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The Examination of Crucial Factors to Enhance Creative
Contents in the Queer Film Production: A Study of “Love of
Siam” Directed by Chookiat Sakveerakul
Acting 2, Lt. Benjarong Tirapalika
Master of Arts (Communication Arts and Innovation)
2015

Although there are a number of film studies that reported on contents of Queer films, but
there are no film studies that focused on the factors supporting in making Queer films. Hence, the
purpose of this study is to examine the symbolic codes that signify contents and messages of the
films, “Love of Siam”. Through semiotics, this study found that the used symbolic codes in the
film reflect the love stories of family members, friends, and Queer. It intentionally communicated
that “Queer” has become more acceptable in Thai society. Through the in-depth interview, it
found that the factors supporting Madeaw Chookiat Sakveerakul in making the film included
living skill, educational background, family background, friends, seniors, juniors, instructors,
musical and film preferences. Importantly, intrinsic motivation is the most significant factor.
Therefore, this film is accepted by audiences and people in the entertainment industry.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ทีม่ ำและควำมสำคัญ
กระบวนการความคิ ดสร้ างสรรค์ไม่ว่าจะผ่านสื่ อเก่า สื่ อใหม่ สิ่ งที่ มีค่ามากที่สุดย่อมคื อ
“ก้าวแรก” หากพูดถึงความคิดสร้างสรรค์แล้วคาสาคัญ คือ “ความใหม่” หรื อ “การคิดสิ่ งใหม่ ๆ ”
(นิพาดา เทวกุล, ม.ป.ป.) ซึ่ งถือว่าเป็ นประเด็นสาคัญที่เป็ นจุดเริ่ มต้น ของธารแห่ งการสรรสร้างสิ่ ง
ต่าง ๆ ของมนุษย์ คาว่า “ความคิดสร้างสรรค์” มีผใู้ ห้คานิยามไว้ เช่น กิลฟอร์ ด (Guilford, 1967 อ้าง
ถึงใน กรรณิ การ์ สุ ขมุ , 2533, น. 389) กล่าวว่า
ความคิ ด สร้ า งสรรค์เป็ นความสามารถทางสมองในการคิ ดหลายทิ ศทาง ซึ่ ง มี
องค์ประกอบความสามารถในการริ เริ่ ม ความคล่องในการคิด ความยืดหยุน่ ในการคิด และ
ความสามารถในการแต่งเติ มและให้คาอธิ บายใหม่ที่เป็ นการติ ดตามหลักเหตุ ผลเพื่อหา
คาตอบที่ถูกต้องเพียงคาตอบเดียง แต่องค์ประกอบที่สาคัญที่สุดของความคิดสร้างสรรค์คือ
ความคิดริ เริ่ ม นอกจากนี้ กิลฟอร์ ดเชื่อว่า ความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่พรสวรรค์ที่บุคคลมี แต่
เป็ นคุณสมบัติที่มีอยู่ในตัวบุคคลซึ่ งมีมากน้อยไม่เท่ากัน และบุคคลแสดงออกมาในระดับ
ต่างกัน
ความคิ ดริ เริ่ ม หมายถึ ง บุ ค คลที่ มี ความคิ ดสร้ า งสรรค์จะมี ความสามารถในการค้นหา
แนวทางใหม่ ๆ หรื อวิธีการแปลก ๆ แตกต่างกันออกไปมาใช้ในการแก้ปัญหา ความคิดริ เริ่ มเป็ นสิ่ ง
ที่จาเป็ นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในวงการธุ รกิ จ ผูบ้ ริ หารจาเป็ นที่ จะต้องแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ มา
แก้ปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากจะต้องแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ แล้ว ยังจาเป็ นจะต้องปรับปรุ ง
แนวทางใหม่ ๆ เหล่านี้มาช่วยแก้ไขปั ญหาที่คิดขึ้นในสภาพการณ์ใหม่ ๆ
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็ นการสร้างสรรค์ผลงานที่ไม่ตรงกับแนวคิด หรื อวัฒนธรรม ความ
เชื่อของคนในสังคมส่ วนใหญ่แล้ว ยิง่ ต้องมีแนวคิด วิธีการรวมถึงกระบวนการ ในการสร้างสารให้
สื่ อความหมายต่าง ๆ อย่างแยบยลและลุ่มลึก เพื่อที่สามารถสอดแทรกเนื้ อหาและประเด็นที่ผกู ้ ากับ
ต้องการเสนอ ให้เกิ ดการยอมรั บ จากคนในสั ง คมนั้น ได้ เช่ น การที่ เนื้ อหาของภาพยนตร์ มีก าร
สอดแทรกเนื้ อหาของที่เกี่ ยวข้องกับเพศนอกกรอบไว้ในบทภาพยนตร์ ละคร ละครชุ ดหรื อซี รีส์
แม้กระทัง่ ในเนื้อหาของเพลง และมิวสิ ควีดีโอในปัจจุบนั
ปัจจุบนั สามารถพบเห็นคู่รักเพศชายกับเพศชาย และเพศหญิงกับเพศหญิง ที่แสดงออกเรื่ อง
ความรักในที่สาธารณะ และสามารถสังเกตได้ในสื่ อภาพยนตร์ ละครชุด นิตยสาร รวมถึงเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ ที่ นาเสนอเนื้ อหาของเพศนอกกรอบ ทาให้เราปฎิเสธไม่ได้ว่าปั จจุบนั ไม่ได้มีเพียง
แค่เพศสภาพกาเนิดเท่านั้น ดังที่ นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ (2556) ได้อธิ บายลักษณะของเพศนอกกรอบไว้
ว่า เพศนอกกรอบคือกลุ่มเพศที่มี 2 ลักษณะ คือหนึ่งกลุ่มรักเพศเดียวกัน (เกย์ ทอมดี้ เลสเบียน) และ
กลุ่ ม คนข้า มเพศ (กะเทย สาวประเภทสอง) ที่ มี ก ารแสดงออกในการชอบเพศเดี ย วกัน หรื อ
แสดงออกการแต่งกาย ที่อาจจะมีคาเรี ยกที่แตกต่างกันออกไป เช่น เกย์ (Gay) ที่หมายถึง ชายรักร่ วม
เพศหรื อมีรสนิ ยมสนใจในเพศเดี ยวกับตน ในงานวิจยั ชิ้ นนี้ ผูว้ ิจยั ต้องการมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเพศที่
สามหรื อเพศนอกกรอบโดยเฉพาะรักร่ วมเพศชาย (Male Homosexuality) โดยแบ่งตามลักษณะทาง
กายภาพเป็ นผูช้ ายหรื อเคยเป็ นผูช้ ายมาก่อนโดยไม่นาเรื่ องพฤติกรรมทางเพศมาเป็ นส่ วนเกี่ยวข้อง
ในการศึกษาแต่อย่างใด สอดคล้องกับ รณภพ นพสุ วรรณ (2555) และกิ่งรัก อิงคะวัต (2542) ได้ให้
ความหมาย เกย์ (Gay) ไว้ว่า ผูช้ ายที่มีรสนิ ยมทางเพศที่ชอบเพศชายด้วยกัน แต่ยงั คงพอใจในเพศ
สภาพของตนเอง แต่งตัวเป็ นผูช้ าย บุคลิ กภายนอนอาจบ่งชี้ ผูเ้ ป็ นเกย์ได้ลาบาก เพราะมีท้ งั สุ ภาพ
เรี ยบร้อย จนเหมือนผูช้ ายทัว่ ไป ซึ่ งในปั จจุบนั จานวนประชากรเพศนอกกรอบมีจานวนมากและมี
กาลังซื้ อมากตามไปด้วยเช่นกันจากผลการวิจยั ของบริ ษทั Zocial inc (บริ ษทั Zocial inc., 2556 ;
“ผลวิจยั “เผย” คู่รักเกย์เเบ่งภาระงานบ้านได้ดีกว่าคู่รักต่างเพศ”, 2557) อีกทั้งจากผลการสารวจ
ดังกล่าวยังพบอีกว่าประชากรชาวเกย์แสดงออกและเปิ ดเผยตนเองผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์มาก
ขึ้นด้วยซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของบริ ษทั นาโน เซิ ร์ช จากัดที่ศึกษาการเพิ่มจานวนประชากร
ของเกย์ในประเทศไทย ซึ่งผลการวิจยั มีแนวโน้มว่าจานวนจะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต และกาลังการซื้ อ
ก็จะเพิ่มขึ้นตาม (วันวิสาข์ เจริ ญนาน, 2555; เสาวริ นทร์ สายรังษี , 2548) ซึ่ งมีผลต่อการขยายตัว
สิ นค้าสาหรั บผูช้ ายทั้งสิ นค้าและบริ การ หรื อแม้กระทัง่ การเสพสื่ อต่าง ๆ รวมถึ งภาพยนตร์ ด้วย
เช่นกัน
ปั จจุ บนั มีภาพยนตร์ ที่นาเสนอเรื่ องราวเกี่ ยวข้องกับวิถีชีวิตของกลุ่มเพศนอกกรอบ สิ่ งที่
เกิ ดขึ้นในสังคม นามาตีแผ่ และบันทึกไว้ในรู ปแบบสื่ อประเภทภาพยนตร์ ทั้งภาพยนตร์ ไทยและ
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ภาพยนตร์ ต่างชาติ ได้รับความนิ ยมแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มของผูเ้ ข้ามาชมในโรงภาพยนตร์
และปฎิเสธไม่ได้วา่ เนื้ อหาในภาพยนตร์ มกั จะมีเรื่ องราวของเพศนอกกรอบ ตุ๊ด กระเทย เกย์เป็ นตัว
ละครหลักทาให้เรื่ องสนุ กสนาน หรื อไม่ก็เป็ นตัวประกอบที่ทาให้ตวั เอกในภาพยนตร์ ได้พบกันซึ่ ง
สะท้อนสังคมในขณะนั้นว่าเพศนอกกรอบมีอยูจ่ ริ งในสังคม ตัวอย่างเช่น ภาพยนตร์ เรื่ องสตรี เหล็ก
(2543) ซึ่ งเป็ นภาพยนตร์ ที่นาเสนอเรื่ องของเพศชายที่แสดงลักษณะอาการและมีพฤติกรรมที่
แสดงออกคล้า ยกับ ผูห้ ญิ ง ไม่ ว่า จะทางค าพูด หรื อการกระท าให้ สั ง คมได้รั บ รู ้ แต่ เนื้ อหาของ
ภาพยนตร์ ไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงการมีความรัก เพียงแต่นาเสนอความแตกต่างของนักกีฬาวอลเล่
บอลชาย และนักกี ฬาวอลเล่บอลเพศนอกกรอบเท่านั้น ทาให้เห็ นได้ว่าภาพยนตร์ เรื่ องนี้ นาเสนอ
แง่มุมของเพศนอกกรอบที่สังคมไม่ได้ยอมรับถึงความสามารถจนกระทัง่ นักกีฬาวอลเล่ยบ์ อลกลุ่มนี้
ได้รับรางวัล สังคมจึง รับรู ้ถึงความสามารถของเพศนอกกรอบมากขึ้น และมีภาพยนตร์ ที่มีเนื้ อหา
เกี่ยวข้องกับเพศนอกกรอบเข้าโรงฉายเป็ นระรอก กระทัง่ ในปี 2550 มีภาพยนตร์ หนึ่งเรื่ องสะท้อน
ความรักที่เกิ ดขึ้นในสังคมแทบทุกรู ปแบบโดยสอดแทรกเรื่ องเพศนอกกรอบซึ่ งเป็ นภาพยนตร์ ที่
เขียนบทและกากับโดย คุณมะเดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วรี ะกุล ภาพยนตร์ เรื่ องนี้คือภาพยนตร์ เรื่ อง รักแห่ ง
สยาม ซึ่ งภาพยนตร์ เรื่ องนี้ มีเนื้ อหาเกี่ ยวข้องกับการค้นหาตัวตน ผ่านมุมมองของเด็กชายหนึ่ งคน
เป็ นความรักทุก ๆ รู ปแบบที่เกิดขึ้นจริ งในสังคมไทย ไม่วา่ จะเป็ นความรักต่อตนเอง ความรักของ
คนในครอบครัว ความรักและมิตรภาพ ความรักเพศนอกกรอบ โดยหลังจากการชมของผูช้ มทาให้
เกิดมุมมอง การถกเถียง เสี ยงวิภาควิจารณ์ต่าง ๆ กับภาพยนตร์ เรื่ องนี้ อย่างมากมาย และเป็ นวงกว้าง
มุมมองทั้งหลายเหล่านั้นเป็ นองค์ประกอบหนึ่งที่ทาให้ผวู้ ิจยั สนใจที่จะศึกษาภาพยนตร์ เรื่ องรักแห่ ง
สยาม เนื่ องจากในปี พ.ศ. 2550 การยอมรับ และการให้โอกาสเรื่ องเพศนอกกรอบน้อยมากหาก
เปรี ยบเทียบกับปั จจุบนั
ตามผลการส ารวจของนิ ด้า โพล ที่ ท าการส ารวจความคิ ด เห็ น ของประชาชน เรื่ อง
“สังคมไทยคิดอย่างไรกับเพศที่ 3” ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2556 จากประชาชนทัว่ ประเทศ
ทุ กภูมิภาคของไทย พบว่า ประชาชนส่ วนใหญ่ ร้ อยละ 88.5 ยอมรับได้ หากมีเพื่ อน หรื อเพื่อน
ร่ วมงานเป็ นเพศที่ 3 มีเพียงร้ อยละ 8.8 เท่านั้น ที่ ตอบว่าไม่สามารถยอมรั บได้เพราะเป็ นการฝื น
ธรรมชาติ ส่ งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร แต่ถา้ หากมีสมาชิ กหรื อคนในครอบครัวเป็ นเพศที่ 3 นั้น
ประชาชนส่ วนใหญ่ ร้อยละ 77.6 ยอมรับได้ ในขณะที่ร้อยละ 17.3 ไม่สามารถยอมรับได้ เพราะผิด
กฎธรรมชาติ ยังต้องการผูส้ ื บทอดสกุล และเพศที่ 3 มีพฤติกรรมบางอย่างสะดุดตาผูค้ น ทาให้ทาใจ
ยอมรับไม่ได้ ถึ งแม้ว่ากลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ จะสามารถเข้ามามีบทบาททางสังคม
ได้มากขึ้น แต่ก็ยงั เป็ นเพียงแค่ส่วนหนึ่ งเท่านั้น โดยผลการสารวจของนิ ดา้ โพล ทาให้เราเห็นได้ว่า
แม้ปัจจุบนั สังคมจะเปิ ดมากขึ้นกับเรื่ องเพศนอกกรอบ แต่ผลการสารวจกลับเห็ นได้ว่าการเปิ ดรับ
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ของสั ง คมยัง คงน้อยมาก แต่ มี แนวโน้ม ที่ จะเปิ ดรั บ มากขึ้ นดังตัวเลขของผลส ารวจ การเปิ ดรั บ
สามารถศึกษาและอ้างอิงได้จากการที่มีภาพยนตร์ ที่มีเนื้ อหาเกี่ยวข้องกับเพศนอกกรอบเข้าฉายใน
โรงภาพยนตร์ จานวนมากและหลากหลายขึ้นในแต่ละปี
ภาพยนตร์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเพศนอกกรอบมีความหลากหลายมากขึ้น ปาณิ สรา มงคล
วาที (2550) กล่าวว่า ภาพยนตร์ ชายรักชายมีท้ งั ในภาพยนตร์ แนวตลก แนวผี และแนวบู๊ ดังจะเห็ น
ความเปลี่ยนแปลงของภาพยนตร์ ที่เป็ นแนวตลกเพิ่มมากขึ้น โดยเริ่ มต้นที่เรื่ อง “พรางชมพู กะเทย
ประจัญบาน (2545) “ว้ายบึ้ม เชี ยร์ กระหึ่ มโลก” (2546) “สตรี เหล็ก 2” (2546), “ฉันรักนายผูช้ ายมี
องค์: Miss Queen Thailand” (2546), “ประชันโฉมกะเทยทุย: Miss Queen Thailand 2” (2548),
“ปล้นนะยะ” (2547) นอกจากนี้ ยงั มีภาพยนตร์ แนวอื่น ๆ เช่น แนวชี วิตความรักรัก เรื่ อง “ทางรักสี
ม่วง” (2546), “หัวใจทระนง” (2547), “สัตว์ประหลาด” (2547), “เรนโบว์บอยส์ เดอะมูฟวี่” (2548)
และ “รักทรมาน” (2549) ซึ่ งหลังจากกระแสความนิยมในภาพยนตร์ เรื่ องสตรี เหล็ก ที่เข้าฉายในปี
2543 ส่ งผลให้ความนิ ยมในภาพยนตร์ ที่มีเนื้ อหาเกี่ ยวข้องกับเพศนอกกรอบเพิ่มมากขึ้น เริ่ มมีตวั
ละครเพศนอกกรอบเป็ นตัวละครหลักในภาพยนตร์ ปีต่อมา หากแต่ความนิ ยมนั้นเป็ นเพียงกระแส
ของความแปลกใหม่ที่เกิดขึ้นเพียงระยะสั้น ขาดความต่อเนื่ อง ทาให้ภาพยนตร์ ชายรักชายหรื อเกย์
เลือนหายไป ในการศึกษาภาษาและการใช้ชีวิตของกลุ่มชายรักชาย แม้วา่ ช่องทางที่นกั วิจยั และคน
ทัว่ ไปเข้าถึง วัฒนธรรมและการใช้ภาษาของเกย์มีหลายช่องทาง แต่มุมมองที่นาเสนอเรื่ องราวของ
เกย์สะท้อนให้เห็นรู ปแบบการใช้ชีวิตของเกย์เพียงบางแง่มุม Myers (2008 อ้างถึงใน กฤตณัฐ เพ็ง
ชัย, 2549) กล่าวถึงการนาเสนอมุมมองชี วิตเกย์ผา่ นสื่ อว่า ส่ วนใหญ่แล้ว คนทัว่ ไปรับรู ้รูปแบบการ
ใช้ชี วิตและภาษาของเกย์ผ่า นสื่ อต่า ง ๆ มากกว่าการมี ป ฏิ สั มพันธ์ ก ับชาวเกย์โดยตรง สื่ อที่ ว่า นี้
รวมถึงสื่ อภาพยนตร์ และรายการโทรทัศน์รูปแบบต่าง ๆ ที่มกั มีเกย์เป็ นนักแสดงหรื อผูร้ ่ วมรายการ
อย่างไรก็ตาม Myers ตั้งคาถามว่าการแสดงตัวตนของเกย์ผา่ นทางสื่ อต่าง ๆ นั้นเป็ นตัวตนของเกย์ที่
แท้จริ งหรื อไม่ และคนทัว่ ไปเข้าใจลักษณะเฉพาะของการสื่ อสารของเกย์ตลอดจนมุ ม มองทาง
ความคิดและทัศนคติที่แท้จริ งของเกย์ถูกต้องหรื อเป็ นจริ งเหมือนกับตอนที่เกย์อยูใ่ นกลุ่มเกย์ดว้ ยกัน
หรื อไม่ อย่างไรก็ตาม การใช้ชีวติ รู ปแบบชีวติ และปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มเกย์ ตลอดจนการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร การรับข้อมูลเรื่ องราวเกี่ ยวกับเกย์ผ่านสื่ อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสื อเกย์ สื่ อวิทยุ
โทรทัศน์ และภาพยนตร์ นาเสนอให้เกย์รับรู ้ ถึงภาพและสมมติธรรมบางประการเกี่ ยวกับเกย์มาก
ขึ้น โดยเฉพาะภาพยนตร์ เรื่ อง “รักแห่ งสยาม” ของ มะเดี่ ยว ชู เกี ยรติ ศักดิ์ วีระกุล ที่เข้าฉายในปี
2550 คือ จุดเริ่ มต้นของการจุดกระแส ช่วยบันทึกและยืนยัน ถึ งความรักของคนรักเพศเดียวกันบน
แผ่นฟิ ล์ม ทารายได้มากถึ ง 42 ล้า นบาท และได้ไปฉายในประเทศจีน, ประเทศญี่ ปุ่น, ประเทศ
สิ งคโปร์ , และประเทศเพื่อนบ้าน ถือว่าเป็ นผลงานที่โดดเด่น (ธัญญ์วาริ น สุ ขะพิสิษฐ์, 2557) อีกทั้ง
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จากบทสัมภาษณ์ของ ธัญญ์วาริ น สุ ขะพิสิษฐ์ (2557) นายกสมาคมผูก้ ากับภาพยนตร์ แห่ งประเทศ
ไทย กล่าวว่า
ในปั จจุบนั มีมุมมองแบบนี้ เพิ่มมากขึ้น จะถูกบ้างผิดบ้างไม่เป็ นไรแต่อย่างน้อยก็
ได้สื่อสารว่ายังมีความรักในแง่มุมอื่น ๆ ที่หลากหลาย เพราะอดีตจะออกมาเพียงด้านเดียว
คือด้านตลกโปกฮา แต่ตอนนี้ บนพื้นที่ ของบทละครก็ดี ภาพยนตร์ ก็ดีมีความหลากหลาย
ทางเพศมากขึ้นและในแง่มุมที่เป็ นมนุษย์มากขึ้น มันดีข้ ึน มันก้าวหน้าขึ้น
อีกทั้งผูก้ ากับและนักแสดงในเรื่ องได้รับรางวัลในสาขาภาพยนตร์ ยอดเยี่ยมถึง 5 สถาบัน
หลักเช่ น 1) รางวัลภาพยนตร์ แห่ งชาติ สุพ รรณหงษ์ เป็ นรางวัล ที่มอบให้บุ คคลในวงการผูผ้ ลิ ต
ภาพยนตร์ ไทย ที่มีผลงานดีเด่นที่สุดในสาขาต่าง ๆ ในแต่ละปี โดยได้จดั ให้มีพิธีมอบรางวัลนี้ เป็ น
ครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2535 จัดโดยสมาพันธ์ภาพยนตร์ แห่ งชาติ (สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์ แห่ งชาติ,
ม.ป.ป.) 2) รางวัลชมรมวิจารณ์ ภาพยนตร์ เป็ นรางวัลที่ มอบให้แก่บุคคลในวงการผลิ ตภาพยนตร์
ของไทย ที่มีผลงานดี เด่นที่สุดในสาขาต่าง ๆ ในแต่ละปี โดยได้จดั ให้มีพิธีมอบรางวัลนี้ เป็ นครั้ง
แรก เมื่อ พ.ศ. 2534 โดยชมรมวิจารณ์บนั เทิง (Thai Film Foundation, ม.ป.ป.) 3) สตาร์ พิคส์อวอร์ ด
คือ รางวัลที่ประกอบไปด้วยกองบรรณาธิ การนิ ตยสาร Starpics พร้อมตัวแทนจากกลุ่มนักวิจารณ์
อิสระ คอลัมนิสท์ และนักดูหนังรวมทั้งสิ้ น 18 คนร่ วมกันพิจารณาจนรอบสุ ดท้าย (คติพจน์ ภัทรธน
ทรัพย์, 2556) 4) คมชัดลึกอวอร์ ด หมายถึง เป็ นรางวัลที่มอบให้กบั บุคคลในวงการบันเทิงไทย ใน 4
สาขา คื อ ละครโทรทัศ น์ ภาพยนตร์ เพลงไทยสากล และเพลงลู ก ทุ่ ง จัดโดย ฝ่ ายข่ า วบัน เทิ ง
หนังสื อพิมพ์คมชัดลึก มีพิธีมอบรางวัลเป็ นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2547 (เทศกาลภาพยนตร์ และการแจก
รางวัลเทศกาลภาพยนตร์ , 2556) และ 5) สตาร์ เอนเตอร์ เทนเมนต์อวอร์ ดส เป็ นงานประกาศรางวัล
ผลงานบันเทิงยอดเยี่ยมประจาปี โดยสมาคมนักข่าวบันเทิง เริ่ มจัดงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 รางวัลนี้
เป็ นการมอบรางวัลให้กบั ผลงานบันเทิงยอดเยี่ยมทั้งภาพยนตร์ , ละคร, รายการโทรทัศน์ และเพลง
(คติพจน์ ภัทรธนทรัพย์, 2556) รวมทั้งรางวัลอื่ นอีกมากมายและรายได้ที่ภาพยนตร์ เรื่ องนี้ ได้รับ
ทั้งหมด 42 ล้านบาท และยังคงได้เข้าฉายในหลากหลายประเทศ
ซึ่ งภาพยนตร์ เรื่ องรั กแห่ งสยามที่ เขี ยนบทและกากับภาพยนตร์ โดยชู เกี ยรติ ศักดิ์ วีระกุล
มุ่งเน้นการนาเสนอประเด็นของ “ความรักและครอบครัว” ในรู ปแบบต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นเรื่ องใกล้ตวั
ของคนทุกคน หากมองในมุมรั กแห่ งสยามแล้ว เป็ นภาพยนตร์ ที่ไม่ได้สื่อเฉพาะเพศนอกกรอบ
เท่านั้น แต่ยงั มีเนื้ อหาในส่ วนความรักในอีกหลากหลายรู ปแบบให้เราได้ศึกษา ซึ่ งทั้งหมดได้ผ่าน
กระบวนการความคิ ด สร้ า งสรรค์ การบ่ ม เพาะจนได้ผ ลงานผ่า นบทภาพยนตร์ เพลงประกอบ
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ภาพยนตร์ ความรักพ่อแม่ที่มีต่อลูก ความรักที่ลูกมีต่อพ่อแม่ ความรั กความอบอุ่นของครอบครั ว
ความรั ก ที่ เสี ย สละ และความรั ก วัย รุ่ น เพศหญิ ง เพศชายเป็ นต้น อี ก ทั้ง ปั จ จัย เพศนอกกรอบใน
ปั จจุ บ นั ถู ก ตี แผ่ไ ปยัง สื่ ออย่า งกว้า งขวาง แทบทุ ก แขนงส่ ง ผลต่อการสื่ อสารทางการตลาดและ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ใ นท้องตลาดด้ว ยเช่ น เดี ย วกัน ซึ่ งเป็ นมุ ม มองผ่า นความคิ ดสร้ า งสรรค์ ตัว อย่า งเช่ น
ภาพยนตร์ ที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ หรื อกระทัง่ ละครหลังข่าวทั้งทางช่ องฟรี ทีวี และดิจิตอลทีวี
มิวสิ กวีดีโอ ซึ่ งปั จจุบนั กลายเป็ นตลาดใหญ่เนื่ องจากผูช้ มหรื อสังคมเริ่ มเปิ ดรับเพศนอกกรอบมาก
ไม่วา่ ซี รีย ์ ภาพยนตร์ ชุด ภาพยนตร์ ตอน ฉะนั้นผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษา “ก้าวแรก” ของภาพยนตร์
ที่มีเนื้ อหาเกี่ ยวข้องกับเพศนอกกรอบในสังคมไทยในบริ บทความเป็ นบุคคลมากกว่าตัวประกอบ
หรื อตัวตลกที่สร้างโดย ชู เกียรติ ศักดิ์ วีระกุลผ่านมุมมองของผูท้ รงคุณวุฒิ มีผกู้ ล่าวว่าคุณมะเดี่ยว
เป็ น “นักก้าวข้ามเครื่ องกีดขวาง” (อภิรดา มีเดช, 2557) ในภาพยนตร์ เรื่ องแรกที่ใช้เด็กผูช้ ายหนึ่ ง
คนดาเนิ นเรื่ อง เพื่อที่จะได้เข้าใจแนวคิด แรงบันดาลใจและเทคนิ คการสร้ างภาพยนตร์ เรื่ องนี้ ให้
สังคมไทยที่ยงั ไม่ได้เปิ ดรับเพศนอกกรอบเข้าใจและเปิ ดใจรับยิง่ ขึ้น ขณะนั้นการศึกษาเรื่ องเกย์ใน
สังคมไทยระหว่างปี พ.ศ. 2538-2552 ในช่ วงแรกพบว่าสังคมเลื อกที่จะไม่พูดเรื่ องเพศนอกกรอบ
มากนักไม่ว่าคนธรรมดาหรื อสื่ อมวลชน เพราะคนกลุ่มนี้ เป็ นคนน่าอาย เป็ นเรื่ องน่าอาย (นฤพนธ์
ด้วงวิเศษ, 2556; ปณิ ธี บราวน์, 2557) และหลังจากนั้นไม่นานมีกลุ่มนักวิชาการกลุ่มใหม่ติดตาม
ความเป็ นเกย์โดยอาศัยทฤษฎีและแนวคิดจากตะวันตกและเกิดแนวความคิดในยุคใหม่ (Modernity)
และเมื่อกลุ่มนักวิจยั ทาการสารวจในปี พ.ศ. 2547 สถานประกอบการณ์ของเกย์มากขึ้นในเมืองใหญ่
ๆ เช่น กรุ งเทพฯ พัทยา เชี ยงใหม่ ภูเก็ต ซึ่ งสามารถอธิ บายจานวนการเพิ่มขึ้นของประชากรชาวเกย์
อีกทั้งสามารถเห็นการเพิ่มพื้นที่ทางสังคมมากขึ้นของเกย์ เช่นตัวละครในโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และ
การศึกษาเกย์ในช่วง พ.ศ. 2538 เป็ นต้นมาสังคมกาลังพยายามและทาความเข้าใจเกย์ในฐานะบุคคล
ธรรมดา มิใช่คนที่มีปัญหาป่ วยทางจิต (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2553) ซึ่ งภาพยนตร์ รักแห่ งสยามเข้าฉาย
ในปี พ.ศ. 2550 ซึ่ ง ผูว้ ิจ ัย คิ ด ว่า ควรจะเรี ย กเป็ นยุค แรกหรื อ ยุค ผลิ บ านของเพศนอกกรอบและ
ภาพยนตร์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเพศนอกกรอบก็วา่ ได้
ด้วยเหตุน้ ี ผวู ้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะทาการศึกษาปั จจัยที่สนับสนุ นการสร้างสรรค์เนื้ อหา
เพศนอกกรอบในภาพยนตร์เรื่ อง“รักแห่งสยาม” ของ มะเดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วรี ะกุล
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1.2 ปัญหำนำวิจยั
1) รู ปแบบและเนื้อหา (Content/Message) ภาพยนตร์เพศนอกกรอบของ คุณมะเดี่ยว
ชูเกียรติ ศักดิ์วรี ะกุลเป็ นอย่างไร
2) ปั จจัยที่เอื้อต่อการสร้างภาพยนตร์ ที่มีเนื้ อหาเกี่ยวข้องกับเพศนอกกรอบของคุณมะเดี่ยว
ชูเกียรติ ศักดิ์วรี ะกุลคืออะไร

1.3 วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษารู ปแบบและเนื้ อหา (Content/Message) ภาพยนตร์ ที่มีเนื้ อหาเกี่ยวข้องกับเพศ
นอกกรอบของ คุณมะเดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วรี ะกุล
2) เพื่อศึกษาปั จจัยที่เอื้อต่อการสร้ างภาพยนตร์ ที่มีเนื้ อหาเกี่ยวข้องกับเพศนอกกรอบของ
คุณมะเดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วรี ะกุล

1.4 ขอบเขตกำรวิจัย
เนื่ อ งจากงานวิ จ ัย ชิ้ น นี้ มี ข ้อ จ ากัด ในการเข้า ถึ ง ข้อ มู ล โดยตรง เนื่ อ งจากช่ ว งเวลาที่
ทาการศึกษาคุณมะเดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วรี ะกุล เริ่ มเขียนบทละครชุ ด (ซี รีย)์ เรื่ องขวัญผวา ซี ซนั่ ที่ 2 ที่
ต่างจังหวัด และมีการถ่ายทา ละครชุ ด (ซี รีย)์ เรื่ องขวัญผวา ซี ซนั่ แรก จึงเป็ นข้อจากัดในเรื่ องของ
ระยะทางและเวลา จึ ง เป็ นข้อจากัดส าคัญในการท าการเข้า ถึ งข้อมู ล ผูว้ ิจยั จึ ง ต้องเข้าสัม ภาษณ์
ผูท้ รงคุณวุฒิที่สามารถให้ขอ้ มูลเชิ งลึ กเกี่ ยวกับภาพยนตร์ เรื่ องรั กแห่ งสยามและข้อมูลเชิ งลึกด้าน
บุคคลคุณมะเดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุลแทนโดยแบ่งการศึกษาออกเป็ นข้อมูลทุติยภูมิ และ ปฐมภูมิ
ซึ่งผูท้ าการวิจยั จะใช้การศึกษาเอกสาร (ข้อมูลทุติยภูมิ) และการสัมภาษณ์ ผูท้ รงคุณวุฒิ (ข้อมูลปฐม
ภูมิ) จานวน 4 ท่านคือ
1) อาจารย์ไศลทิพย์ จารุ ภูมิ อาจารย์ประจาภาควิชาภาพยนตร์ คณะนิ เทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2) รองศาสตราจารย์นทั ธนัย ประสานนาม นักวิชาการด้านภาพยนตร์ และอาจารย์
ประจาภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) คุณกรัณย์ จิตธารารักษ์ Senior Creative, พิธีกรในฉายา Gossip Gun ของ
รายการ แฉแต่เช้า 94 EFM พิธีกรรายการ Movie Seat GMM 24 และนักวิจารย์ภาพยนตร์
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4) คุณสุ ทธิ พงษ์ นุกลู เอื้ออารุ ง นักวิจารย์ภาพยนตร์ของ A-Bellamy และนักวิจารย์
ภาพยนตร์ประจานิตยสารนิตยสาร Starpics
ซึ่ งแบ่งเป็ น 2 มุมมองที่มีความเกี่ยวเนื่ องกันในการสร้างภาพยนตร์ คือ 1) สัญวิทยา การ
สร้างความหมายในภาพยนตร์ เพศนอกกรอบ 2) ปั จจัยที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ เพศนอก
กรอบ

1.5 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ ำจะได้ รับ
1) เพื่อที่จะได้ทราบถึงเบื้องหลังของปรากฏการณ์การนามาซึ่ งก้าวแรกของภาพยนตร์ ไทย
เรื่ อง รักแห่ งสยาม ที่มีนาเสนอเนื้ อหาเกี่ยวข้องกับเพศนอกกรอบ ที่ผา่ นการสรรค์สร้างจากคุณมะ
เดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วรี ะกุล ว่าอย่างไร
2) เพื่อที่จะได้ทราบถึงปั จจัยที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ ที่มีเนื้ อหาเกี่ยวข้องกับเพศ
นอกกรอบให้เป็ นที่ยอมรับของสังคมไทย
3) เพื่อให้เกิดการสร้ างและต่อยอดองค์ความรู ้ น้ ี ไปใช้ในการสร้างภาพยนตร์ ในรู ปแบบที่
เหมือนหรื อคล้ายคลึงกันในอนาคต

1.6 นิยำมศัพท์ เฉพำะ
กระบวนการคิดงานสร้างสรรค์ หมายถึง การคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ (Creative Thinking)
เป็ นการสร้ างสรรค์สิ่งใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิ มและใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม (เกรี ยงศักดิ์
เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ , 2549) และความสามารถในการมองเห็ นความสัมพันธ์ ของสิ่ งต่าง ๆ การขยาย
ขอบเขตความคิดออกไปจากกรอบความคิดเดิมที่มีอยูส่ ู่ ความคิดใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนเพื่อค้นหา
คาตอบที่ดีที่สุดให้กบั ปั ญหาที่เกิดขึ้น เป็ นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม เป็ นความคิด
ที่ หลากหลายคิ ดได้ก ว้า งไกล หลายแง่ หลายมุ ม เน้นทั้ง ปริ ม าณและคุ ณภาพ องค์ประกอบของ
ความคิดสร้ างสรรค์ได้แก่ความคิดนั้นต้องเป็ นสิ่ งใหม่ไม่เคยมีมาก่อน (New Original) ใช้การได้
(Workable) และมีความเหมาะสม (Appropriate) การคิดเชิ งสร้ างสรรค์จึงเป็ นการคิดเพื่อการ
เปลี่ ย นแปลงจากสิ่ ง เดิ ม ไปสู่ สิ่ ง ใหม่ ที่ดีก ว่า ซึ่ ง จะได้ผ ลลัพ ธ์ ที่ ต่า งไปโดยสิ้ นเชิ ง หรื อที่ เรี ย กว่า
"นวัตกรรม" (Innovation) (เพ็ญนิดา ไชยสายัณห์, 2553)
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แรงบันดาลใจ หมายถึง พลังอานาจในตนเองชนิดหนึ่ ง ที่ใช้ในการขับเคลื่อนการคิดและ
การกระทาใด ๆ ที่ พึงประสงค์ เพื่อให้บรรลุ ผลสาเร็ จได้ตามต้องการ โดยไม่ตอ้ งอาศัยแรงจูงใจ
(Motivation) ภายนอกก่ อให้เกิ ด (ปริ ญญา ตันสกุล , 2550) แรงจูงใจขึ้ นภายในจิ ตใจเสี ยก่ อน
เพื่อที่จะกระตุน้ ให้เกิ ดการคิดและการกระทาในสิ่ งที่ พึงประสงค์เหมือนเช่ นปกติวิสัยของมนุ ษย์
ส่ วนใหญ่ ไม่ว่าสิ่ งที่ ตนกระทานั้นจะยากสักเพีย งใด ตนก็ พร้ อมที่ จะฝ่ าฟั นอุ ปสรรคทั้ง หลายสู่
ความสาเร็ จที่ตอ้ งการให้จงได้ แม้จะต้องเสี ยสละบางสิ่ งของตนเองไปบ้าง ก็พร้อมที่จะเสี ยสละได้
เสมอ ถ้าจะช่วยนามาซึ่ งผลสาเร็ จที่ตอ้ งการนั้นได้จริ ง ๆ
กลุ่มเพศนอกกรอบ หรื อ กลุ่มชายรักชาย (เกย์) เพศนอกกรอบ ตามที่ นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ
(2556) เพศนอกกรอบคือกลุ่ มเพศที่ รั กเพศเดี ยวกัน (เกย์ ทอมดี้ เลสเบียน) และในงานวิจยั ชิ้ นนี้
มุ่งเน้นไปที่กลุ่มเพศนอกกรอบเฉพาะรักร่ วมเพศชาย (Male Homosexuality) (รณภพ นพสุ วรรณ,
2555) และ กิ่งรัก อิงคะวัต (2542) ได้ให้ความหมายเกย์ไว้วา่ ผูช้ ายที่มีรสนิ ยมทางเพศชอบเพศชาย
ด้วยกัน แต่ยงั คงพอใจในเพศสภาพของตน แต่งตัวเป็ นผูช้ าย บุคคลิกภายนอกอาจบ่งชี้ ผเู ้ ป็ นเกย์ได้
ลาบาก เพราะมีท้ งั สุ ภาพเรี ยบร้อย จนเหมือนผูช้ ายทัว่ ไป
ภาพยนตร์ เรื่ อง “รั กแห่ งสยาม” หมายถึ ง รั กแห่ งสยาม เป็ นภาพยนตร์ ไทย เขียนบทและ
กากับโดย ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล นาแสดงโดย สิ นจัย เปล่งพานิ ช, เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์, ทรงสิ ทธิ์ รุ่ ง
นพคุณศรี , มาริ โอ้ เมาเร่ อ และ วิชญ์วิสิฐ หิ รัญวงษ์กุล มีเนื้ อหาเกี่ ยวกับความรัก และการค้นหา
ตัวตน ผ่านมุมมองของเด็กชายสองคน โดยมี สยามสแควร์ เป็ นสถานที่เชื่ อมโยงเรื่ องราวทั้งหมด
นาเสนอว่าเป็ นภาพยนตร์ เกี่ยวกับความรักใส ๆ ของวัยรุ่ นหญิงชาย แต่เมื่อภาพยนตร์ ออกฉายจริ ง
กลับมี เนื้ อหาเกี่ ยวกับความสับสนในจิ ตใจของวัยรุ่ นชาย รวมถึ งมี ฉากล่ อแหลม ทาให้เกิ ดเสี ย ง
วิพากษ์วจิ ารณ์อย่างกว้างขวาง (อภินนั ท์ บุญเรื องพะเนา, 2556) ส่ วนเสี ยงตอบรับในด้านกลยุทธ์ใน
การประชาสัมพันธ์น้ นั ก่อให้เกิดข้อถกเถียงทั้งในแง่บวกและแง่ลบ ภาพยนตร์ ออกฉายเมื่อวันที่ 22
พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 โดยทารายได้ในสัปดาห์แรก 18.5 ล้านบาท และปิ ดรายได้รวมที่ 42 ล้าน
บาท และสามารถคว้ารางวัล ใหญ่ใ นสาขาภาพยนตร์ ย อดเยี่ยมจาก 5 สถาบันหลักคื อ รางวัล
ภาพยนตร์ แห่ งชาติ สุ พรรณหงส์ , รางวัลชมรมวิจารณ์บนั เทิง, สตาร์ พิกส์อวอร์ ด, คมชัดลึก อวอร์ ด
และสตาร์ เอนเตอร์ เทนเมนต์อวอร์ ดส รวมทั้งรางวัลอื่นอีกมากมาย (พลากร เจียมธีระนาถ, 2550)
รู ปแบบและเนื้ อหา หมายถึง รายละเอียดและองค์ประกอบของภาพยนตร์ ในด้านต่าง ๆ
โดยผูว้ ิจยั อ้างอิงแนวคิดองค์ประกอบภาพยนตร์ ของ Chandler (1994 อ้างถึงใน วิเชียร ลัทธิ พงศ์พันธ์, 2557) มาเป็ นกรอบในการศึกษา
ปั จจัยที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ หมายถึง องค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและส่ งผล
ต่อการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ เรื่ องรักแห่งสยาม ภาพยนตร์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเพศนอกกรอบ โดย

10
อาศัยแนวคิดระบบความคิดสร้ างสรรค์ (The System Model of Creativity) ตามแนวคิดของ
Csikszentmihalyi (1988 อ้างถึงใน Vialle, Lysaght and Verenika, 2002; นิ สิตา อยูอ่ าไพ และอรชา
ตุลานันท์, 2550; วิเชียร ลัทธิ พงศ์พนั ธ์ , 2557) มาเป็ นกรอบในการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์
เพื่อให้ได้มาซึ่งปั จจัยที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ เรื่ อง “รักแห่งสยาม”
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ยั
ปั จจัยที่สนับสนุ นการสร้างสรรค์เนื้ อหาเพศนอกกรอบในภาพยนตร์ เรื่ อง “รักแห่ งสยาม”
ของ มะเดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพที่วิเคราะห์สัญญะจากภาพยนตร์ เรื่ องรัก
แห่ งสยามจากการวิเคราะห์สัญญะ กับความหมายที่สอดแทรกอยู่ในภาพยนตร์ เรื่ องรักแห่ งสยาม
และใช้ข ้อ มู ล สัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก จากผูท้ รงคุ ณวุฒิใ นการศึ ก ษาปั จ จัย ที่ ส นับ สนุ น การสร้ างสรรค์
ภาพยนตร์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเพศนอกกกรอบในบริ บทรักแห่ งสยาม ของ มะเดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์
วีระกุล วิเคราะห์โดยระเบียบวิธีในการศึกษาดังต่อไปนี้

