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ในอดีตจนถึงปัจจุบนัได้มีงานวิจยัท่ีมุ่งศึกษาเน้ือหาของภาพยนตร์เพศนอกกรอบ หรือ

ภาพยนตร์ท่ีมีเพศนอกกรอบแสดงร่วมอยู่ แต่มีงานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีเอ้ือต่อการ
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และแนวคิดทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ สัญวิทยาและมายาในการวิเคราะห์เน้ือหา สัญญะใน
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แรงขบัเคล่ือนภายในจิตใจ จนไดรั้บการยอมรับจากผูช้มและบุคลากรในวงการบนัเทิง 
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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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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคญั 
 

กระบวนการความคิดสร้างสรรค์ไม่ว่าจะผ่านส่ือเก่า ส่ือใหม่ ส่ิงท่ีมีค่ามากท่ีสุดย่อมคือ 
“กา้วแรก” หากพูดถึงความคิดสร้างสรรค์แลว้ค าส าคญั คือ “ความใหม่” หรือ “การคิดส่ิงใหม่ ๆ ” 
(นิพาดา เทวกุล, ม.ป.ป.) ซ่ึงถือวา่เป็นประเด็นส าคญัท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้ ของธารแห่งการสรรสร้างส่ิง
ต่าง ๆ ของมนุษย ์ค าวา่ “ความคิดสร้างสรรค”์ มีผูใ้ห้ค  านิยามไว ้เช่น กิลฟอร์ด (Guilford, 1967 อา้ง
ถึงใน กรรณิการ์  สุขมุ, 2533, น. 389) กล่าววา่  

 
ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถทางสมองในการคิดหลายทิศทาง ซ่ึงมี

องคป์ระกอบความสามารถในการริเร่ิม ความคล่องในการคิด ความยืดหยุน่ในการคิด และ
ความสามารถในการแต่งเติมและให้ค  าอธิบายใหม่ท่ีเป็นการติดตามหลกัเหตุผลเพื่อหา
ค าตอบท่ีถูกตอ้งเพียงค าตอบเดียง แต่องคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสุดของความคิดสร้างสรรคคื์อ
ความคิดริเร่ิม นอกจากน้ี กิลฟอร์ดเช่ือวา่ ความคิดสร้างสรรคไ์ม่ใช่พรสวรรคท่ี์บุคคลมี แต่
เป็นคุณสมบติัท่ีมีอยู่ในตวับุคคลซ่ึงมีมากน้อยไม่เท่ากนั และบุคคลแสดงออกมาในระดบั
ต่างกนั  

 
ความคิดริเร่ิม หมายถึง บุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค์จะมีความสามารถในการค้นหา

แนวทางใหม่ ๆ หรือวธีิการแปลก ๆ แตกต่างกนัออกไปมาใชใ้นการแกปั้ญหา ความคิดริเร่ิมเป็นส่ิง
ท่ีจ  าเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในวงการธุรกิจ ผูบ้ริหารจ าเป็นท่ีจะตอ้งแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ  มา
แกปั้ญหาท่ีเปล่ียนแปลงไป นอกจากจะตอ้งแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ  แลว้ ยงัจ าเป็นจะตอ้งปรับปรุง
แนวทางใหม่ ๆ  เหล่าน้ีมาช่วยแกไ้ขปัญหาท่ีคิดข้ึนในสภาพการณ์ใหม่ ๆ  
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โดยเฉพาะอยา่งยิ่งถา้เป็นการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีไม่ตรงกบัแนวคิด หรือวฒันธรรม ความ
เช่ือของคนในสังคมส่วนใหญ่แลว้  ยิง่ตอ้งมีแนวคิด วิธีการรวมถึงกระบวนการ ในการสร้างสารให้
ส่ือความหมายต่าง ๆ อยา่งแยบยลและลุ่มลึก  เพื่อท่ีสามารถสอดแทรกเน้ือหาและประเด็นท่ีผูก้  ากบั
ตอ้งการเสนอ ให้เกิดการยอมรับจากคนในสังคมนั้นได้ เช่น การท่ีเน้ือหาของภาพยนตร์มีการ
สอดแทรกเน้ือหาของท่ีเก่ียวขอ้งกบัเพศนอกกรอบไวใ้นบทภาพยนตร์ ละคร ละครชุดหรือซีรีส์ 
แมก้ระทัง่ในเน้ือหาของเพลง และมิวสิควดีีโอในปัจจุบนั 

ปัจจุบนัสามารถพบเห็นคู่รักเพศชายกบัเพศชาย และเพศหญิงกบัเพศหญิง ท่ีแสดงออกเร่ือง
ความรักในท่ีสาธารณะ และสามารถสังเกตไดใ้นส่ือภาพยนตร์ ละครชุด นิตยสาร รวมถึงเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ท่ีน าเสนอเน้ือหาของเพศนอกกรอบ ท าให้เราปฎิเสธไม่ไดว้่าปัจจุบนัไม่ไดมี้เพียง
แค่เพศสภาพก าเนิดเท่านั้น ดงัท่ี นฤพนธ์ ดว้งวิเศษ (2556) ไดอ้ธิบายลกัษณะของเพศนอกกรอบไว้
วา่ เพศนอกกรอบคือกลุ่มเพศท่ีมี 2 ลกัษณะ คือหน่ึงกลุ่มรักเพศเดียวกนั (เกย ์ทอมด้ี เลสเบียน) และ
กลุ่มคนข้ามเพศ (กะเทย สาวประเภทสอง) ท่ีมีการแสดงออกในการชอบเพศเดียวกันหรือ
แสดงออกการแต่งกาย ท่ีอาจจะมีค าเรียกท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่น เกย ์(Gay) ท่ีหมายถึง ชายรักร่วม
เพศหรือมีรสนิยมสนใจในเพศเดียวกบัตน ในงานวิจยัช้ินน้ี ผูว้ิจยัตอ้งการมุ่งเน้นไปท่ีกลุ่มเพศท่ี
สามหรือเพศนอกกรอบโดยเฉพาะรักร่วมเพศชาย (Male Homosexuality) โดยแบ่งตามลกัษณะทาง
กายภาพเป็นผูช้ายหรือเคยเป็นผูช้ายมาก่อนโดยไม่น าเร่ืองพฤติกรรมทางเพศมาเป็นส่วนเก่ียวขอ้ง
ในการศึกษาแต่อยา่งใด สอดคลอ้งกบั รณภพ นพสุวรรณ (2555) และก่ิงรัก อิงคะวตั (2542) ไดใ้ห้
ความหมาย เกย ์(Gay) ไวว้่า ผูช้ายท่ีมีรสนิยมทางเพศท่ีชอบเพศชายดว้ยกนั แต่ยงัคงพอใจในเพศ
สภาพของตนเอง แต่งตวัเป็นผูช้าย บุคลิกภายนอนอาจบ่งช้ีผูเ้ป็นเกยไ์ดล้  าบาก เพราะมีทั้งสุภาพ
เรียบร้อย จนเหมือนผูช้ายทัว่ไป ซ่ึงในปัจจุบนัจ านวนประชากรเพศนอกกรอบมีจ านวนมากและมี
ก าลงัซ้ือมากตามไปดว้ยเช่นกนัจากผลการวิจยัของบริษทั Zocial inc (บริษทั Zocial inc., 2556 ; 
“ผลวิจยั “เผย” คู่รักเกยเ์เบ่งภาระงานบา้นไดดี้กวา่คู่รักต่างเพศ”, 2557) อีกทั้งจากผลการส ารวจ
ดงักล่าวยงัพบอีกวา่ประชากรชาวเกยแ์สดงออกและเปิดเผยตนเองผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์มาก
ข้ึนดว้ยซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของบริษทั นาโน เซิร์ช จ ากดัท่ีศึกษาการเพิ่มจ านวนประชากร
ของเกยใ์นประเทศไทย ซ่ึงผลการวจิยัมีแนวโนม้วา่จ านวนจะเพิ่มข้ึนอีกในอนาคต และก าลงัการซ้ือ
ก็จะเพิ่มข้ึนตาม (วนัวิสาข์ เจริญนาน, 2555; เสาวรินทร์ สายรังษี, 2548) ซ่ึงมีผลต่อการขยายตวั
สินคา้ส าหรับผูช้ายทั้งสินคา้และบริการ หรือแมก้ระทัง่การเสพส่ือต่าง ๆ รวมถึงภาพยนตร์ด้วย
เช่นกนั 

ปัจจุบนัมีภาพยนตร์ท่ีน าเสนอเร่ืองราวเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตของกลุ่มเพศนอกกรอบ ส่ิงท่ี
เกิดข้ึนในสังคม น ามาตีแผ่ และบนัทึกไวใ้นรูปแบบส่ือประเภทภาพยนตร์ ทั้งภาพยนตร์ไทยและ
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ภาพยนตร์ต่างชาติ ได้รับความนิยมแตกต่างกนัไปในแต่ละกลุ่มของผูเ้ขา้มาชมในโรงภาพยนตร์ 
และปฎิเสธไม่ไดว้า่เน้ือหาในภาพยนตร์มกัจะมีเร่ืองราวของเพศนอกกรอบ ตุ๊ด กระเทย เกยเ์ป็นตวั
ละครหลกัท าให้เร่ืองสนุกสนาน หรือไม่ก็เป็นตวัประกอบท่ีท าให้ตวัเอกในภาพยนตร์ไดพ้บกนัซ่ึง
สะทอ้นสังคมในขณะนั้นวา่เพศนอกกรอบมีอยูจ่ริงในสังคม ตวัอยา่งเช่น ภาพยนตร์เร่ืองสตรีเหล็ก 
(2543) ซ่ึงเป็นภาพยนตร์ท่ีน าเสนอเร่ืองของเพศชายท่ีแสดงลกัษณะอาการและมีพฤติกรรมท่ี
แสดงออกคล้ายกับผูห้ญิง ไม่ว่าจะทางค าพูด หรือการกระท าให้สังคมได้รับรู้ แต่เน้ือหาของ
ภาพยนตร์ไม่ไดส้ะทอ้นให้เห็นถึงการมีความรัก เพียงแต่น าเสนอความแตกต่างของนกักีฬาวอลเล่
บอลชาย และนกักีฬาวอลเล่บอลเพศนอกกรอบเท่านั้น ท าให้เห็นไดว้่าภาพยนตร์เร่ืองน้ีน าเสนอ
แง่มุมของเพศนอกกรอบท่ีสังคมไม่ไดย้อมรับถึงความสามารถจนกระทัง่นกักีฬาวอลเล่ยบ์อลกลุ่มน้ี
ไดรั้บรางวลั สังคมจึงรับรู้ถึงความสามารถของเพศนอกกรอบมากข้ึน และมีภาพยนตร์ท่ีมีเน้ือหา
เก่ียวขอ้งกบัเพศนอกกรอบเขา้โรงฉายเป็นระรอก กระทัง่ในปี 2550 มีภาพยนตร์หน่ึงเร่ืองสะทอ้น
ความรักท่ีเกิดข้ึนในสังคมแทบทุกรูปแบบโดยสอดแทรกเร่ืองเพศนอกกรอบซ่ึงเป็นภาพยนตร์ท่ี
เขียนบทและก ากบัโดย คุณมะเด่ียว ชูเกียรติ ศกัด์ิวรีะกุล ภาพยนตร์เร่ืองน้ีคือภาพยนตร์เร่ือง รักแห่ง
สยาม ซ่ึงภาพยนตร์เร่ืองน้ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัการคน้หาตวัตน ผ่านมุมมองของเด็กชายหน่ึงคน 
เป็นความรักทุก ๆ รูปแบบท่ีเกิดข้ึนจริงในสังคมไทย ไม่วา่จะเป็นความรักต่อตนเอง ความรักของ
คนในครอบครัว ความรักและมิตรภาพ ความรักเพศนอกกรอบ โดยหลงัจากการชมของผูช้มท าให้
เกิดมุมมอง การถกเถียง เสียงวภิาควจิารณ์ต่าง ๆ กบัภาพยนตร์เร่ืองน้ีอยา่งมากมาย และเป็นวงกวา้ง 
มุมมองทั้งหลายเหล่านั้นเป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาภาพยนตร์เร่ืองรักแห่ง
สยาม เน่ืองจากในปี พ.ศ. 2550 การยอมรับและการให้โอกาสเร่ืองเพศนอกกรอบน้อยมากหาก
เปรียบเทียบกบัปัจจุบนั 

ตามผลการส ารวจของนิด้าโพล ท่ีท าการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน เร่ือง 
“สังคมไทยคิดอยา่งไรกบัเพศท่ี 3” ระหวา่งวนัท่ี 15-16 พฤษภาคม 2556  จากประชาชนทัว่ประเทศ 
ทุกภูมิภาคของไทย พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 88.5 ยอมรับได้ หากมีเพื่อน หรือเพื่อน
ร่วมงานเป็นเพศท่ี 3 มีเพียงร้อยละ 8.8 เท่านั้น ท่ีตอบว่าไม่สามารถยอมรับได้เพราะเป็นการฝืน
ธรรมชาติ ส่งผลต่อภาพลกัษณ์ขององคก์ร แต่ถา้หากมีสมาชิกหรือคนในครอบครัวเป็นเพศท่ี 3 นั้น 
ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 77.6 ยอมรับได ้ในขณะท่ีร้อยละ 17.3 ไม่สามารถยอมรับได ้เพราะผิด
กฎธรรมชาติ ยงัตอ้งการผูสื้บทอดสกุล และเพศท่ี 3 มีพฤติกรรมบางอยา่งสะดุดตาผูค้น ท าให้ท าใจ
ยอมรับไม่ได ้ถึงแมว้่ากลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายทางเพศ จะสามารถเขา้มามีบทบาททางสังคม
ไดม้ากข้ึน แต่ก็ยงัเป็นเพียงแค่ส่วนหน่ึงเท่านั้น โดยผลการส ารวจของนิดา้โพล ท าให้เราเห็นไดว้่า
แมปั้จจุบนัสังคมจะเปิดมากข้ึนกบัเร่ืองเพศนอกกรอบ แต่ผลการส ารวจกลบัเห็นไดว้่าการเปิดรับ
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ของสังคมยงัคงน้อยมาก แต่มีแนวโน้มท่ีจะเปิดรับมากข้ึนดังตวัเลขของผลส ารวจ การเปิดรับ
สามารถศึกษาและอา้งอิงไดจ้ากการท่ีมีภาพยนตร์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัเพศนอกกรอบเขา้ฉายใน
โรงภาพยนตร์จ านวนมากและหลากหลายข้ึนในแต่ละปี 

ภาพยนตร์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัเพศนอกกรอบมีความหลากหลายมากข้ึน ปาณิสรา มงคล
วาที (2550) กล่าววา่ ภาพยนตร์ชายรักชายมีทั้งในภาพยนตร์แนวตลก แนวผี และแนวบู๊ ดงัจะเห็น
ความเปล่ียนแปลงของภาพยนตร์ท่ีเป็นแนวตลกเพิ่มมากข้ึน โดยเร่ิมตน้ท่ีเร่ือง “พรางชมพู กะเทย
ประจญับาน (2545) “วา้ยบ้ึม เชียร์กระห่ึมโลก” (2546) “สตรีเหล็ก 2” (2546), “ฉนัรักนายผูช้ายมี
องค:์ Miss Queen Thailand” (2546), “ประชนัโฉมกะเทยทุย: Miss Queen Thailand 2” (2548), 
“ปลน้นะยะ” (2547) นอกจากน้ียงัมีภาพยนตร์แนวอ่ืน ๆ  เช่น แนวชีวิตความรักรัก เร่ือง “ทางรักสี
ม่วง” (2546), “หวัใจทระนง” (2547), “สัตวป์ระหลาด” (2547), “เรนโบวบ์อยส์ เดอะมูฟวี่” (2548) 
และ “รักทรมาน” (2549) ซ่ึงหลงัจากกระแสความนิยมในภาพยนตร์เร่ืองสตรีเหล็กท่ีเขา้ฉายในปี 
2543 ส่งผลให้ความนิยมในภาพยนตร์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัเพศนอกกรอบเพิ่มมากข้ึน เร่ิมมีตวั
ละครเพศนอกกรอบเป็นตวัละครหลกัในภาพยนตร์ปีต่อมา หากแต่ความนิยมนั้นเป็นเพียงกระแส
ของความแปลกใหม่ท่ีเกิดข้ึนเพียงระยะสั้น ขาดความต่อเน่ือง ท าให้ภาพยนตร์ชายรักชายหรือเกย์
เลือนหายไป ในการศึกษาภาษาและการใชชี้วิตของกลุ่มชายรักชาย แมว้า่ช่องทางท่ีนกัวิจยัและคน
ทัว่ไปเขา้ถึง วฒันธรรมและการใชภ้าษาของเกยมี์หลายช่องทาง แต่มุมมองท่ีน าเสนอเร่ืองราวของ
เกยส์ะทอ้นให้เห็นรูปแบบการใชชี้วิตของเกยเ์พียงบางแง่มุม Myers (2008 อา้งถึงใน กฤตณัฐ เพง็
ชยั, 2549) กล่าวถึงการน าเสนอมุมมองชีวิตเกยผ์า่นส่ือวา่ ส่วนใหญ่แลว้ คนทัว่ไปรับรู้รูปแบบการ
ใช้ชีวิตและภาษาของเกย์ผ่านส่ือต่าง ๆ มากกว่าการมีปฏิสัมพนัธ์กับชาวเกยโ์ดยตรง ส่ือท่ีว่าน้ี
รวมถึงส่ือภาพยนตร์และรายการโทรทศัน์รูปแบบต่าง ๆ ท่ีมกัมีเกยเ์ป็นนกัแสดงหรือผูร่้วมรายการ 
อยา่งไรก็ตาม Myers ตั้งค  าถามวา่การแสดงตวัตนของเกยผ์า่นทางส่ือต่าง ๆ นั้นเป็นตวัตนของเกยท่ี์
แทจ้ริงหรือไม่ และคนทัว่ไปเข้าใจลกัษณะเฉพาะของการส่ือสารของเกย์ตลอดจนมุมมองทาง
ความคิดและทศันคติท่ีแทจ้ริงของเกยถู์กตอ้งหรือเป็นจริงเหมือนกบัตอนท่ีเกยอ์ยูใ่นกลุ่มเกยด์ว้ยกนั
หรือไม่ อยา่งไรก็ตาม การใชชี้วติ รูปแบบชีวติ และปฏิสัมพนัธ์ในกลุ่มเกย ์ตลอดจนการแลกเปล่ียน
ขอ้มูลข่าวสาร การรับขอ้มูลเร่ืองราวเก่ียวกบัเกยผ์่านส่ือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือเกย ์ส่ือวิทย ุ
โทรทศัน์ และภาพยนตร์ น าเสนอให้เกยรั์บรู้ถึงภาพและสมมติธรรมบางประการเก่ียวกบัเกยม์าก
ข้ึน โดยเฉพาะภาพยนตร์เร่ือง “รักแห่งสยาม” ของ มะเด่ียว ชูเกียรติ ศกัด์ิวีระกุล ท่ีเขา้ฉายในปี 
2550 คือ จุดเร่ิมตน้ของการจุดกระแส ช่วยบนัทึกและยืนยนั ถึงความรักของคนรักเพศเดียวกนับน
แผ่นฟิล์ม ท ารายได้มากถึง 42 ล้านบาท และได้ไปฉายในประเทศจีน, ประเทศญ่ีปุ่น, ประเทศ
สิงคโปร์, และประเทศเพื่อนบา้น ถือวา่เป็นผลงานท่ีโดดเด่น (ธญัญว์าริน สุขะพิสิษฐ์, 2557) อีกทั้ง
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จากบทสัมภาษณ์ของ ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ (2557) นายกสมาคมผูก้  ากบัภาพยนตร์แห่งประเทศ
ไทย กล่าววา่ 

 
ในปัจจุบนัมีมุมมองแบบน้ีเพิ่มมากข้ึน จะถูกบา้งผิดบา้งไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยก็

ไดส่ื้อสารวา่ยงัมีความรักในแง่มุมอ่ืน ๆ ท่ีหลากหลาย เพราะอดีตจะออกมาเพียงดา้นเดียว
คือดา้นตลกโปกฮา แต่ตอนน้ีบนพื้นท่ีของบทละครก็ดี ภาพยนตร์ก็ดีมีความหลากหลาย
ทางเพศมากข้ึนและในแง่มุมท่ีเป็นมนุษยม์ากข้ึน มนัดีข้ึน มนักา้วหนา้ข้ึน  

 
อีกทั้งผูก้  ากบัและนกัแสดงในเร่ืองไดรั้บรางวลัในสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมถึง 5 สถาบนั

หลักเช่น 1) รางวลัภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงษ์ เป็นรางวลัท่ีมอบให้บุคคลในวงการผูผ้ลิต
ภาพยนตร์ไทย ท่ีมีผลงานดีเด่นท่ีสุดในสาขาต่าง ๆ  ในแต่ละปี โดยไดจ้ดัให้มีพิธีมอบรางวลัน้ีเป็น
คร้ังแรก เม่ือ พ.ศ. 2535 จดัโดยสมาพนัธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ (สมาพนัธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ, 
ม.ป.ป.) 2) รางวลัชมรมวิจารณ์ภาพยนตร์ เป็นรางวลัท่ีมอบให้แก่บุคคลในวงการผลิตภาพยนตร์
ของไทย ท่ีมีผลงานดีเด่นท่ีสุดในสาขาต่าง ๆ  ในแต่ละปี โดยไดจ้ดัให้มีพิธีมอบรางวลัน้ีเป็นคร้ัง
แรก เม่ือ พ.ศ. 2534 โดยชมรมวจิารณ์บนัเทิง (Thai Film Foundation, ม.ป.ป.)  3) สตาร์พิคส์อวอร์ด 
คือ  รางวลัท่ีประกอบไปดว้ยกองบรรณาธิการนิตยสาร Starpics พร้อมตวัแทนจากกลุ่มนกัวิจารณ์
อิสระ คอลมันิสท ์และนกัดูหนงัรวมทั้งส้ิน 18 คนร่วมกนัพิจารณาจนรอบสุดทา้ย (คติพจน์ ภทัรธน
ทรัพย,์ 2556) 4) คมชดัลึกอวอร์ด หมายถึง เป็นรางวลัท่ีมอบใหก้บับุคคลในวงการบนัเทิงไทย ใน 4 
สาขา คือ ละครโทรทศัน์ ภาพยนตร์ เพลงไทยสากล และเพลงลูกทุ่ง จดัโดย ฝ่ายข่าวบนัเทิง 
หนงัสือพิมพค์มชดัลึก มีพิธีมอบรางวลัเป็นคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 2547 (เทศกาลภาพยนตร์และการแจก
รางวลัเทศกาลภาพยนตร์, 2556) และ 5) สตาร์เอนเตอร์เทนเมนตอ์วอร์ดส  เป็นงานประกาศรางวลั 
ผลงานบนัเทิงยอดเยี่ยมประจ าปี โดยสมาคมนกัข่าวบนัเทิง เร่ิมจดังานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 รางวลัน้ี
เป็นการมอบรางวลัให้กบัผลงานบนัเทิงยอดเยี่ยมทั้งภาพยนตร์, ละคร, รายการโทรทศัน์ และเพลง 
(คติพจน์ ภทัรธนทรัพย์, 2556) รวมทั้งรางวลัอ่ืนอีกมากมายและรายได้ท่ีภาพยนตร์เร่ืองน้ีไดรั้บ
ทั้งหมด 42 ลา้นบาท และยงัคงไดเ้ขา้ฉายในหลากหลายประเทศ 

ซ่ึงภาพยนตร์เร่ืองรักแห่งสยามท่ีเขียนบทและก ากบัภาพยนตร์โดยชูเกียรติ ศกัด์ิวีระกุล 
มุ่งเนน้การน าเสนอประเด็นของ “ความรักและครอบครัว” ในรูปแบบต่าง ๆ  ซ่ึงเป็นเร่ืองใกลต้วั
ของคนทุกคน หากมองในมุมรักแห่งสยามแล้ว เป็นภาพยนตร์ท่ีไม่ได้ส่ือเฉพาะเพศนอกกรอบ
เท่านั้น แต่ยงัมีเน้ือหาในส่วนความรักในอีกหลากหลายรูปแบบให้เราไดศึ้กษา ซ่ึงทั้งหมดไดผ้่าน
กระบวนการความคิดสร้างสรรค์ การบ่มเพาะจนได้ผลงานผ่านบทภาพยนตร์ เพลงประกอบ
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ภาพยนตร์ ความรักพ่อแม่ท่ีมีต่อลูก ความรักท่ีลูกมีต่อพ่อแม่ ความรักความอบอุ่นของครอบครัว 
ความรักท่ีเสียสละ และความรักวยัรุ่นเพศหญิงเพศชายเป็นต้น อีกทั้ งปัจจยัเพศนอกกรอบใน
ปัจจุบนัถูกตีแผ่ไปยงัส่ืออย่างกวา้งขวาง แทบทุกแขนงส่งผลต่อการส่ือสารทางการตลาดและ
ผลิตภณัฑ์ในท้องตลาดด้วยเช่นเดียวกัน ซ่ึงเป็นมุมมองผ่านความคิดสร้างสรรค์ ตวัอย่างเช่น
ภาพยนตร์ท่ีเขา้ฉายในโรงภาพยนตร์ หรือกระทัง่ละครหลงัข่าวทั้งทางช่องฟรีทีวี และดิจิตอลทีว ี
มิวสิกวีดีโอ ซ่ึงปัจจุบนักลายเป็นตลาดใหญ่เน่ืองจากผูช้มหรือสังคมเร่ิมเปิดรับเพศนอกกรอบมาก 
ไม่วา่ซีรีย ์ภาพยนตร์ชุด ภาพยนตร์ตอน  ฉะนั้นผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษา “กา้วแรก” ของภาพยนตร์
ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัเพศนอกกรอบในสังคมไทยในบริบทความเป็นบุคคลมากกว่าตวัประกอบ
หรือตวัตลกท่ีสร้างโดย ชูเกียรติ ศกัด์ิวีระกุลผา่นมุมมองของผูท้รงคุณวุฒิ  มีผูก้ล่าววา่คุณมะเด่ียว
เป็น “นกักา้วขา้มเคร่ืองกีดขวาง” (อภิรดา  มีเดช, 2557) ในภาพยนตร์เร่ืองแรกท่ีใชเ้ด็กผูช้ายหน่ึง
คนด าเนินเร่ือง เพื่อท่ีจะไดเ้ขา้ใจแนวคิด แรงบนัดาลใจและเทคนิคการสร้างภาพยนตร์เร่ืองน้ีให้
สังคมไทยท่ียงัไม่ไดเ้ปิดรับเพศนอกกรอบเขา้ใจและเปิดใจรับยิ่งข้ึน ขณะนั้นการศึกษาเร่ืองเกยใ์น
สังคมไทยระหว่างปี พ.ศ. 2538-2552 ในช่วงแรกพบว่าสังคมเลือกท่ีจะไม่พูดเร่ืองเพศนอกกรอบ
มากนกัไม่ว่าคนธรรมดาหรือส่ือมวลชน เพราะคนกลุ่มน้ีเป็นคนน่าอาย เป็นเร่ืองน่าอาย (นฤพนธ์ 
ดว้งวิเศษ, 2556; ปณิธี บราวน์, 2557) และหลงัจากนั้นไม่นานมีกลุ่มนกัวิชาการกลุ่มใหม่ติดตาม
ความเป็นเกยโ์ดยอาศยัทฤษฎีและแนวคิดจากตะวนัตกและเกิดแนวความคิดในยุคใหม่ (Modernity) 
และเม่ือกลุ่มนกัวจิยัท าการส ารวจในปี พ.ศ. 2547 สถานประกอบการณ์ของเกยม์ากข้ึนในเมืองใหญ่ 
ๆ เช่น กรุงเทพฯ พทัยา เชียงใหม่ ภูเก็ต ซ่ึงสามารถอธิบายจ านวนการเพิ่มข้ึนของประชากรชาวเกย ์
อีกทั้งสามารถเห็นการเพิ่มพื้นท่ีทางสังคมมากข้ึนของเกย ์เช่นตวัละครในโทรทศัน์ ภาพยนตร์ และ
การศึกษาเกยใ์นช่วง พ.ศ. 2538 เป็นตน้มาสังคมก าลงัพยายามและท าความเขา้ใจเกยใ์นฐานะบุคคล
ธรรมดา มิใช่คนท่ีมีปัญหาป่วยทางจิต (นฤพนธ์ ดว้งวเิศษ, 2553) ซ่ึงภาพยนตร์รักแห่งสยามเขา้ฉาย
ในปี พ.ศ. 2550 ซ่ึงผูว้ิจ ัยคิดว่าควรจะเรียกเป็นยุคแรกหรือยุคผลิบานของเพศนอกกรอบและ
ภาพยนตร์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัเพศนอกกรอบก็วา่ได ้  

ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาปัจจยัท่ีสนบัสนุนการสร้างสรรค์เน้ือหา
เพศนอกกรอบในภาพยนตร์เร่ือง“รักแห่งสยาม” ของ มะเด่ียว ชูเกียรติ ศกัด์ิวรีะกุล 
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1.2 ปัญหำน ำวจิยั 
 

1)  รูปแบบและเน้ือหา (Content/Message) ภาพยนตร์เพศนอกกรอบของ คุณมะเด่ียว  
ชูเกียรติ ศกัด์ิวรีะกุลเป็นอยา่งไร 

2)  ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการสร้างภาพยนตร์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัเพศนอกกรอบของคุณมะเด่ียว 
ชูเกียรติ ศกัด์ิวรีะกุลคืออะไร 

 

1.3 วตัถุประสงค์ 
 

1)  เพื่อศึกษารูปแบบและเน้ือหา (Content/Message) ภาพยนตร์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัเพศ
นอกกรอบของ คุณมะเด่ียว ชูเกียรติ  ศกัด์ิวรีะกุล 

2)  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการสร้างภาพยนตร์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัเพศนอกกรอบของ
คุณมะเด่ียว ชูเกียรติ ศกัด์ิวรีะกุล 
 

1.4 ขอบเขตกำรวจิัย 
 

เน่ืองจากงานวิจัยช้ินน้ีมีข้อจ ากัดในการเข้าถึงข้อมูลโดยตรง เน่ืองจากช่วงเวลาท่ี
ท าการศึกษาคุณมะเด่ียว ชูเกียรติ ศกัด์ิวรีะกุล เร่ิมเขียนบทละครชุด (ซีรีย)์ เร่ืองขวญัผวา ซีซัน่ท่ี 2 ท่ี
ต่างจงัหวดั และมีการถ่ายท า ละครชุด (ซีรีย)์ เร่ืองขวญัผวา ซีซั่นแรก จึงเป็นขอ้จ ากดัในเร่ืองของ
ระยะทางและเวลา จึงเป็นข้อจ ากัดส าคญัในการท าการเข้าถึงข้อมูล ผูว้ิจยัจึงต้องเข้าสัมภาษณ์
ผูท้รงคุณวุฒิท่ีสามารถให้ขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัภาพยนตร์เร่ืองรักแห่งสยามและขอ้มูลเชิงลึกดา้น
บุคคลคุณมะเด่ียว ชูเกียรติ ศกัด์ิวีระกุลแทนโดยแบ่งการศึกษาออกเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ และ ปฐมภูมิ 
ซ่ึงผูท้  าการวจิยัจะใชก้ารศึกษาเอกสาร (ขอ้มูลทุติยภูมิ) และการสัมภาษณ์ ผูท้รงคุณวุฒิ (ขอ้มูลปฐม
ภูมิ) จ  านวน 4 ท่านคือ 

1)  อาจารยไ์ศลทิพย ์จารุภูมิ อาจารยป์ระจ าภาควิชาภาพยนตร์ คณะนิเทศศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2)  รองศาสตราจารยน์ทัธนยั ประสานนาม นกัวิชาการดา้นภาพยนตร์และอาจารย์
ประจ าภาควชิาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

3)  คุณกรัณย ์จิตธารารักษ์ Senior Creative, พิธีกรในฉายา Gossip Gun ของ
รายการ แฉแต่เชา้ 94 EFM พิธีกรรายการ Movie Seat GMM 24 และนกัวจิารยภ์าพยนตร์ 
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4)  คุณสุทธิพงษ ์นุกลูเอ้ืออ ารุง นกัวจิารยภ์าพยนตร์ของ A-Bellamy และนกัวิจารย์
ภาพยนตร์ประจ านิตยสารนิตยสาร Starpics 

ซ่ึงแบ่งเป็น 2 มุมมองท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกนัในการสร้างภาพยนตร์ คือ 1) สัญวิทยา การ
สร้างความหมายในภาพยนตร์เพศนอกกรอบ 2) ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการสร้างสรรคภ์าพยนตร์เพศนอก
กรอบ  
 

1.5 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 

1) เพื่อท่ีจะไดท้ราบถึงเบ้ืองหลงัของปรากฏการณ์การน ามาซ่ึงกา้วแรกของภาพยนตร์ไทย 
เร่ือง รักแห่งสยาม ท่ีมีน าเสนอเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัเพศนอกกรอบ ท่ีผา่นการสรรคส์ร้างจากคุณมะ
เด่ียว ชูเกียรติ ศกัด์ิวรีะกุล วา่อยา่งไร 

2) เพื่อท่ีจะไดท้ราบถึงปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการสร้างสรรคภ์าพยนตร์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัเพศ
นอกกรอบใหเ้ป็นท่ียอมรับของสังคมไทย 

3) เพื่อให้เกิดการสร้างและต่อยอดองคค์วามรู้น้ีไปใชใ้นการสร้างภาพยนตร์ในรูปแบบท่ี
เหมือนหรือคลา้ยคลึงกนัในอนาคต 
 

1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 
 กระบวนการคิดงานสร้างสรรค์ หมายถึง การคิดสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ (Creative Thinking) 
เป็นการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิมและใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม (เกรียงศกัด์ิ 
เจริญวงศ์ศกัด์ิ, 2549) และความสามารถในการมองเห็นความสัมพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ การขยาย
ขอบเขตความคิดออกไปจากกรอบความคิดเดิมท่ีมีอยูสู่่ความคิดใหม่ ๆ ท่ีไม่เคยมีมาก่อนเพื่อคน้หา
ค าตอบท่ีดีท่ีสุดใหก้บัปัญหาท่ีเกิดข้ึน เป็นการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิม เป็นความคิด
ท่ีหลากหลายคิดได้กวา้งไกล หลายแง่หลายมุมเน้นทั้งปริมาณและคุณภาพ องค์ประกอบของ
ความคิดสร้างสรรค์ไดแ้ก่ความคิดนั้นตอ้งเป็นส่ิงใหม่ไม่เคยมีมาก่อน (New Original) ใชก้ารได ้
(Workable) และมีความเหมาะสม (Appropriate) การคิดเชิงสร้างสรรค์จึงเป็นการคิดเพื่อการ
เปล่ียนแปลงจากส่ิงเดิมไปสู่ส่ิงใหม่ท่ีดีกว่าซ่ึงจะได้ผลลพัธ์ท่ีต่างไปโดยส้ินเชิงหรือท่ีเรียกว่า 
"นวตักรรม" (Innovation) (เพญ็นิดา ไชยสายณัห์, 2553) 
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แรงบนัดาลใจ หมายถึง พลงัอ านาจในตนเองชนิดหน่ึง ท่ีใช้ในการขบัเคล่ือนการคิดและ 
การกระท าใด ๆ ท่ีพึงประสงค์ เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จได้ตามตอ้งการ โดยไม่ตอ้งอาศยัแรงจูงใจ 
(Motivation) ภายนอกก่อให้เกิด (ปริญญา ตนัสกุล, 2550) แรงจูงใจข้ึนภายในจิตใจเสียก่อน 
เพื่อท่ีจะกระตุน้ให้เกิดการคิดและการกระท าในส่ิงท่ีพึงประสงค์เหมือนเช่นปกติวิสัยของมนุษย์
ส่วนใหญ่ ไม่ว่าส่ิงท่ีตนกระท านั้นจะยากสักเพียงใด ตนก็พร้อมท่ีจะฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายสู่
ความส าเร็จท่ีตอ้งการให้จงได ้แมจ้ะตอ้งเสียสละบางส่ิงของตนเองไปบา้ง ก็พร้อมท่ีจะเสียสละได้
เสมอ ถา้จะช่วยน ามาซ่ึงผลส าเร็จท่ีตอ้งการนั้นไดจ้ริง ๆ  

กลุ่มเพศนอกกรอบ หรือ กลุ่มชายรักชาย (เกย)์ เพศนอกกรอบ ตามท่ี นฤพนธ์ ดว้งวิเศษ 
(2556) เพศนอกกรอบคือกลุ่มเพศท่ี รักเพศเดียวกนั (เกย ์ทอมด้ี เลสเบียน) และในงานวิจยัช้ินน้ี 
มุ่งเนน้ไปท่ีกลุ่มเพศนอกกรอบเฉพาะรักร่วมเพศชาย (Male Homosexuality) (รณภพ นพสุวรรณ, 
2555) และ ก่ิงรัก อิงคะวตั (2542) ไดใ้ห้ความหมายเกยไ์วว้า่ ผูช้ายท่ีมีรสนิยมทางเพศชอบเพศชาย
ดว้ยกนั แต่ยงัคงพอใจในเพศสภาพของตน แต่งตวัเป็นผูช้าย บุคคลิกภายนอกอาจบ่งช้ีผูเ้ป็นเกยไ์ด้
ล าบาก เพราะมีทั้งสุภาพเรียบร้อย จนเหมือนผูช้ายทัว่ไป 

ภาพยนตร์เร่ือง “รักแห่งสยาม” หมายถึง รักแห่งสยาม เป็นภาพยนตร์ไทย เขียนบทและ
ก ากบัโดย ชูเกียรติ ศกัด์ิวีระกุล น าแสดงโดย สินจยั เปล่งพานิช, เฌอมาลย ์บุญยศกัด์ิ, ทรงสิทธ์ิ รุ่ง
นพคุณศรี, มาริโอ ้เมาเร่อ และ วิชญ์วิสิฐ หิรัญวงษ์กุล มีเน้ือหาเก่ียวกบัความรัก และการคน้หา
ตวัตน ผ่านมุมมองของเด็กชายสองคน โดยมีสยามสแควร์เป็นสถานท่ีเช่ือมโยงเร่ืองราวทั้งหมด 
น าเสนอว่าเป็นภาพยนตร์เก่ียวกบัความรักใส ๆ ของวยัรุ่นหญิงชาย แต่เม่ือภาพยนตร์ออกฉายจริง 
กลบัมีเน้ือหาเก่ียวกบัความสับสนในจิตใจของวยัรุ่นชาย รวมถึงมีฉากล่อแหลม ท าให้เกิดเสียง
วพิากษว์จิารณ์อยา่งกวา้งขวาง (อภินนัท ์บุญเรืองพะเนา, 2556) ส่วนเสียงตอบรับในดา้นกลยุทธ์ใน
การประชาสัมพนัธ์นั้นก่อให้เกิดขอ้ถกเถียงทั้งในแง่บวกและแง่ลบ ภาพยนตร์ออกฉายเม่ือวนัท่ี 22 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 โดยท ารายไดใ้นสัปดาห์แรก 18.5 ลา้นบาท และปิดรายไดร้วมท่ี 42 ลา้น
บาท และสามารถควา้รางวลัใหญ่ในสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจาก 5 สถาบนัหลักคือ รางวลั
ภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์, รางวลัชมรมวิจารณ์บนัเทิง, สตาร์พิกส์อวอร์ด, คมชดัลึก อวอร์ด 
และสตาร์เอนเตอร์เทนเมนตอ์วอร์ดส รวมทั้งรางวลัอ่ืนอีกมากมาย (พลากร เจียมธีระนาถ, 2550) 

รูปแบบและเน้ือหา หมายถึง รายละเอียดและองค์ประกอบของภาพยนตร์ในดา้นต่าง ๆ 
โดยผูว้ิจยัอา้งอิงแนวคิดองคป์ระกอบภาพยนตร์ของ Chandler (1994 อา้งถึงใน วิเชียร ลทัธิพงศ์-
พนัธ์, 2557) มาเป็นกรอบในการศึกษา   

ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการสร้างสรรคภ์าพยนตร์ หมายถึง องคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและส่งผล
ต่อการสร้างสรรคภ์าพยนตร์เร่ืองรักแห่งสยาม ภาพยนตร์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัเพศนอกกรอบ โดย
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อาศยัแนวคิดระบบความคิดสร้างสรรค์ (The System Model of Creativity) ตามแนวคิดของ 
Csikszentmihalyi (1988 อา้งถึงใน Vialle, Lysaght and Verenika, 2002; นิสิตา อยูอ่  าไพ และอรชา 
ตุลานนัท,์ 2550; วิเชียร ลทัธิพงศพ์นัธ์, 2557) มาเป็นกรอบในการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์
เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการสร้างสรรคภ์าพยนตร์เร่ือง “รักแห่งสยาม” 
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บทที ่3 
 

ระเบียบวธีิวจิยั 
 

ปัจจยัท่ีสนบัสนุนการสร้างสรรค์เน้ือหาเพศนอกกรอบในภาพยนตร์เร่ือง “รักแห่งสยาม” 

ของ มะเด่ียว ชูเกียรติ ศกัด์ิวีระกุล เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพท่ีวิเคราะห์สัญญะจากภาพยนตร์เร่ืองรัก
แห่งสยามจากการวิเคราะห์สัญญะ กบัความหมายท่ีสอดแทรกอยู่ในภาพยนตร์เร่ืองรักแห่งสยาม 
และใช้ข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูท้รงคุณวุฒิในการศึกษาปัจจยัท่ีสนับสนุนการสร้างสรรค์
ภาพยนตร์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัเพศนอกกกรอบในบริบทรักแห่งสยาม ของ มะเด่ียว ชูเกียรติ ศกัด์ิ
วรีะกุล วเิคราะห์โดยระเบียบวธีิในการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
 

3.1  การวเิคราะห์ตัวบท (Textual Analysis)  
 

การศึกษาการวเิคราะห์ตวับท (Textual Analysis) คือ คือ การมุ่งหาหรือคน้หาหน่วยท่ีเล็ก ๆ 
หรือหน่วยพื้นฐานในระบบการส่ือความหมาย (Semiotic System) และคน้หาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
หน่วยยอ่ย ๆ เล็กเหล่านั้นในตวับทใดตวับทหน่ึง ความสัมพนัธ์นั้นอาจอยู่ในแง่ของคู่ตรงกนัขา้ม 
สหสัมพนัธ์ และความสัมพนัธ์แบบตรรกะ ของ Guiraud (1975 อา้งถึงใน กาญจนา แกว้เทพ และ
สมสุข หินวิมาน, 2551) ใช้ระเบียบวิธีเชิงคุณภาพ โดยเลือกท่ีจะศึกษาด้วยวิธีสัมภาษณ์เชิงลึก
ผูท้รงคุณวฒิุ มีเหตุผลการเลือกกรณีศึกษา   

