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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์การสื่อความหมายค่านิยมทางสังคมของ หญิง รักหญิง ละคร
โทรทัศน์ คลับฟรายเดย์ เดอะซีรีย์ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาตัวบท
(text) คือ ละครโทรทัศน์ คลับฟรายเดย์ เดอะซีรีย์ จ�ำนวน 13 ตอน ได้แก่ 1) CLUB FRIDAY THE SERIES
3 ตอน รักเธอ รักเขา และ รักของเรา จ�ำนวน 4 ตอน 2) CLUB FRIDAY THE SERIES7 เหตุเกิดจากความ
รัก ตอน รักออนไลน์ จ�ำนวน 4 ตอน และ 3) CLUB FRIDAY THE SERIES 8 รักแท้มีจริงหรือไม่จริง ตอน รัก
แท้หรือแค่ความหวัง จ�ำนวน 5 ตอน ซึ่งเป็นละคร โทรทัศน์ที่ออกอากาศระหว่างปี พ.ศ. 2553 ถึง ปี พ.ศ.
2560 ผลการวิจัยการสื่อความหมายค่านิยมทางสังคมของหญิงรักหญิง ใน ละครโทรทัศน์ CLUB FRIDAY
THE SERIES พบว่า มี 6 ประเด็นดังนี้ 1) ความรักที่ไม่สมหวังของหญิงรักหญิง 2) ค่านิยมของสังคมไทยที่
มีต่อหญิงรักหญิง 3) การแสดงออก และ การด�ำเนินชีวิต แบบ คู่รัก ของ หญิงรัก หญิง 4) อัตลักษณ์ทาง
เพศของหญิงรักหญิง 5) การใช้อ�ำนาจควบคุมความสัมพันธ์ของคู่รักหญิงรักหญิง 6) ความปรารถนาทาง
เพศของ หญิง รัก หญิง
ค�ำส�ำคัญ : ค่านิยม , หญิงรักหญิง
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Abstract
The objective of this qualitative study was to analyze the meaning of social values of lesbianism
on Club Friday The Series through the script. Club Friday The Series consists of 13 episodes:
1 CLUB FRIDAY THE SERIES 3: Love You, Love Her and Our Love on 4 episodes 2) CLUB FRIDAY THE SERIES7: It is a Cause of Love Online Love in 4 episodes, and 3) CLUB FRIDAY THE
SERIES 8: Does Real Love Exist? - Real Love or Mere Hope in 5 episodes. The T.V. Series was
aired throughout 2008. The episodes interpreted lesbianism social value on the CLUB FRODAY
T.V. Series in2017. There were 6 different topics 1) unrequited love of lesbianism, 2) Thailand’s
social value of lesbianism, 3) expression and living conditions of a lesbian couple, 4) identity of
lesbianism, 5) the use of power in lesbianism romance, and 6) lesbianism sexual desire.
Keywords : Values , Lesbianism
บทน�ำ
ในยุคปัจจุบนั สือ่ มวลชนมีความหลากหลายและมากมาย หลายประเภทด้วยกัน เช่น โทรทัศน์ ภาพยนตร์
และ โฆษณา ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าสื่อมวลชนนั้นค่อนข้างมีอิทธิพลอย่างมากและสามารถเข้าถึงผู้คนที่หลาก
หลายได้อย่างรวดเร็ว และ ที่ส�ำคัญยิ่งไปกว่านั้นสื่อเหล่านี้ยังสามารถส่งสารไปยังผู้ชม หรือ ผู้รับสารได้ใน
หลากหลายรูปแบบ ทั้งทางภาพ และทางเสียง โดยจะมีภาพเคลื่อนไหว เสียงพูด โดยที่ผู้รับสารนั้นไม่จ�ำเป็น
ต้อง พิจารณา วิเคราะห์ หรือ ใช้จินตนาการเพื่อหาความหมายที่สื่อนั้นสื่อออกมาซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะท�ำให้
เกิดความเข้าใจผิดได้ง่าย (พงษ์เดช ศรีเล็กดี, 2543)
ค�ำกล่าวที่ว่า หญิงรักหญิง หรือค�ำที่เราคุ้นเคยกันดีว่า เลสเบี้ยน นั้น ปัจจุบันเป็นที่เปิดเผยกันอย่างแพร่
หลายในประเทศไทย แต่แท้ทจี่ ริงแล้วเรือ่ งราวของหญิงรักหญิงมีมานานตัง้ แต่สมัยโบราณ โดยในสมัยโบราณ
จะใช้คำ� ว่า “เล่นเพือ่ น” อย่างเช่น ค�ำว่า หญิงรักหญิงในปัจจุบนั ค�ำว่า “ เล่นเพือ่ น” เป็นค�ำเก่าทีม่ านาน โดย