3.1 การวิเคราะห์ ตัวบท (Textual Analysis)
การศึกษาการวิเคราะห์ตวั บท (Textual Analysis) คือ คือ การมุ่งหาหรื อค้นหาหน่วยที่เล็ก ๆ
หรื อหน่วยพื้นฐานในระบบการสื่ อความหมาย (Semiotic System) และค้นหาความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่ วยย่อย ๆ เล็กเหล่านั้นในตัวบทใดตัวบทหนึ่ ง ความสัมพันธ์น้ นั อาจอยู่ในแง่ของคู่ตรงกันข้าม
สหสัมพันธ์ และความสัมพันธ์แบบตรรกะ ของ Guiraud (1975 อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ และ
สมสุ ข หิ นวิมาน, 2551) ใช้ระเบียบวิธีเชิ งคุ ณภาพ โดยเลือกที่จะศึกษาด้วยวิธีสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก
ผูท้ รงคุณวุฒิ มีเหตุผลการเลือกกรณี ศึกษา
1) คุณมะเดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์ วีระกุล ประสบความสาเร็ จในการสร้างสรรค์ผลงาน อีก
ทั้งผลงาน ภาพยนตร์ เป็ นที่ยอมรับในสังคมวงกว้างทั้งที่ในขณะนั้น ตามที่กล่าวไว้ในบทที่ 1 ศึกษา
เกย์ในสังคมไทยระหว่างปี พ.ศ. 2538-2552 ในช่ วงแรกพบว่าสังคมเลือกที่จะไม่พูดเรื่ องเพศนอก
กรอบมากนัก ไม่ ว่าคนธรรมดาหรื อสื่ อมวลชน เพราะคนกลุ่ ม นี้ เป็ นคนน่ า อาย เป็ นเรื่ อ งน่ าอาย
(นพฤทธ์ ด้วงวิเศษ, 2556; ปณิ ธี บราวน์, 2557)
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2) คุ ณมะเดี่ยว ชูเกี ยรติ ศักดิ์ วีระกุล ได้ชื่อว่าเป็ นผูท้ ี่สร้ างสรรค์ผลงานที่มีความคิด
สร้างสรรค์ผา่ นภาพยนตร์ หลากหลายเรื่ อง เช่ น “HOME” ความรัก ความสุ ข ความทรงจา, 13 เกม
สยอง, คน ผี ปี ศาจ และรักแห่งสยาม ฯลฯ
3.1.1 การวิเคราะห์ ตัวบท (Textual Analysis) และเครื่องมือวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใช้ศึกษาวิจยั มี ดงั นี้ การวิเคราะห์ ตวั บท (Textual Analysis) มีการรวบรวม
ผลงาน เอกสาร และบทสัมภาษณ์ที่เกี่ยวข้องกับคุณมะเดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วรี ะกุลและภาพยนตร์ เรื่ อง
รักแห่ งสยาม เพื่อทาความเข้าใจภูมิหลัง และแนวคิด อีกทั้งเนื้ อหาที่ถูกนาเสนอของภาพยนตร์ ใน
เชิงลึก
3.1.2 สั ญวิทยา (Semiotics) และเครื่องมือวิจัย
การตีความสัญวิทยาผ่านเนื้ อหาในภาพยนตร์ (Semiotics) และเครื่ องมือวิจยั เป็ นการศึกษา
สัญญะที่ ซ้อนอยู่ในฉากสาคัญ ๆ ในภาพยนตร์ รัก แห่ ง สยามที่ ก ล่ า วถึ ง หรื อมี ค วามหมาย ซึ่ ง จะ
แบ่ ง สั ญญะเป็ น 2 ส่ วนคื อ รู ป สั ญญะ (Signifier) และความหมายสัญญะ (Signified) ซึ่ ง
ประกอบด้วย ความหมายตรง (Denotative Meaning) และความหมายโดยนัย (Connotative
Meaning) เรื่ องความรักของเพศนอกกรอบ อีกทั้งการแยกสัญญะออกมา แล้วนามาตีความ
ผูว้ จิ ยั สร้างเครื่ องมือวิจยั เพื่อการเก็บข้อมูล โดยประยุกต์การแยกแยะสัญญะของ วิรตี
ทะพิงค์แก (2556) ซึ่ งเครื่ องมือชิ้นนี้ ใช้ในการหาสัญญะที่แทรกอยู่ในเนื้ อหา โดยแบ่งตารางศึกษา
ออกเป็ นองค์ประกอบภาพยนตร์ 5 ด้าน (Chandler, 1994 อ้างถึงใน วิเชียร ลัทธิพงศ์พนั ธ์, 2557) คือ
1) สัญรู ปและโครงเรื่ อง/เหตุการณ์สาคัญ (Narrative and Iconography)
2) สั ญ รู ป ของตัว ละครหลัก / ตัว ละครประกอบ (Characterizations and
Iconography)
3) สัญรู ปของประเด็น/สถานการณ์ (Themes and Iconography)
4) สัญรู ปของฉาก สถานที่ ช่ วงเวลา อุปกรณ์ ประกอบฉาก และเสื้ อผ้า (Setting
and Iconography)
5) แสงสี ของภาพ/เพลงประกอบ/บทสนทนา/มุมกล้อง (Filmic Techniques and
Iconography) ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 3.1 ตารางเก็บข้อมูลเชิงสัญญะในภาพยนตร์

โครงเรื่อง/เหตุการณ์
สาคัญ และสั ญรู ป
(Iconography)

สั ญญะ (Signs)
รู ปสั ญญะ (ตัว
หมาย)
(Signifier)

ความหมายสั ญญะ
(ความหมาย)
(Signified)

ความหมายโดยนัย ขั้นที่ 2
(Connotative Meaning &
Myth)

3.1.3 การสั มภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และเครื่องมือวิจัย
มีการนัดหมายขอสัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิ และในกรณี เกิดประเด็นคาถามเพิ่มเติมหลังจากที่
ได้รับข้อมูลสัมภาษณ์ มาแล้ว จะมี การขอสัมภาษณ์ เพิ่มเติ มผ่านจดหมายอีเล็กทรอนิ กส์ (E-mail)
ข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์ รวมถึงข้อมูลทุติยภูมิที่คุณมะเดี่ยวได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้ (คาถาม
สัมภาษณ์ ที่ภาคผนวก ฉ ตัวอย่างคาถามสัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิ)

3.2 ข้ อมูลการวิจัย
ข้อมูลที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วยข้อมูล 2 ประเภท คือ 1) ข้อมูลทุติยภูมิ ประกอบด้วย
เอกสารออนไลน์ 2) ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ ภาพยนตร์ เรื่ องรักแห่ งสยาม และข้อมูลจากการสัมภาษณ์
เชิงลึก
3.2.1 ประเภทเอกสารออนไลน์ (ข้ อมูลทุติยภูมิ)
ได้แก่ บทความใน Block, ภาพยนตร์ออนไลน์, การเขียนรี ววิ ในเว็บไซต์บทความออนไลน์
, บทความ/งานเขี ยน หรื อจากส่ วนงานอื่ น ๆ และจากแหล่ งข้อมู ลอื่ น ๆ นอกเหนื อจากหนังสื อ
ออนไลน์ทวั่ ไปแล้ว ยังคงมีจากการรี วิวออนไลน์ของผูเ้ ชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์ และบทสัมภาษณ์
ของคุณมะเดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วรี ะกุล เพื่อให้เกิดความหลายหลายของข้อมูลและความครบถ้วนของ
ข้อมูล
3.2.2 ภาพยนตร์ เรื่องรักแห่ งสยาม (ข้ อมูลปฐมภูมิ)
เนื้อหาและองค์ประกอบต่าง ๆ ในภาพยนตร์ เรื่ องรักแห่งสยาม
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3.2.3 ข้ อมูลประเภทบุคคล (ข้ อมูลปฐมภูมิ)
การสัมภาษณ์เชิงลึกโดยผูท้ รงคุณวุฒิ 4 ท่าน ดังต่อไปนี้
1) อาจารย์ไศลทิพย์ จารุ ภูมิ อาจารย์ประจาภาควิชาภาควิชาภาพยนตร์ คณะนิ เทศ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2) รองศาสตราจารย์นทั ธนัย ประสานนาม นักวิชาการด้านภาพยนตร์ และอาจารย์
ประจาภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) คุณกรัณย์ จิตธารารักษ์ Senior Creative พิธีกรในฉายา Gossip Gun ของรายการ
แฉแต่เช้า 94 EFM พิธีกรรายการ Movie Seat GMM 24 และนักวิจารย์ภาพยนตร์
4) คุ ณสุ ทธิ พงษ์ นุ กูลเอื้ ออารุ ง นักวิจารย์ภาพยนตร์ ในฉายา A-Bellamy และนัก
วิจารย์ภาพยนตร์ประจานิตยสารนิตยสาร Starpics

3.3 การดาเนินการวิจัย
การวิจยั ปั จจัยที่ ส นับสนุ นการสร้ า งสรรค์ภาพยนตร์ ที่มีเนื้ อหาเกี่ ย วข้องกับเพศนอก
กรอบในบริ บท “รั กแห่ งสยาม” ของ มะเดี่ ยว ชู เกี ยรติ ศักดิ์ วีระกุล มี ข้ นั ตอนในการศึ กษาวิจยั
ดังต่อไปนี้
3.3.1 ช่ วงพัฒนางานวิจัย
1) ศึกษางานวิจยั ต่าง ๆ เพื่อหาประเด็นและวิธีการที่สนใจศึกษา คัดเลือกกรณี ศึกษา
กาหนดวัตถุ ประสงค์ และค้นหาข้อมูลที่ ใช้ประกอบงานวิจยั ได้แก่ ข้อมูลประเภทบุ คคล ข้อมูล
ประเภทเอกสาร และข้อมูลประเภทบทความ/นิตยสารออนไลน์
2) รวบรวมข้อมูลประเภทต่าง ๆ ที่ตอ้ งใช้ในการพัฒนางานวิจยั โดยเริ่ มจากข้อมูล
ทุติยภูมิ อันได้แก่ ข้อมูลประเภทบุ คคล ข้อมูลประเภทเอกสาร และข้อมูลประเภทบทความและ
นิตยสารออนไลน์ อีกทั้งประวัติและผลงานของคุณมะเดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วรี ะกุล
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3.3.2 ช่ วงดาเนินการวิจัย
1) ดาเนิ นการเก็บข้อมูล ประเภทบุคคล ข้อมูลประเภทเอกสาร และข้อมูลประเภท
บทความ และนิ ตยสารออนไลน์ต่าง ๆ โดยศึกษาผลงานเรื่ องรักแห่ งสยาม และวิเคราะห์ รู ปแบบ
การสื่ อสารที่แตกต่างกันในบริ บทนี้
2) ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล ทาการรวบรวมข้อมูลและสรุ ปผล โดยนาผลที่ได้จาก
ได้แก่ ข้อมู ล ประเภทบุ ค คล ข้อมู ล ประเภทเอกสาร และข้อมูล ประเภทบทความ และนิ ตยสาร
ออนไลน์ สรุ ปร่ วมกัน โดยสรุ ปข้อมูลทั้งหมดนั้นมาการวิจยั เพื่อตอบให้ตรงกับวัตถุ ประสงค์การ
วิจยั ได้แก่ ประการแรกคือรู ปแบบและเนื้ อหา (Content/Message) ภาพยนตร์ เพศนอกกรอบของ
คุณมะเดี่ยว ชู เกียรติ ศักดิ์วีระกุลเป็ นอย่างไร และประการที่สองเพื่อศึกษาปั จจัยที่เอื้อต่อการสร้าง
ภาพยนตร์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเพศนอกกรอบของคุณมะเดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วรี ะกุล คืออะไร

3.4 การวิเคราะห์ และการนาเสนอข้ อมูล
การนาเสนอข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษาวิจยั จะใช้รูปแบบการพรรณนาวิเคราะห์ โดย
ทาการรวบรวมผลการศึกษาวิจยั จากแหล่งข้อมูลทั้ง 2 ประเภท บุคคล และ เอกสารออนไลน์ ให้
รวมอยู่ใ นรู ป ของการบรรยาย และเขี ย นรายงานผลการวิจยั โดยแบ่ ง เนื้ อหาออกเป็ น 2 ส่ วน
ดังต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1 : รู ปแบบและเนื้ อหา (Content/Message) ภาพยนตร์ เพศนอกกรอบของ คุณมะ
เดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วรี ะกุลเป็ นอย่างไร
ส่ วนที่ 2 : ปั จจัยที่เอื้อต่อการสร้างภาพยนตร์ ที่มีเนื้ อหาเกี่ยวข้องกับเพศนอกกรอบของคุ ณ
มะเดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วรี ะกุล คืออะไร

บทที่ 5
ปัจจัยที่เอือ้ ต่ อการสร้ างภาพยนตร์ ที่มีเนือ้ หาเกีย่ วข้ องกับเพศนอกกรอบของ
คุณมะเดีย่ ว ชูเกียรติ ศักดิ์วรี ะกุล
ปั จจัยที่สนับสนุนการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ ที่มีเนื้ อหาเกี่ยวข้องกับเพศนอกกรอบในบริ บท
“รั ก แห่ ง สยาม” ของ มะเดี่ ย ว ชู เกี ย รติ ศัก ดิ์ วีระกุล เป็ นการวิจยั เชิ งคุ ณภาพที่ วิเคราะห์ จากการ
วิเ คราะห์ สั ญญะ กับ ความหมายที่ ส อดแทรกอยู่ใ นภาพยนตร์ เ รื่ อ งรั ก แห่ ง สยาม และใช้ข ้อ มู ล
สัมภาษณ์ เชิ งลึ กจากผูท้ รงคุ ณวุฒิทางภาพยนตร์ ในการวิเคราะห์ ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั แบ่ งการนาเสนอผล
การศึกษาออกเป็ น 2 ส่ วนดังวัตถุ ประสงค์เพื่อให้เนื้ อหาครอบคลุมและมีความชัดเจน โดยบทที่ 4
อธิ บายถึ งผลการศึกษาและการถอดสัญญะจากภาพยนตร์ เรื่ องรักแห่ งสยามด้วยการใช้ตารางการ
แยกสัญญะที่ผวู ้ จิ ยั ได้สร้างขึ้น ส่ วนบทที่ 5 ปั จจัยที่เอื้อต่อการสร้างภาพยนตร์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ
เพศนอกกรอบของคุณมะเดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วรี ะกุล จากบทสัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒิ
การศึกษาปั จจัยที่ สนับสนุ นการสร้ างสรรค์ภาพยนตร์ ที่มีเนื้ อหาเกี่ ยวข้องกับเพศนอกกก
รอบในบริ บทรั กแห่ งสยาม ของ มะเดี่ ยว ชู เกี ยรติ ศักดิ์ วีระกุล โดยวิธีสัมภาษณ์เชิ งลึ ก (In-depth
Interview) เพื่อตอบคาถามการวิจยั คื อ ศึกษาปั จจัยที่ เอื้ อต่อการสร้ างสรรค์งานของคุ ณ ชู เกี ยรติ
ศักดิ์วรี ะกุล ผ่านมุมมอง ทัศนคติของนักวิชาการและนักวิจารย์ภาพยนตร์ ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิ
ทั้ง 4 ท่านดังนี้
ตารางที่ 5.1 ตารางแสดงรายชื่ อผู้ทรงคุณวุฒิทใี่ ช้ ในการสั มภาษณ์ เชิ งลึก
ลาดับที่
ชื่อ – นามสกุล
1. อาจารย์ไศลทิพย์ จารุ ภูมิ
สัมภาษณ์วนั ที่ 25 ธันวาคม 2558

ตาแหน่ ง
หน่ วยงาน
อาจารย์ประจาภาควิชา คณะนิเทศศาสตร์
ภาควิชาภาพยนตร์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
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ตาราง 5.1 (ต่อ)
ลาดับที่
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ ง
2. รองศาสตราจารย์นทั ธนัย
นักวิชาการด้าน
ประสานนาม
ภาพยนตร์และอาจารย์
สัมภาษณ์วนั ที่ 19 มกราคม 2559 ประจาภาควิชา
วรรณคดี
3. คุณสุ ทธิ พงษ์ นุกลู เอื้ออารุ ง
นัก วิ จ ารณ์ ภ าพยนตร์
สัมภาษณ์วนั ที่ 24 มกราคม 2559 ใ น ฉ า ย า A-Bellamy
แล ะ แ ล ะ นั ก วิ จ า ร ย์
ภ า พ ย น ต ร์ ป ร ะ จ า
นิตยสาร Starpics
4. คุณกรัณย์ จิตธารารักษ์
Senior Creative EFM
(Gossip Gun)
พิธีกรในฉายา Gossip
สัมภาษณ์วนั ที่ 28 มกราคม 2559 Gun ของรายการ แฉ
แต่เช้า 94 EFM และ
พิธีกรรายการ Movie
Seat GMM 24 และนัก
วิจารย์ภาพยนตร์

หน่ วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นิตยสาร Starpics

EFM GMM
GRAMMY

การศึกษาปั จจัยและเทคนิคในการสร้างสรรค์งาน (The System Model of Creativity) ตาม
แนวคิดของ Csikszentmihalyi (1988 อ้างถึงใน Vialle, Lysaght and Verenika, 2002; นิ สิตา อยู่
อาไพ และอรชา ตุลานันท์, 2550; วิเชียร ลัทธิพงศ์พนั ธ์, 2557) ที่กล่าวถึงปฎิสัมพันธ์ของปั จจัยทั้ง 3
ด้านเกี่ยวกับปั จจัยที่เอื้อต่อการเกิดความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่
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องค์ความรู ้ วิถีปฏิบตั ิ และขอบเขตเนื้อหาภาพยนตร์

Domain

Field
เสี ยงวิจารย์ของผูเ้ ชี่ยวชาญและ
ผูท้ รงคุณวุฒิ

Person
ภูมิหลัง ระดับการศึกษาและแรงบันดาล
ใจคุณ มะเดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วรี ะกุล

