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บทคัดย่ อ

งานวิจยั เรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการประกอบสร้ างภาพตัวแทนของ
หญิงรักหญิงในละครคลับฟรายเดย์เดอะ ซีรีส์ โดยงานวิจยั ชิ้นนี้ใช้วธิ ีการวิจยั เชิงคุณภาพ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้วธิ ีการวิเคราะห์ตวั บท (Textual Analysis) จากละครที่มีตวั ละครหลัก
ในเรื่ องเป็ นกลุ่มหญิงรักหญิง ทั้งหมด 4 เรื่ อง ผลการวิจยั พบว่า 1. ภาพตัวแทนของ
หญิงรักหญิงที่ปรากฏในละครถูกแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ 1) ภาพตัวแทนที่สะท้อน
ให้เห็นถึงสภาพความเป็ นจริ งทางสังคม ท�ำให้หญิงรักหญิงถูกท�ำให้มีลกั ษณะ 2 แบบ
ได้แก่ ผูถ้ กู กระท�ำ ส่ วนใหญ่จะเป็ นผูห้ ญิงห้าว คือมีภาวะการเป็ นผูน้ ำ� และคอยปกป้ องดูแล
ผูห้ ญิงอีกฝ่ าย โดยในตอนท้ายจะถูกหลอกและท�ำให้ตอ้ งจ�ำยอมต่อบรรทัดฐานของสังคม
และส่ วนผูก้ ระท�ำผูอ้ ื่น ส่ วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิงที่มีลกั ษณะปกติทว่ั ไป แต่เป็ นผูห้ ญิงที่ผดิ หวัง
ในความรักจากผูช้ ายมาก่อน ผูห้ ญิงเหล่านี้จะกลับเข้าสู่ ความรักที่เป็ นไปตามมาตรฐาน
ของสังคมด้วยการกลับไปคบกับผูช้ าย และท�ำให้ตวั ละครที่ถูกกระท�ำกลายเป็ นตัวละคร
ที่ตอ้ งได้รับความผิดหวัง 2) ภาพตัวแทนที่สะท้อนจากกระบวนการสร้างทางความคิดของ
ผูผ้ ลิต ซึ่ งผูก้ ำ� กับที่เป็ นเพศชายน�ำเสนอภาพตัวแทนของหญิงรักหญิงที่จะต้องเป็ นฝ่ าย
ที่ผิดหวัง ส่ วนผูก้ ำ� กับที่เป็ นเพศหญิงน�ำเสนอภาพตัวแทนของหญิงรักหญิงที่สามารถ
เลือกเองได้ ท�ำให้ภาพตัวแทนของหญิงรักหญิงมีความแตกต่างกันตามเพศของผูก้ ำ� กับด้วย
2. การเล่าเรื่ องที่มีโครงเรื่ อง 2 แนวทาง ได้แก่ 1) โครงเรื่ องของการหลอกลวง 2) โครงเรื่ อง
ของการใช้ชนชั้นและสถานภาพทางสังคม มาสร้างความขัดแย้งโดยใช้เงื่อนไข 3 แบบ
ได้แก่ 1) เงื่อนไขด้านค่านิ ยมทางสังคม 2) เงื่อนไขสรี ระร่ างกาย 3) เงื่อนไขศีลธรรม
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เพื่อเป็ นการก�ำหนดมาตรฐานของสังคมเอาไว้ ซึ่ งเมื่อหญิงรักหญิงขัดต่อกรอบดังกล่าว
ก็จะกลายเป็ นผูท้ ี่เบี่ยงเบนออกจากมาตรฐานหลักของสังคม
ค�ำส� ำคัญ : ภาพตัวแทน หญิงรักหญิง ละครคลับฟรายเดย์เดอะ ซีรีส์

Abstract
This research is aimed to study representation of lesbians in Club Friday
The Series by using qualitative research methods. The data analysis was performed
using textual analysis from four dramas with the main characters in the story. The research
found that 1.The reflection of representative images of love between female and female
in the dramas were divided into two parts: 1) a representative image that reflects
the social reality. The lesbians were made in two types : in this type of relationship,
there were the treated ones, most of which were women with male characteristics.
They would be the one who protect and take care of their partner. However, women with
normal characteristics but were disappointed in love from men are deceived and subject
to social norms. These women would return to a love that meets the standards of society,
together with a man and make their female partners to be disappointed 2) Representational
image reflected from the director process and perspective. In which the male directors
conveyed a representative image of a woman who must be disappointed. The female
director features a self-selected woman. The portraits of female love females differ
according to the director's gender. 2. The narrative has two storylines: 1) the plot of
deception 2) the plot of social class and status. This plot would create a conflict using
3 conditions: 1) social value conditions 2) physical condition 3) moral conditions. These
conflicts would set the standards of society. So, when a woman loves a woman in contrast
to this framework, it becomes a person who deviates from the main standards of society.
Keywords : Representation, Lesbians, Club Friday The Series
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บทน�ำ

หากกล่าวถึง กลุ่มหญิงรักหญิง ภาพที่ผคู ้ นทัว่ ไปจะนึกถึงก็คือความรุ นแรง หรื อ
การรักแรงหึ งแรง โดยเห็นได้จากการน�ำเสนอข่าวของสื่ อมวลชน ที่นำ� เสนอภาพของ
หญิงรักหญิงออกมาในประเด็นที่ติดลบเช่นนี้ ซ้ ำ� ๆ ท�ำให้ส่งผลต่อภาพตัวแทนของ
หญิงรักหญิง และท�ำให้ผรู ้ ับสารรับรู ้เพียงภาพตัวแทนในด้านเดียว ด้วยวิธีการในการสร้าง
ประเด็นแบบซ�้ำ ๆ ของนักข่าวนี้จึงส่ งผลต่อการสร้างตราประทับและถูกท�ำให้เกิดเป็ น
ภาพเหมารวม อิทธิ พลของสื่ อมวลชนท�ำให้ภาพตัวแทนยังคงถูกเน้นย�้ำอย่างเดิ ม
ไม่เปลี่ยนแปลง ยกตัวอย่างเช่น การน�ำเสนอภาพตัวแทนพม่าในภาพยนตร์ไทย ถูกสร้าง
ให้มีลกั ษณะใบหน้าคมเข้ม ไว้หนวด นิ สัยใจคอคับแคบ โหดเหี้ ยม และถูกท�ำให้
กลายเป็ นศัตรู อยูต่ ลอดเวลา ซึ่ งเป็ นการน�ำเสนอภาพตัวแทนของตัวละครพม่าในแบบ
เหมารวม และมีการผลิตซ�้ำลักษณะแบบเดิม ๆ (ตรี เดช ไชยหา, 2552) ดังนั้นกระบวนการ
สร้ างความหมายที่ ทำ� ให้เกิ ดภาพตัวแทนในสื่ อนั้นจึ งสามารถก่อให้เกิ ดได้ท้ งั ภาพ
ในเชิงบวกและเชิงลบ ขึ้นอยูก่ บั แง่มุมของผูผ้ ลิตในสื่ อต่าง ๆ ในการเลือกน�ำเสนอภาพ
ของตัวละครหรื อบุคคลนั้น ๆ ให้ออกมาเป็ นอย่างไร
ซึ่งภาพตัวแทน (Representation) เป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นหรื อผลผลิตที่เกิดจากความหมาย
ของภาพในใจคน ซึ่ งมีภาษาเป็ นสื่ อกลางในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งต่าง ๆ
(Thing) แนวคิด (Concepts) และระบบสัญญะ (Signs) ซึ่ งความสัมพันธ์ดงั กล่าวถือเป็ น
หัวใจหลักของการให้ความหมายแก่ส่ิ งต่าง ๆ ในโลกความเป็ นจริ ง ไม่วา่ จะเป็ นสิ่ งของ
คน เหตุการณ์ หรื อความคิด (วิราภรณ์ ดวงอยูส่ าร, 2559) ในการน�ำเสนอภาพตัวแทน
จึงเป็ นกระบวนการแอบแฝงความหมาย ซึ่งไม่ใช่การน�ำเสนอให้เห็นถึงความจริ งทั้งหมด
หญิงรักหญิงจึงเป็ นอีกหนึ่ งกลุ่มที่ถูกสร้างภาพตัวแทนมากมาย โดยในสื่ อบันเทิงอย่าง
สื่ อ ละคร และภาพยนตร์ หญิงรักหญิงถูกสร้างให้มีลกั ษณะที่หลากหลาย แต่ยงั คง
มีการก�ำหนดกรอบให้อยูภ่ ายใต้บรรทัดฐานของสังคมไม่ต่างไปจากเดิมมากนัก ยกตัวอย่าง
เช่น การสร้างตัวละครเพศที่สามในภาพยนตร์ไทย โดยไม่วา่ จะเป็ นตัวละครที่เป็ น กระเทย
เกย์ ทอม ดี้ หรื อเลสเบี้ยนการน�ำเสนอภาพดังกล่าวยังคงอิงจากลักษณะในสังคมจริ ง
ออกมา ถึงแม้ว่าตัวละครจะมีมนุ ษยสัมพันธ์ดีแต่ก็ยงั คงถูกมองอย่างแปลกแยกและ
ถูกท�ำร้ายจากสังคม ท�ำให้กลายเป็ นคนเก็บกดจนแสดงอาการก้าวร้าวรุ นแรงออกมา
ตัวละครส่ วนใหญ่มีความสับสนทางเพศและยุง่ เกี่ยวกับการค้นหาตัวตนที่แท้จริ ง ควบคู่
ไปกับการต้องอยูก่ บั ความผิดหวังจากความรัก (ฐิติวฒั น์ สมิตินนั ทน์, 2553) การน�ำเสนอ
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ดังกล่าวจึงเป็ นความเหลื่อมล�้ำและความไม่เท่าเทียมทางเพศที่เกิดขึ้นในการน�ำเสนอ
ของสื่ อมวลชน
ปั จจุบนั จึงมีการเรี ยกร้องสิ ทธิ ความเท่าเทียมของกลุ่มเพศทางเลือกและมีการ
ออกมาเรี ยกร้องกันทัว่ โลก อย่างเช่น ชุมชนกลุ่ม LGBTQ+ ที่มีการออกมาเดินขบวนเพื่อ
ผลักดันในเรื่ องของสิ ทธิ ความเท่าเทียมกันของเพศต่าง ๆ ในสังคม และแสดงให้เห็น
ถึงความแตกต่างและหลากหลายทางเพศซึ่ งละครคลับฟรายเดย์เดอะ ซี รีส์ (Club Friday
The Series) เป็ นสื่ อหนึ่ งที่มีการน�ำเสนอเรื่ องราวของหญิงรักหญิงในแง่มุมที่ใกล้เคียง
กับความเป็ นจริ ง เนื่องจากมีเนื้อหาละครเป็ นการน�ำเสนอเรื่ องราวเกี่ยวกับมุมมองความรัก
ที่สร้างมาจากเค้าโครงเรื่ องจริ ง (Based on True Story) จากบุคคลที่โทรศัพท์เข้ามาปรึ กษา
เรื่ องราวความรักผ่านรายการวิทยุคลับฟรายเดย์ (Club Friday) และการบอกเล่าเรื่ องราว
ความรักผ่านช่องทางการส่ ง E-mail ของรายการ โดยการน�ำเรื่ องจริ งมาดัดแปลงท�ำให้เกิด
การน�ำเสนอความหมายที่แตกต่างจากละครโทรทัศน์เรื่ องอื่น ๆ ที่เป็ นการแต่งเรื่ องขึ้นมา
จากความคิดและจินตนาการของผูเ้ ขียนบท การน�ำเสนอภาพของหญิงรักหญิงในละคร
คลับฟรายเดย์เดอะ ซี รีส์ เป็ นการขยายกลุ่มเป้ าหมายผูร้ ับชมที่มีความเฉพาะกลุ่มมากขึ้น
และละครคลับฟรายเดย์เดอะซี รีส์ ยังได้รับรางวัลนาฏราช ในสาขาละครชุดยอดเยีย่ ม
ติดต่อกัน 4 ปี (change2561, 2561) แสดงให้เห็นถึงการเป็ นละครโทรทัศน์ท่ีมีเรื่ องราว
สะท้อนสังคม ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่ องสตรี นิยมหลังสมัยใหม่ที่ได้มีการนิ ยาม
ความหมายของกลุ่มสตรี หรื อกลุ่มเพศทางเลือก โดยมองว่าเพศนั้นเป็ นสิ่ งที่เลื่อนไหล
และไม่ตายตัว ในการพยายามจ�ำแนกเพศระหว่างเพศหญิง เพศชายและเพศทางเลือกจึงเป็ น
สิ่ งที่เป็ นไปได้ยาก และจากความเชื่อที่วา่ ผูห้ ญิงแต่ละคนมีความหลากหลายอยูภ่ ายใน
ตนเอง ท�ำให้การมองว่าผูห้ ญิงมีความเหมือนกันทั้งหมดจึงเป็ นข้อบกพร่ อง ในปั จจุบนั
จึงมีการสร้างละครหรื อภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกลุ่มหญิงรักหญิงเพิ่มขึ้น รวมไปถึง
การศึกษาวิจยั ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มหญิงรักหญิงก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น
การศึกษาเรื่ องภาพตัวแทนหญิงรักหญิงในสื่ อบันเทิงไทย กรณี ศึกษาผลงานของผูผ้ ลิต
ที่เป็ นหญิงรักหญิงซึ่ งท�ำให้พบว่าบทสรุ ปของความรักที่เกิดขึ้นระหว่างทอมดี้จะสมหวัง
เมื่อมีความเข้าใจให้อภัยกันและสังคมยอมรับโดยภาพตัวแทนของหญิงรักหญิงนั้น
ถูกน�ำเสนอออกมาในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ (วิราภรณ์ ดวงอยูส่ าร, 2559) ทั้งหมดนี้เป็ น
ภาพตัวแทนทีถ่ กู สร้างมาจากผูผ้ ลิตทีเ่ ป็ นหญิงรักหญิง ซึ่งแตกต่างจากละครคลับฟรายเดย์เดอะ
ซี รีส์ ที่มีผผู ้ ลิตเป็ นทั้งเพศชายและเพศหญิง จึงอาจท�ำให้เกิดภาพตัวแทนที่แตกต่างกัน
ดังนั้นการศึกษาภาพตัวแทนของหญิงรักหญิงในละครคลับฟรายเดย์เดอะ ซีรีส์ จึงจะเป็ น
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การศึกษาภาพตัวแทนของหญิงรักหญิงภายในละคร และท�ำให้ทราบถึงแง่มุมในการ
น�ำเสนอของผูผ้ ลิตที่มีเพศแตกต่างกัน จากเหตุผลดังกล่าวผูว้ จิ ยั จึงต้องการศึกษาภาพตัวแทน
ของหญิงรักหญิงในละครคลับฟรายเดย์เดอะ ซี รีส์วา่ การน�ำเสนอของผูผ้ ลิตนั้นจะมีส่วน
ในการประกอบสร้างภาพตัวแทนของหญิงรักหญิงออกมาในเชิงบวกหรื อเชิงลบ

