท่ีตนตกเป็น
ผู้ถูกกระท า แสดงให้เห็นตัวตนของตุ๊ด ว่าเป็นคนมีความอดทนอดกล้ัน อีกท้ังไม่เป็นคนหยาบคายและ
ไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา  

จากข้อความท่ียกมาจะเห็นว่าผู้เขียนเล่าเรื่องเพื่อน าเสนอตัวตนของตุ๊ดผ่านกลวิธีทาง
ภาษาได้แก่ กลุ่มค า ค าขยายและข้อความเพื่อพลิกความหมายของค าว่า ตุ๊ด และต่อรองกับภาพ
ในทางลบของตุ๊ดท่ีส่ือมักจะน าเสนอว่า เป็นคนแรง มีอารมณ์รุนแรง หยาบคาย มีความอดทนต่ า ใช้
อารมณ์มากกว่าสติปัญญาในการแก้ปัญหา  และอีกตัวอย่างหนึ่งดังนี้ 
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“ผมไม่เอาหมอท่ีเป็นตุ๊ดตรวจ ผมขอหมอคนอื่นมาตรวจได้ไหมครับ?” 

เจ้ถือชาร์ต เปิดม่านเข้าไปจะตรวจคนไข้ ทันทีที่ไหว้สวัสดีทักทายและต้ังท่าจะตรวจเขา ฮีก็พูดแบบน้ีทันที 
ไม่ได้พูดกับเจ้ แต่พูดกับคุณพยาบาลที่เดินเข้ามาในม่านด้วย เพ่ือจะช่วยเจ้ตรวจ…เจ้หันไปมองที่พ่ีพยาบาล 
เห็นแหละว่าเธอก าลังจะพูดอะไรสักอย่างตอกกลับคนไข้ เจ้ส่ายหน้าเป็นเชิงว่า “ไม่เอาพี่ อย่าเลยครับ” 
หันไปยิ้มให้คนไข้  มองมอนิเตอร์ที่ วัดสัญญาณชีพคนไข้ ความเข้มในเลือดยังดีอยู่ ความดันไม่สูง  
แต่ชีพจรเต้นเร็ว…ดูจังหวะหายใจแล้วหอบอยู่นะ แต่ก็ไม่ถึงขนาดหอบตัวโยน 

โอเค คนไข้น่าจะรอ extern เพ่ือนเจ้อีกคนมาตรวจแทนได้…เจ้ยกมือไหว้สวัสดีคนไข้อีกครั้งอย่างสุภาพ  
ส่งชาร์ตคืนให้คุณพยาบาลค้อมศีรษะขอบคุณ…แล้วเดินออกมานอกม่านกั้นเตียงคนไข้ อย่างสงบสันติ… 

ผ่านไปไม่ถึง 5 นาที…“extern ไม่ได้ชีพจรว่ะ คนไข้ arrest” (หัวใจหยุดเต้นภาวะฉุกเฉิน สีแดงเข้ม แปลว่า
ต้องเข้าห้อง resuscitation แน่นอนเลยค่ะ) ไม่รออะไรทั้งน้ัน ชีรีบเข็นคนไข้เข้าห้อง…เจ้ตามเข้าไป  
ใส่ถุงมือ หยิบอุปกรณ์…เจ้ผลัดกับคุณพยาบาลข้ึนปั๊มหัวใจคนละ 2 นาที 

“เอา Adrenaline มา 1 amp ค่ะ (ยากระตุ้นหัวใจ) extern มึงปั๊มต่อไป มึงน่ันแหละ ปั๊มจังหวะดีแล้ว”  
พ่ีลูกเกด แพทย์ใช้ทุน เจ้แม่ห้องฉุกเฉินตะโกนสั่ง…เจ้ก็ปั๊มต่อไปไม่หยุด “กลับมาสิลุง กลับมา อย่างเพิ่งไป 
ลุง” 12 นาทีผ่านไป ต๊ิดๆ ๆ ๆ ๆ ๆ เสียงมอนิเตอร์ ดังเป็นจังหวะสม่ าเสมอ หัวใจลุงกลับมาเต้นแล้ว… 

ถูกค่ะ คนที่เฉยๆ กับตุ๊ดก็มีเยอะแยะ…แต่คนที่รังเกียจและไม่อยากให้เราเข้าใกล้ก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะคะ
และถึงแม้ว่าเขาจะรังเกียจไม่ให้ตุ๊ดแตะต้องตัวเขา แต่เราก็ยังอยากรักษาชีวิตเขาอยู่ดีนะคะ 

 
(กว่าเจ้จะเป็นหมอเล่ม 1, 2558: 215-221) 

เรื่องเล่าท่ียกมาข้างต้นเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นกับเจ้หมอขณะท่ียังเป็นแพทย์ฝึกหัด 
(extern) เจ้หมอก าลังจะตรวจและให้การรักษาคนไข้ชายสูงอายุคนหนึ่ง แต่เขากลับปฏิเสธที่จะรักษา
กับเจ้หมอเพราะเขามีอคติกับคนเพศหลากหลาย เจ้หมอพิจารณาอาการคนไข้แล้วเห็นว่าน่าจะรอได้ 
จึงรอให้เพื่อนแพทย์อีกคนหนึ่งมาตรวจและท าการรักษา หลังจากคนไข้ได้รับการตรวจดูอาการจาก
แพทย์ไม่นานนัก คนไข้ก็เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น พยาบาลและเจ้หมอจึงต้องรีบท าการกู้ชีพด้วย 
การปั๊มหัวใจอย่างเร่งด่วน จนในท่ีสุดหัวใจคนไข้ก็กลับมาเต้นอีกครั้ง 

จากเหตุการณ์นี้เห็นได้ว่า ผู้เขียนน าเสนอตัวตนและภาพของ ตุ๊ด ในหลายด้านด้วยกัน 
ดังนี้  ตุ๊ด สุภาพ รู้ จักกาลเทศะและอดทน เห็นได้จากตอนก่อนท่ีเจ้หมอจะเข้าให้การรักษา  
เขาไหว้สวัสดีคนไข้ท่ีสูงอายุก่อนรักษา ถึงแม้ว่าหลังจากนั้นจะได้ยินถ้อยค าเหยียดเพศตนจากคนไข้คน
ดังกล่าวท่ีพูดกับพยาบาล แต่เจ้หมอก็ไม่ได้ตอบกลับด้วยโทสะพร้อมหันไปยิ้มให้ อีกท้ังยังส่ายหน้า
เป็นสัญญาณเพื่อห้ามพยาบาลท่ีก าลังจะพูดตอกกลับคนไข้อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้นยั งไหว้ลาคนไข้และ
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เดินออกมาอย่างปกติ เห็นได้จากข้อความนี้ “เปิดม่านเข้าไปจะตรวจคนไข้ ทันทีท่ีไหว้สวัสดีทักทาย” 
“เจ้ส่ายหน้าเป็นเชิงว่า ไม่เอาพี่ อย่าเลยครับ หันไปยิ้มให้คนไข้” “เจ้ยกมือไหว้สวัสดีคนไข้อีกครั้ง
อย่างสุภาพ…แล้วเดินออกมานอกม่านกั้นเตียงคนไข้ อย่างสงบสันติ” ในประเด็นความสุภาพและ 
รู้กาลเทศะไม่ได้ปรากฎให้เห็นเฉพาะในกรณีคนไข้ แต่ยังปรากฎในเห็นกับเพื่อนร่วมงานด้วย เห็นได้
จากข้อความนี้ “ส่งชาร์ตคืนให้คุณพยาบาลค้อมศีรษะขอบคุณ”  

ตัวตนท่ีผู้เขียนน าเสนอต่อมาก็คือ ตุ๊ด มีจรรยาบรรณในอาชีพ มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ีอย่างดี และรับมือกับปัญหาด้วยสติ เห็นได้จากตอนก่อนท่ีเจ้หมอจะเดินออกมาจากเตียงคนไข้
คนนั้น เขาไม่ได้ออกมาโดยไม่มีสติหรือออกมาด้วยอารมณ์ประชดประชัน แต่เขาดูอาการคนไข้จาก
เครื่องวัดต่างๆ แล้ว และเห็นว่ายังพอรอให้แพทย์คนอื่นมารักษาได้ จึงตัดสินใจออกมา เห็นได้จาก 
“มองมอนิเตอร์ท่ีวัดสัญญาณชีพคนไข้ ความเข้มในเลือดยังดีอยู่ ความดันไม่สูง แต่ชีพจรเต้นเร็ว…ดู
จังหวะหายใจแล้วหอบอยู่นะ แต่ก็ไม่ถึงขนาดหอบตัวโยน” และเหตุการณ์หลังจากนั้นในตอนท่ีคนไข้
หัวใจหยุดเต้น  พยาบาลก็รีบพาคนไข้เข้าห้องฉุกเฉิน เ จ้หมอเห็นดังนั้นจึงรีบตามเข้าไปช่วยทันที  
จนในท่ีสุดหัวใจคนไข้กลับมาเต้นอีกครั้ง เห็นได้จากข้อความนี้ “เจ้ตามเข้าไป ใส่ถุงมือ หยิบอุปกรณ์” 
“เจ้ก็ปั๊มต่อไปไม่หยุด  กลับมาสิลุง กลับมา อย่างเพิ่งไปลุง  12 นาทีผ่านไป ต๊ิดๆ ๆ ๆ ๆ ๆ เสียง
มอนิเตอร์ ดังเป็นจังหวะสม่ าเสมอ หัวใจลุงกลับมาเต้นแล้ว”  

อีกท้ังในตอนท้ายเจ้หมอยังกล่าวอีกว่า “ถึงแม้ว่าเขาจะรังเกียจไม่ให้ตุ๊ดแตะต้องตัวเขา 
แต่เราก็ยังอยากรักษาชีวิตเขาอยู่ดีนะคะ” ซึ่งถ้อยค านี้แสดงให้เห็นถึงทรรศนะของผู้เขียนว่า  
มีคนท่ีไม่ชอบเพราะเขาเป็นเพศหลากหลาย แต่เขาก็เลือกท่ีจะมองข้ามค าดูถูกเหยียดเพศเหล่านั้นไป 
และเลือกท่ีจะท าหน้าท่ีของตนเองต่อไปด้วยจรรณยาบรรณของหมอ  

เรื่องเล่านี้ยังแสดงให้คนในสังคมรับรู้อีกด้วยว่า ตุ๊ด ท่ีมักจะถูกเหยียดหยามดูถูกนี่เองเป็น
ผู้ท่ีช่วยชีวิตผู้คนในสังคม ถึงแม้ว่าเขาคนนั้นจะปฏิบัติไม่ดีด้วยก็ตาม 

ด้วยความน่าสนใจของการน าเสนอตัวตนท่ีท าให้เห็นอีกแง่มุมหนึ่งของตุ๊ด รวมไปถึง
กลวิธีการเล่าเรื่องและภาษา ประกอบกับกระแสความนิยมอย่างมากของเพจเฟซบุ๊กและข้อสังเกต
ข้างต้นจึงท าให้ผู้ศึกษาสนใจท่ีจะศึกษาอัตลักษณ์ของ “ตุ๊ด” ท่ีน าเสนอผ่านเล่าเรื่องและกลวิธีทาง
ภาษาว่าเป็นอย่างไร เพื่อจุดประสงค์ใด ซึ่งการศึกษานี้จะท าให้เห็นและเข้าใจอัตลักษณ์ของตุ๊ด อีกท้ัง
ก ร ะบวนการ ต่อ สู้ เพื่ อพื้ น ท่ี ทา ง สั ง คม ของ ก ลุ่ม คน ชาย ขอ บอี ก ด้ ว ย  โ ดย ศึกษ า จ าก  
หนังสือชุดบันทึกของตุ๊ด เขียนโดย ช่า บันทึกของตุ๊ด จ านวน 3 เล่ม และกว่าเจ้จะเป็นหมอ เขียนโดย 

เจ้หมอ จ านวน 2 เล่ม 
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2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อวิเคราะห์อัตลักษณ์ของ “ตุ๊ด” ท่ีน าเสนอในหนังสือชุดบันทึกของตุ๊ดและกว่าเจ้จะ
เป็นหมอ 

2. เพื่อวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาท่ีน าเสนออัตลักษณ์ของ “ตุ๊ด” ในหนังสือชุดบันทึก 
ของตุ๊ดและกว่าเจ้จะเป็นหมอ 

 

3.สมมติฐานของการวิจัย 

ผู้เขียนหนังสือชุดบันทึกของตุ๊ดและกว่าเจ้จะเป็นหมอสร้างนิยามของค าว่า ตุ๊ด  
ในแง่มุมใหม่ และส่วนใหญ่แสดงให้เห็นลักษณะด้านบวกของตุ๊ดซึ่งต่างจากส่ือท่ัวไป ท้ังนี้ผู้เขียนได้ใช้
กลวิธีการน าเสนออัตลักษณ์ของตุ๊ดผ่านการเล่าเรื่องและภาษา  

 

4.ขอบเขตของการวิจัย 

ศึกษาจากหนังสือช่ือ บันทึกของตุ๊ด ของ ช่า บันทึกของตุ๊ด หรือ คุณธีร์ธวิต เศรฐไชย 
จ านวน 3 เล่ม ตีพิมพ์ระหว่างปีพ .ศ. 2557-2558 และกว่าเจ้จะเป็นหมอ ของ เจ้หมอ หรือ 
นายแพทย์อุเทน บุญอรณะ จ านวน 2 เล่ม ตีพิมพ์ระหว่างปีพ.ศ. 2558-2559  

 

5.นิยามศัพท์เฉพาะ 

อัตลักษณ์ (Identity)  การรับรู้ตัวตนของมนุษย์ว่าเป็นใคร เหมือนหรือต่างจากคนอื่น
อย่างไร มีสองระดับคือ ระดับปัจเจกและระดับสังคม การรับรู้เหล่านี้เกิดจากการมองตัวเราเองกับ
ผู้อื่ น  อัต ลักษณ์มักจะกล่าวไปพร้ อมกับค าว่ า  อ านาจและการสร้ างภาพแทนความจริ ง  
(อภิญญา เฟื่องฟูสกุล, 2546: 1-6) 

การเมืองเร่ืองอัตลักษณ์ ( Identity Politics) การต่อสู้กับสังคมกระแสหลักของ 
คนชายขอบ ด้วยวิธีการน าเสนออัตลักษณ์ของตนและผลิตสร้างความหมายใหม่ เพื่อเปิดพื้นท่ี
สาธารณะให้แก่พวกเขามากขึ้น (อภิญญา เฟื่องฟูสกุล, 2546: 103-105, 112-114) 

ตุ๊ ด  (Tootsie, Toots)  คว ามหมาย เ ดิ ม ในภาษาอั ง กฤษของค า ว่ า  tootsie  
มีสองความหมายดังนี้ ความหมายท่ีหนึ่งเป็นค านาม (Noun) มีความหมายเดียวกับค าว่า Foot 
แปลว่า เท้า เป็นค าท่ีเกิดมาจากการออกเสียงค าว่า toe หรือ foot ท่ีไม่ชัดเจนในเด็กเล็กจึงท าให้
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กลายเป็น tootsie หรือ tootsy ส่วนความหมายท่ีสอง tootsie หรือ toots หมายถึง ผู้หญิง  
และใช้ส าหรับเรียกผู้หญิง (Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, 2008: 1534)  

ต่อมาในปีค.ศ. 1892 ในประเทศสหรัฐอเมริกามีภาพยนตร์แนวโรแมนติกคอมเมด้ี 
เรื่อง Tootsie เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักแสดงชายช่ือ Michaels Dorothy ปลอมตัวเป็นผู้หญิงเพื่อไป
สมัครคัดเลือกเป็นนักแสดงหญิง ในช่ือ Dorothy Michaels เพราะก่อนหน้านี้ไม่มีใครยอมรับเขา 
ร่วมเล่นการแสดงด้วย ไม่ว่าจะบทบาทใดก็ตาม และในท่ีสุด Dorothy Michaels ก็ได้รับการคัดเลือก
และกลายเป็นนักแสดงหญิงท่ีได้รับความนิยมอย่างมาก น าแสดงโดย Dustin Hoffman ภาพยนตร์
เรื่องนี้ได้รับรางวัลมากมาย เช่น ในปี1983 รางวัล Oscar สาขานักแสดงหญิงสมทบยอดเยี่ยม  
ของ Jessica Lange รางวัล Golden Globe สาขานักแสดงน าชายยอดเยี่ยมของ Dustin Hoffman  
สาขาภาพยนตร์ ยอด เยี่ ย ม  หรื อรางวั ล  National Society of Film Critics Awards สาขา 
บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมของ Murray Schisgal และ Larry Gelbart (บุษกร สุริยสาร, 2557: 17) 

ส่ วนประ เทศไทยในปี  2536 บริษัท  Dass Entertainment (ปัจ จุบัน คือบริ ษั ท 
Dreambox) น าภาพยนตร์ Tootsie  มาท าเป็นละครเวทีช่ือ ทู้ตซี่ น าแสดงโดย ศรัณยู วงษ์กระจ่าง 
(Dream Box History, 2016) ผู้ศึกษาจึงสันนิษฐานว่าค าว่า ตุ๊ด เกิดจากช่ือภาพยนตร์ tootsie  
ท่ีกล่าวข้างต้น อิทธิพลจากภาพยนตร์และละครเวทีท าให้ค านี้ เป็นท่ีรู้ จักไปอย่างแพร่หลาย  
แต่ในสังคมไทยรับค านี้มาแล้วเปล่ียนแปลงความหมายเป็น ชายท่ีมีจริตกิริยาอย่างหญิง (นววรรณ 
พันธุเมธา, 2547: 357) 

การค้นคว้าอิสระเล่มนี้ ตุ๊ด เป็นค าท่ีผู้เขียนใช้ในเรื่องเล่า ใช้เป็นค าเรียกแทนตั ว 
ผู้เล่าเรื่องและค าเรียกผู้อื่น ซึ่งมีลักษณะอันได้แก่ผู้ชายท่ีมีกิริยาอาการ บทบาทอย่างผู้หญิงแต่มี
ลักษณะภายนอกรวมท้ังสรีระร่างกายเป็น ผู้ชายเช่นเ ดิม หรือ ผู้ชายท่ีต้องการเป็น ผู้หญิง  
มีลักษณะทุกอย่างเช่นเดียวกันกับผู้หญิง ท้ังกิริยาอาการ บทบาท รูปลักษณ์ภายนอกและ 
สรีระร่างกาย ตัวอย่างจากในเรื่องเล่า เช่น “บันทึกของตุ๊ด” “หมอตุ๊ด” “เพื่อนตุ๊ด” “ตุ๊ดโลกสวย”  

 

6.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1. ท าให้ เข้าใจอัตลักษณ์หรือตัวตนของ “ตุ๊ด” เพื่อการยอมรับและอยู่ร่วมกัน 
อย่างเคารพในความแตกต่าง 

2. ท าให้เข้าใจกลวิธีการน าเสนออัตลักษณ์ของ “ตุ๊ด” ผ่านภาษาและการเล่าเรื่องและ
เข้าใจถึงวิธี กระบวนการของ “ตุ๊ด” ท่ีใช้ในการต่อสู้กับสังคมกระแสหลัก 

http://www.imdb.com/name/nm0001448?ref_=ttawd_awd_1
http://www.imdb.com/name/nm0772003?ref_=ttawd_awd_43
http://www.imdb.com/name/nm0312205?ref_=ttawd_awd_43
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3. ส ร้ า ง ค ว าม เ ข้ า ใ จ เ รื่ อ ง ค ว าม ห ล าก ห ล า ย ท า ง เ พ ศ ท่ี เ กิ ด ขึ้ น ใ น สั ง ค ม  
เพื่อปรับกรอบความคิดเกี่ยวกับเพศใหม่ ลดความขัดแย้งท่ีจะเกิดจากความแตกต่างทางเพศและ 
ลดการเบียดขับให้เป็นคนชายขอบ อันจะน าไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคม 

7.แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  

ในการศึกษาอัตลักษณ์ของ “ตุ๊ด” จากหนังสือชุดบันทึกของตุ๊ดและกว่าเจ้จะเป็นหมอ 
ผู้วิจัยได้น าเอาแนวคิด ทฤษฎีและพัฒนาการท่ีเกี่ยวข้องกับค าว่า “ตุ๊ด” มาเป็นแนวทางในการศึกษา
และวิเคราะห์เพื่อให้เห็นตัวตนท่ีตุ๊ดต้องการน าเสนอได้อย่างชัดเจน ซึ่งมีเนื้อหาท่ีศึกษาดังต่อไปนี้  

 

7.1แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา  

แนวคิดท่ีผู้วิจัยใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์อัตลักษณ์ของ “ตุ๊ด” จากหนังสือชุด
บัน ทึกของ ตุ๊ดและกว่ า เ จ้จะ เป็นหมอ ไ ด้แก่  แนว คิดอั ต ลักษณ์  แนว คิดวาทกรรม และ  
แนวคิดเพศภาวะเพศวิถี ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

7.1.1 แนวคิดอัตลักษณ์  

อภิญญา เฟื่องฟูสกุล (2546: 1) กล่าวถึงแนวคิดและความหมายของอัตลักษณ์ 
(Identity) ไว้ว่า อัตลักษณ์ คือ ลักษณะเฉพาะของบุคคลหรือส่ิงนั้นๆ ท่ีมีความโดดเด่นหรือแตกต่าง
จากส่ิงอื่น และสามารถเปล่ียนแปรไปได้ตามบริบทและมักจะกล่าวไปพร้อมกับค าว่า อ านาจ  การ
นิยามความหมายและการสร้างภาพแทนความจริง อัตลักษณ์เป็นเหมือนพื้นท่ีเช่ือมต่อสองขั้วเข้า
ด้วยกัน ในขั้วแรกคือ ความเป็นปัจเจก ท่ีสัมพันธ์กับสังคมเพราะสังคมก าหนดบทบาทหน้าท่ี ระบบ
และคุณค่าให้แก่ปัจเจก เช่น ความเป็นพ่อ ความเป็นเพื่อน ความเป็นศิษย์และอาจารย์   
ซึ่งการแสดงออกของความสัมพันธ์เหล่านี้ต้องท าผ่านระบบสัญลักษณ์หลากหลายรูปแบบ ส่วนใน 
ขั้วท่ีสองอัตลักษณ์เกี่ยวข้องกับภายในของปัจเจก ท้ังอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด เพราะมนุษย์จะให้
ความหมายหรือเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับตนเองในกระบวนการท่ีเขาสัมพันธ์กับโลก อัตลักษณ์จึงมี  
การแบ่งเป็นสองระดับคือ ระดับบุคคล (personal identity) และระดับสังคม (social identity)  
อีกท้ังอัตลักษณ์ไม่แน่นอนตายตัวสามารถเปล่ียนแปลงไปได้ตามบริบท  

แนวคิดอัตลักษณ์จึงเป็นเรื่องของการรับรู้ตัวตนของมนุษย์ว่าเป็นใคร เหมือนหรือ 
ต่างจากคนอื่นอย่างไร และตัวตนของสังคมเราต่างจากสังคมเขาอย่างไร การรับรู้เกี่ยวกับตนเอง
เหล่านี้เกิดขึ้นได้จากการมองตัวเราเองกับผู้อื่นหรือการปฏิสัมพันธ์กับสังคม  
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อัตลักษณ์จะเกิดขึ้นในเวลาท่ีเราปฏิสัมพันธ์กับสังคมด้วยวิธีการเปรียบต่างหรือ 
การอ้างถึง เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนเพื่อแสดงตนว่าเป็นสมาชิกและมีอัตลักษณ์ร่วมกัน  
เมื่อเราปฏิสัมพันธ์กับสังคมเราก็ได้ท าการก าหนดต าแหน่งให้ตัวเอง และถูกสังคมก าหนดต าแหน่งให้
ในเวลาเดียวกันด้วย  อัตลักษณ์จึงเกี่ยวข้องกับการมองตัวเองว่า ฉันมองตัวเองอย่างไร และคนอื่นมอง
ฉันอย่างไร ซึ่งเกิดจากการมองของคนอื่นด้วย ไม่ใช่เพียงการมองของเราเท่านั้น และการมองของเรา
และผู้อื่นไม่ได้สอดคล้องกันเสมอไป (พิศิษฎ์ คุณวโรตม์, 2546: 306-307) 

กระบวนการเกิดอัตลักษณ์นี้จะเกิดขึ้นภายใต้วาทกรรม เพราะวาทกรรมจะหยิบยื่น  
ภาพแทนให้เรา เช่น ความเป็นหญิง ความเป็นชาย ความเป็นไทย จากนั้นอัตลักษณ์เหล่านี้จะ
เรียกร้องและหล่อหลอมตัวตนของปัจเจก ท้ังยังก าหนดต าแหน่งแห่งท่ีในสังคมให้แก่เรา หรือในอีก
ทางหนึ่งหากเราเข้าไปรับบทบาทท่ีวาทกรรมหยิบยื่นให้ หรือต่อรอง ปฏิเสธบทบาทเหล่านี้ก็เป็น  
การสร้างต าแหน่งแห่งท่ีของปัจเจกด้วย เช่นท่ีสจ๊วต ฮอลล์ กล่าวเปรียบเทียบเกี่ยวกับอัตลักษณ์ไว้ว่า   
ความเป็นตัวเรา ก็เหมือนรอยตะเข็บท่ีเย็บแผลให้สมานเป็นเนื้อเดียวกัน ด้านหนึ่งเป็นอัตลักษณ์และ
ต าแหน่งแห่งท่ีของวาทกรรมท่ีเรียกร้องเรา อีกด้านหนึ่งคือปฏิกิริยาท่ีเรามีต่อวาทกรรม และ  
ความเป็นตัวเราจะเกิดขึ้นหลังกระบวนการนี้ เพราะฉะนั้นเมื่อปัจเจกตอบโต้ใดๆ ต่อวาทกรรม  
เขาก็ได้สร้างอัตลักษณ์ของเขาขึ้นมาใหม่ด้วย อัตลักษณ์จึงรวมถึงลักษณะของปัจเจกท่ีแสดงออกมา
ด้วย เช่น เด็กท่ีแม่เรียกให้ไหว้คุณป้า เด็กก็ต้องท าตามอย่างว่าง่าย ภาพลักษณ์ของเด็กเรียบร้อยคือ  
อัตลักษณ์ของผู้น้อยในระบบวาทกรรมอุปถัมภ์ แต่ถ้าเด็กท าท่าไหว้แข็งๆ อย่างไม่เต็มใจก็แสดงให้เห็น
ถึงการต่อรองต าแหน่งแห่งท่ีของปัจเจกกับชุดความคิดของสังคม ช้ีให้เห็นถึงความอึดอัดและไม่พอใจ
ภายใน และขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ท่ีผสมผสานกันท้ังการจ ายอมและการต่อต้าน 
(อภิญญา เฟื่องฟูสกุล, 2546: 52) 

ดังนั้นอัตลักษณ์เป็นส่ิงท่ีสร้างขึ้นมาท้ังจากจิตส านึกส่วนตัวและจิตส านึกส่วนรวมใน
ระดับสังคม ท่ีเกิดจากการนิยามว่าตัวเราเป็นใคร มีความเป็นมาอย่างไร ต่างจากคนอื่นและกลุ่มสังคม
อื่นอย่างไร และแสดงออกอัตลักษณ์ดังกล่าวด้วยสัญลักษณ์อะไร (สิริชญา คอนกรีต, 2556: 63) 

อัตลักษณ์จะส่ือและแสดงความสัมพันธ์ของฝ่ายหนึ่งกับอีกฝ่ายหนึ่งผ่านสัญลักษณ์  
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์หลายรูปแบบ รวมถึงภายในของปัจเจกด้วยในด้านอารมณ์ ความรู้สึกและความคิด 
ตัวอย่างเช่น สีบนป้ายหน้าห้องน้ าระหว่างเพศชายและเพศหญิง การแต่งกาย ค าสรรพนามแทนตัว  
ผู้พูด การซื้อรถยนต์ยี่ห้อหรู หรือบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกในครอบครัว  สัญลักษณ์เหล่านี้แสดงให้
เห็นถึงอัตลักษณ์ของเรากับผู้อื่น หรือกลุ่มสังคมของเรากับสังคมอื่น (พิศิษฐ์ คุณวโรตม์, 2546: 307)  

ในยุคโลกาภิวัตน์ท่ีทุกอย่างเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท้ังเวลาและพื้นท่ีหดแคบลง
เพราะมีเทคโนโลยีการส่ือสารการคมนาคมท่ีทันสมัยและรวดเร็ว ส่งผลให้สังคมวัฒนธรรม
เปล่ียนแปลงไปด้วยจึงส่งผลต่อไปยังการรับรู้ตัวตนและรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้คนในสังคม  
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ท้ังวิถีชีวิต ความคิด ความรู้สึก ประเพณี หรือค่านิยม บ้างถูกหลอมรวมเข้ากับวัฒนธรรมหลัก  
บ้างถูกท าให้เป็นชายขอบ จึงท าให้เกิดการทบทวนต าแหน่งแห่งท่ีของปัจเจก และอีกด้านหนึ่งเกิด  
การทบทวนและสร้างความหมายใหม่แก่อัตลักษณ์และน าเสนอค่านิยมทางวัฒนธรรมใหม่ 
และแบบแผนชีวิตใหม่ๆ ขึ้นมาด้วย ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวจึงเกิดขบวนการ  
การเคล่ือนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ (New Social Movement) ไม่ใช่การออกมาเดินประท้วงตาม
ท้องถนน แต่เป็นการเคล่ือนไหวเพื่อแสดงตัวตนและต้องการพื้นท่ีในสังคมมากขึ้นในการอยู่ร่วมกัน
อย่างแตกต่างแต่เท่าเทียมกัน เห็นได้จากการเคล่ือนไหวของกลุ่มคนท่ีเรียกว่า คนชายขอบ ซึ่งหนึ่งใน
คนกลุ่มนี้คือ คนเพศหลากหลาย ท่ีมักจะถูกเบียดขับให้ออกจากการเข้าถึงโอกาสทางสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง ฯลฯ การเคล่ือนไหวทางสังคมในรูปแบบใหม่นี้ เรียกว่า การเมืองเรื่องอัตลักษณ์  
(identity politic) เป็นการต่อสู้ด้วยกระบวนการผลิตความหมาย สร้างอัตลักษณ์ใหม่และน าเสนอต่อ
สังคม ผ่านสัญลักษณ์ท่ีแฝงอยู่ในกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน อัตลักษณ์จึงเป็นเหมือนเครื่องมือใน  
การต่อสู้ ต่อรองของกลุ่มคนท่ีต้องการพื้นท่ีทางสังคม (อภิญญา เฟื่องฟูสกุล, 2546: 2) 

มนุษย์น าเสนออัตลักษณ์และผลิตซ้ าๆ ในชีวิตประจ าวันของเราด้วยกิจกรรมหนึ่ง  
ท่ีเรานั้นท ากันเกือบทุกวันนั่นคือ การเล่าเรื่อง (story telling) เพราะการเล่าเรื่องเป็นกระบวนการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่าเรื่องกับคนอื่น เช่น เล่าในเพื่อนฟังหรือเล่าให้คนในครอบครัวฟัง เราเล่าส่ิงท่ี
พบเจอมา ผสมกับส่ิงท่ีเราอยากเป็นอยากท า หรือส่ิงท่ีเราชอบและไม่ชอบลงไปในเรื่องท่ีเล่าจึงท าให้
เกิดกระบวนการการผลิตซ้ าตัวตนของเราในชีวิตประจ าวัน (อภิญญา เฟื่องฟูสกุล, 2546: 103-104) 

เรื่องเล่าจึงเป็นพื้นท่ีส าหรับการน าเสนอและนิยามอัตลักษณ์ของผู้เล่าต่อสังคมได้ ซึ่งใน
งานวิจัยช้ินนี้ “ตุ๊ด” ก็ได้ใช้เรื่องเล่าเป็นพื้นท่ีในการน าเสนอ สร้างและพลิกความหมายให้กับตัวตน
ของเขา ไม่เพียงแต่เพื่อตอบโต้วาทกรรมท่ีกดทับพวกเขาเท่านั้น แต่ต้องการรื้อสร้างวาทกรรมใหม่เลย
ทีเดียว 

 

7.1.2 แนวคิดวาทกรรม  

วาทกรรมมีความหมายเป็นสองมิติด้วยกันคือ หนึ่งมิติทางภาษา เป็นการศึกษาของ
นักภาษาศาสตร์ ท่ี เน้นการศึกษาตัวบท  (text) เพื่อหาค าตอบว่ามนุษย์ใช้ภาษาอย่าง ไรใน 
การส่ือความหมายและให้ข้อมูลเกี่ยวกับโลก ตนเองและความสัมพันธ์กับสังคมท่ีแวดล้อม โดยถือว่า
ภาษาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ปรากฏการณ์ทางภาษาก็เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมเช่นกัน วาทกรรม
ในมิตินี้จึงกลายเป็นการใช้ภาษาในฐานะท่ีเป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้นท่ามกลางปรากฏการณ์ทางสังคม 
ส่วนในมิติท่ีสองคือ มิติทางสังคม เป็นการศึกษาในแนวทางสังคมศาสตร์ท่ีให้ความส าคัญกับภาษา  
จึงไม่ใช่เพียงแค่ศึกษาตัวบทเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกระบวนการทางสังคมท่ีท าให้เกิดวาทกรรมและ
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อิทธิพลของวาทกรรมท่ีมีต่อสังคมด้วย ซึ่งผู้ท่ีมีอิทธิพลอย่างมากต่อแนวคิดวาทกรรมในมิตินี้ คือ  
มิ เชล ฟู โก ต์  (Michel Focault)  นัก คิดในสมั ยห ลัง โครงสร้ า งนิ ยม  (post structuralism)  
(กฤษดา หงศ์ลดารมภ์ และจันทิมา เอียมานนท์, 2549: 4-9) 

ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (2554: 19-62) กล่าวว่า ฟูโกต์เป็นนักสังคมศาสตร์คนแรกท่ี
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดนี้อย่างจริงจัง ฟูโกต์เช่ือว่า วาทกรรมเกิดขึ้นจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ  
วิธีปฏิบัติของผู้เช่ียวชาญในด้านต่างๆ เช่น จิตวิทยา แพทยศาสตร์ เพศศาสตร์ เพราะความรู้ทางวิทยา
ศาตร์เหล่านี้ท าให้เกิดกฏเกณฑ์เกี่ยวกับอ านาจ บทบาทหน้าท่ี สถานภาพ ความคิด มุมมอง ฯลฯ  เช่น
เกิดการ จัดประเภท เพศหญิง  เพศชาย คนรวย คนจน ความบ้า  คนร้ าย คนดี  คนป่วย  
วาทกรรมจึงเป็นเหมือนกับป้ายหรือฉลากท่ีเป็นส่ิงก าหนดกฏเกณฑ์ให้กับส่ิงต่างๆ ตัวอย่างเช่น 
จิตแพทย์บอกว่าคนท่ีมีโรคทางจิตจะต้องมีอาการโมโหร้าย พูดจาไม่ดี เหม่อลอย เพื่อนน้อย ความคิด
ของคนในสังคมท่ีมีต่อคนท่ีมีอาการดังกล่าวจะถูกติดฉลากว่าบ้า ถ้ายิ่งมีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
สุขภาพจิตอื่นๆ ออกมาน าเสนอก็จะยิ่งเป็นการตอกย้ าความรู้นี้ให้กลายเป็นความจริง และ  
วาทกรรมโรคทางจิตก็จะด ารงอยู่และท างานต่อไป 

นอกจากนี้ไชยรัตน์ยังได้กล่าวอีกว่า แนวคิดวาทกรรมและการวิเคราะห์วาทกรรม จาก
การประมวลความเข้าใจในการอ่านงานของฟูโกต์ท่ีผลิตในช่วงหลังคริสต์ทศวรรษท่ี 1970 ไว้ว่า  
วาทกรรม (discourse) หมายถึง กระบวนการผลิตหรือสร้างความหมายให้กับส่ิงต่างๆ ในสังคม และ
ด ารงชุดความคิดเหล่านี้ด้วยสถาบันทางสังคมหรือปฏิบัติการทางสังคมท่ีต่อเนื่อง จนเป็นท่ียอมรับใน
สังคม ท้ังความจริง ความรู้ และตัวตนของเรา วาทกรรมจึงอยู่รอบตัวเราและมีผลต่อความคิด มุมมอง
ของทุกคนนอกจากนี้วาทกรรมยังท าหน้าท่ีปกปิด เก็บกดไม่ให้ตัวตนและความหมายบางอย่างเกิดขึ้น 
หรือไม่ก็ท าให้ตัวตนหรือความหมายของบางอย่างท่ีด ารงอยู่เลือนหายไปพร้อมๆ กันด้วย ตัวอย่างเช่น 
การพัฒนาถูกครอบด้วยวาทกรรมการพัฒนา เห็นได้จากการเกิดค าท่ีจัดประเภทของประเทศต่างๆ ว่า 
ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ประเทศด้อยพัฒนา วาทกรรมนี้เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง ซึ่งก่อนหน้านี้
ไม่มีค าจัดประเภทเหล่านี้ แต่มีค าว่าประเทศยากจน เช่น ประเทศในแอฟริกาหรือเอเชีย แต่ก็ไม่ได้มี
ค าว่าด้อยพัฒนาแต่อย่างใด การจัดประเภทของประเทศด้วยวาทกรรมการพัฒนานี้ไม่ได้มีหลักเกณฑ์
ในการแบ่งทางภูมิศาสตร์แต่อย่างใด แต่เป็นการจัดตามความสัมพันธ์เชิงอ านาจ กล่าวคือผู้ท่ีมีอ านาจ
มากกว่าสามารถจ ากัดหรือควบคุมผู้ท่ีมีอ านาจน้อยกว่าได้ตามท่ีต้องการ ดังนั้นผู้ท่ีสร้างวาทกรรม
มักจะเป็นผู้ท่ีมีอ านาจในสังคม ผู้ท่ีเช่ียวชาญความรู้เฉพาะด้าน เช่น หมอ นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ 
นักเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น  

ส่วนการวิเคราะห์วาทกรรม (discourse analysis) คือ การศึกษา สืบค้นกระบวนการ 
ขั้นตอน ล าดับเหตุการณ์ และรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ ในการสร้างเอกลักษณ์และความหมายให้กับ
ส่ิงต่างๆ ในสังคมท่ีอยู่ในรูปแบบวาทกรรม และภาคปฏิบัติของวาทกรรมท่ีว่าด้ว ยเรื่องนั้นๆ  
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ว่ามีความเป็นมาอย่างไร มีการต่อสู้ช่วงชิง (hegemony) ในการก าหนดกฏเกณฑ์ว่าด้วยเรื่องนั้นๆ 
อย่างไรบ้าง เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคล สถานท่ี สถาบัน เหตุการณ์อะไรบ้าง และผลกระทบท่ีเกิดจาก
การสร้าง รวมถึงการกดเก็บ ปิดกั้นส่ิงเหล่านั้นของวาทกรรมว่ามีอย่างไร  

วาทกรรมมีสองส่วนคือ วาทกรรมกับภาคปฏิบัติการของวาทกรรม  (discursive 
discourse) ตัวอย่างเช่น วาทกรรมการพัฒนาท่ีสร้างรูปแบบและทิศทางสังคมให้มีรูปแบบเดียวคือ 
แบบสังคมตะวันตก จนส่งผลให้เกิดความด้อยพัฒนา (under-development) ดังนั้นประเทศท่ีไม่
เ ป็ น ไ ป ต า ม ก ฏ เ ก ณ ฑ์ เ งื่ อ น ไ ข ข อ ง ว า ท ก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า ก็ จ ะ ถู ก จั ด ว่ า เ ป็ น 
ประเทศด้อยพัฒนา ซึ่งประเทศด้อยพัฒนาหรือประเทศโลกท่ีสามเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นผลผลิตของ  
วาทกรรมโดยแท้ ในขณะเดียวกันวาทกรรมท่ีถูกสร้างขึ้นมาก็จะได้รับการด ารงไว้ด้วยวิธีการเผยแพร่ 
ตรึง ตอกย้ าส่ิงท่ีมันสร้างขึ้นผ่านภาคปฏิบัติการในรูปแบบท่ีหลากหลาย ซึ่งมีลักษณะอย่างเป็น
รูปธรรม เช่น การเรียนการสอนเกี่ยวกับการพัฒนา ศูนย์การศึกษาเกี่ยวกับพัฒนา หรือแหล่งเงินทุน  
สถาบัน องค์การ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีท้ัง น าเสนอความคิด เขียน พูดหรือวิเคราะห์เกี่ยวกับ
การพัฒนา ดังนั้นวาทกรรมจึงเป็นเรื่องของอ านาจและความรุนแรงท่ียัดเยียดตัวตนและความหมาย
ให้แก่ส่ิงต่างๆ ในสังคมโดยผู้ท่ีมีอ านาจทางสังคม 

ส าหรับ “ตุ๊ด” ในงานวิจัยช้ินนี้ก็เป็นผลมาจากวาทกรรมเช่นกัน วาทกรรมทางการแพทย์
ท าให้คนเพศหลากหลายรวมถึง “ตุ๊ด” ถูกจัดว่าเป็นคนผิดปกติทางเพศ มีปัญหาทาง จิต  
นอกจากความรู้ทางการแพทย์ สถาบันทางการแพทย์ท่ีด ารงวาทกรรมนี้ไว้แล้ว ยังมีส่ือมวลชนซึ่งเป็น
กลุ่มท่ีมีอ านาจมากในสังคมน าเสนอเพื่อตอกย้ าวาทกรรมดังกล่าวอีกด้วย  

 

7.1.3 แนวคิดเพศภาวะและเพศวิถี 

แนวคิดเพศภาวะและเพศวิถีมีค าส าคัญอยู่สามค า ได้แก่ เพศ (sex) เพศภาวะ 
(gender) และเพศวิถี (sexuality) ค าเหล่านี้เป็นประเด็นศึกษาและสร้างขึ้นโดยกลุ่มสตรีนิยม 
(Feminism) ซึ่งสตรีนิยมในท่ีนี่คือ ระบบคิดและขบวนการทางสังคมท่ีพยายามเปล่ียนแปลงสภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีต้ังอยู่บนการวิเคราะห์ท่ีว่าผู้ชายอยู่ในฐานะท่ีได้เปรียบและผู้หญิงอยู่ใน
สภาพท่ีเป็นรอง หรือท่ีเรียกว่า สังคมชายเป็นใหญ่ (Patriarchy) นักสตรีนิยม (Feminist) ได้ต้ัง
ค าถามเกี่ยวกับสาเหตุท่ีท าให้ผู้หญิงตกอยู่ในสถานภาพท่ีด้อยกว่าผู้ชายนั้นเป็นเพราะสรีระทาง
ร่างกายจริงหรือไม่ หรือเป็นเพียงแค่ส่ิงท่ีสังคมตีความไปเอง นักสตรีนิยมจึงได้เสนอค าว่า gender 
เป็นหน่วยแรกเริ่มของการวิเคราะห์ (วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545: 4-5) 

สุชาดา ทวีสิทธิ์ (2547: 3-10) กล่าวว่า นักสตรีนิยมในประเทศสหรัฐอเมริกา 
อังกฤษและประเทศอื่นๆ ท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการส่ือสารได้น าค านี้มาใช้อย่างจริงจัง
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เพื่อพลิกผันเงื่อนไขต่างๆ ไม่ให้ตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีด้อยกว่าหรือเป็นรองผู้ชายต้ังแต่ ต้น
คริสต์ศตวรรษท่ี 1960 ส่งผลให้ค านี้กลายเป็นค าท่ีมีศักยภาพในการส่ันสะเทือนหรือแม้กระท่ังรื้อถอน
และสร้างใหม่ระบบสังคมของโลกใบนี้ ซึ่งมีแนวโน้มท่ีจะจัดล าดับความส าคัญของผู้หญิงและผู้ชายไว้
ไม่เท่ากัน นั้นก็คือการนิยามวางผู้ชายไว้เหนือกว่าผู้หญิงในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นสังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองและจิตวิญญาณ 

ต่อมาสุชาดากล่าวว่า เมื่อแนวคิดสตรีนิยมเข้ามาในประเทศไทย นักวิชาการแวดวง
สตรีนิยมก็ได้แปลค าว่า gender แตกต่างกันออกไป ซึ่งในยุคแรกจะใช้ค าว่า บทบาทหญิงชาย 
บทบาททางเพศ ความสัมพันธ์หญิงชาย ซึ่งส่ือความหมายของ gender ไปในทิศทางเดียวกันกับทัศนะ
แบบสารัตถะนิยม (essential) คือค่อนข้างจะเช่ือว่าหญิงและชายมีบทบาทท่ีตายตัวตามท่ีสังคม
ก าหนดให้ จึงท าให้ไม่เป็นท่ีนิยมของนักสตรีนิยมยุคหลังมากนัก จึงท าให้เกิดการคิดค้นค าอื่นขึ้นมา
แทน เช่น เพศสภาพ เพศสภาวะ เพศสัมพัทธ์ เพศวัฒนธรรมและเพศภาวะ ซึ่งสุชาดาขอแปลค าว่า 
gender เป็นภาษาไทยว่า เพศภาวะ ไม่ใช้ค าว่าเพศสภาพและเพศสภาวะ โดยให้เหตุผลทางภาษาว่า 
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.  2542 ให้ความหมายของค าว่า ภาวะ หมายถึง  
ความเกิด ความมี ความปรากฏ  ซึ่งเป็นการให้ความหมายค่อนข้างกว้างกว่า ค าว่า สภาวะ และ 
สภาพ ท่ีให้ความหมายค่อนข้างแคบและปิดโอกาสการตีความท่ีแตกต่างออกไป เพราะค าว่า สภาวะ 
และ สภาพ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ ซึ่งเมื่อเอามาผสมกับค าว่า เพศ เป็นค าสมาสก็
จะท าให้ความหมายของค าในภาษาอังกฤษผิดเพี้ยนไปกลายเป็นสภาวะธรรมชาติ สภาพธรรมชาติของ
คนเราไป ในงานช้ินนี้ผู้วิจัยจึงขอเลือกใช้ค าว่า เพศภาวะ ดังการแปลของสุชาดาเพราะผู้วิจัยเห็นด้วย
กับเหตุผลทางภาษาของสุชาดา ทวีสิทธิ์ 

เพศภาวะ (gender) เป็นค าท่ีนักสตรีนิยมสร้างขึ้นเพื่อใช้เน้นย้ าให้คนในสังคม
สามารถแยกแยะได้ว่า สภาวะทางเพศแบบไหนเป็นสภาวะธรรมชาติ และสภาวะทางเพศแบบใดคือ
ส่ิงประดิษฐ์ของสังคม (social invention) จึงเกิดการวิเคราะห์ถึงความแตกต่างกันอย่างชัดเจน
ระหว่างสองค านี้คือ เพศ (sex) และ เพศภาวะ (gender) เพศ (sex) เป็นสภาวะท่ีแตกต่างกันระหว่าง
ผู้หญิงและผู้ชายโดยมีร่างกายเป็นตัวก าหนด ส่วนเพศภาวะ (gender) คือ ภาวะท่ีแตกต่างกันระหว่าง
ผู้หญิงและผู้ชายซึ่งมีสังคมเป็นผู้ก าหนด นักสตรีนิยมพยายามช้ีให้เห็นประเด็นว่า เพศ (sex) เป็น
สภาวะร่างกายท่ีธรรมชาติให้มา ซึ่งคนในทุกสังคมและวัฒนธรรมมีร่วมกัน และเราไม่สามารถท า 
การเปล่ียนแปลงสภาวะดังกล่าวได้ แต่เพศภาวะ (gender) ผันแปรไปตามบริบททางวัฒนธรรมและ
เงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีผู้ให้ความหมายของสองค านี้ไว้ด้วยดังนี้ 
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ภัสสร ลิมานนท์ (2542: 1) กล่าวว่าค าว่า sex หมายถึง เพศท่ีก าหนดขึ้นโดย
ธรรมชาติ และเป็นข้อก าหนดทางสภาวะชีววิทยา ซึ่งเปล่ียนแปลงไม่ได้ (ยกเว้นการผ่าตัดแปลงเพศ 
ซึ่งก็ยังเปล่ียนแปลงได้บ้างส่วน) sex ก าหนดให้บุคคลท่ีเกิดมามีเพศหญิงหรือเพศชาย มีหน้าท่ีใน 
การให้ก าเนิด (reproduction function) และมีบุคลิกภาพท่ีแตกต่างกัน ส่วนค าว่า gender หมายถึง 
เพศท่ีถูกก าหนดโดยเงื่อนไขทางสังคมหรือวัฒนธรรม ให้แสดงบทบาทหญิงหรือบทบาทชาย  
ดังนั้นเพศท่ีถูกก าหนดโดยสังคมนี้จึงอาจเปล่ียนแปลงได้ตามสภาวการณ์และเงื่อนไขของสังคมท่ี
เปล่ียนไป เช่น ผู้หญิงอาจจะต้องเข้ามารับภาระต่างๆ ท่ีเคยเป็นของผู้ชาย และผู้ชายอาจจะต้องรับ
บทบาทดูแลบ้านเรือน เล้ียงลูก ซึ่งเคยเป็นภาระหน้าท่ีของผู้หญิง 

วิลาสินี พิพิธกุล (2546: 2) กล่าวว่า เพศสรีระ (sex) คือ เพศท่ีจ าแนกตามสรีระหรือ
ระบบชีววิทยา (biology sex) คือเพศหญิงและเพศชาย รวมไปถึงเพศท่ีมีการเปล่ียนแปลงระบบเพศ
ตามชีววิทยาแต่ก าเนิดด้วย เช่น พวกท่ีแปลงเพศ ส่วน เพศสภาพ (gender) คือ เรื่องของความเป็น
ผู้หญิงและผู้ชาย ไม่ได้ถูกก าหนดโดยระบบชีววิทยาหรือสรีระ แต่ถูกก าหนดโดยปัจจัยทางวัฒนธรรม 
สังคมและอื่นๆ ท าให้สังคมเกิดความคาดหวังต่อความเป็นหญิงเป็นชายในแง่มุมเฉพาะต่างๆ และมี
ส่วนก าหนดความเช่ือ ทัศนคติ มายาคติ รวมทั้งประเพณีปฏิบัติต่างๆ ท่ีถูกท าให้กลายเป็นบรรทัดฐาน
ของสังคมในเรื่องของความเป็นหญิงเป็นชาย 

กฤตยา อาชวนิจกุล (2554: 44) กล่าวว่า เพศสรีระ (sex) เป็นเพศท่ีหมายถึง 
สรีระร่างกาย กล่าวคืออวัยวะท่ีบ่งบอกว่าเป็นเพศอะไร ส่วน เพศภาวะ ( gender) หมายถึง  
ภาวะแห่งเพศท่ีถูกประกอบสร้างทางสังคม เพศภาวะท่ีเราคุ้นเคยและถูกขัดเกลาหลอมสร้างกันมา  
ก็ คือ ความเป็นหญิงและความเป็นชาย ดังนั้นเพศภาวะจึงเป็นเรื่องบทบาทในเรื่องต่างๆ  
ท่ีสังคมก าหนดให้กับสถานะทางเพศซึ่งก็มักจะดูจากสรีระ คือ หญิง ชาย และหากสังคมเกิด  
การเปล่ียนการก าหนดสถานะทางเพศว่าอาจจะมาจากองค์ประกอบอื่นๆ นอกเหนือจากเพศสรีระ  
สถานะทางเพศก็จะมีเพิ่มมากขึ้น เช่น เกย์ กะเทย ทอม ด้ี ฯลฯ จะน าไปสู่การก าหนดบทบาทมากกว่า
หญิงและชาย 

กล่าวโดยสรุปว่า เพศสรีระ (sex) คือเพศท่ีถูกก าหนดโดยร่างกายท่ีมีมาแต่ก าเนิด  
ส่วนเพศภาวะ (gender) คือเพศท่ีถูกประกอบสร้างและก าหนดโดยสังคมวัฒนธรรม สามารถ
เปล่ียนแปลงไปได้ตามเงื่อนไขและเวลา ซึ่งเพศภาวะจะอิงอยู่กับเพศภาวะกระแสหลักคือ  
ความเป็นหญิงและความเป็นชาย ดังนั้นเพศสรีระและเพศภาวะอาจจะสอดคล้องกันหรือไม่ก็ได้  
เช่น เพศสรีระเป็นหญิงแต่มีเพศภาวะท่ีต่างไปจากความเป็นผู้หญิง ไม่สนใจงานเย็บปักแต่สนใจกีฬา
ผาดโผนเช่นเดียวกันกับผู้ชาย 
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sexuality หรือ เพศวิถี เป็นอีกค าท่ีมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสองค าท่ีกล่าวไว้
ข้างต้น ประเด็นเรื่องเพศวิถีก็เป็นอีกประเด็นท่ีสตรีนิยมน าเข้ามาสู่แวดวงวิชาการ มีผู้ให้ความหมาย
ของค านี้ไว้ดังนี้  

พริศรา แซ่ก้วย (2547: 14) กล่าวว่า เพศวิถี (sexuality) หมายถึง วิธีปฏิบัติท่ี
เกี่ยวกับความปรารถนาทางเพศ หรือท่ีเรียกไว้ในกฎหมายล้านนาด้ังเดิมว่า “ตัณหาอาลัย” ในแต่ละ
ระบบสังคมนั้นความปรารถนาทางเพศของปัจเจกบุคคลเป็นมากกว่าพฤติกรรมตามธรรมชาติ ว่าใคร
น อ น กั บ ใ ค ร  ท่ี ไ ห น  อ ย่ า ง ไ ร  แ ต่ ห ม า ย ร ว ม ถึ ง ค ว า ม ป ร า ร ถ น า ท่ี ดี   
ท่ีเหมาะสม การเกี้ยวพาราสี มโนนึกเกี่ยวกับนางและชายในอุดมคติ ฯลฯ ความปรารถนาทางเพศเป็น
เรื่องของการสร้างความหมายในสังคม เป็นเป้าหมายของการควบคุมทางสังคมและการเมือง  
และเป็นพื้นท่ีของการยอมจ านนและการต่อสู้ในระดับปัจเจก  

วิลาสินี พิพิธกุล (2546: 3) กล่าวว่า เพศวิถี (sexuality) หมายถึง ระบบความคิด 
ความเช่ือเรื่องเพศ เป็นกระบวนการท่ีสังคมและวัฒนธรรมท่ีก าหนด จัดการ ก ากับ ควบคุม  
รวมท้ังการแสดงออกเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศ ความปรารถนา ความพึงพอใจในเรื่อง เพศ  
การแสดงท่าทางท่ีเกี่ยวกับเพศ การแต่งกาย เป้าหมายความสนใจทางเพศ และการสร้างจินตนาการ
เกี่ยวกับเรื่องเพศ ไปจนถึงการออกกฏเกณฑ์ ระเบียบกฎหมายต่างๆ ท่ีมาควบคุมหรือก ากับดูแล 
เรื่องเพศของคนในสังคม หรือถ้าจะกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ วิถีทางเพศของคนท้ังในระดับปัจเจกบุคคล
และในระดับสังคม โดยท่ัวไปสังคมจะมีการสร้างบรรทัดฐานชุดหนึ่งท่ียอมรับหรือให้ความชอบธรรม
กับเพศวิถีท่ีก าหนดขึ้นเท่านั้น   

กฤตยา อาชวนิจกุล (2554: 44) กล่าวว่า เพศวิถี (sexuality) หมายถึง วิถีชีวิตทาง
เพศท่ีถูกหลอมสร้างจากค่านิยม บรรทัดฐานและระบบ วิธีคิด วิธีปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับความปรารถนาและ 
การแสดงออกทางเพศ ความคิดเกี่ยวกับคู่รัก คู่ชีวิตในอุดมคติและกามกิจ ซึ่งเป็นระบบความคิดและ
พฤติกรรมท่ีมีความหมายทางสังคม สัมพันธ์กับมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมท่ี
ก าหนดและสร้างความหมายให้ แก่เรื่องเพศในหลากหลายมุม 

ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ (2550: อ้างถึงใน กฤตยา อาชวนิจกุล, 2554: 45) กล่าวถึง 
เพศวิถี (sexuality) ออกเป็น 6 มิติดังนี้ 

1. มิติของความปรารถนา การประพฤติ ปฏิบัติ และอัตลักษณ์ (erotic desires, 
practice and identity) เพศวิถีท่ีเกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ คือ การนิยามตัวเองในทางเพศ ซึ่งเช่ือมโยง
กั บ เ พ ศ ภ า ว ะ  ( gender) แ ต่ อั ต ลั ก ษ ณ์ ไ ม่ ไ ด้ ขึ้ น อ ยู่ กั บ ก า ร นิ ย า ม ตั ว เ อ ง อ ย่ า ง เ ดี ย ว  
ยังขึ้นอยู่กับการท่ีคนอื่นนิยามหรือมองว่าเราเป็นอย่างไรในทางเพศด้วย  
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2. มิติทางการน าเสนอร่างกาย (appearances and display) เราอยากให้คนอื่น
เห็นเราอย่างไร เราก็น าเสนอตัวเองอย่างนั้น อาจด้วยทรงผม หรือเส้ือผ้า เพื่อน าเสนอความเป็น  
เพศหญิง เพศชายหรือเพศทางเลือกอื่นๆ  

3. มิติของพฤติกรรม และกิริยามารยาท (behaviors and manners) ท่ีเกี่ยวข้อง
กับความเป็นตัวตนในทางเพศ ซึ่งการกระท าแบบเดียวกันแต่อาจถูกตีความไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับ
บริบท ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ หรือความรู้สึกท่ีเรามีต่อคนคนนั้น เป็นความรู้สึกส่วนตัว  

4. มิติของการดึงดูดทางเพศ (attraction) สังคมวางกฎกติกาของความรัก ให้รัก
เฉพาะเพื่อนต่างเพศเท่านั้น แต่คนท่ีรักเพศเดียวกันก็ไม่ได้หลุดออกจากกติกาของการรักต่างเพศ 
เพราะคนท่ีรักเพศเดียวกันก็จะรักกับคนท่ีมีเพศภาวะเดียวกับเราเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่มีใครหลุดจาก
กรอบนี้ ซึ่งถ้าหลุดจากกรอบนี้คือ สามารถสนใจหรือดึงดูดกับคนได้ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย นอกจากนี้
ความรักก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการท่ีเรารักต่างเพศเท่านั้น แต่เกี่ยวข้องกับเช้ือชาติ ชนช้ันและอื่นๆ อีกด้วย 

5. มิติของความสัมพันธ์ (relationship) กฎกติกาว่าด้วยการด าเนินความสัมพันธ์
ระหว่างชายหญิง เปล่ียนไปตามยุคสมัยและวัฒนธรรม ซึ่งบางสังคมไม่มี กติกาของการจบ
ความสัมพันธ์ 

6. มิติของเพศสัมพันธ์ (having sex) เพศวิถีมีการนิยามว่าอะไรคือการร่วมเพศ  
ท าอย่างไรจึงเรียกว่าการร่วมเพศ และการร่วมเพศท่ีถูกต้องเป็นอย่างไร และท่ีผิดปกติเป็นอย่างไร   

ดังนั้นกล่าวโดยสรุป เพศวิถี (sexuality) คือ วิถีทางเพศของคนท้ังในแง่ของความคิด
ความเช่ือและพฤติกรรม ซึ่งถูกหลอม ก าหนด จัดการและควบคุมโดยสังคม อีกท้ังมีความเล่ือนไหล
และเปล่ียนแปลงไปได้ตามกาลเวลา  

เพศสรีระ เพศภาวะและเพศวิถีโยงใยและซ้อนทับกัน เพราะสังคมเริ่มต้นจากการ
ก าหนดเพศจากเพศสรีระหรืออวัยวะท่ีบอกเพศจึงมีเพียงเพศชายและเพศหญิง  แต่ในความเป็นจริง
เพศสรีระไม่ได้ก าหนดความเป็นเพศ จึงเกิดเพศภาวะขึ้น ความคาดหวังและบทบาทจึงเกิดขึ้นตามมา
ว่า ความเป็นเพศหญิงและความเป็นเพศชายต้องประพฤติตนอย่างไร มีบทบาทหน้าท่ีอย่างไร เช่น  
ต้องเล่นบทบาทเป็นพ่อ แม่ ลูก แต่ถ้ามีคนท่ีไม่สวมบทบาทตามท่ีสังคมก าหนดดังกล่าวก็จะถูกจัดว่า
เป็นคนผิดปกติ แสดงให้เห็นว่าการให้ความหมายของความเป็นเพศก็ยังอิงอยู่กับสองเพศท่ีเป็นผลมา
จากเพศสรีระอยู่ ซึ่งก็ส่งผลไปถึงเพศวิถีด้วยที่สร้างกรอบและให้ค่าเพศวิถีอยู่เพียงแค่เพศภาวะกระแส
หลักเท่านั้น  เช่น ความรักของคนต่างเพศ (Heterosexual) ความสัมพันธ์แบบผัวเดียวเมียเดียว  
การมีเพศสัมพันธ์หลังการแต่งงาน การมีเพศสัมพันธ์เพื่อการสืบพันธุ์  คนท่ีมีเพศวิถีต่างไปจากกรอบ
และการให้ค่าของสังคมนี้ก็จะถูกจัดว่าผิดปกติและเป็นปัญหาเช่นกัน ความคาดหวังและกรอบทางเพศ
เหล่านั้นกลายเป็นฐานความเช่ือส าคัญในการตัดสินตัวตน การกระท า และวิถีชีวิตของคน แต่ละคน
ตัดสินตนเองและผู้อื่นว่าถูก-ผิด ปกติ-ไม่ปกติ อีกท้ังยังตอกย้ าให้คนท่ีมีวิถีไม่สอดคล้องกับกรอบเป็น
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ทุกข์กับตนเอง คนท่ีพยายามจะสอดคล้องเหน็ดเหนื่อยและเจ็บปวดกับการก ากับตัวเองให้อยู่ภายใน
กรอบท่ีสังคมก าหนดและอีกหลาย คนกังวลกับการออกนอกกรอบของคนอื่นท้ังท่ีไม่ได้เกี่ยวข้อง
โดยตรงในทางใดทางหนึ่งกับชีวิตตนเองจนถึงกับเรียกร้องให้รัฐออกกฎหมาย มีมาตราการและจัดสรร
ทรัพยากรมาก ากับควบคุมให้คนอยู่ในกรอบเรื่องเพศให้ได้ (ชลิดา ส่งสัมพันธ์, 2553: 15-17) 
 

7.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  

7.2.1 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการศึกษาวรรณกรรม ภาษาและ 

พื้นที่ของกลุ่มชายรักชาย 

ยุทธนา นันทิวัธวิภา (2547) ศึกษาเรื่องภาษาเกย์: การศึกษาวิเคราะห์ วิจัยนี้เพื่อ
วิเคราะห์ลักษณะการใช้ภาษาในด้านการใช้เสียง การใช้ค า การสร้างส านวนและการใช้ส านวน โดย
ศึกษาและเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นเกย์ 40 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร เก็บข้อมูลต้ังแต่วันท่ี 
1 พฤศจิกายน 2543 – 31 ธันวาคม 2544 ท้ังนี้ไม่ค านึงถึงตัวแปรของกลุ่มอาชีพ วัย การศึกษาและ
ปัจจัยแวดล้อมอื่น ผลการวิจัยพบว่า ด้านการใช้เสียงมีวิธีต่างๆ ดังนี้ 1.การใช้เสียงเพื่อส่ืออารมณ์ เช่น 
การทอดเสียงท้ายพยางค์เพื่อแสดงความรู้ประชดประชันหรือหยอกล้อ การใช้เสียงวรรณยุกต์เน้น
เสียงสูงหรือต่ ากว่าปกติเพื่อแฝงอารมณ์และความรู้สึกพิเศษ เช่น ต่ืนเต้น ล้อเลียน ประชดประชัน 
นอกจากการเน้นเสียงแล้วยังใช้วิธีเพิ่มเสียง ตัดเสียง และเปล่ียนหน่วยเสียงของสระหรือพยัญชนะเพื่อ
การสร้างศัพท์ใช้แทนค าต้องห้าม 2.การใช้ค า มีท้ังค าสแลงแท้และค าสแลงไม่แท้ ค าสแลงแท้สร้าง
ด้วยการเลียงเสียงธรรมชาติ การก าหนดค าขึ้นใหม่ การใช้อักษรย่อ การเพิ่มเสียง ตัดเสียง และเปล่ียน
หน่วยเสียง การลากเข้าความ ภาษาเกย์มีท้ังการใช้ค าหยาบคายและการสร้างค าเพื่อเล่ียงค าหยาบ  
ค าสแลงไม่แท้ ใช้ค าทึบในความหมายใหม่และใช้ค าท้ังความหมายและหน้าท่ีใหม่ การใช้ค าใส
ประกอบค าในความหมายสแลง การใช้ค าต่างประเทศท้ังความหมายเดิมและความหมายสแลง  
การสร้าง ภาษาพิเศษเฉพาะกลุ่ม  2 ชนิดคือ ภาษารูและการลากเข้าความแบบพิเศษเพื่อเป็น
รหัสเฉพาะกลุ่ม 3.การใช้ส านวน พบการเล่นส านวนในความหมายใหม่และสร้างส านวนเลียนแบบ
ส านวนเดิม การสร้างส านวนใหม่เพื่อใช้เฉพาะกลุ่ม การใช้ส านวนคล้องจอง ส านวนเปรียบเทียบแบบ
กล่าวเกินจริง ส านวนประชดประชัน ล้อเลียนคู่สนทนา ลักษณะเด่นท่ีปรากฎเป็นส านวนพิเศษ  
ประจ าบุคคลคือ ภาษาเกย์สรรค าโดยใช้กลุ่มค าของเพศหญิงมาใช้ในชีวิตประจ าวันของเกย์  
ท้ังค าเรียกขาน ค าลงท้าย ค าแสดงเพศและการสร้างส านวน 

ชิดชไม ผ่องศรีสุข (2547) ได้ศึกษาเรื่อง วิ เคราะห์วรรณกรรมของกะเทย มี
วัตถุประสงค์คือเพื่อศึกษาองค์ประกอบของวรรณกรรมในด้านการเลือกผู้เล่าเรื่อง กลวิธีการเล่าเรื่อง 
ปรัชญาผู้แต่ง ท่วงท านองในการแต่ง และภาพสะท้อนชีวิตกะเทยในสังคมไทย จากกลุ่มตัวอย่าง
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วรรณกรรมกะเทย 6 เรื่อง โดยวิธีวิ จัยเอกสารและเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
ผลการวิจัย องค์ประกอบของวรรณกรรมด้านการเลือกผู้เล่าเรื่องพบว่า ผู้แต่งเป็นผู้เล่าเรื่องเอง
ท้ังหมดเพราะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัวของผู้แต่ง และด าเนินเรื่องตามล าดับเวลา 
และจบเรื่องด้วยการน าเสนอแนวคิดในการด าเนินชีวิต ด้านท่วงท านองในการแต่งพบว่า ผู้แต่งแต่ละ
คนมีท่วงท านองท่ีแตกต่างกันออกไปตามความถนัดและบุคลิกส่วนตัว ด้านภาพสะท้อนชีวิตกะเทยใน
สังคมไทยพบว่า ได้สะท้อนภาพชีวิตของกะเทยต้ังแต่ค้นพบตัวเองและมีพัฒนาการขึ้นเป็นล าดับ จน
กลายเป็นกะเทยท่ีกล้าเปิดเผยตัวในสังคม และยังน าเสนอมุมมองชีวิตการเป็นกะเทยและแนวคิด 
แนวทางในการด าเนินชีวิตในสังคมส าหรับกลุ่มท่ีมีความเบี่ยงเบนทางเพศทุกคนอีกด้วย 

พจมาน มูลทรัพย์ (2551) ศึกษาเรื่องเล่าของเกย์ในชุมชนวรรณกรรมออนไลน์ : 
กรณีศึกษากลุ่ม “บลูสกายโซไซต้ี” ใน www.pantip.com มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะเรื่องเล่า
ของเกย์ในชุมชนวรรณกรรมออนไลน์กลุ่มบลูสกายโซไซต้ี ใน www.pantip.com และศึกษาบทบาท
หน้าท่ีของเรื่องเล่าดังกล่าว ผลวิจัยพบว่าเรื่องเล่าของเกย์ในชุมชนวรรณกรรมออนไลน์แยกได้ 2 กลุ่ม
ได้แก่ เรื่องเล่าบันทึกประสบการณ์ชีวิตและเรื่องแต่ง ได้แก่ นวนิยายและเรื่องส้ัน เนื้อหาของเรื่องเล่า
บันทึกประสบการณ์ชีวิตจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตของเกย์ ส่วนเนื้อหาของนวนิยายและเรื่องส้ันส่วน
ใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเหงาและประสบการณ์ด้านความรักของเกย์  

กลวิธีในการแต่งในส่วนของเรื่องเล่าบันทึกประสบการณ์ชีวิตได้น าเสนอจากมุมมอง
ของผู้เล่าท่ีเป็นเกย์ โดยใช้สรรพนามบุรุษท่ี 1 แทนตัวเอง กล่าวคือผู้เขียนล้วนเป็นเกย์ท้ังส้ิน ส่วนเรื่อง
แต่งพบว่า ตัวละครท้ังในนวนิยายและเรื่องส้ันล้วนเป็นเกย์ แก่นเรื่องของเรื่องแต่งส่วนใหญ่เกี่ยวกับ
ประสบการณ์ด้านความรักของเกย์ น าเสนอถึงเกย์มีความรักท่ีจริงใจและบริสุทธิ์ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์
ด้านความรักของเกย์มักจะไม่ประสบความส าเร็จ เรื่องเล่าเหล่านี้จะเน้นมุมองในด้านอารมณ์
ความรู้สึกของเกย์จึงท าให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจและเห็นใจเกย์ ซึ่งลักษณะเหล่านี้พบได้น้อยในเรื่อง
เล่าท่ัวไป 

บทบาทหน้าท่ีของเรื่องเล่าท่ีพบมี 3 ข้อ 1.เรื่องเล่าเหล่านี้ส่งผลต่อความเป็นกลุ่ม
ของกลุ่มบลูสกายโซไซต้ี โดยมีเรื่องเล่าเป็นส่ิงเช่ือมโยงให้สมาชิกมารวมตัวกันอย่างเหนียวแน่น  
2.แสดงอัตลักษณ์เกย์และภาพตัวแทนเกย์ 3.เป็นการสร้างวาทกรรมเกย์ของกลุ่มบลูสกายโซไซต้ีเพื่อ
ตอบโต้วาทกรรมกระแสหลักท่ีสร้างความเป็นอื่นให้แก่เกย์ 

ภัสรัชญ์ โล่ห์คุณสมบัติ (2549) ศึกษาเรื่องภาษาพูดของกะเทย : ภาพสะท้อน 
การเป็นชายขอบวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อศึกษาความหมาย และการน าภาษาพูดของกะเทยไปใช้ 
รวมท้ังกระบวนการการสร้างอัตลักษณ์ และภาพสะท้อนการเป็นชายขอบของภาษาพูดกะเทย โดย
ศึกษาจากทัศนคติของกะเทยหรือสาวประเภทสอง รวมท้ังทัศนคติของผู้ชายและผู้หญิงท่ีมีต่อการใช้
ภาษาพูดหรือค าศัพท์ของกะเทยหรือสาวประเภทสอง ผลการวิจัยพบว่าทัศนคติของกะเทยหรือสาว

http://www.pantip.com/
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ประเภทสองส่วนใหญ่รู้สึกดีกับการใช้ภาษาพูดหรือค าศัพท์ของกะเทย ซึ่งเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงเอกลักษณ์
ส่วนบุคคลว่าเป็นกะเทย ท าให้คนในกลุ่มท่ีใช้ภาษาพูดหรือค าศัพท์กะเทยรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกัน 
ส่วนทัศนคติของผู้ชายและผู้หญิงท่ีมีต่อการใช้ภาษาพูดหรือค าศัพท์กะเทยหรือสาวประเภทสองนั้นมี
ความแตกต่างกันไปตามระดับบุคคล ส่วนใหญ่จะมองว่าตลกและแปลก และมีความแตกต่างไปจาก
ภาษาพูดท่ัวไปโดยไม่ได้ยอมรับจากสังคม กะเทยหรือสาวประเภทสองถูกคนส่วนใหญ่มองว่าเป็นชาย
ขอบอยู่แล้ว ท าให้ภาษาของพวกเขานั้นก็ถูกมองว่าเป็นชายขอบด้วยเช่นกัน ภาษาพูดหรือค าศัพท์
กะเทยนั้นไม่ได้รับการยอมรับจากคนส่วนใหญ่ในสังคมซึ่งการมองจากคนส่วนใหญ่ในสังคมท าให้ภาษา
พูดของกะเทยเป็นภาพสะท้อนการเป็นชายขอบ 

เจริญวิทย์ ฐิติวรารักษ์ (2544) ศึกษาเรื่องการสร้างสารสนเทศและภาพตัวแทนของ
ชายรักชายในเว็บไซต์ไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสร้างสารสนเทศและภาพตัวแทนของชายรัก

ชายในเว็บไซต์ไทย ในด้านของความหมาย รูปแบบการน าเสนอ และศึกษาถึงอุดมการณ์ทางเพศของผู้
ส่งสารท่ีมีส่วนก าหนดกระบวนการสร้างสารเกี่ยวกับชายรักชายในเว็บไซต์ไทย รวมท้ังการศึกษาถึง
คุณลักษณะของการส่ือสารผ่านส่ือกลางคอมพิวเตอร์ท่ีมีส่วนต่อการสร้างสารสนเทศและภาพตัวแทน
ของชายรักชาย โดยผู้วิ จัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นเว็ บไซต์ของชายรักชายรวม 4 เว็บไซต์  
เพื่อวิเคราะห์สารสนเทศและภาพตัวแทนของชายรักชาย 

ผลการวิจัยพบว่า 1.สารสนเทศและภาพตัวแทนของชายรักชายในเว็บไซต์ไทยมี
ความหมาย รูปแบบในการน าเสนอท่ีตอกย้ าภาพสรุปเหมารวม (Stereotype) ของชายรักชายท่ีสังคม
และส่ือกระแสหลักเป็นผู้สร้างให้ นอกจากนี้ยังพบว่าชายรักชายได้สร้างสารสนเทศและภาพตัวแทน 
แบบใหม่ของชายรักชายขึ้นมาในพื้นท่ีของเวิลด์ ไวด์ เว็บ อีกด้วย 2.อุดมการณ์ทางเพศของ 
เว็บมาสเตอร์นั้นมีส่วนก าหนดกระบวนการสร้างสารเกี่ยวกับชายรักชายในแต่ละเว็บไซต์ท่ีแตกต่าง 
ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับอุดมการณ์ทางเพศของแต่ละคนท่ีต้องการน าเสนอประเด็นเนื้อหาท่ีแตกต่างกันออกไป
ตามท่ีตนเองต้องการ 3.คุณลักษณะของการส่ือสารผ่านส่ือกลางคอมพิวเตอร์นั้นมี ส่วนต่อ 
การสร้างสารสนเทศและภาพตัวแทนของชายรักชาย โดยเอื้อให้เกิดการแสดงออกถึงความเป็นรักร่วม
เพศของตนได้มากกว่าการส่ือสารในลักษณะอื่นๆ ในขณะท่ีสังคมปกติชายรักชายไม่สามารถกระท าได้  

เอกศาสตร์ สรรพช่าง (2546) ศึกษาเรื่องคาราโอเกะคลับ พื้นท่ีและตัวตนของเกย์
อ้วน งานวิ จัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาให้ เห็นถึงภาพของการรวมก ลุ่มเกย์ก ลุ่มหนึ่ ง ใน
กรุงเทพมหานคร คนกลุ่มนี้ถูกผลักดันให้กลายเป็นชนกลุ่มน้อยในสังคมเมือง เนื่องจากการให้คุณค่า
ของ “ร่างกาย” และ “รสนิยม” ของสังคมท่ีมองว่า ความอ้วน และ การเป็นเกย์ เป็นส่ิงผิดปกติ
หรือไม่ได้มาตราฐานในสังคม ซึ่งสะท้อนความคิดเหล่านี้ผ่านประวัติศาสตร์และงานศึกษาวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง 
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เขียนพยายามเสนอให้เห็นถึงการสร้างพื้นท่ีใหม่ๆ ของเกย์อ้วน เพื่อเปิดเผยตนเองผู้
ต่อสังคม โดยเลือกทำการศึกษาผ่านคาราโอเกะคลับ ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีถูกสร้างขึ้นเพื่อแสดงออกซึ่ง
ความสัมพันธ์ของกลุ่มเกย์อ้วน รูปแบบการรวมกลุ่ม และตลอดจนถึงกิจกรรมและโครงสร้างทางสังคม
ท่ีเกิดขึ้นภายใต้พื้นท่ีแห่งนี้ โดยการเข้าไปสังเกตอย่างมีส่วนร่วมกับกลุ่มเกย์อ้วน สะท้อนออกมาผ่าน
ชีวิตของเกย์ท่ีวนเวียนอยู่ในพื้นท่ีแห่งนี้ จ านวน 8 คน ผลการศึกษาพบว่า พื้นท่ีแห่งนี้ท าให้ “ร่างกาย” 
ท่ีเคยถูกรังเกียจกลับกลายเป็นส่ิงท่ีมีค่าและท าให้พื้นท่ีแห่งนี้กลายเป็นโลกส่วนตัวของเกย์อ้วนในการ
สร้างสัมพันธ์และจนกระท่ังรู้สึกว่า “เป็นพวกเดียวกัน” ท่ีส าคัญพื้นท่ีแห่งนี้ท าให้เกย์อ้วนสามารถ
แสดงตัวตนของตนเอง โดยอยู่นอกเหนือมาตรฐานทางสังคม เป็นเสมือนพื้นท่ีแห่งพิธีกรรมของกลุ่ม
เกย์อ้วนพื้นท่ีแห่งนี้จึงเป็นเสมือนสถานท่ีปลดปล่อยและแสดงตัวตนของเกย์อ้วน นอกเหนือจากพื้นท่ี
ในจินตนาการอย่างอินเทอร์เน็ตท่ีถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งท าให้กลุ่มเกย์เหล่ามีโอกาสได้รู้จักกัน  

 

7.2.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการศึกษาอัตลักษณ์  

ธีระ บุษบกแก้ว (2553) ศึกษาเรื่องกลวิธีทางภาษาน าเสนออัตลักษณ์ของตนเองโดย 
กลุ่ม “เกย์ออนไลน์” วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของตนเองท่ีน าเสนอผ่านวาทกรรมของ
กลุ่ม “เกย์ออนไลน์” และกลวิธีทางภาษาท่ีใช้ส่ืออัตลักษณ์ดังกล่าว กลุ่มตัวอย่างท่ีน ามาศึกษา
ประกอบด้วยบทความและคอลัมน์ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับเกย์และผู้เขียนท่ีเป็นเกย์ ซึ่งสืบค้นข้อมูลจาก
เว็บไซต์กูเกิ้ล (www.google.co.th) ผลการวิจัยพบว่ากลวิธีทางภาษาท่ีกลุ่ม “เกย์ออนไลน์” ใช้ส่ืออัต
ลักษณ์ของตนเอง มี 8 กลวิธี  ได้แก่ การเลือกใช้ค าศัพท์ การใช้มูลบท การปฏิเสธส่ือมูลบท  
การใช้นามวลีส่ือมูลบท การใช้อุปลักษณ์ การใช้รูปประโยคกรรม การกล่าวอ้าง และการใช้ค าถาม
วาทศิลป์ ส่วนกลวิธีทางภาษาใช้เพื่อน าเสนออัตลักษณ์ของเกย์ต่อสาธารณชน 8 ประเด็น ได้แก่  
1. เกย์ เป็นคนปกติ และมีวิถี ชีวิตเหมือนคนท่ัวไป 2. เกย์ ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมของเพศชาย  
3.เกย์ไม่ได้หมกมุ่นเรื่องเพศ 4.เกย์ไม่ใช่ผู้ป่วยโรค หรืออาการทางจิต แต่เป็นความรู้สึกหรือตัวตนท่ี
แท้จริงท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ 5.เกย์เป็นกลุ่มคนท่ีตกอยู่ในความกลัวและเกย์ผู้ยอมรับและเปิดเผย
ตนเองเป็นผู้ท่ีมีความกล้า 6.เกย์เป็นผู้โหยหาความรัก 7.เกย์เป็นคนท่ีอบอุ่น มีน้ าใจต่อผู้อื่น โดยเฉพาะ
ต่อเกย์ด้วยกัน 8.เกย์คือ ของปลอม เกย์เป็นคนท่ีมีความผิด และเกย์หมกมุ่นเรื่องเพศ นอกจากนี้ผู้
ศึกษาสังเกตเห็นว่า อัตลักษณ์เกย์ท่ีน าเสนอในบทความดังกล่าวเป็นภาพด้านบวกเกี่ยวกับตนเอง 
อย่างไรก็ตามกลวิธีทางภาษาท่ีกลุ่มเกย์ออนไลน์ใช้ก็แสดงให้เห็นว่า เกย์ยังมีความคิดด้านลบต่อตนเอง
แฝงอยู่ แสดงให้เห็นเป็นนัยยะว่าการสร้างอัตลักษณ์ ของเกย์ยังคงได้รับอิทธิพลจากสังคม 

สิริชญา คอนกรีต (2556) ศึกษาเรื่องเพลงลูกทุ่งอีสาน : อัตลักษณ์และการเมืองเชิง
วัฒนธรรมของคนอีสานพลัดถิ่น การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ท่ีจะศึกษาวิเคราะห์เครื่องบ่งช้ีอัตลักษณ์ของ
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คนอีสานพลัดถิ่นและรูปแบบการเมืองเชิงวัฒนธรรมของคนอีสานพลัดถิ่นในเพลงลูกทุ่ง รวมถึง
วิเคราะห์กลวิธีการเล่าเรื่องและศิลปะทางภาษาท่ีเพลงลูกทุ่งใช้ส่ือสารอัตลักษณ์และการเมืองของ  
คนอีสานพลัดถิ่น 

ผลการวิจัยพบว่า เพลงลูกทุ่งใช้เครื่องบ่งช้ีอัตลักษณ์อีสานพลัดถิ่น ได้แก่ ภาษา 
อาหารดนตรี ประเพณี เทศกาลและอาชีพ โดยอาชีพกรรมกรและหนุ่มสาวโรงงานถูกน าเสนอใน  
เพลงลูกทุ่งมากท่ีสุด ส่วนดนตรีถูกใช้เพื่อน าเสนออัตลักษณ์ลูกผสม เครื่องบ่งช้ีอัตลักษณ์เหล่านี้ได้
สะท้อนให้เห็นตัวตนของคนอีสานท่ีขยัน อดทน เรียบง่าย และสนุกสนาน ท้ังยังประกอบสร้าง 
อัตลักษณ์นักสู้เพื่อตอบโต้มายาคติท่ีคนนอกมองอีสาน ว่ายากจนเพราะเกียจคร้านและเพื่อต่อรองกับ
บริบทการท างานท่ีถูกกดทับ 

การศึกษาเพลงลูกทุ่งในฐานะเรื่องเล่าพบว่า โครงเรื่องท้ังหมดมักเริ่มต้นด้วยภูมิหลัง
ของคนอีสานท่ียากไร้จนต้องจากบ้านเกิดเพื่อไปหางานท าในกรุงเทพฯ เพลงลูกทุ่งมีกลวิธีการเล่าโดย 
ใช้ผู้เล่าเล่าในส่ิงท่ีตนประสบมา และผู้เล่าเรื่องเป็นพยาน ตัวละครในเพลงลูกทุ่งมี ตัวละครหลักคือ 
คนอีสานพลัดถิ่น มีลักษณะของความเป็นนักสู้ จริงใจ ซึ่งสะท้อนความเป็นชนบท ขณะท่ีนายจ้าง
แสดงให้เห็นถึงความจริงจัง และให้ความส าคัญกับวัตถุซึ่งสะท้อนความเป็นการเมือง ฉากท่ีส าคัญท่ี
ปรากฎในเพลงลูกทุ่ง ได้แก่ ฉากเมือง ชนบท และฉากพื้นท่ีพิเศษ การบรรยายฉากเมืองส่ือถึง 
ความทุกข์ของคนอีสานพลัดถิ่น ขณะเดียวกันก็เป็นเหมืองทองของคนอีสาน ส่วนฉากชนบทมักส่ือถึง
ความสุข และฉากพื้นท่ีพิเศษเป็นฉากเสมือนท่ีเช่ือมโยงคนอีสานเข้าไว้ด้วยกัน ท้ังนี้เพลงลูกทุ่งใช้ 
การเล่าเพื่อประกอบสร้างความจริงและให้ค าอธิบายแก่ปรากฎการณ์ อย่างไรก็ตามบางส่วนของ  
เรื่องเล่าก็ยังคงตอกย้ าอุดมการณ์เดิมให้ด ารงอยู่ เพราะอิทธิพลทางการตลาดของเพลงลูกทุ่ง 

ด้านกลวิธีภาษาและการใช้วรรณศิลป์ในเพลงลูกทุ่ง พบว่า มีการใช้ถ้อยค าภาษาถิ่น
เพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และส่ือสารประสบการณ์ร่วมของคนอีสานพลัดถิ่น มีการใช้
ภาษาถิ่นปะปนไปกับภาษาไทยกลางและภาษาต่างประเทศ เพื่อส่ือสารเรื่องราวกับคนนอก มีศิลปะใน 
การใช้ภาษา ท้ังในเรื่องของการใช้ถ้อยค าและการใช้ภาพพจน์ รวมท้ังการต้ังช่ือเพลง ท้ังนี้  
กลวิธีทางภาษาและวรรณศิลป์ดังกล่าวเป็นเครื่องประกอบสร้างอัตลักษณ์ของคนอีสานพลัดถิ่นให้มี
ลักษณะของนักสู้ชนช้ันแรงงาน และบอกเล่าความทุกข์ของคนอีสานจากความเหล่ือมล้ าทางสังคม 

ศรัณย์ มหาสุภาพ (2551) ศึกษาเรื่องการสร้างอัตลักษณ์เกย์ในงานเขียนแนว
อัตชีวประวัติเกย์ร่วมสมัย วัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อวิเคราะห์การประกอบสร้างอัตลักษณ์เกย์ใน 
งานเขียนแนวอัตชีวประวัติร่วมสมัยและศึกษาข้อจ ากัดของกระบวนการเปิดเผยตัวตนในเรื่องเล่าท่ี
มักจะยึดติดกับจารีตของสังคมโลกท่ีหนึ่งและละเลยมิติของเกย์โลกท่ีสาม นอกจากนี้เพื่อส ารวจและ
ศึกษาการเคล่ือนไหวทางวัฒนธรรมและการเมืองของเกย์ในแต่ละพื้นท่ี ท้ังท่ีได้ศึกษาผ่านอัตชีวประวัติ
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เกย์คัดสรรจากหลากหลายพื้นท่ีและวัฒนธรรม 3 เรื่อง ได้แก่ Becoming a Man, Before Night 
Falls และ Butterfly Boy 

จากการศึกษาพบว่า เรื่องเล่ามีบทบาทส าคัญในกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ ตาม
แนวคิดการเปิดเผยตัวตนผ่านพื้นท่ีของภาษา เรื่องเล่าเป็นปัจจัยประกอบสร้างตัวตนอันหลากหลาย 
อัตลักษณ์เกย์มีลักษณะท่ีซับซ้อนและสัมพันธ์กับปัจจัยต่างๆ อันได้แก่ อัตลักษณ์ทางเพศ ชาติพันธุ์ 
และชนช้ัน ท้ังนี้ความหลากหลายของอัตลักษณ์เกย์ขึ้นอยู่กับความแตกต่างทางพื้นท่ีวัฒนธรรมของ
เกย์แต่ละคน การเล่าเรื่องพัฒนาการในช่วงชีวิตเกย์ เริ่ มขึ้นต้ังแต่วัยเด็กไปจนถึงวัย ผู้ ใหญ่  
และการเปิดเผยตัวตนในฐานะเกย์ต่อสังคมรวมถึงชีวิต หลักจากการเปิดเผยตัวตน จากการศึกษา 
ท าให้มองเห็นอคติท่ีแฝงอยู่ในขนบประเพณีของสังคม และก าหนดความหมายของความเป็นเกย์ใน
เชิงลบให้สังคมรับรู้ นอกจากนี้ยังได้พบวิธีการวิพากษ์และท้าทายกรอบแนวคิดของสังคมนักเขียนเกย์
เพื่อความอยู่รอดในสังคม การศึกษาอัตชีวประวัติเกย์ท้ัง 3 เรื่อง จึงแสดงให้เห็นบทบาทของเรื่องเล่า
ในการประกอบสร้างอัตลักษณ์เกย์ท่ีซับซ้อนและหลากหลาย แตกต่างกันไปตามพื้นท่ีและวัฒนธรรม 

ดาราพร ศรีม่วง (2556) ศึกษาเรื่องการประกอบสร้างอัตลักษณ์ของนักเขียน : 
กรณีศึกษาเรื่องเล่าจากประสบการณ์ชีวิตของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล วัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อ  
ศึกษาอัตลักษณ์ของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล กลวิธีท่ีใช้ในการประกอบสร้างและน าเสนออัตลักษณ์ใน
เรื่องเล่าประสบการณ์ชีวิตจ านวน 11 เล่ม โดยน าแนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ ภาพตัวแทน และเรื่องเล่ามา
ใช้เป็นแนวทางศึกษา  

ผลการวิจัยพบว่าเสกสรรค์ประกอบสร้างสร้างอัตลักษณ์จากเนื้อหาท่ีน าเสนอใน
เรื่องเล่าประสบการณ์ชีวิต มี  5 กลุ่มคือ 1.ประวัติเรื่องราวชีวิตของตัวเอง 2.บันทึกการเดินทางและ 

การใช้ชีวิตการแจ้ง 3.ทัศนะต่อประเด็นต่างๆ 4.การทบทวน วิเคราะห์และอธิบายตนเอง 5.ประเด็น
ชีวิตปรัชญาและจิตวิญญาณ 

เสกสรรค์ประกาศอัตลักษณ์ของตนเองในแต่ละช่วงชีวิต ประกอบด้วย อัตลักษณ์ใน
วัยเด็ก วัยหนุ่ย วัยกลางคนและวัยชรา อัตลักษณ์ด้านต่างๆ เป็นการประกอบสร้างและเลือกน าเสนอ
จากเสกสรรค์ ด ารงอยู่ในวาระหนึ่ง และสามารถเปล่ียนแปลงเล่ือนไหลได้ตามปัจจัยด้านเวลาและ  
บริบทของสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป 

กลวิธีท่ีเสกสรรค์ใช้ในการประกอบสร้างและน าเสนออัตลักษณ์ ได้แก่ การใช้
องค์ประกอบวรรณกรรม การใช้ภาษา การใช้กลวิธีทางวรรณศิลป์ การสร้างคู่ตรงข้าม การอธิบาย
และให้เหตุผล กลวิธีดังกล่าวท าให้เสกสรรค์น าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับตนได้อย่างเป็นระบบและรอบ
ด้าน เน้นย้ าอัตลักษณ์ให้เด่นชัด และป้องกันไม่ให้เกิดภาพเชิงลบ อันจะน าไปสู่การรับรู้และการ
ยอมรับอัตลัตลักษณ์ของผู้เขียนได้โดยสมบูรณ์ เมื่อเรื่องเล่าเป็นพื้นท่ีให้ประกอบสร้างและน าเสนออัต
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ลักษณ์อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นเรื่องเล่าของเสกสรรค์จึงมีสถานะเป็นส่ือประชาสัมพันธ์ตนเอง ท าให้สังคม
ได้รับรู้เกี่ยวกับเสกสรรค์อย่างถูกต้อง ตรงกัน 

ปกครอง บุญ-หลง (2554) ศึกษาเรื่องอัตลักษณ์ชายรักชาย : การเปรียบเทียบตัว
ละครชายรักชายในอัตชีวประวัติและบทละครไทยร่วมสมัย งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อช้ีให้เห็น
กระบวนการประกอบสร้างอัตลักษณ์ชายรักชายในงานประพันธ์ประเภทอัตชีวประวัติและบทละคร
ไทยร่วมสมัย ท้ังนี้บันทึกความทรงจ าถือเป็นกลุ่มย่อยของงานประพันธ์อัตชีวประวัติ ชายรักชายใช้
พื้นท่ีทางวรรณกรรมเป็นช่องทางในการน าเสนอประสบการณ์และตัวตนผ่านเรื่องเล่าในงานประพันธ์ 
ท้ังสองประเภท อัตลักษณ์ในบันทึกความทรงจ าเป็นอัตลักษณ์ท่ีสร้างจากการเขียน องค์ประกอบใน
บันทึกความทรงจ าท่ีน ามาวิเคราะห์การสร้างอัตลักษณ์ชายรักชาย ได้แก่ ปกและภาพประกอบ ค าน า 
และประเด็นเนื้อหาอันว่าด้วยเรื่องตัวตนทางเพศ ความรักความสัมพันธ์ และอาชีพ อัตลักษณ์ใน 
บทละครเป็น อัตลักษณ์ท่ีสร้างจากการตีความ จากบทละครท่ีศึกษาพบว่าอัตลักษณ์ชายรักชาย  
สร้างจากบริบทการวิพากษ์อคติหรือแบบแผนของสังคมด้วยประเด็นเนื้อหาและกลวิธีการน าเสนอ
เนื้อหาตามท่ีปรากฏในเรื่องเล่าในตัวบทละคร โดยใช้สุนทรียะแบบแคมป์เป็นกลวิธีส าคัญใน  
การสร้ างอัต ลักษณ์  บันทึกความทรงจ าและบทละครมอบโอกาสส าหรับชายรักชาย ใน 
การน าเสนอเรื่องเล่า ทว่างานประพันธ์ท้ังสองประเภทต่างมีข้อจ ากัดในตัว เรื่องเล่าในบันทึก 
ความทรงจ าเปิดโอกาสให้ชายรักชายน าเสนอประเด็นเนื้อหาท่ีแสดงกระบวนการและรายละเอียด 
สืบเนื่องจากรูปแบบการประพันธ์ท่ีใช้การเขียนเชิงพรรณนา ส่วนเรื่องเล่าในบทละครขอบข่าย 
การน าเสนอประเด็นเนื้อหาท่ีอยู่ ในกระแสร่วมสมัยของสังคม สืบเนื่องจากรูปแบบการประพันธ์ท่ี 
สร้างตัวบทอันเกิดความหมายจากการสวมบทบาทในการแสดง ในเรื่องราวตามมิติเวลาเฉพาะกาล 
นอกจากนี้ชายรักชายยังใช้เรื่องเล่าในงานประพันธ์ทั้งสองประเภทเป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์ตัวตน 
เครื่องมือแสวงหาแนวร่วมทางสังคม แหล่งเยียวยาความทุกข์ตรม และแหล่งบ าบัดความรู้ สึก 
อึดอัดคับข้องใจ อนึ่งเรื่องเล่าในงานประพันธ์ท้ังสองประเภทผูกโยงกับมิติประวัติศาสตร์และสังคม
อย่างไม่อาจแยกขาด 

 

8.วิธีด าเนินการวิจัย 

1. เมื่อพบหัวข้อท่ีสนใจจะศึกษาจึงเริ่มส ารวจและคัดเลือกข้อมูลท่ีจะน ามาศึกษาจาก  
ส่ือต่างๆ ได้แก่ เฟซบุ๊กและหนังสือ  

2. ค้นคว้าและศึกษาเอกสาร งานวิ จัยท่ีเกี่ยวข้องในหัวข้อคนหลากหลายทางเพศ  
อัตลักษณ์ การเล่าเรื่อง เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์  
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3.  ค้นคว้าและศึกษาแนวคิดท่ีน ามาใช้ในการวิ เคราะห์ ไ ด้แก่  แนวคิดอัตลักษณ์  
แนวคิดวาทกรรมและแนวคิดเพศภาวะเพศวิถี  

4. ศึกษากลุ่มตัวอย่างโดยการอ่านอย่างละเอียด หลังจากนั้นวิ เคราะห์ข้อมูลจาก  
กลุ่มตัวตามกรอบแนวคิดท่ีได้ค้นคว้าและศึกษามา 

5. จัดกลุ่มข้อมูลท่ีวิเคราะห์แล้วให้ตรงตามประเด็น 
6. สรุปผล อภิปรายและเสนอข้อเสนอแนะ 
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บทที่ 2 

ภูมิหลังของค าว่า “ตุ๊ด” และบริบททางสังคมที่เก่ียวข้องกับงานเขียน 

ในการศึกษาอัตลักษณ์ของ “ตุ๊ด” จากหนังสือชุดบันทึกของตุ๊ดและกว่าเจ้จะเป็นหมอ
นอกจากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์แล้ว  
ผู้ศึกษายังได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับภูมิหลังของค าว่า ตุ๊ด และบริบททางสังคมท่ีเกี่ยวกับงานเขียน  
ได้แก่ ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชายรักชายในบริบทสังคมโลก ภูมิหลังการใช้ค าเรียกชายรักชาย
และก าเนิดของค าว่า ตุ๊ดในสังคมไทย ประวั ติของ ผู้เขียน และสถานภาพและการยอมรับ  
เพศหลากหลายในสังคมไทย เพื่อให้เห็นตัวตนท่ีตุ๊ดต้องการน าเสนอได้อย่างชัดเจน ซึ่งมีเนื้อหา
ดังต่อไปนี้  

 

1. ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชายรักชายในบริบทสังคมโลก  

 ความสัมพันธ์แบบรักเพศเดียวกันนั้นมีอยู่ในหลายวัฒนธรรมมาเป็นเวลานานแล้ว ซึ่งนัก
ประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่ามีหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน โดยพบหลักฐานใน
วัฒนธรรมท่ีมีการจดบันทึก ตัวอย่างเช่น ในประเทศอิสราเอลยุคโบราณกล่าวถึงความสัมพันธ์ของคน
เพศเดียวกันไว้ในคัมภีร์ไบเบิลซึ่งปรากฏอยู่ในส่วนของข้อห้าม ในประเทศอัลบาเนียไปจนถึงประเทศ
อัฟกานิสถานมีการเล้ียงดูเด็กให้มีเพศภาวะเพศวิถีต่างไปจากเพศก าเนิด ในประเทศเคนยามีการ
แต่งงานกันระหว่างผู้หญิงกับผู้หญิง ผู้หญิงคนหนึ่งมีบทบาทหน้าท่ีเป็นสามีหรือท่ีเรียกว่า female 
husband ในชนพื้นเมืองอเมริกามีคนท่ีมีลักษณะท้ังเพศชายและเพศหญิงหรือท่ีเรียกว่า Two-Spirit  
โดยเฉพาะวัฒนธรรมยุโรปท่ีมีความเก่าแก่ยาวนานก็พบหลักฐานท่ีแสดงถึงการมีอยู่ของความสัมพันธ์
ของคนรักเพศเดียวกันด้วยเช่นกัน (Morris, no date) 
 ในโลกตะวันตกการมีอยู่ของคนรักเพศเดียวกันมีมาต้ังแต่ยุคกรีกโบราณ ซึ่งเป็นยุคโบราณท่ีมี
ความเจริญอย่างมากในด้านต่างๆ ท้ังการเมืองการปกครอง การทหาร ศิลปะ วิทยาการความรู้รวมไป
ถึงหลักปรัชญาและเป็นยุคต้นก าเนิดอารยธรรมส าคัญของโลกตะวันตกอีกด้วย ในยุคนี้ปรากฏ
หลักฐานของความ สัมพันธ์ ร ะหว่ า งชายรั กชายจ านวนมาก  จาก ท้ั ง ในงาน ศิลปกรรม  
และงานวรรณกรรม เช่น ภาพจิตรกรรมรูปผู้ชายเปลือยและความพิศวาสแบบรักร่วมเพศหรือ 
Homoerotic บนเครื่ อง ดินเผาของ ศิลปะกรีก  หรือ เทพปกรณัมกรีก  (Greek Mythology)  
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ดังนั้นในยุคนี้การมีความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายกับผู้ชายถือว่าเป็นเรื่องปกติ เหตุท่ีชายรักชายใน  
สังคมกรีกเป็นเรื่องปกติเนื่องด้วยสังคมกรีกโบราณเป็นสังคมชายเป็นใหญ่ ผู้หญิงอยู่ในสถานะท่ีต่ ากว่า
ดังนั้นการท่ีผู้ชายมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงจึงเป็นเพียงเรื่องหน้าท่ีทางสังคมเท่านั้น ไม่มีความรักเข้ามา
เกี่ยวข้องหรือกล่าวได้ว่า การมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงเพียงเพื่อการสืบเผ่าพันธุ์ ความรักความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ชายกับผู้ชายจึงเป็นความสัมพันธ์ท่ีเหมาะสมดีงามท่ีสุด ชาวกรีกมองว่าความรักระหว่าง
ผู้ชายกับผู้ชายนั้นเป็นความรักท่ีเกิดจากความนิยมชมชอบในสติปัญญา ความกล้าหาญ ความสามารถ
ของกันละกันเหมือนดังเช่นความรักของชายชาตินักรบท่ีบูชาในความกล้าหาญและเสียสละของ  
อีกฝ่าย ซึ่งความสัมพันธ์ชายรักชายนี้ได้ปรากฏเป็นเรื่องเล่ากองพันศักดิ์สิทธิ์แห่งธีบส์ (Sacred Band 
of Thebes) เป็นกองทัพท่ีประกอบไปด้วยคู่รักชายรักชายจ านวน 150  คู่ พวกเขาจะใช้ชีวิตใน 

ค่ายด้วยกัน ฝึกรบด้วยกันและเมื่อต่อสู้กับศัตรูพวกเขาก็จะช่วยเหลือกันอย่างเต็มก าลัง ไม่ทอดท้ิงกัน 
จึงท าให้กองทัพนี้กลายเป็นกองทัพท่ีแข็งแกร่งท่ีสุดในยุคนั้น (วราคุณ ทิมรอด, 2548: 1-10)   

ในเวลาต่อมาความสัมพันธ์ชายรักชายในตะวันตกถูกท าให้กลายเป็นส่ิงแปลกประหลาด  
ผิดศีลธรรม เป็นบาปและเป็นความเจ็บป่วย จากการค้นพบ การจดบันทึกและการเผยแพร่ของ 
นักเดินทางชาวตะวันตก นักบวชในศาสนาคริสต์ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และผู้เช่ียวชาญทางด้าน
การแพทย์ (Morris, no date)  