แผนภาพที่ 5.1 ระบบความคิดสร้างสรรค์
แหล่งทีม่ า: Csikszentmihalyi, 1988 อ้างถึงใน วิเชียร ลัทธิ พงศ์พนั ธ์, 2557.
จากแผนภาพที่ 5.1 สามารถอธิ บายได้วา่
1) ด้านบุคคล (Person: Individual talent) ในที่น้ ี หมายถึงคุณ ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล
(มะเดี่ยว) ซึ่งประกอบไปด้วย ความสามารถส่ วนปัจเจกบุคคล ทักษะบุคลิกภาพ และประสบการณ์
2) ด้านขอบเขตของเนื้ อหา (Domain: Practice, Memes, and Knowledge) ในที่น้ ี
หมายถึง องค์ความรู้ และวิถี ปฏิบตั ิ ซึ่ งประกอบด้วย ลักษณะงานสร้ างสรรค์ที่บุคคลสร้ างสรรค์
ออกมา เช่น ศิลปะ ในที่น้ ีหมายถึงภาพยนตร์ ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาและแปลความหมายในบทที่ 4
3) ด้านการยอมรับและการตัดสิ นผลงานสร้างสรรค์ (Field: Social Organization
of Domain) ในที่น้ ี หมายถึง ผูท้ รงคุณวุฒิ และนักวิจารย์ภาพยนตร์ ซึ่ งประกอบด้วยการให้คุณค่า
ผลงานสร้างสรรค์โดยกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญในภาพยนตร์
การศึกษาด้านบุคคล (Person: Individual Talent) ของคุณมะเดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล ซึ่ ง
ในที่น้ ี ประกอบไปด้วย ความสามารถส่ วนบุคคล ทักษะบุคลิ กภาพ ประสบการณ์ ระดับการศึกษา
และแรงบันดาลใจ จาการศึ ก ษาและทบทวนวรรณกรรม รวมทั้ง บทสั ม ภาษณ์ ข องคุ ณมะเดี่ ย ว
ชู เ กี ย รติ ศัก ดิ์ วีร ะกุ ล ท าให้ ท ราบว่า ก่ อ นที่ คุ ณ มะเดี่ ย ว ชู เ กี ย รติ ศัก ดิ์ วีร ะกุ ล จะมาเป็ นผูก้ ากับ
ภาพยนตร์ เรื่ องรักแห่ งสยาม ได้รับการศึกษา ฝึ กฝนประสบการณ์ และค้นหาแรงบันดาลใจ ตั้งแต่
เข้ารับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรี ยนมงฟอร์ ตวิทยาลัย จังหวัดเชี ยงใหม่ ซึ่ งในระยะเวลา
ที่เข้ารับการศึกษาอยู่น้ นั ได้เป็ นนักเรี ยนที่ทากิจกรรมในสังกัดวงโยธวาทิตของโรงเรี ยนมงฟอร์ ต
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วิทยาลัย อี กด้วย จากบทสัมภาษณ์ ของ อาจารย์ไศลทิพย์ จารุ ภูมิ คณะนิ เทศศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย กล่าวว่า คุณมะเดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล มีความสามารถที่เรี ยกได้วา่ เป็ นพรสวรรค์ที่
มีติดตัวมา พร้ อมกับการศึกษาเพิ่มเติมและการพัฒนาตนเอง รวมทั้งประยุกต์ปรับปรุ งชิ้ นงานจาก
คาแนะนาต่าง ๆ ดังบทสัมภาษณ์น้ ี
เอาอย่างนี้ดีกว่าเอาตั้งแต่ปี 1 นะมะเดี่ยวเค้าถูก Firm ตัวเองจากมุมดนตรี ว่าเค้าเป็ น
นักแต่งเพลงอยู่ละ นึ กออกไหมค่ะ ว่าประสบการณ์ ล้านแปดที่มนั เกิ ดขึ้น เค้าหยิบ ๆ เอา
มาแล้วเอามาร้อยให้เป็ นเพลงได้ อีเพลงที่ไอ้เด็กคนนั้นร้องในรักแห่ งสยาม … เพราะเค้าแต่
เองในเค้าอยูใ่ นทีมเพลง แล้วมันถูกนามาใช้ในละคร มันมีบริ บทของเรื่ องอีกแบบหนึ่ ง แล้ว
มันก็ถูกปั ดฝุ่ นให้นากลับมาใช้ใหม่ในรักแห่ งสยาม ซึ่ งมันแบบโครตดี เลย เพราะช่ วงนั้น
เป็ นช่ วงที่ตวั ละครแต่ละตัวมีปัญหา และคืนอันเป็ นนิ รันดร์ คือ เราไม่รู้จะผ่านคืนนี้ กนั ไป
ได้อย่า งไรอะไรอย่างเนี้ ย นะค่ ะ พอเค้า ความที่ เค้าเป็ น ครู คิ ดว่า มันไม่ต่า งจากการเป็ น
นักเขียนเพียงแค่กลัน่ จากความเป็ นเพลง เค้า Train ตัวเองมาตั้งแต่เค้าอยูม่ งฟอร์ ด Train หู
ตัวโน้ตของเพลงจนกระทัง่ เค้ามาอยูน่ ิ เทศศาสตร์ เนี้ ย เพลงเป็ นสิ่ งที่เค้าถนัดอยูแ่ ล้ว แต่เค้า
ขอสารวจในสิ่ งที่เค้าเองไม่ถนัดคือการทาหนัง การทาคลิปหนังสั้น ปิ ดเทอมกลับไปบ้าน
เชียงใหม่ กลับมาทุกคนจะรอดูหนังของมะเดี่ยวหมด มะเดี่ยวทาหนังตั้งแต่ปิดเทอมปี หนึ่ ง
พอปี สองปุ๊ ปเรามานัง่ ดูหนังเค้ากัน อย่างเนี้ ย ขึ้นปี สามก็มานัง่ ดูหนังเค้ากัน หนังเค้าจะพูด
เรื่ องเนี้ ยปั ญหาวัยรุ่ น การเติบโต การเปลี่ยนผ่าน เรื่ องครอบครัว เล่ากี่ทีกี่ทีก็สนุ ก กี่ เรื่ องกี่
เรื่ องก่อนเป็ นหนังใหญ่ก็สนุก ... เค้าสั่งสมมากกว่าอาจารย์วา่ อ่ะ มันคือการสั่งสม มันคือพร
แสวง บวกพรสวรรค์ คือสั่งสมแล้วมันแหลมคมขึ้นอ่ะ บอกไม่ถูกอ่ะ ยิ่งนับวันยิ่งแหลมคม
ขึ้น (ไศลทิพย์ จารุ ภูมิ, สัมภาษณ์, 25 ธันวาคม 2558)
จากบทสัมภาษณ์ อาจารย์ไศลทิ พย์ จารุ ภูมิ ท าให้เห็ นได้ว่า การศึ กษาเพิ่มเติ มและการที่
พยายามปรั บเปลี่ ยนมุมมองอย่างต่อเนื่ องส่ งผลทาให้ผลงานของคุ ณ ชู เกี ยรติ ศักดิ์ วีระกุลมี ความ
แปลกใหม่และน่ าสนใจอยู่เสมอ ซึ่ งตรงกับข้อมูลจากการบทสัมภาษณ์ของรองศาสตราจารย์นยั ธ
นัท ประสานนาม นักวิชาการด้านภาพยนตร์และอาจารย์ประจาภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ ให้ ค วามเห็ น ว่ า การศึ ก ษาในปั จ จุ บ ัน ไม่ ว่ า จะมหาวิ ท ยาลัย ใน
กรุ งเทพมหานคร หรื อในต่างจังหวัดต่างมีวิธีการเรี ยนการสอนที่คล้ายคลึ งกัน ทาให้นกั ศึกษาได้
ฝึ กฝนและได้สร้างสรรค์ชิ้นงานที่ตนเองสนใจ ทาให้มีการพัฒนาชิ้นงาน ผลงานอย่างต่อเนื่ อง ส่ วน
นี้จึงเป็ นจุดที่ดีต่อการสร้างสรรค์ชิ้นงานสร้างสรรค์
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และในมุมมองของผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านภาพยนตร์ พบว่า สิ่ งต่าง ๆ รอบตัวสามารถเป็ นบทเรี ยน
หรื อส่ ง เสริ ม ให้ ค น ๆ นั้นสามารถผลิ ต ชิ้ นงานสร้ า งสรรค์ไ ด้ ไม่ ว่า จะเป็ นสิ่ ง แวดล้อมรอบตัว
ครอบครัว ระบบการศึกษา หรื อแม้กระทัง่ ธรรมชาติ อีกทั้งการศึกษาด้วยตนเองจากเอกสาร หรื อ
ตัวอย่างในภาพยนตร์ ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั
จริ ง ๆ ผมมองว่า ปั จจัยทุกอย่างนะ จริ ง ๆ ผมไม่ได้มองว่ามันเป็ นแค่การศึกษาด้วย
นะ มันคื อ ครอบครั ว ปั จ จัย รอบข้า ง ทุ ก ๆ อย่า งมัน ท าให้ เค้า เป็ นเค้า อย่า งนี้ การเสพ
ภาพยนตร์ ต่าง ๆ นานามันก็ทาให้เค้า ผลิตหนังออกมาในรู ปแบบที่เค้าอยากจะทา คือส่ วนนึ
งเรื่ องที่เล่าอ่ะ ผมมองว่าเรื่ องที่เล่า ตัวบทอ่ะมาจากชี วิตเค้าทั้งหมด การเรี ยนรู ้ในครอบครัว
การศึ กษาต่าง ๆ นานา แต่วิธีการเล่ าเทคนิ คการเล่าด้านภาพ การตัดต่อ วิธีการเล่ าต่าง ๆ
นานามันมาจากการเสพภาพยนตร์ จานวนมาก ตั้งแต่เด็กจนถึงปั จจุบนั อย่างเนี้ ยแหละครับ
เทคนิ คประสบการณ์จากการศึกษา การเสพงาน ต่าง ๆ แต่เนื้ อหาของงานอ่ะมาจากตัวเค้า
เช่นก่อนหน้าเค้าเรี ยนนิ เทศ จุฬา เค้าจบมงฟอร์ ดมาจากเชี ยงใหม่ เห็นไหมเค้าก็สอดแทรก
เชียงใหม่ไว้ เนื่องจากเค้าเป็ นคนเชียงใหม่ ฉะนั้นสิ่ งที่เค้าถ่ายทอดออกมาเห็นไหม ไปเที่ยว
เชี ยงใหม่ พลอยหายที่เชี ยงใหม่แบบนี้ แล้วเค้าก็หยิบมา (กรัณย์ จิตธารารักษ์, สัมภาษณ์,
28 มกราคม 2559)
จากบทสัมภาษณ์ของคุณกรันย์ จิตธารารักษณ์ Senior Creative EFM /Gossip Gun ช่วงแฉ
แต่เช้า 94 EFM และ พิธีกรรายการ Movie Seat ชี้ ให้เห็ นว่า องค์ประกอบต่าง ๆ บ่มเพาะ และ
สนับสนุนให้บุคคลมีความรู ้ความสามารถในด้านนั้น ๆ ได้ ซึ่ งสอดคล้องกับความเห็นของ คุณสุ ทธิ
พงษ์ นุ กูลเอื้ออารุ ง นักวิจารณ์ ภาพยนตร์ ในฉายา A-Bellamy และนักวิจารย์ภาพยนตร์ ประจา
นิตยสาร Starpics ที่สามารถสรุ ปได้วา่ ในด้านภาพยนตร์ มีองค์ประกอบสองส่ วนอยู่ดว้ ยกัน ส่ วน
แรกคือ เนื้อเรื่ องและบทภาพยนตร์ ที่ผแู ้ ต่ง หรื อผูป้ ระพันธ์ตอ้ งประพันธ์หรื อแต่งขึ้นมา และส่ วนที่
สองคือ องค์ประกอบภาพยนตร์ ดา้ นการกากับ แสดง เสี ยง มุมกล้อง สถานที่ถ่ายทา จึงจะสามารถ
ทาให้ภาพยนตร์ ในแต่ละเรื่ องมีความสนุกหรื อสามารถสื่ อไปยังผูช้ มได้ จากสองส่ วนนี้ คุณมะเดี่ยว
ชู เกี ย รติ ศัก ดิ์ วีระกุ ล สามารถสร้ า งสรรค์และพัฒนาทั้ง สองส่ วนได้อย่า งหน้า สนใจ โดยอาศัย
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และในมหาวิทยาลัย รวมทั้งแรงกระตุน้ ภายในที่ตอ้ งการสื่ อสารผ่าน
ภาพยนตร์
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คื อภาพยนตร์ มนั จะแยกกันอยู่ เรื่ องของเทคนิ ค การถ่ ายภาพ การเขี ยนบท การ
ลาดับภาพ ก็ตอ้ งมีความจาเป็ นต้องไปเรี ยนในมหาลัยหรื อในคณะที่มนั ถูกต้องก็จะยิ่งดี แต่
มีส่วนนึ งทุ กคนมี ได้หมดเช่ นกัน คื อเรื่ องประสบการณ์ เรื่ องของ Inner ในตัวเอง เรื่ อง
ความรู ้ สึก คื อความคิ ด แนวความคิ ด อันนี้ มนั จะแยกส่ วนกัน คนที่มี แนวคิ ดดี สามารถ
เรี ยนรู ้ ศึกษาด้านเทคนิคมาก็ทาให้ภาพยนตร์ เรื่ องนั้นดี ผูก้ ากับหลายคนก็ไม่ได้จบด้านนี้ มา
เพียงแค่มีแนวคิดดี กลับกันคนที่เก่งเรื่ องฝี มือแต่ไม่มีความคิดดี มันดูแล้ว ถ้าพูดอีกแบบคือ
Production ดี แต่บทห่ วยอาจจะอยูย่ าก มันมีเรื่ องของประสบการณ์สิ่งที่เค้าต้องตกผลึกอ่ะ
ซึ่ งอย่างมะเดี่ยวเป็ นผลลัพธ์ของการตกผลึก เค้าเข้าใจในตัวละครจริ ง ๆ หลายคนที่ทาแล้ว
หากินเฉย ๆ ดูความคิดแล้ว เรื่ องของบทเรื่ องของอะไรแล้วไม่ดี (สุ ทธิ พงษ์ นุ กูลเอื้ออารุ ง,
สัมภาษณ์, 24 มกราคม 2559)
จากบทสั ม ภาษณ์ ข องผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ท้ ัง 4 ท่ า นพบว่ า การศึ ก ษามี ผ ลต่ อ การพัฒ นา
กระบวนการผลิ ต มุมฉาก มุมกล้อง แต่กระบวนการคิดงานพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์น้ นั เกิดจาก
ความเป็ นปั จเจกบุคคล จากการสั่งสมข้อมูล สั่งสมประสบการณ์ จากเรื่ องราวต่าง ๆ รอบตัวส่ งผล
ให้เกิ ดเนื้ อหาของภาพยนตร์ และสิ่ งที่สาคัญอีกส่ วนหนึ่ งคืออารมณ์ ความรู ้ สึกร่ วมในงานชิ้ นที่ตน
ต้องการสร้างสรรค์และนาเสนอ และหากศึกษาแรงบันดาลใจหรื อแนวคิดในการสร้างภาพยนตร์
เรื่ องรักแห่งสยามทาให้สังเกตุได้วา่ ส่ วนใหญ่เนื้อเรื่ องของภาพยนต์มีแหล่งที่มาจากสิ่ งแวดล้อมรอบ
ข้างของคุณมะเดี่ ยว ชูเกี ยรติ ศักดิ์ วีระกุลเอง จากการศึกษาและบทสัมภาษณ์ของผูท้ รงคุณวุฒิและ
บทสั ม ภาษณ์ ข องคุ ณมะเดี่ ย ว ชู เกี ย รติ ศัก ดิ์ วีร ะกุ ล ท าให้ พ บว่า มี แรงบันดาลใจส่ วนตัวในการ
ขับเคลื่ อนให้สร้ างภาพยนตร์ เรื่ องนี้ จากบทสัมภาษณ์ ของอาจารย์ไศลทิพย์ จารุ ภูมิ พบว่าคุ ณมะ
เดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วรี ะกุล เขียนบทภาพยนตร์ เรื่ องรักแห่ งสยามตั้งแต่ศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่คณะ
นิ เ ทศศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย โดยน าบทของภาพยนตร์ เรื่ อ งรั ก แห่ ง สยามที่ เ ขี ย นใน
ขณะนั้น เข้ารับคาปรึ กษาจากอาจารย์ไศลทิพย์ จารุ ภูมิ
ก็ตอ้ งบอกว่าเอาเข้าจริ ง ๆ ความหมายแรกสุ ดของเค้าเลยคือสยามสแควร์ อันนี้ เค้า
คงให้สัมภาษณ์เยอะ เพราะอาจารย์ได้อ่านบทเรื่ องนี้ ต้ งั แต่ตอนที่มะเดี่ยวอยูป่ ระมาณต้นปี 4
นิ เทศ จุฬาเค้าส่ งบทเรื่ องนี้ ให้อาจารย์อ่าน เป็ นบทที่ ... รักวัยรุ่ นที่มีมิติพ่อแม่มาเกี่ ยวข้อง
ด้วยนิ ดหน่ อย แล้วก็พูดถึ งวิถีวยั รุ่ นที่ สยามสแควร์ คื อมาเรี ยนพิเศษ มี เพื่อน รั กกัน เพศ
เดียวกัน เพศตรงข้ามกัน (ไศลทิพย์ จารุ ภูมิ, สัมภาษณ์, 25 ธันวาคม 2558)
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หลังจากนั้นก็มีการพัฒนา ปรับปรุ งบทภาพยนตร์ มาเป็ นลาดับ และเมื่อคุณมะเดี่ยว ชูเกียรติ
ศักดิ์ วีระกุล มีโอกาสได้กากับภาพยนตร์ ให้บริ ษทั สหมงคลฟิ ล์มก็เสนอบทภาพยนตร์ เรื่ อง รักแห่ ง
สยาม ให้แก่ คุณ สมศักดิ์ เตชะรัตนประเสริ ฐ หรื อ เสี่ ยเจียง ผูอ้ านวยการสร้างภาพยนตร์ (นายทุน)
และ ผูก้ ่อตั้งบริ ษทั สหมงคลฟิ ล์ม จากัด แต่ในขณะนั้น คุ ณสมศักดิ์ เตชะรัตนประเสริ ฐ ไม่ได้เปิ ด
โอกาสให้คุณ ชูเกียรติ ศักดิ์วรี ะกุล ได้ทาภาพยนตร์ เรื่ องรักแห่งสยาม แต่ให้กากับภาพยนตร์ เรื่ อง 13
เกมสยองแทนก่อน
ไป ๆ มา ๆ ก็ได้ทุนจากสหมงคลฟิ ล์มเสี่ ยเจียง แต่ได้เหมือนทุนต่ามาก มะเดี่ยวเลย
ได้แก้ปัญหาเรื่ อง เรื่ องฉาก Location ในงบประมาณที่ทาได้ ทาให้เกิดเรื่ อง คน ผี ปี ศาจ ได้
เสี่ ยเจียงก็เก็บแต้มบวกไว้วา่ ไอ้เด็กหน้าใหม่ที่เพิ่งจบไว้ในในแหละ พอยื่นโปรเจคอยากทา
รักแห่งสยาม อ้า เสี่ ยเจียง ว่าผมอยากทานะ เสี่ ยก็ยงั ไม่ได้ปล่อยนะ ง่าย ๆ นะ แกอ่านบทนะ
ไม่ใช่ไม่อ่าน ไม่รู้แกอ่านเองหรื อมีคนอื่นอ่านก็ไม่รู้ แต่แกก็จะเหมือนว่า เอ๊ย ลื้ออย่าเพิ่งทา
เรื่ องนี้เลย แกก็ฟอร์ มคนแก่อะค่ะ ยังรับเรื่ องพวกนี้ ไม่ค่อยได้ ลื้อทาเรื่ องอื่นก่อน มะเดี่ยวก็
ไปทาเรื่ อง 13 เกมส์ สยองก่อน พอทาเสร็ จมัน Success ในต่างประเทศมาก ต่างประเทศซื้ อ
เพราะต่างประเทศประสบปั ญหาทุนนิยมส่ งผลต่อความเป็ นปั จเจกบุคคลต่อมนุ ษย์ยงั ไง พอ
ประสบความสาเร็ จตรงนั้นปุ๊ ป เสี่ ยแกก็โอเค ลื้ อทาได้แล้วโปรเจ็คนี้ (ไศลทิ พย์ จารุ ภูมิ,
สัมภาษณ์, 25 ธันวาคม 2558)
และเมื่อภาพยนตร์ เรื่ อง 13 เกมสยองได้รับความนิ ยมจากผูช้ มและมีกาไร คุ ณมะเดี่ ยว ชู
เกี ยรติ ศักดิ์วีระกุลจึงเสนอบทภาพยนตร์ เรื่ องรักแห่ งสยามอีกครั้ง และในครั้งนี้ คุณสมศักดิ์ เตชะ
รัตนประเสริ ฐ อนุ ญาตให้สร้างภาพยนตร์ เรื่ องรักแห่ งสยามได้ จากจุดนี้ ทาให้เห็ นว่าคุ ณมะเดี่ยว ชู
เกียรติ ศักดิ์วรี ะกุลมีความตั้งใจและพยายามที่จะสร้างภาพยนตร์ เรื่ องรักแห่ งสยามตั้งแต่ยงั ศึกษาใน
ระดับมหาวิทยาลัย แต่ไม่มีโอกาสที่จะได้สร้างเป็ นภาพยนตร์ และเมื่อมีโอกาสสร้างจริ ง ก็พยายาม
เสนอบทภาพยนตร์ เรื่ องรั กแห่ งสยามให้บริ ษทั สหมงคลฟิ ล์ม แต่ยงั ไม่ได้รับอนุ ญาตให้สร้ างใน
ระยะแรก แต่ในที่สุดคุณมะเดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล ก็ได้สร้างภาพยนตร์ เรื่ องรักแห่ งสยามตามที่
ตั้งใจไว้
จากการศึกษาในหัวข้อกว่าจะเป็ นรักแห่ งสยาม จากการเข้าชมในโรงภาพยนตร์ พบว่าได้มี
การเพิ่มเติมประสบการณ์ และเรื่ องราวส่ วนตัวของผูก้ ากับเข้าไปในเนื้อหาของภาพยนตร์ และความ
ตั้งใจที่ จะสร้ างภาพยนตร์ เรื่ องนี้ ให้สาเร็ จ จนสามารถเรี ยกได้ว่า “แรงขับเคลื่ อนภายใน (Inner)”
(สุ ทธิ พงษ์ นุกลู เอื้ออารุ ง, สัมภาษณ์, 24 มกราคม 2559) มีผลต่อการสร้างภาพยนตร์ เรื่ องนี้ อย่างมาก
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จากการศึกษาพบอีกว่า แรงขับเคลื่อนภายในและประสบการณ์แวดล้อมส่ งผลต่อการพัฒนาผลงาน
ชิ้ นนี้ ให้สร้ างสรรค์ข้ ึน จากประสบการณ์ ในอดี ต การปรั บปรุ งเนื้ อหาให้ทนั ยุคสมัย ในการเลื อก
สยามสแควร์ มาเป็ นสถานที่หลักในการดาเนินเรื่ องของตัวละคร (ไศลทิพย์ จารุ ภูมิ , สัมภาษณ์, 25
ธั น วาคม 2558) การผสมผสานเรื่ องราว ลัก ษณะของตัว ละคร ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ตนเอง หรื อ
สภาพแวดล้อมที่ตนเองได้พบเจอมาในอดีต เช่ น คุณมะเดี่ ยว ชู เกี ยรติ ศักดิ์ วีระกุล มีภูมิลาเนาเดิ ม
เป็ นคนจังหวัดเชี ยงใหม่ (กรัณย์ จิตธารารักษ์, สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2559) และสุ ดท้ายคือการนา
เรื่ องราวที่ตนเองสนใจ ต้องการที่จะบอกแก่สังคม และต้องการส่ วนตัวที่นามาเสนอ เช่ นเรื่ องราว
ของเพศนอกกรอบ “... ยอมรับนะว่ามะเดี่ ยวเค้าเป็ นอะไร เค้าไม่ปกปิ ด เค้าเป็ นอะไรเค้าก็ยอมรับ
...” (ไศลทิพย์ จารุ ภูมิ, สัมภาษณ์, 25 ธันวาคม 2558) และความสามารถด้านการแต่งเพลง (สุ ทธิ พงษ์
นุกลู เอื้ออารุ ง, สัมภาษณ์, 24 มกราคม 2559)
จริ ง ๆ เรื่ องนี้ ผมมองว่าเป็ นหนังที่ ส่ วนตัวมาก ๆ ๆ ของมะเดี่ยว จะเห็นได้วา่ เรื่ อง
ต่าง ๆ ในหนัง ผมว่าได้รับแรงบันดาลใจต่าง ๆ มาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชี วิต เจ้าตัวนั้น
ๆ พอหนังมันถูกเล่า เป็ นเรื่ องเล่าของตัวเอง พอมันถูกเล่าผูก้ ากับก็เลยมีความอิน พออินปุ๊ ป
ผูก้ ากับก็สามารถสร้ างออกมาได้อย่างถึ งอารมณ์ ผมมองว่าเป็ นเรื่ องดี นะ ... โดยเฉพาะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหนังเรื่ องนี้ เป็ นสิ่ งที่ผกู ้ ากับสัมผัสเอง ได้เจอเอง เป็ นสิ่ งที่อยากจะเล่า
ด้วย (กรัณย์ จิตธารารักษ์, สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2559)
จากข้อมูลข้างต้นสังเกตุได้วา่ ระบบความคิดสร้างสรรค์ (The System Model of Creativity)
ตามแนวคิดของ Csikszentmihalyi (1988 อ้างถึงใน Vialle, Lysaght and Verenika, 2002; นิ สิตา อยู่
อาไพ และอรชา ตุลานันท์, 2550; วิเชียร ลัทธิ พงศ์พนั ธ์ , 2557) ที่กล่าวถึงปั จจัยด้านบุคคล (Person)
ซึ่ ง ผูว้ ิจยั อธิ บ ายในส่ วนแรกไปแล้วนั้นพบว่า ปั จจัย ส่ วนบุ คคล มี ผ ลต่อการคิ ดและสร้ า งสรรค์
ผลงานสร้างสรรค์อย่างมาก ทั้งด้านระดับการศึกษา (Domain of Knowledge) ที่ผวู ้ ิจยั วิเคราะห์ผา่ น
ผลการสัมภาษณ์ เชิ งลึก ผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั 4 ท่านมีแนวคิดว่าภาพยนตร์ เรื่ องรักแห่ งสยามเกิ ดขึ้นจาก
การบ่มเพาะและสั่งสมประสบการณ์ ตั้งแต่วยั เยาว์จนถึงปั จจุบนั จากการศึกษาพบว่าภาพยนตร์ หนึ
งเรื่ องสามารถแยกออกได้เป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรกคือเนื้ อหาหรื อเนื้ อเรื่ องภาพยนตร์ และส่ วนที่สอง
คือเทคนิ คหรื อวิธีการสร้างภาพยนตร์ จึงทาให้องค์ประกอบด้านเนื้ อหาภาพยนตร์ มีความเกี่ยวข้อง
กับคุณมะเดี่ ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุลแทบทั้งสิ้ น ไม่ว่าจะเป็ นองค์ประกอบของ กร พ่อของโต้ง ที่มี
ส่ วนคล้ายคลึงกับพ่อของคุณมะเดี่ ยว ชู เกี ยรติ ศักดิ์ วีระกุลเอง (ไศลทิพย์ จารุ ภูมิ, สัมภาษณ์ , 25
ธันวาคม 2558) หรื อในส่ วนของเรื่ องราวที่ จูน พี่ สาวของโต้งหายไปที่ จงั หวัดเชี ยงใหม่ ซึ่ งเป็ น
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ภูมิลาเนาเดิมของคุณมะเดี่ ยว ชู เกียรติ ศักดิ์ วีระกุล (กรัณย์ จิตธารารักษ์, สัมภาษณ์ , 28 มกราคม
2559) หรื อการเลือกสถานที่หลักในภาพยนตร์ เป็ นสยามสแควร์ เนื่ องจากใกล้กบั สถาบันการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็ นสถานที่ ๆ เป็ นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่ น วัยเรี ยน (สุ ทธิ พงษ์ นุ กูลเอื้อ
อารุ ง, สัมภาษณ์, 24 มกราคม 2559) และองค์ประกอบอื่น ๆ ในภาพยนตร์ ก็มีแหล่งที่มาจากชี วิต
และประสบการณ์จริ งของคุณมะเดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วรี ะกุลแทบทั้งสิ้ น (ไศลทิพย์ จารุ ภูมิ, สัมภาษณ์
, 25 ธันวาคม 2558) ซึ่ งจากบทสัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์นทั ธนัย ประสานนาม นักวิชาการด้าน
ภาพยนตร์และอาจารย์ประจาภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ความ
ว่า
ในกรณี ภาพยนตร์ “รั กแห่ งสยาม” สิ่ งที่เป็ นวัตถุ ดิบน่ าจะมาจากประสบการณ์
ส่ วนตัวของชูเกียรติเอง รวมทั้งการมีโอกาสได้คลุกคลีกบั วัยรุ่ นจึงทาให้เขามองปั ญหาของ
วัย รุ่ นในมุ ม มองที่ ต่า งออกไป รวมทั้ง ความสนใจด้า นงานเพลงและดนตรี ที่ ท าให้ “วง
ดนตรี ” เป็ นองค์ประกอบหลักของเรื่ อง ทั้งในรักแห่ งสยามและเรื่ องอื่น ๆ ที่ตามมา ดังที่
ปรากฏว่า “วง August” เกี่ ยวข้องกับชู เกี ยรติ และในภายหลังมาชู เกี ยรติเริ่ มผลิ ตรายการ
กากับละครโทรทัศน์ ความสนใจเรื่ องวัยรุ่ นกับดนตรี ก็เป็ นแนวทางหลักที่ปรากฏซ้ ามาโดย
ตลอด ที่ น่าสนใจอี กประการหนึ่ งคื อมุ มมองเรื่ องเพศวิถีและความรั กของชู เกี ยรติ ที่อาจ
กล่าวได้วา่ “ขบถ” ทั้งต่อมาตรฐานชีวติ รักต่างเพศและมาตรฐานชีวติ รักเพศเดียวกัน
(นัทธนัย ประสานนาม, สัมภาษณ์, 19 มกราคม 2559)
จากระบบความคิดสร้างสรรค์ (The System Model of Creativity) ตามแนวคิดของ
Csikszentmihalyi (1988 อ้างถึงใน Vialle, Lysaght and Verenika, 2002; นิ สิตา อยูอ่ าไพ และอรชา
ตุลานันท์, 2550; วิเชี ยร ลัทธิ พงศ์พนั ธ์ , 2557) ที่ กล่ าวถึ งปั จจัยด้านการควบคุ มการตัดสิ นใน
แผนภาพที่ 5.1
ด้านการยอมรับและการตัดสิ นผลงานสร้างสรรค์ (Field: Social organization of domain)
ในที่ น้ ี หมายถึ ง ผูท้ รงคุ ณวุฒิ และนักวิจารย์ภาพยนตร์ ซึ่ งประกอบด้วยการให้คุณค่าผลงาน
สร้างสรรค์โดยกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญในภาพยนตร์ ซึ่ งอธิ บายได้ดงั นี้
การควบคุ มการตัดสิ น การให้คุณค่า การวิภาควิจารณ์ ภาพยนตร์ เรื่ องรั กแห่ งสยาม มี อยู่
อย่างกว้างขวาง ดังจะเห็นได้จากมีผกู ้ ล่าวว่าคุณมะเดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วรี ะกุลเป็ น “นักก้าวข้ามเครื่ อง
กีดขวาง” (อภิรดา มีเดช, 2557) หากให้ผวู ้ ิจยั ให้ความหมายก็จะสามารถอธิ บายได้วา่ การก้าวข้าม
เครื่ องกี ดขวางคือการก้าวข้ามสิ่ งที่สังคมคิดไม่ถึงว่าจะมีผกู ้ ล้านาเรื่ องนั้น ๆ มาพูดในสังคม สิ่ งกี ด
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ขวางอาจมีความหมายถึงอุปสรรคที่ ก้ นั หรื อขวางความก้าวหน้า ตัวอย่างเช่ น ในสังคมไทยมักไม่
ยอมรับเรื่ องเพศนอกกรอบ เนื่ องจากเป็ นเรื่ องน่ าอาย (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2556; ปณิ ธี บราวน์ ,
2557) แต่ คุ ณ มะเดี่ ย ว ชู เ กี ย รติ ศัก ดิ์ วีระกุ ล ก็ ไ ม่ ใ ห้อุป สรรคเรื่ องความหน้า อายมาขัดขวางการ
สร้างสรรค์ผลงานสร้างสรรค์จึงสอดแทรกเรื่ องเพศนอกกรอบเข้าไปในภาพยนตร์ เรื่ องนี้ แต่กระแส
วิจารย์ภาพยนตร์ เรื่ องรักแห่งสยามมักจะกล่าวถึงว่าเป็ น “หนังเกย์” (ไศลทิพย์ จารุ ภูมิ, สัมภาษณ์, 25
ธันวาคม 2558) แต่หากสังเกตุสิ่งที่ภาพยนตร์ เรื่ องนี้ ตอ้ งการสื่ อสารแล้วจะสังเกตุเห็นว่า ภาพยนตร์
เรื่ องรักแห่ งสยามเป็ นภาพยนตร์ ที่กล่าวถึงเรื่ องราวของความรัก ความรักความห่ วงใยในครอบครัว
ความผูกพันของเพื่อน และความรั กในรู ปแบบต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ นในสังคมไทย (ไศลทิพย์ จารุ ภูมิ ,
สัมภาษณ์, 25 ธันวาคม 2558; กรัณย์ จิตธารารักษ์, สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2559; นัทธนัย ประสาน
นาม, สัมภาษณ์, 19 มกราคม 2559; สุ ทธิ พงษ์ นุ กูลเอื้ออารุ ง, สัมภาษณ์ , 24 มกราคม 2559) แต่
สอดแทรกเรื่ องราวของเพศนอกกรอบเข้าไป จึงทาให้ภาพยนตร์ เรื่ องเรื่ องได้รับการวิภาควิจารณ์วา่
เป็ นภาพยนตร์เพศนอกกรอบ แทนที่จะเป็ นภาพยนตร์รักหรื อภาพยนตร์ครอบครัว
การวิภาควิจารณ์ ส่งผลให้เกิ ดการตี ความ การให้ความหมายอย่างกว้างขวางกับคาว่าเพศ
นอกกรอบ ดังการอธิ บายของ รองศาสตราจารย์นทั ธนัย ประสานนาม นักวิชาการด้านภาพยนตร์
และอาจารย์ประจาภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไว้วา่
สิ่ งที่ควรคานึ งถึ งในการนาเสนอเพศนอกกรอบคือ “กรอบ” ผูท้ ี่ตอ้ งการนาเสนอ
ประเด็นเพศนอกกรอบต้องเข้าใจ “เพศในกรอบ” หรื อ “กรอบ” อย่างถ่องแท้เสี ยก่อน
เพราะไม่เช่นนั้นอาจเกิดการ “ติดกรอบ” ได้ ยกตัวอย่างเช่นความสัมพันธ์ชายรักชาย ที่ยุค
หนึ่ งมีการแบ่งแยกอย่างชัดเจนว่าเป็ น “เกย์คิง” (ฝ่ ายชาย) และ “เกย์ควีน” (ฝ่ ายหญิง)
แท้จริ งแล้ว เกย์ท้ งั สองประเภทเป็ นปรากฏการณ์เฉพาะที่เกิดขึ้นในสังคมไทย อันเป็ นผลมา
จากการหยิบยืมเพศสถานะแบบสองขั้วคือชายกับหญิงมาสวมทับความสัมพันธ์ของเกย์ ทั้ง
ที่เส้ นแบ่งความเป็ นชายและความเป็ นหญิ งอาจพร่ าเลื อนคลุ มเครื อ ดังนั้น หากต้องการ
นาเสนอเรื่ องเพศนอกกรอบควรคานึ งถึ งปรากฏการณ์ ทางเพศในสังคมไทยที่ มีพลวัตอยู่
เสมอด้วย (นัทธนัย ประสานนาม, สัมภาษณ์, 19 มกราคม 2559)
การอธิ บายว่าภาพยนตร์ เรื่ องรักแห่ งสยามเป็ นภาพยนตร์ ครอบครัว ภาพยนตร์ รัก เพียงแต่
สอดแทรกความรักแบบเพศนอกกรอบเข้าไปเพื่อต้องการสื่ อสารให้ สังคมทราบว่าสังคมไทยไม่ได้
มีแค่เพศหญิงหรื อเพศชายที่สามารถมีความรักได้ แต่ยงั คงมีเพศต่าง ๆ ที่สามารถมีความรักความ
ห่วงหาได้เช่นกัน ดังบทสัมภาษณ์
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ผมมองว่าเรื่ องที่ควรจะเล่าหลายเรื่ อง เรื่ องที่สามารถเล่ามันถูกสร้างแล้ว หลังจาก
นี้ ไปเป็ นเรื่ องที่ไม่สามารถเล่าในบริ บทสังคมไทยได้ เรื่ องของการเมือง ศาสนา สถาบัน
บางอย่าง เราดันอยูใ่ นสังคมที่วา่ บางทีตอ้ งระมัดระวังและแตะต้องในบ้างเรื่ องไม่ได้ ทั้งที่
สถาบันเหล่านี้ มนั มีคาถาม มันมีอะไรที่น่าสนใจ น่ านามาถกเถี ยงเยอะ ๆ ทีเดี ยว แต่ดว้ ย
ความที่เราอยู่ในสังคมที่เรื่ องพวกนนี้ เราแตะต้องไม่ได้ ต้องระมัดระวัง ฉะนั้นหนังเลยถูก
สร้างผ่านมุมมอง สถาบันครอบครัว สถาบันอะไรอย่างเนี้ ยค่อนข้างเยอะแล้ว ก็จะเป็ นเรื่ อง
นี้แหละ ก็เข้าใจนะว่ามันทาไม่ได้ ไม่ใช่แค่สื่อภาพยนตร์ นะ แต่บางทีสื่ออื่น ๆ ก็ไม่สามารถ
เหมือนกัน แต่ทาก็ถือว่าน่าสนใจมากเลยทีเดียว ผมว่าทุกครั้งที่มีการยกประเด็นอะไรขึ้นมา
แล้วมีการถกเถียงกันในสังคม สังคมเราได้กา้ วไปข้างหน้านะ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องอะไรก็ตาม
ไม่วา่ เรื่ องนั้นจะเป็ นเรื่ องที่ไร้สาระที่สุด ขอให้ได้มีโอกาสถกเถียงกันในสังคม เช่นเรื่ องลูก
เทพ ก็ขอให้ได้มีการถกเถียงกันในสังคม แล้วความคิดเห็นหรื อเหตุผลมาสนับสนุ น ของแต่
ละฝั่ง สังคมจะได้ขยับไปอีกก้าวหนึ่ ง ไปข้างหน้า ดี กว่าไม่ได้มีการถกเถี ยงกัน อย่างน้อย
เราได้ต้ งั คาถามกับ อะไรบางอย่าง มันใช่หรื อเปล่า เอาจริ ง ๆ ผมมองว่าสังคมไทยมีอะไร
ให้ต้ งั คาถามอีกเยอะ ได้แต่หวังว่าอนาคตอาจจะมี ผผู ้ ลิ ต รุ่ นใหม่ ๆ ที่ อาจจะกล้าทา หรื อ
อาจจะกล้าตั้งคาถามเหล่านี้ ออกมา มันก็จะเป็ นคุณค่ากับสังคมมาก (กรัณย์ จิตธารารักษ์,
สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2559)
และหากสังเกตุประเด็นหลังจากที่ ภาพยนตร์ เรื่ องรั กแห่ งสยามเข้าฉายในโรงภาพยนตร์
พบว่าเสี ยงวิภาควิจารณ์ จากผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านภาพยนตร์ หรื อแม้กระทัง่ นักวิชาการด้านสังคมและ
มานุ ษยวิทยามีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน คือการนาเสนอภาพยนตร์ เนื้ อหาที่เกี่ยวข้องกับเพศ
นอกกรอบ ในช่ วงเวลาที่ เหมาะสม ทั้ง ที่ ก่ อนหน้า นี้ ผูว้ ิจยั ทราบมาว่าสัง คมไทยไม่ ยอมรั บ หรื อ
เปิ ดรับเรื่ องราวของเพศนอกกรอบมากนัก (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2556; ปณิ ธี บราวน์, 2557) แต่จาก
การศึ ก ษาครั้ งนี้ พ บว่า ผูท้ รงคุ ณวุฒิต่า งมี ค วามเห็ นว่า เป็ นช่ วงเวลาที่ เหมาะสมกับ การนาเสนอ
ภาพยนตร์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเพศนอกกรอบ
ในปั จจุบนั มีมุมมองแบบนี้ เพิ่มมากขึ้น จะถูกบ้างผิดบ้างไม่เป็ นไรแต่อย่างน้อยก็
ได้สื่อสารว่ายังมีความรักในแง่มุมอื่น ๆ ที่หลากหลาย เพราะอดีตจะออกมาเพียงด้านเดียว
คือด้านตลกโปกฮา แต่ตอนนี้ บนพื้นที่ ของบทละครก็ดี ภาพยนตร์ ก็ดีมีความหลากหลาย
ทางเพศมากขึ้ นและในแง่ มุม ที่ เป็ นมนุ ษ ย์ม ากขึ้ น มันดี ข้ ึ น มันก้า วหน้าขึ้ น (ธัญญ์วาริ น
สุ ขะพิสิษฐ์, สัมภาษณ์, 27 กันยายน 2557)
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การศึกษาทาให้ทราบเพิ่มเติมว่าภาพยนตร์ หนึ่ งเรื่ องจะต้องผ่านการทบทวนและตรวจสอบ
เนื้ อหาบทภาพยนตร์ จากผูอ้ านวยการสร้ างก่ อนที่ ภาพยนตร์ เรื่ องนั้นจะจัดสร้ างขึ้น เช่ นเดี ยวกับ
ภาพยนตร์ เรื่ องรักแห่งสยาม ที่ก่อนจะมีการสร้างภาพยนตร์ ข้ ึน คุณมะเดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล ได้
นาเสนอบทภาพยนตร์ เรื่ องนี้ กบั ผูอ้ านวยการสร้ าง คือ คุ ณสมศักดิ์ เตชะรัตนประเสริ ฐ แต่ก็ไม่ได้
รับการอนุ ญาตให้สร้ างในระยะแรก ดังที่ กล่ าวมาตอนต้น (ไศลทิพย์ จารุ ภูมิ , สัมภาษณ์ , 25
ธันวาคม 2558) และเมื่อคุณมะเดี่ยว ชู เกี ยรติ ศักดิ์วีระกุล ได้รับอนุ ญาตให้สร้างภาพยนตร์ เรื่ องรัก
แห่ ง สยามแล้ว ภาพยนตร์ เ รื่ อ งรั ก แห่ ง สยามก็ ไ ด้เ ข้า ฉายในโรงภาพยนตร์ โ ดยแบ่ ง การตัด ต่ อ
ออกเป็ น 2 ฉบับ คือ 1) ฉบับฉายในโรงภาพยนตร์ 2) ฉบับตัดต่อโดยผูก้ ากับ (ไศลทิพย์ จารุ ภูมิ,
สัมภาษณ์ , 25 ธันวาคม 2558) และในส่ วนของเนื้ อหาภาพยนตร์ ผูก้ ากับมี ความตั้งใจที่จะทาให้
ภาพยนตร์ เรื่ องรักแห่ งสยามเป็ นภาพยนตร์ ที่มีเนื้ อหาปลายเปิ ด (กรัณย์ จิตธารารักษ์, สัมภาษณ์, 28
มกราคม 2559) และมีเนื้ อหาที่ตอ้ งการสื่ อสาร 2 ประเด็นด้วยกัน ประเด็นแรกคือความรัก การให้
การเติมเต็มซึ่ งกันและกัน และประเด็นที่สองคือเรื่ องราวของเพศนอกกรอบหรื อการเปิ ดรับของเพศ
นอกกรอบ (กรัณย์ จิตธารารักษ์, สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2559)
เมื่อผูว้ ิจยั ศึกษาเพิ่มเติมทาให้ได้ขอ้ มูลจากสื่ อโทรทัศน์เพิ่มเติมว่า “รักแห่ งสยามเป็ นการ
เปิ ดประตูเพศนอกกรอบของสังคมไทย” (ธัญญ์วาริ น สุ ขะพิสิษฐ์, สัมภาษณ์, 27 กันยายน 2557) แต่
ในทัศนคติของผูท้ รงคุณวุฒิเชื่อว่า ภาพยนตร์ เรื่ องรักแห่ งสยามไม่ได้เป็ นภาพยนตร์ ที่เปิ ดประตูเพศ
นอกกรอบ แต่เป็ นภาพยนตร์ ที่อธิ บายและพยายามทาความเข้าใจเพื่อให้สังคมทราบ และเข้าใจกลุ่ม
เพศนอกกรอบมากขึ้น (กรัณย์ จิตธารารักษ์, สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2559) และ รองศาสตราจารย์
นัทธนัย ประสานนาม (2559) นักวิชาการด้านภาพยนตร์ และอาจารย์ประจาภาควิชาวรรณคดี กล่าว
ว่า ไม่เห็นด้วยทั้งหมด เพราะในอดีตมีภาพยนตร์ ที่มีเนื้ อหาเกี่ยวข้องกับเรื่ องเพศนอกกรอบเช่นกัน
แต่ ภ าพยนตร์ เ รื่ อ งรั ก แห่ ง สยามมี ค วามส าคัญ ในแง่ มุ ม ของการสร้ า งกระแสให้ อุ ต สาหกรรม
ภาพยนตร์ โดยเฉพาะเรื่ องการใช้ความสัมพันธ์ชายรักชายเป็ นวัตถุดิบในการสร้างงาน และหาก
มองอย่างรอบด้านกว่านั้นจะทาให้พบว่ากระแสดังกล่าวปรากฏในวงการโทรทัศน์ในยุคต่อมา แต่
ในทัศนคติของนักวิจารย์ภาพยนตร์ กล่าวว่า ภาพยนตร์ เรื่ องรักแห่ งสยามเป็ นภาพยนตร์ ที่เปิ ดประตู
เพศนอกกรอบของสังคมไทย ที่เป็ นภาพยนตร์ ที่เป็ นจุดเริ่ มต้นของภาพยนตร์ เพศนอกกรอบแบบ
เพศชายกับ เพศชาย มากกว่า การใช้ตวั แสดงเป็ นเพศที่ ส ามหรื อ “ตุ๊ด และ กระเทย” เนื่ องจาก
ภาพยนตร์ ที่มีเนื้ อหาเกี่ยวข้องกับเพศนอกกรอบ (ชายรักชาย) หรื อเพศที่สาม (ตุ๊ด, กระเทย) ที่เข้า
ฉายก่อนปี พุทธศักราช 2550 มักนิ ยมให้ตวั ละครเพศที่สามแสดงในบทบาทตลกโปกฮา มากกว่า
การมองเห็ นเพศนอกกรอบในสิ่ งที่เป็ นจริ ง กล่ าวคื อ เพศนอกกรอบเป็ นบุ คคลทัว่ ไป สามารถมี
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ความรักซึ่ งไม่แตกต่างกับเพศหญิงหรื อเพศชายในสังคมไทย (สุ ทธิ พงษ์ นุ กูลเอื้ออารุ ง, สัมภาษณ์,
24 มกราคม 2559)
และสิ่ งที่ทาให้ภาพยนตร์ เรื่ องรักแห่ งสยามแตกต่างจากภาพยนตร์ ที่มีเนื้ อหาเกี่ ยวข้องกับ
เพศนอกกรอบเรื่ องอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ไทย เพราะภาพยนตร์ เรื่ องรักแห่ งสยามเป็ น
ภาพยนตร์ “แบบถูกเคลือบเอาไว้” (กรัณย์ จิตธารารักษ์, สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2559) กล่าวคือ
ภาพยนตร์ เรื่ องรักแห่ งสยามมีเนื้ อหาเพียงส่ วนหนึ่ งเท่านั้นที่กล่ าวถึ งความรักของเพศนอกกรอบ
ไม่ใช่ท้ งั หมด แต่ภาพยนตร์ ที่มีเนื้ อหาเกี่ยวข้องกับเพศนอกกรอบเรื่ องอื่น ๆ ในปั จจุบนั มีแก่นเรื่ อง
ที่ตอ้ งการเสนอเรื่ อง “เพศ” และการนาเสนอ “ฉากทางเพศ” มากกว่า (สุ ทธิ พงษ์ นุ กูลเอื้ ออารุ ง,
สัมภาษณ์, 24 มกราคม 2559) รวมถึงทัศนคติของผูส้ ร้างภาพยนตร์ ที่แตกต่างกัน เพราะภาพยนตร์
เรื่ องรักแห่งสยามถูกสร้างขึ้นเพื่อสื่ อสารเรื่ องความรักในทุก ๆ บริ บทที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และ
พยายามให้สังคมไทยเข้าใจกลุ่มชายรักชาย หรื อเพศนอกกรอบมากยิ่งขึ้น โดยนาเสนอในแง่มุม
อย่างระมัดระวัง (กรัณย์ จิตธารารักษ์, สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2559)
คุณค่าของภาพยนตร์ เรื่ องรักแห่งสยามที่มีต่อสังคมไทย ประการที่สาคัญที่สุดคือ การสร้าง
เพื่อสื่ อสารเรื่ องความรักในทุก ๆ บริ บทที่ เกิ ดขึ้ นในประเทศไทย และอธิ บายให้สังคมเข้าใจเพศ
นอกกรอบให้มากกว่าการมีชีวิตที่ตลกโปกฮา แต่ให้เข้าใจถึงความเป็ นมนุ ษย์ที่ไม่แตกต่างจากผูท้ ี่
เป็ นเพศสภาพทัว่ ไป เพศชายเพศหญิง (สุ ทธิ พงษ์ นุกลู เอื้ออารุ ง, สัมภาษณ์, 24 มกราคม 2559) และ
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้ประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ ของชาติ โดยหลักเกณฑ์
การพิจารณา คานึงถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และความทรงจา คุณค่าทางศิลปะภาพยนตร์ มีความ
โดดเด่ นเป็ นเอกลักษณ์ เสี่ ยงต่อการสู ญเสี ยหรื อยากแก่ การหาทดแทน ตลอดจนมีอิทธิ พลต่อคน
และสังคม มีคุณค่าบันทึกประวัติศาสตร์ และความทรงจาที่สาคัญของประเทศไทย หรื อมีคุณค่าทาง
ศิลปะภาพยนตร์ อย่างโดดเด่น เป็ นเอกลักษณ์ แสดงให้เห็ นความคิ ดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ของผูส้ ร้ าง
หรื อเป็ นภาพยนตร์ ที่มีอิทธิ พลต่อคนและสังคมไทยโดยวงกว้าง อาจจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านค่ า นิ ยม ขนบธรรมเนี ย มทั้ง ในระยะสั้ นหรื อระยะยาว จากการประกาศครั้ งนี้ ท าให้
ภาพยนตร์ เ รื่ องรั ก แห่ ง สยามได้รั บ การบัน ทึ ก ให้ เ ป็ นมรดกภาพยนตร์ ข องชาติ (“สุ ริ โ ยไทบางระจัน-15ค่าเดือน11-องค์บาก-รักแห่งสยาม-ชัตเตอร์ ” ฯลฯ ได้เป็ นมรดกชาติปี 58, 2558)
จากระบบความคิดสร้างสรรค์ (The System Model of Creativity) ตามแนวคิดของ
Csikszentmihalyi (1988 อ้างถึงใน Vialle, Lysaght and Verenika, 2002; นิ สิตา อยูอ่ าไพ และอรชา
ตุลานันท์, 2550; วิเชี ยร ลัทธิ พงศ์พนั ธ์ , 2557) ที่นามาเป็ นกรอบในการศึกษาการศึกษาปั จจัยที่
สนับสนุ นการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ ที่มีเนื้ อหาเกี่ ยวข้องกับเพศนอกกกรอบในบริ บทรักแห่ งสยาม
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ของ มะเดี่ ย ว ชู เ กี ย รติ ศัก ดิ์ วี ร ะกุ ล ผ่า นทัศ นคติ ข องผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ด้า นวิ ช าการและด้า นวิ จารย์
ภาพยนตร์ พบว่า
1) ปั จจัยด้านบุคคล (Person: Individual Talent) คุณมะเดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล
ได้รับการศึกษาบ่มเพาะองค์ความรู ้ และกระบวนการคิดสร้ างสรรค์ต้ งั แต่เริ่ มต้นเข้ารับการศึ กษา
ระดับ มัธ ยมศึ ก ษาที่ โรงเรี ย นมงฟอร์ ตวิท ยาลัย จัง หวัดเชี ย งใหม่ ได้เข้า สั ง กัดวงโยธวาทิ ตของ
โรงเรี ยนทาให้มีความรู ้ความสามารถด้านดนตรี ความสอดคล้องกันในการออกแบบเสี ยงดนตรี การ
เข้าจัง หวะ และเมื่อเข้าศึกษาในคณะนิ เทศศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยท าให้คุณมะเดี่ ยว ชู
เกี ย รติ ศักดิ์ วีระกุ ลได้เรี ย นรู ้ ถึง วิธี การในการสร้ างสรรค์ผลงานภาพยนตร์ จากการศึ กษาพบว่า
สิ่ งแวดล้อมรอบตัวส่ งผลให้เกิดแนวคิดที่สร้ างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ การสอดแทรกเรื่ องราวใกล้ตวั
ในผลงานภาพยนตร์ และการมีแรงกระตุน้ ภายใน หรื อ Inner ที่ทาให้เนื้ อเรื่ องของภาพยนตร์ ที่สื่อ
ออกมาตรงกับสิ่ งที่คุณ ชูเกียรติ ศักดิ์ วีระกุลคิดไว้ อีกทั้งการปรับปรุ งการสร้ างสรรค์ผลงานในแต่
ละเรื่ องให้มีความแตกต่างกัน กล่าวคือการสื่ อสารเรื่ องราวเดิมในมุมมองใหม่ แต่ยงั คงไว้ซ่ ึ งกรอบ
แนวคิดเดิมหรื อที่เรี ยกว่า ประพันธกร (ก้อง พาหุ รักษ์, 2548) จึงทาให้คุณมะเดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วีระ
กุล มีความแตกต่างจากผูก้ ากับคนอื่น ๆ ที่สร้างภาพยนตร์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเพศนอกกรอบ
2) ปั จจัยด้านขอบเขตของเนื้ อหา (Domain: Practice, Memes, and Knowledge) ใน
ที่น้ ีหมายถึง องค์ความรู ้ และวิถีปฎิบตั ิ ซึ่ งประกอบด้วย ลักษณะงานสร้างสรรค์ที่บุคคลสร้างสรรค์
ออกมา เช่น ศิลปะ ในที่น้ ีหมายถึงภาพยนตร์ ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาและแปลความหมายไปในบทที่ 4
3) ด้านการยอมรับและการตัดสิ นผลงานสร้างสรรค์ (Field: Social Organization
of Domain) การวิจารย์ และการให้คุณค่า สาหรับภาพยนตร์ เรื่ องรักแห่ งสยาม เขียนบทและกากับ
โดย คุณมะเดี่ ยว ชูเกียรติ ศักดิ์ วีระกุล การวิจารย์ภาพยนตร์ เรื่ องรักแห่ งสยามมีในแง่มุมต่าง “หนัง
เกย์”, “หนังตุ๊ด” จากทัศนคติของผูท้ รงคุ ณวุฒิ ทาให้ทราบถึ งรายละเอียดของภาพยนตร์ ที่ผกู ้ ากับ
ตั้งใจสอดแทรกไว้ โดยสามารถจาแนกออกเป็ น 2 ประเด็นคือ 1) ความรัก, การให้, การเติมเต็มซึ่ ง
กันและกัน 2) เรื่ องราวของเพศนอกกรอบหรื อ การเปิ ดรับของเพศนอกกรอบ และการให้คุณค่ากับ
ภาพยนตร์ เรื่ องรักแห่ งสยามในทัศนคติของผูท้ รงคุ ณวุฒิให้คุณค่าว่าเป็ นภาพยนตร์ ที่เกี่ ยวข้องกับ
ความรัก การให้ และเป็ นภาพยนตร์ ที่สอดแทรกเนื้ อหาที่ เกี่ ยวข้องกับเพศนอกกรอบ ที่พยายาม
อธิ บายให้สัง คมไทยเข้า ใจเพศนอกกรอบมากกว่าเป็ นเพียงตัวตลกโปกฮา แต่ภาพยนตร์ เรื่ องนี้
อธิ บายให้สังคมไทยเข้าใจเพศนอกกรอบในมุมมองที่เป็ นมนุ ษย์โดยทัว่ ไป และไม่ได้รู้สึกรังเกียจ
หากมีลูก หรื อคนในครอบครัวเป็ นเพศนอกกรอบ และองค์การภาพยนตร์ (องค์กรมหาชน) ได้
ประกาศให้ภาพยนตร์ เรื่ องรักแห่ งสยามเป็ นมรดกภาพยนตร์ ของชาติ โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ว่า
ภาพยนตร์ เรื่ องนั้นต้องมี คุณค่าทางประวัติศาสตร์ และความทรงจา คุ ณค่าทางศิ ลปะภาพยนตร์ มี
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ความโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ มีอิทธิ พลต่อคนและสังคม มีคุณค่าบันทึกประวัติศาสตร์ และความทรง
จาที่สาคัญของประเทศไทย แสดงให้เห็นความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ของผูส้ ร้าง หรื อเป็ นภาพยนตร์ ที่
มี อิท ธิ พ ลต่ อคนและสั ง คมไทยโดยวงกว้า ง อาจจะก่ อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงทางด้า นค่ า นิ ย ม
ขนบธรรมเนียมทั้งในระยะสั้นหรื อระยะยาว

บทที่ 6
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ปั จจัยที่สนับสนุ นการสร้ างสรรค์เนื้ อหาเพศนอกกรอบในภาพยนตร์ เรื่ อง“รักแห่ งสยาม”
ของ มะเดี่ ย ว ชู เกี ย รติ ศัก ดิ์ วีระกุ ล เป็ นการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ โดยใช้วิธีก ารวิเคราะห์ สัญญะจาก
ภาพยนตร์ เรื่ องรั กแห่ งสยาม และการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กจากผูท้ รงคุ ณวุฒิจานวน 4 ท่านแยกเป็ น
นัก วิช าการ 2 ท่ า นและนัก วิจารย์ภาพยนตร์ จานวน 2 ท่ า น โดยแบ่ ง การนาเสนอผลการศึ ก ษา
ออกเป็ น 2 บท ได้แก่ บทที่ 4 รู ป แบบ และเนื้ อหา ในภาพยนตร์ เรื่ องรั กแห่ งสยาม และ บทที่ 5
ปั จจัยที่สนับสนุนการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ ที่มีเนื้ อหาเกี่ยวข้องกับเพศนอกกกรอบในบริ บทรักแห่ ง
สยาม ของ มะเดี่ ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล โดยสามารถ 1) สรุ ปผลการศึกษา 2) อภิปรายผล และ 3)
ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจยั ไปใช้และเพื่อทาการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปในอนาคตได้ดงั นี้
ปัญหานาวิจยั แบ่งเป็ น 2 หัวข้อใหญ่ดงั นี้
1) รู ป แบบและเนื้ อหา (Content/Message) ภาพยนตร์ เพศนอกกรอบของ คุ ณมะเดี่ ย ว
ชูเกียรติ ศักดิ์วรี ะกุลเป็ นอย่างไร
2) ปั จจัยที่เอื้อต่อการสร้างภาพยนตร์ ที่มีเนื้ อหาเกี่ยวข้องกับเพศนอกกรอบของคุณมะเดี่ยว
ชูเกียรติ ศักดิ์วรี ะกุล คืออะไร

