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บทคัดย่อ
ในปัจจุบันมีภาพยนตร์ ละครชุด (ซีรีส์) และมิวสิกวิดีโอจำ�นวนมากนำ�เสนอภาพที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ
เพศนอกกรอบ แต่มีการศึกษาสัญญะกับความหมายของภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเพศนอกกรอบ หรือมี
เพศนอกกรอบร่วมแสดงจำ�นวนไม่มากนัก การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาสัญญะและเนือ้ หา (Content/
Message) ภาพยนตร์ทมี่ เี นือ้ หาเกีย่ วข้องกับเพศนอกกรอบ ผ่านภาพยนตร์เรือ่ งรักแห่งสยาม โดยมีแนวคิดทฤษฎี
ความคิดสร้างสรรค์ สัญวิทยาและมายาคติ อีกทั้งแนวคิดเรื่องเพศนอกกรอบมาเป็นกรอบในการศึกษา โดยใช้วิธี
วิเคราะห์เนือ้ หา สัญญะในภาพยนตร์และการสัมภาษณ์เชิงลึกในการศึกษาและรวบรวมข้อมูล จากผลการวิจยั พบ
ว่า เนือ้ หาสัญญะทีผ่ กู้ �ำ กับสอดแทรกไว้ในภาพยนตร์นนั้ สะท้อนเรือ่ งราวความรักในมุมต่าง ๆ ทีป่ รากฏอยูใ่ นสังคม
ไทย ไม่วา่ จะเป็นความรักตนเอง ความรักครอบครัว มิตรภาพของกลุม่ เพือ่ น หรือแม้กระทัง่ ความรักของกลุม่ เพศ
นอกกรอบ โดยมุมมองเนือ้ หาสารผ่านสัญญะและการตีความทางมายาคติ ทีท่ �ำ ให้ภาพยนตร์เรือ่ ง “รักแห่งสยาม”
ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเพศนอกกรอบได้รับการยอมรับจากสังคมไทย แม้ในปัจจุบันภาพยนตร์
เรื่องนี้ก็ได้รับการกล่าวถึง ทั้งเนื้อหาสาร รวมทั้งเพลงประกอบภาพยนตร์ และในปี พ.ศ. 2558 ภาพยนตร์เรื่อง
“รักแห่งสยาม” ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์แห่งชาติ จากหอภาพยนตร์แห่งชาติ
คำ�สำ�คัญ: สัญญะ, มายาคติ, เพศนอกกรอบในสังคมไทย, รักแห่งสยาม
Abstract
Currently, there are a great deal of movies, series and music videos that expressively
show homosexual contents. However, there are not so many studies in semiotic terms with
the meaning of the movies with homosexual content or not so many performers who play a
role in such media. Objectives of this research are to study the content and message of movies with homosexual matters through the Movie “Love of Siam” which consists of creative
theoretical concepts, semiology and mythology. Furthermore, the concepts about Queer matter are the framework of study by analyzing the content, semiotic terms in movie and in-depth
interview to study and accumulate the information. The result was found that the semiotic
contents inserted by the director in such movie reflected love in various dimensions available
in Thai society including self-love, family love, friendship or even love of homosexual people.
The perspectives and contents through semiotic terms and mythological interpretation made
“Love of Siam” the movie with homosexual contents that was substantially accepted in Thai
Society. Even at present, this movie has been mentioned and widely known of remarkable
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contents and original soundtracks and in 2015, “Love of Siam” was eventually registered as
“national heritage film” by Film Archive.
Keywords: Semiotic, Myth, Queer in Thai Society, Love of Siam
บทนำ�

ในกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ สิง่ ทีม่ คี า่
มากที่ สุ ด คื อ “ก้ า วแรก” หากพู ด ถึ ง ความคิ ด
สร้ า งสรรค์ แ ล้ ว คำ � ศั พ ท์ สำ � คั ญ คื อ “การคิ ด นอก
กรอบ” ซึ่งถือว่าเป็นประเด็นสำ�คัญที่เป็นจุดเริ่มต้น
ของธารแห่งการสรรสร้างสิ่งต่าง ๆ ของมนุษย์ คำ�ว่า
“ความคิดสร้างสรรค์” โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าเป็นการ
สร้างสรรค์ผลงานที่ไม่ตรงกับแนวคิด หรือวัฒนธรรม
ความเชื่อของคนในสังคมส่วนใหญ่แล้ว ยิ่งต้องมี
แนวคิด วิธีการรวมถึงกระบวนการ ในการสร้างสาร
ให้สอื่ ความหมายต่าง ๆ อย่างแยบยลและลุม่ ลึก เพือ่
ที่สามารถสอดแทรกเนื้อหาและประเด็นที่ผู้กำ�กับ
ต้องการเสนอ ให้เกิดการยอมรับจากคนในสังคมนั้น
ได้ เช่น การที่เนื้อหาของภาพยนตร์มีการสอดแทรก
เนื้ อ หาของที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เพศนอกกรอบไว้ ใ นบท
ภาพยนตร์ ละคร ละครชุดหรือซีรีส์ แม้กระทั่งใน
เนื้อหาของเพลง
ปัจจุบนั สามารถพบเห็นคูร่ กั เพศชายกับเพศ
ชายและเพศหญิงกับเพศหญิง ทีแ่ สดงออกเรือ่ งความ
รั ก ในที่ ส าธารณะ และสามารถสั ง เกตได้ ใ นสื่ อ
ภาพยนตร์ ละครชุด นิตยสาร รวมถึงเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ที่นำ�เสนอเนื้อหาของเพศนอกกรอบ ทำ�ให้
เราปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันไม่ได้มีเพียงแค่เพศกำ�เนิด
เท่านั้น ดังที่ นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ (2556) ได้อธิบาย
ลักษณะของเพศนอกกรอบไว้ว่า เพศนอกกรอบคือ
กลุ่มเพศที่มี 2 ลักษณะ คือหนึ่งกลุ่มรักเพศเดียวกัน
(เกย์ ทอมดี้ เลสเบียน) และกลุ่มคนข้ามเพศ (กะเทย
สาวประเภทสอง และชายข้ามเพศ) ทีม่ กี ารแสดงออก
ในการชอบเพศเดียวกันหรือแสดงออกการแต่งกาย ที่
อาจจะมีคำ�เรียกที่แตกต่างกันออกไป เช่น เกย์ ที่
หมายถึง ชายรักร่วมเพศหรือมีรสนิยมสนใจในเพศ
เดียวกับตน ในงานวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยต้องการ
มุ่ ง เน้ น ไปที่ ก ลุ่ ม เพศที่ ส ามหรื อ เพศนอก
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กรอบโดยเฉพาะกลุ่มชายรักชาย (Male Homosexuality) โดยแบ่งตามลักษณะทางกายภาพเป็น
ผู้ ช ายหรื อ เคยเป็ น ผู้ ช ายมาก่ อ นโดยไม่ นำ � เรื่ อ ง
พฤติกรรมทางเพศมาเป็นส่วนเกี่ยวข้องในการศึกษา
แต่อย่างใด สอดคล้องกับ รณภพ นพสุวรรณ (2555)
และกิ่งรัก อิงคะวัต (2542) ได้ให้ความหมาย เกย์ ไว้
ว่า ผูช้ ายทีม่ รี สนิยมทางเพศทีช่ อบเพศชายด้วยกัน แต่
ยังคงพอใจในเพศสภาพของตนเอง แต่งตัวเป็นผู้ชาย
บุคลิกภายนอนอาจบ่งชี้ผู้เป็นเกย์ได้ลำ�บาก เพราะมี
ทั้ ง สุ ภ าพเรี ย บร้ อ ย จนเหมื อ นผู้ ช ายทั่ ว ไป ซึ่ ง ใน
ปัจจุบนั จำ�นวนประชากรเพศนอกกรอบมีจ�ำ นวนมาก
และมีก�ำ ลังซือ้ มากตามไปด้วยเช่นกันจากผลการวิจยั
ของบริษัท Zocial inc (บริษัท Zocial inc., 2556;
“ผลวิจัย “เผย” คู่รักเกย์เเบ่งภาระงานบ้านได้ดีกว่า
คูร่ กั ต่างเพศ”, 2557) ผลการสำ�รวจดังกล่าวยังพบอีก
ว่าประชากรชาวเกย์แสดงออกและเปิดเผยตนเองผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์มากขึ้นด้วยซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของบริษัท นาโน เซิร์ช จำ�กัด ที่ศึกษาการ
เพิ่มจำ�นวนประชากรของเกย์ในประเทศไทย ซึ่งผล
การวิจัยมีแนวโน้มว่าจำ�นวนจะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต
และกำ�ลังการซื้อก็จะเพิ่มขึ้นตาม (วันวิสาข์ เจริญ
นาน, 2555; เสาวรินทร์ สายรังษี, 2548) กระทั่งใน
ปี 2550 มีภาพยนตร์รกั ทีเ่ กิดขึน้ ทีส่ อดแทรกเรือ่ งราว
ความรักของเพศนอกกรอบ ซึง่ เป็นภาพยนตร์ทเี่ ขียน
บทและกำ�กับโดย คุณมะเดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล
ภาพยนตร์เรือ่ งนีค้ อื ภาพยนตร์เรือ่ ง รักแห่งสยาม โดย
ภาพยนตร์เรื่องรักแห่งสยามมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ
เรื่องราวความรักในวัยรุ่น แต่เนื้อหากลับพลิกความ
คาดหวังของผู้ชมกลายเป็นเรื่องของครอบครัวที่มี
บาดแผลจากการหายตัวไปของสมาชิกในบ้าน ทั้งยัง
นำ�เสนอความสับสนในความต้องการทางเพศของตัว
ละคร แต่ท่ามกลางกระแสการวิพากษ์วิจารณ์ กลับมี
ผู้ที่ชื่นชอบภาพยนตร์เรื่องนี้จำ�นวนมากจนเกิดการ
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รวมตัวเป็นแฟนคลับ นับเป็นภาพยนตร์ที่ทั้งสะท้อน
อารมณ์ร่วมของยุคสมัยและสร้างกระแสความรู้สึก
อย่างหนึ่งขึ้นในสังคมไทย ในระดับทั่วประเทศ รวม
ทัง้ ได้รบั รางวัลภาพยนตร์ยอดเยีย่ มจากสถาบันต่าง ๆ
ที่จัดประกวด ทำ�ให้เกิดมุมมอง การถกเถียง เสียง
วิภาควิจารณ์ต่าง ๆ กับภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างหลาก
หลาย มุมมองทัง้ หลายเหล่านัน้ เป็นองค์ประกอบหนึง่
ที่ทำ�ให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาภาพยนตร์เรื่องรักแห่ง
สยาม เนื่องจากในปี พ.ศ. 2550 การยอมรับและการ
ให้ โ อกาสเรื่องเพศนอกกรอบ หรือภาพยนตร์ ที่ มี
เนื้ อ หาเกี่ ย วข้ อ งกั บ เพศนอกกรอบน้ อ ยมากหาก
เปรียบเทียบกับปัจจุบัน
ฉะนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา “ก้าวแรก”
ของภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเพศนอกกรอบ
ในสั ง คมไทยในบริ บ ทความเป็ น บุ ค คลมากกว่ า
ตัวประกอบหรือตัวตลก ผ่านมุมมองของผูท้ รงคุณวุฒิ
มีผกู้ ล่าวว่าคุณมะเดีย่ ว ชูเกียรติ ศักดิว์ รี ะกุล เป็น “นัก
ก้าวข้ามเครื่องกีดขวาง” (อภิรดา มีเดช, 2557) ใน
ภาวะทีส่ งั คมไทยทีย่ งั ไม่ได้เปิดรับเพศนอกกรอบ จาก
การศึกษาเรือ่ งเพศนอกกรอบ ในสังคมไทยระหว่างปี
พ.ศ. 2538-2552 โดยในระยะแรกพบว่าสังคมเลือก
ที่จะไม่พูดเรื่องเพศนอกกรอบ เพราะมีทัศนคติว่าคน
กลุ่มนี้เป็นคนน่าอาย การกล่าวถึงเป็นเรื่องน่าอาย
(นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2556; ปณิธี บราวน์, 2557) พ.ศ.
2538 เป็นต้นมา สังคมกำ�ลังพยายามเรียนรู้และ
ทำ�ความเข้าใจเพศนอกกรอบในฐานะบุคคลธรรมดา
มิใช่คนที่มีปัญหาป่วยทางจิต (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ,
2553) ภาพยนตร์เรื่องรักแห่งสยามที่เข้าฉายในปี
พ.ศ. 2550 อีกทั้งภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถตอบ
คำ�ถามของสังคม และพยายามให้สงั คมเข้าใจกลุม่ คน
เพศนอกกรอบมากขึ้น มากกว่าแค่เรื่องตลกโปกฮา
แต่พยายามให้สงั คมเข้าใจผ่านการอธิบายว่าเพศนอก
กรอบก็มคี วามรูส้ กึ ความรัก ไม่ตา่ งจากเพศหญิงหรือ
เพศชายในสังคม โดยที่ผู้วิจัยเชื่อว่าหากเรียกยุคที่
ภาพยนตร์เรื่องรักแห่งสยามเข้าฉายว่าเป็น “ยุคผลิ
บาน” ของเพศนอกกรอบและภาพยนตร์ที่มีเนื้อหา
เกีย่ วข้องกับเพศนอกกรอบก็วา่ ได้ ด้วยเหตุนผี้ วู้ จิ ยั จึง

มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส นั บ สนุ น การ
สร้างสรรค์ภาพยนตร์ทมี่ เี นือ้ หาเกีย่ วข้องกับเพศนอก
กรอบในบริบท “รักแห่งสยาม” ของ มะเดีย่ ว ชูเกียรติ
ศักดิว์ รี ะกุล และเหตุผลทีผ่ วู้ จิ ยั ใช้ค�ำ ว่าเพศนอกกรอบ
แทนเพศที่สามหรือ รักร่วมเพศ เพราะเนื่องจากการ
ศึ ก ษาพบว่ า แม้ ปั จ จุ บั น สั ง คมจะยอมรั บ เพศนอก
กรอบมากขึน้ แต่ยงั คงมีค�ำ ศัพท์ใช้เรียกกลุม่ เพศนอก
กรอบอื่น ๆ เช่น “เพศที่สาม” “รักร่วมเพศ” “ความ
เบี่ยงเบนทางเพศ” “เพศผิดธรรมชาติ” ที่ทำ�ให้กลุ่ม
คนเพศนอกกรอบไม่พอใจ เพราะคำ�ศัพท์บางคำ�ถือว่า
เป็นการดูถูก ดูแคลน ฉะนั้นผู้วิจัยจึงเลือกใช้คำ�ว่า
“เพศนอกกรอบ” เพราะคำ�ว่าเพศนอกกรอบนั้นเป็น
คำ�ศัพท์ที่แสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ่ม การออกนอก
กรอบเดิม ๆ ที่สังคมไทย จากความเชื่อเดิมที่เชื่อว่า
สังคมไทยมีแค่สองเพศ คือ “ชายจริง” และ “หญิง
แท้” และในปัจจุบันยังมีการเพิ่มคำ�ว่า “เพศนอก
ขนบ” เพื่ออธิบายกลุ่มเพศนอกกรอบเพิ่มเติม (กนก
วรรณ ธราวรรณ, 2555)
วัตถุประสงค์การวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
สัญญะและความหมายของเนื้อหา (Content/Message) ทีส่ อดแทรกอยูใ่ นภาพยนตร์เรือ่ งรักแห่งสยาม
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกี่ยวกับภาพยนตร์
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ภาพยนตร์ (Chandler,
1994) แนวคิดของภาพยนตร์กล่าวถึงองค์ประกอบ
ภาพยนตร์ทั้ง 5 ด้าน คือ 1) สัญรูปและโครงเรื่อง/
เหตุการณ์ส�ำ คัญ กล่าวถึง โครงเรือ่ ง เป็นการเล่าเรือ่ ง
ลำ � ดั บ เหตุ ก ารณ์ อ ย่ า งมี เ หตุ ผ ล เหตุ ก ารณ์ ทุ ก
เหตุการณ์จะต้องส่งเสริมประเด็นหลักของเรื่องได้
ชัดเจน ไม่ให้หลงประเด็น โครงเรื่องจะประกอบด้วย
เหตุการณ์หลัก และเหตุการณ์รอง ซึ่งเหตุการณ์รอง
ที่ ใ ส่ เข้ า ไป ต้ อ งผสมกลมกลื น เป็ น เหตุ เ ป็ น ผลกั บ
เหตุการณ์หลัก เรื่องย่อ เป็นจุดเริ่มต้นของภาพยนตร์
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่คิดขึ้นมาใหม่ เรื่องที่นำ�มาจาก
159