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาภาพตัวแทนของหญิงรักหญิงในละครคลับฟรายเดย์เดอะ ซีรีส์

นิยามศัพท์ เฉพาะ

ภาพตัวแทนของกลุ่มหญิงรักหญิง หมายถึง คุณลักษณะของหญิงรักหญิงที่สะท้อน
ผ่านละครคลับฟรายเดย์เดอะ ซี รีส์ ซึ่ งได้แก่ ลักษณะบุคลิกภายนอก, ลักษณะอุปนิสยั ,
ลักษณะของความสัมพันธ์, บทบาทภายในเรื่ อง, ผลของการกระท�ำของตัวละคร ที่มีการ
ประกอบสร้างขึ้นมาจากการน�ำเสนอ โดยเป็ นลักษณะหรื อภาพเหมารวมของหญิงรักหญิง
ในละครคลับฟรายเดย์เดอะ ซีรีส์
การประกอบสร้ างความเป็ นจริงของหญิงรักหญิง หมายถึง การน�ำเสนอภาพและ
สัญญะผ่านวิธีการเล่าเรื่ องที่มีตวั ละครเป็ นหญิงรักหญิงของละครคลับฟรายเดย์เดอะ ซีรีส์
ผู้ถูกกระท�ำ หมายถึง ผูห้ ญิงที่ถกู คนรักที่เป็ นผูห้ ญิงทอดทิ้ง
ผู้กระท�ำผู้อนื่ หมายถึง ผูห้ ญิงที่ทิ้งหรื อเลิกกับผูห้ ญิงอีกฝ่ าย

แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
1. แนวคิดการสร้ างความเป็ นจริงทางสั งคม (Social Construction of Reality)
Berger & Luckmann (อ้างถึงใน พิมพ์ชญา ฟักเปี่ ยม, 2552) ได้กล่าวว่า มนุษย์
ไม่สามารถรับรู ้ความจริ งของโลกภายนอกตัวเขาได้โดยตรงแต่ตอ้ งกระท�ำผ่านตัวกลางคือ
ประสาทสัมผัส และกระบวนการรับรู ้ทางจิตของมนุษย์ซ่ ึงถูกหล่อหลอมโดยกระบวนการ
ทางสังคมมาก่อน โดยแบ่งโลกออกเป็ น 2 ส่ วน คือ โลกแห่งความจริ ง (world of reality)
คือโลกที่เราสามารถสัมผัสได้ดว้ ยตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ไม่วา่ จะเป็ นสภาพแวดล้อม
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ตามธรรมชาติ สิ่งทีม่ นุษย์สร้างขึ้น รวมทั้งความฝัน ส่วนโลกแห่งความหมาย (World of meaning)
คือ ความรู ้ (Knowledge) ที่เราได้รับมาเพียงบางส่ วนของโลกแห่ งความเป็ นจริ ง และ
เมื่อความรู ้ถกู สะสมมากขึ้นเรื่ อย ๆ จะกลายเป็ นคลังความรู ้ (Stock of knowledge) ของเรา
Alfred Schutz (อ้างถึงใน สุ เนตร ม้าทอง, 2554) กล่าวว่าความคิดและการกระท�ำ
ของมนุษย์เป็ นผลมาจากปทัสถานทางสังคม และระบบค่านิยมต่าง ๆ ส่ วนในแง่ของการ
ประกอบสร้างความเป็ นจริ งทางสังคมขึ้นมานั้น เป็ นผลจากความสัมพันธ์ของจิตส�ำนึก
(consciousness) บวกกับความคิดและการกระท�ำของตนเอง ซึ่งท�ำให้มนุษย์รู้สึกว่าตนเอง
มีอสิ ระในการสร้างความเป็ นจริ งอะไรขึ้นมาก็ได้ตามความพอใจของตน แต่ในความเป็ นจริ ง
แล้วมันอยูภ่ ายใต้การควบคุมของปทัสถานและระบบค่านิยมของสังคม ทั้งนี้ Alfred Schutz
สนใจค�ำถาม 3 ค�ำถาม คือ
1. คนเราสร้างความหมาย (make sense) กับโลกรอบตัวอย่างไร เช่น ท�ำไมเรา
จึงรู ้วา่ ศักดิ์ศรี สำ� คัญกว่าเงิน
2. คนเราก่อสร้าง / ดัดแปลง / สร้างใหม่ และรื้ อซ่อม (construct / reconstruct /
deconstruct) ชีวติ ประจ�ำวันของตัวเองได้อย่างไร เช่น หลังจากผ่านชีวติ มหาวิทยาลัยที่ได้
ก่อสร้างวิธีการใช้ชีวติ ประจ�ำวันเอาไว้แบบหนึ่ง เมื่อเริ่ มเข้าไปท�ำงานใหม่ ๆ เราได้ร้ื อวิธี
การท�ำงานแบบนักศึกษา และได้สร้างวิถีชีวติ แบบคนท�ำงานบริ ษทั ขึ้นมาใหม่ได้อย่างไร
3. คนเราสามารถท�ำอะไรไปได้โดยปริ ยาย โดยไม่ตอ้ งหยุดคิดหรื อหยุดตั้งค�ำถาม
ได้อย่างไร ที่เรี ยกว่า taken for granted เช่น เรารู ้โดยปริ ยายว่าขึ้นรถเมล์กต็ อ้ งจ่ายค่าโดยสาร
ถึงที่หมายก็ตอ้ งลง เจ้านายดุด่าก็ตอ้ งท�ำหน้าสลด เป็ นต้นค�ำถามทั้ง 3 ข้อนี้ นักปรากฏการณ์
นิยมได้ให้คำ� ตอบว่า เราท�ำได้ท้ งั หมดเพราะแต่ละคนต่างมี “คลังแห่งความรู ้ทางสังคม”
(Stock of Social Knowledge) เอาไว้เป็ นคู่มือ เมื่อเราเผชิญกับโลก เราจึงสามารถเปิ ดคลัง
แห่งความรู ้ของเราออกมาใช้ภายในพริ บตา จนดูคล้ายท�ำได้โดยอัตโนมัติ
ในปัจจุบนั แม้วา่ สื่ อมวลชนที่เป็ นสื่ อตัวกลางนั้นเปลี่ยนไปจากยุคก่อน ๆ เดิมที่เป็ น
ยุคทองของโทรทัศน์กถ็ ูกปรับเปลี่ยนให้มีช่องทางมากยิง่ ขึ้น เช่น อินเตอร์เน็ต สื่ อสังคม
ออนไลน์ แต่การส่งเนื้อหาสารไปยังผูร้ บั นั้นก็ยงั ถูกผลิตและน�ำส่งจากทรรศนะหรื อมุมมอง
ของผูผ้ ลิตอยูอ่ ย่างเดิม เมื่อสื่ อมวลชนสามารถเข้าถึงกลุ่มผูช้ มได้หลากหลายช่องทางและ
รวดเร็วมากยิง่ ขึ้น ก็ยงิ่ ท�ำให้กระบวนการประกอบสร้างความจริ งผ่านสื่อนั้นเป็ นไปได้งา่ ยขึ้น
โดยสื่ อที่ผคู ้ นยังนิยมรับชมกันอยูแ่ ละสร้างเรตติ้งได้ไม่นอ้ ยก็คือ สื่ อละคร ซึ่งสื่ อละครนั้น
จะเป็ นแหล่งรวบรวมการสร้างความเป็ นจริ งทางสังคมชั้นดี ซึ่ งการบ่มเพาะความรู ้ผา่ น
การรับชมละครจะท�ำให้ผชู ้ มถูกแทรกซึ มชุดความคิดบางอย่าง ไปพร้อมกับการรับชม
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เนื้อหาละครทีละเล็กละน้อย และด้วยความส�ำคัญของแนวคิดการสร้างความเป็ นจริ งทาง
สังคมที่สื่อมวลชนเป็ นผูม้ ีส่วนในการประกอบสร้างความเป็ นจริ งให้แก่ผคู ้ นในสังคมนั้น
ส่ งผลต่อชุดความคิดของผูร้ ับสารในระยะยาว ผูว้ จิ ยั จึงจะน�ำแนวคิดการสร้างความเป็ นจริ ง
ทางสังคมนี้ มาอธิ บายการศึกษา ภาพตัวแทนของหญิงรักหญิงในละครคลับฟรายเดย์
เดอะ ซี รีส์ ว่าสื่ อได้มีการประกอบสร้างความหมายผ่านภาพตัวแทนของหญิงรักหญิง
เรื่ องใด อย่างไร ผ่านการน�ำเสนอของละครคลับฟรายเดย์เดอะ ซีรีส์
2. แนวคิดเรื่องภาพตัวแทน(Representation)
กาญจนา แก้วเทพ และสมสุ ข หิ นวิมาน (2551) ได้อธิ บายถึงการท�ำงานของ
ภาพตัวแทนจะเป็ นการท�ำงานที่สมั พันธ์ร่วมกันกับองค์ประกอบอื่น ๆ ในสนามต่อสู่ทาง
วัฒนธรรม (The circuit of culture) โดยวัฒนธรรมเป็ นเรื่ องของการมีความหมายร่ วมกัน
(Shared Meaning) มีการใช้ภาษาสื่ อความหมายมนุษย์ผลิตขึ้นและแลกเปลี่ยนความหมาย
ระหว่างกัน และภาษาประกอบสร้างความหมายขึ้นจากปฏิบตั ิการของระบบภาพตัวแทน
โดยที่ระบบภาพตัวแทนต้องท�ำงานร่ วมกับองค์ประกอบ 5 ประการ ได้แก่
1. การผลิต (Production) แต่ละบุคคลสร้างความหมายและแลกเปลี่ยนความหมาย
จากการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยความหมายจะถูกผลิตขึ้นจากสื่ อที่มีท้ งั ความหลาก
หลายและแตกต่างกัน
2. การบริ โภค (Consumption) ทางวัฒนธรรมมีความหลากหลายของความหมาย
โดยมีความหมายจากการตีความหรื อเป็ นภาพตัวแทนได้มากกว่าหนึ่งความหมาย
3. อัตลักษณ์ (Identity) เป็ นการแสดงออกต่อตนเองเกี่ยวกับค�ำถามว่า “เราเป็ นใคร”
“เรารู ้สึกอย่างไร” และ “เรารู ้สึกร่ วมในกลุ่มไหน”
4. การก�ำกับควบคุม (Regulation) ความหมายทางวัฒนธรรมไม่ได้เป็ นเพียง
สิ่ งที่ฝังอยูใ่ นความคิด แต่ก่อรู ปเป็ นปฏิบตั ิการของกฎระเบียบในสังคม (Regulate Social
Practice) ทีม่ คี วามส�ำคัญในการให้ความหมายต่อโลกมนุษย์ และให้วธิ ีการใช้ความหมายนั้น
ในปฏิบตั ิการประจ�ำวัน
5. ภาพตัวแทน (Representation) เป็ นการประกอบสร้างความหมายผ่านภาษา
โดยใช้สัญญะ (Signs) เพื่อสื่ อสารอย่างมีความหมายกับผูอ้ ื่น และสามารถใช้สัญญะ
เพื่อการอ้างอิงถึงโลกความเป็ นจริ ง รวมถึงสิ่ งที่เป็ นจินตนาการ และความคิดนามธรรม
ที่ไม่ปรากฏในโลกวัตถุ
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สรารักษ์ โรจนพฤกษ์ (อ้างถึงใน ภัทรศศิร์ ช้างเจิม, 2559) ได้อธิบายการสร้างภาพ
ตัวแทนไว้ 2 ประการ ได้แก่
1. การสร้างภาพตัวแทน ซึ่ งเป็ นการสะท้อนให้เห็นถึงสภาพความเป็ นจริ งของ
สังคม ทั้งทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม และความเชื่อของผูค้ นส่ วนใหญ่ในสังคม
เช่น ภาพสะท้อนของกระเทยในสังคมไทยที่มกั จะปรากฏในสื่ อภาพยนตร์ และละคร
ที่มีความเป็ นตลก ขบขัน และสร้างเสี ยงหัวเราะให้กบั คนดู เป็ นต้น
2. การสร้างภาพตัวแทน ซึ่ งเป็ นการสะท้อนจากกระบวนการสร้างความหมาย
ทางความคิดของผูส้ ่งสาร ซึ่งผูส้ ่งสารหมายถึง ผูผ้ ลิตหรื อผูส้ ร้างสื่อ ผูส้ ่งสารมักจะใส่ความคิด
หรื อความหมายใหม่ ๆ ในภาพตัวแทนที่พวกเขาพยายามสร้าง ซึ่ งจากภาพตัวแทนเดิม
อาจมีแนวคิดเก่าอยู่ และถูกผูผ้ ลิตเหล่านั้นเสริ มเติมแต่งความหมายเข้าไปในภาพตัวแทน
หรื อท�ำการลบล้างแนวคิดที่มีอยูเ่ ดิมออกไป โดยอาจลบเพียงบางส่ วนหรื อลบทั้งหมด
เพือ่ ท�ำการประกอบสร้างความหมายใหม่เข้าแทนที่ เพือ่ เป็ นการสร้างภาพตัวแทนที่เหมือน
เรื่ องจริ ง และผูร้ ับสารก็จะใช้การตีความเพื่อท�ำความเข้าใจต่อภาพตัวแทนนั้นแตกต่างกัน
ออกไปแล้วแต่บุคคล
จากแนวคิดข้างต้นที่ได้กล่าวมา ภาพตัวแทน คือการสื่ อสารที่ทำ� ให้เกิดความเข้าใจ
ต่อสิ่ งที่ผสู ้ ร้างต้องการสื่ อสาร ซึ่ งผูร้ ับสร้างจะเข้าใจสารนั้นมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยูก่ บั
ประสบการณ์ของผูร้ ับสารต่อเนื้อหาสารนั้น ๆ การศึกษาเรื่ องภาพตัวแทนของหญิงรักหญิง
ในละครคลับฟรายเดย์เดอะ ซีรีส์ ผูว้ จิ ยั จึงต้องการศึกษาภาพของผูห้ ญิงที่ถกู ประกอบสร้าง
ผ่านมุมมองของผูผ้ ลิต โดยภาพตัวแทนดังกล่าวจะเป็ นการตอกย�้ำภาพตัวแทนเดิมของ