6.1 สรุปผลการศึกษา
6.1.1 รู ปแบบและเนือ้ หา (Content/Message) ภาพยนตร์ เพศนอกกรอบของ คุณมะเดี่ยว
ชู เกียรติ ศักดิ์วีระกุลเป็ นอย่ างไร
การศึกษาสัญญะ กับความหมายในภาพยนตร์ รักแห่ งสยาม จากเนื้ อหาภาพยนตร์ เรื่ องรัก
แห่งสยาม พบว่าคุณมะเดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล ผูก้ ากับภาพยนตร์ แทรกตัวหมายไว้ภายในชื่อ รัก
แห่งสยาม ซึ่งสามารถแปลความหมายได้สองส่ วนคือ คาว่ารัก และ คาว่าสยาม คาว่า “รัก” สามารถ
ตี ค วามจากการศึ ก ษาความรั ก สามารถแบ่ ง ได้ 4 รู ป แบบ คื อ 1) ความรั ก ของตนเอง 2) ความ
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รักของคนในครอบครัว (พ่อ/แม่/อาม่า) 3) ความรักและมิตรภาพ (เพื่อน) 4) ความรักเพศนอกกรอบ
(คนรัก) ส่ วนที่สองคือคาว่า “สยาม” คาว่าสยามสามารถหมายถึง สยามแสควร์ และ ประเทศไทย
เดิมที่ใช่ชื่อว่า สยามประเทศ
สัญรู ปของตัวละครสามารถถ่ายทอดความเป็ นปั จเจกบุคคลของคนในสังคม เป็ นสัญรู ป
พื้นฐานที่ผชู ้ มในสังคมสามารถเข้าใจได้ การวิเคราะห์สัญรู ปสถานการณ์ของภาพยนตร์ เรื่ องรักแห่ ง
สยาม มีสถานการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้น
ภาพยนตร์ เ รื่ อ งรั ก แห่ ง สยามได้ร วบรวมเรื่ อ งราวต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คมไทย เช่ น
ครอบครัวที่แยกกันอาศัยอยู่ การถูกดูแลจากผูป้ กครองที่ไม่ใช่พ่อแม่ การเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่เลี้ยงลูก
ด้วยกฎระเบียบอย่างเคร่ งครัด และจากัดความคิดการตัดสิ นใจของลูก
สัญรู ปหลักของฉากภาพยนตร์ เรื่ องรักแห่ งสยามส่ วนใหญ่เกิดขึ้นที่สยามสแควร์ เนื่ องจาก
สยามสแควร์ เป็ นสถานที่สาคัญสาหรับวัยรุ่ นในยุคทศวรรตที่ 21 สัญรู ปของฉากรองเกิดขึ้นที่บา้ น
ของ โต้ง และบ้านของ มิว สัญรู ปของช่วงเวลาเป็ นช่วงปลายปี ที่อากาศเริ่ มเย็นลงในบรรยากาศของ
วันคริ สต์มาส อุปกรณ์ที่ประกอบฉากในภาพยนตร์ เรื่ องนี้ เป็ นอุปกรณ์ที่อธิ บายสถานะหรื อ เช่น มิว
เป็ นคนนักแต่งเพลง ฉะนั้นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับดนตรี การแต่งเพลงก็จะปรากฎในห้องนอนของ
มิว หรื อ อาม่า ผูห้ ญิงคนไทยเชื้ อสายจี นที่บา้ นก็จะถูกตกแต่งไปด้วยของที่เกี่ ยวข้องกับความเชื่ อ
ของคนไทยเชื้ อสายจีน เช่น หยกที่อาม่าสวมใส่ เจ้าที่ต้ งั พื้นแบบจีน นาฬิกาตั้งพื้นแบบจีน เป็ นต้น
สัญรู ปของช่ วงเวลา ช่ วงเวลาที่เหตุการณ์ เกิ ดขึ้นในช่ วงเย็นถึ งค่ า สัญรู ปอุปกรณ์ ประกอบฉากเป็ น
อุ ป กรณ์ ที่ อธิ บ ายในแต่ ล ะฉากด้ว ยอวัจนภาษา เช่ น หนังสื อเปลี่ ย นใจเขาให้ รัก เราเกิ นร้ อย ไม้
กางเขน ที่หมายถึงการที่ตวั ละครยึดหลักความเชื่ อแบบศาสนาคริ สต์ ตุ๊กตาตกแต่งต้นคริ สต์มาส
ผูห้ ญิงและผูช้ าย ที่หมายถึ งการที่จะต้องเลื อกว่าตนเองมี รสนิ ยมทางเพศอย่างไร หรื อแม้กระทัง่
ตุ๊ก ตาตัวต่ อไม้ ที่หมายถึ งการเติ มเต็มความรู้ สึก ของตัวละครมิ ว เป็ นต้น สัญรู ป แสงและสี ของ
องค์ประกอบภาพยนตร์ เรื่ องรักแห่ งสยามนั้น ใช้สีเพื่อบอกอัตลักษณ์ของตัวละครในภาพยนตร์ สี
สามารถสื่ อสารและถ่ายทอดความรู ้สึกหรื อแสดงอารมณ์ของผูส้ วมใส่ ได้
เพลงประกอบภาพยนตร์ เรื่ องเรื่ องรักแห่ งสยามประกอบด้วยเพลง 5 เพลง จากการศึกษา
พบว่าเพลงในภาพยนตร์ เรื่ องรักแห่งสยามสามารถสื่ อสารเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเรื่ องให้ชดั เจนมากขึ้น
การใช้ดนตรี ประกอบในแต่ละฉากที่นอกเหนื อจากเพลงประกอบภาพยนตร์ เพื่อกระตุน้ ความรู ้สึก
ของผูช้ มผูฟ้ ั งให้เข้าใจตัวละคร เข้าใจปั ญหาที่ตวั ละครเจอแม้กระทัง่ รับรู ้ อารมณ์ ความรู ้สึกของตัว
ละคร และระยะภาพที่ใช้มากที่สุดคือระยะภาพแบบใกล้มาก (Medium Close up: MCU), ระยะภาพ
แบบใกล้ (Close Up / Close Shot: CU), ภาพระยะแบบไกลปานกลาง (Medium Long Shot: MLS)
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มุมกล้องที่ใช้มากที่สุดคือมุมกล้องระดับสายตา สี ที่ใช้ประกอบตัวละครในภาพยนตร์ โดยใช้สี น้ า
เงิน เขียว ดา ม่วง ส้ม ซึ่ งเป็ นสี ที่ใช้ในแต่ละตัวละครเพื่อสื่ อสารทางอวัจนะแทบทั้งสิ้ น
และองค์ประกอบที่สาคัญอีกส่ วนหนึ่ งคือการสอดแทรกประพันธกรไว้อย่างชัดเจน จาก
การศึกษาพบว่า ภาพยนตร์ ของคุ ณมะเดี่ ยว ชู เกี ยรติ ศักดิ์ วีระกุล มักมีเนื้ อหาของความรั กในของ
วัยรุ่ นเป็ นองค์ประกอบ โดยแต่ละเรื่ องที่กากับนั้นก็จะมีการเปลี่ยนวิธีการสื่ อสารแต่ก็ยงั คงมีเนื้ อหา
ที่เกี่ยวข้องกับความรักวัยรุ่ น และความรักของเพศนอกกรอบ ซึ่ งต่างจากภาพยนตร์ เรื่ องแรกที่คุณ
มะเดี่ยว ชู เกี ยรติ ศักดิ์ วีระกุลได้สร้ างนั้นคือ “ 13 เกมสยอง” ซึ่ งภาพยนตร์ เรื่ องนี้ เป็ นภาพยนตร์ ที่
คุณมะเดี่ยวได้สร้างตามคาสั่งและข้อเสนอของนายทุน ซึ่ งในกรณี น้ ี หมายถึง เสี่ ยเจียง สมศักดิ์ เตชะ
รัตนะประเสริ ฐ ผูย้ ื่นโอกาสให้คุณมะเดี่ยว ชู เกี ยรติ ศักดิ์วีระกุลได้เป็ นผูก้ ากับภาพยนตร์ ครั้งแรก
และเรื่ องแรกที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ทวั่ ประเทศไทย ทาให้เป็ นที่ยอมรับของนายทุน บุคลากร
ในวงการบันเทิงและผูช้ มทั้งในและต่างประเทศ
6.1.2 ปัจจัยทีส่ นับสนุนการสร้ างสรรค์ ภาพยนตร์ ทมี่ ีเนือ้ หาเกีย่ วข้ องกับเพศนอกกรอบใน
บริบทรักแห่ งสยาม ของ มะเดี่ยว ชู เกียรติ ศักดิ์วรี ะกุล
จากระบบความคิดสร้างสรรค์ (The System Model of Creativity) ตามแนวคิดของ
Csikszentmihalyi (1988 อ้างถึงใน Vialle, Lysaght and Verenika, 2002; นิ สิตา อยูอ่ าไพ และอรชา
ตุลานันท์, 2550; วิเชี ยร ลัทธิ พงศ์พนั ธ์ , 2557) ที่นามาเป็ นกรอบในการศึกษาการศึกษาปั จจัยที่
สนับสนุนการศึกษาปั จจัยที่สนับสนุ นการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ ที่มีเนื้ อหาเกี่ยวข้องกับเพศนอกกก
รอบในบริ บทรั กแห่ งสยาม ของ มะเดี่ ยว ชู เกี ยรติ ศักดิ์ วีระกุล ผ่านทัศนคติของผูท้ รงคุ ณวุฒิดา้ น
วิชาการและด้านวิจารย์ภาพยนตร์ พบว่า
1) ปั จจัย ด้านบุคคล (Person: Individual Talent) จากการศึกษาพบว่าปั จจัยด้าน
การศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา ทักษะชี วิต และสิ่ งแวดล้อมเป็ นปั จจัยที่สนับสนุ นให้คุณมะเดี่ยว
ชูเกียรติ ศักดิ์วรี ะกุล มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานในรู ปแบบต่าง ๆ รวมทั้งภาพยนตร์ ที่
มีเนื้ อหาเกี่ยวข้องกับเพศนอกกรอบ และจากการศึกษาพบอีกว่าแรงขับเคลื่อนภายในจิตใจของคุ ณ
มะเดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วรี ะกุลส่ งผลต่อการนาเสนอชิ้นงานสร้างสรรค์ออกสู่ สาธารณะอีกด้วย
2) ปั จจัยด้านขอบเขตของเนื้ อหา (Domain: Practice, Memes, and Knowledge) ใน
ที่น้ ีหมายถึง องค์ความรู ้ ที่สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีภูเขาน้ าแข็งของ McClelland (1970 อ้างถึงใน
วิเชียร ลัทธิ พงศ์พนั ธ์ , 2557) ที่องค์ความรู้ สามารถแบ่งได้ 2 ประเภทคือประเภทที่หนึ่งคือ Explicit
Knowledge หมายถึ ง องค์ความรู ้ ที่คุณมะเดี่ ยว ชู เกี ยรติ ศักดิ์ วีระกุล ได้รับการถ่ายทอดมาตั้งแต่
ศึก ษาระดับ มัธ ยมศึก ษา และในระดับปริ ญญาตรี ซึ่ ง เป็ นองค์ค วามรู ้ ที่ เกี่ ย วข้องกับ การสร้ า ง
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ภาพยนตร์ การแต่งเพลงและการเขียนบทภาพยนตร์ ประเภทที่สองคือ Tacit Knowledge หมายถึง
องค์ความรู ้ ที่คุณมะเดี่ ยว ชู เกี ยรติ ศักดิ์วีระกุลสั่งสมจากประสบการณ์ ตั้งแต่ทากิจกรรมนักเรี ยน
ประจาวงโยธวาทิ ต อี ก ทั้ง การศึ ก ษาจากการชมภาพยนตร์ นานาชาติ จ านวนมาก จนเห็ นถึ ง ข้อ
แตกต่างและนามาพัฒนาในภาพยนตร์ ของตนเอง (ไศลทิพย์ จารุ ภูมิ, บทสัมภาษณ์ , 25 ธันวาคม
2558; สุ ทธิ พงษ์ นุ กูลเอื้ออารุ ง, สัมภาษณ์, 24 มกราคม 2559) และวิถีปฎิบตั ิ คือ ลักษณะผลงานที่
คุณมะเดี่ยว ชูเกี ยรติ ศักดิ์วีระกุล สร้างสรรค์ข้ ึน ไม่วา่ จะเป็ นการใส่ สัญรู ปเรื่ องราวต่าง ๆ ลงไปใน
ภาพยนตร์ เช่ น 1) สัญรู ปและโครงเรื่ อง/เหตุการณ์ สาคัญ 2) สัญรู ปของตัวละครหลัก / ตัวละคร
ประกอบ ตัวละครของภาพยนตร์ เรื่ องรักแห่ งสยาม 3) สัญรู ปของประเด็น/สถานการณ์ สัญรู ปของ
ฉาก สถานที่ ช่ วงเวลา อุปกรณ์ ประกอบฉาก และเสื้ อผ้า 4) สัญรู ปแสงสี ของภาพ/เพลงประกอบ/
บทสนทนา/มุมกล้อง เพื่อให้ภาพยนตร์เป็ นที่ยอมรับของนายทุน และผูช้ ม
3) ด้านการยอมรับและการตัดสิ นผลงานสร้างสรรค์ (Field: Social Organization
of Domain) คือการวิจารย์ และการให้คุณค่า สาหรับภาพยนตร์ เรื่ องรักแห่ งสยาม เขียนบทและ
กากับโดย คุณ ชูเกียรติ ศักดิ์วรี ะกุล ภาพยนตร์ เรื่ องรักแห่งสยามได้รับการวิจารย์ในแง่มุมต่าง “หนัง
เกย์”, “หนังตุ๊ด” จากทัศนคติของผูท้ รงคุณวุฒิ ทาให้ทราบถึงรายละเอียดของภาพยนตร์ ที่ ผกู ้ ากับ
ตั้งใจสอดแทรกไว้ โดยจาแนกออกเป็ น 2 ประเด็นคือ 1) ความรัก การให้ การเติมเต็มซึ่ งกันและกัน
2) เรื่ องราวของเพศนอกกรอบหรื อการเปิ ดรับของเพศนอกกรอบ อีกทั้งจากการศึกษาพบว่านายทุน
ในที่น้ ีหมาย เสี่ ยเจียง สมศักดิ์ เตชะรัตนประเสริ ฐ ที่ไม่อนุ ญาตให้คุณมะเดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล
สร้างภาพยนตร์ เรื่ องรักแห่ งสยามในครั้งแรกที่เสนอไป แต่หลังจากนายทุนได้มองความเป็ นไปได้
ของเนื้ อหาภาพยนตร์ กบั สังคมแล้วก็อนุ ญาตให้สร้างได้หลังจากนั้น ส่ วนนี้ ก็เช่นกันเป็ นการสร้าง
การยอมรั บ จากนายทุ น และการยอมรั บต่อมาคื อการที่ องค์การภาพยนตร์ (องค์กรมหาชน) ได้
ประกาศให้ภาพยนตร์ เรื่ องรักแห่งสยามเป็ นมรดกภาพยนตร์ ของชาติ โดยอาศัยเกณฑ์ ว่าภาพยนตร์
เรื่ อ งนั้นต้องมี คุ ณค่ า ทางศิ ล ปะภาพยนตร์ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อคนและสะท้อนสั ง คม มี คุ ณค่ า บันทึ ก
ประวัติศาสตร์ และความทรงจาที่สาคัญของประเทศไทย แสดงให้เห็นความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ของ
ผูส้ ร้ า ง หรื อเป็ นภาพยนตร์ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อคนและสั ง คมไทยโดยวงกว้า ง อาจจะก่ อ ให้เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านค่านิยม ขนบธรรมเนียมโดยเฉพาะ “รักแบบชายรักชาย”
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6.2 อภิปรายผล
ความคิดสร้างสรรค์เป็ นสิ่ งจาเป็ นต่อการสร้างชิ้นงาน เนื้ อหา ให้แตกต่างจากชิ้นงานทัว่ ไป
ดังคากล่าวในปี 1996 ที่ Bill Gates กล่าวไว้วา่ “Content is King” ซึ่ งการสร้างเนื้ อหาที่ดีน้ นั ต้อง
อาศัยความคิดที่แปลกใหม่เพื่อให้ผชู ้ มหรื อผูฟ้ ั งสนใจ และทาให้เกิ ด “Wow Moment” (Fiske &
Jenkins, 2010 อ้างถึงใน วิเชียร ลัทธิ พงศ์พนั ธ์ , 2557) ปั จจัยนั้นคือความคิดสร้างสรรค์ การศึกษา
ปั จจัยที่สนับสนุนการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเพศนอกกกรอบในบริ บทรักแห่ ง
สยาม ของ มะเดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล ผูว้ ิจยั สามารถอภิปรายผลเรื่ องการบ่มเพาะและปั จจัยการ
สร้างสรรค์ผลงาน หรื อชิ้นงานสร้างสรรค์วา่ เกิดจากปั จจัยด้วยกัน 3 ประการด้วยกันคือ
1) ความรู้และประสบการณ์ (Knowledge and Experience) McClelland (1970 อ้างถึงใน
วิเชียร ลัทธิ พงศ์พนั ธ์ , 2557) ความรู้และประสบการณ์ เป็ นสิ่ งหนึ่ งที่ผสู ้ ร้ างสรรค์ผลงาน หรื อผูท้ ี่
เป็ นผูค้ ิดงานจาเป็ นต้องมีถา้ ต้องการให้ผลงานที่สร้างออกมาเป็ นที่นิยม หรื อเกิด “Wow Moment”
(Fiske & Jenkins, 2010 อ้างถึงใน วิเชียร ลัทธิ พงศ์พนั ธ์ , 2557) ความรู้และประสบการณ์ เป็ นสิ่ งที่
เกิดจากการศึกษา ทบทวน สั่งสมจากระยะเวลาหรื อแม้กระทัง่ จากการสังเกต (Guilford, 1959, อ้าง
ถึงใน กรรณิ การ์ สุ ขุม, 2533) การทบทวนด้วยตนเองเพื่ใช้ประสบการณ์ น้ นั ในการพัฒนาชิ้นงาน
ไม่ให้มีการซ้ า (Csikszentmihalyi, 2004) หรื อเพื่อให้ชิ้นงานมีความน่าสนใจอย่างต่อเนื่ อง (กรัณย์
จิตธารารักษ์, สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2559; สุ ทธิ พงษ์ นุ กูลเอื้ออารุ ง, สัมภาษณ์, 24 มกราคม 2559)
บางครั้งจิตนาการความคิดอาจหยุดลง หากมีวฒั นธรรมต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ถา้ มัน่ ใจว่าเป็ นสิ่ ง
ที่ดีงามหรื อสร้ างสรรค์คุณค่าให้กบั สังคมได้ อาจจะอาศัยแนวคิดเก่ามาผสมกับแนวคิดให้ลองฉี ก
กรอบแนวคิด (ปราณี สุ รสิ ทธิ์ , 2541; ชาญณรงค์ พรรุ่ งโรจน์, 2546) หรื อแม้กระทั้งการเปิ ดใจ
แลกเปลี่ยนทัศนะ ยอมรับความคิดเห็นมุมมองใหม่ หรื อเรี ยกว่า ไม่ปิดกั้นตัวเอง (ไศลทิพย์ จารุ ภูมิ,
สัมภาษณ์, 25 ธันวาคม 2558)
2) พัฒนารู ปแบบเดิม (Innovation and Development) คือ การนารู ปแบบที่มีอยูเ่ ดิมมาต่อ
ยอดความคิดจะช่วยพัฒนาสิ่ งต่าง ๆ ได้ดีข้ ึนไป มีความสมบูรณ์มากขึ้น ตอบสนองความต้องการได้
ดี (Torrance, 1962; ปราณี สุ รสิ ทธิ์ , 2541; อารี พันธ์มณี , 2543อารี พันธ์มณี , 2546; ชาญณรงค์ พร
รุ่ งโรจน์, 2546) และสามารถที่จะรวบรวมความคิดและมีความสุ ขกับการค้นหาอย่างไม่รู้จบด้วย
ตนเองอีกทั้งยังมีความสามารถที่จะแยกแยะว่า อะไรควรที่จะให้ความสนใจและอะไรควรที่จะละ
ทิ้งเพื่อนาไปสู่ จุดหมาย (Csikszentmihalyi, 1988) การพยายามหาคาตอบในหลายหลายรู ปแบบ คือ
การมองในรายละเอียดเพื่อขยายฐานการหาข้อมูลและการสร้างคาตอบให้ ดีข้ ึน การค้นหาแนวทาง
ใหม่ ๆ หรื อวิธีการที่แปลกออกไปจากเดิมจากมุมมองเดิม ๆ เพื่อนามาพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต
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3) เพศนอกกรอบ (Self – understanding & Self - reflection) คุณมะเดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วีระ
กุ ล ใช้ภ าพยนตร์ เ รื่ อ งนี้ เพื่ อ สื่ อ สาร สะท้อ น อัต ลัก ษณ์ ข องตนเองผ่า นภาพยนตร์ ที่ สั ง เกตุ ไ ด้
(สุ ทธิ พงษ์ นุ กูลเอื้ออารุ ง, สัมภาษณ์, 24 มกราคม 2559) เช่น การนาเสนอภาพยนตร์ เรื่ องรักแห่ ง
สยามภายใต้กรอบของคริ สตศาสนาที่สามารถอธิ บายได้วา่ เรื่ องราวความรักของเพศนอกกรอบ ยัง
เป็ นสิ่ งที่สามารถยอมรับได้ในสังคมไทย แต่ถา้ หากถูกนาเสนอภายใต้บริ บทของศาสนาพุทธอาจ
สร้ า งปม หรื อ ความขัด แย้ง ต่ อ กัน และส่ ง ผลถึ ง รายได้ข องภาพยนตร์ เ รื่ อ งนี้ จึ ง พยายามที่ จ ะ
สอดแทรกเรื่ องราวของศาสนาคริ สต์ลงไป จากการศึกษาผูว้ ิจยั พบว่าศาสนาคริ สต์ที่คุณมะเดี่ ยว
ชู เกี ยรติ ศัก ดิ์ วีระกุล สอดแทรกนั้นมาจากการศึ กษาในระดับมัธ ยม โรงเรี ย นมงฟอร์ ดวิทยาลัย
จังหวัดเชียงใหม่ (ไศลทิพย์ จารุ ภูมิ, สัมภาษณ์, 25 ธันวาคม 2558)
4) เพิ่มแรงผลักดัน (Motivation) แรงผลักดันหรื อแรงกระตุน้ ภายในที่ผวู ้ ิจยั กล่าวถึงคือ
แรงกระตุน้ ภายในที่สามารถเรี ยกได้วา่ Inner (สุ ทธิ พงษ์ นุ กูลเอื้ออารุ ง, สัมภาษณ์, 24 มกราคม
2559) ซึ่ งผูท้ ี่ทางานด้วยการมีแรงจูงใจภายในจะพยายามที่จะเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ที่ตนเองเจอ
และจะมีการพัฒนาความรู ้และความคิดสร้างสรรค์จนในบางกรณี ก็สามารถต่อยอดความสร้างสรรค์
ต่อไปอีกได้ (De Bono, 1992) หรื อการค้นหาแรงผลักดัน มาเป็ นสิ่ งเร้าในการค้นหา การพยายาม
สร้างแรงผลักดันจะช่วยเสริ มให้สามารถคิดอะไรที่แตกต่างออกไป การนาสิ่ งต่าง ๆ ที่สามารถมอง
ออกไปจากรอบตัวเรามากระตุน้ ให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ ต้องอาศัยการเพ้อฝันในบางครั้ง จะช่วยให้มี
แนวคิดที่แตกต่างออกไปจากกรอบเดิม เช่นกรณี คุณมะเดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล โดนปฎิเสธที่จะ
ให้สร้ างภาพยนตร์ เรื่ องรักแห่ งสยามในช่ วงแรก แต่ดว้ ยแรงกระตุ น้ ภายในก็ทาให้คุณมะเดี่ ยว ชู
เกียรติ ศักดิ์วรี ะกุล พิสูจน์ตนเองทาให้นายทุนอนุญาตให้สร้างภาพยนตร์เรื่ องรักแห่งสยามได้
(ไศลทิพย์ จารุ ภูมิ, สัมภาษณ์, 25 ธันวาคม 2558)

226
ดังนั้นผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปผลด้วยแผนภาพได้ดงั นี้
ความรู้ และประสบการณ์
(Knowledge and Experience)

พัฒนารู ปแบบเดิม

เพิม่ แรงผลักดัน

(Innovation and Development)

ชิ้นงานสร้ างสรรค์

(Motivation)

(Output)

เพศนอกกรอบ
(Self – Understanding &
Self - reflection)

ภาพที่ 6.1 แผนภาพสรุ ปปั จจัยที่สนับสนุนการสร้ างสรรค์ ภาพยนตร์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้ องกับเพศ
นอกกรอบ
เมื่อกล่าวถึ งมายาคติของสังคมไทยเพศชายเป็ นใหญ่ เป็ นผูน้ าครอบครัว แต่ในภาพยนตร์
เรื่ องรักแห่งสยามความรักแบบเพศนอกกรอบกลับกลายเป็ นสิ่ งที่เป็ นไปไม่ได้ ซึ่ งภาพยนตร์ เรื่ องรัก
แห่ งสยามพยายามชี้ ให้เห็นถึงปรากฎการณ์น้ ี ที่เกิดขึ้นจริ งที่สังคมไทย ยังปฎิเสธต่อต้านในขณะที่
ประเทศทางตะวันตกเริ่ มมีการยอมรับให้เพศนอกกรอบสามารถที่จะแต่งงานเสมือนคู่ชีวิตที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย (นรุ ตม์ ศุภวรรธนะกุล , 2559) แต่อย่างไรก็ ตามความสาเร็ จของภาพยนตร์ เรื่ องนี้
ชี้ให้เห็นว่าคนในสังคมไทยเริ่ มมีการเปิ ดรับ ยอมรับความรักของกลุ่มเพศนอกกรอบ ดังเห็นได้จาก
รายได้ของภาพยนตร์ และรางวัลที่ภาพยนตร์ เรื่ องรักแห่ งสยามได้รับ ที่ช้ ี ให้เห็นได้ว่าประเทศไทย
กาลังก้าวผ่านไปอีกขั้นในเรื่ องการยอมรับในเรื่ องราวความรักของเพศนอกกรอบ มากกว่าประเทศ
เพื่อนบ้าน เช่น เวียดนาม พม่า เป็ นต้น (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2555ก)
ประการสุ ดท้ายคือคุ ณค่าของภาพยนตร์ เรื่ องรั กแห่ งสยามที่ มีต่อสังคมไทย การที่ คุณมะ
เดี่ ย ว ชู เกี ย รติ ศัก ดิ์ วีระกุ ล สร้ า งภาพยนตร์ เรื่ องรั ก แห่ ง สยามโดยสอดแทรกเนื้ อหาบางส่ วนที่
กล่าวถึ งความรักของเพศนอกกรอบ แต่ภาพยนตร์ หรื อแม้กระทัง่ ละครชุ ด (ซี รีย)์ มิวสิ กวีดีโอ ที่มี
เนื้อหาเกี่ยวข้องกับเพศนอกกรอบเรื่ องอื่น ๆ ในปั จจุบนั มีแก่นเรื่ องที่ตอ้ งการเสนอเรื่ อง “เพศ” และ
การนาเสนอ “ฉากทางเพศ” มากกว่า (สุ ทธิ พงษ์ นุ กูลเอื้ออารุ ง, สัมภาษณ์, 24 มกราคม 2559) ที่จะ
สื่ อสารเรื่ องความรักในทุก ๆ บริ บทที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และพยายามอธิบายให้สังคมเข้าใจเพศ
นอกกรอบให้มากกว่าการมี ชีวิตที่ ตลกโปกฮา (ธัญญ์วาริ น สุ ขะพิสิษฐ์, สัมภาษณ์ , 27 กันยายน
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2557) แต่ให้เข้าใจถึงความเป็ นมนุษย์ที่ไม่แตกต่างจากผูท้ ี่เป็ นเพศสภาพทัว่ ไป คือ เพศชายและเพศ
หญิง โดยนาเสนอในแง่มุมอย่างระมัดระวัง (กรัณย์ จิตธารารักษ์, สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2559)

6.3 ข้ อเสนอแนะ
จากปั จจัย ที่ ส นับ สนุ นการสร้ า งสรรค์เนื้ อหาเพศนอกกรอบในภาพยนตร์ เรื่ อง “รั ก แห่ ง
สยาม” ของ มะเดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วรี ะกุล นั้นมีขอ้ เสนอแนะดังต่อไปนี้
1) ควรศึกษาระบบและกระบวนการความคิดสร้างสรรค์งานของผูส้ ร้างในเชิงลึก ซึ่ งผูว้ ิจยั
ควรตระหนักถึงขอบเขตข้อจากัดในการเข้าถึงข้อมูลในอนาคต
2) ควรศึกษาจากมุมมอง ทัศนคติ วิสัยทัศน์ จากกลุ่มนายทุน ประกอบด้วยเพื่อจะได้เข้าใจ
ถึงกลไกลทางการตลาดและแง่มุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในสังคม
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ประวัตโิ ดยย่ อ คุณมะเดีย่ ว ชูเกียรติ ศักดิ์วรี ะกุล

คุณมะเดี่ยว ชู เกียรติ ศักดิ์วรี ะกุล
นายชูเกียรติ ศักดิ์วรี ะกุล (มะเดี่ยว) เกิดเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2524 ที่จงั หวัดเชียงใหม่
จบการศึกษาระดับมัธยมจาก โรงเรี ยนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
จบการศึ ก ษาระดับ อุ ด มศึ ก ษาจาก ภาควิ ช าภาพยนตร์ แ ละภาพนิ่ ง คณะนิ เ ทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีผลงานกากับภาพยนตร์ เรื่ อง “คน ผี ปี ศาจ” “13 เกมสยอง” (13 Beloved) “รักแห่ งสยาม”
และ "Home ความรัก ความสุ ข ความทรงจา"
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ประวัติ
คุณมะเดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วรี ะกุล เป็ นคนเชี ยงใหม่โดยกาเนิ ด เป็ นลูกคนสุ ดท้องในพี่นอ้ ง 2
คน มีพี่สาว 1 คน ชื่ อเล่นจริ ง ๆ ชื่ อว่า ปูเป้ มีคุณแม่เป็ นครู พ่อทาอาชี พหลายอย่าง แต่เน้นเกี่ยวกับ
ต้น ไม้ ภู มิ ท ัศ น์ รั บ เหมาท าสวน ฐานะครอบครั ว ไม่ แ น่ น อน ได้เ ข้า ศึ ก ษาที่ โ รงเรี ย นมงฟอร์ ต
วิทยาลัย ตั้งแต่ช้ นั ประถม จนระดับชั้นมัธยม เขาได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรี ต้ งั แต่ช้ นั ม.3
โดยเคยแต่งเพลง ทั้งเนื้ อร้องและทานอง และเข้าห้องอัด ให้นอ้ งโรงเรี ยนพระหฤทัย ได้ค่าจ้างเป็ น
ของขวัญ และบัต รคอนเสิ ร์ ต และต่ อ มาได้เ ข้า ศึ ก ษาระดับ ชั้น อุ ด มศึ ก ษาที่ ค ณะนิ เ ทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พออยูช่ ้ นั ปี 2 ได้เริ่ มทาภาพยนตร์ ส้ ันเรื่ องแรก ชื่ อเรื่ อง บ้านเก่า และส่ งไป
ประกวดที่มูลนิ ธิหนังไทย จนมาชั้นปี ที่ 3 ปี 4 ทาหนังส่ งอาจารย์เรื่ อง ลมเยาวราช ได้อุม้ สิ ริยากร
และสรพงศ์ ชาตรี มาร่ วมเล่น เพราะพ่อของเพื่อนเป็ นนักข่าว รู ้ จกั กับดารา และสุ ดท้ายตอนจบทา
หนังเรื่ อง ลี้ เป็ นภาพยนตร์ ยาว ฉายที่สยาม ทากับเพื่อน ๆ รุ่ นพี่ รุ่ นน้อง
พอเรี ยนจบ แต่ยงั ไม่ได้รับปริ ญญา ก็มีนายทุนชวนไปกากับหนังทุนต่า เรื่ อง คน ผี ปี ศาจ มี
ทุนให้ 5 ล้านบาท และทารายได้กาไร ต่อมาได้ทาภาพยนตร์ เรื่ อง 13 เกมสยอง เขียนบทร่ วมกับเอก
สิ ทธิ์ ไทยรัตน์ การ์ ตูนนิสต์แถวหน้าเมืองไทย จากนั้นได้ไปช่วยเขียนบทให้กบั บอดี้ ศพ #19 กากับ
โดยปวีณ ภูริจิตปั ญญา และตามด้วย รั กแห่ ง สยาม ชู เกี ย รติ ยงั ช่ วยแก้ไ ขบท และสคริ ป ต์ อย่า ง
ภาพยนตร์ เรื่ อง ช็อคโกแลต ที่ช่วยแก้ไขตัวละครให้เห็นภาพมากขึ้น
ผลงาน
ภาพยนตร์ ส้ั น
2543 ภาพยนตร์ ส้ นั เรื่ อง “บ้านเก่า”
2544 ภาพยนตร์ ส้ นั เรื่ อง “ดงรกฟ้ า”, “วิมานนี้สีชมพู ”
2545 ภาพยนตร์ ส้ นั เรื่ อง “มอเตอร์ ไซค์ฮ่าง”, “ลมเยาวราช”
2546 ภาพยนตร์ ส้ ั น เรื่ อง “2003" - ภาพยนตร์ ส้ ั นกึ่ ง สารคดี ที่ ไ ด้รับ รางวัล รองชนะเลิ ศ สาขา
ช้างเผือกจากมูลนิธิหนังไทย และ “ลี้” - หนังที่มีความยาวเหมือนหนังใหญ่ และแอบฉายตามโรงไป
แล้วหลายรอบ
2551 หนังเรื่ องสั้น "โดพามีน" นาแสดงโดย พิช วิชญ์วสิ ิ ฐ
ตามข้อมูลที่ถูกประชาสัมพันธ์เมื่อชูเกียรติได้ทาภาพยนตร์ ในระบบ จะเห็นว่ามีหนังเรื่ อง "สารคดี
ว่าด้วยอนาคตของชาติ" ในปี 2546 ด้วย ซึ่ งแท้จริ งแล้วเป็ นความเข้าใจผิดของฝ่ ายประชาสัมพันธ์
เพราะประโยคว่า "สารคดีวา่ ด้วยอนาคตของชาติ" นั้นคือเรื่ องย่อของภาพยนตร์ ส้ ันเรื่ อง "2003" เมื่อ
ครั้งที่ชูเกี ยรติส่งหนังเข้าประกวดในงานของมูลนิ ธิหนังไทยนัน่ เอง ไม่ใช่ ชื่อภาพยนตร์ ส้ ันของชู
เกียรติแต่อย่างใด (นิตยสารลิปส์, 2551)
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ภาพยนตร์
2547
2549
2550
2551
2554
2555
2556
2557

ภาพยนตร์เรื่ อง คน ผี ปี ศาจ (Pisaj)
ภาพยนตร์ ส้ นั เรื่ อง 12 (12 Begins) และ ภาพยนตร์เรื่ อง 13 เกมสยอง (13 Beloved)
ภาพยนตร์ เรื่ อง รักแห่งสยาม (The Love of Siam)
ภาพยนตร์เรื่ อง ฝัน-หวาน-อาย-จูบ (4Romances) (กากับตอน"ฝัน")
ภาพยนตร์ เรื่ อง หลุดสี่ หลุด (กากับตอน"ฮู อา กง")
ภาพยนตร์เรื่ อง "Home ความรัก ความสุ ข ความทรงจา"
ภาพยนตร์ เรื่ อง เกรี ยน ฟิ คชัน่
ภาพยนตร์เรื่ อง ''The Eyes Diary คนเห็นผี
บทภาพยนตร์
2556 เกรี ยน ฟิ คชัน่
2555 ภาพยนตร์เรื่ อง "Home ความรัก ความสุ ข ความทรงจา"
2551 ช็อคโกแลต
2550 รักแห่งสยาม
2550 บอดี้...ศพ#19 (ร่ วมกับ เอกสิ ทธิ์ ไทยรัตน์)
2549 13 เกมสยอง
2547 คน ผี ปี ศาจ
การแสดง
2550 บอดี้...ศพ#19 แสดงเป็ นแพทย์ในช่วงท้ายเรื่ อง
2550 รักแห่งสยาม รับบทเป็ น พี่ชายของหญิง
2557 ละครชุด เกรี ยนเฮ้าส์ เดอะซีรีส์
การกับการแสดงละครโทรทัศน์
2554 ละคร วนาลี สถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ี ช่อง 3
2557 ละครชุ ด เกรี ยนเฮ้าส์ เดอะซี รีส์ (ภาคต่อจากภาพยนตร์ เกรี ย น ฟิ คชั่น) สถานี โทรทัศ น์
โมเดิร์นไนน์
ด้ านดนตรี
2550 เพลงประกอบภาพยนตร์ "รักแห่งสยาม" เพลง "กันและกัน" และ "Ticket"
2543 เพลง "คืนอันเป็ นนิรันดร์" เพลงประกอบละครเวทีนิเทศจุฬา
2551 เพลง "เช้า-เย็น"Radio"จาได้ไหม"ยังคง"อาจจะเป็ น"ฉันและเธอ"อย่าไปเสี ยใจ"
“ยังหายใจ" ในอัลบั้ม RADIODROME ในวง The August Band
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ผลงานอืน่ ๆ
2551 มิวสิ กวิดีโอ "แอบมีเธอ feat. คิว ฟลัวร์ " ในอัลบั้ม 4F = M ของ สมเกียรติ อริ ยะชัยพาณิ ชย์
2554 มิวสิ กวิดีโอ "คนคุน้ เคย" ศิลปิ น Radio Garden ค่าย Mono Music
รางวัลทีไ่ ด้ รับ
1) ภาพยนตร์ ส้ ั น “2003”
รองชนะเลิศรางวัลช้างเผือกประจาปี 2003
2) ภาพยนตร์ “13 เกมสยอง”
รางวัลชมรมวิจารณ์บนั เทิง รางวัลลาดับภาพยอดเยีย่ ม
Best of Puchon: Puchon International Film Festival (PiFan) ครั้งที่ 11 ประเทศเกาหลี
Best Asian Film award: European Fantastic Film Festival Federation Asian Award หรื อ EFFFF
Best Asian Film: The Golden Prize จาก The Fantasia International Film Festival ครั้งที่ 9 ประเทศ
แคนาดา
Golden Raven award: Brussels International Festival of Fantastic Film
เข้าร่ วมใน 4 เทศกาลภาพยนตร์ ระดับโลก อาทิ Hannya Film Festival 2007 (สเปน) Udine Far East
Film Festival (อิตาลี), Neuchatel International Fantastic Film Festival (สวิสเซอร์ เลนด์), Fantasia
International Film Festival (แคนาดา), Puchon International Fantastic Film Festival (เกาหลี)
3) ภาพยนตร์ “รักแห่ งสยาม”
รางวัลสุ พรรณหงส์ทองคา ภาพยนตร์ ยอดเยีย่ ม ผูก้ ากับภาพยนตร์ ยอดเยีย่ ม
รางวัลสตาร์ เอนเตอร์ เทนเมนท์อวอร์ ด ภาพยนตร์ ยอดเยีย่ ม ผูก้ ากับยอดเยีย่ ม บทภาพยนตร์ยอดเยีย่ ม
รางวัลสตาร์ พิคส์อวอร์ ด ภาพยนตร์ ยอดเยีย่ ม ผูก้ ากับยอดเยีย่ ม บทภาพยนตร์ ยอดเยีย่ ม
เฉลิมไทยอวอร์ ด ครั้งที่ 5 ผูก้ ากับยอดเยีย่ ม บทภาพยนตร์ ยอดเยีย่ ม
รางวัลชมรมวิจารณ์บนั เทิง ภาพยนตร์ ยอดเยีย่ ม ผูก้ ากับภาพยนตร์ ยอดเยีย่ ม บทภาพยนตร์ ยอดเยีย่ ม
4) ภาพยนตร์ “โฮม ความรัก ความสุ ข ความทรงจา”
รางวัลสุ พรรณหงส์ทองคา ภาพยนตร์ ยอดเยีย่ ม ผูก้ ากับภาพยนตร์ ยอดเยีย่ ม
สยามดารา สตาร์ส อวอร์ดส์ 2012 ผูก้ ากับภาพยนตร์ ยอดเยีย่ ม
เฉลิ มไทยอวอร์ ด ครั้งที่ 9 ภาพยนตร์ ไทยแห่ งปี , ผูก้ ากับภาพยนตร์ ไทยแห่ งปี , บทภาพยนตร์ ไทย
แห่งปี
รางวัลภาพยนตร์ ไทย ชมรมวิจารณ์บนั เทิง ครั้งที่ 21 ภาพยนตร์ยอดเยีย่ ม
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ภาคผนวก ข
ประวัตโิ ดยย่ อ ผู้ทรงคุณวุฒิและเอกสารแสดงความยินยอมให้ เผยแพร่ ข้อมูล
ของ รองศาสตราจารย์ นัทธนัย ประสานนาม

รองศาสตราจารย์นัทธนัย ประสานนาม
นักวิชาการด้านภาพยนตร์และรองศาสตราจารย์ประจาภาควิชาวรรณคดี
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
สัมภาษณ์โดยการส่ งหัวข้อคาถามทาง Email เนื่องจากอาจารย์ ลาศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ
(สัมภาษณ์วนั ที่ 19 มกราคม 2559)
ประวัติการศึกษา
ปั จจุบนั ศึกษาต่อระดับดุษฎีบณั ฑิต ณ University of St Andrews, United Kingdom
ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (ภาพยนตร์ ) มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ภาคผนวก ค
ประวัตโิ ดยย่ อ ผู้ทรงคุณวุฒิ และเอกสารแสดงความยินยอมให้ เผยแพร่ ข้อมูล
ของ อาจารย์ ไศลทิพย์ จารุภูมิ

อาจารย์ ไศลทิพย์ จารุ ภูมิ
อาจารย์ประจา ภาควิชาการภาพยนตร์ และภาพนิ่งคณะนิ เทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิ สิตและกิจการพิเศษ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(สัมภาษณ์วนั ที่ 25 ธันวาคม 2558)
ประวัติการศึกษา
นิเทศศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่ อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ดีเด่นระดับหน่วยงาน ประจาปี 2558
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ภาคผนวก ง
ประวัตโิ ดยย่ อผู้ทรงคุณวุฒิ และเอกสารแสดงความยินยอมให้ เผยแพร่ ข้อมูล
ของ คุณกรัณย์ จิตธารารักษ์

คุณกรัณย์ จิตธารารักษ์ (Gossip Gun)
Senior Creative EFM /Gossip Gun ช่วงแฉแต่เช้า 94 EFM / พิธีกรรายการ Movie Seat
EFM GMM GRAMMY PLACE กรุ งเทพมหาคร
(สัมภาษณ์วนั ที่ 28 มกราคม 2559)
ประวัติการศึกษา
วารสารศาสตรบัณฑิต (สาขาวิทยุและโทรทัศน์) คณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริ หารสื่ อสารมวลชน) คณะวารสารศาสตร์ และ
สื่ อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แฟนพันธุ์แท้แห่งปี 2548 แฟนพันธุ์แท้ หนังผี
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ภาคผนวก จ
ประวัตโิ ดยย่ อ ผู้ทรงคุณวุฒิ และเอกสารแสดงความยินยอมให้ เผยแพร่ ข้อมูล
ของ คุณสุ ทธิพงษ์ นุกลู เอือ้ อารุง

คุณสุ ทธิพงษ์ นุกูลเอือ้ อารุ ง
นักวิจารณ์ภาพยนตร์ ในฉายา A-Bellamy และนักวิจารณ์ภาพยนตร์ประจานิตยสาร Starpics
สัมภาษณ์วนั ที่ 24 มกราคม 2559
ประวัติการศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
การวิจารณ์ภาพยนตร์ : รอยต่อระหว่างวัฒนธรรม สื่ อสิ่ งพิมพ์กบั สื่ ออินเทอร์ เน็ต ได้รับทุนอุดหนุน
จาก สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) (นักวิจยั )
นักวิจารณ์ภาพยนตร์ประจานิตยสาร Starpics
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ภาคผนวก ฉ
ตัวอย่ างคาถามสัมภาษณ์ ผ้ทู รงคุณวุฒิ
1) มีผกู ้ ล่าวอ้างว่า “รักแห่ งสยามเป็ นการเปิ ดประตูหนังเกย์ (ชายรักชาย) ในสังคมไทย” ท่าน
เห็นด้วยหรื อไม่ เพราะเหตุใด
2) ท่านตีความชื่อเรื่ อง “รักแห่งสยาม” อย่างไรบ้าง กรุ ณายกตัวอย่างประกอบ
3) ในมุมมองของท่าน ท่านคิดว่าเนื้ อหาส่ วนใดของภาพยนตร์ เรื่ อง “รักแห่ งสยาม” ที่คุณมะ
เดี่ยวอยากจะบอกผูช้ มและสังคมไทยมากที่สุด ฉากใด เพราะอะไร
4) ในมุมมองท่านมองว่าเสี ยงตอบรับและ/หรื อเสี ยงต่อต้าน เป็ นสิ่ งสาคัญที่ มีผลต่อการคิ ด
สร้างสรรค์ของผูก้ ากับหรื อไม่อย่างไร
5) ท่านมองว่าการนาเสนอประเด็น “ชายรักชาย” ในภาพยนตร์ เรื่ องนี้ ในช่วงเวลาที่สังคมไทย
ยังไม่ค่อยยอมรับในเรื่ องเพศนอกกรอบ ท่านคิ ดว่าเสี ยงคัดค้านจากสังคม มี ผลต่อการสร้ างงาน
หรื อไม่ เพราะเหตุผล
6) ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร ต่อเสี ยงวิพากษ์วิจารณ์ ของสังคมไทย ต่อภาพยนตร์ เรื่ อง “รัก
แห่งสยาม” ทั้งจากผูช้ มและผูเ้ ชี่ยวชาญในวงการภาพยนตร์
7) ท่านคิดว่า กว่าที่คุณมะเดี่ ยวจะได้มาซึ่ ง แนวคิดที่จะนามาใช้ในการผลิ ตผลงานอะไรเป็ น
ปั จจัยสาคัญที่สุดของกระบวนการคิดงานทั้งหมด
8) ท่านมองว่าการศึกษาในระบบตั้งแต่ในระดับโรงเรี ยน ถึงขั้นมหาวิทยาลัยนั้น มีขอ้ ดี ข้อเสี ย
ต่อการสร้างงานของบุคคลากรในวงการนี้หรื อไม่ อย่างไร ทาไม
9) ท่านคิดว่าแรงบันดาลใจในการมาเป็ นผูก้ ากับภาพยนตร์ คืออะไร แล้วเปลี่ยนแรงบันดาลใจ
เป็ นผลงานสร้างสรรค์ได้อย่างไร
10) ท่านจะแนะนา นักศึกษา หรื อ บุ คคลทัว่ ไป ที่อยากจะสร้ างสรรค์งานที่นาเสนอประเด็น
เกี่ยวกับเพศนอกกรอบ อย่างไร ควรคานึงถึงปั จจัยใดบ้าง
11) ท่านคิดว่าเนื้ อหา ประเด็น และ/หรื อ มุมมองทางสังคมที่ถูกนาเสนอในภาพยนตร์ ควรเป็ น
อย่างไร และมีเนื้อหาและประเด็นใดที่ ท่านคิดว่าน่าสนใจและยังมิได้นาเสนอในภาพยนตร์ ปัจจุบนั
กรุ ณายกตัวอย่างประกอบ

ภาคผนวก ช
บทสัมภาษณ์ อาจารย์ ไศลทิพย์ จารุภูมิ
(บทสั มภาษณ์ อ.ไศลทิพย์ จารุ ภูมิ)
ผู้วิจัย – ข้ อแรกเกิดจากการที่ผมรีวีวมาเค้ าบอกว่ า “รักแห่ งสยาม” เป็ นการเปิ ดประตูหนังเกย์ ของ
สั งคมไทย ในฐานะอาจารย์ภาควิชาภาพยนตร์ อาจารย์มองว่าเห็นด้ วยหรือเปล่า เพราะอะไร
อาจารย์ ไศลทิพย์ จารุ ภูมิ – ถ้าเอาจริ ง ๆ อ่ะ อาจารย์ตอ้ งบอกว่า หนังที่ เคยพูดถึ งเรื่ อง เรื่ อง เพศ
สภาพ หรื อสมัยก่อน ก่อนที่จะมี เพศนอกกรอบหรื ออะไรเนี้ ย มันจะมีเพศที่สาม ไม่ใช่ไม่มี เหมือน
อย่างเรื่ อง เอออ ไอ้เนี้ยค่ะ วอลเล่บอล
ผู้วจิ ัย – ออ สตรี เหล็ก
อาจารย์ ไศลทิพย์ จารุ ภูมิ – ใช่ค่ะ สตรี เหล็ก อย่างนี้ก็ก่อน 2550 เพียงแต่วา่ กรณี สตรี เหล็ก 50 ก่อน
ปี 50 มันพูดถึง อ้างอิงจากเรื่ องที่เป็ นจริ ง ในสังคม ในทีมวอลเล่บอล เหมือนกระเทย ถ้าเรี ยกอย่าง
นั้น ก็มาเล่นแล้วก็ประสบความสาเร็ จ คนเขียนบทก็เอามาสร้ างเป็ นเรื่ อง กว่าแต่ละคนจะประสบ
ความสาเร็ จมาได้ มันต่อฝ่ าพันอะไรหลาย ๆ อย่าง กว่าจะมีที่ยืน ซึ่ งในกรณี น้ ี แหละค่ะ สตรี เหล็ก
มองถึงเรื่ องเพศที่สามนะค่ะ มาบวกกับความสามารถด้านกี ฬา โดย Perception ของสังคมไทยเนี้ ย
จะมองกระเทย มองตุด๊ มองเกย์วา่ เป็ นพวก เดิมทีที่มองได้เลวร้ายมากเลยคือมองว่าเป็ นพวกไม่ปกติ
นะค่ะ แต่ตอนหลังเราก็จะพบว่ามันก็จะมีหลาย ๆ หน่วยงานที่จะพยายามสร้างความมัน่ ใจในเรื่ องนี้
ว่า มันไม่ใช่เรื่ องไม่ปกติ คือเค้าก็เป็ นเหมือนกับพวกเรานี้ แหละ ไม่วา่ จะเกิดจากการ โครโมโซมที่
เค้ามีตวั X ตัว Y แหล่งที่มากกว่าคนอื่น หรื อไม่ว่าจะอธิ บายในเชิ งยีนส์ หรื อในเชิ งพันธุ กรรม
หรื อไม่วา่ ในเชิ งการเลี้ยงดูนะค่ะ มันมีการให้ความรู ้ของสังคมไทยอย่างนี้ มาตลอดแล้ว แล้วครู ก็มี
ความรู ้สึกว่าเอาเข้าจริ ง สังคมไทยก็เริ่ มเปิ ดมาก่อนปี 50 แล้วพอสมควร เนื่ องจากกว่าเราจะสามารถ
เห็ นตัวละครที่เป็ นตุ๊ด เกย์ อยู่ในละครไทยนะ หรื อแม้กระทัง่ อยู่ในละครเวที อะไรอย่างเยี๊ยละคะ
ในหลาย ๆ เรื่ อง แล้วก็มนั ก็มีอีกวาทะกรรมนึ งก็คือว่า เอาเข้าจริ ง ในความเป็ นตุ๊ด เกย์ เนี๊ ย ความ
เป็ น Creative ของเค้ามีสูงมาก เหมือนเค้าใช้สมองอีกซี กนึง ซี ก ด้านขวาที่มนั สร้าง Creative Idea
พวกนี้มนั มีสูง เพราะฉะนั้นมันก็สามารถเห็นพื้นที่การทางานของคนกลุ่มนี้ ได้ชดั เจนอยูแ่ ล้ว ไม่วา่
จะอาชีพคนออกแบบผมที่เราคุน้ ชิ นที่สุด คนออกแบบเสื้ อผ้า มันก็จะคือหลายส่ วนก็จะเป็ นอย่างนี้
ไม่วา่ นักออกแบบเสื้ อผ้าในไทยหรื อในต่างประเทศ นะค่ะ ยิ๊บซง ยิ๊บแซง รอแร๊ ง เป็ นหมดเลย เป็ น
เกย์เป็ นอะไรหมดเลย เพราะฉะนั้น ครู มีความรู ้ สึกว่าเพราะฉะนั้น มันมี Perception ด้านนี้ อยู่แล้ว
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แล้วพอมาอยู่ใ นกรณี ข องการถู ก สกรี น มันมี วาทกรรมที่ หลากหลายมากปนอยู่ใ นสั งคมไทย มี
ครอบครัวที่มีลูกเป็ นสาว เกิดมาก็นุ่มนิ่ ม ตุ๊มติ๊มเลยก็มี ซึ่ งอย่างเนี้ ยครอบครัวเค้าตีมนั แทบตายก็ไม่
หายหรอก ครอบครั ว เนี๊ ย ครอบครั วที่ เจอลู ก แบบนุ่ ม นิ่ ม มาเลยเนี๊ ย จะพยายาม จะท าใจได้ใ น
ระดับนึ ง แต่ไอ้ครอบครัวที่เจอลูกแบบแมนมาก่อน แล้วมาพบทีหลังว่ามันไม่เนี๊ ย ครอบครัวอย่าง
เนี๊ยจะเฮิ๊ด แล้วตอนนั้นก่อนปี 50 เองก็เถอะ ก็เกิดหลายกรณี มาก ที่จะเหมือนแบบว่า ที่ ที่ที่คล้าย ๆ
กับ ผูช้ ายเองเป็ นเกย์ก็ตอ้ งแต่งงาน ในขณะเดี ยวกันมันก็จะมีอีกว่า เป็ นเกย์ก็ยอมรั บไปซ่ ะเนี๊ ย ก็
อย่า งเนี๊ ย มันมี วาทะกรรมเหล่ า เนี๊ ย อยู่ใ นสัง คมไทยอยู่แล้ว ที่ น้ ี ก ารที่ มนั จะถู ก ยกออกมา แล้วก็
นาเสนอมาเป็ นหนังสักเรื่ องนึง นั้นหมายความว่ามันต้องมีความสาคัญพอ ทั้งในเชิ งเนื้ อหาที่ควรจะ
ทุ่มเทพูดถึงมัน กับในเชิงการตลาด เพราะการทาหนังอย่าลืมว่าสู งสุ ดของหนัง Commercial คือการ
ทากาไร อย่างน้อยคื อไม่ขาดทุ นอ่ะ ถ้าไม่ทากาไร ก็อย่าขาดทุน การลงทุนของนายทุ นจะดูว่าจะ
หยิบหนัง ที่พดู ถึงเรื่ องการเปิ ดเพศที่สามในมุมมองไหนออกมา ทีน้ ี อาจารย์ยงั พูดถึงเรื่ องสตรี เหล็ก
อยูน่ ะ เดิมสตรี เหล็กมันมีแนวโน้มที่จะได้ เป็ นการนาเรื่ องที่เป็ นเรื่ องจริ งที่มีอยูแ่ ล้ว แต่เราไม่ได้ทา
ในเชิ งสารคดีอตั ชี วประวัติ เราทาเป็ นแบบหนังเล่าเรื่ อง แล้วก็พูดในเรื่ องความสามารถของเกย์ อีก
ด้านนึงโดยเฉพาะความสามารถในด้านการเล่นวอลเล่บอล ดังนั้นเค้าก็เชื่ อว่าหนังอย่างเนี๊ ย พอจะมี
พื้นที่ยนื ทางการตลาด คือทามาก้ไม่น่าจะเสี ยหายมากมาย อันนี้ ก็ตอ้ งยอมรับคือ ไทย เอ็นเตอร์ เทน
เมนต์นะค่ะ เป็ นคนลงทุน แกก็ทาแล้วให้พี่สิน ยงยุทธ์ ทองกองทุนเป็ นคนกากับ ถ้าอาจารย์จาไม่ผิด
นะ
ผู้วจิ ัย – ใช่ครับ ๆ
อาจารย์ ไศลทิพย์ จารุ ภูมิ – ก็จะบอกว่าก่อนปี 50 สตรี เหล็กก็จะเป็ นหมุดหมายหนึ่ งในการพูดถึง
ของหนังเกย์พอสมควรนะค่ะ แต่ มันก็พดู ง่าย ๆ ว่ามันดันไปผูกกับเรื่ องความสามารถพิเศษ กลับมา
ที่รักแห่ งสยาม มันเป็ นปรากฎการณ์ มาก เพราะว่ามันไม่ได้พูดถึ งความสามารถพิเศษ มันพูดถึ ง
สภาพชี วิต สภาพชี วิต สภาพความเป็ นอยู่ ความรู ้ สึก แล้วมันไม่ได้พูดจากมิติของตัวละครที่เค้ามี
สภาพนั้น สิ่ งที่รักแห่ งสยามมันมานัง่ ในใจของพ่อแม่ ของเด็ก ๆ ได้เนี๊ ย มันไม่ใช่ได้แค่วยั รุ่ นที่เค้า
กาลังเป็ นปั ญหา หรื อที่เค้าเป็ นกลุ่มเป้ าหมาย แต่มนั ได้ไปจนถึงวัยพ่อแม่ดว้ ยเพราะว่า มัน มิติหนึ่ งที่
มันพูดถึง มันพูดถึงความเป็ นครอบครัว มันพูดถึงการเลี้ยงดูลูก เพราะฉะนั้นจึงบอกได้เลยว่า ถ้าใน
คาถามข้อแรกเนี๊ยมัน บอกว่าเป็ นการเปิ ดประตูหนังเกย์ให้กบั สังคมไทย ก็ตอ้ งบอกว่ามันไม่ใช่เรื่ อง
แรกที่เปิ ดประตู แต่มนั เป็ นเรื่ องแรกที่เปิ ดประตูแล้ว ค่อนข้างรอบด้าน คือเปิ ดให้เห็น สภาพจิตใจ
ของเด็ ก สภาพการเลี้ ย งดู ข องที่ บ ้า น ที่ จะเอื้ อ ให้เ ป็ นอย่า งนั้น แล้วที่ สุ ดคื อ ท าไงได้ มันก็ ต้อ ง
ยอมรับอ่ะ คุ ณก็ตอ้ งยอมรับสภาพนั้น ของเด็กที่คุณให้กาเนิ นมา ไม่ว่าคุ ณจะเลี้ ยงดูแบบเข้มงวด
แบบแม่สุนีย ์ หรื อเลี้ ยงแบบปล่อยแบบ แม่ไปทางานอยู่ต่างจังหวัดแล้วให้ลูกเติบโตอยู่กบั ย่า ยาย
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อาม่าอย่างเนี๊ ย อันนี้ ถือว่าเป็ นการเปิ ดประตูที่รอบด้าน เพราะมันทาให้เห็ นถึ งชี วิตครอบครัว มัน
ไม่ใช่มิติของความรักของเด็กวัยรุ่ นเพศที่สาม
ผู้วิจัย – ถ้าใช่ คาว่า มันกลายเป็ นมิติของปุถุชน คนธรรมดาจริ ง ๆ ที่มนั สามารถเกิ ดขึ้นได้จริ ง ๆ
อาจารย์คิดว่ามันน่าจะใช่ ไหมครับ
อาจารย์ ไศลทิพย์ จารุ ภูมิ – ใช่ เพราะ เอาเข้าจริ งหลายคนบอก ว่าถ้าหนังเรื่ องนี้ จะให้นิยามอีกที
ต้องเรี ยกว่าเป็ นหนังครอบครัวนะ หนังครอบครัวเรื่ องนึ งที่ มันก็มีคาพูดใช่ไหมค่ะว่า หนังเด็กก็ไม่
ประสบความสาเร็ จ แต่แฟนฉันก็ทาลายสถิ ติลงไปแล้ว แต่อีกอันนึ ง เค้า บอกว่าหนังครอบครั ว
หนังดราม่าที่เป็ นครอบครัวเนี๊ ย ในเมื่องไทยก็ไม่ค่อยจะ Success เหมือนกัน แต่ปรากฎว่ามีหนัง
เรื่ องนึ งเหมือนกันที่ค่อนข้าง Success มากแต่เป็ นหนังครอบครัวคือ เรื่ อง กาลครั้งหนึ่ งเมื่อเช้านี้
อาจารย์จาไม่ได้ แต่น่าจะเป็ นปี 36 นะค่ะ สันติสุข จินตหรา ซึ่ งเรื่ องนี้ ค่ะ เป็ นหนังครอบครัวที่ได้
กล่องเยอะมาก เงิ นก็ได้พอสมควร บัณฑิ ต ฤทธิ กกล กากับ มันก็พูดถึ งเรื่ องปั ญญาชี วิตครอบครัว
สมัยใหม่ เนี๊ยแหละ ผูห้ ญิงทางานเก่ง เลี้ยงลูกเข้มงวด แต่ผชู ้ ายเอาใจใส่ ลูกแต่วา่ หย่าร่ างกัน แล้วผล
ที่สุดปั ญหาก็ตกไปอยูก่ บั เด็กอย่างไร ถ้าพ่อแม่มีทิฐิเข้าหากัน ผลเสี ยจะตกกับเด็กนะ แต่มนั ก็ไม่ได้
มองในมุมเกย์ แต่เป็ นหนังครอบครัวที่เค้าเรี ยกขึ้นแท่นธรรมเนี ยบ แต่เมื่อรักแห่ งสยามได้ฉายอ่ะค่ะ
คนที่เคยได้ดูหนังเรื่ องกาลครั้งหนึ่ งเมื่อเช้านี้ ก็บอกเลยว่ารักแห่ งสยามไม่ใช่ หนังวัยรุ่ น แต่มนั คือ
หนังครอบครัวที่เทียบชั้นได้เลยกับหนังเรื่ องกาลครั้งหนึ่ งเมื่อเช้านี้ เพราะมันมีมิติครอบครัว ไม่ใช่
แค่วยั รุ่ น เรารักเค้า เค้าไม่รักเรา งอลกัน ถ้ามันจบแค่น้ ี ก็จะเหมือนหนังทัว่ ไป