Siam Communication Review Vol.15 Issue 19

เหตุการณ์จริง เรือ่ งทีด่ ดั แปลงมาจากวรรณกรรม หรือ
แม้แต่เรื่องที่ลอกเลียนแบบมาจากภาพยนตร์อื่น สิ่ง
แรกนั้นเรื่องต้องมีความน่าสนใจ มีใจความสำ�คัญ
ชัดเจน ต้องมีการมีการตั้งคำ�ถามว่า จะมีอะไรเกิดขึ้น
กับเรื่องที่คิดมา และสามารถพัฒนาขยายเป็นโครง
เรือ่ งใหญ่ ๆ ได้ 2) สัญรูปของตัวละครหลัก / ตัวละคร
ประกอบ เกี่ยวข้องกับ Characterization คือ การ
วิเคราะห์ตวั ละคร ตัวละคร มีหน้าทีด่ �ำ เนินเหตุการณ์
จากจุดเริม่ ต้นไปสูจ่ ดุ สิน้ สุดของเรือ่ ง ตัวละครอาจเป็น
คน สัตว์ สิง่ ของ หรือเป็นนามธรรมไม่มตี วั ตนก็ได้ การ
สร้างตัวละครขึน้ มาต้องคำ�นึงถึงภูมหิ ลังพืน้ ฐาน แหล่ง
ที่มาที่ไป บุคลิกนิสัย ความต้องการ อันก่อให้เกิด
พฤติกรรมต่าง ๆ ของตัวละครนัน้ ๆ ตัวละครแบ่งออก
เป็นตัวแสดงหลักหรือตัวแสดงนำ� และตัวแสดงสมทบ
หรือตัวแสดงประกอบ ทุกตัวละครจะต้องมีส่งผลต่อ
เหตุการณ์นั้น ๆ มากน้อยตามแต่บทบาทของตน
ตัวเอกย่อมมีความสำ�คัญมากกว่าตัวรองเสมอ 3)
สัญรูปของประเด็น/สถานการณ์ คือ แก่นเรือ่ ง Hurtik
& Yarber (1971 อ้างถึงใน ฉลองรัตน์ ทิพย์พิมาน,
2539) กล่าวว่า แก่นเรือ่ งหมายถึงแนวคิด หลักในการ
ดำ�เนินเรื่อง เป็นความคิดรวบยอดที่เจ้าของเรื่อง
ต้องการนำ�เสนอ โดย Griffith (1994 อ้างถึงใน
ฉลองรัตน์ ทิพย์พิมาน, 2539) ระบุว่า เราสามารถ
วิเคราะห์แก่นเรื่องได้จากกลอุปกรณ์ 3 อย่าง คือ
คู่ตรงกันข้าม สัญลักษณ์ และพัฒนาการของเรื่อง 4)
สัญรูปของฉาก สถานที่ ช่วงเวลา อุปกรณ์ประกอบ
ฉาก และเสื้ อ ผ้ า ประกอบด้ ว ย ภู มิ ศ าสตร์
ประวัตศิ าสตร์, การตกแต่ง, อุปกรณ์ประกอบฉากและ
เครือ่ งแต่งกายตัวละครฉากเป็นองค์ประกอบหนึง่ ของ
ภาพยนตร์ เนือ่ งจากการเล่าเรือ่ งในภาพยนตร์คอื การ
ถ่ายทอดเหตุการณ์ทตี่ อ่ เนือ่ งกัน เหตุการณ์ตา่ ง ๆ จะ
เกิดขึ้นโดยปราศจากสถานที่ไม่ได้ ดังนั้นฉากจึงมี
ความสำ�คัญ เพราะทำ�ให้มีสถานที่รองรับเหตุการณ์
ต่ า ง ๆ ของเรื่ อ ง และ 5) แสงสี ข องภาพ/เพลง
ประกอบ/บทสนทนา/มุมกล้อง กล่าวถึง บทสนทนา
ว่ามีความสำ�คัญกับภาพยนตร์ รวมทั้งแสงและสีที่
ภาพยนตร์ใช้เพือ่ ต้องการจะสือ่ สารเรือ่ งราว การบอก
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เล่าอารมณ์ของตัวละคร อีกทั้งเพลงประกอบและ
เสียงประกอบอื่น ๆ ที่อธิบายอารมณ์ของตัวละคร
ความรู้สึกของฉาก เป็นต้น
ทฤษฎีสัญวิทยา (De Saussure, 1974 อ้าง
ถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2542) สัญญะคืออะไรก็ตาม
ที่ก่อให้เกิดความหมายโดยการเทียบเคียงให้เห็นถึง
ความแตกต่างไป จากสิ่งอื่นและคนในสังคมยอมรับ
หรือเข้าใจ กาญจนา แก้วเทพ (2543) ซึ่งประกอบ
ด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ 3 ประการคื อ 1) มี ลั ก ษณะทาง
กายภาพ 2) มีความหมายมากกว่าตัวเอง 3) ผู้ใช้
สัญญะต้องทราบถึงความหมายของสัญญะนั้น ซึ่ง
สัญญะมีองค์ประกอบ 3 ส่วนคือ 1) ของจริง 2) รูป
สัญญะหรือตัวหมาย คือสิง่ ทีเ่ ป็นตัวสือ่ 3) ความหมาย
สั ญ ญะหรื อ ตั ว ความหมาย คื อ ความหมายที่ ต้ อ
งอาศัยสัญญะ หรือสัญญะที่ต้องการสื่อ เป็นต้น
