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บทคัดย่อ

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพแทน “การยอมรับการรักเพศเดียวกัน” ของ
วยัรุน่ในสังคมไทยจากรายการคลบัฟรายเดย์ตามแนววาทกรรมวเิคราะห์เชงิวพิากษ์ โดยวเิคราะห์
จากกลวิธีทางภาษาที่วัยรุ่นใช้ในการถ่ายทอดเรื่องความรัก ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์จะมาจาก
รายการคลับฟรายเดย์
 ผลการศึกษาพบว่า ภาพแทน “การยอมรับการรักเพศเดียวกัน” เป็นภาพแทนหนึ่งท่ี
สะท้อนเรื่องราวความรักของวัยรุ่น ซ่ึงกลวิธีทางภาษามีความสัมพันธ์กับการน�าเสนอภาพแทน 
กล่าวคือ วัยรุ่นใช้กลวิธีทางภาษา ได้แก่ การใช้ชุดค�ากริยาต่าง ๆ การใช้วัจนกรรม และการใช้
มลูบท สะท้อนให้เห็นว่า วยัรุ่นมองว่าการรักเพศเดียวกนัเป็นเร่ืองปกตแิละไม่ได้เป็นปัญหาสงัคม 
ซึง่ในปัจจบุนัข้อมลูข่าวสารเข้าถงึง่ายขึน้ โดยเฉพาะอทิธพิลของสือ่ต่าง ๆ  เช่น การแสดงบทบาท
เพศทีส่ามจากละคร ภาพยนตร์ และข่าวต่าง ๆ  ท่ีท�าให้กลุม่คนรักเพศเดยีวกนัรูส้กึมีตวัตนมากขึน้ 
สะท้อนให้เห็นว่า บุคคลกลุ่มนี้มีความต้องการที่จะด�าเนินชีวิตตามที่ตนต้องการมากกว่าจะอยู่
ภายใต้กรอบที่สังคมก�าหนด
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Representation “Acceptance of Homosexual” of 
teenager in Thai Society 

from Club Friday Radio Program
Narisara Wattanachaisriskul     Pananda Lerlertyuttitham

Abstract
 This paper studies the Representation “Acceptance of Homosexual” of teenager in 
Thai Society from Club Friday Radio Program, according to the Critical Discourse Analysis 
or CDA. The study is to analyzed the language strategies that teenagers express their love 
stories, Data in this paper was collected from Club Friday.
 The results of this research indicated that Representation “Acceptance of 
Homosexual” is one of representation be reflected about teenager’s love story that language 
strategies correlate with the representation. The teenager use language strategies: the use 
of verb, speech act, and presupposition. The teenager think homosextual is normally and 
not a social problem. Nowadays the informations easy to reach Specially influence on the 
media such as perform one’s duty homosexuality from soap opera, TV movie and the news 
that homosexual feel more entity reflects they want to live by they want more than beneath 
social framework.
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บทน�า
ภาษา คือ ระบบท่ีมนุษย์ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน โดยมนุษย์ใช้ภาษาเป็นสัญลักษณ ์

ในการแทนความคิด ความรู้สึก พฤติกรรมต่าง ๆ ภาษาเป็นเครื่องมือของมนุษย์ที่ใช้สื่อความหมายเพื่อให้
เกิดความเข้าใจกันระหว่างบุคคลในสังคม หน้าที่ส�าคัญของภาษาจงึเป็นการสือ่ความหมาย สร้างกรอบ
ความคิด หรอืมโนทศัน์ของสงัคม เพือ่สร้างความรู ้ความเข้าใจความจริงของเรื่องต่าง ๆ ซึ่งเป็นการมอง
ภาษาในลกัษณะทีเ่ป็นวาทกรรม (พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ. 2555 : 1)

วาทกรรมในความหมายของงานวเิคราะห์เชิงวิพากษ์ ตามแนวความคดิของ Fairclough (1995 : 75) 
เป็นการวิเคราะห์ภาษาและการสื่อความหมายโดยมีจุดมุ่งหมายเพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างภาษา
และสงัคม และเพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการวิเคราะห์การจ�าแนกแยกแยะเพื่ออธิบายโดยพิจารณา
จากปัจจัย 3 ประการ ได้แก่ ตัวบท (text) วิถีปฏิบัติทางวาทกรรม (discursive practices) และวิถีปฏิบัติ
ทางสังคมวัฒนธรรม (sociocultural practices) โดยการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์นั้น ปัจจัยทั้งสามส่วนจะ
มีความเกี่ยวข้อง ซ้อนทับ และไม่สามารถแยกออกจากกันได้โดยสิ้นเชิง

จากแนวคิดข้างต้นจะเห็นได้ว่า การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและสังคมเป็นสิ่งที่ 
ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ กล่าวคือ ภาษาถูกผลิตขึ้นจากสังคมและวัฒนธรรม ในขณะเดียวกันภาษา
นั้นสามารถสะท้อนสังคมวัฒนธรรมได้เช่นกัน ดังที่ Trudgill (2000 : 23) กล่าวไว้ว่า ภาษามีบทบาทส�าคัญ
ในการบอกถึงร่องรอยภูมิหลัง (clue-bearing) เพื่อสะท้อนถึงความแตกต่างทางสังคมของผู ้พูด 
ผ่านทางการใช้ภาษา โดยเฉพาะภาษาจากสื่อในแขนงต่าง ๆ Heinich (1996 : 89) กล่าวไว้ว่าสื่อ คือ 
“ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร” เช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ สื่อทางวิทยุ เป็นต้น โดยส่ือต่าง ๆ จะใช้
ภาษาเป็นตัวกลางในการส่งสารออกไปยังผู้รับสาร ทุกวันนี้คนบริโภคเรื่องราวผ่านสื่อมากขึ้น เนื่องจากมี
ความสะดวก รวดเร็วและสามารถเข้าถึงได้ง่าย

