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บทคดัย่อ 
การศึกษาเร่ืองเพศวิถีในวรรณกรรมเกยอ์อนไลน์มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาองคป์ระกอบของวรรณกรรมเกย์

ออนไลน์โดยมุ่งเนน้การวิเคราะห์โครงเร่ืองตามแนวคิดทฤษฎีการศึกษาวรรณกรรมไทยและแนวคิดทฤษฎีเพศวิถีมา
ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์วรรณกรรมเกย์ออนไลน์ โดยใช้ตัวอย่างเป็นวรรณกรรมเกย์ออนไลน์จากเว็บไซต์ 
http://www.thaiboyslove.com หมวดหมู่นิยายท่ีโพสตจ์บแลว้จ านวน 10 เร่ือง ผลการวจิยัพบวา่ผูแ้ต่งใชโ้ครงเร่ืองแบบมี
การเปิดเร่ือง ด าเนินเร่ืองและปิดเร่ือง โดยการเปิดเร่ืองท่ีพบมากท่ีสุดคือการเปิดเร่ืองแบบการบรรยายและการเปิดเร่ือง
แบบการใชน้าฏการหรือการกระท าของตวัละครพบในนิยายจ านวน 3 เร่ืองเท่ากนั การด าเนินเร่ืองพบวา่ผูแ้ต่งใช้การ
ด าเนินเร่ืองแบบล าดบัเวลาตามวนั เวลาในปฏิทินทุกเร่ือง และการปิดเร่ืองพบวา่ผูแ้ต่งใชก้ารปิดเร่ืองแบบสุขนาฏกรรม 
(happy ending) ทุกเร่ืองเช่นกนั ดา้นเพศวิถีพบวา่วรรณกรรมเกยอ์อนไลน์ทุกเร่ืองท่ีน ามาศึกษาตวัละครมีเพศวิถีแบบ
ชายรักชาย มีหลายบทบาททางเพศแบ่งเป็น คนท่ีมีบทบาททางเพศเป็นฝ่ายกระท า (เกยคิ์ง) คนท่ีมีบทบาททางเพศเป็น
ฝ่ายถูกกระท า (เกยค์วีน) คนท่ีสามามารถมีความสัมพนัธ์ไดก้บัทั้งชายและหญิงหรือไบ (bisexual) ดา้นปฏิบติัการทาง
เพศพบวา่มีปฏิบติัการทางเพศระหวา่งตวัละครเอกชายกบัชายระดบัสอดใส่ในเน้ือเร่ืองถึง 8 เร่ืองจาก 10 เร่ือง 
 

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. 
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บทน ำ 
วรรณกรรมเป็นเคร่ืองมือสะทอ้นสงัคมและเป็นเคร่ืองมือบนัทึกความเป็นไปในสงัคมตามท่ี ร่ืนฤทยั (2547) กล่าว

วา่นวนิยายเป็นผลผลิตทางวรรณกรรมของสังคมยอ่มมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัสังคมอยา่งใกลชิ้ด ทั้งน้ีเป็นเพราะผูเ้ขียน
วรรณกรรมกระท าบทบาทพร้อมกนัอยู ่2 บทบาท อยา่งหน่ึงคือในฐานะผูผ้ลิตวรรณกรรมและอยา่งท่ีสองคือในฐานะหน่วย
หน่ึงของสงัคม ฉะนั้นนวนิยายยอ่มมีเน้ือหาสาระและความคิดอนัดูดซบัมาจากสังคม ทั้งน้ีเพราะแมว้า่นวนิยายจะเกิดข้ึนมา
จากจินตนาการของผูเ้ขียน โครงเร่ืองและพฤติกรรมของตวัละครเป็นเร่ืองท่ีผูเ้ขียนสมมติคิดแต่งข้ึนก็ตาม แต่ผูเ้ขียนไดถ่้าย
แบบมาจากบุคคลและพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจริงในสงัคมตามช่วงเวลาท่ีเขียน ดงันั้นวรรณกรรมท่ีถูกผลิตข้ึนจึงมกัเก่ียวโยงกบั
สถานการณ์และเวลาของการสร้างสรรคผ์ลงานซ่ึงถูกน ามาเป็นฉากของเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีผูเ้ขียนไดส้ร้างสรรคข้ึ์นจึงกล่าวได้
อยา่งชดัเจนวา่วรรณกรรมเป็นเคร่ืองมือสะทอ้นสงัคมนั้นเอง  

 ในอดีตงานวรรณกรรมถูกสร้างสรรคข้ึ์นมาเพ่ือรับใชส้ังคมและเพ่ือสนองตอบความตอ้งการของชนกลุ่มใดกลุ่ม
หน่ึงโดยสามารถแบ่งเป็นวรรณกรรมกระแสหลกักบัวรรณกรรมกระแสรอง โดยในอดีตอาจมีช่ือเรียกวรรณกรรมทั้งสอง
ประเภทน้ีในช่ือต่าง ๆ ดงัท่ี ร่ืนฤทยั (2547) ไดก้ล่าววา่ เม่ือพิจารณาวรรณกรรมปัจจุบนัในวงกวา้งแลว้ จะพบวรรณกรรมท่ี
หลากหลายทั้งวรรณกรรมเพ่ือชีวติ วรรณกรรมเพ่ือความบนัเทิง เป็นตน้ โดยวรรณกรรมแต่ละชนิดก็ยดึกลุ่มผูอ่้านมากน้อย
แตกต่างกนัไปและเม่ือพิจารณาแลว้พบวา่ในประวติัศาสตร์วงการวรรณกรรมไทยไดมุ่้งเนน้ศึกษาวรรณกรรมไทยกระแส
หลกัหรือวรรณกรรมท่ีเป็นท่ีนิยมเป็นเร่ืองท่ีส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมอนัดีงามใหแ้ก่สงัคม ก่อใหเ้กิดหน่วยงานท่ีส่งเสริม
งานดา้นวรรณกรรมมากมายรวมถึงหน่วยงานท่ีส่งเสริมนกัเขียนดว้ย ผิดกบัวรรณกรรมกระแสรองซ่ึงไม่ปรากฏวา่นิยมยก
ย่องหรือศึกษาในวงการศึกษาวรรณกรรม ดงัจะเห็นจากในประวติัศาสตร์วงการวรรณกรรมไทยเม่ือยุคใดยุคหน่ึงท่ีผูมี้
บทบาททางการเมืองลิดรอนสิทธิ เสรีภาพของนกัเขียนผูส้ร้างสรรคผ์ลงานวรรณกรรมก็ดี หรืองานวรรณกรรมในลกัษณะท่ี
ไม่ส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมอนัดีงามของสงัคมก็ดี วรรณกรรมดงักล่าวก็จะถูกกดดนัและปฏิเสธจากสงัคมทนัทีรวมไปถึง
นกัเขียนกระแสรองเองก็จะถูกกีดกนัจากสงัคมเช่นกนั 

 ปัจจุบนัวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นสงัคมไทยลว้นแต่เป็นวรรณกรรมท่ียงัคงเป็นวรรณกรรมกระแสหลกั
ดงัจะเห็นไดจ้ากการส่งเสริมวรรณกรรมผ่านการมอบรางวลัต่าง ๆ ให้กบันกัเขียนเช่น รางวลัวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอด
เยี่ยมแห่งอาเซียน (Southeast Asian Writers Award) หรือท่ีรู้จักในนาม รางวลัซีไรต์ (S.E.A. Write) เป็นต้น ผลงาน
วรรณกรรมท่ีไดรั้บรางวลัต่าง ๆ น้ีลว้นแลว้แต่เป็นวรรณกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมอนัดีงามแก่สังคมหรือเป็น
วรรณกรรมท่ีมีขอ้คิดเป็นปรัชญาบางประการท่ีท าให้ผูค้นในสังคมสามารถน าไปใชใ้นการด าเนินชีวิตได ้แต่ก็ไม่สามารถ
ปฏิเสธไดว้า่ในสังคมไทยมีวรรณกรรมกระแสรองท่ีถูกปฏิเสธหรือไม่ไดรั้บความนิยมตามกระแสหลกัอยู ่หน่ึงในนั้นคือ  
“วรรณกรรมเกย”์ หรือวรรณกรรมของกลุ่มเพศทางเลือกซ่ึงเป็นผลงานวรรณกรรมท่ีถูกสร้างสรรคข้ึ์นมาเป็นสนองตอบ
ความตอ้งการของกลุ่มเพศทางเลือกหรือเพศท่ีสามเช่น เกย ์กะเทย เลสเบ้ียน เป็นตน้ หรือแมก้ระทั้งกลุ่มคนผูช่ื้นชอบ
วฒันธรรมยาโออิ (yaoi) หรือวฒันธรรมชายรักชาย เรียกโดยยอ่วา่ “วาย (y)” ซ่ึงมีตน้เคา้มาจากการจบัคู่ตวัละครเอกท่ีเป็น
เพศชายกบัเพศชายในการ์ตูนอนิเมชัน่ญ่ีปุ่น 

