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บทคัดย่อ 

วิทยานิพนธ์นี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ศึกษาเกี่ยวกับกะเทยและรายการโทรทัศน์ยุคดิจิทัลที่มีการ
เผยแพร่ซ้ าบนยูทูบ โดยการวิจัยมีวัตถุประสงค์ส าคัญสองประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาบทบาทและเป้าหมายในการ
ต่อสู้ต่อรอง  ตลอดจนความหมายและกลยุทธ์การสื่อสารต่อสู้ต่อรองความเป็นกะเทยผ่านรายการโทรทัศน์ 
ที่น าเสนอบนยูทูบ  2) เพ่ือศึกษาปัจจัยและปฏิสัมพันธ์ของปัจจัยดังกล่าวที่มีส่วนส าคัญต่อกระบวนการสร้าง
ความหมายในการสื่อสารต่อสู้ต่อรองความเป็นกะเทยผ่านรายการโทรทัศน์ที่น าเสนอบนยูทูบ  ผลการศึกษาพบว่า  
ด้านบทบาท  กะเทยต่างแสดงบทบาทอย่างหลากหลาย ประกอบด้วย การเป็นผู้ผลิต แหล่งข่าว  ผู้ด าเนินรายการ  
ผู้เข้าแข่งขัน  แขกรับเชิญ  กรรมการตัดสิน  พ่ีเลี้ยง พรีเซนเตอร์และ นักแสดง  ด้านเป้าหมาย พบว่า กะเทย
สื่อสารเพ่ือด ารงอัตลักษณ์ตัวตน  สร้างการจดจ า  ฝึกการตั้งค าถามชวนให้คิด  กระตุ้นให้สื่อได้สะท้อนความจริง  
ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเรื่องเพศ  สร้างแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่าง  ให้เห็นว่ากะเทยมีความสามารถ  
ต้องการเปลี่ยนแปลงความหมายของความเป็นกะเทย  สร้างการยอมรับ  น าไปต่อยอดการเปลี่ยนแปลง  ให้ได้รับ
ความเท่าเทียม  ด้านความหมายของความเป็นกะเทย  กะเทยสื่อสารความเป็นกะเทยด้วยสองความหมายหลัก 
คือ  ความหมายในทางเห็นพ้องยินยอมด้วยการผลิตซ้ าความหมายเดิม  และความหมายในทางขัดแย้งต่อรอง 
ด้วยการสร้างความหมายใหม่  ด้านกลยุทธ์การต่อสู้ต่อรอง กะเทยต่อสู้ด้วยกลยุทธ์ในสองกลุ่ม คือ กลุ่มกลยุทธ์
ประเภท ‘เห็นเทยว่า ว่าตามเทย’ กลยุทธ์กลุ่มนี้เป็นกลยุทธ์ที่ดูคล้ายว่าเป็นการผลิตซ้ าความเป็นกะเทยด้วย
ภาพลักษณ์เดิมหากอยู่บนเงื่อนไขบางประการ และกลุ่มกลยุทธ์ประเภท ‘เขียนเทย ให้คนเกรง’ เพ่ือเปลี่ยนแปลง
ความหมายใหม่ให้กับตนเอง  ด้านปัจจัยและปฏิสัมพันธ์ของปัจจัย พบว่า  ‘ทุนในตนเอง’ เป็นปัจจัยให้กะเทยได้
แลกเปลี่ยนและปรับแปลงทุน  โดยกะเทยที่สามารถครอบครอง  สั่งสมทุน  และ ยึดครองพ้ืนที่ในการกระจายทุน
ได้มากกว่าจะมีโอกาสก าหนดฮาบิทัสระดับปัจเจกให้กลายเป็นฮาบิทัสระดับชนชั้นและสังคมได้มาก กว่า  
นอกจากนี้ยังพบว่า ‘ปัญญาชนและเครือข่ายพันธมิตร’ ได้ร่วมกันท าหน้าที่ให้ข้อมูลที่หลากหลายเกี่ยวกับ 
เพศกะเทยให้คนดไูดก้้าวข้ามข้อจ ากัดเรื่องเพศและมองกะเทยอย่างเท่าเทียม 
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Abstract 
 

This article is product of qualitative in research on resistance communication 

and kathoey-ness through TV programs in digital age. It aims, firstly, to explore roles 

and goals in resistance communication, meaning and strategies in resistance 

communication among kathoey through TV programs which has been rerun on 

Youtube; and secondly, to investigate a number of factors and interactions that are 

significant to process of meaning construction in resistance communication through 

TV programs which has been rerun on Youtube.  From the findings, five main issues 

have been revealed.  First, Kathoeys have various roles in the program. These roles 

include producers, news sources, hosts, contestants, guests, judges, mentors, 

presenters and actors. Second, the analysis shows kathoey’s main goals for resistance 

communication are a)  maintaining their identities, b)  constructing cognizance, c) 

raising stimulating questions ( to society) , d)  stimulating media sphere to reflect 

reality, e)  educating the understanding of sexuality, f)  inspiring and being role 

models, g)  showing capability of kathoey-ness h)  changing the meaning of kathoey-

ness i)  creating acceptance, j)  building a pathway to continue other resistance 

communication, and k)  attaining gender equality.  Third, kathoey- ness has been 

constructed into two treads. They are compliance meaning by re-producing normative 

concept of kathoey-ness and resistance meaning by forming new concepts of kathoey-

ness.  Forth, it reflects kathoey’s resistance communication in two main groups of 

strategies.  They are a)  making use of normative concept of kathoey-ness for specific 

purposes, and b)  suggesting alternative concept of kathoey for deconstructing 

normative concept of kathoey-ness.  Fifth, embodied capital is pivotal elements for 

kathoey in converting as well as acquiring other forms of capitals.  Moreover, 

‘Intellectuals and alliance network’  work cooperatively in sharing information and 

knowledge that justify gender equality. 
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เกริ่นน า 

ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “การสื่อสารต่อสู้ต่อรองความเป็นกะเทยผ่านรายการโทรทัศน์ที่มีการน าเสนอบนยูทูบ  
ในยุคดิจิทัล” เป็นผลงานของ  นายเอกชัย แสงโสดา นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
การสื่อสาร  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ผู้ได้รับทุนตามโครงการให้ทุนสนับสนุนการท าดุษฎีนิพนธ์ ประจ าปีงบประมาณ  
2562  ของส านักวิจัยและพัฒนา  สถาบันพระปกเกล้า  ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้บริหารเข้าใจภาพรวมของดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้  
ผู้วิจัยจึงสรุปผลการศึกษาโดยมีรายละเอียดที่ประกอบด้วยหัวข้อย่อยๆ ดังนี้ หนึ่ง ที่มาและความส าคัญของ
งานวิจัย สอง วัตถุประสงค์งานวิจัย  สาม แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา ส่ี ขอบเขตการศึกษาและเกณฑ์การ
วิเคราะห์ ห้า ข้อค้นพบ และ หก สรุปและอภิปรายผล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ที่มาและความส าคัญของงานวิจัย 

แม้ค าว่า “กะเทย” จะเป็นค าที่คนไทยได้ยินอย่างคุ้นหู  หากเป็นที่น่าสังเกตว่าความคุ้นชินนี้ไม่ได้ท าให้ 
วิถีเพศแบบกะเทย มีสถานะเช่นเดียวกันกับขนบหรือวิถีเพศแบบชายหญิง ยิ่งไปกว่านั้นที่ผ่านมาบางพ้ืนที่  
ในสังคมไทยยังแสดงอาการรังเกียจและกีดกันกะเทยหรือกลุ่มคนรักเพศเดียวกัน ซึ่งเรียกอย่างวิชาการว่า การ
เกลียดกลัวกะเทย (homophobia) ประเด็นดังกล่าวนี้  เป็นผลจากการประกอบสร้างเรื่องเพศ โดยสังคม
วัฒนธรรมเข้ามาก าหนดและจัดวางสถานะทางเพศ  ผ่านการควบคุมและก ากับโดยสถาบันทางสังคม เช่น สถาบัน
การแพทย์และจิตวิทยา ครอบครัว โรงเรียน ศาสนา การปกครอง รวมถึงสื่อมวลชน  เป็นกลไกในการสร้าง  
ความเชื่อ ความหมายเรื่องเพศ เพ่ือควบคุมคนในสังคมให้ประพฤติอยู่ในกรอบที่ถือกันว่าเป็นบรรทัดฐานของ
สังคม  ยิ่งกรอบนั้นเข้มแข็งหยั่งรากลึก ยิ่งเบียดขับสิ่งที่อยู่นอกบรรทัดฐานให้ไร้ที่ทาง โดยเฉพาะกรอบความรัก
ต่างเพศ (hetero normative) ที่ระบุให้ความรักที่ถูกต้องมีเพียงชายหญิง สิ่งนี้จึงท าให้กะเทยซึ่งเป็นวิถีเพศ 
ที่แตกต่างตกอยู่ในสถานะเพศนอกขนบของสังคมไทย 
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เราจึงมักพบการต่อสู้ของกะเทยไทยในหลากหลายรูปแบบเพ่ือให้มาซึ่งความเท่าเทียม เช่น การต่อสู้
เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย จากการค้นงานวิจัยในรอบทศวรรษกว่าที่ผ่านมา1  พบค าที่แสดงออกถึง 
‘การต่อสู้’2  ซึ่งสะท้อนรูปแบบที่หลากหลาย เช่น  การต่อรอง การต่อต้าน การเคลื่อนไหว การตอบโต้ การขัดขืน 
อารยะขันขืน การประท้วง  การคัดค้าน  รวมไปจนถึงการต่อสู้ในเชิงอุดมการณ์และความคิด อย่างการสร้างพ้ืนที่
ทางสังคม  การสร้างความหมายใหม่ และการช่วงชิงความหมาย  ซึ่งมีเป้าหมายแตกต่างกันไป เช่น เป้าหมาย 
เพื่อด ารงอัตลักษณ์   เป้าหมายเพื่อสร้างการยอมรับ  เป้าหมายเพื่อสร้างความเท่าเทียม  เป้าหมาย 
เพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ   เป้าหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ความเชื่อ ความหมาย  
จากเป้าหมายทั้งหมดที่กล่าวมา น าไปสู่เป้าหมายร่วมเดียวกันนั่นคือ ‘การเปลี่ยนแปลงสถานะของตน’  
จากสถานะที่ถูกเลือกปฏิบัติสู่การได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม 

