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บทคัดย่ อ
การศึกษาเรื่ องเพศวิถีในวรรณกรรมเกย์ออนไลน์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาองค์ประกอบของวรรณกรรมเกย์
ออนไลน์โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์โครงเรื่ องตามแนวคิดทฤษฎี การศึ กษาวรรณกรรมไทยและแนวคิดทฤษฎีเพศวิถีมา
ประยุก ต์ใ ช้ใ นการวิเ คราะห์ วรรณกรรมเกย์อ อนไลน์ โดยใช้ต ัว อย่า งเป็ นวรรณกรรมเกย์อ อนไลน์ จ ากเว็บ ไซต์
http://www.thaiboyslove.com หมวดหมูน่ ิยายที่โพสต์จบแล้วจานวน 10 เรื่ อง ผลการวิจยั พบว่าผูแ้ ต่งใช้โครงเรื่ องแบบมี
การเปิ ดเรื่ อง ดาเนิ นเรื่ องและปิ ดเรื่ อง โดยการเปิ ดเรื่ องที่พบมากที่สุดคือการเปิ ดเรื่ องแบบการบรรยายและการเปิ ดเรื่ อง
แบบการใช้นาฏการหรื อการกระทาของตัวละครพบในนิ ยายจานวน 3 เรื่ องเท่ากัน การดาเนิ นเรื่ องพบว่าผูแ้ ต่งใช้การ
ดาเนินเรื่ องแบบลาดับเวลาตามวัน เวลาในปฏิทินทุกเรื่ อง และการปิ ดเรื่ องพบว่าผูแ้ ต่งใช้การปิ ดเรื่ องแบบสุขนาฏกรรม
(happy ending) ทุกเรื่ องเช่นกัน ด้านเพศวิถีพบว่าวรรณกรรมเกย์ออนไลน์ทุกเรื่ องที่นามาศึ กษาตัวละครมีเพศวิถีแบบ
ชายรักชาย มีหลายบทบาททางเพศแบ่งเป็ น คนที่มีบทบาททางเพศเป็ นฝ่ ายกระทา (เกย์คิง) คนที่มีบทบาททางเพศเป็ น
ฝ่ ายถูกกระทา (เกย์ควีน) คนที่สามามารถมีความสัมพันธ์ได้กบั ทั้งชายและหญิงหรื อไบ (bisexual) ด้านปฏิบตั ิการทาง
เพศพบว่ามีปฏิบตั ิการทางเพศระหว่างตัวละครเอกชายกับชายระดับสอดใส่ในเนื้อเรื่ องถึง 8 เรื่ องจาก 10 เรื่ อง
ABSTRACT
The Study of Sexualities in Gay Online Literature aimed to study the compositions of Gay literature
distributed online. 10 selected literature was analyzed by literary and sexuality frameworks. Data was collected from
posted novels of http://www.thaiboyslove.com. The results of the study revealed that the selected novels were
composed under the structure of opening, narrating and ending. Three novels were opened using descriptive technique.
The opening of another three novels was operated with the using the narrators’ actions. All of the selected novels were
narrated chronologically. On the aspect of ending, all of the novels in this study had happy endings. The study of the
sexualities of the characters revealed that all of the main characters were homosexuals and bisexuals. On the aspect of
sexual practice, the study found that 8 out of 10 novels presented the penetration.

คำสำคัญ: เพศวิถี โครงเรื่ องวรรณกรรมเกย์ออนไลน์
Keywords: Sexuality, Plot Gay online literature
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บทนำ
วรรณกรรมเป็ นเครื่ องมือสะท้อนสังคมและเป็ นเครื่ องมือบันทึกความเป็ นไปในสังคมตามที่ รื่ นฤทัย (2547) กล่าว
ว่านวนิยายเป็ นผลผลิตทางวรรณกรรมของสังคมย่อมมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสังคมอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เป็ นเพราะผูเ้ ขียน
วรรณกรรมกระทาบทบาทพร้อมกันอยู่ 2 บทบาท อย่างหนึ่งคือในฐานะผูผ้ ลิตวรรณกรรมและอย่างที่สองคือในฐานะหน่ วย
หนึ่งของสังคม ฉะนั้นนวนิยายย่อมมีเนื้อหาสาระและความคิดอันดูดซับมาจากสังคม ทั้งนี้เพราะแม้วา่ นวนิยายจะเกิดขึ้นมา
จากจินตนาการของผูเ้ ขียน โครงเรื่ องและพฤติกรรมของตัวละครเป็ นเรื่ องที่ผเู ้ ขียนสมมติคิดแต่งขึ้นก็ตาม แต่ผเู ้ ขียนได้ถ่าย
แบบมาจากบุคคลและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริ งในสังคมตามช่วงเวลาที่เขียน ดังนั้นวรรณกรรมที่ถูกผลิตขึ้นจึงมักเกี่ยวโยงกับ
สถานการณ์และเวลาของการสร้างสรรค์ผลงานซึ่งถูกนามาเป็ นฉากของเรื่ องราวต่าง ๆ ที่ผเู ้ ขียนได้สร้างสรรค์ข้ ึนจึงกล่าวได้
อย่างชัดเจนว่าวรรณกรรมเป็ นเครื่ องมือสะท้อนสังคมนั้นเอง
ในอดีตงานวรรณกรรมถูกสร้างสรรค์ข้ ึนมาเพื่อรับใช้สังคมและเพื่อสนองตอบความต้องการของชนกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ งโดยสามารถแบ่งเป็ นวรรณกรรมกระแสหลักกับวรรณกรรมกระแสรอง โดยในอดีตอาจมีชื่อเรี ยกวรรณกรรมทั้งสอง
ประเภทนี้ในชื่อต่าง ๆ ดังที่ รื่ นฤทัย (2547) ได้กล่าวว่า เมื่อพิจารณาวรรณกรรมปั จจุบนั ในวงกว้างแล้ว จะพบวรรณกรรมที่
หลากหลายทั้งวรรณกรรมเพื่อชีวติ วรรณกรรมเพื่อความบันเทิง เป็ นต้น โดยวรรณกรรมแต่ละชนิ ดก็ยดึ กลุ่มผูอ้ ่านมากน้อย
แตกต่างกันไปและเมื่อพิจารณาแล้วพบว่าในประวัติศาสตร์ วงการวรรณกรรมไทยได้มุ่งเน้นศึกษาวรรณกรรมไทยกระแส
หลักหรื อวรรณกรรมที่เป็ นที่นิยมเป็ นเรื่ องที่ส่งเสริ มคุณธรรม ศีลธรรมอันดีงามให้แก่สงั คม ก่อให้เกิดหน่วยงานที่ส่งเสริ ม
งานด้านวรรณกรรมมากมายรวมถึงหน่วยงานที่ส่งเสริ มนักเขียนด้วย ผิดกับวรรณกรรมกระแสรองซึ่ งไม่ปรากฏว่านิ ยมยก
ย่องหรื อศึ กษาในวงการศึ กษาวรรณกรรม ดังจะเห็ นจากในประวัติศาสตร์ วงการวรรณกรรมไทยเมื่อยุคใดยุคหนึ่ งที่ ผูม้ ี
บทบาททางการเมืองลิดรอนสิ ทธิ เสรี ภาพของนักเขียนผูส้ ร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมก็ดี หรื องานวรรณกรรมในลักษณะที่
ไม่ส่งเสริ มคุณธรรม ศีลธรรมอันดีงามของสังคมก็ดี วรรณกรรมดังกล่าวก็จะถูกกดดันและปฏิเสธจากสังคมทันทีรวมไปถึง
นักเขียนกระแสรองเองก็จะถูกกีดกันจากสังคมเช่นกัน
ปั จจุบนั วรรณกรรมประเภทต่าง ๆ ที่มีอยูใ่ นสังคมไทยล้วนแต่เป็ นวรรณกรรมที่ยงั คงเป็ นวรรณกรรมกระแสหลัก