 วรรณกรรมเกยห์รือวรรณกรรมของกลุ่มเพศทางเลือกถูกมองว่าเป็น “วรรณกรรมใตดิ้น” หรือ “วรรณกรรมชาย
ขอบ” ส าหรับสังคมไทยปัจจุบนัเน่ืองจากสังคมยงัไม่ไดใ้ห้การยอมรับและถูกผลกัออกไปจากศูนยก์ลางของสังคมแต่ใน
ขณะเดียวกนัก็ปฏิเสธถึงการมีอยูข่องวรรณกรรมประเภทน้ีไม่ได ้ 

 อิงอร (2554) ไดย้ืนยนัถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งวรรณกรรมกบัสังคมเป็นเร่ืองท่ีไม่อาจปฏิเสธได ้วรรณกรรมได้
ถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือสะทอ้นประสบการณ์ชีวิตในยคุสมยัไม่ว่านักเขียนจะจงใจสะทอ้นสังคมหรือไม่ก็ตาม ทั้งยงักล่าวว่า
วรรณกรรมรักร่วมเพศหรือวรรณกรรมเกยน้ี์ปรากฏข้ึนมาในสงัคมไทยในช่วงเวลาระหวา่ง พ.ศ. 2516 – 2525 เป็นตน้มาโดย
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ท่ีนักเขียนหลายคนไดเ้ขียนนวนิยายท่ีมีเน้ือหาและตวัละครเก่ียวกบัเร่ืองรักร่วมเพศออกมาหลายเร่ืองทั้งท่ีตั้งใจเช่นการ
สร้างสรรคน์วนิยายท่ีมีแก่นเร่ืองหรือตวัละครหลกัเป็นตวัละครเพศทางเลือกและไม่ตั้งใจ เช่นการสร้างตวัละครท่ีเป็นเพศ
ทางเลือกมาเป็นตวัประกอบในนวนิยายเร่ืองนั้น ๆ เพ่ือสร้างสีสนัใหแ้ก่เร่ือง เป็นตน้ เหล่าน้ีต่างก็เป็นส่ิงสะทอ้นภาพสังคม
และแสดงใหเ้ห็นถึงการมีอยูข่องกลุ่มเพศทางเลือกท่ีเคล่ือนไหวอยูใ่นสงัคมไทย 

 กอปรกบัการพฒันาของเทคโนโลยีต่าง ๆ ในสังคมทั้งอินเทอร์เน็ตและส่ือสังคมออนไลน์ต่าง ๆ  ท่ีท าให้ผูค้นใน
สงัคมสามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลและสามารถรวมกลุ่มกนัเป็นกลุ่มสงัคมออนไลน์ในลกัษณะต่าง ๆ ไดอ้ยา่งง่ายดายเช่น การ
รวมกลุ่มของกลุ่มผูส้นใจในวรรณกรรมเกยอ์อนไลน์เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีแสดงความเห็นแลกเปล่ียนความนึกคิด ประสบการณ์
ทางเพศเป็นพ้ืนท่ีเปิดส าหรับสร้างสรรคผ์ลงานวรรณกรรมส าหรับนกัเขียนและผูส้นใจกลุ่มรักร่วมเพศทั้งเพ่ือความบนัเทิง
และสนองตอบความตอ้งการเฉพาะกลุ่มเช่น www.thaiboyslove.com , www.dek-d.com เป็นตน้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเวบ็ไซต ์
www.thaiboyslove.com เป็นเวบ็ไซต์ท่ีจดัสร้างข้ึนเพ่ือน าเสนอวรรณกรรมเกยอ์อนไลน์โดยเฉพาะโดยแบ่งเป็นหมวดหมู่
ทั้งนวนิยายท่ีโพสตใ์หม่และนวนิยายท่ีโพสตจ์บแลว้อยา่งชดัเจนรวมถึงการมีกระดานสนทนาออนไลน์ไวส้ าหรับสมาชิก
เวบ็ไซตไ์ดพ้ดูคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งกนั ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาโครงสร้างของงานวรรณกรรมในนวนิยายท่ี
เป็นวรรณกรรมเกยอ์อนไลน์ในเวบ็ไซต์ www.thaiboyslove.com โดยไดพ้ิจารณาเก็บขอ้มูลจากวรรณกรรมในหมวดหมู่
นิยายท่ีโพสตจ์บแลว้จ านวน 10 เร่ือง เพื่อให้ทราบถึงโครงสร้างของงานวรรณกรรมและเพศวิถีของตวัละครในวรรณกรรม
เกยอ์อนไลน์ซ่ึงจะท าใหเ้กิดความเขา้ใจเร่ืองราวเก่ียวกบักลุ่มผูมี้ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย อนัจะท าใหเ้กิดการ
เรียนรู้และเขา้ใจกลุ่มผูมี้ความหลากหลายทางเพศและตระหนกัไดถึ้งการอยูร่่วมกนัในกระแสสังคมท่ีก าลงัเปล่ียนแปลงน้ี
ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 
วตัถุประสงค์กำรวจิยั 

1. ไดท้ราบถึงองคป์ระกอบของวรรณกรรม 
 2. ไดท้ราบถึงเพศวถีิของตวัละครเกยใ์นวรรณกรรมเกยอ์อนไลน์ 
 
วธีิกำรวจิยั 

การศึกษาเร่ืองเพศวิถีในวรรณกรรมเกยอ์อนไลน์น้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ผูว้ิจยัได้
พิจารณาตวับทประเภทวรรณกรรมเกยอ์อนไลน์จากเวบ็ไซต ์http://www.thaiboyslove.com หมวดหมู่นิยายท่ีโพสตจ์บ
แลว้จ านวน 10 เร่ืองไดแ้ก่ เร่ือง “[16-PLUS] ก าป้ัน...หัวใจ...กระสอบทราย...กบันายปากแข็ง” เร่ือง “ท่ีหน่ึง” เร่ือง 
“ระเบียงรักนกัศึกษาภาค 1” เร่ือง “ระเบียงรักนกัศึกษาภาค 2” เร่ือง “บนัทึกรักสีม่วง” เร่ือง “พินยักรรมกามเทพ”  เร่ือง
“Under the blue sky ใตผ้ืนฟ้าสีคราม” เร่ือง “TIME TICKET ย  ้าอีกคร้ังว่า...” เร่ือง “SINGLE PAPA คุณพ่อยงัโสด” 
และเร่ือง “บา้นไร่ปลายรัก” ซ่ึงเร่ืองท่ีผูว้จิยัน ามาศึกษาเป็นนิยายเกยอ์อนไลน์ท่ีเป็นท่ีนิยมของผูอ่้านในเวบ็ไซตด์งักล่าว
เป็นอยา่งมาก เหมาะสมท่ีจะน ามาศึกษาวเิคราะห์ตามวตัถุประสงคข์องงานวจิยัท่ีก าหนดไว ้
 การศึกษาเร่ืองเพศวิถีในวรรณกรรมเกยอ์อนไลน์คร้ังน้ีใชว้ิธีการวิจยัทางเอกสาร (Documentary Research) เพื่อ
ศึกษาวรรณกรรมเกยอ์อนไลน์โดยใช้กรอบแนวคิดการศึกษาองค์ประกอบของวรรณกรรมและแนวคิดเก่ียวกบัเพศวิถี 
(sexuality) มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบของวรรณกรรม โครงเร่ือง เพศสภาพและปฏิบติัการทางเพศใน
วรรณกรรมเกยอ์อนไลน์ แลว้น าเสนอขอ้มูลในรูปแบบของพรรณนาวเิคราะห์ 
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กรอบแนวคดิทีน่ ำมำวจิยั 
         องค์ประกอบของวรรณกรรม 

