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Abstract 

Drag queen is a culture influenced by other countries which is one of the self-expressions through 
persons’ personalities. The researcher focused on investigating definitions of Drag queen, the 
meaning of Drag queen towards people who dress in Drag queen, the process of value constitution, 
and the using of Drag queen to improve oneself. This study applied transcendental phenomenology 
to acquire knowledge by studying the experiences of the informants. The results revealed that Drag 
queen is a form of expression that allows actors to freely create roles and personalities which 
depends on the parts that are missing from the minds of the research participants, such as the 
reflection of one's self, standing up for themselves, sending some message to society, etc. Mentally 
influenced the informants and fulfilled the missing part. Drag queen also released the informants 
from bondages though the personality in which they developed to be an identity which came from 
experiences, interests, and inspirations that want to express to society with no gender limit. 
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แดร๊กควีน: อัตลักษณ์ และคุณค่า สู่การพัฒนาตนเองและสังคม1 
 

โชติกา ปัทมาภรณ์2 พิชญาณี พูนพล3 และปิยดา สมบัติวัฒนา4 
 

บทคัดย่อ 

แดร๊กควีน เป็นวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากต่างประเทศ เป็นรูปแบบหนึ่งของการแสดงออกซึ่งตัวตนผ่าน

บุคลิกที่ผู้แสดงสร้างขึ้นมา ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการนิยามความหมายของแดร๊กควีน ความหมายของแดร๊กควีนที่มีต่อตัว

ผู ้ที ่แต่งแดร๊กควีน กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ และใช้แดร๊กควีนเพื ่อพัฒนาตนเอง โดยเป็นการศึกษาเชิง

ปรากฏการณ์วิทยาแบบอุตรวิสัย ซึ่งอาศัยการศึกษาจากประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัยเป็นหลัก จากการศึกษาพบว่า 

แดร๊กควีนมีความหมายการแสดงออกรูปแบบหนึ่ง ที่อนุญาตให้ผู้แสดงได้สร้างสรรค์บทบาทและบุคลิกได้อย่างเสรี 

เพื่อตอบสนองบางอย่าง ซึ่งขึ้นอยู่กันชิ้นส่วนที่ขาดไปจากจิตใจของผู้ร่วมวิจัย เช่น การสะท้อนความเป็นตัวตนของ

ตนเอง การแสดงจุดยืน ต้องการส่งสารบางอย่างสู่สังคม เป็นต้น  ผ่านบุคลิกที่ตนเองพัฒนาขึ้นมาเป็นอัตลักษณ์

ของผู้แสดงเอง โดยสร้างข้ึนจากประสบการณ์ ความช่ืนชอบ และแรงบันดาลใจโดยไม่จํากัดเพศ  
 

คําสําคัญ: แดร๊กควีน อัตลักษณ์ การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา 
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ท่ีมาและความสําคัญของปัญหาวิจัย 

กลุ่มเพศหลากหลายมีบทบาทและพื้นที่ในสังคมไทยมานานกว่า 50 ปีมาแล้ว แต่ด้วยภาพจําในอดีต              

ท่ีถูกมองว่า คือ บุคคลท่ีมีความผิดปกติบางอย่าง (Songsamphan, 2008) ท่ีมีเพศวิถีไม่ตรงกับเพศสภาพท่ีมีมาแต่

เกิด บุคคลเหล่านี้จึงไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม ดังนั้นจากการไม่เป็นที่ยอมรับและการถูกเหมารวมดังกล่าวทํา

ให้กลุ่มเพศหลากหลายเริ่มสร้างพ้ืนท่ีให้แก่ตนเอง ท้ังทางบวกและทางลบ กล่าวคือ บางคนแสดงออกด้วยการสร้าง

คุณค่าให้ตนเองผ่านการพัฒนาศักยภาพของตน ได้แก่ การฝึกเป็นช่างแต่งหน้า ช่างทําผม ออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า 

หรือทักษะที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงาม ซึ่งเกิดจากภาพจําของความเป็นเพศหญิง ส่วนการแสดงออกทางลบ

ซึ่งมักพบเห็นได้จากสื่อต่าง ๆ ได้แก่ การใช้เสียงดัง ชอบประชดประชัน ปากจัด หรือไม่ก็แสดงออกความต้องการ

ทางเพศชัดเจนและโจ่งแจ้ง (Prichapanyakun, 2020) แม้ว่าจะได้รับการยอมรับหรือไม่ก็ตาม หลายคนในสังคม

กล่าวว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดกว้างทางเพศอย่างมาก แต่อันที่จริงแล้วสังคมไทยไม่ได้เปิดกว้างจริง ๆ แต่ยังมี

เงื่อนไข (Chetpayark, 2018) กล่าวคือ สังคมไทยยอมรับการมีอยู่ของกลุ่มเพศหลากหลายที่มีความค่อนไปทาง

ชาย-หญิงมากกว่า ส่วนในเร่ืองของความสามารถและทักษะต่าง ๆ ถือเป็นเร่ืองรอง  

 คริสต์ศักราช 2018 ทางช่อง LINE TV ปรากฏรายการ Reality Show รายการหนึ่ง ชื่อว่า RuPaul’s 

Drag Race Thailand รายการดังกล่าว มีเป็นรายการท่ีผู้เข้าร่วม การแข่งขันใช้ทักษะของตนเอง ไม่ว่าจะเป็น        

การแสดง การเต้น การออกแบบเสื้อผ้า การตัดเย็บ การแต่งหน้าทําผม มาประชันฝีมือกันตามโจทย์ที่ทางรายการ

กําหนดให้ในแต่ละสัปดาห์ โดยผู ้เข้าร่วมการแข่งขันเรียกตนเองว่า Drag Queen (แดร๊กควีน) ซึ่งภาพของ

แดร๊กควีนที่ถูกส่งผ่านรายการดังกล่าวนั้นเป็นภาพที่สื ่อถึงความเริ ่ด สวย ฉูดฉาด และทรงพลัง ทําให้กลุ่ม              

แดร๊กควีนกลายเป็นที่รู้จักมากขึ้น และหนีไม่พ้นการถูกนําไปเปรียบเทียบกับประสบการณ์กับกลุ่มเพศหลากหลาย

อื่นๆ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าแดร๊กควีนคืออะไร แดร๊กควีนมีความแตกต่างจากการแต่งหญิงอย่างไร ผู้วิจัยได้

ทําการค้นคว้างานวิจัย อ่านบทสัมภาษณ์แดร๊กควีน เกี่ยวกับกลุ่มแดร๊กควีนดังกล่าว พบว่า ในวงวิชาการไทยนั้นไม่

พบงานวิจัย หรืองานที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวข้องกับแดร๊กควีนในสังคมไทย รวมถึงไม่พบการให้นิยามความหมายท่ี

ชัดเจนเกี่ยวข้องกับแดร๊กควีนในสังคมไทย การทําความเข้าใจแดร๊กควีนเพียงผิวเผินอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

เกี่ยวกับกลุ่มแดร๊กควีนได้ จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาวิจัยเกี่ยวข้องกับกลุ่มแดร๊กควีน เพื่อสร้าง            

ความเข้าใจในสังคมเกี่ยวกับความหมายและเง่ือนไขการแสดงออกของแดร๊กควีน เนื่องจากความเข้าใจที่ผิดพลาด

อาจนําไปสู่การไม่ยอมรับและด่วนตัดสิน ซ่ึงผู้วิจัยหวังอย่างย่ิงว่างานวิจัยช้ินน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย นักศึกษา 

ประชนชนท่ัวไปท่ีต้องการทําความเข้าใจกลุ่มแดร๊กควีน 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความต้องการที่จะเติมเต็มช่องว่างทางความรู้การศึกษากลุ่มแดร๊กควีน ว่าแดร๊กควีนมี            

การให้ความหมายของตนเองอย่างไรจากประสบการณ์การแต่งแดร๊กควีน และประสบการณ์การแต่งแดร๊กควีนมี

ความหมายต่อตัวผู้แต่งแดร๊กควีนอย่างไร นอกจากนี้ยังสนใจอีกว่า แดร๊กควีนมีกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ใน           

การแต่งแดร๊กควีน ของตนเองอย่างไร และมีปัจจัยเงื่อนไขใดบ้างที่ส่งผลต่อการตัดสินใจแต่งแดร๊กควีน โดยเพ่ือ
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สร้างความเข้าใจที่ตรงกันทั้งในกลุ่มแดร๊กควีน สังคมและผู้ที่สนใจ ผู้วิจัยได้นํามุมมองทางพฤติกรรมศาสตร์มาใช้ใน