ดังจะเห็นได้จากการส่ งเสริ มวรรณกรรมผ่านการมอบรางวัลต่าง ๆ ให้กบั นักเขียนเช่น รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอด
เยี่ ยมแห่ งอาเซี ยน (Southeast Asian Writers Award) หรื อที่ รู้ จักในนาม รางวัลซี ไรต์ (S.E.A. Write) เป็ นต้น ผลงาน
วรรณกรรมที่ ได้รับรางวัลต่าง ๆ นี้ ลว้ นแล้วแต่เป็ นวรรณกรรมที่ ส่งเสริ มคุณธรรม ศี ลธรรมอันดี งามแก่ สังคมหรื อเป็ น
วรรณกรรมที่มีขอ้ คิดเป็ นปรัชญาบางประการที่ทาให้ผคู ้ นในสังคมสามารถนาไปใช้ในการดาเนิ นชีวิตได้ แต่ก็ไม่สามารถ
ปฏิเสธได้วา่ ในสังคมไทยมีวรรณกรรมกระแสรองที่ถูกปฏิเสธหรื อไม่ได้รับความนิ ยมตามกระแสหลักอยู่ หนึ่ งในนั้นคือ
“วรรณกรรมเกย์” หรื อวรรณกรรมของกลุ่มเพศทางเลือกซึ่ งเป็ นผลงานวรรณกรรมที่ถูกสร้างสรรค์ข้ ึนมาเป็ นสนองตอบ
ความต้องการของกลุ่มเพศทางเลือกหรื อเพศที่ สามเช่ น เกย์ กะเทย เลสเบี้ ยน เป็ นต้น หรื อแม้กระทั้งกลุ่มคนผูช้ ื่ นชอบ
วัฒนธรรมยาโออิ (yaoi) หรื อวัฒนธรรมชายรักชาย เรี ยกโดยย่อว่า “วาย (y)” ซึ่ งมีตน้ เค้ามาจากการจับคู่ตวั ละครเอกที่เป็ น
เพศชายกับเพศชายในการ์ตูนอนิเมชัน่ ญี่ปุ่น
วรรณกรรมเกย์หรื อวรรณกรรมของกลุ่มเพศทางเลือกถูกมองว่าเป็ น “วรรณกรรมใต้ดิน” หรื อ “วรรณกรรมชาย
ขอบ” สาหรับสังคมไทยปั จจุบนั เนื่ องจากสังคมยังไม่ได้ให้การยอมรับและถูกผลักออกไปจากศูนย์กลางของสังคมแต่ใน
ขณะเดียวกันก็ปฏิเสธถึงการมีอยูข่ องวรรณกรรมประเภทนี้ไม่ได้
อิงอร (2554) ได้ยืนยันถึงความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคมเป็ นเรื่ องที่ไม่อาจปฏิเสธได้ วรรณกรรมได้
ถูกใช้เป็ นเครื่ องมือสะท้อนประสบการณ์ชีวิตในยุคสมัยไม่ว่านักเขียนจะจงใจสะท้อนสังคมหรื อไม่ก็ตาม ทั้งยังกล่าวว่า
วรรณกรรมรักร่ วมเพศหรื อวรรณกรรมเกย์น้ ีปรากฏขึ้นมาในสังคมไทยในช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 2516 – 2525 เป็ นต้นมาโดย
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ที่ นักเขียนหลายคนได้เขียนนวนิ ยายที่ มีเนื้ อหาและตัวละครเกี่ ยวกับเรื่ องรักร่ วมเพศออกมาหลายเรื่ องทั้งที่ต้ งั ใจเช่นการ
สร้างสรรค์นวนิ ยายที่มีแก่นเรื่ องหรื อตัวละครหลักเป็ นตัวละครเพศทางเลือกและไม่ต้ งั ใจ เช่นการสร้างตัวละครที่เป็ นเพศ
ทางเลือกมาเป็ นตัวประกอบในนวนิยายเรื่ องนั้น ๆ เพื่อสร้างสี สนั ให้แก่เรื่ อง เป็ นต้น เหล่านี้ต่างก็เป็ นสิ่ งสะท้อนภาพสังคม
และแสดงให้เห็นถึงการมีอยูข่ องกลุ่มเพศทางเลือกที่เคลื่อนไหวอยูใ่ นสังคมไทย
กอปรกับการพัฒนาของเทคโนโลยีต่าง ๆ ในสังคมทั้งอินเทอร์ เน็ตและสื่ อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ที่ทาให้ผคู ้ นใน
สังคมสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลและสามารถรวมกลุ่มกันเป็ นกลุ่มสังคมออนไลน์ในลักษณะต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายเช่น การ
รวมกลุ่มของกลุ่มผูส้ นใจในวรรณกรรมเกย์ออนไลน์เพื่อเป็ นพื้นที่แสดงความเห็นแลกเปลี่ยนความนึ กคิด ประสบการณ์
ทางเพศเป็ นพื้นที่เปิ ดสาหรับสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมสาหรับนักเขียนและผูส้ นใจกลุ่มรักร่ วมเพศทั้งเพื่อความบันเทิง
และสนองตอบความต้องการเฉพาะกลุ่มเช่น www.thaiboyslove.com , www.dek-d.com เป็ นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเว็บไซต์
www.thaiboyslove.com เป็ นเว็บไซต์ที่จดั สร้างขึ้นเพื่อนาเสนอวรรณกรรมเกย์ออนไลน์โดยเฉพาะโดยแบ่งเป็ นหมวดหมู่
ทั้งนวนิ ยายที่โพสต์ใหม่และนวนิ ยายที่โพสต์จบแล้วอย่างชัดเจนรวมถึงการมีกระดานสนทนาออนไลน์ไว้สาหรับสมาชิ ก
เว็บไซต์ได้พดู คุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ผูว้ จิ ยั จึงสนใจที่จะศึกษาโครงสร้างของงานวรรณกรรมในนวนิ ยายที่
เป็ นวรรณกรรมเกย์ออนไลน์ในเว็บไซต์ www.thaiboyslove.com โดยได้พิจารณาเก็บข้อมูลจากวรรณกรรมในหมวดหมู่
นิ ยายที่โพสต์จบแล้วจานวน 10 เรื่ อง เพื่อให้ทราบถึงโครงสร้างของงานวรรณกรรมและเพศวิถีของตัวละครในวรรณกรรม
เกย์ออนไลน์ซ่ ึงจะทาให้เกิดความเข้าใจเรื่ องราวเกี่ยวกับกลุ่มผูม้ ีความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย อันจะทาให้เกิดการ
เรี ยนรู ้และเข้าใจกลุ่มผูม้ ีความหลากหลายทางเพศและตระหนักได้ถึงการอยูร่ ่ วมกันในกระแสสังคมที่กาลังเปลี่ยนแปลงนี้
ได้อย่างยัง่ ยืน
วัตถุประสงค์ กำรวิจยั
1. ได้ทราบถึงองค์ประกอบของวรรณกรรม
2. ได้ทราบถึงเพศวิถีของตัวละครเกย์ในวรรณกรรมเกย์ออนไลน์
วิธีกำรวิจยั
การศึ กษาเรื่ องเพศวิถีในวรรณกรรมเกย์ออนไลน์น้ ี เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative research) ผูว้ ิจยั ได้
พิจารณาตัวบทประเภทวรรณกรรมเกย์ออนไลน์จากเว็บไซต์ http://www.thaiboyslove.com หมวดหมู่นิยายที่โพสต์จบ
แล้วจานวน 10 เรื่ องได้แก่ เรื่ อง “[16-PLUS] กาปั้ น...หัวใจ...กระสอบทราย...กับนายปากแข็ง” เรื่ อง “ที่ หนึ่ ง” เรื่ อง
“ระเบียงรักนักศึกษาภาค 1” เรื่ อง “ระเบียงรักนักศึกษาภาค 2” เรื่ อง “บันทึกรักสี ม่วง” เรื่ อง “พินยั กรรมกามเทพ” เรื่ อง
“Under the blue sky ใต้ผืนฟ้ าสี คราม” เรื่ อง “TIME TICKET ย้ าอี กครั้ งว่า...” เรื่ อง “SINGLE PAPA คุ ณพ่อยังโสด”
และเรื่ อง “บ้านไร่ ปลายรัก” ซึ่งเรื่ องที่ผวู ้ จิ ยั นามาศึกษาเป็ นนิยายเกย์ออนไลน์ที่เป็ นที่นิยมของผูอ้ ่านในเว็บไซต์ดงั กล่าว
เป็ นอย่างมาก เหมาะสมที่จะนามาศึกษาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ที่กาหนดไว้
