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บทคัดย่อ

 ในปัจจุบันมีภ�พยนตร์ ละครชุด (ซีรีส์) และมิวสิกวิดีโอจำ�นวนม�กนำ�เสนอภ�พที่มีเนื้อห�เกี่ยวข้องกับ

เพศนอกกรอบ แต่มีก�รศึกษ�สัญญะกับคว�มหม�ยของภ�พยนตร์ที่มีเนื้อห�เกี่ยวข้องกับเพศนอกกรอบ หรือมี

เพศนอกกรอบรว่มแสดงจำ�นวนไมม่�กนัก ก�รศึกษ�คร้ังนีม้วีตัถุประสงคเ์พ่ือศกึษ�สัญญะและเนือ้ห� (Content/

Message) ภ�พยนตรท่ี์มเีนือ้ห�เกีย่วข้องกบัเพศนอกกรอบ ผ�่นภ�พยนตรเ์รือ่งรกัแหง่สย�ม โดยมแีนวคิดทฤษฎี

คว�มคิดสร้�งสรรค์ สัญวิทย�และม�ย�คติ อีกทั้งแนวคิดเรื่องเพศนอกกรอบม�เป็นกรอบในก�รศึกษ� โดยใช้วิธี

วเิคร�ะหเ์น้ือห� สญัญะในภ�พยนตรแ์ละก�รสมัภ�ษณเ์ชงิลกึในก�รศกึษ�และรวบรวมขอ้มลู จ�กผลก�รวจัิยพบ

ว�่ เนือ้ห�สญัญะทีผู่ก้ำ�กบัสอดแทรกไวใ้นภ�พยนตร์นัน้สะท้อนเร่ืองร�วคว�มรักในมมุต่�ง ๆ  ท่ีปร�กฏอยูใ่นสังคม

ไทย ไมว่�่จะเปน็คว�มรกัตนเอง คว�มรกัครอบครัว มติรภ�พของกลุ่มเพ่ือน หรือแมก้ระทัง่คว�มรักของกลุม่เพศ

นอกกรอบ โดยมมุมองเนือ้ห�ส�รผ�่นสญัญะและก�รตีคว�มท�งม�ย�คติ ทีท่ำ�ใหภ้�พยนตรเ์รือ่ง “รกัแหง่สย�ม” 

ซึ่งเป็นภ�พยนตร์ที่มีเนื้อห�เกี่ยวข้องกับเพศนอกกรอบได้รับก�รยอมรับจ�กสังคมไทย แม้ในปัจจุบันภ�พยนตร์

เรื่องนี้ก็ได้รับก�รกล่�วถึง ทั้งเนื้อห�ส�ร รวมทั้งเพลงประกอบภ�พยนตร์ และในปี พ.ศ. 2558 ภ�พยนตร์เรื่อง 

“รักแห่งสย�ม” ได้รับก�รขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภ�พยนตร์แห่งช�ติ จ�กหอภ�พยนตร์แห่งช�ติ

คำาสำาคัญ: สัญญะ, ม�ย�คติ, เพศนอกกรอบในสังคมไทย, รักแห่งสย�ม

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 mov-

ies with homosexual matters through the Movie “Love of Siam” which consists of creative 

theoretical concepts, semiology and mythology. Furthermore, the concepts about Queer mat-

ter 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

บทนำา

  ในกระบวนก�รคว�มคดิสร�้งสรรค์ สิง่ทีม่คี�่

ม�กที่สุดคือ “ก้�วแรก” ห�กพูดถึงคว�มคิด

สร้�งสรรค์แล้วคำ�ศัพท์สำ�คัญ คือ “ก�รคิดนอก

กรอบ” ซึ่งถือว่�เป็นประเด็นสำ�คัญท่ีเป็นจุดเริ่มต้น 

ของธ�รแห่งก�รสรรสร้�งสิ่งต่�ง ๆ ของมนุษย์ คำ�ว่� 

“คว�มคิดสร�้งสรรค์” โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่ถ�้เป็นก�ร

สร้�งสรรค์ผลง�นที่ไม่ตรงกับแนวคิด หรือวัฒนธรรม 

คว�มเชื่อของคนในสังคมส่วนใหญ่แล้ว  ยิ่งต้องมี

แนวคิด วิธีก�รรวมถึงกระบวนก�ร ในก�รสร้�งส�ร

ใหส้ือ่คว�มหม�ยต�่ง ๆ  อย�่งแยบยลและลุม่ลกึ  เพือ่

ที่ส�ม�รถสอดแทรกเนื้อห�และประเด็นที่ผู้กำ�กับ

ต้องก�รเสนอ ให้เกิดก�รยอมรับจ�กคนในสังคมนั้น

ได้ เช่น ก�รที่เนื้อห�ของภ�พยนตร์มีก�รสอดแทรก

เนื้อห�ของที่เก่ียวข้องกับเพศนอกกรอบไว้ในบท

ภ�พยนตร์ ละคร ละครชุดหรือซีรีส์ แม้กระท่ังใน

เนื้อห�ของเพลง 

 ปจัจุบนัส�ม�รถพบเหน็คูร่กัเพศช�ยกบัเพศ

ช�ยและเพศหญงิกบัเพศหญิง ทีแ่สดงออกเรือ่งคว�ม

รักในที่ส�ธ�รณะ และส�ม�รถสังเกตได้ในส่ือ

ภ�พยนตร์ ละครชุด นิตยส�ร รวมถึงเครือข่�ยสังคม

ออนไลน์ ที่นำ�เสนอเนื้อห�ของเพศนอกกรอบ ทำ�ให้

เร�ปฏิเสธไม่ได้ว่�ปัจจุบันไม่ได้มีเพียงแค่เพศกำ�เนิด

เท่�นั้น ดังที่ นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ (2556) ได้อธิบ�ย

