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แดร็กควีน: การน�ำเสนอตัวตนของผู้เข้าแข่งขันในรายการ
เรียลลิตี้โชว์ “Drag Race Thailand”
วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต*
ดีอนา คาซา*

บทคัดย่อ
บทความวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาบริบทของเหตุการณ์การสือ่ สารและ
กลวิธที างภาษา ในการน�ำเสนอตัวตนของผูเ้ ข้าแข่งขันในรายการ Drag Race Thailand
ซึ่งเป็นรายการเรียลลิตี้โชว์ค้นหาแดร็กควีน (Drag Queen) ผู้มีกายเป็นชาย แต่มี
ความสามารถแต่งตัวเป็นผูห้ ญิงได้อย่างสวยงามและมีทกั ษะการแสดงรอบด้านอย่าง
มีศิลปะ เก็บรวบรวมข้อมูลรายการ Drag Race Thailand ซีซั่นที่ 1 จ�ำนวน 8 ตอน
และซีซั่นที่ 2 จ�ำนวน 13 ตอน รวมทั้งสิ้น 21 ตอน จากเว็บไซต์ LINE TV
ผลการวิจัยพบว่าบริบทของเหตุการณ์การสื่อสารในรายการเรียลลิตี้โชว์
Drag Race Thailand และการเลือกใช้กลวิธีทางภาษาส�ำคัญของกลุ่มผู้เข้าแข่งขัน
ซึง่ เรียกตนเองว่าแดร็กควีน ได้แก่ การเลือกใช้คำ� ศัพท์และการใช้มลู บท เพือ่ น�ำเสนอ
ตัวตนว่าแดร็กควีนเป็นผู้หญิง แดร็กควีนเป็นการแสดงโชว์อย่างมีศิลปะ และแดร็ก
ควีนยังไม่ได้รบั การยอมรับจากสังคมและต้องการการยอมรับจากสังคม การน�ำเสนอ
ตัวตนของแดร็กควีนเหล่านี้มิได้เป็นเพียงการสร้างชุมชน (community) ของกลุ่ม
แดร็กควีนด้วยกันเท่านั้น หากแต่ยังต้องการสร้างตัวตน/อัตลักษณ์และพื้นที่ให้แก่
กลุ่มเพศทางเลือก (LGBT) ในสังคมไทยอีกด้วย
ค�ำส�ำคัญ: แดร็กควีน; เพศทางเลือก; ตัวตน, กลวิธีทางภาษา
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Drag Queen: Self-presentation of the Contestants
in a Reality Show “Drag Race Thailand”
Wipada Rattanadilok Na Phuket*
Deeana Kasa**

Abstract
This research article aims to study context of communicative event
and linguistic strategies through the contestants’ self-presentation in the reality
show named “Drag Race Thailand”. This show is a reality competition television
series to search for a Drag Queen, mostly a male person who cross-dresses
in exaggerated costumes and wears makeup to imitate female, and performs
art skills. This study used the Discourse analysis theory to analyze a series of
data collected from the Drag Race Thailand Season 1 and 2 (21 episodes),
released on LINE TV.
It was found that the context of communicative event in the show and
important linguistic strategies of the contestants are constructed by lexical
selection and presupposition. These linguistic strategies are used in order to
present that the Drag Queens are women and are able to perform art show,
as well as being Drag Queen has not been accepted by society and they
need social acceptance. The self-presentation of these Drag Queens is not
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only to create their own community but also show their need to create the
self/identity and the space for LGBT people in Thai society.
Keywords: Drag Queen; LGBT; Self; Linguistic strategy
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1. บทน�ำ
แดร็กควีน (Drag Queen) หมายถึง ผูม้ กี ายเป็นชาย แต่มคี วามสามารถแต่ง
ตัวเป็นผูห้ ญิงได้อย่างสวยงามและมีทกั ษะการแสดงรอบด้านอย่างมีศลิ ปะ แดร็กและ
แดร็กควีนเป็นกลุ่มเพศทางเลือกที่มีมาตั้งแต่ ค.ศ.1960 หากแต่เป็นเพียงคนกลุ่ม
เล็กๆ ในสังคม กระทั่ง ค.ศ. 2010 แดร็กและแดร็กควีนเริ่มกลายเป็น ที่รู้จักอย่าง
แพร่หลายและปรากฏบนสื่อกระแสหลักในรายการ Rupaul’s Drag Race ซึ่งเป็น
รายการต้นลิขสิทธิ์ของ Drag Race Thailand (พัทธมน สินธุวณิชเศรษฐ์, 2562,
ออนไลน์)
Drag Race Thailand เป็นรายการเรียลลิตี้โชว์ค้นหาแดร็กควีนซูเปอร์สตาร์
ของประเทศไทย นับเป็นการสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งให้แก่กลุ่มเพศ
ทางเลือกในสังคมไทยในการเป็นพื้นที่สื่อกระแสหลักที่เปิดโอกาสให้แดร็กควีนได้
แสดงตัวตนให้สังคมรู้จักว่า “แดร็กควีนคือใคร”
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการน�ำเสนอตัวตนของเหล่าแดร็กควีนผู้เข้า
แข่งขันในรายการดังกล่าว ทัง้ นี้ จากการทบทวนงานวิจยั ต่างประเทศพบว่างานวิจยั
เกีย่ วกับแดร็กและแดร็กควีนเป็นประเด็นทีห่ ลายประเทศให้ความสนใจ ทว่างานวิจยั
ภาษาไทยนัน้ พบว่าประเด็นวิจยั นีค้ อ่ นข้างเป็นประเด็นใหม่ แม้จะมีงานวิจยั ทีศ่ กึ ษา
เกีย่ วกับกลุม่ เพศทางเลือกในหลากหลายสาขาวิชา อาทิ สังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์
ภาษาศาสตร์ แต่ ยั ง ไม่ พ บงานวิ จั ย ใดที่ มุ ่ ง ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ แดร็ ก และแดร็ ก ควี น
โดยเฉพาะการศึกษาตัวตนของเพศทางเลือกกลุม่ นีม้ าก่อน งานวิจยั นีจ้ งึ น่าจะเป็นงาน
วิจัยหนึ่งที่ขยายขอบเขตการศึกษาเกี่ยวกับเพศทางเลือกให้กว้างขวางออกไป และ
น�ำไปสู่ความเข้าใจตัวตนกลุ่มเพศทางเลือกในสังคมไทยซึ่งเป็นสังคมที่มีความ
หลากหลายทางเพศได้มากยิ่งขึ้น
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2. วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการน�ำเสนอตัวตนของแดร็กควีนผู้เข้าแข่งขันในรายการเรียลลิตี้
โชว์ “Drag Race Thailand” ผ่านการวิเคราะห์บริบทเหตุการณ์การสื่อสารของ
รายการและการวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาของแดร็กควีนผู้เข้าแข่งขัน

3. กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยและตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ภาษา ตัวตน และเพศสภาพ ภาษาสัมพันธ์กับมนุษย์และเป็นส่วนหนึ่งของ
สั ง คมวั ฒ นธรรมอย่ า งใกล้ ชิ ด หน้ า ที่ ห ลั ก ของภาษามี 3 ด้ า น (Halliday and
Matthiessen, 2014: 30-31) ได้แก่ หน้าที่ด้านการถ่ายทอดความคิด (ideational
metafunction) หน้าที่ด้านบุคคลสัมพันธ์ (interpersonal metafunction) และหน้าที่
ด้านการเรียบเรียงความ (textual metafunction) หน้าที่ในแต่ละด้านต่างก็สื่อความ
คิด แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคมและสร้างสาร (message) ต่างๆ เพือ่
เป็นเครือ่ งมือหลักในการผลิต ตอกย�ำ้ และเผยแพร่อดุ มการณ์ตา่ งๆ ให้ไหลเวียนอยู่
ในวิถีปฏิบัติทางสังคมและยังเป็นวิธีการส�ำคัญในการสร้างอัตลักษณ์ทางสังคม
วัฒนธรรมให้เกิดขึ้นและมีอยู่ (Bucholtz & Hall, 2004, p. 492)
นอกจากนี้ ภาษายังเป็นการน�ำเสนอตัวตนเราเป็นใคร เธอเป็นใครในบริบท
ของสังคม กล่าวคือ ภาษายังสามารถช่วยจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคม
ว่า “เราเป็นใคร เขาเป็นใคร” แล้วเราใช้ความเป็นเราปฏิสัมพันธ์หรือน�ำเสนอตัวตน
กับคนในสังคมอย่างไร เพือ่ แสดงต�ำแหน่งแห่งหนของตัวตนทางสังคม การน�ำเสนอ
ตัวตนของกลุม่ ผูเ้ ข้าแข่งขันทีเ่ รียกว่าแดร็กควีนในรายการ Drag Race Thailand ถือ
เป็นการใช้ภาษาเพื่อเป็นเครื่องมือในวาทกรรมที่ประกอบสร้างความหมายและน�ำ
เสนอตัวตนของกลุ่มคน
งานวิจัยเกี่ยวกับภาษากับเพศสภาพยุคแรกว่าด้วยความต่างของชายและ
หญิง (เช่น Lakoff, 1973; 1975; Brown and Levinson, 1987; Tennen, 1990;
Ochs and Taylor, 1992) เพศสภาพกับวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์วา่ ด้วยความ
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เป็นหญิงความเป็นชายในประเทศไทย (เช่น รัชนินท์ พงศ์อุดม, 2548; สุคนธรัตน์
สร้อยทองดี, 2552; ศิริพร ภักดีผาสุข 2553; วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ, 2553;
Panpothong, 2001) เพศสภาพกับวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์วา่ ด้วยเพศทางเลือก
ในประเทศไทย (เช่น ธีระ บุษบกแก้ว, 2553; คณาธิป พาณิชตระกูล, 2556; พิมพ์
วดี รุ่งเรืองยิ่งและโสภี อุ่นทะยา, 2560)
อย่างไรก็ดี แม้งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแดร็กควีนขณะนี้จะยังไม่มีการศึกษา
ในประเทศไทย แต่งานต่างประเทศนัน้ เริม่ มีความสนใจเกีย่ วกับกลุม่ แดร็กควีนมาก
ขึ้น โดยนักวิชาการต่างชาติหลายคนได้ศึกษาชีวิต พฤติกรรม วาทกรรมและความ
สัมพันธ์ทางสังคมของแดร็กควีนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แดร็กจะปรากฏเป็นกรณี
ตัวอย่างในการอธิบายปรากฏการณ์ทางเพศสภาพ เช่น บัตเลอร์ (Butler, 1990) ได้
ใช้แดร็กควีนเป็นตัวอย่างในการอธิบายทฤษฎีของเขา บัตเลอร์กล่าวว่าแดร็กนั้น
แสดงถึงเพศในฐานะรหัสทางวัฒนธรรมที่สามารถลอกเลียนแบบที่แสดงให้เห็น
ว่าการเป็นแดร็กนั้นขาดความเป็นจริงและความเป็นธรรมชาติ
ภายหลังรับบ์และเทเลอร์ (Rupp and Taylor, 2003) ศึกษาวัฒนธรรมแดร็ก
ควีน ได้มีการนิยาม ค�ำว่า “drag-queenness” หรือ “ความเป็นแดร็กควีน” ว่าเป็น
หมวดหมู่เพศสภาพที่มาจากการแสดงของผู้ที่เปลี่ยนความเป็นผู้หญิงและความรัก
ต่างเพศ (heterosexuality) ให้กลายเป็นอย่างอื่น” (Rupp & Taylor, 2003: 116)
ต่อมาซิมมอนส์ (Simmons, 2014) ได้วิเคราะห์การสื่อสารของแดร็กและพบว่า
แดร็กควีนสร้างความเป็นพีน่ อ้ ง ความเป็นครอบครัวขึน้ ดังนัน้ กลุม่ แดร็กจึงเคารพและ
สนับสนุนซึง่ กันและกัน แสดงให้เห็นว่ากลุม่ แดร็กสร้างชุมชนของพวกเขาขึน้ ซึง่ เป็น
เหมือนครอบครัวโดยมีรหัสค�ำพูดค�ำศัพท์และพฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจงของตัวเอง
นอกจากนี้ในงานของบาร์เร็ตต์ (Barrett, 2017) ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับรูปแบบ
ทางภาษาและวิธกี ารใช้ภาษาทีแ่ ดร็กใช้แตกต่างกันไปขึน้ อยูก่ บั ระดับของความเป็น
ชายและความเป็นผู้หญิง รวมถึงมอนคริฟฟ์และลีเอนาร์ (Moncrieff and Lienard,
2017) ที่่�ศึึกษาลัักษณะการสื่่�อสารของพฤติิกรรมของแดร็็กควีีนทั้้�งบนเวทีีและนอก
เวทีี มองว่่าแดร็็กเป็็นส่่วนหนึ่่�งของปรากฏการณ์์ล่่าสุุดที่่�มีีคุุณสมบััติิและเหตุุผล
เฉพาะที่่�แตกต่่างจากผู้้�ชาย และงานวิิจััยของซัับเบีียลิินีี (Zabbialini, 2019 Online)
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วิิเคราะห์์ภาษาของแดร็็กควีีนที่่�ใช้้ในการสอนแต่่งหน้้าและการโฆษณาผลิิตภััณฑ์์ต่า่ งๆ
ทาง YouTube โดยแดร็็กควีีนมุ่่�งใช้้คำำ�ศัพั ท์์ต่า่ งๆ เช่่น คำำ�ศััพท์์เฉพาะกลุ่่�ม การใช้้คำำ�
คุุณศััพท์์ที่่�ว่่างเปล่่าและไร้้ความหมาย (Empty and meaningless adjectives)
สำำ�นวน “you know” การใช้้คำำ�สรรพนาม “we” โดย ซัับเบีียลิินีีมองว่่าการใช้้คำำ�ศััพท์์
ของแดร็็กควีีนมีีแนวโน้้มที่่�จะแพร่่หลายและกลายเป็็นคำำ�ศััพท์์ทั่่�วไปของคนทุุกเพศ
โดยไม่่คำำ�นึึงถึึง เชื้้�อชาติิและเพศของผู้้�ใช้้ภาษา
กล่าวโดยสรุปได้ว่าประเด็นศึกษาเกี่ยวกับชีวิตและพฤติกรรมของกลุ่มคนที่
เรียกว่า “แดร็กควีน” ในต่างประเทศนั้นมีอยู่จ�ำนวนหนึ่ง แต่ในประเทศไทยยังไม่มี
งานวิจัยใดที่ศึกษากลุ่มคนนี้ งานวิจัยนี้จึงจะเผยให้เห็นว่าแดร็กควีนคือใคร ตัวตน
ของแดร็กควีนเป็นอย่างไร และต�ำแหน่งแห่งหนทางสังคมหรือพื้นที่ของแดร็กควีน
กับคนกลุ่มอื่นในสังคมที่มีความหลากหลายทางเพศเช่นสังคมไทยนั้นเป็นเช่นไร

4. ขอบเขตและวิธีด�ำเนินการวิจัย
งานวิจยั นีเ้ ป็นงานวิจยั เชิงคุณภาพ ผูว้ จิ ยั ศึกษาแนวคิดเกีย่ วกับภาษา ตัวตน
และเพศสภาพ เพือ่ ใช้ในการวิเคราะห์การน�ำเสนอตัวตนของแดร็กควีนผูเ้ ข้าแข่งขัน
ในรายการเรียลลิตี้โชว์ “Drag Race Thailand” เก็บข้อมูลจากรายการเรียลลิตี้โชว์
“Drag Race Thailand” ซีซั่นที่ 1 จ�ำนวน 8 ตอน และซีซั่นที่ 2 จ�ำนวน 13 ตอน รวม
ทั้งสิ้น 21 ตอน จากเว็บไซต์ไลน์ทีวี (LINE TV) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูล
รายการดังกล่าวไว้ทั้งหมด
เมือ่ ได้ขอ้ มูลแล้วจึงถ่ายถอดถ้อยค�ำจากรายการทีม่ กี ารบันทึกเทปไว้ เพือ่ ใช้
ในการวิเคราะห์บริบทของเหตุการณ์การสื่อสารและกลวิธีทางภาษาที่แดร็กควีนใช้
น�ำเสนอตัวตนในรายการดังกล่าว น�ำเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์
จากนั้นจึงสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
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5. ผลการวิเคราะห์
งานวิจัยเรื่อง แดร็กควีน: การน�ำเสนอตัวตนของผู้เข้าแข่งขันในรายการ
เรียลลิตี้โชว์ “Drag Race Thailand” แบ่งผลการวิเคราะห์เป็น 2 ส่วน ส่วนแรก
เป็นการวิเคราะห์บริบทรายการเรียลลิตี้โชว์ “Drag Race Thailand” เพื่อแสดงให้
เห็นภาพรวมของเหตุการณ์การสื่อสารที่เกิดขึ้นทั้งหมดในรายการ น�ำไปสู่การ
วิเคราะห์ส่วนที่สองการวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาที่แดร็กควีนใช้น�ำเสนอตัวตนใน
รายการดังกล่าว ดังนี้
5.1 บริบทรายการเรียลลิตี้โชว์ “Drag Race Thailand”
แดร็กควีนและรายการเรียลลิตโี้ ชว์ “Drag Race Thailand” เป็นปรากฏการณ์
ค่อนข้างใหม่ในสังคมไทย การวิเคราะห์บริบทรายการดังกล่าวจึงเป็นส่วนส�ำคัญที่
จะแสดงให้้เห็็นภาพรวมของเหตุุการณ์์การสื่่�อสารที่่�เกิิดขึ้้�นทั้้�งหมดในรายการซึ่่�งเป็็น
พื้้�นที่่�หนึ่่�งในการเปิิดเผยและแสดงตััวตนของแดร็็กควีีน ผู้้�วิิจัยั จะอาศััยการวิิเคราะห์์บริิบท
รายการดัังกล่่าวตามกรอบ SPEAKING หรืือการวิิเคราะห์์องค์์ประกอบการสื่่�อสาร
ตามแนวคิิดชาติิพัันธุ์์�วรรณนาแห่่งการสื่่�อสาร (Ethnography of Communication)
ของไฮมส์์ (Hymes, 1974) อย่่างไรก็็ตาม ในเบื้้�องต้้นผู้้�วิิจััยจะกล่่าวถึึงประวััติิความ
เป็็นมาของแดร็็กควีีนพอสัังเขป รวมถึึงนิิยามคำำ�ว่่าแดร็็กและแดร็็กควีีนเพื่่�อเป็็นพื้้�น
ความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับแดร็็ก แดร็็กควีีน และรายการเรีียลลิิตี้้�โชว์์ “Drag Race
Thailand” ซึ่่�งเป็็นปรากฏการณ์์ที่่�กำำ�ลัังได้้รัับความสนใจในขณะนี้้�
ประวัติความเป็นมาของแดร็ก ควีน (Drag Queen)
ย้อนไปในศตวรรษที่ 17 โรงละครโกลบ (Globe Theatre) ของคณะละคร
ลอร์ดเชมเบอร์เลน (Lord Chamberlain’s Men) ซึ่งเป็นคณะละครของวิลเลียม
เชคสเปียร์ นักประพันธ์เลื่องชื่อชาวอังกฤษ โรงละครดังกล่าวไม่อนุญาตให้ผู้หญิง
เข้าแสดงด้วยเหตุผลทางศาสนา นักแสดงชายส่วนหนึ่งจึงต้องแต่งหญิงเพื่อรับบท