การศึ กษาเรื่ องเพศวิถีในวรรณกรรมเกย์ออนไลน์ครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจยั ทางเอกสาร (Documentary Research) เพื่อ
ศึ กษาวรรณกรรมเกย์ออนไลน์ โดยใช้กรอบแนวคิ ดการศึ กษาองค์ประกอบของวรรณกรรมและแนวคิดเกี่ ยวกับเพศวิถี
(sexuality) มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ องค์ประกอบของวรรณกรรม โครงเรื่ อง เพศสภาพและปฏิ บตั ิการทางเพศใน
วรรณกรรมเกย์ออนไลน์ แล้วนาเสนอข้อมูลในรู ปแบบของพรรณนาวิเคราะห์
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HMP7-4
กรอบแนวคิดทีน่ ำมำวิจยั
องค์ ประกอบของวรรณกรรม
โครงเรื่ องวรรณกรรม
จากการศึ กษาเรื่ องเพศวิถีในวรรณกรรมเกย์ออนไลน์โดยใช้แนวคิดเกี่ ยวกับการศึ กษาวรรณกรรมโดยมุ่งเน้น
วิเคราะห์โครงเรื่ องตามแนวคิดการศึกษาวรรณกรรมพบว่าโครงเรื่ องของงานวรรณกรรมเกย์ออนไลน์ผแู ้ ต่งมีการเปิ ดเรื่ อง
ดาเนินเรื่ องและปิ ดเรื่ องตามแนวคิดการศึกษาโครงเรื่ องในงานวรรณกรรม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. กำรเปิ ดเรื่ อง
การเปิ ดเรื่ องเป็ นส่ วนสาคัญที่สุดของเรื่ องเพราะเป็ นการปูพ้ืนฐานให้ผอู ้ ่านสามารถติดตามงานเขียนได้อย่าง
ต่อเนื่ องก่อนที่จะเข้าสู่ เนื้ อหาภายในเรื่ อง เป็ นส่ วนที่ผแู ้ ต่งต้องเขียนให้ชวนติดตามถือว่าเป็ นส่ วนที่ทา้ ทายไม่ยิ่งหย่อนไป
กว่าส่วนอื่น ๆ ของเรื่ อง การเปิ ดเรื่ องตามแนวการศึกษาวรรณกรรม สายทิพย์ (2539) กล่าวว่ามีการเปิ ดเรื่ องมี 5 ลักษณะได้แก่
1) เปิ ดเรื่ องด้วยการบรรยาย จะบรรยายเหตุการณ์ บรรยายฉากหรื อบรรยายตัวละครอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้
2) เปิ ดเรื่ องด้วยการพรรณนา จะพรรณนาเหตุการณ์ พรรณนาฉากหรื อพรรณนาตัวละครอย่างใดอย่างหนึ่งก็
ได้ ซึ่งจะแตกต่างจากแบบแรกตรงที่การเปิ ดเรื่ องแบบนี้จะมุ่งเน้นทาให้ผอู ้ ่านมีอารมณ์คล้อยตามด้วย
3) เปิ ดเรื่ องด้วยนาฏการหรื อการกระทาของตัวละคร
4) เปิ ดเรื่ องด้วยบทสนทนาของตัวละคร
5) เปิ ดเรื่ องด้วยสุภาษิต คาพังเพย คาคม บทกวี ข้อความที่คมคายชวนคิด เพลง ที่ชวนติดตาม
2. กำรดำเนินเรื่ อง
การดาเนิ นเรื่ องเป็ นส่ วนที่ต่อมาจากการเปิ ดเรื่ องมักมีการผูกปมหรื อสร้างปมขัดแย้งในเนื้ อหาเพื่อให้เกิด
เรื่ องราวในเนื้อเรื่ องให้ผอู ้ ่านได้ติดตามจนจบมีหลายวิธีการดังนี้
1) การลาดับเหตุการณ์ตามปฏิทิน
2) การลาดับเหตุการณ์แบบเล่าย้อนหลัง
3) การลาดับเหตุการณ์แบบเล่าย้อนกลับไปกลับมา
4) ล าดับ เหตุ ก ารณ์ ใ นเรื่ อ งโดยใช้วิ ธี ก ารเล่ า เรื่ อ งจากต่ า งสถานที่ แ บบสลับ กัน ไปมาแต่ มี เ รื่ อ งราว
ต่อเนื่องกันไปตลอด
3. กำรปิ ดเรื่ อง
การปิ ดเรื่ องเป็ นเป็ นส่ วนที่สาคัญที่สุดของเรื่ องราวเพราะจะทาให้ผอู ้ ่านรู ้วา่ มีความประทับใจ สะเทือนใจ
มากน้อยเพียงใดต่อเรื่ องนั้น ตอนจบของเรื่ องมักให้อารมณ์ความรู ้สึกที่สมบูรณ์แบบแก่ผอู ้ ่านการแนวทางการศึกษาการ
ปิ ดเรื่ องในวรรณกรรมมี 4 แบบดังนี้
1) การจบเรื่ องแบบสุขนาฏกรรม
2) การจบเรื่ องแบบโศกนาฏกรรม
3) การจบเรื่ องแบบหักมุมหรื อพลิกความคาดหมาย
4) การจบเรื่ องแบบทิ้งท้ายหรื อทิ้งปั ญหาให้ผอู ้ ่านได้ขบคิด
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HMP7-5
เพศวิถี
Jacksan, Scott (1999 อ้างถึงใน Piayura, 2010) ได้อธิ บายเกี่ยวกับเพศวิถี (sexuality) ไว้วา่ หมายถึงเรื่ องราวทุ กแง่
ทุกมุมของชีวิตและสังคมที่เกี่ยวข้องกับเพศทั้งความต้องการทางเพศ ปฏิบตั ิการทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ วาทกรรมและ
กระบวนการทางสังคมที่ประกอบสร้างเรื่ องราวเกี่ยวกับเพศ
กฤษตยา (2554) ได้อธิ บายถึ งเพศวิถี (sexuality) ว่าหมายถึ ง ‘วิ ถีชีวิตทางเพศที่ ถูกหลอมสร้ างจากค่ านิ ยม
บรรทัดฐานและระบบวิธีคิด วิธีปฏิ บัติที่เกี่ยวกับความปรารถนาและการแสดงออกทางเพศ ความคิดเกี่ยวกับคู่รัก คู่ชีวิต
ในอุดมคติ และกามกิ จ ’ ซึ่ งเป็ นระบบความคิดและพฤติกรรมที่ มีความหมายทางสังคมสัมพันธ์กับมิ ติทางการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่กาหนดและสร้างความหมายให้แก่เรื่ องเพศในหลากหลายแง่มุม
จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุ ปได้โดยสังเขปว่าคาว่าเพศวิถี (sexuality) หมายถึงเรื่ องราวเกี่ยวกับเพศในทุก
แง่ทุกมุมทั้งเรื่ องของการแสดงออกทางเพศ การปฏิบตั ิเกี่ยวกับเพศหรื อปฏิบตั ิการทางเพศ รวมไปถึงวาทกรรมเกี่ยวกับ
เพศที่เกิดขึ้นในสังคม โดยในบทความนี้ จะมุ่งเน้นศึกษาในประเด็น เพศสภาพและปฏิบตั ิการทางเพศของตัวละครใน
วรรณกรรมเกย์ออนไลน์เป็ นหลัก
ผลกำรวิจยั
การศึกษาเรื่ องเพศวิถีในวรรณกรรมเกย์ออนไลน์น้ ีผวู ้ ิจยั พบว่าการเปิ ดเรื่ องที่พบมากที่สุดคือการเปิ ดเรื่ องด้วยการ
บรรยาย โดยพบทั้งการบรรยายเหตุการณ์ บรรยายฉากหรื อบรรยายตัวละครและการเปิ ดเรื่ องแบบการใช้นาฏการหรื อการ
กระทาของตัวละคร ดังตัวอย่าง
โครงเรื่ องวรรณกรรม
1. กำรเปิ ดเรื่ อง
1.1 กำรเปิ ดเรื่ องด้ วยกำรบรรยำย จะเป็ นกำรบรรยำยเหตุกำรณ์ กำรบรรยำยฉำกหรื อกำรบรรยำยตัวละคร
การเปิ ดเรื่ องด้วยการบรรยายนี้ ผแู ้ ต่งจะบรรยายเหตุการณ์ บรรยายฉากหรื อบรรยายตัวละครอย่างใดอย่าง
หนึ่ งเพื่อปูทางนาไปสู่ ส่วนของเนื้ อหาเพื่อให้ผูอ้ ่านได้รับรู ้ถึงสภาพของเหตุการณ์ที่เกิดในเรื่ อง ฉากต้นเรื่ อง หรื อภูมิหลัง
ของตัวละครเพื่อให้เกิดความน่าติดตาม ดังตัวอย่าง
เรื่ อง ทีห่ นึ่ง
ผู้แต่ ง 23August (นำมแฝง)
คุณคิดว่า ‘ชื่อ’ มีความสาคัญกับชีวติ มากขนาดไหนครับ?