โครงเร่ืองวรรณกรรม 
จากการศึกษาเร่ืองเพศวิถีในวรรณกรรมเกยอ์อนไลน์โดยใช้แนวคิดเก่ียวกบัการศึกษาวรรณกรรมโดยมุ่งเน้น

วิเคราะห์โครงเร่ืองตามแนวคิดการศึกษาวรรณกรรมพบวา่โครงเร่ืองของงานวรรณกรรมเกยอ์อนไลน์ผูแ้ต่งมีการเปิดเร่ือง 
ด าเนินเร่ืองและปิดเร่ืองตามแนวคิดการศึกษาโครงเร่ืองในงานวรรณกรรม ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. กำรเปิดเร่ือง  
 การเปิดเร่ืองเป็นส่วนส าคญัท่ีสุดของเร่ืองเพราะเป็นการปูพ้ืนฐานให้ผูอ่้านสามารถติดตามงานเขียนไดอ้ยา่ง

ต่อเน่ืองก่อนท่ีจะเขา้สู่เน้ือหาภายในเร่ือง เป็นส่วนท่ีผูแ้ต่งตอ้งเขียนให้ชวนติดตามถือวา่เป็นส่วนท่ีทา้ทายไม่ยิ่งหยอ่นไป
กวา่ส่วนอ่ืน ๆ ของเร่ือง การเปิดเร่ืองตามแนวการศึกษาวรรณกรรม สายทิพย ์(2539) กล่าววา่มีการเปิดเร่ืองมี 5 ลกัษณะไดแ้ก่  

 1)   เปิดเร่ืองดว้ยการบรรยาย จะบรรยายเหตุการณ์ บรรยายฉากหรือบรรยายตวัละครอยา่งใดอยา่งหน่ึงก็ได ้
 2)   เปิดเร่ืองดว้ยการพรรณนา จะพรรณนาเหตุการณ์ พรรณนาฉากหรือพรรณนาตวัละครอยา่งใดอยา่งหน่ึงก็

ได ้ซ่ึงจะแตกต่างจากแบบแรกตรงท่ีการเปิดเร่ืองแบบน้ีจะมุ่งเนน้ท าใหผู้อ่้านมีอารมณ์คลอ้ยตามดว้ย 
 3) เปิดเร่ืองดว้ยนาฏการหรือการกระท าของตวัละคร 
 4) เปิดเร่ืองดว้ยบทสนทนาของตวัละคร 
 5) เปิดเร่ืองดว้ยสุภาษิต ค าพงัเพย ค าคม บทกว ีขอ้ความท่ีคมคายชวนคิด เพลง ท่ีชวนติดตาม 
2. กำรด ำเนินเร่ือง 

  การด าเนินเร่ืองเป็นส่วนท่ีต่อมาจากการเปิดเร่ืองมกัมีการผกูปมหรือสร้างปมขดัแยง้ในเน้ือหาเพ่ือใหเ้กิด
เร่ืองราวในเน้ือเร่ืองใหผู้อ่้านไดติ้ดตามจนจบมีหลายวธีิการดงัน้ี 
         1) การล าดบัเหตุการณ์ตามปฏิทิน 
          2) การล าดบัเหตุการณ์แบบเล่ายอ้นหลงั 
          3)  การล าดบัเหตุการณ์แบบเล่ายอ้นกลบัไปกลบัมา 
          4) ล าดับเหตุการณ์ในเร่ืองโดยใช้วิธีการเล่าเร่ืองจากต่างสถานท่ีแบบสลับกันไปมาแต่มีเร่ืองราว
ต่อเน่ืองกนัไปตลอด 
 3.  กำรปิดเร่ือง 

 การปิดเร่ืองเป็นเป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดของเร่ืองราวเพราะจะท าใหผู้อ่้านรู้วา่มีความประทบัใจ สะเทือนใจ
มากนอ้ยเพียงใดต่อเร่ืองนั้น ตอนจบของเร่ืองมกัใหอ้ารมณ์ความรู้สึกท่ีสมบูรณ์แบบแก่ผูอ่้านการแนวทางการศึกษาการ
ปิดเร่ืองในวรรณกรรมมี 4 แบบดงัน้ี 

 1)  การจบเร่ืองแบบสุขนาฏกรรม 
 2) การจบเร่ืองแบบโศกนาฏกรรม 
 3) การจบเร่ืองแบบหกัมุมหรือพลิกความคาดหมาย 
 4) การจบเร่ืองแบบท้ิงทา้ยหรือท้ิงปัญหาใหผู้อ่้านไดข้บคิด 
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 เพศวถิี 
 Jacksan, Scott (1999 อา้งถึงใน Piayura, 2010) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัเพศวิถี (sexuality) ไวว้า่หมายถึงเร่ืองราวทุกแง่
ทุกมุมของชีวิตและสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเพศทั้งความตอ้งการทางเพศ ปฏิบติัการทางเพศ อตัลกัษณ์ทางเพศ วาทกรรมและ
กระบวนการทางสงัคมท่ีประกอบสร้างเร่ืองราวเก่ียวกบัเพศ 
 กฤษตยา (2554) ได้อธิบายถึงเพศวิถี (sexuality) ว่าหมายถึง ‘วิถีชีวิตทางเพศท่ีถูกหลอมสร้างจากค่านิยม 
บรรทัดฐานและระบบวิธีคิด วิธีปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับความปรารถนาและการแสดงออกทางเพศ ความคิดเกี่ยวกับคู่รัก คู่ชีวิต
ในอุดมคติและกามกิจ’ ซ่ึงเป็นระบบความคิดและพฤติกรรมท่ีมีความหมายทางสังคมสัมพนัธ์กับมิติทางการเมือง
เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมท่ีก าหนดและสร้างความหมายใหแ้ก่เร่ืองเพศในหลากหลายแง่มุม  
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดโ้ดยสงัเขปวา่ค าวา่เพศวถีิ (sexuality) หมายถึงเร่ืองราวเก่ียวกบัเพศในทุก
แง่ทุกมุมทั้งเร่ืองของการแสดงออกทางเพศ การปฏิบติัเก่ียวกบัเพศหรือปฏิบติัการทางเพศ รวมไปถึงวาทกรรมเก่ียวกบั
เพศท่ีเกิดข้ึนในสังคม โดยในบทความน้ีจะมุ่งเนน้ศึกษาในประเด็น เพศสภาพและปฏิบติัการทางเพศของตวัละครใน
วรรณกรรมเกยอ์อนไลน์เป็นหลกั 
 
ผลกำรวจิยั 
 การศึกษาเร่ืองเพศวิถีในวรรณกรรมเกยอ์อนไลน์น้ีผูว้ิจยัพบวา่การเปิดเร่ืองท่ีพบมากท่ีสุดคือการเปิดเร่ืองดว้ยการ
บรรยาย โดยพบทั้งการบรรยายเหตุการณ์ บรรยายฉากหรือบรรยายตวัละครและการเปิดเร่ืองแบบการใชน้าฏการหรือการ
กระท าของตวัละคร ดงัตวัอยา่ง 

 โครงเร่ืองวรรณกรรม 
 1.  กำรเปิดเร่ือง 
  1.1  กำรเปิดเร่ืองด้วยกำรบรรยำย จะเป็นกำรบรรยำยเหตกุำรณ์ กำรบรรยำยฉำกหรือกำรบรรยำยตวัละคร 
   การเปิดเร่ืองดว้ยการบรรยายน้ีผูแ้ต่งจะบรรยายเหตุการณ์ บรรยายฉากหรือบรรยายตวัละครอยา่งใดอยา่ง

หน่ึงเพ่ือปูทางน าไปสู่ส่วนของเน้ือหาเพ่ือให้ผูอ่้านไดรั้บรู้ถึงสภาพของเหตุการณ์ท่ีเกิดในเร่ือง ฉากตน้เร่ือง หรือภูมิหลงั
ของตวัละครเพ่ือใหเ้กิดความน่าติดตาม ดงัตวัอยา่ง 

