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วารสารสังคมศาสตรฉบับนี้นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมสมัยนิยม
ซึ่งมีที่มาจากคําในภาษาอังกฤษวา popular culture คํา ๆ นี้มีการแปลออกมา
ในภาษาไทยหลากหลายคํา ตัง้ แตวฒ
ั นธรรมสมัยนิยม วัฒนธรรมมวลชน วัฒนธรรม
ประชานิยม วัฒนธรรมปอป กระแสปอป เหตุผลที่เลือกใชคําวา “ปอปคัลเจอร”
ซึ่งเปนคําทับศัพทภาษาอังกฤษบนปกวารสารฉบับนี้ ก็เนื่องมาจากปญหาของ
การใชคาํ ในภาษาไทยทีไ่ มสามารถสือ่ ความหมายไดสน้ั กระชับและชัดเจนเทาไรนัก
แตอยางไรก็ตามในบทบรรณาธิการตอจากนี้จะขอใชคําวาวัฒนธรรมสมัยนิยม
เพื่อสื่อความหมายถึงคําวา popular culture
การศึกษาวัฒนธรรมสมัยนิยม แมจะดําเนินมายาวนานหลายทศวรรษ
ในโลกตะวันตก แตทุกวันนี้ การนิยามวาอะไรคือการศึกษาที่เรียกวาวัฒนธรรม
สมั ย นิ ย มก็ ยั ง คงเป น ป ญ หาอยู ป ญ หาของการให คํ า จํ า กั ด ความว า อะไรคื อ
วัฒนธรรมสมัยนิยมมาจากเหตุผลที่วาการศึกษาดานนี้เกี่ยวของกับเรื่องราวของ
วัฒนธรรม ซึ่งเปนวัฒนธรรมที่มุงเนนภาคปฏิบัติการในชีวิตประจําวัน อันทําให
วัฒนธรรมสมัยนิยมสามารถศึกษาไดทกุ เรือ่ ง ครอบคลุมอาณาบริเวณทีก่ วางขวาง
ขามสาขาวิชาตาง ๆ มากมาย ตั้งแตเรื่องเครื่องดื่ม อาหาร สื่อบันเทิง ภาพยนตร
เพลง ละครโทรทัศน แฟชัน่ ฟุตบอล เกมสออนไลน ฟตเนส หรือสือ่ สังคมออนไลน
อยาง facebook หรือ YouTube
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นอกจากคํ า ว า “วั ฒ นธรรม” ในการศึ ก ษาวั ฒ นธรรมสมั ย นิ ย มจะกิ น
ความกวางขวางเกินกวาจะใหนิยามไปในทางใดทางหนึ่ง คําวา “สมัยนิยม” ก็ยัง
เปนปญหาอีกวาหมายรวมเอาทุกสิ่งที่กําลังเปนที่นิยมของสังคมในยุคนั้น คําถาม
ก็คือวาความ “นิยม” ของสังคมหมายถึง “มวลชน” กลุมใดของสังคม นอกจากนี้
เกณฑที่ใชวัดความนิยมของยุคสมัยคืออะไร จะวัดจากยอดจัดจําหนาย เรตติ้ง
ทางทีวี การไดรับพูดถึงอยางมากบนสื่อ หรือยอดวิวใน YouTube นอกจากนี้
ความนิยมดังกลาวเกิดขึ้นจากมวลชนนิยมชมชอบสิ่งนั้น ๆ โดยลําพังหรือมีปจจัย
อะไรที่เปนตัวสรางความนิยมใหเกิดขึ้น Harrington and Bielby (2001) นิยาม
ความหมายของคําวา “วัฒนธรรมสมัยนิยม” โดยดูจากเกณฑที่จะใชวัดความนิยม
ของยุคสมัย 4 ประการ กลาวคือ 1) เปนสิ่งที่ชื่นชอบ ชื่นชม หรือยอมรับโดยผูคน
จํานวนมาก 2) เปนสิ่งที่มักถูกมองวาต่ําชั้นและไมมีคุณคาหรือไมมีรสนิยมทาง
ศิลปะ 3) เปนสิ่งที่ออกแบบมาหรือสรางขึ้นเพื่อใหคนจํานวนมากชื่นชอบ สรางขึ้น
เพือ่ ประโยชนทางการคาและบริโภคนิยม 4) เปนสิง่ ทีส่ รางขึน้ โดยผูค นเพือ่ พวกเขาเอง
ถาดูจากนิยามของ Harrington and Bielby แลว จะเห็นวาความหมายของ
คําวาสมัยนิยมนั้นขัดแยงกันอยูในตัว ระหวางการที่เปนชื่นชอบโดยคนหมูมาก
แตมักถูกมองวาต่ําชั้น ไมมีคุณคาทางศิลปะ ตัวอยางของละครโทรทัศนของไทย
ที่ถูกเรียกวา “ละครน้ําเนา” สะทอนความขัดแยงสองประการนี้ไดเปนอยางดี
ขอขัดแยงที่เห็นไดชัดอีกประการคือวัฒนธรรมสมัยนิยมเปนสิ่งที่ออกแบบมาเพื่อ
ใหคนจํานวนมากชื่นชอบ เพื่อประโยชนทางการคา แตขณะเดียวกับวัฒนธรรม
สมัยนิยมก็อาจเปนสิง่ ทีส่ รางขึน้ โดยผูค นเพือ่ พวกเขาเอง ถาเชนนัน้ แลว วัฒนธรรม
สมัยนิยมกําลังศึกษาสินคาทางวัฒนธรรมที่ถูกออกแบบมาจากภาคอุตสาหกรรม
หรือกําลังศึกษาวัฒนธรรมของมวลชน ทีเ่ รียกวาวัฒนธรรมชาวบานรานตลาด หรือ
ทัง้ สอง นอกจากนีก้ ารศึกษาวัฒนธรรมสมัยนิยมควรจะวางจุดยืนไวตรงไหนระหวาง
การเปดเผยใหเห็นพลังครอบงําของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมทีส่ รางวัฒนธรรมปอป
ขึ้นมาใหประชาชนหลงใหลคลั่งไคลกับการใหความสําคัญกับมวลชนวามีสิทธิ
