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บทคัดย่อ 

  บทความช้ินน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการต่อสู้เพื่อสร้างจุดยืนของกลุ่มเกย์ โดยการ

แฝงอุดมการณ์ของกลุ่มเกย์ที่ถูกกดดันให้กลายเป็นกลุ่มคนส่วนน้อย (คนชายขอบ) ว่ามีวิธีการ

ต่อสู้เพื่อเรียกร้องจุดยืนจากสังคมผ่านการฝากอุดมการณ์ในท่าเต้นของศิลปินหญิง ภายใต้

ขอบเขตของการศึกษาศิลปินหญิงระดับโลก ซ่ึงผู้ศึกษาขอเลือกศิลปินหญิงผู้ได้รับความนิยม

ทั่วโลกที่มากับเพลง Pop dance ซ่ึงถือเป็น Popular culture ที่คนให้การยอมรับอย่าง “มา

ดอนน่า” ศิลปินที่มีช่ือเสียงแพร่หลายไปทั่วทุกมุมโลก และโด่งดังเป็นอย่างมากในช่วงยุค 80s 

โดยใช้แนวคิดทฤษฎีอุดมการณ์ (Ideology) และแนวคิดเรื่องเกย์ เพื่อเป็นกรอบในการศึกษา 

รวมไปถึงใช้การวิเคราะห์ตัวบท (Textual analysis) ผ่านท่าเต้นของในมิวสิกวิดีโอเพลง 

Vouge และการแสดงสดเพลง Vouge 3 Version จากในยูทูบ และภาพถ่ายในการโปรโมต

อัลบั้มเพลงดังกล่าว เพื่อวิพากษ์อุดมการณ์ความเป็นเกย์ที่เกิดขึ้นในท่าเต้น  

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มเกย์สามารถสร้างกระแสความนิยมในท่าเต้นของศิลปิน

หญิงระดับโลกอย่างมาดนอนน่าได้ทั่วโลก แม้จะเป็นการแฝงอุดมการณ์ผ่านความต้องการของ

คนชายขอบอย่างกลุ่มเกย์ ที่พยายามจะนำสไตล์การเต้น Vouge ที่เกิดขึ้นจากพวกเขาผ่าน

เพศปกติอย่างเพศหญิงเพื่อให้เกิดความสนใจในกลุ่มเพศของตนว่ามีความสามารถ และการ
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เปลี่ยนวิธีการสื่อสารมาสื่อสารผ่านเพศหญิงที่เป็นศิลปินระดับโลก กลับกลายเป็นว่าแม้จะ

เป็นอุดการณ์ของกลุ่มเกย์ เพียงเปล่ียนการต่อสู้ผ่านการหยิบยืมเรือนร่างของเพศหญิงในการ

ส่ือสารแต่กลับทำให้อุดการณ์เกย์ชุดดังกล่าวกลายเป็นที่นิยม ได้รับการยอมรับซ่ึงถือว่าเรื่อง

ดังกล่าวเป็นการต่อสู้ที่สำเร็จของกลุ่มเกย์ และถือว่าเป็นความสำเร็จที่ก่อให้เกิดการทำซ้ำ

(Reproduce) ผ่านส่ือกระแสหลัก (Mass Media) อย่างล้นหลามจนกลายเป็นที่นิยมไปทั่วโลก 

 

คำสำคัญ: จุดยืนทางสังคม, อุดมการณ์, เกย์, ศิลปินหญิงระดับโลก, ท่าเต้น 

 

Abstract 

This article aims to study the struggle to create the position of a gay 

group. By disguising the ideals of gay who are pressured into becoming a 

minority group (Marginal people) that has a way to fight to claim the position 

from society through the ideology of choreography of female artist. Under the 

scope of world-class female artist education which the researcher would like to 

choose the popular female artist around the world who came up with pop 

dance music, which is a popular culture that people accept, “Madonna”, who 

has famous all over the world and is very famous during The 80s, by using the 

concept of ideology and queer theory to be a framework for research with the 

content analysis through the choreography of the music videos, vouge songs, 

and live performances of vouge 3 versions from YouTube and photos to 

promote the album for the gay ideology that occurred in the port dance.  

The study found that gay group can create a trend in the choreography 

of world-class female artists, Madonna. Even though it is an ideological latent 

through the needs of marginal people like a gay group who trying to bring vouge 

dance style that arose from them through normal sex, like female, in order to 
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create interest in their sex group that were capable. Changing communication 

methods to communicate through women who is a world class artist. Turned 

out that even though it was the same set of occurrences but changed the fight 

through borrowing the female body but it made the gay ideology become 

popular and accepted, which is considered the matter as the successful fight of 

the gay group and considered a success that has resulted in the repetition of 

reproduce through the mass media so much that it became popular around the 

world. 

 

Keywords: Social stand point, Ideology, Gay, Global female artist, Choreography 

 

ท่ีมาและความสำคัญ 

“ผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้า ผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลัง” 

สุภาษิตที่ยกมานั้นอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นสุภาษิตที่ใช้เป็นคำสอนคนมาหลายรุ่น  

แต่สิ่งที่กล่าวมานั้นจริงหรือ เพราะในทุกยุคทุกสมัยก็มีกลุ่มคนที่ไม่ถูกล่าวถึงอย่างกลุ่มเกย์

กลุ่มคนชายขอบที่ถูกลืมว่าในสุภาษิตเค้าจะเป็นช้างเท้าไหน ในอดีตที่ผ่านมานั้นไม่มีการทำ

ความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมของเกย์ในสังคมไทย และส่ิงที่คนส่วนใหญ่มักจะมองก็จะมอง

ด้วยกรอบความคิดแบบตะวันตกที่อธิบายเกี่ยวกับการเรียกร้องกฎหมาย สิทธิเสรีภาพ และ 

ความเท่าเทียมทางสังคม ซึ่งทำให้เป้าหมายของการเคลื่อนไหวของเกย์มักจะจบลงด้วยการ 

แปะป้ายว่าเป็นกลุ่มคนที่วิปริตผิดเพศไม่สมควรเอาเยี่ยงอย่าง เช่นเดียวกับสื่อมวลชนที่

พยายามสื่อสารอุดมการณ์เพศสภาพในอดีตนิยมให้มีเฉพาะเพศชายและเพศหญิงเป็นหลัก  

ซึ่งถือเป็นความตั้งใจจะไม่สะท้อนสภาพความเป็นจริงของสังคมที่ประกอบด้วยเพศสภาพ 

และเพศวิถีอ่ืนที่หลากหลาย ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ๆ และการทำซ้ำ (Reproduce) ที่ส่งผล

ให้เกิดความเข้าใจผิดต่อเพศวิถีของกลุ่มเกย์ ที่เป็นคนชายขอบว่าเป็นกลุ่มที่มีความผิดปกติ

ทางจิตหรือหัวรุนแรงเจ้าอารมณ์ D ’Emilio (2002) กล่าวว่า “การมองคนกลุ่มดังกล่าวแบบ



| วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการส่ือสาร  
 
4 

ที่ผ่านมาโดยวิธีการมองผ่านการประท้วงหรือเรียกร้องสิทธ์ิน้ันไม่ได้ทำให้เกิดความเข้าใจการ

แสดงตัวตนทางเพศที่หลากหลายของชายรักชายในวัฒนธรรมของเขา” เพราะความจริงแล้ว

การสร้างเอกลักษณ์ทางเพศสภาพ และเพศวิถีของกลุ่มเกย์น้ันมีมาอย่างช้านาน แต่อาจจะไม่

สามารถทำได้ผ่านในที่ที่อุดมการณ์ของชายเป็นใหญ่ หรือที่ที่เป็นสังคมส่วนรวม จนทำให้เกย์

