344

Humanities Journal Vol.24 No.2 (July-December 2017)

Boys Love Manga and Beyond: History, Culture, and
Community in Japan.
อรสุธี ชัยทองศรี
Orasutee Chaitongsri
McLelland, M., Nagaike, K.,
Suganuma, K., & Welker, J.(Ed.).
(2015).
Boys Love Manga and Beyond:
History, Culture, and Community in
Japan. Mississippi: University Press
of Mississippi.
304 pages.

หลายปี ทผ่ี ่านมาแวดวงสือ่ สารมวลชนและสือ่ ออนไลน์ของไทยได้เริม่ กล่าวถึง
ลักษณะทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งซึง่ แสดงออกถึงความชื่นชอบความสัมพันธ์แบบรัก
โรแมนติกระหว่างผู้ชายกับผู้ชาย แต่ไม่ได้เรียกว่าชายรักชายหรือรักเพศเดียวกัน
(homosexual) เหมือนที่รู้จกั กันมาแต่ เดิม กลับถูกเรียกว่า “วาย” หรือ Boys Love


อาจารย์ประจาภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ติดต่อได้ท:่ี orasutee@gmail.com

วารสารมนุษยศาสตร์ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

345

ลักษณะดังกล่าวแม้ว่าจะมีความคล้ายคลึงกับรูปแบบความสัมพันธ์แบบชายรักชาย
หากแต่ไม่ได้หมายถึงรสนิยมหรือพฤติกรรมทางเพศ (sexuality) แต่หมายถึง เรื่องเล่า
(narrative) ประเภทต่างๆ ทีม่ เี นื้อหาเกีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างผูช้ ายกับผูช้ ายใน
ทานองรักโรแมนติก ซึ่งผลิตและบริโภคโดยกลุ่มผู้หญิงที่เรียกตัวเองว่า “สาววาย”
เรื่องเล่านี้มกั ปรากฏในรูปแบบนวนิยายหรือที่เรียกกันในกลุ่มสาววายว่า “ฟิ คชัน”
่ 1
(fiction) ซึ่งได้รบั ความนิยมอย่างสูงจนหลายเรื่องถูกสร้างเป็ นละครชุด เช่น Love
Sick the Series (รักวุ่น วัยรุ่นแสบ) Sotus the Series (พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปี หนึ่ง)
2 Moons the Series (เดือนเกีย้ วเดือน เดอะซีรยี )์ เป็ นต้น
ลักษณะทางวัฒนธรรมดังกล่าวไม่ใช่ปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ใหม่แต่อย่างใด
แท้จริงแล้ว “วาย” ซึง่ เป็ นคาเรียกย่อๆ ของคาว่า Yaoi หรือบางครัง้ ก็เรียกว่า Boys
Love2 เป็ นวัฒนธรรมกลุ่มย่อย (sub-culture) ทีไ่ ด้รบั ความนิยมมาเป็ นเวลานาน แต่
จากัดอยู่เพียงในกลุ่มแคบๆ ติดต่อสื่อสารกันผ่านช่องทางเฉพาะกลุ่มหรือทางออนไลน์
แต่ปัจจุบนั เมื่อสือ่ ออนไลน์แพร่หลายมากขึน้ ส่งผลให้วฒ
ั นธรรมดังกล่าวขยายตัวและ
ปรากฏออกมาให้เห็นอย่างเด่นชัด
หากพิจารณาคาว่า Yaoi3 วัฒนธรรมนี้ได้รบั อิทธิพลจากประเทศญี่ป่ ุน แต่
ปรากฏการณ์ “วาย” และกลุ่ม “สาววาย” ไม่ได้จากัดอยู่เฉพาะประเทศญีป่ ่ ุนหรือกลุ่ม
ประเทศแถบเอเชียเท่านัน้ แต่ยงั มีปรากฏทัง้ ในทวีปยุโรปและอเมริกาจนกลายเป็ น
วัฒนธรรมย่อยทีแ่ ฝงฝั งอยู่ในวัฒนธรรมประชานิยมหลายรูปแบบ
บางครัง้ เรียกสัน้ ๆ ว่า “ฟิ ควาย” ฟิ คชั ่นประเภทนี้มกั เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต
เช่น www.thaiboyslove.com หรือ www.dek-d.com เป็ นต้น
2 ในบทความนี้จะขอเรียกย่อๆ ว่า BL
3 ย่อมาจาก Yamanashi, Ochinashi, Iminashi หมายถึง ไม่ม ีไคลแม็กซ์ ไม่ม ี
ประเด็น ไม่มคี วามหมาย เป็ นการเรียกเพื่อล้อเลียนเนื้อหาของเรื่องเล่าประเภทนี้ ซึ่งมักไม่
มีโครงเรื่องหรือแนวคิดสาคัญ แต่มุ่งเน้นความสัมพันธ์แบบรักโรแมนติกหรือความสัมพันธ์
ทางเพศของตัวละครชายกับชายเท่านัน้
1
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มาร์ก แม็คเลลแลนด์ (Mark McLelland) เป็ นนักวิชาการด้านสังคมวิทยา
และนักประวัติศาสตร์วฒ
ั นธรรมที่สนใจประเด็นเพศ เพศสถานะและสื่อสมัยใหม่
ผลงานทีผ่ ่านมาของเขามักเกีย่ วข้องกับความเปลีย่ นแปลงด้านการรับรูเ้ รื่องเพศและ
เพศสถานะที่เป็ นผลมาจากภาวะโลกาภิว ัตน์ เช่ น Love, Sex and Democracy in
Japan during the American Occupation อันเป็ นงานวิจยั ที่ศึกษาความเปลี่ยนแปลง
ทางการรับรูเ้ กีย่ วกับเรื่องความรักและความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายในประเทศญีป่ ่ นุ
ในช่วงสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง ผลงานล่าสุดของเขา Boys Love Manga and Beyond:
History, Culture, and Community in Japan ก็ยงั คงให้ความสนใจเรื่องเพศและเพศ
สถานะในบริบทสังคมญี่ป่ ุนที่ปรากฏในสื่อสมัยใหม่ ในที่น้ีได้แก่ มังงะ 4 (manga)
ประเภท Yaoi หรือ Boys Love5 โดยได้รวบรวมบทความจากนักวิชาการด้านต่ างๆ
ที่ให้ความสนใจงานดังกล่าวมาไว้เป็ นหนังสือรวมบทความที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ BL
จากหลายแง่มุม