เป็ นสิ่ งที่พอ่ แม่ต้ งั ขึ้นมาเพราะมีขอ้ กฎหมายกาหนดว่าทุกคนต้องมีชื่อ
หรื อเอาไว้แนะนาตัวเองให้คนอื่นรู ้จกั
หรื อเพื่อให้เพื่อนเอาไปเปลี่ยนจนดูพิลึกพิลนั่
...หรื อมีไว้เพื่อรอใครสักคนมาเรี ยก คนที่ทาให้รู้สึกว่า ‘ชื่อ’ ของคุณพิเศษกว่าใคร
ผูช้ ายคนนั้นชื่อ ‘ที่หนึ่ง’
แปลก ไม่คุน้ หู แต่จาง่าย ผมเคยได้ยนิ ชื่อเขาครั้งแรกตอนสมัยมัธยมต้น ในการแข่งขันทางวิชาการ
อะไรสักอย่าง จาได้วา่ คาแรกที่โผล่ข้ ึนมาในหัวคือ ‘พ่อแม่คิดอะไรอยูต่ อนตั้งชื่อ’ และแน่นอนว่าการ
แข่งครั้งนั้นเขาก็ได้เป็ นที่หนึ่งสมชื่อ โดยผมได้เพียงรางวัลชมเชยปลอบใจ

1084

HMP7-6
จากข้อความข้างต้นผูแ้ ต่งได้บรรยายตัวละครเอกของเรื่ องว่ามีชื่อว่า “ที่หนึ่ง” ซึ่งเป็ นชื่อเดียวกับชื่อเรื่ องซึ่ง
ผูแ้ ต่งได้ผูกโยงความเก่งของตัวละครนี้ กบั ความหมายของชื่อ ซึ่ งการบรรยายตัวละครในลักษณะนี้เป็ นการเปิ ดเรื่ องที่ทาให้
เรื่ องน่าสนใจ ชวนให้ผอู ้ ่านติดตามเนื้อหาและพัฒนาการของตัวละครที่เชื่อมโยงกันระหว่างเนื้อหาและชื่อเรื่ อง
1.2 กำรเปิ ดเรื่ องด้ วยกำรใช้ นำฏกำรหรื อกำรกระทำของตัวละคร
การเปิ ดเรื่ องด้วยการใช้นาฏการหรื อการกระทาของตัวละครนี้ ผแู ้ ต่งจะใช้การกระทาของตัวละครในการ
เปิ ดเรื่ องเพื่อให้ผอู ้ ่านได้เห็นถึงพฤติกรรมหรื อบางกรณี ก็เป็ นการแสดงภูมิหลังของตัวละครเช่น บางเรื่ องตัวละครเอกเป็ น
ชาวไร่ ผูแ้ ต่งก็ใช้การให้ตวั ละครเอกขับรถไถไถปรับดินในที่ดินของตนเพื่อให้เกิดความสมจริ งสมพันธ์กนั ระหว่างบทและ
ตัวละครทาให้ผอู ้ ่านเกิดจินตภาพตามเกิดความอยากติดตามเนื้อเรื่ อง เป็ นต้น ดังตัวอย่าง
เรื่ อง บ้ ำนไร่ ปลำยรัก
ผู้แต่ ง Karnsaii (นำมแฝง)
บริ เวณพื้นดิ นส่ วนเพาะปลูกไร่ ขา้ วโพดตอนนี้ มีคนงานบางส่ วนซึ่ งทยอยผละออกไปพักกิ นข้าวตอน
เที่ยงวันนั้นไม่ได้ทาให้ร่างบนรถแทรกเตอร์ คนั เก่าหยุดมือในการทางานได้เลยมือบอบบางนั้นยังคงบังคับ
พวงมาลัยรถไถกลบดินเพื่อใช้ในการเพราะปลูกต่อไปเรื่ อย ๆ ถ้าไม่ได้ยนิ เสี ยงร้องตะโกนโหวกเหวกนั้นดัง
มาเรื่ อย ๆ จากทางเข้าไร่
“พี่ขา้ ว ๆ...พี่” มือที่บงั คับรถไถดับเครื่ องยนต์ลงก่อนจะขยับหมวกปี กสานพร้อมกับยกขึ้นป้ องตาจาก
แสงแดดที่เจิดจ้า
“เออ ๆ ข้าได้ยนิ แล้ว” ผูม้ าใหม่กม้ ลงหอบเมื่อได้ยนิ เสี ยงตอบรับ
จากตัวอย่างข้างต้นผูแ้ ต่งได้บรรยายการกระทาของตัวละครที่กาลังขับรถแทรกเตอร์ ปรับไถที่ ดินในไร่
พร้อมกับสอดแทรกบทสนทนาที่เกิดขึ้นในฉากอันเป็ นเหตุให้ตวั ละครต้องหยุดมือจากการขับรถแทรกเตอร์ดงั กล่าวซึ่งเป็ น
การเปิ ดเรื่ องแบบที่ทาให้เกิดความสมจริ งของเนื้อหาทาให้เกิดความน่าสนใจชวนติดตาม
จากการศึกษาการเปิ ดเรื่ องในวรรณกรรมเกย์ออนไลน์ท้ งั 10 เรื่ องพบว่าการเปิ ดเรื่ องที่พบมากที่สุดคือการเปิ ด
เรื่ องด้วยการบรรยาย โดยพบทั้งการบรรยายเหตุการณ์ บรรยายฉากหรื อบรรยายตัวละครและการเปิ ดเรื่ องแบบการใช้นาฏการ
หรื อการกระทาของตัวละคร โดยทั้งสองแบบพบในวรรณกรรมอย่างละ 3 เรื่ องทั้งนี้อาจเป็ นเพราะการใช้การเปิ ดเรื่ องทั้งสอง
แบบสามารถนาพาผูอ้ ่านไปสู่ ส่วนของเนื้ อหาได้อย่างน่าสนใจ อ่านแล้วเข้าใจง่ายมีการนาเสนอภูมิหลังของตัวละครและ
แสดงความเป็ นธรรมชาติของตัวละครผ่านการกระทาของตัวละคร ซึ่งเป็ นการเพิ่มความน่าสนใจให้กบั เนื้อหา ขณะที่การเปิ ด
เรื่ องที่ เป็ นที่ นิยมรองลงมาคือการใช้บทสนทนาของตัวละครพบในวรรณกรรมเกย์ออนไลน์จานวน 2 เรื่ องทั้งนี้ อาจเป็ น