ปรากฏการณ์ที่น่าสนใจก็คือ ในช่วงครึ่งทศวรรษท่ีผ่านมาโดยประมาณนั้น พบว่าสื่อโทรทัศน์มีละคร และ
รายการที่มีเนื้อหาหลักหรือบางช่วงตอนที่เกี่ยวข้องกับกะเทยในภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลงและแตกต่างออกไป  
จากเดิม  กล่าวคือหลังปี พ.ศ.2556 เริ่มมีละครที่มีตัวละคร และรายการที่ผู้น าเสนอเนื้อหาหลักเป็นกะเทย หรือ
สวมบทบาทเป็นกะเทยมากขึ้น  เช่น  การเป็นตัวเอก การเป็นผู้ด าเนินรายการ  การเป็นแหล่งข่าว การปรากฏ 
ในรายการเด็ก  เป็นต้น ซึ่งกะเทยเหล่านี้แสดงออกด้วยภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนไป เช่น ภาพลักษณ์ของนักวิชาการ  
ภาพลักษณ์ของกุลสตรี  ภาพลักษณ์ของความเก่ง ฉลาด และสร้างสรรค์ ฯลฯ  บทบาทและภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนไป
นี้จะน ามาซึ่งความหมายที่เปลี่ยนไปของกะเทย  การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะน ามาสู่การเปลี่ยนความคิดและการ
ปฏิบัติต่อกันของคนในสังคมอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งสื่อโทรทัศน์ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือและวิธีการอันสันติ ที่ช่วยลดทอน
การปะทะคะคานของผู้คนที่ครั้งหนึ่งไม่ยอมรับกะเทยให้ปรากฏในสื่อสาธารณะ  เนื่องจากการสื่อสารผ่านละคร 
และรายการบันเทิง รวมถึงข่าวในชีวิตประจ าวัน  เป็นกลวิธีที่แยบคายที่ค่อยๆ แทรกซึมให้สังคมได้รับรู้ความหมาย
ใหม่ที่เปลี่ยนไป 

ดังนั้น หากสันติวิธี คือ วิธีการแก้ไขปัญหาในสังคมที่ต้องมีการขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติ (Problem 
Solving) ที่มิใช่การยอมจ านนต่อปัญหาหรือการนิ่งเฉย โดยให้ความส าคัญกับการอยู่ร่วมกันฉันท์มิตร   ปราศจาก
อคติและความเกลียดชัง  ยอมรับและเห็นคุณค่าของความแตกต่างหลากหลาย  อดทนต่อการแก้ไขปัญหาและ 
ไม่เลือกใช้ความรุนแรง เพ่ือเปลี่ยนแปลงความขัดแย้งจากคู่ตรงข้ามที่มีปฏิกิริยารุนแรงต่อกัน  ไปสู่การแสวงหา
ทางออกอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันระหว่างคู่ขัดแย้งแล้ว  เช่นนี้ก็อาจเป็นไปได้ว่าการที่กะเทยเลือกใช้การสื่อสาร
ในสื่อสาระบันเทิง เพ่ือเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของผู้คน จึงเป็นวิธีที่ลดความรุนแรงอันน าไปสู่การสร้างมิตรและลดอคติ
ที่มีต่อเพศในอีกทางหนึ่ง 
  

                                                           
1 ผู้วิจัยสืบค้นจากฐานข้อมูล Thailis เป็นหลัก ระหว่างปี 2545-2560 
2 ผู้วิจัยเลือกใช้ค าว่า “การต่อสู้” เพื่อให้มิติของการเคลื่อนไหวที่มีเป้าหมายเพื่อการเปลี่ยนแปลงสถานะของตนเอง หรือเพื่อให้
หลุดจากสภาวะการถูกกดทับ 
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาบทบาทและเป้าหมายในการต่อสู้ต่อรอง  ตลอดจนความหมาย และกลยุทธ์การสื่อสารต่อสู้
ต่อรองความเป็นกะเทยผ่านรายการโทรทัศน์ที่น าเสนอบนยูทูบ 

2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยและปฏิสัมพันธ์ของปัจจัยดังกล่าวที่มีส่วนส าคัญต่อกระบวนการสร้างความหมาย  
ในการสื่อสารต่อสู้ต่อรองความเป็นกะเทยผ่านรายการโทรทัศน์ที่น าเสนอบนยูทูบ 

3. แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา 

งานวิจัยนี้ใช้แนวคิดกลุ่มประวัติศาสตร์ (Historical bloc) ของ Antonio Gramsci (1971) ซึ่งภายใน
ประกอบไปด้วย แนวคิดกลุ่มพลังทางสังคม (Social force) แนวคิดปัญญาชน (Intellectual) แนวคิดสงครามยึด
พ้ืนที่ทางความคิด (War of position) และแนวคิดสามัญส านึกและส านึกเชิงวิพากษ์ (Common sense and 
Good sense)  และ ทฤษฎีแห่งการปฏิบัติ (Theory of Practice) ของ Pierre Bourdieu (1993) ประกอบด้วย 
แนวคิดฮาบิทัส (Habitus)  แนวคิดเรื่องทุน (Capital) และแนวคิดเรื่องวงการ (Field)  

การผนวกเอาแนวความคิดของ Gramsci และ Bourdieu  มาเป็นกรอบการศึกษา จะช่วยให้ผู้วิจัย
มองเห็นภาพปฏิบัติการของกะเทยในวงการสื่อโทรทัศน์  อันเป็นพ้ืนที่ที่มีพลังพ้ืนที่หนึ่งในการสร้างกรอบคิด 
(mind set) แก่สังคม พ้ืนที่แห่งนี้จึงมีสถานะเฉกเช่น ‘สนาม’ ในความคิดของ  Bourdieu  หรือเป็น ‘พ้ืนสงคราม
ความคิด’ ตามความเห็นของ Gramsci ซึ่งมีกะเทยเป็น ‘ผู้เล่น หรือ นักรบ’ ที่ต่างแสดงบทบาทอย่างมีเป้าหมาย
เพ่ือช่วงชิงและครอบครองพ้ืนที่แห่งนี้  สู่การสร้างคุณค่าและความหมายแก่ตนเอง  ที่ส าคัญการน าแนวคิด  
จากทั้งสองนักคิดนี้มาเป็นแนวทางในการศึกษา จะช่วยขยายกรอบการมองปรากฏการณ์การต่อสู้ของกะเทย  
ให้ต่างจากที่เคยพบ ให้เห็นมิติการต่อสู้ของกะเทยรอบด้านมากขึ้น  โดยเฉพาะค าอธิบายเชิงวิพากษ์ที่จะเชื้อเชิญ
ให้เกิดการตั้งค าถามและน าพาการศึกษากะเทยกับการสื่อสารให้ไปไกลกว่าเดิม 

4. ขอบเขตการศึกษาและเกณฑ์การวิเคราะห์ 

เนื้อหาภายในหัวนี้อธิบายถึงขอบเขตการศึกษา โดยเริ่มจากนิยาม ‘กะเทย’ ส าหรับการศึกษาและ
งานวิจัยนี้ว่าหมายถึงใคร?  และขอบเขตของรายการที่ท าการศึกษาเป็นอย่างไร? รวมถึงวิธีการศึกษาเป็นอย่างไร?  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้   

4.1 นิยามกะเทยในรายการโทรทัศน์ 

ส าหรับงานวิจัยนี้ ‘กะเทย’ หมายถึง  บุคคลที่เป็นเพศชายโดยก าเนิด แต่มีจริตกริยาหรือการ
แสดงออกที่สะท้อนความเป็นเพศหญิงในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง อาทิ  กริยาท่าทาง  การแสดงความต้องการ  การ
พูดจา  การแต่งหน้า  การแต่งกาย ฯลฯ  ในกรณีนี้หมายถึง  กะเทยผู้ท าหน้าที่เป็นผู้มีบทบาทหลัก หรือบทบาท
น าในรายการโทรทัศน์  ซึ่งกะเทยในแต่ละรายการต่างแสดงออกด้วยบทบาทหน้าที่ต่างกันไป เช่น การเป็น 
ผู้ด าเนินรายการ  ผู้ร่วมรายการ  แขกรับเชิญ  ผู้เข้าแข่งขัน  ตัวละครหลัก เป็นต้น 
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4.2 ขอบเขตและวิธีการศึกษา 

