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บทคัดย่อ

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด้านวรรณกรรมเชิงสังคมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ 
เพื่ อศึ กษาการสร ้ า งตั วละคร เอก ซ่ึ ง มีพฤติกรรมแบบชายรักชายในภาพยนตร ์
เรื่อง Moonlight ซึ่งได้รับรางวัลออสการ์ในปี พ.ศ. 2560 ภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้แนวคิด 
การสร้างตัวละครด้านชีวิตเบื้องหน้า ได้แก่ ความต้องการ และการกระท�า และชีวิตเบื้องหลัง 
ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ผลการวิจัยพบว่า การสร้างตัวละครเอกที่มีพฤติกรรมแบบชายรักชาย 
ในภาพยนตร ์ เรื่อง Moonlight สะท ้อนให ้ เห็นถึงภาพรวมลักษณะของตัวละคร 
ที่มีพฤติกรรมแบบชายรักชายท้ังเบ้ืองหน้าและเบ้ืองหลังอันก่อให้เกิดการกระท�าต่าง ๆ  
จนเกิดเป็นเรื่องราวภาพยนตร์ ตัวละครถูกสร้างให้มีพฤติกรรมแบบชายรักชายในสังคม 
อเมริกันผิวด�า ว ่าต ้องหลีกเลี่ยงการแสดงตัวตนว ่ามีพฤติกรรมแบบชายรักชาย 
เพื่อความอยู่รอด และเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม
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Abstract

 The purpose of this qualitative study on a social science literary work was 
to explore how the main characters were created gay in Moonlight, a 2017  
Oscar winner for Best Picture. This film uses the character creation concepts 
in making the characters’ foreground referring to their needs and actions, 
and the background referring to their biography.  The study found that the creation  
of the main characters for the film Moonlight to be gay reflected the overview 
characteristics of the characters that their lives both in the foreground and 
background were gay that has resulted in their actions that made the story about  
them in the movie. The main characters were created gay men in African-American  
society who had to avoid showing their being gay in order to survive and  
be accepted in society.

Keywords:  Character creation, character, gay, Moonlight film

ที่มาและความส�าคัญ

 การสร้างตวัละครหมายถงึการทีผู่ป้ระพนัธ์วรรณกรรมบนัเทงิคดปีระเภทต่างๆ ก�าหนดให้ 
บุคคลที่ถูกสมมุติขึ้นในเรื่องราวมีอาชีพ สถานภาพ ชีวิตส่วนตัว ความต้องการความขัดแย้ง 
การบรรลุเป้าหมาย และการเปลี่ยนแปลง อันเป็นชีวิตเบื้องหน้า และมีประวัติ มุมมอง 
และทศันคต ิอนัเป็นเบือ้งหลงั ซ่ึงรวมกันเป็นมติทิีส่มจรงิ (รกัศานต์  ววิฒัน์สินอดุม, 2548, น.102)  
ซึ่งผู้ประพันธ์วรรณกรรมแต่ละเรื่องจะใช้กลวิธีการสร้างตัวละครตามความเหมาะสมของเรื่อง 
ตามการสร้างสรรค์ จินตนาการ และแรงบันดาลใจของผู้ประพันธ์ (เสาวคนธ์ วงศ์ศุภชัยนิมิต, 
2559, น.114)
 ด้วยเหตทุีว่รรณกรรมเป็นภาพสะท้อนชีวติและสงัคม เรือ่งราวเกีย่วกบัความหลากหลาย 
ทางเพศจึงเป็นประเด็นหน่ึงท่ีเป็นภาพสะท้อนชีวิตและสังคมผ่านตัวละครได้เป็นอย่างดี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความทุกข์ท่ีเกิดจากการไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมส่วนใหญ่ และถูกใช้ 
ความรุนแรงมากทั้งด้านการกระท�าและโครงสร้างทางสังคม หรือโครงสร้างที่สังคมส่วนใหญ ่
ก�าหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นการฆ่า การท�าร้ายร่างกาย การทารุณ เหตุผลของความรุนแรงดังกล่าว 
เกดิจากการขดัเกลาทางสงัคม หลกัสตูรทีเ่รยีน หรอืหลกัค�าสอนทางศาสนา จนเกดิความเคยชิน 
ด้วยกระบวนคิดจึงส่งผลให้สังคมส่วนมากกีดกันและไม่ยอมรับกลุ่มคนที่มีความหลากหลาย 
ทางเพศ (Little_pig, 2560)
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 ตัวละครเอกที่มีพฤติกรรมแบบชายรักชายปรากฏอยู่ในบทประพันธ์ วรรณกรรม 

ปัจจบุนัมากขึน้ ผูป้ระพนัธ์น�าเสนอองค์ประกอบทัง้ชวีติภายใน (background) และชวีติภายนอก 

(foreground) ของตวัละครนัน้ผ่านบคุลกิภาพทีม่ลีกัษณะเฉพาะ กล่าวคอื ตวัละครทีม่พีฤตกิรรม 

แบบชายรักชาย “มีบุคลิกภาพภายนอกแบบแข็งแกร่ง เหมือนชายเต็มตัว (Macho)  

ไม่กระตุ ้งกระติ้ง แต่มีการแสดงออกถึงความสุภาพเรียบร้อย” (ฐิติวัฒน์ สมิตินันท์,  

2553, น. 244) ซึง่ตวัละครเอกเป็นค�าเรยีกตวัละครตามบทบาทของตวัละครซึง่เป็นผูด้�าเนนิเรือ่ง 

หากไม่มีตัวละครเอกเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ ในเรื่องจะไม่เกิดขึ้น จึงกล่าวได้ว่า  

ตัวละครเอกคือตัวละครส�าคัญที่มีบทบาทโดดเด่นและมากกว่าตัวละครอื่นในเรื่องนั้น 

(เถกิง พันธุ์เถกิงอมร, 2541, น. 630) 

 Moonlight เป็นภาพยนตร์ท่ีดัดแปลงขึ้นจากวรรณกรรมประเภทบทละครเวที 

เรื่อง In Moonlight Black Boys Look Blue ของ Tarell Alvin McCraney ซ่ึงเป็น 

ผู้ดัดแปลงบทละครเวทีของตนเองเป็นบทภาพยนตร์ กระทั่งได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม 

ออสการ์ 2017 ด�าเนินเรื่องราวโดยมีตัวละครเอก เควิน สะท้อนความรู ้สึกนึกคิด 

และเรื่องราวชีวิตของตัวละครเอกอีกตัวหนึ่ง คือ ไชรอน ผู้เป็นชาวอเมริกันเช้ือสายแอฟริกา 