ผู้วจิ ัย : คาถามข้ อต่ อไปนะครับ อาจารย์ ตอบได้ ดีมาก เพราะอาจารย์ มองไปจนถึงกาลครั้งหนึ่ง ซึ่ง
ผมเองไม่ คิ ด ว่ า จะมีอ ะไร จนอาจารย์ บ อกว่ า มันสามารถเทียบชั้ นได้ ค าถามข้ อมต่ อไปนะครั บ
อาจารย์ มีมุมมอง หรือคิดยังไงกับคาว่ ารักแห่ งสยามครับ
อาจารย์ ไศลทิพย์ จารุ ภูมิ – คือก็ตอ้ งบอกว่าเอาเข้าจริ ง ๆ ความหมายแรกสุ ดของเค้าเลยคือสยามส
แควร์ อันนี้เค้าคงให้สัมภาษณ์เยอะ เพราะอาจารย์ได้อ่านบทเรื่ องนี้ ต้ งั แต่ตอนที่มะเดี่ยวอยูป่ ระมาณ
ต้นปี 4 เค้าส่ งบทเรื่ องนี้ ให้อาจารย์อ่าน เพราะมะเดี่ยวเป็ นคนที่ ที่ซ่ ึ งอันนี้ ก็สามารถไปตอบข้ออื่น
ๆ ได้ เค้าเป็ นคน Sensitive ต่อประเด็นต่าง ๆ คือ จะยังไงดี คือคนอื่นก็เป็ นคน Sensitive นะ แต่คน
อื่น ๆ ไม่สามารถขมวดประเด็นต่าง ๆ แล้วคิดออกมาเป็ นเรื่ องได้ แต่มะเดี่ ยวมันไปนัง่ อยู่แถว ๆ
สยาม มันไปนั่งกิ นกาแฟ อะไรเห็ นวัยรุ่ นเดิ นไปเดิ นมา อย่างนี้ แหละ มันสามารถคิ ดเป็ นเรื่ องได้
เพราะฉะนั้นกาลังพูดถึงวัยรุ่ นที่ใช้ชีวิตวนเวียนอยูแ่ ถว ๆ สยามสแควร์ ก่อนเลยนะตอนแรกนะค่ะ
บทที่ อาจารย์ได้อ่านก็เป็ นบทที่ รั ก วัยรุ่ นที่ มีมิติพ่อแม่มาเกี่ ยวข้องด้วยนิ ดหน่ อย แล้วก็พูดถึ งวิถี
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วัยรุ่ นที่สยามสแควร์ คือมาเรี ยนพิเศษ มีเพื่อน รักกัน เพศเดียวกัน เพศตรงข้ามกัน อะไรอย่างนี้ เค้า
จะหมายถึ งอย่างนั้นก่อน แต่จริ ง ๆ ถ้าไม่น้ นั อาจารย์อยากจะให้ดูหนังเรื่ องนึ งของมะเดี่ ยว ถ้าเรา
สามารถรี วิวได้ มันจะส่ งผลมาก คือหนังเรื่ อง 2003 เป็ นหนังที่เค้าทาแล้วฉายในห้องเรี ยน 2003 ว่า
ด้วยชี วิตของวัยรุ่ น แหล่งที่มาเรี ยนพิเศษแถวสยามสแควร์ ความหวัง ความฝั น ความกดดันที่วยั รุ่ น
จาเป็ นต้องแบกรับภาระต่าง ๆ ในชีวติ โดยเฉพาะวัยรุ่ นที่ใกล้ ๆ เอ็นทรานนะค่ะ เหมือนว่าเค้าได้ทา
โปรเจ็คนี้ แล้วเค้าคิดต่อยอดไปยังโปรเจ็ครักแห่ งสยามได้ ทีน้ ี พอต่อมา ครู เชื่ อว่ากว่าที่หนังมันจะ
ได้ทา มันก็ถูกปรับบทเพิ่มอะไรอีกหลาย ๆ อย่าง เหมือนกับตัวละคร แตง/จูน ที่หน้าเหมือนอะนะ
เป็ นตัวละครที่ถูกเพิ่มขึ้นมาเลย ซึ่ ง ๆ เค้าอาจจะได้ไอเดียจากตรงไหนมา ไม่รู้ของเค้า ตรงนี้ เป็ นตัว
ปริ ศนาบางอย่างที่เค้าสอดแทรกเข้ามาว่าเฮ้ย ใช่ไม่ใช่ เอ๊ะ เหมือนจะใช้แต่ก็ไม่ใช่ พอตอนหลังเนี่ ย
มะเดี่ ย วกว่าจะได้ทาหนังเรื่ องนี้ ตอนปี 4 ใกล้จะจบดี มะเดี่ ย วทาคน ผี ปี ศาจก่ อนนะค่ะ ไปเข้า
โครงการยักษ์เล็ก ที่เป็ นโครงการของพวกป๋ าเต๊ะเค้าหาทุนได้ จ๋ องอะไรเนี้ย แล้วไป ๆ มา ๆ ก็ได้ทุน
จากสหมงคลฟิ ล์มเสี่ ยเจียง แต่ได้เหมือนทุนต่ามาก มะเดี่ยวเลยได้แก้ปัญหาเรื่ อง เรื่ องฉาก Location
ในงบประมาณที่ทาได้ ทาให้เกิดเรื่ อง คน ผี ปี ศาจ ได้ เสี่ ยเจียงก็เก็บแต้มบวกใว้วา่ ไอ้เด็กหน้าใหม่ที่
เพิ่งจบไว้ในในแหละ พอยื่นโปรเจคอยากทา รักแห่ งสยาม อ้า เสี่ ยเจียง ว่าผมอยากทานะ เสี่ ยก็ยงั
ไม่ได้ปล่อยนะ ง่าย ๆ นะ แกอ่านบทนะ ไม่ใช่ไม่อ่าน ไม่รู้แกอ่านเองหรื อมีคนอื่นอ่านก็ไม่รู้ แต่แก
ก็จะเหมือนว่า เอ๊ย ลื้ออย่าเพิ่งทาเรื่ องนี้เลย แกก็ฟอร์ มคนแก่อะค่ะ ยังรับเรื่ องพวกนี้ ไม่ค่อยได้ ลื้อทา
เรื่ องอื่นก่อน มะเดี่ยวก็ไปทาเรื่ อง 13 เกมส์สยองก่อน พอทาทาเสร็ จมัน Success ในต่างประเทศมาก
ต่างประเทศซื้ อ เพราะต่างประเทศประสบปั ญหาทุนนิ ยมส่ งผลต่อความเป็ นปั จเจกบุคคลต่อมนุ ษย์
ยังไง พอประสบความสาเร็ จตรงนั้นปุ๊ ป เสี่ ยแกก็โอเค ลื้ อทาได้แล้วโปรเจ็คนี้ เพราะฉะนั้นกว่าที่
สยามสแควร์ อาจารย์คิดว่ามันประมาณ 3-4 ปี กว่าที่ มนั จะได้ถูกสร้ า งในปี 50 คาดว่าความรู ้ สึ ก
ความคิดของมะเดี่ยวคงเปลี่ ยนจากสยามสแควร์ พื้นที่สยาม สยามตรงนี้ ของเค้าจึงตีความได้สอง
แบบ เป็ นแบบพื้นที่ที่เฉพาะเจาะจงที่สยาม เป็ นพื้นที่ที่หมายถึ งประเทศไทยก็ได้ เฉพาะฉะนั้นรัก
แห่ งสยาม ในความหมายโดยกว้างเนี้ ย รักแห่ งสยาม มันหมายถึง รักแห่ งสยาม หรื อสยามประเทศ
เนี้ยมันมีความรักหลาย ๆ แบบ เพราะฉะนั้นความหมาย ที่ถามถึงความหมาย มันเป็ นพื้นที่ท้ งั สองคา
แต่สยามสแควร์ มนั กินแค่พ้นื ที่วยั รุ่ น แต่พอมันแห่งสยามปุ๊ ปเนี้ยมันมีบริ บท มันมีมิติของสังคมไทย
ความหมายที่กินความหมายใหญ่กว่า
ผู้วจิ ัย – ถ้าพอพูดไป มันจะลิ้งค์ไปกับหนังครอบครัวอยูแ่ ล้ว
อาจารย์ ไศลทิพย์ จารุ ภูมิ – เพราะเอาเข้าจริ งมันพูดถึ งความรักของพ่อแม่ ความรักระหว่างพ่อกับ
แม่เองด้วย ที่คุณรักกันอีท่าไหน ที่คุณผ่านความเข้มงวด ผ่านความเฉยเมย ผ่านความไม่ใส่ ใจ และ
ในขณะเดียวกันพ่อกับแม่ก็รักลูกในวัตถุ รักในแบบอย่างเนี๊ ยในความเป็ นลูกอ่ะค่ะ เพราะฉะนั้นมัน
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จะได้ความรัก อีกลูกก็รักกับพ่อแม่ แต่มนั มีขอ้ จากัดในความรัก เพราะฉะนั้นมันพูดเลยได้ว่า มัน
เป็ นรักของสังคมไทยจริ ง ๆ
ผู้วจิ ัย – มีข้อนึงทีผ่ มสนใจมากนะครับ คือ ในฐานะทีอ่ าจารย์ เป็ นผู้ร่วมแสดง อาจารย์ ชอบฉากไหน
ที่สุด และเพราะอะไรครั บ ที่ร้ ู สึกว่ าชอบที่สุด ฉั นประทับใจฉากนี้มาก หรื อที่คิดว่ า ไม่ คิดว่ าจะทา
ฉากแบบนีอ้ อกมาได้ แล้ วรู้ สึก Success ในสายตาอาจารย์ด้วยนะครับ
อาจารย์ ไศลทิพย์ จารุ ภูมิ – เอาเข้าจริ งคือฉากไข่พะโล้ นะ ต้องบอกงั้นเลยนะ
ผู้วจิ ัย – โอ๊ยย สุ ดยอดครับอาจารย์
อาจารย์ ไศลทิพย์ จารุ ภูมิ – คือ คือ คือ ครู ไม่รู้วา่ อะไรก็ตาม นี้ พูดแล้วจะร้องไห้ จะต้องบอกว่ามัน
อันนี้ ชื่นชมมะเดี่ ยวนะ มันเป็ นเด็กยังไงก็ไม่รู้ว่า อีฉากไข่พะโล้เนี้ ยนะ มันเป็ น มันเป็ นเค้าเรี ยกว่า
โดยศัพท์ของการทาภาพยนตร์ การเขียนบทนะค่ะ เค้าเรี ยกว่า Execution คือ คือการแสดงออกของ
Action ที่ไม่ตอ้ งใช้คาพูด
ผู้วจิ ัย – ออ
อาจารย์ ไศลทิพย์ จารุ ภูมิ – แต่ มนั มี ความหมาย นะ มันไม่ใช่ สัญลักษณ์ ใด ๆ นะ คื อ สมมติ ว่า
อยากจะบอกว่า เห้ย อยากบอกว่าผมรักคุณอ่ะ ก็บอกว่าผมรักคุณ อีก 28 ล้านเรื่ องก็บอกอย่างนี้ ถ้า
ให้แหวนอ่ะ อีก อีก 15 ล้านให้แหวน ถ้าจูบก็อีก 12 ล้านก็บอกงี้ แต่มีวิธีแบบไหนอ่ะที่บอกว่าผมรัก
คุณ มันมีวธิ ี แบบไหนอ่ะ อีไข่พะโล้เนี้ ย ซึ่ ง มันเป็ นอะไรที่เล็ก ๆ น้อย ๆ มาก คนที่ยอมเสี ยสละกิน
ของเย็น ๆ อ่ะ
ผู้วจิ ัย – ข้าวแข็ง ๆ
อาจารย์ ไศลทิพย์ จารุ ภูมิ – เออ อย่างนี้ อันนี้ ถือเป็ น อย่างนี้ เห็นใครหลาย ๆ คนที่ตามเข้าไปอ่านก็
บอกว่าฉากนี้ สุดยอด น้ าตาแตกกันหมด ไม่น่าเชื่ อว่าจะจับสิ่ งเล็ก ๆ น้อย ๆ มาได้ แล้วเอาเข้ามาอยู่
ในหนัง แต่วา่ มีเบื้องลึกเบื้องหลังนะ เพราะตอนที่ตดั ครั้งแรกอ่ะค่ะ มันตัด draft เนี้ ยนะ เค้าก็ฉาย
แล้วให้คนอื่นมาดู ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านภาพยนตร์ ท้ งั หลายแหล่ จะเป็ นมือตัดต่ออะไรแบบนี้ แล้วก็นกั
วิจารณ์ อีบางคนก็บอกเลยว่าอย่าเอาไป แต่บางคนบอก ไม่ได้หรอก เพราะ Version หนังของคุณ
เนี้ ย ว่าหนังเดี๋ยวนี้ มากสุ ดก็ 90 นาที แต่ที่มะเดี่ยวตัด Version ผูก้ ากับเนี้ ยมันสองชัว่ โมงกว่าอ่ะเออ
มันไม่ได้ตอ้ งตัดอี ก ตัดอีกพอ ไม่ได้อีก ต้องตัดอีก พอหนังยาวรอบมันจะน้อยลงใช่ ไหมค่ะ แล้ว
โรงหนังเค้าก็อยากได้เงิ นอ่ะ ซึ่ งรอบมันจะต้องทาให้ Fix ตามนั้นอ่ะ ก็เลยมีคนเสนอตัดไข่พะโล้
ออกไปซ่ ะ ทิ้ง เลย มี เด็ กคนนึ ง ที่ เค้า เป็ นผูก้ ากับ ในนั้นเค้า ก็ บ อกว่า ไม่ ไ ด้ ฉากไข่พ ะโล้ห้า มตัด
เด็ดขาด สรุ ปมะเดี่ยวก็เสี่ ยงเอาไว้ สุ ดท้ายมันจึง Perfect มากที่สุด คือฉากนั้นเป็ นฉากที่ มันตอบ
คาถามได้เลยอ่ะว่า สุ นียม์ นั รักสามีมนั มากแค่ไหน
ผู้วจิ ัย – ใช่ ๆ มันเป็ นฉากที่ดีมาก
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อาจารย์ ไศลทิพย์ จารุ ภูมิ – ทั้งที่ขา้ งนอกเป็ นผูห้ ญิงเก่ง เป็ นอาจารย์มหาวิทยาลัย แบบนู ้น นี้ นั้น
อะไรอย่างนี้นะค่ะ ถือว่าเป็ นฉาก โอ้โห ซึ่ งถือว่ามันรักผูช้ ายคนนี้ มาก ทั้งที่จริ งผูช้ ายคนนี้ เป็ นภาระ
ในชีวจิ มันเลยอ่ะ
ผู้วจิ ัย – กินเหล้าตลอดเวลา แอบกินเหล้า นูน้ นี้
อาจารย์ ไศลทิพย์ จารุ ภูมิ – เออ แบบว่าบอกก็แล้ว เตื่อนก็แล้วแต่ก็ยงั จมอยูก่ บั อดีต ความหลังแบบ
ภาระทุกสิ่ งทุกอย่างไว้ให้เค้า อะไรอย่างเนี้ ย โอ้โห อาจารย์ถือว่าฉากนี้ เยี่ยมมากนะคะ แล้วก็มีอีก
ฉากนึง อันนี้อาจารย์ไม่แน่ใจว่า ไป ๆ มา ๆ เป็ นว่าฉากอยูท่ ี่สุนียซ์ ่ ะเยอะนะ สาหรับครู ชอบมากนะ
ในเชิงหนัง มันไม่โวยวาย มันไม่ดราม่า ฉากที่โต้งไม่กลับบ้าน
ผู้วจิ ัย – ออ แล้วสุ นียอ์ อกตามหา
อาจารย์ ไศลทิพย์ จารุ ภูมิ – ใช่ ๆ ที่สุนียอ์ อกตามหา ตามหาจนถึง เช้าอ่ะ ถึงเช้าอ่ะ มันเสี ยใจมากที่
ลุกเป็ นแบบนี้ ลูกเป็ นแบบนี้ อยู่แล้วเนี้ ย แต่พอลูกกลับถึ งบ้าน เปิ ดประตูเห็ นลูกนอนอยู่ เค้าแค่เอา
โทรศัพท์มาวางแล้วก็ไป
ผู้วจิ ัย – ซึ่ งความเป็ นจริ งมันไม่น่าจะมีโอกาสเป็ นจริ งอยูแ่ ล้ว เพราะถ้าจริ ง ๆ แม่ตอ้ ง
อาจารย์ ไศลทิพย์ จารุ ภูมิ – คือโอเคอย่างน้อยในความเป็ นแม่ คือลูกกลับมา เพราะนึ งละมันหายไป
ละ แต่มนั ที่สุดคือหลังจากนั้นชั้นชืดได้แรงกว่านั้น ชั้นเชือดด้วยการไปหาอีกคน แล้วบอกว่าเลิกคบ
นะ ชั้นจะเลี้ยงลูกชั้นเป็ นเด็กปกติ มันไม่ใช่ความแรงที่แบบ แกหายไปไหนมา โวยวายอะไรอย่างนี้
แกบอกชั้นมา หรื ออะไรแหล่งที่มากกว่านี้ ความแรงไม่จาเป็ นต้องแรงด้วย Acting แบบนั้น เนอะ
มันแรงแบบแรงนิ่ม ๆ แบบทาเอามิวใจสลายเลยอ่ะ ความแรงคือชั้นทาแบบนี้ ครู ถึงว่า ไม่วา่ จังหวะ
อารมณ์ หรื อจังหวะอะไรก็ตามอ่ะ อันนี้ ในความเป็ นหนังถื อว่า Perfect มากที่ไม่ใช่ ฉากแบบละคร
ไทย
ผู้วจิ ัย – ใช่ ๆ ครับ เค้าไม่ได้ทาแบบฉากละครไทย ที่จริ งเค้าต้องเหวี่ยงอะไรมากมาย แต่น้ ี ไม่ใช่ คือ
ผมตอนแรกก็ไม่ได้มองว่าเค้าจะไปเหวี่ยงมิว แต่พออาจารย์พูด มันก็เป็ นฉากที่ Perfect พอสมควร
เลยทีเดียว เพราะเค้าไม่ได้ทาตรงนั้นให้เสร็ จ
อาจารย์ไศลทิพย์ จารุ ภูมิ – ยังมีอีกได้ไหม 55555
ผู้วจิ ัย – ได้ครับ 555
อาจารย์ ไศลทิพย์ จารุ ภูมิ – ฉากยายเพื่อนหญิง ชื่อไร ยายหญิง หญิงเหรอ
ผู้วจิ ัย – ใช่ครับ หญิง
อาจารย์ ไศลทิพย์ จารุ ภูมิ – ที่ให้จบั นมอ่ะ ครู ถือว่า ถ้าสังเกตุดูหนังของมะเดี่ยวในหลาย ๆ เรื่ องนะ
ค่ะ จะมีตวั ละครตัวเนี้ย Supporting และจะเป็ นตัวที่เข้มแข็งที่สุด แม้กระทัง่ พระเอกนะ ไม่วา่ จะเพศ
ไหนก็ตาม มันเหมือนจะได้เรี ยนรู ้ ไอตัวความเข้มแข็งตรงนี้ ซึ่ งในเรื่ องนี้ ก็คือหญิง ตัวเนี้ ยคือตัวที่
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หลงรั กมิวอ่ะ แล้วก็มารู ้ ความลับมิ วโต้ง แล้วโต้งก็สบสนว่าเป็ นอะไร ฉันเป็ นอะไร แล้วยายนี้ ก็
แบบผลักออก แต่ในที่สุดแล้วเอาให้ชวั ร์ จับนมเลย อะไรอย่างเนี้ ย ซึ่ งนึ กออกไหมค่ะ เด็กผูห้ ญิงใน
วัยอย่างนั้น เด็กขนาดนั้นคุ ณ ต้องเข้มแข็งขนาดไหนอ่ะ เพรานี้ คือของสงวนของคุ ณหมดอ่ะ คุณก็
เอาสิ ให้รู้เลยสิ แล้วแบบโต้ง
ผู้วจิ ัย – โต้งก็ปล่อยโฮมาเลยทีเดียว
อาจารย์ ไศลทิพย์ จารุ ภูมิ – อืม ๆ มันรู ้ มันได้สติ มันได้คาตอบ มันได้อะไรอย่างเนี้ ย อันนี้ คือสุ ด ๆ
แล้วค่ะของการสร้างตัวละคร

ผู้วจิ ัย – อือ่ ฮือ้ สุ ดยอดครับอาจารย์ อีกข้ อนะครับ อันทีจ่ ริงมันมีเหตุผลประกอบ แต่ ก็ถามเพื่ออยาก
ได้ คาตอบนะครับ ที่ว่าหนังเรื่องนี้นะครับ เสี ยงตอบรับหรือเสี ยงต่ อต้ าน เป็ นสิ่ งที่มีผลต่ อความคิด
ของผู้กากับหรือไม่ โดยเฉพาะ หมายถึงมะเดี่ยวนะครั บ อาจารย์ คิดว่ าสั งคมด่ าแล้ วมะเดี่ยวจะหยุด
ไหม หรือถ้ าสั งคมชมแล้ว
อาจารย์ ไศลทิพย์ จารุ ภูมิ – ไม่หยุดค่ะ ยังไงก็ไม่หยุด
ผู้วจิ ัย – อยูท่ ี่ตวั บุคคลใช่ไหมครับ
อาจารย์ ไศลทิพย์ จารุ ภูมิ – ใช่ ค่ะ เพราะตัวตนผูก้ ากับเค้าเป็ นอย่างนั้น มะเดี่ ยวเค้าเป็ นเกย์ก็ตอ้ ง
ยอมรับ เค้ายอมรับเค้าไม่ปกปิ ด
ผู้วจิ ัย – ใช่ ๆ ครับ เค้ามีรูปลงเยอะแยะเลย
อาจารย์ ไศลทิพย์ จารุ ภูมิ – แล้วก็ เรื่ องนี้ อาจารย์ว่าไม่มีผลถ้าเค้าจะทานะ ดูจากเรื่ องนั้นต่อ Home
เรื่ อง Home ไม่ใช่หนังเกย์หมดทุกตอน แบ่งเป็ น 3 ตอนสั้น ๆ ใช่ไหมค่ะ ตอนแรกของ Home อ่ะ ที่
ตัวละครสองคนคุยกันเนี้ ย ครู ถือว่าเค้าทดลองอยูเ่ รื่ อย ๆ อ่ะค่ะ ครู ยงั สรุ ปว่ามะเดี่ยวเค้าทดลองอยู่
เรื่ อย ๆ ที่จะเล่าเรื่ อง เล่าเรื่ องเพศ คือต้องบอกว่ามะเดี่ยวเค้าไม่ได้มองว่าเพศแบบนี้มนั ไม่ได้ผิดปกติ
เพราะฉะนั้นเค้าจะทดลองในการเล่าเรื่ องให้ ให้มนั เกิดกับตัวละครโดย ที่เค้าไม่สนใจอ่ะว่ามันจะ
เพศอะไร แต่มนั หลาย ๆ แบบอ่ะ แต่มนั ก็คือความสนุ กของเค้ามันจะอยูต่ รงที่ บังเอิญ ว่าถ้ามันเป็ น
แบบชายหญิงมันก็คงจะมี Dialog อีกแบบนึงในช่วงสั้น ๆ ก่อนมันจะเจอกัน แล้วแยกย้ายจากกันไป
อะไรอย่างเนี้ย เพราะฉะนั้นในความเป็ นเพศชาย เนี้ยความสนุ กของเค้ามันก็อยูท่ ี่ไม่สามารถเปิ ดเผย
ได้มากอ่ะ เพราะว่า เพราะว่ามันไม่แน่ใจว่าอีกฝ่ ายหนึ่งจะรับได้หรื อเปล่าที่เราเป็ นเกย์ ซึ่ งมันไม่ต่าง
จากในสังคมหรอกค่ะที่ความกลัวของตัวละครและความกลัวของคนที่เป็ นเกย์แล้วเกิดขึ้นในสังคม
ทาไมคนที่เป็ นเกยืไม่สามารถเปิ ดได้หมด เพราะมันกลัวการไม่ยอมรับ ก็เช่ นเดี ยวกัน เค้าก็สร้ าง
เรื่ องอย่างนี้ แหละค่ะให้อยูใ่ นหนังของเค้า เพียงแต่วา่ เค้าไม่เล่าซ่ าให้เหมือนในรักแห่ งสยาม เพราะ
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เค้าถือว่าเค้าเรี ยนรู ้วธิ ี เล่าแบบนั้นแล้ว มันได้รับผลอย่างไรแล้ว ครู เชื่อว่าเค้าเชื่ อว่า มะเดี่ยวเชื่ อว่ามัน
Success มากกว่าอีกพวกด่าก็ด่าไป อีกพวกหยีฉากจูบก็น้ นั ไป แต่ถา้ ได้เห็ นแฟนคลับของเค้า ซึ่ ง
อาจารย์มีโอกาส ขึ้นเวทีพร้ อมมะเดี่ ยวที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาในงานจุฬาวิชาการอะไรสักอย่าง
เนี้ยแหละค่ะ อาจารย์ตกใจมาก เพราะเค้าพูดเรื่ องรักแห่งสยาม อาม่า ผูป้ กครอง อาจูม่า อีกป้ า ๆ มา
พร้อมลูกอะไรอย่างเนี้ย แล้วมาดู แล้วครู ก็ถามมะเดี่ยวว่า เห้ยใครเนี้ย มะเดี่ยวบอก แฟนคลับ คือเค้า
เจอกัน คือกลายเป็ นว่าแฟนคลับมะเดี่ยวเนี้ ยมันได้พ่อแม่อ่ะ คือรักแห่ งสยามอ่ะ มันต้องบอกว่ามัน
สามารถที่เอาเป็ นหนังสารภาพกับพ่อแม่วา่ หนู เป็ นเกย์นะครับ เพราะด้วยการดูรอบแรกแล้ว รอบ
สองจูงมาบอกทางอ้อม
ผู้วิจัย – ผมไปดูต้ งั สามครั้งครับอาจารย์ เพราะแต่ละรอบมันก็น่าสนใจในมุมของมันเอง น่าสนใจ
มาก
อาจารย์ ไศลทิพย์ จารุ ภูมิ – อืม ๆ เพราะฉะนั้นอาจารย์จึงบอกว่า มันไม่มีผลต่อมะเดี่ยวเลย เสี ยงด่า
หรื อเสี ยงชม เค้ายังคงยืนยันที่จะทาหนังอย่างนี้ และทดลองทาหนังอย่างนี้ อยู่ แต่ลายเซ็นของเค้า
อันหนึ่ งที่มนั ชัดเจนอยู่มาก มะเดี่ ยวถนัดทาหนังวัยรุ่ น แต่ประเด็นของวัยรุ่ นเนี้ ย ผ่านในเรื่ องของ
ความเป็ นเพื่อน ในแบบที่วยั รุ่ นมันจะพึงเจอเนี้ ย มะเดี่ยวมันจะมีมิติ หรื อ Message ที่ ที่ใหญ่กว่า
ความรักหรื อความคะนองของวัยรุ่ นอะค่ะ คือมันจะพูดถึงสภาพปั ญหาของครอบครัวที่มนั จะมีผล
ต่อวัยรุ่ นอ่ะค่ะ มะเดี่ ยวมันก็จะพูด ถ้าเราดูเรื่ อง Home มันชัดเจนมาก มันพูดถึงชีวิต ความเป็ นไป
ของชีวิต ชี วิตยังไงวันนึ งคุณก็ตอ้ ง เกิดการจากพลาก วันนั้นคุณจะทาใจกับไอการจากพลากวันนั้น
อย่างไร จะเรี ยนรู ้กบั มันได้อย่างไร
ผู้วจิ ัย – ซึ่งเป็ น Message เดียวกับตอนที่โต้งพูดกับมิวที่วา่ กลัวความรักจะไม่สูญเสี ยได้อย่างไร ออ
มันเป็ นเรื่ องเดียวกัน
อาจารย์ ไศลทิพย์ จารุ ภูมิ – คือเค้ามี Message อย่างนี้ ชดั เจน มะเดี่ยวมันโตมาก มันเติบโตมาก ต่อ
ให้ทาหนังวัยรุ่ นก็ไม่ใช่ หนังวัยรุ่ นหน่ อมแน่ ม เหมือนอย่างเรื่ องเกรี ยนฟิ กชัน่ โอ้อนั นั้นอาจารย์ก็
ชอบมาก คือมันพูดถึ งเด็กคนนึ งที่ตอ้ งหนี ออกจากบ้านแล้วมันต้องเรี ยยนรู ้ ว่าชี วิตมันก็กระพร๊ อง
กระแพร๊ งอย่างนี้ แหละ ยอมรับกันให้ได้สิ แล้วมันถึงจะไปต่อได้อ่ะ เพราะว่าเอาเข้าจริ ง เคยดูไหม
ค่ะเกรี ยนฟิ กชัน่ งั้นอาจารย์เฉลยก่อนเลยนะค่ะ แล้วห้ามด่ากันนะค่ะ 555 คือ Spoil alert ทันที คือ
ในหนังมันเปิ ดมา มันเป็ นวัยรุ่ นชาย มัธยมปลายแล้วมีพี่สาว มันจะเรี ยกตัวละครนี้ ว่าพี่สาว พี่สาว
มากแสดงโดยกุ๊บกิ๊ ฟ ซึ่ ง ก่ อนหน้านี้ อาจารย์ไม่ค่ อยชอบเท่ าไหร่ แต่ อาจารย์รักมันเลยในเรื่ องนี้
เกรี ยนฟิ กชัน่ กุ๊บกิ๊ฟก็เป็ นพี่สาวขี้เมาแอ๊ะ แอ๊ะ อะไรอย่างนี้ แหละค่ะ แต่แล้วในที่สุด มีผชู ้ ายมาจีบ
นู ้นนี้ น้ นั ไปมาก็มีตบหน้าตบตาอะไรอย่างนี้ มี ตวั เอกก็หนี ไปอยู่พทั ยา ไปอยู่คณะตลกนู ้นนี้ น้ นั
แล้วตอนหลังกุ๊บกิ๊ ฟก็ตามมาแล้วก็ทริ ปก็เลยตามกลับบ้าน นัง่ รถไปกลับกันแล้วก็เลยเปิ ดความใน
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ใจกันอ่ ะ ในที่ สุดก็ กุ๊บ กิ๊ ฟก็ คือแม่ มันเหมื อนเด็ กอายุ 16 พลาดท้อง แล้วจะให้ช้ นั เลี้ ย งแกได้ไ ง
เพราะตอนชั้นอายุเท่าแกชั้นก็ยงั พลาดมีแกก็ตอนอายุเท่าแกนี้ แหละ แล้วจะเป็ นแม่ที่ดีได้อย่างไร
เออ ถ้างั้นเรามารับสภาพกันแล้วก็ไปกันต่อ อะไรอย่างนี้ โอ้เรื่ องความสัมพันธ์กบั เพื่อนก้ได้ เรื่ อง
ความสัมพัน์กบั กลุ่มก็ได้ มะเดี่ยวมันเก่งจริ ง ๆ เพราะฉะนั้นไม่มีผล