ลักษณะของเพศนอกกรอบไว้ว่� เพศนอกกรอบคือ

กลุ่มเพศที่มี 2 ลักษณะ คือหนึ่งกลุ่มรักเพศเดียวกัน 

(เกย์ ทอมดี้ เลสเบียน) และกลุ่มคนข้�มเพศ (กะเทย 

ส�วประเภทสอง และช�ยข้�มเพศ) ท่ีมกี�รแสดงออก

ในก�รชอบเพศเดยีวกนัหรอืแสดงออกก�รแต่งก�ย ที่

อ�จจะมีคำ�เรียกที่แตกต่�งกันออกไป เช่น เกย์ ท่ี

หม�ยถึง ช�ยรักร่วมเพศหรือมีรสนิยมสนใจในเพศ

เดียวกับตน ในง�นวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยต้องก�ร

 มุ่งเน้นไปที่กลุ่มเพศที่ส�มหรือเพศนอก

กรอบโดยเฉพ�ะกลุ่มช�ยรักช�ย (Male Homo-

sexuality) โดยแบ่งต�มลักษณะท�งก�ยภ�พเป็น

ผู้ช�ยหรือเคยเป็นผู้ช�ยม�ก่อนโดยไม่นำ�เรื่อง

พฤติกรรมท�งเพศม�เป็นส่วนเก่ียวข้องในก�รศึกษ�

แต่อย่�งใด สอดคล้องกับ รณภพ นพสุวรรณ (2555) 

และกิ่งรัก อิงคะวัต (2542) ได้ให้คว�มหม�ย เกย์ ไว้

ว�่ ผูช้�ยท่ีมรีสนยิมท�งเพศทีช่อบเพศช�ยดว้ยกนั แต่

ยังคงพอใจในเพศสภ�พของตนเอง แต่งตัวเป็นผู้ช�ย 

บุคลิกภ�ยนอนอ�จบ่งชี้ผู้เป็นเกย์ได้ลำ�บ�ก เพร�ะมี

ทั้งสุภ�พเรียบร้อย จนเหมือนผู้ช�ยทั่วไป ซ่ึงใน

ปจัจุบนัจำ�นวนประช�กรเพศนอกกรอบมจีำ�นวนม�ก

และมกีำ�ลงัซ้ือม�กต�มไปดว้ยเช่นกนัจ�กผลก�รวจิยั

ของบริษัท Zocial inc (บริษัท Zocial inc., 2556; 

“ผลวิจัย “เผย” คู่รักเกย์เเบ่งภ�ระง�นบ้�นได้ดีกว่�

คูร่กัต�่งเพศ”, 2557) ผลก�รสำ�รวจดงักล�่วยงัพบอกี

ว�่ประช�กรช�วเกยแ์สดงออกและเปดิเผยตนเองผ�่น

เครือข่�ยสังคมออนไลน์ม�กขึ้นด้วยซ่ึงสอดคล้องกับ

ผลก�รวิจัยของบริษัท น�โน เซิร์ช จำ�กัด ที่ศึกษ�ก�ร

เพิ่มจำ�นวนประช�กรของเกย์ในประเทศไทย ซึ่งผล

ก�รวิจัยมีแนวโน้มว่�จำ�นวนจะเพิ่มขึ้นอีกในอน�คต 

และกำ�ลังก�รซ้ือก็จะเพ่ิมข้ึนต�ม (วันวิส�ข์ เจริญ

น�น, 2555; เส�วรินทร์ ส�ยรังษี, 2548) กระทั่งใน

ป ี2550 มภี�พยนตรร์กัทีเ่กดิขึน้ท่ีสอดแทรกเรือ่งร�ว

คว�มรักของเพศนอกกรอบ ซ่ึงเปน็ภ�พยนตร์ทีเ่ขยีน

บทและกำ�กับโดย คุณมะเดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล 

ภ�พยนตรเ์รือ่งนีค้อืภ�พยนตรเ์รือ่ง รกัแหง่สย�ม โดย

ภ�พยนตร์เรื่องรักแห่งสย�มมีเนื้อห�เกี่ยวข้องกับ 

เรื่องร�วคว�มรักในวัยรุ่น แต่เนื้อห�กลับพลิกคว�ม

ค�ดหวังของผู้ชมกล�ยเป็นเรื่องของครอบครัวท่ีมี

บ�ดแผลจ�กก�รห�ยตัวไปของสม�ชิกในบ้�น ทั้งยัง

นำ�เสนอคว�มสับสนในคว�มต้องก�รท�งเพศของตัว

ละคร แต่ท่�มกล�งกระแสก�รวิพ�กษ์วิจ�รณ์ กลับมี

ผู้ที่ชื่นชอบภ�พยนตร์เร่ืองนี้จำ�นวนม�กจนเกิดก�ร
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รวมตัวเป็นแฟนคลับ นับเป็นภ�พยนตร์ที่ทั้งสะท้อน

อ�รมณ์ร่วมของยุคสมัยและสร้�งกระแสคว�มรู้สึก

อย่�งหนึ่งข้ึนในสังคมไทย ในระดับท่ัวประเทศ รวม

ทัง้ได้รบัร�งวัลภ�พยนตรย์อดเยีย่มจ�กสถ�บนัต�่ง ๆ  

ที่จัดประกวด ทำ�ให้เกิดมุมมอง ก�รถกเถียง เสียง

วิภ�ควิจ�รณ์ต่�ง ๆ กับภ�พยนตร์เรื่องนี้อย่�งหล�ก

หล�ย มมุมองท้ังหล�ยเหล�่น้ันเป็นองค์ประกอบหนึง่

ที่ทำ�ให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษ�ภ�พยนตร์เร่ืองรักแห่ง

สย�ม เนื่องจ�กในปี พ.ศ. 2550 ก�รยอมรับและก�ร

ให้โอก�สเรื่องเพศนอกกรอบ หรือภ�พยนตร์ท่ีมี

เน้ือห�เก่ียวข้องกับเพศนอกกรอบน้อยม�กห�ก

เปรียบเทียบกับปัจจุบัน

 ฉะนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษ� “ก้�วแรก” 

