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ประเดน็อภปิราย 

• ภาพตวัแทน (representation) จากภาพยนตร ์น าเสนอภาพ (image) และ
ความหมาย (meaning) ของวยัรุน่เกยแ์ละความสมัพนัธข์องวยัรุน่เกย ์อยา่งไร มี
ความเหมอืนหรอืแตกต่างกนัหรอืไม ่

• ภาพตวัแทนขา้งตน้สง่ผลต่อชวีติทางการเมอืงของวยัรุน่เกย ์อยา่งไร 

• Popular culture จากการท าเอกลกัษณ์ของวยัรุน่เกยใ์หเ้ป็นสนิคา้ 
(commodification) สัน่คลอนระบบความเชือ่ความหมายของสงัคมการเมอืงทีถ่กู
ครอบง าโดยอ านาจน าหรอืไม ่
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รกัแห่งสยาม (2550) พ ีช่าย (2557) และ ใช่รกัหรอืเปลา่ (2557) 
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POPULAR CULTURE (1) 

• Culture = กระบวนการทางสงัคม / ระบบความหมาย (ในความสมัพนัธต์่อระบบสงัคม) 

• Popular = พืน้ทีข่องชวีติประจ าวนัปกต ิ

Popular Culture 

• ถกูสรา้งขึน้ภายในโครงสรา้งของอ านาจน า (dominance) ในระบบสงัคม โดยกลุ่มผูถ้กู
กดทบั (subordinate) ซึง่ไมส่ามารถเขา้ถงึ หรอื ถกูกดีกนัจากทรพัยากรทางวตัถุ และ
ระบบความเชือ่ความหมายของสงัคมการเมอืง เชน่ กลุ่มวฒันธรรมยอ่ย (subculture) 
และคนชายขอบ (marginalized people) เป็นตน้ 

• เป็นความพยายามทีจ่ะสรา้งความหมายทางสงัคม (social meaning) ของ subordinate 
ซึง่ไมเ่ป็นทีต่อ้งการ หรอื อยูต่รงกนัขา้มกบัอุดมการณ์กระแสหลกัของสงัคม 
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POPULAR CULTURE (2) 

• Popular culture เป็นกระบวนการ (process) ซึง่ความหมายไมไ่ดเ้กดิขึน้จากตวับท 
(text) แต่จะเกดิขึน้กต็่อเมือ่ตวับทถกูน ามาจดัวางในชวีติประจ าวนัของผูอ้่าน/ผูร้บัสาร 
ตวับทถงึจะมคีวามหมายในความสมัพนัธท์างสงัคม 

• Subordinate ไมส่ามารถสรา้งทรพัยากรของ popular culture ในรปูของสนิคา้ทาง
วฒันธรรม (cultural commodity) แต่ subordinate สรา้งวฒันธรรมและความหมาย
จากทรพัยากร หรอื สนิคา้เหล่านัน้ แมว้า่การบรโิภคทรพัยากร หรอื สนิคา้ขา้งตน้จะ
สรา้งผลประโยชน์ใหก้บัอ านาจน ากต็าม 

• สนิคา้ทางวฒันธรรม – การบรโิภคความหมาย เอกลกัษณ์ และความเพลดิเพลนิ จาก 
popular text เชน่ ภาพยนตร ์

• อุตสาหกรรมทางวฒันธรรม – ความสมัพนัธร์ะหวา่งวฒันธรรม กบั ก าไรสงูสดุ 
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POPULAR CULTURE (3) 

• Popular text น ำเสนอควำมหมำยท่ีมีควำมสมัพนัธส์อดคล้อง (relevance) กบักลุ่ม
ผูบ้ริโภคเป้ำหมำย (subordinate) ผำ่นภำพตวัแทน (representation) แต่ใน
ขณะเดียวกนั อำจไม่ส่งข้อควำมท่ีชดัเจน หรือ มีจดุยืนท่ีต่อต้ำนอดุมกำรณ์ของ
สงัคมอย่ำงชดัเจน ทัง้น้ีเพ่ือกำรเข้ำถึงตลำดโดยรวม และสร้ำงก ำไรสงูสดุ 