กลายเป็นคนส่วนน้อยไม่มีปากเสียง แม้แต่ครอบครัวก็พยายามที่จะปิดกั้นตัวตนของคนใน

ครอบครัวที่เป็นเกย์ด้วยวิธีการไม่ยอมรับ และตำหนิว่าเป็นส่ิงผิด ส่ิงที่เกิดขึ้นดังกล่าวอาจจะ

เป็นเพราะสังคมถูกหล่อหลอมด้วยอุดมการณ์เพศชายเป็นใหญ่มาอย่างช้านาน จนทำให้  

“รักร่วมเพศ” กลายเป็นสิ ่งต้องห้ามของสังคมโดยเฉพาะสังคมไทยในอดีตเกย์บางคนจึง

ตัดสินใจแต่งงานเพื่อไม่ให้ถูกตัดสินว่าเป็น “คนวิปริต” แต่หลังจากทำหน้าที่สามี และพ่อของ

ลูกตามความคาดหวังของครอบครัวแล้ว เม่ือถึงบั้นปลายชีวิตบางคนไม่อาจทนรับกับส่ิงที่ไม่ใช่

ตัวตนพวกเขาจึงเลือกเดินตามความต้องการของตนเองด้วยการเปล่ียนสถานะจาก “สามีของ

เธอ” เป็น “ภรรยาของเขา” แทน สิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นบทพิสูจน์ความต้องการของคนที่

เกิดมาเพื ่อเป็นเกย์นั ่นเอง มิเชล ฟูโก นักทฤษฎีสังคมชาวฝรั ่งเศสได้ชี ้ให้เห็นว่าในช่วง

คริสต์ศตวรรษที ่ 19 ความจริงเรื่องเพศถูกอธิบายโดยการใช้ความรู ้ทางวิทยาศาสตร ์เชิง

ชีววิทยาเป็นเกณฑ์ตัดสินโดยอวัยวะเพศถูกกำหนดให้เป็นเครื ่องชี ้วัด “เพศหญิง” และ  

“เพศชาย” เพียงแค่สองเพศเท่านั้น ด้วยเหตุนี ้ผู ้ที ่มี “รสนิยมทางเพศ” ตรงกันข้ามกับ  

“เพศสภาพภายนอก” เช่น กายเป็นชายแต่ใจเป็นหญิงจะถูกตีตราว่าเป็นพวก “จิตวิปริตผิดเพศ” 

นำไปสู่การออกกฎเกณฑ์ และบรรทัดฐานในการกีดกันคนกลุ่มนี้ให้กลายเป็น “คนนอกคอก” 

ของสังคม และตกอยู่ในสถานะ “ความเป็นอื่น” ที่ไม่เข้าพวกกับสังคมส่วนใหญ่ การสร้าง 

องค์ความรู้เก่ียวกับเพศโดยใช้อวัยวะเพศเป็นตัวช้ีวัดดังกล่าวได้นำไปสู่อคติมากมายในสังคม

ตามมา จนถึงยุคปัจจุบันจากการศึกษาจะเห็นได้ว่า “กลุ่มเกย์” ถูกจำกัดพื้นที่ในการแสดง

ตัวตนรวมไปถึงพื้นที่ในการสื่อสารความเป็นจริงของตัวตนอย่างมากต่อคนทั่วไปกลุ่มเกย์จึง

พยายามแสดงออกตัวตนในแง่มุมของผู้มีความความคิดสร้างสรรค์ ผ่านงานศิลปะ วรรณกรรม 

การแสดง หรือสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองว่าเหมาะกับกลุ่มเกย์ อาทิเช่น ในการแสดงประเภท 

ลิบซิงค์ หรือถ้าเป็นในส่ือภาพยนตร์หรือละครก็จะถูกถ่ายทอดผ่านการสร้างกรอบจินตนาการ
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(Constructivism) ที่ถูกสื่อสารออกมาว่าเป็นตัวตลก และยังคงถูกผลิตอยู่ภายใต้อุดมการณ์

รักต่างเพศ และอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ ทั้งยังมองว่าตัวละครรักเพศเดียวกันมีลักษณะที่

เบี่ยงเบนผิดปกติ และแตกต่างจากคนทั่วไป แต่งตัวไม่เหมือนคนอ่ืน ทั้ง ๆ ที่ในชีวิตจริงไม่ใช่

แบบนั้น ซึ่งข้อค้นพบในลักษณะดังกล่าวพบได้จากงานของ Oradol Kaewprasert (2005; 

2008) เรื่อง “The very first series of Thai queer cinemas : What happening in the 

1980s’” และ “Gender representation in Thai queer cinemas” นั ่นเอง แต่เม ื ่อยุค

สมัยเปลี่ยนไปกลุ่มคนที่ถูกมองว่าเบี่ยงเบนผิดปกติ และแตกต่างจากคนทั่วไปกลับถูกไดร้ับ

การยกย่องให้มีหน้ามีตาในสังคมผ่านทั ้งวิชาการและวิชาชีพ ส่งผลให้เกิดการสื ่อสาร

เอกลักษณ์ของกลุ ่มคนเหล่านี ้ให้กลายเป็นกลุ ่มคนที ่สร้างสีสัน สร้างสรรค์ ซึ ่งเป็นการ

เปล่ียนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของภาพลักษณ์ของกลุ่มคนเหล่าน้ี ซ่ึงเหตุการณ์สำคัญที่มีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงความหมายที่สังคมมีต่อเกย์นั้นตรงกับที่ รักใจ จินตวิโรจน์ (2541) ที่กล่าวว่า 

การออกมาทำกิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มเกย์เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกทำให้เกิดกลุ่มทำงาน

เพื่อสังคมของกลุ่มเกย์มากมาย เช่น กลุ่มบางกอกเรนโบว์ กลุ่มฟ้าสีรุ้ง เป็นต้น ที่ทำให้สังคม

ได้เริ่มมองกลุ่มคนเหล่านี้ใหม่ว่าไม่ใช่คนนอกคอกของสังคม หรือการมีกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ฉบับประชาชนปี พ.ศ. 2540 ที่ให้ความสำคัญกับเอกลักษณ์ของกลุ่มทางสังคมต่าง ๆ ที่มี

ความหลากหลาย ฯลฯ ทำให ้ในช่วงหลังป ี พ .ศ . 2540 ความเข ้าใจที ่ส ังคมมีต ่อเกย์

เปลี่ยนแปลงไปส่งผลต่อตัวตนเกย์ที่ถ ูกสร้างขึ ้นโดยเฉพาะที่ปรากฏในสื่อมวลชนก็มีการ

เปล่ียนแปลงไปด้วยซ่ึงถือว่าเป็นการเปล่ียนแปลงที่น่าสนใจ แต่ถ้ามองให้ลึกลงไปไม่ใช่เพียง

แค่การส่ือสารและทำซ้ำ แต่ในส่ือมวลชนแขนงต่าง ๆ อย่างที่เห็นกันไม่ว่าในข่าวสาร โฆษณา 

ภาพยนตร์ หรือละคร ที่เป็นตัวสร้างกรอบจินตนาการของกลุ่มเกย์ ซ่ึงเป็นส่ิงที่ทำซ้ำจนกลุ่ม

คนส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดา แต่กลับส่งผลให้เรื่องดังกล่าวกลายเป็นเรื่องธรรมดา 

จริง ๆ ตามมาจนเลยเถิดไปถึงเป็นสิ่งดีที่เกิดขึ้นในเรือนร่างของเพศหญิง นั่นคือ การแฝง

อุดมการณ์ของกลุ่มเกย์ที่ถ่ายทอดลงไปในท่าเต้นของศิลปินหญิงอย่างที่เราเห็นกันตั้งแต่อดีต

มาถึงปัจจุบัน ซ่ึงถ้ามองให้ลึกลงไปส่ิงน้ีอาจจะเป็นการต่อสู้ผ่านเรือนร่างเพราะในอดีตที่ผ่าน