168

Manutsayasat Wichakan Vol.27 No.1 (January-June 2020)

ตัวละครหญิงและถูกเรียกว่าแดร็ก (Drag) ต่อมาค�ำว่าแดร็ก (Drag) ถูกผนวกเข้ากับ
ค�ำว่าควีน (Queen) กลายเป็นค�ำว่าแดร็ก ควีน (Drag Queen) เป็นค�ำนิยามผู้ชาย
ที่แต่งตัวเป็นหญิงเพื่อการแสดง
แดร็กควีนเกิดขึน้ ราว ค.ศ.1960 ชาว LGBT1 ถูกกดขีอ่ ย่างรุนแรง แดร็กควีน
และชาวสีรงุ้ จึงรวมตัวกันเป็นชุมชนใต้ดนิ ทุกคนสามารถแต่งตัวในแบบทีต่ นต้องการ
ร้องเล่นเต้นร�ำ และเผยความเป็นตัวตนได้อย่างอิสระ จนช่วง ค.ศ.1970 ชาว LGBT
เริ่มได้รับการยอมรับมากขึ้น ส่งผลให้วัฒนธรรมแดร็กเริ่มปรากฏสู่สื่อบนดิน แดร็ก
ควีนจะแปลงกายเป็นหญิงสาวในยามค�ำ่ คืนเพือ่ การแสดงหลากหลายรูปแบบ ไม่วา่
จะเป็นการร้อง การเต้น การลิปซิงค์2 หรือเดี่ยวไมโครโฟน3
อย่างไรก็ตาม แดร็กในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 ก็ยังเป็นเพียงการแสดงที่นิยม
กันในกลุ่มเล็กๆ กระทั่ง ค.ศ.2010 เป็นต้นมา แดร็กเริ่มกลายเป็นที่รู้จักอย่างแพร่
หลายและปรากฏบนสือ่ กระแสหลัก บุคคลผูม้ คี ณ
ุ ปู การในการผลักดันแดร็กเข้าสูส่ อื่
1