ผู้วิจัยเลือกใช้การศึกษาตัวบทเป็นหลักในรายการโทรทัศน์ช่วงหลัง 2556 ว่าความหมายของกะเทย 
ที่โทรทัศน์น าเสนอนั้นเป็นไปในทางยอมรับภาพเดิมกับการต่อสู้ต่อรองด้วยภาพใหม่ โดยเลือกวิเคราะห์ผ่าน
รายการโทรทัศน์ที่ปรากฏกะเทยในฐานะผู้มีบทบาทหลักในการน าเสนอเนื้อหา  ตั้งแต่ปี 2556-2561 จากทุกช่อง
โทรทัศน์ดิจิทัล เพ่ือให้เห็นภาพกว้างของการรุกคืบพ้ืนที่โทรทัศน์ที่ไม่กระจุกตัวเฉพาะในรายการประเภทใด
ประเภทหนึ่ง  โดยเรียงล าดับประเภทรายการตามความหนักเบาของประเภทรายการ หรือ เฉด ( shade of 
genre) จากจริงจัง (serious) ไป ถึงบันเทิง (entertain) โดยเลือกมาศึกษาเพียง 11 รายการ โดยมีรายละเอียด 
ดังตารางที่ 1  

ตารางท่ี 1  แสดงรายละเอียดตัวอย่างรายการ บริษัทผู้ผลิต สถานีที่ออกอากาศ 
และบทบาทหน้าที่ของกะเทยในรายการ 

ประเภทรายการ ชื่อรายการ: บริษัทผู้ผลิต  
: ชื่อ/ต าแหน่ง 

ช่อง ผู้น าเสนอเนื้อหาหลัก บทบาท 

1. ข่าวคลาสสิค - เปิดใจ "ครูเคท" ข่าวค่ า 
ส านักข่าวไทย : MCOTHD 
: พัสพงศ์  ศรีประเสริฐ  
โปรดิวเซอร์อาวุโส 

- MCOT - ครูเคท (คฑาวุธ ครั้งพิบูลย์) - แหล่งข่าว 

2. ข่าวสาระบันเทิง - แฉ:  AtimeMedia 
: ณัฐนนท์ ทองยิ่ง โปรดิวเซอร์ 

- GMM25 - มดด า (คชาภา ตันเจริญ) 

- ต้อม ไกรวิทย์, มัม ลาโคนิคส์ 

- หญิงน้ าปรุง จรุงจิต  
(ชรัมภ์ ประคองทรัพย์) 

- ป้าเดย์ ฟรีแมน (เดชาวุฒิ 
ฉันทากะโร) 

- ผู้ด าเนินรายการ 

- แขกรับเชิญ 

3. เวทีแสดง
ความเห็น 

- นโยบาย by ประชาชน  
ตอน ต่อสู้เพ่ือสิทธิของเพศ
หลากหลาย: ซุปเปอร์จิ๋ว 
: โปรดิวเซอร์ 

- ThaiPBS - แดนน่ี (กิตตินันท์ ธรมธัช) 

- นก (ยลลดา สวนยศ) 

- ม้า (อรนภา กฤษฎี) 

- ผู้น าเสนอ
นโยบาย 

- คณะกรรมการ 

4. ท่องเท่ียว - เทยเท่ียวไทย : GMMTV  
: นิติ ชัยชิตาทร  โปรดิวเซอร์ 

- ONE31 - ป๋อมแปม (นิติ ชัยชิตาทร) 

- ก็อตจิ (ทัชชกร บุญลัภยานันท์  

- กอล์ฟ (กิติพัทธ์ ชลารักษ์)   

- เจนน่ีปาหนัน (วัชระ สุขชุม) 

- ผู้ด าเนิน
รายการ 

5. โฆษณา - ซันซิล: ยูนิลีเวอร์ และ เจ.วอลเตอร์ 
ธอมสัน ประเทศไทย  
: ทสร บุณยเนตร ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายสร้างสรรค์ 

- ฟรีทีวี - ร็อค (ขวัญลดา รุ่งโรจน์อ าภา) - ผู้น าเสนอสินค้า 

6. กีฬา - ศึกมวยอดไทยรัฐ:  ไทยรัฐทีวี และ 
ทรงชัย  รัตนสุบรรณ : โปรโมเตอร์ 

- 32HD - โรส (สมรส ผลเจริญ) - ผู้เข้าแข่งขัน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%A3_%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C_%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C
https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDJPyysrUuIEsQ2zyrLStFQyyq30k_NzclKTSzLz8_STihLzUoqtChKLUvNKFJLzcwsS8yoBtH_lbz8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjU5bnBz7LaAhUS3Y8KHZW7Dn0QmxMI5QEoATAU
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ประเภทรายการ ชื่อรายการ: บริษัทผู้ผลิต  
: ชื่อ/ต าแหน่ง 

ช่อง ผู้น าเสนอเนื้อหาหลัก บทบาท 

7. เกมโชว์ - My Mom Cooks  EP.04 : 
workpoint  
: อาภาพร โสตะจินดา โปรดิวเซอร์ 

- workpoint - บุ๊กโก๊ะ (ธนัชพันธ์ บูรณาชีวา
วิไล) 

- แจ๊คเกอรีน  (พัฒนะชัย อดิเรก) 

- ครูลูกกอล์ฟ (คณาธิป สุนทร
รักษ์)  

- ดีเจนุ้ย (ธนวัฒน์ ประสิทธิสมพร) 

- ผู้เข้าแข่งขัน 

8. เรียลิต้ีโชว ์ - The Face Men: Kantana  
: ปิยรัฐ กันจารึก โปรดิวเซอร์
อาวุโส 

- 33 - เติร์ด เดอะเฟสเมน (ธนาภพ 
อยู่วิจิตร) 

- หมูอาซาว่า (พลพัฒน์ อัศวะ
ประภา) 

- ป้าตือ (สมบัษร ถิระสาโรช) 

- ชีเต้ (ปิยรัฐ กันจารึก) 

- ผู้เข้าแข่งขัน 

- Mentor 

- กรรมการ 

- ผู้จัด 

9. วาไรตี้ทอล์ค - ทอล์ก-กะ-เทย To night: 
GMMTV  
: นิติ ชัยชิตาทร โปรดิวเซอร์ 

- ONE31 - ป๋อมแป๋ม (นิติ ชัยชิตาทร) 

- ก๊อตจิ กอล์ฟ เจนน่ี เทยเท่ียว
ไทย 

- นุ้ยธนวัฒน์  

- คุณช่า บันทึกของตุ๊ด 

- เจินเจิน บุญสูงเนิน 

- บุ๊คโกะ ธนัชพันธ์ 

- ปอย ตรีชฎา 

- ปิงปอง ไดอารี่ตุ๊ดซ่ีส์ 

- มาดามมด 

- ผู้ด าเนิน
รายการ 

- แขกรับเชิญ 

10.ละครจากเค้า
โครงเรื่องจริง 

- ความลับของมิ้นต์กับมิว: 
AtimeMedia  
:  วรฤทธ์ิ ไวยเจียรนัย  
ควบคุมการผลิต 

- GMM25 - เบน (ชลาทิศ ตันติวุฒิ) - นักแสดงน า 

11.ละครชวนฝัน - ชายไม่จริงหญิงแท้ : The One 
Enterprise  
: นิพนธ์ ผิวเณร ผู้อ านวยการ
สายการผลิต 

- ONE31 - ใหม่ (ดาวิกา โฮร์เน่) 

- เบน (ชลาทิศ ตันติวุฒิ) 

- นักแสดงน า 

 

จากนั้นผู้วิจัยน ารายการต่างๆ มาวิเคราะห์แก่นสาระ (thematic analysis) จากเนื้อหาและการ
สัมภาษณ์ ด้วยองค์ประกอบทางการสื่อสารของกะเทย ทั้งนี้จะน าเสนอข้อมูลในรูปแบบพรรณนาเทียบเคียงกับ
แนวคิดทฤษฎี 
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5. ข้อค้นพบ 

งานวิจัยเรื่อง การสื่อสารต่อสู้ต่อรองความเป็นกะเทยผ่านรายการโทรทัศน์ที่มีการน าเสนอบนยูทูบในยุค
ดิจิทัล มขี้อค้นพบที่แยกตามวัตถุประสงคด์ังนี้ 

5.1 บทบาทและเป้าหมายการสื่อสารของกะเทยในรายการโทรทัศน์ 

ผู้วิจัยได้น าบทบาทต่างๆ ของกะเทยที่ปรากฏในรายการในต่างกรรม ต่างวาระมาสังเคราะห์ก็พบ
กลุ่มบทบาทของการต่อสู้ต่อรองใน 3 กลุ่มรูปลักษณ์ คือ หนึ่ง การต่อสู้ในรูปแก่นความคิด  สอง การต่อสู้ในรูป
รวบยอดความคิด และสาม การต่อสู้ในรูปปฏิบัติการ ดังรายละเอียดในภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ของบทบาทหน้าที่กับกลุ่มรูปลักษณ์ของการต่อสู้ต่อรองความเป็นกะเทย 
 