มาเหล่าบรรดากลุ่มเกย์พยายามต่อสู้ผ่านเรือนร่าง โดยแสดงผ่านการแต่งกายมาอย่างช้านาน 



| วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการส่ือสาร  
 
6 

ดังจะเห็นได้จากงานศิลปะสมัยของ ไมเคิล แองเจโล นักวิชาการด้านเกย์ได้ตั้งข้อสงสัยถึงชีวิต

ทางเพศของเขาเพราะผลงานจิตกรรม และประติมากรรมที่เขาสร้างขึ้นมีลักษณะเน้นรูปร่าง

ของเพศชายไม่ว่าจะเป็นรูปปั้น David หรือ ภาพเขียน The Creation of Adam หรือจะเป็น

ศตวรรษที่ 19 ได้มีการกำเนิดแฟชั่น Dandy (ชนชั้นสูงที่ชอบออกงานสังคม แต่งกายด้วย

เครื่องประดับหรูหรา) ซ่ึงถือกันว่าเป็นการเริ่มต้นของรูปแบบ "การแต่งหญิง" (Drag queen) 

โดยที่ภาพลักษณ์ของเกย์ในยุคสมัยน้ีจะมีลักษณะอ่อนหวาน และอ่อนช้อย โดยในงานรูปถ่าย

เกย์ของศิลปินในสมัยนั้นอย่าง Thomas Eakins หรือ Von Gloeden ที่เน้นความงามแบบ

กรีกซ่ึงส่ิงเหล่าน้ันกลายเป็นงานศิลปะที่นิยม และ ได้รับการยกย่องในปัจจุบัน ถ้าวิเคราะห์กัน

จริง ๆ แล้วงานดังกล่าวอาจจะเป็นการนำเสนออุดมการณ์กลุ่มเกย์ หรือกลุ่มรักร่วมเพศ เพื่อ

เรียกร้องจุดยืนทางสังคมอย่างชัดเจน แน่นอนเมื่อมีการขยับขยายการต่อสู้สู่เรือนร่างของ

ตนเองการแฝงอุดมการณ์ทางเพศของกลุ่มจึงคืบคลานผ่านตัวเองสู่เพศตรงข้าม หรืออีกนัย

หน่ึงของการฝากอดุมการณ์ทางเพศผ่านเพศที่ถูกมองว่าปกติอย่างเพศหญิง ซ่ึงกรณีน้ีผู้ศึกษา

มุ่งเน้นที่จะศึกษาการส่ือสารอุดมการณ์ของกลุ่มเกย์ ผ่านท่าเต้น Vouge style ที่เป็นท่าเต้นที่

แสดงออกถึงตัวตน อุดมการณ์ของกลุ่มเกย์อย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะของศิลปินหญิงระดับ

โลกอย่างมาดอนน่า ซ่ึงถือเป็นผู้นำการเปล่ียนแปลงบุคลิกของผู้หญิงในยุค 80 เรื่อยมาจนถึง

ปัจจุบัน อย่างไรก็ตามจากการศึกษาประเด็นเกี่ยวกับการสื่อสารอุดมการณ์ความเป็นเกย์ใน

ส่ือที่เป็นเรือนร่างของศิลปินหญิงน้ีถือเป็นการศึกษาการต่อสู้ผ่านเรือนร่างที่ยังไม่มีใครศึกษา

เพราะส่วนใหญ่ในอดีตการศึกษาเรื่องดังกล่าวมักจะศึกษาผ่านสื่อภาพยนตร์ หรือการแต่ง 

กาย และจะศึกษาเรื่องราวของเกย์ในภาพเหมารวมมากกว่าที่จะศึกษาในฐานะเอกลักษณ์ 

และอุดมการณ์ที่ซ่อนอยู่ เม่ือเป็นเช่นน้ี จึงทำให้การศึกษาเรื่องราวของเกย์จึงกลายเป็นเพียง

ส่วนหน่ึงในเรื่องราวของผู้รักเพศเดียวกันทำให้รายละเอียดอันเป็นลักษณะเฉพาะกลุ่มถูกกลืน

ไป ดังน้ันการศึกษาในครั้งน้ีจึงเป็นการศึกษาเรื่องราวการส่ือสารอุดมการณ์ของกลุ่มเกย์จาก

ท่าเต้น Vouge style ของศิลปินหญิงระดับโลกอย่างมาดอนน่า โดยมีความสนใจพื้นฐานว่า

หากในชีวิตประจำวันตัวตนหรือเอกลักษณ์ของเกย์เป็นสิ่งที่ไม่สามารถ สังเกตเห็นได้อย่าง

ชัดเจน และการแฝงอุดมการณ์ดังกล่าวสามารถแย่งชิงพื้นที่ และก่อให้เกิดจุดยืนทางสังคม
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ของกลุ่มได้อย่างไม่มีการต่อต้านแล้วน้ัน ในอนาคตเรื่องดังกล่าวอาจจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจใน

วงการส่ือสาร และวงการนิเทศศาสตร์อย่างยิ่ง 

 

วัตถุประสงค์ 

เพื ่อศึกษาการแฝงการสื่อสารอุดมการณ์กลุ่มเกย์ในท่าเต้น Vouge style ผ่าน

ศิลปินระดับโลกอย่างมาดอนน่า 

 

นิยามศัพท์  

 การส่ือสาร หมายถึง การแสดงออกเชิงความหมายที่แสดงถึงอัตลักษณ์ทางเพศวิถี

ของกลุ่ม เกย์ ผ่านท่าเต้น Vouge style 

 อุดมการณ์เกย์ หมายถึง หลักที่วางไว้เป็นแนวปฏิบัติของกลุ่มเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ที่กำหนด ในที่นี่คือแนวปฏิบัติที่แตกต่างของกลุ่มเกย์ผู ้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ที่

พยายามสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มเพื่อได้รับการยอมรับ  

 การเต้นโว้ก (Vouge style) หมายถึง การเต้นรูปแบบหนึ ่งของกลุ่ม เกย์ โดย

วิเคราะห์จากร ูปแบบการเต ้น Vouge fem, Drag queen, Extravaganza, Waacking 

dance และ ศัพท์เฉพาะในการเต้น เช่น Vouge, Realness, Butch 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ในการศึกษาครั้งนี้ผู ้วิจัยจะใช้การศึกษาโดยวิธีการศึกษาด้วยการวิเคราะห์ตัวบท 

(Textual analysis) ผ่านท่าเต้นของในมิวสิกวิดีโอเพลง Vouge และ การแสดงสด เพลง 

Vouge 3 Versionจากในยูทูบ และภาพถ่ายในการโปรโมตอัลบั้มเพลงดังกล่าวเพื่อวิพากย์

อุดมการณ์ความเป็นเกย์ที่เกิดขึ้นในท่าเต้น 
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แนวคิดและทฤษฎี 

ในการศึกษาเรื่องดังกล่าวถือเป็นการศึกษาที่ว่าด้วยเรื่องของการแฝงอุดมการณ์ใน

ท่าเต้น Vouge style ของศิลปินหญิงระดับโลกอย่างมาดอนน่า เพื่อให้สามารถวิเคราะห์เรื่อง

ดังกล่าวได้ผู้ศึกษาขอใช้ทฤษฎีที่จะศึกษาดังต่อไปน้ี  

 แนวคิด เรื่องเพศวิถี 

 แนวคิดเรื่อง รักร่วมเพศ (Queer) 

 แนวคิด เก่ียวกับการเต้นโว้ก (Voguing/Vouge dance) 

 แนวคิด เรื่องอุดมการณ์ (Ideology) 

แนวคิด เรื่องชีวอำนาจ (Biopower) 

 

