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บทคัดย่อ 

บทความนี้ เป็นการวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) จากเรื่องเล่าที่น าเสนอผ่านทางรายการวิทยุ Club 
Friday และน ามาสร้างเป็นละครโทรทัศน์คลับฟรายเดย์ เดอะ ซีรีย์ (Club Friday The Series) และมีการสร้างเป็น
ละครภาคต่อ  (To be Continued) โดยวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ลกัษณะสัมพันธบท (Intertexuality) ของเรื่องราว
ความรักจากเรื่องเล่าความรักผ่านรายการคลับฟรายเดย์  เพื่อน าเสนอมุมมองและแนวทางการศึกษารูปแบบที่แตกต่าง
ภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่เกี่ยวกับการเชื่อมโยงจากบทหน่ึงกับอีกตัวบทหนึ่งที่น่าสนใจในมุมมองทางด้านการสื่อสาร  
ค าส าคญั: สัมพันธบท, การเล่าเรื่อง, ความรัก, รายการวิทยุ, คลับฟรายเดย์, กรีนเวฟ 
 

Abstract 
This article is a textual analysis of the narrative presented through the Club Friday radio 

program that was created as the “Club Friday The Series” and was connected “To be Continued” for 
the purpose of analyzing the intertexuality of the love story of storytelling through the Club Friday. 
To present different perspectives and approaches in the new paradigm of linking one text to another 
in an interesting perspective on communication. 
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1. บทน า 
 คลับฟรายเดย์ (Club Friday) เป็นรายการวิทยุที่
ออกอากาศทางคลื่น Green Wave FM 106.5 MHz ใน
ทุกคืนวันศุกร์ เวลา 21.00 -23.00 น. ด าเนินรายการโดย 
ดีเจ สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา (ดีเจพี่ฉอด) และดีเจ 
นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล (ดีเจพี่อ้อย) ซึ่งถือเป็นรายการ
เดียวของคลื่นที่มีการจัดการพูดคุยระหว่างผู้ฟังกับดีเจ 
โดยไม่เน้นเรื่องของการเปิดเพลงเหมือนอย่างที่ได้มีมา
ตลอดทั้งวันของสถาน ีถือเป็นโปรแกรมพิเศษของรายการ
ที่จัดให้กับผู้ฟัง รูปแบบของรายการจะเปิดสายหน้าไมค์
ให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้าไปพูดคุยกับดีเจ ซึ่งจะมีการก าหนด
หัวข้อของรายการในแต่ละสัปดาห์ เอาไว้ล่วงหน้า 
ล่วงหน้า ซึ่งหัวข้อส่วนมากจะเป็นหัวข้อของความรัก      
ผู้จัดได้เขียนไว้ในหนังสือ “เรื่องเล่า จาก Club Friday” 

[1] ถึงความเป็นมาของการจัดรายการว่า รายการนี้
พยายามหาช่วงพิเศษให้กับรายการตอนกลางคืน ที่ เป็น
รายการที่มากกว่าเพลงฟังธรรมดาทั่วไป เลยมาพบในสิ่ง
ที่ถนัด คือ การฟังชาวบ้าน โดยเฉพาะเรื่องความรักเป็น
เรื่องที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เป็นเรื่องที่ใคร ๆ ก็สามารถ
เข้าใจได้ 
 นอกจากเรื่องเล่าจากรายการจะถูกตีพิมพ์ออกมาเป็น
หนังสือแล้ว “สีฟ้า” นักแต่งเพลงช่ือดังของแกรมมี่        
ก็ได้น าเอาเรื่องราวบางเรื่องราวจากผู้ฟังในรายการ      
มาแต่งเป็นบทเพลงซึ่งทุกเพลงที่ออกมาก็ล้วนแต่ได้รับ
ความนิยม เพราะเป็นเพลงที่มีเนื้อหาค่อนข้างใหม่ 
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รูปที่ 1 การจัดรายการ  Club Friday โดย ดีเจพี่อ้อย 
และ ดีเจพี่ฉอด 

และแหวกแนวไปจากแนวเพลงรักเดิม ๆ ยิ่งเรื่องราวของ
เพลงนั้นเกิดมาจากเรื่องจริง และยิ่งเป็นเรื่องจริงที่เหนือ
ความคาดหมาย ก็ยิ่งเป็นส่วนส าคัญที่จะสามารถดึงดูด
ผู้ฟังได้อย่างดี เพลงที่ถูกแต่งมาจากเรื่องราวในรายการ
นั้นมีมากมายจนทางผู้ จั ดจะต้องรวบรวมออกมา
คอนเสิร์ตที่ใช้ช่ือว่า “Green Concert #15 Club 
Friday Based on True Story” ในวันที่ 25-26 
สิงหาคม 2555 ที่ Royal Paragon Hall ศูนย์การค้า
สยามพารากอน 
 และในเดือนตุลาคม 2555 เรื่องราวความรักที่เล่า
จากทางบ้านได้ถูกถ่ายทอดผ่านรายการละครชุดคลับ  
ฟรายเดย์ เดอะซีรีส์ (Club Friday The Series) โดย
ออกอากาศเป็นละครสั้นจบในตอน ซึ่งได้รับการตอบรับ
จากผู้ชมเป็นอย่างดี จนมีการออกอากาศอย่างต่อเนื่อง
ตลอดระยะเวลา 4 ปี จนถึงปัจจุบัน ละครคลับ  ฟราย
เดย์เดอะซีรีส์ พัฒนาเป็นละครโทรทัศน์ขนาดยาว ใน 
Season ที่ 9 ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 20:00 น. ทาง
ส ถ า นี โ ท ร ทั ศ น์ ดิ จิ ต อ ล ช่ อ ง  GMM2 5  ซึ่ ง เ ป็ น
สถานีโทรทัศน์ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ ากัด 
 จากความส าเร็จดังกล่าวในการถ่ายทอดเรื่องราว
ความรักของละครชุดคลับฟรายเดย์ เดอะซีรีส์ ท าให้มี
การน าเอาเรื่องราวมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์ต่อเนื่อง ซึ่ง
เป็นละครโทรทัศน์ภาคต่อของคลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์
โดยที่สร้างเนื้อหาขึ้นมาใหม่โดยที่ไม่ได้อิงเรื่องจริง ในช่ือ 
คลับฟรายเดย์ เดอะซีรีส์ To be Continue  ดังนั้น 
ประเด็นส าคัญที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องเล่าเกี่ยวกับความ
รักที่ถูกถ่ายทอดผ่านรายการวิทยุคลับฟรายเดย์ จากการ
เล่าเรื่องจริงของผู้ฟังรายการ เช่ือมโยงกับสื่อประเภท   
อื่น ๆ ทั้ งหนังสือ เพลง คอนเสิร์ต ละครโทรทัศน์ 
ตลอดจนพัฒนาเป็นอีกหนึ่งรายการโทรทัศน์ เพื่อสะท้อน