การอธิบาย และทําความเข้าใจความหมายของการเป็นแดร๊กควีน แก่นประสบการณ์และกระบวนการสร้าง           

อัตลักษณ์  

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1) เพื ่อทําความเข้าใจความหมายของแดร๊กควีน และความหมายของการเป็นแดร๊กควีนของผู ้ที ่มี

ประสบการณ์เป็นแดร๊กควีน 

2) เพ่ือทําความเข้าใจกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของแดร๊กควีน และเง่ือนไขการตัดสินใจแต่งแดร๊กควีน 

แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

 แนวคิดเกี่ยวกับแดร๊กควีน (Drag queen) และงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องเพื่อทําความเข้าใจความหมาย 

ลักษณะ และที่มาที่ไปของแดร๊กควีน ประกอบกับศึกษาแดร๊กควีนที่อยู่ในต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการกําหนด

ตัวตน พื้นที่ทางสังคม อิทธิพลและประสบการณ์ทางที่มีต่อการกําหนดตัวตนของแดร๊กควีน จากวัฒนธรรมและ

สถาบันทางสังคม ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากในการกําหนดนิยามของตนเองในกลุ่มแดร๊กควีน ได้แก่ การเป็นท่ียอมรับ 

การถูกจัดลําดับในสังคม ไม่ถูกตัดสินจากสังคม รวมไปถึงการถูกผลักให้เป็นชนชายขอบของสังคม (Levitt et al., 

2018) 

แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ (Identity) ของ มิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault) ท่ีมุ่งรื้อถอนวาทกรรม

ความคิด ทฤษฎีที่อ้างตนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งนิยามว่าเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติ โดยมองว่าความรู้ที่เกิดขึ้นใน        

ยุคสมัยใหม่นั้นถูกสร้างมาพร้อมกับเงื่อนไขบางอย่างที่ถูกปกปิดไว้ ซึ่งคอยปิดกั้นความรู้และความจริงอื่น ๆ ซึ่งเป็น

การกดดัน บีบบังคับ ละเลย หลงลืม เช่น จิตใต้สํานึกของร่างกาย ชนกลุ่มน้อย สตรี เกย์ ฯลฯ (Bunmi, 2009)  

และอธิบายเกี ่ยวกับอัตลักษณ์ไว้ว ่า บุคคลจะรับรู้อัตลักษณ์ของตนเองได้จากการสํานึกในตนเองและ                     

การมีปฏิสัมพันธ์เชิงอํานาจกับผู้อ่ืน ซ่ึงอํานาจเป็นส่ิงท่ีไม่มีตัวตน และแทรกอยู่ในทุก ๆ อณูความสัมพันธ์ของคนใน

สังคม ไม่ใช่เพียงแค่อํานาจจากรัฐหรือสถาบันทางสังคมเท่านั้น หากแต่ยังเป็นอํานาจที่เกิดจากความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลอีกด้วย ยังไม่เพียงเท่านั้น ฟูโกต์เปรียบตัวตนของคนส่วนใหญ่ในสังคมสมัยใหม่ เป็นดั่งร่างกายที่อยู่

ภายใต้การบงการ (Docile body) ร่างกายอาจถูกควบคุมได้อย่างไม่รู้ตัว ซึ่งเกิดจากการยอมรับความจริงของวาท

กรรม และยอมให้วาทกรรมนั้นมาครอบงําร่างกายและจิตใจของตนเอง (Embodiment) เช่น ผู้หญิงที่ตกอยู่

ภายใต้วาทกรรมของความงามและความผอม หุ ่นดี จึงยอมเจ็บตัวเพื ่อความงามนั ้น เช่น การศัลยกรรม            

ความงาม หรือการยอมเสียเงินจํานวนมากเพื่อซื้อเครื่องสําอางมาแต่งแต้มตนเองให้สวยเหมือนอย่างที่สังคม

กําหนด (Ganjanapan, 2019) 

นอกจากนี้ ฟูโกต์ได้เน้นไปที่ความเป็น ปัจเจกชนก้าวหน้า (Progressive individualism) เป็นการเชื่อมโยง

ปัจเจกเข้ากับสังคม ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าปัจเจกมิได้สนใจเพียงประโยชน์ของตัวเองเท่านั้น ในการเป็นนายตัวเอง
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ปัจเจกจะต้องเคารพความเป็นตัวเองทั้งของตนเองและผู้อื่นด้วย และไม่ถูกควบคุมโดยโลก ซึ่งต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 

คือ การเป็นนายตัวเอง มีความคิดอย่างสร้างสรรค์ คิดอย่างวิพากษ์วิจารณ์ และรู้จักการทบทวนและวิพากษ์วิจารณ์

ตนเองเสมอ (Ganjanapan 2019) 

แนวคิดเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าในตนเอง ของ Coopersmith โดยอธิบายเกี่ยวกับการพัฒนาการเห็น

คุณค่าในตนเองนั้น เกิดมาจากที่บุคคลมีการเคารพ ยอมรับ และให้เกียรติตนเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้มาจากการที่บุคคลมี

ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบ ๆ ตัว (Stanley, 1981) ผู้ที่มีการตระหนักถึงคุณค่าในตนเองสูงนั้น มีการรับรู้ตัวตนท่ี

สอดคล้องกับความเป็นจริง รับรู้ความสามารถของตนเอง ใจกว้าง มองโลกในแง่ดี มีความกระตือรือร้นที่จะ

ประกอบกิจกรรม เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง มีอารมณ์ที่มั่นคงไม่หวั่นไหวต่อคําวิพากษ์วิจารณ์จากสังคม 

รวมถึงสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื ่น ในทางกลับกันบุคคลที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองตํ่า มักใช้ “กลไกการป้องกัน

ตนเอง” (Defense mechanism) คือ กระบวนการหลบหลีกความเครียดและความวิตกกังวลของมนุษย์ เพ่ือ

ปกปิดสิ ่งท ี ่อย ู ่ล ึกในจิตใจ เช ่น การเก็บกด (Repression) การเล ียนแบบ (Identification) การทดแทน 

(Displacement) การโทษผู้อื่น (Projection) เป็นต้น (Kaeokangwan, 2018) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความหมายของ

ประสบการณ์การแต่งแดร๊กควีนที่มีต่อตัวผู้แต่งแดร๊กควีน ซึ่งจะช่วยให้ผู้วิจัยสามารถอธิบายคุณค่าที่เกิดขึ้นต่อตัว

ผู้ให้ข้อมูล โดยคุณค่าดังกล่าวมีส่วนช่วยในการพัฒนาความสามารถในการแต่งแดร๊กควีน และสามารถในการสมดุล

ระหว่างตนเองและสังคมได้ 

ทฤษฎีปัญญาสังคม (Social learning theory) ของ Albert  Bandura มีแนวคิดพื ้นฐานเกี ่ยวกับ         

การเรียนรู้ของมนุษย์ว่า การเรียนรู้ของมนุษย์จากประสบการณ์ตรง (Direct experience) นั้นไม่เพียงพอ ดังน้ัน     

การเรียนรู้จะกว้างขวางขึ้นได้ต้องมีการเรียนรู้ด้วยการสังเกต (Observational learning) เข้ามาเติมเต็ม ซึ่งจะ        

ทําให้มนุษย์เข้าใจสิ ่งต่าง ๆ ได้ชัดเจนและลึกซึ ้งมากขึ ้น (Naruphatthra, 1994) อีกทั ้ง Bandura เห็นว่า

สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยกล่าวว่าพฤติกรรมกับสิ่งแวดล้อมไม่สามารถแยกจากกันได้ 

(Siriwanbut, 2010) เพื่อเข้าใจกระบวนการการสร้างอัตลักษณ์ของแดร๊กควีนตั้งแต่การเปิดประสบการณ์ทํา

ความรู้จักแดร๊กควีน การเรียนรู้และทําความเข้าใจแดร๊กควีน การค้นหาอัตลักษณ์ และการค้นพบอัตลักษณ์ในการ

แต่งแดร๊กควีนของตนเอง  

แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ซึ่งบุคลิกภาพที่ได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อม (Enviroment) เป็นทุกส่ิง       

ทุกอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวบุคคล ทั้งที่สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต เป็นรูปธรรมและนามธรรม ได้แก่ การอบรม     

เลี้ยงดู ที่อยู่อาศัย ธรรมเนียมวัฒนธรรม สถาบันทางสังคม การศึกษา ฯลฯ สภาพแวดล้อมเป็นสิ่งที่สําคัญมากใน