อย่างไรก็ดี หนังสือเล่มนี้อาจเหมาะกับผูอ้ ่านทีม่ คี วามรูค้ วามเข้าใจงาน BL
หรือคุน้ เคยกับวัฒนธรรมดังกล่าวมาพอสมควร เนื่องจากในหลายบทความกล่าวถึง
ศัพท์เฉพาะ วรรณกรรม หรือกิจกรรมทีม่ คี วามเป็ นเฉพาะกลุ่มซึง่ อาจทาให้ผู้อ่านที่
ไม่ มีพ้ืนความรู้มาก่ อนท าความเข้าใจได้ยาก ทว่ า แม็คเลลแลนด์ได้เขียน “An
Introduction to ‘Boys Love in Japan’” ไว้ในบทแรกเพื่อ อธิบายศัพท์ เฉพาะและ
ลักษณะทางวัฒนธรรมเอาไว้บ้างแล้ว นอกจากนี้ยงั เสนอข้อมูลทางประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมของประเทศญี่ป่ ุนอันแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผูช้ ายกับผูช้ าย
ที่มมี าอย่างยาวนาน โดยชี้ให้เห็นว่าความสัมพันธ์ดงั กล่าวมักอยู่ในรูปแบบของผู้
อาวุ โสกับผู้น้ อยหรือนายกับบ่ าวที่ใกล้ชิด เช่ น ซามูไรอาวุ โสกับซามูไรรุ่ นหนุ่ ม
การ์ตูนวาดลายเส้นแบบญี่ป่ นุ
แม้ว่าจะมีนักวิชาการพยายามให้ค าจ ากัดความที่แตกต่ างกันระหว่างงาน
ประเภท Yaoi และ Boys Love (BL) แต่ ในบทความนี้ จะขอเรียกรวมกันว่ า BL เพื่อ ให้
สอดคล้องกับชื่อหนังสือ
4
5
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นักบวชกับเด็กรับใช้ เป็ นต้น ทัง้ ยังเป็ นการแสดงให้เห็นความมีอภิสทิ ธิของผู
์ ช้ ายอีก
ด้วย ดังนัน้ ความสัมพันธ์ระหว่างผูช้ ายกับผูช้ ายในสังคมญีป่ ่ ุนในอดีตจึงไม่อาจเรียก
ได้ว่าเป็ นความสัมพันธ์ในรูปแบบชายรักชายอย่างทีเ่ ข้าใจกันในปั จจุบนั แต่มนี ยั ของ
ความศัก ดิส์ ิท ธิแ์ ละเป็ นพื้น ที่ท่ีไม่ เ กี่ย วข้อ งกับ ผู้ห ญิง อย่ า งไรก็ดี บริบ ทนี้ ได้
เปลีย่ นแปลงไปเมื่อญี่ป่ ุนเข้าสู่ยุคสมัยใหม่และความรูค้ วามเข้าใจในความหมายของ
คาว่า “ความรัก” ตามแบบตะวันตกแพร่หลายเข้ามา แม็คเลลแลนด์ระบุว่าความ
เปลีย่ นแปลงดังกล่าวสัมพันธ์กบั การเกิดขึน้ ของงาน BL ซึง่ เป็ นวัฒนธรรมของกลุ่ม
ผูห้ ญิงอย่างมีนยั สาคัญ
ก่อนทีจ่ ะนาเสนอบทความทีน่ ่าสนใจในหนังสือเล่มนี้ ผูเ้ ขียนขออธิบายเรื่อง
วัฒนธรรม BL และลักษณะเฉพาะของตัวบท BL สาหรับผูอ้ ่านทีอ่ าจจะไม่คุน้ เคยกับ
งานดังกล่าวมากนัก กล่าวคือ ตัวบท BL อาจจัดอยู่ในงานประเภทโรมานซ์ (romance
literature) เนื่องจากมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักและความสัมพันธ์ของตัวละคร มีการ
ต่อสูก้ บั อุปสรรคเพื่อให้ได้รบั ความรักเป็ นการตอบแทนในท้ายทีส่ ุดเช่นเดียวกับงาน
โรมานซ์ทวไป
ั ่ แต่จุดเด่นสาคัญก็คอื ตัวละครหลักทีก่ ระทาความสัมพันธ์ดงั กล่าวล้วน
แล้วแต่เป็ นตัวละครชาย โดยที่ตวั ละครชายฝ่ ายหนึ่งจะแสดงบทบาทแบบผู้กระทา
(เรียกว่า seme) ทัง้ ในด้านพฤติกรรมทัวไปและในความสั
่
มพันธ์ทางเพศ ในขณะทีต่ วั
ละครชายอีกฝ่ ายหนึ่งแสดงบทบาทแบบผู้ถูกกระทา (เรียกว่า uke) งานประเภทนี้
อาจอยู่ในรูปแบบของมังงะ อะนิเมะ 6 (anime) นวนิยาย หรืองานที่ทาซ้าจากงาน
ต้นแบบ (canon) ซึง่ เรียกกันว่า dojinshi7 ก็ได้ ปั จจุบนั ความนิยมงาน BL เพิม่ มาก
ขึน้ จนอาจกล่าวได้ว่ากลายมาเป็ นประเภท (genre) หนึ่งของวรรณกรรมร่วมสมัยของ
ภาพยนตร์การ์ตูนลายเส้นแบบญี่ป่ นุ
การ์ตูนภาพแนวมังงะทีน่ าตัวละครหรือฉากจากงานต้นแบบมาทาซ้า โดยสร้าง
เรื่องราวขึ้นใหม่เป็ นของตัวเอง มักเป็ นผลงานของกลุ่มมือสมัครเล่นที่ช่นื ชอบผลงานเรื่อง
นัน้ ๆ เช่น dojinshi เรื่องสึบาสะ ก็นาตัวละครสึบาสะมาวาดใหม่และเล่าเรื่องความสัมพันธ์
กับตัวละครอื่นๆ ในเรื่อง หรืออาจสร้างตัวละครที่ไม่เคยมีอยู่ในงานต้นแบบเพื่อสอดแทรก
เข้าไปในเรื่องก็ได้
6
7
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ญี่ป่ ุนไปแล้ว8 ทัง้ นี้ งานดังกล่าวมักมีผู้สร้าง/เสพส่วนใหญ่ เป็ นผู้หญิง ถือเป็ นส่วน
หนึ่งของวัฒนธรรมแบบผูห้ ญิง (girl’s culture) ด้วยเช่นกัน
หนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วยบทความจากนักวิชาการหลายสาขาที่ศึกษา
กลุ่มข้อมูลตามความสนใจของตน เราอาจแบ่งกลุ่มบทความในหนังสือเล่มนี้ออกเป็ น
ประเด็นต่างๆ โดยเริม่ จากการศึกษาเชิงประวัตศิ าสตร์และความเป็ นมาของปรากฏการณ์
BL ได้แก่ บทความเรื่อง “A Genealogy of Boys Love: The Gaze of the Girl and
the Bishönen Body in the Prewar Images of Takabatake Kashõ” ของ บาร์บารา
ฮาร์ทลีย์ (Barbara Hartley) ทีพ่ ยายามสืบค้นทีม่ าของงาน BL ในประเทศญี่ป่ ุน ซึง่
ถือเป็ นประเทศต้นกาเนิดของงานประเภทนี้ ฮาร์ทลียไ์ ด้สบื ย้อนกลับไปถึงภาพวาด
ของทาคาบาตาเกะ คะโช (Takabatake Kashõ) ศิลปิ นชาวญีป่ ่ นุ ทีม่ ชี ่อื เสียงมากทีส่ ุด
คนหนึ่งในสมัยไทโช (1912-1926) และโชวะตอนต้น (1926-1966) ภาพวาดของเขา