ศาสนาคริสต์มองว่าชายรักชายเป็นบาปอย่างหนึ่ง เนื่องจากความสัมพันธ์หลักท่ีพระเจ้าทรง
สร้างไว้ให้เป็นต้นแบบของมนุษย์นั้นคือความสัมพันธ์ของคนรักต่างเพศ ระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงซึ่งก็
คืออดัมกับอีฟดังท่ีปรากฏในบทปฐมกาล (สุธรรม ธรรมรงค์วิทย์, 2548: 22) นอกจากนี้ยังพบเรื่องราว
การประณามความสัมพันธ์ชายรักชายในศาสนาคริสต์ท่ีมีส่วนท าให้ผู้คนมองชายรักชายเป็นเรื่องผิด
บาปด้วย เรื่องราวนี้ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเก่า เป็นเรื่องราวของเมืองโสโดม 
เรื่องมีอยู่ว่า พระเจ้าแนะน าให้โลทอพยพย้ายถ่ินฐานจากเมืองอูร์ซึ่งเป็นที่อยู่เดิมของเขาไปยังดินแดน
แห่งพันธสัญญาคือเมืองคานาอัน แต่ระหว่างทางเกิดปัญหาอาหารไม่เพียงพอ โลทกับคณะจึงเข้าไป
พักท่ีเมืองโสโดม ในขณะเดียวกันทูตสวรรค์สองตนได้เดินทางไปท่ีเมืองโสโดมในเวลาพลบค่ า  
โลทขณะนั้นได้พักอยู่ท่ีเมืองโสโดมเรียบร้อยแล้วได้เชิญทูตสวรรค์สองตนนั้นไปพักค้างคืนท่ีบ้านของ
ตน ผู้ชายชาวเมืองโสโดมท้ังหนุ่มและแก่ทราบข่าวจึงพากันไปล้อมบ้านของโลทไว้เพื่อเรียกร้องให้โลท
ส่งทูตสวรรค์ท้ังสองมาให้ตนสมสู่ แต่โลทปฏิเสธและเสนอว่าจะส่งลูกสาวสองคนของเขาไปแทน ใน
ท่ีสุดต่อรองกันไม่ได้ชายชาวเมืองโสโดมท่ีล้อมบ้านโลทอยู่ก็พยายามบุกเข้าไปท าร้ายโลท ทูตสวรรค์จึง
เข้ามาช่วยโลทแล้วสาปให้ผู้ชายเหล่านั้นตาบอด แล้วบอกให้โลทพาครอบครัวหนีออกไปจากเมืองนี้ 
เพราะพระเจ้าจะท าลายเมืองท่ีท าผิดบาปนี้เสีย จากนั้นเมืองนี้ก็พังพินาศในท่ีสุด ต่อมาค าว่า Sodom 
หรือ Sodomy ได้กลายเป็นค าศัพท์ท่ีมีความหมายว่าการร่วมเพศทางทวารหนักระหว่างผู้ชายกับ
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ผู้ชาย และเป็นค าดูถูกเกย์ด้วย ภายหลังมีการเรียกกฎหมายท่ีห้ามการมีความสัมพันธ์รักระหว่าง 
ชายรักชายด้วยค านี้อีกด้วย (พระชาย วรธัมโม, 2558: 104-105)  

ในส่วนความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆ เช่น ชีววิทยา เพศวิทยา จิตวิทยา  
กายวิภาคศาสตร์ ฯลฯ เป็นอีกส่วนส าคัญท่ีท าให้คนในสังคมตะวันตกได้รับความรู้และความจริง
เกี่ยวกับเรื่องเพศว่ามีเพียง 2 เพศ ด้วยการแบ่งตามสรีระของมนุษย์โดยให้ค่าว่าเป็นเพศปกติท่ีเกิดมี
มาตามธรรมชาติ ดังนั้นคนท่ีแสดงออกไม่ตรงตามค าอธิบายเรื่องเพศทางวิทยาศาสตร์ก็จะถูกตัดสินว่า 
ผิดปกติ ผิดธรรมชาติหรือเป็นความเจ็บป่วย ประกอบกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่ทุนนิยม 
มนุษย์ถือเป็นทรัพยากรท่ีส าคัญท้ังเพื่อเป็นก าลังการผลิต การบริโภค รวมท้ังการแสวงหาก าไร  
มนุษย์จึงถูกโยงเข้ากับความสามารถในการสืบพันธุ์เพื่อสร้างสมาชิกใหม่สู่สังคม เพศชายและเพศหญิง
จึงกลายเป็นสองเพศหลักในสังคม ชายรักชายไม่สามารถเพิ่มประชากรให้แก่สังคมได้จึงถูกมองว่า
ผิดปกติ สังคมไม่ให้ค่า ซึ่งข้อมูลเรื่องราวในทางลบของชายรักชายท่ีถูกตีความโดยศาสนาคริสต์และ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ก็ได้รับการเผยแพร่ออกไปตามการขยายตัวท่ียิ่งใหญ่ของคริสตจักรและ 
ความรู้ทางวิทยาศาตร์ ทางการแพทย์สมัยใหม่ เป็นผลให้การรับรู้ของคนในสังคมตะวันตกท่ีมีต่อชาย
รักชายจึงเป็นไปในทางลบด้วย (กิตติกร สันคติประภา, 2550: 19-24)   

บุญโชค พานิชศิลป์ (2561) อธิบายว่าชุดความคิดจากศาสนาและความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ท างานอย่างเข้มข้นจนกระท่ังหลายประเทศในตะวันตกมีกฎหมายห้ามการมีความสัมพันธ์รักระหว่าง
เพศเดียวกัน ในกลุ่มประเทศยุโรปการก าหนดว่าชายรักชายผิดกฎหมายเกิดขึ้นครั้งแรกในปี 1835  
ท่ีประเทศโปแลนด์ และส่งผลต่อเนื่องข้ามมายังศตวรรษท่ี 20 หรือในปรัสเซีย กฎหมายในปี 1851 
มาตรา 143 ระบุว่าการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างชายกับชาย หรือคนกับสัตว์ มีโทษจ าคุก 6 เดือนถึง 4 ปี 
ซึ่งต่อมามาตรา 143 ได้รับการแก้ไขเป็นมาตรา 175 ในปี 1871 และมีผลบังคับใช้มาจนกระท่ังถึง  
ปี 1994 ในยุคสมัยท่ีปรัสเซียกลายเป็นประเทศเยอรมนีแ ล้ว  ในอเมริกามีกฎหมายห้าม 
การมีความสัมพันธ์ของคนรักเพศเดียวกันด้วย หรือท่ีเรียกว่า Sodomy  

เวลาต่อมาในทศวรรษ 1910 ซิกมุนด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) เริ่มมีสร้างความเข้าใจใน 
เรื่องศีลธรรมให้กับสังคมยุโรปว่า การมี เพศสัมพันธ์ เป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์   
ไม่ใช่เรื่องผิดบาป ในช่วงนั้นผู้คนจึงเริ่มถกเถียงกันถึงเรื่องเพศมากขึ้นและมีนักวิชาการ แพทย์ 
นักจิตวิทยา อาจารย์ ท่ีให้ความส าคัญกับวิถีทางเพศท่ีมีเสรีภาพและความเสมอภาคกัน  

พจนา ธูปแก้ว (2547: 133-137) กล่าวว่ามีบุคคลส าคัญสองคนท่ีเป็นคนท่ีมีบทบาทส าคัญใน
การต่อสู้เรียกร้องเพื่อคนรักเพศเดียวกัน พวกเขาอธิบายความรู้เกี่ยวกับชายรักชายและเผยแพร่งาน
ออกไปให้สังคมยุโรปได้ท าความเข้าใจ ซึ่งเป็นผลให้สังคมยอมรับชายรักชาย ได้แก่ คาร์ล ไฮน์ริช อุล
ริช (Karl Heinrich Ulrich) เป็นผู้เขียนหนังสืออธิบายความรู้และความจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมรักร่วม
เพศออกเผยแพร่สู่สังคมเยอรมนี ต้ังแต่ปี 1862 และเป็นผู้ท่ีได้น าค าว่า “Homosexual” มาใช้เรียก
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บุคคลท่ีมีพฤติกรรมรักร่วมเพศจนได้รับความนิยมและใช้ค านี้ไปอย่างแพร่หลายในช่วงเวลาดังกล่าว 
สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน อีกคนหนึ่งคือนายแพทย์แมกนัส เฮิร์ชเฟลด์ (Magnus Hirschield) เป็นผู้ท่ี
มีบทบาทเรียกร้อง เคล่ือนไหวให้ยกเลิกกฎหมายมาตรา 175 ท่ีระบุว่าการมีความสัมพันธ์กับเพศ
เดียวกันเป็นเรื่องผิดกฎหมาย เขาเปิดสถาบันขึ้นในเมืองเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี เพื่อให้ค าปรึกษา
เรื่องเพศสัมพันธ์ การใช้ชีวิตคู่ของคนรักเพศเดียวกันและคนรักเพศตรงข้าม อีกท้ังจากการประกาศ
ของเขาท่ีว่าการเป็นคนรักร่วมเพศไม่ได้เป็นความผิดปกติหรือความเจ็บป่วยแต่อย่างใด แต่เป็นความ
พึงพอใจในด้านความสัมพันธ์ทางเพศและการด ารงชีวิตอย่างหนึ่ง ท าให้คนรักเพศเดียวกันได้รับ 
การยอมรับและความรู้เกี่ยวกับคนรักเพศเดียวกันก็ได้ถ่ายทอดสู่สังคมของประเทศตะวันตกต้ังแต่นั้น
เป็นต้นมา  

ส่วนฝ่ังอเมริกาในปี 1913 เกิดองค์กรเพื่อสิทธิคนรักเพศเดียวกันเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก 
ท่ีเมืองชิคาโก ชีวิตของชายรักชายในอเมริกาในช่วงนี้ถือว่ายังมีอิสระอยู่บ้าง เห็นได้จากหนังสือพิมพ ์
เมืองโอเรกอนใช้ค าเรียกชายรักชายท่ีไม่สุภาพ (faggot) เป็นครั้งแรกในการเขียนเชิญชวนคนรักเพศ
เดียวกันมาแต่งตัวข้ามเพศ (Drag Queen) มาร่วมงานเล้ียง (บุญโชค พานิชศิลป์, 2561) 

พจนา ธูปแก้ว (2547: 137-147) กล่าวว่าในช่วงปี 1933-1945 เป็นช่วงท่ีชายรักชายในยุโรป
โดยเฉพาะในเยอรมนีตกอยู่ในสถานการณ์ท่ียากล าบาก ภายใต้การปกครองของพรรคนาซีซึ่งใน
ขณะนั้นมีอ านาจอย่างมาก มีการแก้กฎหมายมาตรา 175 ให้มีผลต่อชายรักชายมากขึ้น โดยเพิ่ม
ขอบเขตการกระท าผิดของคนรักเพศเดียวกันให้ครอบคลุมถึงการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก การ
ส าเร็จความใคร่ร่วมกัน หรือแม้กระท่ังการใช้สายตาในเชิงสวาทก็มีโทษจ าคุกท้ังส้ิน ชายรักชายจึงถูก
น าตัวเข้าค่ายกักกันและมีชายรักชายหลายหมื่นคนไม่รอดชีวิตจากช่วงเวลานั้น เหตุผลท่ีฮิตเลอร์ผู้น า
ของพรรคนาซีไม่พึงพอใจจนถึงขั้นก าจัดกลุ่มชายรักชาย เนื่องจากหลังโลกสงครามโลกครั้งท่ี 1 เป็น
ต้นมาประชากรของประเทศน้อยลงไปมาก คนรักร่วมเพศไม่สามารถมีบุตรได้จึงไม่สามารถส่งเสริม
การเพิ่มประชากรของประเทศดังท่ีเขาต้องการ  

พจนา ธูปแก้ว ระบุถึงสถานการณ์ช่วงหลังสงครามโลกครั้งท่ีสองว่าสถานการณ์ของกลุ่มชาย
รักชายดีขึ้นทั้งในอเมริกาและยุโรป พวกเขาได้กลับมาเคล่ือนไหวอีกครั้ง ในปี 1969 เยอรมนีตะวันตก
เริ่มแก้กฎหมายมาตรา 175 ก าหนดบทลงโทษเพียงกับผู้ใหญ่เพศชายท่ีมี เพศสัมพันธ์กับ 
เด็กหนุ่มอายุต่ ากว่า 21 ปีเท่านั้น และต่อมาในปี 1973 ได้ลดอายุลงเหลือ 18 ปี ต่อมาในปี 1994 
รัฐบาลเยอรมันประกาศยกเลิกกฎหมายมาตรา 175  อย่างถาวร ซึ่งกฎหมายดังกล่าวถือเป็นโซ่ตรวน
พันธนาการกลุ่มคนรักเพศเดียวกันในประเทศเยอรมันมามากกว่า 100 ปี นี่เป็นดังการแสดงให้เห็นว่า
การรักเพศเดียวกันได้รับการยอมรับมากขึ้นจนถึงระดับเกือบจะสมบูรณ์แล้ว อีกท้ังในช่วงเวลา
ดังกล่าวประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวียและไอซ์แลนด์ได้ประกาศกฎหมายจดทะเบียนคู่สมรส  
คนเพศเดียวกันด้วย   
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ส่วนท่ีอเมริกาในปี 1969 เช่นกัน เกิดเหตุการณ์กลุ่มชายรักชายและหญิงรักหญิงปะทะกันกับ
ต ารวจหลายร้อยนายอย่างรุนแรงท่ี Stonewall Inn ในนิวยอร์ก ซึ่งแม้พวกเขาจะบาดเจ็บและถูกจับ
ไปจ านวนมาก แต่ก็ถือว่าเป็นการประกาศครั้งประวัติศาสตร์ของคนรักเพศเดียวกันในอเมริกาถึง 
การไม่ยอมจ านนและต่อสู้กับอ านาจ ความรุนแรงของผู้รังเกียจคนรักเพศเดียวกัน นับแต่นั้นในปีถัดมา 
1970 ก็มีการจัดพาเหรดขึ้นเพื่อร าลึกถึงเหตุการณ์ท่ี Stonewall Inn ในฐานะการเคล่ือนไหว 
ทางสังคมการเมืองยุคใหม่ของคนท่ีมีความหลากหลายทางเพศ เนื้อหาสาระของขบวนพาเหรดจะ 
บอกเล่าถึงเสรีภาพ อิสรภาพ ความภาคภูมิใจในเพศภาวะเพศวิถีของตนเอง และนับแต่นั้น  
sodomy law หรือกฎหมายท่ีก าหนดให้ความรักและเพศสัมพันธ์ระหว่าง เพศเดียวกันเป็น
อาชญากรรมก็เริ่มทยอยยกเลิกไปอย่างรวดเร็วในแต่ละรัฐ นับเป็นจุดเริ่มบทบาททางการเมืองของ
ชายรักชาย ซึ่งเป็นการเดินขบวนเพื่อเปิดเผยตัวตน แลกเปล่ียนประสบการณ์ชีวิต และแสดงให้ถึง
ความหลากหลายของคนรักเพศเดียวกันในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเพื่อสร้างการยอมรับในสังคม 
(ชานันท์ ยอดหงษ์, 2560) มากไปกว่านั้นเหตุการณ์ครั้งนี้น าไปสู่การเดินขบวน LGBT Pride ใน
นิวยอร์กและซานฟรานซิสโกในเวลาต่อมา และมีมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งอเมริกาและประเทศในยุโรปจะ
จัดในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี (วรรษมน ไตรยศักดา, 2560) 

นอกจากนี้ต้ังแต่ปี 1970 เป็นต้นมา กลุ่มคนรักเพศเดียวกันและองค์กรชายรักชายต่างๆ  
ได้ประสานงานกันมากขึ้น ได้มีการรวมตัวและเรียกร้องสิทธิต่างๆ ของชายรักชายในประเทศต่างๆ  
ท่ัวโลกอย่างจริงจัง กลุ่มชายรักชายในในยุโรปและอเมริกาจัดต้ังเป็นองค์กรขึ้น โดยใช้ช่ือว่า  
“Gay Activists Alliance” หรือ “GAA” การรวมตัวครั้งนี้ท าให้เกิดความเป็นเครือข่ายและวัฒนธรรม
เกย์มากขึ้น เป็นการเปิดเผยตัวในท่ีสาธารณะและเสรีภาพในการใช้ชีวิตแบบเกย์อย่างถาวร และท าให้
เห็นพลังของเกย์ได้อย่างชัดเจนในสังคมตะวันตก (พจนา ธูปแก้ว, 2547: 142) 

ค าว่า เกย์ ปรากฏใช้อย่างมากในสังคมตะวันตกในช่วงเวลาท่ีมีการต่อสู้อย่างเข้มข้นดังกล่าว
ด้วย ในปลายศตวรรษท่ี 19 ต้นศตวรรษท่ี 20 เป็นค าเรียกคนรักชอบเพศเดียวกัน ท่ีมีอัตลักษณ์
แตกต่างไปจากชายจริงหญิงแท้ ค าเรียกค านี้มีนัยทางการเมืองใช้เพื่อการต่อสู้เรียกร้องสิทธิ  
ของคนรักเพศเดียวกัน (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2558) ค าว่า เกย์ (Gay) มาจากค าเก่าในภาษาฝรั่งเศสว่า 
Gai ความหมายด้ังเดิมค านี้หมายถึง สนุกสนาน ร่าเริง สดใส ปราศจากความกังวล ค าว่า เกย์ ใน
ความหมายว่าคนรักเพศเดียวกันซึ่งหมายรวมท้ังชายรักชายและหญิงรักหญิงเกิดขึ้นภายหลัง  
ในปี 1960 ความหมายท่ีเกิดขึ้นภายหลังนี้ถูกน ามาใช้ในสถานการณ์เพื่อต่อสู้เรียกร้องสิทฺธิของคนรัก
เพศเดียวกัน ประกอบกับค าว่า Homosexual ท่ีมีมาก่อนหน้านี้มีความหมายไปในทางการแพทย์ซึ่ง
แสดงถึงความเจ็บป่วย ความผิดปกติ จึงท าให้คนรักเพศเดียวกันท้ังชายรักชายและหญิงรักหญิงนิยม
ใช้ค าว่า เกย์ มากกว่า ต่อมาชายรักชายใช้ค าว่า เกย์ นิยามตัวเองมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นผลให้คนใน
สังคมรับรู้ความหมายใหม่ของค าว่า เกย์ว่าเป็นคนรักเพศเดียวกันท่ีเจาะจงเฉพาะชายรักชาย แต่บาง
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คนยังใช้ค านี้ในความหมายท้ังชายรักชายและหญิงรักหญิงอยู่บ้าง ส่วนหญิงรักหญิงเริ่มใช้ค าใหม่ใน
การนิยามตัวเองแทน โดยใช้ค าว่า เลสเบียน (Lesbian) (Hiskey, 2010) 
 สุไลพร ชลวิไล (2551: 154) กล่าวว่า หลังพ.ศ. 2510 เป็นต้นมา สังคมไทยก็รับเอาค าว่า เกย์ 
มาใช้เรียกผู้ชายท่ีมีรสนิยมทางเพศชอบเพศเดียวกัน ซึ่งใช้ในความหมายเดียวกันกับท่ีใช้ในสังคม
ตะวันตก นอกจากนี้ยังรับค าภาษาอังกฤษค าอื่นมาเปล่ียนความหมายแล้วใช้เป็นค าเรียกเพศด้วย 
ได้แก่ค าว่า ทอม ย่อมาจากค าว่า Tomboy ในภาษาอังกฤษ เมื่อคนไทยรับมาใช้ได้เปล่ียนความหมาย
จากในภาษาอังกฤษไป ปกติในภาษาอังกฤษ Tomboy หมายถึง เด็กผู้หญิงท่ีแสดงพฤติกรรม
เหมือนกับเด็กผู้ชาย ในตะวันตกจะเรียกคนท่ีเป็นทอมว่า Butch คนท่ีเป็นคู่รักของทอมในภาษาไทย
เรียกว่า ด้ี มีความหมายเฉพาะเจาะจงว่าเป็นผู้หญิงท่ีเป็นคู่กับทอม เป็นผู้หญิงธรรมดาท่ัวไปเพียงแต่
รักใคร่ทอมเท่านั้น ด้ี ย่อมาจากค าภาษาอังกฤษค าว่า Lady ซึ่งเป็นค าท่ีใช้เรียกผู้หญิงแบบสุภาพ  
แต่ในต่างประเทศเรียกดี้ว่า Femme 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าชายรักชายหรือการรักเพศเดียวกันมีอยู่ในหลายวัฒนธรรม 
รวมถึงภูมิภาคท่ีมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วอย่างตะวันตกด้วย ซึ่งต่อมาชายรักชายและ 
หญิงรักหญิงถูกท าให้เป็นเรื่องผิดบาป ผิดปกติด้วยกรอบความคิดของศาสนาคริสต์ วิทยาศาสตร์และ 
การแพทย์ตะวันตกจนไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม แต่ในปัจจุบันการเป็นชายรักชายหรือ  
หญิงรักหญิงเป็นท่ียอมรับในสังคมตะวันตกแล้ว พวกเขามีสิทธิ มีพื้นท่ีในสังคมอย่างเต็มตัว  
ซึ่งกว่าท่ีจะได้รับการยอมรับอย่างในปัจจุบันพวกเขาก็ต้องเผชิญกับอ านาจ ความรุนแรงมากมาย  
เมื่อโลกมีความเจริญก้าวหน้า การเดินทาง การส่ือสารและเทคโนโลยีจึงน าพาเอาบทเรียน 
ประวัติศาสตร์ ความรู้วิทยาการรวมไปถึงแนวคิดเรื่องคนรักเพศเดียวกันของฝ่ังตะวันตกเข้ามา
ถ่ายทอดสู่สังคมฝ่ังตะวันออกรวมถึงประเทศไทยด้วย 
 

2. ภูมิหลังการใช้ค าเรียกชายรักชายและก าเนิดของค าว่า “ตุ๊ด” ในสังคมไทย 

ระบบคิดเรื่องเพศในสังคมไทยเดิมใช้รูปร่างลักษณะหรือการแสดงอาการท่ีมองเห็นจาก
ภายนอก เป็นส่ิงแบ่งแยกเพศของบุคคล อัตลักษณ์ทางเพศของไทยจึงแบ่งออกเป็น 3 เพศ คือ ชาย 
หญิงและกะเทย รวมถึงการรับรู้ถึงพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันมีมาช้านานแล้ว (สุ
วิไลพร ชลวิไล, 2556: 180) ระบบคิดเรื่องเพศดังกล่าวนี้ปรากฏให้เห็นอยู่ในต านานก าเนิดมนุษย์
ล้านนาท้ังสองส านวนซึ่งกล่าวไว้เหมือนกันว่า ในครั้งสร้างโลก มนุษย์ 3 คนแรกท่ีถูกสร้างขึ้นมาบน
โลก คือ หญิง ชายและนปุงสกะ (บุคคลสองเพศหรือกะเทย) อีกท้ังค าว่า กะเทย ในต านานก็มี
ความหมายหลวมๆ หมายถึงคนอีกเพศหนึ่งท่ีไม่ใช่เพศชายหรือเพศหญิง หรือเป็นบุคคลท่ีมีสภาพ
จิตใจและกิริยาอาการตรงข้ามกับเพศของตน เป็นคนท่ีรักใคร่ชอบพอและมีเพศสัมพันธ์กับคนเพศ
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เดียวกัน ดังนั้นจากต านานก าเนิดมนุษย์ล้านนานี้แสดงให้ถึงระบบคิดเรื่องเพศด้ังเดิมท่ีอยู่ตรงข้ามกับ
การจ าแนกเพศเป็นคู่แบบชายหญิง แต่จ าแนกระบบเพศออกเป็น 3 เพศ อันเป็นการให้ความส าคัญ
กับเพศภาวะเพศวิถีของคนท่ีอยู่นอกเหนือจากผู้หญิงและผู้ชายด้วย (ปฐม หงษ์สุวรรณ, 2550: 226-
233) 

ต่อมาระบบคิดเรื่องเพศท่ีอยู่นอกเหนือจากเพศหญิงและเพศชายหรือการมีความสัมพันธ์
ระหว่างคนเพศเดียวกัน กลายเป็นพฤติกรรมท่ีผิดปกติ หรือผิดธรรมชาติเนื่องจากอิทธิพลวิธีคิดเรื่อง
เพศแบบตะวันตกท่ีรับเข้ามาในช่วงท่ีประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่ความเป็นสังคมสมัยใหม่ ประเทศไทย
รับเอาองค์ความรู้ทางการแพทย์และจิตวิทยาตะวันตกเข้ามาในยุคหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2  
(สุวิไลพร ชลวิไล, 2556: 186)  

เพศชายและเพศหญิงจึงเป็นเพียงสองเพศท่ีคนยอมรับกันว่าปกติ ถูกต้อง ความคิดเกี่ยวกับ
เรื่องเพศท่ีอยู่ภายใต้กรอบของสองเพศนี้จึงได้รับการยอมรับและการรับรองเช่นนั้นด้วย เช่น การมี
ความรักระหว่างชายจริงหญิงแท้ รูปแบบของครอบครัวท่ีถูกต้องต้องประกอบไปด้วยพ่อท่ีเป็นผู้ชาย 
แม่ท่ีเป็นผู้หญิงและต้องมีลูกท่ีเกิดจากท้ังสองคน การเป็นผู้ชายต้องมีความเข้มแข็งหรือสนใจเรื่องกีฬา 
ผู้หญิงต้องรักนวลสงวนตัวหรือสนใจเรื่องเครื่องส าอางความสวยความงาม ท้ังๆ ท่ีในความเป็นจริงนั้น
เพศท่ีปรากฏในสังคมมีมากกว่าสองเพศ ซึ่งผู้ท่ีมีเพศภาวะเพศวิถีไม่ตรงตามกรอบสองเพศนี้ก็จะถูก
มองว่าเป็นคนผิดปกติ เป็นเรื่องท่ีไม่ถูกต้อง ส่งผลให้สังคมพยายามแยกพวกเขาออกไปจึงท าให้เกิดค า
เรียกเพศมากมายเพื่อนิยามตัวตนให้แก่คนกลุ่มนี้ซึ่งบางค ามาพร้อมกับนัยในเชิงลบต่างๆ เช่น กะเทย 
เกย์ ตุ๊ด ทอม ด้ี ฯลฯ (พระชาย วรธัมโม 2558: 113-114)  
 ก่อนหน้าท่ีจะมีค าเรียกเพศมากมายเช่นในปัจจุบันนี้ สุวิไลพร ชลวิไล (151-154: 2551) 

ากล่าวว่  สมัยก่อนสังคมไทยมีค าว่า กะเทย เป็นค าเรียกเพศซึ่งใช้อธิบายตัวตนทางเพศท่ีไม่ใช่ท้ังผู้ชาย
และผู้หญิง เป็นค าเก่าแก่และเป็นท่ีรู้จักกันมายาวนาน ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าเป็นค ายืมจากภาษาเขมร
หรือเป็นค าไทยเดิม แต่เป็นท่ีชัดเจนว่าปรากฏในประมวลกฎหมายตราสามดวงพ.ศ. 2347 สมัย
รัชกาลท่ี 1  ซึ่งกล่าวถึงกะเทยไว้ว่าเป็นคนพวกหนึ่งใน 30 จ าพวกท่ีมีลักษณะไม่เหมาะสมจะเป็น
พยาน เนื่องจากมีความเช่ือว่าคนท่ีเป็นกะเทยคือคนท่ีเคยท าผิดด้วยการล่วงเกินภริยาของผู้อื่นในชาติ
ก่อน พวกเขาจึงต้องเกิดมาชดใช้กรรมเป็นสัตว์ที่ถูกตอน 500 ชาติ เกิดเป็นผู้หญิง 500 ชาติและเกิด
เป็นกะเทยอีก 500 ชาติ นอกจากนี้ค าว่า กะเทย ยังปรากฏอยู่ในหนังสือสัพะจะนะพาสาไท ซึ่งตีพิมพ์
ครั้งแรกเมื่อปี 2397 ผู้เขียนคือบาทหลวงปาเลอกัวร์ ในเวลานั้นเขาเขียนเป็น กเทย และแปลเทียบ
เคียบกับภาษาอังกฤษไว้ว่า Hermaphrodite หรือบุคคลท่ีมีอวัยวะท้ังเพศชายและเพศหญิงอยู่ใน 
ร่างเดียวกัน ขณะเดียวกันท่ีพจนานุกรมภาษาสยาม (Dictionary of the Siamese Language) ของ 
Rev. J. Caswell ท่ีจัดท าขึ้นในปี 2398 ซึ่งเป็นปีเดียวกับท่ีท าสนธิสัญญาเบาริ่งกับอังกฤษ ได้ให้
ความหมายของค าว่า กะเทย ไว้ว่า “กะเทยนั้นคือบุคคลท่ีมีประเทษท่ีลับเป็นหญิงก็ใช่ เปนชายก็ใช่
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นั้น เรียกว่ากะเทย” ส่วนในอักขราภิธานศรับท์ ของหมอบรัดเลย์ซึ่งตีพิมพ์เมื่อปี 2416 อธิบายค านี้ไว้
ว่า “คนไม่เปนเภษชาย ไม่เปนเภษหญิง มีแต่ทางปัศสาวะ” ค าว่า กะเทย ในความหมายเดียวกันนี้
ไม่ได้มีอยู่แต่ในภาษาไทยเท่านั้น แต่ยังพบในภาษาไทอะหม และภาษาเขมรอีกด้วย ในไทอะหม
เรียกว่า “เทย” และเขมรมีค าว่า “เขทิย” (อ่านว่ากะเตย)  
 ในด้านความหมายสมัยก่อนค าว่า กะเทย ใช้เรียกครอบคลุมท้ังผู้ชายและผู้หญิงท่ีแสดงออก

คลท่ีอวัยวะเพศไม่ชัดเจนหรือทางเพศหรือมีความปรารถนาทางเพศไม่ตรงกับเพศสรีระ รวมไปถึงบุค  
มีท้ังอวัยวะเพศชายและหญิง ดังนั้นจากประวัติของค านี้ท่ีมีมายาวนาน ประกอบกับความหมายท่ีใช้
เรียกรวมทุกคนท่ีมีเพศภาวะเพศวิถีต่างไปจากชายจริงหญิงแท้ ท าให้เห็นว่ามุมมองและระบบวิธีคิด
เรื่องเพศภาวะและเพศวิถีแบบไทยเดิมมา มีเพียงค าว่า กะเทย เพียงค าเดียวเท่านั้นท่ีถูกน ามาใช้ใน
การอธิบายตัวตนทางเพศของบุคคล 

ในเวลาต่อมาค าว่า กะเทย มีความหมายเจาะจงลงไปเป็นค าเรียกผู้ชายท่ีปรารถนาอยากจะ
เป็นผู้หญิงท้ังการแสดงออกภายนอกและจิตใจ เท่านั้น ไม่ได้ใช้เรียกเหมารวมอย่างแต่ก่อน  
สุไลพร ชลวิไล อธิบายถึงสาเหตุว่าเนื่องจากสังคมไทยรู้จักค าเรียกเพศจากภาษาอังกฤษท่ีอธิบายถึง
ตัวตนทางเพศของคนรักเพศเดียวกันเพิ่ม ซึ่งมีการรับเข้ามาต้ังแต่ปี 2510 จึงท าให้แยกค าเรียกเพศ
ออกเป็นกรณีของชายรักชายและหญิงรักหญิง ค าว่า เกย์ ท่ีรับมาจากตะวันตกใช้เรียกผู้ชายท่ีรักใคร่
ผู้ชายด้วยกัน แต่ไม่มีจิตใจเป็นผู้หญิงและไม่ต้องการแสดงออกอย่างผู้หญิงด้วย ส่วน ทอม ท่ีก็รับมา
จากภาษาอังกฤษเช่นกัน ใช้เรียกผู้หญิงท่ีรักใคร่ผู้หญิงด้วยกันและมีความปรารถนาท่ีจะเป็นผู้ชายท้ัง
การแสดงออกภายนอกและจิตใจ ประกอบกับอีกสาเหตุหนึ่งคือ การน าเสนอเรื่องราวของกะเทยโดย
ส่ือมวลชน การปรากฏตัวของกะเทยในท่ีสาธารณะซึ่งภาพลักษณ์ถูกเช่ือมโยงกับการเป็นผู้เช่ียวชาญ
ในสาขาอาชีพท่ีสร้างความบันเทิงอย่างเช่น นักแสดงคาบาเรต์โชว์ นักร้องนักแสดง ซึ่งการแสดง  
คาบาเรต์โชว์เป็นการแสดงของกะเทยหรือสาวประเภทสองท่ีสวยงามอลังการ ท้ังยังมีช่ือเสียงไปถึง
ต่างประเทศกลายเป็นหนึ่งในรายการการท่องเท่ียวของไทยท่ีชาวต่างชาติให้ความสนใจ อีกเวทีหนึ่งท่ี
แสดงถึงตัวตนของกะเทยอย่างชัดเจนก็คือ การประกวดมิสทีฟฟานี่ (Miss Tiffany) เป็นการประกวด
ความงามและความสามารถของกะเทย ซึ่งก็มีช่ือเสียงโด่งดังไปถึงต่างประเทศเช่นกันจนมีชาวต่างชาติ
มาเข้าร่วมแข่งขันด้วย และอาชีพท่ีถูกเช่ือมโยงกับกะเทยอีกอย่างคืออาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับความสวย
ความงาม เช่น ช่างแต่งหน้า รวมไปถึงการเคล่ือนไหวเรื่องสิทธิของบุคคลรักเพศเดียวกัน โดยเฉพาะ
บุคคลท่ีเป็นกะเทยเองได้ออกมาบอกเล่าเรื่องราวของตนต่อสังคมมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากงานวิจัย
ของชิดชไม ผ่องศรีสุข (2547) ท่ีศึกษาเรื่องวิเคราะห์วรรณกรรมกะเทย จากหนังสือท่ีผู้เขียนเปิดเผย
ต่อสังคมว่าเป็นกะเทย 6 คน ท้ังหมด 6 เล่ม งานเขียนอยู่ในช่วงพ.ศ. 2543 – 2546 จากผลการวิจัย
แสดงให้เห็นภาพชีวิตของกะเทยในสังคมไทยในช่วงเวลาดังกล่าวที่กะเทยมีการพัฒนาตัวตนมาต้ังแต่
สมัยเป็นเด็กและพัฒนาเรื่อยมาเป็นกะเทยท่ีกล้าเปิดเผยตนเองต่อสังคม อีกท้ังผู้เขียนยังน าเสนอ
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มุมมองชีวิต แนวทางการด าเนินชีวิตแก่เพื่อนกะเทยด้วยกันเพื่อท่ีจะได้สามารถอยู่ในสังคมไทยซึ่งยัง
เป็นสังคมท่ีไม่เปิดกว้างให้แก่พวกเขาเท่าไหร่นัก  

ส่วนเกย์ก็มีตัวตนท่ีชัดเจนด้วยเช่นกันคือเป็นผู้ชายท่ียังคงความเป็นผู้ชาย เพียงแค่รักผู้ชาย
ด้วยกันเท่านั้น พวกเขาจึงเน้นน าเสนอลักษณะความเป็นชายด้วยร่างกายท่ีมีกล้ามเนื้อแข็งแรง  
รูปร่างดีสมส่วน แต่งกายและมีบุคลิกอย่างผู้มีรสนิยมทันสมัย เกย์จึงเป็นคนท่ีดูแลตัวเองท้ังหน้าตา
และรูปร่างเป็นอย่างดี ตัวตนเช่นนี้ได้รับการน าเสนออย่างเด่นชัดและแยกขาดจากกะเทยต้ังแต่  
พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา เห็นได้จากภาพยนตร์ชายรักชายท่ีน าเสนอเพศภาวะเพศวิถีเกย์ ภาพเกย์ท่ี
ปรากฏในภาพยนตร์คือผู้ชายธรรมดาท่ีรักผู้ชายด้วยกัน ซึ่งภาพยนตร์ชายรักชายเรื่องแรกท่ีเป็นท่ี
กล่าวถึงกันมากคือเรื่องเพื่อนกูรักมึงว่ะ ในปี 2550  ก ากับการแสดงและสร้างโดยพจน์ อานนท์ 
หลังจากนั้นก็มีภาพยนตร์เกย์มากขึ้น เช่น รักแห่งสยาม ในปี 2550 ณ ขณะรัก ในปี 2552 และ
อนธการ ในปี 2558 ภาพเกย์ท่ีน าเสนอในภาพยนตร์เหล่านี้ก็เป็นไปในทางเดียวกัน งานวิจัยของ
พจมาน มูลทรัพย์ (2551) ท่ีศึกษาเรื่องเกย์ในชุมชนวรรณกรรมออนไลน์: กรณีศึกษากลุ่ม “บลูสกาย 
โซไซต้ี” ใน www.pantip.com ต้ังแต่พ.ศ. 2548 – 2550 ช่วยยืนยันถึงการนิยามและการน าเสนอ
ตัวตนของเกย์ได้อย่างดี เพราะจากการศึกษาเรื่องเล่าพบว่าเกย์น าเสนอภาพว่าพวกเขาเป็นคนปกติ
และเป็นผู้ชายปกติท่ีรักผู้ชาย มากไปกว่านั้นการเคล่ือนไหวทางสังคมของกลุ่มองค์กรท่ีท างานเพื่อ
สิทธิของคนรักเพศเดียวกันยังเป็นอีกส่วนหนึ่งท่ีท าให้กะเทยกับเกย์มีพื้นท่ีทางสังคมในการน าเสนอ
ตัวตนได้อย่างชัดเจน ถึงแม้ว่าทุกองค์กรท างานเพื่อคนเพศหลากหลายทุกกลุ่ม แต่แต่ละองค์กรมี
กลุ่มเป้าหมายท่ีเน้นต่างกัน เช่น กลุ่มฟ้าสีรุ้งท่ีเน้นท างานเพื่อเกย์ มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยเพื่อ
สิทธิมนุษยชนท่ีเน้นท างานเพื่อกะเทย จากการน าเสนอตัวตนท่ีชัดเจนประกอบกับการเคล่ือนไหวทาง
สังคมท่ีเน้นท างานเพื่อคนท้ังสองกลุ่มจึงกล่าวได้ว่า กะเทย และ เกย์ เป็นเพศกระแสหลักของกลุ่ม
ชายรักชาย อย่างไรก็ตามปัจจุบันก็ยังมีคนสับสนและใช้ค าว่า กะเทย กับ เกย์ แทนกัน แม้กระท่ัง
ส่ือมวลชนก็มักจะกล่าวถึงกลุ่มชายรักชายหญิงรักหญิงด้วยค าว่า กะเทย เกย์หรือตุ๊ด 

เพราะฉะนั้นต้ังแต่ปี 2550 ท่ีภาพของกะเทยและเกย์มีความชัดเจน เป็นท่ีรู้จักของสังคมมาก
ขึ้นแล้วจึงเป็นผลให้ชายรักชายกลุ่มท่ีมีอัตลักษณ์ต่างไปจากกะเทยและเกย์ท่ีต้องการมีพื้นท่ีทางสังคม
จึงต้องอาศัยการนิยามตัวเองตามชุดความคิดของสองเพศนี้ หากไม่จัดตัวเองว่าเป็นกะเทยก็จัดตัวเอง
ว่าเป็นเกย์ หรือบางครั้งเป็นท้ังสองอย่าง ซึ่งผู้ศึกษาต้ังข้อสังเกตว่าชุดความคิดกะเทยกับเกย์นั้นเป็น
การจ าแนกเพศด้วยสรีระร่างกายเช่นเดียวกันกับชุดความคิดเพศชายกับเพศหญิง เป็นไปตาม 
ระบบคิดเรื่องเพศภาวะเพศวิถีของไทยแต่เดิมท่ีพิจารณาเพศจากภายนอกจึงท าให้ผู้ศึกษาเห็นว่า 
เป็นอีกส่วนหนึ่งท าให้ชายรักชายท้ังสองกลุ่มนี้มีพื้นท่ีมากกว่าชายรักชายท่ีมีลักษณะไม่ชัดเจน  
แต่แท้จริงแล้วจากการศึกษาของนักสตรีนิยมท าให้สังคมเห็นเรื่องเพศได้อย่างชัดเจนว่าสรีระร่างกาย
มิใช่ส่ิงท่ีก าหนดเพศของบุคคล จากการท่ีรื้อสร้างค าว่าเพศใหม่จึงเกิดสามค าส าคัญ ได้แก่ค าว่า  
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เพศสรีระ (Sex) เพศภาวะ (Gender) และเพศวิถี (Sexuality) ท้ังสามส่วนนี้มีความโยงใยทับซ้อนกัน
แต่ไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องกัน เช่น รสนิยมความปรารถนาทางเพศไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องกับ 
อวัยวะเพศ หรือบุคลิกลักษณะภายนอกไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องกับรสนิยมความปรารถนาทางเพศ 
ชายรักชายท่ีมีเพศภาวะเพศวิถีต่างออกไปจากกะเทยและเกย์ ไม่สามารถจัดตัวเองเข้าไปใน  
กรอบใดกรอบหนึ่งได้จึงยังไม่มีตัวตนและพื้นท่ีในการแสดงออกในสังคม ซึ่งในงานวิจัยของไชยศิริ 
บุญยกุลศรีรุ่ง (2553) เรื่องเพศสภาพและเพศวิถีชายรักชายในภาพยนตร์ไทย โดยศึกษาจาก
ภาพยนตร์ท่ีพบการปรากฏตัวละครชายรักชายท้ังหมด 25 เรื่อง ต้ังแต่พ.ศ. 2551 – 2553 ท าให้เรา
เห็นปรากฏการณ์ของการไร้ตัวตนและพื้นท่ีดังกล่าว เนื่องจากจากผลการวิจัยไชยศิริสามารถแบ่งกลุ่ม
ชายรักชายท่ีปรากฏในภาพยนตร์ได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กะเทย เกย์ ไบเซ็กชวล และอีกกลุ่มคือ ไม่
ชัดเจน ซึ่งไชยศิริกล่าวถึงลักษณะตัวละครชายรักชายกลุ่มสุดท้ายท่ีไม่ชัดเจนไว้ว่า เป็นตัวละครผู้ชาย
ท่ีเหมือนกับผู้ชายท่ัวไปทุกประการ ต้องการเป็นผู้ชาย แต่การแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย 
กิริยาท่าทาง การพูดจา พฤติกรรม รวมไปถึงความสนใจจะไม่เป็นไปอย่างผู้ชายตามท่ีสังคมคาดหวัง 
เช่น แต่งกายด้วยสีชมพู พูดเสียงนิ่มนวล ร้องเสียงแหลม สนใจการจัดดอกไม้หรือการเป็น  
เชียร์ลีดเดอร์ คบหาเพื่อนท้ังผู้หญิงและชายรักชายด้วยกัน ส่วนเรื่องความรักไม่พบว่ามีความสัมพันธ์
หรือประสบการณ์ทางเพศกับผู้หญิง ซึ่งจะเห็นว่าในชีวิตประจ าวันของเราสามารถพบเห็นชายรักชาย
ท่ีมีลักษณะเช่นเดียวกับตัวละครชายรักชายท่ีไชยศิริพบในภาพยนตร์ แต่สังคมจะเรียกพวกเขารวมเข้า
เป็นกะเทยหรือไม่ก็เป็นเกย์ ซึ่งชายรักชายกลุ่มนี้ก็นิยามตัวเองไปทางใดทางหนึ่งเช่นนั้นด้วย  
ค าเรียกเพศจึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีแสดงถึงการมีอยู่และตัวตนของบุคคลท้ังยังบอกถึงความแตกต่างของ
บุคคลนั้นกับบุคคลอื่นด้วย   

ค าเรียกชายรักชายท่ีปรากฏใช้กันอยู่ในสังคมไทยอีกค าหนึ่งคือ ค าว่า ตุ๊ด สุวิไลพร ชลวิไล 
(2551: 157) กล่าวว่าค าว่า ตุ๊ด เป็นค าท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลายในสังคมไทย และกล่าวถึงท่ีมาของค า
นี้ว่า มีการสันนิษฐานว่ามาจากช่ือภาพยนตร์ฮอลีวูดเรื่อง “ทุ้ทซี่” หรือ tootsie ในปี 2525 
ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นแนวโรแมนติกคอมเมด้ี เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักแสดงชายช่ือ Michaels 
Dorothy ปลอมตัวเป็นผู้หญิงเพื่อไปสมัครคัดเลือกเป็นนักแสดงหญิง ในช่ือ Dorothy Michaels 
เพราะก่อนหน้านี้ไม่มีใครยอมรับเขาร่วมเล่นการแสดงด้วย ไม่ว่าจะบทบาทใดก็ตาม และในท่ีสุด 
Dorothy Michaels ก็ได้รับการคัดเลือกและกลายเป็นนักแสดงหญิงท่ีได้รับความนิยมอย่างมาก น า
แสดงโดย Dustin Hoffman ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับรางวัลมากมาย เช่น ในปี1983 รางวัล Oscar 
สาขานักแสดงหญิงสมทบยอดเยี่ยมของ Jessica Lange  รางวัล Golden Globe สาขานักแสดงน า
ชายยอดเยี่ยมของ Dustin Hoffman สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม หรือรางวัล National Society of 
Film Critics Awards สาขาบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ของ Murray Schisgal และ Larry Gelbart   

ต่อมาในปีพ.ศ. 2536 บริษัท Dass Entertainment (ปัจจุบันคือบริษัท Dreambox) 
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น าภาพยนตร์ Tootsie มาท าเป็นละครเวทีช่ือ ทู้ตซี่ น าแสดงโดย ศรัณยู วงษ์กระจ่าง (Dream Box 
History, 2016) จึงสันนิษฐานว่าอิทธิพลจากภาพยนตร์และละครเวทีท าให้ค านี้ เป็นท่ีรู้ จักไป 
อย่างแพร่หลาย  

นอกจากนี้ยังสันนิษฐานท่ีมาของค าว่า “ตุ๊ด” อีกว่าอาจจะมาจากค าภาษาอังกฤษ “tootsie” 
ซึ่งเป็นค าท่ีใช้เรียกผู้หญิง (Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, 2008: 1534) และอีก
ข้อสันนิษฐานหนึ่งจากสุไลพร ชลวิไล คือ ค าว่า “ตุ๊ด” อาจจะเพี้ยนมาจากค าว่า “ตูด” เพื่อจะได้ฟังดู
เบาขึ้น 
 จากการค้นคว้าความหมายในพจนานุกรมภาษาไทยฉบับมติชนพ.ศ. 2547 ได้ให้ความหมาย
ไว้ว่า ผู้ชายท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศ และพบในคลังค าของนววรรณ พันธุเมธา ให้ความหมายไว้
ว่า ชายท่ีมีจริตกิริยาอย่างหญิง  

ในด้านการใช้งานค าว่า ตุ๊ด พบว่าถูกใช้แทนค าว่ากะเทยและเกย์แต่เป็นไปในทางลบ ดูถูก 
ล้ อ เ ลี ยน เพื่ อ คว ามสนุ ก สนาน  พบใน ง านวิ จั ย เ รื่ อ ง ก ารทารุณกร รม ในวั ย รุ่ น กะ เทย  
ของพวงเพ็ญ นิกระโทก (2556) ผลการวิจัยพบว่าการล้อเลียนด้วยค าพูดว่าอีตุ๊ดจากบุคคลใน
ครอบครัว เพื่อนและชุมชนเป็นประจ าเป็นการทารุณกรรมทางอารมณ์และจิตใจ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลพูดว่า 
“ตอนเด็กๆ คนข้างบ้านจะชอบล้อเลียนชอบเรียกหนูว่า กะเทย ตุ๊ด อีตุ๊ดบ่อยมาก หนูรับไม่ได้เลย 
เมื่อมีคนเรียกอี ตุ๊ด อีกะเทย หนูจะโกรธมาก” และยังพบจากการน าเสนอของส่ือด้วย ดังนี้   
ตัวอย่างพาดหัวข่าวจากงานวิจัยของกฤษฎยชนม์ สุขยะฤกษ์ (2552) เรื่องนักศึกษาเพศท่ีสามใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: การด าเนินชีวิตและสวัสดิ “เขตปลอดตุ๊ด ราชภัฏห้ามเข้า จ ากัดสิทธินะ
ยะ” “กระทรวงวัฒนธรรมยี้ตุ๊ด-เกย์-ทอม-ด้ี ไม่รับเข้าท างาน วอนทีวีหยุดเผยแพร่งานดารากะเทย” 
“นักศึกษาตุ๊ดเฮ มศว. ยอมให้พักหอหญิง” “กาชาดย้ าไม่เส่ียงรับเลือด ตุ๊ด-เกย์” และพาดหัวข่าว 
เนื้อความจากข่าวออนไลน์“จับดาราชายสวมบทตุ๊ด แต๋ว สีสันละครไทย” “นับวันได้เห็นนักแสดง
ผู้ชาย กล้ามปู กล้ามแน่น โดนจับพลิกคาแรแรกเตอร์เป็นกะเทย ตุ๊ด แต๋ว เกย์ กันล้นจอถือเป็นสีสัน
ของละครไทยสมัยนี้ ท่ีเปล่ียนไปตามยุคสมัย เมื่อสังคมไทยเปิดรับเพศท่ีสามมากขึ้น ไม่ได้มี แค่
พระเอก นางเอก นางร้าย มาเฟียท่ีเป็นตัวชูโรงเท่านั้น!! เรื่องไหน เรื่องนั้น มักมีบทเพื่อนนางเอก 
(ส่วนใหญ่) แต่งแต้มเพิ่มบทตุ๊ด แต๋ว ให้เป็นผงชูรส ปรุงแต่งให้ละครสนุก เฮฮา เบรกอารมณ์คนดู” 
(จับ “ดาราชาย” สวมบทตุ๊ด แต๋ว...สีสันละครไทย, 2556) 

อย่างไรก็ตาม ค าว่า ตุ๊ด ได้รับการพูดถึงและใช้กันอย่างแพร่หลายอีกครั้ ง ต้ังแต่พ.ศ. 2554 
ผ่านการต้ังช่ือเพจเฟซบุ๊กของนักเขียนสองคนท่ีเป็นคนเพศหลากหลาย ได้แก่ บันทึกของตุ๊ด  
โดยธัชปชา เศรฐไชย และ หมอตุ๊ด โดยนายแพทย์อุเทน บุญอรณะ เพจเฟซบุ๊กท้ังสองเพจนี้ได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างมากจนส านักพิมพ์น าไปตีพิมพ์เป็นหนังสือ บันทึกของตุ๊ดตีพิมพ์ท้ังหมด 3 เล่ม ใน
พ.ศ. 2557 – 2558 ส่วนของหมอตุ๊ดตีพิมพ์เป็นหนังสือ 2 เล่ม ในช่ือ กว่าเจ้จะเป็นหมอ ในพ.ศ. 2558 
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– 2559  นอกจากนี้บริษัทผลิตภาพยนตร์ช่ือดัง GDH 559 ก็น าเรื่องราวจากเพจบันทึกของตุ๊ดไปท า
เป็นละครซีรีส์จนได้รับความนิยมอย่างมากอีกด้วย  

การปรากฏขึ้นของเรื่องเล่าจากนักเขียนท้ังสองคนท่ีน าเสนอค าว่า ตุ๊ด ซึ่งเป็นค าท่ีมีนัยใน  
ทางลบ วิธีการทางภาษาดังกล่าวนี้ปรากฏในค าเรียกเพศและช่ือทฤษฎีจากฝ่ังตะวันตก ค าว่า Queer 
ตามพจนานุกรม Cambridge Advanced Learner’s Dictionary (2008) เป็นท้ังค านาม (Noun) 
และค า คุณ ศัพ ท์  (Adjective)  ค า คุณ ศัพ ท์ ใน คว าม หม าย แรกซึ่ ง เ ป็ น คว าม หม าย เ ก่ า  
(OLD-FASHIONED) มีความหมายว่า แปลกประหลาด ผิดปกติ ความหมายท่ีสองเป็นความหมายท่ีใช้
ร่วมกันกับค านาม หมายถึง คนรักเพศเดียวกัน โดยเฉพาะผู้ชาย ซึ่งมีความหมายไปในเชิงดูถูกเหยียด
หยามเหมือนกัน  

ต่อมาช่วงกลางทศวรรษ 1980 เกิดทฤษฎีเควียร์ขึ้น ทฤษฎีนี้เกิดขึ้นจากกลุ่มนักกิจกรรมเกย์
และเลสเบี้ยน ได้แก่ กลุ่ม Queer Nation,  ACTUP และ OutRage ท่ีอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
และทวีปยุโรป ซึ่งช่ือทฤษฎีก็มีต้นก าเนิดมาจากค าว่า Queer ดังท่ีได้กล่าวข้างต้น ค านี้เป็นค าท่ีเหล่า
กลุ่มนักกิจกรรมจงใจเลือกใช้เพราะค าดูถูกเหยียดหยามคนรักเพศเดียวกันค านี้เป็นค าท่ีผู้คนรู้จักและ
ใช้กันอย่างแพร่หลายในท่ี สังคม เพื่ อ ให้ ง่ าย ต่อการเผยแพร่ทฤษฎีให้ เป็น ท่ีรู้ จัก จึงเ ลือก 
ค านี้  อีกท้ังในปัจจุบันค านี้ใช้เพื่อพลิกความหมายเดิมท่ีเข้าใจกันโดยท่ัวไปว่าเป็นค าท่ีดูหมิ่นอีกด้วย 
(Jane Pilcher & Imelda Whelehan, 2004: 128-129) 

มากไปกว่านั้นผู้ศึกษาสังเกตได้ว่าความแพร่หลายของการใช้ค าว่า “ตุ๊ด” มีมากขึ้น 
สังเกตเห็นได้จากวงการบันเทิง มีดารานักแสดง นักร้อง บุคคลท่ีมีช่ือเสียงหลายคนท่ีแสดงออก  
ตัวตนทางเพศอย่างชัดเจนว่าไม่ใช่ผู้ชายแท้และใช้ค าว่า ตุ๊ด เวลากล่าวถึงเพศภาวะของตนเองด้วย 
ตัวอย่าง เ ช่น ลูกกอล์ฟ คณาธิป สุนทรรักษ์   เบน ชลาทิศ ตัน ติวุฒิ  รัศมีแข ฟ้า เกื้ อ ล้น  
ดีเจบุ๊กโกะ ธนัชพันธ์ บูรณาชีวาวิไล ดีเจนุ้ย ธนวัฒน์ ประสิทธิสมพร ซึ่งพวกเขามีเพศภาวะเพศวิถี
เช่นเดียวกันกับช่าและเจ้หมอออกมา คือมีลักษณะภายนอกเป็นผู้ชายแต่มีกิริยาอาการอย่างผู้หญิง 
และบางครั้งแต่งตัวแต่งหน้าเป็นผู้หญิง นอกจากนี้ยังสังเกตได้ว่ามีการใช้ค าว่า ตุ๊ด ในช่ือรายการท่ีมี
พิธีกรด าเนินรายการเป็นคนท่ีมีเพศภาวะตุ๊ดด้วย เช่น รายการคบตุ๊ดไม่หลุดเทรนด์ รายการตุ๊ดอวดผัว  
รายการตามใจตุ๊ด รายการเหล่านี้ออกอากาศทางเว็บไซต์ยูทูบ (YouTube) จึงถือได้ว่าการปรากฏขึ้น
ของเรื่องเล่าจากนักเขียนท้ังสองคนเป็นจุดเริ่มต้นอย่างชัดเจนของการต่อสู้เพื่อพื้นท่ีทางสังคมของตุ๊ด 

 

3.ประวัติของผู้เขียน  

ผู้ เขียนสองคนท่ีน า เสนอเรื่ องเ ล่าของตุ๊ด ไ ด้แก่  ธัชปชา เศรฐไชย หรือ ช่า และ  
นายแพทย์อุเทน บุญอรณะ หรือ เจ้หมอ ผู้ศึกษาต้องการน าเสนอภูมิหลังของผู้เขียนท้ังสองคน
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เพื่อท่ีจะแสดงให้เห็นถึงสาเหตุท่ีมาของการประกอบสร้างตัวตนของตุ๊ดในเรื่องเล่าของพวกเขา  
โดยจะน าเสนอประวัติส่วนตัวและทัศนคติความคิดของผู้เขียนท้ังสอง ซึ่งผู้ศึกษาได้ท าการค้นคว้า 
มาจากการสัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์ บทสัมภาษณ์ในเว็บไซต์ โฆษณา ท าความรู้จักชีวิตส่วนตัว
และมุมมองของเขาท้ังสองคนได้ดังต่อไปนี้  

 

3.1 ประวัติของธัชปชา เศรษฐไชย ผู้เขียนบันทึกของตุ๊ด  

ประวัติและมุมมองความคิดของธัชปชา เศรษฐไชย หรือ ช่า ผู้เขียนบันทึกของตุ๊ด ซึ่งมีเนื้อหา
ดังท่ีจะแสดงต่อไปนี้ 

  

3.1.1 ประวัติส่วนตัว 

ธัชปชา เศรฐไชย เกิดเมื่อวันท่ี 4 มีนาคม พ .ศ. 2529 ช่ือเดิม ธีร์ธวิต เศรฐไชย  
ช่ือเล่น กัส  ส่วนช่ือ ช่า เป็นช่ือท่ีเขาเรียกแทนตัวเองกับผู้อ่านเวลาเขียนเรื่องเล่าจนผู้อ่านเข้าใจว่า
เป็นช่ือเล่นแท้จริงของเขา จึงท าให้เขาเป็นท่ีรู้จักในช่ือว่า ช่า หรือ คุณช่า ช่าเป็นคนกรุงเทพฯ  
เขาเติบโตในครอบครัวชนช้ันกลาง พ่อรับราชการ แม่เป็นแม่บ้าน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลังจบการศึกษาช่าเริ่มท างานในต าแหน่งกราฟฟิกดีไซน์ท่ี
บริษัทเอกชน ระหว่างการท างานหลักช่าก็ได้ท างานอดิเรกท่ีเขารักไปด้วยคือ การเต้นและการเขียน  
โดยเฉพาะการเขียนเป็นส่ิงท่ีเขาช่ืนชอบมาต้ังแต่เด็ก ท้ังยั งมีความใฝ่ฝันว่าต้องการเป็นนักเขียน 
อีกด้วย ซึ่ ง ต่อมาเขาได้กลายเป็นนักเขียนสมดังใจ ด้วยการเริ่มเขียนระบายความเครียด 
จากการเฝ้าระวังน้ าท่วมอยู่ท่ีบ้านในปี 2554 เป็นจุดเริ่มต้นอาชีพนักเขียนและเรื่องเล่าอันโด่งดังของ
เขา   

ช่าเล่าถึงจุดเริ่มต้นเรื่องเล่าของเขาไว้ในการสัมภาษณ์ในรายการกาละแมร์        ทาง
ช่อง 3 (2557) ว่างานเขียนเรื่องเล่าบันทึกของตุ๊ด มาจากการเขียนระบายความเครียดท่ีต้องเผชิญกับ
อุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี 2554 เขาเขียนลงในเพจเฟซบุ๊กแรกของเขาท่ีมี ผู้อื่นร่วมดูแลอยู่ ด้วย  
ช่ือว่า “มั่นใจว่าคนไทย 1 ล้านคน เป็นตุ๊ด” หลังจากนั้นเรื่องเล่าของเขาได้รับความนิยมจากผู้อ่าน
และมีผู้น าไปเผยแพร่ต่อในเว็บไซต์พันทิป (www.pantip.com) ต่อมาเขาจึงตัดสินใจเปิดเพจเฟซบุ๊ก
ของตัวเอง โดยใช้ช่ือท่ียังคงค าว่า ตุ๊ด ไว้ว่า บันทึกของตุ๊ด โดยใช้ช่ือเล่นว่า ช่า เวลาส่ือสารกับผู้อ่าน
ในเฟซบุ๊กจนหลังเหตุการณ์อุทกภัย ส้ินสุดลง ช่าหยุดการเขียนในเพจเฟซบุ๊กของตัวเองไป  
ประมาณ 1-2 ปี ภายหลังจึงได้กลับมาเขียนอีกด้วยความคิดว่าชีวิตของเขามีเรื่องราว  มุมมองท่ี
น่าสนใจและสนุกสนานอีกมากมาย ประกอบกับเป็นคนท่ีช่ืนชอบสร้างสรรค์งานเขียนต้ังแต่เด็ก  
เขียนการ์ตูนต้ังแต่สมัยประถม ในช่วงมัธยมเคยเขียนนิยายส่งประกวด และเขามักจะกล่าวเสมอใน
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การให้ สัมภาษณ์ว่าเขามีความสุขเมื่อไ ด้เขียน เช่น บทสัมภาษณ์ในเว็บไซต์สนุกดอทคอม  
ทรูปลูกปัญญา รายการกาละแมร์ ทางช่อง 3 และโฆษณาสินค้าบ ารุงผิวเอสเคทู เพจบันทึกของตุ๊ดจึง
ได้เริ่มอย่างเป็นทางการต้ังแต่ตอนนั้น บนเพจบันทึกของตุ๊ดของช่านอกจากจะน าเสนอเรื่องเล่า
สนุกสนานท่ีมาจากชีวิตของเขาแล้ว ยังพบการน าเสนอรูปและเรื่องราวจากการท าศัลยกรรมของช่า
เองด้วย ซึ่งเป็นอีกส่ิงหนึ่งท่ีท าให้ช่าเป็นท่ีรู้จักอย่างมากด้วย เนื่องจากช่ากล้าท่ีจะเปิดเผยเรื่องราวการ
ท าศัลยกรรมของตนเอง และยังมีเรื่องราวอีกประเภทหนึ่งท่ีช่ามักจะน าเสนอในเพจของเขาคือเรื่อง
เกี่ยวกับคนท่ีติดเช้ือเอชไอวี (HIV) ช่ากล่าวไว้ในการสัมภาษณ์ทางรายการศิลป์สโมสร ท่ีออกอากาศ
ทางช่องไทยพีบีเอส เมื่อวันท่ี 5 กรกฎาคม (2561) เขาเป็นคนท่ีรณรงค์เรื่องผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ท่ีติด
เช้ือ HIV อยู่แล้ว ดังนั้นเขาจึงพยายามน าเสนอเรื่องท่ีเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวทางเพจเฟซบุ๊กบ่อยๆ เช่น 
เล่าเรื่องเพื่อนท่ีมีเช้ือ HIV ว่าชีวิตตอนนี้ของเขาปกติสุข ราบรื่น มีสุขภาพท่ีแข็งแรง เพื่อท่ีจะท าให้
สังคมได้ท าความเข้าใจกับเช้ือ HIV และโรคเอดส์ว่าแท้จริงแล้วผู้ป่วย ผู้ท่ีติดเช้ือสามารถอยู่ร่วมกับคน
ในสังคมได้อย่างปกติ อีกท้ังปัจจุบันนี้ก็มียาท่ีช่วยยับยั้งเช้ือได้แล้ว และเพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มชายรัก
ชายด้วยในเรื่องการปฏิบัติตัวท่ีปลอดภัย ซึ่งจากการน าเสนอเรื่องผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ท่ีติดเช้ือ HIV 
บ่อยครั้งจึงท าให้ช่าได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปร่วมงาน Life Ball 2018 ท่ีประเทศ
ออสเตรีย เป็นงานท่ีจัดขึ้นเพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ท่ีติดเช้ือ HIV ช่าได้เดินทางไป
ร่วมงานเมื่อเดือนกรกฎาคมท่ีผ่านมา  

ช่าเริ่มเขียนเรื่องเล่าลงในเพจเฟซบุ๊กก่อน หลังจากนั้นเรื่องเล่าจากเพจเฟซบุ๊กได้รับ 
การน าเสนอในรูปแบบอื่น ได้แก่ หนังสือ และ ละครซีรีส์ หนังสือใช้ช่ือเดียวกันกับเพจเฟซบุ๊ก คือ 
บันทึกของตุ๊ด มีท้ังหมดจ านวน 3 เล่ม ตีพิมพ์เล่มแรกในปี 2557 เล่มท่ี 2 และ 3 ตีพิมพ์ต่อมาในพ.ศ. 
2558 ปีถัดมา 2559 โดยส านักพิมพ์ ธิ ง ค์ บียอนด์ บุ๊คส์  ส่วนละครซีรี ส์ บริษัท GDH 599  
เป็นผู้ท่ีน ามาผลิตสร้างในปี 2559 ในช่ือ ไดอารี่ ตุ๊ดซี่ส์ เดอะซีรีส์ (Diary Tootsies The Series) 
ออกอากาศทางช่อง GMM 25 ก ากับการแสดงโดย ปิยะชาติ ทองอ่วม เนื่องจากผู้ชมให้การตอบรับ
เป็นอย่างดี ทางผู้จัดจึงสร้างซีซั่นท่ี 2 ทันทีและออกอากาศในปี 2560 ละครซีรีส์เรื่องนี้ได้รับความ
นิยมจากผู้ชมอย่างมาก มีหลายฉากท่ีเป็นท่ีกล่าวถึงกันอย่างมากในสังคมออนไลน์ในเรื่องความตลก
สนุกสนาน 

ในด้านครอบครัว ช่าเป็นลูกชายคนโตของครอบครัวเช้ือสายจีน มีน้องสาวหนึ่งคน  
ช่ากล่าวถึงการรับรู้ตัวตนทางเพศของตนไว้ในโฆษณาสินค้าบ ารุงผิว SK-II ว่าเขารับรู้มาต้ังแต่เกิดแล้ว
ว่าตัวเองเป็นตุ๊ด และซื่อสัตย์กับตัวเองมาตลอด ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เปิดเผยกับครอบครัวในช่วงแรก  
แต่ก็แสดงออกโดยการแต่งหน้าแต่งตัวบ้าง ต่อมาเกิดเหตุการณ์ท่ีท าให้พ่อรู้ว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ชายแท้ 
เขาจึงยอมรับกับพ่อ ซึ่งพ่อไม่สามารถยอมรับตัวตนทางเพศของเขาได้จึงกีดกัน ถึงแม้ว่า ช่าจะ 
โดนพ่อตีแต่ช่าก็ไม่เคยโทษพ่อเลยท่ีกระท าเช่นนี้ เพราะเข้าใจว่าเขาท าให้พ่อผิดหวังในฐานะ  
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ลูกชายคนโตของครอบครัวคนจีนท่ีควรจะท าหน้าท่ีเป็นหัวหน้าครอบครัว มีลูกหลานสืบต่อไป  
ในช่วงนั้นช่าและพ่อจึงมีปัญหากันอย่างหนัก แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปพ่อเห็นแล้วว่าช่าเป็นลูกท่ีดี 
เรียนดี สามารถดูแลครอบครัวได้ ประสบความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน พ่อจึงยอมรับช่า ซึ่งช่ากล่าวว่า
การท่ีพ่อยอมรับเขาเป็นจุดเปล่ียนในชีวิต เขาใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ ปมปัญหาท่ีมีอยู่ได้คลายออกไป  
นอกจากนี้จากบทสัมภาษณ์ของช่าและแม่ในนิตยสาร (เชิญพร คงมา, 2561) ท าให้เห็นความรักความ
ผูกพันท่ีอบอุ่นระหว่างช่ากับแม่ด้วยว่าแม่เป็นผู้ท่ีอยู่เคียงข้างช่ามาโดยตลอด เข้าใจในตัวตนของช่า 
คอยปกป้อง ไกล่เกล่ียระหว่างพ่อกับช่า ดังท่ีแม่กล่าวถึงช่วงก่อนหน้านี้ ท่ีพ่อยังไม่ยอมรับตัวตนทาง
เพศของช่าว่า “หลายครั้งท่ีพ่อจะตี แม่ก็เอาตัวรับไว้ ไม่ให้เขาตีลูก เพราะลูกเรา เราก็รักไม่ว่าเขาจะ
เป็นอะไร แต่แม่สงสารพ่อนะ พ่อเขารับไม่ได้” และแม่ยังกล่าวอีกว่าช่วงท่ีช่าแต่งตัวแต่งหน้าเป็น
ผู้หญิงอย่างชัดเจนก็รู้สึกอายบ้าง อายเพื่อน แต่ความรู้สึกอายนั้นก็หายไปเมื่อคิดว่าลูกเราไม่ได้ท า 
ความเดือดร้อนให้เราเลยแม้แต่น้อย ในปัจจุบันนี้แม่ก็รู้สึกภูมิใจในตัวช่ามากเพราะเขาท าให้เห็นแล้ว
ว่าเขาเป็นดี สามารถดูแลพ่อแม่ได้ ใช้หนี้ให้พ่อได้ท้ังหมดและยังประสบความส าเร็จ สร้างทุกอย่างใน
ชีวิตได้เอง ส่วนช่ากล่าวถึงครอบครัวว่าเป็นส่วนส าคัญในการขับเคล่ือนชีวิตเขาซึ่งความรักท่ีมีต่อ
ครอบครัวเป็นส่ิงท่ีท าให้ชีวิตเขาขับเคล่ือนไป เขาเห็นตัวอย่างจากพ่อท่ีท างานหนักเพื่อคนใน
ครอบครัว เพื่อภรรยาและลูกได้มีเงินใช้จ่าย ส่วนตัวพ่อเองใช้เงินวันละไม่มาก ซึ่งตอนนั้นช่าไม่เข้าใจ
การกระท าเช่นนี้ของพ่อ แต่ตอนนี้ช่าเข้าใจแล้วว่าพ่อท างานเพื่อคนท่ีเขารัก ทุกวันนี้ช่าจึงไม่ได้ท างาน
เพื่อตัวเองเท่านั้นแต่เพื่อครอบครัวด้วย โดยเฉพาะแม่หากแม่ต้องการอะไรก็จะท าให้แม่  

เพศภาวะเพศวิถีของช่าคือ ลักษณะภายนอกเป็นอย่างผู้ชายท่ัวไปแต่มีกิริยาอาการ
ท่าทางอย่างผู้หญิง มีคู่รักเป็นผู้ชาย อีกท้ังยังแต่งกายเป็นผู้หญิงในโอกาสต่างๆ อีกด้วย เช่น ช่าแต่งตัว
แต่งหน้าเป็นผู้หญิงเวลาไปรายการเพื่อให้สัมภาษณ์ เวลาไปเท่ียวกับเพื่อน คนท่ีช่ืนชอบหรือติดตามช่า
ก็จะได้เห็นเขาในท้ังสองแบบ ท้ังท่ีแต่งกายเป็นผู้ชายและเป็นผู้หญิง 

จากผลงานเรื่องเล่าประกอบกับบุคลิกท่ีมีความโดดเด่นแตกต่างดังท่ีกล่าวมาข้างต้น
จึงท าให้เขากลายเป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมากคนหนึ่ง มีผู้ติดตามจ านวนมากโดยเฉพาะในช่องทาง
ออนไลน์หรือท่ีคนส่วนใหญ่เรียกกันว่า เน็ตไอดอล (Net idol) ปัจจุบันช่ายังคงเขียนเรื่องเล่าใน 
เพจเฟซบุ๊กและยังผลิตรายการบันเทิงทางช่องออนไลน์ของตัวเองด้วย โดยร่วมท ากับเพื่อนสนิท เช่น 
รายการตุ๊ดเบอร์ตอง ดูเหอะ พาเธอกลับบ้าน ออกอากาศออนไลน์ทางเว็บไซต์ยูทูบ (YouTube)  
ช่าและเพื่อนๆ ท าหน้าท่ีเป็นผู้ด าเนินรายการ ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มเพื่อนสนิทก็กลายเป็นท่ีรู้จักของกลุ่ม
คนท่ีติดตามผลงานของช่าด้วย 



 43 
 

 

3.1.2 ทัศนคติ 

ช่าได้แสดงทัศนคติความคิดต่อเรื่องเล่าของตนเอง เพื่อนสนิท ความหลากหลาย 
ทางเพศและการศัลยกรรมไว้ ดังต่อไปนี้  

การเริ่มต้นเรื่องเล่าของช่า ช่าเริ่มเขียนจากเรื่องเล่าขนาดส้ันก่อน เมื่อเห็นว่าผู้อ่าน
ชอบจึงลองเขียนยาวขึ้น แต่ช่าก็มีความกังวลด้วยว่าถ้าเรื่องเล่ายาวมากจะไม่มีคนอ่าน ซึ่งผลตอบรับ
เป็นไปในทางตรงข้ามกับความคิดของเขาถึงแม้ว่าเรื่องเล่าของช่าจะยาวมากแต่ก็มีคนอ่านท้ังยังได้รับ
ความนิยมอีกด้วย ช่าจึงเห็นว่าแท้จริงแล้วถ้อยค าท่ีกล่าว เสียดสีคนไทยว่าอ่านหนังสือน้อย 
เพียงปีละ 8 บรรทัดไม่ใช่เรื่องจริง พร้อมท้ังแสดงความเห็นต่อไปอีกว่า คนไม่ได้อ่านน้อยแต่เลือกอ่าน
เรื่องท่ีสนใจ ไม่ว่าเรื่องจะยาวเพียงใด จากบทสัมภาษณ์ในเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา (2560) ช่ากล่าวถึง
ค านิยมของบันทึกของตุ๊ดว่า บันทึกของตุ๊ดเป็นเหมือนเพื่อนสาวของผู้อ่าน ทุกคนสามารถเข้ามาพูดคุย 
ปรึกษา หรือแม้กระท่ังพูดจาเล่นหัวกันอย่างหยาบคายก็สามารถท าได้ การปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่านเช่นนี้
จะท าให้เขามีความสุข เขาต้องการให้ผู้อ่านเห็นเพจเฟซบุ๊กของเขาเป็นเหมือนอีกพื้นท่ีหนึ่งท่ีสามารถ
เข้ามาพูดคุยกันเรื่องต่างๆ ได้อย่างสบายใจ 

ช่ากล่าวเมื่อครั้งให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา (2560) เกี่ยวกับเรื่องเล่าของ
ตนเองท่ีได้รับการน าเสนอเป็นซีรีส์อีกว่า ส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวความสัมพันธ์และมิตรภาพของเพื่อน
กับตนเอง ท้ังพยายามเน้นการน าเสนอบุคลิกของตนและเพื่อนให้ดูสมจริงท่ีสุด เพราะยังคงต้องการให้
เรื่องเล่าของเขาเป็นเพื่อนสาวของผู้ชมผู้อ่านท่ีสามารถเข้าถึงได้เช่นเดิม รวมไปถึงตัวตนในชีวิตจริง
ของเขาด้วยท่ียังคงปฏิบัติตนอย่างเรียบง่ายเช่นเคย เขากล่าวว่าไม่เคยคิดว่าตนเองเป็นดาราหรือ 
เน็ตไอดอลเลยและไม่ต้องการเป็นด้วย ถึงแม้ว่าเรื่องเล่าของช่าจะได้รับความนิยมอย่างมากจนท าให้
เขากลายเป็นคนท่ีมีช่ือเสียงก็ตาม  

เรื่องราวมิตรภาพระหว่างช่าและเพื่อนๆ ไม่เพียงปรากฏในเรื่องเล่าเท่านั้น  
แต่ยังเห็นได้ในชีวิตจริงของช่าด้วย จากการค้นคว้าผู้ศึกษาสังเกตว่าช่าช่วยสนับสนุนให้เพื่อนได้มี
โอกาสเข้ามาท างานในวงการบันเทิง เห็นได้จากการออกรายการต่างๆ เช่น รายการกาละแมร์ 
รายการล้างตู้เย็น ท่ีออกอากาศออนไลน์ทางเพจล้างตู้เย็น รายการ Loukgolf's English Room ท่ี
ออกอากาศทางช่อง GMM 25 เพื่อนของช่าจะเป็นแขกรับเชิญอีกคนหนึ่งท่ีได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
รายการ โดยเฉพาะเพื่อนสนิทท่ีช่ือว่า บิ๊ก ซึ่งช่าเคยกล่าวไว้ในรายการล้างตู้เย็น (2560) และรายการ
กาละแมร์ (2557) ว่ามีความสนิทสนมกันมาก ผ่านเรื่องราวประสบการณ์มากมายมาด้วยกันและ 
ช่ืนชมเพื่อนคนนี้ว่า รู้สึกภูมิใจท่ีเพื่อนมีความมานะพยายามท าความฝันของตนเองได้ส าเร็จ โดยเฉพาะ
เรื่องการเต้น  

ในส่วนของประเด็นเรื่องความหลากหลายทางเพศช่าได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประเด็นนี้ไว้ในรายการศิลป์สโมสร ซึ่งออกอากาศทางช่องไทยพีบีเอส (2561) ช่ากล่าวถึงประเด็น
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อาชีพท่ีคนเพศหลากหลายท าส่วนใหญ่มักจะเป็นงานท่ีต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นส่ิงท่ีเห็นได้
ชัดในคนเพศหลากหลายแต่ไม่ได้หมายความว่าคนท่ีไม่มีความคิดสร้างสรรค์จะไม่สามารถเป็น 
คนเพศหลากหลาย และคิดว่ามีคนเพศหลากหลายท างานอยู่ในทุกวงการแต่คนเพศหลากหลายมี
ความคิดสร้างสรรค์ท่ีเด่นชัดกว่าอาจจะเป็นเพราะเรามีมุมมองของท้ังสองเพศคือเพศหญิงกับเพศชาย 
เราตอบจากมุมของผู้ชายก็ได้หรือตอบจากมุมมองของผู้หญิงก็ได้ซึ่งก็ท าให้เรามองอะไรได้หลายอย่าง
มากขึ้นก็เลยสร้างสรรค์มากขึ้นด้วย ต่อมาในประเด็นคนเพศหลากหลายต้องเป็นคนตลก ช่ากล่าวถึง
เรื่องนี้ว่ายอมรับว่าคนเพศหลากหลายเป็นคนอารมณ์ดีจริง โดยเฉพาะคนท่ีท างานในวงการบันเทิง  
ซึ่ง โดยส่วนตัวก็เป็นคนอารมณ์ดีและเพื่อนส่วนใหญ่ก็เป็นคนอารมณ์ดี มองโลกในแง่บวกด้วย  
แต่ถ้าทุกคนลองเปล่ียนการมองว่าทุกคนเป็นคนเหมือนกันก็จะรับรู้ได้ว่าทุกคนก็มีอารมณ์หลากหลาย
ด้วยกันท้ังนั้นไม่ว่าจะดีหรือไม่ดี ทุกข์ สุข เศร้า มีเหมือนกันหมด ตัวช่าเองก็ไม่ได้เป็นคนท่ีตลก
ตลอดเวลา เวลาท างานก็ต้องตลก ร่าเริงแต่เมื่อท างานเสร็จแล้วก็รู้สึกเหนื่อยจึงต้องการท่ีจะอยู่นิ่งๆ 
หรือเพื่อนของช่าบางคนท่ีท างานในวงการบันเทิง เช่น รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น บทบาทในหน้าจอโทรทัศน์
เขาเป็นคนตลกตลอดเวลา แต่ในชีวิตจริงของเขาเขาเป็นคนจริงจังกับชีวิตมาก และมีค าถามใน
ประเด็นคนเพศหลากหลายถูกกล่ันแกล้งจากสังคม (social bully) ว่าในยุคท่ีมีส่ือสังคมออนไลน์เช่นนี้
คนเพศหลากหลายถูกกล่ันแกล้งรุนแรงกว่าเดิมหรือไม่ ช่าตอบว่าคิดว่าไม่รุนแรงกว่าเดิมแต่สามารถ
เห็นได้ง่ายขึ้น แต่ในสังคมปัจจุบันสถานการณ์ของคนเพศหลากหลายดีขึ้นกว่าสมัยก่อน  
หากเปรียบเทียบกับสมัยท่ีช่าเป็นเด็ก ประมาณช้ันมัธยมต้นหรือถึงมัธยมปลายช่าจะโดนเพื่อนแกล้ง
เพื่อนล้อตลอดว่าเป็นตุ๊ด เป็นกะเทย แต่พอเวลาผ่านไปเพื่อนคนท่ีเคยล้อหรือแกล้งช่าเขาก็ได้ผ่าน  
การเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความหลากหลายทางเพศ เมื่อเราได้มาพบกันอีกในตอนเป็นผู้ใหญ่เพื่อนๆ 
เหล่านั้นเขาก็ให้เกียรติเรา ไม่ล้อเลียนหรือแกล้งเหมือนครั้งท่ีเป็นเด็กๆ แต่ก็ยังมีเพื่อนบางคนท่ี  
ถึงแม้เวลาจะผ่านไปแล้วแต่เขาก็ไม่ได้เรียนรู้อะไร ยังคงล้อเลียนกล่ันแกล้งคนเพศหลากหลายอยู่ 
เพราะพวกเขายังมีกรอบความคิดเกี่ยวกับชายรักชายหญิงรักหญิงเช่นเดิมดังท่ีส่ือมวลชนในสมัยนั้น
น าเสนอยัดเยียดให้ ซึ่งถึงแม้ในปัจจุบันคนจะเข้าใจคนเพศหลากหลายมากขึ้นแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาท่ี
ยังมีคนไม่เข้าใจด้วย คุณช่ากล่าวต่อถึงเรื่องส่ือมวลชนท่ีน าเสนอเรื่องราวของคนเพศหลากหลายใน
สังคมว่า ตอนนี้คิดว่าส่ือก็ก าลังสู้กันระหว่างฝ่ายท่ีพยายามอธิบายให้สังคมได้เข้าใจคนเพศหลากหลาย
กับ ฝ่าย ท่ีบิ ด เบื อนภาพของคน เพศหลากหลาย  เ ช่น  การน า เสนอ เรื่ อ ง เพศ ท่ี เกิ นจริ ง   
ซึ่งเป็นเรื่องท่ีน่าเศร้าว่าคนนิยมเรื่องราวท่ีน าเสนอโดยฝ่ายท่ีบิดเบือนมากกว่า ดังนั้นจึงต้องอาศัยการ
เ รี ยน รู้ ข อ ง คน ใน สั ง คม โดยก ารปรั บมุ ม มอ ง ว่ ามอ ง คน เพ ศหลาก หล าย ใน ฐาน ะ คน  
ใช้พื้นฐานของความเป็นมนุษย์และไม่มองว่าบุคคลนี้เป็นเพศอะไร ความเข้าใจในเรื่องความแตกต่าง
หลากหลายก็จะดีขึ้น  
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อีกเรื่องหนึ่งของช่าซึ่งผู้คนให้ความสนใจติดตามก็คือเรื่องการท าศัลยกรรม จึงเป็น
อีกหัวข้อหนึ่ ง ท่ี ช่าต้องตอบเมื่อช่าไ ด้รับเชิญไปให้ สัมภาษณ์ จากการสัมภ าษณ์ในรายการ  
The Surgery Idol ของคลินิกความสวยความงาม ช่ือ Amed Clinic (2558) และบทสัมภาษณ์
นิตยสารแพรวออนไลน์ (2561) เห็นว่าได้ว่าช่าท าศัลยกรรมใบหน้าหลายส่วน เช่น จมูก ตา โครงหน้า 
ริมฝีปาก และยังมีการแก้ไขการท าศัลยกรรมหลายครั้งด้วย ช่ากล่าวว่าเขาเป็นคนท่ีใส่ใจดูแลตัวเอง
เป็นอย่างดีอยู่แล้ว มีหลายอย่างท่ีช่วยท าให้ตัวเองดูดีขึ้นมาได้ ท้ังการแต่งหน้า ท าผม ดูแลผิวพรรณ 
รูปร่าง หรือแม้แต่บุคลิกภาพ รวมถึงการท าศัลยกรรมด้วยเป็นอีกอย่างหนึ่ง ท่ีเขาสนใจเพื่อ 
ช่วยเสริมสร้างเสน่ห์และความมั่นใจ ช่ากล่าวว่าท าศัลยกรรมเพราะต้องการมีหน้าตา บุคลิกท่ีดูดี  
และไม่เห็นว่าการท าศัลยกรรมเป็นเรื่องท่ีจะต้องปิดบัง เนื่องจากศัลยกรรมคือการเปล่ียนแปลง  
ดังนั้นเมื่อเปล่ียนแปลงแล้วควรจะเห็นได้อย่างชัดเจน ช่าบอกอีกว่าเขาเป็นคนเปิดเผยและ 
คิดว่าการเปิดเผยข้อมูลการท าศัลยกรรมของเขาเป็นประโยชน์กับคนอื่นท่ีต้องการจะท าศัลยกรรม
ด้วย ช่าจะพยายามให้ข้อมูลในทุกด้านของการท าศัลยกรรมในแต่ละครั้งท่ีเขาท ามา เช่น แก้ไขส่วนใด
ของใบหน้าบ้าง สถานพยาบาล แพทย์ ราคา อาการและผลข้างเคียงหลังการท าศัลยกรรม  
เพราะส่ิงส าคัญอย่างยิ่งท่ีช่าเน้นย้ าถึงเรื่องการท าศัลยกรรมก็คือต้องศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อน
ตัดสินใจ นอกจากนี้ช่ากล่าวถึงการประสบความส าเร็จจากการท าศัลยกรรมด้วยว่า เราท าศัลยกรรม
ให้ดูดีไม่เพียงเพื่อให้คนอื่นมองเท่านั้น แต่เพื่อท่ีเรามองตัวเองแล้วมีความสุขด้วย เรามองตัวเองแล้ว
เรามีความสุขหรือไม่ ถ้าเราชอบเรามีความสุขนั่นก็ถือว่าประสบความส าเร็จแล้ว  

ผู้ศึกษายังพบเรื่องราวการดูแลตัวเองของช่าอีกในรายการล้างตู้เย็น (2560)  
เป็นรายการท าอาหาร พิธีกรจะไปท่ีบ้านของแขกรับเชิญแล้วค้นหาอาหารในตู้เย็นของแขกรับเชิญคน
นั้น ในระหว่างนั้นก็จะมีการพูดคุยสนทนากันไปด้วย จากรายการนี้เห็นว่าช่ารับประทานอาหารคลีน 
(Clean food) หรืออาหารท่ีไม่ผ่านการปรุงมาก เน้นอาหารมีสดใหม่ ไม่มีไขมัน และออกก าลังกาย 
ซึ่งจากการพูดคุยในรายการและปริมาณวัตถุดิบส าหรับประกอบอาหารคลีนท่ีบ้านช่าแสดงให้เห็นว่า
เขาให้ความส าคัญใส่ใจดูแลรูปร่างตัวเองอย่างดี  

นอกจากนั้นในการสัมภาษณ์ของช่าท่ีให้ไว้กับเว็บไซต์ trueid ในคอลัมน์ woman’s 
idol (2558) เขาฝากถึงแฟนคลับหรือผู้ท่ีช่ืนชอบติดตามเขาไว้อย่างน่าสนใจว่าอยากให้ทุกคนมี
ความสุขกบัชีวิตท้ังในชีวิตจริงและชีวิตในสังคมออนไลน์ โดยการเลือกติดตามคนท่ีช่ืนชอบดีกว่า อย่า
ไปติดตามคนท่ีตนเองไม่ชอบเลย เพราะมันคือพลังลบท่ีท าให้ชีวิตไม่มีความสุข และอีกอย่างหนึ่งคือ
อยากให้ทุกคนพิจารณาส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมาว่า ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ เนื่องจาก
สังคมไทยหล่อหลอมกันมาว่าให้ประนีประนอม ยอมๆ กันไปเพื่อหลีกเล่ียงความขัดแย้ง แต่เราก็ไม่
จ าเป็นต้องยอมให้กับส่ิงท่ีไม่ถูกต้องเหมาะสมท่ีเกิดขึ้นนี้ ซึ่งช่ากล่าวต่ออีกว่าเขาค่อนข้างไม่ยอมรับ
อะไรท่ีไม่ถูกต้องเหมาะสม เพราะเขาโตมาในครอบครัวที่สอนว่าไม่ให้ยอมกับอะไรท่ีไม่ถูกต้อง   
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3.2 ประวัติของนายแพทย์อุเทน บุญอรณะ ผู้เขียนกว่าเจ้จะเป็นหมอ  

ประวัติส่วนตัวและทัศนคติความคิดของนายแพทย์อุเทน บุญอรณะ หรือ เจ้หมอ ผู้เขียน
กว่าเจ้จะเป็นหมอ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

3.2.1 ประวัติส่วนตัว 

นายแพทย์อุเทน บุญอรณะ เกิดเมื่อวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524  ช่ือเล่น แพท 
ส่วน ช่ือ  เ จ้หมอ เป็น ช่ือ ท่ี ผู้ เขี ยน ใ ช้ เ รี ยกแทนตัว เอง เวลา ส่ือสารกับ ผู้อ่ านในเรื่ อ ง เ ล่า  
เจ้หมอเป็นอายุรแพทย์ด้านสมอง จบการศึกษาจากแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และวุฒิบัตรผู้เช่ียวชาญประสาทวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
ขณะนี้ท างานอยู่ท่ีโรงพยาบาลเอกชน สอนท่ีโรงเรียนแพทย์ และก าลังเตรียมตัวเพื่อจะศึกษาต่อเพิ่ม
อีก เจ้หมอเป็นคนจังหวัดระยอง ได้รับการเล้ียงดูมาอย่างดีในครอบครัวท่ีอบอุ่น พ่อเป็นนายทหาร
นักบินของกองทัพเรือและเป็นท่ีปรึกษาฝ่ายการช่างของสายการบิน แม่เป็นแม่บ้าน มีน้องชายหนึ่งคน  

จากบทสัมภาษณ์หมอไหน ไฟแรงเฟร่อ? “หมอตุ๊ด” (2558) เจ้หมอกล่าวถึง 
การรับรู้ตัวตนทางเพศของตนเองไว้ว่า เริ่มรับรู้ตนเองว่าไม่ใช่ผู้ชายต้ังแต่เด็ก เพราะรู้สึกชอบเล่นกับ
เพื่อนผู้หญิงมากกว่า รู้สึกแปลกแยกเวลาเข้ากลุ่มกับเพื่อนผู้ชาย ไม่สนใจและไม่ชอบในส่ิงท่ีพวกเขา
ท า ซึ่งตลอดเวลาก่อนจะเข้ามหาวิทยาลัยเจ้หมอยังรู้สึกเสมอว่าตนเองผิดปกติ ท้ังยังคิดว่าคงต้องใช้
ชีวิตอยู่อย่างล าบากแน่นอน ไม่มีคนชอบและไม่ยอมรับ แต่พอได้เข้ามาเรียนในคณะแพทย์ความรู้สึก
เหล่านั้นก็ลดลงจนตอนนี้รู้สึกภูมิใจในตัวเองแล้ว เจ้หมอพูดถึงเรื่องการเปิดเผยตัวตนทางเพศกับ
ครอบครัวว่า ในช่วงแรกไม่ได้บอกพ่อแม่ แต่เจ้หมอรับรู้ได้ว่าท่านท้ังสองรู้ว่าเขาไม่ใช่ผู้ชายแท้  
เพราะกิริยาอาการของเจ้หมอเองก็ชัดเจนว่าเหมือนกับผู้หญิงมากกว่าและเจ้หมอยังกล่าวอีกว่าแม่อุ้ม
ท้อง เล้ียงดูเขามาต้ังแต่เด็กย่อมรับรู้ได้อยู่แล้วว่าลูกเป็นอย่างไร ทางบ้านก็ไม่เคยกีดกันการแสดงออก
หรือกระท ารุนแรงกับเจ้หมอเลย ต่อมาภายหลังเจ้หมอก็บอกกับพ่อแม่เองว่าเขาเป็นชายรักชาย  ซึ่ง
พ่อและแม่ก็ยอมรับตัวตนของเขาได้ ปัจจุบันเจ้หมอจึงสามารถพูดคุยกับครอบครัวได้ทุกเรื่อง   

ครอบครัวเป็นส่วนส าคัญในชีวิตของเจ้หมอเห็นได้จากท่ีครอบครัวเป็นส่วนช่วยใน
การตัดสินใจเรื่องในชีวิตอย่างเช่นการเลือกเรียนต่อในมหาวิทยาลัยดังท่ีเจ้หมอกล่าวไว้ ใน  
บทสัมภาษณ์ว่า ตนเองเป็นคนท่ีช่ืนชอบการอ่านการเขียนต้ังแต่เด็ก เมื่อตอนสอบเข้ามหาวิทยาลัย  
เ จ้หมอต้องการสอบเข้าเรียนต่อคณะอักษรศาสตร์ เพื่อเป็นนักเขียน แ ต่พ่อแม่แนะน าให้ 
ลองสอบแพทย์ด้วยเพราะเป็นอาชีพท่ีมีความมั่นคงมาก ประกอบกับเหตุผลส่วนตัวอีกข้อหนึ่ง 
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ท่ีว่าเจ้หมอเห็นถึงความคาดหวังของแม่ท่ีต้องการให้เขาเป็นแพทย์ เจ้หมอกล่าวต่ออีกว่าในความเป็น
จริงเขาไม่ใช่ผู้ชายท่ีสามารถจะมีภรรยามีลูกให้แม่ได้ ดังนั้นเขาจึงคิดว่าต้องการเป็นหมอให้แม่ภูมิใจใน
ตัวเขา เจ้หมอจึงตัดสินใจเลือกสอบเข้าคณะแพทย์ ค าตอบของเจ้หมอท่ีให้ไว้กับผู้จัดการออนไลน์อีก
ค าตอบหนึ่งก็ช่วยเน้นย้ าถึงความส าคัญของครอบครัวท่ีมีต่อเจ้หมอด้วยคือ เหตุผลในการเลือกเป็น  
อายุรแพทย์ด้านสมอง เพราะตาของตนเองเป็นโรคอัลไซเมอร์จึงท าให้รู้ว่าผู้ป่วยโรคสมองไม่ได้ป่วย 
คนเดียว แต่ครอบครัวจะป่วยด้วยหรือได้รับผลกระทบด้วย เวลาเห็นตาไปพบแพทย์จะเห็นว่า 
เมื่อพบแพทย์เรียบร้อยเสร็จแล้วก็กลับ ซึ่งเจ้หมอคิดว่าการรักษาผู้ป่วยโรคสมองควรจะดูแลครอบครัว
ของเขาผู้ป่วยด้วย  

ในส่วนของงานเขียนเจ้หมอกล่าวไว้ในบทสัมภาษณ์ว่า ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นหมอ
แล้วแต่ยังคงท าตามความฝันท่ีจะเป็นนักเขียนอยู่  เขายังคงเขียนอยู่บ้าง ขณะท่ีเรียนแพทย์ 
ตอนปี 4 -5 เขียนนิยายเด็กแนวแฟนตาซีลงในเว็บไซต์ แต่ตอนเรียนปี 6 ต้องเรียนและท างานหนัก
มากจึงหยุดงานเขียนไประยะหนึ่ง พอได้เป็นหมอก็กลับมาท างานเขียนใหม่โดยเขียนเป็นเพจเฟซบุ๊ก
ในปี  2557 ใ ช้ ช่ือ เพจเฟซบุ๊ กว่ า  หมอ ตุ๊ด  ห ลังจากนั้ น ในปีถั ดมาส านักพิมพ์ จึ งมา ติดต่อ 
เ พื่ อ น า เ รื่ อ ง เ ล่ า ไ ป ตี พิ ม พ์ เ ป็ น ห นั ง สื อ  เ ล่ ม แ ร ก ใน ปี  2558 ช่ื อ ก ว่ า เ จ้ จ ะ เ ป็ น ห ม อ  
เล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ในช่วงท่ีเจ้หมอเป็นนักศึกษาแพทย์ปีท่ี 6 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายก่อนจบการศึกษา 
ส่วนเล่มท่ี 2 ช่ือเดียวกันในปีต่อมาพ.ศ. 2559 เขียนเล่าเรื่องราวในช่วงท่ีเจ้หมอได้เป็นแพทย์แล้ว  

นอกจากเรื่องเล่าสมัยเป็นนักเรียนแพทย์ท่ีเจ้หมอน าเสนอในเพจเฟซบุ๊กและ  
ในหนังสือแล้ว ยังมีเรื่องเล่าอีกประเภทหนึ่งท่ีได้รับความนิยมจากผู้อ่านมากก็คือเรื่องเล่าปรึกษา
ปัญหาความรัก ในเพจเฟซบุ๊กของเจ้หมอเห็นได้ว่ามีการเผยแพร่ (share) เรื่องเล่าประเภทนี้ออกไป
เป็นจ านวนมากและเรื่องเล่านี้ได้รับการตีพิมพ์เป็นหนังสือในปี 2558 ช่ือหนังสือ Wake Up ชะนี  
ท้ังยังได้รับการน ามาเป็นซีรีส์ด้วย ช่ือเรื่อง Wake Up ชะนี The Series ออกอากาศทางช่องวัน 31 

ปัจจุบันเจ้หมอยังคงเขียนเรื่องเล่าในเพจหมอตุ๊ดอยู่ซึ่งเรื่องราวที่น าเสนอส่วนใหญ่จะ
เป็นเรื่องให้ค าปรึกษาเรื่องความรัก มุมมองความรักและการใช้ชีวิต นอกจากนี้เจ้หมอยังได้สร้างสรรค์
งานเขียนออกมาเป็นหนังสืออีกหลายเล่มมี ท้ังนิยายและพ็อกเก็ตบุ๊ก เช่น กังหันกับพัดโบก  
เป็น ผู้ ใหญ่ ใครว่ า ไม่ เ จ็บ  แรงบัน ไดจารย์  อี ก ท้ั งมีนิ ย าย ท่ี เขี ยนลง ในเว็ บ ไซ ต์  Jamplay 
(www.jamplay.world) ในเครือของส านักพิพม์แจ่มใสอีกด้วย  
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3.2.2 ทัศนคติ  

เจ้หมอได้แสดงมุมมองความคิดเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องการประกอบ
อาชีพแพทย์ การเป็นคนเพศหลากหลายและเรื่องความรักไว้ ดังต่อไปนี้  

เจ้หมอได้ตอบค าถามเรื่องการเป็นคนเพศหลากหลายท่ีประกอบอาชีพแพทย์ไว้ใน
รายการ Pink Mango (2554) ว่าต้ังแต่เริ่มเข้าไปเรียนท่ีคณะแพทย์ไม่ได้ล าบากมากมายนัก  
เนื่องจากเพื่อนในคณะส่วนใหญ่ยอมรับได้ ครั้งเมื่อตนเองสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าเรียนต่อคณะแพทย์ 
อาจารย์แพทย์ท่ีเป็นคณะกรรมการไม่ได้ถามถึงเรื่องตัวตนทางเพศ แต่เจ้หมอเช่ือว่าคณะกรรมการรู้
เพราะในคณะกรรมมีแพทย์มาจากหลากหลายสาขารวมถึงจิตแพทย์ด้วย แต่หากทางคณะกรรมการ
ถามถึงเรื่องเพศภาวะของตน เจ้หมอก็พร้อมท่ีจะบอกถามความจริงว่าตนเองไม่ใช่ผู้ชายแท้ ไม่ต้องการ
ปิดบัง เขากล่าวถึงเรื่องนี้ในบทสัมภาษณ์ของผู้จัดการออนไลน์ด้วยว่า ช่วงเรียนไม่เหนื่อยส่วนช่วง
ท างานก็ไม่ถือว่าเหนื่อยแต่ต้องเตรียมตัวท าการบ้านมากกว่า ในขณะท างานสามารถเป็นตัวของตัวเอง
ได้แต่ต้องอยู่ในกรอบท่ีเหมาะสม ถ้าคนไข้ดูเป็นกันเองก็จะแสดงออกแต่ถ้าคนไข้เป็นผู้สูงอายุหรือมี
บุคลิกเป็นคนจริ ง จังก็จ า เป็น ต้องแสดงความเป็นมืออาชีพ จ ากัดพฤติกรรมของตนเอง  
ไม่แสดงออกมาก เช่น เก็บปากเก็บค า ไม่จีบไม้จีบมือ หรือเจ้หมอเรียกว่า  การใ ส่หมวกมืออาชีพ 
เพื่อท่ีจะให้คนไข้เช่ือถือเรา มากไปกว่านั้นเจ้หมอยังกล่าวว่าแท้จริงแล้วในวงการการแพทย์มี 
ความหลากหลายมากอยู่แล้ว เขาไม่ใช่หมอตุ๊ดเพียงคนเดียว อาจารย์แพทย์ท่ีมีความหลากหลายทาง
เพศเป็นชายรักชาย หญิงรักหญิงก็มี หรือมีบุคลิกลักษณะต่างออกไปจากความคาดหวังของคนใน
สังคมท่ีมีต่อแพทย์ก็มี เช่น เป็นคนท่ีด่ืมหนัก หงุดหงิดง่ายถึงแม้ว่าก าลังผ่าตัดรักษาคนไข้อยู่แต่เมื่อไม่
พอใจก็เดินออกไปสูบบุหรี่ข้างนอกทันที ซึ่งเจ้หมอบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาเนื่องจากวงการการแพทย์
ก็เป็นสังคมสังคมหนึ่งท่ีย่อมมีคนหลากหลายลักษณะ แต่พอทุกคนต้องออกไปรักษาคนไข้ ทุกคนรู้ว่ามี
ฉลากความเป็นแพทย์ติดไว้อยู่จึงรู้หน้าท่ีว่าต้องท าอย่างไร  

เจ้หมอกล่าวต่อไปถึงประสบการณ์ในการท างานว่าเคยเจอคนไข้ปฏิเสธไม่ยอมให้
ตรวจและต้องการท่ีจะเปล่ียนหมอเพราะไม่ต้องการรักษากับหมอตุ๊ด เจ้หมอก็ขอโทษคนไข้และ  
ให้เพื่อนแพทย์คนอื่นมาตรวจแทน ซึ่งในท่ีสุดคนไข้คนนั้นหัวใจหยุดเต้น เจ้หมอก็เป็นคนท่ีไปช่วยให้
เขากลับฟื้นขึ้นมา เขากล่าวแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะในโลกนี้มี  
คนสองประเภทท่ีต้องเจอคือคนท่ีรักเราและคนท่ีเกลียดเรา การท่ีเขาเกลียดเราไม่ได้หมายความว่า 
เขาผิด เขาแค่เกลียดเรา เราก็ไม่จ าเป็นต้องไปเปล่ียนทัศนคติเขาให้มารักเราด้วย เราแค่หลีกหนีคนท่ี
เกลียดเราไปให้ไกลดีกว่าและพยายามไม่ท าให้เขาเกลียดเรามากขึ้นเท่านั้น ถ้าคนไข้คนนั้นไม่ต้องการ
รักษากับเราก็เพียงแค่เปล่ียนหมอ เราแค่ไม่ไปอยู่ใกล้เขาก็พอ อีกประสบการณ์หนึ่งท่ีน่าสนใจคือ 
คนไข้มาพบเจ้หมอเพื่อต้องการรักษาภาวะการเป็นคนรักเพศเดียวกัน เจ้หมอเคยเจอท้ังพ่อแม่ท่ีพาลูก
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มารักษาและเด็กท่ีมาปรึกษาด้วยตัวเองว่าตนเองเป็นตุ๊ด รู้สึกผิดมาก มีทางรักษาไหม เจ้หมอให้
ค าตอบท้ังสองกรณีเหมือนกันว่า ไม่มีทางรักษาให้หายหรอก บอกเด็กคนท่ีมาปรึกษาว่ า  
หนูถูกก าหนดให้เกิดมาเป็นแบบนี้อยู่แล้วและการเป็นแบบนี้ไม่ใช่เรื่องผิด หนูเพียงต้องเรียนรู้ท่ีจะอยู่
กับมัน ในระหว่างนั้นหนูควรหาและลงมือท าในส่ิงท่ีสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตนเองให้ได้ ส่วนพ่อแม่
ท่ีพาลูกมารักษาเจ้หมอก็จะให้ค าปรึกษาอีกว่า ถึงแม้ว่าลูกจะเป็นตุ๊ดแต่เขาก็รักพ่อแม่เหมือนกันกับ
เด็กคนอื่นๆ ซึ่งเป็นส่ิงท่ีพ่อแม่ต้องการใช่หรือไม่ พ่อแม่ต้องการให้ลูกรักพ่อแม่ รักตัวเองและรักดี  
เด็กพวกนี้ เขารักตัวเอง รักพ่อแม่ได้ ส่วนรักดี พ่อแม่มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งท่ีจะต้องเล้ียงดูให้ 
เขาเป็นคนรักดี ถ้าเด็กๆ ท าท้ัง 3 อย่างนี้ได้จะท าให้ชีวิตพวกเขาจะมีความสุขได้อย่างแน่นอน  
เจ้หมอแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกว่าการท่ีคนเพศหลากหลายรู้สึกผิด รู้สึกแย่เมื่อรู้ตัวเองแล้วว่า
แตกต่างจากคนส่วนใหญ่ในสังคมนั้น เจ้หมอคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาท่ีทุกคนย่อมคิดและรู้สึกเช่นนี้
เหมือนกันเมื่อคนในสังคมส่วนใหญ่ตีค่าให้เราด้อยลงไป ดังนั้นเราจึงต้องหาบางอย่างเพื่อท าให้ตนเอง
ภูมิใจ ถือเป็นการสร้างความสมดุลในจิตใจให้แก่ตัวเอง 