การหล่อหลอมบุคลิกภาพของบุคคล การที่เด็กเกิดมาในครอบครัวที่พร้อมมอบความรักความอบอุ่น มีที่อยู่อาศัยท่ี

ปลอดภัย มีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์ มีผลต่อพัฒนาการทางสติปัญญาและอารมณ์ของเด็ก ซึ่งเป็นรากฐานของ

การมีบุคลิกภาพที่ดีได้และสิ ่งสําคัญที่มีผลต่อการหล่อหลอมบุคลิกภาพจากอิทธิพลของสภาพแวดล้อมคือ 

ประสบการณ์ (Silverman, 1996) 
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แนวคิดทฤษฎีเควียร์ (Queer theory) โดยแนวคิดดังกล่าวได้ท้าทายอคติ แนวคิดสองขั้ว และการเลือก

ปฏิบัติที่สังคมส่วนกลางกระทําต่อตนโดยการนําเอาคําดังกล่าวมาใช้เรียกขานกลุ่มของตน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลัง

ในการต่อต้านทางวัฒนธรรมด้วยการใช้ค ําศัพท์ค ําเด ียวกันนั ้น เปลี ่ยนแปลงความหมายชุดเดิมและ                     

สร้างความหมายในทางตรงกันข้ามเข้าไปในคําศัพท์ดังกล่าวจนนํามาสู่กระบวนการสร้างความหมายเชิงขัดขืน      

การใช้คําว่าเควียร์ ในปัจจุบัน จึงสะท้อนให้เห็นมากไปกว่าแค่อัตลักษณ์ทางสังคมเพียงลําพังแต่ยังรวมถึง

อุดมการณ์และการเมืองเร่ืองเพศวิถีด้วย (Sinsomboonthong, 2017) 

ภาพประกอบ 1 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
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กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ 

ของแดร๊กควีน 

แก่นประสบการณ ์

การแต่งแดร๊กควีน 

การพัฒนาตนเองและสังคมผ่าน

ประสบการณ์การแต่งแดร๊กควีน 

ลักษณะ 

ของแดร๊กควีน 
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วิธีดําเนินการวิจัย   

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 การศ ึกษาคร ั ้ งน ี ้ ใ ช ้ การศ ึกษาเช ิ งค ุณภาพในร ูปแบบการศ ึกษาเช ิ งปรากฏการณ ์ว ิทยา 

(Phenomenological study) แบบอุตรวิสัย (Transcendental phenomenology) เป็นแนวทางในการศึกษา 

โดยผู้วิจัยมีผู้ให้ข้อมูลหลักจํานวน 9 คน ในการทําหน้าที่ถ่ายทอดประสบการณ์การแต่งแดร๊กควีน เพื่อตอบ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth interview) 

รวมถึงใช้การสังเกต และตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) โดยการสะท้อนข้อมูลกลับไปยังผู้ให้ข้อมูล 

(Member checking) 

 การวิเคราะห์ข้อมูล  

 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของการศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยาแบบอุตรวิสัย ของมุสทากัส 

(Moustakas, 1994) ซึ่งมีกระบวนการวิเคราะห์ 4 ชั้น ได้แก่ ขจัดความอคติหรือความคิดล่วงหน้า (Epoche)         

การลดทอนปรากฏการณ์ (Phenomenological reduction) การจินตนาการท่ีแตกต่าง (Imaginative variation) 

และการสังเคราะห์ (Synthesis) 

 จริยธรรมในการวิจัย 

 การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยดําเนินการเก็บข้อมลหลังจากได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ

จริยธรรมสําหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ทําในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีหมายเลขข้อเสนอการ

วิจัย SWUEC-G-336/2563E โดยมีความสอดคล้องกับหลักจริยธรรมสากล ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับและ

ข้อกําหนดภายในประเทศ เม่ือเดือนธันวาคม 2563 

ผลการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป0นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใชHวิธีวิทยาเชิงปรากฏการณLวิทยา 

(Phenomenoloical study) แบบอุตรวิสัย (Transcendental phenomenology) โดยทำการเก็บขHอมูลจากผูHใหH

ขHอมูลที่มีประสบการณLแตeงแดรfกควีนโดยตรง เพื่อทำความเขHาใจประสบการณLชีวิตกeอน และขณะแตeงแดรfกควีน 

คHนหาแกeนประสบการณLของการแตeงแดรfกควีน ทำความเขHาใจกระบวนการสรHางอัตลักษณLและลักษณะของ          

การแตeงแดรfกควีน ศึกษาปkจจัยเงื ่อนไขที ่นำไปสู eการตัดสินใจแตeงแดรfกควีน และศึกษาคุณคeาที ่เกิดจาก               

การแสดงอัตลักษณLของแดรfกควีน โดยวิจัยไดHเก็บขHอมูลดHวยการสัมภาษณLเชิงลึก (In-Depth interview) รeวมกับ

การสังเกต กับผูHที่มีประสบการณLแตeงแดรfกควีนโดยตรง จำนวน 9 คน จากการคัดเลือกกลุeมตัวอยeางแบบเจาะจง 

(Purposive sampling) ตามคุณสมบัติท่ีกำหนด (Inclusion criteria)  

ผลท่ีได(จากการเก็บรวบรวมข(อมูลผู(วิจัยได(แบ9งผลการวิเคราะห>ออกเป@น 3 ส9วนได(แก9  

สeวนที่ 1 ขHอมูลเบื้องตHนของผูHใหHขHอมูล เป0นสeวนที่สรุปเกี่ยวกับประสบการณLชีวิตกeอนหนHาที่จะมาเริ่มแตeง

แดรfกควีน ซึ่งประกอบดHวยประสบการณLวัยเด็ก การยอมรับและเลี้ยงดูจากครอบครัว ซึ่งมีทั้งกลุeมที่ครอบครัว

ยอมรับสนับสนุนตั้งแตeวัยเด็ก และกลุeมที่ครอบครัวยอมรับในภายหลัง ในสeวนของการศึกษาสeวนใหญeสำเร็จ
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การศึกษาเกี่ยวกับศิลปกรรมศาสตรL ออกแบบแฟชั่น และการละคร นอกจากนี้ผูHรeวมวิจัยสeวนใหญeรูHจักแดรfกควีน

จากรายการเรียลโชวL RuPaul’s Drag Race จากนั้นจึงตeอยอดสนใจศึกษาหาความรูH และเริ่มแตeงแดรfกควีน เพ่ือ

ใชHทำความเขHาใจประสบการณLกeอนหนHาท่ีอาจมีอิทธิพลตeอการสรHางอัตลักษณLแดรfกของผูHใหHขHอมูล  

สeวนที่ 2 ความหมายและลักษณะของแดรfกควีน ซึ่งพบวeาแดรfกควีนเป0นวัฒนธรรมที่มีความลื่นไหลและ

เปลี่ยนแปลงไดHตามยุคสมัย โดยในปkจจุบันแดรfกควีนมีการผสมรวมเขHากับงานที่เกี่ยวขHองกับศิลปะ การแสดง และ

แฟชั ่น ทำใหHลักษณะของแดรfกควีนในปkจจุบันมีความเป0นนามธรรมและยืดหยุ eนในการแสดงออกมากข้ึน 

นอกจากนี้การแตeงแดรfกควีนยังมีความหมายตeอตัวผูHใหHขHอมูล เชeน การรักตัวเอง การเติมเต็มจินตนาการ การไดH

ผeอนคลายตนเองจากความเครียด เป0นตHน 

สeวนที ่ 3 กระบวนการสรHางอัตลักษณL โดยในการคHนพบอัตลักษณLของผู HใหHขHอมูลนั ้นไดHผeานการเป{ด

ประสบการณL การเรียนรูHทำความเขHาใจ การคHนหาอัตลักษณLดHวยตัวเอง และนำไปสูeการคHนพบอัตลักษณLของตนใน

ที่สุด ซึ่งประกอบไปดHวยเงื่อนไขภายในตัวของผูHใหHขHอมูล เชeน การยอมรับตัวเอง ความคิดสรHางสรรคL ความเช่ือ 

และการสรHางบุคลิกแดรfกของตนเองอันมาจาก รสนิยมและประสบการณLกeอนเริ่มแตeงแดรfกควีน เป0นตHน และ

เงื่อนไขภายนอกตัวของผูHใหHขHอมูล เชeน การเลี้ยงดูจากครอบครัว ประสบการณLวัยเด็ก ทุนทรัพยL และเทคนิค         