มักเป็ นภาพของชายหนุ่มรูปงาม (Bishönen) ทีแ่ สดงสีหน้าหรืออากัปกิรยิ าให้เห็นว่า
กาลังเผชิญหน้ากับความหวาดกลัวหรือความเจ็บปวด การเคลื่อนไหวของตัวละครใน
ภาพมักมีการเปิ ดเผยเรือนร่ างบางส่วน เช่ น ช่ วงไหล่ ต้นขา แผ่ นหลัง ฯลฯ ซึ่ง
ลักษณะเช่นนี้สร้างความคลุมเครือและเปิ ดพืน้ ที่สาหรับการจินตนาการถึงเรื่องราว
ต่างๆ ทีอ่ ยู่เบือ้ งหลัง คล้ายคลึงกับการทางานของ BL ในปั จจุบนั
เช่นเดียวกับเจมส์ เวลเคอร์ (James Welker) ในบทความ “A Brief History
of Shonen’ai, Yaoi, and Boys Love” เขาได้นาเสนอความเป็ นมาของงานที่พูดถึง
ความสัมพันธ์แบบโรแมนติกระหว่างชายกับชายโดยผูส้ ร้าง/เสพทีเ่ ป็ นผูห้ ญิง เวลเคอร์
พยายามนิยามความแตกต่างทางความหมายของคาว่า Shonen’ai, yaoi, JUNE และ
Boys Love ซึ่ ง แม้ ท ัง้ หมดจะกล่ า วถึ ง เรื่ อ งราวความสัม พัน ธ์ แ บบชายรัก ชาย
เหมือนกันแต่กม็ คี วามแตกต่าง โดยเวลเคอร์ได้ใช้จุดกาเนิดและพัฒนาการของงาน
ในประเทศไทยก็มกี ลุ่มผูช้ ่นื ชอบงาน BL มาเป็ นเวลานานและเพิม่ ปริมาณมาก
ขึน้ เรื่อยๆ ปั จจุบนั ร้านหนังสือชัน้ นาได้จดั ชัน้ วางนวนิยายหรือการ์ตูนประเภท BL ไว้โดยเฉพาะ
แล้ว
8
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ประเภทย่อยๆ เหล่านี้ในการจัดจาแนก ซึ่งทาให้เห็นความแตกต่างทัง้ ด้านเนื้อหา
กลุ่มผู้สร้าง/เสพ รวมถึงยุคสมัยที่ต่างกัน กล่าวคือ Shonen’ai หมายถึง มังงะแบบ
ชายรักชายยุ คแรกที่ได้ร ับความนิยมในช่วงทศวรรษ 1970 ถือเป็ นประเภทย่ อย
ของมังงะสาหรับผู้หญิง (shojo manga) โดยมีลกั ษณะเด่นคือตัวละครชายรูปร่ าง
หน้าตาสวยงาม ข้อสังเกตทีน่ ่ าสนใจคืองานประเภทนี้มกั จะใช้ตวั ละครชาวต่างชาติ
และฉากในต่างประเทศทัง้ สิน้ ส่วน yaoi มาจากนิยามทีก่ ลุ่มผูส้ ร้างงาน dojinshi แบบ
ชายรักชายใช้ลอ้ เลียนงานของตัวเอง ประเด็นสาคัญของคาว่า yaoi คือจะใช้เรียกงาน
ของผู้สร้างมือ สมัค รเล่ น เท่ านั น้ ทว่ าต่ อมาเมื่องานแนวชายรักชายเป็ นที่ รู้ จ ัก
แพร่หลายมากขึน้ ก็ถูกนามาใช้เรียกงานประเภทนี้ไปโดยปริยาย ส่วน JUNE เดิมที
เป็ นชื่อของนิตยสารแนวกามารมณ์ เล่มแรกที่มกี ลุ่มเป้ าหมายเป็ นผู้หญิงซึ่งได้รบั
ความนิยมอย่างมากในช่วงปลายทศวรรษ 1990 ในนิตยสารดังกล่าวจะมีคอลัมน์ท่ี
นาเสนอเรื่องเล่าชายรักชายทัง้ ในรูปแบบเรื่องสัน้ จดหมาย หรือภาพวาด รวมถึงเป็ น
พืน้ ทีส่ าหรับการติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ วิพากษ์วจิ ารณ์และเสนอแนะเทคนิค
วิธีการสร้างงานแก่มือสมัครเล่ นอีกด้วย เวลเคอร์ช้ีว่ า JUNE ถือเป็ นหมุ ดหมาย
สาคัญที่นาเอางานแบบชายรักชายมานาเสนอในรูปแบบการค้าและเป็ นการปูทาง
ไปสู่การเติบโตอย่างรวดเร็วของงาน BL ในช่วงทศวรรษ 1990 ถึง 2000 มีนิตยสาร
จานวนมากเกิดขึน้ เพื่อเผยแพร่งาน BL ตามอย่าง JUNE และมีหลายเล่มทีเ่ ริม่ นาเอา
คาว่า Boys Love มาพิมพ์ไว้บนหน้ าปก การจัดชัน้ วางสาหรับนวนิยายและมังงะ
ประเภท BL โดยเฉพาะในร้านหนังสือ ไปจนกระทังเกิ
่ ดเป็ นชุมชน BL ทีเ่ รียกกันว่า
ถนนโอโทเมะ (Otome road) ในย่านอิเคะบุคุโระกลางกรุ งโตเกียวซึ่งเต็มไปด้วย
ร้านค้าจานวนมากทีจ่ าหน่ายสินค้าทีเ่ กีย่ วข้องกับงาน BL จนทาให้คาว่า Boys Love
กลายเป็ นคาเรียกสามัญของงานทีม่ เี นื้อหาเช่นนี้
เช่ น เดี ย วกั บ ในบทความเรื่ อ ง “What Can We Learn from Japanese
Professional BL Writer?” ของ คาซุโกะ ซุสุกิ (Kazuko Suzuki) ซึ่งพยายามให้คา
จากัดความของงานประเภทย่อยๆ เหล่านี้ผ่านมุมมองของผูส้ ร้างงาน ในทีน่ ้ี ซุสุกไิ ด้
เพิม่ คาว่า “tanbi” เข้ามาในกลุ่มงานประเภทนี้ด้วย โดยมีนัยยะหมายถึงงานชัน้ สูง
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(high culture) ทีม่ คี ุณค่าทางศิลปะและวรรณศิลป์ เหนือกว่า Shonen’ai, yaoi, JUNE
และ BL ซึง่ เป็ นงานประชานิยมและมีเป้ าหมายเพื่อการค้าเป็ นสาคัญ อย่างไรก็ดี แม้
จะมีนักวิชาการพยายามให้คาจากัดความแก่คาเหล่านี้ แต่การจาแนกความแตกต่าง
ให้ชดั เจนก็ยงั ทาได้ยาก ดังนัน้ ในแวดวงนักวิชาการหรือกระทังตั
่ วผูส้ ร้าง/เสพเองก็
มักเรียกรวมกันว่า Yaoi หรือ BL
บทความทัง้ สองข้างต้นทาให้เห็นความเป็ นมาทีย่ าวนานของงาน BL ซึง่ ใน
ประเทศไทยอาจจะยังเป็ นเพียงเรื่องอ่านเล่นหรือวัฒนธรรมกลุ่มย่อยทีไ่ ด้รบั อิทธิพล
จากต่างประเทศเท่านัน้ แต่ในประเทศต้นทางอย่างญีป่ ่ นุ กลับมีความหลากหลายและ
กลายเป็ นวัฒนธรรมที่สมั พันธ์กบั บริบททางสังคมอย่างน่ าสนใจ ไม่เพียงเท่านัน้
