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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะเฉพาะและการน าเสนอความรักของชายรักชาย

ในซีรีส์วาย โดยศึกษาจากซีรีส์วายจ านวน 4 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง มิติรักผ่านเลนส์ ตอนรุ้งสีเทา เรื่อง Sotus 
The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง เรื่อง 2Moons The Series เดือนเกี้ยวเดือน และเรื่อง 
Together With Me อกหักมารักกับผม โดยศึกษาเพื่อน ามาคิดวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะในการน าเสนอ
ภาพความรักของชายรักชายผ่านซีรีส์วาย  

ผลการวิจัยพบว่า ซีรีส์วายนั้นมีลักษณะเฉพาะจ านวน 6 ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะที่หนึ่ง 
การขายฝันผ่านคุณสมบัติของตัวละครที่ต้องเป็นผู้ชายในอุดมคติของผู้หญิงหรือจะเป็นการขายฝันผ่าน
เนื้อเรื่องที่ส่วนใหญ่มักมีตอนจบสวยงาม ลักษณะที่สอง การจ าลองความจริง ในซีรีส์วายนั้นมีการจ าลอง
สังคมที่ยอมรับความรักของชายรักชายและการสร้างสถานการณ์จ าลองที่ท าให้ตัวละครเกิดความใกล้ชิดกัน 
ลักษณะที่สามการใช้บทบาทตัวละครหญิงเพื่อให้เกิดความชัดเจนในความสัมพันธ์รูปแบบชายรักชาย 
ลักษณะที่สี่ การใช้สัญลักษณ์เพื่อสื่อบทบาททางเพศและอารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร ลักษณะที่ห้า 
การใช้การเขียนแทนค าพูดเพื่อแสดงความรู้สึก และลักษณะที่หก การใช้อวัจนภาษาแทนวัจนภาษา 
เพื่อแสดงความรู้สึกของตัวละคร จะเห็นได้ว่าซีรีส์วายในปัจจุบันเลือกน าเสนอตัวละครหลักเป็นชายรัก
ชายเพื่อแสดงให้เห็นว่าความรักของชายรักชายนั้นมิใช่ความผิดปกติของจิตใจ ต่างจากสมัยก่อนที่กลุ่ม
คนชายรักชายจะเป็นเพียงตัวละครประกอบ มีภาพแทนในเชิงลบแต่ซีรีส์วายปัจจุบันได้มีการน าเสนอ
ความรักของชายรักชายในลักษณะเชิงบวกมากขึ้น 
 
ค าส าคัญ : ซีรีส์วาย, สาววาย, ชายรักชาย  
 
 
 
 

 

                                                           
1 บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานวจิัยเร่ือง การน าเสนอภาพ “ความรัก” ของชายรักชายผ่านซีรีส์วาย  
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Y (Yaoi) Series : Characteristics and Representation of Gay Relationships2 
Nodchanaporn Somyat 

Thai Language program, Humanities and Social Sciences Suan Sunandha Rajabhat University 
 

ABSTRACT 
This paper aims to study charactertics and representation of gay relationship in 

Y (Yaoi) series from 4 titles i.e. Views of love, EP: Gray rainbow; Sotus The Series; 
2moons The series and Together with me, all of which have been studied to 
synthesize and analyze for identifying characteristics and represention of gay 
relationships through Y (yaoi) series. 

Study showed that Y (Yaoi) series had 6 characteristics i.e. (1) daydreamer 
depicted by characters as an ideal men to be popular among woman or daydreaming 
story with good ending (2) life simulation: a society recognizing gay relationships and 
situations to let the close relationship develop were simulated (3) female characters 
were utilized to make the gay relationship clearer (4) symbolism to express sexual 
roles and describe character emotion (5) emotional expression by handwriting than 
speaking and (6) using non-verbal language rather than protagonists to express 
characters’ emotion. Given that, current Y (Yaoi) series depicts gay romantic 
protagonists to demonstrate that homosexual (gay) is not mental illness in contrast to 
the past time where gays were just a side character and had a negative image and 
present gay relationships in more positive ways. 
 
Keyword : Y series, Y fangirl(s) and gay relationship 
  

                                                           
2 This is a part of article “Relationships via Y (Yaoi) series” (Bacherlor’s Degree), Thai 

Language program, Humanities and Sciences, Suan Sunandha Rajabhat University, 2017. 
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บทน า 

สื่อละครโทรทัศน์เริ่มมีการจัดท าซีรีส์วาย  
Y (Yaoi) ขึ้นในปี พ.ศ. 2557 มีการสร้างซีรีส์วายที่
มีตัวละครหลักเป็นผู้ชายสองคนรักกัน ซึ่งก็คือ
เรื่อง Love Sick The Series รักวุ่น วัยรุ่นแสบ 
มีเนื้อหาคล้ายซีรีส์วัยรุ่นทั่วไปแต่มีลักษณะเด่น 
คือ มีตัวละครน าเป็นชายรักชาย ซึ่งได้ผลตอบรับ
เป็นอย่างดีจนมีการสร้างภาคต่อ และเริ่มท าให้
วงการซีรีส์วัยรุ่นไทยเริ่มผลิตซีรีส์วายออกมาเพื่อ
ตอบสนองกลุ่มคนดูที่เรียกตนเองว่า “สาววาย” 
ที่มีความชอบและสนับสนุนชายรักชาย เนื่องจาก
บุคคลในสังคมนั้นมีรสนิยมหรือความช่ืนชอบที่
ต่ างกันถึงแม้จะอยู่ ร่วมสังคมเดียวกันก็ตาม 
เหตุผลนี้จึงท าให้ เกิดการผลิตเพื่อตอบสนอง
รสนิ ยมของผู้ บ ริ โภค ในสิ นค้ าทุ กประ เภ ท 
แม้กระทั่งสินค้าประเภทสื่อไม่ว่าจะเป็น นวนิยาย 
ละคร ซีรีส์ ภาพยนตร์ ต่างก็มีหลายรูปแบบเพื่อ
ตอบสนองต่อความช่ืนชอบของบุคคลในสังคม 
เช่น แนวบู ๊ (Action) ผจญภัย (Adventure) 
รักโรแมนติก (Romance) เศร้า (Drama) เป็นต้น 
ซึ่ งในแต่ละประเภทก็จะมีลักษณะเฉพาะที่
แตกต่างของตนเอง  

การวิจัยซี รีส์ วายมีจุดประสงค์  คื อ  วิจั ย
ลักษณะเฉพาะและการน าเสนอความรักของชาย
รักชาย จะศึกษาซีรีส์วายว่ามีลักษณะแตกต่าง
จากซีรีส์ความรักวัยรุ่นทั่วไป อีกทั้งสื่อบันเทิง
ประเภทละครหรือซีรีส์ในปัจจุบันนี้มีหลากหลาย
ประเภท แต่ละประเภทก็มักมีการน าเสนอ ที่
แตกต่างกันไปตามแนวหรือประเภทของสื่อนั้น ๆ 
เช่น ซีรีส์แนวผจญภัยก็มักจะมีการน าเสนอที่
แตกต่างออกไปจากซีรีส์แนวความรัก ผู้วิจัยจึง 
เห ็นว่าซ ีร ีส ์วาย เป ็นสื ่ออ ีกหนึ ่งประเภทที ่มี  
ความแตกตา่งจากสื่อปกติทั่วไป ซึ่งซีรีส์วายส่วนใหญ่ 

นั้นเน้นเนื้อหาความรักหากแต่เป็นความรักของ
กลุ่มคนรักร่วมเพศนั่นเอง ดังนั้นจึงสมควรที่จะ
ศึกษาลักษณะเฉพาะของซีรีส์วายว่ามีรูปแบบการ
น าเสนอเช่นใด ซึ่งการศึกษาเกย์ เลสเบี้ยน หรือ
กลุ่มบุคคลที่ มีความหลากหลายทางเพศใน
สังคมไทยหลังปี พ.ศ.2538 เป็นต้นมา มีการศึกษา
ในเชิงลบเริ่มลดน้อยลง (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2555 ) 
เนื่องจากมีกลุ่มวิชาการรุ่นใหม่ที่ศึกษาความ
เคลื่อนไหวของแนวคิดทฤษฎีตะวันตก โพสต์โมเดิร์น 
เฟมินิสต์  สตรีนิยม ท าให้ เกิดมุมมองใหม่  ๆ 
เกี่ยวกับเรื่องเพศสภาวะในสังคมไทย และท าให้
การศึกษากลุ่มชายรักชายเริ่มสนใจการด าเนิน
ชีวิตและประสบการณ์ ของบุ คคลมากกว่า
ภาพลักษณ์ที่สังคมในอดีตสร้างให้ ปัจจัยอีกอย่าง
หนึ่ง คือ การแสดงออกของกลุ่มชายรักชายใน
พื้นที่ทางสังคมเริ่มมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น เช่น 
การมีตัวละครชายรักชายในละครโทรทัศน์
ภาพยนตร์ ละครเวที นวนิยาย บทเพลง  

ผู้วิจัยเห็นว่าซีรีส์วายจ านวน 4 เรื่อง ได้แก่ 
เรื่อง มิติรักผ่านเลนส์ ตอนรุ้งสีเทา  เรื่อง Sotus 
The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ ง เรื่อง 
2Moons The Series เดือนเกี้ยวเดือน และเรื่อง 
Together With Me อกหักมารักกับผม นี้มีผล
ตอบรับที่ดีในกระแสสังคมออนไลน์ ผู้วิจัยจึงได้
ศึกษาการน าเสนอภาพ มุมมอง ทัศนคติ ความรัก 
ความสัมพันธ์ของชายรักชายผ่านซีรีส์วายเหล่านี้ 
ซึ่งท าให้เห็นภาพความรักของชายรักชายชัดเจน
ยิ่ งขึ้ น  น อกจากนี้ ยั งแสด งให้ เห็ น ว่ าสื่ อ ใน
สังคมไทยมีความกล้ามากพอท่ีจะน าเสนอเรื่องราว
ของกลุ่มชายรักชายผ่านซีรีส์วายมากขึ้น จึงเป็น
สาเหตุ ให้ ผู้ วิ จั ยศึ กษาลั กษณ ะเฉพ าะและ         
การน าเสนอของซีรีสว์าย 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่ อ ศึ กษ าก ารน า เสน อภ าพ ค วาม รั ก