การปรับเปลี่ยนรeางกาย เป0นตHน โดยทั้งหมดรวมกันนำไปสูeแกeนประสบการณLของการแตeงแดรfกควีนของผูHใหHขHอมูล 

ซึ่งผูHวิจัยพบวeาแกeนประสบการณLที่ทุกคนมีรeวมกัน คือ ระดับความพึงพอใจที่ตนเองมีตeอตนเอง ซึ่งสะทHอนผeาน         

อัตลักษณLแดรfกท่ีผูHใหHขHอมูลสรHางข้ึนมาบนความพึงพอใจในแบบท่ีตนเองอยากเป0น  

อภิปรายผล 

 ผลการศึกษาครั้งนี้ผู ้วิจัยขอนําเสนอเป็น 2 ส่วน ได้แก่  ส่วนที่หนึ่ง ความหมายของแดร๊กควีน และ

ความหมายของแดร๊กควีนที ่มีต่อผู ้แต่งแดร๊กควีน และส่วนที ่สอง กระบวนการสร้างอัตลักษณ์และแก่น

ประสบการณ์ของการแต่งแดร๊กควีน 

ส่วนท่ีหน่ึง ความหมายของแดร๊กควีน และความหมายของแดร๊กควีนท่ีมีต่อผู้แต่งแดร๊กควีน 

ความหมายและลักษณะของแดร๊กควีน  

แดร๊กควีน เป็นวัฒนธรรมที่มีความไหลลื่นไปตามยุคสมัย โดยในอดีตนั้นแดร๊กควีนเป็นการแสดงสลับเพศ 

โดยนักแสดงชายแต่งกายและแสดงบทบาทของนักแสดงหญิง ซึ่งเมื่อวันเวลาผ่านไปความหมายของแดร๊กควีนถูก             

ตีความใหม่ ให้มีความเป็นศิลปะและนามธรรมเพิ ่มขึ ้น เพื ่อขยายขอบเขตของการแต่งแดร๊กควีนให้มี                      

ความหลากหลายและแปลกใหม่ แต่ยังคงความเป็นการแสดงที่สวมบทบาทอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับการอธิบายนิยาม

ความหมายของแดร๊กควีน ตามที่บทสัมภาษณ์ของผู้ที่แต่งแดร๊กควีน ทั้งจาก Khunnawisetphong (2018) และ 

Chanthawan (2019) อธิบายความหมายของแดร๊กควีน ว่าปัจจุบันการแต่งแดร๊กควีน เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ที่ใช้

องค์ความรู้ทางด้านศิลปะในการสร้างสรรค์แดร๊กควีนของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้า การแสดง การเต้น และ

การออกแบบชุด นอกจากนี้การแสดงแดร๊กควีนและการแต่งแดร๊กควีนนั้นมีอิสระ ไม่มีกรอบหรือกฎเกณฑ์ ฉะน้ัน
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แล้วผู้แต่งแดร๊กควีนสามารถแต่งเป็นอะไรก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแต่งกายสลับเพศจากชายเป็นหญิง ไม่จําเป็นต้อง

แต่งเพ่ือความตลกหรือบันเทิงเพียงเท่าน้ัน  

ประเด็นของลักษณะ เพศของผู้แต่งแดร๊กควีน และวิธีการนําเสนอแดร๊กควีนมีความสอดคล้องกันของ       

การนิยามความหมาย กล่าวคือ ลักษณะ เพศของผู้แต่งแดร๊กควีน และวิธีการนําเสนอของแดร๊กควีนที่ผู้ให้ข้อมูล

นั้นมีความยืดหยุ่นอย่างมาก โดยผู้แต่งแดร๊กควีนจะมีอัตลักษณ์ของตนเอง แล้วใช้อัตลักษณ์นั้นแสดงออกใน

รูปแบบต่างๆ ไม่มีข้อจํากัดของอัตลักษณ์ว่าจะต้องเป็นอย่างไร ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเพศ และถูกแยกออกจาก

เพศอย่างสิ้นเชิง เป็นวัฒนธรรมหนึ่งซึ่งใครจะเข้ามาแต่งแดร๊กควีนก็ได้ ไม่จําเป็นต้องเป็นเกย์ หรือกะเทย ทุกคน

สามารถเข้ามาแต่งแดร๊กควีนได้ และผู้แต่งใช้วิธีการนําเสนอแบบใดก็ได้ที่ตนถนัด ลักษณะการแสดงของแดร๊กควีน

โชว์น้ันจะเน้นท่ีความโดดเด่นและเป็นตัวของตัวเองของนักแสดงแต่ละคน  

ความหมายของแดร๊กควีนท่ีมีต่อผู้แต่งแดร๊กควีน 

การแต่งแดร๊กควีนมีความหมายในแง่ของอารมณ์ ความรู้สึก จากการได้ออกมาแต่งแดร๊กควีน ก็สามารถ

สร้างความสุขให้แก่ผู้แต่งแดร๊กควีนได้ โดยความสุขนี้มีทั้งความผ่อนคลาย เติมเต็มจินตนาการ เติมเต็มส่วนที่ขาด

หายไปในชีวิต ความสุขที่ได้ออกมาเป็นตัวเองที่ได้หลีกหนีความวุ่นวายของชีวิตประจําวันมาเจอกับช่วงเวลาที่ให้

ตนเองได้พักและคลายความเครียด นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลยังอุปมาการแต่งแดร๊กควีน การเผยอัตลักษณ์ของตนเอง

เป็นดั่งซุปเปอร์ฮีโร่ ที่มีพลังวิเศษ โดยแดร๊กควีนได้เปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลได้ทําและเป็นในสิ่งที่ผู้ให้ข้อมูลอยากทํา

และอยากเป็น ทําให้ผู้ให้ข้อมูลมีความกล้าหาญ ซึ่งความกล้าหาญดังกล่าวมิใช่เพียงแต่กล้าที่จะเป็นตัวเองเท่าน้ัน 

หากแต่ยังทําให้ผู้ให้ข้อมูลกล้าที่จะเผชิญกับการถูกตัดสินจากสังคม และมีวิธีรับมือจัดการที่เหมาะสมอีกด้วย 

สอดคล้องกับการมองเห็นคุณค่าในตัวเองตามแนวคิดของ Coopersmith อธิบายว่าเมื ่อปัจเจกมีการเคารพ 

ยอมรับ และให้เกียรติตนเองจากการกระทําของสังคม ปัจเจกก็จะตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง (Stanley, 1981) 

ซึ่งการมองเห็นคุณค่าของตนเองสูงหรือตํ่าขึ้นอยู่กับการกระทําของสังคม ในที่นี้จากข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้ข้อมูล

พบว่าผู้ให้ข้อมูลหลายคนเริ่มเปลี่ยนแปลงแนวคิดที่มีต่อตนเองเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป เช่น การย้าย

ภูมิลําเนา การเข้ารับการศึกษา การประกอบอาชีพ เป็นต้น ส่งผลให้การมองเห็นคุณค่าของตนเองนั้นเปลี่ยนแปลง

ไปด้วย ยิ่งไปกว่านั้นการมีปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่มของแดร๊กควีนที่ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย ยิ่งทําให้           

การมองเห็นคุณค่าของตนเองมีมากขึ้นด้วย นอกจากนี้ Coopersmith ยังอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของผู้ที่เห็น

คุณค่าในตัวเองสูงไว้ว่า เป็นผู้ที่มีการรับรู้เกี่ยวกับตนเองสอดคล้องกับความเป็นจริง รับรู้ความสามารถของตนเอง 

ใจกว้าง มองโลกในแง่ดี มีอารมณ์มั่นคงไม่หวั่นไหวต่อคําวิพากษ์วิจารณ์จากสังคม และมีสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อผู้อ่ืน 

ซึ่งทั้งหมดนี้สอดคล้องกับสิ่งที่ผู้ให้ข้อมูลเป็นหลังจากที่ได้มีประสบการณ์แต่งแดร๊กควีน โดยผู้ให้ข้อมูลยอมรับสิ่งท่ี

ตัวเองเป็น สิ่งที่ตัวเองชอบ หรืออุปนิสัยส่วนลึกของตนเอง ค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในตน มีความใจกว้างต่อ

ตนเองและผู้อื่น ไม่หวั่นไหวต่อคําวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ลบ โดยผู้ให้ข้อมูลสามารถจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกของ

ตนเองและเลือกรับฟังคําวิพากษ์วิจารณ์ที ่สามารถนํามาต่อยอดพัฒนาตนเองได้ และสามารถตัดทิ ้งคํา