1) คุณมะเด่ียว ชูเกียรติ ศกัด์ิวีระกุล ประสบความส าเร็จในการสร้างสรรคผ์ลงาน อีก
ทั้งผลงาน ภาพยนตร์เป็นท่ียอมรับในสังคมวงกวา้งทั้งท่ีในขณะนั้น ตามท่ีกล่าวไวใ้นบทท่ี 1 ศึกษา
เกยใ์นสังคมไทยระหวา่งปี พ.ศ. 2538-2552 ในช่วงแรกพบว่าสังคมเลือกท่ีจะไม่พูดเร่ืองเพศนอก
กรอบมากนักไม่ว่าคนธรรมดาหรือส่ือมวลชน เพราะคนกลุ่มน้ีเป็นคนน่าอาย เป็นเร่ืองน่าอาย 
(นพฤทธ์ ดว้งวเิศษ, 2556; ปณิธี บราวน์, 2557) 
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2) คุณมะเด่ียว ชูเกียรติ ศกัด์ิวีระกุล ไดช่ื้อว่าเป็นผูท่ี้สร้างสรรค์ผลงานท่ีมีความคิด
สร้างสรรคผ์า่นภาพยนตร์หลากหลายเร่ือง เช่น “HOME” ความรัก ความสุข ความทรงจ า, 13 เกม
สยอง, คน ผ ีปีศาจ และรักแห่งสยาม ฯลฯ   
 

3.1.1 การวเิคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) และเคร่ืองมือวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ศึกษาวิจยั มีดงัน้ี การวิเคราะห์ตวับท (Textual Analysis) มีการรวบรวม

ผลงาน เอกสาร และบทสัมภาษณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณมะเด่ียว ชูเกียรติ ศกัด์ิวรีะกุลและภาพยนตร์เร่ือง
รักแห่งสยาม เพื่อท าความเขา้ใจภูมิหลงั และแนวคิด อีกทั้งเน้ือหาท่ีถูกน าเสนอของภาพยนตร์ใน
เชิงลึก 
 

3.1.2 สัญวทิยา (Semiotics) และเคร่ืองมือวจัิย 
 การตีความสัญวิทยาผา่นเน้ือหาในภาพยนตร์ (Semiotics) และเคร่ืองมือวิจยั เป็นการศึกษา
สัญญะท่ีซ้อนอยู่ในฉากส าคญั ๆ ในภาพยนตร์รักแห่งสยามท่ีกล่าวถึงหรือมีความหมาย ซ่ึงจะ
แบ่งสัญญะเป็น 2 ส่วนคือ รูปสัญญะ (Signifier) และความหมายสัญญะ (Signified) ซ่ึง
ประกอบด้วย ความหมายตรง (Denotative Meaning) และความหมายโดยนัย (Connotative 
Meaning) เร่ืองความรักของเพศนอกกรอบ อีกทั้งการแยกสัญญะออกมา แลว้น ามาตีความ 

ผูว้จิยัสร้างเคร่ืองมือวจิยั เพื่อการเก็บขอ้มูล โดยประยกุตก์ารแยกแยะสัญญะของ วริตี  
ทะพิงคแ์ก (2556) ซ่ึงเคร่ืองมือช้ินน้ีใช้ในการหาสัญญะท่ีแทรกอยู่ในเน้ือหา โดยแบ่งตารางศึกษา
ออกเป็นองคป์ระกอบภาพยนตร์ 5 ดา้น (Chandler, 1994 อา้งถึงใน วเิชียร ลทัธิพงศพ์นัธ์, 2557) คือ 

1) สัญรูปและโครงเร่ือง/เหตุการณ์ส าคญั (Narrative and Iconography) 
2) สัญรูปของตัวละครหลัก / ตัวละครประกอบ  (Characterizations and 

Iconography) 
3) สัญรูปของประเด็น/สถานการณ์ (Themes and Iconography) 
4) สัญรูปของฉาก สถานท่ี ช่วงเวลา อุปกรณ์ประกอบฉาก และเส้ือผา้ (Setting 

and Iconography) 
5) แสงสีของภาพ/เพลงประกอบ/บทสนทนา/มุมกลอ้ง (Filmic Techniques and 

Iconography) ดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที ่3.1  ตารางเก็บขอ้มูลเชิงสัญญะในภาพยนตร์ 
 

โครงเร่ือง/เหตุการณ์
ส าคัญ และสัญรูป 
(Iconography) 

สัญญะ (Signs) 

รูปสัญญะ (ตัว
หมาย) 

(Signifier) 

ความหมายสัญญะ 
(ความหมาย) 
(Signified) 

ความหมายโดยนัย ขั้นที ่2 
 (Connotative Meaning & 

Myth) 

    

 
3.1.3 การสัมภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) และเคร่ืองมือวจัิย 
มีการนดัหมายขอสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ และในกรณีเกิดประเด็นค าถามเพิ่มเติมหลงัจากท่ี

ได้รับขอ้มูลสัมภาษณ์มาแล้ว จะมีการขอสัมภาษณ์เพิ่มเติมผ่านจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
ขอ้มูลท่ีไดม้าจากการสัมภาษณ์ รวมถึงขอ้มูลทุติยภูมิท่ีคุณมะเด่ียวไดเ้คยให้สัมภาษณ์ไว  ้ (ค าถาม
สัมภาษณ์ ท่ีภาคผนวก ฉ ตวัอยา่งค าถามสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ) 
 

3.2 ข้อมูลการวจิัย 
 

ขอ้มูลท่ีใช้ในการวิจยัประกอบดว้ยขอ้มูล 2 ประเภท คือ 1) ขอ้มูลทุติยภูมิ ประกอบดว้ย 
เอกสารออนไลน์ 2) ขอ้มูลปฐมภูมิ ไดแ้ก่ ภาพยนตร์เร่ืองรักแห่งสยาม และขอ้มูลจากการสัมภาษณ์
เชิงลึก 
 

3.2.1 ประเภทเอกสารออนไลน์ (ข้อมูลทุติยภูมิ) 
ไดแ้ก่ บทความใน Block, ภาพยนตร์ออนไลน์, การเขียนรีววิในเวบ็ไซตบ์ทความออนไลน์

, บทความ/งานเขียน หรือจากส่วนงานอ่ืน ๆ และจากแหล่งขอ้มูลอ่ืน ๆ นอกเหนือจากหนังสือ
ออนไลน์ทัว่ไปแลว้ ยงัคงมีจากการรีวิวออนไลน์ของผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาพยนตร์ และบทสัมภาษณ์
ของคุณมะเด่ียว ชูเกียรติ ศกัด์ิวรีะกุล เพื่อให้เกิดความหลายหลายของขอ้มูลและความครบถว้นของ
ขอ้มูล 

3.2.2 ภาพยนตร์เร่ืองรักแห่งสยาม (ข้อมูลปฐมภูมิ) 
เน้ือหาและองคป์ระกอบต่าง ๆ ในภาพยนตร์เร่ืองรักแห่งสยาม 
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3.2.3 ข้อมูลประเภทบุคคล (ข้อมูลปฐมภูมิ) 
การสัมภาษณ์เชิงลึกโดยผูท้รงคุณวฒิุ 4 ท่าน ดงัต่อไปน้ี 

1) อาจารยไ์ศลทิพย ์จารุภูมิ อาจารยป์ระจ าภาควิชาภาควิชาภาพยนตร์ คณะนิเทศ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2) รองศาสตราจารยน์ทัธนัย ประสานนาม นกัวิชาการดา้นภาพยนตร์และอาจารย์
ประจ าภาควชิาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

3) คุณกรัณย ์จิตธารารักษ ์Senior Creative พิธีกรในฉายา Gossip Gun ของรายการ 
แฉแต่เชา้ 94 EFM พิธีกรรายการ Movie Seat GMM 24 และนกัวจิารยภ์าพยนตร์ 

4) คุณสุทธิพงษ์ นุกูลเอ้ืออ ารุง นักวิจารยภ์าพยนตร์ในฉายา A-Bellamy และนัก
วจิารยภ์าพยนตร์ประจ านิตยสารนิตยสาร Starpics 
 

3.3 การด าเนินการวจิัย 
 
                   การวิจยัปัจจยัท่ีสนับสนุนการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัเพศนอก
กรอบในบริบท “รักแห่งสยาม” ของ มะเด่ียว ชูเกียรติ ศกัด์ิวีระกุล มีขั้นตอนในการศึกษาวิจยั 
ดงัต่อไปน้ี 
 

3.3.1  ช่วงพฒันางานวจัิย 
1) ศึกษางานวิจยัต่าง ๆ เพื่อหาประเด็นและวิธีการท่ีสนใจศึกษา คดัเลือกกรณีศึกษา

ก าหนดวตัถุประสงค์ และคน้หาขอ้มูลท่ีใช้ประกอบงานวิจยั ไดแ้ก่ ขอ้มูลประเภทบุคคล ขอ้มูล
ประเภทเอกสาร และขอ้มูลประเภทบทความ/นิตยสารออนไลน์ 

2) รวบรวมขอ้มูลประเภทต่าง ๆ ท่ีตอ้งใชใ้นการพฒันางานวิจยั โดยเร่ิมจากขอ้มูล
ทุติยภูมิ อนัได้แก่ ขอ้มูลประเภทบุคคล ขอ้มูลประเภทเอกสาร และขอ้มูลประเภทบทความและ
นิตยสารออนไลน์ อีกทั้งประวติัและผลงานของคุณมะเด่ียว ชูเกียรติ ศกัด์ิวรีะกุล 
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3.3.2 ช่วงด าเนินการวจัิย  
1) ด าเนินการเก็บขอ้มูล ประเภทบุคคล ขอ้มูลประเภทเอกสาร และขอ้มูลประเภท

บทความ และนิตยสารออนไลน์ต่าง ๆ โดยศึกษาผลงานเร่ืองรักแห่งสยาม และวิเคราะห์ รูปแบบ
การส่ือสารท่ีแตกต่างกนัในบริบทน้ี  

2) ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล ท าการรวบรวมขอ้มูลและสรุปผล โดยน าผลท่ีไดจ้าก  
ได้แก่ ข้อมูลประเภทบุคคล ข้อมูลประเภทเอกสาร และข้อมูลประเภทบทความ และนิตยสาร
ออนไลน์ สรุปร่วมกนั โดยสรุปขอ้มูลทั้งหมดนั้นมาการวิจยั เพื่อตอบให้ตรงกบัวตัถุประสงคก์าร
วิจยั ไดแ้ก่ ประการแรกคือรูปแบบและเน้ือหา (Content/Message) ภาพยนตร์เพศนอกกรอบของ 
คุณมะเด่ียว ชูเกียรติ  ศกัด์ิวีระกุลเป็นอยา่งไร และประการท่ีสองเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการสร้าง
ภาพยนตร์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัเพศนอกกรอบของคุณมะเด่ียว ชูเกียรติ ศกัด์ิวรีะกุล คืออะไร 
 

3.4 การวเิคราะห์และการน าเสนอข้อมูล 
 

การน าเสนอขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยั จะใชรู้ปแบบการพรรณนาวิเคราะห์ โดย  
ท าการรวบรวมผลการศึกษาวิจยัจากแหล่งขอ้มูลทั้ง 2 ประเภท บุคคล และ เอกสารออนไลน์ ให้
รวมอยู่ในรูปของการบรรยาย และเขียนรายงานผลการวิจยั โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 2 ส่วน 
ดงัต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี 1 : รูปแบบและเน้ือหา (Content/Message) ภาพยนตร์เพศนอกกรอบของ คุณมะ

เด่ียว ชูเกียรติ  ศกัด์ิวรีะกุลเป็นอยา่งไร 

ส่วนท่ี 2 : ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการสร้างภาพยนตร์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัเพศนอกกรอบของคุณ
มะเด่ียว ชูเกียรติ ศกัด์ิวรีะกุล คืออะไร 

 





















































































































































































































































































 

บทที ่5 
 

ปัจจยัที่เอือ้ต่อการสร้างภาพยนตร์ที่มีเนือ้หาเกีย่วข้องกบัเพศนอกกรอบของ
คุณมะเดีย่ว ชูเกยีรต ิศักดิ์วรีะกลุ 

 
ปัจจยัท่ีสนบัสนุนการสร้างสรรคภ์าพยนตร์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัเพศนอกกรอบในบริบท 

“รักแห่งสยาม” ของ มะเด่ียว ชูเกียรติ ศกัด์ิวีระกุล เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพท่ีวิเคราะห์จากการ
วิเคราะห์สัญญะ กับความหมายท่ีสอดแทรกอยู่ในภาพยนตร์เร่ืองรักแห่งสยาม และใช้ข้อมูล
สัมภาษณ์เชิงลึกจากผูท้รงคุณวุฒิทางภาพยนตร์ในการวิเคราะห์ ทั้งน้ีผูว้ิจยัแบ่งการน าเสนอผล
การศึกษาออกเป็น 2 ส่วนดงัวตัถุประสงค์เพื่อให้เน้ือหาครอบคลุมและมีความชดัเจน โดยบทท่ี 4 
อธิบายถึงผลการศึกษาและการถอดสัญญะจากภาพยนตร์เร่ืองรักแห่งสยามดว้ยการใช้ตารางการ
แยกสัญญะท่ีผูว้จิยัไดส้ร้างข้ึน ส่วนบทท่ี 5 ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการสร้างภาพยนตร์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบั
เพศนอกกรอบของคุณมะเด่ียว ชูเกียรติ ศกัด์ิวรีะกุล จากบทสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ  

การศึกษาปัจจยัท่ีสนบัสนุนการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัเพศนอกกก
รอบในบริบทรักแห่งสยาม ของ มะเด่ียว ชูเกียรติ ศกัด์ิวีระกุล โดยวิธีสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) เพื่อตอบค าถามการวิจยั คือ ศึกษาปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการสร้างสรรค์งานของคุณ ชูเกียรติ 
ศกัด์ิวรีะกุล ผา่นมุมมอง ทศันคติของนกัวชิาการและนกัวิจารยภ์าพยนตร์ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิ
ทั้ง 4 ท่านดงัน้ี 

 
ตารางที ่5.1 ตารางแสดงรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิทีใ่ช้ในการสัมภาษณ์เชิงลกึ 
 

ล าดับที ่ ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 
1. อาจารยไ์ศลทิพย ์จารุภูมิ 

สัมภาษณ์วนัท่ี 25 ธนัวาคม 2558 
อาจารยป์ระจ าภาควชิา
ภาควชิาภาพยนตร์ 

คณะนิเทศศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั  
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ตาราง 5.1 (ต่อ)  
 
ล าดับที ่ ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 

2. รองศาสตราจารยน์ทัธนยั  
ประสานนาม 
สัมภาษณ์วนัท่ี 19 มกราคม 2559 

นกัวชิาการดา้น
ภาพยนตร์และอาจารย์
ประจ าภาควชิา
วรรณคดี 

คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตร- 

ศาสตร์ 

3. คุณสุทธิพงษ ์นุกลูเอ้ืออ ารุง 
สัมภาษณ์วนัท่ี 24 มกราคม 2559 

นักวิจารณ์ภาพยนตร์
ใ นฉ า ย า  A-Bellamy 
และและนัก วิ จ า ร ย์
ภ า พ ย น ต ร์ ป ร ะ จ า
นิตยสาร Starpics 

นิตยสาร Starpics 

4. คุณกรัณย ์จิตธารารักษ ์ 
(Gossip Gun) 
สัมภาษณ์วนัท่ี 28 มกราคม 2559 

Senior Creative EFM 
พิธีกรในฉายา Gossip 
Gun ของรายการ แฉ
แต่เชา้ 94 EFM และ
พิธีกรรายการ Movie 
Seat GMM 24 และนกั
วจิารยภ์าพยนตร์ 

EFM GMM 
GRAMMY  

 
การศึกษาปัจจยัและเทคนิคในการสร้างสรรค์งาน (The System Model of Creativity) ตาม

แนวคิดของ Csikszentmihalyi (1988 อา้งถึงใน Vialle, Lysaght and Verenika, 2002; นิสิตา อยู่
อ  าไพ และอรชา ตุลานนัท,์ 2550; วเิชียร ลทัธิพงศพ์นัธ์, 2557) ท่ีกล่าวถึงปฎิสัมพนัธ์ของปัจจยัทั้ง 3 
ดา้นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการเกิดความคิดสร้างสรรค ์ไดแ้ก่  
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แผนภาพที ่5.1 ระบบความคิดสร้างสรรค ์ 
แหล่งทีม่า: Csikszentmihalyi, 1988 อา้งถึงใน วเิชียร ลทัธิพงศพ์นัธ์, 2557. 
 

จากแผนภาพท่ี 5.1 สามารถอธิบายไดว้า่ 
1) ดา้นบุคคล (Person: Individual talent) ในท่ีน้ีหมายถึงคุณ ชูเกียรติ ศกัด์ิวีระกุล 

(มะเด่ียว) ซ่ึงประกอบไปดว้ย ความสามารถส่วนปัจเจกบุคคล ทกัษะบุคลิกภาพ และประสบการณ์  
2) ดา้นขอบเขตของเน้ือหา (Domain: Practice, Memes, and Knowledge) ในท่ีน้ี

หมายถึง องค์ความรู้ และวิถีปฏิบติั ซ่ึงประกอบด้วย ลกัษณะงานสร้างสรรค์ท่ีบุคคลสร้างสรรค์
ออกมา เช่น ศิลปะ ในท่ีน้ีหมายถึงภาพยนตร์ ซ่ึงผูว้จิยัไดศึ้กษาและแปลความหมายในบทท่ี 4  

3) ดา้นการยอมรับและการตดัสินผลงานสร้างสรรค์ (Field: Social Organization 
of Domain) ในท่ีน้ีหมายถึง ผูท้รงคุณวุฒิ และนกัวิจารยภ์าพยนตร์ ซ่ึงประกอบดว้ยการให้คุณค่า
ผลงานสร้างสรรคโ์ดยกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในภาพยนตร์  

การศึกษาดา้นบุคคล (Person: Individual Talent) ของคุณมะเด่ียว ชูเกียรติ ศกัด์ิวีระกุล ซ่ึง
ในท่ีน้ีประกอบไปดว้ย ความสามารถส่วนบุคคล ทกัษะบุคลิกภาพ ประสบการณ์ ระดบัการศึกษา 
และแรงบนัดาลใจ จาการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม รวมทั้งบทสัมภาษณ์ของคุณมะเด่ียว         
ชูเกียรติ ศักด์ิวีระกุล ท าให้ทราบว่าก่อนท่ีคุณมะเด่ียว ชูเกียรติ ศักด์ิวีระกุล จะมาเป็นผูก้  ากับ
ภาพยนตร์เร่ืองรักแห่งสยาม ไดรั้บการศึกษา ฝึกฝนประสบการณ์ และคน้หาแรงบนัดาลใจ ตั้งแต่
เขา้รับการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลยั จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงในระยะเวลา
ท่ีเขา้รับการศึกษาอยู่นั้น ไดเ้ป็นนกัเรียนท่ีท ากิจกรรมในสังกดัวงโยธวาทิตของโรงเรียนมงฟอร์ต

องคค์วามรู้ วถีิปฏิบติั และขอบเขตเน้ือหาภาพยนตร์  

Domain 

Field Person 

เสียงวจิารยข์องผูเ้ช่ียวชาญและ
ผูท้รงคุณวฒิุ 

 

ภูมิหลงั ระดบัการศึกษาและแรงบนัดาล
ใจคุณ มะเด่ียว ชูเกียรติ ศกัด์ิวรีะกลุ 
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วิทยาลยัอีกด้วย จากบทสัมภาษณ์ของ อาจารยไ์ศลทิพย์ จารุภูมิ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั กล่าววา่ คุณมะเด่ียว ชูเกียรติ ศกัด์ิวีระกุล มีความสามารถท่ีเรียกไดว้า่เป็นพรสวรรคท่ี์
มีติดตวัมา พร้อมกบัการศึกษาเพิ่มเติมและการพฒันาตนเอง รวมทั้งประยุกต์ปรับปรุงช้ินงานจาก
ค าแนะน าต่าง ๆ ดงับทสัมภาษณ์น้ี 

 
เอาอยา่งน้ีดีกวา่เอาตั้งแต่ปี 1 นะมะเด่ียวเคา้ถูก Firm ตวัเองจากมุมดนตรี วา่เคา้เป็น

นกัแต่งเพลงอยู่ละ นึกออกไหมค่ะ ว่าประสบการณ์ล้านแปดท่ีมนัเกิดข้ึน เคา้หยิบ ๆ เอา
มาแลว้เอามาร้อยใหเ้ป็นเพลงได ้อีเพลงท่ีไอเ้ด็กคนนั้นร้องในรักแห่งสยาม … เพราะเคา้แต่
เองในเคา้อยูใ่นทีมเพลง แลว้มนัถูกน ามาใชใ้นละคร มนัมีบริบทของเร่ืองอีกแบบหน่ึง แลว้
มนัก็ถูกปัดฝุ่ นให้น ากลบัมาใช้ใหม่ในรักแห่งสยาม ซ่ึงมนัแบบโครตดีเลย เพราะช่วงนั้น
เป็นช่วงท่ีตวัละครแต่ละตวัมีปัญหา และคืนอนัเป็นนิรันดร์คือ เราไม่รู้จะผ่านคืนน้ีกนัไป
ได้อย่างไรอะไรอย่างเน้ียนะค่ะ พอเค้า ความท่ีเค้าเป็น ครูคิดว่ามนัไม่ต่างจากการเป็น
นกัเขียนเพียงแค่กลัน่จากความเป็นเพลง เคา้ Train ตวัเองมาตั้งแต่เคา้อยูม่งฟอร์ด Train หู
ตวัโนต้ของเพลงจนกระทัง่เคา้มาอยูนิ่เทศศาสตร์เน้ีย เพลงเป็นส่ิงท่ีเคา้ถนดัอยูแ่ลว้ แต่เคา้
ขอส ารวจในส่ิงท่ีเคา้เองไม่ถนดัคือการท าหนงั การท าคลิปหนงัสั้น ปิดเทอมกลบัไปบา้น
เชียงใหม่ กลบัมาทุกคนจะรอดูหนงัของมะเด่ียวหมด มะเด่ียวท าหนงัตั้งแต่ปิดเทอมปีหน่ึง 
พอปีสองปุ๊ปเรามานัง่ดูหนงัเคา้กนั อยา่งเน้ีย ข้ึนปีสามก็มานัง่ดูหนงัเคา้กนั หนงัเคา้จะพูด
เร่ืองเน้ียปัญหาวยัรุ่น การเติบโต การเปล่ียนผา่น เร่ืองครอบครัว เล่าก่ีทีก่ีทีก็สนุก ก่ีเร่ืองก่ี
เร่ืองก่อนเป็นหนงัใหญ่ก็สนุก ... เคา้สั่งสมมากกวา่อาจารยว์า่อ่ะ มนัคือการสั่งสม มนัคือพร
แสวง บวกพรสวรรค ์คือสั่งสมแลว้มนัแหลมคมข้ึนอ่ะ บอกไม่ถูกอ่ะ ยิ่งนบัวนัยิ่งแหลมคม
ข้ึน (ไศลทิพย ์จารุภูมิ, สัมภาษณ์, 25 ธนัวาคม 2558) 

 
จากบทสัมภาษณ์อาจารยไ์ศลทิพย ์จารุภูมิ ท าให้เห็นได้ว่า การศึกษาเพิ่มเติมและการท่ี

พยายามปรับเปล่ียนมุมมองอย่างต่อเน่ืองส่งผลท าให้ผลงานของคุณ ชูเกียรติ ศกัด์ิวีระกุลมีความ
แปลกใหม่และน่าสนใจอยู่เสมอ ซ่ึงตรงกบัขอ้มูลจากการบทสัมภาษณ์ของรองศาสตราจารยน์ยัธ
นทั ประสานนาม นกัวชิาการดา้นภาพยนตร์และอาจารยป์ระจ าภาควชิาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ให้ความเห็นว่า การศึกษาในปัจจุบัน ไม่ว่าจะมหาวิทยาลัยใน
กรุงเทพมหานคร หรือในต่างจงัหวดัต่างมีวิธีการเรียนการสอนท่ีคลา้ยคลึงกนั ท าให้นกัศึกษาได้
ฝึกฝนและไดส้ร้างสรรคช้ิ์นงานท่ีตนเองสนใจ ท าให้มีการพฒันาช้ินงาน ผลงานอยา่งต่อเน่ือง ส่วน
น้ีจึงเป็นจุดท่ีดีต่อการสร้างสรรคช้ิ์นงานสร้างสรรค ์ 
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และในมุมมองของผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาพยนตร์พบวา่ ส่ิงต่าง ๆ รอบตวัสามารถเป็นบทเรียน

หรือส่งเสริมให้คน ๆ นั้ นสามารถผลิตช้ินงานสร้างสรรค์ได้ ไม่ว่าจะเป็นส่ิงแวดล้อมรอบตัว 
ครอบครัว ระบบการศึกษา หรือแมก้ระทัง่ธรรมชาติ อีกทั้งการศึกษาดว้ยตนเองจากเอกสาร หรือ 
ตวัอยา่งในภาพยนตร์ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั  

 
จริง ๆ ผมมองวา่ ปัจจยัทุกอยา่งนะ จริง ๆ ผมไม่ไดม้องวา่มนัเป็นแค่การศึกษาดว้ย

นะ มันคือ ครอบครัว ปัจจัยรอบข้าง ทุก ๆ อย่างมันท าให้เค้าเป็นเค้าอย่างน้ี การเสพ
ภาพยนตร์ต่าง ๆ นานามนัก็ท าใหเ้คา้ ผลิตหนงัออกมาในรูปแบบท่ีเคา้อยากจะท า คือส่วนนึ
งเร่ืองท่ีเล่าอ่ะ ผมมองวา่เร่ืองท่ีเล่า ตวับทอ่ะมาจากชีวิตเคา้ทั้งหมด การเรียนรู้ในครอบครัว 
การศึกษาต่าง ๆ นานา แต่วิธีการเล่าเทคนิคการเล่าด้านภาพ การตดัต่อ วิธีการเล่าต่าง ๆ 
นานามนัมาจากการเสพภาพยนตร์ จ านวนมาก ตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบนัอยา่งเน้ียแหละครับ 
เทคนิคประสบการณ์จากการศึกษา การเสพงาน ต่าง ๆ  แต่เน้ือหาของงานอ่ะมาจากตวัเคา้ 
เช่นก่อนหนา้เคา้เรียนนิเทศ จุฬา เคา้จบมงฟอร์ดมาจากเชียงใหม่ เห็นไหมเคา้ก็สอดแทรก
เชียงใหม่ไว ้เน่ืองจากเคา้เป็นคนเชียงใหม่ ฉะนั้นส่ิงท่ีเคา้ถ่ายทอดออกมาเห็นไหม ไปเท่ียว
เชียงใหม่ พลอยหายท่ีเชียงใหม่แบบน้ี แลว้เคา้ก็หยิบมา  (กรัณย ์จิตธารารักษ์, สัมภาษณ์, 
28 มกราคม 2559) 

 
จากบทสัมภาษณ์ของคุณกรันย ์จิตธารารักษณ์ Senior Creative EFM /Gossip Gun ช่วงแฉ

แต่เช้า 94 EFM และ พิธีกรรายการ Movie Seat ช้ีให้เห็นว่า องค์ประกอบต่าง ๆ บ่มเพาะ และ 
สนบัสนุนใหบุ้คคลมีความรู้ความสามารถในดา้นนั้น ๆ ได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความเห็นของ คุณสุทธิ
พงษ์ นุกูลเอ้ืออ ารุง นักวิจารณ์ภาพยนตร์ในฉายา A-Bellamy และนกัวิจารยภ์าพยนตร์ประจ า
นิตยสาร Starpics ท่ีสามารถสรุปไดว้า่ ในดา้นภาพยนตร์มีองคป์ระกอบสองส่วนอยู่ดว้ยกนั ส่วน
แรกคือ เน้ือเร่ืองและบทภาพยนตร์ ท่ีผูแ้ต่ง หรือผูป้ระพนัธ์ตอ้งประพนัธ์หรือแต่งข้ึนมา และส่วนท่ี
สองคือ องคป์ระกอบภาพยนตร์ดา้นการก ากบั แสดง เสียง มุมกลอ้ง สถานท่ีถ่ายท า จึงจะสามารถ
ท าใหภ้าพยนตร์ในแต่ละเร่ืองมีความสนุกหรือสามารถส่ือไปยงัผูช้มได ้จากสองส่วนน้ี คุณมะเด่ียว 
ชูเกียรติ ศกัด์ิวีระกุล สามารถสร้างสรรค์และพฒันาทั้งสองส่วนได้อย่างหน้าสนใจ โดยอาศัย
การศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา และในมหาวทิยาลยั รวมทั้งแรงกระตุน้ภายในท่ีตอ้งการส่ือสารผา่น
ภาพยนตร์  
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คือภาพยนตร์มนัจะแยกกนัอยู่ เร่ืองของเทคนิค การถ่ายภาพ การเขียนบท การ
ล าดบัภาพ ก็ตอ้งมีความจ าเป็นตอ้งไปเรียนในมหาลยัหรือในคณะท่ีมนัถูกตอ้งก็จะยิ่งดี แต่
มีส่วนนึงทุกคนมีได้หมดเช่นกนั คือเร่ืองประสบการณ์ เร่ืองของ Inner ในตวัเอง เร่ือง
ความรู้สึก คือความคิด แนวความคิด อนัน้ีมนัจะแยกส่วนกนั คนท่ีมีแนวคิดดี สามารถ
เรียนรู้ ศึกษาดา้นเทคนิคมาก็ท าใหภ้าพยนตร์เร่ืองนั้นดี ผูก้  ากบัหลายคนก็ไม่ไดจ้บดา้นน้ีมา
เพียงแค่มีแนวคิดดี กลบักนัคนท่ีเก่งเร่ืองฝีมือแต่ไม่มีความคิดดี มนัดูแลว้ ถา้พูดอีกแบบคือ 
Production ดี แต่บทห่วยอาจจะอยูย่าก มนัมีเร่ืองของประสบการณ์ส่ิงท่ีเคา้ตอ้งตกผลึกอ่ะ 
ซ่ึงอยา่งมะเด่ียวเป็นผลลพัธ์ของการตกผลึก เคา้เขา้ใจในตวัละครจริง ๆ  หลายคนท่ีท าแลว้
หากินเฉย ๆ  ดูความคิดแลว้ เร่ืองของบทเร่ืองของอะไรแลว้ไม่ดี (สุทธิพงษ ์นุกูลเอ้ืออ ารุง, 
สัมภาษณ์, 24 มกราคม 2559) 

 
จากบทสัมภาษณ์ของผู ้ทรงคุณวุฒิทั้ ง  4 ท่านพบว่า  การศึกษามีผลต่อการพัฒนา

กระบวนการผลิต มุมฉาก มุมกลอ้ง แต่กระบวนการคิดงานพฒันาความคิดสร้างสรรคน์ั้นเกิดจาก
ความเป็นปัจเจกบุคคล จากการสั่งสมขอ้มูล สั่งสมประสบการณ์ จากเร่ืองราวต่าง ๆ รอบตวัส่งผล
ให้เกิดเน้ือหาของภาพยนตร์ และส่ิงท่ีส าคญัอีกส่วนหน่ึงคืออารมณ์ความรู้สึกร่วมในงานช้ินท่ีตน
ตอ้งการสร้างสรรค์และน าเสนอ และหากศึกษาแรงบนัดาลใจหรือแนวคิดในการสร้างภาพยนตร์
เร่ืองรักแห่งสยามท าใหส้ังเกตุไดว้า่ส่วนใหญ่เน้ือเร่ืองของภาพยนตมี์แหล่งท่ีมาจากส่ิงแวดลอ้มรอบ
ขา้งของคุณมะเด่ียว ชูเกียรติ ศกัด์ิวีระกุลเอง จากการศึกษาและบทสัมภาษณ์ของผูท้รงคุณวุฒิและ
บทสัมภาษณ์ของคุณมะเด่ียว ชูเกียรติ ศกัด์ิวีระกุล ท าให้พบว่ามีแรงบนัดาลใจส่วนตวัในการ
ขบัเคล่ือนให้สร้างภาพยนตร์เร่ืองน้ี จากบทสัมภาษณ์ของอาจารยไ์ศลทิพย ์จารุภูมิ พบว่าคุณมะ
เด่ียว ชูเกียรติ ศกัด์ิวรีะกุล เขียนบทภาพยนตร์เร่ืองรักแห่งสยามตั้งแต่ศึกษาระดบัปริญญาตรี ท่ีคณะ
นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยน าบทของภาพยนตร์เร่ืองรักแห่งสยามท่ีเขียนใน
ขณะนั้น เขา้รับค าปรึกษาจากอาจารยไ์ศลทิพย ์จารุภูมิ  

 
ก็ตอ้งบอกวา่เอาเขา้จริง ๆ  ความหมายแรกสุดของเคา้เลยคือสยามสแควร์ อนัน้ีเคา้

คงใหส้ัมภาษณ์เยอะ เพราะอาจารยไ์ดอ่้านบทเร่ืองน้ีตั้งแต่ตอนท่ีมะเด่ียวอยูป่ระมาณตน้ปี 4 
นิเทศ จุฬาเคา้ส่งบทเร่ืองน้ีให้อาจารยอ่์าน เป็นบทท่ี ... รักวยัรุ่นท่ีมีมิติพ่อแม่มาเก่ียวขอ้ง
ด้วยนิดหน่อย แล้วก็พูดถึงวิถีวยัรุ่นท่ีสยามสแควร์ คือมาเรียนพิเศษ มีเพื่อน รักกัน เพศ
เดียวกนั เพศตรงขา้มกนั (ไศลทิพย ์จารุภูมิ, สัมภาษณ์, 25 ธนัวาคม 2558) 
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หลงัจากนั้นก็มีการพฒันา ปรับปรุงบทภาพยนตร์มาเป็นล าดบั และเม่ือคุณมะเด่ียว ชูเกียรติ 
ศกัด์ิวีระกุล มีโอกาสไดก้ ากบัภาพยนตร์ให้บริษทัสหมงคลฟิล์มก็เสนอบทภาพยนตร์เร่ือง รักแห่ง
สยาม ให้แก่ คุณ สมศกัด์ิ เตชะรัตนประเสริฐ หรือ เส่ียเจียง ผูอ้  านวยการสร้างภาพยนตร์ (นายทุน) 
และ ผูก่้อตั้งบริษทั สหมงคลฟิล์ม จ ากดั แต่ในขณะนั้น คุณสมศกัด์ิ เตชะรัตนประเสริฐ ไม่ไดเ้ปิด
โอกาสใหคุ้ณ ชูเกียรติ ศกัด์ิวรีะกุล ไดท้  าภาพยนตร์เร่ืองรักแห่งสยาม แต่ให้ก ากบัภาพยนตร์เร่ือง 13 
เกมสยองแทนก่อน  

 
ไป ๆ มา ๆ ก็ไดทุ้นจากสหมงคลฟิลม์เส่ียเจียง แต่ไดเ้หมือนทุนต ่ามาก มะเด่ียวเลย

ไดแ้กปั้ญหาเร่ือง เร่ืองฉาก Location ในงบประมาณท่ีท าได ้ท าให้เกิดเร่ือง คน ผี ปีศาจ ได ้
เส่ียเจียงก็เก็บแตม้บวกไวว้า่ไอเ้ด็กหนา้ใหม่ท่ีเพิ่งจบไวใ้นในแหละ พอยื่นโปรเจคอยากท า 
รักแห่งสยาม อา้ เส่ียเจียง วา่ผมอยากท านะ เส่ียก็ยงัไม่ไดป้ล่อยนะ ง่าย ๆ นะ แกอ่านบทนะ 
ไม่ใช่ไม่อ่าน ไม่รู้แกอ่านเองหรือมีคนอ่ืนอ่านก็ไม่รู้ แต่แกก็จะเหมือนวา่ เอ๊ย ล้ืออยา่เพิ่งท า
เร่ืองน้ีเลย แกก็ฟอร์มคนแก่อะค่ะ ยงัรับเร่ืองพวกน้ีไม่ค่อยได ้ล้ือท าเร่ืองอ่ืนก่อน มะเด่ียวก็
ไปท าเร่ือง 13 เกมส์สยองก่อน พอท าเสร็จมนั Success ในต่างประเทศมาก ต่างประเทศซ้ือ 
เพราะต่างประเทศประสบปัญหาทุนนิยมส่งผลต่อความเป็นปัจเจกบุคคลต่อมนุษยย์งัไง พอ
ประสบความส าเร็จตรงนั้นปุ๊ป เส่ียแกก็โอเค ล้ือท าได้แลว้โปรเจ็คน้ี (ไศลทิพย ์จารุภูมิ, 
สัมภาษณ์, 25 ธนัวาคม 2558) 
 
และเม่ือภาพยนตร์เร่ือง 13 เกมสยองได้รับความนิยมจากผูช้มและมีก าไร คุณมะเด่ียว ชู

เกียรติ ศกัด์ิวีระกุลจึงเสนอบทภาพยนตร์เร่ืองรักแห่งสยามอีกคร้ัง และในคร้ังน้ีคุณสมศกัด์ิ เตชะ
รัตนประเสริฐ อนุญาตให้สร้างภาพยนตร์เร่ืองรักแห่งสยามได ้จากจุดน้ีท าให้เห็นวา่คุณมะเด่ียว ชู
เกียรติ ศกัด์ิวรีะกุลมีความตั้งใจและพยายามท่ีจะสร้างภาพยนตร์เร่ืองรักแห่งสยามตั้งแต่ยงัศึกษาใน
ระดบัมหาวทิยาลยั แต่ไม่มีโอกาสท่ีจะไดส้ร้างเป็นภาพยนตร์ และเม่ือมีโอกาสสร้างจริง ก็พยายาม
เสนอบทภาพยนตร์เร่ืองรักแห่งสยามให้บริษทัสหมงคลฟิล์ม แต่ยงัไม่ได้รับอนุญาตให้สร้างใน
ระยะแรก แต่ในท่ีสุดคุณมะเด่ียว ชูเกียรติ ศกัด์ิวีระกุล ก็ไดส้ร้างภาพยนตร์เร่ืองรักแห่งสยามตามท่ี
ตั้งใจไว ้ 

จากการศึกษาในหวัขอ้กวา่จะเป็นรักแห่งสยาม จากการเขา้ชมในโรงภาพยนตร์พบวา่ไดมี้
การเพิ่มเติมประสบการณ์ และเร่ืองราวส่วนตวัของผูก้  ากบัเขา้ไปในเน้ือหาของภาพยนตร์ และความ
ตั้งใจท่ีจะสร้างภาพยนตร์เร่ืองน้ีให้ส าเร็จ จนสามารถเรียกไดว้่า “แรงขบัเคล่ือนภายใน (Inner)” 
(สุทธิพงษ ์นุกลูเอ้ืออ ารุง, สัมภาษณ์, 24 มกราคม 2559) มีผลต่อการสร้างภาพยนตร์เร่ืองน้ีอยา่งมาก 
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จากการศึกษาพบอีกวา่ แรงขบัเคล่ือนภายในและประสบการณ์แวดลอ้มส่งผลต่อการพฒันาผลงาน
ช้ินน้ีให้สร้างสรรค์ข้ึน จากประสบการณ์ในอดีต การปรับปรุงเน้ือหาให้ทนัยุคสมยั ในการเลือก
สยามสแควร์มาเป็นสถานท่ีหลกัในการด าเนินเร่ืองของตวัละคร (ไศลทิพย ์จารุภูมิ , สัมภาษณ์, 25 
ธันวาคม 2558) การผสมผสานเร่ืองราว ลักษณะของตัวละคร ท่ีเ ก่ียวข้องกับตนเอง หรือ
สภาพแวดลอ้มท่ีตนเองไดพ้บเจอมาในอดีต เช่น คุณมะเด่ียว ชูเกียรติ ศกัด์ิวีระกุล มีภูมิล าเนาเดิม
เป็นคนจงัหวดัเชียงใหม่ (กรัณย ์จิตธารารักษ,์ สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2559) และสุดทา้ยคือการน า
เร่ืองราวท่ีตนเองสนใจ ตอ้งการท่ีจะบอกแก่สังคม และตอ้งการส่วนตวัท่ีน ามาเสนอ เช่นเร่ืองราว
ของเพศนอกกรอบ “... ยอมรับนะวา่มะเด่ียวเคา้เป็นอะไร เคา้ไม่ปกปิด เคา้เป็นอะไรเคา้ก็ยอมรับ 
...” (ไศลทิพย ์จารุภูมิ, สัมภาษณ์, 25 ธนัวาคม 2558) และความสามารถดา้นการแต่งเพลง (สุทธิพงษ ์
นุกลูเอ้ืออ ารุง, สัมภาษณ์, 24 มกราคม 2559) 

 
จริง ๆ เร่ืองน้ีผมมองวา่เป็นหนงัท่ี ส่วนตวัมาก ๆ ๆ ของมะเด่ียว จะเห็นไดว้า่เร่ือง

ต่าง ๆ ในหนงั ผมวา่ไดรั้บแรงบนัดาลใจต่าง ๆ มาจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิต เจา้ตวันั้น 
ๆ  พอหนงัมนัถูกเล่า เป็นเร่ืองเล่าของตวัเอง พอมนัถูกเล่าผูก้  ากบัก็เลยมีความอิน พออินปุ๊ป
ผูก้  ากบัก็สามารถสร้างออกมาได้อย่างถึงอารมณ์ ผมมองว่าเป็นเร่ืองดีนะ ... โดยเฉพาะ
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในหนงัเร่ืองน้ีเป็นส่ิงท่ีผูก้  ากบัสัมผสัเอง ไดเ้จอเอง เป็นส่ิงท่ีอยากจะเล่า
ดว้ย (กรัณย ์จิตธารารักษ,์ สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2559) 

 
จากขอ้มูลขา้งตน้สังเกตุไดว้า่ระบบความคิดสร้างสรรค์ (The System Model of Creativity) 

ตามแนวคิดของ Csikszentmihalyi (1988 อา้งถึงใน Vialle, Lysaght and Verenika, 2002; นิสิตา อยู่
อ  าไพ และอรชา ตุลานนัท์, 2550; วิเชียร ลทัธิพงศพ์นัธ์, 2557) ท่ีกล่าวถึงปัจจยัดา้นบุคคล (Person) 
ซ่ึงผูว้ิจยัอธิบายในส่วนแรกไปแล้วนั้นพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล มีผลต่อการคิดและสร้างสรรค์
ผลงานสร้างสรรคอ์ยา่งมาก ทั้งดา้นระดบัการศึกษา (Domain of Knowledge) ท่ีผูว้ิจยัวิเคราะห์ผา่น
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก ผูท้รงคุณวุฒิทั้ง 4 ท่านมีแนวคิดวา่ภาพยนตร์เร่ืองรักแห่งสยามเกิดข้ึนจาก
การบ่มเพาะและสั่งสมประสบการณ์ ตั้งแต่วยัเยาวจ์นถึงปัจจุบนั จากการศึกษาพบวา่ภาพยนตร์หนึ
งเร่ืองสามารถแยกออกไดเ้ป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือเน้ือหาหรือเน้ือเร่ืองภาพยนตร์ และส่วนท่ีสอง
คือเทคนิคหรือวิธีการสร้างภาพยนตร์ จึงท าให้องคป์ระกอบดา้นเน้ือหาภาพยนตร์มีความเก่ียวขอ้ง
กบัคุณมะเด่ียว ชูเกียรติ ศกัด์ิวีระกุลแทบทั้งส้ิน ไม่ว่าจะเป็นองคป์ระกอบของ กร พ่อของโตง้ ท่ีมี
ส่วนคลา้ยคลึงกบัพ่อของคุณมะเด่ียว ชูเกียรติ ศกัด์ิวีระกุลเอง (ไศลทิพย ์จารุภูมิ, สัมภาษณ์, 25 
ธันวาคม 2558) หรือในส่วนของเร่ืองราวท่ีจูน พี่สาวของโตง้หายไปท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็น
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ภูมิล าเนาเดิมของคุณมะเด่ียว ชูเกียรติ ศกัด์ิวีระกุล (กรัณย ์จิตธารารักษ์, สัมภาษณ์, 28 มกราคม 
2559) หรือการเลือกสถานท่ีหลกัในภาพยนตร์เป็นสยามสแควร์ เน่ืองจากใกลก้บัสถาบนัการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และเป็นสถานท่ี ๆ เป็นท่ีนิยมในกลุ่มวยัรุ่น วยัเรียน  (สุทธิพงษ ์นุกูลเอ้ือ
อ ารุง, สัมภาษณ์, 24 มกราคม 2559) และองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ในภาพยนตร์ก็มีแหล่งท่ีมาจากชีวิต
และประสบการณ์จริงของคุณมะเด่ียว ชูเกียรติ ศกัด์ิวรีะกุลแทบทั้งส้ิน (ไศลทิพย ์จารุภูมิ, สัมภาษณ์
, 25 ธนัวาคม 2558) ซ่ึงจากบทสัมภาษณ์รองศาสตราจารยน์ทัธนยั ประสานนาม นกัวิชาการดา้น
ภาพยนตร์และอาจารยป์ระจ าภาควชิาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ความ
วา่ 