การศึกษางานประเภทนี้หรือทีเ่ รียกว่า BL studies ในวงวิชาการของญีป่ ่ นุ และในกลุ่ม
นักวิชาการต่างชาติกเ็ ริม่ เข้มข้นมากขึน้ และไม่จากัดอยู่เพียงแขนงวิชาใดวิชาหนึ่ง
ดังที่ คาซุ มิ นากาอิเกะ (Kazumi Nagaike) และโทโมโกะ อาโอยามะ (Tomoko
Aoyama) ได้รวบรวมงานศึกษาด้าน BL studies เอาไว้ในบทความชื่อ “What is
Japanese ‘BL studies’: A Historical and Analytical Overview” เพื่ อให้ เ ห็ น ทั ้ง
พัฒนาการของงานศึกษา ความหลากหลาย ตลอดจนทิศทางการศึกษาต่ อไปใน
อนาคต
ประเด็นทีส่ าคัญในงาน BL คือประเด็นด้านเพศสถานะซึง่ สัมพันธ์อย่างมาก
กับวัฒนธรรมย่อยกลุ่มนี้ ในบทความ “The Evolution of BL as ‘Playing with Gender’:
Viewing the Genesis and Development of BL from a Contemporary Perspective”
ของฟุ จโิ มโต ยูคาริ (Fujimoto Yukari) ซึ่งเป็ นนักวิชาการผู้บุกเบิกด้าน BL studies
ฟุจโิ มโตได้เคยนาเสนอการตีความงาน BL ว่ามีความเกีย่ วข้องกับความไม่เท่าเทียม
กันทางเพศระหว่างหญิงชายในสังคมญี่ป่ ุ นซึ่งผู้หญิงถูกควบคุมด้วยเงื่อนไขทาง
สังคมมากกว่าผู้ชาย จึงนาไปสู่ความหวาดกลัวต่อความสัมพันธ์ทางเพศและความ
เกลียดชังในความเป็ นหญิงของตน งาน BL จึงเป็ นเสมือนพื้นที่และเครื่องมือให้
ผู้หญิงได้มีโอกาส “เล่ น” กับเรื่องทางเพศ (Play with sex) ซึ่งเป็ นเรื่องต้องห้าม
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สาหรับพวกเธอ ผ่านการจ้องมองความสัมพันธ์ของตัวละครชายในเรื่องซึง่ มักมีฉากที่
แสดงความสัม พัน ธ์ ท างเพศ การที่ ผู้ ห ญิ ง ได้ จ้ อ งมองตัว ละครชายทัง้ สองจึง
เปรียบเสมือนการให้อานาจแก่พวกเธอ และเป็ นการจาลองความสัมพันธ์ทางเพศ
ก่อนที่พวกเธอจะเข้าสู่การแต่งงานและเผชิญหน้ากับโลกความเป็ นจริง อย่างไรก็ดี
ในบทความนี้ ฟุ จิโมโตได้พฒ
ั นาข้อเสนอของเธอขึน้ จากเดิม โดยเสนอว่างาน BL
ไม่ได้เป็ นเพียงพื้นที่สาหรับการเล่นกับเรื่องทางเพศเท่านัน้ แต่ ยงั ขยับขยายไปสู่
ประเด็นการเล่นกับ “เพศสถานะ” (Playing with gender) ผ่านการจับคู่ตวั ละครชายที่
หลากหลาย สามารถสลับบทบาทการเป็ นผูก้ ระทาหรือผูถ้ ูกกระทาก็ได้ ขึน้ อยู่กบั การ
จับคู่ (coupling) ทีไ่ ม่ตายตัว เช่น ตัวละคร A เมื่อจับคู่กบั ตัวละคร B อาจมีบทบาท
เป็ นผู้กระทา แต่เมื่อจับคู่กบั ตัวละคร C ในเรื่องเดียวกัน ตัวละคร A อาจกลายเป็ น
ผู้ถูกกระทาก็ได้ ดังนัน้ งาน BL จึงไม่ได้เป็ นเพียงเครื่องมือเพื่อหลบหนีจากความ
หวาดกลัวต่ อความสัมพันธ์ทางเพศหรือแรงกดดันทางสังคมที่กระท าต่ อผู้หญิง
เท่านัน้ แต่ ยงั ทาให้พวกเธอได้ ปรับเปลี่ยนเพศสถานะที่เลื่อนไหลของตนไปตาม
รสนิยมทีแ่ ตกต่างกันได้เช่นเดียวกัน
ประเด็ น ทางเพศสถานะที่ น่ าสนใจอี ก ประเด็ น หนึ่ ง ในบทความ
“Representational Appropriation and the Autonomy of Desire in Yaoi/BL” ของ
อิชดิ ะ ฮิโตชิ (Ishida Hitoshi) ได้พยายามชีใ้ ห้เห็นถึงปั ญหาของการนาเสนอภาพตัวแทน
ทีป่ รากฏในงาน BL อิชดิ ะย้อนกลับไปหาข้อถกเถียงจากกลุ่มรักเพศเดียวกันที่มตี ่อ
งานประเภทนี้วา่ งาน BL ได้นาเสนอภาพตัวแทนของกลุ่มคนรักเพศเดียวกันทีบ่ ดิ เบือน
ไปจากความเป็ นจริง ในขณะทีก่ ลุ่มผูส้ ร้าง/เสพ BL ต่างยืนยันว่างานของพวกเธอเป็ น
เพียงจินตนาการ ไม่ได้เกีย่ วข้องกับกลุ่มรักเพศเดียวกันในโลกความเป็ นจริงแต่อย่าง
ใด แต่อชิ ดิ ะก็ได้ชใ้ี ห้เห็นอคติต่อกลุ่มรักเพศเดียวกันทีซ่ ุกซ่อนอยู่ภายในตัวบท ด้วย
การยกฉากที่ตวั ละครแสดงถึงความรังเกียจหรือไม่ยอมรับความปรารถนาระหว่าง
เพศเดียวกัน แม้ว่าภายหลังความรูส้ กึ ต่อต้านรังเกียจนัน้ จะแปรเปลีย่ นไปเป็ นความรัก
แต่อชิ ดิ ะเสนอว่าความรูส้ กึ ปฏิเสธในครัง้ แรกนัน้ เองทีผ่ ลิตซ้าอคติต่อกลุ่มรักเพศเดียวกัน
แบบเดียวกับที่เกิดขึน้ ในโลกความเป็ นจริง ดังนัน้ กลุ่มผู้สร้าง/เสพงาน BL อาจไม่
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สามารถหลีกเลีย่ งข้อกล่าวหานี้ได้แม้ว่าจะพยายามปกป้ องตัวเองด้วยการอ้างจินตนาการ
แล้วก็ตาม
อย่างไรก็ดี ในข้อถกเถียงและวิพากษ์วจิ ารณ์ทม่ี ตี ่องาน BL บทความเรื่อง
“Politics of Utopia: Fantasy, Pornography, and Boys Love” ของริโอ โอโทโมะ (Rio
Otomo) ได้แสดงคุณูปการต่อการเมืองเรื่องเพศสถานะอย่างแหลมคม ริโอศึกษากลุ่ม
ผู้อ่ านงาน BL และเสนอว่ าการเขียนและอ่ านงานประเภทนี้ สะท้อนลักษณะของ
Autoeroticism ของกลุ่มผู้สร้าง/เสพเองผ่านการจ้องมองตัวละครชาย มุมมองของ
ผู้สร้าง/เสพที่เกิดขึ้นจากการรับรู้ผ่ านสายตาตัวละครทัง้ ฝ่ ายผู้กระท าและฝ่ าย
ผูถ้ ูกกระทาได้ทาให้ผสู้ ร้าง/เสพมีตวั ตนทีห่ ลากหลาย และได้สร้างโลกแฟนตาซีทต่ี น
