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บทคัดย่อ: การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การเล่าเรื่อง
และสัญญะในซีรีย์แปลรักฉันด้วยใจเธอ ด้วยการวิเคราะห์ตัวบท (Textual
Analysis) ผลการศึกษาพบว่า (1) การเล่าเรือ่ งประกอบไปด้วย (1.1) โครงเรือ่ ง
ของซีรีย์มีการดำาเนินเรื่องราวเหตุการณ์ไว้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ การเริ่มเรื่อง
การพัฒนาเหตุการณ์ ภาวะวิวารสารวิ
กฤต ภาวะคลี
่คลายและการยุติเรื่อง (1.2) ความ
ทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีประยุกต์
ขัดแย้งที่ปรากฏประกอบด้วยความขัดแย้งภายในจิ
ใจของตัวละคร ความ
บรรณาธิกตาร
Keywords:
ขัดแย้งระหว่างคนกับคน และความขัดแย้งระหว่างคนในสังคม (1.3) แก่นเรือ่ ง
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วารสารวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีประยุกต์ฉบับนีเ� ป็ นฉบับที� 2 วารสารฯ คงมีความมุ่งหมายเพื�อเป็ น
กดขี่ทางเพศของสังคมที่ตีตราเรื่อง ความรักของคนรักเพศเดียวกันออกไป
2.ดอกชบา หมายถึ
คํางนํเรืา่องชู้สาว ความกล้าหาญ และชนชายขอบ 3.หนังสือ
หมายถึง เรื่องราวบทเรียนชีวิต ที่มีทั้งสุขและทุกข์ 4.การออกจากข้อห้าม
หมายถึง การออกจากกรอบของสังคมและการก้าวผ่านการกดทับเรื่องเพศ
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ที่สังคมสร้างไว้ 5.ประทัด หมายถึง การแสดงความยินดี และจุดแตกหักของความสัมพันธ์ 6.ท่าปลาดาว
หมายถึง การแบกรับความกดดันจากสังคมที่เพศทางเลือกยังไม่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย 7.ชุดชั้นใน
สตรี หมายถึง การกดทับเรื่องเพศในสังคมว่ามีเพียงคู่หญิงชายเท่านั้น และ 8.Flashcard หมายถึง การสื่อสาร
แทนความในใจ และความไว้ใจ ทั้งนี้สามารถนำ�แนวทางการเล่าเรื่องและสัญญะจากซีรีส์ดังกล่าวไปใช้ในการ
กำ�หนดรูปแบบและสร้างสรรค์ตัวละครของซีรีส์กลุ่มชายรักชายให้มีมิติที่หลากหลายมากขึ้น และต่อยอด
องค์ความรู้เกี่ยวกับการนำ�เสนอชีวิตของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศในสายนิเทศศาสตร์
Abstract: The purpose of this qualitative research was to analyze the storytelling and signs
in the Y-series ; I Told Sunset About You through the textual analysis The results of the
study revealed that (1) the storytelling consists of (1.1) The plot of the series had 5 stages of
the Exposition, Rising action, Climax, Falling action and Ending (1.2) The Conflicts appear to
consist of Inner Conflict and Outer Conflict ; conflict between people and people and conflicts
between people in society. (1.3) The theme focuses on the fact of life that “Understanding
and accepting yourself is the point of ending conflicts” reflects the relationship between
men with men (1.4) The Characters are found to have a gay main character, portrayed the
gay role in the drama and surrounded by other characters with gender diversity. (1.5) The
settings consist of natural scenes, artifact scenes, era scenes and character life scenes.
(1.6) The Point of view is the Omniscent Narrator so that the audience can understand every
character, the story line and the background of each character in all (2) signs in the series
is communicated through storytelling. There are linguistic signs, character action Including
various objects that appear in the series: 1. Coconut water means purity, purifying one’s
mind from the sexual oppression of society which stigmatize and devalue the love of
same-sex. 2. The hibiscus flower refers to the affair, the courage and the marginal people 3.
The book refers to the life lesson story with both happiness and sorrow 4. Getting out of
the taboo means getting out of the boundaries of society and going through the pressures
of sex that society has created. 5. Firecrackers mean congratulations and the breaking point
of the relationship 6. Tha Pla Dao (posture in water) means to bear the pressure from the
society where gay people are not widely accepted 7. Women’s underwear refers to the
pressure on sex in society that there are only male and female partners and 8. Flashcard
means communication instead of heart and trust.

บทนำ�
บทละครโทรทัศน์ในประเทศไทยได้รับการ
พัฒนาให้ทันสมัยมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะใน
ประเด็นเรื่องความรัก นอกเหนือจากการนำ�เสนอ
ความรักแบบชายหญิง ในละครโทรทัศน์สามารถ

พบเห็นความรักจากกลุ่มคนเพศเดียวกัน รวมถึง
กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ) ทั้ง
ในแบบชายชาย หญิงหญิง ชายกับหญิงข้ามเพศ หรือ
หญิงกับชายข้ามเพศ เป็นต้น นอกจากนี้ แก่นของ
ละครยังสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนผ่านในเรื่องเพศ
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ทีม่ กี ารจำ�แนกกลุม่ คนออกเป็นกลุม่ ต่างๆ อย่างชัดเจน
สิ่งเหล่านี้แตกต่างจากการนำ�เสนอภาพของกลุ่ม
ชายรักชายในอดีต ในอดีตการนำ�เสนอตัวตนของ
กลุ่มชายรักชายผ่านสื่อมักจะเป็นการนำ�เสนอภาพ
ของกะเทยหรือสาวประเภทสองที่แสดงออกเกิน
ความเป็นจริง (Over Expression) อาจเป็นเพราะ
มีคาแรคเตอร์ชัดเจน (Visible) ในขณะที่ กลุ่มเกย์
แม้จะจัดว่าเป็นกลุม่ ชายรักชายเช่นกัน แต่การนำ�เสนอ
ภาพในละครโทรทัศน์พบได้นอ้ ย เพราะการแสดงออก
หรือการนำ�เสนอตัวตนในชีวติ ประจำ�วันสังเกตได้ยาก
กว่า เกย์ที่ไม่แสดงออกอย่างชัดเจน ยากที่คนทั่วไป
จะสังเกตเห็นและทราบถึงรสนิยมทางเพศที่มีต่อ
เพศเดียวกัน (ปุรินทร์ นาคสิงห์, 2553)
ทั้งนี้ พัฒนาการของบทละครโทรทัศน์
เกีย่ วพันกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไป มีการยอมรับความหลากหลายทางเพศมากขึ้น
อีกทั้งการแบ่งกลุ่มเพื่อจำ�แนกคนที่มีความหลาก
หลายทางเพศมีการจำ�แนกความแตกต่างระหว่าง
กะเทย กับ เกย์อย่างชัดเจนมากขึน้ การนำ�เสนอภาพ
ความจริงของความรักในละครไทยจึงต้องปรับตัวตาม
เพื่อสะท้อนให้เห็นความจริงในเรื่องความรักตาม
เพศสภาพที่เป็นจริง ละครโทรทัศน์ไทยยุคหลังในปี
2540-2558 พบว่า ละครมีสาระที่เข้มข้นตอบโจทย์
ทุกกลุม่ คน มีการยอมรับกลุม่ เกย์เนือ่ งจากความรูด้ า้ น
จิตเวชศาสตร์ช่วยอธิบายว่าเกย์เป็นความปกติส่งผล
ให้วาทกรรมในแง่ลบเกีย่ วกับเกย์ลดลง ในละครโทรทัศน์
พบว่าตัวละครเกย์มีเพิ่มมากขึ้นและได้รับความนิยม
อย่างมาก แต่ส่วนใหญ่เสนอในแง่มุมที่มีเพียงความ
โศกเศร้าหรือโศกนาฎกรรม ซึ่งยังไม่ครอบคลุมกับ
ความเป็นจริงของเกย์ในสังคมยุคปัจจุบัน (พัฒนพล
วงษ์ม่วง, มยุรี ศรีกุลวงศ์, 2559)
เครื่องมือสำ�คัญในการถ่ายทอดความจริง
เรื่องชายรักชายผ่านบทละครคือ การเล่าเรื่อง โดย
การเล่าเรื่องถือเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ทาง
สังคม (วรัทพร ศรีจันทร์, 2551) ดังตัวอย่างที่คนเรา
ในแต่ละช่วงวัย ต่างเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตผ่าน
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สือ่ ต่างๆ เช่น หนังสือ โฆษณาการ์ตนู บทเพลง ละคร
ภาพยนตร์ ข่าว และสือ่ บุคคลในการพร่�ำ สอนคุณธรรม
ผ่านเรือ่ งเล่าต่างๆ การเล่าเรือ่ งผ่านสือ่ ทำ�ให้ได้เรียนรู้
โลกประสบการณ์ทแี่ ตกต่าง ให้ทกั ษะในการเล่าเรือ่ ง
การคิดอย่างมีล�ำ ดับเหตุการณ์ ตลอดจนซึมซับอุดมการณ์
ที่แฝงมากับเรื่องเล่า ในเรื่องเล่าจะประกอบไปด้วย
กลวิธีในการเล่าเรื่องผ่านสัญญะในรูปแบบต่างๆ ทั้ง
สัญญะทางภาษา สัญญะจากท่าทาง วัตถุสิ่งของ
และสถานที่ เพื่อสื่อถึงความหมายที่ผู้เล่าต้องการสื่อ
ยังผูร้ บั สาร ผ่านการตีความตามโลกประสบการณ์ของ
ผูร้ บั สาร ดังนัน้ การเรือ่ งเล่าเกีย่ วกับชายรักชายจึงต้อง
ปรับเปลีย่ นและพัฒนาให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
มากทีส่ ดุ เพือ่ สะท้อนความจริงและสร้างความหมาย
ให้เห็นถึงความหลากหลายทางเพศ
ปัจจุบัน รูปแบบการนำ�เสนอในละคร
โทรทัศน์ไทยยังได้แตกแขนงออกไปสูป่ ระเภท (Genre)
ใหม่ ที่เรียกกันว่า ซีรีส์ โดยเฉพาะซีรีส์วาย (Y) ที่
ได้รับการตอบรับอย่างดีจากแฟนละครไทยรุ่นใหม่
ทั้งในแพลตฟอร์มของโทรทัศน์ และแอปพลิเคชั่น
ซีรสี ว์ าย ตัว Y มาจากคำ�ว่า YAOI (ยะโออิ) มีตน้ กำ�เนิด
มาจากประเทศญี่ปุ่น ใช้ในวงการนิยายและการ์ตูน
มาก่อน ปัจจุบนั ความหมายเปลีย่ นไปเป็นการบอกเล่า
ความสัมพันธ์เชิงอิโรติกหรือโรแมนติกของชายรักชาย
สำ�หรับประเทศไทย พบว่า เนือ้ หาเกีย่ วกับวายมีมานาน
นับสิบปีแล้ว ในรูปแบบของเรือ่ งแต่ง (Fiction) อย่าง
นิยายและเรือ่ งสัน้ สำ�หรับละครโทรทัศน์ไทย ได้สร้าง
ซีรสี ์วายครั้งแรกในปี 2557 ตัวละครหลักเป็นชายรัก
ชาย และหลังจากนั้นได้เกิดการสร้างซีรีส์วายตามมา
อย่างต่อเนื่อง โดยค่ายนาดาวบางกอก เป็นหนึ่งใน
ผูผ้ ลิตสือ่ บันเทิงรุน่ ใหม่ทกี่ ระจายตัวไปยังแพลตฟอร์ม
ต่างๆ รวมถึงแอปพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์มอื ถือ ร่วมมือ
กับไลน์ทีวี (Line TV) ได้สร้างซีรีส์เรื่อง แปลรักฉัน
ด้วยใจเธอ ภาคที่ 1 โดยมี นฤเบศ กูโน เขียนบท
และกำ�กับการแสดง และออกฉายตอนแรกในเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นเวลา 5 สัปดาห์ รวมทั้งหมด
5 ตอน (Episode)
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ท่ามกลางซีรีส์วายที่ได้รับความนิยมอย่าง
แพร่หลายในวงการโทรทัศน์และสือ่ ใหม่ หากแต่ซรี สี ์
ก่อนหน้านั้นมักมีเนือ้ หาในทำ�นองเดียวกันทีก่ ล่าวถึง
เพศสภาพของชายรักชายทีต่ อ้ งทำ�ตัวตามบรรทัดฐาน
ของสังคมเป็นหลัก เช่น ตัวเอกต้องแสดงความเป็น
ชายแบบเกินชาย (Over Acting) ไม่มจี ริตหรืออาการ
ของเกย์ หากมีก็จะถูกมองเป็นเรื่องตลก ทำ�ให้ซีรีส์
วายในช่วงที่ผ่านมายังคงตอกย้ำ�ความรักของเกย์ที่
ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงเท่าที่ควร เมื่อ
ซีรีส์วายเรื่องแปลรักฉันด้วยใจเธอภาค 1 ได้ฉาย
ต่อสาธารณะเกิดการกล่าวถึงในหลายแง่มุม โดย
เฉพาะองค์ประกอบของการเล่าเรื่องและสัญลักษณ์
ที่แฝงในซีรีส์ ก่อให้เกิดการตั้งคำ�ถามถึงการสื่อความ
หมายทีเ่ ปลีย่ นไปของซีรสี่ ์ ซึง่ เป็นหนึง่ ในประเภทของ
สื่อบันเทิงไทยที่กำ�ลังน่าจับตามองในปัจจุบัน ทำ�ให้
ผู้วิจัยเห็นถึงความสำ�คัญของการศึกษาการเล่าเรื่อง
และสัญญะในซีรสี แ์ ปลรักฉันด้วยใจเธอ โดยมุง่ ศึกษา
การเล่าเรื่องและสัญญะของซีรีส์ ว่ามีองค์ประกอบ
อย่างไรบ้าง และนำ�ไปสู่การสื่อความหมายอย่างไร