พจนานุกรมได้อธิบายความหมายว่า คบเพื่อนหญิงด้วยกันต่างชู้รัก ถ้าจะเทียบกับค�ำภาษาอังกฤษก็เท่ากับ
ค�ำว่า เลสเบี้ยน หรือ Lesbianism (ความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงกับผู้หญิง) (เอนก นาวิกมูล, 2547)
ปัจจุบนั ของสังคมไทยการแสดงออกของคนรักร่วมเพศนัน้ มีวงกว้างมากขึน้ และมีในแทบจะทุกชนชัน้ ใน
สังคมซึง่ เป็นเหมือนกับการแสดงจุดยืนของวัฒนธรรมกลุม่ ของกลุม่ บุคคลทีต่ อ้ งการจะเป็นทีย่ อมรับในสังคม
การเปิดเผยความเป็นตัวตนของกลุ่มรักร่วมเพศในงานสื่อสารมวลชนในสื่อหลายๆประเภท ในประเทศไทย
ของเราเองนั้นก็มีให้เห็นกันอย่างมากมายในสังคมบ้านเราในปัจจุบันทั้งในรูปแบบของผู้ผลิตเบื้องหน้าหรือ
เบื้องหลัง ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาในช่วงนี้นั้นการน�ำเสนอตัวละครรักร่วมเพศผ่านสื่อมวลชนในสื่อต่างๆได้
มีมากขึ้นในราวช่วงปี 2541 นับตั้งแต่นั้นมากระแสและความนิยมของรักร่วมเพศนั้นค่อยๆแพร่หลายออก
ไปในวงกว้าง รวมถึงเริ่มเข้ามามีบทบาทในสังคม และในงานด้านการสื่อสารมวลชนอีกด้วย กลุ่มรักเพศ
เดียวกัน จึงปรากฏให้เราเห็นในบทบาทของตัวละครในโทรทัศน์มากมาย และเพิ่มจ�ำนวนขึ้น จึงท�ำให้ความ
คิดและการยอมรับของเพศวิถี หรือกลุ่มคนรักเพศเดียวกันนั้นเป็นที่ยอมรับของสังคม และถูกน�ำเสนอใน
ละครโทรทัศน์ ในบทบาทการแสดงที่ต่างกันออกไปทั้งเพื่อนนางเอก เพื่อนพระเอก ซึ่งตัวละครเหล่านี้นั้นได้
สร้างสีสันและความน่าสนใจแก่ละครโทรทัศน์เพิ่มขึ้นอย่างมาก (รัตนะ แซ่เตีย, 2550) นอกจากนี้แล้วนั้น ผู้
ปกครองส่วนใหญ่ยงั มีความเชือ่ ว่า รักร่วมเพศนัน้ ยังไม่เป็นทีย่ อมรับกันในสังคมบ้านเรา สังคมนัน้ เปิดโอกาส
กับผู้ที่มีพฤติกรรมส่อไปทางรักร่วมเพศได้อย่างไม่เต็มที่ จึงอาจจะท�ำให้เกิดความกังวลได้ว่าบุตร หลาน ที่มี
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พฤติกรรมรักเพศเดียวกันนัน้ ไม่สามารถด�ำรงชีวติ ในสังคมได้อย่างปกติ รวมถึงกลุม่ บุคคลรักร่วมเพศนัน้ อาจ
จะถูกมองว่าเป็นกลุ่มคนที่มีอารมณ์รุนแรง เกรี้ยวกราด ตามที่เห็นปรากฏตามสื่อค่อนข้างบ่อย คนส่วนมาก
อาจจะมองว่ากลุ่มคนเหล่านี้เป็นบุคคลวิปริต ( สุมาลี โตกทอง, 2549)
ปัจจุบันในการสื่อสารเกี่ยวกับประเด็นเพศวิถีได้ถูกน�ำเสนอเพิ่มมากขึ้นผ่านละครโทรทัศน์ ซึ่ง CLUB
FRIDAY ที่เป็นซีรี่ย์หนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จากกระแสตอบรับในหลากหลายช่องทาง รวมถึง
ซีรี่ย์นี้มีการเสนอตัวละครในเรื่องเพศวิถีอย่างชัดเจน โดยการอ้างอิงข้อมูล และ เรื่องราว จากรายการวิทยุ
ชื่อดังอย่าง “คลับฟรายเดย์ “ทางสถานีวิทยุ 106.5 FM ด�ำเนินรายการโดย สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา
(พี่ฉอด) และ นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล (พี่อ้อย) ในการรับฟังปัญหา ความรัก ความสัมพันธ์ต่าง ๆ ของผู้ฟัง
รายการวิทยุที่โทรเข้ามาเล่าเรื่องราวประสบการณ์ด้านความรักของตนเองในแต่ละสัปดาห์ โดยแต่ละหัวข้อ
จะเน้นเรือ่ งของความรักเป็นหลัก จากการด�ำเนินรายการวิทยุ จึงได้พฒ
ั นามาเป็น การน�ำเรือ่ งราวความรักใน
หลากหลายรูปแบบมาตีพิมพ์ผ่านหนังสือ โดยใช้ชื่อว่า “ เรื่องเล่า จาก CLUB FRIDAY “ ในช่วงเวลาต่อมา
ได้มกี ารน�ำมาท�ำเป็นเพลง ทีพ่ ฒ
ั นาเนือ้ หามาจากเรือ่ งเล่าทีท่ ำ� ให้เพลงเป็นทีย่ อมรับและทางผูจ้ ดั ต้องออกมา
จัดคอนเสิร์ตโดยใช้ ชื่อว่า “ Green concert # 15 Club Friday base on true story ในวันที่ 25-26 สิงหาคม
พ.ศ. 2555 โดยจัดขึ้นที่ Royal Paragon hall ศูนย์การค้า สยามพารากอน และต่อมาในเดือนตุลาคม พ.ศ.