วิพากษ์วิจารณ์ท่ีบ่ันทอนความรู้สึกของตนเองได้ และผู้ให้ข้อมูลล้วนมีสัมพันธ์ภาพท่ีดีต่อผู้อ่ืนด้วย 
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ส่วนท่ีสอง กระบวนการสร้างอัตลักษณ์และแก่นประสบการณ์ของการแต่งแดร๊กควีน 

กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ 

ประสบการณ์เร่ิมต้น : เปิดประสบการณ์แดร๊กควีน 

ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่แล้วรู้จักแดร๊กควีนจากสถาบันส่ือสารมวลชนเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นรายการเรียลลิต้ี ท่ีช่ือ

ว่า RuPaul’s Drag Race ภาพยนตร์เรื่อง The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert นอกจากนี้ยัง

รู้จักแดร๊กควีนโดยได้รับการแนะนําจากเพื่อน กิจกรรมมหาวิทยาลัย และรายการแข่งขัน ซึ่งเป็นจุดเร่ิมต้นที่ยังไม่

กระจ่างชัดสําหรับการทําความรู้จักแดร๊กควีน เนื่องจากภาพที่ผู้ให้ข้อมูลเห็นและเข้าใจในตอนแรก เป็นภาพของ

สาวประเภทสองและกะเทย ท่ีลุกข้ึนมาแต่งหน้า แต่งกายด้วยชุดแบบต่าง ๆ เท่าน้ัน 

การทําความเข้าใจแดร๊กควีน 

แดร๊กควีน เป็นวัฒนธรรมใหม่ที ่เกิดขึ ้น ยังไม่มีตํารา หรือวิชาเปิดสอนฉะนั้นแล้วการทําความเข้าใจ

วัฒนธรรมแดร๊กควีนผู้ให้ข้อมูลจะศึกษาและทําความเข้าใจทั้งจากแดร๊กควีนที่มีประสบการณ์อยู่ก่อนแล้ว และ

การศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งการศึกษาด้วยตนเองเป็นส่วนของการตกตะกอนความเข้าใจจากการที่ตนได้สืบค้นจาก

อินเตอร์เน็ตในเว็บไซต์ของต่างประเทศเป็นหลัก ทําให้ตนตกตะกอนความเข้าใจด้วยตัวเอง เมื่อเข้าใจว่าแดร๊กควีน

คืออะไรแล้ว ก็เป็นการตัดสินใจด้วยตัวเองว่าจะแต่งหรือไม่ หรือทดลองแต่งไปก่อนเพื่อพิจารณาภายหลังว่าใช่สิ่งท่ี

ตนต้องการหรือไม่  

การค้นหาอัตลักษณ์ของตนเอง 

ผู้ให้ข้อมูลบางส่วนรู้ตัวว่าตนเองชอบอะไร เช่น ชอบสีชมพู ชอบสีดํา ชอบผมสีนํ้าตาล หรือชอบการทํา      

การแสดง เป็นต้น และเริ่มต้นจากสิ่งที่ตนเองชอบ แต่หลายครั้งที่สิ่งที่ตนเองชอบนั้นไม่ได้เหมาะสมกับตนเอง เช่น 

ตนเองมีนักแสดงแดร๊กควีน และรูปแบบการแต่งหน้าที่ชื่นชอบอยู่แล้ว จึงลองแต่งดูตามอย่างที่ตนชอบ แล้วพบว่า

สิ่งที่ชอบไม่เหมาะสมกับตนเอง เป็นต้น กรณีดังกล่าวนําไปสู่การปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการแต่งแดร๊กควีนให้

เหมาะสมกับตนเอง กล่าวได้ว่าเหล่าผู้ให้ข้อมูลได้มีการลองผิดลองถูกมามากมาย นอกจากน้ีไม่เฉพาะแต่เพียง

รูปแบบการแต่งกายเท่าน้ัน หากแต่ยังรวมไปถึงรูปแบบการแสดงออกด้วย    

ค้นพบอัตลักษณ์ของตนเอง : ตัวตนของตนเองกับการแต่งแดร๊กควีน  

การค้นพบอัตลักษณ์ตนเอง เป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการค้นหาอัตลักษณ์ของตนเอง จนทําให้ตัวของผู้ให้ข้อมูล

พบรูปแบบการแต่งและการแสดงออกของแดร๊กควีนที ่เหมาะสมกับตนเอง และไม่ได้แปรเปลี ่ยนไป เม่ือ

สภาพแวดล้อมเปล่ียนแปลง   

ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดที่กล่าวมานั้น สอดคล้องกับแนวคิดอัตลักษณ์ท่ี Fuangfusakun (2003) ได้อธิบาย

เก่ียวกับมโนทัศน์ของอัตลักษณ์ ว่าอัตลักษณ์ (Identity) คือส่ิงท่ีอยู่ตรงกลางระหว่าง Subjective และ Individual 

โดย Subjective หมายถึงตัวของปัจเจกที่ถูกครอบงําด้วยความรู้สึกนึกคิดของตนเอง ในที่นี้ก็คือการรู้ตนเองว่าตน

ชอบอะไร อยากเป็นอะไร ส่วน Individual นั้นเป็นภาพของตนเองที่สร้างขึ้นจากบริบทของสังคม ซึ่งหมายถึงภาพ

ของตนเองที่ถูกสังคมตัดสิน และอยากให้เป็น เช่น สังคมกําหนดว่าหากปัจเจกไม่ต้องการเป็นชาย ก็ต้องเป็นหญิง 

โดยมีรูปร่างเล็ก มีทรวดทรง มีหน้าอก มีสะโพก ผมยาว เป็นต้น การเกิดเป็นอัตลักษณ์ ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายของ
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กระบวนการสร้างอัตลักษณ์นั้น สะท้อนให้เห็นการสมดุลระหว่าง Subjective และ Individual ของผู้ให้ข้อมูล         

ที่ได้ผสมผสาน  ความเป็นตัวเอง และความคาดหวังของสังคมจนก่อเกิดเป็นอัตลักษณ์ ซึ่งสะท้อนออกมาเป็น 

Personality หรือบุคลิกที่แสดงออก เราจะพบได้จากลักษณะการแต่งแดร๊กควีน ที่มีมากมายหลากหลายรูปแบบ

ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของความคาดหวังของสังคมที่กระทําต่อผู้ให้ข้อมูล และความพยายามของผู้ให้ข้อมูลท่ี

จะนําเสนอความเป็นตัวของตัวเอง 

นอกจากนี ้กระบวนการสร้างอัตลักษณะยังสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อม 

พฤติกรรม และบุคลิกภาพ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีปัญญาสังคม (Social learning theory) ของ Bandura ท่ี

อธิบายว่า สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพ และไม่สามารถแยกออกจากพฤติกรรมได้ 

(Siriwanbut, 2010) โดยกระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพของ Bandura นั้นเกิดจากการสังเกตและเลียนแบบ

พฤติกรรม ซึ ่งมีทั ้งหมด 4 ขั ้นตอน ได้แก่ กระบวนการใส่ใจ (Attention process) กระบวนการเก็บจํา 

(Retention process) กระบวนการกระทํา (Production process) และกระบวนการจูงใจ (Motivational 

process) (Chinangi, 1997) 

ขั้นที่ 1 ประสบการณ์เริ ่มต้น : เปิดประสบการณ์แดร๊กควีน มีความสอดคล้องกับประบวนการใส่ใจ 

กล่าวคือผู้ให้ข้อมูลรับรู้การมีอยู่ของแดร๊กควีนได้จากการรับชมรายการเรียลตี้ รับชมจากภาพยนตร์ และการไปดู

โชว์ ซึ่งสะท้อนถึงการรับรู้พฤติกรรมการแต่งแดร๊กควีนของตัวแบบ เท่ายังไม่พอผู้ให้ข้อมูลยังรู้สึกประหลาดใจ ต่ืน

ตาตื่นใจ ช่ืนชอบ สงสัย ประทับใจต่อตัวแบบที่ตนเห็น  นําไปสู่ ขั้นที่ 2 ประสบการณ์การทําความเข้าใจแดร๊กควีน 

ซึ่งก็สอดคล้องกับกระบวนการเก็บจํา โดยผู้ให้ข้อมูลจดจําภาพลักษณ์และพฤติกรรมการแสดงออกของตัวแบบท่ี

ตนเห็น เช่น รูปแบบการแต่งหน้า สีผม รูปแบบของชุด การแสดงออก เป็นต้น ผ่านการถูกสอนและศึกษาค้นคว้า