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ วิเคราะห์การเล่าเรือ่ งในซีรยี เ์ รือ่ งแปล
รักฉันด้วยใจเธอ
2. เพื่อวิเคราะห์สัญญะในซีรีส์เรื่องแปลรัก
ฉันด้วยใจเธอ

ขอบเขตในการศึกษา
วิจยั เรือ่ ง “การเล่าเรือ่ งและสัญญะจากซีรยี ์
แปลรักฉันด้วยใจเธอ” เป็นการวิเคราะห์ซีรีส์วาย
เรื่อง แปลรักฉันด้วยใจเธอ ภาค 1 (Part 1) ผลงาน
ของบริษัทนาดาว บางกอก กำ�กับการแสดงโดย
นฤเบศ กูโน ออกอากาศเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563
ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ทวี ี (Line TV) โดยเป็นการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เหตุผลที่เลือก
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ซีรีส์เรื่องนี้เพราะว่าในช่วงเวลาที่ออกฉายได้รับการ
กล่าวถึงอย่างกว้างขวางในสือ่ ออนไลน์โดยเฉพาะกลุม่
วัยรุน่ ว่ามีเนือ้ หาทีท่ นั สมัยและแสดงออกถึงประเด็น
ทางเพศที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังได้รับ 8 รางวัล
ใหญ่จากเวที Yniverse Award 2020 ได้แก่รางวัล
ซีรสี ย์ อดเยีย่ ม ผูก้ �ำ กับยอดเยีย่ ม นักแสดงบทพระเอก
ยอดเยี่ยม นักแสดงบทนายเอกยอดเยี่ยม นักแสดง
บทพระรองยอดเยี่ยม บทซีรีส์ยอดเยี่ยม ฯลฯ โดยได้
ทำ�การศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบสำ�คัญ 2 ประการ
ด้วยกันคือ 1. ศึกษาการเล่าเรือ่ งในซีรยี ว์ ายเรือ่ งแปล
รักฉันด้วยใจเธอโดยวิเคราะห์จาก โครงเรือ่ ง แก่นเรือ่ ง
ความขัดแย้ง ตัวละคร ฉาก มุมมองในการเล่าเรื่อง
ในซีรยี ว์ ายเรือ่ งแปลรักฉันด้วยใจเธอเท่านัน้ 2. ศึกษา
สัญญะที่ถูกสื่อสารผ่านการเล่าเรื่องทั้งสัญญะที่เป็น
ภาษา และสัญญะทีถ่ กู สือ่ สารผ่านองค์ประกอบอย่างอืน่
ในเรือ่ ง วัตถุสงิ่ ของ รูปภาพ และพฤติกรรมของตัวละคร

นิยามศัพท์
1. ซีรีส์วาย หมายถึง ละครชุดทางโทรทัศน์
หรือช่องทางออนไลน์ ที่มีเนื้อหาของการดำ�เนินเรื่อง
และตัวละครชายรักชายเป็นหลัก อาทิ LineTV ใน
การศึกษาครั้งนี้หมายถึงเรื่อง “แปลรักฉันด้วยใจเธอ
ภาค 1” เท่านั้น
2. ตัวละครชายรักชาย หมายถึง ตัวละคร
ชายในซีรสี ว์ ายทีม่ พี ฤติกรรมการแสดงออกว่ามีรสนิยม
ทางเพศ ความพึงพอใจ ความปรารถนาในผู้ชายด้วย
กัน ในการศึกษาครั้งนี้หมายถึงตัวละครชายในเรื่อง
“แปลรักฉันด้วยใจเธอ ภาค 1” เท่านั้น
3. สัญญะ หมายถึง สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมา
เพื่อให้มีความหมายแทนของจริง หรือตัวจริงใน
ตัวบทและในบริบทหนึง่ ๆ สิง่ ทีน่ �ำ มาใช้เป็นสัญญะนัน้
อาจจะเป็นวัตถุสิ่งของ ฉาก การแสดงท่าทาง และ
ภาษา เป็นต้น
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถนำ�ไปใช้เป็นแนวทางในกำ�หนด
รูปแบบ และสร้างสรรค์ตัวละคร ของซีรีย์กลุ่ม
ชายรักชายให้มีมิติที่ความหลากหลายมากขึ้น
2.สามารถนำ�แนวทางการเล่าเรื่องและ
การออกแบบสัญญะไปใช้พัฒนาต่อยอดในการวาง
องค์ประกอบของการเล่าเรื่องและสัญญะ ทั้งการ
สือ่ สารผ่านตัวละคร และบทของซีรสี ์ เพือ่ ให้สามารถ
เข้าใจการกระทำ�และการแสดงออกของตัวละคร
3. สามารถต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การนำ�เสนอชีวิตของกลุ่มคนที่มีความหลากหลาย
ทางเพศในสายนิเทศศาสตร์

แนวคิดและทฤษฎี
วิจัยเรื่อง การเล่าเรื่องและสัญญะจากซีรีย์
แปลรักฉันด้วยใจเธอ มีแนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้อง
ดังนี้

2.1 แนวคิดการเล่าเรื่อง
การศึกษาเกีย่ วกับการเล่าเรือ่ ง (Narrative)
ของ Tilley (วรัทพร ศรีจันทร์, 2551) อธิบายไว้ว่า
การเล่าเรือ่ งเป็นส่วนหนึง่ ของประสบการณ์ทางสังคม
ดังตัวอย่างจากเด็กๆ เรียนรู้การเล่าเรื่องจากหนังสือ
โฆษณาการ์ตูน และบทเพลง สิ่งเหล่านี้ช่วยให้เด็กๆ
รูจ้ กั คาํ ศัพท์ใหม่ๆ ให้ทกั ษะในการเล่าเรือ่ ง รูจ้ กั ลาํ ดับ
เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล เด็กๆ ได้เรียนรู้สัญลักษณ์
ที่ใช้ในการเริ่มต้น และจบลงของเรื่องเล่า และรู้จักที่
จะคาดเดาเหตุการณ์ลว่ งหน้าว่าต่อไปจะเกิดเหตุการณ์
อะไรขึน้ นอกจากนีเ้ รือ่ งเล่ายังช่วยสร้างประสบการณ์
ทางความคิด ให้เด็กๆ สามารถตัดสินใจตัวละครได้
จากการแยกแยะบทบาทคนดีและคนเลว ซึ่งความ
เข้าใจสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะไม่อาจเกิดขึ้นได้เลย หาก
ปราศจากการเล่าเรื่อง ในสื่ออื่นๆ ก็ เช่นกัน ละคร
เวที บทเพลง บทกวี นวนิยาย ตลอดจน ภาพยนตร์
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ต่างก็ใช้การเล่าเรื่องเป็นเครื่องมือในการสื่อสารแทบ
ทั้งสิ้น โดยโครงสร้างการเล่าเรื่องมีองค์ประกอบดังนี้

2.4.1 โครงเรื่อง (Plot)
		 โครงเรื่องนับเป็นองค์ประกอบสําคัญ
ของเรื่องที่ผู้วิเคราะห์ต้องนํามาศึกษาเสมอซึ่งโดย
ปกติจะมีการลําดับเหตุการณ์ในการเล่าเรื่องไว้ 5
ขัน้ ตอน ได้แก่ ขัน้ ตอนที่ 1: การเริม่ เรือ่ ง (Exposition)
ขั้นตอนที่ 2: การพัฒนาเหตุการณ์ (Raising Action)
ขัน้ ตอนที่ 3: ภาวะวิกฤติ (Climax) ขัน้ ตอนที่ 4: ภาวะ
คลี่คลาย (Falling Action) ขั้นตอนที่ 5: การยุติของ
เรื่องราว (Closure)

2.4.2 ความขัดแย้ง (Conflict)
		 ความขัดแย้งหรืออุปสรรค หมายถึง
สิ่งที่อยู่ตรงข้ามตัวละครหลักที่คอยขวางกั้นหรือ
เป็นศัตรูความขัดแย้งที่พบเห็นได้บ่อยและสร้าง
ง่ายที่สุดคือความขัดแย้งที่มาจากความแตกต่าง
เหตุการณ์หรือพฤติกรรมนัน้ จะมีการพัฒนาท่ามกลาง
ความขัดแย้งสามารถแบ่งได้ 4 ประเภท คือ ประเภท
ที่ 1 ความขัดแย้งภายในจิตใจ เป็นความขัดแย้งทีเ่ กิด
ขึน้ ภายในจิตใจของตัวละครทาํ ให้ตวั ละครสับสนยุง่ ยา
กลําบากใจในการตัดสินใจดําเนินชีวติ ต่อไป ประเภท
ที่ 2 ความขัดแย้งระหว่างคนกับคน หรือ ระหว่างกลุม่
บุคคลมักเป็นรูปแบบความขัดแย้งหลักของเรื่องเล่า
โดยทัว่ ไปทีแ่ สดงให้เห็นการไม่ลงรอยระหว่างตัวละคร
2 ตัว หรือ 2 กลุม่ โดยทีม่ าของความขัดแย้งนัน้ อาจจะ
มาจากผลประโยชน์ ความคิดเห็น จุดยืนทางการเมือง
ศาสนา หรือความเป็นมาในประวัติศาสตร์ ประเภท
ที่ 3 ความขัดแย้งระหว่างคนในสังคม จะเป็นความ
ขัดแย้งระหว่างคนกับกฎเกณฑ์ระเบียบหรือโครงสร้าง
ทางสังคม ประเภทที่ 4 ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์
กับพลังงานภายนอก ซึ่งอาจเป็นพลังงานธรรมชาติ
หรือพลังเหนือธรรมชาติ
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2.4.3 แก่นเรื่อง (Theme)
		 แก่นเรื่อง (Theme) คือความคิดรวบ
ยอดที่อยู่ในเรื่องราวที่นักเขียนสร้างสรรค์ขึ้น เป็น
ความหมายของเรือ่ งทีผ่ ผู้ ลิตต้องการจะสือ่ แก่นเรือ่ ง
สามารถแบ่งออกเป็นเป็น 5 ประเภทคือ ประเภท
ที่ 1 แก่นเรื่องเกี่ยวกับศีลธรรม คือแก่นเรื่องที่ชักจูง
ใจให้สนใจในเรื่องของศีลธรรมโดยใช้เรื่องของความ
จริงที่ปรากฏอยู่ทั่วไป และใช้ศีลธรรมหลายๆ เรื่อง
มาเสนออย่างสัมพันธ์กัน ประเภทที่ 2 แก่นเรื่อง
เกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ มุ่งเสนอเรื่องจริงของชีวิต สร้าง
ข้อวิพากษ์ในประสบการณ์ทางธรรมชาติของมนุษย์
เป็นการประเมินสภาพของมนุษย์ประเภทที่ 3 แก่น
เรือ่ งเกีย่ วกับธรรมชาติของมนุษย์ มุง่ เสนอพฤติกรรม
ของมนุษย์คนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่ง แต่เป็นตัวแทนของ
มนุษย์ทั้งหมดประเภทที่ 4 แก่นเรื่องเกี่ยวกับการ
วิพากษ์สังคม มุ่งสะท้อนสภาพสังคมซึ่งจะทําได้
ทั้งแนวตลก เสียดสี หรือสมจริง เพื่อการปฏิรูปทาง
สังคม ประเภทที่ 5 แก่นเรือ่ งเกีย่ วกับคําถามเชิงปรัชญา
มุ่งเสนอโดยตั้งคําถามเรียกร้องให้ตอบในเชิงปรัชญา
ซึ่งต้องการการวิเคราะห์จากผู้ชม