ของภ�พยนตร์ท่ีมีเน้ือห�เกี่ยวข้องกับเพศนอกกรอบ

ในสังคมไทยในบริบทคว�มเป็นบุคคลม�กกว่�

ตวัประกอบหรอืตวัตลก ผ�่นมมุมองของผูท้รงคณุวฒุ ิ 

มผีูก้ล�่วว�่คณุมะเดีย่ว ชเูกยีรต ิศกัดิว์รีะกลุ เปน็ “นัก

ก้�วข้�มเครื่องกีดขว�ง” (อภิรด� มีเดช, 2557) ใน

ภ�วะทีส่งัคมไทยท่ียงัไมไ่ดเ้ปิดรบัเพศนอกกรอบ จ�ก

ก�รศกึษ�เรือ่งเพศนอกกรอบ ในสงัคมไทยระหว�่งป ี

พ.ศ. 2538-2552 โดยในระยะแรกพบว่�สังคมเลือก

ที่จะไม่พูดเรื่องเพศนอกกรอบ เพร�ะมีทัศนคติว่�คน

กลุ่มนี้เป็นคนน่�อ�ย ก�รกล่�วถึงเป็นเรื่องน่�อ�ย 

(นฤพนธ ์ดว้งวเิศษ, 2556; ปณธิ ีบร�วน,์ 2557) พ.ศ. 

2538 เป็นต้นม� สังคมกำ�ลังพย�ย�มเรียนรู้และ

ทำ�คว�มเข้�ใจเพศนอกกรอบในฐ�นะบุคคลธรรมด� 

มิใช่คนที่มีปัญห�ป่วยท�งจิต (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 

2553) ภ�พยนตร์เรื่องรักแห่งสย�มท่ีเข้�ฉ�ยในปี 

พ.ศ. 2550 อีกท้ังภ�พยนตร์เรื่องนี้ก็ส�ม�รถตอบ

คำ�ถ�มของสงัคม และพย�ย�มใหส้งัคมเข้�ใจกลุม่คน

เพศนอกกรอบม�กข้ึน ม�กกว่�แค่เรื่องตลกโปกฮ� 

แตพ่ย�ย�มใหส้งัคมเข�้ใจผ�่นก�รอธบิ�ยว�่เพศนอก

กรอบกม็คีว�มรูสึ้ก คว�มรกั ไมต่�่งจ�กเพศหญงิหรอื

เพศช�ยในสังคม โดยท่ีผู้วิจัยเชื่อว่�ห�กเรียกยุคที่

ภ�พยนตร์เรื่องรักแห่งสย�มเข้�ฉ�ยว่�เป็น “ยุคผลิ

บ�น” ของเพศนอกกรอบและภ�พยนตร์ที่มีเนื้อห�

เก่ียวขอ้งกับเพศนอกกรอบกว็�่ได ้ดว้ยเหตนุีผู้ว้จิยัจึง

มีคว�มสนใจที่จะศึกษ�ปัจจัยที่สนับสนุนก�ร

สร�้งสรรคภ์�พยนตรท์ีม่เีนือ้ห�เกีย่วขอ้งกบัเพศนอก

กรอบในบริบท “รักแหง่สย�ม” ของ มะเด่ียว ชเูกียรต ิ

ศกัด์ิวรีะกลุ และเหตุผลท่ีผู้วจัิยใชค้ำ�ว�่เพศนอกกรอบ

แทนเพศที่ส�มหรือ รักร่วมเพศ เพร�ะเนื่องจ�กก�ร

ศึกษ�พบว่�แม้ปัจจุบันสังคมจะยอมรับเพศนอก

กรอบม�กขึน้ แต่ยงัคงมคีำ�ศพัทใ์ชเ้รียกกลุ่มเพศนอก

กรอบอื่น ๆ  เช่น “เพศที่ส�ม” “รักร่วมเพศ” “คว�ม

เบี่ยงเบนท�งเพศ” “เพศผิดธรรมช�ติ” ที่ทำ�ให้กลุ่ม

คนเพศนอกกรอบไมพ่อใจ เพร�ะคำ�ศพัทบ์�งคำ�ถอืว่�

เป็นก�รดูถูก ดูแคลน ฉะนั้นผู้วิจัยจึงเลือกใช้คำ�ว่� 

“เพศนอกกรอบ” เพร�ะคำ�ว�่เพศนอกกรอบนั้นเปน็

คำ�ศัพท์ที่แสดงให้เห็นถึงคว�มคิดริเริ่ม ก�รออกนอก

กรอบเดิม ๆ ที่สังคมไทย จ�กคว�มเชื่อเดิมที่เชื่อว่�

สังคมไทยมีแค่สองเพศ คือ “ช�ยจริง” และ “หญิง

แท้” และในปัจจุบันยังมีก�รเพิ่มคำ�ว่� “เพศนอก

ขนบ” เพื่ออธิบ�ยกลุ่มเพศนอกกรอบเพิ่มเติม (กนก

วรรณ ธร�วรรณ, 2555)

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 ก�รศึกษ�ในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษ�

สัญญะและคว�มหม�ยของเนื้อห� (Content/Mes-

sage) ทีส่อดแทรกอยูใ่นภ�พยนตร์เร่ืองรักแหง่สย�ม

 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

 แนวคิดเกี่ยวกับภาพยนตร ์

 แนวคิดเกี่ยวกับภ�พยนตร์ (Chandler, 

1994) แนวคิดของภ�พยนตร์กล่�วถึงองค์ประกอบ

ภ�พยนตร์ทั้ง 5 ด้�น คือ 1) สัญรูปและโครงเรื่อง/

เหตุก�รณส์ำ�คญั กล่�วถงึ โครงเร่ือง เปน็ก�รเล�่เรือ่ง

ลำ�ดับเหตุก�รณ์อย่�งมี เหตุผล เหตุก�รณ์ทุก

เหตุก�รณ์จะต้องส่งเสริมประเด็นหลักของเรื่องได้

ชัดเจน ไม่ให้หลงประเด็น โครงเรื่องจะประกอบด้วย

เหตุก�รณ์หลัก และเหตุก�รณ์รอง ซึ่งเหตุก�รณ์รอง

ท่ีใส่เข้�ไป ต้องผสมกลมกลืนเป็นเหตุเป็นผลกับ

เหตุก�รณ์หลัก เรื่องย่อ เป็นจุดเริ่มต้นของภ�พยนตร์ 

ไม่ว่�จะเป็นเรื่องที่คิดข้ึนม�ใหม่ เร่ืองที่นำ�ม�จ�ก
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เหตกุ�รณ์จรงิ เรือ่งท่ีดดัแปลงม�จ�กวรรณกรรม หรอื