หรือชาวอเมริกันผิวด�า ที่มีพฤติกรรมแบบชายรักชายใน 3 ช่วงวัย ได้แก่ วัยเด็ก วัยรุ่น  

และวัยผู้ใหญ่ ตัวละครดังกล่าวเติบโตมาท่ามกลางสิ่งแวดล้อมเส่ือมโทรม ถูกรังแก เย้ยหยัน 

ขาดความอบอุ่นจากมารดา และติดยาเสพติด (Nattaphan Songviroon, 2560, ออนไลน์)

 ด้วยเหตุที่ Moonlight เป็นเรื่องราวที่สะท้อนชีวิตและสังคมด้านเพศ วิถีของกลุ่มคน 

ที่มีพฤติกรรมแบบชายรักชายในสังคมอเมริกัน และได้รับรางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร ์

ยอดเยี่ยมแห่งปี 2017 ผู ้วิจัยจึงสนใจศึกษา “การสร้างตัวละครเอกที่มีพฤติกรรม 

แบบชายรักชายในภาพยนตร์เรื่อง Moonlight” ทั้งชีวิตชีวิตเบ้ืองหน้าและเบ้ืองหลัง  

อันเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม การสร้างความเข้าใจแก่สังคมในเรื่องราวเกี่ยวกับ 

กลุ ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศว่าต้องผ่านประสบการณ์การถูกล้อเลียนตัวตน  

กระทั่งน�าไปสู่ความสับสน และการหาทางออกแห่งความคับข้องใจ ด้วยเหตุผลที่สังคม 

ยึดติดว่าเพศภาวะมีเพียงความเป็นชายและความเป็นหญิง ทั้งที่บุคคลควรจะมีเพศวิถี 

ในการแสดงตัวตนทางเพศได้อย่างอิสระ และหลุดพ้นจากการครอบง�าของสังคมตามแนวคิด

แบบเดิม
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วัตถุประสงค์

เพ่ือวิเคราะห์การสร้างตัวละครท่ีมีพฤติกรรมแบบชายรักชายในภาพยนตร์เรื่อง  

Moonlight

ขอบเขตของการวิจัย

ศกึษาการสร้างตวัละครเฉพาะตวัละครเอกทีม่พีฤตกิรรมแบบชายรกัชายในภาพยนตร์ 

เรื่อง Moonlight ซึ่งได้รับรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2017 โดยปรับใช้ 

แนวคิดเรื่องการสร้างตัวละครทั้งชีวิตเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ของ รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม  

(2548) ฐิติวัฒน์ สมิตินันทน์ (2553) และปุรินทร์ นาคสิงค์ และธาตรี  ใต้ฟ้าพูล (2556)

วิธีการศึกษา

1. ศกึษาขอบเขตของค�าจ�ากดัความ “ตวัละครเอก” และ “พฤตกิรรมแบบชายรกัชาย”

เพือ่น�าไปสูก่ารวเิคราะห์การสร้างตวัละครเอกทีม่พีฤตกิรรมแบบชายรกัชายในภาพยนตร์เรือ่ง 

Moonlight ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลการวิจัย

2. ศึกษาแนวคิดเรื่องการสร้างตัวละคร เพื่อปรับเกณฑ์การวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับ

ข้อมูลที่ได้จากภาพยนตร์เรื่อง Moonlight

3. ใช้การสังเกตุการณ์ทางอ้อม (indirect obervation) เป็นเครื่องมือการวิจัย

โดยศึกษาจากภาพยนตร์เรื่อง Moonlight

4. วิเคราะห์การสร้างตัวละครเอกท่ีมีพฤติกรรมแบบชายรักชายในภาพยนตร์

เรื่อง Moonlight จากการสังเกตพฤติกรรมของตัวละคร บรบทของตัวละคร อันน�ามาซึ่ง 

ความขดัแย้งต่างๆ โดยปรบัใช้แนวคดิของ รกัศานต์  ววิฒัน์สนิอดุม (2558) ฐติวิฒัน์ สมตินินัทน์ 

(2553) และปุรินทร์ นาคสิงค์ และธาตรี ใต้ฟ้าพูล (2556) 

5. น�าเสนอผลการวิจัยรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะหรือการสร้างตัวละครเพื่อให้สมจริงน้ัน จ�าเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบ 

การสร้างตวัละครหลายประการ เพือ่ให้ผูอ่้านได้เข้าถงึความคดิของตวัละครได้อย่างสมจรงิ ดงั

นัน้ ผูว้จิยัจงึน�าแนวคดิเรือ่งการสร้างตวัละคร ของ รกัศานต์ ววิฒัน์สนิอดุม (2558, น.102-118) 

และในงานวิจัยของ ฐิติวัฒน์ สมิตินันทน์ (2553, น.11-19)  ซึ่งใช้แนวคิดทฤษฎีเดียวกัน  

ในประเด็นต่อไปนี้ 1. เบื้องหน้าของตัวละคร ประกอบไปด้วยอาชีพ สถานภาพ ชีวิตส่วนตัว 
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ความต้องการ ความขัดแย้ง การบรรลุเป้าหมาย และการเปลี่นแปลงของตัวละคร และ  

2. เบื้องหลังของตัวละคร ประกอบไปด้วยประวัติส่วนตัว กล่าวคือ ชื่อ ลักษณะทางกายภาพ  

ลักษณะนิสัย ภูมิหลัง ปมเด่น ปมด้อย มุมองความเชื่อ และทัศนคติของตัวละคร และผู้วิจัย 

ยังใช้แนวคิดเรื่องการประกอบสร้างอัตลักษณ์เกย์ในภาพรวมของ ปุรินทร์ นาคสิงค์  

และธาตรี ใต้ฟ้ามูล (2556, น.42-44) ซึ่งประกอบไปด้วย 6 ประเด็น ได้แก่ ความเป็นชาย 

หรือการให้คุณค่ากับความเป็นชายพฤติกรรมการแสดงออกที่ไม่แตกต่างจากชายรักต่างเพศ 

และชายที่ทีความหลากหลายทางเพศ ความรักเดียวใจเดียวไม่ส�าส่อนและความปรารถนา 

ท่ีจะอยู ่กับคนรักการไม่สามารถระบุบทบาททางเพศได้จากลักษณะภายนอกที่ปรากฏ  

การไม่สามารถสรุปหรือบอกถึงที่มาที่ไปของการเป็นผู ้ที่มีความหลากหลายทางเพศ 

ได้อย่างชัดเจน และการยอมรับในความเป็นเกย์ของตนเอง

 นอกจากนี้ ผู้วิจัยศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับการวิเคราะห์การสร้างตัวละครตัวเอก 