LGBT, LGBTQ หมายถึง กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือกลุ่มเพศทาง
เลือกที่ไม่ใช่เพศตามเพศสภาพ LGBT, LGBTQ มาจากตัวอักษรย่อของกลุ่มต่างๆ ได้แก่
(1) L ย่อมาจาก Lesbian เป็นผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงด้วยกัน (2) G ย่อมาจาก Gay ผู้ชายที่
ชอบผู้ชาย แต่บางคนก็กล่าวรวมว่าคือคนที่ชอบเพศเดียวกัน (Homosexual) (3) B ย่อมา
จาก Bisexual คนที่ชอบทั้งผู้ชายและผู้หญิง (4) T ย่อมาจาก Transgender หมายถึง คน
ข้ามเพศ ผูห้ ญิงทีม่ จี ติ ใจเป็นผูช้ ายหรือผูช้ ายทีม่ จี ติ ใจเป็นผูห้ ญิง เรียกสัน้ ๆ ว่าทรานส์ และ/
หรือ (5) Q ย่อมาจาก Queer เป็นการเรียกกว้างๆ หมายถึงกลุม่ คนทีไ่ ม่ได้มเี พศตามขนบ
สังคมทั่วไป ไม่จ�ำกัดกรอบตามเพศสภาพ
2
ลิปซิงค์ (Lip sync, Lip synch) เป็นการขยับปากให้เข้าเป็นจังหวะเดียวกันกับ
เสียงที่มีการอัดไว้ก่อน อาจเป็นการพูด การร้องเพลง เป็นต้น
3
เดี่ยวไมโครโฟน (Stand Up Comedy) เป็นศาสตร์การเล่าเรื่องตลกขบขันและ
มุกตลก นักแสดงเล่าเรื่องผ่านเครื่องขยายเสียงอย่างไมโครโฟน อาจใช้ท่าทาง อุปกรณ์
หรือเสียงเพลงเพื่อช่วยในการประกอบการเล่าเพื่อเรียกเสียงหัวเราะจากผู้ชม นอกจากจะ
ท�ำให้ผู้ชมหัวเราะแล้ว ยังน�ำผู้ชมเข้าถึงการมองโลกของผู้แสดง รวมถึงสะท้อนให้เห็น
อิสรภาพในการแสดงความคิดเห็นของสังคมในช่วงเวลานั้นๆ (กรกมล ศรีวัฒน์, 2561,
ออนไลน์)
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กระแสหลักนั้นคือ อองเดร ชาร์ลส (Andre Charles) หรือรูพอล (RuPaul) เจ้าของ
รายการ Rupaul’s Drag Race ซึง่ เป็นรายการต้นลิขสิทธิข์ อง Drag Race Thailand
(พัทธมน สินธุวณิชเศรษฐ์, 2562, ออนไลน์)
นิยามค�ำว่าแดร็ก (Drag) กับแดร็กควีน (Drag Queen)
ปัันปััน นาคประเสริิฐ หรืือ Pangina Heals แดร็็กควีีนอัันดัับต้้นๆ ของเมืือง
ไทย พิิธีีกรร่่วมรายการ Drag Race Thailand อธิิบายความหมายของคำำ�ว่่าแดร็็ก
(Drag) กัับแดร็็กควีีน (Drag Queen) ในบทสััมภาษณ์์เรื่่�อง “แดร็็กควีีนไม่่ใช่่นางโชว์์:
คุยกับ ปันปัน นาคประเสริฐ พิธีกรร่วมรายการ Drag Race Thailand” ไว้อย่างน่า
สนใจดังนี้ (ณิชา พัฒนเลิศพันธ์ และธนศิลป์ มีเพียร, 2561, ออนไลน์)
ค�ำว่าแดร็กเป็นศิลปะ ใครๆ ก็ท�ำได้ เลดี้ กาก้า ก็ท�ำแดร็กได้ การท�ำแดร็ก
คือการแต่งเป็นคาแรคเตอร์ อย่างสมมติวันนี้ปันอยากเเต่งสูท อยากเป็นคนที่
ทะมัดทะแมง แข็งแรงกว่าปรกติ อันนัน้ ก็คอื แดร็ก มันเป็นการแต่งคาแรคเตอร์ทใี่ หญ่
กว่าตัวเอง เป็นมากกว่าตัวเองแดร็กควีน เกือบ 90% จะเป็นเกย์ที่แต่งหญิง เพราะ
มาจากค�ำว่า Dressed Resembling As a Girl แดร็กควีนไม่จำ� เป็นต้องเป็นเกย์ก็ได้
เป็นผู้ชายแท้ก็ได้ ไม่ต้องมีเพศมาเกี่ยว แดร็กควีนคือการแต่งเป็นผู้หญิง ถามว่า
กะเทยท�ำแดร็กได้ไหม ท�ำได้ แต่เราก็จะไม่เรียกเขาว่าแดร็กควีน เราจะเรียกเขาว่า
ท�ำแดร็ก แต่มันไม่เสมอไป มันกว้างกว่านั้นอีก อย่างปันไม่ชอบคนที่เอาค�ำพวกนี้
มาเป็นกรอบ เป็นกล่อง คนเราไม่ได้อยู่ในกรอบหรือกล่อง การท�ำแบบนี้เหมือนกับ
เราเอาคนมาใส่กล่องแล้วแบ่งแยกคนใน community เดียวกัน ปันว่าไม่ใช่สิ่งที่ดี
(ณิชา พัฒนเลิศพันธ์ และธนศิลป์ มีเพียร, 2561: ออนไลน์)
Rupaul’s Drag Race ต้นลิขสิทธิ์ของรายการเรียลลิตโี้ ชว์ “Drag Race
Thailand”
RuPaul’s Drag Race เป็นรายการเรียลลิตี้โชว์ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก
ในกลุม่ LGBT หรือ กลุม่ เพศทางเลือกทัว่ โลก นอกจากรายการดังกล่าวจะมีชอื่ เสียง
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โด่งดังในสหรัฐอเมริกา มีการแข่งขันอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 9 ซีซั่น และยังมี
RuPaul’s Drag Race: All Stars อีก 3 ซีซ่ันแล้วนั้น หลายประเทศที่เปิดรับกลุ่ม
LGBT อาทิ บราซิล แคนาดา เยอรมนี ออสเตรเลีย ก็ได้ซื้อลิขสิทธิ์รายการดังกล่าว
ไปเผยแพร่และผลิตรายการในประเทศของตน ส�ำหรับประเทศไทยนัน้ บริษทั กันตนา
กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้ซื้อลิขสิทธิ์รายการ RuPaul’s Drag Race มาดัดแปลง
และออกอากาศผ่านทางไลน์ทวี ี (LINE TV) โดยใช้ชอื่ รายการ Drag Race Thailand
ออกอากาศตอนแรกเมือ่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 กระแสการตอบรับจากซีซนั่ แรก ท�ำให้
เกิดรายการ Drag Race Thailand ซีซั่น 2 ออกอากาศตอนแรกเมื่อ 11 มกราคม
2562 ที่ผ่านมา
จากที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นประวัติความเป็นมาของแดร็กควีน นิยาม
ค�ำว่าแดร็กและแดร็กควีน และความเป็นมาของรายการเรียลลิตี้โชว์ “Drag Race
Thailand” พอสังเขป ล�ำดับต่อไป ผู้วิจัยจะกล่าวถึง ผลการวิเคราะห์บริบทรายการ
เรียลลิตี้โชว์ “Drag Race Thailand” ดังนี้
ผลการวิเคราะห์บริบทรายการเรียลลิตี้โชว์ Drag Race Thailand
S - Setting/Scence (ฉาก) ฉาก หมายถึง เวลาและสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์
การสื่อสาร ในที่นี้ ฉาก หมายถึง รายการ Drag Race Thailand ซีซั่น 1 และ 2 ซึ่ง
บริษัท กันตนา กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ได้ซื้อลิขสิทธิ์รายการ RuPaul’s Drag Race
จากสหรัฐอเมริกามาดัดแปลงและออกอากาศโดยใช้ชอื่ รายการ Drag Race Thailand
ถ่ายทอดสดทุกวันพฤหัสบดี เวลา 20.00 น. ผ่านทางไลน์ทีวี (LINE TV LIVE) ตอน
ละ 1 ชั่วโมง 30 นาที และสามารถรับชมย้อนหลังผ่านทางช่องทางดังกล่าว รวมทั้ง
LINE TV Official Account และ LINE TODAY ได้ในวันเดียวกัน โดยรายการ Drag
Race Thailand ซีซั่น 1 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 8 ตอน ออกอากาศตอนแรกวันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2561 และออกอากาศตอนสุดท้ายวันที่ 5 เมษายน 2561 ส่วนรายการ
Drag Race Thailand ซีซั่น 2 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 13 ตอน ออกอากาศตอนแรกวันที่ 11
มกราคม 2561 และออกอากาศตอนสุดท้ายวันที่ 5 เมษายน 2562
นอกจากนี้้� ผู้้�ชมยัังสามารถรัับชมซ้ำำ��เมื่่�อใดก็็ได้้ตราบที่่�ต้้องการ และสามารถ
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ติิดตามความเคลื่่�อนไหวของรายการผ่่านช่่องทางต่่างๆ อาทิิ เฟซบุ๊๊�ก www.facebook.
com/DragRaceThailand อิ น สตาแกรม dragracethailand และทวิ ต เตอร์
@DragRaceTH และ #DragRaceTH
P - Participants (ผู้ร่วมเหตุการณ์) ผู้ร่วมเหตุการณ์ หมายถึง ผู้ส่งสาร ผู้รับ
สาร แบ่งเป็น 2 กลุ่มด้วยกัน คือ (1) กลุ่มผู้ส่งสาร ได้แก่ พิธีกร 2 คน แดร็กควีนผู้
เข้าแข่งขันในรายการเรียลลิตี้โชว์ Drag Race Thailand ซีซั่นที่ 1 จ�ำนวน 10 คน
และซีซั่นที่ 2 จ�ำนวน 14 คน บางสัปดาห์อาจมีแขกรับเชิญพิเศษ นอกจากนี้ยังรวม
ถึงทีมงานเบื้องหลังการผลิตรายการด้วย และ (2) กลุ่มผู้รับสาร ได้แก่ ผู้ชมรายการ
ทั่วประเทศ