• Popular text จงึมกัถกูจดัวางอยูท่า่มกลางการชว่งชงิความหมายระหวา่ง “อ านาจครอบง า” 
(dominance) กบั subordinate 

• Popular text จะสามารถถกูท าใหเ้ป็น popular culture ไดก้ต็่อเมือ่ผูร้บัสารสรา้ง/รบัเอา
ความหมายมาสูช่วีติประจ าวนั 

• Popular Culture จงึเป็นการเชือ่มกนัระหวา่ง “ชวีติประจ าวนั” กบั “ การบรโิภคสนิคา้จาก
อุตสาหกรรมทางวฒันธรรม” 
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POPULAR CULTURE (4) 

• อ านาจ (power) ของอ านาจน า = อ านาจในการสรา้งความหมายใหก้บัตวัตน (subject) 

• การต่อตา้นอ านาจน า = การปฏเิสธอ านาจในการสรา้งความหมาย และสร้ำงชดุ
ควำมหมำยใหม่ท่ีแยกออกจำกตวับท ซึง่ตอบสนองต่อผลประโยชน์ของ subordinate 

• การปฏเิสธอ านาจน าแสดงออกมาในรปู 1. การต่อตา้น (resistance) หรอื 2. การบา่ยเบีย่ง 
(ไมไ่ดต้่อตา้นโดยตรง) (evasion) 

• บทบาทของกลไกรฐัเชงิอุดมการณ์ (เชน่ องคก์รของรฐั โรงเรยีน และสถาบนัครอบครวั) ที่
สรา้งมลลกัษณ์ (stigmatization) และลดทอนความชอบธรรม ความหมายและความ
เพลดิเพลนิของ subordinate หรอื การด ารงอยูข่อง subordinate ในฐานะทีเ่ป็น subject 
นัน่เอง  
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• หลกัหมดุส าคญัของการน าเอกลกัษณ์ของวยัรุน่เกยใ์ห้
เป็นสนิคา้ 

• โปสเตอรห์นงั สง่สารความหมายทีก่ ากวม ใหอ้นุมานวา่
เป็นความรกัของความสมัพนัธร์ะหวา่งเพศ  

• Popular text เสนอ romantic love ของวยัรุน่เพศ
เดยีวกนัทีร่กัและมใีจใหก้นั แต่ถูกกดีกนัจากครอบครวั 

• บทบาทของสถาบนัครอบครวั (แม)่ ทีเ่รยีกรอ้งใหยุ้ติ
ความสมัพนัธท์ีผ่ดิปกต ิเพือ่หน่วย/สถาบนัทีใ่หญ่กวา่ 

• รกักนัได ้แต่ความสมัพนัธเ์ป็นไปไมไ่ด ้? 

 

 

รกัแห่งสยาม (2550) (1)  
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• กลายเป็นประเดน็ถกเถยีงของสงัคม 

• คอลมัน์ “แลหนงัไทย” ของ พน ในมตชิน สุดสปัดาห ์สะทอ้น 
ความกระวนกระวายใจ ของอ านาจน า/อุดมการณ์ของสงัคม 
ทีค่วามหมายของความรกัถกูน าเสนอโดยความสมัพนัธข์อง
คนเพศเดยีวกนัอยา่งชดัเจน ซึง่กลายมาเป็น popular 
culture อยา่งรวดเรว็ และหวัน่เกรงวา่ popular culture อนั
ไมพ่งึประสงคด์งักล่าวจะกระทบต่อ “ความเป็นชาต”ิ  และ
สรา้งความเสือ่มทรามใหก้บัสงัคมทีด่งีาม 

• รกัแหง่สยาม สรา้งประโยชน์ทางการเมอืง ใหก้บัวยัรุน่เกย ์
ในฐานะกลุ่มเอกลกัษณ์ โดยเฉพาะการท าใหเ้ป็น subject ที่
สามารถมองเหน็ได ้  