ทีม่พีฤตกิรรมแบบชายรกัชายในภาพยนตร์เรือ่ง Moonlight 3 ประเดน็ ได้แก่ ประเดน็เกีย่วกบั 

การสร้างตัวละคร ชายรักชาย และรางวัลออสการ์ ดังนี้

 งานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ตัวละครเอกหญิงรักหญิงด้านเพศสภาวะในนวนิยาย 

ชดุ Yes or No อยากรกักร็กัเลย” (ศฐนรรฆ์ ขนัตพินัธกุลุ, 2554) พบว่านวนยิายชดุ Yes or No 

อยากรกักร็กัเลย สร้างตวัละครได้อย่างสมจรงิ ลกัษณะของตวัละครทีป่รากฏท�าให้ผูอ่้านเข้าใจ 

ถงึแก่นตวัละครทีม่ลีกัษณะใกล้เคยีงกบัมนษุย์จรงิๆ ทัง้ภมูหิลังของตวัละครบคุลิกของตวัละคร 

และความขัดแย้งของตัวละครท่ีน�าไปสู่ภาวะวิกฤตและภาวะคลี่คลาย ซึ่งเป็นองค์ประกอบ 

ของการสร้างตัวละครที่ดีเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ผู้อ่านมองเห็นลักษณะความเป็นเหตุผล 

ของการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์และบทบาทของกลุ ่มคนที่มีพฤติกรรมแบบหญิงรักหญิง 

ได้เป็นอย่างดี

 ผลการวิจัยดังกล ่าวมีส ่วนเสริมสร ้างให ้ผู ้อ ่านนวนิยายเข ้าใจตัวละครที่มี 

ความหลากหลายทางเพศอันอาจเป็นภาพตัวแทนของสมาชิกส่วนหนึ่งของสังคมเช่นเดียวกับ 

งานวิจัยเรื่อง “ภาพสะท้อนชายรักชายในวรรณกรรมประเภท แฟนฟิคชั่นที่ปรากฏในเว็บไซต์  

Dek-d.com” (อรวรรณ  วิชญวรรณกุล, 2554) ที่ผลการศึกษาพบภาพสะท้อนของกลุ่มคน 

ทีม่พีฤตกิรรมแบบชายรกัชายทัง้สิน้ 4 ประการ ได้แก่ การด�าเนนิชวีติของกลุม่คนทีม่พีฤตกิรรม 

แบบชายรักชาย ครอบครัว ความรักและทัศนคติของกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมแบบชายรักชาย 

ซึ่งผู้เขียนมุ่งน�าเสนอภาพของกลุ่มคนท่ีมีพฤติกรรมแบบชายรักชายที่แสดงถึงการยอมรับ 

ของสังคมที่เปิดกว้างมาก มองว่าพฤติกรรมแบบชายรักชายเป็นเรื่องปกติ
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แม้ผู ้อ ่านวรรณกรรมซ่ึงเป ็นสมาชิกของสังคมเช ่นเดียวกับกลุ ่มคนที่มีความ 
หลากหลายทางเพศ แต่ความเข้าใจและการยอมรับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ 
ยังไม่ได้เป็นไปในวงกว้าง เนื่องจากสังคมยังยึดติดกับแนวคิดเรื่องเพศภาวะตามโครงสร้าง 
ของสังคมแบบเดิม อย่างไรก็ตาม วรรณกรรมประเภทต่างๆ ยังคงท�าหน้าที่สะท้อนภาพ 
ของสังคมได้เป็นอย่างดีในหลากหลายมิติ ดังงานวิจัยเรื่อง “การศึกษารูปแบบและ 
แก่นความคดิในภาพยนตร์รางวลัออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยีย่ม” (ลักษมณ  พรีประภากร,  
2555) ที่พบว่าแก่นความคิดที่ปรากฏในภาพยนตร์ที่พบมากที่สุดเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลง 
ของสงัคม ภาพยนตร์ทีไ่ด้รบัรางวลัฯ มกัเป็นภาพยนตร์ประเภทชวีติ เนือ้หากล่าวถงึคนหมูม่าก 
เรือ่งราวทีม่ผีลกระทบต่อสงัคมหรอืคนกลุม่ใหญ่หรอืมคีวามเกีย่วข้องกบัสภาพสงัคมในปัจจบุนั

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์การสร้างตัวละครเอกท่ีมีพฤติกรรมแบบชายรักชายในภาพยนตร ์

เรือ่ง Moonlight จ�าแนกได้ 2 ประเดน็ ได้แก่ ชวีติเบือ้งหน้า และชีวติเบือ้งหลัง  ดงัรายละเอยีด 
ต่อไปนี้
1. ผลการวิเคราะห์ชีวิตเบื้องหน้าของตัวละครเอกที่มีพฤติกรรมแบบชายรักชาย

ในภาพยนตร์เรื่อง Moonlight
 ผลการวิเคราะห์ชีวิตเบื้องหน้าของตัวละครเอกที่มีพฤติกรรมแบบชายรักชาย 

ในภาพยนตร์เรื่อง Moonlight จ�าแนกได้ 2 ส่วน ได้แก่ ชีวิตเบ้ืองหน้าของไชรอน และ 
ชีวิตเบื้องหน้าของเควิน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.1  ชีวิตเบื้องหน้าของไชรอน
 ผลการวเิคราะห์ชวีติเบือ้งหน้าของไชรอน จ�าแนกได้ 2 ประเดน็ ได้แก่ ความต้องการ

ของไชรอน และการกระท�าของไชรอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.1.1 ความต้องการของไชรอน