ภาพที่่� 1.	พิิธีกี รและแดร็็กควีีนผู้้�เข้้าแข่่งขัันรายการเรีียลลิิตี้้�โชว์์ Drag Race Thailand
ซีซั่น 1 และ 2 ภาพประกอบจากรายการ Drag Race Thailand ทาง Line
TV
ในที่นี้ ผู้วิจัยขอกล่าวเน้นรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เข้าแข่งขัน เนื่องจากเป็น
กลุม่ ข้อมูลส�ำคัญในงานวิจยั กล่าวคือ แดร็กควีนผูเ้ ข้าแข่งขันจะต้องมีอายุตงั้ แต่ 18 ปี
ขึน้ ไป ไม่จำ� กัดเพศและสัญชาติ เป็นผูม้ คี วามสามารถด้านการเต้น การลิปซิงค์ การ
แสดงต่างๆ รวมถึงการแต่งหน้าท�ำผมและการตัดเย็บเสื้อผ้าขณะแข่งขัน จากการ
วิเคราะห์แดร็กควีนผูเ้ ข้าแข่งขันปรากฏว่าเป็นได้ทงั้ ชายแท้และเกย์ แต่เมือ่ ต้องแต่ง
กายเป็นหญิง ก็สามารถสวมบทบาทความเป็นผู้หญิง มีจริต มีกิริยาท่าทางแบบ
ผู้หญิง
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ภาพที่่� 2.	ตััวอย่่างก่่อนและหลัังแต่่งแดร็็กควีีนของผู้้�เข้้าแข่่งขัันรายการเรีียลลิิตี้้�โชว์์
Drag Race Thailand ซีซั่น 1 ภาพประกอบจากรายการ Drag Race
Thailand ทาง Line TV
E - Ends (จุดมุ่งหมาย) จุดมุ่งหมาย หมายถึง เป้าหมายหรือผลลัพธ์ของ
เหตุการณ์การสื่อสารที่ผู้ร่วมเหตุการณ์ต้องการหรือคาดหวัง ในที่นี้คือ จุดมุ่งหมาย
ของรายการเรียลลิตี้โชว์ Drag Race Thailand ซีซั่น 1 และ 2
รายการเรียลลิตโี้ ชว์ Drag Race Thailand เป็นรายการประกวดหาแดร็กควีน
ซูเปอร์สตาร์ของประเทศไทย แดร็กควีนจะต้องมีคุณลักษณะส�ำคัญ 4 ประการ คือ
“C.U.N.T.” ได้แก่ C ย่อมาจาก Charisma หมายถึง ศักยภาพอันเจิดจรัส U ย่อมา
จาก Uniqueness หมายถึง ความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ N ย่อมาจาก Nerve
หมายถึง ความกล้าท้าทายและแตกต่าง และ T ย่อมาจาก Talent หมายถึง พรสวรรค์
ความสามารถที่เต็มเปี่ยม (คมชัดลึก, 2561: ออนไลน์) ที่ส�ำคัญ รายการนี้ยังมี
จุดมุ่งหมายส�ำคัญในการเป็นพื้นที่เปิดเผยและแสดงตัวตนของแดร็กควีน เป็นเวที
เปิดกว้างส�ำหรับทุกเพศสภาพอย่างเท่าเทียม
A - Act Sequence (การล�ำดับวัจนกรรม) การล�ำดับวัจนกรรม หมายถึง การ
เรียงล�ำดับวัจนกรรมในเหตุการณ์การสื่อสาร หากพิจารณาวัจนกรรมที่เกิดขึ้นใน
รายการแล้วนั้นปรากฏว่ามีการแสดง วัจนกรรมเป็นจ�ำนวนมาก เนื่องจากผู้ร่วม
เหตุการณ์การสือ่ สารทัง้ พิธกี รและแดร็กควีนผูเ้ ข้าแข่งขันมีจำ� นวนหลายคน และทุกๆ
สัปดาห์ แดร็กควีนผู้เข้าแข่งขันก็จะต้องแสดงความสามารถรอบด้านตามโจทย์การ
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แข่งขันทั้ง 3 รอบ ตลอดระยะเวลาออกอากาศ 1 ชั่วโมง 30 นาที ดังนี้
รอบมินิชาเลนจ์ เป็นรอบก่อนการแข่งขันจริง ผู้เข้าแข่งขันท�ำกิจกรรมตาม
โจทย์ที่ทางรายการก�ำหนดไว้ เช่น การท�ำเครื่องหัวโดยได้รับแรงบันดาลใจจาก
รัดเกล้าของนางร�ำรจนาทีจ่ ดั แสดงในรายการ การจับคูป่ ดิ ตาแต่งหน้า ผูช้ นะในรอบ
นี้จะได้สิทธิพิเศษความได้เปรียบในรอบการแข่งขันต่อไป
รอบแม็กซีช่ าเลนจ์ เป็นการแข่งขันเพือ่ เก็บคะแนนไปรวมกับรอบรันเวย์ การ
แข่งขันในรอบนีม้ ที งั้ การถ่ายภาพ การแสดง กิจกรรมต่างๆ ตามโจทย์ทที่ างรายการ
ก�ำหนด เช่น การท�ำกิจกรรมสอน เต้นแอโรบิกให้แก่กลุม่ ผูส้ งู อายุ การแสดงล้อเลียน
โฆษณา บางสัปดาห์อาจเป็นการออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่อสวมใส่ในรอบรันเวย์
รอบรันเวย์ เป็นรอบทีผ่ เู้ ข้าแข่งขันทุกคนจะต้องออกแบบเครือ่ งแต่งกายตาม
โจทย์ที่ทางรายการก�ำหนดเพื่อเดินบนเวที ในกรณีที่มีการออกแบบเครื่องแต่งกาย
ในช่วงแม็กซีช่ าเลนจ์ไว้แล้วจะมีการน�ำมาแสดงในช่วงนี้ หลังจากนัน้ กรรมการจะให้
และรวบรวมคะแนนเพือ่ หาผูช้ นะ ผูท้ ที่ ำ� ผลงานได้ดที สี่ ดุ จะเป็นผูช้ นะ ในสัปดาห์นนั้
และได้รับรางวัลพิเศษ ส่วนผู้ที่ท�ำได้ไม่ดีอย่างน้อย 2 คนจะต้องมาแข่งลิปซิงค์ ใคร
ทีส่ ามารถลิปซิงค์ได้ดกี ว่าจะได้ผา่ นเข้ารอบต่อไป ส่วนผูแ้ พ้จะต้องตกรอบทันที บาง
สัปดาห์ผู้เข้าแข่งขันที่ต้องลิปซิงค์อาจผ่านเข้าสู่รอบต่อไปทั้งคู่หรือต้องตกรอบทั้งคู่
ก็ได้ เมือ่ การแข่งขันด�ำเนินถึงสัปดาห์สดุ ท้าย รอบไฟนอลรันเวย์ จะเป็นการแข่งขัน
ครั้งสุดท้ายของแดร็กควีนผู้เข้ารอบที่เหลืออยู่ โดยการแข่งขันจะมีท้ังหมดสองรอบ
ผู้ที่ชนะในรอบนี้จะได้เป็นแดร็กควีนซูเปอร์สตาร์ของรายการ
ดังนัน้ การแข่งขันในแต่ละสัปดาห์จะเกิดวัจนกรรมอย่างหลากหลายและสลับ
ล�ำดับวัจนกรรมไปมาตามแต่ละช่วงของรายการ โดยมักจะเริ่มจากแดร็กควีนผู้เข้า
แข่งขันพูดคุยบอกเล่าความรูส้ กึ กันและกัน จากนัน้ พิธกี รแจกโจทย์และให้คำ� แนะน�ำ
เมื่อเริ่มการแข่งขันก็ปรากฏทั้งวัจนกรรมการบอกเล่า การแนะน�ำ การขอค�ำแนะน�ำ
การแสดงความรู้สึกต่างๆ บางครั้งอาจแสดงการต�ำหนิ การบริภาษ เป็นต้น
K - Key (น�้ำเสียง) น�้ำเสียง หมายถึง ท่วงท�ำนองในเหตุการณ์การสื่อสาร
น�ำ้ เสียงในรายการเรียลลิตโี้ ชว์ “Drag Race Thailand” ปรากฏทัง้ น�ำ้ เสียงจริงจัง เป็น
ทางการ และน�้ำเสียงแบบเป็นกันเอง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การสื่อสาร

174

Manutsayasat Wichakan Vol.27 No.1 (January-June 2020)