เร่ือง ทีห่นึ่ง 
ผู้แต่ง 23August (นำมแฝง) 

คุณคิดวา่ ‘ช่ือ’ มีความส าคญักบัชีวติมากขนาดไหนครับ? 
เป็นส่ิงท่ีพอ่แม่ตั้งข้ึนมาเพราะมีขอ้กฎหมายก าหนดวา่ทุกคนตอ้งมีช่ือ 
หรือเอาไวแ้นะน าตวัเองใหค้นอ่ืนรู้จกั 
หรือเพ่ือใหเ้พ่ือนเอาไปเปล่ียนจนดูพิลึกพิลัน่ 
...หรือมีไวเ้พ่ือรอใครสกัคนมาเรียก คนท่ีท าใหรู้้สึกวา่ ‘ช่ือ’ ของคุณพิเศษกวา่ใคร 
ผูช้ายคนนั้นช่ือ ‘ท่ีหน่ึง’ 

แปลก ไม่คุน้หู แต่จ าง่าย ผมเคยไดย้นิช่ือเขาคร้ังแรกตอนสมยัมธัยมตน้ ในการแข่งขนัทางวชิาการ
อะไรสักอยา่ง จ าไดว้า่ค  าแรกท่ีโผล่ข้ึนมาในหัวคือ ‘พ่อแม่คิดอะไรอยูต่อนตั้งช่ือ’ และแน่นอนวา่การ
แข่งคร้ังนั้นเขาก็ไดเ้ป็นท่ีหน่ึงสมช่ือ โดยผมไดเ้พียงรางวลัชมเชยปลอบใจ 
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   จากขอ้ความขา้งตน้ผูแ้ต่งไดบ้รรยายตวัละครเอกของเร่ืองวา่มีช่ือวา่ “ท่ีหน่ึง” ซ่ึงเป็นช่ือเดียวกบัช่ือเร่ืองซ่ึง
ผูแ้ต่งไดผู้กโยงความเก่งของตวัละครน้ีกบัความหมายของช่ือ ซ่ึงการบรรยายตวัละครในลกัษณะน้ีเป็นการเปิดเร่ืองท่ีท าให้
เร่ืองน่าสนใจ ชวนใหผู้อ่้านติดตามเน้ือหาและพฒันาการของตวัละครท่ีเช่ือมโยงกนัระหวา่งเน้ือหาและช่ือเร่ือง 

  1.2  กำรเปิดเร่ืองด้วยกำรใช้นำฏกำรหรือกำรกระท ำของตวัละคร 
   การเปิดเร่ืองดว้ยการใชน้าฏการหรือการกระท าของตวัละครน้ีผูแ้ต่งจะใชก้ารกระท าของตวัละครในการ

เปิดเร่ืองเพ่ือให้ผูอ่้านไดเ้ห็นถึงพฤติกรรมหรือบางกรณีก็เป็นการแสดงภูมิหลงัของตวัละครเช่น บางเร่ืองตวัละครเอกเป็น
ชาวไร่ ผูแ้ต่งก็ใชก้ารใหต้วัละครเอกขบัรถไถไถปรับดินในท่ีดินของตนเพ่ือใหเ้กิดความสมจริงสมพนัธ์กนัระหวา่งบทและ
ตวัละครท าใหผู้อ่้านเกิดจินตภาพตามเกิดความอยากติดตามเน้ือเร่ือง เป็นตน้ ดงัตวัอยา่ง 

เร่ือง บ้ำนไร่ปลำยรัก 
ผู้แต่ง Karnsaii (นำมแฝง) 

บริเวณพ้ืนดินส่วนเพาะปลูกไร่ขา้วโพดตอนน้ีมีคนงานบางส่วนซ่ึงทยอยผละออกไปพกักินขา้วตอน
เท่ียงวนันั้นไม่ไดท้ าให้ร่างบนรถแทรกเตอร์คนัเก่าหยดุมือในการท างานไดเ้ลยมือบอบบางนั้นยงัคงบงัคบั
พวงมาลยัรถไถกลบดินเพ่ือใชใ้นการเพราะปลูกต่อไปเร่ือย ๆ   ถา้ไม่ไดย้นิเสียงร้องตะโกนโหวกเหวกนั้นดงั
มาเร่ือย ๆ จากทางเขา้ไร่ 

“พี่ขา้ว ๆ...พี่”  มือท่ีบงัคบัรถไถดบัเคร่ืองยนตล์งก่อนจะขยบัหมวกปีกสานพร้อมกบัยกข้ึนป้องตาจาก
แสงแดดท่ีเจิดจา้ 

“เออ ๆ ขา้ไดย้นิแลว้”  ผูม้าใหม่กม้ลงหอบเม่ือไดย้นิเสียงตอบรับ 
   จากตวัอย่างขา้งตน้ผูแ้ต่งไดบ้รรยายการกระท าของตวัละครท่ีก าลงัขบัรถแทรกเตอร์ปรับไถท่ีดินในไร่

พร้อมกบัสอดแทรกบทสนทนาท่ีเกิดข้ึนในฉากอนัเป็นเหตุให้ตวัละครตอ้งหยดุมือจากการขบัรถแทรกเตอร์ดงักล่าวซ่ึงเป็น
การเปิดเร่ืองแบบท่ีท าใหเ้กิดความสมจริงของเน้ือหาท าใหเ้กิดความน่าสนใจชวนติดตาม 

  จากการศึกษาการเปิดเร่ืองในวรรณกรรมเกยอ์อนไลน์ทั้ง 10 เร่ืองพบวา่การเปิดเร่ืองท่ีพบมากท่ีสุดคือการเปิด
เร่ืองดว้ยการบรรยาย โดยพบทั้งการบรรยายเหตุการณ์ บรรยายฉากหรือบรรยายตวัละครและการเปิดเร่ืองแบบการใชน้าฏการ
หรือการกระท าของตวัละคร โดยทั้งสองแบบพบในวรรณกรรมอยา่งละ 3 เร่ืองทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการใชก้ารเปิดเร่ืองทั้งสอง
แบบสามารถน าพาผูอ่้านไปสู่ส่วนของเน้ือหาไดอ้ย่างน่าสนใจ อ่านแลว้เขา้ใจง่ายมีการน าเสนอภูมิหลงัของตวัละครและ
แสดงความเป็นธรรมชาติของตวัละครผา่นการกระท าของตวัละคร ซ่ึงเป็นการเพ่ิมความน่าสนใจใหก้บัเน้ือหา ขณะท่ีการเปิด
เร่ืองท่ีเป็นท่ีนิยมรองลงมาคือการใชบ้ทสนทนาของตวัละครพบในวรรณกรรมเกยอ์อนไลน์จ านวน 2 เร่ืองทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะการเปิดเร่ืองดว้ยวธีิการน้ีมกักระท าเพ่ือใหเ้ห็นความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัละครซ่ึงผูแ้ต่งหลายคนไม่นิยมเปิดตวัตวัละคร
เด่น ๆ  ในตอนตน้เร่ืองและมกัพบในเร่ืองท่ีมีลกัษณะเร่ืองราวค่อนขา้งสั้นกระชบัตอ้งการใหเ้ห็นพฒันาการของตวัละครเร็ว 
ๆ เป็นตน้ สุดทา้ยการเปิดเร่ืองแบบการพรรณนาและการเปิดเร่ืองดว้ยดว้ยสุภาษิต ค าพงัเพย ค าคม บทกวี ขอ้ความท่ีคมคาย
ชวนคิด เพลง ท่ีชวนติดตามเป็นท่ีนิยมนอ้ยท่ีสุดคือมีแบบละ 1 เร่ืองเท่านั้น จากการสังเกตพบวา่ผูแ้ต่งท่ีจะเลือกใชก้ารเปิด
เร่ืองสองลกัษณะน้ีตอ้งเป็นคนท่ีเขา้ใจในสภาพแวดลอ้มและเขา้ใจวา่เน้ือหาลกัษณะใดจะเขา้ถึงอารมณ์สะเทือนใจของผูอ่้าน
พอสมควรจึงจะเลือกการเปิดเร่ืองทั้งสองลกัษณะมาเป็นตวัเปิดเร่ือง 
 2.  กำรด ำเนินเร่ือง 