 เมือ่ไชรอนอยูใ่นรฐัจอร์เจยีเขาต้องการเปลีย่นแปลงตวัเองเพือ่เป็นทีย่อมรบั 
ของสังคมโดยท�าตัวเองให้เป็นผู้น�าในกลุ่มเพื่อน กล้าตัดสินใจ และสร้างฐานะให้ร�่ารวยขึ้น 
มีรถ บ้าน และเพื่อนร่วมงาน แต่เมื่อได้รับการติดต่อจากเควิน ไชรอน ตัดสินใจไปพบกับเควิน 
ทีร้่านอาหาร ซึง่เป็นสถานทีท่ีเ่ควนิท�างานอยู ่ไชรอนกับเควนิได้พดูและปรบัความเข้าใจกนั ไชรอน
แสดงความต้องการการเปิดเผยตวัตนทีแ่ท้จรงิของตนเองโดยสารภาพความจรงิทัง้หมดกบัเควนิ 
ให้เควินรับรู้ว่า เขาเป็นคนที่มีพฤติกรรมแบบชายรักชาย สอดคล้องกับการจ�าแนกลักษณะคน 
ที่มีพฤติกรรมแบบชายรักชาย ด้านบุคลิกการแสดงออกและบทบาทของพฤติกรรมของ 
ผู้ที่มีพฤติกรรมแบบชายรักชายที่ว่า ในสังคมจะพบเจอกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมแบบชายรักชาย 
แต่ไม่ได้มีกิริยาแสดงออกมาให้เห็นถึงรสนิยมชอบเพศเดียวกันมากนัก คนคนทั่วไปส่วนมาก 
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จะมองคนกลุ ่มนี้ไม่ออก เพราะยังมีการแต่งกายเป็นผู ้ชาย ไม่มีกิริยากระตุ ้งกระติ้ง 
แต่จะมคีวามสภุาพเรยีบร้อยเกนิผูช้ายปกตทิัว่ไป ซึง่ต้องอาศยัการสงัเกตถงึจะรูว่้าเป็นกลุม่คน 
ที่มีพฤติกรรมแบบชายรักชาย (ฐิติวัฒน์ สมิตินันทน์, 2553, น. 24 อ้างถึงใน สุรพงษ์ โสธนะ
เสถียร และพจนา ธูปแก้ว, 2549)
   1.1.2 การกระท�าของไชรอน
     ผลการวิเคราะห์การกระของไชรอน จ�าแนกได้ 2 ประเด็น ได้แก่  
อาชีพของไชรอน และสถานภาพของไชรอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
     1.1.2.1 อาชีพของไชรอน
       ไชรอนผันตัวมาเป ็นพ ่อค ้ายาเหมือนฮวนในรัฐจอร ์ เจีย 
เป็นผู ้น�าเพื่อนในแวดวงค้ายา และเป็นผู ้มีอิทธิพลไม่ต่างจากสมัยที่ฮวนยังมีชีวิตอยู ่  
ซึ่งฮวนก็คือผู ้ที่ช่วยเหลือไชรอนยามเดือดร้อนในเรื่องต่างๆ เมื่อตอนไชรอนยังเป็นเด็ก 
อาชพีค้ายาเสพตดิเป็นอาชพีทีไ่ชรอนเกลยีดในวยัเดก็ แต่จ�าต้องมาประกอบอาชพีค้ายาเสพตดิ 
ในที่สุด เพราะสถานการณ์และสภาพแวดล้อมหล่อหลอมให้ไชรอนต้องเลือกท�า สอดคล้องกับ 
ทฤษฎกีลไลการควบคมุ (Containment theory) ด้านระบบควบคมุภายนอกทีว่่ามนษุย์รบัรูว่้า 
สิ่งที่อยู่รอบตัวใดถูกและผิด โดยมีสถาบันต่างๆ คอยขัดเกลาให้บุคคลมีแนวประพฤติปฏิบัติ  
อย่างไรกต็าม มนษุย์ได้รบัพลงัจากสงัคมทีท่�าให้เกดิความเบีย่งเบน (พมิพ์ทพิย์ นฤมติญาน, 2546) 
ดังที่ ไชรอนเข้าไปมีความสัมพันธ์กับการกระท�าผิดคดียาเสพติดให้โทษเนื่องจากตกอยู่ใน
สถานการณ์บีบบังคับอันเป็นแรงกดดันทางสังคม (social pressures)
     1.1.2.2 สถานภาพของไชรอน
       แม้ว่าการแสดงออกในวยัผูใ้หญ่ไชรอนจะมคีวามเข้มแขง็มากขึน้ 
มีความเป็นผู้ชายมากขึ้น แต่เขาก็ไม่เคยมีคนรักต่างเพศ ตั้งแต่ครั้งวัยรุ่นที่ได้มีความสัมพันธ์ 
ทางเพศกับเพื่อนสนิทอย่างเควิน ไชรอนไม่เคยมีความคิดสนใจเพศตรงข้าม ในชีวิตประจ�าวัน 
มุ ่งท�างานสร้างความม่ันคง แต่ในส่วนลึกของจิตใจของเขายังคงคิดถึงเควินตลอดเวลา 
สอดคล้องกับการประกอบสร้างอัตลักษณ์กลุ ่มคนท่ีมีพฤติกรรมแบบชายรักชายที่ว ่า 
กลุ ่มคนชายรักชายมักถูกมองว่ามีความรักท่ีไม่จริงใจและหารักแท้ไม่ได้ สังคมมองว่า 
เป็นกลุ่มคนส�าส่อนทางเพศ ซ่ึงสิ่งท่ีท�าให้สังคมคิดไปเช่นนี้ เพราะมักจะพบปัญหาโรคเอดส์ 
ได้จากกลุ่มคนชายรักชายได้มากที่สุด ซึ่งในความเป็นจริงแล้วคนกลุ่มนี้ไม่ได้เป็นคนส�าส่อน 
ทุกคนยังคงมีอีกหลายคนท่ีมีใจรักเดียวใจเดียวกับคนรักซึ่งมีเพศเดียวกัน เพราะไม่สามารถ 

หาความรักจากผู้ที่มีพฤติกรรมแบบชายรักชายเช่นเดียวกับตนได้มากนัก เมื่อพบเจอและ 

ได้รกักบัคนทีม่รีกัเพศเดยีวกนั จงึจรงิจงัในความรกัเป็นพเิศษ และมกัจะรกัเดยีวและจดจ�าไปตลอด  

(ปุรินทร์ นาคสิงห์ และธาตรี ใต้ฟ้าพูล, 2556, น. 43)
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 1.2  ชีวิตเบื้องหน้าของเควิน

   ผลการวเิคราะห์ชวีติเบือ้งหน้าของเควนิ จ�าแนกได้ 2 ประเดน็ ได้แก่ ความต้องการ

ของเควิน และการกระท�าของเควิน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

   1.2.1 ความต้องการของเควิน

     เควนิต้องการอยูใ่นสงัคมแบบปกตสิขุ จงึต้องแสดงออกถงึความเป็นชายแท้ 

แต่เมื่อรู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของตนต้องการไชรอน จึงพยายามตามหาและติดต่อไชรอน เพราะ

ชีวิตที่เหลือเควินอาจต้องการคนท่ีเข้าใจตนน่ันก็คือไชรอน สอดคล้องกับการประกอบ 

สร้างอัตลักษณ์เกย์ที่ว่า ในสังคมส่วนใหญ่ยังไม่ยอมรับกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมแบบชายรักชาย 