ด้วยตัวเอง ทําให้ผู้ให้ข้อมูลค่อยๆ สะสมภาพและข้อมูลเกี่ยวกับแดร๊กควีน และปะติดปะต่อสิ่งที่ตนได้เรียนรู้เป็น

ความเข้าใจเกี่ยวกับแดร๊กควีน ขั้นที่ 3 ประสบการณ์การค้นหาอัตลักษณ์ของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการ

กระทํา ซ่ึงเป็นการนําข้อมูลท่ีผู้ให้ข้อมูลประมวลผลได้ เปล่ียนมาเป็นการทดลองเลียนแบบ ความพิเศษในส่วนน้ีคือ 

นอกจากจะมีความสอดคล้องกับกระบวนการกระทําแล้ว ยังมีความเกี ่ยวเนื ่องกับกระบวนการจูงใจซึ ่งเป็น

กระบวนการที่ได้รับการเสริมแรงจากการซ้อมของตนด้วย กล่าวคือ เมื่อผู้ให้ข้อมูลได้ลองซ้อม หรือทดลองแต่ง   

แดร๊กควีนอย่างที่ตนเองได้ประมวลผลความรู้ความเข้าใจมาแล้ว ผู้ให้ข้อมูลจะทําการปรับปรุงแก้ไขการแต่ง          

แดร๊กควีนของตัวเองไปเรื่อย ๆ จากการเสริมแรง เช่น การประเมินตนเองว่ายังไม่ใช่สิ่งที่ตนเองคาดหวังไว้ หรือ

เหมาะสมกับตน หรือจากการประเมินของผู้พบเห็น ผ่านการนําเสนอในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น สื่อสังคมออมไลน์ สถาน

บันเทิง งานอีเว้นท์ เป็นต้น จนกว่าจะเจออัตลักษณ์ที่เป็นตัวของตัวเอง ทําให้ผู ้ให้ข้อมูลผ่านการเลียนแบบ             

การซ้อม การได้รับการเสริมแรง การปรับปรุง เช่นนี้จนกว่าจะเจออัตลักษณ์ของตน และขั้นที่ 4 ขั้นการค้นพบ        

อัตลักษณ์ของตัวเอง : ตัวตนของตนเองกับการแต่งแดร๊กควีน สรุปได้ว่า สภาพแวดล้อมมีผลต่อการสร้างอัตลักษณ์

ของผู้ให้ข้อมูล ทําให้ผู ้แต่งแดร๊กควีนได้บรรลุถึงความเป็นตัวเองและกล้าที่จะเป็นตัวเองในพื้นที่ที ่วงสังคม

แดร๊กควีนที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงตัวเอง โดยการยอมรับความแตกต่างหลากหลายและปราศจากการตีตรา
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หรือบรรทัดฐานใด ๆ ที่จะมาตัดสินผู้แต่งแดร๊กควีน ซึ่งมีตั้งแต่การรับรู้การมีอยู่ของแดร๊กควีนไปจนถึงช่วยในการ

ค้นหาอัตลักษณ์ จบค้นพบอัตลักษณ์ในท่ีสุด 

ปัจจัยเง่ือนไขท่ีนํามาสู่การแต่งแดร๊กควีน 

ในประเด็นของปัจจัยเงื่อนไขที่นํามาสู่การแต่งแดร๊กควีน ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ เงื่อนไขภายในตัวผู้ให้

ข้อมูล และเงื่อนไขภายนอกตัวผู้ให้ข้อมูล ซึ่งเงื่อนไขทั้ง 2 ส่วนนี้เป็นองค์ประกอบที่สําคัญมากทําให้ผู้ให้ข้อมูลแต่ง

แดร๊กควีนได้ ดังน้ี  

เงื ่อนไขภายในตัวผู ้ให้ข้อมูล มักเป็นสิ ่งที ่อยู ่ในตัวของผู ้ให้ข้อมูลเอง ซึ ่งเกิดจากการตระหนักได้ถึง

ความสําคัญของตัวเอง โดยเกิดขึ้นเมื่อผู้ให้ข้อมูลได้ก้าวผ่านจุดเปลี่ยนสําคัญ เช่น ได้รับการศึกษา ได้ใช้ชีวิตของ

ตัวเอง อยู่ห่างจากครอบครัว เป็นต้น ทําให้เห็นโลกกว้างขึ้น และเกิดมุมมองใหม่ต่อตนเอง ประกอบกับการได้รู้จัก

และเรียนรู้แดร๊กควีน ทําให้ผู้ให้ข้อมูลเกิดความรู้สึกอยากลองแต่ง ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เริ่มต้นจากการขัดเกลา

ตนเองโดยการยอมรับตนเอง เช่น เพศ รสนิยม ความชอบ อุปนิสัยบางอย่างของตนเอง เป็นต้น โดยการขัดเกลา

ตนเองจนยอมรับตนเองได้นั้น ผู้ให้ข้อมูลใช้เวลาในการสํารวจตนเอง ทั้งความคิดและความรู้สึกของตนที่มีต่อ

ตนเองและสภาพรอบตัว จากนั้นจึงค่อยตัดสินใจก้าวออกจากมุมที่ตนเองคุ้นชิน เพื่อเผยตัวเองในอีกด้านหนึ่ง โดย

การเผยตนเองอีกด้านหนึ่ง ก็คือการเผยอัตลักษณ์ของตนเอง ซึ่งมาจากการทดลองและพิจารณาตนเองอย่างถี่ถ้วน

ท่ีจะเป็นตนเองในอีกรูปแบบหน่ึง ซ่ึงแตกต่างจากท่ีตนและคนรอบข้างคุ้นเคย  

นอกจากเงื่อนไขการขัดเกลาและยอมรับตนเองที่ผลักดันให้ผู้ให้ข้อมูลได้เผยอัตลักษณ์ของตนเองออก

มาแล้ว การทําอัตลักษณ์นั้นให้กลายเป็นรูปธรรมในแดร๊กควีน จําเป็นจะต้องมีความศรัทธา และความเชื่อมมั่นต่อ

แดร๊กควีนที่จะยอมรับอัตลักษณ์ของบุคคลเหล่านั้น เพราะมันเปราะบางมาก ต้องมีการวางแผน และเป้าหมายท่ี

แน่วแน่ เพ่ือให้ม่ันใจว่า การเผยอัตลักษณ์ออกไปแล้ว สารน้ันจะถูกส่งไปยังผู้รับสารอย่างเข้าใจตรงกัน  

อัตลักษณ์ที่ผู ้ให้ข้อมูลสร้างขึ้นนั้น เป็นอีกด้านหนึ่งของผู้ให้ข้อมูลที่ถูกซ่อนเอาไว้จากชีวิตประจําวัน 

เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลบางคนถูกเงื่อนไขของสังคมรอบตัวสร้างอัตลักษณ์ขึ้นมา เช่น ต้องเป็นผู้ชาย ห้ามคบเพื่อน

ผู้หญิง ห้ามเถียง ให้เอาใจผู้อ่ืน เป็นต้น ซ่ึงขัดกับส่ิงท่ีอยู่ภายในตนของผู้ให้ข้อมูล ในทางกลับกันผู้ให้ข้อมูลท่ีได้รับมี

อิสระในการเป็นตัวเองตั้งแต่วัยเยาว์ ใช้อัตลักษณ์ของแดร๊กควีนนี้ในการขยายขอบเขตของอัตลักษณ์เดิมของตนให้

ชัดเจนมากย่ิงข้ึนด้วย 

ในส่วนของเงื่อนไขภายนอกที่มีอิทธิพลต่อแดร๊กควีนในการสร้างการแต่งแดร๊กควีนที่ใหม่และหลากหลาย         

มีเงื่อนไขที่สําคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงของสังคมแดร๊กควีน เนื่องจากรูปแบบลักษณะของแดร๊กควีนเปลี่ยนแปลง

ตามยุคสมัยและ ความอิสระของแดร๊กควีนที่ไม่จํากัดเพศ ไม่จํากัดอายุ ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา ทําให้แดร๊กควีนไม่

เคยหยุดนิ่ง ผู้แต่งแดร๊กควีนต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งประกอบด้วยเทคนิค

และรูปแบบของการแต่งหน้าทําผม การพัฒนาองค์ความรู้ด้านแฟชั่น ทักษะการตัดเย็บ และคอยค้นหาแรงบันดาล

ใจใหม่ ๆ นอกจากนี้เงื่อนไขของพื้นที่ที่เปิดกว้างต่อแดร๊กควีน เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้แดร๊กควีนได้ออกมาเฉิดฉาย