นอกจากนี้เจ้หมอยังแสดงความคิดเห็นเรื่องการเปิดเผยตัวตนกับครอบครัวไว้อีกด้วย
ว่าการบอกพ่อแม่ด้วยตัวเองกับการท่ีพ่อแม่รับรู้ด้วยตัวเองนั้นต่างกัน การบอกด้วยตัวเองเป็นเหมือน
ดังการเปิดประตูให้ท่านได้เข้ามาในโลกของเรา ดังนั้นจึงเป็นการให้เกียรติพ่อแม่  

จากการสัมภาษณ์เปิดตัวหนังสือ Wake up ชะนี ซึ่งเป็นหนังสือท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับ 
เรื่องความรักในรายการ Entertainment Now ทางช่องโมโน 29 (2558) เจ้หมอกล่างถึ ง 
การกลายเป็นที่ปรึกษาด้านความรักให้แก่คนอื่นดังนี้ เจ้หมอกล่าวถึงการท่ีมีคนจ านวนมาก โดยเฉพาะ
ผู้หญิงเข้ามาปรึกษาเรื่องความรักไว้ว่า คงเพราะเห็นว่าเป็นตุ๊ด มีส่วนผสมท้ังแบบผู้ชายและผู้หญิงจึง
เข้าใจมุมมองและรู้ว่าผู้ชายคิดอะไรผู้หญิงคิดอะไร แต่การแสดงออกของเพื่อนตุ๊ดจะเป็นแบบผู้ชายคือ
พูดอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งต่างจากเพื่อนผู้หญิงท่ีให้ค าปรึกษาเพื่อนผู้หญิงด้วยกัน เขาจะไม่กล้าพูดตรง
กับเพื่อนเพราะกลัวเพื่อนเสียใจ ดังนั้นความเป็นจริงจึงไม่ชัดเจน บางครั้งเข้าใจผิดกันต่อไปเรื่อยๆ 
ด้วยเหตุผลเหล่านี้คนจึงเข้ามาปรึกษาตุ๊ดมากกว่า ไม่เพียงแต่ใช้ประสบการณ์มุมมองท่ีตนเองมีในการ
ให้ค าปรึกษาเท่านั้นเจ้หมอยังท าการศึกษาอ่านงานวิจัยด้านจิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร์ ตลอดจนท า
การส ารวจโดยการถามมุมมองจากผู้ชายท่ัวไปด้วย ส่วนเรื่องความรักของเจ้หมอเองได้กล่าวถึงเมื่อ
ครั้งไปให้สัมภาษณ์ในรายการแฉแต่เช้า (2558) และรายการ Pink Mango (2554) ว่าก าลังมีคนคุย
อยู่แต่ไม่ได้เปิดเผยว่าเป็นใคร และเจ้หมอบอกอีกว่าถ้าหากเลือกได้ไม่ต้องการคบหากับคนท่ีเป็น
แพทย์เหมือนกันเพราะไม่ต้องการพูดคุยกันแต่ในเรื่องงานซึ่งได้อยู่กับส่ิงเหล่านี้มาตลอดท้ังวันแล้ว  
เจ้หมอต้องการคบคนท่ีท างานในสายงานด้านอื่นมากกว่า แต่ก็มิได้ปิดกั้นคนท่ีเป็นแพทย์เสียทีเดียว 
จากการสัมภาษณ์เจ้หมอถูกต้ังค าถามว่าเคยมีความรักกับคนไข้ไหม เจ้หมอตอบไปว่าไม่เคยมี
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เนื่องจากเป็นจรรยาบรรณของแพทย์ท่ีจะห้ามมีความสัมพันธ์กับคนไข้ แต่หากคนไข้หายจากอาการ
ป่วยแล้ว แล้วสนใจเขาสนใจเราซึ่งก็เป็นไปได้ท่ีจะคบหากันแต่การสานสัมพันธ์จะต้องไม่ใช่ในเวลางาน 
และอีกส่ิงหนึ่งท่ีเจ้หมอกล่าวถึงความรักก็คืออยากให้มีกฎหมายส าหรับคนรักเพศเดียวกันสามารถจด
ทะเบียนสมรสกันได้ เพราะจะท าให้ท้ังคู่ได้รับผลประโยชน์ของอีกฝ่ายได้อย่างถูกต้อง สามารถ
ตัดสินใจแทนคู่สมรสของตนเองได้ เจ้หมอเคยเจอคู่รักท่ีเป็นชายรักชายท่ีได้รับผลกระทบอย่างมาก
จากข้อกฎหมายท่ียังมีข้อจ ากัดในการจดทะเบียนสมรสนี้ พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมาจนสร้างบ้าน  
มีทรัพย์สินร่วมกัน กระท่ังวันหนึ่งฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตและฝ่ายนี้เคยมีครอบครัวมีภรรยา มีลูกก่อนแล้ว  
เมื่อครอบครัวทราบว่าเขาเสียชีวิตจึงมาน าศพไปจัดการบ าเพ็ญกุศลแต่ไม่ยอมให้คนรักชายรักชายเข้า
ร่วมงาน อีกท้ังยังใช้สิทธิ์ความเป็นทายาทเอาบ้านและทรัพย์สินท่ีพวกเขาช่วยกันสร้างขึ้นมาอีก เป็น
เรื่องราวความรักท่ีน่าเห็นใจอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเจ้หมอจึงต้องการให้สังคมมีการเปล่ียนแปลงในเรื่อง
นี้ด้วยเพื่อความเท่าเทียมของความรักในคนทุกเพศ  

 

4. สถานภาพและการยอมรับเพศหลากหลายในประเทศไทย   

 การมีอยู่ของคนเพศหลากหลายในประเทศไทยมีมาเป็นเวลานาน เห็นได้จากการปรากฏค า
ว่า กะเทย ในประมวลกฎหมายตราสามดวงสมัยรัชกาลท่ี 1 แต่ด้วยค าอธิบายทางศาสนาพุทธท่ีว่า 
เพราะท าบาปเรื่องล่วงเกินภรรยาคนอื่นจึงต้องเกิดมาใช้กรรมเป็นกะเทย จากค าอธิบายทางศาสนานี้
กะเทยหรือเพศท่ีสามจึงกลายเป็นบุคคลท่ีผิดปกติและถูกกีดกันไม่สามารถเป็นพยานในการตัดสิน  
คดีความได้ (สุวิไลพร ชลวิไล, 2551: 151-154) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสถานภาพของคนท่ีไม่ใช่ชายจริง
หญิงแท้นั้นถูกท าให้เป็นคนชายขอบ ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงเป็นเวลานานมาแล้ว  แต่ก็ไม่มีความคิดว่า 
พวกเขาเป็นอันตรายต่อสังคมและไม่มีบทลงโทษอย่างรุนแรงเหมือนกับตะวันตก (เทอดศักดิ์ ร่มจ าปา, 
2546: 303)   

 ภาพของคนเพศหลากหลายโดยเฉพาะชายรักชายถูกน าเสนอในทางลบอยู่เรื่อยมา สุไลพร 
ชลวิไล (2551: 179-180) กล่าวว่าชายรักชายถูกมองว่าเป็นอาชญากรรมโดยการน าเสนอข่าวของ
ส่ือมวลชน เริ่มต้นจากหนังสือพิมพ์ในปี 2478 เกิดกรณีของนายถ่ัวด า เขามีพฤติกรรมหลอกเด็กผู้ชาย
หลายคนไปส าเร็จความใคร่ให้แก่ตนเอง ก่อนส่งเด็กให้ผู้ชายมีเงินท่ีต้องการมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก 
ภายหลังค าว่า ถั่วด า กลายเป็นค าแสลง หมายถึง การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายกับผู้ชาย  

 ต่อมาสมัยหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ในปี 2504 คนเพศหลากหลายถูกจัดว่าเป็นผู้ป่วย ซึ่งมี
ทางรักษาให้หายได้ถ้าได้รับค าแนะน าจากแพทย์ เห็นได้จากการเกิดค าว่า ลักเพศ เป็นค าศัพท์ท่ีนิยาม
โดยแพทย์ ถูกน ามาใช้ในความหมายเพื่ออธิบายกลุ่มคนท่ีมีอวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย แต่มีจิตใจเป็น
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ผู้หญิง ท้ังยังถูกโยงเข้ากับแนวคิดเรื่องรักร่วมเพศ ซึ่งจิตแพทย์ไทยในสมัยนั้นอธิบายว่า เป็นความ
ผิดปกติทางเพศหรือทางจิต และมีสาเหตุมาจากความกดดันในครอบครัว 

ชายรักชายถูกตอกย้ าว่าเป็นอันตรายกับสังคมอีกครั้งจากการเกิดค าว่า เกย์ ท่ีได้รับการสร้าง
และก าหนดความหมายจาก ส่ือมวลชน ในพ .ศ . 2508 คนไทยไ ด้รู้ จักกับค าว่ า  เกย์  จาก 
ข่าวการฆาตกรรมนายดาเรลล์ เบอร์ริแกน บรรณาธิการนักหนังสือพิมพ์บางกอกเวิร์ลด์ เนื่องจาก
ผู้ตายเป็นผู้ท่ีมีช่ือเสียงในสังคมช้ันสูงของไทย ท าให้หนังสือพิมพ์ให้ความสนใจอย่างมากและค้น
เรื่องราวส่วนตัวจนพบว่าผู้ตายมีพฤติกรรมชอบมีเพศสัมพันธ์กับกะเทยและเด็กหนุ่ม ต ารวจจึงให้
ความสนใจกับคนกลุ่มนี้เป็นพิเศษ ในยุคนั้นค าว่า เกย์ ถือเป็นค าใหม่ท่ีมาพร้อมกับการเผยให้เห็นเพศ
วิถีแบบใหม่ท่ีผู้ชายมีความสัมพันธ์กับผู้ชาย โดยไม่มีฝ่ายใดแต่งตัวเป็นผู้หญิง หรือเป็นกะเทย และค า
ว่า เกย์ ถูกน ามาใช้ในความหมายท่ีหมายถึงผู้ชายขายบริการทางเพศให้กับชาวต่างชาติ เมื่อรับเอา
แนวคิดเรื่องรักเพศเดียวกันของตะวันตกท่ีอธิบายว่า รักเพศเดียวกันเป็นความผิดปกติทางจิตมา
รวมเข้ากับการใช้ความค าว่าเกย์ไปในทางเส่ือมเสียนี้จึงท าให้เกย์และกะเทยถูกมองว่าเป็นภัยต่อสังคม  

สุไลพร ชลวิไล กล่าวต่ออีกว่า ในช่วงปี 2527 ชายรักชายถูกน าเสนอภาพในทางลบอีกครั้ง 
เมื่อสังคมไทยพบผู้ติดเช้ือเอชไอวีครั้งแรก เป็นผู้ชายท่ีมีความสัมพันธ์กับผู้ชาย เกย์ กะเทยหรือชายรัก
ชายกลุ่มอื่นจึงถูกมองว่าเป็นกลุ่มเส่ียงซึ่งเป็นตัวการในการแพร่เช้ือเอดส์ เพราะมีพฤติกรรมเปล่ียนคู่
นอนบ่อย รวมทั้งเป็นกลุ่มท่ีซื้อบริการทางเพศอยู่เป็นประจ า ท าให้สังคมเกิดความรังเกียจต่อคนกลุ่มนี้
มากขึ้น นอกจากนี้ในปี 2541 เกิดกรณีอดีตนายทหารยศร้อยโทถูกจับในข้อหาฆาตกรรมหลังมี
เพศสัมพันธ์กับผู้ตายท่ีเป็นผู้ชายด้วยกัน ซึ่งผู้ก่อเหตุช่ือ ผู้กองตุ๋ย ค าว่า ตุ๋ย ก็ได้กลายเป็นค าแสลงท่ีมี
ความหมายเหมือนกันกับค าว่า ถั่วด า ด้วย ซึ่งค าสแลงเหล่านี้มีความหมายเชิงลบท่ีใช้กับชายรักชาย 

 ถึงแม้ว่าภาพในด้านลบของคนเพศหลากหลายจะถูกน าเสนออยู่ตลอด แต่การปรากฏของ
องค์กรท่ีท างานเพื่อคนรักเพศหลากหลายท าให้สถานภาพของพวกเขาเริ่มขยับเข้ามาเป็นนักสู้เพื่อ
สิทธิความเป็นธรรม ในปี 2529 เกิดองค์กรท่ีท างานเพื่อคนเพศหลากหลายซึ่งเน้นไปท่ีการรณรงค์
สร้างความเข้าใจกับสังคมในเรื่องสิทธิของหญิงรักหญิงเป็นหลัก ช่ือกลุ่มอัญจารี ก่อต้ังขึ้นจากการ
รวมตัวกันของนักกิจกรรมด้านสิทธิผู้หญิง 4 คน ซึ่งทุกคนเป็นหญิงรักหญิง และมีมุมมองคล้ายกันใน
เรื่องสิทธิของผู้หญิงท่ีรักผู้หญิง พวกเขาได้เปิดตัวกับสาธารณชนอย่างเป็นทางการในปี 2536  ในช่วง 
4-5 ปีแรกกลุ่มอัญจารีท างานเพื่อหญิงรักหญิง จนกระท่ังถึงปี 2543 หลังประสบความส าเร็จใน 
การเคล่ือนไหวคัดค้านการออกกฎห้ามไม่ให้คนท่ีไม่ได้เป็นชายจริงหญิงแท้เข้าเรียนในสถาบันราชภัฏ 
กลุ่มอัญจารีก็ได้ขยายขอบเขตการท างาน จากท่ีเคยเคล่ือนไหวแต่ในประเด็นสิทธิของหญิงรักหญิง  
มาเป็นการเคล่ือนไหวเพื่อสิทธิของกลุ่มคนรักเพศเดียวกันท้ังผู้ชายและผู้หญิง  
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หลังจากนั้นเกิดองค์กรท่ีท างานเพื่อคนเพศหลากหลายอีก ในปี 2546 มีสมาคมฟ้าสีรุ้ง 
แห่งประเทศไทยท างานเพื่อชายรักชายเป็นหลัก ให้ข้อมูล ให้ค าปรึกษาแก่กลุ่มชายรักชายและ
พยายามสร้างความเข้าใจต่อสังคมด้วย โดยเฉพาะเรื่องการป้องกันโรคเอดส์ในชายรักชายรวมไปถึง
เรียกร้องสิทธิมนุษยชนด้านต่างๆ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มอื่นๆ ท่ีท างานเกี่ยวข้องกับประเด็นความ
หลากหลายทางเพศ เช่น องค์กรบางกอกเรนโบว์ก่อต้ังในปี 2545 กลุ่มสะพานก่อต้ังเมื่อปี 2546  
เป็นต้น (ปีเตอร์ เอ แจ็คสัน และนฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2552: 29-31) 

ในปี 2548 ถือได้ว่าประเด็นของคนเพศหลากหลายกลายเป็นประเด็นทางสังคมมากขึ้นไปอีก  
เนื่ องจากมีการ จัดการประชุมระดับนานาชาติ  เรื่ อง เพศวิถีและ สิทธิมนุษยชนในเอเชีย  
ซึ่งเป็นการประชุมทางวิชาการเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ ครั้งแรกในประเทศไทย  
โดยศาสตราจารย์ ดร.ปีเตอร์ แจ็คสัน นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติ ประเทศออสเตรเลีย 
(ANU) จึงมีการรวมตัวขององค์กร สมาคม กลุ่มต่างๆ รวมทั้งนักรณรงค์ทางด้านสังคมท่ีเกี่ยวกับความ
หลากหลายทางเพศ จัดต้ังเครือข่ายความหลากหลายทางเพศ เพื่อร่วมกันท างาน ประสานงาน 
ประชาสัมพันธ์ และส่ือสารความรู้ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย 
(พจนา ธูปแก้ว, 2547: 104-105)  

กระ ท่ั งปี  2549 คน เพศหลากหลายร่วมกับ เครือข่ ายความหลากหลายทาง เพศ  
น าโดยคุณสามารถ มีเจริญ ยื่นฟ้องศาลปกครองเพื่อให้แก้ไขถ้อยค าท่ีระบุในใบเกณฑ์ทหาร (สด.43)  
ของสาวประเภทสอง ว่า โรคจิตถาวร เนื่องจากเป็นการตีตรา ตอกย้ าความผิดปกติและเอกสาร
ดังกล่าวมีผลในการด าเนินชีวิต โดยเฉพาะเรื่องงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ท่ีเริ่มดีขึ้นของ 
คนเพศหลากหลายในประเทศไทย (ไขข้อสงสัยท่ีคนไม่ค่อยรู้ เมื่อกะเทยต้องไปเกณฑ์ทหาร, 2559) 

ถึงแม้ว่าในช่วงเวลาต้ังแต่ปี 2529 เป็นต้นมาจะมีองค์กรท่ีท างานเพื่อคนเพศหลากหลายแล้ว 
แต่การเลือกปฏิบัติกับคนเพศหลากหลายก็ยังปรากฏให้เห็น ตัวอย่างเช่นในปี 2547 กระทรวง
วัฒนธรรมประกาศรณรงค์อย่างจริงจังว่าไม่รับคนเพศหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นหญิงรักหญิงหรือชาย
รักชายเข้าท างานเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ า โดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากบุคคลท่ีมีพฤติกรรมรักเพศ
เดียวกันนั้นเป็นพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมซึ่งส่งผลต่อวัฒนธรรมไทยท่ีดีงาม และเป็นพฤติกรรมท่ีผิด
ธรรมชาติ ท้ังยังเรียกร้องให้ประชาชนช่วยกันต่อต้านพฤติกรรมรักร่วมเพศไม่ให้แพร่ระบาดไป
มากกว่านี้ และในปี 2550 เกิดกรณีห้ามกะเทยหรือสาวประเภทสองไม่ให้เข้าไปใช้บริการสถานบันเทิง
ของโรงแรมย่านปทุมวัน ทางโรงแรมกล่าวว่าเพราะเกรงว่าสาวประเภทสองจะมาก่อความร าคาญ
รบกวนลูกค้าท่านอื่นหรือมาทะเลาะวิวาทกันภายในโรงแรม (กฤษฎยชนม์ สุขยะฤกษ์, 2552: 3-4) 
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อย่างไรก็ตามการต่อสู้เรียกร้องขององค์กรท่ีท างานเพื่อคนเพศหลากหลายท่ีท างานเข้มแข็ง
อย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ต้ังแต่พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา สถานการณ์การต่อสู้เรียกร้อง การเปิดเผยตัวตน
ของคนเพศหลากหลายดีขึ้น เห็นได้จากการบันทึกเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการอธิบายค าว่า เพศ 
ในมาตรา 30 ไว้ว่า นอกจากจะหมายถึงความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิงแล้ว  
ยังหมายรวมถึง “ความแตกต่างของบุคคลท่ีมีอัตลักษณ์ทางเพศ หรือมีความหลากหลายทางเพศ 
แตกต่างจากเพศท่ีผู้นั้นถือก าเนิดอยู่ด้วย” ซึ่งการบันทึกของเจตนารมณ์นี้สามารถใช้เป็นองค์ประกอบ
ส าคัญในการตีความถึงแม้มิได้บัญญัติไว้ในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ (UNDP & APT, 2560: 25) 

อีกท้ังในปี 2555 ศาลปกครองมีค าส่ังให้แก้ไขถ้อยค าในใบสด. 43 โดยความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงกลาโหม กรรมาธิการเด็ก สตรีและเยาวชน ในการเปล่ียนถ้อยค าจนได้เป็นถ้อยค าว่าใหม่ว่า 
“ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศก าเนิด” เริ่มมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเมื่อปี 2557 ซึ่งเป็นผลจาก
การต่อ สู้ เรียกร้องของคนเพศหลากหลายท่ีร่ วมกับเครือข่ายความหลากหลายทาง เพศ  
ต้ังแต่ปี 2549 (ไขข้อสงสัยท่ีคนไม่ค่อยรู้ เมื่อกะเทยต้องไปเกณฑ์ทหาร , 2559) และในช่วงเดือน
ธันวาคมปี 2555 ปีเดียวกันนี้ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธมนุษยชน  
สภาผู้แทนราษฎรและเครือข่าวองค์กรท่ีท างานด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศ ได้ร่วมกันร่างและ
ผลักดันพระราชบัญญัติคู่ชีวิต เพื่อให้คนเพศหลากหลายได้มีสิทธิในการสมรสถูกต้องตามกฎหมาย 
(สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556: 69) 

อีกประการหนึ่ งการเค ล่ือนไหวและท่าที ต่อเรื่ องความหลากหลายทาง เพศของ 
ประเทศมหาอ านาจก็เป็นอีกส่วนหนึ่งท่ีช่วยให้ทุกอย่างท่ีเป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับความหลากหลาย
ทางเพศได้รับการใส่ใจ ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา ในสมัยการด ารงต าแหน่งของประธานาธิบดีบารัก  
โอบาม่า พ.ศ. 2552 – 2560 มีการยกเลิกนโยบายห้ามถาม ห้ามบอก (Don’t Ask Don’t Tell) เป็น
นโยบายท่ีไม่อนุญาตให้สมาชิกของกองทัพ ท้ังกลุ่มรักเพศเดียวกัน หรือกลุ่มไบเซ็กชวลเปิดเผยรสนิยม
ทางเพศของตนเอง ห้ามพูดถึงความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าว รวมถึงเรื่องแต่งงาน นโยบายนี้เริ่ม
บังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมต้ังแต่ปี 1993 (ณรงค์กร มโนจันทร์เพ็ญ , 2561) และบารัก โอบาม่า
สนับสนุนให้การแต่งงานของคนเพศหลากหลายนั้นชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งต่อมาในพ.ศ. 2558 ประเทศ
สหรัฐอเมริกาประกาศให้คนรักเพศเดียวกันแต่งงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

สังคมไทยในช่วงเวลาปี 2554 ชายรักชายท้ังกะเทยและเกย์มีตัวตนในสังคมท่ีชัดเจน มีพื้นท่ี
ในการแสดงออกและน าเสนอตัวตนมากขึ้น ไม่เพียงแต่ในพื้นท่ีสาธารณะท่ัวไปอย่าง ร้านอาหาร 
ห้างสรรพสินค้า สถานีรถสาธารณะ หรือพื้นท่ีเฉพาะส าหรับคนเพศหลากหลายเอง เช่น สถานบันเทิง
ย่านสีลม ร้านนวด ซาวน์น่า เท่านั้นแต่ในพื้นท่ีการท างานโดยเฉพาะในส่ือบันเทิง ละคร ซีรีส์ 
ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ พวกเขาก็ได้รับโอกาสมากขึ้นด้วยเช่นกัน  ซึ่งรายการท่ีถือได้ว่าเป็น
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ต้นแบบของการท างานในวงการบันเทิงของคนเพศหลากหลายคือ รายการเทยเท่ียวไทย  
เริ่มออกอากาศในปีเดียวกันนี้ด้วย ทางเคเบิลทีวีช่องแบง แชนแนล เป็นรายการแนะน าสถานท่ี
ท่องเท่ียว มีพิธีกรด าเนินรายการเป็นคนเพศหลากหลาย รายการนี้ยังคงได้รับความนิยมจากผู้ชม 
มาจนถึงปัจจุบัน ช่ายังเคยกล่าวในรายการโทรทัศน์ทอล์ก-กะ-เทย Tonight (2559) ถึงพิธีกรท้ังสาม
คนในรายการนี้ด้วยว่าเป็นต้นแบบให้แก่เขาได้ท างานในวงการบันเทิง และเปิดเส้นทางให้แก่  
คนเพศหลากหลายได้มี โอกาสเข้ามาแสดงความสามารถในสายอาชีพนี้ ด้วย ซึ่ งภายหลัง  
การออกอากาศของรายการนี้ท าให้คนเพศหลากหลายออกมาท ารายการเพื่อความบันเทิงอีกเป็น
จ านวนมาก เช่น รายการล้างตู้เย็น รายการหิ้วหวีไปหิ้วหวีมา รายการ Take Guy Out Thailand 
รายการตามใจตุ๊ด รายการมีรูปแบบท่ีแตกต่างกันออกไปแต่ส่ิงท่ีเหมือนกันคือมีผู้ด าเนินรายการ ผู้ร่วม
รายการเป็นคนเพศหลากหลายซึ่งสามารถแสดงออกตัวตนได้อย่างเปิดเผย และรายการเหล่านี้
ออกอากาศทางช่องทางออนไลน์เท่านั้น ได้แก่ เฟซบุ๊ก (facebook) หรือไม่ก็ ยูทูบ (Youtube)  

นอกจากนี้ ยั ง มี ผลจากง านวิ จั ย ท่ี แสดง ให้ เห็น ถึ ง แนว โน้ ม ท่ี ดี ของก ารย อมรั บ 
เพศหลากหลายในสังคมไทยในช่วงปี 2554 ด้วย จากงานวิจัยของพิมลพรรณ อิศรภักดี (2558) 
เรื่องต่างวัยต่างทัศนะต่อความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย ผู้วิ จัยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจาก  
โครงการส ารวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรมและสุขภาพจิต พ .ศ. 2551 และ พ.ศ. 2554 ของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งจากข้อมูลส ารวจท่ีใช้ศึกษาสามารถแบ่งกลุ่มตัวอย่างได้เป็น 4 รุ่นวัย คือ  
1) Silent Gen/ Greatest Gen ( เกิดระหว่างปี  2468-2488) 2) Generation Baby Boomer  
(เกิดในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 ปี 2489-2507) 3) Generation X (เกิดระหว่างปี 2508-2522) และ  
4) Generation Y (เกิดระหว่างปี 2523-2540) โดยการแบ่งลักษณะบุคคลตามรุ่นวัย (Generation) 
เป็นแนวคิดท่ีแบ่งลักษณะหรือพฤติกรรมของบุคคลโดยใช้เงื่อนไขเรื่องเวลามาใช้อธิบายปรากฏการณ์ 
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีแบ่งกลุ่มอายุตามรุ่นวัย (Generation) กลุ่มท่ีมีอายุน้อยจะยอมรับ 
ความหลากหลายทางเพศได้มากกว่ากลุ่มท่ีอายุมากกว่า คือ กลุ่ม Gen Y มีการยอมรับมากท่ีสุด  
และกลุ่มท่ียอมรับน้อยท่ีสุด คือ กลุ่ม Silent Gen/ Greatest Gen อีกท้ังทัศนคติการยอมรับได้กับ
ความหลากหลายทางเพศในปี 2554 มีมากขึ้นกว่าการส ารวจในปี 2551 ผู้วิจัยยังกล่าวอีกว่า 
การยอมรับได้ท่ีแตกต่างกันของรุ่นวัยเป็นเพราะการเติบโตมาในช่วงเวลาท่ีต่างกัน การขัดเกลา  
ทางสังคม วัฒนธรรม ประสบการณ์ การเรียนรู้จากสังคม ข้อมูลข่าวสาร เป็นส่วนท่ีท าให้เกิด  
ความแตกต่าง  

การท าเพจเฟซบุ๊กเรื่องเล่าของผู้เขียนท้ังสองคน ธัชปชา เศรษฐไชย และ นายแพทย์อุเทน 
บุญอรณะก็เริ่มต้นต้ังแต่ปี 2554 เช่นกัน นี่จึงนับได้ว่าเป็นดังหมุดหมายของการเริ่มประกอบสร้าง
ตัวตนของตุ๊ดใหม่อีกครั้ง ด้วยสถานการณ์ทางสังคมท่ีให้ความสนใจประเด็นปัญหาเรื่องความ
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หลากหลายทางเพศ ซึ่งเอื้อให้การน าเสนอตัวตนเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นอิสระ เป็นช่วงเวลาท่ี
เหมาะสมท่ีจะน าเสนอตัวตนของพวกเขาให้แก่สังคมได้ยอมรับ  

จากสถานการณ์ทางสังคมท่ีผู้กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่าประเด็นความหลากหลายทางเพศในไทย
มีแนวโน้ม เป็นไปในทางบวกขึ้นเรื่อยๆ คน เพศหลากหลายไ ด้ออกมาต่อ สู้ เรียกร้องเพื่อ 
สิทธิความเป็นธรรม มีพื้นท่ีแสดงออกตัวตนและความสามารถ ส่ิงเหล่านี้ย่อมท าให้ผู้คนเข้าใจว่า
ประเทศไทยยอมรับคนเพศหลากหลายแล้ว แต่หากพิจารณาให้รอบด้านแล้วจะพบว่าแท้จริงแล้ว
ประเทศไทยยังไม่ได้ยอมรับคนเพศหลากหลายอย่างแท้จริง คนเพศหลากหลายในไทยยังคงมี
สถานภาพเป็นคนชายขอบอยู่ กล่าวคือ คนเพศหลากหลายในประเทศไทยมีพื้นท่ีในการแสดงออกได้
ค่อนข้างมาก เช่น สามารถแต่งกาย แสดงกิริยาอาการในท่ีสาธารณะได้ โดยไม่ถูกท าร้าย  
และไม่ผิดกฎหมาย แต่พวกเขากลับไม่มีแม้แต่กฎหมายสิทธิขั้นพื้นฐานมารองรับตั วตนและ 
ชีวิตความเป็นอยู่ เห็นได้จากการต่อสู้เรียกร้องขอกฎหมายการแต่งงาน การขอเปล่ียนค าน าหน้าช่ือ  
ซึ่งเพศชายหญิงไม่ต้องเรียกร้องขอสิทธิพื้นฐานเหล่านี้ และถึงแม้ว่าสังคมไทยจะมีพื้นท่ีส าหรับ 
คนเพศหลากหลายให้สามารถแสดงออกได้นั้น มิใช่ทุกพื้นท่ีท่ีคนเพศหลากหลายสามารถเปิดเผยหรือ
แสดงออกตัวตนได้ ยังคงมีพื้นท่ีท่ีถูกจ ากัดอยู่  ตัวอย่างเช่นการท างานในบางวิชาชีพท่ีสังคม 
มีความคาดหวังและให้การยอมรับมาก เช่น ข้าราชการ อาจารย์ครู แพทย์ นักการเมือง ฯลฯ  
คนเพศหลากหลายมักจะได้รับโอกาสในบางอาชีพ เช่น วงการบันเทิง ความสวยความง าม  
เน้นไปท่ีสร้างความบันเทิงความตลกสนุกสนาน ส่วนอาชีพท่ีมีความน่าเช่ือถือจะถูกกันไม่ให้เข้าถึง 
หรือหากเข้าถึงแล้วก็จะถูกจับจ้องมากในการปฏิบัติตัวและการแสดงออกตัวตนทางเพศ  

นอกจากนี้ข่าวการเลือกปฏิบัติท่ีเกิดกับคนเพศหลากหลายในไทยยังเป็นส่ิงยืนยันให้เห็นว่า
การยอมรับเพศหลากหลายในไทยยังไม่ใช่การยอมรับแบบเต็มท่ี ดังตัวอย่างข่าวของครูสาวประเภท
สองท่ีถูกคณบดีกล่าวเหยียดเพศในท่ีประชุม หรือในกรณีอื่น เช่น คฑาวุธ ครั้งพิบูลย์ หรือ  
อาจารย์ เคท ท่ีถู กมหาวิทย า ลัยธ รรมศาสตร์ปฏิ เ สธรับ เ ข้ าท า ง าน  โดยให้ เห ตุ ผ ลว่ า  
มีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม (ปอย [นามแฝง], 2558) อีกกรณีหนึ่งคือ คนเพศหลากหลายคนหนึ่ง 
เขียนเล่าเรื่องการไปสมัครงานท่ีโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีลงในเฟซบุ๊กว่ารู้สึกเสียใจ
มากท่ีเจอการเลือกปฏิบัติทางเพศเช่นนี้ในยุคปัจจุบันท่ีเทคโนโลยี สังคมมีความก้าวหน้าไปมากแล้ว 
แต่ยังมีสถานท่ีท างานบางแห่งยังใช้เพศเป็นเกณฑ์ในรับคนเข้าท างาน ไม่ได้มองท่ีศักยภาพ  
ของคนคนนั้นเลย พร้อมท้ังเผยแพร่รูปถ่ายใบสมัครของโรงเรียนดังกล่าว ซึ่งปรากฏข้อความท่ีระบุไว้
ในใบสมัครงานว่า “ไม่รับบุคคลท่ีเบ่ียงเบนทางเพศเข้าท างาน”  

คทาวุธ ครั้งพิบูลย์ นักเคล่ือนไหวด้าน LGBT และผู้มีประสบการณ์ตรงจากการถูกเลือก
ปฏิ บั ติ ก ล่ า ว ไ ว้ ใ น บ ท สัมภ าษ ณ์  ( 2560)  ว่ าประ เทศ ไทย ยอ มรั บ คน เ พ ศห ลาก ห ล าย 
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แต่ยอมรับแบบมี เงื่อนไข โดยเฉพาะในพื้น ท่ีการท างาน อย่างในราชการท่ีตนท างานอยู่   
การเปิดเผยตัวตนทางเพศของคนเพศหลากหลายในพื้นท่ีการท างานต้องยอมแลกและเส่ียงกับบางส่ิง 
เช่น อาจจะไม่ได้รับการเล่ือนต าแหน่ง ไม่ได้รับการประเมินงานไปในทางท่ีดี หรือความเกลียดชังจาก
เพื่อนร่วมงาน ท้ังๆ ท่ีมีความสามารถดีแต่จะไม่ไ ด้รับการสนับสนุน ด้วยเหตุผลเพราะว่า 
มีพฤติกรรมไม่สมควรหรือ ตุ้ง ต้ิง เกินไป ไม่ เพียงเฉพาะในวงการราชการ ในสายงานอื่ น 
การเป็นคนรักเพศเดียวกันก็พบอุปสรรคในการท างานด้วย พวกเขามักจะถูกปฏิเสธไม่จ้างงาน 
เพราะไม่ใช่ชายจริงหญิงแท้ ซึ่งคทาวุธกล่าวว่า “มันเป็นความทุกข์ท่ียากจะอธิบายกับคนอื่นได้” 
เนื่องจากการท างาน การสร้างรายได้และการเข้าถึงทรัพยกรท่ีจ าเป็นเป็นเรื่องท่ีส าคัญมาก  
ส าหรับทุกคน  

คทาวุธกล่าวต่อว่าคนเพศหลากหลายในไทยมีวิถีชีวิตแบบยอมรับตัวเอง คือต้องท าอะไรให้
ดีกว่าคนอื่นเพื่อให้ได้รับการยอมรับ เช่น การเรียนเก่งกว่าคนอื่น ท าอะไรต้องดีเด่นกว่า เพราะมี 
คน จับ จ้องมากกว่ าและ ต้องการ ให้คนยอมรับมากกว่ า  กลาย เป็นว่ า สั งคมคาดหวั ง ให้ 
คนเพศหลากหลายต้องดีเด่นกว่าคนอื่นอยู่ เสมอไป แต่ในความเป็นจริงแล้วคนเรามีตัวตนท่ี 
แตกต่างกัน คนก็ไม่ได้คิดถึงท าให้การคาดหวังนี้กลายเป็นการเลือกปฏิบัติไปโดยปริยาย นอกจาก 
การท าให้ดีเด่นกว่าคนอื่นแล้ว ความตลกก็เป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีท าให้คนเพศหลากหลายได้รับการยอมรับ
จากคนในสังคมด้วย เป็นดังจุดเช่ือมท่ีท าให้คนยอมรับตัวตนทางเพศ บางครั้งพวกเขาไม่ได้ต้องการท า
ตัวตลก แต่ต้องท าเพราะต้องการการยอมรับ พื้นท่ีและการแสดงออกเป็นตัวของตัวเองอย่างปลอดภัย 
จนท าให้ความตลกกลายเป็นภาพแทนของคนเพศหลากหลายไปในท่ีสุด 

ในประเด็นท่ีคนเพศหลากหลายสามารถปรากฏตัวและใช้ชีวิตในท่ีสาธาณะได้อย่างอิสระ 
คทาวุธมองว่าคนไทยยังให้พื้นท่ีแสดงออกตัวตนอยู่บ้าง หรือหากเปรียบเทียบความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นกับ
คนเพศหลากหลายในบางประเทศ ประเทศไทยยังดีกว่า ไม่มีการเข้าท าร้ายหรือว่ากล่าวต่อหน้า  
แต่อาจมีการกระซิบพูดกันลับหลัง หรือท าอย่างใดอย่างหนึ่ง ท่ีไม่สนับสนุน  เช่น การแต่งงาน 
ของคนเพศเดียวกัน ในวันท่ีมีการพิจารณาจะมีคนขึ้นมาต่อต้านและไม่ต้องการ คนจะคิดว่าเป็นแบบนี้
ก็ดีแล้ว ไม่ต้องไปเรียกร้องอะไร แค่นี้คนก็ให้พื้นท่ีแล้ว  ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของผู้เช่ียวชาญ 
เรื่องเพศหลากหลายในประเทศไทย  ปี เตอร์  เอ แจ็คสัน (2560) กล่าวไว้ ในบทสัมภาษณ์ 
เรื่องเกิดมาเพื่อเป็นเกย์ : ส ารวจงานวิจัยชายรักชายในอุษาคเนย์ว่า “ทุกวันนี้ผมคิดว่าปัญหาของเกย์
ในเมืองไทยไม่ใช่เรื่องการท าร้ายรุนแรงทางร่างกาย แต่ปัญหาการท าร้ายจิตใจ จากการไม่ยอมรับ  
ของพ่อแม่ และถูกคนรอบตัววิจารณ์ด้วยอคติต่างหากท่ีท าให้เกิดปมด้อยกับคนกลุ่มนี้”  

นอกจากนี้ ยั งพบการส ารวจของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  หรื อ  นิ ด้ า  
ท่ีได้ท าการส ารวจความเห็นของประชาชน เรื่องสังคมไทยคิดอย่างไรกับเพศท่ีสามจาก นิด้าโพล 
(NIDA Poll)  ท าการส ารวจเรื่ องคิดอย่างไรกับเพศท่ีสาม 2 ครั้ ง  ในปี  2556 และ 2558   
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มีผลส ารวจท่ีน่าสนใจคือ นิด้าโพลถามถึงการอนุญาตให้เพศท่ี 3 เปล่ียนค าน าหน้านาม ผลส ารวจท้ัง 2 
ปี  ไ ด้แก่  ปี  2558  เห็น ด้วยร้ อยละ  39 .44  ไม่ เห็น ด้วยร้ อยละ  53 .20  และปี  2556  
เห็นด้วยร้อยละ 42.01 ไม่เห็นด้วยร้อยละ 43.53 ซึ่งประชาชนเกินครึ่งไม่เห็นด้วย บางคนให้เหตุผลว่า
ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าเป็นเพศไหน อาจเกิดความสับสนวุ่นวายตามมา เช่น การตามหาตัวบุคคล 
การติดต่อเอกสารหน่วยงานต่าง ๆ ควรใช้ค าน าหน้าตามเพศสภาพเดิม ขณะท่ีร้อยละ 39.44  
ระบุว่าเห็นด้วย เพราะเห็นว่าไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใคร ถือว่าทุกเพศควรมีสิทธิเท่าเทียมกัน 
แต่ควรเน้นไปท่ีกลุ่มเพศท่ี 3 ท่ีแปลงเพศแล้ว ซึ่งในจ านวนผู้ท่ีระบุว่าเห็นด้วยนั้น ร้อยละ 95.33  
ระบุว่าควรอนุญาตให้เพศท่ี 3 กลุ่มกระเทยท่ีแปลงเพศแล้วสามารถเปล่ียนค าน าหน้านามได้  
รองลงมาร้อยละ 90.06 ระบุว่าควรรวมถึงกลุ่มทอมท่ีแปลงเพศแล้วด้วย ร้อยละ 30.83 ระบุว่า 
ควรรวมถึงกลุ่มทอมท่ียังไม่แปลงเพศ และร้อยละ 28.60 ระบุว่าควรรวมถึงกลุ่มกระเทยท่ี 
ยั ง ไม่ แปลง เพศด้วย  จากผลส ารวจของสถาบันบัณฑิ ตพัฒนบริ หารศาสตร์ จะ เห็ น ว่ า 
คนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยในเรื่องการเปล่ียนค าน าหน้านาม เพราะกังวลว่าจะเกิดความวุ่นวาย 
ในการแยกว่าใครเป็นเพศใดและยอมรับอย่างมีเงื่อนไข ถึงแม้ว่าจะเห็นด้วยยอมรับให้สามารถเปล่ียน
ค าน าหน้าช่ือได้แต่ก็มีเงื่อนไขว่า คนเพศหลากหลายท่ีได้รับการเปล่ียนค าน าหน้านามควรเป็น 
คนท่ีแปลงเพศแล้ว การแปลงเพศให้ ชัด เจนตรงตามบุค ลิก ลักษณะภายนอกนี้ม าจาก 
ชุดความคิดเพศกระแสหลักชายหญิงท่ีก าหนดเพศด้วยสรีระร่างกาย ซึ่งมีอิทธิพลมากต่อความคิด 
เรื่องเพศของคนในสังคม ดังนั้นคนท่ีต้องการมีตัวตน มีพื้นท่ีและสิทธิต้องท าตามกรอบความคิดนี้  
หรือหากไม่สามารถท าตามกรอบคิดนี้ได้ก็จะถือว่าไม่ใช่สมาชิกของสังคมและถูกกันให้ออกไปจาก 

กล่าวโดยสรุปว่าในประเทศไทยมีการต่อสู้เรียกร้องของคนเพศหลากหลายมาอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งเป็นผลให้สถานภาพและการยอมรับคนเพศหลากหลายดีขึ้น แต่ความจริงแล้วยังมีพื้นท่ีท่ีจ ากัดสิทธิ์ 
การเข้าถึงของคนเพศหลากหลาย คนเพศหลากหลายยังถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่ เป็นธรรม  
และยังไม่มีสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างการสมรส การใช้ค าน าหน้าช่ือท่ีตรงกับเพศภาวะ สถานการณ์ในสังคม
เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการยอมรับคนเพศหลากหลายในสังคมไทยว่าแท้จริงแล้วยังไม่ได้ยอมรับอย่าง
เต็มท่ี และถึงแม้จะยอมรับแต่เป็นการยอมรับแบบมีเงื่อนไข ถ้าท าตามเงื่อนไขไม่ได้ก็ต้องคงสถานภาพ
การเป็นคนชายขอบของสังคมต่อไป 

อย่างไรก็ตามจากการศึกษาค้นคว้าภูมิหลังของค าว่า “ตุ๊ด” และบริบททางสังคมท่ีเกี่ยวข้อง
กับงานเขียนซึ่งประกอบไปด้วย 4 ประเด็นดังท่ีกล่าวไปท้ังหมดแล้วนี้ อันได้แก่ 1) ประวัติศาสตร์
ความเป็นมาของชายรักชายในบริบทสังคมโลก 2) ภูมิหลังการใช้ค าเรียกชายรักชายและก าเนิดของ 
ค าว่าตุ๊ดในสังคมไทย 3) ประวัติของผู้เขียน และ 4) สถานภาพและการยอมรับเพศหลากหลายใน 
สังคมไทย ผู้ศึกษาจะน าเอาข้อมูลท่ีศึกษาค้นคว้าเหล่านี้ไปช่วยในการวิเคราะห์อัตลักษณ์ของตุ๊ดท่ี
ผู้เขียนหนังสือบันทึกของตุ๊ดและกว่าเจ้จะเป็นหมอน าเสนอในเรื่องเล่าซึ่งอยู่ในบทท่ี 3 พื้นท่ีกับ 
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การน าเสนออัตลักษณ์ของ “ตุ๊ด” และน าไปใช้วิเคราะห์ในส่วนของตัวตนตุ๊ดท่ีน าเสนอผ่านกลวิธีทาง
ภาษาด้วยซึ่งเป็นในส่วนของบทท่ี 4 กลวิธีทางภาษากับการน าเสนออัตลักษณ์ของ “ตุ๊ด” ในหนังสือ
ชุดบันทึกของตุ๊ดและกว่าเจ้จะเป็นหมอ เพื่อให้เห็นถึงตัวตนตุ๊ดท่ีผู้เขียนต้ังใจน าเสนอว่าเป็นอย่างไร
และตัวตนท่ีน าเสนอนี้ก าลังท าหน้าท่ีอะไร 
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บทที่ 3 

พื้นที่กับการน าเสนออัตลักษณ์ของ “ตุ๊ด”   

บทนี้ผู้ศึกษาจะแสดงให้เห็นถึงตัวตนของตุ๊ดท่ีถูกน าเสนอในพื้นท่ีต่างๆ ว่าเป็นลักษณะใด
และมีจุดประสงค์อย่างไร โดยใช้พื้นท่ีช่วยในการวิเคราะห์ เนื่องจากพื้นท่ีหรือสถานท่ีหนึ่งๆ มีบทบาท
ในการถ่ายทอดความคิด ความเช่ือและค่านิยมของสังคมแก่บุคคลท่ีอยู่ในพื้นท่ีนั้นให้ได้รู้และตระหนัก
ถึงต าแหน่งแห่งท่ีของตนเองในพื้นท่ีนั้นๆ (เสาวณิต จุลวงศ์, 2551: 72) กล่าวโดยสรุปคือพื้นท่ีมีผลกับ
การกระท าและพฤติกรรมของบุคคล เราแสดงพฤติกรรมต่างกันออกไปในแต่ละพื้นท่ี ตัวอย่างเช่น  
เราอาจไม่ส่งเสียงดังขณะโดยสารรถสาธารณะ แต่หากโดยสารรถส่วนตัว อาจไม่ระวังเรื่อง 
การส่งเสียงดัง หรืออาจสนทนากับเพื่อนด้วยค าหยาบ แต่เมื่อสนทนากับผู้ใหญ่ต้องพูดจาอย่างสุภาพ 
ดังนั้นจะเห็นว่าพื้นท่ีจะช่วยท าให้เห็นการแสดงออกตัวตนของบุคคลได้อย่างชัดเจน  

จากการศึกษาเรื่องเล่าบันทึกของตุ๊ดและกว่าจะเป็นหมอท้ังหมดจ านวน 5 เล่ม  
ผู้ศึกษาพบว่าผู้เขียนน าเสนออัตลักษณ์ของตุ๊ดใน 2 พื้นท่ี คือ พื้นท่ีส่วนตัวและพื้นท่ีสาธารณะ ในพื้นท่ี
ส่วนตัว พบตัวตนตุ๊ดท่ีน าเสนอจาก 3 พื้นท่ี ดังต่อไปนี้ พื้นท่ีครอบครัวพบตัวตนตุ๊ดผู้มาจากครอบครัว
ท่ีอบอุ่น ตุ๊ดผู้มีครอบครัวเป็นต้นแบบท่ีดี และตุ๊ดผู้ได้รับการอบรมส่ังสอน ต่อมาพื้นท่ีความสัมพันธ์กับ
เพื่อนสนิท พบตัวตนตุ๊ดผู้เป็นมิตรแท้และตุ๊ดผู้เป็นเพื่อนได้กับทุกคน ส่วนพื้นท่ีความสัมพันธ์กับคนรัก
พ บ ก า ร น า เ ส น อ ตั ว ต น ตุ๊ ด ผู้ มี ค ว า ม รั ก อั น บ ริ สุ ท ธิ์ แ ล ะ ตุ๊ ด ผู้ มั่ น ค ง ใ น ค ว า ม รั ก  
ในพื้นท่ีสาธารณะพบตัวตนตุ๊ดท่ีผู้เขียนน าเสนอในเรื่องเล่าจาก 2 พื้นท่ี ได้แก่ พื้นท่ีการท างาน  
ปรากฏพบตัวตนตุ๊ดผู้มีศักยภาพในการท างาน ตุ๊ดผู้เสียสละในการท างานและตุ๊ดผู้มีจรรยาบรรณใน
อาชีพ อีกพื้นท่ีหนึ่งคือพื้นท่ีส่วนรวม ผู้เขียนน าเสนอตัวตนตุ๊ดผู้อดกล้ันและกระท าด้วยเหตุผล  
ตุ๊ดผู้ต่อสู้เรียกร้องเพื่อสิทธิความเป็นธรรมและตุ๊ดผู้มีจิตอาสา  

การประกอบสร้างตัวตนและการน าเสนอตัวตนของตุ๊ดท่ีต่างกันออกไปในแต่ละพื้นท่ีดังท่ี
กล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจะแสดงรายละเอียดและตัวอย่างจากเรื่องเล่าให้เห็น ดังท่ีกล่าวต่อไปนี้ 

1.พื้นที่ส่วนตัว หมายถึง พื้นท่ีท่ีตุ๊ดมีปฏิสัมพันธ์กับคนท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมกัน  
จากเรื่องเล่าพบการน าเสนอตัวตนของตุ๊ดในพื้นท่ีครอบครัว พื้นท่ีความสัมพันธ์กับเพื่อนสนิทและ 
ในพื้นท่ีความสัมพันธ์กับคนรัก ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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1.1 ตัวตน “ตุ๊ด” ในพื้นที่ครอบครัว 

ในพื้นท่ีครอบครัวส่ิงส าคัญท่ีหล่อหลอมสร้างตัวตนก็คือ สมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะ
พ่อแม่ ผู้ปกครอง โดยท่ัวไปคนส่วนใหญ่มีความคิดว่ าถ้าครอบครัว ท่ีมีพ่อแม่ ผู้ปกครอง ท่ี 
มีความประพฤติและความคิดท่ี ดี  ลูกก็จะ เป็นคนดีเ ช่นนั้นด้วย เพราะจะได้รับความรัก  
การอบรมส่ังสอนท่ีดีและมีต้นแบบท่ีเหมาะสมท้ังในด้านความประพฤติและความคิด ซึ่งการน าเสนอ
ของผู้เขียนสอดคล้องไปกับความคิดของคนส่วนใหญ่ดังกล่าว เพราะพบการน าเสนอการกระท าความ
ดีของสมาชิกในครอบครัวของตุ๊ด การกล่าวถึงค าส่ังสอนของพ่อท่ีตุ๊ดน ามาเป็นแนวทางใน  
การประพฤติปฏิบัติตัวและน าเสนอภาพความสัมพันธ์ท่ีอบอุ่นผ่านพฤติกรรมการแสดงความรักของ 
คนในครอบครัว ซึ่งภาพเหล่านี้ท าให้เห็นถึงตัวตนของตุ๊ดด้วยว่าเป็นคนท่ีสมบูรณ์แบบ เติบโตด้วย
ความรักและได้รับการเล้ียงดูอย่างเอาใจใส่ ตรงข้ามกับการอธิบายทางการแพทย์ถึงสาเหตุของ  
การมีพฤติกรรมชายรักชายว่า มีหนึ่งสาเหตุมาจากการเล้ียงดูท่ีไม่ถูกต้อง ขาดความอบอุ่น เช่น  
อยู่ใกล้ชิดกับแม่และเหินห่างพ่อมากกว่าปกติ พ่อเป็นคนอ่อนแอส่วนแม่เป็นคนเข้มแข็งกว่า  
หรือพ่อไม่มีความสัมพันธ์ ท่ี ดีกับ ลูกชายชอบด่าท าร้ าย (สุพร เกิดสว่าง , 2546:  31-33)  
ค าอธิบายเหล่านี้ ไ ด้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดทางการแพทย์ยุคหลังสงครามโลกครั้ง ท่ี 2 ปี   
พ.ศ. 2500-2527 ไทยได้รับความรู้ทางการแพทย์จากตะวันตกมาว่าชายรักชายหรือพฤติกรรมรักร่วม
เพศคือภาวะความผิดปกติทางจิต (เทอดศักดิ์ ร่มจ าปา, 2546: 327-329) ถึงแม้ว่าการน าเสนอข้อมูล
ของนายแพทย์สุพร เกิดสว่างจะมีจุดประสงค์เพื่อให้สังคมได้ท าความเข้าใจชายรักชาย แต่ผู้ท่ีเกลียด
กลัวชายรักชายก็ยังไม่ยอมรับและมองว่าข้อมูลทางการแพทย์นี้แสดงให้เห็นว่าชายรักชายไม่ปกติ  
มีความบกพร่องท้ังทางร่างกายและจิตใจ 

หนังสือบันทึกของตุ๊ดและกว่าเจ้จะเป็นหมอจึงน าเสนอตัวตนตุ๊ดในพื้นท่ีครอบครัวให้
ผู้อ่านเห็นภาพในทางตรงกันข้ามกับการอธิบายทางการแพทย์ข้างต้นเพื่อตอบโต้ชุดความคิดท่ีตุ๊ดถูก
ยัดเยียดให้ ตัวตนท่ีผู้เขียนน าเสนอ ได้แก่ ตุ๊ดผู้มาจากครอบครัวท่ีอบอุ่น ตุ๊ดผู้มีครอบครัวเป็นต้นแบบ
ท่ีดีและตุ๊ดผู้ได้รับการอบรมส่ังสอน ดังท่ีจะได้เห็นต่อไปนี้ 

 

1.1.1 ตุ๊ดผู้มาจากครอบครัวที่อบอุ่น  

ครอบครัวของตุ๊ดในเรื่องเล่าท าให้ผู้อ่านเห็นถึงสายสัมพันธ์ท่ีอบอุ่นและความรักท่ีมี
ให้กันระหว่างครอบครัวกับตุ๊ด ผ่านการแสดงความรักด้วยการกอด การพูดปลอบโยน การถามด้วย
ถ้อยค าอ่อนโยนท่ีแสดงถึงความรักความห่วงใยและความเข้าใจ ท้ังยังแสดงถึงความรักท่ีตุ๊ดได้รับจาก
พ่อแม่มาโดยตลอดผ่านค าสอน ซึ่งผู้เขียนน าเอาชุดความคิดเรื่องจิตวิทยาการเล้ียงดูและอบรมเด็กมา
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ช่วยประกอบสร้างเรื่องเล่าเพื่อท าให้ผู้อ่านเห็นตัวตนตุ๊ดไปในทางบวก ซึ่งจะเห็นได้จากตัวอย่าง
ต่อไปนี้  

พ่ีก้อง: ตาหนู เด๋ียวก่อน 

เจ้: (หันมา) มีไรฮะ 

พ่ีก้อง: (ดึงเจ้มากอด) พ่อกับแม่อยู่กับลูกเสมอนะ ไว้สบายใจที่จะเล่าอะไรก็ตามที่ลูกอยากเล่า  
ก็ค่อยเล่านะลูกนะ 

เจ้: ฮะ พ่อ (เจ้น้ าตาไหล) 

นานมาแล้ว เคยมีใครสักคนพูดว่า ความอบอุ่น มันส่งผ่านกันได้ มันส่งผ่าน มันแทรกซึมผ่านการสัมผัสกันได้ 
วันน้ี ณ ตรงน้ี…เจ้รู้สึกได้ถึงกระแสความอบอุ่น ไม่ใช่แค่พี่ก้องเท่าน้ัน แต่จากแม่ จากยาย จากน้องชาย 
มันส่งผ่านอ้อมกอดธรรมดาๆ ของพ่อเข้าสู่หัวใจของเจ้ 

(กว่าเจ้จะเป็นหมอเล่ม 1, 2558: 49) 

จากตัวอย่างข้างต้นผู้เขียนน าเสนอให้เห็นภาพความสัมพันธ์ ท่ีอบอุ่นระหว่าง
ครอบครัวกับเจ้หมอ ท่ีถูกส่งผ่านการกอดของพ่อ ซึ่งเป็นการกระท าท่ีแสดงออกถึงความรัก ความ
อบอุ่นของคนในครอบครัว การกอดกันของคนในครอบครัวแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ท่ีอบอุ่น 
มักจะเกิดขึ้นบ่อยกับเด็กเล็ก พ่อแม่กอดลูกตอนยังเป็นเด็ก และอาจจะกอดกันน้อยลงเมื่อลูกโตขึ้น 
พ่อกับลูกชายอาจจะกอดกันน้อยกว่า แม่กอดลูกชาย เพราะเกิดจากการความเขินอายจึงไม่กล้าแสดง
ความรักกันด้วยการกอด การกอดเป็นการแสดงออกความรักท่ีส าคัญมากจนมีการรณรงค์จากกรม
อนามัยให้คนในครอบครัวกอดกันเพื่อเสริมสร้างความรักความสัมพันธ์ในครอบครัว เพราะการกอด
นอกจากจะเป็นการแสดงออกความรักแล้ว ยังส่งผลดีต่อจิตใจท าให้รู้สึกมั่นคงปลอดภัยอีกด้วย  
(กอดเพิ่มอีคิวลูกน้อย, 2557) การน าเสนอภาพพ่อกอดลูกชายท่ีเป็นวัยรุ่นซึ่งเป็นภาพท่ีพบเห็นไม่มาก
นักในสังคมไทยก็เพื่อท าให้ผู้อ่านได้เห็นว่าพ่อรักเจ้หมอมากจึงไม่อายท่ีจะกอดแสดงความรักกับลูก
ชาย นอกจากนี้จะเห็นว่าการกอดของพ่อครั้งนี้ได้น าความรักของสมาชิกคนอื่นในครอบครัวมาให้แก่เจ้
หมอด้วย ท้ังแม่ ยายและน้องชาย ท าให้เห็นว่าครอบครัวของเจ้หมอมีความสัมพันธ์ท่ีอบอุ่นแน่นแฟ้น 
เต็มไปด้วยความรักความหวังดีท่ีมีต่อกัน 

ไม่ เพียงการกอดจากพ่อ ท่ีแสดงความรัก  แต่ถ้อยค า ท่ีอ่อนโยนแสดงถึ ง  
ความเข้าใจจากพ่อท่ีกล่าวอย่างมีนัยว่าพ่อรู้อยู่แล้วว่าลูกก าลังมีปัญหา แต่จะไม่บังคับให้พูด  
ถ้าลูกสบายใจท่ีจะบอกพ่อก็พร้อมรับฟังปัญหาของลูกเสมอ และคอยให้ความช่วยเหลือ ให้ก าลังใจ  
แสดงให้เห็นว่าพ่อเอาใจใส่ลูก พอรับรู้ได้ว่าลูกมีปัญหาก็ใส่ใจและไม่ละเลยเรื่อง ดังกล่าว ดังนั้นจาก
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ตัวอย่างเรื่องเล่าจะเห็นได้ว่าผู้เขียนน าเอาชุดความคิดเรื่องจิตวิทยาการเล้ียงดูและอบรมเด็กมา
น าเสนอ ด้วยการน าเสนอภาพพ่อผู้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องจิตวิทยาการเล้ียงลูก เห็นได้จากการ
แสดงออกของพ่อท่ีแสดงถึงความอ่อนโยน ความรักความอบอุ่น ความเข้าอกเข้าใจและไม่มีการใช้
ความรุนแรงใดๆ กับลูกชายเลย ซึ่งส่ิงเหล่านี้สอดคล้องไปกับหลักจิตวิทยาการเล้ียงดูเด็กดังท่ี 
นงพงา ล้ิมสุวรรณ (2557) กล่าวถึงส่ิงจ าเป็นต่อการเล้ียงดูให้มนุษย์เจริญเติบโตได้มี 2 ส่วนคือ ด้าน
ร่างกายและจิตใจ ในส่วนของความต้องการด้านจิตใจของเด็กมีท้ังหมด 6 ประการท่ีพ่อแม่หรือผู้ท่ี
เล้ียงดูเด็กจ าเป็นต้องปฏิบัติต่อเด็กและเป็นส่ิงท่ีเด็กทุกคนต้องการ พบว่ามี 3 ประการท่ีสอดคล้องกับ
ตัวอย่างของเรื่องเล่าท่ียกมาข้างต้น ได้แก่ เรื่องการให้ความรักความอบอุ่น เด็กต้องการเป็นท่ีรัก เป็น
ท่ียอมรับของพ่อแม่ดังนั้นพ่อแม่ต้องไม่ท าให้เด็กรู้สึกไร้ค่าหรือรู้สึกว่าไม่ได้รับความรักและไม่ควรใช้
ความรุนแรง เนื่องจากท่าทีและทัศนคติท่ีแสดงต่อเด็กมีอิทธิพลมากต่อจิตใจเด็ก เด็กอาจมีภาวะจิตใจ
ในทางลบ เช่น เกิดความหวาดกลัว ไม่มั่นใจ เด็กจึงควรได้รับความรักอย่างเหมาะสม ไม่มากเกินไปจน
กลายเป็นการตามใจแต่ก็ไม่ควรน้อยจนเกินไป ประการต่อมาคือการกระตุ้นอย่างเหมาะสม การสัมผัส
อย่างอ่อนโยน ยิ้ม พูดคุยกับเด็กอย่างเหมาะสมกับวัยของเขาเป็นอีกส่ิงท่ีจ าเป็นเพราะการกระตุ้น
เหล่านี้มีผลทางจิตใจของเด็กๆ ท าให้เขารู้สึกว่าได้รับความรัก ความสนใจ ดีต่อพัฒนาการ จิตใจและ
บุคลิกภาพ และอีกประการหนึ่งคือความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย พ่อแม่จะต้องปกป้องเด็กให้ปลอดภัย
จากอันตรายทางกายภาพ เช่น อุบัติเหตุต่างๆ รวมไปถึงป้องกันไม่ให้เด็กได้รับการกระทบกระเทือน
ทางจิตใจท่ีรุนแรง ผู้เขียนน าเสนอชุดความคิดนี้ในเรื่องเล่าก็เพื่อใช้ประกอบสร้างตัวตนตุ๊ดให้ผู้อ่านได้
เห็นว่าเขาเป็นคนปกติ ไม่มีความบกพร่องในด้านจิตใจ สมบูรณ์พร้อมท่ีจะเป็นประชากรคุณภาพของ
สังคม เพราะเขามีพ่อท่ีมีความรู้เรื่องจิตวิทยาในการเล้ียงดูลูกและเขาก็ได้รับการเล้ียงดูมาอย่าง
เหมาะสมตามหลักการทางการแพทย์ท่ีคนในสังคมไทยยอมรับกัน สังคมจึงควรยอมรับตุ๊ดในฐานะ
สมาชิกของสังคมเช่นเดียวกันกับผู้ชายและผู้หญิง  

เหตุการณ์ท่ีผู้เขียนน าเสนอต่อไปนี้ก็แสดงให้ผู้อ่านเห็นถึงความรักความสัมพันธ์
ระหว่างพ่อกับเจ้หมอเช่นกัน ดังตัวอย่างท่ียกจากเรื่องดังนี้   

“แค่เห็นลูกเดินเข้าบ้านมา พ่อก็รู้แล้วว่ามีปัญหา มีอะไรเล่าให้พ่อฟังได้ไหมลูก…เก็บไว้คนเดียวอกแตก
ตายนะพ่อบอกไว้ก่อน คุยกันแบบลูกผู้ชายไงลูก” แล้วฮีก็ย้ิม… 

เจ้เร่ิมเล่าเร่ืองทั้งหมดต้ังแต่เร่ิมต้น พี่ก้องเป็นผู้ฟังที่ดีนะ สงสัยว่าพ่อคนอื่นๆ เป็นกันไหมเวลาที่ลูกมี
ปัญหา แต่ทักษะการฟังลูกให้จบโดยไม่ขัดน่ีเป็นทักษะที่พ่อทุกคนควรจะต้องมีจริงๆ นะ บอกเลย 

พี่ก้องไม่ถาม ไม่ขัดอะไรทั้งน้ัน แค่พยักหน้ารับเป็นบางครั้ง เม้มปากเหมือนคนใช้ความคิดในบางที 
สุดท้ายพอเจ้เล่าจบ พ่ีก้องกอดอก หายใจออกยาวๆ ทีนึงน่ังพิงโซฟา...พ่ีก้องไม่พูดต่อ ปล่อยที่ว่างในอากาศ
ไว้อย่างน้ัน เราสองคนพ่อลูกสบตากัน เจ้รับรู้ได้ถึงความปรารถนาดีของพี่ก้องที่ส่งมา ปกติเจ้รู้สึก 
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ได้อยู่แล้วตลอดเวลา แต่คร้ังน้ีมันไม่ใช่ความปรารถนาดีของพี่ก้องต่อตัวเจ้ มันเป็นความปรารถนาดีของ
พี่ก้องต่อ “ความสมัพันธ์” ของเจ้กับพี่คิม เจ้ก้มหน้า น้ าตาไหล พ่ีก้องถอนหายใจแล้วลูบหัว 

(กว่าเจ้จะเป็นหมอเล่ม 2, 2559: 155) 

จากตัวอย่างข้างต้นในหนังสือได้เล่าถึงเหตุการณ์ท่ีเจ้หมอมีปัญหากับคนรัก หลังจาก
มีปัญหากับคนรัก เจ้หมอจึงกลับบ้านท่ีระยอง เรื่องเล่าตอนนี้ผู้เขียนพยายามท าให้เห็นว่า ตุ๊ดมีพ่อดี
มาก เห็นได้จากการแสดงออกของพ่อท่ีมีต่อเจ้หมอ พ่อถามเจ้หมอเมื่อรับรู้ได้ว่าลูกมีปัญหา ถ้อยค า
การถามของพ่อแสดงให้เห็นว่า พ่อของเจ้หมอเป็นคนใส่ใจและเป็นห่วงลูกมาก  เพราะเพียงแค่ลูกเดิน
เข้ามาก็สังเกตได้ทันทีว่าลูกมีปัญหา อีกท้ังพร้อมท่ีจะรับฟังปัญหาของลูกทันทีด้วย การไม่ปล่อยให้ลูก
ต้องเผชิญกับปัญหาคนเดียวและคอยรับฟังคอยให้ความช่วยเหลือท าให้เห็นถึง ความรักความอบอุ่น
ของพ่อท่ีมีให้แก่เจ้หมออีกด้วย  

ต่อมาผู้เขียนน าเสนอการช่ืนชมพ่อเจ้หมอว่าเป็นผู้ฟังท่ีดี พร้อมท้ังเล่าถึงวิธี 
การรับฟังปัญหาของพ่อ และใช้วิธีการต้ังค าถามเพื่อให้ผู้อ่านได้คิดเอง พร้อมท้ังกล่าวเน้น ย้ าถึง
คุณสมบัติของการเป็นพ่อท่ีดีควรเป็นอย่างไรเพื่อแสดงให้ผู้อ่านเห็นว่าตุ๊ดมีพ่อดี พ่อของเขาเป็นคนดี 
ใส่ใจรักลูก ต้ังใจฟังปัญหาของลูก โดยไม่คัดค้าน ดุด่า ซึ่งเป็นคุณสมบัติความเป็นพ่อท่ีดี ลักษณะการ
เป็นผู้ฟังท่ีดีของพ่อท่ีผู้เขียนน าเสนอให้เห็นในตัวอย่างเรื่องเล่านี้ยังสอดคล้องไปกับหลักจิตวิทยาใน
เรื่องการส่ือสารกับลูก ดัง ท่ีแพทย์หญิง จิราภรณ์ อรุณากูร กุมารแพทย์ เวชศาสตร์วั ยรุ่ น  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวถึงการเล้ียงดูลูกในช่วงท่ีก าลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นว่าพ่อแม่
ควรบ่นให้น้อย ฟังให้เยอะ เด็กหลายคนเวลาเจอปัญหาหรือมีเรื่องไม่สบายใจมักไม่ต้องการเล่าให้ท่ี
ครอบครัวฟัง เพราะส่ิงท่ีเขาจะได้ตอบคือการส่ังสอนซึ่งเป็นส่ิงท่ีเด็กในวัยนี้ไม่ต้องการ เพราะฉะนั้น
พ่อแม่ควรฟังให้มาก สอนให้น้อย อย่าตัดสินในเรื่องท่ีฟังและ ฝึกให้เขาลงมือท าเองในหลายด้าน  
(จิราภรณ์ อรุณากูร, 2560) ดังนั้นนี่จึงแสดงให้เห็นว่าผู้เขียนน าเอาชุดความคิดทางการแพทย์มา
น าเสนอผ่านพ่อผู้เล้ียงดูลูกตามหลักการทางการแพทย์อย่างถูกต้อง ดังท่ีปรากฏในตัวอย่างเรื่องเล่า
ข้างต้นว่าพ่อฟังปัญหาลูกอย่างต้ังใจ ผู้เขียนน าเสนอเช่นนี้ก็เพื่อให้ผู้อ่านมองตุ๊ดไปเชิงบวกว่าเขาเป็น
คนปกติ เติบโตและได้รับการเล้ียงดูมาอย่างถูกต้องเหมาะสม เพราะฉะนั้นพวกเขาไม่ได้มีภาวะ
ผิดปกติหรือบกพร่องทางจิตใจอันมีสาเหตุมาจากการเล้ียงดูของครอบครัว 

ในส่วนท้ายผู้เขียนยังบรรยายให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ ท่ี ดีของพ่อกับเจ้หมอ  
และความรักท่ีเจ้หมอได้รับจากพ่อมาอย่างสม่ าเสมอ เพราะการใช้ค าบอกเวลา “ปกติ” “ตลอดเวลา” 
เป็นการเน้นให้ผู้อ่านได้เห็นว่าพ่อรักและห่วงใยเขาเสมอมา ต้ังแต่ก่อนท่ีจะรู้ว่าเป็นชายรักชาย
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จนกระท่ังรู้แล้วว่าลูกเป็นชายรักชาย พ่อก็ยังเหมือนเดิมและเป็นเร่ืองปกติที่เจ้หมอรับรู้ได้มาโดย
ตลอด  

นอกจากนี้ค าสอนของพ่อท่ีส่ือสารไปถึงเจ้หมอยังท าให้เห็นถึงความรักจากพ่อแม่ท่ี
เป็นส่วนส าคัญในการประกอบสร้างตัวตนของเจ้หมอให้เป็นผู้ท่ีสมบูรณ์พร้อมในทุกด้าน ดังตัวอย่าง
เรื่องเล่านี้  

มี notification เด้งข้ึนมาว่ามีคนตอบ comment ใน status ของเจ้ ตอนแรกคิดว่าเป็นเพ่ือนน่ันแหละ  
แต่ไม่ใช่ว่ะ พ่ีก้องตอบ 

“การที่เรามีแฟน แล้วคิดว่าเขามาเติมเต็มสิ่งที่เราขาดหายไปน่ะ มันผิด เพราะพอเขาจากเราไปเราก็ไม่เต็ม 
เราก็ไม่ครบเหมือนที่ลูกต้ัง status น่ันแหละว่าลูก incomplete แต่จริงๆ สิ่งที่ควรจะเป็นคือ ลูกควรท าให้
ชีวิตตัวเอง complete ที่สุด หลังจากน้ันถ้ามีใครสักคนเข้ามาในชีวิตลูก เขาก็จะมาท าให้ complete  
มันเปลี่ยนเป็น perfect ลูกก็จะย่ิงมีความสุข และเมื่อเขาจากไป มันก็แค่ไม่ perfect เหมือนก่อนหน้าน้ี  
แต่ลูกยัง complete อยู่ดี อย่าตามหาส่วนที่ขาด เพราะจริงๆ แล้ว พ่อแม่ไม่เคยสอน ไม่เคยเลี้ยงลูกมา
ให้เป็นคนขาดเลย ลูก complete อยู่แล้วจงรู้ไว้ซะ” 

(กว่าเจ้จะเป็นหมอเล่ม 1, 2558: 47) 

เรื่องเล่าข้างต้นกล่าวถึงเหตุการณ์ช่วงท่ีเจ้หมออกหัก เขาได้เขียนสถานะลงใน 
เฟซบุ๊กเป็นภาษาอังกฤษว่า incomplete หมายความว่า ไม่สมบูรณ์ เมื่อพ่อเห็นสถานะดังกล่าวจึงเข้า
มาตอบ ในส่วนท้ายของค าตอบพ่อส่ือให้เห็นถึงการเล้ียงดูของเจ้หมอว่าเป็นการเล้ียงดูท่ีครบถ้วน
สมบูรณ์ ไม่ขาดส่ิงใด เจ้หมอเป็นลูกท่ีเกิดมาด้วยความรัก พ่อแม่ได้ให้ท้ังความรัก ความอบอุ่น  
ค าอบรมส่ังสอน และการดูแลท่ีดีพร้อม ซึ่งนั่นก็ท าให้ลูกเติบโตมาเป็นคนปกติ ท่ีมีครบพร้อมท้ัง
ร่างกาย จิตใจและสติปัญญา ไม่ใช่เด็กมีปัญหาหรือขาดความรักความอบอุ่นแต่อย่างใด ดังนั้นถึงแม้ว่า
ลูกจะถูกคนรักท้ิงก็สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุข  

ผู้เขียนท าให้เห็นว่าตุ๊ดมาจากครอบครัวท่ีอบอุ่น ได้รับความรัก การเล้ียงดู  
การอบรมส่ังสอนอย่างดี โดยน าเสนอตัวตนนี้ให้เห็นผ่านการกระท าของพ่อ ท้ังการแสดงความรักด้วย
การกอด การถามและการปลอบด้วยค าพูดอ่อนโยน การนั่งฟังปัญหาของลูกอย่างต้ังใจ ค าสอนและ
การบรรยายถึงความรู้สึกดีของเจ้หมอเมื่อได้รับความรักจากครอบครัว การน าเสนอว่าตุ๊ดมีครอบครัว
สมบู ร ณ์แบบ เ ช่น นี้ เ พื่ อ ท า ให้ เ ห็น ในทางตรงกันข้ ามกับแนว คิดทางการแพทย์ ช่ ว งปี 
พ.ศ. 2500-2527 (เทอดศักด์ิ ร่มจ าปา, 2546: 327-329) ท่ียังคงมีอิทธิพลต่อการอธิบายสาเหตุของ
การเป็นตุ๊ดหรือชายรักชายว่า เพราะครอบครัวมีปัญหา ขาดการดูแลท่ีดีและไม่ได้รับความรัก 
จากพ่อแม่ ดังนั้นการน าเสนอภาพครอบครัวตุ๊ดท่ีเต็มเปี่ยมไปด้วยความอบอุ่นความเข้าใจ  
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ได้รับการเล้ียงดูมาอย่างดีเป็นการตอบโต้ชุดความคิดเดิมด้วยการสร้างชุดความคิดใหม่ให้แก่สังคมไทย 
โดยผู้เขียนพยายามประกอบสร้างตัวตนตุ๊ดขึ้นใหม่ให้เป็นไปในทางตรงข้ามกับชุดความคิดทาง
การแพทย์ดังกล่าวอย่างส้ินเชิงเพื่อให้คนในสังคมได้ท าความรู้จักและมองตุ๊ดเสียใหม่ว่าไม่ได้เป็น
ดังเช่นภาพในทางลบท่ีถูกยัดเยียดให้ดังกล่าว   

 

1.1.2 ตุ๊ดผู้มีครอบครัวเป็นต้นแบบที่ดี   

ผู้เขียนเล่าพฤติกรรมในทางท่ีเหมาะสมของสมาชิกในครอบครัวตุ๊ดในเรื่องเล่า  
มีท้ังภาพการเสียสละของแม่ การเป็นคนมีน้ าใจและการต่อสู้เพื่อทวงความเป็นธรรมของอาม่า  
ซึ่งภาพของคนในครอบครัวเหล่านี้มีผลต่อตัวตนของตัวตุ๊ดด้วย เพราะสังคมมักจะมองคนในครอบครัว
และตัดสินว่าสมาชิกคนอื่นในครอบครัวนี้คงมีลักษณะเช่นเดียวกัน การน าเสนอในเรื่องเล่าของตุ๊ด 
ดังกล่าวนี้สอดคล้องกับค าอธิบายจากนายแพทย์มนัท สูงประสิทธิ์  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์   
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในเรื่องอิทธิพลของครอบครัวที่ส่งผลต่อ
ตัวเด็กโดยตรงว่า คนในครอบครัวต้องพยายามแสดงออกพฤติกรรมท่ีเหมาะสมและไม่แสดงพฤติกรรม
ท่ีรุนแรง ไม่เหมาะสม เพราะเด็กจะจดจ า ซึมซับ เลียนแบบส่ิงเหล่านั้นและจะกลายเป็นตัวตนของเด็ก 
โดยเฉพาะในเด็กอายุ 3 ปีข้ึนไป (อิทธิพลครอบครัวส่งผลต่อพฤติกรรมตอนโตเด็กจริงหรือไม่, 2560) 
จากค าอธิบายแสดงให้เห็นว่าครอบครัวมีส่วนส าคัญในการประกอบสร้างและหล่อหลอมตัวตนของ
บุคคล ท้ังเป็นส่ิงยืนยันได้ว่าหากคนในครอบครัวมีพฤติกรรมท่ีดีเหมาะสมย่อมมีผลให้ลูกหลานใน
ครอบครัวได้ซึบซับรับเอาพฤติกรรมท่ีดีไปด้วย 

ดังนั้นพฤติกรรมในทางท่ีดีของสมาชิกในครอบครัวของตุ๊ดจึงถูกน าเสนอในเรื่องเล่า
เพื่อท าให้ผู้อ่านรับรู้ภาพตุ๊ดในทางท่ีดี เมื่อเห็นภาพครอบครัวท่ีกระท าและแสดงออกในทางท่ีดีงาม
เหมาะสมก็ย่อมแสดงว่า ตุ๊ดเติบโต แวดล้อมไปด้วยคนดีและ รับเอา ส่ิง ดี เหล่านั้นมา ด้วย  
ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างต่อไปนี้ 

ต๊ึง เสียงข้อความเข้ามือถือ เจ้หยิบมาเปิดดู“แม่ได้ยาคร้ังแรกแล้วนะลูก มีไข้กับคลื่นไส้นิดหน่อย  
แต่สบายมาก หมอที่รักษาแม่พอรู้ว่าลูกเป็นหมอก็ชวนคุยใหญ่เลย เขาบอกว่าต้องดูแลแม่ดีๆ  
เพราะรู้ว่าลูกแม่น่าจะงานยุ่ง มาดูแลแม่ไม่ได้ ดูแลคนไข้ให้ดีๆ นะลูก ให้เหมือนที่พี่ หมอคนน้ีดูแลแม่  
แม่รู้ว่าการเรียนหมอมันหนัก และการเป็นหมอมันเหน่ือย แต่ลูกท าให้แม่ภูมิใจนะลูก มันคุ้มค่า”  

เจ้ยิ้ม ความกังวลใจเร่ืองเวลาให้พ่อแม่หายไปสิ้น เคยมีคนพูดกับเจ้ว่า หมอเสียสละ แต่ครอบครัวของหมอ
เสียสละมากกว่า เจ้เพิ่งรู้ซึ้งกับมันก็วันน้ีแหละ 

 (กว่าเจ้จะเป็นหมอเล่ม 1, 2558: 236) 
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จากข้อความข้างต้นแม่เจ้หมอไม่สบาย หลังจากท่านเข้าพบแพทย์แล้วจึงส่งข้อความ
หาลูกเพื่อบอกถึงการรักษาและอาการของตนเองในขณะนี้ว่าเป็นอย่างไรเพื่อไม่ให้เจ้หมอเป็นกังวลกับ
อาการป่วยของตน เพราะเจ้หมอไม่สามารถกลับไปอยู่ดูแลแม่ได้ ต้องเรียนและท างานอย่างหนัก พอ
บอกลูกให้คลายกังวลจากการป่วยของตนเองแล้ว แม่ยังให้ก าลังใจลูกในการท าหน้าท่ีของตนเองให้ดี
อีกด้วย โดยท่ีไม่ได้เรียกร้องให้ลูกกลับมาดูแลตนเลย ถ้อยค าในข้อความของแม่ท าให้เห็นความ
เสียสละของแม่ท่ีต้องดูแลตัวเอง ไปหาหมอเองท้ังๆ ท่ีลูกของตนเป็นหมอแต่ไม่สามารถกลับมาดูแล
รักษาตนเองได้ เพราะภาระหน้าท่ีการเป็นหมอ ซ่ึงแม่ก็เข้าใจดีจึงยอมให้ลูกดูแลคนไข้คนอื่นและท า
หน้าที่หมอของตัวเองอย่างเต็มที่ ไม่พยายามท าให้อาการป่วยของตัวเองเป็นปัญหาแก่ลูก ภาพความ
เป็นคนเสียสละของแม่แสดงให้เห็นว่าผู้เขียนได้น าเอาความคิดทางจิตวิทยาเรื่องอิทธิพลของครอบครัว
ส่งผลต่อเด็กโดยตรงมาน าเสนอให้เห็นผ่านการกระท าท่ีเสียสละของแม่ ดังท่ีนายแพทย์มนัท  
สูงประสิทธิ์กล่าวไว้ข้างต้นเกี่ยวกับการเล้ียงดูลูกว่า พ่อแม่หรือคนในครอบครั วต้องแสดงออก
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมให้เด็กๆ ดู เพราะเด็กจะจดจ าและเลียนแบบพฤติกรรมเหล่านี้ไปใช้ซึ่งเป็นส่วน
ส าคัญในการประกอบสร้างตัวตนของเด็กๆ ให้เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ท่ีดี และการน าเสนอชุดความคิด
ทางการแพทย์ท่ีสังคมยอมรับไว้ในเรื่องเล่าก็เพื่อให้คนในสังคมไทยมองว่ าเขาเป็นคนดีท่ีเสียสละ
เหมือนกับแม่ของเขา ซึ่งความเสียสละท่ีเจ้หมอได้รับการถ่ายทอดมาจากแม่นั้นผู้เขียนก็น าเสนอให้
เห็นว่าเจ้หมอรับรู้ได้ อีกท้ังยังประพฤติปฏิบัติตามแม่ด้วย เห็นได้จากข้อความของเจ้หมอท่ีแสดงถึง
การรับรู้ความเสียสละของแม่ท่ีมีมากกว่าความเสียสละในวิชาชีพหมอของตน ไปกว่านั้นการได้ 
ซึมซับความเสียสละจากแม่ก็ท าให้เขาสามารถท างานอยู่ในวิชาชีพท่ีต้องมีคุณลักษณะความเสียสละ
อย่างมากอย่างหมอได้เป็นอย่างดี 

อีกท้ังยังพบว่าในเรื่องเล่ามีการสร้างตัวละครคุณหมอท่ีรักษาแม่ของเจ้หมอขึ้นมา
เพื่อแสดงให้เห็นว่าตุ๊ดท างานอย่างหนักเพื่อคนอื่น เนื่องจากพวกเขาท าอาชีพเดียวกันจึงรู้และเข้าใจ
ว่าหมอต้องท้ังท างานหนักและเสียสละตนเองมากเพียงใด รวมไปถึงยังเข้าใจครอบครัวของหมอด้วย
ว่าก็ต้องเสียสละมากเช่นกัน ดังนั้นด้วยความเข้าใจนี้ เขาจึงอาสาดูแลแม่ของเจ้หมออย่างดี  
การน าเสนอตัวละครคุณหมอคนนี้เป็นการยืนยันว่าหมอตุ๊ดท างานหนัก เสียสละท างานเพื่อคนอื่นจน
ไม่สามารถกลับไปดูแลแม่ของตนเองได้ ซึ่งท าให้ตัวตนของตุ๊ดในเรื่องเล่ามีความหนักแน่น น่าเช่ือถือ
มากขึ้น 

นอกจากนี้เป็นการประกอบสร้างเรื่องเล่าเพื่อท่ีจะน าเสนอภาพหมอท่ีดีอีกด้วย 
เนื่องจากในปัจจุบันมีข่าวท่ีมักจะน าเสนอภาพหมอให้เป็นไปในทางลบมากขึ้น เช่น ปฏิบัติต่อคนไข้ไม่
ดี ไม่ใส่ใจคนไข้ ไม่ซักถามให้ละเอียดในการวินิจฉัย ดังเช่นข่าวท่ีเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้กับแพทย์
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งย่านคลองเตย ปรากฏคลิปวิดีโอหมอพูดจาไม่ดีกับคนไข้ กล่าวว่าโรคท่ี
คนไข้เป็นไม่สามารถรักษาได้และกล่าวอีกว่าให้คนไข้และครอบครัวท าใจเพราะอย่างไรก็ไม่สามารถ
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รักษาได้แล้ว (ชาวเน็ตถกคลิปหมอขึ้นเสียงใส่ป้า ซัด หมอท าเกินไป แต่ญาติไม่ยอมรับความจริง , 
2562) ซึ่งก็ท าให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากผู้คนในสังคมเกี่ยวกับส่ิงท่ีหมอปฏิบัติต่อคนไข้ว่าเป็น 
การกระท าท่ีมากเกินไป แต่อย่างไรก็ตามในเรื่องเล่านี้กลับน าเสนอในด้านตรงข้ามนั้น ผู้เขียนล้วนแต่
น าเสนอแง่มุมของหมอในทางท่ีดี โดยเฉพาะเรื่องการท างานอย่างหนัก เสียสละและทุ่มเทในการรักษา
คนไข้  

ส่วนหนังสือบันทึกของตุ๊ดของช่าแสดงให้เห็นว่าผู้ใหญ่ในครอบครัวอย่างอาม่าก็มีอิทธิพล 

หล่อหลอมตัวตนของตุ๊ดด้วย ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ในที่สุดสตรีผู้พลิกสถานการณ์ก็ปรากฏกายข้ึน อาม่าของฉัน นางสั่งน้องชายคนเล็กให้ยกเคร่ืองกรองน้ าไป
ต้ังไว้หน้าบ้าน และประกาศให้คนในหมู่บ้านเอาน้ าประปามากรองโดยเขียนก ากับว่า น้ าด่ืม ไม่มีอันตราย 
ท้องไม่เสียและไม่ถูกปลิงดูดเลือด เร่ิดสะใจ 

แน่นอนอีป้าปู (นามสมมติ) ย่อมทนไม่ได้อีกเช่นเคย นางตรงปร่ีมาที่บ้านฉัน พร้อมใช้น้ าเสียงในโทนสก๊อย
ก าลังจะมีเร่ืองว่า “ปลิงน่ะ อาม่าหมายถึงใคร ??” 

อาม่าฉันหันขวับ และเพ่ิมเดซิเบลเสียงให้ดังกว่าป้าปูประมาณ 4 เลเวล “ก็มึงงงงง!!!! น่ะสิ” ไดอาร่ีที่รัก  
นางคือไอดอลของฉัน  

(บันทกึของตุ๊ดเล่ม 3, 2558: 229-230) 

ตัวอย่างข้างต้นมาจากเหตุการณ์น้ าท่วมใหญ่ในปีพ.ศ. 2554 ในช่วงน้ าท่วมเจ้าของร้านค้าฉวยโอกาส
ขึ้นราคาน้ าด่ืม อาม่าต้องการช่วยเพื่อนบ้านไม่ให้ถูกเอาเปรียบจึงให้น้องชายน าเครื่องกรองน้ ามาให้
คนในหมู่บ้านใช้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย การกระท าของอาม่าถือได้ว่าเป็นส่ิงท่ีดีมาก อาม่าช่วยเหลือเพื่อน
มนุษย์ท่ีก าลังเดือดร้อนด้วยกันอย่างไม่คิดถึงแต่ตนเอง เพราะการน าเครื่องกรองน้ ามาให้คนจ านวน
มากใช้ มีความเส่ียงท่ีเครื่องจะเสียได้ ยิ่งในสถานการณ์น้ าท่วมท่ีไม่สามารถหาซื้อเครื่องกรองน้ าใหม่
ได้ง่ายๆ อาม่าเก็บเครื่องกรองน้ าไว้ใช้คนเดียวก็ย่อมได้ แต่เขากลับเห็นการช่วยเหลือคนอื่นส าคัญกว่า 
การเป็นคนมีน้ าใจและชอบช่วยเหลือของอาม่า ประกอบกับการกล่าวยกย่องอาม่าของช่าว่า นางคือ
ไอดอลของฉัน ซึ่งการกล่าวชื่นชมอาม่าของตนนี้ยังแสดงให้เห็นว่าอาม่าเป็นต้นแบบส าคัญในการหล่อ
หลอมตัวตนของช่าเพราะว่าจากการท าความดีของอาม่าท่ีท าให้ช่าเห็นได้อย่างชัดเจนจึงเกิดเป็นความ
ประทับใจและท าให้ช่าน าเอาอาม่าเป็นต้นแบบในการประพฤติปฏิบัติ ในหลักการอบรมเล้ียงดูเด็ก  
การกระท าให้เห็นเป็นตัวอย่างเป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีสามารถใช้อบรมเล้ียงดูลูกหลานได้ดี เพราะพฤติกรรม
เป็นส่ิงท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนและเด็กจะเรียนรู้เลียนแบบพฤติกรรมของผู้ใหญ่ (ศิริกุล อิศรานุรักษ์ และ
ปราณี สุทธิสุคนธ์, 2550: 108) นี่จึงเป็นการน าเสนอให้เห็นว่าสมาชิกในครอบครัวตุ๊ดว่าเป็นคนดี มี
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น้ าใจ ดังนั้นตุ๊ดจึงมีต้นแบบท่ีดี ภาพเหล่านี้จะท าให้ผู้อ่านมองตุ๊ดว่าเป็นคนดี มีน้ าใจเหมือนอย่างอาม่า
ของเขาด้วย 

อีกตัวอย่างหนึ่งจากหนังสือบันทึกของตุ๊ดท่ีท าให้เห็นอย่างชัดเจนว่าตัวตนของช่าถูก
หล่อหลอมประกอบสร้างจากอาม่าของเขา ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ม่า: ท าไมหนูไม่ไปต่อแถว 

ญวอลโว่: คะ? 

ม่า: หนูเห็นแถวมั้ย ท าไมไม่ไปต่อแถว 

เด็กปั๊ม: อะไรยาย 

ม่า: อะไรยาย? เธอเห็นมั้ยว่าเค้าต่อแถวกันเติมน้ ามัน แล้วเธอโบกให้รถคันน้ีเข้ามาตรงน้ีได้ยังไง 

ญวอลโว่: ขอโทษนะคะ พอดีฉันรีบ ขอก่อนได้มั้ย (เสียงเหว่ียง ไม่เห็นสายตา นางใส่แว่นด า) 

ม่า: อ่อ เธอรีบ แล้วไอ้แถวยาวๆ ตรงน้ีเค้าไม่รีบเหรอหนู 

ญวอลโว่: เติมแค่คันเดียวเน่ีย มันไม่เสียเวลามากหรอกนะคะ อย่าท าให้เป็นปัญหาเลยค่ะ อย่าเร่ืองเยอะ 
(เสียงดัง) 

ฉัน: (ข้ึน) น่ีหล่อน คนที่เป็นปัญหาน่ะ 

ม่า: น่ีเธอ (เสียงดังกว่า) ฉันเข้ามาที่น่ี (ชี้ที่พื้นตามจังหวะการพูด) ฉันเห็นว่าแถวมันยาว ฉันก็ต่ออย่าง 
ผู้มีวัฒนธรรม คนอื่นเค้าก็ท ากัน มันเป็นเรื่องที่คนมีการศึกษา (ใช้มือเดียวกันชี้ไปที่หัวตัวเองตามจังหวะ
การเน้นเสียง ทีละค า) เค้าท ากัน…หรือเธอไม่มี?!!??… 

ฉัน: (หัวเราะดังมากในใจ) 

ญวอลโว่: (เสียงดัง) ฉันไม่เติมแล้ว แก (หันไปหาเด็กที่โบกรถ) เอาเงินฉันคืนมา 

เด็กปั๊ม: (เหวอแล้วย่ืนแบงก์ 20 คืนวอลโว่เกิร์ล) 

ม่า: (หันไปหาเด็กปั๊ม น้ าเสียงอ่อนโยนมากกกกกกก) ตังค์ 20 บาทเน่ีย คนในแถวเค้าก็มีจ่ายกันหมด
แหละหนู แต่เค้าไม่ท า เพราะเค้าเป็นคน เค้ามีจิตส านึก นั่นท าให้คนต่างจากสัตว์…เด๋ียว 

เด็กปั๊ม: (หันมา หน้าเหมือนปลาบู่หิวนม) 

ม่า: จะไปไหน? ถึงคิวฉันแล้ว ช่วยเติมให้ฉันอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วย ขอบคุณ (แล้วเดินจากไป) 

ไดอาร่ีที่รัก อีกคร้ังที่นางพิสูจน์ว่า นิสัยของฉันเป็นผลมาจาก DNA อย่างแน่นอน  

 
(บันทึกของตุ๊ดเล่ม 3, 2558: 272-273) 
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ข้างต้นมาจากเรื่องเล่าตอนท่ีช่ากับอาม่าก าลังรอคิวเพื่อเติมน้ ามัน แต่พนักงานท่ี
ให้บริการกลับให้ลูกค้าอีกคนหนึ่งแซงคิวมาเติมก่อนขณะท่ีมีลูกค้ารอใช้บริการจ านวนมาก เมื่ออาม่า
เห็นดังนั้นจึงเข้าไปทวงถามถึงสาเหตุการแซงคิว และส่ังสอนท้ังลูกค้าท่ีแซงคิวและพนักงานปั๊มด้วย
ถ้อยค าท่ีสุภาพเพื่อท าให้เห็นว่าการกระท าของตนไม่ถูกต้องและก าลังเอาเปรียบคนอื่น การกระท า
ของอาม่าแสดงให้เห็นถึงลักษณะนิสัยของอาม่าว่าเป็นคนท่ีไม่ยอมให้กับความไม่เป็นธรรมและ  
การถูกเอารัดเอาเปรียบ ท้ังยังสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิของตนและปกป้องสิทธิของผู้อื่นด้วย ดังถ้อยค าของ
อาม่าท่ีบอกแก่ลูกค้าคนท่ีแซงคิวว่า มีลูกค้าอีกจ านวนมากท่ีรอใช้บริการอยู่และทุกคนก็ต้องการใช้บริ
การให้เร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้เช่นกัน แต่ทุกคนมีมารยาททางสังคมจึงต้องเข้าคิว  ผู้เขียนน าเสนอ
ภาพ ให้ คน ใน ครอ บ ครั ว ตุ๊ ดมี พ ฤ ติก ร รม เ ช่นนี้ เ ป็ น ไ ป ตาม ชุ ดค ว าม คิ ดท าง จิ ต วิ ท ย า 
เรื่องการเล้ียงดูเด็กว่าการแสดงออกของพ่อแม่หรือคนท่ีดูแลเด็กมีผลโดยตรงกับพฤติกรรม นิสัยและ
ความคิดของเด็ก ซึ่งช่ามีความสนิทสนมกับอาม่าดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าผู้เขียนหยิบเอาชุดความคิดนี้มา
ผลิตซ้ าและน าเสนอไว้ในเรื่องเล่าเพื่อบอกกับผู้อ่านว่าตุ๊ดไม่ได้เติบโตหรือถูกเล้ียงดูมาแบบผิดปกติ แต่
เป็นไปในทางตรงข้ามว่าพวกเขาเติบโตมาอย่างเหมาะสมกับผู้ใหญ่ท่ีเป็นคนดี รักความยุติธรรมและ
กล้าหาญ เพราะฉะนั้นตุ๊ดจึงได้รับการปลูกฝังลักษณะดีเหล่านี้มาเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ
ตัวด้วย   

มากไปกว่านั้นยังพบว่าผู้เขียนสร้างตัวละครคู่เปรียบต่างขึ้นมาซึ่งก็คือผู้หญิงท่ีขับ
รถยนต์ยี่ห้อหรูท่ีแซงคิวเติมน้ ามัน จากพฤติกรรมของตัวละครตัวนี้ท่ีมีความร้ายกาจ กล่าวคือเขาแซง
คิวคนจ านวนมากด้วยการจ่ายเงินให้แก่พนักงานเติมน้ ามัน และเมื่อถูกอาม่าของช่าทักท้วงถึง 
การกระท าท่ีไม่เหมาะสมนี้เขาก็ยังไม่ส านึกถึงความผิดของตน ท้ังยังพูดเสียงดังกับอาม่ าซึ่งเป็น 
การแสดงความก้าวร้าวต่อผู้ใหญ่ พฤติกรรมในทางลบเหล่านี้ของตัวละครผู้หญิงช่วยเพิ่ม 
ความชอบธรรม ความถูกต้องให้แก่การเข้าไปปะทะคารมอย่างสุภาพและตรงไปตรงมาของอาม่า  

นอกจากนี้ในส่วนท้ายของเรื่องเล่าข้อความของช่าท่ีกล่าวว่า เมื่อเห็นการกระท าของ
อาม่าในเหตุการณ์นี้แล้ว เขาก็คิดว่าเขามีลักษณะนิสัยการไม่ยอมต่อความไม่ยุติธรรมเหมือนกันกับ
อาม่าราวกับเป็นการถ่ายทอดกันผ่านพันธุกรรม การกล่าวนี้ยิ่งย้ าให้เห็นว่าอาม่าเป็นต้นแบบท่ีดีในการ
ประกอบสร้างตัวตนของช่า 

ผู้ เขียนเล่าถึงพฤติกรรมการท าความดีของคนในครอบครัวตุ๊ด และ เล่าถึง 
พวกเขาด้วยความช่ืนชมก็เพื่อน าเสนอให้ ผู้อ่านมองตุ๊ดในทางท่ีดีด้วยว่ามีแบบอย่างใน ด้าน 
การประพฤติปฏิบัติตัวท่ีดีท่ีเหมาะสม มีท้ังความเสียสละ การเป็นคนมีน้ าใจ กล้าหาญต่อสู้กับ 
ความอยุติธรรมและช่วยเหลือคนอื่น การแสดงพฤติกรรมเหล่านี้ส่งผลให้ผู้อ่านมองเห็นไปถึงตัวตนของ
ตุ๊ดด้วยว่ามาจากครอบครัวที่ดีและเป็นคนดีเช่นเดียวกับคนในครอบครัวของเขา  
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1.1.3 ตุ๊ดผู้ได้รับการอบรมสั่งสอน  

ผู้เขียนน าเสนอพฤติกรรมการกระท าของตุ๊ดพร้อมเหตุผลประกอบ หรือไม่ก็
ก าหนดให้ตัวละครกล่าวอ้างถึงค าสอนของพ่อว่าเป็นส่ิงท่ีท าให้เขาเลือกท่ีจะประพฤติปฏิบัติเช่นนี้
เพื่อให้ผู้อ่านเห็นตุ๊ดว่าเป็นคนท่ีได้รับการอบรมส่ังสอนจากผู้ปกครองผู้มีจิตใจดีปลูกฝังให้ลูกเป็นคนคิด
ดีท าดี ผู้เขียนก าลังประกอบสร้างภาพตุ๊ดใหม่เพื่อให้สังคมได้มองตุ๊ดใหม่ในทางบวกว่าพวกเขาเป็น  
คนปกติ เป็นคนดี ได้รับการอบรมส่ังสอนและเล้ียงดูมาอย่างดี สามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่าง
ปกติสุข ซึ่งการน าเสนอเรื่องเล่าเหล่านี้เป็นการน าเอาชุดความคิดหลักการเล้ียงลูกอย่างไรให้เป็นคนดี
และมีความสุขมาน าเสนอโดยมีหลักในการเล้ียงดูท้ังหมด 4 ประการ ได้แก่ 1) การให้ความรักอย่าง
เพียงพอโดยไม่มีเงื่อนไง 2) สอนและปลูกฝังจิตส านึกพลเมืองดี โดยเฉพาะเรื่องการสร้างวินัย  
3) สอนให้ ลูกแยกแยะดีช่ัว 4) สอนให้ ลูกคิดเป็น พ่อแม่ จึงถือไ ด้ว่าเป็นครูคนแรกของลูก  
การอบรมส่ังสอนท่ีเหมาะสมจากครูคนแรกจึงเป็นรากฐานท่ีส าคัญของประชากรท่ีมีคุณภาพ 
เพราะฉะนั้นลูกท่ีมีคุณภาพย่อมเกิดจากพ่อแม่ท่ีมีคุณภาพเช่นกัน (กุสุมา ยกชู, 2557: 10-12) ซึ่ง
ตัวตนตุ๊ดในเรื่องเล่าก็ได้ถูกน าเสนอเป็นไปตามชุดความคิดดังกล่าว ดังท่ีผู้ศึกษาจะแสดงให้เห็นจาก
ตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

เจ้เดินตุปัดตุเป๋เข้า 7-11 หาซื้อข้าวกล่อง...เอาวะผัดเปร้ียวหวานก็ยังดี หยิบมามือไปชนกับอีกคนที่จะหยิบ
เหมือนกัน ปอย 

เจ้ : อะ ปอยแกเอาไปเหอะ เ ด๋ียวฉันกินมาม่าเอง  (แมนมาก ถึงตุ๊ดยังไงก็โครโมโซม XY นะคะ  
พ่อสอนให้เสียสละให้สตรี ที่มีโครโมโซม XX เสมอค่ะ ลูกชายนายทหารก็ง้ี) 

 (กว่าเจ้จะเป็นหมอเล่ม 2, 2559: 191) 

ในข้อความข้างต้นจะเห็นได้จากการกระท าของเจ้หมอท่ียอมสละข้าวกล่องสุดท้ายท่ี
ตนเองต้องการให้เพื่อนผู้หญิง ส่วนตัวเองยอมกินมาม่า อาหารท่ีมีคุณค่าทางสารอาหารน้อยกว่า 
แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นคนเสียสละ และเจ้หมอยังกล่าวต่ออีกว่า นิ สัยการเสียสละของเขามาจาก 
การสอนของพ่อ ค าสอนท่ีดี ของพ่อท าให้เขากลายเป็นคนดี ซึ่งก็หมายถึงว่าพ่อเขาเป็นแบบอย่างท่ีดี
ให้แก่เขา นอกจากนี้การกล่าวถึงอาชีพของพ่อว่าเป็นนายทหาร ก็เพื่อต้องการบอกให้คนอื่นรู้ว่า  
พ่อเขามีหน้าการงานท่ีดี เป็นอาชีพท่ีได้รับการยกย่องจากคนในสังคมด้วย และภาพอาชีพทหารท่ีคน
ท่ัวไปมองว่าเป็นคนเสียสละ มีความเป็นสุภาพบุรุษ มีระเบียบวินัย มีผลต่อการมองคนในครอบครัว
ทหารด้วยว่ามีนิสัยใจคอเหมือนกัน จะเห็นว่าท่ีผู้เขียนน าเสนอค าสอนท่ีดีของพ่อและอาชีพของพ่อ
เป็นการน าเอาชุดความคิดท่ีไหลเวียนอยู่ในสังคมเรื่องความเป็นสุภาพบุรุษมาผลิตซ้ า เนื่องจากเป็น 



 70 
 

 

ชุดความคิดท่ียั ง ไ ด้รับการยอมรับจาก สังคมอย่ าง ต่อเนื่ อง  ดัง ท่ีปรากฏในงานวิ จัยของ  
นันท์ภัชอร ภูมิธรรมรัตน์ (2558) ศึกษาเรื่องมายาคติความเป็นสุภาพบุรุษในละครโทรทัศน์ชุด
สุภาพบุรุษจุฑาเทพ ด้วยการประยุกต์แนวคิดมายาคติของโรลองด์ บาร์ตส์ ร่วมกับการศึกษานิยาม
ความเป็นสุภาพบุรุษในแต่ละยุคสมัย เพื่อเป็นข้อสนับสนุนให้เห็นมายาคติความเป็นสุภาพบุรุษท่ี
ไหลเวียนอยู่ในสังคมไทย ผลการศึกษาพบว่าละครเรื่องนี้ถ่ายทอดความเป็นสุภาพบุรุษอย่างเป็นระบบ
และให้ความส าคัญแก่ตัวละครชายอย่างชัดเจนว่าสุภาพบุรุษต้องมีความสมบูรณ์แบบ เป็นผู้มี 
ความประพฤติดี มีคุณธรรม ให้เกียรติสุภาพสตรีและบุคคลอื่น มีความรู้ความสามารถในอาชีพของ
ตนเองอย่างดี รวมท้ังประกอบอาชีพอย่างเต็มก าลังความสามารถและเป็นคนรักเดียวใจเดียว  
ส่วนความเป็นสุภาพบุรุษในแต่ละยุคสมัยเปล่ียนแปลงไปตามบริบททางสังคมวัฒนธรรม ซึ่งผู้วิจัย
เลือกศึกษานิยามความเป็นสุภาพบุรุษท่ีมีความแตกต่างไปตามยุคสมัย มีนิยามความหมายจาก 
การประกอบสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม 3 นิยามด้วยกันคือ สมัยรัชกาลท่ี 6 ความเป็นสุภาพบุรุษ
ในยุคนี้ได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตกแบบวิคตอเรียน ผู้ชายจะต้องมีความกล้าหาญ เป็นชายชาตินักรบ 
มีความเคร่งขรึม มีความจงรักภักดีต่อชาติ อ่อนโยน เสียสละและอีกส่ิงส าคัญคือความเป็นสุภาพบุรุษ
ในสมัยนี้จะจ ากัดอยู่ในชนช้ันสูงต้ังแต่องค์กษัตริย์ ราชสกุลและขุนนาง นิยามต่อมาเป็นของศรีบูรพา
ถือเป็นความสุภาพบุรุษในยุคปฏิวัติปี 2475 คือผู้ชายท่ีเป็นสุภาพบุรุษต้องเป็นคนเสียสละเพราะการ
เสียสละคือบ่อเกิดของส่ิงต่างๆ และไม่ว่าจะอยู่ในชนช้ันใดก็สามารถเป็นสุภาพบุรุษได้ ซึ่งในประเด็น
ชน ช้ันมี ความคล้ายคลึงกับนิยามความ เป็น สุภาพบุ รุษ ของหม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุ ล  
ในปี 2558 ว่าทุกคนสามารถเป็นสุภาพบุรุษได้ไม่ว่าจะอยู่ในชนช้ันใด แต่นิยามของหม่อมหลวง
ปนัดดาจะครอบคลุมในคุณสมบัติท่ีสอดคล้องกับหลักจริยธรรมและมีความชัดเจนว่าต้องให้เกียรติ
ผู้อื่นรวมทั้งผู้หญิงด้วย มีความซื่อตรงและความกตัญญู อีกท้ังละครเรื่องสุภาพบุรุษจุฑาเทพเป็นละคร
ท่ีได้รับความนิยมอย่างมากในปี 2556 ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 และได้น ากลับมา
ออกอากาศซ้ าอีกครั้งในปี 2558 เพราะฉะนั้นจากความนิยมของละครเรื่องนี้ประกอบกับการวิจัยท่ี
น าเสนอถึงความเป็นสุภาพบุรุษท่ีผู้ชายถูกคาดหวังในแต่ละยุคสมัยแสดงให้เห็นว่าชุดความคิดนี้เป็นท่ี
ยอมรับของคนในสังคมไทยและยังคงท างานอยู่อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นตุ๊ดซึ่งยังมีร่างกายและรูปลักษณ์
ภายนอกเป็นชายจึงติดอยู่ภายในชุดความคิดนี้ด้วย ดังข้อความท่ีเจ้หมอกล่าวถึงร่างกายของตนเอง
ในทางวิทยาศาสตร์ว่ามีโครโมโซมเพศ xy ซึ่งหมายถึงเพศชาย ผู้เขียนจึงน าเอาชุดความคิดท่ีคนใน
สังคมยอมรับมาประกอบสร้างตัวตนของตุ๊ดในเรื่องเล่าให้ผู้อ่านเห็นว่าเขาเป็นคนดี มีความเป็น
สุภาพบุรุษ ให้เกียรติผู้หญิงและเสียสละอย่างท่ีสังคมคาดหวัง  

นอกจากนี้จากงานวิจัยยังพบอีกว่าครอบครัวและการเล้ียงดูมีอิทธิพลอย่างมากต่อ
การสร้างลักษณะความเป็นสุภาพบุรุษ ซึ่งในละครพบว่าตัวละครคุณชายท้ัง 5 คนล้วนได้รับการอบรม
ส่ังสอนจากหม่อมย่าและคุณย่าต้ังแต่เด็กจนโต เช่น ค าสอนเรื่องการให้เกียรติผู้หญิงเป็นส่ิงส าคัญและ
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ค าสอนเรื่องความกตัญญ ความเคารพต่อบุพการีและผู้ใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับตัวอย่างเรื่องเล่าข้างต้น
ด้วยท่ีพยายามน าเสนอให้เห็นว่าเขาเป็นสุภาพบุรุษเช่นนี้ก็เพราะพ่อของเขาอบรมส่ังสอนมา ตุ๊ดจึง
ไม่ใช่คนท่ีเติบโตหรือถูกเล้ียงดูมาให้ครอบครัวที่มีปัญหาอย่างท่ีคนในสังคมเข้าใจ 

นอกจากนี้ยังปรากฏพบอีกเหตุการณ์หนึ่งในหนังสือกว่าเจ้จะเป็นหมอท่ีกล่าวว่า 
ตุ๊ดได้รับการอบรมส่ังสอนมาเป็นอย่างดี เห็นได้จากตัวอย่างนี้  

พี่ก้องเคยบอกว่า ในโลกน้ีมีคนอยู่ 2 ประเภทคือ คนที่ชอบเรา กับคนที่เกลียดเรา ถ้าเอาตรรกะน้ีมาเทียบ
กับสิ่งที่พ่ีคิมบอก... 