จากภาพที่ 1 ซ้ายมือคือบทบาทของกะเทยในสื่อโทรทัศน์  ขวามือคือกลุ่มของรูปลักษณ์การต่อสู้  ผู้วิจัย
ไล่เรียงความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทกับกลุ่มรูปลักษณ์ จากแก่นความคิด  สู่รวบยอดความคิด และปฏิบัติการ 
พบว่า กะเทยแสดงบทบาทที่สอดคล้องกับรูปลักษณ์ที่ปรากฏในรูปภาพ ดังนี้  บทบาทที่อยู่ในกลุ่มแก่นความคิด  
คือ บทบาทของการเป็นผู้ผลิต กล่าวคือ กะเทยเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการคิด หรือการวางแผนนั้น เช่น  
ป๋อมแป๋ม โปรดิวเซอร์รายการเทยเที่ยวไทยและทอล์คกะเทย to night   เต้ ปิยรัฐ  ผู้ซื้อลิขสิทธิ์ The Face  
เพียงรายเดียวในประเทศไทย เป็นผู้มีบทบาทหรือมีอ านาจในการตัดสินใจว่า ใครคือแขกรับเชิญ ใครคู่ควร 
จะเข้ารอบสู่การแข่งขัน หรือแม้ไม่มีส่วนในการคัดเลือกผู้เข้าแข่งขัน แต่หากเมื่อปรากฏกะเทยเข้ามาในรายการ
แล้วก็ย่อมถูกวางแผนต่อไปว่า ควรให้กะเทยปรากฏตัวในแง่มุมใด ผู้วิจัยพบว่ากะเทยในการรายการ The Face 
Men ปรากฏตัวด้วยภาพความหมายที่หลากหลาย (ดังจะกล่าวต่อไปแล้วในบทที่ 6) ซึ่งสะท้อนวิธีคิดของกะเทย
แทรกปนในรายการด้วย  

ในกลุ่มที่ใกล้เคียงกับแก่นความคิด คือ บทบาทของการเป็นแหล่งข่าว  เพราะรายการข่าวมีหลักการ 
ที่ทราบโดยสากลว่า ข่าวคือความจริง (fact) และความจริงเกิดจากข้อมูลที่ปราศจากอคติ  ซึ่งนอกจากนโยบาย

ผู้ผลิต 
แหล่งข่าว 

ผู้ด าเนินรายการ   
ผู้เข้าแข่งขัน 
แขกรับเชิญ 

กรรมการ 
พี่เลี้ยง 

พรีเซนเตอร์  
นักแสดง 

บทบาทของกะเทย กลุ่มรูปลกัษณ์ของการต่อสู้ต่อรอง 

กลุ่มแกน่ความคิด 
 
กลุ่มรวบยอดความคิด 
 

 
กลุ่มปฏิบัติการ 

- Active 
- Passive 
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ข่าวที่แสดงให้เห็นว่าเปิดโอกาสให้แก่คนทุกกลุ่มเข้ามาเปิดเผยความจริงแล้ว สิ่งที่การันตีว่าข่าวน าเสนอความจริง
อย่างตรงไปตรงมา คือ การอ้างอิงแหล่งข่าว โดยเฉพาะการเปิดเผยเสียงสัมภาษณ์ของแหล่งข่าวที่ยืนยันแหล่งที่มา
ของความคิดนั้น  กรณีข่าวครูเคทชนะคดีที่ฟ้องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงเป็นสิ่งสะท้อนการต่อสู้จากปากค า
ของผู้ต่อสู้เรียกร้องเอง เสมือนการต่อรองกับอ านาจที่กดทับเลือกปฏิบัติ เมื่อแก่นความคิด ซึ่งหมายถึงนโยบาย
ของช่อง modern9 เปิดพ้ืนที่ให้กับกะเทย ท าให้กะเทยในฐานะแหล่งข่าวได้แสดงศักยภาพเพ่ือสนองโอกาสนั้น 
บทบาทของการเป็นแหล่งข่าวจึงมีรูปลักษณ์ที่ใกล้เคียงกับระดับแก่นความคิด  

ถัดมาคือ  บทบาทของการเป็นผู้ด าเนินรายการ เพราะบทบาทนี้ท าหน้าที่ถ่ายทอดแก่นความคิด 
ของรายการให้ออกมาในรูปแบบที่จับต้องได้ด้วยการยิ่งค าถาม การให้แขกรับเชิญปฏิบัติ แสดงศักยภาพ จากนั้น 
ก็ท าการ ‘รวบยอดความคิดในรายการ’ เพ่ือสรุปประเด็นส าคัญ ควบคุมข้อมูลในรายการไม่ให้หลุดคอนเซป 
(conceptual) เห็นได้ชัดจากการสรุปประเด็นในรายการหลังการสัมภาษณ์หรือหลังการแข่งขัน ผ่านหน้าที่ของ  
ผู้ด าเนินรายการหรือพิธีกร  

ถัดมา คือ บทบาทของการเป็นผู้เข้าแข่งขัน และ บทบาทของการเป็นแขกรับเชิญ  แม้ทั้งสองบทบาท
นี้จะมีความใกล้เคียงในฐานะผู้ร่วมรายการ  หากผู้วิจัยได้จัดล าดับบทบาทของการเป็นผู้เข้าแข่งขัน ไว้ใกล้กับกลุ่ม
รวบยอดความคิดมากกว่าบทบาทของการเป็นแขกรับเชิญ เนื่องจากเมื่อพิจารณาบทบาทในรายการแล้วพบว่า  
ผู้เข้าแข่งขันจะแสดงศักยภาพในรายการมากกว่าแขกรับเชิญ กล่าวคือ รายการแข่งขันนั้นจะมีโจทย์ กติกา  
วางเป็นกรอบให้เกิดการปฏิบัติ ซึ่งกะเทยในฐานะผู้เข้าแข่งขันต้องแสดงศักยภาพของตนให้เหนือกว่าไม่ว่าคู่แข่ง  
จะเป็นใคร เช่น น้องโรส ชกกับบังรอน ครูลูกกอล์ฟ แข่งท าอาหารกับครูเงาะ รสสุคนธ์ ดังนั้นการแสดงออกของ
กะเทยในฐานะผู้เข้าแข่งขันจึงมีรูปลักษณ์ของการต่อสู้ต่อรองความเป็นกะเทยที่มากกว่า ขณะที่บทบาทของการ
เป็นแขกรับเชิญทั้งในรายการทอล์คก็ดี หรือ รายการข่าวสาระบันเทิงก็ดี จะท าหน้าที่เพียงการตอบค าถามตามบท
สัมภาษณ์ซึ่งไม่ได้เน้นแสดงศักยภาพขับเคี่ยวเท่ากะเทยในฐานะผู้เข้าแข่งขัน อันเป็นบทบาทที่ไกลจากรูปลักษณ์
ของการรวบยอดความคิด ที่มีผู้ด าเนินรายการเป็นผู้ท าหน้าที่นี้อยู่แล้ว  

ถัดมาคือ  บทบาทของการเป็นกรรมการ และ บทบาทของการเป็นพี่เลี้ยง  แม้ว่าการที่กะเทยจะมารับ
บทบาททั้งสองนี้ได้จะต้องมีคุณสมบัติคล้ายกันนั่นคือ การมีประสบการณ์และผลงานเป็นที่ยอมรับในวงการนั้นๆ  
หากเมื่อพิจารณาถึงหน้าที่ของทั้งสองบทบาทพบว่า การเป็นกรรมการนั้น จะต้องใช้ดุลยพินิจที่เป็นธรรมสูงกว่า  
ในการตัดสิน ขณะที่กะเทยที่รับบทบาทเป็นพ่ีเลี้ยงจะท าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการน าพาลูกทีมให้ชนะการ
แข่งขัน  จากบทบาทที่ได้รับจะพบว่าหน้าที่ของพ่ีเลี้ยงเกือบเข้าใกล้การต่อสู้ในระดับปฏิบัติการ นั่นคือ  การท า
ตามบท  ขณะที่กะเทยที่ได้รับบทบาทเป็นกรรมการต้องจะมีรูปลักษณ์ของการรอบยอดความคิดมากกว่า ด้วยต้อง
ปฏิบัติตามกติกา ที่ลดทอนความเป็นนามธรรมลงมาจากแก่นของรายการ 

สุดท้าย คือ บทบาทของการเป็นพรีเซนเตอร์ และ บทบาทของการเป็นนักแสดง ทั้งสองบทบาทผู้วิจัย
ได้จัดให้อยู่ในกลุ่มปฏิบัติการ เนื่องจากมีหน้าที่แสดงออกตามบทที่ทีมผู้ผลิตได้เขียนเอาไว้ หากเมื่อพิจารณาการ
ได้มาซึ่งบท (script) จะพบว่า บทบาทของการพรีเซนเตอร์ ของร็อค ขวัญลดานั้น มีรูปลักษณ์การต่อสู้ใกล้กับ
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ลักษณะของการรวบยอดความคิดและแก่นความคิด มากกว่ากะเทยที่รับบทของการเป็นนักแสดง เนื่องจาก
เรื่องราวในภาพยนตร์โฆษณาเป็นเรื่องราวการต่อสู้ของพรีเซนเตอร์เอง เหตุนี้ผู้วิจัยจึงจัดให้การต่อสู้ในฐานะการ
เป็นพรีเซนเตอร์ อยู่ในกลุ่มปฏิบัติการเชิงรุก (active) ขณะที่บทบาทของการเป็นนักแสดง  ซึ่งต้องแสดงตามบท 
ที่ได้รับไม่ได้แสดงบทบาทนอกเหนือจากที่บทก าหนด ผู้วิจัยจึงจัดให้บทบาทของการเป็นนักแสดง  บทบาทของ
การเป็นนักแสดงต่อสู้ในกลุ่มปฏิบัติการเชิงรับ (passive) ซึ่งเป็นการต่อสู้ที่น้อยกว่า 