แม้แต่เรื่องที่ลอกเลียนแบบม�จ�กภ�พยนตร์อื่น ส่ิง

แรกน้ันเรื่องต้องมีคว�มน่�สนใจ มีใจคว�มสำ�คัญ

ชัดเจน ต้องมีก�รมีก�รตั้งคำ�ถ�มว่� จะมีอะไรเกิดขึ้น

กับเร่ืองที่คิดม� และส�ม�รถพัฒน�ขย�ยเป็นโครง

เรือ่งใหญ่ ๆ  ได ้ 2) สญัรปูของตวัละครหลกั / ตวัละคร

ประกอบ เกี่ยวข้องกับ Characterization คือ ก�ร

วเิคร�ะหต์วัละคร ตวัละคร มหีน�้ทีด่ำ�เนนิเหตกุ�รณ์

จ�กจุดเริม่ตน้ไปสูจ่ดุสิน้สดุของเรือ่ง ตวัละครอ�จเปน็

คน สตัว ์สิง่ของ หรือเปน็น�มธรรมไมม่ตีวัตนกไ็ด ้ก�ร

สร�้งตวัละครขึน้ม�ตอ้งคำ�นงึถงึภมูหิลงัพืน้ฐ�น แหลง่

ที่ม�ที่ไป บุคลิกนิสัย คว�มต้องก�ร อันก่อให้เกิด

พฤตกิรรมต�่ง ๆ  ของตวัละครนัน้ ๆ  ตวัละครแบง่ออก

เปน็ตวัแสดงหลกัหรอืตวัแสดงนำ� และตวัแสดงสมทบ 

หรือตัวแสดงประกอบ ทุกตัวละครจะต้องมีส่งผลต่อ

เหตุก�รณ์น้ัน ๆ ม�กน้อยต�มแต่บทบ�ทของตน 

ตัวเอกย่อมมีคว�มสำ�คัญม�กกว่�ตัวรองเสมอ 3)         

สญัรปูของประเดน็/สถ�นก�รณ์ คอื แกน่เรือ่ง Hurtik 

& Yarber (1971 อ้�งถึงใน ฉลองรัตน์ ทิพย์พิม�น, 

2539) กล�่วว�่ แก่นเร่ืองหม�ยถึงแนวคดิ หลกัในก�ร

ดำ�เนินเรื่อง เป็นคว�มคิดรวบยอดที่เจ้�ของเร่ือง

ต้องก�รนำ�เสนอ โดย Griffith (1994 อ้�งถึงใน             

ฉลองรัตน์ ทิพย์พิม�น, 2539) ระบุว่� เร�ส�ม�รถ

วิเคร�ะห์แก่นเร่ืองได้จ�กกลอุปกรณ์ 3 อย่�ง คือ                 

คู่ตรงกันข้�ม สัญลักษณ์ และพัฒน�ก�รของเรื่อง 4) 

สัญรูปของฉ�ก สถ�นที่ ช่วงเวล� อุปกรณ์ประกอบ

ฉ�ก และเ สื้ อผ้ �  ประกอบด้วย ภู มิศ�สตร์  

ประวตัศิ�สตร,์ ก�รตกแตง่, อปุกรณ์ประกอบฉ�กและ

เครือ่งแตง่ก�ยตวัละครฉ�กเป็นองคป์ระกอบหนึง่ของ

ภ�พยนตร ์เนือ่งจ�กก�รเล�่เรือ่งในภ�พยนตรคื์อก�ร

ถ�่ยทอดเหตุก�รณท์ีต่อ่เนือ่งกนั เหตกุ�รณต์�่ง ๆ  จะ

เกิดขึ้นโดยปร�ศจ�กสถ�นที่ไม่ได้ ดังนั้นฉ�กจึงมี

คว�มสำ�คัญ เพร�ะทำ�ให้มีสถ�นที่รองรับเหตุก�รณ์

ต่�ง ๆ ของเรื่อง และ 5) แสงสีของภ�พ/เพลง

ประกอบ/บทสนทน�/มุมกล้อง กล่�วถึง บทสนทน�

ว่�มีคว�มสำ�คัญกับภ�พยนตร์ รวมทั้งแสงและสีที่

ภ�พยนตรใ์ชเ้พือ่ตอ้งก�รจะสือ่ส�รเรือ่งร�ว ก�รบอก

เล่�อ�รมณ์ของตัวละคร อีกทั้งเพลงประกอบและ

เสียงประกอบอื่น ๆ ที่อธิบ�ยอ�รมณ์ของตัวละคร 

คว�มรู้สึกของฉ�ก เป็นต้น 

 ทฤษฎีสัญวิทย� (De Saussure, 1974 อ้�ง

ถงึใน ก�ญจน� แกว้เทพ, 2542) สญัญะคอือะไรกต็�ม

ที่ก่อให้เกิดคว�มหม�ยโดยก�รเทียบเคียงให้เห็นถึง

คว�มแตกต่�งไป จ�กส่ิงอื่นและคนในสังคมยอมรับ

หรือเข้�ใจ ก�ญจน� แก้วเทพ (2543) ซ่ึงประกอบ

ด้วยคุณสมบัติ 3 ประก�รคือ 1) มีลักษณะท�ง

ก�ยภ�พ 2) มีคว�มหม�ยม�กกว่�ตัวเอง 3) ผู้ใช้

สัญญะต้องทร�บถึงคว�มหม�ยของสัญญะนั้น ซ่ึง

สัญญะมีองค์ประกอบ 3 ส่วนคือ 1) ของจริง 2) รูป

สญัญะหรอืตวัหม�ย คอืสิง่ทีเ่ปน็ตวัสือ่ 3) คว�มหม�ย

สัญญะหรือตัวคว�มหม�ย คือคว�มหม�ยท่ีต้อ

งอ�ศัยสัญญะ หรือสัญญะที่ต้องก�รสื่อ เป็นต้น 

 ทฤษฎีประพันธกร (Martin Mcquillan. 

