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นักศึกษาปริญญาโทการสื่อสารศึกษา
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม

การเชื่อมโยงกันในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Connectivity) นอกจากจะดูที่
การเชื่ อ มต อ หรื อ การทํ า ให เ ส น เขตแดนจางหายไปผ า นการค า การลงทุ น
สาธารณูปโภคพื้นฐาน เชน ถนนหนทาง สนามบิน ทาเรือ ยังอาจพิจารณาได
ในพื้นที่ของการสื่อสารหรือพื้นที่ทางวัฒนธรรม ดังที่คลิฟฟอรด เกิรตซ (Geertz,
1973) เสนอในขอเขียน การตีความหมายทางวัฒนธรรม (The Interpretation
of Culture) วามนุษยทุกคนตางอยูในขายใยของความหมาย (web of meaning)
ตางดํารงอยูบนเครือขายของวัฒนธรรม
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ภายใตเทคโนโลยีตาง ๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นในศตวรรษที่ 20 โดยเฉพาะ
การขนสงและการสือ่ สาร ทําใหโลกติดตอสัมพันธกนั อยางเขมขน โลกจึงเต็มไปดวย
การหลั่งไหลของผูคน และวัตถุ สิ่งเหลานี้สงตอขามพรมแดน และทําใหเกิดขอ
ถกเถียงใหมเกีย่ วกับผลกระทบของสินคา สือ่ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ของโลก ซึ่งมีการอพยพยายเขายายออกของผูคนภายในรัฐชาติ ความสัมพันธ
แบบเชื่อมโยงรอยรัดเขาดวยกันที่เกิดขึ้นกับโลก คือ การหลั่งไหลทางวัฒนธรรม
ขามพรมแดน
หนังสือ “ละครไทยกับผูชมอาเซียน: วัฒนธรรมศึกษาของสื่อขามพรมแดน
ในอาเซียน” ของ ผศ. ดร.อัมพร จิรัฐติกร อาจารยประจําคณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ก็เปนอีกผลงานที่ตอกย้ําความหมายขางตน พรอมยังเผย
ใหเห็นความเปนไปไดตาง ๆ ในการศึกษาตอไปในอนาคต โดยเฉพาะการใช
แนวทางศึกษาแบบสหวิทยาการ สําหรับงานชิ้นนี้ถูกเรียบเรียงจากงานวิจัยเรื่อง
“การศึกษาเรือ่ งการบริโภคละครไทยในกลุม ประเทศอาเซียน: กรณีศกึ ษาในประเทศ
พมา กัมพูชาและเวียดนาม” ระหวางป พ.ศ. 2556 - 2558 ผนวกกับประสบการณ
การทํางานที่เกี่ยวของกับกลุมชาวไทใหญในประเทศพมากวาทศวรรษ
ดวยคําถามที่วาเมื่อพูดถึงการพัฒนาหรือโอกาสทางเศรษฐกิจ แงมุมของ
อุ ต สาหกรรมวั ฒ นธรรมถู ก กล า วถึ ง น อ ยมาก งานนี้ จึ ง มุ ง ศึ ก ษาในสองส ว น
สวนแรก ประเทศตนทาง คือ การศึกษากระบวนการที่ผลิตและผูจัดจําหนาย
ละครโทรทัศนไทยใชเพื่อสงออกละครโทรทัศนไปยังประเทศพมา กัมพูชา และ
เวียดนาม สวนที่สอง คือ การศึกษาประเทศปลายทางผานชองทางและพฤติกรรม
ในการรับชมละครไทย ไมวาจะเปนกระบวนการรับขาวสาร การรับรูและการสราง
ความหมายใหกับละครไทยตอกลุมผูชมทั้ง 3 ประเทศดังกลาว
เฉกเชนเดียวกับงานของเรยมอนด วิลเลียม (Williams, 1997) นักวิชาการ