ความสัมพันธ์ของชายรักชายที่ปรากฏในซีรีส์วายไทย 
 

สมมติฐาน 
ซีรีส์วายแตกต่างจากซีรีส์ความรักหญิงชาย

ทั่วไป โดยซีรีส์วายน าเสนอตัวละครสมบูรณ์แบบ 
และการยอมรับความรักแบบชายรักชาย มี  
ตัวละครหลักคือฝ่ายชายส่วนฝ่ายหญิงเป็นเพียง
ตัวละครเสริมความรักของชายรักชาย นอกจากนี้
ภ าษาที่ ใช้ เป็นภาษาเฉพาะสื่ อสารอารมณ์
ความรู้สึกของชายรักชาย 

 
นิยามศัพท์ 

ซีรีส์วาย หมายถึง ละครชุดทางโทรทัศน์ที่มี
เนื้อหาของชายรักชายเป็นหลัก 

สาววาย หมายถึง กลุ่มคนที่ชอบชายรักชาย 
หญิงรักหญิง หรือคู่จิ้น ในงานวิจัยเรื่องนี้หมายถึง
กลุ่มคนที่ช่ืนชอบผู้ชายกับผู้ชายรักกันหรือใกล้ชิดกัน 

ชายรักชาย หมายถึง กลุ่มผู้ชายที่รู้สึกว่า
ตัวเองเป็นผู้ชาย แต่รักผู้ชายด้วยกัน 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาครั ้งนี ้ ผู ้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย 
เชิงคุณภาพท าการศึกษาลักษณะเฉพาะและ 
การน าเสนอความรักของชายรักชาย โดยมี  
การเก็บข้อมูลซึ่งแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นแรก
เป็นการรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้างองค์ความรู้ เกี่ยวกับหัวข้อเรื่องที่จะ 
ศึกษาวิจัย ขั้นที่สองเป็นการเก็บข้อมูลจากการดู 
ซีรีส์วายจ านวน 4 เรื่อง เพื่อทราบถึงรูปแบบ
ลักษณะเฉพาะของซีรีส์วาย ดังนี้ 

1. รวบรวม เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นศึกษา 

2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
ความรักของเพศที่สาม 

3. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ 
ซีรีส์วายจ านวน 4 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง มิติรักผ่านเลนส์ 
ตอนรุ้งสี เทา เรื่อง SOTUS The Series พี่ว้าก 
ตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง เรื่อง 2Moons The Series 
เดือนเกี้ยวเดือน และเรื่องTogether With Me 
อกหักมารักกับผม 

4. วิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของซีรีส์วาย
ที่น ามาศึกษาข้างต้น 

5. สรุปผลการวิจัย  
 

ขอบเขตการวิจัย 
งาน วิ จั ย ช้ิ น นี้ จ ะ ศึ ก ษ าภ าพ ค วาม รั ก

ความสัมพันธ์ของชายรักชายในซีรีส์วายของไทย
จ านวน 4 เรื่อง ได้แก ่

1. มิ ติ รั กผ่ าน เลนส์  ตอน  รุ้ งสี เท า 
ออกอากาศเมื่อ 24 เมษายน 2559  

2. SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้าย
กับนายปีหนึ่ง ออกอากาศเมื่อ 20 สิงหาคม 2559 

3. 2Moons The Series เดือน เกี้ ยว
เดือน ออกอากาศเมื่อ 7 พฤษภาคม 2560 

4. Together With Me อกหักมารัก
กับผม ออกอากาศเมื่อ 24 สิงหาคม 2560 

 
ผลการวิจัย 

การวิจัยศึกษาเรื่องการน าเสนอภาพความรัก
ของชายรักชายผ่านซีรีส์วาย ผู้วิจัยเห็นว่าจ าเป็นท่ี
จะต้องศึกษาลักษณะเฉพาะของซีรีส์วาย โดยแบ่งได้ 
5 ลักษณะ ได้แก่ การขายฝัน การจ าลองความจริง 
บทบาทผู้หญิงในขั้วตรงข้ามดี vs. ร้าย การใช้สัญลักษณ์ 
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การใช้การเขียนแทนค าพูด และการใช้อวัจนภาษา 
แทนวัจนภาษาเพื่อแทนความรู้สึก 
 

1. การขายฝัน 
ซีรีส์วายส่วนมากน้ันสร้างมาจากบทประพนัธ์ 

ในโลกออนไลน์ซึ่งผู ้แต่งส่วนมากเป็นผู้หญิงจึง 
ท าให้ลักษณะของตัวละครและเนื้ อเรื่องถูก
ออกแบบมาเพื่อเติมเต็มจินตนาการของผู้หญิง 
โดยเฉพาะ ซึ่งผู้วิจัยได้ให้ค านิยามค าว่า “ขายฝัน” 
ในการศึกษานี้คือ ผู้ชายที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อม 
เป็นดั ่งผู ้ชายในอุดมคติของผู ้หญิง อีกทั ้งยังมี  
เนื้อเรื่องที่เป็นการขายฝันด้วยรูปแบบความรักที่
ไม่จ ากัดเพศตามบรรทัดฐานของสังคม ซึ่งในชีวิต
จริงความรักในรูปแบบนี้ค่อนข้างเป็นที่ไม่ยอมรับ
ในสังคม นอกจากบุคคลที่ เป็นชายรักชายจะ
ประสบความส าเร็จในชีวิตมีอาชีพและฐานะที่
มั่นคง ถึงจะถูกยอมรับในสังคม ดังนั้นซีรีส์วายจึง
มักสร้างมาเพื่อเติมแต่งจินตนาการทั้งของสาววาย
และกลุ่มคนชายรักชาย เพื่อให้เห็นถึงมุมมอง 
ความรักแบบชายรักชายที่สวยงามไม่แพ้กับความรัก 
ปกติของชายหญิงตามบรรทัดฐานของสังคม 

1.1 การขายฝันผ่านคุณสมบัติตัวละคร  
ซีรีส์วายที่ผู้วิจัยน ามาศึกษานั้นปรากฏ

ว่ามีลักษณะการขายฝันนี้ ซึ่งส่วนมากพระเอก
และนายเอกมักจะเป็นผู้ชายในอุดมคติของผู้หญิง
อย่างเช่น พนา ก้องธานินทร์  หรือ หมอป่ า 
พระเอกในเรื่ อง 2Moons The Series เดื อน
เกี้ยวเดือน ซึ่งมีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมคือ “เดือน
มหาวิทยาลัย” (ต าแหน่งของบุคคลที่ได้รับเลือก
ว่าหน้าตาดีและมีความสารถที่สุดในมหาวิทยาลัย
โดยจะมีการคัดเลือกในทุก ๆ ปี) รูปหล่อ เรียน 
คณะแพทย์ บ้านรวย ขับรถหรู และในขณะเดียวกัน 
นายเอก ซึ่งคือ วาโย พาณิชยสวัสดิ์ ก็มีคุณสมบัติ

เพียบพร้อมที่ไม่แพ้พระเอก หากแต่วาโยนั้นไม่ได้
หล่อเท่าหมอป่า แต่มีใบหน้าหวานคล้ายผู้หญิง 
เตี้ยกว่า ค่อนข้างเป็นคุณหนู บ้านรวย เป็นเดือน
คณะและได้รางวัลป็อปปูล่าร์โหวต อีกทั้งยังมีแต่
ผู้ชายด้วยกันมาตามจีบ ในขณะเดียวกันในเรื่อง 
Sotus The series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง ก็
มีพระเอกเป็นเดือนมหาวิทยาลัยเหมือนกัน ซึ่งก็
คือ ก้องภพ นักศึกษาปี1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และนายเอกก็คือ อาทิตย์ เป็นหัวหน้าพี่ว้ากของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งถึงแม้ผู้ชายในซีรีส์วาย
จะมีคุณสมบัติผูช้ายในอุดมคติผูห้ญงิขนาดไหนแต่
สุดท้ายพวกเขาก็จะเลือกเป็นกลุ่มคนชายรักชาย  

เนื่องจากคุณสมบัติของรูปร่างหน้าตาของ
นักแสดงนั้นเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดึงดูดให้มีผู้คนรับชม 
จึงเห็นได้ว่าซีรีส์วายส่วนมากนั้นมักสร้างให้
พระเอกนายเอกมีลักษณะของผู้ชายในอุดมคติ
ของผู้หญิง ไม่ต่างกับละครชายหญิงตามสังคม
กระแสหลักที่พระเอกจะต้องสมบูรณ์แบบ หาก
เพียงแต่พระเอกในซีรีส์วายนั้ นจะชอบผู้ชาย
ด้วยกันเอง  