ทฤษฎีประพันธกร (Martin Mcquillan.
2000; ก้อง พาหุรักษ์, 2548; พิสณฑ์ สุวรรณภักดี,
2555) แนวคิดทฤษฎีเรือ่ งประพันธกรนัน้ เป็นแนวคิด
ทฤษฎีที่พูดเกี่ยวกับ ภาพยนตร์ ซึ่งถือว่าเป็นแขนง
หนึง่ ของศิลปะทีผ่ า่ นการสร้างสรรค์จากกระบวนการ
คิดที่ซับซ้อน ซึ่งสะท้อนแนวคิดห่วงอารมณ์ และ
กระบวนการถ่ายทอดเรือ่ งราวต่าง ๆ จากผูส้ ร้างสรรค์
ผลงาน กล่าวถึง ผูก้ �ำ กับคือประพันธกรของภาพยนตร์
เพราะมีบทบาทสำ�คัญในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์
และในอีกนัยหนึ่งประพันธกรหมายถึงผู้แต่งตัวจริง
คือผู้ที่มีบทบาทควบคุมการประพันธภาพยนตร์และ
การดำ�เนินเรื่องราวของภาพยนตร์หรือตัวละคร
แนวคิดเกี่ยวกับเพศนอกกรอบ แนวคิดเรื่อง
เพศนอกกรอบเป็นแนวที่ที่กล่าวถึงการเกิดขึ้นของ
เพศนอกกรอบที่อิงหลักการทางวิทยาศาสตร์ ทฤษฎี
จิตวิเคราะห์ สาเหตุของการเกิดรักร่วมเพศนั้น ยังคง
เป็นสิง่ ทีห่ าข้อสรุปอันแท้จริงไม่ได้ จึงมีแนวความเชือ่
ทีห่ ลากหลายกันออกไป (ปาณิสรา มงคลวาที, 2550)
และกล่าวถึงการรักร่วมเพศ เพศที่สาม กระทั่งที่มา
ของคำ�ว่า “เพศนอกกรอบ” ในสังคมไทยแต่ละยุค
สมัยว่ามีการยอมรับกลุ่มคนเพศนอกกรอบหรือไม่
อย่างไร แม้ปัจจุบันจะมีการเปิดรับเรื่องราวของเพศ
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นอกกรอบมากขึ้นกว่าในอดีต
วิธีดำ�เนินงานวิจัย
เนื่ อ งจากงานวิ จั ย ชิ้ น นี้ เ ป็ น งานวิ จั ย เชิ ง
คุณภาพ จึงใช้ระเบียบวิธีเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยจะใช้
การศึกษาเอกสารทุติยภูมิและปฐมภูมิ รวมทั้งการ
สัมภาษณ์เชิงลึก
1. การศึกษาการวิเคราะห์ตัวบท (Textual
Analysis) คือ การมุ่งหาหรือค้นหาหน่วยที่เล็กหรือ
หน่วยพื้นฐานในระบบการสื่อความหมาย และค้นหา
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยย่อย ๆ เล็กเหล่านัน้ ในตัว
บทใดตัวบทหนึ่ง ความสัมพันธ์นั้นอาจอยู่ในแง่ของคู่
ตรงกันข้าม สหสัมพันธ์ และความสัมพันธ์แบบตรรกะ
ของ Guiraud (1975 อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ
และสมสุข หินวิมาน, 2553) ใช้ระเบียบวิธเี ชิงคุณภาพ
โดยเลือกที่จะศึกษาด้วยวิธีสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรง
คุณวุฒิ
2. การตีความสัญญะวิทยาผ่านเนื้อหาใน
ภาพยนตร์ ซึ่งเป็นการศึกษาสัญญะที่ซ้อนอยู่ในฉาก
สำ�คัญ ๆ ในภาพยนตร์รักแห่งสยามที่กล่าวถึงหรือมี
ความหมาย ซึ่งจะแบ่งสัญญะเป็น 2 ส่วนคือ รูป
สัญญะ และความหมายสัญญะ ซึง่ ประกอบด้วย ความ
หมายตรง และความหมายโดยนัย เรื่องความรักของ
เพศนอกกรอบ อีกทั้งการแยกสัญญะออกมา แล้วนำ�
มาตีความ โดยแบ่งเป็นองค์ประกอบภาพยนตร์ 5
ด้าน (Chandler, 1994) คือ (1) สัญรูปและโครงเรือ่ ง/
เหตุการณ์สำ�คัญ (2) สัญรูปของตัวละครหลัก / ตัว
ละครประกอบ (3) สัญรูปของประเด็น/สถานการณ์
(4) สัญรูปของฉาก สถานที่ ช่วงเวลา อุปกรณ์ประกอบ
ฉาก และเสื้อผ้า (5) แสงสีของภาพ/เพลงประกอบ/
บทสนทนา/มุมกล้อง
ผลการศึกษา
สัญญะต่าง ๆ ที่ผู้กำ�กับพยายามสอดแทรก
เข้าไปในภาพยนตร์เรือ่ งรักแห่งสยาม สามารถจัดกลุม่
ได้ 5 กลุ่มดังนี้
1. สัญรูปและโครงเรื่อง/เหตุการณ์สำ�คัญ