ผู้วจิ ัย – อีกข้ อนะครับ ข้ อนีก้ น็ ่ าสนใจ ไม่ ทราบอาจารย์ จะตอบได้ ไหม แต่ ผมก็อยากทราบในมุมมอง
อาจารย์ อาจารย์ คิดว่ ากว่ าที่คุณมะเดี่ยวจะได้ ชิ้นงานหนึ่งชิ้น เค้ าใช้ เค้ าได้ แนวคิดหรือว่ าได้ อะไรมา
เป็ นปัจจัยให้ เค้ าคิดงานอะไรพวกนีแ้ หละครับ
อาจารย์ ไศลทิพย์ จารุ ภูมิ – คือมะเดี่ยวเนี้ ย ดูจากการเรี ยนของเค้าก่อนเลยนะ มะเดี่ยวเค้าเรี ยนเอก
ภาพยนตร์ โทหนังสื อพิมพ์ JR เพราะฉะนั้นมะเดี่ ยวเป็ นคนสนใจเรื่ องของการเมืองด้วยเช่ นกัน
บริ บทสังคม
ผู้วจิ ัย – ออ ใช่ ๆ ครับ เพราะหน้งเฟสบุค๊ เค้าพูดถึงเรื่ องการเมือง และสังคมค่อนข้างบ่อย
อาจารย์ ไศลทิพย์ จารุ ภูมิ – ความไม่เท่าเทียมกันของสังคม หรื ออะไรเหล่าเนี้ ย มันไม่ใช่มิติของนัก
ทาหนัง ที่ล อย ๆ ไม่ ได้อยู่ก ับสั งคม เพีย งแต่ ว่า เค้า ยัง ไม่ใ ช้หนังของเค้า ในการวิภาคการเมื องก็
เท่านั้นแหละ แต่ก็แอบมีวิภาคไปบ้างแล้วนะ ในคนผีปีศาจอะไรอย่างเนี้ ยอ่ะค่ะ เพราะฉะนั้นทุ น
ของเค้ามันมาจากการเป็ นนักเล่าเรื่ องที่ผกู พันกับการเป็ นไปของชีวติ อ่ะ เพราะว่าบ้านเค้าเนี้ ย คุณพ่อ
เค้าก้เป็ นตัวละครตัวนั้นแหละค่ะ
ผู้วจิ ัย – ตัวละครตัวนั้น
อาจารย์ ไศลทิพย์ จารุ ภูมิ – คุณพ่อ สามีสุนียช์ ื่อไร กรคือแม้ลูกไม่ได้หายหรอกพ่อของมะเดี่ยวก็จะ
กิ นเหล้าเยอะ เค้าก้จะดึ งอะไรอย่างเนี้ ยใส่ เข้ามา ให้เห็ นว่าการที่ที่บา้ นต้องประคับประคองอะไร
อย่างเนี้ ย ของคนในครอบครัวคนนึ งที่เป๋ ไปเนี้ ย แต่ก็ถามว่ามันก็มีอกั หลายบ้านอ่ะที่เป็ นอย่างนี้ ที่
พ่อเป็ นอย่างเนี้ย พ่อล่มเหลว หรื อพ่อที่ทาให้ตวั เองดูล่มเหลว คือเค้ามีประสบการณ์ที่ตวั เองเคย ดีล
กับอะไรอย่างเนี้ ยของทั้งพ่อทั้งแม่ไง คือแบบว่าอะไรอย่างนี้ แม่ของแม่มะเดี่ ยวก็เป็ นแม่ที่เข้มแข็ง
และหลายบ้า นก้ เ ป็ นอย่ า งนั้น แต่ เ ค้า ไม่ มี โ อกาสท าหนั ง อย่ า งมะเดี่ ย ว แต่ อี ม ะเดี่ ย วมัน เจอ
ประสบการณ์อย่างนี้แล้วมะเดี่ยวเป็ นคนที่อยูว่ งโยทวาธิ ตของโรงเรี ยนมงฟอร์ ต เชี ยงใหม่ ดังนั้นเค้า
ก็จะเจอการไป อะไรอ่ะ ซ้อมดนตรี อะไรแบบนี้ ผูช้ ายซ่ ะเป็ นส่ วนใหญ่ มงฟอร์ ดมันก็ผูช้ ายนะ
สมัยก่อน เค้าก็จะมีรุ่นน้อง รุ่ นพี่ในสังกัด พูดง่าย ๆ ว่าเป็ นเด็กวงโยเหมือนกัน ก็จะมี Background
ชีวติ ที่บา้ น ชีวติ ครอบครัวที่แตกต่างกันไปอีก มันจึงทาให้เค้าได้เรี ยนรู ้ เหมือนนึ กออกไหม เหมือน
ตัวเองเป็ นรุ่ นพี่ก็เข้าไปแก้ปัญหาบางอย่างให้รุ่นน้อง อย่างนี้ แหละค่ะ แบบเก็บเล็กผสมน้อย และนี้
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คือต้นทุนที่เค้าหยิบมาเล่า หยิบมาทาได้หมดเลย มันอาจจะไม่ใช่ชีวิตจริ งร้อยเปอร์ เซนต์ เพียงเศษ
เสี้ ยวที่มนั ถูกดึงมา คือมันไม่ปลอมไง
ผู้วจิ ัย – ใช่ครับ เพราะมันคือเรื่ องจริ ง ๆ
อาจารย์ ไศลทิพย์ จารุ ภูมิ – เค้าเคยมีประสบการณ์ มุมมองนึงในทุก ๆ วันนี้ มนั ยิ่งแหลมคมจริ ง ๆ
ว่ายิง่ ถ้าได้ตามอ่าน Facebook : แมวโพง ของเค้าเนี้ยนะ ไอโปสการ์ ดถึงเพื่อนอ่ะค่ะ เวลาที่เค้าพูดถึง
ชี วิต พูดถึ งวันเวลาอะไรอย่างเนี้ ยแล้วมันมีขอ้ สรุ ปอ่ะค่ะ ครู มองว่าไอนี้ มนั โตกว่าชี วิตจริ ง ๆ มัน
โตกว่าคนวัยเดี ยวกัน เพราะฉะนั้นต้นทุนบางอย่างของเค้าเป็ นจุดสาคัญที่ทาให้หรทาหนังของเค้า
ไม่ได้เน้น เอาฮาตามที่ลูกค้าต้องการ
ผู้วิจัย – เหมือนกันซี รียเ์ ค้าล่าสุ ดเนี้ ยครับ เรื่ องที่ผมดูอยู่ ขวัญผวา มันไม่ใช่หนังผีที่เป็ นผีมาหลอก
นะครับ แต่มนั เป็ นหนังผีที่อยูใ่ นจิตใจ ใต้จิตสานึ กของคนที่ผีพยายามที่จะหลอก ซึ่ งผีมนั คือความ
ร้ายกาญในจิตใจที่พยายามมาหลอก แล้วก็เลยคิดว่าบางครั้งมันอาจจะมีมุมบางอย่างที่ พอมาถาม
แล้วมันได้ไปเลยประมาณ 3-4 ข้อ เพราะตอนแรกที่ต้ งั แข็มไว้กบั กรรมการ เพราะคิดว่าคนบางคน
Born a be ที่จะมาเป็ นอะไรสักอย่างแล้วก็จะเป็ นอันนั้น แล้วจริ ง ๆ แล้ว เหมือนที่มะเดี่ยว Born a be
ที่จะมาเป็ นผูก้ ากับหรื อเปล่าครับ
อาจารย์ ไศลทิพย์ จารุ ภูมิ – เอาอย่างนี้ ดีกว่าเอาตั้งแต่ปี 1 นะมะเดี่ยวเค้าถูก Farm ตัวเองจากมุม
ดนตรี ว่าเค้าเป็ นนักแต่งเพลงอยูล่ ะ นึ กออกไหมค่ะ ว่าประสบการณ์ลา้ นแปดที่มนั เกิดขึ้น เค้าหยิบ
ๆ เอามาแล้วเอามาร้อยให้เป็ นเพลงได้ อีเพลงที่ไอ้เด็กคนนั้นร้องในรักแห่งสยาม
ผู้วจิ ัย – กันและกัน
อาจารย์ ไศลทิพย์ จารุ ภูมิ – ไม่ใช่ค่ะ ไอ้เด็กตัวเล็กสุ ด อีกอันนึงค่ะ
ผู้วจิ ัย – ออ คืนอันเป็ นนิรันดร์
อาจารย์ไศลทิพย์ จารุ ภูมิ – ใช่ ๆ เค้าแต่เพลงนั้นตั้งแต่ตอนอยู่ ปี 2-3 จาไม่ได้ เพลงนั้นมันเป็ นเพลง
ที่ใช้ในละครเวทีจุฬาก่อน ปี หนึ่งเลยม้างหรื อปี สอง เค้าแต่เพลงนี้ โอ้โห ทุกคนตื่นตะลึงมากว่าอีมะ
เดี่ยวทาได้อย่างไร
ผู้วจิ ัย – หมายความว่ามันเคยใช้ในละครเวที จุฬา แต่แต่งโดยเค้าเอง
อาจารย์ ไศลทิพย์ จารุ ภูมิ – ใช่ ๆ เพราะเค้าแต่เองในเค้าอยูใ่ นทีมเพลง แล้วมันถูกนามาใช้ในละคร
มันมีบริ บทของเรื่ องอีกแบบหนึ่ ง แล้วมันก็ถูกปั ดฝุ่ นให้นากลับมาใช้ใหม่ในรักแห่ งสยาม ซึ่ งมัน
แบบโครตดีเลย เพราะช่วงนั้นเป็ นช่วงที่ตวั ละครแต่ละตัวมีปัญหา และคืนอันเป็ นนิ รันดร์ คือ เราไม่
รู ้จะผ่านคืนนี้ กนั ไปได้อย่างไรอะไรอย่างเนี้ ยนะค่ะ พอเค้า ความที่เค้าเป็ น ครู คิดว่ามันไม่ต่างจาก
การเป็ นนักเขียนเพียงแค่กลัน่ จากความเป็ นเพลง เค้า Train ตัวเองมาตั้งแต่เค้าอยูม่ งฟอร์ ด Train หู
ตัวโน๊ตของเพลงจนกระทัง่ เค้ามาอยูน่ ิเทศศาสตร์ เนี้ย เพลงเป็ นสิ่ งที่เค้าถนัดอยูแ่ ล้ว แต่เค้าขอสารวจ
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ในสิ่ งที่เค้าเองไม่ถนัดคือการทาหนัง การทาคลิปหนังสั้น ปิ ดเทอมกลับไปบ้านเชี ยงใหม่ กลับมาทุก
คนจะรอดูหนังของมะเดี่ ยวหมด มะเดี่ยวทาหนังตั้งแต่ปิดเทอมปี หนึ่ ง พอปี สองปุ๊ ปเรามานัง่ ดูหนัง
เค้ากัน อย่างเนี้ ย ขึ้นปี สามก็มานัง่ ดูหนังเค้ากัน หนังเค้าจะพูดเรื่ องเนี้ ยปั ญหาวัยรุ่ น การเติบโต การ
เปลี่ยนผ่าน เรื่ องครอบครัว เล่ากี่ทีกี่ทีก็สนุก กี่เรื่ องกี่เรื่ องก่อนเป็ นหนังใหญ่ก็สนุก
ผู้วจิ ัย – ถ้างั้นดูเหมือนที่อาจารย์บอกเค้ามีพรสวรรค์ดว้ ยนะครับ ด้านการเล่าเรื่ อง
อาจารย์ ไศลทิพย์ จารุ ภูมิ – เค้าสัง่ สมมากกว่าอาจารย์วา่ อ่ะ มันคือการสั่งสม มันคือพรแสวง ไม่ใช่
พรสวรรค์ คือสั่งสมแล้วมันแหลมคมขึ้นอ่ะ บอกไม่ถูกอ่ะ ยิง่ นับวันยิง่ แหลมคมขึ้น
ผู้วิจั ย – จริ ง ๆ แล้วถ้ามาดู แบบตะกอนตะกอนแล้วมันก็ ชื่อเชื อกนี้ แหละ แต่ เค้าก็ เรื่ องเชื อกใน
มุมมอง ในบริ บทที่ต่างกันโดยสิ้ นเชิง
อาจารย์ ไศลทิพย์ จารุ ภูมิ – ซึ่ งอันนี้ ครู ตอ้ งบอกเค้าเลยนะว่ามะเดี่ยวสร้างปรากฎการณ์ต้ งั แต่สมัย
เรี ยนหนึ่งอย่างคือหนังสั้นของมะเดี่ยวชื่ อเรื่ อง ลี้ ประมาณชัว่ โมงเกือบครึ่ งนะค่ะ เป็ นหนังสั้นเรื่ อง
แรกที่ ไ ด้เข้า ไปฉายในโรงภาพยนตร์ หนัง นิ สิ ตไปฉายในโรงภาพยนตร์ ไ ม่ ใ ช่ เรื่ อ งแปลก แต่
เมื่อก่อนปี 50 สมัยเรี ยนเนี้ยมันแปลกมาก ได้ฉายที่สยาม คนล้นโรง ฉายรอบเดียวเท่านั้น เบียดเรื่ อง
สุ ริโยทัยอาจารย์จาได้ เราใช้คาว่าน่ารักมาก เพราะตอนนั้นสุ ริโยทัยยังอยู่ ซึ่ งโรงหนังที่สยามน่ารัก
มากซึ่ งตอนนี้ดดนเผาไปเรี ยบร้อยละ ไปติดต่อฉายแล้วเค้ายอมถอดเรื่ องสุ ริโยทัย แล้วเอาหนังเรื่ อง
ลี้ของเด็ก ๆ ไปฉาย เค้าเองก็ตกใจว่าทาไมมันล้นหมด เราก็งงมากเหมือนกันนะ คนแหล่งที่มาดูตอ้ ง
นัง่ ตามขั้นบรรใดทั้งสองข้าง คือเพราะอาจจะว่ามันฉายรอบเดียวนั้นแหละ
ผู้วจิ ัย – ซึ่ งถ้าหากมองอย่างนี้ก็อยากจะมองได้วา่ ผูก้ ากับต้องมีดีพอสมควรที่ทาให้คนมาดู
อาจารย์ ไศลทิพย์ จารุ ภูมิ – เออ คือมะเดี่ ยวมันก็สั่งสมเรื่ องนี้ เรื่ องการเล่าการใช้มุมกล้อง ซึ่ งเรา
เรี ยกว่า Cinematics มันสามารถใช้ภาพ เรื่ อง เพลง ในการเล่า แล้วมันฝึ กด้วยตัวของมันเองตั้งแต่ ปี
1/2/3/4 เพราะฉะนั้นครู จึงไม่แปลกใจเลย ก็ตอ้ งขอขอบคุณสหมงคลฟิ ล์มที่เห็นศักยภาพในตัวมัน
แล้วก็ยอมให้โอกาสทาอย่างเนี้ ย เพราะฉะนั้นนี้ คือสิ่ งที่ครู รู้สึกว่ามันไม่ใช่พรสวรรค์ละ มันลับคม
เหมือนถ้าคนเขียนหนังสื อ เขียนบ่อย ๆ เพียงแต่วา่ มะเดี่ยวเค้า เค้าเอาเรื่ อง เค้าไม่เอาเรื่ องที่ใหญ่กว่า
ตัว เรื่ องที่ Fake เค้าก็เล่ าเรื่ องใกล้ตวั เรื่ องที่ คนสนใจ ที่ มีมิติ ที่ ราก มี ความกลมกล่อมของมันอยู่
แล้วเรื่ องดนตรี ของเค้ามันเอาอยู่ ๆ แล้ว พูดง่าย ๆ เรื่ องดนตรี ในรักแห่ งสยามถ้าเอาเข้าจริ ง ๆ แล้ว
เพลงก็เปรี ยบได้ตวั ละคร ๆ นึ งเลยทีเดียว เพลงไม่ได้มีสถานะเป็ นแค่ตวั ประกอบเท่านั้น เพราะเค้า
เอาจุดเด่นทั้งหมดของตัวเค้าใส่ หมดเลย
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ผู้วิจัย – งั้นขอคาถามสุ ดท้ ายนะครั บก่ อนอาจารย์ จะไปประชุ มนะครั บ จริ ง ๆ คาถามข้ อนี้ผมไม่
น่ าจะถามซ่ ะด้ วยซ้าแต่ ว่าผมก็ร้ ู สึกว่ าเผือ่ มันจาเป็ น อาจารย์ ไม่ จาเป็ นต้ องตอบก็ได้ นะครั บ อาจารย์
คิดว่ ามุมมองไหนในสั งคมทีย่ งั ไม่ ได้ นามาทาเป็ นภาพยนตร์ หรือาจารย์ สนใจเป็ นพิเศษก็ได้ ครับ
อาจารย์ ไศลทิพย์ จารุ ภูมิ – ถ้าเอาในสังคมไทยนะ อาจารย์ยงั บอกได้ว่ามี อย่างเช่ นมุ มมองเรื่ อง
สถาบัน ความอยุติธ รรมต่ า ง ๆ ที่ เรากระทบต่ อสั ง คมไทยที่ มี ผ ลจากสถาบัน ซึ่ ง อาจารย์ไ ม่ ไ ด้
หมายถึงสถาบันกษัตริ ยอ์ ย่างเดียว หมายถึงทั้งหมดเลยนะ สถาบันทหาร สถาบันตารวจ ทั้งหมดเลย
นะ เพราะเรามีกฎหมาย มันคือพรบ. 2473 พรบ. เรตติ้งภาพยนตร์ ซึ่ งมันคลุมเรามาอย่างยาวนานนะ
ค่ะ เพราะฉะนั้นหลาย ๆ ครั้งเราแตะเรื่ องพวกนี้ ไม่ได้ แม้กระทั้งง่าย ๆ เรื่ องอาบัต เป็ นอาปั ติ เป็ น
ต้น มันถึ งได้ มันควรที่จะมีหนังทาแบบนี้ เยอะ ๆ ที่มนั จะพูดถึ งปั ญหาต่าง ๆ ของสังคม แต่มนั จะ
เล่าอย่างไรให้สนุ กก็ได้นะ เราจะเราเรื่ องพระพุทธศาสนาให้สนุ กแบบอาบัติอย่างนี้ ก็ได้นะ เอาเข้า
จริ งเรื่ องที่เราอ่านในหน้าหนังสื อพิมพ์หนักกว่านี้ อีก เพราะฉะนั้นยังมีอีกหลายมิติที่เรายังไม่ได้ทา
ก็ไม่เป็ นไร เราก็ใจเย็น ๆ รอต่อไป แต่ในเรื่ องความรักอะไรแบบนี้ เยอะแล้ว ถึงได้บอกว่าเมื่อไหร่
มันจะทาให้กลมกล่อม เราดู ได้ว่า เรื่ องเพื่อนกูรักมึงหว่ะก็เป็ นเกย์นะ เออ ทาไมคนแหวะเพราะ
อะไร เพราะมันไม่น่าเชื่ อตั้งแต่การสร้ างตัวละคร เป็ นนักฆ่า เป็ นตารวจเป็ นอะไรแบบนี้ มาเจอกัน
มามา Make love มาโชว์กนั บนด่านฟ้ า อะไรอย่างเนี้ ย พอมันไม่มีรากมีแค่ความเก๋ ของภาพ ความ
สะใจอะไรบางอย่าง คนดูก็ไม่รู้สึก มันก็ไม่เข้าไปนัง่ ในใจคนดูค่ะ

ผู้วิจัย – งั้นผมขออีกข้ อนะครั บ ข้ อนี้ผมอยากจะถาม ถ้ าให้ อาจารย์ พูดถึงมะเดี่ยวสั้ น ๆ แบบสั้ น ๆ
อาจารย์คิดว่าอะไร ยังไงดี
อาจารย์ ไศลทิพย์ จารุ ภูมิ – ก็ตอ้ งบอกว่าเป็ นผูก้ ากับคุณภาพที่เชื่ อว่าวันนึ งเค้าจะทาหนัง แล้วพา
หนังไทยไปนัง่ ใจคนที่ไม่ใช่แค่คนไทย แต่หมายถึงคนในต่างประเทศได้ เพราะครู เชื่ อว่าหนังเค้าจะ
มีบริ บททางสังคมที่เข้มข้นขึ้น
ผู้วจิ ัย – ขอขอบพระคุณครับ
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ภาคผนวก ซ
บทสัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ นัทธนัย ประสานนาม
(หัวข้อคำถำมรองศำสตรำจำรย์นทั ธนัย ประสำนนำม)
*** สัมภำษณ์โดยกำรส่ งหัวข้อคำถำมทำง Email เนื่องจำกรองศำสตรำจำรย์นทั ธนัย ประสำนนำม
ลำศึกษำต่อ ณ ประเทศอังกฤษ ***
ผู้วิจัย – มีผ้ ูกล่ าวอ้ างว่ า “รั กแห่ งสยามเป็ นการเปิ ดประตู หนังเกย์ (ชายรั กชาย) ในสั งคมไทย”
อาจารย์ เห็นด้ วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
รองศาสตราจารย์ นัทธนัย ประสานนาม – ไม่เห็ นด้วยเสี ยทีเดี ยว เพรำะกำรกล่ ำวอ้ำงดังกล่ ำวดู
เหมือนหลงลืมควำมสำคัญของภำพยนตร์ เรื่ องอื่นแหล่งที่มำก่อนหน้ำ อย่ำงไรก็ตำม “รักแห่ งสยำม”
มี ควำมส ำคัญในแง่ กำรสร้ ำงกระแสที่ ส่งผลกระทบต่ออุ ตสำหกรรมภำพยนตร์ ไทยในยุคต่ อมำ
โดยเฉพำะเรื่ องกำรใช้ควำมสัมพันธ์ชำยรักชำยเป็ นวัตถุดิบในกำรสร้ำงงำน และหำกมองอย่ำงรอบ
ด้ำนกว่ำนั้นจะทำให้พบว่ำกระแสดังกล่ำวปรำกฏในวงกำรโทรทัศน์ดว้ ยเช่นกัน

ผู้วิจั ย – ในมุ มมองของอาจารย์ อาจารย์ ตีค วามชื่ อเรื่ อง “รั กแห่ งสยาม” อย่ างไรบ้ า ง กรุ ณา
ยกตัวอย่างประกอบ
รองศาสตราจารย์นัทธนัย ประสานนาม – “รักแห่งสยำม” ในที่น้ ี น่ำจะหมำยถึงควำมรักที่เกิดขึ้นใน
สยำมประเทศในทศวรรษ 2550 เป็ นต้นมำ โดยอำจเน้นให้เห็นว่ำ ควำมรักไม่อำจถูกจำกัดให้อยูใ่ น
กรอบอันคับแคบของมำตรฐำนชำยหญิงรักต่ำงเพศอีกต่อไป จำกเนื้ อหำของภำพยนตร์ จะเห็นว่ำมี
ควำมรักรู ปแบบอื่นอีกมำกที่เกี่ยวร้อยหรื อผูกมัดตัวละครเข้ำด้วยกัน ไม่ว่ำจะเป็ นควำมรักระหว่ำง
สำมีภรรยำ ควำมรักระหว่ำงอำม่ำกับหลำน ควำมรักระหว่ำงเพื่อน ควำมรักระหว่ำงพี่นอ้ ง ควำมรัก
ที่ฉำบฉวย ควำมรักที่ไม่ได้จบลงด้วยกำรครองคู่กนั ควำมรักที่เข้ำใจไม่ได้ กำรจำกเป็ น กำรจำกตำย
ฯลฯ หำกพิจำรณำควำมเห็นของนักวิจำรณ์ บำงคนที่โยงคำว่ำ “สยำม” เข้ำกับพื้นที่สยำมสแควร์ ก็
อำจตีควำมได้วำ่ “สยำม” ในที่น้ ี โยงเข้ำกับวัฒนธรรมวัยรุ่ น (Youth Culture) อันเป็ นองค์ประกอบ
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ส ำคัญ ของเรื่ อ งและมี ส่ ว นในกำรสร้ ำ งตัว ละครทุ ก ตัว หำกจัด ประเภทภำพยนตร์ เ รื่ อ งนี้ เป็ น
ภำพยนตร์ วยั รุ่ น (Teenpic) เพรำะมีเนื้อหำว่ำด้วยปั ญหำของวัยรุ่ น ก็จะพบว่ำภำพยนตร์ ให้กำรศึกษำ
แก่วยั รุ่ นในฐำนะผูช้ มว่ำด้วยควำมซับซ้อนของควำมรักและ “เพศ” ในยุคปัจจุบนั

ผู้วจิ ัย – ในมุมมองของอาจารย์ อาจารย์ คิดว่ าเนื้อหาส่ วนใดของภาพยนตร์ เรื่ อง “รักแห่ งสยาม” ที่
คุณมะเดี่ยวอยากจะบอกผู้ชมและสั งคมไทยมากทีส่ ุ ด ฉากใด เพราะอะไร
รองศาสตราจารย์ นัทธนัย ประสานนาม – ค ำว่ำ “มำกที่ สุด ” ในคำถำมนี้ น่ำจะมี ปั ญหำมำก
เช่นเดียวกับ “เนื้ อหำส่ วนใด” หรื อแม้แต่กำรเข้ำใจว่ำผูก้ ำกับ “อยำกจะบอก” อะไร ก็เป็ นสิ่ งที่ “เดำ
ใจยำก” หำกไม่ได้ศึกษำเพิ่มเติมจำกบทสัมภำษณ์ของผูก้ ำกับที่ตีพิมพ์อย่ำงแพร่ หลำยในนิ ตยสำร
ภำพยนตร์ หรื อเผยแพร่ ทำงอินเทอร์ เน็ต ดังนั้น จึงขอตอบว่ำ ประเด็นที่ผกู ้ ำกับน่ำจะให้น้ ำหนักมำก
ที่สุดคือครอบครัว ถ้ำนับเป็ น “ตอน” ให้พิจำรณำกำรเผชิ ญหน้ำระหว่ำงโต้งกับสุ นีย ์ จำกพัฒนำกำร
ของโครงเรื่ อ ง เรำอำจมองว่ ำ เป็ นกำรเดิ น ทำงของโต้ง ในกำรท ำควำมเข้ำ ใจเพศวิ ถี ข องตน
เช่ น เดี ย วกับ สุ นี ย ์ที่ พ ยำยำมเข้ำ ใจเพศวิ ถี ข องลู ก ชำยพร้ อ มกับ ควำมเปลี่ ย นแปลงของสั ง คม
วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นรอบตัวเธอ สำหรับผูใ้ ห้สัมภำษณ์แล้วฉำกที่น่ำสนใจจึงมีอยูส่ ำมฉำก ได้แก่ ฉำก
ที่สุนียเ์ ห็ นโต้งจูบกับมิวที่โต๊ะม้ำหิ นในสวน ฉำกที่สุนียช์ ่ วยกันกับโต้งแต่งต้นคริ สต์มำสแล้วเธอ
บอกกับโต้งที่กำลังเลื อกระหว่ำงตุ๊กตำผูห้ ญิงกับผูช้ ำยว่ำ “เลื อกสิ่ งที่ดีที่สุด” และ ฉำกตอนปลำย
เรื่ องหลังจำกที่โต้งนำจมูกตุ๊กตำไม้ไปมอบให้แก่ มิว โต้งเดิ นทำงมำถึ งบ้ำนแล้วโผเข้ำกอดสุ นีย ์
ฉำกทั้งสำมฉำกแสดงให้เห็นกำรปะทะระหว่ำงมุมมองเรื่ องเพศที่แตกต่ำงของตัวละคร สถำนะของ
แม่กบั ลูก สถำนะของครอบครัว หรื อแม้แต่สถำนะของชำวคริ สต์ กำรที่ โต้งจูบมิวคื อกำรยอมรั บ
เพศวิ ถี ข องตนเอง ฉำกตกแต่ ง ต้นคริ ส ต์ม ำสคื อ กำรยอมรั บ ของสุ นี ย ์ (ซึ่ งมี นัย ของกำรต่ อรอง
ควำมหมำยระหว่ำงโต้งกับสุ นีย ์ เพรำะโต้งแสดงอำกำรลังเลสงสัยและ “กลัว” กำรตัดสิ นใจของ
ตนเองในตอนแรก) และฉำกสุ ด ท้ำ ยคื อ ฉำกที่ โ ต้ง ยอมรั บ ว่ำ เขำรั ก มิ ว แต่ เ ขำไม่ อ ำจท ำตำม
“มำตรฐำนชีวติ รักเพศเดียวกัน” หรื อ “Homonormativity” ที่ชำยรักชำยจะต้องครองคู่กนั ได้ ฉำกทั้ง
สำมฉำกแสดงให้เห็นกำรต่อรองกันระหว่ำงอำนำจจำกหลำยฝ่ ำยอันเป็ นสิ่ งที่ช่วยนิ ยำมควำมรักใน
บริ บท “สยำม” ได้อย่ำงน่ำสนใจ
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ผู้วิจัย – ในฐานะอาจารย์ การนาเสนอประเด็น “ชายรั กชาย” ในภาพยนตร์ เรื่ องนี้ในช่ วงเวลาที่
สั งคมไทยยังไม่ ค่อยยอมรับในเรื่องเพศนอกกรอบ อาจารย์คิดว่าเสี ยงคัดค้ านจากสั งคม มีผลต่ อการ
สร้ างงานหรือไม่ เพราะเหตุผลใด
รองศาสตราจารย์นัทธนัย ประสานนาม – คำถำมข้อที่ 4 กับ 5 ไม่มีควำมแตกต่ำงในสำระสำคัญ จึง
ขอตอบรวมกัน ทั้งนี้ ก ำรตั้งคำถำมก็มีปั ญหำอี กเช่ นกัน เพรำะ “ช่ วงเวลำที่ สัง คมไทยยังไม่ ค่อย
ยอมรับในเรื่ องเพศนอกกรอบ” เป็ นช่ วงเวลำที่หำกจะกำหนดลงไปให้ชดั เจนก็จะเป็ นที่ถกเถี ยง
ได้มำก นอกจำกนั้น ระดับของกำรยอมรับยังขึ้นอยูก่ บั พื้นที่ที่ปรำกฏกำรณ์เพศนอกกรอบนั้นดำรง
อยู่ดว้ ย เช่ น ควำมแตกต่ำงของกำรยอมรับระหว่ำงพื้นที่สังคมเมืองกับสังคมชนบท (ซึ่ งในแต่ละ
ท้องที่ก็แตกต่ำงกันอีกเช่นกัน) ดังนั้น เมื่อเรำกล่ำวถึง “เสี ยงคัดค้ำน” ต้องพิจำรณำแยกกันหรื อไม่
ระหว่ำงเสี ยงคัดค้ำนกำรนำเสนอเพศนอกกรอบในโลกภำพยนตร์ กับเสี ยงคัดค้ำนเพศนอกกรอบใน
โลกควำมเป็ นจริ งหรื อในพื้นที่อื่น ๆ
อย่ำงกรณี ภำพยนตร์ เรื่ อง “รักแห่ งสยำม” ที่ออกฉำยในต้นทศวรรษ 2550 นั้น ช่วงเวลำดังกล่ำวมี
ควำมเคลื่ อนไหวทำงกำรเมื องของกลุ่ มเพศที่ แตกต่ำงแสดงออกผ่ำ นหลำยช่ องทำงแล้ว และได้
ปรำกฏ “วัฒนธรรมคู่’จิ้น” (ระหว่ำงชำยกับชำย) ในรำยกำรเรี ยลิ ต้ ีทำงโทรทัศน์แล้วตั้งแต่ปลำย
ทศวรรษ 2540 เป็ นต้นว่ำกำรประกวด Academy Fantasia แต่เสี ยงคัดค้ำนที่มีต่อภำพยนตร์ เรื่ องนี้
น่ำจะเกิดจำก “หน้ำหนัง” ที่ลวงผูช้ มหลำยคนให้เชื่ อว่ำเป็ นภำพยนตร์ วยั รุ่ นที่วำ่ ด้วยควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงชำยหญิงรักต่ำงเพศ ยิ่งไปกว่ำนั้นฉำกที่มิวจูบกับโต้งยังอำจเป็ นฉำกที่ “ผิดคำด” ของผูช้ ม
จำนวนหนึ่ง ทำให้เกิดกำรโจมตีหรื อวิพำกษ์วจิ ำรณ์ข้ ึน แต่กำรเกิดขึ้นของ “เสี ยงคัดค้ำน” อำจไม่ได้
สกัดกั้นกำรสร้ ำงภำพยนตร์ ตำมแนวทำงนี้ เพรำะ “เสี ยงคัดค้ำน” อำจเป็ นกระแสอย่ำงหนึ่ งที่ทำ
ประโยชน์ให้แก่กำรตลำดของภำพยนตร์ ก็เป็ นได้
หำกมองว่ำ ภำพยนตร์ รั ก แห่ ง สยำม มี ค วำมกล้ำ ที่ จะนำเสนอชี วิ ตของเกย์วยั รุ่ น อย่ำ งรอบด้ำ น
มำกกว่ำภำพยนตร์ เรื่ องอื่น ๆ ที่มีมำก่อนหน้ำ ภำพยนตร์ รวมทั้งละครโทรทัศน์วำ่ ด้วยเกย์วยั รุ่ นเรื่ อง
อื่น ๆ ที่ตำมมำย่อมเป็ นข้อพิสูจน์ว่ำ “เสี ยงคัดค้ำน” ไม่มีผลในแง่กำรสกัดกั้นไม่ให้เกิ ดกำรสร้ ำง
งำน แต่กลับทำให้เกิด “ตลำด” หรื อกลุ่มผูช้ มใหม่ข้ ึน เป็ นต้นว่ำกลุ่ม “สำววำย” หรื อกลุ่มผูห้ ญิงที่
ชื่นชอบชำยรักชำย ผูช้ มกลุ่มนี้มีจำนวนมหำศำล เข้ำถึงสื่ อที่หลำกหลำย และมีกำลังซื้ อสู ง
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ผู้วิจัย – อาจารย์ มีความคิดเห็นอย่ างไร ต่ อเสี ยงวิพากษ์ วิจารณ์ ของสั งคมไทย ต่ อภาพยนตร์ เรื่อง
“รักแห่ งสยาม” ทั้งจากผู้ชมและผู้เชี่ยวชาญในวงการภาพยนตร์
รองศาสตราจารย์นัทธนัย ประสานนาม – ไม่แน่ใจว่ำมีเสี ยงวิพำกษ์วจิ ำรณ์ในเชิ งลบจำกผูเ้ ชี่ ยวชำญ
ในวงกำรภำพยนตร์ หรื อไม่ แต่ในกรณี ผชู ้ มได้ตอบแล้วในข้อ 5 และโดยส่ วนตัวขอตอบอย่ำงง่ำย
ที่สุดว่ำ “เฉย ๆ ” หรื อ “ไม่รู้สึกว่ำน่ำประหลำดใจ” เพรำะในแง่หนึ่ งเสี ยงวิพำกษ์วิจำรณ์น่ำจะเกิ ด
จำกกำรที่กำรเล่ำเรื่ องเกย์ในภำพยนตร์ เรื่ องนี้ เล่ำผ่ำนไวยำกรณ์ ของภำพยนตร์ แนว “Teenpic” ซึ่ ง
ผูช้ มชำวไทยรักต่ำงเพศส่ วนมำกอำจยังไม่คุน้ เคย

ผู้วิจัย – ในฐานะอาจารย์ อาจารย์ คิดว่ า กว่ าที่คุณมะเดี่ยวจะได้ มาซึ่ งแนวคิดที่จะนามาใช้ ในการ
ผลิตผลงานอะไรเป็ นปัจจัยสาคัญทีส่ ุ ดของกระบวนการคิดงานทั้งหมด
รองศาสตราจารย์นัทธนัย ประสานนาม – ในกรณี ภำพยนตร์ “รักแห่ งสยำม” สิ่ งที่เป็ นวัตถุดิบน่ำจะ
มำจำกประสบกำรณ์ ส่วนตัวของชู เกี ยรติเอง รวมทั้งกำรมี โอกำสได้คลุ กคลี กบั วัยรุ่ นจึงทำให้เขำ
มองปั ญหำของวัย รุ่ นในมุ มมองที่ต่ำงออกไป รวมทั้งควำมสนใจด้ำนงำนเพลงและดนตรี ที่ทำให้
“วงดนตรี ” เป็ นองค์ประกอบหลักของเรื่ อง ทั้งในรักแห่งสยำมและเรื่ องอื่น ๆ ที่ตำมมำ ดังที่ปรำกฏ
ว่ำ “วง August” เกี่ ย วข้องกับ ชู เกี ย รติ และในภำยหลัง มำชู เกี ย รติ เริ่ ม ผลิ ตรำยกำรกำกับละคร
โทรทัศน์ ควำมสนใจเรื่ องวัยรุ่ นกับดนตรี ก็เป็ นแนวทำงหลักที่ปรำกฏซ้ ำมำโดยตลอด ที่น่ำสนใจอีก
ประกำรหนึ่ ง คื อมุ ม มองเรื่ องเพศวิถี และควำมรั ก ของชู เกี ยรติ ที่อำจกล่ ำ วได้ว่ำ “ขบถ” ทั้ง ต่ อ
มำตรฐำนชีวิตรักต่ำงเพศและมำตรฐำนชี วิตรักเพศเดียวกัน ในอันที่จะเข้ำใจประเด็นนี้ ได้อย่ำงถ่อง
แท้ควรศึกษำเพิ่มเติมจำกบทสัมภำษณ์ของเขำในนิตยสำรภำพยนตร์ ต่ำง ๆ มี Bioscope เป็ นอำทิ

ผู้ วิ จั ย – ในฐานะอาจารย์ อาจารย์ ม องว่ า การศึ ก ษาในระบบตั้ ง แต่ ใ นระดั บ โรงเรี ย น ถึ ง ขั้ น
มหาวิทยาลัยนั้น มีข้อดี ข้ อเสี ย ต่ อการสร้ างงานของบุคลากรในวงการภาพยนตร์ หรื อไม่ อย่ างไร
ทาไม
รองศาสตราจารย์ นัทธนัย ประสานนาม – คำถำมกว้ำงเกิ นไป ไม่แน่ใจว่ำจะตอบได้ตรงประเด็น
หรื อไม่ ดังนั้น ถ้ำจะกล่ำวในบริ บทกำรสร้ำงภำพยนตร์ ปั จจุบนั พบว่ำในระดับมัธยมศึกษำ หลำย
โรงเรี ยนทั้งในกรุ งเทพฯ และจังหวัดอื่น ๆ ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนทำโครงงำนและนำเสนอในรู ปแบบ
“หนังสั้น” เช่นเดียวกับในระดับอุดมศึกษำ ปั จจุบนั กำรทำ “หนังสั้น” ไม่ถือเป็ นเรื่ องแปลกใหม่อีก
ต่อไปแล้ว ประเด็นนี้น่ำจะจัดให้เป็ น “ข้อดี” ในควำมหมำยนี้ได้
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ส่ วนข้อเสี ย ไม่แน่ใจว่ำอยูใ่ นฐำนะที่จะวิพำกษ์วิจำรณ์ได้หรื อไม่ เพรำะโดยส่ วนตัวไม่เห็ นด้วยกับ
ทฤษฎี ที่กล่ ำวถึ งกันอย่ำงกว้ำงขวำงว่ำ “กำรศึกษำไทยสอนให้เด็กท่องจำไม่สอนให้คิด” เพรำะ
กำรศึกษำไทยอย่ำงน้อยที่สุดในทศวรรษที่ผำ่ นมำสอนให้คิด กระตุน้ ให้คิด หรื อแม้แต่บงั คับให้คิด
ทั้งที่ระบุในนโยบำยและกำรส่ งเสริ มให้ทำจริ งในชั้นเรี ยน หลำยครั้งปั ญหำเกิดจำกตัวนักเรี ยนเองที่
ไม่สนใจคิด หรื อมีควำมสนใจสิ่ งเร้ ำอย่ำงอื่นที่ไม่เกี่ ยวข้องกับกำรเรี ยน รวมทั้งระบบคุ ณค่ำอื่น ๆ
ในสังคมไทยที่ให้ควำมสำคัญแก่ผลกำรเรี ยนมำกกว่ำกระบวนกำรเรี ยนรู ้ ซึ่ งบำงกรณี ไม่ได้เกิดจำก
“กำรศึกษำในระบบ” โดยตรง
ดังนั้น หำกจะตอบให้เข้ำกับภำพยนตร์ เรื่ อง “รั ก แห่ งสยำม” ที่เป็ นศูนย์กลำงของของ
งำนวิจยั เรื่ องนี้ อำจต้องตอบว่ำผลกระทบที่อำจมำจำกกำรศึกษำในระบบคือ กำรศึกษำในระบบอำจ
ยังมิได้ให้กำรศึกษำเรื่ องเพศวิถีอย่ำงพอเพียง กล่ำวคือ ในหลักสู ตรยังไม่ได้ให้ควำมสำคัญแก่ควำม
แตกต่ำงหลำกหลำยของคนในสังคม กล่ำวเฉพำะอุดมศึกษำ กำรจัดทำหลักสู ตรปั จจุบนั ถูกกำกับ
ด้วยปั จจัยหลำยอย่ำงไม่ว่ำจะเป็ นกรอบมำตรฐำนคุ ณวุฒิฯ หรื อระบบประกันคุ ณภำพกำรศึ กษำ
ควำมเป็ นเลิศของอุดมศึกษำไทยจึงยังไม่ถูกวัดด้วยศักยภำพของนักศึกษำในกำรทำควำมเข้ำใจควำม
หลำกหลำยดังกล่ำว หำกมองว่ำประเด็นดังกล่ำวเป็ น “วิกฤต” หรื อ “ข้อเสี ย” ก็น่ำจะถื อว่ำเป็ น
“โอกำส” ด้วย ในแง่ที่ภำพยนตร์ จะเข้ำมำเป็ นสื่ อที่ช่วยให้คนในสังคมทั้งที่อยูใ่ นกำรศึกษำในระบบ
หรื อนอกระบบเข้ำใจควำมหลำกหลำยดังกล่ำวได้

ผู้วิจัย – ในฐานะอาจารย์ อาจารย์ คิดว่ าแรงบันดาลใจในการมาเป็ นผู้กากับภาพยนตร์ คืออะไร แล้ ว
เปลีย่ นแรงบันดาลใจเป็ นผลงานสร้ างสรรค์ ได้ อย่างไร
รองศาสตราจารย์นัทธนัย ประสานนาม – ตอบอย่ำงง่ำยที่สุด ผูก้ ำกับส่ วนใหญ่มีควำมรู ้สึกอยำกเล่ำ
เรื่ อง แต่อำจชอบคิดเป็ นภำพมำกกว่ำตัวอักษร พวกเขำจึงเลื อกกำรเล่ำเรื่ องผ่ำนสื่ อภำพยนตร์ หรื อ
ภำพเคลื่อนไหว ส่ วนแรงบันดำลใจเป็ นเรื่ องส่ วนบุคคล หำกยกกรณี ชูเกียรติ ได้กล่ำวไปบ้ำงแล้วว่ำ
แรงบันดำลใจของเขำมำจำกประสบกำรณ์ ส่วนตน ทั้งมุมมองเรื่ องเพศ ควำมรัก สังคม หรื อควำม
ผูกพันกับพื้นที่บำงพื้นที่เป็ นกำรเฉพำะ เช่น จังหวัดเชียงใหม่
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ผู้วจิ ัย – ในฐานะอาจารย์ อาจารย์ จะแนะนา นักศึกษา หรื อ บุคคลทั่วไป ที่อยากจะสร้ างสรรค์ งานที่
นาเสนอประเด็นเกีย่ วกับเพศนอกกรอบ อย่างไร ควรคานึงถึงปัจจัยใดบ้ าง
รองศาสตราจารย์ นัทธนัย ประสานนาม – สิ่ งที่ ควรคำนึ งถึ งในกำรนำเสนอเพศนอกกรอบคือ
“กรอบ” ผูท้ ี่ตอ้ งกำรนำเสนอประเด็นเพศนอกกรอบต้องเข้ำใจ “เพศในกรอบ” หรื อ “กรอบ” อย่ำง
ถ่องแท้เสี ยก่อน เพรำะไม่เช่ นนั้นอำจเกิ ดกำร “ติดกรอบ” ได้ ยกตัวอย่ำงเช่ นควำมสัมพันธ์ชำยรัก
ชำย ที่ยุคหนึ่ งมีกำรแบ่งแยกอย่ำงชัดเจนว่ำเป็ น “เกย์คิง” (ฝ่ ำยชำย) และ “เกย์ควีน” (ฝ่ ำยหญิง)
แท้จริ งแล้ว เกย์ท้ งั สองประเภทเป็ นปรำกฏกำรณ์เฉพำะที่เกิดขึ้นในสังคมไทย อันเป็ นผลมำจำกกำร
หยิบยืมเพศสถำนะแบบสองขั้วคือชำยกับหญิงมำสวมทับควำมสัมพันธ์ของเกย์ ทั้งที่เส้นแบ่งควำม
เป็ นชำยและควำมเป็ นหญิงอำจพร่ ำเลือนคลุมเครื อ ดังนั้น หำกต้องกำรนำเสนอเรื่ องเพศนอกกรอบ
ควรคำนึงถึงปรำกฏกำรณ์ทำงเพศในสังคมไทยที่มีพลวัตอยูเ่ สมอด้วย

ผู้วจิ ัย – ในฐานะอาจารย์ อาจารย์ คิดว่ าเนือ้ หา ประเด็น และ/หรือ มุมมองทางสั งคมที่ถูกนาเสนอใน
ภาพยนตร์ ค วรเป็ นอย่ า งไร และมี เนื้อหาและประเด็ นใดที่ อาจารย์ คิ ด ว่ า น่ า สนใจและยัง มิไ ด้
นาเสนอในภาพยนตร์ ปัจจุบัน กรุ ณายกตัวอย่ างประกอบ
รองศาสตราจารย์นัทธนัย ประสานนาม – คำถำมแรกไม่น่ำจะตอบได้ เพรำะโดยส่ วนตัวไม่เชื่ อว่ำมี
ประเด็นที่ “ควร” นำเสนอ เพรำะนั้นอำจหมำยถึ งกำรมี อยู่ของประเด็นที่ “ไม่ควร” นำเสนอ
กล่ำวคือ สื่ อภำพยนตร์ “ควร” นำเสนอได้ทุกประเด็นโดยไม่มีเส้นแบ่งเรื่ องควรไม่ควร สำหรั บ
คำถำมที่สอง ประเด็นที่คิดว่ำน่ำสนใจ ซึ่ งคิดว่ำควรตอบให้เชื่ อมโยงได้กบั “เพศนอกกรอบ” เพื่อ
ประโยชน์ในกำรศึกษำของผูว้ ิจยั คือ ประเด็นครอบครัวทำงเลือก (Alternative Family) ที่ปัจจุบนั
เริ่ มมีกำรนำเสนอแล้ว เช่น ภำพยนตร์ เรื่ อง Fathers (เข้ำฉำยใน พ.ศ.2559) หรื อละครโทรทัศน์ชุด
Hormones ที่ มีกำรนำเสนอตัวละครพ่อที่เป็ นเกย์ และยำยผูม้ ี หลำนชำยที่ มีเชื้ อเอชไอวี เรื่ องเล่ ำ
เกี่ยวกับครอบครัวเป็ นวัตถุดิบของภำพยนตร์ นำนำชำติ และไปไกลถึงขนำดที่วิพำกษ์ประเด็นเรื่ อง
กำรบริ จำคอสุ จิ พ่อทำงชี ววิทยำกับพ่อที่ เป็ นผูห้ ญิ งในครอบครั วของหญิ งรั กหญิ ง ประเด็นนี้ จึง
น่ำจะสำนต่อได้อีกมำกในภำพยนตร์ ไทย เพรำะเป็ นสิ่ งที่ชวนให้คิดอย่ำงมำกว่ำ ครอบครัวทำงเลือก
เป็ นกำรสมำทำนหรื อท้ำทำย “มำตรฐำนชี วิตรั กต่ำงเพศ” หรื อ “มำตรฐำนชี วิตรั กเพศเดี ยวกัน”
อย่ำงไร ทั้งเป็ นประเด็นที่เสนอควำมสัมพันธ์ระหว่ำง “เพศ” กับ “กรอบ” ไม่วำ่ จะเป็ น “นอก” หรื อ
“ใน” ก็ตำม