นิยามคำว่า เกย์ 

“เกย์” ในความสึกนึกคิด ความเข้าใจของคนทั่วไปคืออะไร คำตอบดังกล่าวอาจมี

คนพยายามอธิบายและหาคำตอบ คำว่า “เกย์” นั ้น มักใช้นิยามเพศชายที่มีจิตใจ และ 

พฤติกรรมเป็นหญิง หรือบุคคลที่ถือครองสภาพเพศชายแต่มีจริตหรือความนึกคิด หรือ 

พฤติกรรม รวมถึงทัศนคติที่มีความเป็นหญิงแฝงอยู่ แต่อันที่จริง เกย์น้ันแบ่งเป็นหลายรูปแบบ 

คือ Male homosexual, Female homosexual, Bi-sexual, Transsexual โดยการจำแนก

ทางการแพทย์แล้ว แบ่งเป็น 4 ประเภท ตามลักษณะทางกายภาพ นิสัย รสนิยม พฤติกรรม 

คือ กะเทยแท้ (Hermaphrodite) กะเทยผิดเพศ หรือแปลงเพศ (Transsexual) กะเทย 

ลักเพศ (Transvestitism) รักร่วมเพศ (Homosexuality) แต่ปัจจุบันการเวลาเปลี ่ยนโลก

เปล่ียน คำเรียกหรือการอธิบายเอกลักษณ์ของเกย์ที่มีการพัฒนา และ เรียกตัวเองตามการใช้

ชีวิตของแต่ละคนในกลุ่มเกย์ มีการใช้คำต่าง ๆ อย่างสับสนซ่ึงก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าส่ือมวลชน

เองก็มีส่วนทำให้เกิดความสับสนในนิยามให้กับเกย์ไทย มีความเข้าใจผิดมากมายเก่ียวกับเรื่อง

รักร่วมเพศอันจะนำไปสู่การรังเกียจเฉกเช่นในสมัยหน่ึงที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่ารักร่วมเพศ

เป็นวิปริตทางเพศ เพียงเพราะการให้ความหมายเพียงประการเดียวสำหรับคนกลุ่มน้ี คือคนที่

ได้มาซ่ึงความสุขและความพึงพอใจทางเพศด้วยความสุขจากเพศเดียวกัน ซ่ึงเป็นวิถีที่สังคมไม่
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ยอมรับ หรือความเข้าใจผิดว่า อีกประการคือคนที่เป็นเกย์และมีพฤติกรรมรักร่วมเพศต้องมี

อารมณ์ฉุนเฉียว ก้าวร้าวปากจัด และชอบแสดงออกถึงตัวตนในที่สาธารณะเพื่อความโดดเด่น 

ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเพียงการแปะป้ายให้กับคนกลุ่มน้ี แบบซ้ำแล้วซ้ำเล่า กลายเป็นการ Stereotype 

หรือการเหมารวมก่อให้เกิดคตินิยม หรือทัศนคติของสังคมทั่วไปที่มีต่อกลุ่มเกย์ ซ่ึงความจริง

แล้วสังคมอาจจะเพียงแค่เห็นมาจากบทบาทของกลุ่มเกย์ที่ถูกส่ือสารผ่านส่ือเท่าน้ัน แต่จาก

การศึกษาเก่ียวกับบุคลิกภาพแล้ว เรื่องน้ีไม่เป็นความจริงโดยส้ินเชิงในเชิงวิชาการความเข้าใจ

ผิดข้อนี้มักมาจากการศึกษาวิจัยที่มีอคติทั ้งสิ้น สังคมไทยนั้น จะเรียกรวมชายรักชายทุก

รูปแบบว่าเกย์จากที่แต่เดิมเรียกว่า “กะเทย” แต่จริง ๆ แล้วส่ิงที่ทุกคนเข้าใจน้ันล้วนแต่แยก

ออกจากกัน และเป็นเพียงคุณลักษณะที่ใช้เรียกตามรสนิยมการใช้ชีวิตมากกว่า 

 

นิยามของคำว่า เกย์ในสังคมไทย 

คำว่า “เกย์” นั้นสำหรับสังคมไทยก็ได้แฝงการดูหมิ่น และผูกกับความเลวร ้าย 

น่ารังเกียจ วิปริต กระทั่งผิดกฎหมาย ซึ่ง Michel Foucault นักปราชญ์ นักวิชาการทาง

ประวัติศาสตร์ นักทฤษฎีสังคม นักนิรุกติศาสตร์ และนักวิจารณ์วรรณกรรมชาวฝรั่งเศส กล่าว

ว่า เกย์นั้นมีความหมายที่ดีแฝงอยู่ในการใช้ชีวิต หากจะพูดถึงเรื่องความรักที่มีให้ แม้ไม่

ผูกพันธ์เช่นชายหญิง ความเข้าใจความทุ่มเท และเพศสัมพันธ์ที่น่าเสน่หา แต่ในสถานะที่อีก

ฝ่ายมีความรู ้สึกในทางบวกร่วมด้วย ซึ ่งทั ้งหมดนี ้เป็นผลในกระบวนการทำให้เป็นปกติ

(Normalization) แต่ส่ิงเหล่าน้ีกลับถูกบิดเบือน และถูกสร้างให้เกิดกรอบความคิดว่ากลุ่มเกย์

น้ันเป็นกลุ่มที่วิปริต และเป็นกลุ่มที่ไม่ควรมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มคน เพราะกลุ่มเกย์สามารถจะ

ทำให้คนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเกิดการเลียนแบบการยอมรับคนที่รักร่วมเพศเดียวกัน 

ไม่ได้หมายถึงการสนับสนุนให้มีการรักร่วมเพศมีเพิ่มขึ้น ทั้งที่การยอมรับไม่ใช่การสนับสนุน

ส่วนการที่จะป้องกันไม่ให้คนเป็นรักร่วมเพศต้องเกิดจากการทำความเข้าใจในเรื่องเหล่าน้ี

อย่างถ่องแท้ แต่ด้วยตลอดมาการถูกรังเกียจเดียดฉันท์ของกลุ่มเกย์ต่างหากที่ทำให้ความ

เข้าใจเรื่องน้ีอยู่ในวงจำกัด อีกประเด็นที่สำคัญมากเก่ียวกับเรื่องเกย์น้ันคือสิทธิของบุคคลกับ

สิทธิของชุมชนจะขัดแย้งกัน กล่าวคือหากยอมรับพฤติกรรมรักร่วมเพศ ซ่ึงเป็นสิทธิส่วนบุคคล
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น้ันเท่ากับเป็นการละเมิดสิทธิของชุมชน ขวัญใจ เอมใจ (2541) กล่าวว่า ความรุนแรงต่อเกย์

ในสังคมไทย ประเด็นที่ทำให้เกย์เป็นเรื ่องราวถกเถียงขึ้นมาก็คือกลุ่มสื่อมวลชนที่มีการ

นำเสนอเรื่องราวของกลุ่มเกย์ ซ่ึงภาพส่วนใหญ่จะเป็นแบบผลิตซ้ำในสถานะเกย์เป็นตัวเอกก็

เป็นแค่ตัวตลก ถ้าเป็นตัวร้ายก็จะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในตอนจบนอกจากภาพ “ตัวตลกผู้มีชัย 

และนางมารร้ายผู้พ่ายแพ้” ก็มีไม่ก่ีส่ือที่พยายาม “ตีแผ่” ชีวิตของเกย์ ซ่ึงเป็นรูปแบบที่ยังไม่

รอบด้านพอ มีข้อสังเกตว่าเม่ือกล่าวถึงชายรักร่วมเพศ การนำเสนอภาพจะถูกบีบตัดเหลือแค่

ภาพของตัวตลก หรือผู้ชายกระตุ้งกระติ้งไม่สมชาย มีความไม่พอใจของกลุ่มคนในสังคมจนมี

การร้องเรียนกันขึ ้นนี ่เองคงจะเป็นความเข้าใจผิดที ่ถ ูกสื ่อสารผ่านการสร้างกรอบการ