จากบทบาทที่หลากหลายดังที่กล่าวมาสะท้อนว่า กะเทยมีศักยภาพมากกว่าที่เคยพบมาในอดีต ทั้งในเชิง
ปริมาณ อันหมายถึง มากกว่าบทตัวตลก และไร้ค่าในพ้ืนที่รายการประเภทบันเทิง อย่างละคร และรายการเกม
โชว์  หากแต่มีจ านวนของบทบาทที่แตกต่างและจริงจังมากขึ้นในรายการประเภทอ่ืนๆ เช่น ข่าว รายการโต้วาทะ 
หรือ แม้แต่โฆษณา ส่วนในเชิงคุณภาพนั้น  พบว่า  กะเทยต่างสวมบทบาทที่ไม่ได้มีไว้เพียงแสดงตามหน้าที่  หาก
เมื่อพิจารณาในแง่ของการต่อสู้ต่อรองแล้วพบว่า กะเทยไม่ได้รับบทบาทเหล่านั้นอย่างไร้เป้าหมายหากมีเป้าหมาย
ที่หลากหลายแฝงอยู่ ทั้งที่ผ่านการกล่าวตรง และผ่านการแสดงออกที่ต้องตีความในเนื้อหารายการ และจากการ
สัมภาษณ์เพ่ิมเติม  โดยสามารถสังเคราะห์เป้าหมายเป็นหกกลุ่ม  ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 แสดงกลุ่มของเป้าหมายการต่อสู้ต่อรองและทิศทางการขับเคลื่อนเป้าหมาย 

กลุ่มของเป้าหมายการต่อสู้ต่อรอง เป้าหมายของการต่อสู้ต่อรอง ทิศทางของเป้าหมาย 

กลุ่มเท่าเทียมด้วยลายลักษณ์อักษร ได้รับความเท่าเทียม  

กลุ่มเปลี่ยนแปลง 

น าไปต่อยอดการเปลี่ยนแปลง 

สร้างการยอมรับ 

เปลี่ยนแปลงความหมาย 

กลุ่มสร้างแบบอย่าง 
ให้เห็นว่ากะเทยมีความสามารถ 

สร้างแรงบันดาลใจ และ เป็นแบบอย่าง 

กลุ่มปูพื้นความรู้ 
ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเรื่องเพศ 

กระตุ้นใหส้ื่อไดส้ะท้อนความจริง 

กลุ่มชวนคิด ชวนสงสัย ฝึกการตั้งค าถามชวนให้คิด 

กลุ่มกรุยทาง 
สร้างการจดจ า   

ด ารงอัตลักษณ ์
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เมื่อพิจารณาตารางที่ 2 พบว่า การที่กะเทยปรากฏตัวในรายการโทรทัศน์หลากหลายประเภทและ
หลากหลายบทบาทนั้น  ต่างมีหมายหมุดในการกระท าการหลากหลายตามไปด้วย  โดยเริ่มจาก เป้าหมายในกลุ่ม
กรุยทาง  กะเทยต่างต้องการแสดงอัตลักษณ์ตัวตน เช่น การแต่งกายเลียนแบบหญิง บางครั้งขาดๆ เกินๆ ผิดฝา 
ผิดตัว  หรือการแสดงออกเกินหญิงด้วยความตลก  สิ่งนี้ต้องการให้เกิดการจดจ าและติดตามอันจะมีผลต่อการ  
ส่งต่อได้ง่ายในโลกสังคมออนไลน์  ผู้วิจัยเรียกเป้าหมายในกลุ่มนี้อย่างล าลองว่า ‘การกรุยทาง’  ซึ่งเมื่อมีการ
ติดตามส่งต่ออย่างแพร่หลายในโลกออนไลน์แล้ว  กะเทยจะสอดแทรกประเด็น ชวนคิด  หรือ ฝึกให้เกิดการ  
ตั้งค าถาม  ว่า  กะเทยเป็นเช่นนั้นจริงหรือ? อะไร ที่เป็นสาเหตุที่ท าให้สังคมมองกะเทยเช่นนั้น  เช่น ในรายการ
เทยเที่ยวไทย  ที่ใช้ความตลกเสียดสี และชวนตั้งค าถาม เรื่องกะเทย เป็นโรคจิตจริงหรือ? เป็นต้น  เป้าหมาย  
ในระดับนี้ถือเป็น เป้าหมายในกลุ่มชวนคิด ชวนสงสัย  ที่จะน าไปสู่เป้าหมายในกลุ่มปูพื้นความรู้ นั่นคือมีการ
สอดแทรกให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องเพศที่หลากหลายด้วย  เช่น ในรายการข่า วค่ าส านักข่าวไทย  
รายการนโยบาย by ประชาชน  เป็นต้น  จากเป้าหมายในกลุ่มปูพ้ืนความรู้แล้ว  กะเทยในสื่อเองก็กลายเป็นแรง
บันดาลใจให้กับกะเทยทั้งในสื่อและนอกสื่อได้ภาคภูมิใจในความเป็นตัวเอง กล้าที่จะเปิดเผยตัวตน และได้แสดง
ศักยภาพทางบวก  รวมถึงกล้าออกมาบอกว่า กะเทยสามารถท าหน้าที่ได้หลากหลาย  ประกอบอาชีพที่มั่นคง  
มีเกียรติ และแทรกตัวอยู่ในวงการต่างๆ แม้แต่วงการที่เคยถูกจ ากัดการเข้าถึงเช่น วงการการเมือง วงการ
การศึกษา เป็นต้น  เป้าหมายเช่นนี้อยู่ในกลุ่มสร้างแบบอย่าง และเมื่อกะเทยพร้อมใจกันจะน าไปสู่เป้าหมายใน
กลุ่มเปลี่ยนแปลง นั่นคือ  ความหมายของความเป็นกะเทยได้เปลี่ยนไปในทางบวก  ความหมายในทางบวกน ามา
ซึ่งการยอมรับ การยอมรับน ามาซึ่งการต่อยอดการเปลี่ยนแปลงไปยังวงการอ่ืนๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้
เกี่ยวกับเพศในต าราเรียน  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะน าไปสู่ เป้าหมายในกลุ่มเท่าเทียมด้วยลายลักษณ์อักษร  
คือมองกะเทยอย่างเท่าเทียม  ลดการเลือกปฏิบัติจากคนในสังคม  ซึ่งความเท่าเทียมที่เป็นรูปธรรม คือ การได้รับ
การรับรองโดยกฎหมาย เช่น  การรับรองสิทธิการแต่งงานของเพศเดียวกัน  เป็นต้น 

เมื่อพิจารณาบทบาท และเป้าหมายของการต่อสู้ต่อรองความเป็นกะเทย ซึ่งปรากฏขึ้นหลังปี 2556   
อันเป็นช่วงเวลาที่วงการโทรทัศน์ไทยก้าวเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลแล้วนั้น  การปรากฏตัวของกะเทยในนั้นไม่ได้จ ากัด
เพียงในละคร ด้วยบทบาทเดิมที่ไร้ค่าอีกต่อไป  หากสามารถรับบทบาทที่หลากหลายตามไปด้วย ทั้งการเป็น  
ผู้ด าเนินรายการหลัก  การเป็นผู้เข้าแข่งขันในรายการที่จ ากัดเฉพาะชายจริงหญิงแท้  สะท้อนให้เห็นภาพการต่อสู้
เพ่ือก้าวข้ามขีดจ ากัดเรื่องเพศ  อีกทั้งการปรากฏตัวในรายการหลากประเภทด้วยบทบาทที่หลากหลายเหล่านั้น  
ก็ใช่ว่าจะปรากฏตัวอย่างไรทิศทาง  หากมีเป้าหมายในการปรากฏตัวอย่างชัดเจน  เช่น ต้องการเปลี่ยนแปลง
ความหมายของตนเองแล้วสร้างความหมายใหม่  อันจะน าพวกเขาไปสู่การยอมรับจากสังคมเพ่ือให้ได้มาซึ่งความ
เท่าเทียมในทางกฎหมาย  เป็นต้น  แน่นอนว่าเป้าหมายเหล่านี้ต้องวางแผนอย่างมีชั้นเชิงด้วยกลวิธีการสื่อสาร  
ที่แยบคายหลากหลายรูปแบบ ดังจะกล่าวในบทต่อไป 
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5.2 ความหมายของความเป็นกะเทย กลยุทธ์การสื่อสาร และปัจจัยท่ีท าให้กะเทยสามารถสื่อสารต่อสู้
ต่อรอง 