ให้เห็นถึงสัมพันธบทของการเล่าเรื่องเกี่ยวกับ “ความรัก” 
และการผลิตซ้ า “ความจริง” จนพัฒนาเป็น “ความเช่ือ” 
ที่จะสะท้อนความเปลี่ยนแปลงไปของบริบทต่าง ๆ ใน
สั งคมไทยในปัจจุบัน  ภายใต้ แนวคิด  สัมพันธบท 
(Intertexuality) ด้วยการเช่ือมโยงจากบทหนึ่งกับอีกตัว
บทหนึ่ง โดยตัวบทในอดีตกับปัจจุบัน อันจะเป็นแนวทาง
การศึกษารูปแบบใหม่ที่แตกต่างภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่
ที่น่าสนใจด้านการสื่อสารของไทยต่อไปในอนาคต 
 
2. ลักษณะสัมพันธบทของเรื่องราวความรักจาก
เรื่องเล่าความรักผ่านรายการคลับฟรายเดย์ 
 จากข้อสังเกตดังกล่าว กอร์ปกับระยะเวลาผู้เขียน
ด าเนินการศึกษา ในระหว่างปี 2558-2559 จึงท าให้ได้มา
ซึ่งวัตถุดิบในการพิจารณาเป็น ละครโทรทัศน์คลับฟราย
เดย์ เดอะ ซีรีย์ ที่ถูกสร้างจาก “เรื่องเล่าความรัก” ทาง
รายการวิทยุ และเมื่ออกอากาศจนได้รับความนิยม จนได้
มีการสร้างเป็นละครภาคต่อ  (To be Continued) 
จ านวน 4 เรื่องเล่า ประกอบด้วย (1) เรื่องเล่าความรักกับ
ความลับโดยคุณมิว ที่พัฒนาเป็นละครคลับฟรายเดย์ 
เดอะ ซีรีย์ 5 ตอน ความลับของมิ้นต์กับมิว และ     
คลับฟรายเดย์ To be Continued  ตอน มิ้นต์ กับ มิว 
(2) เรื่องเล่าผ่านอีเมลโดยคุณชมพู่ที่พัฒนาเป็นละคร
โทรทัศน์ คลับฟรายเดย์ เดอะ ซีรีย์ 6 ตอน ความรักไม่
ผิด...ผิดที่ เพื่อนรัก และ คลับฟรายเดย์  To be 
Continued  ตอน เพื่อนรักเพื่อนร้าย  (3) เรื่องเล่าผ่าน
อีเมลโดยคุณบอสที่พัฒนาเป็นละครโทรทัศน์ คลับฟราย
เดย์ เดอะ ซีรีย์ 5 ตอน ความลับของหัวใจที่ไม่มีจริง และ 
สงครามแย่งผู้ To be continued ตอน ความลับของ
หัวใจที่ไม่มีจริง และ (4) เรื่องเล่า 108 ปัญหาหัวใจโดย
คุณแฮ็คที่พัฒนาเป็นละครโทรทัศน์ คลับฟรายเดย์ เดอะ 
ซีรีย์  2 ตอน รักไม่ได้หรือไม่ได้รัก และสงครามแย่งผู้ To 
be continued ตอน รักไม่ได้หรือไม่ได้รัก จึงท าให้ได้
มุมมองจากการศึกษาในมิติต่าง ๆ ที่จะน าเสนอใน
บทความนี้ 
 2.1 การเลื่อนไหลของเร่ืองเล่าและการประกอบ
สร้างความจริง 
 เมื่อพิจารณาเรื่องเล่าความรักผ่านรายการคลับฟราย
เดย์ ตามแนวคิดสัมพันธบทนั้น พบว่ามีการใช้รูปแบบ
ของเทคนิคการน าเสนอที่เด่นชัด ซึ่งปรากฏในการเล่า
เรื่องนั้นหลากหลายแนวทางคือ  
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  2.1. การเช่ือมโครงเรื่องเดิมเพื่อผลิตใหม่หรือ
เกิดความหมายใหม่ โดยเป็นการน าเอาเรื่องเล่าจาก
รายการวิทยุ มาสร้างต่อเป็นละครโทรทัศน์โดยอ้างอิง
จากเรื่องจริง แต่ต่อมาเมื่อได้ถูกขยายเรื่องราวออกไปเป็น 
To be Continued ที่น าเอาเรื่องราวของละครที่ถูกสร้าง
จากเรื่องจริงมาสร้างต่อเนื่องเป็นละครโทรทัศน์อย่าง
สมบูรณ์แบบ เนื่องจากมีเนื้อหาจากการแต่งใหม่ทั้งสิ้น 
โดยเป็นความรักแบบฉบับคนสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ท่ามกลางความเหงาในสังคมปัจจุบัน 
  2.1.2 เชื่อมตัวละครในอดีตให้เข้ามาในการเล่า
เรื่องใหม่ โดยเฉพาะตัวละคร ดีเจพี่อ้อย และ ดีเจพี่ฉอด 
ซึ่งเป็นผู้จัดรายการหลัก ที่ต้องมารับบทเป็นตัวเองใน
รายการวิทยุคลับฟรายเดย์ ปรากฏอยู่ในคลับฟรายเดย์ 
เดอะ ซีรีย์ทุกเรื่อง เพื่อเป็นตัวกลางในการน าผู้ชม
เช่ือมโยงเนื้อหาจากเรื่องเล่าในรายการวิทยุ สู่ละคร
โทรทัศน์ ส่วนตัวละครที่มีลักษณะเช่ือมโยงกัน คือ มีการ
น านักแสดงบางคนที่เคยแสดงในบทหนึ่งในละครเรื่อง
หนึ่งรับอีกบทหนึ่งในละครอีกเรื่องหนึง เช่น บี้ ธรรศ
ภาคย์ ที่รับบท วิน ใน คลับฟรายเดย์ เดอะ ซีรีย์ 5 ตอน 
ความลับของหัวใจที่ไม่มีจริง และสงครามแย่งผู้ To be 
continued ตอน ความลับของหัวใจที่ไม่มีจริง มารับบท 
ณัฐ ใน คลับฟรายเดย์ To be Continued  ตอน เพื่อน
รักเพื่อนร้าย ส่วนตัวละครที่มีความส าคัญอื่น ๆ เช่น ตัว
ละคร รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น ที่ปรากฏบทแอนนา ในคลับฟ
รายเดย์ เดอะ ซีรีย์ 5 ตอน ความลับของมิ้นต์กับมิว มา
ปรากฏต่อใน บทเอ็นจอยใน คลับฟรายเดย์ to be 
Continued  ตอน เพื่อนรักเพื่อนร้าย เช่นกัน 
  2.1.3 การหยิบยืมฉาก เทคนิคของในอดีต 
กลับมาเสนอในการเล่าเรื่องใหม่ โดยในการเล่าเรื่องของ 
คลับฟรายเดย์ เดอะ ซีรีย์ ได้มีการจ าลองภาพในห้องส่ง
การจัดรายการวิทยุ เพื่อรับฟังการเล่าเรื่องความรักผ่าน
รายการคลับฟรายเดย์ของพี่อ้อย และ พี่ฉอด ก่อนที่จะ
น าผู้ชมไปรับชมภาพจ าลองเหตุการณ์ในละครคลับฟราย
เดย์ เดอะ ซีรีย์ ในขณะที่ ใน คลับฟรายเดย์ To be 
Continued   และ ในสงครามแย่งผู้ To be Continued 
ก็ได้มีการน าเอาเรื่องราวตอนเดิม ฉากเดิมที่ถูกเล่าไว้ใน 
คลับฟรายเดย์ เดอะ ซีรีย์ มาเป็นการท้าวความและ
ปะปนกับเนื้อหาของเรื่องที่สร้างขึ้นใหม่ เพื่อเป็นการ
ผสานเรื่องราวให้เป็นหนึ่งเดียวกัน 
 โดยเมื่อพิจารณาด้านเทคนิคการน าเสนอ   ก็จะ
พบว่า ในการน าเสนอเรื่องเล่าความรักผ่านรายการ 