2555 ได้มีการผลิตละครโทรทัศน์ภายใต้ชื่อ คลับฟรายเดย์ เดอะ ซีรีย์ ที่ถ่ายทอดเรื่องราวความรักจากชีวิต
จริงสู่บทละครโทรทัศน์ ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 20.00 ทาง สถานีโทรทัศน์ ช่อง GMM 25 ซึ่งอยู่ภายใต้
การดูแลของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ�ำกัด ละครโทรทัศน์ คลับฟรายเดย์ เดอะซีรีย์ และมีการน�ำเสนอเรื่อง
ราวความรักที่แตกต่างโดยเฉพาะการน�ำเสนอความรักในแบบหญิงรักหญิง เป็นที่นิยม จากประเด็นดังกล่าว
นี้จึงมีความน่าสนใจ และ มีเค้าโครงเรื่องจากเรื่องจริง มาน�ำเสนอ ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นและสนใจในการศึกษา
การสื่อความหมายค่านิยมทางสังคมของหญิงรักหญิงที่สะท้อนผ่านละครของความเป็นหญิงรักหญิง หรือ
ความเป็นเพศวิถี การสื่อความหมายผ่านบทละคร หรือ ตัวละคร รวมถึงการสอดแทรกในเรื่องของความรัก
ของกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศได้เปิดกว้างมากขึ้น โดยผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาการสื่อความหมาย
ค่านิยมของหญิงรักหญิงในละครโทรทัศน์ คลับฟรายเดย์ เดอะซีรยี ์ เพือ่ น�ำเสนอมุมมองทางค่านิยมของหญิง
รักหญิงผ่านละครโทรทัศน์ที่มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อวิเคราะห์การสื่อความหมายค่านิยมทางสังคมของ หญิง รักหญิง ในละครโทรทัศน์ คลับฟรายเดย์
เดอะซีรีย์
ระเบียบวิธีวิจัย
บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “การสื่อความหมายค่านิยมทางสังคมของหญิงรักหญิง
และ กลวิธีการน�ำเสนอในละครโทรทัศน์ คลับฟรายเดย์ เดอะซีรีย์ ” ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ
( Qualitative Research ) โดยการศึกษาตัวบท ( Textual Analysis) ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเพศวิถีหญิงรักหญิง
จากละครโทรทัศน์ คลับฟรายเดย์เดอะซีรีย์ ที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ผ่านช่อง GMM 25 ในระหว่างปี พ.ศ.
2553 ถึง ปี พ.ศ. 2560 จากนั้นน�ำมาวิเคราะห์ตัวบทโดยใช้แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาเป็นกรอบใน
การวิเคราะห์ข้อมูล
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ประเด็นที่ค้นพบในการศึกษา
การสื่อความหมายค่านิยมทางสังคมของหญิง รักหญิงในละครโทรทัศน์คลับฟรายเดย์เดอะซีรีย์ มีดังนี้
1. ความรักที่ไม่สมหวังของหญิงรักหญิง ซึ่ง แสดงให้เห็นในบทสรุปของละครโทรทัศน์คลับฟรายเดย์
ทั้ง 3 ตอน ผลการวิจัยพบว่า ในละครโทรทัศน์คลับ ฟรายเดย์ ทุกตอนนั้นได้เสนอเรื่องราวผ่านภาพ เสียง
บทสนทนา ฉาก ต่าง ๆที่เกิดขึ้นภายในเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบ โดยภาพรวมของละครโทรทัศน์ชุดนี้นั้นได้เสนอ
เรือ่ งราวความรักของคูร่ กั แบบเพศวิถหี ญิงรักหญิงโดยความรักจะเกิดขึน้ จากการพัฒนาความสัมพันธ์จนเกิด
เป็นความรัก หรือ อาจจะรู้จกั คุ้นเคยกันมาก่อนจนพัฒนามาในรูปแบบของคูร่ กั ผ่านการใช้ชวี ติ คู่รว่ มกัน จน
เกิดปัญหาต่าง ๆ ของความรัก จากทั้งความรู้สึกนึกคิดภายในจิตใจของตัวละครเอง หรือ แม้แต่บริบททาง
สังคม และ ครอบครัว ท�ำให้สดุ ท้ายความสัมพันธ์แบบคูร่ กั ต้องจบลง โดยตัวละครใดตัวละครหนึง่ ต้องพบกับ
ความเสียใจ ความรักทีไ่ ม่สมหวัง ซึง่ สะท้อนให้เห็นว่าความรักแบบหญิงรักหญิงอาจจะไม่จรี งั ยัง่ ยืน หรือ เป็น