 
ในกรณีภาพยนตร์ “รักแห่งสยาม” ส่ิงท่ีเป็นวตัถุดิบน่าจะมาจากประสบการณ์

ส่วนตวัของชูเกียรติเอง รวมทั้งการมีโอกาสไดค้ลุกคลีกบัวยัรุ่นจึงท าให้เขามองปัญหาของ
วยัรุ่นในมุมมองท่ีต่างออกไป รวมทั้งความสนใจด้านงานเพลงและดนตรีท่ีท าให้ “วง
ดนตรี” เป็นองคป์ระกอบหลกัของเร่ือง ทั้งในรักแห่งสยามและเร่ืองอ่ืน ๆ  ท่ีตามมา ดงัท่ี
ปรากฏว่า “วง August” เก่ียวขอ้งกบัชูเกียรติ และในภายหลงัมาชูเกียรติเร่ิมผลิตรายการ
ก ากบัละครโทรทศัน์ ความสนใจเร่ืองวยัรุ่นกบัดนตรีก็เป็นแนวทางหลกัท่ีปรากฏซ ้ ามาโดย
ตลอด ท่ีน่าสนใจอีกประการหน่ึงคือมุมมองเร่ืองเพศวิถีและความรักของชูเกียรติท่ีอาจ
กล่าวไดว้า่ “ขบถ” ทั้งต่อมาตรฐานชีวติรักต่างเพศและมาตรฐานชีวติรักเพศเดียวกนั  
(นทัธนยั ประสานนาม, สัมภาษณ์, 19 มกราคม 2559) 
 
จากระบบความคิดสร้างสรรค์ (The System Model of Creativity) ตามแนวคิดของ 

Csikszentmihalyi (1988 อา้งถึงใน Vialle, Lysaght and Verenika, 2002; นิสิตา อยูอ่  าไพ และอรชา 
ตุลานนัท์, 2550; วิเชียร ลทัธิพงศ์พนัธ์, 2557) ท่ีกล่าวถึงปัจจยัด้านการควบคุมการตดัสินใน
แผนภาพท่ี 5.1 

ดา้นการยอมรับและการตดัสินผลงานสร้างสรรค์ (Field: Social organization of domain) 
ในท่ีน้ีหมายถึง ผูท้รงคุณวุฒิ และนักวิจารยภ์าพยนตร์ ซ่ึงประกอบด้วยการให้คุณค่าผลงาน
สร้างสรรคโ์ดยกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในภาพยนตร์ ซ่ึงอธิบายไดด้งัน้ี 

การควบคุมการตดัสิน การให้คุณค่า การวิภาควิจารณ์ภาพยนตร์เร่ืองรักแห่งสยาม มีอยู่
อยา่งกวา้งขวาง ดงัจะเห็นไดจ้ากมีผูก้ล่าววา่คุณมะเด่ียว ชูเกียรติ ศกัด์ิวรีะกุลเป็น “นกักา้วขา้มเคร่ือง
กีดขวาง” (อภิรดา มีเดช, 2557) หากให้ผูว้ิจยัให้ความหมายก็จะสามารถอธิบายไดว้า่ การกา้วขา้ม
เคร่ืองกีดขวางคือการกา้วขา้มส่ิงท่ีสังคมคิดไม่ถึงว่าจะมีผูก้ลา้น าเร่ืองนั้น ๆ มาพูดในสังคม ส่ิงกีด
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ขวางอาจมีความหมายถึงอุปสรรคท่ีกั้นหรือขวางความกา้วหน้า ตวัอย่างเช่น ในสังคมไทยมกัไม่
ยอมรับเร่ืองเพศนอกกรอบ เน่ืองจากเป็นเร่ืองน่าอาย (นฤพนธ์ ดว้งวิเศษ, 2556; ปณิธี บราวน์, 
2557) แต่คุณมะเด่ียว ชูเกียรติ ศักด์ิวีระกุลก็ไม่ให้อุปสรรคเร่ืองความหน้าอายมาขดัขวางการ
สร้างสรรคผ์ลงานสร้างสรรคจึ์งสอดแทรกเร่ืองเพศนอกกรอบเขา้ไปในภาพยนตร์เร่ืองน้ี แต่กระแส
วจิารยภ์าพยนตร์เร่ืองรักแห่งสยามมกัจะกล่าวถึงวา่เป็น “หนงัเกย”์ (ไศลทิพย ์จารุภูมิ, สัมภาษณ์, 25 
ธนัวาคม 2558) แต่หากสังเกตุส่ิงท่ีภาพยนตร์เร่ืองน้ีตอ้งการส่ือสารแลว้จะสังเกตุเห็นวา่ ภาพยนตร์
เร่ืองรักแห่งสยามเป็นภาพยนตร์ท่ีกล่าวถึงเร่ืองราวของความรัก ความรักความห่วงใยในครอบครัว 
ความผูกพนัของเพื่อน และความรักในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย (ไศลทิพย ์จารุภูมิ, 
สัมภาษณ์, 25 ธนัวาคม 2558; กรัณย ์จิตธารารักษ์, สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2559; นทัธนยั ประสาน
นาม, สัมภาษณ์, 19 มกราคม 2559; สุทธิพงษ์ นุกูลเอ้ืออ ารุง, สัมภาษณ์, 24 มกราคม 2559) แต่
สอดแทรกเร่ืองราวของเพศนอกกรอบเขา้ไป จึงท าให้ภาพยนตร์เร่ืองเร่ืองไดรั้บการวิภาควิจารณ์วา่
เป็นภาพยนตร์เพศนอกกรอบ แทนท่ีจะเป็นภาพยนตร์รักหรือภาพยนตร์ครอบครัว 

การวิภาควิจารณ์ส่งผลให้เกิดการตีความ การให้ความหมายอย่างกวา้งขวางกบัค าว่าเพศ
นอกกรอบ ดงัการอธิบายของ รองศาสตราจารยน์ทัธนยั ประสานนาม นกัวิชาการดา้นภาพยนตร์
และอาจารยป์ระจ าภาควชิาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ไวว้า่ 

 
ส่ิงท่ีควรค านึงถึงในการน าเสนอเพศนอกกรอบคือ “กรอบ” ผูท่ี้ตอ้งการน าเสนอ

ประเด็นเพศนอกกรอบตอ้งเขา้ใจ “เพศในกรอบ” หรือ “กรอบ” อย่างถ่องแทเ้สียก่อน 
เพราะไม่เช่นนั้นอาจเกิดการ “ติดกรอบ” ได ้ยกตวัอยา่งเช่นความสัมพนัธ์ชายรักชาย ท่ียุค
หน่ึงมีการแบ่งแยกอย่างชดัเจนว่าเป็น “เกยคิ์ง” (ฝ่ายชาย) และ “เกยค์วีน” (ฝ่ายหญิง) 
แทจ้ริงแลว้ เกยท์ั้งสองประเภทเป็นปรากฏการณ์เฉพาะท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย อนัเป็นผลมา
จากการหยบิยมืเพศสถานะแบบสองขั้วคือชายกบัหญิงมาสวมทบัความสัมพนัธ์ของเกย ์ทั้ง
ท่ีเส้นแบ่งความเป็นชายและความเป็นหญิงอาจพร่าเลือนคลุมเครือ ดงันั้น หากตอ้งการ
น าเสนอเร่ืองเพศนอกกรอบควรค านึงถึงปรากฏการณ์ทางเพศในสังคมไทยท่ีมีพลวตัอยู่
เสมอดว้ย (นทัธนยั ประสานนาม, สัมภาษณ์, 19 มกราคม 2559) 

 
การอธิบายว่าภาพยนตร์เร่ืองรักแห่งสยามเป็นภาพยนตร์ครอบครัว ภาพยนตร์รัก เพียงแต่

สอดแทรกความรักแบบเพศนอกกรอบเขา้ไปเพื่อตอ้งการส่ือสารให้สังคมทราบวา่สังคมไทยไม่ได้
มีแค่เพศหญิงหรือเพศชายท่ีสามารถมีความรักได ้แต่ยงัคงมีเพศต่าง ๆ ท่ีสามารถมีความรักความ
ห่วงหาไดเ้ช่นกนั ดงับทสัมภาษณ์ 
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 ผมมองวา่เร่ืองท่ีควรจะเล่าหลายเร่ือง เร่ืองท่ีสามารถเล่ามนัถูกสร้างแลว้ หลงัจาก
น้ีไปเป็นเร่ืองท่ีไม่สามารถเล่าในบริบทสังคมไทยได ้เร่ืองของการเมือง ศาสนา สถาบนั
บางอยา่ง เราดนัอยูใ่นสังคมท่ีวา่บางทีตอ้งระมดัระวงัและแตะตอ้งในบา้งเร่ืองไม่ได ้ทั้งท่ี
สถาบนัเหล่าน้ีมนัมีค าถาม มนัมีอะไรท่ีน่าสนใจ น่าน ามาถกเถียงเยอะ ๆ  ทีเดียว แต่ดว้ย
ความท่ีเราอยู่ในสังคมท่ีเร่ืองพวกนน้ีเราแตะตอ้งไม่ได ้ตอ้งระมดัระวงั ฉะนั้นหนงัเลยถูก
สร้างผา่นมุมมอง สถาบนัครอบครัว สถาบนัอะไรอยา่งเน้ียค่อนขา้งเยอะแลว้ ก็จะเป็นเร่ือง
น้ีแหละ ก็เขา้ใจนะวา่มนัท าไม่ได ้ไม่ใช่แค่ส่ือภาพยนตร์นะ แต่บางทีส่ืออ่ืน ๆ ก็ไม่สามารถ
เหมือนกนั แต่ท าก็ถือวา่น่าสนใจมากเลยทีเดียว ผมวา่ทุกคร้ังท่ีมีการยกประเด็นอะไรข้ึนมา 
แลว้มีการถกเถียงกนัในสังคม สังคมเราไดก้า้วไปขา้งหนา้นะ ไม่วา่จะเป็นเร่ืองอะไรก็ตาม 
ไม่วา่เร่ืองนั้นจะเป็นเร่ืองท่ีไร้สาระท่ีสุด ขอใหไ้ดมี้โอกาสถกเถียงกนัในสังคม เช่นเร่ืองลูก
เทพ ก็ขอใหไ้ดมี้การถกเถียงกนัในสังคม แลว้ความคิดเห็นหรือเหตุผลมาสนบัสนุน ของแต่
ละฝ่ัง สังคมจะไดข้ยบัไปอีกกา้วหน่ึง ไปขา้งหน้า ดีกวา่ไม่ไดมี้การถกเถียงกนั อย่างน้อย
เราไดต้ั้งค  าถามกบั อะไรบางอย่าง มนัใช่หรือเปล่า เอาจริง ๆ ผมมองว่าสังคมไทยมีอะไร
ให้ตั้งค  าถามอีกเยอะ ได้แต่หวงัว่าอนาคตอาจจะมีผูผ้ลิต รุ่นใหม่ ๆ ท่ีอาจจะกลา้ท า หรือ
อาจจะกลา้ตั้งค  าถามเหล่าน้ีออกมา มนัก็จะเป็นคุณค่ากบัสังคมมาก (กรัณย ์จิตธารารักษ์, 
สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2559) 

  
 และหากสังเกตุประเด็นหลงัจากท่ีภาพยนตร์เร่ืองรักแห่งสยามเขา้ฉายในโรงภาพยนตร์
พบว่าเสียงวิภาควิจารณ์จากผูเ้ช่ียวชาญด้านภาพยนตร์ หรือแมก้ระทัง่นักวิชาการด้านสังคมและ
มานุษยวิทยามีแนวโนม้ไปในทิศทางเดียวกนั คือการน าเสนอภาพยนตร์เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเพศ
นอกกรอบ ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม ทั้งท่ีก่อนหน้าน้ีผูว้ิจยัทราบมาว่าสังคมไทยไม่ยอมรับหรือ
เปิดรับเร่ืองราวของเพศนอกกรอบมากนกั (นฤพนธ์ ดว้งวิเศษ, 2556; ปณิธี บราวน์, 2557) แต่จาก
การศึกษาคร้ังน้ีพบว่าผูท้รงคุณวุฒิต่างมีความเห็นว่าเป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมกับการน าเสนอ
ภาพยนตร์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัเพศนอกกรอบ  
 

ในปัจจุบนัมีมุมมองแบบน้ีเพิ่มมากข้ึน จะถูกบา้งผิดบา้งไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยก็
ไดส่ื้อสารวา่ยงัมีความรักในแง่มุมอ่ืน ๆ ท่ีหลากหลาย เพราะอดีตจะออกมาเพียงดา้นเดียว
คือดา้นตลกโปกฮา แต่ตอนน้ีบนพื้นท่ีของบทละครก็ดี ภาพยนตร์ก็ดีมีความหลากหลาย
ทางเพศมากข้ึนและในแง่มุมท่ีเป็นมนุษยม์ากข้ึน มนัดีข้ึน มนัก้าวหน้าข้ึน (ธัญญ์วาริน 
สุขะพิสิษฐ,์ สัมภาษณ์, 27 กนัยายน 2557) 
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การศึกษาท าใหท้ราบเพิ่มเติมวา่ภาพยนตร์หน่ึงเร่ืองจะตอ้งผา่นการทบทวนและตรวจสอบ
เน้ือหาบทภาพยนตร์จากผูอ้  านวยการสร้างก่อนท่ีภาพยนตร์เร่ืองนั้นจะจดัสร้างข้ึน เช่นเดียวกบั
ภาพยนตร์เร่ืองรักแห่งสยาม ท่ีก่อนจะมีการสร้างภาพยนตร์ข้ึน คุณมะเด่ียว ชูเกียรติ ศกัด์ิวีระกุล ได้
น าเสนอบทภาพยนตร์เร่ืองน้ีกบัผูอ้  านวยการสร้าง คือ คุณสมศกัด์ิ เตชะรัตนประเสริฐ แต่ก็ไม่ได้
รับการอนุญาตให้สร้างในระยะแรก ดงัท่ีกล่าวมาตอนตน้ (ไศลทิพย์ จารุภูมิ, สัมภาษณ์, 25 
ธนัวาคม 2558) และเม่ือคุณมะเด่ียว ชูเกียรติ ศกัด์ิวีระกุล ไดรั้บอนุญาตให้สร้างภาพยนตร์เร่ืองรัก
แห่งสยามแล้ว ภาพยนตร์เร่ืองรักแห่งสยามก็ได้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์โดยแบ่งการตัดต่อ
ออกเป็น 2 ฉบบั คือ 1) ฉบบัฉายในโรงภาพยนตร์ 2) ฉบบัตดัต่อโดยผูก้  ากบั (ไศลทิพย ์จารุภูมิ, 
สัมภาษณ์, 25 ธันวาคม 2558) และในส่วนของเน้ือหาภาพยนตร์ผูก้  ากบัมีความตั้งใจท่ีจะท าให้
ภาพยนตร์เร่ืองรักแห่งสยามเป็นภาพยนตร์ท่ีมีเน้ือหาปลายเปิด (กรัณย ์จิตธารารักษ์, สัมภาษณ์, 28 
มกราคม 2559) และมีเน้ือหาท่ีตอ้งการส่ือสาร 2 ประเด็นดว้ยกนั ประเด็นแรกคือความรัก การให ้
การเติมเตม็ซ่ึงกนัและกนั และประเด็นท่ีสองคือเร่ืองราวของเพศนอกกรอบหรือการเปิดรับของเพศ
นอกกรอบ (กรัณย ์จิตธารารักษ,์ สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2559)  

เม่ือผูว้ิจยัศึกษาเพิ่มเติมท าให้ไดข้อ้มูลจากส่ือโทรทศัน์เพิ่มเติมว่า “รักแห่งสยามเป็นการ
เปิดประตูเพศนอกกรอบของสังคมไทย” (ธญัญว์าริน สุขะพิสิษฐ,์ สัมภาษณ์, 27 กนัยายน 2557) แต่
ในทศันคติของผูท้รงคุณวฒิุเช่ือวา่ ภาพยนตร์เร่ืองรักแห่งสยามไม่ไดเ้ป็นภาพยนตร์ท่ีเปิดประตูเพศ
นอกกรอบ แต่เป็นภาพยนตร์ท่ีอธิบายและพยายามท าความเขา้ใจเพื่อให้สังคมทราบ และเขา้ใจกลุ่ม
เพศนอกกรอบมากข้ึน (กรัณย ์จิตธารารักษ,์ สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2559) และ รองศาสตราจารย์
นทัธนยั ประสานนาม (2559) นกัวชิาการดา้นภาพยนตร์และอาจารยป์ระจ าภาควิชาวรรณคดี กล่าว
วา่ ไม่เห็นดว้ยทั้งหมด เพราะในอดีตมีภาพยนตร์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเพศนอกกรอบเช่นกนั 
แต่ภาพยนตร์เร่ืองรักแห่งสยามมีความส าคัญในแง่มุมของการสร้างกระแสให้อุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ โดยเฉพาะเร่ืองการใช้ความสัมพนัธ์ชายรักชายเป็นวตัถุดิบในการสร้างงาน และหาก
มองอย่างรอบดา้นกว่านั้นจะท าให้พบวา่กระแสดงักล่าวปรากฏในวงการโทรทศัน์ในยุคต่อมา แต่
ในทศันคติของนกัวจิารยภ์าพยนตร์ กล่าววา่ ภาพยนตร์เร่ืองรักแห่งสยามเป็นภาพยนตร์ท่ีเปิดประตู
เพศนอกกรอบของสังคมไทย ท่ีเป็นภาพยนตร์ท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของภาพยนตร์เพศนอกกรอบแบบ
เพศชายกับเพศชาย มากกว่าการใช้ตวัแสดงเป็นเพศท่ีสามหรือ “ตุ๊ด และ กระเทย” เน่ืองจาก
ภาพยนตร์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัเพศนอกกรอบ (ชายรักชาย) หรือเพศท่ีสาม (ตุ๊ด, กระเทย) ท่ีเขา้
ฉายก่อนปีพุทธศกัราช 2550 มกันิยมให้ตวัละครเพศท่ีสามแสดงในบทบาทตลกโปกฮา มากกว่า
การมองเห็นเพศนอกกรอบในส่ิงท่ีเป็นจริง กล่าวคือ เพศนอกกรอบเป็นบุคคลทัว่ไป สามารถมี
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ความรักซ่ึงไม่แตกต่างกบัเพศหญิงหรือเพศชายในสังคมไทย (สุทธิพงษ ์นุกูลเอ้ืออ ารุง, สัมภาษณ์, 
24 มกราคม 2559)  
 และส่ิงท่ีท าให้ภาพยนตร์เร่ืองรักแห่งสยามแตกต่างจากภาพยนตร์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบั
เพศนอกกรอบเร่ืองอ่ืน ๆ ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย เพราะภาพยนตร์เร่ืองรักแห่งสยามเป็น
ภาพยนตร์ “แบบถูกเคลือบเอาไว”้ (กรัณย ์จิตธารารักษ,์ สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2559) กล่าวคือ
ภาพยนตร์เร่ืองรักแห่งสยามมีเน้ือหาเพียงส่วนหน่ึงเท่านั้นท่ีกล่าวถึงความรักของเพศนอกกรอบ 
ไม่ใช่ทั้งหมด แต่ภาพยนตร์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัเพศนอกกรอบเร่ืองอ่ืน ๆ ในปัจจุบนัมีแก่นเร่ือง
ท่ีตอ้งการเสนอเร่ือง “เพศ” และการน าเสนอ “ฉากทางเพศ” มากกว่า (สุทธิพงษ์ นุกูลเอ้ืออ ารุง, 
สัมภาษณ์, 24 มกราคม 2559) รวมถึงทศันคติของผูส้ร้างภาพยนตร์ท่ีแตกต่างกนั เพราะภาพยนตร์
เร่ืองรักแห่งสยามถูกสร้างข้ึนเพื่อส่ือสารเร่ืองความรักในทุก ๆ บริบทท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย และ
พยายามให้สังคมไทยเขา้ใจกลุ่มชายรักชาย หรือเพศนอกกรอบมากยิ่งข้ึน โดยน าเสนอในแง่มุม
อยา่งระมดัระวงั (กรัณย ์จิตธารารักษ,์ สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2559)  
 คุณค่าของภาพยนตร์เร่ืองรักแห่งสยามท่ีมีต่อสังคมไทย ประการท่ีส าคญัท่ีสุดคือ การสร้าง
เพื่อส่ือสารเร่ืองความรักในทุก ๆ บริบทท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย และอธิบายให้สังคมเขา้ใจเพศ
นอกกรอบให้มากกว่าการมีชีวิตท่ีตลกโปกฮา แต่ให้เขา้ใจถึงความเป็นมนุษยท่ี์ไม่แตกต่างจากผูท่ี้
เป็นเพศสภาพทัว่ไป เพศชายเพศหญิง (สุทธิพงษ ์นุกลูเอ้ืออ ารุง, สัมภาษณ์, 24 มกราคม 2559) และ
หอภาพยนตร์ (องคก์ารมหาชน) ไดป้ระกาศข้ึนทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ โดยหลกัเกณฑ์
การพิจารณา ค านึงถึงคุณค่าทางประวติัศาสตร์และความทรงจ า คุณค่าทางศิลปะภาพยนตร์ มีความ
โดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ เส่ียงต่อการสูญเสียหรือยากแก่การหาทดแทน ตลอดจนมีอิทธิพลต่อคน
และสังคม มีคุณค่าบนัทึกประวติัศาสตร์และความทรงจ าท่ีส าคญัของประเทศไทย หรือมีคุณค่าทาง
ศิลปะภาพยนตร์อย่างโดดเด่น เป็นเอกลกัษณ์ แสดงให้เห็นความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ของผูส้ร้าง 
หรือเป็นภาพยนตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อคนและสังคมไทยโดยวงกวา้ง อาจจะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ทางด้านค่านิยม ขนบธรรมเนียมทั้งในระยะสั้ นหรือระยะยาว  จากการประกาศคร้ังน้ีท าให้
ภาพยนตร์เร่ืองรักแห่งสยามได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ (“สุริโยไท-
บางระจนั-15ค ่าเดือน11-องคบ์าก-รักแห่งสยาม-ชตัเตอร์” ฯลฯ ไดเ้ป็นมรดกชาติปี 58, 2558) 
 จากระบบความคิดสร้างสรรค์ (The System Model of Creativity) ตามแนวคิดของ 
Csikszentmihalyi (1988 อา้งถึงใน Vialle, Lysaght and Verenika, 2002; นิสิตา อยูอ่  าไพ และอรชา 
ตุลานนัท์, 2550; วิเชียร ลทัธิพงศ์พนัธ์, 2557) ท่ีน ามาเป็นกรอบในการศึกษาการศึกษาปัจจยัท่ี
สนบัสนุนการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัเพศนอกกกรอบในบริบทรักแห่งสยาม 
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ของ มะเด่ียว ชูเกียรติ ศกัด์ิวีระกุล ผ่านทศันคติของผูท้รงคุณวุฒิด้านวิชาการและด้านวิจารย์
ภาพยนตร์พบวา่ 

1) ปัจจยัดา้นบุคคล (Person: Individual Talent) คุณมะเด่ียว ชูเกียรติ ศกัด์ิวีระกุล
ไดรั้บการศึกษาบ่มเพาะองค์ความรู้และกระบวนการคิดสร้างสรรค์ตั้งแต่เร่ิมตน้เขา้รับการศึกษา
ระดับมธัยมศึกษาท่ีโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จงัหวดัเชียงใหม่ ได้เข้าสังกัดวงโยธวาทิตของ
โรงเรียนท าใหมี้ความรู้ความสามารถดา้นดนตรี ความสอดคลอ้งกนัในการออกแบบเสียงดนตรี การ
เขา้จงัหวะ และเม่ือเข้าศึกษาในคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัท าให้คุณมะเด่ียว ชู
เกียรติ ศกัด์ิวีระกุลได้เรียนรู้ถึงวิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์ จากการศึกษาพบว่า
ส่ิงแวดลอ้มรอบตวัส่งผลให้เกิดแนวคิดท่ีสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ การสอดแทรกเร่ืองราวใกลต้วั
ในผลงานภาพยนตร์ และการมีแรงกระตุน้ภายใน หรือ Inner ท่ีท  าให้เน้ือเร่ืองของภาพยนตร์ท่ีส่ือ
ออกมาตรงกบัส่ิงท่ีคุณ ชูเกียรติ ศกัด์ิวีระกุลคิดไว ้อีกทั้งการปรับปรุงการสร้างสรรค์ผลงานในแต่
ละเร่ืองให้มีความแตกต่างกนั กล่าวคือการส่ือสารเร่ืองราวเดิมในมุมมองใหม่ แต่ยงัคงไวซ่ึ้งกรอบ
แนวคิดเดิมหรือท่ีเรียกวา่ ประพนัธกร (กอ้ง พาหุรักษ,์ 2548) จึงท าให้คุณมะเด่ียว ชูเกียรติ ศกัด์ิวีระ
กุล มีความแตกต่างจากผูก้  ากบัคนอ่ืน ๆ ท่ีสร้างภาพยนตร์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัเพศนอกกรอบ 

2) ปัจจยัดา้นขอบเขตของเน้ือหา (Domain: Practice, Memes, and Knowledge) ใน
ท่ีน้ีหมายถึง องคค์วามรู้ และวิถีปฎิบติั ซ่ึงประกอบดว้ย ลกัษณะงานสร้างสรรคท่ี์บุคคลสร้างสรรค์
ออกมา เช่น ศิลปะ ในท่ีน้ีหมายถึงภาพยนตร์ ซ่ึงผูว้จิยัไดศึ้กษาและแปลความหมายไปในบทท่ี 4 

3) ดา้นการยอมรับและการตดัสินผลงานสร้างสรรค์ (Field: Social Organization 
of Domain) การวิจารย ์และการให้คุณค่า ส าหรับภาพยนตร์เร่ืองรักแห่งสยาม เขียนบทและก ากบั
โดย คุณมะเด่ียว ชูเกียรติ ศกัด์ิวีระกุล การวิจารยภ์าพยนตร์เร่ืองรักแห่งสยามมีในแง่มุมต่าง “หนงั
เกย”์, “หนงัตุ๊ด” จากทศันคติของผูท้รงคุณวุฒิ ท าให้ทราบถึงรายละเอียดของภาพยนตร์ท่ีผูก้  ากบั
ตั้งใจสอดแทรกไว ้โดยสามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเด็นคือ 1) ความรัก, การให้, การเติมเต็มซ่ึง
กนัและกนั 2) เร่ืองราวของเพศนอกกรอบหรือการเปิดรับของเพศนอกกรอบ และการให้คุณค่ากบั
ภาพยนตร์เร่ืองรักแห่งสยามในทศันคติของผูท้รงคุณวุฒิให้คุณค่าว่าเป็นภาพยนตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความรัก การให้ และเป็นภาพยนตร์ท่ีสอดแทรกเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเพศนอกกรอบ ท่ีพยายาม
อธิบายให้สังคมไทยเขา้ใจเพศนอกกรอบมากกว่าเป็นเพียงตวัตลกโปกฮา แต่ภาพยนตร์เร่ืองน้ี
อธิบายให้สังคมไทยเขา้ใจเพศนอกกรอบในมุมมองท่ีเป็นมนุษยโ์ดยทัว่ไป และไม่ไดรู้้สึกรังเกียจ
หากมีลูกหรือคนในครอบครัวเป็นเพศนอกกรอบ และองค์การภาพยนตร์ (องค์กรมหาชน) ได้
ประกาศให้ภาพยนตร์เร่ืองรักแห่งสยามเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ว่า
ภาพยนตร์เร่ืองนั้นตอ้งมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์และความทรงจ า คุณค่าทางศิลปะภาพยนตร์ มี
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ความโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ มีอิทธิพลต่อคนและสังคม มีคุณค่าบนัทึกประวติัศาสตร์และความทรง
จ าท่ีส าคญัของประเทศไทย แสดงให้เห็นความคิดริเร่ิมสร้างสรรคข์องผูส้ร้าง หรือเป็นภาพยนตร์ท่ี
มีอิทธิพลต่อคนและสังคมไทยโดยวงกวา้ง อาจจะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางด้านค่านิยม 
ขนบธรรมเนียมทั้งในระยะสั้นหรือระยะยาว 
 



บทที ่6 
 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

ปัจจยัท่ีสนบัสนุนการสร้างสรรค์เน้ือหาเพศนอกกรอบในภาพยนตร์เร่ือง“รักแห่งสยาม” 
ของ มะเด่ียว ชูเกียรติ ศกัด์ิวีระกุล เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์สัญญะจาก
ภาพยนตร์เร่ืองรักแห่งสยาม และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูท้รงคุณวุฒิจ  านวน 4 ท่านแยกเป็น
นักวิชาการ 2 ท่านและนักวิจารย์ภาพยนตร์ จ านวน 2 ท่าน โดยแบ่งการน าเสนอผลการศึกษา
ออกเป็น 2 บท ได้แก่ บทท่ี 4 รูปแบบ และเน้ือหา ในภาพยนตร์เร่ืองรักแห่งสยาม และ บทท่ี 5 
ปัจจยัท่ีสนบัสนุนการสร้างสรรคภ์าพยนตร์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัเพศนอกกกรอบในบริบทรักแห่ง
สยาม ของ มะเด่ียว ชูเกียรติ ศกัด์ิวีระกุล โดยสามารถ 1) สรุปผลการศึกษา 2) อภิปรายผล และ 3) 
ขอ้เสนอแนะเพื่อน าผลการวจิยัไปใชแ้ละเพื่อท าการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปในอนาคตไดด้งัน้ี  

ปัญหาน าวจิยัแบ่งเป็น 2 หวัขอ้ใหญ่ดงัน้ี 
1) รูปแบบและเน้ือหา (Content/Message) ภาพยนตร์เพศนอกกรอบของ คุณมะเด่ียว          

ชูเกียรติ ศกัด์ิวรีะกุลเป็นอยา่งไร 
2) ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการสร้างภาพยนตร์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัเพศนอกกรอบของคุณมะเด่ียว 

ชูเกียรติ ศกัด์ิวรีะกุล คืออะไร 

 

6.1  สรุปผลการศึกษา 
 

6.1.1  รูปแบบและเนือ้หา (Content/Message) ภาพยนตร์เพศนอกกรอบของ คุณมะเดี่ยว 
ชูเกยีรติ  ศักดิ์วีระกุลเป็นอย่างไร 

 การศึกษาสัญญะ กบัความหมายในภาพยนตร์รักแห่งสยาม จากเน้ือหาภาพยนตร์เร่ืองรัก
แห่งสยาม พบวา่คุณมะเด่ียว ชูเกียรติ ศกัด์ิวีระกุล ผูก้  ากบัภาพยนตร์แทรกตวัหมายไวภ้ายในช่ือ รัก
แห่งสยาม ซ่ึงสามารถแปลความหมายไดส้องส่วนคือ ค าวา่รัก และ ค าวา่สยาม ค าวา่ “รัก” สามารถ
ตีความจากการศึกษาความรักสามารถแบ่งได้ 4 รูปแบบ คือ 1) ความรักของตนเอง 2) ความ
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รักของคนในครอบครัว (พอ่/แม่/อาม่า) 3) ความรักและมิตรภาพ (เพื่อน) 4) ความรักเพศนอกกรอบ 
(คนรัก) ส่วนท่ีสองคือค าว่า “สยาม” ค าว่าสยามสามารถหมายถึง สยามแสควร์ และ ประเทศไทย
เดิมท่ีใช่ช่ือวา่ สยามประเทศ   

สัญรูปของตวัละครสามารถถ่ายทอดความเป็นปัจเจกบุคคลของคนในสังคม เป็นสัญรูป
พื้นฐานท่ีผูช้มในสังคมสามารถเขา้ใจได ้การวเิคราะห์สัญรูปสถานการณ์ของภาพยนตร์เร่ืองรักแห่ง
สยาม มีสถานการณ์ต่าง ๆ เกิดข้ึน 

ภาพยนตร์เร่ืองรักแห่งสยามได้รวบรวมเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย เช่น
ครอบครัวท่ีแยกกนัอาศยัอยู ่การถูกดูแลจากผูป้กครองท่ีไม่ใช่พ่อแม่ การเล้ียงดูของพ่อแม่ท่ีเล้ียงลูก
ดว้ยกฎระเบียบอยา่งเคร่งครัด และจ ากดัความคิดการตดัสินใจของลูก  

สัญรูปหลกัของฉากภาพยนตร์เร่ืองรักแห่งสยามส่วนใหญ่เกิดข้ึนท่ีสยามสแควร์ เน่ืองจาก
สยามสแควร์เป็นสถานท่ีส าคญัส าหรับวยัรุ่นในยุคทศวรรตท่ี 21 สัญรูปของฉากรองเกิดข้ึนท่ีบา้น
ของ โตง้ และบา้นของ มิว สัญรูปของช่วงเวลาเป็นช่วงปลายปีท่ีอากาศเร่ิมเยน็ลงในบรรยากาศของ
วนัคริสตม์าส อุปกรณ์ท่ีประกอบฉากในภาพยนตร์เร่ืองน้ีเป็นอุปกรณ์ท่ีอธิบายสถานะหรือ เช่น มิว 
เป็นคนนกัแต่งเพลง ฉะนั้นอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัดนตรี การแต่งเพลงก็จะปรากฎในห้องนอนของ
มิว หรือ อาม่า ผูห้ญิงคนไทยเช้ือสายจีนท่ีบา้นก็จะถูกตกแต่งไปดว้ยของท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือ
ของคนไทยเช้ือสายจีน เช่น หยกท่ีอาม่าสวมใส่ เจา้ท่ีตั้งพื้นแบบจีน นาฬิกาตั้งพื้นแบบจีน เป็นตน้ 
สัญรูปของช่วงเวลา ช่วงเวลาท่ีเหตุการณ์เกิดข้ึนในช่วงเยน็ถึงค ่า สัญรูปอุปกรณ์ประกอบฉากเป็น
อุปกรณ์ท่ีอธิบายในแต่ละฉากด้วยอวจันภาษา เช่น หนังสือเปล่ียนใจเขาให้รักเราเกินร้อย ไม้
กางเขน ท่ีหมายถึงการท่ีตวัละครยึดหลกัความเช่ือแบบศาสนาคริสต์ ตุ๊กตาตกแต่งตน้คริสต์มาส
ผูห้ญิงและผูช้าย ท่ีหมายถึงการท่ีจะตอ้งเลือกว่าตนเองมีรสนิยมทางเพศอย่างไร หรือแมก้ระทัง่
ตุ๊กตาตวัต่อไม้ ท่ีหมายถึงการเติมเต็มความรู้สึกของตวัละครมิว เป็นต้น สัญรูปแสงและสีของ
องค์ประกอบภาพยนตร์เร่ืองรักแห่งสยามนั้น ใชสี้เพื่อบอกอตัลกัษณ์ของตวัละครในภาพยนตร์ สี
สามารถส่ือสารและถ่ายทอดความรู้สึกหรือแสดงอารมณ์ของผูส้วมใส่ได ้ 

เพลงประกอบภาพยนตร์เร่ืองเร่ืองรักแห่งสยามประกอบดว้ยเพลง 5 เพลง จากการศึกษา
พบวา่เพลงในภาพยนตร์เร่ืองรักแห่งสยามสามารถส่ือสารเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเร่ืองให้ชดัเจนมากข้ึน 
การใช้ดนตรีประกอบในแต่ละฉากท่ีนอกเหนือจากเพลงประกอบภาพยนตร์เพื่อกระตุน้ความรู้สึก
ของผูช้มผูฟั้งให้เขา้ใจตวัละคร เขา้ใจปัญหาท่ีตวัละครเจอแมก้ระทัง่รับรู้อารมณ์ความรู้สึกของตวั
ละคร และระยะภาพท่ีใชม้ากท่ีสุดคือระยะภาพแบบใกล้มาก (Medium Close up: MCU), ระยะภาพ
แบบใกล ้(Close Up / Close Shot: CU), ภาพระยะแบบไกลปานกลาง (Medium Long Shot: MLS) 
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มุมกลอ้งท่ีใชม้ากท่ีสุดคือมุมกลอ้งระดบัสายตา สีท่ีใช้ประกอบตวัละครในภาพยนตร์โดยใช้สี น ้ า
เงิน เขียว ด า ม่วง ส้ม ซ่ึงเป็นสีท่ีใชใ้นแต่ละตวัละครเพื่อส่ือสารทางอวจันะแทบทั้งส้ิน 

และองค์ประกอบท่ีส าคญัอีกส่วนหน่ึงคือการสอดแทรกประพนัธกรไวอ้ย่างชดัเจน จาก
การศึกษาพบว่า ภาพยนตร์ของคุณมะเด่ียว ชูเกียรติ ศกัด์ิวีระกุล มกัมีเน้ือหาของความรักในของ
วยัรุ่นเป็นองคป์ระกอบ โดยแต่ละเร่ืองท่ีก ากบันั้นก็จะมีการเปล่ียนวิธีการส่ือสารแต่ก็ยงัคงมีเน้ือหา
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรักวยัรุ่น และความรักของเพศนอกกรอบ ซ่ึงต่างจากภาพยนตร์เร่ืองแรกท่ีคุณ
มะเด่ียว ชูเกียรติ ศกัด์ิวีระกุลไดส้ร้างนั้นคือ “ 13 เกมสยอง” ซ่ึงภาพยนตร์เร่ืองน้ีเป็นภาพยนตร์ท่ี
คุณมะเด่ียวไดส้ร้างตามค าสั่งและขอ้เสนอของนายทุน ซ่ึงในกรณีน้ีหมายถึง เส่ียเจียง สมศกัด์ิ เตชะ
รัตนะประเสริฐ ผูย้ื่นโอกาสให้คุณมะเด่ียว ชูเกียรติ ศกัด์ิวีระกุลไดเ้ป็นผูก้  ากบัภาพยนตร์คร้ังแรก 
และเร่ืองแรกท่ีเขา้ฉายในโรงภาพยนตร์ทัว่ประเทศไทย ท าให้เป็นท่ียอมรับของนายทุน บุคลากร 
ในวงการบนัเทิงและผูช้มทั้งในและต่างประเทศ 
 

6.1.2  ปัจจัยทีส่นับสนุนการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ทีม่ีเนือ้หาเกีย่วข้องกบัเพศนอกกรอบใน
บริบทรักแห่งสยาม ของ มะเดี่ยว ชูเกยีรติ ศักดิ์วรีะกุล  

จากระบบความคิดสร้างสรรค์ (The System Model of Creativity) ตามแนวคิดของ 
Csikszentmihalyi (1988 อา้งถึงใน Vialle, Lysaght and Verenika, 2002; นิสิตา อยูอ่  าไพ และอรชา 
ตุลานนัท์, 2550; วิเชียร ลทัธิพงศ์พนัธ์, 2557) ท่ีน ามาเป็นกรอบในการศึกษาการศึกษาปัจจยัท่ี
สนบัสนุนการศึกษาปัจจยัท่ีสนบัสนุนการสร้างสรรคภ์าพยนตร์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัเพศนอกกก
รอบในบริบทรักแห่งสยาม ของ มะเด่ียว ชูเกียรติ ศกัด์ิวีระกุล ผ่านทศันคติของผูท้รงคุณวุฒิดา้น
วชิาการและดา้นวจิารยภ์าพยนตร์พบวา่ 

 1) ปัจจยัดา้นบุคคล (Person: Individual Talent) จากการศึกษาพบว่าปัจจยัดา้น
การศึกษาตั้งแต่ระดบัมธัยมศึกษา ทกัษะชีวิต และส่ิงแวดลอ้มเป็นปัจจยัท่ีสนบัสนุนให้คุณมะเด่ียว 
ชูเกียรติ ศกัด์ิวรีะกุล มีความสามารถในการสร้างสรรคผ์ลงานในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งภาพยนตร์ท่ี
มีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัเพศนอกกรอบ และจากการศึกษาพบอีกวา่แรงขบัเคล่ือนภายในจิตใจของคุณ
มะเด่ียว ชูเกียรติ ศกัด์ิวรีะกุลส่งผลต่อการน าเสนอช้ินงานสร้างสรรคอ์อกสู่สาธารณะอีกดว้ย 

 2)  ปัจจยัดา้นขอบเขตของเน้ือหา (Domain: Practice, Memes, and Knowledge) ใน
ท่ีน้ีหมายถึง องคค์วามรู้ ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีภูเขาน ้าแขง็ของ McClelland (1970 อา้งถึงใน 
วิเชียร ลทัธิพงศพ์นัธ์, 2557) ท่ีองคค์วามรู้สามารถแบ่งได ้2 ประเภทคือประเภทท่ีหน่ึงคือ Explicit 
Knowledge หมายถึง องค์ความรู้ท่ีคุณมะเด่ียว ชูเกียรติ ศกัด์ิวีระกุล ได้รับการถ่ายทอดมาตั้งแต่
ศึกษาระดบัมธัยมศึกษา และในระดบัปริญญาตรี  ซ่ึงเป็นองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการสร้าง
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ภาพยนตร์ การแต่งเพลงและการเขียนบทภาพยนตร์ ประเภทท่ีสองคือ Tacit Knowledge หมายถึง 
องค์ความรู้ท่ีคุณมะเด่ียว ชูเกียรติ ศกัด์ิวีระกุลสั่งสมจากประสบการณ์ ตั้งแต่ท ากิจกรรมนกัเรียน
ประจ าวงโยธวาทิต อีกทั้งการศึกษาจากการชมภาพยนตร์นานาชาติจ านวนมาก จนเห็นถึงข้อ
แตกต่างและน ามาพฒันาในภาพยนตร์ของตนเอง (ไศลทิพย ์จารุภูมิ, บทสัมภาษณ์, 25 ธันวาคม 
2558; สุทธิพงษ ์นุกูลเอ้ืออ ารุง, สัมภาษณ์, 24 มกราคม 2559) และวิถีปฎิบติั คือ ลกัษณะผลงานท่ี
คุณมะเด่ียว ชูเกียรติ ศกัด์ิวีระกุล สร้างสรรค์ข้ึน ไม่วา่จะเป็นการใส่สัญรูปเร่ืองราวต่าง ๆ ลงไปใน
ภาพยนตร์เช่น 1) สัญรูปและโครงเร่ือง/เหตุการณ์ส าคญั 2) สัญรูปของตวัละครหลกั / ตวัละคร
ประกอบ ตวัละครของภาพยนตร์เร่ืองรักแห่งสยาม 3) สัญรูปของประเด็น/สถานการณ์ สัญรูปของ
ฉาก สถานท่ี ช่วงเวลา อุปกรณ์ประกอบฉาก และเส้ือผา้ 4) สัญรูปแสงสีของภาพ/เพลงประกอบ/
บทสนทนา/มุมกลอ้ง เพื่อใหภ้าพยนตร์เป็นท่ียอมรับของนายทุน และผูช้ม 