จินตนาการของสื ่อมวลชนจนถูกกระทำผ่านการผลิตซ้ำวนไปวนมาหลายยุคหลายสมัย

ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในทั้งเรื่องความหมาย พฤติกรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตของกลุ่มเกย์

อย่างต่อเน่ืองเกิดการแบ่งชนช้ันกลุ่มกลุ่มที่ไม่เป็นธรรมจึงทำให้กลุ่มเกย์หรือคนชายขอบต้อง

ออกมาต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธ์ิของตัวเอง 

 

การศึกษาเร่ืองเกี่ยวกับเกย์ในอดีต 

การศึกษาเกย์ในช่วง พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา พยายามที่จะอธิบายและทำความเข้าใจ

เกย์ในฐานะเป็นบุคคลธรรมดา มิใช่คนที่เป็นปัญหาหรือป่วยทางจิต เป็นการศึกษาที ่ให้

ความสำคัญกับ“เสียงพูด” และประสบการณ์ชีวิตของบุคคลที่เป็นเกย์ มีการทำความเข้าใจ

เก่ียวกับตัวตน หรืออัตลักษณ์ความเป็นเกย์มากขึ้น ผู้ศึกษาได้สำรวจเอกสารบทความวิชาการ 

งานวิจ ัย และวิทยานิพนธ์พบว่า แนวการศ ึกษาเกย ์ในช่วงเวลานี ้ จะเป ็นการศึกษา

กระบวนการสร้างเอกลักษณ์ การศึกษาแนวนี้ต้องการจะตอบคำถามว่าบุคคลที่เป็นเกย์มี

พัฒนาการในการยอมรับเปิดเผยและแสดงตัวตนทางเพศอย่างไร โดยเน้นการศึกษาจากเรื่อง

เล่า และการถ่ายทอดประสบการณ์ตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงการยอมรับว่าตนเองเป็นเกย์ และ 

สะท้อนบริบทภายในครอบครัวโรงเรียนและสถานที่ทำงานที่มีผลต่อการปกปิดและเปิดเผย

เอกลักษณ์เกย์การศึกษาในกลุ่มน้ี ได้แก่ วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตเรื่อง การสื่อสารเพื่อ

การเปิดเผยตนเองของกลุ่มชายรักชาย ของไชโย นิธิอุบัติ (2546) คาราโอเกะคลับ พื้นที่และ

ตัวตนของเกย์อ้วน ของ เอกศาสตร์ สรรพช่าง (2546) เรื่อง ชายรักชาย ของนายแพทย์  



ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563 |  11 

สุพร เกิดสว่าง (2546) เรื่อง เกย์: กระบวนการพัฒนาเอกลักษณ์ และ วิถีชีวิตทางเพศ ของ  

ปุรินทร์ นาคสิงห์ (2547) การศึกษาแนวที่สองการศึกษาการล่ืนไหลของเอกลักษณ์ การศึกษา

ในกลุ ่มนี ้ ได้ร ับอิทธิพลทางความคิดมาจาก Queer theory ซึ ่งได้ร ับความนิยมในหมู่

นักวิชาการสายสตรีนิยมและสายโพสต์โมเดิร์น งานศึกษาในกลุ่มน้ี ได้แก่ วิทยานิพนธ์ระดับ

มหาบัณฑิตเรื ่องชีวิตติดเบอร์ ตัวตน และเพศวิถีของเกย์ในซาวนาของ จตุพร บุญ-หลง 

(2548) เรื่อง เกย์ลอกคราบ ของ นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ (2549) และ บทความเรื่อง Whiskey is 

Whiskey: You Can't Make a Cocktail from That! Self-Identified Gay Thai Men in 

Bangkok ของจิลลาน่า เอ็นทีน (1998) การศึกษาในกลุ่มนี้นอกจากจะสนใจประสบการณ์

ระดับบุคคลแล้ว ยังสนใจวิพากษ์ประสบการณ์เหล่านั้นในฐานะเป็นวาทกรรมที่ “บุคคล” 

เป็นผู้สร้างและเปลี่ยนแปลงในเวลาเดียวกันการศึกษาแนวที่สาม การศึกษามิติสุขภาวะทาง

เพศและการสร้างกลุ่มการศึกษาในกลุ่มนี้มุ่งที่จะอธิบาย 2 ประเด็นสำคัญ คือ การศึกษา

พฤติกรรมทางเพศของเกย์ในมิติของสุขภาพ และการศึกษาการรวมตัวและการสร้างกลุ่มของ

เกย์ การศึกษาในลักษณะนี้จะไม่มีการตั้งคำถามว่า อัตลักษณ์เกย์คืออะไร หรือถูกสร้างมา

อย่างไร แต่จะเชื่อว่าความเป็นเกย์มีอยู่ในตัวบุคคลโดยอ้างทฤษฎีหลายทฤษฎีไม่ว่าจะเป็น

ทฤษฎีพันธุกรรม จิตวิทยา และการอบรมเลี้ยงดูภายในครอบครัวโดยมิได้มีการถกเถียงว่า

ทฤษฎีใดมีข้อจำกัดในการอธิบายเอกลักษณ์เกย์อย่างไร ไม่ได้อธิบายเงื่อนไขของบริบททาง

สังคมและวัฒนธรรมที่ทำให้เกิดการสร้างกลุ่มเกย์ มิได้อธิบายวิธีคิดเรื่องเพศที่อยู่ในวัฒนธรรม

ไทย การศึกษาในแนวน้ีจะอธิบายเพียงปฏิบัติการของเกย์เพื่อการบรรลุเป้าหมายบางอย่าง 

การศึกษาบริบทประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมการศึกษาในกลุ่มน้ีพยายามทำ

ความเข้าใจประสบการณ์ชีวิตของเกย์ที ่สัมพันธ์กับบริบททางประวัติศาสตร์สังคมและ

วัฒนธรรมเป็นความพยายามที่ช้ีให้เห็นว่าโครงสร้างความคิดเก่ียวกับเพศในสังคมไทยมีผลต่อ

การนิยามตัวเองของเกย์ รวมทั้งอำนาจความรู้กระแสหลักที่เกิดจากสังคมรักต่างเพศมีผลทำ

ให้เกย์กลายเป็นคนชายขอบ การศึกษาในกลุ่มนี้ ได้แก่ วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตเรื่อง 

วาทกรรมเกี ่ยวกับเกย์ในสังคมไทย พ.ศ. 2508-2542 ของเทอดศักดิ ์ ร่มจำปา (2545) 

งานวิจ ัย เร ื ่อง Dear Uncle Go: Male Homosexuality in Thailand ของปีเตอร ์ เอ .  
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แจ็คสัน (1995) การศึกษาของแจ็คสัน (1997) เรื่อง The Historical Emergence of Gay 

Male Identity in Thailand บทความวิชาการในหนังส ือเรื ่อง Lady Boys, Tom Boys, 

Rent Boys. Male and Female Homosexualities in Contemporary Thailand ขอ ง 

ปีเตอร์ เอ. แจ็คสัน และ เจอราร์ด ซุลลิแวน (1999) และวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิตของ  

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ (2553) เรื่อง ขบวนการเคลื่อนไหวของ เกย์ในสังคมไทย ภาคปฏิบัติการ

และกระบวนทัศน์ การศึกษาไลฟ์สไตล์และแบบแผนชีวิตการศึกษาในแนวนี้มีความเหลื่อม

ซ้อนกับแนวทางที่สี่ โดยเฉพาะการพูดถึงบริบททางสังคมวัฒนธรรม แต่จะเน้นสถานการณ์

ปัจจุบันและเรื่องเล่าประวัติชีวิตของคนที่เป็นเกย์งานศึกษา ได้แก่ เรื่องอำนาจและการขัดขืน: 

