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บทคัดย่อ

	 ภาพยนตร์เป็นสื่อมวลชนแขนงหนึ่งที่เกิดจากการรวมศิลปะหลายแขนงเข้าด้วยกัน	 ทั้งยังเป็นสื่อบันเทิงที่มีบทบาทและมีอิทธิพล
อย่างยิง่ต่อชวีติประจ�าวนัของผูค้น	ทัง้นีจ้งึย่อมมกีารน�าเสนอเรือ่งราวทีเ่กดิขึน้จรงิและเรือ่งราวทีแ่ต่งเตมิขึน้เพือ่สะท้อนให้เหน็สภาพสงัคม
ในปัจจุบัน	 มิใช่เพียงมีไว้เพื่อความบันเทิงเท่านั้น	 แต่มีการสอดแทรกข้อคิดที่มาในรูปแบบต่างๆ	 แล้วแต่ผู้สร้างจะน�าเสนอในรูปแบบใด	
นอกจากนี้ยังมีการดึงเรื่องของเพศเข้ามา	ทั้งเพศหญิง	เพศชาย	และเพศวิถี	ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความบันเทิงและให้ตรงกลุ่มเป้าหมายต่อผู้รับ
ชมมากที่สุด	 ซึ่งจะท�าให้ผู้ชมเข้าใจเรื่องเพศและสามารถแยกประเภทของเพศได้อย่างชัดเจน	 รวมไปถึงเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของกลุ่ม
บุคคลเหล่านั้นได้	

Abstract

 Film is a kind of mass media which combines a diversity of arts. It is a pathway leading the audiences to the world 
of imagination, which is a presentation of story in real world. Film plots originate from real life stories and the director will 
incorporate contemporary social issues in his story-lines to build bridges of understanding with his audience. Human sexuality 
has played an important role in film plots in order to entertain and grasp the attention of audiences. One problem which 
arises from integrating human sexuality into plots is the oversimplification and stereotyping of behaviors of certain sexually 
oriented groups, leading to misunderstandings of audiences about how and who these groups really are. 

บทน�ำ

	 เพศวิถี	(Sexuality)	หมายถึง	ค่านิยม	บรรทัดฐาน	และระบบวิธีคิด	วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับความปรารถนาและการแสดงออกทางเพศ	
ความคิดเกี่ยวกับคู่รัก	คู่ชีวิตในอุดมคติ	ซึ่งไม่ใช่พฤติกรรมตามธรรมชาติ	แต่เป็นการสร้างความหมายทางสังคม	เพศวิถีจึงสัมพันธ์กับมิติ
ทางการเมือง	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนธรรมที่ก�าหนดและสร้างความหมายให้แก่เรื่องเพศในทุกแง่มุม	(จิตติมา	 ภาณุเดชะ,	 ณัฐยา				
บญุภกัด	ีและ	ธญัญา	ใจด,ี	2550)	ดงันัน้เพศวถิทีีน่�าเสนอผ่านภาพยนตร์	จงึเป็นสิง่ส�าคญั	เพราะภาพยนตร์เป็นสือ่ทีน่อกจากจะเป็นสนิค้า
เพื่อความบันเทิงแล้ว	ยังเป็นสื่อที่สะท้อนถึงศิลปวัฒนธรรมของชาติ	ปัจจุบันมีให้เลือกชมหลากหลายมากขึ้น	(ดวงกมล	หนูแก้ว	,	2548	)	
ภาพยนตร์จงึเป็นสือ่มวลชนทีม่บีทบาทส�าคญัและทรงพลงัทีส่ดุในบรรดาสือ่ทัง้หมด	สามารถใช้เป็นเครือ่งมอืในการให้ความรู้	ความบนัเทงิ	
รวมไปถงึเปลีย่นแปลงทศันคตไิด้	ทกุเพศทกุวยัสามารถรบัความบนัเทงิได้จากภาพยนตร์	ทัง้นีเ้องเป็นผลให้ผูผ้ลติภาพยนตร์ใช้คณุลกัษณะ
พิเศษต่างๆ	 ที่สามารถน�าข้อเท็จจริงหรือการสร้างจินตนาการด้วยเทคนิควิธีการต่างๆ	 เข้ามาน�าเสนอในภาพยนตร	์ เช่น	 ท�าให้เห็นสิ่ง
แปลกใหม่	พิสดาร	สิ่งที่ชวนให้ตื่นเต้นเร้าใจหรือท�าให้ดีใจ	เสียใจ	สะเทือนอารมณ์	เพราะภาพยนตร์มีอิทธิพลต่อการรับรู้และส่งผลไปยัง
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ความรู้สึกได้	 โดยภาพยนตร์ทั้งหมดที่ผลิตและน�าออกฉายใน
ปัจจบุนัล้วนมจีดุประสงค์ด้านธรุกจิค้าขายความบนัเทงิแทบทัง้สิน้	
คุณค่าของภาพยนตร์จึงเป็นเรื่องของความบันเทิงเป็นหลัก	 ส่วน
คุณค่าอื่นๆ	 เป็นเพียงคุณค่าแฝงที่ผู้สร้างอาจจงใจให้มีหรือไม่มี
กต็าม	เราจงึมองเหน็ภาพยนตร์ทีม่คีวามหลากหลายในด้านเนือ้หา
สาระและจุดประสงค์หลักของภาพยนตร์	 ซึ่งจากความคิดตรงนี้	
ท�าให้ภาพยนตร์ในแต่ละเรือ่งนัน้มคีวามอ่อนโยน	รนุแรง		ให้ข้อคดิ
หรือให้ความสนุกแตกต่างกันไป	ท�าให้ภาพยนตร์ส่งผลกระทบใน
หลายๆ	ด้านไม่ว่าจะเป็น	ความรุนแรง	การใช้ภาษา	ยาเสพติด	
ความเชือ่	ค่านยิมและรวมไปถงึทางด้านเพศ	เหน็ได้ชดัว่าปัจจบุนั
มภีาพยนตร์ทีส่ือ่ถงึเรือ่งเพศทีส่ามจ�านวนมากขึน้เรือ่ยๆ	ท�าให้เกดิ
ค่านิยมและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับบทบาททางเพศของเด็ก	 และ
ภาพยนตร์ทีม่เีนือ้หาเกีย่วกบัเรือ่งเพศโดยตรง	เช่น	ภาพยนตร์เรือ่ง	
American	Pie	ที่สร้างความเคยชินให้กับเด็กโดยเฉพาะเด็กที่เป็น
วยัอยากรูอ้ยากเหน็	อาจเข้าใจผดิหรอืเลยีนแบบพฤตกิรรมทางเพศ
ที่ไม่ถูกวิธี	 จากจุดเริ่มต้นของการสร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับเพศวิถี	
ผูเ้ขยีนสามารถอธบิายความแตกต่างได้	3	แนวคดิ	คอื	การประกอบ
สร้างภาพของภาพยนตร์	 การน�าเสนอภาพเพศวิถีในภาพยนตร์	
และ	การสะท้อนของภาพยนตร์เพศวิถีในปัจจุบัน	
	 แนวคิดแรกผู้เขียนขอกล่าวถึงการประกอบสร้างภาพของ
ภาพยนตร์	เหน็ได้จากในอดตีสงัคมไทยยงัปิดกัน้การท�าภาพยนตร์
ที่มีการประกอบสร้างภาพของภาพยนตร์เพศวิถ	ี เพราะเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับอ�านาจทางสังคม	 เนื่องจากสังคมในอดีตแบบรักต่างเพศ
จะสร้างความหมายพวกรักเพศเดียวกันในเชิงลบ	 ด้วยสังคมและ
วัฒนธรรมของไทยที่มีการสั่งสอนกันมาช้านานมองว่าความรักจะ
เกิดขึ้นได้นั้นต้องเป็นความรักที่มีระหว่างชาย	หญิงเท่านั้น		ส่วน
ความรกัของเพศวถิไีม่ว่าจะเป็นชายรกัชาย	หญงิรกัหญงินัน้	ถอืว่า
เป็นเรื่องที่ผิดทั้งศีลธรรมและความดีงาม	 ในอดีตจึงไม่มีผู้สร้าง
ภาพยนตร์กล้าที่จะเขียนบทเพื่อถ่ายทอดการประกอบสร้างภาพ
ความรกัของเพศวถิ	ีในปัจจบุนัจงึมกีารต่อสูด้้วยการประกอบสร้าง
ภาพเพศวิถีในเชิงบวกมากขึ้น	 เห็นได้จากการประกอบสร้างภาพ
เรื่องราวของเพศวิถี	เช่น	ในปี	พ.ศ.	2519	ภาพยนตร์เรื่อง	“เกมส์”	
เป็นภาพยนตร์ที่มีการประกอบสร้างภาพเรื่องเพศวิถีเป็นครั้งแรก	
แต่น�าเสนอเกี่ยวกับความเสียใจของผู้หญิง	 ที่มีความสัมพันธ์กับ
ผู้ชายที่เป็นเกย์			ภาพยนตร์เรื่องนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง
ภาพยนตร์แนวใหม่เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและสะท้อนกับ
สภาพสังคมที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไป	และต่อมา	พิศาล	อัครเสรี	น�า
เสนอภาพยนตร์เกี่ยวกับสาวประเภทสองคณะโชว์คาบาเร่ต์แห่ง
เมืองพัทยา	เรื่อง	“เพลงสุดท้าย”	ตามมาด้วย	ดร.เสรี	วงษ์มณฑา	
ได้น�าเสนอละครเวทีที่โด่งดังอย่างมากเรื่อง	“ฉันผู้ชายนะยะ”		จึง