2.4.4 ตัวละคร (Characters)
		 ตัวละคร (Characters) เป็นคุณลักษณะ
โดดเด่นสําหรับการแสดงคุณลักษณะของมนุษย์ที่
จัดเตรียมความเป็นเฉพาะเจาะจงของคุณลักษณะ
โดดเด่นลงในตัวละครตามที่ผู้เล่าเรื่อง หน้าที่ของ
ตัวละครต่อโครงสร้างของเรือ่ งมีดงั นี้ 1. ตัวละครเอก
(Protagonist) คือ ตัวละครเอกซึง่ เป็นศูนย์กลางของ
เรือ่ ง ละครบางเรือ่ งอาจมีตวั ละครสำ�คัญมากกว่าหนึง่
แต่ตัวละครเอกจะเป็นตัวละครที่เป็นผู้กระทำ�และ
การกระทำ�ของเขา มีผลให้เรื่องดำ�เนินไป 2. ปรปักษ์
(Antagonist) คือ ตัวละครทีอ่ ยูฝ่ งั่ ตรงข้ามกับตัวละคร
เอก คอยขัดขวางไม่ให้ตัวละครเอกบรรลุเป้าหมาย
ที่ต้องการ ตัวละครนี้อาจตั้งใจขัดขวางโดยกระทำ�
การต่างๆ เพื่อไม่ให้ตัวละครเอกประสบความสำ�เร็จ
หรืออาจไม่ได้ตั้งใจขัดขวาง เพียงแต่การมีตัวละครนี้
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ทำ�ให้ตวั ละครเอกบรรลุผลสำ�เร็จได้ยากลำ�บากขึน้ ก็ได้
3. คูค่ ดิ (Confidant) คือ ตัวละครทีต่ วั ละครทีไ่ ด้รบั รู้
ข้อมูลบางอย่าง หรือเป็นตัวละครทีต่ วั ละครอืน่ มาเปิด
เผยความลับหรือความในใจให้ฟงั ตัวละครนีอ้ าจเป็น
เพื่อน คนรับใช้ในบ้านคนส่งสาร หรือคนแปลกหน้า
ที่บังเอิญผ่านเข้ามา 4. คู่เทียบ (Foil) หมายถึง
ตัวละครทีม่ คี วามเหมือนหรือตรงกันข้ามกับตัวละคร
อื่นจึงสามารถเป็นคู่เปรียบเทียบกันได้ นักเขียนบท
ใช้ตัวละครคู่เทียบเพื่อช่วยขับเน้นบุคลิกลักษณะ
ของตัวละครอื่น 5. ผู้ให้บทเรียน (Raisonneur) เป็น
ตัวละครที่ ณ จุดใดจุดหนึ่งในเรื่องได้พูดสิ่งที่เป็น
ประเด็นสำ�คัญ หรือแก่นเรื่องออกมา พูดง่ายๆ คือ
เป็นตัวแทนของนักเขียนในการสือ่ สารสาระของเรือ่ ง
กับผู้ชม ตัวละครแต่ละตัวในเรื่องอาจได้ทำ�หน้าที่นี้
ณ จุดใดจุดหนึ่ง บางครั้งอาจตั้งใจพูดสาระของเรื่อง
อย่างชัดเจน 6. ตัวจุดชนวน (Utilitarian) หมายถึง
ตัวละครที่ช่วยผลัก หรือขับเคลื่อนโครงเรื่องให้
เดินหน้าไป ส่วนใหญ่แล้วการกระทำ�ของตัวละคร
เอกจะเป็นตัวทำ�ให้เรื่องดำ�เนินไปแต่ในกรณีจำ�เป็น
นักเขียนอาจใช้ตัวละครอื่นเข้ามาจุดชนวนให้เกิด
เหตุการณ์ใหม่ที่ผลักให้เรื่องดำ�เนินต่อไปหรือช่วย
เพิ่มความวิกฤตของสถานการณ์ เพื่อผลักให้อารมณ์
ของเรื่องพุ่งสูงขึ้นไป หรือกระทั่งเข้ามาเป็นตัวทำ�ให้
สถานการณ์พลิกผันกลับตาลปัตร 7. ตัวตลก (Comic
relief) หมายถึง ตัวละครที่สร้างฉากหรือความตลก
ขบขันขึ้นมากในสถานการณ์ที่ตึงเครียด หรือในฉาก
ยาวที่เคร่งเครียด

2.4.5 ฉาก (Setting)
		 ฉาก (Setting) หมายถึง จุดหนึ่งของ
เวลาและสถานทีท่ เี่ หตุการณ์ของโครงเรือ่ งนัน้ เกิดขึน้
ฉากด้วยตัวของมันเองแทบจะไม่มคี วามหมาย ต่อเมือ่
เป็นส่วนหนึ่งของบรรยายกาศ การเผยลักษณะ
ตัวละคร และการเดินเรื่องแล้ว ฉากจะมีความสําคัญ
อย่างยิ่งฉากต้องเป็นมากกว่าการสะท้อนความจริง
ของสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ณ ทีใ่ ดทีห่ นึง่ มีการสรุปแบ่งประเภท
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ของฉากในเรื่องเล่าไว้ 5 ประเภท ดังนี้ ประเภทที่ 1
ฉากที่เป็นธรรมชาติ ได้แก่ สภาพแวดล้อมธรรมชาติ
ที่แวดล้อมตัวละคร เช่น ป่าไม้ ทุ่งหญ้า ลําธาร หรือ
บรรยากาศค่�ำ เช้าในแต่ละวัน ประเภทที่ 2 ฉากทีเ่ ป็น
สิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ ตึกรามบ้านช่อง วัด เครื่องใช้ใน
ครัว หรือสิง่ ประดิษฐ์ทมี่ นุษย์ไว้ใช้สอยต่างๆ ประเภท
ที่ 3 ฉากที่เป็นช่วงเวลาหรือยุคสมัย ได้แก่ ยุคสมัย
หรือช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ตามท้องเรื่อง ประเภท
ที่ 4 ฉากที่เป็นการดําเนินชีวิตของตัวละคร หมายถึง
สภาพแบบแผน หรือกิจวัตรประจําวันของตัวละคร
ของชุมชน หรือท้องถิ่นที่ตัวละครอาศัยอยู่ ประเภท
ที่ 5 ฉากทีเ่ ป็นสภาพแวดล้อมเชิงนามธรรม คือสภาพ
แวดล้อมทีจ่ บั ต้องไม่ได้แต่มลี กั ษณะเป็นความเชือ่ หรือ
ความคิดของคน เช่น ค่านิยม ธรรมเนียม ประเพณี
เป็นต้น

2.4.6 มุมมองในการเล่าเรื่อง
(Point of View)
		 มุมมองในการเล่าเรื่องคือ การมอง
เหตุการณ์ การเข้าใจพฤติกรรมของตัวละครในเรื่อง
ผ่านสายตาของตัวละครตัวใดตัวหนึ่ง หรือหมายถึง
การที่ผู้เล่ามองเหตุการณ์จากวงใกล้ชิด หรือจาก
วงนอกในระยะห่างๆ ซึ่งแต่ละมุมมอง ก็จะมีความ
น่าเชือ่ ถือต่างกัน จุดยืนพืน้ ฐานในการเล่า มี 4 ประเภท
ได้แก่ ประเภทที่ 1 เล่าเรื่องจากมุมมองบุคคลที่หนึ่ง
(The First - Person Narrator) คือการที่ตัวละคร
ตัวเอกของเรื่องเป็นผู้เล่าเรื่องเอง ข้อสังเกตในการ
เล่าเรือ่ งนีค้ อื ตัวละครหลัก เป็นผูเ้ ล่าเองทําให้ใกล้ชดิ
กับเหตุการณ์ ประเภทที่ 2 เล่าเรือ่ งจากมุมมองบุคคล
ที่สาม (The Third - Person Narrator) คือการที่
ผู้เล่ากล่าวถึงตัวละครตัวอื่น ที่ตัวเองพบเห็นหรือ
เกี่ยวพันด้วย ประเภทที่ 3 การเล่าเรื่องจากมุมมองที่
เป็นกลาง (The Objective Narrator) เป็นจุดยืนที่
ผูส้ ร้างพยายามให้เกิดความเป็นกลาง ปราศจากอคติ
ในการนําเสนอ เป็นการเล่าเรื่องที่ไม่สามารถเข้าถึง
อารมณ์ของตัวละครได้อย่างลึกซึง้ เนือ่ งจากเป็นการ
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เล่า เรื่องจากวงนอก เป็นการสังเกตหรือรายงาน
เหตุการณ์ โดยให้ผู้ชมตัดสินเรื่องราวเอง ประเภท
ที่ 4 การเล่าเรื่องแบบรู้รอบด้าน (The Omniscent
Narrator) คือการเล่าเรื่องที่ไม่มีข้อจํากัด สามารถ
หยั่งจิตใจของตัวละครทุกตัว สามารถย้ายเหตุการณ์
สถานที่ และข้ามพ้นข้อจํากัดด้านเวลา สามารถย้อน
อดีต ก้าวไปในอนาคต และสามารถสาํ รวจความคิดฝัน
ของตัวละครได้อย่างไร้ขอบเขต การเล่าเรื่องชนิดนี้
เป็นการเล่าเรื่องที่ใช้บ่อยที่สุดสําหรับ
จากแนวคิดเรื่องโครงสร้างการเล่าเรื่องที่
กล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั จะนำ�มาใช้ในการออกแบบและ
เป็นเครือ่ งมือในการเก็บข้อมูลเพือ่ ใช้ในการวิเคราะห์
เกีย่ วกับการเล่าเรือ่ ง โครงเรือ่ ง ความขัดแย้ง แก่นเรือ่ ง
ตัวละคร ฉาก บทสนทนา มุมมองการเล่าเรื่อง โดย
การนำ�แนวคิดเรือ่ งโครงสร้างการเล่าเรือ่ งมาวิเคราะห์
ด้วย

2.2 แนวคิดสัญวิทยาและการสร้าง
ความหมาย
แนวคิดสัญวิทยาและการสร้างความหมาย
(Semiology and Signification) เป็นศาสตร์ทศี่ กึ ษา
เกีย่ วกับระบบของสัญลักษณ์ทปี่ รากฏอยูใ่ นความคิด
ของมนุษย์ อันถือเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัว
ของเรา สัญลักษณ์อาจจะได้แก่ ภาษา รหัส สัญญาณ
เครือ่ งหมาย ฯลฯ สัญวิทยาเป็นทฤษฎีทนี่ �ำ มาอธิบาย
การสื่อสารของมนุษย์ว่า การสื่อสารคือจุดกำ�เนิด
ของความหมาย ซึ่งการศึกษาแนวนี้จะไม่สนใจความ
ล้มเหลวของการสือ่ สาร และไม่เกีย่ วข้องกับประสิทธิผล
และความถูกต้อง แต่เป็นแนวทางการศึกษาเชิงสังคม
หรือความแตกต่างของวัฒนธรรมระหว่างผู้ให้และ
ผู้รับสาร ตลอดจนความหลากหลายของความหมาย
ภายในระบบภาษา วัฒนธรรมและความเป็นจริงที่
ไม่สามารถแสดงผลเป็นลูกศรหรือเป็นเส้นตรงของ
กระแสการไหลของข่าวสาร
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เฟอร์ดินันด์ เดอ โซซูร์ (F.de Saussure)
นักภาษาศาสตร์ชาวสวิส เป็นหนึ่งในนักคิดทฤษฎี
ดังกล่าว เขามองว่าสัญวิทยาสามารถนำ�มาใช้อธิบาย
ปรากฏการณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการสือ่ สารในรูปแบบต่างๆ
(กาญจนา แก้วเทพ, 2552) โดยได้ทำ�การแยกแยะ
ประเภทและระดับของความหมายทีบ่ รรจุอยูใ่ นสัญญะ
ออกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรกคือ
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1. การวิเคราะห์การเล่าเรือ่ ง ประกอบด้วย
1.1 โครงเรือ่ ง ประกอบด้วย 1. การเริม่ เรือ่ ง
(Exposition) 2. การพัฒนาเหตุการณ์ (Raising Action)
3. ภาวะวิกฤติ (Climax) 4. ภาวะคลี่คลาย (Falling
Action) และ 5. การยุติของเรื่องราว (Closure)