  การด าเนินเร่ืองเป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดของเน้ือหาเพราะวา่เป็นส่วนท่ีผูแ้ต่งตอ้งล าดบัเหตุการณ์ในเร่ืองและผกู
เน้ือเร่ืองใหเ้รียงร้อยกนัไปใหเ้กิดเป็นเร่ืองราวท่ีน่าอ่านท าใหเ้กิดจินตภาพวา่เหตุการณ์และเน้ือหาส่วนต่าง ๆ ในเร่ืองมีความ
สมจริงสัมพนัธ์กนัตลอดเร่ืองไปจนจบหรือไม่ ผูอ่้านอ่านแลว้ไม่สะดุด ทั้งยงัตอ้งสอดแทรกสาระหรือแง่คิดในการใชชี้วติ
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ให้แก่ผูอ่้านซ่ึงจะท าให้เร่ืองนั้น ๆ  มีคุณค่า จากการศึกษาเร่ืองเพศวิถีวรรณกรรมเกยอ์อนไลน์ผูว้ิจยัพบวา่ผูแ้ต่งใชก้ารเล่า
เร่ืองแบบล าดบัเหตุการณ์ตามปฏิทินคือการเล่าเร่ืองจะเป็นไปตามล าดบัเวลาตั้งแต่เชา้ถึงเยน็หรือตามล าดบัเหตุการณ์ไปทีละ
วนั เดือน ปี ทั้ง 10 เร่ืองท่ีน ามาศึกษา ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

เร่ือง SINGLE PAPA คุณพ่อยงัโสด 
ผู้แต่ง NINEWNN (นำมแฝง) 

วนัจนัทร์หลงัจากพาพระพายไปเท่ียวผมเองก็ไปท างานเหมือนกบัปกติ ไม่ลืมท่ีจะซ้ือของฝากเล็ก ๆ 
นอ้ย ๆ มาใหป้ลายรุ้ง ปกติเวลาเธอไปไหนมาไหนเธอเองก็ซ้ือของติดไมติ้ดมือมาฝากผม ขืนผมไม่ใหเ้ธอก็ดู
เป็นการแยไ่ปเสียหน่อย  

     “ให้ของสาว ไม่เห็นใหข้องพ่ีบา้งเลย” พ่ีตั้ม ผูช้ายร่างทว้มท่ีมีเมียมีลูกแลว้เอ่ยปากแซวผมทนัทีท่ีผม
กลบัมานัง่  

     “เฮย้ ผมก็ใหแ้ลว้ไง”  
     อนัน้ีพูดจริงนะครับ ผมเองก็ซ้ือของเล็ก ๆ  นอ้ย ๆ มาฝากคนท่ีแผนกเกือบทุกคน ไม่ไดท้ าตวัเป็นอา

เส่ียอาเฮียเล้ียงคนอ่ืนอะไรหรอกนะ ไอค้นท่ีบอกใหผ้มซ้ือของมาฝากคือพ่อของพระพาย เขาบอกวา่ถา้อยาก
ท างานสะดวก ๆ ท าแบบน้ีไวบ้า้งก็ไม่เสียหาย 

     ส าหรับคุณปฐพีเจา้ของบริษทัใหญ่มนัก็ตอ้งพยายามซ้ือใจคนอยู่แลว้ แต่เผอิญผมเป็นแค่พนกังาน
ตอ๊กต๋อยไงเลยไม่เคยคิด เอาเถอะ สุดทา้ยผมก็ซ้ือของมาตามท่ีเขาบอกนัน่แหละ 

     ทริปวนัเกิดคุณปฐพีก็โอเคอยูถึ่งตอนแรก ๆ  จะทุลกัทุเลไปหน่อย สุดทา้ยพวกเราก็ไม่ไดท้ าอะไรมาก
นกัหรอก ท่ีท า ๆ ก็คือพาหลานไปเท่ียวทั้งนั้นแหละ  

     คิดถึงหลานแลว้ก็พาลนึกถึงพ่ีเล้ียงเด็กตวัปัญหา... วา่แลว้ก็แอบหงุดหงิดเบา ๆ 
     เจา้หมอนัน่ท าตวัน่าหมัน่ไส้มากเกินไป อารมณ์ดีแม่งทั้งวนั ยิม้ให้ผมทั้งวนัจนผมตอ้งปรามบ่อย ๆ  

วา่จะยิม้ใหเ้หมือนคนบา้ท าไมขนาดนั้น บา้เหรอวะ แค่บอกวา่อยูก่บัมนัไม่ไดแ้ยอ่ะไรมาก ก็มนัจะแยไ่ดย้งัไง
วะ มีคนท าขา้วให้กิน มีคนเล้ียงหลานให้ แถมวนัดีคืนดีเจา้หมอนัน่ยงัช่วยผมท างานบา้นอีก บอกตรง ๆ วา่
ค่าจา้งท่ีใหม้นัไม่คุม้ดว้ยซ ้ า! เจา้ฟ้าครามจะเรียกเงินมากกวา่นั้นก็ไดแ้ต่มนัก็ไม่เอา! 

     …หรือแม่งหวงัผลระยะยาววะ ใหต้าย ท าไมคิดแลว้รู้สึกเสียวสนัหลงัวาบอยา่งง้ี 
     [ มึง กอูยากด่ืมวะ่ ]  
     ตอนเวลาประมาณสองทุ่ม ขณะท่ีผมนัง่ดูสารคดีสัตวโ์ลกกบัพระพายอยูก็่มีโทรศพัทเ์ขา้จากเพ่ือนซ้ี

ส่ีขาจนผมตอ้งปลีกตวัออกมาปล่อยใหห้ลานนัง่ดูคนเดียว ไม่ใช่อะไรหรอกครับ ไม่อยากพดูจาไม่ดีใหห้ลาน
เห็น เด๋ียวเด็กจะเอาอยา่ง ไม่ดี ๆ 

     “กตูอ้งเล้ียงหลาน” ผมปฏิเสธมนัอยา่งเนิบ ๆ “คิดยงัไงมาชวนกวูะ ปกติไม่เห็นชวน” 
  จากตวัอยา่งขา้งตน้ผูแ้ต่งไดล้  าดบัเหตุการณ์ในเร่ืองไปตามล าดบัเวลาของวนัและเวลาในแต่ละวนัจากเชา้ไป
จนถึงเยน็โดยเร่ิมจาก “วนัจนัทร์” ซ่ึงเป็นวนัท างานของตวัละครเอก ตวัละครเอกกล่าวถึงการกลบัมาท างานหลงัจากไดไ้ป
เท่ียวพกัผ่อนและเม่ือเวลาผา่นไปผูแ้ต่งก็ไดใ้ส่ล าดบัเวลาหลงัเลิกงานของตวัละครเอกคือ “ตอนเวลาประมาณสองทุ่ม” ของ
วนัดงักล่าวไดมี้เหตุการณ์ท่ีเพ่ือนตวัละครเอกไดช้กัชวนใหต้วัละครเอกออกไปสงัสรรคด์ว้ยกนัแต่ตวัละครเอกก็ตอ้งปฏิเสธ
ไปเพราะวา่มีภาระตอ้งเล้ียงหลาน จะเห็นไดว้า่ผูแ้ต่งเขา้ใจสภาพแวดลอ้มและล าดบัเวลาในเร่ืองไดอ้ยา่งสมจริงท าใหผู้อ่้าน
นึกภาพจินตนาการตามได ้
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 3.  กำรปิดเร่ือง 
  การปิดเร่ืองก็เป็นอีกส่วนท่ีส าคญัยิ่งเพราะเป็นส่วนท่ีจะตอ้งไขความกระจ่างหรือคล่ีคลายเง่ือนปมต่าง ๆ  ท่ีผู ้
แต่งผูกไวใ้นเน้ือหา ผูแ้ต่งตอ้งปิดเร่ืองให้เกิดความประทบัใจแก่ผูอ่้านเพ่ือให้ผูอ่้านเกิดความกระจ่างไดส้ามารถประเมิน
คุณค่าใหแ้ก่เร่ืองนั้น ๆ  ได ้การปิดเร่ืองตามแนวคิดดา้นการศึกษาวรรณกรรมของ สายทิพย ์นุกูลกิจ (2539) มีทั้งการปิดเร่ือง
แบบสุขนาฏกรรม การปิดเร่ืองแบบโศกนาฏกรรม การปิดเร่ืองแบบหกัมุมหรือพลิกความคาดหมาย และการปิดเร่ืองแบบท้ิง
ทา้ยหรือท้ิงปัญหาให้ผูอ่้านไดข้บคิด จากการศึกษาเพศวิถีในวรรณกรรมเกยอ์อนไลน์ผูว้ิจยัพบวา่ผูแ้ต่งเร่ืองทั้ง 10 เร่ืองใช้
วธีิการปิดเร่ืองแบบสุขนาฏกรรมทั้งส้ินแมว้า่เน้ือเร่ืองหลายตอนจะมีเร่ืองราวท่ีพลิกผนัอยูบ่่อยคร้ังแต่ทา้ยท่ีสุดแลว้ตวัละคร
เอกของเร่ืองยอ่มลงเอยดว้ยกนัอยา่งมีความสุข สมหวงัดงัจะยกตวัอยา่ง 