คลับฟรายเดย์นั้น ไม่สามารถแยกออกได้ว่า สิ่งที่น าเสนอ
เป็นเรื่องจริงหรือว่าจินตนาการ โดยจะขอแยกออกเป็น  
ประเด็น คือ การเล่าผ่านผู้เล่าโดยตรงทางโทรศัพท์ผ่าน
รายการวิทยุ และการเล่าผ่านผู้ด าเนินรายการด้วยการ
อ่านเรื่องราวในอีเมลจากผู้เล่าเรื่อง ต่างเป็นการสร้าง
จินตนาการจากเรื่องจริง ๆ ที่ถูกถ่ายทอดเอาไว้ผ่าน
ตัวหนังสือหรือการบอกเล่า ซึ่งละครโทรทัศน์ คลับฟราย
เดย์ เดอะ ซีรีย์ ทั้งหมดนั้นก็ได้สร้างด้วยเทคนิคการ
น าเสนอที่เสมือนจริง ซึ่งท าใหผู้้ชมเช่ือในสิ่งท่ีถูกประกอบ
สร้างละครโทรทัศน์ นั้น ๆ ทั้งหมด ท าให้มีการเช่ือมต่อ
ของผู้ชมละผู้ฟังที่ต้องการติดตามความเป็นไปที่ต่อเนื่อง
จากผู้เล่า จนทางรายการต้องท าการติดต่อเจ้าของเรื่อง
อย่าง คุณชมพู่ มาเล่าอีกครั้งในรายการวิทยุ หรือการ
ติดต่อคุณมิว และ คุณบอส มาออกในรายการโทรทัศน์ 
คลับฟรายเดย์ โชว์ (Club Friday Show) ต่อเนื่อง 
แม้แต่ตัวของคุณมิวที่ในชีวิตจริงนั้นเป็นสาวประเภทสอง 
แต่เมื่อถูกถ่ายท าเป็นละครจะลดทอนความจริงในการ
น าเสนอเป็นเพียงกระเทยเท่านั้น แต่กระนั้น คุณเบน 
ชลาทิศ ทีร่ับบทเป็นมิวนั้นก็สามารถแสดงออกมาได้อย่าง
สมจริง จนท าให้เรื่องของเธอมีคนรู้จักมากขึ้น จนมีการ
ตั้งกลุ่มเพื่อตามหาว่า "มิว" ตัวจริงคือใคร 
 ถึงกระนั้น เมื่อเรื่องราวทั้งหมดถูกเรียกร้องโดยผู้ชม
ให้มีการสร้างเป็นเรื่องราวต่อเนื่อง จึงเช่ือมโยงสู่ละคร
โทรทัศน์อีกครั้งในภาคต่ออย่างคลับฟรายเดย์ เดอะ ซีรีย์ 
To be Continued  และ สงครามแย่งผู้ To be 
continued ประเด็นต่อมาคือ การที่น าเสนอเป็นภาคต่อ
นั้น เป็นการสร้างจากจินตนาการของคนเขียนบทล้วน ๆ 
เพราะมีการ สร้าง เสริม เติม แต่ง ทั้ง ตัวละคร และ
เนื้อหาให้เกิดขึ้นตามจินตนาการของผู้เขียนบทและผู้
ก ากับเอง แต่ถึงกระนั้นก็ตาม ก็ยังท าให้ผู้ชมบางส่วนเช่ือ
ว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง และเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ต่อเนื่องจากเรื่องแหล่านั้น ซึ่งในเนื้อหาที่น าเสนอนั้น ก็มี
ความสมจริงและยิ่งกว่าจริง จนแทบจะแยกไม่ออกว่า
ส่วนใหม่คือส่วนที่เกิดขึ้นจริง และส่วนไหนคือส่วนที่ถูก
ก ากับเพื่อประกอบสร้างความจริง 
 นอกจากนี้ จะพบว่าในเรื่องเล่าความรักผ่านรายการ
คลับฟรายเดย์นั้น มีการใช้รูปแบบของเทคนิคการ
น าเสนอ ที่เด่นชัดอีกแบบหนึ่ง ก็คือ ใช้การตัดแปะ 
(pastiche) เป็นลักษณะของการตัดภาพจากสื่อ
หลากหลายมาเล่าในเรื่องเล่าอีกหนึ่งเรื่อง เช่น ภาพข่าว 
บทเพลง คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะบทเพลงดังในอดีตของ
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ค่ายแกรมมี่ ที่ถูกน ามาถ่ายทอดใหม่ผ่านคลับฟรายเดย์ 
เดอะ ซีรีย์ เรื่อง      เช่น เพลงซักกกะนิด รบกวนมารัก
กัน โอ๊ะ โอ๊ย ของ อมิตา ทาทา ยัง ใน คลับฟรายเดย์ 
เดอะ ซีรีย์ 5 ตอน ความลับของมิ้นต์กับมิว เป็นต้น การ
น าเพลงต้นฉบับภาษาจีน มาร้องคัฟเวอร์ใหม่ของพีช 
วิชญ์วิสิฐ หิรัญวงษ์กุล เป็นเพลงได้พบเธอ ใน Club 
Friday The Series 5 ตอน ความลับของหัวใจที่ไม่มีจริง 
หรือการน าเอาเพลง ผิดที่ไว้ใจ ของวงซิลลี่ฟูล มาขับร้อง
ใหม่ในมุมมองของผู้หญิงเพื่อเป็นเพลงประกอบ Club 
Friday To be Continued  ตอน เพื่อนรักเพื่อนร้าย 
รวมไปถึง เพลงควักหัวใจ ของใหม่ เจริญปุระ มาขับร้อง
ใหม่ในมุมมองของผู้ชาย โดย เบน ชลาทิศ เพื่อเป็นเพลง
ประกอบคลับฟรายเดย์ To be Continued  ตอน มิ้นต์
กับมิว เป็นต้น ทั้งนี้ หากน าเอาแนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง ทุน 
(capital) ของ P.Bourdieu [2] จะพบว่า ล้วนเกิดจาก
การน าเอาทุนสังคม (social capital)  หรือในท่ีนี้จะใช้ค า
ว่า ทุนเครือข่าย หรือเครือข่ายทางสังคม  ซึ่งบริษัทจีเอ็ม
เอ็มมีเดียผู้ผลิตนั้น อยู่ภายใต้บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ซึ่ง
มีความมั่นคงในอุตสาหกรรมบันเทิงของประเทศไทย จึงมี
ต้ นทุ นขอ งบทเพลง เก่ า  ๆ  เหล่ านี้ อยู่ แ ล้ วมา ใ ช้
ปร ะกอบกา ร เ ล่ า เ รื่ อ ง  ร วม ไปถึ ง ทุ น เ ศ รษฐกิ จ  
(economic capital) หรือ ทุนวัฒนธรรม  นั้น เป็นผลมา
จากบทเพลงต่าง ๆ เหล่านี้ต่างได้รับความนิยมในอดีต
มาแล้ว จึงไม่ใช้เรื่องยากที่จะท าให้เกิดความจดจ าได้
อย่างง่ายดาย 
 แนวคิดหลักของกลุ่มทฤษฎีวัฒนธรรมก็คือแนวคิด
ที่ว่าสิ่งที่เรียกว่า "ความเป็นจริง" (reality) นั้น มิใช่เป็น
สิ่งที่มีอยู่แล้ว (given/out there) แต่ความเป็นจริงนั้น
เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมา (construct) หรือถูกนิยามว่า 
"อะไรเป็นอะไร" (definition) [3] กระบวนการสร้าง
ความรู้/ความจริงดังกล่าวเรียกกันว่าเป็น "การสร้างความ
เป็นจริงทางสังคม" (social construction of reality) 
แนวคิดนี้เริ่มจากข้อเสนอที่ว่า โลกที่แวดล้อมรอบตัว
บุคคลนั้นมีอยู่ 2 โลก โลกแรกเป็นโลกทางกายภาพ อัน 
ได้แก่ วัตถุสิ่ งของ บุคคล บรรยากาศด้านกายภาพ
ทั้งหลายที่แวดล้อมบุคคลโลกนี้เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ส่วน
อีกโลกหนึ่งมี ช่ือเรียกหลายอย่าง เช่น โลกทางสังคม 
(social world) สิ่งแวดล้อมเชิงสัญลักษณ์ (symbolic 
environment) หรือความเป็นจริงทางสังคม (social 
reality) โลกนี้เกิดจากการท างานของสถาบันต่างๆใน
สังคมเช่น ครอบครัว โรงเรียน ศาสนา ที่ท างาน รัฐ และ