ถือได้ว่าผู้สร้างภาพยนตร์และผู้ชมต่างยอมรับกับสภาพการเกิด
เพศทีส่ามเพิม่มากขึน้	หรอืในบางครัง้ตวัของผูส้ร้างภาพยนตร์เอง
ก็มีเพศเป็นเพศที่สามด้วย	(อริน	พินิจวรารักษ์,	2527)	
	 แนวคิดที่สอง	 คือ	 การสะท้อนภาพยนตร์เพศวิถี	 จากที่
กล่าวมาเหน็ถงึการประกอบสร้างภาพยนตร์เพศวถิขีองภาพยนตร์	
ท�าให้เกิดการสะท้อนภาพยนตร์เพศวิถี	 โดยการเน้นให้เห็นความ
เป็นจริงของสังคมมากขึ้น	 ภาพยนตร์ในปัจจุบันท�าหน้าที่สะท้อน
ภาพตามความเป็นจริง	 โดยไม่ได้สนใจเรื่องอ�านาจทางสังคม	
เหมือนกับการประกอบสร้างภาพของภาพยนตร์ที่ต้องประกอบ
สร้างไปตามอ�านาจของสงัคมทีเ่ป็นอยู	่แต่ในทางกลบักนัภาพยนตร์
อาจจะสะท้อนภาพไม่จรงิของสงัคมกไ็ด้	ดงันัน้ผูช้มภาพยนตร์ต้อง
ว่ากล่าวตักเตือนผู้สร้าง	หากมีการสะท้อนภาพไม่จริง	เห็นได้จาก
กรณกีลุม่เพศวถิ	ีมกีารประท้วงการน�าเสนอภาพยนตร์	เรือ่งหอแต๋ว
แตก	ทีไ่ด้มกีารสะท้อนภาพเพศวถิใีนเชงิลบ	ส่งผลกระทบต่อกลุม่
เพศวิถี	 โดยต้องมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาและชื่อของภาพยนตร์ให้
มีความเหมาะสมมากขึ้น
	 ส่วนแนวคดิทีส่าม	การน�าเสนอภาพเพศวถิ	ีซึง่จะใกล้เคยีง
กบัการสะท้อนภาพยนตร์เพศวถิ	ีคอื	เชือ่ว่าเป็นความจรงิของสงัคม	
จึงได้มีการน�าเสนอภาพความเป็นเพศวิถีไปอย่างนั้น	ซึ่งจะเห็นได้
จากการน�าเสนอภาพเพศวิถีจากภาพยนตร์เรื่อง	 รักแห่งสยาม	
หอแต๋วแตก	ไม่ได้ขอให้มารัก	และ	Yes	or	No	อยากรักก็รักเลย	
ซึง่จะกล่าวถงึการน�าเสนอภาพเพศวถิใีนมมุมองทีแ่ตกต่างกนั	อาทิ		
มีการน�าเสนอภาพการสร้างตัวละครเพศที่สามให้มีลักษณะ
กระตุ้งกระติ้ง	 และค�าพูดหยาบคาย	 จนกลายเป็นการจดจ�าของ			
ผูช้ม	นอกจากนัน้ยงัมกีารน�าเสนอภาพเกีย่วกบัเพศทีส่ามทีต้่องการ
ถ่ายทอดความรู้สึกของเพศที่สามอย่างแท้จริง		เพื่อให้โลกรับรู้ว่า
เขายงัมตีวัตนอยูบ่นโลกใบนี	้	ต้องการให้รบัรูว่้าเขาคดิอะไร	สงัคม
ควรให้โอกาสเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรัก	 หน้าที่การงาน		
รวมทั้งครอบครัวของเขาด้วย		