กลายเป็ นส่วนหนึ่งขึน้ มา ณ จุดนัน้ เองทีต่ วั ตนของผูส้ ร้าง/เสพสลายไปซึง่ ย่อมรวมถึง
ตัวตนทางเพศสถานะด้วย เมื่อนัน้ ผู้สร้าง/เสพ BL ก็สามารถที่จะมีความสุ ขกับ
Autoeroticism ของพวกเธอได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพิงผู้ชาย ดังนัน้ เมื่ออ้างอิงทฤษฎี
ของลิวซ์ อิรกิ าเรย์ (Luce Irigaray) ทีว่ ่าเมื่อใดก็ตามที่ผหู้ ญิงสามารถเติมเต็มความ
ปรารถนาของพวกเธอได้โดยไม่จาเป็ นต้องผ่านอวัยวะเพศเท่านัน้ (ในที่น้ีโดยผ่าน
การสร้าง/เสพงาน BL) ก็เท่ ากับเป็ นการล้มล้างมายาคติดงั ้ เดิมที่มองว่ าผู้หญิง
จาเป็ นต้องพึง่ พิงผูช้ ายในความสัมพันธ์ทางเพศ
ไม่ เพียงแต่ การศึกษาจากแง่ มุ มทางประวัติศาสตร์ว ัฒนธรรมและเพศ
สถานะ ในบทความเรื่อ ง “Moe Talk: Affective Communication among Female
Fans of Yaoi in Japan” ของแพทริค ดับบลิว. กัลเบรท (Patrick W. Galbraith) ได้
ศึกษากลุ่มผูส้ ร้าง/เสพงาน BL หรือทีเ่ รียกตัวเองว่า “fujoshi”9 โดยให้ความสนใจแก่
กิจกรรมทีเ่ รียกว่า “โมเอะทอล์ก” (Moe Talk) อันหมายถึงการพูดคุยถึงจินตนาการที่
พวกเธอมีต่อตัวละครชาย โมเอะทอล์กถือเป็ นกิจกรรมสาคัญของกลุ่ม fujoshi ซึง่ ไม่
เพียงแต่มจี นิ ตนาการต่อตัวละครทีป่ รากฏในตัวบทเท่านัน้ หากยังรวมไปถึงมุมมองที่
กลุ่มผูส้ ร้าง/เสพ หรือผูท้ ่ชี ่นื ชมในงาน Yaoi และ BL ที่เป็ นผูห้ ญิง หากเป็ นผูช้ าย
จะเรียกว่า “fudanshi”
9

วารสารมนุษยศาสตร์ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

353

พวกเธอมีต่อสิง่ แวดล้อมและข้าวของเครื่องใช้ในชีวติ ประจาวันซึ่งสามารถที่จะถูก
แปรเปลี่ยนเป็ นวัตถุดิบทางจินตนาการแบบโรแมนติกได้ทุกเมื่อ กัลเบรทเสนอว่า
โมเอะทอล์กเป็ นเสมือนพื้นที่ปลอดภัย (safe spaces) ของกลุ่มผู้หญิงที่อนุ ญาตให้
พวกเธอได้พูดคุยหรือแสดงออกซึ่งความปรารถนาเกี่ยวกับเรื่องเพศได้อย่างอิสระ
โดยไม่ตอ้ งกลัวว่าจะถูกตาหนิ
แม้ว่างาน Yaoi และ BL จะเป็ นเสมือนเครื่องมือทีท่ าให้ผหู้ ญิงได้แสดงออก
ซึง่ ความปรารถนาเพื่อหลบหนีออกจากเงื่อนไขทางสังคมว่าด้วยเรื่องเพศ ตลอดจน
ท้าทายขนบความรักแบบเพศตรงข้ามก็ตาม ในบทความเรื่อง “Fujoshi Emergent:
Shifting Popular Representations of Yaoi/BL Fandom in Japan” ของเจฟฟรีย์ ที.
เฮสเตอร์ (Jeffrey T. Hester) ได้ศึกษามังงะ 3 เรื่องที่มีตัวละครเอกฝ่ ายหญิงเป็ น
fujoshi และมีตัวละครเอกฝ่ ายชายที่พยายามเอาชนะใจหญิง สาวที่ห ลงใหลใน
ความสัมพันธ์โรแมนติกของผูช้ ายให้ได้ เฮสเตอร์เสนอว่าตัวบททัง้ 3 เรื่องทีเ่ ขาศึกษา
ชี้ให้เห็นว่ าผู้หญิงในสังคมญี่ป่ ุนปั จจุบนั เริ่มตระหนักถึงอ านาจของพวกเธอผ่าน
จินตนาการแบบ BL พวกเธอสามารถผลิตและเสพงานดังกล่าวเพื่อสนองความพึงพอใจ
ของตน สามารถพูดถึงความปรารถนา ตลอดจนเล่นกับเพศสถานะ (ดังข้อเสนอใน
บทความของฟุ จิโมโต) ผ่านงาน BL และการใช้มุมมองแบบ BL เพื่อต่ อรองและมี
ปฏิสมั พันธ์กบั โลกรอบตัว fujoshi จึงไม่ได้เป็ นเพียงงานอดิเรก หากแต่เป็ นอัตลักษณ์
ทางสังคมที่ผู้หญิงเลือกที่จะมีหรือเป็ นได้ อย่างไรก็ดี ตัวบททัง้ 3 เรื่องนี้ยงั คงถู ก
นาเสนอภายใต้โครงเรื่องแบบรักต่ างเพศ เพราะในตอนท้ายเรื่องตัวละคร fujoshi
สามารถดารงความชื่นชอบใน BL ของเธอเอาไว้ได้ไปพร้อมๆ กับการมีความสุขกับ
คนทีเ่ ธอรักและรักเธอในแบบทีเ่ ธอเป็ น ซึง่ เฮสเตอร์สรุปว่าตัวบททัง้ 3 เป็ นการจากัด
และสันคลอนปฏิ
่
บตั กิ ารของ fujoshi เอง
อนึ่ ง ถึงแม้งาน BL ส่วนใหญ่ จะมีกลุ่ มผู้สร้าง/เสพเป็ นผู้หญิง ทว่ ากลุ่ ม
ผู้ ส ร้ า ง/เสพที่ เ ป็ นชายก็ มี เ ช่ น เดี ย วกัน เรี ย กกัน ว่ า ‘fudanshi’ บทความ “Do
Heterosexual Men Dream of Homosexual Men?: BL Fudanshi and Discourse on
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Male Feminization” ของคาซุมิ นากาอิเกะ (Kazumi Nagaike) ได้ศกึ ษากลุ่มผู้เสพ
งาน BL ที่เป็ นชายรักต่างเพศ พบว่างานแนว BL ตอบสนองความต้องการของชาย
ชาวญี่ป่ ุนทีอ่ ยากจะหลบหนีออกจากแรงกดดันและบรรทัดฐานทางสังคมอันเข้มข้น
เกี่ยวกับอัตลักษณ์ ความเป็ นชาย ด้วยการให้พ้นื ที่ท่พี วกเขาสามารถแสดงความ
ปรารถนาต่อบุคลิกลักษณะทีเ่ ป็ นหญิงหรือแบบไร้เพศ (feminized men/androgyny
characters) ได้
ในบทความ “Queering the Cooking Man: Food and Gender in Yoshinaga
Fumi’s (BL) Manga” โดยโทโมโกะ อาโอยามะ (Tomoko Aoyama) ได้ศกึ ษามังงะ
แนว BL ของ โยชินางะ ฟุมิ (Yoshinaga Fumi) นักวาดมังงะทีม่ ชี ่อื เสียงมากที่สุดคน