หญิงรักหญิง หรื อจะเป็ นการสร้างภาพตัวแทนใหม่ในเชิงต่อรองให้แก่กลุ่มหญิงรักหญิง
3. แนวคิดการเล่ าเรื่อง (Narrative)
Adrian Tilley (อ้างถึงใน ชโลทร โพยมยล, 2552 น.29) ได้กล่าวว่า “การเล่าเรื่ อง
เป็ นการก้าวข้ามจากการศึกษาเนื้อหาไปสู่ ความสนใจในมิติเชิงโครงสร้างของการเล่าเรื่ อง
(structure) และมีวธิ ีการเล่าเรื่ อง (process) ของสื่ อแต่ละชนิด” การเล่าเรื่ องถือเป็ นการช่วย
เพิ่มพูนประสบการณ์ในฟังความรู ้ในการตัดสิ นตัวละครได้จากการแยกแยะบทบาทคนดี
และคนเลว ในประเภทของการเล่าเรื่ องที่มีการน�ำมาศึกษานั้นมีอยูห่ ลายชนิด ทั้งนวนิยาย
นิทาน การรายงานข่าว เป็ นต้น
สัณฐิตา นุชพิทกั ษ์ (2552) ได้สรุ ปองค์ประกอบพื้นฐานของการเล่าเรื่ องในละคร
โทรทัศน์ ได้ดงั นี้
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1. โครงเรื่ อง (Plot) หมายถึง การล�ำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในละครอย่างมีเหตุผล
และมีจุดหมายปลายทาง โครงเรื่ องส่ วนใหญ่มกั จะมีองค์ประกอบ 2 ส่ วน คือ ความต้องการ
หรื อความปรารถนาของตัวละครอย่างหนึ่ ง กับปั ญหาหรื ออุปสรรคที่ขดั ขวางไม่ให้
ตัวละครบรรลุจุดมุงหมาย อย่างหนึ่ง โดยมีข้นั ตอนการล�ำดับเหตุการณ์ 5 ขั้นตอน ดังนี้
		 1.1 การเริ่ มเรื่ อง (Exposition) เป็ นการชักจูงให้คนดูเกิดความสนใจที่จะติดตาม
เรื่ องราว โดยใช้ตวั ละคร ฉากหรื อสถานที่มาแนะน�ำในการน�ำเสนอก่อน
		 1.2 การพัฒนาเหตุการณ์ (Rising action) เป็ นขั้นตอนที่เรื่ องราวถูกด�ำเนินไป
ให้เห็นถึงประเด็นปัญหาที่เป็ นตัวกลางส�ำคัญในการสร้างความขัดแย้ง ซึ่งจะค่อย ๆ รุ นแรง
มากขึ้นเรื่ อย ๆ ส่ งผลให้ตวั ละครเริ่ มอยูใ่ นสถานการณ์ที่ยงุ่ ยาก
		 1.3 ขั้นภาวะวิกฤติ (Climax) เป็ นขั้นตอนที่ความขัดแย้งได้ถูกด�ำเนิ นไปถึง
จุดแตกหัก ท�ำให้ตวั ละครตกอยูใ่ นสถานการณ์ที่ตอ้ งตัดสิ นใจเลือกหรื อหาทางออก
		 1.4 ขั้นภาวะคลี่คลาย (Falling action) เป็ นขั้นตอนที่ประเด็นปั ญหาหรื อ
ปมขัดแย้งภายในเรื่ องถูกเปิ ดเผยหรื อได้รับการแก้ไขเสร็ จสิ้ นแล้ว
		 1.5 ขั้นตอนการยุติเรื่ องราว (Ending) เป็ นขั้นตอนที่เรื่ องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ถึงจุดสิ้ นสุ ดลง
2. แก่นเรื่ อง (Theme) หรื อแก่นความคิดที่เรื่ องได้นำ� เสนอต่อผูช้ มอาจเป็ นสาระ
หรื อข้อคิดเห็นที่สอดแทรกอยูภ่ ายใต้องค์ประกอบต่าง ๆ ของละครเป็ นความคิดรวบยอด
ที่เจ้าของเรื่ องต้องการน�ำเสนอ
3. ความขัดแย้ง (Conflict) หมายถึง ความขัดแย้งที่ปรากฏในการเล่าเรื่ องนั้น
มักจะเป็ นความขัดแย้งระหว่างตัวละครหรื อความต้องการและการกระท�ำของตัวละคร
ที่มีความขัดแย้งกัน ความไม่ลงรอยในพฤติกรรมการกระท�ำ ความคิด ความปรารถนา
หรื อความตั้งใจของตัวละครในเรื่ อง ซึ่งความขัดแย้งจะสามารถแบ่งออกได้ 3 แบบ ได้แก่
ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์ดว้ ยกัน , ความขัดแย้งภายในจิตใจของมนุษย์เอง และความขัดแย้ง
ระหว่างมนุษย์กบั สังคมหรื อกลุ่มคน
4. ตัวละคร (Character)หมายถึง ผูก้ ระท�ำเรื่ องราวดังกล่าวและเป็ นผูท้ ี่ได้รับผล
จากการกระท�ำนั้น ๆ โดยตัวละครที่ดีจะต้องมีพฒ
ั นาการหรื อการเปลี่ยนแปลงทาง
ความคิด อุปนิสยั ใจคอ ตลอดจนมีทศั นคติที่เปลี่ยนแปลงต่อเรื่ องราว
5. ฉาก (Setting) หมายถึง เป็ นสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ฉากท�ำหน้าที่
ช่วยในการเล่าเรื่ องตลอดการด�ำเนินเรื่ อง นอกจากนี้ฉากยังมีหน้าที่สนับสนุนองค์ประกอบ
อื่น ๆ ในการเล่าเรื่ อง
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6. จุดยืนในการเล่าเรื่ อง (Point of view)หมายถึง การมองเหตุการณ์ การเข้าใจ
พฤติกรรมของตัวละครในเรื่ องผ่านสายตาของตัวละครตัวใดตัวหนึ่ ง ซึ่ งจุดยืนจะมีผล
ต่อความรู ้สึกของผูช้ มและจะมีผลต่อการชักจูงอารมณ์ของผูช้ ม
7. สัญลักษณ์พิเศษ (Symbol) หมายถึงการที่ผูผ้ ลิตใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ เพื่อ
สื่ อความหมายบางอย่างให้แก่ผชู ้ มได้รับรู ้ สัญลักษณ์น้ นั อาจเป็ นสิ่ งของหรื อสถานที่
ที่มีความหมายถึงบางสิ่ งต่อตัวละคร สัญลักษณ์พเิ ศษนี้อาจถูกฉายให้เห็นซ�้ำ ๆ ซึ่งจะท�ำให้
ผูช้ มสามารถจ�ำและเข้าใจได้
เนื่องจากการศึกษาภาพตัวแทนของหญิงรักหญิงในละครคลับฟรายเดย์เดอะ ซีรีส์
นั้นเป็ นการศึกษาเนื้อหาของละครโทรทัศน์ จึงจ�ำเป็ นจะต้องน�ำแนวคิดการเล่าเรื่ องมาใช้
เป็ นกรอบในการวิเคราะห์เพื่อหาความหมายที่เกิดขึ้นภายในองค์ประกอบการเล่าเรื่ อง
ของละครคลับฟรายเดย์เดอะ ซี รีส์ ว่าในส่ วนประกอบเหล่านั้นมีการสื่ อความหมายว่า
อย่างไร การน�ำแนวคิดดังกล่าวมาเป็ นกรอบในการวิเคราะห์จึงจะช่วยให้ผวู ้ ิจยั สามารถ
วิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องตามกรอบที่ได้กำ� หนดไว้
4. แนวคิดสั ญญะวิทยา (Semiology)
กาญจนา แก้วเทพ (2542, น. 80-81) ได้กล่าวว่า สัญญะ (sign) หมายถึง สิ่ งที่
ถูกสร้างขึ้นมาเพือ่ ให้มีความหมาย (meaning) แทนของจริ ง/ตัวจริ ง (object) ในตัวบท (text)
และในบริ บท (context) หนึ่ง ๆ
จอห์นนพดล วศินสุ นทร (อ้างถึงใน วิราภรณ์ ดวงอยูส่ าร, 2559)
		 1. สัญญะตามแนวคิดของเพียร์ซ (C. Peirce) สนใจถึงเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวสัญญะ ซึ่งประกอบไปด้วย 2 ส่ วน คือ ส่ วนที่เป็ นตัวหมาย (Signifier) และตัวหมายถึง
(Signified) โดยจัดแบ่งประเภทของสัญญะ (Sign) ออกเป็ น 2 แบบ
			 1.1 ไอคอน (Icon) คือสัญญะที่สามารถถอดความหมายได้จากการมองเห็น
ของมนุษย์ต่อวัตถุ เช่น ภาพวาด รู ปปั้ น เป็ นต้น
			 1.2 อินเด็คส์ (Index) คือสัญญะที่ตอ้ งอาศัยหลักเหตุผลที่เห็นได้โดยตรง
จากวัตถุ ซึ่งใช้การเชื่อมโยงเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างกัน
			 1.3 ซิมโบว (Symbol) คือสัญญะที่เน้นความเข้าใจร่ วมกันของผูท้ ี่ใช้สญ
ั ญะ
ซึ่งเกิดจากการท�ำข้อตกลงร่ วมกัน การถอดความหมายจึงจ�ำเป็ นจะต้องใช้ความเชี่ยวชาญ
และต้องอาศัยการเรี ยนรู ้
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2. สัญญะตามแนวคิดของ เดอโซซูร์ (F. de Saussure) ให้ความสนใจกับความสัมพันธ์
ระหว่างตัวหมาย (Signifier) และตัวหมายถึง (Signified) โดยระบุวา่ สัญญะ ทุกอย่างจะมี
2 มิติ มิติที่หนึ่งคือมิติที่เป็ นส่ วนร่ วมซึ่ งเรี ยกว่า “Language” หรื อหลักเกณฑ์ที่ใช้ และ
มิติที่สองเรี ยกว่า “Speech” หรื อลีลาการใช้ โดยโซซูร์ยงั เสนอว่า สัญญะ ย่อยตัวหนึ่ ง
จะยังไม่มีความหมายในตัวเองจนกว่าจะไปเทียบเคียงกับสัญญะ ย่อยตัวอื่น ๆ ที่อาศัย
การเปรี ยบเทียบแบบคู่ตรงข้าม (Binary Opposition)โซซูร์ ได้จำ� แนกองค์ประกอบของ
สัญญะ เป็ นสองส่ วน คือ ตัวหมาย (signifier) และตัวหมายถึง (signified) โดยตัวหมาย
(signifier) มีความหมายถึงลักษณะหรื อรู ปแบบในเชิงรู ปธรรมที่สัมผัสได้ดว้ ยอวัยวะ
รับสัมผัสทั้ง 5 เช่น เสี ยง ภาพถ่าย เป็ นต้น ส่ วนตัวหมายถึง (signified) คือ ความคิดในเชิง
นามธรรมเป็ นตัวให้ความหมายอ้างอิง
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงจะใช้แนวคิดสัญญะวิทยาในการวิเคราะห์เนื้ อหาร่ วมกับแนวคิด
การเล่าเรื่ อง เพือ่ ค้นหาความหมายหรื อสัญญะที่อยูภ่ ายในเนื้อหาของบทละครคลับฟรายเดย์
เดอะ ซี รีส์ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายที่ถูกสร้างขึ้นของกลุ่มหญิงรักหญิง
ในละครคลับฟรายเดย์เดอะ ซี รีส์ ว่ามีความหมายทางตรงและความหมายแฝงไว้อย่างไร
ซึ่ งเมื่อได้ขอ้ มูลจากการวิเคราะห์ตวั สัญญะและการเล่าเรื่ องประกอบกันแล้ว จะท�ำให้
ได้ขอ้ มูลที่จะน�ำไปเปรี ยบเทียบกับชุดข้อมูลอีกชุดหนึ่งที่เป็ นเรื่ องจริ งก่อนที่จะถูกน�ำมา
สร้างเป็ นละคร เพื่อน�ำไปใช้ในการวิเคราะห์หาข้อมูลที่ถกู แต่งเติมขึ้นมาต่อไป