ภาคผนวก ฌ
บทสัมภาษณ์ คุณ กรัณย์ จิตธารารักษ์
(บทสั มภาษณ์ คุณ กรัณย์ จิตธารารักษ์ )
ผู้วิจัย – มีผ้ ูกล่ าวอ้ างว่ า “รั กแห่ งสยามเป็ นการเปิ ดประตูหนังเกย์ (ชายรักชาย)ในสั งคมไทย” ท่ าน
เห็นด้ วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
คุณกรัณย์ จิตธารารักษ์ – จริ ง ๆ ส่ วนตัวก็มองรักแห่งสยาม น่าจะมีส่วนในการเปิ ดประตูบานนี้ นะ
ครับ อาจจะไม่ใช้แบบการเปิ ดแบบใหญ่โต แต่มนั ก็ทาให้หนังที่เป็ นหนังประเภทที่เล่าเรื่ องราวของ
บุคคลเพศที่สาม มีมากขึ้น เพราะถ้าเอามาเทียบกันก็จะสังเกตุได้วา่ ก่อนที่หนังจะฉากประมาณปี
2007 ประมาณนี้ พูดเลยว่า หนัง ที่ เกี่ ย วข้องกับ ภาพที่ ส าม รั ก ร่ วมเพศหรื อเลสเบี้ ย นก็ ย งั ถื อว่า มี
จานวนไม่เยอะ แต่หลังจากนั้นก็จะเห็นได้วา่ ค่าเฉลี่ยแต่ละปี ก็จะพบว่าก็จะมีหนังประเภทนี้ ออกมา
เยอะขึ้นเรื่ อย ๆ และออกมาชัดเจนขึ้นเรื่ อย ๆ เพราะรักแห่ งสยามเองเค้าก็ไม่ได้ออกตัวแรงตั้งแต่
แรกว่าเค้าคือหนังเกย์ แต่วา่ หลังจากยุครักแห่ งสยามเนี้ ยมันก็จะมีอิทธิ พลที่ทาให้คนกล้าพูดว่าหนัง
ที่เป็ นหนังที่เป็ นเกย์ หรื อเลสเบี้ยนกล้าพูดมากขึ้น หลังจากหนังเรื่ องนี้ ได้รับกระแสตอบรับไปใน
ทางบวกเยอะ คือเหมือนกับว่าทาให้ผผู ้ ลิตอีกจานวนไม่นอ้ ย สังคมเปิ ดรับว่า ทาไมเราถึงไม่ทาหนัง
ประเภทนี้ ออกมาบ้า ง อาจจะกล้า ๆ กลัว ๆ ในส่ วนของนายทุ นก็ เช่ นกันที่ ยงั คงกล้า ๆ กลัว ๆ
อาจจะหานายทุนอยาก อาจจะอยูใ่ นยุคที่ ภาพยนตร์ มนั เป็ นธุ รกิจที่มีการแข่งขันค่อนข้างโหด แล้วก็
หนังที่ทากาไรก็ค่อนข้างน้อย อย่างในปี ที่ผา่ นมานะครับ มีหนังเข้าฉายประมาณ 70 เรื่ อง แต่มีหนัง
ที่ก ล้า พูดจริ ง ๆ ว่าท ากาไรมี ไ ม่ ถึง 10 เรื่ องด้วยซ้ า เพราะฉะนั้นเรื่ องของเพศที่ สามยัง ไม่ เป็ นที่
ยอมรับมาก เพราะฉะนั้น ผมว่าคนที่เป็ นนักลงทุนเค้าก็ไม่กล้าลงทุนมาก ยกเว้นที่เป็ นหนังเพศที่
สามประเภทที่หนังตลกโปกฮาไปเลย เช่ นแบบ ปล้นนะย๊ะ อาจไปทางฮาไปไม่ได้มาทางเรื่ องราว
ของความรัก หรื อ ดราม่าอะไรแบบนี้ เพราะฉะนั้นจึงสังเกตุวา่ หลังจากหนังเรื่ องนี้ ปุ๊ปก็จะมีหนังที่
เป็ นเพศที่สามชัดเจนขึ้น อย่างเพื่อนกูรักมึงหว่ะ หรื ออย่างหนัง “It Gets Better” ไม่ได้ขอให้มารัก
ของพี่กอล์ฟ ธัญวาริ น อะไรอย่างนี้ กึ่ง ๆ เปิ ดประตูแต่ก็ไม่ได้เปิ ดการเปิ ดที่ใหญ่ แต่ก็แค่เอ๊ สังคม
ยอมรับละอะไรอย่างนี้
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ผู้วจิ ัย – ท่านตีความชื่อเรื่อง “รักแห่ งสยาม” อย่ างไรบ้ าง กรุ ณายกตัวอย่ างประกอบ
คุณกรัณย์ จิตธารารักษ์ – จริ ง ๆ นะ ถ้าถามว่าชื่ อหนังเรื่ องรักแห่ งสยามหมายความว่าอย่างไร ผม
มองว่าเป็ นคาถามว่าเป็ นคาถามปลายเปิ ด คือ ผมชื่ อว่าแม้แต่ตวั ผูก้ ากับเองหรื อผูส้ ร้างเองก็ต้ งั ใจทา
ให้มนั เป็ นชื่อแบบปลายเปิ ด สามารถตีความได้หลาย ๆ อย่าง ด้วยความที่ตวั หนังมีก็มีสัญญะหรื อก็
มีหลาย ๆ อย่าง และเนื้ อหาหลาย ๆ อย่าง บางปมก็เป็ นปลายเปิ ดทิ้งไว้ ให้สามารถพูดต่อหรื ออะไร
ต่อได้ ส่ วนชื่อหนังก็เลยเป็ นเช่นนั้น ส่ วนตัวผมมองว่าเรื่ องรัก ในที่น้ ีก็คือความรักที่หนังนาเสนอใน
หลาย ๆ รู ปแบบ ไม่ว่าจะเป็ นความรักในเชิ งของ ครอบครัวพ่อแม่ลูก พี่น้อง ความรักในเชิ งกลุ่ ม
เพื่อน อย่างงวออกัส ซึ่ งเป็ นกลุ่มเพื่อนที่มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกัน ความรักในเชิ งชายหญิงมนก็
จะมีในเคสทั้งสองคู่ ความรั กชายรั กชาย มันก็จะมี เกิ ดในภาพยนตร์ รวมถึ งความรั กที่ เกิ ดอยู่ใน
ศาสนาด้วย ซึ่ งในเรื่ องก็พูดถึ งศาสนาคริ สต์ หลาย ๆ อย่าง อย่างในฉากก็จะมี การพูดถึ งค่อนข้าง
ชัด เจน อี ก ทั้ง ในบรรยากาศคริ ส ต์ ม าส อะไรอย่ า งนี้ ก็ เ ลยมองว่า ความรั ก ในที่ น้ ี มัน ค่ อ นข้า ง
หลากหลาย พูดถึ งความรักหลายรู ปแบบที่อยู่ในนั้น ส่ วนรักแห่ งสยามหลัก ๆ ก็น่าจะเหมือนกับ
หลาย ๆ ท่าน คาว่าสยามก็จะตีความได้ถึง 2 แบบ หนึ่งคือสยามที่หมายถึงประเทศเรานี้แหละ กับอีก
อย่างนึ ง ก็หนังเรื่ องนี้ ดาเนิ นเรื่ องอยูใ่ นสยามสแควร์ เป็ นหลัก หลาย ๆ ฉาก หลาย ๆ ตัวละคร บาง
ตัวละครค้นพบความหวังหรื ออะไรบางอย่างที่สยามแควร์ มันจะมีฉากที่โต้งมิว จากกันไป แล้วเค้า
ก็กลับมาเจอกันที่สยามสแควร์ หรื อว่าหลังจากที่เค้ามีปัญหาทะเลาะกัน เสร็ จแล้วปุ๊ ป เค้าก็กลับมา
โดยการที่มีจุด Climax ที่สยามสแควร์ ก็เลยมองว่าตรงนี้ หน้าจะเป็ นส่ วนหนึ่ ง ที่มะเดี่ยวคิดเอาไว้
แต่วา่ น่าจะเป็ นปลายเปิ ด

ผู้วิจั ย – จากเมื่ อ กี้ที่คุ ณกันใส่ ไว้ คื อ ในแง่ มุ ม ของศาสนา ทาไมคุ ณกันคิด ยังไงว่ า ทาไมต้ อ งเป็ น
ศาสนาคริสต์
คุณกรั ณย์ จิตธารารักษ์ – อันนี้ ผมมองว่าเป็ นเรื่ องส่ วนตัวของผูก้ ากับ เชื่ อว่าหนังเรื่ องนี้ เป็ นหนังที่
สร้างจากชีวติ จริ งหลาย ๆ ส่ วนของคุณมะเดี่ยว เรื่ องครอบครัว เรื่ องพี่สาวอะไรต่าง ๆ นานา ของวง
ดนตรี เองอะไรก็แล้วแต่ เค้าก็เอาสตอรี่ ของเค้ามาเล่า โดยส่ วนตัวผมชื่อว่าน่าจะเป็ นเรื่ องส่ วนตัวของ
ผูก้ ากับ ชี วิตของเค้า ที่คิดว่าศาสนาคริ สต์เพราะว่า เป็ นเรื่ องของชี วิตเค้า ผมว่าไม่น่าจะมีประเด็น
สอดแทรกว่าแบบ ไม่เลือกพุทธเพราะอะไร ทาไมต้องเลือกคริ สต์ แล้วมันก็โยงใยมาสู่ ช่วงท้าย คือ
คริ สต์มาส ในชาวงเวลาที่คนเราให้อภัย พูดความจริ ง มันก็เป็ นซี นที่พระเอก เข้ามาพูดความจริ งกับ
ตัวมิวว่า เห้ยเรารักมิวนะ แต่เราคบกันในฐานะแฟนไม่ได้อะไรอย่างนี้ มันก็จะโยงกันมาเป็ นสเต็ป
ในตอนสุ ดท้าย ถ้าเป็ นศาสนาพุทธมันคงจะแปลก ถ้าจะมาสารภาพรักกันในวัด อันนี้ คิดในเชิ งเป็ น
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มุขนะ ก็คงไม่มาสารภาพรักกันในวันมาฆาบูชา เป็ นคริ สต์มาสมันก็คงเป็ นแบบบรรยากาศอะไร
แหล่ งที่ มาผลิ ตเป็ นภาพยนตร์ แล้ว ลงตัวไปหมด ในแง่ ของภาพยนตร์ ด้วย ในแง่ของบรรยากาศ
เรื่ องของเหตุการณ์ต่าง ๆ มันก็ดูจะลงตัวไปหมดอะไรอย่างเนี้ยนะครับ

ผู้วจิ ัย – ในมุมมองของท่ าน ท่ านคิดว่ าเนื้อหาส่ วนใดของภาพยนตร์ เรื่อง “รักแห่ งสยาม” ที่คุณมะ
เดี่ยวอยากจะบอกผู้ชมและสั งคมไทยมากทีส่ ุ ด ฉากใด เพราะอะไร
คุณกรัณย์ จิตธารารักษ์ – จริ ง ๆ หลัก ๆ ผมก็วา่ น่าจะมี 2 Message ที่ซอ้ นไว้ ส่ วน Message
หลัก ๆ ผมมองว่า ตัวละครหลายตัวในเรื่ องนี้ หลงทางในแง่ของเมื่อเจอเหตุ การณ์ ต่าง ๆ เค้าไม่
สามารถ เค้ามีปัญหาในการใช้ชีวติ ทุกตัวมีปัญหาหมด เช่น อย่างครอบครัวของพระเอก พี่สาวหลง
หายไป ตัวของมิวเองพ่อแม่ไม่ได้มาอยูด่ ว้ ยที่บา้ น แล้วปล่อยให้อาศัยอยูท่ ี่บา้ น ย่าหรื อยายสักอย่าง
วันนึงย่าหรื อยายก็จากไป รวมไปถึงรอบ ๆ เรื่ องของแม่ เรื่ องของวงออกัสอะไรสักอย่าง จะเห็นได้
ว่าหนังเรื่ องนี้มีตวั ละครที่กาลังหลงทางบางอย่างอยู่ จากการที่สุญเสี ย หรื อขาดอะไรไป หนังเรื่ องนี้
พยายามจะเล่า แล้วบอกว่าคนเราสามารถหลงทางได้นะ มันก็จะมี ทางออกในเรื่ องของความรั ก
ตอนท้ายหนังพยายามที่จะพูดว่า ความรักเองให้มากเท่าไหร่ ก็ไม่มีวนั หมด คือได้คาตอบว่าแม้สุด
ม้ายตัวละครของพลอย เฌอมาลย์เองที่ตอนหลังก็มาค้นพบว่าครอบครัวนี้ แล้วก็กลับไปที่เชี ยงใหม่
ก็สังเกตุ ได้ว่ามันมี การเติ มเกิ ดขึ้ นในหลากหลายรู ปแบบนะครั บ แล้วก็เราเชื่ อว่ามันเป็ นประเด็น
หลักของความรัก การให้ การเติมเต็มซึ่ งกันและกัน จนกลายเป็ นชื่ อหนัง ส่ วนอีกประเด็นนึ งที่เค้า
น่าจัแฝงไว้คือการเปิ ดรับของเพศที่สามนั้นแหละ แต่น่าจะส่ วนรองมากกว่า จากฉากที่ตวั คุณแม่ พี่
นกสิ นใจพูดกับโต้งว่า เลือกที่คิดว่าดี ที่สุดละกันอะไรอย่างนี้ ก็พยายามจะสื่ อกลาย ๆ บอกสังคม
กลาย ๆ ในตรงนี้ แต่คิดว่าตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นหลัก จะเห็นได้วา่ ตัวละครมีความคล้ายคลึงกันอยูใ่ น
แง่ ข องการหลงทาง สู ญเสี ย อะไรบางอย่า ง แล้ว กลับ มายื น หนัด ได้ด้วยความรั ก หรื อ ว่า อะไร
บางอย่างที่กลับมาเติมเต็มอะไรอย่างนี้ คนเราในเรื่ องนี้ มนั ขาดอะไรไปกันหลายอย่าง แล้วเหมือน
สุ ดท้ายเรามาเจอกัน คนเรามันมาเติมเต็มกันได้หลายแบบอะไรแบบนี้หล่ะครับ

ผู้วิจัย – ในมุ มมองท่ านมองว่ าเสี ยงตอบรั บและ/หรื อเสี ยงต่ อต้ าน เป็ นสิ่ งสาคัญที่มีผลต่ อการคิด
สร้ างสรรค์ ของผู้กากับหรือไม่ อย่ างไร
คุณกรัณย์ จิตธารารักษ์ – ก็ในแง่ของผูก้ ากับ Feedback ที่กลับมาหาผูก้ ากับทั้งในแง่บวกและแง่ลบ
มีผลบ้าง แต่ก็เชื่อว่ามีผกู ้ ากับหลายท่าน มีความชัดเจนในแง่ของ ทิศทางในการเล่าเรื่ อง คุณมะเดี่ยว
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มีความเป็ นผูก้ ากับที่เป็ น Author คนนึงชัดเจนในการทาหนัง จะเห็นได้วา่ การทาหนังแทบทุกเรื่ องก็
จะมี เรื่ องราวของเพศที่ ส าม ของเนื้ อหาที่ เล่ า เค้า มี ค วามชัดเจนมี ทิ ศ ทางในการเล่ า ของตนเอง
พอสมควร ถ้าเป็ นผูก้ ากับท่านอื่นอาจจะมีผิดหวังทาให้เปลี่ยนแนวไปบ้าง แต่ส่วนตัวผมมองว่าเค้า
เป็ นผูก้ ากับที่ชดั เจนในส่ วนนี้ ในเรื่ องที่เล่า แค่ส่วนนี้ ผมก็มองว่า เค้าก็เข้มแข็งแล้ว งั้นไม่วา่ กระแส
ตอบรั บในประเด็นต่าง ๆ นานา ไม่น่าจะมีผล ถ้าเป็ นกระแสตอบรั บในเรื่ องการสร้ าง Feedback
เรื่ องแหล่งที่มาวิภาควิจารณ์ในส่ วนของภาพ การแสดง อันนี้ ผมว่าอาจจะนาไปปรับใช้ แต่ผมว่าใน
ส่ วนของ Feedback ในแง่ของทาไมถึงสร้างหนังเพศที่สามออกมา ไม่ควรสร้ างนะ ตรงนี้ ผมเชื่ อว่า
ไม่ มี ผ ล ดู เหมื อนว่าน่ า จะเป็ นสิ่ ง ที่ คุ ณมะเดี่ ย วอยากจะให้เกิ ดขึ้ นด้วยซ้ า การที่ สร้ า งหนังแล้วมี
กระแสออกมาหลาย ๆ ทาง สร้างแล้วก่อให้เกิดการตั้งคาถามของสังคม มีการถกเถียงกัน เหมาะไม่
เหมาะ มันถึ ง เวลาหรื อยัง สั ง คมเราเปิ ดรั บ แค่ ไ หน ผมมองว่า ตัวคุ ณมะเดี่ ย วและหนัง ได้บ รรลุ
จุดประสงค์ที่แท้จริ งด้วยซ้ า ถ้าหนังสร้างออกมาแล้วไม่มีการตั้งคาถาม ไม่มีการต่อต้าน ไม่มีการชม
หรื อไม่เกิดกระแสอะไรเลย หนังก็คงไม่ประสบความสาเร็ จในฐานะหนังเรื่ องนึ ง ถ้าหนังเรื่ องนี้ มา
สร้างให้เกิดกระแสแง่บวกแง่ลบปุ๊ ป มัน Success คนในสังคมจะหันกลับมามองว่าเออ คนเราพร้อม
หรื อยังที่จะหันกลับมามองว่าสังคมเราเปิ ดแค่ไหน ผมมองว่ามันเป็ นสื่ อประเภทนึ งที่โยนคาถาม
ให้ก ับ สั งคม ภาพยนตร์ อันที่ จริ ง สื่ อภาพยนตร์ มนั เป็ นอย่า งนั้น ถ้า หนังเรื่ องนึ ง ท าได้ผ มว่า มัน
Success ยังไงคุณมะเดี่ยวก็ตอ้ งรู ้อยูแ่ ล้วว่าทาหนังออกมาแล้วจะมีกระแสออกมาอย่างนี้ พอมันมีมนั
ก็ประสบความสาเร็ จ

ผู้วิจัย – ท่ านมีความคิดเห็นอย่ างไร ต่ อเสี ยงวิพากษ์ วิจารณ์ ของสั งคมไทย ต่ อภาพยนตร์ เรื่ อง “รั ก
แห่ งสยาม” ทั้งจากผู้ชมและผู้เชี่ ยวชาญในวงการภาพยนตร์
คุณกรัณย์ จิตธารารักษ์ – ผมมองว่ารักแห่ งสยามมาในตอนที่ ค่อนข้างพอเหมาะแล้ว ตัวหนังเองถ้า
ไม่ได้พดู ถึงเรื่ องเพศที่สามในตัว Plot หรื อบท ในเรื่ องงานสร้างทุกอย่าง ผมมองทั้งการเล่าเรื่ อง บท
ภาพยนตร์ นักแสดงหรื อว่าอะไรทั้งหมด ถือว่าค่อนข้างดี สมบูรณ์ ถือได้วา่ เป็ นหนังดีเรื่ องนึ ง แล้วก็
จริ ง ๆ ผมมองว่ามาในจังหวะที่เรี ยกได้ว่า น่าจะพอดีดว้ ย มันไม่ใช่ แค่วา่ คุณมะเดี่ยวอย่างเดียวด้วย
แต่เป็ นเรื่ องของนายทุนและโปรดิวเซอร์ ดว้ ย ในวันที่นายทุนมองว่าถ้ากล้าสร้างหนังเรื่ องนี้ แล้ว มี
โอกาสได้ตงั ค์ แสดงว่านานทุนก็เริ่ มมองเห็นแล้วว่าสังคมเริ่ มเปิ ดรับมากขึ้น ยังไงดี ถ้าเป็ นส่ วนตัว
ของผม ผมมองว่ามันโอเคมาในจุดที่เหมาะแล้วด้วย มันดีดว้ ย ถ้าสมมติว่าหนังมันออกมาแล้วใน
เวลาวันนั้น หนังมันดันไม่ดี มันดันแย่ มันก็ไม่ได้สร้ างกระแสอะไร มันเป็ นความพอดี ของอะไร
หลาย ๆ อย่าง มันเป็ นความพอดีของหลาย ๆ ปัจจัย
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ผู้วจิ ัย – คาถามนีเ้ ป็ นคาถามนอกนะครับ ผมขอเสริมมา หลังจากรักแห่ งสยามออกมามันก็จะมีเรื่อง
เพื่อนกูรักมึงหว่ ะออกมา ซึ่ งสองเรื่ องนี้เป็ นเรื่ องของชายรั กชายทั้งคู่เลย แต่ ทาไมทั้งสองเรื่ องนี้ ไม่
ว่ าจากคนดูกด็ ีหรือใคร ๆ ก็ดีต่างกันโดยสิ้นเชิงเลย
คุณกรั ณย์ จิตธารารักษ์ – จริ ง ๆ แล้วรักแห่ งสยามเป็ นหนังชายรักชายแบบถูกเคลือบเอาไว้ คือมัน
ไม่ได้เป็ นหนังชายรักชายแบบตรง ๆ อ่ะ ผมมองว่าแค่เนื้ อหาส่ วนหนึ่ งที่มนั แทรกเอาไว้ ที่จริ งแล้ว
รักแห่ งสยามเป็ นหนังรั ก เป็ นรักที่หลากหลายไม่ว่าเรื่ องของครอบครัว เรื่ องของเพื่อน ชายหญิ ง
ศาสนา ส่ วนเรื่ องชายรักชายเป็ นเพียงแค่ประเด็นเดียว ที่ถูกสอดแทรกขึ้นมา วิธีการโปรโมทต่าง ๆ
นานา ที่บอกว่าเป็ นหนังรักวัยรุ่ น เพราะฉะนั้นจึงได้รับกระแสตอบรับที่ ชัดเจนกว่า ต่างจากเรื่ อง
เพื่อนกูรักมึงหว่ะ ที่เป็ นหนังชายรักชาย ที่เป็ นหนังชายรักชายแบบ โดยแก่นของมันเลย ต่างจากรัก
แห่งสยามที่ไม่ได้เป็ นหนังชายรักชายโดยแก่น ชายรักชายเป็ นแค่องค์ประกอบเดียว มันน่าจะชัดเจน
เกิ นไปบวกกับ ผมมองว่าทัศนคติของคนสร้างต่างกัน รักแห่ งสยามพยายามสร้ างเพื่อให้คนเข้าใจ
กลุ่มชายรักชาย หรื อรักร่ วมเพศมากขึ้น เค้านาเสนอในแง่ที่ระมัดระวัง ในแง่ของการสอน มุ่งในแง่
ให้คนดูทวั่ ไปเข้าใจ แต่เพื่อนกูรักมึงหว่ะ เล่าหนังชายรักชายในแง่ที่มีเรื่ องเพศ หรื อนาเสนอเรื่ อง
ชายรักชายที่ชดั เจนเกินไป เค้าไม่ได้จะพยายามให้คนดูยอมรับ รักแห่ งสยามอ่ะพยายามทาให้คนดู
ยอมรับ เพศที่สามมากขึ้น ส่ วนเพื่อนกูรักมึงหว่ะ เป็ นแบบที่เค้าเห็นว่าสังคมเริ่ มเปิ ดกว้างก็เลยสร้าง
ออกมา ไม่ได้ทาเพื่อจะให้คนยอมรับ เหมือนกับหนังยุคปั จจุ บนั หลายเรื่ อง เหมือนเราดูหนังเกย์
Father and Son มีคืนนั้นมีอะไรอย่างเนี้ ย พวกนี้ มนั มาในยุคที่สังคม คิดว่าสังคมเปิ ดรับแล้ว แล้วก็
ออกมา Hardcore Target ของหนังก็เป็ นกลุ่มรักร่ วมเพศ เพื่อนกูรักมึงหว่ะมันเป็ น Target ของคนรัก
ร่ วมเพศ แต่รักแห่ งสยามเป็ นคนดูทวั่ ไปที่พยายามสร้ างให้สังคมเข้าใจอะไรอย่างนี้ ดังนั้นรักแห่ ง
สยามมันจึงได้รับการตอบรับที่ดีกว่า เชื่อว่าน่าจะเป้ นอย่างนั้น

273
ผู้วจิ ัย – คือถ้ าจะพอสรุ ปได้ ว่าเป็ นหนังทีล่ ูกควรเปิ ดให้ แม่ ดูแบบกลาย ๆ
คุณกรั ณย์ จิตธารารั กษ์ – ใช่ ๆ ๆ แต่ถ้าเปิ ดเพื่อนกูรักมึ งหว่ะ แม่คงบอกว่ากูไม่ให้มึงเป็ น 5555
Message ในหนังมันต่างกัน

ผู้วิจัย – ท่ านคิดว่ า กว่ าที่คุณมะเดี่ยวจะได้ มาซึ่ ง แนวคิดที่จะนามาใช้ ในการผลิตผลงานอะไรเป็ น
ปัจจัยสาคัญทีส่ ุ ดของกระบวนการคิดงานทั้งหมด
คุณกรัณย์ จิตธารารักษ์ – จริ ง ๆ เรื่ องนี้ ผมมองว่าเป็ นหนังที่ ส่ วนตัวมาก ๆ ๆ ของมะเดี่ยว จะเห็น
ได้ว่าเรื่ องต่าง ๆ ในหนัง ผมว่าได้รับแรงบันดานใจต่าง ๆ มาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชี วิต เจ้าตัว
นั้น ๆ พอหนังมันถูกเล่า เป็ นเรื่ องเล่าของตัวเอง พอมันถูกเล่าผูก้ ากับก็เลยมีความอิน พออินปุ๊ ปผู ้
กากับก็สามารถสร้างออกมาได้อย่างถึงอารมณ์ ผมมองว่าเป็ นเรื่ องดีนะ ผมมองว่าผูก้ ากับบางคนไป
จับหนังเรื่ องที่ตวั เองอาจจะไม่อยากเล่า หันไปจับเรื่ องที่ตวั เองไม่ได้อิน เหมือนได้รับมอบมา ไหนๆ
คุณลองไปทาเรื่ องนี้ ดูซิ ผมมองว่าผูก้ ากับที่ไปกากับอ่ะ รับจ๊อบแบบนี้ มนั ทาให้หนังไม่ได้ออกมา
สื่ อสารกับคนดูเท่ากับเรื่ องที่เค้าอยากจะเล่าจริ ง ๆ บทที่เค้าเขียนเอง อะไรอย่างเนี้ ย พอมันเป็ นเรื่ อง
ของตัวเองปุ๊ ป วิธีการกากับ การใส่ รายละเอียดของภาพ แต่ละฉาก เรื่ องของเพลง เรื่ องของตุ๊กตา
อะไรก็แล้วแต่ มันมีความ Real ไปหมด เราจะรู ้สึกได้ รายละเอียดแต่ละชิ้น Detail มันมีอะไรที่แบบ
ที่ดูจริ งหว่ะ พอมันจริ งปุ๊ ปคนดูก็อินไปกับมันได้ จะสังเกตุได้ว่ามีหนังหลานเรื่ องที่ผกู ้ ากับ ไม่ได้
อินกับเรื่ องที่เล่า บทก็เขียนมาด้วยวิธีการสมมติเหตุการณ์ พอมัยสมมติข้ ึนมาปุ๊ ป มันรู ้ สึกได้จริ ง ๆ
นะ เหมื อนอย่า งเรื่ อ งนี้ น ะ เป็ นเรื่ องที่ เ ป็ นส่ วนตัว เค้า มาก ๆ มันก็ เ ลยถู ก ถ่ า ยทอดออกมาได้ดี
โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหนังเรื่ องนี้ เป็ นสิ่ งที่ผกู ้ ากับสัมผัสเอง ได้เจอเอง เป็ นสิ่ งที่อยากจะ
เล่าด้วย

ผู้วจิ ัย – ท่านมองว่าการศึกษาในระบบตั้งแต่ ในระดับโรงเรียน ถึงขั้นมหาวิทยาลัยนั้น มีข้อดี ข้ อเสี ย
ต่ อการสร้ างงานของบุคคลากรในวงการนีห้ รือไม่ อย่ างไร ทาไม
คุณกรั ณย์ จิตธารารั กษ์ – จริ ง ๆ ผมมองว่า ปั จจัยทุกอย่างนะ จริ ง ๆ ผมไม่ได้มองว่ามันเป็ นแค่
การศึกษาด้วยนะ มันคือ ครอบครัว ปั จจัยรอบข้าง ทุก ๆ อย่างมันทาให้เค้าเป็ นเค้าอย่างนี้ การเสพ
ภาพยนตร์ ต่าง ๆ นานามันก็ทาให้เค้า ผลิตหนังออกมาในรู ปแบบที่เค้าอยากจะทา คือส่ วนนึ งเรื่ องที่
เล่าอ่ะ ผมมองว่าเรื่ องที่เล่า ตัวบทอ่ะมาจากชีวติ เค้าทั้งหมด การเรี ยนรู ้ในครอบครัว การศึกษาต่าง ๆ
นานา แต่วิธีการเล่ าเทคนิ คการเล่ าด้านภาพ การตัดต่อ วิธีการเล่ าต่าง ๆ นานามันมาจากการเสพ
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ภาพยนตร์ จานวนมาก ตั้งแต่เด็กจนถึ งปั จจุบนั อะรอย่างเนี้ ยแหละครับ เทคนิ คประสบการณ์ จาก
การศึกษา การเสพงาน ต่าง ๆ แต่เนื้ อหาของงานอ่ะมาจากตัวเค้า เช่นก่อนหน้าเค้าเรี ยนนิ เทศ จุฬา
เค้าจบมงฟอร์ ดมาจากเชี ยงใหม่ เห็นไหมเค้าก็สอดแทรกเชี ยงใหม่ไว้ เนื่ องจากเค้าเป็ นคนเชี ยงใหม่
ฉะนั้นสิ่ งที่เค้าถ่ายทอดออกมาเห็ นไหม ไปเที่ยวเชี ยงใหม่ พลอยหายที่เชี ยงใหม่แบบนี้ แล้วเค้าก็
หยิบมา

ผู้วจิ ัย – ท่านคิดว่ าแรงบันดาลใจในการมาเป็ นผู้กากับภาพยนตร์ คืออะไร แล้ วเปลี่ยนแรงบันดาลใจ
เป็ นผลงานสร้ างสรรค์ ได้ อย่างไร
คุณกรั ณย์ จิตธารารั กษ์ – ผมว่านะ ถ้ามีคนที่อยากจะเข้ามาแล้วผลิ ตหนังที่ เกี่ ยวข้องกับเพศนอก
กรอบอ่ะนะ ผมคิดว่าเค้าควรเข้ามาพร้ อมกับประเด็นที่เค้าอยากทา อยากเล่า และหน้าสนใจและมี
คุณค่าต่อสังคม พวกฝากคาถามไว้กบั สังคม หรื อว่าสร้างประโยชน์ให้สังคม จะเห็นได้ว่าปั จจุบนั
หนังที่มีเรื่ องเพศที่สามมันมีเยอะมาก แต่หนังที่มีคุณค่า หรื อหนังที่สร้างความเข้าใจจริ ง ๆ อ่ะ มีไม่
เยอะ มันก็จะมีหนังที่สร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการทางเพศของเพศที่สาม อาจจะมีฉาก
หวือหวาค่อนข้างเยอะ แต่หนังที่มีอยากจะพูดอะไรบางอย่างกับสังคม หนังที่ให้คุณค่ากับสังคม
จริ งๆ อ่ะ ผมว่ามี ไม่เยอะ แม้แต่ปีที่ แล้วเองจะมี หนังที่ เป็ นหนังเกย์อะไรหลายเรื่ อง แต่หนังที่ ต้ งั
คาถามแล้วมี ป ระโยชน์ จริ ง ๆ มี ไ ม่ กี่ เรื่ อง เช่ น เรื่ อ งพี่ ช าย หรื อ My HERO อะไรแบบเนี้ ย
เพราะฉะนั้นผมว่าจะทาหนังก็ตอ้ งทาหนัง ที่สร้างความเข้าใจ ที่สร้างมุมมองกับสังคมมากกว่าที่จะ
ทาหนังเพื่อแค่แบบ ธุ รกิจ Business หรื อว่าแค่ตอ้ งการให้คนกลุ่มนี้ มาดูแล้วได้ตงั ค์ ยิ่งถ้าทาหนังไม่
มีคุณค่าออกมามาก ๆ เท่าไหร่ คนภายนอกที่มองกลับมายังธุ รกิจนี้ หรื อมองกลับไปยังเพศที่สาม
เองมันก็สามารถมองกลับมาได้ว่า ออ มันอย่างนี้ นี่เอง เกย์มนั ประเจิดประเจ้อ มันดูแบบต่ าจังเลย
มันดูแบบอะไรอย่างนี้ มันกลายเป็ นหนังที่เอาเรื่ องของเกย์มาหวังแค่ผลประโยชน์ ในระยะยาวมัน
จะทาให้มุมมองของสังคมหรื อการยอมรับของสังคมมันบิดเบี้ยวไป มันอาจจะแย่ไป ใช่ผมมองว่า
ถ้าจะสร้าง ก็ตอ้ งหาคุณค่าให้เจอ หาประเด็นที่บอกสังคมและสร้างประโยชน์ให้กลุ่มเพศที่สามหรื อ
การสร้างความเข้าใจต่อสังคมอะไรอย่างเนี้ยนะครับ

275
ผู้วจิ ัย – นี้เป็ นคาถามนอกนะครับ จากกคาว่ า “คุณค่ า” เมื่อกี้ จากปลายปี ที่แล้ ว ให้ รักแห่ งสยามเข้ า
ไปเป็ นภาพยนตร์ 10 เรื่องของชาติอะไรสั กอย่ างนึง ทาไมคณะกรรมการเค้ าถึงเอารักแห่ งสยามเข้ า
ไป ในมุมมองของคุณกัน
คุณกรัณย์ จิตธารารักษ์ – นั้นแหละผมมองว่าก็ตอ้ งมองกลับไปในแก่นของหนัง หนังที่จะคัดเข้าไป
หนึ่ง โอเคเรื่ องงานสร้าง เราจะไม่พดู ถึงเรื่ อโปรดัก๊ ชัน่ อะไรมันต้องดีกว่าอยูแ่ ล้ว แต่มนั ต้องมีคุณค่า
อย่า งที่ บอกไปอ่ ะครั บ ว่า หนังนี้ มีคุ ณค่า ที่ บ อกให้กบั สัง คมเข้า ใจและยอมรั บเพศที่ ส ามมากขึ้ น
ประเด็นหลักเลยเรื่ องของครอบครั ว เรื่ องของประเด็นต่าง ๆ นานา เป็ นหนังที่ตวั Message และ
เนื้ อหามี ป ระโยชน์ กับสั งคมไม่ว่า จะเป็ นยุค ไหน สมัยไหน เรื่ องของการยอมรั บ เรื่ องของการ
เติมต็ม เรื่ องของอะไรก็แล้วแต่ มันเป็ นเรื่ องไม่มีการเวลาอ่ะ มันเป็ นเรื่ อง แล้วมันก็ไม่ใช่หนังรักโร
แมนติก ดราม่าแบบคอมเมดี้ ดูแล้วแบบจบ ๆ ไป แต่เป็ นหนังที่แฝงไปด้วยคุณค่าและความคมคาย
และสร้ างสรรค์สังคมจริ ง ๆ ผมก็เลยคิ ดว่ามันคู่ควรอยู่ ตัว Message มัน Timeless อ่ะครั บ ดู
เมื่อไหร่ มนั ก็สร้ างสรรค์สังคมได้ อย่างไรก็ตามหนังบางประเภทพูดถึ งเรื่ องการเมือง เรื่ องอะไรก็
ตาม มันเฉพาะช่วงเฉพาะที่เหมือนกัน แต่หนังเรื่ องนี้เป็ นเรื่ องใกล้ตวั มากอะไรอย่างนี้ครับ

ผู้วิจัย – ท่ านจะแนะนา นักศึ กษา หรื อ บุคคลทั่วไป ที่อยากจะสร้ างสรรค์ งานที่นาเสนอประเด็น
เกีย่ วกับเพศนอกกรอบ อย่างไร ควรคานึงถึงปัจจัยใดบ้ าง
คุณกรั ณย์ จิตธารารั กษ์ – ผมมองว่าเรื่ องที่ควรจะเล่าหลายเรื่ อง เรื่ องที่สามารถเล่ามันถูกสร้างแล้ว
หลังจากนี้ ไปเป็ นเรื่ องที่ไม่สามารถเล่าในบริ บทสังคมไทยได้ เรื่ องของการเมือง ศาสนา สถาบัน
บางอย่าง เราดันอยู่ในสังคมที่ว่าบางทีตอ้ งระมัดระวังและแตะต้องในบ้างเรื่ องไม่ได้ ทั้งที่สถาบัน
เหล่านี้ มนั มีคาถาม มันมีอะไรที่น่าสนใจ น่ านามาถกเถียงเยอะ ๆ ทีเดี ยว แต่ดว้ ยความที่เราอยู่ใน
สังคมที่เรื่ องพวกนนี้ เราแตะต้องไม่ได้ ต้องระมัดระวัง ฉะนั้นหนังเลยถูกสร้างผ่านมุมมอง สถาบัน
ครอบครัว สถาบันอะไรอย่างเนี้ ยค่อนข้างเยอะแล้ว ก็จะเป็ นเรื่ องนี้ แหละ ก็เข้าใจนะว่ามันทาไม่ได้
ไม่ใช่แค่สื่อภาพยนตร์ นะ แต่บางทีสื่ออื่น ๆ ก็ไม่สามารถเหมือนกัน แต่ทาก็ถือว่าน่าสนใจมากเลย
ทีเดียว ผมว่าทุกครั้งที่มีการยกประเด็นอะไรขึ้นมา แล้วมีการถกเถียงกันในสังคม สังคมเราได้กา้ ว
ไปข้างหน้านะ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องอะไรก็ตาม ไม่ว่าเรื่ องนั้นจะเป็ นเรื่ องที่ไร้ สาระที่สุด ขอให้ได้มี
โอกาสถกเถี ย งกันในสั ง คม เช่ นเรื่ องลู ก เทพ ก็ ข อให้ไ ด้มี ก ารถกเถี ยงกันในสัง คม แล้วนความ
คิดเห็ นหรื อเหตุผลมาสนับสนุ น ของแต่ละฝั่ ง สังคมจะได้ขยับไปอีกก้าวหนึ่ ง ไปข้างหน้า ดี กว่า
ไม่ได้มีการถกเถียงกัน อย่างน้อยเราได้ต้ งั คาถามกับ อะไรบางอย่าง มันใช่หรื อเปล่า เอาจริ ง ๆ ผม
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มองว่าสังคมไทยมีอะไรให้ต้ งั คาถามอีกเยอะ ได้แต่หวังว่าอนาคตอาจจะมีผผู ้ ลิต รุ่ นใหม่ ๆ ที่อาจจะ
กล้าทา หรื ออาจจะกล้าตั้งคาถามเหล่านี้ออกมา มันก็จะเป็ นคุณค่ากับสังคมมาก

ผู้วิจัย – ท่ านคิดว่ าเนื้อหา ประเด็น และ/หรื อ มุมมองทางสั งคมที่ถูกนาเสนอในภาพยนตร์ ควรเป็ น
อย่างไร และมีเนือ้ หาและประเด็นใดที่ ท่านคิดว่ าน่ าสนใจและยังมิได้ นาเสนอในภาพยนตร์ ปัจจุบัน
กรุ ณายกตัวอย่ างประกอบ
คุณกรัณย์ จิตธารารักษ์ – ผู้ให้ สัมภาษณ์ ขอจบคาถาม
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ภาคผนวก ญ
บทสัมภาษณ์ คุณสุ ทธิพงษ์ นุกลู เอือ้ อารุง
(บทสั มภาษณ์ คุณสุ ทธิพงษ์ นุกูลเอือ้ อารุ ง นักวิจารณ์ ภาพยนตร์ )
ผู้วจิ ัย - มีผ้ กู ล่ าวอ้ างว่ า “รักแห่ งสยามเป็ นการเปิ ดประตูหนังเกย์ (ชายรักชาย) ในสั งคมไทย” ท่าน
เห็นด้ วย
หรือไม่ เพราะเหตุใด
คุณสุ ทธิพงษ์ นุ กูลเอือ้ อารุ ง – เท่าที่ดูมา ศึกษามาจากประวัติศาสตร์ ไทยจะเห็นได้ว่าภาพยนตร์ จะ
เป็ นแบบสตรี เหล็ก อะไรพวกนี้ พวกนั้นจะเรี ยกอีกแบบนึ ง เป็ นตุ๊ดเป็ นอะไร เค้าเรี ยกอะไรอ่ะ ตุ๊ด
อ่ะ เค้าเรี ยกตุ๊ด เค้ายังไม่ได้เป็ นสาวประเภทสองทีใช่ ไหม ซึ่ งส่ วนมาก มันจะออกไปในแนวตลก
หรื อคนแปลก ๆ มาก แต่รักแห่ งสยามเนี้ ย น่ าจะเป็ นเรื่ องแรก ๆ ซ่ ะด้วยซ้ าที่เป็ นหนังไทยเนี้ ย ใน
ภาพของคนที่รักเพศเดี ยวกันในภาพที่ แบบเป็ นเพศเดี ยวกัน เป็ นมนุ ษย์จริ ง ๆ มนุ ษย์จริ ง ๆ ก็คือ
ไม่ได้รู้สึกแบบว่า มันเป็ นความรักอ่ะ เหมือนกับว่ารักแบบรักชายหญิง เพราะในเรื่ องก็เป็ นแบบรัก
ทาให้เห็นว่าไม่ได้เป็ นเรื่ องแปลกออกไป โอเคมันอาจจะแปลกในครอบครัว ในเรื่ องที่วา่ แม่ก็บอก
ว่าอยากจะให้ลูก อยากจะให้ลูกแต่งงานกับผูห้ ญิงอะไร เหมือนที่แม่บอก ตอนหลังแม่ก็บอกว่าให้
เลื อกสิ่ ง ที่ ดีที่สุด มันก็บ อกว่าเรื่ องนี้ ม นั น่ า จะคนที่ ดูม นั น่ า จะทาให้มองคนที่ รักเพศเดี ย วกัน ใน
มุมมองที่อาจจะเปลี่ยนไป
ผู้วจิ ัย – ก็คือจะบอกว่าเห็นด้วย
คุณสุ ทธิพงษ์ นุกูลเอือ้ อารุ ง – ใช้ก็อย่างที่บอกว่า คือจริ ง ๆ มันคือหนังรักเลย เราไม่ตอ้ งพูดว่าเป็ น
หนังรักชายชาย เป็ นหนังรักหญิง ๆ เป็ นหนังรักที่เป็ นหนังรักเรื่ องหนึ่ งอ่ะ ในความหมายของคาว่า
เป็ นหนังรักเรื่ องนึ งคือ ไอคาว่าชาย ชาย ซึ่ งตอนนั้นมันน่าจะเป็ นอะไรที่ฮือฮา อื้อฉาวอะไรอย่างนี้
เพราะเป็ นสิ่ งที่เราไม่เคยเห็น ที่จะทาเป็ นหนังกระแสหลัก ที่เป็ นแบบชายชายมารักกันอ่ะ ถ้าเป็ นตุ๊ด
ตุ๊ดก็ดูตลก ดูอะไรอย่างนี้ แหละ มันมีมาตลอดแหละผูช้ ายแต่งหญิงอะไรอย่างนี้ ตรงนั้นเราไม่ตอ้ ง
พูด สิ่ งที่ทาให้ดูตลก อันนั้นมันคือแบบเก่า พอหลัง ๆ เนี้ ยก็มีหนังที่เอาตุ๊ดมาเป็ นมนุ ษย์จริ ง ๆ แต่
เรื่ องนี้น่าจะเป็ นเรื่ องแรก ๆ ที่น่าจะลองศึกษาดู แต่ถา้ ในความคิดของผม ผมมองว่ามันเป็ นเรื่ อง
แรก ๆ นะ ที่ออกฉายแบบเยอะ ๆ แบบ Mass
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ผู้วิจัย – อันนี้เป็ นคาถามนอกนะครั บ ไว้ เป็ นความรู้ จริ ง ๆ แล้ ว รั กแห่ งสยามกับเพื่อนกูรักมึงหว่ ะ
เป็ นหนังชายรักชายเหมือนกัน แต่ ทาไมมันโดนวาง หรื อภาพมุมมองของคุณต่ างกัน พอพูดถึงเรื่ อง
เพือ่ นกูรักมึงหว่ ะ คนมักจะมองว่ าจะต้ องไปขายเฉพาะที่
คุณสุ ทธิพงษ์ นุกูลเอือ้ อารุ ง – ออกแนวแบบ เอ็ก ๆ เซ็ก ๆ หลัง ๆ มันจะมีหนังแนว G-Thai รู ้จกั ใช่
ไหม
ผู้วจิ ัย – ใช่ครับ
คุณสุ ทธิพงษ์ นุกูลเอือ้ อารุ ง – เราไม่แน่ใจว่าหนังพวกนั้นมีฉาก ไหม เห็นไหม พอมีใครพูดถึงหนัง
เกย์ คนมักจะนึกไปถึงหนังอย่างนั้น หนังอะไรอย่างนั้น หนังอาร์ คือจะมีฉากแบบมีเพศมีอะไรร่ วม
เยอะ ให้มนั ดู ดดื่ ม ออกแนวเป็ นหนังอาร์ ไป แบบไม่ตอ้ งหนังชายชายหรอก หนังผูห้ ญิ งผูช้ ายก็
เช่นเดียวกัน มันก็จะไปรวมอยูก่ บั พวกหนังอาร์ เช่นกัน เราว่านะการที่หนังมีฉากแบบนั้นอ่ะ มันจะ
ถูกจัดอันดับให้ไปหากลุ่มหนังอาร์ มากกว่า คือดูดดื่น เราเคยดูหนังอะไรแบบนี้ ที่มีผกู ้ ากับเป็ นเกย์
ทาหนัง มันจะชื่ อ ธัญญะศก อะไรเนี้ ยคื อเค้าจะทาหนังอะรแบบนี้ ขายต่างประเทศ แต่ก็จะมีเรื่ อง
การเมืองแฝงมาเข้มข้น แล้วหนังเค้าจะเป็ นประเภทดูดดื่ม ชายรักชายอะไรประมาณนี้ สาหรับคนที่
ไม่เคยดูหนังอะไรแบบนี้ มันก็จะดู ไปแบบหนังอาร์ บางคนที่ ดูหนังอาร์ แล้วรั บไม่ได้ แล้วนี้ เป็ น
หนังผูช้ ายด้วย แปลกไป แต่สาหรับรักแห่ งสยามมันเป็ นหนังรักเรื่ องนึ งเฉย ๆ เป็ นหนังที่แบบจะ
ไปแตะเรื่ องเพศเรื่ องอะไร แต่เพื่อนกูรักมึงหว่ะน่าจะเอียงไปทางนั้นมากกว่า