ชายรักชายในสังคมที่มีความสัมพันธ์ต่างเพศเป็นใหญ่ ของ สุธรรม ธรรมรงค์วิทย์ (2548) 

วิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต เรื่อง การสร้างความเป็นอื่นให้กับเกย์ ของ ทศวร มณีศรีขำ 

(2545) เรื่อง แนวทางในการผลักดัน การสร้างมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาการตกเป็นเหยื่อ

อาชญากรรมของเกย์ในกรุงเทพมหานคร ของ ร.ต.อ.สิทธิพัฒน์ เฉลิมยศ (2551) เร ื ่อง 

แคมฟร็อกกับเพศวิถีของวัยรุ่นชายรักชายไทย พื้นที่ไซเบอร์ โครงสร้างอำนาจและอำนาจใน

ตนทางเพศ ของ รณภูมิ สามัคคีคารมย์ และคณะ (2552) การศึกษาเรื่องเชิงสังวาสของเพศ

เดียวกัน ผู้ชายขายแรงกับเรื่องเล่าออนไลน์ การค้นหาความสุขทางเพศของชาวสีม่วง ของ 

สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ (2552) วิทยานิพนธ์ปริญญาโทเรื ่อง The Margins Speak: A 

Multifaceted Examination of Practising 'Men Who Have Sex with Men' 

Development in Bangkok ของเจมส์ เบอร์ฟอร์ด (2010) และบทความเรื่อง Encounters 

in the Sauna: Exploring Gay Identity and Power Structures in Gay Places in 

Bangkok ของนิคอส ดาคาเนย์ (2011) แนวทางการศึกษาทั ้งหมดที ่กล่าวมานั ้น ส่วนที่

สามารถนำมาเชื่อมโยง และพัฒนาต่อในบทความวิชาการครั้งนี้ คงจะเป็นการศึกษาแนวที่

สอง การศึกษาการลื่นไหลของเอกลักษณ์ ที่ว่าด้วยการได้ร ับอิทธิพลทางความคิดมาจาก 

Queer theory ซึ่งได้รับความนิยมในหมู่นักวิชาการสายสตรีนิยมและสายโพสต์โมเดิร ์นที่

ส่งผลให้เกิดเอกลักษณ์เกย์ในเรือนร่างของหญิงน่ันเองซ่ึงในบทความน้ีผู้วิจัยขอเลือกขอบเขต

ของการศึกษาเป็น การศึกษาการต่อสู้ของกลุ่มเกย์โดยใช้อุดการณ์ของกลุ่มต่อสู้ผ่านเรือนร่าง
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#B,.6D1.*0I?0B,; Jose Gutierez Xtravaganza RCD#$%WFD+('J?*,:N1*,+??*K''#B,.6D1NOD*(' 

),F?11B, N1'#.=H;#$%.!P16Z1,1?0B,; Vouge #$%7>?2B,.!P1.=H;#$%:+D,;*+9K:WFDi>?i,#(%2

JH* VA%;7>?.!P1-2,):Z.+[EN1*,+KL;?8F*,+MI.*0IN1#B,.6D1?0B,;K1'.1$01 

 
Q/>",- 2 Jose Gutierez Xtravaganza 

From “File photo of Madonna and José Gutierrez, one of iconic "Vogue" 

dancers on her Blonde Ambition tour, ”  by Guzman, S., 2017, Retrieved from 

www.nbcnews.com/news/latino/strike-pose-documentary-spotlights-dancers-

who-taught-madonna-vogue-n743461 

.=H; Vogue 7C*K6B;??*),.=>%?N35.&H4)&H?;.#@*,H.6D1+ZG?;*+8;1420?+I-JF0

)$W?.F$0.=H;#$%WFDE,*=2*RC DF$KH9313(51*H,;N1.)>?; K6B.)>%?6D1:(;*(FWFD_b;1(51 6B,;H;

-2,).O[12B,.=H;1$ 5)$-2,):,),+7#$ %E9i4664FOCWFD.H0#$.F$02 EA;)$*,+7B,0)42:4*24F$J? 

U,=G,2FZ:8F-H,::4*.*4FGA51 
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Q/>",- 3 +C!U,=K:F;#B,.6D1G?;),F?11B,N1 Single Vouge 

From “Madonna - Vogue (Official Music Video),” by Madonna, 2009, Retrieved 

from www.youtube.com/watch?v=GuJQSAiODqI 

 

JF0)$'++F,KF1V<.V?+IE,* Blonde Ambition Tour ),.G5,+B2)K:F;FD20 VA%;7D,

FCN1)42:4*24F$J?E9='2B, 1(*??*K''#B,.6D1*ZH(;=0,0,)!+8;K6B;NODRCDOT4;?0B,;),F?11B,

*H,0.!P1.-+>%?;)>?N1*,+6B?:CDRB,1.+>?1+B,;?0B,;:)'C+MIK'' 6(5;K6B*,+.H>?*.HB,KF1V<.V?+I

#$%.!P1.*0I ),+B2)K:F;N1)42:4*24F$J? 

 
Q/>",- 4 U,=K:F;*,+.6D1*('.OHB,KF1V<.V?+I.*0IN1)42:4*24F$J? Vouge 

From “Madonna - Vogue (Official Music Video),” by Madonna, 2009, Retrieved 

from www.youtube.com/watch?v=GuJQSAiODqI 

 



| 2,+:,+:O24#0,*,+:(;-)@,:6+IKH9*,+:>%?:,+ !16

?$*#(5;#B,.6D1E,*.=H;1$57>?2B,)$*,+=(\1,#B,.6D1 .F4)#$1(51.!P1#B,.6D1G?;O)CB3,2 

:$)B2;#$%.+$0**(12B, Vouge style KH9.)>%?),F?11B,1Z),.6D1KH9#Z*,+K:F;N1?.)+4*, 

*[*%?NOD.*4F.*4F “Madonna phenomenon” ?$*-+(5;*('#B,.6D1.=H;1$5VA%;1('.!P1#B,.6D1#$%#Z

NOD-1EFEZW!#(%2JH*KH9#8*-1HD21?0,*.6D1.=H;1$5.!P1 W)B.=$0;K6B#B,.6D1.#B,1(51#B?1K+!#$%

1Z.?,3>%?F$WV1I.1?+I3,2L+(%;.@:3>%?F(;),+D?0.+$0;*(1.=>%?NOD.G5,*('3>%?.=H; Vouge U,/,

L+(%;.@:#$%K!H2B,K_3(%1WFD?0B,;H;6(2 #ZNOD0?FG,0 JF0+2)G?; Vogue .=H;.F$021(51G,0

WFD7A; 5.9 HD,1KRB1#(%2JH* 1('2B,.!P1 Single #$%G,0F$#$%:8FG?;),F?11B,.H0#$.F$02 K)D.2H,

E9.F416B?W!K6B.=H; Vouge *[0(;)$*,+=(\1,.=4%)+C!K''?$*),*),0K6B*[0(;-;?8F)*,+MI

.*0IW2D W)B2B,E9.!P1 Vogue .2?+I3(%1 ),+$??;6(2.16 (MTV video music awards 1990) 

.!P1J32I#$%0*),6+a,1G?;+,0*,+ MTV .H0*[2B,WFD .=+,9J32I1$5.!P1J32I#$%-H,::4*),* ^ VA%;

.!SF6(2FD20.OHB,KF1V<.V?+I#$%K:F;?,*+('*+40,K''.*0I313(51:C;!+9O1A%;?0CBN1+,32(;)$*,+

:?FK#+*)8*GZ ^ #9HA%; ^ WFD?0B,;H;6(2 ?$*#(5;0(;)$*,+N35=(FN1*,+.6D1N1-+(5;1$5FD20KH9)$

*,+H21H,)),F?11B, VA%;#ZNODFC.!P1*,+G'G(1K''24Q$*,+G?;.OHB,.*0I#$%*HD,J32IRB,1:>%?