วาทกรรมวิเคราะห์เชิงพากษ์ สามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยทางภาษาไทยได้ในทุก ๆ สื่อ 
แนวการวิพากษ์นี้ อาศัยตัวบทในฐานะสื่อ ซึ่งมีความเป็นพลวัตและสามารถสะท้อนความเปลี่ยนแปลง 
ในสังคมได้เป็นอย่างดี เพราะสื่อคือเหตุการณ์สื่อสาร ซึ่งถูกจัดวางในบริบทใหม่ ก่อให้เกิดภาพสะท้อน
ความคิด ความเชื่อ หรืออุดมการณ์บางอย่างตามเจตนาซึ่งก�าหนดขึ้นใหม่ ซึ่งอาจน�าไปสู่ชุดอื่น ๆ ได้อีก 
เกดิเป็นห่วงโซ่วาทกรรม (วรพงศ์ ไชยฤกษ์. 2555 : 15) วาทกรรมท่ีเกดิจากสือ่นัน้สามารถเห็นภาพสะท้อนทาง
สังคมได้ เช่น รายการคลบัฟรายเดย์ (Club Friday) เนือ่งจากเป็นรายการทีแ่สดงให้เหน็ถงึความสมัพนัธ์
ระหว่างภาษาและสงัคม โดยใช้ภาษาเป็นตวัถ่ายทอดเรือ่งราว และแบ่งปันประสบการณ์เกีย่วกบัความรกัใน
แง่มุมต่าง ๆ 

รายการคลบัฟรายเดย์เป็นรายการท่ีให้ค�าปรกึษาเรือ่งความรกั สามารถให้ประโยชน์กบัผู้ฟังได้โดย
การน�าเสนอเรือ่งราวการแบ่งปันประสบการณ์การแลกเปลีย่นความคดิเหน็เรือ่งความรกัในรปูแบบต่าง ๆ  
มีกลุ่มเป้าหมายหลักของรายการ คือ วัยรุ่น Hockenberry (2009 : 23) กล่าวไว้ว่า วัยรุ่น หมายถึง 
บุคคลที่อยู่ในช่วงระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเรว็ทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสงัคม มวุีฒภิาวะมากขึน้ และสนใจเรือ่งความรกัมากขึน้

วัยรุ่นกับความรักเป็นของคู่กัน โดยทั่วไปวัยรุ่นจะมองว่ารักเป็นส่ิงที่สวยงาม เป็นเรื่องที่ท�าให้ 
มีความสุข แต่ก็มีคนจ�านวนไม่น้อยที่จะต้องเผชิญกับปัญหาจากความรัก ต้องทนทุกข์กับเรื่องความรัก 
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จะเห็นได้ว่า ปัญหาความรักต่าง ๆ นั้นเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นประจ�า รวมถึงปัญหาการไม่ยอมรับการ
รักเพศเดียวกัน เนื่องจากสังคมมองว่าผู้ชายต้องคู่กับผู้หญิง การรักเพศเดียวกันจึงเป็นเรื่องผิดปกติ และ 
ถกูมองว่าเป็นตวัประหลาด อย่างไรก็ตาม ในปัจจบุนัพบว่า วยัรุน่มอีตัราการยอมรบัการรกัเพศเดยีวกนัเพิม่
ขึน้เร่ือย ๆ ดังที่พิมลพรรณ อิศรภักดี (2558 : 72) ศึกษาเรื่องต่างวัยต่างทัศนะต่อความหลากหลายทาง
เพศในสังคมไทย โดยส�ารวจจากกลุ่มตัวอย่างในปี 2551 และ 2554 พบว่ากลุ่มคนท่ีมีอายุน้อยจะมี
การยอมรับความหลากหลายทางเพศมากกว่ากลุ่มคนที่มีอายุมากกว่า และพบว่าวัยรุ่นมีอัตราการยอมรับ
ที่มากขึ้นในปี 2554

การวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาจากเร่ืองเล่าในรายการคลับฟรายเดย์ สามารถสะท้อนให้เห็น 
ภาพแทนยอมรับการรักเพศเดียวกันได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากการใช้ภาษากับการน�าเสนอภาพแทน 
มีความสัมพันธ์กัน ดังที่ Hall (1997) กล่าวไว้ว่า “ภาพแทน” เป็นการผลิตสร้างความหมายผ่านภาษา 
ซึ่งเป็นผลผลิตแห่งความหมายของภาพภายในใจเราโดยมีภาษาเป็นส่วนส�าคัญของกระบวนการให้
ความหมาย นอกจากนี้ ภาษายังเป็นตัวเชื่อมระหว่างแนวคิดกับระบบสัญญะเข้าด้วยกัน

ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองภาพแทน “การยอมรับการรักเพศเดียวกัน” ของวัยรุ่นจากรายการ 
คลับฟรายเดย์ เนื่องจากกลุ ่มคนรักเพศเดียวกันส่วนใหญ่จะไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม ถูกให้
ความหมายว่าเป็นกลุ่มคนท่ีเป็นปัญหาและผิดปกติในสังคม อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันอาจจะมีบุคคลอีก
กลุม่หนึง่ คือ กลุม่วยัรุ่นทีม่ีความคิดที่แตกต่างไปจากเดิม กล่าวคือ เปิดกว้างมากขึ้น และสามารถยอมรบั
การรักเพศเดียวกันได้ การศึกษาในเรื่องนี้จึงจะท�าให้เห็นมุมมองต่าง ๆ ในเรื่องการรักเพศเดียวกันของ
วัยรุ่นมากขึ้น 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย
 วิเคราะห์ภาพแทน “ยอมรับการรักเพศเดียวกัน” จากกลวิธีทางภาษาที่วัยรุ ่นใช้ในรายการ 
คลับฟรายเดย์

วิธีด�าเนินการวิจัย
 1. การคัดเลือกแหล่งข้อมูล
 ข้อมูลท่ีน�ามาวิเคราะห์มาจากรายการคลับฟรายเดย์ย้อนหลังทางเว็บไซต์ http://www.
atimemedia.com/rerun/clubfriday%20 ในช่วงเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 เนื่องจาก
เป็นรายการทีไ่ด้รบัความนยิมในขณะนัน้ มเีนือ้หาเกีย่วกบัการแบ่งปันประสบการณ์ความรกัท่ีบุคคลท่ัว ๆ  ไป 
สามารถเข้าถึงได้ง่าย
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
  รวบรวมข้อมลูช่วงวนัเวลาทีอ่อกอากาศ รวบรวมรายชือ่ตอนทัง้หมดพบว่ามจี�านวน 52 ตอน และ
รวบรวมจ�านวนเรื่องที่ออกอากาศทั้งหมด พบว่ามี 284 เรื่อง
 3. การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
  3.1 คัดเลือกจากเรื่องเล่าของผู้ที่โทรเข้ามาในรายการคลับฟรายเดย์และใช้การสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (purposive sampling) ได้แก่ คัดเลือกเฉพาะเรื่องเล่าที่เป็นกลุ่มวัยรุ่น กล่าวคือ เป็นวัย
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ท่ีมีอายุตั้งแต่ 11 – 21 ปี
  3.2 หากในตวับทไม่ได้กล่าวถงึอายจุะใช้เกณฑ์ของการศกึษามาเป็นตวัคัดเลอืกกลุม่ตวัอย่าง คอื 
ต้องก�าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัไม่เกนิปรญิญาตร ีเมือ่คดัเลอืกแล้วเหลอืกลุม่ตวัอย่างทีเ่ป็นวยัรุน่ทัง้หมด 59 เรือ่ง
  3.3 จากกลุม่ตวัอย่างท่ีเป็นวยัรุ่นท้ังหมด 59 เรือ่ง น�ามาคดัเลอืกเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการรักเพศเดียวกนั
ได้ท้ังหมด 17 เรือ่ง พบเรือ่งเล่าจากเพศชาย จ�านวน 11 เรือ่ง เพศหญงิจ�านวน 6 เรือ่ง
 4. การวเิคราะห์ข้อมลู
 วิเคราะห์ข้อมูลภาพแทน “การยอมรับการรักเพศเดียวกัน” ของวัยรุ่นจากกลวิธีทางภาษา 
ทีว่ยัรุน่ใช้ว่าสามารถสะท้อนสงัคมไทยได้อย่างไร ศกึษาโดยประยุกต์จากแนวคดิภาพแทนของ Hall (1997) 
และแนวคดิการวเิคราะห์วาทกรรมเชิงวพิากษ์ของ Fairclough (1995) มาใช้ในการวิเคราะห์