ภายใต้ชื่อ “รักแห่งสยาม” ซึ่งสามารถแปลความ
หมายได้สองส่วนคือ คำ�ว่ารัก และ คำ�ว่าสยาม คำ�ว่า
“รัก” สามารถตีความจากการศึกษาความรักสามารถ
แบ่งได้ 4 รูปแบบ คือ 1) ความรักของต่อตนเอง 2)
ความรักของคนในครอบครัว (พ่อ/แม่/อาม่า) 3) ความ
รักและมิตรภาพ (เพื่อน) 4) ความรักเพศนอกกรอบ
(คนรัก) ส่วนที่สองคือคำ�ว่า “สยาม” คำ�ว่าสยาม
สามารถหมายถึง สยามแควร์ และ ประเทศไทยเดิม
ที่ใช่ชื่อว่า สยามประเทศ เพื่อให้ตรงกับความหมายที่
ต้องการสื่อให้ตรงกับสิ่งที่ผู้กำ�กับคิด
2. สั ญ รู ป ของตั ว ละครหลั ก / ตั ว ละคร
ประกอบ ตัวละครของภาพยนตร์เรื่องรักแห่งสยาม
สัญรูปตัวละครหลักนั้นผู้กำ�กับสอดแทรกเรื่องราว
ความเป็นตัวบุคคลของคนในสังคมไทยเข้าไป เช่น
การทีค่ รอบครัวไม่ยอมรับเรือ่ งราวของเพศนอกกรอบ
ลูกไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่ กลุ่มเพื่อนล้อเลียนเพศที่
เป็นกลุม่ เพศนอกกรอบ หรือแม้กระทัง่ การยอมรับว่า
ตนเองมีรสนิยมทางเพศแตกต่างจากคนอื่นในสังคม
เป็นต้น
3. สัญรูปของประเด็น/สถานการณ์ ประเด็น
และสถานการณ์ของภาพยนตร์เรื่องรักแห่งสยาม ใช้
สถานการณ์ และประเด็นที่เป็นที่ถกเถียง หรือไม่
ยอมรับของสังคม (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2556) แม้
กระทั่งการไม่ยอมรับจากผู้อำ�นวยการสร้างในช่วง
แรกก่อนทีจ่ ะสร้างภาพยนตร์เรือ่ งรักแห่งสยามจริง ๆ
(ไศลทิพย์ จารุภูมิ, บทสัมภาษณ์, 25 ธันวาคม 2558)
4. สัญรูปของฉาก สถานที่ ช่วงเวลา อุปกรณ์
ประกอบฉาก และเสือ้ ผ้า สัญรูปของอุปกรณ์ประกอบ
ฉาก ทีต่ วั ละครหลักใช้กอ็ ธิบายตัวละครตัวนัน้ ได้อย่าง
ชัดเจน เช่น มิว เป็นนักดนตรี ฉะนั้นในห้องนอนของ
มิว ก็มีเครื่องดนตรีตั้ง วางอยู่ หรือการนับถือศาสนา
ของโต้ง ที่ปรากฏ ไม้กางเขนอยู่ในทุกสถานที่ ที่
เกีย่ วข้องกับโต้ง ไม่วา่ จะเป็นห้องนอน หรือแม้กระทัง่
การสวมไม้กางเขนของโต้ง อุปกรณ์ประกอบฉาก
ทั้งหมดก็เอื้อต่อการสื่อสารเนื้อหาของภาพยนตร์ทั้ง
สิน้ ตัวอย่างเช่น การใช้สยามสแควร์เป็นฉากหลักของ
ภาพยนตร์ ซึง่ ในปี 2550 สยามสแควร์ได้รบั ความนิยม
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จากกลุ่มวัยรุ่นทุกเพศทุกวัย หรือช่วงเวลาที่ใช้ก็เป็น
ช่วงคริสต์มาส เพื่อตอกยํ้าว่า ศาสนาคริสต์เป็นองค์
ประกอบสำ�คัญของภาพยนตร์ อีกทั้งคริสต์มาสเป็น
เทศกาลของผูน้ บั ถือศาสนาคริสต์ และยังเป็นช่วงเวลา
ที่มีแต่ความสุข และสวยงาม เพื่อให้สุดท้ายแล้วตัว
ละครทุกตัวได้รับของขวัญของตนเองตอนท้ายเรื่อง
5. สัญรูปแสงสีของภาพ/เพลงประกอบ/บท
สนทนา/มุมกล้อง การสอดแทรกสัญรูปของการใช้สี
เพื่ออธิบายตัวละครแต่ละตัว ใช้สีเพื่อบอกอัตลักษณ์
ของตัวละครในภาพยนตร์ สีสามารถสื่อสารและ
ถ่ายทอดความรู้สึกหรือแสดงอารมณ์ของผู้สวมใส่ได้
เช่น การที่ อาม่า (ย่าหรือยาย) ใช้สีโทนส้มที่แสดงถึง
ความรัก ความอบอุ่น หรือสีดำ�ของ สุนีย์ ที่มาเป็นสีห
ลั ก หลั ง จากแตงหายไป เป็ น ต้ น เพลงประกอบ
ภาพยนตร์ก็เป็นเพลงที่สื่อสารเหตุการณ์ต่าง ๆ ใน
เรื่องให้ชัดเจนมากขึ้น การใช้ดนตรีประกอบในแต่ละ
ฉากที่นอกเหนือจากเพลงประกอบภาพยนตร์เพื่อ
กระตุน้ ความรูส้ กึ ของผูช้ มผูฟ้ งั ให้เข้าใจตัวละคร เข้าใจ
ปัญหาทีต่ วั ละครเจอแม้กระทัง่ รับรูอ้ ารมณ์ความรูส้ กึ
ของตัวละคร และระยะภาพที่ใช้มากที่สุดคือระยะ
ภาพแบบใกล้มาก (Medium Close up: MCU),
ระยะภาพแบบใกล้ (Close up / Close shot: CU),
ภาพระยะแบบไกลปานกลาง (Medium Long Shot:
MLS) มุมกล้องทีใ่ ช้มากทีส่ ดุ คือมุมกล้องระดับสายตา
องค์ประกอบทีส่ �ำ คัญอีกส่วนหนึง่ คือการสอด
แทรกประพันธกรไว้อย่างชัดเจน จากการศึกษาพบว่า
ภาพยนตร์ของคุณมะเดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล มัก
มีเนื้อหาของความรักในของวัยรุ่นเป็นองค์ประกอบ
และตัวละครเพศหญิงมักมีจิตใจอันแข็งแกร่งพร้อมที่
จะนำ�พาตัวละครอืน่ ๆ ก้าวพ้นปัญหาทีพ่ บเจอได้ โดย
แต่ละเรื่องที่กำ�กับนั้นก็จะมีการเปลี่ยนวิธีการสื่อสาร
แต่ก็ยังคงมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความรักวัยรุ่น และ