ผูสนใจวัตถุนิยมทางวัฒนธรรม (cultural materialism) ไดตั้งคําถามและเบิกทาง
การศึกษาวัฒนธรรมของชีวิตประจํา โดยเฉพาะแวดวงโทรทัศนศึกษาวา โทรทัศน
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เปนทัง้ เทคโนโลยีและแบบแผนทางวัฒนธรรมทีถ่ กู สรางขึน้ มาใหมโดยประสบการณ
ของผูช ม ทีส่ ดุ แลวจึงเปนความพยายามในการทําความเขาใจวาการเสพภาพ เสียง
เนื้อหาและเรื่องราวขามพรมแดน ผานสินคาวัฒนธรรมอยางละครไทยไดอยางไร
จากแนวคิดสูคําถาม และความกลาหาญถางทางไปสูขอคนพบสําคัญ
คือ ละครไทยนั้นผลิตเพื่อผูชมภายในประเทศเทานั้น ผูผลิตละครไทยไมมีผูชม
ในตางประเทศอยูในจินตนาการเลย ดังนั้นเมื่อใชแนวทางของวัฒนธรรมศึกษา
ในการวิเคราะหการใสรหัสตาง ๆ ลงไปในละครของผูสราง จึงถูกตีความและ
สรางความหมายใหม ตัดตอ เซ็นเซอรเนื้อหาหรืออุดมการณบางอยาง โดยผูชม
ที่อยูในวัฒนธรรมตาง ๆ ซึ่งตางชวงชั้นทางสังคม เพศ วัย มีทั้งความคลายคลึง
เหมือนและความตาง งานชิน้ นีจ้ งึ เผยใหเห็นการเลือกและการสรางความหมายของ
ละครโทรทัศนทขี่ า มพรมแดน ตางจากละครของเกาหลีใตทมี่ คี วามพยายามในการ
สราง “ความเปนเอเชีย” เปนตน
ความพยายามในการวิเคราะหทําความเขาใจของ อัมพร จิรัฐติกร วา
ถึงทีส่ ดุ แลวผูบ ริโภคในประเทศทีศ่ กึ ษานัน้ เมือ่ การบริโภคสินคาทางวัฒนธรรมนัน้
จะสามารถนําไปสูการรับรู “ความเปนอาเซียน” ไดหรือไม อยางไร แมจะเปน
การเลือกกลุมตัวอยางแบบจําเพาะเจาะจงในพื้นที่อันกวางขวาง และมีความ
หลากหลายเหลื่อมซอนของผูคนมากมายนั้น แตขอคนพบของงานนี้เผยใหเห็น
พลวัตของการเปลีย่ นแปลงในอาเซียน โดยเฉพาะเทคโนโลยีการสือ่ สารสารสนเทศ
ซึ่งทําใหผูใช (users) เปนผูใชที่มีความตื่นตัว หรือมีอํานาจในการสรางความหมาย
ที่สอดคลองและแตกตางกับตัวเองได
แมคําตอบของคําถามยังตองถูกถามตอ งานชิ้นนี้ไดย้ําใหเห็นความสําคัญ
ของปฏิบัติการแบบสามัญของอาเซียนในชีวิตประจําวัน แมพรมแดนทางกายภาพ
อาจเคลื่อนยายไดยาก ทวาพรมแดนทางวัฒนธรรมกลับเคลื่อนตัวไดไหลลื่นและ
ตอเนื่อง ไมวาจะเปนการไหลไปทั้งโดยตั้งใจและไมตั้งใจก็ตาม
เมื่อการบรรจบพบกันทางเทคโนโลยีการสื่อสารสงผลใหพรมแดนของสื่อ
ไมเหมือนเดิม อาทิ ในทางเทคโนโลยีโครงขายสื่อสาร โครงขายหลายชนิด
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ในปจจุบนั มีความสามารถสงขอมูล ภาพ เสียง ซึง่ สามารถแปลงใหเปนขอมูลดิจทิ ลั
ไดบนโครงขายอินเทอรเน็ต ในทางเทคโนโลยีอุปกรณเครื่องรับ ปจจุบัน โทรศัพท
มือถือและโทรทัศนแทบจะไมแตกตางกับคอมพิวเตอร ที่สามารถประมวลผล
และแสดงขอมูลตาง ๆ ไดหลากหลาย คําวา “เครื่องรับ” ในทางทฤษฎีสื่อสาร
แบบเดิมไมไดเปนเพียงเครื่องรับเนื้อหาอีกตอไป แตยังสามารถผลิต บันทึก และ