มันไม่ ใ ช่หน้าที่ ของ เราที่ จ ะต้องไปพูด ไปปรับทัศนคติให้คนที่ เกลี ยดเรา หันกลับ มาชอบเรา  
ขนาดพระพุทธเจ้าท่านยังห้ามไม่ให้คนมาเกลียดท่านไม่ได้ เลย พี่ก้องบอกว่าให้เราอยู่ให้ห่างจากคนที่
เกลียดเรา และระมัดระวังอย่าไปท าอะไรให้เขาเกลียดเรามากขึ้น มันบาป 

มันก็คงแบบเดียวกันแหละ เราคงไม่สามารถบังคับใจเราให้เปลี่ยนมารัก มาชอบ มาอินกับสิ่งแวดล้อมที่เราไม่
ชอบได้หรอก ทางออกที่ดีที่สุดก็คือ คิดก่อนว่าเราจ าเป็นต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมน้ีไหม ถ้าจ าเป็นก็ต้องใช้
ความอดทนต่อไป ไปหาความสุขเอาจากแง่มุมอื่นของชีวิตแทน... 

ส าหรับเจ้ เจ้ต้องอยู่ศัลยกรรมต่อไป หนีไม่ได้หรอก มันเป็นส่วนหน่ึงของการเพิ่มพูนทักษะ เป็นส่วนหน่ึง
ของการเติบโตเป็นแพทย์เต็มตัว โชคดีไปที่อยู่อีกไม่นาน คือถึงน่ีเป็นสัปดาห์แรก แต่ถ้ามองในแง่ดีก็เหลือ
อีกแค่ 2 เดือนกับ 3 สัปดาห์เอง ไม่ใช่เป็นปี ไม่ใช่ช่ัวชีวิตเสียหน่อย ถ้าระหว่างน้ีหาอะไรท าให้อะไรยุ่งๆ เข้า
ไปเสีย เด๋ียวเวลาก็คงผ่านไปเองน่ันแหละ   

(กว่าเจ้จะเป็นหมอเล่ม 2, 2559: 91-92) 

ตัวอย่างนี้มาจากเรื่องเล่าของเจ้หมอตอนท่ีเขาต้องไปท างานอยู่ท่ีแผนกศัลยกรรม 
ซึ่งเป็นสาขาวิชาท่ีเจ้หมอไม่ถนัด เมื่อต้องเข้ามาท างานในแผนกนี้ต้องเจอปัญหาบ่อยครั้งและท าให้เขา
รู้สึกท้อแท้ เจ้หมอจึงน าเอาค าสอนของพ่อมาใช้เพื่อให้ด าเนินชีวิตต่อไปได้อย่างสงบสุข 

การน าเสนอค าสอนท่ีดีของพ่อท่ีสอนว่าให้ลูกไม่เบียดเบียนหรือกล่าวโทษผู้อื่น 
โดยเฉพาะกับผู้ท่ีรังเกียจตน และให้หลีกเล่ียงการอยู่ใกล้กับเขาโดยให้เหตุผลว่าเป็นส่ิงบาป แสดงให้
เห็นถึงจิตใจท่ีอ่อนโยน ดีงามของพ่อเจ้หมอ และค าสอนท่ีมาจากจิตใจท่ีมีเมตตาของพ่อเหล่านี้ก็ได้ถูก
ปลูกฝังให้แก่เจ้หมอด้วย ซึ่งค าสอนของพ่อก็ปรากฏให้เห็นในการแสดงออกของเจ้หมอ ดังข้อความ
ท่ีเจ้หมอบอกถึงทางออกท่ีดีท่ีสุดของปัญหานี้คือ อดทนและหาความสุขจากส่ิงอื่นมาทดแทน  
จึงส่งผลให้เขาเลือกท างานต่อในแผนกศัลยกรรมอย่างมีก า ลังใจ จึงจะเห็นว่าค าสอนของพ่อ 
ท าหน้าท่ีส าคัญในการประกอบสร้างความคิดบุคลิกลักษณะของเจ้หมอให้เป็นไปในทางท่ีถูกต้อง
เหมาะสม ไม่ก้าวร้าว สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ใด จากการท่ีผู้เขียนกล่าวถึงเรื่องบาปแสดงให้เห็น
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ว่าผู้เขียนน าเอาความคิดทางพุทธศาสนาซึ่งมีอิทธิพลต่อความคิดและวิถีชีวิตของคนไทยอย่างมากมา
ช่วยสร้างเรื่องเล่า เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธคนไทยจึงเติบโตและได้รับปลูกฝังท้ังใน
เรื่องของความคิด การประพฤติปฏิบัติตัวมาบนพื้นฐานความคิดทางศาสนาพุทธ ซึ่งเรื่องบุญบาปเป็น
ค าสอนส าคัญท่ีเราคนไทยได้รับการส่ังสอนกันมาว่าไม่ควรท าบาป เพราะเมื่อกระท าบาปแล้วผลจาก
การท าบาปจะส่งผลให้เกิดความทุกข์กลับมาสู่ผู้ท่ีกระท าท้ังยังสร้างความทุกข์แก่ผู้อื่นด้วย ดังท่ีปรากฏ
ในค าสอนเรื่องหลักหิริโอตตัปปะ หรือหลักค าสอนท่ีให้ละอายต่อบาป ค าว่า หิริ หมายถึง การละอาย
ต่อบาป ส่วนค าว่า บาป หมายถึง ส่ิงท่ีท าให้จิตใจเสียหรือต่ าลง ไม่ว่าจะเสียในแง่ใดล้วนเรียกว่าบาป
ท้ังส้ิน หรือกล่าวได้ว่าบาปเป็นส่ิงท่ีมนุษย์ไม่ควรกระท า ไม่ว่าด้วยทาง กาย วาจาหรือใจ เพราะเป็นส่ิง
ท่ีจะน าความทุกข์มาให้แก่ท้ังตนเองและผู้อื่น (พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, 2557) ผู้ท่ีประพฤติปฏิบัติ
ตามหลักธรรมค าสอนนี้จึงจะมีชีวิตท่ีสงบสุขและเป็นท่ีรักของคนในสังคม ดังนั้นตุ๊ดจึงน าเอาความคิด
ทางศาสนาพุทธชุดนี้ท่ีคนยอมรับ เข้าใจตรงกันมาเขียนเรื่องเล่าเพื่อให้ตุ๊ดมีภาพในเชิงบวกว่าเป็นคนดี
ปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนทางศาสนาท่ีได้รับมาจากพ่อและจะได้กลายเป็นท่ียอมรับ เป็นท่ีรักของ
คนในสังคม 

การน าเสนอพฤติกรรมและการกระท าของตุ๊ดอันเป็นผลจากการได้รับค าสอนท่ีดี
จากพ่อแม่ผู้ปกครอง ไม่ว่าจะเป็นการเสียสละข้าวกล่องสุดท้ายให้แก่เพื่อนแล้วตนเองยอมรับประทาน
อาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการน้อย การมีสติและอดทนต่อปัญหาท่ีก าลังเจอในชีวิต ส่ิงเหล่านี้ล้วนท า
ให้เห็นว่าตัวตนของเขาถูกหล่อหลอมจากครอบครัวท่ีดี จึงเป็นผลท าให้เขามีความคิดและอุปนิสัยใจ
คอท่ีดีงามด้วย ดังนั้นจะเห็นว่าพฤติกรรมการกระท ารวมไปถึงการแสดงออกของครอบครัวเป็นส่ิงท่ีบ่ง
บอกถึงตัวตนของบุคคลได้ว่าเป็นคนอย่างไร  

อย่างไรก็ตามผู้ศึกษามีข้อสังเกตว่าเรื่องเล่าท่ีน าเสนอตัวตนตุ๊ดในพื้นท่ีครอบครัว
ปรากฏอยู่ในหนังสือกว่าเจ้จะเป็นหมอมากกว่าบันทึกของตุ๊ดและผู้เขียนกว่าเจ้จะเป็นหมอได้กล่าวถึง
ท้ังพ่อและแม่ว่าเป็นต้นแบบท่ีดีให้ค าส่ังสอนท่ีดี แต่ในส่วนของช่ากล่าวถึงเพียงอาม่าและแม่ ไม่ได้
กล่าวถึงพ่อเลย ท้ังท่ีในความเป็นจริงจากภูมิหลังของเขาพ่อและแม่ยังอยู่ด้วยกัน ซึ่งจากการศึกษา  
ภูมิหลังของเขาจึงพบว่าช่ามีความสัมพันธ์ท่ีไม่ค่อยดีนักกับพ่อ เนื่องจากพ่อไม่สามารถรับตัวตนทาง
เพศของช่าได้จนถึงขั้นใช้ความรุนแรงกับช่า จากประวัติส่วนตัวของช่า ครอบครัวของเขาเป็น
ครอบครัวคนจีน พ่อของเขาเป็นคนไทยเช้ือสายจีน อิทธิพลจากวัฒนธรรมจีนจึงมีส่วนท าให้พ่อไม่
สามารถรับตัวตนทางเพศของช่าได้ เพราะในวัฒนธรรมจีนนิยมการมีลูกชายมากกว่าลูกสาวและมี
ความคาดหวังกับลูกชายคนโตว่าต้องเป็นคนท่ีดูแลคนในบ้าน ต้องสืบสกุล ซึ่งช่าไม่สามารถท าตาม
ความคาดหวังดังกล่าวได้จึงท าให้ความสัมพันธ์ของพ่อและช่าเกิดความขัดแย้งขึ้น  เพราะฉะนั้นด้วย
ความทรงจ าเรื่องความสัมพันธ์ท่ีไม่ดีระหว่างผู้เขียนบันทึกของตุ๊ดกับพ่อจึงกลายเป็นแรงผลักให้เขา 
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คัดสรรเลือกน าเสนอเฉพาะเรื่องเล่าของแม่กับอาม่าซึ่งเขามีความทรงจ าในเรื่องความสัมพันธ์ท่ีดีกว่า
พ่อ ดังท่ีนพพร ประชากุล (2539: อ้างถึงใน ชนิดา ชิตบัณฑิตย์, 2543: 38) 

กล่าวถึงเรื่องเล่าไว้ว่า ในการเล่าเรื่องผู้เล่าเรื่องจะคัดเลือกส่ิงท่ีต้องการน าเสนอ 
น ามาจัดล าดับความส าคัญ สร้างระเบียบให้แก่ข้อมูลท่ีมีอยู่เสียใหม่อย่างเป็นระบบและน าเสนอข้อมูล
ท้ังหมดออกมาเป็นเรื่องราว ฉะนั้นจะเห็นว่าเรื่องเล่าถูกสร้างขึ้นมาอย่างเป็นระบบเพื่ออธิบายส่ิงต่างๆ 
ตามท่ีผู้เล่าต้องการ เรื่องเล่าจึงมีอ านาจในการก าหนดการรับรู้ของบุคคลได้ ดังนั้นเรื่องเล่าของตุ๊ดท่ี
คัดเลือกมาน าเสนอเฉพาะเรื่องของแม่กับอาม่าก็เพื่อใช้เรื่องเล่าตอบโต้ต่อรองกับความคิดแง่ลบมีต่อ
ตุ๊ดในเรื่องการเล้ียงดูท่ีผิดปกติจากครอบครัว เรื่องเล่าจึงเป็นส่ิงท่ีประกอบสร้างขึ้นเหมือนเช่นท่ี
เสาวณิต จุลวงศ์ (2550) กล่าวว่าเรื่องเล่าเป็นส่ิงสร้างขึ้นมีบทบาทในการสร้าง เสริม สืบทอด ตอบโต้
หรือต่อรองกับความคิดต่างๆ ท่ีมีอยู่ในสังคมไทย  

ในส่วนของความสัมพันธ์ของช่ากับแม่และอาม่าจึงสนิทสนมกันมากเห็นได้จาก  
การให้สัมภาษณ์ของช่ากับแม่ในนิตยสารซีเคร็ท (รักไหนยิ่งใหญ่ว่ารักแท้ของครอบครัว คุณช่า ธัชปชา 
และ แม่นิด สุมน เศรษฐไชย, 2561) แม่เป็นผู้ท่ีคอยอยู่เคียงข้างและเข้าใจช่ามาตลอด เมื่อพ่อมีปัญหา
กับช่าแม่จะเป็นคนกลางท่ีเข้าไปไกล่เกล่ียและคอยปกป้องช่าซึ่งแม่กล่าวว่า “หลายครั้งท่ีพ่อจะตี แม่ก็
เอาตัวมารับไว้ ไม่ให้เขาตีลูกเรา เพราะลูกเรา เราก็รักไม่ว่าเขาจะเป็นอะไร” เพราะฉะนั้นตัวตน
ของช่าจึงได้รับการหล่อหลอมจากแม่และอาม่า ดังนั้นจึงปรากฏเรื่องเล่าเกี่ยวกับแม่และอาม่าในเรื่อง
เล่าของช่าพร้อมท้ังมีถ้อยค าท่ีบอกว่าเขามีลักษณะนิสัยเหมือนอาม่า อาม่าเป็นต้นแบบให้แก่เขาได้
ประพฤติปฏิบัติตาม   

 

1.2 ตัวตน “ตุ๊ด” ในพื้นที่ความสัมพันธ์กับเพื่อนสนิท   

ความสัมพันธ์ของเพื่อนท่ีผู้เขียนเล่าถึงส่วนใหญ่เป็นของเพื่อนสนิท การแสดงออกและ
พฤติกรรมของตุ๊ดเวลาท่ีอยู่กับเพื่อนจึงแสดงให้เห็นตัวตนของตุ๊ดอย่างมาก เพราะความสนิทสนมเขา
จึงกล้าแสดงตัวตนและนิสัยท่ีแท้จริงออกมาได้โดยท่ีไม่ต้องกังวล ตัวตนของตุ๊ดในพื้นท่ีความสัมพันธ์
กับเพื่อนสนิทท่ีผู้เขียนน าเสนอ ได้แก่ ตุ๊ดผู้เป็นมิตรแท้และตุ๊ดผู้เป็นเพื่อนได้กับทุกคน ผู้เขียนน าเสนอ
ให้เห็นตัวตนเหล่านี้ผ่านภาพมิตรภาพท่ีดีระหว่างกลุ่มเพื่อนสนิทกับตุ๊ด เช่น การกอดกัน การพูดแสดง
ความห่วงใย อยู่เป็นก าลังใจให้เพื่อนในวันท่ีมีปัญหา ซึ่งตุ๊ดไม่ได้มีเฉพาะเพื่อนสนิทท่ีเป็นตุ๊ดเหมือนกัน
เท่านั้น แต่ยังมีเพื่อนสนิทผู้ชายและผู้หญิงด้วย ด้วยมิตรภาพท่ีแนบแน่นจึงท าให้ตุ๊ดกล้าเปิดเผยตัวกับ
เพื่อน 

จากภาพความเป็นเพื่อนท่ีดีของตุ๊ดดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้เขียนท้ังสองคนได้น าเอาชุด
ความคิดเรื่องการเป็นกัลยาณมิตรในศาสนาพุทธมาใช้ในการน าเสนอเรื่องเล่า เนื่องจากมนุษย์เป็น  
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สัตว์สังคม ไม่สามารถอยู่อย่างโดดเด่ียวได้เพราะเราต้องพึ่งพาอาศัยกันดังนั้นมนุษย์จึงต้องมีเพื่อน  
ศาสนาพุทธจึงมีหลักธรรมค าสอนให้เป็นหลักในการเลือกคบคนดีเป็นเพื่อน หรือค าในทางพุทธศาสนา
เรียกว่า กัลยาณมิตร หมายถึง มิตรแท้ เพื่อนแท้ เพื่อนตาย เพื่อนท่ีดีท่ีคอยช่วยเหลือเพื่อนอย่าง
จริงใจโดยไม่หวังส่ิงใดตอบแทน ท้ังยังมอบแต่ส่ิงดีๆ ให้กันด้วยความจริงใจ และคุณสมบัติของ
กัลยาณมิตรท่ีควรคบหา ได้แก่ 1) เป็นผู้น่ารักชวนให้เข้าไปปรึกษาหรือสนิทสนม 2) น่าเคารพ ท าให้
เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจและปลอดภัย 3) น่ายกย่อง เป็นผู้ท่ีฝึกอบรมและปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอ 
4) พูดให้ค าแนะน าว่ากล่าวตักเตือนในเวลาท่ีถูกต้องเหมาะสม  5) อดทนต่อถ้อยค าคือ พร้อมท่ีจะ 
รับฟังค าปรึกษา ให้ซักถาม เสนอแนะและวิพากษ์วิจารณ์ 6) เรียนรู้และอธิบายเรื่องซับซ้อนได้  
7) ไม่แนะน าไปในเรื่องท่ีเหลวไหลหรือทางเส่ือม (ธนัญญาภรณ์ ดวงกางใต้, 2556: 389) ซึ่งเห็นได้ว่า
ผู้เขียนพยายามน าเสนอเรื่องเล่าให้ตัวตนตุ๊ดสอดคล้องกับชุดความคิดกระแสหลักนี้ท่ีคนไทยได้รับ  
การถ่ายทอดและปลูกฝังมาโดยตลอดในฐานะพุทธศาสนิกชน นอกจากนี้การสอนเรื่องการเลือกคบ
เพื่อนดียังปรากฏในเห็นในสุภาษิตไทยซึ่งเป็นส่ิงถูกถ่ายทอดเพื่อค่อยส่ังสอน ให้ข้อคิดแก่คนไทยด้วย 
เช่นสุภาษิตท่ีว่า คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล หมายถึง หากต้องการมี
ชีวิตท่ีดีเจริญก้าวหน้าต้องคบเพื่อนท่ีดี แต่ในทางตรงข้ามถ้าคบคนไม่ดีชีวิตก็จะเส่ือมเสีย หรืออีกหนึ่ง
สุภาษิตคบคนในดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ หมายถึง จะคบคนต้องพิจารณาให้รอบคอบ ละเอียดถี่ถ้วน  
ดูนิสัยใจคอให้ดี ก็เหมือนกับการเลือกซื้อผ้าก็ต้องพิจารณาว่าเนื้อผ้าดีหรือไม่  

ตัวตนท่ีน าเสนอนี้ก็เพื่อไม่ให้สังคมมองว่าตุ๊ดแปลกแยกแต่พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคม เรื่องเล่าของพวกเขาจึงก าลังพยายามท าให้ผู้อ่านเห็นว่าพวกเขามีปฏิสัมพันธ์กับคนทุกเพศใน
สังคมและยังเพื่อลดการเกลียดกลัวท่ีมีต่อตุ๊ด หรือท่ีเรียกว่า Homophobia ให้ผู้อ่านได้ท าความรู้จัก
กับตุ๊ดใหม่ว่าตุ๊ดเป็นเพื่อนท่ีดี น่าคบหา และเพื่อลดการเลือกปฏิบัติด้วย เพราะความรู้สึกเกลียดกลัว
เหล่านี้จะน าไปสู่การปฏิบัติต่อตุ๊ดอย่างไม่เป็นธรรม เช่น การไม่ให้เข้าถึงโอกาสและสิทธิทางสังคม 
ยังคงปรากฏให้เห็นได้ในส่ือท่ัวไป ตัวอย่างจากกรณีของคุณซารีน่า ผู้หญิงข้ามเพศท่ีไม่สามารถเข้า
สถานบันเทิงได้ด้วยเหตุผลท่ีว่าคุณซารีน่าเป็นสาวประเภทสอง ภายหลังผู้ประกอบการออกมาช้ีแจง
ว่าทางร้านเคยมีปัญหาสาวประเภทสองเข้ามามอมเหล้านักท่องเท่ียว และลักทรัพย์จึงท าให้มี
มาตรการในการดูแลความปลอดภัยใหม่ โดยคนท่ีรูปในบัตรประชาชนไม่เหมือนกับตัวจริงจะต้องมีคน
อ้างอิงเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ า (เจนวิทย์ เช้ือสาวะถี, 2558) ซึ่งจากค าช้ีแจงของผู้ประกอบการถือ
เป็นการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มคนเพศหลากหลาย อีกท้ังยังเป็นการสร้างภาพเหมารวมแก่พวกเขาด้วยว่า 
เป็นคนร้ายและสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนอื่น เนื่องจากในความเป็นจริงมิจฉาชีพไม่ได้มีเพียงสาว
ประเภทสองเท่านั้น ผู้ชายผู้หญิงท่ีเป็นมิจฉาชีพก็มีเช่นกันแต่ผู้ประกอบการกลับกล่าวเจาะจงไปท่ีคน
กลุ่มเดียว 



 75 
 

 

ผู้เขียนจึงน าเสนอตัวตนใหม่เพื่อต่อรองกับชุดความคิดการเกลียดกลัวคนเพศหลากหลาย
ท่ียังคงมีอยู่ในสังคม เห็นตัวตนท่ีแสดงในพื้นท่ีความสัมพันธ์ของเพื่อนสนิทได้ดังต่อไปนี้  

 

1.2.1 ตุ๊ดผู้เป็นมิตรแท้ 

ผู้เขียนเล่าให้เห็นภาพว่าตุ๊ดท าหน้าท่ีเพื่อนได้เป็นอย่างดี ผ่านเหตุการณ์ขณะท่ีเพื่อน
เจอกับปัญหา ตุ๊ดจะไปอยู่ข้างเพื่อนทันที รับฟังปัญหาของเพื่อน ดูแลเพื่อนและให้ก าลังใจเพื่ อน
เพื่อให้เขาผ่านปัญหานั้นมาได้ ภาพการเป็นเพื่อนท่ีดีของตุ๊ดเหล่านี้ท าให้ผู้อ่านได้เห็นภาพตุ๊ดใหม่ว่า
เป็นเพื่อนแท้ท่ีคอยอยู่เคียงข้างเพื่อน รับฟังปัญหา ให้ก าลังใจ เมื่อเพื่อนมีความทุกข์และคอย
ช่วยเหลือดูแลเพื่ อนอย่างจริง ใจ เป็นคนจริงใจ นิ สัยดี น่าคบหาเป็น เพื่อน ซึ่ งจะเห็นว่ า 
ภาพความเป็นเพื่อนดังกล่าวนี้เข้าตามคุณสมบัติของกัลยณามิตรหรือเพื่อนแท้เพื่อนท่ีดีควรคบหาตาม
หลักค าสอนของพุทธศาสนาท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น ยิ่งเน้นย้ าให้เห็นถึงบทบาทของเรื่องเล่าท่ีก าลังท า
หน้าท่ีน าเสนอตัวตนในเชิงบวกให้แก่ตุ๊ดเสียใหม่ โดยใช้ชุดความคิดท่ีคนในสังคมไทยยอมรับมาช่วย
สร้างเรื่องเล่า ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างต่อไปนี้  

กอล์ฟ: กุไม่ไหวแล้ว พวกมึงมาหากุได้ป้ะ… 

หยก: โอเค อาบน้ าเลย เด๋ียวไปรับ น้ ามันหารสาม 

ช่า: ดิล 

คิม: ดิลค่ะ 

แล้วเราก็มุ่งหน้าสู่บางแสนในเวลา 5 ทุ่ม  

ในรถ อีกอล์ฟโทรมาร้องไห้เป็นระยะๆ ตลอดทาง นางเป็นเอามากเพราะเป็นแฟนคนแรกที่คบกันมานาน ซึ่ง
แน่นอนถ้าเทียบกับกรณีของช่ากับไอ้ต๋ี (แฟนล าดับที่ 15.5) ที่คบกันเพียง 6 เดือน จิตโลกสวยใต้ส านึกบอก
ว่า ปัญหาของเพื่อนน้ันดูหนักหนากว่ามาก ช่าจึงตัดสินใจที่จะมุ่งสู่ปัญหาของอีกอล์ฟแทนในวันน้ีและ
เริ่มสะกดจิตตัวเองในรถว่าต้องแอ๊บสดใสประดิษฐ์และห้ามร้องไห้ต่อหน้าเพื่อนโดยเด็ดขาด   

เราถึงบางแสนก็เกือบตีหน่ึง…อีกอล์ฟผู้ก าลังน่ังหมดอาลัยตายอยากอยู่กลางชายหาด มีขวดเบียร์เรียงอยู่
รอบๆ ด้านขวาของนางเป็นกลุ่มวัยรุ่นหญิง ซึ่งมาน่ังกินด่ืมพร้อมวิทยุ ท าให้มีเพลงอกหักลอยตามลมมาแทบ
จะตลอดเวลา… 

กอล์ฟ:…ฮือออ (น้ าตาไหล) อีช่าาา (ร้องไห้โฮ แล้วโถมตัวมาหาช่า)… 

คิม:…(สะอึก น้ าตาคลอ) ฮืออออ (น้ าตาแตก) อีช่าาา อีหยกกก (เสียงดังมาก)  

แล้วนางก็คว้าคออีหยกและช่าท่ีก าลังจะล้มไปกอด  
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หยก: อีคิม อะไรเน่ีย 

คิม: ฮือออ (กลืนน้ าตา) พี่หนุ่มแม่งก็เพิ่ง (ปาดน้ าตา) อีดอก แม่งเพิ่งทิ้งกุเมื่อเช้า (ร้องไห้เสียสติ)… 

กอล์ฟ: อีคิม (เงยหน้าข้ึน)  

คิม: อีกอล์ฟ (โผเข้ากอดอีกอล์ฟแล้วร้องเพลงต่อ) 

ระหว่างที่พวกเราก าลังน่ังกอดกันกลม โดยมีอีกอล์ฟกับอีคิมร้องไห้โวยวายอยู่ข้างล่าง อยู่ดีๆ อีหยกก็เงย
ข้ึนมามองหน้าช่า และนางก็เร่ิมร้องไห้ 

ช่า: อีหยก มึงด้วยเหรอ  

หยก: ป่าว (ปาดน้ าตา) สงสารเพื่อน… 

แล้วเราก็เข้ากอดกันริมทะเลท่ามกลางเพลงของมาช่า วัฒนพานิช 

(บันทึกของตุ๊ดเล่ม 2, 2558: 141-150) 

ข้อความข้างต้นยกมาจากหนังสือบันทึกของตุ๊ด กอล์ฟอกหักจึงต้องการให้เพื่อนไป
หา เพื่อนสนิทท้ังสามคนได้แก่ ช่า หยก คิมจึงเดินทางไปหากอล์ฟท่ีบางแสนทันทีในเวลาห้าทุ่ม 
ท้ังหมดจึงได้นั่งปรับทุกข์กันเรื่องความรักท่ีชายหาด 

ผู้เขียนน าเสนอภาพเหตุการณ์ตุ๊ดท่ีคอยอยู่ข้างเพื่อน เมื่อเพื่อนมีปัญหา เห็นได้จาก
ท่ีช่า หยก คิมตัดสินใจรีบไปหากอล์ฟทันที ถึงแม้ว่ากอล์ฟจะอยู่ไกลถึงบางแสนและดึกแล้วก็ตาม  
แต่พวกเขาก็เดินทางไป ยิ่งไปกว่านั้นตุ๊ดยังให้ความส าคัญกับปัญหาของเพื่อนมากกว่าปัญหาของ
ตนเองเสียอีก เพราะในวันเดียวกันช่ากับคิมก็ถูกคนรักบอกเลิก แต่พวกเขากลับเก็บอารมณ์เศร้า
เสียใจไว้โดยควบคุมไม่ให้ตัวเองร้องไห้ เศร้าโศก แสดงอาการร่าเริงและดูแลความรู้สึกของเพื่อนก่อน 
แต่สุดท้ายเมื่อช่ากับคิมด่ืมเบียร์จนเมา ประกอบกับบรรยากาศจึงท าให้เขาท้ังสองคนร้องไห้และ  
แสดงอาการโศกเศร้าออกมา  

หลังจาก ท่ี ทุกคนไ ด้ ต่ าง รั บรู้ คว าม ทุกข์ ใน เรื่ อ ง ความรั กของ เพื่ อ นแ ล้ ว  
ต่างก็ปลอบโยนกันด้วยการกอด การกอดของพวกเขาท าให้เห็นว่าพวกเขารักกัน เข้าใจกันและ  
ต้องการแบ่งเบาความทุกข์ของกันและกัน เป็นมิตรภาพท่ีอบอุ่น นอกจากนี้ข้อความท่ีกล่าวถึงการ
ร้องไห้ของหยกก็ท าให้เห็นการเป็นเพื่อนท่ีจริงใจของตุ๊ดด้วย เพราะหยกไม่ได้มีปัญหาอย่างเพื่อนคน
อื่นแต่เขารู้สึกสงสาร เห็นใจเพื่อนๆ ทุกคนมากท่ีต้องเผชิญความทุกข์จนเขาไม่สามารถกล้ันน้ าตาไว้ได้  

ในหนังสือบันทึกของตุ๊ดยังพบเรื่องเล่าท่ีน าเสนอว่าตุ๊ดเป็นเพื่อนท่ีดีอีก เห็นได้จาก
ตัวอย่างนี้ 
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ที่โต๊ะทุกคนยังปกติดี มีแต่พ่ีกรที่เมาสิ้นสติ ส่วนอีแหนดนอนสลบราบไปกับพ้ืน ขาข้างนึงก่ายเก้าอี้…กอล์ฟ 
หยก และคิมเดินไปยกอีแหนดซึ่งนอนหมดสภาพอยู่บนพื้น โดยอีกอล์ฟจะจับแขนทั้งสองข้าง ส่วนหยก
และคิมจับขาคนละข้าง 

กอล์ฟ: นับสามแล้วยกนะ หน่ึง สอง สาม เอ้ากะเทยมา 

คิม: อีแหนดหนักเหี้ยๆ 

ช่า: เด๋ียวกุลากพี่กรไปนะ พี่กร พี่กร มาน่ี 

พ่ีกร: มึงคือใคร 

ช่า: เออๆ ไปๆ 

พ่ีกร: มึงคือใคร๊รรรรร... 

แล้วกลุ่มตุ๊ดก็ขนขบวนกลับห้อง…เราเลาะฝ่าฝูงชนด้วยความยากล าบากจนมาถึงห้องในที่สุด... 

หยก: ช่า เด๋ียวมึงถอดกางเกงพี่กรออกนะ กุจะถอดเสื้ออีแหนด แม่งมีแต่อ้วก  

(บันทึกของตุ๊ดเล่ม 2, 2558: 156-158) 

ตัวอย่างจากเรื่องเล่าของช่าตอนท่ีไปเท่ียวทะเลกับกลุ่มเพื่อน หลังจากเพื่อนกินยา
ดองกันจนเมาไม่ได้สติ ช่า กอล์ฟ หยก คิมก็ช่วยกันพาเพื่อนกลับท่ีพัก จากเรื่องเล่ าตอนนี้ผู้เขียน
น าเสนอให้เห็นภาพตุ๊ดเป็นเพื่อนท่ีดี ช่วยกันดูแลเพื่อนๆ ให้กลับท่ีพักอย่างปลอดภัยด้วยการช่วยกัน
อุ้มเพื่อนกลับไป ในระหว่างทางกลับก็ไปกันอย่างยากล าบาก เพราะเพื่อนท่ีเมาก็ท้ังโวยวายและ
อาเจียนเลอะเทอะ แต่ตุ๊ดก็อดทน ไม่โกรธและพาเพื่อนกลับมาถึงท่ีพักได้ ยิ่งไปกว่านั้นไม่รังเกียจ 
ท่ีจะดูแลเปล่ียนเส้ือผ้าท่ีเลอะอาเจียนให้เพื่อนด้วย การไม่รังเกียจเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นเพื่อน
ท่ีดี เพราะมิใช่ทุกคนท่ีสามารถยอมรับเรื่องการท าความสะอาดส่ิงสกปรกจากคนอื่นได้ ดังนั้นใน
บางครั้งเพื่อนย่อมรังเกียจส่ิงสกปรกจากเพื่อนย่อมเกิดขึ้นได้ ซึ่งภาพการไม่รังเกียจส่ิงสกปรกของ
เพื่อนในเรื่องเล่านี้ เป็นการน าเอาภาพจ าของแม่เวลาท่ีดูแลลูกมาน าเสนอ ภาพการดูแลลูก  
อย่างอ่อนโยนเป็นภาพจ าท่ีมักจะถูกน าเสนอในละครหรือบทเพลงท่ีเกี่ยวกับความสัมพันธ์แม่ลูก 
ฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าผู้เขียนก าลังน าเอาภาพเหล่านี้มาผลิตซ้ าใช้กับเพื่อนเพื่อให้ผู้อ่านเห็นว่า  
เขาเหมือนแม่ท่ีก าลังดูแลลูกเพื่อให้ผู้อ่านมองตุ๊ดในทางบวกว่าเป็นเขาเป็นเพื่อนท่ีดี ให้ความช่วยเหลือ
เพื่อนอย่างไม่รังเกียจเพื่อนเลยและจะได้ยอมรับเขาเข้าเป็นเพื่อนร่วมสังคมด้วย 

นอกจากนี้การน าเสนอตัวตนตุ๊ดผู้เป็นมิตรแท้ยังพบในหนังสือกว่าเจ้จะเป็นหมออีก
ด้วย ดังตัวอย่างจากเรื่องเล่านี้ 
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เจ้: (เขยิบมาน่ังใกล้ๆ พลอย) อย่างน้อยแกก็เริ่มจากการแปรงผมทุกคืน รองพื้นนิดๆ ตอนเช้า แล้วก็ลด
น้ าหนักไหมแก อย่าเพิ่งหมดหวังดิวะ แกดูฉันสิ ตุ๊ดซะขนาดน้ี เต้ียก็เท่าน้ัน ด าก็ด า พี่คิมยังรักฉันได้เลย 
แกอาจจะพลาดพี่ตือ แต่แกก็เพิ่มแกน Y ของตัวแกไว้เพื่อคนอื่นๆ ในอนาคตก็ได้น่ี 

พลอย: (ดึงกระดาษออก หร่ีตามองเจ้ แล้วก็ย้ิม) แกน่าจะไปเป็นนักพูดให้ก าลังใจนะ  

เจ้: แล้วมันได้ผลปะล่ะ 

พลอย: ได้ผล (ย้ิม) ขอบใจนะแก 

(กว่าเจ้จะเป็นหมอเล่ม 1, 2558: 155-156) 

จากเรื่องราวข้างต้น เพื่อนของเจ้หมอแอบชอบผู้ชายคนหนึ่งจึงมาปรึกษาเจ้หมอ
เรื่องนี้ เจ้หมอก็ให้ค าแนะน าเพื่อนไปอย่างจริงใจ โดยใช้แผนภูมิในการอธิบาย แกนเอ็กซ์แทนนิสัย 
แกนวายแทนความสวย เป็นสองส่ิงท่ีคนท่ัวไปจะใช้พิจารณา เจ้หมอบอกเพื่อนว่า เขานิสัยดีอยู่แล้ว 
แต่ควรเพิ่มการดูแลตัวเองให้ดูดี และยังให้ก าลังใจอีกด้วยว่าถ้าไม่ได้รักกับผู้ชายคนนี้ แต่ก็ยังมีผู้ชาย
คนอื่น ท่ีจะเข้ามาในอนาคตอีก 

จากการรับฟังปัญหาของเพื่อนและการให้ค าปรึกษาท่ีจริงใจ เป็นไปตามเหตุและผล
ของเจ้หมอท าให้เห็นว่าเขาเป็นเพื่อนท่ีดี เพราะเมื่อเพื่อนมีปัญหาก็รับฟัง บอกให้เพื่อนเห็นตาม  
ความเป็นจริงด้วยการอธิบายแผนภูมิและให้ค าปรึกษาท่ีมีความเป็นไปได้ ค าแนะน าท่ีดีเหล่านี้แสดงให้
เห็นถึงความจริงใจ ความห่วงใยท่ีเจ้หมอมีต่อเพื่อน เขาให้เพื่อนเริ่มดูแลตัวเองอย่างง่ายๆ และให้เปิด
โอกาสให้ตัวเอง ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รักกับผู้ชายคนนี้ก็ตาม เป็นค าแนะน าท่ีมีเหตุผล ไม่ได้แนะน าให้ท าใน
ส่ิงท่ีมากเกินไปหรือท าในส่ิงท่ีช่ัวร้าย ถือเป็นมิตรท่ีดีไม่พาไปในทางเสียหาย  

นอกจากนี้เจ้หมอยังให้ก าลังใจเพื่อนด้วยว่า “อย่าเพิ่งหมดหวังดิวะ” และกล่าว
เปรียบเทียบตัวเองว่าเป็นตุ๊ด ผิวคล้ าและไม่สูงยังมีแฟนได้ เพื่อให้ก าลังใจเพื่อนด้วยว่ารูปร่างหน้าตา
ไม่ใช่ส่ิงเดียวที่ท าให้มีคนมารัก แสดงให้เห็นถึงทัศนคติของผู้เขียนว่าเป็นคนท่ีคิดบวก มองโลกในแง่ดี 
และเป็นคนท่ีมองเรื่องราวได้อย่างรอบด้านอย่างมีเหตุผล ซึ่งทัศนคติในทางบวกของผู้เขียนหนังสือ
กว่าเจ้จะเป็นหมอเช่นนี้ก็ปรากฏให้เห็นในประวัติของผู้เขียนด้วย เขาเคยเจอคนไข้ปฏิเสธ ไม่ต้องการ
รักษาด้วยเพราะว่าเขาไม่ใช่ผู้ชายแท้ แต่เขาก็กล่าวว่าไม่รู้สึกโกรธคนไข้และมองว่าเป็นเรื่องธรรมดา 
ยังกล่าวต่ออีกว่าการท่ีเขาเกลียดเราเขาไม่ได้ผิด เราไม่จ าเป็นต้องไปเปล่ียนความคิดเขาให้ไม่เกลียด
เรา เราแค่หลีกตัวจากคนท่ีเขาเกลียดเราไปไกลๆ เป็นวิธีท่ีดีกว่า อีกท้ังยังจะเห็นอีกว่าเขาเป็นคนสุขุม
รอบคอบ มีความเป็นผู้ใหญ่มาก  
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เรื่องเล่าต้องการท าให้เห็นว่าตุ๊ดเป็นเพื่อนท่ีดี โดยการเล่าให้เห็นถึงการกระท าของ
ตุ๊ดในฐานะเพื่อนท่ีปฏิบัติต่อเพื่อนของตนอย่างดี ซึ่งตัวตนท่ีพบได้แก่ อยู่กับเพื่อนเมื่อเพื่อนมีปัญหา 
รับฟังปัญหา ให้ความส าคัญกับปัญหาของเพื่อน ดูแลเพื่อน ให้ก าลังใจและให้ค าปรึกษาท่ีดีท่ีถูกต้อง
แก่เพื่อนด้วย การน าเสนอภาพความเป็นกัลยาณมิตรของตุ๊ดเพื่อให้ผู้อ่านได้ท าความรู้จักตุ๊ดในมุมใหม่ 
การเป็นเพื่อนกับตุ๊ดว่าเขาก็เป็นเพื่อนท่ีดี ท่ีน่าคบหาเช่นกัน 

  

1.2.2 ตุ๊ดผู้เป็นเพื่อนได้กับทุกคน    

ผู้เขียนน าเสนอเรื่องเล่าให้เห็นว่าตุ๊ดสามารถใช้ชีวิตและท ากิจกรรมร่วมกับ 
ท้ังเพื่อนผู้ชายและเพื่อนผู้หญิงได้ โดยน าเสนอผ่านภาพท่ีตุ๊ดมีเพื่อนร่วมห้องพักเป็นเพื่อนผู้ชาย  
ขับรถให้เพื่อนผู้หญิงนั่งและภาพการพูดคุยรวมท้ังกิริยาท่ีแสดงถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นในกลุ่มเพื่อน
เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นว่าเขาเป็นเพื่อนได้กับทุกคนทุกเพศ ไม่มีข้อจ ากัดเรื่องเพศ สถานะหรือเช้ือชาติ 
เข้ามาเกี่ยวข้อง อีกท้ังผู้เขียนน าเสนอให้เห็นว่า ตุ๊ดกับเพื่อนสามารถอยู่ร่วมกันได้ มากไปกว่านั้น 
อยู่ร่วมกันได้อย่างดีและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันด้วย เหตุผลอีกข้อหนึ่งท่ีผู้เขียนน าเสนอเช่นนี้เพราะ
ต้องการตอบโต้ชุดความคิดท่ีว่าหวาดกลัวตุ๊ดและเลือกปฏิบัติกับตุ๊ด โดยเฉพาะผู้ชายท่ีมักจะมี
ความคิดว่าถ้าอยู่ใกล้ชิดกับตุ๊ด ตุ๊ดจะพึงใจตนและจะถูกคุกคามทางเพศหรืออาจจะกลายเป็นตุ๊ด
เหมือนกัน รวมไปผู้หญิงท่ีหวาดกลัวตุ๊ดหรือครอบครัวท่ีมีลูกสาวคบเพื่อนท่ีเป็นตุ๊ด พวกเขาอาจจะไม่
ไว้ใจและหวาดกลัวว่าตุ๊ดจะคุกคามทางเพศเนื่องจากสรีระร่างกายของตุ๊ดยังเป็นเพศชายอยู่ ซึ่งจะเห็น
ตัวตนของตุ๊ดท่ีเป็นเพื่อนได้กับทุกคนได้จากตัวอย่างดังนี้  

กลับมาถึงหอ เปิดประตูเข้าห้อง ข้าวของในห้องเหลือแค่คร่ึงเดียว ตู้เย็น ทีวี ที่เป็นของเบสท์หายไปแล้ว 
เหลือกล่องกระดาษไม่กี่กล่องซึ่งใส่เสื้อผ้าของเบสท์ไว้…เบสท์น่ังรอเจ้อยู่ที่ปลายเตียง 

เบสท์: (ย้ิม) มึง กูจะไปแล้วนะ ต้องไปเตรียมย้ายของ ไปจัดสถานที่เตรียมไปท างานที่นู่น เขาเรียกอบรม
แพทย์ใหม่ก่อนเวลาด้วย  

เจ้: อะ เออ ไปเร็วขนาดน้ีเลยเหรอ น่ีมึงจะไปแล้วเหรอ 

เบสท์: อื้ม ไปวันน้ีแหละ กูอยู่รอจะบอกลามึง กูไม่อยู่แล้วมึงล้างจานเองนะเว้ย เรื่องกวาดถูอะมึงท าเป็น
ประจ าอยู่แล้วกูไม่ห่วงหรอก แล้วก็อย่านอนดึกล่ะ มึงอะชอบต่ืนสาย ถ้ากูไม่ปลุก ต้ังแต่น้ีเป็นต้นไป กู กู
ไม่อยู่ปลุกมึงแล้วนะเว้ย (แล้วฮีก็น้ าตาไหล)  

เจ้: (น้ าตาไหลบ้าง) อีบ้า มึงพูดยังกะมึงจะไปตาย เด๋ียวก็ได้เจอกันเปล่าวะ โทรศัพท์ก็มี กูดูแลตัวเองได้ 

เบสท์: มึงเป็นเพื่อนที่ดีมากๆ เลยว่ะ (เข้ามากอด) 

เจ้: มึงก็เป็นเพ่ือนที่ดีมากๆ ของกูเลยว่ะ โชคดีนะมึง กูจะไม่พูด good bye นะเว้ย กูจะพูดแค่ good luck 
เพราะยังไงเราก็ต้องเจอกันอีกนะมึง  

(กว่าเจ้จะเป็นหมอเล่ม 1, 2558: 250-251) 
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ข้างต้นมาจากเรื่องเล่าในหนังสือกว่าเจ้จะเป็นหมอ เจ้หมอมีเพื่อนร่วมห้องพักเป็น
ชายแท้ ซึ่งได้ทุนเรียนต่อท่ือื่นหลังจบการศึกษาจึงต้องย้ายออกจากหอพักท่ีอยู่ด้วยกัน ในวันท่ีเพื่อน
ย้ายออกเพื่อนก็รอเพื่อบอกลาเจ้หมอ  

จากเรื่องเล่าข้างต้นผู้อ่านจะเห็นภาพความรัก ความผูกพันระหว่างเพื่อนกับตุ๊ด  
ซึ่งเป็นเพื่อนผู้ชายด้วย เป็นภาพท่ีพบเห็นไม่บ่อยนักเพื่อแสดงให้เห็นว่าตุ๊ดก็เป็นเพื่อนกับผู้ชายได้  
เป็นเพื่อนท่ีดีและมีมิตรภาพแน่นแฟ้นอบอุ่น  เห็นได้จากถ้อยค าท่ีเพื่อนกล่าวลากับเจ้หมอ พฤติกรรม 
การร้องไห้ของท้ังสองคนเมื่อต้องจากลากันและการเข้ามากอดของเพื่อนเจ้หมอ  

ถ้อยค ากล่าวลาของเพื่อนเจ้หมอท่ีเตือนเกี่ยวกับเรื่องกิจวัตรประจ าวันแก่เจ้หมอ  
แสดงให้เห็นถึงความรัก ความห่วงใยท่ีเขามีต่อเจ้หมอ และแสดงถึงความผูกพันจากการเป็นเพื่อนท่ีใช้
ชีวิตร่วมกันด้วย  

การร้องไห้และการกอดท่ีเพื่อนเจ้หมอแสดงออกมาในเรื่องเล่าเป็นส่ิงท่ีผู้ชายท าไม่ 
บ่อยนัก เพราะการร้องไห้และการกอดเป็นพฤติกรรมท่ีขัดแย้งกับภาพความเป็นชาย การร้องไห้เป็น
พฤติกรรมท่ีแสดงถึงความอ่อนไหว อ่อนแอ และเพศชายมักจะไม่แสดงความรักกับเพื่อนด้วยการกอด 
ถ้าไม่ใช่เพื่อนสนิทกัน แต่ในเรื่องเล่านี้ผู้เขียนกลับน าเสนอก็เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรักความผูกพันท่ี
เพื่อนมีต่อเจ้หมอ ซึ่งเพื่อนคนดังกล่าวเป็นผู้ชายแท้ มิใช่ชายรักชาย ท้ังยังทราบมาโดยตลอดว่าเจ้หมอ
เป็นตุ๊ดแต่เขาก็ไม่รังเกียจท่ีจะคบเจ้หมอเป็นเพื่อน ไม่เพียงพฤติกรรมท่ีแสดงถึงมิตรภาพท่ีดี แต่ผู้เขียน
ยังน าเสนอถ้อยค าของเพื่อนท่ีกล่าวชมเจ้หมอว่าเป็นเพื่อนท่ีดีอีกด้วย ยิ่งเป็นการเสริมให้ผู้อ่านเห็นว่า
ตุ๊ดเป็นเพื่อนท่ีดีมาก แม้กระท่ังเพื่อนผู้ชายยังกล่าวยกย่อง 

นอกจากน า เสนอภาพความเป็น เพื่อนท่ี ดีระหว่ าง ตุ๊ดกับเพื่อนผู้ชายแล้ว  
ยังมีความเป็นเพื่อนท่ีดีของตุ๊ดกับเพื่อนผู้หญิงด้วย ดังตัวอย่างนี้ 

“ปะ ไปกันเหอะแก ฉันหิว” “ค่ะ ไปกัน เอากุญแจมาน่ี เด๋ียวฉันขับรถให้” เจ้ดึงกุญแจออกจากมือจอยมา
ถือ ถึงจะเป็นตุ๊ดก็เหอะ พี่ก้องสอนมาว่าพึงขับรถให้ผู้หญิงน่ังเสมอ เปิดประตูรถให้ผู้หญิง และต้องดึง
เก้าอี้ให้ผู้หญิงน่ังด้วย น่ีเป็นธรรมเนียมของบ้านเรา พี่ก้องไม่สนหรอกว่าเจ้จะเป็นตุ๊ดเป็นเกย์ xy ก็คือ xy 
เสมอ มารยาทที่ดีไม่มีเพศจ ากัด  

“หูย แกน่ารักอะ สุภาพบุรุษมาก มีเมียหรือยังยะ” อีจอยท าแขวะ “ไม่มี มีแต่ผัว” เจ้กระแทกเสียงกลับ แล้ว
เราก็ออกไปกินข้าวกัน  

(กว่าเจ้จะเป็นหมอเล่ม 2, 2559: 116) 

ข้างต้นเป็นบทสนทนาหลังจากท่ีเจ้หมอช่วยเพื่อนท างานเสร็จ ท้ังสองคนจะไป
รับประทานอาหารด้วยกันและเจ้หมอก็อาสาท่ีจะขับรถให้เพื่อน การขับรถให้เพื่อนผู้หญิงนั่งแสดงให้
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เห็นถึงความมีน้ าใจและการดูแลเอาใจใส่เพื่อนผู้หญิงของตุ๊ด การน าเสนอภาพตุ๊ดเช่นนี้ท าให้เห็นว่า
เป็นเพื่อนนิสัยดี น่าคบหา และจะได้ช่วยลดความเกลียดกลัวท่ีสังคมมีต่อตุ๊ดหรือคนเพศหลากหลาย 
ให้พวกเขาได้เปิดใจคบตุ๊ดเป็นเพื่อน เพราะในความเป็นจริงแล้วตุ๊ดก็เป็นเพื่อนท่ีดี นอกจากนี้จะเห็น
ว่าตัวตนตุ๊ดท่ีผู้เขียนน าเสนอแสดงให้เห็นว่าแม้ว่าตุ๊ดเองก็ยังติดอยู่กับความคิดบทบาทเพศภาวะท่ีแบ่ง
ขั้วตรงข้ามชายหญิงซึ่ งนี้ เป็นวิธี คิดแบบตะวันตกในยุควิคตอเรีย  ท่ีแบ่งความเป็นชายและ 
ความเป็นหญิงอย่างชัดเจนโดยใช้เพศสรีระเป็นตัวตัดสิน บทบาทความเป็นชายมีแนวคิด 
เรื่องสุภาพบุรุษเป็นส่ิงก าหนดว่าผู้ชายจะต้องท าหน้าท่ีอย่างไรเพื่อให้สังคมยอมรับ ซึ่งแนวคิดนี้กล่าว
ว่า ผู้ชายต้องมีมารยาท เคารพและให้ เกียรติ ผู้หญิง รู้ จักกาละเทศะ มีความรับผิดชอบต่อ 
หน้าท่ีการงาน (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2560) ดังนั้นจากเรื่องเล่าของตุ๊ดจะเห็นได้ว่าผู้เขียนน าเสนอตัวตน
ตุ๊ดตามวิธีคิดความเป็นสุภาพบุรุษดังกล่าว เห็นได้จากท่ีผู้เขียนน าเสนอให้เจ้หมอกล่าวถึงการปฏิบัติตัว
ของเขาท่ีท าต่อเพื่อนผู้หญิงว่าเขาจะขับรถให้เพื่อนผู้หญิงนั่ง เปิดประตูรถให้เพื่อนผู้หญิงและดึงเก้าอี้
ให้นั่งด้วย แสดงให้ถึงอิทธิพลจากความคิดเพศขั้วตรงข้ามท่ียังท างานอยู่อย่างเข้มข้นในสังคมไทย  

ผู้เขียนยังน าเสนอให้เห็นว่านิสัยดีท่ีเขามีต่อเพื่อนนั้นมาจากการส่ังสอนของพ่อใน
เรื่องการปฏิบัติตัวต่อผู้หญิง ให้แสดงความเป็นสุภาพบุรุษต่อผู้หญิง ไม่เอาเปรียบและให้เกียรติ 
ถึงแม้ว่าจะเป็นตุ๊ดก็ตาม เป็นการท าให้ผู้อ่านมองครอบครัวของตุ๊ดว่าเป็นครอบครัวท่ีดีอบรมส่ังสอน
ลูกให้เป็นคนดีอีกด้วย อีกท้ังยังท าให้เห็นว่าตุ๊ดเป็นคนชนช้ันกลาง มาจากครอบครัวชนชั้นกลางเพราะ
แนวคิดสุภาพบุรุษท่ีได้รับการส่ังสอนมาจากพ่อนั้นเป็นแนวคิดของชนช้ันกลาง ซึ่งสังคมไทยรับมาจาก
ตะวันตกผ่านมาทางชนช้ันปกครองหรือชนช้ันเจ้านายแล้วจึงค่อยมามีอิทธิพลต่อคนชนช้ันกลาง  
(นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2560) 

เจ้: (รับน้ ามาด่ืม) อื้อ ขอบคุณ (พิงไหล่ออยต่อ) ลมเย็นดีเนอะ บรรยากาศดีจัง 

เบสท์ : คนบ้าอะไร เมาง่ายฉิบหาย กระดกเหล้าคร้ังแรกตอนสี่ทุ่ม สี่ทุ่มเจ็ดนาทีมึ งเมาแอ๋แล้ ว  
เต้นเกาหลีริมสระน้ า ดีนะไม่ตกน้ าตกท่าไป  

เจ้: ถ้ากูตกน้ าไป มึงจะไปช่วย?  

เบสท์: ไม่อะ กูว่ายน้ าไม่เป็น 

เจ้: ค่ะ อีเวร (เปลี่ยนมาพิงไหล่อีหมี ที่น่ังอยู่อีกด้านบ้าง) แล้วพลอยล่ะ 

ออย : ไม่นอนแล้ ว  พลอยมัน เ ด็กอนามั ย  ง่วง ง่าย  แกไม่ สั ง เกตเหรอ ว่ามันไม่ เคยมา ติวดึกๆ  
กับพวกเราเลยสักคร้ัง ห้าทุ่มปุ๊บอีพลอยสวิตช์ปิดปั๊บเลยแก 

เจ้: เออ หมดแล้วเนอะ 

ออย: อะไรหมด 
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เจ้: ก็หมดแล้วไง ชีวิตนักเรียนแพทย์ของพวกเรา ไม่ต้องอ่านหนังสือสอบแล้ว ไม่ต้องติวแล้ว ไม่มีเรียนแล้ว 
ต่อไปก็มีแต่ออกไปท าหน้าที่หมอกันแล้ว (ผุดลุกข้ึนน่ังตรงๆ) แล้วเราก็ต้องแยกกันไปท างาน แล้วจะได้เจอ
กันอีกไหมก็ไม่รู้ แกว่าอีก 10 ปี 20 ปีข้างหน้าเราจะยังสนิทกันแบบน้ีไหม เรากลัวว่ะ เรารัก 6 ปีใน
คณะแพทย์มาก เราใจหายที่มันจบแล้ว เรากลัวไม่ได้เจอกับพวกแกอีก... 

ออย: “ใครจะไปลืมมึงได้วะ ฉันมั่นใจว่าต่อไปในชีวิตฉันคงจะได้ร่วมงานกับหมอคนอื่นๆ มากมาย  
หมอที่เก่งกว่าแกคงจะมีแน่ๆ แต่หมอที่มีสไตล์แบบแก แรดแบบแก ฉันว่าไม่มีแน่ๆ มีแต่แกคนเดียว
เท่าน้ันแหละในโลกใบน้ีอะ” ออยหันมายิ้มให้เจ้ อีน่ีเก่งว่ะ พูดเร่ืองซึ้งๆ ได้ไม่ร้องไห้ หันไปมองอีหมี  
อีเบสท์ อีสองตัวน่ีท าเป็นขยี้หัวตา เงยหน้า รู้หรอกน่าว่ามึงก็ร้องไห้เหมือนกัน  

“กอดหน่อยดิ กูปวดหัว” เจ้ปล่อยน้ าตาไหลอีกที น้ ามูกด้วยแล้วพวกเราก็กอดกัน น่ังคุยกัน เอนหลังริม
สระน้ า 

(กว่าเจ้จะเป็นหมอเล่ม 1, 2558: 245-247) 

หลังสอบจบการเป็นนักศึกษาแพทย์ปีสุดท้าย เจ้หมอกับเพื่อนๆ ในคณะแพทย์  
ทุกคนไปเท่ียวท่ีหัวหิน หลังการสังสรรค์กับทุกคนในคณะแพทย์ เจ้หมอและกลุ่มเพื่อนสนิทมานั่ง
พูดคุยกันริมสระน้ า ภาพความสัมพันธ์ท่ีสนิทสนมกันระหว่างเจ้หมอกับเพื่อนสนิทท่ีมีท้ังผู้ชายและ
ผู้หญิงจึงถูกน าเสนอให้เห็นพฤติกรรมท่ีแสดงความสนิทสนม 

การพิงไหล่เพื่อนของเจ้หมอท่ีท ากับท้ังเพื่อนผู้หญิงและเพื่อนผู้ชายท าให้เห็นว่า  
พวกเขาสนิทกันมากพอท่ีจะท ากริยาดังกล่าว สังคมไทยไม่มีวัฒนธรรมสัมผัสเนื้อตัวอย่างเช่น
ชาวตะวันตก ส่วนใหญ่คนไทยจะถูกเนื้อต้องตัว เช่น จับมือ แตะตัว กอดคอ นอนหรือนั่งตักคนท่ีมี
ความสนิทคุ้นเคยกันเท่านั้น ผู้หญิงจะปฏิบัติมากกว่าผู้ชาย แต่เพื่อนผู้ชายของเจ้หมอในเรื่องเล่ายอม
ให้เจ้หมอนอนพิงได้ โดยมิได้แสดงกิริยาอาการรังเกียจแต่อย่างใด ภาพพฤติกรรมท่ีใกล้ชิดระหว่าง
เพื่อนผู้ชายกับเพื่อนท่ีเป็นชายรักชายเป็นภาพท่ีไม่ได้พบเห็นบ่อยนัก เนื่องจากผู้ชายมักจะคบหาผู้ชาย
แท้ด้วยกันมากกว่า แต่ถึงจะเป็นเพื่อนสนิทชายแท้กับชายแท้ก็ไม่สัมผัสกันมากเช่นนี้ ผู้เขียนน าเสนอ
ภาพเช่นนี้เพราะต้องการให้เห็นถึงความสัมพันธ์ท่ีอบอุ่น บริสุทธิ์ใจ ปราศจากเรื่องกามารมณ์ระหว่าง
เพื่อนผู้ชายกับตุ๊ด เพื่อท่ีจะให้ผู้ชายแท้ลดการมองตุ๊ดว่าเป็นคนน่ากลัว เมื่อเข้าหาเพื่อนผู้ชายก็
ต้องการแต่เรื่องเพศเท่านั้น 

ต่อมาเจ้หมอกล่าวว่ารู้สึกกังวลว่าจะไม่สนิทกันเช่นเดิม หลังจากท่ีจบการศึกษากัน
แล้วและกลัวว่าจะไม่ได้เจอกับเพื่อนกลุ่มนี้อีก ความรู้สึกกังวลและกลัวของเจ้หมอจึงคลายลงด้วย
ถ้อยค าท่ีแสดงถงึมิตรภาพอันอบอุ่นและการพูดแสดงความรู้สึกท่ีมีต่อกันอย่างจริงใจจากเพื่อนว่า จะ
ไม่มีใครลืมเจ้หมอได้เพราะเจ้หมอมีคนเดียวในโลก ส่วนพฤติกรรมอีกอย่างท่ีแสดงให้เห็นถึงความรัก
ของก ลุ่มเพื่ อนและเ จ้หมอคือ การกอดและการร้อง ไห้  หลังค าพูดซึ้ งจากออยจึงท า ให้  
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เจ้หมอและเพื่อนผู้ชายอีกสองคนร้องไห้ ท าให้เห็นความสัมพันธ์ท่ีแน่นแฟ้นกันระหว่างเพื่อน  
เพราะเมื่อถึงเวลาท่ีต้องแยกจากกันพวกเขาถึงกับเศร้าจนร้องไห้ออกมา หลังจากนั้นพวกเขาก็กอดกัน 
ซึ่งการกอดก็ยิ่งแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ท่ีเต็มเปี่ยมไปด้วยความอบอุ่น มิตรภาพความจริงใจท่ีมี ต่อ
กัน ภาพมิตรภาพระหว่างเพื่อนท่ีไม่จ ากัดเพศ ภาพเหล่านี้จึงท าให้เห็นว่าตุ๊ดสามารถเป็นเพื่อนได้กับ
ทุกคนท้ังยังเป็นเพื่อนผู้จริงใจด้วย 

ผู้เขียนน าเสนอภาพความสัมพันธ์ท่ีดีของตุ๊ดกับเพื่อนและการปฏิบัติตัวท่ีดีท่ีตุ๊ดมีต่อ
เพื่อน ท้ังเพื่อนผู้ชายและเพื่อนผู้หญิง  เพราะต้องการให้เห็นภาพว่าตุ๊ดเป็นคนนิ สัยดี ไม่ใช่ 
คนเลวร้ายและไม่ใช่คนอันตราย เป็นเพื่อนท่ีดีกับทุกคน ก็เพื่อให้สังคมเลิกติดกับภาพในทางเส่ือมเสีย
ท้ังหลายของตุ๊ด ไม่ว่าจะเป็นคนอารมณ์รุนแรง เสียดังไม่มีมารยาท ฝักใฝ่ในเรื่องเพศ เป็นคนผิดปกติ
และอื่นๆ ซึ่งภาพเหล่านี้ท าให้หลายคนไม่อยากคบกับตุ๊ด หรือพ่อแม่จะห้ามลูกยุ่งเกี่ยวกับตุ๊ด ความคิด
แ ละ ก า ร ก ระท า เ ช่ นนี้ จ ะ ยิ่ ง กั นพวก เ ขา อ อก จ าก สั ง คม  ดั ง นั้ น ก า ร น า เ สน อภ าพว่ า 
ตุ๊ดเป็นเพื่อนได้กับทุกคนจึงเป็นวิธีในการส่ือสารกับคนในสังคมไทยให้เปิดพื้นท่ีให้แก่พวกเขามากขึ้น  

 

1.3 ตัวตน “ตุ๊ด” ในพื้นที่ความสัมพันธ์กับคนรัก 

ก่อนท่ีจะยึดว่ามีคู่ครองเพียงคนเดียวเป็นส่ิงท่ีพึงปฏิบัติเช่นในปัจจุบัน สังคมไทยมี
รูปแบบความสัมพันธ์แบบสามีหนึ่งคนมีภรรยาหลายคนมาก่อน คนในสังคมไทยถือเป็นรูปแบบ
ความสัมพันธ์รูปแบบเดียวท่ีถูกต้อง ฝ่ายชายจะรับผิดชอบเล้ียงดูภรรยาทุกคนและฝ่ายหญิงก็ยินยอม
ท่ีจะเป็นภรรยาอีกคนด้วยความเต็มใจ รูปแบบความสัมพันธ์ความรักเช่นนี้เป็นส่ิงปกติในสังคม
สมัยก่อน กฎหมายตราสามดวงเป็นส่ิงท่ีช่วยท าให้เห็นรูปแบบความสัมพันธ์แบบสามีหนึ่งคนมีภรรยา
หลายคน เห็นได้จากการแบ่งเมียออกเป็นสามประเภท คือ 1) เมียกลางเมือง คือผู้หญิงท่ีพ่อแม่จัดหา
มาให้แต่งงานด้วย 2) เมียกลางนอก คือผู้หญิงท่ีผู้ชายขอมาเล้ียงดูหรือท่ีเรียกกว่าอนุภรรยาหรือ  
เมียน้อย และ 3) เมียกลางทาษี คือผู้หญิงท่ีผู้ชายช่วยไถ่ตัวมา แสดงให้เห็นว่ากฎหมายอนุญาตให้
ผู้ชายมีภรรยาหลายคนได้ (๒๐๐ ปี กฎหมายตราสามดวง, 2547: 7)หลังชนช้ันกลางไทยรับเอาชุด
ความคิดเรื่องการมีคู่ครองเพียงคนเดียวมาจากตะวันตก รวมไปถึงชุดความคิดเรื่องความสัมพันธ์ชาย
หญิง รูปแบบความสัมพันธ์ที่สามีมีภรรยาหลายคนและการมีความสัมพันธ์กับเพศเดียวกันจึงกลายเป็น
ส่ิ ง ผิ ด บ า ป  ค ว า ม คิ ด ข อ ง ต ะ วั น ต ก นี้ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ล ม า จ า ก 
ยุควิคตอเรียและเริ่มเข้ามาในสังคมไทยในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังนั้น
ผู้ท่ีมีคู่รักหลายคนในเวลาเดียวกัน หรือไม่ซื่อสัตย์ต่อคนรักก็จะถือว่าเป็นคนไม่ดี  ไม่มีศีลธรรม ถึงแม้
จะไม่มีการลงโทษทางกฎหมายแต่ก็จะถูกสังคมลงโทษ เช่น ถูกต่อว่า ประจาน ไม่คบค้าด้วย  
อีกความคิดหนึ่งท่ีได้รับอิทธิพลจากยุคสมัยดังกล่าวคือเรื่องเพศเป็นเรื่องสกปรก ผู้ปรารถนาใน  
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เรื่องเพศมากก็จะถูกมองว่าเป็นคนไม่ดีไปด้วย จากเรื่องเล่าของตุ๊ดเห็นได้ว่าผู้เขียนน าเสนอเรื่องเล่า
โดยน าเอาความคิดท่ีมีอยู่แล้วและเป็นท่ียอมรับของคนในสังคมดังเช่นท่ีกล่าวข้างต้นท้ังเรื่องการมี
คู่ครองเพียงคนเดียว การซื่อสัตย์ให้เกียรติคนรักและการไม่ฝักใฝ่เฉพาะเรื่องเพศมาใช้เพื่อประกอบ
สร้างตัวตนตุ๊ดให้สังคมมองพวกเขาเสียใหม่ให้เป็นไปในทางบวก 

ดังนั้นเรื่องเล่าของตุ๊ดจึงท าหน้าท่ีประกอบสร้างตัวตนให้แก่พวกเขาใหม่ท่ีตรงกันข้ามกับ
ภาพในทางลบท่ีสังคมเข้าใจ โดยน าเสนอภาพการคบหาคนรักของตุ๊ดว่าเป็นความรักท่ีมั่นคงสวยงาม 
ช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันในทางจิตใจมากกว่าการตอบสนองความต้องการทางเพศ ผ่านฉากการ
แสดงความรักต่อกันอย่างอ่อนโยน และฉากการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างครอบครัวของตุ๊ดกับคนรักของ
ตุ๊ด การน าเสนอภาพในทางตรงข้ามนี้เพื่อให้ผู้อ่านเห็นว่าการมีความรักของตุ๊ดมิได้เป็นไปเพื่อเรื่องทาง
เพศเท่านั้น แท้จริงแล้วตุ๊ดเป็นคนรักเดียวใจเดียว ความรักของพวกเขาเป็นรักท่ีมั่นคงมิใช่ความรัก
เพียงช่ัวคราว เห็นได้จากตัวอย่างท่ีผู้ศึกษายกมาดังต่อไปนี้ 

 

1.3.1 ตุ๊ดผู้มีความรักอันบริสุทธิ์ 

ตัวตนตุ๊ดผู้ให้ความหมายของการมีความรักมากกว่าความปรารถนาทางเพศถูก
น าเสนอให้เห็นผ่านฉากรักท่ีอบอุ่น ปราศจากเรื่องกามารมณ์ เห็นจากการเล่าถึงการแสดงความรักต่อ
กันด้วยการสัมผัสอย่างอ่อนโยน เช่น การกอด การจับมือ การพูดคุยแบ่ง เบาความทุกข์   
การปลอบใจและการให้ค าแนะน าท่ีดี ผู้ศึกษายังสังเกตอีกว่าการน าเสนอฉากรักเหล่านี้เกิดขึ้นใน
สถานท่ีส่วนตัว เมื่ออยู่ด้วยกันตามล าพัง มีความเป็นไปได้ท่ีเขาท้ังสองคนจะแสดงความรักต่อกัน
มากกว่าปกติเพราะไม่จ าเป็นต้องสนใจว่าผู้อื่นจะมองอย่างไร แต่ผู้เขียนกลับมิได้น าเสนอเป็นไปในทาง 
วาบหวิวแต่อย่างใด อีกท้ังในฉากรักผู้เขียนยังใช้ถ้อยค าปฏิเสธอย่างค าว่า ไม่ได้ เพื่อแสดงให้ผู้อ่านเห็น
ว่าถึงแม้จะเป็นฉากรักท่ีอยู่ด้วยกันสองต่อสองก็ใช่ว่าจะมุ่งกระท าแต่เรื่องทางเพศเท่านั้น ดังจะเห็น
ตัวอย่างจากเรื่องเล่าดังนี้ 

ค่อยๆ เปิดประตู เพราะเห็นอีพ่ีคิมยังหลับสบาย เจ้ค่อยๆ ไปอาบน้ า แล้วก็ใส่ชุดสบายๆ ค่อยๆ ข้ึนเตียงไป
อย่างเบาที่สุด ไม่อยากปลุกให้ฮีต่ืน แต่ฮีก็ต่ืนจนได้ว่ะ  

ฮี: อ้าว ท าไมกลับมานอนหอล่ะ อยู่เวรไม่ใช่เหรอ 

เจ้: วอร์ดสงบแล้ว พ่ีพยาบาลไล่กลับมาแล้ว เลยมานอนก่อน วันน้ีรู้สึกไม่ดีเลยพี่คิม คนไข้เราตาย เราท า
ตามหนังสือเป๊ะๆ ท าตามมาตรฐาน ดูแลไม่ห่างเคสไปไหนเลยนะ แต่คนไข้ก็ตาย 
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ฮี: (ดึงเจ้ไปกอด) ง้ันนายก็ท าเต็มที่แล้ว เหอะน่า อย่าคิดเยอะมากนัก นายเป็นหมอ ไม่ได้แปลว่านายมี
อ านาจในมือต่อรองกับชะตาชีวิตคนได้นะเว้ย คนเรามันต้องตายอยู่แล้ว ถ้าถึงเวลาจะตาย อ านาจ ความรู้ 
ความเก่งขนาดไหน มันก็เอาไว้ไม่อยู่หรอก นายไม่ใช่พระเจ้า จะได้ต่อสู้กับความตายแล้วชนะทุกเคสนะเว้ย 

เจ้: (หลับตา) อือ ขอบคุณนะพี่คิม 

ฮี: พี่ขอโทษนะ ที่ปล่อยเราอยู่เวรกับหมอคนอื่นน่ะ เด๋ียวตอนเช้าพ่ีจะไปแลกเวรให้ตรงกับเรา จะได้อยู่
ด้วยกัน เผื่อหนักหนาอะไรพ่ีจะได้ช่วยได้ 

เจ้:  เหอๆ อยู่เวรกับพ่ีคิม ท่าทางจะเหน่ือยกว่าเดิมน่ะสิ ถามตัวเองดิว่าท าอะไรเป็นมั่ง รู้อะไรบ้าง น่ีขนาด
ตอนราวน์วอร์ดธรรมดาๆ อะไรๆ ก็ถามเราตลอด เราอยากได้แพทย์เวรที่ช่วยเราได้นะเว้ย ไม่ได้อยากได้
ภาระ 

ฮี: เออ พ่ีมันโง่ แต่สุดท้ายมึงก็ต้องมานอนกอดคนโง่อย่างพ่ีอยู่ดีแหละวะ ปะ นอนได้แล้ว 

(กว่าเจ้จะเป็นหมอเล่ม 1, 2558: 96) 

จากตัวอย่างข้างต้นเป็นตอนท่ีเจ้หมอกลับมาจากท างานพร้อมด้วยความรู้สึกไม่ดีท่ี
ไม่สามารถรักษาชีวิตคนไข้ได้ เจ้หมอจึงบอกเล่าความรู้สึกนั้นแก่พี่คิม คนรักของเขา พี่คิมจึงปลอบใจ
ให้เจ้หมอคลายกังวล 

การบอกเล่าเรื่องทุกข์ใจของเจ้หมอ และคนรักของเขาก็รับฟัง ท้ังยังปลอบโยน  
เจ้หมอด้วยการกอดและถ้อยค าปลอบโยนว่าไม่ต้องคิดมาก เพราะจากการฟังท่ีเจ้หมอเล่าก็เข้าใจว่า 
เจ้หมอต้ังใจช่วยชีวิตคนไข้เต็มท่ีแล้ว การปฏิสัมพันธ์กันระหว่างตุ๊ดกับคนรักเช่นนี้ ท าให้ได้เห็น 
ภาพความรักความสัมพันธ์ท่ีอบอุ่นของพวกเขาท่ีมีต่อกัน เมื่อฝ่ายหนึ่งทุกข์ใจอีกฝ่ายก็ท าหน้าท่ี  
แบ่งเบาความทุกข์นั้น ด้วยการกอดเพื่อแสดงถึงความรัก ความห่วงใยและต้องการให้อีกฝ่ายรู้สึกคลาย
จากความทุกข์ท่ีมี ส่วนถ้อยค าท่ีคนรักปลอบโยนเจ้หมอนั้นก็ท าให้เห็นว่าเขาใส่ใจฟังปัญหาของคนรัก
อย่างแท้จริง นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าผู้เขียนจะน าเสนอให้เรื่องเล่าตอนนี้เป็นฉากรักหวานช่ืน
ระหว่างเจ้หมอกับแฟนเพื่อให้เห็นความรักความสัมพันธ์ที่อบอุ่นของเขาท้ังสอง แต่ส่ิงส าคัญท่ีผู้เขียน
ต้องการน าเสนออีกอย่างหนึ่งคือความทุกข์ใจจากวิชาชีพของเจ้หมอท่ีไม่สามารถรักษาชีวิตของคนไข้
ไว้ได้ การบอกเล่าเช่นนี้ก็เพื่อให้ผู้อ่านเห็นว่าตุ๊ดเป็นคนจริงจังต่อชีวิตการท างานซึ่งเป็นการท างานเพื่อ
คนอื่น ตุ๊ดจึงไม่ใช่คนท่ีไร้สาระ ไร้ประโยชน์และแม้กระท่ังคนรักของเขายังต้องช่วยเหลือกันเพื่อสังคม 

หลังจากนั้นเจ้หมอได้กล่าวขอบคุณคนรักท่ีท าให้เขารู้สึกคลายจากความทุกข์  
ส่วนคนรักของเขาก็กล่าวขอโทษท่ีท าให้เจ้หมอต้องเผชิญเรื่องไม่ดีล าพัง การกล่าวขอบคุณและขอโทษ
แก่กันเช่นนี้แสดงถึงการคบหากันอย่างให้เกียรติ ต่างฝ่ายต่างไม่เอาเปรียบกันเมื่อได้รับน้ าใจจากอีก
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ฝ่ายก็กล่าวขอบคุณ แต่เมื่อเห็นว่าตนเป็นเหตุให้คนรักต้องทุกข์ก็กล่าวขอโทษ การให้เกียรติกันเช่นนี้
จะท าให้ความรักความสัมพันธ์ยืนยาว 

การน าเสนอนี้เพื่อท าให้ผู้อ่านได้มองแง่มุมความรักของตุ๊ดใหม่ว่าพวกเขามีความรัก
ท่ีอบอุ่ น  ส่ง เสริม ดูแลกันในด้านจิตใจ การครองรักของพวกเขาไม่ไ ด้มี จุดประสง ค์เพียง 
ความพึงพอใจทางเพศแต่อย่างเดียว 

นอกจากนี้เหตุการณ์นี้ยังน าเสนอตัวตนของตุ๊ดในด้านการท างานอีกด้วยว่าเจ้หมอมี
จิตวิญญาณความเป็นแพทย์อย่างเต็มเปี่ยม เพราะแพทย์มีหน้าท่ีช่วยชีวิตคนแต่เมื่อท าหน้าท่ีไม่ส าเร็จ
จึงท าให้เขาเสียใจจนต้องระบายความทุกข์นี้โดยการเล่าให้คนรักฟัง เห็นได้จากข้อความท่ีเจ้หมอบอก
กับพี่คิมว่า คนไข้ท่ีเขาพยายามดูแลรักษาเสียชีวิต ถึงแม้จะท าทุกอย่างตามมาตรฐานทางการแพทย์ 
ดูแลคนไข้อย่างใกล้ชิดแต่ก็ไม่สามารถย้ือชีวิตของคนไข้ไว้ได้   

ผู้ศึกษาพบเรื่องเล่าท่ีท าให้เห็นว่าตุ๊ดมีความรักท่ีสวยงามอีกในหนังสือกว่าเจ้จะเป็น
หมอ ดังข้อความจากเรื่องเล่าบางส่วนต่อไปนี้ 

เจ้: พี่คิม เราขอโทษ 

พ่ีคิม: (ดึงมือเจ้ไปกุม) พี่ขอโทษ พ่ีรู้ว่านายไม่อยากให้พ่ีไป แต่พ่ีต้องไปจริงๆ นะ พ่ีอยากให้เรามีอนาคตดีๆ 
ร่วมกัน การจบจากอเมริกามันท าให้พ่ีมีโอกาสก้าวหน้าได้มากกว่า เราไม่เคยทะเลาะกันเลย พ่ีสัญญาว่าเร่ือง
น้ีจะเป็นเร่ืองสุดท้ายที่เราทะเลาะกัน หลังจากน้ันไม่ว่าอะไรพ่ีจะยอมทุกอย่าง 

เจ้: (เงยหน้า) เราขอโทษ เราเอาแต่ใจตัวเอง เราเข้าใจแล้วล่ะ จริงๆ เราเข้าใจนานแล้ว เ ราแค่งอแงไปตาม
ประสาเราน่ะ เราไม่อยากห่างจากพ่ีคิมก็แค่น้ันเอง แต่ตอนน้ีเรารู้แล้วเราเข้าใจแล้ว เราไม่งอนแล้วนะ พ่ีคิม
ไปเหอะ เราจะพยายามหาทางไปเย่ียม และถ้าเราไปไม่ได้เราก็จะคุยกันทุกวันด้วย BB ไง (ย้ิม) 

พ่ีคิม: (ขมวดคิ้ว แต่มือยังกุมมือเจ้อยู่) เด๋ียวนะ น่ีนายหายไปแค่ 4 ช่ัวโมง แล้วจู่ๆ นายก็เปลี่ยนใจอย่างน้ี
เหรอ น่ีนายไปท าอะไรมาเน่ีย ท าไมจู่ๆ ก็ (ยังไม่ทันพูดต่อ)  

เจ้: (ย้ิม เอาน้ิวไปแตะปากพ่ีคิมให้ฮีหยุดพูด) เพราะเราไม่อยากเป็นภาระในหัวใจพี่คิมไง เราอยากเป็นคน
รัก อยากเป็นแรงใจให้พี่คิม ไม่ใช่ภาระ  

แล้วเราก็กอดกัน จริงๆ แล้วฉากรักดีๆ มันไม่ต้องปิดด้วยการจูบก็ได้นะ แค่การกอดกัน กับค าพูดความ
เข้าใจดีๆ มันโรแมนติกได้มากยิ่งกว่าฉากจูบหรือฉากบนเตียงเสียอีก ตอนที่กอดกัน เจ้รับรู้ได้ถึงความรัก
ระหว่างเราสองคนที่ส่งผ่านทางการสัมผัส ไม่ต้องใช้ค าพูด 

(กว่าเจ้จะเป็นหมอเล่ม 2, 2559: 161) 
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เรื่องเล่าข้างต้นมาจากตอนท่ีเจ้หมอกับพี่คิมปรับความเข้าใจกัน หลังจากเจ้หมอรู้สึก
โกรธที่พี่คิมก าลังจะไปศึกษาต่อท่ีต่างประเทศ 

เมื่อท้ังสองเจอกันต่างก็กล่าวขอโทษกันและกัน เจ้หมอขอโทษพี่คิมเพราะยอมรับว่า
ตนเองผิดท่ีโกรธงอนพี่คิมอย่างไม่สนใจเหตุผล ส่วนพี่คิมก็กล่าวขอโทษเจ้หมอด้วยเพราะเข้าใจคนรัก
ว่าไม่ต้องการให้ไป แต่เขาจ าเป็นต้องเลือกไปเพื่ออนาคตของเขาท้ังสองคน ภาพเหตุการณ์นี้
ประกอบการกล่าวของพี่คิมว่าตลอดระยะเวลาท่ีคบกันของเขากับเจ้หมอไม่เคยทะเลาะกันเลย ท าให้
เห็นว่าความรักของตุ๊ดเป็นความรักท่ีเข้าอกเข้าใจกัน มีความปรารถนาดีต่อกัน และถนอมน้ าใจซึ่งกัน
และกัน อีกท้ังการกล่าวถึงอนาคตของพี่ คิมก็แสดงให้เห็นถึงการครองรักของเขาท้ังสองคนท่ี  
มั่นคงยืนยาว มีอนาคตร่วมกันไม่ใช่ความสัมพันธ์เพียงช่ัวคราว และเขายังน าเสนอให้เห็นว่าไม่ใช่การ
คบหาเพียงเพื่อความสัมพันธ์ทางเพศ แต่ความรักของเขาเป็นแรงสนับสนุนและส่งเสริมให้แก่กันและ
กัน  

ในขณะเดียวกันพี่คิมก็กุมมือของเจ้หมอไว้ระหว่างการสนทนา การสัมผัสมือลักษณะ
นี้แสดงให้เห็นถึงความจริงใจ ความมุ่งมั่นท่ีจะท าให้คนรักมั่นใจในค าพูดของเขา และจะเห็นว่าผู้เขียน
บรรยายสีหน้าของพี่คิมประกอบขณะท่ีกุมมือเจ้หมอด้วยว่าขมวดค้ิว ส่ือถึงความรู้สึกจริงจังต่อค า
สัญญาท่ีมีต่อเจ้หมอ ว่าจะไม่สร้างเรื่องให้ต้องผิดใจกันอีกและจะยอมเจ้หมอทุกอย่าง 

ในส่วนถ้อยค าของเจ้หมอท่ีกล่าวต่อคนรักอย่างเข้าอกเข้าใจว่า เขาจะไม่ท าตัวเป็น
ภาระให้พี่คิมต้องเป็นห่วง แต่เขาจะเป็นคนรักท่ีคอยเป็นก าลังใจให้พี่คิมได้ประสบความส าเร็จ ถ้อยค า
นี้บ่งบอกถึงตัวตนของเจ้หมอว่าเป็นผู้ท่ีรักอย่างมีเหตุผล มีความหวังดีต่อคนรักสนับสนุนเขาในทางท่ีดี 

หลังพูดคุยกันเข้าใจแล้ว เขาท้ังสองคนก็กอดกันเพื่อส่งมอบความรัก ความเข้าใจ 
ความห่วงใยความหวังดีท่ีเขามีต่อกัน ซึ่งเป็นภาพการแสดงความรักท่ีให้ภาพความอบอุ่นมั่นคง มากไป
กว่านั้นถ้อยค าของเจ้หมอท่ีกล่าวถึงการน าเสนอฉากรักในตอนจบของเรื่องเล่าว่า ไม่จ าเป็นต้องจบลง
ท่ีการร่วมเพศหรือการจูบท่ีวาบหวิว เพียงแค่กอดกันและมีค าพูดท่ีดีก็เป็นฉากรักท่ีจบได้อย่างงดงาม 
พฤติกรรม และการบอกเล่าของเจ้หมอในประเด็นดังกล่าวนี้บ่งบอกถึงตัวตนของตุ๊ดในด้านความรัก
ความสัมพันธ์ได้ว่าความรักของเขามิใช่การตอบสนองกันทางเพศเพียงอย่างเดียว แต่เป็น  
การตอบสนองกันในทางจิตใจ ความรู้สึก ช่วยดูแลความรู้สึกซึ่งกันและกัน ถนอมน้ าใจ ให้เกียรติและ
เป็นก าลังใจให้กัน 

ท้ังนี้ยังปรากฏเรื่องเล่าท่ีแสดงให้เห็นตัวตนตุ๊ดในด้านความรักความสัมพันธ์ที่บริสุทธิ์
ได้อีกจากหนังสือเล่มเดียวกัน ดังจะเห็นจากข้อความนี้ 
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ก้อง: แม่ว่าไงนะ แล้วแม่จะให้ไอ้คิงคองน่ีนอนที่ไหน 

แม่: (หันไปปรามพ่ีก้องเสียงนุ่ม) ก็ให้นอนห้องลูกไง และเขาช่ือพ่ีคิม ไม่ใช่คิงคอง พ่อเรียกแฟนลูกแบบน้ีได้ไง 

พ่ีก้อง: แล้วให้มันนอนห้องลูก แล้วลูกจะนอนที่ไหน 

แม่: ก็นอนกับแฟนเขาไงพ่อน่ี ถามแปลก 

พ่ีก้อง: แม่จะให้ลูกนอนกับไอ้คิงคองเน่ียนะ 

แม่: หรือ พ่อจะไปนอนกับคิม แล้วให้แม่ไปนอนกับลูก 

พ่ีก้อง: (……….) 

