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“ปรากฏการณ์วายบมู” ในไทย (2014 – ) / ปรากฏการณ์ขา้มชาตใินเอเชยี (ตะวนัออก)
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ประเดน็น าเสนอ

ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบับอยเลฟิ (ญีปุ่น่) (bōizu rabu, Boys Love – BL)

• ประวตัศิาสตรฉ์บบัยอ่ (มาก) ของ BL ญีปุ่น่

• “ความสมัพนัธช์าย–ชาย” ภายใตบ้รบิทของญีปุ่น่ยุคก่อนสงคราม (pre-war Japan)

• 4 ทศวรรษ การต์นู BL ผา่นศพัท ์4 ค า―shōnen-ai JUNE  yaoi และ boys love

• BL ในฐานะแนว/ประเภท (genre) ของสือ่บนัเทงิคด ี(fictional media)

• สญันิยมของ BL (BL’s generic conventions) / แนวเรือ่ง (motif) ของเรือ่งเล่า BL (BL narrative)

• ไมม่เีกยใ์น BL

• ท าไม BL จงึดงึดดู “สาววาย” ในเอเชยี? 

• gloBLisation จาก “การต์นูญีปุ่น่” สู ่“สนิคา้โลก” ?
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ประวติัศาสตรฉ์บบัย่อ (มาก) ของ BL ญ่ีปุ่ น
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“ความสมัพนัธช์าย–ชาย” ภายใตบ้รบิทของญีปุ่น่ยคุก่อนสงคราม

• BL ก่อรา่งขึน้ภายใตบ้รบิทเฉพาะของสงัคมญีปุ่น่ ซึง่มรีากทางวฒันธรรมทีย่อ้นกลบัไปไดถ้งึยุคเฮองั (Heian 
period, ค.ศ. 794-1185)

• ยคุเฮองั “คสพ.ชาย-ชาย” ปรากฏขึน้เป็นครัง้แรก ในงานของนกัเขยีนหญงิคนส าคญัจ านวนหนึ่ง ทีย่กยอ่ง
ความน่าหลงไหลของชายหนุ่มชนชัน้สงู ในตวับทโบราณ เชน่ เรือ่งราวเกีย่วกบัเดก็รบัใช ้(acolyte) รปูโฉม
งดงาม” ซึง่เขยีนโดยนกับวชพทุธ ส าหรบัใหน้กับวชอ่านเพือ่ความเพลดิเพลนิ
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“ความสมัพนัธช์าย–ชาย” ภายใตบ้รบิทของญีปุ่น่ยคุก่อนสงคราม

• ยคุเอโดะ (Edo period, ค.ศ. 1603-1868) เริม่มแีนวเรือ่งทีเ่ชดิช ู“ความน่าหลงใหลของความงามของชายหนุ่ม 
(youthful male beauty) ปรากฏขึน้เป็นครัง้แรก อาท ินิยายทีเ่ล่าเรือ่งราวความรกัของ ซามไูรหนุ่ม กบั ซามไูร
ทีแ่ก่กวา่ และ ชายร ่ารวย กบั นกัแสดงคะบกู ิ(kabuki) หนุ่ม

• แนวเรือ่ง โฮโมอโีรตกิ (homoerotic) พบไดท้ัว่ไปในโรงละครคะบกูแิละการแสดงหุน่เชดิ

• แบบธรรมเนียมของวรรณกรรมใหคุ้ณคา่กบั ความรกั ชาย-ชาย ซึง่สะทอ้นวถิปีฏบิตัขิองชนชัน้สงูในชว่งเวลา
นัน้ เชน่ โชกุน ซึง่นิยมชมชอบ ความงามของชายหนุ่ม นอกจากนัน้ โสเภณชีาย พบไดท้ัว่ไปตามโรงละครคะบู
ก ิซึง่ชนชัน้พอ่คา้วาณชิย ์มกัเป็นผูซ้ือ้บรกิาร

• แนวเรือ่ง คสพ.ชาย-ชาย (และ คสพ.จรงิ) ขา้งตน้เรยีกวา่ “กามวสิยัชาย-ชาย” (nanshoku, male-male 
eroticism) 
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“ความสมัพนัธช์าย–ชาย” ภายใตบ้รบิทของญีปุ่น่ยคุก่อนสงคราม

• ใน ยคุเมจิ (Meiji period, ค.ศ. 1868-1912) การเปิดประเทศรบัความทนัสมยัแบบอาณานิคม ([Western] 
modernity) หรอื อารยธรรม/ความศวิไิลซแ์บบตะวนัตก ไดป้ฏริปูสงัคมญีปุ่น่อยา่งมนียัส าคญั