I - Instrumentalities (เครื่องมือ) เครื่องมือ หมายถึง วิธกี าร ช่องทางหรือสือ่
ที่ใช้ในการสื่อสาร ได้แก่ (1) รูปแบบของถ้อยค�ำภาษา พิธีกรและแดร็กควีนผู้เข้า
แข่งขันสนทนาพูดคุยกันทัง้ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บางครัง้ ปรากฏภาษาต่างประเทศ
อื่นๆ และยังปรากฏการใช้ศัพท์เฉพาะกลุ่มแดร็กด้วย และ (2) ช่องทางการสื่อสาร
รายการเรียลลิตี้โชว์ “Drag Race Thailand” เผยแพร่ผ่านทางไลน์ทีวี (LINE TV
LIVE) LINE TV Official Account และ LINE TODAY นอกจากนี้ยังมีช่องทาง
เผยแพร่ความเคลื่อนไหวของรายการผ่านเฟซบุ๊ก อินสตาแกรม และทวิตเตอร์
N - Norm of Interaction and Interpretation (บรรทัดฐานการปฏิสัมพันธ์
และการตี ค วาม) บรรทั ด ฐานการปฏิ สั ม พั น ธ์ แ ละการตี ค วาม เป็ น ความรู ้ ท าง
วัฒนธรรมที่ก�ำกับการสื่อสาร เป็นข้อปฏิบัติที่ผู้ร่วมเหตุการณ์การสื่อสารยอมรับ
ร่วมกัน
บรรทัดฐานการปฏิสัมพันธ์ ในรายการการแข่งขัน แดร็กควีนผู้เข้าแข่งขัน
เป็นเสมือนลูก เป็นเด็กใหม่ต้องเคารพให้เกียรติพิธีกรซึ่งเปรียบเสมือนแม่ ผู้อยู่ใน
วงการแดร็กควีนมาก่อนเป็นผู้อาวุโสและมีประสบการณ์มากกว่า นอกจากนี้ แดร็ก
ควีนผู้เข้าแข่งขันอาจมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมรายการ เช่น การบอกเล่าความรู้สึก
ของตัวเองให้ผู้ชมรายการรับฟัง การขอก�ำลังใจจากผู้ชมรายการเพื่อให้ติดตามตน
ผูช้ มรายการอาจมีปฏิสมั พันธ์ตอบกลับพิธกี รและแดร็กควีนผูเ้ ข้าแข่งขันทีต่ นชืน่ ชอบ
ผ่านช่องทางการสือ่ สารต่างๆ เช่น การให้กำ� ลังใจแดร็กควีนผ่านเฟซบุก๊ อินสตาแกรม
และทวิตเตอร์ เสมือนเป็นเพื่อน พี่ น้องที่รู้จักฉันมิตร
บรรทัดฐานการตีความ กลุม่ ผูร้ บั สารหรือผูช้ มรายการทราบว่าเหตุการณ์การ
สือ่ สารทีเ่ กิดขึน้ ในรายการเป็นไปเพือ่ ความบันเทิง และค้นหาแดร็กควีนซูเปอร์สตาร์
ของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยเห็นว่าผู้ชมอาจตระหนักหรือไม่ตระหนักก็ได้
ว่ารายการดังกล่าวเป็นพื้นที่ในเปิดเผยและแสดงตัวตนของแดร็กควีน
G - Genre (ประเภทการสื่อสาร) ประเภทการสื่อสาร หมายถึง ประเภทของ
ปริจเฉทหรือวาทกรรม รายการเรียลลิตี้โชว์ “Drag Race Thailand” เป็นวาทกรรม
สาธารณะทีเ่ ป็นพืน้ ทีใ่ นการเปิดเผยและ แสดงตัวตนของแดร็กควีน เปิดกว้างส�ำหรับ
ทุกเพศสภาพอย่างเท่าเทียม
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5.2 ภาษากับการน�ำเสนอตัวตนของผูเ้ ข้าแข่งขันในรายการเรียลลิตโี้ ชว์ “Drag
Race Thailand”
บทบาทส�ำคัญอย่างหนึง่ ของภาษาคือการสือ่ ความหมายเกีย่ วกับตัวตน รวม
ถึงการบ่งชีแ้ ละจัดวางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคม (ศิรพิ ร ภักดีผาสุข, 2561:
1) ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าแดร็กควีน ผู้เข้าแข่งขันในรายการเรียลลิตี้โชว์
Drag Race Thailand น�ำเสนอตัวตนของตนทีเ่ รียกว่า “แดร็กควีน” ผ่านการเลือกใช้
กลวิธีทางภาษาต่างๆ ประกอบด้วย
5.2.1 แดร็กควีนเป็นผู้หญิง
ทุกๆ สัปดาห์ รายการเรียลลิตี้โชว์ “Drag Race Thailand” จะเริ่มด�ำเนิน
รายการโดยการให้แดร็กควีน ผูเ้ ข้าแข่งขันเดินเข้าฉากหรือห้องกิจกรรมการแข่งขัน
ซึง่ เรียกว่า “บ้าน” ผูเ้ ข้าแข่งขันจะแต่งตัวเป็นผูช้ ายธรรมดาๆ ท�ำกิจกรรมต่างๆ ร่วม
กันในบ้าน เช่น พูดคุย แต่งหน้าท�ำผม ออกแบบและตัดเย็บชุดที่จะใช้ในการแสดง
รอบต่างๆ มีเพียงการเปิดตัวแดร็กควีนผู้เข้าแข่งขันในสัปดาห์แรกเท่านั้นที่ผู้เข้า
แข่งขันทุกคนจะแต่งแดร็กและแนะน�ำตนเองในฐานะแดร็กควีน
เมือ่ เข้าสูก่ ารแข่งขันรอบมินชิ าเลนจ์ รอบแม็กซีช่ าเลนจ์ รอบรันเวย์ และรอบ
ไฟนอลรันเวย์ ผู้เข้าแข่งขันจะเปลี่ยนเป็น “แดร็กควีน” แต่งกายเป็นหญิงเพื่อแสดง
ตามโจทย์การแข่งขันที่รายการก�ำหนด
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ภาพที่่� 3.	ตััวอย่่างก่่อนและหลัังแต่่งแดร็็กควีีนของผู้้�เข้้าแข่่งขัันรายการเรีียลลิิตี้้�โชว์์
Drag Race Thailand ซีซั่น 2 ภาพประกอบจาก https://men.mthai.com/
lgbt/around/199139.html
แดร็กควีนมิได้เพียงแต่งกายเป็นหญิงหรือแสดงกิริยาท่าทางอย่างผู้หญิง
เท่านั้น ทว่าจะต้องเป็น “ผู้หญิง” ดังปรากฏผ่านการใช้ภาษาต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1 ค�ำจ�ำกัดความของ Dearis Doll นี่นะคะ ก็คือ แดร็กที่เซ็กซี่ หวาน
เปรี้ยว ดุ เด็ด เผ็ด มัน สติไม่ดีด้วย
ตัวอย่างที่ 2 Meannie Minaj ก็จะเป็นสาวซุกซน น่ารัก สวยใส แล้วก็ปนเซ็กซีน่ ดิ ๆ
นะคะ แล้วก็ร่าเริง ที่ส�ำคัญ ชอบกินผู้ชายค่ะ
ตัวอย่างที่ 3 Kandy Zyanide นะคะ เป็นคนสวย หวาน
ตัวอย่างที่ 4 เพชราเนี่ยเป็นผู้หญิงที่แบบอาจจะดูบุคลิกภายนอกดูเรียบร้อยเนอะ
แต่จริงๆ แล้วอาจจะร้ายลึกก็ได้นะ
ตัวอย่างที่ 5 ถ้าพูดถึงกิมฮวยก็รู้เลยค่ะว่าเป็นสาวจีน
ตัวอย่างที่ 6 ฉันก็เป็นหลายอย่างอยู่นะ แต่ส่วนใหญ่ฉันเป็นคนตลก Jaja เป็นตัว
โจ๊ก แถมเป็นคนสวยทั้งภายในและภายนอกด้วย
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จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่าแดร็กควีนเลือกตัง้ ชือ่ หรือฉายาแดร็กของตัวเอง
ที่สื่อความเป็นผู้หญิง เช่น Dearis Doll, Meannie Minaj, Kandy Zyanide, เพชรา
และกิมฮวย และจะใช้ค�ำลงท้ายแสดง ความเป็นผู้หญิง เช่น ค่ะ คะ นะคะ เสมอ
เมือ่ แดร็กควีนต้องการน�ำเสนอตนเองก็มกั ปรากฏการเลือกใช้ชดุ ค�ำศัพท์บง่
ชี้ความเป็นเพศหญิง เช่น […]เป็นสาว, […]เป็นผู้หญิง ประกอบกับการเลือกใช้ชุด
ค�ำศัพท์แสดงบุคลิกลักษณะแบบผูห้ ญิง เช่น เซ็กซี่ หวาน เปรีย้ ว (ตัวอย่างที่ 1) เป็น
สาวซุกซน น่ารัก สวยใส แล้วก็ปนเซ็กซี่นิดๆ นะคะ แล้วก็ร่าเริง (ตัวอย่างที่ 2) สวย
หวาน (ตัวอย่างที่ 3) เป็นผู้หญิงที่แบบอาจจะดูบุคลิกภายนอกดูเรียบร้อยเนอะ แต่
จริงๆ แล้วอาจจะร้ายลึกก็ได้นะ (ตัวอย่างที่ 4) เป็นสาวจีน (ตัวอย่างที่ 5) และ เป็น
คนสวยทั้งภายในและภายนอก (ตัวอย่างที่ 6)
นอกจากนี้ แดร็กควีนอาจเลือกใช้ชดุ ค�ำศัพท์แสดงรสนิยมทางเพศ เช่น ชอบ
กินผูช้ ายค่ะ (ตัวอย่างที่ 2) สือ่ ความหมายว่าแดร็กควีนเป็นผูห้ ญิงทีช่ อบเพศชายซึง่
เป็นเพศตรงข้ามกับตน
ตัวอย่างที่ 7 เป็นความฝันของเรา วัยเด็กอ่ะเรามีความอยากเป็นผูห้ ญิง เราเล่นแต่
ของเกี่ยวกับผู้หญิงก็คือตุ๊กตากระดาษ
บางครั้งแดร็กควีนอาจบอกเล่าความปรารถนาที่จะเป็นผู้หญิง เป็นความฝัน
ของเรา วัยเด็กอ่ะ เรามีความอยากเป็นผู้หญิง เราเล่นแต่ของเกี่ยวกับผู้หญิง ก็คือ
ตุ๊กตากระดาษ (ตัวอย่างที่ 7) เป็นต้น
ตัวอย่างที่ 8 ตอนเข้าไปในห้องแล้วตกใจมาก พอตอนเป็นผูช้ ายนีม่ งึ ไม่มเี ค้าโครง
ความเป็นผู้หญิงเลยเด้อ
จากตัวอย่างที่ 8 แสดงให้เห็นว่าเมื่อแดร็กควีนถอดบทบาทการเป็นผู้หญิง
ก็สามารถกลับไปเป็นผู้ชายได้ตามปรกติ
กล่าวได้ว่า จากตัวอย่างที่ 1-8 แสดงให้เห็นว่าแดร็กควีนเลือกใช้ชุดค�ำศัพท์
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เป็นกลวิธที างภาษาส�ำคัญในการแสดงตัวตนว่า “แดร็กควีนเป็นผูห้ ญิง” ทัง้ รูปลักษณ์
บุคลิกลักษณะ และรสนิยมทางเพศ
5.2.2 แดร็กควีนเป็นการแสดงโชว์อย่างมีศิลปะ
เมื่อผู้เข้าแข่งขันสวมบทบาทเป็น “แดร็กควีน” เพื่อแสดงตามโจทย์การ
แข่งขันที่รายการก�ำหนด ทั้งในรอบมินิชาเลนจ์ รอบแม็กซี่ชาเลนจ์ รอบรันเวย์ และ
รอบไฟนอลรันเวย์ แดร็กควีนก็จะออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย แต่งหน้าท�ำ
ผมเป็นผู้หญิง บางครั้งอาจใช้สีสันต่างๆ วาดลวดลายบนเรือนร่าง