2000; ก้อง พ�หุรักษ์, 2548; พิสณฑ์ สุวรรณภักดี, 

2555) แนวคดิทฤษฎเีรือ่งประพนัธกรนัน้ เปน็แนวคดิ

ทฤษฎีท่ีพูดเกี่ยวกับ ภ�พยนตร์ ซ่ึงถือว่�เป็นแขนง

หนึง่ของศลิปะทีผ่�่นก�รสร�้งสรรคจ์�กกระบวนก�ร

คิดที่ซับซ้อน ซ่ึงสะท้อนแนวคิดห่วงอ�รมณ์ และ

กระบวนก�รถ่�ยทอดเร่ืองร�วต่�ง ๆ  จ�กผู้สร้�งสรรค์

ผลง�น กล�่วถงึ ผูก้ำ�กบัคอืประพนัธกรของภ�พยนตร์

เพร�ะมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รสร้�งสรรค์ภ�พยนตร์ 

และในอีกนัยหนึ่งประพันธกรหม�ยถึงผู้แต่งตัวจริง 

คือผู้ที่มีบทบ�ทควบคุมก�รประพันธภ�พยนตร์และ

ก�รดำ�เนินเรื่องร�วของภ�พยนตร์หรือตัวละคร 

 แนวคิดเกี่ยวกับเพศนอกกรอบ แนวคิดเรื่อง

เพศนอกกรอบเป็นแนวท่ีท่ีกล่�วถึงก�รเกิดข้ึนของ

เพศนอกกรอบที่อิงหลักก�รท�งวิทย�ศ�สตร์ ทฤษฎี

จิตวิเคร�ะห์ ส�เหตุของก�รเกิดรักร่วมเพศนั้น ยังคง

เปน็สิง่ท่ีห�ขอ้สรปุอนัแทจ้รงิไม่ได ้จงึมแีนวคว�มเชือ่

ทีห่ล�กหล�ยกนัออกไป (ป�ณสิร� มงคลว�ท,ี 2550) 

และกล่�วถึงก�รรักร่วมเพศ เพศที่ส�ม กระท่ังที่ม�

ของคำ�ว่� “เพศนอกกรอบ” ในสังคมไทยแต่ละยุค

สมัยว่�มีก�รยอมรับกลุ่มคนเพศนอกกรอบหรือไม่ 

อย่�งไร แม้ปัจจุบันจะมีก�รเปิดรับเร่ืองร�วของเพศ
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นอกกรอบม�กขึ้นกว่�ในอดีต 

วิธีดำาเนินงานวิจัย

 เนื่องจ�กง�นวิจัยชิ้นนี้ เป็นง�นวิจัยเชิง

คุณภ�พ จึงใช้ระเบียบวิธีเชิงคุณภ�พ โดยผู้วิจัยจะใช้

ก�รศึกษ�เอกส�รทุติยภูมิและปฐมภูมิ รวมทั้งก�ร

สัมภ�ษณ์เชิงลึก 

 1. ก�รศึกษ�ก�รวิเคร�ะห์ตัวบท (Textual 

Analysis) คือ ก�รมุ่งห�หรือค้นห�หน่วยที่เล็กหรือ

หน่วยพื้นฐ�นในระบบก�รสื่อคว�มหม�ย และค้นห�

คว�มสมัพันธร์ะหว�่งหนว่ยยอ่ย ๆ  เลก็เหล�่นัน้ในตวั

บทใดตัวบทหนึ่ง คว�มสัมพันธ์นั้นอ�จอยู่ในแง่ของคู่

ตรงกนัข�้ม สหสมัพนัธ ์และคว�มสมัพนัธแ์บบตรรกะ 

ของ Guiraud (1975 อ้�งถึงใน ก�ญจน� แก้วเทพ 

และสมสขุ หนิวมิ�น, 2553) ใชร้ะเบยีบวธิเีชงิคณุภ�พ 

โดยเลือกที่จะศึกษ�ด้วยวิธีสัมภ�ษณ์เชิงลึกผู้ทรง

คุณวุฒิ  

 2. ก�รตีคว�มสัญญะวิทย�ผ่�นเนื้อห�ใน

ภ�พยนตร์ ซึ่งเป็นก�รศึกษ�สัญญะที่ซ้อนอยู่ในฉ�ก

สำ�คัญ ๆ ในภ�พยนตร์รักแห่งสย�มที่กล่�วถึงหรือมี

คว�มหม�ย ซึ่งจะแบ่งสัญญะเป็น 2 ส่วนคือ รูป

สญัญะ และคว�มหม�ยสญัญะ ซึง่ประกอบดว้ย คว�ม

หม�ยตรง และคว�มหม�ยโดยนัย เรื่องคว�มรักของ

เพศนอกกรอบ อีกทั้งก�รแยกสัญญะออกม� แล้วนำ�

ม�ตีคว�ม โดยแบ่งเป็นองค์ประกอบภ�พยนตร์ 5 

ด�้น (Chandler, 1994) คอื (1) สญัรปูและโครงเรือ่ง/

เหตุก�รณ์สำ�คัญ (2) สัญรูปของตัวละครหลัก / ตัว

ละครประกอบ (3) สัญรูปของประเด็น/สถ�นก�รณ์ 

(4) สญัรปูของฉ�ก สถ�นท่ี ชว่งเวล� อปุกรณป์ระกอบ

ฉ�ก และเสื้อผ้� (5) แสงสีของภ�พ/เพลงประกอบ/

บทสนทน�/มุมกล้อง

ผลการศึกษา

 สัญญะต่�ง ๆ ที่ผู้กำ�กับพย�ย�มสอดแทรก

เข�้ไปในภ�พยนตรเ์รือ่งรกัแหง่สย�ม ส�ม�รถจดักลุ่ม

ได้ 5 กลุ่มดังนี้ 

 1. สัญรูปและโครงเรื่อง/เหตุก�รณ์สำ�คัญ 

ภ�ยใต้ชื่อ “รักแห่งสย�ม” ซ่ึงส�ม�รถแปลคว�ม

หม�ยได้สองส่วนคือ คำ�ว่�รัก และ คำ�ว่�สย�ม คำ�ว่� 

“รกั” ส�ม�รถตีคว�มจ�กก�รศกึษ�คว�มรกัส�ม�รถ

แบ่งได้ 4 รูปแบบ คือ 1) คว�มรักของต่อตนเอง 2) 