• การน าแนวคดิ “ความรกัโรแมนตกิ” (romantic love) มาใชก้บัคนในสงัคม เป็นสว่นหนึ่งของ “กระบวนการท า
ใหศ้วิไิลซ”์ (civilizing process) ท าใหท้างการ (authority) ผลกระทบของการดงักล่าว รวมถงึ การตตีรา “กาม
วสิยัชาย-ชาย” (nanshoku) วา่เป็นความ “อนารยะ” และขดัต่อกรอบของศลีธรรมแบบศวิไิลซ ์รวมถงึลดทอน
คุณคา่ดว้ยการกล่าวหา กามวสิยัดงักล่าววา่เป็นมรดกของยุคฟิวดลั
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“ความสมัพนัธช์าย–ชาย” ภายใตบ้รบิทของญีปุ่น่ยคุก่อนสงคราม
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shōnen-ai JUNE  yaoi และ boys love

• ส าหรบั แฟน/ผูอ้่าน (การต์นู) BL ในต่างประเทศ มกัเรยีก ประเภท (genre) ของสือ่บนัเทงิคด ีทีเ่รยีกวา่ BL 
(ญีปุ่น่) ไมเ่หมอืนกนั บา้งใชค้ าวา่ shōnen-ai บา้งกใ็ช ้yaoi บอ่ยครัง้กเ็รยีกสลบัสบัเปลีย่นกนั

• ความหมายของค าวา่ shōnen-ai JUNE  yaoi และ boys love ในบรบิทของแฟน BL แต่ละประเทศไม่
เหมอืนกนั

• การต์นู BL ในญีปุ่น่ปรากฏขึน้ในชว่งทศวรรษ 1970 ซึง่เป็นยุคทองของการต์นู shōjo (การต์นูผูห้ญงิ) โดยเริม่
มภีาพ “คสพ.ชาย-ชาย” ปรากฏในการต์นูประเภทดงักล่าว ภาพดงักล่าวมนียัความเป็น “สว่นบอ่นท าลาย” ทา้
ทายแนวเรือ่งวางอยูบ่น “ปทสัถานรกัต่างเพศ” (heteronormativity) อยา่งเครง่ครดั ดว้ยการผสม เพศสภาพ 
(gender) และเพศวถิ ี(sexuality) แบบรกัเพศเดยีวกนั ไปในเนื้อเรือ่ง

• การต์นูผูห้ญงิแบบใหม ่มแีนวเรือ่ง คอื ความรกั (ai) ระหวา่งเดก็ชาย (shōnen) ดงันัน้ จงึเรยีก การต์นูผูห้ญงิ
ทีม่ ีคสพ.ช-ช เป็นสว่นหนึ่งของโครงเรือ่งวา่ shōnen-ai
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shōnen-ai JUNE  yaoi และ boys love

• ในปลายทศวรรษ 1970 นิตยสาร JUNE กลายเป็นสิง่พมิพแ์รกทีเ่ป็นเวทใีหก้บั เรือ่งเล่า (narrative) ใน
จนิตนาการของผูห้ญงิเกีย่วกบัความรกั ช-ช โดยเผยแพรผ่ลงานโดยนกัเขยีนหญงิ ทีม่พีลอ็ตเป็นแนวแฟนตาซี
วา่ดว้ยรกัรว่มเพศของชายหนุ่ม แต่เพยีงอยา่งเดยีว

• อยา่งไรกด็ ีความรกั ช-ช ขา้งตน้มกัเป็นภาพของความเยา้ยวนใจทีเ่ตม็ไปดว้ยความเสือ่มโทรม (decadent 
allure) โดยเป็นโศกนาฏกรรมระหวา่งเดก็ชายทีง่ดงาม (หรอื ชายหนุ่ม) ทมีกัจบลงในแนวดรามา่ เชน่ ความ
ตาย เป็นตน้
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shōnen-ai JUNE  yaoi และ boys love

• ทศวรรษ 1980 แนวเรือ่ง คสพ.ช-ช จากจนิตนาการของผูห้ญงิ เริม่ขยายตวัออกไป สว่นหนึ่งเป็นเพราะ การ
ปรากฏขึน้ของ “วฒันธรรมอนิเมะลอ้เลยีน” (anime-parody culture)

• ผูห้ญงิญีปุ่น่ เริม่จบัคูค่าแรคเตอร ์(character) หรอืตวัละครชาย ในอนิเมะทีไ่ดร้บัความนยิม ใหเ้ป็นคูร่กัเพศ
เดยีวกนั

• ค าวา่ yaoi (yamanashi ochinashi iminashi; no climax, no ending, no meaning) เริม่ถกูน ามาใชเ้รยีก/
วจิารณ์ ผลงานอนิเมะลอ้เลยีน ทีเ่น้นแต่ฉากรว่มเพศ โดยไมใ่หค้วามส าคญักบัพลอ็ตหรอืโครงสรา้งเรือ่ง 
อยา่งไรกด็ ีมผีูต้ ัง้ขอ้สงัเกตวา่ yaoi อาจมาจาก yamete oshiri ga itaikara (stop, my ass hurts!)