ที่จะแปล แปร สารจากวัฒนธรรมที่ตนเองเสพไดตามใจปรารถนา
แมวาความพยายามที่จะนิยามความหมายของ popular culture อาจเปน
สิ่งที่ Tony Bennett (1980) กลาววาไรสาระและไมมีประโยชน แตที่ผานมา ก็มี
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ความพยายามทีจ่ ะหาคําจํากัดความใหกบั ศาสตรแขนงนีม้ าโดยตลอด ซึง่ ทายทีส่ ดุ
ก็อาจจะเพิ่มความสับสนมากยิ่งขึ้นไปอีก หากลองดูนิยามที่ John Storey (1993)
จัดหมวดหมูค วามหมายของวัฒนธรรมสมัยนิยมทีเ่ คยมีมาในวงวิชาการศึกษาเรือ่ ง
วัฒนธรรมออกเปนทั้งหมด 6 กลุม กลุมแรก มองวาวัฒนธรรมสมัยนิยมคือ
วัฒนธรรมอะไรก็ตามที่เปนที่ยอมรับและชื่นชอบของคนจํานวนมาก กลุมที่สอง
มองวัฒนธรรมสมัยนิยมในแงทตี่ รงกันขามกับวัฒนธรรมของชนชัน้ สูง (high culture)
กลุม ทีส่ าม มองวัฒนธรรมสมัยนิยมวาหมายถึงวัฒนธรรมมวลชน จากมุมมองของ
การผลิตสินคาตามระบบทุนนิยม เชนเสื้อผาแฟชั่น ดนตรี กีฬา หรือภาพยนตร
วัฒนธรรมมวลชนจากมุมมองของกลุมนี้มักถูกตีความในลักษณะที่เชื่อมโยงกับ
การครอบงําทางวัฒนธรรมจากประเทศตะวันตก กลุมที่สี่ วัฒนธรรมสมัยนิยม
หมายถึงวัฒนธรรมที่มีแหลงกําเนิดมาจากประชาชน เปนวัฒนธรรมของชาวบาน
รานตลาดทั่วไป กลุมที่หา วัฒนธรรมสมัยนิยม หมายถึงพื้นที่ของการตอสูระหวาง
พลังของกลุมคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบกับกลุมคนที่มีอํานาจครอบงําสังคม และ
กลุมสุดทาย วัฒนธรรมสมัยนิยมหมายถึงวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจากวัฒนธรรมเมือง
โลกของความทันสมัยกอใหเกิดรูปแบบวัฒนธรรมสมัยใหมทบ่ี ริโภคกันในชุมชนเมือง
ขนาดใหญ (John Storey, 1993: 4-11) จะเห็นไดวา ความหมายของวัฒนธรรมสมัยนิยม
ทั้ง 6 ประการนั้นไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน และขัดแยงกันอยูในตัวอยางมาก
ป ญ หาของการนิ ย ามวั ฒ นธรรมสมั ย นิ ย มจากมุ ม มองที่ ต า งกั น สองขั้ ว
ในแงหนึ่งเปนความบันเทิงไรสาระที่ถูกผลิตและควบคุมโดยระบบทุนนิยม และ
ในอีกแงหนึ่ง เปนสิ่งที่มาจากฐานของมวลชนที่ชื่นชอบในวัฒนธรรมนั้น ๆ อีกทั้ง
ยังเปนพืน้ ทีข่ องการตอสูเ ชิงวัฒนธรรมอีกดวย ทําใหการศึกษาวัฒนธรรมสมัยนิยม
ครอบคลุมกวางขวางถึงวัฒนธรรมพื้นบาน วัฒนธรรมมวลชน วัฒนธรรมของ
ชนชั้นกลาง และยังทําใหการศึกษาวัฒนธรรมสมัยนิยมอางอิงกรอบแนวคิดที่
หลากหลาย ทัง้ ดานเศรษฐศาสตรการเมือง วัฒนธรรมศึกษา สัญวิทยา โครงสรางนิยม
หลังโครงสรางนิยม รวมทัง้ feminist studies อยางไรก็ตาม แมปญ
 หาของการนิยาม
ความหมายของวัฒนธรรมสมัยนิยมจะยังคงมีอยูในปจจุบัน สิ่งที่นักวิชาการ
หลายคนเห็นรวมกันก็คือ การศึกษาวัฒนธรรมสมัยนิยมมักจะนิยามเรื่องที่ศึกษา
โดยโยงกับสิง่ ทีต่ รงกันขามเสมอ เชน เปนวัฒนธรรมของคนชัน้ ลาง ไมใชวฒ
ั นธรรม
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ของชนชั้นสูง อยางเชน เพลงลูกทุงที่อีสานที่ขับรองโดยนักรองชาวอีสาน ไมใช
เพลงของคนเมืองหลวง หรือละครโทรทัศน ที่มองวาเปนพื้นที่ของชาวบาน
รานตลาด เปนความบันเทิงที่เขาใจงาย ไมตองปนบันไดดู หรือภาพยนตรเพื่อ
ความบันเทิง ไมใชภาพยนตรเชิงศิลปะ (art movie) อยางไรก็ตาม การสลายพรมแดน
ของขั้วตรงขามที่เปนคุณูปการของโลกวิชาการหลังยุคสมัยใหมที่สลายเสนแบง
ของขั้วตรงขามลงไปหมดสิ้น ก็ทําใหเสนแบงของวัฒนธรรมสมัยนิยมถูกทาทาย
ดวยเชนกัน ตัวอยางของละครโทรทัศนที่เคยเปนพื้นที่ของชาวบานกลายมาเปน
พืน้ ทีข่ องชนชัน้ กลาง และแมกระทัง่ เนือ้ หาก็ถกู ปรับเปลีย่ นรูปแบบใหขยายวงกวาง
ออกไป จากเดิมที่เปนเรื่องชีวิตครอบครัวก็ขยายออกไปสูเรื่องราวชีวิตวัยรุน
มากขึ้น หรือหนังแนวอารตที่กลายมาเปนวัฒนธรรมสมัยนิยมของคนบางกลุม