ผลการวิจัย
 “การยอมรับการรักเพศเดียวกัน” เป็นภาพแทนความรักประการหนึ่งของวัยรุ่น ที่สะท้อนจากราย
การคลับฟรายเดย์ ผลการวจิยัพบว่า ภาพแทนการยอมรบัการรกัเพศเดยีวกนัสะท้อนจากการใช้กลวธิทีาง
ภาษา ได้แก่ การใช้ชุดค�ากริยาต่าง ๆ การใช้วัจนกรรม และการใช้มูลบท กล่าวคือ การใช้ชุดค�ากริยา
ต่าง ๆ ได้แก่ ชดุค�ากรยิาที่แสดงความรัก และชดุค�ากริยาทีแ่สดงความรูส้กึด้านบวก หมายถงึ การเลือกใช้
ค�ากรยิาทีอ่ยูใ่นวงความหมายของชุดค�าซ่ึงเป็นค�าที่สามารถสะท้อนให้เห็นว่าในขณะนั้นผู้เล่าเร่ืองมคีวามรัก 
มีความรู้สึกดี ๆ ต่ออีกฝ่าย และรู้สึกมีความสุขที่ได้กระท�าในสิ่งนั้น การใช้วัจนกรรม พบการใช้วัจนกรรม
การให้เหตุผลและวัจนกรรมการปฏิเสธ ซึ่งวัจนกรรมการให้เหตุผล หมายถึง การแสดงเจตนาของผู้พูด 
เพื่ออธิบายว่าเพราะเหตุใดจึงกระท�าเช่นนั้น ส่วนวัจนกรรมการปฏิเสธ หมายถงึ กลวธิทีางภาษาทีแ่สดง
เจตนาของผูพ้ดูในการปฏเิสธความจรงิ และกลวธิสีดุท้าย คือ การใช้มูลบท พบการใช้มลูบทท่ีแนะถึงเรื่องท่ี
ปิดไว้ หมายถึง การใช้กลวธิแีนะความหมายท่ียังไม่ถูกเปิดเผย หรอืน�าเร่ืองราวทีซ่่อนอยูม่าเปิดเผยโดยใช้
ค�ากรยิาทีม่คีวามหมายถึงการตแีผ่ จากผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่า วัยรุ่นยอมรับการรักเพศเดียวกันได้
มากขึ้น ซึง่วยัรุน่มคีวามเหน็ว่าพฤตกิรรมการรกัเพศเดยีวกนัไม่ได้เป็นปัญหา หรอืท�าให้เกดิความเดอืดร้อน
ในสงัคม แต่เป็นเรื่องปกติธรรมชาติ เนื่องจากสังคมในปัจจุบันเปิดกว้างมากขึ้น สอดคล้องกับวิจัยของ
พิมลพรรณ อิศรภักดี (2558) ที่ศึกษาเรื่องต่างวัยต่างทัศนะต่อความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย 
โดยส�ารวจจากกลุ่มตวัอย่างในปี 2551 และ 2554 พบว่ากลุม่ตวัอย่างมีทัศนคตท่ีิแตกต่างกนัในแต่ละรุน่วัย กลุ่ม
ทีม่อีายนุ้อยจะมกีารยอมรบัความหลากหลายทางเพศมากกว่ากลุม่คนทีม่อีายมุากกว่า กล่าวคอื กลุม่ Gen Y 
(ขณะส�ารวจ ปี 2551 มอีายุ 15 - 28 ปี และปี 2554 มีอายไุม่เกนิ 31 ปี) มีการยอมรบัความหลากหลายทางเพศ
มากที่สุด ส่วนกลุ่มท่ีมีอายุมากสุด คือ กลุม่ Silent Gen (กลุม่ทีมี่อาย ุ65 ปีขึน้ไป) มกีารยอมรบัน้อยทีส่ดุ 
ซึง่คนรุน่นีม้คีวามเคร่งครดัต่อระเบียบแบบแผนมากสะท้อนให้เห็นว่าทัศนคติที่แตกต่างของแต่ละรุ่นวัย 
เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้จากสังคมและข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมถึงการขัดเกลาทางสังคม
วัฒนธรรมที่ประสบมาแตกต่างกันอย่างไรก็ตามในปัจจุบัน เป็นยุคที่ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงได้ง่ายขึ้น บุคคล
ต่าง ๆ  สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและสื่อต่าง ๆ  ได้ง่าย โดยเฉพาะอิทธิพลของสื่อต่าง ๆ  
ที่ได้เปิดพ้ืนที่ให้ผู้มีพฤติกรรมการรักเพศเดียวกันรู้สึกมีตัวตน เช่น การแสดงบทบาทเพศที่สามในละคร
โทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ เช่น สตรีเหล็ก หอแต๋วแตก รักแห่งสยาม เป็นต้น ท�าให้ผู้คนจดจ�าและเป็น
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ภาพชินตา หรือการตอกย�้าด้วยการน�าเสนอข่าวของสื่อ ได้แก่ การน�าเสนอข่าวการแต่งงานของคู่รัก
เพศเดียวกัน ดังนั้น อิทธิพลของสื่อต่าง ๆ อาจจะท�าให้สังคมไทยยอมรับการรักเพศเดียวกันมากขึ้น 
ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 (1)
 ป่าน: ผมเริ่มอย่างนี้แล้วกันครับพี่ คือ ผมเป็นเกย์นะ แล้วก็เรื่องนี้มันเกิดขึ้นตอนที่

ผมเรยีนอยูส่มยัมธัยม เรือ่งของเรือ่งคอื ผมเรยีนพิเศษ ประมาณว่าเรยีนภาษาอังกฤษ
เก่งอ่ะครบั แล้วทนีีใ้นนกัเรยีนนัน้กจ็ะมรีุน่พีค่นนึงเค้ากลบัมาจากแลกเปลีย่น AFS ครบั 
พี่เค้ากลับมาแล้วมาซ�้าชั้นกับรุ่นพี่ของผม ผมอยู่ ม.4 แล้ว พี่เค้าต้องอยู่ ม.6 เค้าซ�้าชั้น
ก็มาอยู่ ม.5 ผมเจอเค้าครั้งแรกตอนต้องไปแข่งพูดด้วยกัน กลายเป็นว่าผมชอบเค้า
ตั้งแต่แรกเห็นเลยครับ 

(รายการคลับฟรายเดย์ย้อนหลัง. 28 มิถุนายน 2556 : ออนไลน์)