คิดว่าจริงๆ แล้วหลังจากน้ันพ่ีก้องกับแม่คงเถียงกันต่อแหละ แต่เจ้ไม่ได้ฟังต่อ เจ้พาพี่คิมไปอาบน้ า  
แปรงฟัน แน่นอน ไม่ได้อาบด้วยกันย่ะ น่ีบ้านพ่อแม่เจ้นะ แม่ยอมให้พี่คิมค้างด้วยในห้องเจ้น่ีถือว่าดีมาก
แล้ว เจ้ควรเกรงใจพ่อแม่ด้วย จริงๆ ก็แอบสงสารพ่ีก้องเหมือนกันนะ เถียงแม่ไม่เคยชนะ 

คืนน้ันกว่าเจ้กับพี่คิมจะนอนหลับก็เกือบตีสามแน่ะแก แต่ไม่ได้ท าอะไรกันนะ เราคุยกันแล้วพ่ีคิมสอนเจ้ใช้ 
BB เท่าน้ันเอง จะหาว่าฉันเชยก็ได้ย่ะ ก็ของใหม่เนอะ จะให้ใช้คล่องก็ยากถูกไหมล่ะ แต่ยังไงก็ต้องหัดให้
คล่องแหละ เจ้คิด เพราะอีกไม่นาน มันจะเป็นหนทางเดียวที่ท าให้เจ้ติดต่อพ่ีคิมได้เหมือนกับอยู่ใกล้ๆ กัน 

(กว่าเจ้จะเป็นหมอเล่ม 2, 2559: 162-163) 

ข้อความข้างต้นมาจากเหตุการณ์ตอนท่ีพี่คิมตามเจ้หมอมาบ้านท่ีระยองเพื่อปรับ
ความเข้าใจกัน เขามาถึงดึกมากแล้ว แม่เจ้หมอจึงให้พี่คิมนอนค้างท่ีบ้านก่อนในคืนนั้น เช้าวันรุ่งขึ้น
ค่อยกลับกรุงเทพฯ  

ผู้เขียนน าเสนอฉากท่ีตุ๊ดและคนรักมีโอกาสได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันตามล าพัง ได้แก่ การ
นอนร่วมห้อง การพาคนรักไปอาบน้ า แต่จะเห็นได้ว่าหลังการบรรยายถึงกิจกรรมท่ีปรากฏผู้มี 
ส่วนร่วมเพียงเจ้หมอกับพี่คิม ผู้เขียนจะใช้ถ้อยค าแสดงการปฏิเสธเพื่อเปล่ียนความคิดของผู้อ่านทันที
ให้ไม่คิดไปในทางเส่ือมเสียว่าเมื่อตุ๊ดอยู่กับคู่รักแล้วจะมุ่งเพียงเรื่องการร่วมเพศเท่านั้น ดังจะเห็นได้
จากข้อความหลังจากเจ้หมอพาพี่คิมไปอาบน้ า เขากล่าวอย่างมั่นใจว่า แน่นอน เขากับพี่คิมไม่ได้
อาบน้ าด้วยกัน การใช้ค าว่าแน่นอนร่วมกับการปฏิเสธก็แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจและเป็น 
การรับประกันว่าเขาและคนรักไม่ท าพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมในบ้านพ่อแม่ ถึงแม้ว่าเขาจะได้รับ
อนุญาตแล้วก็ตาม อีกข้อความหนึ่งท่ีผู้เขียนน าเสนอถ้อยค าการปฏิเสธคือ หลังจากท่ีเจ้หมอกล่าวว่า
ในคืนนั้นท้ังตนเองและพี่คิมนอนดึก ต่อมาปรากฏการปฏิเสธทันทีว่าไม่ได้กระท าการทางเพศเลย 
พร้อมบอกถึงสาเหตุของการนอนดึกครั้งนี้ว่า พี่คิมสอนเจ้หมอใช้โทรศัพท์เครื่องใหม่ท่ีสามารถส่ง
ข้อความได้ ซึ่งเจ้หมอไม่เคยใช้มาก่อนจึงใช้เวลามากในการเรียนรู้ 
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มากไปกว่านั้นเรื่องเล่านี้ยังน าเสนอให้เห็นตัวตนของตุ๊ดอีกด้านหนึ่งด้วยว่า 
เป็นคนรู้กาลเทศะ เพราะถึงว่าแม่จะให้อนุญาตด้วยความยินดีให้คนรักนอนค้างท่ีบ้านและ  
นอนห้องเดียวกับเจ้หมอ แต่เจ้หมอก็ไม่อาศัยความไว้ใจของแม่กระท าใน ส่ิงท่ีไม่เหมาะสม  
ในทางกลับกันเขากลับให้เกียรติพ่อแม่และให้เกียรติสถานท่ีซึ่งก็คือบ้านของพ่อแม่อีกด้วย ดังจะเห็น
จากข้อความท่ีเจ้หมอกล่าวว่า เขาจะไม่ท าส่ิงท่ีไม่ควร เพราะท่ีนี่เป็นบ้านพ่อแม่ เมื่อแม่อนุญาตแล้วก็
ควรเกรงใจพวกท่าน 

จากเรื่องเล่าพบการน าเสนอฉากตุ๊ดกับคนรักใช้เวลาอยู่ด้วยกันอย่างเป็นส่วนตัว พวกเขา
ท ากิจกรรมร่วมกันแต่มิได้มีเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้อง และยังพบภาพการแสดงความรักต่อกันอย่าง
อ่อนโยน ปราศจากเรื่องกามารมณ์ ได้แก่ การกอด การจับมือ การพูดคุยกัน ผู้เขียนน าเสนอ  
ส่ิงเหล่านี้เป็นการประกอบสร้างตัวตนตุ๊ดในด้านความสัมพันธ์ความรักว่าเป็นคนท่ีมิได้ปรารถนาแต่ 
การร่วมเพศเพียงอย่างเดียว ความรักของตุ๊ดเป็นความสัมพันธ์กันทางจิตใจด้วย ตัวตนด้านนี้ถูก
น าเสนอเพื่อลดการมองภาพตุ๊ดว่าเป็นผู้ท่ีมีความต้องการทางเพศสูง หมกหมุ่นในตัณหาราคะ ซึ่งยังคง
เห็นได้ในละครประเภทชายรักชายในยุคปัจจุบัน ชุดความคิดในทางลบเกี่ยวกับความสัมพันธ์คู่รักและ
เรื่องเพศดังกล่าวนี้ส่ือยังยัดเยียดน าเสนอให้แก่ตุ๊ดหรือผู้ท่ีเป็นชายรักชายอยู่ ดังตัวอย่างเช่นตัวละคร
ช่ือ ชีต้าร์ ในละครซีรีส์เรื่องเสือ ชะนี เก้ง ท่ีออกอากาศในเว็บไซต์ไลน์ทีวี ภาพของชีต้าร์เป็นคนช่ืน
ชอบในเรื่องเพศ มักจะพูดเกี่ยวกับเรื่องเพศและลวนลามผู้ชาย อีกท้ังยังถูกสร้างให้เป็นคนปากร้าย
และใช้ก าลังในการแก้ปัญหาอีกด้วย หรือในละครซีรีส์เรื่องเกย์โอเคแบงค็อก (Gay OK Bangkok) 
ออกอากาศทางช่องไลน์ทีวี  เป็นละครซีรี ส์ ท่ีน าเสนอชีวิตชาย รักชายในหลากหลายแง่มุม  
นับเป็นการน าเสนอท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อชายรักชาย แต่ก็ยังคงปรากฏลักษณะตัวละคร  
ชายรักชายท่ีนิยมเปล่ียนคู่รักไปเรื่อยๆ มีความสัมพันธ์กันเพียงช่ัวครั้งช่ัวคราว ซึ่งภาพเหล่านี้จะช่วย
ผลิตซ้ าและตอกย้ าภาพเหมารวมในทางเส่ือมเสียของชายรักชายว่าเป็นพวกมักมาก และมองความรัก
ระหว่างชายรักชายว่าไม่ยั่งยืนอีกด้วย ผู้ศึกษาเห็นว่าในปัจจุบันมีละครชายรักชายมากขึ้น  
เป็นแนวโน้มท่ีดีต่อคนเพศหลากหลายท่ีจะมีพื้นท่ีทางสังคมมากขึ้น แต่ภาพของชายรักชายท่ีถูกส่ือ
บันเทิงน าเสนอก็ยังคงเป็นภาพในทางลบ ได้แก่ ฝักใฝ่เรื่องเพศ หยาบคายร้าวก้าวและเป็นตัวตลก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของพัฒนพล วงษ์ม่วง (2559) ท่ีศึกษาเรื่องตัวละครเกย์ในละครโทรทัศน์ 
ไทยยุคใหม่  จากผลการวิ จัยพบว่ าในยุคใหม่ของละครโทรทัศน์ ไทยช่วงปี  2540 -2558  
ตัวละครชายรักชายในละครโทรทัศน์มีมากขึ้น เนื่องจากมีความรู้ด้านจิตเวชศาสตร์ช่วยอธิบาย  
การเป็นชายรักชายว่าเป็นส่ิงปกติจึงส่งผลให้ความคิดในแง่ลบท่ีมีต่อชายรักชายลดลง แต่ภาพตัวละคร
ชายรักชายท่ีส่ือน าเสนอนั้นยังไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของชายรักชายในสังคมปัจจุบัน ส่วนใหญ่
จะน าเสนอมุกตลก สร้างความสนุกสนาน ความโศกเศร้า ความรู้สึกหลบซ่อน ความอับอายของชายรัก
ชายมากกว่า 
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นอกจากนี้ในเรื่องของรูปแบบความรักความสัมพันธ์ของสังคมไทยแต่เดิมสังคมไทยมี
รูปแบบความสัมพันธ์แบบผัวเดียวหลายเมียมาก่อน วัฒนธรรมผัวเดียวเมียเดียวเพิ่งได้รับการรับรอง
ว่าเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ในอุดมคติควรยึดเป็นแบบอย่างในการสร้างครอบครัวเมื่อยุคการสร้าง
ชาติของจอมพล ป. พิบูลสงครามในทศวรรษ 2480 เนื่องจากรัฐคาดหวังว่าความสัมพันธ์รูปแบบนี้จะ
ช่วยผลิตประชากรท่ีมีคุณภาพให้แก่ประเทศได้ อีกท้ังเป็นวิธีในการจัดระเบียบสังคมด้วยเพราะ
ความสัมพันธ์รูปแบบนี้มาพร้อมกับการก าหนดบทบาท หน้าท่ีของประชากรว่าผู้ชายผู้ท่ีเป็นท้ังสามี
และพ่อ ผู้หญิงท่ีเป็นท้ังภรรยาและแม่ต้องมีบทบาทหน้าท่ีอย่างไร หากท าตามบทบาท หน้าท่ีท่ีสังคม
ก าหนดก็จะเป็นท่ียอมรับจากสังคม (สุรเชษ์ฐ สุขลาภกิจ, 2556: 150-155) 

 

1.3.2 ตุ๊ดผู้ม่ันคงในความรัก 

ผู้เขียนน าเสนอให้เห็นตัวตนตุ๊ดเป็นคนรักจริง จริงจังกับความสัมพันธ์และมั่นคงใน
ความรัก ผ่านเหตุการณ์ท่ีเจ้หมอแนะน าคนรักให้ครอบครัวได้รู้จัก ซึ่งพบว่าผู้เขียนน าเสนอให้เห็นเป็น
ภาพการพัฒนาความสัมพันธ์อย่างเป็นล าดับ เริ่มจากในช่วงต้นของเรื่องเล่าน าเสนอให้เห็นว่าตุ๊ดแสดง
ความต้ังใจจะพาคนรักไปแนะน ากับพ่อแม่เพื่อเป็นการยืนยันกับคนรักว่าเขาจริงจัง ต่อมาน าเสนอ
เหตุการณ์ท่ีตุ๊ดมีโอกาสได้แนะน าคนรักกับพ่อแม่อย่างท่ีเขาแสดงความต้ังใจไว้ในช่วงแรก และยังได้
พาไปท่ีบ้านของพ่อแม่ด้วย อีกท้ังตัวตนการเป็นคนรักจริงนี้ยังถูกน าเสนอผ่านชายคนรักท่ีเป็นคน
เดียวกันตลอดท้ังเรื่องเล่าด้วย   

ผู้เขียนน าเสนอเช่นนี้เพราะต้องการให้ตัวตนเหล่านี้สอดคล้องไปกับชุดความคิดของ
สังคมไทยเรื่องการรักเดียวใจเดียวหรือรูปแบบความสัมพันธ์แบบผัวเดียวเมียเดียว ซึ่งเป็นรูปแบบ
ความสัมพันธ์ที่ถือกันว่าเป็นรูปแบบท่ีถูกต้องดีงาม การครองรักกันอย่างยาวนานและซื่อสัตย์เป็นส่ิงท่ี
คนในสังคมไทยช่ืนชมยกย่อง (สุรเชษ์ฐ สุขลาภกิจ, 2556: 155) อีกท้ังจะเห็นได้ว่าตัวตนท่ีผู้เขียน
น าเสนอนี้เป็นการผลิตซ้ าความคิดเรื่องความสัมพันธ์ชายหญิงท่ีเมื่อคบหากันเป็นคนรักแล้วต้องพาไป
แนะน าให้พ่อแม่รู้จักด้วย การน าเสนอซ้ าความคิดเหล่านี้ก็ เพื่อให้ภาพเหล่านี้ท าหน้าท่ีตอบโต้ชุด
ความคิดในทางลบท่ีมีต่อชายรักชายท่ีว่ามีความรักความสัมพันธ์กันอย่างฉาบฉวย ช่ัวครั้งช่ัวคราวหรือ
ส าส่อน ต้องการเพียงเรื่องเพศเท่านั้นจึงไม่มีความสัมพันธ์ท่ียั่งยืน และยังเพื่อโต้กลับความรักของ 
เพศกระแสหลักด้วยว่าความรักท่ีซื่อสัตย์มั่นคงมิได้เกิดขึ้นกับเพียงแค่คู่รักชายจริงหญิงแท้เท่านั้น แต่
ตุ๊ดท่ีเป็นคนรักเพศเดียวกันก็สามารถมีความรักท่ีมั่นคงสวยงามได้เช่นกัน ดังนั้นเพศภาวะไม่เป็นส่ิงท่ี
บ่งบอกความรักของบุคคลว่าจะดีหรือไม่ดี เพราะในความเป็นจริงคู่รักชายหญิงก็ย่อมมีปัญหาเรื่อง
ความไม่ซื่อสัตย์ต่อคู่รักของตนด้วยเช่นกัน เพียงแต่สังคมไทยไม่ได้จับจ้องมากเท่าคู่รักเพศหลากหลาย 
ดังจะเห็นการน าเสนอว่าตุ๊ดเป็นคนรักจริงได้ดังตัวอย่างจากเรื่องเล่าดังต่อไปนี้  
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พ่ีคิม: มึงๆ ย้ิมหวานอะไร น่ี สนใจหน่อยพ่ีก าลังติว  

เจ้: (หลุดจากภวังค์) อะ อะ โทษๆ เมื่อกี้พ่ีคิมว่าไงนะ (หาววว) 

พ่ีคิม: (หันไปดูนาฬิกา) อ๋อ ดึกแล้วน่ีหว่า โทษที พ่ีก็ลืมดูเวลา นอนกันเหอะว่ะ พรุ่งน้ีค่อยติว (ปิดหนังสือ) 

เจ้: อืม พ่ีคิม พ่ีคิมเคยคิดไหมว่า จะบอกกับที่บ้านเร่ืองเรา 

พ่ีคิม: (หันมาจากกองหนังสือ) ท าไมจู่ๆ ถามพ่ีเร่ืองน้ี 

เจ้: ก็คือคิดว่า สักวันหน่ึงจะพาพี่คิมไปรู้จักกับที่บ้านน่ะฮะ หลังจากเรียนจบแล้ว ไม่อยากคบแบบปิดๆ 
บังๆ อยากให้พี่คิมรู้ว่าเค้าจริงจัง ถึงพาไปรู้จักกับที่บ้าน ก็เลยคิดว่า อยากจะ 

พ่ีคิม: อยากจะให้พี่พาไปรู้จักกับที่บ้านบ้างใช่ไหม 

เจ้: (พยักหน้า) 

พ่ีคิม: (ถอนหายใจ) ไม่ใช่พ่ีไม่อยาก แล้วก็ไม่ใช่พ่ีไม่จริงจังกับนายนะ พ่ีรักนาย แต่เร่ืองที่บ้านพ่ีมันซับซ้อน
กว่าท่ีนายจะเข้าใจ พ่ีเป็นลูกชายคนโต หลานชายคนโต ที่บ้านพ่ีเป็นตระกูลจีน พ่ีคิดว่ามันยังยากที่พ่อแม่จะ
เข้าใจ น่ีไม่ต้องนับถึงอากงอาม่าเลยนะ พ่ีรักนายแต่พ่ีก็ไม่อยากท าให้ที่บ้านเดือดเน้ือร้อนใจ 

เจ้: (ก้มหน้า) เค้าขอโทษที่พูดเร่ืองน้ี ต่อไปน้ีจะไม่พูดแล้วครับ ขอโทษนะพ่ีคิม  

พ่ีคิม: (ดึงเข้าไปกอด) ขอโทษท าไม นายมีสิทธ์ิเต็มที่ที่จะขอพ่ีเร่ืองน้ี พ่ีต่างหากที่ท าให้นายยังไม่ได้ แต่พ่ี
สัญญานะว่าสักวันพ่ีจะท าให้ได้ตอนน้ียังท าไม่ได้ ไม่ได้แปลว่าพ่ีจะไม่ท านะ รอก่อนนะ ได้ไหม 

เจ้: (กอดพ่ีคิม) ครับ ได้ครับ 

(กว่าเจ้จะเป็นหมอเล่ม 1, 2558: 162-163) 

ตัวอย่างข้างต้นเป็นเรื่องเล่าในช่วงระหว่างท่ีเจ้หมอติวหนังสือกับพี่คิม เจ้หมอกล่าว
ว่าต้ังใจจะพาพี่คิมไปรู้จักกับครอบครัว หลังจากจบการศึกษาเพราะต้องการแสดงให้พี่คิมเห็นว่าเจ้
หมอรักและจริงจังกับเขา  

ถ้อยค าท่ีเจ้หมอกล่าวนั้นแสดงให้เห็นตัวตนว่าเป็นคนรักจริง มั่นคง ต้องการมี 
ความรักความสัมพันธ์ระยะยาว เพราะในสังคมไทยการพาคนรักไปแนะน าให้แก่ผู้ใหญ่หรือคนใน
ครอบครัวได้ท าความรู้จัก เป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ที่จริงจังโดยมีผู้ใหญ่รับรู้เป็นพยานให้  

จากเรื่องเล่าจะเห็นว่ามีการผลิตซ้ าเรื่องเล่าของคนจีนเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีของ  
ลูกชายดังท่ีปรากฏในส่วนของคนรักของเจ้หมอท่ีกล่าวว่าเขาก็ยินดีท่ีจะพาเจ้หมอไปท าความรู้จักกับ
ครอบครัวเช่นกัน แต่ยังไม่สามารถท าได้ เพราะครอบครัวของเขาเป็นครอบครัวคนจีน ความสัมพันธ์
ชายรักชายเป็นเรื่องท่ีพวกเขายังรับไม่ได้ เพราะเขาเป็นลูกชายคนแรกของครอบครัวจึงถูกคาดหวังให้
เป็นผู้สืบสกุล มีทายาทเพื่อสืบต่อวงศ์ตระกูลไว้ แต่เขาก็ให้สัญญากับเจ้หมอว่าสักวันจะพาเจ้หมอไป
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ท าความรู้จักกับทางบ้านในฐานะคนรักให้ได้ การสนทนากันระหว่างพี่คิมกับเจ้หมอแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน การคบหากันในระยะยาว เพราะต่างฝ่ายต่างต้องการให้ครอบครัวได้รู้จักคนรัก
ของตน ถึงแม้จะยังไม่สามารถท าได้ในตอนนี้ ซึ่งเป็นภาพท่ีตรงกันข้ามกับภาพชายรักชายในความคิด
ของคนไทยท่ีเป็นพวกรักง่ายหน่ายเร็ว ไม่จริงจัง ไม่มีความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน  

ต่อมาผู้เขียนน าเสนอให้เจ้หมอได้มีโอกาสแนะน าคนรักของเขากับพ่อแม่ดังท่ีเขาได้
ต้ังใจไว้ ดังตัวอย่างนี้ 

มองหน้าพี่ก้องกับแม่ “พี่ก้องฮะ แม่ฮะ นี่พี่คิมครับ เป็นแพทย์ใช้ทุนที่สระบุรี พี่เขาดูแลลูกช่วงที่ลูกไป
วนสระบุรีครับ แล้วพี่เขาก็เป็นแฟนของลูกด้วยครับ” แล้วก็หันไปทางพี่คิม “พี่คิม นี่พี่ก้อง พ่อเราเอง 
อย่าถามนะว่าท าไมเรียกพี่ก้อง ไว้จะเล่าให้ฟังทีหลัง และน่ีแม”่ 

พ่ีก้อง: (ตาโต) เด๋ียว อะไรนะ น่ีลูกมีแฟน 

พ่ีคิม: (ยืนแข็งเป็นหิน) เด๋ียวนะ มึงพูดแบบน้ีเลยเหรอ 

แม่: (เป็นคนเดียวที่ย้ิม) น่ีแฟนลูกเหรอเน่ีย หล่อเอาการเลยนะ แหม เข้าใจหาแฟนนะเรา (หันไปย้ิมให้พี่คิม) 
บ้านอยู่ไหนเน่ียลูก 

พ่ีคิม: เออ อยู่นครสวรรค์ครับ 

พ่ีก้อง: (พยายามขัด) เด๋ียวสิแม่ น่ีลูกมีแฟนนะ แม่จะไม่อะไรหน่อยเหรอ 

แม่: (หร่ีตามองพ่ีก้องเป็นเชิงปราม แล้วหันมาย้ิมให้พี่คิมต่อ) แล้วตอนน้ีอยู่สระบุรีเหรอลูก 

พ่ีคิม: ใช่ครับ คุณ เออ 

แม่: เรียกแม่สิลูก เป็นแฟนตาหนูลูกแม่ ก็ต้องเรียกแม่ว่าแม่สิลูก 

พ่ีคิม: คะ ครับ คุณแม่ (ย้ิม) 

แม่: อะๆ ถ่ายรูปคู่กันหน่อยสิเร็วๆ เอากล้องมาเด๋ียวแม่ถ่ายให้ (แล้วก็หยิบกล้องจากมือพ่ีคิมออกไป) 

พ่ีก้อง: (ยังคงพยายาม) เฮ้ย แม่ แม่จะไม่พูดอะไรหน่อยเหรอ ไอ้หนุ่มคนน้ีใครเน่ีย ลูกเต้าเหล่าใคร มาเป็น
แฟนลูกเราเน่ีย 

แม่: น่ีพ่อ!!! วันน้ีวันรับปริญญาลูก วันส าคัญของลูก พ่อจะมาอะไรมากมายหนักหนาเน่ีย เราสองคนเป็นแฟน
กันก็ตอนอายุเท่าลูกเน่ียไม่ใช่หรือไง อะ วุ่นวายนักก็ถือกระเป๋าให้แม่เลย (ส่งกระเป๋าให้พ่อ) แม่จะถ่ายรูปลูก
กับแฟนเอง 

(กว่าเจ้จะเป็นหมอเล่ม 2, 2559: 53-55) 
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ตัวอย่างจากหนังสือกว่าเจ้จะเป็นหมอ ในวันรับปริญญาเจ้หมอได้แนะน าพี่คิมให้พ่อ
แม่รู้จักในฐานะท่ีเป็นคนรัก จะเห็นว่าเจ้หมอท าตามความต้ังใจท่ีเขาเคยบอกกับพี่คิมไว้ก่อนหน้านี้
แล้วว่า หลังเรียนจบเขาจะพามาให้พ่อแม่ได้รู้จัก การกระท านี้ท าให้เห็นว่าเจ้หมอยังค งมั่นคงใน 
ความรักท่ีมีต่อพี่คิม จริงจัง ไม่ฉาบฉวยอย่างท่ีสังคมมอง อีกท้ังยังเห็นภาพว่าตุ๊ดเป็นผู้กล้าหาญ เห็น
ได้จากท่ีท่าทีของเจ้หมอท่ีดูมุ่งมั่นขณะท่ีแนะน าพ่อแม่ให้รู้จักกับพี่คิม เจ้หมอมองหน้าพ่อและแม่อย่าง
มุ่งมั่น ก่อนท่ีจะกล่าวเรียกพ่อแม่และแนะน าพี่คิมให้ท่านรู้จัก ในขณะท่ีพี่คิมยังคาดไม่ถึงว่าเจ้หมอจะ
มีความกล้าได้เพียงนี้ ดังท่ีผู้เขียนบรรยายกิริยาอาการของพี่คิมหลังจากท่ีเจ้หมอแนะน าเขาให้พ่อแม่
รู้จักว่า ยืนนิ่งไม่เคล่ือนไหวเหมือนหิน ท้ังยังกล่าวกับเจ้หมอว่า บอกกับพ่อแม่อย่างตรงไปตรงมาอย่าง
นี้เลยหรือ  

หลังจากการบอกของเจ้หมอก็ได้เห็นภาพครอบครัวท่ีดีของตุ๊ดด้วยว่ายอมรับใน
ความสัมพันธ์ชายรักชายของลูก ไม่ต่อต้าน เห็นได้จากแม่ท่ียิ้ม ไถ่ถามท าความรู้จักกับพี่คิมและ
อนุญาตให้พี่คิมเรียกว่าแม่ ถึงแม้ว่าพ่อจะมีท่าทีท่ีต่างจากแม่ ดูตกใจและไม่ค่อยชอบคนรักของลูก
เท่าไหร่นัก แต่ก็เป็นท่าทีท่ีเกิดจากความรักความหวงลูก กังวลว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนไม่ดีและจะท าให้
ลูกของเขาเสียใจ เป็นการน าเสนอภาพของพ่อท่ีหวงลูกสาว ซึ่งเป็นการน าเอาลักษณะพ่อแม่หวง 
ลูกสาวท่ีมีอยู่ ในนิยายไทยหรือละครไทยมาใช้ ตัวอย่างเช่นตัวละครพันโทผวนจากละคร 
เรื่องผู้กองยอดรักและก านันดนัยจากละครเรื่องลูกสาวก านัน ซึ่งตัวละครพ่อของนางเอกจากละครท้ัง
สองเรื่องนี้มีลักษณะหวงลูกสาวมาก พยายามขัดขวางไม่ให้ผู้ชายเข้ามายุ่งเกี่ยวหรือสานความสัมพันธ์
กับลูกสาวของตน ละครท้ังสองเรื่องนี้ได้รับความนิยมอย่างมากจึงมีการน ากลับมาท าใหม่หลายครั้ง 
(เรื่องย่อละคร, ม.ป.ป.) 

นอกจากเจ้หมอจะแนะน าคนรักให้พ่อแม่ได้รู้จักแล้ว ยังพบเรื่องเล่าท่ีน าเสนอว่าเจ้
หมอพาคนรักไปบ้านพ่อแม่ด้วย ยิ่งท าให้เห็นความเป็นคนท่ีมั่นคงในความรักของตุ๊ดมากยิ่งขึ้น  
ดังตัวอย่างนี้  

เจ้พาพี่คิมเดินเข้าบ้าน ถึงพ่ีคิมกับพ่อจะเคยเจอกันแล้วก็จริง (ตอนเจ้รับปริญญาไง) แต่น่ีเป็นคร้ังแรกที่พา
พ่ีคิมเข้าบ้าน อันที่จริง พี่คิมเป็นแฟนคนแรกจริงๆ นะที่เจ้พาเข้าบ้าน แอบต่ืนเต้นเหมือนกัน หันไปดู ฮีก็
ต่ืนเต้นใช่ย่อยหรอก  

เจ้: แม่ฮะ พ่ีก้องฮะ น่ีพ่ีคิมไง ที่เจอตอนงานรับปริญญา 

แม่: (ย้ิมหวาน) เหน่ือยไหมลูก มาถึงเสียดึกด่ืนเลย (เดินมาเอาน้ าส่งให้พ่ีคิม) ด่ืมน้ าท่าก่อนสิลูก กินอะไร
มาแล้วหรือยัง  

พ่ีคิม: กินไปแล้วระหว่างทางครับแม่ 
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แม่: ง้ันเด๋ียวไปอาบน้ าซะนะลูก เด๋ียวแม่ไปหาชุดให้ใส่นอนนะ คืนน้ีค้างที่น่ีแหละ กลับกรุงเทพฯ ตอนน้ีมัน
อันตราย 

พ่ีก้องที่ท าเป็นน่ังเก๊กอยู่บนโซฟาสะดุ้งเกือบตกโซฟา 

(กว่าเจ้จะเป็นหมอเล่ม 2, 2559: 162) 

จากข้อความข้างต้น หลังจากท่ีเจ้หมอแนะน าพี่คิมให้พ่อแม่รู้จักแล้ว เจ้หมอก็ได้มี
โอกาสพาพี่คิมไปท่ีบ้านพ่อแม่ด้วย การกระท าท่ีพาคนรักเข้าบ้านท าให้เห็นตัวตนของเจ้หมอว่าจริงจัง
กับความรักมากขึ้น เพราะพ่อแม่เป็นคนส าคัญ การท่ีเจ้หมอพาคนรักเข้ามาใกล้ชิดกับพวกท่านเช่นนี้
แสดงว่าเขารักและจริงจังกับคนรักจนเปิดโอกาสให้มาพบกับคนท่ีส าคัญท่ีสุดในชีวิตเขา ในทางตรง
ข้ามหากเจ้หมอคิดว่าคนท่ีคบหาด้วยไม่มีความส าคัญมากพอหรือเขาไม่มีความรัก ความมั่นคงให้มาก
พอ เขาก็จะไม่พามาแนะน าให้กับพ่อแม่และไม่พามาท่ีบ้าน ข้อความท่ีเจ้หมอกล่าวว่าพี่คิมเป็นคนรัก
คนแรกที่พาเข้าบ้านท าให้ท้ังคู่รู้สึกตื่นเต้นมากช่วยท าให้เห็นถึงความพิเศษของการพาคนรักเข้ามารู้จัก
กับพ่อแม่ว่าเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่ง เพราะจากข้อความนี้จะเห็นได้ว่าท่ีจริงแล้วเจ้หมอเคยมีคนรักมา
ก่อนแล้ว แต่ไม่เคยพาเข้าบ้าน แต่เขาจริงจังกับคนรักคนนี้จึงมอบโอกาสพิเศษนี้ให้แก่เขาเป็นคนแรก 

ตัวตนตุ๊ดผู้รักจริงถูกเล่าผ่านเหตุการณ์ท่ีเจ้หมอให้คนรักได้ท าความรู้จักกับคนท่ี
ส าคัญท่ีสุดในชีวิตของตนนั่นก็คือพ่อกับแม่ เพื่อแสดงให้คนรักเห็นว่าเขารักจริง มั่นคง ไม่ได้ต้องการมี
ความสัมพันธ์ท่ีฉาบฉวย โดยผู้เขียนน าเสนอให้เห็นล าดับว่าในช่วงต้นเจ้หมอคุยกับคนรักแสดงถึง
ความต้ังใจท่ีจะพาเขาไปรู้จักกับพ่อแม่ ในเวลาต่อมาปรากฏว่าเจ้หมอท าความต้ังใจดังกล่าวให้
กลายเป็นความจริงได้ เขาได้แนะน าคนรักให้พ่อแม่รู้จักในวันรับปริญญา อีกท้ังผู้เขียนยังเน้นย้ าถึง
ตัวตนด้านนี้ของตุ๊ดอีกครั้งโดยการน าเสนอฉากท่ีเจ้หมอพาพี่คิมไปบ้านพ่อแม่ 

การน าเสนอตัวตนตุ๊ดในพื้นท่ีส่วนตัว พบตัวตนตุ๊ดน าเสนอในพื้นท่ีครอบครัว  
ได้แก่ ตุ๊ดผู้มาจากครอบครัวท่ีอบอุ่น ตุ๊ดผู้มีครอบครัวเป็นต้นแบบท่ีดีและตุ๊ดผู้ได้รับการอบรมส่ังสอน 
ต่อมาพบการน าเสนอในพื้นท่ีความสัมพันธ์กับเพื่อนสนิท ตัวตนท่ีพบได้แก่ ตุ๊ดผู้เป็นมิตรแท้และตุ๊ดผู้
เป็นเพื่อนได้กับทุกคน และพบการน าเสนอตัวตนตุ๊ดในอีกพื้นท่ีหนึ่งคือพื้นท่ีความสัมพันธ์กับคนรัก 
ตัวตนตุ๊ดท่ีได้รับการน าเสนอได้แก่ ตุ๊ดผู้มีความรักอันบริสุทธิ์และตุ๊ดผู้มั่นคงในความรัก ผู้เขียน
น าเสนอตัวตนเหล่านี้เพื่อให้ผู้อ่านเห็นเป็นไปในทางตรงข้ามกับภาพตุ๊ดในทางลบท่ีสังคมไทยมักจะ
ประกอบสร้างและยัดเยียดให้ ไม่ว่าจะเป็นตุ๊ดเป็นคนผิดปกติ ตุ๊ดมาจากครอบครัวท่ีไม่อบอุ่น ตุ๊ดเป็น
คนร้าย ตุ๊ดมีความต้องการทางเพศสูงและตุ๊ดมีความสัมพันธ์เพียงช่ัวครั้งช่ัวคราว อย่างไรก็ตามยัง
ปรากฏตัวตนตุ๊ดในพื้นท่ีสาธารณะอีกดังท่ีก าลังจะกล่าวต่อไปนี้ 
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2. พื้นที่สาธารณะ หมายถึง พื้นท่ีท่ีตุ๊ดมีปฏิสัมพันธ์กับคนท่ีไม่รู้จักหรือคนท่ีไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
กัน จากเรื่องเล่าพบการน าเสนอตัวตนของตุ๊ดในพื้นท่ีการท างานและพื้นท่ีส่วนรวม นอกจากตัวตนท่ี
ปรากฏพบอยู่ในเรื่องเล่าแล้ว ผู้เขียนท้ังสองคนเป็นที่รู้จักของคนท่ัวไปอยู่ก่อนแล้ว ช่า บันทึกของตุ๊ด
เป็นเน็ตไอดอล ส่วนเจ้หมอประกอบอาชีพแพทย์และท้ังสองคนยังเขียนเพจเฟซบุ๊กด้วย ดังนั้นจะเห็น
ว่าท้ังสองคนเป็นบุคคลสาธารณะมีคนติดตามก่อนหน้าท่ีหนังสือจะตีพิมพ์ ตัวตนในพื้นท่ีสาธารณะท่ี
เขามีอยู่นี้จึงมีส่วนท่ีท าให้การน าเสนอตัวตนตุ๊ดในเรื่องเล่าได้รับการน าเสนอออกไปอย่างแพร่หลาย 
ตัวตนตุ๊ดในพื้นท่ีสาธารณะท่ีพบในเรื่องเล่ามีรายละเอียดท่ีจะแสดงให้เห็นดังต่อไปนี้ 
 

2.1 ตัวตน “ตุ๊ด” ในพื้นที่การท างาน  

การท างานเป็นอีกส่วนหลักของชีวิตมนุษย์ เพราะเพื่อการด ารงชีวิตท้ังในแง่รายได้และ
คุณค่าของชีวิต เราจึงต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันไปกับการท างาน การเลือกประกอบอาชีพใด
อาชีพหนึ่งไม่เพียงเป็นท่ีมาของรายได้เท่านั้น แต่ยังน ามาซึ่งโอกาสและสถานะทางสังคมด้วย 
ตัวอย่างเช่น หากพบเห็นคนท่ีแต่งกายในเครื่องแบบทหาร คนส่วนใหญ่จะคิดว่าเขาเป็นแข็งแรง 
เข้มแข็ง อดทนและพร้อมท่ีจะเสียสละให้แก่คนอื่น หรือหากคนท่ัวไปรู้ว่ าบุคคลนี้เป็นข้าราชการ
ระดับสูงก็จะให้ความเคารพนับถือมากกว่าปกติ เพราะในแต่ละอาชีพมีการมองและมีความคาดหวัง
จากสังคมท่ีแตกต่างกันออกไป  

แพทย์เป็นอีกอาชีพหนึ่งท่ีได้รับความคาดหวังจากสังคมไทยด้วยว่าต้องเป็นคนเก่ง คนดี 
อีกท้ังยังเป็นอาชีพท่ีได้รับการยกย่องเพราะเป็นอาชีพท่ีให้ความช่วยเหลือคนอื่น รักษาชีวิตผู้คน ซึ่งใน
เรื่องเล่าของตุ๊ด ผู้เขียนน าเสนอว่าตุ๊ดเป็นแพทย์ น าเสนอท้ังช่วงท่ีเป็นนักศึกษาแพทย์ปีสุดท้ายและ
ช่วงท่ีจบการศึกษาท างานเป็นแพทย์เต็มตัว ผู้อ่านจะได้เห็นภาพการท างานอย่างจริงจังของหมอท่ีเป็น
ตุ๊ด จากการท างานท าให้ได้เห็นตัวตนของตุ๊ดว่าเป็นผู้มีศักยภาพในการท างาน เป็นผู้มีจิตอาสาและ
เป็นผู้มีจรรยาบรรณในอาชีพ 

 การน าเสนอตัวตนในพื้นท่ีการท างานเหล่านี้ก็เพื่อบอกผู้อ่านว่าเขาเป็นคนมีคุณค่าและมี
ความสามารถในการช่วยเหลือสังคม มิได้เป็นคนไร้สาระ ท าตัวสร้างอารมณ์ขันให้แก่ผู้คนเหมือนเช่นท่ี
สังคมเข้าใจ อย่างท่ีเห็นได้ตามละครหรือภาพยนตร์ท่ีมักจะน าเสนอตัวละครเพศหลากหลายให้เป็นตัว
ตลกและดูไม่ฉลาด ดังจะเห็นตัวตนของตุ๊ดท่ีผู้เขียนน าเสนอในทางตรงข้ามกับภาพในทางลบเหล่านี้ได้
ดังต่อไปนี้  
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2.1.1 ตุ๊ดผู้มีศักยภาพในการท างาน   

ผู้เขียนน าเสนอให้เห็นการท างานอย่างมีศักยภาพของหมอตุ๊ด โดยน าเสนอให้ตัว
ละครเจ้หมอสามารถรักษาคนไข้ได้อย่างปลอดภัย ถึงแม้ว่าจะมีประสบการณ์การท างานยังไม่มากหรือ
เป็นการรักษาครั้งแรกก็สามารถท าออกมาได้อย่างดี ซึ่งผลงานก็เป็นท่ียอมรับและได้รับการช่ืนชมจาก 
ผู้ท่ีร่วมงานด้วย โดยภาพเหล่านี้ผู้เขียนน าเสนอผ่านเหตุการณ์การเข้ารักษาคนไข้อย่างฉุกเฉิน เพราะ
อาจารย์หรือแพทย์รุ่นพี่ท่ีท าการผ่าตัดไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ เจ้หมอจึงต้องเข้าท าหน้าท่ีแทน และ
ในทุกเหตุการณ์การรักษาเป็นไปอย่างราบรื่น คนไข้ทุกคนท่ีได้รับการรักษาจากเจ้หมอก็ปลอดภัย  

นอกจากนี้ผู้เขียนยังท าให้เห็นตัวตนในเชิงบวกของตุ๊ดในด้านอื่นๆ อีกด้วย เช่น  
ความเป็นวีรบุรุษของตุ๊ดท่ีเข้าช่วยเหลือคนอื่น ตุ๊ดท างานอย่างจริงจัง ใส่ใจรับผิดชอบและ  
มีความสามารถ  

การประกอบสร้างภาพตุ๊ดดังท่ีกล่าวข้างต้นเพราะผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านมองเห็นว่า
ตุ๊ดเป็นคนเก่ง มีความสามารถและมีจิตใจดีพร้อมจะเหลือช่วยคนอื่นตลอดเวลา มีคุณสมบัติท่ีดีท่ีจะ
ท างานต่างๆ เช่นเดียวกับชายจริงหญิงแท้ เป็นการบอกเล่าเพื่อให้สังคมเปิดโอกาส เพิ่มพื้นท่ีและ
ยอมรับตุ๊ดในพื้นท่ีการท างานมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอาชีพท่ีมีสถานะสูงทางสังคมอย่างแพทย์ 
เพื่อไม่ให้ภาพตุ๊ดเป็นเพียงแค่ตัวตลก ไร้สาระอย่างท่ีปรากฏในส่ือท่ัวไปเท่านั้น ผู้เขียนจึงน าเสนอให้
ตุ๊ดมีภาพใหม่ท่ีมีความน่าเช่ือถือ มีความรู้ความสามารถและท างานอย่างจริงจังในอาชีพแพทย์  
ดังตัวอย่างท่ียกมาจากเรื่องเล่าดังต่อไปนี้  

พ่ีพยาบาล: extern น่ันแหละใส่ ไม่มีแพทย์ใช้ทุนคนไหนว่างเลย เด๋ียวพ่ีไปเตรียมเซตให้แล้วจะรายงานหมอ
ลูกเกด คนไข้ไม่รอแพทย์ใช้ทุนหรอกนะ ใส่ก่อนเลย เด๋ียวพ่ีเขามาช่วยเองแหละ พ่ีเช่ือใจว่าเราท าได้นะ 
extern… 

เอาวะ เอาก็เอา เจ้ท าหน้ามั่นๆ หันไปหยิบอุปกรณ์ที่พ่ีพยาบาลส่งให้ ทายาฆ่าเช้ือตรงอกคนไข้ ปูผ้านับ
ซี่โครง 1 2 3…เจ้จรดมือลงไปบนซี่โครงเยื้องๆ landmark ที่ก าหนดไว้ แล้วกด ปึ้ด…โอเค ทีน้ีขั้นตอน
ส าคัญแล้ว คือการใส่ท่อ…ปุ๊ ฟู่ว ท่อผ่านเยื่อหุ้มปอดไปได้ เสียงลมระบายออกมาจากอกได้ คุณพยาบาล
รีบมาเอาระบบขวดน้ ามารับท่อจากเจ้ไปต่อ ตอนน้ีอุปกรณ์ ICD เริ่มงานตามหน้าที่ของมัน เอาลมที่คั่งอยู่
ในเยื่อหุ้มปอดออกไป จังหวะการหายใจคนไข้กลับมาเป็นปกติ สีหน้าเริ่มดีขึ้น oxygen saturation ไต่
ข้ึน..คนไข้ตอนน้ีหายใจเป็นปกติ แล้วค่อยๆ หลับตาอย่างผ่อนคลาย เย็บเสร็จ เช็ดเลือด แล้วปิดแผล 

 (กว่าเจ้จะเป็นหมอเล่ม 1, 2558: 35-39) 

ข้างต้นมาจากเหตุการณ์อุบัติเหตุหมู่ เทกระจาด ท าให้มีผู้บาดเจ็บถูกส่งมาท่ี
โรงพยาบาลเป็นจ านวนมาก ด้วยจ านวนคนไข้ท่ีมีมาก ท าให้เจ้หมอต้องรักษาคนไข้อาการหนักทันที 
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ไม่สามารถรอแพทย์รุ่นพี่มาท าการรักษาได้ คนไข้อาการหนักท่ีเจ้หมอต้องรักษามีภาวะลุงลมปอดแตก 
เขาจึงจ าเป็นต้องเจาะปอดคนไข้เพื่อท าการรักษาชีวิตคนไข้ทันที 

จากเหตุการณ์นี้ผู้เขียนต้องการน าเสนอให้เห็นว่าตุ๊ดท างานอย่างมีศักยภาพใน
วิชาชีพแพทย์ เจ้หมอสามารถรักษาคนไข้ได้อย่างปลอดภัยในครั้งแรก ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้เป็นหมอ 
เต็มตัว เป็นเพียงนักศึกษาแพทย์ดังถ้อยค าของพยาบาลท่ีเรียกเจ้หมอว่า extern ซึ่งหมายถึง 
นักศึกษาแพทย์ช้ันปีท่ี 6 ค าเรียกนี้ผู้เขียนต้องการส่ือให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเขายังไม่มีประสบการณ์มาก อีก
ท้ังการรักษาคนไข้ท่ีมีภาวะฉุกเฉินก็เป็นกรณีท่ียากมาก เพราะต้องแข่งกับเวลาด้วย และนี่ก็เป็นครั้ง
แรกของเจ้หมอท่ีต้องรักษาคนไข้ท่ีมีภาวะเช่นนี้ด้วย แต่เขาก็สามารถช่วยคนไข้ให้ปลอดภัยได้ เห็นได้
จากการอธิบายข้ันตอนการรักษาคนไข้อย่างชัดเจน ต้ังแต่ขั้นตอนแรกคือการปูผ้า นับซี่โครง ก าหนด
บริ เวณท่ีจะเจาะ ท าการเจาะ สอดท่อ หลังจากนั้นคนไข้ก็ปลอดภั ย หายใจปก ติและ  
เย็บแผลเป็นอันเสร็จขั้นตอน การบอกเล่าอย่างละเอียดเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถ
ของเขาท่ีน ามาใช้ในการท างาน และเพื่อให้เห็นว่าเขามีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง นอกจากนี้
ยังแสดงถงึศักยภาพท่ีมีเพราะถึงแม้ว่าไม่เคยรักษากรณีเช่นนี้มาก่อน ท้ังยังต้องช่วยคนไข้ให้ปลอดภัย
ให้ทันเวลา แต่เจ้หมอก็สามารถท าได้และคนไข้ก็ปลอดภัย 

ต่อมาผู้ศึกษาพบเหตุการณ์การท างานจากเรื่องเล่าของเจ้จะหมออีก เห็นได้
ดังต่อไปนี้  

เจ้: ตามมามีไรครับพ่ี 

พยาบาล: คนไข้ดึง tracheostomy (ท่อช่วยหายใจชนิดต่อเข้าทางคอ) ออกน่ะ extern ใส่ใหม่หน่อยสิ…เจ้
หยิบมา แหวกดูรูที่คอลุง…เรียบร้อย ไม่เลวแฮะ น่ีขนาดยังไม่ทันขึ้นศัลยกรรมเลยนะ ยังท าได้เลย ขอชื่น
ชมตัวเองนิดนึง…แล้วพ่ีแพทย์ใช้ทุนก็เดินเข้ามาหา ตบบ่า “เฮ้ยน้อง อยู่เวรวันน้ีเหรอ extern ใหม่อะดิ 
ขอบใจนะเว้ย พี่มาไม่ทันใส่ แต่เอ็งใส่ได้ดีน่ีหว่า” 

(กว่าเจ้จะเป็นหมอเล่ม 1, 2558: 70-72) 

จากข้อความข้างต้นผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านได้เห็นว่าตุ๊ดมีความสามารถในการ
ท างาน มีศักยภาพในการท างานเป็นหมอ เพราะจากเรื่องเล่าจะเห็นว่าถึงแม้ยังไม่เคยฝึกการใส่ท่อ
หายใจให้คนไข้มาก่อน แต่เขาก็สามารถท าได้อย่างดี หากได้รับการฝึกจากแผนกศัลยกรรมเขาจะท า
ได้ดีกว่านี้แน่นอน เห็นได้จากข้อความท่ีเจ้หมอกล่าวชื่นชมตัวเองว่า “ไม่เลวแฮะ นี่ขนาดยังไม่ทันขึ้น
ศัลยกรรมเลยนะ ยังท าได้ ขอช่ืนชมตัวเองนิดนึง” การบอกถึงส่ิงท่ีไม่เคยท าแต่สามารถท าได้เช่นนี้เป็น
การท าให้เห็นถึงศักยภาพในการเป็นหมอของตุ๊ด เป็นการบอกผู้อ่านว่าตุ๊ดเกิดมาเพื่อเป็นหมอ เขาเก่ง 
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สามารถท าได้อย่างดีต้ังแต่ยังไม่ได้เรียน และความเก่งความสามารถท่ีเขามีอยู่นี้ก็สามารถพัฒนาให้ดี
ยิ่งขึ้นไปอีกได้ อีกท้ังความเก่งของเขายังมีคุณค่าต่อผู้อื่นด้วย เพราะเขาเป็นหมอ ความเก่งของเขาจะ
ช่วยรักษาคนไข้ได้อย่างปลอดภัย ยิ่งไปกว่านั้นการใช้ถ้อยค านี้ก็เพื่อต้องการให้ผู้อ่านรู้สึกช่ืนชมตุ๊ดว่ามี
เป็นหมอท่ีเก่ง ยอมรับท่ีตุ๊ดเป็นหมอและยอมรับการรักษาจากหมอท่ีเป็นตุ๊ดด้วย 

การกล่าวชมการใส่ท่อให้คนไข้จากแพทย์รุ่นพี่ เป็นการน าเสนอเพื่อสนับสนุนให้
ผู้อ่านรู้สึกช่ืนชมและเช่ือมั่นในการท างานเป็นหมอของตุ๊ดอีกด้วยว่าท างานเก่ง เพราะผู้เขียนให้  
แพทย์รุ่นพี่ผู้ท่ีมีประสบการณ์มากกว่าเป็นคนชมจะท าให้ตัวตนของตุ๊ดดูน่าเช่ือถือมากขึ้น 

ในเรื่องเล่าจากหนังสือกว่าเจ้จะเป็นหมอยังคงน าเสนอฉากท่ีเจ้หมอได้แสดง
ศักยภาพในการท างาน ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างนี้ 

อาจารย์: ดี กว่าพ่ีจะไปถึงก็อีกคร่ึงช่ัวโมง บ้านพ่ีไกล เอ็งเร่ิมเย็บก่อนได้เลย เด๋ียวพ่ีเข้าไปตรวจดูให้เอง 

เจ้: หา!!! ให้ผมเน่ียนะเย็บกระเพาะคนไข้ (ตกใจไข่ฝ่ออะ)… 

ออย: มึงเคยช่วยอาจารย์ผ่ามาแล้ว 3-4 คร้ัง มึงน่ันแหละผ่า อย่ามาบ่ายเบี่ยงเลย เด๋ียวฉันช่วยเอง  
(ว่าแล้วนางก็ใช้สะโพกนางที่ใหญ่กว่าดันเจ้กลับไปอยู่ในต าแหน่งแพทย์ผู้ผ่าตัด ส่วนนางก็ยืนอย่างมั่นคงใน
ต าแหน่งแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด)… 

เจ้: เอาวะ เอาก็เอา… 

ตีสอง อาจารย์เพ่ิงมาถึง… 

อาจารย์: (โผล่หน้าเข้ามาดู) ไหนคุณพลิกให้ดูตรงแผลที่คุณเย็บหน่อยสิ (เจ้ใช้อุปกรณ์ช้ีให้อาจารย์ดู  
ฮีน่ิงไปแป๊บนึง) เย็บไม่สวยมากนัก แต่ดู secure (ดูแน่นหนาปลอดภัยดี) ใช้ได้เลยนะเน่ีย ดีแล้ว  
ล้างต่อไปเถอะ เอาให้ครบ 10 ลิตรนะ 

(กว่าเจ้จะเป็นหมอเล่ม 1, 2559: 126-129)  

ข้อความจากเรื่องเล่าข้างต้น ผู้เขียนน าเสนอฉากหมอตุ๊ดท่ีสามารถเย็บกระเพาะ
คนไข้แทนแพทย์รุ่นพี่ได้อย่างปลอดภัยก็เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นศักยภาพในการท างานของเขาว่า เขาเก่ง 
มีความสามารถท างานในวิชาชีพหมอได้อย่างดี เพราะขั้นตอนการเย็บแผลผ่าตัดเป็นอีกขั้นตอนท่ี
ส าคัญและยาก จะต้องใช้ความระมัดระวัง รอบคอบ หากเย็บไม่แน่นหนา อวัยวะภายในของคนไข้
อาจจะออกมาด้านนอกหรือมีภาวะอื่นแทรกซ้อนได้ และการเย็บกระเพาะคนไข้ของหมอตุ๊ดครั้งนี้ก็
เป็นไปอย่างฉุกเฉิน ท าแทนศัลยแพทย์ท่ีไม่สบายกะทันหัน ถึงแม้ว่าเขาจะเคยช่วยอาจารย์ผ่าตัดมา
บ้างแล้ว แต่ก็เป็นครั้งแรกในการท าหน้าท่ีแพทย์ผู้ผ่าตัด เพราะขณะนั้นเจ้หมอยังคงเป็นเพียงนักศึกษา
แพทย์ ภาพความเป็นคนท างานเก่งนี้ยังส่ือเพื่อให้ผู้อ่านได้ช่ืนชมและยอมรับตุ๊ดด้วยว่าไม่ได้เป็นคนไร้
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สาระ แต่เป็นคนจริงจัง ท างานดี ท างานท่ีมีประโยชน์ต่อคนอื่นๆ ได้ นอกจากภาพการผ่าตัดแทนท่ี
แสดงถึงความสามารถของหมอตุ๊ดแล้ว ยังมีถ้อยค าจากอาจารย์ท่ีแสดงค าชมถึงผลงานการผ่าตัดครั้งนี้
ว่า เย็บไม่สวยมากนัก แต่ดู secure (ดูแน่นหนาปลอดภัยดี) ใช้ได้เลยนะเนี่ย ดีแล้ว ผู้เขียนน าเสนอ
ถ้อยค าการกล่าวชมโดยอาจารย์หมอผู้ท่ีมีความน่าเช่ือและเป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับจากคนใน
สังคมไทยเพื่อยืนยันให้ผู้อ่านมั่นใจในตัวของตุ๊ดท่ีประกอบอาชีพแพทย์ด้วยว่ามีความสามารถ มี
ศักยภาพ ท างานเป็นหมอได้ เพราะขนาดอาจารย์ยังกล่าวชม 

ผู้เขียนเล่าการท างานของเจ้หมอในสถานการณ์ฉุกเฉิน แพทย์ท่ีท าหน้าท่ีไม่อยู่  
ไม่ว่างและไม่สบาย หมอตุ๊ดจึงต้องท าหน้าท่ีแทนทันที ซึ่งเขาก็สามารถรักษาคนไข้แทนได้อย่าง
ปลอดภัยและยังได้รับค าชมจากอาจารย์และเพื่อนร่วมงานอีกด้วย ฉากเหล่านี้ท าให้ผู้อ่านได้เห็น  
ภาพตุ๊ดท่ีประกอบอาชีพแพทย์ว่าเป็นคนเก่ง มีความสามารถ มีศักยภาพในประกอบอาชีพนี้   
และเป็นวีรบุรุษท่ีเข้ามาช่วยให้สถานการณ์ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี นอกจากฉากการรักษาท่ีแสดงถึง
ศักยภาพในการท างานแล้ว การใช้ตัวละครท่ีมีความช านาญ มีประสบการณ์มากกว่าในวิชาชีพแพทย์
อย่างอาจารย์หมอและแพทย์รุ่นพี่เป็นผู้กล่าวชมเชยในการรักษาคนไข้ของหมอตุ๊ดก็เพื่อต้องการให้
ผู้อ่านได้เช่ือมั่น ช่ืนชมตุ๊ดว่าเป็นคนท่ีมีความสามารถ ท างานดี และยอมรับตุ๊ดในฐานะคนเก่ง  
คนท่ีมีความรู้ความสามารถ ท าประโยชน์เพื่อคนอื่นได้ มิได้เป็นเพียงตัวตลกอย่างเดียวอย่างท่ีส่ือท่ัวไป
น าเสนอกัน 

 

2.1.2 ตุ๊ดผู้เสียสละในการท างาน 

แพทย์เป็นอาชีพท่ีคนในสังคมไทยคาดหวังสูงมาก โดยเฉพาะในเรื่องคุณสมบัติท่ี
เหมาะสมกับการเป็นแพทย์ เช่น ต้องเป็นคนเก่ง คนดีและมีจิตใจเมตตา รวมไปถึงความคิดท่ีว่า  
แพทย์ท่ีดีต้องเป็นผู้เสียสละด้วย ในเรื่องเล่านี้ผู้เขียนจึงน าเสนอให้เห็นว่าหมอตุ๊ดก็เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติ
ของแพทย์ท่ีดีดังท่ีสังคมคาดหวังด้วย ในด้านความเป็นผู้เสียสละ โดยน าเสนอภาพหมอตุ๊ดท างานหนัก 
สละเวลาของตัวเองให้แก่คนไข้ ผ่านเหตุการณ์การท างานของเจ้หมอท่ีต้องท างานตลอดท้ังวันท้ังคืน 
ไม่มีเวลารับประทานอาหารหรือแม้กระท่ังนั่งพัก เพราะให้เวลาทุ่มเทกับการรักษาคนไข้ ท าให้ผู้อ่าน
ได้เห็นว่าตุ๊ดก็มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการท างานเป็นแพทย์เพื่อจะได้เพิ่มพื้นท่ีทางสังคมให้แก่ตุ๊ดและ
คนเพศหลากหลายกลุ่มอื่นๆ ได้มีโอกาสเข้าไปท างานในอาชีพท่ีคนในสังคมไทยให้การยอมรับและ  
ยกย่อง เช่น แพทย์ อาจารย์มหาวิทยาลัย ข้าราชการ ฯลฯ  

เพราะตุ๊ดยังคงถูกกีดกั้นไม่ให้เข้าท างานในอาชีพดังกล่าว ด้วยเหตุผลเพศภาวะ  
จะเห็นได้จากกรณีข่าวของคุณเคท ครั้งพิบูลย์ ผู้ท่ีถูกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตัดสิทธิ์ไม่รับเข้าเป็น
อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย โดยทางมหาวิทยาลัยให้เหตุผลว่าเพราะมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 
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ซึ่งคุณเคทได้ผ่านการสอบเพื่อเป็นอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรียบร้อยแล้ว แต่ทาง
มหาวิทยาลัยกลับไม่เรียกคุณเคทเข้าบรรจุเพื่อท างาน ซึ่งในขณะท่ีผู้ท่ีผ่านการสอบในเวลาเดียวกัน
ได้รับการบรรจุเข้าท างานแล้ว ในเวลาต่อมาคุณเคทจึงยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง โดยระบุว่า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช้ดุลยพินิจไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เปิดโอกาสให้มีการโต้แย้ง เป็นการเลือก
ปฏิบัติทางเพศ (ปอย [นามแฝง], 2558) 

เรื่องเล่านี้จึงพยายามน าเสนอตุ๊ดในอีกมุมหนึ่งเป็นมุมของการท างานอย่างหนักและ
เสียสละในอาชีพท่ีคนไทยส่วนใหญ่ยกย่อง ให้ผู้อ่านได้ปรับมุมมองใหม่กับตุ๊ดว่าเขาท างานดีโดยท่ี
ตัวตนทางเพศของเขาไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการท างานแต่อย่างใด อีกท้ังการท่ีผู้เขียนพยายามสร้าง
ตัวตนในพื้นท่ีการท างานนี้ก็เพื่อเป็นการโต้กลับเรื่องการท างานท่ีเป็นชุดความคิดกระแสหลักของ
สังคมซึ่ งจ ากัดพื้น ท่ีการท างานบางประเภทให้แก่ชายจริงหญิงเ ท่านั้น จึงท าให้ เกิดกร ณี  
การเลือกปฏิบัติกับครูเคทเช่นท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น จะเห็นตัวตนท่ีผู้เขียนน าเสนอในพื้นท่ีการท างานนี้
ได้จากตัวอย่างท่ีจะแสดงดังต่อไปนี้  

ต้ังแต่เริ่มเวรมาจนตอนน้ีห้าทุ่มคร่ึง ก้นเจ้ยังไม่ได้สัมผัสเก้าอี้เลยสักคร้ังเน่ีย มีแต่ว่ิงไปดูคนไข้ รับเคสใหม่
ที่ห้องฉุกเฉิก ปรับเคร่ืองช่วยหายใจที่วอร์ดบน เขียนใบสาเหตุการตายที่วอร์ดประกันสังคม กลับมาซื้อข้าวที่
โรงอาหาร เอาวางไว้ที่ห้องพัก extern ก่อนเพราะต้องออกไปเจาะปอดคนไข้ที่เพ่ือนฝากไว้ สอนน้องย้อม
สไลด์ สอนน้องเจาะหลัง เอาสไลด์เลือดมาดู ฯลฯ เรียกได้ว่า วันน้ีท าทุกอย่าง ยกเว้นกินข้าวจริงๆ  

(กว่าเจ้จะเป็นหมอเล่ม 1, 2558: 69) 

จากข้างต้นผู้เขียนเล่าให้เห็นภาพการท างานอย่างเสียสละของเจ้หมอ ถ้อยค าท่ี  
กล่าวว่า  ต้ังแต่เริ่มเวรมาจนตอนนี้ห้าทุ่มครึ่ง แสดงให้เห็นระยะเวลาในการท างานท่ียาวนาน เพราะ
ท างานมาต้ังเวลาเริ่มงานจนถึงเวลาปัจจุบัน 5 ทุ่ม เป็นเวลาท่ีดึกแล้ว แต่เจ้หมอก็ยังไม่ได้หยุดพักเลย 
จะสังเกตได้ว่างานท่ีผู้เขียนบอกเล่าส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อคนไข้และคนอื่นท้ังส้ิน เจ้หมอไม่มีเวลาส าหรับ
ตัวเองเลย แม้แต่เวลานั่งพัก เห็นได้จากข้อความท่ีบอกว่า ก้นของเจ้หมอไม่ได้สัมผัสกับเก้าอี้เลย  
การไม่ได้นั่งพักแม้สักครั้งส่ือแก่ผู้อ่านถึงภาระงานท่ีมีมาก ต้องยืนเพื่อท างานตลอดเวลาต้ังแต่ 
เริ่มท างาน ด้วยภาระงานท่ีมีมากดังกล่าว เจ้หมอจึงสละส่ิงท่ีท าเพื่อตัวเองมาให้แก่การท างานเพื่อผู้อื่น 
ได้แก่ การรับประทานอาหาร ซึ่งการรับประทานอาหารเป็นส่ิงส าคัญมากในการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
เพราะทุกคนต้องการอาหารเพื่อให้สามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตต่อไปได้ แต่เจ้หมอกลับให้
เวลากับการท าเพื่อคนอื่นมากกว่าตนเอง 

ในการน าเสนอตัวตนตุ๊ดเป็นคนเสียสละนี้ ผู้เขียนยังใช้กลวิธีการบอกเล่าผ่านปาก  
ตัวละครอื่นด้วยเพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นว่าตุ๊ดเป็นคนเสียสละ น่าสงสารและน่าเห็นใจอย่างแท้จริง  
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เพราะการให้ตัวละครอื่นพูดแทนเป็นการเพิ่มความน่าเช่ือถือให้กับเรื่อง ตัวละครเหล่านี้เป็นเหมือน
พยานรู้เห็นเรื่องเล่าท่ีเกิดขึ้น ดังจะเห็นจากตัวอย่างต่อไปนี้ 

“extern พี่ว่า extern ไปพักดีกว่าไหม? เดินไปเดินมาดูเคสน้ีต้ังแต่สี่โมงแล้วนะ ข้าวปลาน่ะกินแล้ว
หรือยังเน่ียเรา? เด๋ียวก็เป็นลมอยู่เวรไม่ถึงพรุ่งน้ีหรอก” พี่พยาบาลทักเป็นหนที่ 4 แล้ว หลังจากที่เห็น  
เจ้เดินเข้าๆ ออกๆ เตียง 1 ปรับยา atropine (ยาทางระบบประสาทจ าพวกหน่ึง มีฤทธ์ิตรงข้ามกับ 
กรัมม็อกโซน) ให้คนไข้ต้ังแต่เย็น แต่ชีก็คงรู้แหละว่าทักไปก็เปล่าประโยชน์ เพราะ เจ้ก็ได้แต่เงยหน้าขึ้นไป
ยิ้มๆ ตอบแล้วก็ก้มหน้าดูคนไข้ต่อ 

(กว่าเจ้จะเป็นหมอเล่ม 1, 2558: 89) 

ตัวอย่างข้างต้นผู้ เขียนน าเสนอผ่านตัวละครพยาบาลท่ีท างานกับเ จ้หมอ  
เขาท างานหนักเสียสละเวลาให้คนไข้จนลืมท่ีจะท าอะไรเพื่อตัวเอง จนเพื่อนร่วมงานเขาต้องกล่าวทัก
ด้วยความเป็นห่วงให้พักบ้างเพราะเห็นว่าเจ้หมอเดินดูคนไข้ต้ังแต่ 4 โมง ซึ่งจนถึงตอนนี้ก็เป็น
เวลานานแล้ว ท้ังยังไถ่ถามด้วยความเป็นห่วงว่าได้รับประทานอาหารหรือยัง จะเห็นว่ามีการบอก
ระยะเวลาท่ีท างานว่าใช้เวลาหลายช่ัวโมงในการเดินปรับยาให้คนไข้ พยาบาลเห็นว่าดูแลคนไข้นาน
แล้วอาจจะยังไม่ได้พักหรือรับประทานอาหาร ซึ่งการพักระหว่างการท างานและการรับประทานเป็น
ส่ิงส าคัญแก่ทุกคน ทุกคนจ าเป็นต้องท าหรือมีโอกาสได้ท าท้ังสองกิจกรรม แต่เจ้หมอเลือกท่ีจะให้เวลา
กับการรักษาคนไข้มากกว่าเรื่องของตนเอง ท้ังๆ ท่ีเป็นเรื่องจ าเป็นของตนเองด้วย 

นอกจากนี้ข้อความท่ี ผู้เขียนบอกถึงจ านวนครั้ ง ท่ีพยาบาลพูดกับเจ้หมอว่า  
พี่พยาบาลทักเป็นหนท่ี 4 และกิริยาการตอบรับของเจ้หมอท่ีเพียงเงยหน้าไปยิ้มให้พี่พยาบาลหลัง
จากนั้นก็ดูคนไข้ต่อยังแสดงถึงความทุ่มเทและเสียสละของเจ้หมอด้วย เพราะถึงแม้ว่าจะมีคนบอกให้
พักผ่อนและรับประทานอาหารเสียบ้าง แต่ก็เลือกท่ีจะท าเพื่อคนไข้ต่อ โดยท่ีไม่เป็นห่วงตัวเองแต่ห่วง
คนอื่นมากกว่า 

ในเรื่องเล่าของเจ้หมอยังพบการน าเสนอกลวิธีการบอกเล่าผ่านปากตัวละครอื่นอีก 
เห็นได้จากตัวอย่างด้านล่างนี้ 

“หมอเหน่ือยไหมครับ…ลุงสงสัยว่าหมอเหน่ือยไหม วันน้ีลุงเห็นหมอวิ่งผ่านไปผ่านมาหลายรอบ”…  

เจ้:… เมื่อกี้ลุงถามหมอว่า หมอเหน่ือยไหม ตอนแรกก็ว่าไม่เหน่ือยนะ พอลุงถามปุ๊บเหน่ือยเลยครับ 55555 

ลุง: น่าสงสารหมอเนอะ ไม่มีเวลาแม้แต่ถามตัวเองว่าเหน่ือยไหม วันๆ งานการก็ยุ่ง 

เจ้: ลุงรู้รึเปล่า หมอยังไม่ได้กินข้าวเลยนะเน่ีย 
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ลุง: ไฮ้! อะไรเน่ีย น่ีมันตีสองแล้วนะหมอ ไม่เป็นลมเป็นแล้งไปเสียก่อนน่ี หมอแข็งแรงผิดกับตัวเล็กๆ 
เยอะเลยนะเน่ีย 

เออจริง พอลุงแกถามปุ๊บก็รู้สึกหิวทันที ทั้งหิว ทั้งเหน่ือยเลย ขาท่ียืนอยู่ก็รู้สึกเปลี้ยทันที…คือตอนน้ันเหน่ือย 
หิว ล้า คือมีใครรู้ไหมว่าเจ้เหน่ือยมาทั้งวัน เดินทั่วโรงพยาบาล ขาแทบลาก ดูคนไข้ สอนน้อง โทรปรึกษา
อาจารย์ ท าหัตถการทั่วทุกช้ัน ชีวิตแพทย์เวรเรียกได้ว่าท าทุกอย่างจริงๆ ยกเว้นสองอย่างคือ กินข้าว  
กับ นอนพัก และน่ีไม่ใช่วันแรกของเจ้ แต่เจ้ท าแบบน้ีมานานมาก ต้ังแต่เป็น extern จนจบมาท างาน
เป็นแพทย์ใช้ทุนก็ท ามาตลอด หนักขึ้น หนักขึ้นในทุกป ี

(กว่าเจ้จะเป็นหมอเล่ม 2, 2559: 228 - 230) 

จากตัวอย่างข้างต้นท่ียกจะมาจะเห็นว่าตัวละครลุงคนไข้เป็นคนท่ีผู้เขียนเลือกให้เป็น
ผู้บอกเล่าถึงการท างานอย่างเสียสละของหมอตุ๊ด ข้อความแรกท่ีลุงกล่าวสงสัยว่าเจ้หมอรู้สึกเหนื่อย
บ้างไหม เพราะวันนี้เห็นเจ้หมอวิ่งท างานผ่านไปผ่านมาหลายรอบ ท าให้เห็นว่าหมอตุ๊ดเดินท างาน
ตลอดเวลา ต่อมาเมื่อคุณลุงคนไข้ได้คุยกับเจ้หมอจึงรู้สึกสงสารและกล่าวว่า น่าสงสารหมอเนอะ ไม่มี
เวลาแม้แต่ถามตัวเองว่าเหนื่อยไหม วันๆ งานการก็ยุ่ง ถ้อยค านี้ของคุณลุงแสดงให้เห็นว่าเจ้หมอ
ท างานหนักมาก จนไม่ได้ท าอะไรเพื่อตัวเอง เพราะยุ่งมากจนไม่รู้ว่าตนเองเหนื่อยและถ้อยค าของลุง
ยังท าให้ผู้อ่านรู้สึกสงสารเห็นใจเจ้หมอด้วย อีกท้ังจากการพูดคุยจึงท าให้คุณลุงรู้ว่าเจ้หมอยังไม่ได้
รับประทานอาหารและเมื่อลุงได้ยินดังนั้นจึงกล่าวอย่างตกใจว่า ตอนนี้เวลาตีสองแล้วแต่ยังไม่ได้
รับประทานอาหารอาจจะเป็นลมได้ พร้อมกล่าวชมเจ้หมอว่าแข็งแรงผิดกับรูปร่างของเจ้หมอท่ีตัวเล็ก 
การกล่าวถึงเวลาตีสองของคุณลุงคนไข้เพื่อท าให้เห็นว่าเป็นเวลาที่ดึกมากแล้ว ไม่ใช่เวลาท างาน
ของคนส่วนใหญ่และเป็นเวลาท่ีจะได้พักผ่อนแล้ว แต่เจ้หมอยังไม่ได้แม้แต่รับประทานอาหาร ท้ังยัง
ต้องท างานเพื่อคนอื่นอยู่ การน าเสนอเรื่องของเวลาดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าผู้เขียนน าเอาชุดความคิด
ทางการแพทย์เรื่องนาฬิกาชีวิตท่ีผู้คนในสังคมรู้กันอยู่แล้วมาใช้ช่วยในเรื่องเล่าให้ผู้อ่านเห็นถึง 
การท างานอย่างหนักเพื่อคนอื่นของหมอตุ๊ดจนมีกิจวัตรประจ าวันท่ีผิดเพี้ยนไปจากคนท่ัวไปและนี่อาจ
ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเขา  ซึ่งแนวคิดเรื่องนาฬิกาชีวิตนี้เป็นแนวคิดของการแพทย์ทางเลือกท่ี
แนะน าให้ ทุกคนสามารถดูแลร่างกายได้โดย ท่ีไม่ ต้องกินยาหรือว่า ผ่า ตัด เพียงแค่ด าเนิน  
กิจวัตรประจ าวันให้เหมาะสมกับเวลาและการท างานของอวัยวะในร่างกาย ดังเช่นในช่วงตีสองท่ี
ผู้เขียนน าเสนอว่าเจ้หมอยังต้องท างาน ไม่ได้นอนและยังไม่ได้กินข้าวถือว่าเป็นการด าเนินชีวิตผิด 
หลักนาฬิกาชีวิต เนื่องจากตามหลักนาฬิกาชีวิต เวลาต้ังแต่ 23.00 น. ไปจนถึงเวลา 3.00 น. ควรเป็น
เวลาของการพัก ผ่อนนอนหลับ ควรนอนให้ ไ ด้ครบ 6 ช่ัว โมงและเวลา ท่ี เหมาะสมแก่  
การรับประทานอาหารควรจะเป็นช่วงเวลาต้ังแต่ 7.00 น. ถึง 9.00 น.  (นารีกระจ่าง , 2560)  
มากไปกว่านั้นข้อความของลุงคนไข้ท่ีกล่าวถึงรูปร่างเจ้หมอว่า ตัวเล็ก นั้นก็ต้องการให้เห็นว่า ถึงแม้ตัว
เล็กแต่ใจสู้มากสามารถท างานหนักได้และท างานอย่างเสียสละด้วย 
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นอกจากนี้ผู้เขียนยังให้เจ้หมอเล่าถึงการท างานหนักของตนเองด้วยว่าชีวิตแพทย์เวร
เรียกได้ว่าท าทุกอย่างจริงๆ ยกเว้นสองอย่างคือ กินข้าว กับ นอนพัก แสดงถึงการสละเวลาส่วนตัวที่
ส าคัญมากของตนเองคือการกินกับการนอนมาให้แก่การท างาน หากมนุษย์ขาดสองส่ิงนี้อาจจะท าให้
อันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ซึ่งเจ้หมอก็ยอมสละสองส่วนท่ีส าคัญนี้ และอีกข้อความหนึ่งท่ีเจ้หมอกล่าวว่า 
เขาท างานหนักเช่นนี้มาโดยตลอดและหนักขึ้นเรื่อยๆ ต้ังแต่เป็นนักศึกษาแพทย์จนตอนนี้เป็นแพทย์
แล้ว การกล่าวเช่นนี้ เพื่อบอกให้ผู้อ่านได้รับรู้ว่าตุ๊ดท างานอย่างหนักและเสียสละมาโดยตลอด 
ต้องการให้ผู้อ่านเห็นใจ เห็นในความทุ่มเทความอดทนท่ีมีเพื่อคนอื่นเสมอมา 

ผู้เขียนน าเสนอให้ผู้อ่านได้เห็นตุ๊ดเป็นคนท างานอย่างเสียสละเพื่อคนอื่น โดยเล่า
ผ่านเรื่องเล่ารักษาผู้ป่วยและใช้วิธีการน าเสนอผ่านปากของตัวละครอื่นเพื่อให้ผู้อ่านรู้สึกช่ืนชม สงสาร
เห็นใจตุ๊ดท่ีเ สียสละต้ัง ใจท างานหนัก  ประกอบกับภูมิหลังด้านครอบครัวของนายแพทย์ 
อุเทน บุญอรณะ ผู้เขียน จึงเป็นผลให้เขาน าเสนอตัวตนตุ๊ดด้านความเสียสละออกมาในเรื่องเล่า 
เนื่องจากครอบครัวของเขามีความอบอุ่น สมบูรณ์แบบ เขาได้รับความรักจากพ่อแม่อย่างเต็มท่ี เห็นได้
จากบทสัมภาษณ์ของเขาในผู้จัดการออนไลน์ (2558) ว่าครอบครัวเป็นส่วนส าคัญในชีวิตเขาท้ังช่วยให้
ค าแนะน าในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ในชีวิต ให้ความรักความเข้าใจเมื่อครั้งเปิดเผยกับพ่อแม่ว่าตน
ไม่ใช่ผู้ชาย พ่อแม่ก็ไม่ได้โกรธแต่อย่างใด ท้ังยังบอกว่ารู้อยู่แล้วว่าลูกเป็นอะไรและจะยังรักลูก
เหมือนเดิม ไม่ว่าลูกจะเป็นเพศใด ดังนั้นเมื่อครอบครัวให้การเล้ียงดูท่ีเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่น
เ ช่นนี้ แ ก่ เ ข าแ ล้ ว  จึ ง ท า ให้ เ ข าพร้ อม ท่ี จะ เ สี ยสละ ให้ แก่ คนอื่ น ไ ด้ อย่ า ง เ ต็ ม ท่ี เ ช่นกัน   
ซึ่งจุดประสงค์ของการน าเสนอตัวตนเหล่านี้ก็เพื่อให้สังคมลดการเลือกปฏิบัติกับตุ๊ดและการกีดกัน
พวกเขาเข้าท างาน  

 

2.1.3 ตุ๊ดผู้มีจรรยาบรรณในอาชีพ 

อาชีพแพทย์เป็นอาชีพท่ีมีเกียรติ ได้รับการยกย่องจากคนในสังคมมาก เนื่องจากเป็น
อาชีพท่ีท างานกับชีวิตคน ต้องรักษาคนไข้ให้หายจากความเจ็บป่วยและความตายซึ่งเป็นเรื่องส าคัญ
ของทุกคน ในการรักษาให้คนพ้นจากความเจ็บป่วยหรือความตายนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย หมอจึงต้องเรียนรู้
และฝึกฝนอย่างหนัก คนท่ีเป็นหมอจึงต้องเป็นคนเก่ง มีสติปัญญาดีและเสียสละชีวิตของตนเพื่อการ
เรียนรู้ฝึกฝนเพื่อท่ีจะท าให้คนไข้ปลอดภัยและหายจากโรคภัยไข้เจ็บ นอกจากนี้ด้วยสถานการณ์หมอ
ขาดแคลนจึงท าให้หมอท างานหนักมากกว่าท่ีควรจะเป็น เห็นได้จากตัวเลขจากแพทยสภาประจ าปี 
2558 ท่ีระบุว่าแพทย์ 1 คน ต้องดูแลคนไข้เฉล่ีย 1,377 ต่อปี ซึ่งเป็นภาระงานท่ีมากอาจจะส่งผลต่อ
ร่างกายและจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน (ประเทศไทยหมอขาดแคลน, 2558) จากตัวเลขนี้ยิ่งท าให้เห็นถึง
ความเสียสละของหมอ ด้วยลักษณะของคนท่ีประกอบอาชีพนี้จึงท าให้หมอเป็นวิชาชีพท่ีมีความพิเศษ
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โดดเด่นในสังคมและยังท าให้อาชีพนี้กลายเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติ เป็นท่ียอมรับยกย่อง จนกลายเป็น
อาชีพท่ีหลายคนใฝ่ฝันต้องการจะเป็นด้วย เห็นได้จากการส ารวจข้อมูลย้อนหลังของศูนย์ข้อมูลและ
ข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง หรือ Thai Civil Rights and Investigative Journalism (TCIJ) ท่ีย้อน
ดูงานวิจัยต่างๆ ในเรื่องค่านิยมในการประกอบอาชีพของเยาวชนไทย พบว่าอาชีพในฝันเด็กไทยต้ังแต่
ปี 2550-2561 หมอยังคงเป็นอาชีพท่ีเด็กๆ ต้องการจะเป็นซึ่งเด็กส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าเพราะ เป็น
อาชีพท่ีได้ช่วยเหลือสังคมและช่วยเหลือผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาบ้านเมืองและสังคม
ประเทศชาติให้เจริญขึ้น อีกท้ังเป็นอาชีพท่ีดีมีความมั่นคง สวัสดิการดีและมีรายได้สูง (ผ่านมา 60 ปี 
‘หมอ-ครู-ทหาร-ต ารวจ’ ยังเป็นอาชีพในฝันของเด็กไทย, 2561) ด้วยแพทย์เป็นอาชีพท่ีท างานกับ
ชีวิตของมนุษย์ดังท่ีกล่าวมาจึงต้องมีระเบียบข้อบังคับในการท างานอย่างเคร่งครัด ชัดเจนเพื่อรักษา
เกียรติของอาชีพไว้ หรือท่ีเรียกว่าจรรยาบรรณ ซึ่งแพทยสภาเรียกว่า ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการ
รักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549 ตัวอย่างข้อบังคับจากหมวด 2 หลักท่ัวไป ระบุไว้ 3 
ข้อ ดังนี้ ข้อ 5  ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมย่อมด ารงตนให้สมควรในสังคมโดยธรรม และเคารพต่อ
กฎหมายของบ้านเมือง ข้อ 6  ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมย่อมไม่ประพฤติหรือกระท าการใดๆ อันอาจ
เป็นเหตุให้เส่ือมเสียเกียรติศักด์ิแห่งวิชาชีพ และข้อ 7 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมย่อมประกอบ
วิชาชีพด้วยเจตนาดี โดยไม่ค านึงถึงฐานะเช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา สังคม หรือลัทธิการเมือง และยังมี
ข้อบังคับจากหมวดต่างๆ อีก เช่น จากหมวด 5 การประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพต้อง
ไม่เรียกร้องสินจ้างรางวัล ต้องปฏิบัติต่อผู้ป่วยโดยสุภาพ ต้องไม่ประกอบวิชาชีพโดยไม่ค านึงถึงความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย ต้องไม่ปฎิเสธความช่วยเหลือผู้ท่ีอยู่ในระยะอันตรายจากการเจ็บป่วยเมื่อได้รับค า
ขอร้องและตนอยู่ในฐานะท่ีช่วยได้ ฯลฯ (ราชกิจจานุเบกษา, 2549: 22-25) 

จรรยาบรรณแพทย์นั้นจึงเป็นเครื่องหมายของแพทย์ท่ีดี การประพฤติปฏิบัติตาม  
จรรณยาบรรณท าให้เป็นแพทย์ท่ีสมบูรณ์ และได้รับความยกย่อง เช่ือถือ แต่ถ้าหากแพทย์มี 
ความประพฤติไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณในวิชาชีพแล้ว ก็จะถูกต่อว่าหรือประณามอย่างรุนแรง 
บางครั้ งอาจจะต้องถูกให้ออกจากการประกอบอาชีพนี้ ด้วย เ ช่น การเ ลือกรักษาคนไข้   
การรับเงินสินบน หรือการขายอวัยวะคนไข้  

ในเรื่องเล่าของเจ้หมอผู้เขียนจึงน าเสนอให้เห็นว่าหมอตุ๊ดประพฤติปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณแพทย์ ซึ่งจากการศึกษาภูมิหลังของผู้เขียนท าให้เห็นว่าตัวตนตุ๊ดผู้มีจรรยาบรรณในอาชีพ
ยิ่งชัดขึ้น ดังค าตอบจากค าถามในการสัมภาษณ์ในรายการ Pink Mango (2554) เกี่ยวกับการสาน
ความรักความสัมพันธ์ระหว่างเจ้หมอกับคนไข้เคยเกิดขึ้นหรือไม่ เจ้หมอตอบว่าไม่เคยมี แต่ก็มีความ
เป็นไปได้ หากคนไข้หายจากอาการป่วยแล้ว แล้วเขาสนใจเราและเราก็สนใจเขาก็เป็นไปได้ท่ีจะคบหา
กันแต่การสานสัมพันธ์จะต้องไม่ใช่ในเวลางานขณะท่ีปฏิบัติหน้าท่ี ซึ่งทัศนคติในการท างานอย่างมือ
อาชีพนี้เป็นผลให้เขาน าเสนอตัวตนนี้ในเรื่องเล่าอย่างชัดเจนด้วย โดยน าเสนอให้เห็นตัวตนนี้ผ่าน
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เหตุการณ์ท่ีแสดงให้เห็นว่าเจ้หมอเห็นประโยชน์ของคนไข้เป็นส าคัญ ไม่เลือกรักษา ดังจะเห็นได้จาก
ตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

เจ้แหวกม่านเข้าไป… 

ผู้ชายหน้าต๋ี เสื้อโปโลขาว กางเกงยีน นอนกึ่งน่ัง หอบหายใจเร็วอยู่บนเตียงน่ีหน้าตาคุ้นมาก ตอนแรกเจ้ไม่ได้
ดูช่ือคนไข้ไง ดูแค่เพศชาย อายุเท่าไหร่แค่น้ัน มันก็เลยเกิดอาการ เจอหน้ากันแล้วกระอักกระอ่วน แบบน้ีน่ี
แหละ 

ตรงหน้าเจ้ตอนน้ี คนที่เจ้พยายามหนีมานาน พยายามไม่ติดต่ออยู่นาน พยายามหลีกเลี่ยงไม่ไปที่ที่เขา
เดินบ่อยๆ จะได้ไม่ต้องเจอ วันน้ีกลับมาโผล่ตรงหน้าเสียอย่างน้ัน แถมมาในสถานะคนไข้อีกต่างหาก  

“ปุณณ์” 

“ยังหอบบ่อยๆ เหมือนเดิมไหมเน่ียปุณณ์” เจ้ถามฮีหลังจากที่ต่อสายเคร่ืองพ่นยาและเอาหน้ากากครอบ
พ่นยาให้ปุณณ์ ทันทีที่ละอองยาเข้าสู่ทางเดินหายใจ อาการหอบหายใจเร็วของเขาก็ดูเหมือนจะบรรเทา
ทันที หน้าที่เหง่ือแตกเมื่อกี้ น้ีดูผ่อนคลายลง เจ้เอาหูฟังไปฟังเสียงปอดของเขา อืม เหมือนจะดีขึ้น  
แต่คงต้องให้พ่นยาต่อจนหมดก่อนแล้วค่อยฟังซ้ าอีกรอบ 

ปุณณ์: อื้ม ยังหอบทุกสัปดาห์อยู่ 

เจ้: (ยิ้ม) แล้วได้พ่นยาสีม่วงเช้าเย็นไหม 

ปุณณ์: เราลืมพ่นล่ะ 

เจ้: มันถึงได้หอบบ่อยไง ทีหลังอย่าลืมนะ (หยิบชาร์ตมา) ช่วงน้ีมีไอน ามาก่อนหอบไหม 

ปุณณ์: มี ไอแบบมีเสมหะด้วย 

เจ้: แล้วมีไข้ด้วยไหม 

ปุณณ์: ไม่รู้สิไม่ได้วัด  

เจ้: (ดูในชาร์ต) เอ๊ะ มีน่ีนา เด๋ียวเราวัดซ้ านะ แป๊บนึงขอออกไปเอาปรอทมาวัดก่อน  

(กว่าเจ้จะเป็นหมอเล่ม 2, 2558: 243) 

จากเรื่องเล่าผู้เขียนน าเสนอให้เห็นเจ้หมอต้องรักษาคนไข้ท่ีเคยท าร้ายจิตใจตน 
เพราะคนไข้คนนี้เป็นคนรักเก่าของเจ้หมอท่ีเคยท าให้เจ้หมอเสียใจมากด้วยการบอกเลิกเจ้หมออย่าง
ไม่มีเยื่อใยขณะท่ีเจ้หมอก าลังผ่าตัดคนไข้ โดยให้เหตุผลว่าเจ้หมอไม่มีเวลาให้และเขาก็ไปเริ่มต้นกับ  
คนใหม่ทันที เหตุการณ์นี้เพื่อบอกแก่ผู้อ่านว่าหมอตุ๊ดเป็นผู้ท่ีมีจรรยาบรรณ เขารักษาทุกคนอย่าง 
เท่าเทียม ไม่เลือกคนไข้ ถึงแม้ว่าคนท่ีเขาต้องดูแลรักษาจะเป็นคนท่ีท าไม่ดีกับเขามาก่อน แต่บุคคล
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นั้นเมื่อมาในสถานะคนไข้ เขาก็จะท าหน้าท่ีแพทย์อย่างไม่ลังเล เห็นได้จากข้อความท่ีเจ้หมอกล่าวถึง
แฟนเก่า เมื่อพบกันในโรงพยาบาลท่ีว่า เป็นคนท่ีเขาพยายามหลบหนีมาตลอด พยายามไม่ติดต่อ  
ไม่ไปท่ีท่ีเขาไปบ่อยเพราะกลัวจะเจอ แต่วันนี้เขากลับมาปรากฏอยู่ตรงหน้าในสถานะของคนไข้ การ
บรรยายนี้ท าให้เห็นว่าเจ้หมอไม่มีทางหนีคนรักเก่าได้อีก เพราะคนรักเก่าของเขาคือคนไข้ท่ีเขา
จ าเป็นต้องให้การรักษา ซึ่งก็แสดงถึงความยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าท่ีของแพทย์ท่ีปฏิบัติต่อคนไข้อย่าง
เท่าเทียม ประกอบกับการบอกเล่าถึงขั้นตอนการรักษาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ต้ังแต่การรักษาทันที 
สอบถามอาการ วินิจฉัย และติดตามอาการของเจ้หมอท่ีปฏิบัติต่อคนไข้ท่ีเป็นคนรักเก่าก็ยิ่งแสดงให้
เห็นว่าหมอตุ๊ดรักษาอย่างต้ังใจตามมาตรฐานวิชาชีพ ไม่ท าร้ายหรือกล่ันแกล้งคนไข้เลย  

เรื่องเล่าจากหนังสือกว่าเจ้จะเป็นหมอน าเสนอให้เห็นว่าเจ้หมอมีจรรยาบรรณแพทย์
ในด้านอื่นอีก ดังตัวอย่างนี้ 

คืนน้ันเรียกได้ว่า ก้นเจ้ไม่ได้แตะเก้าอี้เลยว่ะ ตอนน้ันคิดแค่ว่า ถ้าเราท าเต็มที่ เขาก็จะไม่ตาย 

ถ้ า เขาไม่ ตาย เขาไ ด้อ ยู่ ต่อ  ชี วิต เขา ต้องมี อะ ไร ดีๆ  ตามมาแน่ๆ  ต้องช่ วยให้ เขารอดให้ ไ ด้   
เจ้ต้องท าให้เขากลับมามีชีวิตที่ดีๆ ให้ได้ 

(กว่าเจ้จะเป็นหมอเล่ม 1, 2558: 92) 

จากข้อความข้างต้นเป็นเหตุการณ์ท่ีเจ้หมอต้องท าการรักษาคนไข้ท่ีกินยาฆ่าแมลง
เพื่อฆ่าตัวตาย จรรยาบรรณแพทย์ของเจ้หมอท่ีเห็นชีวิตคนไข้เป็นส าคัญจึงถูกน าเสนอให้เห็นใน
ถ้อยค าท่ีแสดงถึงความมุ่งมั่นต้ังใจท่ีจะช่วยรักษาชีวิตคนไข้ให้รอดเพื่อท่ีคนไข้จะได้กลับมามีชีวิตท่ีดีอีก
ครั้ง และการเล่าถึงการให้การรักษาคนไข้คนนี้อย่างเต็มก าลังจนตนเองไม่มีเวลาพักก็เพื่อบอกแก่
ผู้อ่านว่าหมอตุ๊ดเป็นแพทย์ท่ีดีให้ความส าคัญกับชีวิตคนไข้ก่อน ท้ังยังความเป็นคนเสียสละ เพราะเขา
ทุ่มเทเวลาท้ังคืนเพื่อรักษาชีวิตคนไข้ไว้ โดยไม่ได้แม้แต่นั่งพัก แม้ว่าคนไข้คนนี้จะเป็นผู้ท่ีต้องการ 
จบชีวิตตัวเอง แต่เจ้หมอก็ไม่ละเลยและไม่ลดละความพยายามท่ีจะรักษาชีวิตเขาไว้อย่างสุดก าลัง 

เนื่องจากในสังคมไทยมีความคิดเกี่ยวกับการท างานของแพทย์ว่าเป็นงานท่ีท าเพื่อ
ผู้อื่น ดังนั้นหมอท่ีดีต้องคิดถึงคนอื่นก่อน ภาพของหมอท่ีคิดถึงชีวิตคนอื่นส าคัญกว่าเรื่องของตนเอง
ดังท่ีปรากฏในเรื่องเล่าจึงสอดคล้องตามภาพของแพทย์ท่ีดีมีจรรยาบรรณของคนในสังคมไทย  
หากแพทย์ท่ีมีลักษณะเช่นนี้ก็จะได้รับการช่ืนชมและยกย่องอย่างมาก เช่นในส่ือท่ีน าเสนอข่าวเกี่ยวกับ
แพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์เข้าช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บขณะท่ีไม่ได้อยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าท่ีก็
มักจะได้รับการช่ืนชม เผยแพร่ ดังเช่นกรณีของหมอวิน นายแพทย์อภินันท์ เจริญชัยกร  ประจ า
โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บสองคนจากอุบัติเหตุรถชน ขณะก าลังเดินทางไป
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สนามบินเพื่อขึ้นเครื่องบินไปกรุงเทพ เมื่อรถพยาบาลมาถึงรับผู้บาดเจ็บไปท่ีโรงพยาบาล คุณหมอยัง
ตามไปดูแลผู้บาดเจ็บต่อท่ีโรงพยาบาลจนตนเองเกือบไปขึ้นเครื่องบินไม่ทัน ภาพเหตุการณ์ท่ีหมอวิน
ก า ลั ง ช่วย เห ลือ ผู้บาดเ จ็บไ ด้การกดถูก ใจและ ส่ง ต่อ ไปพร้ อมค า ช่ืนชมว่ า เป็นหมอท่ี ดี   
(แห่ช่ืนชมหมอหนุ่ม ลงช่วยคนเจ็บกลางถนน จนเกือบตกเครื่องบิน, 2558) 

นอกจากนี้ในเรื่องเล่าของเจ้หมอยังพบอีกเหตุการณ์หนึ่งท่ีแสดงถึงตัวตนตุ๊ดผู้มี
จรรยาบรรณในอาชีพได้อย่างชัดเจน ดังข้อความต่อไปนี้ 

“ ห มอ มี ต้ั ง เ ย อ ะ ต้ั ง แ ย ะ เ นอะ  ผ ม ไ ม่ อ ย า กต ร ว จ กับห มอ ที่ เ ป็ น ตุ๊ ด น่ ะ ค รั บ  ผ ม ไ ม่ ช อ บ  
ไม่อยากให้ตุ๊ดแตะตัว”… 

ผ่านไปไม่ถึง 5 นาที เสียงมอนิเตอร์ตรงลุงที่หอบร้องดังเลยแก…“extern ไม่ได้ชีพจรว่ะ คนไข้ arrest”… 
ชีรีบเข็นคนไข้เข้าห้อง resuscitation... 

เจ้วิ่งตามเข้าไป ใส่ถุงมือ หยิบอุปกรณ์ ใส่ท่อช่วยหายใจทันที…พี่แพทย์ใช้ทุนก็เข้ามาสั่งการกู้ชีพ  
เจ้ผลัดกับคุณพยาบาลขึ้นปั๊มหัวใจคนละ 2 นาที 

“เอา Adrenaline มา 1 amp ค่ะ (ยากระตุ้นหัวใจ) extern ปั๊มต่อไป มึงน่ันแหละ ปั๊มจังหวะดีแล้ว”  
พ่ีลูกเกด แพทย์ใช้ทุนเจ้าแม่ห้องฉุกเฉินตะโกนสั่ง… 

“พ่ีลูกเกด กราฟกลับมาบ้างปะ” เจ้ซึ่งก าลังปั๊มอยู่ถาม 

“เฮ้ยยยย ลุง กลับมาสิลุงงง” เจ้พูดเสียงดังขึ้น 12 นาทีผ่านไป ต๊ิดๆๆๆๆๆ เสียงมอนิเตอร์ดังเป็นจังหวะ
สม่ าเสมอ หัวใจลุงกลับมาแล้ว…ตอนน้ีจังหวะการหายใจลุงกลับมาสม่ าเสมอตามที่เคร่ืองตีแล้ว  
สายน้ าเกลือ และยาระโยงระยางเยอะอยู่แต่ก็โอเคอยู่ ดูเป็นระเบียบดี… 

คนที่เฉยๆ กับตุ๊ดก็มีเยอะแยะ คนที่ไม่รังเกียจตุ๊ดมีมากมาย แต่คนที่รังเกียจและไม่อยากให้พวกเราเข้าใกล้ก็
มีไม่น้อยเหมือนกันนะคะ และถึงแม้ว่าเขาจะรังเกียจไม่ให้ตุ๊ดแตะต้องตัวเขา แต่เราก็ยังอยากรักษาชีวิต
ให้คุณอยู่ดีนะคะ 

(กว่าเจ้จะเป็นหมอเล่ม 1, 2558: 217-221) 

ข้างต้นเป็นเหตุการณ์ท่ีเจ้หมอช่วยชีวิตคนไข้ท่ีไม่อยากรักษากับหมอตุ๊ด เห็นได้จาก
ข้อความนี้ในส่วนต้นท่ีคนไข้กล่าวอย่างชัดเจนว่าไม่ต้องการรับการตรวจรักษาจากหมอท่ีเป็นตุ๊ด 
เพราะไม่ชอบและไม่ต้องการให้กระท่ังสัมผัสตัว การสร้างและน าเสนอตัวละครคนไข้ท่ีไม่ไว้ใจท่ีตุ๊ดท่ี
เป็นหมอ แสดงให้เห็นว่าถึงแม้ว่าเจ้จะไม่ได้รับความไว้วางใจ และยังโดนดูถูกเหยียดเพศ แต่เจ้หมอก็
ท าการรักษาคนไข้ เห็นคนไข้เป็นส าคัญไม่เลือกรักษา เห็นได้หลังจากคุณลุงคนไข้หัวใจหยุดเต้น  
เจ้หมอก็ตามพยาบาลเข้าไปในห้องกู้ชีพแล้วรีบเตรียมตัว เตรียมอุปกรณ์เพื่อกูชีพให้คุณลุง และเขาก็
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ท าหน้าท่ีเป็นคนปั๊มหัวใจให้แก่คุณลุงด้วย ยิ่งไปกว่านั้นยังปรากฏถ้อยค าท่ีเจ้หมอพูดกับลุงคนไข้ว่าให้
ฟื้นขึ้นมา ขณะท่ีปั๊มหัวใจด้วย ยิ่งเน้นย้ าให้เห็นถึงจิตวิญญาณของแพทย์ได้อย่างชัดเจนท่ีมุ่งมั่นจะ
รักษาชีวิตของผู้ป่วยท่ีอยู่ตรงหน้า โดยไม่สนใจว่าเขาจะเป็นใครหรือเคยกระท าส่ิงใดมาก่อน  
จนในท่ีสุดคุณลุงก็ปลอดภัย หัวใจกลับมาเต้นอีกครั้ง  ซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถ
ในการท างานของเจ้หมออีกด้วย เพราะสุดท้ายคนไข้ท่ีไม่อยากรักษากับหมอตุ๊ดก็รอดชีวิตด้วย
ความสามารถในการรักษาของเขา  

ผู้เขียนน าเสนอเหตุการณ์นี้เพื่อสะท้อนให้เห็นมุมมองคนภายนอกท่ีมีต่อตุ๊ดในเรื่อง
อาชีพ ว่าตุ๊ดท่ีท าอาชีพนี้ขาดความน่าเช่ือถือ ซึ่งมุมมองดังกล่าวยังคงเห็นได้ในสังคมอย่างกรณีของ 
นายแพทย์ศุภฤกษ์ ศรีค า หรือคุณหมอท็อฟฟี่ ท่ีโด่งดังในโลกออนไลน์โดยมีผู้ส่งต่อภาพของคุณหมอ
พร้อมกับค าช่ืนชมในความสวยของคุณหมอ ต่อภายหลังมีคนออกมาเปิดเผยว่าคุณหมอเป็น 
สาวประเภทสองจึงได้เกิดกระแสสังคมออกมาต้ังค าถามว่า การแปลงเพศของคุณหมอส่งผลต่อ  
การตรวจรักษาคนไข้หรือไม่ ยังตรวจคนไข้ได้อยู่จริงหรือไม่ สภาวะจิตข้างในปกติหรือไม่   
เพราะคุณหมอท็อฟฟี่ เป็นถึงนายแพทย์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี  
(ปากโป้ง , 2559) ค าถามเหล่านี้ยังสะท้อนให้เห็นว่ายังมีคนในสังคมส่วนหนึ่งท่ีมีความคิดว่า 
คนเพศหลากหลายเป็นคนผิดปกติ ไม่มีความสามารถพอท่ีจะท าอาชีพท่ีมีเกียรติอย่างแพทย์ได้  
ผู้เขียนจึงได้น าเสนอหมอตุ๊ดท่ีประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพแพทย์อย่างครบถ้วนเพื่อเป็น
การบอกไปในทางตรงกันข้ามกับความคิดดังกล่าว 

อีกท้ังผู้เขียนน าเสนอเรื่องเล่าท่ีท าให้หมอตุ๊ดเป็นแพทย์ท่ีมีจรรยาบรรณ ท างานด้วย 
จิตวิญญาณของความเป็นแพทย์ท่ีดี ทุ่มเทรักษาชีวิตของคนไข้อย่างเต็มท่ี ไม่เลือกรักษาถึงแม้ว่าคนไข้
จะรังเกียจเขา คนไข้จะเป็นคนท่ีเคยท าร้ายจิตใจเขา แต่เขาก็รักษาคนเหล่านี้ให้ปลอดภัย  
ไม่มีการกล่ันแกล้งอีกด้วย การประกอบสร้างตัวตนในพื้นท่ีการท างานนี้ก็เพื่อให้คนในสังคมมองตุ๊ดใน
แง่ดี ลบภาพจ าท่ีไม่ดีของคนในสังคมไทยท่ีมีต่อตุ๊ด ยอมรับพวกเขาและไม่กีดกันเรื่องการท างาน   
นอกจากนี้ด้วยภูมิหลังของเจ้หมอท่ีตัดสินใจเลือกเรียนแพทย์ท าให้เห็นท่ีมาของการน าเสนอตัวตน
หมอตุ๊ดท่ีท างานในวิชาชีพแพทย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ เนื่องจากเขามีวิธีคิดว่าส าหรับคนเพศ
หลากหลายท่ีรู้สึกแย่ รู้สึกผิดกับตนเองเป็นเรื่องธรรมดาเพราะสังคมส่วนใหญ่ท าให้เรารู้สึกเช่นนั้น แต่
เราต้องหาบางอย่างเพื่อท าให้ตนเองภูมิใจ ถือเป็นการสร้างสมดุลในจิตใจให้ตัวเอง ดังท่ีเขากล่าวไว้ใน
บทสัมภาษณ์ในผู้จัดการออนไลน์ ตอนท่ีเล่าถึงประสบการณ์เมื่อครั้งท่ีมีคนไข้มาพบเพื่อรักษา
ภาวะการเป็นคนรักเพศเดียวกัน และเขาก็แสดงออกมาให้เห็นด้วยจากการเลือกเรียนต่อใน
คณะแพทย์ตามค าแนะน าของพ่อแม่ ท้ังๆ ท่ีแท้จริงแล้วเข้าต้องการศึกษาในคณะอักษรศาสตร์  
เขาอยากเป็นนักเขียน แต่เขากลับเลือกเรียนแพทย์ตามค าแนะน าของพ่อแม่ ซึ่งเขาเองก็กล่าวถึง
เหตุผลของการตัดสินใจเลือกครั้งนี้ไว้ว่าเขาไม่สามารถเป็นลูกชายท่ีมีหลานให้พ่อแม่ภูมิ ใจได้  
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เขาจึงเลือกเรียนแพทย์ซึ่งเป็นอาชีพท่ีสังคมให้ความยกย่องตามความคาดหวังของพ่อแม่เพื่อสร้าง
ความภาคภูมิใจให้แก่ท่านท้ังสองและตนเอง 

 

2.2 ตัวตน “ตุ๊ด” ในพื้นที่สังคมส่วนรวม  

ในสังคมไทยการแสดงตัวตนของตุ๊ดและการพบเห็นตุ๊ดในพื้นท่ีสาธารณะเป็นเรื่องท่ีปกติ 
จึงท าให้ท้ังคนไทย และคนต่างชาติส่วนใหญ่เข้าใจว่าประเทศไทยเป็นประเทศท่ีให้การยอมรับ 
คนเพศหลากหลายอย่างมาก แต่ในความเป็นจริงแล้วสังคมไทยไม่ได้ยอมรับคนเพศหลากหลายอย่าง
แท้จริง ยังคงมีคนท่ีเกลียดกลัวหรือไม่ชอบคนเพศหลากหลายอยู่อีกมาก เพราะคนไทยมักจะคิดว่า 
ตุ๊ดเป็นคนน่ากลัว อารมณ์รุนแรง เสียงดังโวยวาย พูดจาหยาบคาย ไม่มีมารยาท ภาพในเชิงลบเหล่านี้
ยังคงมีให้เห็นตามส่ือต่างๆ เช่น ข่าวสาวประเภทสองท าร้ายหรือฆ่าผู้อื่น ฉากการทะเลาะตบตี  
ด่าทอกันของคนเพศหลากหลายท่ีมีในละครและภาพยนตร์  

คนส่วนใหญ่ จึง ติดอยู่กับภาพท่ีน่ากลัวเหล่านี้  แต่ในความเป็นจริงแล้ว ตุ๊ดและ 
คนเพศหลากหลายมิได้เป็นเช่นนั้นทุกคน คนดีมีน้ าใจก็มีแต่มิได้ถูกน าเสนอ หรือการน าเสนอเรื่องของ
ตุ๊ดโดยส่ือท่ีเห็นท่ัวไปอาจจะเป็นไปเพียงด้านเดียว ผู้คนท่ีรับข่าวสารไม่ได้รู้ถึงสาเหตุท่ีแท้จริงจึงท าให้
ตุ๊ดถูกมองว่าเป็นผู้ร้าย  

ดังนั้นผู้เขียนจึงตอบโต้ชุดความคิดเชิงลบท่ีมีต่อตุ๊ด ด้วยการน าเสนออัตลักษณ์ผ่าน  
เรื่องเล่าเพื่อให้สังคมได้ท าความเข้าใจและมองตุ๊ดในมุมมองใหม่ อีกท้ังเพื่อเพิ่มพื้นท่ีทางสังคมให้แก่
พวกเขามากขึ้นด้วย โดยให้ตุ๊ดว่าเป็นผู้อดกล้ันและกระท าด้วยเหตุผล ตุ๊ดผู้ต่อสู้เรียกร้องเพื่อ  
สิทธิความเป็นธรรมและตุ๊ดผู้มีจิตอาสา ผ่านเหตุการณ์ท่ีตัวละครตุ๊ดถูกเอาเปรียบ ถูกปฏิบัติ  
อย่างไม่เป็นธรรม และเหตุการณ์ท่ีตุ๊ดช่วยเหลือคนท่ีก าลังเดือดร้อน เห็นได้จากรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

2.2.1 ตุ๊ดผู้อดกลั้นและกระท าด้วยเหตุผล  

คนในสังคมส่วนใหญ่มักจะมองตุ๊ดว่าเป็นคนร้ายกาจ ชอบแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว
ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหายหรืออับอาย เช่น การด่าทอด้วยถ้อยค าหยาบคาย การใช้เสียงดังใน 
ท่ีสาธารณะ การใช้ก าลังตบตีเมื่อมีปัญหา  

ตัวตนท่ีร้ายกาจเหล่านี้ถูกประกอบสร้างและน าเสนอโดยส่ือท่ัวไป เช่น ภาพยนตร์ 
ตัวละครเพศหลากหลายท่ีแสดงในภาพยนตร์มักจะถูกน าเสนอให้เป็นคนท่ีชอบพูดค าหยาบคาย
ตลอดเวลา เสียงดังกรี๊ดกร๊าดและใช้ความรุนแรงเมื่ออยากจะจัดการปัญหา เห็นได้จากในภาพยนตร์
เรื่องหอแต๋วแตก แหกนะคะ ในปี 2558 เป็นภาพยนตร์แนวผีตลก ก ากับโดยพจน์ อานนท์ ตัวละคร
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ส่วนใหญ่เป็นคนเพศหลากหลายและลักษณะของตัวละครท่ีถูกน าเสนอก็มักจะพูดโวยวายเสียงดัง  
พูดค าหยาบปนไปตลอดท้ังเรื่อง  

ภาพยนตร์นี้ได้รับความนิยมมากจากผู้ชมเห็นได้จากท่ีภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างมาแล้ว
ท้ังหมด 6 ภาค และแสดงให้เห็นว่าภาพพฤติกรรมในทางลบของตุ๊ดถูกน าเสนอต่อสังคมอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง 

ผู้ เขียนจึงประกอบสร้างตัวตนในลักษณะใหม่ ผ่านเรื่องเล่าเพื่อตอบโต้กับ 
ภาพเหมารวมท่ีมองว่าตุ๊ดเป็นคนร้ายกาจ โดยน าเสนอเหตุการณ์ปัญหาท่ีตุ๊ดต้องเผชิญว่ามีสาเหตุ 
มีท่ีมาและส่งผลให้ตุ๊ดต้องแสดงพฤติกรรมในทางลบออกมา เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพความร้ายกาจ
ของตุ๊ดว่า ในความเป็นจริงแล้วมีเหตุมีผล มิได้เกิดขึ้นเพียงเพราะอารมณ์เท่านั้น แต่เขาถูกปฏิบัติ
ไม่ดีก่อน เห็นได้จากตัวอย่างต่อไปนี้ 

ช่าเห็นมาแต่ไกลก็ได้แต่บอกอาม่าให้ระวังหน่อย แล้วก็เดินบังหลังให้นางเดินก่อน  ก าลังจะเดินพ้นเขต
อันตราย… ก็มีบางสิ่งว่ิงกระแทกหลังช่า ส่งผลให้โดนอาม่าล้ม ของเขิงกระจาย หันไปเป็นชะนีเด็กกับรองเท้า
มหัศจรรย์ นางไม่ล้ม ไม่ล้มไม่เท่าไม่ขอโทษ ไม่ขอโทษไม่เท่าไม่ช่วยเก็บของ ไม่ช่วยเก็บของไม่เท่าแม่งยืนข า
กุกับน้องชาย ช่วยพยุงอาม่าแล้วคิดว่า…เด๋ียวมึงเจอกุ 

ช่า: ดูแลลูกหน่อยสิคะ คนเยอะแยะเล่นแบบน้ีมันอันตราย… 

ป้า: แล้วจะให้ท ายังไงจ๊ะน้อง นิดๆ หน่อยๆ คนไทยด้วยกันท าไมน้องต้องท าให้มีปัญหา (เสียงดัง) 

ช่า: (กุเสียงดังกว่า) ก็น่ีงะปัญหา !!! (ช้ีไปทางอาม่า) คนปกติล้มอะไม่เท่าไหร่ น่ีคนแก่ล้ม ต้ังแต่เดินมาน่ีป้า
ถามคนล้มยังว่าเค้าเป็นอะไรรึเปล่า ? 

 (บันทึกของตุ๊ดเล่ม 1, 2557: 26-27) 

เหตุการณ์ข้างต้นเป็นตอนท่ีช่ากับอาม่าอยู่ในห้างสรรพสินค้า ท้ังสองคนก าลังเดินไป
ร้านอาหารแต่ระหว่างทางถูกเด็กผู้หญิงท่ีเล่นรองเท้าสเก็ตชนจนล้ม ข้าวของกระจัดกระจาย ท้ังๆ 
ท่ีช่าและอาม่าเดินกันอย่างระมัดระวังแล้ว เมื่อเกิดเหตุการณ์เด็กผู้หญิงคนดังกล่าวกลับไม่ช่วยเหลือ
หรือแม้แต่จะกล่าวขอโทษ จึงท าให้ช่ามีปากเสียงกับแม่ของเด็ก 

จากเหตุการณ์นี้จะเห็นได้ว่าผู้เขียนน าเสนอให้เห็นถึงสาเหตุของการพูดจาเสียงดัง
หรือการมีปากเสียงระหว่างช่ากับแม่เด็ก เพราะเด็กและผู้ปกครองไม่ส านึกในความผิดของตน จึงไม่
คิดท่ีจะแสดงความขอโทษหรือแสดงความรับผิดชอบใด แต่กลับมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยถึงแม้ว่าคน
ล้มจะเป็นคนสูงอายุ ซึ่งการล้มในคนสูงอายุเป็นเรื่องอันตรายมาก ด้วยเหตุผลนี้จึงท าให้ช่าโกรธมาก
และพูดเสียงดังใส่แม่ของเด็ก นอกจากนี้ผู้เขียนยังน าเสนอให้เห็นเหตุผลของการพูดเสียงดังของช่าใน
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ตอนต้นเหตุการณ์ด้วยว่า ช่าพยายามเดินอย่างระวังเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น ดังข้อความท่ีว่า ก็ได้แต่
บอกอาม่าให้ระวังหน่อย แล้วก็เดินบังหลังให้นางเดินก่อน แต่ก็ไม่สามารถป้องกันอุบัติเหตุครั้งนี้ได้ 
ถึงแม้ว่าเด็กและแม่จะไม่ขอโทษในตอนแรกแต่ช่าก็ไม่ได้ต่อว่าทันที แต่พูดจาสุภาพด้วยอย่างผู้มี
การศึกษาว่า ช่วยดูแลลูกด้วยเพราะการเล่นนี้ในท่ีชุมชนจะเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งช่าท าให้เห็น
ว่าปฏิบัติต่อแม่ลูกคู่ด้วยดี แต่แม่เด็กก็ยังพูดจาไม่ดี ไม่รับผิดชอบกับการกระท าของลูกตนเอง  

ผู้เขียนน าเสนอสาเหตุการกระท าของตุ๊ดดังกล่าวก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าแท้จริงแล้ว 
ภาพความร้ายกาจของตุ๊ดท่ีพูดจาเสียงดัง กล่าวค าหยาบคายหรือแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวในท่ี
สาธารณะนั้นมีสาเหตุ มีส่ิงท่ีมากระตุ้นให้เขาต้องแสดงพฤติกรรมรุนแรงออกมา เนื่องจากเขาต้องการ
ท่ีจะผดุงความถูกต้องความดีงามในสังคม เมื่อแรงกระตุ้นเช่นนี้เขาจึงต้องแสดงอีกหน้าท่ีหนึ่งออกมา
เหมือนเช่นในเรื่องเล่าของเขาท่ีมักจะกล่าวเปรียบตนเองเป็นตัวการ์ตูนเซเลอร์มูนซึ่งเป็นตัวแทนของ 
ผู้พิทักษ์ความถูกต้องและความดี ถือเป็นการน าเสนอเพื่อให้เห็นในทางตรงข้ามกับภาพเหมารวมท่ีว่า
ตุ๊ดเป็นคนร้ายกาจและมักจะใช้ถ้อยค ารุนแรงกับผู้อื่น 

จากหนังสือบันทึกของตุ๊ดยังปรากฏเรื่องเล่าท่ีท าให้เห็นสาเหตุของพฤติกรรมรุนแรง
ท่ีตุ๊ดแสดงออกมาอีก ดังตัวอย่างนี้ 

ช่า: มีอะไรรึเปล่าครับ… 

หญิงก๊อย: (หันมา มองหัวจรดตีน) มายุ่งอะไรด้วย… 

ช่า: ผมว่าคุณใจเย็นก่อนไหมครับ  

หญิงก๊อย: ใจเย็นอะไร จะจับโจรต้องใจเย็นด้วยเหรอ 

ช่า: แล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าเค้าเป็นโจร 

หญิงก๊อย: แล้วเงินมันจะหายไปไหน (เสียงดังมากกก) ละลายเหรอ ถามอะไรโง่ๆ อย่ามายุ่งไม่ใช่เร่ืองของ
มึง… 

หญิงก๊อย1: มองกุท าไมอีดอก… !!?? 