• โดจนิ (dojinshi) เขยีนโดยนกัเขยีนมอืสมคัรเล่น มจี านวนเพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ โดยจ าหน่ายในงาน Comiket
ในขณะเดยีวกนัก็ ชุมชนของเหล่าแฟนคลบัทีช่ืน่ชอบการต์นูแนวนี้ ไดป้รากฏชดัเจนขึน้

20/03/2019 12



shōnen-ai JUNE  yaoi และ boys love

• ค าวา่ “yaoi” จงึมคีวามหมายรวมทัง้ การต์นูทีจ่ดัจ าหน่ายแบบมวลชน และโดจนิของมอืสมคัรเล่น

• โดจนิ yaoi มขีอ้จ ากดัน้อยกวา่ การต์นูทีม่เีป้าหมายพมิพเ์พือ่การคา้ ท าใหเ้กดิเรือ่งเล่ามคีวามหลากหลายมาก
ยิง่ขีน้
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shōnen-ai JUNE  yaoi และ boys love

• Boys love หรอื BL เป็นค าทีป่รากฏในทศวรรษ 1990 ในบรบิทความส าเรจ็ของนิตยสารแนว BL โดยครึง่แรก
ของทศวรรษ 1990 มนีิตยสาร BL จดัจ าหน่ายกวา่ 30 เจา้

• แนวเรือ่ง BL มคีวามหลากหลายกวา่พลอ็ตปรากฏใน JUNE ซึง่เป็นนิตยสารเจา้แรก เชน่ มพีลอ็ตเน้นคอมเมดี ้
เป็นตน้

• สนพ. Biblos มสีว่นส าคญัต่อความส าเรจ็ของการต์นูแนว BL โดยจดัพมิพก์ารต์นูภายใตช้ือ่ BE-BOY Comics 
ในปี 1992 และตามดว้ยนิตยสาร BE-BOY ในปี 1993 โดย แนวเรือ่งเล่า (narrative form) มคีวามหลากหลาย
แตกต่างไปจากเดมิมาก

• บุคคลกิลกัษณะของ seme (พระเอก รกุ) กบั uke (นายเอก รบั)

• คาแรคเตอรต์วัละครหลกั หลากหลายมากขึน้ อาท ิเนื้อเรือ่งทีต่วัเอก เป็นชายวยักลางคน
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shōnen-ai JUNE  yaoi และ boys love

• “rotten girl” (fujoshi) อาจแปลเป็นไทยวา่ “สาวดอก(ทอx)”? เป็นค าเรยีก “สาววายญีปุ่น่”

• มคีวามหมายโดยนยัแงล่บ (negative connotation) ― ให้ sense ของ “ความวปิรติ” (perversity) เพราะเป็น
หญงิกลบั “นิพพาน” โดยแฟนตาซ ี“ชายไดช้าย”
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BL ในฐานะแนว/ประเภทของส่ือบนัเทิงคดี
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สญันิยมของ BL (BL’s conventions) / เรือ่งเล่า BL (BL narrative)

• สญันิยมของการต์นู BL มดีงันี้

• 1. ความสมัพนัธร์ะหวา่ง seme กบั uke โดยมากแลว้จะสอดคลอ้งกบับทบาททางเพศ (sexual role) ของ 
คสพ.ชายหญงิ (รกัต่างเพศ)

• 2. ตวัละครหลกัไมว่า่จะอายุเทา่ไหร ่หรอื แสดงบทบาทใด จะมคีาแรคเตอรเ์ป็น “เดก็ผูช้ายทีง่ดงาม”
(bishonen)

• 3. สมบตัทิางเพศสภาพ (gender attributes) สว่นใหญ่จะสอดคลอ้งกบับทบาทเพศสภาพ (ช-ญ) uke มกัจะ
เปราะบางกวา่ มคีวามเป็นหญงิมากกวา่ นุ่มน่ิมกวา่ seme

• 4. เรือ่งเล่าวางอยูบ่นสญันิยมของนิยายโรมานซ ์(romance): แนวคดิ “ชยัชนะและความเป็นนิรนัดรข์อง
ความรกั ซึง่สามารถผา่นอุปสรรคและความยากล าบากทุกสิง่ได”้ และแนวคดิ “ความเป็นเพือ่นคูค่ดิและ
ความรกัอนัสงูสดุ”
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ไมม่เีกยใ์น BL

• การโตเ้ถยีงวา่ดว้ย Yaoi (Yaoi Ronso) ทศวรรษ 1990

• ไมม่ภีาพตวัแทน (representation) ของเกย์ (gay) ในการต์นูบอยเลฟิ

• สาววายญีปุ่น่  homophobia 

• *** ลกัษณะคูต่รงขา้มระหวา่ง “จนิตนาการ/แฟนตาซ”ี กบั “ความเป็นจรงิ” ***

• พระเอก กบั นายเอก แทจ้รงิแลว้ คอื ภาพผูช้ายในอุดมคตขิองผูห้ญงิ และนายเอก คอื หญงิสาวในร่างชาย
หนุ่ม 
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ท าไม BL จงึดงึดดู “สาววาย” ในเอเชยี?

• Absence of female protagonists

• Romantic ideals

• Graphic depictions of sexual scenes.

• Identification

• Women’s Pornography?

• Non-heteronormative space
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gloBLisation จาก “การต์นูญ่ีปุ่ น” สู่ “สินค้าโลก” ?
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