หัวข้อนี้ผู้วิจัยจะน าเสนอให้เห็นภาพของความสอดคล้องของข้อค้นพบ 4 ประเด็น ประกอบด้วย 
ประเด็นแรก ความหมายของความเป็นกะเทย  ประเด็นที่สอง กระบวนการแฝงที่อยู่เบื้องหลังความหมายของ
ความเป็นกะเทยเหล่านั้น  ประเด็นที่สาม กลยุทธ์ในการต่อสู้ต่อรองความเป็นกะเทย  ประเด็นที่สี่ ปัจจัยเกื้อหนุน
ที่ผลักดันให้กลยุทธ์เหล่านั้นไปสู่เป้าหมายของการสื่อสาร ดังที่กล่าวไปแล้วในข้อ 5.1 ว่าการปรากฏตัวในสื่อ
โทรทัศน์ของกะเทยนั้นไม่ได้เป็นไปอย่างปราศจากเป้าหมาย  เพราะเมื่อพิจารณาร่วมกับความหมายของความเป็น
กะเทยที่ปรากฏในบทนี้แล้วก็พบว่า การปรากฏตัวของกะเทยในรายการโทรทัศน์ นั้นต่างประสงค์ที่จะสื่อ
ความหมายอย่างหลากหลายตามไปด้วย  โดยแบ่งความหมายของความเป็นกะเทยออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย  
ความหมายในกลุ่มเห็นพ้องยินยอม  อันหมายถึงความหมายที่ปรากฎนั้นเห็นพ้องกับความหมายเดิมที่สถาบัน
ทางสังคมสร้างข้ึนเพ่ือกดทับกะเทยไว้และกะเทยเองก็ยินยอมพร้อมใจที่จะแสดงออกในทางผลิตซ้ ากับความหมาย
เหล่านั้น  และความหมายในกลุ่มขัดแย้งต่อรอง  อันหมายถึงความหมายที่ปรากฎนั้นขัดแย้งกับความหมายเดิมที่
สถานบันทางสังคมสร้างไว้และกะเทยเองได้ต่อรองความหมายเหล่านั้นด้วยความหมายใหม่ สอดคล้องกับที่ 
Pierre Bourdieu (1993)  ได้อธิบายไว้ด้วยทฤษฎี ‘วงการ’  ว่ากลุ่มคนในวงการเดียวกันต่างปฏิสัมพันธ์กันใน 2 
ลักษณะเสมอ คือ ยอมรับ (consensual) และขัดแย้ง (conflicting) ดังนั้นเป็นไปได้ว่ากะเทยยอมรับความหมาย
เดิมที่สื่อมวลชนเคยผลิตซ้ า และขณะเดียวกันก็ก าลังขัดขืนความหมายเหล่านั้น แล้วต่อรองความหมายใหม่ให้กับ
ตนเอง   

ความหมายความเป็นกะเทยที่หลากหลายที่ปรากฏเห็นในข้อค้นพบที่กล่าวไปแล้วนั้น ไม่ได้เกิดขึ้น
อย่างอัตโนมัติเป็นปกติ  แต่ต่างมีพลังขับเคลื่อนอย่างเป็นกระบวนการแฝงอยู่   โดยพบกระบวนการต่างๆ ดังนี้ 
หนึ่ง มี กระบวนการก่อรูปความหมายที่สัมพันธ์กับประเภทรายการ กล่าวคือ ความของกะเทยในทางผลิตซ้ า 
มักพบว่าปรากฏในรายการประเภทบันเทิง  ขณะที่กะเทยในความหมายใหม่ในเชิงให้คุณค่าแก่กะเทยนั้น  
ถูกสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาในรายการประเภทจริงจัง  สอง พบว่า กะเทยมีกระบวนการแทรกซึมเพื่อก าหนด
โครงสร้างสังคมในแบบกะเทย กล่าวคือ พบการพยายามแทรกซึมเข้าไปในวิถีชีวิตประจ าวันด้วยการสร้าง
กฎเกณฑ์ และธรรมเนียมใหม่ให้กับสังคม เช่น การเปลี่ยนแปลงกฎความเป็นลูกผู้ชาย จากการบวชเพ่ือทดแทน
บุญคุณ มาสู่การเป็นคนเก่งคนดี แทนการบวช เป็นต้น  สาม นอกจากนี้ยังพบ กระบวนการจัดวางสามัญส านึก
เกี่ยวกับกะเทย ท าให้ผู้วิจัยทราบว่า เหตุผลที่กะเทยตกอยู่ภายใต้ความหมายกดทับมาเนินนานนั้น เนื่องจาก 
มีกระบวนการจัดวางภาพกะเทยเหมารวมว่ากะเทยเป็นเช่นนั้นทั้งหมดผ่านการผลิตซ้ า จนกะเทยกลายเป็น
ความหมายในทางลบ อย่างไรก็ตาม ใช่ว่ากะเทยจะยอมรับความหมายแบบนั้นทั้งหมด เพราะผู้วิจัยยังพบ
กระบวนการที่ ส่ี คือ กระบวนการตั้งค าถามและท้าทายสามัญส านึกเดิมเกี่ยวกับกะเทย โดยกะเทยพยายาม 
ชี้ชวนให้เกิดการตั้งค าถามว่า เห็นใดความหมายของกะเทยจึงก่อให้เกิดความรังเกียจกีดกัน มีอ านาจใดอยู่
เบื้องหลังความหมายเหล่านั้น จากนั้นจึงค่อยสร้างความหมายใหม่ขึ้นมาแทนที่ เ พ่ือให้สังคมมองกะเทยอย่าง
เข้าอกเข้าใจมากขึ้น 
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กระบวนการที่กล่าวมานั้น ต่างปฏิบัติการผ่านพ้ืนที่สื่อโทรทัศน์ยุคดิจิทัลที่มีจ านวนช่องทางการ
ปรากฏตัวที่หลากลายพร้อมคุณสมบัติในการส่งต่อแพร่กระจายที่ทรงพลัง กะเทยในพ้ืนที่โทรทัศน์ยุคดิจิทัลนี้ จึงมี
กลยุทธ์ที่หลากหลายในการสร้างความหมายให้กับตนเองตามไปด้วย โดยพบกลยุทธ์และวิธีการสื่อสารใน สองกลุ่ม
ประเภท ได้แก่ กลุ่มกลยุทธ์ประเภท ‘เห็นเทยว่า ว่าตามเทย’ กลยุทธ์กลุ่มนี้เป็นกลยุทธ์ที่ดูคล้ายว่าเป็นการผลิต
ซ้ าความเป็นกะเทยด้วยภาพลักษณ์เดิมหากอยู่บนเงื่อนไขบางประการ เช่น ผลิตซ้ าเพ่ือให้เกิดการจดจ า ผลิตซ้ า
เพ่ือตอบสนองความต้องการของคนดู เป็นต้น และกลุ่มกลยุทธ์ประเภท ‘เขียนเทย ให้คนเกรง’ ในการ
เปลี่ยนแปลงความหมายใหม่ให้กับตนเองเพ่ือให้คนดูเห็นความหมายที่หลายหลายในทางสร้างคุณค่าและความ
เข้าใจต่อความเป็นกะเทย  ทั้งความหมายของความเป็นกะเทยและกลยุทธ์การสื่อสารที่ปรากฏนี้สอดคล้องกับที่ 
สมสุข หินวิมาน (2551, น.219 - 220) กล่าวถึงแนวคิดอุดมการณ์ของสื่อตามแนวคิดของ L. Althusser ว่า
สื่อมวลชนมักสื่อสารผ่าน 3 อุดมการณ์ ประกอบด้วย  1) สื่อรับใช้อุดมการณ์รัฐและผลิตซ้ า 2) สื่อรอมชอมต่อ
ความคิดหลักของสถาบัน หากอยู่บนเงื่อนไขบางประการ และ 3) สื่อปฏิเสธอุดมการณ์หลัก และมักเสนอภาพ
สังคมแบบใหม่ และเรียกร้องให้สังคมต่อต้านโครงสร้างอุดมการณ์หลักของสังคม  ดังนั้น ปฏิบัติการของการสร้าง
ความหมายผ่านสื่อด้วยกลยุทธ์ต่างๆ นี้  เกิดขึ้นโดยที่กะเทยในฐานะผู้สื่อสารวางแผนให้ภาพลักษณ์หลากหลาย
เหล่านี้ปรากฏอยู่ในรายการ  อันถือว่าเป็น ‘กลยุทธ์การสื่อสาร’ ผ่านองค์ประกอบด้านภาพ การแสดง เนื้อหา 
รูปแบบรายการ  สโลแกน โลโก้ ค าโปรย หรือกระท่ังการเล่าเรื่อง 