จากตัวอย่างที่ (1) สังเกตได้ว่า ผู้เล่าเรื่องเป็นกลุ่มคนรักเพศเดียวกัน หรือชายรักชาย แอบชอบ 
รุ่นพี่ผู้ชายคนหน่ึง และมีการใช้ค�ากริยาท่ีแสดงความรู้สึกด้านบวก ได้แก่ ชอบ สะท้อนให้เห็นว่า การรัก 
เพศเดยีวกนัเป็นเร่ืองปกต ิและเป็นท่ียอมรับมากขึน้ ซึง่ความรกัเป็นความรู้สึกของบคุคลสองคน เมือ่มีใจ 
รกักนั เพศไม่ได้เป็นตวัก�าหนดหรอืเป็นกรอบทีท่�าให้รูส้กึว่า เพศชายต้องคูก่บัเพศหญงิ ขอเพียงแค่ท้ังสองฝ่ายยอมรบั
ได้ 

(2)
วัฒน์: ความรักของผมเป็นความรักผู้ชายผู้ชาย ก็คือว่า ผมคบกับรุ่นน้องคนนึง ตั้งแต่
สมัยมหาวิทยาลัย คบกันมาเวลามีปัญหาอะไรก็ปรึกษากันตลอด เพื่อน ๆ ผมก ็
ไม่มีปัญหา เพราะเค้าดูเป็นคนดี เค้าเข้ากับเพื่อนผมได้ดี พ่อแม่ก็รู้นะครับว่าเราคบ
กันระดับไหน ซึ่งมันไม่ใช่พี่น้องละแหละ คือ มีปัญหาอะไรเคลียร์กันตลอด

(รายการคลับฟรายเดย์ย้อนหลัง. 22 มกราคม 2556 : ออนไลน์)

จากตัวอย่างที่ (2) สังเกตได้ว่า ผู้เล่าเรื่องเป็นกลุ่มรักเพศเดียวกันใช้วัจนกรรมการให้เหตุผล 
เพื่ออธิบายและให้เหตุผลว่าเพราะอีกฝ่ายเป็นคนดี และบุคคลต่าง ๆ รอบตัวไม่ได้มีปัญหากับการรักเพศ
เดียวกัน เนื่องจากยอมรับและมีความเข้าใจว่าเพือ่นเป็นพวกรกัเพศเดยีวกนั สะท้อนให้เหน็ว่า การรกัเพศ
เดียวกันเปิดกว้างมากขึ้น และเป็นที่ยอมรับมากขึ้น และในสังคมปัจจุบัน กลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มคนอายุน้อย 
สามารถยอมรับความหลากหลายทางเพศได้มากขึ้น จึงท�าให้วัยรุ่นส่วนหนึ่งยอมรับและมองว่าการรักเพศ
เดียวกันเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องธรรมชาติ

อย่างไรก็ตาม ยังพบว่ามีวัยรุ่นบางส่วนไม่สามารถยอมรับการรักเพศเดียวกันได้ หรือในใจลึก ๆ 
สามารถยอมรบัการรกัเพศเดยีวกนัได้ แต่กลวัว่าสงัคมจะต�าหนแิละไม่ยอมรบัการรกัเพศเดยีวกนั เนือ่งจาก
ยงัยดึติดกบัค่านิยมต่าง ๆ ทีป่ลูกฝังมาอย่างยาวนาน ดงัที ่Schaefer (2003 : 46) กล่าวไว้ว่า การเบีย่งเบน
ทางเพศ คือ พฤตกิรรมทีข่ดัแย้งต่อมาตรฐานความประพฤตหิรือความคาดหวังของกลุม่หรอืสงัคม จงึท�าให้
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เกิดการต่อต้านสามารถสะท้อนผ่านกลวิธีทางภาษาที่วัยรุ่นใช้ในการถ่ายทอดเร่ืองราวด้านความรักใน
รายการคลับฟรายเดย์ได้เช่นกัน ได้แก่ การใช้ชุดค�ากริยาที่แสดงความรักและการใช้ชุดค�ากริยาที่
แสดงความรู้สึกด้านบวก การใช้วัจนกรรมการปฏิเสธ และการใช้มูลบทที่แนะถึงเรื่องที่ปิดไว้ กล่าว
คือ วัยรุ่นบางคน ไม่ยอมรับการรักเพศเดียวกัน พยายามปฏเิสธว่าตนเองไม่ชอบเพศเดยีวกนั แต่จะมอีาการ
สบัสน เมือ่ได้ใกล้ชดิกจ็ะรูส้กึดกีบัอกีฝ่าย หรอือกีกรณหีนึง่ คือ วัยรุ่นกลัวว่าสังคมจะไม่ยอมรับการรักเพศ
เดียวกัน จึงกลัวการต�าหนิจึงท�าให้เกิดความรู้สึกว่าตนเองแปลกแยก เป็นคนที่ไม่ปกติ ไม่มีความเป็นพวก
เดียวกันกับบุคคลอื่น ๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

(3)
โย : เวลาทีแ่ฟนเก่าเค้าโทรมา เป็นผูห้ญงิ เวลาเค้าอยู่กบัผม เค้าจะกลวั แล้วจะปิดเครือ่ง 
ผมก็แปลกใจว่าเค้าท�าไมต้องเกรงใจผม เค้าก็สับสนกับตัวเอง เวลาเค้าอยู่ใกล้ผม
มือไม้เค้าจะสั่น จะเกร็งแล้วก็อาย จนวันนึงมีโอกาสได้ไปเที่ยวด้วยกัน ได้นอนห้อง
เดียวกัน เค้าก็ชวนผมนั่งดื่มเบียร์ จุดนึงเค้าก็ร้องไห้ แฟนเก่าเค้าก็โทรมาตอนอยู่กับ
ผมอีก เค้าก็กอดผมแล้วบอกว่าเราเป็นอะไรวะ เราเป็นผู้ชาย แต่ท�าไมเราต้องรู้สึก
อย่างนี้กับนายท�าไมคิดถึงนายวะ เราไม่อยากเป็นอย่างนี้เลย เราชอบผู้หญิงอ่ะ 
ตอนนั้นผมก็รู้สึกตกใจมาก เพราะผมไม่คิดว่าสิ่งที่ผมคิดมันจะเป็นจริง ผมบอกตัวเอง
ทุกครั้งว่ามันเป็นผู้ชาย วันนึงอะไรที่มันผิดธรรมชาติมันก็ไปด้วยกันไม่ได้ 