สื่อมวลชน [4] ความรู้จากโลกทั้งสองในข้างต้นถูกน ามา
สร้างขึ้นเป็น "คลังแห่งความรู้ทางสังคม" (stock of 
social knowledge) ซึ่งเปรียบได้กับคู่มือการเผชิญโลก
ของมนุษย์  
 จากประเด็นนี้ จะพบว่าการลื่นไหลของการประกอบ
สร้างความจริงในละครที่สร้างขึ้น กลับไหลย้อนสู่ความ
เป็นจริงอีกครั้งหนึ่ง เมื่อที่ประชุมส านักงานกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ คณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) มีมติลงโทษปรับทางปกครองในอัตรา 50,000 
บาท รายการคลับฟรายเดย์ เดอะ ซีรีย์ To Be 
Continued ตอน เพื่อนรักเพื่อนร้าย ทางช่องรายการ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่อง GMM 25 
พร้อมกับให้ทางช่องรายการเปลี่ยนการจัดระดับความ
เหมาะสมของรายการจากเดิมระดับ “ท” เป็นระดับ     
“น18” และหากจะน ารายการดังกล่าวมาออกอากาศซ้ า
ให้ตัดฉากที่ไม่เหมาะสมออก เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ 
กสทช. เรี่องหลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 เนื่องจากได้มีการ
น าเสนอฉากที่มีการข่มขืนและฉากที่มีความรุนแรง      
อันเป็น เนื้ อหาที่มี ผลกระทบต่อศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน และมีผลต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทาง
จิตใจอย่างร้ายแรงอันเข้าข่ายการกระท าความผิดตาม
มาตรา 37 แห่งพ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 [5]  ซึ่งในประเด็นนี้ 
นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กสทช. ยังโพสต์ข้อความใน
ทวิตเตอร์ส่วนตัวโดยฝากสังคมช่วยติดตามร้องเรียนเข้า
มา เพื่อให้สิ่งเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ของการล้ าเส้นในการ
ท าผิดกฎหมายแล้ว โดยหวังจะกระตุ้นให้สื่อทีวีเร่งดูแล
กันเอง ในบางเรื่องบางครั้ง ผู้หญิงก็เหยียดหยามศักดิ์ศรี
กั น เ อ ง  ม ากกว่ า ผู้ ช า ย เ สี ย อี ก  โ ด ย เฉพาะ เ รื่ อ ง
ความสัมพันธ์กับผู้ชาย สะท้อนออกมาในละครไทย สิ่งที่
ขาดหายไปของผู้หญิงไทยจ านวนไม่น้อย คือ ความมั่นคง
ทางกาย-ใจในสิ่งที่ตนเองเป็น โดยเธอมองว่าสื่อมีส่วนสั่ง
สมทั้งการท าลายและช่วยสร้าง   
  จากประเด็นดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงการก่อสร้าง/
ดั ด แ ป ล ง  ส ร้ า ง ใ ห ม่ แ ล ะ รื้ อ ซ่ อ ม 
(construct/reconstruct/deconstruct) ชีวิตประจ าวัน
จากละครโทรทัศน์คลับฟรายเดย์ เดอะ ซีรีย์ นี้ได้อย่าง
ชัดเจน เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเลื่อนไหลมาจากเรื่องจริง 
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ถ่ายทอดเป็นละครโทรทัศน์และท าให้เสมือนเป็นความ
จริงจนกลายเป็น  "การสร้างความเป็นจริงทางสังคม" 
(social construction of reality) ผ่านละครโทรทัศน์ 
หากเราพิจารณาโดยถี่ถ้วน จะช่วยให้เราหาค าตอบ ที่ว่า
มนุษย์เราเราสามารถท าอะไรไปได้โดยปริยายโดยไม่ต้อง
หยุดคิดหรือหยุดตั้งค าถามได้อย่างไรในโลกแห่งความเป็น
จริง 