1.2 การขายฝันผ่านเนื้อเร่ือง  
ซีรีส์วายส่วนมากนั้นมักมี เนื้ อหาที่

เกี่ยวกับความรักของผู้ชายสองคนโดยด าเนินเรื่อง
จากจุดเริ่มต้นของความสนิทกัน ไม่ว่าจะเป็นการ
สนิทกันในรูปแบบเพื่อน หรือ รุ่นพี่รุ่นน้อง และ
ด้วยความสนิทนี้จึงก่อให้เกิดเป็นความหวั่นไหว
ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรืออาจจะทั้งสองฝ่ายก็ได้ 
ถึงแม้ว่าตัวละครเอกอีกฝ่ายอาจจะมีแฟนที่เป็น
ผู้หญิงอยู่แล้วก็ตาม แต่พอเริ่มมีอาการหวั่นไหวไป
กับเพื่อนสนิทตัวเองที่เป็นผู้ชายแล้ว สุดท้ายเนื้อ
เรื่องแบบนี้มักลงเอยด้วยการเลิกกับผู้หญิง แล้ว
มาคบกับผู้ชายที่ตนหวั่นไหว อย่างเช่นในเรื่อง       
รุ้งสีเทา และ อกหักมารักกับผม ที่มีการด าเนินเรื่อง 
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ในลักษณะนี้คือ เหนือกับพอร์ช พระเอกนายเอก
ในเรื่อง รุ้งสีเทา เป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่ปี 1 
อีกทั้งยังเป็นรูมเมทกันด้วย โดยในเรื่องพระเอก
ซึ่งก็คือ เหนือ นั้นมีแฟนเป็นผู้หญิงอยู่แล้วคือ เจน 
และพอร์ช (นายเอก) เป็นฝ่ายเกิดความหวั่นไหว
กับเหนือก่อนตั้งแต่ปี1 แต่พอร์ชก็ไม่ได้แสดงออก
ว่าคิดกับเหนือเกินเพื่อน พอร์ชยังคงให้เกียรติเจน
ที่เป็นแฟนเหนือ แต่สุดท้ายเหนือก็เลิกกับเจน
เพราะเจนไปมีคนอื่น อีกทั้งเจนยังมองออกว่า
เหนือนั้นก็มีใจให้กับพอร์ชเพียงแต่ไม่กล้าเปิดเผย
เพราะติดที่ยังคบกับตนอยู่ และตอนสุดท้ายเหนือ
พอร์ชจึงได้เปิดเผยความในใจที่ตรงกัน ในขณะที่
เรื่อง อกหักมารักกับผม ก็มีเนื้อเรื่องที่ตรงกับ
ลักษณะนี้หากแต่พระเอกและนายเอกซึ่งคือ กร
และน็อค เป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่ตอนเด็ก ๆ 
เนื่องจากบ้านอยู่ใกล้กัน ก่อนที่น็อคจะย้ายไปอยู่
ที่อื่น จนกระทั่งทั้งคู่มาเจอกันอีกครั้งตอนเข้า
มหาวิทยาลัย จึงท าให้กลับมาสนิทกันอีกและท า
ให้กรเกิดความหวั่นไหวและจีบน็อค ทั้ง ๆ ที่น็อ
คเองมีแฟนเป็นผู้หญิงอยู่แล้ว แต่ถึงอย่างไรก็ตาม
เรื่องก็จบลงด้วยการที่น็อคเลิกกับแฟนผู้หญิงและ
เลือกกร หรือเนื้อเรื่องที่เริ่มจากการเป็นรุ่นพี่รุ่น
น้องแบบในเรื่อง เดือนเกี้ยวเดือน และ Sotus 
The series ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ ง  ก็จะมี
เนื้อหาที่ตรงกับลักษณะของการขายฝันในเนื้อหา
คือ ตัวละครมีการแอบชอบกันมาก่อน จากนั้นจึง
ตามจีบจนท าให้ อี กฝ่ าย เกิ ดความหวั่น ไหว 
อย่างเช่น ก้องภพ พระเอกของเรื่อง Sotus The 
series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ ง ที่ เกิดชอบ
อาทิตย์ซึ่งเป็นทั้งพี่รหัสตัวเองและเป็นหัวหน้าพี่
ว้ากที่ตนชอบมีปัญหาด้วย แต่สุดท้ายก้องภพก็
ชอบอาทิตย์และตามจีบจนอาทิตย์ใจอ่อนจนได้ 
ในขณะที่ เรื่อง เดือนเกี้ยวเดือน  นั้นเป็นการ

ด าเนินเรื่องที่ วาโย แอบชอบ พนา มาตั้งแต่สมัย
เรียนมัธยมและพอพนาเข้ามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
วาโยก็พยายามจนสอบติดอีกทั้ งยังพยายาม
พัฒนาตนเองให้ดูดีขึ้นเพื่อหวังจะอยู่ในสายตาของ
รุ่นพี่ท่ีตนชอบแต่วาโยกลับไม่รู้ว่าจริง ๆ แล้วพนา
เองก็มีใจให้วาโยมานานแล้ว เหมือนกัน และเมื่อ
วาโยได้เข้ามหาวิทยาลัยเดียวกับพนา ก็ได้มาเป็น
รุ่นน้องของกองประกวดเดือนอีก จึงท าให้ทั้งคู่มี
โอกาสได้สนิทกันและในที่สุดกไ็ด้เปิดเผยความในใจ 

เห็นได้ว่าซีรีส์วายไทยมักมีเนื้อหาเรื่องราว
ของความรักที่ค่อนข้างเป็นการชวนฝัน เป็นความ
รักที่สวยงาม มีตอนจบที่บริบูรณ์ หากแต่ก็มีบาง
เรื่องที่สะท้อนถึงความเป็นจริงและตอนจบไม่ได้
สมบูรณ์อย่างเช่นเรื่อง รุ้งสีเทา ที่ถึงแม้ทั้งคู่จะรัก
กันแล้วก็ตามแต่ตอนจบเหนือก็ได้เสียชีวิต แต่
ถึงแม้ตอนจบจะเศร้าแต่การด าเนินเรื่องต่าง ๆ ใน
เรื่องก็ได้สื่อถึงความรักของคนสองคนที่ไม่ได้แบ่ง
ว่าเป็นชายหรือหญิงเพียงแค่คนสองคนที่รู้สึก
ตรงกันก็รักกันได้แล้วโดยไม่ต้องค านึงถึงเพศ
สภาพ  
 

2. การจ าลองความจริง 
ความรักของชายรักรักชายในสังคมยังเป็น

เรื่องที่สังคมไทยส่วนใหญ่นั้นยากที่จะเกิดความ
เข้าใจเพราะเช่ือกันว่าความรักของคนกลุ่มนี้ไม่มี
รักแท้อาจเป็นเพียงอารมณ์ช่ัววูบ นอกจากนี้ใน
ชีวิตจริงเป็นเรื่องยากที่ผู้ชายทั้งสองคนจะเกิด
ความรัก ความรู้สึกดี ๆ ต่อกันเกินค าว่าพี่น้อง
หรือเพื่อน หรือถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นเกย์อยู่
แล้วก็ยังยากท่ีจะเปลี่ยนใจบุคคลที่เป็นผู้ชายแท้ ๆ 
ให้เกิดความเบี่ยงเบนทางเพศได้ ดังนั้นในซีรีส์วาย
จึงจ าเป็นท่ีจะต้องสร้างสังคมจ าลองที่ยอมรับเรื่อง
ความรักของชายรักชายได้อีกทั้งยังต้องสร้าง
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เหตุการณ์เพื่อให้ตัวละครเกิดความใกล้ชิดกันเพื่อ
พัฒนาความสัมพันธ์ 

2.1 การสร้างสังคมจ าลองที่ยอมรับ
เร่ืองชายรักชาย 

ซีรีส์วายวัยรุ่นในปัจจุบันนี้ส่วนมากมักมี
การสร้างสังคมจ าลองขึ้นมาโดยสมมติขึ้นว่าสังคม
ในตอนนั้นยอมรับและเข้าใจพฤติกรรมของรักร่วม
เพศ สังเกตได้จากเวลาที่พระเอกกับนายเอกรัก
กัน เพื่อนหรือคนรอบข้างกลับไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็น
เรื่องผิดปกติใด ๆ และส่วนมากก็ไม่กล่าวถึง
ครอบครัวของแต่ละฝ่ายว่าจะรับพฤติกรรมรัก
ร่วมเพศนี้ได้หรือไม่ อย่างเช่น เดือนเกี้ยวเดือน 
Sotus The series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ ง 
และอกหักมารักกับผม เป็นต้น อีกทั้งยังมีรูปแบบ
ในการสร้างความรักของชายรักชายท่ามกลาง
สังคมที่มีจ านวนของผู้ชายมากกว่าผู้หญิงและอาจ
เป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเบี่ยงเบนทางเพศ 
เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ส่วนมากเป็นผู้ชาย 
อย่างในเรื่อง Sotus The series พี่ว้ากตัวร้ายกับ
นายปีหนึ่ง และกองประกวดดาวเดือน ในเรื่อง 
เดือนเกี้ยวเดือน ซึ่ งทั้ งสองเรื่องนั้นก็มีความ
คล้ายคลึงกันตรงที่สังคมส่วนมากเป็นผู้ชาย
ด้วยกัน และด้วยความสนิทกันต้องเจอกันในทุก 
ๆ วัน ท าให้เกิด ความเบี่ยงเบนทางเพศขึ้นนั่นเอง 
ถึงแม้ตัวละครหลักในเรื่อง 2Moons The Series 
เดือนเกี้ยวเดือน ทั้งคู่ซึ่งก็คือ พนากับวาโย จะมี
ความสัมพันธ์ท่ีต่างฝ่ายต่างแอบรักกันมาก่อนแล้ว 
และได้มาอยู่ในสังคมจ าลองนี้ แต่เพื่อน ๆ ของทั้ง
สองฝ่ายที่เพิ่งมาสนิทกันผ่านพระเอกและนายเอก 
คือ มิ่งขวัญกับคิท ก็ได้เกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน
ทางเพศตามคู่หลัก หรืออย่างในเรื่อง Sotus The 
series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง ตอนที่ก้องภพ

แกล้งอาทิตย์กลางห้องประชุมเชียร์ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ว่า 

 
“ผมก็แค่จับพี่ท าเมีย ก็เขาว่ากันว่า 

ของ ๆ แฟนก็เหมือนของเรา ถ้าผมจับพี่ท า
เมีย เกียร์ของพี่ก็เหมือนเกียร์ของผม” 

 
ซึ่งถ้าเป็นในสังคมของความเป็นจริง 

เป็ น ไป ได้ ยากที่ ผู้ ช ายจะพู ดแบบนี้ ออกมา
ท่ามกลางผู้คนมากมายเพราะเหมือนเป็นการ
ประกาศว่าตนเป็นเกย์ แต่จะเห็นได้ว่าในเรื่องก้อง
ภพไม่ได้อายเลยที่จะพูดแบบนั้นออกไป และ
ถึงแม้อาทิตย์จะโกรธทุกคนจะตกใจ แต่ก็ไม่ได้เกิด
การเหยียดเพศหรือล้อเลียนอะไรก้องภพ เพียงแต่
ทุกคนในเรื่องตกใจที่ก้องภพกล้าพูดกวนประสาท
อาทิตย์ที่เป็นหัวหน้าพี่ว้ากมากกว่า หรือจะเป็น
ตอนที่อาทิตย์ปรึกษากับเพื่อนของตนเรื่องของ
ก้องภพ เพื่อก็ไม่ได้แสดงท่าทีรังเกียจอีกทั้งยังช่วย
ให้อาทิตย์กล้าตัดสินใจที่จะเปิดใจให้ก้องภพ 