รกัแห่งสยาม (2550) (2)  
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• หนงัคา่ยเลก็ โฆษณาผา่น Facebook 

• ตดิอนัดบัหนงัท าเงนิประจ าสปัดาห ์

• บรรยากาศในโรงหนงัเตม็ไปดว้ยเสยีงเกรยีวกราว 

• โปสเตอรห์นงัสง่สารชดัเจนวา่ เป็นความสมัพนัธท์ีไ่มใ่ช่
เพศเดยีวกนั 

• รกับรสิทุธิ ์= ความบรสิทุธิ ์vs ความรกัทีไ่มบ่รสิทุธิ ์? 

• พีช่าย-น้องชาย ความสมัพนัธต์อ้งหา้ม (taboo) ของ
สงัคมการเมอืง 

 

 

พีช่าย (2557) (1)  
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• Popular text 

- Romantic love ของพีน้่องคนละสายเลอืดทีเ่จอกนัเพราะครอบครวั
แต่งงานใหม ่โดยพีช่ายเป็น bi-sexual และน้องชายเป็นเกย ์(รบั)  

- หนงัเน้นแสดงใหเ้หน็ความสมัพนัธท์างกายทีแ่นบชดิของทัง้สอง 
และการแสดงออกถงึความสมัพนัธใ์นพืน้ทีส่าธารณะ 

- ความสมัพนัธย์ุตลิงเมือ่ถกูจบัได ้และเน้นอ านาจของครอบครวั (พอ่) 
โดยพีช่ายถกูสง่ไปเรยีนต่อ 

- พีช่ายกลบัมาพรอ้มคูห่มัน้ผูห้ญงิ ทัง้คูท่ะเลาะกนัน าไปสูอุ่บตัเิหตุ 

- จบลงดว้ยโศกนาฏกรรม พีช่ายปว่ยตายและมอบอวยัวะใหน้้องที่
บาดเจบ็จากอุบตัเิหตุ 

 

 

พีช่าย (2557) (2)  
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• บทบาทของสถาบนัครอบครวัทีป่ฏเิสธไมย่อมรบั
ความสมัพนัธท์ี ่“ผดิปกต”ิ และภาพความระหองระแหงใน
ครอบครวัจากความสมัพนัธด์งักลา่ว 

• Romantic love ของวยัรุน่เกย ์เปราะบาง ขาดความจรงิใจ 
และมุง่แต่โลกยีก์าม 

• ควำมรกัของวยัรุ่นเพศเดียวกนั “ผิดปกติ” “เตม็ไปด้วย
อปุสรรค” และ ไม่สำมำรถเป็นควำมรกัแบบโลกฆรำวำส
ทัว่ไปได้  ดงันัน้ควำมสมัพนัธจึ์งเป็นไปไม่ได้ 

• ความปกตขิอง “กะเทย” ซึง่สรา้งความข าขนั และเป็นที่
ยอมรบัได ้(ในหนงักะเทยเป็นครปูระจ าชัน้) 

 

 

 

 

พีช่าย (2557) (3)  
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• หนงัคา่ยเลก็ 

• ฉายแบบจ ากดัโรง 

• หนงัท าเงนิไดน้้อยกวา่โดยเปรยีบเทยีบ 

• หนงัถ่ายท าภาค 2 ต่อ 

• โปสเตอรห์นงัสง่สารความหมายทีช่ดัเจน วา่เป็นความรกั
ของความสมัพนัธเ์พศเดยีวกนั และเลอืกแสดง body ทีไ่ม่
มดิชดิ ซึง่สรา้งอารมณ์ sexy 

 