มุมมองของสังคมไทยที่มีต่อเพศวิถ ี    
	 หากจะพูดถึงเพศของมนุษย์บนโลกรวมถึงสังคมไทยแล้ว	
วันนี้คงไม่อาจบอกได้ว่ามีเพียงเพศชายและเพศหญิงอีกต่อไป	
เพราะบคุคลทีถ่กูระบใุห้เป็นเพศวถิใีนสงัคม	กลุม่คนทีม่พีฤตกิรรม
รักคนในเพศเดียวกัน	ชายกับชาย	หรือหญิงกับหญิง	มีการเปิดตัว
และเป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้น	การปรากฏตัวของกลุ่มคนรัก
เพศเดียวกัน	หรือผู้มีเพศวิถีทางเลือก	ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม
องค์กรเหน็ได้อย่างชดัเจนมากขึน้	ดงัข้อค้นพบจากหลกัฐานข้อมลู
เรื่องเพศในข่าวออนไลน์ของแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ	
(จิตติมา	ภาณุเตชะ	และคนอื่นๆ,	2550)	หลายต่อหลายครั้งที่คน
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กลุม่นีถ้กูตตีราว่า	เป็น	“คนไม่ปกต”ิ	แต่หากหยัง่ลกึลงไปถงึจติใจ
ของความเป็นมนุษย์แล้วก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเขาก็ไม่ได้แตกต่าง
ไปจากพวกที่เรียกตัวเองว่าเป็นคนปกติเลย	ถึงแม้ปัจจุบันกลุ่มคน
ที่ถูกเรียกว่าเพศวิถี	จะได้รับการยอมรับมากขึ้น	แต่ความกังวลใน
สิ่งที่คนเหล่านั้นเป็น	ก็ยังไม่หายไปอย่างสนิทใจ	ดังนั้นครอบครัว	
จงึเป็นปัจจยัส�าคญัทีไ่ม่อาจมองข้ามไปได้	เพราะการยอมรบั	ความ
เข้าใจ	และความเหน็ใจลกูหลานของตนเองคอืทีพ่ึง่ส�าคญัทีจ่ะช่วย
ประคับประคองให้เขากล้ายืนอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงได้แม้
ทัศนะทั่วไปของสังคมไทยต่อเพศวิถี	 ที่นักวิชาการต่างประเทศ
วเิคราะห์ว่ามลีกัษณะ	“ทนได้	แต่ยอมรบัไม่ได้”	(Jackson	&	Cook,	
1999)	และการด�าเนินชีวิตของชนกลุ่มน้อยทางเพศยังคงถูกเลือก
ปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรมในหลากหลายแง่มมุ	ดงัเรือ่งจรงิทีป่รากฏ
อยู่ในหนังสือ	“ชีวิตที่ถูกละเมิด:	เรื่องเล่ากะเทย	ทอม	ดี้	หญิงรัก
หญิง	ชายรักชาย	และกฎหมายมนุษยชนระหว่างประเทศ”	(จันทร์
จริา	บญุประเสรฐิ,	2554)	ในรปูแบบนสิยัของเพศทีส่าม	ทีส่่วนใหญ่
เป็นคนตลก	มีสีสัน	เฮฮา	สร้างเสียงหัวเราะ	นอกจากสังคมไทย
ยอมรับได้แล้ว	 ยังให้ความสุขกับคนอีกหลายๆ	 กลุ่มด้วยภาพ
ลกัษณ์ทีส่นกุสนานของกลุม่เพศทีส่าม	แต่คนบางกลุม่กย็งัรูส้กึและ
มองคนในกลุ่มนี้ในแง่ลบ	
	 ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่า	 มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เต็มไปด้วย
ความแตกต่างหลากหลาย	แต่กย็งัมคีวามเหมอืนกนัคอืมนษุย์เป็น
สัตว์สังคมที่ต ้องอยู ่ร ่วมกัน	 และที่ต ่างจากสัตว์คือมนุษย์มี
วัฒนธรรม	(Culture)	ที่คอยก�าหนดการกระท�า	ดังนั้นเมื่อพูดถึง
เรื่องเพศจึงไม่ใช่เพียงเรื่องทางชีววิทยา	 หรือวิทยาศาสตร์	 แต่
หมายความไปถงึเรือ่งวฒันธรรม	เพราะวฒันธรรมสามารถเปลีย่น
วิธีคิดของคนได้	 และเมื่อปัญหาอยู่ที่เรื่องวัฒนธรรม	 จึงต้องกลับ
ไปดูที่โครงสร้างสังคม	 หากมองในแง่มุมทางวัฒนธรรมและ
ประวตัศิาสตร์จากมติขิองความคดิในเรือ่งเพศและเพศสภาพ	(Sex	
/	Gender)	จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาในอดีต	บุคคลที่ไม่มีคุณลักษณะ
ที่ตรงกับเพศและเพศสภาพแบบชายหญิง	 จะถูกจัดให้เป็นบุคคล
ทีอ่ยูน่อกระบบโครงสร้างทางเพศทีถ่กูจดัไว้	และถกูมองว่าเป็นคน
ไร้ค่า	 	 	 	 	 	
	 ในยุคของการยอมรับทางเพศวิถี	ซึ่งหมายถึง	ระบบความ
คดิความเชือ่เรือ่งเพศ	เป็นกระบวนการทางสงัคมและวฒันธรรมที่
ก�าหนด	จดัการ	ควบคมุ	รวมทัง้การแสดงออกเกีย่วกบัรสนยิมทาง
เพศ	ความปรารถนา	ความพึงพอใจเรื่องเพศ	การแสดงท่าทีเกี่ยว
กับเรื่องเพศ	การแต่งกาย	 เป้าหมายในความสนใจทางเพศ	และ
การสร้างจินตนาการที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ	 ภายใต้การยอมรับของ
สังคมที่เปิดกว้างขึ้น	 ดังนั้นเพศวิถีในสังคมไทยจึงต้องการแสดง
ความเป็นตัวตนออกมาตามพื้นที่ต่างๆ	 ในสังคมให้ปรากฏ	 เพื่อ

สิทธิและความเสมอภาคในสังคม	 	 	 	
	 ถงึแม้ว่าในปัจจบุนัจะยอมรบัความเป็นเพศวถิมีากขึน้	แต่
บางกลุ่มก็ยังรู้สึกและมองคนกลุ่มนี้ในแง่ลบ	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
การปรากฏภาพตัวแทน	(Representation)	 ของเพศวิถีที่ออกมา
ตามสื่อต่างๆ	ทั้งหนังสือพิมพ์	ละครโทรทัศน์	และภาพยนตร์	มัก
ออกมาเป็นเชงิลบ	เป็นตวัตลก	หรอืแสดงอารมณ์รนุแรง	โหดเหีย้ม	
ซึ่งความเป็นจริง	กลุ่มเพศวิถีที่ประสบความส�าเร็จในชีวิต	เป็นคน
ดี	ท�าประโยชน์ให้สังคมก็มีอยู่มาก	นอกจากนี้ยังสังเกตเห็นว่า	ทั้ง
ละครโทรทศัน์และภาพยนตร์แทบจะทกุเรือ่งต้องมตีวัละครเป็นตวั
ทีเ่กีย่วข้องกบัเพศวถิ	ีโดยเฉพาะเนือ้หาทีก่ล่าวถงึการเปิดเผยความ
รูส้กึของเพศวถิกีม็มีากขึน้	เนือ้หาของภาพยนตร์กก็ล่าวถงึเรือ่งราว
ความรกัของเพศวถิค่ีอนข้างมากในแง่มมุทีห่ลากหลาย	ซึง่สิง่ทีเ่กดิ
ขึ้นในสื่อ	 ไม่ใช่การยัดเยียดของผู้ผลิตสื่อเพียงฝ่ายเดียว	 แต่เป็น
ภาพสะท้อนของความจรงิในสงัคมทีม่ลีกัษณะเบีย่งเบนไป	ซึง่อาจ
เป็นผลจากทัศนคติ	ความเชื่อและมุมมองที่แตกต่างกัน	จนท�าให้
เรือ่งราวและวถิชีวีติของกลุม่คนบางกลุม่ในสงัคมถกูถ่ายทอดออก
มาจากการประกอบสร้างความจริงผ่านสื่อในลักษณะที่บิดเบือน
เกินจริง	 น�าไปสู่การสร้างความจริงเทียมในสังคมจนกลายเป็น
มายาคติในที่สุด	 	 	 	 	 	
	 ส�าหรบัการสือ่สารความเป็นเพศวถิผ่ีานสือ่ภาพยนตร์ไทย
ในช่วง	5	ปีที่ผ่านมาจะพบว่า	มีกลุ่มผู้เรียกร้องสิทธิต่อผู้ผลิตหรือ
ผู้ประกอบสร้างภาพยนตร์ค่อนข้างมาก	 จนกลายเป็นกรณีพิพาท
ปรากฏตามสือ่ต่างๆ	มากมาย	อาท	ิองค์กรทีเ่กีย่วข้องกบักลุม่เพศ
วิถี	ต่อต้านภาพยนตร์เรื่อง	“ตั๊ดสู้ฟุด”	ว่าในภาพยนตร์มีการใช้ค�า
ไม่สุภาพ	และบางฉากยังสะท้อนภาพการใช้ความรุนแรงของกลุ่ม
เพศวิถีที่เกินไปจากความเป็นจริง	 หรือกลุ่มเพศวิถี	 กล่าวว่า	
ภาพยนตร์เรือ่ง	“คูแ่รด”	มกีารย�า่ยศีกัดิศ์รเีพศวถิ	ีหรอื	ภาพยนตร์
เรื่อง	“เพื่อน...กูรักมึงว่ะ”	มีการกล่าวอ้างว่าต�ารวจเป็นเกย์	และ	
ภาพยนตร์เรื่อง	“Me	Myself”	ผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้มีการสร้าง
ความคลาดเคลื่อนท�าให้สังคมมองว่าเกย์หรือกระเทยเลี้ยงเด็กจะ
ส่งผลให้เด็กโตขึ้นมีความเบี่ยงเบนทางเพศ	เป็นต้น	 	
	 จากประเดน็ดงักล่าว	ชีใ้ห้เหน็ว่า	สงัคมไทยมกีารน�าเสนอ
บทบาทของเพศวิถีในเชิงลบ	 ท�าให้สังคมไม่ยอมรับในการกระท�า
ของเพศวิถี	และจะเห็นว่าการสื่อสารเรื่องราว	วิถีชีวิต	และตัวตน
ของกลุ่มเพศวิถีผ่านสื่อภาพยนตร	์ เป็นเรื่องที่เสี่ยงต่อการถูกต่อ
ต้าน	 วิพากษ์วิจารณ์	 ฟ้องร้อง	 โดยเฉพาะจากกลุ่มบุคคลที่ถูก
ถ่ายทอดหรอืพาดพงิ	แต่สือ่ย่อมต้องท�าหน้าทีส่ือ่ต่อไป	โดยเฉพาะ
สื่อภาพยนตร์ได้เข้ามามีบทบาทส�าคัญในการเป็นสื่อกลางที่ช่วย
สะท้อนภาพความจริงให้ปรากฏในสังคม	 สามารถถ่ายทอดแนว
ความคิดและวิถีชีวิตความเป็นไปของคนในชาติได้หลากหลายมิติ	
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ตลอดจนสร้างความเข้มแขง็ด้านวฒันธรรมได้	และเมือ่การท้าทาย
กับวัฒนธรรมกระแสหลักของภาพยนตร์ไทยยังคงต้องด�าเนิน					
ต่อไป	จงึเป็นเรือ่งน่าสนใจในการศกึษาถงึเพศวถิใีนภาพยนตร์ไทย	
เพือ่จะได้สะท้อนความจรงิทัง้ในด้านโลกของสือ่และโลกของความ
เป็นจริง	 ที่ส�าคัญเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือสร้างสรรค์
สือ่ภาพยนตร์ไทย	ซึง่เป็นสือ่กลางทีท่�าหน้าทีส่ะท้อนความจรงิของ
สงัคมไทย	และช่วยให้การสือ่สารในสือ่ภาพยนตร์ไทยเกดิจากการ
ประกอบสร้างความจรงิบนความถกูต้อง	เพือ่ช่วยสะท้อนภาพของ
เพศวิถี	ได้อย่างเหมะสมต่อไป		 	 	 	
                       