พร้อมกับผลักช่าท่ีหน้าอกอย่างแรง 1 ทีจนเช 

ชว้ิงงง !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

(เสียงตุ๊ดภาคอสูรเอาดาบเฉือนคอตุ๊ดโลกสวยตายโหงคาทุ่งคามิลเลี่ยน) 

ทุกอย่างเกิดข้ึนเร็วมาก 

ช่าเอาถุงสโมกกี้ไบท์ในมือขวา ฟาดไปที่หน้านางด้วยความแรงดุจอรอุมาตบลูกยางใส่ทีมญ่ีปุ่น ถุงเถิงแตก
กระจาย ไส้กรอกมายองเนสและผักหญ้าจ านวนมหาศาลพุ่งเข้าสู้หน้านางที่เซล้มลง และยังเผื่อแผ่ไปถึงเพ่ือน
สาวของนางด้วย 

(บันทึกของตุ๊ดเล่ม 1, 2557: 41) 



 112 
 

 

ข้อความจากเหตุการณ์ท่ีช่าเข้าไปช่วยพนักงานร้านสะดวกซื้อเจรจากับวัยรุ่นหญิง
คนหนึ่งท่ีกล่าวหาว่าพนักงานร้านสะดวกซื้อขโมยเงินของเขาไป และพยายามโวยวายเพื่อให้พนักงาน
คืนเงินวัยรุ่นคนดังกล่าวเริ่มอาละวาดท าลายข้าวของในร้าน รวมถึงหันมาท าร้ายและพูดจาหยาบคาย
ใส่ช่าจนช่าต้องตอบโต้กลับด้วยการใช้ก าลัง  

ผู้เขียนน าเสนอให้เห็นส่ิง ท่ีช่าต้องเผชิญอยู่ว่ าเป็นสถานการณ์ท่ีรุนแรงและ  
ระดับความรุนแรงในการกระท าของวัยรุ่นเป็นส่ิงท่ีกระตุ้นให้ช่าต้องใช้ก าลังตอบโต้กลับ เพราะต้ังแต่
ช่วงต้นของการเริ่มพูดคุยเพื่อช่วยพนักงานจัดการกับปัญหา ช่าพูดจาดีและสุภาพกับวัยรุ่นหญิงคนนี้ 
แต่วัยรุ่นคนนั้นกลับแสดงกิริยาและพูดจาไม่สุภาพกลับมา เห็นได้จากกิริยาท่ีวัยรุ่นผู้หญิงหันมามองช่า
อย่างไม่สุภาพ เพราะมองต้ังแต่หัวจรดเท้า อีกท้ังกล่าวถ้อยค าหยาบคายและเสียงดังกับช่าด้วยว่า 
“ถามอะไรโง่ๆ อย่ามายุ่งไม่ใช่เรื่องของมึง” หลังจากนั้นช่าจึงเลิกพูดกับวัยรุ่นคนนั้นเพราะคิดว่าไม่
สามารถช่วยพนักงานแก้ปัญหาได้ส าเร็จ และช่าพยายามไม่โกรธ ไม่สนใจ แต่วัยรุ่นสาวก็ยังไม่หยุด 
เขาท าลายของในร้านและพาลมาถึงช่าด้วย ช่าถูกผลักท่ีอกและถูกด่าทอด้วยถ้อยค าหยาบคาย  
ซึ่งการแสดงพฤติกรรมรุนแรงของตุ๊ดท่ีกระท าลงไปนั้นเป็นผลมาจากการปกป้องผู้อื่น เขาพยายามช่วย
พนักงานร้านสะดวกซื้อจัดการกับปัญหาจนเขาได้รับผลกระทบด้วย แต่เมื่อเขาถูกท าร้ายเขาก็ไม่ยอม
แพ้และตอบโต้กลับเพื่อความถูกต้อง 

ภาพความร้ายกาจของตัวละครวัยรุ่นท่ีเพิ่มระดับความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เป็นส่ิงท่ี 
ท าให้เห็นว่าตุ๊ดนั้นถูกกระตุ้นให้โกรธ ตุ๊ดไม่ได้เป็นผู้คุกคามหรือใช้ก าลังก่อน เพียงแค่ต้องการ
ช่วยเหลือปกป้องผู้ท่ีก าลังเดือดร้อน 

นอกจากนี้เหตุการณ์นี้ยังแสดงให้เห็นตัวตนด้านอื่นของตุ๊ดด้วยคือ ตุ๊ดเป็นคนท่ีมี
ความอดทนอดกล้ัน และตุ๊ดเป็นคนสุภาพ เพราะก่อนท่ีช่าจะตบหน้าวัยรุ่นหญิงคนนั้น ช่าพูดกับ  
วัยรุ่นคนนั้นอย่างสุภาพและก็ยังอดทนอดกล้ันอย่างถึงท่ีสุด ไม่ตอบโต้กลับไปเลยไม่ว่าจะเป็นวาจา
หรือการกระท า ถึงแม้ว่าวัยรุ่นหญิงจะแสดงกิริยาและพูดจากลับมาอย่างไม่สุภาพ เรื่องเล่านี้จึงท าให้
เห็นว่าแท้จริงแล้วตุ๊ดไม่ได้เป็นคนร้ายกาจ อีกท้ังยังเป็นคนสุภาพและเป็นคนท่ีอดทนอดกล้ัน ไม่ใช้
อารมณ์ในการแก้ปัญหาอีกด้วย  

“ท าไมพูดคะ ?” ช่าหันไป เป็นอีเด็กนรกสองคนยืนอยู่ข้างๆ 

เด็ก1: เป็นตุ๊ดเหรอ 

เด็ก2: ตุ๊ดๆๆๆๆ 

เด็ก1: ว้ายยย ตัวเองงง… 
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คิดเอาเองจากประสบการณ์ว่า เด็กสปีชีส์น้ี การไม่ตอบโต้ตอบคือทางออกที่ดีที่สุด ช่าจึงลุกไปหยิบ
หนังสือพิมพ์มาน่ังอ่าน…อยู่ดีๆ หนังสือพิมพ์ข้างหน้าก็ถูกกระชากออกคามือ… 

เด็ก2: ตุ๊ดๆๆๆๆๆๆๆๆ 

เด็ก1: ไม่คืนน ตุ๊ด ไม่ให้ตุ๊ด… 

ช่านับ 1 ถึง 40,000 ในใจเพื่อสะกดอารมณ์…ผ่านไป 5 นาที…อยู่ดีๆ ก็ได้ยินเสียงหัวเราะ พร้อม
หนังสือพิมพ์ฟาดมาท่ีไหล่อย่างแรง…แม่งก็ว่ิงหัวเราะ ตะโกนตุ๊ดโกรธๆๆๆ กลับไปที่แม่… 

พอตรวจเสร็จเดินออกมา พยายามยังไม่ทันจะปิดประตูดี อีดูโอ้นรกก็ว่ิงมาจากด้านหลังและเอาหนังสือพิมพ์
ฟาดหลังอย่างดัง ช่าหันไป 

เด็ก1: ตุ๊ดๆๆๆๆๆๆ 

เด็ก2: ตุ๊ดๆๆๆๆๆๆ อีตุ๊ด 

พอจบประโยค “อีตุ๊ด” ช่ากระชากหนังสือพิมพ์จากอีเด็กโต อ้ามือสูงเป็นมุมเงย 45 องศา แล้วหวด “Top 
Spin” ที่หัวเด็กทั้งสองคนเสียงสน่ันด้วยความรักคนละที  

(บันทึกของตุ๊ดเล่ม 1, 2557: 234-238) 

เรื่องเล่าข้างต้นมาจากหนังสือบันทึกของตุ๊ด เป็นเหตุการณ์ขณะท่ีช่าไม่สบายไปหา
หมอท่ีโรงพยาบาล ระหว่างท่ีรอหมอช่าเจอกับเด็กสองคนท่ีเข้ามาก่อกวน พูดจาล้อเลียน เหยียดเพศ
หลายครั้งและท าร้ายร่างกายช่าด้วย จนท าให้ช่าทนไม่ไหว ช่าจึงตอบโต้กลับโดยการใช้หนังสือพิมพ์ท่ี
เด็กท้ังสองคนใช้ตีช่า ตีหัวเด็กท้ังสองคนนั้นคืน  

ผู้เขียนน าเสนอเหตุการณ์นี้เพื่อให้แสดงเห็นว่า ช่าถูกกระท าก่อน ท้ังๆ ท่ีช่าก าลัง
ป่วย ท้ังถูกล้อเลียน ดูถูกเหยียดเพศ ก่อกวนจนถึงขั้นท าร้ายร่างกาย เห็นได้จากถ้อยค าล้อเลียนท่ีว่า 
ตุ๊ดๆๆๆๆ ว้ายยย ตัวเองงง อีตุ๊ด ไม่คืนตุ๊ด ไม่ให้ตุ๊ด อีกท้ังยังก่อกวนโดยกระชากหนังสือพิมพ์ไปขณะท่ี
ก าลังนั่งอ่าน และช่าก็ถูกเด็กท้ังสองคนท าร้ายร่างกายโดยใช้หนังสือพิมพ์ตีเข้าท่ีไหล่และหลังด้วย ซึ่ง
ใน ท่ี สุดการกระท าของ เ ด็กเหล่านี้ เป็นผลท าให้ ช่ากระท ารุนแรงตอบกลับเด็กๆ ไปโดย 
การใช้หนังสือพิมพ์ตี แต่จากการน าเสนอจะเห็นได้ว่าการตอบโต้ของช่าไม่ได้กระท าไปอย่างไร้เหตุผล 
หรือใช้อารมณ์ในการตัดสิน แต่เขาเป็นฝ่ายท่ีถูกกระท า 

เรื่องเล่านี้จึงเป็นการประกอบสร้างตัวตนของตุ๊ดว่าไม่ได้เป็นคนร้ายกาจหรือ  
สร้างความเดือดร้อนให้ใครก่อน เพราะจากการน าเสนอจะเห็นว่าตุ๊ดเป็นผู้ท่ีถูกกระท าก่อนและ  
เขาก็อดทนควบคุมอารมณ์ของตนเองอย่างเต็มท่ีแล้ว แต่เด็กท้ังสองคนนั้นก็ไม่หยุดจนช่าต้องกระท า
กลับไป ภาพตุ๊ดท่ีร้ายกาจตีหัวเด็กกลับไปนั้น แท้จริงแล้วเป็นภาพของคนท่ีถูกกระท าก าลังสู้กลับคนท่ี
เข้ามารังแก  
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นอกจากนี้ยั ง เห็นการประกอบสร้างตัวตนของตุ๊ดว่าเป็นคนอดทนอีกด้วย  
เพราะก่อนท่ีช่าจะตัดสินใจตีหัวเด็กท้ังสองคน ช่าถูกเด็กๆ กวนหลายครั้งด้วยการล้อเลียนเหยียดเพศ 
และใช้หนังสือพิมพ์ตี แต่ช่าก็อดทนไม่ตอบโต้กลับไป ดังจะเห็นจากข้อความท่ีช่ากล่าวถึงทางออกท่ีดี
ท่ีสุดเมื่อเจอเด็กประเภทก่อกวนคือการวางเฉยไม่ตอบโต้ กับอีกข้อความหนึ่งท่ีกล่าวถึงการสะกด
อารมณ์ตนเองด้วยการนับเลข 1 ถึง 40,000 ซึ่งเป็นจ านวนท่ีสูงมากก็แสดงให้เห็นว่าเขาอดทนอดกล้ัน
สูงเช่นเดียวกันจ านวนเลขท่ีเขานับ 

ผู้เขียนเล่าให้เห็นถึงสาเหตุของพฤติกรรมและการกระท าท่ีก้าวร้าวของตุ๊ดด้วย  
การน าเสนอตัวละครท่ีมีลักษณะนิสัยไม่ดี ไม่ให้เกียรติผู้อื่นและแสดงพฤติกรรมก่อกวนเหยียดหยาม
อีกด้วย เช่น การพูดจาไม่สุภาพ การพูดเหยียดเพศ เอาเปรียบจนไปถึงการท าร้ายร่างกายตุ๊ด  
ซึ่งลักษณะของตัวละครเช่นนี้ผู้เขียนน าเสนอในเรื่องเล่าเพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นสาเหตุท าให้ตุ๊ดต้อง
ตอบโต้กลับพวกเขาด้วยความรุนแรงเช่นกัน เพราะตุ๊ดเป็นฝ่ายท่ีถูกกระท ารุนแรงก่อน อีกท้ังผู้เขียน
ยังน าเสนอให้เห็นว่าก่อนการแสดงพฤติกรรมและการกระท าท่ีรุนแรงของตุ๊ด เขาแก้ปัญหาแล้วด้วย
ความอดทนอดกล้ัน ใช้ความสุภาพเพื่อไม่ให้ปัญหาบานปลาย ดังนั้นแสดงว่าในความเป็นจริงแล้ว 
ภาพความรุนแรงท่ีคนท่ัวไปเห็นไม่ใช่ตัวตนของตุ๊ด ผู้เขียนจึงต้องการให้คนในสังคมไทยมองตุ๊ด  
ในมุมใหม่ผ่านการส่ือสารด้วยเรื่องเล่าว่า เขาเป็นคนมีความอดสูง ใจเย็น ไม่ใช้อารมณ์และ  
กระท าส่ิงใดก็มาจากการคิดไตร่ตรองด้วยเหตุผลแล้ว ซึ่งนอกจากนี้จากการศึกษาภูมิหลังด้านทัศนคติ
มุมมองของผู้เขียนหนังสือบันทึกของตุ๊ดก็พบว่ามีส่วนในการประกอบสร้างตัวตนของตุ๊ดในด้านนี้ด้วย 
ดังท่ีเขากล่าวแสดงมุมมองต่อคนเพศหลากหลายท่ีถูกยัดเยียดว่าต้องเป็นคนตลกไว้ว่า สังคมต้องเกิด
การเรียนรู้ในความหลากหลายท่ีทุกคนมี โดยการปรับมุมมองใหม่ มองคนเพศหลากหลายในฐานะ
มนุษย์เหมือนกัน ต้องไม่จับจ้องไปท่ีเพศว่าเพศอะไร เพราะเมื่อมองคนอื่นในฐานะมนุษย์แล้วก็จะรับรู้
ได้ว่ามนุษย์ทุกคนย่อมมีอารมณ์ท่ีหลากหลายท้ังดีและไม่ดี เมื่อรับรู้และเข้าใจถึงความหลากหลายของ
ความเป็นมนุษย์แล้วก็จะเกิดการให้เกียรติกันมากขึ้น จากทัศนคตินี้ก็ท าให้เห็นว่าเขาต้องการให้คนใน
สังคมมองคนเพศหลากหลายว่าเป็นมนุษย์เหมือนกันกับคนอื่น และมนุษย์ทุกคนย่อมมีอารมณ์และ
ตัวตนท่ีหลากหลายเหมือนกัน เพศไม่ใช่ส่ิงท่ีใช้บอกว่ามนุษย์คนนั้นเป็นอย่างไร ดังนั้นผู้เขียนจึง
น าเสนอเรื่องเล่าท่ีท าให้เห็นว่าตัวตนของตุ๊ดมิได้เป็นอย่างท่ีคนในสังคมเข้าใจ 

 

2.2.2 ตุ๊ดผู้ต่อสู้เรียกร้องเพื่อสิทธิความเป็นธรรม  

การเอารัดเอาเปรียบและการฉกฉวยโอกาสจากผู้อื่นอย่างเห็นแก่ตัวเกิดขึ้นใน 
ทุกสังคม รวมถึงสังคมไทยด้วย ด้วยลักษณะคนไทยท่ีไม่ค่อยแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาว่ารู้สึก
อย่างไรและเป็นผู้ท่ีรักสงบ ไม่ชอบมีปัญหาจึงท าให้เมื่อคนไทยถูกเอาเปรียบหรือถูกกระท าจาก  
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คนท่ีเห็นแก่ตัว เมื่อถูกกระท าแล้วคนไทยก็จะไม่แสดงออกว่าไม่พอใจและจะไม่ถือโทษเอาผิดกับคนท่ี
สร้างปัญหาด้วย โดยเฉพาะปัญหาการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เช่น การแซงคิว หากถูกแซงคิวขณะเข้า
แถวเพื่อรอซื้อสินค้าหรือใช้บริการ คนไทยส่วนใหญ่ก็จะไม่กล้าพูดทักท้วงหรือแสดงความไม่พอใจ 
ยอมให้บุคคลนั้นแซง เพราะไม่อยากมีปัญหา ไม่ต้องการท าให้ปัญหาดังกล่าวขยายวงกว้างและคิดว่า
เป็นเรื่องเล็กน้อย แต่มิใช่ว่าคนไทยจะมีบุคลิกลักษณะอย่างท่ีกล่าวข้างต้นเหมือนกันทุกคน ย่อมมีคน
ท่ีแตกต่างเพราะแต่ละบุคคลมีมุมมองต่อปัญหาท่ีแตกต่างกันออกไป เนื่องจากแต่ละบุคคลก็มีท่ีมา
แตกต่างกัน เช่น เติบโตหรือได้รับการเล้ียงดูในครอบครัวท่ีมีลักษณะต่างกัน มีประสบการณ์ชีวิตท่ี
ต่างกัน รวมไปถึงการศึกษาและสถานะทางสังคม  ซึ่งส่ิงเหล่านี้เป็นส่วนหล่อหลอมตัวตนของคนใน
สังคมให้แตกต่างหลากหลายกันออกไป การน าเสนอเรื่องการเสียมารยาทในเรื่องเล่าเช่นนี้แสดงให้
เห็นว่าผู้เขียนใช้ชุดความคิดเรื่องมารยาททางสังคมของคนในเมืองมาใช้ช่วยสร้างเรื่องเล่า ได้แก่เรื่อง
กาลเทศะ ใน ท่ีสาธารณะ  ซึ่ ง ถื อ ไ ด้ ว่ า เป็น เรื่ อ งมารยาทพื้ น ฐ านส า คัญ ท่ีคนควร รู้ แ ละ  
ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมว่าควรหรือไม่ควรจะท า เช่นท่ีศมน รังษีสุริยันต์แจ่ม (2558) กล่าวว่า 
การหลงลืมมารยาทว่าท าให้คนยึดตนเองเป็นหลัก ไม่ค านึงถึงคนรอบข้างว่าจะรู้สึกอย่างไร หรือท่ี
เรียกว่าไม่เอาใจเขามาใส่ใจเรา หากคนส่วนใหญ่มีความคิดเช่นนี้ก็จะท าให้สังคมวุ่นวายและคนท่ีไม่
ค านึงถึงเรื่องมารยาทในสังคมนี้ก็จะไม่ได้รับความนิยมชมชอบจากคนรอบข้าง 

ดังนั้นภาพตุ๊ดในเรื่องเล่าจึงน าเสนอให้เห็นว่าตุ๊ดเป็นผู้ท่ีต่างออกไป เมื่อเขาถูกเอา
เปรียบ ถูกเสียมารยาทใส่ ถูกแย่งชิงสิทธิอันชอบธรรมของตนรวมไปถึงสิทธิของผู้อื่น เขาจะลุกขึ้นมา
ต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธินั้น ซึ่งการน าเสนอเช่นนี้ก็เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นว่าพฤติกรรมการกระท าท่ีก้าวร้าว
รุนแรงของตุ๊ดแท้จริงแล้วมีสาเหตุ พวกเขาไม่ได้เป็นคนอารมณ์รุนแรง ก้าวร้าวหรือไร้มารยาทอย่างท่ี
เข้าใจ อย่างเช่นกรณีการเผยแพร่คลิปวีดิโอของสาวประเภทสองรายหนึ่งก าลังยืนโวยวายเสียงดังต่อ
ว่าพนักงานร้านไก่ทอดท่ีห้างสรรพสินค้า ในจังหวัดอุบลราชธานี หลังการสอบถามของส านักข่าวจึงได้
รู้ว่าเขาถูกพนักงานหัวเราะเยาะ แสดงท่าทางไม่อยากให้บริการและเดินหลบไปหลังร้าน จึงท าให้เขา
ต้องแสดงกิริยาโวยวายดังท่ีปรากฏในคลิปวีดิโอ (KFC โร่ช้ีแจง! กะเทยวีนแตกถูกพนง.หัวเราะเยาะใส่, 
2559)  

ดังนั้นเพื่อเป็นการลดภาพในเชิงลบของตุ๊ด ผู้เขียนจึงได้น าเสนอตัวตนตุ๊ดท่ีต่อสู้
เรียกร้องสิทธิความเป็นธรรมให้กับตนเองและผู้อื่น เพื่อเรียกร้องสิทธิความธรรม ความเท่าเทียมกันใน
ฐานะท่ีเป็นมนุษย์ อีกท้ังเป็นกระบอกเสียงให้แก่ ตุ๊ ดและตอบโต้ความคิดท่ีว่าตุ๊ดเป็นคนร้าย  
เป็นคนนิสัยไม่ดี ผ่านเหตุการณ์ท่ีตุ๊ดถูกเอาเปรียบหรือถูกหลอก เห็นได้จากตัวอย่างต่อไปนี้  
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อีกหน่ึงคืบลิฟต์จะปิด อีหยกตัดสินใจเปิดศึกด้วยการเอาตีนไปแหย่ลิฟต์ให้เด้งเปิดออก… 

หยก: น่ี คุณ 

นีไข่มุก: (มองซ้ายขวาเหมือนไม่ใช่กุ) 

ช่า: คุณไม่เห็นเหรอว่ามีคนยืนอยู่ตรงน้ี… 

ลิฟต์ปิดอีกคร้ัง ช่าเอาตีนแหย่อีกรอบ ลิฟต์เปิดออก 

นีไข่มุก: คุณจะเอาไงคะ น่ีมันเสียเวลาแล้วนะ 

หยก: คุณก็ออกมาสิ… 

ลิฟต์ปิด ช่ากับหยกเอาตีนไปขวางพร้อมกัน ลิฟต์เปิดออก 

นีไข่มุก: น่ี (ท าท่าเอาเร่ือง) 

ช่า: ท าไมคะ? 

นีไข่มุก: คุณน่ะจะท าไม ? 

ช่า: มารยาทน่ะมีหน่อยดิคุณ คุณเห็นคนออกมารอก็ต้องรอ ให้เค้าเข้าไปหมดก่อนคุณค่อยแทรกเข้าไป 
ถูกป้ะ?... 

นีไข่มุก: ไม่ต้องๆ (เอามือขวางเพ่ือน) เร่ืองเล็กท าเป็นเร่ืองใหญ่ ลิฟต์ก็มีต้ังหกตัว 

หยก: ห้ะ!? แล้วท าไมต้องรอตัวอื่นวะ ในเมื่อมันเป็นสิทธิของชั้นที่จะอยู่ตรงน้ันป้ะ (ชี้ไปที่ลิฟต์) 

นีไข่มุก: (ส่ายหน้าพร้อมมองข้ามไปท่ีสหายนีหน่ึงหน้าลิฟต์) แป้ง!! มึงจะไปมั้ย?!  

สหายนี1: (สับสนในชีวิตสุดๆ) 

นีไข่มุก: เออดี ง้ันกุไปละ (เอ้ือมมือจะไปกดปิดลิฟต์) 

ช่า/หยก: (เตรียมเอาตีนขวางอีกรอบ) 

(บันทึกของตุ๊ดเล่ม 2, 2558: 39 - 42) 

จากตัวอย่างช่ากับหยกก าลังลงลิฟต์จากตึกเพื่อจะกลับบ้าน ก่อนถึงช้ันล่างมีคนลง
ก่อน ช่าและหยกอยู่ด้านหน้าจึงออกจากลิฟต์เพื่อให้คนท่ีอยู่ด้านหลังเดินออกจากลิฟต์ได้ แต่ระหว่าง
นั้นช่าและหยกถูกผู้หญิงสองคนท่ีก าลังยืนรอลิฟต์อยู่ท่ีช้ันดังกล่าวเดินแทรกเข้าไปยืนแทนท่ี แต่ช่า
และหยกไม่ยอม 

ผู้เขียนประกอบสร้างตัวตนของตุ๊ดให้ต่อสู้เพื่อสิทธิของตน เมื่อถูกเอาเปรียบ เห็นได้
จากการกระท าของช่าและหยกท่ีเอาเท้าไปขวางลิฟต์ไว้และพยายามพูดให้ผู้หญิงคนท่ีแทรกเข้าไป
ออกมาหลายครั้ง แต่ผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ยอมออกมา การน าเสนอตัวละครผู้หญิงท่ีเดินแทรกเข้าไปในลิฟต์
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ยิ่งช่วยให้ภาพของตุ๊ดท่ีก าลังต่อสู้มีความถูกต้องมากขึ้น เพราะเขาฉกฉวยสิทธิอันถูกต้องมาจากช่า
และหยกซึ่งเขาท้ังสองคนมีความชอบธรรมในการทวงคืน 

นอกจากนี้ ก ารน า เสนอเห ตุการณ์นี้ ยั ง เ ป็นการตอบโ ต้ ชุดความคิด ท่ีว่ า 
ตุ๊ดเป็นคนร้ายกาจอีกด้วย เพราะถ้าคนเห็นการกระท าของช่าและหยกอาจเข้าใจผิดไปได้ว่า  
เป็นการกระท าก้าวร้าวรุนแรง สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น แต่แท้จริงแล้วเขาท้ังสองคนเป็นคนท่ี  
ถูกเอาเปรียบและพวกเขาเพียงแค่พยายามต่อสู้เพื่อสิทธิของตนเองเท่านั้น 

เหตุการณ์ต่อมานี้พบในหนังสือบันทึกของตุ๊ดเช่นกันซึ่งแสดงให้ว่าไม่เพียงเขาจะ
ปกป้องสิทธิของตนเองเท่านั้น แต่ยังปกป้องสิทธิให้แก่ผู้อื่นด้วย เห็นได้ดังต่อไปนี้ 

ช่าย้ิมเล็กน้อยและคิดว่า ถ้ามึงหน้าด้านอีกทีคงจะต้องเจอพลังเซเลอร์จากกุแน่นอน แล้วนางก็ หน้าด้าน
จริงๆ…ช่าออกเดินก่ึงวิ่งแซงน้องนักเรียนหญิงจนเปียปลิว และกระโดดโบกแท็กซี่ ข้างหน้านมชะนีพุด
เด้ิล นางผงะเล็กน้อย แล้วแท็กซี่ก็จอดแบบงงๆ  

ช่า: น้อง น้อง!!! (เปิดประตูค้างไว้และเอาตัวบัง) 

เด็กหญิงว่ิงหอบกระเป๋ามาด้วยสีหน้าปิติ นางก้มหัวขอบคุณแล้วข้ึนรถไป… 

ช่าปิดประตูรถและค่อยๆ หันไป… 

ช่า: ขอโทษนะคะ 

ชะนีพุดเด้ิล: คะ? 

ช่า: แถวอยู่ (ผายมือ) ด้านโน้นค่ะ… 

ชะนีพุดเด้ิล: คือดิฉัน (ดิฉัน?) ของเยอะนะคะ ขอไปก่อนได้มั้ย 

ช่า: หึ (หัวเราะ) ของคนอื่นก็เยอะป้ะคะ 

ชะนีพุดเด้ิล: ไม่ใช่ คือต้องรีบกลับด้วย มีน้ าใจกับผู้หญิงหน่อยสิคะ 

ช่า: ในแถวน้ันไม่มีผู้หญิงเหรอคะ 

ชะนีพุดเด้ิล: (ด๊อนต์แคร์ มองถนน) 

ช่า: น่ีคุณ ทุกคนก็รีบกันหมดนะคะ น่ียืนรอกันมาเป็นชั่วโมง ท าไมรอได้ ก็มันเป็นมารยาท 

 (บันทึกของตุ๊ดเล่ม 3, 2558: 123-125) 

จากเรื่องเล่าข้างต้นช่าเข้าแถวรอแท็กซี่กลับบ้านแต่มีผู้หญิงคนหนึ่งพยายามแซงคิว 
ผู้หญิงคนนี้พยายามแซงคิวเด็กนักเรียนผู้หญิง ซึ่งเป็นคิวก่อนหน้าช่า ช่าเห็นจึงเข้าไปช่วยเด็กนักเรียน
คนนั้นเพื่อไม่ให้ถูกแซงคิวแย่งรถแท็กซี่ไป  
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ผู้เขียนน าเสนอให้เห็นว่าตุ๊ดไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบและจะต่อสู้เพื่อสิทธิของ
ตัวเองอย่างเต็มท่ี เพราะเขาถูกเอาเปรียบโดยการแซงคิว เห็นได้จากการผายมือของช่าพร้อมพูดให้
ผู้หญิงคนท่ีพยายามจะแซงคิวไปเข้าแถวอย่างไม่มีข้อยกเว้น ไม่ว่าผู้หญิงคนนั้นจะอ้างว่าของเยอะขอ
ไปก่อนหรืออ้างว่าให้ช่าแสดงน้ าใจกับผู้หญิงโดยยอมให้แท็กซี่ก่อน แต่ช่าก็ไม่ยอมท้ังยังบอกกับผู้หญิง
คนนั้นว่าต้องรอเช่นเดียวกันกับคนอื่น เพราะเป็นมารยาทถึงแม้จะนานก็ตาม ซึ่งจากเหตุการณ์นี้
ผู้เขียนไม่เพียงน าเสนอภาพตุ๊ดต่อสู้เพื่อสิทธิของตนเองเท่านั้น แต่ยังน าเสนอภาพ ตุ๊ดปกป้องสิทธิของ
ผู้อื่นด้วย แสดงให้เห็นถึงความเป็นนักสิทธิมนุษยชนในตัวของตุ๊ดท่ีมองสิทธิของทุกคนเป็นเรื่องส าคัญ
และต้องเคารพในสิทธิของกันและกัน ดังการกระท าของช่าท่ีเข้าไปช่วยเรียกแท็กซี่ให้เด็กนักเรียน
ผู้หญิงเพื่อไม่ให้ถูกแซงคิว 

นอกจากผู้เขียนจะน าเสนอว่าตุ๊ดเป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิความเป็นธรรมแล้ว ในเรื่องเล่า
ท่ียกมาต่อไปนี้ยังแสดงให้เห็นว่าตุ๊ดเป็นคนจิตใจดี มีเมตตาอีกด้วย  

เดินข้ามสะพานลอยหน้าปากซอยเจอคุณยายขอทานคนนึง…ดูชรามาก ที่เท้ามีผ้าพันแผลรอบแล้วเหมือนมี
เลือดซึม น่ากลัวมาก…ช่าจึงควักแบงก์ 20 ให้นาง…ช่าเลยถามว่าฝนจะตกไม่ไปหลบฝนก่อน นางบอกว่า
ยายเดินไม่ได้ ขาเจ็บ ช่าเลยบอกให้ช่วยมั้ย นางบอกไม่ต้องเด๋ียวหลานนางก็มารับ…นางพูดแทรกข้ึนมาว่า
เจ็บแผลมาก…ไม่มีเงินไปหาหมอ ช่าตบๆ ที่กระเป๋ากางเกงเจอแบงก์ร้อยเลยให้นางไปบอกว่าไปหาหมอ
นะ…แล้วเดินออกมา คิดในใจว่าขากลับถ้านางยังอยู่จะซื้อยาให้นางทา… 

อียายขอทานเมื่อเช้าค่า…นางก็ยืนเคาะตีนอยู่หน้าเคาน์เตอร์ เน้น !! เคาะตีน เคาะตีนข้างที่เจ็บน่ะค่ะ  
แต่ตอนน้ีอย่างนวล ไม่มีแม้แต่ผ้าหรือแผลเช่ียอะไรเลย นางยืนเคาะตีนอยู่นานมาก แล้วก็บ่นๆ พึมพ าเร่งให้
พนักงานนับเร็วๆ…ช่าหยิบเหรียญห้าที่ห่างออกไปไม่ไกลแล้วเดินไปที่นาง วางเหรียญเบาๆ บนเคาน์เตอร์
พร้อมบอกด้วยเสียงนุ่มสุดชีวิตว่า “ตังค์ตกค่ะ” นางไม่หันมาแต่ตอบว่า “จ๊ะ” สักพักเห็นช่าไม่เดินไปไหน
นางก็เลยหันมา ช่ายิ้ม “ขาไม่เจ็บแล้วน่ีคะ”…นางหันกลับไปหยิบแบงก์ร้อยมาแล้วส่งให้ช่าพร้อมเสียง
เหว่ียง “ไม่เอาละ เอาคืนไป” ช่าตะปบกลับ นางก็หันไปท าเหมือนไม่มีอะไรเกิดข้ึน ช่าก็ไม่ไปไหน  
นางเคาะตีนสักพักแล้วหันกลับมาใช้น้ า เสียงที่ ดัง ข้ึนว่า “จะเอาอะไรอีก” และไวเท่าความคิด  
“กุให้มึงไปร้อยยี่สิบ” นางผงะเพราะช่าให้เสียงกะเทยที่ดังกว่านางถึงเกือบ 20 เดซิเบล นางท่าทางตกใจ
แล้วหันไปหยิบแบงก์ย่ีสิบ ลนลานจนกองเหรียญที่นับแล้วหล่น 

(บันทึกของตุ๊ดเล่ม 1, 2557: 220-222) 

จากตัวอย่างจะเห็นว่าในช่วงต้นผู้เขียนน าเสนอภาพตุ๊ดว่าเป็นคนอ่อนโยน ใจดีมี
เมตตาและมีมโนธรรม เห็นได้จากท่ีช่าให้เงินยายถึงท้ังสองครั้งและพยายามให้ความช่วยเหลือยายจะ
พาไปหลบฝน อีกท้ังจะซื้อยามาให้ด้วย แต่ต่อมาผู้เขียนก็น าเสนอให้ตุ๊ดแสดงตัวตนอีกด้านหนึ่งของ  
ตุ๊ดออกมาท าหน้าท่ีดังเช่นผู้พิพากษา ซึ่งเป็นผู้มีจิตวิญญาณแห่งความถูกต้อง เมื่อรู้ว่าตนถูกยาย
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ขอทานคนดังกล่าวหลอก จึงเข้าไปแสดงให้ผู้ท่ีกระท าผิดรู้ทันทีว่าเขารู้แล้วว่าถูกหลอกและไม่ยอมท่ี
ถูกหลอก ถูกเอาเปรียบ เห็นได้จากการกระท าของช่าท่ีเดินเข้าไปหายายขอทานท่ีเคาน์เตอร์ และ
ถ้อยค าท่ีพูดตอบกลับยายขอทานอย่างไม่สุภาพและเสียงดัง 

การกระท าเช่นผู้พิพากษานี้ท าให้เห็นว่าตุ๊ดก าลังต่อสู้เรียกร้องความธรรมให้แก่
ตนเอง และท่ีผู้เขียนน าเสนอเช่นนี้ก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าตุ๊ดไม่ได้เป็นคนก้าวร้าวดุร้ายอย่างท่ีสังคมคิด 
แต่การแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงของตุ๊ดในบางครั้งนั้นเป็นเพราะต้องการเรียกร้องสิทธิความเป็น
ธรรมท่ีถูกผู้อื่นแย่งชิงไปอย่างเห็นแก่ตัว ประกอบกับด้วยภูมิหลังด้านครอบครัวของช่าก็แสดงให้เห็น
ว่ามีส่วนประกอบสร้างตัวตนในด้านนี้ ดังจะเห็นได้จากบทสัมภาษณ์ของช่าในคอลัมน์ women’s 
idol ช่ากล่าวว่าเขาโตมาในครอบครัวท่ีสอนให้ไม่ยอมรับส่ิงทีไม่ถูกต้อง ซึ่งตัวของเขาเองจึงไม่ยอม
ให้กับส่ิงท่ีไม่ถูกต้องง่ายๆ ดังนั้นครอบครัวท าหน้าท่ีหล่อหลอมความเป็นผู้พิทักษ์ส่ิงท่ีถูกต้องในตัวตน
ของเขา ซึ่งเขาก็น าเสนออัตลักษณ์นี้ออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนในเรื่องเล่า  

เนื่องจากตุ๊ดมักจะถูกคนในสังคมไทยมองในทางท่ีไม่ดีว่า มีนิสัยก้าวร้าว โมโหร้าย 
ไม่ยอมคน ผู้เขียนจึงท าให้เห็นว่าภาพเหมารวมเหล่านี้ไม่ได้เป็นความจริงในทุกกรณีด้วยการน าเสนอ
เรื่องเล่าเกี่ยวกับตุ๊ดถูกเอาเปรียบและถูกหลอกเพื่อให้เห็นการกระท าท่ีตุ๊ดแสดงออกมาต่อสถานการณ์
ดังกล่าวว่าเป็นการต่อสู้เรียกร้องเพื่อสิทธิของตนเอง เพราะถูกเอาเปรียบจากคนท่ีเห็น แก่ ตัว 
นอกจากนั้นแล้วยังน าเสนอให้เห็นว่าตุ๊ดเป็นคนใจดี มีน้ าใจด้วย เพราะเขาสงสารเห็นใจจึงให้  
ความช่วยเหลือคนอื่นจนถูกเอาเปรียบเสียเอง และตุ๊ดไม่เพียงเรียกร้องสิทธิเพื่อตนเองเท่านั้น เขายัง
ช่วยปกป้องสิทธิของคนอื่นด้วย โดยเฉพาะผู้ท่ีอ่อนแอกว่า 

 

2.2.3 ตุ๊ดผู้มีจิตอาสา  

ในสังคมไทยมีค าทางวัฒนธรรมว่า มีน้ าใจ หมายถึง “มีใจชอบช่วยผู้อื่น”  
(นววรรณ พันธุเมธา, 2547: 34) การเป็นคนมีน้ าใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นค่านิยมท่ียังคงมีอยู่ใน
สังคมไทยและเป็นส่ิงท่ีคนไทยคาดหวัง เมื่อคนแสดงความมีน้ าใจช่วยเหลือคนอื่นก็จะได้รับการชมเชย 
ซึ่งในเรื่องเล่าพบการน าเสนอเรื่องเล่าว่าตุ๊ดได้ช่วยเหลือคนอื่น โดยเฉพาะกับคนท่ีก าลังเดือดร้อน 
ถึงแม้ว่าคนท่ีเขาช่วยเหลือจะไม่ใช่คนรู้จัก แต่เขาก็ยินดีช่วยเหลืออย่างเต็มใจ  

ผู้เขียนน าเสนอตัวตนนี้ผ่านเหตุการณ์ตัวละครท่ีเป็นตุ๊ดช่วยเหลือคนสูงอายุใช้งาน
โทรศัพท์และเหตุการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม ผู้เขียนต้องการน าเสนอ
ให้เห็นว่าตุ๊ดเป็นคนมีน้ าใจ ชอบช่วยเหลือคนอื่น เป็นคนดีท าเพื่อคนอื่นท าเพื่อสังคม ท้ังยังต้องการให้
มองตุ๊ดในเชิงบวกและลดภาพในด้านลบของตุ๊ด ซึ่งมักจะเห็นได้จากการน าเสนอของส่ือท่ัวไปท่ี
เผยแพร่แต่เรื่องพฤติกรรมของคนเพศหลากหลายในทางเส่ือมเสีย ดังนั้นผู้เขียนจึงต้องการบอกเล่า
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และน าเสนอตัวตนอีกด้านของตุ๊ดท่ีส่ือยังไม่ค่อยกล่าวถึงกันเพื่อให้สังคมได้รับรู้ ดังตัวอย่างท่ีจะแสดง
ดังต่อไปนี้ 

วันน้ีเข้า 7-11 ก าลังจ่ายเงิน พบผู้ชายคนหน่ึงเดินเข้าไปเคาน์เตอร์ข้างๆ ลักษณะเป็นคุณลุงวัยห้าสิบหกสิบ 
Up ฟิลลิ่งแบบบ้านๆ หน่อยๆ ผิวคล้ าๆ เสื้อลายสกอต ดูงงๆ มึนๆ เล็กน้อย... 

คุณลุง: เติมเงินหน่อย 

พนง. : ระบบไรคะ... (ย้ิม) ทรูมูฟ ดีแทค หรือวันทูคอลคะ 

คุณลุง: ซัมซุง... 

พนง. : ระบบของเคร่ืองค่ะลุง ทรูมูฟ ดีแทค หรือวันทูคอลคะ 

คุณลุง: (ชูเคร่ือง) ซัมซุง 

พนง. : หมายถึงระบบโทรศัพท์อะค่ะ ตอนซื้อซื้อที่ชอปไหนคะ 

คุณลุง: (นึก)…อ่อ...ฟอร์จูน...ตรงพระรามเก้า 

พนง. : (ท าหน้าเหมือนจะร้องไห้) 

ช่า: เอ่อ ขอโทษนะคะ 

คุณลุง: (หันมา) 

ช่า: (ยิ้มหวาน) ขอหนูดูเคร่ืองหน่อยได้มั้ยคะ 

พนง. : (แสดงสีหน้าขอบคุณ)… 

ช่า: (หรี่ตามอง) เอ่อ ใส่ซิมยังคะ…ซิมอ้ะค่ะคุณลุง เวลาใช้ต้องใส่ซิมค่ะ โทรศัพท์ถึงจะโทรออกได้  

คุณลุง: (ส่ายหน้าบ่นอุบอิบ) 

พนง. : ที่น่ีก็มีซิมขายนะคะ ซื้อใส่เลยมั้ย 

คุณลุง: ซื้อแล้วจะโทรออกได้เหรอ 

ช่า: ค่ะ เด๋ียวหนูใส่ให้เลยเน่ีย เติมเงินแล้วโทรออกได้เลยค่ะ (ฟิลล์นางฟ้า)... 

คุณลุง: ง้ันเอาซิมที่นึงนะ 

พนง. : โอเคค่ะ เด๋ียวคุณลุงเลือกเบอร์นะคะ เอาของอะไรดีคะ ทรูมูฟ ดีแทค หรือวันทูคอล 

(บันทึกของตุ๊ดเล่ม 2, 2558: 33-35) 
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จากเรื่องเล่าข้างต้นช่าเห็นพนักงานร้านสะดวกซื้อก าลังให้บริการลูกค้าคนหนึ่ง เป็น
ชายสูงวัยเกี่ยวกับการใช้งานซิมโทรศัพท์ แต่คุณลุงคนนี้ดูไม่เข้าใจการใช้งานดังกล่าว พนักงาน
พยายามอธิบายแล้วแต่คุณลุงก็ยังไม่เข้าใจ ช่าจึงเข้าไปช่วยคุณลุงให้ได้ซื้อส่ิงท่ีต้องการ ท้ังยังเป็นการ
ช่วยพนักงานให้ส่ือสารและให้บริการลุงค้าได้อย่างถูกต้องด้วย ในความเป็นจริงช่าก็มาใช้บริการใน
ฐานะลูกค้าด้วย ดังนั้นเขาสามารถเพียงแค่รอรับการบริการจากพนักงานเท่านั้นก็สามารถท าได้ แต่
เขากลับเลือกท่ีจะช่วยคนท่ีก าลังเดือดร้อนท้ังสองฝ่ายโดยท่ีไม่สนใจว่าตนและคนอื่นจะอยู่ในสถานะ
ใด แสดงให้เห็นถึงความมีน้ าใจกว้างขวางของตุ๊ดท่ีเผ่ือแผ่แก่คนรอบข้างอย่างไม่แบ่งแยก เห็นได้จาก
ถ้อยค าท่ีไถ่ถาม เสนอความช่วยเหลือแก่คุณลุงและการอธิบายถึงการใช้งานซิมโทรศัพท์อย่างสุภาพ 
อีกท้ังการกระท าของช่าท่ีแสดงต่อลุงและพนักงานอย่างเป็นมิตรด้วยการยิ้ม ซึ่งผู้เขียนไม่เพียงท าให้
เห็นว่าช่าเสนอความช่วยเหลือให้แก่คนท่ีก าลังเดือดร้อนเท่านั้น แต่ยังน าเสนอให้เห็นวิธีการเข้าหา 
คนอื่นด้วยท่าทางยิ้มแย้ม เป็นมิตร พูดจาสุภาพอ่อนหวานเพื่อเป็นการสร้างภาพท่ีดีให้แก่ตุ๊ดอีกด้วย
ว่าเป็นคนใจดี พูดจาดีน่าคบหา  

ลักษณะการเป็นคนท่ีชอบช่วยเหลือคนอื่นยังปรากฏในเรื่องเล่าของช่าอีก โดย
ผู้เขียนน าเสนอผ่านเหตุการณ์น้ าท่วม เห็นได้จากข้อความนี้ 

ถึงถนนยังคงแห้ง แต่หัวใจฉันหาได้แห้งเหมือนซีเมนต์ไม่ วันน้ีฉันตัดสินใจยกเลิกนัดกับก่อนบ่ายคลายเครียด 
แล้วออกไปเป็นกะเทยผู้ที่ท าอะไรเพ่ือสังคมบ้าง…ฉันตัดสินใจไปยังธนาคารกรุงไทยใกล้บ้านที่น่ันก าลัง
กรอกกระสอบทราย และแพ็กของบริจาค ฉันอาบน้ าทาครีมกันแดดและตัดสินใจไปทันที… 

หลังจากกรอกกระสอบทรายไปได้สักพัก มันท าให้ฉันตระหนักได้ว่างานล าเลียงถุงยังชีพ กลายเป็นงานที่ดู
วอลล์ดิสนีย์ไปโดยบัดดล งานกรอกกระสอบทรายมีคุณสมบัติทุกอย่างที่ไม่เหมาะกับกะเทย ใช้แรง ใช้ความ
อดทนและต้องปฏิบัติงานท่ามกลางแสงแดดที่โคตรดุร้าย แต่ไดอาร่ีจ้ะ ฉันมีความสุขมากกกกกกก…อ่า ฉัน
รักการกรอกกระสอบทราย… 

วันน้ีฉันเหน่ือยมาก ฉันปวดเมื่อยร่างกาย…แต่สิ่งที่ฉันได้กลับมา มันคุ้มค่ากับความอ่อนล้า การได้เห็นคน
ไทยมากมาย…พร้อมใจกันช่วยเหลือญาติที่ไม่เคยเห็นหน้าของเรา ซึ่งก็คือพี่น้องประชนชนชาวไทย 
ความประทับใจเหล่าน้ี..ที่สามารถเอาความเครียดจากข่าวสารของฉันออกไป และเติมมันเข้าด้วยความอิ่ม
เอมจากความเป็นมิตรและรักกันของคนไทย 

(บันทึกของตุ๊ดเล่ม 3, 2558: 217-220) 

ข้อความข้างต้นกล่างถึงเหตุการณ์น้ าท่วมใหญ่ปี 2554 บ้านของช่าถูกประกาศเป็น
พื้นท่ีประสบภัยน้ าท่วมด้วย เหตุการณ์ข้างต้นเป็นช่วงท่ีช่าอยู่บ้านเพื่อเตรียมรอรับมือกับน้ าท่ีก าลังจะ
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มาถึง แต่ในระหว่างนั้นช่าได้ออกไปเป็นอาสาช่วยกรอกกระสอบทรายและล าเลียงถุงยังชีพเพื่อน าไป
ช่วยผู้ประสบน้ าท่วมในพื้นท่ีอื่น 

จะเห็นได้ว่าผู้เขียนน าเสนอภาพตุ๊ดเป็นคนท่ีท าเพื่อสังคม เห็นได้จากการกระท า
ของช่าท่ีออกไปช่วยกรอกกระสอบทรายและล าเลียงถุงยังชีพเพื่อช่วยคนท่ีประสบภัยน้ าท่วมใน  
พื้นท่ีอื่น ถึงแม้ว่าช่าจะเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยท่ีต้องเฝ้าระวังน้ าด้วยก็ตาม แต่เขาก็เลือกท่ีจะ
ช่วยเหลือคนอื่นด้วย ไม่ได้สนใจแต่จะช่วยเหลือเพียงตนเองและครอบครัวเท่านั้น  

ผู้เขียนยังน าเสนอให้เห็นว่าช่ารู้สึกมีความสุขมากท่ีได้ไปช่วยเหลือคนอื่นและ  
เห็นคนไทยช่วยเหลือกัน ถึงแม้ว่าส่ิงท่ีท าจะหนักจนท าให้เมื่อยปวดร่างกายก็ตาม แต่ช่ากลับรู้สึกมี
ความสุขมาก ซึ่งการน าเสนอความรู้สึกเช่นนี้ช่วยท าให้เห็นว่าตุ๊ดรักท่ีจะช่วยเหลือทุกคน มีน้ าใจกับ 
คนอื่น แม้แต่คนท่ีไม่รู้จัก หากคนเหล่านั้นเดือดร้อนตุ๊ดก็ยินดีช่วยเหลือ อีกท้ังการกล่าวว่าชาวไทยเป็น
พี่น้องของเขาก็แสดงให้เห็นว่าเขาต้องการสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนอื่นเพื่อให้ได้รับการ
ยอมรับและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย เพราะสังคมไทยยังคงแบ่งแยกคนเพศหลากหลายไม่ยอมรับ
นับรวมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมด้วยเหตุผลตัวตนทางเพศท่ีไม่เข้ากรอบเพศชายหรือหญิงอย่างท่ีสังคม
คาดหวัง เขาจึงต้องแสดงความเป็นมิตรและไมตรีจิตแก่ผู้อื่นเพื่อให้ได้รับส่ิงนั้นกลับมาด้วย 

นอกจากนี้ยังพบเหตุการณ์ท่ีบ่งบอกถึงตัวตนตุ๊ดผู้เป็นจิตอาสาอีก ดังตัวอย่างนี้ 

กิจกรรมที่ออฟฟิศของฉันแพลนไว้ในวันน้ีคือการไปป้ัน EM BALL ที่อมรินทร์ตอนบ่ายโมง แต่น่าท่ึงที่แค่
ไม่ถึงบ่ายสอง ก็ถึงกับขนาดต้องเข้าคิวเพ่ือปั้นกันเลยทีเดียว ฉันจึงสละสิทธ์ิน้ีด้วยความนอยเล็กๆ  
แต่ถึงกระนั้นก็น่าดีใจ ที่คนไทยมากมายอยากช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

(บันทึกของตุ๊ดเล่ม 3, 2558: 241) 

จากตัวอย่างท่ียกมาเห็นได้ว่า ช่าคิดว่าจะไปร่วมกิจกรรมช่วยปั้นอีเอ็มบอล  
(EM Ball) เพื่อน าไปช่วยผู้ประสบภัยน้ าท่วมท่ีก าลังเผชิญปัญหาน้ าท่ีท่วมเริ่มเน่าเสีย แต่ช่าเห็นว่ามี
คนช่วยเยอะแล้วจึงเปล่ียนใจไม่ท า 

ผู้เขียนน าเสนอให้เห็นว่าตุ๊ดเป็นคนท่ีมีน้ าใจท าเพื่อสังคม เห็นได้จากการกระท าและ
ความรู้ สึกของช่าท่ีผู้เขียนน าเสนอว่าช่าวางแผนไว้ว่าจะไปปั้นอีเอ็มบอลเพื่อน าไปช่วยเหลือ 
ผู้ท่ีประสบภัยน้ าท่วม การวางแผนแสดงให้เห็นถึงความต้ังใจดีท่ีจะไปช่วยเหลือคนอื่น เห็นได้จาก
ข้อความนี้ กิจกรรมท่ีออฟฟิศของฉันแพลนไว้ในวันนี้คือการไปปั้น EM BALL  แต่เนื่องจากมีคนร่วม
กิจกรรมเยอะมาก ช่าจึงเปล่ียนใจไม่ท า ซึ่งแม้ว่าช่าจะเปล่ียนใจไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแต่ช่าก็
รู้สึกดีใจและยินดีท่ีมีคนไทยจ านวนมากออกมาช่วยเหลือกัน การน าเสนอความรู้สึกดังกล่าวแสดงให้
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ว่าช่ามีความรักความหวังดีต่อเพื่อนร่วมสังคมและมีจิตสาธารณะท่ียินดีจะช่วยเหลือผู้อื่นตลอดเวลา 
เห็นได้จากข้อความนี้ แต่ถึงกระนั้นก็น่าดีใจ ท่ีคนไทยมากมายอยากช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

ตัวตนความมีน้ าใจ ชอบช่วยเหลือคนอื่นได้ถูกน าเสนอในเรื่องเล่าเพื่อให้ผู้อ่านมอง
ตุ๊ดในทางบวก ลดภาพจ าท่ีไม่ดีลง โดยใช้ชุดความคิดการเป็นคนมีน้ าใจท่ีคนไทยมี สร้างภาพใหม่ท่ีดี
ให้แก่ตุ๊ด ผ่านฉากท่ีตุ๊ดให้ความช่วยเหลือผู้อื่นท่ีไม่รู้จัก ไม่เพียงกับคนรอบข้างแต่ยังเผ่ือแผ่ไปถึง  
คนไทยท่ัวประเทศด้วย เห็นจากการน าเสนอฉากท่ีตุ๊ดเข้าร่วมกิจกรรมกรอกกระสอบทราย  
บรรจุอาหารหรือการท าอีเอ็มบอลเพื่อน าไปช่วยผู้ท่ีประสบอุทกภัยในพื้นท่ีต่างๆ ในประเทศไทย  
การน าเสนอภาพเหล่านี้ก็เพื่อให้สังคมไทยมองว่าเขาก็เป็นคนดีและเพื่อท่ีจะได้ยอมรับเขาเป็นส่วน
หนึ่งของสังคมด้วย 

อัตลักษณ์ตุ๊ดท่ีน าเสนอในพื้นท่ีสาธารณะ พบว่าผู้เขียนได้น าเสนอภาพตุ๊ดในพื้นท่ี
การท างาน ได้แก่ภาพตุ๊ดผู้มีศักยภาพในการท างาน ภาพตุ๊ดผู้เสียสละในการท างานและภาพตุ๊ด  
ผู้มีจรรยาบรรณในอาชีพ ส่วนอีกพื้นท่ีหนึ่งท่ีพบการน าเสนออัตลักษณ์ของตุ๊ดอย่างชัดเจนเช่นกันคือ 
พื้นท่ีสังคมส่วนรวม พบภาพตุ๊ดผู้อดทนและกระท าด้วยเหตุผล ภาพตุ๊ดผู้ต่อสู้เรียกร้องเพื่อสิทธิความ
เป็นธรรมและภาพตุ๊ดผู้มีจิตอาสา ผู้เขียนประกอบสร้างและน าเสนอตัวตนตุ๊ดในแง่บวกเช่นนี้เพื่อ 
ตอบโต้และต่อรองกับชุดความคิดท่ีมีต่อตุ๊ดในแง่ลบซึ่งเป็นผลท าให้พวกเขามีชีวิตอย่างยากล าบากและ
ถูกกีดกันไม่ได้รับโอกาสมากในสังคมไทย 

อย่างไรก็ตามจะเห็นตารางสรุปพื้นท่ีกับการน าเสนออัตลักษณ์ของ “ตุ๊ด” ได้
ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางสรุปพื้นท่ีกับการน าเสนออัตลักษณ์ของ “ตุ๊ด”  

 
 

พืน้ที่ในการน าเสนออัตลักษณ์ “ตุ๊ด” 

 
 

อัตลักษณ์ “ตุ๊ด” ที่ ผู้เขียนน าเสนอ 

หนังสือบันทึกของตุ๊ด 

หนังสือกว่าเจ้จะเป็นหมอ 

 
 
 
 

พืน้ที่สว่นตวั 

 
พืน้ที่ครอบครัว 

ตุ๊ดผู้มาจากครอบครัวที่อบอุ่น    

ตุ๊ดผู้มีครอบครัวเป็นต้นแบบที่ด ี     

ตุ๊ดผู้ ได้รับการอบรมสัง่สอน    

พืน้ที่ความสมัพนัธ์กบั 
เพือ่นสนิท 

ตุ๊ดผู้ เป็นมิตรแท้     

ตุ๊ดผู้ เป็นเพือ่นได้กบัทกุคน    
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พืน้ที่ความสมัพนัธ์กบัคนรัก ตุ๊ดผู้มีความรักอนับริสทุธ์ิ    

ตุ๊ดผู้มัน่คงในความรัก    

พืน้ที่สาธารณะ 

 
พืน้ที่การท างาน 

ตุ๊ดผู้มีศกัยภาพในการท างาน    

ตุ๊ดผู้ เสยีสละในการท างาน    

ตุ๊ดผู้มีจรรยาบรรณในอาชีพ    

 
 
พืน้ที่สว่นรวม 

ตุ๊ดผู้อดกลัน้และกระท าด้วยเหตผุล    
ตุ๊ดผู้ต่อสู้เรียกร้องเพือ่ 

สทิธิความเป็นธรรม 

   

ตุ๊ดผู้มีจิตอาสา    

กล่าวโดยสรุปจากการศึกษาพื้นท่ีกับการน าเสนออัตลักษณ์ของ “ตุ๊ด” จะเห็นได้ว่า
ผู้เขียนน าเสนออัตลักษณ์ตุ๊ดในพื้นท่ีส่วนตัวและพื้นท่ีสาธารณะ โดยน าเสนอให้เห็นผ่านพฤติกรรม  
การแสดงออกและการกระท าของตุ๊ดท่ีมีต่อบุคคลในแต่ละพื้นท่ี ซึ่งตัวตนท่ีน าเสนอท้ังหมด 
เป็นไปในทางตรงกันข้ามกับภาพตุ๊ดท่ีน าเสนอโดยส่ือมวลชนและความรู้ทางการแพทย์  

อัตลักษณ์ตุ๊ดในพื้นท่ีส่วนตัว พบว่าผู้เขียนน าเสนอตัวตนตุ๊ดใน 3 พื้นท่ีท่ีตุ๊ดมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมกับบุคคลในพื้นท่ี ได้แก่ พื้นท่ีครอบครัว พื้นท่ีความสัมพันธ์กับ  
เพื่อนสนิทและพื้น ท่ีความสัมพันธ์กับคนรัก ตัวตนตุ๊ดท่ีน าเสนอในพื้น ท่ีครอบครัว ไ ด้แก่   
ตุ๊ดผู้มาจากครอบครัวที่อบอุ่น ตุ๊ดผู้มีครอบครัวเป็นต้นแบบในการท าดีและตุ๊ดผู้ได้รับการอบรมส่ังสอน 
ถัดมาตัวตนตุ๊ดท่ีถูกน าเสนอในพื้นท่ีความสัมพันธ์กับเพื่อนสนิท ได้แก่ ตุ๊ดผู้เป็นมิตรแท้ และ 
ตุ๊ดผู้เป็นเพื่อนได้กับทุกคน ส่วนตัวตนตุ๊ดในพื้นท่ีความสัมพันธ์กับคนรัก พบตัวตนตุ๊ดผู้มีความรักอัน
บริสุทธิ์และตุ๊ดผู้มั่นคงในความรัก 

อัตลักษณ์ตุ๊ดในพื้นท่ีสาธารณะ ปรากฏพบการน าเสนอตัวตนของตุ๊ดใน 2 พื้นท่ี 
ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีตุ๊ดไม่รู้จักหรือไม่สนิทสนมกับบุคคลในพื้นท่ี ได้แก่ พื้นท่ีการท างานและพื้นท่ีส่วนรวม 
ตัวตนตุ๊ดท่ีผู้เขียนน าเสนอในพื้นท่ีการท างาน ได้แก่ ตุ๊ดผู้มีศักยภาพในการท างาน ตุ๊ดผู้เสียสละในการ
ท างานและตุ๊ดผู้มีจรรยาบรรณในอาชีพ ส่วนการน าเสนอตัวตนตุ๊ดในพื้นท่ีสังคมส่วนรวม ปรากฏพบ
ตัวตนตุ๊ดผู้อดกล้ันและกระท าด้วยเหตุผล ตุ๊ดผู้ต่อสู้เรียกร้องเพื่อสิทธิความเป็นธรรมและตุ๊ดผู้มี  
จิตอาสา  

จากเรื่องเล่าของผู้เขียนท้ังสองคนท าให้เห็นว่าตัวตนตุ๊ดมีความแตกต่างหลากหลาย 
ถึงแม้จะเป็นเรื่องเล่าของตุ๊ดเหมือนกันแต่ตัวตนท่ีเขาท้ังสองคนน าเสนอกลับมีจุดเน้นในการน าเสนอ
แตกตา่งกัน ผู้เขียนหนังสือกว่าเจ้จะเป็นหมอเน้นน าเสนอเรื่องเล่าเกี่ยวกับการท างาน โดยเฉพาะการ
ท างานของหมอท่ีเป็นตุ๊ดและเรื่องเล่าเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ระหว่างตุ๊ดกับครอบครัว ซึ่ง
ลักษณะตัวตนตุ๊ดท่ีผู้เขียนหนังสือกว่าเจ้จะเป็นหมอน าเสนอเป็นภาพตุ๊ดท่ีมีความจริง จัง มีหลักการ
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เหตุผล น่าเช่ือถือ ทุ่มเท มีความรับผิดชอบ ในเรื่องเล่าไม่พบการน าเสนอให้ภาพตุ๊ดออกมาเป็นตัว
ตลก ไร้สาระหรือหยาบคาย ส่วนผู้เขียนหนังสือบันทึกของตุ๊ดเน้นน าเสนอเรื่องเล่าเกี่ยวกับ
สถานการณ์หรือผู้คนในสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน ตัวตนตุ๊ดจากหนังสือบันทึกของตุ๊ดจึงมี
ลักษณะเป็นคนห้าวหาญ เปิดเผยตรงไปตรงมา รักความถูกต้อง จริงใจและมีความสนุกสนาน แต่เรื่อง
เล่าของผู้เขียนท้ังสองคนมีจุดประสงค์เดียวกันคือ ใช้เรื่องเล่าประกอบสร้างตัวตนตุ๊ดใหม่และน าเสนอ
สู่สังคมเพื่อใช้สู้กลับชุดความคิดในทางลบท่ีต่อตุ๊ด  

นอกจากนี้จากการศึกษาเรื่องเล่าและภูมิหลังของผู้เขียนท้ังสองคนพบว่า ถึงแม้ว่า 
ท้ังสองคนจะน าเสนอเพศภาวะของตนว่าเป็นตุ๊ดเหมือนกันและมีรุ่นวัยเดียวกันคือ Generation Y  
(คนท่ีเกิดระหว่างปี 2523-2540) ผู้เขียนหนังสือกว่าเจ้จะเป็นหมอเกิดในปี 2524 ส่วนผู้เขียนหนังสือ
เรื่องบันทึกของตุ๊ดเกิดในปี 2529 แต่จากเรื่องเล่าจะเห็นได้ว่าท้ังสองคนมีบุคลิกลักษณะ นิสัยใจคอ
ต่างกัน มีความคิดความสนใจท่ีต่างกันและมีพื้นท่ีท่ีน าเสนอตัวตนต่างกันด้วย ขึ้นอยู่กับภูมิหลังของแต่
ละคนท่ีท าหน้าท่ีหล่อหลอมและประกอบสร้างตัวตนของพวกเขา ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าค าว่าอัตลักษณ์
สะท้อนให้เห็นความแตกต่างท่ีไม่เหมารวมและมีความเล่ือนไหล  

การน าเสนอตัวตนในเรื่องเล่าเหล่านี้เพื่อเป็นการตอบโต้และต่อรองให้แก่ตุ๊ดหรือ 
ชายรักชายท่ีถูกท าให้ เป็นคนชายขอบซึ่ ง ไม่มีพื้น ท่ีและโอกาส  ให้ไ ด้กลับมาได้รับโอกาส 
ท้ังมีพื้นท่ีทางสังคมมากขึ้น ถือได้ว่าเป็นวิธีการต่อสู้กับชุดความคิดกระแสหลักได้อย่างแยบยลโดยผ่าน
เรื่องเล่าซึ่งเป็นส่ิงท่ีมนุษย์เรานั้นผลิตซ้ าและมีปฏิสัมพันธ์กับมันอยู่เป็นประจ า ซึ่งกระบวนการนี้ก็คือ
การผลิตสร้างความหมายใหม่และพลิกความหมายให้แก่ตัวตนของตุ๊ด 
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บทที่ 4 

กลวิธีทางภาษากับการน าเสนออัตลักษณ์ของ “ตุ๊ด” 

ในหนังสือชุดบันทึกของตุ๊ดและกว่าเจ้จะเป็นหมอ 

การเลือกใช้ภาษาของแต่ละบุคคลย่อมมีจุดประสงค์และความหมายท่ีต้องการส่ือกับผู้อื่น
ปรากฏและแฝงอยู่เสมอ เนื่องจากภาษาเป็นเครื่องมือในการส่ือสารท่ีส าคัญของมนุษย์ คนในสังคมใช้
ภาษาส่ือสารส่ิงท่ีตนเองต้องการตามจุดประสงค์ท่ีแตกต่างกัน เช่น เพื่อบอกให้คนอื่นรู้ข้อเท็จจริง 
ความต้องการ ความรู้สึก ความคิดเห็น นอกจากนี้ภาษายังส่ือตัวตนในสังคมของผู้พูดด้วย กล่าวคือ
บอกถึงสถานภาพหรือภูมิหลังของผู้พูด เช่น ค าว่า คะ ค่ะ โดยปกติบ่งบอกว่าผู้พูดเป็นผู้หญิง 
(ประคอง นิมมานเหมินท์ และคณะ , 2552: 1) เรื่องเล่าของตุ๊ดก็เช่นกัน กลวิธีทางภาษาท่ีผู้เขียน
เลือกใช้จึงมีความน่าสนใจว่ าเขาต้องการบอกถึง ส่ิง ใด โดยเฉพาะอย่างยิ่ งกับ ตุ๊ดซึ่ ง เป็น  
กลุ่มคนชายขอบของสังคมท่ียังไม่ได้รับโอกาสและพื้นท่ีมากนัก ภาษาในเรื่องเล่าจึงเป็นเครื่องมือ
ส่ือสาร ท่ี ใ ช้ ส่ือสารกับคนใน สังคมไ ด้อย่ า งอิ สระ ในบทนี้ ผู้ ศึ กษา จึงจะแสดงให้ เห็นถึ ง 
กลวิธีการน าเสนออัตลักษณ์ของ “ตุ๊ด” ผ่านภาษา  

จากการศึกษาผู้ศึกษาพบว่า ผู้เขียนใช้กลวิธีทางภาษาท่ีหลากหลายน าเสนออัตลักษณ์
ของ “ตุ๊ด” กลวิธีท่ีพบได้แก่ การเลือกใช้ถ้อยค าเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของตุ๊ด ส่วนขยายกับการน าเสนอ
ลักษณะผู้หญิงท่ีสมบูรณ์แบบ มูลบท อุปลักษณ์เพื่อการน าเสนอลักษณะผู้พิทักษ์ความถูกต้อง  และ
การอ้างอิงส่วนรวมเพื่อน าเสนอตัวตนในด้านบวก ดังรายละเอียดท่ีจะน าเสนอดังต่อไปนี้ 

 

1.การเลือกใช้ถ้อยค าเพือ่สร้างอัตลักษณ์ของตุ๊ด  

ค าท่ีใช้พูดหรือเขียน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ถ้อยค า ท าหน้าท่ีเพื่อส่ือสารเรื่องราวแก่
ผู้รับสารขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ท่ีต่างกันออกไป (นววรรณ พันธุเมธา, 2547: 306) การเลือกใช้ถ้อยค า
ของผู้เขียนในเรื่องเล่าของตุ๊ดก็เพื่อน าเสนอให้ ผู้อ่านเห็นตัวตนของตุ๊ด ท้ังอุปนิสัยใจคอและ 
เพศภาวะเพศวิถีเพื่อท่ีจะได้ให้สังคมรู้จักและท าความเข้าใจตุ๊ดมากขึ้น 
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จากเรื่องเล่าพบถ้อยค าท่ีผู้เขียนเลือกใช้เพื่อน าเสนอตัวตนของตุ๊ดท้ังหมด 4 กลุ่ม ได้แก่ 
การประดิษฐ์ถ้อยค าเพื่อการน าเสนอลักษณะผู้มีความคิดสร้างสรรค์  ค าสแลงกับการน าเสนอ 
ตัวตนทางเพศ การจัดการอัตลักษณ์ผ่านค าบอกบุรุษท่ี 1 และค าลงท้าย ส่วนกลุ่มสุดท้ายคือ  
ถ้อยค าบ่งบอกสถานท่ีกับการน าเสนอลักษณะคนเมืองชนช้ันกลาง ดังจะเห็นรายละเอียดในถ้อยค า  
แต่ละกลุ่มได้ดังต่อไปนี้   

 

1.1 การประดิษฐ์ถ้อยค าเพื่อการน าเสนอลักษณะผู้มีความคิดสร้างสรรค์ 
จากเรื่องเล่าของตุ๊ดพบถ้อยค าแปลกใหม่ท่ีผู้เขียนประดิษฐ์หรือสร้างสรรค์ขึ้นมาใช้ใน

เรื่องเล่า ถ้อยค าท่ีสร้างสรรค์ใหม่เหล่านี้ปรากฏในการบรรยายถึงลักษณะกิริยาอาการของบุคคล 
ความรู้สึกของบุคคลและบรรยายถึงสถานการณ์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเด็น ได้แก่ การ
ประดิษฐ์ถ้อยค าจากช่ือนามสกุลของดารา การประดิษฐ์ถ้อยค าด้วยการประสม และการประดิษฐ์
ถ้อยค าคล้องจอง ซึ่งกลวิธีนี้แสดงให้เห็นถึงตัวตนของตุ๊ดว่าเป็นคนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ โดดเด่น
แตกต่างและยังแสดงให้เห็นถึงเพศวิถีของตุ๊ดด้วย ดังจะเห็นได้จากถ้อยค าท่ีเขาสามารถเลือกสรรมา
สร้างใหม่หรือแต่งเติมให้มีความทันสมัย มีสีสันน่าสนใจและให้ภาพท่ีชัดเจน การพยายามน าเสนอ
ภาษาท่ีมีความแตกต่างโดดเด่นเช่นนี้ก็เพื่อให้ผู้อ่านมองเห็นถึงการมีอยู่ของพวกเขาในสังคมและให้
จดจ าเขาในภาพใหม่ผ่านภาษาว่าเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ ดังจะเห็นได้จากรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 

1.1.1 การประดิษฐ์ถ้อยค าจากชื่อนามสกุลของดารา 
ในเรื่องเล่าพบถ้อยค าท่ีประดิษฐ์ขึ้นใหม่ใช้ในการกล่าวถึงลักษณะกิริยาอาการและ

อารมณ์ความรู้สึกของบุคคลซึ่งเป็นถ้อยค าท่ีให้ภาพชัดเจน มีความโดดเด่น มีสีสัน มีความทันสมัย
แปลกใหม่ โดยผู้เขียนน าเอาช่ือนามสกุลของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมาแต่งเติมให้มีความหมายใหม่ตามท่ี
ต้องการ ถ้อยค าท่ีพบได้แก่ เพ้อพิจิรนันท์ มโนแจ่ม ได๋ ไดอาน่า จงจินตนาการสูง  เห็นได้จากตัวอย่าง
ดังนี้  

 

เมื่อวานไปนวดที่ร้านนวดมาค่ะ คือเป็นการนวดคร้ังแรกในชีวิต น่ีเพ้อพิจิรนันท์ มโนแจ่มว่า จะต้องแบ่บ 
สปา เย็นๆ มืดๆ เพลงนุ่มๆ มีกลิ่นวานิลาเก๋ๆ พอเข้าไป อุ๊ปส์ เป็นอย่างที่คิดจริงๆ ห้องมืดๆ มีกลิ่นอโรมา
ลอยไปมา พอเปลี่ยนชุดเสร็จคนนวดก็เข้ามา เป็นคุณป้าร่างใหญ่ท่าทางใจดี นางบอกให้เอาเท้าจุ่มน้ า  
แล้วนางก็บรรจงขัดอย่างนุ่มนวล น่ีฟินมาก รู้สึกถึงความผ่อนคลาย คิดว่าตอนนวดน่ีต้องเก๋จนทวารฟู
แน่นอน 

(บันทกึของตุ๊ดเล่ม 2, 2558: 77) 
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ข้างต้นมาจากเรื่องเล่าขณะท่ีช่าก าลังไปนวดซึ่งเป็นการนวดครั้งแรกของเขา ช่าจึง
จินตนาการและคาดหวังว่าการนวดครั้งนี้จะท าให้เขาผ่อนคลาย สบายอย่างแน่นอน อีกท้ังด้วย
บรรยากาศของร้านนวดท่ีมีกล่ินหอม มีเสียงเพลงบรรเลงเบาๆ อากาศในร้านเย็นสบายและมืดชวน
ให้ช่าจินตนาการไปว่านี่ต้องเป็นการพักผ่อนท่ีดีและผ่อนคลายอย่างมาก ในเรื่องเล่านี้ปรากฏค าว่า  
“เพ้อพิจิรนันท์ มโนแจ่ม” ใช้บรรยายถึงกิริยาอาการท่ีก าลังเพ้อคิดไปอย่างล่องลอย หรือท่ีเรียกว่า คิด
ไปเอง ถ้อยค านี้มาจากค าว่า เพ้อ หมายถึง  พูดโดยไม่มีสติ พูดโดยไม่รู้ตัว (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราช
พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา, 2556: 847) และช่ือของนักแสดงหญิงช่ือ จีรนันท์ มะโนแจ่ม ท่ี
ผู้เขียนน าเอาช่ือของนักแสดงหญิงคนนี้มาใช้เนื่องจากนามสกุลของเขาออกเสียงเหมือนกับค าสแลงค า
ว่า มโน หมายถึง คิดไปเองตามใจชอบ และมีค าว่า แจ่ม ซึ่งหมายถึงกระจ่างชัดเจนมาขยาย จึง
หมายถึงการคิดไปเองอย่างชัดเจนเป็นเรื่องเป็นราว ผู้เขียนน าค าว่า เพ้อ มาเติมข้างหน้าช่ือนักแสดง
กลายเป็นถ้อยค าใหม่ท่ีมีสีสีนโดดเด่น แปลกใหม่และสร้างสรรค์ นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าการท่ีผู้เขียน
ต้ังใจน าเอาช่ือดาราท่ีคนรู้จักอยู่แล้วมาใช้สร้างค าใหม่ก็เพื่อให้ถ้อยค าของตุ๊ดเป็นท่ีรู้จักได้อย่างรวดเร็ว
และจดจ าง่ายอีกด้วย 

ในเรื่องเล่าข้างต้นนี้ยังพบอีกถ้อยค าหนึ่งท่ีมีสีสัน น าเสนอตรงไปตรงมาชัดเจนซึ่ง 
แสดงให้เห็นถึงตัวตนของตุ๊ดด้วยได้แก่ค าว่า “เก๋จนทวารฟู” ผู้เขียนใช้บรรยายถึงความรู้สึกพึงพอใจ
อย่างมากของช่าขณะท่ีคิดถึงการนวด ค าว่า เก๋ หมายถึง ดีหรือทันสมัย และค าว่า ฟู จากงานวิจัย
เรื่องภาษาเกย์ของยุทธนา นันทิวัธวิภา (2547) กล่าวว่าเป็นภาษาของชายรักชายหมายถึง การพองตัว
หรือการแข็งตัวของอวัยวะเพศชาย แต่ในเรื่องเล่าของตุ๊ดน ามาใช้กับทวารหรือก็คือก้น ทวารฟูจึง
หมายถึงอาการพองของก้นส่ือถึงความพร้อมท่ีจะร่วมเพศ ดังนั้นเก๋จนทวารฟูจึงหมายถึงรู้สึกพึงพอใจ
อย่างมากจนเปรียบได้กับความรู้สึกพึงพอใจเวลาร่วมเพศ นี่แสดงให้เห็นถึงเพศวิถีของตุ๊ดด้วยว่าเขามี
รสนิยมและบทบาททางเพศเหมือนกันกับเพศหญิงโดยมีการร่วมเพศกันทางทวารแทน เห็นได้จากท่ี
เลือกใช้ค าว่าฟูกับทวาร   

ในส่วนของช่ือนักแสดงหญิงอีกคนคือ ได๋ ไดอาน่า จงจินตนาการ เห็นได้ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้  

 

นุ้กน้ิก ผู้ที่ความเป็นได๋ ไดอาน่า จงจินตนาการสูงในเร่ืองของผู้ชายคนแรก นางพร้อมมองข้ามข้อจ ากัด 
ด้านระยะทางของแฟนหนุ่ม และตัดสินใจต้ังแต่ 4 เดือนแรกแล้วว่าผู้ชายคนน้ีคือพ่อของลูกในอนาคต 

(บันทึกของตุ๊ดเล่ม 1, 2557: 186) 
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มาจากเรื่องเล่าในหนังสือบันทึกของตุ๊ด ข้างต้นช่ากล่าวถึงลักษณะเพื่อนสนิทของตนท่ี
เป็นคนมีจินตนาการสูงในเรื่องของความรัก เป็นเพราะการคบหาดูใจนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตของเขา  
เขาจึงมีความคาดหวังสูงว่าจะเป็นความรักท่ีสมบูรณ์แบบ ถ้อยค าท่ีผู้เขียนใช้บรรยายถึงลักษณะการ
เป็นผู้หญิงช่างฝันของเพื่อนคนนี้คือ  “ได๋ ไดอาน่า จงจินตนาการสูง” มาจากช่ือนักแสดงหญิงท่ีช่ือว่า  
ได๋ ไดอาน่า จงจินตนาการ ซึ่งในนามสกุลท่ีมีค าว่า จินตนาการ หมายถึง คิดสร้างภาพขึ้นมาในจิตใจ 
และมีการเติมค าว่า สูง เพื่อท าให้เห็นถึงระดับของการจินตนาการ เป็นการสร้างสรรค์ถ้อยค าท่ีมีสีสัน
น่าสนใจ ดูทันสมัยและไม่ซ้ าใครด้วยการหยิบช่ือนามสกุลของบุคคลท่ีมีถ้อยค าท่ีโดดเด่นอยู่แล้วมาใช้
ในบริบทท่ีหลากหลายออกไป ซึ่งท าให้เรื่องเล่าของตุ๊ดมีความสีสัน สนุกสนานและน่าติดตามอีกด้วย  

ถ้อยค าท่ีประดิษฐ์ขึ้นใหม่ท่ีปรากฏในเรื่องเล่าใช้ในการกล่าวถึงลักษณะกิริยาอาการและ
ความรู้สึกของบุคคล การสร้างสรรค์ถ้อยค าเหล่านี้ผู้เขียนน าเอาช่ือของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในวงการ
บันเทิงซึ่งมีนามสกุลท่ีมีถ้อยค าโด่ดเด่นให้ความหมายชัดเจนอยู่แล้วมาเติมค าเข้าไปแล้วใช้ในเรื่องเล่า 
ถ้อยค าท่ีประดิษฐ์ขึ้นใหม่เหล่านี้เป็นถ้อยค าท่ีดูมีสีสัน แปลกใหม่ ให้ภาพของส่ิงท่ีกล่าวถึงได้อย่าง
ชัดเจน เข้าใจง่ายและยังท าให้เห็นตัวตนของตุ๊ดด้วยว่าเป็นคนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถ
ทางภาษา กลวิธีทางภาษาท่ีน าเสนอเรื่องเล่าได้อย่างเด่นชัด มีสีสันจึงช่วยท าให้ตัวตนของตุ๊ดกลาย
เป็นท่ีรู้จักและจดจ ามากขึ้นไปด้วย 

 

1.1.2 การประดิษฐ์ถ้อยค าด้วยการประสม 

ในเรื่องเล่าพบการสร้างค าขึ้นมาใหม่ด้วยการน าถ้อยค าท่ีมีอยู่แล้วมาประสมกัน เป็น
การประสมระหว่างค าสแลงของกลุ่มชายรักชายท่ีใช้กันอยู่แล้วเฉพาะกลุ่มกับค าว่าประดิษฐ์ ซึ่งถ้อยค า
ท่ีประสมขึ้นใหม่นี้ใช้กล่าวถึงกิริยาอาการของบุคคลท่ีไม่เป็นไปตามธรรมชาติแต่เป็นการสร้างกิริยา
อาการบางอย่างขึ้นมาแทน ค าใหม่ท่ีพบนี้เป็นถ้อยค าท่ีมีความแตกต่าง มีสีสัน อีกท้ังยังส้ันกระชับแต่
ส่ือถึงความหมายได้อย่างครอบคลุม แสดงให้เห็นถึงตัวตนของตุ๊ดว่าเป็นคนท่ีมีสีสีน โดดเด่น ไม่
เหมือนใคร มีความคิดสร้างสรรค์เหมือนกันกับภาษาท่ีเขาน าเสนอ และยังท าให้ผู้อ่านได้ความเข้าใจ
ตัวตนทางเพศของเขาอีกด้วย ถ้อยค าท่ีพบได้แก่ค าว่า แมนประดิษฐ์ และ แอ๊บสดใสประดิษฐ์ ดังจะ
เห็นได้จากตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

แต่อีกอล์ฟเหนือกว่า นางสูดหายใจลึกและดังกว่า พร้อมเอามือปาดคราบแป้งที่หน้าสองทีก่อนที่จะ 
หันกลับไป แล้วพูดด้วยน้ าเสียงที่ใหญ่เหมือนมีร่างทรงของปีเตอร์คอร์ปไดเรนดัล ใส่ต ารวจว่า 

กอล์ฟ: ว่าไงคร้าบ พ่ีต ารวจ (ย้ิมกว้างแบบเฟกสัสๆ) 

พวกเราสะดุ้งเล็กน้อย 
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นางเดินเข้าไปด้วยท่าทางแมนประดิษฐ์จนเกือบจะเหมือนไปกระทืบอีกฝ่าย  

ต ารวจ: มาท าอะไรกัน 

กอล์ฟ: ผมก าลังจะไป 

ต ารวจ: ไปไหน 

กอล์ฟ: ไปปากคลองตลาดครับ 

(บันทึกของตุ๊ดเล่ม 3, 2558: 57) 

ข้างต้นมาจากเรื่องเล่าตอนท่ีช่า กอล์ฟและแนตต้ีก าลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ชาย
ขายบริการ เพราะท้ังสามคนอยู่ในบริเวณท่ีเป็นสถานท่ีขายบริการของชายรักชายแต่แท้จริงแล้ว  
พวกเขาไม่ได้ไปขายบริการแต่ไปตามหาคน ต ารวจท่ีไปตรวจตราในบริเวณดังกล่าวจึงสงสัย  
เขาท้ังสามคน กอล์ฟจึงพยายามแสดงตัวว่าตนเองเป็นผู้ชายแท้เพื่อจะได้รอดพ้นจากการเป็นผู้ต้อง
สงสัย ในสถานการณ์ดังกล่าวนี้จึงปรากฏค าว่า “แมนประดิษฐ์” ใช้บรรยายถึงลักษณะท่าทางของ
กอล์ฟขณะท่ีเข้าไปพูดคุยกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจ ซึ่งค าว่า แมน เป็นค าภาษาอังกฤษมาจาก Man 
หมายถึง ผู้ชายหรือความเป็นผู้ชาย ส่วนค าว่า ประดิษฐ์ หมายถึง ท่ีท าขึ้นให้เหมือนของจริง  
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่อง
ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา, 2556: 705) แมนประดิษฐ์จึงหมายถึงการท า
กิริยาท่าทางให้เหมือนอย่างผู้ชาย เป็นถ้อยค าท่ีให้ภาพชัดเจน เข้าใจง่าย มีสีสัน นอกจากจะท าให้เห็น
ว่าตุ๊ดเป็นคนท่ีมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แล้วยังท าให้เห็นถึงตัวตนของตุ๊ดด้วยว่าเขาเป็นชายรักชายท่ี
มีบุคลิกลักษณะภายนอกเป็นเหมือนผู้ชายท่ัวไปแต่ความช่ืนชอบความปรารถนาทางเพศเหมือนกันกับ
ผู้หญิง ในสถานการณ์นี้เขาจึงต้องเก็บซ่อนตัวตนนี้เอาไว้ก่อนและแสดงความเป็นชายออกมาให้ตรง
ตามร่างกายภายนอกของเขาเพื่อให้ปลอดภัย 

อีกท้ังยังพบการเปรียบเทียบกิริยาท่าทางของกอล์ฟท่ีพูดเสียงใหญ่เหมือนกันกับ 
นักร้องชายท่ีช่ือปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล ซึ่งเป็นการน าเอาลักษณะเด่นของของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมาใช้
ในการเปรียบและลักษณะท่ีเด่นชัดของนักร้องคนนี้คือมีเสียงทุ้มใหญ่ซึ่งเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความเป็นชาย 
การเปรียบเทียบเช่นนี้จึงท าให้ผู้อ่านเห็นภาพกิริยาอาการของตัวละครได้อย่างชัดเจนตรงตามท่ีผู้เขียน
ต้องการน าเสนอ ท้ังยังดูมีสีสันอีกด้วย 

นอกจากนี้ยังปรากฏพบการน าเสนอถ้อยค าท่ีประดิษฐ์ขึ้นใหม่ท่ีมีการใช้ค าว่า ประดิษฐ์ 
ในความหมายท าขึ้นเพื่อให้เหมือนจริงอีกหนึ่งค า เห็นได้จากตัวอย่างท่ียกมาจากเรื่องเล่าดังนี้   
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แล้วเราก็มุ่งหน้าสู่บางแสนในเวลา 5 ทุ่ม ในรถ อีกอล์ฟโทรมาร้องไห้เป็นระยะๆ ตลอดทาง นางเป็นเอามาก
เพราะเป็นแฟนคนแรกที่คบกันมานาน ซึ่งแน่นอนถ้าเทียบกับกรณีของช่ากับไอ้ต๋ี (แฟนล าดับที่ 15.5) ที่คบ
กันเพียง 6 เดือน จิตโลกสวยใต้ส านึกบอกว่า ปัญหาของเพ่ือนน้ันดูหนักหนากว่ามาก ช่าจึงตัดสินใจที่จะมุ่งสู่
ปัญหาของอีกอล์ฟแทนในวันน้ีและเร่ิมสะกดจิตตัวเองในรถว่าต้องแอ๊บสดใสประดิษฐ์และห้ามร้องไห้ต่อหน้า
เพ่ือนโดยเด็ดขาด   

(บันทึกของตุ๊ดเล่ม 2, 2558: 141-150) 

เรื่องเล่านี้ยกมาจากหนังสือบันทึกของตุ๊ดเป็นตอนท่ีช่า คิมและหยกก าลังเดินไปทางไป
บางแสนเพื่อไปหากอล์ฟ เนื่องจากกอล์ฟเสียใจเรื่องคนรักท่ีเพิ่งเลิกกันแต่บังเอิญว่าในวันเดียวกัน
นั้นช่าก็ถูกคนรักบอกเลิกเช่นกัน แต่ด้วยความเสียใจของเพื่อนท่ีมีมากกว่า ช่าจึงต้องข่มใจไม่ให้แสดง
อาการเสียใจหรือเศร้าออกมาและให้ความส าคัญกับความทุกข์ของเพื่อนมากกว่า ผู้เขียนจึงสร้างสรรค์
ค าว่า “แอ๊บสดใสประดิษฐ์” ใช้กล่าวถึงการปกปิดอาการเศร้าเสียใจด้วยการแสดงความสดใสร่าเริง
แทน ในส่วนของความหมายค าว่า แอ๊บ จากการสัมภาษณ์ชายรักชายผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่าเป็นค าสแลง
หมายถึง การปกปิดกิริยาอาการของบางอย่างเอาไว้ไม่ให้แสดงออกมา ส่วนใหญ่ใช้กับค าว่า แมน  
เป็นแอ๊บแมน ส่วนค าว่า สดใสประดิษฐ์ หมายถึง การท าให้ตนเองดูร่าเริงสดใสเหมือนว่ามีความสุข 
ไม่มีปัญหาใด จะเห็นได้ว่าตุ๊ดน าเอาค าสแลงค าว่า แอ๊บ ท่ีใช้อยู่เดิมในบริบทการปกปิดตัวตนทางเพศ
มาประกอบกับค าอื่นและน ามาใช้ใหม่ในสถานการณ์ใหม่ท่ีต่างออกไป ถือได้ว่าเป็นการสร้างสรรค์
ถ้อยค าให้สามารถใช้ได้กว้างออกไป  

อย่างไรก็ตามในตัวอย่างเรื่องเล่าข้างต้นยังท าให้เห็นภาพตุ๊ดว่าเป็นเพื่อนท่ีดีด้วย เพราะ
ถึงแม้ว่าตนเองก็เศร้าเสียใจเช่นกันแต่เขากลับไตร่ตรองถึงระดับปัญหาว่ามีมากน้อยเพียงใด เมื่อเห็น
แล้วว่าปัญหาของเพื่อนใหญ่กว่าเขาก็ให้ความส าคัญเพื่อนก่อนโดยท่ีไม่สนใจความทุกข์ของตนเอง 

จากตัวอย่างเรื่องเล่าท้ังหมดข้างต้นจะเห็นได้ว่าผู้เขียนน าเอาถ้อยค าท่ีมีอยู่แล้วมา
ประสมกันให้เป็นค าใหม่ ซึ่งเป็นถ้อยค าท่ีให้ภาพของกิริยาอาการของบุคคลได้อย่างชัดเจน โดยท่ี
ผู้เขียนใช้ถ้อยค าไม่มากแต่สามารถให้ความหมายได้อย่างครอบคลุม ท้ังยังเป็นถ้อยค าท่ีมีความแปลก
ใหม่ ไม่ซ้ าใคร สร้างสีสันให้แก่ผู้อ่านได้เพลิดเพลินไปกับเรื่องเล่า กลวิธีทางภาษานี้แสดงให้เห็นตัวตน
ของตุ๊ดด้วยว่าเป็นคนท่ีคิดต่างอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถทางภาษาและเป็นคนท่ีมีความสดใสร่า
เริง โดดเด่นเหมือนดังภาษาท่ีเขาใช้เล่าเรื่องเหล่านี้  
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1.1.3 การประดิษฐ์ถ้อยค าคล้องจอง 

ถ้อยค าคล้องจอง หมายถึง การต่อค าท่ีมีเสียงสัมผัสคล้องจองกัน ค าท่ีน ามาต่ออาจ
เป็นค าสองพยางค์หรือส านวนก็ได้ ซึ่งมีท้ังการสัมผัสเสียงสระ พยัญชนะและวรรณยุกต์ เมื่ออ่านแล้ว
เกิดความไพเราะเป็นจังหวะและก่อให้เกิดความสนุกสนานได้ด้วย (ประคอง นิมมานเหมินท์  
และคณะ, 2552: 120-121) ถ้อยค าคล้องจองท่ีพบในเรื่องเล่ามีท้ังเสียงสัมผัสสระและเสียงสัมผัส
พยัญชนะ ซึ่งปรากฏกระจายอยู่ในเรื่องเล่าปรากฏเป็นท้ังช่ือเรื่อง ถ้อยค าในเนื้อเรื่องและในส่วนสรุป
ตอนท้ายของเรื่องเล่าในลักษณะข้อคิดสอนใจด้วย อีกท้ังพบการน าเอาส านวนไทยมาปรับใช้ด้วย  
ซึ่งผู้เขียนเลือกใช้กลวิธีนี้เพื่อน าเสนอลักษณะตุ๊ดว่าเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ มีตัวตนท่ีโดดเด่นและ 
ยังเห็นถึงความสามารถทางภาษาของผู้เขียนด้วยท่ีสามารถสร้างสรรค์ถ้อยค าคล้องจองให้มี
ความหมายท่ีเด่นชัด เข้าใจง่าย ถ้อยค าท่ีพบได้แก่ สวยๆ รวยซิลิโคน โมหน้าฆ่าอดีต เรื่องรันทดรักคุด
ตุ๊ดเพลีย ผัวหาง่ายแต่เพื่อนตายน่ะหายาก ผู้ชายเข้ามาแล้วก็เดินจากไป แต่เพื่อนสาวนั้นไซร้ 
อยู่ยัง้ยืนยง ดังจะเห็นได้ต่อไปนี้  

 เมื่อเช้าช่าข้ึน BTS ค่ะ คนในรถเรือนแสน แต่น่ีได้ยืนเกาะเสากลางแบบสวยๆ รวยซิลิโคน ผู้ชายคนนึงเดิน
ข้ึนมาจากสถานีสุรศักด์ิ ฮีหล่อบั่บ หล่อบั่บมีแสงออกมาจากเส้นผม ฮีเดินมาเกาะเสาต้นเดียวกับช่า 

 

(บันทึกของตุ๊ดเล่ม 2, 2558: 75) 

ตัวอย่างข้างต้นมาจากเรื่องเล่าในหนังสือบันทึกของตุ๊ด เป็นตอนท่ีช่าก าลังยืนอยู่บน
รถไฟฟ้า เขาก าลังเดินทางไปท างาน  

ถ้อยค า “สวยๆ รวยซิลิโคน” มีค าท่ีมีสระตัวเดียวกันในค าว่า สวย และ ค าว่า รวย  
ค าว่า สวย บอกถึงลักษณะการยืนของช่าว่าเขามีพื้นท่ียืนบริเวณเสากลางรถไฟฟ้าอย่างสบาย ไม่ต้อง
เบียดเสียดกับผู้โดยสารคนอื่นถึงแม้ว่าคนในรถไฟฟ้าจะมีจ านวนมากก็ตาม และค าว่า สวย ยังบอกถึง
หน้าตาของเขาด้วย ในถ้อยค าต่อมา รวยซิลิโคน แสดงให้ว่าเขาได้ท าศัลยกรรมหลายครั้งแล้ว  
ค าว่า รวย ในถ้อยค านี้หมายถึง มีมาก ส่วน ซิลิโคน คือ สารเคมีชนิดหนึ่ งท่ีใช้ในการท าศัลยกรรม 
สวยๆ รวยซิลิโคนจึงมีความหมายว่า ความสวยงามบนใบหน้าเขามาจากการท าศัลยกรรม ประกอบ
กับการศึกษาภูมิหลังของผู้เขียนหนังสือบันทึกของตุ๊ดพบว่า เขามีความช่ืนชอบในการท าศัลยกรรม
อย่างมากจนได้เป็นตัวแทนโฆษณาให้แก่คลินิกศัลยกรรมหลายแห่ง ซึ่งเขากล่าวว่าในรายการ  
The Surgery Idol ของคลินิกความสวยความงามช่ือ Amed Clinic (2558) และบทสัมภาษณ์
นิตยสารแพรวออนไลน์ (2561) ว่าเขาท าศัลยกรรมหลายจุดบนใบหน้า เช่น จมูก ตา โครงหน้า  
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ริมฝีปาก และสนใจการท าศัลยกรรมเพราะเป็นการช่วยเสริมสร้างเสน่ห์และความมั่นใจ นอกจากนี้ยัง
เห็นว่าการท าศัลยกรรมไม่ใช่เรื่องท่ีต้องปิดบัง เนื่องจากศัลยกรรมคือการเปล่ียนแปลงดังนั้น 
เมื่ อ เป ล่ียนแปลงแล้วควรจะเห็นได้อย่ างชัดเจน  ช่ากล่าว ต่ออีกว่ า เขาจะเปิดเผยข้อมูล 
การท าศัลยกรรมทุกครั้งให้แก่คนอื่น เช่น แก้ไขส่วนใดของใบหน้าบ้าง สถานพยาบาล แพทย์ ราคา 
อาการและผลข้างเคียงหลังการท าศัลยกรรม เพื่อเป็นข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ให้แก่คนท่ีต้องการ
ท าศัลยกรรม เพราะก่อนการท าศัลยกรรมข้อมูลเหล่านี้เป็นส่ิงส าคัญอย่างยิ่งท่ีควรศึกษาก่อนตัดสินใจ 
จากภูมิหลังของผู้เขียนจะเห็นได้ว่าเขาช่ืนชอบและมีทัศนติท่ีดีต่อการท าศัลยกรรมในเรื่องเล่าจึงเห็น
ในเรื่องเล่าท่ีน าเสนอตัวตนด้านนี้ของเขาด้วย ในส่วนของถ้อยค าท่ีส่ือถึงการท าศัลยกรรมผู้ศึกษาเห็น
ว่าการท าศัลยกรรมของตุ๊ดมีนัยในเรื่องการต้องการการยอมรับจากสังคม ต้องการพื้นท่ีและโอกาสท่ีดี 
เพราะในสังคมไทยบุคคลในวงการบันเทิงถือว่ามีอิทธิพลต่อคนในสังคม โดยเฉพาะเรื่องบุคลิกหน้าตา
ภายนอก ซึ่งบุคคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีมีหน้าสวยหล่อเหล่านี้ก็ได้รับการยอมรับจากคนในสังคมอย่างมาก  
ท้ังยังประสบความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน มีชีวิตท่ีดีขึ้น ดังนั้นคนชายขอบอย่างตุ๊ดท่ีต้องการ  
การยอมรับทางสังคมจึงช่ืนชอบการท าศัลยกรรมเพื่อการมีตัวตนในสังคม ดังจะเห็นได้จากงานวิจัย
ของธัญชนก สุขแสง (2556) ท่ีศึกษาเรื่องค่านิยมและอิทธิพลจากบุคคลท่ีส่งผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจศัลยกรรมความงาม พบว่าเหตุผลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีตัดสินใจท าศัลยกรรมความงามเพราะ
ต้องการเสริมบุคลิกภาพเพื่อท าให้เข้ากับสังคมง่ายข้ึน ช่วยหางานได้ง่ายขึ้น ช่วยท าให้รู้สึกมั่นใจเมื่อ
พบปะกับบุคคลอื่นและท าให้รู้สึกว่ามีความสุขในชีวิตมากขึ้น  

อีกท้ังการช่ืนชอบในการท าศัลยกรรมยังแสดงให้เห็นว่าตุ๊ดเป็นคนชนช้ันกลางระดับสูง 
ท่ีติดอยู่ภายใต้ชุดความคิดเรื่องบริโภคนิยมในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม (capitalism) ซึ่งเป็นระบบ
เศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นผลก าไรเป็นหลัก ดังนั้นหลักการคือหากบริโภคมากก็จะได้ก าไรมาก ผู้ผลิตจึง
กระตุ้นให้ผู้บริโภคบริโภคสินค้าและบริการให้มากท่ีสุดโดยใช้วิธีทางการตลาด การโฆษณาชวนเช่ือว่า
สินค้าและบริการบางอย่างจึงกลายเป็นของจ าเป็นท่ีบ่งบอกถึงสถานะทางสังคมหรือโอกาสทางสังคม 
เช่น เรื่องการท าศัลยกรรม สินค้ายี่ห้อหรู (ทัศนียา บริพิศ, 2557: 40-41) ซึ่งตุ๊ดก็อยู่ภายใต้ชุด
ความคิดการบริโภคนิยมนี้ด้วย โดยเฉพาะช่าซึ่งตัวตนของเจ้หมอในด้านนี้ก็จะมีความแตกต่างออกไป
จากเจ้หมอหรือภาพของตุ๊ดในหนังสือกว่าเจ้จะเป็นหมอ เพราะในเรื่องเล่าของเจ้หมอจะเน้นไปท่ีการ
น าเสนอเรื่องเล่าท่ีเกี่ยวข้องกับงานมากกว่า ไม่ปรากฏการน าเสนอเรื่องความสวยความงาม เรื่อง
หน้าตาหรือการท าศัลยกรรม แสดงให้เห็นว่าผู้เขียนท้ังสองคนต้องการน าเสนอตัวตนของตุ๊ดในแง่มุมท่ี
ต่างกันเพราะอัตลักษณ์เป็นส่ิงท่ีเล่ือนไหล การเป็นตุ๊ดเหมือนกันไม่ได้หมายความว่าต้องมีตัวตนท่ี
เหมือนกันเสมอไป  
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มากไปกว่านั้นจะเห็นถึงลีลาการใช้ภาษาในการเล่าเรื่องของผู้เขียนอีกด้วย เห็นได้จาก
การบรรยายถึงความหล่อของผู้ชายท่ีพบบนรถไฟฟ้าท่ีว่า “หล่อบั่บ หล่อบั่บมีแสงออกมาจากเส้นผม” 
การใช้ค าว่า บั่บ เป็นการเปล่ียนเสียงให้ส้ันลงจากค าว่า แบบ จะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นค าท่ีแปลก
ใหม่ ส้ันกระชับ ดูทันสมัย อีกท้ังการบรรยายความหล่อของผู้ชายคนนี้ว่าหล่อมากด้วยการบรรยายท่ี
ท าให้เห็นภาพว่าความหล่อมันท าให้มีแสงประกายออกมาจากเส้นผมของเขา เป็นการบรรยายเกินจริง
ท่ีให้ภาพอย่างชัดเจนซึ่งท าให้ผู้อ่านรู้สึกสนุกสนาน ต่ืนตาต่ืนใจ ชวนให้ติดตามว่าเรื่องราวจะเป็น
อย่างไรต่อไป 

จากหนังสือบันทึกของตุ๊ดยังพบตัวอย่างของถ้อยค าคล้องจองท่ีแสดงให้เห็นถึง  
ความช่ืนชอบในการท าศัลยกรรม ดังตัวอย่างนี้ 

อุทาหรณ์สอนใจเก้ง ฉบับโมหน้า ฆ่าอดีต พอซเป็นเพ่ือนตุ๊ดต้ังแต่สมัย ม.ต้นของช่า นามเดิมตอนเป็น 
ตุ๊ดลูกไก่ของนางคือ พอลล่า อีพอซเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์การโมดิฟายมาคล้ายกับช่า คือยกเคร่ือง 
ทั้งหน้าไล่มาต้ังแต่กรีดตา ท าจมูก หั่นกราม ยัดคาง แม้แต่หูที่กางก็ยังไปเย็บเก็บ  

(บันทึกของตุ๊ดเล่ม 3, 2558: 109) 

ข้อความนี้เป็นเรื่องเล่าของช่าจากหนังสือบันทึกของตุ๊ดเช่นกัน เขาเล่าถึงเพื่อนของเขาท่ี
ช่ือ พอซ ซึ่งพอซก็มีความช่ืนชอบและประสบการณ์ในการท าศัลยกรรมเช่นเดียวกันกับช่า  

ถ้อยค าคล้องจองนี้ปรากฏในช่ือของเรื่องเล่าคือถ้อยค าว่า “โมหน้า ฆ่าอดีต” ค าท่ีมีสระ
ตัวเดียวกันเพื่อสร้างความคล้องจองคือ ค าว่า หน้า และค าว่า ฆ่า ส่วนค าว่า โม เป็นค าตัดมาจาก 
ค าภาษาอังกฤษว่า โมดิฟาย (Modify) มีความหมายว่า เปล่ียนแปลง แก้ไข ซึ่งเป็นค าทับศัพท์
ภาษาอังกฤษท่ีคนไทยรับมาใช้และยังคงความหมายเดิมอยู่  ผู้ เขียนน ามาใช้ในบริบทของ 
การเปล่ียนแปลงแก้ไขใบหน้าหรือการท าศัลยกรรม เมื่อถ้อยค าส่วนแรก โมหน้า มารวมกับถ้อยค า
ส่วนหลังว่า ฆ่าอดีต จึงหมายถึง เปล่ียนแปลงแก้ไขใบหน้าใหม่ให้สวยงามขึ้นต่างไปจากใบหน้าเดิม 
การบรรยายถึงจุดต่างๆ บนใบหน้าท่ีพอซเพื่อนของช่าเคยท าศัลยกรรม ต้ังแต่ดวงตา จมูก โครงหน้า 
คางและหูยิ่งเน้นให้ถ้อยค าว่า โมหน้า ฆ่าอดีต ได้เด่นชัดขึ้น เพราะการเปล่ียนแปลงมากเช่นนี้ย่อมท า
ให้รูปลักษณ์เดิมของเขาถูกท าให้หายไปจากโลกอย่างแน่นอน แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางภาษา
ของผู้เขียนท่ีสามารถสร้างสรรค์ถ้อยค าให้มีภาพท่ีชัดเจน มากไปกว่านั้นการน าเสนอเรื่องการ
ท าศัลยกรรมก็ท าให้เห็นว่าตุ๊ดติดอยู่ในชุดความคิดเรื่องความสวยของผู้หญิงยุคบริโภคนิยมท่ีให้คุณค่า 
ให้ความส าคัญต่อภาพลักษณ์ภายนอกอย่างมากและมีความคิดเกี่ยวกับความสวยเพียงแค่ไม่กี่ลักษณะ 
เช่น จมูกโด่ง ตาสองช้ัน ผิวขาว ผอม ซึ่งเป็นความสวยกระแสหลักท่ีผู้หญิงในสังคมไทยถูกป้อนว่า
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ความสวยที่แท้จริง ถ้ามีลักษณะดังนี้สังคมจะยอมรับว่าเป็นคนสวย เพราะฉะนั้นตุ๊ดท่ีมีรสนิยมเหมือน
ผู้หญิงจึงติดกรอบความสวยนี้ด้วยเขาจึงท าศัลยกรรมใบหน้าให้มีความสวยตามมาตรฐานท่ีสังคม
ยอมรับ แต่เปล่ียนแปลงเพียงใบหน้าเท่านั้นไม่รวมถึงการแปลงเพศ โดยท่ีส่ือต่างๆ ท าหน้าท่ีถ่ายทอด
ความสวยกระแสหลักนี้ให้แก่พวกเขา (กชกรณ เสรีฉันทฤกษ, 2551: 150)  