ระเบียบวิธีวจิ ยั

งานวิจยั เรื่ อง ภาพตัวแทนของหญิงรักหญิงในละครคลับฟรายเดย์เดอะ ซี รีส์
(Club Friday The Series) ใช้วธิ ีวจิ ยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)โดยใช้วธิ ีการวิเคราะห์
ตัวบท (Textual Analysis) จากละครคลับฟรายเดย์เดอะ ซีรีส์ (Club Friday The Series)
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับหญิงรักหญิงและมีตวั ละครหลักเป็ นหญิงรักหญิงทั้งหมด 4 เรื่ อง
ได้แก่1) Club Friday The Series 3 ตอนรักเธอ รักเขา และรักของเรา 2) Club Friday
The Series 7 เหตุเกิดจากความรัก ตอนรักออนไลน์ 3) Club Friday The Series 8 รักแท้
มีหรื อไม่มีจริ ง ตอนรักแท้หรื อแค่ความหวัง และ 4) Club Friday The Series 11 รักที่ไม่ได้
ออกอากาศ ตอน รักล�้ำเส้น โดยละครคลับฟรายเดย์เดอะ ซี รีส์ ทั้งหมดเป็ นการคัดเลือก
ตามหลักเกณฑ์โดยเลือกจากการออกอากาศในช่วงเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2562 ซึ่งเป็ น
ช่วงเวลาที่ละครคลับฟรายเดย์เดอะ ซีรีส์เริ่ มออกอากาศเป็ นตอนแรก
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เครื่องมือในการวิจยั
ในการศึกษาครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ใช้แบบวิเคราะห์ตวั บท (Textual analysis) โดยศึกษาละคร
คลับฟรายเดย์เดอะ ซี รีส์ ที่มีเนื้ อหาเกี่ยวข้องกับหญิงรักหญิง ผูว้ จิ ยั ท�ำการคัดเลือกละคร
แต่ละตอนแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยก�ำหนดให้เป็ นละครตอนที่มีตวั
ละครหลักเป็ นหญิงรักหญิง จ�ำนวน 4 เรื่ อง เพือ่ วิเคราะห์ตวั ละคร โครงเรื่ องและภาพตัวแทน
ของหญิงรักหญิงภายในละครคลับฟรายเดย์เดอะ ซี รีส์ โดยใช้องค์ประกอบของการเล่า
เรื่ อง (Narration) มาเป็ นเกณฑ์ในการวิเคราะห์รูปแบบการน�ำเสนอของละครคลับฟราย
เดย์เดอะ ซีรีส์ และใช้แนวคิดสัญญะวิทยา (Semiology) ในการวิเคราะห์ความหมายที่แฝง
อยูใ่ นการเล่าเรื่ อง โดยใช้แบบบันทึกการวิเคราะห์ตวั บทที่ปรากฏในละครคลับฟรายเดย์
เดอะ ซีรีส์ ซึ่งจะใช้การบรรยายและใช้ภาพประกอบในการบันทึกข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั จะน�ำข้อมูลที่ได้จากการบันทึกตัวบทที่ปรากฏในละครคลับฟรายเดย์เดอะ
ซี รีส์ จากการประมวลผลด้านภาพและเสี ยงมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลจากเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคลิกภายนอก ลักษณะอุปนิสยั
ลักษณะของความสัมพันธ์ บทบาท และผลของการกระท�ำของตัวละครที่ปรากฏภายใน
เรื่ อง เพื่อน�ำมาวิเคราะห์กระบวนการในการประกอบสร้างความเป็ นจริ งและภาพตัวแทน
ของหญิงรักหญิงในละครคลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์

ผลการศึกษา

ผลการวิเคราะห์ภาพตัวแทนของหญิงรักหญิงในละครคลับฟรายเดย์เดอะ ซี รีส์
มีรายละเอียดในการวิเคราะห์ ดังนี้
1. ด้ านภาพตัวแทนของหญิงรักหญิง
พบว่า มีการสร้างภาพตัวแทนของผูห้ ญิงรักผูห้ ญิงในละครคลับฟรายเดย์เดอะ ซีรีส์
ท�ำให้เป็ นผูห้ ญิงไม่สามารถบรรลุถงึ ความรักทีแ่ ท้จริ งหรื อสมหวังในความรักเหมือนเพศปกติ
ท�ำให้อยูภ่ ายใต้กรอบความเชื่อที่วา่ ความรักที่สุขสมบูรณ์ตอ้ งเป็ นความรักของผูช้ ายกับ
ผูห้ ญิงเท่านั้น ซึ่ งในงานวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั พบว่าภาพตัวแทนดังกล่าวถูกสะท้อนจากสภาพ
ความเป็ นจริ งทางสังคมที่มีแนวคิดหลักของสังคมอย่างแนวคิดชายเป็ นใหญ่ และสะท้อน
จากความคิดของผูก้ ำ� กับ โดยอธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
		 1.1 ภาพตัวแทนที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพความเป็ นจริ งทางสังคม พบว่า
หญิงรักหญิงนั้นไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม เนื่องจากในละครคลับฟรายเดย์เดอะ ซีรีส์
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หญิงรักหญิงมักถูกมองว่าเป็ นเรื่ องที่ไม่ถูกต้องจากเพศชาย เช่น (ตัวละครชายคนที่ 1)
“สิ่ งที่พวกคุณสองคนท�ำกันมันพวกวิปริ ต”, (ตัวละครชายคนที่ 2) “ผมไม่สนหรอกนะ
ว่าพวกคุณจะวิปริ ตผิดเพศยังไง”เป็ นต้น จึงท�ำให้ภาพตัวแทนของหญิงรักหญิงส่ วนใหญ่
จะต้องยอมจ�ำนนต่อกรอบโครงสร้างที่ผชู ้ ายเป็ นผูก้ ำ� หนดความถูกต้องและท�ำให้ถูก
กล่าวหาว่าการรักหรื อชอบผูห้ ญิงด้วยกันเป็ นเรื่ องที่วปิ ริ ตแม้วา่ ตัวละครหญิงรักหญิงจะมี
บทบาทในการด�ำเนินเรื่ องแต่ในบทสรุ ปของเรื่ องกลับกลายเป็ นผูท้ ี่ตอ้ งถูกกระท�ำที่จะต้อง
ผิดหวังกับความรักอยูเ่ รื่ อยไป จึงท�ำให้ผวู ้ ิจยั ค้นพบว่าภาพตัวแทนของหญิงรักหญิง
มีลกั ษณะที่สำ� คัญ 2 แบบ ได้แก่
ผู้ถูกกระท�ำ คือ ตัวละครหญิงรักหญิงที่เป็ นฝ่ ายที่ผิดหวัง เนื่ องจากในตอนท้าย
ของเรื่ องคนรักของเธอจะกลับไปคบกับผูช้ ายตามเดิม โดยลักษณะนิสยั จะมีความเข้มแข็ง
แข็งแกร่ ง และมีความมัน่ คงต่อความรู ้สึกของตนเอง ส่ วนลักษณะภายนอก มีการแต่งกาย
ที่มีความทะมัดทะแมงมีลกั ษณะเป็ นผูห้ ญิงห้าวและเบี่ยงเบนไปในทางลักษณะของผูช้ าย
และในเรื่ องของบทบาททางสังคม หญิงรักหญิงที่เป็ นผูถ้ กู กระท�ำจะมีสถานภาพทางสังคม
ที่ดีโดยเฉพาะในเรื่ องของหน้าที่การงานที่มน่ั คง และท�ำให้หญิงรักหญิงที่เป็ นผูถ้ กู กระท�ำ
ถูกจัดให้อยูใ่ นกลุ่มชนชั้นกลางของสังคม เนื่องจากมีฐานะที่ดีซ่ ึงสะท้อนให้เห็นจากอาชีพ
การงานและการใช้ชีวติ ประจ�ำวัน โดยน�ำเรื่ องการประกอบอาชีพมาเป็ นลักษณะเด่น และ
ไม่ได้ถกู ท�ำให้มีลกั ษณะต�่ำต้อยในด้านบทบาททางสังคมแต่อย่างใด

ภาพที่ 1 แสดงลักษณะภายนอกของตัวละครหญิงรักหญิงที่เป็ นผูถ้ กู กระท�ำภาย
ผูก้ ระท�ำผูอ้ ื่นคือ ตัวละครหญิงรักหญิงที่ได้รับความผิดหวังจากผูช้ ายมาก่อนจะคบ
กับผูห้ ญิงด้วยกันและเป็ นฝ่ ายกลับไปคบผูช้ ายในตอนท้ายของเรื่ อง โดยจะมีลกั ษณะนิสยั
ที่มีความอ่อนแอ อ่อนไหวทั้งทางด้านร่ างกายและความรู ้สึก ท�ำให้มีลกั ษณะเป็ นผูต้ าม
มากกว่าผูน้ ำ� ส่ วนลักษณะภายนอกมีลกั ษณะทางด้านร่ างกายและการแต่งกายเหมือนผูห้ ญิง
ทัว่ ไปไม่สามารถแยกได้ดว้ ยการมองเห็น และในเรื่ องของบทบาททางสังคม หญิงรักหญิง
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ที่เป็ นผูก้ ระท�ำผูอ้ ื่นส่ วนใหญ่จะมีหน้าที่ความเป็ นแม่ ซึ่งแม้วา่ จะมีความรู ้สึกที่ดีต่อผูห้ ญิง
ด้วยกันแต่ตอ้ งเก็บซ่อนความเป็ นหญิงรักหญิงไว้ เนื่ องจากบทบาททางสังคมที่มีหน้าที่
เป็ นแม่ทำ� ให้จะต้องท�ำหน้าที่ตามที่สังคมก�ำหนด อย่างเช่น การเลี้ยงลูกให้ดี หรื อต้อง
รักลูกรักครอบครัว เป็ นต้น และท�ำให้กลับเข้าไปสู่ ความรักที่ปกติตามที่เคยเป็ นมาก่อน
อันได้แก่ กลับไปแต่งงาน มีลกู หรื อกลับไปท�ำหน้าที่ภรรยาและแม่ต่อไป