3)  ดา้นการยอมรับและการตดัสินผลงานสร้างสรรค์ (Field: Social Organization 
of Domain) คือการวิจารย ์และการให้คุณค่า ส าหรับภาพยนตร์เร่ืองรักแห่งสยาม เขียนบทและ
ก ากบัโดย คุณ ชูเกียรติ ศกัด์ิวรีะกุล ภาพยนตร์เร่ืองรักแห่งสยามไดรั้บการวจิารยใ์นแง่มุมต่าง “หนงั
เกย”์, “หนงัตุ๊ด” จากทศันคติของผูท้รงคุณวุฒิ ท าให้ทราบถึงรายละเอียดของภาพยนตร์ท่ีผูก้  ากบั
ตั้งใจสอดแทรกไว ้โดยจ าแนกออกเป็น 2 ประเด็นคือ 1) ความรัก การให้ การเติมเต็มซ่ึงกนัและกนั  
2) เร่ืองราวของเพศนอกกรอบหรือการเปิดรับของเพศนอกกรอบ อีกทั้งจากการศึกษาพบวา่นายทุน 
ในท่ีน้ีหมาย เส่ียเจียง สมศกัด์ิ เตชะรัตนประเสริฐ ท่ีไม่อนุญาตให้คุณมะเด่ียว ชูเกียรติ ศกัด์ิวีระกุล
สร้างภาพยนตร์เร่ืองรักแห่งสยามในคร้ังแรกท่ีเสนอไป แต่หลงัจากนายทุนไดม้องความเป็นไปได้
ของเน้ือหาภาพยนตร์กบัสังคมแลว้ก็อนุญาตให้สร้างไดห้ลงัจากนั้น ส่วนน้ีก็เช่นกนัเป็นการสร้าง
การยอมรับจากนายทุน และการยอมรับต่อมาคือการท่ีองค์การภาพยนตร์ (องค์กรมหาชน) ได้
ประกาศใหภ้าพยนตร์เร่ืองรักแห่งสยามเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ โดยอาศยัเกณฑ์ วา่ภาพยนตร์
เร่ืองนั้นต้องมี คุณค่าทางศิลปะภาพยนตร์ มีอิทธิพลต่อคนและสะท้อนสังคม มีคุณค่าบันทึก
ประวติัศาสตร์และความทรงจ าท่ีส าคญัของประเทศไทย แสดงให้เห็นความคิดริเร่ิมสร้างสรรคข์อง
ผูส้ร้าง หรือเป็นภาพยนตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อคนและสังคมไทยโดยวงกวา้ง อาจจะก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางดา้นค่านิยม ขนบธรรมเนียมโดยเฉพาะ “รักแบบชายรักชาย” 
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6.2  อภิปรายผล 
 
 ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นส่ิงจ าเป็นต่อการสร้างช้ินงาน เน้ือหา ให้แตกต่างจากช้ินงานทัว่ไป 
ดงัค ากล่าวในปี 1996 ท่ี Bill Gates กล่าวไวว้า่ “Content is King” ซ่ึงการสร้างเน้ือหาท่ีดีนั้นตอ้ง
อาศยัความคิดท่ีแปลกใหม่เพื่อให้ผูช้มหรือผูฟั้งสนใจ และท าให้เกิด “Wow Moment” (Fiske & 
Jenkins, 2010 อา้งถึงใน วิเชียร ลทัธิพงศพ์นัธ์, 2557) ปัจจยันั้นคือความคิดสร้างสรรค ์การศึกษา
ปัจจยัท่ีสนบัสนุนการสร้างสรรคภ์าพยนตร์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัเพศนอกกกรอบในบริบทรักแห่ง
สยาม ของ มะเด่ียว ชูเกียรติ ศกัด์ิวีระกุล ผูว้ิจยัสามารถอภิปรายผลเร่ืองการบ่มเพาะและปัจจยัการ
สร้างสรรคผ์ลงาน หรือช้ินงานสร้างสรรคว์า่เกิดจากปัจจยัดว้ยกนั 3 ประการดว้ยกนัคือ 

 1)  ความรู้และประสบการณ์ (Knowledge and Experience) McClelland (1970 อา้งถึงใน 
วิเชียร ลทัธิพงศ์พนัธ์, 2557) ความรู้และประสบการณ์เป็นส่ิงหน่ึงท่ีผูส้ร้างสรรค์ผลงาน หรือผูท่ี้
เป็นผูคิ้ดงานจ าเป็นตอ้งมีถา้ตอ้งการให้ผลงานท่ีสร้างออกมาเป็นท่ีนิยม หรือเกิด “Wow Moment” 
(Fiske & Jenkins, 2010 อา้งถึงใน วิเชียร ลทัธิพงศพ์นัธ์, 2557) ความรู้และประสบการณ์เป็นส่ิงท่ี
เกิดจากการศึกษา ทบทวน สั่งสมจากระยะเวลาหรือแมก้ระทัง่จากการสังเกต (Guilford, 1959, อา้ง
ถึงใน กรรณิการ์ สุขุม, 2533) การทบทวนดว้ยตนเองเพื่ใชป้ระสบการณ์นั้นในการพฒันาช้ินงาน 
ไม่ให้มีการซ ้ า (Csikszentmihalyi, 2004) หรือเพื่อให้ช้ินงานมีความน่าสนใจอยา่งต่อเน่ือง (กรัณย ์
จิตธารารักษ,์ สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2559; สุทธิพงษ ์นุกูลเอ้ืออ ารุง, สัมภาษณ์, 24 มกราคม 2559) 
บางคร้ังจิตนาการความคิดอาจหยดุลง หากมีวฒันธรรมต่าง ๆ เขา้มาเก่ียวขอ้ง แต่ถา้มัน่ใจวา่เป็นส่ิง
ท่ีดีงามหรือสร้างสรรค์คุณค่าให้กบัสังคมได ้อาจจะอาศยัแนวคิดเก่ามาผสมกบัแนวคิดให้ลองฉีก
กรอบแนวคิด (ปราณี สุรสิทธ์ิ, 2541; ชาญณรงค ์พรรุ่งโรจน์, 2546) หรือแมก้ระทั้งการเปิดใจ
แลกเปล่ียนทศันะ ยอมรับความคิดเห็นมุมมองใหม่ หรือเรียกวา่ ไม่ปิดกั้นตวัเอง (ไศลทิพย ์จารุภูมิ, 
สัมภาษณ์, 25 ธนัวาคม 2558) 

2)  พฒันารูปแบบเดิม (Innovation and Development) คือ การน ารูปแบบท่ีมีอยูเ่ดิมมาต่อ
ยอดความคิดจะช่วยพฒันาส่ิงต่าง ๆ ไดดี้ข้ึนไป มีความสมบูรณ์มากข้ึน ตอบสนองความตอ้งการได้
ดี (Torrance, 1962; ปราณี สุรสิทธ์ิ, 2541; อารี พนัธ์มณี, 2543อารี พนัธ์มณี, 2546; ชาญณรงค ์พร
รุ่งโรจน์, 2546) และสามารถท่ีจะรวบรวมความคิดและมีความสุขกบัการคน้หาอย่างไม่รู้จบดว้ย
ตนเองอีกทั้งยงัมีความสามารถท่ีจะแยกแยะว่า อะไรควรท่ีจะให้ความสนใจและอะไรควรท่ีจะละ
ทิ้งเพื่อน าไปสู่จุดหมาย (Csikszentmihalyi, 1988) การพยายามหาค าตอบในหลายหลายรูปแบบ คือ
การมองในรายละเอียดเพื่อขยายฐานการหาขอ้มูลและการสร้างค าตอบให้ดีข้ึน การคน้หาแนวทาง
ใหม่ ๆ หรือวธีิการท่ีแปลกออกไปจากเดิมจากมุมมองเดิม ๆ เพื่อน ามาพฒันาต่อยอดไดใ้นอนาคต 
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3)  เพศนอกกรอบ (Self – understanding & Self - reflection) คุณมะเด่ียว ชูเกียรติ ศกัด์ิวีระ
กุล ใช้ภาพยนตร์เร่ืองน้ีเพื่อส่ือสาร สะท้อน อัตลักษณ์ของตนเองผ่านภาพยนตร์ท่ีสังเกตุได ้ 
(สุทธิพงษ ์นุกูลเอ้ืออ ารุง, สัมภาษณ์, 24 มกราคม 2559) เช่น การน าเสนอภาพยนตร์เร่ืองรักแห่ง
สยามภายใตก้รอบของคริสตศาสนาท่ีสามารถอธิบายไดว้า่เร่ืองราวความรักของเพศนอกกรอบ ยงั
เป็นส่ิงท่ีสามารถยอมรับไดใ้นสังคมไทย แต่ถา้หากถูกน าเสนอภายใตบ้ริบทของศาสนาพุทธอาจ
สร้างปม หรือความขัดแยง้ต่อกัน และส่งผลถึงรายได้ของภาพยนตร์เร่ืองน้ี จึงพยายามท่ีจะ
สอดแทรกเร่ืองราวของศาสนาคริสต์ลงไป จากการศึกษาผูว้ิจยัพบว่าศาสนาคริสต์ท่ีคุณมะเด่ียว  
ชูเกียรติ ศกัด์ิวีระกุล สอดแทรกนั้นมาจากการศึกษาในระดับมธัยม โรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัย 
จงัหวดัเชียงใหม่ (ไศลทิพย ์จารุภูมิ, สัมภาษณ์, 25 ธนัวาคม 2558) 

4)  เพิ่มแรงผลกัดนั (Motivation) แรงผลกัดนัหรือแรงกระตุน้ภายในท่ีผูว้ิจยักล่าวถึงคือ 
แรงกระตุน้ภายในท่ีสามารถเรียกไดว้า่ Inner (สุทธิพงษ ์นุกูลเอ้ืออ ารุง, สัมภาษณ์, 24 มกราคม 
2559) ซ่ึงผูท่ี้ท  างานดว้ยการมีแรงจูงใจภายในจะพยายามท่ีจะเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีตนเองเจอ 
และจะมีการพฒันาความรู้และความคิดสร้างสรรคจ์นในบางกรณีก็สามารถต่อยอดความสร้างสรรค์
ต่อไปอีกได ้(De Bono, 1992) หรือการคน้หาแรงผลกัดนั มาเป็นส่ิงเร้าในการคน้หา การพยายาม
สร้างแรงผลกัดนัจะช่วยเสริมใหส้ามารถคิดอะไรท่ีแตกต่างออกไป การน าส่ิงต่าง ๆ ท่ีสามารถมอง
ออกไปจากรอบตวัเรามากระตุน้ให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ ตอ้งอาศยัการเพอ้ฝันในบางคร้ัง จะช่วยให้มี
แนวคิดท่ีแตกต่างออกไปจากกรอบเดิม เช่นกรณีคุณมะเด่ียว ชูเกียรติ ศกัด์ิวีระกุล โดนปฎิเสธท่ีจะ
ให้สร้างภาพยนตร์เร่ืองรักแห่งสยามในช่วงแรก แต่ดว้ยแรงกระตุน้ภายในก็ท าให้คุณมะเด่ียว ชู
เกียรติ ศกัด์ิวรีะกุล พิสูจน์ตนเองท าใหน้ายทุนอนุญาตใหส้ร้างภาพยนตร์เร่ืองรักแห่งสยามได ้ 
(ไศลทิพย ์จารุภูมิ, สัมภาษณ์, 25 ธนัวาคม 2558) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



226 

ดงันั้นผูว้ิจยัสามารถสรุปผลดว้ยแผนภาพไดด้งัน้ี 

 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 6.1  แผนภาพสรุปปัจจัยที่สนับสนุนการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเพศ

นอกกรอบ  
 
เม่ือกล่าวถึงมายาคติของสังคมไทยเพศชายเป็นใหญ่ เป็นผูน้ าครอบครัว แต่ในภาพยนตร์

เร่ืองรักแห่งสยามความรักแบบเพศนอกกรอบกลบักลายเป็นส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้ซ่ึงภาพยนตร์เร่ืองรัก
แห่งสยามพยายามช้ีให้เห็นถึงปรากฎการณ์น้ีท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีสังคมไทย ยงัปฎิเสธต่อตา้นในขณะท่ี
ประเทศทางตะวนัตกเร่ิมมีการยอมรับใหเ้พศนอกกรอบสามารถท่ีจะแต่งงานเสมือนคู่ชีวิตท่ีถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย (นรุตม์ ศุภวรรธนะกุล, 2559) แต่อย่างไรก็ตามความส าเร็จของภาพยนตร์เร่ืองน้ี
ช้ีใหเ้ห็นวา่คนในสังคมไทยเร่ิมมีการเปิดรับ ยอมรับความรักของกลุ่มเพศนอกกรอบ ดงัเห็นไดจ้าก
รายไดข้องภาพยนตร์และรางวลัท่ีภาพยนตร์เร่ืองรักแห่งสยามไดรั้บ ท่ีช้ีให้เห็นไดว้่าประเทศไทย
ก าลงักา้วผา่นไปอีกขั้นในเร่ืองการยอมรับในเร่ืองราวความรักของเพศนอกกรอบ มากกวา่ประเทศ
เพื่อนบา้น เช่น เวยีดนาม พม่า เป็นตน้ (นฤพนธ์ ดว้งวเิศษ, 2555ก) 

ประการสุดทา้ยคือคุณค่าของภาพยนตร์เร่ืองรักแห่งสยามท่ีมีต่อสังคมไทย การท่ีคุณมะ
เด่ียว ชูเกียรติ ศกัด์ิวีระกุล สร้างภาพยนตร์เร่ืองรักแห่งสยามโดยสอดแทรกเน้ือหาบางส่วนท่ี
กล่าวถึงความรักของเพศนอกกรอบ แต่ภาพยนตร์หรือแมก้ระทัง่ ละครชุด (ซีรีย)์ มิวสิกวีดีโอ ท่ีมี
เน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัเพศนอกกรอบเร่ืองอ่ืน ๆ ในปัจจุบนัมีแก่นเร่ืองท่ีตอ้งการเสนอเร่ือง “เพศ” และ
การน าเสนอ “ฉากทางเพศ” มากกวา่ (สุทธิพงษ ์นุกูลเอ้ืออ ารุง, สัมภาษณ์, 24 มกราคม 2559) ท่ีจะ
ส่ือสารเร่ืองความรักในทุก ๆ บริบทท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย และพยายามอธิบายใหส้ังคมเขา้ใจเพศ
นอกกรอบให้มากกว่าการมีชีวิตท่ีตลกโปกฮา (ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์, สัมภาษณ์, 27 กนัยายน 

ความรู้และประสบการณ์ 
(Knowledge and Experience) 

พฒันารูปแบบเดิม  
(Innovation and Development) 

 

เพิม่แรงผลกัดัน 
(Motivation) 

 

ช้ินงานสร้างสรรค์ 
(Output) 

เพศนอกกรอบ  
(Self – Understanding &  

Self - reflection) 
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2557) แต่ใหเ้ขา้ใจถึงความเป็นมนุษยท่ี์ไม่แตกต่างจากผูท่ี้เป็นเพศสภาพทัว่ไป คือ เพศชายและเพศ
หญิง โดยน าเสนอในแง่มุมอยา่งระมดัระวงั (กรัณย ์จิตธารารักษ,์ สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2559)  

6.3  ข้อเสนอแนะ 
  

จากปัจจยัท่ีสนับสนุนการสร้างสรรค์เน้ือหาเพศนอกกรอบในภาพยนตร์เร่ือง“รักแห่ง
สยาม” ของ มะเด่ียว ชูเกียรติ ศกัด์ิวรีะกุล นั้นมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

1) ควรศึกษาระบบและกระบวนการความคิดสร้างสรรคง์านของผูส้ร้างในเชิงลึก ซ่ึงผูว้ิจยั
ควรตระหนกัถึงขอบเขตขอ้จ ากดัในการเขา้ถึงขอ้มูลในอนาคต 

2) ควรศึกษาจากมุมมอง ทศันคติ วิสัยทศัน์ จากกลุ่มนายทุน ประกอบดว้ยเพื่อจะไดเ้ขา้ใจ
ถึงกลไกลทางการตลาดและแง่มุมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในสังคม 
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ภาคผนวก ก 
 

ประวตัโิดยย่อ คุณมะเดีย่ว ชูเกยีรต ิศักดิ์วรีะกลุ 
 

 
 

คุณมะเดี่ยว ชูเกยีรติ ศักดิ์วรีะกลุ 

นายชูเกียรติ ศกัด์ิวรีะกุล (มะเด่ียว) เกิดเม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2524 ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่  
จบการศึกษาระดบัมธัยมจาก โรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลยั จงัหวดัเชียงใหม่  
จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาจาก ภาควิชาภาพยนตร์และภาพน่ิง คณะนิเทศศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
มีผลงานก ากบัภาพยนตร์เร่ือง “คน ผี ปีศาจ” “13 เกมสยอง” (13 Beloved) “รักแห่งสยาม” 

และ "Home ความรัก ความสุข ความทรงจ า" 
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ประวตั ิ
คุณมะเด่ียว ชูเกียรติ ศกัด์ิวรีะกุล เป็นคนเชียงใหม่โดยก าเนิด เป็นลูกคนสุดทอ้งในพี่นอ้ง 2 

คน มีพี่สาว 1 คน ช่ือเล่นจริง ๆ  ช่ือวา่ ปูเป้ มีคุณแม่เป็นครู พ่อท าอาชีพหลายอยา่ง แต่เนน้เก่ียวกบั
ต้นไม้ ภูมิทัศน์ รับเหมาท าสวน ฐานะครอบครัวไม่แน่นอน ได้เข้าศึกษาท่ีโรงเรียนมงฟอร์ต
วทิยาลยั ตั้งแต่ชั้นประถม จนระดบัชั้นมธัยม เขาไดแ้สดงความสามารถทางดา้นดนตรีตั้งแต่ชั้น ม.3 
โดยเคยแต่งเพลง ทั้งเน้ือร้องและท านอง และเขา้ห้องอดั ให้นอ้งโรงเรียนพระหฤทยั ไดค้่าจา้งเป็น
ของขวญัและบัตรคอนเสิร์ต และต่อมาได้เข้าศึกษาระดับชั้ นอุดมศึกษาท่ีคณะนิเทศศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พออยูช่ั้นปี 2 ไดเ้ร่ิมท าภาพยนตร์สั้นเร่ืองแรก ช่ือเร่ือง บา้นเก่า และส่งไป
ประกวดท่ีมูลนิธิหนงัไทย จนมาชั้นปีท่ี 3 ปี 4 ท  าหนงัส่งอาจารยเ์ร่ือง ลมเยาวราช ไดอุ้ม้ สิริยากร 
และสรพงศ ์ชาตรี มาร่วมเล่น เพราะพ่อของเพื่อนเป็นนกัข่าว รู้จกักบัดารา และสุดทา้ยตอนจบท า
หนงัเร่ือง ล้ี เป็นภาพยนตร์ยาว ฉายท่ีสยาม ท ากบัเพื่อน ๆ  รุ่นพี่ รุ่นนอ้ง 

พอเรียนจบ แต่ยงัไม่ไดรั้บปริญญา ก็มีนายทุนชวนไปก ากบัหนงัทุนต ่า เร่ือง คน ผี ปีศาจ มี
ทุนให ้5 ลา้นบาท และท ารายไดก้ าไร ต่อมาไดท้  าภาพยนตร์เร่ือง 13 เกมสยอง เขียนบทร่วมกบัเอก
สิทธ์ิ ไทยรัตน์ การ์ตูนนิสตแ์ถวหนา้เมืองไทย จากนั้นไดไ้ปช่วยเขียนบทให้กบั บอด้ี ศพ #19 ก ากบั
โดยปวีณ ภูริจิตปัญญา และตามด้วย รักแห่งสยาม ชูเกียรติยงัช่วยแก้ไขบท และสคริปต์ อย่าง
ภาพยนตร์เร่ือง ช็อคโกแลต ท่ีช่วยแกไ้ขตวัละครใหเ้ห็นภาพมากข้ึน  

ผลงาน 
ภาพยนตร์ส้ัน 

2543  ภาพยนตร์สั้นเร่ือง “บา้นเก่า” 
2544  ภาพยนตร์สั้นเร่ือง “ดงรกฟ้า”, “วมิานน้ีสีชมพ ู” 
2545  ภาพยนตร์สั้นเร่ือง “มอเตอร์ไซคฮ่์าง”, “ลมเยาวราช” 
2546  ภาพยนตร์สั้ นเร่ือง “2003" - ภาพยนตร์สั้ นก่ึงสารคดีท่ีได้รับรางวลัรองชนะเลิศสาขา
ชา้งเผอืกจากมูลนิธิหนงัไทย และ “ล้ี” - หนงัท่ีมีความยาวเหมือนหนงัใหญ่ และแอบฉายตามโรงไป
แลว้หลายรอบ 
2551  หนงัเร่ืองสั้น "โดพามีน" น าแสดงโดย พิช วชิญว์สิิฐ 
ตามขอ้มูลท่ีถูกประชาสัมพนัธ์เม่ือชูเกียรติไดท้  าภาพยนตร์ในระบบ จะเห็นว่ามีหนงัเร่ือง "สารคดี
วา่ดว้ยอนาคตของชาติ" ในปี 2546 ดว้ย ซ่ึงแทจ้ริงแลว้เป็นความเขา้ใจผิดของฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 
เพราะประโยควา่ "สารคดีวา่ดว้ยอนาคตของชาติ" นั้นคือเร่ืองยอ่ของภาพยนตร์สั้นเร่ือง "2003" เม่ือ
คร้ังท่ีชูเกียรติส่งหนงัเขา้ประกวดในงานของมูลนิธิหนงัไทยนัน่เอง ไม่ใช่ช่ือภาพยนตร์สั้ นของชู
เกียรติแต่อยา่งใด (นิตยสารลิปส์, 2551) 
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ภาพยนตร์ 
2547  ภาพยนตร์เร่ือง คน ผ ีปีศาจ (Pisaj) 
2549  ภาพยนตร์สั้นเร่ือง 12 (12 Begins) และ ภาพยนตร์เร่ือง 13 เกมสยอง (13 Beloved) 
2550  ภาพยนตร์เร่ือง รักแห่งสยาม (The Love of Siam) 
2551  ภาพยนตร์เร่ือง ฝัน-หวาน-อาย-จูบ (4Romances) (ก ากบัตอน"ฝัน") 
2554  ภาพยนตร์เร่ือง หลุดส่ีหลุด (ก ากบัตอน"ฮู อา กง") 
2555 ภาพยนตร์เร่ือง "Home ความรัก ความสุข ความทรงจ า" 
2556 ภาพยนตร์เร่ือง เกรียน ฟิคชัน่ 
2557 ภาพยนตร์เร่ือง ''The Eyes Diary คนเห็นผ ี

บทภาพยนตร์ 
2556  เกรียน ฟิคชัน่ 
2555  ภาพยนตร์เร่ือง "Home ความรัก ความสุข ความทรงจ า" 
2551  ช็อคโกแลต 
2550  รักแห่งสยาม 
2550  บอด้ี...ศพ#19 (ร่วมกบั เอกสิทธ์ิ ไทยรัตน์) 
2549 13 เกมสยอง 
2547  คน ผ ีปีศาจ 

การแสดง 
2550  บอด้ี...ศพ#19 แสดงเป็นแพทยใ์นช่วงทา้ยเร่ือง 
2550  รักแห่งสยาม รับบทเป็น พี่ชายของหญิง 
2557  ละครชุด เกรียนเฮา้ส์ เดอะซีรีส์ 

การกบัการแสดงละครโทรทัศน์ 
2554 ละคร วนาลี สถานีโทรทศัน์ไทยทีวสีีช่อง 3 
2557  ละครชุด เกรียนเฮ้าส์ เดอะซีรีส์ (ภาคต่อจากภาพยนตร์เกรียน ฟิคชั่น) สถานีโทรทศัน์
โมเดิร์นไนน์ 

ด้านดนตรี 
2550  เพลงประกอบภาพยนตร์ "รักแห่งสยาม" เพลง "กนัและกนั" และ "Ticket" 
2543  เพลง "คืนอนัเป็นนิรันดร์" เพลงประกอบละครเวทีนิเทศจุฬา 
2551  เพลง "เชา้-เยน็"Radio"จ าไดไ้หม"ยงัคง"อาจจะเป็น"ฉนัและเธอ"อยา่ไปเสียใจ" 
“ยงัหายใจ" ในอลับั้ม RADIODROME ในวง The August Band 
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ผลงานอืน่ ๆ  
2551  มิวสิกวดีิโอ "แอบมีเธอ feat. คิว ฟลวัร์" ในอลับั้ม 4F = M ของ สมเกียรติ อริยะชยัพาณิชย ์
2554 มิวสิกวดีิโอ "คนคุน้เคย" ศิลปิน Radio Garden ค่าย Mono Music 

รางวลัทีไ่ด้รับ 
1) ภาพยนตร์ส้ัน “2003” 
รองชนะเลิศรางวลัชา้งเผอืกประจ าปี 2003 
2) ภาพยนตร์ “13 เกมสยอง” 
รางวลัชมรมวจิารณ์บนัเทิง รางวลัล าดบัภาพยอดเยีย่ม 
Best of Puchon: Puchon International Film Festival (PiFan) คร้ังท่ี 11 ประเทศเกาหลี 
Best Asian Film award: European Fantastic Film Festival Federation Asian Award หรือ EFFFF 
Best Asian Film: The Golden Prize จาก The Fantasia International Film Festival คร้ังท่ี 9 ประเทศ
แคนาดา 
Golden Raven award: Brussels International Festival of Fantastic Film 
เขา้ร่วมใน 4 เทศกาลภาพยนตร์ระดบัโลก อาทิ Hannya Film Festival 2007 (สเปน) Udine Far East 
Film Festival (อิตาลี), Neuchatel International Fantastic Film Festival (สวิสเซอร์เลนด์), Fantasia 
International Film Festival (แคนาดา), Puchon International Fantastic Film Festival (เกาหลี) 
3) ภาพยนตร์ “รักแห่งสยาม” 
รางวลัสุพรรณหงส์ทองค า ภาพยนตร์ยอดเยีย่ม ผูก้  ากบัภาพยนตร์ยอดเยีย่ม 
รางวลัสตาร์เอนเตอร์เทนเมนทอ์วอร์ด ภาพยนตร์ยอดเยีย่ม ผูก้  ากบัยอดเยีย่ม บทภาพยนตร์ยอดเยีย่ม 
รางวลัสตาร์พิคส์อวอร์ด ภาพยนตร์ยอดเยีย่ม ผูก้  ากบัยอดเยีย่ม บทภาพยนตร์ยอดเยีย่ม 
เฉลิมไทยอวอร์ด คร้ังท่ี 5 ผูก้  ากบัยอดเยีย่ม บทภาพยนตร์ยอดเยีย่ม 
รางวลัชมรมวจิารณ์บนัเทิง ภาพยนตร์ยอดเยีย่ม ผูก้  ากบัภาพยนตร์ยอดเยีย่ม บทภาพยนตร์ยอดเยีย่ม 
4) ภาพยนตร์ “โฮม ความรัก ความสุข ความทรงจ า” 
รางวลัสุพรรณหงส์ทองค า ภาพยนตร์ยอดเยีย่ม ผูก้  ากบัภาพยนตร์ยอดเยีย่ม 
สยามดารา สตาร์ส อวอร์ดส์ 2012 ผูก้  ากบัภาพยนตร์ยอดเยีย่ม 
เฉลิมไทยอวอร์ด คร้ังท่ี 9 ภาพยนตร์ไทยแห่งปี, ผูก้  ากบัภาพยนตร์ไทยแห่งปี, บทภาพยนตร์ไทย
แห่งปี 
รางวลัภาพยนตร์ไทย ชมรมวจิารณ์บนัเทิง คร้ังท่ี 21 ภาพยนตร์ยอดเยีย่ม  
 



241 

ภาคผนวก ข  
 

ประวตัโิดยย่อ ผู้ทรงคุณวุฒิและเอกสารแสดงความยนิยอมให้เผยแพร่ข้อมูล
ของ รองศาสตราจารย์นัทธนัย ประสานนาม 

 

 
 

รองศาสตราจารย์นัทธนัย ประสานนาม 
นกัวชิาการดา้นภาพยนตร์และรองศาสตราจารยป์ระจ าภาควชิาวรรณคดี 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน 
สัมภาษณ์โดยการส่งหวัขอ้ค าถามทาง Email เน่ืองจากอาจารย ์ลาศึกษาต่อ ณ ประเทศองักฤษ  

 (สัมภาษณ์วนัท่ี 19 มกราคม 2559) 
 

ประวตัิการศึกษา 
ปัจจุบนั ศึกษาต่อระดบัดุษฎีบณัฑิต ณ University of St Andrews, United Kingdom 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพนิเทศศาสตร์ (ภาพยนตร์) มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
อกัษรศาสตรมหาบณัฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
ศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัรามค าแหง  
อกัษรศาสตรบณัฑิต (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอนัดบัสอง มหาวทิยาลยัศิลปากร
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ภาคผนวก ค  
 

ประวตัโิดยย่อ ผู้ทรงคุณวุฒิ และเอกสารแสดงความยนิยอมให้เผยแพร่ข้อมูล
ของ อาจารย์ไศลทิพย์ จารุภูมิ 

 

 
 

อาจารย์ไศลทพิย์ จารุภูมิ 
อาจารยป์ระจ า ภาควชิาการภาพยนตร์และภาพน่ิงคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
และ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

(สัมภาษณ์วนัท่ี 25 ธนัวาคม 2558) 
 

ประวตัิการศึกษา 
นิเทศศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต (การส่ือสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
อาจารยดี์เด่นระดบัหน่วยงาน ประจ าปี 2558
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ภาคผนวก ง  
 

ประวตัโิดยย่อผู้ทรงคุณวุฒิ และเอกสารแสดงความยนิยอมให้เผยแพร่ข้อมูล
ของ คุณกรัณย์ จติธารารักษ์ 

 

 
 

คุณกรัณย์ จิตธารารักษ์ (Gossip Gun) 
Senior Creative EFM /Gossip Gun ช่วงแฉแต่เชา้ 94 EFM / พิธีกรรายการ Movie Seat 

EFM GMM GRAMMY PLACE กรุงเทพมหาคร 
 (สัมภาษณ์วนัท่ี 28 มกราคม 2559) 

 
ประวตัิการศึกษา 

วารสารศาสตรบณัฑิต (สาขาวทิยแุละโทรทศัน์) คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
วารสารศาสตรมหาบณัฑิต (สาขาวชิาการบริหารส่ือสารมวลชน) คณะวารสารศาสตร์และ
ส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
แฟนพนัธ์ุแทแ้ห่งปี 2548 แฟนพนัธ์ุแท ้หนงัผี
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ภาคผนวก จ  
 

ประวตัโิดยย่อ ผู้ทรงคุณวุฒิ และเอกสารแสดงความยนิยอมให้เผยแพร่ข้อมูล
ของ คุณสุทธิพงษ์ นุกลูเอือ้อ ารุง 

 

  
 

คุณสุทธิพงษ์ นุกูลเอือ้อ ารุง 
นกัวจิารณ์ภาพยนตร์ในฉายา A-Bellamy และนกัวจิารณ์ภาพยนตร์ประจ านิตยสาร Starpics  

สัมภาษณ์วนัท่ี 24 มกราคม 2559 
 

ประวตัิการศึกษา 
ศิลปศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยับูรพา 
การวจิารณ์ภาพยนตร์: รอยต่อระหวา่งวฒันธรรม ส่ือส่ิงพิมพก์บัส่ืออินเทอร์เน็ต ไดรั้บทุนอุดหนุน
จาก ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.) (นกัวิจยั) 
นกัวจิารณ์ภาพยนตร์ประจ านิตยสาร Starpics
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ภาคผนวก ฉ  
 

ตวัอย่างค าถามสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 

1)  มีผูก้ล่าวอา้งวา่ “รักแห่งสยามเป็นการเปิดประตูหนงัเกย ์(ชายรักชาย) ในสังคมไทย” ท่าน
เห็นดว้ยหรือไม่ เพราะเหตุใด 

2) ท่านตีความช่ือเร่ือง “รักแห่งสยาม” อยา่งไรบา้ง กรุณายกตวัอยา่งประกอบ 
3) ในมุมมองของท่าน ท่านคิดวา่เน้ือหาส่วนใดของภาพยนตร์เร่ือง “รักแห่งสยาม” ท่ีคุณมะ

เด่ียวอยากจะบอกผูช้มและสังคมไทยมากท่ีสุด ฉากใด เพราะอะไร  
4) ในมุมมองท่านมองว่าเสียงตอบรับและ/หรือเสียงต่อตา้น เป็นส่ิงส าคญัท่ีมีผลต่อการคิด

สร้างสรรคข์องผูก้  ากบัหรือไม่อยา่งไร 
5) ท่านมองวา่การน าเสนอประเด็น “ชายรักชาย” ในภาพยนตร์เร่ืองน้ีในช่วงเวลาท่ีสังคมไทย

ยงัไม่ค่อยยอมรับในเร่ืองเพศนอกกรอบ ท่านคิดว่าเสียงคดัคา้นจากสังคม มีผลต่อการสร้างงาน
หรือไม่ เพราะเหตุผล  

6) ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร ต่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมไทย ต่อภาพยนตร์เร่ือง “รัก
แห่งสยาม” ทั้งจากผูช้มและผูเ้ช่ียวชาญในวงการภาพยนตร์ 

7) ท่านคิดวา่ กว่าท่ีคุณมะเด่ียวจะไดม้าซ่ึง แนวคิดท่ีจะน ามาใช้ในการผลิตผลงานอะไรเป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีสุดของกระบวนการคิดงานทั้งหมด 

8) ท่านมองวา่การศึกษาในระบบตั้งแต่ในระดบัโรงเรียน ถึงขั้นมหาวทิยาลยันั้น มีขอ้ดี ขอ้เสีย 
ต่อการสร้างงานของบุคคลากรในวงการน้ีหรือไม่ อยา่งไร ท าไม 

9) ท่านคิดวา่แรงบนัดาลใจในการมาเป็นผูก้  ากบัภาพยนตร์คืออะไร แลว้เปล่ียนแรงบนัดาลใจ
เป็นผลงานสร้างสรรคไ์ดอ้ยา่งไร 

10) ท่านจะแนะน า นกัศึกษา หรือ บุคคลทัว่ไป ท่ีอยากจะสร้างสรรค์งานท่ีน าเสนอประเด็น
เก่ียวกบัเพศนอกกรอบ อยา่งไร ควรค านึงถึงปัจจยัใดบา้ง 

11) ท่านคิดวา่เน้ือหา ประเด็น และ/หรือ มุมมองทางสังคมท่ีถูกน าเสนอในภาพยนตร์ควรเป็น
อยา่งไร และมีเน้ือหาและประเด็นใดท่ี ท่านคิดวา่น่าสนใจและยงัมิไดน้ าเสนอในภาพยนตร์ปัจจุบนั 
กรุณายกตวัอยา่งประกอบ 



 

 

ภาคผนวก ช  
 

 บทสัมภาษณ์อาจารย์ไศลทิพย์ จารุภูมิ 
 

(บทสัมภาษณ์ อ.ไศลทพิย์ จารุภูมิ) 
ผู้วิจัย – ข้อแรกเกิดจากการที่ผมรีวีวมาเค้าบอกว่า “รักแห่งสยาม” เป็นการเปิดประตูหนังเกย์ของ
สังคมไทย ในฐานะอาจารย์ภาควชิาภาพยนตร์ อาจารย์มองว่าเห็นด้วยหรือเปล่า เพราะอะไร 
อาจารย์ไศลทิพย์ จารุภูมิ  – ถ้าเอาจริง ๆ อ่ะ อาจารยต์อ้งบอกว่า หนังท่ีเคยพูดถึงเร่ือง เร่ือง เพศ
สภาพ หรือสมยัก่อน ก่อนท่ีจะมี เพศนอกกรอบหรืออะไรเน้ีย มนัจะมีเพศท่ีสาม ไม่ใช่ไม่มี เหมือน
อยา่งเร่ือง เอออ ไอเ้น้ียค่ะ วอลเล่บอล 
ผู้วจัิย – ออ สตรีเหล็ก 
อาจารย์ไศลทพิย์ จารุภูมิ  – ใช่ค่ะ สตรีเหล็ก อยา่งน้ีก็ก่อน 2550 เพียงแต่วา่ กรณีสตรีเหล็ก 50 ก่อน
ปี 50 มนัพูดถึง อา้งอิงจากเร่ืองท่ีเป็นจริง ในสังคม ในทีมวอลเล่บอล เหมือนกระเทย ถา้เรียกอยา่ง
นั้น ก็มาเล่นแลว้ก็ประสบความส าเร็จ คนเขียนบทก็เอามาสร้างเป็นเร่ือง กว่าแต่ละคนจะประสบ
ความส าเร็จมาได ้มนัต่อฝ่าพนัอะไรหลาย ๆ อย่าง กว่าจะมีท่ียืน ซ่ึงในกรณีน้ีแหละค่ะ สตรีเหล็ก 
มองถึงเร่ืองเพศท่ีสามนะค่ะ มาบวกกบัความสามารถดา้นกีฬา โดย Perception ของสังคมไทยเน้ีย 
จะมองกระเทย มองตุด๊ มองเกยว์า่เป็นพวก เดิมทีท่ีมองไดเ้ลวร้ายมากเลยคือมองวา่เป็นพวกไม่ปกติ
นะค่ะ แต่ตอนหลงัเราก็จะพบวา่มนัก็จะมีหลาย ๆ หน่วยงานท่ีจะพยายามสร้างความมัน่ใจในเร่ืองน้ี
วา่ มนัไม่ใช่เร่ืองไม่ปกติ คือเคา้ก็เป็นเหมือนกบัพวกเราน้ีแหละ ไม่วา่จะเกิดจากการ โครโมโซมท่ี
เคา้มีตวั X ตวั Y แหล่งท่ีมากกว่าคนอ่ืน หรือไม่ว่าจะอธิบายในเชิงยีนส์ หรือในเชิงพนัธุกรรม 
หรือไม่วา่ในเชิงการเล้ียงดูนะค่ะ มนัมีการให้ความรู้ของสังคมไทยอยา่งน้ีมาตลอดแลว้ แลว้ครูก็มี
ความรู้สึกวา่เอาเขา้จริง สังคมไทยก็เร่ิมเปิดมาก่อนปี 50 แลว้พอสมควร เน่ืองจากกวา่เราจะสามารถ
เห็นตวัละครท่ีเป็นตุ๊ด เกย ์อยู่ในละครไทยนะ หรือแมก้ระทัง่อยู่ในละครเวที อะไรอย่างเยี๊ยละคะ 
ในหลาย ๆ เร่ือง แลว้ก็มนัก็มีอีกวาทะกรรมนึงก็คือวา่ เอาเขา้จริง ในความเป็นตุ๊ด เกย ์เน๊ีย  ความ
เป็น Creative ของเคา้มีสูงมาก เหมือนเคา้ใชส้มองอีกซีกนึง ซีก ดา้นขวาท่ีมนัสร้าง Creative Idea  
พวกน้ีมนัมีสูง เพราะฉะนั้นมนัก็สามารถเห็นพื้นท่ีการท างานของคนกลุ่มน้ีไดช้ดัเจนอยูแ่ลว้ ไม่วา่
จะอาชีพคนออกแบบผมท่ีเราคุน้ชินท่ีสุด คนออกแบบเส้ือผา้ มนัก็จะคือหลายส่วนก็จะเป็นอยา่งน้ี  
ไม่วา่นกัออกแบบเส้ือผา้ในไทยหรือในต่างประเทศ นะค่ะ ยิ๊บซง ยิ๊บแซง รอแร๊ง เป็นหมดเลย เป็น
เกยเ์ป็นอะไรหมดเลย เพราะฉะนั้น ครูมีความรู้สึกว่าเพราะฉะนั้น มนัมี Perception ดา้นน้ีอยู่แลว้ 
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แล้วพอมาอยู่ในกรณีของการถูกสกรีน มนัมีวาทกรรมท่ีหลากหลายมากปนอยู่ในสังคมไทย มี
ครอบครัวท่ีมีลูกเป็นสาว เกิดมาก็นุ่มน่ิม ตุ๊มต๊ิมเลยก็มี ซ่ึงอยา่งเน้ียครอบครัวเคา้ตีมนัแทบตายก็ไม่
หายหรอก ครอบครัวเน๊ีย ครอบครัวท่ีเจอลูกแบบนุ่มน่ิมมาเลยเน๊ีย จะพยายาม จะท าใจได้ใน
ระดบันึง แต่ไอค้รอบครัวท่ีเจอลูกแบบแมนมาก่อน แลว้มาพบทีหลงัวา่มนัไม่เน๊ีย ครอบครัวอยา่ง
เน๊ียจะเฮ๊ิด แลว้ตอนนั้นก่อนปี 50 เองก็เถอะ ก็เกิดหลายกรณีมาก ท่ีจะเหมือนแบบวา่ ท่ี ท่ีท่ีคลา้ย ๆ 
กบั ผูช้ายเองเป็นเกยก์็ตอ้งแต่งงาน ในขณะเดียวกนัมนัก็จะมีอีกว่า เป็นเกยก์็ยอมรับไปซ่ะเน๊ีย ก็
อย่างเน๊ีย มนัมีวาทะกรรมเหล่าเน๊ียอยู่ในสังคมไทยอยู่แล้ว ท่ีน้ีการท่ีมนัจะถูกยกออกมา แล้วก็
น าเสนอมาเป็นหนงัสักเร่ืองนึง นั้นหมายความวา่มนัตอ้งมีความส าคญัพอ ทั้งในเชิงเน้ือหาท่ีควรจะ
ทุ่มเทพดูถึงมนั กบัในเชิงการตลาด เพราะการท าหนงัอยา่ลืมวา่สูงสุดของหนงั Commercial คือการ
ท าก าไร อย่างน้อยคือไม่ขาดทุนอ่ะ ถ้าไม่ท าก าไร ก็อย่าขาดทุน การลงทุนของนายทุนจะดูว่าจะ
หยบิหนงั ท่ีพดูถึงเร่ืองการเปิดเพศท่ีสามในมุมมองไหนออกมา ทีน้ีอาจารยย์งัพูดถึงเร่ืองสตรีเหล็ก
อยูน่ะ เดิมสตรีเหล็กมนัมีแนวโนม้ท่ีจะได ้เป็นการน าเร่ืองท่ีเป็นเร่ืองจริงท่ีมีอยูแ่ลว้ แต่เราไม่ไดท้  า
ในเชิงสารคดีอตัชีวประวติั เราท าเป็นแบบหนงัเล่าเร่ือง แลว้ก็พูดในเร่ืองความสามารถของเกย ์อีก
ดา้นนึงโดยเฉพาะความสามารถในดา้นการเล่นวอลเล่บอล ดงันั้นเคา้ก็เช่ือวา่หนงัอยา่งเน๊ีย พอจะมี
พื้นท่ียนืทางการตลาด คือท ามากไ้ม่น่าจะเสียหายมากมาย อนัน้ีก็ตอ้งยอมรับคือ ไทย เอ็นเตอร์เทน
เมนตน์ะค่ะ เป็นคนลงทุน แกก็ท าแลว้ใหพ้ี่สิน ยงยทุธ์ ทองกองทุนเป็นคนก ากบั ถา้อาจารยจ์  าไม่ผิด
นะ 
ผู้วจัิย – ใช่ครับ  ๆ  
อาจารย์ไศลทิพย์ จารุภูมิ  – ก็จะบอกวา่ก่อนปี 50 สตรีเหล็กก็จะเป็นหมุดหมายหน่ึงในการพูดถึง
ของหนงัเกยพ์อสมควรนะค่ะ แต่ มนัก็พดูง่าย ๆ วา่มนัดนัไปผกูกบัเร่ืองความสามารถพิเศษ กลบัมา
ท่ีรักแห่งสยาม มนัเป็นปรากฎการณ์มาก เพราะว่ามนัไม่ได้พูดถึงความสามารถพิเศษ มนัพูดถึง
สภาพชีวิต สภาพชีวิต สภาพความเป็นอยู่ ความรู้สึก แลว้มนัไม่ไดพู้ดจากมิติของตวัละครท่ีเคา้มี
สภาพนั้น ส่ิงท่ีรักแห่งสยามมนัมานัง่ในใจของพ่อแม่ ของเด็ก ๆ ไดเ้น๊ีย มนัไม่ใช่ไดแ้ค่วยัรุ่นท่ีเคา้
ก าลงัเป็นปัญหา หรือท่ีเคา้เป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่มนัไดไ้ปจนถึงวยัพอ่แม่ดว้ยเพราะวา่ มนั มิติหน่ึงท่ี
มนัพดูถึง มนัพดูถึงความเป็นครอบครัว มนัพูดถึงการเล้ียงดูลูก เพราะฉะนั้นจึงบอกไดเ้ลยวา่ ถา้ใน
ค าถามขอ้แรกเน๊ียมนั บอกวา่เป็นการเปิดประตูหนงัเกยใ์หก้บัสังคมไทย ก็ตอ้งบอกวา่มนัไม่ใช่เร่ือง
แรกท่ีเปิดประตู แต่มนัเป็นเร่ืองแรกท่ีเปิดประตูแลว้ ค่อนขา้งรอบดา้น คือเปิดให้เห็น สภาพจิตใจ
ของเด็ก สภาพการเล้ียงดูของท่ีบ้าน ท่ีจะเอ้ือให้เป็นอย่างนั้น แล้วท่ีสุดคือ ท าไงได้ มนัก็ต้อง
ยอมรับอ่ะ คุณก็ตอ้งยอมรับสภาพนั้น ของเด็กท่ีคุณให้ก าเนินมา ไม่ว่าคุณจะเล้ียงดูแบบเขม้งวด
แบบแม่สุนีย ์หรือเล้ียงแบบปล่อยแบบ แม่ไปท างานอยู่ต่างจงัหวดัแลว้ให้ลูกเติบโตอยู่กบั ยา่ ยาย 