 

รูปที่ 2 ภาพความรุนแรงท่ีปรากฏในละครคลับฟรายเดย์ 
To be Continued  ตอน เพื่อนรักเพื่อนร้าย 

 จากผลการศึกษาที่พบว่า ไม่ว่าการเล่าเรื่องความรัก
ผ่านรายการคลับฟรายเดย์ จะเป็นเรื่องรักในรูปแบบใดก็
ตาม เมื่อน าเอาผลการศึกษามาพิจารณาตามแนวคิดของ
ละครโศกนาฏกรรม (tragedy) มักจะเสนอเรื่องราว
จริงจัง และการกระท าของมนุษย์ ที่แสดงการต่อสู้เพื่อ
ความหมายในชีวิต เน้นความทุกข์ต่างๆของมนุษย์  จะ
พบว่าสิ่งที่สะท้อนคือ ตัวเรื่องเล่าความรักที่เกิดขึ้น มิได้
หมายความถึง “ตัวบท” (text) ที่มีการจัดจ าแนกเป็น
ละครประเภทต่าง ๆ เท่านั้น แต่หมายถึงความสัมพันธ์
สามเส้าระหว่างส่วนประกอบ 3 ส่วนคือ “ตัวบท/ผู้ผลิต/
ผู้รับสาร” ดังนั้น เรื่องความรักผ่านรายการคลับฟรายเดย์
ที่ท าการศึกษาทั้งหมดต่างอยู่ภายใต้ “ระบบของการ      
ช้ีแนวทาง และการตั้งความหวังระหว่างองค์ประกอบทั้ง 
3 คือ ตัวบท ผู้ผลิต และผู้รับสาร (Systems of 
orientation /expectation /convention between 
text sender and receiver) ตามแนวคิดเรื่องตระกูล 