มากนัก คนกลุ่มนี้จะถูกสังคมมองว่าแตกต่างจากบรรทัดฐานของสังคม ซึ่งพบเจอได้จาก 

ทัง้สงัคมในสถาบนัการศกึษา สงัคมการท�างาน คนกลุม่นีจ้ะต้องพบเจอและต่อสู้กบับรรทดัฐาน 

ของสงัคมอยูเ่สมอ ซึง่สิง่ทีจ่ะท�าให้คนกลุม่นีด้�ารงอยูใ่นสงัคมได้ คอื ต้องยอมรบัในความเป็นตวัเอง 

และต้องไม่คิดว่าตนเป็นปัญหาของสังคมแต่อย่างใด (ปุรินทร์ นาคสิงห์ และธาตรี ใต้ฟ้าพูล, 

2556, น.44)

   1.2.2 การกระท�าของเควิน

     ผลการวิเคราะห์การกระของเควิน จ�าแนกได้ 3 ประเด็น ได้แก่  

อาชีพของเควิน สถานภาพของเควิน และชีวิตส่วนตัวของเควิน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

     1.2.2.1 อาชีพของเควิน

       ในวัยผู้ใหญ่ เควินกลายเป็นพ่อครัว ท�าอาหารให้แขกที่เข้ามา 

รบับรกิาร เขาเป็นผูใ้ห้บรกิารในร้านทีด่ ีสภุาพ มคีวามเป็นกนัเองกบัลกูค้า สาเหตทุีเ่ป็นเช่นนัน้ 

เพราะเควินถูกทัณฑ์บน และต้องหาเงินเพื่อเลี้ยงดูบุตร สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องบทบาท 

ทางเพศไว้ทีว่่า สงัคมมกัเป็นตวัก�าหนดบทบาททางเพศ ก�าหนดค่านยิมทีค่นในสงัคมควรจะเป็น 

ถึงจะด�ารงอยู่ในสังคมได้ เช่น ผู้ชายต้องเป็นผู้น�า ผู้หญิงเป็นผู้ตามผู้ชายเข้มแข็ง ผู้หญิงอ่อนแอ 

ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ตอกย�้าให้คนในสังคมต้องเป็นไปตามบรรทัดฐานที่สังคมก�าหนดไว้เสมอ 

(ฐิติวัฒน์ สมิตินันทน์, 2553, น. 27)

     1.2.2.2 สถานภาพของเควิน

       หลังจากเควินแต่งงานกับซาแมนทา ไม่นานก็ได้เลิกรากันไป  

แต่มลีกูด้วยกนัหนึง่คน หลงัจากนัน้ เควนิกม็ุง่ท�างาน ไม่มคีรอบครวัใหม่ ครัง้หนึง่ลกูค้าเปิดเพลง 

ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรัก เมื่อเควินได้ยินเข้า จึงท�าให้เควินนึกถึงไชรอน และเมื่อทั้งสองคน 

ได้พบกันจึงท�าให้รู ้ว ่า ต ่างคนต่างโหยหากันและกันและตัดสินใจอยู ่ด ้วยกันอีกครั้ง 

ด ้วยความเข้าใจและยินดี ตามแนวคิดเรื่องการประกอบสร้างอัตลักษณ์เกย์ไว ้ที่ว ่า  
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กลุ่มคนที่มีพฤติกรรมแบบชายรักชายที่มีลักษณะเป็นฝ่ายรุก มักจะมีลักษณะที่ดูออกยาก 

ว่าเป็นชายรักชาย เนื่องจากลักษณะท่าทางท่ียังดูแล้วมีความเป็นผู้ชาย ในความเป็นผู้น�า 

และกิริยาท่าทางไม่ออกไปในทางออกสาว แต่ภายในจิตใจลึกๆ มีพฤติกรรมแบบชายรักชาย 

จึงท�าให้เห็นได้ว ่าอัตลักษณ์ทางเพศของบุคคลที่มีพฤติกรรมแบบชายรักชายฝ่ายรุก 

มักจะดูคลุมเครือไม่แน่นอน (ปุรินทร์ นาคสิงห์ และธาตรี  ใต้ฟ้าพูล, 2556, น. 43 - 44)

     1.2.2.3 ชีวิตส่วนตัวของเควิน

       เควินใช้ชีวิตส่วนตัวหลังเรียนจบ และแต่งงานกับซาแมนทา 

แต่ก็ต้องเลิกรากันไปมีบุตรด้วยกันหนึ่งคน ชีวิตหลังจากเลิกกับซาแมนทา เควินก็มุ่งท�างาน 

เก็บเงินเพื่อเลี้ยงดูบุตร สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องพฤติกรรมการแสดงออกตามบุคลิกภาพ 

ที่จัดเป็นกลุ ่มที่แยกตามบทบาททางเพศของกลุ ่มคนที่มีพฤติกรรมแบบชายรักชายที่ว่า  

ในกลุ่มชายรักชาย จะพบบางคนท่ีมีบุคลิกลักษณะแข็งแกร่ง มีความเป็นผู้ชายในตัว และ 

มีความเป็นผู้น�า กิริยาสุภาพ คนภายนอกมักจะมองออกได้ยากว่าเป็นกลุ่มคนที่มีพฤติกรรม

แบบชายรักชาย (ฐิติวัฒน์ สมิตินันทน์, 2553, น. 25)

2. ผลการวิเคราะห์ชีวิตเบื้องหลังของตัวละครเอกที่มีพฤติกรรมแบบชายรักชาย 

ในภาพยนตร์เรื่อง Moonlight

  ผลการวิเคราะห์ชีวิตเบ้ืองหลังของตัวละครเอกที่มีพฤติกรรมแบบชายรักชาย 

ในภาพยนตร์เรื่อง Moonlight จ�าแนกได้ 2 ส่วน ได้แก่ ประวัติส่วนตัวของไชรอน และประวัติ

ส่วนตัวของเควิน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 2.1  ประวัติส่วนตัวของไชรอน

   ผลการวิเคราะห์ชีวิตเบื้องหลังหรือประวัติส่วนตัวของไชรอน มีรายละเอียด 

ดังต่อไปนี้

   วัยเด็ก ไชรอนเติบโตมาในครอบครัวที่ยากจน มีมารดาติดยา ก�าพร้าบิดาจึงท�าให ้

ขาดความรักความอบอุ่นจากครอบครัว แต่โชคดีท่ีได้พบกับฮวนและเทรีซ่าที่เป็นเสมือน 

กับบิดาและมารดาคนที่สองคอยดูแล แนะน�า และเป็นที่พึ่งพิงให้เวลาที่มารดาไม่มีเวลาดูแล