การสร้างสังคมจ าลองในลักษณะนี้ของ
ซีรีส์วายจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญของการด าเนิน
เนื้อเรื่องเพราะเป็นส่วนที่ท าให้พระเอกกับนาย
เอกได้ใกล้ชิดกัน และหวั่นไหวได้ในที่สุดนั่นเอง 

2.2 ก า ร จ า ล อ ง ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่
ก่อให้เกิดความใกล้ชิดและความสัมพันธ์ 

ความใกล้ชิดเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้
คนสองคนเกิดความรัก ความรู้สึกดี ๆ ต่อกัน 
ดั งนั้นซี รีส์ วายจึ งมีลักษณ ะของการจ าลอง
สถานการณ์ที่ท าให้พระเอกและนายเอกได้มา
ใกล้ชิดกันด้วยความบังเอิญ อย่างเช่นในเรื่อง 
2Moons The Series เดือนเกี้ยวเดือน ที่วาโย
บังเอิญมาอยู่หอเดียวกับพนา อีกทั้งวาโยยังต้อง
อยู่ซ้อมประกวดดาวเดือนโดยมีพนาเป็นรุ่นพี่
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เดือนมหาวิทยาลัยที่ต้องมาคอยดูแลรุ่นน้องดาว
และเดือนจึงท าให้เวลากลับหอพนามักอาสาไปส่ง
วาโยด้วยเสมอเพราะอยู่หอพักที่เดียวกันจนทั้งคู่
เริ่มสนิทกันและพนาเองก็อยากใกล้ชิดกับวาโย 
เขาจึงเสนอตัวช่วยหาสถานที่ซ้อมเปียโนเพื่อ
แสดงในวันประกวดดาว – เดือน โดยมีข้อเสนอ
ให้วาโยมาคอยรับใช้เขา ดังในตัวอย่างบทสนทนา
นี้ ในเรื่อง 2Moons The Series เดือนเกี้ยวเดือน 
ตอนท่ี4 (1/4) นาทีที่ 11.18  

 
บทสนทนาพนาและวาโย 

พนา : เออโชคดีนะกองประกวดอะ เขาใช้ฉาก
หลักเป็นเปียโนตอนเปิดตัวพอดี  
วาโย : เห้ย แหล่ม 
พนา : เออ แต่มึงจะเอาท่ีไหนซ้อมวะ 
วาโย : ไหนบอกจะช่วยไง  
พนา : เออ กูจะช่วย แต่กูไม่ช่วยฟรี ๆ หรอกนะ  
วาโย : แล้ว จะเอาอะไรอะ 
พนา : อืม ไงดีอะ ง้ันเอาง้ี เป็นเบ๊กูตั้งแต่วันนี้
จนถึงวันประกวด โอเคไหม?  
วาโย : ไม่มีปัญหา 
 

จากตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่าซีรีส์เรื่องนี้มี
เนื้อเรื่องที่จ าลองเหตุการณ์ ให้พนาและวาโย
บังเอิญมาอยู่หอเดียวกันเพื่อเป็นการพัฒนา
ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ และตัวละครเองก็มีการ
สานสัมพันธ์นี้ต่อโดยเริ่มจากความใกล้ชิดกันจน
พัฒนาเป็นความสัมพันธ์แบบคนรักได้ในท่ีสุด 
 

3. บทบาทผู้หญิงหญิงในแบบขั้วตรงข้าม 
ดี vs.ร้าย 

เนื่องจากซีรีส์วายนั้นมีจุดขายคือความรัก
ระหว่างผู้ชายด้วยกันเอง ดังนั้นนักแสดงที่ปรากฏ

ในซีรีส์มักมีจ านวนของผู้ชายมากกว่าผู้หญิง แต่ก็
ไม่ใช่ว่าจะไม่มีผู้หญิงเลยหากแต่มีบทบาทไม่เด่น
มากเท่าผู้ชาย และผู้หญิงในซีรีส์วายเองก็ปรากฏ
ใน 2 ลักษณะที่ตรงกันข้ามคือ ดีและร้าย ซึ่ง
ผู้หญิงที่ปรากฏในซีรีส์วายนั้นไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายดี
หรือร้าย ก็มักจะเป็นตัวแปรส าคัญที่ท าให้ความ
รักของชายรักชายระหว่างพระเอกและนายเอก
พัฒนามากขึ้นหรือแย่ลงก็ได้ 

3.1 ผู้หญิงกับบทบาทตัวร้าย 
ตัวละครหญิงในซีรีส์วายอาจปรากฏใน

ลักษณะที่เป็นตัวร้าย คอยขัดขวางความรักของ
พระเอกกับนายเอก อย่างเช่นเรื่อง อกหักมารัก
กับผม  ที่มีบทบาทของผู้หญิ งเป็นตัวร้าย คือ 
เพลินเพลง ซึ่งเป็นแฟนผู้หญิงของน็อคหรือนายเอก 
หลังจากที่เพลินเพลงเริ่มรู้ตัวว่า กร เพื่อนสนิท
ของน็อคนั้นคิดกับแฟนของตนเกินเพื่อนสนิท จึง
ท าให้เธอพยายามท าลายความรักของทั้งคู่ด้วย
แผนการต่าง ๆ มากมาย เช่น ให้คนไปรุมท าร้ายกร 
ให้คนแอบถ่ายรูปกรน็อคตอนจูบกันแล้วน าไปท า
ใบปลิวกระจายทั่วมหาวิทยาลัยเพื่อให้ทั้งสองเกิด
ความอับอาย เป็นต้น นอกจากนี้ตัวเธอก็ยังคบ
ซ้อนกับ เตอร์ ซึ่งเธอเองก็หลอกใช้เตอร์ให้ท าเรื่อง
ไม่ดีให้เธอเสมอ อีกทั้งยังสร้างเรื่องให้กรกับน็อค 
ผิดใจกันเสมอ หรืออย่างในเรื่อง เดือนเกี้ยวเดือน 
“พริ้ง” ก็เป็นหนึ่งในตัวละครหญิงที่มีบทบาทร้าย
แต่ไม่อาจรุนแรงเท่าเพลินเพลงในเรื่อง อกหักมา
รักกับผม พริ้งเป็นดาวมหาวิทยาลัยเรียนแพทย์ ปี 2 
เหมือนพนา เธอแอบชอบพนา แต่พนาก็ไม่ได้
ชอบเธอ ทั้ งคู่สนิทกัน เพราะเป็นเพื่ อนคณะ
เดียวกัน ประกวดดาวเดือนด้วยกัน พนาวางพริ้ง
ในฐานะเพื่อนมาตลอด แล้วพอวาโยเข้ามาพนาจึง
เริ่มท าตัวห่างกับพริ้ง จึงท าให้พริ้งไม่พอใจวาโย 
พยายามท าตัวให้เหมือนเป็นแฟนพนา แต่สุดท้าย
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เธอก็ต้องแพ้เพราะพนาเลือกวาโย อีกทั้งยังมีการ
สร้างบทบาทผู้หญิงที่ไม่ เหมาะสมกับการเป็น
ผู้หญิงที่ดี เช่น การเสนอตัวให้ผู้ชาย อย่างเช่น 
บทบาทของ กุ๊กไก่ ดาวคณะศิลปกรรมศาสตร์ ใน
เรื่องเดือนเกี้ยวเดือน ซึ่งบทบาทของเธอคือการ
พยายามเสนอตัวให้พนา ตอนที่ดาวเดือนไปเก็บ
ตัวที่หัวหิน โดยเธอไปเคาะห้องพักของพนาโดย
แต่งตัวล่อแหลม เพื่อให้พนาไปช่วยขยับโซฟาที่
ห้องพักของเธอ เมื่อเสร็จแล้วก็ยังขอให้พนาอยู่
เป็นเพื่อนเธอ แต่พนาก็ปฏิเสธ หรือจะในเรื่องอก
หักมารักกับผมซึ่งก็คือ เนื้อแพร เธอเป็นแฟน
ผู้หญิงของฟาร์มก่อนที่ฟาร์มจะรู้ตัวว่าตนเองเป็น
เกย์และไปคบกับหมอไบร์ท เนื้อแพรพยายามท า
ให้ฟาร์มเลิกเป็นเกย์ด้วยการมีกิจกรรมทางเพศ
กับตน เธอจึงวางยาฟาร์ม แต่ฟาร์มก็ไม่สามารถมี
เพศสัมพันธ์กับเนื้อแพรได้จนเนื้อแพรต้องยอมแพ้  

นอกจากนี ้ก็ม ีการสร้างบทบาทให้ 
ตั วละครหญิ งมีการนอกใจแฟนซึ่ งอาจเป็น
พระเอกหรือนายเอกซึ่งสาเหตุของการนอกใจอาจ
เป็นเพราะเธอรู้ว่าแฟนของเธอก าลังเบี่ยงเบนทาง
เพศจึงท าให้เธอไปหาคนใหม่ อย่างที่ปรากฏใน
เรื่อง รุ้งสีเทา อกหักมารักกับผม เป็นต้น ที่ตัว
ละครหญิ งคื อ  เจน ซึ่ งเป็ นแฟนของ เหนื อ 
พระเอกในเรื่อง รุ้งสีเทา และ เพลินเพลง แฟน
ของ น็อค ซึ่งเป็นนายเอกในเรื่องอกหักมารักกับ
ผม ทั้งเจนและเพลินเพลง มีพฤติกรรมนอกใจ
แฟนตัวเองเหมือนกัน อีกทั้งยังรู้ว่าแฟนตัวเอง
ก าลังเบี่ยงเบนทางเพศอีกด้วย  

การสร้างตัวละครหญิงให้มีบทบาทใน
ลักษณะนี้อาจเป็นการช่วยปูทางให้ความรักของ
พระเอกและนายเอกชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้รู้ตัว
ว่าไม่สามารถรักผู้หญิงได้แล้ว อย่างเช่นในเรื่อง 
รุ้งสีเทา ท่ีเหนือสารภาพกับแม่ท่ีตนเป็นเกย์ว่า  