252 

 

อาม่าอย่างเน๊ีย อนัน้ีถือว่าเป็นการเปิดประตูท่ีรอบดา้น เพราะมนัท าให้เห็นถึงชีวิตครอบครัว มนั
ไม่ใช่มิติของความรักของเด็กวยัรุ่นเพศท่ีสาม  
ผู้วิจัย – ถา้ใช่ค าว่า มนักลายเป็นมิติของปุถุชน คนธรรมดาจริง ๆ ท่ีมนัสามารถเกิดข้ึนไดจ้ริง ๆ  
อาจารยคิ์ดวา่มนัน่าจะใช่ ไหมครับ 
อาจารย์ไศลทิพย์ จารุภูมิ  – ใช่ เพราะ เอาเขา้จริงหลายคนบอก ว่าถา้หนงัเร่ืองน้ีจะให้นิยามอีกที 
ตอ้งเรียกวา่เป็นหนงัครอบครัวนะ หนงัครอบครัวเร่ืองนึงท่ี มนัก็มีค  าพูดใช่ไหมค่ะวา่ หนงัเด็กก็ไม่
ประสบความส าเร็จ แต่แฟนฉันก็ท าลายสถิติลงไปแล้ว แต่อีกอนันึง เคา้บอกว่าหนังครอบครัว 
หนงัดราม่าท่ีเป็นครอบครัวเน๊ีย ในเม่ืองไทยก็ไม่ค่อยจะ Success เหมือนกนั แต่ปรากฎว่ามีหนงั
เร่ืองนึงเหมือนกนัท่ีค่อนขา้ง Success มากแต่เป็นหนงัครอบครัวคือ เร่ือง กาลคร้ังหน่ึงเม่ือเช้าน้ี 
อาจารยจ์  าไม่ได ้แต่น่าจะเป็นปี 36 นะค่ะ สันติสุข จินตหรา ซ่ึงเร่ืองน้ีค่ะ เป็นหนงัครอบครัวท่ีได้
กล่องเยอะมาก เงินก็ไดพ้อสมควร บณัฑิต ฤทธิกกล ก ากบั มนัก็พูดถึงเร่ืองปัญญาชีวิตครอบครัว
สมยัใหม่ เน๊ียแหละ ผูห้ญิงท างานเก่ง เล้ียงลูกเขม้งวด แต่ผูช้ายเอาใจใส่ลูกแต่วา่หยา่ร่างกนั แลว้ผล
ท่ีสุดปัญหาก็ตกไปอยูก่บัเด็กอยา่งไร ถา้พ่อแม่มีทิฐิเขา้หากนั ผลเสียจะตกกบัเด็กนะ แต่มนัก็ไม่ได้
มองในมุมเกย ์แต่เป็นหนงัครอบครัวท่ีเคา้เรียกข้ึนแท่นธรรมเนียบ แต่เม่ือรักแห่งสยามไดฉ้ายอ่ะค่ะ 
คนท่ีเคยไดดู้หนงัเร่ืองกาลคร้ังหน่ึงเม่ือเชา้น้ี ก็บอกเลยว่ารักแห่งสยามไม่ใช่หนงัวยัรุ่น แต่มนัคือ
หนงัครอบครัวท่ีเทียบชั้นไดเ้ลยกบัหนงัเร่ืองกาลคร้ังหน่ึงเม่ือเชา้น้ี เพราะมนัมีมิติครอบครัว ไม่ใช่
แค่วยัรุ่น เรารักเคา้ เคา้ไม่รักเรา งอลกนั ถา้มนัจบแค่น้ี ก็จะเหมือนหนงัทัว่ไป  
 
 
ผู้วจัิย : ค าถามข้อต่อไปนะครับ อาจารย์ตอบได้ดีมาก เพราะอาจารย์มองไปจนถึงกาลคร้ังหน่ึง ซ่ึง
ผมเองไม่คิดว่าจะมีอะไร จนอาจารย์บอกว่ามันสามารถเทียบช้ันได้ ค าถามข้อมต่อไปนะครับ 
อาจารย์มีมุมมอง หรือคิดยงัไงกบัค าว่ารักแห่งสยามครับ 
อาจารย์ไศลทิพย์ จารุภูมิ  – คือก็ตอ้งบอกวา่เอาเขา้จริง ๆ ความหมายแรกสุดของเคา้เลยคือสยามส
แควร์ อนัน้ีเคา้คงใหส้ัมภาษณ์เยอะ เพราะอาจารยไ์ดอ่้านบทเร่ืองน้ีตั้งแต่ตอนท่ีมะเด่ียวอยูป่ระมาณ
ตน้ปี 4 เคา้ส่งบทเร่ืองน้ีให้อาจารยอ่์าน เพราะมะเด่ียวเป็นคนท่ี ท่ีซ่ึงอนัน้ีก็สามารถไปตอบขอ้อ่ืน  
ๆ ได ้เคา้เป็นคน Sensitive ต่อประเด็นต่าง ๆ คือ จะยงัไงดี คือคนอ่ืนก็เป็นคน Sensitive นะ แต่คน
อ่ืน ๆ ไม่สามารถขมวดประเด็นต่าง ๆ แลว้คิดออกมาเป็นเร่ืองได ้แต่มะเด่ียวมนัไปนัง่อยู่แถว  ๆ 
สยาม มนัไปนั่งกินกาแฟ อะไรเห็นวยัรุ่นเดินไปเดินมา อย่างน้ีแหละ มนัสามารถคิดเป็นเร่ืองได ้
เพราะฉะนั้นก าลงัพูดถึงวยัรุ่นท่ีใชชี้วิตวนเวียนอยูแ่ถว ๆ สยามสแควร์ ก่อนเลยนะตอนแรกนะค่ะ 
บทท่ีอาจารยไ์ด้อ่านก็เป็นบทท่ี รักวยัรุ่นท่ีมีมิติพ่อแม่มาเก่ียวขอ้งด้วยนิดหน่อย แล้วก็พูดถึงวิถี
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วยัรุ่นท่ีสยามสแควร์ คือมาเรียนพิเศษ มีเพื่อน รักกนั เพศเดียวกนั เพศตรงขา้มกนั อะไรอยา่งน้ี เคา้
จะหมายถึงอย่างนั้นก่อน แต่จริง ๆ ถ้าไม่นั้นอาจารยอ์ยากจะให้ดูหนังเร่ืองนึงของมะเด่ียว ถา้เรา
สามารถรีวิวได ้มนัจะส่งผลมาก คือหนงัเร่ือง 2003 เป็นหนงัท่ีเคา้ท าแลว้ฉายในห้องเรียน 2003 ว่า
ดว้ยชีวิตของวยัรุ่น แหล่งท่ีมาเรียนพิเศษแถวสยามสแควร์ความหวงั ความฝัน ความกดดนัท่ีวยัรุ่น
จ าเป็นตอ้งแบกรับภาระต่าง ๆ ในชีวติ โดยเฉพาะวยัรุ่นท่ีใกล ้ๆ เอน็ทรานนะค่ะ เหมือนวา่เคา้ไดท้  า
โปรเจ็คน้ี แลว้เคา้คิดต่อยอดไปยงัโปรเจ็ครักแห่งสยามได ้ทีน้ีพอต่อมา ครูเช่ือวา่กว่าท่ีหนงัมนัจะ
ไดท้  า มนัก็ถูกปรับบทเพิ่มอะไรอีกหลาย ๆ อยา่ง เหมือนกบัตวัละคร แตง/จูน  ท่ีหนา้เหมือนอะนะ 
เป็นตวัละครท่ีถูกเพิ่มข้ึนมาเลย ซ่ึง ๆ เคา้อาจจะไดไ้อเดียจากตรงไหนมา ไม่รู้ของเคา้ ตรงน้ีเป็นตวั
ปริศนาบางอยา่งท่ีเคา้สอดแทรกเขา้มาวา่เฮย้ ใช่ไม่ใช่ เอ๊ะ เหมือนจะใชแ้ต่ก็ไม่ใช่ พอตอนหลงัเน่ีย 
มะเด่ียวกว่าจะได้ท าหนังเร่ืองน้ี ตอนปี 4 ใกล้จะจบดี มะเด่ียวท าคน ผี ปีศาจก่อนนะค่ะ ไปเข้า
โครงการยกัษเ์ล็ก ท่ีเป็นโครงการของพวกป๋าเตะ๊เคา้หาทุนได ้จ๋องอะไรเน้ีย แลว้ไป ๆ มา ๆ ก็ไดทุ้น
จากสหมงคลฟิลม์เส่ียเจียง แต่ไดเ้หมือนทุนต ่ามาก มะเด่ียวเลยไดแ้กปั้ญหาเร่ือง เร่ืองฉาก Location 
ในงบประมาณท่ีท าได ้ท าใหเ้กิดเร่ือง คน ผ ีปีศาจ ได ้เส่ียเจียงก็เก็บแตม้บวกใวว้า่ไอเ้ด็กหนา้ใหม่ท่ี
เพิ่งจบไวใ้นในแหละ พอยื่นโปรเจคอยากท า รักแห่งสยาม อา้ เส่ียเจียง วา่ผมอยากท านะ เส่ียก็ยงั
ไม่ไดป้ล่อยนะ ง่าย ๆ นะ แกอ่านบทนะ ไม่ใช่ไม่อ่าน ไม่รู้แกอ่านเองหรือมีคนอ่ืนอ่านก็ไม่รู้ แต่แก
ก็จะเหมือนวา่ เอย๊ ล้ืออยา่เพิ่งท าเร่ืองน้ีเลย แกก็ฟอร์มคนแก่อะค่ะ ยงัรับเร่ืองพวกน้ีไม่ค่อยได ้ล้ือท า
เร่ืองอ่ืนก่อน มะเด่ียวก็ไปท าเร่ือง 13 เกมส์สยองก่อน พอท าท าเสร็จมนั Success ในต่างประเทศมาก 
ต่างประเทศซ้ือ เพราะต่างประเทศประสบปัญหาทุนนิยมส่งผลต่อความเป็นปัจเจกบุคคลต่อมนุษย์
ยงัไง พอประสบความส าเร็จตรงนั้นปุ๊ป เส่ียแกก็โอเค ล้ือท าได้แลว้โปรเจ็คน้ี เพราะฉะนั้นกว่าท่ี
สยามสแควร์ อาจารยคิ์ดว่ามนัประมาณ 3-4 ปีกว่าท่ีมนัจะได้ถูกสร้างในปี 50 คาดว่าความรู้สึก 
ความคิดของมะเด่ียวคงเปล่ียนจากสยามสแควร์ พื้นท่ีสยาม สยามตรงน้ีของเคา้จึงตีความไดส้อง
แบบ เป็นแบบพื้นท่ีท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีสยาม เป็นพื้นท่ีท่ีหมายถึงประเทศไทยก็ได ้เฉพาะฉะนั้นรัก
แห่งสยาม ในความหมายโดยกวา้งเน้ีย รักแห่งสยาม มนัหมายถึง รักแห่งสยาม หรือสยามประเทศ
เน้ียมนัมีความรักหลาย ๆ แบบ เพราะฉะนั้นความหมาย ท่ีถามถึงความหมาย มนัเป็นพื้นท่ีทั้งสองค า
แต่สยามสแควร์มนักินแค่พื้นท่ีวยัรุ่น แต่พอมนัแห่งสยามปุ๊ปเน้ียมนัมีบริบท มนัมีมิติของสังคมไทย 
ความหมายท่ีกินความหมายใหญ่กวา่ 
ผู้วจัิย – ถา้พอพดูไป มนัจะล้ิงคไ์ปกบัหนงัครอบครัวอยูแ่ลว้ 
อาจารย์ไศลทิพย์ จารุภูมิ  – เพราะเอาเขา้จริงมนัพูดถึงความรักของพ่อแม่ ความรักระหวา่งพ่อกบั
แม่เองดว้ย ท่ีคุณรักกนัอีท่าไหน ท่ีคุณผ่านความเขม้งวด ผา่นความเฉยเมย ผา่นความไม่ใส่ใจ และ
ในขณะเดียวกนัพอ่กบัแม่ก็รักลูกในวตัถุ รักในแบบอยา่งเน๊ียในความเป็นลูกอ่ะค่ะ เพราะฉะนั้นมนั
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จะไดค้วามรัก อีกลูกก็รักกบัพ่อแม่ แต่มนัมีขอ้จ ากดัในความรัก เพราะฉะนั้นมนัพูดเลยไดว้่า มนั
เป็นรักของสังคมไทยจริง ๆ  
ผู้วจัิย – มีข้อนึงทีผ่มสนใจมากนะครับ คือ ในฐานะทีอ่าจารย์เป็นผู้ร่วมแสดง อาจารย์ชอบฉากไหน
ที่สุด และเพราะอะไรครับ ที่รู้สึกว่าชอบที่สุด ฉันประทับใจฉากนี้มาก หรือที่คิดว่า ไม่คิดว่าจะท า
ฉากแบบนีอ้อกมาได้ แล้วรู้สึก Success ในสายตาอาจารย์ด้วยนะครับ 
อาจารย์ไศลทพิย์ จารุภูมิ  – เอาเขา้จริงคือฉากไข่พะโล ้นะ ตอ้งบอกงั้นเลยนะ  
ผู้วจัิย – โอย๊ย สุดยอดครับอาจารย ์
อาจารย์ไศลทิพย์ จารุภูมิ  – คือ คือ คือ ครูไม่รู้วา่อะไรก็ตาม น้ีพูดแลว้จะร้องไห้ จะตอ้งบอกวา่มนั 
อนัน้ีช่ืนชมมะเด่ียวนะ มนัเป็นเด็กยงัไงก็ไม่รู้ว่า อีฉากไข่พะโลเ้น้ียนะ มนัเป็น มนัเป็นเคา้เรียกว่า 
โดยศพัทข์องการท าภาพยนตร์ การเขียนบทนะค่ะ เคา้เรียกวา่ Execution คือ คือการแสดงออกของ 
Action ท่ีไม่ตอ้งใชค้  าพดู   
ผู้วจัิย – ออ 
อาจารย์ไศลทิพย์ จารุภูมิ  – แต่มนัมีความหมาย นะ มนัไม่ใช่สัญลกัษณ์ใด ๆ นะ คือ สมมติว่า
อยากจะบอกวา่ เห้ย อยากบอกวา่ผมรักคุณอ่ะ ก็บอกว่าผมรักคุณ อีก 28 ลา้นเร่ืองก็บอกอยา่งน้ี ถา้
ใหแ้หวนอ่ะ อีก อีก 15 ลา้นใหแ้หวน ถา้จูบก็อีก 12 ลา้นก็บอกง้ี แต่มีวิธีแบบไหนอ่ะท่ีบอกวา่ผมรัก
คุณ มนัมีวธีิแบบไหนอ่ะ อีไข่พะโลเ้น้ีย ซ่ึง มนัเป็นอะไรท่ีเล็ก ๆ นอ้ย ๆ มาก คนท่ียอมเสียสละกิน
ของเยน็ ๆ อ่ะ 
ผู้วจัิย – ขา้วแขง็  ๆ  
อาจารย์ไศลทพิย์ จารุภูมิ  – เออ อยา่งน้ี อนัน้ีถือเป็น อยา่งน้ี เห็นใครหลาย ๆ คนท่ีตามเขา้ไปอ่านก็
บอกวา่ฉากน้ีสุดยอด น ้ าตาแตกกนัหมด ไม่น่าเช่ือว่าจะจบัส่ิงเล็ก ๆ นอ้ย ๆ มาได ้แลว้เอาเขา้มาอยู่
ในหนงั แต่วา่มีเบ้ืองลึกเบ้ืองหลงันะ เพราะตอนท่ีตดัคร้ังแรกอ่ะค่ะ มนัตดั draft เน้ียนะ เคา้ก็ฉาย
แลว้ให้คนอ่ืนมาดู ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาพยนตร์ทั้งหลายแหล่ จะเป็นมือตดัต่ออะไรแบบน้ี แลว้ก็นกั
วิจารณ์ อีบางคนก็บอกเลยว่าอย่าเอาไป แต่บางคนบอก ไม่ไดห้รอก เพราะ Version หนงัของคุณ
เน้ีย วา่หนงัเด๋ียวน้ีมากสุดก็ 90 นาที แต่ท่ีมะเด่ียวตดั Version ผูก้  ากบัเน้ียมนัสองชัว่โมงกวา่อ่ะเออ 
มนัไม่ได้ตอ้งตดัอีก ตดัอีกพอ ไม่ไดอี้ก ตอ้งตดัอีก พอหนงัยาวรอบมนัจะน้อยลงใช่ไหมค่ะ แล้ว
โรงหนงัเคา้ก็อยากไดเ้งินอ่ะ ซ่ึงรอบมนัจะตอ้งท าให้ Fix ตามนั้นอ่ะ ก็เลยมีคนเสนอตดัไข่พะโล้
ออกไปซ่ะ ทิ้งเลย มีเด็กคนนึงท่ีเค้าเป็นผูก้  ากับในนั้นเคา้ก็บอกว่า ไม่ได้ ฉากไข่พะโล้ห้ามตดั
เด็ดขาด สรุปมะเด่ียวก็เส่ียงเอาไว ้สุดทา้ยมนัจึง Perfect มากท่ีสุด คือฉากนั้นเป็นฉากท่ี มนัตอบ
ค าถามไดเ้ลยอ่ะวา่ สุนียม์นัรักสามีมนัมากแค่ไหน  
ผู้วจัิย – ใช่ ๆ  มนัเป็นฉากท่ีดีมาก 
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อาจารย์ไศลทิพย์ จารุภูมิ  – ทั้งท่ีขา้งนอกเป็นผูห้ญิงเก่ง เป็นอาจารยม์หาวิทยาลยั แบบนู้น น้ี นั้น
อะไรอยา่งน้ีนะค่ะ ถือวา่เป็นฉาก โอโ้ห ซ่ึงถือวา่มนัรักผูช้ายคนน้ีมาก ทั้งท่ีจริงผูช้ายคนน้ีเป็นภาระ
ในชีวจิมนัเลยอ่ะ  
ผู้วจัิย – กินเหลา้ตลอดเวลา แอบกินเหลา้ นูน้น้ี 
อาจารย์ไศลทพิย์ จารุภูมิ  – เออ แบบวา่บอกก็แลว้ เต่ือนก็แลว้แต่ก็ยงัจมอยูก่บัอดีต ความหลงัแบบ
ภาระทุกส่ิงทุกอย่างไวใ้ห้เคา้ อะไรอย่างเน้ีย โอโ้ห อาจารยถื์อวา่ฉากน้ีเยี่ยมมากนะคะ แลว้ก็มีอีก
ฉากนึง อนัน้ีอาจารยไ์ม่แน่ใจวา่ ไป ๆ มา ๆ เป็นวา่ฉากอยูท่ี่สุนียซ่์ะเยอะนะ ส าหรับครูชอบมากนะ
ในเชิงหนงั มนัไม่โวยวาย มนัไม่ดราม่า ฉากท่ีโตง้ไม่กลบับา้น 
ผู้วจัิย – ออ แลว้สุนียอ์อกตามหา 
อาจารย์ไศลทิพย์ จารุภูมิ  – ใช่ ๆ ท่ีสุนียอ์อกตามหา ตามหาจนถึงเชา้อ่ะ ถึงเชา้อ่ะ มนัเสียใจมากท่ี
ลุกเป็นแบบน้ี ลูกเป็นแบบน้ีอยู่แลว้เน้ีย แต่พอลูกกลบัถึงบา้น เปิดประตูเห็นลูกนอนอยู่ เคา้แค่เอา
โทรศพัทม์าวางแลว้ก็ไป  
ผู้วจัิย – ซ่ึงความเป็นจริงมนัไม่น่าจะมีโอกาสเป็นจริงอยูแ่ลว้ เพราะถา้จริง ๆ แม่ตอ้ง 
อาจารย์ไศลทพิย์ จารุภูมิ  – คือโอเคอยา่งนอ้ยในความเป็นแม่ คือลูกกลบัมา เพราะนึงละมนัหายไป
ละ แต่มนัท่ีสุดคือหลงัจากนั้นชั้นชืดไดแ้รงกวา่นั้น ชั้นเชือดดว้ยการไปหาอีกคน แลว้บอกวา่เลิกคบ
นะ ชั้นจะเล้ียงลูกชั้นเป็นเด็กปกติ มนัไม่ใช่ความแรงท่ีแบบ แกหายไปไหนมา โวยวายอะไรอยา่งน้ี 
แกบอกชั้นมา หรืออะไรแหล่งท่ีมากกวา่น้ี ความแรงไม่จ  าเป็นตอ้งแรงดว้ย Acting แบบนั้น เนอะ 
มนัแรงแบบแรงน่ิม ๆ แบบท าเอามิวใจสลายเลยอ่ะ ความแรงคือชั้นท าแบบน้ี ครูถึงวา่ ไม่วา่จงัหวะ 
อารมณ์หรือจงัหวะอะไรก็ตามอ่ะ อนัน้ีในความเป็นหนงัถือวา่ Perfect มากท่ีไม่ใช่ฉากแบบละคร
ไทย 
ผู้วจัิย – ใช่ ๆ ครับ เคา้ไม่ไดท้  าแบบฉากละครไทย ท่ีจริงเคา้ตอ้งเหวี่ยงอะไรมากมาย แต่น้ีไม่ใช่ คือ
ผมตอนแรกก็ไม่ไดม้องวา่เคา้จะไปเหวี่ยงมิว แต่พออาจารยพ์ูด มนัก็เป็นฉากท่ี Perfect พอสมควร
เลยทีเดียว เพราะเคา้ไม่ไดท้  าตรงนั้นใหเ้สร็จ  
อาจารย์ไศลทพิย์ จารุภูมิ  – ยงัมีอีกไดไ้หม 55555 
ผู้วจัิย – ไดค้รับ 555 
อาจารย์ไศลทพิย์ จารุภูมิ  – ฉากยายเพื่อนหญิง ช่ือไร ยายหญิง หญิงเหรอ 
ผู้วจัิย – ใช่ครับ หญิง 
อาจารย์ไศลทพิย์ จารุภูมิ  – ท่ีใหจ้บันมอ่ะ ครูถือวา่ ถา้สังเกตุดูหนงัของมะเด่ียวในหลาย ๆ เร่ืองนะ
ค่ะ จะมีตวัละครตวัเน้ีย Supporting และจะเป็นตวัท่ีเขม้แขง็ท่ีสุด แมก้ระทัง่พระเอกนะ ไม่วา่จะเพศ
ไหนก็ตาม มนัเหมือนจะไดเ้รียนรู้ไอตวัความเขม้แข็งตรงน้ี ซ่ึงในเร่ืองน้ีก็คือหญิง ตวัเน้ียคือตวัท่ี
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หลงรักมิวอ่ะ แล้วก็มารู้ความลบัมิวโตง้ แล้วโตง้ก็สบสนว่าเป็นอะไร ฉันเป็นอะไร แลว้ยายน้ีก็
แบบผลกัออก แต่ในท่ีสุดแลว้เอาใหช้วัร์ จบันมเลย อะไรอยา่งเน้ีย ซ่ึงนึกออกไหมค่ะ เด็กผูห้ญิงใน
วยัอยา่งนั้น เด็กขนาดนั้นคุณ ตอ้งเขม้แข็งขนาดไหนอ่ะ เพราน้ีคือของสงวนของคุณหมดอ่ะ คุณก็
เอาสิ ใหรู้้เลยสิ แลว้แบบโตง้ 
ผู้วจัิย – โตง้ก็ปล่อยโฮมาเลยทีเดียว 
อาจารย์ไศลทพิย์ จารุภูมิ  – อืม ๆ มนัรู้ มนัไดส้ติ มนัไดค้  าตอบ มนัไดอ้ะไรอยา่งเน้ีย อนัน้ีคือสุด  ๆ 
แลว้ค่ะของการสร้างตวัละคร  
 
 
ผู้วจัิย – อือ่ฮือ้ สุดยอดครับอาจารย์ อกีข้อนะครับ อนัทีจ่ริงมันมีเหตุผลประกอบ แต่ก็ถามเพื่ออยาก
ได้ค าตอบนะครับ ที่ว่าหนังเร่ืองนี้นะครับ เสียงตอบรับหรือเสียงต่อต้าน เป็นส่ิงที่มีผลต่อความคิด
ของผู้ก ากบัหรือไม่ โดยเฉพาะ หมายถึงมะเดี่ยวนะครับ อาจารย์คิดว่าสังคมด่าแล้วมะเดี่ยวจะหยุด
ไหม หรือถ้าสังคมชมแล้ว 
อาจารย์ไศลทพิย์ จารุภูมิ  – ไม่หยดุค่ะ ยงัไงก็ไม่หยดุ 
ผู้วจัิย – อยูท่ี่ตวับุคคลใช่ไหมครับ  
อาจารย์ไศลทิพย์ จารุภูมิ  – ใช่ค่ะ เพราะตวัตนผูก้  ากบัเคา้เป็นอย่างนั้น มะเด่ียวเคา้เป็นเกยก์็ตอ้ง
ยอมรับ เคา้ยอมรับเคา้ไม่ปกปิด  
ผู้วจัิย – ใช่ ๆ ครับ เคา้มีรูปลงเยอะแยะเลย  
อาจารย์ไศลทิพย์ จารุภูมิ  – แลว้ก็ เร่ืองน้ีอาจารยว์่าไม่มีผลถา้เคา้จะท านะ ดูจากเร่ืองนั้นต่อ Home 
เร่ือง Home ไม่ใช่หนงัเกยห์มดทุกตอน แบ่งเป็น 3 ตอนสั้น ๆ ใช่ไหมค่ะ ตอนแรกของ Home อ่ะ ท่ี
ตวัละครสองคนคุยกนัเน้ีย ครูถือวา่เคา้ทดลองอยูเ่ร่ือย ๆ อ่ะค่ะ ครูยงัสรุปว่ามะเด่ียวเคา้ทดลองอยู่
เร่ือย ๆ  ท่ีจะเล่าเร่ือง เล่าเร่ืองเพศ คือตอ้งบอกวา่มะเด่ียวเคา้ไม่ไดม้องวา่เพศแบบน้ีมนัไม่ไดผ้ิดปกติ 
เพราะฉะนั้นเคา้จะทดลองในการเล่าเร่ืองให้ ให้มนัเกิดกบัตวัละครโดย ท่ีเคา้ไม่สนใจอ่ะวา่มนัจะ
เพศอะไร แต่มนัหลาย ๆ แบบอ่ะ แต่มนัก็คือความสนุกของเคา้มนัจะอยูต่รงท่ี บงัเอิญ วา่ถา้มนัเป็น
แบบชายหญิงมนัก็คงจะมี Dialog อีกแบบนึงในช่วงสั้น ๆ ก่อนมนัจะเจอกนั แลว้แยกยา้ยจากกนัไป
อะไรอยา่งเน้ีย เพราะฉะนั้นในความเป็นเพศชาย เน้ียความสนุกของเคา้มนัก็อยูท่ี่ไม่สามารถเปิดเผย
ไดม้ากอ่ะ เพราะวา่ เพราะวา่มนัไม่แน่ใจวา่อีกฝ่ายหน่ึงจะรับไดห้รือเปล่าท่ีเราเป็นเกย ์ซ่ึงมนัไม่ต่าง
จากในสังคมหรอกค่ะท่ีความกลวัของตวัละครและความกลวัของคนท่ีเป็นเกยแ์ลว้เกิดข้ึนในสังคม 
ท าไมคนท่ีเป็นเกยืไม่สามารถเปิดได้หมด เพราะมนักลวัการไม่ยอมรับ ก็เช่นเดียวกนั เคา้ก็สร้าง
เร่ืองอยา่งน้ีแหละค่ะให้อยูใ่นหนงัของเคา้ เพียงแต่วา่เคา้ไม่เล่าซ ่าให้เหมือนในรักแห่งสยาม เพราะ
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เคา้ถือวา่เคา้เรียนรู้วธีิเล่าแบบนั้นแลว้ มนัไดรั้บผลอยา่งไรแลว้ ครูเช่ือวา่เคา้เช่ือวา่ มะเด่ียวเช่ือวา่มนั 
Success มากกว่าอีกพวกด่าก็ด่าไป อีกพวกหยีฉากจูบก็นั้นไป แต่ถา้ไดเ้ห็นแฟนคลบัของเคา้ ซ่ึง
อาจารยมี์โอกาส ข้ึนเวทีพร้อมมะเด่ียวท่ีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาในงานจุฬาวิชาการอะไรสักอย่าง
เน้ียแหละค่ะ อาจารยต์กใจมาก เพราะเคา้พดูเร่ืองรักแห่งสยาม อาม่า ผูป้กครอง อาจูม่า อีกป้า ๆ  มา
พร้อมลูกอะไรอยา่งเน้ีย แลว้มาดู แลว้ครูก็ถามมะเด่ียววา่ เหย้ใครเน้ีย มะเด่ียวบอก แฟนคลบั คือเคา้
เจอกนั คือกลายเป็นวา่แฟนคลบัมะเด่ียวเน้ียมนัไดพ้่อแม่อ่ะ คือรักแห่งสยามอ่ะ มนัตอ้งบอกวา่มนั
สามารถท่ีเอาเป็นหนงัสารภาพกบัพ่อแม่วา่หนูเป็นเกยน์ะครับ เพราะดว้ยการดูรอบแรกแลว้ รอบ
สองจูงมาบอกทางออ้ม 
ผู้วิจัย – ผมไปดูตั้งสามคร้ังครับอาจารย ์เพราะแต่ละรอบมนัก็น่าสนใจในมุมของมนัเอง น่าสนใจ
มาก  
อาจารย์ไศลทพิย์ จารุภูมิ  – อืม ๆ  เพราะฉะนั้นอาจารยจึ์งบอกวา่ มนัไม่มีผลต่อมะเด่ียวเลย เสียงด่า
หรือเสียงชม เคา้ยงัคงยืนยนัท่ีจะท าหนงัอย่างน้ีและทดลองท าหนงัอย่างน้ีอยู่ แต่ลายเซ็นของเคา้
อนัหน่ึงท่ีมนัชดัเจนอยู่มาก มะเด่ียวถนดัท าหนงัวยัรุ่น แต่ประเด็นของวยัรุ่นเน้ีย ผ่านในเร่ืองของ
ความเป็นเพื่อน ในแบบท่ีวยัรุ่นมนัจะพึงเจอเน้ีย มะเด่ียวมนัจะมีมิติ หรือ Message  ท่ี ท่ีใหญ่กว่า
ความรักหรือความคะนองของวยัรุ่นอะค่ะ คือมนัจะพูดถึงสภาพปัญหาของครอบครัวท่ีมนัจะมีผล
ต่อวยัรุ่นอ่ะค่ะ มะเด่ียวมนัก็จะพูด ถา้เราดูเร่ือง Home มนัชดัเจนมาก มนัพูดถึงชีวิต ความเป็นไป
ของชีวิต ชีวิตยงัไงวนันึงคุณก็ตอ้ง เกิดการจากพลาก วนันั้นคุณจะท าใจกบัไอการจากพลากวนันั้น
อยา่งไร จะเรียนรู้กบัมนัไดอ้ยา่งไร 
ผู้วจัิย – ซ่ึงเป็น Message เดียวกบัตอนท่ีโตง้พูดกบัมิวท่ีวา่ กลวัความรักจะไม่สูญเสียไดอ้ยา่งไร ออ 
มนัเป็นเร่ืองเดียวกนั 
อาจารย์ไศลทิพย์ จารุภูมิ  – คือเคา้มี Message อยา่งน้ีชดัเจน มะเด่ียวมนัโตมาก มนัเติบโตมาก ต่อ
ให้ท าหนงัวยัรุ่นก็ไม่ใช่หนงัวยัรุ่นหน่อมแน่ม เหมือนอย่างเร่ืองเกรียนฟิกชัน่ โออ้นันั้นอาจารยก์็
ชอบมาก คือมนัพูดถึงเด็กคนนึงท่ีตอ้งหนีออกจากบา้นแลว้มนัตอ้งเรียยนรู้ว่าชีวิตมนัก็กระพร๊อง
กระแพร๊งอยา่งน้ีแหละ ยอมรับกนัให้ไดสิ้ แลว้มนัถึงจะไปต่อไดอ่้ะ เพราะวา่เอาเขา้จริง เคยดูไหม
ค่ะเกรียนฟิกชัน่ งั้นอาจารยเ์ฉลยก่อนเลยนะค่ะ แลว้ห้ามด่ากนันะค่ะ 555  คือ Spoil alert ทนัที คือ
ในหนงัมนัเปิดมา มนัเป็นวยัรุ่นชาย มธัยมปลายแลว้มีพี่สาว มนัจะเรียกตวัละครน้ีว่าพี่สาว พี่สาว
มากแสดงโดยกุ๊บก๊ิฟ ซ่ึงก่อนหน้าน้ีอาจารย์ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ แต่อาจารย์รักมนัเลยในเร่ืองน้ี
เกรียนฟิกชัน่ กุ๊บก๊ิฟก็เป็นพี่สาวข้ีเมาแอ๊ะ แอ๊ะ อะไรอยา่งน้ีแหละค่ะ แต่แลว้ในท่ีสุด มีผูช้ายมาจีบ
นู้นน้ีนั้น ไปมาก็มีตบหน้าตบตาอะไรอย่างน้ี มีตวัเอกก็หนีไปอยู่พทัยา ไปอยู่คณะตลกนู้นน้ีนั้น 
แลว้ตอนหลงักุ๊บก๊ิฟก็ตามมาแลว้ก็ทริปก็เลยตามกลบับา้น นัง่รถไปกลบักนัแลว้ก็เลยเปิดความใน
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ใจกนัอ่ะ ในท่ีสุดก็กุ๊บก๊ิฟก็คือแม่ มนัเหมือนเด็กอายุ 16 พลาดทอ้ง แล้วจะให้ชั้นเล้ียงแกได้ไง 
เพราะตอนชั้นอายุเท่าแกชั้นก็ยงัพลาดมีแกก็ตอนอายุเท่าแกน้ีแหละ แลว้จะเป็นแม่ท่ีดีไดอ้ย่างไร 
เออ ถา้งั้นเรามารับสภาพกนัแลว้ก็ไปกนัต่อ อะไรอยา่งน้ี โอเ้ร่ืองความสัมพนัธ์กบัเพื่อนกไ้ด ้เร่ือง
ความสัมพน์ักบักลุ่มก็ได ้มะเด่ียวมนัเก่งจริง ๆ  เพราะฉะนั้นไม่มีผล 
 