1.2 ความขัดแย้ง (Conflict) ประกอบด้วย
1. ความขัดแย้งภายในจิตใจ 2. ความขัดแย้งระหว่าง
1. ความหมายโดยอรรถ (Denotative Meaning) คนกับคน 3. ความขัดแย้งระหว่างคนในสังคม และ 4.
ได้แก่ ความหมายที่เข้าใจกันตามตัวอักษรซึ่งเป็น ความขัดแย้งความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับพลังงาน
ความหมายที่เข้าใจตรงกันโดยส่วนใหญ่ตัวอย่างเช่น ภายนอก
ความหมายที่มีการระบุในพจนานุกรม เช่น แม่ คือ
1.3 แก่นเรื่อง (Theme)
สตรีผู้ให้กำ�เนิดลูก หมีเป็นสัตว์สี่เท้า เป็นต้น
1.4 ตัวละคร (Charactors) ประกอบด้วย
2. ความหมายโดยนัย (Connotative Meaning)
ได้แก่ ความหมายทางอ้อมที่เกิดจากข้อตกลงหรือ ตัวเอก ปรปักษ์ คู่คิด คู่เปรียบ ให้บทเรียน จุดฉนวน
ความเข้าใจเฉพาะกลุ่ม หรือเกิดจากประสบการณ์ และ ตัวตลก
เฉพาะของบุคคล เช่น เวลาพูดถึง “แม่” บางคน
1.5 ฉาก (Setting) ประกอบด้วย 1.ฉากที่
อาจนึกถึงความอบอุน่ บางคนอาจนึกถึงความเข้มงวด เป็นธรรมชาติ 2.ฉากสิง่ ประดิษฐ์ 3.ฉากทีเ่ ป็นช่วงเวลา
หรือบางคนอาจนึกไปถึงประสบการณ์อันขมขื่น หรือยุคสมัย 4.ฉากทีเ่ ป็นการดำ�เนินชีวติ ของตัวละคร
เนื่องจากโดนแม่ทิ้งในวัยเด็ก
และ 5.ฉากที่เป็นสภาพแวดล้อมเชิงนามธรรม
จากแนวคิ ด สั ญ วิ ท ยาและการสร้ า ง
1.6 มุมมองการเล่าเรื่อง (point of view)
ความหมายที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจะนำ�มาใช้
2. การวิเคราะห์สัญญะ ประกอบด้วย
ในการออกแบบและเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับสัญวิทยาและการ
2.1 ความหมายตรง
สร้างความหมาย โดยการนำ�แนวคิดเรื่องสัญวิทยา
2.2 ความหมายโดยนัย
และการสร้างความหมายของ โซซูร์ มาวิเคราะห์
เกี่ยวกับสัญญะที่ถูกสื่อสารผ่านการเล่าเรื่องในซีรีส์
ผลการศึกษา 
“แปลรักฉันด้วยใจเธอ”
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของการเล่า
เรือ่ ง ได้แก่ แก่นเรือ่ ง โครงเรือ่ ง ความขัดแย้ง ตัวละคร
วิธีดำ�เนินการวิจัย
ฉาก และมุมมองในการเล่าเรือ่ ง รวมทัง้ วิเคราะห์การใช้
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
สัญญะเพือ่ สือ่ ความหมาย โดยใช้แนวคิดการวิเคราะห์
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ การวิเคราะห์
สัญญะของ เดอ โซซูร์ (F. De Saussure) โดยได้เก็บ
ตัวบท (Textual Analysis) โดยผู้ศึกษาได้ทำ�เป็น
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบบันทึกการวิเคราะห์ตัวบท
ตารางบันทึกข้อมูล (Coding sheet) แยกตาม
(Coding Sheet) ในซีรีส์วาย เรื่อง แปลรักฉันด้วย
องค์ประกอบของการเล่าเรื่องที่สำ�คัญ ดังนี้
ใจเธอ สามารถนำ�เสนอผลการศึกษาตามหัวข้อ ดังนี้
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1. การเล่าเรื่อง ของซีรีส์วาย เรื่อง แปลรัก
ฉันด้วยใจเธอ ได้แก่

1.3 แก่นเรื่อง ของซีรีส์วาย เรื่อง แปลรัก
ฉันด้วยใจเธอ

1.1 โครงเรื่อง ของซีรีส์วาย เรื่อง แปลรัก
ฉันด้วยใจเธอ

พบว่า มีแก่นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์
มุง่ เสนอเรือ่ งจริงของชีวติ ทีว่ า่ “การเข้าใจและยอมรับ
ตัวเองเป็นจุดยุติความขัดแย้ง” สะท้อนให้เห็นความ
สัมพันธ์ระหว่างเพื่อนที่เคยทะเลาะกันในอดีตที่กลับ
มาเจอกันอีกครั้ง ทำ�ให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่พัฒนา
ขึ้นอีกครั้งและดูท่าว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเกินเลย
คำ�ว่าเพือ่ ไป ทัง้ สองรับรูว้ า่ เกิดอะไรขึน้ ฝ่ายหนึง่ ยอมรับ
และชัดเจนในความสัมพันธ์ แต่อีกฝ่ายกลับสับสน
ว่าตัวเองจะเลือกรักใคร เส้นทางไหนกันแน่ระหว่าง
แบบที่สังคมบอกให้เป็น กับแบบที่เขาเลือกเองทำ�
ตามใจ ทำ�ตามความรู้สึกของตัวเอง จึงเป็นชนวนให้
ทัง้ สองคนกลับมาทะเลาะกันอีกครัง้ กาลเวลาผ่านไป
ทำ�ให้เขาเข้าใจและยอมรับตัวเองได้และรู้ว่าสิ่งที่เขา
ควรทำ�ที่สุดคืออะไร เขาเลือกทำ�ตามความรู้สึกของ
ตัวเอง ยอมรับและสารภาพกับอีกฝ่ายว่ารูส้ กึ อย่างไร
จนทำ�ให้ทุกอย่างจบลงได้ด้วยดี

พบว่า โครงเรือ่ งในซีรสี เ์ รือ่ งแปลรักฉันด้วยใจ
เธอพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนสนิท ที่มีจุดเริ่ม
ต้นจากความขัดแย้งในอดีตของตัวละครหลักทัง้ สองตัว
คือโอ้เอ๋วและเต๋ และการพัฒนาเหตุการณ์ด้วยกันที่
ทัง้ คูก่ ลับมาเป็นเพือ่ นกันอีกครัง้ ความสัมพันธ์ระหว่าง
เพื่อนสนิทกลับมาเหมือนเดิม จุดวิกฤตของเรื่องคือ
ความสัมพันธ์ที่มากเกินกว่าคำ�ว่าเพื่อนจนนำ�มาซึ่ง
ความขัดแย้งที่รุนแรงกว่าครั้งก่อน จุดคลี่คลายของ
เรื่องเกิดขึ้นจากการเปิดใจและยอมรับความสัมพันธ์
ทีเ่ กิดขึน้ และทัง้ คูย่ อมตกลงสานต่อความสัมพันธ์เป็น
แฟนกันในที่สุดถือเป็นจุดยุติเรื่องของซีรีส์
1.2 ความขัดแย้ง ในซีรสี ว์ าย เรือ่ ง แปลรัก
ฉันด้วยใจเธอ
ในซีรีย์วายเรื่องแปลรักฉันฉันด้วยใจเธอ
ปรากฏความขัดแย้งหลายประเภทในการใช้เล่าเรื่อง
ดำ�เนินเรื่อง ได้แก่ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ
เชิงปัจเจกชนของเต๋และโอ้เอ๋วที่ต่างคนต่างมีปม
ความขัดแย้งภายในจิตใจที่แตกต่างกัน ความขัดแย้ง
ระหว่างคนกับคน ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งที่เกิด
ขึ้นระหว่างเต๋กับแม่เรื่องการสละสิทธิ์การเข้าเรียน
มหาวิทยาลัย เต๋กับโอ้เอ๋วในหลายๆ เรื่องเช่นเรื่อง
การตั้งตัวเป็นคู่แข่งกัน เรื่องของความสัมพันธ์ที่
เกินเลยคำ�ว่าเพื่อน เป็นต้น เต๋กับตาลขัดแย้งกันใน
เรื่องของคำ�สัญญาและการละทิ้งความฝันจากการ
สละสิทธิก์ ารเข้าเรียนมหาวิทยาลัย นอกจากนีย้ งั มีความ
ขัดแย้งระหว่างคนในสังคมที่ปรากฏในซีรีย์เกี่ยวข้อง
กับกรอบสังคมทีถ่ กู ตีกรอบไว้อย่างชัดเจน ไม่วา่ จะเป็น
เรือ่ งเพศ หรือเรือ่ งการศึกษาจึงทำ�ให้เกิดความขัดแย้ง
นี้ขึ้นอันปรากฏในฉากและบทสนทนาผ่านตัวละคร
ในซีรยี ์ แต่ไม่ปรากฏความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างคน
กับพลังงานภายนอกในซีรีย์		

1.4 ตัวละคร ในซีรีส์วาย เรื่อง แปลรักฉัน
ด้วยใจเธอ
พบว่ามีตัวละครหลากหลายประเภท ตาม
หลักการเล่าเรื่อง ได้แก่ 1. ตัวเอก 2.ปรปักษ์ 3. คู่คิด
4. คู่เปรียบ 5. ให้บทเรียน และ 6. จุดชนวน โดย
บางคนมีมากกว่า 1 บทบาท เช่น โอ้เอ๋ว แม้ว่าจะ
เป็นตัวเอก อีกด้านหนึ่งโอ้เอ๋วเป็นปรปักษ์กับเต๋ใน
บางโอกาส เขามีความมุ่งมั่นและอยากเป็นนักแสดง
อย่างหย่งเจีย้ นเหมือนกันกับเต๋ จึงเป็นตัวละครปรปักษ์
และตัวจุดชนวนเรือ่ งราวต่างๆ ขึน้ ทัง้ เรือ่ งจากเพือ่ น
สนิทที่กลายมาเป็นคู่แข่งกันทั้งตอนเด็กและตอนโต
รวมถึงจุดชนวนเรื่องความวุ่นวายเรื่องการสละสิทธ์
สอบเข้ามหาวิทยาลัยของเต๋ด้วย ในทำ�นองเดียวกับ
เต๋ นอกจากเป็นตัวเอก ยังเป็นตัวละครที่จุดชนวน
เรื่องราวต่างๆ ในเรื่องให้เกิดขึ้นอีกด้วย ทั้งความ
ขัดแย้งระหว่างตัวละครเต๋กบั โอ้เอ๋ว และตัวละครอืน่ ๆ
รวมไปถึงความสับสน ลังเล ไม่แน่ใจ ว่าตัวเขาเอง
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ชอบเพศเดียวกันหรือไม่ เป็นจุดเริ่มต้นให้เกิด
เรื่องราวต่างๆ ขึ้น

บทเรียนเรือ่ งความรัก ความฝัน เรือ่ งการยอมรับตัวเอง
และเรื่องความเป็นเพื่อนจากคำ�ว่า “เพื่อนแท้”

ขณะที่ พบความน่าสนใจของตัวละครอื่นๆ
ที่ใกล้ชิดกับตัวละครเอกแล้วทำ�หน้าที่คอยสนับสนุน
พร้อมกับเป็นตัวเปรียบเทียบให้กับตัวละครเอกได้
ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคในชีวิต เช่น โก๊ะหุ้น พี่ชายของ
เต๋ ไกด์หนุม่ ผูแ้ สนเพอร์เฟ็กต์ทกุ ด้าน ทัง้ ด้านการเรียน
ด้านภาษา และยังขยันทำ�งานจนเป็นเสาหลักของ
ครอบครัว ด้วยความเพอร์เฟ็กต์ทกุ ด้านของโก๊ะหุน้ นี้
จึงเป็นตัวละครเปรียบเทียบ ที่แม่ (จี้สุย) ใช้เปรียบ
เทียบกับตัวน้องชายอย่างเต๋ โก๊ะหุ้นเป็นพี่ชาย
ของเต๋มีอาชีพเป็นไกด์ ลักษณะนิสัยของโก๊ะหุ้นเป็น
พี่ชายที่แสนดี มีความอบอุ่น รักความยุติธรรมและ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และต่อรับ
ผิดชอบต่อครอบครัวมีภาวะความเป็นผู้นำ� มีความ
เปิดกว้างเรื่องเพศ เป็นตัวละครที่ได่ให้บทเรียนกับ
ตัวละครเอก (เต๋) เกี่ยวกับเรื่องเพศและการทำ�ตาม
ความรู้สึก ทำ�ตามสิ่งที่ใจเรียกร้อง

1.5 ฉาก ในซีรีส์วาย เรื่อง แปลรักฉัน
ด้วยใจเธอ

นอกจากนี้ การวางตัวละครเพศหญิงที่ใกล้
ชิดตัวละครเอก จนกลายเป็นคนรักในวัยเรียน ถือ
เป็นการสร้างตัวละครที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริง ที่ตัว
ละครต้องพบเจอกับเพศทีแ่ ตกต่าง เพือ่ ทดสอบความ
รู้สึกภายในใจ และเป็นการหาคำ�ตอบให้กับตัวเองว่า
มีรสนิยมทางเพศแบบใด เช่น ตาล นักเรียนหญิงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เพือ่ นห้องเดียวกันกับเต๋ ทีท่ งั้ คูต่ า่ ง
กำ�ลังศึกษาดูใจกันอยู่และตาลเองก็ชอบเต๋อยู่แล้ว
ลักษณะนิสัยของตาล เป็นผู้หญิงที่มีความแน่วแน่ใน
เป้าหมาย ตาลเป็นตัวละครที่เป็นทั้งคู่คิด คู่เปรียบ
และให้บทเรียน สังเกตได้จากเป็นคนที่คอยให้กำ�ลัง
ใจช่วยคิดหาทางออกในสถานการณ์ต่างๆ ให้กับเต๋
อยู่เสมอ ส่วนคูเ่ ปรียบ ตาลเป็นตัวละครเปรียบเทียบ
ทีเ่ ต๋ใช้เปรียบเทียบกับโอ้เอ๋วเมือ่ ครัง้ ทีเ่ ขาไม่แน่ใจและ
ยังไม่ยอมรับตัวเองว่ารู้สึกอย่างไรกับใครกันแน่ ส่วน
ผู้ให้บทเรียน เห็นได้จากความบาดหมางจากความ
สัมพันธ์ระหว่างเต๋กับตาลทำ�ให้ทั้งคู่ทะเลาะกัน แต่
สุดท้ายทั้งคู่ก็ได้ปรับความเข้าใจกันและตาลก็ได้ให้