คว�มรกัของคนในครอบครวั (พอ่/แม/่อ�ม�่) 3) คว�ม

รักและมิตรภ�พ (เพื่อน) 4) คว�มรักเพศนอกกรอบ 

(คนรัก) ส่วนที่สองคือคำ�ว่� “สย�ม” คำ�ว่�สย�ม

ส�ม�รถหม�ยถึง สย�มแควร์ และ ประเทศไทยเดิม

ที่ใช่ชื่อว่� สย�มประเทศ เพื่อให้ตรงกับคว�มหม�ยที่

ต้องก�รสื่อให้ตรงกับสิ่งที่ผู้กำ�กับคิด 

 2. สัญรูปของตัวละครหลัก / ตัวละคร

ประกอบ ตัวละครของภ�พยนตร์เรื่องรักแห่งสย�ม 

สัญรูปตัวละครหลักนั้นผู้กำ�กับสอดแทรกเรื่องร�ว

คว�มเป็นตัวบุคคลของคนในสังคมไทยเข้�ไป เช่น 

ก�รทีค่รอบครวัไมย่อมรบัเรือ่งร�วของเพศนอกกรอบ 

ลูกไม่ได้อ�ศัยอยู่กับพ่อแม่ กลุ่มเพื่อนล้อเลียนเพศที่

เปน็กลุม่เพศนอกกรอบ หรอืแมก้ระทัง่ก�รยอมรบัว�่

ตนเองมีรสนิยมท�งเพศแตกต่�งจ�กคนอื่นในสังคม 

เป็นต้น 

 3. สญัรปูของประเดน็/สถ�นก�รณ ์ประเดน็

และสถ�นก�รณ์ของภ�พยนตร์เรื่องรักแห่งสย�ม ใช้

สถ�นก�รณ์ และประเด็นที่เป็นที่ถกเถียง หรือไม่

ยอมรับของสังคม (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2556) แม้

กระท่ังก�รไม่ยอมรับจ�กผู้อำ�นวยก�รสร้�งในช่วง

แรกกอ่นทีจ่ะสร�้งภ�พยนตรเ์รือ่งรักแหง่สย�มจรงิ ๆ  

(ไศลทิพย์ จ�รุภูมิ, บทสัมภ�ษณ์, 25 ธันว�คม 2558) 

 4. สญัรปูของฉ�ก สถ�นที ่ชว่งเวล� อปุกรณ์

ประกอบฉ�ก และเสือ้ผ�้ สญัรปูของอุปกรณป์ระกอบ

ฉ�ก ทีต่วัละครหลกัใชก็้อธบิ�ยตวัละครตวันัน้ไดอ้ย�่ง

ชัดเจน เช่น มิว เป็นนักดนตรี ฉะนั้นในห้องนอนของ 

มิว ก็มีเครื่องดนตรีตั้ง ว�งอยู่ หรือก�รนับถือศ�สน�

ของโต้ง ที่ปร�กฏ ไม้ก�งเขนอยู่ในทุกสถ�นที่ ที่

เกีย่วขอ้งกับโตง้ ไม่ว่�จะเปน็ห้องนอน หรือแมก้ระทัง่

ก�รสวมไม้ก�งเขนของโต้ง อุปกรณ์ประกอบฉ�ก

ทั้งหมดก็เอื้อต่อก�รสื่อส�รเนื้อห�ของภ�พยนตร์ทั้ง

สิน้ ตัวอย�่งเชน่ ก�รใชส้ย�มสแควรเ์ปน็ฉ�กหลกัของ

ภ�พยนตร ์ซึง่ในป ี2550 สย�มสแควรไ์ดร้บัคว�มนยิม
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จ�กกลุ่มวัยรุ่นทุกเพศทุกวัย หรือช่วงเวล�ที่ใช้ก็เป็น

ช่วงคริสต์ม�ส เพื่อตอกยำ้�ว่� ศ�สน�คริสต์เป็นองค์

ประกอบสำ�คัญของภ�พยนตร์ อีกทั้งคริสต์ม�สเป็น

เทศก�ลของผูน้บัถอืศ�สน�ครสิต ์และยงัเปน็ชว่งเวล�

ที่มีแต่คว�มสุข และสวยง�ม เพื่อให้สุดท้�ยแล้วตัว

ละครทุกตัวได้รับของขวัญของตนเองตอนท้�ยเรื่อง

 5. สัญรูปแสงสีของภ�พ/เพลงประกอบ/บท

สนทน�/มุมกล้อง ก�รสอดแทรกสัญรูปของก�รใช้สี

เพื่ออธิบ�ยตัวละครแต่ละตัว ใช้สีเพื่อบอกอัตลักษณ์

ของตัวละครในภ�พยนตร์ สีส�ม�รถสื่อส�รและ

ถ่�ยทอดคว�มรู้สึกหรือแสดงอ�รมณ์ของผู้สวมใส่ได้ 

เช่น ก�รที่ อ�ม่� (ย่�หรือย�ย) ใช้สีโทนส้มที่แสดงถึง

คว�มรัก คว�มอบอุ่น หรือสีดำ�ของ สุนีย์ ที่ม�เป็นสีห

ลักหลังจ�กแตงห�ยไป เป็นต้น เพลงประกอบ

ภ�พยนตร์ก็เป็นเพลงที่สื่อส�รเหตุก�รณ์ต่�ง ๆ ใน

เรื่องให้ชัดเจนม�กขึ้น ก�รใช้ดนตรีประกอบในแต่ละ

ฉ�กท่ีนอกเหนือจ�กเพลงประกอบภ�พยนตร์เพื่อ

กระตุ้นคว�มรู้สกึของผูช้มผูฟั้งใหเ้ข้�ใจตวัละคร เข�้ใจ

ปญัห�ทีต่วัละครเจอแม้กระทัง่รบัรูอ้�รมณค์ว�มรูส้กึ

ของตัวละคร และระยะภ�พท่ีใช้ม�กท่ีสุดคือระยะ

ภ�พแบบใกล้ม�ก (Medium Close up: MCU), 

ระยะภ�พแบบใกล้ (Close up / Close shot: CU), 

ภ�พระยะแบบไกลป�นกล�ง (Medium Long Shot: 