ในปจจุบัน เปนตัวอยางของการที่เสนแบงของวัฒนธรรมสมัยนิยมถูกทาทาย

ปอปคัลเจอร: สะทอนสังคมหรือเปลี่ยนแปลงสังคม
นับตั้งแตยุคเริ่มตนของการศึกษาวัฒนธรรมสมัยนิยม ขอถกเถียงคลาสสิก
ที่ดําเนินมาโดยตลอดคือปอปคัลเจอรทําหนาที่เปนเพียงภาพสะทอนของสังคม
หรือกําลังทําหนาที่หลอหลอมเปลี่ยนแปลงสังคมไปพรอม ๆ กัน จริงอยูที่ขั้ว
ตรงขามระหวางการ “สะทอน” (reflect) กับการ “สราง” (construct)/หลอหลอม
(shape) เชนนี้เกิดขึ้นกับวัฒนธรรมรูปแบบอื่น ๆ ดวยเชนกัน แตความเปน
วัฒนธรรม “สมัยนิยม” ทําใหบทบาทของการเปน “ภาพตัวแทน” (representation)
สะทอนความเปลี่ยนแปลงของสังคมในชวงเวลานั้น ๆ เดนชัดขึ้นมา ตัวอยาง
ของเพลงลูก ทุง ในยุค หนึ่ง ที่กลาวถึ ง การล มสลายของเศรษฐกิ จ ชนบทที่ ทํ า ให
ชาวบานตองอพยพมาหางานทําในเมืองหลวง ทําใหมีเพลงจํานวนมากสะทอน
ปญหาดังกลาว เชน น้ําตาอีสาน ไมมีขาวขาย รองไหตามเมีย (ผาสุก และคริส
เบเกอร, 2539: 132) และในยุคตอมาในชวงปลายทศวรรษ 1970 ผูห ญิงจากชนบท
เริ่ มอพยพเขา มาขายแรงงานในกรุ ง เทพมหานครในสัด สว นที่ ม ากพอ ๆ กั บ
แรงงานชาย ทําใหมเี พลงลูกทุง ทีพ่ ดู ถึงผูห ญิงจากชนบทเขามาทํางานในเมืองหลวง
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เพิ่มมากขึ้น (Pasuk and Baker, 1995: 78) ในงานศึกษาชิ้นหนึ่ง พูดถึงภาพยนตร
ฮอลลีวูดหลังยุค 9/11 ที่เกิดการสรางภาพยนตรแนวซุปเปอรฮีโรออกมามากมาย
สะทอนใหเห็นถึงการโหยหาวันคืนที่สงบสุข รวมถึงการใฝฝนถึงฮีโรที่จะมาชวย
ปราบผูก อ การราย (Pollard, 2011) งานเหลานีช้ ใี้ หเห็นถึงการทีว่ ฒ
ั นธรรมสมัยนิยม
สามารถทําหนาที่สะทอนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไดเปนอยางดี
อยางไรก็ตาม หากเรามองวาวัฒนธรรมสมัยนิยมเปนสนามที่กวางใหญ
ในการผลิตสราง “ภาพตัวแทน” (representation) ที่มิไดหมายถึงการนําเสนอ
ภาพความจริงอยางตรงไปตรงมา (re-present) ภาพตัวแทนที่ถูกผลิตสรางผาน
วัฒนธรรมสมัยนิยมจึงไมควรถูกอานชั้นเดียว เสมือนหนึ่งเปนกระจกเงาสะทอน
สังคม แตเราอาจอานภาพตัวแทนนั้นไดในเชิง “สัญญะ” ที่ผานการเขารหัส
เพื่อสื่อความหมายอีกอยาง งานศึกษาเกี่ยวกับภาพยนตรบอลลีวูด ที่ผลิตจาก
อุตสาหกรรมภาพยนตรของอินเดียในยุคตาง ๆ ชี้ใหเห็นวาภาพยนตรบอลลีวูด
ในชวง 1970 ตอถึงทศวรรษ 1980 มักมีโครงเรื่องหลักที่พูดถึงปญหาความขัดแยง
ระหวางชนชั้น โดยมีตัวละครหลักเปนชายหนุมผูโกรธเกรี้ยวกับความอยุติธรรม
ของสังคม แตภาพยนตรบอลลีวดู ในชวงทศวรรษ 1990 กลับเลิกพูดถึงความขัดแยง
ทางชนชัน้ ทีเ่ คยเปนโครงเรือ่ งหลักครอบงําภาพยนตรบอลลีวดู ในชวงสองทศวรรษ
กอนหนา หันมาเสนอเรือ่ งราวของครอบครัวชนชัน้ สูงของอินเดีย ทีส่ ว นใหญไปตัง้
รกรากหรือใชชวี ติ ในประเทศแถบยุโรปหรืออเมริกา ภาพยนตรทผี่ ลิตออกมาในชวง
ดังกลาวย้ําเนนถึงประเพณี ขนบธรรมเนียมแบบอินเดียผานการแตงงาน และ
เรื่องราวของชีวิตครอบครัว ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ Jenny Sharpe (2005)
วิเคราะหวา ภาพยนตรอนิ เดียกําลังทําหนาทีส่ ะทอนยุคสมัยทีเ่ ปลีย่ นไป เมือ่ อินเดีย
ตองเผชิญกับกระแสโลกาภิวัตนและคลื่นการอพยพของคนอินเดียที่ออกไปหา
งานทําและตั้งรกรากในประเทศตะวันตกมากขึ้น อินเดียกําลังโหยหาอดีตอันแสน
งดงาม โหยหาประเพณีดั้งเดิมแบบอินเดีย โหยหาความเปนครอบครัวขยาย
ซึ่งแตกตางจากชีวิตในปจจุบัน ภาพของหนุมสาวอินเดียที่เติบโตมาในสังคม
ตะวั น ตกแต ยั ง คงรั ก ษา “ความเป น อิ น เดี ย ” เอาไว โ ดยไม ถู ก ทํ า ลายไปโดย
วั ฒ นธรรมตะวัน ตกจึง ถูกนําเสนอออกมาอยางตอเนื่องในภาพยนตร อิน เดี ย
ยุคทศวรรษ 1990 ประเด็นที่นาสนใจในภาพยนตรบอลลีวูดในยุคนี้ท่ี Sharpe