ความรักของเพศนอกกรอบ ซึ่งต่างจากภาพยนตร์
เรื่องแรกที่คุณมะเดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุลได้สร้าง
นั้นคือ “13 เกมสยอง” ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เป็น
ภาพยนตร์ที่คุณมะเดี่ยวได้สร้างตามคำ�สั่งและข้อ
เสนอของนายทุน ซึ่งในกรณีนี้หมายถึง เสี่ยเจียง สม
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ศักดิ์ เตชะรัตนะประเสริฐ ผู้ยื่นโอกาสให้คุณมะเดี่ยว
ชูเกียรติ ศักดิว์ รี ะกุล ได้เป็นผูก้ �ำ กับภาพยนตร์ครัง้ แรก
และเรื่ อ งแรกที่ เ ข้ า ฉายในโรงภาพยนตร์ ทั่ ว
ประเทศไทย ทำ�ให้เป็นที่ยอมรับของนายทุน และ
บุคลากร ในวงการบันเทิงและผู้ชมทั้งในและต่าง
ประเทศ
อภิปรายผล
จากการศึกษาภาพยนตร์ทมี่ เี นือ้ หาเกีย่ วข้อง
กับเพศนอกกรอบเรื่อง “รักแห่งสยาม” ผู้วิจัยพบว่า
ภาพยนตร์ภายใต้การเขียนบทและกำ�กับภาพยนตร์
ของ คุณ มะเดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล สะท้อน
แนวคิดประพันธกรของผู้กำ�กับในทุกเรื่องที่นำ�เสนอ
แนวคิดทฤษฎีเรือ่ งประพันธกร (พิสณฑ์ สุวรรณภักดี,
2555) นัน้ เป็นแนวคิดทฤษฎีทพี่ ดู เกีย่ วกับ ภาพยนตร์
ซึง่ ถือว่าเป็นแขนงหนึง่ ของศิลปะทีผ่ า่ นการสร้างสรรค์
จากกระบวนการคิดทีซ่ บั ซ้อน ซึง่ สะท้อนแนวคิดห่วง
อารมณ์ และกระบวนการถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ
จากผูส้ ร้างสรรค์ผลงาน ซึง่ ผูว้ จิ ยั สามารถอภิปรายผล
ได้ 3 ประการดังนี้
1. เทคนิคในการสร้างสรรค์ (Technical
Competence) การนำ�รูปแบบที่มีอยู่เดิมมาต่อยอด
ความคิดจะช่วยพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ได้ดีขึ้นไป มีความ
สมบูรณ์มากขึ้น (Torrance, 1962; ปราณี สุรสิทธิ์,
2541; อารี พันธ์มณี, 2543; ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์,
2546; อารี พันธ์มณี, 2546;) และเป็นองค์ประกอบ
สำ�คัญของผู้กำ�กับที่แสดงให้เห็นหรือนำ�มาใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปรากฏออกมาในภาพยนตร์ท�ำ ให้ผู้
ชมจดจำ�ได้ สำ�หรับกรณีภาพยนตร์เรื่องรักแห่งสยาม
คือการที่ผู้ชมภาพยนตร์สามารถเห็นการใช้เทคนิค
ต่าง ๆ การสื่อสารผ่านอวัจนภาษา เช่น การตัดต่อ
การใช้ เ สี ย ง มุ ม กล้ อ ง หรื อ การสอดแทรกเพลง
ประกอบเพือ่ ให้เข้าถึงอารมณ์ได้ กรณีภาพยนตร์เรือ่ ง
รั ก แห่ ง สยามมี ก ารสอดแทรกเพลงประกอบ
ภาพยนตร์ทั้ง 5 เพลงเข้าไปในเนื้อเรื่องให้เรียงต่อ
สอดคล้ อ งร้ อ ยเรี ย งกั บเรื่ อ งราวในฉากภาพยนตร์
นั้น ๆ เพื่ออธิบายความรู้สึกของตัวละครให้ชัดเจน
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มากขึ้น (กรัณย์ จิตธารารักษ์, บทสัมภาษณ์, 28
มกราคม 2559; สุ ท ธิ พ งษ์ นุ กู ล เอื้ อ อำ � รุ ง , บท
สัมภาษณ์, 24 มกราคม 2559)
2. ปัจเจกบุคคล (Individual Style) รูปแบบ
การสร้างสรรค์ภาพยนตร์ทเี่ ป็นส่วนตัวของผูก้ �ำ กับคน
นัน้ ๆ อันเป็นบุคลิกทีโ่ ดดเด่นในฐานะทีเ่ ป็นหลักหรือ
กฎเกณฑ์ในการสร้างคุณค่าในผลงาน รูปแบบการเล่า
เรือ่ งซึง่ จะสะท้อนปัญหาต่าง ๆ ในวัยรุน่ ออกมาอย่าง
ลงตัว ในแง่คิดต่าง ๆ กรณีรักแห่งสยามเห็นได้อย่าง
ชัดเจนว่าการทีผ่ กู้ �ำ กับสอดแทรกเรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วข้อง
กับตนเอง หรือสิ่งที่เป็นประสบการณ์ในชีวิตเข้าไป
อีกทั้งเนื้อหาของภาพยนตร์สื่อสารเรื่องราวปัญหา
ของวัยรุน่ ก็จะพบว่าภาพยนตร์ให้การศึกษาแก่วยั รุน่
ในฐานะผู้ชมว่าด้วยความซับซ้อนของความรักและ
“เพศ” ในยุคปัจจุบัน (นัยธนัท ประสานนาม, บท
สัมภาษณ์, 19 มกราคม 2559) เช่น การใช้ชีวิตอยู่ใน
วงดนตรี หรือเรื่องราวรสนิยมทางเพศของวัยรุ่นไทย
ในปัจจุบัน (ไศลทิพย์ จารุภูมิ, บทสัมภาษณ์, 25
ธันวาคม 2558) และได้ปรากฏ “วัฒนธรรมคู่’จิ้น”
(ระหว่างชายกับชาย) (นัยธนัท ประสานนาม, บท
สัมภาษณ์, 19 มกราคม 2559) โดยวัฒนธรรมคู่จิ้นก็
ส่งผลมาถึงปัจจุบันอีกด้วย
3. แรงผลักดันหรือแรงกระตุน้ ภายใน (Inner
Meaning) Inner ตามที่ คุณ สุทธิพงษ์ นุกูลเอื้ออำ�รุง