ประกอบไปด้วย 1. ฉากที่เป็นธรรมชาติ
ได้แก่ ชายหาดริมทะเลและปลายแหลมพรหมเทพ
ซึ่งถือเป็นจุดที่เป็นภาพจำ�สำ�คัญของซีรีส์ เป็น
ฉากที่ตัวละครเอกทั้ง โอ้เอ๋วและเต๋ ได้มาวิ่งแก้บน
หลังจากรูว้ า่ ทัง้ สองสอบติดแล้ว เป็นจุดสุดท้ายของการ
วิ่งที่เสมือนเป็นจุดที่ทั้งคู่ได้สิ้นสุดความเหน็ดเหนื่อย
จากการสอบมาด้วยกัน อีกทั้ง ยังเป็นฉากที่ทั้งคู่ได้
มาเปิดใจยอมรับความสัมพันธ์แบบคู่รักชายกับชาย
ในช่วงท้ายของซีรีส์ เพื่อคลี่คลายปมในใจที่ผูกมัด
ทั้งคู่มาตลอดทั้งเรื่อง 2. ฉากที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ถูก
สร้างขึน้ ได้แก่ บ้านเต๋ (ร้านขายหมีฮ่ กเกีย้ น) ศาลเจ้า
แสงธรรม โรงเรียน โรงงิ้ว รีสอร์ทของโอ้เอ๋ว สถาบัน
กวดวิชาภาษาจีนฟูหนานเหล่าซือ โดยเฉพาะสถาบัน
กวดวิชาภาษาจีน ถือเป็นสถานทีพ่ ฒ
ั นาความสัมพันธ์
ของตัวละครเอก และกลุ่มเพื่อน เพื่อทดสอบความ
สามารถด้านภาษา พร้อมกับทดสอบความสัมพันธ์
ของตัวละครเอกทั้งสอง ว่าพวกเขาคิดอย่างไรต่อกัน
3. ฉากที่เป็นยุคสมัย ได้แก่ ศาลเจ้าแสงธรรม โรงงิ้ว
ทั้งสองสถานที่เป็นฉากในความทรงจำ�ของเต๋และ
โอ้เอ๋ว ทีเ่ คยมีกจิ กรรมวัยเด็กร่วมกัน จนกระทัง่ โตมา
พบกันอีกครั้งก็ได้ ทั้งคู่ได้ระลึกถึงฉากสำ�คัญที่เคย
พบกันครั้งแรก เหตุการณ์ในครั้งนั้นมีส่วนสร้างแรง
บันดาลใจให้กับเต๋ในการฝันอยากนักแสดงละครเวที
อีกทัง้ ศาลเจ้ายังเป็นสถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์ ทีถ่ อื เป็นทีต่ อ้ ง
ห้ามแสดงกิรยิ าไม่เหมาะสม แต่ทงั้ เต๋และโอ้เอ๋วได้มา
แสดงออกถึงความรักในสถานทีแ่ ห่งนี้ อันเป็นการแสดง
ถึงการแหกขนบความเชือ่ ทีเ่ คยมีมา 4. ฉากทีเ่ ป็นการ
ดำ�เนินชีวิตของตัวละคร ประกอบไปด้วยบ้านของเต๋
และรีสอร์ทของโอ้เอ๋ว ทั้งสองฉากต่างมีความสำ�คัญ
ในแง่การเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่จะแสดงตัวตนของเต๋
และโอ้เอ๋ว โดยทั้งสองมีซีนที่แสดงออกถึงความรู้สึก
ภายในใจระหว่างกันที่บ้านของทั้งคู่ แม้ว่าครั้งแรก
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ทีไ่ ด้บอกความรูส้ กึ กันทีบ่ า้ นเต๋จะยังไม่ชดั เจน แต่เมือ่
มาเจอกันทีบ่ า้ นโอ้เอ๋ว ทัง้ สองได้บอกความรูส้ กึ ชัดเจน
มากขึ้น ฉากและสถานที่เหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่
สำ�คัญในการสื่อสารเรื่องราวการเล่าเรื่องในซีรี่ย์วาย
แปลรักฉันด้วยใจเธอ
1.6 มุมมองในการเล่าเรื่อง ในซีรีส์วาย
เรื่อง แปลรักฉันด้วยใจเธอ
พบว่า เป็นมุมมองการเล่าเรื่องประเภทที่
4 คือการเล่าเรื่องแบบรู้รอบด้าน (The Omniscent
Narrator) เพราะผู้ชมสามารถเข้าใจตัวละครได้
ทุกตัว จากการเริ่มต้นเรื่องที่ความสัมพันธ์ของเพื่อน
ที่เคยทะเลาะกันและเป็นคู่แข่งกันในอดีตได้กลับมา
เป็นเพื่อนกันเช่นเดิมของเต๋และโอ้เอ๋ว มีการพัฒนา
ความสัมพันธ์จนเกินกว่าคำ�ว่าเพื่อน ซึ่งทั้งสองต่าง
ก็มีคนที่กำ�ลังศึกษาดูใจอยู่แล้ว เต๋ก็กำ�ลังศึกษาดูใจ
กับตาล (ผู้หญิง)เพื่อนสนิทในห้อง ส่วนโอ้เอ๋วเองก็มี
คนของใจอยู่แล้วนั่นก็คือบาสเพื่อนโรงเรียนเดียวกัน
ทั้งเต๋และโอ้เอ๋วได้พัฒนาความสัมพันธ์จนเกินกว่า
คำ�ว่าเพื่อนแต่เต๋กลับสับสนในความรู้สึกจนทำ�ให้
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ส่งผลกระทบทั้งต่อโอ้เอ๋ว ตาล และบาส
ในมุมมองของตาลและบาสซึ่งทั้งสองคน
เป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับเต๋และโอ้เอ๋ว
ตามลำ�ดับ ก็ทำ�ให้ผู้ชมสามารถเข้าใจตัวละครทั้ง
สองตัว รับรู้เส้นเรื่องและเบื้องหลังพื้นเพภูมิหลังของ
ตัวละครแต่ละตัวได้ รวมไปถึงข้อคิดเรื่องความ
เสียสละในความเป็นเพือ่ นเพือ่ ให้คนทีเ่ ขารักมีความสุข
นอกจากนีย้ งั มีตวั ละครทีผ่ ชู้ มสามารถเข้าใจ
และรับรูพ้ นื้ เพภูมหิ ลังของตัวละคร ทีช่ ว่ ยให้บทเรียน
ให้ขอ้ คิดต่างๆ ทั้งกับตัวละครในเรือ่ งเองและแก่ผชู้ ม
ไม่ว่าจะเป็นแม่ (จี้สุ่ย) พี่ชาย(โก็ะหุ้น) เพื่อนในกลุ่ม
(บาส, มด, ฟิลลิป) ฟูหนานเหล่าซือ และพ่อแม่ของ
โอ้เอ๋ว
2. สัญญะเพื่อสื่อความหมายในซีรีส์วาย
เรื่อง แปลรักฉันด้วยใจเธอ ได้แก่
การวิเคราะห์สัญญะ ตามแนวคิดของ เดอ
โซซูร์ (F. De Saussure) สามารถวิเคราะห์ได้ ดังต่อ
ไปนี้

ตารางที่ 1: การวิเคราะห์สัญญะของซีรีส์แปลรักฉันด้วยใจเธอ
ผลการวิเคราะห์
ความหมายโดยอรรถ

ลำ�ดับที่ สัญญะที่นำ�มา
วิเคราะห์
1
มะพร้าว
ผลไม้เปลือกหนา มีน้ำ�ใส
อยู่ภายใน มีรสชาติหวาน
เป็นน้�ำ เกลือแร่จากธรรมชาติ
รวมถึงกลิน่ ของมะพร้าวทีม่ ี
หอมตามธรรมชาติ มะพร้าว
ยังอุดมไปด้วยฮอร์โมน
เอสโตรเจน จนได้รับการ
แนะนำ�ให้ผู้หญิงดื่มเพื่อ
เพิ่มฮอร์โมนเพศ

ความหมายโดยนัย

มะพร้าว ถูกใช้เป็นตัวแทนของโอ้เอ๋ว และความรักอันบริสุทธิ์ที่
เต๋มตี อ่ โอ้เอ๋ว ทัง้ น้�ำ มะพร้าวแลผลิตภัณฑ์อนื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วกับมะพร้าว
ในเรือ่ ง อาทิ กลิน่ มะพร้าว ชาสระผมกลิน่ มะพร้าวทีโ่ อ้เอ๋วใช้ เคย
เป็นสิ่งที่เต๋เกลียดมาก่อนในช่วงแรก แต่หลังจากนั้นมีฉากหนึ่งที่
เต๋และโอ้เอ๋วอยู่ด้วยกันเต๋ได้กลิ่นบางอย่างจากศรีษะของโอ้เอ๋ว
โอ้เอ๋วบอกว่ากลิ่นนั้นเป็นกลิ่นของน้ำ�มันมะพร้าวที่เขานำ�มาใช้
จัดแต่งทรงผม ท่าทีของเต๋ทมี่ ตี อ่ มะพร้าวก็เปลีย่ นไป จากทีเ่ ต๋บน่
ด้วยความรังเกียจ แต่เขากลับชืน่ ชมกลิน่ นัน้ จนโอ้เอ๋วอดแปลกใจไม่ได้
ฉากหนึง่ ทีส่ ะท้อนความหมายดังกล่าวได้ดคี อื การนัง่ รถไปด้วยกัน
ของเต๋และโอ้เอ๋วมุง่ หน้าสูแ่ หลมพรหมเทพ และดืม่ น้�ำ มะพร้าวไป
ด้วย เป็นการดืม่ น้�ำ บริสทุ ธิน์ ี้ จึงตีความได้วา่ น้�ำ มะพร้าวถูกนำ�มาใช้
ในการสือ่ สารเชิงสัญญะเกีย่ วกับความบริสทุ ธิ์ การได้ชะล้างจิตใจ
ของตัวเองให้บริสุทธิ์จากการกดขี่ทางเพศของสังคมที่ตีตราเรื่อง
ความรักของคนรักเพศเดียวกัน ออกไป
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ตารางที่ 1: การวิเคราะห์สัญญะของซีรีส์แปลรักฉันด้วยใจเธอ (ต่อ)
ผลการวิเคราะห์
ความหมายโดยอรรถ

ลำ�ดับที่ สัญญะที่นำ�มา
วิเคราะห์
ดอกไม้สีแดงมีกลีบดอก
2
ดอกชบา
5 กลีบ มีก้านเกสรอยู่ตรง
กลางดอกหนึง่ ก้าน ลักษณะ
ของกลีบดอกชบาจะมีขนาด
ใหญ่ นอกจากนีย้ งั มีสอี นื่ ๆ
อีหลายสี อาทิ สีแดง สีชมพู
สีเหลือง สีมว่ ง เป็นต้น เป็น
ดอกทีม่ โี ครงสร้างโดดเด่น
ชัดเจน

3

หนังสือ

การบันทึกความรู้ ความ
คิด ประสบการณ์ ลงบน
แผ่นกระดาษขนาดเท่าๆ
กัน โดยใช้ถ้อยคำ� สำ�นวน
โวหารในการสื่อสารให้
ผู้อ่านได้รับรู้ และเข้าใจ
ซึ่งใช้การเขียน หรือพิมพ์
แล้วนำ�มาเย็บรวมเป็นเล่ม