“แม่รังเกียจเหนือไหม ถ้าเหนือมี
แฟนเป็นผู้ชาย เหนือรักผู้หญิงไม่ได้แล้วอะแม่ 
เหนือไม่อยากไปท าร้ายความรู้สึกใครแล้ว” 

 
หรือผู้หญิงอาจเป็นตัวแปรที่จะท าให้

พระเอกหรือนายเอกตัดสินใจว่า ตนเองจะเลือก
ทางใด อย่างเช่นตอนท่ีเหนือบอกเจนว่า  

 
“เจนรู้ไหม ตอนนั้นเจนเป็นเหตุผล

เดียวท่ีท าให้เราไม่อยากเป็นแบบนี”้ 
 
ซึ่งก็คือช่วงที่เหนือก าลังสับสนแต่เจน

กลับนอกใจไปหาคนอื่น จึงท าให้เหนือชัดเจนว่า
ตนเป็นเกย์และคบกับพอร์ชแทน  

ซีรีส์วายส่วนมากพระเอกหรือนายเอกมี
แฟนเป็นผู้หญิงอยู่แล้วมักสร้างเหตุการณ์ที่ท าให้
เลิกกันได้โดยที่ผู ้ชายไม่ได้ดูแย่ โด ยการให้ 
ตัวละครหญิงเป็นฝ่ายนอกใจ 

3.2 ผู้หญิงกับบทบาทผู้ช่วย 
ซีรีส์วายส่วนใหญ่สร้างขึ้นเพื่อตีตลาด

สาววาย หรือ กลุ่มผู้หญิงที่ช่ืนชอบเวลาผู้ชายรัก
กัน ใกล้ชิดกัน ดังนั้นจึงมีการสร้างบทบาทของ
ผู้หญิงที่เป็นตัวแทนสาววายนี้ในเรื่อง เพื่อคอย
สนับสนุนให้ความรักของพระเอกกับนายเอก
ราบรื่น ซึ่งตัวละครนี้อาจเป็น เพื่อน รุ่นพี่ หรือ 
รุ่นน้องก็ได้ โดยตัวละครนี้อาจมีความโดดเด่น
หรือไม่โดดเด่นก็ได้ อย่างเช่น ยิหวา ในเรื่อง 
อกหักมารักกับผม ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของกร และ 
ฝ้าย ที่เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันกับกรน็อค ซึ่งทั้ง
ยิหวาและฝ้ายเป็นคนที่คอยช่วยเหลือกรน็อคใน
เรื่องต่าง ๆ เสมอ อีกทั้งยังช่วยกันเปิดโปงด้านที่
ไม่ดีของเพลินเพลงไม่ว่าจะเป็นการนอกใจน็อคไป 
คบซ้อนกับเตอร์ และเป็นคนปล่อยรูปหลุดจุมพิตกัน 
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ของกรกับน็อค และเมื่อน็อคทราบความจริงแล้ว
เขาจึงตัดสินใจบอกเลิกเพลินเพลง หากแต่เธอก็
ยังคงรั้งไว้ ยิหวาจึงมาหาน็อคที่คอนโดมิเนียม
พร้อมกับมิวแฟนเก่าผู้ชายของกร เธอส่งข้อความ
หาน็อคเพื่อบอกว่าตนอยู่ด้านล่าง หากน็อคมี
อะไรให้ช่วยก็ลงมาหาได้ ซึ่งน็อคก็ลงไปหายิหวา
ในทันทีโดยมีเพลินเพลงที่วิ่งตามมาและพยายาม
ง้อน็อคอยู่ และเมื่อพบกับพวกยิหวา เพลินเพลงก็
กล่าวหาว่าเป็นเพราะเพื่อนของน็อคที่ใส่ร้าย
เพื่อให้น็อคเลิกกับตน แต่สุดท้ายเพลินเพลงก็ต้อง
ยอมถอยออกไปก่อนเพราะยิหวาถ่ายทอดสดใน
เฟสบุ๊ค ซึ่งเพลินเพลงเองเป็นเน็ตไอดอล และรัก
ช่ือเสียงของตนเองมากนั้น คงทนไม่ได้หากต้องมี
ข่าวฉาว ดังในตัวอย่างบทสนทนาต่อไปนี้ในเรื่อง 
อกหักมารักกับผม ตอนท่ี13(1/5) นาทีที่ 05.10 
 

บทสนทนาเพลินเพลง น็อค ยิหวา และมิว 
เพลินเพลง : เป็นเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะน็อค 
นี่น็อคยังไม่เข้าใจอีกหรอคะว่าเรื่องทั้งหมดมันเกิด
จากท่ีเพื่อนของน็อคใส่ร้ายเพลง... 
มิว : พอเถอะ ที่เธอให้เตอร์ไปรุมท าร้ายกรมันก็
แย่พออยู่แหละ... 
ยิหวา : อุ้ย น่ีเผลอไลฟ์เฟสบุ๊คตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่
รู้อ่า เพลงน่ีมีคนพูดถึงเพลงเต็มเลยอ่ะ 
เพลินเพลง : โอเคน็อค น็อคจะจบแบบนี้ก็ได้ แต่
จ าไว้นะเพลงไม่มีวันจบ  
หลังจากนั้นเพลินเพลงก็เดินออกไป 
น็อค : ยิหวา ขอบใจเธอมากเลยนะ ที่มาช่วยฉัน
หลุดพ้นจากเพลินเพลงสักทีอ่ะ ขอบใจนายด้วย
นะที่มาอ่ะ (พูดกับมิว)  
มิว : ไม่เป็นไร สิ่งส าคัญที่สุดตอนนี้ที่นายควรท า
คือไปดูแลความรู้สึกกรซะ...เราอยากจะไถ่โทษ 

ในสิ่งที่เราเคยท าแย่ ๆ ไว้กับกรน่ะ มันคงจะดีกว่า
ถ้ากรได้รับความสุขจากคนที่รักกรมากอย่างนาย  
ยิหวา : ไอ้น็อค คือว่าตอนนี้เนี่ย ไอ้กรมันอยู่บ้าน
ที่อัมพวาอะค่ะ รีบไปเลยค่ะ 
 

ในขณะที่เรื่อง รุ้งสีเทา เองก็มีตัวละคร
ผู้หญิงที่มีลักษณะนี้แต่ ไม่ได้มีบทบาทที่โดดเด่น
มากนักก็คือ ค าปั่น สาวใช้ในบ้านของเหนือ เธอ
เป็นคนแรกในบ้านที่รู้ว่าเหนือกับพอร์ชไม่ได้เป็น
เพียงแค่เพื่อนสนิทกัน แต่เธอก็ไม่ได้แสดงท่าที
รังเกียจว่าเหนือและพอร์ชผิดปกติ แต่เธอกลับ 
รู้สึกยินดีไปกับความรักของทั้งสองคน  

ดังนั้นการสร้างซีรีส์วายที่ให้ผู้หญิงมี
บทบาทที่คอยสนับสนุนความรักของพระเอกกับ
นายเอกก็เหมือนเป็นตัวแทนของกลุ่มคนดูที่
ส่วนมากเป็นสาววายนั่นเอง อีกทั้งยังเป็นการ
สร้างสีสันให้กับเนื้อเรื่องอีกด้วย 

 
4. การใช้สัญลักษณ์ 
ซีรีส์วายส่วนมากมักมีการสร้างสัญลักษณ์ที่

เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน สังเกตได้ว่าตัวนายเอก
มักชอบกินนมเย็น อย่างในเรื่อง Sotus The 
series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง ตอนที่ 3 นาที
ที่ 03.13 อาทิตย์และก้องภพบังเอิญพบกันที่ร้าน
ข้าวใต้หอ ก้องภพสั่งข้าวไข่เจียวหมูสับเพราะตน 
ไม่กินเผ็ด อาทิตย์จึงพูดจาเหน็บแหนมก้องภพว่า 

 
“โตจนหมาเลียตูดไม่ถึงแล้ว ยังกินเผ็ด

ไม่เป็นอีกหรอ เหอะ โคตรตุ๊ดเลยว่ะ” 
 
แต่สักพักแม่ค้าก็ เอานมเย็นมาเสิ ร์ฟให้

อาทิตย์ จึงท าให้อาทิตย์อายเพราะตนเพิ่งกล่าวหา
ว่าก้องภพเป็นตุ๊ดไป เลยแกล้งพูดกับแม่ค้าว่า 



 
การน าเสนอโครงการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษา  

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 
วันที่ 15 กันยายน 2561 

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
 

~ 77 ~ 

“เห้ย พี่ครับ ผิดโต๊ะหรือเปล่าครับ” แต่
แม่ค้าก็ตอบกลับว่า “ไม่ผิดหรอก ก็น้องสั่งอย่างนี้
ประจ า พ่ีจ าได้” 

 
จึงท าให้อาทิตย์พูดอะไรไม่ออก ทางด้านก้องภพ 

จึงแกล้งพูดขึ้นว่า 
 
“ผมเพิ่งรู้นะครบั ว่าพี่ว้ากชอบกินนมเย็น” 
 
หรือจะเป็นในเรื่อง เดือนเกี้ยวเดือน ที่วาโย

เองก็ชอบกินนมเย็นเหมือนกับอาทิตย์ โดยปรากฏ
ในเรื่อง 2 Moons The Series เดือนเกี้ยวเดือน 
ตอนที่ 1 นาทีที่ 33.21 พนาเดินเข้ามาถามชื่อ
วาโยใน กองประกวดดาวเดือนแล้วเห็นแก้ว 
นมเย็นของวาโยตั้งอยู่ข้าง ๆ จึงแกล้งพูดขึ้นว่า 

 
“แดกนมชมพูด้วย อย่างกับตุ๊ด” 
 
สังเกตได้ว่านายเอกของซีรีส์วายมักชอบกิน

นมเย็นซึ่งอาจเปรียบเหมือนสัญลักษณ์ของความ
อ่อนหวาน น่ารัก คล้ายผู้หญิงของตัวนายเอก
นั่นเอง 