(genre) [6] ทั้งนี้ จากผลการศึกษาจะพบว่าในการเล่า
เรื่องความรัก ผ่านละครโทรทัศน์ Club Friday The 
Series นั้น ถึงแม้ว่า “ผู้ก ากับ” หรือผู้ผลิตจะมี
ความส าคัญในฐานะที่ เป็นผู้ เลือกสร้ างการสร้ า ง
ภาพยนตร์เรื่องเล่าใดเรื่องหนึ่งขึ้นมา แต่จะเห็นว่า 
กระบวนการในการพิจารณา “เนื้อหา” จากโครงเรื่อง
และวิธีการน าเสนอ โดยค านึงถึงตัว “ผู้ชม” ซึ่งเป็น
กลุ่มเป้าหมาย จึงมีความส าคัญไม่แตกต่างกัน  ซึ่ ง
ประเด็นนี้ได้ถูกอธิบายได้อย่างชัดเจน ด้วยแนวคิดที่ว่า
ด้วยชนช้ันกลางที่ถูกก าหนดให้เป็นกลุ่มหลัก หรือเป็น
เป้าหมายหลักของระบบทุนนิยมหรือระบบตลาด เป็น
กลุ่มเป้าหมายที่เราสามารถจะขายสินค้าและบริการ
ให้กับคนกลุ่มนี้ได้ เพราะว่าส่วนหนึ่งของชนช้ันกลางมี
ศักยภาพในการซื้อสินค้าและบริโภค เพราะฉะนั้นจะเป็น
กลุ่มเป้าหมายหลัก  โดยในการบริโภคสินค้าและบริการ
นั้น ไม่ได้บริโภคเฉพาะมูลค่าของสินค้าเท่านั้น แต่ยังมี
เรื่องเกี่ยวกับสัญญะ หรือระบบของความหมายระบบสิ่งท่ี
เป็นนามธรรม สิ่งที่ผูกติดอยู่กับสินค้าและบริการเหล่านั้น
ด้วย ซึ่งในงานวิจัยช้ินนี้หมายถึงความเป็นช่ือของคลับฟ
รายเดย์นั่นเอง  เพราะช่ือตราสินค้า (Brand Name) 
คลับฟรายเดย์ (Club Friday) รวมทั้งดีเจพี่อ้อย และดีเจ
พี่ฉอด ได้สร้างความคาดหวังไว้ให้กับผู้ชมละครโทรทัศน์
ไทยจ านวนมาก มากกว่าการเป็นเพียงรายการวิทยุหรือ
ละครโทรทัศน์ท่ัวไป ซึ่งหากพิจารณาตามแนวคิดเรื่องทุน 
(capital) [7] ก็ถือเป็นทุนอีกประเภทหนึ่งที่ทางรายการมี 
คือทุนสัญลักษณ์ (symbolic capital) นั่นเอง 
 2.2 การผลิตซ  าเร่ืองรักสามเส้า 
 หากพิจารณากันโดยถี่ถ้วนเกี่ยวกับเรื่องเล่าความรัก
ผ่านรายการคลับฟรายเดย์ จะพบว่าเรื่องที่น ามาเล่านั้น 
จะมาจากมุมมองของคนที่มีความรัก ทั้ง “สมหวัง” และ 
“ผิดหวัง” ในความรัก แต่ส่วนมากแล้วเป็นเรื่องของ
ความผิดหวั ง  ที่ ไ ด้ น า เ อาบทเรี ยนนั้ นมาแบ่ งปั น
ประสบการณ์ผ่านรายการเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน แต่ไม่น่าเช่ือ
ว่าเรื่องราวเกือบจะทั้งหมด ล้วนมีลักษณะเป็น “รักสาม
เส้า” โดยทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น “รักข้างเดียว” “รัก
นอกใจ” “รักซ่อนแอบ” หรือรักแบบใดก็ตาม ล้วน
สะท้อนค่านิยมเรื่องความรักในสังคมไทยในปัจจุบันได้
เป็นอย่างดี  ว่าสังคมปัจจุบันให้  “อ านาจ” ในการ
ตัดสินใจเลือกคู่ได้อย่างอิสระกว่าในอดีต ถึงแม้ว่าในบาง
กรณีจะถึงขั้นแต่งงานมีลูกไปแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีการ
เปลี่ ยนแปลงความรั ก ได้ เ ช่นกั น   ซึ่ งหาก ศึ กษา
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ประวัติศาสตร์เรื่องแต่งงานในวัฒนธรรมตะวันตก การ
ตัดสินใจว่าใครควรจะแต่งงานกับใครนั้น ไม่ใช่เรื่องของ
หญิงชายในฐานะปัจเจก คือ ตัวเองแท้จริงไม่ได้มีอ านาจ
ในการเลือกที่จะแต่งงานกับใครหรือไม่แต่งงานกับใคร 
เพราะปัจจัยที่ส าคัญยิ่งในการตัดสินใจว่าใครควรจะ
แต่ ง ง า นกั บ ใค ร นั้ น ก็ คื อ  เ รื่ อ ง ข อ งค ว า ม มั่ น ค ง 
ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และปัจจัยการผลิตของ
ครัวเรือน เช่น การเพิ่มจ านวนแรงงาน และการแบ่งปัน
ทรัพยากรผ่านการสร้างความสัมพันธ์แบบเครือญาติ การ
สร้างพันธมิตรทางการเมืองและการทหาร ไปจนถึงการ
สืบทอดมรดก การศึกษา และการปกป้อง คุ้มครอง
สมาชิกของครัวเรือน [8] นั้นหมายความว่า คนเรามีสิทธิ
เสรีภาพเต็มที่ท่ีจะรักใครก็ได้บนโลกใบนี้ หากเรารู้สึกถูก
อกถูกใจ เพราะความรักเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์แต่
หากอยากจะเลือกคนที่เรารู้สึกรัก รู้สึกเสน่หา มาเป็น
คู่ครอง ใช้ชีวิตคู่รวมกัน สิทธิและเสรีภาพในการเลือกนั้น
จะถูกลดทอนลงด้วยปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง [9] แต่ท้ายที่สุดแล้วก็คือความพึงพอใจของคน
ในสังคมปัจจุบันที่ยังคงยึดเอา “ความถูกใจ” มากกว่า 
“ความถูกต้อง” เป็นที่ตั้ง และเมื่อน าเสนอเรื่องราวได้
สอดคล้องตามวิถีชีวิตจริงของพวกเขา ที่เลือกจะฟังใน
เรื่องที่ “ถูกใจ” เรื่องราวความรักสามเส้าเหล่านั้นจึงถูก
ผลิตซ้ า ผ่านเรื่องเล่าความรักในทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง
และเช่นที่เป็นมา และหากชนช้ันกลางยังคงเป็นกลุ่มหลัก 
หรือเป็นเป้าหมายหลักของระบบทุนนิยมหรือระบบตลาด
ของรายการอยู่เราก็คงจะได้พบเห็นมุมมองการเล่าเรื่อง
ความรักสามเส้าผ่านรายการคลับฟรายเดย์ไปอีกนานเท่า
นาน 
 