   วัยรุ่น ไชรอนต้องดูแลและเป็นที่พึ่งให้ตนเอง ต้องดิ้นรนด้วยตัวเองเพราะฮวนตาย 

แม้จะมี เทรีซ่าแต่ไชรอนก็ต้องใช้ชีวิตด้วยความยากล�าบาก ได้รับแรงกดดันจากสังคม 

ที่มองว่าไชรอนเป็นกลุ่มคนท่ีมีพฤติกรรมแบบชายรักชาย ซึ่งเพื่อนร่วมห้องต่างก็รังเกียจ 

และกลั่นแกล้ง กระทั่งต้องย้ายไปอยู่รัฐจอร์เจีย สะท้อนให้เห็นว่าพฤติกรรมแบบชายรักชาย 

ไม่เป็นที่ยอมรับของคนในสังคม
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   วัยผู้ใหญ่ หลังจากถูกย้ายมาสถานพินิจเด็กโต ไชรอนพยายามเริ่มต้นชีวิตใหม่ 

โดยผนัตวัมาเป็นพ่อค้ายา ซึง่เป็นอาชพีทีเ่มือ่วยัเดก็ไชรอนไม่ชอบด้วยสภาพแวดล้อมทีอ่ยูอ่าศัย 

จึงท�าให้เขาเปลี่ยนไปจากวัยเด็กและวัยรุ่นอย่างสิ้นเชิง แต่ก็ด�ารงชีวิตอย่างเท่าเทียมกัน 

กับสมาชิกในสังคม ไม่ถูกรังแก และยังเป็นที่ยอมรับจากสังคมใหม่

   แสดงให้เห็นว่าการแสดงออกถึงพฤติกรรมทางเพศมีผลต่อการด�ารงชีวิตในสังคม 

สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่ากลุ่มคนท่ีมีพฤติกรรมแบบชายรักชาย มักถูกมองว่าเป็นกลุ่มคน 

ทีม่ปัีญหาทางครอบครัว เช่น ปัญหามารดาตดิยาเสพตดิและก�าพร้าบดิาในภาพยนตร์ Moonlight 

จะเหน็ได้ว่ามส่ีวนท�าให้ตวัละครเอกทีม่พีฤตกิรรมแบบชายรกัชายได้รบัความกดดนัและเกบ็กด 

ไม่สามารถใช้ชีวิตแบบเด็กผู ้ชายทั่วไปได้ อีกสาเหตุหนึ่ง คือ สภาพแวดล้อม เช ่น  

การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีแต่ผู้หญิงจึงซึมซับความเป็นผู้หญิง หรือแม้แต่การเคยได้ลอง 

มีเพศสัมพันธ์กับเพศชายด้วยกัน สิ่งเหล่านี้ที่ไชรอนพบเจอจึงเป็นส่วนเกี่ยวข้องที่หล่อหลอม 

ให้มพีฤตกิรรมแบบชายรกัชาย ซึง่ในภาพยนตร์ได้สือ่ถงึปัญหาทีต่วัละครเอกพบเจอและอาจเป็น 

สาเหตุที่ท�าให้มีพฤติกรรมทางเพศที่ต่างไปจากกรอบของเพศวิถีของสังคม (ปุรินทร์ นาคสิงห์ 

และธาตรี  ใต้ฟ้าพูล, 2556, น. 44)

 2.2  ประวัติส่วนตัวของเควิน

   ผลการวเิคราะห์ชวีติเบือ้งหลงัหรอืประวตัส่ิวนตวัของเควนิ มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี ้

   วยัเดก็ ชวีติครอบครวัของเควนิไม่ได้มกีารเล่าถงึ แต่เขาเตบิโตมาจากสงัคมเดยีวกบั 

ไชรอน มีข้อมูลเพียงว่าเควินมีความเป็นอยู่ท่ีดีกว่าไชรอน เห็นได้จากลักษณะนิสัยส่วนตัว 

ทีเ่ขามคีวามมัน่ใจในตนเอง และมกีารแสดงออกทีเ่หมาะสมกบัวยั มคีวามสขุตามวยั ซึง่เกดิจาก 

การดูแลเอาใจใส่ที่ดีจากสมาชิกในครอบครัว

   วยัรุน่ เควนิมคีวามรกักบัคนรกัต่างเพศ และคบหากนั รวมถงึมคีวามสัมพนัธ์ทางเพศ 

กบัคนรัก ในขณะเดยีวกนักม็คีวามสมัพนัธ์ทางเพศกบัไชรอนซึง่เป็นเพศชายเช่นเดยีวกบัตนด้วย  

อย่างไรก็ตาม เควินต้องแสดงออกถึงความเป็นชายเพราะต้องการเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อน 

ในชั้นเรียน ซึ่งต่างจากฉากที่แสดงให้เห็นอีกมุมของเควินที่แสดงถึงพฤติกรรมแบบชายรักชาย 

ที่กระท�ากับไชรอน คือการที่เควินชวนให้ไชรอนเล่นกับไฟ ค�าว่าไฟในที่นี้อาจครอบคลุมไปถึง 

ไฟรัก ที่หมายถึงการมีเพศสัมพันธ์ ตีความได้ว่าเควินปิดบังตัวตนที่แท้จริง จึงต้องแสดงออก 

ถึงความเป็นชาย ต่อหน้าสังคมเพื่อน แต่เม่ืออยู่ต่อหน้าไชรอนกลับกล้าที่จะแสดงออกว่า 

มีพฤติกรรมแบบชายรักชาย กระทั่งมีเพศสัมพันธ์กันบนชายหาด
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   วัยผู้ใหญ่ เควินเป็นผู้น�าครอบครัว เพราะมีบุตรกับเทรีซ่า จึงต้องรับผิดชอบ 
เลี้ยงดูบุตร แม้ว่าท้ายที่สุดเขาจะเลิกรากับซาแมนทาไปก็ตาม แต่จ�าต้องข้องเกี่ยวกัน 
ในบทบาทบิดาและมารดา ขณะเดียวกัน เควินก็พยายามตามหาไชรอนโดยขอเบอร์โทรศัพท ์
จากเทรีซ่าและมารดา เมือ่ตดิต่อไชรอนได้จงึนดัพบกนั เควนิดใีจทีต่ดิต่อไชรอนได้ จงึชวนไชรอน 
มาที่บ้านแล้วเล่าเรื่องราวต่างๆ ให้เขาฟังและปรับความเข้าใจกัน แสดงให้เห็นว่าเควิน 
ต้องการไชรอนเช่นเดียวกับท่ีไชรอนต้องการเควิน พฤติกรรมแบบชายรักชายของเควิน 
สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการจ�าแนกกลุ่มรักร่วมเพศตามบทบาทพฤติกรรมทางเพศที่ว่า  
กลุ่มคนที่มีพฤติกรรมแบบชายรักชายท่ีเป็นฝ่ายรุกอย่างเดียว เปรียบเสมือนผู้ที่มีบทบาท 
เป็นผู้ชายที่ชื่นชอบการเป็นฝ่ายกระท�า (ฐิติวัฒน์ สมิตินันทน์, 2553, น. 24)