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ชี้ ใ ห เ ห็ น ก็ คื อ ความบริ สุ ท ธิ์ ความเป น อิ น เดี ย แบบดั้ ง เดิ ม ที่ ไ ม ถู ก ทํ า ลาย
โดยวัฒนธรรมตะวันตกนั้นมักสะทอนผานตัวละครที่เปนผูหญิงเสมอ ชี้ใหเห็นวา
ผูหญิงมักถูกใชเปน “สัญญะ” ของความเปนชาติ ของขนบประเพณีแบบอินเดีย
ทีค่ นอินเดียแมจะออกไปทํางานอยูอ าศัยในตางถิน่ ทีเ่ รียกกันวา NRI (Non-Resident
Indian) ควรตองธํารงรักษาเอาไว
งานของชนัญญา ประสาทไทย เรือ่ ง “ซอมบีไ้ ทย สังคมไทยและการเมืองไทย”
ในวารสารสังคมศาสตรฉบับนี้ที่พูดถึงเรื่องวัฒนธรรมซอมบี้ ที่สังคมไทยรับเอา
แนวคิดมาจากตะวันตก ก็สะทอนภาพสังคมแบบนี้เชนเดียวกัน ชนัญญาใชวธิ ีการ
อานภาพตัวแทนเชิงสัญญะ เพื่อทําความเขาใจซอมบี้ในฐานะสัญญะอันทรงพลัง
ทีส่ ะทอนถึงความวิตกกังวลของสังคมในแตละยุค ชนัญญาชีใ้ หเห็นถึงการปรากฏตัว
ของซอมบี้ในภาพยนตรไทยและในสื่อตาง ๆ ในแตละชวงเวลา โดยในยุคแรกของ
การนําเขาจากตะวันตก ซอมบี้ถูกนําไปเทียบเคียงกับผีปอบ สื่อความหมายในเชิง
สัญญะถึง “ความเปนอื่น” ในหมูพวกเดียวกัน เนื่องจากผีปอบมักเปนปอบโดยที่
คนในกลุมไมรู แตความพยายามที่จะยัดเยียดซอมบี้เขากับระบบผีไทยไมประสบ
ความสําเร็จ ภายหลังการไมสามารถผนวกซอมบีเ้ ขากับระบบภูตผีเดิมทําใหซอมบี้
ถูกยอมรับและใชในฐานะภาพตัวแทนแทนความวิตกกังวลอยางใหมทเี่ ชือ่ มโยงกับ
ภัยคุกคามในระดับโลกมากกวาผีไทยแบบเดิม ๆ ที่เรารูจักกัน เชน การกอการราย
โรคระบาด ภัยธรรมชาติ และยาเสพติด ภาพยนตรอยางเชน ขุนกระบี่ ผีระบาด
(2447) ทีเ่ ลือกใชซอมบีแ้ ทนผีไทยแบบเดิม ๆ สะทอนความวิตกกังวลใหม ๆ อยาง
โรคซารสที่กําลังแพรระบาดไปทั่วโลกในเวลานั้น
นอกเหนือจากการอานเชิงสัญญะที่เปดเผยใหเห็นถึงรหัสบางอยางที่ถูก
สรางขึ้น (หรือรับมา) เพื่อสื่อความหมายอยางอื่นแลว การศึกษาวัฒนธรรม
สมัยนิยมในฐานะภาพสะทอนสังคมก็ไมอาจแยกขาดจากองคประกอบทางธุรกิจ
หรือบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่เขามาประกอบสรางภาพตัวแทน
เหลานั้น งานศึกษาของ Amporn Jirattikorn (2006) พยายามทําความเขาใจ
ภาพลั ก ษณ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงของผู ห ญิ ง ในเพลงลู ก ทุ ง หลั ง วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ ในป
พ.ศ. 2540 ในยุ ค นั้ น เพลงลู ก ทุ ง ที่ ร อ งโดยนั ก ร อ งผู ห ญิ ง อย า ง เลิ ก แล ว ค ะ
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(อาภาพร นครสวรรค) พกเมียมาดวยเหรอ (ยุย ญาติเยอะ) มีเมียแลวไมเอา
(ดาว มยุรี) โดงดังเปนพลุแตกในทามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ ผูหญิงในบทเพลง
เหลานี้สะทอนภาพความเปนหญิงยุคใหมที่ไมยึดถือความรักและการแตงงาน
เปนเรื่องสําคัญ ไมยอมทนกับผูชายเพียงเพราะไมตองการไดชื่อวาเปนหมาย
เลิกราง หรือสามารถสรางความสัมพันธเชิงรุกกับผูชายไดกอน อยางไรก็ตาม
Amporn ชีใ้ หเห็นวา เราไมอาจแปลความหมายภาพตัวแทนเหลานีอ้ ยางซือ่ ตรงวา
ผูห ญิงไทยเปลีย่ นแปลงไปอยางทีเ่ ห็นในเพลง เพราะนักแตงเพลงลูกทุง ลวนแลวแต
เปนผูชาย ธุรกิจเพลงลูกทุงก็เปนธุรกิจของผูชาย นอกจากนี้บริบททางสังคมของ
ยุควิกฤตตมยํากุงก็เปนปจจัยหนึ่งที่เอื้อใหภาพตัวแทนเชนนี้ไดรับความนิยม
เนื่องจากวิกฤตทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นสงผลใหทั้งภาครัฐหันมาสงเสริมการซื้อ
ของไทย บริโภคของไทย ผนวกกับอารมณของสังคมที่เกิดความรูสึกตอตาน
การพึง่ พาตางชาติอนั สงผลใหเศรษฐกิจไทยตกต่าํ ทําใหเพลงลูกทุง ทีถ่ กู มองวาเปน