อารมณ์ความรู้สึกแบบฉาบฉวย โดยสะท้อนจากตัวอย่างบทสนทนาจากละครโทรทัศน์ คลับฟรายเดย์ เดอะ
ซีรีย์ ตอน รักเธอ รักเขา และ รักของเรา ดังนี้
เจ : ขอบคุณนะที่อุส่าห์มาดรีม เจขอให้ดรีมยังเป็นเพื่อนกับเจอยู่ได้ไหม ไม่ต้องคุยกันเหมือนเดิมก็ได้
แค่ขอให้รู้ว่า เจยังมีดรีมอยู่ในชีวิต เวลาเจโทรไปดรีมช่วยรับโทรศัพท์เจบ้างได้ไหม เจรับไม่ได้จริง ๆ ที่จะไม่
มีดรีมอยู่ในชีวิตเจอีก
ดรีม : ดรีมขอโทษนะเจ ดรีมคงให้เจไม่ได้จริง ๆ ดรีมพูดตรง ๆ นะ เจจ�ำได้ไหม ตอนที่ เจเคยบอกว่า
เราควรใช้ชีวิตแบบคนปกติอะ ดรีมว่ามันถึงเวลานั้นแล้วแหละ ดรีมขอโอกาสนั้นเถอะนะ
ปล่อยให้เรา 3 คนได้ใช้ชีวิตแบบคนปกติเถอะ
จากบทสนทนาข้างต้น สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ค�ำว่า “ เราควรใช้ชีวิตแบบคนปกติ” อาจจะหมายถึง
การใช้ชีวิตแบบคนทั่ว ๆ ไป ที่เป็นที่ยอมรับของสังคม ตามทัศนคติของตัวละครที่สะท้อนผ่านค�ำพูด อาจจะ
หมายความได้ว่า การกลับไปคบกับผู้ชายในรูปแบบคู่รัก และสะท้อนให้เห็นว่า การคบกันระหว่างหญิงรัก
หญิงนั้น อาจจะเป็นเรื่องที่ผิดปกติ
2. ค่านิยมของสังคมไทยในการยอมรับที่มีต่อหญิงรักหญิง
ค่านิยม คือ การน�ำมารวมกันของค�ำสองค�ำ หรือ ค่า กับ นิยม แปลได้ว่า การก�ำหนดคุณค่า (อุดมพร
ยิ่งไพบูลย์สุข และ เปรมวดี คฤหเดช, 2554) และการยอมรับ คือ กระบวนการอย่างหนึ่งที่พัฒนาคุณสมบัติ
ส่วนตัวของแต่ละบุคคล เพือ่ ให้สงั คมรับรูถ้ งึ การเปลีย่ นแปลง มีความเข้าใจในสิง่ ใหม่เกิดขึน้ ส�ำหรับค่านิยม
ของสังคมไทยในการยอมรับที่มีต่อหญิงรักหญิงที่สะท้อนจากละครโทรทัศน์ คลับฟรายเดย์เดอะซีรีย์นั้น ผล
การวิจัยพบว่า การแสดงออกถึงค่านิยมของสังคมไทยที่มีต่อหญิงรักหญิง เป็นความหมายโดยตรงที่สะท้อน
ออกมาผ่านบทสนทนา ของตัวละครที่แสดงออกมา ตัวอย่างเช่น บทสนทนาจากละครโทรทัศน์ คลับฟราย
เดย์เดอะซีรยี ์ ตอน รักแท้ หรือ แค่ความหวัง บทสนทนาแสดงเหตุการณ์เมือ่ ตัวละครฝ่ายหนึง่ ต้องการจะมีลกู
แต่ทั้งคู่เป็นคู่รักหญิงรักหญิงท�ำให้อีกฝ่ายไม่เห็นด้วย ซึ่งบทสนทนาสะท้อนค่านิยมทางเพศของสังคมไทย ที่
มีต่อหญิงรักหญิงดังนี้
ซี “ ถ้ามีลูกเราจะเลี้ยงเขายังไง แล้วจะบอกว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่”
จากตัวอย่างบทสนทนาสะท้อนให้เห็นค่านิยมของสังคมไทยที่มีต่อการยอมรับของหญิงรักหญิงได้ดังนี้
คูร่ กั หญิงรักหญิงยังไม่เป็นทีย่ อมรับในสังคมวงกว้าง เมือ่ ความสัมพันธ์พฒ
ั นาไปถึงระดับการสร้างครอบครัว
ก็ไม่สามารถท�ำได้ เพราะหากมีลูกด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ได้แต่ในทางสังคมก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับ และอาจ
จะสร้างปมด้อยให้กับเด็กอีกด้วย
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3. การแสดงออก และ การด�ำเนินชีวิตของคู่รัก แบบ หญิงรักหญิง
ส�ำหรับการแสดงออก และ การด�ำเนินชีวิตของคู่รัก หญิงรักหญิงที่สะท้อนผ่าน ละครโทรทัศน์ คลับฟ
รายเดย์ ทั้ง 3 ตอนนั้น ผลการวิจัยพบว่า ในประเด็นเรื่องของการแสดงออก และ การด�ำเนินชีวิต ของคู่รัก
แบบหญิงรักหญิงนั้นมีการแสดงออกกันอย่างเปิดเผย ตัวละคร หญิงรักหญิง มีการด�ำเนินชีวิตคู่แบบคู่รัก
ไม่ได้ต่างจากเพศวิถีอื่น ๆ กล่าวคือ มีการแสดงออกทางอารมณ์ รัก , หึง ,หวง , โกรธ ,การงอนง้อกัน รวม
ถึง การมีเพศสัมพันธ์กัน ในการด�ำเนินชีวิตของตัวละครนั้น ก็เกิดในฉาก หรือ สถานที่ ที่เป็นธรรมชาติ สถาน