MLS) มมุกลอ้งทีใ่ชม้�กทีส่ดุคอืมมุกลอ้งระดบัส�ยต� 

 องคป์ระกอบทีส่ำ�คญัอกีสว่นหนึง่คอืก�รสอด

แทรกประพนัธกรไวอ้ย�่งชัดเจน จ�กก�รศกึษ�พบว�่ 

ภ�พยนตร์ของคุณมะเดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล มัก

มีเนื้อห�ของคว�มรักในของวัยรุ่นเป็นองค์ประกอบ 

และตัวละครเพศหญิงมักมีจิตใจอันแข็งแกร่งพร้อมที่

จะนำ�พ�ตวัละครอืน่ ๆ  ก�้วพน้ปัญห�ทีพ่บเจอได ้โดย

แต่ละเรื่องที่กำ�กับนั้นก็จะมีก�รเปลี่ยนวิธีก�รสื่อส�ร

แต่ก็ยังคงมีเนื้อห�ที่เกี่ยวข้องกับคว�มรักวัยรุ่น และ

คว�มรักของเพศนอกกรอบ ซึ่งต่�งจ�กภ�พยนตร์

เรื่องแรกที่คุณมะเดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุลได้สร้�ง

นั้นคือ “13 เกมสยอง” ซึ่งภ�พยนตร์เรื่องนี้เป็น

ภ�พยนตร์ที่คุณมะเดี่ยวได้สร้�งต�มคำ�สั่งและข้อ

เสนอของน�ยทุน ซึ่งในกรณีนี้หม�ยถึง เสี่ยเจียง สม

ศักดิ์ เตชะรัตนะประเสริฐ ผู้ยื่นโอก�สให้คุณมะเดี่ยว 

ชเูกยีรต ิศกัดิว์รีะกุล ไดเ้ปน็ผูก้ำ�กบัภ�พยนตรค์รัง้แรก 

และ เรื่ อ งแรกที่ เ ข้ �ฉ�ยในโรงภ�พยนตร์ทั่ ว

ประเทศไทย ทำ�ให้เป็นที่ยอมรับของน�ยทุน และ

บุคล�กร ในวงก�รบันเทิงและผู้ชมทั้งในและต่�ง

ประเทศ

อภิปรายผล

 จ�กก�รศกึษ�ภ�พยนตรท์ีม่เีนือ้ห�เกีย่วขอ้ง

กับเพศนอกกรอบเรื่อง “รักแห่งสย�ม” ผู้วิจัยพบว่�

ภ�พยนตร์ภ�ยใต้ก�รเขียนบทและกำ�กับภ�พยนตร์

ของ คุณ มะเดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล สะท้อน

แนวคิดประพันธกรของผู้กำ�กับในทุกเรื่องที่นำ�เสนอ 

แนวคดิทฤษฎเีรือ่งประพนัธกร  (พสิณฑ ์สวุรรณภักด,ี 

2555) นัน้ เปน็แนวคดิทฤษฎทีีพ่ดูเกีย่วกบั ภ�พยนตร์ 

ซึง่ถอืว�่เปน็แขนงหนึง่ของศลิปะทีผ่�่นก�รสร้�งสรรค์

จ�กกระบวนก�รคดิทีซั่บซ้อน ซ่ึงสะทอ้นแนวคดิหว่ง

อ�รมณ์ และกระบวนก�รถ่�ยทอดเร่ืองร�วต่�ง ๆ 

จ�กผูส้ร�้งสรรคผ์ลง�น ซึง่ผูว้จัิยส�ม�รถอภปิร�ยผล

ได้ 3 ประก�รดังนี้

 1. เทคนิคในก�รสร้�งสรรค์ (Technical 

Competence) ก�รนำ�รูปแบบที่มีอยู่เดิมม�ต่อยอด

คว�มคิดจะช่วยพัฒน�สิ่งต่�ง ๆ ได้ดีขึ้นไป มีคว�ม

สมบูรณ์ม�กขึ้น (Torrance, 1962; ปร�ณี สุรสิทธิ์, 

2541; อ�รี พันธ์มณี, 2543; ช�ญณรงค์ พรรุ่งโรจน์, 

2546; อ�รี พันธ์มณี, 2546;) และเป็นองค์ประกอบ

สำ�คัญของผู้กำ�กับที่แสดงให้เห็นหรือนำ�ม�ใช้อย่�งมี

ประสิทธภิ�พและปร�กฏออกม�ในภ�พยนตร์ทำ�ใหผู้้

ชมจดจำ�ได้ สำ�หรับกรณีภ�พยนตร์เรื่องรักแห่งสย�ม 

คือก�รที่ผู้ชมภ�พยนตร์ส�ม�รถเห็นก�รใช้เทคนิค

ต่�ง ๆ ก�รสื่อส�รผ่�นอวัจนภ�ษ� เช่น ก�รตัดต่อ 

ก�รใช้เสียง มุมกล้อง หรือก�รสอดแทรกเพลง

ประกอบเพือ่ใหเ้ข�้ถงึอ�รมณ์ได ้กรณภี�พยนตรเ์รือ่ง

รักแห่ งสย�มมีก�รสอดแทรกเพลงประกอบ

ภ�พยนตร์ท้ัง 5 เพลงเข้�ไปในเนื้อเรื่องให้เรียงต่อ

สอดคล้องร้อยเรียงกับเร่ืองร�วในฉ�กภ�พยนตร์    

นั้น ๆ เพื่ออธิบ�ยคว�มรู้สึกของตัวละครให้ชัดเจน
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ม�กขึ้น (กรัณย์ จิตธ�ร�รักษ์, บทสัมภ�ษณ์,  28 