เพราะการเปิ ดเรื่ องด้วยวิธีการนี้มกั กระทาเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครซึ่งผูแ้ ต่งหลายคนไม่นิยมเปิ ดตัวตัวละคร
เด่น ๆ ในตอนต้นเรื่ องและมักพบในเรื่ องที่มีลกั ษณะเรื่ องราวค่อนข้างสั้นกระชับต้องการให้เห็นพัฒนาการของตัวละครเร็ ว
ๆ เป็ นต้น สุ ดท้ายการเปิ ดเรื่ องแบบการพรรณนาและการเปิ ดเรื่ องด้วยด้วยสุ ภาษิต คาพังเพย คาคม บทกวี ข้อความที่คมคาย
ชวนคิด เพลง ที่ชวนติดตามเป็ นที่นิยมน้อยที่สุดคือมีแบบละ 1 เรื่ องเท่านั้น จากการสังเกตพบว่าผูแ้ ต่งที่จะเลือกใช้การเปิ ด
เรื่ องสองลักษณะนี้ตอ้ งเป็ นคนที่เข้าใจในสภาพแวดล้อมและเข้าใจว่าเนื้อหาลักษณะใดจะเข้าถึงอารมณ์สะเทือนใจของผูอ้ า่ น
พอสมควรจึงจะเลือกการเปิ ดเรื่ องทั้งสองลักษณะมาเป็ นตัวเปิ ดเรื่ อง
2. กำรดำเนินเรื่ อง
การดาเนินเรื่ องเป็ นส่ วนที่สาคัญที่สุดของเนื้อหาเพราะว่าเป็ นส่ วนที่ผแู ้ ต่งต้องลาดับเหตุการณ์ในเรื่ องและผูก
เนื้อเรื่ องให้เรี ยงร้อยกันไปให้เกิดเป็ นเรื่ องราวที่น่าอ่านทาให้เกิดจินตภาพว่าเหตุการณ์และเนื้อหาส่วนต่าง ๆ ในเรื่ องมีความ
สมจริ งสัมพันธ์กนั ตลอดเรื่ องไปจนจบหรื อไม่ ผูอ้ ่านอ่านแล้วไม่สะดุด ทั้งยังต้องสอดแทรกสาระหรื อแง่คิดในการใช้ชีวติ
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ให้แก่ผูอ้ ่านซึ่ งจะทาให้เรื่ องนั้น ๆ มีคุณค่า จากการศึกษาเรื่ องเพศวิถีวรรณกรรมเกย์ออนไลน์ผวู ้ ิจยั พบว่าผูแ้ ต่งใช้การเล่า
เรื่ องแบบลาดับเหตุการณ์ตามปฏิทินคือการเล่าเรื่ องจะเป็ นไปตามลาดับเวลาตั้งแต่เช้าถึงเย็นหรื อตามลาดับเหตุการณ์ไปทีละ
วัน เดือน ปี ทั้ง 10 เรื่ องที่นามาศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
เรื่ อง SINGLE PAPA คุณพ่ อยังโสด
ผู้แต่ ง NINEWNN (นำมแฝง)
วันจันทร์ หลังจากพาพระพายไปเที่ยวผมเองก็ไปทางานเหมือนกับปกติ ไม่ลืมที่ จะซื้ อของฝากเล็ก ๆ
น้อย ๆ มาให้ปลายรุ ้ง ปกติเวลาเธอไปไหนมาไหนเธอเองก็ซ้ื อของติดไม้ติดมือมาฝากผม ขืนผมไม่ให้เธอก็ดู
เป็ นการแย่ไปเสี ยหน่อย
“ให้ของสาว ไม่เห็นให้ของพี่บา้ งเลย” พี่ต้ มั ผูช้ ายร่ างท้วมที่มีเมียมีลูกแล้วเอ่ยปากแซวผมทันทีที่ผม
กลับมานัง่
“เฮ้ย ผมก็ให้แล้วไง”
อันนี้ พูดจริ งนะครับ ผมเองก็ซ้ื อของเล็ก ๆ น้อย ๆ มาฝากคนที่แผนกเกือบทุกคน ไม่ได้ทาตัวเป็ นอา
เสี่ ยอาเฮียเลี้ยงคนอื่นอะไรหรอกนะ ไอ้คนที่บอกให้ผมซื้ อของมาฝากคือพ่อของพระพาย เขาบอกว่าถ้าอยาก
ทางานสะดวก ๆ ทาแบบนี้ไว้บา้ งก็ไม่เสี ยหาย
สาหรับคุณปฐพีเจ้าของบริ ษทั ใหญ่มนั ก็ตอ้ งพยายามซื้ อใจคนอยู่แล้ว แต่เผอิญผมเป็ นแค่พนักงาน
ต๊อกต๋ อยไงเลยไม่เคยคิด เอาเถอะ สุดท้ายผมก็ซ้ือของมาตามที่เขาบอกนัน่ แหละ
ทริ ปวันเกิดคุณปฐพีก็โอเคอยูถ่ ึงตอนแรก ๆ จะทุลกั ทุเลไปหน่อย สุดท้ายพวกเราก็ไม่ได้ทาอะไรมาก
นักหรอก ที่ทา ๆ ก็คือพาหลานไปเที่ยวทั้งนั้นแหละ
คิดถึงหลานแล้วก็พาลนึกถึงพี่เลี้ยงเด็กตัวปั ญหา... ว่าแล้วก็แอบหงุดหงิดเบา ๆ
เจ้าหมอนัน่ ทาตัวน่าหมัน่ ไส้มากเกินไป อารมณ์ดีแม่งทั้งวัน ยิม้ ให้ผมทั้งวันจนผมต้องปรามบ่อย ๆ
ว่าจะยิม้ ให้เหมือนคนบ้าทาไมขนาดนั้น บ้าเหรอวะ แค่บอกว่าอยูก่ บั มันไม่ได้แย่อะไรมาก ก็มนั จะแย่ได้ยงั ไง
วะ มีคนทาข้าวให้กิน มีคนเลี้ยงหลานให้ แถมวันดีคืนดีเจ้าหมอนัน่ ยังช่วยผมทางานบ้านอีก บอกตรง ๆ ว่า
ค่าจ้างที่ให้มนั ไม่คุม้ ด้วยซ้ า! เจ้าฟ้าครามจะเรี ยกเงินมากกว่านั้นก็ได้แต่มนั ก็ไม่เอา!