 (รายการคลับฟรายเดย์ย้อนหลัง. 5 กรกฎาคม 2556 : ออนไลน์)

จากตวัอย่างที ่(3) จะเหน็ได้ว่า ผูเ้ล่าเรือ่งใช้ชุดค�ากรยิาท่ีแสดงความรกั ได้แก่ กอด และกริยาท่ี
แสดงความรูส้กึด้านบวก ได้แก่ คดิถึง สะท้อนให้เห็นว่าตนเองรกัและมคีวามรูส้กึดต่ีออกีฝ่าย แต่เนือ่งจาก
ตัวผู้เล่าเรือ่งเป็นผู้ชายท่ีชอบผู้หญิง แต่เมือ่อยู่ใกล้กับผูเ้ล่าเรือ่งทีเ่ป็นผูช้าย มกัจะมีความรูส้กึแปลก ๆ เช่น 
มือสั่น ใจเต้น และเขินอาย ซึ่งอาจจะเป็นความรู้สึกดี ๆ เป็นความรักที่ก่อขึ้นมาโดยไม่รู ้ตัว และใช้
วจันกรรมการปฏเิสธ เพือ่พยายามหลกีหนคีวามจรงิทีเ่กดิขึน้ในใจว่า ตนเองเป็นผูช้าย จะรูสึ้กเช่นนีก้บัผูช้าย
ได้อย่างไร และพดูดงัตวัอย่างว่า “เราไม่อยากเป็นอย่างนีเ้ลย เราชอบผูห้ญงิอ่ะ” แสดงให้เหน็ว่า ตวัผูท้ีถ่กู
กล่าวถึงนัน้รับไม่ได้กับการรักเพศเดียวกัน หรืออาจยอมรับได้แต่กลัวว่าสังคมจะไม่ยอมรับ จึงพยายาม
ปฏิเสธความรู้สึกของตนเอง

(4)
แพร : วนัเกดิเค้าเรากจ็ะไปเซอร์ไพรส์ ไปกบัเพ่ือน เพือ่นกแ็ฉว่า เฮ้ยแก แฟนแกอ่ะเป็น
เกย์นะ ก่อนหน้านี้เราก็เคยได้ยินค่ะ แต่ไม่ได้สนใจ เราคิดว่าเค้าเป็นสุภาพบุรุษ เค้าไม่
ได้แตะต้องเรา เพราะเค้าเห็นว่าเราเป็นผู้หญิงอะไรงี้บอกเพื่อนว่าไม่เชื่อ แล้วขู่เพื่อน
ว่าถ้าพูดอย่างงี้อีกไม่ต้องมาคบกันเลยนะ

 (รายการคลับฟรายเดย์ย้อนหลัง. 5 กรกฎาคม 2556 : ออนไลน์)
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 จากตัวอย่างที่ (4) ผู้เล่าเรื่องใช้มูลบทเพื่อแนะถึงเรื่องที่ปิดไว้ ดังตัวอย่าง “เพื่อนก็แฉว่า เฮ้ยแก 
แฟนแกอ่ะเป็นเกย์นะ” แสดงให้เหน็ว่า การใช้ค�าว่า “แฉ” เป็นการสือ่ความหมายถงึการตแีผ่ เปิดเผยเรือ่ง
ราวหรือสิ่งต่าง ๆ ท่ีได้ถูกปิดบังไว้ คือ ฝ่ายชายมีรสนิยมรักเพศเดียวกัน เพื่อนของผู้เล่าจึงเป็นห่วง กลัว
ว่าผู้เล่าเรื่องจะเสียใจ และใช้วัจนกรรมการปฏิเสธ ดังตัวอย่าง “บอกเพื่อนว่าไม่เชื่อ” สะท้อนให้เห็นว่า ผู้
เล่าเรื่องมีเจตนาในการปฏิเสธความจริง เนื่องจากส่ิงที่รับรู้มีผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจจึงไม่สามารถ
ยอมรบัได้หรือในใจอาจจะยอมรับการรักเพศเดียวกัน แต่กลัวว่าสังคมจะต�าหนิ มองว่าเป็นตัวประหลาด 
และไม่ยอมรับจึงพยายามปฏิเสธความจริง 