หนึ่งของญี่ป่ ุน ในงานมังงะแนว BL ของโยชินางะมักจะเกี่ยวข้องกับการทาอาหาร
หรือมีตวั ละครทีม่ อี าชีพทาอาหาร อาโอยามะเสนอว่างาน BL ของโยชินางะได้ทาลาย
ขนบเรื่องเล่าเกีย่ วกับอาหารในบริบทสังคมญีป่ ่ นุ อย่างสิน้ เชิง กล่าวคือ ในสังคมญีป่ ่ นุ
อาหารสัมพันธ์กบั เพศสถานะ อาหารเป็ นเรื่องของผู้ชาย ในขณะที่ผู้หญิงมีหน้ าที่
ทาอาหาร (cooking) และรับใช้เท่านัน้ เรื่องเล่าเกี่ยวกับอาหารในสังคมญี่ป่ ุ นมัก
เกีย่ วข้องกับการแสวงหาวัตถุดบิ ชัน้ ยอดหรือการแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึง่ ความเป็ นเลิศ
แต่ในงาน BL ทีย่ กมาศึกษา โยชินางะได้นาเสนอตัวละครชายทีท่ าอาหารเป็ นกิจวัตร
ประจาวันเช่นเดียวกับการเข้าครัวทาอาหารของผูห้ ญิง แม้จะประกอบอาชีพเป็ นเชฟ
แต่กไ็ ม่ได้เป็ นไปเพื่อกิจทีเ่ ป็ นทางการหรือเพื่อความโดดเด่นเป็ นเลิศ เช่น เชฟจาก
เรื่อง Antique Bakery10 หากแต่ทาขนมเพื่อขายในร้านทีล่ ูกค้าจะเป็ นใครก็ได้ทเ่ี ข้ามา
ซือ้ เพื่อไปรับประทานในชีวติ ประจาวัน นอกจากนี้ ตัวละครชายในมังงะของโยชินางะ
ยังแตกต่างจากตัวละครใน BL ทัวไปซึ
่ ่งมักมีรูปร่างหน้าตาสวยงาม อยู่ในวัยหนุ่ ม
และมีคุณสมบัตสิ มบูรณ์พร้อม แต่ตวั ละครของโยชินางะมักเป็ นผูช้ ายธรรมดาทัวไป
่
เช่น พนักงานบริษทั หรือชายวัยกลางคนรูปร่างหน้าตาสามัญไปจนกระทังศี
่ รษะล้าน
10

เกาหลี

ได้รบั การสร้างเป็ นอะนิ เมะและละครชุ ดทางโทรทัศน์ ในประเทศญี่ป่ ุ นและ
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เรื่องราวทีเ่ กิดขึน้ ก็เป็ นเรื่องในชีวติ ประจาวันมากกว่าจะมุ่งเน้นไปทีก่ ารพิสจู น์รกั แท้
ด้วยการก้าวข้ามอุปสรรคทีห่ นักหนาสาหัสตามขนบของ BL ดังนัน้ BL ของโยชินางะ
จึงแตกต่างจาก BL ทัวไป
่ เพราะนอกจากจะทาลายขนบของ BL ด้วยกันแล้ว เธอยัง
แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสอดแทรกเรื่องราวของกลุ่มคนชายขอบลงไปใน
งานแบบประชานิยมได้อกี ด้วย
ในบทความสุดท้าย “Regulation of Manga Content in Japan: What is the
Future for BL?” แม็คเลลแลนด์ได้เขียนบทความปิ ดท้ายเล่มเพื่อเสนอข้อถกเถียงของ
BL ทีส่ มั พันธ์กบั บริบททางสังคมญีป่ ่ นุ เขาเสนอว่าข้อโต้แย้งเกีย่ วกับมังงะโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ BL ในบริบทระหว่างประเทศกับในประเทศญี่ป่ นุ นัน้ แตกต่างกัน แม้ว่ามังงะ
ของญี่ป่ ุนมักจะถูกกล่าวหาในประเด็นเรื่องความรุน แรงทางเพศต่ อตัวละครที่เป็ น
(หรือเสมือนว่าจะเป็ น) เยาวชนซึง่ ผิดกับหลักกฎหมายสากลว่าด้วยการคุม้ ครองสิทธิ
เด็ก แต่ในประเทศญีป่ ่ ุน การโต้แย้งเรื่องความเหมาะสมของ BL กลับเกีย่ วพันอย่างยิง่
ต่อนโยบายการศึกษาด้านเสรีภาพทางเพศสถานะ แม็คเลลแลนด์ชใ้ี ห้เห็นว่านโยบาย
เสรีภาพทางเพศสถานะซึง่ เริม่ ต้นในทศวรรษ 1990 ก่อให้เกิดประเด็นถกเถียงอย่าง
มากเมื่อฝ่ ายอนุ รกั ษ์นิยมกล่าวหาว่านโยบายดังกล่าวมีผลต่ อวิกฤตเศรษฐกิจและ
อัตราการเกิดภายในประเทศที่ลดต่ าลง เนื่องมาจากความสับสนต่อบทบาทหน้ าที่
ทางเพศอย่ างที่ควรจะเป็ น โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในกลุ่ มผู้หญิง งาน BL ในฐานะ
วัฒนธรรมย่อยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศและเพศสถานะจึงถูกโจมตีอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ จนนาไปสูก่ ารจากัดการเข้าถึงสือ่ ประเภทนี้ และการออกกฎหมายเพื่อควบคุมสือ่
ทีอ่ าจเป็ นอันตรายต่อเยาวชนขึน้ แม้ว่าในประเทศญีป่ ่ นุ จะมีนกั วิชาการ นักเคลื่อนไหว
ทางสังคม ตลอดจนกลุ่มผูส้ ร้าง/เสพ BL เองทีเ่ สนอข้อคิดเห็นคัดค้านต่อข้อกฎหมาย
ดังกล่าว แต่ ก็ไม่เป็ นผล ทาให้ BL ยังคงสถานะเป็ นวัฒนธรรมของผู้หญิงที่ตกอยู่
ภายใต้ขอ้ โต้แย้งและถกเถียงเกีย่ วกับความเหมาะสมต่อไป แม็คเลลแลนด์ได้ท้งิ ท้าย
ไว้อย่างน่ าสนใจว่าวัฒนธรรม BL ในต่ างประเทศก็ถู กวิพากษ์วิจารณ์ ในประเด็น
เหล่านี้เช่นกัน และน่ ากังวลเสียยิ่งกว่าเพราะยังขาดนักวิชาการ สื่อมวลชน หรือ
แม้กระทังตั
่ วผูส้ ร้าง/เสพงานเองทีจ่ ะออกมาให้ความเห็นคัดค้าน
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ในประเทศไทย สถานะของงาน BL ยังถือว่าเป็ นกลุ่มงานประเภทอ่านเล่นที่
มีกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะ และมักจะทาให้เกิดประเด็นถกเถียงด้านศีลธรรมและความ
เหมาะสมเช่นเดียวกัน เนื่องด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศอย่างเปิ ดเผย
จนกระทังถู
่ กจัดให้อยู่ในกลุ่มสื่อลามกและถูกกวาดล้างครัง้ ใหญ่ไปเมื่อประมาณ พ.ศ.