…หรื อแม่งหวังผลระยะยาววะ ให้ตาย ทาไมคิดแล้วรู ้สึกเสี ยวสันหลังวาบอย่างงี้
[ มึง กูอยากดื่มว่ะ ]
ตอนเวลาประมาณสองทุ่ม ขณะที่ผมนัง่ ดูสารคดีสัตว์โลกกับพระพายอยูก่ ็มีโทรศัพท์เข้าจากเพื่อนซี้
สี่ ขาจนผมต้องปลีกตัวออกมาปล่อยให้หลานนัง่ ดูคนเดียว ไม่ใช่อะไรหรอกครับ ไม่อยากพูดจาไม่ดีให้หลาน
เห็น เดี๋ยวเด็กจะเอาอย่าง ไม่ดี ๆ
“กูตอ้ งเลี้ยงหลาน” ผมปฏิเสธมันอย่างเนิบ ๆ “คิดยังไงมาชวนกูวะ ปกติไม่เห็นชวน”
จากตัวอย่างข้างต้นผูแ้ ต่งได้ลาดับเหตุการณ์ในเรื่ องไปตามลาดับเวลาของวันและเวลาในแต่ละวันจากเช้าไป
จนถึงเย็นโดยเริ่ มจาก “วันจันทร์ ” ซึ่ งเป็ นวันทางานของตัวละครเอก ตัวละครเอกกล่าวถึงการกลับมาทางานหลังจากได้ไป
เที่ยวพักผ่อนและเมื่อเวลาผ่านไปผูแ้ ต่งก็ได้ใส่ ลาดับเวลาหลังเลิกงานของตัวละครเอกคือ “ตอนเวลาประมาณสองทุ่ม” ของ
วันดังกล่าวได้มีเหตุการณ์ที่เพื่อนตัวละครเอกได้ชกั ชวนให้ตวั ละครเอกออกไปสังสรรค์ดว้ ยกันแต่ตวั ละครเอกก็ตอ้ งปฏิเสธ
ไปเพราะว่ามีภาระต้องเลี้ยงหลาน จะเห็นได้วา่ ผูแ้ ต่งเข้าใจสภาพแวดล้อมและลาดับเวลาในเรื่ องได้อย่างสมจริ งทาให้ผอู ้ ่าน
นึกภาพจินตนาการตามได้
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3. กำรปิ ดเรื่ อง
การปิ ดเรื่ องก็เป็ นอีกส่ วนที่สาคัญยิ่งเพราะเป็ นส่ วนที่จะต้องไขความกระจ่างหรื อคลี่คลายเงื่อนปมต่าง ๆ ที่ผู ้
แต่งผูกไว้ในเนื้ อหา ผูแ้ ต่งต้องปิ ดเรื่ องให้เกิดความประทับใจแก่ผอู ้ ่านเพื่อให้ผอู ้ ่านเกิ ดความกระจ่างได้สามารถประเมิน
คุณค่าให้แก่เรื่ องนั้น ๆ ได้ การปิ ดเรื่ องตามแนวคิดด้านการศึกษาวรรณกรรมของ สายทิพย์ นุกูลกิจ (2539) มีท้ งั การปิ ดเรื่ อง
แบบสุขนาฏกรรม การปิ ดเรื่ องแบบโศกนาฏกรรม การปิ ดเรื่ องแบบหักมุมหรื อพลิกความคาดหมาย และการปิ ดเรื่ องแบบทิ้ง
ท้ายหรื อทิ้งปั ญหาให้ผอู ้ ่านได้ขบคิด จากการศึกษาเพศวิถีในวรรณกรรมเกย์ออนไลน์ผวู ้ ิจยั พบว่าผูแ้ ต่งเรื่ องทั้ง 10 เรื่ องใช้
วิธีการปิ ดเรื่ องแบบสุขนาฏกรรมทั้งสิ้นแม้วา่ เนื้อเรื่ องหลายตอนจะมีเรื่ องราวที่พลิกผันอยูบ่ ่อยครั้งแต่ทา้ ยที่สุดแล้วตัวละคร
เอกของเรื่ องย่อมลงเอยด้วยกันอย่างมีความสุข สมหวังดังจะยกตัวอย่าง
เรื่ อง [16-PLUS] กำปั้น...หัวใจ...กระสอบทรำย...กับนำยปำกแข็ง
ผู้แต่ ง anocha (นำมแฝง)
คิมวางมือบนไหล่แบงค์อย่างอ่อนโยน "ไม่อยากโดนปล้ า ก็มาเป็ นแฟนกูสิ.." หนุ่มหน้าเข้มหยุดไป
ชัว่ อึดใจ ก่อนจะพูดยิม้ ๆ
"ถึงกูจะพูดน้อย ต่อยหนัก แต่รักจริ งนะ.."
แบงค์ส่ายหัวกับข้อเสนอ..รู ้ตวั อีกที หนุ่มน้อยก็หายเข้าไปอยูใ่ นอ้อมกอดแข็งแกร่ งแล้ว...
"แบงค์.."
"หื อ..."
"สนใจจะเป็ นแฟนคนหล่อล่า ปล้ าง่าย อย่างกูหน่อยไหม..."
"ถ้ามึงเชื่องแล้วกูก็โอเค..."
คิมหันมายิม้ กว้าง..หัวใจพองโตคับอก น้ าเสี ยงห้าวลึกย้ากับหนุ่มน้อยในอ้อมกอดอย่างหนักแน่น..
"สาหรับมึง กูเชื่องตั้งแต่วนั แรกที่เห็นหน้าแล้ว...."
เรื่ อง บันทึกรักสีม่วง
ผู้แต่ ง Pz_ready (นำมแฝง)
“เมื่อวานฉันไปขออโหสิ กบั แม่ของตะวัน ไม่มีรางวัลให้คนกล้าหาญคนนี้ หน่อยเหรอ...” เสี ยงพูด
ออดอ้อนราวไม่ใช่รพีเอ่ยขึ้น อดุลย์ที่หน้าแดงหันหน้าไปด้านข้างหนี สัมผัสร้อนของฝ่ ามือที่เลื้อย
กลับมาที่พว่ งแก้มของตัวเองอีกครั้ง
“ไม่เห็นจะเกี่ยวกันเลยครับ...นี่ทาไปหวังผลอย่างนั้นเหรอ” พูดไปแก้มแดงไปทาเอารพียมิ้ กริ่ มด้วย
ความถูกใจในปฏิกิริยา
“เปล่านะ แต่ก็แค่ทวงของรางวัลเท่านั้นเอง ไม่ให้จริ ง ๆ เหรอ...ปิ งปอง” ท้ายประโยคที่เรี ยกเสี ยง
ของเจ้าตัวด้วยที่อ่อนหวานแบบนั้นยิง่ ทาให้ขดั เขินมากกว่าเดิม
“นี่ ...มองฉันหน่อยสิ ” ออกแรงเบา ๆ ที่ มือ จับหน้าของคนที่อ่อนวัยกว่าให้หันมามองดวงตาคมที่
พยามยามสื่ อความนัยทุกอย่างที่อยูภ่ ายในใจของตัวเองหวังให้คนตรงหน้าได้รับรู ้มนั ทั้งหมด
“ฉันรักเธอนะปิ งปอง...” คารักมาพร้อมกับริ มฝี ปากหนาที่เคลื่อนมาประทับเข้ากับกลีบปากบางของ
อดุลย์ก่อนที่ท้ งั คู่จะแลกเปลี่ยนลมหายใจให้กนั และกันอย่างคุน้ เคย
นานกว่าหลายนาทีที่ท้ งั คู่แลกสัมผัสกันจนลมหายใจเริ่ มจะติดขัดรพีจึงผละหน้าออกมาหากแต่ยงั ชิด
หน้าผากตัวเองกับอีกฝ่ ายเอาไว้ รอยยิม้ ที่หลายเดือนมานี่ยมิ้ บ่อยกว่าตลอดชีวติ ที่ผ่านมาเผยให้อดุลย์
ได้เห็นจนอดยิม้ ตามไม่ได้
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“จาคาที่พระท่านพูดเมื่อวานได้ไหมปิ งปอง” อดุลย์พยักหน้าตอบ พระที่วดั ที่แวะไปเมื่อวาน คาพูด
ของท่านยังคงก้องอยูใ่ นหัว เป็ นคาพูดที่เขาชอบและชวนให้คิดตาม
...ชีวิตคนเราก็เหมือนบันทึกหนึ่ งเล่ม เนื้ อหาข้างในมาจากประสบการณ์ในชี วิตของคนคนนั้น แต่
ส่ วนใหญ่คนจะมองหนังสื อจากปกหน้า ปกหน้าที่เราเป็ นคนวาดและลงสี ให้มนั ออกมาแบบไหนก็
ตามแต่ที่เราจะแสดงออกมา อยากให้คนอื่นมองเราแย่ก็แค่ระบายสี ดา อยากให้คนชื่นชมก็ระบายปก
เป็ นสี ขาว มันอยูท่ ี่เราจะใช้สีอะไร...
“รู ้จกั ทฤษฎีสีกบั ความหมายของแต่ละสี หรื อเปล่า”
“สี แ ดงฉัน เปรี ย บเป็ นความรั ก ที่ ฉัน มี ให้กับนาย ส่ ว นสี น้ า เงิ น ฉัน เปรี ย บเป็ นความมัน่ คงความ
แน่นอน”
“....ปกบันทึกของฉัน...ฉันจะทาสี มนั ด้วย...”
“...สี ม่วง...”
เรื่ อง บ้ ำนไร่ ปลำยรัก
ผู้แต่ ง Karnsaii (นำมแฝง)
“ดิ นจะไม่ให้สัญญาอะไรกับข้าวอี กแล้ว แต่ดินจะทาทุ กวันของเราให้ดีที่สุด จะรั กข้าวให้
เหมือนทุก ๆ วันที่เราเริ่ มรักกันใหม่ จะทาให้ชีวติ รักของเรามีแต่ความสุขจนกว่าเราจะตายจากกัน”
“ข้าวเชื่อ ข้าวเชื่อแล้ว”
มื อบางโอบกอดตอบเขาพร้ อมกับละล่ าละลักพูดเสี ยงสั่น ไม่อยากได้ยินคาว่าพลัดพลาก
เพราะกว่าที่เราจะรักกันมันใช้เวลาเกื อบทั้งชีวิต ขอให้เราได้รักกันและใช้เวลาอยูด่ ว้ ยกันตราบเท่า
นาน
....นานแค่ไหนไม่รู้ รู ้เพียงว่านานเท่าที่หวั ใจสองเรายัง ‘เกี่ยวกัน’ อยู.่ ...
