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 การวจิยัในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาองคป์ระกอบทางวจนภาษา และการสร้างอตัลกัษณ์
ท่ีสะทอ้นผา่นภาพแทนของตวัละครขา้มเพศในละครหรรษาของไทยเร่ือง เป็นต่อ ออกอากาศทาง
สถานีโทรทศัน์ช่อง 3 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 - 2555 รวมทั้งส้ิน 376 ตอน ในละครหรรษาเร่ืองน้ีมีตวั
ละครขา้มเพศหรือกะเทย รับบทเป็นคนรับใชช่ื้อกอลฟ์ ซ่ึงมีบทบาทส าคญัจากการเป็นตวัละคร
สนบัสนุน ภาพลกัษณ์ของตวัละครดงักล่าวถูกน าเสนอใหเ้ป็นคนตลกขบขนั และมกัถูกต่อวา่ดว้ย
ถอ้ยค าเชิงดูถูกจากตวัละครอ่ืนๆ อยูเ่สมอ ทั้งน้ีเพื่อสร้างความสนุกสนาน และขบขนักบัผูช้ม 

 งานวจิยัช้ินน้ีเป็นงานวจิยัเชิงคุณภาพ เลือกศึกษาบทสนทนาจากละครหรรษาเร่ือง เป็นต่อ 
จ  านวน 10 ตอน พิจารณาจากบทบาทท่ีส าคญั และโดดเด่นของตวัละครขา้มเพศ โดยวเิคราะห์จากกล
วธีิการใชว้จนภาษาท่ีพบทัว่ไปในบทสนทนาจากละครหรรษาเร่ืองน้ีไดแ้ก่ การเปรียบเทียบหรือ
อุปมาอุปไมย อุปลกัษณ์ อติพจน์ ปฏิปุจฉา รวมถึงน ้าเสียงหรือท่าทีของตวัละครผูพ้ดู ทั้งน้ีเพื่อ
วเิคราะห์ความหมายโดยนยัท่ีเกิดข้ึนจากการใชภ้าษาภาพพจน์ดงักล่าว เพื่อประกอบการศึกษาอตั
ลกัษณ์ของตวัละครขา้มเพศ 

 ผลการวจิยัพบวา่อตัลกัษณ์ของตวัละครขา้มเพศถูกสร้างจากองคป์ระกอบทางวจนภาษาผา่น
ค าพดูของตวัละครต่างๆ ไดแ้ก่ภาษาภาพพจน์ และน ้าเสียงหรือท่าทีของตวัละคร ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองมือ
ในการสร้าง และดูหม่ินอตัลกัษณ์ของตวัละครขา้มเพศ จนท าใหเ้กิดภาพตายตวัของตวัละครขา้มเพศ 
หรือกะเทยในละครหรรษาเร่ืองน้ี อาทิเช่นเป็นกะเทยอว้น น่ารังเกียจ และไม่ฉลาด ทั้งน้ีเพื่อใหเ้กิด
ความขบขนัในกลุ่มผูช้ม นอกจากน้ีตวัละครขา้มเพศยงัถูกลดทอนความเป็นมนุษยจ์ากการถูก
เปรียบเทียบกบัสัตวต่์างๆ รวมทั้งการกล่าวซ ้ าของวจนภาษายงัเป็นการตอกย  ้าภาพแทนของตวัละ
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ดงักล่าวในแง่ลบอีกดว้ย ดงันั้นจึงกล่าวไดว้า่การสร้างอตัลกัษณ์ของตวัละครขา้มเพศมีท่ีมาจากการใช้
องคป์ระกอบทางวจนภาษาท่ีโตต้อบส่ือสารกนัระหวา่งตวัละครขา้มเพศ และตวัละครอ่ืนๆ 
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ABSTRACT 

 This research aims to examine the verbal elements and identity construction as 

reflected in the representations of the transgender character in the Thai sitcom series 

Pentor. The sitcom broadcast overall 376 episodes from 2004 to 2012 on channel 3. The 

transgender woman or a kathoey character in the sitcom named Golf acts as a 

supporting character who is a housemaid to the family of the main character named 

Pentor. This transgender character is portrayed as a ridiculous kathoey who is regularly 

insulted by other characters in order to create a sense of humor in the audience. 

 This study employed a qualitative methodology. Data was collected from the 

recorded video of 10 selected episodes of the sitcom considering the transgender 

character’s prominent roles along with her remarkable expressions. The literary devices 

including figurative language (metaphor, simile, hyperbole, and rhetorical question) and 

tone were used to analyze the verbal elements.  

 It was found that verbal elements were effective means to construct as well as 

humiliate the identity of the transgender or kathoey character. She was usually made fun 

of as an awfully fat and dumb kathoey. Moreover, the transgender character was 

dehumanized in the way that she was compared with different animals. The repetition of 

verbal elements also revealed the negative stereotypical images of the character. 

Therefore, it can be concluded that the identity construction of the character resulted 

from the use of verbal interactions between the transgender character and the other 

characters as well. 