อย่างไรก็ตาม  การสื่อความหมายด้วยกระบวนการและกลยุทธ์ที่หลากหลายของกะเทยที่ปรากฏ 
ในรายการทรทัศน์ยุคดิจิทัลนี้ ไม่อาจเกิดขึ้นได้ หากขาดปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยด้าน ‘ทุน’  
ผู้วิจัยพบว่า กะเทยในรายการโทรทัศน์นั้น มีการครอบครองสั่งสมทุนและแลกเปลี่ยนกระจายทุน  กล่าวคือ  
การครอบครอง และสั่งสมทุน นั้น มีทั้งลักษณะของ ‘การทุ่มทุน’ เพ่ือเป็นเจ้าของช่องดิจิทัล  มีลักษณะสั่งสม 
ให้เกิด ‘อัตลักษณ์แบบกะเทย’ เช่น ความสนุกสนาน หรือแม้แต่ความขาดๆ เกินๆ  สั่งสมทุนให้มี ‘ลักษณะ
น่าเชื่อถือ’   ตลอดจนมีลักษณะ ‘เกื้อกูลผลประโยชน์’  หรือ สนับสนุนให้กะเทยได้มีพ้ืนที่ในการแสดงออก 
ในวงการโทรทัศน์ในรูปของ ‘เครือข่าย’ เพ่ือให้กะเทยมีลักษณะ ‘โดดเด่นน่าจับตามอง’  จนบางคนกลายเป็น 
‘สัญลักษณ์’ ของวงการ  นอกจากนี้ยังพบการการแลกเปลี่ยนและกระจายทุน  กล่าวคือ กะเทยน าทุน 
ที่ครอบครองสั่งสมไว้นั้นมาแลกเปลี่ยนกันเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ทั้งยังมีการกระจายทุนเหล่านั้นออกไป  
ยังพ้ืนที่วงการอื่นๆ อีกด้วย  

นอกจากทุนแล้วยังมีปัจจัยอ่ืนๆ เข้ามาเสริมพลังให้เกิดการขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้วย  โดยเฉพาะ 
‘ปัญญาชนและเครือข่ายพันธมิตร’ ทั้ง ‘ปัญญาชนที่เป็นกะเทยเอง’ ซึ่งมีประสบการณ์เคยถูกกระท า  ท าให้
กะเทยต้องศึกษาแนวทางเพ่ือให้ตนเองหลุดพ้นจากการกดขี่และถูกเลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้มองกะเทย
เป็นกลุ่มคนที่ควรได้รับความเท่าเทียม (ซึ่งไม่ใช่กะเทย) จึงได้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกะเทยให้เกิดขึ้น
ด้วย นอกจากนี้ยังพบ ‘ปัญญาชนที่ไม่ใช่กะเทย’  เช่น กลุ่มผู้ผลิตรายการที่มอบโอกาสให้กับกะเทยได้แสดงตัวตน 
รวมถึงท าหน้าที่ให้ข้อมูลที่หลากหลายเกี่ยวกับเพศกะเทยแก่คนดู คนเหล่านี้ก็กลายเป็นผู้ก้าวข้ามข้อจ ากัดเรื่อง
เพศและมองกะเทยอย่างปุถุชน   นอกจากปัญญาชนแล้ว ผู้วิจัยยังพบว่ากะเทยมี ‘พันธมิตร’ ที่ท าหน้าที่สนับสนุน



ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้า 
 

 

 

www.kpi.ac.th หน้า 14 

และเกื้อกูลกันอยู่ เช่น พันธมิตรในวงการเดียวกัน อย่างวงการบันเทิง วงการความสวยความงาม  พันธมิตรต่าง
วงการ  เช่น การให้กะเทยขึ้นชกในฐานะมวยคู่เอก  พันธมิตรที่เคยคิดต่าง  เช่น วงการการศึกษาจากที่เคยนิยาม
กะเทยในความหมายที่สร้างความเป็นอ่ืน กลับมาให้การสนับสนุนด้วย การเปลี่ยนความหมายเกี่ยวกับเพศใน
บทเรียนสุขศึกษา เป็นต้น 

จากข้อค้นพบที่ปรากฏในรูปของความหมายที่หลากหลายของกะเทย  ด้วยกระบวนการที่แฝงอยู่
เบื้องหลัง ผ่านกลยุทธ์การสื่อสาร โดยมีปัจจัยเกื้อหนุน ดังที่กล่าวไปแล้วนั้น  สะท้อนให้เห็นว่า การรุกคืบของ
กะเทยเข้ามาในวงการโทรทัศน์อย่างกระจัดกระจายนี้  เป็นปฏิบัติการช่วงชิงความหมายของกะเทยอย่างมียุทธวิธี  
ทั้งดูคล้ายว่าจะยอมรับภาพกะเทยตามความเข้าใจของผู้คนด้วยการยอมผลิตซ้ า  แล้วแทรกสอดความหมายใหม่
พร้อมความเข้าใจอันหลากหลายให้กับความเป็นกะเทย  หากบางครั้งก็มีท่าทีต่อต้านและเรียกร้องให้สังคมรับรู้ว่า
สิ่งที่เคยรับรู้นั้นถูกอ านาจสถาบันทางสังคมกระท าการ  เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกที่ควร  ท าให้ความหมายของ
ความเป็นกะเทยที่ปรากฏในรายการโทรทัศน์จึงมีทั้งภาพผลิตซ้ าทางลบ และความหมายใหม่ในทางบวก   

6. สรุปและอภิปรายผล 

หากพ้ืนที่โทรทัศน์เปรียบเสมือน ‘สนามแห่งการต่อสู้’ ตามความหมายของ Bourdieu  และ เป็นดังพื้นที่
แห่งการรบ หรือ ‘สงคราม’ อันน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง ตามความหมายของ Gramsci การสื่อสารความเป็น
กะเทยในวงการโทรทัศน์ยุคดิจิทัล  ก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในหลากหลายมิติ  โดยเฉพาะความสัมพันธ์
เชิงสมการ [(Habitus)(capital)] + field = practice  ของ Bourdieu ให้เด่นชัดขึ้น  ซึ่งการที่กะเทยจะเป็นผู้ที่
กระท าการช่วงชิงการสื่อสารเพ่ือสร้างคุณค่าให้กับกลุ่มของตนได้โดดเด่นในวงการโทรทัศน์ได้นั้น  มักเป็นกะเทย
ชนชั้นกลางหรือปัญญาชนที่ประกอบด้วย ‘ทุน’ เช่น ทุนที่ฝังในตนเอง (embodied capital) อย่างความตลก 
ความมีไหวพริบ  หรือทุนที่ท าให้กะเทยน่าเชื่อถือ (institutionalized capital) อย่างการศึกษา และการสถาปนา
ระบบแม่กะเทย  รวมถึงทุนทางสังคม (social capital) ที่ท าให้เกิดการเกื้อกูลผลประโยชน์ร่วมกัน และ 
ทุนสัญลักษณ์ (symbolic capital) ที่ท าให้เขาโดดเด่นเป็นที่จดจ า  ทั้งนี้  ทุนยังประกอบด้วย ‘มิติของการ
ครอบครอง/สั่งสมทุน’  และ ‘มิติของการแลกเปลี่ยน/กระจายทุน’ ออกไปเพ่ือสร้างอิทธิพลทางความคิดด้วย   
สิ่งนี้ท าให้กะเทยสามารถรุกคืบสื่ออย่างโทรทัศน์ในทุกประเภทรายการ และแต่ละประเภทรายการยังแฝง
ความหมายของความเป็นกะเทยในหลากหลายมิติ  ยังผลให้ภาพจ ากะเทยแบบเหมารวมมิติเดียวของคนในสังคม
ค่อยๆ เลือนลง พร้อมสร้างความคุ้นชินจนความเป็นกะเทยดูเป็นเรื่องปกติธรรมดาทั้งในสื่อมวลชนและชีวิตจริง 

อนึ่ง การมองปรากฏการณ์การสื่อสารความเป็นกะเทยในวงการโทรทัศน์ยุคดิจิทัล  ด้วยมุมมองของ 
Bourdieu นี้ช่วยเผยให้เห็นว่า  ภาพกะเทยตลกโปกฮา  มีจริตเกินหญิง  กะเทยคือความแปลก ไม่ปกติ  มีชีวิตไร้
แก่นสาร ตอนสุดท้ายของเรื่องต้องทนทุกข์ทรมานจากความผิดเพศของตนนั้น  แท้จริงแล้วเป็นปฏิบัติการของ
ผู้กระท าการบางกลุ่มที่มุ่งสร้างระบบความหมายเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่ มของตน  เช่น การให้เหตุผลว่า  
ไม่สามารถสร้างกะเทยในรูปแบบอ่ืนได้เนื่องจากคนดูชื่นชอบกะเทยในรูปแบบเดิม  สิ่งนี้สะท้อนว่า การตลาดคือ
อ านาจที่อยู่เบื้องหลังความหมายของกะเทยที่ถูกผลิตซ้ า  หากแต่เมื่อบริบทสื่อได้เปลี่ยนไปเฉกเช่นยุคทีวีดิจิทัล 
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เราได้พบความหมายใหม่ที่หลากหลายขึ้นของกะเทย เนื่องจากทีวีดิจิทัล ได้เชื่อมต่อโลกของสัญลักษณ์และโลก
ของความจริงได้เข้าใกล้กันมากขึ้น กล่าวคือ กะเทยไม่ได้อยู่เพียงในละครซึ่งเป็นเรื่องแต่งอีกต่อไป หากยังได้รับ
บทบาทในรายการที่มีความจริงจังมากข้ึน เช่น การเป็นผู้ด าเนินรายการ การเป็นแหล่งข่าว  และได้สื่อสารโดยตรง
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่โทรทัศน์ดิจิทัลสามารถเชื่อมต่อกับผู้ชมได้อย่างรวดเร็ว 