 
ผู้วจัิย – อกีข้อนะครับ ข้อนีก้น่็าสนใจ ไม่ทราบอาจารย์จะตอบได้ไหม แต่ผมกอ็ยากทราบในมุมมอง
อาจารย์ อาจารย์คิดว่ากว่าที่คุณมะเดี่ยวจะได้ช้ินงานหน่ึงช้ิน เค้าใช้เค้าได้แนวคิดหรือว่าได้อะไรมา
เป็นปัจจัยให้เค้าคิดงานอะไรพวกนีแ้หละครับ 
อาจารย์ไศลทิพย์ จารุภูมิ  –  คือมะเด่ียวเน้ีย ดูจากการเรียนของเคา้ก่อนเลยนะ มะเด่ียวเคา้เรียนเอก
ภาพยนตร์ โทหนงัสือพิมพ ์JR เพราะฉะนั้นมะเด่ียวเป็นคนสนใจเร่ืองของการเมืองดว้ยเช่นกนั 
บริบทสังคม 
ผู้วจัิย –  ออ ใช่ ๆ ครับ เพราะหนง้เฟสบุค๊เคา้พดูถึงเร่ืองการเมือง และสังคมค่อนขา้งบ่อย 
อาจารย์ไศลทพิย์ จารุภูมิ  – ความไม่เท่าเทียมกนัของสังคม หรืออะไรเหล่าเน้ีย มนัไม่ใช่มิติของนกั
ท าหนังท่ีลอย ๆ  ไม่ได้อยู่กับสังคม เพียงแต่ว่าเคา้ยงัไม่ใช้หนังของเคา้ในการวิภาคการเมืองก็
เท่านั้นแหละ แต่ก็แอบมีวิภาคไปบา้งแลว้นะ ในคนผีปีศาจอะไรอย่างเน้ียอ่ะค่ะ เพราะฉะนั้นทุน
ของเคา้มนัมาจากการเป็นนกัเล่าเร่ืองท่ีผกูพนักบัการเป็นไปของชีวติอ่ะ เพราะวา่บา้นเคา้เน้ีย คุณพ่อ
เคา้กเ้ป็นตวัละครตวันั้นแหละค่ะ 
ผู้วจัิย –  ตวัละครตวันั้น 
อาจารย์ไศลทพิย์ จารุภูมิ  – คุณพอ่ สามีสุนียช่ื์อไร กรคือแมลู้กไม่ไดห้ายหรอกพ่อของมะเด่ียวก็จะ
กินเหลา้เยอะ เคา้กจ้ะดึงอะไรอย่างเน้ียใส่เขา้มา ให้เห็นว่าการท่ีท่ีบา้นตอ้งประคบัประคองอะไร
อยา่งเน้ีย ของคนในครอบครัวคนนึงท่ีเป๋ไปเน้ีย แต่ก็ถามวา่มนัก็มีอกัหลายบา้นอ่ะท่ีเป็นอย่างน้ี ท่ี
พอ่เป็นอยา่งเน้ีย พอ่ล่มเหลว หรือพ่อท่ีท าให้ตวัเองดูล่มเหลว คือเคา้มีประสบการณ์ท่ีตวัเองเคย ดีล
กบัอะไรอย่างเน้ียของทั้งพ่อทั้งแม่ไง คือแบบว่าอะไรอย่างน้ี แม่ของแม่มะเด่ียวก็เป็นแม่ท่ีเขม้แข็ง 
และหลายบ้านก้เป็นอย่างนั้ น แต่เค้าไม่มีโอกาสท าหนังอย่างมะเด่ียว แต่อีมะเด่ียวมันเจอ
ประสบการณ์อยา่งน้ีแลว้มะเด่ียวเป็นคนท่ีอยูว่งโยทวาธิตของโรงเรียนมงฟอร์ต เชียงใหม่ ดงันั้นเคา้
ก็จะเจอการไป อะไรอ่ะ ซ้อมดนตรี อะไรแบบน้ีผูช้ายซ่ะเป็นส่วนใหญ่ มงฟอร์ดมนัก็ผูช้ายนะ
สมยัก่อน เคา้ก็จะมีรุ่นนอ้ง รุ่นพี่ในสังกดั พูดง่าย ๆ วา่เป็นเด็กวงโยเหมือนกนั ก็จะมี Background 
ชีวติท่ีบา้น ชีวติครอบครัวท่ีแตกต่างกนัไปอีก มนัจึงท าให้เคา้ไดเ้รียนรู้ เหมือนนึกออกไหม เหมือน
ตวัเองเป็นรุ่นพี่ก็เขา้ไปแกปั้ญหาบางอยา่งให้รุ่นนอ้ง อยา่งน้ีแหละค่ะ แบบเก็บเล็กผสมนอ้ย และน้ี
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คือตน้ทุนท่ีเคา้หยิบมาเล่า หยิบมาท าไดห้มดเลย มนัอาจจะไม่ใช่ชีวิตจริงร้อยเปอร์เซนต์ เพียงเศษ
เส้ียวท่ีมนัถูกดึงมา คือมนัไม่ปลอมไง 
ผู้วจัิย – ใช่ครับ เพราะมนัคือเร่ืองจริง ๆ  
อาจารย์ไศลทิพย์ จารุภูมิ  – เคา้เคยมีประสบการณ์ มุมมองนึงในทุก ๆ วนัน้ีมนัยิ่งแหลมคมจริง ๆ  
วา่ยิง่ถา้ไดต้ามอ่าน Facebook : แมวโพง ของเคา้เน้ียนะ ไอโปสการ์ดถึงเพื่อนอ่ะค่ะ เวลาท่ีเคา้พูดถึง
ชีวิต พูดถึงวนัเวลาอะไรอย่างเน้ียแลว้มนัมีขอ้สรุปอ่ะค่ะ ครูมองว่าไอน้ีมนัโตกวา่ชีวิตจริง ๆ  มนั
โตกว่าคนวยัเดียวกนั เพราะฉะนั้นตน้ทุนบางอย่างของเคา้เป็นจุดส าคญัท่ีท าให้หรท าหนงัของเคา้
ไม่ไดเ้นน้ เอาฮาตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
ผู้วิจัย – เหมือนกนัซีรียเ์คา้ล่าสุดเน้ียครับ เร่ืองท่ีผมดูอยู ่ขวญัผวา มนัไม่ใช่หนงัผีท่ีเป็นผีมาหลอก
นะครับ แต่มนั เป็นหนงัผีท่ีอยูใ่นจิตใจ ใตจิ้ตส านึกของคนท่ีผีพยายามท่ีจะหลอก ซ่ึงผีมนัคือความ
ร้ายกาญในจิตใจท่ีพยายามมาหลอก แลว้ก็เลยคิดว่าบางคร้ังมนัอาจจะมีมุมบางอย่างท่ี พอมาถาม
แลว้มนัไดไ้ปเลยประมาณ 3-4 ขอ้ เพราะตอนแรกท่ีตั้งแข็มไวก้บักรรมการ เพราะคิดวา่คนบางคน 
Born a be ท่ีจะมาเป็นอะไรสักอยา่งแลว้ก็จะเป็นอนันั้น แลว้จริง ๆ แลว้ เหมือนท่ีมะเด่ียว Born a be 
ท่ีจะมาเป็นผูก้  ากบัหรือเปล่าครับ 
อาจารย์ไศลทิพย์ จารุภูมิ  – เอาอย่างน้ีดีกว่าเอาตั้งแต่ปี 1 นะมะเด่ียวเคา้ถูก Farm ตวัเองจากมุม
ดนตรี วา่เคา้เป็นนกัแต่งเพลงอยูล่ะ นึกออกไหมค่ะ วา่ประสบการณ์ลา้นแปดท่ีมนัเกิดข้ึน เคา้หยิบ 
ๆ เอามาแลว้เอามาร้อยใหเ้ป็นเพลงได ้อีเพลงท่ีไอเ้ด็กคนนั้นร้องในรักแห่งสยาม  
ผู้วจัิย – กนัและกนั 
อาจารย์ไศลทพิย์ จารุภูมิ  – ไม่ใช่ค่ะ ไอเ้ด็กตวัเล็กสุด อีกอนันึงค่ะ 
ผู้วจัิย – ออ คืนอนัเป็นนิรันดร์ 
อาจารย์ไศลทพิย์ จารุภูมิ  – ใช่ ๆ  เคา้แต่เพลงนั้นตั้งแต่ตอนอยู ่ปี2-3 จ  าไม่ได ้เพลงนั้นมนัเป็นเพลง
ท่ีใชใ้นละครเวทีจุฬาก่อน ปีหน่ึงเลยมา้งหรือปีสอง เคา้แต่เพลงน้ี โอโ้ห ทุกคนต่ืนตะลึงมากวา่อีมะ
เด่ียวท าไดอ้ยา่งไร 
ผู้วจัิย –  หมายความวา่มนัเคยใชใ้นละครเวที จุฬา แต่แต่งโดยเคา้เอง 
อาจารย์ไศลทพิย์ จารุภูมิ  –  ใช่ ๆ  เพราะเคา้แต่เองในเคา้อยูใ่นทีมเพลง แลว้มนัถูกน ามาใชใ้นละคร 
มนัมีบริบทของเร่ืองอีกแบบหน่ึง แลว้มนัก็ถูกปัดฝุ่ นให้น ากลบัมาใช้ใหม่ในรักแห่งสยาม ซ่ึงมนั
แบบโครตดีเลย เพราะช่วงนั้นเป็นช่วงท่ีตวัละครแต่ละตวัมีปัญหา และคืนอนัเป็นนิรันดร์คือ เราไม่
รู้จะผา่นคืนน้ีกนัไปไดอ้ย่างไรอะไรอย่างเน้ียนะค่ะ พอเคา้ ความท่ีเคา้เป็น ครูคิดว่ามนัไม่ต่างจาก
การเป็นนกัเขียนเพียงแค่กลัน่จากความเป็นเพลง เคา้ Train ตวัเองมาตั้งแต่เคา้อยูม่งฟอร์ด Train หู
ตวัโน๊ตของเพลงจนกระทัง่เคา้มาอยูนิ่เทศศาสตร์เน้ีย เพลงเป็นส่ิงท่ีเคา้ถนดัอยูแ่ลว้ แต่เคา้ขอส ารวจ
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ในส่ิงท่ีเคา้เองไม่ถนดัคือการท าหนงั การท าคลิปหนงัสั้น ปิดเทอมกลบัไปบา้นเชียงใหม่ กลบัมาทุก
คนจะรอดูหนงัของมะเด่ียวหมด มะเด่ียวท าหนงัตั้งแต่ปิดเทอมปีหน่ึง พอปีสองปุ๊ปเรามานัง่ดูหนงั
เคา้กนั อยา่งเน้ีย ข้ึนปีสามก็มานัง่ดูหนงัเคา้กนั หนงัเคา้จะพูดเร่ืองเน้ียปัญหาวยัรุ่น การเติบโต การ
เปล่ียนผา่น เร่ืองครอบครัว เล่าก่ีทีก่ีทีก็สนุก ก่ีเร่ืองก่ีเร่ืองก่อนเป็นหนงัใหญ่ก็สนุก 
ผู้วจัิย –  ถา้งั้นดูเหมือนท่ีอาจารยบ์อกเคา้มีพรสวรรคด์ว้ยนะครับ ดา้นการเล่าเร่ือง 
อาจารย์ไศลทพิย์ จารุภูมิ  –  เคา้สั่งสมมากกวา่อาจารยว์า่อ่ะ มนัคือการสั่งสม มนัคือพรแสวง ไม่ใช่
พรสวรรค ์คือสั่งสมแลว้มนัแหลมคมข้ึนอ่ะ บอกไม่ถูกอ่ะ ยิง่นบัวนัยิง่แหลมคมข้ึน 
ผู้วิจัย – จริง ๆ แล้วถ้ามาดูแบบตะกอนตะกอนแล้วมนัก็ช่ือเชือกน้ีแหละ แต่เค้าก็เร่ืองเชือกใน
มุมมอง ในบริบทท่ีต่างกนัโดยส้ินเชิง 
อาจารย์ไศลทิพย์ จารุภูมิ  –  ซ่ึงอนัน้ีครูตอ้งบอกเคา้เลยนะวา่มะเด่ียวสร้างปรากฎการณ์ตั้งแต่สมยั
เรียนหน่ึงอยา่งคือหนงัสั้นของมะเด่ียวช่ือเร่ือง ล้ี ประมาณชัว่โมงเกือบคร่ึงนะค่ะ เป็นหนงัสั้นเร่ือง
แรกท่ีได้เข้าไปฉายในโรงภาพยนตร์ หนังนิสิตไปฉายในโรงภาพยนตร์ไม่ใช่เร่ืองแปลก แต่
เม่ือก่อนปี 50 สมยัเรียนเน้ียมนัแปลกมาก ไดฉ้ายท่ีสยาม คนลน้โรง ฉายรอบเดียวเท่านั้น เบียดเร่ือง
สุริโยทยัอาจารยจ์  าได ้เราใชค้  าวา่น่ารักมาก เพราะตอนนั้นสุริโยทยัยงัอยู ่ซ่ึงโรงหนงัท่ีสยามน่ารัก
มากซ่ึงตอนน้ีดดนเผาไปเรียบร้อยละ ไปติดต่อฉายแลว้เคา้ยอมถอดเร่ืองสุริโยทยั แลว้เอาหนงัเร่ือง
ล้ีของเด็ก ๆ ไปฉาย เคา้เองก็ตกใจวา่ท าไมมนัลน้หมด เราก็งงมากเหมือนกนันะ คนแหล่งท่ีมาดูตอ้ง
นัง่ตามขั้นบรรใดทั้งสองขา้ง คือเพราะอาจจะวา่มนัฉายรอบเดียวนั้นแหละ 
ผู้วจัิย – ซ่ึงถา้หากมองอยา่งน้ีก็อยากจะมองไดว้า่ผูก้  ากบัตอ้งมีดีพอสมควรท่ีท าใหค้นมาดู 
อาจารย์ไศลทิพย์ จารุภูมิ  – เออ คือมะเด่ียวมนัก็สั่งสมเร่ืองน้ี เร่ืองการเล่าการใช้มุมกลอ้ง ซ่ึงเรา
เรียกวา่ Cinematics มนัสามารถใชภ้าพ เร่ือง เพลง ในการเล่า แลว้มนัฝึกดว้ยตวัของมนัเองตั้งแต่ ปี 
1/2/3/4  เพราะฉะนั้นครูจึงไม่แปลกใจเลย ก็ตอ้งขอขอบคุณสหมงคลฟิล์มท่ีเห็นศกัยภาพในตวัมนั 
แลว้ก็ยอมให้โอกาสท าอย่างเน้ีย เพราะฉะนั้นน้ีคือส่ิงท่ีครูรู้สึกวา่มนัไม่ใช่พรสวรรคล์ะ มนัลบัคม 
เหมือนถา้คนเขียนหนงัสือ เขียนบ่อย ๆ  เพียงแต่วา่มะเด่ียวเคา้ เคา้เอาเร่ือง เคา้ไม่เอาเร่ืองท่ีใหญ่กวา่
ตวั เร่ืองท่ี Fake เคา้ก็เล่าเร่ืองใกล้ตวั เร่ืองท่ีคนสนใจ ท่ีมีมิติ ท่ีราก มีความกลมกล่อมของมนัอยู ่
แลว้เร่ืองดนตรีของเคา้มนัเอาอยู่ ๆ แลว้ พูดง่าย ๆ เร่ืองดนตรีในรักแห่งสยามถา้เอาเขา้จริง ๆ แลว้ 
เพลงก็เปรียบไดต้วัละคร ๆ นึงเลยทีเดียว เพลงไม่ไดมี้สถานะเป็นแค่ตวัประกอบเท่านั้น เพราะเคา้
เอาจุดเด่นทั้งหมดของตวัเคา้ใส่หมดเลย  
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ผู้วิจัย –  ง้ันขอค าถามสุดท้ายนะครับก่อนอาจารย์จะไปประชุมนะครับ จริง ๆ ค าถามข้อนี้ผมไม่
น่าจะถามซ่ะด้วยซ ้าแต่ว่าผมกรู้็สึกว่าเผือ่มันจ าเป็น อาจารย์ไม่จ าเป็นต้องตอบก็ได้นะครับ อาจารย์
คิดว่ามุมมองไหนในสังคมทีย่งัไม่ได้น ามาท าเป็นภาพยนตร์ หรือาจารย์สนใจเป็นพเิศษกไ็ด้ครับ 
อาจารย์ไศลทิพย์ จารุภูมิ  – ถ้าเอาในสังคมไทยนะ อาจารยย์งับอกได้ว่ามี อย่างเช่นมุมมองเร่ือง
สถาบนั ความอยุติธรรมต่าง ๆ ท่ีเรากระทบต่อสังคมไทยท่ีมีผลจากสถาบัน ซ่ึงอาจารย์ไม่ได้
หมายถึงสถาบนักษตัริยอ์ยา่งเดียว หมายถึงทั้งหมดเลยนะ สถาบนัทหาร สถาบนัต ารวจ ทั้งหมดเลย
นะ เพราะเรามีกฎหมาย มนัคือพรบ. 2473 พรบ. เรตต้ิงภาพยนตร์ ซ่ึงมนัคลุมเรามาอยา่งยาวนานนะ
ค่ะ เพราะฉะนั้นหลาย ๆ คร้ังเราแตะเร่ืองพวกน้ีไม่ได ้แมก้ระทั้งง่าย ๆ  เร่ืองอาบตั เป็นอาปัติ เป็น
ตน้ มนัถึงได ้มนัควรท่ีจะมีหนงัท าแบบน้ีเยอะ ๆ ท่ีมนัจะพูดถึงปัญหาต่าง ๆ ของสังคม แต่มนัจะ
เล่าอยา่งไรให้สนุกก็ไดน้ะ เราจะเราเร่ืองพระพุทธศาสนาให้สนุกแบบอาบติัอยา่งน้ีก็ไดน้ะ เอาเขา้
จริงเร่ืองท่ีเราอ่านในหนา้หนงัสือพิมพห์นกักวา่น้ีอีก เพราะฉะนั้นยงัมีอีกหลายมิติท่ีเรายงัไม่ไดท้  า 
ก็ไม่เป็นไร เราก็ใจเยน็ ๆ รอต่อไป แต่ในเร่ืองความรักอะไรแบบน้ีเยอะแลว้ ถึงไดบ้อกวา่เม่ือไหร่
มนัจะท าให้กลมกล่อม เราดูได้ว่า เร่ืองเพื่อนกูรักมึงหว่ะก็เป็นเกยน์ะ เออ ท าไมคนแหวะเพราะ
อะไร เพราะมนัไม่น่าเช่ือตั้งแต่การสร้างตวัละคร เป็นนกัฆ่า เป็นต ารวจเป็นอะไรแบบน้ีมาเจอกนั
มามา Make love มาโชวก์นับนด่านฟ้า อะไรอยา่งเน้ีย พอมนัไม่มีรากมีแค่ความเก๋ของภาพ ความ
สะใจอะไรบางอยา่ง คนดูก็ไม่รู้สึก  มนัก็ไม่เขา้ไปนัง่ในใจคนดูค่ะ 
 
 
ผู้วิจัย – ง้ันผมขออีกข้อนะครับ ข้อนี้ผมอยากจะถาม ถ้าให้อาจารย์พูดถึงมะเดี่ยวส้ัน ๆ  แบบส้ัน ๆ 
อาจารย์คิดว่าอะไร ยงัไงดี 
อาจารย์ไศลทิพย์ จารุภูมิ  –  ก็ตอ้งบอกวา่เป็นผูก้  ากบัคุณภาพท่ีเช่ือวา่วนันึงเคา้จะท าหนงั แลว้พา
หนงัไทยไปนัง่ใจคนท่ีไม่ใช่แค่คนไทย แต่หมายถึงคนในต่างประเทศได ้เพราะครูเช่ือวา่หนงัเคา้จะ
มีบริบททางสังคมท่ีเขม้ขน้ข้ึน  
ผู้วจัิย –  ขอขอบพระคุณครับ 
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ภาคผนวก ซ  
 

บทสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์นัทธนัย ประสานนาม 
 

(หวัขอ้ค ำถำมรองศำสตรำจำรยน์ทัธนยั ประสำนนำม) 
*** สัมภำษณ์โดยกำรส่งหวัขอ้ค ำถำมทำง Email เน่ืองจำกรองศำสตรำจำรยน์ทัธนยั ประสำนนำม 

ลำศึกษำต่อ ณ ประเทศองักฤษ *** 
ผู้วิจัย – มีผู้กล่าวอ้างว่า “รักแห่งสยามเป็นการเปิดประตูหนังเกย์ (ชายรักชาย) ในสังคมไทย” 
อาจารย์เห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด 
รองศาสตราจารย์นัทธนัย ประสานนาม  – ไม่เห็นดว้ยเสียทีเดียว เพรำะกำรกล่ำวอำ้งดงักล่ำวดู
เหมือนหลงลืมควำมส ำคญัของภำพยนตร์เร่ืองอ่ืนแหล่งท่ีมำก่อนหนำ้ อยำ่งไรก็ตำม “รักแห่งสยำม” 
มีควำมส ำคญัในแง่กำรสร้ำงกระแสท่ีส่งผลกระทบต่ออุตสำหกรรมภำพยนตร์ไทยในยุคต่อมำ 
โดยเฉพำะเร่ืองกำรใชค้วำมสัมพนัธ์ชำยรักชำยเป็นวตัถุดิบในกำรสร้ำงงำน และหำกมองอยำ่งรอบ
ดำ้นกวำ่นั้นจะท ำใหพ้บวำ่กระแสดงักล่ำวปรำกฏในวงกำรโทรทศัน์ดว้ยเช่นกนั 
 
 
ผู้วิจัย – ในมุมมองของอาจารย์ อาจารย์ตีความช่ือเร่ือง “รักแห่งสยาม” อย่างไรบ้าง กรุณา
ยกตัวอย่างประกอบ 
รองศาสตราจารย์นัทธนัย ประสานนาม – “รักแห่งสยำม” ในท่ีน้ีน่ำจะหมำยถึงควำมรักท่ีเกิดข้ึนใน
สยำมประเทศในทศวรรษ 2550 เป็นตน้มำ โดยอำจเนน้ให้เห็นวำ่ ควำมรักไม่อำจถูกจ ำกดัให้อยูใ่น
กรอบอนัคบัแคบของมำตรฐำนชำยหญิงรักต่ำงเพศอีกต่อไป จำกเน้ือหำของภำพยนตร์จะเห็นวำ่มี
ควำมรักรูปแบบอ่ืนอีกมำกท่ีเก่ียวร้อยหรือผกูมดัตวัละครเขำ้ดว้ยกนั ไม่ว่ำจะเป็นควำมรักระหวำ่ง
สำมีภรรยำ ควำมรักระหวำ่งอำม่ำกบัหลำน ควำมรักระหวำ่งเพื่อน ควำมรักระหวำ่งพี่นอ้ง ควำมรัก
ท่ีฉำบฉวย ควำมรักท่ีไม่ไดจ้บลงดว้ยกำรครองคู่กนั ควำมรักท่ีเขำ้ใจไม่ได ้กำรจำกเป็น กำรจำกตำย 
ฯลฯ หำกพิจำรณำควำมเห็นของนกัวิจำรณ์บำงคนท่ีโยงค ำวำ่ “สยำม” เขำ้กบัพื้นท่ีสยำมสแควร์ ก็
อำจตีควำมไดว้ำ่ “สยำม” ในท่ีน้ีโยงเขำ้กบัวฒันธรรมวยัรุ่น (Youth Culture) อนัเป็นองคป์ระกอบ
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ส ำคัญของเร่ืองและมีส่วนในกำรสร้ำงตัวละครทุกตัว หำกจัดประเภทภำพยนตร์เร่ืองน้ีเป็น
ภำพยนตร์วยัรุ่น (Teenpic) เพรำะมีเน้ือหำวำ่ดว้ยปัญหำของวยัรุ่น ก็จะพบวำ่ภำพยนตร์ให้กำรศึกษำ
แก่วยัรุ่นในฐำนะผูช้มวำ่ดว้ยควำมซบัซอ้นของควำมรักและ “เพศ” ในยคุปัจจุบนั  
 
 
ผู้วจัิย – ในมุมมองของอาจารย์ อาจารย์คิดว่าเนื้อหาส่วนใดของภาพยนตร์เร่ือง  “รักแห่งสยาม” ที่
คุณมะเดี่ยวอยากจะบอกผู้ชมและสังคมไทยมากทีสุ่ด ฉากใด เพราะอะไร  
รองศาสตราจารย์นัทธนัย ประสานนาม  – ค ำว่ำ “มำกท่ีสุด” ในค ำถำมน้ีน่ำจะมีปัญหำมำก 
เช่นเดียวกบั “เน้ือหำส่วนใด” หรือแมแ้ต่กำรเขำ้ใจวำ่ผูก้  ำกบั “อยำกจะบอก” อะไร ก็เป็นส่ิงท่ี “เดำ
ใจยำก” หำกไม่ไดศึ้กษำเพิ่มเติมจำกบทสัมภำษณ์ของผูก้  ำกบัท่ีตีพิมพอ์ย่ำงแพร่หลำยในนิตยสำร
ภำพยนตร์หรือเผยแพร่ทำงอินเทอร์เน็ต ดงันั้น จึงขอตอบวำ่ ประเด็นท่ีผูก้  ำกบัน่ำจะให้น ้ ำหนกัมำก
ท่ีสุดคือครอบครัว ถำ้นบัเป็น “ตอน” ใหพ้ิจำรณำกำรเผชิญหนำ้ระหวำ่งโตง้กบัสุนีย ์จำกพฒันำกำร
ของโครงเร่ือง เรำอำจมองว่ำเป็นกำรเดินทำงของโต้งในกำรท ำควำมเข้ำใจเพศวิถีของตน 
เช่นเดียวกับสุนีย์ท่ีพยำยำมเข้ำใจเพศวิถีของลูกชำยพร้อมกับควำมเปล่ียนแปลงของสังคม
วฒันธรรมท่ีเกิดข้ึนรอบตวัเธอ ส ำหรับผูใ้หส้ัมภำษณ์แลว้ฉำกท่ีน่ำสนใจจึงมีอยูส่ำมฉำก ไดแ้ก่ ฉำก
ท่ีสุนียเ์ห็นโตง้จูบกบัมิวท่ีโต๊ะมำ้หินในสวน ฉำกท่ีสุนียช่์วยกนักบัโตง้แต่งตน้คริสต์มำสแลว้เธอ
บอกกบัโตง้ท่ีก ำลงัเลือกระหว่ำงตุ๊กตำผูห้ญิงกบัผูช้ำยว่ำ “เลือกส่ิงท่ีดีท่ีสุด” และ ฉำกตอนปลำย
เร่ืองหลงัจำกท่ีโตง้น ำจมูกตุ๊กตำไมไ้ปมอบให้แก่มิว  โตง้เดินทำงมำถึงบำ้นแล้วโผเขำ้กอดสุนีย ์
ฉำกทั้งสำมฉำกแสดงใหเ้ห็นกำรปะทะระหวำ่งมุมมองเร่ืองเพศท่ีแตกต่ำงของตวัละคร สถำนะของ
แม่กบัลูก สถำนะของครอบครัว หรือแมแ้ต่สถำนะของชำวคริสต์ กำรท่ีโตง้จูบมิวคือกำรยอมรับ
เพศวิถีของตนเอง ฉำกตกแต่งต้นคริสต์มำสคือกำรยอมรับของสุนีย์ (ซ่ึงมีนัยของกำรต่อรอง
ควำมหมำยระหว่ำงโตง้กบัสุนีย ์เพรำะโตง้แสดงอำกำรลงัเลสงสัยและ “กลวั” กำรตดัสินใจของ
ตนเองในตอนแรก) และฉำกสุดท้ำยคือฉำกท่ีโต้งยอมรับว่ำเขำรักมิว แต่เขำไม่อำจท ำตำม 
“มำตรฐำนชีวติรักเพศเดียวกนั” หรือ “Homonormativity” ท่ีชำยรักชำยจะตอ้งครองคู่กนัได ้ฉำกทั้ง
สำมฉำกแสดงให้เห็นกำรต่อรองกนัระหวำ่งอ ำนำจจำกหลำยฝ่ำยอนัเป็นส่ิงท่ีช่วยนิยำมควำมรักใน
บริบท “สยำม” ไดอ้ยำ่งน่ำสนใจ 
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ผู้วิจัย – ในฐานะอาจารย์ การน าเสนอประเด็น “ชายรักชาย” ในภาพยนตร์เร่ืองนี้ในช่วงเวลาที่
สังคมไทยยงัไม่ค่อยยอมรับในเร่ืองเพศนอกกรอบ อาจารย์คิดว่าเสียงคัดค้านจากสังคม มีผลต่อการ
สร้างงานหรือไม่ เพราะเหตุผลใด  
รองศาสตราจารย์นัทธนัย ประสานนาม – ค ำถำมขอ้ท่ี 4 กบั 5 ไม่มีควำมแตกต่ำงในสำระส ำคญั จึง
ขอตอบรวมกัน ทั้งน้ีกำรตั้งค  ำถำมก็มีปัญหำอีกเช่นกัน เพรำะ “ช่วงเวลำท่ีสังคมไทยยงัไม่ค่อย
ยอมรับในเร่ืองเพศนอกกรอบ” เป็นช่วงเวลำท่ีหำกจะก ำหนดลงไปให้ชดัเจนก็จะเป็นท่ีถกเถียง
ไดม้ำก นอกจำกนั้น ระดบัของกำรยอมรับยงัข้ึนอยูก่บัพื้นท่ีท่ีปรำกฏกำรณ์เพศนอกกรอบนั้นด ำรง
อยู่ดว้ย เช่น ควำมแตกต่ำงของกำรยอมรับระหว่ำงพื้นท่ีสังคมเมืองกบัสังคมชนบท (ซ่ึงในแต่ละ
ทอ้งท่ีก็แตกต่ำงกนัอีกเช่นกนั) ดงันั้น เม่ือเรำกล่ำวถึง “เสียงคดัคำ้น” ตอ้งพิจำรณำแยกกนัหรือไม่ 
ระหวำ่งเสียงคดัคำ้นกำรน ำเสนอเพศนอกกรอบในโลกภำพยนตร์ กบัเสียงคดัคำ้นเพศนอกกรอบใน
โลกควำมเป็นจริงหรือในพื้นท่ีอ่ืน ๆ   
อย่ำงกรณีภำพยนตร์เร่ือง “รักแห่งสยำม” ท่ีออกฉำยในตน้ทศวรรษ 2550 นั้น ช่วงเวลำดงักล่ำวมี
ควำมเคล่ือนไหวทำงกำรเมืองของกลุ่มเพศท่ีแตกต่ำงแสดงออกผ่ำนหลำยช่องทำงแล้ว และได้
ปรำกฏ “วฒันธรรมคู่’จ้ิน” (ระหว่ำงชำยกบัชำย) ในรำยกำรเรียลิต้ีทำงโทรทศัน์แลว้ตั้งแต่ปลำย
ทศวรรษ 2540 เป็นตน้ว่ำกำรประกวด Academy Fantasia แต่เสียงคดัคำ้นท่ีมีต่อภำพยนตร์เร่ืองน้ี
น่ำจะเกิดจำก “หนำ้หนงั” ท่ีลวงผูช้มหลำยคนให้เช่ือวำ่เป็นภำพยนตร์วยัรุ่นท่ีวำ่ดว้ยควำมสัมพนัธ์
ระหวำ่งชำยหญิงรักต่ำงเพศ ยิ่งไปกว่ำนั้นฉำกท่ีมิวจูบกบัโตง้ยงัอำจเป็นฉำกท่ี “ผิดคำด” ของผูช้ม
จ ำนวนหน่ึง ท ำใหเ้กิดกำรโจมตีหรือวพิำกษว์จิำรณ์ข้ึน แต่กำรเกิดข้ึนของ “เสียงคดัคำ้น” อำจไม่ได้
สกดักั้นกำรสร้ำงภำพยนตร์ตำมแนวทำงน้ี เพรำะ “เสียงคดัคำ้น” อำจเป็นกระแสอย่ำงหน่ึงท่ีท ำ
ประโยชน์ใหแ้ก่กำรตลำดของภำพยนตร์ก็เป็นได ้ 
หำกมองว่ำภำพยนตร์รักแห่งสยำม มีควำมกล้ำท่ีจะน ำเสนอชีวิตของเกย์วยัรุ่นอย่ำงรอบด้ำน
มำกกวำ่ภำพยนตร์เร่ืองอ่ืน ๆ  ท่ีมีมำก่อนหนำ้ ภำพยนตร์รวมทั้งละครโทรทศัน์วำ่ดว้ยเกยว์ยัรุ่นเร่ือง
อ่ืน ๆ  ท่ีตำมมำยอ่มเป็นขอ้พิสูจน์ว่ำ “เสียงคดัคำ้น” ไม่มีผลในแง่กำรสกดักั้นไม่ให้เกิดกำรสร้ำง
งำน แต่กลบัท ำให้เกิด “ตลำด” หรือกลุ่มผูช้มใหม่ข้ึน เป็นตน้วำ่กลุ่ม “สำววำย” หรือกลุ่มผูห้ญิงท่ี
ช่ืนชอบชำยรักชำย ผูช้มกลุ่มน้ีมีจ ำนวนมหำศำล เขำ้ถึงส่ือท่ีหลำกหลำย และมีก ำลงัซ้ือสูง 
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ผู้วิจัย – อาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไร ต่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมไทย ต่อภาพยนตร์เร่ือง 
“รักแห่งสยาม” ทั้งจากผู้ชมและผู้เช่ียวชาญในวงการภาพยนตร์ 
รองศาสตราจารย์นัทธนัย ประสานนาม – ไม่แน่ใจวำ่มีเสียงวพิำกษว์จิำรณ์ในเชิงลบจำกผูเ้ช่ียวชำญ
ในวงกำรภำพยนตร์หรือไม่ แต่ในกรณีผูช้มไดต้อบแลว้ในขอ้ 5 และโดยส่วนตวัขอตอบอย่ำงง่ำย
ท่ีสุดวำ่ “เฉย ๆ ” หรือ “ไม่รู้สึกวำ่น่ำประหลำดใจ” เพรำะในแง่หน่ึงเสียงวิพำกษว์ิจำรณ์น่ำจะเกิด
จำกกำรท่ีกำรเล่ำเร่ืองเกยใ์นภำพยนตร์เร่ืองน้ีเล่ำผ่ำนไวยำกรณ์ของภำพยนตร์แนว “Teenpic” ซ่ึง
ผูช้มชำวไทยรักต่ำงเพศส่วนมำกอำจยงัไม่คุน้เคย  
 
 
ผู้วิจัย – ในฐานะอาจารย์  อาจารย์คิดว่า กว่าที่คุณมะเดี่ยวจะได้มาซ่ึงแนวคิดที่จะน ามาใช้ในการ
ผลติผลงานอะไรเป็นปัจจัยส าคัญทีสุ่ดของกระบวนการคิดงานทั้งหมด  
รองศาสตราจารย์นัทธนัย ประสานนาม – ในกรณีภำพยนตร์ “รักแห่งสยำม” ส่ิงท่ีเป็นวตัถุดิบน่ำจะ
มำจำกประสบกำรณ์ส่วนตวัของชูเกียรติเอง รวมทั้งกำรมีโอกำสไดค้ลุกคลีกบัวยัรุ่นจึงท ำให้เขำ
มองปัญหำของวยัรุ่นในมุมมองท่ีต่ำงออกไป รวมทั้งควำมสนใจด้ำนงำนเพลงและดนตรีท่ีท ำให ้
“วงดนตรี” เป็นองคป์ระกอบหลกัของเร่ือง ทั้งในรักแห่งสยำมและเร่ืองอ่ืน ๆ  ท่ีตำมมำ ดงัท่ีปรำกฏ
ว่ำ “วง August” เก่ียวข้องกับชูเกียรติ และในภำยหลงัมำชูเกียรติเร่ิมผลิตรำยกำรก ำกับละคร
โทรทศัน์ ควำมสนใจเร่ืองวยัรุ่นกบัดนตรีก็เป็นแนวทำงหลกัท่ีปรำกฏซ ้ ำมำโดยตลอด ท่ีน่ำสนใจอีก
ประกำรหน่ึงคือมุมมองเร่ืองเพศวิถีและควำมรักของชูเกียรติท่ีอำจกล่ำวได้ว่ำ “ขบถ” ทั้งต่อ
มำตรฐำนชีวิตรักต่ำงเพศและมำตรฐำนชีวิตรักเพศเดียวกนั ในอนัท่ีจะเขำ้ใจประเด็นน้ีไดอ้ยำ่งถ่อง
แทค้วรศึกษำเพิ่มเติมจำกบทสัมภำษณ์ของเขำในนิตยสำรภำพยนตร์ต่ำง ๆ  มี Bioscope เป็นอำทิ 
 
 
ผู้วิจัย – ในฐานะอาจารย์ อาจารย์มองว่าการศึกษาในระบบตั้ งแต่ในระดับโรงเรียน ถึงขั้น
มหาวิทยาลัยน้ัน มีข้อดี ข้อเสีย ต่อการสร้างงานของบุคลากรในวงการภาพยนตร์หรือไม่ อย่างไร 
ท าไม 
รองศาสตราจารย์นัทธนัย ประสานนาม – ค ำถำมกวำ้งเกินไป ไม่แน่ใจว่ำจะตอบไดต้รงประเด็น
หรือไม่ ดงันั้น ถำ้จะกล่ำวในบริบทกำรสร้ำงภำพยนตร์ ปัจจุบนัพบว่ำในระดบัมธัยมศึกษำ หลำย
โรงเรียนทั้งในกรุงเทพฯ และจงัหวดัอ่ืน ๆ  ส่งเสริมให้นกัเรียนท ำโครงงำนและน ำเสนอในรูปแบบ 
“หนงัสั้น” เช่นเดียวกบัในระดบัอุดมศึกษำ ปัจจุบนักำรท ำ “หนงัสั้น” ไม่ถือเป็นเร่ืองแปลกใหม่อีก
ต่อไปแลว้ ประเด็นน้ีน่ำจะจดัใหเ้ป็น “ขอ้ดี” ในควำมหมำยน้ีได ้ 



266 

 

ส่วนขอ้เสีย ไม่แน่ใจว่ำอยูใ่นฐำนะท่ีจะวิพำกษว์ิจำรณ์ไดห้รือไม่ เพรำะโดยส่วนตวัไม่เห็นดว้ยกบั
ทฤษฎีท่ีกล่ำวถึงกนัอย่ำงกวำ้งขวำงว่ำ “กำรศึกษำไทยสอนให้เด็กท่องจ ำไม่สอนให้คิด” เพรำะ
กำรศึกษำไทยอยำ่งนอ้ยท่ีสุดในทศวรรษท่ีผำ่นมำสอนให้คิด กระตุน้ให้คิด หรือแมแ้ต่บงัคบัให้คิด 
ทั้งท่ีระบุในนโยบำยและกำรส่งเสริมใหท้ ำจริงในชั้นเรียน หลำยคร้ังปัญหำเกิดจำกตวันกัเรียนเองท่ี
ไม่สนใจคิด หรือมีควำมสนใจส่ิงเร้ำอย่ำงอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบักำรเรียน รวมทั้งระบบคุณค่ำอ่ืน ๆ  
ในสังคมไทยท่ีใหค้วำมส ำคญัแก่ผลกำรเรียนมำกกวำ่กระบวนกำรเรียนรู้ ซ่ึงบำงกรณีไม่ไดเ้กิดจำก 
“กำรศึกษำในระบบ” โดยตรง  

ดงันั้น หำกจะตอบให้เขำ้กบัภำพยนตร์เร่ือง “รักแห่งสยำม” ท่ีเป็นศูนยก์ลำงของของ
งำนวจิยัเร่ืองน้ี อำจตอ้งตอบวำ่ผลกระทบท่ีอำจมำจำกกำรศึกษำในระบบคือ กำรศึกษำในระบบอำจ
ยงัมิไดใ้หก้ำรศึกษำเร่ืองเพศวถีิอยำ่งพอเพียง กล่ำวคือ ในหลกัสูตรยงัไม่ไดใ้ห้ควำมส ำคญัแก่ควำม
แตกต่ำงหลำกหลำยของคนในสังคม กล่ำวเฉพำะอุดมศึกษำ กำรจดัท ำหลกัสูตรปัจจุบนัถูกก ำกบั
ดว้ยปัจจยัหลำยอย่ำงไม่ว่ำจะเป็นกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิฯ หรือระบบประกนัคุณภำพกำรศึกษำ 
ควำมเป็นเลิศของอุดมศึกษำไทยจึงยงัไม่ถูกวดัดว้ยศกัยภำพของนกัศึกษำในกำรท ำควำมเขำ้ใจควำม
หลำกหลำยดงักล่ำว หำกมองว่ำประเด็นดงักล่ำวเป็น “วิกฤต” หรือ “ขอ้เสีย” ก็น่ำจะถือว่ำเป็น 
“โอกำส” ดว้ย ในแง่ท่ีภำพยนตร์จะเขำ้มำเป็นส่ือท่ีช่วยใหค้นในสังคมทั้งท่ีอยูใ่นกำรศึกษำในระบบ
หรือนอกระบบเขำ้ใจควำมหลำกหลำยดงักล่ำวได ้ 
 
 
ผู้วิจัย – ในฐานะอาจารย์ อาจารย์คิดว่าแรงบันดาลใจในการมาเป็นผู้ก ากับภาพยนตร์คืออะไร แล้ว
เปลีย่นแรงบันดาลใจเป็นผลงานสร้างสรรค์ได้อย่างไร 
รองศาสตราจารย์นัทธนัย ประสานนาม – ตอบอยำ่งง่ำยท่ีสุด ผูก้  ำกบัส่วนใหญ่มีควำมรู้สึกอยำกเล่ำ
เร่ือง แต่อำจชอบคิดเป็นภำพมำกกว่ำตวัอกัษร พวกเขำจึงเลือกกำรเล่ำเร่ืองผ่ำนส่ือภำพยนตร์หรือ
ภำพเคล่ือนไหว  ส่วนแรงบนัดำลใจเป็นเร่ืองส่วนบุคคล หำกยกกรณีชูเกียรติ ไดก้ล่ำวไปบำ้งแลว้วำ่ 
แรงบนัดำลใจของเขำมำจำกประสบกำรณ์ส่วนตน ทั้งมุมมองเร่ืองเพศ ควำมรัก สังคม หรือควำม
ผกูพนักบัพื้นท่ีบำงพื้นท่ีเป็นกำรเฉพำะ เช่น จงัหวดัเชียงใหม่  
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ผู้วจัิย – ในฐานะอาจารย์ อาจารย์จะแนะน า นักศึกษา หรือ บุคคลทั่วไป ที่อยากจะสร้างสรรค์งานที่
น าเสนอประเด็นเกีย่วกบัเพศนอกกรอบ อย่างไร ควรค านึงถึงปัจจัยใดบ้าง 
รองศาสตราจารย์นัทธนัย ประสานนาม  – ส่ิงท่ีควรค ำนึงถึงในกำรน ำเสนอเพศนอกกรอบคือ 
“กรอบ” ผูท่ี้ตอ้งกำรน ำเสนอประเด็นเพศนอกกรอบตอ้งเขำ้ใจ “เพศในกรอบ” หรือ “กรอบ” อยำ่ง
ถ่องแทเ้สียก่อน เพรำะไม่เช่นนั้นอำจเกิดกำร “ติดกรอบ” ได ้ยกตวัอยำ่งเช่นควำมสัมพนัธ์ชำยรัก
ชำย ท่ียุคหน่ึงมีกำรแบ่งแยกอย่ำงชดัเจนว่ำเป็น “เกยคิ์ง” (ฝ่ำยชำย) และ “เกยค์วีน” (ฝ่ำยหญิง) 
แทจ้ริงแลว้ เกยท์ั้งสองประเภทเป็นปรำกฏกำรณ์เฉพำะท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย อนัเป็นผลมำจำกกำร
หยบิยมืเพศสถำนะแบบสองขั้วคือชำยกบัหญิงมำสวมทบัควำมสัมพนัธ์ของเกย ์ทั้งท่ีเส้นแบ่งควำม
เป็นชำยและควำมเป็นหญิงอำจพร่ำเลือนคลุมเครือ ดงันั้น หำกตอ้งกำรน ำเสนอเร่ืองเพศนอกกรอบ
ควรค ำนึงถึงปรำกฏกำรณ์ทำงเพศในสังคมไทยท่ีมีพลวตัอยูเ่สมอดว้ย   
 
 
ผู้วจัิย – ในฐานะอาจารย์ อาจารย์ คิดว่าเนือ้หา ประเด็น และ/หรือ มุมมองทางสังคมที่ถูกน าเสนอใน
ภาพยนตร์ควรเป็นอย่างไร  และมีเนื้อหาและประเด็นใดที่ อาจารย์คิดว่า น่าสนใจและยังมิได้
น าเสนอในภาพยนตร์ปัจจุบัน กรุณายกตัวอย่างประกอบ 
รองศาสตราจารย์นัทธนัย ประสานนาม – ค ำถำมแรกไม่น่ำจะตอบได ้เพรำะโดยส่วนตวัไม่เช่ือวำ่มี
ประเด็นท่ี “ควร” น ำเสนอ เพรำะนั้นอำจหมำยถึงกำรมีอยู่ของประเด็นท่ี “ไม่ควร” น ำเสนอ 
กล่ำวคือ ส่ือภำพยนตร์ “ควร” น ำเสนอไดทุ้กประเด็นโดยไม่มีเส้นแบ่งเร่ืองควรไม่ควร ส ำหรับ
ค ำถำมท่ีสอง ประเด็นท่ีคิดว่ำน่ำสนใจ ซ่ึงคิดว่ำควรตอบให้เช่ือมโยงไดก้บั “เพศนอกกรอบ” เพื่อ
ประโยชน์ในกำรศึกษำของผูว้ิจยัคือ ประเด็นครอบครัวทำงเลือก (Alternative Family) ท่ีปัจจุบนั
เร่ิมมีกำรน ำเสนอแลว้ เช่น ภำพยนตร์เร่ือง Fathers (เขำ้ฉำยใน พ.ศ.2559) หรือละครโทรทศัน์ชุด 
Hormones ท่ีมีกำรน ำเสนอตวัละครพ่อท่ีเป็นเกย ์และยำยผูมี้หลำนชำยท่ีมีเช้ือเอชไอวี เร่ืองเล่ำ
เก่ียวกบัครอบครัวเป็นวตัถุดิบของภำพยนตร์นำนำชำติ และไปไกลถึงขนำดท่ีวิพำกษป์ระเด็นเร่ือง
กำรบริจำคอสุจิ พ่อทำงชีววิทยำกบัพ่อท่ีเป็นผูห้ญิงในครอบครัวของหญิงรักหญิง ประเด็นน้ีจึง
น่ำจะสำนต่อไดอี้กมำกในภำพยนตร์ไทย เพรำะเป็นส่ิงท่ีชวนใหคิ้ดอยำ่งมำกวำ่ ครอบครัวทำงเลือก
เป็นกำรสมำทำนหรือทำ้ทำย “มำตรฐำนชีวิตรักต่ำงเพศ” หรือ “มำตรฐำนชีวิตรักเพศเดียวกนั” 
อยำ่งไร ทั้งเป็นประเด็นท่ีเสนอควำมสัมพนัธ์ระหวำ่ง “เพศ” กบั “กรอบ” ไม่วำ่จะเป็น “นอก” หรือ 
“ใน” ก็ตำม   
 



 

 