เร่ือง [16-PLUS] ก ำป้ัน...หัวใจ...กระสอบทรำย...กบันำยปำกแข็ง 
ผู้แต่ง anocha (นำมแฝง) 

คิมวางมือบนไหล่แบงคอ์ยา่งอ่อนโยน  "ไม่อยากโดนปล ้า ก็มาเป็นแฟนกสิู.." หนุ่มหนา้เขม้หยดุไป
ชัว่อึดใจ ก่อนจะพดูยิม้ ๆ 
 "ถึงกจูะพดูนอ้ย ต่อยหนกั  แต่รักจริงนะ.." 
แบงคส่์ายหวักบัขอ้เสนอ..รู้ตวัอีกที หนุ่มนอ้ยก็หายเขา้ไปอยูใ่นออ้มกอดแขง็แกร่งแลว้... 
"แบงค.์." 
"หือ..." 
"สนใจจะเป็นแฟนคนหล่อล ่า  ปล ้าง่าย อยา่งกหูน่อยไหม..." 
"ถา้มึงเช่ืองแลว้กก็ูโอเค..." 
คิมหนัมายิม้กวา้ง..หวัใจพองโตคบัอก น ้ าเสียงหา้วลึกย  ้ากบัหนุ่มนอ้ยในออ้มกอดอยา่งหนกัแน่น.. 
"ส าหรับมึง  กเูช่ืองตั้งแต่วนัแรกท่ีเห็นหนา้แลว้...." 

เร่ือง บันทกึรักสีม่วง 
ผู้แต่ง Pz_ready (นำมแฝง) 

“เม่ือวานฉันไปขออโหสิกบัแม่ของตะวนั ไม่มีรางวลัให้คนกลา้หาญคนน้ีหน่อยเหรอ...” เสียงพูด
ออดออ้นราวไม่ใช่รพีเอ่ยข้ึน อดุลยท่ี์หนา้แดงหันหนา้ไปดา้นขา้งหนีสัมผสัร้อนของฝ่ามือท่ีเล้ือย
กลบัมาท่ีพว่งแกม้ของตวัเองอีกคร้ัง 
“ไม่เห็นจะเก่ียวกนัเลยครับ...น่ีท าไปหวงัผลอยา่งนั้นเหรอ” พูดไปแกม้แดงไปท าเอารพียิม้กร่ิมดว้ย
ความถูกใจในปฏิกิริยา  
“เปล่านะ แต่ก็แค่ทวงของรางวลัเท่านั้นเอง ไม่ให้จริง ๆ เหรอ...ปิงปอง” ทา้ยประโยคท่ีเรียกเสียง
ของเจา้ตวัดว้ยท่ีอ่อนหวานแบบนั้นยิง่ท าใหข้ดัเขินมากกวา่เดิม 
“น่ี...มองฉันหน่อยสิ” ออกแรงเบา ๆ ท่ีมือ จบัหนา้ของคนท่ีอ่อนวยักว่าให้หันมามองดวงตาคมท่ี
พยามยามส่ือความนยัทุกอยา่งท่ีอยูภ่ายในใจของตวัเองหวงัใหค้นตรงหนา้ไดรั้บรู้มนัทั้งหมด 
“ฉนัรักเธอนะปิงปอง...” ค  ารักมาพร้อมกบัริมฝีปากหนาท่ีเคล่ือนมาประทบัเขา้กบักลีบปากบางของ
อดุลยก่์อนท่ีทั้งคู่จะแลกเปล่ียนลมหายใจใหก้นัและกนัอยา่งคุน้เคย  
นานกวา่หลายนาทีท่ีทั้งคู่แลกสมัผสักนัจนลมหายใจเร่ิมจะติดขดัรพีจึงผละหนา้ออกมาหากแต่ยงัชิด
หนา้ผากตวัเองกบัอีกฝ่ายเอาไว ้รอยยิม้ท่ีหลายเดือนมาน่ียิม้บ่อยกวา่ตลอดชีวติท่ีผ่านมาเผยให้อดุลย์
ไดเ้ห็นจนอดยิม้ตามไม่ได ้ 
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“จ าค าท่ีพระท่านพูดเม่ือวานไดไ้หมปิงปอง” อดุลยพ์ยกัหนา้ตอบ พระท่ีวดัท่ีแวะไปเม่ือวาน ค าพูด
ของท่านยงัคงกอ้งอยูใ่นหวั เป็นค าพดูท่ีเขาชอบและชวนใหคิ้ดตาม 
...ชีวิตคนเราก็เหมือนบนัทึกหน่ึงเล่ม เน้ือหาขา้งในมาจากประสบการณ์ในชีวิตของคนคนนั้น แต่
ส่วนใหญ่คนจะมองหนงัสือจากปกหนา้ ปกหนา้ท่ีเราเป็นคนวาดและลงสีใหม้นัออกมาแบบไหนก็
ตามแต่ท่ีเราจะแสดงออกมา อยากใหค้นอ่ืนมองเราแยก็่แค่ระบายสีด า อยากใหค้นช่ืนชมก็ระบายปก
เป็นสีขาว มนัอยูท่ี่เราจะใชสี้อะไร... 
“รู้จกัทฤษฎีสีกบัความหมายของแต่ละสีหรือเปล่า” 
“สีแดงฉันเปรียบเป็นความรักท่ีฉันมีให้กับนาย ส่วนสีน ้ าเงินฉันเปรียบเป็นความมั่นคงความ
แน่นอน” 
“....ปกบนัทึกของฉนั...ฉนัจะทาสีมนัดว้ย...” 
“...สีม่วง...” 

เร่ือง บ้ำนไร่ปลำยรัก 
ผู้แต่ง Karnsaii (นำมแฝง) 

         “ดินจะไม่ให้สัญญาอะไรกับขา้วอีกแลว้ แต่ดินจะท าทุกวนัของเราให้ดีท่ีสุด จะรักขา้วให้
เหมือนทุก ๆ วนัท่ีเราเร่ิมรักกนัใหม่ จะท าใหชี้วติรักของเรามีแต่ความสุขจนกวา่เราจะตายจากกนั” 
         “ขา้วเช่ือ ขา้วเช่ือแลว้” 
          มือบางโอบกอดตอบเขาพร้อมกับละล ่าละลกัพูดเสียงสั่น  ไม่อยากได้ยินค าว่าพลดัพลาก 
เพราะกวา่ท่ีเราจะรักกนัมนัใชเ้วลาเกือบทั้งชีวิต ขอให้เราไดรั้กกนัและใชเ้วลาอยูด่ว้ยกนัตราบเท่า
นาน 
         ....นานแค่ไหนไม่รู้ รู้เพียงวา่นานเท่าท่ีหวัใจสองเรายงั ‘เก่ียวกนั’ อยู.่... 
         แผน่ดินยิม้กวา้งก่อนจะกดจูบตรงหนา้ผากนวลอยา่งแผว่เบา พร้อมกบักระซิบค า ๆ หน่ึง 
        “....รักคุณนะครับคุณนายวชัรวานิช” 
        ใบขา้วยิม้เขิน ๆ  ไม่กลา้เงยหนา้ข้ึนสบสายตากบัร่างสูงน้ิวยาวจึงค่อย ๆ ดนัคางข้ึนเบา ๆ  เพื่อให้
ร่างบางท่ีเขินสบสายตากบัเขา  แววตาหวานดูเยา้ยวนจนแผ่นดินอดไม่ไดท่ี้จะกดจูบท่ีกลีบปากนุ่ม
อีกคร้ังซ่ึงคร้ังน้ีอีกฝ่ายก็ยนิยอมพร้อมใจเงยหนา้รับจูบท่ีหวานละมุนดว้ยความเตม็ใจ 
        “ รักเหมือนกนัครับ” 