ที่ในชีวิตประจ�ำวันของตัวละคร ที่เป็นสถานที่สาธารณะ ทั้งสถานที่ท�ำงาน ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ร้าน
กาแฟ และใช้สถานที่ส่วนตัวในการแสดงออกทางความรัก เช่น บ้าน หรือ ห้องนอน ก็ไม่ได้มีความพิเศษหรือ
แตกต่างกับเพศวิถีอื่น ๆเช่นกัน
4. อัตลักษณ์ทางเพศของหญิงรักหญิง
อัตลักษณ์ทางเพศ หมายถึงการรับรู้ความเป็นหญิงชาย ของแต่ละบุคคล เพื่อก�ำหนดบทบาททางเพศ
โดยในประเด็นเรื่อง อัตลักษณ์ทางเพศของหญิงรักหญิงที่สะท้อนผ่านละครโทรทัศน์ คลับฟรายเดย์นั้น ผล
การวิจยั พบว่า อัตลักษณ์ทางเพศของหญิงรักหญิงไม่ได้มกี ารแสดงออกอย่างชัดเจนผ่านรูปลักษณ์ภายนอก
สักเท่าไหร่ ทั้งบทบาททางเพศ การแสดงออกทางร่างกาย กริยา มารยาท และ วิถีชีวิตของหญิงรักหญิงนั้น
ก็ไม่ได้แสดงผ่านรูปลักษณ์ แต่จะแสดงผ่านทางบทสนทนา ดังตัวอย่างต่อไปนี้ บทสนทนาที่แสดง อัต
ลักษณ์ทางเพศอย่างชัดเจน ได้แก่ ตัวย่างจาก ละครโทรทัศน์ คลับฟรายเดย์ เดอะซีรีย์ ตอน รักแท้ หรือ แค่
ความหวัง บทสนทนาในเหตุการณ์ที่ ตัวละครหญิงรักหญิงพูดคุยถึงเรื่องความรักของกันและกัน
เคส “ ซีเคยคบผู้ชายปะ ”
ซี “ หึ ไม่เคยอะ ขอโทษนะ มันแบบ อี๋ เลยอะ เข้าใจปะ ”
จากบทสนทนาสะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์ทางเพศของตัวละครได้ชัดเจนที่สุด ตัวละครหญิงรักหญิง หรือ
เลสเบี้ยนนั้น อาจจะคาดเดาได้ยาก เพราะลักษณะภายนอกเหมือนผู้หญิงทุกประการ ทั้งรูปลักษณ์ กริยา
ท่าทาง การพูดจา ท�ำให้ละครโทรทัศน์ต้องใช้บทสนทนาเข้ามาเพื่อช่วยสื่อสารความเป็นหญิงรักหญิงให้ผู้
ชมเข้าใจความหมายที่ต้องการจะสื่อ ออกมาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
5. การใช้อำ� นาจควบคุมความสัมพันธ์ ของ คูร่ กั หญิงรักหญิง เป็นการใช้แนวคิด การแบ่งแยกออกเป็น
ลักษณะ ทวิลักษณะ ขั้วตรงข้าม (Binary Opposition ) มาเชื่อมโยงความเป็นหญิง หรือ ชาย เช่น อารมณ์
หรือ เหตุผล โดยลักษณะของชายจะเหนือกว่าความเป็นหญิงทุกประการ ส่งผลให้เกิดการกดขี่ทางเพศ ผล
การวิจยั พบว่า ในละครโทรทัศน์ คลับฟรายเดย์เดอะซีรยี น์ นั้ ได้มกี ารสะท้อนให้เห็นลักษณะความสัมพันธ์ของ
คู่รัก แบบ หญิงรักหญิง ที่จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอ�ำนาจในการควบคุมความสัมพันธ์ของอีกฝ่ายอย่างชัดเจน
ผ่านการแสดงออกทางสีหน้า บทสนทนา โดยจะมีฝ่ายหนึ่งที่แข็งแรงกว่าดูมีอ�ำนาจมากกว่า และอีกฝ่ายที่
อ่อนแอกว่า จะโดนกดขี่ให้ต้องจ�ำยอม ท�ำตามสิ่งที่ผู้มีอ�ำนาจสั่งหรือควบคุม สะท้อนได้จากบทสนทนา จาก
ละครโทรทัศน์ คลับฟรายเดย์ เดอะซีรีย์ ตอน รักออนไลน์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
เหตุการณ์ที่ เอ้ พยายามจะให้รงุ้ ไม่แสดงออก เกีย่ วกับความสัมพันธ์ตอ่ หน้าลูกสาวมากจนเกินไปเพราะ
กลัวลูกรับไม่ได้ โดยใช้การน�ำเสนอภาพแบบตัดสลับ ระหว่าง เอ้และรุ้ง ใช้ภาพระยะใกล้เพื่อให้เห็นสีหน้า
ของตัวละครอย่างชัดเจน ทั้งทางสีหน้า และ แววตา โดยใช้มุมกล้องแบบผ่านไหล่ เพื่อสามารถให้เห็นราย
ละเอียดต่างๆได้ชัดเจน รูปสัญญาณที่พบ คือ หญิงสาวสองคน ก�ำลังยืนถกเถียงกันในประเด็นหนึ่งอย่าง
ออกรส ออกชาติ มีการใช้สีหน้าถ่ายทอดอารมณ์ จากบทสนทนา แสดงให้เห็นความมีอ�ำนาจของตัวละคร
ฝ่ายหนึ่ง ที่มีอ�ำนาจในการควบคุมในเรื่องความสัมพันธ์ ซึ่งตัวละครอีกตัวเป็นฝ่ายยอมเพื่อให้ความสัมพันธ์
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ได้ด�ำเนินต่อดังตัวอย่างบทสนทนาต่อไปนี้