บริบทเพศวิถีที่น�ำเสนอผ่ำนภำพยนตร์ ไทย   
	 บริบท	 คือ	 สิ่งที่เกี่ยวข้องโดยรอบ	 สภาพแวดล้อมและ
เงื่อนไขต่างๆ	 ที่รายล้อมเหตุการณ์หนึ่ง	 เรื่องหนึ่ง	 ประเด็นหนึ่ง	
อะไร	ทีเ่ป็น	“เงือ่นไข”	(Condition)	ท�าให้ปรากฏการณ์ทีเ่ราสนใจ
ศกึษานัน้	มนั	“เกดิขึน้	-	คงอยู	่-	สญูสลายไป”	(ราชบณัฑติยสถาน,	
2542)	 	 	 	 	 	 	 	
	 บริบททางสังคม	 คือ	 ส่วนต่างๆ	 ของสังคมที่เป็นปัจจัย
ก�าหนดให้ประพฤติและวางตัว	 เช่น	 วัฒนธรรม	 การเมือง		
เศรษฐกิจ	การศึกษา	ศาสนา	และความเชื่อ	เป็นต้น	ซึ่งสิ่งเหล่านี้
เป็นตวัก�าหนดให้คนในสงัคมเข้าใจตรงกนั	และประพฤตปิฏบิตัใิห้
ตรงกันเช่นกัน	 	 	 	 	 	
	 ดังนั้น	 บริบทของเพศวีถี	 คือ	 การแสดงออกของเพศวิถี	
การแสดงความคิดเห็นความนึกคิดของตัวเองออกมา	 ให้เป็นไป
ตามวัฒนธรรมและสังคมนั้น	โดยการสร้างคนกลางขึ้นมา	นั่นคือ	
ภาพยนตร์	 เพื่อที่จะเป็นตัวแทนในการแสดงความคิดเห็นผ่าน
บรบิทของเพศวถี	ีดงัจะได้กล่าวต่อไปนี	้บรบิทของเพศวถิทีีน่�าเสนอ
ผ่านภาพยนตร์ไทย	 ในสมัยก่อนถูกปิดกั้นเพราะมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
รกัร่วมเพศหรอืทีเ่รยีกว่า	เพศทีส่าม	อาจมาจากสาเหตทุีส่งัคมไทย
ที่ถูกสั่งสอนมาอย่างยาวนานว่าความรักที่จะเกิดขึ้นได้นั้นต้องมา
จากความรักของเพศชายและเพศหญิงเท่านั้น	 ส่วนความรักของ
เพศเดียวกัน	ถือว่าเป็นสิ่งผิดศีลธรรมและความดีงาม	ในตอนนั้น
จงึไม่มใีครคดิท�าภาพยนตร์ประเภทนี	้เพราะสิง่ทีไ่ด้รบักลบัมาอาจ
ไม่คุ้มค่าการลงทุน	 เพราะสังคมยังไม่มีการยอมรับ	 แต่ในสมัยนี้	
เป็นเวลาหลายปีทีภ่าพยนตร์ไทยพยายามเจาะกลุม่คนดใูห้มากขึน้		
เพราะเพศวถิมีจี�านวนไม่น้อย	บทบาทของภาพยนตร์ไทยจงึมคีวาม
ส�าคัญมาก	 เพราะอีกสิ่งหนึ่งที่นอกเหนือจากการสร้างภาพยนตร์	
คือ	 หน้าที่ที่คนสร้างภาพยนตร์ต้องสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าในตัว
เองของเพศวิถีให ้สังคมไทยยอมรับและสนใจมากกว่าเดิม	
ภาพยนตร์ประเภทนี้มีจุดเริ่มต้นของเรื่องราวไม่เหมือนกัน	 บาง
เรื่องผู้เขียนบทเป็นเพศที่สามที่มีจุดประสงค์ที่จะสะท้อนมุมมอง

ความคดิของเพศทีส่ามออกมาให้ชดัเจนและให้คนดเูข้าใจของคน
กลุ่มนี้มากขึ้น	ผู้เขียนจึงสนใจน�าเสนอภาพยนตร์	4	เรื่อง	มาเป็น
กรณตีวัอย่างของการน�าเสนอการประกอบสร้างภาพของภาพยนตร์	
การสะท้อนภาพยนตร์เพศวถิี		และการน�าเสนอภาพเพศวถิี	เพราะ
ภาพยนตร์ทัง้	4	เรือ่งนีม้กีารน�าเสนออกมาในมมุมองทีห่ลากหลาย	
อาทิ	มีการน�าเสนอผ่านมุมมองด้านครอบครัว		วัยรุ่น	และสังคม		
ดังภาพที่	1

ภาพที่ 1	 โปสเตอร์ภาพยนตร	์ “รักแห่งสยาม”	 เข้าฉายวันที	่22	
พฤศจิกายน	พ.ศ.	2550	 	 	 	 																																	
ที่มา:	สยามโซนดอทคอม	(ม.ป.ป.)