2548 ทาให้ผสู้ ร้าง/เสพงาน BL ต้องใช้ช่องทางออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารกันอย่าง
ลับๆ แต่เมื่อเวลาผ่านไป กระแส BL ทีแ่ พร่หลายเข้ามามากขึน้ ทัง้ จากประเทศญี่ป่ ุน
และจากตะวันตก บวกกับการเติบโตของสื่อออนไลน์และสังคมออนไลน์หลายรูปแบบ
จึงกลายมาเป็ นช่องทางในการเผยแพร่งานและเข้าถึงกลุ่มคนได้อย่างกว้างขวาง
กระแสวัฒนธรรม BL จึงกลายมาเป็ นกระแสวัฒนธรรมประชานิยมทีเ่ ป็ นที่รจู้ กั มาก
ยิง่ ขึน้ และถูกแปรรูปเป็ นสินค้าทางความบันเทิงอีกชนิดหนึ่ง
อย่างไรก็ดี หากจะกล่าวถึงงานวิชาการด้าน BL studies ของไทยเองยังถือ
ว่ามีไม่มากนัก งานวิจยั ชิน้ แรกๆ ของไทยทีก่ ล่าวถึงข้อมูลกลุ่มนี้กค็ อื YAOI : การ์ตูน
เกย์โดยผูห้ ญิงเพือ่ ผูห้ ญิง วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต ของญาณาธร เจียรรัตนกุล
ทีไ่ ด้รเิ ริม่ นาการ์ตูนประเภทชายรักชายมาศึกษาในเชิงสังคมวิทยาด้วยการเก็บสถิติ
สัมภาษณ์ และเข้าร่วมสังเกตการณ์กจิ กรรมของกลุ่มสาววาย ทัง้ นี้ยงั ได้ใช้มุมมอง
การศึกษาในฐานะคนในกลุ่มวัฒนธรรมย่อยนี้อกี ด้วย ทาให้เธอค้นพบถึงความสาคัญ
ของงาน BL ที่เปรียบเสมือนพื้นที่เฉพาะของกลุ่มผู้หญิง แต่กย็ งั คงผลิตซ้ารูปแบบ
ความรักแบบรักต่างเพศอยู่ เนื่องจากบทบาทของตัวละครชายในการ์ตูนเหล่านี้ยงั คง
เป็ นเพียงการแทนที่บทบาททางเพศระหว่ างชายหญิงด้วยตัวละครชายเท่ านั น้
อย่างไรก็ตาม งานศึกษาชิ้นนี้ได้ก่อให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ กนั อย่างกว้างขวาง
เนื่องจากเป็ นงานชิน้ แรกๆ ทีห่ ยิบยกงาน BL มาศึกษาและทาให้สงั คมเริม่ รับรูถ้ งึ การ
มีอยู่ของกลุ่มวัฒนธรรมย่อยนี้
นอกเหนือจากงานข้างต้น ยังมีงานศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการ
อ่านหนังสือการ์ตูนญีป่ ่ ุนแนวชายรักชาย (YAOI) และวิถที างเพศของวัยรุ่นไทย ของ
ชยภัทร จินดาเลิศ ซึง่ ชีใ้ ห้เห็นว่ากลุ่มวัยรุ่นทีอ่ ่านการ์ตูนประเภทนี้มที ศั นคติเกีย่ วกับ
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เรื่องเพศคล้ายคลึงกัน แต่กย็ งั ไม่เห็นด้วยกับความรักแบบรักเพศเดียวกันและมองว่า
เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่เหมาะสมกับสังคมไทย ผลการศึกษาดังกล่ าวนอกจากจะสะท้อนให้เห็น
ถึงแนวคิดเรื่องรักเพศเดียวกันทีย่ งั ไม่เป็ นทีย่ อมรับ ยังสอดคล้องกับข้อวิพากษ์วจิ ารณ์
ของกลุ่มรักเพศเดียวกันที่มองว่างาน BL ไม่ได้ช่วยส่งเสริมให้เกิดการยอมรับเรื่อง
ความหลากหลายทางเพศแต่อย่างใด
อนึ่ง ยังคงมีงานวิชาการทีห่ ยิบยกกลุ่มข้อมูลประเภทย่อยของงาน BL ซึง่
ได้รบั ความนิยมในหมู่วยั รุ่นไทยไปศึกษา นัน่ ก็คอื กลุ่มงาน BL ประเภทแฟนฟิ คชัน่
(Fan Fiction) อันหมายถึงนวนิยายทีผ่ ลิตขึน้ โดยกลุ่มผูช้ ่นื ชอบงานต้นฉบับทีม่ ชี ่อื เสียง
แล้วนามาดัดแปลงเป็ นงาน BL เช่น แฟนฟิ คชันจากเรื
่
่องแฮร์ร่ี พอตเตอร์ หรือการใช้
ตัวละครที่เป็ นนักร้องนักแสดงที่มชี ่อื เสียงจากต่างประเทศ (ส่วนใหญ่คอื ญี่ป่ ุนและ
เกาหลี) เช่น ภาพแทนคนรักเพศเดียวกันในนิยายวายจากสือ่ อินเทอร์เน็ต ของ
สุภาวรัชต์ วัฒนทัพ ซึง่ เป็ นการศึกษาเชิงกลวิธกี ารประพันธ์ในฐานะวรรณกรรมและ
การศึกษาวาทกรรม ซึง่ ผลศึกษาก็ได้ทาเห็นว่านวนิยายวายจากสื่ออินเทอร์เน็ตยังคง
ทาการผลิตซ้าวาทกรรมต่างๆ ในสังคมไทย หากก็ได้พยายามนาเสนอวาทกรรมใหม่
เกีย่ วกับคนรักเพศเดียวกันให้สงั คมรับรูเ้ ช่นกัน แต่สภุ าวรัชต์กเ็ สนอว่างานประเภทนี้
ยังมีพลังน้อยในการโต้แย้งกับวาทกรรมดัง้ เดิม เนื่องจากกลุ่มผูส้ ร้าง/เสพทีจ่ ากัดและ
ลักษณะพาฝั นของตัวบทเอง ลักษณะนี้อาจจะเป็ นสิง่ ทีต่ วั บท BL ของไทยยังแตกต่าง
และด้อยพลังเมื่อเทียบกับตัวบทและบริบท BL ในญีป่ ่ นุ ซึง่ ผูส้ ร้าง/เสพไม่จากัดอยู่แต่
เฉพาะกลุ่มวัยรุ่น ขณะเดียวกันอุตสาหกรรมมังงะของญีป่ ่ ุนก็เติบโตและมีสถานะเป็ น