ความหมายโดยนัย

ดอกชบาในซีรีย์วายเรื่องแปลรักฉันด้วยใจเธอ ถูกนำ�มาใช้สื่อสาร
เชิงสัญญะทีห่ ลากหลาย ทัง้ ตัวแทนของการสารภาพความรัก และ
การกดทับทางเพศ ดอกชบาในฉากสารภาพความในใจระหว่างเต๋
กับโอ้เอ๋ว บนเปลริมชายหาดนั้น ดอกชบาที่ทั้งเต๋และโอ้เอ๋วเอง
หยิบยื่นให้กัน ตัวของดอกชบาเป็นสัญญะที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ชู้สาว และชนชายขอบ เนื่องจากฉากนี้เป็นฉากที่เต๋ และโอ้เอ๋
ว ได้เริ่มต้นพูดความในใจอย่างตรงไปตรงมา เกี่ยวกับเรื่องความ
สัมพันธ์เชิงชู้สาวของทั้งคู่เป็นครั้งแรก อีกทั้งในมิติที่ซีรีส์เรื่องนี้
พูดถึง "ความรักแบบชายชาย" ดอกชบาดอกเดียวกันนั้นจึงกลาย
เป็นสิ่งย้ำ�เตือนถึงประเด็นของชนชายขอบ หรือกลุ่มคนที่ยัง
ไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมไปด้วยในตัว แต่ก็ใช่ว่าการตีความดอก
ชบาเพียง 2 ดอกในฉากนี้จะจบลงเท่านั้น เพราะหากมองเชิงลึก
แล้ว ดอกชบานับเป็นดอกไม้ประเภทดอกสมบูรณ์เพศ คือมีสอง
เพศในดอกเดียวกัน และไม่ตอ้ งอาศัยลมช่วยพัดพาให้ละอองเรณู
ลอยมาผสมพันธุก์ บั เกสรตัวเมียแต่อย่างใด จึงอาจสือ่ ความหมาย
ได้อีกว่าดอกชบา เป็นดอกไม้สมบูรณ์เพศที่ไม่จำ�เป็นต้องอาศัย
พึ่งพิงอย่างอื่นใด จึงสื่อถึงความกล้าหาญได้อีกด้วย ดังปรากฏใน
ซีรีส์ฉากเปลริมทะเลทั้งสองคนเปิดใจคุยกันถึงเรื่องความสัมพันธ์
อันมีดอกชบาประกอบฉาก ก็แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญของ
ตัวละครด้วยเช่นกัน
หนังสือปรากฏในซีรยี่ ์ แปลรักฉันด้วยใจเธอหลายฉาก แต่หนังสือ
ที่นำ�มาวิเคราะห์สัญญะคือหนังสือเรียนภาษาจีนที่เต๋ไว้ใช้อ่าน
ทบทวนตำ�รา และภายหลังได้แบ่งยกให้โอ้เอ๋วเพือ่ ช่วยติว ทัง้ ยังมี
อีกเล่มทีเ่ ต๋ลงทุนตัดบางบทความ บางคำ�ศัพท์ตดั แปะเพือ่ ทำ�เป็น
สมุดตกแต่งช่วยจำ�ให้กบั โอ้เอ๋ว แต่ภายหลังจากทีเ่ ต๋และโอ้เอ๋วทะ
เลาะกันจากการทีเ่ ต๋สละสิทธิเ์ ข้ามหาวิทยาลัยให้กบั โอ้เอ๋วและโอ้เอ๋
วปฏิเสธจึงทำ�ให้เต๋เสียใจมากและกลับมาจะตัง้ ใจอ่านหนังสือใหม่
อีกครั้งเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้ แต่แล้วหนังสือก็ไม่เหลือ
อะไรอยู่เลยเพราะเต๋ได้ตัดข้อความสำ�คัญออกไปจากหนังสือเล่ม
นัน้ จนหมดแล้ว เปรียบเสมือนหนังสือคือสิง่ ทีช่ ว่ ยจดจำ�รายละเอียด
ต่างๆ ทีส่ �ำ คัญทีเ่ กิดขึน้ กับชีวติ ทีม่ กี ารเดินทางและเรียนรูเ้ รือ่ งราว
ต่างๆ ตลอดจนบาดแผลและความเจ็บปวดก็จะยังคงถูกบันทึกไว้
เป็นความทรงจำ�ที่อยู่ในหนังสือเล่มนั้นตลอดไป
ดังนัน้ หนังสือในซีรยี่ ว์ ายเรือ่ ง แปลรักฉันด้วยใจเธอ จึงเป็นสัญญะ
ที่ใช้สื่อแทนความหมายเรื่องเรือ่ งราวความทรงจำ�ของชีวิต ที่มีทงั้
สุข ทุกข์ เจ็บปวด ดีใจเสียใจ แต่สุดท้ายแล้วชีวิตก็ต้องก้าวเดิน
ต่อไป ผ่านมันไปเหลือไว้เพียงความทรงจำ�ที่ถูกจดบันทึกไว้เช่น
หนังสือ
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ตารางที่ 1: การวิเคราะห์สัญญะของซีรีส์แปลรักฉันด้วยใจเธอ (ต่อ)
ผลการวิเคราะห์
ความหมายโดยอรรถ

ลำ�ดับที่ สัญญะที่นำ�มา
วิเคราะห์
4
ออกจากข้อห้าม การหลีกหนี ไม่ปฏิบตั ติ าม
หรือออกจากสิง่ ต้องห้ามที่
ไม่ให้ทำ�สิ่งใดสิ่งหนึ่ง อัน
จะมีความผิดต่อกฎ จารีต
ประเพณีหรือศีลธรรมที่
ถูกกล่าวถึงหรือบัญญัติไว้

5

ประทัด

เครือ่ งดอกไม้ไฟของจีน ทำ�
ด้วยกระดาษสีแดงอัดแน่น
ห่อดินปืนเป็นมวนกลมๆ
ร้อยติดกันเป็นแพ มีชนวน
สำ�หรับจุด มีเสียงดัง ใช้จดุ
ในวันตรุษจีน

ความหมายโดยนัย

การออกจากข้อห้ามปรากฏในซีรยี่ ต์ อนที่ 1 เมือ่ ครัง้ เต๋ และโอ้เอ๋ว
ทะเลาะกัน เนื่องจากเต๋ไปแอบดูแบบทดสอบก่อนเรียนของ
โอ้เอ๋วทีส่ ถาบันกวดวิชาภาษาจีนฟูหนานเหล่าซือทีโ่ อ้เอ๋วทำ�คะแนน
ได้น้อยมาก และโอ้เอ๋วก็จับได้ทำ�ให้ได้มีปากเสียงกันและทะเลาะ
กัน เต๋ได้สบประมาทดูถกู โอ้เอ๋วไปว่า เอาเวลาไปอ่านหนังสือดีกว่า
อย่างโอ้เอ๋วคะแนนสอบแค่นี้สอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้หรอก
จึงเป็นเหตุให้ทงั้ สองคนทะเลาะกันรุนแรง เมือ่ ผลสอบออกโอ้เอ๋ว
สอบไม่ตดิ จึงทำ�ให้เต๋รสู้ กึ ผิดทีพ่ ดู ออกไปแบบจึงจะตามไปขอโทษ
แต่โอ้เอ๋วก็หนีไปทางเส้นทางลัดที่จะไปสู่ศาลเจ้าซึ่งมีข้อห้ามว่า
ห้ามผ่านติดอยู่ที่ประตูแต่ทั้งคู่ก็ไม่สนใจข้อห้ามและตามง้อกัน
จนสำ�เร็จ การละเมิดออกจากข้อห้ามแสดงให้เห็นถึงการไม่ยนิ ยอม
อยู่ในกรอบตามที่สังคมตั้งไว้ เปรียบเหมือนความรักของทั้งสอง
ที่ก้าวผ่านหรือออกจากกรอบของสังคมและการกดทับเรื่องเพศ
ว่าหญิงต้องคู่กับชายเท่านั้น แต่เต๋และโอ้เอ๋วได้พิสูจน์แล้วว่าเขา
ยอมออกจากกรอบนั้นเพื่อทำ�ตามเสียงเรียกร้องของหัวใจแทน
ดังนั้นการออกจากข้อห้ามในซีรี่ย์เรื่อง แปลรักฉันด้วยใจเธอ จึง
เป็นสัญญะที่ใช้สื่อแทนความหมายเกี่ยวกับการออกจากกรอบ
ของสังคมและการกดทับเรื่องเพศได้เป็นอย่างดี
การจุดประทัดและเสียงประทัดปรากฏในซีรียท์ งั้ หมด 3 ครัง้ ด้วย
กัน โดยครั้งแรกปรากฏในตอนที่ 1 ของซีรี่ย์ขณะที่เต๋และโอ้เอ๋ว
ดีใจกับผลสอบและเสียงประทัดดังขึน้ ทำ�ให้จสี่ ยุ้ กับโก๊ะหุน้ ปลอบเต๋
ทีต่ กใจ แต่เมือ่ โก๊ะหุน้ เห็นโอ้เอ๋วตกใจอยูค่ นเดียวจึงดึงเข้ามาปลอบ
และเป็นจุดเริม่ ต้นทีท่ �ำ ให้ทงั้ สองคนรูจ้ กั กันและเป็นเพือ่ นสนิทกันมา
- ครั้งที่สองปรากฏในตอนที่ 1 ของซีรีย์เช่นกันขณะที่โอ้เอ๋วกำ�ลัง
แสดงละครวันตรุษจีนอยู่ เมื่อมีเสียงประทัดดังขึ้นทำ�ให้โอ้เอ๋วลืม
บทและเต๋ได้ชว่ ยไว้ดว้ ยการเขียนบทใส่กระดาษและชูให้โอ้เอ๋วดู แต่
หลังจากการแสดงละครจบลง ก็เป็นจุดเริม่ ต้นของการทะเลาะกัน
เพราะหลังจากทีโ่ อ้เอ๋วบอกกับเต๋วา่ เขารูค้ วามฝันทีแ่ ท้จริงของตัวเอง
แล้วว่าคือ “การเป็นนักแสดง” จึงทำ�ให้เต๋โกรธมาก และคิดว่าโอ้เอ๋
วแย่งบทหยงเจีย้ นไปจากเขา จึงเป็นจุดเริม่ ต้นของการทะเลาะกัน
และเป็นจุดแตกหักของทั้งคู่เปรียบเสมือนการระเบิดของประทัด
และครั้งที่สามปรากฏในตอนที่ 5 ของซีรี่ย์ ขณะที่เต๋ โอ้เอ๋วและ
เพื่อนๆ ทุกคนกำ�ลังจะเข้าสอบเพื่อคะแนน Admission เสียง
ประทัดดังขึ้น ทั้งเต๋และโอ้เอ๋วตกใจเอามือปิดหูเหมือนครั้งแรก
ทีท่ งั้ สองคนเจอกัน เปรียบเหมือนเป็นการแสดงความยินดีทคี่ วาม
สัมพันธ์ของทั้งคู่กลับมาเหมือนเดิม เพราะหลังจากนั้นไม่นาน
ผลสอบออกโอ้เอ๋วและเต๋ตา่ งก็สอบติดมีทเี่ รียน ทัง้ สองก็ได้ท�ำ ตาม
สัญญาและเคลียร์ปัญหาใจกันจนทุกอย่างดีขึ้นในที่สุด
ดังนั้นประทัดในซีรี่ย์เรื่องแปลรักฉันด้วยใจเธอ จึงเป็นสัญญะที่
ใช้สื่อแทนความหมายเรื่องการแสดงความยินดีและจุดแตกหัก
ของความสัมพันธ์
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ตารางที่ 1: การวิเคราะห์สัญญะของซีรีส์แปลรักฉันด้วยใจเธอ (ต่อ)
ผลการวิเคราะห์
ความหมายโดยอรรถ

ลำ�ดับที่ สัญญะที่นำ�มา
วิเคราะห์
ท่าปลาดาว (ท่า ท่าที่เริ่มต้นจากการกาง
6
ว่ายน้ำ�)
มือออก 2 ข้าง จากนั้น ก็
ค่อยๆ เลยหัวไปข้างหลัง
ตามด้วยเอนหลัง หลังจาก
นั้นก็ปล่อยขาข้างลอยน้ำ�
โดยเอาขาข้างที่ถนัดยืน
พืน้ ไว้กอ่ น แล้วปล่อยข้างที่
ไม่ถนัดลอยน้ำ�ขึ้นมา ขาก
นั้นก็ค่อยๆ ปล่อยขาขึ้น
ให้ลอยทั้ง 2 ขา กางขา
ออกทำ�ท่าคล้ายปลาดาว
เลีย้ งตัวให้ลอยอยูบ่ นน้�ำ ได้
โดยการควบคุมลมหายใจ
พยายามหายใจเข้าออก
ให้เป็นปกติ อย่ากลั้นลม
หายใน แอ่นอกขึ้นเพื่อให้
ตัวลอยอยู่บนน้ำ�ได้ดี
7
ชุดชั้นในสตรี
บรา, ยกทรง, บราเซีย,
เสื้อชั้นใน, กางเกงใน เป็น
เสื้อผ้าสวมใส่อยู่ข้างใน
ใต้เสื้อผ้าอื่นๆ อีกที เพื่อ
ป้องกันร่างกายจาก สภาพ
แวดล้อมต่างๆ

ความหมายโดยนัย

ท่าปลาดาวเป็นสิง่ ทีเ่ ต๋และโอ้วเอ๋วชอบทำ�เมือ่ ยามมีเรือ่ งไม่สบายใจ
ในฉากหนึ่งโอ้วเอ๋วได้กล่าวไว้ว่า
"ท่านี้มันต้องกักลมหายใจไว้ตลอดเลยนะ บางทีมันก็อึดอัด แล้ว
ถ้าวันไหนที่กูไม่อยากควบคุมอะไรแล้ว กูก็จะปล่อยลมหายใจ
แล้วก็จมลงไป"
ในมิติหนึ่ง ท่าปลาดาวเป็นท่าว่ายที่สบายจริงๆ ตามอย่างโอ้วเอ๋ว
ว่า เราสามารถพยุงตัวให้ลอยได้โดยไม่ตอ้ งออกแรง แต่ถา้ เราปล่อย
ลมจดหมดปอดเมือ่ ไหร่เราก็จะจมลงสูใ่ ต้น�้ำ อย่างรวดเร็ว แต่ในอีก
มิตหิ นึง่ ประโยคนีก้ �ำ ลังตีแผ่คา่ นิยมของสังคมทีโ่ อ้วเอ๋วกำ�ลังเผชิญ
สังคมทีเ่ พศทางเลือกยังไม่ได้รบั การยอมรับอย่างแพร่หลายเหมือน
เพศตามขนบและต้องแบกรับความอึดอัดใจนั้นไว้เพียงลำ�พัง
หากวันไหนที่ไม่สามารถที่จะทนต่อบรรทัดฐานทางสังคมที่สร้าง
กรอบครอบเขาไว้ได้ โอ้วเอ๋วเองก็อาจจะสมยอมให้กับกรอบนั้น
ซึ่งนั่นอาจหมายถึงการยอมสูญเสียความเป็นตัวตน