?0B,;.!P1!*64 

 
Q/>",- 5 +C!U,=K:F; *,+.6D1 N1.=H; Vogue .2?+I3(%1 ),+$??;6(2.16 

From “Madonna's Iconic Career in Photos,” by Rolling Stone, 2012, Retrieved 

from www.pinterest.co.uk/pin/366128644679050076/?lp=true 



ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563 |  17 

รูปดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความกล้าแสดงออกเกินหญิง ที่มาจากการออกแบบของ

ผู้ออกแบบท่าเต้นที่เป็นเกย์ ทั้งวิธีการ มุกขำขัน การจับหน้าอกการล้อเลียนต่าง ๆ ด้วยสีหน้า

ท่าทางที่มาจาก “การแต่งหญิง” ของกลุ่มเกย์ที่เรียกตัวเองว่า (Drag queen) น่ันเอง ดังน้ัน

จะเห็นได้ว่าการออกแบบท่าเต้นต่าง ๆ ของ Jose Gutierez Xtravaganza สำหรับมาดอนน่า

นั้นมาจากการพัฒนาความคิดที ่มาจากเกย์โดยแท้จริง อีกทั้งยังพัฒนาส่งเสริมให้เกิดการ

ส่ือสารตัวตนที่หลากหลายของกลุ่มเกย์ผ่านมาดอนน่าอยากชัดเจน และเพื่อให้การศึกษาครั้ง

นี้เป็นการถอดความแฝงเพื ่อการเรียกร้องตัวตนผ่านการสื่อสารผ่านเรือนร่างของศิลปิน  

มาดอนน่าจนกลายเป็นที่ฮือฮา และถูกการเลียนแบบจนกลายเป็นส่ิงดีคนส่วนใหญ่ทำตาม 

สรุปได้ว่าจากการศึกษาพบว่าเป้าหมายของทฤษฎีรักร่วมเพศ คือการกะเทาะ

เปลือกสิ่งที่เป็นบรรทัดฐานทางสังคมทั้งหมด แม้แต่ในสังคมเกย์สมัยใหม่ก็ถูกท้าทายจาก 

Queer ด้วยเช่นกัน เพราะวัฒนธรรมเกย์ได้ตกอยู่ใต้วิธีคิดและอุดมการณ์แบบรักต่างเพศ  

ซ่ึงทำให้เกย์มองเอกลักษณ์ทางเพศของตัวเองเป็นคู่ตรงข้ามกับชายหญิง และเช่ือว่าเป็นส่ิงที่มี

แก่นแท้และธรรมชาติสร้างอารมณ์ปรารถนาแบบรักเพศเดียวกัน วิธีคิดดังกล่าวน้ี ไม่ได้ทำให้

เกย์หลุดออกไปจากบรรทัดฐานทางสังคมที่เป็นผลิตจากวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ ที ่มอง

เอกลักษณ์ทางเพศเป็น Essence และภายใต้ชุมชนเกย์เองก็มีการสร้างบรรทัดฐานของรักเพศ

เดียวกันขึ้นมา (Homonormativity) (Duggan, 2002) จนทำให้เกิดการสร้างอคติกีดกัน และ 

เลือกปฏิบัติ เช่น เกย์ชนช้ันกลางตะวันตกจะดูหม่ินเกย์ที่เป็นคนผิวดำเป็นต้น 

 

บทสรุป 

การสื่อสารอุดมการณ์ของกลุ่มเกย์เพื่อหาจุดยืน และเรียกร้องสิทธิ์เพื่อความเท่า

เทียมของกลุ่มในสังคมน้ัน จากการศึกษาทำให้ผู้ศึกษาพบว่าปรากฏการณ์เรื่องดังกล่าวถือเป็น

การต่อต้านกับค่านิยม และอุดมการณ์หลักที่ถูกสร้างขึ้นโดยคนส่วนมากผ่านอุดมการณ์ชาย

เป็นใหญ่ซ่ึงตรงกับ Foucault, M. (1972) ที่กล่าวว่า ปฏิเสธอำนาจครอบงำทางภูมิปัญญาน้ัน

ถือเป็นการปฏิเสธการครอบงำทางอุดมการณ์ และอุดมการณ์ของความรักต่างเพศ ซ่ึงตรงกับ 

(Mental disorder people) (Bleys, 1996) กล่าวว่า สิ่งนี้ทำให้คนเหล่านั้นกลายเป็นคน
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บาป หรือคนผิดปกติทางจิต ผลที่ตามมาอีกอย่างหนึ่งคือ วัฒนธรรมของการเกลียดคนที่มี

พฤติกรรมรักเพศเดียวกัน หรือ Homophobia และเกลียดคนข้ามเพศ หรือ Transphobia 

ของสังคมนั่นเองที่ทำให้กลุ่มเกย์ หรือกลุ่มคนชายขอบเกิดการต่อสู้ผ่านเรือนร่าง ตั้งแต่การ

สร้างความแตกต่างทางเอกลักษณ์ของกลุ่ม เช่นการแต่งตัว กริยาอาการ การแสดงออกเพื่อให้

เกิดความโดดเด่นเป็นที่จดจำ ซึ่งตรงกับ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2559) กล่าวว่า Queer คือ

กลุ่มที่อยากจะสะท้อนจุดยืนที่เป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างไปจากจารีตของสังคมแบบดั้งเดิมที่ไม่

ยอมรับในคู่รักเพศเดียวกันจึงทำให้กลุ่มคนชายขอบอย่างกลุ่มเกย์ ต้องหาพื้นที่ในการต่อสู้กับ

การสร้างกรอบจินตนาการของสื่อที่สื่อสารภาพรวมของกลุ่มอย่างบิดเบือนจนทำให้เกิดการ

เข้าใจผิดอย่างต่อเน่ืองส่งผลให้กลุ่มเกย์พยายามสร้างพื้นที่เพื่อส่ือสารเอกลักษณ์ของตนโดย

การยืมเรือนร่างของเพศหญิงอย่างศิลปินระดับโลกอย่างมาดอนน่าเพื่อยืมความนิยมของเรือน

ร่างในฐานะศิลปินที ่ได้รับความนิยม เฉกเช่นเดี่ยวกับที ่ Foucault, M. (1972) พยายาม

ชี้ให้เห็นว่าอำนาจชีวะเป็นสิ่งที่มีอยู่ในจิตของคน แล้วคนก็ใช้อำนาจนี้มาควบคุมตนเอง 

(Pastoral power as a conduct of conduct) เป็นอำนาจที ่เชื ่อมโยงมาจากการนิยาม

อำนาจเข้ากับระบอบความจริง กล่าวคือเมื่อเรายอมรับความรู ้หนึ่งว่าเป็นความจริง เช่น

ยอมรับว่า “การกินอาหารคลีน และออกกำลังกายทำให้สุขภาพดี” ก็ทำให้ความรู้ น้ีมีอำนาจ

บังคับตัวเอง โดยไม่จำเป็นต้องมีตัวตนของผู้บังคับ หมายความว่าเราเป็นผู้บงการตัวเองให้

เป็นไปตามความรู้ที่เรายอมรับว่าเป็นความจริง ซ่ึงทำให้เข้าใจได้ว่าการส่ือสารอุดมการณ์ของ

กลุ่มเกย์น้ันเม่ือส่ือสารผ่านท่านเต้นโว้กและยืมเรือนร่างของศิลปินอย่างมาดอนน่ายิ่งทำให้คน

ส่วนใหญ่ไม่ทันที่จะคิดว่าเบื้องหลังส่ิงดังกล่าวใครเป็นคนส่ือสารกันแน่ แต่กลับรับเอาวิธีการ