	 จากภาพที่	1	 ภาพยนตร์เรื่อง	 “รักแห่งสยาม”	 มีการน�า
เสนอ	ความรักระหว่างชายกับหญิง	ซึ่งถ่ายทอดออกมาในมิติที่	1	
ก็คือระหว่างผู้ชายที่ไม่ค่อยมั่นใจในความรักและอาจให้ค�าตอบ
อะไรไม่ได้เกี่ยวกับความรัก	และผู้หญิงที่เร่งรัดค�าตอบแบบฟันธง
จากผู้ชายว่ารู้สึกอย่างไรกับตัวเองซึ่งสะท้อนความรักแบบการ
ครอบครองผ่านวัยรุ่นชายหญิง	ในอีกมิติหนึ่งก็คือระหว่างผู้ชายที่
ไม่เคยมีความรัก	 แต่ในท้ายที่สุดฝ่ายหญิงก็ค้นพบความจริงว่า
ผู้ชายคนนั้นไม่สามารถเป็นแฟนได้	 แต่ผู้หญิงคนนี้ก็เป็นตัวแทน
ของผูห้ญงิวยัรุน่หลายๆ	คนทีรู่ว่้า	พร้อมทีจ่ะก้าวเดนิต่อไปด้วยใจ
ที่มีความหวัง	สิ่งที่ตื่นตาตื่นใจที่สุดระหว่างที่ชมภาพยนตร์เรื่องนี้	
คือ	ความรักระหว่างเพื่อนที่เป็นผู้ชายกับผู้ชายด้วยกัน	จนท�าให้ผู
ชมมองว่าเป็นภาพยนตร์ที่น�าเสนอความเป็นเพศวิถีผ่านมุมมอง
ด้านครอบครัว	(แบรนด์	เวิลด์	,	2551)	ดังที่ชลเทพ		ปั้นบุญชู	(นัก
วิชาการอิสระด้านสังคม)	กล่าวว่า	ภาพยนตร์	“รักแห่งสยาม”	มี
การน�าเสนอในมติทิางสงัคมวทิยาภาควเิคราะห์เนือ้หา	ว่าด้วยเรือ่ง
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ครอบครัว	 ความรัก	 และวิถีชีวิตวัยรุ่น	 น�าเสนอผ่านแนวคิดเรื่อง
การประกอบสร้างเนือ้หา		มวีธิกีารด�าเนนิเรือ่งและวธิกีารใช้ตรรกะ
แสดงความเป็นเหตแุละผล	ของเรือ่งราวได้ดี	มคี�าอธบิายเพยีงพอ
ส�าหรับการเข้ามาสู่วังวนแห่งชายรักชาย	 และที่ส�าคัญภาพยนตร์
เรื่องนี้แก่นเรื่องไม่ใช่แบบชายรักชาย	 แต่หมายถึงนิยามความรัก
ในหลากหลายมติทิัง้มติรภาพ	ครอบครวั	ความรูส้กึทีผ่กูพนัธุ์ทีมุ่ง่
เน้นสนุทรยีศาสตร์ทางจติใจมากกว่าทีจ่ะเอากามอารมณ์เป็นทีต่ัง้	
หรอือาจจะกล่าวได้ว่า	“ความรกั”อยูเ่หนอืและก้าวพ้น	“ความใคร่”	
(ชลเทพ		ปั้นบุญชู,	2550)	 	 	 	 	
	 ดังนั้นจึงท�าให้ภาพยนตร์เรื่อง	“รักแห่งสยาม”	ดึงความมี
คณุค่าทางด้านการน�าเสนออารมณ์ทางความคดิและการแสดงออก
ผ่านตวัละครต่างๆ	เพือ่ท�าให้ครอบครวัและสงัคมยอมเปิดใจ	มอง
เห็นสาเหตุที่ท�าให้สมาชิกในครอบครัวมีอาการเบี่ยงเบนทางเพศ	
ส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อมและสังคมที่มีการปลูกฝังมาตั้งแต่
ยังเป็นเด็ก	 ภาพยนตร์เรื่องนี้จึงเป็นภาพยนตร์ตัวอย่างต่อการน�า
มาเป็นวิทยาทานในการด�ารงชีวิต
	 จากประเด็นดังกล่าว	 การน�าเสนอผ่านมุมมองด้าน
ครอบครัวของภาพยนตร์เรื่องนี้	คือ	การน�าเสนอให้เข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเองมากขึ้น	เพราะการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่เป็น
เรือ่งส�าคญัมากของสถาบนัครอบครวั	ภาพยนตร์เรือ่งนีช้ีใ้ห้เหน็ว่า	
พ่อไม่สามารถท�าให้แม่ต้องท�าหน้าทีแ่ทน	ซึง่อาจมเีวลาดแูลลกูได้
ไม่เต็มที่	 ขาดการเติมเต็มในการเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของเพศ
ตนเองตามสถานภาพและบทบาทที่พึงกระท�า	ท�าให้เกิดปัญหาใน
การปรับความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวได้	 โต้ง	
(พระเอก)	 ขาดการเรียนรู ้บทบาทของตนเองที่พ่อพึงสอนใน
กระบวนการขัดเกลาทางวัฒนธรรม	(Socialization)	ตามอย่างที่
สังคมคาดหวัง	แนวคิดเรื่องครอบครัวที่สะท้อนให้เห็นถึงจุดหักเห
เรือ่งนีค้อื	ความอบอุน่และความสมัพนัธ์ในครอบครวัเป็นสิง่ส�าคญั	
หากเราไม่เข้าใจถงึความเป็นคนและตวัตนได้	กจ็ะท�าให้มอีคตจิน
ท�าให้เกิดความหลงผิดในปัญหานั้นๆ	 ได้	 จนน�ามาสู ่ปัญหา
ครอบครัว	 ดังนั้น	 ผู้สร้างพยายามคลายปมปัญหาโดยการให้แม่
พิจารณาอดีตที่ผิดพลาดของตน	และผ่อนคลายโดยการเข้าใจโต้ง
มากขึ้น	ปัญหาทุกอย่างก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีได้
	 นอกจากนัน้ยงัมกีารน�าเสนอความเป็นเพศวถิใีนภาพยนตร์
ด้านความเป็นตัวเองและให้ความสนุกสนานกับสิ่งที่พวกเขาเป็น	
การน�าวัตถุนิยมต่างๆ	 มาเล่าเพื่อให้เกิดความบันเทิง	 หรือขาย
ความตลกในแบบประหลาด	ดังภาพที่	2

ภาพที่ 2	โปสเตอร์ภาพยนตร์	“หอแต๋วแตกแหกกระเจิง”	เข้าฉาย
วันที่	1	ตุลาคม	พ.ศ.	2552	 	 	
ที่มา:	ไทเลอร์	(2552)