ภาคผนวก ฌ  
 

 บทสัมภาษณ์คุณ กรัณย์ จติธารารักษ์ 
 

(บทสัมภาษณ์ คุณ กรัณย์ จิตธารารักษ์) 
ผู้วิจัย – มีผู้กล่าวอ้างว่า “รักแห่งสยามเป็นการเปิดประตูหนังเกย์(ชายรักชาย)ในสังคมไทย” ท่าน
เห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด 
คุณกรัณย์ จิตธารารักษ์ – จริง ๆ  ส่วนตวัก็มองรักแห่งสยาม น่าจะมีส่วนในการเปิดประตูบานน้ี นะ
ครับ อาจจะไม่ใชแ้บบการเปิดแบบใหญ่โต แต่มนัก็ท าให้หนงัท่ีเป็นหนงัประเภทท่ีเล่าเร่ืองราวของ
บุคคลเพศท่ีสาม มีมากข้ึน เพราะถา้เอามาเทียบกนัก็จะสังเกตุไดว้า่ ก่อนท่ีหนงัจะฉากประมาณปี 
2007 ประมาณน้ี พูดเลยว่าหนังท่ีเก่ียวข้องกับภาพท่ีสาม รักร่วมเพศหรือเลสเบ้ียนก็ยงัถือว่ามี
จ  านวนไม่เยอะ แต่หลงัจากนั้นก็จะเห็นไดว้า่ค่าเฉล่ียแต่ละปีก็จะพบวา่ก็จะมีหนงัประเภทน้ีออกมา
เยอะข้ึนเร่ือย ๆ  และออกมาชดัเจนข้ึนเร่ือย ๆ  เพราะรักแห่งสยามเองเคา้ก็ไม่ไดอ้อกตวัแรงตั้งแต่
แรกวา่เคา้คือหนงัเกย ์แต่วา่หลงัจากยุครักแห่งสยามเน้ียมนัก็จะมีอิทธิพลท่ีท าให้คนกลา้พูดวา่หนงั
ท่ีเป็นหนงัท่ีเป็นเกย ์หรือเลสเบ้ียนกลา้พูดมากข้ึน หลงัจากหนงัเร่ืองน้ีไดรั้บกระแสตอบรับไปใน
ทางบวกเยอะ คือเหมือนกบัวา่ท าใหผู้ผ้ลิตอีกจ านวนไม่นอ้ย สังคมเปิดรับวา่ ท าไมเราถึงไม่ท าหนงั
ประเภทน้ีออกมาบา้ง อาจจะกล้า ๆ กลวั ๆ  ในส่วนของนายทุนก็เช่นกันท่ียงัคงกล้า ๆ กลัว ๆ  
อาจจะหานายทุนอยาก อาจจะอยูใ่นยคุท่ี ภาพยนตร์มนัเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัค่อนขา้งโหด แลว้ก็
หนงัท่ีท าก าไรก็ค่อนขา้งนอ้ย อยา่งในปีท่ีผา่นมานะครับ มีหนงัเขา้ฉายประมาณ 70 เร่ือง แต่มีหนงั
ท่ีกล้าพูดจริง ๆ ว่าท าก าไรมีไม่ถึง 10 เร่ืองด้วยซ ้ า เพราะฉะนั้นเร่ืองของเพศท่ีสามยงัไม่เป็นท่ี
ยอมรับมาก เพราะฉะนั้น ผมว่าคนท่ีเป็นนกัลงทุนเคา้ก็ไม่กลา้ลงทุนมาก ยกเวน้ท่ีเป็นหนงัเพศท่ี
สามประเภทท่ีหนงัตลกโปกฮาไปเลย เช่นแบบ ปลน้นะยะ๊ อาจไปทางฮาไปไม่ไดม้าทางเร่ืองราว
ของความรัก หรือ ดราม่าอะไรแบบน้ี เพราะฉะนั้นจึงสังเกตุวา่หลงัจากหนงัเร่ืองน้ีปุ๊ปก็จะมีหนงัท่ี
เป็นเพศท่ีสามชดัเจนข้ึน อยา่งเพื่อนกูรักมึงหวะ่ หรืออยา่งหนงั “It Gets Better” ไม่ไดข้อให้มารัก
ของพี่กอล์ฟ ธัญวาริน อะไรอย่างน้ี ก่ึง ๆ เปิดประตูแต่ก็ไม่ไดเ้ปิดการเปิดท่ีใหญ่ แต่ก็แค่เอ๊ สังคม
ยอมรับละอะไรอยา่งน้ี 
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ผู้วจัิย – ท่านตีความช่ือเร่ือง “รักแห่งสยาม” อย่างไรบ้าง กรุณายกตัวอย่างประกอบ 
คุณกรัณย์ จิตธารารักษ์ – จริง ๆ นะ ถา้ถามว่าช่ือหนงัเร่ืองรักแห่งสยามหมายความวา่อยา่งไร ผม
มองวา่เป็นค าถามวา่เป็นค าถามปลายเปิด คือ ผมช่ือวา่แมแ้ต่ตวัผูก้  ากบัเองหรือผูส้ร้างเองก็ตั้งใจท า
ใหม้นัเป็นช่ือแบบปลายเปิด สามารถตีความไดห้ลาย ๆ อยา่ง ดว้ยความท่ีตวัหนงัมีก็มีสัญญะหรือก็
มีหลาย ๆ อยา่ง และเน้ือหาหลาย ๆ อยา่ง บางปมก็เป็นปลายเปิดทิ้งไว ้ให้สามารถพูดต่อหรืออะไร
ต่อได ้ส่วนช่ือหนงัก็เลยเป็นเช่นนั้น ส่วนตวัผมมองวา่เร่ืองรัก ในท่ีน้ีก็คือความรักท่ีหนงัน าเสนอใน
หลาย ๆ รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นความรักในเชิงของ ครอบครัวพ่อแม่ลูก พี่น้อง ความรักในเชิงกลุ่ม
เพื่อน อยา่งงวออกสั ซ่ึงเป็นกลุ่มเพื่อนท่ีมีปัญหาทะเลาะเบาะแวง้กนั ความรักในเชิงชายหญิงมนก็
จะมีในเคสทั้งสองคู่ ความรักชายรักชาย มนัก็จะมีเกิดในภาพยนตร์ รวมถึงความรักท่ีเกิดอยู่ใน
ศาสนาด้วย ซ่ึงในเร่ืองก็พูดถึงศาสนาคริสต์ หลาย ๆ อย่าง อย่างในฉากก็จะมีการพูดถึงค่อนขา้ง
ชัดเจน อีกทั้ งในบรรยากาศคริสต์มาส อะไรอย่างน้ี ก็เลยมองว่าความรักในท่ีน้ีมันค่อนข้าง
หลากหลาย พูดถึงความรักหลายรูปแบบท่ีอยู่ในนั้น ส่วนรักแห่งสยามหลกั ๆ ก็น่าจะเหมือนกบั
หลาย ๆ ท่าน ค าวา่สยามก็จะตีความไดถึ้ง 2 แบบ หน่ึงคือสยามท่ีหมายถึงประเทศเราน้ีแหละ กบัอีก
อยา่งนึง ก็หนงัเร่ืองน้ีด าเนินเร่ืองอยูใ่นสยามสแควร์ เป็นหลกั หลาย ๆ ฉาก หลาย ๆ ตวัละคร บาง
ตวัละครคน้พบความหวงัหรืออะไรบางอยา่งท่ีสยามแควร์ มนัจะมีฉากท่ีโตง้มิว จากกนัไป แลว้เคา้
ก็กลบัมาเจอกนัท่ีสยามสแควร์ หรือว่าหลงัจากท่ีเคา้มีปัญหาทะเลาะกนั เสร็จแลว้ปุ๊ป เคา้ก็กลบัมา
โดยการท่ีมีจุด Climax ท่ีสยามสแควร์ ก็เลยมองวา่ตรงน้ีหนา้จะเป็นส่วนหน่ึง ท่ีมะเด่ียวคิดเอาไว ้
แต่วา่น่าจะเป็นปลายเปิด 

 
 

ผู้วิจัย – จากเมื่อกี้ที่คุณกันใส่ไว้คือ ในแง่มุมของศาสนา ท าไมคุณกันคิดยังไงว่าท าไมต้องเป็น
ศาสนาคริสต์ 
คุณกรัณย์ จิตธารารักษ์ – อนัน้ีผมมองวา่เป็นเร่ืองส่วนตวัของผูก้  ากบั เช่ือว่าหนงัเร่ืองน้ีเป็นหนงัท่ี
สร้างจากชีวติจริงหลาย ๆ ส่วนของคุณมะเด่ียว เร่ืองครอบครัว เร่ืองพี่สาวอะไรต่าง ๆ นานา ของวง
ดนตรีเองอะไรก็แลว้แต่ เคา้ก็เอาสตอร่ีของเคา้มาเล่า โดยส่วนตวัผมช่ือวา่น่าจะเป็นเร่ืองส่วนตวัของ
ผูก้  ากบั ชีวิตของเคา้ ท่ีคิดว่าศาสนาคริสต์เพราะว่า เป็นเร่ืองของชีวิตเคา้ ผมว่าไม่น่าจะมีประเด็น
สอดแทรกวา่แบบ ไม่เลือกพุทธเพราะอะไร ท าไมตอ้งเลือกคริสต ์แลว้มนัก็โยงใยมาสู่ช่วงทา้ย คือ
คริสตม์าส ในชาวงเวลาท่ีคนเราให้อภยั พูดความจริง มนัก็เป็นซีนท่ีพระเอก เขา้มาพูดความจริงกบั
ตวัมิววา่ เห้ยเรารักมิวนะ แต่เราคบกนัในฐานะแฟนไม่ไดอ้ะไรอยา่งน้ี มนัก็จะโยงกนัมาเป็นสเต็ป
ในตอนสุดทา้ย ถา้เป็นศาสนาพุทธมนัคงจะแปลก ถา้จะมาสารภาพรักกนัในวดั อนัน้ีคิดในเชิงเป็น
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มุขนะ ก็คงไม่มาสารภาพรักกนัในวนัมาฆาบูชา เป็นคริสต์มาสมนัก็คงเป็นแบบบรรยากาศอะไร
แหล่งท่ีมาผลิตเป็นภาพยนตร์แล้ว ลงตวัไปหมด ในแง่ของภาพยนตร์ด้วย ในแง่ของบรรยากาศ 
เร่ืองของเหตุการณ์ต่าง ๆ  มนัก็ดูจะลงตวัไปหมดอะไรอยา่งเน้ียนะครับ 
 
 
ผู้วจัิย – ในมุมมองของท่าน ท่านคิดว่าเนื้อหาส่วนใดของภาพยนตร์เร่ือง  “รักแห่งสยาม” ที่คุณมะ
เดี่ยวอยากจะบอกผู้ชมและสังคมไทยมากทีสุ่ด ฉากใด เพราะอะไร  
คุณกรัณย์ จิตธารารักษ์ – จริง ๆ  หลกั ๆ  ผมก็วา่น่าจะมี 2 Message ท่ีซอ้นไว ้ส่วน Message  
หลกั ๆ ผมมองว่า ตวัละครหลายตวัในเร่ืองน้ี หลงทางในแง่ของเม่ือเจอเหตุการณ์ต่าง ๆ  เคา้ไม่
สามารถ เคา้มีปัญหาในการใชชี้วติ ทุกตวัมีปัญหาหมด เช่น อยา่งครอบครัวของพระเอก พี่สาวหลง
หายไป ตวัของมิวเองพ่อแม่ไม่ไดม้าอยูด่ว้ยท่ีบา้น แลว้ปล่อยให้อาศยัอยูท่ี่บา้น ยา่หรือยายสักอยา่ง 
วนันึงยา่หรือยายก็จากไป รวมไปถึงรอบ ๆ  เร่ืองของแม่ เร่ืองของวงออกสัอะไรสักอยา่ง จะเห็นได้
วา่หนงัเร่ืองน้ีมีตวัละครท่ีก าลงัหลงทางบางอยา่งอยู ่จากการท่ีสุญเสีย หรือขาดอะไรไป หนงัเร่ืองน้ี
พยายามจะเล่า แล้วบอกว่าคนเราสามารถหลงทางไดน้ะ มนัก็จะมีทางออกในเร่ืองของความรัก 
ตอนทา้ยหนงัพยายามท่ีจะพูดว่า ความรักเองให้มากเท่าไหร่ก็ไม่มีวนัหมด คือไดค้  าตอบว่าแมสุ้ด
มา้ยตวัละครของพลอย เฌอมาลยเ์องท่ีตอนหลงัก็มาคน้พบวา่ครอบครัวน้ี แลว้ก็กลบัไปท่ีเชียงใหม่ 
ก็สังเกตุได้ว่ามนัมีการเติมเกิดข้ึนในหลากหลายรูปแบบนะครับ แลว้ก็เราเช่ือว่ามนัเป็นประเด็น
หลกัของความรัก การให้ การเติมเต็มซ่ึงกนัและกนั จนกลายเป็นช่ือหนงั ส่วนอีกประเด็นนึงท่ีเคา้
น่าจแัฝงไวคื้อการเปิดรับของเพศท่ีสามนั้นแหละ แต่น่าจะส่วนรองมากกวา่ จากฉากท่ีตวัคุณแม่ พี่
นกสินใจพูดกบัโตง้ว่า เลือกท่ีคิดว่าดีท่ีสุดละกนัอะไรอยา่งน้ี ก็พยายามจะส่ือกลาย ๆ  บอกสังคม
กลาย ๆ  ในตรงน้ี แต่คิดวา่ตรงน้ีไม่ใช่ประเด็นหลกั จะเห็นไดว้า่ตวัละครมีความคลา้ยคลึงกนัอยูใ่น
แง่ของการหลงทาง สูญเสียอะไรบางอย่าง แล้วกลับมายืนหนัดได้ด้วยความรักหรือว่าอะไร
บางอยา่งท่ีกลบัมาเติมเต็มอะไรอยา่งน้ี คนเราในเร่ืองน้ีมนัขาดอะไรไปกนัหลายอยา่ง แลว้เหมือน
สุดทา้ยเรามาเจอกนั คนเรามนัมาเติมเตม็กนัไดห้ลายแบบอะไรแบบน้ีหล่ะครับ 

 
 

ผู้วิจัย – ในมุมมองท่านมองว่าเสียงตอบรับและ/หรือเสียงต่อต้าน เป็นส่ิงส าคัญที่มีผลต่อการคิด
สร้างสรรค์ของผู้ก ากบัหรือไม่อย่างไร 
คุณกรัณย์ จิตธารารักษ์ – ก็ในแง่ของผูก้  ากบั Feedback ท่ีกลบัมาหาผูก้  ากบัทั้งในแง่บวกและแง่ลบ 
มีผลบา้ง แต่ก็เช่ือวา่มีผูก้  ากบัหลายท่าน มีความชดัเจนในแง่ของ ทิศทางในการเล่าเร่ือง คุณมะเด่ียว
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มีความเป็นผูก้  ากบัท่ีเป็น Author คนนึงชดัเจนในการท าหนงั จะเห็นไดว้า่การท าหนงัแทบทุกเร่ืองก็
จะมีเร่ืองราวของเพศท่ีสาม ของเน้ือหาท่ีเล่า เค้ามีความชัดเจนมีทิศทางในการเล่าของตนเอง
พอสมควร ถา้เป็นผูก้  ากบัท่านอ่ืนอาจจะมีผิดหวงัท าให้เปล่ียนแนวไปบา้ง แต่ส่วนตวัผมมองวา่เคา้
เป็นผูก้  ากบัท่ีชดัเจนในส่วนน้ี ในเร่ืองท่ีเล่า แค่ส่วนน้ีผมก็มองวา่ เคา้ก็เขม้แข็งแลว้ งั้นไม่วา่กระแส
ตอบรับในประเด็นต่าง ๆ นานา ไม่น่าจะมีผล ถ้าเป็นกระแสตอบรับในเร่ืองการสร้าง Feedback 
เร่ืองแหล่งท่ีมาวิภาควิจารณ์ในส่วนของภาพ การแสดง อนัน้ีผมวา่อาจจะน าไปปรับใช ้แต่ผมวา่ใน
ส่วนของ Feedback ในแง่ของท าไมถึงสร้างหนงัเพศท่ีสามออกมา ไม่ควรสร้างนะ ตรงน้ีผมเช่ือว่า
ไม่มีผล ดูเหมือนว่าน่าจะเป็นส่ิงท่ีคุณมะเด่ียวอยากจะให้เกิดข้ึนด้วยซ ้ า การท่ีสร้างหนังแล้วมี
กระแสออกมาหลาย ๆ ทาง สร้างแลว้ก่อให้เกิดการตั้งค  าถามของสังคม มีการถกเถียงกนั เหมาะไม่
เหมาะ มนัถึงเวลาหรือยงั สังคมเราเปิดรับแค่ไหน ผมมองว่าตวัคุณมะเด่ียวและหนังได้บรรลุ
จุดประสงคท่ี์แทจ้ริงดว้ยซ ้ า ถา้หนงัสร้างออกมาแลว้ไม่มีการตั้งค  าถาม ไม่มีการต่อตา้น ไม่มีการชม 
หรือไม่เกิดกระแสอะไรเลย หนงัก็คงไม่ประสบความส าเร็จในฐานะหนงัเร่ืองนึง ถา้หนงัเร่ืองน้ีมา
สร้างใหเ้กิดกระแสแง่บวกแง่ลบปุ๊ป มนั Success คนในสังคมจะหนักลบัมามองวา่เออ คนเราพร้อม
หรือยงัท่ีจะหันกลบัมามองว่าสังคมเราเปิดแค่ไหน ผมมองว่ามนัเป็นส่ือประเภทนึงท่ีโยนค าถาม
ให้กับสังคม ภาพยนตร์ อนัท่ีจริงส่ือภาพยนตร์มนัเป็นอย่างนั้น ถ้าหนังเร่ืองนึงท าได้ผมว่ามนั 
Success ยงัไงคุณมะเด่ียวก็ตอ้งรู้อยูแ่ลว้วา่ท าหนงัออกมาแลว้จะมีกระแสออกมาอยา่งน้ี พอมนัมีมนั
ก็ประสบความส าเร็จ 

 
 

ผู้วิจัย – ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร ต่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมไทย ต่อภาพยนตร์เร่ือง “รัก
แห่งสยาม” ทั้งจากผู้ชมและผู้เช่ียวชาญในวงการภาพยนตร์ 
คุณกรัณย์ จิตธารารักษ์ – ผมมองวา่รักแห่งสยามมาในตอนท่ี ค่อนขา้งพอเหมาะแลว้ ตวัหนงัเองถา้
ไม่ไดพ้ดูถึงเร่ืองเพศท่ีสามในตวั Plot หรือบท ในเร่ืองงานสร้างทุกอยา่ง ผมมองทั้งการเล่าเร่ือง บท
ภาพยนตร์ นกัแสดงหรือวา่อะไรทั้งหมด ถือวา่ค่อนขา้งดี สมบูรณ์ ถือไดว้า่เป็นหนงัดีเร่ืองนึง แลว้ก็
จริง ๆ ผมมองว่ามาในจงัหวะท่ีเรียกไดว้่า น่าจะพอดีดว้ย มนัไม่ใช่แค่วา่คุณมะเด่ียวอยา่งเดียวดว้ย 
แต่เป็นเร่ืองของนายทุนและโปรดิวเซอร์ดว้ย ในวนัท่ีนายทุนมองวา่ถา้กลา้สร้างหนงัเร่ืองน้ีแลว้ มี
โอกาสไดต้งัค ์แสดงวา่นานทุนก็เร่ิมมองเห็นแลว้วา่สังคมเร่ิมเปิดรับมากข้ึน ยงัไงดี ถา้เป็นส่วนตวั
ของผม ผมมองว่ามนัโอเคมาในจุดท่ีเหมาะแลว้ดว้ย มนัดีดว้ย ถา้สมมติว่าหนงัมนัออกมาแลว้ใน
เวลาวนันั้น หนังมนัดนัไม่ดี มนัดนัแย่ มนัก็ไม่ไดส้ร้างกระแสอะไร มนัเป็นความพอดีของอะไร
หลาย ๆ อยา่ง มนัเป็นความพอดีของหลาย ๆ ปัจจยั  
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ผู้วจัิย – ค าถามนีเ้ป็นค าถามนอกนะครับ ผมขอเสริมมา หลังจากรักแห่งสยามออกมามันก็จะมีเร่ือง
เพื่อนกูรักมึงหว่ะออกมา ซ่ึงสองเร่ืองนี้เป็นเร่ืองของชายรักชายทั้งคู่เลย แต่ท าไมทั้งสองเร่ืองนี้ ไม่
ว่าจากคนดูกด็ีหรือใคร ๆ กด็ีต่างกนัโดยส้ินเชิงเลย 
คุณกรัณย์ จิตธารารักษ์ – จริง ๆ แลว้รักแห่งสยามเป็นหนงัชายรักชายแบบถูกเคลือบเอาไว ้คือมนั
ไม่ไดเ้ป็นหนงัชายรักชายแบบตรง ๆ อ่ะ ผมมองวา่แค่เน้ือหาส่วนหน่ึงท่ีมนัแทรกเอาไว ้ท่ีจริงแลว้
รักแห่งสยามเป็นหนังรัก เป็นรักท่ีหลากหลายไม่ว่าเร่ืองของครอบครัว เร่ืองของเพื่อน ชายหญิง 
ศาสนา ส่วนเร่ืองชายรักชายเป็นเพียงแค่ประเด็นเดียว ท่ีถูกสอดแทรกข้ึนมา วิธีการโปรโมทต่าง ๆ 
นานา ท่ีบอกว่าเป็นหนงัรักวยัรุ่น เพราะฉะนั้นจึงไดรั้บกระแสตอบรับท่ี ชดัเจนกว่า ต่างจากเร่ือง
เพื่อนกรัูกมึงหวะ่ ท่ีเป็นหนงัชายรักชาย ท่ีเป็นหนงัชายรักชายแบบ โดยแก่นของมนัเลย ต่างจากรัก
แห่งสยามท่ีไม่ไดเ้ป็นหนงัชายรักชายโดยแก่น ชายรักชายเป็นแค่องคป์ระกอบเดียว มนัน่าจะชดัเจน
เกินไปบวกกบั ผมมองว่าทศันคติของคนสร้างต่างกนั รักแห่งสยามพยายามสร้างเพื่อให้คนเขา้ใจ
กลุ่มชายรักชาย หรือรักร่วมเพศมากข้ึน เคา้น าเสนอในแง่ท่ีระมดัระวงั ในแง่ของการสอน มุ่งในแง่
ให้คนดูทัว่ไปเขา้ใจ แต่เพื่อนกูรักมึงหว่ะ เล่าหนงัชายรักชายในแง่ท่ีมีเร่ืองเพศ หรือน าเสนอเร่ือง
ชายรักชายท่ีชดัเจนเกินไป เคา้ไม่ไดจ้ะพยายามให้คนดูยอมรับ รักแห่งสยามอ่ะพยายามท าให้คนดู
ยอมรับ เพศท่ีสามมากข้ึน ส่วนเพื่อนกรัูกมึงหวะ่ เป็นแบบท่ีเคา้เห็นวา่สังคมเร่ิมเปิดกวา้งก็เลยสร้าง
ออกมา ไม่ได้ท  าเพื่อจะให้คนยอมรับ เหมือนกบัหนังยุคปัจจุบนัหลายเร่ือง เหมือนเราดูหนังเกย ์
Father and Son มีคืนนั้นมีอะไรอยา่งเน้ีย พวกน้ีมนัมาในยุคท่ีสังคม คิดวา่สังคมเปิดรับแลว้ แลว้ก็
ออกมา Hardcore Target ของหนงัก็เป็นกลุ่มรักร่วมเพศ เพื่อนกรัูกมึงหวะ่มนัเป็น Target ของคนรัก
ร่วมเพศ แต่รักแห่งสยามเป็นคนดูทัว่ไปท่ีพยายามสร้างให้สังคมเขา้ใจอะไรอย่างน้ี ดงันั้นรักแห่ง
สยามมนัจึงไดรั้บการตอบรับท่ีดีกวา่ เช่ือวา่น่าจะเป้นอยา่งนั้น  
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ผู้วจัิย – คือถ้าจะพอสรุปได้ว่าเป็นหนังทีลู่กควรเปิดให้แม่ดูแบบกลาย ๆ   
คุณกรัณย์ จิตธารารักษ์ – ใช่ ๆ ๆ แต่ถ้าเปิดเพื่อนกูรักมึงหว่ะ แม่คงบอกว่ากูไม่ให้มึงเป็น 5555 
Message ในหนงัมนัต่างกนั  

 
 

ผู้วิจัย – ท่านคิดว่า กว่าที่คุณมะเดี่ยวจะได้มาซ่ึง แนวคิดที่จะน ามาใช้ในการผลิตผลงานอะไรเป็น
ปัจจัยส าคัญทีสุ่ดของกระบวนการคิดงานทั้งหมด 
คุณกรัณย์ จิตธารารักษ์ – จริง ๆ เร่ืองน้ีผมมองว่าเป็นหนงัท่ี ส่วนตวัมาก ๆ ๆ ของมะเด่ียว จะเห็น
ไดว้่าเร่ืองต่าง ๆ ในหนงั ผมว่าไดรั้บแรงบนัดานใจต่าง ๆ มาจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิต เจา้ตวั
นั้น ๆ  พอหนงัมนัถูกเล่า เป็นเร่ืองเล่าของตวัเอง พอมนัถูกเล่าผูก้  ากบัก็เลยมีความอิน พออินปุ๊ปผู ้
ก  ากบัก็สามารถสร้างออกมาไดอ้ยา่งถึงอารมณ์ ผมมองวา่เป็นเร่ืองดีนะ ผมมองวา่ผูก้  ากบับางคนไป
จบัหนงัเร่ืองท่ีตวัเองอาจจะไม่อยากเล่า หนัไปจบัเร่ืองท่ีตวัเองไม่ไดอิ้น เหมือนไดรั้บมอบมา ไหนๆ  
คุณลองไปท าเร่ืองน้ีดูซิ ผมมองว่าผูก้  ากบัท่ีไปก ากบัอ่ะ รับจ๊อบแบบน้ีมนัท าให้หนงัไม่ไดอ้อกมา
ส่ือสารกบัคนดูเท่ากบัเร่ืองท่ีเคา้อยากจะเล่าจริง ๆ  บทท่ีเคา้เขียนเอง อะไรอยา่งเน้ีย พอมนัเป็นเร่ือง
ของตวัเองปุ๊ป วิธีการก ากบั การใส่รายละเอียดของภาพ แต่ละฉาก เร่ืองของเพลง เร่ืองของตุ๊กตา 
อะไรก็แลว้แต่ มนัมีความ Real ไปหมด เราจะรู้สึกได ้รายละเอียดแต่ละช้ิน Detail มนัมีอะไรท่ีแบบ
ท่ีดูจริงหว่ะ พอมนัจริงปุ๊ปคนดูก็อินไปกบัมนัได ้จะสังเกตุไดว้่ามีหนงัหลานเร่ืองท่ีผูก้  ากบั ไม่ได้
อินกบัเร่ืองท่ีเล่า บทก็เขียนมาดว้ยวิธีการสมมติเหตุการณ์ พอมยัสมมติข้ึนมาปุ๊ป มนัรู้สึกไดจ้ริง ๆ 
นะ เหมือนอย่างเร่ืองน้ีนะ เป็นเร่ืองท่ีเป็นส่วนตวัเค้ามาก ๆ  มนัก็เลยถูกถ่ายทอดออกมาได้ดี 
โดยเฉพาะเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในหนงัเร่ืองน้ีเป็นส่ิงท่ีผูก้  ากบัสัมผสัเอง ไดเ้จอเอง เป็นส่ิงท่ีอยากจะ
เล่าดว้ย  

 
 

ผู้วจัิย – ท่านมองว่าการศึกษาในระบบตั้งแต่ในระดับโรงเรียน ถึงขั้นมหาวิทยาลัยน้ัน มีข้อดี ข้อเสีย 
ต่อการสร้างงานของบุคคลากรในวงการนีห้รือไม่ อย่างไร ท าไม 
คุณกรัณย์ จิตธารารักษ์ –  จริง ๆ ผมมองว่า ปัจจยัทุกอย่างนะ จริง ๆ ผมไม่ได้มองว่ามนัเป็นแค่
การศึกษาดว้ยนะ มนัคือ ครอบครัว ปัจจยัรอบขา้ง ทุก ๆ อยา่งมนัท าให้เคา้เป็นเคา้อย่างน้ี การเสพ
ภาพยนตร์ต่าง ๆ นานามนัก็ท าใหเ้คา้ ผลิตหนงัออกมาในรูปแบบท่ีเคา้อยากจะท า คือส่วนนึงเร่ืองท่ี
เล่าอ่ะ ผมมองวา่เร่ืองท่ีเล่า ตวับทอ่ะมาจากชีวติเคา้ทั้งหมด การเรียนรู้ในครอบครัว การศึกษาต่าง ๆ 
นานา แต่วิธีการเล่าเทคนิคการเล่าด้านภาพ การตดัต่อ วิธีการเล่าต่าง ๆ นานามนัมาจากการเสพ
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ภาพยนตร์ จ านวนมาก ตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบนัอะรอย่างเน้ียแหละครับ เทคนิคประสบการณ์จาก
การศึกษา การเสพงาน ต่าง ๆ  แต่เน้ือหาของงานอ่ะมาจากตวัเคา้ เช่นก่อนหนา้เคา้เรียนนิเทศ จุฬา 
เคา้จบมงฟอร์ดมาจากเชียงใหม่ เห็นไหมเคา้ก็สอดแทรกเชียงใหม่ไว ้เน่ืองจากเคา้เป็นคนเชียงใหม่ 
ฉะนั้นส่ิงท่ีเคา้ถ่ายทอดออกมาเห็นไหม ไปเท่ียวเชียงใหม่ พลอยหายท่ีเชียงใหม่แบบน้ี แลว้เคา้ก็
หยบิมา 
 
 
ผู้วจัิย – ท่านคิดว่าแรงบันดาลใจในการมาเป็นผู้ก ากับภาพยนตร์คืออะไร แล้วเปลี่ยนแรงบันดาลใจ
เป็นผลงานสร้างสรรค์ได้อย่างไร 
คุณกรัณย์ จิตธารารักษ์ – ผมว่านะ ถา้มีคนท่ีอยากจะเขา้มาแลว้ผลิตหนังท่ีเก่ียวขอ้งกบัเพศนอก
กรอบอ่ะนะ ผมคิดว่าเคา้ควรเขา้มาพร้อมกบัประเด็นท่ีเคา้อยากท า อยากเล่า และหนา้สนใจและมี
คุณค่าต่อสังคม พวกฝากค าถามไวก้บัสังคม หรือวา่สร้างประโยชน์ให้สังคม จะเห็นไดว้่าปัจจุบนั
หนงัท่ีมีเร่ืองเพศท่ีสามมนัมีเยอะมาก แต่หนงัท่ีมีคุณค่า หรือหนงัท่ีสร้างความเขา้ใจจริง ๆ อ่ะ มีไม่
เยอะ มนัก็จะมีหนงัท่ีสร้างข้ึนมาเพื่อตอบสนองความตอ้งการทางเพศของเพศท่ีสาม อาจจะมีฉาก
หวือหวาค่อนขา้งเยอะ แต่หนังท่ีมีอยากจะพูดอะไรบางอย่างกบัสังคม หนงัท่ีให้คุณค่ากบัสังคม
จริงๆ อ่ะ ผมว่ามีไม่เยอะ แมแ้ต่ปีท่ีแลว้เองจะมีหนงัท่ีเป็นหนังเกยอ์ะไรหลายเร่ือง แต่หนังท่ีตั้ง
ค  าถามแล้วมีประโยชน์จริง ๆ มีไม่ก่ีเร่ือง เช่นเร่ืองพี่ชาย หรือ My HERO อะไรแบบเน้ีย 
เพราะฉะนั้นผมวา่จะท าหนงัก็ตอ้งท าหนงั ท่ีสร้างความเขา้ใจ ท่ีสร้างมุมมองกบัสังคมมากกวา่ท่ีจะ
ท าหนงัเพื่อแค่แบบ ธุรกิจ Business หรือวา่แค่ตอ้งการให้คนกลุ่มน้ีมาดูแลว้ไดต้งัค ์ยิ่งถา้ท าหนงัไม่
มีคุณค่าออกมามาก ๆ  เท่าไหร่ คนภายนอกท่ีมองกลบัมายงัธุรกิจน้ี หรือมองกลบัไปยงัเพศท่ีสาม
เองมนัก็สามารถมองกลบัมาไดว้่า ออ มนัอย่างน้ีน่ีเอง เกยม์นัประเจิดประเจอ้ มนัดูแบบต ่าจงัเลย 
มนัดูแบบอะไรอยา่งน้ี มนักลายเป็นหนงัท่ีเอาเร่ืองของเกยม์าหวงัแค่ผลประโยชน์ ในระยะยาวมนั
จะท าให้มุมมองของสังคมหรือการยอมรับของสังคมมนับิดเบ้ียวไป มนัอาจจะแย่ไป ใช่ผมมองว่า
ถา้จะสร้าง ก็ตอ้งหาคุณค่าใหเ้จอ หาประเด็นท่ีบอกสังคมและสร้างประโยชน์ให้กลุ่มเพศท่ีสามหรือ
การสร้างความเขา้ใจต่อสังคมอะไรอยา่งเน้ียนะครับ  
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ผู้วจัิย – นี้เป็นค าถามนอกนะครับ จากกค าว่า “คุณค่า” เมื่อกี ้จากปลายปีที่แล้ว ให้รักแห่งสยามเข้า
ไปเป็นภาพยนตร์ 10 เร่ืองของชาติอะไรสักอย่างนึง ท าไมคณะกรรมการเค้าถึงเอารักแห่งสยามเข้า
ไป ในมุมมองของคุณกนั 
คุณกรัณย์ จิตธารารักษ์ – นั้นแหละผมมองวา่ก็ตอ้งมองกลบัไปในแก่นของหนงั หนงัท่ีจะคดัเขา้ไป 
หน่ึง โอเคเร่ืองงานสร้าง เราจะไม่พดูถึงเร่ือโปรดัก๊ชัน่อะไรมนัตอ้งดีกวา่อยูแ่ลว้ แต่มนัตอ้งมีคุณค่า
อย่างท่ีบอกไปอ่ะครับ ว่าหนังน้ีมีคุณค่าท่ีบอกให้กบัสังคมเขา้ใจและยอมรับเพศท่ีสามมากข้ึน 
ประเด็นหลกัเลยเร่ืองของครอบครัว เร่ืองของประเด็นต่าง ๆ นานา เป็นหนงัท่ีตวั Message และ
เน้ือหามีประโยชน์ กบัสังคมไม่ว่าจะเป็นยุคไหน สมยัไหน เร่ืองของการยอมรับ เร่ืองของการ
เติมตม็ เร่ืองของอะไรก็แลว้แต่ มนัเป็นเร่ืองไม่มีการเวลาอ่ะ มนัเป็นเร่ือง แลว้มนัก็ไม่ใช่หนงัรักโร
แมนติก ดราม่าแบบคอมเมด้ี ดูแลว้แบบจบ ๆ ไป แต่เป็นหนงัท่ีแฝงไปดว้ยคุณค่าและความคมคาย 
และสร้างสรรค์สังคมจริง ๆ  ผมก็เลยคิดว่ามนัคู่ควรอยู่ ตวั Message มนั Timeless อ่ะครับ ดู
เม่ือไหร่มนัก็สร้างสรรค์สังคมได ้อยา่งไรก็ตามหนงับางประเภทพูดถึงเร่ืองการเมือง เร่ืองอะไรก็
ตาม มนัเฉพาะช่วงเฉพาะท่ีเหมือนกนั แต่หนงัเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองใกลต้วัมากอะไรอยา่งน้ีครับ 

 
 

ผู้วิจัย – ท่านจะแนะน า นักศึกษา หรือ บุคคลทั่วไป ที่อยากจะสร้างสรรค์งานที่น าเสนอประเด็น
เกีย่วกบัเพศนอกกรอบ อย่างไร ควรค านึงถึงปัจจัยใดบ้าง 
คุณกรัณย์ จิตธารารักษ์ – ผมมองว่าเร่ืองท่ีควรจะเล่าหลายเร่ือง เร่ืองท่ีสามารถเล่ามนัถูกสร้างแลว้ 
หลงัจากน้ีไปเป็นเร่ืองท่ีไม่สามารถเล่าในบริบทสังคมไทยได ้เร่ืองของการเมือง ศาสนา สถาบนั
บางอยา่ง เราดนัอยู่ในสังคมท่ีว่าบางทีตอ้งระมดัระวงัและแตะตอ้งในบา้งเร่ืองไม่ได ้ทั้งท่ีสถาบนั
เหล่าน้ีมนัมีค าถาม มนัมีอะไรท่ีน่าสนใจ น่าน ามาถกเถียงเยอะ ๆ  ทีเดียว แต่ดว้ยความท่ีเราอยู่ใน
สังคมท่ีเร่ืองพวกนน้ีเราแตะตอ้งไม่ได ้ตอ้งระมดัระวงั ฉะนั้นหนงัเลยถูกสร้างผา่นมุมมอง สถาบนั
ครอบครัว สถาบนัอะไรอยา่งเน้ียค่อนขา้งเยอะแลว้ ก็จะเป็นเร่ืองน้ีแหละ ก็เขา้ใจนะวา่มนัท าไม่ได ้
ไม่ใช่แค่ส่ือภาพยนตร์นะ แต่บางทีส่ืออ่ืน ๆ ก็ไม่สามารถเหมือนกนั แต่ท าก็ถือว่าน่าสนใจมากเลย
ทีเดียว ผมวา่ทุกคร้ังท่ีมีการยกประเด็นอะไรข้ึนมา แลว้มีการถกเถียงกนัในสังคม สังคมเราไดก้า้ว
ไปขา้งหน้านะ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองอะไรก็ตาม ไม่ว่าเร่ืองนั้นจะเป็นเร่ืองท่ีไร้สาระท่ีสุด ขอให้ได้มี
โอกาสถกเถียงกันในสังคม เช่นเร่ืองลูกเทพ ก็ขอให้ได้มีการถกเถียงกันในสังคม แล้วนความ
คิดเห็นหรือเหตุผลมาสนบัสนุน ของแต่ละฝ่ัง สังคมจะไดข้ยบัไปอีกก้าวหน่ึง ไปขา้งหน้า ดีกว่า
ไม่ไดมี้การถกเถียงกนั อยา่งนอ้ยเราไดต้ั้งค  าถามกบั อะไรบางอย่าง มนัใช่หรือเปล่า เอาจริง ๆ ผม
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มองวา่สังคมไทยมีอะไรใหต้ั้งค  าถามอีกเยอะ ไดแ้ต่หวงัวา่อนาคตอาจจะมีผูผ้ลิต รุ่นใหม่ ๆ ท่ีอาจจะ
กลา้ท า หรืออาจจะกลา้ตั้งค  าถามเหล่าน้ีออกมา มนัก็จะเป็นคุณค่ากบัสังคมมาก 

 
 

ผู้วิจัย – ท่านคิดว่าเนื้อหา ประเด็น และ/หรือ มุมมองทางสังคมที่ถูกน าเสนอในภาพยนตร์ควรเป็น
อย่างไร  และมีเนือ้หาและประเด็นใดที ่ท่านคิดว่าน่าสนใจและยังมิได้น าเสนอในภาพยนตร์ปัจจุบัน 
กรุณายกตัวอย่างประกอบ 
คุณกรัณย์ จิตธารารักษ์ – ผู้ให้สัมภาษณ์ขอจบค าถาม 
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ภาคผนวก ญ  
 

 บทสัมภาษณ์คุณสุทธิพงษ์ นุกลูเอือ้อ ารุง 
(บทสัมภาษณ์ คุณสุทธิพงษ์ นุกูลเอือ้อ ารุง นักวจิารณ์ภาพยนตร์) 

 
ผู้วจัิย - มีผู้กล่าวอ้างว่า “รักแห่งสยามเป็นการเปิดประตูหนังเกย์ (ชายรักชาย) ในสังคมไทย” ท่าน
เห็นด้วย 
หรือไม่ เพราะเหตุใด 
คุณสุทธิพงษ์ นุกูลเอือ้อ ารุง – เท่าท่ีดูมา ศึกษามาจากประวติัศาสตร์ไทยจะเห็นไดว้่าภาพยนตร์จะ
เป็นแบบสตรีเหล็ก อะไรพวกน้ี พวกนั้นจะเรียกอีกแบบนึง เป็นตุ๊ดเป็นอะไร เคา้เรียกอะไรอ่ะ ตุ๊ด 
อ่ะ เคา้เรียกตุ๊ด เคา้ยงัไม่ไดเ้ป็นสาวประเภทสองทีใช่ไหม ซ่ึงส่วนมาก มนัจะออกไปในแนวตลก 
หรือคนแปลก ๆ มาก แต่รักแห่งสยามเน้ีย น่าจะเป็นเร่ืองแรก ๆ ซ่ะดว้ยซ ้ าท่ีเป็นหนงัไทยเน้ีย ใน
ภาพของคนท่ีรักเพศเดียวกนัในภาพท่ี แบบเป็นเพศเดียวกนั เป็นมนุษยจ์ริง ๆ  มนุษยจ์ริง ๆ ก็คือ
ไม่ไดรู้้สึกแบบวา่ มนัเป็นความรักอ่ะ เหมือนกบัวา่รักแบบรักชายหญิง เพราะในเร่ืองก็เป็นแบบรัก 
ท าให้เห็นวา่ไม่ไดเ้ป็นเร่ืองแปลกออกไป โอเคมนัอาจจะแปลกในครอบครัว ในเร่ืองท่ีวา่แม่ก็บอก
วา่อยากจะให้ลูก อยากจะให้ลูกแต่งงานกบัผูห้ญิงอะไร เหมือนท่ีแม่บอก ตอนหลงัแม่ก็บอกว่าให้
เลือกส่ิงท่ีดีท่ีสุด มนัก็บอกว่าเร่ืองน้ีมนัน่าจะคนท่ีดูมนัน่าจะท าให้มองคนท่ีรักเพศเดียวกนั ใน
มุมมองท่ีอาจจะเปล่ียนไป 
ผู้วจัิย – ก็คือจะบอกวา่เห็นดว้ย 
คุณสุทธิพงษ์ นุกูลเอือ้อ ารุง – ใชก้็อยา่งท่ีบอกว่า คือจริง ๆ มนัคือหนงัรักเลย เราไม่ตอ้งพูดวา่เป็น
หนงัรักชายชาย เป็นหนงัรักหญิง ๆ  เป็นหนงัรักท่ีเป็นหนงัรักเร่ืองหน่ึงอ่ะ ในความหมายของค าวา่
เป็นหนงัรักเร่ืองนึงคือ ไอค าวา่ชาย ชาย ซ่ึงตอนนั้นมนัน่าจะเป็นอะไรท่ีฮือฮา อ้ือฉาวอะไรอยา่งน้ี 
เพราะเป็นส่ิงท่ีเราไม่เคยเห็น ท่ีจะท าเป็นหนงักระแสหลกั ท่ีเป็นแบบชายชายมารักกนัอ่ะ ถา้เป็นตุ๊ด 
ตุ๊ดก็ดูตลก ดูอะไรอยา่งน้ีแหละ มนัมีมาตลอดแหละผูช้ายแต่งหญิงอะไรอยา่งน้ี ตรงนั้นเราไม่ตอ้ง
พูด ส่ิงท่ีท าให้ดูตลก อนันั้นมนัคือแบบเก่า พอหลงั ๆ  เน้ียก็มีหนงัท่ีเอาตุ๊ดมาเป็นมนุษยจ์ริง ๆ  แต่
เร่ืองน้ีน่าจะเป็นเร่ืองแรก ๆ ท่ีน่าจะลองศึกษาดู แต่ถา้ในความคิดของผม ผมมองวา่มนัเป็นเร่ือง 
แรก ๆ นะ ท่ีออกฉายแบบเยอะ ๆ  แบบ Mass  
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ผู้วิจัย – อันนี้เป็นค าถามนอกนะครับ ไว้เป็นความรู้ จริง ๆ แล้ว รักแห่งสยามกับเพื่อนกูรักมึงหว่ะ
เป็นหนังชายรักชายเหมือนกนั แต่ท าไมมันโดนวาง หรือภาพมุมมองของคุณต่างกัน พอพูดถึงเร่ือง
เพือ่นกูรักมึงหว่ะ คนมักจะมองว่าจะต้องไปขายเฉพาะที ่ 
คุณสุทธิพงษ์ นุกูลเอือ้อ ารุง – ออกแนวแบบ เอก็ ๆ  เซ็ก ๆ  หลงั ๆ มนัจะมีหนงัแนว G-Thai รู้จกัใช่
ไหม 
ผู้วจัิย – ใช่ครับ 
คุณสุทธิพงษ์ นุกูลเอือ้อ ารุง – เราไม่แน่ใจวา่หนงัพวกนั้นมีฉาก ไหม เห็นไหม พอมีใครพูดถึงหนงั
เกย ์คนมกัจะนึกไปถึงหนงัอยา่งนั้น หนงัอะไรอยา่งนั้น หนงัอาร์ คือจะมีฉากแบบมีเพศมีอะไรร่วม
เยอะ ให้มนัดูดด่ืม ออกแนวเป็นหนังอาร์ไป แบบไม่ตอ้งหนังชายชายหรอก หนังผูห้ญิงผูช้ายก็
เช่นเดียวกนั มนัก็จะไปรวมอยูก่บัพวกหนงัอาร์เช่นกนั เราวา่นะการท่ีหนงัมีฉากแบบนั้นอ่ะ มนัจะ
ถูกจดัอนัดบัให้ไปหากลุ่มหนงัอาร์มากกวา่ คือดูดด่ืน เราเคยดูหนงัอะไรแบบน้ี ท่ีมีผูก้  ากบัเป็นเกย ์
ท าหนัง มนัจะช่ือ ธัญญะศก อะไรเน้ียคือเคา้จะท าหนงัอะรแบบน้ีขายต่างประเทศ แต่ก็จะมีเร่ือง
การเมืองแฝงมาเขม้ขน้ แลว้หนงัเคา้จะเป็นประเภทดูดด่ืม ชายรักชายอะไรประมาณน้ี ส าหรับคนท่ี
ไม่เคยดูหนงัอะไรแบบน้ี มนัก็จะดูไปแบบหนงัอาร์ บางคนท่ีดูหนังอาร์แล้วรับไม่ได ้แล้วน้ีเป็น
หนงัผูช้ายดว้ย แปลกไป แต่ส าหรับรักแห่งสยามมนัเป็นหนงัรักเร่ืองนึงเฉย ๆ  เป็นหนงัท่ีแบบจะ
ไปแตะเร่ืองเพศเร่ืองอะไร แต่เพื่อนกรัูกมึงหวะ่น่าจะเอียงไปทางนั้นมากกวา่ 