ภาพที่ 2 แสดงบทสรุ ปในตอนท้ายเรื่ องของตัวละครที่เป็ นผูก้ ระท�ำผูอ้ ื่น
		 1.2 ภาพตัวแทนที่สะท้อนจากกระบวนการสร้างทางความคิดของผูผ้ ลิต ผูว้ จิ ยั
ได้วิเคราะห์ภาพตัวแทนของหญิงรักหญิงร่ วมกับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับละครอย่าง
ผูก้ ำ� กับ โดยผูว้ ิจยั พบว่า ภาพตัวแทนของหญิงรักหญิงนั้นถูกท�ำให้มีความแตกต่างกัน
ตามการตีความของผูก้ ำ� กับ โดยผูก้ ำ� กับที่เป็ นเพศชายและผูก้ ำ� กับที่เป็ นเพศหญิงจะมี
การน�ำเสนอภาพตัวแทนของหญิงรักหญิงที่แตกต่างกัน ท�ำให้ภาพตัวแทนที่ถกู น�ำเสนอนั้น
ได้สะท้อนหลักคิดของผูก้ ำ� กับที่มีต่อหญิงรักหญิงอย่างชัดเจน
		 ภาพตัวแทนของหญิงรั กหญิงที่จะต้ องเป็ นฝ่ ายที่ผิดหวังส่ วนใหญ่มาจาก
การก�ำกับของผูก้ ำ� กับที่เป็ นเพศชาย ซึ่ งจะท�ำให้ภาพของหญิงรักหญิงเป็ นภาพที่ตายตัว
เนื่องจากท�ำให้หญิงรักหญิงจะต้องเป็ นฝ่ ายที่พา่ ยแพ้และผิดหวังซ�้ำ ๆ
		 ภาพตัวแทนของหญิงรั กหญิงที่สามารถเลือกได้ ส่วนใหญ่จะจากการก�ำกับ
ของผูก้ ำ� กับที่เป็ นเพศหญิง ซึ่ งน�ำเสนอภาพที่แตกต่าง โดยให้หญิงรักหญิงสามารถ
เลือกได้ว่าตนเองจะเลือกหญิง ชาย หรื อจะไม่เลือกใครเลย ซึ่ งเป็ นการต่อรองอ�ำนาจ
ของผูช้ าย จึ งแสดงให้เห็นว่าเพศของผูก้ ำ� กับมีส่วนในการก�ำหนดภาพตัวแทนของ
หญิงรักหญิงด้วยเช่นเดียวกัน
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2. ด้านการเล่าเรื่ องการประกอบสร้างภาพตัวแทนผ่านการเล่าเรื่ องของละคร
คลับฟรายเดย์เดอะ ซีรีส์ พบว่า
		 2.1 โครงเรื่ อง (Plot) ของละครคลับฟรายเดย์เดอะ ซี รีส์ พบว่ามีโครงเรื่ อง
2 ลักษณะ ได้แก่ โครงเรื่ องของการหลอกลวง และโครงเรื่ องของการใช้ชนชั้นและสถานภาพ
ทางสังคม
การเริ่ มเรื่ อง (Exposition) ละครคลับฟรายเดย์เดอะ ซี รีส์ ทั้ง 4 เรื่ องเริ่ มต้นด้วย
ความผิดหวังในความรักของตัวละครหญิงและตัวละครชาย เป็ นสาเหตุทำ� ให้ตวั ละครหญิง
ดังกล่าวต้องการความช่วยเหลือจากใครสักคน
การพัฒนาเหตุการณ์ (Rising action) เมื่อตัวละครหญิงเกิดความผิดหวังและเสี ยใจ
จากความรัก ท�ำให้ได้พบกับตัวละครหญิงอีกฝ่ ายและเกิดความใกล้ชิดสนิทสนิมกันระหว่าง
ผูห้ ญิงกับผูห้ ญิงด้วยกัน ท�ำให้เห็นอกเห็นใจ มีความเข้าใจต่อกันจนก่อเกิดเป็ นความรัก
ระหว่างหญิงรักหญิงขึ้น
ขั้นภาวะวิกฤติ (Climax) มีการด�ำเนินเรื่ องไปสู่เงื่อนไขที่เป็ นตัวก�ำหนดให้ตวั ละคร
จะต้องเลือกว่าจะเลือกไปในทิศทางไหนต่อไป ซึ่งท�ำให้เกิดความขัดแย้งขึ้น ทั้งความขัดแย้ง
ระหว่างมนุษย์ดว้ ยกันเองได้แก่ ตัวละครเจ เกิดความขัดแย้งกับทิมสามมีของเธอ เนื่องจาก
ทิมได้รู้วา่ เจมีความสัมพันธ์กบั ผูห้ ญิงด้วยกัน, ตัวละครเอ้เกิดความขัดแย้งกับลูกเนื่องจาก
เธอคบกับผูห้ ญิงด้วยกัน, ตัวละครซี เกิดความขัดแย้งกับเคท เนื่องจากเคทอยากมีลกู และ
ต้องการแกล้งคบหากับเดวิดเพื่อจะท�ำให้ตนเองท้องและตัวละครธาร โย บุหงา และพนา
เกิดความขัดแย้งกัน เนื่ องจากรับรู ้เรื่ องราวที่ธารกับบุหงามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ งต่อกัน
และยังเกิดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจที่ทำ� ให้ตวั ละครเกิดความสับสนต่อความรู ้สึก
ของตนเองว่าแท้จริ งแล้วชอบผูห้ ญิงด้วยกันหรื อไม่ รวมถึงเกิดความขัดแย้งกับสังคม
หรื อกลุ่มคนในเรื่ องของค่านิยมทางสังคมที่คนรอบข้างของตัวละครไม่ยอมรับเพศที่สาม
ขั้นภาวะคลี่คลาย (Falling action) ส่ งผลให้ในขั้นภาวะคลี่คลายปมปั ญหาที่คา้ งคา
ของทั้ง 4 เรื่ องถูกท�ำให้กระจ่าง ได้แก่ ตัวละครเจรู ้วา่ ดรี มตีตวั ออกห่างเพราะก�ำลังจะแต่งงาน
กับผูช้ าย, ตัวละครเอ้คิดว่าแท้จริ งแล้วเธอไม่ได้ชอบผูห้ ญิงแต่เธอแค่พยายามปิ ดกั้นตนเอง
จากผูช้ าย, ตัวละครซี ยอมให้เคทแต่งงานกับเดวิดตามค�ำขอของเคทโดยไม่เต็มใจ และ
ตัวละครธารที่ยอมยุติความทั้งพันธ์กบั ทั้งบุหงาและโย
ขั้นตอนการยุติเรื่ องราว (Ending) หญิงรักหญิงถูกแบ่งออกเป็ น 2 ฝ่ าย คือฝ่ ายที่
กลับเข้าสู่ ความรักที่ปกติของสังคม ได้แก่ ดรี มเคท และบุหงา ส่ วนอีกฝ่ ายคือฝ่ ายที่ตอ้ ง
ยอมรับต่อเงื่อนไขที่ถกู สร้างขึ้น ได้แก่ เจ ซี เอ้ รุ ้ง และธาร ซึ่งในขั้นยุติเรื่ องราวนี้ฉากที่ถกู
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น�ำเสนอในตอนจบล้วนแล้วแต่เป็ นภาพความเสี ยใจของผูห้ ญิงที่เป็ นฝ่ ายถูกกระท�ำ
จากสังคมทั้งสิ้ น
		 2.2 แก่นเรื่ อง (Theme) พบว่ามีแก่นของเรื่ อง 4 แนวทาง ได้แก่ 1) แก่นเรื่ อง
ความเสี ยสละของผูห้ ญิงที่มีต่อคนรัก โดยยินยอมเมื่อผูห้ ญิงอีกฝ่ ายต้องการกลับไป
คบกับผูช้ ายเพื่อท�ำให้คนที่รักมีความสุ ข 2) แก่นเรื่ องที่ผหู ้ ญิงต้องพึ่งพาผูช้ าย 3) แก่นเรื่ อง
ที่เพศที่สามถูกกีดกันออกจากการสร้างครอบครัวและ 4) แก่นเรื่ องที่ความรักต้องอยู่
ภายใต้ความถูกต้อง ท�ำให้พบว่าแก่นเรื่ องของทุกเรื่ องมีจุดร่ วมกันเพียงแก่นเรื่ องเดียว
คือความรักที่ไม่สมหวังของหญิงรักหญิง
		 2.3 ความขัดแย้ง (Conflict) พบว่า มีความขัดแย้งที่ถูกน�ำมาใช้เป็ นเงื่อนไข
ให้กบั หญิงรักหญิง และท�ำให้เกิดข้อจ�ำกัด ได้แก่ได้แก่ ด้านสรี ระร่ างกาย เป็ นการท�ำให้
ผูห้ ญิงเป็ นเพียงเพศที่ให้กำ� เนินลูกและท�ำหน้าที่ของความเป็ นแม่, ด้านค่านิยมทางสังคม
ที่กำ� หนดความเหมาะสม และด้านศีลธรรมที่กำ� หนดความถูกผิด ซึ่ งเป็ นการสร้ าง
ความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในขั้นภาวะวิกฤตของเรื่ อง และส่ งผลให้เกิดจุดจบของเรื่ องที่ทำ� ให้
ตัวละครที่เป็ นหญิงรักหญิงฝ่ ายหนึ่งนั้นผิดหวัง ส่ วนอีกฝ่ ายก็กลับไปคบกับผูช้ ายดังเดิม
เพือ่ เน้นย�้ำให้เห็นว่าเมื่อผูห้ ญิงไปรักกันเองจุดจบของความรักก็คือความผิดหวัง หากต้องการ
ความรักที่สมหวังก็จะต้องคบกับผูช้ ายเท่านั้น
		 2.4 ตัวละคร (Character) พบว่า ตัวละครหญิงรักหญิงมีลกั ษณะที่ส�ำคัญ
2 ลักษณะ คือ
		 ตัวละครที่มีลกั ษณะเป็ นตัวแทนของผูห้ ญิงมีลกั ษณะภายนอกเหมือนผูห้ ญิง
ทัว่ ไป ทั้งในเรื่ องของสรี ระร่ างกาย การแต่งหน้า และการแต่งกาย ซึ่ งท�ำให้เห็นว่าไม่ได้
มีลกั ษณะที่เด่นชัดและแตกต่างจากผูห้ ญิงทัว่ ไป ส่ วนลักษณะนิ สัยมีความอ่อนแอ
อ่อนไหว และต้องการได้รับการดูแลจากผูอ้ ื่นและส่ วนเป้ าหมายในชีวติ ตัวละครที่มีลกั ษณะ
เป็ นตัวแทนของผูห้ ญิงนั้น มักมีเป้ าหมายในชีวติ ที่ผกู ติดอยูก่ บั การสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์
และต้องประกอบไปด้วยพ่อ แม่ และลูก
		 ตัวละครที่เป็ นตัวแทนของผูห้ ญิงที่มีลกั ษณะของผูช้ าย มีลกั ษณะภายนอก
เหมือนผูห้ ญิงทัว่ ไป ในเรื่ องของสรี ระร่ างกายที่มีทรวดทรงที่ชดั เจน แต่มีการแต่งกาย
การสวมใส่ เสื้ อผ้าที่มีความทะมัดทะแมงมากกว่าหญิงรักหญิงอีกฝ่ ายหนึ่ ง ซึ่ งแสดงให้
เห็นว่ามีการแบ่งแยกลักษณะภายนอกของตัวละครให้เห็นชัดเจนว่าตัวละครใดมีความเป็ นชาย
มากกว่า ส่ วนลักษณะนิสยั มีความเอาใจใส่ เข้มแข็ง และมีภาวะผูน้ ำ� สูง ซึ่งลักษณะดังกล่าว
ท�ำให้ผหู ้ ญิงที่มีลกั ษณะของผูช้ ายนั้นจะต้องมีบทบาทหน้าที่ในการปกป้ องและดูแล
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หญิงรักหญิงอีกฝ่ ายหนึ่ง โดยลักษณะนิสยั ดังกล่าวเป็ นลักษณะของความเป็ นชาย จึงถือว่า
การผูห้ ญิงที่มีลกั ษณะดังกล่าวถูกสร้างบทบาทให้ทำ� หน้าที่แทนผูช้ าย
		 2.5 ฉาก (Setting)จากการวิเคราะห์ฉากที่ปรากฏของละครทั้ง 4 เรื่ อง พบว่า
พื้นที่ในการแสดงความรักของคู่รักชายหญิงและคู่ของหญิงรักหญิงมีความแตกต่างกัน
เนื่องจากการยอมรับทางสังคมต่อเพศที่สามนั้นแตกต่างจากกว่าเพศชายและเพศหญิงที่เป็ น
เพศที่สังคมให้การยอมรับ การแสดงความรักและการแสดงตัวตนของหญิงรักหญิงจึง
จะต้องอยูใ่ นพื้นที่จำ� กัด โดยฉากที่พบส่ วนใหญ่ภายในเรื่ องถูกแบ่งออกเป็ น 2 พื้นที่ ได้แก่
		 พื้นที่ปิด พบว่า เป็ นฉากที่ปรากฏมากที่สุด ซึ่ งได้แก่ ที่อยูอ่ าศัย เนื่ องจาก
เป็ นฉากที่นำ� เสนอถึงการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันที่บ่งบอกถึงตัวตนของตัวละคร โดยการ
น�ำเสนอฉากดังกล่าวซ�้ำ ๆ นั้นแสดงให้เห็นถึงการก�ำหนดพื้นที่ในการแสดงออกถึงตัวตน
ของหญิงรักหญิง รวมไปถึงการแสดงออกในเรื่ องความรัก ที่มีขอ้ จ�ำกัดท�ำให้จำ� เป็ นจะต้อง
เปิ ดเผยได้เพียงในพื้นที่ของตนเอง
		 โดยฉากที่หญิงรักหญิงอยูร่ ่ วมกันได้มีการสร้างสี ที่สื่อความหมายถึงเพศที่สาม
ได้อย่างเด่นชัดในคลับฟรายเดย์เดอะ ซีรีส์ 11ตอนรักล�้ำเส้นโดยฉากที่ปรากฏตัวละครธาร
และบุหงามีสีของฉากทีแ่ ตกต่างจากฉากทีต่ วั ละครธารอยูก่ บั โย ซึ่งสีของฉากนั้นใช้เป็ นสีมว่ ง
ที่เป็ นสี ของเพศที่สาม สี ม่วงถูกน�ำเสนอในองค์ประกอบของฉากความสัมพันธ์ระหว่าง
ธารและบุหงา ได้แก่ สี ของผ้าปูที่นอน เพือ่ เน้นย�้ำว่าเป็ นการน�ำเสนอบุคคลที่เป็ นเพศที่สาม
			