ภาพที่่� 4. การแสดงโชว์์อย่่างมีีศิลิ ปะของแดร็็กควีีนผู้้�เข้้าแข่่งขัันรายการเรีียลลิิตี้้�โชว์์
Drag Race Thailand ภาพประกอบจากรายการ Drag Race Thailand
ทาง https://www.facebook.com/DragRaceThailand/
นอกจากแดร็กควีนเหล่านี้จะแสดงโชว์อย่างมีศิลปะสวยงามแล้ว แดร็กควีน
ยังน�ำเสนอว่าการแสดงโชว์อย่างมีศิลปะเป็นการแสดงตัวตนของแดร็กควีน ดัง
ปรากฏผ่านการใช้ภาษาต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 9 Annee อยากท�ำให้มันเป็นงานจากมือ มันจะได้แบบมีลักษณะของ
ความเป็นกูตูร์จริง ๆ
ตัวอย่างที่ 10 Dearis ต้องการอะไรที่มันดูมีความไฮแฟชั่น ดูมีความหรูหรา
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ตัวอย่างที่ 11 นี่แหละ ศิลปินที่แท้จริง
ตัวอย่างที่ 12 Q: In your opinion, what is Drag?
A: I think the.. Now, every people in Thailand does not understand
“Drag queen”.
Every people see Drag queen as the joke. But this is true and
not joke. Because
I’m the artist in the uniform Drag queen.
จากตัวอย่างที่ 9-12 แสดงให้เห็นว่าเมื่อแดร็กควีนต้องออกแบบ ตัดเย็บชุด
ประดิษฐ์อปุ กรณ์ตา่ งๆ เพือ่ ใช้ในการแสดงโชว์หรือเมือ่ กล่าวการแสดงโชว์ของตนเอง
และเหล่าแดร็กควีนด้วยกัน มักปรากฏชุดค�ำศัพท์สื่อความหมายเกี่ยวกับศิลปะและ
ศิลปะชั้นสูง เช่น เป็นงานจากมือ มีลักษณะของความเป็นกูตูร์จริงๆ (ตัวอย่างที่ 9)
ดูมีความไฮแฟชั่น (ตัวอย่างที่ 10) ศิลปิน (ตัวอย่างที่ 11) และ I’m the artist in the
uniform Drag queen. (ตัวอย่างที่ 12)
ที่ส�ำคัญ ตัวอย่างที่ 9 และ 11 ยังปรากฏการเลือกใช้ชุดค�ำศัพท์เพิ่มน�ำ้ หนัก
ได้แก่ จริงๆ แท้จริง ประกอบท้ายกับค�ำศัพท์เกีย่ วกับศิลปะและศิลปะชัน้ สูง ดังกล่าว
ว่า เป็นกูตรู จ์ ริงๆ (ตัวอย่างที่ 9) และ นีแ่ หละศิลปินทีแ่ ท้จริง (ตัวอย่างที่ 11) ตอกย�ำ้
ว่าแดร็กควีนเป็นการแสดงโชว์อย่างมีศิลปะอย่างแท้จริง
ตัวอย่างที่ 13 ชั้นสุดท้ายมันถึงจะบอกตัวตนของเราเอง ก็เลยหยิบเอา detail เรื่อง
ของศิลปะมาใช้ ในเมื่อเรารักหรือชอบสิ่งไหน เราก็อยากที่จะเป็น
ส่วนๆ หนึ่งกับมัน Bunny อยากจะเป็นส่วนๆ หนึ่งกับงานศิลปะไป
ตลอดชีวิต
ตัวอย่างที่ 13 แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าแดร็กควีนมิได้เป็นเพียงการแสดง
โชว์อย่างมีศลิ ปะเท่านัน้ ทว่าการแสดงโชว์อย่างมีศลิ ปะต่างๆ นัน้ ยังเป็นการบ่งบอก
ตัวตนของแดร็กควีนอย่างแท้จริง ดังปรากฏการเลือกใช้ชุดค�ำศัพท์แสดงความรัก
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ความสนใจ เช่น รัก ชอบ และชุดค�ำศัพท์แสดงตัวตน เช่น ตัวตนของเราเอง อยาก
ที่จะเป็นส่วนๆ หนึ่งกับมัน อยากที่จะเป็นส่วนๆ หนึ่งกับงานศิลปะไปตลอดชีวิต
อย่างไรก็ตาม การแสดงโชว์อย่างมีศิลปะของแดร็กควีนนั้นจะต้องเกิดจาก
การสร้างสรรค์ใหม่ ซึง่ คุณลักษณะหนึง่ ทีแ่ ดร็กควีนจะต้องมีกค็ อื ความกล้าทีจ่ ะแตกต่าง
ตัวอย่างที่ 14 I think outside of the box.
ตัวอย่างที่ 15 หนูพยายามคิดแบบแหวกแนว
ตัวอย่างที่ 16 สิง่ หนึง่ ที่ Drag Superstar คนต่อไปของเราต้องมีมากกว่าความตัง้ ใจ
คือความกล้า […] ไม่ใช่กล้าที่จะเป็นตัวเองเท่านั้น แต่จะต้องเป็น
คนอื่นด้วย
จากตัวอย่างที่ 14-16 ปรากฏการเลือกใช้ชุดค�ำศัพท์เกี่ยวกับการคิดต่าง
สร้างสรรค์ใหม่ เช่น think outside of the box (ตัวอย่างที่ 14) คิดแบบแหวกแนว
(ตัวอย่างที่ 15) และชุดค�ำศัพท์เกีย่ วกับความกล้าทีจ่ ะแตกต่าง เช่น ความกล้า ไม่ใช่
กล้าที่จะเป็นตัวเองเท่านั้น แต่จะต้องเป็นคนอื่นด้วย (ตัวอย่างที่ 16)
สังคม