	 จากภาพที	่2	ภาพยนตร์เรือ่ง	“หอแต๋วแตก”	เป็นการศกึษา
เพศวถิทีีป่รากฏในบรบิททางสงัคมอย่างมมีติิ	และถอืว่าภาพยนตร์
เรื่องนี้สะท้อนปรากฏการณ์ที่สังคมพยายามน�าเพศที่สามมา
ท�าความเข้าใจมากขึ้น	 โดยเสนอว่า	 เพศวิถีไม่ใช่บุคคลแปลกใน
สังคม	 หากแต่เป็นบุคคลอีกเพศหนึ่งที่ได้รับการยอมรับในสังคม
ไทย	 โดยไม่กลัวที่จะโดนสังคมประนาม	ภาพยนตร์เพศวิถีเรื่องนี้
จงึปรากฏบรบิทวฒันธรรมโลกตะวนัออกได้ชดัเจน	เพราะสร้างให้
ตัวละครเพศวิถีในเรื่องมีความชัดเจนของการแสดงออกในพื้นที่
ทางสังคมชัดกว่า	 ภาพยนตร์ทีน�าเสนอเพศวิถีเรื่องอื่นๆ	 ที่ยังคง
ซกุซ่อนความเป็นตนเอาไว้แต่พลกิบทบาทไม่ให้	“ครอบครวั”	เป็น
ตัวกีดกันการแสดงออกความเป็นเพศวิถี	
	 ดังนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้จึงน�าเสนอมุมของเพศที่สามใน
ความเป็นตวัเองและให้ความสนกุสนานกบัสิง่ทีพ่วกเขาเป็น	การน�า
วตัถนุยิมต่างๆ	มาเล่นเพือ่ให้เกดิความบนัเทงิ	หรอืขายความตลก
ในแบบประหลาด	 นอกจากนั้นภาพยนตร์เพศวิถียังได้น�าเสนอ
ประเด็นว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคม	เพื่อให้เกิดการยอมรับของ
คนในสังคม	โดยการน�าเสนอผ่านภาพยนตร์เรื่อง	“It	Gets	Better	
ไม่ได้ขอให้มารัก”	ดังภาพที่	3
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ภาพที่ 3	โปสเตอร์ภาพยนตร์	“It	Gets	Better	ไม่ได้ขอให้มารัก”	
เข้าฉายวันที่	14	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2555		 																											
ที่มา:	ซันนี่	ปีโป้	(2555)
 
	 จากภาพที่	3	ภาพยนตร์	เรื่อง	“It	Gets	Better	ไม่ได้ขอ
ให้มารัก”	 ภาพยนตร์มีการน�าเสนอประเด็นว่าด้วยการอยู่ร่วมกัน
ในสังคม	 โดยจ�าเพาะเจาะจงไปยังกลุ่มคนที่มีรสนิยมทางเพศอัน
แตกต่าง	 ภายใต้สมมติฐานว่าสังคมหนึ่งจะแวดล้อมด้วยความ
หลากหลายทางเพศได้หรือไม่	“It	Gets	Better	ไม่ได้ขอให้มารัก”	
พยายามสะท้อนแนวคิดดังกล่าว	 ผ่านเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับบุคคล
ในสามช่วงวยั	“It	Gets	Better	ไม่ได้ขอให้มารกั”	ส่วนหนึง่พยายาม
จะสะท้อนว่า	 เป็นกะเทยไทยมันช่างล�าบาก	 แต่เป็นกะเทยที่
สามารถอยู่ร่วมในสังคมและท�าให้ผู้คนรอบข้างยอมรับในสิ่งที่ตน
เป็นได้	 มันสุดแสนยากล�าบากยิ่งกว่า	 แต่ภาพยนตร์เองก็ไม่ได้
ตอกย�า้ชะตากรรมรนัทดสดุหดหูไ่ปจนสดุขัว้	เพราะตวัละครอย่าง	
“ไฟ”	 ที่เป็นเสมือนตัวแทนคนในสังคมส่วนหนึ่ง	 ก็ไม่ได้มองว่า	
“กะเทย”	เป็นคนผดิปกต	ิผดิเพศ	เขากลบัยอมรบัในความสมัพนัธ์
โดยไม่มเีงือ่นไข	ไร้ซึง่ความเคลอืบแคลงหรอืผลประโยชน์แอบแฝง
ใดๆ	 ขณะที่	 “ต้นไม้”	 เอง	 หลังท�าความรู้จักสนิทสนมจนถึงขั้น
ผกูพนัรกัใคร่	มมุมองของเขาทีม่ต่ีอกะเทยกเ็ปลีย่นไปอย่างสิน้เชงิ	
(ณัฐพงษ์	โอฆะพนม,	2555)	 	 	 	 	
	 ในอีกบริบทหนึ่ง	ภาพยนตร์เพศวิถีได้มีการน�าเสนอความ
รกัทีห่ยบิมมุมองความรกัในรปูแบบหญงิรกัหญงิมาน�าเสนอ	เพือ่ชี้
ให้เห็นถึงมุมมอง	ความต้องการ	และความเป็นจริงของสังคมไทย
ในปัจจุบัน	ดังภาพที่	4

ภาพที่ 4	โปสเตอร์	ภาพยนตร์	“Yes	or	No	อยากรักก็รักเลย”	เข้า
ฉายวันที่	16	ธันวาคม	พ.ศ.	2553	 	 																						
ที่มา: “Yes	or	No	อยากรักก็รักเลย”,	(ม.ป.ป.)	
 