 เพศวถิ ี
 การศึกษาเร่ืองเพศวิถีในวรรณกรรมเกยอ์อนไลน์โดยใชแ้นวคิดเก่ียวกบัเพศวิถีพบวา่ตวัละครในนวนิยายทั้ง 
10 เร่ืองมีเพศวถีิแบบชายรักชาย มีหลายบทบาททางเพศแบ่งเป็น คนท่ีมีบทบาททางเพศเป็นฝ่ายกระท า (เกยคิ์ง) คนท่ีมี
บทบาททางเพศเป็นฝ่ายถูกกระท า (เกยค์วนี) ดงัตวัอยา่ง 
 ตวัละครท่ีมีบทบาททางเพศเป็นฝ่ายกระท า (เกยคิ์ง) ตวัอย่าง ตวัละคร “คิม” จากเร่ือง [16-PLUS] ก ำป้ัน...
หัวใจ...กระสอบทรำย...กบันำยปำกแข็ง เป็นฉากท่ีคิมก าลงัจะปล ้าแบงคห์ลงัจากท่ีทั้งสองทะเลาะกนั 

 
คิมหมุนตวักลบัทนัควนั ดวงตาลุกโชนดว้ยแรงโทสะและก่อนท่ีแบงคจ์ะทนัไดต้ั้งตวัร่าง

สูงใหญ่ก็โถมเขา้ใส่อยา่งรวดเร็วจนลม้กล้ิงไปดว้ยกนั  คิมพลิกตวัข้ึนคร่อมอีกฝ่ายก่อนจะใชมื้อกด
หัวไหล่บอบบางให้ตรึงแน่นอยูท่ี่พ้ืน  ใบหนา้คมดุซุกไซซ้อกคอขาวจนเป็นรอยแดงผดุข้ึนมาอยา่ง
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รวดเร็ว  แบงคห์อบหายใจ พยายามด้ินรนใหพ้น้จากการพนัธนาการแข็งแกร่ง..รู้ตวัอีกที คิมก็ใชมื้อ
ใหญ่หนากระชากเส้ือนกัเรียนจะกระดุมหลุดไปทั้งแทบ จมูกคมสนัไลไ้ปตามแผงอกเรียบแน่น คิม
ฝากรอยจูบไปตามผิวขาวอยา่งรุนแรง..อุง้มือสากบีบเคลน้กลา้มเน้ือสวยไดรู้ปของคนในออ้มกอด
อยา่งเมามนั... 

แบงค์รู้สึกได้ว่าหลงัเปลือยเปล่าสัมผสักับพ้ืนปูนเรียบแข็ง..คิมถอดเส้ือนักเรียนตั้งแต่
เม่ือไหร่ไม่รู้ แผ่นอกหนาล ่าสันกดทาบลงมาบนแผงอกเปลือยเปล่าของแบ็งค ์หนา้ทอ้งเรียบแกร่ง
สมัผสักนั แก่นกายแขง็ขมึงสองอนับดเบียดกนัอยา่งรุนแรง.. 

 
 ตวัละครท่ีมีบทบาททางเพศเป็นฝ่ายถูกกระท า (เกยค์วีน) ตวัอยา่ง ตวัละคร “แบงค”์ จากเร่ือง [16-PLUS] ก ำ
ป้ัน...หัวใจ...กระสอบทรำย...กับนำยปำกแข็ง เช่นเดียวกนักบัตวัอยา่งขา้งตน้ เป็นฉากท่ีต่อเน่ืองกนัมาเป็นฉากท่ีแสดง
ใหเ้ห็นถึงบทบาทของแบงคท่ี์ตอ้งเป็นฝ่ายถูกกระท า ท าใหผู้อ่้านเห็นภาพไดอ้ยา่งชดัเจน  

เน่ินนานเกือบสิบนาทีท่ีร่างเปลือยเปล่ากอดก่ายกนั สัญชาติญาณดิบเถ่ือนสั่งใหคิ้มคน้หา
หนทางท่ีจะเขา้ไปอยู่ในตวัแบงค์ให้ได.้. เด็กหนุ่มร่างใหญ่จบัคนในออ้มแขนพลิกตวั..แกม้ของ
แบงคแ์นบอยูก่บัพ้ืนปูนท่ีเรียบเยน็  

 ปฏิบัตกิำรทำงเพศ 
ดา้นปฏิบติัการทางเพศพบวา่มีปฏิบติัการทางเพศระหวา่งตวัละครเอกชายกบัชายระดบัสอดใส่ในเน้ือเร่ืองถึง 

8 เร่ืองจาก 10 เร่ืองดงัตวัอยา่ง  
เร่ือง [16-PLUS] ก ำป้ัน...หัวใจ...กระสอบทรำย...กบันำยปำกแข็ง 

ผู้แต่ง anocha (นำมแฝง) 
 

...วงแขนแข็งแกร่งชอ้นเอวคอดเพรียวให้ลอยข้ึนมาจากพ้ืน คิมใชมื้อบีบกน้กลมเนียนจน
เป็นรอยแดง..เด็กหนุ่มส่งเสียงครางต ่า ๆ อยา่งพึงพอใจสุดขีด..ก่อนจะพาแก่นกายร้อนระอุรุกล ้าเขา้
ไปในตวัอีกฝ่ายอยา่งง่ายดาย.. 

แบงคจุ์กจนน ้ าตาร่วงแต่ไม่เห็นหนทางท่ีจะด้ินรนออกไปจากท่อนแขนท่ีโอบรัดแน่นหนา
ไปไดมื้อหยาบใหญ่ควานไปท่ีก่ึงกลางล าตวัของแบงค ์ก่อนจะขยบัขอ้มือข้ึนลงเขา้กบัจงัหวะเคล่ือน
เอวหนกัหน่วง..ร่างกายเปลือยเปล่าสองร่างเคล่ือนไหวสอดประสานกนัเป็นหน่ึงเดียว.. 

ทา้ยท่ีสุด เด็กหนุ่มทั้งคู่ปล่อยเสียงครางออกมาลัน่ห้องเล็ก ๆ  ร่างสูงใหญ่กระตุกรุนแรง  
กลา้มเน้ือทุกมดัเกร็งสะทา้น คิมรัดเอวแบงคไ์วแ้น่นก่อนจะกดบั้นเอวแข็งแกร่งหนกัหน่วงลงเป็น
คร้ังสุดทา้ย..ใบหนา้คมเขม้ซบกบัแผน่หลงัขาวเนียน 