ภาพที่ 3 แสดงลักษณะสี ที่ถกู น�ำมาใช้ในองค์ประกอบของฉาก
พื้นที่เปิ ด พบว่าเป็ นฉากที่ถูกปรากฏรองลงมา ซึ่ งได้แก่ สถานที่สาธารณะ
ยกตัวอย่างเช่น ทีท่ ำ� งาน ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ศาสนสถาน เป็ นต้น โดยในพืน้ ทีเ่ ปิ ดนี้
มีการน�ำเสนอในมุมมองความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายมากกว่า เนื่องจากสามารถเปิ ดเผย
ถึงความสัมพันธ์ได้โดยไม่ตอ้ งสนใจสายตาจากคนภายนอก
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อภิปรายผล

การอภิปรายผลการวิจยั ผูว้ จิ ยั มีประเด็นที่สำ� คัญในการอภิปราย 2 ประเด็น ดังนี้
1. ประเด็นเรื่ องภาพตัวแทนของหญิงรักหญิงภายใต้กรอบอุดมการณ์ชายเป็ นใหญ่
สามารถอภิปรายได้วา่ ภาพตัวแทนถูกสะท้อนให้เห็นด้วยกันอยู่ 2 แบบ ได้แก่ ภาพตัวแทน
ที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพความเป็ นจริ งทางสังคมที่หญิงรักหญิงนั้นจะต้องอยูภ่ ายใต้
โครงสร้างชายเป็ นใหญ่ โดยถูกท�ำให้กลายเป็ นผูถ้ ูกกระท�ำภายในเรื่ อง ถูกท�ำให้ตอ้ ง
ถูกหลอกและถูกโครงสร้างทางสังคมก�ำหนดความไม่เหมาะไม่ควรเอาไว้ให้ ซึ่ งเป็ นการ
กีดกันผูห้ ญิงที่มีลกั ษณะเบี่ยงเบนและท�ำให้กลายเป็ นตัวร้ายของสังคม ด้วยการเน้นย�้ำภาพ
ตัวแทนของหญิงรักหญิงว่าเป็ นเพศที่ไม่สามารถได้รับความรักที่ปกติทวั่ ไปได้ การน�ำเสนอ
ภาพของหญิงรักหญิงที่ผดิ หวังในความรักนั้นจึงมีตวั แปรส�ำคัญคือระบบของชายเป็ นใหญ่
ที่เป็ นระบบหลักของสังคมมายาวนาน ผูช้ ายมักเข้ามาแบ่งแยกเพศและตีตราว่าความรัก
ระหว่างหญิงรักหญิงนั้นไม่ถกู ต้อง วิปริ ตผิดเพศ ความรักระหว่างหญิงชายต่างหากที่ถกู ต้อง
ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎีสตรี นิยม (Feminist Theories) ที่อธิ บายถึงความไม่เท่าเทียมกัน
ระหว่างเพศ โดยผูช้ ายเป็ นฝ่ ายที่ติดตั้งความหมายให้แก่เพศต่าง ๆ ในสังคม ซึ่งผูห้ ญิงและ
เพศที่สามต่างเป็ นเพศที่อยูภ่ ายใต้ระบบของผูช้ าย การที่ผหู ้ ญิงรักกันนั้นจึงเป็ นเรื่ องที่ถูก
ผูช้ ายมองว่าผิด ซึ่งทฤษฎีในข้างต้นยังเชื่อว่าแท้จริ งแล้วความเป็ นหญิงนั้นถูกประกอบสร้าง
จากวาทกรรมของผูช้ าย การก�ำหนดบทบาทและหน้าที่ของผูห้ ญิงจึงเป็ นสิ่ งที่ไม่มีอยูจ่ ริ ง
สอดคล้องกับ กาญจนา แก้วเทพ (อ้างถึงใน ภัทรศศิร์ ช้างเจิม, 2559) ได้กล่าวว่า จากการ
ตีความของกลุ่มสตรี นิยมหลังสมัยใหม่ การวิจยั เกี่ยวกับภาพตัวแทนที่ปรากฏออกมาอย่าง
สม�่ำเสมอของผูห้ ญิงในสื่อคือ ผูห้ ญิงถูกน�ำเสนอเป็ นวัตถุทางเพศ ผูห้ ญิงถูกน�ำเสนอในบ้าน
ผูห้ ญิงถูกน�ำเสนอว่าอ่อนแอ เป็ นเพศที่สอง ผูห้ ญิงจะเป็ นผูห้ ญิงที่ดีได้ต่อเมื่อมีความสัมพันธ์
กับเพศตรงข้าม ซึ่ งผูห้ ญิงที่ตอ้ งการจะมีรักที่สุขสมหวังจึงกลายเป็ นผูก้ ระท�ำผูอ้ ื่นเพื่อให้
ตนเองกลับเข้าสู่ความปกติที่สงั คมก�ำหนด
และภาพตัวแทนที่สะท้อนจากกระบวนการสร้างทางความคิดของผูผ้ ลิตนั้นสามารถ
อภิปรายได้วา่ การเล่าเรื่ องภายใต้มุมมองของผูช้ ายได้สร้างภาพของหญิงรักหญิงที่ปรากฏ
ในตอนจบของเรื่ องไว้วา่ ผูห้ ญิงจะกลับไปคบกับผูช้ ายเพือ่ ท�ำหน้าที่ของความเป็ นเมียและ
ความเป็ นแม่ และจะมีผหู ้ ญิงอีกฝ่ ายที่ถกู กดทับให้ตอ้ งยอมรับต่อความผิดหวัง ส่ วนภายใต้
การเล่าเรื่ องผ่านมุมมองของผูห้ ญิงนั้น ภาพของหญิงรักหญิงที่ปรากฏในตอนจบของเรื่ อง
คือ แม้วา่ หญิงรักหญิงจะต้องผิดหวังจากความรักแต่กลับไม่เลือกที่จะอยูก่ บั ทั้งผูช้ ายหรื อ
ผูห้ ญิง สะท้อนให้เห็นว่าผูก้ ำ� กับที่เป็ นเพศหญิงพยายามต่อต้านกับโครงสร้างที่กดทับ
86

CRRU Journal of Communication Chiangrai Rajabhat University
ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2563)