	 จากภาพที่	4	ภาพยนตร์เรื่อง	“Yes	or	No	อยากรักก็รัก
เลย”	ถือได้ว่าเป็นภาพยนตร์รักแนวใหม่ที่หยิบมุมมองความรักใน
รปูแบบหญงิรกัหญงิมาน�าเสนอ	มมุมองความรกัทีเ่กดิขึน้แบบไม่มี
ข้อจ�ากัดทางด้านสังคม	ทางด้านกรอบที่มีอยู่ในปัจจุบัน	หนังเรื่อง
นี้น�าเสนอว่าความรักเกิดขึ้นได้ทุกที่	ไม่ว่าใครกับใคร	เพศไหนกับ
เพศไหน	 เพราะว่าเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์	 พอเกิดขึ้นแล้วจริงใจกับมัน	
จรงิใจกบัความรูส้กึทีเ่กดิขึน้	นัน่คอืความรกัทีแ่ท้จรงิ	ไม่ได้เป็นการ
สนับสนุนว่าให้เพศเดียวกันมารักกับเพศเดียวกัน	 แต่ว่าเป็นแค่
การน�าเสนอมุมมองที่มีอยู่จริง	 ซึ่งทุกคนก็ต้องยอมรับว่ามันมีอยู่
จริงๆ	 ทั้งชายรักชาย	 หญิงรักหญิง	 มีมาตั้งนานแล้ว	 เพียงแต่
ปัจจุบันผู้ผลิตกล้าที่จะน�าออกมาน�าเสนอ	และตีแผ่เท่านั้นเอง
	 ดงันัน้	จากทีไ่ด้กล่าวมาทัง้หมด	แสดงให้เหน็ว่าภาพยนตร์
ไทยมีบทบาทส�าคัญในเรื่องของการเป็นสื่อกลางให้เพศปกติได้
ทราบความเป็นตวัตนของเพศทีส่ามได้อย่างชดัเจน	รวมไปถงึกลุม่
คนดูเพศที่สามที่จะได้รับแง่คิดที่ได้จากภาพยนตร์เรื่องนั้นๆ	
ภาพยนตร์ประเภทนี้จึงก�าลังเป็นที่ต้องการของตลาดภาพยนตร์
ไทยที่กว้างขึ้นเรื่อยๆ	 โดยแฝงให้คนหมู่มากยอมรับในเพศที่สาม		
แต่ในทางกลบักนั	แม้ว่าจะมภีาพยนตร์เพศวถิจี�านวนมากได้รบัค�า
ชมทัง้ในส่วนของกระบวนการผลติ	การแสดง	การน�าเสนอมมุมอง
ของเพศวถิ	ีและการสือ่สารด้านการตลาดทีช่่วยยกระดบัคณุค่าของ
ภาพยนตร์ไทย	 ให้มีศักยภาพเทียบเท่าภาพยนตร์ปกติ	 แต่ก็ยังมี
ภาพยนตร์บางเรือ่งทีไ่ม่อนญุาตให้ได้รบัการฉาย	เนือ่งจากเนือ้เรือ่ง
มเีนือ้หาขดัต่อความสงบเรยีบร้อยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน	
คือ	ภาพยนตร์เรื่อง	 “Insects	in	the	Backyard”	 เนื่องจากบาง
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ส่วนมีการน�าเสนอภาพขององคชาต	 การร่วมเพศ	 และการค้า
ประเวณี	 ภาพยนตร์มีการเล่าเรื่องราวผ่านเรื่องของความรักที่
พยายามไขว่คว้า	ความฝันทีไ่ม่มวีนัเป็นจรงิ	มติรภาพทีต้่องพสิจูน์	
อีกทั้งความต้องการทางเพศที่คุกรุ่นอยู่ในใจ	ทั้งหมดนี้ต่างเป็นตัว
ปัญหา	และมีผลท�าให้พวกเขาเหล่านี้ไม่เข้าใจถึงความรู้สึกนึกคิด	
ของคนทีม่คีวามแตกต่างระหว่างวยัและเพศทีแ่ตกต่างกนั	หนงัเล่า
เรือ่งราวของแต่ละคนก่อนและหลงัเหตกุารณ์ส�าคญัทีท่�าให้พวกเขา
ต้องแยกจากกันไป	 เพื่อได้เรียนรู้สิ่งที่ท�าลงไป	 และได้ท�าความ
เข้าใจกับสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน	เพื่อสะท้อนถึงสิ่งที่ผ่านมาในอดีต	
ที่จะท�าให้พวกเขาได้เติบโตขึ้นและตัดสินใจเลือกชีวิตที่เหลืออยู่
ด้วยตัวเอง	 ดังนั้นจึงท�าให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ห้ามมิให้เข้าฉาย	 แต่
อย่างไรกต็ามหากมโีอกาสได้เผยแพร่เชือ่ว่าจะเป็นการตแีผ่สะท้อน
สังคมในโลกของความเป็นจริง	ถ้าหากเรามองในแง่ของการเรียน
รู้	 เพื่อให้ผู้ชมเข้าใจของค�าว่าการสร้างครอบครัวที่ดีเป็นอย่างไร	
(อภชิาตพิงศ์	วรีะเศรษฐกลุ,	2553)	เพราะฉะนัน้การสร้างภาพยนตร์
ขึ้นมาหนึ่งเรื่องนั้นไม่ใช่เพราะเพียงผู ้สร้างต้องการสร้างเพื่อ
แสวงหาก�าไรเท่านั้น	 แต่มีคุณค่าที่ผู ้เขียนบทแอบแฝงมาใน
ภาพยนตร์เรื่องนั้นๆ	ถึงแม้ว่าภาพยนตร์เพศวิถีนั้นถูกมองว่า	น�า
เสนอประเภททีส่ามเพยีงด้านเดยีวคอืด้านตลก	สนกุสนาน	แต่หาก
ผู้ชมรับชมภาพยนตร์และเปิดทัศนคติให้กว้างมากขึ้น	 จะพบว่า
ภาพยนตร์ประเภทนี้ก�าลังตีแผ่สังคมที่ก�าลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน	
สังคมเองก็ไม่สามารถเลือกรับหรือหลีกเลี่ยงการไม่ให้เกิดเพศที่
สามได้	 ซึ่งภาพยนตร์บางเรื่องนั้นก�าลังแสดงให้เห็นว่าคุณค่าของ
บุคคลเพศที่สามไม่ได้หายไปไหนแต่ผู ้ชมไม่เปิดรับในความ
สามารถของพวกเขาเท่านั้นเอง	

กำรเจริญเติบโตของอุตสำหกรรมภำพยนตร์เพศวิถี

	 จากรูปแบบการน�าเสนอภาพยนตร์เพศวิถีที่หลากหลาย	
เป็นประเด็นสอดแทรกเข้ามาในบทภาพยนตร์ปัจจุบัน	 	 ท�าให้
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง	 มีการผลิต
ภาพยนตร์ทีห่ลากหลายมมุมองในสงัคมมากขึน้	มภีาพยนตร์หลาย
ประเภทที่สร้างรายได้สูง	 จึงท�าให้วงการภาพยนตร์ก้าวสู่ยุค
อุตสาหกรรม	 โดยภาพยนตร์แนวเพศวิถีที่น�าเสนอความรักที่มาก	
กว่าชายรักหญิง	ได้เข้ามามีกระแสในสังคมไทยในบทบาทของตัว
ละครกระเทย	เกย์	ทอม	ดี้	จนได้พัฒนามาเป็นตัวละครหลักของ
ภาพยนตร์	อย่างในเรื่องเพลงสุดท้าย	ก�ากับโดย	พิศาล	อัครเศรณี	
ที่ได้น�าเสนอเส้นทางสีม่วงของเพศที่สามกับการตามหารักแท้	
ภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในปี	 พ.ศ.	 2528	 ในช่วงนั้นวงการ
ภาพยนตร์ไทยยงัไม่ค่อยมผีูก้�ากบัคนไหนทีท่�าภาพยนตร์ในแนวรกั
ร่วมเพศ	หลังจากนั้นจึงมีภาพยนตร์แนวรักร่วมเพศมากขึ้น	อย่าง