นอกจากนี้ ในซี รีส์วายอย่ าง Sotus The 
Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง ที่มี เนื้อหา
เกี่ยวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็ได้มีการกล่าวถึง 
“เกียร์” คือเครื่องหมายของชาวคณะวิศวะที่
เปรียบได้ดั่งหัวใจ เมื่อชาวคณะวิศวะมีคนรักก็
มักจะน าเกียร์ของตนฝากไว้ที่คนรักเพราะมีความ
เช่ือที่สืบทอดกันมาว่าการฝากเกียร์ไว้ที่ ใครก็
เหมือนกันฝากหัวใจไว้ท่ีคนนั้น อย่างท่ี เดียร์ อดีต
เฮดว้ากปีสี่ ใน Sotus The Series พี่ว้ากตัวร้าย
กับนายปีหนึ่ง กล่าวไว้ว่า 

“เกียร์อยู่ใจ ใจอยู่ที่เกียร์ ฝากเกียร์ไว้
กับใครก็เท่ากับฝากใจไว้กับคนนั้น” 

 
ซึ่งก้องภพก็ได้น าเกียร์ของตนมาให้อาทิตย์

ดูแลก็เพื่อสื่อว่าตนก าลังฝากหัวใจไว้ที่อาทิตย์
นั่นเอง  

สัญลักษณ์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างซี
รีส์วายให้มีสีสัน ดูอ่อนหวาน โรแมนติก ซึ่งเป็น
การแสดงความรักของชายรักชายในซีรีส์วายที่ไม่
ต่างกับความรักของชายหญิงเลย 

 
5. การใช้การเขียนแทนค าพูด 
การใช้ภาษาเขียนแทนภาษาพูดนั้นปรากฏใน

ซีรีส์วายทั้งสี่เรื่องที่ผู้วิจัยได้น ามาศึกษาไม่ว่าจะ
เป็นรูปแบบ การเขียนจดหมายเพื่อบอกรักในเรือ่ง 
Sotus The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง 
การเขียนการ์ดเพื่อบอกความรู้สึกในใจในเรื่อง 
2Moons The Series เดือนเกี้ยวเดือน การใช้
ภาษาเขียนเพื่อสื่อสารความรู้สึกของตัวละคร
อย่างในเรื่อง รุ้งสีเทา หรือแม้กระทั่งการเขียนลง
กระทู้พันทิปเพื่อเล่าเรื่องราวของตนเองอย่างใน
เรื่อง อกหักมารักกับผม ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

 
การเขียนจดหมายรักเพื่อแสดงความรูส้ึกของ

ตนเองในเรื่อง Sotus The Series พี่ว้ากตัวร้าย
กับนายปีหนึ่ง ตอนที่ 14 (3/4) นาทีที่ 04.44 ฉากที่
ก้องภพ มอบจดหมายรักให้อาทิตย์เป็นของขวัญ
ในวันงานบายเนียร์  โดยในจดหมายปรากฏ
ข้อความว่า 

 
“พี่อาทิตย์ครับ ผมเคยบอกกับพี ่ไว้

ว่า ผมอยากให้พี่เขียนจดหมายรักให้ผมแต่
วันนี้ผมขอเป็นคนเริ่มเขียนแทน หวังว่าพี่ 
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จะไม่โกรธที่ผมท าตัววุ่นวายเอาเอง ความ
จริง ผมมีอะไรที่อยากจะบอกกับพี่อาทิตย์    
ตั้งมากมาย แต่ผมกลัวว่าหน้ากระดาษจะ
ไม่พอ และผมก็ไม่รู้จะสรรหาค าไหนมา
บรรยายความรู้สึกของผมดีเพราะมันคง
แทนความขอบคุณ ในใจของผมไม่ ได้
ทั้งหมด ผมอยากขอบคุณความใจดีของพี่ท่ี
คอยดู แลอะไรตั้ งม ากมาย ผมอยาก
ขอบคุณ  รอยยิ้ม เสียงหัวเราะของพี่ ที่มัน
ช่วยเปลี่ยนวันธรรมดา ๆ ของผมให้มัน
เป็นวันพิเศษ และผมอยากขอบคุณที่พี่
อาทิตย์อนุญาตให้ผมรัก ทุกครั้งที่อยู่ใกล้กัน 
พี่อาทิตย์รู้ไหมครับว่าผมมีความสุขมากแค่
ไหน ผมอาจท าตัวง่ีเง่า ชอบแกล้ง ดื้อ เอา
แต่ใจ จนพี่ เหนื่อยกับผม ดังนั้นผมจะไม่
ขอร้องให้พี่ต้องรักผมเหมือนกัน แต่ไม่ว่า
อะไรจะเปลี่ยนแปลงไป ส าหรับผมสิ่งเดียว
ที่ผม ให้ความส าคัญที่สุดก็คือพี่อาทิตย์
ครับ พี่เป็นดวงตะวันดวงเดียวของผม และ
ผมสัญญาว่าจะ เป็นอย่างนั้นตลอดไป
ครับ”  

(Sotus The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง 
ตอนท่ี 14) 

 
จากตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าก้องภพเลือกที่

จะให้ความรู้สึกขอบคุณหรือความรู้สึกดี ๆ ของ
ตนเป็นของขวัญให้อาทิตย์ ซึ่งการเขียนจดหมาย
รักอาจไม่ ใช่ของขวัญที่มี ราคาแพงแต่ก็ เป็น
ของขวัญที่สื่อให้ผู้รับรู้ว่าผู้ให้นั้นมีความจริงใจ อีก
ทั้งการเขียนยังช่วยท าให้การบอกรักของเขาดู
หนักแน่นมากกว่าใช้เพียงแค่ค าพูด 

นอกจากการแสดงความจริงใจผ่านการเขียน 
จดหมายแล้วในซีรีส์วายยังปรากฏการใช้ภาษาเขียน 

เพื่อสื่อสารความในใจผ่านการเขียนข้อความสั้น ๆ 
บนการ์ดอีกด้วยอย่างเช่นในเรื่อง 2Moons The 
Series เดือน เกี้ยวเดือน ที่วาโยเขียนการ์ดเพื ่อ
จะสารภาพรักกับพนา และการตอบรับ ความ
ในใจของพนาที่ก็ใช้วิธีการเขียนการ์ดเหมือนกัน
ดั ง ในตั วอย่ างใน เรื่ อ ง  2Moons The Series 
เดือนเกี้ยวเดือน ตอนที่ 7 (4/4) ก่อนที่พนาจะ
เรียนจบมัธยมวาโยจึงตัดสินใจที่จะสารภาพความ
ในใจท่ีมีต่อพนาโดยเลือกวิธีการเขียนการ์ดเพื่อจะ
น าไปให้พนาโดยในการ์ดได้เขียนข้อความแสดง
ความในใจไว้ว่า พนาคือคนที่ส าคัญ ท่ีสุดของวาโย
เสมอและตลอดไป แต่สุดท้ายวาโยก็ไม่ได้มอบ
การ์ดนี้ให้พนาด้วยตนเอง หากแต่ท าหล่นไว้ตอน
ที่เขาวิ่งหนีพนาออกมา หลังจากที่บังเอิญได้ยิน
พนาคุยกับเพื่อนว่าไม่มีทางชอบผู้ชาย ฝ่ายพนา
เมื่อได้ยินเสียงที่วาโยวิ่งหนีอออกไปก็รีบออกมาดู 
เขาก็พบเพียงแค่การ์ดใบนี้ที่หล่นอยู่บนพื้นโดยไร้
ร่องรอยของวาโยแล้ว โดยข้อความด้านในปรากฏ
ดั งรูปตั วอย่ างนี้  เรื่ อ ง 2Moons The Series 
เดือนเกี้ยวเดือน ตอนที่ 7 (4/4) นาทีที่ 14.02 

 
 
 
 
 
 

ภาพการ์ดสารภาพความในใจต่อพนาของวาโย 
จากเร่ือง เดือนเกี้ยวเดือน 

ที่มา : https://tv.line.me/2moonstheseries 
 

จากตัวอย่างนี้แสดงให้ เห็นว่าการที่วาโย
เลือกการเขียนเพื่อสารภาพความในใจของตนเอง
ต่อพนาแทนการพูดต่อหน้า เนื่องจากความกลัวที่

https://tv.line.me/2moonstheseries
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จะถูกปฏิเสธโดยซึ่ง ๆ หน้า ดังนั้นการเขียนเพื่อ
สารภาพความในใจจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดของ
เขานั่นเอง  

นอกจากการเขียนเพื่อสื่อความในใจของตัว
ละครนั้นในซีรีส์วายยังปรากฏลักษณะของการใช้
การเขียนเพื่อเป็นการบรรยายความรู้สึกของตัว
ละคร อย่างเช่นในเรื่อง รุ้งสีเทา ที่มีการใช้การ
เขียนเพื่อเล่าความรู้สึกของพอร์ชที่มีต่อเหนือโดย
ขึ้นเป็นข้อความปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์เพื่อให้
ผู้ชมรับรู้ถึงความรู้สึกและอารมณ์ของพอร์ชใน
ขณะนั้น ดังตัวอย่างในเรื่อง รุ้งสีเทา ตอนที่ 3 
(3/5) นาทีที่ 04.27 เหนือชวนพอร์ชมาดูดาวที่
ระเบียงของห้องนอนที่ห่างกันราวประมาณ 20 
เมตร ทั้ งคู่ คุ ยกันผ่ านการเขียนข้อความลง
เครื่องบินกระดาษ แล้วร่อนออกไปหาอีกฝ่าย 
ก่อนท่ีทั้งคู่จะนอนและมองหน้ากันโดยมีระยะทาง
กั้นไว้ จากนั้นก็มีข้อความปรากฏ ขึ้นบนหน้าจอ
โทรทัศน์ว่า 

 
“24.36 นาที...เรานอนหลับไปด้วยกัน

ในระยะห่าง 20 เมตร อากาศหนาว แต่กลับ 
รู้สึกอบอุ่นเวลานอนมองหน้ากัน” 

 