ชุดชั้นในสตรีในซีรีย์วายเรื่องแปลรักฉันด้วยใจเธอ ถูกนำ�มาใช้สื่อ
สารเชิงสัญญะเกีย่ วกับการกดทับเรือ่ งเพศในสังคมทำ�ให้เป็นบ่อเกิด
ความขัดแย้งภายในจิตใจของโอ้เอ๋ว โดยเหตุการณ์เกิดขึน้ หลังจาก
ที่เต๋ปฏิเสธความรู้สึกที่มีต่อโอ้เอ๋ว จึงทำ�ให้ความสับสนครอบงำ�
จิตใจของโอ้เอ๋ว โอ้เอ๋วได้เอาชุดชั้นในสตรีสีแดงของแม่มาใส่แล้ว
ถ่ายภาพโพสต์ลงอินสตาแกรมสักพักก็ลบออก แสดงให้เห็นถึง
ความสับสนในใจว่าสุดท้ายแล้วเขายอมรับตัวเองในแบบทีเ่ ขาเป็น
หรือ เขาใส่ชุดชั้นในเพื่อเปรียบเทียบว่าหากตัวเองมีหน้าอกแบบ
ผูห้ ญิงนึกเกลียดสภาพความเป็นผูช้ ายของตัวเองขึน้ มา ในเมือ่ โอ้เอ๋ว
มีความอยากเป็นผู้หญิงก็ชี้ให้เห็นบริบทสังคมโดยชัดเจนว่า
ชายต้องคู่กับหญิงเท่านั้นถึงจะได้รับการยอมรับ ดังนั้น ชุดชั้นใน
สตรีชุดชั้นในสตรีในซีรีย์วายเรื่องแปลรักฉันด้วยใจเธอที่โอ้เอ๋ว
นำ�มาใส่เป็นการสือ่ สารเชิงสัญญะเกีย่ วกับ การกดทับเรือ่ งเพศใน
สังคมว่ามีเพียงคู่หญิงชายเท่านั้น
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ตารางที่ 1: การวิเคราะห์สัญญะของซีรีส์แปลรักฉันด้วยใจเธอ (ต่อ)
ผลการวิเคราะห์
ความหมายโดยอรรถ

ลำ�ดับที่ สัญญะที่นำ�มา
วิเคราะห์
บัตรขนาดเล็กและใหญ่
8
Flashcard
ที่ประกอบไปด้วยคำ�ศัพท์
รูปภาพ ตัวเลข หรือจำ�นวน
ถือเป็นสื่อการสอนแบบ
กระดาษชนิดหนึ่ง เน้นให้
ใช้ทกั ษะการจำ�และการฟัง
เทคนิค Flashcard แพร่
หลายมากในต่างประเทศ
เพราะนอกจากจะช่ ว ย
จดจำ�คำ�ศัพท์ภาษาอังกฤษ
ทีย่ ากๆ แล้ว สามารถต่อย
อดไปใช้กบั วิชาอืน่ ๆ ได้ดว้ ย
อย่างเช่น ช่วยจำ�สูตรเคมี
สู ต รคณิ ต ศาสตร์ ต่ า งๆ
หรือวันเดือนปีที่สำ�คัญใน
ประวัติศาสตร์

ความหมายโดยนัย

Flashcard ถูกนำ�มาใช้เป็นตัวแทนในการสื่อความในใจที่เต๋มีต่อ
โอ้เอ๋ว โดยผ่านคำ�ศัพท์ภาษาจีนที่เขียนไว้ใน Flashcard นั้น เช่น
คำ�ว่า วางใจ ไว้ใจ ที่เต๋ให้บัตรคำ�ก็เนื่องมาจากหลังจากที่เต๋และ
โอเอ๋วดีกนั จากการทะเลาะทีเ่ ต๋ดถู กู โอ้เอ๋วเรือ่ งสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ก็เลยรู้สึกผิด จึงขนบัตรคำ�และหนังสือทั้งหมด รวมถึงติวหนังสือ
ให้กับโอ้เอ๋วด้วย เพราะถือเป็นการไถ่โทษอีกอย่างหนึ่งก็อยาก
ช่วยให้เพื่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้ ซึ่งคำ�ศัพท์ในบัตรคำ�ที่ว่า
“วางใจ ไว้ใจ” ก็เป็นเหมือนการที่เต๋บอกโอเอ๋วทางออมว่าให้
ไว้ใจเขาได้นะ บัตรคำ�จึงเป็นตัวแทนสื่อความหมายในใจที่เต๋มีต่อ
โอ้เอ๋ว

จากตาราง จะเห็นได้ว่าซีรีย์วายแปลรักฉัน
ด้วยใจเธอนั้นมีการศึกษาองค์ประกอบของสัญญะ
และนำ�มาใช้ในการสือ่ สารเชิงสัญญะผ่านการเล่าเรือ่ ง
การกระทำ�ของตัวละคร และรวมไปถึงวัตถุต่างๆ ใน
ซีรีย์ โดยสื่อสารถึงความหมายทั้งในเชิงของความรัก
ที่มีต่อกันผ่านตัวอักษรของ Flashcard รวมถึงความ
รักทีแ่ สดงออกจากท่าทางในการทรงตัวอยูใ่ นน้�ำ อย่าง
ท่าปลาดาว ไปจนถึงการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
แห่งการกดทับทางเพศจากชุดชัน้ ในของผูห้ ญิงทีต่ วั คร
หลักนำ�มาใส่ การใช้สญั ญะในซีรสี แ์ ปลรักฉันด้วยใจเธอ
จึงมุ่งเน้นไปในเรื่องทางเพศอย่างชัดเจน

สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาวิจัย การวิเคราะห์เนื้อหา
การเล่าเรือ่ งและสัญญะจากซีรยี แ์ ปลรักฉันด้วยใจเธอ
สามารถสรุปผลวิจัยได้ดังนี้

จากการศึกษาพบว่า วิธกี ารเล่าเรือ่ งในซีรยี ว์ าย
เรื่องแปลรักฉันด้วยใจเธอ ใช้แนวคิดโครงสร้างการ
เล่าเรื่องของ Tilley ซึ่งประกอบไปด้วย โครงเรื่อง
ความขัดแย้ง แก่นเรื่อง ตัวละคร ฉาก และมุมมอง
ในการเล่าเรื่อง โดย โครงเรื่อง มีการดำ�เนินเรื่องราว
เหตุการณ์ไว้ 5 ขัน้ ตอน ได้แก่ การเริม่ เรือ่ ง การพัฒนา
เหตุการณ์ ภาวะวิกฤต ภาวะคลีค่ ลาย การยุตเิ รือ่ งราว
เหมือนกัน ส่วน ความขัดแย้ง พบว่า มีความขัดแย้ง
ที่ปรากฏในซีรีย์ทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ ความขัด
แย้งภายในจิตใจของตัวละคร ความขัดแย้งระหว่าง
คนกับคน และความขัดแย้งระหว่างคนในสังคมทีเ่ กิด
ระหว่างคนกับกฎเกณฑ์ที่เป็นโครงสร้างทางสังคม
โดยเป็นไปตามแนวทางของกาญจนา แก้วเทพที่เคย
ศึกษาประเด็นความขัดแย้งในการเล่าเรื่อง แต่ทั้งนี้
ในซีรีย์วายเรื่องแปลรักฉันด้วยใจเธอไม่ปรากฏความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์กับพลังงานภายนอก
สำ�หรับ แก่นเรื่อง พบว่า เป็นแก่นเรื่องเกี่ยวกับชีวิต
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มนุษย์ มีความน่าสนใจที่มุ่งเสนอเรื่องจริงของชีวิตที่
ว่า “การเข้าใจและยอมรับตัวเองเป็นจุดยุติความขัด
แย้ง” สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเพือ่ นทีเ่ คย
ทะเลาะกันในอดีตทีก่ ลับมาเจอกันอีกครัง้ ทำ�ให้ความ
สัมพันธ์ของทั้งคู่พัฒนาขึ้น และลึกซึ้งกว่าคำ�ว่าเพื่อน
ทัง้ สองรับรูว้ า่ เกิดอะไรขึน้ ฝ่ายหนึง่ ยอมรับและชัดเจน
ในความสัมพันธ์ แต่อีกฝ่ายกลับสับสนว่าตัวเองจะ
เลือกรักใคร เส้นทางไหนกันแน่ระหว่างแบบที่สังคม
บอกให้เป็น กับแบบที่เขาเลือกเองทำ�ตามใจตนเอง
จึงเป็นชนวนให้ทั้งสองคนกลับมาทะเลาะกันอีกครั้ง
กาลเวลาผ่านไปทำ�ให้เขาเข้าใจและยอมรับตัวเองได้
และรูว้ า่ สิง่ ทีเ่ ขาควรทำ�ทีส่ ดุ คืออะไร เขาเลือกทำ�ตาม
ความรู้สึกของตัวเอง
ตัวละคร พบว่ามีตัวละครหลักที่เป็นเกย์
แสดงออกถึงเกีย่ วกับชายรักชายในละคร ซึง่ นอกจาก
ตัวละครหลักแล้วยังมีตวั ละครทีเ่ ป็นปรปักษ์ ตัวละครที่
เป็นคูค่ ดิ ตัวละครทีเ่ ป็นคูเ่ ทียบหรือตัวเทียบ ตัวละคร
ผูใ้ ห้บทเรียน ตัวละครทีเ่ ป็นตัวจุดชนวน แต่ไม่ปรากฏ
ตัวละครที่เป็นตัวตลก ในซีรีย์วายเรื่องแปลรักฉัน
ด้วยใจ นอกจากนี้ยังพบตัวละครหนึ่งตัวมีคุณสมบัติ
หรือแสดงบทบาทของตัวละครมากกว่า 2 ประเภท
เช่น ตัวละครหลักสามารถเป็นได้ทั้งตัวละครหลัก
และก็สามารถเป็นตัวจุดชนวนได้ด้วย ส่วน ฉาก ใน
ซีรี่ย์ ประกอบไปด้วยฉากฉากที่เป็นธรรมชาติ ได้แก่
ชายหาดริมทะเลและปลายแหลมพรหมเทพ ซึ่งเป็น
ฉากเด่นสำ�หรับการคลี่คลายปมในใจของตัวละคร
หลัก ฉากที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกสร้างขึ้น ได้แก่ บ้าน
เต๋ (ร้านขายหมี่ฮกเกี้ยน) ศาลเจ้าแสงธรรม โรงเรียน
โรงงิ้ว รีสอร์ทของโอ้ ซึ่งทั้งหมดเป็นฉากที่ตัวละคร
หลักได้มีปฎิสมั พันธ์กับตัวละครรองอื่นๆ และพัฒนา
เหตุการณ์ไปสู่จุดสำ�คัญของเรื่อง ต่อมาคือฉากที่เป็น
ยุคสมัย ได้แก่ ศาลเจ้าแสงธรรม โรงงิว้ เป็นฉากทีเ่ ป็น
สัญลักษณ์ของการสร้างชนวนของความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวละครหลักและพัฒนามากขึน้ ฉากทีเ่ ป็นการดำ�เนิน
ชีวติ ของตัวละคร ประกอบไปด้วยบ้านของเต๋ โรงเรียน
รีสอร์ทของโอ้เอ๋ว และสถาบันกวดวิชาภาษาจีน
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ฟูหนานเหล่าซือ ฉากหลายฉากเป็นสถานทีแ่ สดงออก
ถึงแรงกดดันทีต่ วั ละครหลักต้องแบกรับ ขณะเดียวกัน
เป็นฉากทีต่ วั ละครได้คลีค่ ลายปมในใจกับคนรอบข้าง
ทัง้ นี้ ไม่ปรากฏฉากทีเ่ ป็นสภาพแวดล้อมเชิงนามธรรม
สำ�หรับมุมมองในการเล่าเรื่องของซีรี่ย์แปล
รักฉันด้วยใจเธอ เป็นการเล่าเรือ่ งแบบรูร้ อบด้าน (The
Omniscent Narrator) เพื่อให้ผู้ชมสามารถเข้าใจ
ตัวละครได้ทุกตัว สามารถเข้าใจเส้นเรื่องและเบื้อง
หลังพื้นเพภูมิหลังของตัวละครแต่ละตัวได้ทั้งหมด
ทั้งตัวละครเอกอย่างเต๋ โอ้เอ๋ว บาส ตาลและคนอื่นๆ
และตัวละคร ทีช่ ว่ ยให้บทเรียน ให้ขอ้ คิดต่างๆ ทัง้ กับ
ตัวละครในเรื่องเองและแก่ผู้ชม
ส่วน การวิเคราะห์การสื่อสารเชิงสัญญะ
ที่ถูกสื่อสารผ่านการเล่าเรื่องและตัวละครในซีรีย์วาย
เรือ่ งแปลรักฉันด้วยใจเธอ กล่าวโดยสรุปได้ดงั ต่อไปนี้
1. น้ำ�มะพร้าว หมายถึง ความบริสุทธิ์ การ
ได้ชะล้างจิตใจของตัวเองให้บริสุทธิ์จากการกดขี่ทาง
เพศของสังคมที่ตีตราเรื่อง ความรักของคนรักเพศ
เดียวกันออกไป
2. ดอกชบา หมายถึง เรื่องชู้สาว ความ
กล้าหาญ และชนชายขอบ
3. หนังสือ หมายถึง เรื่องราวบทเรียนชีวิต
ที่มีทั้งสุข ทุกข์ เจ็บปวด ดีใจเสียใจ แต่สุดท้ายแล้ว
ชีวิตก็ต้องก้าวเดินต่อไป ผ่านมันไปเหลือไว้เพียง
ความทรงจำ�ที่ถูกจดบันทึกไว้เช่นหนังสือ
4. ออกจากข้อห้าม หมายถึง การออกจาก
กรอบของสังคมและการก้าวผ่านการกดทับเรื่องเพศ
ที่สังคมสร้างไว้
5. ประทัด หมายถึง การแสดงความยินดี
และจุดแตกหักของความสัมพันธ์
6. ท่าปลาดาว หมายถึง การแบกรับความ
กดดันจากสังคมทีเ่ พศทางเลือกยังไม่ได้รบั การยอมรับ
อย่างแพร่หลาย เหมือนเพศตามขนบ และต้องแบกรับ
ความอึดอัดใจนั้นไว้เพียงลำ�พัง
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7. ชุดชั้นในสตรี หมายถึง การกดทับ
เรื่องเพศในสังคมว่ามีเพียงคู่หญิงชายเท่านั้น
8. Flashcard หมายถึง การสื่อสารแทน
ความในใจ และ ความไว้ใจ