ในเรื่อง	 สตรีเหล็ก	 ที่สามารถสร้างรายได้สูงถึง	98.7	 ล้านบาท				
(ฟรานซิส	นันตะสุคนธ์,	2548)	จึงท�าให้ผู้สร้างภาพยนตร์มองว่า	
การน�าเสนอภาพยนตร์เกี่ยวกับเพศที่สามสามารถท�ารายได้ให้กับ
ภาพยนตร์ได้	อย่างผู้ก�ากับ	พจน์	อานนท์	ที่อยู่ในฐานะผู้ก�ากับคน
หนึ่งที่มีผลงานอย่างต่อเนื่อง	 แม้ว่าผลงานของเขาไม่ได้มีมุมมอง
จากนักวิจารณ์ด้านบวกสักเท่าไหร่	 แต่เมื่อมองในแง่ของผู้สร้าง	
ภาพยนตร์แล้ว	เขาได้รับการตอบรับอย่างสม�่าเสมอ	ด้วยผลงานที่
ผ่านมาที่ได้สร้างภาพยนตร์แนวกระเทย	 รักร่วมเพศ	 โดยการ
หยบิยกประเดน็ทีน่่าสนใจในสงัคมมาน�าเสนอผ่านตวัละครแนวรกั
ร่วมเพศ	 เช่น	 ภาพยนตร์เรื่อง	 “เพื่อนกูรักมึงวะ”	 “แต๋วเตะตีน
ระเบดิ”	“ปล้นนะยะ”	เป็นต้น	จนท�าให้ผูก้�ากบัหน้าใหม่หนัมาผลติ
ภาพยนตร์แนวนีเ้พิม่มากขึน้	เพราะตลาดภาพยนตร์ทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศก�าลังให้ความสนใจเช่นกัน	 (ฟรานซิส	 นันตะ
สุคนธ์,	2548)
	 ประเดน็เพศวถิจีงึได้กลายเป็นทีพ่ดูถงึในวงการว่าเป็นหนงั
ที่น่าสนใจ	ง่ายต่อการขอทุนจากผู้สร้าง	เพราะการน�าเสนอความ
เป็นเพศวิถี	 สามารถเป็นแรงจูงใจทางเพศเพื่อการประชาสัมพันธ์	
เพื่อสร้างกระแสก่อนหนังเข้าฉายได้เป็นอย่างดี	 ไม่ว่าประเด็นที่
ดาราชายถกูโปรโมทผ่านสือ่ในการแสดงผ่านบทกะเทยอย่าง	วนิยั	
ไกรบุตร	 เจษฏาภรณ์	 ผลดี	 หรือ	 ภรัณยู	 โรจนวุฒิธรรม	 ท�าให้
ภาพยนตร์ที่ผลิตมาในแนวนี้มีโอกาสผลิตมามากขึ้น	 เห็นได้จาก
ภาพยนตร์เรื่อง	“ว้ายบึ้ม	เชียร์กระหึ่มโลก”	ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ไม่
ได้รบัรางวลัเลย	แต่เมือ่มกีารซือ้ลขิสทิธิไ์ปฉายในต่างประเทศ	อาทิ	
ออสเตรเลีย	ซานฟรานซิสโก	ลอสแองเจลิส	อัมสเตอร์ดัม	ไต้หวัน	
ญี่ปุ ่น	 หรือการไปฉายในเทศกาลต่างๆ	 อาทิ	 เทศกาลเกย์										
เลสเบีย้น	เทศกาลเมอืงคานส์	ท�าให้ภาพยนตร์ไทยทีม่กีารน�าเสนอ
เพศวถิเีป็นทีรู่จ้กั	และต้องการของต่างชาตมิากขึน้	เพราะเป็นหนงั
แปลก	ต่างประเทศไม่มีกะเทยเด็กๆ	หรือมัธยมแบบนี้	
	 จากกระแสภาพยนตร์แนวเพศวถิทีีไ่ด้รบัความนยิม	ท�าให้
มีการสร้างภาพยนตร์ประเภทนี้ออกสู่สายตาผู้ชมอย่างต่อเนื่อง	
การสร้างภาพยนตร์ประเภทรักร่วมเพศอาจมองถึงสังคมไทยใน
ปัจจบุนัสามารถเปิดรบัมมุมองจากภาพยนตร์ประเภทนีไ้ด้มากขึน้	
จากผลการวจิยักลุม่ผูช้มทีเ่ป็นเพศหญงิและเพศทีส่ามมคีวามชอบ
ในภาพรวมของตัวละครและมีแนวโน้มที่จะชมภาพยนตร์ที่มีตัว
ละครเพศที่สามต่อไปในอนาคตมากกว่าเพศชาย	(ฐิติรัตน์	สมิติ-
นันทน์,	2553)	สะท้อนให้เห็นถึงอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่มีเนื้อหา	
ตัวละครเกี่ยวกับเพศที่สามก�าลังเติบโต	 แต่การสร้างภาพยนตร์ที่
มีเนื้อหาเกี่ยวกับเพศที่สามในประเทศไทยก็ต้องระวังในเรื่องของ
การขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน	 อย่างในเรื่อง	 “Insects	In	
the	Backyard”	ที่ผู้เขียนกล่าวไปแล้วนั้น	สะท้อนให้เห็นว่าสังคม
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ไทยอีกด้านหนึ่งยังไม่เปิดกว้างส�าหรับมุมมองการสร้างภาพยนตร์แนวรักร่วมเพศ	 ในขณะเดียวกันภาพยนตร์ในต่างประเทศก็ได้เติบโต
อย่างต่อเนื่องอย่างภาพยนตร์เรื่อง	“Spring	fever”	(ผู้จัดการออนไลน์,	2552)	เป็นหนังรักร่วมเพศที่ไปคว้ารางวัลเขียนบทยอดเยี่ยมงาน
หนงัเมอืงคานส์	ปี	ค.ศ.	2009	หรอือย่างภาพยนตร์เรือ่ง“	Milk”	ทีน่�าเสนอเรือ่งรกัร่วมเพศทีไ่ม่มคีวามรนุแรง	พอน่ารกัแบบ	“รกัแห่งสยาม”	
ภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับกับกลุ่มเพศวิถีได้	(อภินันท์	 บุญเรื่องพะเนา,	2552)	 เพราะภาพยนตร์ได้น�าเสนอผ่าน
บุคคลหนุ่งที่เป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิกลุ่มรักร่วมเพศ	 และเป็นผู้ชายรักร่วมคนแรกที่ได้รับคัดเลือกเป็นเทศมนตรี	 โดยภาพยนตร์ได้เสนอมุม
มองของบุคคลที่กล้าเปิดเผยตัวเอง	ท�าให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นแรงบันดาลใจ	และเป็นวีรบุรุษที่กล้าหาญ	ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิต
ของคนจ�านวนมาก	 หรือแม้แต่ภาพยนตร์เรื่อง	 “x-men”	 ที่ไม่ได้น�าเสนอในเรื่องของรักร่วมเพศหรือเพศที่สามแต่ผู้สร้างตัวละครยังได้
วิเคราะห์ตัวละครให้สะท้อนถึงการเหยียดสีผิว	และการเกลียดกลุ่มเพศวิถี	(วิวัฒน์	เลิศวิวัฒน์วงศา,	2549)	เป็นต้น	ดังภาพที่	5	6	และ	7	

ตัวอย่าง	ภาพโปสเตอร์ภาพยนตร์ต่างประเทศที่น�าเสนอเกี่ยวกับเพศวิถี

 ภาพที่ 5  ภาพที่ 6 ภาพที่ 7 
	 ที่มา:	J.B.	(2010)	 ที่มา:	Dumais	(2008)	 ที่มา:	“x-Men...”	(2006)

	 ดังนั้น	อุตสาหกรรมภาพยนตร์เพศวิถีสามารถจะเติบโตและได้รับกระแสนิยม	อันเนื่องด้วยสภาวะต่างๆ	อย่างสภาวะสังคม	การ
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย	ความชื่นชอบของผู้ชม	หรือจากตัวภาพยนตร์	การเขียนบท	การถ่ายท�า	การตัดต่อ	และการท�าการตลาด
ของภาพยนตร์	ล้วนเป็นการสง่เสรมิให้ภาพยนตร์เพศวถิีได้สือ่สารเปดิมมุมองของเพศที่สามใหผู้ร้ับสารหรอืผูช้มได้เข้าใจและรับรูม้ากขึน้

บทสรุป

	 จากปัจจัยหลายด้านไม่ว่าจะด้านของสังคมหรือวัฒนธรรม	 ซึ่งเป็นตัวก�าหนดเนื้อหาเพื่อไม่ให้ภาพยนตร์เรื่องใดขัดต่อศีลธรรม		
อันดีงามของประเทศไทย	 จนกระทั่งเกิดค่านิยมตามกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในการน�าเสนอเรื่องราวแบบมิติเดียวคือการสร้าง
ภาพยนตร์เพื่อความบันเทิง	 เพราะเหตุที่ว่าผู้สร้างและผู้รับชมยังไม่กล้าที่จะยอมรับความเป็นจริงในสังคมเพศปัจจุบัน	ซึ่งทางด้านธุรกิจ
ภาพยนตร์ของไทยก�าลังมีการพัฒนาเพื่อให้มีการน�าเสนอภาพยนตร์แนวเพศวิถีมากขึ้นและหวังว่าการเจริญเติบโตของภาพยนตร์เพศวิถี
จะก้าวไกลไปข้างหน้าในอีกไม่ช้า
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