 
 

ผู้วจัิย – ท่านตีความช่ือเร่ือง “รักแห่งสยาม” อย่างไรบ้าง กรุณายกตัวอย่างประกอบ 
คุณสุทธิพงษ์ นุกูลเอือ้อ ารุง – ถา้เอาจริง ๆ ตามช่ือเร่ืองนะ เราไม่ไดรู้้สึกวา่เป็นหนงัเกยน์ะ ใครมาดู 
คือตอนท่ีโปรโมทก็โปรโมทเป็นหนังรัก ไม่รู้ด้วยซ ้ าว่าในเร่ืองจะมีประเด็นชายรักชายอยู่ เป็น
ประเด็นชายรักชายท่ีแบบรัก ความรัก ลองเปล่ียนคน คนท่ีแสดงเป็นนักร้องน าวงออกัส ลอง
เปล่ียนเป็นผูห้ญิงดู ก็ไม่ไดรู้้สึกอะไรเลย เราก็แค่วางตวั เพศ มนัไม่ใช่การเนน้ย  ้าวา่เพศ เพศแลว้ตอ้ง
มาเป็นเร่ืองแปลกเป็นเร่ืองอะไร เอาง่าย ๆ  ถา้นกัร้องน าเป็นผูห้ญิงเร่ืองน้ีก็จะไม่ต่างจากหนงัทัว่ ๆ 
ไป มีจูบแค่ฉากเดียวเสียดว้ยซ ้ า ความรู้สึกแบบวา่วยัรุ่น ก็แบบจะมองวา่เป็นหนงัเกยไ์หม ก็ไม่ได ้ก็
เพราะมนัเป็นหนงัรักไง จากค าวา่รักแห่งสยามก็ตรงตวัท่ีวา่ รักแห่งสยามด าเนินเร่ืองท่ีสยามสแควร์ 
มนัเป็นเร่ืองของวยัรุ่น ก็จะมีวยัรุ่นหลาย ๆ แบบ ก็จะมีเร่ืองดนตรีท่ีวยัรุ่นน่าจะสนใจอยูแ่ลว้ มีเร่ือง 
เร่ืองของมาริโอท่ี้มีแฟนเป็นผูห้ญิงแต่ก าลงัคน้หาตวัเอง แลว้ยงัไม่ค่อยเขา้ใจตวัเอง การคน้หาตวัเอง 
Coming of Age คือการเรียนรู้เพื่อท่ีจะเติบโตข้ึนมา แต่คราวน้ีมนัเป็นการเรียนรู้เพราะเราไม่รู้วา่เรา
ตอ้งการอะไร เก่ียวกบัการท่ีมีแฟนเป็นผูห้ญิงแต่ยงัไม่เขา้ใจตวัเอง พอมาเจอมิวก็อาจจะเป็นแบบพอ
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วยัเด็กสนิทกันด้วย แล้วก็มีเร่ืองครอบครัว เร่ืองของพลอยอะไรเน้ีย ก็จะมี เราว่าหนังเร่ืองน้ีก็
ครอบคลุม ความรัก วยัรุ่น เร่ืองของครอบครัว เร่ืองการก้าวข้ามผ่านความเจ็บช ้ าในอดีตให้ได ้
เหมือนพ่อ ท่ีลูกหายไปอะไรอยา่งเน้ีย ก็ตอ้งอยูก่บัปัจจุบนั เร่ืองในอดีตมนัผา่นไปแลว้ อนันั้นเป็น
เร่ืองของครอบครัว ส่วนเร่ืองของความรักเน้ีย เป็นการเรียนรู้นั้นแหละวา่ตวัเองตอ้งการอะไรอยา่ง
น้ี ซ่ึงเราวา่มนัก็ตรงตวัท่ีวา่รักแห่งสยาม ท่ีจริงก็ไม่แน่ใจนะวา่รักแห่งสยาม เพราะตอนดูอยู ่รักแห่ง
สยามมนัอุทิศใหก้บั 
 
 
ผู้วจัิย – ออ ถา้ภาพสีด า เคา้เขียนอุทิศใหผู้ก้  ากบัศิลป์คนนึงท่ีเก่งมากแต่เสียไปก่อนหนงัเร่ืองน้ีจะได้
เขา้โรงฉาย 
คุณสุทธิพงษ์ นุกูลเอือ้อ ารุง – เราว่าเร่ืองรักแห่งสยามครอบคลุมเร่ืองความรักแทบจะทุกดา้น คน
เมือง คนสยามสแควร์ มันมีภาพจ าหลายอย่าง ดูอีกทีมันก็มีบางอย่างท่ีคุ้นเคย บางอย่างก็
เปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยั เรียกไดว้า่เป็นบทบนัทึกรักแห่งสยามยุคนึงก็วา่ได ้โดยใชค้วามรักของ
มารีโอม้าเป็นตวัเล่า 
ผู้วจัิย – เม่ือก้ีชอบค า ๆ นึง เป็นบทบนัทึกของสยามสแควร์ 
คุณสุทธิพงษ์ นุกูลเอื้ออ ารุง – เพราะมนัไม่ใช่หนังเกยไ์ง มนัเป็นหนงัรัก ใช้สยามสแควร์เป็นตวั
บนัทึก ซ่ึงสามารถบนัทึกได ้เพราะเป็นส่วนหน่ึงของยคุสมยั หากมามองในอีก 10 ปีขา้งหนา้ สยาม
ก็อาจเปล่ียนไปและท่ีส าคญัในตอนนั้นเร่ืองเกยก์็คงจะเป็นเร่ืองธรรมดา เพราะดูตอนน้ีเรารู้สึกว่า
ทุกคนเร่ิมรับได้แล้ว คุยกนั เม่ือเวลาผ่านไป ไอส่ิงท่ีเรามองเห็นในหนัง ความรู้สึกของเราก็จะ
เปล่ียนไป หลาย ๆ อย่าง สังคม ยุคสมัยท่ีเปล่ียนแปลงไปด้วย แต่ส่ิงท่ีมนัยงับนัทึกอยู่ มนัไม่
เปล่ียนไป เร่ืองเกยเ์ร่ืองอะไรท่ีเราดูอยู่ตอนน้ีเราก็รู้สึกเฉย ๆ  เพราะเร่ืองราวและสภาพสังคมท่ีมนั
เปล่ียนไป 

 
 

ผู้วจัิย – ในมุมมองของท่าน ท่านคิดว่าเนื้อหาส่วนใดของภาพยนตร์เร่ือง  “รักแห่งสยาม” ที่คุณมะ
เดี่ยวอยากจะบอกผู้ชมและสังคมไทยมากทีสุ่ด ฉากใด เพราะอะไร  
คุณสุทธิพงษ์ นุกูลเอือ้อ ารุง – คือจริง ๆ ถา้จะมองเป็นหนงัรักก็ครบถว้นสมบูรณ์อยูแ่ลว้นะ ก็เป็น
เร่ืองความรักอะ ความรักหนุ่มสาว ก็เป็นเร่ืองความรักอะ เพราะในเร่ืองมนับอกว่าเป็นความรัก 
ความรักครอบครัว เร่ืองการเรียนรู้ของวยัรุ่น เร่ืองครอบครัวท่ีมีปัญหา แต่ส่ิงท่ีมนัเพิ่มเขา้มาเร่ือง
ชายรักชาย มนัเป็นความแปลกใหม่ ชายรักชายแบบรัก รักจริง ๆ  ไม่ไดก้ระโตกกระตาก คืออาจจะ
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เป็นเพราะคุณมะเด่ียวก็เป็นเลยเป็นอตัลกัษณ์เดียวกบั มารีโอแบบอะไรท่ีเรียนรู้มา ท าให้ยิ่งเขา้ใจตวั
ละครมากข้ึน คือถา้เราลองดูหนงัของคนท่ีไม่ไดเ้ป็น คือไม่ไดเ้ป็นอตัลกัษณ์เดียว เพศเดียวกบัตวั
ละคร เราอาจจะเห็นการเหยียด ซ่ึงเรามองไม่เห็นจากเร่ืองน้ี ว่ามะเด่ียวอาจจะมีอตัลกัษณ์จากตรง
นั้นจริง ๆ   
ผู้วจัิย – ก็คือวา่ อาจจะมองวา่ เร่ืองส่วนตวัก็เลยท าใหม้องได ้เล่าได ้
คุณสุทธิพงษ์ นุกูลเอือ้อ ารุง – เป็นเหมือนกบัอินเนอร์ส่วนตวัอ่ะ ท่ีเขา้ใจ และมีประสบการณ์ เขา้ใจ
วา่มุมมองแบบน้ีตอ้งเล่าแบบน้ี ซ่ึงถา้มนัไปเล่าเร่ืองคนอ่ืน เพื่อจะมาเล่าในส่ิงท่ีตนเองไม่เขา้ใจเน้ีย 
มนัจะมีความคิดบางอย่างท่ีจะ จะเรียกว่า ไม่ตรง มนัอาจจะกดทบัหรือมีความเหยียดท่ีเคา้ไม่รู้ตวั 
คือไม่ไดม้องท่ีผูก้  ากบันะ มนัมีบางเร่ืองหลายเร่ืองเคา้เหยียดโดยไม่รู้ตวั หรือเคา้มองภาพอยา่งเน้ีย 
ในมุมมองความเขา้ใจซ่ึงไม่ไดเ้ขา้ใจจริง ๆ  แต่เร่ืองน้ีเราดูแลว้ เป็นหนงัรักจริง ๆ  แลว้ฉากจูบ เป็น
ฉากท่ีค่อนขา้งถูกพูดถึงเยอะ เราวา่ฉากนั้นมนัไม่ไดเ้ด่นอะไรมาก เป็นเพียงฉากเล็ก ๆ ในเร่ือง แต่
เป็นภาพท่ีไม่เคยเห็นทัว่ไป ทุกคนเลยมีความรู้สึกวา่มนัโดดข้ึนมา เห้ย เพราะเรายงัไม่มัน่ใจไงวา่มา
รีโอจ้ะไปทางไหน เพราะก าลงัคน้หาตวัเองอยู่ เพราะอยู่ในช่วงก าลงัคน้หาตวัเองอยู่ ก็เหมือนเรา
มองสายตาตามมาริโอไ้ปเร่ือย ๆ  สุดทา้ยก็เร่ิมช่างใจแลว้ว่าเราเป็นอะไรกนัแน่ สุดทา้ยเคา้ก็เลือก
เลยว่าเคา้เป็นอะไร เคา้เลือกว่าเคา้ก็ชอบมิว สุดทา้ยแล้วก็ไม่ได้คบกบัมิว เพราะครอบครัว หรือ
เพราะอะไรอีกหลาย ๆ อยา่ง ก็เหมือนกบัเคา้บอกวา่เคา้อาจจะชอบ แต่ครอบครัวเคา้มีปัญหา เลยไม่
คบกบัมิว อยา่ลืมวา่หนงัเร่ืองน้ีมีเร่ืองครอบครัวดว้ย ฉะนั้นไม่ใช่แค่เคา้คนเดียวท่ีเป็นผูเ้ลือก เร่ืองน้ี
ไม่ไดพู้ดถึงแค่รักวยัรุ่นแลว้คบแลว้จบ แต่มนัมีเร่ืองของครอบครัว บาดแผลความบาดเจ็บในอดีต 
ส่ิงท่ีอยากจะบอกสังคมไทยคือเร่ือง ชายรักชาย เป็นเร่ืองของความรัก ไม่ต่างจากหนุ่มสาว ส าหรับ
เรานะ ส่ิงท่ีเคา้ตอ้งการเสนอออกมานั้น ความรักเป็นเร่ืองธรรมดา ชายรักชาย ความรักหนุ่มสาว 
เป็นเร่ืองรัก เป็นหนงัรักเร่ืองนึง 
ผู้วจัิย – จากฟังสัมภาษณ์มา เราสามารถจบัค าไดส้ามค าท่ีคุณเอพูดอยูต่ลอดซ่ึงตรงกบัท่ีรีวิวมาก็คือ 
การเรียนรู้ตวัเอง ครอบครัว และเร่ืองของความรัก ความรักจริง ๆ   
คุณสุทธิพงษ์ นุกูลเอือ้อ ารุง – ความรักนะ ความรักทัว่ไปท่ีไม่ไดจ้  ากดัว่าเพศไหน แต่เหมือนกบัว่า 
การท่ีเคา้เอาเพศชายมาจบัท าให้เรารู้สึกวา่ เรารับได ้เอาจริง ๆ นะ พอเราดูเราดูความรักของคนอ่ืน 
เราไม่ไดดู้ความรักของเรา แมว้า่เราจะมีอตัลกัษณ์แบบใดก็ตาม แต่เม่ือเราดูความรักของเคา้ เราจะ
เห็นความรักท่ีมนัค่อย ๆ  บท หรืออะไรก็ตามมนัค่อย ๆ ด าเนินเร่ืองไป โดยท่ีเราไม่ตอ้งสนใจว่า 
เพศเดียวกนัหรือคนละเพศกนัก็ตาม ไม่จ  าเป็นเลย เพราะเราก็ดูหนงัเร่ืองของเลสเบ้ียน หือเร่ืองของ
ความรักชายชาย แค่เร่ืองน้ีมนัมาตอนนั้นมนัอาจจะดูว่าใหม่ไปกบัสังคมไทย ส าหรับคนดู Mass 
กระแสหลกั 
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ผู้วิจัย – ในมุมมองท่านมองว่าเสียงตอบรับและ/หรือเสียงต่อต้าน เป็นส่ิงส าคัญที่มีผลต่อการคิด
สร้างสรรค์ของผู้ก ากบัหรือไม่อย่างไร 
คุณสุทธิพงษ์ นุกูลเอือ้อ ารุง – จริง ๆ ตอ้งบอกกก่อนวา่เร่ืองน้ี มนัก็มีเสียงฮือฮา ตกใจ บางคนก็รับ
ไม่ได ้ไปดูมาริโออะไรแบบน้ี เพราตอนไปดูหนงั ตวัอยา่งหนงั หรือภาพโปรโมทท่ีออกมามนัเป็น
หนงัรัก ชายหญิง หรือรักวยัรุ่น หากมองเร่ืองความรักชายหญิง แต่พอทุกคนท่ีดูไป โดยเฉพาะฉาก
นั้นเป็นฉากจูบ ผูห้ญิงก็เหวอ อะไรแบบนั้น เราวา่น่าจะเป็นตน้ก าเนิดของการจ้ินไดเ้ลยนะ ตอนนั้น
ซ่ึงตอนน้ีหากในภาพยนตร์มีฉากแบบน้ีผูห้ญิงก็จะฮือฮา ชอบ แต่ตอนนั้นอาจจะยงัรับไม่ได ้ความ
วายอะไรอยา่งเน้ีย ช่ือเร่ือง My Bromance อะไรเน้ีย ความเป็นพี่นอ้ง รับไดห้มดละ หลาย ๆ เร่ือง
นะถา้รีววิต่อมาจะพบวา่ ชายชาย หรือในกระแสโลก เช่น Sherlock Holme ท่ีมี Robert Downey, Jr. 
กบั Jude Law portray มนัก็จะมีภาพใหเ้ราจ้ินได ้จึงกลายเป็นความธรรมดาในโลกในกระแสไปแลว้ 
แต่ตอนนั้นท่ีเร่ืองน้ีมาอาจจะยงัใหม่ไป คนมนัยงัไม่เคยเห็น ท่ีจริงเร่ืองของชายชาย มนัก็มีอยูแ่ลว้ 
แต่มนัก็ไม่ถูกพดูถึง กระแสมนัยงัไม่ถูกจบัในกระแสหลกั แต่พอเร่ืองน้ีมาก็ท าให้ถูกจบัจอ้งโดยส่ือ
กระแสหลกั เห้ยกลายเป็นการพูดเห้ย เกย ์เกยห์นงัเกย ์ถา้ถามวา่มนัมีผลต่อคุณมะเด่ียวหรือไม่ คือ
คุณมะเด่ียวอยา่งท่ีบอก ในอตัลกัษณ์น้ีเป็นอตัลกัษณ์ท่ีเคา้ตอ้งการจะท าอยู่แลว้เดิม เคยไดย้ินมาว่า
เค้าอยากจะท าเร่ืองน้ีมาก่อนหน้าน้ีแล้ว แต่ว่าเส่ียเจียงให้เค้าไปท าเร่ือง 13 เกมส์สยองก่อน 
เหมือนกบัทางค่ายบอกใหท้ า 13 เกมส์สยองก่อนถา้ส าเร็จจะให้ท าเร่ืองน้ี สุดทา้ย 13 เกมส์สยองได้
ตงัคเ์คา้เลยไดท้  าเร่ืองน้ี แสดงวา่เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองหรือเป็นส่ิงท่ีเคา้ตอ้งการจะพูดจริง ๆ  แลว้ถา้ถามวา่
มนัมีผลไหม กลบักลายเป็นว่าเร่ืองน้ีเคา้อยากจะพูดเพื่อให้ทุกคนมองภาพของชายรักชายเป็นเร่ือง
ปกติมาก แสดงวา่ความคิดสร้างสรรคเ์คา้ต่อตา้นกบักระแส ความคิดสร้างสรรคใ์นการสร้างสังคม
อยา่งไร แตเ้คา้อยา่กบอกอะไรสังคม เราเลยคิดวา่มนัไม่มีผลต่อความคิดสร้างสรรคเ์ลย กลบักนั ส่ิง
ท่ีเป็นส่ิงท่ีถูกปิดเอาไว ้เคา้อยากจะน าออกมา อะไรท่ีอยู ่อะไรท่ีไม่ถูกพดูถึง เคา้อยากพดูเร่ืองน้ี 
จริง ๆ เราเลยคิดวา่ไม่มีผลนะ 
 
 
ผู้วจัิย – ท่านมองว่าการน าเสนอประเด็น “ชายรักชาย” ในภาพยนตร์เร่ืองนี้ในช่วงเวลาที่สังคมไทย
ยังไม่ค่อยยอมรับในเร่ืองเพศนอกกรอบ คิดว่าเสียงคัดค้านจากสังคม มีผลต่อการสร้างงานหรือไม่ 
เพราะเหตุผล  
ผู้วิจัย – จริง ๆ นะ โลกของภาพยนตร์ก็เป็นโลกของภาพยนตร์ โลกจริง ๆ ก็คือโลกจริง ๆ  มนัมี
โลกของความจริง หนงัอ่ะ ถา้พดูถึงหนงัอ่ะ มนัก็เอาเร่ืองมาจากความจริงทั้งนั้น ท่ีเป็นกระแสมาท า 
เช่นตอนน้ี อวสานโลกสวย มนัก็เอาเร่ืองจากเน็ตไอดอลมาท า คือเป็นส่ิงท่ีสังคมมนัเดินไป ถา้พูด
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นะ โลกแห่งความจริงเป็นหนงัมนัก็จะเดินไป แต่บางทีหนงัเองก็ดึงจากส่วนนั้น มนัไม่ใช่วา่ สมมติ
หนงัเร่ืองชายรักชายเร่ืองนั้นโดนด่าเละเลย สุดทา้ยทุกคนไม่กลา้ท าหนงั แต่สุดทา้ยโลกแห่งความ
จริงมนัด าเนินไปของมนั เราเห็นข่าว เห็นอะไร มีคนยอมรับกนัมากข้ึน เห็นดาราบอกวา่ตวัเองเป็น
ชายรักชาย มีแฟน สุดทา้ยแลว้ถึงแมจ้ะไม่พูดเร่ืองน้ี แต่เร่ืองน้ีก็จะกลบัมา เพราะหากมีชายรักชาย
มากข้ึน มีคนพูดกนัมากข้ึน เราเลยคิดว่ามนั ไอค้วามคดัคา้นผ่านหนงัเร่ืองนึงมนัก็จะเรียนรู้ ลองดู
ตอนน้ีเป็นไง หนงัรักในอดีต แลว้ตอนน้ีเป็นไง ตอนน้ีมีหลายแนว จ้ินชายรักชายไปเลยก็มี ไม่ตอ้ง
ดูดด่ืมขนาดนั้นหรอก ไม่ตอ้งถึงขั้นมีฉากวาบหวิว เพราะกลุ่มนั้นเคา้มีผูช้มอยู่แลว้ แบบหนงัอาร์ 
แต่หนงัเร่ืองน้ีไม่ไดมี้ฉากขนาดนั้น จูบก็จูบแบบนั้นไม่ไดดู้ดด่ืมอะไร แต่มนัก็ทา้ทายคยดูกระแส
หลกั ทั้งผูห้ญิงทั้งอะไร ซ่ึงพอมาถึงจุดน้ีก็กลายเป็นเร่ืองธรรมดาละ ผูห้ญิงบางคนท่ีเป็นหนงัสือ
การ์ตูน หนงัสือวายผูห้ญิงดนัชอบอีก จึงกลายเป็นว่าดาราเกาหลี ท่ีแบบชอบจ้ินกนัเองแฟนคลบั
กลบัชอบใหจ้ิ้นกนัเองอีก มนักลายเป็นเร่ืองของ Mass ไปละ เพราะทุกคนยอมรับได ้ถา้ถามวา่มีผล
ต่อการสร้างงานไหม ก็อาจจะมีผล แต่เม่ือโลกแห่งความจริงด าเนินไป เร่ืองแบบน้ีก็จะกลบัมา เช่น 
Bromamce แสดงวา่กลุ่มชายรักชายในสังคมไทยเติบโตข้ึนมาก ยอมรับมากข้ึน 
 
 
ผู้วิจัย – ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร ต่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมไทย ต่อภาพยนตร์เร่ือง “รัก
แห่งสยาม” ทั้งจากผู้ชมและผู้เช่ียวชาญในวงการภาพยนตร์  
คุณสุทธิพงษ์ นุกูลเอือ้อ ารุง – คือมีในช่วงนั้น หลงัจากนั้นก็ไม่ไดมี้ผล เพราะเร่ืองจริง ความจริงมนั
มีอยู่ หลงัจากนั้นก็เรียนรู้กนัเอง เราก็ไม่รู้จะพูดไงนะ แต่เป็นการเรียนรู้ว่าในความจริงมนัมีเร่ือง
แบบน้ีอยู่ คนดูอาจจะรับไม่ไดว้นัน้ี แต่อาจจะไปชอบในวนัพรุ่งน้ีก็ได ้คู่จ้ินอะไรก็ได้ บางคนท่ี
อาจจะรับไม่ไดเ้พราะเคา้อาจจะไม่เคยเห็นภาพแบบน้ีก็ได ้พอมาดู พอมาเห็นเลยรับไม่ได ้
 
 
ผู้วิจัย – ท่านคิดว่า กว่าที่คุณมะเดี่ยวจะได้มาซ่ึง แนวคิดที่จะน ามาใช้ในการผลิตผลงานอะไรเป็น
ปัจจัยส าคัญทีสุ่ดของกระบวนการคิดงานทั้งหมด 
คุณสุทธิพงษ์ นุกูลเอือ้อ ารุง – เท่าท่ีดูนะ เราวา่ เคา้อยากจะท างานน้ี Inner ก็อยากจะพูดอะไรแบบน้ี 
เอาจริงถา้ไดดู้หนงัต่อมา เคา้ท าไดทุ้กเร่ือง แต่ส่ิงน้ีคงเป็นส่ิงท่ีเคา้อยากจะพูด แค่เคา้อยากจะบอก
สังคมวา่ ชายชายก็เป็นมนุษยเ์หมือนกนั มีความรักได ้ 
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ผู้วจัิย – ท่านมองว่าการศึกษาในระบบตั้งแต่ในระดับโรงเรียน ถึงขั้นมหาวิทยาลัยน้ัน มีข้อดี ข้อเสีย 
ต่อการสร้างงานของบุคคลากรในวงการนีห้รือไม่ อย่างไร ท าไม 
คุณสุทธิพงษ์ นุกูลเอือ้อ ารุง – คือภาพยนตร์มนัจะแยกกนัอยู ่เร่ืองของเทคนิค การถ่ายภาพ การเขียน
บท การล าดบัภาพ ก็ตอ้งมีความตอ้ง ตอ้งไปเรียนในมหาลยัหรือในคณะท่ีมนัถูกตอ้งก็จะยิ่งดี แต่มี
ส่วนนึงทุกคนมีไดห้มดเช่นกนั คือเร่ืองประสบการณ์ เร่ืองของ Inner ในตวัเอง เร่ืองความรู้สึก คือ
ความคิด แนวความคิด อนัน้ีมนัจะแยกส่วนกนั คนท่ีมีแนวคิดดี สามารถเรียนรู้ ศึกษาดา้นเทคนิคมา
ก็ท าใหภ้าพยนตร์เร่ืองนั้นดี ผูก้  ากบัหลายคนก็ไม่ไดจ้บดา้นน้ีมาเพียงแค่มีแนวคิดดี กลบักนัคนท่ีเก่ง
เร่ืองฝีมือแต่ไม่มีความคิดดี มนัดูแลว้ ถา้พดูอีกแบบคือ Production ดี แต่บทห่วยอาจจะอยูย่าก มนัมี
เร่ืองของประสบการณ์ส่ิงท่ีเคา้ตอ้งตกผลึกอ่ะ ซ่ึงอยา่งมะเด่ียวเป็นผลลพัธ์ของการตกผลึก เคา้เขา้ใจ
ในตวัละครจริง ๆ  หลายคนท่ีท าแลว้หากินเฉย ๆ  ดูความคิดแลว้ เร่ืองของบทเร่ืองของอะไรแลว้ไม่
ดี 
ผู้วิจัย – อย่างน้ีก็พอจะสรุปได้เลยใช่ไหมครับว่าคนเรามนัจะมีสองส่วน ส่วนแรกคือพรสวรรค ์
แลว้ก็ส่วนท่ีสองคือพรแสวง พรสวรรคก์็เกิดมากบัตวั ส่วนพรแสวงเกิดข้ึนมาพร้อมประสบการณ์
การสั่งสม การฝึกปรือนูน้น้ีนั้นใช่ไหมครับเพิ่มเติมท าใหง้านออกมาดีข้ึน 
ผู้วจัิย – ท่านคิดว่าแรงบันดาลใจในการมาเป็นผู้ก ากับภาพยนตร์คืออะไร แล้วเปลี่ยนแรงบันดาลใจ
เป็นผลงานสร้างสรรค์ได้อย่างไร 
คุณสุทธิพงษ์ นุกูลเอือ้อ ารุง – แรงบนัดาลใจผมวา่คือ Inner นะของคุณมะเด่ียว ตามท่ีเคยพูดมานะ
ครับว่าเคา้อาจจะอยากพูดอะไรกบัสังคมบางอย่าง เพราะจริง ๆ หนงัเคา้ก็เป็นหนงัรักเร่ืองนึง แต่
เปล่ียนภาพของตวัละครชายหญิงเป็นชายชาย อะไรท่ีเราเคยเห็น แรงบนัดาลใจของผูก้  ากบัแต่ละคน
ก็ไม่เหมือนกนั ท าให้งานท่ีออกมาก็เปล่ียนไปตามแรงบนัดาลใจน้ีแหละ ความคิดส่วนตวั เราเคย
เห็นผูก้  ากบัในยุโรปหนงัท่ี ผูก้  ากบัท าแรงบนัดาลใจให้เป็นหนงัได ้ส่วนมากเคา้มกัจะมีความเป็น
ศิลปินอยู่ หรือเป็นศิลปิน คือท างานท่ีเป็นตวัตนของตวัเองออกมาสายยุโรป เพราะสายยุโรปมอง
หนงัเป็นศิลปะ ส่วนมนัจะมีหนงัอีกหลาย ๆ เร่ืองท่ีมนัจะเป็นอเดีย คนดูสนุก ส่วนใหญ่เป็นหนัง 
Mass ถา้เวลาน้ี ถา้ยอ้นเวลากลบัไป คนดูจะสนุกกบักอ้นไอเดียกอ้นน้ี ซ่ึงจะตอ้งคิดถึงปัจจุบนัวา่คน
ตอ้งการดูอะไร อะไรแปลกใหม่ 
ผู้วจัิย – คิดไหมครับวา่ ภาพยนตร์ท่ีเคา้น าเสนอเป็นเพราะเคา้อยากท า ไม่ใช่เพราะคนดูอยากดู 
คุณสุทธิพงษ์ นุกูลเอือ้อ ารุง – ใช่ คือ เคา้อยากจะท า ก็อย่างท่ีบอกว่าเคา้อยากจะท ารักแห่งสยาม
อะไรแบบน้ี แต่ก็โดนให้ไปท า 13 เกมส์สยอง หนงัเร่ืองน้ีเป็นหนงัไอเดีย หนงั Mass แต่พอรักแห่ง
สยามคงเป็นเร่ืองส่วนตวัท่ีเคา้อยากจะบอกสังคมไป คือนั้นแหละ คุณมะเด่ียวท ารักแห่งสยาม กลุ่ม
วยัรุ่น สยามก็เป็นกลุ่มเป้าหมายเคา้อยู่แลว้ คนท่ีดูสยามฯรุ่นนั้นอยู่แลว้ แค่มีความรักระหว่างชาย
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ชายแทรกเขา้มาใหค้นดู อนัท่ีจริงบางทีคนดูอาจจะไม่อยากดูตั้งแต่แรก แต่พอกระแสมา คนเลยไปดู
อยา่งน้ี หลงัจากดูแลว้ ท่ีจริงเราวา่รักแห่งสยามเป็นหนงัท่ีทุกคนอยากดูนะ คือเคา้เรียกอะไรอ่ะ คน
ท าหนงัท่ีเก่ง ตอ้งผสมไดร้ะหวา่งส่ิงท่ีคนดูอยากดู กบัส่ิงท่ีเราอยากบอก ถา้ส่วนไหนมากเกิดไปเช่น
ส่ิงท่ีตวัเองอยากบอกมากเกินไปก็อาจจะส่ือสารกนัไม่ตรงตวัก็ได ้แต่ถา้หนงัท่ีอยากขายเกินไปคนดู
ก็จะไม่อิน คนไม่ถูกพูดถึงไม่มีคุณค่าพอ ซ่ึงรักแห่งสยามพิสูจน์แลว้วา่ยงัมีค่า เป็นบทแจง้เกิดของ
มาริโอใ้นตอนน้ี มาริโอด้งัไดจ้ากเร่ืองน้ี ต่อไปสยามอาจจะเปล่ียนไป อาจจะเชยมาก แต่มนัก็เป็น
การศึกษาได ้เพราะทั้งหมดก็ไดบ้นัทึกไวก้บัเร่ืองน้ีแลว้ ไม่แน่ใจวา่มนัอยูใ่นหอภาพยนตร์หรือยงั 
ผู้วจัิย – ออ มนัเป็นภาพยนตร์ 10 เร่ืองของชาติท่ีเทียบชั้นสุริโยทยัและนเรศวร มนัก็ยงัไดรั้บการยก
ยอ่ง เพราะเป็นบทบนัทึกบางอยา่ง ชอบค าวา่โดนบนัทึก บทบนัทึกน้ีแหละครับ 
คุณเอ – ใช่ ๆ  เพราะมีหนงัไม่ก่ีเร่ืองท่ีไดรั้บการบนัทึกไว ้มนัก็ไม่ไดส้วยงาม แต่มนัเป็นเร่ืองความ
รัก โดยมรสยามสแควร์เป็นบทบนัทึกของเร่ืองราวของตวัมนัเองไดเ้ลย แลว้ก็มี Background เป็น
สยามสแควร์ เด็กรุ่นน้ีไปดูก็อาจจะไม่ได้รู้สึกเปล่ียนมาก เพราะเราเข้าไปดูเองก็ไม่ได้รู้สึกว่า
เปล่ียนไป เพราะโครงสร้างยงัคงเป็นแบบเดิม 
 
 
ผู้วิจัย – ท่านจะแนะน า นักศึกษา หรือ บุคคลทั่วไป ที่อยากจะสร้างสรรค์งานที่น าเสนอประเด็น
เกีย่วกบัเพศนอกกรอบ อย่างไร ควรค านึงถึงปัจจัยใดบ้าง 
คุณสุทธิพงษ์ นุกูลเอือ้อ ารุง – จริง ๆ  ถา้ส าหรับเร่ืองเพศนะเราว่ามนัไม่ไดเ้ป็นส่ิงแปลกใหม่แลว้ 
มนัมีหลาย ๆ เร่ืองท่ีท าออกมาแลว้เป็นแนวนั้น อาจะไม่ใช่มีความจ้ิน อาจจะไม่ไดรั้กกนัจริง ๆ ได ้
ในความเป็นเพื่อนอาจสอดแทรกความจริงได ้เพราะในสังคมตอนน้ีมองเร่ืองชาย ๆ เป็นเร่ืองปกติ
ไปแลว้ ทั้ง ๆ ท่ีแค่เพื่อนกนั หรือไม่ลองไปดูหนงัเก่า ท่ีเคา้อาจไม่เคยเล่นประเด็นน้ีดูก็ได ้อาจจะ
เป็นหนังจอมยุทธ์อะไรแบบน้ี เพื่อนรักศิษย์รักอะไรแบบน้ี ถ้าเราไปดูเราอาจจะเห็นอะไรก็ได ้
เพราะตอนนั้นเราไม่ไดคิ้ดเร่ืองประเด็นทางเพศเลย เพราะมนัไม่ไดอ้ยูใ่นแนวความคิด หรือทฤษฎี
อะไรท่ีเรารู้สึกไดก้็ได ้จอมยทุธ์ หนงัจีน ศิษยพ์ี่ศิษยน์อ้ง วา่ท าไมมนัดูหม่ินเม่ไปจงั  
ผู้วจัิย – พอพดูถึงค าวา่จ้ินแลว้นึกถึงซีรียท่ี์มะเด่ียวท าอยูต่อนน้ี ขวญัผวา มนัคือคนท างานกลุ่มนึงท่ี
เขา้ป่าไปเพื่อเขียนบท แต่ก็สอดแทรกเร่ืองจ้ินระหวา่งเพื่อนมีการลว้งเป่ากางเกงเพื่อน ประมาณ 5-6 
นาที คือมีการลว้งจริงแขง็จริงอะไรอยา่งน้ี เป็นท่ีฮือฮาของสังคมในตอนนั้นมาก  
คุณสุทธิพงษ์ นุกูลเอือ้อ ารุง – คือถา้บอกเร่ืองเพศน้ีแบบมนัก็ธรรมดา ก็ไม่ไดธ้รรมดานะ เป็นเร่ือง
ใหม่ แต่คนพอรับไดแ้ลว้ ตอนน้ีมนัไม่ไดอ้ยู่ท่ีว่าจะท าหนงัรักเร่ืองไหน ชายรักชายหรือไร แต่อยู่
ท่ีวา่ท าให้ดีมากกวา่ ถา้ตอนนั้นมะเด่ียวท าไวไ้ม่ดี ก็อาจจะไม่ไดมี้การพูดถึงในตอนน้ีก็ได ้แต่โอเค
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มนัมีเร่ืองเพศมาดว้ย เร่ืองใหม่ดว้ย ลองไปถามรักแห่งสยามตอนเน้ีย ส่ิงท่ีเคา้จ  าไดคื้อฉากจูบ จูบ
ฉากเดียวไม่นาน แต่ก็ถูกจดจ าได ้กลายเป็นฉากคลาสสิคของหนงัร่วมสมยัไทยไดเ้ลย ทั้งท่ีเป็นแค่
ฉากเดียว ไม่ไดถู้กเนน้อะไรดว้ยซ ้ า  
ผู้วจัิย – ซ่ึงก็ส่งผลใหเ้กิดขอ้แรก 
คุณสุทธิพงษ์ นุกูลเอือ้อ ารุง – รักแห่งสยามก็ด าเนินเน้ือเร่ืองแบบทัว่ไป ฉากจูบก็เป็นแค่ฉากเดียว ก็
เป็นเศษเส้ียวนึงของฉาก แต่คนพอดูแลว้ จ  ามนัได ้เหมือนฉากนั้นมีพลงัมาก การท่ีมีพลงัไดไ้ม่ใช่
เกิดจากการเน้นย  ้านะ แต่คนท่ีดูแล้ว มี Background ท่ีไม่เคยเห็นอะ รู้สึกฉากน้ีมนัทรงพลงัมาก 
ตกใจร้องกร๊ีด อะไรอยา่งเนีย เราก็เลยบอกวา่หนงัไม่ไดอ้ยูแ่ค่ท่ีผูก้  ากบัตอ้งการส่ือออกมา แต่อยูก่บั
การเล่นกบัคนดู ท่าทายคนดูดว้ย หากตอ้งการท าเร่ืองใหม่ ๆ ก็ควรจะท่าทายคนดู ตอ้งเป็นฉากท่ีปัง
มาก ๆ  ตอ้งเป็นฉากท่ีนะ แต่พวกน้ีมนัอยู่ท่ี Inner เคา้จะดึงอะไรออกมาเล่า มาน าเสนอ แต่เร่ือง
ความท่าทายมนัมีอยูเ่ร่ือย ๆ  ข้ึนอยู่กบัวา่มนัจะหนกัขนาดไหน มนัก็อยูท่ี่นกัศึกษาหรืออยูท่ี่ทุกคน
อยากท ามนัข้ึนมาเอง คือเร่ืองเพศมนัก็เป็นหน่ึงในนั้น จะการเมืองหรือวา่อะไรก็ตาม 
 
 
ผู้วิจัย – ท่านคิดว่าเนื้อหา ประเด็น และ/หรือ มุมมองทางสังคมที่ถูกน าเสนอในภาพยนตร์ควรเป็น
อย่างไร  และมีเนือ้หาและประเด็นใดที ่ท่านคิดว่าน่าสนใจและยังมิได้น าเสนอในภาพยนตร์ปัจจุบัน 
กรุณายกตัวอย่างประกอบ 
คุณสุทธิพงษ์ นุกูลเอือ้อ ารุง – ถา้เร่ืองเพศโอเคมีคนเล่นไปละ อนัน้ีก็คงไม่ใช่เร่ืองใหม่ ส่วนเร่ือง
การเมือง การเมืองเน้ียก็มีไดส้อดแทรก ประเทศเราน้ีเป็นประเทศท่ี บางทีเราก็เซนเซอร์ตวัเองดว้ย 
ส่ิงนึง นักท าหนังจะเซนเซอร์ตรงน้ีเราไม่กล้าท าหนังชัดเจน เคา้จะกลวั กองเซนเซอร์ก็จะกลัว
กระทบกบัความมัน่คงหรืออะไรแบบน้ี คือมนัเป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อนมาก แล้วก็ไม่รู้ว่าจะพูด
ออกมาไดอ้ยา่ง เพราะเราก็ไม่ไดเ้สรี มนัเป็นเร่ืองยอ้นแยง่มากเลยท่ีวา่เราสามารถแสดงความเห็นได้
อยา่งเต็มท่ี บางอยา่งก็พูดไม่ไดจ้ริง ๆ  บางอยา่งมีคนยอมรับไม่ได ้หมายถึงเราตอ้งเซนเซอร์ตวัเอง 
อีกเร่ืองการเมืองเรายงัพูดไม่ไดเ้ลย ไม่ตอ้งพูดถึงสถาบนั เร่ืองชาติ เร่ืองอะไร ท่ีจริงก็มีหนงัหลาย
เร่ืองนะ เร่ืองพี่ชาย มีการพูดถึงเร่ืองทหาร การเกณฑ์ทหาร โอเคมนัก็ยงัพูดได ้ไม่เห็นไม่ถูกแบน 
เราวา่ถา้ไม่กลวัอะไรมากก็ท า หรือวา่เร่ือง Snap ของคงเดชล่าสุดเคา้ก็พดูถึงเร่ืองความรักเหมือนกนั 
แต่ก็สอดแทรก พูดถึงตั้งแต่รัฐประหาร คงเดชเป็นคนท่ีท าหนงัแลว้มกัจะสอดแทรกเร่ืองการเมือง
ร่วมสมยัไวต้ลอด ตั้งแต่ตั้งวงก็พูดถึงการชุมนุมของคนเส้ือแดงหรือเร่ืองเก่า ๆ  แต่ก็ไม่ใช่กระแส
หลกัคงเป็นเพียงหนงัอินด้ีเท่านั้น คือเราก็ก าลงัรออยูเ่ร่ืองท่ี Mass สามารถเอาเร่ืองพวกน้ีมาพูดได้
เตม็ ๆ ยงัไม่มี ยาก เพราะหนงั Mass เน้ียอยา่งแรกเคา้ตอ้งการรายได ้เคา้จะไม่มาเส่ียงกบัอะไรแบบ
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น้ี หนงัมกัจะเป็นแบบท่ีพอหากินได ้โดยไม่ถูกกระแส แต่ถา้พูดถึงคนท าหนงัอินด้ี เคา้มกัใช้แรง
บนัดาลใจได ้เพราะมนัไม่ไดใ้หญ่มาก แลว้เคา้เองก็สามารถแสดงตวัตนได ้ผิดกบัหนงัท่ีหวงัท าเงิน
เยอะ ๆ  คนดูมาก ๆ  Inner ตรงน้ีมนัก็ถูกลดทอนลงไปมากเช่นกนั เป็นตาชัง่ แลว้ก็อยูท่ี่ทุนดว้ย ท่ี
จริงก็มีหลายเร่ืองนะ ท่ีจริงก็ไม่ไดอ้ยากช้ีน าให้ท า แต่ถา้เรามองดูหนงัต่างประเทศมนัมีทุกมุม ส่ิงท่ี
มนัถูกน าเสนออกมา ท าให้คนดูศึกษาได ้เม่ือเวลาผ่านไป เพราะมนัมีทุกแง่ทุกมุม โอเคเคา้มีหนงั
ใหญ่ ๆ  Adventure เคา้ก็ยงัคงมีหนงัพวกน้ี เร่ืองการเมือง การตีแผส่ังคม หลาย ๆ อยา่ง มนัเยอะมาก 
แต่ประเทศไทยไม่มีมากเท่าท่ีควร 
ผู้วจัิย – คือถา้จะสรุปก็สามารถพดูไดว้า่ หนงัไทยมนัท ามาหมดแลว้ แต่ยงัไม่ถึงขั้น Mass เพราะวา่ 
คุณสุทธิพงษ์ นุกูลเอือ้อ ารุง – เพราะประเด็นแรง ๆ ยงัไม่สามารถหยิบมาพูดได ้เร่ืองปกติ ใคร ๆ ก็
ท  า ถา้ท าถึงตรงนั้นได ้มนัสุดยอด แต่วา่หนงัมนัก็บอกสังคมอยา่งหน่ึงเลยวา่ ความเสรี หรือความ
คิดเห็นเปิดกวา้งได้ขนาดไหน ถ้ามีหนังท่ีพูดแล้ว เร่ืองแบบน้ีเป็นเร่ืองปกติ เราว่าสังคมมนัก็มี
ปัญญาแลว้แหละ 
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