 จากตวัอยา่งบทบรรยายฉากขา้งตน้จะเห็นไดถึ้งการปฏิบติัการทางเพศในระดบัสอดใส่ท่ีผูแ้ต่งไดบ้รรยายดว้ย
ภาษาท่ีง่ายตรงไปตรงมา ท าให้เห็นภาพไดอ้ยา่งชดัเจน ผูอ่้านไม่ตอ้งจินตนาการหรือตีความอีก แต่ในการประพนัธ์ผู ้
แต่งก็เลือกใช้ค  าท่ีแสดงถึงอวยัวะเพศชายว่า “แก่นกาย” เพื่อหลีกเล่ียงการใช้ค  าท่ีตรงซ่ึงจะมีความไม่สุภาพของ
ความหมาย นบัเป็นความสามารถในการเลือกค าของผูป้ระพนัธ์โดยไม่ท าใหเ้กิดการสะดุดในเน้ือหา 
อภิปรำยและสรุปผลกำรวจิยั 
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การศึกษาเร่ืองเพศวิถีในวรรณกรรมเกยอ์อนไลน์โดยใชแ้นวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการศึกษาวรรณกรรมไทยโดย
มุ่งเนน้การวเิคราะห์โครงสร้างวรรณกรรม จากการวเิคราะห์ในประเด็นเน้ือเร่ืองทั้งการเปิดเร่ือง การด าเนินเร่ืองและการ
ปิดเร่ืองในวรรณกรรมเกยอ์อนไลน์ดงัท่ีกล่าวไปทั้งหมดขา้งตน้จะเห็นไดถึ้งความกลมกลืนของเน้ือหาซ่ึงสอดคลอ้งกนั
ไปตลอดท าให้เกิดความน่าสนใจชวนติดตามผลการวิเคราะห์พบวา่ การเปิดเร่ืองท่ีผูแ้ต่งนิยมมากท่ีสุดคือการเปิดเร่ือง
โดยใชก้ารบรรยายทั้งการบรรยายฉาก บรรยายตวัละคร และการเปิดเร่ืองโดยการใชน้าฏการหรือการกระท าของตวั
ละครเพ่ือแสดงภูมิหลงัของตวัละครเพ่ือใหผู้อ่้านเขา้ใจไดง่้ายและยงัเป็นแสดงความสมจริงผ่านการกระท าของตวัละคร
ในตอนเปิดเร่ืองโดยผูเ้ขียนมกัสอดแทรกบทสนทนาของตวัละครไวใ้นการเปิดเร่ืองทั้งสองแบบดว้ย ดา้นการด าเนิน
เร่ืองพบวา่วรรณกรรมเกยอ์อนไลน์ทั้ง 10 เร่ืองมีการเล่าเร่ืองแบบการล าดบัเหตุการณ์ตามปฏิทินคือการเล่าเหตุการณ์ไป
ตามล าดบัเวลา วนั เดือน ปี ท าให้เห็นพฤติการณ์และพฒันาการของตวัละครในแต่ละเร่ือง ส่งผลให้ผูอ่้านเกิดความ
เขา้ใจในเน้ือเร่ือง เกิดสารัตถะและเอกภาพของเน้ือเร่ืองเกิดความกลมกลืนของเน้ือหาผูอ่้านอ่านแลว้ไม่สะดุด ชวน
ติดตาม ดา้นการปิดเร่ืองพบวา่ผูแ้ต่งวรรณกรรมเกยอ์อนไลน์ทั้ง 10 เร่ือง เลือกใชก้ารปิดเร่ืองแบบสุขนาฏกรรม (happy 
ending) ทั้งส้ิน ทั้งน้ีเพ่ือเอาใจผูอ่้านท่ีเป็นกลุ่มคนท่ีช่ืนชอบวรรณกรรมเกยห์รือ “วฒันธรรมยาโออิ (yaoi)” ท่ีนิยม “จ้ิน” 
ผูช้ายกบัผูช้ายเพ่ือจะ “ฟิน” กบัการท่ีไดเ้ห็นผูช้ายกบัผูช้ายใกลชิ้ด สนิทสนมกนัโดยท่ีผูช้ายคนนั้นจะลงเอยดว้ยการรัก
กนัหรือไม่ก็ตาม ซ่ึงไม่นิยมการปิดเร่ืองแบบโศกนาฏกรรมหรือไม่สมหวงันบัเป็นการประพนัธ์วรรณกรรมตามแบบ
อุดมคติท่ีตอ้งสุข สมหวงัเสมอ แต่ในท่ีน่ีกลบัเป็นวรรณกรรมส าหรับกลุ่มผูช่ื้นชอบวฒันธรรมชายรักชายทั้งยงัสะทอ้น
ภาพสังคมในอุดมคติของผูแ้ต่งท่ีคาดหวงัตอ้งการให้ความรักของกลุ่มเกยห์รือชายรักชายสุขและสมหวงัเหมือนชีวิต
ของตวัละครชายรักชายในนวนิยายนิยายท่ีตนแต่งข้ึน 

ดา้นการศึกษาโดยใชแ้นวคิดเก่ียวกบัเพศวถีิ (sexuality) มาวเิคราะห์วรรณกรรมเกยอ์อนไลน์พบวา่วรรณกรรม
ท่ีน ามาศึกษาทั้ง 10 เร่ืองมีเพศวิถีแบบชายรักชายตรงกบัแกนเร่ืองท่ีมุ่งเนน้น าเสนอความรักระหว่างผูช้ายกบัผูช้ายใน
บริบทของสงัคมท่ีค่านิยมความรักยงัเป็นแบบคู่ตรงขา้มระหวา่งเพศชายกบัเพศหญิง การท่ีผูช้ายกบัผูช้ายจะรักกนัถือวา่
เป็นเร่ืองแปลกประหลาดขดักบัค่านิยมหลกัของสังคมตวัละครเอกในหลายเร่ืองตอ้งฝ่าฟันอุปสรรคดา้นค่านิยมใน
สังคมท่ีมองวา่ผูช้ายรักกบัผูช้ายเป็นเร่ืองแปลกประหลาดเช่น การถูกเหยยีดหยามจากสังคมท่ีท างาน การถูกกีดกนัหรือ
การไม่ไดรั้บการยอมรับจากครอบครัวเป็นตน้ แต่ทา้ยท่ีสุดตวัละครเอกก็สามารถฝ่าฟันอุปสรรคดงักล่าวจนสามารถ
ครองรักกนัไดใ้นทา้ยท่ีสุดซ่ึงเป็นการจบเร่ืองเป็นสุขนาฏกรรมตามแนวคิดทฤษฎีการศึกษาวรรณกรรมไทยท่ีไดศึ้กษา
ในวตัถุประสงคข์อ้แรกของงานวิจยั ดา้นการปฏิบติัการทางเพศจากการศึกษาพบวา่วรรณกรรมเกยอ์อนไลน์ท่ีน ามา
ศึกษา 10 เร่ือง พบปฏิบัติการทางเพศในระดับสอดใส่หรือการร่วมเพศแบบสอดใส่ถึง 8 เร่ืองผูแ้ต่งใช้กลวิธีการ
ประพนัธ์แบบบรรยายฉากการร่วมเพศแบบตรงไปตรงมา แสดงใหเ้ห็นขั้นตอนการปฏิบติัระหวา่งการมีเพศสมัพนัธ์กนั
ระหว่างผูช้ายกับผูช้ายทั้ งการเล้าโลม การกอด การจูบ การปลดเปล้ืองเส้ือผา้และการสอดใส่อวยัวะเพศ อย่าง
ตรงไปตรงมา เป็นท่ีน่าสังเกตว่าวรรณกรรมเกยอ์อนไลน์ทั้ง 8 เร่ืองท่ีพบการปฏิบติัการณ์ทางเพศระดบัสอดใส่มกัมี
เน้ือหาค่อนขา้งยาวและผูแ้ต่งมกัเป็นผูช้ายท่ีเป็นเกยอ์ยูแ่ลว้โดยสังเกตจากการตอบโตใ้นกระดานสนทนาระหวา่งเร่ือง 
อยา่งไรก็ตามการท่ีผูแ้ต่งไดบ้รรยายฉากการร่วมเพศไวอ้ยา่งชดัเจนในวรรณกรรมเกยอ์อนไลน์ท่ีพบผูอ่้านไม่ไดม้องวา่
เป็นเร่ืองอนาจารหรือไม่เหมาะสมแต่กลบัมองวา่เป็นเร่ืองท่ีชวน “ฟิน” โดยมีการสนบัสนุนใหผู้แ้ต่งเขียนฉากการร่วม
รักเช่นน้ีอยูบ่่อยคร้ัง สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการยอมรับการมีอยูข่องชายรักชายในฐานะมนุษยปุ์ถุชนคนหน่ึงท่ีตอ้งด ารงชีวิต
และเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองราวทางเพศเช่นเดียวกบัคู่รักแบบผูช้ายกบัผูห้ญิงปกติ 
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