นอกจากการเปล่ียนแปลงใบหน้าแล้วจะเห็นถึงการเปล่ียนแปลงช่ือของตุ๊ดด้วย จากช่ือ 
พอลล่า ในสมัยเด็กกลายเป็น พอซ ในปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงตัวตนทางเพศท่ีล่ืนไหล เนื่องจากช่ือใน
วัยเด็กแสดงถึงความเป็น ผู้หญิง ส่วนช่ือในปัจจุบันมีความเป็น ผู้ชาย เพศภาวะ เพศวิถี จึง 
มีความเล่ือนไหลและเปล่ียนแปลงไปได้ตามกาลเวลา  

ท้ังนี้ยังพบถ้อยค าคล้องจองท่ีปรากฏเป็นชื่อเรื่องเล่าอีกจากหนังสือบันทึกของตุ๊ด เห็นได้
ดังต่อไปนี้ 

เรื่องรันทดรักคุด ตุ๊ดเพลีย ฉบับ มโน Follower ในชีวิตหน่ึง ช่าติดตาม IG ของบุรุษที่ปลาบปร่ิมเพียงไม่กี่
คน บ้างดารา บ้างนักร้อง แต่จะมีไม่ถึง 5 คน เท่าน้ันที่ไม่ใช่เพ่ือน ไม่ใช่คนในวงการ แต่ช่าก็ยังติดตาม หน่ึง
ในน้ันคือเด็กหนุ่มคนหน่ึง 

(บันทึกของตุ๊ดเล่ม 2, 2558: 57) 

ข้างต้นยกมาจากเรื่องเล่าของหนังสือบันทึกของตุ๊ดจากตอนท่ีช่าเล่าถึงผู้ชายท่ีเขาชอบ 
ซึ่งช่าติดตามเขาอยู่ในอินสตราแกรม (Instragram) ตลอดระยะเวลาท่ีติดตามมาช่าคิดว่าคนท่ีชอบ
เป็นผู้ชายแท้ แต่วันหนึ่งช่าก็ได้รู้ว่าแท้จริงแล้วเขาเป็นผู้หญิงซึ่งตอนนี้เขากลายเป็นผู้ชายข้ามเพศ  

ใน เรื่ อ ง เ ล่ านี้ จะ เห็นว่ า ผู้ เขี ยนใ ช้ถ้อยค าค ล้องจองในการ ต้ั ง ช่ือ เรื่ อง เ ล่าว่ า  
“เรื่องรันทดรักคุด ตุ๊ดเพลีย” ถ้อยค านี้มีเสียงพยัญชนะท่ีคล้องจองกันคือ ร เรือ จากค าว่า รันทด และ
ค าว่า รักคุด และมีเสียงสระท่ีคล้องจองกันด้วยคือค าว่า คุด กับ ตุ๊ด จึงท าให้เวลาอ่านเกิดเป็นจังหวะ
เข้ากัน ให้ความรู้สึกเพลิดเพลิน ไม่น่าเบื่อ อีกท้ังเมื่ออ่านแล้วก็เข้าใจได้อย่างง่ายดายว่าเรื่องเล่านี้
เกี่ยวกับความรักของตุ๊ดท่ีไม่สมหวัง เป็นการน าเสนอใจความหลักของเรื่องให้แก่ ผู้อ่านไ ด้  
อย่างน่าสนใจซึ่งเป็นการเรียกความสนใจจากผู้อ่านให้ติดตามอ่านเรื่องราวต่อด้วยว่าจะเป็นอย่างไร
และยังเลือกใช้ถ้อยค าว่า เพลีย เพื่อกล่าวถึงอาการหมดเรียวแรงของตัวละครตุ๊ดท่ีต้องเผชิญเรื่องราว
ความรักท่ีไม่สมหวังครั้งนี้ เป็นการน าเสนอถ้อยค าท่ีท าให้ผู้อ่านมองเห็นภาพท่ีบรรยายอาการของ
ความผิดหวังได้อย่างชัดเจน  
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นอกจากนี้แล้วยังพบค าท่ีสร้างสรรค์แปลกใหม่อีกคือค าว่า “ปลาบปริ่ม” ปรากฏใช้ใน
ความหมายเดียวกันกับ ปลาบปล้ืม ท่ีหมายถึงความรู้สึกช่ืนชอบช่ืนชมอย่างมาก ซึ่งผู้เขียนใช้กล่าวถึง
ความรู้สึกท่ีมีต่อผู้ชายท่ีเขาช่ืนชอบอยู่ ดังนั้นค าใหม่ท่ีผู้เขียนสร้างขึ้นนี้มาจากค าว่า ปลาบปล้ืม กับ 
ค าว่า ปริ่ม ท่ีมีความหมายว่าอาการท่ีมีความยินดีปล้ืมใจและมีอีกความหมายหนึ่งคือลักษณะท่ีน้ า
เสมอขอบของภาชนะหรือแหล่งน้ า ใกล้จะล้นออกมา เป็นถ้อยค าท่ีมีความแปลกใหม่ สะดุดตาแต่เมื่อ
อ่านแล้วก็ยังสามารถเข้าใจได้อย่างง่ายดายว่าต้องการจะส่ือถึงความหมายใด  

ยังพบถ้อยค าคล้องจองปรากฏในเรื่องเล่าของตุ๊ดอีกซึ่งเรื่องเล่าท่ียกมาดังต่อไปนี้   
พบค าคล้องจองเป็นช่ือเรื่องและเป็นข้อความสอนใจในท้ายเรื่อง ดังนี้ 

อุทาหรณ์สอนใจเก้ง ฉบับ ผัวหาง่ายแต่เพื่อนตายน่ะหายาก ค่ าคืนหน่ึงในวันที่ช่าเพ่ิงโดนสามีคนที่ 15.5 
ทอดทิ้งเพราะฮีเกิดติสแตกพร่ าเพ้อว่าอยากใช้ชีวิตอยู่เพียงคนเดียว (แต่มารู้ทีหลังว่าไปมีผัวใหม่) ซึ่งช่าจิตใจ
ก าลังต่ าตมข้ันไซย่า ก็ตัดสินใจพิมพ์ Line เข้ากรุ๊ปหวังจะระบายกับกลุ่มเพ่ือนสาวคนสนิท…เร่ืองน้ีสอนให้รู้
ว่า ผู้ชายเข้ามาแล้วก็เดินจากไป แต่เพื่อนสาวน้ันไซร้อยู่ยั้งยืนยง  

(บันทึกของตุ๊ดเล่ม 2, 2558: 141-150) 

ข้อความท่ียกมานี้มาจากเรื่องเล่าตอนท่ีช่าเพิ่งถูกคนรักบอกเลิกความสัมพันธ์   
และเขาก าลังจะเข้าไปพูดคุยเพื่อระบายความรู้สึกเศร้าเสียใจครั้งนี้กับเพื่อนสนิทในแอปพลิเคชันไลน์ 
(Line) จะเห็นว่าถ้อยค าคล้องจองปรากฏเป็นช่ือเรื่องเล่า แต่เป็นค าคล้องจองท่ีหยิบเอาส านวนไทยมา
เป็นต้นแบบ ข้อความข้างต้นกล่าวว่า “ผัวหาง่ายแต่เพื่อนตายน่ะหายาก” มาจากส านวนไทยท่ีว่า 
เพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายาก หมายถึง เพื่อนท่ีคบหาด้วยเพราะผลประโยชน์นั้นหาง่ายแต่เพื่อนท่ี
อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขในยามท่ีเดือดร้อนหรือมีปัญหานั้นหายาก ผู้เขียนน าส านวนนี้มาสร้างใหม่เปล่ียน
ความหมายในช่วงต้นไปแต่ยังคงความหมายเรื่องเพื่อนตายไว้ ในความหมายใหม่ท่ีว่า คนรักนั้นหาได้
ง่ายแต่เพื่อนท่ีจะอยู่เคียงข้างร่วมทุกข์ร่วมสุขกันในวันท่ีมีปัญหานั้นหายาก อีกท้ังถ้อยค านี้ยังมี 
เสียงสระคล้องจองกันอีกด้วย ได้แก่ ค าว่า ง่าย ตายและยาก ท าให้เวลาอ่านเกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน ความหมายท่ีน าเสนอก็ครบถ้วนชัดเจน ตรงไปตรงมาอีกด้วย เห็นได้จากการใช้ค าว่า ผัว 
ท่ีเป็นภาษาปาก หมายถึงสามีหรือคนรักท่ีเป็นผู้ชาย ซึ่งท าให้เห็นถึงเพศวิถีของตุ๊ดด้วยว่าเป็น
เช่นเดียวกับผู้หญิง เพราะถ้าหากน าเสนอว่าค าเรียกคู่รักของตนเป็นผัว ดังนั้นผู้เรียกจึงต้องเป็นเมีย 
ซึ่งเป็นค าท่ีบ่งบอกถึงบทบาทของผู้หญิง    

ในส่วนท้ายของเรื่องเล่าปรากฏถ้อยค าคล้องจองในลักษณะท่ีเป็นข้อคิดสอนใจอีกว่า 
“ผู้ชายเข้ามาแล้วก็เดินจากไป แต่เพื่อนสาวนั้นไซร้อยู่ยั้งยืนยง” มีเสียงสระท่ีคล้องจองได้แก่ค าว่า 
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จาก กับ สาว และมีเสียงพยัญชนะคล้องจองกันด้วยคือเสียง ย ยักษ์ ได้แก่ค าว่า อยู่ยั้งยืนยง เป็น
ถ้อยค าคล้องจองท่ีไพเราะ และมีความหมายว่าคนรักท่ีคบหากันสักวันอาจจะต้องเลิกลากันไป แต่คน
ท่ีจะอยู่เคียงข้างกับเราตลอดไปในยามท่ีเดือดเนื้อร้อนใจคือเพื่อนของเราเอง นอกจากภาษาท่ีสวยงาม
แล้วยังแสดงให้เห็นถึงตัวตนของตุ๊ดว่าเป็นคนท่ีให้ความส าคัญกับมิตรภาพความเป็นเพื่อนอย่างมาก 
ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าตุ๊ดเป็นเพื่อนประเภทท่ีเรียกว่าเพื่อนตาย เขาพร้อมท่ีจะอยู่เคียงข้างเพื่อนเสมอ  
ในยามท่ีเพื่อนต้องเผชิญกับปัญหา 

อีกท้ังยังในเรื่องเล่าท่ียกมาข้างต้นนี้ยังพบถ้อยค าท่ีผู้เขียนสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่เพื่อ
บรรยายถึงภาวะจิตใจของตัวละครช่าอีกด้วยดังข้อความท่ีว่ า “ช่าจิตใจก าลังต่ าตมขั้นไซย่า” 
เนื่องจากช่าถูกคนรักบอกเลิกจึงท าให้เขาเศร้าเสียใจอย่างมากซึ่งผู้เขียนก็เลือกใช้ถ้อยค าท่ีให้
ความรู้สึกว่าแย่มากด้วยการใช้ค าว่า ต่ าตม หมายถึง ความรู้สึกเศร้าเสียใจท่ีมันมีมากจนพาให้จิตใจ
ตกต่ าเศร้าหมอง และน ามาประกอบเข้าด้วยกับส่วนขยายท่ีว่า ขั้นไซย่า ซึ่งเป็นค าท่ีมาจากการ์ตูน
ญี่ปุ่นเรื่อง Dragon Ball เป็นการ์ตูนเกี่ยวกับการต่อสู้ของชาวไซย่าหรือเป็นมนุษย์ต่างดาวในดาวท่ี
สมมติขึ้นและชาวไซย่ามีการพัฒนาร่างกายไปตามล าดับความแข็งแกร่ง  ค าว่า ขั้นไซย่า  
จึงมาจากขั้นของการพัฒนาร่างของเหล่าชาวไซย่า ดังนั้นขั้นไซย่าจึงท าหน้าท่ีขยายภาวะจิตใจท่ีตกต่ า
เศร้าหมองนี้ว่ามันอยู่ระดับสูงสุดส าหรับท่ีตัวละครจะทนรับไหวแล้ว ซึ่งเป็นการเลือกสร้างสรรค์ถ้อย 
ท่ีให้ภาพอย่างมากและยังมีความแปลกใหม่ด้วยที่น าเอาค าจากการ์ตูนญี่ปุ่นมาใช้  

จากท่ีกล่าวมาท้ังหมดนี้จะเห็นว่าผู้เขียนใช้กลวิธีการประดิษฐ์ถ้อยค าใหม่เพื่อน าเสนอ
ตัวตนของตุ๊ดว่าเป็นคนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในด้านภาษาและเป็นคนสนุกสนาน ท้ัง
ยังท าให้ผู้อ่านได้รู้จัก ท าความเข้าใจเรื่องเพศวิถีของตุ๊ดด้วย ซึ่งปรากฎให้เห็นจากถ้อยค าท่ีสร้างสรรค์
ขึ้นมาใหม่ท่ีมีการใช้ท้ังค าท่ัวไป ค าท่ีใช้เฉพาะกลุ่มชายรักชายและช่ือนามสกุลของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง
มาใช้ อีกท้ังยังประดิษฐ์ถ้อยค าคล้องจองท่ีพบว่ามีท้ังเสียงสระและเสียงพยัญชนะท่ีคล้องจองกัน มาก
ไปกว่านั้นยังพบการน าเอาส านวนไทยมาใช้เป็นต้นแบบในการน าเสนอด้วย ซึ่งถ้อยค าท่ีประดิษฐ์ใหม่
เหล่านี้เป็นค าท่ีมีสีสันสะดุดตา แปลกใหม่ ทันสมัย มีเสียงไพเราะเพลิดเพลิน ให้ภาพชัดเจน มีความ
กระชับ ตรงไปตรงมาเข้าใจง่ายและสนุกสนาน ด้วยการน าเสนอลักษณะภาษาท่ีมีความแตกต่างและ
โดดเด่นเช่นนี้จึงยิ่งท าให้ภาพของตุ๊ดเด่นชัด เป็นท่ีสนใจและเป็นท่ีจดจ าได้มากขึ้นด้วย ภาษาท่ีมาจาก
ความคิดสร้างสรรค์นี้เป็นเหมือนแสงไฟจ้าท่ีฉายลงมาท่ีตุ๊ดท าให้ผู้คนได้มองเห็นเขาในแง่มุมใหม่ท่ีดีขึ้น
และเพื่อน าไปสู่การยอมรับจากสังคมท่ีพวกเขาต้องการ อย่างไรก็ตามเรื่องเล่าจากหนังสือบันทึกของ
ตุ๊ดจะมีลักษณะให้ความบันเทิงสนุกสนานมากกว่าเรื่องเล่าจากหนังสือกว่าเจ้จะเป็นหมอท่ีจะเน้น
น าเสนอเรื่องจริงจัง ซึ่งจากการศึกษาประวัติของผู้เขียนหนังสือบันทึกของตุ๊ดก็เห็นว่าเขาร่วมผลิต
รายการกับเพื่อนซึ่งออกอากาศในช่องออนไลน์ รูปแบบและเนื้อหาของรายการก็มีลักษณะน าเสนอ
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ความบันเทิง ความสนุกสนานตลก เช่น รายการพาเธอกลับบ้าน ดังนั้นตัวตนสนุกสนาน สร้างความ
บันเทิงเหล่านี้จึงแสดงออกมาให้เห็นในภาษาท่ีใช้ในเรื่องเล่าด้วย   

 

1.2 ค าสแลงกับการน าเสนอตัวตนทางเพศ  

ค าสแลง หมายถึง ถ้อยค าหรือส านวนท่ีใช้เข้าใจกันเฉพาะกลุ่มหรือช่ัวระยะเวลาหนึ่ง 
ไม่ใช่ภาษาท่ียอมรับกันว่าถูกต้อง (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา , 2556: 
1181) ในกลุ่มคนมีลักษณะเหมือนกันหรือมีความสนใจเหมือนกันอย่างตุ๊ดจะมีค าสแลงท่ีใช้ส่ือสารกัน
ในกลุ่มจ านวนมาก จากการศึกษาค าสแลงท่ีพบส่วนใหญ่เป็นค าสแลงท่ีมีความหมายเกี่ยวกับเพศ
ภาวะเพศวิถี และค าสแลงท่ีมีความหมายเกี่ยวกับอวัยวะเพศ การร่วมเพศและความรู้สึกต้องการ 
ทางเพศ ท้ังนี้ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นกลุ่มคนเพศหลากหลายจ านวน 4 คน เพื่อน ามา
ประกอบการศึกษาวิเคราะห์ในครั้งนี้ด้วย เห็นได้จากรายละเอียดดังต่อไปนี้   

 

1.2.1 ค าสแลงที่มีความหมายเก่ียวกับเพศภาวะเพศวิถี  

ค าสแลงท่ีมีความหมายเกี่ยวกับเพศภาวะเพศวิถีท่ีพบมีท้ังท่ีบอกถึงเพศภาวะเพศวิถี 
และภาวะการปกปิดหรือเปิดเผยเพศภาวะเพศวิถี ได้แก่ แมน บอย สาว ตุ๊ดแตก สาวแตก แอ๊บแมน 
สามารถแบ่งได้ตามบริบทการใช้ดังนี้ 

จากการสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลท้ังหมดกล่าวว่า ค าว่า แมน สามารถใช้ได้กับ 
ท้ัง ผู้ชายแท้และชายรักชายหรือเกย์ เพื่อแสดงให้ เห็นถึง ลักษณะและพฤติกรรมท่ีแสดงถึง 
ความเป็นเพศชาย เช่น การแต่งกาย การมีกล้ามเนื้อ การใช้ค าลงท้าย ครับ การมีแฟนเป็นผู้หญิง  
การเล่นกีฬาท่ีใช้ก าลังมากอย่าง ฟุตบอล มวย การให้ท่ีนั่งแก่คนอื่นบนรถสาธารณะ  

นอกจากนี้การใช้ค าว่า แมน กับเกย์ยังเป็นการแยกประเภทพวกเขาให้ชัดเจนด้วยว่า
มีลักษณะเหมือนเพศชาย เพราะในสังคมไทยสามารถแบ่งเกย์ออกได้เป็นสองกลุ่มใหญ่คือ เกย์แมน
และเกย์สาว เป็นการแบ่งตามบุคลิกลักษณะภายนอกท่ีเป็นไปตามกรอบสองเพศหลักทางสังคมคือ
ชายหญิง ซึ่งการแบ่งเพศเช่นนี้ต้ังอยู่บนความคิดเรื่องคู่ตรงข้าม (binary opposition) เป็นความคิดท่ี
ส่ือถึงส่ิง 2 ส่ิงท่ีมีลักษณะตรงข้ามกัน แต่ก็มีลักษณะท่ีคล้ายคลึงกันในแง่ใดแง่หนึ่งด้วย เห็นได้จาก
ถ้อยค า ท่ีปรากฏใช้ใน สังคม เ ช่น เปิดกับปิด ขึ้นกับลง  ซ้ ายกับขวา  ขาวกับด า  ดีกับ ช่ัว  
กลางวันกับกลางคืน รวมไปถึงเพศของบุคคลด้วยชายกับหญิง และความคิดนี้ถูกใช้ในการอธิบาย
ความหมายความเข้าใจต่อส่ิงต่างๆ ในโลก ความคิดนี้จึงมีผลต่อการรับรู้ของคนในสังคมให้มองส่ิง
ต่างๆ เป็นคู่ตรงข้าม แบ่งออกเป็นสองฝ่ายอย่างชัดเจน ง่ายต่อการท าความเข้าใจและการจัดระเบียบ
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ในสังคม (เกษม เพ็ญภินันท์, 2550: 28)  ดังนั้นผู้คนในสังคมรวมไปถึงชายรักชายเองก็ติดกับดัก
ความคิดคู่ตรงข้ามนี้เช่นกัน เห็นได้จากค าสแลงท่ีพบในเรื่องเล่าของตุ๊ดท่ีหมายถึงเพศชายและเพศ
หญิงอย่าง แมนกับสาว อีกท้ังจากการให้ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า ชายรักชาย ท่ีมีบุคลิกลักษณะ
ภายนอกเหมือนกับผู้ชายท่ัวไปจะเรียกตนเองว่า เกย์ ไม่ค่อยเรียกตนเองว่า ตุ๊ด เพราะเป็นค าใน  
เชิงลบท่ีใช้ล้อเลียน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาภูมิหลังการใช้ค าเรียกชายรักชายและก าเนิดค าว่าตุ๊ดใน
สังคมไทย ค าเรียกชายรักชายท่ีมีตัวตนชัดเจนท่ีเกิดขึ้นภายหลังค าว่า กะเทย คือค าว่า เกย์ เป็นผู้ชาย
ท่ีรักใคร่กับผู้ชายด้วยกัน แต่ไม่มีความต้องการท่ีจะเปล่ียนแปลงร่างกายให้เป็นผู้หญิง อีกท้ังค าว่า เกย์ 
มีนัยในเชิงบวกท่ีเกี่ยวข้องกับการต่อสู้เรียกร้องสิทธิของคนเพศหลากหลายท่ีมาจากสังคมตะวันตก 
ชายรักชายในประเทศไทยจึงชอบนิยามตัวเองว่าเป็นเกย์ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้    

ในเรื่องเล่าของตุ๊ดพบการใช้ค าว่า แมน ในความหมายว่าการมีบุคลิกลักษณะและ
พฤติกรรมอย่างผู้ชายด้วย แต่ปรากฏใช้กับเกย์ท่ีมีเพศภาวะเพศวิถีอย่างเพศหญิง กล่าวคือเป็นผู้ชายท่ี
ชอบผู้ชายด้วยกัน แต่มีบุคลิกภายนอกตุ้งต้ิงเหมือนผู้หญิงหรือก็คือตุ๊ด และค าว่า แมน มักปรากฏใช้
กับค ากิริยาท่ีแสดงถึงภาวะจ าเป็น จากตัวอย่างคือค าว่า ขอ และ ต้อง แสดงให้เห็นว่าตุ๊ดต้องแสดง
บุคลิกลักษณะและพฤติกรรมอย่างผู้ชายเมื่อจ าเป็น เห็นได้จากตัวอย่างนี้  

พวกเรางงเพราะบ้านของอีหยกมีพ่อที่แอนต้ีตุ๊ดมาก ที่น่ันจึงจัดว่าเป็นที่อโคจรของตุ๊ดอันดับแรกๆ ของ
ประเทศไทย พวกเราจึงบอกให้เอาเพ่ือนคนอื่นที่เป็นผู้ชายไปแทนจะ save กว่า ปรากฏว่าอีหยกเสือกเคย
เอารูปคนในกลุ่มให้อาม่าใหญ่ดู นางยืนยันว่าต้องเป็นกลุ่มเราเท่าน้ัน พวกเราจึงจ าใจตกลง อีหยกทิ้งโจทย์
ยากก่อนทุกคนแยกย้ายกลับว่า “กุขอแมนแต่เกิด”  

 (บันทึกของตุ๊ดเล่ม 1, 2557: 45) 

จากเรื่องเล่าตอนท่ีหยกต้องการให้เพื่อนทุกคนไปรับประทานอาหารกับครอบครัวท่ี
เป็นคนจีน ซึ่งไม่ยอมรับตุ๊ด ดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถเปิดเผยตัวตนได้ หยกจึงต้องขอให้เพื่อนๆ  
ท าบุคลิกลักษณะภายนอกให้เหมือนผู้ชายเพื่อปกปิดเพศภาวะเพศวิภีท่ีแท้จริงของตน ค าว่า ขอ  
จากถ้อยค าของหยกแสดงถึงการขอร้องให้เพื่อนท าเป็นผู้ชายด้วยเหตุจ าเป็น ยังพบถ้อยค าของช่าท่ี 
กล่าวว่า โจทย์ยาก ก็แสดงให้เห็นอีกด้วยว่าการท าให้มีบุคลิกอย่างเพศชายเป็นเรื่องยากส าหรับ  
พวกเขา เพราะต้องท าในส่ิงท่ีขัดแย้งกับตัวตนท่ีแท้จริง ซึ่งโดยปกติแล้วพวกเขามีบุคลิกลักษณะเป็น
เพศหญิง 
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คิม: อีช่า 

ช่า: หืม 

คิม: กุต้องแมนนะ 

ช่า: (เงยหน้าข้ึนมามองอีคิม) 

คิม: คือเราคบกันแบบแมนๆ นึกออกมะ 

ช่า: ออก 

คิม: คือพ่ีแทนอ้ะ คนรอบตัวเค้าไม่มีใครรู้ไงมึง เค้าเลยอยากมีแฟนที่แมนๆ เหมือนเพ่ือนกัน 

 (บันทึกของตุ๊ดเล่ม 3, 2558: 23) 

จากเรื่องเล่าตอนท่ีคิมนัดกินข้าวกับคู่รักท่ีเพิ่งคบหาดูใจกัน โดยมีช่าไปเป็นเพื่อน
ด้วย คิมพูดกับช่าว่าเขาต้องแสดงบุคลิกและพฤติกรรมเป็นเพศชาย เพราะคู่รักของเขาไม่ชอบคนท่ีมี
ลักษณะอย่างเพศหญิง ซึ่งความเป็นชายท่ีเขาต้องแสดงก็เป็นไปด้วยเหตุจ าเป็นเพราะต้องการให้คู่รัก
ของเขาพอใจ เห็นได้จากค าว่า ต้อง นอกจากนี้กิริยาอาการของช่าท่ีเงยหน้ามองคิมก็เป็นปฏิกิริยาท่ี
ท าให้เห็นว่า ช่ามีความสงสัยในการกระท าของคิมซึ่งปกติไม่ควรจะเป็นเช่นนี้ เพราะคู่รักของเขาควร
จะรู้และยอมรับว่าเพศภาวะเพศวิถีท่ีแท้จริงว่าไม่ได้เป็นอย่างเพศชาย 

จากการสัมภาษณ์ฑีฆายุ เจียมจวนขาว (2560) และทัศนพงษ์ สินส ารวย (2560) 
กล่าวว่าค าว่า บอย มีความหมายเหมือนกับค าว่า แมน ใช้แทนกันได้ แต่ใช้ค านี้กับเกย์เท่านั้น ไม่ใช้กับ
ผู้ชายแท้ ส่วนค าว่า บอย ท่ีพบในเรื่องเล่าก็พบในบริบทท่ีใช้กับเกย์เท่านั้น เห็นได้จากตัวอย่างดังนี้ 

พอพวกเราเร่ิมพูดภาษาไทย อาม่าใหญ่และทุกคนจะหันไปที่คุณอาที่เป็นล่ามเพ่ือฟังซับ 

คุณอาล่าม: {#^****%+=%}{*+ 

ม่าใหญ่: #*<#++=%#} 

คุณอาล่าม: อาม่าบอกว่าดีแล้ว กินเยอะๆ จะได้แข็งแรงแบบอาม่า 

กอล์ฟ: อาม่าอายุเท่าไหร่ครับ 

คุณอาล่าม: 87 จ๊ะ 

ม่าใหญ่: #*<#++=%#} (แล้วนางก็จับหน้าอกตัวเองยกไปมา ทุกคนข ายกเว้นพวกเรา) 

กลุ่มตุ๊ด: (หัวเราะแบบบอยๆ)  

(บันทึกของตุ๊ดเล่ม 1, 2557: 47) 
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ค าว่ า  บอย ในข้อความข้าง ต้นเป็นการบอกลักษณะของการหัว เร าะว่ า  
เป็นการหัวเราะอย่างผู้ชาย ซึ่งมีเสียงใหญ่ทุ้มกว่าเสียงหัวเราะของผู้หญิง และจะเห็นได้ว่าผู้ท่ีหัวเราะ
อย่างเพศชายคือกลุ่มตุ๊ดท่ีปกติมีลักษณะภายนอกเป็นเพศหญิง การหัวเราะเช่นนี้ก็เพื่อเป็นการปกปิด
ลักษณะความเป็นหญิงของพวกเขาในสถานการณ์ท่ีจ าเป็น จากเรื่องเล่าบันทึกของตุ๊ดยังพบค าว่า 
บอย อีกดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ปัจจุบันเกย์ทุกประเภทได้รับการแก้อีมี่แล้วทุกคนมีสิทธิบอยและสาวเท่ากัน มีสิทธิที่จะตัวเล็กเป็นรุก ก้ามปู
เป็นรับ รุกแต่งหญิงรับแต่งฮิพมีถมไปและเยอะมาก  

(บันทึกของตุ๊ดเล่ม 1, 2557 : 21) 

ข้างต้นค าว่า บอย หมายถึง การมีลักษณะบุคลิกและพฤติกรรมเหมือนเพศชาย  
และข้อความข้างต้นก็กล่าวว่าคนเพศหลากหลายทุกคนสามารถท่ีจะมีเพศภาวะเพศวิถีเหมือนเพศชาย
หรือเพศหญิงก็ได้ ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการเลือกท่ีจะแสดงออก สังเกตว่าค าตรงข้ามท่ีผู้เขียน
น าเสนอคือค าว่า สาว ท าให้ เห็นว่าการแบ่ ง เพศของคนเพศหลากหลายได้รับอิทธิพลจาก 
ความคิดเรื่องเพศคู่ตรงข้ามชายหญิงจึงได้มีการปรากฏในเรื่องดังกล่าว 

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลทุกคนให้ความหมายและการใช้ค าว่า สาว เหมือนกันว่า
เกย์ท่ีมีลักษณะและพฤติกรรมเหมือนผู้หญิง ใช้กับเกย์เท่านั้น ไม่ใช้กับผู้หญิงแท้  

ค าว่า สาว ท่ีพบในเรื่องเล่าก็พบตามความหมายและการใช้ท่ีได้จากผู้ให้ข้อมูลด้วย 
เห็นได้จากตัวอย่างต่อไปนี้  

ถึงวันจริง ทุกคนตอบโจทย์อีหยก กระทั่งอีกอล์ฟ ซึ่งเป็นตุ๊ดร่างใหญ่ที่สาวหน้าขาว ปากแดง ยังลงทุน 
โนเมคอัพและไว้หนวดเพ่ือเพ่ือนหยกโดยเฉพาะ พอถึงบ้านนาง พวกเราถูกเชิญไปน่ังที่โต๊ะอาหารใหญ่ 
เพ่ือรอกินข้าว  

(บันทึกของตุ๊ดเล่ม 1, 2557 : 46) 

เรื่องเล่าข้างต้นมาจากตอนท่ีหยกชวนเพื่อนไปกินข้าวท่ีบ้านและเพื่อนทุกคนต้อง
ปกปิดลักษณะความเป็นผู้หญิงของตนเพื่อไม่ให้ครอบครัวของหยกรู้ว่าพวกเขาเป็นตุ๊ด กอล์ฟจึงต้องไว้
หนวดและไม่แต่งหน้า ค าว่า สาว ข้างต้นบอกถึงลักษณะเพศภาวะเพศวิถีว่ากอล์ฟเป็นเกย์สาว  
หมายถึงมีลักษณะภายนอกและพฤติกรรมเหมือนเพศหญิง ท้ังกิริยาอาการ การแต่งกายและ  
ความปรารถนาทางเพศก็เป็นเช่นเดียวกันกับผู้หญิง หรือเห็นได้จากลักษณะของกอล์ฟท่ีผู้เขียน
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บรรยายไว้ว่า หน้าขาว ปากแดง ก็แสดงให้เห็นว่าเป็นลักษณะของผู้หญิงท่ีใช้เครื่องส าอางแต่งหน้า 
และข้อความท่ีว่า ลงทุนโนเมคอัพและไว้หนวด ค าว่า ลงทุน แสดงให้เห็นว่ากิริยาท่ีตามมานั้นต้องใช้
ความพยายามลงแรงมากกว่าปกติ ซึ่งโดยปกติแล้วจะไม่ท า ดังนั้นแสดงว่าโดยปกติแล้วกอล์ฟแต่งหน้า
เหมือนกันกับผู้หญิง และไม่ไว้หนวดอย่างผู้ชาย แต่ด้วยการขอร้องจากเพื่อนคือหยกว่าต้องปกปิด
ความเป็นสาวเนื่องจากบ้านหยกเป็นครอบครัวคนจีนซึ่งในวัฒนธรรมจีนนิยมลูกชายมากกว่าลูกสาว 
เนื่องจากคนจีนมีค่านิยมว่าลูกชายต้องดูแลพ่อแม่ ครอบครัว รวมไปถึงกิจการ ทรัพย์สมบัติของพ่อแม่
ด้วยและลูกชายต้องเป็นผู้สืบสกุลด้วยซึ่งเป็นค่านิยมท่ีเน้นเรื่องความกตัญญูและก าหนดบทบาทหน้าท่ี
นี้ให้แก่ลูกชาย ส่วนลูกสาวไม่สามารถท าหน้าท่ีนี้ได้เพราะเมื่อแต่งงานแล้วก็ต้องออกเรือนไปอยู่ดูแล
สามีและครอบครัวของสามี ดังนั้นในครอบครัวคนจีนพ่อแม่จึงคาดหวังกับลูกชายสูงให้ท าตามบทบาท
หน้าท่ีดังกล่าว(กาญจนา ต้ังชลทิพย์, 2551) เพราะฉะนั้นถ้าหากลูกชายกลายเป็นชายรักชายจะ
กลายเป็นส่ิงท่ีท าให้พ่อแม่ผิดหวังเสียใจและไม่ยอมรับ เมื่อหยกอยู่กับครอบครัวจึงต้องปกปิดตัวตน
ทางเพศท่ีแท้จริงของเขา แสดงตัวว่าเป็นผู้ชายท่ัวไป ซึ่งรวมไปถึงเพื่อนของเขาด้วยที่เมื่อต้องเข้าไปใน
พื้นท่ีดังกล่าวจึงต้องเก็บซ่อนตัวตนชายรักชายเอาไว้เพื่อไม่ท าให้หยกถูกเปิดเผยไปด้วย อย่างไรก็ตาม
ยังพบการใช้ค าว่า สาว ในเรื่องเล่าจากหนังสือบันทึกของตุ๊ดอีกดังจะเห็นได้จากข้อความต่อไปนี้ 

อุทาหรณ์สอนใจ CEO ฉบับที่ 1  สักพักมาแล้ว สมัยอยู่ออฟฟิศเก่า เสาร์เย็นๆ วันหน่ึงมีโทรศัพท์เข้า 

ปอ: พ่ียศแม่งจะเอาไปท าไฟล์ word เก็บเข้าแฟ้ม 

ช่า: เพ่ือ 

ปอ: ไม่รู้ คนแก่อ้ะมึง ชอบเก็บกระดาษ 

ช่า: เก็บไว้ท าไมวะ 

ปอ: เก็บไว้ให้เมียคนที่สิบหกมันอ่านมั้ง 

ช่า: เช่ียย แก่ขนาดน้ันมีเมียเยอะจัง 

ปอ: โอ๊ยมึง โทรไปกี่ทีก็อยู่กับหญิงตลอด เด๋ียวกิ๊ฟ เด๋ียวเจี๊ยบ เด๋ียวน่ันเด๋ียวน่ี งานแม่งเร่งกุยิกๆ ส่งให้ก็เอา
ไปดอง เอาเวลาไปม่อหญิงหมด มึงส่งมายังเน่ีย เร็ว กุรีบ 

ช่า: ส่งแล้วๆ 

ปอ: เออๆ แค่น้ีนะ  (สองนาทีผ่านไป) ช่า เมลพ่ียศน่ี yoth****@hotmail.com ป้ะวะ… 

ช่า: หาใน google ดิ แกเคยท าโพรเจกต์ใหญ่ๆ เยอะ น่าจะมีข้อมูลนะ… 

ปอ: เหงา หาคนกินเบียร์ แถวราม ขอไม่สาว ชอบไบ มีรถ สะดวกขับไปหา  
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ช่า: เช่ียยยยยยยยยย 

ปอ: ก็เช่ียน่ะสิ 

ช่า: ไหนว่าเสือผู้หญิง 

ปอ: ก็น่ันน่ะสิ แต่กุว่าไม่น่าป้ะวะ ลุคแกไม่ใช่นะ น่ีเกย์รับเลยนะ 

 (บันทึกของตุ๊ดเล่ม 1, 2557 : 31-33) 

จากข้อความข้างต้นช่าและเพื่อนร่วมงานอีกคนพบข้อความข้างต้นเมื่อค้นหาอีเมล์
ของเจ้านาย เป็นข้อความหาเพื่อนในเว็บไซต์ ในข้อความบอกลักษณะของเพื่อนท่ีต้องการไว้ว่า  
ขอไม่สาว หมายถึงไม่ต้องการเกย์ท่ีมีลักษณะภายนอกและพฤติกรรมเหมือนผู้หญิง หรือไม่ต้องการ
เกย์สาว การท่ีช่าและเพื่อนร่วมงานแสดงอาการตกใจเมื่อเห็นข้อความท่ีบ่งบอกถึงตัวตนทางเพศท่ี
แท้จริงของเจ้านายเพราะว่าในท่ีท างานเขาไม่แสดงออกว่าเขาเป็นชายรักชาย ท้ังยังแสดงออกว่า
ตนเองเป็นผู้ชายเจ้าชู้ ดังจะเห็นได้จากข้อความท่ีเพื่อนร่วมงานช่ากล่าวว่าเขามีพฤติกรรมเปล่ียน
ผู้หญิงหลายคนและข้อความของช่าท่ีกล่าวเขาพยายามน าเสนอตัวเองว่าเป็นเสือผู้หญิงแต่แท้จริงแล้ว
ไม่ใช่ ดังนั้นจะเห็นว่าเจ้านายของช่าปกปิดตัวตนในท่ีท างานแต่ไปเปิดเผยในสังคมออนไลน์ เพราะ
สังคมคาดหวังว่าบุคคลต้องแสดงออกตามเพศสรีระจึงจะถูกต้อง สังคมจึงจะยอมรับ กล่าวคือผู้ท่ีมี
ร่างกายเป็นเพศชายต้องรู้สึกว่าตนเป็นชาย ต้องมีความรักและเพศสัมพันธ์กับเพศหญิง เพราะฉะนั้น
เมื่อผู้ท่ีมีร่างกายเป็นเพศชายไม่ท าตามความคาดหวังดังกล่าวนี้จะถูกตัดสินว่าผิดและไม่ได้รับการ
ยอมรับจากสังคม (พจมาน มูลทรัพย์, 2551: 30-31) ตัวละครยศเจ้านายของช่าท่ีมีหน้าท่ีการงานอยู่
ในสถานะสูง มีต าแหน่งเป็นผู้บริหารจึงไม่สามารถเปิดเผยตัวตนทางเพศของเขาเพราะจะส่งผลต่อ
ความน่าเช่ือถือ ลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานจะไม่ให้การยอมรับด้วย เขาก็เลยไปหาพื้นท่ีท่ีเขาสามารถ
เป็นตัวตนของตัวเองได้ในพื้นท่ีออนไลน์ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีท าให้เขาได้พบปะกับคนเพศหลากหลายด้วยกัน
และได้แสดงออกตัวตนชายรักชายของเขาได้อย่างเสรี ซึ่งเขาไม่สามารถท าเช่นนี้ได้ในพื้นท่ีการท างาน
หรือพื้นท่ีอื่นๆ ในชีวิต 

นอกจากนี้ค าศัพท์สแลงท่ีแสดงถึงการปกปิดและการเปิดเผยเพศภาวะเพศวิถีอีกค า  
คือ สาวแตก จากการศึกษาประกอบกับการสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลพบว่าค าว่า สาวแตก มีสอง
ความหมาย ความหมายแรกหมายถึง กิริยาอาการอย่างผู้หญิงท่ีเกย์สาวพยายามปิดแล้วแต่ 
ไม่สามารถปิดได้จนต้องแสดงมา หรือใช้กับผู้ชายแท้เวลาท่ีแสดงกิริยาอาการเหมือนผู้หญิงเวลาตกใจ 
เช่น การกรี๊ด ความหมายท่ีสองหมายถึง การแสดงกิริยาอาการอย่างผู้หญิงของเกย์สาวท่ีแสดงออกมา
จนเกินพอดี เช่น การกรี๊ดเสียงดัง ค าว่า สาวแตก ท้ังสองความหมายข้างต้นพบในเรื่องเล่าจาก 
หนังสือบันทึกของตุ๊ด เห็นได้ดังในตัวอย่างนี้ซึ่งเป็นความหมายแรกของค าว่า สาวแตก ดังท่ีได้กล่าวมา 
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หยก: (เพ่ิงเดินมากับพ่ีกร) ห่าอะไรเน่ีย 

นุ้กน้ิก: เซอร์ไพรส์สสสสส!! 

พ่ีกร: ต๊ายยยย (สาวแตก) อลังการงานลิเกมาก คือกลิ่นแบบน้ีแบบ 

ช่า: แบบ? 

พ่ีกร: แบบว่าคุ้นเคยงะ 

 (บันทึกของตุ๊ดเล่ม 2, 2558 : 154) 

จะเห็นได้ว่าการใช้ค าว่า สาวแตก ข้างต้นหมายถึงการร้องกรี๊ดแบบผู้หญิง ด้วยเสียง
สูงแหลมและดังกว่าปกติเป็นการแสดงกิริยาอาการท่ีเยอะกว่าปกติ มาจากเรื่องเล่าของพี่กร เกย์สาว
รุ่นพี่ของช่าร้องตกใจเมื่อเห็นว่าเพื่อนของช่าแอบเอายาดองมารับประทานท่ีทะเลด้วย  นอกจากนี้
แสดงให้เห็นว่าชายรักชายจะแสดงความเป็นผู้หญิงหรือท่ีเรียกว่า สาว เมื่ออยู่กับเพื่อน เพราะการ
แสดงออกท่ีขัดแย้งกับรูปลักษณ์ภายนอกจะถูกมองว่าผิดปกติและไม่ได้รับการยอมรับ ชายรักชายจึง
ต้องเลือกว่าสามารถแสดงออกได้เมื่อไหร่ซึ่งในกลุ่มเพื่อนจะกลายเป็นพื้นท่ีท่ีเขาสามารถแสดงออก
ตัวตนทางเพศได้อย่างเต็มท่ีและปลอดภัย ดังท่ีตัวละครชายรักชายช่ือกรได้แสดงออกมา อีกท้ังยังพบ
การใช้ค าว่า สาวแตก ในความหมายท่ีสอง เห็นได้จากเรื่องเล่าท่ียกมาดังต่อไปนี้ 

ใช่เราตกใจ แต่เราไม่ได้ตกใจเพราะพริกที่เข้าตาพ่ีแทน เราไม่ได้ตกใจกับเสียงกร๊ีดสาวแตกของพ่ีแทน  
แต่เราตกใจกับมาสคาร่าท่ีไหลย้อยอาบแก้ม (ที่เป็นคราบแป้ง) มาจากคิ้วและหนวดของพ่ีแทน  

(บันทึกของตุ๊ดเล่ม 3, 2558 : 33) 

ข้อความท่ียกมานี้เป็นตอนท่ีพี่แทนพยายามแสดงตัวว่าตนเองเป็นชายรักชายท่ีมี
ลักษณะอย่างผู้ชายและรักใคร่ช่ืนชอบชายรักชายท่ีมีความเป็นชายเหมือนกันกับตน อีกท้ังยั งแสดง
ท่าทีรังเกียจชายรักชายท่ีมีบุคลิกลักษณะและรสนิยมอย่างผู้หญิงอีกด้วย การแสดงออกถึง  
ความเป็นชายและหลงใหลในความเป็นชายของตัวละครท่ีช่ือแทนได้จบลงเมื่อพริกกระเด็นเข้าตาเขา 
ด้วยความตกใจประกอบกับความแสบร้อนของพริกเขาจึงร้องกรี๊ดออกมาอย่างผู้หญิงดังจะเห็นได้จาก
ข้อความท่ีว่า “เสียงกรี๊ดสาวแตก” และกิริยาอาการนี้เปิดเผยให้เห็นว่าแท้จริงแล้วเขาไม่ได้เป็น 
ชายรักชายท่ีมีความเป็นชายสูงอย่างท่ีเขาพยายามน าเสนอแต่เขาเป็นชายรักชายท่ีมีความเป็นผู้หญิง 
ซึ่งเขาพยายามท่ีจะปกปิดมันไว้ด้วยการสร้างภาพความเป็นชายข้ึนมาปิดบัง เนื่องจากการแสดงออก
ทางเพศให้ตรงกับเพศสรีระเป็นส่ิงท่ีสังคมคาดหวังและก าหนด หากไม่เป็นไปตามนี้บุคคลนั้นจะ
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กลายเป็นคนผิดปกติและถูกกีดกันไม่ให้เข้าถึงโอกาสทางสังคม ดังนั้นแทนจึงต้องแสดงออกให้ตรงกับ
สรีระร่างกายของตนเองถึงแม้จะยอมรับว่าตนเองเป็นชายรักชายก็ตาม แต่ยังคงการแสดงแบบเพศ
ชายไว้จะได้ไม่ท าให้เขาดูผิดปกติใดและจะไม่ถูกกีดกันจากสังคมด้วย   

นอกจากนี้อีกค าหนึ่งท่ีมีความหมายเหมือนกันกับ สาวแตก คือค าว่า ตุ๊ดแตก  
แต่การใช้ไม่เหมือนกัน ส าหรับค าว่าสาวแตกจะใช้กับชายรักชายท่ีมีลักษณะสาวหรือผู้ชายแท้ในบาง
สถานการณ์เช่นเมื่อตกใจ แต่ตุ๊ดแตกใช้กับผู้ชายท่ีเราคิดว่าเขามีความเป็นผู้ชายเท่านั้น กล่าวคือท้ัง
ผู้ชายแท้และชายรักชายท่ีมีลักษณะเป็นผู้ชายหรือเกย์แมน แต่เมื่อเขาแสดงกิริยาอาการอย่างผู้หญิง
ออกมา เราจะอธิบายกิริยาอาการนี้ว่า ตุ๊ดแตก ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างนี้  

ช่า: แฟนน่ีห้ามแสดงออกเลยใช่มั้ยครับ 

แทน : ครับ คนรอบตัวพ่ีไม่มี ใคร รู้ ก็อ ย่างว่า พ่ี ต้องท างาน ต้องถ่ายหนังสือ ต้องถ่ายโฆษณา  
ถ้าพ่ีตุ๊ดแตกข้ึนมา ใครจะจ้างพ่ี 

ซ่า: ดารากตุ๊็ดแตกเยอะแยะไปพ่ี 

แทน: (หัวเราะ) พวกน้ันเค้าถึงไม่ดังไงครับ เพราะพ่ีแมนๆ น่ีแหละ เลยมีคนมาจ้างพ่ีเร่ือยๆ น้องเช่ือมะ  
เด๋ียวมะรืนน้ี พ่ีก็ต้องเข้าไปแคส 

 (บันทึกของตุ๊ดเล่ม 3, 2558: 30) 

จากเรื่องเล่าในตัวอย่างท่ียกมาช่ากล่าวค าว่า ตุ๊ดแตก เพื่ออธิบายถึงกิริยาอาการ
แบบผู้หญิงท่ีดาราผู้ชายจ านวนมากแสดงออกมา ซึ่งแสดงถึงเพศภาวะเพศวิถีท่ีแท้จริงของเขาว่าเป็น
ชายรักชายท่ีมีปรารถนาทางเพศเหมือนกันกับผู้หญิง แต่ตัวละครท่ีช่ือแทนกลับกล่าวว่าการเปิดตัวว่า
เป็นชายรักชายท่ีมีความเป็นผู้หญิงเช่นนี้ท าให้ผู้ท่ีเปิดเผยไม่ได้รับความนิยมเท่ากับชายรักชายท่ีมี
ความเป็นชาย แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลจากความคิดเรื่องเพศท่ีถูกแบ่งโดยเพศสรีระเป็นชายกับหญิง  
ส่ิงท่ีตามมาก็คือบุคคลจะต้องแสดงออกทางเพศให้สอดคล้องกับร่างกายของตนจึงจะถือว่าเป็นคน
ปกติและจะมีพื้นท่ีในสังคม ดังนั้นตัวละครท่ีช่ือแทนจึงต้องแสดงออกว่าตนเป็นชายให้ตรงตามร่างกาย
ของเขาเพื่อให้ได้รับโอกาส อีกท้ังจะเห็นว่าถึงแม้ว่าวงการบันเทิงเป็นพื้นท่ีท่ีคนเพศหลากหลายได้มี
โอกาสแสดงความสามารถและแสดงออกตัวตนออกมาได้อย่างเสรีปลอดภัย แต่ชายรักชายท่ีอยู่ใน
วงการบันเทิงก็มักจะถูกน าเสนอให้เป็นนักแสดงประกอบช่วยพระเอกนางเอก สร้างเสียงหัวเราะให้แก่
ผู้ชม โดยเฉพาะละครท่ีออกอากาศในสถานีโทรทัศน์ช่องหลัก  (พัฒนพล วงษ์ม่วง , 2559: 105) 
เพราะฉะนั้นผู้ท่ีมีร่างกายเป็นชายและแสดงออกว่าเป็นชายตรงร่างกายของตนก็จะได้รับโอกาสท่ี
มากกว่า การปกปิดจึงท าไปเพื่อให้ได้มาซึ่งโอกาสและพื้นท่ีทางสังคม  
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อีกค าหนึ่งท่ีพบในเรื่องเล่าคือ แอ๊บแมน เป็นค าศัพท์สแลงบอกถึงการปกปิด 
เพศภาวะเพศวิถี มีความหมายว่า การแสดงออกอย่างผู้ชายหรือการแสดงออกให้ตรงตามเพศสรีระ
ของตนเพื่อปกปิดกิริยาอาการของผู้หญิง หรือการปกปิดอาการกระตุ้งกระต้ิงไม่ให้แสดงออกมา ใช้กับ
ชายรักชายท่ีมีลักษณะสาวอย่างผู้หญิงเท่านั้น  

ในเรื่องเล่ามักจะพบค าดังกล่าวในสถานการณ์ท่ีชายรักชายไม่สามารถหรือไม่
ต้องการเปิดเผยตัวตนทางเพศท่ีแท้จริงได้ เห็นได้จากตัวอย่างดังนี้ 

พวกช่าน่ังเรียงกัน 5 คน ต่อด้วยเจ๊หญิง น้องจู พ่อแม่ รวมทั้งญาติๆ อีก 4 คน และมีคุณอาที่เป็นล่าม  
น่ังติดกับเก้าอี้ที่ว่างอยู่ เราทั้งหมดน่ังอยู่ตรงน้ัน และพบกับสภาวะอันน่าอึดอัด ครอบครัวคนจีนที่มา  
ชุมนุมกันร่วม 10 คน พูดภาษาจีนล้งเล้งด้วยเสียงที่โวยวาย ต่อหน้าตุ๊ดที่ต้องแอ๊บแมน 

(บันทึกของตุ๊ดเล่ม 1, 2557: 46) 

ข้อความข้างต้นมาจากตอนท่ีช่าและเพื่อนๆ ไปรับประทานอาหารท่ีบ้านหยกตาม 
ค าเชิญ แต่ท่ีบ้านหยกเป็นครอบครัวคนจีนท่ียังไม่ยอมรับคนเพศหลากหลาย พวกเขาจึงต้องแอ๊บแมน  
จากถ้อยค าข้างต้นท่ีว่า ตุ๊ดท่ีต้องแอ๊บแมน หมายถึงเกย์สาวท่ีต้องท าบุคลิกท่าทางภายนอกให้เหมือน
ผู้ชาย พวกเขามีลักษณะภายนอกเป็นผู้ชายแต่หากแสดงออกกิริยาอาการหรือแต่งกายอย่างผู้หญิง  
ซึ่งตรงข้ามกับภาพภายนอก คนในครอบครัวของหยกอาจจะไม่ยอมรับและเกิดการต่อต้าน  
ทุกคนท่ีเข้าไปอยู่ ในพื้น ท่ีทางวัฒนธรรมนี้ จึงจ า เป็นต้องปกปิดเหมือนดัง ตัวอย่างข้าง ต้น  
เพราะในวัฒนธรรมจีนมีค่านิยมให้ค่าลูกผู้ชายมากกว่าลูกผู้หญิง เหตุท่ีนิยมลูกชายมากกว่าเนื่องจาก
คนจีนให้ความส าคัญกับการสืบทอดวงศ์ตระกูล ซึ่งลูกผู้ชายจะต้องเป็นผู้ท่ีท าหน้าท่ีส าคัญนั้น  
ปัจจุบันค่านิยมดังกล่าวส่งผลท าให้มีจ านวนประชากรผู้ชายในประเทศจีนมากกว่าผู้หญิงหลายเท่าตัว  

ไม่เพียงแค่ตัวอย่างจากเรื่องเล่าท่ียกมาข้างต้นเท่านั้น ในเรื่องเล่าบันทึกของตุ๊ดยัง
พบค าว่าแอ๊บแมนอีก ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

พอซ: (หร่ีตามอง) 

แชมป์เป:้ (หันมา) มองอะไรครับคนดี 

พอซ: พ่ีแชมป์เป้สักด้วยเหรอครับ (แอ๊บแมน) 

แชมป์เป:้ ใช่ครับ พ่ีสักต้ังนานแล้ว 

 (บันทึกของตุ๊ดเล่ม 3, 2558: 113) 
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แชมป์เป้เป็นคู่นอนใหม่ของพอซ บทสนทนาข้างต้นมาจากตอนท่ีท้ังคู่ใช้เวลาอยู่
ด้วยกัน จะเห็นได้ว่าเมื่อพอซพูดกับแชมป์เป้ใช้ค าลงท้ายว่า ครับ เพื่อแสดงลักษณะความเป็นผู้ชาย
หรือเพื่อแสดงให้เห็นว่าตนเป็นชายรักชายท่ีเป็นแมน แต่การแสดงออกดังกล่าวท าไปเพื่อ 
ปกปิดลักษณะความเป็นผู้หญิงของตน เห็นได้จากค าท่ี แอ๊บแมน ในวงเล็บ การเก็บซ่อน 
ความเป็นผู้หญิงและแสดงออกด้วยความเป็นผู้ชายท่ีเกิดขึ้นเพราะต้องการท าให้ฝ่ายตรงข้ามพอใจท่ี
จะคบหาหรือพูดคุยด้วย เนื่องจากเกย์บางคนชอบคนท่ีมีลักษณะเป็นผู้ชายมากกว่าคนท่ีมีลักษณะเป็น
ผู้หญิง 

ค าสแลงข้างต้นท่ีผู้เขียนน าเสนอแสดงให้เห็นว่าตุ๊ดเป็นคนท่ีมีลักษณะผสมผสานกัน
ระหว่างเพศชายและเพศหญิง เห็นได้จากค าว่า สาว แมน บอย  ผู้ศึกษาสังเกตว่าค าว่า สาว  
ผู้เขียนมักจะใช้อธิบายเพศวิถีของตุ๊ด ส่วนค าว่า แมน จะใช้ในสถานการณ์ท่ีตุ๊ดต้องการปกปิด 
ความเป็นตุ๊ดหรือใช้อธิบายถึงเพศวิถีของคนเพศหลากหลายกลุ่มอื่น นอกจากนี้มีการน าค าเหล่านี้มา
ใช้กับค ากิริยาอย่างค าว่า แตก แอ๊บ เป็นค าว่า สาวแตก ตุ๊ดแตก แอ๊บแมน แสดงให้เห็นถึงภาวะท่ีต้อง
ปกปิดและเปิดเผยเพศภาวะของตนเองในสังคม เพราะตุ๊ดยังไม่สามารถจะเปิดเผยตัวตนทางเพศ 
ได้เสมอไป จึงต้องปกปิดด้วยเพศภาวะชายเพื่อให้ไ ด้รับการยอมรับ ซึ่ง ส่ิงนี้ก็แสดงให้ เห็น  
ลักษณะสังคมท่ีมีอิทธิพลจากเพศชายจริงหญิงแท้ท่ีท าให้ตุ๊ดต้องเลือกแสดงออกไปอย่างชัดเจนในทาง
เพศใดเพศหนึ่ง ไม่ชายหรือก็หญิงเพื่อให้ได้รับการยอมรับ นอกจากนี้จากการศึกษาภูมิหลังค าเรียก
ชายรักชายในสังคมพบว่า ด้วยระบบคิดเรื่องเพศของไทยแต่เดิมท่ีมีเพียงค าว่า กะเทย เรียกรวมทุก
บุคคลท่ีมีเพศภาวะเพศวิถีต่างไปจากชายจริงหญิงแท้ ค าเรียกเพศท่ีเกิดขึ้นมาภายหลังในสังคมเพื่อ
อธิบายเพศภาวะเพศวิถีของคนเพศหลากหลายจึงมักจะถูกเหมารวมเข้ากับค าว่า กะเทย บางคนจึงยัง
ใช้ค าว่า กะเทย เกย์ ตุ๊ด สลับกันไปมาโดยไม่เข้าใจความต่างในตัวตนทางเพศของแต่ละกลุ่ม 

 

1.2.2 ค าสแลงที่มีความหมายเก่ียวกับอวัยวะเพศ การร่วมเพศและความรู้สึก

ต้องการทางเพศ  

ค าสแลงท่ีมีความหมายเกี่ยวกับอวัยวะเพศท่ีพบได้แก่ งู เหมือง ค าสแลงท่ีมี
ความหมายเกี่ยวกับการร่วมเพศได้แก่ ขุด(เหมือง) และค าสแลงท่ีมีความหมายเกี่ยวกับความรู้สึก
ต้องการทางเพศได้แก่ วารีด าเนิน น้ าเดิน ค าสแลงเหล่านี้ท าให้ผู้อ่านได้ท าความรู้จักกับตุ๊ดอย่างลึกซึ้ง
มากขึ้นในแง่มุมของเพศวิถี ว่าตุ๊ดมีร่างกายเป็นผู้ชายแต่ชอบและปรารถนาท่ีมีความรักความสัมพันธ์
กับผู้ชายด้วยกัน ลักษณะการมีเพศสัมพันธ์ของตุ๊ดจะเกิดขึ้นทางทวารหนักและมีบทบาททางเพศ
เหมือนกับฝ่ายหญิง กล่าวคือเป็นฝ่ายรับการกระท าจากฝ่ายชาย เห็นได้จากรายละเอียดดังต่อไปนี้  
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ค าว่า งู เป็นค าท่ีใช้พูดถึงอวัยวะเพศชาย เนื่องจากผู้ใช้น าลักษณะเด่นท่ีคล้ายกัน
ของท้ังสองส่ิงมาเปรียบเทียบกัน งู จึงหมายถึง อวัยวะเพศชาย ใช้กับชายรักชายท่ีรูปลักษณ์ภายนอก
ยังคงเป็นผู้ชายอยู่หรือใช้กับสาวประเภทสองท่ียังไม่ได้ผ่าตัดแปลงเพศ ซึ่งค าแสลงค านี้แสดงให้เห็นถึง
เพศสรีระของตุ๊ดว่าเป็นอย่างผู้ชาย จะเห็นการใช้ได้จากตัวอย่างต่อไปนี้ 

ช่า: อีกอล์ฟ มึงไม่ใส่เกงในเหรอ 

กอล์ฟ: อีดอก ใส่ ให้กุออกไปโชว์งูเหรอ  

ช่า: แล้วท าไมตูดมึงไม่เห็นขอบกางเกงในเหมือนพวกกุ 

กอล์ฟ: ความลับย่ะ 

(บันทึกของตุ๊ดเล่ม 1, 2557 : 80) 

กอล์ฟ: มันไม่ใช่เนินจิ๊มิว่ะ 

แม็ก: มันคืออะไร... 

ช่า: มันคืองูของเชอร์รี่ เชอร์ร่ีเป็นกะเทยแม็ก 

(บันทึกของตุ๊ดเล่ม 1, 2557 : 130) 

ค าว่า งู ในตัวอย่างแรกเป็นการใช้เรียกอวัยวะเพศของชายรักชายซึ่งก็คือตัวละคร
กอล์ฟท่ีเป็นเพื่อนของช่า กอล์ฟก าลังตอบค าถามช่าว่า เขาใส่กางเกงช้ันในเพราะถ้าไม่ใส่แล้วออกไป
แสดง คนดูคงได้เห็นอวัยวะเพศของเขาแน่นอน เพราะชุดรัดรูปท่ีกอล์ฟและเพื่อนๆ ใส่เพื่อท า 
การแสดงเต้นนั้นท าให้เห็นขอบกางเกงช้ันในของผู้ท่ีสวมใส่ทุกคน ยกเว้นกอล์ฟ ช่าจึงเกิดความสงสัยก็
เลยถามกอล์ฟ ซึ่งงูเป็นสัญลักษณ์ของเพศชายเนื่องจากลักษณะของงูท่ีมีรูปร่างคล้ายกับอวัยวะเพศ
ชายและมักจะปรากฏในบริบทท่ีใช้กล่าวถึงผู้ชาย เช่นในส านวนไทยเฒ่าหัวงู หมายถึง ผู้ชายสูงอายุท่ี
มีนิสัยเจ้าชู้ ชอบหลอกล่อเด็กสาวไปร่วมเพศด้วย หรือความเช่ือเรื่องความฝันท่ีว่าถ้าหากหญิงสาวฝัน
เห็นงูมีความหมายว่าจะได้พบชายท่ีเป็นเนื้อคู่ในเร็วๆ นี้ 

ส่วนในตัวอย่างท่ีสอง งู ใช้ในความหมายท่ีว่าเป็นอวัยวะเพศของสาวประเภทสอง  
เห็นได้จากถ้อยค าท่ีกล่าวต่อมาว่า เชอร์รี่เป็นกะเทย ดังนั้น งูของเชอร์รี่ จึงเป็นการบอกว่าเชอร์รี่เป็น
สาวประเภทสองท่ียังมีอวัยวะเพศชายอยู่  

ส่วนค าว่า เหมือง หมายถึง ทวารหนักถือเป็นค าเรียกอวัยวะเพศด้วย เพราะตุ๊ดหรือ
เกย์สาวจะมีเพศสัมพันธ์กันทางนี้ และจะใช้กับค าว่า ขุด (เหมือง) หมายถึง การมีเพศสัมพันธ์กันทาง
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ทวารหนัก จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลกล่าวถึงเหตุผลท่ีใช้ถ้อยค าเหล่านี้ว่าเป็นการเปรียบเทียบทวาร
หนักกับเหมืองทอง เพราะมองเห็นลักษณะท่ีเหมือนกันของท้ังสองส่ิงคือความลึก และสีเหลืองของ
ทองในเหมืองกับของเสียท่ีออกมาจากทวารหนักท่ีมีความคล้ายกัน จากนั้นจึงได้น าค ากิริยาค าว่า ขุด 
ท่ีใช้ในบริบทการท าเหมืองมาใช้ด้วยในความหมาย การมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก ดังจะเห็นการใช้
เช่นในตัวอย่างนี้ 

จนกระทั่งกลางดึกของคืนวันหน่ึง อีกอล์ฟก็โทรหาเพ่ือนๆ ทุกคนพร้อมป่าวประกาศว่านางท าส าเร็จ  
นางได้ผู้มาคนนึงจากโปรแกรมแคมฟรอก และคืนน้ีจะเป็นคืนที่ เหมืองของนางจะต้องโดนขุด  
ทุกคนต่างยินดีและภาวนาให้นางไม่แถมทองใคร  

 (บันทึกของตุ๊ดเล่ม 3, 2558: 45) 

ช่าเล่าว่ากอล์ฟพูดคุยกับผู้ชายผ่านโปรแกรมพูดคุยทางอินเทอร์เน็ต และนัดมาเพื่อมี
เพศสัมพันธ์กัน ซึ่ งจากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผู้เขียนน าเสนอค าว่า เหมือง และ ขุด 
ในรูปประโยคประธานเป็นผู้ถูกกระท า เหมืองของนางจะต้องโดนขุด แสดงให้เห็นว่าตุ๊ดมีบทบาททาง
เพศเป็นฝ่ายถูกกระท า หรือเช่นเดียวกันกับผู้หญิง  

ค าสแลงท่ีพบในเรื่องเล่าอีกประเภทหนึ่งคือ ค าสแลงท่ีมีความหมายเกี่ยวกับ
ความรู้ สึก ต้องการทางเพศไ ด้แก่  วารีด า เนิน  น้ า เ ดิน  มีความหมายเหมือนกัน หมายถึง  
ความรู้สึกต้องการ ความปรารถนาท่ีมีต่อผู้ชายแท้หรือเกย์แมนท่ีตนเองชอบ เป็นการน าปฏิกิริยาทาง
ร่างกายตอนมีอารมณ์ทางเพศแล้วจะมีของเหลวออกมาจากอวัยวะเพศมาเปรียบเทียบถึงอารมณ์
ความรู้สึกท่ีต้องการมากจนร่างกายหล่ังสารคัดหล่ังออกมา เห็นได้จากตัวอย่างนี้ 

หนุ่มคนน้ีหล่อ น่ารัก แนวลูกคร่ึงเด็กสเก็ตฮิปฮอปสไตล์ ลุค Badboy เบาๆ หน้าเหมือนมาริโอ่ เมาเร่อ 
แต่ดูเบลอน้อยกว่า ที่ส าคัญคือ ในเคร่ืองหน้าทั้งหมด ฮีมีสิ่งหน่ึงที่โดดเด่นดอตคอม น่ันคือดวงตา  
ดวงตาอันน่าหลงใหล และสิ่งน้ันเองที่ท าให้ช่าวารีด าเนินไหลหลากลงน่องทุกคร้ังเมื่อสบตาฮี 

 (บันทึกของตุ๊ดเล่ม 2, 2558: 57) 

ช่าดูรูปผู้ชายท่ีตนเองชอบในโปรแกรมทางอินเทอร์เน็ต เขาหน้าตาดีและ 
มีดวงตาท่ีสวย มีเสน่ห์มาก เป็นส่วนท่ีท าให้ช่าชอบและหลงใหลมากจนเกิดความรู้สึกต้องการและ
ปรารถนาในตัวผู้ชายคนนั้นทุกครั้งท่ีมองดวงตาเขา นอกจากนี้จะเห็นลีลาภาษาของผู้เขียนจาก 
การสร้างสรรค์ค าท่ีมีเสียงสระสัมผัสกันท่ีว่า “มาริโอ่ เมาเร่อแต่ดูเบลอน้อยกว่า” ผู้เขียนบรรยายถึง
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ผู้ชายท่ีแอบชอบว่าหน้าตาคล้ายกันกับนักแสดงชายช่ือมาริโอ เมาเร่อ แต่ผู้ชายคนนี้คมเข้มน้อยกว่า
เล็กน้อย ซึ่งมาริโอ เมาเร่อเป็นนักแสดงท่ีมีช่ือเสียงมาจากภาพยนตร์เรื่องรักแห่งสยาม ในปี 2550 
มาริโอแสดงเป็นตัวละครหลักของเรื่องและเป็นชายรักชาย ดังนั้นมาริโอ เมาเร่อ จึงเป็นภาพแทนของ
ชายรักชายท่ีน่าหลงใหล ช่าจึงช่ืนชอบและหลงใหลผู้ชายคนท่ีมีลักษณะคล้ายกับนักแสดงน าชายคนนี้ 
อย่างไรก็ตามผู้เขียนสร้างสรรค์ถ้อยค าในการบรรยายลักษณะบุคคลได้อย่างมีสีสัน ชวนติดตาม  
ไม่น่าเบื่อ กลวิธีการสร้างสรรค์ภาษาเช่นนี้จึงแสดงให้เห็นถึงตัวตนของตุ๊ดด้วยว่าเป็นคนท่ีมี 
ความคิดสร้างสรรค์ในด้านภาษาและเขาก็ก าลังใช้ภาษาเพื่อน าเสนอตัวตนของตุ๊ดให้ดูโดดเด่นขึ้นมา
ด้วย  

คนในรถเรือนแสน แต่น่ีได้ยืนเกาะเสากลางแบบสวยๆ รวยซิลิโคน ผู้ชายคนนึงเดินข้ึนมาจากสถานีสุรศักด์ิ  
ฮีหล่อบั่บ หล่อบั่บมีแสงออกมาจากเส้นผม ฮีเดินมาเกาะเสาต้นเดียวกับช่า น่ีเขินจนน้ าเดิน ภาวนาให้ BTS 
เบรกสักนิดจะโยนตัวเข้าไปหา  

 (บันทึกของตุ๊ดเล่ม 2, 2558: 75) 

จากเรื่องเล่าของช่าเมื่อเจอกับผู้ชายหน้าตาดีบนรถไฟฟ้า และเขาได้เดินมา 
ยืนอยู่ใกล้ช่าเพื่อจับเสาต้นเดียวกัน ช่าชอบเขาจึงท าให้ช่าเขินมากจนรู้สึกต้องการผู้ชายคนนั้น 

ค าสแลงข้างต้นแสดงให้เห็นถึงลักษณะทางเพศของตุ๊ดท้ังในแง่สรีระร่างกาย 
บทบาททางเพศและอารมณ์ความรู้สึกทางเพศ เพื่อให้ผู้อ่านได้มีโอกาสได้ท าความเข้าใจตัวตนของตุ๊ด
ว่ามีความเหมือนหรือต่างกั บเพศอื่นอย่ างไร และสร้างความเข้าใจ ท่ีถูก ต้อง เกี่ยวกับ ตุ๊ด 
ให้แก่คนในสังคมเพื่อลดการถูกตีตราด้วยชุดความคิดในทางลบท่ีถูกสร้างขึ้นโดยคนกลุ่มอื่นท่ีไม่ใช่ตุ๊ด 
นอกจากนี้ด้วยลักษณะของค าสแลงท่ีเป็นถ้อยค าท่ีใช้กันเฉพาะภายในกลุ่มสังคมเพื่อป้องกันไม่ให้ 
คนนอกกลุ่มเข้าใจ ค าท่ีน ามาใช้หรือค าท่ีถูกสร้างขึ้นใหม่ให้เป็นค าสแลงจึงแสดงให้เห็นความคิด
สร้างสรรค์ทางภาษาของตุ๊ดด้วย ซึ่งค าสแลงของคนเพศหลากหลายก็มักจะได้รับการยอมรับและ 
ได้รับความนิยมน าไปใช้ในหมู่วัยรุ่นผู้ชายหญิงด้วย เพราะเป็นค าท่ีมีความหมายชัดเจน ให้ภาพเด่นชัด
และแปลกใหม่ 

 

1.3 การจัดการอัตลักษณ์ผ่านค าบอกบุรุษที่ 1 และค าลงท้าย   

ค าบอกบุรุษท่ี 1 หมายถึง ค าท่ีใช้แทนผู้พูดในการสนทนา สามารถบ่งบอกส่ิงต่างๆ  
ของผู้พูด ได้ ได้แก่ เพศ พจน์ ฐานะและท่าที  (นววรรณ พันธุเมธา, 2558: 24-26) ส่วนค าลงท้าย 
หมายถึง ค าท่ีปรากฏในต าแหน่งท้ายสุดของถ้อยค าเพื่อใช้แสดงเพศวัยของผู้พูด ฐานะของผู้ฟังและ 
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ท่าทีของผู้พูดต่อผู้ฟัง (นววรรณ พันธุเมธา, 2558: 136) ซึ่งค าท้ังสองประเภทนี้สามารถบอกส่ิงต่างๆ  
ท่ีเกี่ยวกับผู้พูดหรือผู้เขียนได้ เช่น บอกเพศ ฐานะของผู้พูด ผู้ฟังและผู้ท่ีกล่าวถึง หรือบอกท่าทีและ
ความสัมพันธ์ของผู้พูดและผู้ฟัง อีกท้ังค าเหล่านี้เป็นความน่าสนใจของภาษาไทยท่ีสามารถบ่งบอกถึง
ตัวตนของผู้พูดได้ซึ่งในบางภาษาไม่มี ดังนั้นผู้ศึกษาจึงน าค าบอกบุรุษท่ี 1 และค าลงท้ายมาศึกษา
เพื่อให้เห็นตัวตนท่ีตุ๊ดน าเสนอผ่านกลวิธีทางภาษา เห็นได้ดังต่อไปนี้ 

 

1.3.1 ค าบอกบุรุษที่ 1 กับภาพความเป็นหญิงและภาพความเป็นชาย  

จากเรื่องเล่าของตุ๊ดพบค าบอกบุรุษท่ี 1 ท่ีแสดงถึงท้ังเพศหญิงและเพศชาย  
ค าท่ีแสดงถึงเพศหญิงพบว่ามีสองประเภทได้แก่ ช่ือเล่นของเพศหญิง คือ ช่า และค าเรียกญาติ 
เพศหญิง คือ เจ้ ส่วนค าบอกบุรุษท่ี 1 ท่ีแสดงถึงเพศชายพบเพียงค าว่า ผม การเลือกใช้ค าบอกบุรุษ 
ท่ี 1 ของตุ๊ดจะเปล่ียนไปตามสถานการณ์ว่าเป็นทางการมากน้อยเพียงใด และขึ้นอยู่กับคู่สนทนา 
ของตุ๊ดว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร หรือต้องการสร้างความสัมพันธ์อย่างไรกับคู่สนทนา พบว่า  
ค าบอกบุรุษท่ีแสดงเพศหญิงจะเลือกใช้ค าท่ีแสดงความสนิทกับคู่สนทนา เพราะต้องการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและสร้างให้สถานการณ์การพูดคุยไม่เป็นทางการ ค าบอกบุรุษท่ีแสดงเพศชาย
เป็นไปในทางตรงกันข้าม แสดงถึงความสัมพันธ์กับคู่สนทนาว่าไม่รู้จักหรือไม่สนิทสนมกันจึงท าให้
สถานการณ์มีความเป็นทางการด้วย ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างต่อไปนี้ 

7-11 สาขาน้ี ช่าซื้อจนสนิทกับพนักงานขายเกือบทั้งร้าน พวกนางเป็นพนักงานที่ดี ย้ิมแย้มตลอดกาล  
อยากได้อะไรก็เดินมาประเคนไม่ให้ตกบกพร่อง วันน้ีช่าหิวไส้กรอกและชาเขียว ช่วงบ่ายเลยเดินไป 7-11 
สาขาน้ีตามปกติ 

(บันทึกของตุ๊ดเล่ม 1, 2557: 37) 

ช่านับหน่ึงถึงสี่ล้านแปดแสนหกหมื่น แล้วเดินตามพนักงานไปด้วยความสงบร่มร่ืน ระหว่างที่ช่าก าลังซื้อของ
ในร้าน หน้าเคาเตอร์ก็ยังไม่จบ หญิงสก๊อยยังยืนยันที่จะกรีดร้องหาคนรับผิดชอบ ขณะที่พนักงานพยายาม
ติดต่อผู้จัดการอย่างลนลาน  

(บันทึกของตุ๊ดเล่ม 1, 2557: 39) 

จากตัวอย่างจะเห็นว่า ช่า คือช่ือเล่นท่ีผู้เขียนน ามาเรียกแทนตัวเองเมื่อพูดคุยกับ
ผู้อ่าน แท้จริงแล้วไม่ใช่ช่ือเล่นท่ีแท้จริงของตน แต่เป็นช่ือของนักร้องหญิงคือ มาช่า วัฒนพานิช  
ซึ่งเป็นศิลปินท่ีผู้เขียนช่ืนชอบและการน าเสนอนักร้องท่ีตนช่ืนชอบก็แสดงให้เห็นว่าตุ๊ดต้องการเป็น
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เหมือนผู้หญิงอย่างมาช่า วัฒนพานิช ท่ีมีรูปร่างหน้าตาท่ีสวยงาม มีบุค ลิกท่ีเป็นสาวมั่น ใจ  
กล้าแสดงออกและมีความสามารถท้ังในการร้องเพลงและการเต้น เขาต้องการมีภาพเช่นนี้  

นอกจากนี้ค าเรียกเพศเหล่านี้ยังแสดงให้เห็นถึงการติดกับดักความคิดเรื่อง  
เพศคู่ตรงข้ามด้วย เพราะในภาษาไทยไม่มีค าท่ีเป็นกลางซึ่งใช้เรียกโดยไม่แสดงเพศชายหรือหญิง 
ภาษาท าหน้าท่ีแบ่งเพศออกเป็นเพียงสองเพศชายกับหญิง จึงท าให้ตุ๊ดหรือคนเพศหลากหลายกลุ่ม
อื่นๆ ต้องเลือกข้างใช้ค าจากเพศใดเพศหนึ่งไม่ชายหรือก็หญิง  

ค าบอกบุรุษท่ี 1 ค าต่อมาท่ีผู้เขียนใช้ในเรื่องเล่าเห็นได้จากข้อความดังต่อไปนี้ 

เจ้ (โอเค ขอแทนตัวเองว่าเจ้แล้วกันนะ) ฟังแม่พูดต่อไป พยายามหันหน้าให้ไกลออกจากโทรศัพท์มากที่สุด
แล้วก็ถอนหายใจ หันไปมองกองผ้าท่ีกองไว้มุมหอ รอซัก สักช้ินในน้ันคือกางเกงในที่ต้องใส่ในวันพรุ่งน้ี มีบาง
จุดในกองเป็นกางเกงที่ควรจะซัก รีด เพ่ือพร้อมรอใส่วันพรุ่งน้ี 

(กว่าเจ้จะเป็นหมอเล่ม 1, 2558: 15) 

น่ีเจ้อดทนเรียนคณะน้ีมาได้ 6 ปีเต็มแล้วเหรอเน่ีย รู้สึกเหมือนเพ่ิงจะได้ฟังประกาศผลเอนทรานซ์ติด 
เมื่อไม่นานมาน้ีเอง เหมือนเพ่ิงจะไปเต้นสันทนาการที่ลานสามเหลี่ยมที่ม .เกษตร เมื่อสองสามวันก่อน  
รู้สึกเหมือนเพ่ิงจะสนุกสนานกับการรับน้องเมื่อวานน้ีเอง 

(กว่าเจ้จะเป็นหมอเล่ม 1, 2558: 16) 

จากข้อความข้างต้นจะเห็นค าว่า เจ้ เป็นค าภาษาจีน มีความหมายว่าพี่สาว หญิงท่ีมี
อายุมากกว่า ผู้เขียนใช้เรียกแทนตัวเองกับผู้อ่านเช่นกัน การใช้ค าเรียกญาติค านี้แสดงให้เห็นว่าตุ๊ดต้อง
การสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันผู้อ่าน เพราะการใช้ค าเรียกญาติแสดงถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่าง
ผู้พูดกับผู้ฟัง อีกท้ังการเลือกใช้ค าดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเขามีอายุ ผู้ท่ีมีอายุแล้วย่อมเป็นคนท่ีมี
ประสบการณ์ชีวิตมากตามไปด้วย ซึ่งจะช่วยท าให้เรื่องเล่าของเขาดูน่าเช่ือถือ  

ส่วนค าบอกบุรุษท่ี 1  ท่ีแสดงภาพความเป็นชายของตุ๊ด พบค าว่า ผม ดังจะเห็นได้
จากตัวอย่างต่อไปนี้ 

ช่า: (หันไปหาก๊อย) ผมว่าคุณใจเย็นก่อนไหมครับ 

หญิงก๊อย: ใจเย็นอะไร ?!!! จะจับโจร ต้องใจเย็นด้วยเหรอ 

ช่า: แล้วคุณรู้ได้ไงว่าเค้าเป็นโจร 

หญิงก๊อย: แล้วเงินมันหายไปไหน (เสียงดังมาก) ละลายเหรอ ถามอะไรโง่ๆ อย่ามายุ่ง ไม่ใช่เร่ืองของมึง 

(บันทึกของตุ๊ดเล่ม 1, 2557: 38) 
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จากตัวอย่างข้างต้นช่าก าลังช่วยเหลือพนักงานร้านสะดวกซื้อจัดการกับลูกค้าวัยรุ่น
อารมณ์ร้าย ช่าเรียกแทนตัวเองว่า ผม ขณะท่ีพูดกับคนวัยรุ่นผู้หญิงซึ่งไม่เคยรู้ จักกันมาก่อน  
จากตัวอย่างนี้นอกจากปัจจัยเรื่องความสัมพันธ์กับวัยรุ่นท่ีไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้ว การจัดการกับ
อารมณ์ของอีกฝ่ายก็เป็นปัจจัยท่ีท าให้ช่าต้องแสดงความเป็นชายเพื่อสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่  
ตนเองด้วย และการเลือกแสดงออกว่าเป็นผู้ชายก็จะดูมีความแข็งแกร่งและน่าเกรงขามมากกว่าด้วย 

อีกตัวอย่างหนึ่งของการใช้ค าว่า ผม จากเรื่องเล่าของเจ้หมอท่ีมีบริบทการใช้
เช่นเดียวกับของช่าท่ีมีการใช้ในสถานการณ์ท่ีเป็นทางการและต้องการสร้างความน่าเช่ือถือ ดังนี้ 

ฮี:  เฮ้ย นายเก่ง med ปะ (med หมายถึง วิชาอายุรกรรม) 

เจ้: ก็พอตัว (ตักกุนเชียงทอดมากิน) ผมจะสมัครใช้ทุน med อะครับ 

ฮี: ดี ง้ันพ่ีจะได้เลือกราวน์วอร์ดสายเดียวกับนาย พรุ่งน้ีแพทย์ใช้ทุนต้องเปลี่ยนสายพอดี  

(กว่าเจ้จะเป็นหมอเล่ม 1, 2558: 73) 

เจ้หมอพูดแทนตัวเองว่า ผม เมื่อพูดคุยกับรุ่นพี่ผู้ชายท่ีเพิ่งเจอกันครั้งแรก โดยเฉพาะ
การเจอกันในครั้งแรก ตุ๊ดจะพูดแทนตัวเองว่าผมเพราะไม่รู้ว่าคนท่ีสนทนาด้วยคิดอย่างไรกับตัวตน
ทางเพศของเขา เพราะอาจจะไม่ยอมรับเขาจึงต้องแสดงออกให้ตรงตามบุคลิกลักษณะภายนอกของ
เขา 

ผู้ เขียนน าเสนอให้ ตุ๊ดใช้ค าบอกบุรุษท่ี 1 ท่ีแสดงท้ังเพศหญิงและเพศชาย  
ค าแทนผู้พูดเพศหญิงส่วนใหญ่ตุ๊ดใช้เรียกแทนตัวเองเมื่อพูดคุยกับผู้อ่าน ได้แก่การเรียกช่ือเล่นคือ ช่า 
และค าเรียกญาติ เจ้ ค าเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเขาต้องการมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ท่ีสนทนา  
และต้องการสร้างให้เรื่องเล่าของเขามีน้ าหนักน่าเช่ือถือ เพราะค าว่า เจ้ แสดงถึงอายุของผู้พูดท่ีมาก
แล้ว มีประสบการณ์ชีวิตมากพอแล้ว ส่วนค าบอกบุรุษท่ีแสดงถึงภาพความเป็นชาย ผู้เขียนจะใช้ใน
สถานการณ์ท่ีเป็นทางการ เช่น ในการท างานเมื่อพูดคุยกับผู้ใหญ่ หรือพูดคุยกับคนท่ีไม่รู้จักกันมาก่อน 
มากไปกว่านั้น ผู้เขียนจะใช้ในสถานการณ์ท่ีไม่ สามารถเปิดเผยตัวตนทางเพศได้หรือ เพื่ อ 
สร้างความน่าเช่ือถือให้แก่ตนเอง การใช้ค าแทนผู้พูดเพศชายในสถานการณ์ท่ีกล่าวข้างต้นแสดงให้
เห็นว่าตุ๊ดมีความเป็นเพศชายอยู่ ด้วย แต่ตัวตนเพศชายท่ีแสดงออกมานี้ ต้องแสดงออกมา  
เพราะมีเงื่อนไขทางสังคมท่ีว่าเพศภาวะตรงกับเพศก าเนิดคือความปกติและจะได้รับการยอมรับ  
ดังนั้นในสถานการณ์การท างานท่ีต้องสร้างความน่าเช่ือถือ การพูดคุยกับคนไม่รู้จักหรือผู้ใหญ่จึงท าให้
ตุ๊ดต้องเลือกท่ีจะแสดงออกให้ตรงกับเพศก าเนิดหรือเพศสรีระของตนเพื่อให้ได้รับการยอมรับ 
กล่าวคือการแสดงออกที่เหมาะสมตามกาลเทศะสังคมไทยจึงจะยอมรับ  
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1.3.2 ค าลงท้ายกับภาพความเป็นหญิงและภาพความเป็นชาย  

ค าลงท้ายท่ีพบจากเรื่องเล่ามี ท้ังค าลงท้ายท่ีแสดงถึงท้ังเพศหญิงและเพศชาย  
ค าลงท้ายเพศหญิงท่ีพบได้แก่ คะ ค่ะ ยะ ย่ะ ส่วนค าลงท้ายเพศชาย ได้แก่ ครับ ฮะ การใช้ค าเหล่านี้ก็
แตกต่างกันตามสถานการณ์  

การใช้ค าลงท้ายของเพศหญิงจะใช้ในสถานการณ์ท่ีไม่เป็นทางการ เช่น ซื้อของ  
ท่ีร้านอาหาร หรือใช้กับคนท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน เช่น เพื่อนสนิท เพื่อนร่วมงาน คนในครอบครัว 
และใช้ส่ือสารกับผู้อ่านด้วย เห็นได้จากตัวอย่างดังนี้  

อาม: (ยืนงงๆ) 

ช่า: โอ๊ะ ใครโทรมา (ไม่มีคนโทรมา) ฮัลโหล อ้าวว่าไงแม ่ค่ะ อ้าวจิงดิ น่ีอยู่ห้องเพ่ือน ไม่ได้เหรอ เคๆ ตอนน้ี
เลยนะ เคๆ หวัดดีค่ะแม่ 

อาม: (……..) 

ช่า: อาม แย่ละ แม่มาอ้ะ ต้องกลับห้องก่อน  

(บันทึกของตุ๊ดเล่ม 1, 2557: 56) 

จากบทสนทนาข้างต้นจะเห็นว่าช่าพูด ค่ะ เมื่อพูดคุยกับแม่ ซึ่งค าว่า ค่ะ ใช้เป็นค าตอบรับ
อย่างสุภาพ และเป็นค าลงท้ายเพื่อแสดงความสุภาพด้วย อีกท้ังยังแสดงให้เห็นว่าช่าเปิดเผยตัวตนกับ
แม่แล้วว่าไม่ใช่ผู้ชายแท้และแม่ก็ยอมรับตัวตนของเขาได้ เขาจึงพูดค าว่าค่ะกับแม่ เพราะแม่ยอมรับ
ตัวตนของช่าแล้วจึงท าให้ช่ากล้าแสดงออกในท่ีสาธารณะ เขาจึงพูดค าว่าคะในท่ีสาธารณะกับคนท่ีไม่
รู้จักด้วย ซึ่งแตกต่างกับเรื่องเล่าของเจ้หมอท่ีจะพูดครับหรือไม่ก็ฮะกับพ่อแม่และคนท่ีไม่รู้จักตลอด
เพราะด้วยสถานะและหน้าท่ีการงานท่ีต่างกัน เจ้หมอจึงต้องแสดงออกให้ตรงกับท่ีสังคมคาดหวังเพื่อ
ความน่าเช่ือถือในวิชาชีพ ดังจะเห็นตัวอย่างท่ีช่าพูดกับคนท่ีไม่รู้จักด้วยค าว่า คะ ได้ดังต่อไปนี้  

ช่า: (ยืนหอบหายใจแรง)...น้องคะ      

ค่อยๆ หันมาหาพนักงาน 

ช่า: ท าสโมกกี้ไบท์ให้พ่ีใหม่หน่อยนะ 

 (บันทึกของตุ๊ดเล่ม 1, 2557: 42) 
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จากบทสนทนานี้ช่าพูดค าว่า คะ กับพนักงานร้านสะดวกซื้อ ค าลงท้ายค านี้ใช้ส าหรับแสดง
ความสุภาพเช่นเดียวกับค าว่า ค่ะ แต่ใช้กับประโยคค าถามเท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นค าตอบรับได้ 

ในหนังสือกว่าเจ้จะเป็นหมอปรากฏการใช้ค าลงท้ายเพศหญิงด้วย ดังจะเห็นได้จากบท
สนทนาต่อไปนี้ 

เจ้: ว่าไงยะหล่อน ดีใจใช่ไหมล่ะที่วนกับฉันแก (ท าเสียงตอแหลพีคที่สุดที่ตุ๊ดจะท าได้) 

ออย: แกอยู่ไหนวะ? ท าไมไม่มารับเคส (น้ าเสียงซีเรียส) 

เจ้: เด๋ียว งง รับเคสอะไรวะ 

(กว่าเจ้จะเป็นหมอเล่ม 1, 2558: 18) 

จากข้อความข้างต้น เจ้หมอใช้ค าลงท้ายว่า ยะ ขณะท่ีคุยกับเพื่อนสนิท ค าว่า ยะ ใช้ใน
สถานการณ์ท่ีไม่เป็นทางการ ใช้กับคนท่ีสนิทสนมกันแล้วและใช้กับประโยคค าถาม นอกจากบอกถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดกับคู่สนทนาแล้วยังบอกถึงท่าทีของผู้พูดด้วยว่าก าลังประชดประชัน 

อีกตัวอย่างหนึ่งของค าลงท้ายเพศหญิง เห็นได้จากข้อความดังนี้ 

เงาภาพของปุณณ์ เข้ามากวนสมาธิเจ้น้อยลงทุกที ๆ ตอนน้ีมีแต่เร่ืองต าราเรียนเสียมากกว่า ถูกย่ะ  
ถึงแม้ว่าจะบอกว่าชีวิตช่วง extern ไม่ค่อยได้อ่านหนังสือเตรียมสอบหรอกเพราะมัวแต่ท างาน แต่ยังไงเสีย 
จะเดินเข้าห้องสอบหัวโล่งๆ ก็เป็นไปไม่ได้อยู่ดี 

(กว่าเจ้จะเป็นหมอเล่ม 1, 2558: 53) 

ข้างต้นเจ้หมอใช้ค าว่า ย่ะ ในสถานการณ์ท่ีส่ือสารกับผู้อ่าน ค านี้ใช้ในสถานการณ์ท่ี
ไม่เป็นทางการ แสดงถึงความสัมพันธ์ท่ีสนิทกันระหว่างผู้พูดกับผู้ท่ีสนทนาด้วยและท่าทีประชด
ประชันของผู้พูด เช่นเดียวกับค าว่า ยะ แต่ต่างกันท่ี ย่ะ ใช้กับประโยคบอกเล่า อีกท้ังใช้เป็นค าตอบรับ
ได้ด้วย 

ค าลงท้ายเพศหญิงเหล่านี้ท าให้เห็นว่าตุ๊ดต้องการบอกทุกคนว่าเขาเป็นผู้หญิง  
ถึงแม้สรีระร่างกายจะไม่ใช่ผู้หญิง แต่การใช้ค าเหล่านี้ก็แสดงให้เห็นถึงจิตใจของผู้หญิงในตัวพวกเขา 
เช่นเดียวกันกับกรณีของทอม หรือผู้หญิงท่ีมีจิตใจเป็นผู้ชายก็จะใช้ค าลงท้ายเพศชายว่า ครับหรือฮะ 
เพื่อบ่งบอกว่าตนเองก็เป็นผู้ชาย การใช้ค าลงท้ายในภาษาไทยเป็นส่ิงจ าเป็นเพราะในสังคมไทยถ้าหาก
ไม่ใช้ค าลงท้ายเวลาสนทนา ในบางสถานการณ์จะถือว่าไม่ สุภาพหรือไม่อ่อนหวาน เช่น  
เวลาพูดกับผู้ใหญ่ การใช้ค าลงท้ายจึงเป็นกลวิธีทางภาษาท่ีท าให้คนเพศหลากหลายในสังคมไทย
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สามารถใช้เพื่อแสดงตัวตนของตนเองได้ ต่างกับคนเพศหลากหลายในสังคมตะวันตกท่ีใช้ภาษาอังกฤษ
ในการส่ือสาร เพราะเขาไม่มีค าประเภทนี้อยู่ในภาษา  

ส่วนการใช้ค าลงท้ายเพศชาย ค าว่า ครับ ฮะ ผู้เขียนจะใช้ในสถานการณ์ท่ีเป็น
ทางการ  ใช้กับคนท่ีไม่สนิทสนมกัน หรือพูดกับคนท่ีมีสถานะสูงกว่า เช่น พูดกับผู้ใหญ่ ครูอาจารย์ 
หรือใช้ในสถานการณ์ท่ีไม่สามารถเปิดเผยตัวตนทางเพศได้ เห็นได้จากตัวอย่างเหล่านี้ 

คุณอาล่าม: อาหารพวกน้ีกินกันได้รึเปล่า 

ช่า: กินได้ครับ 

บ๊อบ: ชอบอาหารจีนครับ 

(บันทึกของตุ๊ดเล่ม 1, 2557: 47) 

หยกชวนช่า บ๊อบและเพื่ อนๆ ไปกินข้าว ท่ีบ้านซึ่ ง เป็นครอบครัว คน จีน  
พวกเขาไม่สามารถเปิดเผยตนเองได้ว่าเป็นตุ๊ด จึงต้องปกปิดโดยแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเป็นผู้ชาย  
พวกเขาจึงใช้ค าลงท้ายของผู้ชายค าว่า ครับ เวลาส่ือสารกับผู้ใหญ่ อีกท้ังเพื่อแสดงความสุภาพ 

เจ้ก็คันปากเนอะ เลยถาม 

เจ้: เคสน้ีมันยากเหรอฮะ? 

อาจารย์: ก็ไม่ยากมากนักนะ แต่ผมแค่ไม่พอใจ 

เจ้: ไม่พอใจอะไรฮะ? 