“ไทยแท” ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐใหเติบโตในทามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ภาวะที่กําลังซื้อถดถอย ผูคนในสังคมกําลังหดหูกับภาวะเศรษฐกิจ สิ่งที่
จะขายไดในสภาวการณเชนนี้ก็คงหนีไมพนการขายผูหญิง ขายความเซ็กซี่และ
ความสนุกสนาน จริงอยูท ที่ ศั นคติของผูห ญิงไทยทีเ่ ปนกลุม แฟนเพลงลูกทุง เหลานี้
เกี่ยวกับเรื่องความรักและการแตงงานอาจจะเปลี่ยนแปลงไปดังภาพที่เห็นใน
เพลงลูกทุงหลังวิกฤตตมยํากุงจริง ๆ แตการศึกษาวัฒนธรรมสมัยนิยมที่เสนอ
มุมมองอยางรอบดาน ทั้งมุมมองทางเศรษฐกิจ ทั้งบริบททางการเมืองหรือ
สั ง คมก็ ส ามารถเป ด เผยให เ ห็ น อุ ด มการณ บ างอย า งที่ ซ อ นอยู ใ นภาพตั ว แทน
ที่ถูกสรางขึ้น
แนวคิดของการมองวาวัฒนธรรมสมัยนิยมเปนภาพสะทอนสังคมไดรับ
การวิพากษวจิ ารณจากสํานักแฟรงเฟรต วาแทจริงแลววัฒนธรรมสมัยนิยมทําหนาที่
หลอหลอมหรือสงผานอุดมการณความคิดบางอยางตอสังคมมากกวาจะเปน
ภาพสะทอนสังคม การศึกษาวัฒนธรรมสมัยนิยมจากมุมมองเชิงวิพากษเชนนี้
เริ่มตนขึ้นจากแนวคิดของสํานักแฟรงเฟรต (Frankfurt School) ที ่มีผูนําคนสําคัญ
อยาง Adorno, Horkeimer และ Marcus สํานักแฟรงเฟรตเสนอแนวคิดเรื่อง
อุตสาหกรรมวัฒนธรรม (cultural industry) โดยมองวาอุตสาหกรรมวัฒนธรรม
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อยางเพลง หรือภาพยนตร เนื่องจากผลิตภายใตระบบอุตสาหกรรม จึงมีลักษณะ
เหมือนกันหมด (standardization) กลาวคือ มีลักษณะ “รอยเนื้อทํานองเดียว”
หรือพล็อตเดียวกันหมด ความเปนอุตสาหกรรมเชนนี้ทําใหวัฒนธรรมสมัยนิยม
ไมสามารถทําหนาทีป่ ลดปลอยหรือใหความคิดกับผูค นในสังคมได สิง่ ทีว่ ฒ
ั นธรรม
สมัยนิยมทําหนาที่คือทําใหคนในสังคมเชื่องกับระบบที่เปนอยู ชวยทําใหหลีกหนี
ไปจากภาระหนาที่การงานไดชั่วครั้งชั่วคราว แตทายที่สุดก็ทําใหคนจํายอมกับ
สภาวะที่เปนอยู นักคิดของสํานักแฟรงเฟรตมองวาความบันเทิงแบบงาย ๆ ที่
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมปอนใหนั้น ทําใหเกิดความรื่นรมยแบบตื้น ๆ จนชนชั้น
แรงงานตกเปนทาสอุดมการณของชนชัน้ นายทุน กระทัง่ ไมมใี ครลุกขึน้ มาเรียกรอง
ความเปลีย่ นแปลง (Dominic Stirnati, 2004) ภาวะของการไมตอ งการเปลีย่ นแปลง
ยอมจํานนกับการถูกครอบงําจนมองไมเห็นโครงสรางอันไมเปนธรรมทีก่ ดขีพ่ วกเขา
อยูเปนสิ่งหนึ่งที่วัฒนธรรมสมัยนิยมกําลังทําหนาที่อยู
งานของอุกฤษฎ จอมยิ้ม เรื่องสถานบันเทิง “อี สานลําซิ่ง” ในวารสาร
สังคมศาสตรฉบับนีแ้ มจะไมไดใชแนวคิดของสํานักแฟรงเฟรต แตกเ็ ปดเผยใหเห็นถึง
ธุรกิจเพลงลูกทุงอีสาน ที่มีบทบาทอยางสําคัญในการสรางความเปนอีสานให
ชาวอีสานทีเ่ ปนแรงงานอพยพในกรุงเทพมหานครไดเสพ ภาพตัวแทนของความเปน
อีสานที่ขับรองและเสพกันในสถานบันเทิง “อีสานลําซิ่ง” แหงนี้จึงมีที่มาจาก
คายเพลงใหญสามคายเพลงเปนหลัก ที่ตางเขามาผลิตสรางความเปนอีสาน
ผานบทเพลง รวมถึงการสรางศิลปนใหเปน “ตัวแทน” บางอยางของคนอีสาน เชน
เปนตัวแทนคนใชแรงงาน เปนตัวแทนคนพลัดถิ่น หรือเปนตัวแทนผูหญิงอีสาน
ที่ติดดิน กรณีจินตหรา พูนลาภ ที่รวมรองเพลงกับเบิรด ธงไชย แมคอินไตย
แลวทําใหภาพลักษณเปลี่ยนไป กลายเปน “ไฮโซ” ขึ้น จนคายเพลงมองวา
ภาพลักษณของเธอที่เปลี่ยนไปนั้นไมถูกจริตของคนอีสาน ทําใหคายเพลงตอง
ดึงเธอกลับมาใหมาสู “ความเปนอีสาน” มากขึ้น เปนตัวอยางที่เห็นไดชัดถึง
การสรางความเปนอีสานผานสัญญะตาง ๆ ของวัฒนธรรมสมัยนิยม งานของ
อุกฤษณชใี้ หเห็นวาแมความเปนอีสานจะเปนสัญญะทีล่ อ งลอย พรอมทีจ่ ะถูกผลิต
สรางโดยคนกลุมใดก็ได แตคายเพลงลูกทุงอีสานกลับเปนกลุมที่มีบทบาทสําคัญ
อยางยิ่งในการผลิต “ตัวบท” (text) เพียงไมกี่แบบของความเปนอีสานขึ้นมา