ผ่านความนิยมเข้ามาทันที ส่ิงน้ีเองก่อให้เกิดการแฝงอุดมการณ์เกย์ผ่านท่าเต้นในมิวสิกวิดีโอ

เพลง Vouge ที่ทำให้ท่าเต้นดังกล่าวกลายเป็นท่าเต้น Vouge dance ที่โด่งดังไปทั่วโลก และ 

ได้ร ับความนิยมการยอมรับและมีการลอกเลียนทำซ้ำ จนส่งผลให้สื ่อมวลชนนำเสนอ

อุดมการณ์เกย์ที่แฝงในเรือนร่างของศิลปินโดยไม่รู้ตัวว่าส่ิงที่ทุกคนกำลังนิยมน้ันเป็นการสร้าง

เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของกลุ่มเกย์ผ่านทางการเต้น “โดยช่ือก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าพวกเขาได้แรง

บันดาลใจจากนิตยสาร Vogue ดังน้ันการเต้นสไตล์น่ีจะมีท่าทางที่ออกมาจึงเป็นเหมือนการ
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เดินและการโพสเลิศ ๆ เหมือนหลุดออกมาจากนิตยสารแฟชั ่นผสมกับการเต้นที ่ช ่ วย

ปลดปล่อยอินเนอร์ซูเปอร์สตาร์ของพวกเขา ที่สามารถจะเป็นอะไรก็ได้ที่เขาอยากจะเป็น

แม้ว่านอกคลับนั้นพวกเขาจะเป็นเพียงกลุ่มคนชายขอบที่สังคมไม่ยอมรับ” (โอ๊ต มณเฑียร, 

2561) ผ่านความนิยมของมาดอนน่าหรือเรือนร่างของเธอที่เป็นเพศหญิงนั่นเอง ซึ่งการเต้น

สไตล์ดังกล่าวถือเป็นการประกาศอุดมการณ์ที่ว่าเกย์ “ฉันอยากให้มีผู้คนที่หลากหลายอยู่ใน

พื้นที่เดียวกัน โดยไม่ดูถูกตัดสินกันและกัน ซึ่งแสดงออกถึงกลุ่มเกย์ที่อยากได้ Free space 

พื้นที่ที่กลุ่มเกย์สามารถเป็นอะไรก็ได้ที่คุณอยากจะเป็นพื้นที่ที่ไม่มีกำแพง” พิทยา แพเฟื่อง 

(2561) จึงทำให้ผู้ศึกษาเข้าใจได้ว่าการเต้นสไตล์ Vogue จึงถือเป็นการสื่อสารอุดมการณ์ที่

ต้องการต่อสู้เพื่อสิทธิที่เท่าเทียมของกลุ่มเกย์ และจะช่วยให้คนในกลุ่มเกย์ได้เล่าเรื่องของ

ตัวเอง และให้คนหมู่มากเข้าใจถึงเพศสภาพ (Gender) ได้มากขึ้น ซ่ึงตรงกับที่ สุรพงษ์ โสธนะ

เสถียร (2556) การแสดงออกของกลุ่มรักร่วมเพศ หรือกลุ่มเกย์ จะต้องทำด้วยความสบายใจ 

และตามความปารถนาที่ตนเลือกเดิน โดยจะต้องสามารถสื่อให้คนเห็นเพศสภาพ แม้ส่ิง

เหล่าน้ันจะเกินกว่าปกติที่สายตาคนมองก็ตาม เพราะในปัจจุบันการส่ือสารของกลุ่มเกย์มีการ

เปิดเผยมากขึ้น และไม่ได้ก่อให้เกิดความรุนแรงใด ๆ ในสังคมเท่ากับที่ส่ือมวลชนพยายามจะ

สื ่อสารในสื ่อต่าง ๆ ดังนั ้นกระแสความนิยมในท่าเต้นของศิลปินหญิงระดับโลกอย่าง 

มาดอนน่าแม้จะเป็นสิ่งใหม่ และมีความแตกต่างจากประเพณี และเพศวิถีในความเป็นหญิง

แม้จะเป็นการแฝงอุดมการณ์ผ่านความต้องการของคนชายขอบอย่างกลุ่มเกย์ที่พยายามจะนำ

สไตล์การเต้นที่เกิดขึ้นจากพวกเขา จากการเต้นเพื่อเลียนแบบความเลิศหรูของวงการแฟช่ัน

เพียงเพื่อเป็นการสร้างเอกลักษณ์ทางเพศการปลดปล่อยความเก็บกดที่มี และการคัดเลือกผู้ที่

มีเอกลักษณ์เหมือนเข้ากลุ่มกลายกลับเป็นการเผยแพร่อุดมการณ์ของเพศผ่านเพศปกติอย่าง

เพศหญิง เพื่อให้เกิดความสนใจในกลุ่มเพศของตนว่ามีความสามารถ แม้ว่าในสมัยนั้นจะ 

ถูกดูถูกเหยียดหยามกดขี่ และมองเอกลักษณ์ของกลุ่มแบบบิดเบือน แต่การเปลี่ยนวิธีการ

สื่อสารมาสื่อสารผ่านเพศหญิงที่เป็นศิลปินระดับโลก กลับกลายเป็นความนิยมที่เกิดการ

ยอมรับทั้งน้ีปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความเปล่ียนแปลง และความเข้าใจของผู้รับสารที่รับสาร

ชุดเดิมแต่เพียงแค่ส่ือสารผ่านส่ือใหม่ (เรือนร่างหญิง) ก็คือความเข้าใจของผู้รับสารที่มีอยู่แต่
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เดิมในที่น้ีหมายถึงความนิยมที่มีอยู่แต่เดิมในตัวศิลปินอย่างมาดอนน่าที่ส่งผลให้คนยอมรับจะ

ทำตาม ส่งผลให้ส่ือเล็งเห็น และคล้อยตามจนก่อให้เกิดการหยิบจับสารดังกล่าวมาส่ือสารให้

คนทั่วไปรับรู้อย่างต่อเน่ืองน่ันเอง แม้ว่าจะเป็นอุดการณ์ชุดเดียวกัน แต่เปล่ียนการต่อสู้ผ่าน

การหยิบยืมเรือนร่างเพศหญิงกลับทำให้อุดการณ์ชุดดังกล่าวกลายเป็นที่นิยม และได้รับการ

ยอมรับซึ่งถือว่าเรื่องดังกล่าวเป็นการต่อสู้ที่สำเร็จของกลุ่มเกย์ และถือว่าเป็นความสำเร็จที่

ก่อให้เกิดการทำซ้ำ (Reproduce) ผ่านส่ืออย่างล้นหลามจนกลายเป็นที่นิยมไปทั่วโลก 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการทำงานวิจัย  

 เน่ืองจากการศึกษาเรื่องดังกล่าวเป็นการศึกษาที่ว่าด้วยเรื่อง การส่ือสารอุดมการณ์

ของกลุ่มชนชายขอบที่เป็นกลุ่มเกย์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องการการยอมรับ ดังนั้นการศึกษาใน

อนาคตสามารถศึกษาได้ทั้งแง่มุมของผู้รับส่ือสาร ดังน้ี 

1. การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณกลุ่มคนทั่วไปว่า เข้าใจ และรับรู้สารที่สื่อสารมาผ่าน 

ท่าเต้นได้หรือไม่  

2. ศึกษาความนิยมในปัจจุบันของกลุ่มเกย์ ที่มีความคิดเห็นต่อท่าเต้น Vouge style 

ของมาดอนน่าว่าเป็นอย่างไร ผ่านการทำวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการสนทนากลุ ่มหรือ 

สัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มโคโรกราฟ (Choreograph) นักออกแบบท่าเต้นในปัจจุบัน 
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