  
ภาพอธิบายความรู้สึกของพอร์ช จากเร่ือง รุ้งสีเทา 

ที่มา : https://tv.line.me/viewsoflove 
 

ในขณะที่เรื่อง อกหักมารักกับผม จะเป็นการ
ใช้การเขียนเพื่อเล่าเรื่องของตัวละครซึ่งก็คือ น็อค 
ด้วยการตั้งกระทู้พันทิป ดังในตัวอย่างต่อไปนี้  

อกหักมารักกับผม หลังจากที่น็อคตื่นขึ้น
มาแล้วพบว่าตัวเองนอนเปลือยเปล่าอยู่กับเพื่อน
สนิทอย่าง กร เนื่องจากน็อคไม่สามารถที่จะเล่า
หรือปรึกษาเรื่องนี้กับใครได้ เขาจึงเลือกที่จะใช้
การเขียนเล่าเรื่องราวของเขาลงกระทู้พันทิปโดย
ใช้ช่ือแฝง เพื่อเป็นการขอค าปรึกษากับผู้คนใน
โลกพันทิปโดยที่เขาไม่ต้องเปิดเผยตัวตนให้ใคร
ได้รับรู้ อย่างเช่นในรูปตัวอย่างนี้ จากเรื่อง อกหัก
มารักกับผม ตอนท่ี 1 (1/5) นาทีที่ 02.11 

 

 
ภาพกระทู้พันทิปของน็อค จากเร่ือง อกหักมารักกับผม 

ที่มา : https://tv.line.me/togetherwithme 
 

ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าหลังจากที่น็อคเมา
แล้วเผลอมีความสัมพันธ์ทางเพศกับเพื่อนสนิท
ของตนเอง ท าให้เขาเกิดความโกรธ ความเครียด 
แต่ถึงแม้เขาจะโกรธ กร มากเพียงใดแต่ด้วยความ
ที่เป็นเพื่อนสนิทกัน มาก ๆ จึงท าให้เขาไม่อยาก
เสียเพื่อนอย่างกรไป เขาจึงหาทางออกให้ตัวเอง
ด้วยการเล่าเรื่องราวของตนเองในกระทู้พันทิป
เพื่อต้องการค าแนะน านั่นเอง 

จากตัวอย่างทั้งหมดที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นต่าง
ก็เป็นลักษณะการใช้การเขียนเพื่อสื่อสาร อารมณ์ 
ความรู้สึกของตัวละครที่ต้องการจะสื่อสารออกมา

https://tv.line.me/viewsoflove
https://tv.line.me/togetherwithme
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หากแต่ไม่สามารถสื่ออกมาผ่านการพูดได้อาจเป็น
เพราะความกลัวว่าอีกฝ่ายจะไม่ได้รักตนหรือไม่ได้
ชอบผู้ชายจึงท าให้ตัวละครไม่กล้าที่แสดงออก
ด้วยค าพูดอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งเป็นสาเหตุให้ตัว
ละครในซีรีส์วายนิยมใช้การเขียนเพื่อระบาย
ความรู้สึกของตนออกมา   

 
6. การใช้อวัจนภาษาแทนวัจนภาษา 
การใช้อวัจนภาษาหรือลักษณะท่าทางโดยไม่

ต้องกล่าวค าพูดใด ๆ ออกมา เป็นอีกหนึ่งใน
ลักษณะที่พบได้ในซีรีส์วาย โดยการใช้อวัจนภาษา
ใน การสื่ อส ารก็ เพื่ อ เป็ นการแสด งออกถึ ง
ความรู้สึกผ่านลักษณะของสีหน้า สายตา น้ าเสียง 
กิริยาท่าทาง หรือการสัมผัส  ซึ่งการใช้อวัจน
ภาษานี้จ าเป็นต่อการแสดงความรู้สึกภายในใจ
ของตัวละครในซีรีส์วายทั้ง 4 เรื่องที่ผู้วิจัยได้
ศึกษา เช่นในตั วอย่ างจากเรื่ อง Sotus The 
Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง ตอนท่ี 9 (3/4) 
นาทีที่  00.11 ก้องภพให้อาทิตย์นอนซบไหล่
ตนเองบนรถทั วร์ขณ ะที่ ก าลั งเดินทางกลับ
มหาวิทยาลัยหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมรับน้องที่
หัวหิน ซึ่งตัวอย่างนี้สื่อให้เห็นถึงการกระท าที่
แสดงความรักและความห่วงใยที่ก้องภพมีต่อ
อาทิตย์โดยที่เขาไม่ได้ใช้ถ้อยค าใด ๆ เพื่อสื่อถึง
ความเป็นห่วงของตนออกมา และยังเป็นการ
เสียสละเพื่อคนที่ตัวเองรักได้นอนหลับอย่างสบาย
อีกด้วย หรือจะเป็นการใช้อวัจนภาษาประกอบ
กับวัจนภาษาเพื่อแสดงถึงความรู้สึกที่หนักแน่น
มากกว่าค าพูด ดังในตัวอย่างใน เรื่อง Sotus The 
Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง ตอนที่  13 
(3/4) นาทีที่ 07.38 อาทิตย์พาก้องภพเดินเล่นมา
เรื่อย ๆ จนถึงบนสะพานพระรามแปดเขาจึงหยุด 

เดินและหันมาคุยกับก้องภพ ดังในตัวอย่าง 
บทสนทนานี้   
 

บทสนทนาก้องภพและอาทิตย ์
อาทิตย์ : ... แล้วคุณรู้ใช่ไหมบางทีผมโคตรง่ีเง่า
เลย บางทีผมเอาแต่ใจ ขี้โวยวาย ขี้หงุดหงิด ท า
ตัวไร้สาระไปวัน ๆ อะ นอนตื่นสายได้ทุกวัน แล้ว
ถ้าคุณรู้แบบน้ี คุณยังรับผมได้หรอ  
ก้องภพ : ครับ ผมรับได้ แล้วพี่อาทิตย์ละครับรับ
ผมได้ไหม 
อาทิตย์ : ผมยังไม่รู้จักคุณดีเลย คุณก้องภพ แต่
ผมอยากรู้จักคุณมากกว่าน้ีนะ 
ก้องภพ : พี่อาทิตย์หมายความว่าไงครับ  
 

อาทิตย์ไม่ตอบค าถามแต่กลับดึงก้องภพเข้า
ไปแล้วจูบที่ริมฝีปากของอีกฝ่ายแทนค าตอบนั้น 
ก้องภพดีใจจนเผลอยิ้มออกมา เมื่อผละออกจาก
ริมฝีปากของอีกฝ่ายแล้วอาทิตย์จึงพูดย้ าการ
กระท าของตนอีกว่า 

 
“เนี่ยล่ะ ค าตอบของผม”  

 
จากตัวอย่างนี้เห็นได้ว่าการที่อาทิตย์ไม่ตอบ

ค าถามของก้องภพเป็นค าพูดหากแต่ ใช้การ
กระท าเป็นค าตอบแทน ซึ่งการจูบนั้นก็เป็นการ
แสดงถึงความในใจของอาทิตย์ที่มีต่อก้องภพอย่าง
ชัดเจน และการที่ก้องภพยิ้มรับก็เป็นการน าเสนอ
ให้ เห็นภาพว่าเขาก าลังดีใจที่ อาทิตย์เปิดเผย
ความรู้สึกกับเขาผ่านการกระท าเช่นนี้  

ในขณะที่ซีรีส์เรื่อง อกหักมารักกับผม ก็มี
การใช้อวัจนภาษาผ่านสายตา และกิริยาท่าทาง
เพื่อแสดงถึงอารมณ์ และความรู้สึกของตัวละคร 
อย่างเช่นตอนที่ 7 นาทีที่ 03.15 หลังจากที่น็อค 
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ลงไปเห็นกรก าลังถูกรุมท าร้ายเลยรีบวิ่งเข้าไปช่วย
กรทั้ง ๆ ที่ก าลังบาดเจ็บที่ขาจนต้องใส่เฝือกอยู่จึง
ท าให้น็อคถูกท าร้ายไปด้วย ทั้งกรและน็อคก็ช่วย
พยุงกันและกันข้ึนมาบนห้องของน็อค ซึ่งลักษณะ
ท่าทาง และสีหน้าของทั้งคู่ต่างแสดงออกถึงความ
เจ็บอย่างชัดเจน น็อคถามว่ากรไปมีเรื่องกับใคร
มาแต่กรเองก็ไม่รู้เพราะตนไม่เคยมีเรื่องกับใคร
นอกจากพวกที่แข่งบอลด้วย น็อคจึงบอกว่าถ้าเขา
ลงไปช่วยกรเร็วกว่านี้พวกที่มารุมท าร้ายกรไม่มี
ทางรอดแน่ ซึ่งท าให้กรยิ้มก่อนจะพูดขึ้นว่า 

 
“มึงจะลงไปไหว้มันรึไง ขาก็เดี้ยงแบบ

เนี่ ย  ลงไป ให้ มั นกระทืบซ้ าท าไม วะ โ ง่
ปะเนี่ย” 

 
แม้ค าพูดของกรจะดูเป็นการพูดเพื่อความตลก 

แต่หากกรกลับใช้น้ าเสียง และสายตาที่บ่งบอกถึง
ความเป็นห่วงที่มีต่อน็อคหลังจากนั้นน็อคท่ีเห็นว่า
แผลที่ปากของกรเริ่มมีเลือดออก เขาจึงบอกให้กร
อยู่เฉย ๆ ก่อนจะเอื้อมมือไปแตะที่แผลของอีก
ฝ่ายอย่างเบา ๆ แต่ถึงอย่างนั้นกรก็ร้องโวยวาย
ลั่นเป็นการแสดงออกทางอวัจนภาษาถึงความเจ็บ
โดยที่ไม่ได้พูดค าว่าเจ็บ กรขอให้น็อคท าแผลให้
ตนซึ่ งน็อคเองก็ท าให้  แต่ ในขณะนั้นกรก็จับ
มือน็อคไว้ แล้วทั้งคู่ก็สบสายตากันและกันเพื่อ
แสดงถึงความเป็นห่วงที่มีต่ออีกฝ่าย ซึ่งการใช้
สายตาสื่อสารความรู้สึกนี้นี้ ก็จัดว่าเป็นการ
ใช้อวัจนภาษาเช่นกัน นอกจากมีการใช้อวัจน
ภาษาเพื่อแสดงความรัก ความห่วงใยแล้ว ซีรีส์
วายก็ปรากฏการใช้อวัจนภาษาเพื่อแสดงถึง
อารมณ์โกรธ อย่างเช่นในเรื่อง 2Moons The 
Series เดือนเกี้ยวเดือน ตอนที่ 2  (3/4) นาทีที่ 
07.15 เนื่องจากวาโยอยู่ห้องตรงข้ามกับห้องของ