จากตัวอย่างดังกล่าวข้างต้นสามารถสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มคนที่รักเพศเดียวกันถูกมองในด้านลบ
เป็นบุคคลท่ีไม่ได้รับการยอมรับ และถูกมองว่าเป็นเพศทีห่มกมุน่ในเรือ่งกามารมณ์ และไม่สามารถมีชีวิตคู่
แบบชายหญิงได้ เน่ืองจากธรรมชาตขิองมนุษย์สร้างให้ผูช้ายคูก่บัผูห้ญงิ เพือ่ด�ารงอยูแ่ละสืบพันธ์กัน เป็น
เรื่องธรรมชาติ อกีทัง้คนส่วนใหญ่เชือ่ว่า กลุม่คนรกัเพศเดยีวกนัเป็นพวกทีมี่อารมณ์รนุแรง ดงัที ่ชานนท์ 
ยอดหงษ์ (2557) กล่าวไว้ว่า กลุม่คนที่มีรสนิยมทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศที่แตกต่างไปจากรักต่างเพศ
ชายหญิง เช่น หมกมุน่ในเร่ืองกามารมณ์ อารมณ์รนุแรง โมโหร้าย สะท้อนให้เหน็ว่า การรกัเพศเดียวกนัเป็น
สิ่งที่ไม่ได้รับการยอมรับ อีกทั้งอาจท�าให้คนทั่วไปมีอคติกับกลุ่มคนรักเพศเดียวกัน เนื่องจากสื่อมักผลิตซ�้า
ว่า ชายรักชาย เป็นพวกนสิยัไม่ด ีอารมณ์แปรปรวน วิปรติผดิเพศ และหมกมุ่นในกามารมณ์ เป็นต้น อย่างไร
กต็าม การรักเพศเดียวกัน อาจเกิดจากความรู้สึกขัดแย้งในใจหรือเกิดจากประสบการณ์ต่าง ๆ  ทีต่นเองได้
รบั ดงัทีพ่รพมิล เจียมนาครนิทร์ (2539 : 60) กล่าวว่า การเกดิเป็นรกัร่วมเพศนัน้เกดิจากความรูส้กึท่ีมีความ
ขดัแย้งและความกดดนัเรือ่งเพศเดยีวกนั ในบางกรณีอาจเกิดจากประสบการณ์ที่ได้รับจากครอบครัวที่มี
ความแตกต่างกัน เช่น มพ่ีอไม่รบัผิดชอบ ท�าร้ายแม่ ลกัษณะเช่นน้ี เดก็ชายจะเกลยีดชังพ่อ ไม่ชอบความเป็น
เพศชาย และจะฝักใฝ่ในเพศเดยีวกนัโดยตนเองจะมีพฤตกิรรมเป็นเพศหญงิ หากครอบครวัใดมีลกูสาวกจ็ะท�าให้
เดก็ผู้หญงิเกลยีดพ่อ มองเห็นพ่อเป็นตัวแทนของเพศชายท่ีไม่น่ารัก ไม่มคีวามรับผิดชอบ จึงหวาดระแวงใน
เพือ่นชายทีค่บหา และจะหนัไปสนใจผู้หญิงท่ีมลีกัษณะเข้มแขง็เหมือนเดก็ชายทีเ่รยีกกนัว่า “ทอม” และหาก
ครอบครัวใดที่มีแม่ในลักษณะน้ีและมีลูกชายอยู่ในบ้าน เด็กชายอาจพัฒนาเป็น “เกย์คิง” คือมีความรู้สึก
รังเกียจแม่ ไม่นิยมชมชอบเพศหญิง และหันมาฝักใฝ่เพศเดียวกัน ขณะท่ีบังอร เทพเทียน (2551) ศึกษา
วัฒนธรรมทางเพศและชีวิตครอบครัวของกลุ่มคนรักเพศเดียวกัน พบว่า วัยรุ่นจะเกิดความรู้สึกขัดแย้ง
ทางจิตใจเมือ่พบว่าตนแตกต่างจากบคุคลอืน่ ท�าให้ต้องเกบ็ซ่อนความรูส้กึของตนเอง และปิดบงัพฤตกิรรม
ของตนไม่ให้ผู้อืน่ทราบ 

จากการศกึษาพบว่ามีท้ังกลุ่มวัยรุ่นท่ีสามารถยอมรับและไม่ยอมรับการรักเพศเดียวกัน ซึ่งกลุ่มที ่
ไม่ยอมรับการรักเพศเดียวกันน้ันคดิว่าตนไม่สามารถยอมรบัได้จรงิ ๆ หรอือกีกรณหีนึง่ คอื กลวัว่าตนเอง 
จะถกูสงัคมต�าหนแิละไม่ยอมรบั อย่างไรก็ตาม พบกลุ่มวัยรุ่นท่ียอมรับการรักเพศเดียวกันจ�านวนมากกว่า 
กล่าวคือ จากการศึกษาเรื่องความรักของวัยรุ่นทั้งหมด 59 เรื่อง พบเรื่องเกี่ยวกับการรักเพศเดียวกัน 
จ�านวน 17 เรื่อง สามารถแบ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ยอมรับการรักเพศเดียวกันจ�านวน 13 เรื่อง และไม่ยอมรับ
การรักเพศเดียวกันจ�านวน 4 เรื่อง สะท้อนให้เห็นว่า วัยรุ่นยอมรับการรักเพศเดียวกันได้มากขึ้น

จากการศกึษาภาพแทน “การยอมรับการรกัเพศเดยีวกนั” ของวัยรุน่จากรายการคลับฟรายเดย์ พบว่า
วัยรุ่นชายและหญิงใช้กลวิธีทางภาษาต่าง ๆ  ที่สามารถสะท้อนภาพแทนดังกล่าว ในตารางที่ 1 ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 การใช้กลวิธีทางภาษาที่สะท้อนภาพแทน“การยอมรบัการรกัเพศเดยีวกนั”