ผู้วจิ ัย – ท่านตีความชื่อเรื่อง “รักแห่ งสยาม” อย่ างไรบ้ าง กรุ ณายกตัวอย่างประกอบ
คุณสุ ทธิพงษ์ นุกูลเอือ้ อารุ ง – ถ้าเอาจริ ง ๆ ตามชื่ อเรื่ องนะ เราไม่ได้รู้สึกว่าเป็ นหนังเกย์นะ ใครมาดู
คื อตอนที่ โปรโมทก็โปรโมทเป็ นหนังรั ก ไม่รู้ด้วยซ้ าว่า ในเรื่ องจะมี ป ระเด็ นชายรั กชายอยู่ เป็ น
ประเด็นชายรั ก ชายที่ แบบรั ก ความรั ก ลองเปลี่ ย นคน คนที่ แสดงเป็ นนัก ร้ องนาวงออกัส ลอง
เปลี่ยนเป็ นผูห้ ญิงดู ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลย เราก็แค่วางตัว เพศ มันไม่ใช่การเน้นย้าว่าเพศ เพศแล้วต้อง
มาเป็ นเรื่ องแปลกเป็ นเรื่ องอะไร เอาง่าย ๆ ถ้านักร้องนาเป็ นผูห้ ญิงเรื่ องนี้ ก็จะไม่ต่างจากหนังทัว่ ๆ
ไป มีจูบแค่ฉากเดียวเสี ยด้วยซ้ า ความรู ้สึกแบบว่าวัยรุ่ น ก็แบบจะมองว่าเป็ นหนังเกย์ไหม ก็ไม่ได้ ก็
เพราะมันเป็ นหนังรักไง จากคาว่ารักแห่งสยามก็ตรงตัวที่วา่ รักแห่ งสยามดาเนิ นเรื่ องที่สยามสแควร์
มันเป็ นเรื่ องของวัยรุ่ น ก็จะมีวยั รุ่ นหลาย ๆ แบบ ก็จะมีเรื่ องดนตรี ที่วยั รุ่ นน่าจะสนใจอยูแ่ ล้ว มีเรื่ อง
เรื่ องของมาริ โอ้ที่มีแฟนเป็ นผูห้ ญิงแต่กาลังค้นหาตัวเอง แล้วยังไม่ค่อยเข้าใจตัวเอง การค้นหาตัวเอง
Coming of Age คือการเรี ยนรู ้เพื่อที่จะเติบโตขึ้นมา แต่คราวนี้ มนั เป็ นการเรี ยนรู ้เพราะเราไม่รู้วา่ เรา
ต้องการอะไร เกี่ยวกับการที่มีแฟนเป็ นผูห้ ญิงแต่ยงั ไม่เข้าใจตัวเอง พอมาเจอมิวก็อาจจะเป็ นแบบพอ
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วัย เด็ ก สนิ ท กันด้วย แล้วก็ มี เรื่ องครอบครั ว เรื่ องของพลอยอะไรเนี้ ย ก็ จะมี เราว่า หนัง เรื่ องนี้ ก็
ครอบคลุ ม ความรั ก วัย รุ่ น เรื่ องของครอบครั ว เรื่ องการก้า วข้ามผ่า นความเจ็บ ช้ า ในอดี ตให้ไ ด้
เหมือนพ่อ ที่ลูกหายไปอะไรอย่างเนี้ ย ก็ตอ้ งอยูก่ บั ปั จจุบนั เรื่ องในอดีตมันผ่านไปแล้ว อันนั้นเป็ น
เรื่ องของครอบครัว ส่ วนเรื่ องของความรักเนี้ ย เป็ นการเรี ยนรู ้น้ นั แหละว่าตัวเองต้องการอะไรอย่าง
นี้ ซึ่ งเราว่ามันก็ตรงตัวที่วา่ รักแห่งสยาม ที่จริ งก็ไม่แน่ใจนะว่ารักแห่ งสยาม เพราะตอนดูอยู่ รักแห่ ง
สยามมันอุทิศให้กบั

ผู้วจิ ัย – ออ ถ้าภาพสี ดา เค้าเขียนอุทิศให้ผกู ้ ากับศิลป์ คนนึงที่เก่งมากแต่เสี ยไปก่อนหนังเรื่ องนี้ จะได้
เข้าโรงฉาย
คุณสุ ทธิพงษ์ นุ กูลเอือ้ อารุ ง – เราว่าเรื่ องรักแห่ งสยามครอบคลุ มเรื่ องความรักแทบจะทุกด้าน คน
เมื อ ง คนสยามสแควร์ มัน มี ภ าพจ าหลายอย่ า ง ดู อี ก ที ม ัน ก็ มี บ างอย่ า งที่ คุ ้น เคย บางอย่ า งก็
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย เรี ยกได้วา่ เป็ นบทบันทึกรักแห่ งสยามยุคนึ งก็วา่ ได้ โดยใช้ความรักของ
มารี โอ้มาเป็ นตัวเล่า
ผู้วจิ ัย – เมื่อกี้ชอบคา ๆ นึง เป็ นบทบันทึกของสยามสแควร์
คุณสุ ทธิ พงษ์ นุ กูลเอื้ออารุ ง – เพราะมันไม่ใช่ หนังเกย์ไง มันเป็ นหนังรั ก ใช้สยามสแควร์ เป็ นตัว
บันทึก ซึ่ งสามารถบันทึกได้ เพราะเป็ นส่ วนหนึ่งของยุคสมัย หากมามองในอีก 10 ปี ข้างหน้า สยาม
ก็อาจเปลี่ ยนไปและที่สาคัญในตอนนั้นเรื่ องเกย์ก็คงจะเป็ นเรื่ องธรรมดา เพราะดูตอนนี้ เรารู ้ สึกว่า
ทุ กคนเริ่ มรั บได้แล้ว คุ ย กัน เมื่ อเวลาผ่านไป ไอสิ่ ง ที่ เรามองเห็ นในหนัง ความรู ้ สึ กของเราก็จะ
เปลี่ ย นไป หลาย ๆ อย่า ง สั ง คม ยุค สมัย ที่ เปลี่ ย นแปลงไปด้วย แต่ สิ่ ง ที่ ม นั ยัง บัน ทึ ก อยู่ มันไม่
เปลี่ยนไป เรื่ องเกย์เรื่ องอะไรที่เราดูอยู่ตอนนี้ เราก็รู้สึกเฉย ๆ เพราะเรื่ องราวและสภาพสังคมที่มนั
เปลี่ยนไป

ผู้วจิ ัย – ในมุมมองของท่ าน ท่ านคิดว่ าเนื้อหาส่ วนใดของภาพยนตร์ เรื่ อง “รักแห่ งสยาม” ที่คุณมะ
เดี่ยวอยากจะบอกผู้ชมและสั งคมไทยมากทีส่ ุ ด ฉากใด เพราะอะไร
คุณสุ ทธิพงษ์ นุกูลเอือ้ อารุ ง – คือจริ ง ๆ ถ้าจะมองเป็ นหนังรักก็ครบถ้วนสมบูรณ์อยูแ่ ล้วนะ ก็เป็ น
เรื่ องความรั กอะ ความรั กหนุ่ มสาว ก็เป็ นเรื่ องความรักอะ เพราะในเรื่ องมันบอกว่าเป็ นความรั ก
ความรักครอบครัว เรื่ องการเรี ยนรู ้ ของวัยรุ่ น เรื่ องครอบครัวที่มีปัญหา แต่สิ่งที่มนั เพิ่มเข้ามาเรื่ อง
ชายรักชาย มันเป็ นความแปลกใหม่ ชายรักชายแบบรัก รักจริ ง ๆ ไม่ได้กระโตกกระตาก คืออาจจะ
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เป็ นเพราะคุณมะเดี่ยวก็เป็ นเลยเป็ นอัตลักษณ์เดียวกับ มารี โอแบบอะไรที่เรี ยนรู ้มา ทาให้ยิ่งเข้าใจตัว
ละครมากขึ้น คือถ้าเราลองดูหนังของคนที่ไม่ได้เป็ น คือไม่ได้เป็ นอัตลักษณ์ เดี ยว เพศเดี ยวกับตัว
ละคร เราอาจจะเห็ นการเหยียด ซึ่ งเรามองไม่เห็นจากเรื่ องนี้ ว่ามะเดี่ยวอาจจะมีอตั ลักษณ์ จากตรง
นั้นจริ ง ๆ
ผู้วจิ ัย – ก็คือว่า อาจจะมองว่า เรื่ องส่ วนตัวก็เลยทาให้มองได้ เล่าได้
คุณสุ ทธิพงษ์ นุกลู เอือ้ อารุ ง – เป็ นเหมือนกับอินเนอร์ ส่วนตัวอ่ะ ที่เข้าใจ และมีประสบการณ์ เข้าใจ
ว่ามุมมองแบบนี้ ตอ้ งเล่าแบบนี้ ซึ่ งถ้ามันไปเล่าเรื่ องคนอื่น เพื่อจะมาเล่าในสิ่ งที่ตนเองไม่เข้าใจเนี้ ย
มันจะมีความคิดบางอย่างที่จะ จะเรี ยกว่า ไม่ตรง มันอาจจะกดทับหรื อมีความเหยียดที่เค้าไม่รู้ตวั
คือไม่ได้มองที่ผกู ้ ากับนะ มันมีบางเรื่ องหลายเรื่ องเค้าเหยียดโดยไม่รู้ตวั หรื อเค้ามองภาพอย่างเนี้ ย
ในมุมมองความเข้าใจซึ่ งไม่ได้เข้าใจจริ ง ๆ แต่เรื่ องนี้ เราดูแล้ว เป็ นหนังรักจริ ง ๆ แล้วฉากจูบ เป็ น
ฉากที่ค่อนข้างถูกพูดถึงเยอะ เราว่าฉากนั้นมันไม่ได้เด่นอะไรมาก เป็ นเพียงฉากเล็ก ๆ ในเรื่ อง แต่
เป็ นภาพที่ไม่เคยเห็นทัว่ ไป ทุกคนเลยมีความรู ้สึกว่ามันโดดขึ้นมา เห้ย เพราะเรายังไม่มนั่ ใจไงว่ามา
รี โอ้จะไปทางไหน เพราะกาลังค้นหาตัวเองอยู่ เพราะอยู่ในช่ วงกาลังค้นหาตัวเองอยู่ ก็เหมือนเรา
มองสายตาตามมาริ โอ้ไปเรื่ อย ๆ สุ ดท้ายก็เริ่ มช่ างใจแล้วว่าเราเป็ นอะไรกันแน่ สุ ดท้ายเค้าก็เลื อก
เลยว่าเค้าเป็ นอะไร เค้าเลื อกว่าเค้าก็ชอบมิ ว สุ ดท้ายแล้วก็ไม่ได้คบกับมิ ว เพราะครอบครั ว หรื อ
เพราะอะไรอีกหลาย ๆ อย่าง ก็เหมือนกับเค้าบอกว่าเค้าอาจจะชอบ แต่ครอบครัวเค้ามีปัญหา เลยไม่
คบกับมิว อย่าลืมว่าหนังเรื่ องนี้ มีเรื่ องครอบครัวด้วย ฉะนั้นไม่ใช่แค่เค้าคนเดียวที่เป็ นผูเ้ ลือก เรื่ องนี้
ไม่ได้พูดถึ งแค่รักวัยรุ่ นแล้วคบแล้วจบ แต่มนั มีเรื่ องของครอบครัว บาดแผลความบาดเจ็บในอดี ต
สิ่ งที่อยากจะบอกสังคมไทยคือเรื่ อง ชายรักชาย เป็ นเรื่ องของความรัก ไม่ต่างจากหนุ่มสาว สาหรับ
เรานะ สิ่ งที่เค้าต้องการเสนอออกมานั้น ความรั กเป็ นเรื่ องธรรมดา ชายรักชาย ความรั กหนุ่ มสาว
เป็ นเรื่ องรัก เป็ นหนังรักเรื่ องนึง
ผู้วจิ ัย – จากฟังสัมภาษณ์มา เราสามารถจับคาได้สามคาที่คุณเอพูดอยูต่ ลอดซึ่ งตรงกับที่รีวิวมาก็คือ
การเรี ยนรู้ตวั เอง ครอบครัว และเรื่ องของความรัก ความรักจริ ง ๆ
คุณสุ ทธิพงษ์ นุกูลเอือ้ อารุ ง – ความรักนะ ความรักทัว่ ไปที่ไม่ได้จากัดว่าเพศไหน แต่เหมือนกับว่า
การที่เค้าเอาเพศชายมาจับทาให้เรารู ้สึกว่า เรารับได้ เอาจริ ง ๆ นะ พอเราดูเราดูความรักของคนอื่น
เราไม่ได้ดูความรักของเรา แม้วา่ เราจะมีอตั ลักษณ์ แบบใดก็ตาม แต่เมื่อเราดูความรักของเค้า เราจะ
เห็นความรักที่มนั ค่อย ๆ บท หรื ออะไรก็ตามมันค่อย ๆ ดาเนิ นเรื่ องไป โดยที่เราไม่ตอ้ งสนใจว่า
เพศเดียวกันหรื อคนละเพศกันก็ตาม ไม่จาเป็ นเลย เพราะเราก็ดูหนังเรื่ องของเลสเบี้ยน หื อเรื่ องของ
ความรักชายชาย แค่เรื่ องนี้ มนั มาตอนนั้นมันอาจจะดูว่าใหม่ไปกับสังคมไทย สาหรั บคนดู Mass
กระแสหลัก
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ผู้วิจัย – ในมุ มมองท่ านมองว่ าเสี ยงตอบรั บและ/หรื อเสี ยงต่ อต้ าน เป็ นสิ่ งสาคัญที่มีผลต่ อการคิด
สร้ างสรรค์ ของผู้กากับหรือไม่ อย่ างไร
คุณสุ ทธิพงษ์ นุกูลเอือ้ อารุ ง – จริ ง ๆ ต้องบอกกก่อนว่าเรื่ องนี้ มันก็มีเสี ยงฮือฮา ตกใจ บางคนก็รับ
ไม่ได้ ไปดูมาริ โออะไรแบบนี้ เพราตอนไปดูหนัง ตัวอย่างหนัง หรื อภาพโปรโมทที่ออกมามันเป็ น
หนังรัก ชายหญิง หรื อรักวัยรุ่ น หากมองเรื่ องความรักชายหญิง แต่พอทุกคนที่ดูไป โดยเฉพาะฉาก
นั้นเป็ นฉากจูบ ผูห้ ญิงก็เหวอ อะไรแบบนั้น เราว่าน่าจะเป็ นต้นกาเนิ ดของการจิ้นได้เลยนะ ตอนนั้น
ซึ่ งตอนนี้ หากในภาพยนตร์ มีฉากแบบนี้ ผหู ้ ญิงก็จะฮือฮา ชอบ แต่ตอนนั้นอาจจะยังรับไม่ได้ ความ
วายอะไรอย่างเนี้ ย ชื่ อเรื่ อง My Bromance อะไรเนี้ ย ความเป็ นพี่นอ้ ง รับได้หมดละ หลาย ๆ เรื่ อง
นะถ้ารี ววิ ต่อมาจะพบว่า ชายชาย หรื อในกระแสโลก เช่น Sherlock Holme ที่มี Robert Downey, Jr.
กับ Jude Law portray มันก็จะมีภาพให้เราจิน้ ได้ จึงกลายเป็ นความธรรมดาในโลกในกระแสไปแล้ว
แต่ตอนนั้นที่เรื่ องนี้ มาอาจจะยังใหม่ไป คนมันยังไม่เคยเห็น ที่จริ งเรื่ องของชายชาย มันก็มีอยูแ่ ล้ว
แต่มนั ก็ไม่ถูกพูดถึง กระแสมันยังไม่ถูกจับในกระแสหลัก แต่พอเรื่ องนี้ มาก็ทาให้ถูกจับจ้องโดยสื่ อ
กระแสหลัก เห้ยกลายเป็ นการพูดเห้ย เกย์ เกย์หนังเกย์ ถ้าถามว่ามันมีผลต่อคุณมะเดี่ยวหรื อไม่ คือ
คุณมะเดี่ยวอย่างที่บอก ในอัตลักษณ์น้ ี เป็ นอัตลักษณ์ที่เค้าต้องการจะทาอยู่แล้วเดิม เคยได้ยินมาว่า
เค้า อยากจะท าเรื่ อ งนี้ มาก่ อ นหน้ า นี้ แล้ว แต่ ว่ า เสี่ ย เจี ย งให้ เ ค้า ไปท าเรื่ อ ง 13 เกมส์ ส ยองก่ อ น
เหมือนกับทางค่ายบอกให้ทา 13 เกมส์ สยองก่อนถ้าสาเร็ จจะให้ทาเรื่ องนี้ สุ ดท้าย 13 เกมส์ สยองได้
ตังค์เค้าเลยได้ทาเรื่ องนี้ แสดงว่าเรื่ องนี้เป็ นเรื่ องหรื อเป็ นสิ่ งที่เค้าต้องการจะพูดจริ ง ๆ แล้วถ้าถามว่า
มันมีผลไหม กลับกลายเป็ นว่าเรื่ องนี้ เค้าอยากจะพูดเพื่อให้ทุกคนมองภาพของชายรักชายเป็ นเรื่ อง
ปกติมาก แสดงว่าความคิดสร้างสรรค์เค้าต่อต้านกับกระแส ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสังคม
อย่างไร แต้เค้าอย่ากบอกอะไรสังคม เราเลยคิดว่ามันไม่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์เลย กลับกัน สิ่ ง
ที่เป็ นสิ่ งที่ถูกปิ ดเอาไว้ เค้าอยากจะนาออกมา อะไรที่อยู่ อะไรที่ไม่ถูกพูดถึง เค้าอยากพูดเรื่ องนี้
จริ ง ๆ เราเลยคิดว่าไม่มีผลนะ

ผู้วจิ ัย – ท่านมองว่าการนาเสนอประเด็น “ชายรักชาย” ในภาพยนตร์ เรื่องนี้ในช่ วงเวลาที่สังคมไทย
ยังไม่ ค่อยยอมรับในเรื่องเพศนอกกรอบ คิดว่ าเสี ยงคัดค้ านจากสั งคม มีผลต่ อการสร้ างงานหรือไม่
เพราะเหตุผล
ผู้วิจัย – จริ ง ๆ นะ โลกของภาพยนตร์ ก็เป็ นโลกของภาพยนตร์ โลกจริ ง ๆ ก็คือโลกจริ ง ๆ มันมี
โลกของความจริ ง หนังอ่ะ ถ้าพูดถึงหนังอ่ะ มันก็เอาเรื่ องมาจากความจริ งทั้งนั้น ที่เป็ นกระแสมาทา
เช่นตอนนี้ อวสานโลกสวย มันก็เอาเรื่ องจากเน็ตไอดอลมาทา คือเป็ นสิ่ งที่สังคมมันเดินไป ถ้าพูด
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นะ โลกแห่งความจริ งเป็ นหนังมันก็จะเดินไป แต่บางทีหนังเองก็ดึงจากส่ วนนั้น มันไม่ใช่วา่ สมมติ
หนังเรื่ องชายรักชายเรื่ องนั้นโดนด่าเละเลย สุ ดท้ายทุกคนไม่กล้าทาหนัง แต่สุดท้ายโลกแห่ งความ
จริ งมันดาเนินไปของมัน เราเห็นข่าว เห็นอะไร มีคนยอมรับกันมากขึ้น เห็นดาราบอกว่าตัวเองเป็ น
ชายรักชาย มีแฟน สุ ดท้ายแล้วถึ งแม้จะไม่พูดเรื่ องนี้ แต่เรื่ องนี้ ก็จะกลับมา เพราะหากมีชายรักชาย
มากขึ้น มีคนพูดกันมากขึ้น เราเลยคิดว่ามัน ไอ้ความคัดค้านผ่านหนังเรื่ องนึ งมันก็จะเรี ยนรู ้ ลองดู
ตอนนี้เป็ นไง หนังรักในอดีต แล้วตอนนี้ เป็ นไง ตอนนี้ มีหลายแนว จิ้นชายรักชายไปเลยก็มี ไม่ตอ้ ง
ดูดดื่ มขนาดนั้นหรอก ไม่ตอ้ งถึ งขั้นมีฉากวาบหวิว เพราะกลุ่มนั้นเค้ามีผูช้ มอยู่แล้ว แบบหนังอาร์
แต่หนังเรื่ องนี้ ไม่ได้มีฉากขนาดนั้น จูบก็จูบแบบนั้นไม่ได้ดูดดื่ มอะไร แต่มนั ก็ทา้ ทายคยดูกระแส
หลัก ทั้งผูห้ ญิ งทั้งอะไร ซึ่ งพอมาถึ งจุดนี้ ก็กลายเป็ นเรื่ องธรรมดาละ ผูห้ ญิงบางคนที่เป็ นหนังสื อ
การ์ ตูน หนังสื อวายผูห้ ญิงดันชอบอี ก จึงกลายเป็ นว่าดาราเกาหลี ที่ แบบชอบจิ้นกันเองแฟนคลับ
กลับชอบให้จิน้ กันเองอีก มันกลายเป็ นเรื่ องของ Mass ไปละ เพราะทุกคนยอมรับได้ ถ้าถามว่ามีผล
ต่อการสร้างงานไหม ก็อาจจะมีผล แต่เมื่อโลกแห่ งความจริ งดาเนิ นไป เรื่ องแบบนี้ ก็จะกลับมา เช่น
Bromamce แสดงว่ากลุ่มชายรักชายในสังคมไทยเติบโตขึ้นมาก ยอมรับมากขึ้น

ผู้วิจัย – ท่ านมีความคิดเห็นอย่ างไร ต่ อเสี ยงวิพากษ์ วิจารณ์ ของสั งคมไทย ต่ อภาพยนตร์ เรื่ อง “รั ก
แห่ งสยาม” ทั้งจากผู้ชมและผู้เชี่ ยวชาญในวงการภาพยนตร์
คุณสุ ทธิพงษ์ นุกูลเอือ้ อารุ ง – คือมีในช่วงนั้น หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีผล เพราะเรื่ องจริ ง ความจริ งมัน
มีอยู่ หลังจากนั้นก็เรี ยนรู ้ กนั เอง เราก็ไม่รู้จะพูดไงนะ แต่เป็ นการเรี ยนรู ้ ว่าในความจริ งมันมี เรื่ อง
แบบนี้ อยู่ คนดู อาจจะรั บไม่ได้วนั นี้ แต่อาจจะไปชอบในวันพรุ่ งนี้ ก็ได้ คู่จิ้นอะไรก็ได้ บางคนที่
อาจจะรับไม่ได้เพราะเค้าอาจจะไม่เคยเห็นภาพแบบนี้ก็ได้ พอมาดู พอมาเห็นเลยรับไม่ได้

ผู้วิจัย – ท่ านคิดว่ า กว่ าที่คุณมะเดี่ยวจะได้ มาซึ่ ง แนวคิดที่จะนามาใช้ ในการผลิตผลงานอะไรเป็ น
ปัจจัยสาคัญทีส่ ุ ดของกระบวนการคิดงานทั้งหมด
คุณสุ ทธิพงษ์ นุกูลเอือ้ อารุ ง – เท่าที่ดูนะ เราว่า เค้าอยากจะทางานนี้ Inner ก็อยากจะพูดอะไรแบบนี้
เอาจริ งถ้าได้ดูหนังต่อมา เค้าทาได้ทุกเรื่ อง แต่สิ่งนี้ คงเป็ นสิ่ งที่เค้าอยากจะพูด แค่เค้าอยากจะบอก
สังคมว่า ชายชายก็เป็ นมนุษย์เหมือนกัน มีความรักได้
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ผู้วจิ ัย – ท่ านมองว่าการศึกษาในระบบตั้งแต่ ในระดับโรงเรียน ถึงขั้นมหาวิทยาลัยนั้น มีข้อดี ข้ อเสี ย
ต่ อการสร้ างงานของบุคคลากรในวงการนีห้ รือไม่ อย่ างไร ทาไม
คุณสุ ทธิพงษ์ นุกูลเอือ้ อารุ ง – คือภาพยนตร์ มนั จะแยกกันอยู่ เรื่ องของเทคนิค การถ่ายภาพ การเขียน
บท การลาดับภาพ ก็ตอ้ งมีความต้อง ต้องไปเรี ยนในมหาลัยหรื อในคณะที่มนั ถูกต้องก็จะยิ่งดี แต่มี
ส่ วนนึ งทุกคนมีได้หมดเช่นกัน คือเรื่ องประสบการณ์ เรื่ องของ Inner ในตัวเอง เรื่ องความรู้สึก คือ
ความคิด แนวความคิด อันนี้มนั จะแยกส่ วนกัน คนที่มีแนวคิดดี สามารถเรี ยนรู ้ ศึกษาด้านเทคนิ คมา
ก็ทาให้ภาพยนตร์ เรื่ องนั้นดี ผูก้ ากับหลายคนก็ไม่ได้จบด้านนี้มาเพียงแค่มีแนวคิดดี กลับกันคนที่เก่ง
เรื่ องฝี มือแต่ไม่มีความคิดดี มันดูแล้ว ถ้าพูดอีกแบบคือ Production ดี แต่บทห่ วยอาจจะอยูย่ าก มันมี
เรื่ องของประสบการณ์สิ่งที่เค้าต้องตกผลึกอ่ะ ซึ่ งอย่างมะเดี่ยวเป็ นผลลัพธ์ของการตกผลึก เค้าเข้าใจ
ในตัวละครจริ ง ๆ หลายคนที่ทาแล้วหากินเฉย ๆ ดูความคิดแล้ว เรื่ องของบทเรื่ องของอะไรแล้วไม่
ดี
ผู้วิจัย – อย่างนี้ ก็พอจะสรุ ปได้เลยใช่ ไหมครับว่าคนเรามันจะมี สองส่ วน ส่ วนแรกคือพรสวรรค์
แล้วก็ส่วนที่สองคือพรแสวง พรสวรรค์ก็เกิดมากับตัว ส่ วนพรแสวงเกิดขึ้นมาพร้อมประสบการณ์
การสั่งสม การฝึ กปรื อนูน้ นี้น้ นั ใช่ไหมครับเพิ่มเติมทาให้งานออกมาดีข้ ึน
ผู้วจิ ัย – ท่านคิดว่ าแรงบันดาลใจในการมาเป็ นผู้กากับภาพยนตร์ คืออะไร แล้ วเปลี่ยนแรงบันดาลใจ
เป็ นผลงานสร้ างสรรค์ ได้ อย่างไร
คุณสุ ทธิพงษ์ นุกูลเอือ้ อารุ ง – แรงบันดาลใจผมว่าคือ Inner นะของคุณมะเดี่ยว ตามที่เคยพูดมานะ
ครับว่าเค้าอาจจะอยากพูดอะไรกับสังคมบางอย่าง เพราะจริ ง ๆ หนังเค้าก็เป็ นหนังรักเรื่ องนึ ง แต่
เปลี่ยนภาพของตัวละครชายหญิงเป็ นชายชาย อะไรที่เราเคยเห็น แรงบันดาลใจของผูก้ ากับแต่ละคน
ก็ไม่เหมือนกัน ทาให้งานที่ออกมาก็เปลี่ ยนไปตามแรงบันดาลใจนี้ แหละ ความคิดส่ วนตัว เราเคย
เห็ นผูก้ ากับในยุโรปหนังที่ ผูก้ ากับทาแรงบันดาลใจให้เป็ นหนังได้ ส่ วนมากเค้ามักจะมีความเป็ น
ศิลปิ นอยู่ หรื อเป็ นศิลปิ น คือทางานที่เป็ นตัวตนของตัวเองออกมาสายยุโรป เพราะสายยุโรปมอง
หนังเป็ นศิลปะ ส่ วนมันจะมีหนังอีกหลาย ๆ เรื่ องที่มนั จะเป็ นอเดี ย คนดูสนุ ก ส่ วนใหญ่เป็ นหนัง
Mass ถ้าเวลานี้ ถ้าย้อนเวลากลับไป คนดูจะสนุกกับก้อนไอเดียก้อนนี้ ซึ่ งจะต้องคิดถึงปั จจุบนั ว่าคน
ต้องการดูอะไร อะไรแปลกใหม่
ผู้วจิ ัย – คิดไหมครับว่า ภาพยนตร์ ที่เค้านาเสนอเป็ นเพราะเค้าอยากทา ไม่ใช่เพราะคนดูอยากดู
คุณสุ ทธิพงษ์ นุ กูลเอือ้ อารุ ง – ใช่ คื อ เค้าอยากจะทา ก็อย่างที่ บอกว่าเค้าอยากจะทารั กแห่ งสยาม
อะไรแบบนี้ แต่ก็โดนให้ไปทา 13 เกมส์ สยอง หนังเรื่ องนี้ เป็ นหนังไอเดีย หนัง Mass แต่พอรักแห่ ง
สยามคงเป็ นเรื่ องส่ วนตัวที่เค้าอยากจะบอกสังคมไป คือนั้นแหละ คุณมะเดี่ยวทารักแห่ งสยาม กลุ่ม
วัยรุ่ น สยามก็เป็ นกลุ่มเป้ าหมายเค้าอยู่แล้ว คนที่ดูสยามฯรุ่ นนั้นอยู่แล้ว แค่มีความรักระหว่างชาย
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ชายแทรกเข้ามาให้คนดู อันที่จริ งบางทีคนดูอาจจะไม่อยากดูต้ งั แต่แรก แต่พอกระแสมา คนเลยไปดู
อย่างนี้ หลังจากดูแล้ว ที่จริ งเราว่ารักแห่ งสยามเป็ นหนังที่ทุกคนอยากดูนะ คือเค้าเรี ยกอะไรอ่ะ คน
ทาหนังที่เก่ง ต้องผสมได้ระหว่างสิ่ งที่คนดูอยากดู กับสิ่ งที่เราอยากบอก ถ้าส่ วนไหนมากเกิดไปเช่น
สิ่ งที่ตวั เองอยากบอกมากเกินไปก็อาจจะสื่ อสารกันไม่ตรงตัวก็ได้ แต่ถา้ หนังที่อยากขายเกินไปคนดู
ก็จะไม่อิน คนไม่ถูกพูดถึงไม่มีคุณค่าพอ ซึ่ งรักแห่ งสยามพิสูจน์แล้วว่ายังมีค่า เป็ นบทแจ้งเกิ ดของ
มาริ โอ้ในตอนนี้ มาริ โอ้ดงั ได้จากเรื่ องนี้ ต่อไปสยามอาจจะเปลี่ยนไป อาจจะเชยมาก แต่มนั ก็เป็ น
การศึกษาได้ เพราะทั้งหมดก็ได้บนั ทึกไว้กบั เรื่ องนี้แล้ว ไม่แน่ใจว่ามันอยูใ่ นหอภาพยนตร์ หรื อยัง
ผู้วจิ ัย – ออ มันเป็ นภาพยนตร์ 10 เรื่ องของชาติที่เทียบชั้นสุ ริโยทัยและนเรศวร มันก็ยงั ได้รับการยก
ย่อง เพราะเป็ นบทบันทึกบางอย่าง ชอบคาว่าโดนบันทึก บทบันทึกนี้แหละครับ
คุณเอ – ใช่ ๆ เพราะมีหนังไม่กี่เรื่ องที่ได้รับการบันทึกไว้ มันก็ไม่ได้สวยงาม แต่มนั เป็ นเรื่ องความ
รัก โดยมรสยามสแควร์ เป็ นบทบันทึกของเรื่ องราวของตัวมันเองได้เลย แล้วก็มี Background เป็ น
สยามสแควร์ เด็ ก รุ่ นนี้ ไ ปดู ก็ อาจจะไม่ ไ ด้รู้สึ ก เปลี่ ย นมาก เพราะเราเข้า ไปดู เ องก็ ไ ม่ ไ ด้รู้สึ ก ว่า
เปลี่ยนไป เพราะโครงสร้างยังคงเป็ นแบบเดิม

ผู้วิจัย – ท่ านจะแนะนา นักศึ กษา หรื อ บุคคลทั่วไป ที่อยากจะสร้ างสรรค์ งานที่นาเสนอประเด็น
เกีย่ วกับเพศนอกกรอบ อย่างไร ควรคานึงถึงปัจจัยใดบ้ าง
คุณสุ ทธิพงษ์ นุ กูลเอือ้ อารุ ง – จริ ง ๆ ถ้าสาหรับเรื่ องเพศนะเราว่ามันไม่ได้เป็ นสิ่ งแปลกใหม่แล้ว
มันมีหลาย ๆ เรื่ องที่ทาออกมาแล้วเป็ นแนวนั้น อาจะไม่ใช่มีความจิ้น อาจจะไม่ได้รักกันจริ ง ๆ ได้
ในความเป็ นเพื่อนอาจสอดแทรกความจริ งได้ เพราะในสังคมตอนนี้ มองเรื่ องชาย ๆ เป็ นเรื่ องปกติ
ไปแล้ว ทั้ง ๆ ที่แค่เพื่อนกัน หรื อไม่ลองไปดูหนังเก่า ที่เค้าอาจไม่เคยเล่นประเด็นนี้ ดูก็ได้ อาจจะ
เป็ นหนัง จอมยุท ธ์ อะไรแบบนี้ เพื่อนรั ก ศิ ษย์รัก อะไรแบบนี้ ถ้า เราไปดู เราอาจจะเห็ นอะไรก็ไ ด้
เพราะตอนนั้นเราไม่ได้คิดเรื่ องประเด็นทางเพศเลย เพราะมันไม่ได้อยูใ่ นแนวความคิด หรื อทฤษฎี
อะไรที่เรารู ้สึกได้ก็ได้ จอมยุทธ์ หนังจีน ศิษย์พี่ศิษย์นอ้ ง ว่าทาไมมันดูหมิ่นเม่ไปจัง
ผู้วจิ ัย – พอพูดถึงคาว่าจิ้นแล้วนึ กถึงซี รียท์ ี่มะเดี่ยวทาอยูต่ อนนี้ ขวัญผวา มันคือคนทางานกลุ่มนึ งที่
เข้าป่ าไปเพื่อเขียนบท แต่ก็สอดแทรกเรื่ องจิน้ ระหว่างเพื่อนมีการล้วงเป่ ากางเกงเพื่อน ประมาณ 5-6
นาที คือมีการล้วงจริ งแข็งจริ งอะไรอย่างนี้ เป็ นที่ฮือฮาของสังคมในตอนนั้นมาก
คุณสุ ทธิพงษ์ นุกูลเอือ้ อารุ ง – คือถ้าบอกเรื่ องเพศนี้ แบบมันก็ธรรมดา ก็ไม่ได้ธรรมดานะ เป็ นเรื่ อง
ใหม่ แต่คนพอรับได้แล้ว ตอนนี้ มนั ไม่ได้อยู่ที่ว่าจะทาหนังรักเรื่ องไหน ชายรักชายหรื อไร แต่อยู่
ที่วา่ ทาให้ดีมากกว่า ถ้าตอนนั้นมะเดี่ยวทาไว้ไม่ดี ก็อาจจะไม่ได้มีการพูดถึงในตอนนี้ ก็ได้ แต่โอเค
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มันมีเรื่ องเพศมาด้วย เรื่ องใหม่ดว้ ย ลองไปถามรักแห่ งสยามตอนเนี้ ย สิ่ งที่เค้าจาได้คือฉากจูบ จูบ
ฉากเดียวไม่นาน แต่ก็ถูกจดจาได้ กลายเป็ นฉากคลาสสิ คของหนังร่ วมสมัยไทยได้เลย ทั้งที่เป็ นแค่
ฉากเดียว ไม่ได้ถูกเน้นอะไรด้วยซ้ า
ผู้วจิ ัย – ซึ่ งก็ส่งผลให้เกิดข้อแรก
คุณสุ ทธิพงษ์ นุกูลเอือ้ อารุ ง – รักแห่งสยามก็ดาเนิ นเนื้ อเรื่ องแบบทัว่ ไป ฉากจูบก็เป็ นแค่ฉากเดียว ก็
เป็ นเศษเสี้ ยวนึ งของฉาก แต่คนพอดูแล้ว จามันได้ เหมือนฉากนั้นมีพลังมาก การที่มีพลังได้ไม่ใช่
เกิ ดจากการเน้นย้ านะ แต่คนที่ ดูแล้ว มี Background ที่ ไม่เคยเห็ นอะ รู ้ สึกฉากนี้ มนั ทรงพลังมาก
ตกใจร้องกรี๊ ด อะไรอย่างเนีย เราก็เลยบอกว่าหนังไม่ได้อยูแ่ ค่ที่ผกู ้ ากับต้องการสื่ อออกมา แต่อยูก่ บั
การเล่นกับคนดู ท่าทายคนดูดว้ ย หากต้องการทาเรื่ องใหม่ ๆ ก็ควรจะท่าทายคนดู ต้องเป็ นฉากที่ปัง
มาก ๆ ต้องเป็ นฉากที่นะ แต่พวกนี้ มนั อยู่ที่ Inner เค้าจะดึ งอะไรออกมาเล่า มานาเสนอ แต่เรื่ อง
ความท่าทายมันมีอยูเ่ รื่ อย ๆ ขึ้นอยู่กบั ว่ามันจะหนักขนาดไหน มันก็อยูท่ ี่นกั ศึกษาหรื ออยูท่ ี่ทุกคน
อยากทามันขึ้นมาเอง คือเรื่ องเพศมันก็เป็ นหนึ่งในนั้น จะการเมืองหรื อว่าอะไรก็ตาม

ผู้วิจัย – ท่ านคิดว่ าเนื้อหา ประเด็น และ/หรื อ มุมมองทางสั งคมที่ถูกนาเสนอในภาพยนตร์ ควรเป็ น
อย่ างไร และมีเนือ้ หาและประเด็นใดที่ ท่ านคิดว่ าน่ าสนใจและยังมิได้ นาเสนอในภาพยนตร์ ปัจจุบัน
กรุ ณายกตัวอย่ างประกอบ
คุณสุ ทธิพงษ์ นุ กูลเอือ้ อารุ ง – ถ้าเรื่ องเพศโอเคมีคนเล่นไปละ อันนี้ ก็คงไม่ใช่ เรื่ องใหม่ ส่ วนเรื่ อง
การเมือง การเมืองเนี้ ยก็มีได้สอดแทรก ประเทศเรานี้ เป็ นประเทศที่ บางทีเราก็เซนเซอร์ ตวั เองด้วย
สิ่ งนึ ง นักทาหนังจะเซนเซอร์ ตรงนี้ เราไม่ กล้าท าหนังชัดเจน เค้าจะกลัว กองเซนเซอร์ ก็ จะกลัว
กระทบกับ ความมัน่ คงหรื ออะไรแบบนี้ คื อมันเป็ นเรื่ องที่ ล ะเอี ยดอ่ อนมาก แล้วก็ไ ม่ รู้ว่า จะพูด
ออกมาได้อย่าง เพราะเราก็ไม่ได้เสรี มันเป็ นเรื่ องย้อนแย่งมากเลยที่วา่ เราสามารถแสดงความเห็นได้
อย่างเต็มที่ บางอย่างก็พูดไม่ได้จริ ง ๆ บางอย่างมีคนยอมรับไม่ได้ หมายถึงเราต้องเซนเซอร์ ตวั เอง
อีกเรื่ องการเมืองเรายังพูดไม่ได้เลย ไม่ตอ้ งพูดถึ งสถาบัน เรื่ องชาติ เรื่ องอะไร ที่จริ งก็มีหนังหลาย
เรื่ องนะ เรื่ องพี่ชาย มีการพูดถึ งเรื่ องทหาร การเกณฑ์ทหาร โอเคมันก็ยงั พูดได้ ไม่เห็ นไม่ถูกแบน
เราว่าถ้าไม่กลัวอะไรมากก็ทา หรื อว่าเรื่ อง Snap ของคงเดชล่าสุ ดเค้าก็พดู ถึงเรื่ องความรักเหมือนกัน
แต่ก็สอดแทรก พูดถึงตั้งแต่รัฐประหาร คงเดชเป็ นคนที่ทาหนังแล้วมักจะสอดแทรกเรื่ องการเมือง
ร่ วมสมัยไว้ตลอด ตั้งแต่ต้ งั วงก็พูดถึงการชุ มนุ มของคนเสื้ อแดงหรื อเรื่ องเก่า ๆ แต่ก็ไม่ใช่ กระแส
หลักคงเป็ นเพียงหนังอินดี้เท่านั้น คือเราก็กาลังรออยูเ่ รื่ องที่ Mass สามารถเอาเรื่ องพวกนี้ มาพูดได้
เต็ม ๆ ยังไม่มี ยาก เพราะหนัง Mass เนี้ยอย่างแรกเค้าต้องการรายได้ เค้าจะไม่มาเสี่ ยงกับอะไรแบบ
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นี้ หนังมักจะเป็ นแบบที่พอหากิ นได้ โดยไม่ถูกกระแส แต่ถา้ พูดถึ งคนทาหนังอินดี้ เค้ามักใช้แรง
บันดาลใจได้ เพราะมันไม่ได้ใหญ่มาก แล้วเค้าเองก็สามารถแสดงตัวตนได้ ผิดกับหนังที่หวังทาเงิน
เยอะ ๆ คนดูมาก ๆ Inner ตรงนี้ มนั ก็ถูกลดทอนลงไปมากเช่นกัน เป็ นตาชัง่ แล้วก็อยูท่ ี่ทุนด้วย ที่
จริ งก็มีหลายเรื่ องนะ ที่จริ งก็ไม่ได้อยากชี้ นาให้ทา แต่ถา้ เรามองดูหนังต่างประเทศมันมีทุกมุม สิ่ งที่
มันถูกนาเสนออกมา ทาให้คนดูศึกษาได้ เมื่อเวลาผ่านไป เพราะมันมีทุกแง่ทุกมุม โอเคเค้ามีหนัง
ใหญ่ ๆ Adventure เค้าก็ยงั คงมีหนังพวกนี้ เรื่ องการเมือง การตีแผ่สังคม หลาย ๆ อย่าง มันเยอะมาก
แต่ประเทศไทยไม่มีมากเท่าที่ควร
ผู้วจิ ัย – คือถ้าจะสรุ ปก็สามารถพูดได้วา่ หนังไทยมันทามาหมดแล้ว แต่ยงั ไม่ถึงขั้น Mass เพราะว่า
คุณสุ ทธิพงษ์ นุกูลเอือ้ อารุ ง – เพราะประเด็นแรง ๆ ยังไม่สามารถหยิบมาพูดได้ เรื่ องปกติ ใคร ๆ ก็
ทา ถ้าทาถึ งตรงนั้นได้ มันสุ ดยอด แต่วา่ หนังมันก็บอกสังคมอย่างหนึ่ งเลยว่า ความเสรี หรื อความ
คิ ดเห็ นเปิ ดกว้างได้ขนาดไหน ถ้า มี หนัง ที่ พูดแล้ว เรื่ องแบบนี้ เป็ นเรื่ องปกติ เราว่าสั งคมมันก็ มี
ปัญญาแล้วแหละ
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