พริ้งเพื่อนผู้หญิงในคณะเดียวกับพนา เขาจึงน าชีท
มาฝากวาโยไว้ให้คืนพริ้งแทนตนเอง เพราะจะ
ออกไปติวหนังสือกับเพื่อน ๆ ซึ่งวาโยก็ยอมอดนอน 
เพื่อรอให้พริ้งกลับห้องจะได้เอาชีทไปคืนให้แทนพนา 
แต่ปรากฏว่าพริ้งกลับห้องมาพร้อมกับพนา จึงท า
ให้วาโยโกรธมากและแสดงสีหน้าไม่พอใจใส่พนา
จนเขาโมโห ดังในบทสนทนาต่อไปนี้  
 

บทสนทนาพนาและวาโย 
พนา : มึงท าหน้าอะไรของมึงวะ เห้ย กูไม่ได้แกล้ง
มึงนะเว้ย อยู่ดีๆพริ้งเขาก็โทรเรียกให้กูไปรับอ่ะ 
มึงโกรธกูหรอ เห้ยเตี้ย 
วาโย : ผมไม่ได้ชื่อเตี้ย เรียกช่ือผมดิ  
พนา : กูไม่ชอบเรียกช่ือมึง 
วาโย : ท าไมวะ  
พนา : เห้ย จะโกรธอะไรขนาดนั้นวะ  
 

วาโยสบถค าว่า “เช้ีย” แบบไม่ออกเสียง 
ก่อนจะหันหลังกลับเพื่อเข้าห้อง หากแต่พนาก็
กระชากคอเสื้อของวาโยไว้ พร้อมพูดเสียงดังด้วย
ความโมโหว่า 

 
“มึงว่าไงนะ” 
 
วาโยเองก็โกรธมากจนไม่ฟังเหตุผลของพนา

เช่นกัน เขาปัดมือพนาออกพร้อมพูดใส่หน้าพนา 
ว่า 

 
“ก็มึงแม่ง...” 
 
แต่ยังไม่ทันที่จะพูดจบ พนาก็ดึงคอเสื้อของ

วาโยขึ้นแล้วตะคอกเสียงดังว่า 
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“กูให้โอกาสมึงพูดดี ๆ พูด ! กูไม่ได้ใจดี
ตลอดนะเว้ย อย่าหาว่ากูไม่เตือน” 

 
เมื่อพูดจบพนาก็ผลักวาโยออกอย่างแรงแล้ว

เดินจากไปด้วยอารมณ์ที่โกรธจัด ซึ่งวาโยก็มอง
ตามหลังของพนาและแสดงสีหน้าทั้งโกรธและ
น้อยใจ  

จึงเห็นได้ว่าซีรีส์วายนั้นมีการใช้อวัจนภาษา
เพื่ อแสดงอารมณ์ ของตัวละคร ไม่ว่าจะเป็น
อารมณ์รัก ห่วงใย คิดถึง หรือโกรธ ก็ตามล้วน
ต้องใช้อวัจนภาษาเพื่อแสดงอารมณ์เหล่านี้ให้
ชัดเจนมากขึ้นกว่าการใช้แค่วัจนภาษาแบบ
ธรรมดา 
 

บทสรุป 
ผลจากการศึกษาวิเคราะห์ซีรีส์วาย จ านวน 

4 เรื่องนี้  ผู้วิจัยพบว่าซีรีส์วายนั้นมีการสร้าง
ลั ก ษ ณ ะ เฉ พ าะ ข อ งตั ว เอ ง  ซึ่ ง ก า ร ส ร้ า ง
ลักษณะเฉพาะนี้เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของซีรีส์วาย 
สังเกตได้ว่าซีรีส์วายที่สร้างขึ้นนั้นจะมีลักษณะ
คล้าย ๆ กัน คือเป็นเรื่องราวความรักของวัยรุ่น
ผู้ชายที่ก าลังศึกษาอยู่ น้อยมากที่จะมีซีรีส์วายที่
กล่าวถึงชายวัยกลางคนและถึงมีก็มักจะมีฉากจบ
ที่ไม่ค่อยสวยงามเหมือนในซีรีส์วายวัยรุ่นและก็จะ
มีเนื้อหาที่แตกต่างกันไป การใช้ลักษณะเฉพาะ 
ของซีรีส์วายเพื่อเป็นการเล่าเรื่องราวว่ามีลักษณะใด 
เช่น มีการขายฝัน คือการสร้างตัวละครผู้ชายที่มี
คุ ณ สม บั ติ เพี ยบ พ ร้ อม ทั้ งห น้ าต า  รู ป ร่ า ง 
การศึกษา และฐานะ อีกทั้งยังมีเนื้อเรื่องความรัก
ที่ค่อนข้างเกิดขึ้นยากถ้าหากเป็นในสังคมจริง ๆ 
โดยการขายฝันนี้เหมือนเป็นสิ่งที่บ่งช้ีว่าความรัก
ของชายรักชายในสังคมจริง ๆ นั้นถ้าบุคคลที่เป็น
ชายรักชายไม่ได้มีรูปร่าง ฐานะ และอาชีพที่มั่นคง

ก็ยากที่จะถูกยอมรับได้จริง ๆ ท าให้ซีรีส์วาย
จ าเป็นต้องใช้ลักษณะการจ าลองความจริงว่า
สังคมในซีรีส์วายนั้นมีการยอมรับความรักของ 
ชายรักชายได้ และมีการสร้างเหตุการณ์จ าลอง
เพื่อให้ตัวละครเกิดความใกล้ชิดกันเพื่อพัฒนา
ความสัมพันธ์ให้เป็นเชิงคู่รัก อีกทั้งยังมีการใช้
บทบาทผู้หญิงในขั้วตรงข้าม ดี vs. ร้าย เพื่อเป็น
ตัวแปรส าคัญของความสัมพันธ์ตัวละครหลักว่าจะ
เป็นไปในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลง ซึ่งจะเห็นได้ว่า
บทบาทผู้หญิงในซีรีส์วายอาจไม่ได้โดดเด่นมากแต่
ก็มีความส าคัญกับ เรื่องราวของซีรีส์ เช่นกัน 
นอกจากนี้ ซี รีส์ วายยั งมี ลักษณะของการใช้
สัญลักษณ์เพื่อเป็นการเติมแต่งสีสัน ให้มีความ
อ่อนหวาน โรแมนติก แสดงให้เห็นว่าซีรีส์วาย
พยายามสื่อว่าความรักของชายรักชายนั้นก็
สามารถมีความรักที่อ่อนหวานโรแมนติกได้ไม่ต่าง
กับละครโทรทัศน์ความรักของชายหญิงทั่วไป แต่
ด้วยความรักของชายรักชายในซีรีส์วายอาจไม่
สามารถแสดงออกผ่านค าพูดอย่างตรงไปตรงมา 
แสดงออกว่าตนเองชอบผู้ชายหรือกลัวที่จะถูก 
ปฏิเสธจึงท าให้ซีรีส์วายมีลักษณะการใช้การเขียน
แทนค าพูดเพื่อที่จะแสดงความรู้สึกของตัวละคร
ออกมา และยังมีการใช้อวัจนภาษาเพื่อแสดง
ความรู้สึกของตัวละครว่าก าลังรู้สึกอะไร อยู่ใน
อารมณ์ไหน โดยการแสดงออกผ่านท่าทาง สีหน้า 
น้ าเสียง หรือการสัมผัส ซึ่งการใช้อวัจนภาษาที่
ปรากฏในซีรีส์วายนี้อาจใช้เพื่อตอกย้ าถึงความ
หนักแน่นในความรู้สึกของตัวละคร 

อีกทั้งการสร้างซีรีส์วายนั้นเป็นการกระตุ้นให้
สังคมยอมรับกลุ่มคนเหล่านี้ว่าเป็นคนปกติ เพราะ 
เนื้อหาในซีรีส์วายนั้นกลุ่มคนชายรักชายก็ยังมีการ
ด าเนินวิถี ชีวิตที่ เหมือนผู้ชายธรรมดาทั่ วไป 
นอกจากนี้ยังเป็นการสะท้อนว่าสังคมไทยปัจจุบันนี ้
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มีกลุ่มคนประเภทนี้มากขึ้น และพวกเขาก็ไม่ใช่ 
ตัวประหลาด หรือเป็นคนป่วยทางจิต ซึ่งความจริง 
แล้วพวกเขาก็คือมนุษย์ธรรมดาทั่วไปในสังคม
นั่นเอง 

 
ข้อเสนอแนะ 

ถ้าหากจะศึกษาเกี่ยวข้องกับภาพความรัก
ของชายรักชายในซีรีส์วาย ผู้วิจัยอยากเสนอแนะ
ให้ศึกษาจากซีรีส์วายหลาย ๆ ประเภท หรือซีรีส์
วายที่ไม่ได้จ ากัดอยู่แค่ในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อ
ศึกษาว่าซีรีส์วายที่ตัวละครไม่ใช่นักศึกษา ไม่ว่า
จะเป็นวัยนักเรียน หรือวัยท างาน แล้วก็ตาม จะมี
รูปแบบใดในการน าเสนอความรัก ของชายรักชาย 
อีกทั้งควรศึกษาว่าซีรีส์วายในแต่ ละประเภท 
แตกต่างกันอย่างไร และเพราะเหตุใดถึงมี 
ความแตกต่าง อีกทั้งควรศึกษาว่าสาเหตุของ 
แรงจูงใจในการสร้างซีรีส์ชายรักชาย  
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