แล้วเผยตัวตนของตนเอง เช่น เวที งานอีเว้นท์ บาร์ สถานบันเทิงต่างๆ เป็นต้น โดยพื้นที่เหล่านี้มักเป็นพื้นที่ที่ผู้คน
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ในท่ีแห่งน้ันเข้าใจแดร๊กควีนเป็นอย่างดี และไม่ด่วนตีตราการแสดงออกของเหล่าแดร๊กควีน ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีกระตุ้นให้

แดร๊กควีนปรับปรุงและผลิตผลงานการแต่งท่ีสร้างสรรค์ออกมาเร่ือย ๆ  

จะเห็นได้ว่าทั้งเงื่อนไขภายในและภายนอกที่นํามาสู่การแต่งแดร๊กควีนของผู้ให้ข้อมูลนั้นมีมีอิทธิพลต่อ   

การแต่งแดร๊กควีนทั้งสิ้น เง่ือนไขทั้ง 2 ส่วนข้างต้นนั้น มีความสอดคล้องต่อการพัฒนาบุคลิกภาพ ที่คอยกระตุ้นท้ัง

จากตนเองและสภาพแวดล้อมให้แดร๊กควีนสามารถพัฒนาอัตลักษณ์ของตนเอง รวมถึงปรับปรุงแก้ไขส่วนผสมของ

การแต่งแดร๊กควีนต่างๆ ให้อยู่ในสัดส่วนที่ลงตัวของผู้ให้ข้อมูลแต่ละคนไป กล่าวคือ การท่ีผู้ให้ข้อมูลพัฒนา

บุคลิกภาพ หรือ   อัตลักษณ์แดร๊กควีนของตนเองนั้น เกิดมาจากอิทธิพลของสภาพแวดล้อมที่กระทําต่อตัวผู้ให้

ข้อมูล ทั ้งตัวแปรพ่อแม่ (Parental factor) ตัวแปรทางสิ ่งแวดล้อม (Environmental factor) และตัวแปร             

การเรียนรู้ (Learning factor) (Ungphra, 2003) โดยตัวแปรเหล่านี้อยู ่ในประสบการณ์ของผู้ให้ข้อมูลตั้งแต่

ประสบการณ์วัยเด็ก สาขาการศึกษาที่เรียน และการเปิดประสบการณ์และทําความเข้าใจแดร็กควีน จนสร้างมา

เป็นอัตลักษณ์แดร๊กควีนได้  

ตัวแปรพ่อแม่มีผลอย่างมากต่อการเปิดเผย และปิดบังความเป็นตัวเองไว้ โดยผู้ให้ข้อมูลบางส่วนไม่ได้รับ      

การสนับสนุนจากครอบครัวในการเปิดเผยตนเอง ด้วยความกลัวว่าผู้ให้ข้อมูลจะถูกรังเกียจและไม่เป็นที่ยอมรับ

ของสังคม ครอบครัวของผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้กําหนดทิศทางในการแสดงออกของผู้ให้ข้อมูลในวัยเด็ก ทําให้ผู้ให้ข้อมูล

ปิดบังตัวตนของตนเองเอาไว้ เนื่องจากกลัวว่าจะไม่ได้รับการยอมรับจากครอบครัวและญาติ ๆ เพราะสิ่งที่ตนเอง

เป็นนั้นไม่เป็นที่ต้องการของครอบครัวนั้นเอง ทําให้การแสดงออกของอัตลักษณ์แดร๊กของผู้ให้ข้อมูลกลุ่มนี้ตรงกัน

ข้ามกับภาพลักษณ์ของตนท่ีมีมาก่อนแต่งแดร๊กควีน เช่น ก่อนแต่งแดร๊กควีนเป็นคนยอมคนอื่น ไม่เถียง เอาใจผู้อ่ืน

เสมอ แต่เมื่อแต่สวมบทบาทอัตลักษณ์แล้วก็จะก้าวร้าว รุนแรง ไม่แยแสผู้อื่น เป็นต้น กับผู้ให้ข้อมูลอีกส่วนที่ได้รับ

การสนับสนุนและยอมรับจากครอบครัวมาต้ังแต่วัยเด็ก การแสดงออกอัตลักษณ์ของผู้ให้ข้อมูลกลุ่มน้ีมีความชัดเจน

ข้ึนจากส่ิงท่ีตนเองได้เปิดเผยมาต้ังแต่เด็ก รวมถึงมีการพัฒนาตนเองเพ่ือให้ตนเองดีข้ึนไป ซ่ึงแตกต่างจากผู้ให้ข้อมูล

ท่ีครอบครัวไม่ยอมรับท่ีพัฒนาตนเองเพ่ือลบล้างประสบการณ์วัยเด็กท่ีมีอยู่ในความทรงจํา 

ตัวแปรทางสิ่งแวดล้อม ถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของผู้ให้ข้อมูลหลาย ๆ คน กล่าวคือ ตัวแปรทางสิ่งแวดล้อม 

หมายถึงสภาพรอบ ๆ ตัวของปัจเจก ซ่ึงสําคัญมากในการกําหนดแนวทางในการแสดงออก จุดสําคัญของผู้ให้ข้อมูล

หลายคน คือสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้น โดยเฉพาะประเด็นทางการศึกษา ผู้ให้ข้อมูลเกือบทุกคน

ได้รับการศึกษาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ เช่น ออกแบบแฟชั่น นิเทศศิลป์ ศิลปกรรม เป็นต้น ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า

ศาสตร์ดังกล่าวเป็นศาสตร์ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอิสระทางความคิดและได้ปลดปล่อยจินตนาการของตนเองออกมา

ในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลอีกส่วนที่ไม่ได้สําเร็จการศึกษาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ ก็มีความเกี่ยวข้อง

กับการแสดง เช่น เคยเป็นแดนเซอร์ให้วงหมอลํา เป็นแฟนเพลงสากล เป็นต้น  

และสุดท้ายคือตัวแปรการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องไปกับแนวทฤษฎีการปัญญาสังคมของ Bandura ด้วยจาก

การที่ผู้ให้ข้อมูลได้ผ่านกระบวนการค้นหาอัตลักษณ์ และคอยเรียนรู้ปรับปรุงตนเองอยู่ตลอดระยะเวลาของการ

แต่งแดร๊กควีน โดยผู้ให้ข้อมูลไม่ได้เพียงแค่เรียนรู้จากสังคมรอบตัวที่เสริมแรงและตอบสนองต่อการแต่งแดร๊กควีน 

หากแต่ยังเรียนรู้จากการประเมินตนเองด้วย 
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แก่นประสบการณ์การแต่งแดร๊กควีน 

การวิเคราะห์และค้นหาแก่นประสบการณ์ของผู้ให้ข้อมูลจากประสบการณ์การแต่งแดร๊กควีน ผู้วิจัยพบว่า 

แก่นประสบการณ์ของผู้ให้ข้อมูลจากประสบการณ์การแต่งแดร๊กควีนนั้น คือ ระดับความพึงพอใจที่ตนมีต่อตนเอง 

ซ่ึงเป็นความพึงพอใจในส่ิงท่ีตนเองเป็น ในระดับท่ีตนเองต้องการ กล่าวคือ สังคมมนุษย์ ไม่ว่าจะสังคมใดก็ตามล้วน

แต่มีบรรทัดฐานที่คอยกํากับว่าสมาชิกในสังคมควรทําอะไร และคอยแบ่งแยกมนุษย์ออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ โดยใช้

เกณฑ์ท่ีแตกต่างกันออกไป เช่น เพศ สรีระร่างกาย รสนิยม เป็นต้น แม้ว่าแดร๊กควีนจะยอมรับการแบ่งกลุ่มท่ีทําให้

ตนเองแยกออกจากสังมคมส่วนใหญ่ก็ตาม แต่ภายในกลุ่มของแดร๊กควีนกันเองนั้น ไม่ได้มีการแบ่งแยกหรือ

จัดลําดับเกี่ยวกับการแสดงอัตลักษณ์ของตนเอง เน่ืองจากใครมาแต่งแดร๊กควีนก็ได้ ไม่จํากัดเพศ แต่งเป็นอะไรก็ได้ 

นําเสนออย่างไรก็ได้ ขึ้นอยู่กับอารมณ์และความคิดสร้างสรรค์ของผู้แต่ง ฉะนั้นแล้วผู้แต่งแดร๊กควีนจะแต่ง