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จนกลายเปนตนฉบับใหถกู นําไปรองเลนในสถานบันเทิงอีกทอดหนึง่ ซึง่ ทายทีส่ ดุ แลว
ตัวบทเหลานี้ก็อาจจะไมมีความแตกตางกันเลย ซึ่งก็คือการถูก standardized
หรือทําใหมลี กั ษณะเหมือนกันไปหมดนัน่ เอง ความบันเทิงทีแ่ รงงานอีสานผูอ พยพ
มาขายแรงงานในเมืองหลวงไดรับจากการมาเที่ยวในสถานบันเทิง “อีสานลําซิ่ง”
แหงนี้ หากพิจารณาจากมุมมองของสํานักแฟรงเฟรตก็อาจมองไดวาวัฒนธรรม
สมัยนิยมกําลังผลิตความบันเทิงแบบตืน้ ๆ เพือ่ ใหคนเสพหลีกหนีไปจากภาระหนาที่
การงานไดชั่วครั้งชั่วคราว จนมองไมเห็นโครงสรางอํานาจที่ครอบงําพวกเขาอยู
อยางไรก็ตาม ขอถกเถียงวาธุรกิจครอบงําสังคม หรือผูเสพมีสิทธิเลือกที่จะแปร
แปลสารไดตามที่ใจตองการถือเปนขอถกเถียงที่ดําเนินมาตลอดในการศึกษา
วัฒนธรรมสมัยนิยม ซึ่งคําถามนี้คงไมอาจหาคําตอบที่แนชัดในทางใดทางหนึ่ง
สิ่งที่วารสารสังคมศาสตรฉบับนี้ตั้งใจก็คือการเปดพรมแดนใหเห็นถึงการศึกษา
ทั้งสองแนวทาง ทั้งแนววิพากษระบบทุนนิยมที่ครอบงําวัฒนธรรมสมัยนิยม
และแนวทางการศึ ก ษาผู เ สพวั ฒ นธรรมสมั ย นิ ย ม ที่ เรี ย กกั น ว า audience
reception research
นอกจากจะมองวัฒนธรรมสมัยนิยมในแงของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่ทํา
หนาที่หลอหลอมหรือสงผานอุดมการณอํานาจนําบางอยางแกสังคมแลว เรายัง
สามารถศึกษาบทบาทของวัฒนธรรมสมัยนิยมไดในแงพื้นที่ของการตอสูระหวาง
อุดมการณตาง ๆ งานของณภัค เสรีรักษ ในวารสารสังคมศาสตรฉบับนี้เรื่อง
กําเนิดและความเปลี่ยนแปลงของสื่อปาตานี จากวิทยุกระจายเสียงสูการสื่อสาร
ออนไลน ในแงหนึ่ง ถือเปนงานที่ทาทายนิยามความหมายของคําวาวัฒนธรรม
สมั ย นิ ย มในประเด็ น ที่ ว า ทุ ก วั น นี้ วิ ท ยุ ยั ง สามารถทํ า หน า ที่ เ ป น สื่ อ กลางของ
วัฒนธรรมสมัยนิยมไดอกี หรือไม หากพิจารณาจากนิยามความหมายของวัฒนธรรม
สมัยนิยมวาคืออะไรก็ตามที่เปนที่ยอมรับและชื่นชอบของคนจํานวนมาก เราคง
ไมอาจถือวารายการวิทยุทองถิ่นปตตานีเขาขายวัฒนธรรมสมัยนิยม แตหาก
พิ จ ารณาว า วั ฒ นธรรมสมั ย นิ ย มหมายถึ ง วั ฒ นธรรมที่ มี แ หล ง กํ า เนิ ด มาจาก
ประชาชน เปนวัฒนธรรมของชาวบาน รวมถึงเปนพื้นที่ของการตอสูระหวาง
พลังของกลุมคนที่ถูกดอยโอกาส กลุมคนที่ถูกเอาเปรียบจากสังคม วิทยุชุมชน
ปตตานีก็นาจะเขาขายสิ่งที่เรียกกันวา “วัฒนธรรมประชา” ไดเชนกัน ทุกวันนี้
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ปญหาของการนิยามวารายการวิทยุเขาขายวัฒนธรรมสมัยนิยมไดหรือไมกย็ งิ่ เพิม่
ความซับซอนมากขึ้นไปอีก เมื่อรายการวิทยุปรับตัวเขาสูโลกออนไลน และเปลี่ยน
รูปแบบไปเปนการสื่อสารสองทางมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ งานของณภัคยังตั้งคําถามโดยนัยวา หากเราไมอาจคาดหวังวา
สือ่ ทีผ่ ลิตโดยระบบทุนนิยมจะรับใชมวลชนได สือ่ ทางเลือกควรจะทําหนาทีท่ น่ี อกเหนือ
จากการเปนสื่อ ซึ่งก็คือบทบาทของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อเรียกรอง
หรือสรางความเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้น งานของณภัคเปดมุมมองใหเห็นถึงพลัง
ของการสื่อสารบนโลกออนไลน ที่เปดโอกาสใหผูคนในทองถิ่นสามารถมีสวนรวม
ในกระบวนการสื่อสารไปพรอม ๆ กับองคกรสื่อ ทําใหสื่อไมใชผูกําหนดวาระและ
ประเด็นแตเพียงอยางเดียว แตทํางานสอดคลองไปกับความตองการของผูคน
ในพื้นที่ ทําใหฐานะของผูรับสื่อและผูบริโภคกลายไปเปนผูใชสื่อ (user) และ
ผูมีสวนรวม (participant) ในการผลิตเรื่องราวดวย

วัฒนธรรมสมัยนิยมขามพรมแดน
นั ก สั ง คมศาสตร เรี ย กปรากฏการณ ท างสั ง คมที่ ค นกลุ ม ต า ง ๆ ติ ด ต อ