 
 2.3 การตอกย  ามายาคติเร่ืองเพศสภาพใน
สังคมไทย 
  ในเรื่องเล่าความรักผ่านรายการคลับฟรายเดย์นั้น 
ถึงแม้ว่าจะมีความในการที่จะมุ่งเน้นน าเสนอเรื่องราวของ
บุคลลที่มีความหลากหลายทางเพศซึ่งปรากฏอยู่ในละคร
โทรทัศน์คลับฟรายเดย์ เดอะ ซีรีย์ ทั้ง 4 เรื่องนี้ก็ตาม แต่
พบว่ ายั งคงน า เสนออยู่ ในกรอบของสังคมทวิ เพศ 
(heterosexuality) คือตัวละครหลักในเรื่องยังไม่ได้รับ
การยอมรับในเพศสภาพที่แท้จริง ไม่ว่าจะเป็นแม่ของฮัท
ใน คลับฟรายเดย์ To be Continued  ตอน มิ้นต์ กับ 
มิว ครอบครัวของโชคใน คลับฟรายเดย์ เดอะ ซีรีย์ 2 

ตอน รักไม่ได้หรือไม่ได้รัก และครอบครัวของบอสใน 
คลับฟรายเดย์ เดอะ ซีรีย์ 5 ตอน ความลับของหัวใจที่ไม่
มีจริง ถึงแม้แต่แม่ของบอสจะเคยบอกว่า “จะเป็นอะไรก็
เป็น ขอให้เป็นคนดี” แต่เมื่อทราบว่าบอสเป็นเกย์ ก็ยัง
รับไม่ได้เช่นกัน  เมื่อเช่ือมโยงไปถึงการที่ตัวจริงของคุณ
บอสได้มาออกรายการคลับฟรายเดย์ โชว์ ซึ่งก็ยังคงมีการ
ปิดปังสถานะที่แท้จริงของตัวเอง เพื่อไม่ให้มีผลกระทบ
กับหน้าท่ีการงานของตัวเองและครอบครัว แม้กระทั่งคุณ
มิวตัวจริงที่เป็นสาวประเภทสอง ก็ไม่สามารถสมหวังกับ
ความรักกับพี่ฮัทพราะครอบครัวยังอยากให้เขาได้แตง่งาน
กับผู้หญิงแบบผู้ชายทั่วไปเช่นเดียวกัน เหล่านี้ล้วน
สะท้อนให้เห็นมายาคติเกี่ยวกับเพศสภาพในสังคมทวิเพศ
ของไทยว่า ไม่ว่าจะอย่างไรวิธีคิด และกระบวนการคิด
ยังคงอยู่ในขนบแบบดั้งเดิมที่ “ผู้ชายจะต้องคู่กับผู้หญิง
เท่านั้น” รวมไปถึงวาทกรรมเรื่องไม่มีความรักจริง ใน
“ชายรักชาย” หรือ “พวกรักร่วมเพศมักจะมีอารมณ์
ความรักรุนแรงกว่าคนทั่วไป” ยังปรากฏอยู่ในละครเป็น
ระยะ ๆ  
 

 