แดร๊กควีนและนําเสนอ เท่าที่ตนเองพอใจ ซึ่งอาจจะเป็นไปตามบรรทัดฐานหรือไม่ก็ได้ และถึงแม้จะมีการจัดลําดับ

ในกลุ่มของแดร๊กควีนว่าใครมีชื่อเสียงกว่ากัน หรือใครแสดงได้ดีกว่ากัน สิ่งนั้นก็ไม่ได้ทําให้เหล่าแดร๊กควีนเปลี่ยน

วิถีของตนในการนําเสนอผลงาน ในทางกลับกันกลุ่มของแดร๊กควีนกลับเอื้ออาทรต่อกัน ผลักดันและส่งเสริมกัน

และกันอีกด้วย ซึ่งแก่นประสบการณ์นี้สอดคล้องกันแนวคิดยุคหลังสมัยใหม่ ของ มิเชล ฟูโกต์ (Michel foucault) 

โดยแนวคิดหลังสมัยใหม่หันมาสนใจสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ของสังคม และไม่ยอมรับต่อวาทกรรมของนิยามความหมาย

ที่มาครอบงําการกระทําของปัจเจกได้ โดยฟูโกต์ มองว่า ปัจเจกมีสิทธิที่จะกําหนดและต่อรองการสร้างอัตลักษณ์

ของตนเอง โดยไม่จําเป็นต้องอยู่ภายใต้วาทกรรม (Ganjanapan, 2019) ซึ่งสะท้อนออกมาจากกระบวนการ

สร้างอัตลักษณ์ของแดร๊กควีน ที่แม้จะได้รับอิทธิพลมาจากตัวแปรสภาพแวดล้อม แต่เหล่าแดร๊กควีนก็ได้พาตนเอง

หลุดออกมาจากวาทกรรมของสังคม ที่คอยกําหนดรูปแบบการแสดง เช่น ต้องสวยเหมือนผู้หญิงแท้ ต้องแต่งกาย

ด้วยชุดผู้หญิงตลอดเวลา ต้องสวย ดูละมุน อ่อนหวาน เป็นต้น อีกทั้งยังไปสอดคล้องกับทฤษฎีเควียร์ของ จูดิธ บัล

เลอร์ (Judith butler) ที ่อธ ิบายว่าเพศสภาวะ มีความลื ่นไหลและสามารถเปลี ่ยนไปได้ตามกาลเวลา 

(Sinsomboonthong, 2014) ในประเด็นนี้มีความสอดคล้องเกี่ยวข้องกับการแต่งแดร๊กควีน กล่าวคือ สําหรับ

แดร๊กควีน 1 คน สามารถเนรมิตการแต่งแดร๊กควีนของตนเองได้เป็นล้านแบบ แดร๊กควีนไม่จําเป็นจะต้องแต่งกาย

แบบเดิม แต่งเป็นอะไรก็ได้ แบบไหนก็ได้ เปลี่ยนได้ตลอด ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับระดับความพึงพอใจของผู้แต่งทั้งส้ิน 

ฉะนั้นแล้วด้วยกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ และปัจจัยเงื ่อนไขที่นําไปสู ่การแต่งแดร๊กควีน จนนํามาสู ่แก่น

ประสบการณ์ท่ีได้จากการแต่งแดร๊กควีน เป็นการสมดุลระหว่างตนเองและสิ่งแวดล้อมรอบตัว แล้วตกตะกอนมา

เป็นอัตลักษณ์ของตนเอง การแต่งแดร๊กควีนไม่ได้แปลว่าผู้แต่งจะสามารถเอาแต่ใจ และละเลยสังคมได้ เพียงแต่

สมดุลระหว่างสิ่งที่สังคมต้องการ และสิ่งที่ตนเองต้องการ และให้โอกาสตัวเองได้มีช่วงเวลาเป็นของตัวเอง พา

ตนเองลอยเหนือวาทกรรมของสังคมท่ีครอบงําการกระทําและการแสดงออกท้ังหลาย  

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

สําหรับครอบครัวและสถานศึกษา ซึ่งทั้งสองเป็นสถาบันทางสังคมที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการขัดเกลาและ

หล่อหลอมสมาชิกในสังคมให้เติบโตขึ้น ควรเปิดกว้างให้บุตรหลานได้มีโอกาสในการแสดงออกถึงตัวตนของตนเอง 
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และเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ให้บุตรหลานในการทดลองเพื่อค้นหาสิ่งที่ตนเองเป็น ซึ่งทําให้บุตรหลายได้เผยและ          

ปลดล็อคศักยภาพของตนเองออกมาได้ 

สําหรับสื่อ ควรส่งเสริมและสร้างสรรค์เนื้อหาที่สะท้อนภาพของแดร๊กควีนและกลุ่มเพศหลากหลายใน

มุมมองที่แตกต่างออกไป อีกทั้งควรตีแผ่เรื่องราวของแดร๊กควีนและเพศหลากหลาอย่างจริงจัง ให้สังคมได้เห็นภาพ

ของแดร๊กควีนและกลุ่มเพศหลากหลายถูกต้องตรงความเป็นจริงของบุคคลเหล่านี้ เพื่อช่วยสร้างความเข้าใจอันดี

แก่สังคม และควรให้พื้นที่แก่แดร๊กควีนและความหลากหลายเพื่อใช้เป็นช่องทางในการสร้างความเข้าใจด้วยตนเอง

อีกทางหน่ึง 

สําหรับสังคม ควรส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในความหลากหลายของมนุษย์ ไม่เพียงแต่ในประเด็นของเพศ 

และรสนิยมต่างๆ เท่านั้น หากแต่มนุษย์คือความหลากหลายในทุกๆ ประเด็น อีกทั้งควรส่งเสริมให้มีการเคารพใน

สิทธิส่วนบุคคล โดยเริ่มจากสิทธิส่วนบุคคลบนร่างกายของตนเอง การที่บุคคลจะแต่งกาย แต่งหน้า ทําผม หรือ

แสดงอากัปกิริยาใด ๆ ในพ้ืนท่ีของบุคคลน้ัน และไม่ก่อความเดือดร้อน ระรานความเป็นส่วนตัวของผู้อ่ืน บุคคลน้ัน

ก็สามารถทําได้และสมควรท่ีจะได้รับการเคารพในส่ิงท่ีเขาเป็นบนพ้ืนท่ีของเขา การท่ีสังคมไม่ยอมรับความแตกต่าง

หลากหลายนําไปสู่การตีตราจากบรรทัดฐานของคนเพียงคนเดียว และการแบ่งแยกผู้คนออกเป็นกลุ่มต่าง ทั้ง ๆ ท่ี

ทุกคนล้วนเป็นมนุษย์เหมือนกัน และอาจนําไปสู่การริดรอนสิทธิที่พึงได้ในฐานนะของมนุษย์คนหนึ่งด้วย สังคมท่ี

ขาดความหลากหลาย เหมือนสังคมน้ันได้ตายไปแล้ว ไร้ซ่ึงชีวิตชีวา 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

ข้อ 1 ควรทําการศึกษาในประเด็นของการศึกษาประสบการณ์ในกลุ่มอ่ืน ๆ ของสังคม เช่น Fetish, Shibari, 

BDSM เป็นต้น ในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรสนิยมที่หลากหลายและตรงกันเพื่อลดอคติและการด่วนตีตราจาก

ผู้ท่ีไม่เข้าใจ 

ข้อ 2 ควรมีการศึกษาประสบการณ์ช่วงก่อนตัดสินใจมาแต่งแดร๊กควีนให้ลึกซึ้งกว่านี้ เช่น ประสบการณ์วัย

เด็ก สภาพครอบครัว กลุ่มเพื่อน สถานศึกษา เป็นต้น เพื่อช่วยให้ผู้วิจัยได้ทําความเข้าใจที่ไปที่มาของการสร้าง        

อัตลักษณ์และอิทธิพลของประสบการณ์ช่วงก่อนตัดสินใจมาแต่งแดร๊กควีนได้มากข้ึน 

ข้อ 3 ควรใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่มีความหลากหลาย เช่น การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสนทนากลุ่ม เป็นต้น 

เพ่ือให้ได้เห็นสภาพจริงและความสัมพันธ์ของกลุ่มแดร๊กควีนได้มากย่ิงข้ึน 
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prawattisāt Thai [History of sexuality : History of sexuality / Sexuality in Thai history]. 

Women's Health Advocacy Foundation. 

Stanley, C. (1981). The Antecedents of Self-esteem. Palo Alto. 

Ungphra N. (2003). Thritsadī bukkhalikkaphāp læ kān prap tūa [Personality Theory and 
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