สงเนื้อหาไดอีกดวย
นอกจากนี้ ลั ก ษณะสํ า คั ญ อี ก ประการหนึ่ ง คื อ ความก า วหน า ทาง
อิเล็กทรอนิกส ทําใหอปุ กรณพกพาทีเ่ ดิมเปนอุปกรณราคาแพงและมีผใู ชไมมากนัก
โดยเปรียบเทียบ กลายเปนอุปกรณที่ถูกใชโดยทั่วไปแทนที่อุปกรณชนิดประจําที่
ในทางการดําเนินธุรกิจ เกิดการเขาซื้อและควบรวมกิจการระหวางสื่อขามชนิด
ในทางพฤติกรรมผูบริโภคหรือผูรับสื่อก็มีการเปลี่ยนแปลงเชนกัน เชน พฤติกรรม
การรับสื่อพรอมกันหลายจอในเวลาเดียว การรับสื่อในขณะที่อยูนอกบานที่ซึ่ง
เพิ่มมากขึ้นจากการใชอุปกรณพกพา และผูใชงานที่ไมไดมีบทเปนเพียงผูรับสื่อ
อยางเดียวอีกตอไป แตยงั สรางเนือ้ หาหรือเปนผูเ ลนในการกระจายเผยแพรเนือ้ หาดวย
โดยมีคําเรียกผูบริโภคแบบนี้วา “prosumer” (producer + consumer) ดานฝง
ผูใหบริการก็มีแพลตฟอรมขึ้นมารองรับเนื้อหาที่ผูใชบริการสราง เรียกวา “usergenerated content” ซึง่ ปจจุบนั เปนเนือ้ หาชนิดทีม่ จี าํ นวนมากทีส่ ดุ ในอินเทอรเน็ต
และเนื้อหาเหลานี้จํานวนหนึ่งก็ถูกนําไปใชตอโดยสื่อมืออาชีพอยางรายการขาว
ทางโทรทัศนหรือบริษัทภาพยนตร เฮนรี เจนกินส (Henry Jenkins, 2006) ซึ่ง
ศึกษาชุมชนของแฟนที่สรางสื่อ เรียกสิ่งนี้วาการหลอมรวมเชิงวัฒนธรรมซึ่งก็เปน
สวนหนึ่งของวัฒนธรรมหลอมรวม (convergence culture)
การหลอมรวมในหลายมิตขิ า งตนนัน้ พบเห็นไดจากขอสรุปในงานศึกษาของ
อัมพร อาทิ ความเปนไทยในละครไทยจึงถูกผูใ ชตคี วามแบบเลือ่ นไหล หลากหลาย
บางที่เทากับความทันสมัย บางที่ถูกใชในฐานะเปนแบบเรียนชั้นตนเปนแหลง
เรียนรูก อ นเขามาทํางานในเมืองไทย สําหรับบางแหงไทยมีคา เทากับ ผี พุทธศาสนา
และศีลธรรม บางแหงไทยก็เทากับความเปนชนชั้น หรือกระทั่ง คือ เพศที่สาม
เพศทางเลือกตาง ๆ
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“ละครไทยกั บ ผู ช มอาเซี ย น: วั ฒ นธรรมศึ ก ษาของสื่ อ ข า มพรมแดน
ในอาเซียน” ของอัมพร จิรัฐติกร จึงเปนผลงานชิ้นสําคัญสําหรับผูสนใจวัฒนธรรม
พาผูอ า นไปยังขอบพรมแดนทีป่ ะทะกันของศาสตรแขนงตาง ๆ งานชิน้ นีใ้ หคาํ ตอบ
พรอม ๆ กับใหคําถามมากมาย เราจะมองละครโทรทัศนในฐานะสิ่งมีชีวิตที่
ขามพรมแดน ในฐานะปจเจกผูกระทําการไดหรือไม ความหมาย คุณคาหลักอะไร
ที่คงอยู อะไรบางที่เพิ่มขึ้นมา รวมถึงอะไรที่หายไป รวมถึงละครโทรทัศนหรือ
สื่อขามพรมแดนตาง ๆ นั้นจะกลายเปนพื้นที่ทางวัฒนธรรมสรางสํานึกของ
ความเปนภูมภิ าคไดอยางไร โดยเฉพาะหากเปนการสรางจากสามัญชน จากคนขางลาง
เปนการทาทายความเปนอาเซียน วัฒนธรรมอาเซียนที่รัฐ พยายามสถาปนาขึ้น
อยางเปนทางการอยางสิ้นเชิง.
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