กลวิธีทางภาษา
ชาย หญิง

จ�านวน(ครั้ง) ร้อยละ จ�านวน(ครั้ง) ร้อยละ

1. การใช้ชุดค�าต่าง ๆ

 1.1 การใช้ค�ากริยาที่แสดง

ความรู้สึกด้านบวก

 1.2 การใช้ค�ากริยาที่แสดง

ความรัก

12

9

3

23.08

17.31

5.77

8

3

5

24.24

9.09

15.15

2. การใช้วัจนกรรม

 2.1 วัจนกรรมการให้เหตุผล

 2.2 วัจนกรรมการปฏิเสธ

36

29

7

69.23

55.77

13.46

23

19

4

69.70

57.58

12.12

3. การใช้มูลบท 4 7.69 2 6.06

รวม 52 100 33 100

จากตารางข้างต้นจะเหน็ได้ว่า วยัรุน่ทัง้เพศชายและเพศหญงิใช้กลวิธทีางภาษาท่ีสะท้อนภาพแทน 
“การยอมรบัการรักเพศเดยีวกัน” ไม่แตกต่างกัน กล่าวคอื พบการใช้วัจนกรรมมากทีส่ดุ เพศชาย ร้อยละ 69.23 
เพศหญงิ ร้อยละ 69.70 ล�าดบัต่อมา พบการใช้ชุดค�ากรยิาต่าง ๆ  เพศชาย ร้อยละ 23.08 เพศหญงิ ร้อยละ 24.24 
และพบการใช้มูลบทน้อยที่สุด เพศชาย ร้อยละ 7.69 เพศหญิง ร้อยละ 6.06

อภิปรายผลการวิจัย
ภาพแทน “การยอมรับการรักเพศเดียวกัน” ของวัยรุ่นในรายการคลับฟรายเดย์ สะท้อนให้เห็นว่า 

วัยรุ่นยอมรับการรักเพศเดียวกันได้มากขึ้น จากการศึกษาพบว่า วัยรุ่นทั้งเพศชายและเพศหญิงใช้กลวิธ ี
ทางภาษาทีเ่ด่นทีส่ดุท่ีสามารถสะท้อนภาพแทนดังกล่าว คือ การใช้วัจนกรรม พบการใช้วัจนกรรมการให้เหตผุล
จ�านวนมากที่สุด เพื่อให้เหตุผลว่าพฤติกรรมการรักเพศเดียวกันเป็นเร่ืองปกติธรรมชาติ ไม่ได้เป็นปัญหา 
ในสังคม เนื่องจากสังคมในปัจจุบันเปิดกว้างมากขึ้นสอดคล้องกับผลการวิจัยของพิมลพรรณ อิศรภักดี 
(2558) กล่าวคือ กลุ่มวัยรุ่นส่วนใหญ่ยอมรับการรักเพศเดียวกัน บุคคลเหล่านี้มองว่าการรักเพศเดียวกัน
เป็นเรือ่งปกต ิวัยรุน่จะมองว่าพฤตกิรรมรกัเพศเดียวกนัไม่ได้เป็นปัญหาสงัคม หรอืก่อให้เกดิความเดอืดร้อน
ในสงัคม ในส่วนของทศันคตทิีแ่ตกต่างกนัอาจเกดิจากประสบการณ์การเรยีนรูจ้ากสงัคมและข้อมลูข่าวสาร
ต่าง ๆ รวมถึงการขัดเกลาทางสังคมวัฒนธรรมที่ประสบมาแตกต่างกัน อีกทั้งในปัจจบุนั เป็นยคุทีข้่อมลู
ข่าวสารเข้าถงึได้ง่ายข้ึน บคุคลต่าง ๆ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและสื่อต่าง ๆ ได้ง่าย 
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โดยเฉพาะอิทธิพลของสื่อต่าง ๆ ที่ได้เปิดพื้นที่ให้ผู้มีพฤติกรรมการรักเพศเดียวกันรู้สึกมีตัวตนสะท้อนให้
เห็นว่า บุคคลกลุ่มนี้มีความต้องการท่ีจะด�าเนินชีวิตตามที่ตนต้องการมากกว่าจะอยู่ภายใต้กรอบที่สังคม
ก�าหนด และเป็นภาพสะท้อนอีกแง่มุมหน่ึงของวถิชีวีติทีห่ลากหลายในสงัคม ดงันัน้ การวิเคราะห์ตามแนว
วาทกรรมเชงิวพิากษ์ในงานวจิยันีท้�าให้ตระหนกัได้ว่า สทิธทิางเพศในสงัคมไทยจ�ากดัอยูใ่นกรอบของเพศสภาพ
แบบทวิเพศ ได้แก่ ชายจริง หญิงแท้ แม้ว่าในปัจจบุนัสงัคมจะยอมรบักลุม่รกัเพศเดยีวกนัมากขึน้ แต่อย่างไร
ก็ตาม ผู้ที่รักเพศเดียวกันก็ยังถูกประณามและถกูกดีกนัภายใต้ความคดิทีว่่า “ผดิปกต”ิ เป็นเพศทีถ่กูมองว่ามี
ปัญหา (คชาธปิ พาณชิตะกูล. 2557 : 257)
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