(2559) ให้ความหมายไว้ว่า “แรงผลักดันหรือแรง
กระตุ้นภายใน” ทำ�ให้มีนัยบางอย่างของผู้กำ�กับ
แอบแฝงลงไปในภาพยนตร์ ที่ เ ป็ น ประเด็ น หรื อ
ทั ศ นคติ ข องผู้ กำ � กั บ สะท้ อ นออกมาในผลงาน
ภาพยนตร์ ทุ ก เรื่ อ ง (Inner Meaning) (Martin
Mcquillan. 2000; ก้อง พาหุรักษ์, 2548; พิสณฑ์
สุวรรณภักดี, 2555) ซึ่งตัวอย่างที่โดดเด่น กรณี
ภาพยนตร์ของคุณมะเดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล
มั ก เป็ น ภาพยนตร์ แ นวความรั ก ภาพยนตร์ วั ย รุ่ น
(Teenpic) และมักสอดแทรกเรือ่ งเพศนอกกรอบเอา
ไว้ ดังเช่นภาพยนตร์เรื่องรักแห่งสยาม ฝัน-หวานอาย-จูบ (4Romances) Home ความรัก ความสุข
ความทรงจำ� เป็นต้น (ไศลทิพย์ จารุภูมิ, สัมภาษณ์,
25 ธันวาคม 2558) ซึ่งหากสังเกตในมุมของคุณมะ
เดี่ ย ว ชู เ กี ย รติ ศั ก ดิ์ วี ร ะกุ ล แล้ ว เห็ น ได้ ว่ า เป็ น
ภาพยนตร์ทมี่ อี งค์ประกอบเกีย่ วกับเรือ่ งความรัก และ
ก็มีการสอดแทรกความเป็นครอบครัว และที่สำ�คัญ
ภาพยนตร์ที่เขียนบทหรือกำ�กับโดยคุณมะเดี่ยว ชู
เกียรติ ศักดิ์วีระกุล มักมีตอนจบให้ผู้ชมได้ออกมาตี
ความ และให้น�ำ มาวิเคราะห์ตอ่ ได้อกี หลายมุม ซึง่ ส่วน
นี้ จ ากบทสั ม ภาษณ์ ใ นหลาย ๆ ครั้ ง คุ ณ มะเดี่ ย ว
ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล ตั้งใจให้ภาพยนตร์มีตอนจบ
อย่างที่นำ�เสนอผ่านสายตาผู้ชมในโรงภาพยนตร์

q

q

q
ปัจเจกบุคคล
(Individual Style)

เทคนิคในการสร้างสรรค์
(Technical Competence)

q

q

สามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้

q
แรงผลักดันหรือแรงกระตุ้นภายใน
(Inner Meaning)

ภาพที่ 1: สรุปปัจจัยที่สนับสนุนการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเพศนอกกรอบ
ที่มา: สร้างและพัฒนาโดยผู้วิจัย
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