เชื่อมโยงกันผานความสัมพันธทางการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ซึ่งมิไดจํากัดอยู
ภายในดินแดนของรัฐชาติใด แตเชื่อมโยงขามพนอาณาเขตของรัฐชาติสมัยใหมวา
“สภาวะขามชาติ” หรือ “ลักษณะขามชาติ” (transnationalism) การหลั่งไหล
ขามพรมแดนอยางเขมขนในปจจุบัน ทั้งสิ่งของ ทุน ผูคน อุดมการณความคิด และ
เทคโนโลยี ทําใหพรมแดนรัฐชาติในฐานะหนวยของการศึกษาถูกทาทาย แนวทาง
การศึกษาวัฒนธรรมสมัยนิยมในยุคที่การเคลื่อนยายสินคาทางวัฒนธรรมเปนไป
อยางเขมขนและกวางขวางเชนนี้ก็จําเปนตองปรับตัวกับขอทาทายใหม ๆ นี้ดวย
เชนกัน
ในยุคแรก ๆ ของกระแสโลกาภิวัตนอันสงผลใหเกิดการเคลื่อนยายของ
ขอมูลขาวสารทีต่ ดั ขามพืน้ ทีแ่ ละเวลาอยางไรพรมแดนนี้ นักวิชาการหลายคนมองวา

POP CULTURE [ปอปคัลเจอร] 17

คํ า ว า “Globalization” มี ค วามหมายเท า กั บ “Americanization” หรื อ
“McDonaldization” อันหมายถึงการไหลเวียนทางเดียวของขาวสารขอมูลและ
อุดมการณความคิด กลาวคือ เปนการไหลแบบ dominant flow คือไหลจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาหรือประเทศตะวันตกไปสูประเทศโลกที่สาม ซึ่งก็คือการทําให
วัฒนธรรมของทั้งโลกเปนเนื้ อเดี ยวกั นกับวัฒนธรรมตะวั นตก อย างไรก็ ตาม
กระแสโลกาภิวัตนก็มีสวนสรางใหเกิดการไหลเวียนแบบสวนทาง (contra-flow)
ขึ้นมาเชนเดียวกัน การไหลเวียนแบบสวนทางคือการที่ขอมูลขาวสารหรือสินคา
เชิงสัญลักษณสามารถไหลจากประเทศที่มีอํานาจทางเศรษฐกิจนอยกวาไปสูโลก
ที่มีอํานาจทางเศรษฐกิจมากกวา หรือไหลจากภูมิภาคอื่นไปสูภูมิภาคตะวันตก
ซึ่ ง เป น การสวนทางจากทิ ศ ทางที่ เ คยเป น มา (Thussu, 2007) การไหลของ
ละครโทรทัศนที่เรียกวา “telenovelas” จากทวีปอเมริกาใตไปสูทวีปอเมริกาเหนือ
หรือความนิยมที่เพิ่มมากขึ้นของภาพยนตรบอลลีวูดไปทั่วโลก เปนตัวอยางของ
การไหลสวนทางที่เกิดขึ้นในชวงสองถึงสามทศวรรษที่ผานมา (Cunningham and
Sinclair, 2001; Thussu, 2007).
งานของ Nguyen Thi Tu Anh ในวารสารสังคมศาสตรฉบับนี้นําเสนอ
ปรากฏการณการไหลเวียนของสินคาวัฒนธรรมของไทย โดยเฉพาะละครโทรทัศนไทย
ออกไปสูภูมิภาคอาเซียน หลังจากในชวงสองทศวรรษที่ผานมา ที่เกิดกระแส
การไหลบาของวัฒนธรรมสมัยนิยมจากประเทศเกาหลีใตอยางทวมทนไปทั่ว
ทวีปเอเชีย เราเริม่ มองเห็นการไหลสวนทาง (contra-flow) หรือการไหลเวียนของสินคา
วัฒนธรรมในทวีปเดียวกัน (intra-regional flow) ในรูปแบบใหม ๆ เกิดขึน้ ดังเชน
กระแสละครไทยที่เกิดขึ้นในหลาย ๆ ประเทศในภูมิภาคอาเซียนรวมถึงประเทศจีน
การไหลเวี ย นข า มพรมแดนออกนอกประเทศของสิ น ค า วั ฒ นธรรมไทยทํ า ให
เกิ ด คํ า ถามตามมาวา วัฒ นธรรมสมัยนิยมของไทยจะสามารถก า วขึ้น มาเป น
ทางเลื อ กใหม ห รื อ รสนิ ย มใหม ใ นภู มิ ภ าคอาเซี ย นหรื อ ทวี ป เอเชี ย ได ห รื อ ไม
งานของ Nguyen Thi Tu Anh นอกจากจะตั้ ง คํ า ถามว า ผู ช มในเวี ย ดนาม
เสพภาพลักษณและเรื่องราวใหม ๆ ในละครโทรทัศนไทยที่พวกเขาไมรูจักคุนเคย
มาก อ นอย า งไรแล ว ยั ง สนใจว า การเสพวั ฒ นธรรมบั น เทิ ง ไทยข า มพรมแดน
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จะสามารถสรางความรูสึกเชื่อมโยงถึงความเปนภูมิภาคเดียวกัน (regionalization)
ไดหรือไม การสรางความรูสึกรวมเชนนี้ นาสนใจตรงที่วาจะสามารถเกิดขึ้นได
ในระดับของการเสพวัฒนธรรมรวมสมัยไดหรือไม ซึ่งหากเกิดขึ้นได ก็จะเปน
bottom-up regionalization คือเปนความรูส กึ รวมที่เกิดขึ้นจากสวนลาง อันเกิดจาก
ความรู สึ ก เชื่ อ มโยงกั น หรื อ รั บ รู ใ นคุ ณ ค า ทางวั ฒ นธรรมร ว มกั น ผ า นการเสพ
วัฒนธรรมในชีวิตประจําวัน
แนวคิดของการสรางจินตภาพทางวัฒนธรรม (cultural imagaries) ผานการ