5.2.3 แดร็กควีนยังไม่ได้รบั การยอมรับจากสังคมและต้องการการยอมรับจาก

บ่อยครัง้ เมือ่ แดร็กควีนบอกเล่าเรือ่ งราวของตน มักปรากฏการเลือกใช้ชดุ ค�ำ
ศัพท์ที่สื่อถึงการไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม เป็นกลุ่มคนที่ต�่ำกว่าคนกลุ่มอื่นใน
สังคม เช่น ชุดค�ำกริยาแสดงการถูกกระท�ำ ถูกดูถกู เหยียดหยาม รังเกียจ look down,
sissy, a bottom (ตัวอย่างที่ 17) และ hate (ตัวอย่างที่ 18)
ตัวอย่างที่ 17 What the sad truth about Drag queens... There’s still a lot of
people who look down to us. When they know that you’re a Drag
queen, they will equate immediately that you’re a sissy or that
you’re a bottom.
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ตัวอย่างที่ 18 Everybody’s fight for equality. Everybody was, “Oh these bitches
are wearing equality shirts. They go for pride.” And then they
hate drag queens.
ตัวอย่างที่ 17 การปรากฏชุดค�ำกริยาแสดงการถูกกระท�ำ ถูกดูถูกเหยียด
หยาม รังเกียจว่าแดร็กเป็นบุคคลที่ไม่เป็นที่ปรารถนาของสังคมนั้น เป็นสิ่งที่ถูก
ตัดสินทันทีเพียงเพราะการเป็นแดร็ก ดังปรากฏร่วมกับ ค�ำว่า equate immediately
ตัวอย่างที่ 19 I mean, to some people when I say “oh, I’m from the police
force”, and they’re like
“huh? Are you sure you’re a police officer?”
ตัวอย่างที่ 19 แดร็กควีนคนหนึง่ ประกอบอาชีพเป็นเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ เมือ่ คน
อื่นทราบก็แสดงอาการตกใจและถามว่า “huh? Are you sure you’re a police
officer?” รูปประโยคค�ำถามนี้สื่อมูลบทว่าสังคม มีบรรทัดฐานบางอย่างที่มองว่า
แดร็กควีนไม่สามารถประกอบอาชีพนี้ได้ (เป็นเจ้าหน้าที่ตำ� รวจ)
ตัวอย่างที่ 20 […] พอชุดสุดท้าย เหมือนเป็นชุด Celebrate ว่าที่เราเป็นแบบนี้ เรา
มีความสุข เราแฮปปี้ อยากได้การยอมรับเท่านั้นเอง
ตัวอย่างที่ 21 ชุดทีส่ อง เราก�ำลังจะเล่าเรือ่ งเกีย่ วกับการทีว่ า่ เราเป็นกะเทยนะ ส่วน
ชุดที่สาม เราจะ celebrate equality ค่ะ เราจะ celebrate LGBT
ตัวอย่างที่ 22 ทุกคนรักในสิ่งที่ฉันท�ำนะ มีแค่พ่อของฉันที่ไม่ชอบ ที่ฉันน�้ำตาแตก
เพราะฉันอยากให้พ่อเห็นว่า ฉันประสบความส�ำเร็จแล้วนะ
จากตัวอย่างที่ 20-22 แดร็กควีนเลือกใช้ชดุ ค�ำศัพท์เพือ่ สือ่ ความสุข การเฉลิม
ฉลองแด่ตนเอง เช่น Celebrate มีความสุข แฮปปี้ ประสบความส�ำเร็จ ดังตัวอย่าง
celebrate equality ค่ะ เราจะ celebrate LGBT (ตัวอย่างที่ 21) และการกล่าวว่า
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อยากได้รับการยอมรับเท่านั้นเอง (ตัวอย่างที่ 20) และมีแค่พ่อของฉันที่ไม่ชอบ
อยากให้พ่อเห็นว่าฉันประสบความส�ำเร็จแล้วนะ (ตัวอย่างที่ 22) ถ้อยค�ำดังกล่าวมี
มูลบท สือ่ ความหมายว่าแดร็กควีนยังไม่ได้รบั การยอมรับจากสังคมและต้องการการ
ยอมรับจากสังคม นอกจากนี้ celebrate equality (ตัวอย่างที่ 21) ยังมีมลู บทสือ่ ความ
หมายว่าเดิมแดร็กควีนไม่เท่าเทียมกับเพศอืน่ ในสังคม การไม่ได้รบั การยอมรับจาก
สังคมและความไม่เท่าเทียมกันนี้ แดร็กควีนแสดงให้เห็นผ่านการเลือกใช้ ชุดค�ำกริยา
แสดงการต่อสู้ เช่น ฝ่าฟันต่อสู้ ฟันฝ่ากันมานานมาก พิสูจน์ เพื่อต้องการให้สังคม
ยอมรับการมีตัวตน มีความเสมอภาคเท่าเทียมกับคนอื่นๆ ดังตัวอย่างที่ 23-25
ตัวอย่างที่ 23 เราต้องขอบคุณเพศทีส่ ามรุน่ ก่อนๆ หรือคุณแม่รนุ่ ก่อนๆ นะ ทีฝ่ า่ ฟัน
ต่อสู้มาเพื่อพวกเรา
ตัวอย่างที่ 24 Concept คือนกพิราบขาวค่ะ เป็นลูกนกพิราบขาว ก�ำลังคาบกิง่ ไม้อยู่
สือ่ ถึงความอิสรภาพของ trans ของ LGBT เลยค่ะทีแ่ บบฟันฝ่ากันมา
นานมาก
ตัวอย่างที่ 25 มันส�ำคัญมากนะคะทีเ่ ราจะต้องพิสจู น์อะไรบางอย่างให้ทกุ คนรูว้ า่ เรา
มีตัวตน และเรารักในตัวตนที่เราเป็น
อย่างไรก็ตาม ในกลุ่ม LGBT ด้วยกันเองนั้นก็ยังปรากฏว่ามีการดูถูก การ
เหยียดในกลุ่มด้วย
ตัวอย่างที่ 26 บางทีมนั จะมีเกย์แบบว่าเหมือนกันกับเรา แต่เราแบบเฮ้ยรับไม่ได้เลย
อะไรแต่งหญิงอย่างนู้นอย่างนั้น อะไรอย่างนี้
ตัวอย่างที่ 26 แสดงให้เห็นว่าในกลุม่ LGBT ก็อาจเกิดการเหยียดกันในกลุม่
ดังปรากฏการเลือกใช้ ชุดค�ำศัพท์ รับไม่ได้เลย แสดงทัศนคติที่มีต่อแดร็กควีน
เป็นต้น
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กล่าวได้ว่า จากตัวอย่างที่ 17-26 แสดงให้เห็นว่าแดร็กควีนเลือกใช้ชุดค�ำ
ศัพท์และมูลบทเป็นกลวิธที างภาษาส�ำคัญในการแสดงตัวตนว่า “แดร็กควีนยังไม่ได้
รับการยอมรับจากสังคมและต้องการการยอมรับจากสังคม”

6. สรุปและอภิปรายผล
งานวิจยั นีแ้ สดงให้เห็นว่าบริบทของเหตุการณ์การสือ่ สารในรายการเรียลลิตี้
โชว์ “Drag Race Thailand” และการเลือกใช้กลวิธีทางภาษาทั้งชุดค�ำศัพท์และ
มูลบทเป็นกลวิธีทางภาษาส�ำคัญที่กลุ่มผู้เข้าแข่งขันซึ่งเรียกตนเองว่าแดร็กควีนใช้
เพือ่ น�ำเสนอตัวตนว่าแดร็กควีนเป็นผูห้ ญิง แดร็กควีนเป็นการแสดงโชว์อย่างมีศลิ ปะ
และแดร็กควีนยังไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมและต้องการการยอมรับจากสังคม
การน�ำเสนอตัวตนว่า (1) แดร็กควีนเป็นผู้หญิง มิได้เป็นเพียงแค่การแสดง
นั้น ไม่ว่าจะปฏิเสธเช่นไร แท้จริงแล้วก็ยังคงเป็นการแสดงหรือสวมบทการเป็นผู้
หญิง อาจกล่าวได้ว่าเป็นการจ�ำนนยอมตกอยู่ภายใต้ วาทกรรมเพศสภาพที่มีเพียง
เพศหญิงและชาย (2) แดร็กควีนเป็นการแสดงโชว์อย่างมีศิลปะ แม้แดร็กควีนจะน�ำ
เสนอและตอกย�ำ้ ว่าการแสดงโชว์ของตนเป็นศิลปะหรือศิลปะชัน้ สูง ทว่าก็ยงั มีความ
เหลือ่ มซ้อนกับการแสดงโชว์ของกลุม่ นางโชว์ ภาพจ�ำของสังคมทีม่ ตี อ่ แดร็กควีนจึง
อาจมิได้เกิดเป็นภาพจ�ำใหม่ และ (3) แดร็กควีนยังไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม
และต้องการการยอมรับจากสังคม สังคมในที่นี้มิได้หมายถึงเพียงคนทั่วไปในสังคม
ที่มีเพศสภาพเป็นหญิงหรือชายเท่านั้น ทว่าสังคมของกลุ่มเพศทางเลือก (LGBT)
ด้วยกันเอง ก็มีความหลากหลายและยังมิได้ยอมรับกลุ่มแดร็กและแดร็กควีน ความ
เป็นแดร็กควีนยังถือเป็นพื้นที่ของผู้ที่ภายนอกยังมีรูปลักษณ์เป็นผู้ชาย ไม่ใช่พื้นที่
ของผู้หญิงข้ามเพศ
นอกจากการน�ำเสนอตัวตนดังกล่าวข้างต้นแล้วนัน้ ผูว้ จิ ยั พบว่าแดร็กควีนยัง
พยายามสือ่ ให้สงั คมเห็นว่าพวกตนเป็นกลุม่ คนทีม่ ศี กั ยภาพ มีพลัง มีความสามารถ
ในการพึ่งพาและดูแลตัวเองได้ ดังปรากฏถ้อยค�ำของแดร็กควีนผู้เข้าแข่งขันใน
รายการ เช่น “เรามีศักยภาพที่จะท�ำทุกอย่างได้มากกว่านี้ แต่ว่าวันนี้เราท�ำออกมา
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ได้แค่นี้”, “ใจอ่ะสู้ แต่ร่างกายมันท้อ แต่ก็ต้องสู้ต่อไปค่ะ เพราะว่าอีกนิดเดียวก็จะถึง
เส้นชัยแล้วค่ะ” โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้อยค�ำที่กล่าวว่า “เราเป็นแดร็กนะเว้ย เราเป็น
คนที่มี power เราดูแลตัวเองได้”
การนำำ�เสนอตัั ว ตนของแดร็็ ก ควีี น เหล่่ า นี้้�มิิ ไ ด้้ เ ป็็ น เพีี ย งการสร้้ า งชุุ ม ชน
(community) ของกลุ่่�มแดร็็กควีีนด้้วยกัันเท่่านั้้�น หากแต่่ยัังต้้องการสร้้างตััวตน/
อััตลัักษณ์์และพื้้�นที่่�ให้้แก่่กลุ่่�มเพศทางเลืือก (LGBT) ในสัังคมไทยอีีกด้้วย
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