เอ้ : พี่ไม่ชอบเลยที่รุ้งมาท�ำแบบนี้ต่อหน้าลูกพี่
รุ้ง : รุ้งขอโทษ ต่อไปรุ้งจะระวังตัวให้มากขึ้น พี่เอ้อย่าโกรธรุ้งเลยนะ
เอ้ : พี่ว่าช่วงนี้เราอย่าเพิ่งเจอกันเลย รอให้ลูกพี่กลับไปก่อน
รุ้ง : ไม่เอาอะ อย่าห่างกันสิ รุ้งสัญญาว่าจะระวังตัวให้มากขึ้น และ จะไม่ท�ำอะไรที่พี่เอ้ไม่ชอบอีก
จากบทสนทนา แสดงให้เห็นว่า ตัวละครทีเ่ ป็นฝ่ายมีอำ� นาจ ใช้อำ� นาจในการพยายาม จ�ำกัดการแสดงออก
ของความสัมพันธ์ระหว่างตนกับคนรัก โดยเป็นการสื่อความหมายออกมาโดยตรง ซึ่งตัวละครอีกฝ่ายก็ต้อง
จ�ำยอมเพื่อให้ความสัมพันธ์เดินต่อ และเดินตามผู้ที่มีอ�ำนาจมากกว่า
6. ความปรารถนาทางเพศของหญิงรักหญิง คือ การรับรู้ ความต้องการทางเพศ ทางด้านร่างกายเ และ
ส่งผลไปยังบุคคลอื่นที่น�ำมาสู่การปฎิบัติทางเพศ หรือ ตัณหาอาลัย ผลการวิจัยพบว่า ละครโทรทัศน์ คลับ
ฟรายเดย์ได้มีการน�ำเสนอประเด็นในเรื่องของความปรารถนาทางเพศโดยสะท้อนผ่านภาพ การแสดงความ
รักซึ่งกันและกันของตัวละครหญิง อาทิเช่น การจูบปาก , การกอด รวมถึงการมีเพศสัมพันธ์กัน เป็นต้น
อภิปรายผล
การศึกษา การสือ่ ความหมายค่านิยมทางสังคมของหญิงรักหญิง ในละครโทรทัศน์ คลับฟรายเดย์ เดอะ
ซีรยี ์ ได้คน้ พบความหมายทีส่ ะท้อนเรือ่ งราวของหญิงรักหญิงผ่านละครโทรทัศน์ โดยละครโทรทัศน์ มิเพียงแต่
สะท้อนให้เห็นความเป็นหญิงรักหญิง ที่เกิดขึ้นในสังคม เป็นเครื่องมือในการสื่อสารความหมาย เนื่องจาก
เรื่องราวในละครโทรทัศน์ได้สะท้อน เรื่องราวของหญิงรักหญิงในสังคมไทยซึ่งท�ำให้เห็นแก่นนิยมที่เกิดขึ้น
ท�ำให้พบความหมายของศึกษา
การสื่อความหมาย ของหญิงรักหญิงพบแก่นนิยมความหมายของหญิง รัก หญิง ที่ถ่ายทอดผ่านละคร
โทรทัศน์ คลับฟรายเดย์ เดอะซีรีย์ ไว้ดังนี้
ความรักที่ไม่สมหวังของหญิงรักหญิง ซึ่งบทสรุปของ ละครโทรทัศน์ คลับฟรายเดย์ เดอะซีรีย์ ที่มี
การน�ำเสนอเกี่ยวกับหญิงรักหญิง ความรักมักจบลงด้วยการเลิกรา กันไป หรือ การจากไปของฝ่ายใดฝ่าย
หนึง่ อย่างทีเ่ ห็นได้เด่นชัดในละครว่ามักจะมีตวั ละครตัวใดตัวหนึง่ ทีถ่ กู ทิง้ ให้พบกับความผิดหวังเสียใจ ความ
รักที่ไม่สมหวัง หมายถึง ความรักในรูปแบบของคู่รัก ที่ต้องเลิกรากันไปและไม่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันในที่สุด ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ นภาพร ไตรวิทวารีกุล (2558) ที่อธิบายไว้ว่า ความรักไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นคู่รัก
ชายหรือหญิงเสมอไป มันขึ้นอยู่ว่าเราจะเจอกับใครและรักกับใครต่างหาก แต่หลายคนมักจะ มองว่าความ
รักที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นจากคนรักเพศเดียวกัน
ค่านิยมของสังคมไทยที่มีต่อหญิงรักหญิง ค่านิยมของสังคมไทยในมุมมองของผู้ใหญ่นั้นมักจะไม่
ยอมรับความรักในรูปแบบนี้สักเท่าไหร่ หรือ แม้กระทั่งตัวละครหญิงรักหญิงเอง ก็มีความสับสนกับความ
รู้สึกของตัวเองเช่นกัน ค่านิยม Miller ( 1995) อ้างถึงในสิทธิชัย พันธัญกิจ (2557) หมายถึง ค่านิยมความ
เป็นเจตคติ หรือ ความเชื่อที่ฝังลึกไว้ในชีวิตของบุคคลที่มีอิทธิพล ต่อพฤติกรรมของบุคคล หรือ สังคม ที่เห็น
ได้งา่ ย อาทิเช่น การแต่งกายตามสมัย การแสดงออก การแสดงความคิดเห็น รวมถึง การเลือกคูค่ รอง เป็นต้น
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Jackson and Cook (1999) (อ้างถึงใน สุรกิจ ปรางสร, 2555) ที่อธิบายไว้ว่า