มกร�คม 2559; สุทธิพงษ์ นุกูลเอื้ออำ�รุง, บท

สัมภ�ษณ์, 24 มกร�คม 2559)

 2. ปจัเจกบคุคล (Individual Style) รูปแบบ

ก�รสร้�งสรรคภ์�พยนตรท์ีเ่ปน็ส่วนตวัของผูก้ำ�กบัคน

นัน้ ๆ  อันเป็นบุคลกิทีโ่ดดเดน่ในฐ�นะทีเ่ป็นหลกัหรอื

กฎเกณฑใ์นก�รสร�้งคณุค�่ในผลง�น รูปแบบก�รเล�่

เรือ่งซึง่จะสะทอ้นปัญห�ต�่ง ๆ  ในวยัรุน่ออกม�อย�่ง

ลงตัว ในแง่คิดต่�ง ๆ กรณีรักแห่งสย�มเห็นได้อย่�ง

ชัดเจนว�่ก�รทีผู่ก้ำ�กบัสอดแทรกเรือ่งร�วทีเ่กีย่วขอ้ง

กับตนเอง หรือสิ่งที่เป็นประสบก�รณ์ในชีวิตเข้�ไป 

อีกทั้งเนื้อห�ของภ�พยนตร์สื่อส�รเรื่องร�วปัญห�

ของวยัรุ่น ก็จะพบว�่ภ�พยนตรใ์หก้�รศกึษ�แกว่ยัรุน่

ในฐ�นะผู้ชมว่�ด้วยคว�มซับซ้อนของคว�มรักและ 

“เพศ” ในยุคปัจจุบัน (นัยธนัท ประส�นน�ม, บท

สัมภ�ษณ์, 19 มกร�คม 2559) เช่น ก�รใช้ชีวิตอยู่ใน

วงดนตรี หรือเรื่องร�วรสนิยมท�งเพศของวัยรุ่นไทย

ในปัจจุบัน (ไศลทิพย์ จ�รุภูมิ, บทสัมภ�ษณ์,   25 

ธันว�คม 2558) และได้ปร�กฏ “วัฒนธรรมคู่’จิ้น” 

(ระหว่�งช�ยกับช�ย) (นัยธนัท ประส�นน�ม, บท

สัมภ�ษณ์, 19 มกร�คม 2559) โดยวัฒนธรรมคู่จิ้นก็

ส่งผลม�ถึงปัจจุบันอีกด้วย 

 3. แรงผลกัดนัหรอืแรงกระตุน้ภ�ยใน (Inner 

Meaning) Inner ต�มที่ คุณ สุทธิพงษ์ นุกูลเอื้ออำ�รุง 

(2559) ให้คว�มหม�ยไว้ว่� “แรงผลักดันหรือแรง

กระตุ้นภ�ยใน” ทำ�ให้มีนัยบ�งอย่�งของผู้กำ�กับ

แอบแฝงลงไปในภ�พยนตร์ที่ เป็นประเด็นหรือ

ทัศนคติของผู้กำ�กับ สะท้อนออกม�ในผลง�น

ภ�พยนตร์ทุกเรื่อง (Inner Meaning) (Martin               

Mcquillan. 2000; ก้อง พ�หุรักษ์, 2548; พิสณฑ์ 

สุวรรณภักดี, 2555) ซ่ึงตัวอย่�งที่โดดเด่น กรณี

ภ�พยนตร์ของคุณมะเด่ียว ชูเกียรติ ศักด์ิวีระกุล                

มักเป็นภ�พยนตร์แนวคว�มรัก ภ�พยนตร์วัยรุ่น 

(Teenpic) และมกัสอดแทรกเร่ืองเพศนอกกรอบเอ�

ไว้ ดังเช่นภ�พยนตร์เรื่องรักแห่งสย�ม ฝัน-หว�น-

อ�ย-จูบ (4Romances) Home คว�มรัก คว�มสุข 

คว�มทรงจำ� เป็นต้น (ไศลทิพย์ จ�รุภูมิ, สัมภ�ษณ์, 

25 ธันว�คม 2558) ซ่ึงห�กสังเกตในมุมของคุณมะ

เดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล แล้วเห็นได้ว่�เป็น

ภ�พยนตรท์ีม่อีงคป์ระกอบเกีย่วกบัเรือ่งคว�มรกั และ

ก็มีก�รสอดแทรกคว�มเป็นครอบครัว และที่สำ�คัญ

ภ�พยนตร์ที่เขียนบทหรือกำ�กับโดยคุณมะเด่ียว ชู

เกียรติ ศักด์ิวีระกุล มักมีตอนจบให้ผู้ชมได้ออกม�ตี

คว�ม และใหน้ำ�ม�วเิคร�ะหต์อ่ไดอ้กีหล�ยมมุ ซ่ึงสว่น

น้ีจ�กบทสัมภ�ษณ์ในหล�ย ๆ คร้ังคุณมะเดี่ยว           

ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล ตั้งใจให้ภ�พยนตร์มีตอนจบ

อย่�งที่นำ�เสนอผ่�นส�ยต�ผู้ชมในโรงภ�พยนตร์

แรงผลักดันหรือแรงกระตุ้นภ�ยใน 

(Inner Meaning)

เทคนิคในก�รสร้�งสรรค์ 

(Technical Competence)

ปัจเจกบุคคล 

(Individual Style)

q

q

q q

q

q

ภ�พที่ 1: สรุปปัจจัยที่สนับสนุนก�รสร้�งสรรค์ภ�พยนตร์ที่มีเนื้อห�เกี่ยวข้องกับเพศนอกกรอบ

ที่ม�: สร้�งและพัฒน�โดยผู้วิจัย

สามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้
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