แผ่นดินยิม้ กว้างก่อนจะกดจูบตรงหน้าผากนวลอย่างแผ่วเบา พร้อมกับกระซิบคา ๆ หนึ่ง
“....รักคุณนะครับคุณนายวัชรวานิช”
ใบข้าวยิม้ เขิน ๆ ไม่กล้าเงยหน้าขึ้นสบสายตากับร่ างสูงนิ้วยาวจึงค่อย ๆ ดันคางขึ้นเบา ๆ เพื่อให้
ร่ างบางที่เขินสบสายตากับเขา แววตาหวานดูเย้ายวนจนแผ่นดินอดไม่ได้ที่จะกดจูบที่กลีบปากนุ่ม
อีกครั้งซึ่งครั้งนี้อีกฝ่ ายก็ยนิ ยอมพร้อมใจเงยหน้ารับจูบที่หวานละมุนด้วยความเต็มใจ
“ รักเหมือนกันครับ”
เพศวิถี
การศึกษาเรื่ องเพศวิถีในวรรณกรรมเกย์ออนไลน์โดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับเพศวิถีพบว่าตัวละครในนวนิ ยายทั้ง
10 เรื่ องมีเพศวิถีแบบชายรักชาย มีหลายบทบาททางเพศแบ่งเป็ น คนที่มีบทบาททางเพศเป็ นฝ่ ายกระทา (เกย์คิง) คนที่มี
บทบาททางเพศเป็ นฝ่ ายถูกกระทา (เกย์ควีน) ดังตัวอย่าง
ตัวละครที่ มีบทบาททางเพศเป็ นฝ่ ายกระทา (เกย์คิง) ตัวอย่าง ตัวละคร “คิม” จากเรื่ อง [16-PLUS] กำปั้ น...
หัวใจ...กระสอบทรำย...กับนำยปำกแข็ง เป็ นฉากที่คิมกาลังจะปล้ าแบงค์หลังจากที่ท้ งั สองทะเลาะกัน
คิมหมุนตัวกลับทันควัน ดวงตาลุกโชนด้วยแรงโทสะและก่อนที่แบงค์จะทันได้ต้ งั ตัวร่ าง
สู งใหญ่ก็โถมเข้าใส่ อย่างรวดเร็ วจนล้มกลิ้งไปด้วยกัน คิมพลิกตัวขึ้นคร่ อมอีกฝ่ ายก่อนจะใช้มือกด
หัวไหล่บอบบางให้ตรึ งแน่นอยูท่ ี่พ้ืน ใบหน้าคมดุซุกไซ้ซอกคอขาวจนเป็ นรอยแดงผุดขึ้นมาอย่าง
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รวดเร็ ว แบงค์หอบหายใจ พยายามดิ้นรนให้พน้ จากการพันธนาการแข็งแกร่ ง..รู ้ตวั อีกที คิมก็ใช้มือ
ใหญ่หนากระชากเสื้ อนักเรี ยนจะกระดุมหลุดไปทั้งแทบ จมูกคมสันไล้ไปตามแผงอกเรี ยบแน่น คิม
ฝากรอยจูบไปตามผิวขาวอย่างรุ นแรง..อุง้ มือสากบีบเคล้นกล้ามเนื้ อสวยได้รูปของคนในอ้อมกอด
อย่างเมามัน...
แบงค์รู้สึกได้ว่าหลังเปลื อยเปล่าสัมผัสกับพื้นปู นเรี ยบแข็ง..คิมถอดเสื้ อนักเรี ยนตั้งแต่
เมื่อไหร่ ไม่รู้ แผ่นอกหนาล่าสันกดทาบลงมาบนแผงอกเปลือยเปล่าของแบ็งค์ หน้าท้องเรี ยบแกร่ ง
สัมผัสกัน แก่นกายแข็งขมึงสองอันบดเบียดกันอย่างรุ นแรง..
ตัวละครที่มีบทบาททางเพศเป็ นฝ่ ายถูกกระทา (เกย์ควีน) ตัวอย่าง ตัวละคร “แบงค์” จากเรื่ อง [16-PLUS] กำ
ปั้น...หัวใจ...กระสอบทรำย...กับ นำยปำกแข็ง เช่นเดียวกันกับตัวอย่างข้างต้น เป็ นฉากที่ต่อเนื่องกันมาเป็ นฉากที่แสดง
ให้เห็นถึงบทบาทของแบงค์ที่ตอ้ งเป็ นฝ่ ายถูกกระทา ทาให้ผอู ้ ่านเห็นภาพได้อย่างชัดเจน
เนิ่ นนานเกือบสิ บนาทีที่ร่างเปลือยเปล่ากอดก่ายกัน สัญชาติญาณดิบเถื่อนสั่งให้คิมค้นหา
หนทางที่ จะเข้าไปอยู่ในตัวแบงค์ให้ได้.. เด็กหนุ่ มร่ างใหญ่จบั คนในอ้อมแขนพลิกตัว..แก้มของ
แบงค์แนบอยูก่ บั พื้นปูนที่เรี ยบเย็น
ปฏิบัตกิ ำรทำงเพศ
ด้านปฏิบตั ิการทางเพศพบว่ามีปฏิบตั ิการทางเพศระหว่างตัวละครเอกชายกับชายระดับสอดใส่ ในเนื้ อเรื่ องถึง
8 เรื่ องจาก 10 เรื่ องดังตัวอย่าง
เรื่ อง [16-PLUS] กำปั้น...หัวใจ...กระสอบทรำย...กับนำยปำกแข็ง
ผู้แต่ ง anocha (นำมแฝง)
...วงแขนแข็งแกร่ งช้อนเอวคอดเพรี ยวให้ลอยขึ้นมาจากพื้น คิมใช้มือบีบก้นกลมเนียนจน
เป็ นรอยแดง..เด็กหนุ่มส่งเสี ยงครางต่า ๆ อย่างพึงพอใจสุดขีด..ก่อนจะพาแก่ นกายร้อนระอุรุกล้ าเข้า
ไปในตัวอีกฝ่ ายอย่างง่ายดาย..
แบงค์จุกจนน้ าตาร่ วงแต่ไม่เห็นหนทางที่จะดิ้นรนออกไปจากท่อนแขนที่โอบรัดแน่นหนา
ไปได้มือหยาบใหญ่ควานไปที่ก่ ึงกลางลาตัวของแบงค์ ก่อนจะขยับข้อมือขึ้นลงเข้ากับจังหวะเคลื่อน
เอวหนักหน่วง..ร่ างกายเปลือยเปล่าสองร่ างเคลื่อนไหวสอดประสานกันเป็ นหนึ่งเดียว..