รูปที่ 3 ภาพคุณบอสให้สัมภาษณ์ในรายการ                         
คลับฟรายเดยโ์ชว์ 

 ผู้เขียนตั้งข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการน าเสนอ
เรื่องบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศผ่านละคร
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โทรทัศน์ไทย โดย “ตัวละครแบบชายรักชาย” ที่ปรากฏ
ในละครโทรทัศน์ และมีลักษณะเป็น “คนดี” มักจะ
ปรากฎเฉพาะในละครหรือซีรีส์วาย (yaoai) ที่มีนักแสดง
น าเป็นผู้ชายทั้งคู่ ซึ่งสร้างบนพื้นฐานอุดมคติของคนที่
อยากให้กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศสมหวังใน
ความรัก ในขณะที่เมื่อตัวละครประเภทนี้ปรากฎในละคร
ทั่วไป ท่ีมีชายจริงหญิงแท้ เป็นตัวละครน า ก็มักจะเป็นตัว
ละครที่เป็น “คนไม่ดี”หรือเป็นตัวร้ายในเรื่อง มีอารมณ์ที่
รุนแรง มีความผิดปกติบางประการ และมักจะมีความ
ผิดหวังในด้านความรักอยู่เรื่อยมา ดังนั้น จึงเป็นมายาคติ
เกี่ยวกับความรักของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทาง
เพศในสังคมไทยว่า “เป็นกลุ่มที่รักไม่สมหวัง” “เป็นเกย์
แล้วจะไม่มีทางได้พบรักแท้” พ่อแม่ก็จะสอนลูกหลานว่า 
“อย่าเป็นเกย์เพราะมันไม่ดี” 
 การที่ผู้สร้างได้พยายามใช้สัญลกัษณ์คู่ตรงกันข้ามของ
ตัวละคร โดยสร้างให้มีเพศสภาวะที่ขัดแย้งกับภาพลักษณ์
ในสังคม เช่น การให้ บอสในคลับฟรายเดย์ เดอะ ซีรีย์ 5 
ตอน ความลับของหัวใจที่ไม่มีจริง กล่าวคือ บอสเรียน
คณะวิศวกรรมเครื่องกลซึ่งเป็นคณะที่ควรจะมีแต่ผู้ชาย
แมนๆ หรือ การให้คุณแฮ็ค ใน คลับฟรายเดย์ เดอะ ซีรีย์ 
2 ตอน รักไม่ได้หรือไม่ได้รัก เป็นสถาปนิก ตกแต่งบ้าน ที่
มีความใจเย็น สุขุม  จึงเป็นความพยายามที่จะสื่อสารกับ
ผู้ชมว่าเกย์นั้นมีอยู่ในทุกๆ ที่ และมีสถานะเท่าเทียมกัน
กับชายธรรมดาทั่วไป หรือเป็นการประกอบสร้างความ
ย้อนแย้งท่ีเกิดขึ้นจากความคาดหวังของสังคมนั่นเอง 

 
 

รูปที่ 4 ภาพตัวละครกะเทยในละครคลับฟรายเดย์     
To be Continued  ตอน มิ้นต์ กับ มิว 

 นอกจากนี้ ตัวละคร  ที่มีเพศสภาพเป็น เกย์ กะเทย 
ที่ปรากฏในคลับฟรายเดย์ เดอะ ซีรีย์ยังคงถูกน าเสนอ
เป็นตัวละครที่มีความรุนแรงด้านความคิด จิตใจ มีความ
ริษยา แค้นชิงชัง ชิงดีชิงเดน่ ทั้งหน้าท่ีการงาน และความ
รัก ที่ส าคัญคือ ทุกตัวละคร ต่างถูกสร้างให้เป็น “ตัว
ตลก” ในสายตาของผู้ชม โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์ [10] ได้
ให้มุมองเกี่ยวกับตัวตลกว่าท าหน้าที่ “สนทนากับคนดู” 
ได้สะดวกที่สุด ตัวตลกในการแสดงของไทยมักมิได้เป็นตัว
ละครที่ส าคัญแก่ท้องเรื่อง กล่าวคือ การกระท าของเขาไม่
มีผลกระทบต่อท้องเรื่องอย่างหนึ่งอย่างใด เขาจึงเป็นผู้มี
อิสรภาพมากที่สุด ที่จะสื่อสารกับคนดู และเพราะ
อิสรภาพที่เขามีมากนี้เอง เขาจึงสามารถท าหน้าที่แทน
คนดู เพื่อวิพากษ์วิจารณ์การกระท าของตัวละครอื่น ๆ ได้
อีกด้วย  เขามีอิสรภาพที่จะวิจารณ์แม้การกระท าของตัว
ละครเอกในวิธีการที่แตกต่างกันออกไป ตัวตลกมีสิทธิ์ที่
จะเอาความรักอันยิ่งใหญ่นั้นมาล้อเลียนเป็นของน่าข าได้ 
เพราะทุกอย่างบนโลกนี้ ถ้ามองจากผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยก็
มีมุมที่น่าข าทั้งนั้น สอดคล้องกับที่ฐิติวัฒน์ สมิตินันท์ 
[11] ที่บอกว่าตัวละครเพศที่สามถูกมองเป็นตัวตลกจาก
ภาพลักษณ์ที่มีลักษณะแตกต่าง เช่นการเป็นคนกล้าพูด 
กล้าแสดงออก จึงถูกสร้างให้เป็นความตลก เป็นสีสันแต่ง
แต้มให้มีความน่ารัก แต่โดยรวมแล้วตัวละครเพศที่สาม
มักจะต้องเผชิญหน้ากับการเป็นตัวตลกจากสังคม ซึ่งล้วน
ตอกย้ าความจริงของสังคมไทยท่ียังไม่สามารถทลายมายา
คติเรื่องเพศสภาพในสังคมไทยได้ทั้งสิ้นดังกล่าวทั้งหมด
ข้างต้น 
 แต่ถึงอย่างไรท้ายท่ีสุดแล้ว ในคลับฟรายเดย์ก็ยังได้มี
ความพยายามที่จะสอนศีลธรรมส าเร็จรูปให้กับผู้ชม นั่น
คือ ครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นจุดสิ้นสุดของทุกชีวิต 
ปัญหาทุกอย่างท่ีเกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้ด้วยความอบอุ่น
ในครอบครัว 
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