ถึงแม้ว่าในสังคมไทยปัจจุบัน สื่อมีการน�ำเสนอเกี่ยวกับเพศ หญิง รัก หญิง เพื่อให้เกิดการยอมรับมากขึ้น
และต้องการเปลี่ยนแปลง ความคิด หรือ ทัศนคติ ของผู้คนไปในทางที่ดีขึ้น แต่จากการศึกษาวิเคราะห์ของ
นักวิชาการในต่างประเทศซึ่งวิเคราะห์ทัศนคติของสังคมไทยต่อเพศวิถีทางเลือกในลักษณะแบบทนได้แต่
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ยอมรับไม่ได้ ในประเทศไทยกลุม่ คนทีม่ เี พศวิถแี บบหญิงรักหญิงก็ยงั ได้รบั ผลกระทบจากครอบครัวทีเ่ มือ่ รูว้ า่
ลูกสาวมีแนวโน้ม หรือ เป็นกลุม่ คนรักเพศเดียวกัน ท�ำให้ไม่ได้รบั การยอมรับ และ ถูกสังคมมองว่า วิปริตนัน่ เอง
การแสดงออก และ การด�ำเนินชีวิต แบบ คู่รัก ของหญิงรักหญิง พบว่าทั้งหมดมีการแสดงออกทาง
ความรัก ทั้งในพื้นที่ส่วนตัว หรือ ในพื้นที่สาธารณะ และ การด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน ของคู่รักหญิงรัก หญิง
เป็นแบบเพศวิถีอื่น ๆ ไม่มีความแตกแยกหรือแตกต่าง เช่น มีการเดินจับมือกันในพื้นที่สาธารณะ การลงรูปคู่
ในโซเชียลมีเดีย เพื่อบอกให้บุคคลอื่น ๆ ทราบสถานะความสัมพันธ์ของคนสองคน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ วชิราภรณ์ ศรีเงิน (2560) ที่อธิบายไว้ว่า การแสดงออก ที่มีต่อพฤติกรรม หรือ ทัศนคติของหญิงรัก
หญิง ได้สะท้อนออกมาผ่านการที่ผู้หญิงสองคนมีความรักต่อกัน และ ตัดสินใจจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน โดยทั้งคู่
จะเน้นความผูกพันทางใจ ความเข้าใจ และ ความละเอียดอ่อนที่ผหู้ ญิงมีมากกว่าผูช้ าย สะท้อนออกมา จาก
การที่ผู้หญิงให้ความส�ำคัญกับความรัก ความผูกพัน และการตอบสนองทางอารมณ์ ความรู้สึกในการด�ำรง
คู่ ความสัมพันธ์มากกว่าเรื่องเพศ ท�ำให้เมื่อผู้หญิงสองคนมาใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกัน ซึ่งเป็นรากฐานส�ำคัญของ
ความสัมพันธ์
สรุป
การศึกษาเรื่อง การสื่อความหมายค่านิยมของหญิงรักหญิง และ กลวิธีการเล่าเรื่องในละครโทรทัศน์
คลับ ฟรายเดย์ เดอะ ซีรีย์ ได้ดังนี้
การสื่อความหมาย ค่านิยมของหญิงรักหญิง ในละครโทรทัศน์ คลับ ฟรายเดย์ เดอะซีรีย์
ความหมายที่เป็นแก่นนิยมสะท้อน ผ่านละครโทรทัศน์ คลับฟรายเดย์ เดอะซีรีย์ มี 6 ประเด็นดังนี้
1 ความรักที่ไม่สมหวัง ของหญิงรักหญิง ในละครโทรทัศน์คลับฟรายเดย์ เดอะซีรีย์ สะท้อนความรักที่
ไม่สมหวังของหญิงรักหญิงไว้ใน บทสรุปของละครโทรทัศน์คลับฟรายเดย์ เดอะซีรีย์ ทั้ง 3 ตอนนั้น โดยบท
สรุปของความรัก มักจบลงด้วยความไม่สมหวังของตัวละคร การค้นพบตัวตนที่แท้จริงว่า สุดท้ายตนเองนั้น
มีความรักที่เหมือนกับคนทั่วไป กล่าวคือ มีความรักกับผู้ชาย หรือ เพศที่แข็งแรงกว่า สะท้อนให้เห็นว่า ความ
รักแบบหญิงรักหญิง อาจเป็นความรักที่ไม่จีรังยั่งยืน
2 ค่านิยมของสังคมไทยที่มีต่อหญิงรักหญิง พบว่า ค่านิยมของสังคมไทยที่มีต่อหญิงรักหญิงนั้น ยังไม่
เปิดรับหรือเปิดกว้างเท่าทีค่ วร เพราะ ยังมีการกีดกัน หรือ การห้ามปราม จาก ครอบครัวทีพ่ บในละครโทรทัศน์
สะท้อนให้เห็นว่า สังคมไทยในปัจจุบัน อาจจะมีแค่คนบางกลุ่มที่รับได้ และ ยอมรับกับเพศวิถี หญิงรักหญิง
แต่หากไม่ใช่ทงั้ หมดของสังคม เพราะคนบางกลุม่ ยังมองว่าเป็นเรือ่ งทีผ่ ดิ เพศ ผิดประเพณี หรือ เกิดจากความ
วิปริต
3 การแสดงออก และ การด�ำเนินชีวิต แบบ คู่รัก ของหญิงรักหญิง พบว่า คู่รักหญิงรักหญิง มีการ