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาวิจยั เรือ่ ง การเล่าเรือ่ งและ
สัญญะจากซีรยี แ์ ปลรักฉันด้วยใจเธอ สามารถอภิปราย
ผลได้ดังนี้ วิธีการเล่าเรื่องของซีรีย์วายเรื่องแปลรัก
ฉันด้วยใจเธอ มีตัวละครหลักที่เป็นเกย์แสดงออกถึง
บทบาทชายรักชาย และดำ�เนินการเล่าเรือ่ งสอดคล้อง
กับแนวคิดโครงสร้างการเล่าเรื่องของ Tilley ตาม
ที่ วรัทพร ศรีจันทร์ (2551) กล่าวว่าโครงเรื่องมีการ
ลําดับเหตุการณ์การเล่าเรื่องเริ่มต้นจาก การเริ่มเรื่อง
(Exposition) การพัฒนาเหตุการณ์ (Raising Action)
ภาวะวิกฤติ (Climax) ภาวะคลี่คลาย (Falling Action) และการยุตขิ องเรือ่ งราว (Closure) ทำ�ให้ซรี สี ม์ ี
ความเป็นเหตุเป็นผล ผูช้ มสามารถติดตามพัฒนาการ
ของตัวละครได้อย่างต่อเนือ่ ง ในส่วนของจุดขัดแย้งใน
ซีรีย์นั้นเป็นความขัดแย้งภายในจิตใจ ความขัดแย้ง
ระหว่างบุคคล และความขัดแย้งระหว่างคนในสังคม
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดโครงสร้างการเล่าเรื่อง ที่ว่า
โครงเรื่องเป็นการลําดับปรากฏการณ์หรือพฤติกรรม
ซึ่ง เหตุการณ์หรือพฤติกรรรมนั้นจะมีการพัฒนา
ท่ามกลางความขัดแย้งที่ตามที่กาญจนา แก้วเทพ
(2553) ได้สรุปไว้ แต่ซรี สี ว์ ายเรือ่ งแปลรักฉันด้วยใจเธอ
ไม่พบความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กบั พลังงานภายนอก
การพบความขัดแย้งภายในจิตใจ ความขัดแย้งระหว่าง
บุคคล และ ความขัดแย้งระหว่างคนในสังคมเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันกับการเล่าเรื่องที่ทำ�ให้ตัวละครมี
พัฒนาการและอุปสรรคทีต่ อ้ งฝ่าฟัน โดยเฉพาะกรอบ
เรื่องเพศของสังคมที่ตัวละครเอกต้องก้าวข้ามให้ได้
ด้านแก่นเรือ่ งในซีรยี ม์ แี ก่นเรือ่ งทีจ่ �ำ แนกประเภทตามที่
Boggs และคณะ (2008) ศึกษาไว้คอื แก่นเรือ่ งเกีย่ วกับ
ชีวติ มนุษย์ ด้วยแก่นเรือ่ งสำ�คัญของซีรสี เ์ รือ่ งนี้ มุง่ เน้น
ไปทีก่ ารแสดงออกตามแรงขับดันทางเพศของตัวละคร
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หลัก ทีพ่ บว่าตนเองเป็นเกย์ อาจไม่เป็นไปตามทีส่ งั คม
คาดหวัง แต่ตวั ละครหลักได้คน้ พบว่าเมือ่ เข้าใจความ
ต้องการของเอง คนรอบข้างก็พร้อมจะเข้าใจไปด้วย
กัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจรงค์ ถิระผลิกะ
(2559) ที่ศึกษาภาพยนตร์เรื่อง รักแห่งสยาม พบว่า
แก่นเรือ่ งเน้นการแสดงความรักของตัวละครเพศนอก
กรอบทีน่ �ำ เสนอได้กลมกลืนกับสภาพการเปลีย่ นแปลง
ของสังคม โดยสะท้อนให้เห็นการก้าวข้ามกำ�แพงทาง
ความคิดของตัวละครสำ�คัญ สำ�หรับตัวละครพบว่า
มีตวั ละครหลักทีเ่ ป็นเกย์แสดงออกถึงบทบาทชายรัก
ชายในละครซึง่ เป็นไปตามการแบ่งหน้าทีข่ องตัวละคร
ของ David Rush (2005) ที่มี ตัวละครเอก ปรปักษ์
คู่คิด คู่เทียบ ผู้ให้บทเรียน ตัวจุดชนวน แต่ไม่ปรากฏ
ตัวตลก ทัง้ นีอ้ าจจะเนือ่ งมาจากซีรสี เ์ รือ่ งนีเ้ ป็นโรแมน
ติคดราม่าทีม่ งุ่ เสนอเรือ่ งจริงของชีวติ มุง่ จึงไม่ปรากฏ
ตัวตลก (Comic relief) นอกเหนือจากตัวละครเอก
ซีรีส์เรื่องนี้ให้ความสำ�คัญกับตัวละครคู่คิด คู่เทียบ
และผู้ให้บทเรียน ซึ่งถือเป็นการมุ่งเน้นไปยังการ
คลี่คลายปมในใจของตัวละครหลัก และผลักดันให้
ก้าวข้ามกรอบความคิดทางเพศไปให้ได้ สำ�หรับฉาก
สถานทีใ่ นซีรยี เ์ ป็นการให้ความสำ�คัญกับฉากธรรมชาติ
และฉากในการดำ�เนินชีวติ ของตัวละครหลัก เพือ่ ให้เห็น
พัฒนาการและการคลี่คลายปัญหาที่ตัวละครพบเจอ
รวมถึงแรงกดดันจากกฎเกณฑ์ของสังคมทีร่ อ้ ยรัดพวก
เขา ทัง้ นีฉ้ ากสำ�คัญยังเป็นฉากทีพ่ บเจอในชีวติ ประจำ�
วันเหมือนคนปกติทั่วไป สำ�หรับมุมมองในการเล่า
เรื่อง มีการเล่าเรื่องแบบรู้รอบด้าน เพื่ออธิบายวิธีคิด
การแสดงออก ตลอดจนการปฎิสัมพันธ์ของตัวละคร
ได้อย่างเข้าใจทุกมิติ สอดคล้องกับผลวิจัยเรื่อง “การ
สร้างตัวละครและวิธีการเล่าเรื่องชายรักชายในสื่อ
บันเทิงไทย”ของ สิรภพ แก้วมาก (2558) ที่กล่าวว่า
การเล่าเรื่อง การสร้างตัวละคร พบว่าภาพจริงชาย
รักชายในสังคมจะวิวฒ
ั น์มากกว่าภาพของชายรักชาย
ในสื่อบันเทิงเสมอ ผู้ผลิตจึงสร้างภาพสะท้อนของ
ชายรักชายผ่านตัวละครและการเล่าเรื่องเพื่อลด
ความคลาดเคลื่อนของภาพมายาคติชายรักชาย

การเล่าเรื่องและสัญญะของซีรีย์ “แปลรักฉันด้วยใจเธอ”
อมรวิวัฒน์ แต้มพิมาย, นาฏยา พิลางาม, พิษณุรักษ์ ปิตาทะสังข์

สำ�หรับการสื่อสารเชิงสัญญะที่ถูกสื่อสาร
ผ่านการเล่าเรื่องและตัวละครจากซีรีย์แปลรักฉัน
ด้วยใจเธอ จะเห็นได้วา่ สอดคล้องกับแนวคิดการประ
กอบสร้างสัญญะ ของเดอ โซซูร์ (กาญจนา แก้วเทพ,
2553) ทีม่ กี ารสือ่ สารเชิงสัญญะผ่านการเล่าเรือ่ ง การ
กระทำ�ของตัวละคร และรวมไปถึงวัตถุสิ่งของต่างๆ
ที่ปรากฏในซีรี่ย์ โดยได้ทำ�การแยกแยะประเภทและ
ระดับของความหมายที่บรรจุอยู่ในสัญญะออกเป็น
2 ประเภท ประเภทแรกคือความหมายโดยอรรถ
(Denotative Meaning) ประเภททีส่ อง ความหมาย
โดยนัย (Connotative Meaning) โดยการตีความ
ความหมายโดยนัยต้องมองถึงบริบททางสังคมที่
เกีย่ วข้องด้วย โดยได้พบสัญญะทีส่ อื่ ความถึงแรงขับดัน
ทางเพศ ได้แก่ น้ำ�มะพร้าวเป็นการสื่อสารเชิงสัญญะ
เกี่ยวกับความบริสุทธิ์ สัญญะที่แสดงออกถึงความรัก
ทีเ่ ป็นชายขอบ ดังตัวอย่างของดอกชบา ขณะเดียวกัน
ดอกชบาก็เป็นการสื่อสารเชิงสัญญะเกี่ยวกับความ
กล้าหาญ ตามที่ ณัฐ วิไลลักษณ์ (2563) พบว่า ดอกชบา
ในซีรีส์เกี่ยวโยงกับภาวะภายในของตัวละครที่กล้า
จะก้าวข้ามกำ�แพงแห่งความกลัว สัญญะที่สะท้อน
ถึงการแสดงออกเรื่องไว้ใจต่อกันของตัวละครหลัก
คือ หนังสือ และ Flashcard ที่เป็นสัญญะประเภท
ตัวอักษรภาพวาด หนังสือยังสื่อถึงชีวิตของตัวละคร
เมื่อต้องอ่านหนังสือเพื่อสอบอีกรอบจึงเป็นเรื่องยาก
เพราะหนังสือได้ถูกตัดบางส่วนออกไป เหมือนชีวิต
ของตัวละครเอกที่พังทลายไปชั่วขณะ สำ�หรับ ความ
พยายามออกจากข้อห้ามของตัวละครหลักถือเป็นการ
สือ่ สารเชิงสัญญะเกีย่ วกับการออกจากกรอบของสังคม
และพยายามก้าวผ่านการกดทับเรือ่ งเพศทีส่ งั คมสร้าง
ไว้ เช่นเดียวกับท่าว่ายน้�ำ ท่าปลาดาวและชุดชัน้ ในสตรี
ถือเป็นการสือ่ สารเชิงสัญญะเกีย่ วกับการแบกรับความ
กดดันทางสังคม ส่วนประทัดเป็นการสือ่ สารเชิงสัญญะ
เกีย่ วกับการแสดงความยินดีและจุดแตกหักของความ
สัมพันธ์ของตัวละครหลัก ทั้งนี้ สัญญะของซีรีส์เรื่อง
นี้จึงเต็มไปด้วยการปลดปล่อยแรงขับทางเพศ การ
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แสดงออกเรื่องความรัก และการแบกรับความกดดัน
ของกลุ่มเกย์ และสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
ในแง่มุมของความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย

ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาการประกอบสร้างตัวละครใน
ซีรี่ย์วายเรื่อง “แปลรักฉันด้วยใจเธอ” เพิ่มเติมทั้งนี้
เพื่อให้เห็นโครงสร้างพื้นเพภูมิหลังและแนวคิดใน
การประกอบสร้างที่มีผลต่อการแสดงออกของละคร
เหตุการณ์ และการกระทำ�นั้นๆ และสามารถเป็น
ข้อมูลในการวิเคราะห์องค์ประกอบอื่นๆ ได้อีกด้วย
2. การศึกษาการเล่าเรื่องและการสื่อสาร
เชิงสัญญะในซีรีย์วายควรมีการศึกษาวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับซีรีย์เรื่องอื่น เพื่อความแตกต่าง
หลากหลายของข้อมูลและเพือ่ หาแนวโน้มว่าการการ
เล่าเรือ่ งและการสือ่ สารเชิงสัญญะในซีรยี ไ์ ปในทิศทาง
ใด
3. ควรนำ�ไปใช้เป็นแนวทางในกำ�หนด
รูปแบบ และสร้างสรรค์ตัวละครของซีรีย์กลุ่มชาย
รักชายให้มีมิติที่ความหลากหลายมากขึ้น โดยนำ�
แนวทางการเล่าเรื่องและการออกแบบสัญญะไปใช้
พัฒนาต่อยอดในการวางองค์ประกอบของการ
เล่าเรื่องและสัญญะ ทั้งการสื่อสารผ่านตัวละคร และ
บทของซีรีส์ เพื่อให้สามารถเข้าใจการกระทำ�และ
การแสดงออกของตัวละคร
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