ท้ายที่สุด เด็กหนุ่มทั้งคู่ปล่อยเสี ยงครางออกมาลัน่ ห้องเล็ก ๆ ร่ างสู งใหญ่กระตุกรุ นแรง
กล้ามเนื้ อทุกมัดเกร็ งสะท้าน คิมรัดเอวแบงค์ไว้แน่นก่อนจะกดบั้นเอวแข็งแกร่ งหนักหน่วงลงเป็ น
ครั้งสุดท้าย..ใบหน้าคมเข้มซบกับแผ่นหลังขาวเนียน
จากตัวอย่างบทบรรยายฉากข้างต้นจะเห็นได้ถึงการปฏิบตั ิการทางเพศในระดับสอดใส่ที่ผแู ้ ต่งได้บรรยายด้วย
ภาษาที่ง่ายตรงไปตรงมา ทาให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน ผูอ้ ่านไม่ตอ้ งจินตนาการหรื อตีความอีก แต่ในการประพันธ์ผู ้
แต่งก็เลื อกใช้คาที่ แ สดงถึ งอวัย วะเพศชายว่า “แก่ นกาย” เพื่อหลี กเลี่ ยงการใช้คาที่ ตรงซึ่ งจะมี ความไม่ สุ ภ าพของ
ความหมาย นับเป็ นความสามารถในการเลือกคาของผูป้ ระพันธ์โดยไม่ทาให้เกิดการสะดุดในเนื้อหา
อภิปรำยและสรุปผลกำรวิจยั
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การศึกษาเรื่ องเพศวิถีในวรรณกรรมเกย์ออนไลน์โดยใช้แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาวรรณกรรมไทยโดย
มุ่งเน้นการวิเคราะห์โครงสร้างวรรณกรรม จากการวิเคราะห์ในประเด็นเนื้อเรื่ องทั้งการเปิ ดเรื่ อง การดาเนินเรื่ องและการ
ปิ ดเรื่ องในวรรณกรรมเกย์ออนไลน์ดงั ที่กล่าวไปทั้งหมดข้างต้นจะเห็นได้ถึงความกลมกลืนของเนื้อหาซึ่งสอดคล้องกัน
ไปตลอดทาให้เกิดความน่าสนใจชวนติดตามผลการวิเคราะห์พบว่า การเปิ ดเรื่ องที่ผแู ้ ต่งนิ ยมมากที่สุดคือการเปิ ดเรื่ อง
โดยใช้การบรรยายทั้งการบรรยายฉาก บรรยายตัวละคร และการเปิ ดเรื่ องโดยการใช้นาฏการหรื อการกระทาของตัว
ละครเพื่อแสดงภูมิหลังของตัวละครเพื่อให้ผอู ้ ่านเข้าใจได้ง่ายและยังเป็ นแสดงความสมจริ งผ่านการกระทาของตัวละคร
ในตอนเปิ ดเรื่ องโดยผูเ้ ขียนมักสอดแทรกบทสนทนาของตัวละครไว้ในการเปิ ดเรื่ องทั้งสองแบบด้วย ด้านการดาเนิ น
เรื่ องพบว่าวรรณกรรมเกย์ออนไลน์ท้ งั 10 เรื่ องมีการเล่าเรื่ องแบบการลาดับเหตุการณ์ตามปฏิทินคือการเล่าเหตุการณ์ไป
ตามลาดับเวลา วัน เดื อน ปี ทาให้เห็ นพฤติการณ์และพัฒนาการของตัวละครในแต่ละเรื่ อง ส่ งผลให้ผูอ้ ่านเกิ ดความ
เข้าใจในเนื้ อเรื่ อง เกิ ดสารัตถะและเอกภาพของเนื้ อเรื่ องเกิ ดความกลมกลืนของเนื้ อหาผูอ้ ่านอ่านแล้วไม่สะดุ ด ชวน
ติดตาม ด้านการปิ ดเรื่ องพบว่าผูแ้ ต่งวรรณกรรมเกย์ออนไลน์ท้ งั 10 เรื่ อง เลือกใช้การปิ ดเรื่ องแบบสุ ขนาฏกรรม (happy
ending) ทั้งสิ้น ทั้งนี้เพื่อเอาใจผูอ้ ่านที่เป็ นกลุ่มคนที่ชื่นชอบวรรณกรรมเกย์หรื อ “วัฒนธรรมยาโออิ (yaoi)” ที่นิยม “จิ้น”
ผูช้ ายกับผูช้ ายเพื่อจะ “ฟิ น” กับการที่ได้เห็นผูช้ ายกับผูช้ ายใกล้ชิด สนิ ทสนมกันโดยที่ผชู ้ ายคนนั้นจะลงเอยด้วยการรัก
กันหรื อไม่ก็ตาม ซึ่ งไม่นิยมการปิ ดเรื่ องแบบโศกนาฏกรรมหรื อไม่สมหวังนับเป็ นการประพันธ์วรรณกรรมตามแบบ
อุดมคติที่ตอ้ งสุข สมหวังเสมอ แต่ในที่นี่กลับเป็ นวรรณกรรมสาหรับกลุ่มผูช้ ื่นชอบวัฒนธรรมชายรักชายทั้งยังสะท้อน
ภาพสังคมในอุดมคติของผูแ้ ต่งที่คาดหวังต้องการให้ความรักของกลุ่มเกย์หรื อชายรักชายสุ ขและสมหวังเหมือนชีวิต
ของตัวละครชายรักชายในนวนิยายนิยายที่ตนแต่งขึ้น
ด้านการศึกษาโดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับเพศวิถี (sexuality) มาวิเคราะห์วรรณกรรมเกย์ออนไลน์พบว่าวรรณกรรม
ที่นามาศึกษาทั้ง 10 เรื่ องมีเพศวิถีแบบชายรักชายตรงกับแกนเรื่ องที่มุ่งเน้นนาเสนอความรักระหว่างผูช้ ายกับผูช้ ายใน
บริ บทของสังคมที่ค่านิยมความรักยังเป็ นแบบคู่ตรงข้ามระหว่างเพศชายกับเพศหญิง การที่ผชู ้ ายกับผูช้ ายจะรักกันถือว่า
เป็ นเรื่ องแปลกประหลาดขัดกับค่านิ ยมหลักของสังคมตัวละครเอกในหลายเรื่ องต้องฝ่ าฟั นอุปสรรคด้านค่านิ ย มใน
สังคมที่มองว่าผูช้ ายรักกับผูช้ ายเป็ นเรื่ องแปลกประหลาดเช่น การถูกเหยียดหยามจากสังคมที่ทางาน การถูกกีดกันหรื อ
การไม่ได้รับการยอมรับจากครอบครัวเป็ นต้น แต่ทา้ ยที่สุดตัวละครเอกก็สามารถฝ่ าฟั นอุปสรรคดังกล่าวจนสามารถ
ครองรักกันได้ในท้ายที่สุดซึ่ งเป็ นการจบเรื่ องเป็ นสุ ขนาฏกรรมตามแนวคิดทฤษฎีการศึกษาวรรณกรรมไทยที่ได้ศึกษา
ในวัตถุประสงค์ขอ้ แรกของงานวิจยั ด้านการปฏิ บตั ิการทางเพศจากการศึกษาพบว่าวรรณกรรมเกย์ออนไลน์ที่นามา
ศึ ก ษา 10 เรื่ อ ง พบปฏิ บัติ ก ารทางเพศในระดับ สอดใส่ หรื อ การร่ ว มเพศแบบสอดใส่ ถึง 8 เรื่ อ งผูแ้ ต่ งใช้ก ลวิธีการ
ประพันธ์แบบบรรยายฉากการร่ วมเพศแบบตรงไปตรงมา แสดงให้เห็นขั้นตอนการปฏิบตั ิระหว่างการมีเพศสัมพันธ์กนั
ระหว่า งผูช้ ายกับ ผูช้ ายทั้ง การเล้า โลม การกอด การจู บ การปลดเปลื้ อ งเสื้ อ ผ้า และการสอดใส่ อ วัย วะเพศ อย่า ง
ตรงไปตรงมา เป็ นที่ น่าสังเกตว่าวรรณกรรมเกย์ออนไลน์ท้ งั 8 เรื่ องที่ พบการปฏิบตั ิการณ์ ทางเพศระดับสอดใส่ มกั มี
เนื้ อหาค่อนข้างยาวและผูแ้ ต่งมักเป็ นผูช้ ายที่เป็ นเกย์อยูแ่ ล้วโดยสังเกตจากการตอบโต้ในกระดานสนทนาระหว่างเรื่ อง
อย่างไรก็ตามการที่ผแู ้ ต่งได้บรรยายฉากการร่ วมเพศไว้อย่างชัดเจนในวรรณกรรมเกย์ออนไลน์ที่พบผูอ้ ่านไม่ได้มองว่า
เป็ นเรื่ องอนาจารหรื อไม่เหมาะสมแต่กลับมองว่าเป็ นเรื่ องที่ชวน “ฟิ น” โดยมีการสนับสนุนให้ผแู ้ ต่งเขียนฉากการร่ วม
รักเช่นนี้อยูบ่ ่อยครั้ง สะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับการมีอยูข่ องชายรักชายในฐานะมนุษย์ปุถุชนคนหนึ่งที่ตอ้ งดารงชีวิต
และเกี่ยวข้องกับเรื่ องราวทางเพศเช่นเดียวกับคู่รักแบบผูช้ ายกับผูห้ ญิงปกติ
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