แสดงออก ทางอารมณ์ ความรู้สึก เช่น รัก โลภ โกรธ หลง หึง หวง หรือ แม้กระทั่งเรื่อง เพศสัมพันธ์ ก็ไม่ได้
มีความแตกต่างจาก เพศวิถีอื่น ๆ การด�ำเนินชีวิตคู่ของหญิงรักหญิงที่สื่อออกมา ก็พบว่า เป็นการใช้ชีวิต
เหมือนคู่รักทั่วไป ไม่ได้ทีสิ่งใดพิเศษ การให้ของขวัญ ในวันเกิด หรือวันครบรอบ การกินข้าว การดูหนัง และ
การใช้ชีวิตประจ�ำวันนั้นไม่ได้มีความแตกต่าง จากเพศวิถีอื่น ๆ เลย
4 อัตลักษณ์ทางเพศของหญิงรักหญิง พบว่า ในละครโทรทัศน์ คลับฟรายเดย์ เดอะซีรีย์ ได้เสนอความ
เป็นหญิงรักหญิง โดยไม่ได้มีอัตลักษณ์ทางเพศที่บ่งบอกอย่างชัดเจน หรือมีการก�ำหนดลักษณะเฉพาะของ
หญิงรักหญิงแต่อย่างใด โดยมิได้สะท้อนผ่านรูปลักษณ์ ภายนอก การแสดงออก ทั้งทางกายและวาจา รวม
ถึง วิถีชีวิตก็ไม่สามารถบ่งบอกได้ว่า บุคคลใดเป็นเพศวิถีหญิงรักหญิง แต่จะเกี่ยวเนื่องกับ ความรู้สึกภายใน
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จิตใจของแต่ละบุคคลที่แสดงออกมา ซึ่งอาจจะขัดแย้ง หรือสอดคล้องกับเพศก�ำเนิดของตนก็เป็นได้
5 การใช้อ�ำนาจควบคุมความสัมพันธ์ของคู่รักหญิงรักหญิง พบว่า คู่รักหญิงรักหญิง มีการใช้อ�ำนาจ
ควบคุมความสัมพันธ์จากฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ทีม่ อี ำ� นาจเหนือกว่า โดยจะมีตวั ละครใดตัวละครหนึง่ เป็นผูค้ วบคุม
ความสัมพันธ์ มีความแข็งแรง และ มีอ�ำนาจ โดยสามารถบังคับ หรือ พูดให้อีกฝ่ายหนึ่งที่ดูอ่อนแอกว่าท�ำ
ตามในสิ่งที่ตนต้องการได้ หรือจ�ำยอมในบางสิ่งบางอย่าง
6 ความปรารถนาทางเพศของหญิงรักหญิง พบว่า หญิงรักหญิง มีความปรารถนาทางเพศ เช่นเดียวกับ
เพศวิถีอื่น ๆ การแสดงออกทางความรัก ในรูปแบบของ ตัณหา อาลัย หรือการแสดงความเป็นเจ้าของฝ่าย
ตรงข้าม และการมีเพศสัมพันธ์กัน โดยในละครโทรทัศน์ สื่อให้เห็นถึง ความปรารถนาทางเพศของหญิงรัก
หญิง ว่ามี ความรู้สึกผูกพันทางกาย เช่นเดียวกับเพศวิถีอื่น ๆนั้นเอง
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยข้างต้น ศึกษาการสื่อความหมาย ในละครโทรทัศน์ คลับฟรายเดย์เดอะซีรีย์ นั้น ควรมี
การศึกษาในประเด็นดังกล่าวนี้กับ สื่ออื่น ๆ ที่น�ำเสนอเกี่ยวกับ หญิงรักหญิง ได้แก่ สื่อโฆษณา ภาพ แฟชั่น
ภาพยนตร์ เป็นต้น เพื่อที่จะท�ำให้ได้ข้อมูล ที่จะสะท้อนถึง ความหมายของ หญิงรักหญิง ของสังคมไทย ที่
ถูกถ่ายทอดผ่านสื่อได้ชัดเจนมากขึ้น
1. การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท�ำการวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) และ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ดังนั้นควรมีการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการผลิตงานละครโทรทัศน์ โดยการสัมภาษณ์ผู้
สร้างสรรค์ผลงานดังกล่าวนี้ซึ่งจะท�ำให้ครอบคลุมถึงทรรศนะ มุมมอง ความเชื่อ หรือความนึกคิดที่แตก
ต่างกัน ของนักเขียนบท หรือ ผู้สร้างละครโทรทัศน์
2. งานวิจยั ชิน้ นี้ ศึกษาเฉพาะเพศวิถใี นส่วนของความรักในรูปแบบ หญิงรัก หญิง ในละครโทรทัศน์ คลับ
ฟรายเดย์ เดอะซีรีย์ เท่านั้นดังนั้นควรมีการศึกษาประเด็นเกี่ยวกับเพศวิถีในรูปแบบอื่น ๆ ได้แก่ ชายรักชาย
เป็นต้นที่ได้น�ำเสนอ ผ่านละครโทรทัศน์เพื่อจะได้น�ำข้อมูลมาใช้เปรียบเทียบถึง แนวทางในการน�ำเสนอได้
ชัดเจนยิ่งขึ้นถ้าหากศึกษาหญิงรักหญิง ในละครโทรทัศน์เรื่องอื่น ๆ ด้วย อาจจะท�ำให้งานวิจัยมีความน่า
สนใจมากขึ้น
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