ผูห้ ญิงไว้เช่นกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของวิราภรณ์ ดวงอยูส่ าร (2559) ที่ศึกษาเรื่ อง
ภาพตัวแทนหญิงรักหญิงในสื่ อบันเทิงไทย กรณี ศึกษา ผลงานของผูผ้ ลิตที่เป็ นหญิงรักหญิง
ซึ่งพบผลของการวิจยั ว่า ภาพตัวแทนหญิงรักหญิงที่ปรากฏในสื่ อบันเทิงไทย เนื่องจากเป็ น
ผลงานของผูผ้ ลิตที่เป็ นผูห้ ญิงท�ำให้ภาพตัวแทนที่ถูกน�ำเสนอค่อนข้างถูกน�ำเสนอใน
เชิงบวกมากกว่าเชิงลบ มุมมองของผูก้ ำ� กับจึงเป็ นอีกสาเหตุหนึ่งในการประกอบสร้างภาพ
ตัวแทนให้กบั กลุ่มหญิงรักหญิงโดยผ่านการเล่าเรื่ อง ละครคลับฟรายเดย์เดอะ ซี รีส์ ทั้ง
4 เรื่ อง จึงไม่ได้เป็ นการต่อรองความหมายใหม่ให้กบั กลุ่มหญิงรักหญิงแต่อย่างใด แม้วา่
จะเป็ นการให้พ้นื ที่สำ� หรับการน�ำเสนอเรื่ องราวของกลุ่มหญิงรักหญิง แต่เป็ นการตอกย�้ำ
ซ�้ำเติม ความหมายเดิมนัน่ ก็คือ อ�ำนาจของชายเป็ นใหญ่ จึงท�ำให้มีการน�ำเสนอภาพตัวแทน
ของหญิงรักหญิงในโครงสร้างของการเล่าเรื่ องที่ให้ความหมายไปในทิศทางเดียวกัน คือ
การน�ำเสนอที่ไม่สามารถขัดต่อระบบหลักของสังคมได้ และท�ำให้หญิงรักหญิงเป็ นเพียง
ตัวร้ายของสังคม รวมถึงเป็ นฝ่ ายที่จะต้องจ�ำยอมต่อบรรทัดฐานที่สังคมก�ำหนดไว้ ซึ่ ง
แตกต่างไปจากภาพยนตร์ ที่เกี่ยวข้องกับหญิงรักหญิงอย่าง ภาพยนตร์ เรื่ อง Yes or No
อยากรัก ก็รักเลย ที่นำ� เสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความรักของหญิงรักหญิงไปในเชิงบวก
และมีการพยายามต่อรองความหมายให้กบั กลุ่มหญิงรักหญิง ซึ่งเนื่องจากผูส้ ร้างละครล้วน
แล้วแต่เป็ นผูห้ ญิงทั้งสิ้ นจึงท�ำให้มีมุมมองต่อภาพตัวแทนของหญิงรักหญิงนั้นไม่ซ้ ำ� ซาก
มีความแตกต่างจากมุมมองของผูส้ ร้างละครที่เป็ นผูช้ าย การถ่ายทอดเรื่ องราวจากผูส้ ร้าง
ที่ต่างเพศกันจึงส่ งผลต่อการน�ำเสนอภาพตัวแทนของหญิงรักหญิงในสื่ อบันเทิงต่าง ๆ
การใช้มุมมองของผูช้ ายเป็ นการสนับสนุนโครงสร้างชายเป็ นใหญ่ทำ� ให้เพศหญิงถูกมอง
ว่าเป็ นเพศที่ต่ำ� กว่าและต้องพึ่งพาผูช้ ายอยูเ่ สมอ ซึ่งแตกต่างจากมุมมองที่ผหู ้ ญิงมองผูห้ ญิง
ด้วยกันเอง ดังนั้นจึงเป็ นข้อสรุ ปได้วา่ การประกอบสร้างภาพตัวแทนของหญิงรักหญิง
ในละครคลับฟรายเดย์เดอะ ซี รีส์ ท�ำให้ผหู ้ ญิงที่ถูกกระท�ำถูกมองว่าเป็ นเพศที่เบี่ยงเบน
กมาตรฐานของเพศสภาพเดิมที่สงั คมคาดหวังไว้ ท�ำให้กลายเป็ นตัวร้ายของสังคม โดย
น�ำเสนอให้เป็ นผูถ้ ูกกระท�ำที่ตอ้ งสู ญเสี ยและเสี ยสละเพื่อให้คนที่ตนเองรักได้อยูต่ าม
มาตรฐานของสังคม
2. ประเด็นเรื่ องการเล่าเรื่ องของละครคลับฟรายเดย์เดอะ ซี รีส์ จากผลสรุ ป
ในการวิเคราะห์การเล่าเรื่ องสามารถอภิปรายได้วา่ โครงเรื่ อง แก่นของเรื่ อง และความขัดแย้ง
ถูกประกอบสร้างให้มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันโดยใช้แก่นเรื่ องหลักที่เป็ น
แกนกลางเพียงเรื่ องเดียวคือ ความไม่สมหวังในความรัก เพื่อสนับสนุนแก่นเรื่ องและ
โครงเรื่ องดังกล่าวให้หนักแน่นได้มีการน�ำเงื่อนไขที่นำ� ไปสู่ ความขัดแย้งมาท�ำให้เกิด
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ความขัดแย้งภายในเรื่ องขึ้น ซึ่งเห็นได้ชดั ว่าเงื่อนไขดังกล่าวถูกก�ำหนดมาจากบรรทัดฐาน
ภายในสังคมทั้งสิ้ น ทั้งในเรื่ องค่านิยม สรี ระร่ างกาย หรื อแม้แต่ศีลธรรม เงื่อนไขเหล่านี้
ถูกผูกโยงเข้ากับบรรทัดฐานภายใต้โครงสร้างชายเป็ นใหญ่ เนื่องจากในสังคมโครงสร้าง
หลักอย่างโครงสร้างชายเป็ นใหญ่น้ นั ถูกประกอบสร้างความเป็ นจริ งมาอย่างยาวนาน
การที่หญิงรักหญิงมีการกระท�ำที่ขดั ต่อกรอบของชายเป็ นใหญ่จึงท�ำให้ถูกท�ำให้เป็ นอื่น
ด้วยการตีตราว่า อย่างไรก็ตามความรักของหญิงรักหญิงก็จะไม่มีวนั ที่จะสุ ขสมหวังได้อย่าง
ความรักของชายหญิง การน�ำเสนอที่ผา่ นการเล่าเรื่ องของละครคลับฟรายเดย์เดอะ ซี รีส์
จึงเป็ นการเล่าเรื่ องที่ไม่ขดั ต่ออุดมการณ์ชายเป็ นใหญ่ เมื่อสังคมส่ วนใหญ่กำ� หนดว่า
สิ่ งไหนถูกสิ่ งไหนผิด ผูค้ นส่ วนน้อยอย่างหญิงรักหญิงก็จะต้องยอมรับต่อกรอบมาตรฐาน
ที่สังคมได้คาดหวังไว้ซ่ ึ งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่ องพฤติกรรมเบี่ยงเบน (Deviance) ที่
สุ วทั นา อารี พรรค (อ้างถึงใน นิภทั ร์ วานิชคราม, 2559) ได้กล่าวถึงความเบี่ยงเบนทางเพศ
(Sexual Deviation) ว่าเป็ นกามวิปริ ตอย่างหนึ่งซึ่งส่ งผลต่อพฤติกรรมทางเพศอันแตกต่าง
จากบุคคลทัว่ ไป การกระท�ำทางเพศที่มีลกั ษณะเข้าข่ายเป็ นพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ
จะมีลกั ษณะยึดโยงอยูก่ บั วัฒนธรรม ศาสนา และค่านิยมของสังคมนั้น ๆ หากการกระท�ำนั้น
ขัดต่อวัฒนธรรม ศาสนา และค่านิ ยมของสังคมก็ยอ่ มถือว่าเป็ นพฤติกรรมที่วิปริ ตหรื อ
ผิดปกติ การน�ำหญิงรักหญิงมาน�ำเสนอภายใต้โครงสร้างชายเป็ นใหญ่จึงยิง่ เป็ นการเน้นย�้ำ
ว่าพฤติกรรมเช่นนี้เป็ นความเบี่ยงเบนที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสมในสังคม โดยในแนวคิด
การสร้างความเป็ นจริ งทางสังคม (Social Construction of Reality) ได้อธิบายถึงความเป็ นจริ ง
ทีถ่ กู ประกอบสร้างขึ้นมาหรื อถูกให้คำ� นิยามเอาไว้จากสถาบันทางสังคม โดย กาญจนา แก้วเทพ
(2557) ได้กล่าวว่าโลกที่แวดล้อมตัวบุคคลนั้นมีอยู่ 2 โลก โลกแรกเป็ นโลกทางกายภาพ
อันได้แก่ วัตถุ สิ่งของ บุคคล บรรยากาศด้านกายภาพทั้งหลายที่แวดล้อมบุคคล โลกนี้เกิดขึ้น
ตามธรรมชาติ ส่ วนอีกโลกหนึ่งมีชื่อเรี ยกหลายอย่าง เช่น โลกทางสังคม (Social World)
หรื อความเป็ นจริ งทางสังคม (Social reality) โลกนี้เกิดจากการท�ำงานของสถาบันต่าง ๆ
ในสังคมอันได้แก่ ครอบครัว โรงเรี ยน ศาสนา ที่ทำ� งาน รัฐ และสื่ อมวลชน ซึ่งสถานบัน
ทางสังคมทั้งหมดนี้ มีอุดมการณ์ชายเป็ นใหญ่ที่เป็ นหลักยึดเอาไว้ จึงท�ำให้ความเชื่ อ
เกี่ยวกับเพศที่สามยิ่งถูกเน้นย�้ำซ�้ำ ๆ ในทุกสถาบัน โดยเฉพาะสถานบันสื่ อมวลชน
และท�ำให้ผหู ้ ญิงไม่สามารถถูกน�ำเสนอภาพไปมากกว่าภาพที่สังคมต้องการให้เป็ นได้
กรอบชายเป็ นใหญ่ในสังคมจึงมีส่วนส�ำคัญในการประกอบสร้างความหมายให้กบั เพศต่าง ๆ
อย่างไม่เป็ นธรรม การเล่าเรื่ องของละครคลับฟรายเดย์เดอะ ซีรีส์จึงสะท้อนให้เห็นสภาพ
โครงสร้างทางสังคมของไทยว่ายังคงเป็ นสังคมที่มีโครงสร้างชายเป็ นใหญ่อยูเ่ ช่นเดิม
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ข้ อเสนอแนะ

ข้ อเสนอแนะส� ำหรับการปฏิบัตกิ าร
ผูผ้ ลิตรายการละครโทรทัศน์ควรน�ำเสนอแก่นเรื่ อง เนื้ อหาที่นำ� เสนอแนวทาง
การพัฒนาความสัมพันธ์ และการครองรักระหว่างหญิงรักหญิงในประเด็นของความรัก
ที่เป็ นปกติ เช่น การน�ำเรื่ องความรักที่สมหวังของคู่รักหญิงรักหญิงที่ประสบความส�ำเร็ จ
ในการอยู่ร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่ องการยอมรับความหลากหลายทางเพศให้
มากยิง่ ขึ้น
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั
1. ในการศึกษาเรื่ องราวเกี่ยวกับหญิงรักหญิงในละคร นอกจากนี้ควรมีการศึกษา
การรับรู ้และการตีความหมายกรอบอุดมการณ์ที่มีต่อสตรี ในละครไทย เพื่อทราบถึงกรอบ
อุดมการณ์ที่กดทับผูห้ ญิงให้ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น
2. การศึกษาภาพตัวแทนของหญิงรักหญิงในละครคลับฟรายเดย์เดอะ ซีรีส์ เป็ นการ
ศึกษาสื่ อบันเทิงของไทยเท่านั้น จึงน่าจะมีการศึกษาการประกอบสร้างภาพตัวแทนของ
สตรี ในไทยเปรี ยบเทียบกับสื่ อบันเทิงต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการเปรี ยบเทียบในส่ วน
ที่เหมือนและแตกต่างต่อไป
3. การศึกษาภาพตัวแทนของหญิงรักหญิงในละครคลับฟรายเดย์เดอะ ซี รีส์
นี้เป็ นเพียงการศึกษาตัวสารเพียงด้านเดียวเท่านั้น หากมีการศึกษาต่อไปยังการถอดรหัส
ของผูร้ ับสารต่อภาพตัวแทนดังกล่าว จะท�ำให้ทราบถึงการรับรู ้ของผูร้ ับสารที่มีต่อภาพ
ตัวแทนของหญิงรักหญิงในอีกด้านหนึ่ง
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