เมื่อพิศพ้ืนทีส่ื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัลตามที่กล่าวไปในข้างต้น  ด้วยแนวคิด ของ Bourdieu แล้ว  พื้นที่นี้ก็
คือ ‘สนาม’ หรือ ‘วงการ’ ของการต่อสู้ของกะเทยนั่นเอง  ซึ่งหากเราเหลียวหลังไปก่อนหน้าปี พ.ศ.2556  
กลุ่มกะเทยเหล่านี้ (รวมถึงกลุ่ม LGBT) ได้พยายามต่อสู้เปลี่ยนแปลงในหลากหลายสนาม/วงการมาแล้ว เช่น  
วงการการแพทย์  วงการทหาร  ซึ่งล้วนต้องอาศัยการต่อสู้เชิงความหมาย  ขณะที่ปัจจุบัน วงการโทรทัศน์ได้ก้าวสู่
ความเป็นดิจิทัล อันมีพลังอ านาจมากกว่ายุคก่อนหน้าที่เพียงแค่แพร่ภาพและจบไป หรืออาจจะมีการรีรัน (rerun) 
แต่ก็ต้องอาศัยระยะเวลา ทว่าโทรทัศน์ในยุคดิจิทัลนี้ถือเป็นต้นแหล่งที่ขยายและกระจายรูปแบบและเนื้อหาต่อไป
ในสื่อและวงการอ่ืนๆ ได้อย่างรวดเร็ว  กล่าวคือในยุคดิจิทัลนี้กะเทยสามารถเผยแพร่ความคิดจากสื่อโทรทัศน์ 
ได้เป็นเท่าทวี  (Multiply)  ซึ่งเท่ากับว่าเป็นการท าให้ความคิดความหมายแห่งความเป็นกะเทยในหลากเฉดสี  
หรือหลายมิติแพร่กระจายไปยังวงการอื่นๆ ได้อย่างมีพลัง 

ทั้งนี้จากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา  กลุ่มเพศนอกขนบ หรือ เพศชายขอบอย่างกะเทยตกอยู่ใน “สถานะเป็น
รอง” โดยจัดอยู่ในประเภทเป็นรองเชิงอัตลักษณ์เพศ  ความเป็นรองนี้จะเห็นได้ผ่านการให้ความหมายหรือการ
น าเสนอในลักษณะของการเหยียดด้วยถ้อยค าที่แสดงออกถึงวิธีคิดในลักษณะต่างๆ เช่น ผิดเพศ ผิดศีลธรรม  
ตัวตลกไร้แก่นสาร  ตัวปัญหา ฯลฯ  การเหยียดกะเทยนี้หากมองในมุม Gramsci ถือเป็นรูปแบบการกดทับ 
ผ่านกลไกอ านาจทางสังคม  ซึ่งการจะ ‘ยุติสถานะเป็นรอง’ ได้ต้องท าการ ‘ต่อสู้ต่อรอง’ ทว่าการกระท านี้ 
จะเกิดขึ้นและส าเร็จไม่ได้ หากผู้ตกอยู่ในสถานะเป็นรองไม่ได้รู้สึกถึงการกดขี่หรือปิดกั้น  ดังนั้นการตั้ งค าถาม 
เชิงวิพากษ์ภายใต้วาทกรรมหลัก (discourse) อย่างเช่นความเป็นชายหญิงในลักษณะของมาตรฐานการมีชีวิต
ร่วมกับเพศตรงกันข้าม (heterosexuality) คือความจริงแท้จริงหรือไม่นั้นจึงมีความส าคัญ  นอกจากนี้แล้วการ
ค้นพบว่าต าแหน่งแห่งหนของตนในฐานะของผู้ที่อยู่ในสถานะรองนั้นเป็นการปิดกั้นโอกาสและศักยภาพบางอย่าง  
แล้วจึงจะลุกขึ้นมาต่อสู้รองด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  ผู้วิจัยพบว่าพ้ืนที่การต่อสู้หนึ่งที่น่าสนใจคื อ พ้ืนที่ 
สื่อโทรทัศน์ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ในโครงสร้างส่วนบน (Super structure)  ในภาคของประชาสังคม (Civil Society) ตาม
ความหมายของ Gramsci เฉกเช่นเดียวกับ การต่อรองในพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมด้วยอาวุธทางความคิด (Soft 
power)  ที่ไม่ใช่การเผชิญหน้าท้าทายด้วยความรุนแรงทางกายภาพ  และไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงผ่านการใช้อ านาจ
รัฐและกฎหมาย  อย่างการเปลี่ยนแปลง ในภาคสังคมการเมือง (Political Society) 

การต่อสู้เพ่ือช่วงชิงเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง ตามแนวคิดของ Gramsci ไม่ต่างอะไรกับการท าสงคราม  
ไม่ว่าชนชั้นครอบง าหรือชนชั้นผู้มีสถานะรอง  ก็ต่างต้องการเอาชนะและขึ้นน าอย่างเบ็ดเสร็จเหนือปริมณฑล 
‘ประชาสังคม’ ของโครงสร้างส่วนบน  ซึ่งสิ่งนี้จะส่งผลครอบคลุมถึงความเชื่อ ค่านิยม และกรอบการมองโลก  
แนวคิดของ Gramsci เมื่อน ามาฉายส่องพิศพ้ืนที่โทรทัศน์และยูทูบ ในยุคสื่อดิจิทัลนี้จะพบว่า  กะเทย ในฐานะ
ปัญญาชน ได้พยายาม เชื้อชวนให้ตั้งค าถามต่อความหมายในทางกดทับว่ากะเทยผิดเพศ  น่ารังเกียจจริงหรือไม่? 
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มีอ านาจใดอยู่เบื้องหลังความหมายเหล่านั้น?  และแม้จะพบการผลิตซ้ ากะเทยในรูปแบบเดิม  หากแต่สามารถ
ตอบได้ว่ากะเทยแสดงออกอย่างนั้นเพ่ือประโยชน์ในทางใด สิ่งที่ปรากฏคือ  กะเทยผลิตภาพซ้ าเพ่ือด ารงอัตลักษณ์
อันน ามาซึ่งการยึดพ้ืนที่สื่อให้ยาวนาน แล้วค่อยใส่ค่านิยมอุดมการณ์แบบกะเทยเข้าไปในให้แทรกซึมใน
ชีวิตประจ าวัน จนก่อให้เกิดผู้เห็นตามและคิดอย่างที่กะเทยคิด และเห็นการสนับสนุน ไม่ว่าเป็นทั้งจากกลุ่มคนใน
วงการ และนอกวงการ รวมถึงกลุ่มผู้เคยคิดต่างให้กลับมาสนับสนุนในฐานะพันธมิตร 

โลกแห่งสื่อที่ถือว่าเป็นโลกสัญลักษณ์  อย่างละคร และรายการบันเทิง ตลอดรวมถึงรายการประเภท
ต่างๆ นี้  ส าหรับ Gramsci นี่คือ การปฏิบัติการของผู้กระท าการในปริมณฑลประชาสังคมของโครงสร้างส่วนบน  
ได้เคลื่อนน าโลกสัญลักษณ์เข้าใกล้สู่โลกของความเป็นจริงมากขึ้นกว่าในอดีต  ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ไร้ขีดจ ากัด
เรื่องเวลา และสถานที่  เปลี่ยนแปลงบทบาทของกะเทยในฐานะผู้มีสถานะเป็นรองและถูกกระท า  ให้อยู่ในสถานะ
น า  กะเทยและพันธมิตรต่างร่วมแสดงบทบาทหน้าที่ทางสังคม (social function) ในฐานะ ‘ปัญญาชน’ ใช้สื่อใน
ยุคดิจิทัลนี้เป็นเครื่องมือส าคัญในการต่อสู้ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับเพศ  น าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ในโลกแห่งความเป็นจริงได้ในหลายแวดวง  เช่น การเปลี่ยนแปลงค่านิยมของการมองเพศที่แตกต่าง  การ
เปลี่ยนแปลงต าราเรียน  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแปลงสิทธิในกฎหมาย  การลดการเลือกปฏิบัติ และการสร้าง
ความเท่าเทียม  อันถือว่าเป็นปริมณฑลของสังคมการเมือง 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั้น หาได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนไม่ 

“Cultural transformation rarely happens overnight...”   

(Crehan, 2016, p55-58) 

จากค ากล่าวข้างต้นสะท้อนว่า  แม้สามัญส านึกจะเป็นเป้าหมายของปฏิบัติการที่กลุ่มพลังทางสังคม
ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้คนที่ตนต้องการควบคุม  ทว่าในฐานะกลุ่มคนที่ถูกกดทับแล้วการจะสร้างสามัญส านึก 
ตอบกลับและท้าทายสามัญส านึกเดิมๆ  ที่หยั่งรากลึกในสังคมนั้น  ‘เป็นเรื่องที่ไม่อาจเกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืน’  
ดังนั้น  สิ่งหนึ่งที่ต้องท าให้เกิดขึ้นคือ ท าให้คนในสังคมตั้งค าถามและมองโลกอย่างวิพากษ์อย่างเป็นนิจ  เฉกเช่น
กะเทยที่ปฏิบัติการบนพ้ืนที่สื่อโทรทัศน์นี้อย่างรู้ตน  โดยไม่ได้คาดหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกฟ้า  
พลิกแผ่นดิน  หากนี่จะเป็นจุดเริ่มของการสร้างคอมมอนเซนส์ใหม่ในมุมของกะเทยโดยไม่ยึดโยงกับชุดความคิด
เดิมๆ ที่มองกะเทยอย่างเป็นรองหรือเป็นชายขอบของสังคมดังที่แล้วมา 
 