สรุปผลการศึกษา
 การสร้างตัวละครที่มีพฤติกรรมแบบชายรักชายในภาพยนตร์เรื่อง Moonlight  
ทัง้ไชรอนและเควนิ มคีวามต่างกนัทัง้ชวีติเบือ้งหน้าและชวีติเบือ้งหลัง สะท้อนให้เหน็ถงึลักษณะ 
เฉพาะตัวของตัวละครที่มีพฤติกรรมแบบชายรักชายได้อย่างชัดเจน กล่าวคือ ตัวละครไชรอน 
แสดงออกว่ามีพฤติกรรมแบบชายรักชาย ท�าให้ถูกรังแกจากสังคม เพราะขัดกับบรรทัดฐาน 
ของสังคมที่มองว่าเพศชายต้องมีความเป็นชายและลักษณะเป็นชาย กล่าวคือ เพศชายต้องมี 
คู่รักต่างเพศ ส่วนตัวละครเควินไม่ได้แสดงออกถึงพฤติกรรมแบบชายรักชายอย่างโจ่งแจ้ง 
จึงไม่ได้รับผลกระทบจากการไม่ยอมรับของสังคม

อภิปรายผล
 การสร้างตัวละครที่มีพฤติกรรมแบบชายรักชายในภาพยนตร์เรื่อง Moonlight 
แสดงให้เห็นว่าผู ้ประพันธ์น�าเสนออาชีพและสถานภาพอันเป็นชีวิตเบ้ืองหน้า และ
ประวัติส ่วนตัวอันเป็นชีวิตเบ้ืองหลังของตัวละครเอกที่มีพฤติกรรมแบบชายรักชาย 
ในภาพยนตร์เรื่อง Moonlight ไว้อย่างชัดเจน
 ชีวิตเบื้องหน้าเป็นเหตุการณ์ท่ีตัวละครเผชิญอยู่ กล่าวคือ อาชีพสะท้อนให้เห็น 
การเข้าสังคมกับเพื่อนร่วมงาน เปิดเผยให้เห็นความสัมพันธ์หรือสร้างมุมมองส่วนตัว 
ของตวัละครได้ และสถานภาพสะท้อนให้เหน็ความสมัพนัธ์กบัคูส่มรส รวมถงึสถานภาพในสงัคม 
ซึ่งหมายรวมถึงตัวละครอื่นท่ีรายล้อมและความรู ้สึกทางจิตใจของตัวละคร (รักศานต ์
ววิฒัน์สนิอดุม, 2548)  ชวีติเบือ้งหน้าของตวัละครดงักล่าว เปรยีบเป็นภาพตวัแทนของสมาชกิ 
ในสังคมส่วนหนึ่งที่มีความหลากหลายทางเพศ ท่ีถูกบริบททางสังคมกดไว้ มิให้แสดงตัวตน 
ตามขอบเขตของเพศวิถีท่ีต่างไปจากค่านิยม บรรทัดฐาน และระบบวิธีคิด ที่ก�าหนดให้ 
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เพศสภาวะในสังคมมีเพียงความเป็นหญิงและความเป็นชายเท่านั้น ซึ่งขัดกับธรรมชาติ 
ของกระบวนการพัฒนาสังคม ที่สมาชิกของสังคมควรมีเพศวิถีอย่างอิสระ อย่างไรก็ตาม 
ด้วยเหตุที่โครงสร้างความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกันในสังคม (เพศสภาพและเพศวิถี, 2555) 
ท�าให้กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศคับข้องใจและแสดงพฤติกรรมออกมาแตกต่างกัน
 ส่วนประวัติส่วนตัวอันเป็นชีวิตเบ้ืองหลัง เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่โยงยึดเรื่องราว 
ของภาพยนตร์เข้ากับตัวละคร นอกจากมีส่วนในการเพิ่มความหมาย ความน่าสนใจ และ
ความน่าติดตาม แก่ผู้ชมภาพยนตร์ ยังมีอิทธิพลกับตัวละครระหว่างการด�าเนินเรื่องด้วย  
ไม่ว่าจะเป็นชือ่ ลกัษณะทางกายภาพ ลกัษณะนสิยั ภมูหิลงัทางสงัคม รวมถงึปมเด่นและปมด้อย 
ของตัวละคร (รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม, 2548) ซึ่งนอกจากประเด็นของความหลากหลาย 
ทางเพศแล้ว การกระท�าผิดของตัวละครเป็นชีวิตเบื้องหลังหนึ่งที่ท�าให้เรื่องราวในภาพยนตร ์
สมจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวละครไชรอนที่ค้ายาเสพติด ตามทฤษฎีการคบหาสมาคม 
ที่แตกต่างกัน (Differential Association theory) ที่ไชรอนการได้ใกล้ชิดกับบุคคล 
ย่อมท�าให้เกิดการเรียนรู้ค่านิยม ทัศนคติ และกลวิธีการค้ายาเสพติด (พิมพ์ทิพย์  นฤมิตญาน, 
2546) ประกอบกับสถานการณ์บีบบังคับอันเป็นแรงกดดันทางสังคม (social pressures)
 ภาพยนตร์เรื่อง Moonlight สะท้อนให้เห็นการสร้างตัวละครได้อย่างสมจริง จากนิสัย 
ของตัวละครที่มีหลายมิติ กล ่าวคือ ไชรอนและเควินมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
มีบุคลิกหลายด้าน มีความซับซ่อนเคลื่อนไหวไปตามเหตุการณ์ สภาวะแวดล้อมและ 
เหตุผลต่างๆ ที่ชักน�าหรือบันดาลใจให้เป็นไป โดยลักษณะของตัวละครที่ปรากฏนั้น  
ท�าให้ผู้ชมภาพยนตร์เข้าใจถึงแก่นตัวละครที่มีลักษณะใกล้เคียงกับมนุษย์
 องค์ประกอบในการสร้างตัวละครท่ีมีพฤติกรรมแบบชายรักชายในภาพยนตร์เรื่อง 
Moonlight ทัง้ชวีติเบือ้งหน้าและชวีติเบือ้งหลงัของตวัละครเอกไชรอนและเควนิ สะท้อนให้เหน็ 
ลักษณะเฉพาะตัวของตัวละครในการน�าเสนอตัวละคร ทางด้านบุคลิกภาพภายนอกนั้น 
ตัวละครเอกไชรอนและเควินมีลักษณะเฉพาะตัวท่ีแตกต่างกัน ตัวละครเอกไชรอน 
มีลักษณะภายนอกที่เป็นการแสดงออกไปทางผู้หญิง แม้ว่าไชรอนในวัยผู้ใหญ่ มีการแสดงออก 
โดยการแต่งกายเป็นผู ้ชายเต็มตัวซึ่งแตกต่างไปจากวัยเด็กก็ตาม อย่างไรก็ตามไชรอน 
เป็นมีนิสัยสุภาพเรียบร้อย บุคลิกภายในของไชรอนในวัยผู้ใหญ่มุ่งท�างาน ไม่สนใจความรัก 
แบบเพศตรงข ้าม ในขณะเดียวกัน เควินก็มีบุคลิกภาพภายนอกเป ็นผู ้ชายเต็มตัว 
ตั้งแต่วัยเด็กจนกระทั่งโต แต่เบ้ืองหลังก็มีความอ่อนไหวที่สามารถดูออกได้ว่าเป็นบุคคล 
ที่มีพฤติกรรมแบบชายรักชาย แต่ต้องปกปิดเพื่อเอาตัวรอดให้อยู่ในสังคมอมริกันให้เป็นปกติ
มากที่สุด
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ข้อเสนอแนะ

 ในการวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัได้วเิคราะห์การสร้างตวัละครเอกทีม่พีฤตกิรรมแบบชายรกัชาย 

ในภาพยนตร์เรือ่ง Moonlight พบว่ามกีารสร้างตวัละครเอกให้เข้ากบับรบิทสงัคมชาวอเมรกินั 

ในมุมมองของบทภาพยนตร์ซ่ึงเป็นเพียงวรรณกรรมแขนงหนึ่งหากผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับ 

เพศวิถีของผู้ที่มีพฤติกรรมแบบชายรักชาย อาจศึกษาได้จากวรรณกรรมรูปแบบอื่นๆ เช่น  

เรือ่งสัน้ นติยสาร นวนยิาย หรอืละครชดุ ซึง่มมีติทิีแ่ตกต่างกนั อาจท�าให้มองเหน็ค่านยิมทางเพศ 

วิถีในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้หลากหลายมิติยิ่งขึ้น

 นอกจากนี ้ประเดน็เกีย่วกบัเพศภาวะและเพศวถีิยงัเป็นอกีมติหินึง่ของสงัคม ทีส่ะท้อน 

ผ่านวรรณกรรมรูปแบบต่างๆ ที่ควรศึกษาเพิ่มเติม เนื่องจากความเจริญก้าวหน้า อันน�ามาซึ่ง 

แนวคิดเรื่องเพศแบบใหม่ที่ท�าให้สมาชิกในสังคมเปิดเผยความเป็นตัวตนฅว่าเป็นบุคคล 

ทีม่คีวามหลากหลายทางเพศนัน้ ย่อมได้รบัอทิธพิลจากบรบิททางสงัคมอนัเป็นกระบวนการหนึง่ 

ในการขัดเกลาและหล่อหล่อมให้บุคคลเป็นคนที่เต็มคนไม่ว่าจะมีเพศภาวะใดก็ตามอีกด้วย

บรรณานุกรม

ฐิติวัฒน์  สมิตินันทน์. (2553). การสร้างตัวละครเพศที่สามในภาพยนตร์ไทย. วิทยานิพนธ์ 

 ปรญิญามหาบณัฑติ สาขาวชิาการภาพยนตร์ บณัฑติวทิยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  

เถกงิ พนัธุเ์ถกงิอมร. (2541). นวนยิายและเรือ่งสัน้: การศกึษาเชงิวเิคราะห์และวจิารณ์. สงขลา:  

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสงขลา.

ปรุนิทร์ นาคสงิห์ และธาตร ีใต้ฟ้าพลู. (2556). “การประกอบสร้างตวัตนเกย์ในภาพยนตร์ไทย”.  

 ใน วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 39 (2). 35-53.

พิมพ์ทิพย์ นฤมิตญาน. (2546). มูลเหตุจูงใจในการกระทำาผิดคดียาเสพติดของผู้ต้องขังหญิง 

 ศึกษาเฉพาะกรณี เรือนจำาพิ เศษมีนบุรี .  วิทยานิพนธ ์ปริญญามหาบัณฑิต  

 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

เพศสภาพและเพศวิถี . (31 สิงหาคม 2555). สืบค้นจาก https://storylog.co/ 

 story/587517af3aba7962052fc5a b.

รกัศานต์ ววิฒัน์สนิอดุม. (2558). การเขยีนบทภาพยนตร์บนัเทงิ. กรงุเทพฯ: คณะนเิทศศาสตร์  

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ลกัษมณ  พรีประภากร. (2555). การศกึษารปูแบบและแก่นความคดิในภาพยนตร์ รางวลัออสการ์  

 สาขาภาพยนตร ์ยอดเยี่ ยม.  วิทยานิพนธ ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวิชาสารนิเทศศาสตร์และสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.



บท
ที่ 

4
68     วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร

ศฐนรรฆ์ ขันติพันธุกุล. (2554). การวิเคราะห์ตัวละครเอกหญิงรักหญิงด้านเพศสภาวะ 

 ในนวนิยาย ชุด Yes or No อยากรักก็รักเลย. สารนิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต  

 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

เสาวคนธ์ วงศ์ศุภชัยนิมิต. (2559). การศึกษาสถานภาพและบทบาทผู้หญิงในนวนิยาย 

 ของณารา. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา.

สุรพงษ์ โสธนะเสถียร และพจนา ธูปแก้ว. (2549). การส่ือสารเพื่อการจัดการองค์กรเกย์ 

 ในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ประสิทธิ์ภัณฑ์แอนด์พรินติ้ง.

อรวรรณ วิชญวรรณกุล. (2554). ภาพสะท้อนชายรักชายในวรรณกรรมประเภทแฟนฟิคช่ัน 

 ที่ปรากฏในเว็บไซต ์  Dek-d.com. สารนิพนธ ์ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต  

 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

Little_pig. (2 พฤษภาคม 2560). ความทุกข์บนความหลากหลาย. สืบค ้นจาก  

 https://storylog.co/story/587517 af3aba7962052fc5ab.

Nattaphan Songviroon. (2560). Moonlight: หนังเกย์นำ้าดีที่อยากให้คุณล้ิมลอง (ชม).

 ค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2561, จาก https:// www.beartai.com/lifestyle/ 

 movies/149174.