ใช่รกัหรอืเปลา่ (2557) (1)  
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• Popular text เสนอ romantic love ระหวา่งวยัรุน่ 2 คนที่
บา้นอยูต่ดิกนั ทา่มกลางความขอ้งใจและพยายามหาค าตอบ
ของกลุ่มเพือ่นวา่ทัง้คูม่คีวามสมัพนัธก์นัอยา่งไร หนงั
น าเสนอความรกัทีเ่ป็นไปอยา่งราบรืน่ และบอกเป็นนยัถงึ
ความเขา้อกเขา้ใจของครอบครวั (แม)่ แมว้า่ความรกัของทัง้
คูจ่ะเผชญิอุปสรรคจากการกลบัมาของแฟนเก่าผูห้ญงิ แต่
ความรกัของทัง้คูก่ล็งเอยดว้ยดใีนทา้ยทีสุ่ด ซึง่ความรกั
ดงักล่าวไดร้บัการสนบัสนุนและความเหน็อกเหน็ใจจากแฟน
เก่าดว้ย 

• ฉากในหนงัเน้นแสดงเรอืนรา่งของเหล่าชายหนุ่มทีส่ะทอ้น
ความเป็นชายแบบเกย ์(gay masculinities) 

ใช่รกัหรอืเปลา่ (2557) (2)  
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• Romantic love ระหวา่งวยัรุน่เกย ์เป็นไปได ้

• อนุมานไดว้า่ความสมัพนัธร์ะหวา่งวยัรุน่เกย ์เป็นไปได ้

• บทบาทของสถาบนัครอบครวัทีเ่ขา้ใจ 

• ความปกตขิอง “กะเทย” ซึง่สรา้งความข าขนั และเป็นที่
ยอมรบัได ้(ในหนงักะเทยมบีทบาทเดน่ในการใหค้ าปรกึษา) 

ใช่รกัหรอืเปลา่ (2557) (3)  
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ข้อสงัเกต 

• ใชร่กัหรอืเปล่า เป็นหนงัไทยเรื่องแรกทีน่ าเสนอภาพ
ตวัแทนของวยัรุน่เกย ์ซึง่มคีวามรกัและความสมัพนัธข์อง
เกยท์ีเ่ป็นไปไดแ้บบชวีติปกตทิัว่ไป 

 

• แต่หนงั ใชร่กัหรอืเปล่า ไม่ท ำเงิน เพราะ ความผดิพลาด
ทางการตลาด หรอื น าเสนอสารความหมายทีม่คีวามชดัเจน
เกนิไป และเสนอภาพตวัแทนของวยัรุน่เกยท์ีต่รงขา้มกบั
อุดมการณ์ของสงัคม ? 

ใช่รกัหรอืเปลา่ (2557) (4)  

16 



สรุป (1) 

• การน าเอกลกัษณ์ของวยัรุน่เกยม์าท าใหเ้ป็นสนิคา้ทางวฒันธรรม ท าใหว้ยัรุน่เกยใ์นฐานะ 
subordinate มตีวัตนและถกูมองเหน็ได ้ทวา่ความหมายของ popular culture ของวยัรุน่
เกยจ์ากการบรโิภคสนิคา้ทางวฒันธรรม ยงัคงเป็นความเปราะบาง ความผดิปกตธิรรมชาต ิ
และความเป็นไปไมไ่ดข้องความสมัพนัธ ์

 

• การน าเอกลกัษณ์ของวยัรุน่เกยท์ าใหเ้ป็นสนิคา้ของอุตสาหกรรมทางวฒันธรรม แมจ้ะเป็น
การเปิดพืน้ทีใ่หก้บัการด ารงอยูข่อง subordinate แต่ในขณะเดยีวกนักเ็ป็นการเพิม่โอกาส
ใหก้บัการควบคุมของโครงสรา้งอ านาจน า ซึง่สะทอ้นผา่น popular text ของภาพยนตรท์ี ่
stigmatize ภาพตวัแทนของวยัรุน่เกยเ์อง 
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สรุป (2) 

• Popular culture ของวยัรุน่เกยจ์ากภาพยนตรจ์งึไมไ่ดเ้ป็นการสัน่คลอนระบบความเชือ่
ความหมายของสงัคมทีค่รอบง าโดยอ านาจน า หากแต่เป็นการแบง่สรรพืน้ทีแ่ละแสดงให้
เหน็ถงึตวัตนทีด่ ารงอยูภ่ายในสงัคมการเมอืง 
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