วรรณกรรมแขนงหนึ่งซึ่งมีเนื้อหาที่รุ่มรวยเพียงพอทีจ่ ะขับเคลื่อนสังคม ดังเช่นงาน
ของโยชินางะ ฟุมิ ในบทความของโทโมโกะ อาโอยามะ
จากที่กล่าวมา งาน BL Studies ในไทยจึงยังไม่เป็ นที่แพร่หลายมากนัก
อาจเนื่องมาจากทัศนคติทม่ี องว่างานดังกล่าวเป็ นเพียงเรื่องอ่านเล่นในหมู่วยั รุ่น แต่
ประเด็นนี้กถ็ ูกหยิบยกขึน้ มาถกเถียงในวงกว้างมากขึน้ ใน พ.ศ.2559 เมื่อ “พนมเทียน”
นักเขียนนวนิยายชื่อดังของไทยแสดงความเห็นคัดค้านการนาเอานวนิยายเรื่อง
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เพชรพระอุ ม าของตนไปดั ด แปลงเป็ นแฟนฟิ คชั น่ โดยให้ ตั ว ละครในเรื่ อ งมี
ความสัมพันธ์กนั ไม่ว่าจะแบบชายรักชายหรือชายรักหญิงทีไ่ ม่เหมาะสมก็ตาม (เช่น
การให้ตัวละครพี่ชายและน้ องสาวมีความสัมพันธ์กนั ) กรณี ด ังกล่ าวน าไปสู่การ
วิพากษ์วจิ ารณ์ในหลากหลายแง่มุม ทัง้ เรื่องกฎหมายลิขสิทธิและความเหมาะสมของ
์
การแสดงออกทางเพศ จนก่อให้เกิดงานเสวนา “เพชรพระอุมาแฟนฟิ ค เมือ่ ป๊ อปขึ้น
หิ้งเผชิญป๊ อปออนไลน์” จัดขึน้ ทีม่ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์11 ซึง่ ได้หยิบ
ยกเอาประเด็น BL นี้ขน้ึ มากล่าวถึงในช่วงหนึ่งของการเสวนา ทาให้เห็นว่าวงวิชาการ
ของไทยเริม่ สนใจและตื่นตัวกับประเด็นนี้มากขึน้
อย่างไรก็ดี งาน BL Studies ในประเทศไทยก็ยงั คงมีช่องว่างให้ศกึ ษาอีก
มากมาย โดยเฉพาะในปั จจุบนั เมื่องานประเภทนี้ถูกนาไปดัดแปลงสร้างเป็ นละครชุด
ซึง่ สามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่นักแสดงอย่างรวดเร็ว ทัง้ ยังเป็ นทีร่ จู้ กั ในต่างประเทศ
จนมีกลุ่มนักแสดงเดินทางไปทากิจกรรมพบปะกับแฟนคลับทีช่ ่นื ชอบได้ในประเทศ
เหล่านัน้ ได้ คล้ายคลึงกับการส่งออกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ป่ ุนและเกาหลี
น่ าสนใจว่าการเผยแพร่งาน BL อย่างค่อนข้างเป็ นอิสระของประเทศไทย 12 จะส่ง
อิทธิพลต่ อผู้เสพงานดังกล่าวมากน้ อยเพียงใด โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในประเทศที่มี
ข้อจากัดและกฎหมายควบคุมการแสดงออกทางเพศอย่างเข้มงวด เช่น ประเทศจีน
มาเลเซีย อินโดนีเซีย เป็ นต้น อนึ่ง ผูเ้ ขียนได้ตงั ้ ข้อสังเกตจากการศึกษา BL Studies
มาระยะหนึ่ง พบว่ากลุ่มผูเ้ สพงาน BL ในไทย ณ ปั จจุบนั ไม่ได้มเี พียงผูห้ ญิงเท่านัน้
แต่กลุ่มผูช้ ายก็เพิม่ จานวนมากขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ โดยเฉพาะกลุ่มรักเพศเดียวกัน
กลุ่มผู้อ่านดังกล่าวนี้จะตระหนักถึงข้อจากัดของงาน BL ที่มตี ่อเพศสถานะของตน
จัดขึน้ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2559
ละครชุดทีม่ เี นื้อหาแบบชายรักชายส่วนใหญ่จะฉายผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น
LINE TV หรือช่องทีวดี จิ ติ ลั แต่บางเรื่องก็ฉายในช่องฟรีทวี ไี ด้ ต่างจากประเทศอื่น เช่น จีน
และเกาหลีท่เี ผยแพร่ผ่านทางออนไลน์ ได้เท่านัน้ และบางครัง้ ก็ถูกระงับการฉายเนื่องจาก
กฎหมายทีเ่ ข้มงวด
11
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หรือได้ใช้งาน BL เป็ นเครื่องมือในการต่อรองอัตลักษณ์ทางเพศหรือไม่กเ็ ป็ นสิง่ ที่
น่าสนใจศึกษาเช่นกัน
หนังสือ Boys Love Manga and Beyond: History, Culture, and Community
in Japan เสนอบทความทีม่ ุ่งศึกษาตัวบทและบริบทจากสังคมญี่ป่ ุนอันเป็ นประเทศ
ต้นทางของวัฒนธรรมย่อยประเภทนี้ ซึง่ น่ าจะเป็ นประโยชน์แก่งานศึกษาในประเทศ
ไทยที่แม้จะมีความแตกต่างทัง้ ด้านตัวบทและบริบท แต่การผลิตและบริโภคที่เพิม่
มากขึ้นอย่างเห็นได้ชดั ก็อาจทาให้นักวิชาการไทยค้น พบข้อเสนอใหม่ๆ ที่จะเป็ น
ประโยชน์ในการทาความเข้าใจรูปแบบวัฒนธรรมประชานิยมในปั จจุบนั ตลอดจน
ความซับซ้อนด้านเพศสถานะในประเทศไทยเองทีก่ ท็ วีความเข้มข้นน่ าสนใจมากขึน้
เช่นเดียวกัน
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