อาจารย์: ผมคิดว่าผมจะท าได้เน้ียบกว่าน้ี เร็วกว่าน้ี 

เจ้: แต่ผมก็เห็นว่าท าได้เร็วแล้วน่ีฮะ เน้ียบด้วย 

(กว่าเจ้จะเป็นหมอเล่ม 1, 2558: 112) 

บทสนทนาข้างต้นเจ้หมอก าลังคุยกับอาจารย์ เขาใช้ค าลงท้ายค าว่า ฮะ เพื่อแสดงว่า
ตนเป็นผู้ชาย และเพื่อแสดงความสุภาพกับผู้ใหญ่ แต่ค าว่า ฮะ มีความเป็นทางการน้อยกว่าค าว่า ครับ  
ขึ้นอยู่กับว่าผู้พูดใช้ในสถานการณ์ใดและผู้กับใคร จากสถานการณ์ของเจ้หมอนี้ เพราะเจ้หมอ 
รู้จักคุ้นเคยกับอาจารย์ก่อนแล้วและการพูดคุยครั้งนี้เป็นการพูดคุยกันส่วนตัว นอกเวลาปฏิบัติงานไม่มี
คนไข้หรืออาจารย์ท่านอื่น  
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การปรากฏการใช้ค าลงท้ายเพศชายในเรื่องเล่าของตุ๊ดแสดงให้เห็นว่าตุ๊ดหยิบยืมค า
ท่ีแสดงความเป็นเพศชายมาพูดเพื่อให้สังคมยอมรับเขา ดังจะเห็นจากตัวอย่างท่ียกมาจากเรื่องเล่าว่า
เขาจะใช้ค าลงท้ายของเพศชายเฉพาะในสถานการณ์ทางการ สถานการณ์ท่ีไม่สามารถเปิดเผยตัวตน
หรือสถานการณ์บังคับ เพราะหากเขาแสดงออกขัดกับบุคลิกภายนอกอาจจะท าให้ผู้ท่ีสนทนาด้วยรู้สึก
ต่อต้านไม่ยอมรับ ส่วนค าลงท้ายเพศหญิงเป็นไปในทางตรงข้าม ผู้เขียนจะใช้ในสถานการณ์ท่ีไม่เป็น
ทางการ ใช้กับคนท่ีมีความสนิทสนมกัน และพบว่าใช้เวลาพูดกับผู้อ่าน ซึ่งการใช้ค าลงท้าย 
เพศหญิงทุกครั้งเมื่อส่ือสารกับผู้อ่านในเรื่องเล่าซึ่งเป็นพื้นท่ีอิสระในการน าเสนอตัวตนยิ่งท าให้เห็น
ความต้องการของตุ๊ดท่ีจะบอกกับสังคมว่าเขาเป็นผู้หญิง ดังนั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าภาษาเป็น
เครื่องมือบ่งบอกอัตลักษณ์ของผู้พูด ประกอบกับการศึกษาภูมิหลังของผู้เขียนท้ังสองคนพบว่าท้ังสอง
คนพูดถึ ง ตัวตนทาง เพศของตนเองว่า  มีความผสมผสานระหว่ าง เพศชายและเพศหญิง  
ธัชปชา เศรษฐไชย ผู้เขียนบันทึกของตุ๊ดกล่าวแสดงมุมมองต่อเรื่องความคิดสร้างสรรค์ในคนเพศ
หลากหลายว่า คนเพศหลากหลายมีความคิดสร้างสรรค์ชัดเจนกว่าเพศอื่น คงเป็นเพราะมีมุมมองจาก
ท้ังเพศชายและเพศหญิง จึงท าให้มองหรือคิดเกี่ยวกับส่ิงต่างๆ ได้กว้างกว่าคนอื่น เพราะมองจากมุม
ของผู้ชายก็ได้หรือจากมุมของผู้หญิงก็ได้ ส่วนอุเทน บุญอรณะ ผู้เขียนกว่าเจ้จะเป็นหมอกล่าวถึง
ประเด็นท่ีมีคนเข้ามาปรึกษาปัญหาความรักเป็นจ านวนมากว่า คงเป็นเพราะตนเองเป็นตุ๊ด มีมุมมอง
ของท้ังชายและหญิง ตุ๊ดเข้าใจผู้หญิงแต่มีการแสดงออกต่อเรื่องความรักอย่างตรงไปตรงมาอย่างผู้ชาย 
จึงท าให้เขาให้ค าปรึกษาในเรื่องความรักความสัมพันธ์ได้อย่างชัดเจน ตรงจุด เพราะฉะนั้นจะเห็นว่า
ตัวตนท่ีผสมผสานท้ังจากเพศชายและเพศหญิงของเขาท้ังสองคนได้ถูกน าเสนอออกมาให้เห็นผ่าน
ภาษาท่ีพวกเขาใช้    

 

1.4 ถ้อยค าบ่งบอกสถานที่กับการน าเสนอลักษณะคนเมืองชนชั้นกลาง  

ในเรื่องเล่าผู้เขียนน าเสนอถ้อยค าท่ีบ่งบอกถึงสถานท่ีในการด าเนินเรื่องมากมาย  
สถานท่ีส่วนใหญ่เป็นสถานท่ีในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเล่าในชีวิตประจ าวันของตุ๊ด 
สถานท่ีท่ีใช้ด าเนินเรื่องท้ังหมดเป็นสถานท่ีในเมืองหลวง มีท้ังประเภทท่ีอยู่อาศัย ช่ือย่านใจกลางเมือง 
และช่ือสถานีรถไฟฟ้า ถ้อยค าท่ีพบได้แก่ สยาม สาธร ตึกคิวเฮาส์ลุมพินี คอนโดท่ี  RCA สถานี 
ศาลาแดง 

การน าเสนอถ้อยค าท่ีบ่งบอกสถานท่ีในเมืองเหล่านี้ เพราะผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านเห็นว่า
ตุ๊ดมีรูปแบบการใช้ชีวิตแบบคนเมืองชนช้ันกลาง แสดงให้เห็นว่ามีฐานะค่อนข้างดี มีลักษณะ 
การใช้ชีวิตท่ีทันสมัยมีระดับ เห็นได้จากตัวอย่างต่อไปนี้   
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ด้ วยค วามจ า เป็ น  วัน น้ี ฉันจึ ง ต้ อ ง กลั บม า นอ น คอ น โ ดที่  RCA เ พ่ื อกลั บมาท า ง านอี ก ค ร้ั ง  
นาทีที่ฉันก าลังเขียนบันทึก ยอมรับว่าเป็นห่วงที่บ้านเหลือเกินแต่ชีวิตก็ต้องด าเนินต่อไป ฉันไม่สามารถ 
หยุดงานเป็นเดือนได้เพ่ือปกป้องบ้านแต่ถ้าสถานการณ์เร่ิมแย่ลง ฉันจะใส่กินรีโผไปที่บ้านทันที  

(บันทึกของตุ๊ดเล่ม 3, 2558: 232) 

จากข้างต้นผู้เขียนน าเสนอให้ช่าอาศัยอยู่ในคอนโดท่ีอาร์ซีเอ เพื่อต้องการแสดงให้เห็นว่า
ตุ๊ดเป็นคนเมืองช้ันกลาง มีรูปแบบการใช้ชีวิตท่ีทันสมัย เพราะคอนโดหรือห้องชุดบนตึกสูง เป็น
ลักษณะท่ีอยู่อาศัยของคนในเมือง เพราะในเมืองมีพื้นท่ีส าหรับสร้างท่ีอยู่อาศัยไม่มากและมีประชากร
หนาแน่นจึงต้องอาศัยอยู่ในตึกสูง และท่ีอยู่อาศัยประเภทนี้มีความหรูหรา ทันสมัย สะดวกสบาย
เพราะส่วนใหญ่ต้ังอยู่ในแถบใจกลางเมืองใกล้สถานีรถไฟฟ้าหรือรถไฟใต้ดินเพื่อให้สะดวก  
ในการเดินทาง โดยปกติคอนโดจึงมีราคาค่อนข้างสูง ผู้อยู่อาศัยจึงเป็นผู้ท่ีมีรายได้มาก ประกอบกับ
บริเวณท่ีต้ังของคอนโดท่ีผู้เขียนน าเสนอคือ RCA (Royal City Avenue) หรือช่ือท่ีนิยมเรียกกัน 
คือ อาร์ซีเอ ยิ่งท าให้เห็นฐานะทางการเงินของตุ๊ดได้ชัดมากขึ้นว่าเป็นคนมีรายได้สูง จนสามารถอยู่
คอนโดในบริเวณดังกล่าวได้ เพราะอาร์ซีเอ เป็นบริเวณเมืองช้ันในท่ีมีสถานท่ีส าคัญมากมาย  
ท้ังตึกส านักงาน โรงพยาบาล รถไฟใต้ดิน สถานบันเทิง ห้างสรรพสินค้า และอยู่ใกล้ถนนสายส าคัญ 
คือถนนพระรามเก้ากับถนนเพชรบุรีซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการสัญจรในเมือง คอนโดท่ีอยู่ในบริเวณนี้
จึงมีราคาสูงมาก 

ตัวอย่างต่อมานี้มาจากเรื่องเล่าในหนังสือบันทึกของตุ๊ดปรากฏการน าเสนอสถานท่ี  
ใจกลางเมืองในกรุงเทพฯ อีก เห็นได้ดังนี้ 

บ่ายวันรุ่งข้ึนที่สยาม แนตต้ีก็นัดเจอทุกคนที่ร้านอาหารแห่งหน่ึง พอช่าเดินเข้าไป ก็เจอนางกับกอล์ฟน่ังอยู่
ก่อนแล้ว ท่ีน่ังร้านน้ีจะเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กๆ มีเก้าอี้วางสี่ตัวคนละด้าน ซึ่งตอนน้ันเว้นว่างอยู่สองตัว 
ช่าจึงน่ังลงติดกับอีกอล์ฟ 

(บันทึกของตุ๊ดเล่ม 1, 2557: 166) 

การเข้าไปใช้พื้นท่ีข้างต้นของตุ๊ดและเพื่อนท าให้เห็นว่าเขาเป็นคนเมืองท่ีมีความทันสมัย 
เพราะสยามสถานท่ีท่ีปรากฏข้างต้น เป็นย่านท่ีต้ังอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ ได้รับการยอมรับว่า 
เป็นย่านเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงเรื่องของแฟช่ัน ความทันสมัย เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนในเมือง
และเป็นย่านท่ีเดินทางสะดวกสบาย ท่ีสยามมีห้างสรรพค้าขนาดใหญ่ ร้านค้าและร้านอาหาร  
หลายแห่ง ท้ังของในประเทศและจากต่างประเทศ เมื่อมีสินค้าใหม่ตัวแทนจ าหน่ายก็มักจะน ามา
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จ าหน่ายหรือท ากิจกรรมประชาสัมพันธ์ท่ีนี่ก่อน ผู้คนจึงสามารถซื้อหาข้าวของหรือแบบอาหารใหม่ 
ทันสมัยได้ก่อน ผู้คนท่ีเข้ามาจับจ่ายใช้สอยท่ีสยามก็เป็นคนท่ีมีก าลังซื้อและมีรสนิยมทันสมัยตาม
กระแสด้วย 

 เมื่อเช้าช่าไปเล่นฟิตเนสที่ตึกคิวเฮาส์ ลุมพินีมาค่ะ ประมาณ 8 โมงกว่าๆ หยกซึ่งเพ่ิงได้งานใหม่ที่สาธร  
ก็แวะมาหาช่าก่อนเข้างาน เราน่ังคุยกันหน้าตึก วันน้ีอากาศดี มีลมตลอดเวลา จึงมีพนักงานออฟฟิศออกมา
เดินเล่นกินกาแฟกันอยู่จ านวนมาก 

(บันทึกของตุ๊ดเล่ม 2, 2558: 81) 

รูปแบบการใช้ขีวิตแบบคนเมืองของตุ๊ดเห็นได้จากสถานท่ีท่ีผู้เขียนน าเสนอข้างต้น ได้แก่ 
ตึกคิวเฮาส์ ลุมพินี และสาธร ผู้เขียนน าเสนอว่าช่ามาเล่นฟิตเนสท่ีตึกคิวเฮาส์ ลุมพินี ส่วนหยกท างาน
ท่ีนี่ ลักษณะการใช้ชีวิตหรือท ากิจกรรมต่างๆ ในตึกสูงเป็นรูปแบบชีวิตคนเมือง เพราะพื้นท่ีท่ีจ ากัดกับ
ประชากรท่ีหนาแน่น ตึกสูงจึงเป็นลักษณะสถานท่ีท่ีเหมาะสมกับเมืองหลวง ตึกคิวเฮาส์ ลุมพินีท่ี
ปรากฏในเรื่องเล่า เป็นตึกส านักงานภายในมีท้ังบริษัทส านักงาน สถานทูตและสถานท่ีอ านวย 
ความสะดวกครบครันแก่ผู้คนท่ีท างานในตึก เช่น ร้านค้าร้านอาหาร คลินิก ร้านตัดผมหรือสถานท่ี
ออกก าลังกาย และต้ังอยู่ย่านธุรกิจท่ีส าคัญคือ สาทร เป็นถนนท่ีมีตึกส านักงานมากมายตลอดท้ัง 
แนวถนน เป็นแหล่งท่ีต้ังของบริษัทต่างชาติจ านวนมาก ค่าครองชีพในพื้นท่ีนี้จึงค่อนข้างสูง คนท่ี
สามารถใช้ชีวิตหรือท างานในพื้นท่ีดังกล่าวได้จึงต้องมีรายได้สูง อีกท้ังคนส่วนใหญ่จะมองว่าคนท่ี
ท างานในพื้นท่ีนี้จะมีหน้าท่ีการงานท่ีดี มีความสามารถและได้ท างานกับชาวต่างชาติ  

นอกจากนี้กิจกรรมท่ีช่าท าคือ การเล่นฟิตเนส ก็ท าให้เห็นว่าเขามีรูปแบบการใช้ชีวิต 
แบบคนเมืองด้วย เพราะการเล่นฟิตเนสเป็นการออกก าลังกายในห้องท่ีมีเครื่องปรับอากาศ  
เป็นลักษณะของการออกก าลังกายของคนเมืองท่ีไม่ได้มีท่ีมากพอส าหรับการออกก าลังกายข้างนอก 
และยังท าให้เห็นว่าตุ๊ดเป็นคนรักสุขภาพ ดูแลรูปร่างก็เลยไปออกก าลังกายท่ีฟิตเนส เพราะ 
การออกก าลังกายไม่เพียงแค่ท าให้เขามีรูปร่างดีสวยงามอย่างท่ีสังคมช่ืนชอบยอมรับ แต่รูปร่างของ
เขายังเป็นส่ิงดึงดูงความสนใจจากคนอื่น โดยเฉพาะกลุ่มคนท่ีเขาหมายปอง ซึ่งสามารถน าไปสู่ 
การสร้างความรักความสัมพันธ์กับบุคคลนั้นด้วย 

ยังพบการกล่าวถึงย่านธุรกิจท่ีมีลักษณะเช่นเดียวกันกับสาทรด้วยคือ ศาลาแดง  
เป็นบริเวณหนึ่งในสีลม ย่านธุรกิจท่ีส าคัญในกรุงเทพฯ เช่นกันช่ือบริเวณดังกล่าวถูกน ามาต้ังเป็นช่ือ
สถานีรถไฟฟ้า เห็นได้จากตัวอย่างนี้  
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เมื่อหัวค่ า ช่าข้ึน BTS กลับบ้านทีส่ถานีศาลาแดง ซึ่งปกติเวลาน้ีที่สถานีน้ี คนจะอัดกันข้ึนในแต่ละโบกกี้เป็น
เรือนแสนอยู่แล้ว และวันน้ีเองก็เช่นกัน ช่าก้าวข้ึนไป พร้อมพยายามเบียดตัวเองเข้าข้างในเพ่ือไม่ให้เป็น
ภาระแก่ลูกหลานใคร 

 (บันทึกของตุ๊ดเล่ม 2, 2558: 211) 

จากเรื่องเล่าดังกล่าวปรากฏช่ือสถานท่ี ศาลาแดง ซึ่งเป็นช่ือซอยในแขวงสีลม เป็นพื้นท่ี
ทางธุรกิจท่ีส าคัญเช่นเดียวกันกับสาทร เป็นแหล่งของพนักงานวัยท างาน ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัท 
มีท้ังบริษัทขนาดใหญ่ท่ีมีช่ือเสียงไทยและบริษัทขนาดใหญ่จากต่างชาติด้วย คนท่ีท างานในย่านนี้ส่วน
ใหญ่จึงได้เงินเดือนในระดับสูงและท าให้มีรูปแบบการใช้ชีวิตท่ีค่อนข้างหรูหรา ทันสมัย ผู้เขียน
น าเสนอว่าตุ๊ดกลับบ้านโดยข้ึนรถไฟฟ้าท่ีสถานีศาลาแดงเป็นประจ าเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจว่าตุ๊ดท างานท่ี
ย่านนี้และเห็นภาพตุ๊ดว่ามีเป็นคนเมืองมีระดับ มีรายได้มาก มีการศึกษาและมีความสามารถจึงเข้า
ท างานในบริษัทในย่านธุรกิจนี้ได้  

ด้วยลักษณะของประเทศไทยท่ีความเจริญความทันสมัยและการเข้าถึงทรัพยากรจะ 
เกิดเพียงแค่ในย่านใจกลางของเมืองหลวง คนไทยจึงมองความเป็นเมืองในเชิงบวกว่าทันสมัย หรูหรา 
ภาพความเป็นคนเมืองจึงดูดีและมีอ านาจมากกว่าคนจากพื้นท่ีอื่น ผู้เขียนจึงน าเสนอถ้อยค าบ่งบอก
สถานท่ีดังข้างต้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าตุ๊ดเป็นคนเมืองชนช้ันกลาง เพราะด าเนินชีวิตอยู่ในเมือง
ตลอดเวลาท้ังยังอยู่ในบริเวณส าคัญใจกลางเมืองอีกด้วย ภาพวิถีคนเมืองของตุ๊ดเหล่านี้ก็ท าให้เห็นถึง
ตัวตนท่ีทันสมัย มีฐานะดี มีการศึกษา มีหน้าท่ีการงานท่ีดี 

 

2.ส่วนขยายกับการน าเสนอลักษณะผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบ 

จากเรื่องเล่าพบค าขยายท่ีขยายค านาม ขยายค ากิริยา ซึ่งในส่วนขยายท้ังสองลักษณะพบ
การน า เสนอตัวตน ตุ๊ดในเ ชิงบวกว่ า เป็น ผู้หญิง ท่ีมี คุณสมบั ติพร้อม ท้ังหน้ าตา ท่ีสวยง าม  
กิริยามารยาทงาม มองโลกในแง่ดีคิดบวกและอุปนิสัยใจคอท่ีดีงามด้วย สามารถแบ่งออกได้เป็น  
2 ประเด็น คือ ส่วนขยายท่ีแสดงว่าตุ๊ดเป็นผู้หญิงท่ีมีกิริยามารยาทงดงาม อีกประเด็นหนึ่งคือ  
ส่วนขยายท่ีแสดงว่าตุ๊ดเป็นคนมองโลกในแง่ดี ดังจะเห็นจากรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

2.1 ส่วนขยายที่แสดงว่าตุ๊ดเป็นผู้หญิงที่มีกิริยามารยาทงดงาม 

ผู้เขียนพยายามน าเสนอภาพของตุ๊ดว่าเป็นผู้หญิงท้ังสวยและมีพฤติกรรมดีเหมือนกับ
ผู้หญิงต้นแบบท่ีสังคมให้การยอมรับอย่างนางสาวไทย นางงามและตัวละครนางเอกในละครบางเรื่อง 
การน าเสนอตัวตนเช่นนี้ก็เพื่อให้ผู้อ่านเห็นว่าเขาก็เป็นผู้หญิงเช่นเดียวกัน อีกท้ังยังเป็นผู้หญิงดีอย่างท่ี
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สังคมคาดหวังด้วย เพราะในสังคมไทยมีชุดความคิดเกี่ยวกับผู้หญิงท่ีดีว่าต้องมีพฤติกรรมดี 
กิริยามารยาทดี มีชาติตระกูลดี มีความรู้ความสามารถและรูปร่างหน้าตาสวย หากผู้หญิงท่ีมีคุณสมบัติ
ครบตามท่ีกล่าวก็จะเป็นท่ีช่ืนชมยอมรับของคนท่ัวไปและเป็นท่ีหมายปองของผู้ชาย ซึ่งเห็นได้จาก
ตัวอย่างดังนี้ 

“เฮ้ยน้อง ตกลงเซตเคสได้ไหมเน่ีย เร็วพ่ีรออยู่” ระหว่างเจ้ก าลังคิดอะไรเพลินๆ อีพ่ีธงคนเดิมฮีก็โผล่หัวเข้า
มาถามทันที น่ีผ่านไปไม่ถึง 10 นาทีเองนะคะพ่ีขา ถ้าเจ้ไม่โชคดีโทรไปเจอพ่ีโอ๋ล่ะก็ เวลา 10 นาทีไม่พอ
ส าหรับการโทรเซตเคส เปิดห้องผ่าตัดหรอกย่ะ อีพ่ีคนน้ีก็ยังกะจะให้เจ้เสกอย่างน้ันแหละ คิดบ้างไหมเน่ีย  

เจ้ : (หันไปปั้นหน้ายิ้มนางสาวไทย ) เสร็จแล้วค่ะพ่ีขา (ค าด่าเมื่อกี้ น้ี เก็บไว้ในใจนะ ตอบไปด้วย 
เสียงหวานนุ่ม) 

 (กว่าเจ้จะเป็นหมอเล่ม 2, 2559: 84) 

จากข้อความข้างต้นเจ้หมอรับได้มอบหมายหน้าท่ีจากแพทย์รุ่นพี่ว่าต้องโทรเพื่อจองห้อง
ผ่าตัดให้คนไข้หนึ่งราย เป็นการจองแทรกซึ่งถือว่ายากมากเพราะห้องผ่าตัดยุ่งตลอดเวลา เจ้หมอ
พยายามขอให้แพทย์รุ่นพี่อีกคนท่ีเป็นคนจัดการตารางการใช้ห้องผ่าตัดช่วยและในท่ีสุดก็ส าเร็จ เมื่อ
แพทย์รุ่นพี่คนท่ีมอบหมายงานให้แก่เจ้หมอทวงถาม เจ้หมอจึงรู้สึกโกรธนิดหน่อยเพราะให้เวลาในการ
ท าเรื่องท่ียากนี้เพียงไม่นาน แล้วก็มาทวงถาม แต่เจ้หมอเก็บความรู้สึกไม่พอใจเอาไว้แล้วตอบกลับ
อย่างสุภาพ พร้อมด้วยกิริยาการยิ้มท่ีสวยงามอย่างนางสาวไทย  

จะเห็นว่าส่วนขยายกิริยาการยิ้มของเจ้หมอท่ีว่าเหมือนกับรอยยิ้มของนางสาวไทย  
แสดงให้เห็นว่าผู้เขียนต้องการบอกว่าตุ๊ดเป็นผู้หญิงและเป็นผู้หญิงดีสวยเพรียบพร้อมเหมือนกับ
นางสาวไทยท่ีสังคมช่ืนชมยอมรับ นางสาวไทยเป็นการประกวดผู้หญิงไทยสวยจากท่ัวประเทศ  
เป็นเวทีการประกวดนางงามเวทีหนึ่ง ผู้ท่ีชนะจะได้รับต าแหน่งนางสาวไทย ผู้ท่ีชนะการประกวด
นางงามไม่ว่าจะเป็นนางสาวไทยหรือนางงามเวทีอื่น โดยเฉพาะการประกวดใหญ่ระดับชาติ
ระ ดับประ เทศไม่ เพี ย ง เพร าะ เป็น ผู้หญิ ง สวย เ ท่านั้ น  แ ต่ ต้อง เป็นคนมี คว ามสาม าร ถ  
มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมและมีจิตใจดีด้วย ตัวอย่างนางงามท่ีมี ช่ือเสียง ได้รับการยอมรับและ 
ยังไ ด้รับการกล่าวถึงในปัจจุบัน ไ ด้แก่  คุณปุ๋ย ภรณ์ทิพย์  นาคหิรัญกนก นางงามจักรวาล  
(Miss Universe) ปี พ.ศ. 2531 เขาได้ตอบค าถามในการประกวดท่ีแสดงให้เห็นทัศนคติและ  
จิตใจท่ีดีท่ีต้องการช่วยเหลือเด็กก าพร้า เด็กยากจน ภาพนางงามท่ีท้ังสวยและจิตใจดีจึงอยู่ใน 
ความคิดของคนไทย ส่วนขยายการยิ้มอย่างนางสาวไทยในตัวอย่างข้างต้นจึงท าให้เห็นว่าตุ๊ดเป็น
ผู้หญิงสวย จิตใจดี นิสัยดีและมีความรู้ความสามารถเหมือนกับนางสาวไทย นอกจากนี้การตอบกลับ
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แพทย์รุ่นพี่อย่างสุภาพถึงแม้ว่าจะไม่พอใจท่ีพี่คนดังกล่าวกดดันยังท าให้เห็นภาพว่าตุ๊ดเป็นคนใจเย็น 
ไม่ใช้อารมณ์ ไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวและแสดงกิริยาท่ีเหมาะสม 

เน่ืองจากที่ที่ไปท าธุระดันเสิร์ฟเคร่ืองด่ืมเป็นโค้ก ประกอบกับมื้อเช้าเป็นเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวลาบหมู   
ลมในท้องจึ งตี ข้ึน ก าลั งจะอ้าปากปล่อย ลิฟต์ดันมาพอดี มีคนอยู่กลุ่มใหญ่ ช่าจึ งกลืนลมและ  
เ ข้าไปยืนเกือบหน้าสุ ด ระหว่างทางลิฟ ต์จอด ถ่ีมาก แก๊ส ช่ัวก็ ตี ข้ึนมาจุกเสี ยดแน่นอยู่ที่ ลิ้ นปี่   
แต่ช่าเองซึ่งด ารงต าแหน่งสะใภ้จุฑาเทพ ช่าจึงอั้นลมเอาไว้อย่างสุดความสามารถ  

(บันทึกของตุ๊ดเล่ม 1, 2557: 140) 

ส่วนขยายข้างต้นมีความหมายว่า ช่าเป็นสะใภ้ของราชสกุลจุฑาเทพ เป็นราชสกุลท่ีอยู่ใน
ละครชุดเรื่อง สุภาพบุรุษจุฑาเทพ เป็นละครทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสาม สร้างจากนวนิยาย
ชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพ ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้ชมเป็นอย่างมากในปีพ.ศ.2556 เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ
ความรักของคุณชายท้ัง 5 คนของราชสกุลจุฑาเทพ สะใภ้จุฑาเทพ หรือตัวละครนางเอกในละคร 
เรื่องนี้ทุกคนล้วนมีรูปร่างหน้าตาสวย กิริยามารยาทดี จิตใจดี รักศักดิ์ศรี และมีความกตัญญู นางเอก
บางคนเป็นผู้หญิงท่ีมีมาตระกูลช้ันสูงด้วย จะสังเกตได้ว่าบุคลิกลักษณะของสะใภ้จุฑาเทพรวม 
ชุดความคิดผู้หญิงดีท่ีสังคมไทยยอมรับช่ืนชมไว้ ผู้เขียนน าเสนอส่วนขยายดังกล่าวก็เพื่อท าให้เห็นว่า
ตุ๊ดก็เป็นผู้หญิงนิสัยดี สวย มีกิริยามารยาท ในข้อความต่อมาท่ีผู้เขียนน าเสนอว่า ช่าจึงอั้นลมเอาไว้
อย่างสุดความสามารถ แสดงให้เห็นว่าเพราะเขาเป็นผู้หญิงมีมารยาทจึงต้องพยายามกล้ันไม่ให้เรอ
ออกมาในท่ีสาธารณะ เพราะเป็นกิริยาอาการท่ีไม่เหมาะสม ถือว่าเสียมารยาทมากโดยเฉพาะส าหรับ
ผู้หญิง  

 เราอยู่ด้วยกันจนเย็น กิจกรรมที่ เราแพลนไว้ก าลังจะหมดลง ระหว่างที่ ช่าก าลังตัดสินใจจะกลับ  
อามพูดข้ึนมาว่า “ไปเล่นกับปุ๊กกี้ (แมวที่ห้องฮี) มั้ย” 

ช่าท าอึกอักเพราะต้องการเพ่ิม Value ให้สมกับตุ๊ดที่มีต าแหน่งนางงามติดตัว  ช่าท าเป็นไม่อยากไป  
แต่อามก็มองช่าด้วยสายตาเหมือนไซบีเรียนอยากได้บอล 

(บันทึกของตุ๊ดเล่ม 1, 2557: 52-53) 

เรื่องเล่านี้มาจากตอนท่ีช่านัดเจอท าความรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่ง หลังจากนั้นผู้ชายคนนี้
ชวนช่าไปเล่นกับแมวท่ีห้องเขา แต่ช่าแสดงออกว่าไม่อยากไป การแสดงออกดังกล่าวสอดคล้องไปกับ
ส่วนขยายค าว่าตุ๊ดท่ีกล่าวว่าช่ามีต าแหน่งนางงามจึงท าให้ต้องแสดงพฤติกรรมท่ีดีท่ีเหมาะสม ไม่ยอม
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ตกลงไปกับผู้ชายโดยง่าย การน าเสนอส่วนขยายท่ีกล่าวถึงต าแหน่งนางงามก็เพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่า
ให้ตัวเอง ให้ภาพตุ๊ดถูกมองในทางท่ีดีด้วย เนื่องจากภาพนางงามจะปรากฏคุณสมบัติเชิงบวกทุก
ประการของผู้หญิงจึงท าให้ ผู้เขียนเลือกมาน าเสนอ ท้ังต้องมีหน้าตารูปร่างสวยงาม มีความรู้
ความสามารถและมีพฤติกรรมท่ีดีงามด้วย ท้ังนี้จะเห็นกิริยาอาการของตุ๊ดท่ีสอดคล้องกับส่วนขยายได้
จากข้อความข้างหน้าก่อนส่วนขยาย ท่ีว่าช่าแสดงกิริยาว่าตนเองลังเลไม่ตอบรับผู้ชายคนดังกล่าวทันที
เพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นผู้หญิงดีมีคุณค่าท่ีไม่ใจง่าย หรือเป็นการท าให้เห็นภาพผู้หญิงท่ีรักนวลสงวน
ตัวในตัวของตุ๊ด ซึ่งเป็นลักษณะของผู้หญิงไทยท่ีดีท่ีสังคมให้การยอมรับนั้นเอง  

ผู้เขียนใช้ส่วนขยายเพื่อน าเสนอให้เห็นว่าตุ๊ดเป็นผู้หญิงท่ีมีคุณสมบัติดีครบ ท้ังหน้าตา 
ความรู้ความสามารถ เพราะคนในสังคมส่วนใหญ่มีความคาดหวังกับผู้หญิงมากกว่าว่าควรท าอะ ไร  
ไม่ควรท าอะไร และตุ๊ดในฐานะท่ีเป็นผู้หญิงด้วยจึงต้องประกอบสร้างภาพตัวเองให้เข้าตามกรอบของ
สังคมเพื่อให้สังคมได้เห็นและยอมรับในตัวตนของตุ๊ด ผู้เขียนจึงใช้ส่วนขยายท่ีมีความหมายว่า 
เป็นนางงามหรือนางสาวไทย เพราะเป็นตัวแทนของผู้หญิงสวย ดีและเก่งท่ีได้รับการยอมรับ ช่ืนชม 

 

2.2 ส่วนขยายที่แสดงให้เห็นว่าตุ๊ดเป็นคนมองโลกในแง่ดี 

เมื่อตุ๊ดต้องตกอยู่ในสถานการณ์ล าบาก เขาก็พยายามคิดในแง่บวก และใช้เหตุผล 
ในการแก้ปัญหาเพื่อให้ผ่านสถานการณ์นั้นไปให้ได้ การน าเสนอภาพดังกล่าวผู้เขียนน าเสนอให้เห็น
ผ่านส่วนขยายค านาม ส่วนขยายท่ีพบได้แก่ค าว่า โลกสวย ดังปรากฏในตัวอย่างดังนี้ 

แล้วนางก็เร่ิมปัดของโปรโมช่ันหน้าเคาเตอร์ลงพ้ืน...ออฟเองก็รีบอ้อมไปอีกทาง แล้วหญิงก๊อยก็เดินมาเร่ือยๆ 
เลยมาถึงช่า โดยไม่คาดคิด 

หญิงก๊อย1: น่ีด้วย 

นางจับชาเขียวและสโมกกี้ไบท์ของช่าแล้วปาลงพ้ืน ช่าพยายามควบคุมสติ เสียงตุ๊ดโลกสวยในใจตะโกนว่า 
โกรธคือโง่โมโหคือบ้า โกรธคือโง่โมโหคือบ้า โกรธคือโง่โมโหคือบ้า พ่อแม่กุอยู่แถวน้ี พ่อแม่กุอยู่แถวน้ี  
พ่อแม่กุอยู่แถวน้ี แล้วตุ๊ดโลกสวยก็ชนะ ช่าจึงก้มลงเก็บ แล้วค่อยๆ ยืนข้ึนมองหน้านาง 

(บันทึกของตุ๊ดเล่ม 1, 2557: 40) 

จากข้างต้น ตุ๊ดโลกสวย แสดงให้เห็นการน าเสนอตัวตนของตุ๊ด ว่าเป็นคนมองโลกในแง่ดี 
เห็นได้จากค าขยาย โลกสวย ถึงแม้จะอยู่ในอารมณ์โกรธโมโห แต่ด้วยความท่ีเป็นคนมีสติและ 
มองโลกในแง่ดี ท าให้เกิดภาวะความคิดเพื่อระงับอารมณ์โกรธโมโหในขณะนั้น ว่าการโกรธและการ
โมโหไม่มีประโยชน์ใดและท าให้ผู้นั้นเป็นบ้าและโง่เขลา เห็นได้จากข้อความท่ีว่า โกรธคือโง่โมโหคือบ้า  
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อีกอล์ฟผู้อินเนอร์ร่ิงกับบทแม่ นางก าลังอุ้มน้องมีนด้วยความโอบอุ้มอารี โดยมีพวกเรารายล้อมและ 
หยอกเล่นกับเด็กน้อยด้วยฟิลลิ่งโลกสวย สายตาทุกคนในเกตก าลังมองมาด้วยความปีติในกลุ่มตุ๊ดผู้กู้โลก  
เราดูสวยและย่ิงใหญ่เสมือนแสงจากเมฆส่องกระทบเกิดประกายออร่าตามเส้นผมสวยระย้าแพนทีน  

(บันทึกของตุ๊ดเล่ม 2, 2558: 173) 

ข้อความนี้มาจากเรื่องเล่าของช่า ปกติช่าและกลุ่มเพื่อนไม่ค่อยชอบเด็กเท่าไหร่ แต่เจอ
กับสถานการณ์ท่ีต้องอยู่กับเด็ก ในขณะท่ีช่าและเพื่อนๆ ก าลังรอขึ้นเครื่องบินท่ีสนามบิน มีเด็กคน
หนึ่งร้องไห้งอแงเสียงดังมากจนรบกวนคนอื่นๆ กอล์ฟเพื่อนของช่าจึงเต้นให้เด็กคนนั้นดูด้วยหวังว่า
อาจจะท าให้เด็กหยุดร้องไห้ ซึ่งก็ได้ผล เด็กหยุดร้องไห้ หลังจากนั้นกอล์ฟและเพื่อนๆ จึงช่วยดูแลและ
เล่นกับเด็กคนนั้น จากค าว่า ฟิลล่ิงโลกสวย ข้างต้นหมายถึงการมองในแง่ดีกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นครั้ง
นี้  เพราะถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ชอบเด็กมากนักแล้วต้องมาดูแลและเล่นกับเด็ก แต่ก็ถือว่าเป็นความ
เรื่องดี เพราะเป็นการได้ช่วยเหลือแม่ของเด็กและคนอื่นๆ ในสนามบินด้วย จากการกระท าของกอล์ฟ
และเพื่อนก็ได้รับการช่ืนกลับมาด้วยการมองด้วยสายตาท่ีช่ืนชมอีกด้วย 

ค า ว่ า  โ ลกสวย  เป็ น ส่ วนขยาย ท่ี ผู้ เ ขี ยน เ ลื อกใ ช้ เพื่ อท า ให้ เ ห็ นภาพ ตุ๊ดว่ า 
เป็นคนท่ีมองโลกในแง่ดี และคิดพิจารณาด้วยเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหา ถึงแม้ว่าจะอยู่ใน
สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา หรือสถานการณ์ท่ีตนไม่ชอบ แต่เขาก็ปรับความคิด มุมมองให้เป็นไปใน
ทางบวกเพื่อให้ ผ่านสถานการณ์เหล่านี้ ไปให้ไ ด้ โดยท่ีไม่ก่อปัญหาให้แก่ตนเองและ ผู้อื่ น  
ซึ่งการน าเสนอภาพของตุ๊ดเช่นนี้ก็ เพื่อตอบโต้กับความคิดของคนในสังคมไทยท่ีมอ งว่ า ตุ๊ด 
เป็นพวกใช้อารมณ์ ท่ียังคงปรากฏให้เห็นในส่ือบันเทิงประเภทละคร  โดยน าเสนอลักษณะ 
ตัวละครชายรักชายท่ีมีพฤติกรรมก้ าวร้ าว  พูดจาเสียงดัง บางครั้ ง ไม่ สุภาพในละครซีรี ส์ 
เรื่องชายไม่จริงหญิงแท้ ท่ีออกอากาศทางช่องวัน 31 นับเป็นแนวโน้มท่ีดีต่อกลุ่มคนเพศหลากหลาย
หากมีการสร้างละครซีรี ส์ ท่ีมีตัวละครเพศทางเลือกมากขึ้นเพราะพวกเขาจะได้มี ตั วตนใน 
พื้นท่ีทางสังคมมากขึ้น แต่การน าเสนอบุคลิกลักษณะของพวกเขายังคงไม่หลากหลายและน าเสนอซ้ า
ภาพในทางลบอย่างเดิม เช่น พูดเสียงดัง ไม่สุภาพ ก้าวร้าว เป็นตัวตลก  

นอกจากนี้ค าว่า กลุ่มตุ๊ดกู้โลก ท่ีปรากฏในเรื่องเล่าข้างต้นก็ยังแสดงให้เห็นถึงตัวตนของ
ตุ๊ดด้วยว่าตุ๊ดเป็นกลุ่มคนท่ีช่วยเหลือคนในสังคมได้เช่นกัน เป็นถ้อยค าท่ีน าเสนอเพื่อต่อรองกับ 
ชุดความคิดของสังคมท่ีว่าชายรักชายหรือคนรักเพศเดียวกันไม่สามารถผลิตประชากรให้แก่สังคมได้ 
(ณภัค เสรีรักษ์, 2559: 65)    แต่ค าท่ีผู้เขียนน าเสนอนี้เป็นการบอกกับสังคมว่าเขามีประโยชน์ต่อ
สังคม ถึงแม้จะไม่สามารถผลิตประชากรได้แต่เขาก็ช่วยเหลือเพื่อนร่วมสังคมให้พ้นจากความ
เดือดร้อนได้ นอกจากนี้ยังปรากฏพบภาพยนตร์ท่ีสร้างขึ้นเพื่อตอบโต้ชุดความคิดท่ีมีมุมมองต่อตุ๊ดว่า
ท าลายการสืบทอดเผ่าพันธุ์ด้วย ในช่วงปี 2561 ปรากฏภาพยนตร์เรื่องตุ๊ดตู่กู้ชาติ เป็นเรื่องราว
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เกี่ยวกับกลุ่มนักรบชายรักชายท่ีมีกิริยาอาการตุ้งต้ิงอย่างผู้หญิงสู้ต่อรบกับศัตรูเพื่อปกป้องบ้านเมือง
ของตนเองจะเห็นว่าท้ังช่ือเรื่องและเนื้อเรื่องน าเสนอภาพตุ๊ดเช่นเดียวกันกับถ้อยค าท่ีผู้เขียนหนังสือ
บันทึกของตุ๊ดน าเสนอ อีกท้ังในส่วนท้ายข้อความยังกล่าวเปรียบเทียบถึงความดีท่ีท าในครั้งนี้ท าให้
กลุ่มตุ๊ดดูสวยมากจนเหมือนมีแสงออกมาจากเส้นผมซึ่งแสงนั้นมาจากการตกกระทบของเมฆ การ
เปรียบเทียบท่ีเกินจริงอย่างมากนี้ท าให้ผู้อ่านเห็นภาพตามได้ชัดเจน มีความสนุกสนานและถ้อยค าท่ี
ผู้เขียนน าเอาช่ือยี่ห้อของยาสระผมมากล่าวถึงว่า “สวยระย้าแพนทีน” ก็แสดงให้เห็นถึงการน าเสนอท่ี
ทันสมัย มีความคิดสร้างสรรค์ท่ีแตกต่างและไพเราะคล้องจองด้วย  

 

3.มูลบท  

มูลบท หมายถึง ถ้อยค าหรือรูปภาษาบางชนิดไม่ว่าจะเป็นค า วลี หรือโครงสร้างประโยค
ท่ีแสดงถึงความเช่ือท่ีมีอยู่ก่อนแล้ว ตัวอย่างรูปภาษาส่ือมูลบท ได้แก่ รูปภาษาท่ีใช้อ้างถึง ช่ือเฉพาะ
และอนุพากย์บอกเวลา ตัวอย่างเช่น เรยาไปต่างประเทศหลังจากเรียนจบปริญญาตรี ส่วนท่ีขีดเส้นใต้
มี ท้ัง ช่ือเฉพาะและอนุพากย์บอกเวลา ส่ือมูลบทว่า มีคนช่ือเรยา และ เรียนจบปริญญาตรี   
ส่วนตัวอย่างรูปภาษาท่ีใช้อ้างถึง เช่น วิชาญเห็นแมวห้าขา ส่วนท่ีขีดเส้นใต้ส่ือมูลบทว่า มีแมวห้าขา 
การกล่าวถ้อยค าท่ีมีรูปภาษาอ้างถึงส่ิงใดส่ิงหนึ่งเพื่อส่ือว่ามีส่ิงนั้นอยู่จริง (ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2556: 
83-85) จากเรื่องเล่าพบรูปภาษาท่ีส่ือมูลบท ได้แก่ อนุพากย์การบอกเวลาเพื่อ ส่ือมูลบทว่า 
ตัวตนทางเพศของตุ๊ดเล่ือนไหลเปล่ียนแปลงได้และตุ๊ดเป็นเพศภาวะหนึ่งท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติต้ังแต่
ก าเนิด พบการใช้รูปภาษาการอ้างถึงเพื่อส่ือมูลบทว่าการเป็นตุ๊ดไม่ได้เป็นโรค และพบการใช้ 
รูปประโยคปฏิเสธเพื่อส่ือมูลบทว่าตุ๊ดมีรสนิยมทางเพศและบทบาททางเพศเหมือนกันกับผู้หญิง ซึ่ง
เห็นได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

3.1 ตัวตนทางเพศท่ีเลื่อนไหลของตุ๊ด  

ผู้เขียนส่ือมูลบทด้วยการบอกเวลาซึ่งค าท่ีพบคือ ค าว่า ปัจจุบัน เพื่อให้ผู้อ่านเห็นว่า
ตัวตนทางเพศของตุ๊ดในปัจจุบันต่างกับตัวตนในอดีตแล้ว ตุ๊ดมีเพศวิถีท่ีเล่ือนไหล บทบาททางเพศ
สามารถเปล่ียนแปลงไปได้ โดยปกติส าหรับตุ๊ดหรือเกย์สาวจะมีกิริยาท่าทาง บุคลิกลักษณะเหมือน
ผู้หญิง จึงถูกก าหนดให้ว่าต้องมีบทบาททางเพศเช่นเดียวกันกับผู้หญิงคือเป็นผู้ถูกกระท า หรือค า
เฉพาะในกลุ่มเกย์เรียกบทบาททางเพศนี้ว่า “รับ” แต่จากมูลบทท่ีน าเสนอส่ือให้เห็นว่าบทบาท 
ทางเพศนั้นสามารถเปล่ียนแปลงได้ เกย์สาวสามารถมีบทบาททางเพศเหมือนกับผู้ชายได้คือเป็น
ผู้กระท า หรือท่ีเรียกว่า “รุก” รวมถึงชายรักชายกลุ่มอื่นด้วย ไม่ว่าบุคลิกลักษณะจะเป็นอย่างไร แต่
เพศวิถีไม่จ าเป็นต้องตรงตามเพศภาวะ เห็นได้จากตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
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เกย์ที่มีรสนิยมเป็นฝ่ายชาย แต่ก่อนนานมา เกย์รุกต้องมีลักษณะดูบอยสมชาย เข็มกุด แต่ปัจจุบัน  
นัท มีเรียม ก็สามารถเป็นรุกได้  แต่สมชายก็ยังคงมีบ้างแต่น้อย คาดว่าจะสูญพันธ์ุในอีกไม่เกิน 10 ปี 

(บันทึกของตุ๊ดเล่ม 1, 2557: 20) 

ข้างต้นมาจากเรื่องเล่าของช่า ผู้เขียนนิยามค าเรียกเพศค าว่า เกย์รุกแมน จากการนิยาม
พบการส่ือมูลบทท่ีว่า ปัจจุบัน นัท มีเรียม ก็สามารถเป็นรุกได้  ส่ือให้เห็นว่าสมัยก่อนเกย์ไม่สามารถ 
มีเพศวิถีต่างกับเพศภาวะ กล่าวคือเกย์สาวก็ต้องมีเพศวิถีแบบผู้หญิง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการติดอยู่ใน
กรอบของเพศชายเพศหญิงท่ีเป็นเพศหลักของสังคม เกย์จึงถูกก าหนดด้วยกรอบดังกล่าวไปด้วย  
แต่ในปัจจุบันตัวตนทางเพศสามารถเปล่ียนแปลงเล่ือนไหลได้ ในปั จจุบันเกย์สาวสามารถมี 
บทบาททางเพศอย่างผู้ชายหรือเป็นรุกได้ ไม่ใช่เฉพาะเกย์แมนเท่านั้น  

ผู้ศึกษายังพบมูลบทท่ีน าเสนอการเปล่ียนแปลงเล่ือนไหลของตัวตนทางเพศอีก เห็นได้
จากตัวอย่างดังนี้ 

ปัจจุบันเกย์ทุกประเภทได้รับการแก้อีมี่แล้ว ทุกคนมีสิทธิที่จะบอยและสาวเท่ากัน มีสิทธิที่จะตัวเล็กเป็น 
รุก ก้ามปูเป็นรับ รุกแต่งหญิง รับแต่งฮิพมีถมไปและเยอะมาก ไม่สามารถแยกเพศได้ด้วยตาเปล่าอีกต่อไป  

(บันทึกของตุ๊ดเล่ม 1, 2557: 21) 

มูลบทข้างต้นท่ี ผู้เขียนน าเสนอว่า ปัจจุบันเกย์ทุกประเภทได้รับการแก้อีมี่ แ ล้ว  
ส่ือความหมายว่า สมัยก่อนเกย์ยังไม่สามารถมีบทบาททางเพศต่างกับบุคลิกลักษณะภายนอกท่ี
แสดงออกได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าหากเป็นเกย์สาวก็ต้องแสดงออกและมีพฤติกรรมรวมถึงรสนิยมทางเพศ
เหมือนกับผู้หญิง ดังนั้นถ้าคนเพศหลากหลายมีพฤติกรรมท่ีขัดกับความคาดหวังท่ีใช้เกณฑ์รูปลักษณ์
ภายนอกเป็นส่ิงตัดสินก็จะไม่เป็นท่ียอมรับกับท้ังคนเพศหลากหลายด้วยกันและคนอื่นมากขึ้นด้วย แต่
ในปัจจุบันเกย์ทุกคนสามารถเลือกแสดงบทบาททางเพศได้ ไม่ว่าจะรุกหรือรับ ไม่จ าเป็นต้อง
สอดคล้องกับลักษณะภายนอก เช่น มีชายรักชายท่ีมีลักษณะภายนอกผสมผสานระหว่างผู้ชายกับ
ผู้หญิง กล่าวคือแต่งกายและมีบทบาททางเพศอย่างผู้ชายหรือท่ีเรียกว่า รุก แต่ขณะเดียวกันมีกิริยา
ท่าทางและแต่งหน้าอย่างผู้หญิง ตัวตนของคนเพศหลากหลายท่ีมีความซับซ้อนมากกว่าแค่
บุคลิกลักษณะภายนอกเช่นนี้เป็นท่ียอมรับมากขึ้นแล้วภายในกลุ่มคนเพศหลากหลายด้วยกันดังท่ี
ผู้เขียนน าเสนอมูลบทเพื่อส่ือถึงประเด็นนี้ ส่วนถ้อยค าความหมายตามเนื้อความโดยตรงคือผู้เขียน
เปรียบเกย์เหมือนโทรศัพท์ท่ีถูกเปล่ียนแก้หมายเลข เพราะการแก้อีมี่ หมายถึง การแก้ไขหมายเลข
เฉพาะของโทรศัพท์เพื่อให้โทรศัพท์สามารถใช้งานได้ในพื้นท่ีใหม่หรือในระบบใหม่  
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นอกจากนี้พบมูลบทท่ีน าเสนอให้เห็นความเล่ือนไหลของรูปแบบความรักท่ีสามารถเล่ือน
จากรักเพศเดียวกัน ชายรักชาย กลับไปเป็นแบบรักคู่ตรงข้ามคือ ชายรักหญิง เห็นได้จากตัวอย่างนี้ 

นางขอไม่ให้ลงทะเบียนรถหรืออะไรเก่ียวกับนางเลย อดีตของนาง นางอยากเก็บเอาไว้ ปัจจุบันนางมีภรรยา
ซึ่งเข้าใจกันดี มีลูกสาวสองคน นางไม่ได้หลอกภรรยา มันคือความรักอีกรูปแบบหนึ่ง 

(บันทึกของตุ๊ดเล่ม 2, 2558: 189) 

มาจากเรื่องเล่าของช่าตอนเจอคนขับรถแท็กซี่เกย์สาวและเคยท างานเป็นนางโชว์มาก่อน 
มูลบทท่ีผู้เขียนน าเสนอว่า ปัจจุบันนางมีภรรยาซึ่งเข้าใจกันดี มีลูกสาวสองคน นางไม่ได้หลอกภรรยา 
ท าให้เห็นว่าสมัยก่อนเขาไม่มีภรรยาและลูก เพราะเขาเป็นชายรักชายท่ีมีลักษณะอย่างผู้หญิงซึ่ งท า
อาชีพนางโชว์อยู่ ท่ีภูเก็ต ปกติแล้วชายรักชายท่ีมีลักษณะเช่นนี้จะมี คู่รักเป็นผู้ชายไม่ใช่ ผู้หญิง  
แต่ปัจจุบันเขามีภรรยาและลูกซึ่งเป็นลักษณะของผู้ชาย แสดงให้เห็นการเล่ือนไหลของบทบาททาง
เพศ รสนิยมทาง เพศว่ าไม่ ไ ด้ตายตัว แต่สามารถเปล่ียนแปลงไปไ ด้  อีก ท้ังถ้อยค า ท่ี ว่ า  
นางไม่ได้หลอกภรรยา แสดงให้เห็นว่าภรรยารู้ว่าสามีเป็นชายรักชายมาก่อนแต่ก็ยอมรับได้กับ 
ความรักความสัมพันธ์เช่นนี้  

ผู้เขียนใช้ค าบอกเวลาเป็นถ้อยค าภาษาท่ีใช้ในการส่ือมูลบทถึงตัวตนของตุ๊ดท่ีไม่หยุดนิ่ง 
สามารถเปล่ียนแปลงเล่ือนไหลไปได้ สอดคล้องกับเรื่องเพศในสังคมไทยปัจจุบันท่ีมีหลากหลาย
รูปแบบและซับซ้อนมาก ไม่ว่าจะเป็นกรณีจากหญิงรักหญิงเปล่ียนไปเป็นหญิงรักชายหรือในทาง
กลับกันหญิงรักชายกลายเป็นหญิงรักหญิง ยังมีรูปแบบท่ีซับซ้อนมากขึ้นไปอีก เช่น หญิงรักหญิงหรือ 
ทอม ซึ่งโดยท่ัวไปจะชอบผู้หญิงแท้แต่ทอมบางคนชอบทอมด้วยกันเองหรือชอบชายรักชาย ในกรณี
ของชายรักชายก็เช่น ชายรักชายอาจจะเปล่ียนไปเป็นชายรักหญิงหรือชายรักหญิงอาจจะเปล่ียนไปรัก
ชายก็ได้ ดังเช่นท่ีส่ือมวลชนมีการน าเสนอเรื่องราวของน้ าหนาว นฤเบศน์ พรหมส่ีหน้า ผู้ท่ีเคยเป็น
สาวประเภทสองแต่หลังการบรรพชาเป็นพระ เขากลับกลายเป็นชายแท้ชอบผู้หญิง มีรายการบันเทิง
หลายรายการเชิญไปสัมภาษณ์ เช่น รายการตื่นมาคุย ออกอากาศทางช่อง 9 เอ็มคอต รายการแรงชัด
จัดเต็ม ออกอากาศทางช่อง 20 ไบรท์ทีวี ส่วนอีกกรณีหนึ่งคือ พอลลีน งามพริ้ง หรือช่ือเดิมคือ พินิจ 
งามพริ้ง อดีตผู้ก่อต้ังและประธานกลุ่มเชียร์ไทยเพาเวอร์ และอดีตผู้สมัครเขารับการเลือกต้ังนายก
สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเมื่อปี 2556 ท่ีออกมาเปิดเผยตัวตนทางเพศว่าเป็นสาวประเภทสอง 
ซึ่งก่อนหน้านี้ เขามีบทบาทอย่างผู้ชายแท้ท้ังบุคลิกลักษณะภายนอกและบทบาททาง สังคม  
เขามีครอบครัว มีภรรยาและลูก การน าเสนอเรื่องเล่าของตุ๊ดสอดคล้องกับความจริงในสังคมเหล่านี้ก็
เพื่อบอกให้ ผู้อ่านได้รับรู้  ท าความเข้าใจและเปิดใจยอมรับเรื่องเพศภาวะเพศวิถีเสียใหม่ว่า  
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เป็น ส่ิง ท่ีเ ล่ือนไหลอยู่ตลอดเวลา กรอบเรื่องเพศไม่ได้สามารถก าหนดได้จากร่างกายหรือ 
ลักษณะภายนอกเท่านั้น แต่เป็นเรื่องทางจิตใจและประสบการณ์ชีวิต ในความเป็นจริงสังคมไม่ได้มี
เพียงผู้ชายและผู้หญิงเท่านั้น แต่ยังมีเพศอื่นอีกมากมาย  

นอกจากนี้จากประวัติส่วนตัวของผู้เขียนหนังสือบันทึกของตุ๊ดจะเห็นว่า เขาแสดงออก
ตัวตนทางเพศท่ีเล่ือนไหล กล่าวคือเขามีลักษณะภายนอกเช่นเดียวกับผู้ชายท่ัวไปแต่มีกิริยาอาการ
ท่าทางอย่างผู้หญิง มีคู่รักเป็นผู้ชายและเขาแต่งกายเป็นท้ังผู้ชายและผู้หญิง สังเกตได้จากการไปออก
รายการสัมภาษณ์บางครั้งแต่งกายเป็นชายบางครั้งแต่งกายเป็นหญิง ซึ่งตัวตนท่ีเล่ือนไหลเหล่านี้ก็
ได้รับการน าเสนอให้เห็นจากภาษาของเขา แต่อย่างไรก็ตามธัชปาชาก็ได้กล่าวถึงการเรียนรู้และเข้าใจ
ในความเล่ือนไหลทางเพศนั้นต้องใช้เวลา ในส่วนตัวเขาก็ถูกกรอบคิดเรื่องเพศกระแสหลักชายหญิง
ก ากับความคิดเช่นกัน เขากล่าวว่าเมื่อเห็นคนเพศหลากหลายกลุ่มอื่นท่ีมีความเล่ือนไหลสูงหรือมีเพศ
วิถีท่ีแตกต่างกับเขาอย่างมากในคราวแรก เขาก็มีความรู้สึกประหลาดใจว่ามีแบบนี้ด้วยหรือ แต่เขาก็
เริ่มเรียนรู้และท าความเข้าใจด้วยพื้นฐานความคิดท่ีว่าเพศไม่ได้มีกรอบ มนุษย์ทุกคนมีตัวตนท่ี
หลากหลายเป็นเรื่องธรรมดา ซึ่งเขาได้ให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้ไว้ในรายการศิลป์สโมสร เมื่อวันท่ี 5 
กรกฎาคม 2561 ทางช่องไทยพีบีเอส  

 

3.2 ตุ๊ดเป็นเพศภาวะท่ีมีมาต้ังแต่เกิด ไม่ใช่โรค 

ความคิดเกี่ยวกับการเป็นตุ๊ดคือส่ิงผิดปกติ ผิดธรรมชาติยังคงมีอยู่ในสังคมไทย ผู้เขียนจึง
ต้องการให้ ผู้อ่านได้เข้าใจว่า ตุ๊ดเป็นเพศภาวะหนึ่งท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ  ติดตัวพวกเขามา 
ต้ังแต่เกิด ภาวะท่ีเกิดตามธรรมชาติเช่นนี้ก็เป็นเพศภาวะปกติเหมือนเช่นเดียวกันกับชายและหญิง  
จึงน าเสนอผ่านรูปภาษาอนุพากย์บอกเวลาท่ีว่า ต้ังแต่ ส่ือมูลบทว่า เขาเป็นตุ๊ดต้ังแต่เกิด เห็นได้จาก
ตัวอย่างเหล่านี้ 

ช่ากับอีคิมมองหน้ากันด้วยสายตาตกตะลึง ต้ังแต่เกิดเป็นตุ๊ดมาเราไม่เคยเจอคนสปีชีส์เดียวกันที่มีรังสีของ
การไร้ความเป็นมิตรที่ รุนแรงขนาดน้ี  อีกอล์ฟหันมาเห็นเรา และท าหน้าเหมือนพุดเ ด้ิลหิ วข้าว  
เป็นสัญลักษณ์ว่า งานกุ อดทนนะ กุขอโทษ 

(บันทึกของตุ๊ดเล่ม 1, 2557: 69) 

กอล์ฟ ผู้ไม่เคยเช่ือในมนต์สะกดของขบวนการ นสตบ . (หนุ่มสตาร์บัคส์) ตัดสินในชวนช่าไปลองของ  
นางเคลมว่าต้ังแต่เกิดมาเป็นตุ๊ด ถ้าต้ังใจจะซื้อกาแฟ นางย่อมต้องได้แค่กาแฟ  

(บันทึกของตุ๊ดเล่ม 3, 2558: 37) 
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นอกจากการใช้อนุพากย์การบอกเวลาเพื่อส่ือมูลบทถึงการเป็นตุ๊ดเกิดขึ้นตามธรรมชาติ
แล้ว ยังพบการใช้การอ้างถึงเพื่อบอกกับผู้อ่านถึงความเช่ือท่ีมีร่วมกันอยู่ก่อนแล้วเกี่ยวกับตุ๊ดว่า  
การเป็นตุ๊ดไม่ใช่โรค ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

อย่างที่ทุกคนรู้เนอะ ตุ๊ดไม่ได้เป็นโรค มันกินยารักษาไม่ได้ มันไม่เหมือนเป็นหวัด ที่ไปหาหมอกินยา  
กินน้ า เยอะๆ นอนเยอะๆ แล้วก็ หาย ดัง น้ันต่อให้ ร้องไห้ ไปเท่าไหร่ ถามตัวเองมากขนาดไหน  
ต่ืนนอนมายังไงก็เป็นตุ๊ดเหมือนเดิมน่ันแหละ 

(กว่าเจ้จะเป็นหมอเล่ม 2, 2559: 33) 

ดังท่ีผู้เขียนกล่าวข้างต้นว่า อย่างท่ีทุกคนรู้ ส่ือมูลบทว่า ทุกคนรู้ว่าการเป็นตุ๊ดไม่ใช่โรคท่ี
ต้องการการรักษา เมื่อไม่ใช่โรคก็แสดงว่าไม่ใช่ภาวะท่ีสร้างปัญหาให้แก่คนท่ีเป็นท้ังทางร่างกายและ
จิตใจ ไม่สร้ างปัญหาให้แก่คนอื่นเพราะไม่มีการติดต่อ ดังนั้นคนท่ีเป็น ตุ๊ดก็ เป็นคนปกติ  
แข็งแรงไม่จ าเป็นต้องการรักษา 

การใช้กลวิธีการส่ือมูลบทท าให้เห็นตัวตนของตุ๊ดว่า การเป็นตุ๊ดไม่ใช่เรื่องผิดปกติ  
เพราะตุ๊ดเป็นเพศภาวะท่ีติดตัวบุคคลมาต้ังแต่เกิด เห็นได้จากการน าเสนอผ่านอนุพากย์การบอกเวลา 
ต้ังแต่เกิดมาเป็นตุ๊ด แสดงให้เห็นว่าเป็นภาวะท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติเช่นเดียวกับเพศชายหญิง  
และยังใช้รูปภาษาการอ้างถึงส่ิงท่ีคนส่วนใหญ่รู้อยู่แล้วเพื่อส่ือมูลบทว่าการเป็นตุ๊ดไม่ใช่โรคจึงไม่
จ าเป็นต้องรักษา ช่วงปีพ.ศ.2499-2537 คนเพศหลากหลายถูกอธิบายด้วยความรู้ทางการแพทย์และ
จิตเวชศาสตร์ว่า เป็น ผู้ ท่ีมีความผิดปกติทาง จิต ซึ่ งการอธิบายดังกล่าวไ ด้รั บอิทธิพลจาก 
แนวคิดของตะวันตก ต่อมาในช่วงทศวรรษ 1970 (พ.ศ .2503-2513) วงวิชาการตะวันตกมี 
การถกเถียงกันอย่างกว้างขวางว่าคนเพศหลากหลายไม่ใช่ผู้ป่วยทางจิต (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2558) 
จนกระท่ังหลังปี พ.ศ. 2517 สมาคมจิตแพทย์อเมริกันประกาศว่ารักร่วมเพศไม่ได้เป็นความผิดปกติ 
แต่สังคมไทยบางส่วนไม่ยอมรับการเปล่ียนแปลงนั้นเท่าไหร่ ได้เพียงแต่รับรู้และยังคงมอง  
คนเพศหลากหลายในทางลบอยู่ (พัฒนพล วงษ์ม่วง, 2559: 103) ซึ่งการน าเสนอนี้สอดคล้องกับ 
ภูมิหลังของผู้เขียนท้ังสองคน เนื่องจากในส่วนของประวัติส่วนตัวของผู้เขียน พวกเขากล่าวถึงการรับรู้
ตัวตนทางเพศของตนว่า รับรู้ได้ว่าตนเองไม่ใช่ผู้ชายต้ังแต่วัยเด็กหรือเท่าท่ีจ าความได้ อีกท้ัง
นายแพทย์อุเทน บุญอรณะ ผู้เขียนหนังสือกว่าเจ้จะเป็นหมอยังได้กล่าวถึงเรื่องนี้ในฐานะแพทย์ท่ีเคย
ให้ค าปรึกษาแก่คนไข้ท่ีต้องการรักษาภาวะการเป็นคนรักเพศเดียวกันด้วยว่า ไม่มีทางรักษาให้หาย
หรอก ส่ิงนี้ถูกก าหนดมาแล้วและการเป็นคนเพศหลากหลายไม่ใช่เรื่องผิด เพียงแค่ต้องเรียนรู้ท่ีจะอยู่
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กับมัน ด้วยภูมิหลังด้านการรับรู้ตัวตนและความคิดนี้จึงสะท้อนออกมาให้เห็นในภาษาดังท่ีผู้เขียน
น าเสนอไว้ข้างต้นเพื่อบอกแก่คนในสังคมถึงตัวตนของตุ๊ด  

 

3.3 รสนิยมและบทบาททางเพศของตุ๊ด 

ผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านท าความเข้าใจตัวตนของตุ๊ดในเรื่องรสนิยมความชอบของตุ๊ดว่า
ตุ๊ดชอบผู้ชาย ไม่ใช่ผู้หญิง และต้องการส่ือถึงบทบาททางเพศของตุ๊ดว่าเหมือนกันกับผู้หญิง  
อีกท้ังเพื่อให้ผู้อ่านเห็นว่าตุ๊ดไม่ได้คุกคามทางเพศผู้ชาย โดยใช้รูปประโยคปฏิเสธเพื่อส่ือมูลบท 
ซึ่งเห็นได้จากค าว่า ไม่ได้ ในประโยค ประโยคปฏิเสธนี้เป็นการปฏิเสธความคิดความคาดหวังของ 
ผู้ท่ีก าลังสนทนาด้วย ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

“แม่ฮะ พ่ีก้องฮะ คือลูกไม่ได้ชอบผู้หญิงฮะ คือลูกเป็นผู้ชายนะ แต่ลูกไม่เคยชอบผู้หญิง ไม่รู้สึกอะไรกับ
ผู้หญิงเลย คือลูกชอบผู้ชายด้วยกันฮะ” เอ้อ บทจะพูดได้ก็พูดได้อย่างลื่นไหลแฮะ รู้สึกเหมือนพอค าแรก  
มันหลุดออกไปจากปาก ค าอื่นๆ มันก็พร่ังพรูตามออกมาเหมือนกับเข่ือนแตก  

(กว่าเจ้จะเป็นหมอเล่ม 2, 2559: 48) 

จากข้างต้นจะเห็นว่าเจ้หมอสารภาพกับพ่อแม่ว่าตนเองเป็นตุ๊ดและไม่ชอบผู้หญิง ค าท่ีส่ือ
มูลบท ไม่ได้ชอบผู้หญิงฮะ แสดงให้เห็นรสนิยมทางเพศของตุ๊ดว่าเขาชอบผู้ชาย เขาไม่ชอบผู้หญิง 
ถึงแม้ว่าลักษณะภายนอกเขาจะเป็นผู้ชายปกติแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะชอบผู้หญิง เหมือนอย่าง
ชุดความคิดของคนในสังคมไทยท่ีก าหนดว่าผู้ชายต้องคู่กับผู้หญิงเท่านั้น ความรักเกิดขึ้นได้กับลักษณะ
ของเพศตรงข้ามเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้วบุคลิกลักษณะภายนอกหรือร่างกายไม่สามารถ 
บ่งบอกรสนิยมทางเพศของคนได้ ท้ังยังไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องกันด้วยก็ได้ นอกจากนี้ท่ีค าว่า ไม่ได้ 
ส่ือมูลบทเพราะคนท่ัวไปมองว่าผู้ชายต้องชอบผู้หญิงแต่เจ้หมอเป็นลูกชายแต่กลับบอกแม่ว่าไม่ได้ชอบ
ผู้หญิง 

ฮี: อาจารย์บอกว่า ขริบแล้วเร่ืองบนเตียงจะเก่งข้ึนด้วยว่ะ กูไม่รู้ว่าอาจารย์พูดจริงหรือแค่อ า extern เล่นๆ 

เจ้: เคยเห็น paper พูดเร่ืองน้ีเหมือนกัน แต่ไม่ค่อยสนใจว่ะ ไม่เกี่ยวกับกู กูเป็นตุ๊ด กูไม่ได้เป็นฝ่ายเอาใคร
อยู่แล้วย่ะ เบสท์ มึงส่งคอหมูย่างกลับมาด้วยสิ 

ออย: ง้ันผู้ชายส่วนใหญ่ขริบปะ  

ทั้งวงตกอยู่ในความเงียบทันที 

(กว่าเจ้จะเป็นหมอเล่ม 1, 2558: 79) 
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ถ้อยค าท่ีกล่าวว่า กูไม่ได้เป็นฝ่ายเอาใครอยู่แล้วย่ะ หมายถึง ในการมีเพศสัมพันธ์ตุ๊ดไม่ได้
มีบทบาทเป็นผู้กระท า ท าให้เห็นบทบาททางเพศของตุ๊ดว่าเขาเป็นฝ่ายถูกกระท า กล่าวคือ  
มีบทบาททางเพศเหมือนกันกับผู้หญิง เพราะในสถานการณ์ข้างต้นเจ้หมอคุยกับเพื่อนเกี่ยวกับ 
ความเช่ือเรื่องการขลิบอวัยวะเพศของผู้ชายจะท าให้มีสมรรถภาพทางเพศมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องของ
ผู้ชาย แต่ตุ๊ดไม่ได้มีลักษณะการมีเพศสัมพันธ์เหมือนกันกับผู้ชายแต่เป็นในทางตรงกันข้าม  

อีกตัวอย่างหนึ่งเป็นเรื่องเล่ามาจากหนังสือบันทึกของตุ๊ด เห็นได้จากบทสนทนาต่อไปนี้ 

ช่า: ถามว่าเข้าใจผิดอะไรกันมั้ย 

หัวหน้าแก๊ง: อ่า อะไรเจ๊ (มองหน้ากันเลิ่กลั่ก) 

ช่า: น้องคิดว่าตุ๊ดตุ๋ยตูดผู้ชาย 

ลิ่วล้อ1: ไม่ใช่เหรอ 

ช่า: ก็ไม่ใช่งะ 

ลิ่วล้อ2: เจ๊ไม่ได้ตุ๋ยเหรอ 

ช่า: พี่ไม่ได้ตุ๋ยตูดผู้ชายค่ะ…กุไม่ตุ๋ยตูดใคร!! (หุบปากทันที) วันหลังอยากจะแซวกุก็แซวให้มัน ถูก !! 

หัวหน้าแก๊ง: แล้วเจ๊โดนตุ๋ยเหรอ 

ช่า: เออ !!! กุโดนตุ๋ยเท่าน้ัน  

(บันทึกของตุ๊ดเล่ม 1, 2557: 135) 

ประโยคปฏิ เสธ พี่ ไม่ ไ ด้ ตุ๋ยตูดผู้ชายค่ะ มีความหมายว่า ตุ๊ดไม่ ไ ด้ เป็น ผู้สอดใ ส่ 
ทางทวารหนักเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย ส่ือมูลบทว่าตุ๊ดเป็นคนท่ีถูกสอดใส่ซึ่งมีบทบาททางเพศ 
อย่างผู้หญิง เพื่อให้ผู้อ่านได้ท าความเข้าใจลักษณะทางเพศของตุ๊ด  อีกท้ังการน าเสนอค าว่าตุ๋ย  
ในประโยคปฏิเสธก็เพื่อปฏิเสธภาพในทางลบท่ีมากับค าดังกล่าวหรือชุดความคิดของคนในสังคมไทยท่ี
เข้าใจว่าตุ๊ดตุ๋ยผู้ชาย เพราะค าว่า ตุ๋ย มีความหมายในเชิงลบว่าเป็นการคุกคามทางเพศผู้ชาย มีท่ีมา
จากข่าวในปี 2541 เกิดกรณีอดีตนายทหารยศร้อยโทถูกจับในข้อหาฆาตกรรมหลังมีเพศสัมพันธ์กับ
ผู้ตายท่ีเป็นผู้ชายด้วยกัน ซึ่งผู้ก่อเหตุช่ือ ผู้กองตุ๋ย ค าว่า ตุ๋ย ก็ได้กลายเป็นค าแสลงท่ีมีความหมาย
ในทางลบ (สุวิไลพร ชลวิไล, 2551: 180) เห็นได้จากในส่ือมักจะใช้ค านี้ในการเขียนข่าวผู้ชายท่ี 
ถูกล่วงละเมิดทางเพศทางทวารหนัก ดังพาดหัวข่าวของข่าวสดออนไลน์ท่ีว่า “จับ อจ.หนุ่ม โพสต์โชว์
ตุ๋ยเด็ก สวนกุหลาบ แจงอ้างซื้อบริการ ไม่เคยยุ่งลูกศิษย์” (จับ อจ.หนุ่ม โพสต์โชว์ตุ๋ยเด็ก สวนกุหลาบ 
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แจงอ้างซื้อบริการ ไม่เคยยุ่งลูกศิษย์ , 2559) ในปัจจุบันมีการเคล่ือนไหวเรื่องสิทธิทางเพศจาก 
กลุ่มคนเพศหลากหลายจ านวนมาก และมีการเรียกร้องไปถึงการใช้ภาษาเพื่อแสดงการให้เกียรติและ
ไม่เหยียดเพศ ค าในทางลบเหล่านี้จึงไม่มีปรากฏมากในปัจจุบันเพราะส่ือมวลชนระมัดระวัง  
การใช้ภาษามากขึ้น แต่หากมีกรณีท่ีคนเพศหลากหลายมีพฤติกรรมไปในทางเส่ือมเสีย ส่ือมวลชนก็จะ
เลือกใช้ค าในทางลบเหล่านั้นมาอธิบายในข่าว 

รูปประโยคปฏิ เสธ ไม่ ไ ด้ เป็นการปฏิ เสธความคิดความคาดหวังของคู่สนทนา  
ผู้เขียนน าลักษณะภาษาดังกล่าวมาเพื่อส่ือมูลบทให้เห็นผู้อ่านได้ท าความเข้าใจกับรสนิยมทางเพศของ
ตุ๊ดว่าชอบผู้ชาย และเพื่อเป็นการรื้อสร้างภาพบทบาททางเพศของตุ๊ดเสียใหม่ว่าเป็นเช่นเดียวกันกับ
ผู้หญิง หรือกล่าวได้ว่าเขาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเช่นกัน ท้ังยัง ส่ือให้เห็นว่าไม่ได้เป็นอาชญากร  
ท่ีล่วงละเมิดทางเพศผู้ชาย เห็นจากการน าเสนอรูปประโยคปฏิเสธพร้อมกับค าว่า ตุ๋ย  

 

4.อุปลักษณ์เพือ่การน าเสนอลักษณะผู้พิทักษ์ความถูกต้อง  

อุปลักษณ์ หมายถึง การเปรียบเทียบความเหมือนกันของสองส่ิง ซึ่งท้ังสองต้องเป็น
สมาชิกของต่างกลุ่มความหมายกัน ส่ิงท่ีน ามาเป็นแบบในการเปรียบเทียบ เรียกว่า แบบเปรียบ  
 ส่วนส่ิงท่ีเป็นเป้าหมายท่ีเราต้องการพูดถึง เรียกว่า ส่ิงท่ีถูกเปรียบ  การใช้อุปลักษณ์ท าให้ 
เกิดความเข้าใจและเห็นภาพชัดเจน อุปลักษณ์จึงท าให้เห็นความคิดและเจตนาท่ีแฝงอยู่ในเรื่องเล่าได้
อย่างดี (ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2556: 99-100) 

จากเรื่องเล่าพบว่าผู้เขียนจะน าถ้อยค าจากการ์ตูนเซเลอร์มูน มาเป็นแบบเปรียบกับ
ตัวตนของตุ๊ด ได้แก่ ตุ๊ดมีจิตวิญญาณและพลังของเซเลอร์มูน ถ้อยค าอุปลักษณ์ดังกล่าวท าให้เห็น 
ภาพตุ๊ดว่าเป็นผู้หญิง ท าให้เห็นถึงตัวตนทางเพศของตุ๊ดท่ีสามารถเปล่ียนแปลงเล่ือนไหลได้และ  
ท าให้เห็นภาพความเป็นผู้พิทักษ์ความถูกต้องด้วย เห็นได้จากลักษณะเด่นของแบบเปรียบก็คือ  
การ์ตูนเซเลอร์มูน เป็นการ์ตูนยอดนิยมของเด็กผู้หญิง  ซึ่งตุ๊ดก็มีความช่ืนชอบเช่นเดียวกันผู้หญิง 
ลักษณะเด่นต่อมาคือ ตัวการ์ตูนหลักในเรื่องเป็นกลุ่มเด็กผู้หญิงหน้าตาสวยท่ีพลังวิเศษสามารถ 
แปลงร่างไ ด้ และจะแปลงร่างก็ ต่อเมื่อพวกเขาต้อง สู้กับ ผู้ร้าย ลักษณะความเด่นนี้ก็ เป็น 
การเปรียบเทียบการแปลงร่างของตัวการ์ตูนเหมือนตัวตนทางเพศของตุ๊ดท่ีเปล่ียนไปมาหรือแสดงออก
และปกปิดขึ้นอยู่กับสถานการณ์ การต่อสู้กับเหล่าร้ายของเซเลอร์มูนก็เป็นลักษณะของตุ๊ดท่ีเป็นคนรัก
ในการต่อสู้เพื่อพิทักษ์ความถูกต้อง ความดีงามในสังคม จากลักษณะเด่นของแบบเปรียบท าให้เห็นได้
ว่าผู้เขียนเลือกตัวการ์ตูนเซเลอร์มูนเพราะเป็นการ์ตูนที่เป็นวีรสตรีเป็นนักสู้ของฝ่ายหญิงก็เพื่อแสดงให้
เห็นว่าตัวตนและจิตวิญญาณของตุ๊ดเป็นผู้หญิง และท่ีส าคัญคือลักษณะพฤติกรรมของเซเลอร์มูนท่ี
ชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นตัวตนของตุ๊ดท่ีผู้เขียนต้องการน าเสนอด้วย ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างท่ี 
ผู้ศึกษาจะแสดงต่อไปนี้  
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ปัจจุบันเกย์ทุกประเภทได้รับการแก้อีมี่แล้ว ทุกคนมีสิทธิที่จะบอยและสาวเท่ากัน มีสิทธิที่ตัวเล็กเป็นรุก 
ก้ามปูเป็นรับ รุกแต่งหญิง รับแต่งฮิพมีถมไปและเยอะมาก ไม่สามารถแยกเพศได้ ด้วยตาเปล่าอีกต่อไป  
ทุกคนมีจิตวิญญาณแห่งเซเลอร์มูน พร้อมที่จะเปล่งแสงเพ่ือต่อสู้กับเหล่าร้ายได้ตลอดเวลา  

(บันทึกของตุ๊ดเล่ม 1, 2557: 21) 

ข้อความข้างต้นหมายถึง ตุ๊ดทุกคนเป็นเหมือนตัวการ์ตูนเซเลอร์มูนท่ีรู้ ตัวเองว่า 
สามารถเปล่ียนตัวตนทางเพศกลับไปมาได้ตามสถานการณ์ต่างๆ ท้ังบทบาททางเพศหรือ 
การแสดงออกตัวตนทางเพศเหมือนกับการแปลงร่างของเซเลอร์มูนท่ีจะท าเมื่อต่อสู้กับคนร้ายเท่านั้น 
เห็นได้จากถ้อยค าท่ีว่า จิตวิญญาณแห่งเซเลอร์มูน มาจากเรื่องเล่าตอนท่ีช่าพูดถึงค าเรียกของ 
กลุ่มคนเพศหลากหลายกลุ่มต่างๆ ซึ่งก็รวมถึงตุ๊ดด้วย 

อีกอล์ฟหลับตาหน่ึงคร้ังเพ่ือรวบรวมพลังจันทรา แล้วนางก็ลุกข้ึนหันไปทางน้องมีน แล้วเด้งนมอย่างรุนแรง
กว่าเดิม ได้ผล เด็กหยุดร้องทันที แถมยังหัวเราะอีกด้วยเบาๆ 

ช่า: เด็กหัวเราะว่ะ 

คิม: เด็กแม่งชอบอีกอล์ฟ 555  

(บันทึกของตุ๊ดเล่ม 2, 2558: 171) 

จากข้อความนี้กอล์ฟต้องการท าให้เด็กหยุดร้องไห้ เพราะเด็กคนดังกล่าวร้องไห้งอแง
เสียงดังมาก ค าว่า พลังจันทรา ข้างต้นเป็น ช่ือพลังวิเศษของเซเลอร์มูนท่ีใช้ปราบคนร้าย  
ในสถานการณ์ท่ีกอล์ฟท าความดี ช่วยท าให้เด็กหยุดร้องไห้เพื่อท่ีจะไม่เป็นท่ีรบกวนคนอื่น ผู้เขียนจึง
น าค าว่า พลังจันทรา มาเปรียบว่าเป็นก าลัง ความกล้า สติปัญญาท่ีตุ๊ดใช้แก้ปัญหาหรือใช้ในการท า
ความดี และการเลือกใช้ช่ือพลังนี้ก็เพื่อส่ือให้เห็นว่าเขาเป็นวีรบุรุษหัวใจหญิงท่ีช่วยเหลือคนอื่น 
เหมือนอย่างกับเซเลอร์มูน การเปรียบเพื่อส่ือความเช่นนี้ เป็นเช่นเดียวกันกับค าว่า พลังเซเลอร์มูน ใน
ตัวอย่างนี้ 

เหย่ือรายต่อไปคือน้องนักเรียนหญิง ซึ่งหันมามองช่าทีหน่ึงอย่างขอก าลังใจ ช่าย้ิมเล็กน้อยและคิดว่า  
ถ้ า มึ ง ห น้ า ด้ า นอี ก ที ค ง จ ะ ต้ อ ง เ จ อ พ ลั ง เ ซ เ ล อ ร์ จ า กกุ แ น่ นอ น  แล้ ว น า ง ก็ ห น้ า ด้ า น จ ริ งๆ  
นางโบกรถแท็กซี่คันที่ก าลังขับมาด้วยท่าทางเหมือนกุเป็นชะนีหลงที่โบกรถจากคนแปลกหน้าริมถนนใน
รัฐเท็กซัส 

(บันทึกของตุ๊ดเล่ม 3, 2558: 123) 
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ตัวอย่างข้างต้นมาจากเหตุการณ์ตอนท่ีช่าพยายามท่ีจะป้องกันไม่ให้ผู้หญิงนิสัยไม่ดีคน
หนึ่งมาแซงคิวแท็กซี่น้องนักเรียนหญิงท่ียืนอยู่ก่อนหน้าเขา ถ้าเขาแซงคิวอีกครั้งช่าจะไม่ยอมและ
แก้ไขสถานการณ์ท่ีไม่ถูกต้องนี้ พลังเซเลอร์มูน ท่ีผู้เขียนน าเสนอหมายถึง การกระท าใดๆ ท่ีท าไปเพื่อ
ช่วยเหลือคนท่ีก าลังถูกคนไม่ดีเอาเปรียบ เปรียบเหมือนตอนท่ีมีคนถูกท าร้ายแล้วเซเลอร์มูนก็จะใช้
พลังวิเศษท่ีตนมีออกมาช่วยเหลือคน 

ถ้อยค าอุปลักษณ์การ์ตูนเซเลอร์มูนท าให้ตัวตนของตุ๊ดว่ามีความชอบและความสนใจ
เหมือนกันกับผู้หญิง และการเปรียบว่าตุ๊ดเป็นเซเลอร์มูนก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าพลังวิเศษท่ีเซเลอร์มูน
สามารถแปลงร่างได้ก็เหมือนกับการเปล่ียนไปมาของตัวตนทางเพศของตุ๊ด มากไปกว่านี้ 
การเปรียบกับเซเลอร์มูนท าให้เห็นภาพของตุ๊ดว่าเป็นผู้พิทักษ์ความดี ค่อยช่วยเหลือคนท่ีเดือดร้อน
และต่อสู้กับคนไม่ดี เหมือนกับหน้าท่ีของเซเลอร์มูนท่ีค่อยต่อสู้กับเหล่าร้าย ซึ่งจากภูมิหลังด้าน
ครอบครัวของผู้เขียนบันทึกของตุ๊ดก็มีส่วนประกอบสร้างตัวตนความเป็นผู้พิทักษ์ความถูกต้องของเขา
ด้วย เนื่องจากเขากล่าวว่าครอบครัวของเขาสอนว่าอย่ายอมให้กับส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง เขาได้รับการเล้ียงดู
มาเช่นนี้เขาจึงไม่ค่อยยอมให้แก่ความไม่ถูกต้องเท่าไหร่นัก ดังท่ีเขากล่าวไว้ในบทสัมภาษณ์ในเว็บไซต์ 
trueid เมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2558  

 

5.การอ้างอิงส่วนรวมเพื่อน าเสนอตัวตนในด้านบวก  

การอ้างอิงส่วนรวมเพื่อน าเสนอตัวตนในด้านบวก หมายถึง การกล่าวน าเอาตัวเองเข้าไป
อยู่เป็นส่วนหนึ่งกับคนกลุ่มใหญ่ ซึ่งลักษณะของคนกลุ่มใหญ่ท่ีผู้เขียนกล่าวอ้างอิงถึงก็เป็นกลุ่มคนท่ีท า
ความดี มีพฤติกรรมดี กลวิธีนี้ผู้เขียนใช้น าเสนอตัวตนตุ๊ดว่าเป็นคนรักชาติและชอบช่วยเหลือสังคม
ของตุ๊ด เพราะในสังคมไทยมีการปลูกฝังแนวคิดชาตินิยม การแสดงออกถึงความรักชาติหรือท าเพื่อ
ชาติเพื่อสังคมจึงเป็นส่ิงท่ีทุกคนให้การยอมรับและช่ืนชอบ เห็นได้จากการท่ีมีการเปิดเพลงชาติในท่ี
สาธารณะ หากมีคนท่ีไม่หยุดยืนตรงอาจจะถูกต าหนิได้ เพราะไม่แสดงออกถึงความรักชาติ หรือหากมี
ข่าวคนท่ีท างานเพื่อสังคมก็จะได้รับการน าเสนอและได้รับการยกย่องช่ืนชอบ นอกจากนี้การใช้กลวิธีนี้
ยังแสดงให้เห็นอีกว่าผู้เขียนต้องการบอกกับผู้อ่านว่าเขาควรและเหมาะสมท่ีจะอยู่กับคนกลุ่มใหญ่ เขา
ไม่ควรถูกท าให้เป็นคนกลุ่มน้อย เพราะเขากระท าในส่ิงท่ีคนกลุ่มใหญ่ยอมรับซึ่งเป็นส่ิงดีและเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศชาติด้วย 

ผู้เขียนน าเสนอตัวตนดังกล่าวผ่านถ้อยค าในการอ้างอิง ดังนี้ อย่างฉัน เหมือนกับฉันและ
เทียบเท่ากับฉัน เห็นได้ในตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

ข่าวโจรงัดแงะบ้านเรือนที่ถูกน้ าท่วม ข่าวข้าวของเคร่ืองใช้ ส้วมสาธารณะที่พวกเราช่วยกันกรอก  
ช่วยกันขนเพ่ือที่จะได้ช่วยเพ่ือนของเรา ลอยอยู่ในสนามบินดอนเมือง ข่าวพวกน้ีท าให้ฉันต้ังค าถามว่า  
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“ทุกวันน้ีคนไทยรักกันพอรึยัง” ฉันยอมรับว่ามีคนจ านวนมากที่ เป็นอย่างฉัน  รักประเทศไทย  
ไม่เอาเปรียบใคร หยิบย่ืนความช่วยเหลือเท่าที่จะท าได้ให้กับเพ่ือนชาวไทยด้วยกัน  

(บันทึกของตุ๊ดเล่ม 3, 2558: 226) 

จากตอนท่ีช่าดูข่าวไม่ดีท่ีเกิดขึ้นกับผู้ประสบภัยน้ าท่วม เช่น ขโมยขึ้นไปขโมยของ
ชาวบ้านท่ีน้ าท่วม เมื่อครั้งประเทศไทยประสบกับปัญหาน้ าท่วมใหญ่ จากข่าวที่ดูผู้เขียนจึงน าเสนอว่า
ตุ๊ดไม่ได้เป็นคนไม่ดีเหมือนเช่นในข่าว แต่ตุ๊ดเป็นคนดีรักประเทศชาติ ไม่ท าให้ใครเดือดร้ อน  
และมีคนอีกมากท่ีเป็นคนดีเหมือนเขาด้วย เห็นได้จากข้อความท่ีว่า มีคนจ านวนมากท่ีเป็นอย่างฉันรัก
ประเทศไทย อีกท้ังข้อความต่อมาท่ีว่า ไม่เอาเปรียบใคร หยิบยื่นความช่วยเหลือเท่าท่ีจะท าได้ให้กับ
เพื่อนชาวไทยด้วยกัน ยิ่ ง ช่วยท าให้ ผู้อ่านเห็นลักษณะความเป็นคนดีของตุ๊ ดมากขึ้นอีกว่า  
เขาไม่เอาเปรียบคนอื่นและยังให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมสังคมด้วย 

ตัวอย่างต่อมามาจากเรื่องเล่าของช่าจากหนังสือบันทึกของตุ๊ดเช่นกัน ดังจะเห็นต่อไปนี้ 

มันน่าจะถึงเวลาแล้วที่คนไทยควรเลิกท าร้ายกัน แล้วหันกลับมาช่วยเหลือให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน   
ฉันรักประเทศไทยมาก และอยากให้ทุกคนรักประเทศไทยเหมือนกับฉัน  ก าลังใจจากใจที่จ ริงจั ง  
ช่วยขับเคลื่อนพลังให้คนเราเดินต่อไปในยามท่ีหมดหวังนะคะ  

Ps.ฉันอยากออกไปกรอกกระสอบทรายอีกคร้ัง 

(บันทึกของตุ๊ดเล่ม 3, 2558: 227) 

เรื่องเล่าจากเหตุการณ์น้ าท่วมปีพ.ศ. 2554 ผู้เขียนน าเสนอให้ตุ๊ดกล่าวว่ารักประเทศไทย 
ต่อมาจึงน าเสนอว่า อยากให้ทุกคนรักประเทศไทยเหมือนกับฉัน การกล่าวว่าเช่นนี้แสดงให้เห็นว่า  
ตุ๊ดเป็นคนดีรักชาติ รักสังคม ไม่สร้างความเดือดร้อนหรือเอารัดเอาเปรียบใคร ถึงแม้จะอยู่ในช่วงท่ี
ล าบากแต่เขาก็จะไม่ท าร้ายคนอื่นเพื่อให้ ตนเองรอด ท้ังยัง ช่วยเหลือคนอื่นในสังคมด้วย  
อีกท้ังการใช้ความเปรียบว่า เหมือนกับฉัน ยังท าให้เห็นว่าตุ๊ดเป็นต้นแบบท่ีดีให้แก่ผู้อื่นได้ท าตามอีก
ด้วย 

 

วันน้ีฉันตัดสินใจยกเลิกนัดกับก่อนบ่ายคลายเครียด แล้วออกไปเป็นกะเทยผู้ที่จะท าอะไรเพ่ือสังคมบ้าง  
การอยากออกไปกรอกกระสอบทรายนับเป็นเร่ืองดี แต่ในเวลาท่ีคนไทยส่วนใหญ่ใจบุญเทียบเท่ากับฉัน 
การหาที่จะไปท าประโยชน์เพ่ือสังคมน้ันยากเสมือนหาผู้ชายหน้าตาดีที่ไม่เป็นเกย์หรือเป็นเกย์แต่ไม่แตกสาว 

(บันทึกของตุ๊ดเล่ม 3, 2558: 217) 
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จากข้อความข้างต้นจะเห็นว่าช่าต้องการออกไปกรอกกระสอบทรายเพื่อน าไปช่วย
ผู้ประสบภัยน้ าท่วม แต่หลายท่ีท่ีจะไปมีอาสาสมัครไปช่วยมากพอแล้ว ผู้เขียนก็ท าให้เห็นว่าตุ๊ดเป็น
หนึ่งในคนดีมีน้ าใจจ านวนมากท่ีออกไปช่วยเหลือสังคม โดยน าเสนอให้เห็นผ่านค าว่า เทียบเท่ากับฉัน 
เห็นได้จากข้อความ คนไทยส่วนใหญ่ใจบุญเทียบเท่ากับฉัน เพื่อต้องการให้เห็นว่าเขาเป็นคนดีและมี
คนจ านวนมากท่ีเป็นคนดีเหมือนกันกับเขาด้วย 

การประกอบสร้างตัวตนการท าเพื่อสังคม รักประเทศชาติ ช่วยเหลือคนอื่นก็เพื่อท าให้
ผู้อื่นได้เห็นและยอมรับว่าเขาก็เป็นคนดีตามท่ีสังคมคาดหวังเช่นกัน การเป็นตุ๊ดไม่ ได้ท าให้
ประเทศชาติหรือสังคมเสียหาย เพราะเขาไม่ได้ท าให้ใครเดือดร้อน ไม่ท าร้ายใคร และยังช่วยเหลือ  
คนในสังคมทุกครั้งเมื่อมีโอกาสอีกด้วย นอกจากนี้ยังภาพการเป็นคนรักชาติ ช่วยเหลือสังคมยังเป็น
การท าให้สังคมเห็นว่าเขามีประโยชน์กับสังคม ถึงแม้ว่าเขาจะไม่สามารถเพิ่มประชากรให้แก่สังคมได้ 
แต่เขาก็สามารถท าประโยชน์ให้แก่สังคมในด้านอื่นได้ ซึ่งภาพและจุดประสงค์ในการน าเสนอเหล่านี้
ท าให้เห็นผ่านกลวิธีทางภาษาด้วยการอ้างอิงส่วนรวมเพื่อให้ตัวตนของตุ๊ดเป็นไปในทางบวก 
นอกจากนี้ยังพบข้อความการกล่าวเปรียบเทียบระหว่างการหาท่ีเพื่อท าประโยชน์สาธารณะนั้นหายาก
เหมือนกับการหาผู้ชายแท้หน้าตาหล่อเหลาท่ีไม่ได้เป็นชายรักชายหรือการหาชายรักชายท่ีมีรสนิยม
อย่างเพศชาย การเปรียบเทียบนี้แสดงให้เห็นว่าแท้จริงแล้วชายรักชายในสังคมไทยมีเยอะมากและ
ส่วนใหญ่หน้าตาดีด้วย แต่พวกเขาแค่ไม่ได้เปิดเผยตัวตนทางเพศเท่านั้น  

กล่าวโดยสรุปจากการศึกษากลวิธีทางภาษากับการน าเสนออัตลักษณ์ของ “ตุ๊ด” ใน
หนังสือชุดบันทึกของตุ๊ดและกว่าเจ้จะเป็นหมอ บทนี้แสดงให้เห็นถึงกลวิธีทางภาษาท่ีผู้เขียนใช้ในการ
น าเสนอตัวตนของตุ๊ด จากการศึกษาพบกลวิธีทางภาษาท่ีผู้เขียนใช้ท้ังหมด 5 กลวิธี ดังนี้ การเลือกใช้
ถ้อยค าเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของตุ๊ด ผู้เขียนเลือกใช้ถ้อยค าหลากหลายถึง 4 ประเภทในการน าเสนอ
ภาพตุ๊ด ถ้อยค าประเภทแรกคือ การประดิษฐ์ถ้อยค าเพื่อการน าเสนอลักษณะผู้มีความคิดสร้างสรรค์
ถ้อยค าประเภทท่ีสองคือค าสแลง สามารถแบ่งได้เป็นค าสแลงท่ีมีความหมายเกี่ยวกับเพศภาวะเพศวิถี
และค าสแลงท่ีมีความหมายเกี่ยวกับอวัยวะเพศ การร่วมเพศและความรู้ สึกต้องการทางเพศ  
ผู้เขียนใช้ค าสแลงเพื่อน าเสนอตัวตนทางเพศของตุ๊ดว่ามีบุคลิกลักษณะภายนอกอย่างผู้ชาย  
แต่มีกิริยาท่าทางและความปรารถนาทางเพศเช่นเดียวกันกับผู้หญิง ถ้อยค ากลุ่มท่ีสามท่ีผู้เขียนเลือกใช้
คือค าบอกบุรุษท่ี 1 และค าลงท้าย พบการใช้ถ้อยค า ท่ีแสดงถึง ท้ัง เพศหญิงและเพศชาย  
ได้แก่ การใช้ช่ือเล่นของเพศหญิง การใช้ค าเรียกญาติของเพศหญิง การใช้ค าว่า ผม ครับ ฮะ ค่ะ คะ 
ย่ะ ยะ ถ้อยค ากลุ่มนี้ท าให้เห็นว่าตุ๊ดแสดงออกท้ังความเป็นชายและความเป็นหญิงแต่จะแสดงตาม
สถานการณ์และกาลเทศะ ส่วนถ้อยค าประเภทสุดท้ายคือ ถ้อยค าท่ีบ่งบอกสถานท่ี ผู้เขียนน าเสนอช่ือ
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สถานท่ีท่ีต้ังอยู่ในใจกลางเมืองกรุงเทพฯ เพื่อน าเสนอภาพตุ๊ดว่าเป็นคนเมืองชนช้ันกลาง กลวิธีท่ีพบ
ต่อมาคือการใช้ส่วนขยาย พบค าขยายค ากิริยาและค าขยายค านาม ผู้เขียนใช้กลวิธีนี้เพื่อน าเสนอ
ตัวตนตุ๊ดว่าเป็นผู้หญิงท่ีสมบูรณ์แบบ ซึ่งส่วนขยายท่ีพบสามารถแบ่งกลุ่มตามความหมายได้เป็น  
ส่วนขยายท่ีแสดงว่าตุ๊ดเป็นผู้หญิง ท่ีมีกิริยามารยาทงดงาม และส่วนขยายท่ีแสดงให้เห็นว่า 
ตุ๊ดเป็นคนมองโลกในแง่ดี อีกท้ังยังพบการใช้มูลบท พบอนุพากย์การบอกเวลาเพื่อน าเสนอ 
ตัวตนทางเพศของตุ๊ดเล่ือนไหลเปล่ียนแปลงได้และตุ๊ดเป็นเพศภาวะหนึ่งท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติต้ังแต่
ก าเนิด พบการใช้รูปภาษาการอ้างถึง เพื่อน าเสนอว่าการเป็น ตุ๊ดไม่ ใช่โรค และพบการใช้ 
รูปประโยคปฏิเสธเพื่อให้เห็นภาพตุ๊ดว่ารสนิยมทางเพศและบทบาททางเพศเหมือนกันกับผู้หญิง 
นอกจากนี้ในเรื่องเล่ามีการใช้อุปลักษณ์ โดยมีตัวการ์ตูนเซเลอร์มูนเป็นแบบเปรียบกับตัวตนของตุ๊ด 
เพื่ อน า เสนอให้ เห็น ตัวตน ตุ๊ดว่ า เป็น ผู้พิ ทักษ์ความถูก ต้อง  ความดีงาม  และสุดท้าย คือ 
การอ้างอิงส่วนรวมเพื่อน าเสนอตัวตนในด้านบวก โดยใช้ค าว่า อย่างฉัน เหมือนกับฉันและเทียบเท่า
กับฉัน เพื่อท าให้เห็นว่าตุ๊ดเป็นคนรักประเทศชาติและชอบช่วยเหลือสังคมเหมือนกันกับคนกลุ่มใหญ่
ของสังคม จากการศึกษาท าให้เห็นตัวตนของตุ๊ดท่ีถูกน าเสนอผ่านกลวิธีทางภาษาเหล่านี้จะท าหน้าท่ี
ต่อสู้ต่อรองกับความคิดในทางลบของสังคมไทยท่ีมีต่อตุ๊ดเพื่อให้ตุ๊ดได้มีพื้นท่ีทางสังคมมากขึ้นและ 
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขของคนทุกเพศในสังคมด้วย  
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การค้นคว้าอิสระเรื่องอัตลักษณ์ของ “ตุ๊ด” จากหนัง สือชุดบันทึกของตุ๊ดและ 
กว่าเจ้จะเป็นหมอ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์อัตลักษณ์ของตุ๊ดและวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาท่ี
น าเสนออัตลักษณ์ของตุ๊ดจากหนังสือชุดบันทึกของตุ๊ด จ านวน 3 เล่ม และกว่าเจ้จะเป็นหมอ จ านวน 
2 เล่ม รวม 5 เล่ม พบว่าการน าค าว่า ตุ๊ด ท่ีเป็นค าในเชิงลบมาน าเสนอนั้น เป็นเรื่องเชิงการเมืองของ
คนเพศหลากหลายท่ีต่อสู้เพื่อพื้นท่ีในสังคมท่ีมากขึ้น หรือท่ีเรียกว่า การเมืองเรื่องอัตลักษณ์ ด้วยการ
ผลิตสร้างความหมาย สร้างอัตลักษณ์ใหม่และน าเสนอต่อสังคมผ่านสัญลักษณ์ ท่ีแฝงอยู่ ใน 
กิจวัตรประจ าวัน ดังจะเห็นได้จากสรุปผลการศึกษาดังต่อไปนี้ 

ผลการศึกษาพื้นท่ีกับการน าเสนออัตลักษณ์ของตุ๊ด พบว่าผู้เขียนน าเสนออัตลักษณ์ของ
ตุ๊ดในพื้นท่ีส่วนตัวและพื้นท่ีสาธารณะ ตัวตนตุ๊ดท่ีน าเสนอในพื้นท่ีส่วนตัว หรือพื้นท่ีท่ีตุ๊ดปฏิสัมพันธ์
กับคนท่ีสนิทสนมใกล้ชิด ปรากฏพบการน าเสนอตัวตนจาก 3 พื้นท่ี ดังต่อไปนี้ พื้นท่ีครอบครัว พบ
ตัวตนตุ๊ดผู้มาจากครอบครัวท่ีอบอุ่น ตุ๊ดผู้มีครอบครัวเป็นต้นแบบท่ีดี และตุ๊ดผู้ได้รับการอบรมส่ังสอน 
ต่อมาพื้นท่ีความสัมพันธ์กับเพื่อนสนิท พบตัวตนตุ๊ดผู้เป็นมิตรแท้และตุ๊ดผู้เป็นเพื่อนได้กับทุกคน 
สุดท้ายพื้นท่ีความสัมพันธ์กับคนรัก ปรากฏพบการน าเสนอตัวตนตุ๊ดผู้มีความรักอันบริสุทธิ์และ 
ตุ๊ดผู้มั่นคงในความรัก ส่วนตัวตนตุ๊ดท่ี ผู้เขียนน าเสนอในพื้น ท่ีสาธารณะ หรือพื้น ท่ี ท่ี ตุ๊ดมี  
การปฏิสัมพันธ์กับคนท่ีไม่รู้จักหรือไม่ก็คนท่ีไม่สนิทสนมด้วย พบการน าเสนอตัวตนจาก 2 พื้นท่ี ได้แก่ 
พื้นท่ีการท างาน ปรากฏการน าเสนอตัวตนตุ๊ดผู้มีศักยภาพในการท างาน ตุ๊ดผู้เสียสละในการท างาน
และตุ๊ดผู้มีจรรยาบรรณในอาชีพ และในส่วนของพื้นท่ีส่วนรวม พบการน าเสนอตัวตนตุ๊ดผู้อดกล้ันและ
กระท าด้วยเหตุผล ตุ๊ดผู้ต่อสู้เรียกร้องเพื่อสิทธิความเป็นธรรมและตุ๊ดผู้มีจิตอาสา  

ส่วนผลการศึกษากลวิธีทางภาษากับการน าเสนออัตลักษณ์ของตุ๊ด พบกลวิธีทางภาษาท่ี
ผู้เขียนเลือกใช้เพื่อน าเสนออัตลักษณ์ตุ๊ด ท้ังหมด 5 กลวิธี  ได้แก่ 1) การเลือกใช้ถ้อยค าเพื่อ 
สร้างอัตลักษณ์ของตุ๊ด ถ้อยค าท่ีเลือกใช้สามารถแบ่งเป็นกลุ่มได้อีก ดังต่อไปนี้ ถ้อยค าประเภทแรกคือ 
การประดิษฐ์ถ้อยค าเพื่อการน าเสนอลักษณะผู้มีความคิดสร้างสรรค์ พบการประดิษฐ์ถ้อยค าจาก 
ช่ือนามสกุลของดารา การประดิษฐ์ถ้อยค าด้วยการประสมและการประดิษฐ์ถ้อยค าคล้องจอง ผู้เขียน
สร้างสรรค์ถ้อยค าแปลกใหม่ในเรื่องเล่าเพื่อน าเสนอภาพตุ๊ดว่าเป็นคนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ เป็นคนท่ี
มีสีสันทันสมัย โดดเด่นและมีความสามารถทางภาษา ถ้อยค าประเภทท่ีสองคือค าสแลง พบค าสแลง 
ท่ีมีความหมายเกี่ยวกับเพศภาวะเพศวิถีและค าสแลงท่ีมีความหมายเกี่ยวกับอวัยวะเพศ การร่วมเพศ
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และความรู้สึกต้องการทางเพศ ผู้เขียนใช้ค าสแลงเพื่อน าเสนอตัวตนทางเพศของตุ๊ดว่ามีบุคลิกลักษณะ
ภายนอกอย่างเพศชาย แต่มีกิริยาท่าทางและความปรารถนาทางเพศเช่นเดียวกันกับเพศหญิง ถ้อยค า
ประเภทท่ีสามคือค าบอกบุรุษท่ี 1 และค าลงท้าย พบการใช้ถ้อยค าท่ีแสดงถึงท้ังเพศหญิงและเพศชาย 
ได้แก่ การใช้ช่ือเล่นของเพศหญิง การใช้ค าเรียกญาติของเพศหญิง การใช้ค าว่า ผม ครับ ฮะ ค่ะ คะ 
ย่ะ ยะ เพื่อน าเสนอให้เห็นว่าตุ๊ดแสดงออกท้ังความเป็นชายและความเป็นหญิงแต่จะแสดงตาม
สถานการณ์และกาลเทศะ และถ้อยค าประเภทท่ีส่ีถ้อยค าท่ีบ่งบอกสถานท่ี พบว่าผู้เขียนน าเสนอช่ือ
สถานท่ีซึ่งเป็นย่านใจกลางเมืองและเป็นบริเวณส าคัญของกรุงเทพฯ เพื่อน าเสนอภาพว่าตุ๊ดเป็นคนชน
ช้ันกลางในเมืองหลวง 2) ส่วนขยายกับการน าเสนอลักษณะผู้หญิงท่ีสมบูรณ์แบบ พบผู้เขียนใช้ค า
ขยายค านามและค าขยายค ากิริยา ซึ่งกลวิธีนี้น าเสนอให้เห็นว่าตุ๊ดเป็นผู้หญิงท่ีสมบูรณ์แบบ สามารถ
แบ่งกลุ่มตามความหมายได้เป็นส่วนขยายท่ีแสดงว่าตุ๊ดเป็นผู้หญิงท่ีมีกิริยามารยาทงดงาม กับส่วน
ขยายท่ีแสดงให้เห็นว่าตุ๊ดเป็นคนมองโลกในแง่ดี 3) มูลบท ผู้เขียนใช้อนุพากย์การบอกเวลาเพื่อให้เห็น
ตัวตนทางเพศท่ีเล่ือนไหลของตุ๊ดและน าเสนอให้เห็นว่าตุ๊ดเป็นเพศภาวะหนึ่งท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ
ติดตัวมาแต่ก าเนิด พบการใช้รูปภาษาการอ้างถึงเพื่อน าเสนอว่าการเป็นตุ๊ดไม่ใช่โรค และพบการใช้รูป
ประโยคปฏิเสธเพื่อให้เห็นภาพตุ๊ดว่ารสนิยมทางเพศและบทบาททางเพศเหมือนกันกับเพศหญิง  
4) อุปลักษณ์เพื่อการน าเสนอลักษณะผู้พิทักษ์ความถูกต้อง พบแบบเปรียบท่ีผู้เขียนน ามาเปรียบกับ
ตัวตนของตุ๊ดคือตัวการ์ตูนเซเลอร์มูนซึ่งเป็นการ์ตูนท่ีมีภาพวีรบุรุษหญิงผู้พิทักษ์ เพื่อน าเสนอภาพตุ๊ด
ว่าเป็นผู้พิทักษ์ความถูกต้องเช่นเดียวกันกับเซเลอร์มูน 5) การอ้างอิงส่วนรวมเพื่อน าเสนอตัวตนใน
ด้านบวก พบค าท่ีใช้อ้างอิงได้แก่ค าว่า อย่าง เหมือนกับ เทียบเท่ากับ ท าให้ตัวตนในด้านบวกของตุ๊ด
เด่นชัดขึ้นซึ่งกลวิธีนี้ท าให้เห็นว่าตุ๊ดเป็นคนรักประเทศชาติและชอบช่วยเหลือสังคม  

จากสมมติฐานท่ีว่าการน าเสนออัตลักษณ์ของตุ๊ด ผู้เขียนหนังสือชุดบันทึกของตุ๊ดและ 
กว่าเจ้จะเป็นหมอสร้างนิยามค าว่าตุ๊ดในแง่มุมใหม่ และส่วนใหญ่แสดงให้เห็นลักษณะด้านบวกของ 
ตุ๊ดซึ่งต่างจากส่ือท่ัวไป จะเห็นได้ว่าผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานดังกล่าว เพราะอัตลักษณ์ตุ๊ดท่ี
ผู้เขียนน าเสนอผ่านเรื่องเล่าและกลวิธีทางภาษา ส่วนใหญ่เป็นตัวตนตุ๊ดในเชิงบวก เนื่องจากวาทกรรม
ท่ีเกิดจากความรู้ทางการแพทย์และการน าเสนอส่ือมวลชนเป็นผลท าให้ตุ๊ดกลายเป็นคนชายขอบ   
ถูกเบียดขับไม่ให้เข้าถึงพื้นท่ีและโอกาสทางสังคมรวมไปถึงเศรษฐกิจ การเมือง จึงท าให้พวกเขาต้อง
ต่อสู้ชุดความคิดดังกล่าวเพื่อให้ได้พื้นท่ีและโอกาสมากขึ้น โดยใช้อัตลักษณ์เป็นเครื่องมือในการต่อสู้ 
เพราะอัตลักษณ์มีความเกี่ยวโยงกับวาทกรรม ดังเช่นการกล่าวเปรียบเทียบของสจ๊วต ฮอลล์ท่ีว่าอัต
ลักษณ์เหมือนรอยตะเข็บท่ีเย็บแผลให้สมานเป็นเนื้อเดียวกัน ด้านหนึ่งเป็นอัตลักษณ์และต าแหน่งแห่ง
ท่ีของวาทกรรมท่ีเรียกร้องเรา อีกด้านหนึ่งคือปฏิกิริยาท่ีเรามีต่อวาทกรรม ความเป็นตัวเราจะเกิดขึ้น
หลังกระบวนการนี้ เพราะฉะนั้นเมื่อปัจเจกตอบโต้ใดๆ ต่อวาทกรรม เขาก็ได้สร้างอัตลักษณ์ของเขา
ขึ้นมาใหม่ด้วย (อภิญญา เฟื่องฟูสกุล, 2546: 52) เป็นการตอบสู้ด้วยการช่วงชิงสร้างความหมายและ
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น าเสนอต่อสังคม โดยผู้เขียนจะประกอบสร้างตัวตนตุ๊ดขึ้นใหม่ให้ตรงกันข้ามกับภาพตุ๊ดท่ีถูกน าเสนอ
โดยชุดความคิดทางการแพทย์และส่ือมวลชนท่ีส่วนมากจะเป็นภาพในด้านลบ เช่น การน าเสนอตัวตน
ตุ๊ดผู้มาจากครอบครัวท่ีอบอุ่นท่ีน าเสนอในพื้นท่ีครอบครัว ตัวตนนี้ผู้เขียนสร้างให้เป็นไปในทางตรง
ข้ามกับภาพตุ๊ดท่ีถูกสร้างจากค าอธิบายทางการแพทย์อย่างส้ินเชิงท่ีว่าตุ๊ดหรือชายรักชายเป็นคน
ผิดปกติเพราะมาจากครอบครัวท่ีขาดความอบอุ่นและได้รับการเล้ียงดูท่ีไม่ถูกต้อง หรือไม่ผู้เขียนก็
พลิกตัวตนในทางลบของตุ๊ดให้กลายเป็นตัวตนในทางบวก ด้วยการบอกเล่าถึงเหตุผลและท่ีมาของ 
การปรากฏพฤติกรรมการกระท าไม่ดีดังกล่าว เช่น การน าเสนอตัวตนตุ๊ดผู้อดกล้ันและกระท าด้วย
เหตุผลท่ีน าเสนอในพื้นท่ีส่วนรวม การแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงของตุ๊ดกับคนท่ีไม่รู้จักในท่ี
สาธารณะนั้นแท้จริงแล้วเขาถูกเอาเปรียบหรือถูกรังแกก่อน เขาจึงตอบโต้กลับเมื่อความอดทนของเขา
หมดลง  

 

ข้อเสนอแนะ  

การศึกษาอัตลักษณ์ผ่านเรื่องเล่าและกลวิธีทางภาษาในกลุ่มคนชายขอบกลุ่มอื่นของ
สังคมไทยเป็นประเด็นท่ียังน่าสนใจและสามารถศึกษาได้ เช่น เรื่องเล่าจากคนเพศหลากหลายกลุ่มอื่น
อย่างหญิงรักหญิง ชนกลุ่มน้อย แรงงานเพื่อนบ้านท่ีเข้ามาท างานในประเทศไทย การศึกษากลุ่มคน
เหล่านี้คงจะท าให้เห็นอัตลักษณ์ท่ีพวกเขาใช้ต่อสู้กับชุคความคิดของสังคม อีกท้ังงานวิจัยท่ีศึกษา
เกี่ยวกับคนชายขอบนี้จะมีส่วนช่วยสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างคนชายขอบกับคนในสังคม 
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