บริโภคเชิงสัญญะเชนนีส้ อดคลองกับสิง่ ที่ Appadurai (1996) เรียกวาจินตนาการใหม
(imagination) Appadurai มองปรากฏการณขามพรมแดนในมิติของจินตนาการวา
การเคลือ่ นยายของสือ่ และผูค นในระดับทีเ่ ขมขนและกวางขวาง ไดกอ รูปจินตนาการใหม
ทีด่ าํ รงอยูใ นวิถชี วี ติ ประจําวันของผูค น จินตนาการใหมทเี่ กิดจากภาพลักษณทกี่ าํ ลัง
เคลื่อนยาย (moving images) และผูคนในภาวะเคลื่อนยายนี้เปนจินตนาการที่
ขยายใหญขึ้น ขามพรมแดน และตัดเชื่อมทองถิ่นทางไกลเขาไวดวยกัน เปน
จินตนาการการเปนเครือญาติ/ชุมชน/ทองถิ่นที่ขยายใหญตัดขามทองถิ่นเดิม
ภูมิภาคแบบเดิม ๆ และพรมแดนรัฐชาติ ทายที่สุดสงผลใหสนามความสัมพันธ
ทางสังคมขยายใหญขึ้น (Appadurai, 1996: 31) แมวาเราอาจยังไมสามารถ
กลาวไดวาการบริโภคละครไทยจะนําไปสูความรูสึกเชื่อมโยงถึงความเปนภูมิภาค
เดียวกันใหเกิดขึ้นไดอยางแนชัด แตอยางนอยงานของ Nguyen Thi Tu Anh ก็ชี้
ใหเห็นวาการบริโภควัฒนธรรมสมัยนิยมขามพรมแดนมีสวนสรางจินตนาการใหม
ใหเกิดขึ้นในกลุมผูชมที่นิยมเสพละครโทรทัศนไทย แนนอนวาเปนจินตนาการ
ที่ขยายใหญข้ึน ตัดขามพรมแดน แตจินตนาการนั้นก็อาจไมจําเปนตองเชื่อมโยง
ไปถึงความเปนภูมิภาคก็เปนได
สุดทาย งานของสมคิด แสงจันทร เสนอเรื่องราวของสื่อที่ไมไดเคลื่อนที่
แตคนที่เคลื่อนยายอยางแรงงานอพยพชาวไทใหญจากประเทศพมาที่อาศัยและ
ทํางานอยูในประเทศไทย แรงงานอพยพชาวไทใหญสามารถใชสื่อสมัยใหมอยาง
facebook ในการสรางเครือขายชุมชนบนโลกออนไลนได สมคิดเสนอวา การเกิดขึน้
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ของ facebook ทําใหชุมชนแรงงานไทใหญในประเทศไทย ไมไดถูกจํากัดอยูแค
ชุมชนเชิงกายภาพเชน หมูบาน หรือในแคมปกอสราง ที่พรอมจะถูกควบคุมดวย
อํานาจของรัฐชาติ แต facebook เปนพื้นที่ที่เปดโอกาสใหแรงงานสามารถสราง
ชุมชนเสมือนจริงขึ้นมาไดผานการตั้งกลุมตาง ๆ สมคิดใชแนวคิดเรื่องสื่อกับ
การเปนพื้นที่สาธารณะของ Habermas โดย Habermas มองวาสื่อ เปนสวนหนึ่ง
ของความเปน “สาธารณะ” เพราะเปดโอกาสใหสาธารณชนเขามาถกเถียงโดยเปน
อิสระจากอํานาจรัฐ แมวาชวงหลังตั้งแตศตวรรษที่ 19 เปนตนมา Habermas
จะมองวาสื่อไมไดทําหนาที่เปนพื้นที่สาธารณะสําหรับการวิพากษวิจารณและ
สรางความคิดเห็นสาธารณะอีกตอไป สื่อกลายเปนพื้นที่ของการโฆษณาและ
คนกลายเปนผูบริโภค แตนับไดวาสื่อสังคมออนไลนอยาง facebook ที่เปดโอกาส
ใหมีการสื่อสารหลายทาง ใครก็สามารถเขามาถกเถียงประเด็นสาธารณะนั้นได
ชวยลดระยะหางระหวางผูสงสารและผูรับสารลง สามารถตอบโจทยของพื้นที่
สาธารณะที่หายไปหลังยุคอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไดเปนอยางดี
งานของสมคิดเปดพืน้ ทีใ่ หม ๆ ใหกบั การศึกษาวัฒนธรรมสมัยนิยมซึง่ ละเลย
กลุมแรงงานอพยพมาโดยตลอด นอกจากนี้ยังขยายประเด็นการศึกษาสื่อสังคม
ออนไลนใหกวางไกลกวาเรื่องของชุมชนเสมือนจริง ไปสูมุมมองเรื่องบานของ
แรงงานอพยพบนโลกออนไลน รวมทั้งประเด็นเรื่องอัตลักษณของวัยรุนไทใหญ
บนโลกออนไลนที่มีความแตกตางหลากหลาย อาจไมใชรากแกวแตเปนรากฝอย
ที่พรอมจะแตกหัก เพื่อรื้อขามพื้นที่และลากเสนเขตแดนใหม เปนอัตลักษณที่อยู
ในกระบวนการกําลังเปน (becoming) อยูตลอดเวลา
การศึกษาเรือ่ งวัฒนธรรมสมัยนิยมครอบคลุมความหมายหลากหลาย และ
เกี่ยวของกับพรมแดนความรูหลากหลายสาขา วารสารสังคมศาสตรฉบับนี้มุงหวัง
ที่ จ ะเป ด พรมแดนใหม ๆ ของการศึ ก ษาวั ฒ นธรรมสมั ย นิ ย มอั น เป น สาขา
ที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใหกวางขวางมากขึ้น เพื่อความเขาใจสังคม
อยางมีพลวัต
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